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ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
۱

ﻣﺤﻮر  :۱اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ

 .۱ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه وﻟﺘﺎژ ﺧﺮوﺟﯽ در ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘﺤﺼﺎل اﻧﺮژی در ﺑﺎﻧﺪ  \ UHFﻓﺎﻃﻤﻪ ﺧﺪاﺑﺨﺶزاده ،ﻣﺤﻤﻮد ﮐﻤﺮهای ،و ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻗﺎدری ﮐﺮﮐﺎﻧﯽ ۱ .
 .۲ﻣﺒﺪل ﻣﺘﻌﺎدل ﺳﺎزی ﺷﺎرژ ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﺑﺎﻃﺮی ﻟﯿﺘﯿﻮﻣﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر دو ﺳﯿﻢﭘﯿﭽﻪ \ ﻣﺤﺴﻦ زرﮔﺮزاده و ﻣﺠﯿﺪ ﺷﺎﻟﭽﯿﺎن ۵ . .
 .۳اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮر ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ در ﯾﮏ ﺗﻘﻮﯾﺖﮐﻨﻨﺪه ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻓﯿﺪﺑﮏ ﻓﻌﺎل ﺗﮏ ﺧﺎزﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﺎر ﺧﺎزﻧﯽ ﮐﻮﭼﮏ \ ﺳﻌﯿﺪ
ﺣﺴﯿﻦزاده و ﻋﻠﯽ ﺣﯿﺪری ۱۱ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 .۴ﻃﺮاﺣﯽ و ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﮔﯿﺖ واروﻧﮕﺮ ﺳﻪارزﺷﯽ ) (STIﺟﺪﯾﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮرﻫﺎی ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪ ﮐﺮﺑﻨﯽ \ ﻓﺮاﻣﺮز آﻗﺎﺋﯽ ﻟﯿﺎوﻟﯽ و ﻋﻠﯽ ﺷﺎه ﺣﺴﯿﻨﯽ ۱۷ . .
 .۵اراﺋﻪ روﺷﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻮان ﺑﻬﯿﻨﻪ آراﯾﻪ ﺳﻠﻮل ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺳﯿﻠﯿﮑﻦ آﻣﻮرف \ ﻋﺒﺪاﻟﻨﺒﯽ ﮐﻮﺛﺮﯾﺎن و ﻣﺮﯾﻢ ﺷﮑﯿﺒﺎ ۲۲ . . . . . . . . . .
 .۶ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻮد دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﻣﻨﻄﻖ  DMLزﯾﺮآﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﯾﺎس ﺑﺪﻧﻪ \ اﻟﻬﻪ رﺳﺘﮕﺎر ﭘﺎﺷﺎﮐﯽ و ﻣﺠﯿﺪ ﺷﺎﻟﭽﯿﺎن ۲۸ . . . . . . . . . . . . .
 .۷ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮر ﺳﯿﻠﯿﺴﯿﻢ روی ﻋﺎﯾﻖ دو ﮔﯿﺘﯽ ﭘﻠﻪای ) :(SDG SOIﺳﺎﺧﺘﺎری ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ آﺛﺎر ﮐﺎﻧﺎل ﮐﻮﺗﺎه \ ﻋﺎﻃﻔﻪ رﺣﯿﻤﯽﻓﺮ ،ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ اروﺟﯽ،
و ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮزی ﻧﺠﻒآﺑﺎدی ۳۴ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 .۸ﺟﺒﺮاﻧﺴﺎزی ﺣﺮارﺗﯽ و ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻄﯿﻨﮕﯽ ﺣﺴﮕﺮ ﻓﺸﺎر ﭘﯿﺰورزﯾﺴﺘﯿﻮ ﺳﯿﻠﯿﮑﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ \ ﻣﺮﯾﻢ ﺻﺎدﻗﯽ و
ﻣﺠﯿﺪ ﺷﺎﻟﭽﯿﺎن ۳۹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 .۹ﺳﻮﺋﯿﭻ ﻧﻮری ﻣﺎخ-زﻧﺪر اﻟﮑﺘﺮواﭘﺘﯿﮏ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﯾﺎد ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻮﺟﺒﺮ ﻫﺎﯾﺒﺮﯾﺪ ﭘﻼﺳﻤﻮﻧﯿﮏ \ ﺑﺎﺑﮏ ﺟﺎﻧﺠﺎن ،ﻋﺒﺎس ﻇﺮﯾﻔﮑﺎر ،و ﻋﺒﺎس ﻋﻠﯽ ﻗﻨﺒﺮی ۴۵ . .
 .۱۰ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮر اﺛﺮ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻣﺎﺳﻔﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺎﻧﻮﻧﻮار ﮔﺮاﻓﯿﻦ \ ﺳﻬﯿﻞ ﻋﺒﺎسزاده ،ﺳﯿﺪه ﻫﺪی ﻃﺎﻫﺎﯾﯽ ﮔﯿﻼن ،ﺳﯿﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻗﺮﯾﺸﯽ ،و رﺿﺎ ﯾﻮﺳﻔﯽ ۵۰
 .۱۱ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺑﺰارﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی ﺳﺮﯾﻊ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه روی ﭘﺮدازﻧﺪه  MPC5634و ﮐﺎرﺑﺮد آن در ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮﺗﻮر ﺧﻮدرو \ ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺎﻇﻤﯽ و ﻣﺠﯿﺪ ﺷﺎﻟﭽﯿﺎن ۵۴ .
 .۱۲ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ  ANDو  ORﻧﺎﻧﻮ ﭘﻼﺳﻤﻮﻧﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺮاﻓﻦ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد زﯾﺮ ﻃﻮل ﻣﻮج و ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﻢ در ﮔﺴﺘﺮه ﺗﺮاﻫﺮﺗﺰ \ ﻣﺮﺗﻀﯽ
ﯾﺎراﺣﻤﺪی ،ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﻇﻢ ﻣﺮوج ﻓﺮﺷﯽ ،و ﻟﯿﻼ ﯾﻮﺳﻔﯽ ۵۹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 .۱۳ﯾﮏ اﻟﻤﺎن ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺧﻄﯽ ﺑﺎ رﻧﺞ وﻟﺘﺎژ ورودی ﺗﻤﺎم ﻣﻘﯿﺎس \ ﺳﻮده اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ و ﻣﻬﺪی ﺻﺎﺑﺮی ۶۴ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 .۱۴ﺳﺎﺧﺖ رزوﻧﺎﺗﻮر ﮔﺮاﻓﻨﯽ ﺑﺮاﺳﺎس آﺷﮑﺎر ﺳﺎزی ﮔﺴﯿﻞ ﻣﯿﺪاﻧﯽ \ ﻣﻬﺪی ﺣﺒﯿﺒﯽ ،ﺳﺎرا درﺑﺎری ﮐﻮزه ﮐﻨﺎن ،وﺣﯿﺪ اﺣﻤﺪی ،و ﺷﯿﻤﺎ رﺟﺒﻌﻠﯽ ۶۸ . . . . . .
 .۱۵ﻃﺮاﺣﯽ و ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﭘﺪﯾﺪه ﺧﻮدﻣﻮازی ﺳﺎزی در ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل ﻓﺘﻮﻧﯽ ﻣﺮﺑﻌﯽ و ﮐﺎرﺑﺮد آن در ﺧﻤﯿﺪﮔﯽ ﻧﻮر و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻣﺤﺪودﯾﺖ در زاوﯾﻪ
ورودی ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه \ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ رﺣﯿﻢ زاده ﺑﺎﻓﺘﯽ ،ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺣﺒﯿﺒﯿﺎن ،و ﺣﺴﻦ ﻏﻔﻮری ﻓﺮد ۷۴ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 .۱۶ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﺸﺨﺼﻪﯾﺎﺑﯽ ﺣﺴﮕﺮ رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎزﻧﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر  \ Al/Al2 O3 porous/Ag porousﻣﺠﺘﺒﯽ اﻣﯿﺮی راﺋﯿﺰ و وﺣﯿﺪ ﻏﻔﺎریﻧﯿﺎ ۷۹ . .
 .۱۷ﻣﺪﻟﺴﺎزی دﯾﺎﮔﺮام ﻓﺎز و ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺪوﻻﺳﯿﻮن ﻟﯿﺰش دو ﺣﺎﻟﺘﻪ در ﻟﯿﺰر ﻧﯿﻤﻪ ﻫﺎدی ﻧﻘﻄﻪ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ \ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﻔﯿﻌﯽ و ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﯾﺎوری

۸۴ . . .

 .۱۸اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮﯾﺐ ﭘﯿﺮواﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ﺳﻨﺴﻮر ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده آﻟﯽ  PVDFو ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آن \ ﻓﺮﻫﺎد اﮐﺒﺮی ﺑﺮوﻣﻨﺪ و ﻋﻠﯽ ﻓﯿﺾ اﻟﻪ ۹۰ . . . . . . .
 .۱۹ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻃﯿﻒ ﺳﻨﺞ اﻣﭙﺪاﻧﺲ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ در ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻻ \ رﯾﺤﺎﻧﻪ ﻟﻄﯿﻔﯽ ﻧﻤﯿﻦ و ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺟﻌﻔﺮآﺑﺎدی
آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ ۹۴ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 .۲۰ﺳﺎﺧﺖ ﺻﻔﺤﻪ ﻟﻤﺴﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮔﺮاﻓﻦ \ ﺣﻤﯿﺪه ﻃﺎﻟﺒﯽ ،ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ دوﻟﺘﯿﺎری ،ﻗﺎﺳﻢ رﺳﺘﻤﯽ ،و ﻋﻠﯽ رﺳﺘﻤﯽ ۱۰۰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 .۲۱ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻧﻮری ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺎرﯾﮏ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺑﻠﻮر ﻓﻮﺗﻮﻧﯽ \ ﺳﯿﺪه ﻣﺮﺿﯿﻪ ﻣﻮﺳﻮی زاده ،ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺮوش ،و ﻓﺮﻫﺎد ﻣﻬﺪﯾﺰاده ۱۰۶ . . . . . . . . . . . .
 .۲۲ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺳﺮﯾﺎل  CMOSﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪوﻻﺳﯿﻮن ﻋﺮض ﭘﺎﻟﺲ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ارﺳﺎل داده  \ 4Gb/sﺳﯿﺪه راﺣﯿﻞ ﻓﺎﻃﻤﯽ ،ﻧﻮﺷﯿﻦ ﻗﺎدری،
و ﻣﺠﯿﺪ اﺑﻦﻋﻠﯽ ﺣﯿﺪری ۱۱۰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 .۲۳ﻣﺪﻟﺴﺎزی اﻧﺘﻘﺎل ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ در ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮر دو ﮔﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﻮرس/درﯾﻦ ﻓﻠﺰی و ﮐﺎﻧﺎل  Inx Ga1−x Sbﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﻨﮓ ﺑﺴﺖ و ﺗﺎﺑﻊ
ﮔﺮﯾﻦ ﻏﯿﺮ ﺗﻌﺎدﻟﯽ \ زﻫﺮا آﻫﻨﮕﺮی ۱۱۶ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
آ

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

 .۲۴ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ،ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﺒﺪلﻫﺎی آﻧﺎﻟﻮگ ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎل اﭘﺘﻮاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ \ ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺧﺎﺷﻌﯽ و ﺣﺴﻦ ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن ۱۲۱ . . .
 .۲۵ﭘﺲ زﻧﯽ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮑﯽ در ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﻣﯿﺎن ﮔﺬر Mﻓﺎزه  :ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی \ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻤﯽ ،ﻣﻬﺪی ﺗﻮﺳﻠﯽ ،و ﻋﻠﯽ ﺟﻼﻟﯽ ۱۲۷ . . . . . . . . . . .
 .۲۶ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺪوﻻﺳﯿﻮن دﻣﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺗﻮان و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮔﺎز ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی اﮐﺴﯿﺪ ﻓﻠﺰی \ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ آرﯾﺎﻧﯽ و
وﺣﯿﺪ ﻏﻔﺎریﻧﯿﺎ ۱۳۳ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 .۲۷ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎ در ﺗﺮاﮐﻢ ﺳﻨﺠﯽ ﻋﺼﺐ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﮑﺮو ﺗﻮﻣﻮﮔﺮاﻓﯽ اﻣﭙﺪاﻧﺲ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ \ ﺻﺎﺑﺮ ﺑﻬﮑﺎﻣﯽ،
ﺟﻮاد ﻓﺮوﻧﭽﯽ ،و ﻓﯿﺮوز ﻗﺎدری ﭘﺎﮐﺪل ۱۳۸ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 .۲۸ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺒﺪل ﺑﻮﺳﺖ ﻣﺪ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﺳﻮﯾﯿﭽﯿﻨﮓ در وﻟﺘﺎژ و ﺟﺮﯾﺎن ﺻﻔﺮ \ ﮐﺮﯾﻢ ﺳﻠﻄﺎن زاده ،ذواﻟﻨﻮر ﺗﻘﻮی ،ﺣﺴﯿﻦ ﺧﻠﯿﻠﯿﺎن ،و رﺿﺎ
رﯾﺎﺣﯽ ۱۴۳ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۱۴۹

ﻣﺤﻮر  :۲ﻗﺪرت

 .۲۹ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﻋﺎﯾﻖ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﺎﺳﺦ دیاﻟﮑﺘﺮﯾﮏ در ﺣﻮزه ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ازدﺣﺎم
ذرات \ ﺟﻌﻔﺮ آﻗﺎﺟﺎﻧﻠﻮ ،ﻣﻬﺪی ﺑﯿﮕﺪﻟﯽ ،و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﻋﻼﻣﺘﯽ ۱۴۹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 .۳۰ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺎﺧﺺ رﯾﺴﮏ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﻮق ﺗﻮزﯾﻊ \ ﺗﮑﺘﻢ ﺷﺮﯾﻔﯿﺎن ﻋﻄﺎر ،رﺿﺎ زاﺑﻠﯽ ،و ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ
ﺟﺎوﯾﺪی ۱۵۵ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 .۳۱ارزﯾﺎﺑﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺒﺎدل ﺗﻮان در ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺎدی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﻣﻮﻧﺖﮐﺎرﻟﻮ و  \ LHSﺳﺠﺎد اﺣﻤﺪﻧﯿﺎ و ﻣﺮﯾﻢ رﻣﻀﺎﻧﯽ ۱۶۱ . .
 .۳۲ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺒﺎدل ﺗﻮان ﺑﻬﯿﻨﻪ در ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺎدی ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﺴﺎرت ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ \ ﺳﺠﺎد اﺣﻤﺪﻧﯿﺎ و ﻣﺮﯾﻢ رﻣﻀﺎﻧﯽ ۱۶۷ . . . .
 .۳۳ﮐﺎرﺑﺮد رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺧﻄﯽ و ﺗﺒﺪﯾﻞ وﯾﻮﻟﺖ ﮔﺴﺴﺘﻪ در ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﺗﺨﻠﯿﮥ ﺟﺰﺋﯽ در ﺳﯿﻢ ﭘﯿﭻ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر \ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ و ﭘﯿﻤﺎن رﺿﺎﯾﯽ
ﺑﺮاوﺗﯽ ۱۷۳ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 .۳۴ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺗﻮان ﺧﺎﻟﺺ ﭘﯿﻞ ﺳﻮﺧﺘﯽ ﺑﺎ ﻏﺸﺎء ﺗﺒﺎدل ﭘﺮوﺗﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺟﺪولﺑﻨﺪی ﺑﻬﺮه \ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺣﯿﺎﺗﯽ ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺧﯿﺎﻃﯿﺎن ،و ﻣﺮﯾﻢ
دﻫﻘﺎﻧﯽ ۱۷۹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 .۳۵ﺟﺒﺮان اﺷﺒﺎع ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎ روش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ \ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻓﻼﺣﯽ ،ﻧﺒﯽ اﻟﻪ رﻣﻀﺎﻧﯽ ،و اﯾﺮج اﺣﻤﺪی ۱۸۵ . . . . . . . .
 .۳۶ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﺪلﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ زﻣﯿﻦ دﮐﻞﻫﺎی ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل در ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺬرای ﻧﺎﺷﯽ از ﺻﺎﻋﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﺟﺮﻗﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ \ ﻓﺎﺋﺰه
اﻣﺎﻧﯽﻓﺮد ،ﻧﺒﯽ اﻟﻪ رﻣﻀﺎﻧﯽ ،و ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻓﻼﺣﯽ ۱۹۱ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 .۳۷ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﻄﺎی ﻗﻄﻊ ﺗﺤﺮﯾﮏ در ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎی اﻟﻘﺎﯾﯽ دوﺳﻮ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎر اﺳﺘﺎﺗﻮر \ اﻣﯿﻦ ﮔﻮدرزی و ﺣﻤﯿﺪ ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ ۱۹۷ . . . . . . . .
 .۳۸اراﺋﻪ ﯾﮏ ﻣﺪل دﻗﯿﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺷﺎر ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻨﮑﺮون ﺧﻄﯽ آﻫﻨﺮﺑﺎی داﺋﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﺪار ﻣﻌﺎدل ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ \ رﺿﺎ
ﻏﻨﺎﺋﯽ ،آرش ﮐﯿﻮﻣﺮﺛﯽ ،اﺣﻤﺪ داراﺑﯽ ،و ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻄﺎﯾﯽ ۲۰۳ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 .۳۹ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف در ﺑﺨﺶ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮق و ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮا ،ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﺪل ﺑﺎر اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰ \ ﻣﻬﺮداد آﻗﺎﻣﺤﻤﺪی و ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎدی ۲۰۹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 .۴۰ﯾﮏ روش اﺑﺘﮑﺎری ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺴﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﺷﺒﮑﻪ \ ﻣﺠﯿﺪ ﺣﯿﺪریﻓﺮ ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻃﺎﻫﺮی ،و ﺣﺴﻦ ﻗﺎﺳﻤﯽ ۲۱۵ . .
 .۴۱ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﺑﺎر ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻫﺎب اﻧﺮژی \ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﭘﯿﺮﻧﻬﺎد و ﻣﻬﺪی ﺻﻤﺪی ۲۲۱ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 .۴۲ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻠﯿﺪزﻧﯽ ﺧﻄﻮط در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﺮق \ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎدﻣﯽ ،راﻣﯿﻦ ﮐﺎوﯾﺎﻧﯽ ،و ﻣﺴﻌﻮد رﺷﯿﺪی ﻧﮋاد ۲۲۷ . . . . .
 .۴۳ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ) (DGﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ،ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺮوﻓﯿﻞ وﻟﺘﺎژ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﻗﻮع ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺰﯾﺮه ای ﺗﻮﺳﻂ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
رﻗﺎﺑﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎری \ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﯿﺴﻮﻧﺪی و ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺷﯿﺴﯽ ۲۳۵ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 .۴۴ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺗﻠﻔﺎت اﮐﺘﯿﻮ ﺷﺒﮑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣﺠﺎورت ﺗﻮان \ ﻋﻠﯽ اﻧﺸﺎﯾﯽ و ﻣﻬﺪی ﻣﻌﻠﻢ ۲۴۱ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 .۴۵اراﺋﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﻮرﺗﺮ ﭼﻨﺪﺳﻄﺤﯽ و ﻣﺒﺪل ﻣﻨﺒﻊ اﻣﭙﺪاﻧﺴﯽ \ رﺿﺎ ﭼﻮﭘﺎن و دارﯾﻮش ﻧﻈﺮﭘﻮر ۲۴۷ . . . . . . . . . . . . . . .
 .۴۶ﺗﻨﻈﯿﻢ وﻓﻘﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﺎرﺑﺮ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ \ اﻣﯿﻦ ﻗﻨﺒﺮی ،ﻋﻠﯽ زﻧﮕﻨﻪ ،و ﺳﺎﻧﺎز رﺿﻮاﻧﯽ ﮐﻨﺎرﺳﺮی ۲۵۳ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ب

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

 .۴۷ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ رﻟﻪ ﻫﺎی اﺿﺎﻓﻪ ﺟﺮﯾﺎن در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺧﻄﯽ \ ﺣﺎﻣﺪ ﺑﺪرﺳﯿﻤﺎﯾﯽ ،ﻋﺒﺎس ﺻﺎﺑﺮی ﻧﻮﻗﺎﺑﯽ،
و ﻣﺤﺴﻦ ﻓﺮﺷﺎد ۲۵۹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 .۴۸ﮐﻨﺘﺮل دراﯾﻮ ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻘﺎﯾﯽ ﺑﺎ روش ﻣﻮد ﻟﻐﺰﺷﯽ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﭘﺪﯾﺪه ﭼﺘﺮﯾﻨﮓ \ ﺑﻬﺮام اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ،ﻣﻬﺪی ﭘﻮرﻗﻠﯽ ،و اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻧﺠﯿﻤﯽ ۲۶۵ . . .
 .۴۹اراﺋﻪ ﻣﺪﻟﯽ ﺟﻬﺖ ﺷﺎرژ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻫﺎﯾﺒﺮﯾﺪ ﺑﺮﻗﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺎ ﺑﺎر ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ \ آزاده ﻧﻮرﯾﺎن ﺳﺎروی و ﻣﺠﯿﺪ ﺷﻬﺎﺑﯽ ۲۷۱ . .
 .۵۰اراﺋﻪ روﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن \ ﻣﻬﺮداد آﻗﺎﻣﺤﻤﺪی و ﻣﻬﺪی ﺻﻤﺪی ۲۷۷ . . . . . . .
 .۵۱ﻣﺪﻟﺴﺎزی اﺛﺮ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎر ﺑﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ \ ﻣﻬﺪی ﺻﻤﺪی ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺟﺎوﯾﺪی ،و ﻣﺤﺴﻦ ﺻﺪر ۲۸۳ . . . . . . . . .
 .۵۲ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﺧﺎزن ﻫﺎی ﻣﻮازی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎزی ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری و ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺎﯾﺪاری وﻟﺘﺎژ در ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی
ﺗﻮزﯾﻊ \ ﻣﻌﻈﻤﻪ اﻣﯿﻨﯽ و ﺳﯿﺪ ﻣﺎزﯾﺎر ﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻣﻘﺪم ۲۸۹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 .۵۳ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ زﻣﺎن ﺑﺤﺮاﻧﯽ رﻓﻊ ﺧﻄﺎ ﺑﻪ روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺎﻟﺖ \ زﻫﺮا ﺣﯿﺪری ﻓﺮد و ﻋﻠﯽ ﺣﺴﺎﻣﯽ ﻧﻘﺸﺒﻨﺪی ۲۹۵ . . . . . . . . . . . .
 .۵۴ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺠﺎزی در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب رﻗﺎﺑﺘﯽ \ ﻓﺮﺷﯿﺪ ﻧﻈﺮی ،ﻋﻠﯽ زﻧﮕﻨﻪ ،و رﺿﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﭘﻮر ۳۰۱ .
 .۵۵ﮐﻠﯿﺪزﻧﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت \ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻃﺎﻫﺮی ،ﻣﺠﯿﺪ ﺣﯿﺪریﻓﺮ ،و ﺣﺴﻦ ﻗﺎﺳﻤﯽ ۳۰۷ . . . .
 .۵۶ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻘﯿﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﺣﻀﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎر و ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﺪه \ ﻏﺰل ﻗﺎﺳﻢﺧﺎﻧﯽ ،اﻟﻬﻪ ﺳﺎﻻری ،اﻣﯿﺮ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯽ ،و ﻣﺴﻌﻮد رﺷﯿﺪی ﻧﮋاد ۳۱۳ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 .۵۷ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ وﻟﺘﺎژ ﺿﺮﺑﻪ ﺻﺎﻋﻘﻪ و ﺳﻮﺋﯿﭽﯿﻨﮓ  ۱۸۰۰ﮐﯿﻠﻮوﻟﺖ  ۱۸۰ﮐﯿﻠﻮژول \ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ اﻣﯿﺪﺧﺪا ،ﺟﻌﻔﺮ
ﺟﻌﻔﺮی ﺑﻬﻨﺎم ،و ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق ﻣﯿﺮﻏﻔﻮرﯾﺎن ۳۱۹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 .۵۸ﺗﻔﮑﯿﻚ ﺧﻄﺎی ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرﻧﯽ ﺳﯿﻢﭘﯿﭻ اﺳﺘﺎﺗﻮر از ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدﻟﯽ وﻟﺘﺎژ ﺷﺒﮑﻪ در ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی اﻟﻘﺎﯾﯽ روﺗﻮر ﺳﯿﻢﭘﯿﭽﯽ ﺷﺪه \ اﯾﻤﺎن ﮔﻞ اﻓﺸﺎن ،رﺿﺎ روﺷﻦ
ﻓﮑﺮ ،و ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺟﻠﯿﻠﯿﺎن ۳۲۵ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 .۵۹اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﻧﺮژی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻫﯿﺪروژن ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در اﯾﺮان \ ﺑﯿﺘﺎ ﻃﺎﻫﺮی و ﻣﺮﺗﻀﯽ اردﻫﺎﻟﯽ ۳۳۱ .
 .۶۰ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه از دﯾﺪﮔﺎه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﻮدﺟﻪ \ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﺮاﺗﯽ و ﺷﻬﺮام ﺟﺪﯾﺪ ۳۳۷ . . . . . .
 .۶۱اﺛﺮ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻣﺠﺎزی-ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﺑﺎزار اﻧﺮژی \ ﻣﺴﻌﻮد ﻋﺎﻣﺮی ،ﻣﺮﺗﻀﯽ رﺣﯿﻤﯿﺎن ،و ﻣﺤﻤﺪاﻣﯿﻦ ﻟﻄﯿﻔﯽ ۳۴۳ . . . . . . . . . . . . . . . .
 .۶۲ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد رﻟﻪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺟﺰﯾﺮهای ﺷﺪن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه \ ﻣﻬﺮﻧﻮش وﻃﻨﯽ ،ﺗﻮرج اﻣﺮاﺋﯽ ،و ﻋﻠﯿﻤﺤﻤﺪ رﻧﺠﺒﺮ ۳۴۹ . . . . . . . .
 .۶۳اﺳﺘﻔﺎده از روش  IGDTدر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﺷﺒﮑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎ ﻫﺪف ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ \ ﺣﺴﯿﻦ رﻧﺠﺒﺮ و ﺳﯿﺪ ﺣﻤﯿﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ ۳۵۵
 .۶۴ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺘﻬﺎی ﭘﻮﯾﺎی ﺑﺮق ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ  \ HEMDASاﻟﻬﺎم ﺷﯿﺮازی و ﺷﻬﺮام ﺟﺪﯾﺪ ۳۶۱ . . . . . . . . . . .
 .۶۵ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮان اﮐﺘﯿﻮ و راﮐﺘﯿﻮ ژﻧﺮاﺗﻮر اﻟﻘﺎﯾﯽ دو ﺳﻮی ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﮐﻨﺘﺮل اچ ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ \ اﺑﻮذر ﻣﺤﻤﺪﻧﮋاد ،اﺣﻤﺪ رادان ،و ﺷﮑﺮاﻟﻪ ﺷﮑﺮی
ﮐﺠﻮری ۳۶۷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 .۶۶ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻨﮑﺮون آﻫﻨﺮﺑﺎی داﺋﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﺪل ﻣﺮﺟﻊ \ ﻣﯿﻨﺎ ﻓﻀﻠﯽ ،ﻣﻬﺪی ارهﭘﻨﺎﻫﯽ ،و ﻓﺮزاد ﺗﻬﺎﻣﯽ ۳۷۲ . . . . . . . . . .
 .۶۷اراﺋﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮان از ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدی ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ژﻧﺮاﺗﻮر  \ AFPMﺳﯿﺪه ﻣﻬﻨﺎز اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ،ﺣﻤﯿﺪ ﺟﻮادی ،و ﻋﻠﯽ دﻗﯿﻖ ۳۷۶
 .۶۸ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯿﺮاﯾﯽ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﯿﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪای در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﺑﻪ روش ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ \ ﻋﻠﯽ ﺣﺴﺎﻣﯽ ﻧﻘﺸﺒﻨﺪی،
رﻋﻨﺎ ﮐﻼﻫﺪوزی ،و ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻮﺳﻮی ۳۸۲ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 .۶۹ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﻓﺎزی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  PSOﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺷﺎرژ ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ \ ﻣﯿﺮ ﻫﺎدی
اﻃﻬﺮی ،ﮔﺌﻮرگ ﻗﺮه ﭘﺘﯿﺎن ،و ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺻﺎدﻗﯿﺎن ۳۸۸ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 .۷۰ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﺪاری ﺑﺮق ﮔﯿﺮ اﮐﺴﯿﺪ ﻓﻠﺰی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻣﻮج ﺻﺎﻋﻘﻪ \ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺣﺎﻣﺪی و اﺣﻤﺪ ﻏﻼﻣﯽ ۳۹۴ . . . . . . . . .
ج

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

 .۷۱ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭼﻨﺪﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻧﺮژی در رﯾﺰﺷﺒﮑﻪ در ﮐﻨﺎر ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ \ ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺻﺎدﻗﯿﺎن ،ﮔﺌﻮرگ ﻗﺮه ﭘﺘﯿﺎن،
و ﻣﯿﺮ ﻫﺎدی اﻃﻬﺮی ۳۹۹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 .۷۲اراﺋﻪ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزی ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻮان در ژﻧﺮاﺗﻮر ﻫﺎی اﻟﻘﺎﯾﯽ دو ﺳﻮ ﺗﻐﺬﯾﻪ \ ﻣﺤﻤﺪ ورﯾﺞ ﮐﺎﻇﻤﯽ ،ﺳﯿﺪ اﺻﻔﺮ
ﻏﻼﻣﯿﺎن ،و ﺟﻮاد ﺑﺎﺑﮑﯽ ۴۰۵ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 .۷۳ﻃﺮاﺣﯽ راﮐﺘﻮرﺑﯿﻦ ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﺗﺮاﻧﺲ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺪﯾﺪ ) \ (inter cell transformerﺑﺎﺑﮏ ﮔﻮدرزﯾﺎن و وﺣﯿﺪه اﻟﺴﺎدات ﺻﺎدﻗﯽ ۴۱۱ . . . . . . .
 .۷۴ﺑﻬﺒﻮد روش ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻮان از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺮاﯾﯽ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺎر اﺳﺘﺎﺗﻮر در ژﻧﺮاﺗﻮر اﻟﻘﺎﯾﯽ دو ﺳﻮ ﺗﻐﺬﯾﻪ \ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻤﯽ ،ﺳﯿﺪ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺪﻧﯽ ،و ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ۴۱۷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 .۷۵ﭘﺨﺶ ﺑﺎر ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺷﺐ ﺗﺎﺑﻬﺎ \ رﺣﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪی و ﺣﺒﯿﺐ رﺟﺒﯽ ﻣﺸﻬﺪی ۴۲۳ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 .۷۶ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ ژﻧﺮاﺗﻮر ﺳﻨﮑﺮون ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ داﺋﻢ ﺷﺎر ﻣﺤﻮر ﺑﺪون ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی
ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ \ ﻋﻠﯽ دﻗﯿﻖ ،ﺣﻤﯿﺪ ﺟﻮادی ،و ﺣﺴﯿﻦ ﺗﺮﮐﻤﻦ ۴۲۹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 .۷۷ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﻓﻮق ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ روش اﺑﺘﮑﺎری ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺧﻮﺷﻪ ﺑﻨﺪی \ ﺳﺮوش واﺣﺪی ،ﻣﻬﺪی ﺑﺎﻧﮋاد ،و ﻣﺤﺴﻦ اﺻﯿﻠﯽ ۴۳۵ . .
 .۷۸ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺎﯾﺰ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﺋﯿﮏ ﯾﮏ واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺎر واﻗﻌﯽ \ ﻣﺮﺗﻀﯽ اﺻﻐﺮﭘﻮر ﺣﺴﻦﮐﯿﺎده ،ﻓﺮﻫﺎد ﻋﺒﺎﺳﯽ ،ﮔﺌﻮرگ
ﻗﺮه ﭘﺘﯿﺎن ،و ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺴﯿﻨﯿﺎن ۴۴۱ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 .۷۹ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ در ﺣﻀﻮر ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ \ ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻃﻮﺳﯽ و ﺣﺴﯿﻦ ﺑﯿﺎﺗﯽ ۴۴۷ . . . . . . . .
 .۸۰ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﮔﺎز و ﺑﺮق ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻮﺧﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ \ اﻣﯿﻦ ﺣﺠﺎزی و ﺣﺒﯿﺐ رﺟﺒﯽ ﻣﺸﻬﺪی ۴۵۳ . . . . . . . . . . . . . .
 .۸۱دﯾﺴﭙﭻ ﺗﻘﺎﺿﺎ اﺑﺰاری ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ از واﺣﺪﻫﺎی ﺑﺮق ﺑﺎدی \ ﻓﺎﻃﻤﻪ دﺑﻮری ﻓﺮﯾﻤﺎﻧﯽ و ﺣﺒﯿﺐ رﺟﺒﯽ ﻣﺸﻬﺪی ۴۵۹ . . . . . . . .
 .۸۲ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻨﺮﺳﯽ ژﻧﺮاﺗﻮر اﻟﻘﺎﯾﯽ دو ﺳﻮ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﺟﺮﯾﺎن \ ﻫﻤﺎ ﺷﯿﺨﯽ و ﻣﺠﯿﺪ ﺷﻬﺎﺑﯽ ۴۶۵ . . . . . . . . . . . . . .
 .۸۳ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻄﺎی ﻧﺎﻫﻢ ﻣﺤﻮری در ﻣﻮﺗﻮر ﺷﺎرﻣﺤﻮری آﻫﻨﺮﺑﺎی داﺋﻢ \ ﺳﻌﯿﺪ ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺷﺎه ﻧﻈﺮی ،و ﺷﯿﻤﺎ ﻓﺘﺎﺣﯽ ۴۷۱ . . . . . . . . . . . .
 .۸۴ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﻨﮑﺮون ﻫﯿﺴﺘﺮزﯾﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺑﺮداری ﻫﯿﺴﺘﺮزﯾﺲ ﻧﺮم اﻓﺰار  \ Maxwellﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪی درﺧﺸﺎﻧﯽ ،ﺻﺎدق
ﺷﺎﻣﻠﻮ ،و ﻣﺤﻤﺪ اردﺑﯿﻠﯽ ۴۷۵ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 .۸۵ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎی ﺑﺎدی از ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮد و ﮐﺎﻫﺶ رﯾﺴﮏ \ ﻧﻮﯾﺪ ﯾﮑﺘﺎی ،ﻓﺎﻃﻤﻪ دﺑﻮری ﻓﺮﯾﻤﺎﻧﯽ ،ﻣﻬﺘﺎب ﮐﻔﺎش ،ﺻﺎﻟﺢ
ﻓﻀﺎﺋﻠﯽ ،و ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺟﺎوﯾﺪی دﺷﺖ ﺑﯿﺎض ۴۸۱ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۴۸۷

ﻣﺤﻮر  :۳ﻣﺨﺎﺑﺮات

 .۸۶ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﮕﺎﺷﺖ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری  \ SARﻣﺠﺘﺒﯽ ﺑﻬﺰاد ﻓﻼح ﭘﻮر ،ﺣﻤﯿﺪ دﻫﻘﺎﻧﯽ ،ﻋﻠﯽ ﺟﺒﺎر
رﺷﯿﺪی ،و ﻋﺒﺎس ﺷﯿﺨﯽ ۴۸۷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 .۸۷آﻧﺘﻦ ﭘﻬﻦ ﺑﺎﻧﺪ  V/UHFﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻬﺖ ﮐﺎرﺑﺮد در ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ \ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﻮﺳﻮی و ﺑﯿﮋن ﻋﺒﺎﺳﯽ آرﻧﺪ ۴۹۳ . . . . . . . . .
 .۸۸ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﮐﻮﭘﻠﺮ ﻣﻮﺟﺒﺮی ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﻮج ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی \ ﺑﻬﺰاد اﺣﻤﺪی و ﻋﻠﯽ ﺑﻨﺎﯾﯽ ۴۹۸ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 .۸۹ﭘﯿﺶ ﮐﺪﯾﻨﮓ ﺑﺮداری ﻣﺤﺪب ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﭼﻨﺪﮐﺎرﺑﺮه ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮﻫﺎی زﯾﺎد \ زﯾﻨﺐ ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ و ﻣﺼﻄﻔﯽ درﺧﺘﯿﺎن ۵۰۴ . . . . . . . . . . .
 .۹۰ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺪاﺧﻞ و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻓﻤﺘﻮﺳﻞ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  \ OFDMAﻋﺎﻃﻔﻪ ﻋﻠﯽ ﻃﺎﻟﺸﯽ و رﺿﺎ ﻗﺎﺿﯽ زاده ۵۱۰ . . . . . . . . . . .
 .۹۱اﻓﺰاﯾﺶ دﻗﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﻓﺎﺻﻠﻪ در ﯾﮏ رادار  \ FMCWاﻟﻬﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﺴﻦ ﻣﯿﻮه ﭼﯽ ،و ﭘﯿﻤﺎن ﻣﻌﻠﻢ ۵۱۶ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 .۹۲اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﺮش ﺑﺰﯾﺮ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ روﺷﻦ ﺷﺪه روﯾﻪﻫﺎی ﻧ ْ
ﺮﺑﺰ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ راداری اﺟﺴﺎم ﻫﺎدی ﺑﺰرگ \ ﻣﺤﻤﺪ
ِ
ِ ِ
اﻣﺎن ،وﺣﯿﺪ ﻣﺤﺘﺸﻤﯽ ،ﻋﻠﯽ آذرﺑﺮ ،و اﻣﯿﺮ رﺿﺎ ﻋﻄﺎری ۵۲۲ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 .۹۳اﻓﺰاﯾﺶ دﻗﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻮﺟﮏ ﻣﺨﺘﻠﻂ دو درﺧﺘﯽ \ ﻓﺎﺋﺰه واﻋﻈﯽ و ﺣﺴﻦ ﻗﺎﺳﻤﯿﺎن ۵۲۸ . . . . . . . . .
د

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

 .۹۴آﺷﮑﺎرﺳﺎزی و ﺗﺨﻤﯿﻦ در رادارﻫﺎی ﭼﻨﺪ ورودی-ﭼﻨﺪ ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﮕﺮی ﻓﺸﺮده ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻠﻮﮐﯽ \ ﺳﺎرا ﭼﻨﮕﯿﺰی ،ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺪرس ﻫﺎﺷﻤﯽ،
و ﻓﺮوغ اﻟﺴﺎدات ﻃﺒﺎﻃﺒﺎ ۵۳۴ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 .۹۵ردﯾﺎﺑﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﺎر در ﻓﻀﺎی ﻃﯿﻔﯽ -زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﻧﻄﺒﺎق ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻧﺮﻣﺎﻟﯿﺰه \ ﻣﺮﺿﯿﻪ ﺷﻬﺮاﻣﯽ ﻧﯿﺎ و ﻧﻔﯿﺴﻪ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎن ۵۴۰ . . .
 .۹۶ﯾﮏ روش ﺿﺪ ﺗﺼﺎدم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮدد وﺳﺎﯾﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  \ RFIDﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧﻔﺮ و ﺣﺴﯿﻦ ﺷﻤﺴﯽ ۵۴۶ . . . . . . . . . . . . . .
 .۹۷اﺻﻼح ﻓﺎز ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی در ﭘﺮوﺗﮑﻞ  leachﺑﺮای ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ارﺗﺒﺎط ﭼﻨﺪﮔﺎﻣﯽ ﮔﺮهﻫﺎی ﺳﺮﺧﻮﺷﻪ و اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﺎﯾﻪ \ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ زارع زاده ،ﻣﺪرﯾﮏ
ﻓﺮﺟﯽ ،و اﯾﺎز ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ۵۵۲ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 .۹۸ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪل آﻣﺎری ﮐﻼﺗﺮ درﯾﺎ ﺑﺮای داده ﻫﺎی رادار  \ IPIXﻣﺮﯾﻢ ﻫﺎدوی و ﺣﺴﻦ ﻗﺎﺳﻤﯿﺎن ﯾﺰدی ۵۵۸ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 .۹۹ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ آﻧﺘﻦ آراﯾﻪ ای ﻣﺎﯾﮑﺮواﺳﺘﺮﯾﭗ ﻣﻌﮑﻮس ﺷﺎﻧﻪ ای در ﺑﺎﻧﺪ  \ Xﻣﻬﺪی ﻃﺎﻫﺮﺧﺎﻧﯽ و آرش اﺣﻤﺪی ۵۶۳ . . . . . . . . . . . . .
 .۱۰۰ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرآﯾﯽ ﺗﺨﻤﯿﻦﮔﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﭼﮕﺎﻟﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ آﻧﺘﺮوﭘﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺨﻤﯿﻦ آﻧﺘﺮوﭘﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار
ﺗﻐﯿﯿﺮات \ اﻟﻬﻪ ﺟﻮادی و ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﺑﺮﻋﻠﯽ ۵۶۹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 .۱۰۱ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﻫﯿﺒﺮﯾﺪاﺳﯿﻮن ﺗﺸﺪﯾﺪﻫﺎی ﭘﻼﺳﻤﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺲ ﻻﯾﻪ ﻫﺎی دی اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ در ﻧﺎﻧﻮﮐﺮه ی ﭼﻨﺪﻻﯾﻪ \ اﻣﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﻮﮐﻞ
ﭘﺎﮐﯿﺰه ۵۷۳ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 .۱۰۲ﺟﺪاﺳﺎزی ﻃﯿﻔﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺣﺮﯾﺺ \ ﻓﺮﺷﯿﺪ ﺧﻮاﺟﻪراﯾﻨﯽ و ﺣﺴﻦ ﻗﺎﺳﻤﯿﺎن ﯾﺰدی ۵۷۹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 .۱۰۳ﺣﺴﮕﺮی ﻓﺸﺮده ﺑﯿﺰﯾﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﺧﺘﺎر درﺧﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻮﺟﮏ ﻣﺨﺘﻠﻂ \ زﻫﺮا ﺻﺎدﻗﯽ ﮔﻞ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﮐﻬﺎﯾﯽ ،و ﻓﺮزان ﺣﺪادی ۵۸۵ . . . . . .
 .۱۰۴ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻄﯽ-ﻧﺎﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎ زﻣﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮدار ﻣﻮﻧﻮﭘﺎﻟﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﻗﺪرت ﺗﻔﮑﯿﮏ در ﺑﺮد \ اﯾﻤﺎن ﺣﯿﺪرﭘﻮر ،ﻣﺮﺗﻀﯽ
ﮐﺎزروﻧﯽ ،و ﻣﺤﺴﻦ ﻓﻼح ۵۹۰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 .۱۰۵اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻓﻮرﯾﻪ ﮐﺴﺮی ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﮔﻔﺘﺎر در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻌﯽ ﺣﺴﮕﺮ ﺻﻮﺗﯽ \ راﺿﯿﻪ رﻧﺠﺒﺮﯾﺎن و ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ اﺑﻮﻃﺎﻟﺒﯽ ۵۹۶ . . .
 .۱۰۶ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺣﺴﮕﺮ ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی ﺗﻮام از ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﻓﺸﺮده و درﺧﺖﻫﺎی ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ وزندار \ ﺳﻤﺎﻧﻪ
ﻋﺒﺎﺳﯽ دره ﺳﺎری ،ﺟﻤﺸﯿﺪ اﺑﻮﯾﯽ ،و آوﯾﺪ آوخ ۶۰۲ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 .۱۰۷ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻃﻮل ﻣﻮج ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ی ﻓﺮآﯾﻨﺪ آﺑﺸﺎری ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ دوم و اﺧﺘﻼف ﺑﺴﺎﻣﺪ ﭘﺎﻟﺴﻬﺎی ﻓﻮق ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﻮﺟﺒﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻠﻮر
ﻟﯿﺘﯿﻮم ﻧﺎﯾﻮﺑﯿﺖ ﻗﻄﺒﯿﺪه ی دوره ای \ اﻣﯿﻦ ﺑﺎﺑﺎزاده و رﺣﻤﺎن ﻧﻮروزی ۶۰۸ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 .۱۰۸ﻣﻘﺎومﺳﺎزی آراﯾﻪﻫﺎی ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻄﺎی ﺑﺮدار ﭼﺮﺧﺶ و ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ \ ﭘﻮرﯾﺎ ﻋﻠﯽﻧﮋاد و ﺳﻌﯿﺪرﺿﺎ ﺻﯿﺪﻧﮋاد ۶۱۴ . . . . . . . . .
 .۱۰۹ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻧﺮخ ﮐﺎرﺑﺮان  MIMOدر ﮐﺎﻧﻞ ﭘﺨﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ \ ﻣﻠﯿﺤﻪ ﻣﻌﺼﻮم زاده ،ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮزاد ﺻﺒﺎﺣﯽ ،و اﻣﯿﺮ
رﺿﺎ ﻓﺮوزان ۶۲۰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 .۱۱۰روﺷﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺄﺧﯿﺮ زﻣﺎﻧﯽ و اﻧﺮژی ﺑﺮای ﻣﮑﺎنﯾﺎﺑﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪه در آراﯾﻪﻫﺎی ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮﻧﯽ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ \ ﺻﺒﺎ اﺳﮑﻨﺪری و ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ اﺑﻮﻃﺎﻟﺒﯽ ۶۲۶ . .
 .۱۱۱آﺷﮑﺎرﺳﺎزی  CFARﺳﯿﮕﻨﺎل راداری در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﭘﺴﯿﻮ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺘﮕﺮاﻟﮕﯿﺮی ﻧﺎﻫﻤﺪوس روی ﻫﺮ ﺳﻠﻮل ﭘﻨﺠﺮه ﭘﺮدازش \ ﺑﻬﺮوز ﻓﯿﻀﯽ و
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺗﺎﺑﺎن ۶۳۲ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 .۱۱۲ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی در رادار ﺣﺴﮕﺮی ﻓﺸﺮده دوﺑﻌﺪی \ ﻧﻔﯿﺴﻪ ﺷﻬﺒﺎزی ،ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺒﺎرﯾﺎن ﺟﻬﺮﻣﯽ ،ﻋﻠﯽ اﻋﻈﻢ ﻋﺒﺎسﻓﺮ ،و ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﮐﻬﺎﯾﯽ ۶۳۸
 .۱۱۳اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ آﺷﮑﺎرﺳﺎزي اﻫﺪاف ﻣﺘﺤﺮك ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺨﻤﯿﻦ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﮐﺮﻧﻞ \ ﺣﻤﺰه ﻋﻠﯿﺪادی و ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ اﺣﻤﺪزاده ۶۴۴ . . . . . .
 .۱۱۴ﺑﻬﺒﻮد روش ﭼﻨﺪﮐﺎﻧﺎﻟﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ داﻣﻨﻪ ﻃﯿﻒ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از اﺣﺘﻤﺎل ﺣﻀﻮر ﮔﻔﺘﺎر \ آﺳﯿﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮑﯽ ﻣﻨﺸﺎدی و ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ اﺑﻮﻃﺎﻟﺒﯽ

۶۵۰

 .۱۱۵ﺣﺴﮕﺮی ﻓﺸﺮده ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﻃﯿﻒ ﭘﻬﻦ ﺑﺎﻧﺪ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی رادﯾﻮﺷﻨﺎﺧﺘﮕﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ارﺳﺎل داده ﻫﺎی ﻓﺸﺮده \ ﻣﻬﻨﺎز ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ و ﻋﻠﯽ ﺷﻬﺰادی ۶۵۵ . .
 .۱۱۶اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺿﺮﯾﺐ ﺷﮑﺴﺖ ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری ﺗﮏ ﻣﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آن \ ﺳﯿﺪه ﻓﺎﺋﺰه ﻣﻮﺳﻮی ،رﺣﻤﺎن ﻧﻮروزی ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ
ﺳﺎدات ﺣﺴﯿﻨﯽ ،و ﻋﻠﯽ اﻣﺎﻣﯽ ۶۶۲ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ﻫ

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

 .۱۱۷ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮری ﺑﯽ ﺳﯿﻢ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﻘﺎوم در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺮاﺑﯽ ﻫﺎ ﺗﻮام ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﮔﺬردﻫﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮان ،ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺮخ و اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﺎﻧﺎل \ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻧﯿﮏ ﻣﻠﮑﯽ ،ﻗﺎﺳﻢ ﻣﯿﺮﺟﻠﯿﻠﯽ ،و رﺿﺎ ﺳﻌﺎدت ۶۶۸ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 .۱۱۸ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي ﻣﺒﺪل ﺗﻤﺎم ﻧﻮري ﻃﻮل ﻣﻮج ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪي ﭘﺪﯾﺪهي آﺑﺸﺎري ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺟﻤﻊ ﺑﺴﺎﻣﺪﻫﺎ در ﻣﻮﺟﺒﺮ ﻟﯿﺘﯿﻮﻧﺎﯾﻮﺑﯿﺖ ﻗﻄﺒﯿﺪهي
دورهاي \ اﻟﻬﻪ ﺑﺎزوﺑﻨﺪ ،اﻣﯿﻦ ﺑﺎﺑﺎزاده ،و رﺣﻤﺎن ﻧﻮروزی ۶۷۴ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 .۱۱۹ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻧﺪازه ﺷﻌﺎع ﺑﺎرﯾﮑﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ ورودی ﺑﻪ ﻻﻣﭗ ﻣﻮج روﻧﺪه ﺑﺎ ﺣﻔﺮه ﺗﺰوﯾﺞ  CCTWTﺑﺮ ﺑﻬﺮه و ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ \ ﺣﺴﻦ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻧﮋاد،
ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻪ ﻋﺒﯿﺮی ،و زﯾﻨﺐ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻧﮋاد ۶۷۹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 .۱۲۰ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﮐﯿﺐ دو روش ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه \ زﻫﺮا ﻋﺒﺎس ﻧﮋاد و ﻋﻠﯽ آﻗﺎﮔﻞ زاده ۶۸۵ . . . . . . . . . .
 .۱۲۱ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺪل ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺷﺒﮑﯿﻪ ﭼﺸﻢ و  IHSوﻓﻘﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﻨﺠﺶ از دور \ ﻣﯿﺜﻢ ﻟﻄﻔﯽ و ﺣﺴﻦ ﻗﺎﺳﻤﯿﺎن ۶۹۱ . . . . . .
 .۱۲۲آﺷﮑﺎرﺳﺎزی در رادار ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ واﯾﻤﮑﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش آﻧﺎﻟﯿﺰ وزن ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی وﻓﻘﯽ \ ﻧﺠﻤﻪ ﯾﻮﺳﻔﯽ ،ﻋﺒﺎس ﺷﯿﺨﯽ ،و
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻣﺴﻨﺪی ﺷﯿﺮازی ۶۹۷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 .۱۲۳روﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل واﺣﺪﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﻫﺠﺎ و ﺣﺬف ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﻫﺎ در ﺳﻨﺘﺰ ﮔﻔﺘﺎر ﻓﺎرﺳﯽ \ اﻣﯿﺪ ﻋﺒﺎﺳﯽ و اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺻﯿﺎدﯾﺎن ۷۰۲ . . . . . .
 .۱۲۴ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﻮج وﻓﻘﯽ در رادار ﭼﻨﺪ ورودی – ﭼﻨﺪ ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﺎوراء اﻓﻖ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻫﺎی  \ DPSﻣﺮﯾﻢ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻧﻈﺮی و رﺿﺎ ﻣﺤﺴﻨﯽ ۷۰۸ . . .
 .۱۲۵ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی روش ﻫﺎی ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭘﺮدازش ﻫﺎی آراﯾﻪ ای \ ﻫﺎدی ﺑﯿﺠﺎری ،ﻣﻬﺮزاد ﺑﯿﻐﺶ ،و ﻫﺎدی ﺑﯿﺠﺎری ۷۱۴ . . . . . . . . . . . . . .
 .۱۲۶آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺑﺎﻓﺖ واراﺋﻪ روﺷﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﻨﮏ ﺑﺮای ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎﻓﺖ \ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ و ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﺻﺎدﻗﯽ ۷۲۰ . . . . . . . . . . .
 .۱۲۷ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ آراﯾﻪ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی روش ﻫﺎی ﺷﮑﻞ دﻫﯽ ﭘﺮﺗﻮ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺎﻻ \ ﻣﮋﮔﺎن ﻣﯿﺮزاﯾﯽ و ﺳﻌﯿﺪرﺿﺎ ﺻﯿﺪﻧﮋاد ۷۲۶ . . . .
 .۱۲۸در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮﻫﻤﮑﻨﺶ ﭘﻨﺞ ﻣﻮﺟﯽ ﺑﺮای اﺻﻼح ﻣﻌﺎدﻟﻪی ﺳﯿﮕﻨﺎل ﮐﻮﭼﮏ ﭘﯿﺮس ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎوب ﻣﻮج روﻧﺪهی ﻣﻮج
آﻫﺴﺘﻪ \ ﻫﻮﻣﻦ ﺑﻬﻤﻦ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ و ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻪ ﻋﺒﯿﺮی ۷۳۲ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 .۱۲۹ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  \ OFDMAﺳﻤﺎﻧﻪ ﺑﯿﺪاﺑﺎدی ،ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد اﻣﯿﺪ ،ﻧﺮﮔﺲ ﺑﯿﺪاﺑﺎدی ،و ﺟﻌﻔﺮ ﮐﺎﻇﻤﯽ ۷۳۸ . . .
 .۱۳۰ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی  OFDMAﺑﺼﻮرت ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﺴﻮﻧﻬﯽ ﺳﯿﮕﻨﺎل در ﺣﻮزه ﻓﻀﺎ-زﻣﺎن \ ﻣﺤﻤﺪ اﮐﺒﺮی و اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻓﻼﺣﺘﯽ ۷۴۴ . . . .
 .۱۳۱ﺗﺨﻤﯿﻦ ﮐﺎﻧﺎل و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺪوﻻﺳﯿﻮن در ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده  MQAMﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎرﮔﺎن ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎﻻ در ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﻓﯿﺪﯾﻨﮓ
ﭼﻨﺪﻣﺴﯿﺮه \ زﻫﺮا ﻗﺮﺑﺎن ﭘﻮر و ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺎﻟﻘﯽ ﺑﯿﺰﮐﯽ ۷۵۰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 .۱۳۲ﻣﻮﺟﺒﺮ ﭘﻼﺳﻤﻮﻧﯽ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ \ ﻣﺤﺴﻦ ﮐﺎﻓﯽ و ﻣﯿﺮ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﯿﺮ ﺻﺎﻟﺢ ۷۵۶ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 .۱۳۳اﯾﺠﺎد ﻣﺪل ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮔﻮﯾﻨﺪه در ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻫﻮﯾﺖ ﮔﻮﯾﻨﺪه ﻣﺘﻦ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎ داده ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻣﯽ ﻣﺤﺪود \ اﻟﻬﻪ ﮐﻼﻧﺘﺮی و ﺣﺴﯿﻦ ﺻﺎﻣﺘﯽ ۷۶۱ . . . .
ُ
ُ
 .۱۳۴ردﯾﺎﺑﯽ ﺷﯽ در وﯾﺪﺋﻮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﻨﮑﯽ در ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻫﺎ و ﺗﻨﮑﯽ در ﺑﻠﻮک ﻫﺎ \ ﭘﻮرﯾﺎ ﻧﻮاﺋﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻼﻣﯽ ،و ﻓﺮح ﺗﺮﮐﻤﻨﯽ آذر ۷۶۷ . .
 .۱۳۵روﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻟﻮبﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ در ﺷﮑﻞدﻫﯽ ﭘﺮﺗﻮ ﺑﻪ روش ﺣﻮزه داده ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ )  (D3در رادار ﻫﻮاﭘﺎﯾﻪ \ ﻣﺴﻌﻮد ﺟﻼﻟﯽ ،ﻣﺤﻤﻮد
ﻣﺪرس ﻫﺎﺷﻤﯽ ،ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺑﻬﺸﺘﯽ ،و ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪی ﻧﻘﺶ ۷۷۳ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 .۱۳۶ﭘﻮﯾﺶ ﻃﯿﻒ ﺑﺎﻧﺪ وﺳﯿﻊ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻃﯿﻔﯽ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﺸﺮده \ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺮﺑﯽ و ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺗﺪﯾﻦ ﺗﻔﺖ ۷۷۹ . . . . . . .
 .۱۳۷آﻧﺘﻦ ﻣﻮج ﻧﺸﺘﯽ ﺑﺎ ﻗﻄﺒﺶ داﯾﺮوی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل راﺳﺘﮕﺮد-ﭼﭙﮕﺮد ﻣﺘﻌﺎدل \ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪی ﺻﺒﺎﺣﯽ ،ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ ﺣﯿﺪری ،و ﻣﺴﻌﻮد ﻣﻮﺣﺪی

۷۸۴

 .۱۳۸ﯾﮏ روش ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﻬﺎی ﺻﻮﺗﯽ زﯾﺮآب \ وﺣﯿﺪ وﺣﯿﺪ ﭘﻮر ،اﻣﯿﺮ رﺳﺘﮕﺎرﻧﯿﺎ ،و اﻋﻈﻢ ﺧﻠﯿﻠﯽ ۷۹۰
۷۹۶

ﻣﺤﻮر  :۴ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ

 .۱۳۹ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﮑﻞ دﻫﯽ ﭘﺮﺗﻮ و ﺟﺪاﺳﺎزی ﮐﻮر ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮای اﻓﺮاﯾﺶ رزوﻟﻮﺷﻦ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮداری اوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﺪ \ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رﺳﺘﻤﯽ و ﺑﺎﺑﮏ ﻣﺤﻤﺪزاده اﺻﻞ ۷۹۶ .
 .۱۴۰ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺗﻼش ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺷﮑﻤﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی آﭘﻨﻪ ﺧﻮاب و ﻫﺎﯾﭙﻮآﭘﻨﻪ \ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﻌﺎع ﮐﺎﻇﻤﯽ ،ﻋﻄﺎاﻟﻪ
ﻋﺒﺎﺳﯽ ،و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻗﺎدرﯾﺎن ۸۰۲ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

و

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

 .۱۴۱اﺳﺘﺨﺮاج ﻃﯿﻒ ﺑﯿﻮاﻣﭙﺪاﻧﺲ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﭘﻬﻦ ﺑﺎﻧﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ آن \ ﺳﻮدا ﻗﺮه ﺑﺎﻏﯽ ،ﺟﻮاد ﻓﺮوﻧﭽﯽ ،و ﺻﺎﺑﺮ ﺑﻬﮑﺎﻣﯽ ۸۰۸ . . .
 EEG .۱۴۲ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ اﻟﮕﻮ ی اﺣﺴﺎﺳﯽ در اﻓﺮاد اﻟﮑﺴﯽ ﺗﺎﯾﻤﯿﮏ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﮕﻨﺎل \ ﻓﺮزاﻧﻪ ﯾﻮﺳﻔﯽ ﭘﻮر ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﯿﺮوزآﺑﺎدی ،و ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد
اﺻﻐﺮی اﺑﺮاﻫﯿﻢ آﺑﺎد ۸۱۴ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 .۱۴۳ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺪوﺳﯽ در ﺷﮑﻞدﻫﯽ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎی ﻓﺮاﺻﻮت ﭘﺰﺷﮑﯽ \ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﺪث دﯾﻠﻤﯽ و ﺑﺎﺑﮏ ﻣﺤﻤﺪزاده اﺻﻞ ۸۲۱ . . . . . . . . . .
 .۱۴۴ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ ﺳﯿﮕﻨﺎل اﻟﮑﺘﺮوﮐﺎردﯾﻮﮔﺮام ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﺘﺮ اچ ﺑﯿﻨﻬﺎﯾﺖ \ ﻫﺎدی ﻧﺮﯾﻤﺎﻧﯽ و رﺿﺎ ﺛﺎﻣﻨﯽ ۸۲۶ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 .۱۴۵ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎز ﺳﯿﺴﺘﻢ  MRIﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  \ DWTﻓﺮزاﻧﻪ ﻏﻔﺎری ﯾﻮﺳﻒ زاده ،ﻋﻤﺎداﻟﺪﯾﻦ ﻓﺎﻃﻤﯽزاده ،و ﻣﺠﯿﺪ ﭘﻮﻻدﯾﺎن ۸۳۲ .
 .۱۴۶ﺑﺨﺶ ﺑﻨﺪی ﺧﻮدﮐﺎر ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻫﺎی ﻓﮏ و ﺻﻮرت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﻘﺎرن \ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ و رﺿﺎ آﻗﺎﯾﯽ زاده ﻇﺮوﻓﯽ ۸۳۸ . . . . . . . . . .
 :CSFS-SFS .۱۴۷ﯾﮏ روش اﻧﺘﺨﺎب وﯾﮋﮔﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﯽ ﺣﯿﻦ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎی ،EEG
 EOGو ﮐﯿﻔﯿﺖ راﻧﻨﺪﮔﯽ \ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﻮری ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻠﯽ ،ﺳﯿﺪه ﻧﻐﻤﻪ ﻣﯿﺮی آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ ،و زﻫﺮا ﻣﺮدی ۸۴۳ . . . . . . . . . . . . . . . . .
 .۱۴۸اﺳﺘﺨﺮاج ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻨﻔﺴﯽ از ﺳﯿﮕﻨﺎل  ECGﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشVMDو ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ روشﻫﺎی  EMDو  \ NAMEMDﻣﺠﺘﺒﯽ ﻧﻈﺮی و
ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﺳﺨﺎﯾﯽ ۸۴۹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۸۵۵

ﻣﺤﻮر  :۵ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

 .۱۴۹اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮدار ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺮﺧﻂ \ ﺳﻤﺎﻧﻪ رﺑﺎﻧﯽ زارﻋﯽ و ﺟﻮاد ﺣﻤﯿﺪزاده ۸۵۵ . . . . . . . . . . . .
 .۱۵۰ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺳﺒﮏ وزن ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮔﺮهﻫﺎی ﮐﭙﯽ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺣﺴﮕﺮ ﺑﯿﺴﯿﻢ ﻣﺘﺤﺮک ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻋﺎﻣﻠﻬﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮ \ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺟﻤﺸﯿﺪی،
ﺳﻤﯿﺮا ﻋﺒﺎﺳﯽ ،ﻣﻬﺪی اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮی ،و ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﯿﺒﺪی ۸۶۱ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 .۱۵۱اراﺋﻪ ﯾﮏ ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪ از ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﺳﺎﯾﺒﯿﻞ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺣﺴﮕﺮ ﺑﯿﺴﯿﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪی و راﻫﮑﺎر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن \ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺟﻤﺸﯿﺪی،
اﺣﺴﺎن زﻧﮕﻨﻪ ،ﻣﻬﺪی اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮی ،و ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﯿﺒﺪی ۸۶۷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 .۱۵۲ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺳﺒﮏ وزن ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺗﮑﺮار ﮔﺮه در ﺷﺒﮑﻬﻬﺎی ﺣﺴﮕﺮ ﺑﯿﺴﯿﻢ ﻣﺘﺤﺮک ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ \ ﻣﺠﺘﺒﯽ
ﺟﻤﺸﯿﺪی ،ﺳﻤﯿﺮا ﻋﺒﺎﺳﯽ ،ﻣﻬﺪی اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮی ،و ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﯿﺒﺪی ۸۷۳ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 .۱۵۳ﮐﺎﻫﺶ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ داده ای ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻ در ﻧﮕﻬﺪاری اﻓﺰاﯾﺸﯽ دﯾﺪ \ ﺳﯿﺪ ﻣﻬﺪی ﻗﺮﯾﺸﯽ و ﻧﮕﯿﻦ داﻧﺶ ﭘﻮر ۸۷۹ . . . . . . . . . . . . .
 .۱۵۴اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﺑﺎ روش  QL-EDCAدر اﺳﺘﺎﻧﺪارد  \ IEEE802.11eﻋﻠﯽ واﻋﻈﯽ و ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻮﺳﻒ درﻣﺎﻧﯽ ۸۸۴
 .۱۵۵ﺑﻬﺒﻮد اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  SDALFدر ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﻃﻼﻋﺎت زاوﯾﻪ ﺷﺨﺺ \ ﻋﻠﯽ ﺳﺒﻄﯽ و ﺣﻤﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﭘﻮر ۸۹۰ . . . . . . . . . .
 .۱۵۶ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮدﮐﺎر ﯾﮏ واژﮔﺎن ﺳﻨﺠﻤﺎﻧﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻔﻬﻮم در داﻣﻨﻪ دارو \ ﻋﻤﯿﺪ زﮐﺮﯾﺎﭘﻮر ،ﺳﻤﯿﺮا ﻧﻮﻓﺮﺳﺘﯽ ،و ﻣﻬﺮﻧﻮش ﺷﻤﺲ ﻓﺮد

۸۹۵ . . . . . . . .

 .۱۵۷اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎری ﻣﺘﻮن \ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻣﺤﻤﺪی ،ﺳﻌﯿﺪه ﺳﺎدات ﺳﺪﯾﺪﭘﻮر ،ﻣﺴﻌﻮد اﺳﺪﭘﻮر ،و
ﺣﺴﯿﻦ ﺷﯿﺮازی ۹۰۱ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 .۱۵۸ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺎزﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺮای ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب ﺷﺒﮑﻪ روی ﺗﺮاﺷﻪ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی \ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺳﯿﺪ آﻗﺎﯾﯽ رﺿﺎﯾﯽ و ﻣﻬﺪی ﻣﺪرﺳﯽ ۹۰۶ . . . . . . . . .
 .۱۵۹ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺸﮏﺳﺎﻟﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮارهای ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ \ ﻫﻤﺎﯾﻮن ﺣﺎﻣﺪﻣﻘﺪم
راﻓﺘﯽ و ﻣﻬﺪی ﺟﻠﯿﻠﯽ ۹۱۲ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 .۱۶۰اراﺋﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج رواﺑﻂ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ در ﻣﺴﺘﻨﺪات ،ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎه داﻧﺶ ﺿﻤﻨﯽ وﯾﮑﯽﭘﺪﯾﺎ \ اﻣﯿﻦ ﻣﺼﻠﯽ ﻧﮋاد ،ﺟﻮاد داودی
ﻣﻘﺪم ،و ﻋﻠﯽ اﺣﻤﺪی ۹۱۸ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 .۱۶۱اراﺋﻪ روﺷﯽ ﮐﺎرا ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﻮﯾﺖ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺣﺮوف ﻣﺠﺰا \ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﻋﻠﻮی ﻗﺮه ﺑﺎغ و ﻓﺮزﯾﻦ ﯾﻐﻤﺎﯾﯽ ۹۲۴ . .
 .۱۶۲ﯾﺎدﮔﯿﺮی راﻧﺶ ﻣﻔﻬﻮم از داده ﻧﺎﻣﺘﻮازن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺟﻤﻌﯽ و ﺗﻌﺪﯾﻞ دادهﻫﺎی اﻗﻠﯿﺖ \ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﮑﻮری ،ﺣﻤﯿﺪ ﺟﺰاﯾﺮی ،و ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﻨﺼﻮری ۹۳۰
 .۱۶۳اراﺋﻪی ﯾﮏ روش ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺮای دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﭘﺮس وﺟﻮﻫﺎی زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ \ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق زاﻫﺪی ،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻋﻈﯿﻢ زاده ،ﮐﺎوان ﻓﺎﺗﺤﯽ ،و
ارﺳﻄﻮ ﺑﺰرﮔﯽ ۹۳۶ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ز

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

 .۱۶۴ﻣﯿﺪان ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺷﺮﻃﯽ ﻧﺮوﻓﺎزی ﻧﻬﺎن ﺑﺮای دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻫﺎ \ اﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺳﺎﻟﮑﯽ و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﻣﯿﺮزاﯾﯽ ۹۴۲ . . . . . . . . . . . . . . . .
 .۱۶۵ﺷﺎﺧﺺﺑﻨﺪی ﺧﻮد ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎ  \ DMP-Tree Cachedﺣﺠﺖ ﮐﻠﯽ و ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪی ۹۴۸ . . . . . . . . . . . . . . . . .
 .۱۶۶ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻌﺒﻪ ﺳﻮﺋﯿﭻ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی آراﯾﻪ ﻫﺎی دروازه ای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﯾﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﮑﻮس رﺷﺘﻪ ﺑﯿﺘﯽ \ ﺷﻬﺮام ﺷﻬﺎﺑﯽ،
ﻋﻠﯽ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ،و ﺷﺮاره زﻣﺎن زاده ۹۵۴ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 .۱۶۷اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮای ﺑﺮون ﺳﭙﺎری وﻇﺎﯾﻒ در ﻣﺤﯿﻂ راﯾﺎﻧﺶ اﺑﺮی ﺳﯿﺎر \ ﺷﯿﻤﺎ رﺷﯿﺪی و ﺳﻌﯿﺪ ﺷﺮﯾﻔﯿﺎن ۹۶۰ . . . . . . . .
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 .۱۷۰ﺑﻬﺒﻮد اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ \ راﺿﯿﻪ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻣﻈﺎﻫﺮ و رﺿﺎ ﻋﺰﻣﯽ ۹۷۸ . . . . . . . . .
 .۱۷۱اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺣﺴﮕﺮ ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪی  k-meansو رﮔﺮﺳﯿﻮن \ آذر ﺣﯿﺪری ،ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻧﺎﺟﯽ ،و ﻣﻬﺪی ﮐﻤﺎﻧﺪار

۹۸۳

 .۱۷۲ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﻠﯿﮏ وزن دار ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﺎﻣﺎﺗﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮﺳﻠﻮﻟﯽ \ ﻓﺮﻧﺎد ﺑﺰرﮔﯽ ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ رﺿﻮاﻧﯿﺎن ،و ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﯿﺒﺪی ۹۸۹ . . . . . . . . . . . .
۹۹۴

ﻣﺤﻮر  :۶ﮐﻨﺘﺮل
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محدود کننده ولتاژ خروجی در کاربرد سیستم استحصال
انرژی در باند UHF
فاطمه خدابخشزاده ،محمود کمرهای ،محمدرضا قادری کرکانی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهرانf.khodabakhsh@ut.ac.ir ،
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهرانkamarei@ut.ac.ir ،
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهرانmrghaderi@ut.ac.ir،

چکیده -در این مقاله طراحی و شبیه سازی یک مدار محدود کننده
جدید برای سیستم تولید منبع تغذیه برای استحصال انرژی از امواج رادیویی
ارائه شده است .این مدار محدود کننده نسبت به مدارات محدود کننده
متداول برای کاربرد مذکور که بطور معمول از نوع جریانی هستند ،از
نوع ولتاژی میباشد بدین معنا که بهجای محدودکردن جریان
خروجی ،مقدار ولتاژ خروجی خود را محدود میکند .مدار
پیشنهادی ،با توجه به ساختار آن خروجی خود را در دو سطح ولتاژ
باال و ولتاژ پایین محدود میکند .در سطح ولتاژ باال ،اجازه افزایش
بیش از حد ولتاژ خروجی خود را نمیدهد و همچنین در این مدار
محدودکننده ،چنانچه ولتاژ ورودی آن کمتر از سطح پایین کاری آن
باشد نیز خروجی خود را قطع میگرداند.

شکل  1-1شمای کلی بطور معمول در یک برچسب شناسایی رادیویی ،در
ابتدا سیگنال ورودی  RFتوسط آنتن دریافت میشود و سپس توسط مدارات
چندبرابرکننده ولتاژ ،مقدار دامنه آن بهسطح مطلوب میرسد .از آنجا که این سطح
 ،به توان ورودی که خود تابع فاصله از قرائتگر است بستگی دارد ،با کاهش فاصله
مقدار سطح خروجی چند برابر افزایش مییابد و برای جلوگیری از آسیب دیدن
مدار الزم است در مدار تغذیه یک مدار محدودکننده قرار دهیم .در مرحله بعد
نیاز است ولتاژ خروجی مدار چندبرابرکننده به یک تثبیتکننده ولتاژ داده شود تا
ولتاژ خروجی را در مقدار ولتاژ ثابتی ،نگهدارد .بطور معمول در مدارات
تثبیتکننده ،خروجی مضربی از یک ولتاژ مرجع میباشد ،که این ولتاژ توسط
بخش تولید ولتاژ مرجع ایجاد میشود .در بخشهای بعد به طراحی بخشهای
محدودکننده خواهیم پرداخت.

همچنین مدار محدود کننده ارائه شده در تکنولوژی TSMC

 -2مدار محدودکننده :

 CMOS 180nmطراحی و شبیهسازی شدهاست .شبیهسازی با
نرمافزار  ADSصورت گرفته است.

وظیفه این بخش از مدار ،محدودکردن اثرات افزایش توان دریافتی
میباشد .این مدار در حالت عادی برروی عملکرد مدار خللی وارد نکرده
و مدار بهکارکرد خود ادامه میدهد اما زمانی که توان ورودی (دریافتی)
بصورت ناگهانی افزایش یابد ،این مدار فعال شده و خروجی را قطع
مینماید .در محدودکننده جریانی ،در اثر افزایش ولتاژ ورودی به مدار،
مقدار جریان خروجی محدود میشود .شکل ،2-1نشاندهنده ساختار این
نوع محدودکننده میباشد ] .[1در این طراحی از کوچکتر سطح ولتاژی

واژههای کلیدی  :مدار محدودکننده جریانی ،مدار محدودکننده
ولتاژ.
 -1سیستم تغذیه:
Other
Circuits

Requlator

Limiter

RF - DC

Antenna

در استاندارد  0/11میکرومتر ،یعنی  1/1ولت استفاده شده است .در این
نوع محدودکننده همانطور که مشخص است ترانزیستور  MBجریان
خروجی را محدود میکند .در این نوع مدار محدودکننده زمانی که  VBبه
حد مورد نظر که مقدار ولتاژ  Vthاست ،برسد ترانزیستور  MBشروع به
هدایت کرده و جریان خروجی را محدود میکند .شکل ،3-1نشاندهنده

Vref

شکل .1-1شمای کلی سیستم منبع تغذیه پیشنهادی
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نتایج شبیهسازی مدار محدودکننده میباشد .در این شکل منحنی ،تغییرات
جریان خروجی ترانزیستور  MBدر مقابل تغییرات ولتاژ تغذیه کننده را نشان
میدهد.
(W/L)NMOS = 1.8u/50u
VCC

شکل .4-1تغییرات ولتاژ  VBدر مقابل ولتاژ تغذیه VCC
M1

M2

M3

M4

شکل .5-1تغییرات جریان ترانزیستور  MBدر مقابل تغییرات ولتاژ VB

VB
MB
R

شکل .2-1محدود کننده جریانی ][1

شکل .6-1پاسخ جریان خروجی مدار محدودکننده به پالس ورودی

شکل ،6-1پاسخ جریان خروجی مدار محدودکننده به پالس ورودی
را نشان میدهد و همانگونه که مشخص است این مدار جریان خروجی را
محدود میکند اما هیچگونه اثری برروی ولتاژ خروجی نداشته و پالس ولتاژ

شکل .3-1جریان ترانزیستور محدودکننده برحسب تغییرات ولتاژ تغذیه

ورودی در خروجی ظاهر میگردد که این یکی از چالشهای این نوع

همانگونه که از منحنی مشخص است با افزایش ولتاژ ورودی ،مقدار
جریان ترانزیستور محدودکننده در حال افزایش است .شکل ،4-1منحنی
تغییرات ولتاژ  VBکه ولتاژ گیت  -سورس ترانزیستور  MBاست را در مقابل
تغییرات ولتاژ تغذیه نشان میدهد .همانطور که مشخص است با افزایش
ولتاژ تغذیه  VCCمقدار  VBدر حال افزایشاست و زمانی که مقدار ولتاژ
تغذیهکننده به  4ولت میرسد ،مقدار ولتاژ  VBنیز  200میلی ولت میباشد
و در این زمان ترانزیستور شروع به هدایت زیرآستانه میکند و جریان
عبوری از آن بسیار ناچیز میباشد و با افزایش آن جریان درین ترانزیستور
 MBشروع به افزایش میکند.

محدودکننده میباشد .شکل ،7-1مدار محدودکننده پیشنهادی را نشان
میدهد ،که در آن یک ترانزیستور  PMOSدر مقایسه با مدار محدود کننده
جریانی اضافه شده است اگراز ترانزیستور  PMOSاستفاده شود خروجی
از درین آن گرفته میشود و مقاومت خروجی آن برابر  roمیباشد در حالی
که اگر از  NMOSاستفاده شود خروجی از سورس میباشد و مقاومت
1

میباشد و برایناساس از ترانزیستور

دیده شده در آن برابر
gm  gmb
 PMOSاستفاده میکنیم .در این مدار زمانی که ولتاژ ورودی از حد قابل
قبولی افزایش مییابد ،باعث میشود که ترانزیستور  MB_Pروشن شده و در
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ناحیه اشباع قرار گیرد و ولتاژ خروجی ،ورودی را دنبال کند و در حالی که
ترانزیستور  MBقطع است ،با افزایش ولتاژ ورودی ،که بخاطر افزایش توان
ورودی به مبدل  RF_DCمیباشد ،خروجی این مبدل افزایش پیدا میکند
که این نیز میتواند ناشی از تغییر فاصله قرائتگر باشد ،ترانزیستور MB

شروع به هدایت میکند و این باعث میشود تا با افزایش بیش از حد
ورودی ،ترانزیستور  MBروشن شده و مقدار ولتاژ خروجی را محدود کند.
(W/L)PMOS = 1.8u/150u
(W/L)NMOS = 1.8u/50u
شکل .8-1تغییرات ولتاژ  VB_Pدر مقابل تغییرات VCC

VCC

M1

M2
VB_P
MB_P
Mt

Vout

Mn-1

شکل .9-1تغییرات ولتاژ  VBدر مقابل تغییرات ولتاژ VCC

VB

شکل ،11-1نشاندهنده تغییرات ولتاژ خروجی بر حسب ولتاژ ورودی

MB
R

میباشد .همانطور که در منحنی یاد شده دیدهمیشود زمانی که ولتاژ
ورودی از مقدار  1/7ولت بیشتر میشود ،ولتاژ خروجی ،ولتاژ ورودی را

شکل .7-1شکل مدار محدودکننده پیشنهادی

دنبال میکند تا آنکه ولتاژ ورودی از مقدار  4/7ولت بیشتر شود ،مقدار

شکل ،8-1نشاندهنده منحنی تغییرات ولتاژ  VB_Pدر مقابل تغییرات

ولتاژ خروجی به سبب هدایت ترانزیستور  MBکاهش مییابد.

ولتاژ ورودی به مدار محدودکننده است که با  VCCنمایش داده میشود.
همانگونه که مشخص است میتوان دید که چه موقع ترانزیستور MB_P

روشن خواهد شد زیرا تفاضل ولتاژ ورودی و  VB_Pمقدار ولتاژ سورس
گیت ترانزیستور را میدهد و زمانی که بیشتر از Vthدر ترانزیستور MB_P
شود ،این ترانزیستور روشن خواهد شد .شکل 9-1نیز تغییرات ولتاژ VB

در مقابل تغییرات ولتاژ منبع تغذیه نشان میدهد بیان میکند که با افزایش
ولتاژ ورودی ،به ازای چه مقدار ولتاژ ترانزیستور  MBروشن خواهدشد،
همانگونه که مشخص است زمانی که ولتاژ ورودی از  2/5ولت بیشتر شود

شکل .11-1تغییرات ولتاژ خروجی  VOUTبرحسب تغییرات ولتاژ ورودی

این ترانزیستور وارد ناحیه هدایت زیر آستانه میشود تا زمانی که  VBبه
نزدیکی  400میلی ولت برسد که مقدار ولتاژ ورودی نزدیک  4/1ولت
میباشد .در این مقدار ولتاژ ورودی ترانزیستور  MBهدایت کرده و خروجی
مدار محافظ را قطع میکند.
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شکل .11-1تغییرات جریان ترانزیستور  MBدر مقابل افزایش ولتاژ VCC

شکل .13-1پاسخ جریانی مدار محدودکنندهی پیشنهادی به پله ورودی

منحنی تغییرات جریان ترانزیستور  MBبرحسب ولتاژ ورودی گویای

 -3جمع بندی:

این مطلب است که با افزایش ولتاژ ورودی از مقدار  4/2ولت ،جریان

در این مقاله در ابتدا به معرفی معماری بکار رفته در سیستم استحصال

ترانزیستور  MBافزایش یافته و بدین سبب ،مقدار ولتاژ خروجی محدود

انرژی و سپس تحلیل مدار محدود کنندهای پرداختیم که جریان خروجی را

میشود .یکی از پاسخهائی که در مدارات الکترونیکی مورد بررسی قرار

محدود میکرد و سپس به معرفی مداری پرداختیم که هم ولتاژ خروجی و

میگیرد پاسخ پله میباشد که بواسطه آن سرعت عملکرد سیستم مورد

هم جریان خروجی را محدود میکرد و تغییرات جریان خروجی در برابر

سنجش واقع میشود .شکل ،12-1پاسخ پله مدار محدودکننده پیشنهادی

ولتاژ ورودی کمتر از مدار مذکور بود.

را نشان میدهد و بیان میکند که در مورد پاسخ پله مدار بخوبی بکار خود

مصرف مدار مذکور بسیار کم و در حد  0.1µwمیباشد و دارای ولتاژ

ادامه داده و اجازه افزایش ولتاژ خروجی به بیش از  2ولت را نمیدهد.

قابل تنظیم از  0تا  1.2Vداریم و جریان به زمین شانت (وصل) نمیشود و
به طبقه بعد منتقل میشود.
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مبدل متعادل سازی شارژ سلول به سلول باطری لیتیومی
با استفاده از یک ترانسفورماتور دو سیمپیچه
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چکیده -امروزه باتریهای لیتیومی نقش مهمی در ذخیرهسازی
انرژی برای وسایل الکترونیکی و خودروهای الکتر یکی ایفا
میکنند .ویژگیهای متغیر با زمان باتریهای لیتیومی و تفاوت در
فرایند ساخت چنین باتریهایی ،منجر به طراحی مدارهای بسیاری
برای باالنس یک مجموعه سری شده از این باتریها شدهاند .در
این مقاله یک مدار باالنس جدید با مشخصههای بهبود یافته و قابل
تنظیم و یک الگوریتم باالنس جدید ارائه میشود ،که نسبت به
برخی مدارهای مشابه دارای هزینه کمتری است .در مدار باالنس
مطرح شده از یک مبدل  DC/DCاستفاده شده است .همچنین این
مدار دارای قابلیت کنترل کامل بر روی فرایند باالنس میباشد ،به
طوری که الگوریتم باالنس ارائه شده  74درصد بهبودی در زمان
باالنس ایجاد کرده است .عملکرد مدار توسط نرمافزار MATLAB
مدلسازی و شبیهسازی شده است و نتایج نشانگر کارایی مناسب
مدار میباشند.

باتری را به سطح توان و ولتاژ مورد نظر میرسانند .در این بین از طرفهی،
به دلیل اینکه ولتاژ باتری در بازه  22تا  02درصد سطح آن تغییرات کمهی
دارد و از طرف دیگر به دلیل تفاوت در فرایند ساخت ،این مجموعه باتری
به شدت نیازمند مدارهای باالنس خواهد شد تا بتوان به عملکهرد بهتهری
از هر مجموعه باتری دست یافت.
مدارهای زیادی برای باالنس سلولهای سری شده طراحی شدهاند
] .[2],[3مدارهای باالنس را به طور کلی میتوان به دو دسته فعال و
غیرفعال تقسیم بندی کرد .مدارهای باالنس غیر فعال به مدارهایی گفته
میشود که انرژی ناباالنس سلولهای باتری به صورت انرژی گرمایی در
مقاومت تلف میشود .مدارهای باالنس فعال به مدارهایی گفته میشود
که انرژی ناباالنس سلولهای باتری به نحوی میان سلولها جابهجا شود و
به صورت اتالف انرژی هدر نرود .به دلیل انتقال انرژی میان سلولها یا
میان سلولها و مجموعه یک عنصر واسط برای ذخیره انرژی مورد نیاز
است ،از این رو برخی روشها خازن را عنصر ذخیره کننده انرژی [4]-
] [6و برخی دیگر سلف را عنصر ذخیره کننده انرژی در نظر گرفتهاند.
همچنین از نظر روش باالنس میتوان مدارهای فعال را به دو دسته تقسیم
بندی کرد؛ مدارهای با استفاده از روشهای باالنس سلول به مجموعه
] ،[7],[8و مدارهای با استفاده از روشهای باالنس سلول به سلول
].[9],[10

کلمات کلیدی– باتری لیتیومی ،باالنس سلول به سلول ،مدار
باالنس.
 -1مقدمه
امروزه با پیشرفت سریع خودروهای الکتریکی و نیاز شدید جوامع به
سوخت پاک ،باتریها به عنوان مهمترین جایگزین ،برای ذخیره سازی
انرژی در وسایل نقلیه به شمار میآیند .همچنین افزایش دامنه کاربرد
باتریها نظیر استفاده در برخی وسایل خانگی قابل حمل ،باعث شده تا
نیاز بیشتری در بهبود عملکرد آنها احساس شود .در این بین باتریهای
لیتیومی به دلیل ویژگیهایی نظیر چگالی انرژی باال و عدم نیاز به
نگهداری و انعطاف پذیری در ابعاد ،جزء بهترین گزینههای انتخابی برای
کاربردهای زیادی به حساب میآیند ].[1

طبق استراتژی مداری ارائه شده در ] ،[9تعداد سیمپیچهای روی
هسته ترانسفورماتور کاهش داده شده است .اما انتقال انرژی میان همه
سلولها در یک مرحله امکان پذیر نیست .در ] [9از عملکرد دو نوع مبدل
 ،DC/DCفالی بک iiو باک-بوست iiiاستفاده شده است .همچنین در
] [11از روشی بر اساس یک فرایند آزمایشی ivبرای انتخاب سلولها
جهت انجام باالنس استفاده شده است .مرجع ] [12روش مبتنی بر هوش
مصنوعی را برای کنترل فرایند باالنس مورد استفاده قرار داده است.

استفاده از باتریهای لیتیومی باید با رعایت محدودیت ها از جملهه

دمای شارژ و جلوگیری از بیش شارژ iباشد .عدم رعایت این موارد منجهر
به پیری زودرس باتری خواهد شد .عالوه بر آن در اکثر کاربردها به جهای

در این مقاله از ایده مبدل فالی بک استفاده شده است .بکارگیری این
ایده و توپولوژی مدار باالنس پیشنهادی باعث میشود تا مشکل انتقال
انرژی از سلولهای زوج به زوج یا فرد به فرد در دو مرحله ] [9برطرف

یک سلول ،مجموعهای از سلولها در باتری استفاده میشوند که برای این
منظور سلولها را در آرایشهای سری و موازی قرار میدهنهد و مجموعهه
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شود .در بخش دوم ،مدار باالنس پیشنهادی توضیح داده میشود ،در
بخش سوم پیکربندی کلیدهای دو جهته مورد بحث قرار میگیرد .در
بخش چهارم الگوریتم باالنس سلولها معرفی خواهد شد .در بخش
پنجم مقایسهای میان مدار باالنس مطرح شده با مدار پارک ] [9انجام
خواهد گرفت .در بخش ششم مدل باتری برای فرایند باالنس ارائه
میگردد .در بخش هفتم رابطهای برای محاسبه بازدهی مدارهای باالنس
فعال معرفی میگردد .و در بخش پایانی نتایج شبیه سازی انجام شده در
نرم افزار متلب ارائه خواهد شد.
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شکل ( :)2الف .فرایند انتقال انرژی به ترانسفورماتور

-2مدار باالنس

ب .فرایند در یافت انرژی از ترانسفورماتور

شکل 1یک مجموعه از باتریهای سری شده و مدارهای باالنس
پیشنهادی مربوط به آنها را نشان میدهد .در مدار باالنس مطرح شده از
یک ترانسفورماتور (یا یک جفت سلف تزویج) استفاده شده است .از
ویژگیهای بارز این مدار که باعث کاهش قیمت آن در مقایسه با برخی
دیگر از مدارهای باالنس میگردد ،داشتن یک هسته ترانسفورماتور با دو
سیمپیچ میباشد .این مدار باالنس برای هر تعداد از سلولهای سری شده
با یکدیگر ،دارای همین یک ترانسفورماتور است .الگوریتم انتقال انرژی
از طریق این مدار به گونهای است که از سیم پیچ  L1برای دریافت انرژی
از سلول مبدا و از سیم پیچ  L2برای انتقال انرژی به سلول مقصد استفاده
میشود .لذا سیم پیچ " L1سیم پیچ گیرنده" و سیم پیچ " L2سیم پیچ
دهنده" نامیده میشود .اگر انتقال انرژی از سلول مبدا  C1به سلول مقصد
 C2مورد نظر باشد ،برای انتقال انرژی به ترانسفورماتور با اتصال
کلیدهای  S1, S2, SL11, SL12مدار به صورت شکل( 2الف) بسته شده
و جریان در جهت ساعتگرد در سیمپیچ گیرنده جاری میشود .و برای
انتقال انرژی از طریق سیم پیچ دهنده به سلول مقصد بایستی کلیدهای
 S2, S3, SL21, SL24برای عبور جریان مطابق شکل ( 2ب) بسته شوند.

که  nsتعداد سلولهای سری VCell ،ولتاژ سلول و  VDSولتاژ درین-
سورس میباشد.

L2

شکل 3مدار باالنس کامل با حسگرهای ولتاژ و جریان آن را نشان
میدهد .دو روش برای تنظیم زمان کلیدزنی وجود دارد ،که برای هر دو
روش در ابتدا زمانی مشخص برای دوره انتقال انرژی از سلول مبدا (با
سطح شارژ باالتر) به سیمپیچ گیرنده در نظر گرفته میشود .سپس یا
مطابق روش اول از مقایسه جریان سیمپیچ دهنده با یک مقدار مرجع،
زمان قطع کلیدها برای خاتمه انتقال انرژی به سلول مقصد معلوم میشود.
یا مطابق روش دوم با استفاده از محاسبات ،زمان صفر شدن جریان پیش
بینی شده و زمان قطع کلیدها برای خاتمه انتقال انرژی به سلول مقصد
معلوم میشود .شکل 4یک دوره جریان برای سیمپیچهای گیرنده و دهنده
را نشان میدهد .اگر سلول مبدا زوج باشد (مثال  ،)C2آمپرمترهای
سیمپیچها دارای مقادیر مثبت و اگر سلول مبدا فرد باشد (مثال ،)C1
آمپرمترهای سیمپیچها دارای مقادیر منفی خواهند بود.
_

L2

_
A

A
+

L1

L1

+

SL23
SL11

SL12

C4

S5

S4

S3

S2

C4

C3

C2

C1

S1

C3

C2

Current source

C1

+

_

SL24

SL22

SL21

A

Current source

شکل ( :)3مدار باالنس کامل برای یک مجموعه باتری

شکل ( :)1یک مجموعه چهار باتری سری شده با مدار باالنس

با چهار سلول سری

ولتاژی که دو سر هرکهدام از کلیهدها میتوانهد قهرار بگیهرد در کلیهدهای

البته بایستی در نظر گرفت که وجود آمپرمتر سری شده با سیمپیچ L1

الزامی نمیباشد .و در این مدار برای نشان دادن جهت جریان استفاده شده
است.

ابتدایی و انتهایی حداکثر است .با توجه به توپولوژی ارائه شده در شکل1
مقدار حداکثر ولتاژ دو سر ماسفتها از رابطه ( )1به دست میآید.
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-3کلیدهای دوجهته

)t(sec

کلیدهای  S1تا  S5و  SL21تا  SL24کلیدهای دو جهته هستند .همان
طور که در شکل 5نشان داده شده است ،این کلیدها از دو ماسفت با
اتصال سری ساخته شدهاند .اگر سیگنال اعمالی به گیت هر دو ماسفت
برابر صفر باشد ،کلید در حالت قطع قرار دارد .اگر سیگنال اعمالی به هر
دو ماسفت برابر با مقدار ماکزیمم (به عنوان مثال  5ولت) باشد ،جریان
میتواند در هر دو جهت جاری شود .همچنین اگر سیگنال اعمالی به یکی
از ماسفتها صفر و به دیگری  5ولت باشد ،جریان از درین -سورس
ماسفتی که دارای سیگنال گیت  5ولت و از دیود محافظ ماسفتی که دارای
سیگنال گیت صفر ولت است برقرار میگردد و به صورت یک جهته
خواهد بود.

شکل ( :)4شکل موج یک دوره جر یان در فرایند انتقال انرژی

-1-2

L2



1

VC

t 2 

روش اول :مقایسه جریان سیم پیچ دهنده با مقدار مرجع

روش اول تعیین زمان خاتمه کلید زنی با استفاده از اندازه گیری
جریان سیمپیچ دهنده میباشد .این روش برای افزایش سرعت باالنس
سلولها به کار گرفته میشود .در این روش پس از وصل کلیدهای موجود
در مسیر جریان سلول مقصد ،زمان انتقال انرژی در این دوره با رسیدن
جریان به مقدار در نظر گرفته شده خاتمه خواهد یافت (شکل .)4در این
روش به یک آمپرمتر (همان طور که در شکل 3نشان داده شده است) یا
یک مقاومت کوچک (برای کم کردن تلفات مقاومتی ،کوچک در نظر
گرفته شده است ).برای اندازهگیری جریان در مسیر سیمپیچهای دهنده
نیاز میباشد و از دقت خوبی برای تعیین زمان کلیدزنی و محاسبه انرژی
انتقالی برخوردار است.

D

S
S

-2-2

روش دوم :پیش بینی زمان قطع کلید زنی
D

در این روش ،هم انرژی انتقالی و هم زمان کلیدزنی را میتوان توسط
محاسبات تخمین زد ] .[9مزیت این روش آن است که نیازی به استفاده
از آمپرمتر در مسیر سلول مقصد نمیباشد .و عیب آن پایینتر بودن زمان
باالنس نسبت به روش اول است .برای محاسبه زمان خاتمه کلیدزنی برای
سلول مقصد ،با فرض انتقال انرژی از  C1به  C2و با فرض اینکه جریان

شکل ( :)5پیکربندی کلیدهای  S1تا  S5و  SL21تا SL24

-4الگوریتم باالنس
الگوریتم باالنس سلولها در فلوچارت شکل 6ارائه شده است .این
الگوریتم مبتنی بر کلیدزنی و تخمین سطح شارژ سلولها میباشد .دو
ویژگی مهم آن ،سادگی و همگرایی قطعی است ،چرا که همواره انرژی
الکتریکی از سلولی با سطح شارژ باالتر به سلولی با سطح شارژ پایین تر
منتقل میشود .همان طور که ازالگوریتم ارائه شده در شکل 6برمیآید،
مقدار همگرایی نهایی در سطح شارژ سلولها  %2.25یا 2.2225
برحسب واحد در نظر گرفته شده است که البته این مقدار هم قابل تغییر
است .بخش آخر شکل 6مقدار تغییر در سطح شارژ سلولها را محاسبه
v
میکند ،و الگوریتم تخمین سطح شارژ سلولها ،الگوریتم برپایه مدل
است .براساس الگوریتم طراحی شده ،شکل موج جریان در یک فرایند
کامل انتقال انرژی از سلول مبدا به سلول مقصد ،که شامل چندین دوره
کلیدزنی میباشد ،در شکل 7ارائه شده است.

اولیه سیمپیچ گیرنده صفر باشد ،میتوان نوشت  t1  t 1  t 0که زمان
انتقال انرژی از  C1به سیمپیچ گیرنده میباشد پس از آن بایستی جریان
ایجاد شده در سیمپیچ گیرنده توسط  C1پس از وصل کلیدهای ،S2 ،S1
 SL12 ،SL11از رابطه ( )2محاسبه شود .همچنین با فرض اینکه
 I 2 t 2   I 1 t 1 میتوان رابطه ( )3را به دست آورد و با برابر صفر
قرار دادن رابطه ( ،)3رابطه ( )4به دست میآید که بیانگر طول دوره
کلیدزنی یعنی  t 2  t 3  t 2برای انتقال انرژی از سیمپیچ دهنده به
سلول مقصد میباشد .با فرض  L1  L 2میتوان رابطه ( )4را سادهتر
کرد .همچنین بایستی فاصله زمانی میان  t2و  t1را تاخیری برای حذف
حالتهای گذرای کلیدزنی در نظر گرفت.
()2

t  t 
0

1

VC

L1

dt 

1

VC

L1

t

 I 1 t   
t0

dI 1
dt

V C   L1
1
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-6مدلسازی باتری

SOC0

در این مقاله برای مدل سازی باتری از مدل چن ] [13استفاده شده
است .شکل 0مدل استفاده شده را نشان میدهد ،در این مدل از یک
خازن با ظرفیت باال ( (CCapacityبرای مدل سازی ظرفیت اصلی باتری
استفاده شده است که به آن خازن ظرفیت گفته میشود .ولتاژ دو سر این
خازن که همواره دارای مقداری بین صفر و یک است نشان دهنده وضعیت
شارژ باتری است .مقدار صفر برای یک باتری کامال دشارژ شده و مقدار
یک برای یک باتری کامال شارژ شده در نظر گرفته شده است .بر این
اساس منبع ولتاژ وابسته به ولتاژ نشان داده شده در شکل ،0ولتاژ مدار باز
را برحسب ولتاژ خازن ظرفیت مدل میکند Rseries .برای مدل سازی
مقاومت داخلی و دو مجموعه مقاومت و خازن موازی برای مدل سازی
حالت گذرا لحاظ شدهاند .در ] [13این مدل تمامی مقاومتها و خازنها
به صورت توابعی برحسب  SOCviبیان شدهاند .توابع آنها برحسب SOC
به گونهای است که مقادیر خازنها و مقاومتها برای مقادیر  SOCباالی
 2/2مقادیر تقریبا ثابتی دارند .در نتیجه در مدل سازی باتری از مقادیر
ثابت آنها استفاده شده است .جدول 2مقادیر مقاومتها ،خازنها و تابع
ولتاژ مدار باز را برحسب  SOCارائه میدهد.

،
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شکل ( :)6فلوچارت الگوریتم باالنس ارائه شده
)IL2(A

...

I2
I1
)IL1(A

)t(sec

...

I2

جدول ( :)2پارامترهای مدل سازی باتری

I1
)t(sec

شکل ( :)7شکل موج جر یان در یک فرایند کامل انتقال انرژی از سلول مبدا به
سلول مقصد

Unit

Value or function of SOC

F
Ohm
Ohm
F
Ohm
F

30.6
0.07446
0.04669
7.03
0.04984
44.75
 -1.031e-35.SOC + 3.685 + 0.2156.SOC0.1178.SOC2 + 0.3201.SOC3

V

-5مقایسه مدارهای باالنس
در این مقاله برای ارزیابی عملکرد مدار مطرح شده ،مقایسهای میان
این مدار و مدار پارک ] [9صورت گرفته است .مقایسه اجزاء مدار با
یکدیگر در جدول 1ارائه شده است ،که در این جدول  Nتعداد سلولهای
سری شده در یک مجموعه باتری میباشد .همان طور که از جدول1
برمیآید ،برای سلولهای با  Nپایین ،مدار پارک از المان های کمتر و در
نتیجه هزینه پایینتری برخوردار بوده و با افزایش  Nهزینه دو مدار به
یکدیگر نزدیکتر خواهد شد .در بخش شبیه سازی ،عملکرد دو مدار مورد
ارزیابی قرار خواهد گرفت.

2

N/2

RTransient_Long

RTransient_Short

RSeries
I

)Voc(Vsoc

+
_

+
Vsoc

CCapacity

I

_

شکل ( :)7مدل سازی مداری باتری

-7مقایسه مدارهای باالنس
یکی از پارامترهای مهمی که مدارها و المانهای انتقال انرژی را
میتواند مورد ارزیابی قرار دهد ،بازدهی انتقال انرژی آنها میباشد.
مدارهای باالنس ،مدارهای برپایه الگوریتمهای کلیدزنی هستند .کاهش
تلفات کلیدزنی و هزینه المانهای استفاده شده در آنها ،دو معیار خوب در
طراحی این مدارها میباشند .به طور کلی رابطه ( )5بازدهی انرژی را در
مدارهای باالنس با فرض یکسان بودن ولتاژ سلولها (اختالف کم در
سطح شارژ سلولها) بیان میکند.

جدول ( :)1مقایسه میان مدار پیشنهادی و مدار پارک
Park circuit Proposed circuit
2N
2N+12
0
0
0
0
1
1

CTransient_Long

CTransient_Short

Model
parameters
CCapacity
RSeries
RTransient_Short
CTransient_Short
RTransient_Long
CTransient_Long
Open circuit
voltage source

Elements
Switch
Diode
Inductor
transformer
No. of windings of
transformer
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-0شبیهسازی

=

()5

در این مقاله از نرم افزار  MATLABو جعبه ابزار  Simulinkبرای
شبیه سازی مدار باالنس مطرح شده ،استفاده شده است .مدار استفاده
شده برای شبیه سازی ،مدار شکل 3میباشد و از روش اول برای خاتمه
دوره اتصال کلیدها در هر دوره از انتقال انرژی از سیمپیچ دهنده به سلول
مقصد استفاده شده است .مقاومت داخلی ماسفتها در حالت وصل
برابر  2میلی اهم است .همچنین جدول 3مشخصات ترانسفورماتور مورد
استفاده را ارائه میدهد.

رابطه ( )6بیانگر شکل ریاضی رابطه ( )5برای مدارهای باالنس
است.
Transformed energy – wasted energy

()6

= Efficiency

Transformed energy

که مقادیر انرژی انتقال داده شده و انرژی تلف شده را میتوان از
روابط ( )7به دست آورد .انرژی که در هر فرایند انتقال شرکت میکند
برابر با  Transformedدر روابط ( )7است .در هر فرایند انتقال انرژی،
انرژی که از سلول مبدا برداشته میشود برابر همان انرژی است که به
سلول مقصد داده میشود (البته بدون در نظر گرفتن تلفات) .در نتیجه
تمامی انرژی انتقالی در یک فرایند باالنس ،برابر با نیمی از اختالف انرژی
همه سلولها ،نسبت مقدار میانگین است .همچنین در مورد انرژی تلف
شده بایستی گفت که میتوان از اختالف میانگین SOCها ،در ابتدا و
انتهای فرایند باالنس مقدار اتالف انرژی " " wastedدر رابطه ( )7را
بدست آورد. .

در این بخش عالوه بر شبیه سازی مدار مطرح شده ،مدار پارک که در
بخش  5ارایه شد نیز جهت مقایسه عملکرد دو مدار با یکدیگر ،شبیه
سازی شده است .دورههای کلیدزنی برای هر دو مدار یکسان و برابر
 1kHzمیباشد.
شکل ،9نحوه تغییرات  SOCهر چهار سلول باتری را با زمان برای
مدار پیشنهادی نشان میدهد .همچنین جهت تایید الگوریتم باالنس،
شکل 12موج جریان باالنس را برای سلول مبدا (سلول  )1و سلول مقصد
(سلول )4نشان میدهد ،که همانند شکل موج ارائه شده در شکل7
میباشد .زمان پایان فرایند باالنس برابر  2.439ثانیه میباشد و براساس
روابط بازدهی ارائه شده در بخش 7مقدار بازدهی مدار پیشنهادی برابر
 %66خواهد بود.

n

 SOC (init )avg

i

)  SOC (init
i

()7

Transformed 

جدول ( :)3مشخصات ترانسفورماتور

2

Value
Unit
20
m.Ohm
20
m.Ohm
5.6
u.H
5.6
u.H
100
Ohm
0.001
H

wasted   SOC (final )avg  SOC (init )avg   ns

که )  SOC (initمقدار سطح شارژ اولیه سلول iام،
مقدار سطح شارژ میانگین در آغاز فرایند باالنس SOC (final ) ،مقدار
سطح شارژ میانگین در پایان فرایند باالنس و  nsتعداد سلولهای سری
شده با یکدیگر میباشد.
SOC (init )avg

i

avg

شکل ،11نحوه تغییرات  SOCهر چهار باتری با زمان برای مدار پارک
را نشان میدهد .زمان پایان فرایند باالنس برابر  2.032ثانیه میباشد و
براساس روابط بازدهی ارائه شده در بخش ،7مقدار بازدهی مدار پارک
برابر  %60خواهد بود.

در صورتیکه مجموعه باتری در حال شارژ و یا دشارژ باشد (شکل)3
بایستی )  SOC (finalرا اصالح کرده و مقدار جدید ) SOC (final
که تنها ناشی از فرایند باالنس باشد را از رابطه( )0به دست آورد .در
رابطه( I(t) ،)0شکل موج جریان اعمالی به مجموعه باتری tstart ،زمان
شروع فرایند باالنس tstop ،زمان خاتمه فرایند باالنس و  Qnomظرفیت نامی
باتری هستند.
avg

)0

(

avgm





با توجه به مرجع ] ،[3هزینه تقریبی این مدار با در نظر گرفتن
ماسفتهای با هزینه  2.6یورو برای یک مجموعه با  4سلول و حداکثر
جریان باالنس  4آمپر که متشکل از  22ماسفت و یک ترانسفورماتور دو
سیم پیچه است برابر  10.0یورو ،و برای یک مجموعه با  12سلول و
حداکثر جریان باالنس  4آمپر که متشکل از  36ماسفت و یک
ترانسفورماتور دو سیم پیچه است برابر  20.4یورو خواهد بود ،که در
مقایسه با برخی دیگر از مدارهای ارائه شده در ] [3خصوصا برای
مجموعههای با تعداد سلولهای زیاد ،بدلیل دو سیمپیچه بودن
ترانسفورماتور ،هزینه مناسبتری خواهد داشت.

)  t I (t
stop

dt

nom

Q

start

MOSFET parameters
)Primary winding resistance (R1
)Secondary winding resistance (R2
)Primary winding inductance (L1
)Secondary winding resistance (L2
)Magnetization resistance (Rm
)Magnetization inductance (Lm

SOC (final )avgm  SOC (final )avg  

t

۹

۱۳۹۴  اردﯾﺒﻬﺸﺖ۲۴  ﺗﺎ۲۰ ، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ،ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

تخمین سطح شارژ یک الگوریتم برپایه مدل سازی باتری می باشد که در
 همچنین از طرفی برای مدار باالنس با هر. توضیح داده شده است4بخش
 در نتیجه این، تنها یک ترانسفورماتور دو سیم پیچه نیاز بوده،تعداد سلول
 قیمت تمام،طراحی برای مدارهای با تعداد باالی سلولهای سری شده
 استفاده از.شده پایینتری نسبت به دیگر مدارهای باالنس خواهد داشت
 پیشنهاد،این مدار برای کاربردهایی که ولتاژ مجموعه باالیی دارند
 از دیگر ویژگیهای مدار طراحی شده نسبت به برخی مدارهای.میشود
 برای اولین. وجود تنها یک ترانسفورماتور دو سیم پیچه میباشد،موجود
بار در این مقاله استفاده از یک ترانسفورماتور دو سیمپیچه برای انتقال
 البته نقطه ضعف این مدار پایینتر.انرژی بین سلولها پیشنهاد شده است
بودن بازدهی آن نسبت به مدار مشابه میباشد که بهبود بازدهی آن با
 به عنوان موضوع ادامه تحقیق،استفاده از بهبود مشخصات ترانسفورماتور
.در حال مطالعه و بررسی میباشد

) سلولها براساس زمان (مدار پیشنهادیSOC  نمودار تغییرات:)9( شکل
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ﭼﮑﯿﺪه-در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﮏ ﺟﺒﺮانﺳﺎزی ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﺑﺎ ﻓﯿﺪﺑﮏ ﻓﻌﺎل ﺗﮏ

ای در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪﻫﺎی دو ﻃﺒﻘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ

ﺧﺎزﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮر در ﺗﻘﻮﯾﺖﮐﻨﻨﺪه ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ ﺑﺎر ﺧﺎزﻧﯽ

ﺟﺒﺮاﻧﺴﺎزی ﻣﯿﻠﺮی ﺗﻮدرﺗﻮ ) (NMCﺑﺎاﯾﺪه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ ] . [۲وﻗﺘﯽ

ﮐﻮﭼﮏ ارﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻘﻮﯾﺖﮐﻨﻨﺪه ﻓﯿﺪﺑﮏ ﻓﻌﺎل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه

ﺗﻌﺪاد ﻃﺒﻘﺎت زﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ  GBWﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد ﺧﺎزﻧﻬﺎی

ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧﺎزن ﺟﺒﺮانﺳﺎز ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻮد ،ﺑﻪ

ﺟﺒﺮانﺳﺎز ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﻮد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻀﺎی اﺷﻐﺎﻟﯽ ﺧﺎزﻧﻬﺎ درون

واﺳﻄﻪ ﺧﺎزن ﺟﺒﺮانﺳﺎزی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮر ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ

ﺗﻘﻮﯾﺖﮐﻨﻨﺪه ﺳﻄﺢ ﻣﺼﺮﻓﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺟﺒﺮاﻧﺴﺎزی

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺳﺘﺎﻧﺪارد

ﻣﯿﻠﺮی ﺗﻮدرﺗﻮ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﻼشﻫﺎی

CMOS ۰.۱۸ μmﻃﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻘﻮﯾﺖﮐﻨﻨﺪه ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد

ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی در دو دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺒﺮانﺳﺎزی ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ

ﺷﺪه ﮔﯿﻦ  dcﺑﺎﻻﺗﺮ از  ۱۸.۹ ،۱۳۰ dBﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰ  ،GBWو ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﻪ ﺳﻬﻢ  NMCﺑﺪﻟﯿﻞ ﭘﺎﯾﻪ ﺟﺪاﺳﺎزی ﻗﻄﺒﻬﺎ از ﻫﻤﻪ

 ۵.۷۵را ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﯽ اﯾﻦ

ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺟﺒﺮانﺳﺎزی

ﺗﻘﻮﯾﺖﮐﻨﻨﺪه ۹۰ﻣﯿﮑﺮووات ،ﺧﺎزن ﺟﺒﺮانﺳﺎز و ﺑﺎر ﺧﺎزﻧﯽ ﺑﻪ

اﺳﺎﺳﺎ وﺟﻮد دو ﺧﺎزن
ﺗﺮارﺳﺎﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮدرﺗﻮ ) (NGCCﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ] .[۴اﻣﺎ ً

ﺿﻤﻨﺎ وﻟﺘﺎژ ﺗﻐﺬﯾﻪ  ۱.۲Vاﺳﺖ.
ﺗﺮﺗﯿﺐ ۰.۷ pFو  ۲۰ pFﻣﯽﺑﺎﺷﺪً ،

ﺟﺒﺮانﺳﺎز ﺗﻮدرﺗﻮ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ وﺳﯿﻊ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

ﻋﺮ ﯾﻀﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﺪار در

ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﺶ

١

٢

ﻣﺪار ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮان را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آﺧﺮ ﯾﻦ ﮐﺎر

روشﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻤﭽﻮن ﺟﺒﺮانﺳﺎزی ﻏﯿﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد  NMCﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ

ﻣﺸﺎﺑﻪ  ۲ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺟﺒﺮانﺳﺎزی ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﮐﻨﺘﺮلﮐﻨﻨﺪه ﺿﺮﯾﺐ ﻣﯿﺮاﯾﯽ (DFCFC) ٣وﺟﺒﺮان-

ﺳﺎزی ﺑﻪ روش ردﯾﺎﺑﯽ (ETC) ٤ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در][۵و ] [۶اراﺋﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺎزن

ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی – ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ،ﺟﺒﺮانﺳﺎزی ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ،ﺟﺒﺮان-
ﺳﺎز ی ﻓﯿﺪﺑﮏ ﻓﻌﺎل ﺗﮏ ﺧﺎزﻧﯽ ،ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ.

ﺟﺒﺮانﺳﺎز ،اﺗﺼﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ ﺧﺮوﺟﯽ و ﻃﺒﻘﺎت ﺑﻬﺮه اﺻﻠﯽ ﺗﻘﻮ ﯾﺖﮐﻨﻨﺪه
ﺻﻮرت ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺎزن در ﮔﺮه ﺧﺮوﺟﯽ

 -۱ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ ،ﮐﻪ در  DFCFCﺗﮑﻨﯿﮏ ﺟﺪاﺳﺎزی ﻗﻄﺒﻬﺎ و در  ETCﺗﮑﻨﯿﮏ

اﻣﺮوزه در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺪارات ﻣﺠﺘﻤﻊ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ

ﺣﺬف ﺻﻔﺮوﻗﻄﺐ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .از آﻧﺠﺎﯾﮑﻪ

ﮐﻨﻨﺪهای ﺑﺎﺑﻬﺮه ﺑﺎﻻ  GBW ،ﻋﺮﯾﺾ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻮﺋﯿﻨﮓ ﺳﯿﮕﻨﺎل

ﺗﻤﺎﻣﯽ روﺷﻬﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﺟﻬﺖ ﺟﺒﺮانﺳﺎزی اﺳﺘﻔﺎده

ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺰرگ اﺳﺖ .روﺷﻬﺎی ﻣﺮﺳﻮم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﮑﻮد ﮐﺮدن و ﮔﯿﻦ

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﺳﻄﺢ

ﺑﻮﺳﺘﯿﻨﮓ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪﻫﺎی ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد

ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺷﺪﻧﺪﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻮﺋﯿﻨﮓ ﺧﺮوﺟﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ] .[۱در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺮﺟﺎ ﻧﯿﺎز

روش ﺑﻬﺘﺮ ﺟﺒﺮانﺳﺎزی ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﻓﯿﺪﺑﮏ ﻓﻌﺎل (AFFC)٥ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ

ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺎﻻ و ﺳﻮﺋﯿﻨﮓ ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ ،راﻫﮑﺎر اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻘﻮﯾﺖ

ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ وﺳﯿﻌﺘﺮی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ روﺷﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد] .[۷روش

ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی دو ﻃﺒﻘﻪ ،ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ وﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ] .[۲ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺑﺮروی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ .ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ

1

ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ در اﯾﻦاﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻄﺐﻫﺎی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد

)Nested Miler Compensation(NMC
2
)Nested Transconductance Capacitance Compensation(NGCC
3
)Damping-Factor-Control Frequency Compensation(DFCFC
4
)Embedded Tracking Compensation(ETC
5
)Active Feedback Frequncy Compensation(AFFC

ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﺎﯾﺪاری روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ].[۳
ﻃﺒﻘﺎت زﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ً
روش ﺟﺒﺮانﺳﺎزی ﻣﯿﻠﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺪاﺳﺎزی ﻗﻄﺒﻬﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه-

© ،۱۳۹۴اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

۱۱

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

 NMCاز ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﻣﺤﺪود رﻧﺞ ﻧﻤﯽﺑﺮد .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺧﺎزن

ﻓﻮق ﻧﺴﺒﺖ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮان و ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﺶ ﺑﻪ ﺗﻮان را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۱۴و

ﺟﺒﺮانﺳﺎز

 ۹ﻣﺮﺗﺒﻪ از ﯾﮏ  NMCﻣﻌﻤﻮل ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ].[۱۱] - [۸

ﺳﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﻏﯿﺮواروﻧﮕﺮ

ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای ﺷﺎرش ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺸﺨﻮر ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻ از ﺧﺮوﺟﯽ

ﺷﮑﻞ  ۱ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای ﺑﯿﻦ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ روش AFFCدر ﻣﻘﺎﺑﻞ روشﻫﺎﯾﯽ

ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﮐﻞ ﺗﻘﻮﯾﺖﮐﻨﻨﺪه ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺻﻔﺮ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻧﺎﺷﯽ از

ﺑﺎ ﻓﯿﺪﺑﮏ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل در ﺑﺎر ﺧﺎزﻧﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺗﮑﻨﯿﮏ AFFC

اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺸﺨﻮر ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ورودی ﻣﺤﺪود

از ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﺜﺒﺖ ﺳﺮی ﺑﺎ ﺧﺎزن ﺟﺒﺮانﺳﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در

ﻃﺒﻘﻪ

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﺎزن ﮐﻮﭼﮑﺘﺮی ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﺒﺮانﺳﺎزی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﺻﻔﺮ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ

ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﺎزن

ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻓﺎز ﻣﯽﺷﻮد در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺎﯾﺪاری ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه را ﺑﻬﺒﻮد

ﮐﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ روشﻫﺎی ﺟﺒﺮانﺳﺎزی ﺑﺎ ﻓﯿﺪﺑﮏ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﺳﻄﺢ ﺗﺮاﺷﻪ

ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺎﺑﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻢ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ و ﻫﻢ ﭘﺎﺳﺨﻬﺎی ﮔﺬرا
ﺑﻬﺒﻮد داده ﻣﯽﺷﻮد ].[۸

)High-Gain Block(HGB
Av2
Av3
+Gm2
-Gm3

Vout
CL

RL

R2

C2

Input Block
Av1
Vin
-Gm1

V2

R1

C1

Avf
-Gmf
Ca

Va

Ava

+Gma

Ra
)High-Speed Block(HSB

ﺷﮑﻞ :۲ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻘﻮﯾﺖﮐﻨﻨﺪه ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻓﯿﺪﺑﮏ ﻓﻌﺎل ﺗﮏ ﺧﺎزﻧﯽ][۱۱

در اداﻣﻪ در ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺪاری ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ،ﭼﻄﻮر ﻗﻄﺐﻫﺎی ﻏﯿﺮﻏﺎﻟﺐ
ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺒﻘﺎت

و

در ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﺶ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه

ﺧﺎزﻧﯽ (SCAFC)٦اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ] [۱۱ﮐﻪ ﻗﺎدر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﻘﻮﯾﺖﮐﻨﻨﺪه

ﻣﯽﺷﻮد.

ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ ﺑﺎر ﺧﺎزﻧﯽ ﮐﻮﭼﮏ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧﺎزن آﻧﻬﻢ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﮐﻢ ﭘﺎﯾﺪار

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  ۲دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد

ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ  GBWو ﻫﻢ ﻓﻀﺎی اﺷﻐﺎﻟﯽ ﮐﻞ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ

و

،

ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ

ﻋﻨﻮان ﺗﺮارﺳﺎﻧﺎﯾﯽ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﺮوﺟﯽ و ﺧﺎزن ﭘﺎرازﯾﺘﯽ ﮔﺮه iام ﻃﺒﻘﺎت ﺑﻬﺮه

ﻣﻼﺣﻈﻪای ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯿﺎﺑﺪ .در ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﻣﺪار ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ

آن

ﭼﻬﺎرم اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﮔﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ

ﯾﺎ ورودی

 1/ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .راﺑﻄﻪ ) (۱ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺗﺎﺑﻊ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ

ﺗﻘﻮﯾﺖ  SCAFCرا ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺎ:

- ۲ﺟﺒﺮانﺳﺎزی ﻓﯿﺪﺑﮏ ﻓﻌﺎل ﺗﮏ ﺧﺎزﻧﯽ)(SCAFC

)(۱

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻠﯽ ﯾﮏ  ، SCAFCﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻠﻮک ورودی ،ﺑﻠﻮک ﺑﺎ ﺑﻬﺮه

)

زﯾﺎد (HGB) ٧و ﯾﮏ ﺑﻠﻮک ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ  (HSB)٨ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ در ﺷﮑﻞ ۲

)

)( +
+

( +
+

ﺑﻬﺮه وﻟﺘﺎژ  dcﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ

ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻬﺮه  dcﺗﻘﻮﯾﺖﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﮐﺴﮑﯿﺪ
ﺷﺪه

در

اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﺷﺒﻪ ﭘﻮش ﭘﻮل ﮐﻼس  AB-را

در ﺑﺨﺶ دوم اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺑﺘﺪا ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻓﯿﺪﺑﮏ ﻓﻌﺎل ﺗﮏ

،

و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﺎزن اﺿﺎﻓﯽ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ ﻃﺒﻘﺎت

ﺷﮑﻞ :۱ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﺟﺒﺮانﺳﺎزی ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ][۸

و

،

ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﯿﺎز

=  p-3dBو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮ د ﮐﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ۱۰۰dBرا ﻓﺮاﻫﻢ

( + −

)( +

≃) (

≈

،ﻗﻄﺐ ﻏﺎﻟﺐ

=GBW

ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ

ﮐﻨﻨﺪه  SCAFCﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ .در ﺗﺎﺑﻊ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺻﻔﺮ ﺳﻤﺖ

ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻫﯿﭻ ﺧﺎزن ﺟﺒﺮانﺳﺎزی ﺑﻪ ﻃﻮر

ﭼﭙﯽ ﮐﻪ واﺑﺴﺘﻪ

ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﯿﻦ ﺧﺮوﺟﯽ و ﻃﺒﻘﺎت ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ

ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﻗﻄﺒﯽ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺎﺻﯿﺖ دوﺑﻠﺖ در

ﮐﺴﺮ ﺣﺬف ﻣﯽﮐﻨﺪ از اﯾﻦ رو رﻓﺘﺎر ﻣﺪار از ﻗﻄﺒﻬﺎی ﻏﯿﺮ ﻏﺎﻟﺐ وﺻﻔﺮ
ﺳﻤﺖ ﭼﭙﯽ ﮐﻪ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ورودی ﻃﺒﻘﻪ

ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﭘﯿﺮوی

ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺳﺎدهﺗﺮ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺗﺎﺑﻊ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ در راﺑﻄﻪ)  (۲ﺑﺮای  SCAFCدارﯾﻢ:

6

)Single Capacitor Active Feedback Compensation(SCAFC
)High Gain Block(HGB
8
)High Speed Block(HSB
7

۱۲

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

)(۲

)

(

)

(

()

ﺷﮑﻞ  ۴ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻠﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .در اﯾﻦ
ﻃﺮاﺣﯽ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎر ﮐﺴﮑﻮد آﯾﻨﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻃﺒﻘﻪ اول ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﯿﺪﺑﮏ ﻓﻌﺎل
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﻃﻮری ﮐﻪ در ﻃﺮاﺣﯽﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ از ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ
ﮔﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﯾﺎ ﺑﺎﻓﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ،از اﯾﻨﺮو در اﯾﻦ روش
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ از ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮرﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﯾﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﻓﯿﺪﺑﮏ
ﻓﻌﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﻣﺼﺮف ﺗﻮان اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺻﻮرت
دﻫﯿﻢ.

=) (

ﮐﻪ از راﺑﻄﻪ ) (۲ﺻﻔﺮ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و ﻗﻄﺐﻫﺎی ﻏﯿﺮﻏﺎﻟﺐ ﻣﺨﺘﻠﻂ

,

ﺗﻘﻮﯾﺖﮐﻨﻨﺪه اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد:
)(۳
)(۴

=
−

=−

±

,

Avf2

ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﻄﺒﻬﺎی ﻏﯿﺮ ﻏﺎﻟﺐ از ﻧﻈﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ در راﺑﻄﻪ ) (۵ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ

-Gmf2

اﺳﺖ:

)High-Gain Block(HGB
Av3
-Gm3

Vout

)(۵

=ǀ

ﮐﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﮐﺮدن

و

,

CL

ǀ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ǀ

,

RL

Av2
+Gm2
R2

C2

 ǀرا ﺑﻪ

Input Block
Av1
Vin
-Gm1

V2
C1

R1

Avf1
-Gmf1

ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺳﻮق دﻫﯿﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﻗﻄﺒﻬﺎ ﺑﺎ

Ca

راﺑﻄﻪ ﻣﻌﮑﻮس دارﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮدن ﺑﺎر ﺑﺮای ﻣﺪار

Va

+Gma

Ava

Ra

ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎﺑﺮای ﺑﺎزهای ازﺧﺎزنﻫﺎی ﺑﺎرﻣﯽﺗﻮاﻧﺪﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ].[۱۱

)High-Speed Block(HSB

ﺷﮑﻞ : ۴ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻘﻮﯾﺖﮐﻨﻨﺪه ﻓﯿﺪﺑﮏ ﻓﻌﺎل ﺗﮏ ﺧﺎزﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮر

- ۳ﺟﺒﺮانﺳﺎزی ﻓﯿﺪﺑﮏ ﻓﻌﺎل ﺗﮏ ﺧﺎزﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﺷﺪه

ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮر ﺟﺪﯾﺪ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﺪل ﺳﯿﮕﻨﺎل
ﮐﻮﭼﮏ ﺷﮑﻞ  ۵ﻧﻤﺎﯾﺶ داد.

ﺟﺒﺮانﺳﺎزی ﻓﯿﺪﺑﮏ ﻓﻌﺎل ﺗﮏ ﺧﺎزﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮر ﮐﻪ از
ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺪارات ﺑﺎ ﻓﯿﺪک ﻓﻌﺎل اﺳﺖ ،ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﺪار
 SCAFCﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در ﺷﮑﻞ  ۳درﺳﻄﺢ ﻣﺪاری آورده ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه در ﻃﺒﻘﻪ اول از آﯾﻨﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺴﮑﻮداﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﻓﯿﺪﺑﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎزن ﺟﺒﺮانﺳﺎز از ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ
وردوی ﯾﮏ ﮔﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮک)  (Gو ﺳﭙﺲ از ﺧﺮوﺟﯽ ﮔﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ
ﺧﺮوﭼﯽ ﻃﺒﻘﻪ اول ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﮐﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﻧﯿﻤﯽ از ﺑﻬﺮه در ﻃﺒﻘﻪ
اول ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﺮوﺟﯽ ﮔﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮک ازدﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ  ،ﻋﻼوه
ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻢ ﺷﺪن ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺧﺮوﺟﯽ ﻃﺒﻘﻪ اوﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﻄﺐ ﻏﺎﻟﺐ در آﻧﺠﺎ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺎزن ﺟﺒﺮانﺳﺎز ﻣﻘﺪاری ﺑﺰرﮔﺘﺮ
اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻗﻄﺐ ﻏﺎﻟﺐ را ﺑﻪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ .

ﺷﮑﻞ : ۵ﻣﺪل ﺳﯿﮕﻨﺎل ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻘﻮﯾﺖﮐﻨﻨﺪه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  ۵ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮر ﺟﺪﯾﺪ
ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ  g Vﺑﻪ ﻣﺪار ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻗﻄﺒﻬﺎی
ﻏﯿﺮﻏﺎﻟﺐ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮارﺳﺎﻧﺎﯾﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارﻧﺪ،
ﺑﻪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﻬﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪای در ][۱۵] - [۱۲اﻧﺠﺎم
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺪار دارای ﯾﮏ ﺧﺎزن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .
-۱- ۳

آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻘﻮ ﯾﺖﮐﻨﻨﺪه

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  ۵دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻠﻮک ﺳﺮﻋﺖ
ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮان ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻠﻮک ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ  ۶ﻧﻤﺎﯾﺶ داد .در
ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﻫﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﮕﻨﺎل وﻟﺘﺎژ ﺧﺮوﺟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ورودی
ﺷﺒﮑﻪ ﻓﯿﺪﺑﮏ ﻓﻌﺎل اﺣﺴﺎس ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ﺳﯿﮕﻨﺎل در
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺳﯿﮕﻨﺎل در ﺧﺮوﺟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دارﯾﻢ:
ً

ﺷﮑﻞ :۳ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه  SCAFCدر ﺳﻄﺢ ﻣﺪاری][۱۱

۱۳

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

) ≈ 1 (@high frequency

)(۶

دﻟﯿﻞ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻓﺎز ﺣﺪود ۵۹درﺟﻪ در ﻣﺪار اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻄﺒﻬﺎی  ,ﮐﻪ
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ  gﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﻬﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ
 Gﺑﻪ
ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮر  Gو ﺗﺒﻊ آن ﺧﻮد ﻣﻘﺪار  ،gاز ﻃﺮﯾﻖ
اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ
واﺳﻄﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﺟﺮﯾﺎن در ﺧﺮوﺟﯽ
اﺛﺮ ﺻﻔﺮ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دور ﺷﺪن ﻗﻄﺒﻬﺎ ﺑﺮوی ﻓﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

=

ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﮔﯿﻦ ﻣﺜﺒﺖ ﻓﯿﺪﺑﮏ ﻓﻌﺎل ﮐﻪ ﯾﮏ ﮔﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎل را
ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﻠﻮک ورودی ﻓﯿﺪﺑﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه در ﺧﺮوﺟﯽ
ﺑﻠﻮک ورودی دوﺑﺎره از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺴﯿﺮ  gﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﮕﻨﺎل
اﺻﻠﯽ ﺧﺮوﺟﯽ ﭘﯿﺸﺨﻮر ﻣﯽﺷﻮد.

ﺷﮑﻞ : ۶ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻠﻮک ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ][۱۲

ﺗﺎﺑﻊ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﻣﺪار ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه در راﺑﻄﻪ ) (۷ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ آﻣﺪه
اﺳﺖ و ﺑﻬﺮه ﻫﻤﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﯾﮏ  ،و دارﯾﻢ:
)

)(۸

(

)

(

()

ﮐﻪ ﺑﻬﺮه وﻟﺘﺎژ  dcﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ

=) (
≈

ﺷﮑﻞ :۷ﻣﺪار ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه

،ﻗﻄﺐ ﻏﺎﻟﺐ

- ۴ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ

= GBWﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ
=  p-3dBو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ] [۱۲ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ،اﻓﺰودن اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی
ﭘﯿﺸﺨﻮر ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﮔﺬرا ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ اﺛﺮی
در ﭘﺎﺳﺨﻬﺎی  acﮔﺬارﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﺗﺎﺑﻊ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .رﻓﺘﺎر
ﻣﺪار ﻣﺸﺎﺑﻪ ﯾﮏ  SCAFCاﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت در اﯾﻦ روش ﻗﺎدرﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﺑﻮد ﺑﺎ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺮدن ﻣﺪار  GBWرا دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﻢ ،ﺷﮑﻞ ۷
ﺗﻘﻮﯾﺖﮐﻨﻨﺪه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه را در ﺳﻄﺢ ﻣﺪاری ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ
دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺧﺎزن ﺟﺒﺮانﺳﺎز از ﮔﺮه ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﮑﻮد ﻃﺒﻘﻪ اول ﻣﺘﺼﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮر  M5ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺎﻓﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار

ﺑﺮای ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﺎن ﺷﺪه در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺌﻮری ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ،ﻣﺪار را در

ﻧﺮم اﻓﺰار ﮐﯿﺪﻧﺲ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد  TSMC CMOS 0.18μmﻣﺪل ﮐﺮده

اﯾﻢ.ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ در ﺑﺎر  ۲۰pFﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﮑﻞ  ۸ﻧﻤﻮدار ﺑﻮد
ﺑﻬﺮه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺎز ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

اﯾﺠﺎد ﺻﻔﺮ
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺳﯿﮕﻨﺎل در
ﺳﻮرس  ، M5ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺎزن ﺟﺒﺮانﺳﺎز
ﺷﺎرش ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺻﻔﺮ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه
در ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﻇﺎﻫﺮﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪار
 SCAFCﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﮔﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺠﺰا ﺑﻪ درﯾﻦ  M3ﻣﺘﺼﻞ
ﻣﯽﺷﺪ ،از ﺑﻬﺮه ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد رواﺑﻂ ) (۳ﺗﺎ
) (۵ﺑﺨﺶ دوم ﺑﺮای ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺻﻔﺮ و ﻗﻄﺒﻬﺎ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ .و ﺑﺮای
ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻓﺎز ﻣﺪار ﻃﺒﻖ راﺑﻄﻪ )( ۱۱دارﯾﻢ:

)
)(۱۱

(]+tan-1

)
] )

(

, ǀ

, ǀ

ǀ
ǀ

(

[

ﺷﮑﻞ  :۸ﻧﻤﻮدار ﺑﻮد ﺑﻬﺮه و ﻓﺎز

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻬﺮه ﺑﯿﺶ از ۱۳۰ dBو ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻓﺎز  ۵۹درﺟﻪ در
≃ ۱۸.۹

اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﭘﻠﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ازای داﻣﻨﻪ ۴۰۰

[PM=180-tan-1(p−3dB)-tan-1

]+tan-1(gma)≈ 59

] )

)

, ǀ

, ǀ

ﻣﯿﻠﯽ وﻟﺖ در ﺷﮑﻞ  ۹ﭘﺲ از ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

(

ǀ
ǀ

(

ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﺗﻌﻘﯿﺐ در

[

[PM=90-tan-1
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ﺟﺪول  :۲ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺪار ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﺑﺎ روش ﺟﺒﺮانﺳﺎزی
ﻣﺨﺘﻠﻒ
This
Work
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ﺷﮑﻞ  : ۹ﭘﺎﺳﺦ ﭘﻠﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ در ﺟﺪول  ۱و  ۲ﭘﺲ از ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﺟﺪول  ۱ﻣﺪار ﻃﺮح ﺷﺪه ﺑﺎ ﯾﮏ  NMCﻣﻌﻤﻮل ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ۲ﻣﺪار ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه را ﺑﺎ
 SCAFCو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺒﺮانﺳﺎزی ﺑﻪ روﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

)(mW@VDD
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Technology

دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺪار ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ SCAFC

ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺿﺮﯾﺐ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد

ﺳﯿﮕﻨﺎل ﮐﻮﭼﮏ و ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﺰرگ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از راﺑﻄﻪ
×

=

و

×

=  FOMﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ SR

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﺶ و ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﯽ  ۹۰ﻣﯿﮑﺮو وات اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺰرگ
ﺑﻮدن  FOMﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﺟﺒﺮانﺳﺎزی ﺑﻬﺘﺮی اﺳﺖ.

۰.۲۶@۱.۵V

)Power(mW@V DD

Cc1=۷.۱

Compensation

-۵ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی

Cc2=۵.۸

)Capacitors(pF

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ راﻫﮑﺎری ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﯾﮏ ﺗﻘﻮﯾﺖﮐﻨﻨﺪه ﺳﻪ
ﻃﺒﻘﻪ ﺗﮏ ﺧﺎزﻧﯽ ﺑﺎ ﻓﯿﺪﺑﮏ ﻓﻌﺎل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺴﮑﻮد ﻃﺒﻘﻪ
اول و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﮔﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺠﺰا ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد
ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮر ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ را در ﻣﺪار ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ از ﺑﻬﺮه
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ دوﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻘﻮﯾﺖﮐﻨﻨﺪه
ﻣﺪار ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد  GBWﻣﺪار ﻧﯿﺰ ً
ﺑﺤﺚ ﺷﺪه در ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی

 ۰.۱۸ﺑﺎ وﻟﺘﺎژ ﺗﻐﺬﯾﻪ  ۱.۲ Vﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی

ﺷﺪه اﺳﺖ .و ﻣﻘﺪار ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﯽ ۹۰ μﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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چکیده -در ایه مقاله ما ،دو ساختار جذیذ گیت وارووگر سه-
ارزضی استاوذارد ( STI )Standard Ternary Inverterمبتىی
بر تراوسیستىرهای اثر میذاوی واوىلىله کربىی پیطىهاد کردهایم .ایه دو
ساختار را با دو ومىوه قبلی یعىی خاوىاده مىطقی مکمل و ضبه-
 )pseudo nFET( nFETهم با بار دیىدی و هم با بار مىبع جر یان
مقایسه کردهایم .برای مقایسه ،تاخیر اوتطار ،تىان مصرفی و حاضیه
وىیس ومىوههای پیطىهادی را با استفاده از ضبیهساز HSPICE
بذست آوردهایم ،وتایج حاصل وطان میدهىذ استفاده از دیىد به
عىىان بار هم کاهص تاخیر و هم کاهص تىان را به دوبال دارد ،که در
وتیجه کاهص حاصلضرب تىان در تاخیر ( )PDPرا خىاهیم
داضت .همچىیه بررسی حاضیه وىیس وطان میدهذ خاوىاده مکمل با
بار دیىدی ایمهتر یه گیت  STIاز وظر وىیس میباضذ.
کلمات کلیدی– منطق چند ارزشی،
.CNTFET

 MOSFETيذاسد ولی اص یک جشیاو خاهىش دیگش بًام تىيلصيی يىاس به
يىاس ) (BTBTسيج هیبشد .تشايضیستىس اثشهیذايی يايىلىله کشبًی
( )CNTFETبشای پیادهساصی هذاسهای هًطمی به دلیل ػملکشد باال و
تىاو هصشفی کن گضیًه هًاسبی هیباضذ[ .]5[-]3اص وابستگی ولتاژ آستايه
به کایشالیتی (لطش) يايىلىله دس تشايشیستىسهای  CNTFETهیتىاو بشای
تطخیص سطىح هختلف ولتاژ هًطك چًذاسصضی استفاده کشد .سوشهای
پیادهساصی هتؼذدی بشای طشادی هذاسهای هًطمی چًذ اسصضی هبتًی بش
 CNTFETدس يىضتاسهای ػلمی هیتىاو یافت .اص ایى هیاو ،سوشهای
اسائه ضذه دس [ ]6و [ ]7بیطتش هىسد بشسسی لشاس گشفتهايذ .سوضی که ها اص
آو بشای طشادی هذاسهای هًطمی چًذ اسصضی بهشه بشدهاین تشکیبی اص ایى دو
هىسد است .دس هىسد اول اص باس هًبغ جشیاو بشای سطىح هختلف ولتاژ
استفاده ضذه است ،دس هىسد دوم با تغزیه خاصی اص تشايضیستىس
 CNTFETکه ػملکشد دیىدی خىاهذ داضت بشای سطىح هختلف ولتاژ
استفاده ضذه است ،و دس [ ]8اص باس هماوهتی بشای سطىح هختلف ولتاژ دس

نانولوله کربنی،
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خشوجی بهشه بشده است.

بهطىس سایج ،طشادی هذاسهای دیجیتال با دو سطخ هًطمی صفش و یک
دس هبًای دودویی ايجام هیضىد ،با ایى دال هیتىاو با اضافه کشدو چًذ
سطخ هًطمی دیگش به هًطك دودویی تذت ػًىاو هًطك چًذ
اسصضی ) (MVLاص آو دس طشادی هذاسهای دیجیتال بهشه بشد .استفاده اص
هًطك چًذ اسصضی به دلیل کاهص ػملیات سیاضی هىجب کاهص سطخ
تشاضه و کاهص تىاو هصشفی دس همایسه با هًطك دو اسصضی خىاهذ ضذ[.]1

ساختاس ایى يىضتاس بذیى صىست است :دس بخص دو پیادهساصی
هًطك چًذ اسصضی سا هشوس کشدهاین .سوش جذیذ خىد بشای طشادی MVL
دس بخص سه اسائه دادهاین .دس بخص چهاس به بشسسی تىاو و تاخیش پشداخته،
و بشسسی داضیهی يىیض سا دس بخص پًج ايجام دادهاین ،دس يهایت يتیجه
گیشی خىد سا اص ایى تذمیك دس بخص ضص بیاو کشدین.

بشخی اػمال پایه دس هًطك چًذ اسصضی ػباستًذ اصLITERAL :
 MIN, TSUM, CYCLEو  ، INVERTERکه به پیادهساصی آيها دس
سطخ تشايضیستىس گیتهای پایه گفته هیضىد[ .]1با اضافه کشدو یک یا دو
سطخ هًطمی به هًطك دودویی( )Binaryبه تشتیب به آو هًطك سه-
اسصضی( )Ternaryو چهاس اسصضی ( )Quaternaryگفته هیضىد.
ً
پیادهساصی هذاسی هًطك چًذ اسصضی ػمىها هبتًی بش تشايضیستىس
 MOSFETهیباضذ ،اها دس دهه اخیش به دلیل هذذودیت همیاطپزیشی
ياضی اص جشیاو يطتی [ ]2ایى کاس با استفاده اص تشايشیستىسهای همیاط يايى
اص جمله يايىلىله کشبًی ايجام هیضىد .ایى تشايضیستىس جشیاو يطتی همايًذ
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- 2طراحی  MVLبا بار مىبع جر یان و دیىدی
یک يمىيه تشايشیستىس  CNTFETتک دیىاسه با چهاس يايىلىله یکساو
دس ضکل  1آوسده ضذه است [ .]11[-]9هذل فطشده هشبىط به ایى افضاسه
(ضکل  )1دس [ ]11و [ ]11به چاپ سسیذه است ،و هشدو کذ هبتًی بش
 HSPICEو  Verilog-Aآو دس سایت [ ]9لابل دسیافت (دايلىد) است.
استفاده اص ایى هذل فطشده ،ضبیه ساصی دس هش دو سطخ افضاسه و هذاسی سا
همکى هیساصد .با استفاده هذل کاهل افضاسه هیتىاو اثشات کایشالیتی ،طىل
کايال ،تؼذاد يايىلىلهها ،و  ...سا دس ضبیه ساصی  CNTFETدس هش دو
کاسبشدهای سیگًال کىچک (آيالىگ) و سیگًال بضسگ (دیجیتال) فشاهن
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جذول  :1جذول درستی گیت وارووگر STI

کشد .دس ایى هذل ،همچًیى غیشایذهآلیهای افضاسه اص جمله ،هماوهت
سىسط/دسیى ،هماوهت سذ ضاتکی ) ،(SBاثش غشبالگشی باس بیى يايىلىله-
های هختلف (وسط و کًاسی) ،پشاکًذگی فىيىو (صىتی و يىسی) و ...
لذاظ ضذه است.
ولتاژ آستايه تشايضیستىسهای  CNTFETوابسته به کایشالیتی CNT

هیباضذ ،البته بایذ تىجه داضت که بالیمايذه اختالف ضشایب کایشالیتی
و تمسین بش سه هخالف صفش باضذ تا يايىلىله به ػًىاو يیمههادی ػمل
کًذ دس غیش ایى صىست يايىلىله فلضی خىاهذ بىد و  CNTFETدیگش
ػملکشد تشايضیستىسی يخىاهذ داضت .سابطه لطش بش دسب ضشایب
کایشالیتی بشای یک يايىلىله کشبًی تک دیىاسه ( )SWCNTاص هؼادله صیش
بذست هیآیذ [:]11[-]9

اسصش خشوجی STI

اسصش هًطمی وسودی

2

1

1

1

1

2

ضکل 2يیض پیادهساصی گیت واسويگش دس هًطك سهاسصضی با دو سوش
باس دیىدی و باس هًبغ جشیاو سا يطاو هیدهذ .دس ایى دو سوش اص یک هًبغ
تغزیه  1.9ولت بشای اسصشهای هًطمی هختلف استفاده ضذه است.
همايطىس که دس ضکل (2الف) هطاهذه هیضىد CNTFETهای  TN2و
 TN1با کایشالیتیهای هختلف داسای ولتاژ آستايه هتفاوت هستًذ ،ولتاژ
آستايه يايى لىلهها با کایشالیتیهای ( )19،1و ( )11،1به تشتیب بشابش با
 1.289ولت  1.559 ،ولت است .کایشالیتی  TP2 ،TP1و  TN2و
همچًیى تؼذاد يايىلىلهها دس هش یک اص آيها به يذىی ايتخاب ضذهايذ که
بتىاو يصف ولتاژ تغزیه ( )1.45Vدس دالت هًطك یک دس خشوجی ایجاد
کشد .هؼماسی به کاس سفته دس ایى سوش اص يىع خايىاده ضبه nFET-است
یؼًی ایًکه ضبکه باالیی دزف ضذه و فمط به جای آو یک باس هًبغ جشیاو
 TP1لشاس گشفته است .دس ضکل(2ب) دو تشايضیستىس  TP1و  TN3که
گیت آيها به دسیى وصل ضذه و داسای کایشالیتی( )13،1هیباضًذ ػملکشد
دیىدی با افت ولتاژ  1.428ولت بشای ایجاد سطخ هًطمی یک خىاهًذ
داضت .هؼماسی به کاس سفته دس ایى سوش اص يىع خايىاده هکمل هیباضذ
ً
یؼًی ػیًا ضبکه  nFETپاییى دس باال با تشايضیستىسهای  pFETتکشاس ضذه
است.

()1
فاصله بیى-اتمی هیاو هش اتن کشبى و يضدیکتشیى
که
همسایه آو است .دذالل ولتاژ هىسد يیاص بشای سوضى ضذو تشاتضیستىس که
ولتاژ آستايه ياهیذه هیضىد ،که به دلیل راتی بىدو کايال  CNTو لشاس
گشفتى سطخ فشهی دس وسط ضکاف (گاف) ايشژی تمشیبا يیمی گاف ايشژی
است [:]11[-]9
()2
فاصله اتن کشبى تا کشبى و
که دس آو باس یک الکتشوو،
ايشژی پیىيذ  π-πدس هذل تًگ-بست هیباضذ .اص
وابستگی ولتاژ آستايه CNTFETها به لطش  CNTهیتىاو بشای تؼییى
سطىح هختلف ولتاژ ،دس هًطك چًذ اسصضی استفاده کشد.

- 3ارائه روش پیطىهادی
دس سوش اول که اص باس هًبغ جشیاو و اص خايىاده هًطمی يىع ضبه -

 nFETاستفاده کشده هیتىاو بجای باس هًبغ جشیاو  TP2اص باس دیىدی بهشه
بشد و دس هىسد سوش دوم که اص باس دیىدی و خايىاده هًطمی هکمل استفاده
کشده هیتىاو باسهای دیىدی  TP1, TN3سا با باسهای هًبغ جشیاو ػىض
کشد .ضکل  3پیادهساصی گیت  STIبا دو سوش جذیذ و ضکل  4و  5يیض
بتشتیب ،هطخصهی (و/یا هًذًی) ايتمالی ولتاژ ( )VTCبشای دو سوش
لبل و دو طشح جذیذ سا يطاو هیدهذ .طىل کايال ) ( و سىسط/دسیى
( بیى CNTها بشابش ،21nm
) \ ( بشابش  ،32nmفاصله گام )
( بشابش  16و ضخاهت آو ) (
ثابت دیالکتشیک يسبی گیت )
بشابش  4nmدس يظش گشفته ضذه است .آيچه دس دس ایى کاس ،بشای بشای
CNTFETهای هختلف ،هتفاوت است تؼذاد و کایشالیتی  CNTاست که
به تشتیب سوی هذایت و ولتاژآستايه  CNTFETتاثیش هیگزاسد و به طىس
جذاگايه دس هش ضکل ،بشای هش افضاسه يطاو داده ضذه است.

ضکل  :1ومای جاوبی و باالی  .CNTFETوىاحی سىرش و در یه به ضذت
آالییذه ضذه در حالی که کاوال راتی است [.]11[-]9

ههنتشیى گیت پایه دس هًطك سهاسصضی ،گیت واسيگش استايذاسد
( )STIاست که جذول دسستی آو دس جذول  1آهذه است .بشای هش سطخ
هًطمی اص ولتاژ هتًاظش با آو استفاده هیضىد ،بذیى صىست که هیتىاو اص
دو هًبغ ولتاژ هختلف و یا اص یک هًبغ ولتاژ بشای سه اسصش هًطمی همکى
استفاده کشد .دس ایى کاس ،اص یک هًبغ تغزیه استفاده ضذه است ،به طىسی
که ولتاژ تغزیه سطخ هًطمی " ،"2ولتاژ صهیى سطخ هًطمی " ،"1و يیمی اص
ولتاژ تغزیه سطخ هًطمی " "1لشاسداد ضذه است.
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يذىه ػملکشد گیت واسويگش  STIيطاو داده ضذه دس ضکل (3ب)
بذیى صىست است که هًگاهی که ولتاژ وسودی کمتش اص  1.3ولت است
خشوجی اص طشیك تشايضیستىس  TP3که داسای ولتاژ آستايه هًفی 1.559
(ولتاژ آستايه تشايضیستىسهای يىع هثبت یا  pFETهًفی هیباضذ) است به
تغزیه وصل هیگشدد صیشا ایى تشايضیستىس سوضى هیضىد و دس يتیجه
خشوجی داسای سطخ هًطمی دو هیضىد .صهايی که ولتاژ وسودی بیى 1.3
تا  1.6ولت افضایص هییابذ TP3 ،لطغ هیضىد و  TN2و  TP2با
ولتاژهای آستايه به تشتیب  1.289Vو  ، -1.289Vسوضى ضذه و
خشوجی به دلیل وجىد دو باس هًبغ جشیاو  TP3و  TP4دس يیمی اص ولتاژ
تغزیه که هماو سطخ هًطمی یک است لشاس هیگیشد .دس يهایت هًگاهی
ولتاژ وسودی بیى  1.6Vولت تا  1.9Vلشاس گشفت خشوجی اص طشیك
تشايضیستىس  TN1که داسای ولتاژ آستايه  1.559ولت است به صهیى وصل
هیگشدد و اسصش هًطمی خشوجی صفش هیضىد ،که دس والغ ػملکشد گیت
واسويگش  STIهیباضذ.

ضکل  :2دو روش پیادهسازی گیت ( ،STIالف) خاوىاده ضبه  nFETبا بار
مىبع جر یان [ ]6و (ب) خاوىاده مکمل با بار دیىدی [.]7

ضکل  :3دو روش پیادهسازی پیطىهاد ضذه برای گیت ( ،STIالف) خاوىاده
ضبه  nFETبا بار دیىدی( ،ب) خاوىاده مکمل با بار مىبع جر یان.
ضکل :4مطخصهی اوتقالی ولتاژ برای گیت ( ،STIخط چیه) با بار مىبع
جر یان [ ،]6و (خط ممتذ) با بار دیىدی پیطىهاد ضذه در خاوىاده ضبه .nFET

يذىه ػملکشد گیت واسويگش  STIيطاو داده ضذه دس ضکل (3الف)
بذیى صىست است که هًگاهی که وسودی دس سطخ هًطمی صفش لشاس
گشفته است ،یؼًی ولتاژ وسودی کمتش اص  1.3ولت است تشايضیستىسهای
 TN1و  TN2با ولتاژهای آستايه به تشتیب  1.559Vو  1.289Vدس
دالت لطغ هستًذ دس يتیجه خشوجی اص طشیك باس هًبغ جشیاو  TP1به
ولتاژ تغزیه  1.9ولت وصل هیباضذ ،که به هؼًی سطخ هًطمی دو دس
خشوجی هیباضذ .صهايی که ولتاژ وسودی افضایص پیذا کًذ و بیى 1.3V
تا  1.6Vکه هماو سطخ هًطمی یک است لشاس بگیشد تشايضیستىس TN1
همچًاو خاهىش ولی تشايضیستىس  TN2سوضى هیضىد دس يتیجه خشوجی
اص طشیك تشايضیستىس  TN3که ػملکشد دیىدی با ولتاژ آستايه  1.428ولت
داسد دس سطخ هًطمی یک لشاس هیگیشد .هًگاهی که ولتاژ وسودی به بیص اص
 1.6ولت تا ولتاژ تغزیه  1.9ولت که هماو سطخ هًطمی دو است،
افضایص پیذا هیکًذ تشايضیستىس  TN1سوضى ضذه و خشوجی به صهیى وصل
هیضىد و سطخ هًطمی صفش به خىد هیگیشد.

ضکل :5مطخصهی اوتقالی ولتاژ برای گیت ( ،STIخط چیه) با بار دیىدی
[ ،]7و (خط ممتذ) با بار مىبع جر یان پیطىهاد ضذه در خاوىاده مکمل.
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جذول  :3متىسط تىان مصرفی گیتهای وارووگر STI

- 4بررسی و مقایسه تاخیر اوتطار و تىان مصرفی

گیت

دس ایى بخص ،به بشسسی و همایسه بیى دو گیت  STIدس خايىاده
هکمل و ضبه  nFETهن با باس دیىدی و هن با باس هًبغ جشیاو اص لذاظ
تاخیش ايتطاس و تىاو هصشفی با استفاده اص هذل  ]9[ CNTFETدس ضبیه-
ساص  HSPICEپشداختهاین .تاخیش سا دذفاصل صهايی بیى  %51اص داهًه
تغییش وضؼیت سیگًال وسودی تا  %51اص داهًه تغییش وضؼیت سیگًال
خشوجی تؼشیف هیکًین .تىاو سا يیض هتىسط تىاو هصشفی گیت واسويگش
 STIبشای دس یک دوسه کاهل اص کلیه تغییش وضؼیتها دس وسودی هذاسبه
کشده و به همایسه آيها هیپشداصین.

Pavg
)(nW

P-CS

P-D

C-D

C-CS

[]6

پیطًهادی

[]7

پیطًهادی

672

638

459

476

ضشب تىاو دس تاخیش سا داصلضشب تىاو دس تاخیش ( )PDPهی-
گىیًذ .ایى يتایج دس جذول  4آهذه است .هشچه ایى پاساهتش بشای یک گیت
هًطمی کمتش باضذ آو گیت ػملکشد بهتشی اص يظش تىاو و تاخیش داسد.
جذول  4يطاو هیدهذ استفاده اص باس دیىدی پیطًهاد ضذه دس خايىاده ضبه-
 nFETباػث کاهصداصلضشب تىاو دس تاخیش هیضىد.

تاخیش گیت  STIدس هش دو خايىاده با هش دو باس دیىدی و هًبغ جشیاو
بشای کلیه تغییش وضؼیتهای سیگًال وسودی دس جذول  2آهذه است.
سطش اول هشبىط به کلیه تغییش وضؼیت سیگًالهای خشوجی است و ستىو
اول دس سمت ساست يیض هشبىط به ايىاع گیتهای هًطمی  STIهىسد
همایسه هیباضذ ،تماهی وادذها يیض بشدسب پیکىثايیه ( )psاست .ػالئن
به کاس سفته دس جذول  Dباس دیىدی CS ،باس هًبغ جشیاو C ،خايىاده هکمل
و  Pخايىاده ضبه  nFETهیباضذ .سطش سىم و پًجن دس جذول  2هشبىط
به دو سوش پیطًهاد ضذه هیباضذ و همايطىس که هطاهذه هیضىد استفاده
اص باس هًبغ جشیاو دس خايىاده هکمل باػث افضایص تاخیش هیضىد ،اها
استفاده اص باس دیىدی دس خايىاده ضبه nFET-کمک صیادی به کاهص تاخیش
هیکًذ .ػمذه دلیل ایى اختالف هن هشبىط به تغییش وضؼیت سیگًال
خشوجی اص یک به دو دس خايىاده هًطمی ضبه nFET-و تغییش وضؼیت
صفش به یک دس خايىاده هًطمی هکمل هیباضذ.

جذول  :4حاصلضرب تىان تاخیر برای گیتهای وارووگر STI

گیت
PDP
)(fJ

P-CS

P-D

C-D

C-CS

[]6

پیطًهادی

[]7

پیطًهادی

21.15

15.57

3.415

6.312

- 5بررسی حاضیه وىیس
داضیه يىیض هؼیاسی بشای تذمل پزیشی يىیض یک هذاس هًطمی هی-
باضذ .دس یک واسويگش هًطك دودویی دو داضیه يىیض تؼشیف هیضىد،
[ .]12اها دس
و دیگشی بشای هًطك یک
یکی بشای هًطك صفش
واسويگش هًطك سهاسصضی ( )STIچهاس داضیه يىیض تؼشیف هیضىد ،یکی
و یکی بشای
،
 ،دو تا بشای هًطك یک
بشای هًطك صفش
 .ایى همادیش ایًگىيه تؼشیف هیضىيذ]13[:
هًطك دو

جذول  :2تاخیر اوتطار گیتهای وارووگر ( STIبرحسب )ps
جمغ
1←2 2←1 1←1 1←1 1←2 2←1

()3

P-CS
[]6

12.2

1.68

5.39

1.59

11.1

1.13

29.99

P-D
پیطًهادی

9.94

1.58

6.51

1.85

5.64

1.91

24.42

C-D
[]7

1.18

1.94

1.79

1.99

1.13

1.59

7.42

C-CS
پیطًهادی

1.58

1.11

7.44

1.72

1.95

1.55

13.24

= بیطتشیى ولتاژ وسودی که هًىص هیتىايذ به ػًىاو
صفش(یک) تلمی گشدد.

هتىسط تىاو هصشفی همچىو تاخیش یکی اص ههمتشیى پاساهتشهای
همایسه هیاو گیتهای هًطمی هیباضذ .يتایج ضبیه ساصی  HSPICEبشای
تىاو دس یک دوسه کاهل اص کلیه تغییش وضؼیتها دس وسودی دس جذول 3
آوسده ضذه است .همایسه بیى آيها يطاو هیدهذ استفاده اص باس هًبغ جشیاو
پیطًهاد ضذه دس خايىاده هکمل باػث افضایص تىاو هصشفی هیضىد ،اها
استفاده اص باس دیىدی پیطًهاد ضذه دس خايىاده ضبه  nFETهىجب کاهص
تىاو هصشفی خىاهذ ضذ.

= کمتشیى ولتاژ وسودی که هًىص هیتىايذ به ػًىاو دو(یک)

()4
()5
()6
که دس آو؛

تلمی گشدد.

= بیطتشیى ولتاژ خشوجی هًگاهی که خشوجی دس هًطك
صفش(یک) است.
دو(یک) است.

۲۰

= کمتشیى ولتاژ خشوجی هًگاهی که خشوجی دس هًطك

۱۳۹۴  اردﯾﺒﻬﺸﺖ۲۴  ﺗﺎ۲۰ ، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ،ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

وتیجهگیر ی- 6
بشای ایجاد سطىح هختلف ولتاژ دس خشوجی گیتهای هًطمی چًذ
 هًبغ جشیاو و یا، هیتىاو اص باس دیىدیCNTFET اسصضی هبتًی بش
 باSTI  همایسه بیى تىاو و تاخیش دس گیت واسويگش.هماوهتی استفاده کشد
خايىاده هًطمی هکمل يطاو هیدهذ استفاده اص باس هًبغ جشیاو پیطًهاد
.ضذه هن هىجب افضایص تىاو و تاخیش و هن کاهص داضیه يىیض هیضىد
 هنnFET-اها استفاده اص باس دیىدی پیطًهاد ضذه دس خايىاده هًطمی ضبه
باػث کاهص تاخیش و هن کاهص تىاو هصشفی هیضىد که دس يتیجه کاهص
 استفاده اص دیىد دس، دسدالی که.داصلضشب تىاو تاخیش سا خىاهین داضت
. باػث کاهص داضیه يىیض هیضىدnFET-خايىاده هًطمی ضبه
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.ورودی و خروجی هستىذ

 ایى همادیش سا دس هطخصهی ايتمالی ولتاژ یک گیت واسويگش6 ضکل
 يیض هشبىط به ایى همادیش داضیه يىیض بشای5  جذول. يطاو هیدهذSTI
- دس هش دو خايىاده با هش دو باس دیىدی و هًبغ جشیاو هیSTI گیتهای
 سطش سىم. بذست آهذه استHSPICE  که با استفاده اص ضبیهساص،باضذ
 ستىو سمت. هشبىط به دو سوش پیطًهاد ضذه است5 و پًجن جذول
 و بمیه ستىوها داضیه يىیضSTI ساست هشبىط به ايىاع گیتهای واسويگش
 تماهی وادذها بش دسب هیلی ولت بىده و هشچه ایى.سا يطاو هیدهًذ
.اػذاد بضسگتش باضًذ يطاو دهًذه ایمىتش بىدو آو گیت يسبت به يىیض است
 هطاهذه هیضىد خايىاده هکمل با باس دیىدی5 همايطىس که دس جذول
.بیطتشیى داضیه يىیض سا يسب به دیگش گیتها داسد
)mV  (برحسبSTI  حاضیه وىیس برای گیتهای وارووگر:5 جذول
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P-CS

]6[
P-D
پیطًهادی
C-D

]7[
C-CS
پیطًهادی
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ﭼﮑﯿﺪه  -در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﻫﺪف ،ﺗﺨﻤﯿﻦ دﻗﯿﻖ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻮان ﺑﻬﯿﻨﻪ
آراﯾﻪ ﺳﻠﻮل ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺳﯿﻠﯿﮑﻨﯽ در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ،ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺲ از آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﺪل رﯾﺎﺿﯽ ﻣﺎﺟﻮل ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﯾﯿﮏ ،ﻧﻘﻄﻪ
ﺗﻮان ﺑﻬﯿﻨﻪ )ﺑﺮ ﺣﺴﺐ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﺎﺑﺶ و دﻣﺎ( ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ
ﭘﺮﺳﭙﺘﺮون ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪهاﺳﺖ .در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺠﺎم
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﺨﻤﯿﻦ ،ﺗﺌﻮری روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
اراﺋﻪ ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﯿﺰ آن ﺑﺎ ﺧﺮوﺟﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .در روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ،ﭘﺲ از آﻧﺎﻟﯿﺰ اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﺴﺘﺨﺮج از ﻣﺪل ر ﯾﺎﺿﯽ آراﯾﻪ ﺳﻠﻮل ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺳﯿﻠﯿﮑﻨﯽ ،رﻓﺘﺎری
ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻄﯽ ﺑﺮای ﻧﻘﺎط ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎ و ﺗﺎﺑﺶ،
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮان ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﺗﺎﺑﺶ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺧﻂ ﺑﺎ ﻋﺮض از ﻣﺒﺪأ و ﺷﯿﺐ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﻣﺎ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮﺳﯿﻢ اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮان ﺑﺮ
ﺣﺴﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺧﻂ ﺑﺎ ﻋﺮض از ﻣﺒﺪأ و ﺷﯿﺐ
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺑﺶ ،ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺎﺑﻊ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮان را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ دو ﻣﺘﻐﯿﺮه از ﺗﺎﺑﺶ و دﻣﺎ ﺑﯿﺎن
ﻧﻤﻮد  .ﻧﺘﺎﯾﺞ ،ﺣﺎﮐﯽ از ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺨﻤﯿﻦ در
روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اﺳﺖ.

ﻣﯽﺷﻮد .از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎﺑﺶ و دﻣﺎي
ﻣﺘﻔﺎوت ،ﻧﻘﻄﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ،ﮐﻨﺘﺮل ردﯾﺎﺑﯽ
ﻧﻘﻄﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮان آراﯾﻪ ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﯾﯿﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪن ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺎﮐﻨﻮن اﯾﺪهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ روش آﺷﻔﺘﻦ و ﻣﺸﺎﻫﺪه1]2و ،[2ﺻﻌﻮد ﺗﭙﻪ،[3]3
رﺳﺎﻧﺎﯾﯽ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ،[4]4وﻟﺘﺎژ ﻣﺪار ﺑﺎز] [5و ﺟﺮﯾﺎن اﺗﺼﺎل ﮐﻮﺗﺎه ][6
اﺷﺎره ﻧﻤﻮد .روﺷﻬﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﻫﺮ ﯾﮏ داراي ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺎﯾﺐ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺪم
ﭘﺎﯾﺪاري ﺣﻮل ﻧﻘﻄﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮان ،واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺎدهاي ﮐﻪ
ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ در اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺳﻠﻮل ﭘﺎﯾﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ آراﯾﻪ ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﯾﯿﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ردﯾﺎﺑﯽ
ﻧﻘﻄﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮان ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎده ﺑﻮدن و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزي ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ-
ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ردﯾﺎﺑﯽ دﻗﯿﻖ ﺿﻤﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺮﯾﻊ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻂ را دارا
ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﻨﺎوري ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ ﺳﺎﺧﺖ
و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آراﯾﻪ ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﯾﯿﮏ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ دﯾﮕﺮ اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺬﮐﻮر ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﺗﺨﻤﯿﻦ دﻗﯿﻖ ﻧﻘﻄﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮان آراﯾﻪ ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﯾﯿﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ]7و8و.[9در
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺪلﺳﺎزي آراﯾﻪ ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﯾﯿﮏ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ
ﭘﺮﺳﭙﺘﺮون ،ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮان ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺬﮐﻮر
و روش ﺗﺨﻤﯿﻦ رﯾﺎﺿﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ،اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻫﺮ دو
روش ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﮐﯽ از دﻗﺖ ﺑﺎﻻي روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ،در
ﻋﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت رﯾﺎﺿﯽ اﺳﺖ .در ﺑﺨﺶ دوم ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺪل
رﯾﺎﺿﯽ ﺳﻠﻮل ﺧﻮرﺷﯿﺪي ،ﺗﺤﻠﯿﻞ و آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ،دادهﻫﺎي
اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﻮزش و ﺗﺴﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ و ﻧﯿﺰ
ﺗﺴﺖ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﺑﺨﺶ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﺳﺎﺧﺘﺎر
و ﻧﺤﻮه آﻣﻮزش ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ و ﻧﯿﺰ ﻧﺤﻮه ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮان ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺑﺨﺶ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ،
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ روﺷﻬﺎي ﻣﺬﮐﻮر آورده ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی -آراﯾﻪ ﺳﻠﻮل ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺳﯿﻠﯿﮑﻨﯽ ،ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ
ﭘﺮﺳﭙﺘﺮون ،روش ﭘﯿﺸ ﻨﻬﺎدی
 -۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
آراﯾﻪﻫﺎي ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﯾﯿﮏ ذاﺗﺎً ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪﻃﻮريﮐﻪ
ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ آﻧﻬﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺑﺶ
ﺧﻮرﺷﯿﺪ و دﻣﺎ اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮارد در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
راﻧﺪﻣﺎن در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﯾﯿﮏ ،ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﺒﻊ ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﯾﯿﮏ و
اﻣﭙﺪاﻧﺲ ﺑﺎر آن ،ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﯾﯿﮏ ﻫﻤﻮاره ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻧﻘﻄﻪ ﮐﺎر ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدد .ﺑﻪ اﯾﻦ روش اﺻﻄﻼﺣﺎً ردﯾﺎﺑﯽ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻮان ﺣﺪاﮐﺜﺮ 1ﮔﻔﺘﻪ

 -۲ﻣﺪلﺳﺎزی رﯾﺎﺿﯽ آراﯾﻪ ﺳﻠﻮل ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺳﯿﻠﯿﮑﻨﯽ
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ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

آراﯾﻪ ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﯾﯿﮏ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي اﺳﺖ از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺧﻮرﺷﯿﺪي ﮐﻪ در
آراﯾﺶﻫﺎي ﺳﺮي و ﻣﻮازي ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﺪار اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﻌﺎدل
ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﺧﻮرﺷﯿﺪي در ﺷﮑﻞ  1ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ،
اﯾﻦ ﻣﺪار ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺟﺮﯾﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و دﻣﺎي
ﺳﻠﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزي ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻮري ﺗﻮﻟﯿﺪي اﺳﺘﻔﺎده

ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در رواﺑﻂ  ۲و  ۳ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ،ﻣﻌﺎدﻟﻪ وﻟﺘﺎژ-ﺟﺮﯾﺎن
ﺳﻠﻮل ﺧﻮرﺷﯿﺪی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی دﻣﺎی ﺳﻠﻮل و ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺷﮑﻞ ،۲رﻓﺘﺎر وﻟﺘﺎژ -ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻠﻮل ،ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺑﺶ ﺛﺎﺑﺖ W/m2
 S=۱۰۰۰و ﺑﻪازای ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ دﻣﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ
دﻣﺎی ﺳﻠﻮل ،ﻓﺎﮐﺘﻮر اﺛﺮﮔﺬار دﯾﮕﺮ ،ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﺳﺖ .ﺷﮑﻞ،۳
رﻓﺘﺎر وﻟﺘﺎژ -ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻠﻮل ،در دﻣﺎی ℃  T=۲۰و ﺑﻪازای ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺗﺎﺑﺶ را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﻮد ،ﭘﯿﻮﻧﺪ  p-nﺳﻠﻮل ﺧﻮرﺷﯿﺪي را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
واﺑﺴﺘﮕﯽ دﻣﺎﯾﯽ ﺟﺮﯾﺎن اﺷﺒﺎع دﯾﻮد  ،Isو ﺿﺮﯾﺐ  nدر رواﺑﻂ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺪل اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺳﻠﻮل ﺧﻮرﺷﯿﺪي،
داراي ﯾﮏ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﺎ رازﯾﺘﯽ ﺳﺮي ) (Rsو ﯾﮏ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﺎرازﯾﺘﯽ ﻣﻮازي
) (Rpاﺳﺖ .ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺮي ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎده ﻧﯿﻤﻪﻫﺎدي ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﯿﻦ
ﮐﻨﺘﺎﮐﺖﻫﺎ و ﺳﻠﻮل ،و ﻣﻘﺎوﻣﺖ دروﻧﯽ اﺗﺼﺎﻻت ﻓﻠﺰي اﺳﺖ .ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﻣﻮازي ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎي ﻧﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻟﺒﻪﻫﺎي ﺳﻠﻮل اﯾﺠﺎد
ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻌﺎدﻟﻪ وﻟﺘﺎژ-ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻠﻮل در راﺑﻄﻪ  1ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ .۲ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﻣﻌﺎدﻟﻪ وﻟﺘﺎژ-ﺟﺮﯾﺎن آراﯾﻪ ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﯾﯿﮏ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿ ﺮات دﻣﺎ

ﺷﮑﻞ .1ﻣﺪار ﻣﻌﺎدل ﺳﻠﻮل ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﯾﯿﮏ
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ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ آراﯾﻪ ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﯾﯿﮏ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ﺟﺮﯾﺎن و وﻟﺘﺎژ
ﺗﺮﻣﯿﻨﺎلﻫﺎی ﺧﺮوﺟﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ ﻧﯿﺰ
ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺑﺶ و دﻣﺎی ﺳﻠﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺷﮑﻞﻫﺎی  ۴و  ۵ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺗﺎﺛﯿﺮ دﻣﺎ و ﺗﺎﺑﺶ را ﺑﺮ ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ ﺳﻠﻮل ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

I=Iph -Is exp

در رواﺑﻂ ذﯾﻞ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آراﯾﻪ ﺳﻠﻮل ﺧﻮرﺷﯿﺪي MSX60

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻮﻻرﮐﺲ 5ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪلﺳﺎزي آراﯾﻪ ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﯾﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺪهاﺳﺖ .در راﺑﻄﻪ  I ،1و Vﺟﺮﯾﺎن و وﻟﺘﺎژ ﺧﺮوﺟﯽ ﺳﻠﻮلns = 36 ،
ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺳﺮي در آراﯾﻪ ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﯾﯿﮏ q ،ﺑﺎر اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
) k ،(۱.۶×۱۰-۱۹Cﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮﻟﺘﺰﻣﻦ ) (۱.۳×۱۰-۲۳J/Kو  Tدﻣﺎی ﺳﻠﻮل )(K
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻣﺪل اراﺋﻪ ﺷﺪه ،ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻮری و
ﺟﺮﯾﺎن اﺷﺒﺎع دﯾﻮد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ].[۱۱
ﻃﺒﻖ راﺑﻄﻪ  ،۲ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻮری ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺑﺶ و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺳﻠﻮل
اﺳﺖ و در آن   Iﺿﺮﯾﺐ دﻣﺎﯾﯽ ﺟﺮﯾﺎن اﺗﺼﺎل ﮐﻮﺗﺎه ) (۰.۰۰۱۷ A/Kو
Gref ،Trefو  ISC,refﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ دﻣﺎی ﻣﺮﺟﻊ )  ، (۳۰۱.۱۸ Kﻣﯿﺰان ﺗﺎﺑﺶ
ﻣﺮﺟﻊ ) (۱۰۰۰ W/m2و ﺟﺮﯾﺎن اﺗﺼﺎل ﮐﻮﺗﺎه ﺳﻠﻮل در دﻣﺎ و ﺗﺎﺑﺶ ﻣﺮﺟﻊ
) (۳.۸۰ Aﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
SC

)(۲
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ﺷﮑﻞ .۳ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﻣﻌﺎدﻟﻪ وﻟﺘﺎژ-ﺟﺮﯾﺎن آراﯾﻪ ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﯾﯿﮏ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﺎﺑﺶ

= Iph

در راﺑﻄﻪ  ،۳واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺟﺮﯾﺎن اﺷﺒﺎع ﻣﻌﮑﻮس دﯾﻮد ﺑﻪ دﻣﺎ و ﺑﺎﻧﺪ اﻧﺮژی
ﺳﯿﻠﯿﮑﻨﯽ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ .در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ Is,ref ،ﺟﺮﯾﺎن اﺷﺒﺎع ﻣﻌﮑﻮس در
دﻣﺎی ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۲.۲×۱۰-۸ Aدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در راﺑﻄﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺳﻠﻮل ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺳﯿﻠﯿﮑﻦ آﻣﻮرف

ﺷﮑﻞ .۴ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎی ﺗﻮان ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وﻟﺘﺎژ در دﻣﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
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ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

دادهﻫﺎی ورودی و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻫﺪف ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺗﻮﺳﻂ
آراﯾﻪ ﺳﻠﻮل ﺧﻮرﺷﯿﺪی در ﺷﮑﻞ  ۷ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﻻﯾﻪ ﻣﯿﺎﻧﯽ و
ﺧﺮوﺟﯽ ﺷﮑﻞ ،۱ﺗﻌﺪاد ﻧﺮوﻧﻬﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۲۰و  ۱ﺑﻮده و
ﺗﻮاﺑﻊ ﻧﺮونﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  tansigو  purlineدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪهاﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل دو ورودی ﺗﺎﺑﺶ و دﻣﺎ ﺑﻪ ﻻﯾﻪ ورودي ،ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﻲ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻻﯾﻪ ،ﺑﺮدار ورودي ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺧﺮوﺟﻲ اﯾﻦ
ﻻﯾﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲﮔﺮدد .ﮔﺴﺘﺮه ﺑﺮدار ورودی ﺗﺎﺑﺶ از  ۱۰۰ W/m2ﺗﺎ W/m2
 ۱۰۰۰ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮده و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ  ۷ﻧﻮدوﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ در اﯾﻦ ﺑﺎزه
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهاﺳﺖ .ﺑﺮدار ورودی دﻣﺎی ﺳﻠﻮل ﻧﯿﺰ از ℃  T=۲۰ﺗﺎ ℃
 T=۵۵ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ و ﻫﻔﺘﺎدوﺷﺶ ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ در ﺑﺎزه ﻣﺬﮐﻮر در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻞ زوج ورودیﻫﺎی اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
 ۶۹۱۶اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ۶۳۷۰ ،زوج ﺗﺎﺑﺶ-دﻣﺎ ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش ﺷﺒﮑﻪ
و  ۵۴۱زوج ﺗﺎﺑﺶ -دﻣﺎ ﺟﻬﺖ آزﻣﺎﯾﺶ آن ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از راﺑﻄﻪ  ،۵در ﻣﻌﯿﺎر ﺟﺬر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﻣﺮﺑﻌﺎت ﺧﻄﺎی (RMSE) ٩ﺗﺨﻤﯿﻦ ،ﺧﻄﺎی  ۳.۸۵۰۹×۱۰-۳ﺑﺮای داده-
ﻫﺎی آﻣﻮزش ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺷﮑﻞ :۵ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎی ﺗﻮان ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وﻟﺘﺎژ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺑﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞﻫﺎی  ،۵-۲ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در دﻣﺎ و ﺗﺎﺑﺶ ﺛﺎﺑﺖ ،ﺳﻠﻮل
ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ )ﻧﻘﻄﻪ ﭘﯿﮏ در ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﻮان-وﻟﺘﺎژ( ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ
ﺗﻮان را داراﺳﺖ .ﻫﺪف از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  ،MPPTرﺳﺎﻧﺪن ﻧﻘﻄﻪ ﮐﺎر ﺳﻠﻮل ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ اﺳﺖ .در ﺑﺨﺶ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ روشﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ
ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻫﺮﭼﻪ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ ﺳﻠﻮل ،در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن
ﻣﻤﮑﻦ ،اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
-۳ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي اﺳﺖ.

)(۵

اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﺲ اﻧﺘﺸﺎر ﺧﻄﺎ ،از روشﻫﺎي آﻣﻮزش ﺑﺎ ﻣﺮﺑﻲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي

در راﺑﻄﻪ ﺑﺎﻻ  dﻗﺎدﯾﺮ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای ﻧﻘﻄﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮان و  Oﻣﻘﺎدﯾﺮ
ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ و  Nﺗﻌﺪاد دادهﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در
ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﻮزش ﻫﺴﺘﻨﺪ.

آﻣﻮزش ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﻲرود .در اﯾﻦ روش ،ﻫﺪف اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﮔﺮادﯾﺎن ﺗﺎﺑﻊ ﺧﻄﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮدار ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ،ﺗﺎﺑﻊ
ﺧﻄﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﮔﺮدد .ﺗﺎﺑﻊ ﺧﻄﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ:
1

)(۴

2

n2
2
∑nn=1
d(n)-o2 (n) = ∑n=1
e(n)2
2

1
2

2

)∑Ni=1 O(i)-d(i

1
N

=RMSE

=E

ﮐﻪ در آن ) d(nﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻄﻠﻮب ٦و ) o2 (nﺧﺮوﺟﻲ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﻲ
)ﺧﺮوﺟﯽ ﻻﯾﻪ دوم( در ﻟﺤﻈﻪ –nام اﺳﺖ .ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪ
ﻋﺼﺒﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺷﮑﻞ  ۶ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺑﺶ و دﻣﺎی ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ورودی ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ
اﻋﻤﺎل ﺷﺪه و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
دادهﻫﺎی آﻣﻮزش ٧و آزﻣﺎﯾﺶ ٨و ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻄﻠﻮب ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎ
ﺧﺮوﺟﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺪل رﯾﺎﺿﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ
دوم ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﺷﮑﻞ  .۷دادهﻫﺎی ورودی و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻫﺪف ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺗﻮﺳﻂ آراﯾﻪ
ﺳﻠﻮل ﺧﻮرﺷﯿﺪی

ﺷﮑﻞ  ۸ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻄﻠﻮب را
ﺑﺮای ﻧﻘﻄﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮان آراﯾﻪ ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﯾﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در ﺷﮑﻞ  ۸از
ﺻﺪ زوج داده ورودی آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻘﺎط ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮان ﻣﺪل
رﯾﺎﺿﯽ و ﻧﻘﺎط ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮان ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ  .۶ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﭘﺮﺳﭙﺘﺮون ﺑﺎ ﺳﻪ ﻻﯾﻪ ورودی ،ﻣﯿﺎﻧﯽ )ﭘﻨﻬﺎن( و ﺧﺮوﺟﯽ

Target Value٨
Training data٩
Testing data١٠

٩

۲۴

Root Mean Squared Error

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

ﺷﮑﻞ  .۹ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻄﯽ ﻧﻘﺎط ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻣﺎ در ﺗﺎﺑﺶ-
ﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ.

ﺷﮑﻞ  :۸ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪه ﻧﻘﻄﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮان در
ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﺎﯾﺶ

در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺟﺮﯾﺎن و وﻟﺘﺎژ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﺗﻮان )  (Vmax,Imaxﺑﺎ روﺷﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮان ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آن در ﺟﺪول 2
آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺗﺨﻤﯿﻦ  Imaxﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ،در ﻣﻌﯿﺎر
 RMSEﺧﻄﺎي  1.3345×10-3ﺑﺮاي دادهﻫﺎي آﻣﻮزش ﺑﻪدﺳﺖ
آﻣﺪه و ﻣﻘﺎدﯾﺮ  Imaxﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه از ﻣﺪل رﯾﺎﺿﯽ آراﯾﻪ ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﯾﯿﮏ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻄﻠﻮب ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در
ﺗﺨﻤﯿﻦ  Vmaxﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ،در ﻣﻌﯿﺎر  RMSEﻣﯿﺰان
ﺧﻄﺎی  ۷.۰۴۷×۱۰-۳ﺑﺮای دادهﻫﺎی آﻣﻮزش ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه و ﻣﻘﺎدﯾﺮ Vmax
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه از ﻣﺪل رﯾﺎﺿﯽ آراﯾﻪ ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﯾﯿﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻄﻠﻮب
ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ روﺷﯽ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮان ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ
اراﺋﻪ ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﺷﮑﻞ  .۱۰ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻄﯽ ﻧﻘﺎط ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮان ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺗﺎﺑﺶ در دﻣﺎﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ.
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ  ۹ﺗﺎﺑﻊ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮان را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ازای ﯾﮏ ﺗﺎﺑﺶ ﺛﺎﺑﺖ دارای ﻋﺮض از ﻣﺒﺪأ و ﺷﯿﺐ ﻣﻌﯿﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﺷﮑﻞ  ۱۰ﺑﺮای ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ازای
ﯾﮏ دﻣﺎی ﺛﺎﺑﺖ دارای ﻋﺮض از ﻣﺒﺪأ و ﺷﯿﺐ ﻣﻌﯿﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺻﺎدق اﺳﺖ.
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺬﮐﻮر را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ در رواﺑﻂ  ۶و  ۷ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه
ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد.
)(۶

)Pmax (t) = t × f(s) + y(s

)(۷

)Pmax (s) = s × g(t) + h(t

ﺣﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺧﻄﯽ ﻣﻨﺤﻨﯿﻬﺎی ﺷﮑﻞ  ،۹ﺗﻮاﺑﻊ ) f(sو
) y(sرا ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺬاری در راﺑﻄﻪ  ۶ﺗﺎﺑﻊ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮان ﺑﺮ
ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﺎﺑﺶ ) ( sو دﻣﺎ ) (tﺑﻪدﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ راﺑﻄﻪ
رﯾﺎﺿﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮان ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﺎﺑﺶ و دﻣﺎ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ

 -۴ﺗﺌﻮری روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
ﭘﺲ از آﻧﺎﻟﯿﺰ دادهﻫﺎ و ﻣﺸﺎﻫﺪه رﻓﺘﺎر ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻄﯽ ﻧﻘﺎط ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮان
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎ و ﺗﺎﺑﺶ ،اﯾﻦ اﯾﺪه ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺘﻮان ﺗﺎﺑﻊ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮان را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﺎﺑﺶ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺧﻂ ﺑﺎ ﻋﺮض از
ﻣﺒﺪأ و ﺷﯿﺐ ﺗﺎﺑﻊ دﻣﺎ ﻧﻮﺷﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺎﺑﻊ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮان را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺧﻂ ﺑﺎ ﻋﺮض از ﻣﺒﺪأ
و ﺷﯿﺐ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺑﺶ ،ﺑﻪدﺳﺖ آورد .ﺷﮑﻞﻫﺎی  ۹و  ۱۰ﻣﺆﯾﺪ ﻓﺮضﻫﺎی
ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮاﺑﻊ ) g(tو) h(tو ﺟﺎﯾﮕﺬاری آﻧﻬﺎ در راﺑﻄﻪ  ۷ﻧﯿﺰ ﺑﻪدﺳﺖ آورد.
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺧﻄﯽ ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎی ﺷﮑﻞ  ،۹ﺗﻮاﺑﻊ ) f(sو ) y(sﺑﻪ
ﺻﻮرت رواﺑﻂ  ۸و  ۹ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
)(۸

f(s) = - 0.1037 s - 0.0023

)(۹

y(s) = 61.4942 s - 0.8859

ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺬاری رواﺑﻂ  ۸و  ۹در راﺑﻄﻪ  ۶ﺗﺎﺑﻊ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮان ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺎی  sو  tﻃﺒﻖ راﺑﻄﻪ  ۱۰ﺑﻪدﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
)(۱۰

Pmax (s,t) = a s t + b t + c s + d
b=-0.0023,
d=-0.8859

,
,

a=-0.1037
c=64.4942

ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﺟﺮﯾﺎن و وﻟﺘﺎژ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﻧﻘﺎط ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮان را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺧﻄﯽ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮاﺑﻌﯽ از ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺎی  sو ﺑﻪدﺳﺖ آورد.
ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در رواﺑﻂ  ۱۱و  ۱۲اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

۲۵

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

)(۱۱

'

'

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ،ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﺣﺠﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢﺗﺮ در روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ،ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﺗﺨﻤﯿﻦ ،ﺣﺪود  ۰.۰۰۱ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم در اﺳﺘﻔﺎده از
ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺳﺖ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،دﻗﺖ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻧﯿﺰ
ﻣﻘﺒﻮل و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ۵۴۱ ،زوج داده
آزﻣﺎﯾﺶ ﺟﻬﺖ ﺻﺤﺖﺳﻨﺠﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ و روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی،
دادهرﻓﺘﺎری ﻧﺴﺒﺘﺎ ً
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪهاﻧﺪ .در روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ،ﭘﺲ از آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻫﺎ
ﺧﻄﯽ ﺑﺮای ﻧﻘﺎط ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎ و ﺗﺎﺑﺶ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﮔﺮدﯾﺪ و ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮان ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﺎﺑﺶ ،ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺧﻂ ﺑﺎ ﻋﺮض از ﻣﺒﺪأ و ﺷﯿﺐ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮﺳﯿﻢ اﺳﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮان ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎ ،ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺧﻂ ﺑﺎ ﻋﺮض از ﻣﺒﺪأ و ﺷﯿﺐ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺑﺶ ،ﻧﻤﺎﯾﺶ
داده ﻣﯽﺷﻮد .و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺎﺑﻊ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮان را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ
دو ﻣﺘﻐﯿﺮه از ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺑﺶ و دﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﺮم راﺑﻄﻪ  ۱۰ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد .ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ
ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮای ﻫﺮ دو روش ،ﻣﺆﯾﺪ دﻗﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺮاﺟﻊ

'

Imax (s,t)= a s t + b t + c' s + d

a' =0.5869×10-4 , b' =-0.1199×10-4 ,
d'=-0.0002

)(۱۲

,

c'=3.5570

"Vmax (s,t) = a" s t + b" t + c" s + d
b" =-0.0325,

,

a" =0.0030

d" =15.8924

,

c" =1.3981

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ رواﺑﻂ  ۱۱ ،۱۰و  ۱۲ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده-
ﻫﺎی آﻣﻮزش ) ۶۳۷۰زوج داده ورودی( اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﺤﺖ
ﺳﻨﺠﯽ رواﺑﻂ ﻣﺬﮐﻮر از دادهﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺶ ) ۵۴۱زوج داده ورودی( اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﯽ رواﺑﻂ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده
ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﺣﺎﮐﯽ از دﻗﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ دادهﻫﺎی ﺧﺮوﺟﯽ در
روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺣﺪودا ۰.۰۰۱ ،ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ دادهﻫﺎی
ﺧﺮوﺟﯽ در اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ اﺳﺖ )ﺟﺪاول  ۲و .(۳در ﺟﺪول ،۱
ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺑﺶ و دﻣﺎ ،ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺎی دادهﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺶ در
ﺗﺨﻤﯿﻦ  Imax ،Pmaxو  Vmaxﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ و روش
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺧﻄﺎی ﻣﺬﮐﻮر در ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ روشﻫﺎ،
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه از ﻣﺪل رﯾﺎﺿﯽ آراﯾﻪ ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﯾﯿﮏ ،ﺑﻪدﺳﺖ-
آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎﺑﺶ و دﻣﺎی  ۸۴۰ W/m2و ℃ ۴۱.۸
 ،ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺎی ﻧﻘﻄﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮان در اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﻘﺪار ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ،۰.۰۱۴۵و در اﺳﺘﻔﺎده از روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﯿﺰان
ﺧﻄﺎی ﻧﻘﻄﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۰.۰۰۱۴اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دﻗﯿﻖ دو روش اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،در
ﺟﺪاول  ۲و  ۳ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﯽ دادهﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺶ آورده ﺷﺪهاﺳﺖ.
در ﺟﺪول  ۵۴۱ ،۲داده آزﻣﺎﯾﺶ ﺟﻬﺖ ﺻﺤﺖﺳﻨﺠﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺒﮑﻪ
ﻋﺼﺒﯽ در ﺗﺨﻤﯿﻦ ،اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪهاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺟﺪول درﺻﺪ و ﺗﻌﺪاد داهﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺧﻄﺎی ﮐﻤﺘﺮ از  ،۰.۰۲ﺧﻄﺎی ﺑﯿﻦ  ۰.۰۲و  ۰.۰۵و ﺧﻄﺎی ﺑﯿﺶ از ۰.۰۵
ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻄﻠﻮب را دارﻧﺪ ،ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﺳﺖ .ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻌﺎدل در ﺟﺪول  ۳ﺑﺮای روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی )روی  ۵۴۱داده
آزﻣﺎﯾﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ( ﻣﺆﯾﺪ دﻗﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﯾﻦ روش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش
اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ اﺳﺖ.
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 -۵ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﻫﺪف ،ﺗﺨﻤﯿﻦ دﻗﯿﻖ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻮان ﺑﻬﯿﻨﻪ آراﯾﻪ ﺳﻠﻮل
ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺳﯿﻠﯿﮑﻨﯽ در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺲ از
آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﺪل رﯾﺎﺿﯽ آراﯾﻪ ﺳﻠﻮل ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺳﯿﻠﯿﮑﻨﯽ و اﺳﺘﺨﺮاج دادهﻫﺎی
آﻣﻮزش و آزﻣﺎﯾﺶ ) ۶۳۷۰زوج داده ورودی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دادهﻫﺎی آﻣﻮزش و
 ۵۴۱زوج داده ورودی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دادهﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺶ( ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از
ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻮان ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دو روش اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ و روش

] [۱۲ﻣﺮﯾﻢ ﺷﮑﯿﺒﺎ ،ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺮخ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ورودی ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ
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ﺟﺪول  .۱ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺎی دادهﻫﺎی آﻣﻮزش )ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه از ﻣﺪل رﯾﺎﺿﯽ آراﯾﻪ ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﯾﯿﮏ( در اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ و روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
ﺗﺤﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺎ در اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ
Pmax

ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺎ در روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

I max

Vmax

۰.۰۱۲۵

۰.۰۰۲۵

۰.۰۱۰۳

۰.۰۲۶۱

۸.۴۳۷۲E-۴

۰.۰۰۳۵

۰.۰۰۶۲

۰.۰۳۱۱

۰.۰۱۵۷

۰.۰۰۲۰

۰.۰۰۶۶

۰.۰۳۰۵

ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺶ

Pmax

Imax

۰.۰۰۳۳

۰.۰۳۴۲

۴.۵۴۶۱E-۵

۰.۰۴۴۲

۰.۰۰۱۶

۰.۰۱۹۵

۲۹.۸

) S( W/m2

Vmax

)℃(T

۳۱.۴

۲۶۰

۲۹

۳۶۰
۹۱۰

۰.۰۰۸۰

۰.۰۰۳۸

۰.۰۳۵۹

۰.۰۱۰۰

۰.۰۰۱۸

۰.۰۲۱۶

۳۷

۵۱۰

۰.۰۱۴۵

۰.۰۰۳۷

۰.۰۲۱۱

۰.۰۰۱۴

۷.۱۴۰۵E-۴

۰.۰۰۷۱

۴۱.۸

۸۴۰

۰.۰۱۲۱

۰.۰۰۱۱

۰.۰۲۱۱

۰.۰۰۴۴

۰.۰۰۲۳

۰.۰۰۳۶

۴۲.۶

۶۸۰

۰.۰۱۳۸

۰.۰۰۳۴

۰.۰۰۶۱

۰.۰۲۳۱

۰.۰۰۳۰

۰.۰۲۷۷

۴۹

۷۹۰

۰.۰۱۵۳

۰.۰۰۱۷

۰.۰۲۴۳

۰.۰۴۱۹

۰.۰۰۳۲

۰.۰۵۲۲

۵۵

۹۴۰

ﺟﺪول .۲ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺨﻤﯿﻦ ،درﺻﺪ و ﺗﻌﺪاد داهﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺶ ) ۵۴۱داده آزﻣﺎﯾﺶ( ﮐﻪ در اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ،ﺧﻄﺎی ﮐﻤﺘﺮ از  ،۰.۰۲ﺧﻄﺎی ﺑﯿﻦ  ۰.۰۲و ۰.۰۵
و ﺧﻄﺎی ﺑﯿﺶ از  ۰.۰۵ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻄﻠﻮب دارﻧﺪ

اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ
ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم
ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ )ﺛﺎﻧﯿﻪ(

درﺻﺪ ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎ
ﺑﺎ ﺧﻄﺎی ﺑﯿﺶ از
%۰.۰۵

ﺗﻌﺪاد ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺎ
ﺧﻄﺎی ﺑﯿﺶ از
%۰.۰۵

درﺻﺪ ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎ ﺑﺎ
ﺧﻄﺎی ﺑﯿﻦ  %۰.۰۲و
%۰.۰۵

ﺗﻌﺪاد ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺎ
ﺧﻄﺎی ﺑﯿﻦ %۰.۰۲
و %۰.۰۵

درﺻﺪ ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎ ﺑﺎ
ﺧﻄﺎی ﮐﻤﺘﺮ از
%۰.۰۲

ﺗﻌﺪاد ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺎ
ﺧﻄﺎی ﮐﻤﺘﺮ از
%۰.۰۲

۳.۴۶۶۵۳۳

%۰.۱۸

۱

%۱.۲۹

۷

%۹۸.۵۲

۵۳۳

Pmax

۶.۲۱۷۲۱۷

%۰.۹۲

۵

%۱.۴۸

۸

%۹۷.۶

۵۲۸

I max

۴.۲۵۰۷۱۸

%۱.۲۹

۷

%۱۱.۶۵

۶۳

%۸۶.۰۶

۴۷۱

Vmax

ﺟﺪول  .۳ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺨﻤﯿﻦ ،درﺻﺪ و ﺗﻌﺪاد داهﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺶ ) ۵۴۱داده آزﻣﺎﯾﺶ( ﮐﻪ در اﺳﺘﻔﺎده از روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ،ﺧﻄﺎی ﮐﻤﺘﺮ از  ،۰.۰۲ﺧﻄﺎی ﺑﯿﻦ
 ۰.۰۲و  ۰.۰۵و ﺧﻄﺎی ﺑﯿﺶ از  ۰.۰۵ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻄﻠﻮب دارﻧﺪ

اﺳﺘﻔﺎده از روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم
ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ
)ﺛﺎﻧﯿﻪ(

درﺻﺪ ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎ
ﺑﺎ ﺧﻄﺎی ﺑﯿﺶ از
%۰.۰۵

ﺗﻌﺪاد ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺎ
ﺧﻄﺎی ﺑﯿﺶ از
%۰.۰۵

درﺻﺪ ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎ ﺑﺎ
ﺧﻄﺎی ﺑﯿﻦ  %۰.۰۲و
%۰.۰۵

ﺗﻌﺪاد ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺎ
ﺧﻄﺎی ﺑﯿﻦ %۰.۰۲
و %۰.۰۵

درﺻﺪ ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎ ﺑﺎ
ﺧﻄﺎی ﮐﻤﺘﺮ از
%۰.۰۲

ﺗﻌﺪاد ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺎ
ﺧﻄﺎی ﮐﻤﺘﺮ از
%۰.۰۲

۰.۰۰۱۰۹۲

%۲.۰۳

۱۱

%۵۲.۱۲

۲۸۲

%۴۵.۸۴

۲۴۸

Pmax

۰.۰۰۱۱۴۶

%۰

۰

%۰

۰

%۱۰۰

۵۴۱

I max

۰.۰۰۱۱۳۷

%۴.۹۹

۲۷

%۵۰.۰۹

۲۷۱

%۴۴.۹۱

۲۴۳

Vmax

۲۷
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بهبود کارایی مود دینامیک منطق  DMLزیرآستانه با
استفاده از بایاس بدنه
2
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در این ناحیه واقع شده است [1] .مدارهایی که در ناحیه زیرآستانه کار
میکنند با منبع تغذیه کوچکتر از ولتاژ آستانه ترانزیستور بایاس میشوند و
بدین ترتیب کاهش چشمگیری در توان دینامیک و استاتیک آنها ایجاد
خواهد شد .با این حال طراحی زیرآستانه نسبت به روشهای موجود در
حالت باالی آستانه تفاوتهای بارزی داشته و حساسیت باالتری نسبت به
تغییرات فرایند ساخت و نوسانات ولتاژ و دما 2دارد .این مسائل چالش-
هایی را پیش روی طراح زیرآستانه قرار میدهد که الزم است قبل از
رسیدن تکنولوژی توان پایین به تولید انبوه ،از جهات مختلف مورد ارزیابی
قرار گیرد.

چکیده -در این مقاله منطق  DMLدر ناحیه ز یرآستانه ،به عنوان
یک روش موثر در طراحی گیتهای دیجیتال کم مصرف ،مطالعه
شده و به دنبال آن روشهای مختلف بایاس بدنه بمنظور افزایش
کارایی مود دینامیک این منطق بررسی خواهد شد .شبیه سازیها در
تکنولوژی  09نانومتر و در محیط  Hspiceصورت گرفته و نشان
داده شده است که با انتخاب روش مناسب بایاس بدنه میتوان بطور
متوسط تا  86درصد برای گیت وارونگر 71 ،درصد برای گیت
 NANDو  34درصد برای گیت  NORدر ساختار  Aو Bمنطق
 DMLدینامیک ،نسبت به حالت بدون بایاس بدنه ،بهبود ایجاد
نمود .این افزایش کارایی به بهای افزایش توان مصرفی گیتهای
منطقی صورت گرفته و بطور متوسط برای گیت وارونگر  3برابر و
برای گیتهای  NANDو  5.2 ، NORبرابر حالت بدون بایاس
بدنه ،توان مصرفی افزایش خواهد یافت.

عالوه بر توان مصرفی ،کارایی 3مدار نیز به ولتاژ تغذیه وابسته بوده و با
کارکرد مدار در ناحیه زیرآستانه تنزل شدیدی پیدا خواهد کرد .از این رو
استفاده از روشهای بهبود کارایی مدار در ناحیه زیرآستانه ،بمنظور جبران
سازی نسبی این اثر ،الزم خواهد بود.

کلمات کلیدی– بایاس بدنه ،توان پایین ،طراحی ز یرآستانه،
کارایی ،منطق .DML

استفاده از منطقهای دینامیک ،نظیر منطق دومینو ،در کاربردهای با
کارایی باال از دهه  1791میالدی مورد توجه قرار گرفته است .در گذشته
تالشهای زیادی در جهت استفاده از این منطقها بمنظور افزایش کارایی
مدارهای زیرآستانه صورت گرفته است [2].با این حال ،این روشها به
دلیل حساسیت باال نسبت به تغییرات فرایند ساخت در تکنولوژیهای
نانومتری ،از نظر توان مصرفی بهینه نبودند .ایده استفاده از منطق DML4
در ناحیه زیرآستانه ،اولین بار در سال  2112مطرح شد [3].این منطق
قابلیت کارکرد در دو ناحیه کاری استاتیک و دینامیک را دارا بوده و عالوه
بر آن مصونیت باالیی در مقابل تغییرات فرایند ساخت از خود نشان داده
است.

 -1مقدمه
در دهههای اخیر ،کاربرد تجهیزات قابل حملی که توسط باتریها
تغذیه میشوند ،از توسعه چشمگیری برخوردار بوده است .از اهم
کاربردهای این تجهیزات میتوان به شبکههای حسگر بیسیم ،تجهیزات
قابل کاشت 1پزشکی و نظایر آن اشاره کرد [1].از این رو استفاده از روش-
های کاهش توان مصرفی ،بمنظور افزایش طول عمر باتریها ،بیش از
پیش مورد توجه قرار گرفته است.
کاهش ولتاژ یک روش موثر در کاهش توان و انرژی مصرفی سیستم
است بطوری که غالبا طراحی توان  /انرژی پایین را میتوان مترادف با
طراحی ولتاژ پایین در نظر گرفت .لذا استفاده از طراحی زیرآستانه
موثرترین روش در کاهش توان  /انرژی مصرفی خواهد بود چرا که نقطه
مینیمم انرژی یک سیستم دیجیتال ،در صورتی که وجود داشته باشد ،قطعا

در این مقاله ابتدا به بررسی اجمالی ناحیه زیرآستانه پرداخته شده
است .در ادامه منطق  DMLمورد مطالعه قرار گرفته و با منطق مکمل
PVT variations

2

3 Performance

1 Implantable
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Dual Mode Logic
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کانال کوتاه زیادی از قبیل اثر بدنه و اثر 6DIBLدر عملکرد مدارهای
 CMOSوارد خواهند شد [4].بنابراین در حالت کلی ولتاژ آستانه
ترانزیستور  MOSرا میتوان بصورت زیر نوشت[4] :

ایستای معمولی و دومینو مورد مقایسه قرار گرفته است .به دنبال آن سه
روش بایاس بدنه بر روی منطق  DMLاعمال شده و اثر بهبود کارایی هر
یک از این سه روش بر سه گیت وارونگر NAND ،و  NORمورد بررسی
قرار خواهد گرفت .بخش آخر نیز به نتیجهگیری از این مقاله اختصاص
داده شده است.

()2

-2اصول عملکرد در ناحیه زیرآستانه

که در آن  DS  0ثابت  DIBLو  BS  0ثابت اثر بدنه است.
دو معادله( )1و ( )2را میتوان به فرم بسته زیر نوشت:

یک ترانزیستور  NMOSکه در ناحیه زیرآستانه (  VGS  VTHکه در
آن  VTHولتاژ آستانه ترانزیستور است) کار میکند ،سه مولفه جریان دارد
که در شکل  1نشان داده شدهاند[1].

]) I   eVGS /n.vt .[eDS VDS /nvt (1  e VDS / vt
()2
W  (VTH 0 BS VBS )/nvt
e
L
که در آن  تحت عنوان استحکام ترانزیستور شناخته میشود.

  I0

-1-2
شکل  :7مولفههای جریان ترانزیستور در ناحیه زیرآستانه  )aجریان زیرآستانه

 -1-1-2اهمیت ولتاژهای بسیار پایین روی جریان و کارایی مدار

جریان گیت (  ) I Gاست که در اثر پدیده تونلزنی از میان دیالکتریک
(اکسید گیت) ایجاد میشود .این پدیده به دلیل وجود میدان قوی در
ناحیه اکسید گیت ظاهر شده و با کاهش ابعاد در هر نسل از تکنولوژی
این میدان قویتر شده و موجب افزایش اثر تونل زنی خواهد شد .در

مطابق رابطه  2جریان حالت روشن ترانزیستور  MOSبرابر است با:
()4

نهایت مولفه سوم جریان اتصال(  ) I Jبوده که عمدتا بر اثر جریان اشباع
معکوس پیوندهای سورس – بدنه و درین – بدنه ظاهر میگردد .مولفه
جریان گیت بهدلیل وابستگی زیاد به ولتاژ گیت ،در ولتاژهای پایین (که
مورد توقع ما در کاربردهای  ULP/ULVاست) قابل اغماض است .بنابر
دالیل مشابه ،از جریان اتصال نیز در مقابل جریان زیر آستانه صرفنظر
میشود .بنابراین مولفه غالب جریان ترانزیستور  NMOSدر ولتاژهای
پایین ،جریان زیرآستانه است که بصورت زیر تعریف میشود]:[4

()1

)

 VDS / vt

(1  e

(VGS  VTH )/ n .vt

2

e

W
L

که در آن  vt  kT / qولتاژ حرارتی،
موبیلیته موثر حاملها و  nضریب زیرآستانه (شیب مشخصه در ناحیه
زیرآستانه) است .با کاهش طول کانال در تکنولوژیهای جدید ،اثرات

Diffusion

  eVDD /n.vt

تاخیر (  )  Dمیگردد .طبق رابطه کالسیک تاخیر داریم:
()5

C VDD C VDD

I on 2
2 eVDD /n.vt

D 

همانگونه که مالحظه میشود با کاهش ولتاژ ،تاخیر سیری صعودی
داشته و این ثابت میکند که دستیابی به انرژی مصرفی کمتر در ولتاژهای
پایین به بهای کاهش سرعت مدار قابل حصول است .در این حالت برای
افزایش عملکرد سیستم باید تدابیر جدیدی اتخاذ نمود.

I 0  eff Cox (n  1) vt
W/L

]) I on   eVDD /n.vt .[eDS VDD /nvt (1  e VDD / vt

واضح است که در ناحیه زیرآستانه کاهش  VDDموجب کاهش نمایی
جریان  Ionمیشود که آن نیز به نوبه خود موجب افزایش تقریبا نمایی

I  I ST  I 0

نسبت ابعاد eff ،

مشکالت دستیابی به شرایط نامی در ولتاژهای بسیار پایین

در این بخش برخی از مشکالت طراحی زیرآستانه بطور مختصر
مورد بررسی قرار گرفته شده و در ادامه آن در جهت رفع این مشکالت
راهکارهایی ارائه خواهد شد.

)bجریان گیت  )cجریان اتصال

مولفه اول جریان زیرآستانه (  ) I STبوده که ناشی از نفوذ 5الکترونها
از درین به زیر کانال و رانش آنها در اثر میدان الکتریکی است .مولفه دوم

VTH  VTH 0  DSVDS  BSVBS
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تغییرات PVT

تغییرات ناشی از فرایند ساخت ( )Pموجب تفاوت در ولتاژ آستانه
ترانزیستورها شده و مطابق رابطه  2تاثیر زیادی بر جریان ترانزیستور

5

drain induced barrier lowering (DIBL) effect
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7

این منطق قادر به کارکرد در دو ناحیه کاری متفاوت است :حالت
استاتیک مشابه ساختار مکمل ایستا و حالت دینامیک مشابه ساختار np-
 [3] .CMOSدر حالت استاتیک ،گیت  DMLتوان تلفاتی بسیار پایین به
همراه کارایی متوسط را دارا بوده و در حالت دینامیک افزایش کارایی مدار
به قیمت افزایش توان تلفاتی سیستم فراهم میگردد .این خاصیت
منحصربه فرد گیتهای  DMLقابلیت کنترل شناور عملکرد سیستم را
تحت شرایط کاری مختلف فراهم میکند و بنابراین در کاربردهایی که به
انعطاف پذیری باالیی نیاز داشته باشند بسیار مطلوب است.

خواهد داشت .تغییرات  VTHدر حالت زیرآستانه براساس تابع
بوده بنابراین تفاوت ایجاد شده در ولتاژ آستانه ترانزیستورها ،و به تبع آن
جریان آنها ،کامال تصادفی و ناهمبسته 8است و حذف اثر آن از طریق
فیدبک امکانپذیر نیست [1].لذا برای حذف و یا کاهش اثر آن باید
مالحظات خاصی در طراحی و فرایند ساخت قطعه مورد توجه قرار گیرد.
RDF

تغییرات ولتاژ ( )Vدر سیستمهای با توان مصرفی پایین تنها در اثر
نوسانات منبع ولتاژ خارجی بوجود میآید چرا که افت ولتاژ روی شبکه
توزیع به دلیل پایین بودن جریان ترانزیستورها در ناحیه زیرآستانه قابل
اغماض است [1].در سیستمهایی که بر اساس باتری کار میکنند ولتاژ
تغذیه ثابت بوده و نوسانات ناچیزی دارد .از طرف دیگر در مورد
سیستمهای بدون باتری که نوسانات بیشتری دارند استفاده از تنظیم کننده-
های ولتاژ جهت هموار نمودن این نوسانات راهگشای این مشکل خواهد
بود .بر خالف سیستمهای باالی آستانه ،تغییرات ولتاژ مدارهای زیرآستانه
متفاوت بر روی یک تراشه ،همبستگی کامل داشته و این همبستگی امکان
استفاده از شبکه فیدبک را در حذف این تغییرات امکانپذیر میسازد.

ساختار و اصول عملکرد منطقDML
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ساختار گیت  DMLهمانطور که در شکل  2نیز نشان داده شده است
از اتصال موازی یک ترانزیستور  )NMOS( PMOSبه شبکه باالکش
(پایین کش) گیت مکمل ایستای استاندارد در ساختار  )B( Aحاصل
میگردد .گیت ترانزیستور اضافه شده به سیگنال کالک متصل بوده و بسته
به ورودی این سیگنال گیت  DMLدر حالت استاتیک و یا دینامیک
فعالیت میکند .زمانی که در ساختار  )B( Aسیگنال کالک بطور ثابت
در حالت یک (صفر) منطقی قرار بگیرد ،ترانزیستور  M1خاموش بوده و
گیت در حالت استاتیک خود کار میکند اما چنانچه ورودی کالک بین
صفر و یک بصورت نامتقارن در حال تغییر باشد گیت  DMLدر مود
دینامیک خود در دو فاز پیش شارژ و ارزیابی فعالیت خواهد نمود .به
منظور جلوگیری از ایجاد حالت مسابقه بین شبکه های پایین کش و
باالکش در فاز پیش شارژ غالبا از یک ترانزیستور  footerنیز در این
ساختار استفاده میشود .شکل 2گیت وارونگر را در این منطق نشان می-
دهد .در این شکل ترانزیستور  Mfنقش  footerرا ایفا میکند.

و در نهایت تغییرات دما ( )Tدر سیستمهای با توان مصرفی خیلی
پایین ،به تغییرات دمای محیط مربوط میشود چرا که خود سیستم به دلیل
توان مصرفی کمی که دارد گرمای چندانی تولید نخواهد کرد .بنابراین
طراحی این دسته از مدارها معموال بازه دمایی وسیعی را شامل نمیشود
(مگر در کاربردهای فضایی و یا نظامی).
بطور خالصه ،تغییرات فرایند ساخت در مدارهای زیر آستانه به عنوان
یک فرایند تصادفی ،مضرترین منبع تغییرات بوده و بر نوسانات ولتاژ و دما
غلبه خواهد داشت.

VDD

VDD

Mf

clk

clk

 -2منطق منطق  DMLدر ناحیه زیرآستانه

M1
IN

out

شمای کلی این منطق در شکل  2آورده شده است.

IN

out
clk

Mf

M1

Type B

clk

Type A

شکل  :4گیت وارونگر در منطق DML

تمام گیتها میتوانند بصورت ساختار  Aو یا  Bساخته شوند .با
توجه به ترانزیستورهای سری شده در شبکه باالکش گیت  NORبهتر
است از ساختار  Aبرای پیاده سازی این گیت استفاده شود .بنابر دالیل
مشابه ساختار  Bبرای گیت  NANDارجح است با این حال با توجه به
اینکه در نهایت برای ساخت یک تابع منطقی گیتها باید پشت سر هم
وصل شوند ،بمنظور عدم نیاز به وجود گیت وارونگر بین طبقات ،تمام
گیتها را در هر دو ساختار  Aو  Bطراحی کرده و هنگام پیاده سازی

شکل  :5شمای کلی گیتهای منطقی در ساختار منطق  )a DMLتوپولوژی A
 )bتوپولوژی B

Random dopant function

7

8 Uncorrelated
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بصورت یک در میان مورد استفاده قرار خواهند گرفت ( مشابه روش بکار
رفته برای حذف وارونگر در منطق دومینو).
-2-2

سیستم خواهد بود .لذا در طراحی بلوکها ،حتی بلوکهایی که بصورت
توان پایین طراحی میشوند ،گیتهای تشکیل دهنده مسیر بحرانی غالبا
بصورت عملکرد باال و سایر گیتها بصورت کمینه توان طراحی خواهند
شد.

مقایسه منطق های  ، DMLمکمل ایستا و دومینو

بمنظور ایجاد شرایط مساوی جهت مقایسه منطقی این سه روش،
ابعاد ترانزیستورها بگونهای انتخاب شده است که جریان حالت روشن
تمام گیتها در مد ارزیابی برابر جریان عبوری از یک ترانزیستور گیت
وارونگر در منطق مکمل ایستا باشد.

روند طی شده ضمن طراحی بلوکهای منطقی ،بمنظور یکپارچه
سازی منطق بکار رفته در طراحی بلوکها ،بدین ترتیب است که پس از
شناسایی مسیر بحرانی ،سایر مسیرها توسط منطق  DMLاستاتیک
بصورت یک در میان از گیتهای نوع  Aو  Bساخته خواهد شد و در
صورتی که حین اتصال چند مسیر ،ترتیب ذکر شده دچار اختالل گردید از
طریق وارونگر (مشابه منطق دومینو) این اشکال مرتفع خواهد گردید.
همچنین گیت ترانزیستورهای  M1و  Mfدر این حالت (بسته به توپولوژی
انتخاب شده) به منبع تغذیه و یا زمین متصل خواهد شد .تالش در جهت
کاهش توان مصرفی گیتهای  DMLدر حالت استاتیک ،صرف نظر از
تاخیرشان ،میتواند توان مصرفی کل بلوک را بطور چشمگیری کاهش
دهد.

شبیه سازی ها در محیط  Hspiceبرای تکنولوژی  71نانومتر تکرار
شده و نتایج همخواهی مناسبی با مقادیر گزارش شده در مرجع][3
داشتند .مطابق نتایج شبیه سازی و نمونه ساخته شده مرجع] ،[3منطق
 DMLدینامیک تا  11برابر افزایش کارایی نسبت به حالت مکمل ایستا و
در خصوص توان مصرفی مود استاتیک آن  2.2برابر بهتر از حالت مکمل
ایستا بوده و تا  5برابر نسبت به حالت دومینو بهبود داشته است .همچنین
شبیه سازی مونت کارلو صورت گرفته روی تاخیر یک گیت جمع کننده
نشان داده است که در منطقهای دینامیک نظیر دومینو در اغلب موارد
گیت مورد نظر درست کار نکرده و موجب کاهش چشمگیر  yieldمی-
گردد در حالی که منطق دینامیک  DMLپاسخ قابل قبولی داشته و این
مزیت بر سرعت باالتر منطق دومینو غلبه خواهد داشت[8].

در خصوص مسیر بحرانی که مورد توجه این مقاله است هدف اصلی
کاهش تاخیر مسیر بوده و توان مصرفی در درجه دوم اهمیت قرار دارد
بنابراین در این مسیر از حالت دینامیک منطق  DMLاستفاده شده و ارائه
راهکارهای جدید جهت کاهش هرچه بیشتر تاخیر گیتهای این مود
نقش موثری در کاهش تاخیر کل بلوک عملیاتی خواهد داشت.

عالوه بر قابلیت جابجایی بین مودهای مختلف و برتری هر مود در
منطق  DMLنسبت به نمونههای متناظر خود در منطقهای مکمل ایستا و
دومینو ،این منطق در مود دینامیک خود مزیتهای دیگری نیز داشته که
نشات گرفته از ساختار این منطق هستند .در حالت دینامیک ،عالوه بر
ترانزیستور  M1بخش مکمل ایستای ساختار  DMLنیز فعال بوده و در
تعیین مقدار خروجی موثر است .از این رو مانند یک نگهدارنده فعال9
عمل میکند .این ویژگی ،صفت کلیدی ساختار  DMLجهت مصونیت
در برابر تغییرات دما و فرایند ساخت بوده و عالوه بر آن برخی از معایب
شناخته شده منطق دومینو ،نظیر تقسیم بار ، 10نویز همشنوایی 11و
حساسیت نسبت به ( glitchکه با کاهش ابعاد و ولتاژ اثر بحرانیتری
دارد) را برطرف میسازد[3].

تغییر بایاس بدنه مطابق رابطه  2موجب تغییر در ولتاژ آستانه
ترانزیستورها خواهد شد .بنابراین با کاهش ولتاژ آستانه مطابق رابطه 2
میتوان جریان حالت روشن ( )Ionرا افزایش داده و در نتیجه تاخیر گیت،
طبق رابطه  5کاهش خواهد یافت.
از مزایای استفاده از روش بایاس بدنه در ناحیه زیرآستانه نسبت به
باالی آستانه این است که به دلیل پایین بودن ولتاژ کاری در این حالت
دیگر نیازی به ترانزیستورهای محدودکننده نیست .ترانزیستورهای
محدودکننده در حالت باالی آستانه جهت نگهداشتن ولتاژ بدنه
ترانزیستورها زیر مقدار  1.9ولت به کار برده میشدند تا بدین طریق مانع
از ایجاد  latch upشوند.

-4بایاس بدنه
با توجه به مطالب بخش قبل ،منطق  DMLمزایای قابل توجهی داشته
و کاربرد مناسبی جهت طراحی توابع مختلف منطقی خواهد داشت .با
این وجود ضمن طراحی مدارها و توابع دیجیتال ،بین ورودیها و خروجی
مطلوب سیستم همواره مسیر بحرانی وجود دارد که تعیین کننده تاخیر کل
Active keeper
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در این بخش سه روش مختلف ایجاد بایاس بدنه را مورد بررسی قرار
داده و اثر هر کدام بر سه گیت وارونگر  NAND،و  NORدر منطق
 DMLدینامیک بصورت کمی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
عالوه بر روش استاندارد (بدنه  NMOSبه زمین و  PMOSبه منبع
تغذیه) سه روش دیگر برای ایجاد بایاس بدنه مد نظر است در شکل4
نشان داده شده است:

9

Charge sharing

10

Crosstalk noise

11

مقایسه روشهای مختلف ایجاد بایاس بدنه
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فعال شده و این تغییر را ایجاد کند .شبکه پایین کش از ترانزیستورهای نوع
 Nتشکیل یافته و این ترانزیستورها به ازای ولتاژ گیت باال روشن میشوند
بنابراین در حالت بایاس گیت – گیت ولتاژ سورس-بدنه ترانزیستورهایی
که به زمین نزدیکتراند بیشتر از ترانزیستورهای نزدیک به خروجی بوده و
جریان باالتر ترانزیستورهای تحتانی صرف تخلیه خازنهای گرههای
میانی میگردد .با تخلیه این خازنها ولتاژ سورس – بدنه ترانزیستورهای
نزدیک به خازن خروجی افزایش یافته و در این زمان تخلیه موثر خروجی
صورت میگیرد .در خصوص عدم موفقیت ساختار منبع تغذیه – زمین نیز
میتوان از استدالل مشابه استفاده نمود.

شکل  :3روشهای مختلف ایجاد بایاس بدنه بر روی گیت وارونگر  )aروش گیت
– گیت  )bروش درین – درین  )cروش منبع تغذیه – زمین

اما در مورد بایاس درین-درین خروجی با تاخیر مشخصی (تاخیر
گیت) از مقدار یک منطقی به صفر –بصورت تدریجی -تغییر میکند .این
خاصیت به ترانزیستورهای نوع  Nنزدیک به خازن خروجی این اجازه را
میدهد که در اوایل تغییر سطح خروجی ،دقیقا عکس حالت قبل ،ولتاژ
سورس-بدنه باالیی را تجربه کرده و جریان باالیی داشته باشند و تخلیه
خازن بار در اولویت قرار گیرد .به تدریج با کاهش سطح خروجی میزان
این جریان نیز کاهش پیدا خواهد کرد .این قابلیت ،تغییرات پویا برای
ولتاژ آستانه ایجاد کرده که عالوه بر افزایش سرعت ،توان مصرفی سیستم
را نیز نسبت به حالت بایاس ثابت بدنه (منبع تغذیه-زمین) کاهش خواهد
داد .بطور مشابه ،از استدالل فوق میتوان در توجیه نتیجه بدست آمده
برای گیتهای نوع  Bنیز استفاده نمود.

در حالت استاندارد ولتاژ سورس-بدنه ترانزیستورها صفر بوده در
نتیجه تغییری در ولتاژ آستانه ترانزیستور و در نتیجه سرعت گیت دیجیتال
ایجاد نخواهد شد .روش نشان داده شده در شکل  4-aروش گیت – گیت
است که در آن بدنه هر ترانزیستور به گیت مربوط به همان ترانزیستور
متصل شده است [5].قسمت  bبه روش درین – درین مربوط میشود که
در آن بدنه هر ترانزیستور به درین همان ترانزیستور متصل شده ] [6و در
نهایت روش منبع تغذیه – زمین است که در آن ،دقیقا عکس حالت
استاندارد ،بدنه ترانزیستورهای  NMOSبه منبع تغذیه و بدنه
ترانزیستورهای  PMOSبه زمین وصل خواهد شد[7].
در روش اول ولتاژ سورس – بدنه و در نتیجه جریان حالت روشن به
ورودیهای مدار وابسته خواهد بود .در حالت دوم این وابستگی به ولتاژ
خروجی وجود داردکه با یک تاخیر معین (تاخیر گیت) ورودی را دنبال
میکند .در روش سوم نیز ولتاژ سورس – بدنه ثابت و بیشینه بوده ،در نتیجه
جریان  Ionو به دنبال آن تلفات مدار نیز بیشینه خواهد بود.

نتایج بدست آمده برای گیت  NANDنوع  )B( Aتاخیر گیت را تا
 )1.15( 1.2برابر کاهش داده و در ازای آن توان مصرفی )2.2( 1.2
برابر افزایش پیدا کرده است .همچنین برای گیت  NORنوع  )B( Aتاخیر
تا  )2.2( 1.42برابر کاهش داده شده و در مقابل توان مصرفی تا 1.52
( )2برابر افزایش پیدا کرده است.

نتیجه شبیه سازی سه روش فوق به همراه روش استاندارد بر روی سه
گیت وارونگر NAND ،و  NORدر منطق  DMLدینامیک مدل  Aو ، B
به ازای ولتاژ تغذیه  1.2ولت ،در جدول 1و 2نشان داده شده است.

جدول  :1مقایسه توان مصرفی و تاخیر در ازای روشهای مختلف بایاس بدنه روی
سه گیت نمونه در منطق  DMLدینامیک نوع A

با توجه به نتایج بدست آمده مالحظه میگردد که در خصوص گیت
وارونگر نوع  )B( Aروش منبع تغذیه – زمین تاخیر گیت را تا )4( 2.2
برابر کاهش داده و در ازای آن توان مصرفی  )2.3( 2.2برابر افزایش پیدا
کرده است.

منبع تغذیه-
زمین

درین-درین

گیت-
گیت

استاندارد

215.9 pw

92.12

41.1 pw

27.72pw

1.25 us

1.4 us

1.15 us

1.9 us

342.9 pw

225 pw

141.19

141.72

pw

همان طور که مالحظه میشود روش بایاس درین – درین برای گیت-
های  NANDو  NORدر این منطق پاسخ مناسبتری دارد .در توجیه این
نتیجه میتوان گفت در منطق  DMLحالت دینامیک ،گیت منطقی (بخش
مکمل ایستای منطق  )DMLتنها در تعیین یکی از حالتهای خروجی
نقش بحرانی خود را ایفا میکند .به طور دقیقتر میتوان گفت که مثال در
ساختار نوع  Aتغییر وضعیت از صفر به یک منطقی در مود پیش شارژ
صورت گرفته و در فاز ارزیابی این زمان سوئیچینگ صفر در نظر گرفته
میشود در حالی که برای ایجاد تغییر یک به صفر ،شبکه پایین کش باید

pw

pw

2.25 us

1.7 us

2.25 us

2.45 us

292.1 pw

74.33

22.25

22.1 pw

pw

pw

1.2 us

1.9 us

2.2 us

2.25 us
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and

parameter

extraction.

NOR

استاندارد

گیت-گیت

297.1

231.2

درین- درین-منبع تغذیه
زمین
1125.4
1123 pw

pw

pw

pw

1 us

1.95 us

1.25 us

1.25 us

222.1

222.5

1122.7

1441.3

pw

pw

pw

pw

1.95 us

1.95 us

1.25 us

1.95 us

523.7

595.2

1947 pw

1952.7

1.25 us

1.75 us

pw

pw

1.5 us

1.1 us

pw

نتیجهگیری-5
در این مقاله ابتدا به بررسی ناحیه زیرآستانه و مشکالت آن پرداخته
 از جمله مشکالت طراحی در این ناحیه افزایش تاخیر (کاهش.شد
عملکرد) و حساسیت باال به فرایند ساخت ترانزیستورها بوده که در روند
مقاله راه حلهایی به منظور کاهش اثرات مخربشان مورد بررسی قرار
DML  منطق، در درجه اول به منظور افزایش کارایی گیتها.گرفته شد
انتخاب شده که در دو مود کاری مجزا پاسخی بالنسبه بهتر از همتای
کامال استاتیک (مکمل ایستا) و دینامیک (دومینو) از خود نشان داده
 در مود دینامیک مصونیت کافی درDML  همچنین ساختار منطق.است
برابر فرایند ساخت از خود نشان داده که مشکل دوم طراحی زیرآستانه را
.نیز برطرف خواهد نمود
 به منظور افزایش کارایی،در ادامه روشهای مختلف بایاس بدنه
گیتها در مود دینامیک مورد ارزیابی قرار گرفته و نشان داده شد که روش
.بایاس درین – درین بهترین انتخاب جهت تحقق این هدف است
به عنوان قدم بعدی میتوان این نتایج را به سایر گیتهای منطقی
تعمیم داده و یک نسخه از کتابخانه سلولهای استاندارد با توان مصرفی
.پایین و سرعت مناسب ارائه نمود
مراجع
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ترانزیستور سیلیسیم روی عایق دو گیتی پلهای ): (SDG SOI
ساختاری نوین برای کاهش آثار کانال کوتاه
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چکیده -با پیشرفت تکًىلىژی و يیاز به کىچک سازی هر چه
بیشتر ترايسیستىرهای هاسفت برای افسایش کارایی در هذارهای
هجتمع ،آثاری هخرب و هًفی در هشخصات الکتر یکی و قابلیت
اطمیًاو ایى ترايسیستىرها بىجىد هیآیذ که به آثار کايال کىتاه
ً
هعروفايذ .ایى آثار هخرب غالبا به علت کاهش قابلیت
کًترلکًًذگی گیت بر ياحیه کايال بىجىد هیآیذ .درایى هقاله
ساختار جذیذی بهيام ترايسیستىر سیلیسین روی عایق دو گیتی پلهای
) (SDG SOIارائه شذهاست تا با افسایش قابلیت کًترل کًًذگی
گیت باعث کاهش آثار کايال کىتاه در ایى يىع ترايسیستىرها شىد.
ایذه جذیذی که در ساختار پیشًهادی بهکار رفته تغییر ضخاهت
اکسیذ گیت بهصىرت پلهای است بهطىر یکه ضخاهت اکسیذ در
طرف در یى افسایش هییابذ .ایى پذیذه باعث کاهش چشمگیر آثار
کايال کىتاه از جمله هیذاو الکتر یکی ياشی از ولتاژ در یى  ،اثر
 DIBLو جریاو يشتی در ساختار جذیذ هیشىد.

) (DIBLخىاهذ بىد .تىجه به ایى يکته ضشوسی اعت که آثاس هًفی کايال
کىتاه باػث کاهؼ قابلیت اطمیًاو قطؼه هیؽىد [.]1
تشايضیغتىسهای هاعفت عیلیغین سوی ػایق )(SOI MOSFET1

فیلن ياصک داسای هؾخصات الکتشیکی بهتشی يغبت به هاعفت هؼمىلی
) (BULKهغتًذ ،اص جمله ویژگیهای تشايضیغتىس عیلیغین سوی ػایق
يغبت به هاعفت هؼمىلی هیتىاو به کاهؼ خاصوهای اتصال ،کاهؼ
پذیذه لچآپ ،افضایؼ هىبیلیتی کايال و کاهؼ آثاس کايال کىتاه اؽاسه کشد
[ .]2با ایى وجىد اگش طىل کايال کىچک ؽىد آثاس کايال کىتاه سخ هیدهذ
[ .]3بشای کاهؼ ایى آثاس تا کًىو اص عاختاسهایی يظیش دو گیتی ،گیت دو
هادهای [ ،]6-4چًذ گیتی [ ،]7دس [ ]9-8يیض بشای بهبىد آثاس کايال کىتاه
اص یک عاختاس دو گیتی با گیت ؽکافته ؽذه اعتفاده ؽذه اعت .دس ایى
پژوهؼ عؼی دس بهبىد آثاس کايال کىتاه با اعتفاده اص یک عاختاس جذیذ

کلمات کلیدی– آثار کانال کوتاه ،ترانزیستور سیلیسیم روی
عایق ،دوگیتی پلهای ،میدان الکتر یکی.

بهيام تشايضیغتىس عیلیغین سوی ػایق دو گیتی پلهای )(SDG SOI2داسین.
با اعتفاده اص ایى سوػ ايذاصه هیذاو الکتشیکی ياؽی اص ولتاژ دسیى تقشیبا
ؽبیه به يتایج حاصل اص [ ]8اعت با ایى تفاوت که دس ایى عاختاس يیاص به

 -1هقذهه

اعتفاده اص دو هًبغ ولتاژ بشای گیتها يیغت .الصم به رکش اعت که کلیه

با تىجه به پیؾشفت سوصافضوو تکًىلىژی دس صهیًه عاخت ادوات
يیمههادی ،ابؼاد تشايضیغتىسهای اثش هیذاو يیض بههًظىس افضایؼ کاسایی و
قابلیت اطمیًاو قطؼه پیىعته دس حال کاهؼ اعت .با کاهؼ ابؼاد
تشايضیغتىس ،طىل کايال يیض کاهؼ هییابذ و ایى اهش باػث بهوجىد آهذو
آثاس الکتشیکی هًفی دس قطؼه خىاهذ ؽذ که به آثاس کايال کىتاه )(SCEs
هؼشوفايذ .اص جمله ههمتشیى آثاس هخشب کىتاه ؽذو طىل کايال هیتىاو
به کاهؼ قابلیت کًتشل کًًذگی گیت به دلیل افضایؼ باس اؽتشاکی اص طشف
يىاحی عىسط/دسیى دس ياحیه کايال اؽاسه کشد ،يتیجه ایى اهش جابهجا
ؽذو ولتاژ آعتايه تشايضیغتىس و اثش کاهؼ پتايغیل عذ ياؽی اص ولتاژ دسیى

ؽبیهعاصیها با اعتفاده اص يشمافضاس  ]11[ ATLASايجام ؽذه و يتایج با
تشايضیغتىس تک گیتی عیلیغین سوی ػایق هقایغه ؽذهاعت .طبق
هقایغههای ايجام ؽذه آثاس کايال کىتاه بهطىس قابل تىجهی دس تشايضیغتىس
 SDG SOIيغبت به تشايضیغتىس  SOIتک گیتی بهبىد یافتهاعت.

1
Silicon On Insulator Metal Oxide semiconductor Field Effect Transistor
2
Step Dual Gate Silicon On Insulator
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 -2هؼشفی عاختاس فیضیکی  SDG SOIو پاساهتشهای ؽبیهعاصی آو
عاختاسی که دس ؽکل ( )1هؾاهذه هیؽىد یک تشايضیغتىس هاعفت
عیلیغین سوی ػایق فیلن ياصك تمام تخلیه ؽذه اعت که ؽاهل دو گیت
هیباؽذ .ایى دو گیت داسای طىل بشابش بىده و به آوها ولتاژهای یکغايی
اػمال هیؽىد .هماوطىس که دس ؽکل هؾخص اعت تًها تفاوت آوها دس
ضخاهت اکغیذ گیت هیباؽذ که ایى ضخاهت دس عمت دسیى بهصىست
پلهای افضایؼ یافتهاعت .هماوطىس که دس ؽکل ( )1و جذول ()1
هؾخص اعت ضخاهت اکغیذ گیت اص عمت دسیى تا هیايه کايال بشابش با
 5يايىهتش اعت و دس هیايه کايال ایى ضخاهت بهصىست پلهای تا  7يايىهتش
افضایؼ یافته و ایى هقذاس تا هشص کايال و دسیى ثابت هیهايذ .ؽکل ( )2يیض
عاختاس هشعىم تک گیتی سا يؾاو هی دهذ که دس اداهه يتایج ؽبیهعاصی
عاختاس جذیذ با ایى عاختاس هقایغه خىاهذ ؽذ .کلیه پاساهتشهای
عاختاسی تشايضیغتىس  SDG-SOIدس جذول ( )1آهذهاعت .الصم به رکش
اعت که پاساهتشهای عاختاسی و ؽبیهعاصی عاختاس هشعىم تک گیتی يیض
همايًذ عاختاس جذیذ بىده و تًها تفاوت ایى دو تشايضیغتىس دس عاختاس
گیت آوهاعت .ضخاهت اکغیذ گیت بشای عاختاس تک گیتی دس عشتاعش
کايال بشابش با  5يايىهتش هیباؽذ.

شکل :1ترايس یستىر هاسفت سیلیسین روی عایق تمام تخلیه شذه دو گیتی
پلهای پیشًهادی

کلیه ؽبیه عاصیهای الکتشیکی ایى عاختاس بهوعیله يشمافضاس اطلظ
[ ]11ايجام ؽذهاعت .بش اعاط يتایج بذعت آهذه اص کاسهای قبلی
هذلهایی بشای ؽبیهعاصی ایى عاختاس دسيظش گشفته ؽذه که دس اداهه آهذه
اعت .بشای دس يظش گشفتى باصتشکیب دس عاختاس ،هذلهای

–Shockley

 Read–Hallو  Augerو بشای دس يظش گشفتى هىبیلیتی حاهلها ،هذلهای

شکل :2ترايسیستىر هاسفت سیلیسین روی عایق تمام تخلیه شذه تک گیتی
هعمىلی.

 fldmobو  conmobدس ؽبیهعاصی لحاظ ؽذهايذ .همچًیى هذل bgn

يیض دس ؽبیهعاصی دسيظش گشفته ؽذهاعت .هذل  Impact selbيیض بشای دس

جذول :1

يظش گشفتى یىيیضاعیىو ضشبهای لحاظ ؽذهاعت .سوػ ػذدی ايتخاب
ؽذه بشای ؽبیهعاصی ایى عاختاسها با تىجه به يمىيههای پیؾیى سوػهای
 Gummelو  Newtonهیباؽًذ .قابل تىجه اعت که کیله ؽبیهعاصیها
دس دهای  311 Kايجام ؽذهاعت.

۳۵

هشخصات ترايسیستىر SDG SOI

هؾخصههای تشايضیغتىس

هقادیش

ياخالصی کايال

6×1116 cm-2

ياخالصی دسیى/عىسط

5×1119 cm-2

طىل کايال

211 nm

ضخاهت کايال ()tsi

12 nm

ضخاهت اکغیذ گیت (tox1) 1

7 nm

ضخاهت اکغیذ گیت (tox2) 2

5 nm

ضخاهت اکغیذ هذفىو )(tb

5 nm

تابغ کاس فلض گیتها )(φm

4/5 eV
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جذول  :2هقایسه بهبىد هیذاو الکتریکی ساختار دوگیتی هعمىلی و ساختار

 -3يتایج ؽبیهعاصی

دو گیتی پلهای يسبت به ساختار تک گیتی هتذاول.

دس عاختاس هىسد هطالؼه هقذاس تابغ کاس الکتشود گیتها 4/5
الکتشوو-ولت دس يظش گشفته ؽذهاعت .هقذاس ولتاژ اػمالی به گیتها
 1/15ولت بىده و ولتاژ دسیى-عىسط بشابش با 1/75ولت هیباؽذ .ؽکل
( )3يمىداس هیذاو الکتشیکی دس طىل کايال قطؼه سا يمایؼ هیدهذ .دس ایى
ؽکل دو يمىداس بشای هیذاو سعن ؽذه اعت که یکی هیذاو عاختاس تک
گیتی هؼمىلی و دیگشی هیذاو عاختاس دو گیتی پلهای پیؾًهادی سا يمایؼ
هیدهذ که بهساحتی هی تىاو آوها سا با هن هقایغه کشد .هماوطىس که دس
ؽکل هؾخص اعت هیذاو الکتشیکی دس تشايضیغتىس تک گیتی هقذاسی
بشابش  3/3هگاولت داسد دس حالیکه دس تشايضیغتىس دو گیتی پیؾًهادی هیذاو
به هقذاس  1/28هگاولت کاهؼ یافتهاعت .ػلت ایى کاهؼ  61دسصذی
هیذاو سا هیتىاو ایىگىيه بیاو کشد که هجمىػه الکتشود گیت ،اکغیذ و
کايال ،یک خاصو با ظشفیت هؾخص تؾکیل هیدهًذ ،صهايیکه ضخاهت
اکغیذ گیت افضایؼ هی یابذ ظشفیت خاصو هزکىس کن هیؽىد دس ایًجا
چىو ولتاژ دو عش خاصو ثابت اعت هقذاس باس القایی کاهؼ یافته و ایى اهش
باػث کاهؼ چؾنگیش هیذاو الکتشیکی دس کايال و دس يضدیکی دسیى
هیؽىد .همچًیى دس جذول ( )2هیتىاو هالحظه کشد که دسصذ بهبىد ایى
عاختاس يغبت به یک عاختاس دوگیتی دیگش [ ]8که عاختاسی يضدیک به هن
داسيذ هقایغه ؽذه اعت .يتایج بشتشی عاختاس جذیذ سا يؾاو هیدهذ.

دسصذ بهبىد هیذاو الکتشیکی

عاختاس

٪24

تشايضیغتىس
دوگیتی هؼمىلی

٪61

تشايضیغتىس
دوگیتی پلهای

شکل :4هقایسه تغییرات هی يیمن پتايسیل سطحی در ترايس یستىر تک گیتی و
دوگیتی پلهای پیشًهادی

ؽکل ( )4تغییشات پتايغیل عطحی سا بشای عاختاسهای هؼمىلی و
دوگیتی پلهای با هن هقایغه هیکًذ .اص سوی ایى يمىداس هی تىاو هقذاس
 DIBLسا دس ایى دو عاختاس با هن هقایغه کشد .بشای هؾاهذه بهتش تغییشات
هیيیمن پتايغیل عطحی و هقایغه بهتش  DIBLهیتىاو به ؽکل ( )5تىجه
کشد .ایى ؽکل يمىداس ؽکل ( )4سا دس قغمت هیيیمن پتايغیل اص يمای
يضدیک يؾاو هیدهذ .همايطىس که دس ؽکل هزکىس يؾاو داده ؽذهاعت
ایى تغییشات بشای تشايضیغتىس تک گیتی هؼمىلی حذود  24هیلی ولت
اعت .دسحالیکه هقذاس ایى تغییشات بشای عاختاس پیؾًهادی  12هیلی ولت
اعت .دس ایى حالت هیتىاو اظهاس کشد که هقذاس  DIBLدس عاختاس
جذیذ  ٪51بهبىد یافته اعت.

شکل :3هیذاو الکتر یکی برای ساختار تک گیتی هعمىلی و ساختار دو گیتی
پلهای پیشًهادی
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شکل :5هقایسه تغییرات هیيیمن پتايسیل سطحی از يمای يسدیک برای

شکل :6هقایسه تغییرات لگار یتمی جر یاو در یى برحسب ولتاژ گیت در

ساختار هعمىلی و ساختار دوگیتی پلهای

ساختار هعمىلی و ساختار دو گیتی پلهای

یکی اص پاساهتشهای بغیاس پشاهمیت دس طشاحی افضاسهها بشسعی
جشیاو يؾتی یا هماو جشیاو خاهىؽی تشايضیغتىس اعت .همچًیى بشسعی
ؽیب صیش آعتايه قطؼه اص اهمیت باالیی بشخىسداس اعت .ؽیب صیش آعتايه
ً
که هؼمىال با حشف  Sيؾاو داده هیؽىد هؼادل تغییشات ولتاژ گیت-
عىسعی اعت که به هًظىس تغییش جشیاو دسیى به ايذاصه یک دهه هىسد يیاص
اعت .هقذاس  Sاص سابطه ی ( )1قابل حصىل اعت.

 -4يتیجهگیشی
دس ایى هقاله یک عاختاس دو گیتی جذیذ اسائه ؽذ که دس آو ضخاهت
اکغیذ گیت به صىست پلهای دس عمت دسیى افضایؼ یافتهبىد .ایى افضایؼ
ضخاهت دس عمت دسیى باػث کاهؼ هیذاو الکتشیکی ياؽی اص ولتاژ
دسیى به هیضاو  ٪61دس کايال و همچًیى کاهؼ اثش  DIBLبه هیضاو ٪51
دس قطؼه ؽذ .ػلت ایى اهش يیض کاهؼ باسهای القا ؽذه دس صیش اکغیذ گیت
عمت دسیى ،بذلیل افضایؼ ضخاهت اکغیذ و دس يتیجه کاهؼ ظشفیت
خاصو هیباؽذ .بؼالوه جشیاو خاهىؽی ایى عاختاس يغبت به عاختاس تک
گیتی هؼمىلی کمتش اعت .کاهؼ جشیاو خاهىؽی همچًیى باػث کاهؼ
تىاو تلفاتی هذاس هیؽىد .لزا يتایج بذعت آهذه اص ؽبیهعاصیها بشتشی
عاختاس جذیذ سا يغبت به عاختاس هؼمىلی يؾاو هیدهًذ.

()1
دس ؽکل ( )6يمىداس تغییشات لگاسیتمی جشیاو دسیى بش حغب ولتاژ
گیت-عىسط يمایؼ داده ؽذه اعت .دس ایى يمىداس ؽیب هًحًیها بشابش
با  1/sاعت .هماوطىس که دس ؽکل هؾخص اعت دس عاختاس جذیذ
هقذاس  Sکمتش و دس يتیجه  1/sافضایؼ یافته اعت .همچًیى جشیاو يؾتی
کمتشی دس ولتاژ گیت عىسط صفش خىاهین داؽت .بهػالوه با اعتفاده اص
سابطه ( )2هیتىاو يؾاو داد که ایى اهش باػث بهبىد تلفات تىاو دس قطؼه
يیض خىاهذ ؽذ .با تىجه به سابطهی صیش هیتىاو يؾاو داد که تىاو تلفاتی
بغتگی به جشیاو خاهىؽی و خاصو ) (CLoadداسد .دس واقغ با تىجه به سابطه
صیش سوؽى اعت که تىاو اعتاتیک بغتگی هغتقین به جشیاو خاهىؽی
تشايضیغتىس داسد .اص آيجاکه با تىجه به ؽکل ( )6هؾاهذه هیؽىد که
جشیاو خاهىؽی دس تشايضیغتىس عیلیغین سوی ػایق دو گیتی پلهای کاهؼ
یافتهاعت لزا تىاو هصشفی دس هذاسهایی که اص ایى يىع تشايضعیتىسها اعتفاده
کًًذ بهطىس قابل هالحظهای پاییى هیآیذ.
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جبرانسازی حرارتی و بهبود خطینگی حسگر فشار
سیلیکانی با استفاده از ساختار شبکههای عصبی مصنوعی
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چکیده  -در این مقاله یک ساختار جدید با استفاده از شبکه
های عصبی مصنوعی برای جبرانسازی حرارتی حسگر فشار
پیزورز یستیو سیلیکانی هوشمند ،قابل استفاده در محیطهای با
تغییرات دمایی شدید ارائه میشود .با استفاده از این ساختار میتوان
منحنی مشخصه پاسخ خروجی حسگر را خطی نموده و همچنین
وابستگی حرارتی غیرخطی آن را در بازه  0100oCبطور قابل
مالحظهای کاهش داد .خطیسازی سیگنال خروجی بطور خودکار
انجام میشود .عملکرد روش مطرح شده با روش  RBFمتداول
مقایسه شده است .نتایج ارزیابی شبکه نشان میدهند که با استفاده
از روش جبرانسازی پیشنهادی خطای  MSEتخمین فشار مکانیکی
ورودی به  10-8میرسد که در مقایسه با مقدار خطای حاصل از
روش  RBFمتداول که در محدوده  106میباشد ،بهبود قابل
توجهی محسوب میشود.

که منجر به تفاوت در ضریب بستگی حرارتی میشود .بنابراین پردازش و
جبرانسازی حرارتی حسگر فشار پیزورزیستیو اجتناب ناپذیر میباشد.
روشهای مختلفی برای پردازش سیگنال حسگر فشار پیزورزیستیو
مطرح هستند که از آن جمله میتوان به جبرانسازی حرارتی با استفاده از
روش پیرایش با لیزر ( ،[2] )laser-trimmingروش double-bridge
] [3و جبرانسازی دیجیتالی ] [4اشاره کرد .دقت این روشها پایین بوده و
عملکرد آنها در ناحیه کاری محدودی قابل قبول میباشد .از طرفی در
چند سال اخیر با توسعه الگوریتمهای هوشمندسازی ،بکارگیری شبکه-
های عصبی مصنوعی که یک مدل ریاضی خودیادگیرنده و وفقی هستند
برای جبرانسازی اثرات غیرخطی در پاسخ خروجی حسگر مورد توجه
قرار گرفته است .در این مقاله یک روش جدید بر مبنای ساختار شبکههای
عصبی مصنوعی )ANN( 1برای توسعه و بهبود عملکر حسگر فشار
هوشمند ارائه شدهاست .بطوریکه مشخصه پاسخ خطی در خروجی
حسگر با دقت باالیی قابل دستیابی باشد .برای رسیدن به این امر ابتدا در
بخش  2به بررسی مشخصات حسگر فشار پیزورزیستیو و تعریف مسئله
خواهیم پرداخت .در بخش  3ساختار متداول شبکههای عصبی پایه
شعاعی و الگوی جبرانساز پیشنهاد شده مطرح میشوند و بخش 4نیز
مربوط به نتایج حاصل از شبیهسازی و مقایسه این روش با سایر روشهای
بکار رفته است .

کلمات کلیدی– شبکههای عصبی مصنوعی ،جبرانسازی،
حسگر فشار پیزورز یستیو ،خطیسازی.
 -1مقدمه
با توسعه فناوری ریزماشینکاری  ،MEMSحسگرهای فشار
پیزورزیستیو سیلیکانی بطور گسترده ای در صنعت بکار میروند .این امر
بدلیل هزینه پایین ،ابعاد کوچک و سادگی ساخت این حسگرها میباشد
] .[1در حسگرهای پیزورزیستیو حساسیت باال ،از اثر پیرورزیستیو در
نیمه هادیها استفاده میشود .اثر پیزورزیستیو چگونگی تغییر مقاومت
الکتریکی را نسبت به فشار مکانیکی اعمال شده توصیف میکند .در
مقایسه با سایر انواع حسگرهای فشار ،خطینگی این حسگرها بسیار باالتر
میباشد ولی دارای حساسیت باالیی نسبت به تغییرات حرارتی بوده و به
همین دلیل در این نوع حسگرها مشکل عمده ،خطای وابستگی حرارتی
میباشد .این خطا همچنین بشکل غیرخطی میباشد و در طول فرآیند
جبرانسازی و استفاده از حسگر فشار ،تشخیص این مسئله که تغییرات
سیگنال خروجی ناشی از دما و یا فشار اعمال شده است دشوار میباشد.
ا ز سویی دیگر برای یک نوع حسگر فشار مشخص و با فرآیند ساخت
مشابه ،تفاوتهایی ناشی از تغییرات پارامترهای فرآیند ساخت وجود دارد
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-2مشخصات حسگر فشار
حسگرهای فشار پیزورزیستیو معموال بشکل ساختار پل وتستون و ب ا
چهار المان مقاومتی ساخته میشوند .شکل  1این ساختار را نمایش می
دهد .با توجه به شکل دو مقاومت  R1و  R3دارای تغییرات منفی و دو
مقاومت  R2و  R4دارای تغییرات مثبت نسبت به فشار ورودی هستند .در
این ساختار پل ،از چهار المان متغیر با تغذیه ولتاژ استفاده شدهاست .با
اینکار حساسیت دامنه افزایش پیدا کرده و همچنین تغییرات حرارتی
سیگنال خروجی خطیتر خواهد بود .هر یک از پیزورزیستورها دارای دو
Artificial Neural Networks
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مشخصات مطابق جدول  1در نظر گرفته شده است .این جدول شامل
مقادیر متداول در دمای  To = 25oCو ولتاژ  VB = 2.5vهستند و بر
حسب شرایط ساخت حسگر میتوانند در بازهای محدود تغییر کنند .بطور
مثال مقدار آفست حرارتی صفر و یا ضریب حرارتی آن می توانند مقداری
مثبت و یا حتی منفی را اختیار کنند .بهمین دلیل پیش بینی و حذف این
اثرات حرارتی با در نظر گرفتن ماهیت متغیر و وابسته به فرآیند ساخت آنها
امری دشوار است.

VB

R1

R4
Vo

R2

R3

پارامترهای پایه حسگر فشار .MS7202-A2

جدول :1
UNITS

TYP.

PARAMETERS

bar

02

POP

o

-40  150

TOP

K

3.4

Ro

mv

75

FSO

mv

+20

VOFF

()1

)

(

)

(

) (

)

(

/oC

0.0031

TCR1

()2

)

(

)

(

) (

)

(

/oC

-0.0021

TCS1

μv/oC

+80

TCO1

% FSO

±0.15

Non-Linearity

شکل :1ساختار پل پیزورز یستیو متشکل از چهار مقاومت متغیر.

C

مولفه مقاومتی هستند که یکی صرفا وابسته به دما ( )Tو دیگری وابسته به
دما و فشار ( )Pمیباشد ].[5

مولفه وابسته به دما معموال بصورت یک مقدار ثابت  Roبهمراه یک
مقدار وابسته به دما مدل میشود .بدلیل وجود اختالف در شرایط ساخت
مقاومتها برای هریک از مقاومتهای پیزورزیستیو یک مولفه خطای ri
نیز در نظر گرفته شدهاست .این مقدار بدلیل وجود ضرایب حرارتی
مقاومتهای پیزو دارای تغییراتی برحسب دما نیز خواهدبود.
()3

))

(

(

()

مطابق شکل  ،2نمودار منحنی مشخصه پاسخ خروجی حسگر فشار
پیزورزیستیو مورد نظر بر حسب متغیرهای دما و فشار مکانیکی ورودی،
قبل از جبرانسازی رسم شدهاست.

) (

در رابطه فوق مقدار خطای ساخت  riدر هر مقاومت میتواند
مقداری متفاوت را اختیار کند TCr1 .برابر با ضریب حرارتی مقاومتهای
پیزورزیستیو و  Roنیز برابر با مقدار مقاومت ثابت در فشار صفر و دمای
 To = 25oCاست .رابطه وابستگی ولتاژ خروجی حسگر با تغییرات
محیطی و ساخت ،مطابق رابطه زیر مدل میشود.
()4

() (

)
) ( )

(

در این رابطه  TCO1و  TCS1بترتیب برابر با ضرایب حرارتی آفست و
حساسیت FSO ،مقدار تمام مقیاس سیگنال خروجی و  PMaxنیز حداکثر
فشار اعمالی به حسگر فشار را نشان میدهد .ولتاژ آفست ) VOFF(Toدر
فشار صفر ایجاد شده و بدلیل خطای ساخت مقاومتهای پیزو و تغییرات
دمایی آنها ایجاد میشود .غیرخطی بودن تغییرات سیگنال خروجی با
فشار ) F(Pنیز بدلیل فرآیند ساخت حسگرهای پیزورزیستیو و مشخصه
عملکرد آنها است.

شکل :2منحنی مشخصه پاسخ خروجی حسگر فشار مورد نظر بر حسب
متغیرهای دما و فشار ،بدون جبرانسازی.

با توجه به شکل  ،2سیگنال مورد نظر دارای خطای آفست  DCدر
فشار صفر ،خطای دریفت حرارتی آفست و حساسیت و مقدار +0.15
 %FSOخطای منحنی مشخصه غیرخطی میباشد .در شکل  3نیز

بمنظور بررسی مشخصه خروجی ،حسگر مدل MS7202-A2

بعنوان نمونه حسگر فشار پل پیزورزیستیو سیلیکانی ] [6در ورودی و با
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شکل :4منحنی درصد خطای تمام مقیاس حسگر بدون جبرانسازی.

شکل :3منحنی تغییرات حرارتی پاسخ خروجی نرمالیزه شده حسگر به ازای
نقاط فشار ثابت (.P= 0, 0.5 ,1, 1.5, 2 (bar

مقاومت ،تخمین رابطه دقیق سیگنال خروجی بر حسب فشار مکانیکی
ورودی بسیار دشوار است .برای این منظور و برای داشتن دقت باال و
بیشترین کاهش خطا از روش جبرانسازی با استفاده از ساختار شبکههای
عصبی میتوان بهره برد .شبکههای عصبی مصنوعی بعنوان یک ابزار
ریاضی قدرتمند ،توانایی حل مسایل چندمتغیره خطی و یا غیرخطی را
دارند ] .[8با استفاده از این ساختار میتوان با اجرای چند آزمایش محدود
بر روی حسگر و دستیابی به نتایج آزمایش ،رابطه تخمینی پارامتر
خروجی نسبت به متغیرهای ورودی را بدست آورد .بنابراین شبکههای
عصبی مصنوعی به عنوان روشی برای تقریب یک تابع غیرخطی
چندمتغیره میتوانند بکار روند .در اینجا برای جبرانسازی حسگر فشار
مورد نظر از این موضوع استفاده شده است.

تغییرات حرارتی پاسخ نرمالیزه شده خروجی حسگر فشار پیزورزیستیو به
ازای چند مقدار فشار ثابت آورده شدهاست .مشاهده میشود تغییرات
حرارتی گستردهای در پاسخ خروجی وجود دارد و برای داشتن یک حسگر
مطلوب نیاز است تا تمام منحنیها (به ازای فشار ثابت) دارای مقدار
خروجی ثابت و نرمالیزه (برابر )1باشند .برای بررسی اثرات جبرانسازی و
بازخوانی مستقیم فشار در خروجی نیاز به استفاده از یک پارامتر بعنوان
معیار خطای تخمین است .این عدد مطابق رابطه زیر قابل محاسبه است
].[7
()5

)

(

) (

در رابطه ( Pd ،)5برابر با فشار مطلوب و بدون خطا است و  Pestنیز
مقدار فشار تخمینی در خروجی حسگر را نشان میدهد .در شکل 4
منحنی درصد خطای تمام مقیاس خروجی حسگر در محدوده دمایی
 0100oCو به ازای نقاط فشار مختلف رسم شدهاست .با توجه به
منحنی ،مقدار درصد خطای بازخوانی حسگر فشار پیزورزیستیو قبل از
جبرانسازی در محدوده  16%است .در ادامه چگونگی جبرانسازی
حسگر مورد نظر با استفاده از ساختار شبکههای عصبی مصنوعی مطرح
خواهد شد.

مدلسازی حسگر میتواند به دو شکل انجام شود .مدل مستقیم و
معکوس ] .[9در مدل مستقیم ،شبکه عصبی مصنوعی بشکل موازی با
حسگر برای تخمین خروجی آن آموزش داده میشود .این مدل برای
اهداف تشخیص خطای آنالین حسگر و همچنین کنترل کیفیت آن در
طول فرآیند تولید بکار میرود .در مدل معکوس ،شبکه در حالت سری با
حسگر قرار گرفته و از آن میتوان برای تخمین فشار ورودی اعمال شده
به حسگر ،مستقل از تغییرات حرارتی استفاده کرد .برای کاربرد مورد نیاز
در این مقاله و به منظور جبرانسازی حرارتی و خطیسازی از مدل
معکوس استفاده شده است .مطابق شکل  ،5حسگر فشار پیزورزیستیو
) (PPSبشکل سری با شبکه عصبی جبرانساز قرار گرفته و از آن برای
تخمین فشار خروجی و بازخوانی مستقیم حسگر با کمترین خطای
ممکن ،استفاده میشود.

-3جبرانسازی بر مبنای شبکههای عصبی مصنوعی
برای جبرانسازی مشخصه غیرخطی پاسخ خروجی ،روشهای
متعددی وجود دارد .در بین این روشها ،روش مورد استفاده در این مقاله،
استفاده از ساختار شبکههای عصبی مصنوعی ( )ANNاست .با توجه به
سیگنال خروجی مدل شده برای حسگر فشار ،پارامترهای نامطلوب
متعددی وجود دارند .بدلیل وجود خطای ساخت مقاومتها ،مشخصه
غیرخطی پاسخ خروجی و وجود ضرایب حراتی حساسیت ،آفست و

شبکه عصبی پیشنهادی ما دارای یک ساختار جدید بر مبنای شبکه-
های عصبی پایه شعاعی ( )RBFمیباشد .شبکههای  RBFتوانایی ایجاد
هر نگاشت غیرخطی بین محرکهای ورودی و پاسخهای خروجی را
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VP

Estimated Pressure



𝑃

Pressure

PPS

VT

Temperature

Error

+
P

ANN

خروجی تعداد  Mنرون را نشان میدهد .در روش اصلی شبکههای پایه
شعاعی ،تمام مولفههای ماتریس وزنی  uبرابر یک هستند اما در این
الگوریتم آموزش ،بعنوان متغیر در نظر گرفته میشوند .همچنین در پیاده
سازی الگوریتم لونبرگ-مارکوارت ( )LMکل ماتریس ژاکوبین محاسبه و
ذخیره خواهد شد .این ماتریس برای ضرب ماتریسی مورد نیاز در الگوی
بروزرسانی وزنها استفاده میشود .به همین دلیل الگوریتم  ،LMتوانایی
آموزش مسئله با تعداد زیاد الگوهای آموزشی را ندارد .این محدودیت در
الگوریتم  LMمیتواند با جایگذاری بردار ژاکوبین با ماتریس آن و تغییرات
ضرب ماتریسی ایجاد شود .بنابراین باتوجه به موارد ذکر شده ،الگوی
پیشنهادی دارای تعداد متغیرهای بیشتر و درنتیجه خطای کمتر با دقت
تقریب باالتر خواهد بود .همچنین با کاهش فضای حافظه مورد نیاز مقدار
سرعت همگرایی را افزایش خواهد داد.

+

Desire Pressure

شکل :5مدل معکوس حسگر فشار پیزورز یستیو.

دارند ] .[10این شبکهها با ساختار اصلی خود نیازی به فرآیند آموزش
ندارند ولی برای دستیابی به دقت باال در تقریب تابع با استفاده از تعداد
واحدهای  RBFکم ،فرآیند آموزش شبکه بمنظور تنظیم پارامترهای آن
بکار می رود .در اینجا برای آموزش شبکه عصبی مورد نظر از الگوی
مرتبه دوم بهبود یافته )ISO( 2و روش حل خطی الیه دوم استفاده شده-
است .این الگوریتم بدلیل روش مورد استفاده در آن که بر مبنای روش
مرتبه دوم لونبرگ-مارکوارت ( )Levenberg-Marquardtاست نسبت
به بسیاری از روشهای آموزش شبکه دارای عملکرد مناسبتری از لحاظ
مقدار خطا و سرعت میباشد ] .[11همچنین ساختار آن بگونهای است که
در شبکههای با تعداد نرونهای الیه میانی کم دارای بازدهی بهتری می-
باشد .از آنجا که شبکه عصبی مورد نظر برای جبرانسازی و بازخوانی
سیگنال خروجی حسگر بکار میرود بنابراین نیاز به مینیمم کردن ابعاد
شبکه تا اندازه ممکن وجود دارد .به همین دلیل از این شبکه با الگوریتم
آموزش مورد نظر میتوان برای داشتن دقت باالتر و در نتیجه خطای کمتر
با ساختاری ساده و واحدهای  RBFمحدود استفاده کرد .شکل  6ساختار
شبکه عصبی پیشنهادی مورد نظر را نشان میدهد.
wh,m
Output 1



Output 2



w11

)(xp

1

()6
()8

∑

∑
[

]

Input 1

()10

3

…

…



در این روابط  ui,hنشاندهنده ماتریس وزنی ورودی xp,i ،نمایش
دهنده متغییر  iام الگوی ورودی  pام ‖ ‖ ،برابر با میانگین فاصله
اقلیدسی h(.) ،تابع فعالسازی گوسی واحد میانی و  chو  σhبه ترتیب
نشاندهنده مراکز و عرضهای  hواحد  RBFهستند .با استفاده از این
الگوریتم ،بروزرسانی متغیرهای  σh ، ui,hو  ch,iدر الیه اول انجام شده و
سپس در هر مرحله از بروزرسانی مقدار ضرایب وزنی الیه دوم  wh,mاز
طریق حل معادله خطی الیه خروجی بدست میآیند .اینکار موجب آن
میشود که در پایان ،شبکه با مقدار خطای آموزش کمتری مقداردهی
شود.

Input I

)(xp

H

+1
Input Layer

شکل  :6ساختمان شبکه عصبی پایه شعاعی پیشنهاد شده.

مطابق شکل  ،6الیه اول الیه ورودی شبکه با تعداد  Iواحد ،الیه
میانی که الیه پنهان نامیده میشود شامل  Hواحد و الیه آخر بعنوان الیه
Improved Second Order Method

)

‖

‖

(

)

(

()11

Input 3

…

Output Layer

()7

∑

نشاندهنده ماتریس واحد است P .نیز نشاندهنده تعداد الگوهای آموزش
ورودی k ،تعداد تکرار بروزرسانی Q ،برابر با ماتریس شبه هسین ( quasi
 g ،)Hessianبرابر با بردار گرادیان و  eمقدار خطای خروجی میباشند.
با توجه به رابطه ( )9مشاهده میشود که در اینجا ماتریس ژاکوبین با
( ) PMNمولفه به بردار ژاکوبین  jp,mبا  Nمولفه تبدیل خواهد شد.
توابع فعالسازی  Hواحد  RBFنیز مطابق روابط زیر توصیف میشوند.

Input 2

Hidden Layer

)

در این روابط  Nبرابر با تعداد متغیرها μ ،برابر با ضریب ترکیب و I

w12

w1M

(
∑

()9

ui,h

) (x
2 p

)(xp

Output M

در الگوریتم  ISOقانون بروزرسانی متغیرها بشکل زیر تغییر می یابد
].[12

2
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آموزشی ورودی و خروجی هدف ( )targetرا نشان میدهد .با اعمال این
مقادیر بر روی ساختار شبکه عصبی پایه شعاعی ،نتایج حاصل از شبیه-
سازی در دو حالت الگوریتم بهبود یافته و ساختار  RBFپایه مطابق
جدول  3بدست خواهند آمد .شکل  7و 8خطای تمام مقیاس اندازهگیری
شده برای حسگر فشار پیزورزیستیو ریزماشینکاری شده ،به ازای تمام
نقاط آموزشی و بترتیب در دوحالت جبرانسازی با استفاده از ساختار
متداول  RBF-RANو الگوی پیشنهاد شده را نمایش میدهند .در شکل
 9نیز سیگنال تخمینی فشار مکانیکی اعمال شده به حسگر ،به ازای مقدار
فشار مطلوب  0.38 barو در دو حالت قبل و بعد از جبرانسازی مشاهده
میشود .با توجه به نتایج حاصل از شبیهسازی مقدار درصد خطای تمام

-4نتایج شبیهسازی و مقایسه
دستگاه دادههای مورد نیاز برای آموزش شبکه عصبی مطرح شده ،با
انجام آزمایش حسگر فشار جبران نشده به تعداد دفعات محدود بدست
میآیند .در اینجا برای بررسی نتایج شبیهسازی 5 ،دستگاه داده به ازای 5
مقدار فشار ثابت و هر یک شامل  9نقطه دمایی مختلف در نظر گرفته
شدهاند .بنابراین بطور کلی  45داده آموزش بعنوان دادههای هدف شبکه
مورد نیاز هستند .این داهها از طریق شبیهسازی حسگر فشار پیزورزیستیو
انتخاب شده به ازای پارامترهای ذکر شده درجدول  1و در محیط
 HSPICEبدست آمدهاند .همچنین مطابق شکل  5نیاز به یک حسگر
حرارتی متصل به شبکه عصبی خواهد بود .جدول  2مقادیر دادههای
جدول :2

مقدار دادههای آموزش ورودی و خروجی هدف.

o

)TEMPERATURE ( C
T=100

T=87.5

T=75

T=62.5

T=50

T=37.5

T=25

T= 12.5

T= 0

PRESSURE
)(bar

26.00e-3

25.00e-3

24.00e-3

23.00e-3

22.00e-3

21.00e-3

20.00e-3

19.00e-3

18.00e-3

P= 0

41.87e-3

41.36e-3

40.86e-3

40.35e-3

39.85e-3

39.34e-3

38.83e-3

38.33e-3

37.82e-3

P= 0.5

57.69e-3

57.68e-3

57.66e-3

57.65e-3

57.64e-3

57.63e-3

57.61e-3

57.60e-3

57.59e-3

P= 1

73.46e-3

73.94e-3

74.42e-3

74.90e-3

75.38e-3

75.86e-3

76.34e-3

76.81e-3

77.29e-3

P= 1.5

89.19e-3

90.16e-3

91.13e-3

92.09e-3

93.06e-3

94.03e-3

95.00e-3

95.97e-3

96.94e-3

P= 2

جدول :3

مقایسه نتایج حاصل از شبیهسازی برای جبرانسازی حسگر فشار با استفاده از دو ساختار  RBFپایه و الگوی پیشنهادی.

Number of
Hidden Units

Linearity
)(% FSO

FS Error
)(% FSO

Testing MSE

Training MSE

Algorithms

7
7

±0.020
±0.025

 0.065
0.800

4.61295e-8
7.11404e-6

6.56263e-8
9.78739e-6

Proposed RBF
RBF-RAN

شکل  :8منحنی درصد خطای تمام مقیاس حسگر فشار پیزورز یستیو پس از

شکل  :7منحنی درصد خطای تمام مقیاس حسگر فشار پیزورز یستیو پس از

جبرانسازی استفاده از ساختار عصبی پیشنهاد شده.

جبرانسازی با استفاده از ساختار عصبی  RBFپایه.

۴۳

۱۳۹۴  اردﯾﺒﻬﺸﺖ۲۴  ﺗﺎ۲۰ ، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ،ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

 در محدوده، مقدار میانگین خطای مرتبه دوم فشار تخمینی،جبرانساز
 با مقایسه روش مطرح شده با سایر ساختارهای. قابل دستیابی است108
انجام شده مشاهده میشود مقدار خطای میانگین به مقدار قابل توجهی
کاهش یافته و در صورت پیاده سازی سیستم جبرانساز بشکل مجتمع با
حسگر میتواند بعنوان یک حسگر فشار پیزورزیستیو هوشمند با دقت باال
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 به ازای مقدار، سیگنال تخمینی فشار مکانیکی اعمال شده به حسگر:9 شکل
. و در دو حالت قبل و بعد از جبرانسازی0.38 bar فشار مطلوب
0.065%  در حالت جبران نشده به مقدار±16% مقیاس از مقدار

 با. مقدار خطا است99.6% کاهش یافته است و این به معنای بهبود
 مقدار خطای مربع میانگین،استفاده از ساختار پایه شعاعی پیشنهاد شده
 تاکنون روشهای متعددی برای جبران. قابل دستیابی است108 با مرتبه
سازی اثرات غیرخطی مشخصه خروجی حسگر فشار با استفاده از الگوی
[ جبران1] ,[13] ,[14]  در.شبکههای عصبی مصنوعی معرفی شدهاست
 مقدار. متداول انجام شدهاستMLP سازی با استفاده از شبکههای
. میباشد103 خطای بدست آمده با استفاده از این شبکه در محدوده
 با استفاده از مدل تاخیر یافته معکوس مقدارMLP [ با آموزش شبکه15]
 همچنین استفاده از روشهای. بهبود داده است107 خطا را تا مقدار
 جبرانسازی اثرات غیرخطیMSE [ مقدار خطای7] ,[11] ,[16] ,[17]
.حسگر فشار را در محدوده شبکههای پرسپترون چندالیه قرار میدهد
سایر روشهای بکار رفته برای جبرانسازی حسگر فشار پییزورزیستیو در
[ جبران1] ,[18]-[20]  در.گروه شبکههای پایه شعاعی قرار میگیرند
 نتایج. انجام شدهاستRBF سازی با استفاده از ساختار متداول شبکه
خروجی های تمام این شبکهها مشابه نتایج حاصل از شبیهسازی برای
. میباشندRBF-RAN شبکه
نتیجه گیری-5
در این مقاله یک ساختار جدید شبکه عصبی پایه شعاعی با استفاده از
 برای بهبود جبرانسازی اثرات غیرخطی،الگوریتم آموزش مرتبه دوم ترکیبی
منحنی پاسخ خروجی حسگر فشار پیزورزیستیو میکروماشینکاری شده
 با استفاده از این سیستم. پیشنهاد شدهاست0100oC در محدوده دمایی
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سوئیچ نوری ماخ-زندر الکترواپتیک با سرعت زیاد بر
پایه موجبر هایبرید پالسمونیک
3

بابک جانجان،1عباس ظریفکار 2و عباس علی قنبری

1دانشکده مهندسي برق و كامپيوتر دانشگاه شيرازbabakjanjan@gmail.com ،
 2دانشکده مهندسي برق و كامپيوتر دانشگاه شيرازzarifkar@shirazu.ac.ir ،
 3دانشکده مهندسي برق و كامپيوتر دانشگاه شيرازalighanbari@ieee.org ،

موجبرهای سيليکنی دیالکتریک معمول با تلفات كم[ ]2و امکان ارسال و
دریافت همزمان سيگنالهای نوری و الکتریکی را فراهم می كنند .به عالوه،
یکی از ویژگیهای جالب این موجبرها فراهم كردن امکان نوینی برای
مجتمع سازی پليمر الکترواپتيک در فناوری پيشرفته سيليکن است كه
امکان ساخت ادوات نوری با سرعت زیاد را فراهم میكند[ .]4 ,3سيليکن
به عنوان مادهای پركاربرد در صنعت نوری ،دارای ضریب پاكلز صفر است.
بنابراین برای تغيير ضریب شکست آن از روشهایی مانند اثر پاشندگی
حاملهای آزاد ) ]5[(FCDو اثر ترمواپتيک [ ]6استفاده میشود .اما این
روشها آثار نامطلوبی بر روی سرعت ،تلفات و … ادوات دارد .هرچند
پليمرهای الکترواپتيک و مواد الکترواپتيک مانند  LiNbO3برای ساخت
ادوات پرسرعت نوری استفاده میشوند اما مجتمع سازی این مواد در
فناوری سيليکن بسيار مشکل است.

چکیده -در این مقاله سوئیچ نوری ماخ-زندر الکترواپتیک با
سرعت ز یاد مبتنی بر موجبر هایبرید پالسمونیک ارایه میشود .در
ساختار پیشنهادی ،از موجبر با مرز نیم دایرهای به منظور دستیابی
همزمان به طول انتشار ز یاد و سطح موثر مد کوچک و نیز از تغییر
ضر یب شکست موثر موجبر هایبر ید با بهره گیری از پلیمر الکترواپتیک
استفاده شده است .برای ایجاد اختالف فاز  ،πولتاژ  ±1/5ولت به
صورت پوش-پول به بازوهای تداخلگر ماخ زندر به طول 081
میکرومتر که در آن از پلیمرالکترواپتیک استفاده شده ،اعمال گردیده
است .سرعت سوئیچ در حدود  0/5پیکوثانیه است .با فرض 011
نانومتر فاصله بین موجبرها در تزویجگرهای سوئیچ ،تلفات سوئیچ در
پهنای باند  88نانومتری آن  3 dBو سطح هم شنوایی آن کمتر از
 -17.1 dBاست .به طور خاص در طول موج  0/55میکرومتر سوئیچ
دارای تلفات  2.6 dBو سطح همشنوایی کمتر از  -40 dBاست.

تاكنون قطعات زیادی مانند خم  sشکل[ ،]2پالرایزر[ ،]7اتصال Y

کلمات کلیدی– پلیمر الکترواپتیک ،سوئیچ ماخ-زندر ،موجبر
هایبر ید پالسمونیک

شکل[ ،]2حلقههای تشدید[ ،]8مدوالتور[ ]9و سوئيچ نوری بر پایه
تزویجگر[ ]3مبتنی بر این موجبرها ارائه شده است اما تداخلگر ماخ-زندر
به عنوان یک ساختار مناسب برای ساخت سوئيچهای نوری ،بر پایه این
موجبرها پيشنهاد نشده است .ساختار ماخ-زندر بر خالف حلقه تشدید
پهنای باند زیاد دارد كه برای سامانههای  WDMمناسب است .در این مقاله
سوئيچ ماخ-زندر بر پایه موجبر هایبرید پالسمونيک ارایه میشود .در این
سوئيچ برای ایجاد اختالف فاز از پليمر الکترواپتيک استفاده شده است كه
باعث میشود سرعت سوئيچ در مرتبه پيکو ثانيه باشد .در بخش 2
موجبرهایبرید پالسمونيک معرفی میشود و مشخصات آن نظير طول انتشار
و سطح موثر مد برای ابعاد مختلف محابه مي شود .در بخش  3بعد از
معرفی ساختار ماخ-زندر ،قسمت اختالف فاز این ساختار مورد بررسی
قرار میگيرد و در ادامه خصوصيات سوئيچ ماخ-زندر بر پایه موجبر هایبرید
پالسمونيک نظير پهنای باند ،تلفات و همشنوایی استخراج میشوند .جمع-
بندی نهایی نيز در بخش  4انجام خواهد شد.

 -1مقدمه
پالسمونيک به دليل فراهم كردن پهنای باند زیاد به عنوان فناوری
جایگزین براي نسل آینده مدارات مجتمع نوری مطرح شده است .این
فناوری امکان ساخت مدارت مجتمع نوری را در ابعاد قابل مقایسه با ادوات
الکترونيکی فراهم میكند .به منظور ساخت مدارات مجتمع نوری بر پایه
پالسمونيک ،ساختار های متنوعی برای موجبرهای پالسمونيک ارایه شده
است كه موجبرهای هایبرید پالسمونيک در سالهای اخير به دليل ارایه
تعادل مناسب بين طول انتشار و سطح مقطع موثر مد توجه زیادی را به سوی
خود جلب كردهاند[.]1مخصوصا ،این موجبرها نور را در الیه دیالکتریک
با ضریب شکست كم كه بين سيليکن و فلز قرار گرفته ،هدایت میكنند.
بنابراین سازوكار هدایت نور درآنها تركيبی از پالسمونيک و اختالف ضریب
شکست است .این موجبرها ویژگیهای منحصر به فردی نظير ساخت آسان
براساس فناوری پيشرفته سيلکن بر روي عایق ) ،(SOIامکان اتصال به

© ،۱۳۹۴اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان
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 -2موجبر هایبرید پالسمونيک

ميکرومتر طبق رابطه برابربا  nAg=0.146+11.327است [ .]12همچنين

ساختار موجبر هایبرید پالسمونيک پيشنهادی ،در شکل  1نشان داده
شده است .این ساختار از تركيب دو ایده استفاده از مرز نيم دایرهای برای
دستيابی همزمان به طول انتشار زیاد و سطح موثر مد كوچک[ ]11و تغيير
ضریب شکست موثر موجبر هایبرید با بهره گيری از پليمر الکترواپتيک []3
نتيجه شده است .در این ساختار  wعرض موجبر hm ،ضخامت فلز نقره،

ضریب شکست پليمر برابر  1.7در نظر گرفته شده است.
طول انتشار موجبر یعنی فاصلهای كه شدت توان انتشاری به مقدار 1/e

مقدار بيشينه خود میرسد از مشخصات مهم موجبرهای پالسمونيک است
كه از رابطه ذیل محاسبه میشود[:]11
4

10

hg=10 nm
hg=30 nm
hg=50 nm

2

10

)Propagation length (m

3

10

1

500

450

400

350

300
)w (nm

250

200

150

10
100

(الف)

شکل :0ساختار موجبر هایبرید پالسمونیک

0.35

12

()1



 2  n2  in 
f nn2



0.25
0.2
0.15
0.1

)Effectve Mode Area ( m2

 hsiضخامت تيغه سيليکنی hr ،ضخامت الیه سيليکن ورقهای و  hgفاصله
بين فلز نقره تا نوک مرز نيم دایرهای است .الیه سيليکن ورقهای با ضخامت
 hrبرای ایجاد اتصال الکتریکی به منظور تغيير ضریب شکست پليمر
الکترواپتيک و در نتيجه ضریب شکست موثر موجبر هایبرید پالسمونيک
در نظر گرفته شدهاست كه در ادامه بيشتر توضيح داده خواهد شد.در این
مقاله مقادیر  hm=100nmو  hr=50nmثابت در نظر گرفته شدهاند .مقدار
ضریب شکست  Siو  SiO2در طول موج  1/55ميکرومتر به ترتيب برابر با
 3/476و  1/444در نظر گرفته شده و وابستگی آنها به طول موج در شبيه
سازی اعمال شده است[ .]11ضریب شکست نقره با استفاده از مدل درود-
لورنتس طبق رابطه زیر تقریب زده شده است.
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شکل :0تغییرات الف) طول انتشار ب) سطح موثر مد موجبر هایبر ید پالسمونیک
با افرایش  wو به ازای مقادیر مختلف  hgبا فرض  hr=50nm ،hm=100nmو
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his=350nm
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كه  ωpبسامد پالسما Γp ،نرخ ميرایی ω ،بسامد مورد نظرωn ،𝑖 = √−1 ،



4 nim

L prop

كه  λطول موج مورد نظر و  nimقسمت موهومی ضریب شکست موثر
موجبر است .در شکل -2الف نمودار طول انتشار موجبر هایبرید
پالسمونيک در طول موج  1/55ميکرومتر با افزایش  wو به ازای مقادیر
مختلف  hgبا فرض  hsi=350nm ،hr=50nmو hm=100nmنشان
شده است .با توجه به شکل ،مشخص است كه طول انتشار موثرموجبر
هایبرید پالسمونيک با افزایش  wو  hgافزایش مییابد زیرا ميدان در هسته
سيليکنی افزایش یافته و رفتار موجبر هایبرید پالسمونيک به موجبر دی-
الکتریک سيليکنی نزدیکتر و از موجبرهای پالسمونيک فاصله میگيرد كه
مطلوب نيست .عالوه بر این ،بزرگتر شدن ابعاد موجب بزرگ شدن سطح

بسامد تشدید  nام اتم Γn ،نرخ ميرایی نوسانگر لورنتس  nام fn ،فاكتور وزنی
متناسب با تحریک  nام و ∞ εمقدار نفوذ پذیری در بسامدهای زیاد است.
مقدار پارامترهای مدل درود -لورنتس با فرض یک نوسانگر لورنتس یعنی
 n=1برای فلز نقره برابر با ،ωp=9.2093 eV،Γp=0.0200 eV
 ω1=4.2840 eV، Γ1=0.3430 eV،f1=0.4242و  ε∞=3.7180در نظر
گرفته شدهاند .مقدار ضریب شکست نقره در طول موج  1/55ميکرومتر
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فاز به هم متصل شده اند ،تشکيل شده است .سازوكار سوئيچ را میتوان به
صورت خالصه بدین صورت بيان كرد :در حالت خاموش ،یعنی زمانی كه
اختالف فاز اعمال نشده ،سيگنال نوری وارد شده به پورت  1در شکل -4
الف در پورت  4جمع میشود .در مقابل در حالت روشن اختالف فازی
برابر با  πدر طول موج  1/55ميکرومتر با اعمال ولتاژ به پليمر الکترواپتيک
(شکل – 4ب) ایجاد میشود .این اختالف فاز موجب میشود كه سيگنال
نوری به پورت  3سوئيچ شود.

موثر مد میشود كه این موضوع در شکل -2ب نشان داده شده است .نکته
دیگر آن است كه مقدار  hsiتاثير مستقيمی روی طول انتشار و سطح موثر
مد دارد[ .]11بنابراین همانطور كه مالحظه میشود باید با توجه به شرایط
مورد نياز طراحی انجام شود .در این مقاله ابعاد موجبر هایبرید پالسمونيک
به نحوی در نظر گرفته شدهاند كه طول انتشار زیاد در درجه اول اهميت قرار
دارد تا امکان ساخت تداخلگر ماخ-زندر وجود داشته باشد اما همزمان
سعی شده است كه سطح موثر مد كمترین مقدار ممکن باشد و مالحظات
ساخت هم در نظر گرفته شده باشد .با توجه به شرایط گفته شده ابعاد در
نظر گرفته شده عبارتند از hg=50 nm :و .w=250 nmبا در نظر گرفتن
این ابعاد ،طول انتشار و سطح موثر مد موجبر هایبرید پالسمونيک به ترتيب
برابر  583ميکرومتر و  1.16ميکرومتر مربع محاسبه شده است.
توزیع ميدان الکتریکی غالب  Eyبرای مد  TM-likeموجبر هایبرید
پالسمونيک با در نظر گرفتن  hg=50 nm،w=250nmو hsi=350nm
در شکل  3نشان داده شده است .همچنين برای وضوح بيشتر پروفایل
ميدانهای ) Ey(0,yو ) Ey(x,0رسم شدهاند .با توجه به پرفایل )Ey(0,y
مشخص است كه ميدان الکتریکی در داخل الیه پليمری بين نقره و سيليکن
افزایش زیادی داشته است كه این امر ناشی از برانگيختگی پالسمون
پالریتونهای سطحی  SPPدر مرز  Ag-Polymerوناپيوستگی شار ميدان
الکتریکی در مرز  Polymer-Siاست[ .]13پليمر غيرخطی یک ماده عایق
خوب با مقاومت ویژه بسيار زیاد در حدود  1011 Ω-cmاست [ .]14البته
مقداری از ميدان هم در داخل هسته سيليکنی باقی مانده است .پروفایل
) Ey(x,0نشان میدهد كه ميدان الکتریکی در وسط بيشترین مقدار را دارد
و بصورت نمایی در طرفين كاهش مییابد.

(الف)

(ب)

شکل:4الف) ساختار ماخ-زندر ب)قسمت اختالف فاز ج) تزویجگر
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روابط و مشخصات قسمت اختالف فاز

استفاده از پليمر در ساختار موجبر هایبرید پالسمونيک این امکان را
میدهد كه ضریب شکست موثر آن را تغيير داده و در نتيجه از آن در ادوات
فعال مانند تداخلگر ماخ-زندر استفاده شود .برای افزایش رسانایی  Siبه
منظور اتصال الکتریکی ،به آن مقدار  1017 cm-3ناخالصی بور اضافه شده
است كه تاثير آن بر ضریب شکست و ضریب جذب سيليکن طبق روابط
سورف-بنت در نظر گرفته شده است[ .]15همچنين ناخالصی ناحيه
 P+-Siبرابر  1021 cm-3در نظر گرفته شده است .در این مقاله از پليمر
الکترواپتيک ارایه شده در مرجع ] [14در ساختار موجبر هایبرید
پالسمونيک استفاده شده است .این پليمر دارای ضریب الکترواپتيک
 r33>200 pm/Vبا پایداری خوب است و در محاسبات r33=250 pm/V ،در
نظر گرفته شده است .تغيير ضریب شکست موثر موجبر هایبرید
پالسمونيک 𝑓𝑓𝑒𝑛𝛥 در طول موج λدر اثر ميدان الکتریکی  Eكه با اعمال
ولتاژ  Vناشی میشود از رابطه زیر محاسبه میشود[:]16

شکل :3توز یع میدان الکتریکی غالب  Eyبرای مد  TM-likeموجبر هایبر ید
پالسمونیک با در نظر گرفتن  hg=50 nm ،w=250nmو , hsi=350nm
همچنین برای وضوح بیشتر پروفایل میدانهای ) Ey(0,yو ) Ey(x,0رسم شدهاند.

-3سوئيچ ماخ-زندر
-1-3

(ج)

ساختار

()3

شماتيک ساختار سوئيچ ماخ-زندر در شکل  4نشان داده شده است.
این سوئيچ از دو تزویجگر ( %51شکل -4ج) كه به وسيله قسمت اختالف
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كه  Γبازده مدوالسيون الکترواپتيک است .این 𝑓𝑓𝑒𝑛𝛥 باعث ایجاد
اختالف فاز در طول  Lطبق رابطه ذیل میشود:
neff    L

()4

2



جدول :1

 

در شکل  5نمودار اختالف فاز ایجاد شده بر حسب طول موجبر
هایبرید پالسمونيک در طول موج  1/55ميکرومتر به ازای ولتاژهای مختلف
رسم شده است .با فرض اعمال ولتاژ  ±1.5ولت به صورت پوش-
پول[ ،]17ضریب شکست بازوها تقریبا برابر Δ𝑛𝑒𝑓𝑓 = −0.00214
برای  v = 1.5 Vو  Δ𝑛𝑒𝑓𝑓 = 0.00218برای  v = -1.5 Vتغيير میكنند
در نتيجه با توجه به رابطه ( )3طول مورد نياز برای ایجاد اختالف فاز πبين
بازوهای سوئيچ برابر با 𝑚𝜇  𝐿𝑃ℎ𝑆 = 180محاسبه میشود.

مشخصات سوئیچ ماخ-زندر برای مقادیر مختلف d
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شکل:5نمودار اختالف فاز ایجاد شده بر حسب طول موجبر هایبرید
پالسمونیک به ازای ولتاژهای مختلف
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 RCمحدود میكند .با توجه به اندازههای در نظر گرفته شده برای موجبر
هایبرید پالسمونيک ،مقدار خازن برابر با  15فمتوفاراد محاسبه شده است.
همچنين مقدار مقاومت آن نيز در حدود  111اهم است .بنابراین سرعت
سوئيچ در حدود  1/5پيکو ثانيه است .الزم به ذكر است كه مقدار ناخالصی
اضافه شده به  Siبه طور مستقيم برروی سرعت و تلفات سوئيچ تاثير گذار
است زیرا مقدار مقاومت سوئيچ به آن بستگی دارد و از طرفی مقدار
ناخالصی اضافه شده ،ضریب جذب را در سيليکن عوض میكند كه باعث
افزایش تلفات میشود.

مشخصات سوئیچ ماخ-زندر

در شکل  6نمودار طيف توان انتقالی سوئيچ ماخ-زندر برای حالت
روشن و خاموش به ازای  d=200 nmو اعمال ولتاژ  ±1.5ولت به صورت
پوش-پول رسم شده است .همانطور كه با خط چين نشان داده شده است
 -20 dBبه عنوان مقدار مرجع برای پهنای باند در نظر گرفته شده
است[ .]18پهنای باند سوئيچ را حساسيت ضریب تزویج تزویجگرهای
 %51به طول موج در حالت خاموش محدود میكند[ ]19و برابر با 78
نانومتر است .در این پهنای باند ،تلفات و همشنوایی سوئيچ به ترتيب برابر
با  3 dBو  -17.1 dBاست .به طور خاص در طول موج  1/55ميکرومتر
سوئيچ دارای تلفات  2.6 dBاست كه به دليل تلفات ذاتی موجبر هایبرید
پالسمونيک است ضمن اینکه سطح همشنوایی هم كمتر از  -40 dBاست.
مشخصات سوئيچ به ازای مقادیر دیگر  dدر جدول  1آمده است.

برای سوئيچ با نرخ بيت زیاد (بيشتر از یک گيگا بيت بر ثانيه) انرژی مصرفی
به ازای هر بيت از رابطه زیر محاسبه میشود[:]21





1  2
CV  (Ion Von  Ioff Voff ) / B

2 

Energy / bit 

كه عبارت اول در انرژی مصرفی به ازای هر بيت در حالت كلی غالب
است .بنابراین انرژی مصرفی سوئيچ تقریبا برابر با  17فمتو ژول بر بيت
است.

سرعت سوئيچ به سرعت پاسخدهی پليمر الکترواپتيک و پاسخ  RCآن
بستگی دارد .با توجه به اینکه سرعت پاسخدهی پليمر الکترواپتيک در مرتبه
فمتوثانيه است میتوان از آن صرف نظر كرد .بنابراین سرعت سوئيچ را پاسخ
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مهندسی ساختار ترانزیستور اثر میدانی ماسفتی مبتنی
بر نانونوار گرافین

4
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سهیل عباس زاده ،1سیده هدی طاهائی گیالن ، 2سید صالح قریشی 3و رضا یوسفی

گروه مهندسی برق ،واحد نور ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نور ،ایرانsoheilabbaszadeh@yahoo.com ،

چکیده -در این مقاله با تغییراتی در آالیش ناحیه کانال و
مهندسی ساختار گیت ،ساختار جدیدی به منظور کاهش جر یان
خاموشی و اصالح رفتار  Ambipolarساختار ماسفتی ارائه شده
ا
است .در ساختار جدید ناحیه ذاتی کانال که گیت کامال بر روی آن
قرار گرفته است ،با یک ساختار 𝑰  𝑰 − 𝑵− −و یک اتصال دوگیتی
جایگزین شده است .گیت تنها برروی نواحی 𝑰 قرار گرفته است و
برروی ناحیه  𝑵−گیتی قرار نگرفته است .با استفاده از روال تابع
گر ین غیرتعادلی ( )NEGFمشخصات حالت روشنایی ،خاموشی
و کلیدزنی ساختار پیشنهادی شبیهسازی و با ساختار متداول مقایسه
شده است .نتایج حاصل از شبیهسازی نشان میدهد ،ساختار
پیشنهادی از مشخصات خاموشی و رفتار کلیدزنی بسیار بهتری
برخوردار است.

از جریان خاموشی و رفتار  Ambipolarنامناسبی رنج میبرند .فرآیند
تونل زنی نوار به نوار ( ،)BTBTجریان نشتی را در ولتاژ گیتهای
خاموشی افزایش داده و عملکرد این ترانزیستورها در حالت خاموش را
تحتتاثیر قرار میدهد .تاکنون کار چندانی برای مهندسی ساختار
ترانزیستورهای اثر میدانی مبتنی بر نانونوار گرافین صورت نگرفته است
] .[5-7تنها در ] [5نشان داده شده است که در اثر کرنش تک محوری
انبساطی ،نسبت 𝒏𝒐𝑰𝑰 در یک ساختار ماسفتی دوگیتی تقریبا تا  4برابر
𝒇𝒇𝒐
افزایش مییابد ،در صورتی که جریان روشنائی آن دو برابر کاهش خواهد
یافت .همچنین در ] [6با ایجاد یک حالت نامتقارن برای یک ساختار

تونلی مبتنی بر  ،GNRرفتار  ،Ambipolarنسبت 𝒏𝒐𝑰𝑰 و رفتار کلیدزنی
𝒇𝒇𝒐
آن بسیار بهبود یافته است .در ] [7نیز با استفاده از یک ناحیه با آالیش کم
( )LDدر سمت درین بسیاری از پارامترهای ترانزیستور بهبود یافته و رفتار
 Ambipolarآن نیز اصالح شده است .در این مقاله ساختار ماسفتی
جدیدی به منظور کاهش جریان خاموشی و  Ambipolarارائه شده
است .در ساختار پیشنهادی با ایجاد تغییراتی در آالیش ناحیه کانال و
مهندسی ساختار گیت ،توانستیم بعضی از مشخصات ترانزیستور را نسبت
به ساختار متداول آن بهبود دهیم .در ادامه در این مقاله در بخش  2به طور
خالصه در مورد شبیهسازی و ساختار پیشنهادی صحبت خواهد شد .در
بخش  3نتایج شبیهسازی مورد بحث قرار خواهد گرفت و در انتها مقاله با
نتیجهگیری به پایان خواهد رسید.

کلمات کلیدی– تابع گر ین غیرتعادلی(،)NEGFتاخیر ذاتی ،
نانونوار گرافین()GNR
مقدمه
گرافین و نانونوارهای گرافین از جمله معروفترین ساختارهای نانو
میباشند که به علت خواص مکانیکی ،الکتریکی و فیزیکی منحصر به
فردی که دارند ،توجه بسیار زیادی را به خود جلب نمودند .گرافین اولین
بار در سال  2004از گرافیت جدا شد ] .[1این ماده اگرچه دارای خواص
بسیار مناسبی بوده ولی به علت گاف نوار انرژی تقریبا برابر صفر امکان
استفاده از آن در کانال ترانزیستورهای اثر میدانی وجود نداشت .با محدود
نمودن گرافین در راستای عرضی و تبدیل آن به نانونوار گرافین گاف نوار
انرژی غیر صفر حاصل میشود] .[2-4ترانزیستورهای اثر میدانی مبتنی بر
نانونوار گرافین را میتوان به  3دسته تقسیمبندی نمود :ترانزیستورهای اثر
میدانی با سد شاتکی ( ،)SB-GNRFETترانزیستورهای اثر میدانی
تونلی ( )GNR-TFETو ترانزیستورهای اثر میدانی با رفتار ماسفتی
( .)MOS-GNRFETدر ترانزیستورهای اثر میدانی ماسفتی از  2ناحیه
با چگالی زیاد ( )n+در نواحی سورس و درین استفاده میشود .جریان
روشنایی در این ساختارها از نوع حرارتی ( )T.Eمیباشد و از طریق گیت
کنترل میشود .در حقیقت گیت با تغییر ارتفاع سد پتانسیل ناحیه کانال،
جریان را مدوله میکند .متاسفانه این ساختارها به مانند ساختارهای تونلی

© ،۱۳۹۴اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

 -1ساختار پیشنهادی و روش شبیهسازی
در شکل  1نمای عرضی ساختار پیشنهادی و ساختار ماسفتی متداول
نشان داده شده است .چگالی نواحی سورس و درین (نواحی با آالیش
زیاد  NSD=10-2 ،)n+آالیش بر هر اتم در نظر گرفته شده است.
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در رابطه ( Σ𝑆(𝐷) ،)1انرژی خود اتصال سورس (درین) و
همیلتونی کانال است .با داشتن تابع گرین میتوان پارامترهای فیزیکی
مطلوب را با استفاده از فرمولبندی  NEGFبدست آورد .در داخل کانال
چگالی حاالت محلی که توسط سورس یا درین پر میشوند از رابطه زیر
بدست میآیند ].[8-10
H

𝐷𝑆(𝐷) = 𝐺Γ𝑆(𝐷) 𝐺 +

()2

که در رابطه فوق  Γمعرف پهنشدگی سطوح انرژی حاصل از
اتصاالت سورس و درین است .اکنون میتوان توزیع بار داخل کانال را از
روی حالتهای پرشده توسط اتصاالت سورس و درین بدست آورد.
()3

𝐷𝑠 (𝐸, 𝑧) 𝑓(𝐸 − 𝐸𝐹𝑆 )𝑑𝐸 +

𝐸𝑑)) 𝑆𝐹𝐸 − 𝑓(𝐸 −

()4

𝑁

𝑁𝐸
∞𝑒 ∫−
𝐷𝑠 (𝐸, 𝑧) (1

𝐷𝐷 (𝐸, 𝑧) 𝑓(𝐸 − 𝐸𝐹𝐷 )𝑑𝐸 +

𝐸𝑑)) 𝐷𝐹𝐸 − 𝑓(𝐸 −

∞+

𝐸∫ 𝑒𝑄𝑠 (𝑧) = −

∞+

𝑁𝐸
∞𝑒 ∫−
𝐷𝐷 (𝐸, 𝑧) (1

𝐸∫ 𝑒𝑄𝐷 (𝑧) = −

𝑁

در این رابطه  eمعرف عدد الکترون EN ،سطح انرژی در حالت
خنثائی بار و ) EFS(Dمعرف سطح فرمی سورس (درین) است.
-2نتایج شبیهسازی

شکل  :1نمای عرضی الف :ساختار پیشنهادی ب :ساختار ماسفتی متداول

برای ارزیابی مشخصات انتقال ساختار پیشنهادی ،مشخصات
الکتریکی این ساختار در زمان روشنی ،خاموشی و کلیدزنی با ساختار
متعارف مقایسه خواهد شد .مشخصه  IDS-VDSبه ازای مقادیر مختلف
 VGSدر شکل  2آمده است.

در ساختار ماسفتی پیشنهادی ناحیه ذاتی کانال با یک ساختار
𝑰  𝑰 − 𝑵− −جایگزین شده است .بر روی نواحی 𝐼 گیت قرار گرفته
است که با یک ولتاژ تغذیه میشوند .طول هریک از نواحی 𝐼 11 ،نانومتر
در نظر گرفته شده است.بین این دو ناحیه نیز از یک ناحیه با چگالی کم
1

 𝑁 −استفاده شده است که اندازه چگالی آن  5اندازه  𝑁 +نواحی سورس و
درین است .به منظور یک مقایسه منصفانه ،طول گیت ترانزیستور ماسفتی
متداول را  30 nmدر نظر گرفتیم .نانونوار مورد استفاده از نوع آرمچیر با
 n=12انتخاب شده است .از دیالکتریک  HFo2با ضریب دی الکتریک
 k=11و ضخامت  tox= 1/1 nmاستفاده شده است .به منظور شبیهسازی
از روال تابع گرین غیرتعادلی ( )NEGFاستفاده شده است که کارائی آن
برای شبیهسازی انواع افزارههای در مقیاس نانو ،از جمله نانونوارهای
گرافین و نانولولههای کربنی به اثبات رسیده است .در روش فوق معادالت
پواسن و شرودینگر به صورت خودسازمانده حل میشوند و پس از
همگرائی و کاهش خطا ،جریان توسط معادله انتقال محاسبه میشود.
برای حل معادله پواسن از روش تفاضالت متناهی ( )FDMاستفاده می-
کنیم .توزیع پتانسیل بدست آمده از این مرحله به عنوان ورودی برای روال
 NEGFدر نظر گرفته میشود .در روش  NEGFابتدا تابع گرین طبق
رابطه زیر محاسبه میشود.
()1

شکل  :2مشخصه  IDS-VDSبه ازای مقادیر مختلف VGS

همانطور که مشخص است جریان روشنائی در دو ساختار تقریبا با
یکدیگر برابر میباشد .تنها در ولتاژ گیت-سورسهای باال به علت آنکه ته
باند هدایت در ناحیه  𝑵−باالتر از ته باند هدایت در نواحی  Iقرار می-

𝐺(𝐸) = [(𝐸 − 𝑖0+ )I − 𝐻 − Σ𝑆 (𝐸) − Σ𝐷 (𝐸)]−1
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همانطور که از روی شکل مشخص است ساختار پیشنهادی از رفتار بسیار
بهتری نسبت به ساختار متداول برخوردار است.

گیرد ،لذا به صورت مانعی در برابر عبور حاملها عمل میکند که سبب
میشود جریان روشنائی آن کم شود.
در شکل  ،3نمودار  IDS-VGSساختار پیشنهادی به ازای  VDS= 0/4 Vو
به ازای آالیشهای متفاوت برای نواحی  𝑁𝑠𝑑 ( 𝑵−و 𝑑𝑠𝑁 و 𝑑𝑠𝑁) ،به
5
10
همراه مقایسهای با ساختار متداول آمده است.

شکل  :3نمودار  IDS-VGSساختار پیشنهادی به ازای  VDS= 0/4 Vو به ازای

آالیشهای متفاوت برای نواحی 𝑵−

همانطور که قابل مشاهده است در ساختار پیشنهادی به ازای آالیش

𝑑𝑠 𝑁 − = 𝑁5و 𝑑𝑠 𝑁 − = 𝑁10جریان  Ambipolarو خاموشی به میزان
قابلتوجهی کاهش مییابد .ضمن آنکه سوئینگ زیرآستانه نیز کمی بهبود
خواهد یافت .از آنجائیکه جریان روشنائی در ولتاژ گیتهای زیاد برای
ساختار پیشنهادی به ازای 𝑑𝑠 𝑁 − = 𝑁10کاهش مییابد ،لذا انتخاب ما

شکل  :4نمودار چگالی حاملها در انرژیهای مختلف در راستای افزاره در

برای این ساختار 𝑑𝑠 𝑁 − = 𝑁5است.

حالت خاموشی یعنی  VGS= -0/4 Vو  VDS= 0/4 Vالف :ساختار متداول ب:

به منظور توجیه کاهش جریان  Ambipolarو خاموشی در ساختار،
نمودار چگالی حاملها در انرژیهای مختلف در راستای افزاره در حالت
خاموشی یعنی  VGS= -0/4 Vو  VDS= 0/4 Vدر شکل  4آمده است.
شکل -4الف مربوط به ساختار متداول و شکل -4ب مربوط به ساختار
پیشنهادی است .همانطور که از روی شکل قابل مشاهده است جریان
حاصل از فرآیند  BTBTکه منجر به افزایش جریان خاموشی و
Ambipolarمیشود در ساختار پیشنهادی کاهش یافته است.

ساختار پیشنهادی

در ادامه نمودار 𝒏𝒐𝑰𝑰 برحسب  Ionدر  VDS= 0/4 Vدر شکل  1آورده
𝒇𝒇𝒐
شده است .همانطور که از روی شکل قابل مشاهده است ساختار

پیشنهادی از نسبت 𝒏𝒐𝑰𝑰 بسیار بیشتری نسبت به ساختار متداول برخوردار
𝒇𝒇𝒐
است که به دلیل کاهش قابل مالحظه جریان خاموشی در ساختار
پیشنهادی است .در شکل -1الف و ب به ترتیب نمودار تاخیرذاتی و توان
مصرفی در هربار عمل کلیدزنی برحسب جریان روشنائی آمده است.
شکل  :5نمودار
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𝒏𝒐𝑰
𝒇𝒇𝒐𝑰

برحسب  Ionدر VDS= 0/4 V
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نتیجهگیری-3
 𝐼 در ناحیه کانال که گیت تنها− 𝑁 − − 𝐼 با جایگزین نمودن نواحی
 ساختار دوگیتی جدیدی برای،برروی نواحی 𝐼 آن قرار گرفته است
 ساختار. ارائه شده استGNR ترانزیستور اثر میدانی ماسفتی مبتنی بر
پیشنهادی با استفاده از روال تابع گرین غیرتعادلی شبیهسازی و نتایج
- نتایج حاصل از شبیه.حاصل از آن با ساختار ماسفتی مقایسه شده است
 ساختار پیشنهادی از رفتار روشنائی تقریبا مشابهی،سازی نشان میدهد
 اما از لحاظ جریان نشتی و.نسبت به ساختار متداول برخوردار است
.مشخصات کلیدزنی بهبود چشمگیری در ساختار ایجاد شده است
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توسعه ابزارنمونه سازی سریع کنترل کننده روی پردازنده
 MPC5634و کاربرد آن در کنترل موتور خودرو
2
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ابزار شامل یک محیط مدل سازی به همراه کتابخانهای از ماجولهای
سختافزار و تولید کننده اتوماتیک کد متناسب با سختافزار هدف و
همچنین یک سختافزار مشابه سختافزار هدف جهت کار به صورت
زمان -واقعی 2است .با بکار گیری این ابزار مرحله تولید کد بصورت
اتوماتیک انجام می شود و امکان ارزیابی سریع الگوریتم ها بالفاصله بعد
از مدل سازی فراهم می شود .الزم به ذکراست کد اتوماتیک تولید شده ،با
ابزار نمونه سازی سریع بلحاظ کارایی و حجم حافظه اشغالی ،به خوبی
کدنوشته شده توسط طراح نخواهد بود ،لذا در فاز نهایی تولید نرم افزار هنوز
کماکان از کد نویسی دستی استفاده می شود ،اما این ابزار ،زمان الزم برای
توسعه و تست الگوریتم ها بطور قابل توجهی کاهش می دهد.

چکیده -هدف از این مقاله توسعه ابراز نمونهسازی سریع جهت
پیاده سازی و ارزیابی الگوریتم های کنترل بر روی پردازندهی هدف به
صورت خودکار میباشد .برای این منظور از نرمافزار متلب و محیط
سیمولینک آن و همچنین از محیط برنامهنویسی پیشرفته
 Codewarriorجهت کامپایل و برنامه ریزی کد بر روی پردازنده
هدف استفاده میشود .سختافزار به کار گرفته شده ،یک برد که
حاوی پردازنده  MPC5634از شرکت ™ Freescaleاست و نرمافزار
توسعه داده شده دارای خصوصیات و ویژگیهای این پردازنده خواهد
بود .بدین منظور ابتدا در محیط  Codewarriorیک پروژه شامل
مجموعهای از توابع و پروتکلهای اجرایی مربوط به پردازنده ،ایجاد
خواهد شد و سپس کدهای تولید شده از مدل کنترلی در محیط
سیمولینک توسط متلب به آن مجموعه اضافه شده و یک مجموعهی
کد قابل اجرا بر روی پردازنده ایجاد خواهد کرد.جهت تست کد ایجاد
شده ،یک بخش از مدل کنترلی موتور خودرو در نظر گرفته شده است
و در نهایت نتایج شبیهسازی مدل در متلب با کد تست شده روی
سختافزار ،مقایسه میشوند؛ که بر اساس آن ،تفاوت نتایج کم تر از
 %5.1مشاهده شده است.

در سالهای اخیر ،سامانههایی به منظورنمونهسازی سریع بر روی
پردازنده هدف جهت کاربردهای خاص توسعه داده شده است.
در سال  1991هنسلمن ،3یک نمونهسازی سریع برای تمام محیطهای
پیشرفته (TDE) 4ایجاد کرده است منظور از نرمافزارهای  ،TDEنرمافزار
متلب ومحیط شبیهسازی آن و همچنین نرمافزارهای برای ارسال اطالعات
بصورت برخط 5براساس پردازشهای  ،DSPاست .برد آن شامل دو
پردازنده  DS1103و  ، DS1104که برای کنترل سیستمهای حرکتی
استفاده میشود و به طور کامل قابل برنامهریزی هستند [1].در سال ،1999
ربسچیس 6جهت کنترل یک چرخبال با بکارگیری میکروکنترلز 80C166
نرمافزار کنترلی آن را توسعه داده است [2].در سال  ،2002دارکو و گروهی
از همکاران جهت ساخت یک برد آموزشی پردازشهای گسسته که شامل
دو پردازنده  FPGAاست جهت سادگی کار با برد طراحی شده در
آزمایشگاه این توسعه انجام شده است [3] .در سال  ،2010فنگ و هانگ7
یک نرمافزار نمونهسازی سریع جهت تولید کد  Cتوسط متلب و مقایسه
کارایی آن با کد دستی ،برای پیادهسازی روی پردازنده MC9S08DZ60

کلمات کلیدی  -ابزار نمونهسازی سریع ،الگوریتمکنترلی ،محیط
سیمولینک ،شرایط زمان-واقعی
 -5مقدمه
امروزه طراحی سامانههای نهفتهی کنترلی ،پیشرفت چشمگیری داشته
است و ابزارهای جدیدی به منظور تسهیل و تسریع در پیادهسازی این
سامانهها مورد استفاده قرار میگیرد .یکی از این ابزارها ،سامانهی توسعه
نمونهسازی سریع بر روی پردازنده هدف )RCP( 1است .این ابزار امکان
پیادهسازی سریع الگوریتم کنترلی را بالفاصله بعد از ایجاد مدل و
شبیهسازی آن در محیط نرمافزار متلب و سیمولینک را فراهم میکند .این
1Rapid control prototyping
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Total development environment
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توسعه داده است [4] .همچنین در سال  ،2010دوما و گروهی از همکاران8

جدول ( .)5مراحل اجرا و فایلهای مورد استفاده برای تولید کد هدف

یک نرمافزار نمونهسازی سریع کنترل کننده جهت کنترل یک موتور
الکتریکی توسط پروسسور  ،M32C87توسعه داده شده است که کتابخانه
طراحی شده شامل چهار قسمت است :درایورهای ورودی وخروجی،
کنترل دیجیتالی موتور  ، )DMC(9شبکه کنترلی  CANو رابط سریال
[5].

برای استفاده از هر ابزار کنترلی جهت کاربردهای صنعتی ویا آموزشی،
یک نرمافزار مرتبط توسعه داده میشود .این نرمافزار ،به همراه یک جعبه ابزار
در محیط سیمولینک متلب در اختیار کاربر قرار خواهد گرفت ،پس از
مدل سازی الگوریتم کنترلی مورد نظر  ،کد  Cمتناسب با آن ،توسط مولد
کد اتوماتیک ( )Embedded Coderتولید می شود و سپس این کد به
صورت خودکار ،به پروژه موجود در محیط برنامهنو یسی پیشرفته)IDE( 10
متصل می شود .با اجرا و کامپایل شدن پروژه ،کد به طور مستقیم بر روی
پردازنده بارگذاری میشود .همچنین میتوان با تنظیم پورت ارتباطی
 CANو پروتکل  ،CCPمقادیر متغیرهای گلوبال را به صورت زمان-
واقعی در حین عملکرد سخت افزار مشاهده کرد.

1

تولید )System target file(STF

2

تولید Main file

3

تولید Hook file

4

تولید Real_Time Workshop call back

1

تولید Makefile

2

اضافه کردن کامپایلر و فایلهای مکمل پردازنده و یا برد مورد نظر

مطابق فلوچارت شکل ( )1بعد از پیاده سازی مدل با استفاده از
کتابخانه اختصاصی بلوک های سخت افزار هدف ،این مدل تبدیل به کد
می شود ،برای این منظور در فرایند تولید کد ،از فایل سیستمی هدف
( )STFمتناسب با ویژگیهای پردازنده هدف و درایورهای پردازنده استفاده
می شود.

پردازنده هدف انتخاب شده ،جهت کاربردهای خودرویی خاص
طراحی شده است و  1.1مگابایت حافظه فالش داخلی دارد .ضمنا دارای
قابلیتهایی همچون پورتهای ارتباطی  CANو واحد پردازش های پیشرفته
زمانی eTPU11و همچنین واحد جانبی پردازشگر سیگنال  SPEجهت
تحلیل سیگنال کوبش میباشد .بنابراین پردازنده فوق جهت تست
الگوریتمهای کنترل موتور خودرو انتخاب شده است[6] .
 -2توسعه نرمافزار

شکل(.)5فلوچارت ساختار تولید کد توسط متلب

نرمافزار نهفتهی توسعه داده شده شامل درایورهای مربوط به سختافزار
پردازنده هدف یعنی  MPC5634و همچنین رابط بین آن و محیط پیشرفته
برنامهنویسی است .نرمافزار فوق بصورت مجموعه ای از بلوکها در قالب
یک جعبه ابزار در محیط سیمولینک در اختیار کاربر قرار داده میشود تا
بتوان با استفاده از بالکهای آن سیستمهای کنترلی شبیهسازی شده در
سیمولینک را به طور مستقیم روی سخت افزار هدف کامپایل و اجرا کرد.

اساس این فایل بر پایه فایل سیستمی )ERT( 12می باشد که در آن پس
از فراخوانی توابع مربوط به تولید کد ،کتابخانه هایی را که برای این پردازنده
در محیط سیمولینک طراحی شده است ،به مجموعه اضافه میکند؛ سپس
یک فایل از نوع فایلهای  call backرا جهت اعمال مقادیر ثابت
پارامترهای استفاده شده در کد ،در پنجره تنظیمات محیط سیمولینک
متلب ،اضافه میکند؛ به طور مثال پارامترهایی همچون فرکانس کاری

منظور از توسعهی یک نرمافزار توسط متلب ،معرفی ساختار و
ویژگیهای پردازنده و یا برد پیشرفته مورد نظر به متلب است که طی آن کد
تولیدی متلب متناسب با هدف مورد نظر باشد .به طور خالصه مراحل اجرا
و فایلهای مورد استفاده برای تولید کد هدف توسط متلب  ،مطابق
جدول( )1می باشد[7].

R. Duma, D. Petreus,V. I. Sita, P. Dobra, A. Rusu
9
Digital Motor Control
10Integrated Development Environment
11Enhanced Time Processor Unit

پردازنده ویا پارامترهای تنظیماتی پروتکل ارتباطی  ، CANرا به این پنجره
اضافه کند .فایل مورد اهمیت دیگری که باید به مجموعه اضافه شود فایل
مربوط به الگوی تولید فایل  mainمجموعهی کد تولیدی است .فایل main
باید متناسب با درایورهای استفاده شده در کد جهت راهاندازی آنها ،ایجاد

8
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پیستون در سیلندر است .بازده حجمی تابع پیچیدهای از پارامترهای موتور
از جمله دور موتور و فشار منیفولد بوده و مدلسازی آن به صورت تحلیلی
پیچیده است [8].

شود .به طور مثال وقتی که از پروتکل ارتباطی  CANاستفاده میشود ،باید
توابع مربوط به راه اندازی و پیکربندی آن ،در ابتداییترین فایل یعنی فایل
 mainاجرا و فراخوانی شود .حال جهت کنترل مرحله به مرحله مسیر تولید

()1

کد نهایی  ،از یک  Hook fileاستفاده میشود که از آن جهت

N MAP _ MES
Vd
2
RT

خودکارسازی کامپایل کد تولیدی و اعمال آن بر روی پردازنده استفاده شده
است؛ در واقع توسط این فایل متلب می تواند ؛ محیط برنامهنویسی

MAF  v

 :MAFفلوی هوای ورودی به سیلندر

 Codewarriorرا فراخوانی نموده ویک پروژه متناسب با پردازنده تولید

:  vضریب بازدهی حجمی

کرده و فایلهای تولید شده از روی مدل را به آن اضافه کند و پس از کامپایل

 : Nدور موتور ()rpm

آن ،کد  Hexقابل اجرا بر روی حافظه پردازنده را تولید کند[7] .

 : Vdحجم هوای جابجا شده درون سیلندر

همچنین جهت ارتباط پردازنده به صورت زمان-واقعی با نرمافزارهای

 : MAP_MESفشار هوای منیفولد

ارتباطی ،باید اطالعاتی از کد ریخته شده بر روی پردازنده به نرمافزار

 : Tدمای هوای ورودی به سیلندر

ارتباطی داده شود بدین منظور در متلب از الگوهای  Make fileاستفاده

: Rثابت گازها

میشود [7].دراین مقاله به دلیل این که از نرمافزارهای ارتباطی جهت

برای مدل سازی فلوی هوا با لحاظ نمودن اثر بازدهی حجمی ،فلوی
هوا بصورت رابطه( )2مدل می شود که در آن فلوی هوای ورودی بصورت

اندازهگیری استفاده نشده است ،چنین الگویی به مجموعه اضافه نشده
است.

خطی با فشار تغییر می کند اما ضرایب  offsetو  slopeوابسته به دور
موتور و دمای هوای درون سیلندر خواهند بود[8] .

 -3شبیهسازی
براساس توضیحات فوق ،ابزار توسعه نمونهسازی سریع بر مبنای برد
 TRK_MPC5634جهت تست الگوریتمهای کنترلی موتور خودرو
پیاده سازی شده است .ابتدا یک کتابخانه در محیط سیمولینک متلب اضافه
شده است که شامل دو بالک جهت اعمال سیگنال به ورودی یعنی بالک
( )Analog Inputو همچنین اعمال مقادیر محاسبه شده الگوریتم درون
پردازنده به پورتهای خروجی یعنی تولید سیگنال پهنای پالس ( Power
 )Drive PWMمیباشد.

()2

MAF  slope  MAP_MES offset

اگر در محاسبه فلوی هوای ورودی منیفولد ،توابع  offsetو slope
نرمالیزه شده و به صورت دو جدول با نامهای ) f ( xو ) g ( xنام گذاری
شوند ،رابطه ( )2به صورت معادالت ( )3ساده میشود .همچنین زمان
پاشش سوخت در هر سیکل ،بر حسب فلوی هوای ورودی سیلندر و دور
موتور بدست میآید که در رابطه ()4آورده شده است .درمعادالت زیر اعداد
ثابت به صورت حروف کوچک نشان داده شده است[8].

جهت تست ابزار توسعه یافته ،بخشی از الگوریتم کنترلی سامانه کنترل
موتور خودرو که در آن فلوی هوای ورودی سیلندر و زمان پاشش سوخت
در هر سیکل ،براساس دور موتور و فشار منیفولد هوای ورودی محاسبه
میشود ،انتخاب شده است .در الگوریتمهای کنترلی موتور خودرو
معموال به منظور کاهش تعداد محاسبات و نیز امکان کالیبراسیون
پارامترهای مدل برای سامانه های مختلف ،به جای استفاده از روابط ریاضی
و فرمول ها از جداول کالیبراسیون ) (lookup tableاستفاده می شود.

()3

()4

if N  0
if N  0

N
y( N )  
1

)) ( MAP _ MES * a * f ( N )  b * g ( N
) y( N

MAF 

TI _ CYL  c * MAF * d * MAF  e * N  i * MAF * N  k 

در شکل ( )2نمای مدل طراحی شده از روابط باال ،در نرمافزار
سیمولینک متلب به همراه بالکهای ورودی و خروجی ایجاد شده ،نمایش
داده شده است.

به منظور محاسبه فلوی هوای ورودی به سیلندر ،از رابطه ( )1استفاده
میشود که بر اساس آن مقدار فلوی هوای ورودی به داخل سیلندر بر
حسب فشار هوای ورودی ،دور موتور ودمای هوا بدست میآید .همچنین

مقدار آن وابسته به ضریب بازدهی حجمی موتور   vمی باشد که بیان-
کننده نسبت حجم واقعی سیال جابجا شده به حجم ناشی از جابجایی
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شکل(.)3مقادیر ورودی اعمال شده به پردازنده براساس مقادیر نمونه های واقعی

شکل(.)2طرح شبیهسازی شده در متلب

در شکل ( )4و( )1مقادیر مربوط به دو پارامتر خروجی کنترل کننده
نشان داده شده است ،که در هر کدام منحنی مدل شبیهسازی شده در متلب
با خط پر و همچنین  40نمونه گرفته شده از پردازنده رسم شده اند.

هر یک از بلوکهای ورودی وخروجی شکل فوق دارای یک پنجره
تنظیمات است که با دوبار کلیک کردن بر روی بالک نمایان می شود و می
توان یک پایهی پردازنده را به عنوان پین ورودی ویا خروجی مورد نظر به آن
منسوب کرد .به طور مثال همانطور که در شکل مشاهده میشود بالک
ورودی آنالوگی که جهت پارامتر دور موتور( )Nقرار داده شده است دارای
تنظیماتی  25:I_AN08_5Vاست که به معنی هشتمین ورودی آنالوگ و
بیست و پنجمین پایه پردازنده که دارای حداکثر ولتاژ  1ولت میباشد،
خواهد بود.
بالک تولید کننده پالس  PWMخروجی ایجاد شده ،دارای دو ورودی
می باشد یکی جهت تعیین پریود زمانی آن ودیگری زمان یک بودن پالس
را بر حسب میکرو ثانیه تعیین می کند ،خروجی دوم از بلوک محاسبه
پارامترهای هدف (فلوی هوای ورودی و یا زمان پاشش انژکتور ) گرفته شده
است.

شکل( .)4شکل موج مدل شبیهسازی شده و آزمایش شده از پارامترMAF

 -4تست
پس از شبیهسازی و تولید کد توسط متلب و همچنین کامپایل و
برنامهریزی آن توسط نرمافزار  CodeWarriorبر روی پردازنده ،عملکرد
کنترل کننده مورد تست قرار گرفت و نتایج با مقادیر شبیهسازی شده در
محیط سیمولینک متلب مقایسه شد.
جهت تست الگوریتم کنترلی پیادهسازی شده در محیط سیمولینک
متلب ،از پارامتر های ورودی واقعی که در مدت زمان دوازده ثانیهی بعد از
استارت موتور خودرو نمونه گیری شده اند ،استفاده شده است .این داده ها،
شامل دور موتور و فشار منیفولد توسط ابزار نمونه گیری  INCAو با استفاده
از پروتکل اندازه گیری روی پورت  ،CANنمونه برداری شده اند .با توجه
به اینکه دمای هوای ورودی در بازه زمانی کوتاه ثابت است ،در این تحلیل
نیز مقدار آن ثابت فرض شده و به عنوان ورودی مدل استفاده نشده است.
جهت تست کد تولید شده بر روی پردازنده نیز از چهل نمونه از این دادههای
واقعی استفاده گردید .در شکل ( )3نقاط تست شده دو پارامتر ورودی N
و  MAP_MESبه طور هم زمان نمایش داده شده است.

شکل( .)1شکل موج مدل شبیهسازی شده و آزمایش شده از پارامترTI_CYL

جهت محاسبه خطا ،میانگین درصد خطای چهل نمونه گرفته شده
برای دو پارامتر محاسبه شده است که مقادیر آن برای پارامتر  MAFبرابر
 %1.49و پارامتر  TI_CYLبرابر با  %1.41خواهد بود که نشان دهنده
نتیجه قابل قبول خروجی پردازنده می باشد .خطای ایجاد شده را میتوان
به تبدیل مقیاس اعداد محاسبه شده از  floating pointبه  fixed pointو
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چکیده -در ایى هقاله ،با بهزهگیزی اس کىک پذیزی پتايظیل
ػیمیایی گزافى ،دو گیت هًطقی پالطمىيی  ANDو  ORبا فزکايض
کاری  6 THzپیؼًهاد ػذه اطت .پتايظیل ػیمیایی الیه گزافى قزار
گزفته بز روی ایى دو طاختار اس طزیق اعمال بایاص الکتز یکی کًتزل
هیػىد .با ایى رهیافت ،ضز یب هذایت و دريتیجه بخؼهای حقیقی
و هىهىهی ضز یب ػکظت هىثز طاختار تغییز هی کًًذ .بذیى وطیله
طىل ايتؼار هىج پالطمىيی دروو هىجبز پالطمىيی کًتزل هیػىد.
يتایج عذدی بذطت آهذه اس ػبیه طاسیهای طه بعذی با روع
الماو هحذود يؼاو هیدهذ که چهار حالت هًطقی ایى افشارهها در
هقایظه با کارهای ايجام ػذه ،دارای هؼخصه هطلىبتزی ايذ .بیؼیًه
ابعاد گیتهای پالطمىيی  ANDو  ORبهتزتیب بیغ اس  2/7و
 1/6هزتبه اس طىل هىج ورودی کىچکتز و تىاو هصزفی آوها کن
اطت.

با اعتفاده اص هضایای يايى پالعمىيی هبتًی بش گشافى هی تىاو افضاسه هایی
پالعمىيی عشاحی کشد که لابلیت هدتمغ عاصی با ادوات الکتشويیکی دس
یک تشاؽه سا داؽته باؽًذ .دس والغ هؾکل بضسگ بىدو افضاسه های اپتیکی دس
همایغه با همتاهای الکتشويیکی خىد و ػذم اهکاو هدتمغ عاصی با ادوات
الکتشويیکی باػث هحشوم هايذو اص هضیت عشػت باالی ايتمال اعالػات
اپتیک دس هذاسهای هدتمغ الکتشويیکی ؽذه اعت .پالعمىيی هبتًی بش
گشافى با هضایای تىأم عشػت ايتمال اعالػات يضدیک به اپتیک و فؾشدگی
ابؼاد دس حذ افضاه های الکتشويیکی هی تىايذ خال بیى الکتشويیک و
فىتىيیک سا پش کًذ[ .]11به تاصگی عىئیچ پالعمىيی هبتًی بش گشافى پیؾًهاد
ؽذه اعت[ .]12دس ایى هماله عاختاس های خذیذ گیت های پالعمىيی
 ORو  ANDهبتًی بش گشافى با بهشه گیشی اص ایذه ای هؾابه ،پیؾًهاد داده
ؽذه اعت.

کلمات کلیدی– گزافى ،پالطمىيی ،گیت هًطقی  ،ORگیت
هًطقی .AND

 -2تئىسی و فیضیک حاکن
پشوفایل تىصیغ هیذاو الکتشیکی دس عاختاس پیؾًهادی با حل هؼادله

 -1همذهه

هاکغىل

گغتشه فشکايغی تشاهشتض به دلیل کاسبشدهای گىياگىو اص خمله :هخابشات،
تقىیشبشداسی ،حغگشها و ...هىسد تىخه هحمماو عشاعش خهاو لشاس
داسد[ .]3-1دس بغیاسی اص هىاسد به هیضاو هحقىسؽذگی بیؾتشی بشای هىج
تشاهشتض يیاص اعت .بشای هثال دس تقىیشبشداسی ،سصولىؽى باالتش تقىیش
اهمیت خافی داسد[ .]4بهشه بشدو اص خىاؿ غیشخغی هىج تشاهشتض هثال
دیگشی اص کاسبشد اهمیت تحذیذ بیؾتش هىج تشاهشتض اعت[ 5و  .]6ػلن
پالعمىيی ؽاخه ػلمی يىیذبخؾی بشای سعیذو به ایى هذف اعت .دس
حىصه تشاهشتض فلض لابلیت حمل پالعمىو های عغحی سا يذاسد .دس عال
های اخیش ثابت ؽذ که گشافى دس حىصه تشاهشتض هی تىايذ به خىبی پزیشای
پالعمىو های عغحی باؽذ و با تلفات پائیًی آيها سا ايتؾاس دهذ[.]11-7
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 r ( E)  k0  r  j  0  E  0
1

2

بشای لغبؼ  TMو دس عه بؼذ بذعت هی آیذ ،دس فىستی که μ0 ،ε0و k0

به تشتیب همادیش ضشیب گزسدهی ،يفىرپزیشی و ػذد هىج دس فضای آصاد
هغتًذ σ ،εr .و ωيیض به تشتیب ضشیب گزسدهی يغبی ،هذایت يىسی
گشافى و فشکايظ صاویه ای هغتًذ .هذایت يىسی گشافى اص فشهىل کىبى
هغابك صیش بذعت هی آیذ[.]13
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که  ω ،T ،kB ،e ،ħ ، jو  τبه تشتیب واحذ هىهىهی ،ضشیب کاهؼ یافته

بش بغتش عیلیکا با ضخاهت  ،111nmالیه يؾايی ؽذه ايذ .بلىک وسودی با

پاليک ،باس الکتشوو ،ثابت بىلتضهى ،دها ،فشکايظ صاویه ای و صهاو واهلؼ

عىل  L1 =915nmبه هًظىس تحشیک پالعمىو های عغحی و ایداد هىج

دسوو بايذی اعت .بؼالوه  μcپتايغیل ؽیمیایی گشافى اعت که با اػمال

پالعمىيی وسودی بشای بلىک دوم که هماو گیت هًغمی پالعمىيی AND

بایاط الکتشیکی تغییش هی کًذ[،]13

اعت ،اعتفاده هی ؽىد .عاختاس تىسی الیه  31nmعال با ؽیاسهای

()3

1/2
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) EF (V



 9/15nmدس دو عشف آو که تىعظ الیه اکغیذ يؾايذه ؽذه دس باالی عال

c

پش ؽذه ايذ ،تهییح پالعمىو های عغحی دس بلىک وسودی سا همکى هی
عاصد (همايًذ هشخغ [ .)]12تابؼ هىج  6THzبا لغبؼ  TMدس خهت z

که  Vولتاژ اػمالی VDirac = 0.8 V ،ولتاژ آفغت ياؽی اص ياخافی
عبیؼی vF = 9×105 m/s ،عشػت فشهی فشهیىو های دیشاک دس گشافى و
 a0 = 9×1016 m-2V-1اص هذل تک خاصيه تخمیى صده ؽذه اعت[.]14
الصم به رکش اعت که اص همذاس هذایت يىسی بیى بايذی گشافى دس همابل
همذاس دسوو بايذی ایى پاساهتش فشف يظش ؽذه اعت که ایى فشك
فحیحی دس هحذوده فشکايغی  1/1تا  11تشاهشتض اعت[ .]15ػالوه بش ایى،
ثابت دی الکتشیک هىثش الیه گشافى با ضخاهت ∆ با سابغه صیش هذل هی
ؽىد[:]8
()4

(به فىست ػمىدی) به عغح صیشیى ایى بلىک هىخب تحشیک پالعمىو
های عغحی دس فقل هؾتشک الیه گشافى  /اکغیذ دس باالی ایى بلىک هی
گشدد .ضخاهت الیه عیلیکا که دس صیش گشافى لشاس داسد  21nmاعت.
بلىک 2ؽاهل یک هىخبش هغتمین با عىل  L2=19L1اعت.

   0  Im     +j Re   

با تغییش پتايغیل ؽیمیایی گشافى ضشیب هذایت يىسی و دس يتیده ضشیب
دیالکتشیک هىثش آو تغییش هی کًذ .ایى تغییشات عبب تغییش دس ضشیب
ؽکغت هىثش عاختاس هىخبش و دسيتیده تغییش ايذاصه عىل ايتؾاس هىج
پالعمىيی دس عاختاس هیؽىد .دس هشخغ [ ]12يؾاو داده ؽذه اعت که
چگىيه اص ایى هکايیضم هی تىاو بشای عشاحی یک عىییچ پالعمىيی بهشه
بشد .دس ایى هماله يؾاو داده این ايذاصه بهیًه پتايغیل ؽیمیایی گشافى
 111 meVيغبت به همذاس گضاسػ ؽذه دس هشخغ [ ]12بیؾتش اعت و
هًدش به افضایؼ عىل ايتؾاس اهىاج پالعمىيی دس عاختاس هی ؽىد .ایى
عىل ايتؾاس بلًذتش هی تىايذ حالت  1هًغمی افضاسه دیدیتال سا به خىبی
تأهیى کًذ .با بهشه گیشی اص ایى سهیافت ،گیت های دیدیتال  ANDو OR
پالعمىيی سا با هؾخقات بغیاس هًاعب عشاحی کشدهاین.

ػکل :1ػمای گیت هًطقی پالطمىيی ( ANDيظبت ابعاد رعایت يؼذه اطت).

ؽمای يحىه ايتؾاس هىج پالعمىيی دس ياحیه اکغیذ خذاکًًذه گشافى و
عال دس ؽکل  1يمایؼ داده ؽذه اعت .ػملکشد افضاسه به ایى فىست اعت
که ايذاصه پتايغیل ؽیمیایی بلىک  1دس  311 meVثابت هی ؽىد .بؼذ اص
تهییح پالعمىو های عغحی دس ایى بلىک ،ايتؾاس پالعمىو های عغحی
دس بلىک  2به عىل  ،L2=19 L1تىعظ پتايغیل ؽیمیایی الیه گشافى سوی
آو بلىک کًتشل هیؽىد .ایى الیه گشافى به دوياحیه با عىل های9L1
(وسودی  1گیت)و ( 10L1وسودی  2گیت) تمغین هیکًین .پتايغیل
ؽیمیایی وسودیهای  1و  2سا به تشتیب با ولتاژهای  V1و  V2کًتشل
هیکًین ،به گىيهای که ايذاصهی هشیک اص ایى دو پتايغیل ؽیمیایی بشابش با
ففش (هؼادل هًغك  )1یا ( 311 meVهؼادل هًغك  )1ؽىد.

 -3بحث و يتایح ؽبیه عاصی
به اصای همادیش هختلف پتايغیل ؽیمیایی گشافى ،تىصیغ هیذاو پالعمىو
های عغحی دس عىل گیت های هًغمی سا با اعتفاده اص سوػ ؽبیه عاصی
الماو هحذود و با فشك  T = 300 Kو  ، τ = 0.5 psؽبیه عاصی کشده
این .ؽشایظ هشصی دس ففحات کًاسی عاختاس ( x-zو  ،PML )y-zو الیه

ػکل :2يمای باال اس پزوفایل هیذاو الکتزیکی در ياحیه اکظیذ جذاکًًذه گزافى و

عال ،هادی الکتشیکی کاهل( )PECدس يظش گشفته ؽذه اعت.

طال ی گیت هًطقی پالطمىيی .AND

 1-3گیت هًغمی پالعمىيی : AND

پشوفایل هیذاو الکتشیکی دس ياحیه اکغیذ خذاکًًذه گشافى و عال دس
عىل افضاسه ،دس ؽکل  2يمایؼ داده ؽذه اعت .خغىط عیاه سيگ ػمىدی
عه ياحیه هختلف افضاسه سا اص یکذیگش خذا کشده ايذ .همايگىيه که دس ؽکل
 2هؾخـ اعت تًها صهايیکه پتايغیل ؽیمیایی الیه گشافى دس هش دو

يمای عه بؼذی گیت هًغمی پالعمىيی  ANDدس ؽکل  1يؾاو داده ؽذه
اعت  .ایى عاختاس ؽاهل دو بلىک به هن چغبیذه با ػشك  4/5μmاعت
که ؽاهل يايى الیه های عايذویچ ؽذه ای اص گشافى /عیلیکا /عال اعت که
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وسودی گیت دس بلىک  2بشابش با ( 311meVهًغك  )1باؽذ ،هىج
پالعمىيی به ايتهای عاختاس هیسعذ .ایى حالت هؼادل هًغك AND
اعت .عه حالت دیگش اص گیت هًغمی  ANDدس ؽکل  2يؾاو داده ؽذه
اعت .همايغىس که واضح اعت دس ایى حالت ها ايذاصه هیذاو الکتشیکی
دس دس گاه خشوخی تمشیبا ففش اعت.

ػکل :4هًحًی هیذاو الکتزیکی در چهار حالت هًطقی گیت .AND

با اعتفاده اص ؽبیه عاصی با سوػ الماو هحذود ،هیضاو ػبىس پالعمىو
های عغحی سا به دعت آوسده و دس خذول  1گضاسػ کشده این .همايگىيه
که دس خذول  1هؾخـ اعت ،کمیًه همذاس ػبى دس هیاو چهاس حالت
 % 1/1146هی باؽذ .اص عشفی بیؾیًه همذاس يیض  %92/44اعت .دس دو
حالت دیگش يیض که افضاسه دس حالت خاهىػ اعت ،همذاس ػبىس % 1/1642
و  % 1/35اعت .ػملکشد هًاعب افضاسه اص تفاوت چؾمگیش هیضاو ػبىس
بیى حالت های خاهىػ و سوؽى آؽکاس اعت .بًابشایى گیت هًغمی
پالعمىيی  ANDهبتًی بش گشافى با ابؼادی کمتش اص عىل هىج 51μm
وسودی عشاحی ؽذ که يه تًها هذ پالعمىيی سا دس  21nmهحقىس هی کًذ
بلکه با هیضاو ػبىس باالتش اص  %92به خشوخی هی سعذ.

ػکل :3هًحًی طىل ايتؼار هىجبز بز حظب پتايظیل ػیمیایی گزافى.

ػلت ايتخاب پتايغیل های ؽیمیایی گشافى دس حالت های هًغمی  1و
 1با اعتفاده اص يمىداس عىل ايتؾاس عاختاس که دس ؽکل  3آهذه ،تىضیح
داده ؽذه اعت .همايگىيه اص ایى ؽکل پیذا اعت ،کمیًه ( )2/123 μmو
بیؾیًه ( )92/53 μmعىل ايتؾاس ،به تشتیب ،به اصای پتايغیلهای
ؽیمیایی ( 1هًغك  )1و ( 311meVهًغك  )1حافل ؽذه اعت .بهعىس
کلی ،عىل ايتؾاس پالعمىوهای عغحی با سابغه صیش تؼشیف هیؽىد
()5

LSPs   k0 Im(n)

1

خذول :1

که  k0=2π/λ0ػذد هىج دس فضای آصاد و  λ0عىل هىج هتًاظش اعت .اص

هیشاو عبىر پالطمىو های ططحی در چهار حالت هًطقی گیت
.AND

عشفی ) Im(nيؾاو دهًذه لغمت هىهىهی ضشیب ؽکغت هىثش عاختاس

هقذار عبىر ()%

حالت هًغمی
خشوخی

حالت هًغمی
وسودی

بشابش عىل ايتؾاس پالعمىوهای عغحی دس حالت ففش هًغمی اعت

1/1146

1

11

() )L2 > 8 LSP(0بًابشایى ،پالعمىوهای عغحی تا دس حالت هًغمی

1/1642

1

11

1/35

1

11

92/44

1

11

اعت .عىل گیت هًغمی پیؾًهادی ( )L2=17/385 μmبضسگتش اص هؾت

( )1 1دس هغیش خىد کاهال تلف ؽذه به دسگاه خشوخی يمیسعذ .اها اص
عشف دیگش عىل ايتؾاس حالت  311meVبضسگتش اص پًح بشابش عىل ایى
گیت اعت (  .)LSP(300)> 5 L2بًابشایى ،دس حالت هًغك ()1 1
پالعمىو های عغحی با کمتشیى تلفات به دسگاه خشوخی هی سعًذ.
پشوفایل هیذاو الکتشیکی دسچهاس حالت گیت هًغمی دس ؽکل 4
يؾاو داده ؽذه اعت .همايغىس که دس ؽکل  4هؾخـ اعت دس حالت
هًغمی 11وسودی ،پالعمىو های عغحی بذوو افت هحغىط هیذاو
الکتشیکی دس عىل افضاسه ايتؾاس هی یابًذ ،دس عه حالت دیگش  11 ،11و 11
داهًه هیذاو الکتشیکی هىج پالعمىيی به عشػت کاهؼ هی یابذ و
خشوخی دس هًغك  1لشاس هی گیشد.

 2-3گیت هًغمی پالعمىيی : OR
ؽمای عه بؼذی عاختاس گیت هًغمی پالعمىيی  ORدس ؽکل 5يؾاو داده
ؽذه اعت .ایى عاختاس يیض ؽبیه گیت هًغمی  ANDاص دو بلىک به هن
چغبیذه تؾکیل ؽذه اعت اها ػشك افضاسه ایى باس  8 μmاعت .اص عشفی
عاختاس الیه ای و ضخاهت الیه ها يیض همچىو عاختاس گزؽته اعت.
بلىک  1دس لغمت لبل بقىست کاهل تىضیح داده ؽذ .بلىک  2ؽاهل یک
هىخبش هغتمین با عىل  L2 = 3L1و دو باصو با صاویه  21°و عىل
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حالت  % 73/13هی باؽذ .اص عشفی کمیًه همذاس يیض  % 1/1143اعت.
دس دو حالت دیگش يیض که افضاسه دس حالت سوؽى اعت ،همذاس ػبىس % 31
اعت .کاهؼ هیضاو ػبىس دس حالت های هًغمی  1 1و  1 1به دلیل هیضاو
ايشژی تلف ؽذه دس باصویی اعت که دس هًغك  1لشاس داسد .بًابشایى گیت
هًغمی  ORيیض با هؾخقات هغلىبی عشاحی ؽذه اعت.

 L3+L4+L5که  L3 = L4 = L5 = 6L1اعت .هىخبش هغتمین دیگشی
بشای خشوخی با عىل  L6= 11L1دس ايتهای گیت لشاس داسد.

یکی اص هؼیاسهای عًدؼ افضاسه های دیدیتال ،پاساهتش ػمك
هذوالعیىو اعت که بقىست سابغه ( )6تؼشیف هی گشدد:
ػکل :5ػمای گیت هًطقی پالطمىيی OR

TON  TOFF
TON

()6

هًغك  ORسا با هکايیضم عىئیچ صيی دس دو باصوی افضاسه ایداد کشده این.
گشافى دس يىاحی بلىک1و هىخبشهای هغتمین وسودی و خشوخی بلىک2
همذاس ثابت  311 meVدس يظش گشفته ؽذه اعت .آيگاه با تغییش پتايغیل
ؽیمیایی هش کذام اص باصوها دس دو حالت  1و  1هًغمی ،چهاس حالت هًغمی
خشوخی افضاسه عشاحی ؽذه اعت .به ؽکلی که الیه گشافى هش کذام اص باصوها
اگش دس حالت  1هًغمی باؽذ ،هغیشی به عمت دسگاه خشوخی بشای
پالعمىو های عغحی ایداد هی کًذ.

MD 

که  Tmaxو  Tminبه تشتیب بیؾیًه همذاس ػبىس دس حالت سوؽى افضاسه و کمیًه
همذاس ػبىس دس حالت خاهىػ هغتًذ .بشای گیت های هًغمی پالعمىيی
 ANDو  ORعبك همادیش ػبىس گضاسػ ؽذه ،همذاس ػمك هذوالعیىو
بضسگتش اص  %99بذعت هی آیذ .ایى همادیش يؾاو هی دهًذ که حالت های
سوؽى و خاهىػ افضاسه ها به حالت ایذه آل یک افضاسه دیدیتال يضدیک
هغتًذ .همادیش رکش ؽذه دس همایغه با آخشیى کاسهای ايدام ؽذه عبك هماله

پشوفایل هیذاو الکتشیکی دس ياحیه اکغیذ خذاکًًذه گشافى و عال دس
عىل افضاسه دس ؽکل  6يمایؼ داده ؽذه اعت .همايگىيه که دس ؽکل 6
هؾخـ اعت ،الیه گشافى هش کذام اص باصوهای افضاسه اگش داسای پتايغیل
ؽیمیایی  311 meVباؽذ ،خشوخی افضاسه دس حالت سوؽى لشاس هی گیشد
که ایى يمایايگش هًغك  ORاعت.

هشوسی عال  ،]16[ 2113ػمك هذوالعیىو بضسگتشی بشای هکايیضم عىئیچ
صيی سا اص خىد يؾاو هی دهًذ .دس ایى گضاسػ بیؾتشیى همذاس گضاسػ ؽذه
بشای عىئیچ يىع تمام يىسی  Metamaterial/GaAsبىده که هیضاو %81
بىده اعت .اص عشفی باالتشیى هیضاو ػمك هذوالعیىو بشای عىئیچ های اص
يىع الکتشیکی -اپتیکی %59 ،گضاسػ ؽذه اعت .الصم به رکش اعت که
هکايیضم هذوالعیىو و عىئیچیًگ افضاسه های عشاحی ؽذه ؽبیه يغل
عىئیچ های الکتشیکی -اپتیکی اعت با ایى تفاوت که به خای عیگًال
حاهل اپتیکی اص عیگًال پالعمىيی اعتفاده هی گشدد که عشػت ايتمال
اعالػات باالتشی داسد و اص عشفی لابلیت تحذیذ ؽذو دس ابؼاد کىچکتشی
سا يیض بشخىسداس اعت.

ػکل :6يمای باالی پزوفایل هیذاو الکتزیکی در ياحیه اکظیذ س یز گزافى بزای گیت
هًطقی پالطمىيی .OR
خذول :2

 -4يتیدهگیشی

هیشاو عبىر پالطمىو های ططحی در چهار حالت هًطقی گیت .OR

دسایى هماله ،يتایچ عشاحی و ؽبیهعاصی عه بؼذی گیت های هًغمی

هقذار عبىر ()%

حالت هًغمی
خشوخی

حالت هًغمی
وسودی

1/1143

1

11

که بهاصای پتايغیل ؽیمیایی گشافى بشابش با  ،311 meVحالت سوؽى با

31

1

11

ضشیب ػبىس بضسگتش اص  %92بشای گیت  ANDو بضسگتش اص  %73بشای

31

1

11

73/13

1

11

پالعمىيی  ANDو  ORبا ابؼاد صیش عىل هىج تشاهشتض تابؾی و تىاو
هقشفی پاییى اسائه ؽذه اعت .ایى افضاسهها به گىيه ای عشاحی ؽذه اعت

گیت  ORحافل ؽذه اعت .ايذاصه ػمك هذوالعیىو بشای هش دو افضاسه
عشاحی ؽذه بیؾتش اص يتیده حافل اص دیگش کاسهای ايدام گشفته دس حىصه
فشکايغی تشاهشتض اعت .ؽبیهعاصی ها به فىست عه بؼذی ايدام ؽذه
اعت .اص عشفی ،همادیش دس يظش گشفته ؽذه بشای پاساهتشهای هختلف اص
خمله صهاو واهلؼ دسوو بايذی گشافى ،دها و ضخاهت الیه ها با اعتًاد به

هیضاو ػبىس پالعمىو های عغحی دس اهتذاد گیت هًغمی پالعمىيی
 ORدس خذول  2يؾاو داده ؽذه اعت .بیؾیًه همذاس ػبىس دس هیاو چهاس

گضاسػ های تدشبی اعت .بًابشایى عاختاسهای پیؾًهادی با هؾخقات
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یک المان تاخیر خطی با رنج ولتاژ ورودی تمام مقیاس
1و2

سوده ابراهیمی  ،1مهدی صابری

گروه مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهدsudeh.ebrahimi@gmail.com ،

چکیده -المانهای تاخیر یکی از اجزای اصلی در بسیاری از
مدارات مبتنی بر زمان از جمله مبدلهای آنالوگ به دیجیتال حوزه
زمان میباشند .از مهمتر ین ویژگیهای یک المان تاخیر ،خطیبودن
مشخصه ولتاژ– تاخیر آن میباشدکه هرچه این مشخصه خطیتر
باشد نسبت سیگنال به نویز مدار افزایش مییابد .در این مقاله ،یک
المان تاخیر جدید ارائه شده است که نه تنها مشخصه ولتاژ– تاخیر
آن در حد بسیار زیادی خطی شده است ،بلکه تمام رنج ولتاژ
ورودی از صفر تا منبع تغذیه ( )VDDرا نیز پوشش میدهد .نتایج
شبیهسازی حاصل از پیادهسازی یک مبدل آنالوگ به دیجیتال با رنج
ورودی تمام مقیاس مبتنی بر زمان در تکنولوژی  0.18µmبا استفاده
از المان تاخیر پیشنهادی نشان میدهد که مقدار THDخروجی مبدل
برابر  33dBمیباشد که بیانگر کارایی ساختار پیشنهادی است.
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کلمات کلیدی– المان تاخیر ،مبدل آنالوگ به دیجیتال مبتنی بر

شکل  :1الف) اصول کلی مبدل آنالوگ به دیجیتال مبتنی بر زمان .ب) اصول
کار المان تاخیر.

زمان  ،رفتار خطی

توسط یک مبدل ولتاژ به زمان ( )VTCکه به آن المان تاخیر نیز گفته می-

 -1مقدمه

شود به یک فاصله زمان (تاخیر) تبدیل میشود .سپس ،این تاخیر

پیشرفت فناوری  CMOSو میل به سمت اندازههای کوچکتر برای باال

متناسب با سیگنال ورودی ،توسط یک مبدل زمان به دیجیتال ( )TDCبه

بردن سطح مجتمعپذیری باعث کوچکتر شدن ضخامت اکسید گیت

کد دیجیتال تبدیل میگردد [ .]2چنانکه مشخص است ،عملکرد المان

ترانزیستورها و در نتیجه کاهش مقدار منبع تغذیه مدارات مجتمع شده

تاخیر تاثیر زیادی بر روی کارایی کل مبدل دارد .عموما ،در طراحی یک

است .کاهش منبع تغذیه اگر چه باعث کاهش توان مصرفی در مدارهای

المان تاخیر سعی میشود که آن المان تاخیر دارای چند ویژگی از جمله

دیجیتال میگردد ولی در مدارهای آنالوگ ،به علت کاهش سوئینگ

خطی بودن مشخصه ولتاژ-تاخیر ،پوشش تمام رنج ولتاژ ورودی ،رنج

خروجی ،منجر به کاهش کارایی مدار از قبیل سیگنال به نویز ()SNR

وسیع تاخیرخروجی و مصرف توان پایین باشد .در بین موارد فوق ،ویژگی

میگردد .لذا ،اغلب مبدلهای آنالوگ به دیجیتال ( )ADCکه معموال بر

خطی بودن المان تاخیر از اهمیت بیشتری برخوردار است .چون المان

اساس پردازش سیگنالها و مدارهای آنالوگ کار میکنند ،در تکنولوژی

تاخیر اگر در حد قابل قبولی خطی نباشد مستقیما باعث کاهش کارایی

ساخت مدارات مجتمع زیر مایکرون عمیق با یک سری محدودیتهایی

مبدل آنالوگ به دیجیتالی نهایی که المان تاخیر در آن استفاده شده است

برخورد میکنند .یکی از راههای عبور از این محدودیتها استفاده از

میشود .عالوه بر این ،افزایش رنج ورودی المان تاخیر باعث میشود که

مداراتی به نام مبدلهای آنالوگ به دیجیتال مبتنی بر زمان میباشد که در

بتوان سگینالهای ورودی با رنج بیشتری به مبدل اعمال کرد .لذا ،در این

آنها متغیرهای جریان و ولتاژ ورودی با زمان بین دو لبه باالرونده پالس

مقاله یک المان تاخیر خطی با رنج تمام مقیاس ورودی پیشنهاد شده

ساعت جایگزین میشوند و برای پردازش آنها میتوان از مدارات

است.

دیجیتال به جای مدارات آنالوگ حجیم و پر مصرف استفاده کرد [.]1
اصول کلی عملکرد مبدلهای آنالوگ به دیجیتال حالت زمان به این

ساماندهی این مقاله به صورت زیر میباشد .در بخش 2به طور
خالصه انواع المانهای تاخیر و برخی از مشکالت آنها مرور میگردد.

صورت است که مطابق شکل  1ابتدا سیگنال آنالوگ ورودی

© ،۱۳۹۴اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان
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(الف)

(ج)

(ب )

شکل ( -2الف) نمای یک معکوس کننده و مشخصه ولتاژ-تاخیر آن( ،ب) نمای یک المان تاخیر  current starvedو مشخصه ولتاژ-تاخیر
آن (ج) نمای یک المان تاخیر  shunt capacitorو مشخصه ولتاژ-تاخیر آن [.]6

در بخش  3المان تاخیر پیشنهادی ارائه میشود .نتایج شبیهسازی که
تایید کننده کارایی ساختار پیشنهادی میباشند در بخش  4بیان خواهد
شد .در نهایت ،در بخش  5به جمعبندی مقاله اختصاص داده شده است.

ولی همچنان مشخصه تاخیر-ولتاژ آن غیرخطی است .عالوه بر این ،رنج

 -2مروری بر المانهای تاخیر

ورودی آن نیز محدود میباشد .به عبارتی ،برای مقادیر پایین ولتاژ کنترلی

دوم  ،برای بهبود زمانهای باالرونده و پایینرونده مدار استفاده میشود.
این ساختار اگر چه جریانی از منبع سیگنال کنترلی ورودی نمیکشد،

ورودی ،ولتاژ گیت ترانزیستور  M3کمتر از ولتاژ آستانه آن شده و در

همانند مدار نشان داده شده در شکل (1الف) ،سادهترین نوع المان

نتیجه مقدار تاخیر المان بیش از اندازه زیاد میشود .ساختار ارائه شده

تاخیر یک معکوسکننده میباشد که سیگنال کنترلی ورودی (یعنی )VC

در [ ]4با موازی کردن این ساختار با یک معکوس کننده ساده مقدار

به محل منبع تغذیه آن اعمال میشود [ .]4[]3به این ترتیب با تغییر ولتاژ

تاخیر زیاد در ناحیه زیر آستانه را محدود ساخته است .ولی همچنان

کنترلی ورودی زمان شارژ/دشارژ خارن بار خروجی تغییر میکند .هر

مشخصه تاخیر-ولتاژ غیرخطی و رنج ورودی نیر محدود میباشد.

چند این ساختار بسیار ساده پیادهسازی میشود ،ولی چنانکه در شکل 2

ساختار دیگر المانهای تاخیر که به المان تاخیر

نشان داده شده است مشخصه تاخیر-ولتاژ آن به شدت غیرخطی می-

Shunt capacitor

معروف میباشد [ ،]5همانند شکل (2ج) از یک ترانزیستور ( )M3به

باشد .عالوه بر این ،مقدار سطح منطقی باالی خروجی آن نیز متناسب

عنوان خازن بار استفاده میکند و مقدار جریان شارژ/دشارژ این خازن

با مقدار سیگنال کنترلی ورودی متغیر است که این متغیر بودن ولتاژ

توسط یک ترانزیستور دیگر( )M4که ولتاژ گیت آن توسط سیگنال کنترلی

خروجی باعث ایجاد مشکل در خواندن مقدار این خروجیها توسط

ورودی کنترل میشود ،تغییر میکند .در نتیجه ،مقدار تاخیر معکوس

لچهای طبقه بعد میشود .در نهایت ،باید توجه داشت که قرار دادن ولتاژ

کننده اصلی توسط ولتاژ کنترلی ورودی کنترل میشود .این ساختار نیز

ورودی به عنوان منبع تغذیه ،بار بزرگی بر روی منبع ولتاژ ورودی قرار

همانند ساختار قبل ،نه تنها مشخصه تاخیر-ولتاژ غیرخطی دارد ،بلکه

گرفته که در نتیجه باید بتواند جریان زیادی تحویل دهد.

رنج ورودی آن نیز محدود میباشد.

ساختار دیگر المانهای تاخیر ،همانند آنچه در شکل (2ب) نشان

در نهایت الزم به ذکر است که در برخی کاربردها ،به المان تاخیری

داده شده است ،به ساختارهای  Current starvedشهرت دارد [.]5

نیاز می باشد که مقدار تاخیر آن به جای کنترل با ولتاژ آنالوگ ورودی ،با

عملکرد این ساختار به این صورت است که ولتاژ کنترلی ورودی از

یک سری کدهای دیجیتال ورودی کنترل شود .برای این منظور میتوان

طریق کنترل اندازه جریان شبکه باالکش/پایینکش ،مقدار تاخیر المان

ساختار  Current starvedرا برای این هدف اصالح کرد [ .]7به عبارتی،

(زمان شارژ/دشارژ شدن خازن بار) را کنترل میکند .معکوس کننده طبقه
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ولتاژ آستانه ،تاخیر همچنان کاهش یابد (مشخصه تاخیر -ولتاژ یکنوا
باشد) ولتاژ کنترلی ورودی از طریق ترانزیستورهای  M7و  M8به
ترانزیستور  M6اعمال میشود .باید توجه داشت که از آنجا که  M8در
ناحیه ترایود میباشد و در نتیجه به عنوان یک مقاومت عمل میکند ،با
کاهش ولتاژ کنترلی ورودی مقدار ولتاژ گیت  M6باالتر رفته و در نتیجه
جریان آن کمتر میگردد که این باعث یکنوا شدن مشخصه تاخیر-ولتاژ
میگردد.
 -4نتایج شبیهسازی
به منظور بررسی میزان کارایی المان تاخیر پیشنهادی ،این ساختار در
تکنولوژی  0.18µmپیادهسازی و شبیهسازی شده است .از آنجا که

شکل  :3نمای المان تاخیر پیشنهادی.

عالوه بر خطی بودن و داشتن رنج ورودی وسیع ،میزان حساسیت
المانهای تاخیر به تغییرات دما و پراسس نیز بسیار مهم است ،در شکل 4

میتوان به جای ترانزیستور  ،M3آرایهای از ترانزیستورها که اندازه آنها به

نتایج شبیهسازی مقدار تاخیر بر حسب مقدار ولتاژ کنترلی ورودی برای

صورت دودویی وزندهی شدهاند را قرار داد و گیت آنها را به وسیله کد

گوشه های مختلف دما و پراسس نشان داده شده است .همانطور که دیده

دیجیتال ورودی به زمین یا  VDDوصل کرد [.]7
 -3المان تاخیر پیشنهادی

45
40

چنانکه در بخش قبل بحث شد ،اگر چه ساختارهای زیادی برای

35

SS: R² = 0.9924
TT: R² = 0.9936
FF: R² = 0.9920

پیادهسازی المانهای تاخیر ارائه شده است ،ولی هنوز رفتار غیرخطی و

25

بخش یک المان تاخیر خطی با رنج ورودی تمام مقیاس پیشنهاد می

20

شود .شماتیک ساختار پیشنهادی در شکل  3نشان داده شده است .ایده

15

)(ns

رنج محدود ورودی از مهمترین مشکالت آنها میباشد .لذا ،در این

30

10

اصلی در طراحی المان تاخیر پیشنهادی از آنجا نشأت میگیرد که در یک

5

المان تاخیر  ،Current starvedبه علت خاموش شدن ترانزیستور  M3در

1.8

ولتاژهای ورودی زیر ولتاژ آستانه ،مقدار تاخیر المان برای این سطوح

1.4
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0.2

0

0

) (V

ولتاژ به شدت زیاد و در نتیجه غیرخطی میشود .لذا ،در مدار پیشنهادی

(الف)

ترانزیستور  M4به صورت موازی با ترانزیستور  M3قرار گرفته به نحوی که

45

T=80oC
T=27oC
T=0oC

در ولتاژهای زیر آستانه که ترانزیستور  M3روشن نیست با جریان عبوری
از این ترانزیستور مقدار تاخیر معکوس کننده اصلی را کنترل و در نتیجه

40
35
R² = 0.9811

مشخصه تاخیر-ولتاژ را متعادل سازد .برای آنکه بتوان جریان این

30

R² = 0.9929
R² = 0.9959

20

سیگنال کنترل ورودی به یک ترانزیستور نوع  )M6( pاعمال شده و

15

جریان آن را کنترل میکند .این جریان توسط یک آینه جریان به به

10

ترانزیستور  M4اعمال میگردد .مشکلی که در این حالت وجود دارد آن

5

است که برخالف ترانزیستورهای نوع  nکه جریان آنها با افزایش ولتاژ

1.8
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0.2

0

)(ns

ترانزیستور ( )M4را با ولتاژهای ورودی زیر ولتاژ آستانه کنترل کرد،

25

0

) (V

گیت افزایش یافته و در نتیجه تاخیر مدار کاهش مییابد ،در ترانزیستور

(ب)

افزایش مییابد .لذا ،برای آنکه با کاهش ولتاژ ورودی برای مقادیر زیر

شکل  :4مقدار تاخیر بر حسب ولتاژ کنترلی ورودی در المان تاخیر پیشنهادی
(الف) برای گوشه های مختلف پراسس( .ب) برای مقادیر مختلف دما.

های نوع  pبا افزایش ولتاژ گیت ،جریان ترانزیستور کم و در نتیجه تاخیر

۶۶

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

2

1.5

مراجع.:
P. Mroszczyk and P. Dudek, "Tunable CMOS delay gate with
improved matching properties", IEEE Trans. Circuits Syst. I, vol.
61, no. 9 pp. 2586 – 2595, 2014.
A. R. Macpherson, K. A. Townsend, and J. W. Haslett, ”A 5GS/s
voltage-to-time converter in 90nm CMOS,” in Proc. of 4th
European
Microwave
Integrated
Circuits
Conference
(EuMIC’09), pp. 254–257, 2009.
M. Moazedi "A delay-locked-loop with a quasi-linear modified
& differential delay element", International Journal of Scientific
Engineering Research, vol. 4, no. 1, Jan. 2013
H. Farkhani, M. Maymandi-Nejad, and M. Sachdev "A fully
"digital ADC using a new delay element with enhanced linearity
International Symposium on Circuits and Systems, 2008. ISCAS
2008
W. Kolodziejski , S. Kuta, and J. Jasielski "Current controlled
delay line elements' improvement study",
ICSES 2012,
Wroclaw, pp.1 -4 , 2012.
G. Jovanovica and M. Stojcev, “Linear Current Starved Delay
Element”, International Scientific Conference on Information
Communication and Energy Systems and Technologies (ICEST),
Nis, Serbia and Montenegro, Jun. 2005.
M. Maymandi-Nejad and M. Sachdev, “A digitally programmable
delay element: design and analysis,” IEEE Transactions on Very
Large Scale Integration (VLSI) Systems, vol. 11, no 5, pp.871-878,
Oct. 2003.

1

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

)(ns

0.5

0

)(V

شکل  :5مقدار انحراف معیار تاخیر بر حسب ولتاژ کنترلی ورودی در المان
تاخیر پیشنهادی .نتایج مربوط به  333مورد اجرای شبیهسازی مونت کارلو می-
باشد.

میشود ،نه تنها مشخصه تاخیر-ولتاژ ساختار پیشنهادی نسبتا خطی
می باشد ،بلکه رنج ورودی آن نیز به صورت تمام مقیاس (صفر تا
 )VDD=1.8Vمیباشد .عالوه بر این با تغییر گوشههای مختلف دما و
پراسس میزان خطینگی تغییر زیادی نمیکند .به منظور بررسی میزان
خطی بودن مشخصه ولتاژ-تاخیر ساختار پیشنهادی از ضریب

تشخیص( )R2مربوط به رگرسیون خطی استفاده شده است که مقدار آن
برای گوشه پراسس  TTو دمای  27oCبرابر با  0.9936میباشد .الزم
به ذکر است که همچنان که در شکل  4نیز مشاهده میشود ،عمده رفتار
غیرخطی المان تاخیر پیشنهادی مربوط به دو قسمت ابتدایی و انتهایی
مشخصه آن میباشد ،به گونهای که اگر رنج ورودی را به  0.2Vتا 1.6V
محدود کنیم مقدار  R2برابر با  0.9989میشود که بیانگر رفتار خطی

بسیار خوب این ساختار میباشد .در نهایت به منظور بررسی اثر عدم
تطبیق بین ترانزیستورها بر رفتار ساختار پیشنهادی ،مقدار انحراف معیار
تاخیر خروجی برای ولتاژهای ورودی مختلف در شکل  5نشان داده شده
است .این نتایج مربوط به  333مورد اجرای شبیهسازی مونت-کارلو می-
باشد .چنانکه مشاهده میشود ،مقدار انحراف معیار برای کمترین و
بیشترین ولتاژ ورودی به ترتیب برابر با  5.7%و  2.4%میباشد.
الزم به ذکر است که با استفاده از المان تاخیر پیشنهادی ،یک مبدل
آنالوگ به دیجیتال حوزه زمان (شکل  1را ببینید) رنج ورودی تمام مقیاس
طراحی و شبیهسازی شده است .نتایج شبیهسازی نشان میدهد که مقدار
 THDخروجی مبدل برابر با  33dBمیباشد.
 -5نتیجه گیری
در این مقاله یک المان تاخیر جدید پیشنهاد داده شده است که نه
تنها مشخصه تاخیر– ولتاژ آن نسبت به المانهای تاخیر موجود بسیار بهتر
شده است ،بلکه رنج ولتاژ ورودی را نیز بطور کامل از صفر تا مقدار منبع
تغذیه پوشش میدهد .همچنین رنج تاخیر خوبی در محدوده  8nsتا
 34nsایجاد میکند.
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ساخت رزوناتور گرافنی براساس آشکار سازی گسیل میدانی
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چكیذه

سصويايظ سا بذعث آوسد .خىاؿ الکحشوهکايیکی گشافى ،اهکاو عاخث
افضاسه های سصوياجىسی يايىهمیاط و عًغىسهای يايى الکحشوهکايیکی
( )NEMSسا فشاهن هی کًذ.

در ایه مقاله ،برای اولیه بار ،ضاخث رزوواجىر الكحرواضحاجیكی بر
اضاش گرافه و آغكار ضازی رزوواوص بكمک گطیل میذاوی
گسارظ می غىد .در ضاخحار یادغذه غػای گرافه چىذ الیه با جىجه
به خىاؼ الكحرومكاویكی مىاضب آن بعىىان آوذ رزوواجىر مىرد
اضحفاده قرار گرفحه اضث .همچىیه با جىجه به ولحاژ آضحاوه پاییه و
چگالی جر یان باال و پایذاری الكحر یكی باالیی که واوىلىله های
کربىی در کار یردهای گطیل میذاوی داروذ ،از واوىلىله های کربىی
چىذ دیىاره بعىىان کاجذ وآغكارضاز رزوواوص اضحفاده غذه اضث.
در ضاخحار ارائه غذه واوىلىله های کربىی داخل حفره های
میكرومحری که از زدایع غیر همطاوگرد بطحر ضیلیكىوی حاصل
غذه اضث ،رغذ داده می غىد؛ بغىریكه کامال در احاعه حفره
ضیلیكىوی قرار می گیرد .جصاویر میكروضكىپ الكحرووی قرار
گرفحه صفحات گرافىی برروی حفرات میكرومحری را جاییذ می
کىذ .در اوذازه گیر یهای اوجام غذه در هىای آزاد ،با اعمال ولحاژ
 acبه رزوواجىر،گرافه در حىالی فرکاوص 22مگاهرجس به رزوواوص
درآمذه وجر یان گطیل از مقذار  1µAدر حالث پایذار به 7µA
(7برابر) می رضذ .همچىیه با جكرار آزمایع در محیظ گاز آرگىن
در فػارهای ز یر اجمطفر وباالی اجمطفر،رفحاررزوواوطی گرافه
وافسایع واگهاوی جر یان گطیل میذان ورفحار معىادار غیفث
فرکاوص رزوواوص مػاهذه گردیذ.

غكل - 1الف -غمایی از کارکرد رزوواجىر ضاخحه غذه ب -مذارالكحر یكی
معادل رزوواجىر

کلمات کلیدی – رزوواتورالکترواستاتیکی ،گرافه،واوولوله کربىی
گسیل میدان

ايذاصه گیشی سصويايظ گشافى به دوسوػ الکحشیکی یا يىسی اهکايپزیش
اعث ] .[1دسسوػ الکحشیکی با عىاس کشدو عیگًال  RFبا ولحاژ

مقذمه

وفشکايظ  fسوی ولحاژ ثابث  DCواػمال آو به ففحه گشافًی که
با جشکیب خشوجی اعپکحشوم آياالیضس با هًبغ  DCفىست هیگیشد،يهایحا یک
يیشوی الکحشواعحاجیک هطابك هؼادله ( ،)1بیى ففحات گشافى هؼلك و
بغحش وجىد خىاهذ داؽث ؛

با جىجه به خىاؿ هًاعب گشافى،اهکاو عاخث سصوياجىسهای
الکحشوهکايیکی اص ففحات گشافًی وجىدداسد که دس ایى صهیًه هطالؼات
جئىسی و ججشبی ايجام و گضاسػ ؽذه اعث ] .[1-3بشخی ففحات بطىس
هکايیکی داسای لابلیث جحشیک سصويايظ هغحًذ که هی جىاو فشکايظ
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یافحه) (PECVDايجام خىاهذ ؽذ ،بًابشایى هشکجا کاجالیغث يیکل وجىد
داؽحه باؽذ سؽذ فىست هی گیشد.بذیى جشجیب هی جىاو بکمک الیه يیکل،
هحل سؽذ يايىلىله ها سا کًحشل یا احیايا الگىدهی کشد .با جىجه به ایًکه
سؽذ يايىلىله های کشبًی دس خاسج حفشات هیکشوهحشی ياهطلىب بىده و
هايغ لشاسگیشی فحیح ففحات گشافى بش باالی حفشه ها هیؾىد ،بذيبال
حزف لغمحهایی اص يیکل که دس خاسج حفشات وجىد داسيذ هغحین .بشای
ایى هذف ابحذا يمىيه سا طبك ؽکل  2.Eبا الیه فىجىسصیغث پىؽؼ هی
دهین ،عپظ يمىيه سا بقىست هکايیکی پىلیؼ يشم داده جا باػث عایؼ و
بشداؽث سصیغث اص خاسج حفشات ؽىین (ؽکل )2.Fویا ایًکه با
عىصايذو  1يغبث به حزف فحىسصیغث اضافی الذام هی کًین (ؽکل
' .)2.Fحال با ايجام صدایؼ ؽیمیایی يیکل سا دس لغمحهایی که دس هؼشك
صدایؼ لشاس گشفحه ،هی صدایین(ؽکل  .)2.Gبذیى جشجیب بذوو ايجام
لیحىگشافی هجذد وبه عادگی هايغ سؽذ يايىلىله ها دس خاسج حفشات
خىاهین ؽذ .پظ اص بشداؽث سصیغث (ؽکل  )2.Hيمىيه آهاده سؽذ
يايىلىله ها هی گشدد .يمىيه سا دس داخل دعحگاه  PECVDلشاس داده جا جضایش
يايىهحشی يیکل ایجادؽىد .عپظ دس پالعمای گاص هیذسوژو ،يمىيه سا
بمباساو هیذسوژيی کشده جا دايه بًذی يیکل جکمیل ؽذه و آهاده سؽذ يايىلىله
ؽىد.

)(1

که

جغییشات خاصو يغبث به جغییشفافله دوعشگیث هی باؽذ.

()2
و به جشجیب ولحاژهای  DCو RFهحغیش باصهاو بکاسسفحه
و
دوعش گیث(آيذ -کاجذ) هی باؽذ .هی جىاو فشکايظ سصويايظ سا جًظین کشده
و دسيهایث ضشیب کیفیث وعایش هؾخقات الکحشوهکايیکی سا يیض بذعث
آوسد.ؽماجیک يحىه کاسکشد سصوياجىس هىسد هطالؼه وهذاسالکحشیکی هؼادل
آو با دس يظش گشفحى ظشفیث خاصيی بیى گشافى وکاجذ،Cهماوهث هىاصی آو
دس کاجذؽاهل الیه های کشوم -فافله گش -اکغیذ ،هماوهث عشی آو
ؽاهل هماوهث بغحش عیلیکىيی واجقاالت وهمچًیى هماوهث
وهمچًیى هماوهث
پیضوسصیغحايظ گشافى ياؽی اص اػمال فؾاس گاص
بقىست
جزبی ياؽی اص گاصهای داسای سادیکال آصاد همايًذ هىا
ؽماجیک دس ؽکل  1آهذه اعث .
دس ایى هماله بشای اولیى باس بشای آؽکاسعاصی سصويايظ اصخافیث
گغیل هیذاو اعحفاده ؽذه که دس عاخحاس پیؾًهادی يايىلىله های کشبًی
چًذدیىاسه سؽذ یافحه بشبغحش عیلیکىو بؼًىاو کاجذ گغیل هیذايی][4,5
ػمل هی کًًذ .اص هضیحهای ایى سصوياجىسایى اعث که عیگًال به خاطش سابطه
يمایی جشیاو -فافله] [4,5وایى هغاله که فافله آيذ -کاجذ لابل همایغه با خمؼ

غؾاء هی باؽذ،بذوو يیاص به جمىیث ،آؽکاسعاصی هی ؽىد .دسهماله حاضشسفحاس
سصوياجىسی گشافى به اصاء فشکايغهای  5MHzجا 30MHzبشسعی که يحایج
آصهایؾها  ،سصويايظ گشافى سا جاییذ يمىده اعث .
مراحل ضاخث :ؽکل  2هشاحل عاخث کاجذ حغگش پیؾًهادی سا،
بقىست ؽماجیک يؾاو هی دهذ .ابحذا ویفش عیلیغیىم( )111دس هحلىل
اعحايذاسد  RCA#1جمیض ؽذه و جىعط اجمهای فغفش آالییذه ؽذه ،عپظ
الیه اکغیذ حشاسجی به ضخاهث  100nmبشوی آو سؽذ داده هی ؽىد .الیه
 SiO2يمؼ ػایك بًذی الکحشیکی بیى آيذ و کاجذ يهایی سا خىاهذ داؽث.
عپظ ،یک الیه کشوم به ضخاهث  100nmبه سوػ جبخیش باسیکه
الکحشويی ،بشوی يمىيه الیه يؾايی هی ؽىد (ؽکل  .)2.Aالیه کشوم اهکاو
دعحشعی الکحشیکی به ففحات گشافى (بؼًىاو آيذ) سا دس عاخحاس يهایی
خىاهذ داؽ ث .همچًیى بؼًىاو يماب دس هشحله صدایؼ بغحش هىسد اعحفاده
لشاس خىاهذ گشفث .دس ایى هشحله ،الیه های کشوم و اکغیذ بقىست آسایه
ای اص حفشات با لطش حذود  7هیکشوهحش و فافله هشکض  -هشکض دس حذود 15
هیکشوهحش الگىدهی هی ؽىد(ؽکل  .)2.Bعپظ با ايجام صدایؼ ػمىدی
بغحش بشوػ صدایؼ یىو ساکحیى )، (RIEحفشاجی به ػمك حذود  2هیکشوهحش
ایجاد هی ؽىد (ؽکل  .)2.Cهمايطىس که دس ؽکل  2.Dيؾاو داده ؽذه
با الیه يؾايی يیکل بؼًىاو کاجالیغث سؽذ يايىلىله های کشبًی ،الیه ای اص
يیکل به ضخاهث  8nmداخل و خاسج حفشات الیه يؾايی هی گشدد .يکحه
ایًکه سؽذ يايىلىله ها بشوػ سعىب بخاسؽیمیایی پالعمای افضایؼ

غكل - 2غماجیک مراحل ضاخث کاجذ حطگر پیػىهادی– A .رغذ اکطیذ
حرارجی و الیه وػاوی کروم روی ضیلیكىن - Bالگىدهی وزدایع الیة اکطیذ وکروم
بصىرت آرایة حفرات  - Cزدایع عمىدی بطحر - Dالیه وػاوی ویكل - Eپىغع
دادن فىجىرزیطث روی ومىوة ر یسماغیىكاری غذه - Fپالیع مكاویكی فىجىرزیطث
از خارج حفرات '- Fروظ ضىزاوذن فىجىرزیطث از خارج حفرات - Gزدایع
کامل فىجىرزیطث از داخل حفرات - Hجػكیل جسایر ویكل در داخل حفرات - I
رغذ  CNTدرداخل حفره ها.

با وسود گاص اعحیلى دس پایاو هشحله بمباساو هیذسوژيی ،سؽذ يايىلىله
های کشبًی آغاص هی ؽىد(ؽکل .)2.I
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غكل - 3جصاویر  SEMگرفحه غذه از کاجذ در مراحل مخحلف ضاخث- A :
آرایة حفرات ریسماغیىكاری غذه  - Bرغذ مىفق وا وى لىله های عمىدی در داخل
حفرات  - Cقرار گرفحه صفحات اکطیذگرافه روی حفره ها .جصىیر داخلی ومای
وسدیک واوىلىله های عمىدی را وػان می دهذ - D .ومای وسدیكی از واوىلىله های
عمىدی رغذ داده غذه در داخل حفره ها  - E.جصىیری بسرگحر از Cقرار دادن غػای
گرافىی برروی حفره حاوی واوىلىله های کربىی .

حال با آهاده ؽذو کاجذ ،با اعحفاده اص فشآیًذ ؽیمیایی هاهشص]،[3

يغبث به آهاده عاصی ففحات اکغیذ گشافى الذام يمىده و ففحات
اکغیذ گشافى عًحض ؽذه سا بکمک فشو بشدو کاجذ دس داخل عىعپايغیىو
حافل ،بشوی يمىيه عاخحه ؽذه پخؼ هی کًین .دس يهایث پظ اص احیای
حشاسجی ففحات اکغیذ گشافى ،هذایث الکحشیکی ففحات گشافى جهث
ً
اػمال هیذاو الکحشیکی به يايىلىله ها جأهیى هی گشدد .يهایحا دس سصوياجىس
عاخحه ؽذه ،غؾاء گشافًی بشسوی يايىلىله های احاطه ؽذه دس حفشات
بقىست هؼلك لشاس هی گیشد .گشافى ايؼطاف پزیشيمؼ آيذويايىلىله های
داخل حفشات يمؼ کاجذ گغیل هیذايی سا خىاهًذ داؽث .الیه کشوم باالیی
اجقال الکحشیکی به آيذ و بغحش عیلیکىيی اجقال الکحشیکی به يايىلىله های
کشبًی سا بشلشاس هی کًذ .با اػمال يیشوی هکايیکی خاسجی به سصوياجىس،
غؾای گشافًی خن ؽذه و فافلة آيذ -کاجذ جغییش و دس يحیجه به اصای ولحاژ
اػمالی ثابث ،هیذاو الکحشیکی اػمالی به يايىلىله ها جغییش خىاهذ کشد .اص
آيجاکه چگالی جشیاو گغیل هیذايی طبك سابطه هؼشوف فىلش -يىسدهاین به
فىست يمایی با افضایؼ هیذاو ،افضایؼ هی یابذ]  ، [4,5پظ سصوياجىس
پیؾًهادی اص حغاعیث باالیی يغبث به جغییشات يیشوی هکايیکی اػمالی
بشخىسداس اعث .يکحة دیگش ایًکه ،عاخحاس اسائه ؽذه اهکاو لشاس گیشی
ففحات گشافى سا دس فافلة بغیاس يضدیک به يىک يايىلىله ها فشاهن هی
کًذ .ایى هغأله باػث هی ؽىد که فافلة اولیة آيذ -کاجذ لابل همایغه با
جغییشات فافله بىده و حغاعیث باالیی بشای سصوياجىس حافل گشدد.

ؽکل 4يؾاو هی دهذبه اصای ولحاژبایاط 1ولث جشیاو گغیل هیذايی
اص  0.12µAبه  5.529mAافضایؼ یافحه اعث.

غكل- 4مػخصة جریان -ولحاژ گطیل میذاوی ومىوه ،قبل (مىحىی واروجی) و
بعذ از احیا (مىحىی ضیاه) .ومىدار داخلی ویس مػخصة الكحریكی قبل از احیا را
بصىرت بسرگ غذه (در محذودة ولحاژ باالجر) وػان می دهذ.

وحایج وبحث:

مػخصه یابی رامان :

ؽکل  3جقاویش  SEMگشفحه ؽذه اص يمىيه سا دس هشاحل ایجاد آسایة
حفشه ها (ؽکل  ،)3.Aسؽذ يايىلىله های کشبًی داخل حفشه ها (ؽکل
ً
 )3.Bو يهایحا لشاس گشفحى ففحات اکغیذگشافى سوی حفشه ها (ؽکل )3.c
يؾاو هی دهذ .ؽکل داخلی دس لغمث  Dيمای يضدیکی اص يايىلىله های
ػمىدی سؽذ داده ؽذه دس داخل حفشه ها سا يؾاو هی دهذ .دس ؽکل 3.E
،وجىد يايىلىله های کشبًی داخل حفشه ای که ففحه گشافى بشسوی آو لشاس
ً
گشفحه کاهال هؾهىد اعث.

ؽکل  5هؾخقه ساهاو اکغیذ گشافى لبل وبؼذ اص احیاء سا يؾاو هی
دهذ.هالحظه هی ؽىد با احیاء اکغیذ گشافى لله Gآو افضایؼ یافحه اعث .

پظ اصسعىب اکغیذ گشافى بشسوی يمىيه ،بشای احیای حشاسجی و
افضایؼ سعايایی ففحات ،يمىيه سا دس هؼشك گاص آسگىو دس دهای 700◦C
احیاء يمىدین .پظ اص احیای حشاسجی جشیاو گغیلی اص يايىلىله ها به ؽذت
افضایؼ وولحاژ آعحايه کاهؼ هی یابذ(ؽکل.)4

غكل- 5مػخصه رامان اکطیذ گرافه قبل وبعذ از احیاء

مػخصات الكحر یكی رزوواجىر :
پظ اص آهاده ؽذو سصوياجىس اص آو  I-Vگشفحین که به خىبی سابطه يمایی
چگالی جشیاو – بایاط اػمالی دس آو هؾاهذه هی ؽىد همچًیى يمىداس
سفحاس هىسد ايحظاس یؼًی سفحاسی ياهحماسو دس بایاط هًفی سا يؾاو هی
دهذ(ؽکل - 6الف) .ؽکل- 6ب يمىداس هذایث الکحشیکی بشحغب ولحاژ
سصوياجىس سا يؾاو هی دهذ .همايطىسیکه اص ؽکل- 6ب هؾخـ اعث
هذایث الکحشیکی دس جهث بایاط هغحمین با افضایؼ ولحاژ بایاط افضایؼ
هی یابذ به ػباسجی هماوهث الکحشیکی با افضایؼ ولحاژ کاهؼ یافحه و
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آزمایػها:

دسبایاط هؼکىط هذایث الکحشیکی دسحذ ففش(هماوهث الکحشیکی بی
يهایث)هی باؽذکه با هًحًی ؽکل 6هطابمث داسد .همذاس هماوهث
الکحشیکی دس ولحاژهای ففشویک ولث به جشجیب بشابش357.1KΩو

پظ اص جکمیل پشوعه عاخث،سفحاس سصويايغی سصوياجىس سابا عىاس
کشدو عیگًال  acبا داهًه 1ولث بشسوی بایاط  DCیک ولحی ابحذا دس هىای
آصاد وعپظ با اػمال فؾاسهای هخحلف گاص آسگىو (دس باالی
اجمغفشوهمچًیى خالء) هطالؼه يمىدین .ؽکل 8الف جا ی به جشجیب
پاعخ صهايی سصوياجىس يغبث به پالظ عیًىعی با فشکايغهای
3،8،11،12و17هگاهشجضسا به اصاء جغییشات فشکايظ پالظ جحشیک يؾاو
هی دهذ که داهًه عیگًال جحشیک اص هشجبه ولث وداهًه پاعخ جشیاو گغیل
هیذايی اص هشجبه هیکشوآهپشهی باؽذ که اص آصهایؼ سصويايظ گشافى دس
هحیط گاص آسگىو با فشکايظ سصويايظ 11هگاهشجض ودس فؾاس 114KPa
اعحخشاج ؽذه اعث.

 9.9KΩکیلواهم است.

غكل- 6الف  -مػخصة چگالی جر یان گطیل -ولحاژ رزوواجىردر هىای آزاد.
ب  -مػخصة هذایث الكحر یكی -ولحاژ رزوواجىر.

ؽکل - 7الف هؾخقه خاصو  -ولحاژ سصوياجىسسا يؾاو هی دهذ.

غكل - 7الف -مػخصة خازن -ولحاژ رزوواجىرکه رابغه ومایی آن مػهىد
اضث .ب  -غماجیک جاثیر افسایع ولحاژبایاش درافسایع ظرفیث خازوی
همايطىسیکه ايحظاس هی سفث سفحاس آو هًطبك بش سفحاس يمایی I-V

سصوياجىس هی باؽذ بطىسیکه با افضایؼ ولحاژ بایاط ،گشافى به عمث کاجذ
جزب ودسيحیجه جشیاو گغیل بطىسيمایی افضایؼ هی یابذ(ؽماجیک
ؽکل- 7ب).ظشفیث خاصو دس ولحاژهای ففشویک ولث به جشجیب
بشابش 3.6pFو 8.9pFاست.
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غكل– 8ومىدار ولحاژ -زمان ضیگىالهای جحر یک (خظ چیه مػكی) و پاضخ
(قرمس) ضیىىضی به ازاء فرکاوطهای جحریک الف 3-مگاهرجس ب 8-مگاهرجس ج -
11مگاهرجس د 12-مگاهرجس ی 17 -مگاهرجس که جاخیر واعىجاج پاضخ به جحریک را
وػان می دهىذ که جاخیر واعىجاج در حىالی فرکاوص رزوواوص 11مگاهرجس کمحر
اضث .

غكل- 9ومىدار رزوواوص رزوواجىر در هىای آزاد .وقاط اوذازه گیری غذه آبی
روگ ومىحىی فیث غذه قرمسروگ می باغذکه با جابع گىضیه مرجبه 3فیث غذه
اضث.

همايطىسیکه هؾاهذه هی ؽىدبه جشجیب اصؽکل الف جا ی يمىداس
داسای جاخیشصهايی  ./8،./6،./5،8و1هیکشوثايیه هی باؽًذ یؼًی به اصاء
فشکايغهای باال دس حىالی فشکايظ سصويايظ جاخیش کمحشیى وبا دوس ؽذو اص
آو جاخیش افضایؼ هی یابذ همچًیى اص ؽکل 8واضح اعث دوسؽذو اص
فشکايظ سصويايظ باػث افضایؼ اػىجاج ؽذه اعث که دسخقىؿ جاخیش
با جىجه به هًحًی های ؽکلهای - 6ب و- 7الف به جشجیب به اصاء بایاط 1
ولث هماوهث الکحشیکی 9/9 KΩکیلواهم وظشفیث خاصيی بشابش 8/9 pF
بذعث آهذه واص سابطه  T=RCجاخیشبشابش88.11nsاعث که اص هشجبه
 0.1µSهی باؽذ با دسيظش گشفحى جاثیشهماوهحهای دسج ؽذه دس هذاس هؼادل
- 1ب با يحایج آصهایؾات همخىايی داسد.دسخقىؿ اػىجاج يیضهی جىاو
به وجىدفیلحش  RCهذاساؽاسه يمىد که بشخی هاسهىيیکها سابه اصاء
فشکايغهای خافی حزف هی کًذ که با يىؽحى هؼادله پاعخ فشکايغی هذاس
هی جىاو آو سا هحاعبه کشد.

ودسيحیجه افضایؼ ولحاژهىثش دوعش آيذکاجذ ويهایحا افضایؼ يیشوی

آزمایع رزوواوص در هىای آزاد :ابحذا دس هىای آصاد با اػمال

الکحشواعحاجیکی وافضایؼ خاصو هىثش ؽذه اعث لزابا جىجه به ایًکه

آزمایع رزوواوص با گاز آرگىن:دس آصهایؼ دیگش سصوياجىس سا داخل
چمبش آهاده ؽذه بشای جغث ،دس فؾاسهای صیش وباالی اجمغفش 41 ،7/5
 114،و 141کیلىپاعکال دس حضىس گاص آسگىو هىسد آصهایؼ لشاس دادین که
دس شکل  10رفتار رزوواوسی در فشار زیر اتمسفر 7/5 KPaوباالی
اتمسفر  140 KPaکه با تابع گوسیه مرتبه 3فیت شده وشان داده
شده است .همایغه ؽکلهای  9و 11يؾاو هی دهذ فشکايظ سصويايظ به
اصاء فؾاسهای باال وپاییى اجمغفش دس حضىس گاص آسگىو دس حىالی فشکايظ
9/5جا 11/5هگاهشجض اجفاق افحاده که يغبث به فشکايظ سصويايظ هىای آصاد
حذود  12هگاهشجض ؽیفث فشکايظ پاییى سا يؾاو هی دهذ که هی جىاو دلیل
آو سا حزف هماوهث جزبی اص هذاس هؼادل به دلیل بی اثش بىدو گاص آسگىو

فشکايظ سصويايظ با ػکظ  RCهحًاعب اعث با افضایؼ خاصو هىثش

جحشیک ورخیشه پاعخ به اصاء فشکايغهای هخحلف آصهایؼ سصويايظ ايجام

فشکايظ سصويايظ کاهؼ یافحه اعث .دس ؽکل  11يحایج جغث فؾاسهای

ؽذ ويهایحا باسعن دیحا وفیث کشدو آو ،اولیى لله سصويايظ بشای هىای

هخحلف گاص آسگىو باهمذیگش همایغه ؽذه اعث که ؽیفث فشکايظ

آصاددسحىالی 22هگاهشجضدیذه هی ؽىد(ؽکل  .)9ػىاهل هحؼذدی جؼییى

سصويايظ بخىبی لابل هؾاهذه اعث بطىسیکه با افضایؼ فؾاس گاص ،فشکايظ

کًًذه فشکايظ سصويايظ گشافى هؼلك وسفحاس سصوياجىس هی باؽًذ اػن اص

سصويايظ کاهؼ یافحه اعث.

هؾخقات راجی گشافى ،جؼذاد الیه ها ،يغبث ضخاهث به طىل ،جًؼ
بشػشك] [1وهمچًیى ػىاهلی بیشويی ای که دس سابطه ( )1وهذاس هؼادل

همچًیى هؾاهذه هی ؽىد افضایؼ فؾاس باػث جیضجش ؽذو هًحًی

سصوياجىسؽکل - 6ب هًظىس ؽذه ايذ اصجمله يغبث جغییشات خاصيی به

سصويايظ وبه ػباسجی باػث افضایؼ فاکحىس کیفیثQؽذه اعث که:

جغییشات طىل گیث ياؽی اص اػمال فؾاس وهمچًیى هماوهحهای جزبی

()3

وپیضوسصیغحايظ که به جشجیب ياؽی اص جزب ؽیمیایی گاصبشسوی عطح

که

گشافى و اعحشیى ياؽی اص يیشوی هکايیکی گاص .که دس آصهایؼ فؾاسهىای

فشکايظ سصويايظ و

باصه جغییشات آو هی باؽذ.همايگىيه که

ؽکل  11يؾاو هی دهذ فاکحىس کیفیث به اصاء فؾاس  141KPaبیؾحشیى وبه

آصاد وجىد هماوهث جزبی وهماوهث اعحشیى دس همذاس فشکايظ سصويايظ

اصاء  7/5 KPaدس همایغه باهن کمحشیى اعث .بذیهیغث به دلیل بی

جاثیش داسد که با جغییش فؾاس ويىع گاص ایى دو هماوهث جغییش وباػث جغییش
فشکايظ سصويايظ خىاهًذ ؽذ.
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اثشبىدو گاص آسگىو ،جزب ایى گاص بشسوی گشافى فشفا اص يىع جزب

وحیجه گیری :

فیضیکی هی باؽذ وجزب ؽیمیایی يخىاهین داؽث .

دس سصوياجىس حاضش ،بشای اولیى باس يايىلىله های کشبًی به ػًىاو کاجذ
عشدگغیل هیذايی و غؾاء گشافًی هؼلك به ػًىاو آيذ لابل ايؼطاف اعحفاده
ؽذه و خافیث سصويايغی گشافى هؼلك هىسد بشسعی لشاسگشفحه اعث .
همايطىس که دیذه ؽذ حغاعیث سصوياجىس باال بىده ،سصوياجىس دس فؾاس
هىای آصاد دس فشکايظ  22MHzبه سصويايظ دسآهذه و به اصاء فشکايظ
سصويايظ ،چگالی جشیاو گغیل هیذاو اص  1µAبه 7( 7µAبشابش)سعیذه
اعث .سصوياجىس دس حضىس فؾاسهای هخحلف گاص آسگىو اػن اص باالی
اجمغفش( 114KPaو )140KPaوصیش اجمغفش( 7.5KPaو )40KPaهىسد
آصهایؼ لشاسگشفحه و هؾاهذه ؽذفشکايظ سصويايظ حىالی 11هگاهشجض هی
باؽذ که فشکايظ های سصويايظ يیض باهمذیگش همایغه ؽذيذ که هؾخـ
گشدیذ با افضایؼ فؾاسگاص آسگىو،فشکايظ سصوياط کاهؼ ولی ضشیب
کیفیث افضایؼ هی یابذ.يهایحا ایًکه با ػلن به خافیث سصويايغی گشافى هی
جىاو ايىاع سصوياجىس وعًغىس اص جمله عًغىسهای حغاط گاصی طشاحی
يمىد.
ضپاشگساری
اص اعاجیذ گشايمذس دايؾگاه جهشاو ،جًاب آلای دکحش ؽمظ الذیى ههاجشصاده
ودکحش یاعش ػبذی که با دس اخحیاس گزاؽحى اهکايات آصهایؾگاههای
يايىالکحشويیک ويايىفیضیک يهایث همکاسی سا داؽحًذ فمیمايه عپاعگضاسین.
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غكل - 11ومىدار مقایطه رفحار رزوواوطی گرافه در حضىر گاز آرگىن به ازاء
فػارهای باال وپاییه اجمطفر .غیفث فرکاوص رزوواوص از  7.5KPaجا 140KPaبه
راححی قابل مػاهذه اضث.
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ساخت و مشخصهیابی حسگر رطوبت خازنی مبتنی بر
ساختار Al/Al2O3 porous/Ag porous
2

مجتبی امیری رائیز،1دکتر وحید غفارینیا

 1دانشجوی کارشناسی ارشد الکترونیک دانشگاه صنعتی اصفهانmojtaba.amiri@ec.iut.ac.ir،
 2استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهانghafarinia@cc.iut.ac.ir ،

چکیده -رطوبت از جمله مهمترین کمیتهایی است که باید
مقدار دقیق آن در بسیاری از محیطها اندازهگیری و کنترل شود.
حسگرهای رطوبت خازنی به دلیل مشخصههای حسگری مناسب
پرکابردتر ین حسگر رطوبت هستند .در این حسگرها یک دی
الکتر یک متخلخل یا جاذب رطوبت محصور شده بین دو الکترود
فلزی نقش آشکارساز را ایفا میکند .تغییر میزان رطوبت دی الکتر یک
باعث تغییر ثابت دی الکتر یک و در نتیجه تغییر ظرفیت خازنی حسگر
میشود .در این مقاله مشخصات حسگری ساختار خازنی
 Al/Al2O3/Agمورد ارزیابی قرار گرفته است .نمونههای مورد
بررسی با آندیزه کردن الکتروشیمیایی آلومینیوم و الیهنشانی ذرات
نقره بر روی اکسید حاصل ساخته شدند .با انجام آزمایشهایی پاسخ
حسگر در رطوبتها و فرکانسهای مختلف اندازهگیری شد .طبق
نتایج حاصل ،این ساختار خازنی در رطوبتهای باال دارای
حساسیت نسبتا باال و پایدار ی مناسبی است.

الکترود فلزی قرار گرفته است .معموال یک الکترود متخلخل است و
الکترود دیگر نقش زیرپایه را ایفا میکند .از جمله موادی که به عنوان دی
الکتریک مورد استفاده قرار گرفتهاند میتوان به پلیمرها ،سرامیکها و
سیلیکون متخلخل اشاره نمود .همچنین طال ،نقره و پاالدیوم پرکابردترین
فلزها در ساخت الکترودها هستند ] .[7در حسگرهای رطوبت خازنی
مولکولهای هوا از سطح الکترود متخلخل به داخل دی الکتریک متخلخل
نفوذ میکنند .افزایش تراکم آب در دی الکتریک ،ظرفیت خازنی آن را
افزایش میدهد .البته مولکولهای آب میتوانند به روشهای دیگر از جمله
هدایت یونی نیز باعث تغییر مشخصههای الکتریکی دی الکتریک شوند
].[6
نوع متداولی از حسگرهای خازنی مبتنی بر اکسید آلومینیوم ()Al2O3
است که از تهنشین کردن الیهای از اکسید آلومینیوم متخلخل بر روی زیرپایه
هادی و سپس پوشاندن اکسید با الیهای نازک از هادی دیگری تشکیل
میشود .چیدمان یکنواخت و بسیار متخلخل ،قطرهای قابل کنترل و وجود
مقدار زیادی از یونهای ناخالصی منفی شده باعث جذب راحتتر آب
توسط آلومینا نسبت به سایر اکسیدها میشود ] .[5از مزیتهای دیگر
حسگر مبتنی بر اکسید آلومینیوم اندازه کوچک ،قیمت کم و محدوده کاری
وسیع است ].[8

کلمات کلیدی– آلومینا ،آندیزه کردن الکتروشیمیایی ،حسگر
رطوبت خازنی.
-1

مقدمه

اندازهگیری و کنترل رطوبت در بسیاری از کاربردها مانند تولید قطعات
الکترونیکی ،مخازن نگهداری ،اتاقهای کامپیوتر ،مدیریت انرژی،
بیمارستانها ،موزهها ،صنایع نساجی ،پزشکی ،کشاورزی و کتابخانهها
بسیار اهمیت یافته است ] .[2،1انواع مختلفی از حسگرهای رطوبت
توسعه داده شده است که در آنها یک یا چند مشخصه حسگر از جمله
مقاومت الکتریکی ،ظرفیت خازنی ،گذردهی نوری ،ظرفیت گرمایی و وزن
جرم نوسانگر وابسته به رطوبت محیط است ] .[2امروزه حدود  57درصد
حسگرهای رطوبت تجاری از نوع خازنی هستند .دلیل این امر پایداری
حرارتی ،کارکردن در محدوده وسیعی از رطوبت و دما ،پاسخ خطی به
رطوبت ،حساسیت باال ،مقاوم بودن در مقابل بخارهای شیمیایی و تولید
آسان این حسگرها است ].[3،4

Upper electrode
Hygroscopic material
Lower electrode
Substrate

ساختار نمونه یک حسگر رطوبت خازنی در شکل  1ارائه شده است
] .[7این ساختار متشکل از یک دی الکتریک متخلخل است که بین دو
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یکی از روشهای ساخت اکسید آلومینیوم متخلخل ،استفاده از روش
آندیزهکردن الکتروشیمیایی است .در سالهای اخیر ،تمایل به استفاده از
الیههای اکسید آلومینیوم آندی در بسیاری از کاربردهای نانوفناوری وجود
دارد .دلیل این استفاده عالوه بر ریختشناسی ،پایداری در دماهای باال و
استحکام ،قیمت ارزان ،قطر منفذهای بسیار قابل کنترل و شکل استوانهای،
متناوب بودن ،توزیع تراکم آنها ،نسبت سطح به حجم باال و تولید
نانومنفذها با استفاده از تجهیزات عمومی آزمایشگاه است ] 5و .[9
همچنین به علت تعداد زیاد منفذهای الیه اکسید آلومینیوم آندی و ساختار
شش وجهی آن ،بخار آب زیادی به داخل این منفذها جذب میشود ].[11

-2

روش ساخت حسگر

ساختار نهایی حسگر ساخته شده در شکل  2نمایش داده شده است.
براي ایجاد اکسید بر روی زیرپایه آلومینیوم از روش آندیزه کردن
الکتروشیمیایا استفاده شده است .سامانه آزمایش جهت مراحل مختلف
آندیزه کردن الکتروشیمیایی در شکل  4ارائه شده است.
برای ساخت حسگر ،ابتدا یک ورقه آلومینیوم (با خلوص  )99 %با
ابعاد  ،2.5 x 2 cmدر دمای ℃  450و به مدت  4.5 hrجهت بلوری
کردن و رهاسازی استرس مکانیکی از نمونه بازپخت شد .سپس لکههای
روغنی از آلومینیوم با استفاده از استون برداشته شده و در  0.3 Mاز
هیدروکسید سدیم به مدت  5 minقبل از شستوشو در آب زدایش گردید.
سپس ورق با استفاده از ولتاژ  37 Vدر یک محلول الکترولیت  0.3 Mاز
اسید اگزالیک برای مدت  6.5 hrآندیزه شد .فاصله صفحههای آند و کاتد
در الکترولیت  2.5 cmتنظیم شده بود .الیه نازک اکسید حاصل در ترکیبی
از اسید فسفریک ( )70 mL/Lو اسید کرومیک ( )20 g/Lبه مدت 30

در سال  2113برای اولین بار  Mistryو  [11] Sahaبا استفاده از یک
الیه ضخیم از آلومینا و به روش الیهنشانی ُسل ِژل حسگری را ارائه دادند که
با تغییر سطح رطوبت ،مقدار خازن آن تغییر میکرد و دارای حساسیت زیاد
و پاسخ مناسب بود .در سال  Yao ،2119و دیگران ] [12یک حسگر
رطوبت مبتنی بر الیه اکسید آلومینیوم آندی با دو الکترود در ساختار باال و
پایین پیشنهاد دادند .الکترود باال یک الیه طال به روش  ion sputteringبر
روی سطح اکسید و الکترود پایین یک ورقه آلومینیوم اکسید نشده بود .این
حسگر دارای زمان پاسخ و بازیافت کوتاهی در محدوده رطوبت بود .سپس
 Kimو دیگران ] [11از دو نوع ساختار الکترودی متداخل و مارپیچ
مستطیلی بر باالی سطح الیه اکسید آلومینیوم آندی استفاده کردند .این
حسگر دارای حساسیت خوب ،ساخت آسان و زمان پاسخ کمی بود .در
سال  Juhasz ،2111و  [14] Mizseiتوانستند یک ساختار حسگر رطوبت
اکسید آلومینیوم آندی با یک گرمکن مجتمع و قابلیت اندازهگیری دما را
پیاده سازی کنند .این حسگر نسبت به سایر حسگرهای گسسته موجود در
بازار دارای حساسیت باالتری بود Islam .و دیگران ] [13یک حسگر
رطوبت ارزان قیمت برای اندازهگیری رطوبت در محدودههای پایین را با
استفاده از یک الیه بسیار نازک از آلومینا و به روش ساده و ارزان ُسل ِژل ارائه
دادند .این الیه نازک متخلخل با دو صفحه موازی الکترود طال پوشانده شده
بود .عالوه بر ارزان بودن ،بهبود پاسخ و همچنین قابل مقایسه بودن
مشخصات آن با حسگرهای تجاری از دیگر ویژگیهای این حسگر بود.

 minو در دمای ℃  60قرار گرفت .این مرحله برای برداشتن انتخابی الیه
اکسید و برای انجام مرحله دوم آندیزهکردن ضروری است .دومین مرحله از
آندیزهکردن تحت شرایط یکسان با مرحله اول انجام گردید با این تفاوت که
مدت زمان آن  5.5 hrدر نظر گرفته شد .این امر باعث افزایش نظم و آرایش
النه زنبوری نانومنفذها از طریق الیه اکسید میشود ] .[9سپس نانومنفذها
از طریق زدایش شیمیایی در محلول  5%اسید فسفریک و به مدت 15 min
و در دمای ℃  35عریض شده و سپس الیه اکسید آندی تمیز و خشک
گردید .در ادامه الیه نازک و متخلخلی از نانوذرات نقره به عنوان الکترود دوم
به روش  drop castبر روي نمونه ساخته شده نشانده شد .در این روش
ابتدا ذرات مورد نظر با یک حالل مناسب ترکیب شده ،سپس قطرهاي از ماده
حل شده بر روي سطح مورد نظر چکانده ماشود .در ادامه سطح موردنظر
تحت وضعیتهاي مشخص ،حرارت داده ماشود تا حالل تبخیر و ذرات
بر روي سطح باقا بمانند .در ادامه دو اتصال حسگر متصل گردید.
تصویری از حسگر ساخته شده در شکل ( 3الف) نمایش داده شده است.

در این مقاله به ساخت و م شخصهیابی حسگر رطوبت خازنی مبتنی

Ag porous

بر دی الکتریک متخلخل آلومینا پرداخته شده است .براي ایجاد اکسید بر

Al2O3 porous

روی زیرپایه آلومینیوم از روش آندیزه کردن الکتروشييیمیایا اسييتفاده شييد.
سييپس الیه نازک و متخلخلی از نقره به عنوان الکترود دوم به روش

Al

drop

 castبر روي نمونهها نشانده شد .م شخصهیابی حسگر ساخته شده نشان

Ag Contact

داد که این روش علیرغم سييادگی ،میتواند برای سيياخت حسييگرهای
رطوبت خازنی استفاده گردد .همچنین مشخصههای حسگر نشان داد که

Al Contact

این حسگر دارای پاسخ خطی ،پایدار و حساسیت باال در رطوبتهای باال
است.

شکل :2ساختار حسگر رطوبت خازنی ساخته شده
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حساسیت متوسط حسگر در فرکانسهای مختلف از رابطه زیر استفاده شده
است.
CH − CL
RH H − RH L

()1

=s

در این معادله  CHو  CLبه ترتیب بیانگر مقادیر ظرفیت خازنی حسگر
در بیشترین رطوبت( )RHHو کمترین رطوبت ( )RHLاست .مقدار
حساسیت در فرکانسهای متفاوت و در محدوده تغییر رطوبت از  20%تا
 100%در جدول  1ارائه شده است.

با توجه به اینکه در فرکانس 100 kHz

حسگر دارای بیشترین حساسیت است این فرکانس به عنوان فرکانس مرجع
در سایر آزمایش ها مورد استفاده قرار گرفت .شکل  5نمودار مقدار ظرفیت
خازنی حسگر ساخته شده با تغییر رطوبت در فرکانس  100 kHzو در

شکل :3سامانه آزمایش جهت مراحل مختلف آندیزه کردن الکتروشیمیایی

دمای اتاق را نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود حسگر ساخته

تصویر ریزساختار اکسید پس از مراحل آندیزه کردن با استفاده از
میکروسکوپ ( FE-SEM )HITACHI S-4160در شکل ( 3ب) ارائه
شده است .همانطور که مشاهده میشود اکسید ایجاد شده بسیار متخلخل
و دارای منفذهایی با قطر تقریبی  45 nmاست .با تنظیم پارامترهای آندیزه
کردن مانند نوع الکترولیت و غلظت آن ،ولتاژ آندیزه کردن و زمان میتوان
به منفذهایی با اندازههای متفاوت دست یافت .تصویر ریزساختار نانوذرات
نقره نیز با استفاده از میکروسکوپ ) SEM(Philips XI30در شکل ( 3ج)
نمایش داده شده است .ساختار متخلخل ذرات نقره باعث جذب راحت
آب میشود.
-4

شده در رطوبتهای باال دارای حساسیت باال و پاسخ خطی است.
2.5 cm
Al2O3 porous
Ag porous
Al Contact

Ag Contact

(الف)

Al

مشخصهیابی حسگر

جهت مشخصهیابی حسگر ساختهشده که عمدتا شامل ظرفیت خازنی
حسگر در محدوده وسیعی از رطوبت نسبی ،فرکانس و دما است ،یک
سامانه آزمایش با ویژگیهایی نظیر ایجاد رطوبت مشخص ،تنظیم دماي
کاري حسگر ،اعمال پلهاي رطوبت موردنظر به حسگر ،جلوگیري از
دخالت عوامل ناخواسته در انجام آزمایش ،اندازهگیري و ذخیرهسازي پاسخ
حسگر مورد نیاز است .بدین منظور سامانهاي مطابق شکل 7طراحا و
ساخته شد .برای اندازهگیری ظرفیت خازنی حسگر نیز از یک مدار واسط
شامل مولد تابع ) ،(GW Instek AFG-2125اسیلوسکوپ (GW
) Instek GDS-2074Aو یک مقاومت دقیق  1 kΩکه با حسگر ساخته
شده سری شده استفاده گردیده است .با اعمال یک شکل موج سینوسی با
دامنه و فرکانس مشخص به مقاومت و اندازهگیری دامنه و اختالف فاز
حسگر و استفاده از روابط معین مقدار ظرفیت خازنی حسگر اندازهگیری
گردید ].[17

(ب)

(ج)

مقدار ظرفیت خازنی حسگر با تغییر رطوبت از  20%تا  100%در
فرکانسهای مختلف و در دمای اتاق در شکل  6ارائه شده است .مشاهده
میشود که با افزایش فرکانس مقدار ظرفیت خازنی کاهش مییابد و در
رطوبتهای نسبی باالتر ،این کاهش سریعتر است .برای بدست آوردن

شکل( :4الف) تصویری از حسگر رطوبت خازنی ساخته شده (ب) تصویر
ر یزساختار اکسید آلومینیوم پس از مراحل آندیزه کردن (ج) تصویر ر یزساختار
نانوذرات نقره
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شکل :5سامانه طراحی شده جهت انجام آزمایشها
جدول :1

مقدار حساسیت در فرکانسهای متفاوت و در محدوده رطوبت
 20%تا 100%

2000

1000

500

200

100

)f (kHz

0.393

0.518

0.729

1.058

1.805

)s (pF/RH

شکل 8پایداری حسگر ساخته شده در دمای اتاق را نمایش میدهد.
پاسخ حسگر تغییر زیادی در محدوده رطوبت برای مدت  80 minرا نشان
نمیدهد .این نتایج نشان میدهد که حسگر دارای پایداری مناسبی است.
با این حال این حسگر به آالیندههایی نظیر گرد و خاک و دود حساس است.
شکل  9پاسخ گذراي حسگر در اعمال پلهاي رطوبت از  45%تا 85%

400
f=100 kHz
f=200 kHz
f=500 kHz
f=1 MHz
f=2 MHz

را ارائه مادهد .با توجه به این شکل زمان خیز  42ثانیه و زمان بازیافت آن
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شکل :6نمودار اندازه ظرفیت خازنی حسگر ساختهشده بر حسب رطوبت در
فرکانسهای  1 MHz ،500 kHz ،200 kHz ،100 kHzو 2 MHz
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)Exprimental data (f=100 kHz
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شکل :7نمودار اندازه ظرفیت خازنی حسگر ساخته شده بر حسب رطوبت در
فرکانس 100 kHz

۸۲

شکل  11اثر دما بر روی مشخصه ظرفیت خازنی حسگر در فرکانس
 100 kHzو در رطوبت نسبی ثابت  60%را نمایش میدهد .در ابتدا یک
رطوبت ثابت در محفظه رطوبت ایجاد شده و دما در محدوده  25 °Cتا
 90 °Cتغییر داده شده است .قبل از اندازهگیریها ،حسگر تا  100 °Cو به
مدت  10 minگرم میشود تا منفذها خشک شوند .این نمودار نشان می-
دهد که تغییرات ظرفیت خازنی تا دمای  50 °Cثابت است و سپس افزایش
مییابد ،در حدود  60 °Cیک قله در ظرفیت خازنی مشاهده میگردد و بعد
از آن با افزایش دما بصورت شیبدار کاهش مییابد .این رفتار با استفاده از
آب جذب شده بر روی دیوار منفذ ،هدایت منفذ و دمای حسگر توضیح
داده میشود ].[16نشان داده میشود که مقدار نم موجود در منفذ ساختار
سلول در مقایسه با نم موجود در دیواره منفذ در یک رطوبت داده شده قابل
صرف نظر است .مقدار نم موجود تابع پیچیدهای از جذب سطحی و
واجذبی در یک دمای داده شده ،فشار و سطح جاذب است .با افزایش دما
به علت اینکه واجذبی افزایش یافته ،مقدار نم کاهش مییابد .اما با افزایش
دما ،هدایت یونی در منفذها افزایش مییابد .بنابراین تاثیر خالص این است
که ظرفیت خازنی با افزایش دما افزایش میباید .در دماهای باالی 50 °C
مقدار نم کاهش و در پی آن هدایت یونی نیز کاهش مییابد .دلیل این امر
این است که فرآیند هدایت نه بوسیله هدایت یونی که بوسیله هدایت
الکتریکی غالب میگردد .این وضعیت شبیه به چیزی است که حسگر در
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 این امر باعث میشود که ظرفیت خازنی در.رطوبت پایین کار میکند
. و با شیب افت میکند11 دماهای باال به صورت شکل

235
60% RH
230

نتیجه گیری

C (pF)

225

در این کار یک حسگر رطوبت خازنی مبتنی بر دی الکتریک متخلخل
 بررسی ریزساختار آلومینا نشان میداد که با.آلومینا ساخته شده است
 میتوان به یک اکسید،استفاده از روش آندیزهکردن الکتروشیمیایا
 برای نشاندن الکترودdrop cast  استفاده از روش.متخلخل دست یافت
 مشخصهیابی.دوم نیز باعث ایجاد الیه نازک و متخلخلی از نقره گردید
حسگر ساخته شده نشان داد که به جای استفاده از روشهای پیچیده و گران
 میتوان برای ایجاد آنdrop cast  از روش ساده،برای ایجاد الکترود دوم
، یک بستر ناخالص آلومینیوم علیرغم تخلخل غیریکنواخت.استفاده کرد
 همچنین پاسخ حسگر.میتواند نقش یک دی الکتریک مناسب را ایفا کند
 با بررسی تاثیر.در رطوبتهای باالی پایدار و دارای حساسیت باالیی است
دما بر حسگر نیز مشخص گردید که در رطوبت باال و در دماهای باال کم
شدن حساسیت حسگر یک محدودیت حسگر است که تابع ساختار ماده
.و ویژگیهای جذب سطحی نم آنها است
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مدلسازی دیاگرام فازی و پاسخ مدوالسیون لیزش دو
حالته در لیزر نیمه هادی نقطه کوانتومی
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 -2ساختار لیزر نیمه هادی نقطه کوانتومی

چکیده -در این مقاله پاسخ مدوالسیون و دیاگرام فازی لیزر
نیمه هادی نقطه کوانتومی با در نظر گرفتن اثر حالت پایه و حالت
برانگیخته و لحاظ کردن اثرات پراکندگی اوژه در معادالت نرخ
توصیف کننده دینامیک و استاتیک لیزر مدلسازی و تحلیل شده
است .تاثیر تغییر چگالی جریان الکتر یکی و ضر یب تحدید
نوری بر پاسخ مدوالسیون لیزر و دیاگرام فازی و همچنین بر
مشخصه پاسخ گذرای لیزر و نحوه لیزش سطوح انرژی حالت
پایه و حالت برانگیخته بررسی شده است .طبق نتایج حاصل از
شبیه سازی با افزایش چگالی جریان تزریقی به ناحیه فعال لیزر و
افزایش ضر یب تحدید نوری ،پهنای باند مدوالسیون و بیشینه
فرکانس مدوالسیون افزایش می یابد.

در شکل( )1قسمت الف لیزر نیمه هادی فابری-پرو ناهمگون
دوگانه با محیط فعال مبتنی بر نقاط کوانتومی آورده شده است .افزاره
مذکور ،توسط گروه بیمبرگ در دانشگاه صنعتی برلین ساخته شده
است[ .]7ناحیه ی فعال لیزر از  5الیه تشکیل شده است .هر الیه
شامل نقاط کوانتومی خود سامان یافته ناهمگون دوگانه
 GaAs/In 1−x GaxAsبا ساختار نقطه در چاه ) (DWELLمی
باشد،که جزییات ناحیه فعال لیزر در [ ]7آورده شده است .در طی
فرآیند لیزش ،جریان الکتریکی به الیه وتینگ پمپ می شود و حاملها
از آنجا به داخل حالتهای نقاط کوانتومی آرامش می یابند بطوریکه
چاه کوانتومی به عنوان مخزن حامل عمل می کند و عامل ارتباطی بین
نقاط کوانتومی می باشد.

پاسخ مدوالسیون ،پراکندگی ،دیاگرام فازی ،دیود لیزری،
نقطه کوانتومی

 -3معادالت نرخ حامل و فوتون

 -1مقدمه

ساختار نوار انرژی هدایت و ظرفیت برای دو نقطه کوانتومی در
شکل ( )1قسمت ب آورده شده است .با توجه به شرایط رشد ،تمامی
نقاط کوانتومی بر روی الیه ی وتینگ قرار دارند و از طریق این الیه با
یکدیگر در ارتباط هستند ،لذا ابتدا حامل ها از طریق جریان
الکتریکی به داخل الیه ی وتینگ تزریق می شوند و سپس از الیه
وتینگ در سطوح نقاط کوانتومی آرامش می یابند.

استفاده از نقاط کوانتومی در ناحیه فعال لیزرهای نیمه هادی منجر
به بهبود مشخصات لیزر نظیر جریان آستانه ،پاسخ فرکانسی و
پایداری حرارتی لیزر بدلیل گسسته شدن چگالی حاالت می شود
[ .]1-4استفاده از نقاط کوانتومی آخرین درجه اعمال اثرات ابعاد
کوانتومی 1یعنی تحدید کوانتومی در هر سه بعد می باشد است[-6
 .]5از سال  ،1991با موفقیت روش استرانسکی -کراستانف]1-3[2
در رشد رونشستی نقاط کوانتومی خود سامان یافته با چگالی رشد
سطحی باال ،در مقابل روشهای مرسوم ساخت نقاط کوانتومی با
لیتوگرافی نظیر روش ولمر -وبر 3و فرانک-وندر-مرو 4تحول شگرفی
در استفاده از نقاط کوانتومی در ناحیه فعال ادوات الکترونیک نوری
بوجود آمد[ .]3اطالع دقیق از دینامیک لیزر نقطه کوانتومی با در نظر
گرفتن اثرات پراکندگی اوژه و حالتهای برانگیخته در طراحی این افزاره
حایز اهمیت می باشد بطوریکه توجه بسیاری از محققان را در سال
های اخیر به خود جلب کرده است[ .]5-11در این تحقیق به این مهم
پرداخته می شود.

معادالت نرخ توصیف کننده دینامیک حامل و فوتون در ساختار
لیزر نقطه ی کوانتومی به صورت زیر تعریف می شوند[:]7
()1
()۲

-Quantum size effect
- Stranski Krastanov
- Volmer Veber
4
- Frank Van der Merwe
2
3

© ،۱۳۹۴اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان
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nbG  N QD ( Rb,capG  Rbrel )  WA(neG  nhG  N QD )nGph  WneG hG

()3

) J (t
cap
 N sum [ Rb,cap
G  2 Rb, E ]  Bwe wh
e0

()4

nGph  2knGph  WA(neG  nhG  N QD )nGph  WneG hG

()5
1

nbE  N QD (2Rb,capE  Rbrel )  WA(neE  nhE  2 N QD )n Eph  WneE hE

wb  

E
E
E
n ph
 2kn ph
 WA(neE  nhE  2 N QD )n ph
 WneE hE
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(الف)

(ب)
شکل:1الف) لیزر نیمه هادی فابری-پرو با ساختار ناهمگون دوگانه و محیط فعال تشکیل شده از نقاط کوانتومی خود سامان یافته
ب) ساختار نوار انرژی لیزر نیمه هادی نقطه کوانتومی با در نظر گرفتن حالت های پایه ،برانگیخته و وتینگ

در معادالت نرخ فرآیند های جذب مستقیم با  R capنمایش داده
شده است ،که به صورت زیر تعریف می گردد[:]7
()6

جدول :1مقادیر پارامتر های معادالت نرخ

cap
in ,cap
out ,cap
Rb,m
 Sb,m
(1  bm )  Sb,m
bm

 ρاحتمال اشغال سطوح انرژی محدود شده در نقاط کوانتومی
است که برای الکترون و حفره ی سطوح انرژی حالت پایه و برانگیخته
نقطه کوانتومی در رابطه ( )7آورده شده است [:]7
()7

5e-6
1.3 ns-1
300 K
0.28e0 nm

β
W
T
µ

0.12 ps-1
0.0011
4e-5 cm2
1e10 cm-2

K
Γ
A
NQD

 -4فرآیند های پراکندگی اوژه

bm  nbm / N QD

با در نظر گرفتن اثر حالت برانگیخته در معادالت نرخ لذا فرآیند
های پراکندگی اوژه برای سطح برانگیخته و واهلش حامل بین دو
سطح انرژی پایه و برانگیخته نیز باید در نظر گرفته شود .برای این
منظور مشخصه فرآیند های پراکندگی حامل -حامل ( اوژه) از نتایج
تجربی استخراج شد و سپس معادله حاصل از برازش پراکندگیهای
تجربی در معادالت نرخ وارد گردید .در شکل ( )2انواع پراکندگیهای
حامل-حامل آورده شده است.

همچنین  R relنرخ واهلش ناشی از پراکندگی است که مطابق با
رابطه ی زیر تعریف می شود [:]7
()8

value

symbol

value

symbol

Rerel  Sbin,rel bE (1  bG )  Sbout ,rel (1  bE )bG

مقادیر هر یک از پارامتر ها ی معادالت نرخ در جدول ( )1آورده
شده است.
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Electron capture rates

Relaxation rates

Hole capture rates

)In rate (ps-1
)Out rate (ps-1

)We (10-11cm-2

)We (10-11cm-2
شکل :2مشخصه فرآیند های پراکندگی اوژه حاصل از برازش نتایج تجربی

)We (10-11cm-2

 -5وابستگی پاسخ گذرای لیزر به ضریب تحدید نوری
مشخصه پاسخ گذرای لیزر نقطه ی کوانتومی به ازای مقادیر
ضرایب تحدید نوری  Γ=0.0012 ،Γ=0.0010و  Γ=0.0015در
شکل ( )3آورده شده است .اثر ضریب تحدید نوری بر مشخصه
پاسخ گذرای حالت انرژی پایه در قسمت الف و برحالت انرژی
برانگیخته در قسمت ب مدلسازی شده است .همان طور که مشاهده
می شود ،با افزایش ضریب تحدید نوری دامنه ی نوسانات گذرای
چگالی فوتون خروجی لیزر افزایش یافته و زمان واهلش لیزر کاهش
می یابد .به عبارت دیگر با افزایش ضریب تحدید نوری در لیزر نقطه
کوانتومی ،فرکانس نوسانات واهلشی (  ( fRoافزایش خواهد یافت.
همچنین در قسمت ج اثر ضریب تحدید نوری بر سطوح انرژی
حالت پایه و حالت برانگیخته مدلسازی شده است .همان طور که
مشاهده می شود ،در چگالی جریان الکتریکی
 J  2.5J thG  1.7 J thEو به ازای ضریب تحدید نوری یکسان ،ابتدا
سطح انرژی حالت پایه لیزش می کند.

(الف)

(ب)
شکل :4وابستگی مشخصه فازی لیزر به چگالی جر یان الکتریکی و به ازای
الف)    0.0010ب)   0.0015

 -7وابستگی مشخصه فازی لیزر به ضریب تحدید نوری

شکل :3وابستگی پاسخ گذرای لیزر به ضریب تحدید نوری برای حالت
های پایه و برانگیخته

مشخصه فازی لیزر نقطه کوانتومی به ازای مقادیر ضرایب تحدید
نوری Γ=0.0012 ،Γ=0.0010 ،و  Γ=0.0015در چگالی جریان
الکتریکی تزریقی به ناحیه فعال لیزر  J  3.2 J thE  5J thGدر
شکل ( )5قسمت الف و به ازای چگالی جریان الکتریکی
 J  5J thE  7 J thGدر قسمت ب آورده شده است.

 -6وابستگی مشخصه فازی لیزر به چگالی جریان الکتریکی
مشخصه فازی لیزر نقطه کوانتومی به ازای چگالی جریان
الکتریکی تزریقی به ناحیه فعال لیزر، J  2 J thE  3J thG ،
 J  3.2 J thE  5J thGو  ، J  5J thE  7 J thGبه ازای
ضریب تحدید نوری  Γ=0.0010در شکل ( )4قسمت الف
و Γ=0.0015در قسمت ب آورده شده است.

۸۶

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

با افزایش چگالی جریان تزریقی به ناحیه فعال لیزر و عبور از
آستانه حالت پایه(  ،) J thG  J  J thEسطح انرژی پایه شروع به لیزش
می کند ،اما چون چگالی جریان کمتر از آستانه حالت برانگیخته
است ،لذا سطح انرژی برانگیخته همچنان خاموش خواهد بود .در
شکل( )7قسمت الف مشخصه پاسخ مدوالسیون و در قسمت ب
پاسخ گذرای لیزربه ازای چگالی جریان الکتریکی J  1.25J thG
آورده شده است.
(الف)

(الف)
(ب)
شکل :5وابستگی مشخصه فازی لیزر به ضر یب تحدید نوری در

الف)  J  3.2 J thE  5J thGب) J  5J thE  7 J thG

 -8وابستگی پاسخ مدوالسیون و پاسخ گذرا لیزر به تزریق
چگالی جریان الکتریکی
در چگالی جریان های کمتر از آستانه حالت پایه ( ،) J  J thG
هیچ یک از حالت های انرژی نقطه کوانتومی لیزش نخواهند داشت.
در شکل ()6قسمت الف مشخصه پاسخ مدوالسیون لیرز و در
قسمت ب پاسخ گذرای لیزربه ازای چگالی جریان الکتریکی
 J  0.75J thGآورده شده است.

(ب)
شکل :7الف) پاسخ مدوالسیون ب) پاسخ گذرا لیزر به ازای
چگالی جر یان الکتریکی J  1.25J thG

با افزایش چگالی جریان تزریقی به ناحیه فعال لیزر و عبور از آستانه
حالت برانگیخته(  ،) J thE  Jهردوی سطوح انرژی پایه و برانگیخته
شروع به لیزش می کنند ،در شکل( )8قسمت الف پاسخ مدوالسیون
لیرز و در قسمت ب مشخصه چگالی فوتون خروجی لیزر به ازای
چگالی جریان الکتریکی  J  2.5J thGآورده شده است.

(الف)

هنگامی که چگالی جریان تزریقی به ناحیه فعال لیزر را بسیار افزایش
دهیم(  ،) J thE  Jدر اینصورت تنها سطح انرژی برانگیخته شروع به
لیزش می کند و سطح انرژی پایه خاموش خواهد شد .در شکل()9
قسمت الف پاسخ مدوالسیون لیرز و در قسمت ب مشخصه چگالی
فوتون خروجی لیزر به ازای چگالی جریان  J  50 J thGآورده شده
(ب)
شکل:6الف) پاسخ مدوالسیون ب) پاسخ گذرا لیزر به ازای

است.

چگالی جر یان الکتریکی J  0.75J thG
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 -9وابستگی پاسخ مدوالسیون لیزر به ضریب تحدید نوری
در شکل( ،)11اثر ضریب تحدید نوری ( )Γبر مشخصه پاسخ
مدوالسیون حالت انرژی پایه و حالت برانگیخته لیزر نقطه کوانتومی
مدلسازی شده است .همان طور که مشاهده می شود ،به ازای چگالی
جریان الکتریکی  J  2.2 J thE  3.2 J thGو ضریب تحدید

(الف)

یکسان ،پهنای باند مدوالسیون و بیشینه فرکانس مدوالسیون حالت
برانگیخته بیشتر از حالت پایه است.
 -11وابستگی پاسخ مدوالسیون به چگالی جریان الکتریکی
اثر تغییر چگالی جریان الکتریکی بر پاسخ مدوالسیون سطوح انرژی
حالت پایه و برانگیخته لیزر نقطه کوانتومی در شکل ( )11آورده شده

(ب)
شکل :8الف) پاسخ مدوالسیون ب) پاسخ گذرا ی لیزر به ازای

است .همان طور که مشاهده می شود ،با افزایش جریان تزریقی به

 J  2.5J thGچگالی جر یان الکتر یکی

ناحیه فعال لیزراز  J  2.3J  3.5Jتا  J  4.7 J  7 Jپهنای
G
th

E
th

G
th

E
th

باند مدوالسیون و بیشینه فرکانس مدوالسیون لیزر افزایش می یابد.

(الف)

شکل :11وابستگی پاسخ مدوالسیون لیزر به چگالی جر یان الکتریکی

 -11نتیجهگیری
طبق نتایج حاصل از شبیه سازی مشاهده شد ،در چگالی جریان
الکتریکی کمتر از آستانه حالت پایه (  ) J  J thGهر دو سطح انرژی

(ب)
شکل :9الف) پاسخ مدوالسیون ب) پاسخ گذرا ی لیزر به ازای

حالت پایه و حالت برانگیخته خاموش هستند .با افزایش چگالی

چگالی جر یان الکتریکی J  50 J thG

جریان تزریقی به ناحیه فعال لیزر و عبور از آستانه حالت پایه (
 ،) J thG  J  J thEتنها سطح انرژی پایه شروع به لیزش می کند .با
عبور چگالی جریان الکتریکی از آستانه حالت برانگیخته ( ) J thE  J
هر دو سطح انرژی لیزش خواهند کرد .به همین ترتیب در چگالی
جریان های تزریقی زیاد(  ،) J thE  Jسطح انرژی پایه خاموش شده
و تنها سطح انرژی برانگیخته لیزش خواهد کرد ،همچنین با افزایش

شکل :10وابستگی پاسخ مدوالسیون حالت انرژی پایه و برانگیخته لیزر

چگالی جریان تزریقی به ناحیه فعال لیزر و افزایش ضریب تحدید

به ضریب تحدید نوری
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 پهنای باند مدوالسیون و بیشینه فرکانس مدوالسیون افزایش می،نوری
 دامنه ی، با افزایش ضریب تحدید نوری در لیزر نقطه کوانتومی.یابد
نوسانات گذرای چگالی فوتون خروجی لیزر افزایش یافته و زمان
 که موجب افزایش فرکانس نوسانات،واهلش لیزر کاهش می یابد
 ( در هر دو سطوح انرژی حالت پایه و برانگیخته خواهدfRo ( واهلشی
.شد
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اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮﯾﺐ ﭘﯿﺮواﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ﺳﻨﺴﻮر ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده آﻟﯽ  PVDFو ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آن

۱

ﻓﺮﻫﺎد اﮐﺒﺮی ﺑﺮوﻣﻨﺪ ،۱ﻋﻠﯽ ﻓﯿﺾ اﻟﻪ
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داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ،ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان boroumand@eetd.kntu.ac.ir ،

 ۲داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ،ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان ،
ﭼﮑﯿﺪه -در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی
ارﮔﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﮐﻪ ﺑﺎ دو ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ از ﻧﻮع uncooled
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ واﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ دﻣﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮای آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﻧﺪارﻧﺪ .ﺳﺎﺧﺘﺎر
اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮر ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ITO/ PVDF-MEH-PPV /Al
و ITO/ GO–PVDF–PEDOT-PSS /Alﺑﻮده ﮐﻪ در آن ﻣﺎده
 PVDFﯾﮏ ﭘﻠﯿﻤﺮ ﻓﺮواﻟﮑﺘﺮ ﯾﮏ اﺳﺖ ،ﺳﭙﺲ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻗﻄﻊ و ﺿﺮ ﯾﺐ
 Pyroelectricﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻨﺤﻨﯽ وﻟﺘﺎژ -ﺟﺮ ﯾﺎن
ﻗﻄﻌﺎت در ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺪه و ﻣﻨﺤﻨﯽ
ﻫﯿﺴﺘﺮز ﯾﺲ ﮐﻪ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻓﺮو اﻟﮑﺘﺮ ﯾﮏ در اﯾﻦ ﻣﻮاد اﯾﺠﺎد ﻣﯽ
ﺷﻮد ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺿﺮ ﯾﺐ
 Pyroelectricﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺎﻻی ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ ﺑﻪ
ﺗﺎﺑﺶ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﺷﺒﻪ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻬﺎر ﻓﺎز ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ Polyvinylidene fluoride (PVDF) .ﭘﻠﯿﻤﺮی ﺑﺎ ﺧﻮاص
ﭘﯿﺰواﻟﮑﺘﺮﯾﮏ و ﭘﯿﺮواﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﮐﻮﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎی آن ﺑﺎ
)trifluoroethylene (TrFEﯾﺎ )tetrafluoroethylene (TFE
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎی ﻓﺮواﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .از ﻟﺤﺎظ
ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ،ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮﯾﻦ ﻓﺎز در دﻣﺎ وﻓﺸﺎر ﻣﺤﺪود ،ﻓﺎز  αﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل  PVDFﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ دارد ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن
آن ﻓﺎز  αو ﻓﺎز) βﻓﺎز ﻗﻄﺒﯽ( ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی
ﭘﯿﺰواﻟﮑﺘﺮﯾﮏ و ﭘﯿﺮواﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
α, β, γ ,δ

ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اراﺋﻪ ﯾﮏ ﻣﺘﺪ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮﯾﺐ ﭘﯿﺮواﻟﮑﺘﺮﯾﮏ
ﺳﻨﺴﻮر ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﭘﯿﺮواﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  PVDFﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت و
ﺣﻼلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای آن ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﺳﺎس ﮐﺎر اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روش  sol-gelﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی– ﭘﻠﯿﻤﺮ ﻓﺮواﻟﮑﺘﺮ ﯾﮏ ،ﺳﻨﺴﻮر ارﮔﺎﻧﯿﮑﯽ ،آﺷﮑﺎر
ﺳﺎز ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ.PVDF ،

در اﺑﺘﺪا ﻣﺎده  PVDFدر ) dimethylformamide (DMFﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺣﻼل ،ﻣﺘﻔﺮق ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺤﻠﻮل  solرا ﺑﺪﻫﺪ ،ﺳﭙﺲ
ﻣﺤﻠﻮل  solﺑﺮ روی ﯾﮏ زﯾﺮﭘﺎﯾﻪ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ از  ITO/PETﺑﻮﺳﯿﻠﻪ
روش  spin-coatingﻧﺸﺎﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،و ﭘﺲ از آن ،ذرات ﻣﻮﺟﻮد در
ﻣﺤﻠﻮل  solﺑﺎ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ در ﮐﻮره و ﺣﺮارت دﯾﺪن ﺣﻼل ،ﭘﻠﯿﻤﺮاﯾﺰ ﺷﺪه و
ﯾﮏ  gelدر ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪای از  PVDFرا ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻧﻬﺎﯾﯽ ،ﻓﺮاﯾﻨﺪ  annealingﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ  gelﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻻﯾﻪ ای ﻧﺎزک از  PVDFدر ﻓﺎز  βراﺑﺪﻫﺪ.

 -۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﻤﻪ اﺷﯿﺎء اﻣﻮاج ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﺗﺸﻌﺸﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺸﻌﺸﻊ از دﯾﺪ
اﻧﺴﺎن ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻫﺪف
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،آﺷﮑﺎر ﺷﻮد .ﺳﻨﺴﻮر ارﮔﺎﻧﯿﮑﯽ  PVDFﯾﮑﯽ از ادوات
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻣﻮاج ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ را در ﻣﺤﺪوده ﻃﻮل

ﻣﻮجﻫﺎي ﺑﯿﻦ  ۰/۸ﺗﺎ  ۱۰ µmرا ﺣﺲ ﮐﻨﺪ .ﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎی ﻓﺮواﻟﮑﺘﺮﯾﮏ دﺳﺘﻪای
از ﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎی ﻗﻄﺒﯽ ﺑﻠﻮری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻓﺮواﻟﮑﺘﺮﯾﮏ دارﻧﺪ؛ ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ در ﯾﮏ ﻣﯿﺪان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺧﺎرﺟﯽ از ﺧﻮد اﺛﺮ ﻗﻄﺒﯽ ﺷﺪﮔﯽ
اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ داﺋﻢ ﻧﺸﺎن داده ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﻌﮑﻮس ﺷﺪن دارد ].[۱
ﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎی ﻓﺮواﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ  PVDFﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﺎﺳﺦ ﭘﯿﺰواﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ذاﺗﯽ در
ﻣﺒﺪلﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ و ﻣﺤﺮکﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺎﺻﯿﺖ

 -۲روش ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻨﺴﻮر
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻨﺴﻮر ارﮔﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،از ﺑﺴﺘﺮ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ
ﺷﻔﺎف و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ  PETاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ،ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎ ﻻﯾﻪای از
اﮐﺴﯿﺪ رﺳﺎﻧﺎ و ﺷﻔﺎف  ITOﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ  ۱۵۰ nmو ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﺳﻄﺤﯽ ) ۸-۱۲ Ohm/Squareﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه از ﺷﺮﮐﺖ آﻟﺪرﯾﭻ( ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﮐﺴﯿﺪ اﯾﻨﺪﯾﻮم آﻻﯾﯿﺪه ﺑﻪ ﻗﻠﻊ ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
آﻧﺪ در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ارﮔﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .اﯾﻦ ﻣﺎده دارای ﺷﮑﺎف ﺑﺎﻧﺪ

ﭘﯿﺮواﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ذاﺗﯽ در ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی ﮔﺮﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻮاد
ﻓﺮواﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﺑﻮدن ،ﯾﮏ ﻗﻄﺒﺶ ﺧﻮدﺑﺨﻮد ﻏﯿﺮﺻﻔﺮ در
ﻣﯿﺪان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺻﻔﺮ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﯿﺪان ﻣﻌﮑﻮس
ﻣﯽﺷﻮد ] .[۲ﻗﻄﺒﺶ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯿﺪان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺎﻓﻈﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﯿﺴﺘﺮزﯾﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد ] PVDF .[۳ﭘﻠﯿﻤﺮی ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر
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ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺣﺪود  ،۴eVﺗﺎﺑﻊ ﮐﺎر ﺑﯿﻦ  ۵/۴ﺗﺎ  ۸/۴eVﺑﻮده و در ﻃﯿﻒ ﻧﻮر
ﻣﺮﺋﯽ ﺷﻔﺎف اﺳﺖ.

ﻣﻨﻈﻮر از ﭼﺴﺐ ﻧﻘﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﺴﺐ ﻧﻘﺮه اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را دارد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻣﻮاد ارﮔﺎﻧﯿﮑﯽ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده و ﺑﺎ زﯾﺮﻻﯾﻪ  ITOاﺗﺼﺎل اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﯾﺠﺎد
ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺴﺐ ﻧﻘﺮه از روی
ﻻﯾﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﻠﯿﻤﺮی ﺑﺎ ﻓﻠﺰ ﮐﺎﺗﺪ اﺗﺼﺎل ﮐﻮﺗﺎه ﻧﺸﻮد .ﺷﮑﻞ  ۱ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﺴﻮر ارﮔﺎﻧﯿﮑﯽ  PVDFرا ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻣﺤﻠﻮل  solﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺘﻔﺮق ﮐﺮدن در ﺣﻼل  DMFﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ.
 PVDFﭘﻠﯿﻤﺮی آﻣﻮرف ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دارای ﻓﺎزﻫﺎی β ,γ ,α
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺣﻼل در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺣﺮارت دادن ،ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﯽ  PVDFﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ .ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻓﺎز  βاز  PVDFﻣﯿﮕﺮدد ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻی ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻓﺎز  αرا اﯾﺤﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺎز β ,α
ﺑﺎﻫﻢ در ﻣﺎده ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺣﻼل ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﺨﻠﺨﻞ
ﻻﯾﻪ ﻧﺎزک  PVDFﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ .ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻓﺎز  βدر ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﺑﺎﻋﺚ
اﯾﺠﺎد ﺗﺨﻠﺨﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﮏ ﻧﻘﺺ ﺑﺮای ﻻﯾﻪ
 PVDFﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺨﻠﺨﻞ ﻻﯾﻪ ﻧﺎزک ،PVDF
ازﺣﻼل  DMFدر اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ زﯾﺮااﯾﻦ ﺣﻼل دوﻣﯿﻦ ﻧﺮخ
ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺑﺎﻻدر ﻣﯿﺎن ﺣﻼلﻫﺎی PVDFرا دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺤﻠﻮل
 PVDFدر DMFﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ درﺻﺪ وزﻧﯽ
 ( PVDF=93.8mg)%۱۰ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﻮدر PVDFﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺧﻠﻮص ﺑﯿﺸﺘﺮ از  %۹۹ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ واز ﺷﺮﮐﺖ Sigma-Aldrich
ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﻮدر  PVDFدر  DMFﭘﺮاﮐﻨﺪه ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت ۶
ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎی ℃  ۶۰و روی اﺳﺘﯿﺮر ﻗﺮار داده ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ در ﺣﻤﺎم
اوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﯿﮏ ﺑﻪ ﻣﺪت  ۳ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﺗﺎ  PVDFﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ در
ﺣﻼل ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪ ،دوﻣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻼل 1,2 Dicolorobenzen
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
-۱-۲

ﺷﮑﻞ  :۱ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﺴﻮر ارﮔﺎﻧﯿﮑﯽ PVDF

 -۳ﺗﺴﺖ ﻫﺎی ﺳﻨﺴﻮر
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﻨﺴﻮر ،ﺑﺮ روی آن ﺗﺴﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ذﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
-۱-۳

ﺿﺮﯾﺐ ﭘﯿﺮو اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ

ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺮو اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ﯾﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﭘﯿﺮو اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ﺗﻮﺳﻂ راﺑﻄﻪ
زﯾﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.

ﻻﯾﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﭼﺮﺧﺸﯽPVDF

ﻻﯾﻪای از  PVDFﺑﺮ روی زﯾﺮﭘﺎﯾﻪ ای اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ از  ITO/PETﺑﻪ
روش ﻻﯾﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﭼﺮﺧﺸﯽ،ﻻﯾﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺷﺪ .ﻗﺒﻞ از ﻻﯾﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ،زﯾﺮﭘﺎﯾﻪ
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺪﻗﺖ ﺗﻤﯿﺰ ﺷﻮد .ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻤﯿﺰﮐﺎری ﺷﺎﻣﻞ ﻏﻮﻃﻪ ور ﮐﺮدن زﯾﺮﭘﺎﯾﻪ در
ﺣﻤﺎم اوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻮن ﭘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت  ۱۰دﻗﯿﻘﻪ اﻧﺠﺎم
ﮔﺮﻓﺖ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت  ۱۰دﻗﯿﻘﻪ در اﺗﺎﻧﻮل و در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت ۱۰
دﻗﯿﻘﻪ در آب ﻣﻘﻄﺮ دوﺑﺎر ﺗﻘﻄﯿﺮ ﻗﺮار داده ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻠﻮل  solدر ﺳﺮﻋﺖ
 ۳۰۰۰دور ﺑﺮ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  ۳۰ﺛﺎﻧﯿﻪ و ﺑﺎ زﻣﺎن ﺻﻌﻮد  ۱۰ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮ روی

ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮدارﻫﺎی آن در زﯾﺮ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.

زﯾﺮﭘﺎﯾﻪ ﻻﯾﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺷﺪ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮ ﻣﺤﻠﻮل  solدر دﻣﺎی ℃ ۶۰
ﺑﻤﺪت  ۱۰دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪ .وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻻﯾﻪ  PVDFﺷﺎﻣﻞ :ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ،
ﺗﺨﻠﺨﻞ و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ، PVDFﻻﯾﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ )ﺳﺮﻋﺖ و زﻣﺎن ( و
ﺣﺮارت دادن ﺣﻼل )زﻣﺎن و درﺟﻪ( ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ،ﻓﻠﺰ ﮐﺎﺗﺪ
ﭘﺲ از ﻻﯾﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ  PVDFروی  ITOو ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن آن ،ﻻﯾﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻻﯾﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﺑﻪ روش ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺣﺮارﺗﯽ
)ﺗﻮﺳﻂ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﻣﻔﺘﻮﻟﯽ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺧﻠﻮص  ٪۹۹/۹۹۹ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه از ﺷﺮﮐﺖ
آﻟﺪرﯾﭻ( در ﻓﺸﺎر ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ  ۱/۵×۱۰-۵ﻣﯿﻠﯽ ﺑﺎر اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ از
ﻻﯾﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ اﻟﮑﺘﺮود ﮐﺎﺗﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ اﺗﺼﺎل آﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺷﮑﻞ  :۲ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺮواﻟﮑﺘﺮﯾﮏ

۹۱

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

-۲-۳

ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮﻧﻪ اول  ۱۳۰ KHzو ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻗﻄﻊ
ﻧﻤﻮﻧﻪ دوم ﻫﻢ  ۱۳۰ KHzﺷﺪ.

ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﺳﻨﺴﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﺪار ﻣﻌﺎدﻟﯽ ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ ﺧﺎزن
وﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻮازی دارد ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﻘﺪار اﻣﭙﺪاﻧﺲ
ﺧﺎزن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﺟﺎﯾﯿﮑﻪ ﻣﻘﺪار ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﺣﺪی اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ
اﻣﭙﺪاﻧﺲ ﺧﺎزن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﺷﻮد در آن ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻤﻼ ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
اﺗﺼﺎﻻت در اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻟﺤﺎظ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﻮدار ﺟﺮﯾﺎن -وﻟﺘﺎژ ﺑﻪ ﺧﻂ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﮐﻪ درواﻗﻊ اﯾﻦ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ،ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در زﯾﺮ
ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ دو ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

در زﯾﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو ﺳﺎﺧﺘﺎر در دو ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۱ KHzو ۱۰KHzآورده
ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ  :۴ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد در ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﯾﮏ
ﺧﻂ ﻣﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻗﻄﻊ ﺧﻮد رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
-۳-۳

ﺷﮑﻞ  :۳ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ

ﻃﯿﻒ ﺟﺬﺑﯽ

ﺑﺮای ﺗﺴﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ  PVDFدر ﺟﺬب ﺗﺎﺑﺶ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻃﯿﻒ آن را وﻗﺘﯽ
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺑﺶ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﻗﺮار دارد ﺑﺪﺳﺖ آورد .ﻃﯿﻒ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺷﮑﻞ

۹۲

۱۳۹۴  اردﯾﺒﻬﺸﺖ۲۴  ﺗﺎ۲۰ ، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ،ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

 اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪFT-IR 460 plus ﻫﺎی زﯾﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه
۲۵۰۰۰  ﺗﺎ۱۴۲۸٫۵۷ ﻃﯿﻒ ﺟﺬﺑﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﻣﺎده در ﻣﺤﺪوده
.ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺪ ه اﺳﺖ

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی-۴
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻨﺴﻮر ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺧﺎﺻﯿﺖ
 ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪNIR  ﺑﺮای ﻣﺤﺪودهPVDF ﭘﯿﺰواﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ﺳﻨﺴﻮر ارﮔﺎﻧﯿﮑﯽ
 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﺮاﯾﺐ ﭘﯿﺮو اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻨﺤﻨﯽ رﺳﻢ ﺷﺪه،
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪMEH-PPV – PVDF اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮﺧﻮردارGO – PVDF – PEDOT-PSS
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻗﻄﻊ دو ﻗﻄﻌﻪ ﯾﮑﺴﺎن
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

MEH-PPV – PVDF
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ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

طراحی و ساخت دستگاه طیفسنج امپدانس الکتریکی در
فرکانس پایین با سرعت عملکرد باال
1
2

ریحانه لطیفی نمین ،1شاهین جعفرآبادی آشتیانی

2

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ،پردیس دانشکده فنی ،دانشگاه تهرانlarifi.re@ut.ac.ir ،

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ،پردیس دانشکده فنی ،دانشگاه تهرانsashtiani@ut.ac.ir ،

چکیده -در این مقاله روشی برای طیف سنجی سریع امپدانس
در فرکانسهای پایین (ز یر یک هرتز) معرفی شده است .مبنای
عملکرد این روش ،اعمال ولتاژ تحر یک به نمونه و در یافت پاسخ،
که جریان عبوری از نمونه است ،میباشد .اساس به دست آوردن
طیف امپدانس ،استفاده از تبدیل فور یه سیگنال تحر یک و پاسخ
است .این روش ابتدا در نرمافزار  MATLABشبیهسازی و از
عملکرد درست آن اطمینان حاصل شده است .سپس به صورت
عملی روی مدار چاپی پیاده شده و طیف امپدانس و خطای آن
محاسبه گردیده است .همچنین اثر دقت مبدل آنالوگ به دیجیتال
روی خطای طیف امپدانس به دست آمده بررسی شده است.
اندازهگیری و شبیهسازی ،برتری سیگنال تحر یک گوسی بر سیگنال
تحر یک سینک را در فرکانسهای پایین نشان میدهد .همچنین
سیگنال تحریک گوسی در مقایسه با سیگنال تحر یک سینک ،با
کاهش دقت مبدل آنالوگ به دیجیتال ،خطای کمتری در نتایج
حاصله ایجاد میکند .در انتها نمودار نایکوئیست امپدانس یک
سیستم درجه دو ،در بازهی فرکانسی  2mHzتا  066Hzبا اعمال
چند سیگنال تحریک گوسی ،به دست آمده است.

همچنین ،شکل این طیف ،ساختار و پارامترهای نمونه مورد بررسی را
نشان میدهد.
در این روش ،عالوه بر دقت ،که یک پارامتر مهم در کلیه روشهای
سنجش محسوب می گردد ،بازهی فرکانسی عملکرد دستگاه و مدت زمان
انجام تست نیز از اهمیت باالیی برخوردار میباشند .به دلیل امکان وقوع
تغییر در ساختار یک نمونه خاص در اثر اعمال سیگنال تحریک برای
مدت طوالنی ،مدت زمان طیفسنجی امپدانس الکتریکی ،از اهمیت
ویژهای برخوردار است .همچنین طیفسنجی امپدانس الکتریکی با توجه
به ساختار هر نمونه ،می بایست در محدوده فرکانسی معین انجام گیرد .به
عنوان مثال بازه فرکانسی عملکرد بافتهای زنده و مواد زیست پزشکی ،در
فرکانسهای باال ،و مواد الکتروشیمیایی و سلولهای خورشیدی ،در
فرکانسهای پایین میباشد ]1[ .بنابراین هر چه محدوده عملکرد دستگاه
طیفسنج الکتریکی امپدانس بازه فرکانسی وسیعتری را شامل شود ،در
موارد گستردهتری قابل استفاده خواهد بود.
در اولین دستگاههای طیفسنج امپدانس الکتریکی از سیگنال
سینوسی تک فرکانس به عنوان سیگنال تحریک استفاده میشد .برای ایجاد
طیف امپدانس در این دستگاهها ،یک بردار شامل چندین سیگنال
سینوسی در فرکانسهای مورد نظر ،به نمونه اعمال میگردید .بزرگترین
مشکل استفاده از این روش ،مدت زمان زیاد انجام تست خصوصا در
فرکانسهای بسیار پایین (در حدود  )mHzمیباشد ]1[ .برای رفع این
مشکل ،امروزه از انواع دیگری از سیگنالهای تحریک مانند سینک،1
پالس 2و چرپ 3استفاده میگردد .در این مقاله برای کاهش مدت زمان
انجام تست در حد چند دقیقه ،از سیگنالهای سینک و گوسی استفاده
شده است .همچنین اثر دقت مبدل آنالوگ به دیجیتال بر روی دقت
طیفسنجی امپدانس در فرکانسهای کمتر از یک هرتز ،مورد بررسی قرار
گرفته است .الزم به ذکر است با توجه به اطالعات ما ،سیگنال تحریک

کلمات کلیدی– طیفسنج امپدانس الکتر یکی ،سیگنال گوسی،
تبدیل فور یه ،نمودار نایکوییست
 -1مقدمه
طیفسنجی امپدانس الکتریکی ،یک روش موثر و غیرمخرب برای
استخراج مشخصات الکتریکی مواد و بافتهای زنده است ،که برای
اولین بار در سال  1981مطرح گردید ]1[.از این روش در موارد مختلف
مانند بررسی خوردگی پوششهای فلزی ،بررسی عملکرد سلولهای
سوختی و خورشیدی ،اندازهگیری امپدانس غشاء و بافتهای زنده ،و
تشخیص سرطان استفاده میشود1[.و2و]1
طیفسنجی امپدانس دارای دو مرحله میباشد )1( :اندازهگیری
امپدانس نمونه مورد بررسی در بازهی فرکانسی مطلوب و ( )2تحلیل
مشخصات فرکانسی به دست آمده از طیف امپدانس .طیف امپدانس از
تعدادی نقاط تشکیل شده است که هر کدام بیانگر یک فرکانس می باشد.
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متفاوت است .با استفاده از این نوع سیگنال به عنوان سیگنال تحریک،
زمان انجام تست کاهش می یابد ،زیرا در این حالت کافیست سیگنال
تحریک به اندازهی دوره تناوب کوچکترین فرکانس موجود در سیگنال
سینوسی چند فرکانس ،به نمونه اعمال گردد .از مشکالت این نوع سیگنال
تحریک میتوان به محدوده دینامیکی و تأثیر هارمونیکها روی هم اشاره
کرد .از طرفی ،تبدیل فوریه این سیگنال همچنان گسسته است.

گوسی برای طیفسنجی امپدانس به صورت عملی ،برای اولین بار در این
مقاله استفاده شده است.
در بخش بعد ،به تشریح روشهای اندازهگیری امپدانس میپردازیم.
در بخش سوم ،روش ارائهشده جهت پیادهسازی دستگاه امپدانسسنجی
پهنباند به همراه جزییات سختافزاری آن ،ارائه می گردد .در انتها نیز،
نتایج اندازهگیریهای عملی گزارش ،مقایسه و تحلیل می شوند.

سیگنال تحریک دیگری که در طیفسنجی امپدانس الکتریکی مورد
استفاده قرار میگیرد ،سیگنال پالس است .تبدیل فوریه این سیگنال کامال
پیوسته می باشد اما با توجه به رابطه معکوس دامنه تبدیل فوریه سیگنال
پالس با فرکانس ،دقت طیفسنجی امپدانس در فرکانسهای باال به شدت
کاهش مییابد[9].

 -2روشهای اندازهگیری امپدانس
برای به دست آوردن طیف امپدانس ،از دو روش استفاده میشود)1( :
روش حوزه فرکانس و ( )2روش حوزه زمان .روش حوزه فرکانس اولین
روش مورد استفاده در طیفسنجی امپدانس بوده است .در این روش،
فرکانس ،متغییر مستقل است و سیگنال تحریک از نوع سینوسی تک
فرکانس میباشد .همان طور که گفته شد ،امروزه از این روش به علت
مدت زمان طوالنی انجام تست ،خصوصا در فرکانسهای پایین ،کمتر
استفاده میشود [2].همچنین باید به این نکته اشاره کرد که هر سیگنال
سینوسی در حوزه فرکانس تنها دارای یک مؤلفه فرکانسی میباشد .به
عبارت دیگر تبدیل فوریه آن گسسته است و در نتیجه ،به ازای هر فرکانس
نیاز است که سیگنال تحریک سینوسی برای مدت زمان حداقل یک دوره
تناوب به نمونه اعمال گردد .لذا پلههای فرکانسی در طیف امپدانس با
توجه به تعداد سیگنالهای سینوسی اعمال شده به نمونه مشخص می-
شوند .حال ،اگر تبدیل فوریه سیگنالی در حوزه فرکانس پیوسته باشد ،با
توجه به رابطه ( )1که تعریف تبدیل فوریه سریع میباشد ،میتوان با اعمال
تنها یک سیگنال و با تغییر مقدار  Nدر معادله تبدیل فوریه ،پلههای
جاروب فرکانسی در طیف امپدانس را تعیین نمود.
()1

)𝑖𝜋−(𝑗−1)(𝑘−1)(2
𝑁

نمونه ی دیگری از سیگنال های غیر سینوسی که به عنوان سیگنال
تحریک در طیفسنجی امپدانس الکتریکی مورد استفاده قرار میگیرد،
سیگنال چرپ می باشد .شکل  1نشاندهنده سیگنال تحریک چرپ در دو
حوزهی زمان و فرکانس است .از مزایای این سیگنال تحریک ،امکان
تنظیم مستقل بازهی فرکانسی مورد نظر و زمان اعمال تحریک میباشد.
][3

𝑁

𝑒 × )𝑗(𝑥 ∑ = )𝑘(𝑋
𝑗=1

در روش زمانی ،زمان ،متغیر مستقل است .بنابراین نیاز به استفاده از
یک تبدیل جهت انتقال از حوزه زمان به حوزه فرکانس ،مانند تبدیل
الپالس یا فوریه میباشد .برای به دست آوردن طیف امپدانس در دستگاه
طیفسنج امپدانس الکتریکی ،ابتدا یک سیگنال تحریک از نوع ولتاژ یا
جریان به نمونه اعمال می شود .سپس با توجه به سیگنال خروجی به عنوان
پاسخ دریافت شده از نمونه ،و با استفاده از پردازشهای دیجیتال ،طیف
امپدانس به دست میآید .در روش حوزه زمان ،نسبت تبدیل فوریه پاسخ
نمونه به تبدیل فوریه سیگنال تحریک ،به عنوان تابع تبدیل ،نشاندهنده
امپدانس سیستم میباشد.

شکل  :1سیگنال چرپ در  )aحوزه زمان و  )bحوزه فرکانس

همانطور که در شکل  1مشاهده میشود ،طیف سیگنال چرپ در
حوزهی فرکانس ،در فرکانسهای پایین دامنهی کمی دارد ،بنابراین برای
طیفسنجی در فرکانسهای پایین مناسب نیست.
شکل  2نشاندهنده سیگنالهای سینک و گوسی در حوزهی زمان و
حوزه فرکانس میباشد.با توجه به توضیحات داده شده ،مزیت استفاده از
روش زمانی ،کاهش مدت زمان به دست آوردن طیف امپدانس خصوصأ
در فرکانسهای پایین میباشد ،چرا که در فرکانسهای باال میتوان از
سیگنال تحریک سینوسی تک فرکانس نیز استفاده نمود .سیگنال تحریک
مناسب برای به دست آوردن طیف امپدانس در فرکانسهای پایین،

همانطور که اشاره شد ،جهت بهره مندی از طیف فرکانسی پیوسته در
روش زمانی ،میتوان از سیگنالهای تحریک غیر از سینوسی نیز استفاده
کرد .از جمله سیگنالهای مورد استفاده ،سینوسی چند فرکانس میباشد.
این سیگنال شامل مجموعهای از چندین سیگنال سینوسی با فرکانسهای
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سیگنالی است که در حوزهی فرکانس ،دارای طیفی مسطح و پیوسته باشد.
دو سیگنالی که پاسخ فرکانسی آنها در حوزهی فرکانس مسطح است،
سیگنالهای سینک و گوسی هستند.

)(a

)(b

شکل  :3نمودار نایکوئیست حاصل از شبیهسازی سیستمی طیفسنج الکتریکی

شکل  :2سیگنالهای سینک و گوسی در حوزه زمان و فرکانس  )a :نمودار سیگنال

امپدانس با سیگنال تحریک  )aگوسی و  )bسینک

سینک بر حسب زمان )b .نمودار اندازهی طیف سیگنال سینک بر حسب فرکانس)c .
نمودار سیگنال گوسی بر حسب زمان )d .نمودار اندازهی طیف سیگنال گوسی بر حسب

در ادامه به بررسی اثر دقت مبدل آنالوگ به دیجیتال بر روی خطای
طیف امپدانس میپردازیم .شکل  1خطای طیف امپدانس را در فرکانس-
های پایین بر حسب دقت مبدل آنالوگ به دیجیتال ،در نرمفزار
 MATLABنشان میدهد .مشاهده میشود نه تنها خطای اندازه و فاز
طیف امپدانس با سیگنال تحریک گوسی کمتر است ،همچنین با کاهش
دقت مبدل انالوگ به دیجیتال ،درصد خطا کمتر افزایش پیدا میکند.

فرکانس

 -3شبیهسازی سیستمی
در ادامه به بررسی نتایج شبیهسازی سیستمی در نرمافزار
 ، MATLABبا در نظر گرفتن دقت مبدلهای آنالوگ به دیجیتال و
دیجیتال به آنالوگ ،پرداختهایم .برای نمایش طیف امپدانس از نمودار
نایکوئیست که نشان دهندهی قسمت موهومی امپدانس بر حسب قسمت
حقیقی آن می باشد ،استفاده شده است .در شبیهسازیها نمونهی مورد
بررسی ،یک سیستم درجه یک است .در شکل  3نمودار نایکوئیست ایده-
آل با رنگ آبی نشان داده شده و نقاط قرمز رنگ نشاندهنده طیف امپدانس
به دست آمده از شبیهسازی هستند .در این شبیهسازی دقت مبدل آنالوگ
به دیجیتال و دیجیتال به آنالوگ  11بیت در نظر گرفته شده و فرکانس
نمونهبردای آن  33s/sاست .همچنین ،مدت زمان اعمال سیگنال تحریک
 133ثانیه است و طیف امپدانس ،بازه فرکانسی  5mHzتا  533mHzرا
شامل میشود.
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با توجه به نمودار نایکوئیست به دست آمده توسط دو سیگنال تحریک
سینک و گوسی ،مشاهده میشود خطای طیف امپدانس در حالتی که
سیگنال تحریک گوسی است ،کمتر از خطای طیفی است که توسط
سیگنال تحریک سینک به دست آمده است.
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شکل  :4نمودار شبیهسازی خطای اندازه و فاز طیف امپدانس در فضای نرمافزار
 MATLABبر حسب دقت مبدل آنالوگ به دیجیتال برای سیگنال تحریک سینک و
گوسی )a .خطای اندازه و  )bخطای فاز

برای به دست آوردن طیف امپدانس در بازهی فرکانسی وسیع ،میتوان
در چند مرحله سیگنال گوسی یا سینک را به نمونه اعمال کرد .برای
فرکانسهای باالتر دیگر نیاز به اعمال سیگنال تحریک برای مدت 133
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تقویتکننده ابزاری به مبدل آنالوگ به دیجیتال متصل شده و پس از آن،
دادههای دیجیتال برای پردازش ،وارد میکروکنترلر میشوند .در
میکروکنترلر ،تبدیل فوریه پاسخ نمونه گرفته شده و بر تبدیل فوریه سیگنال
تحریک تقسیم میشود .در این حالت چون ورودی ولتاژ و خروجی
جریان است ،تابع تبدیل به دست آمده بیانگر ادمیتانس نمونه میباشد،
بنابراین نیاز است تا تابع تبدیل معکوس شود .

ثانیه نیست .به عنوان مثال برای فرکانسهای باالتر از  1Hzاعمال سیگنال
تحریک برای مدت زمان یک ثانیه کافیست.
 -4برد تست و اندازهگیری
شکل  5بلوک دیاگرام برد دستگاه طیفسنج امپدانس الکتریکی را
نشان میدهد.

مبدل دیجیتال به آنالوگ استفاده شده در برد AD5663 ،است که
دارای دقت  11بیت است .آپامپهای  U1-4از نوع  OP27انتخاب
شدهاند که آفست بسیار پایینی دارد و جریان بایاس پایههای ورودی آن نیز
بسیار کم است .جریان بایاس ورودی در طیفسنجی امپدانس اهمیت
ویژهای دارد زیرا به دلیل دامنه ی کم ولتاژ تحریک ،جریان عبوری از نمونه
کوچک است و اگر جریان بایاس پایه های ورودی آپامپ قابل توجه
باشد ،در سنجش طیف امپدانس ،خطا ایجاد میشود .تقویتکننده
ابزاری استفاده شده ،از نوع  AD620انتخاب گردیده و دارای افست و
نویز بسیار ناچیز است .مبدل دیجیتال به آنالوگ  AD7988-5است که
فرکانس نمونهبرداری آن تا  500kHzاست .میکرو کنترلر استفاده شده از
نوع  PIC33FJ128GP804میباشد.

Rref

شکل  :5بلوک دیاگرام کلی دستگاه طیفسنج الکتریکی امپدانس

این مدار دارای دو قسمت آنالوگ و دیجیتال است .قسمت آنالوگ
مدار وظیفه تنظیم ولتاژ اعمال شده به نمونه و دریافت پاسخ آن را بر عهده
دارد .قسمت دیجیتال مدار نیز وظیفه پردازش سیگنال دریافتی و انجام
تبدیل فوریه را بر عهده دارد.

شکلهای  1و  7به ترتیب نشاندهندهی مدار چاپی دستگاه طیف-
سنج الکتریکی امپدانس و سیستم کلی استفاده شده برای تعیین طیف
امپدانس نمونه هستند.

نحوه عملکرد مدار به این صورت است که سیگنال تحریک توسط
مبدل دیجیتال به آنالوگ تولید شده و دامنه آن توسط آپامپ  U1تنظیم
میشود .از آنجایی که بسیاری از نمونههای تحت بررسی ،غیر خطی
هستند و تبدیل فوریه فقط برای سیستمهای خطی قابل استفاده است ،نیاز
است تا دامنه سیگنال تحریک کوچک باشد تا در صورت غیرخطی بودن
نمونه ،با توجه به دامنه کوچک سیگنال ورودی بتوان سیستم را خطی در
نظر گرفت [1].در بعضی نمونهها نیاز است تست امپدانسسنجی در
ولتاژ  DCخاصی انجام شود .آپامپ  U2وظیفه تأمین این ولتاژ  DCرا
بر عهده دارد .آپامپ  U3به عنوان جمعکننده عمل کرده و ولتاژ  DCو
 acرا با هم جمع میکند .سپس ولتاژ تحریک توسط آپامپ  U4به نمونه
اعمال میگردد .نمونه بین پایهی منفی  U4و زمین قرار میگیرد .ولتاژ
تحریک که به سر نمونه اعمال گردید ،جریانی از نمونه عبور میکند که
وارد مقاومتهای مرجع میشود .با توجه به محدوده امپدانس نمونه ،کلید
یکی از مقاومتهای مرجع بسته شده و جریان از آن عبور میکند .ولتاژ
دو سر مقاومت مرجع ،با جریان عبوری از نمونه رابطهی خطی دارد .دو
سر مقاومت مرجع به تقویتکننده ابزاری  U5متصل است تا اختالف
ولتاژ دو سر مقاومت مرجع ،محاسبه شده و تقویت گردد .خروجی

قسمت
آنالوگ
DAC

میکروکنترلر

ADC
شکل  :0مدار چاپی دستگاه طیفسنج الکتریکی امپدانس
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رابط سریال

نمونه

شکل  :9نمودار اندازهگیری شدهی خطای اندازهی طیف امپدانس بر حسب دقت
مبدل آنالوگ به دیجیتال برای سیگنالهای تحریک گوسی و سینک

شکل  13نیز بیانگر خطای فاز بر حسب دقت مبدل آنالوگ به
دیجیتال است.

شکل  :7سیستم کلی استفاده شده جهت استخراج طیف امپدانس نمونه

برای انتقال اطالعات از میکروکنترلر به کامپیوتر و نمایش طیف
امپدانس ،از رابط سریال استفاده شده است .با استفاده از رابط سریال،
بخش های حقیقی و موهومی امپدانس به صورت جداگانه ،به کامپیوتر
ارسال شده و در نرمافزار  MATLABنمودار نایکوئیست آن ترسیم می-
شود.
امپدانس مورد آزمایش ،یک مدار درجه دو انتخاب شده که ساختار
آن در شکل  9نشان داده شده است.

شکل  :16نمودار اندازهگیری شدهی خطای فاز طیف امپدانس بر حسب دقت مبدل
آنالوگ به دیجیتال برای سیگنالهای تحریک گوسی و سینک

همانطور که در شکلهای  8و  13مشخص است ،خطای طیف
امپدانس به دست آمده از سیگنال تحریک گوسی بسیار کمتر از سیگنال
سینک است .همچنین با کاهش دقت مبدل آنالوگ به دیجیتال ،خطای
طیف امپدانس در حالتی که سیگنال تحریک از نوع سینک است ،با
سرعت بیشتری افزایش مییابد .الزم به ذکر است که خطاهای به دست
آمده برای بازهی فرکانسی  5mHzتا  533mHzمی باشند .در تمام این
اندازهگیریها فرکانس نمونهبرداری مبدل آنالوگ به دیجیتال  33s/sانتخاب
شده است .همچنین مبدل دیجیتال به آنالوگ با نرخ  33نمونه بر ثانیه
اطالعات را ارسال میکند.

شکل  :8مدار معادل نمونهی تحت بررسی

برای محاسبه خطای اندازه و فاز طیف امپدانس ،سیگنالهای تحریک
سینک و گوسی را به مدار نمونهی نشان داده شده در شکل  9اعمال کرده و
طیف امپدانس را در دقتهای مختلف مبدل آنالوگ به دیجیتال به دست
آوردیم .شکل  ،8نشاندهنده خطای اندازه طیف امپدانس بر حسب دقت
مبدل آنالوگ به دیجیتال است.

در انتها ،جهت به دست آوردن طیف امپدانس در محدودهی وسیع
فرکانسی و همچنین جهت کاهش نقاط اندازهگیری ،سه سیگنال تحریک
گوسی به صورت جداگانه به نمونه اعمال گردید .اولین سیگنال تحریک
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برای مدت زمان  133ثانیه به نمونه اعمال شده و طیف امپدانس آن در بازه-
ی فرکانسی  2mHzتا  233mHzبا دایرههای قرمز رنگ در شکل 11
نمایش داده شده است .دومین سیگنال تحریک برای مدت زمان  23ثانیه
به نمونه اعمال شده که در بازهی فرکانسی  233mHzتا  2Hzبا مربعهای
مشکی در شکل مشخص شده است .در نهایت ،آخرین سیگنال تحریک
هم برای مدت زمان یک ثانیه به نمونه اعمال شده که طیف امپدانس آن تا
فرکانس  133Hzو با مثلثهای آبی رنگ نمایش داده شده است .شکل 11
نمودار نایکوئیست به دست آمده از این سه سیگنال تحریک را به صورت
همزمان نشان میدهد .مشاهده میشود با اینکه سیگنال تحریک فقط
برای مدت زمان کوتاهی به نمونه اعمال شده ،اما طیف امپدانس حاصل
از تحریک گوسی تقریبا روی نمودار نایکوئیست ایدهآل نمونه قرار گرفته
است.

نتایج حاصل از نمودارهای نایکوئیست شکل  ،12بیانگر این است که
دقت مبدل آنالوگ به دیجیتال نباید از  9بیت کمتر باشد.
 -5نتیجهگیری
در این مقاله تالش گردید تا سیگنال تحریک مناسب برای طیف-
سنجی امپدانس در فرکانسهای کمتر از یک هرتز شناسایی و انتخاب
گردد و در این راستا یک برد تست برای اندازهگیری طیف امپدانس ساخته
شد .در شبیهسازیهای انجام گرفته در محیط  MATLABو اندازهگیری-
های حاصل از مدار طراحی شده ،به این نتیجه رسیدیم که با دقت و
فرکانس نمونهبرداری یکسان ،برای مبدل آنالوگ به دیجیتال ،طیف
امپدانس حاصل از سیگنال تحریک گوسی خطای کمتری دارد .اندازه-
گیریهای انجام شده در این راستا بیانگر این بودند که حداقل دقت مبدل
آنالوگ به دیجیتال برای دستیابی به خطای اندازهی کمتر از یک در صد،در
استخراج طیف امپدانس ،هشت بیت است .همچنین با اعمال سه سیگنال
تحریک گوسی به طور مجزا در محدودههای فرکانسی مختلف ،امپدانس
یک نمونه که دارای ساختاری با معادل مداری درجه دوم میباشد را از
فرکانس  2mHzتا  133Hzبه دست آوردیم.
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شکل  :11نمودار نایکوئیست به دست آمده با اعمال سه سیگنال تحریک گوسی در
محدودههای  2mHzتا  266mHz ،266mHzتا  2Hzو  2Hzتا  066Hzبه صورت
جداگانه

در اندازهگیری نهایی ،نمودارهای نایکوئیست نمونهای با مدار معادل
درجه یک در دقتهای مختلف مبدل آنالوگ به دیجیتال به دست آمده و
در شکل  12نشان داده شده است.

شکل  :12نمودار های نایکوئیست یک نمونه با معادل مدای درجه یک در دقتهای
مختلف مبدل آنالوگ به دیجیتال
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چکیده -در ایه مقاله گسارضی از سىتس گرافه کم الیه با
کریستالیسه کردن کربه آمورف وطاوذه ضذه بر روی سطح کوارتس و
استفاده از آن به عىوان الکترود رساوای ضفاف در ساخت صفحات
لمسی ارائه می ضود .ابتذا یک الیه وازک کبالت که به روش تبخیر با
پرتو الکترووی وطاوذه ضذه است ،به عىوان الیه کاتالیست استفاده
ضذ ،و سپس الیه کربه آمورف با استفاده از روش کىذوپاشCD
بر روی الیه کبالت وطاوذه ضذ .به مىظور کر یستالیسه کردن کربه
آمورف ،ومووه در خال باال و در دمای باالی ℃  900درجه قرار
گرفت .گرافه اوتقال یافته بر روی سطح کوارتس ،به عىوان صفحه
پاییىی صفحه لمسی مقاومتی آوالوگی -4سیمه استفاده ضذ .گرافه
سىتس ضذه دارای ضفافیت  80%و مقاومت الکتر یکی  <-;:کیلو
اهم داضت و دقت صفحه لمسی ساخته ضذه  0/57ساوتیمتر
است.

ػلت هسعوظیت غاتی که  ITOظاؼظ یک ايگیؿه بؿؼگ بؽای کهف هاظه
ؼقايا نفاف خعیع وخىظ ظاؼظ-
اهؽوؾه گؽافى به ػلت ضًىيیات هًسًؽ به فؽظ ضىبی به ػًىاو
کايعیعی هًاقبی بؽای الکتؽوظ های ؼقايای نفاف ظؼبكیاؼی اؾ کاؼبؽظها
اقت -گؽافى<هاظه ای تطت و تک الیه هتهکل اؾ اتنهای کؽبى اقت که
ایى اتن های ظؼ یک پیکؽبًعی نم ضلؼی لؽاؼ گؽفتًع که اتنها با هیبؽیع
 sp 2به هن هتًل نعهايع -قاضتاؼ گؽافى ظؼ نکل  ،1به تًىیؽ کهیعه
نعه اقت -ظؼ یک يفسه گؽافى ،هؽ اتن کؽبى با  3اتن کؽبى ظیگؽ
پیىيعظاؼظ ،که پیىيع بیى اتنهای کؽبى ظؼ ایًدا اؾ يىع کىااليكی بىظه و
بكیاؼ هسکن اقت]-[3

کلمات کلیدی– الکترود رساوای شفاف ،سىتز گرافه ،کىدوپاش
مگىترون  ،DCصفحه لمسی.
 -1همعهه
پاؼاهتؽهای اقاقی ظؼ ايتطاب الکتؽوظهای ؼقايای نفاف ،نفافیت
يىؼی ظؼ يازیه هؽئی و هاظوو لؽهؿ ،ؼقايایی الکتؽیکی باال ،پایعاؼی
نیمیایی ،ايؼطاف پػیؽی و هؿیًه قاضت کمتؽ اقت -الکتؽوظهای ؼقايا-
ی نفاف ظؼ بكیاؼی اؾ اظوات اپتىالکتؽويیکی هايًع قلىلهای
ضىؼنیعی ،يفسات لمكی ،يمایهگؽهای کؽیكتال هایغ و اقتفاظه هی-
نىظ -ظؼ زال زاضؽ ایًعین ,تیى اکكیع;به ػًىاو الکتؽوظ ؼقايای نفاف
به ػلت ؼقايایی الکتؽیکی باال و نفافیت يىؼی اقتفاظه هینىظ -اها به
ظالیل التًاظی و فًی همکى اقت هًاقب يبانع -ههکالت اقتفاظه اؾ
 ITOبه ظو ظلیل ايلی هیبانع ؛اوال ،ایًعیین ػًًؽی بكیاؼ کمیاب و گؽاو
هكت -ثايیا ITO ،نکًًعه اقت ،و به هًگام ايعکی ضمم باػث افت
تغییؽياپػیؽ ؼقايایی هینىظ و بًابؽایى ظؼ کاؼبؽظهایی که همعاؼی
ايؼطافپػیؽی ،ضؽوؼی اقت هسعوظیت اقتفاظه ظاؼظ]2و -[1بًابؽایى به

الف

ضکل  :1الف) ساختار گرافه ،ب) پیووذ در گرافه ].[4

گؽافى ظاؼای ضًىيیاتی اؾ خمله ؼقايایی الکتؽیکی باال ،هىبلیتی
باالی الکتؽوو ،پایعاؼی نیمیایی ،هعایت گؽهایی باال ،نفافیت يىؼی
باالیی و ايؼطاف هیبانع]6و-[5
يفسات لمكی اؾ قًكىؼ لمف ،هعاؼ کًتؽلؽ و ظؼایىؼ يؽم افؿاؼتهکیل
نعه اقت] -[7یکی اؾ ايىاع يفسات لمكی ،يفسات لمكی هماوهتی
اقت ،که ظؼایى تسمیك قاضت يفسه لمكی هماوهتی آيالىگی ,4قیمه
بؽ پایه گؽافى هىؼظ بؽؼقی لؽاؼ هیگیؽظ-

Graphene

1
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 -2قاضت يفسه لمكی با الکتؽوظ نفاف گؽافًی

ظؼ ایى ؼول یک الیه فلؿ گػاؼا هايًع هف ،کبالت ،يیکل ابتعا به
ػًىاو الیه کاتالیكت بؽ ؼوی ؾیؽ الیه ابتعایی که هؼمىال اؾ خًف کىاؼتؿ
هیبانع ؼنع ظاظه هینىظ-

ظؼ ایى هماله ابتعابه ؼول قًتؿ يفسه گؽافى پؽظاضته نعه ،قپف قاضتاؼ
و يسىه ػملکؽظ يفسه لمكی آيالىگی ,4قیمه ؼا بیاو نعه اقت -يهایتا

یک هؽزله الؿاهی بؽای تهیه هؽ يمىيهای تمیؿ يگه ظانتى ؾیؽالیه
اقت -بًابؽایى ؾیؽ الیه کىاؼتؿ ؼا يیؿ لبل اؾ الیه يهايی ،ابتعا به هعت 10
ظلیمه ظؼ ظؽفی ناهل آب همطؽ ظؼ ظقتگاه هافىق (آلتؽاقىيیک) يىت
لؽاؼ گؽفت و قپف همیى هؽزله بؽای ظؽف زاوی الکل ايدام گؽفت -و
بؽای بهتؽ تمیؿ نعو و اؾ بیى بؽظو آلىظگیها هؽزله فىق با هسلىل ظو
پؽوپايىل تکؽاؼ نع -قپف ؾیؽ الیه کىاؼتؿ هىؼظ يظؽ ظؼ ظاضل آوو لؽاؼ
ً
گؽفت تا قؽیؼا ضهک نىظ -ؾیؽا هايعو هایؼات بؽ ؼوی ؾیؽالیه باػث
ایداظ لکه بؽ ؼوی قطر آو هینىظ-

با تؽکیب هعاؼ کًتؽلی و قًكىؼ لمف ،يفسه لمكی قاضته نعه تكت
گؽظیعه اقت-
-1-2

سنتز گرافن

ظؼ قال 2004یک گؽوه فیؿیکعاو اؾ ظايهگاه هًچكتؽ ايگلكتاو ،که
تىقط آلایاو خین= و يىوقلى> قؽپؽقتی هی نع ،با اقتفاظه اؾ نکاف
هکايیکی الیه پایعاؼی اؾ گؽافى ؼا قاضتًع که ظقتاوؼظ لابل تىخهی
بىظ].[8
ضطاهت گؽافى بكیاؼ ايعک و بؽابؽ با ضطاهت یک اتن کؽبى اقت-
ضطاهت گؽافى تک الیه  0.3يايىهتؽ هیبانع و الیه گؽافًی اؾ  3تا  10الیه
ؼا به يام گؽافى کن الیه ،بیى  10تا  30الیه ؼا به يام گؽافى چًع الیه ،گؽافى
ضطین و یا يايى بلىؼهای ياؾک گؽافیتی هی ياهًع-

قپف با اقتفاظه اؾ پىظؼ کبالت الیه ياؾکی به ضطاهت  200يايىهتؽ بؽ
با اقتفاظه اؾ قیكتن بطاؼ بین الکتؽويی
ؼوی الیه کىاؼتؿ
يهايعه نع -الیه يهايی با يؽش 4 ⁄ايدام نع تا الیهی فلؿی با کیفیت
ضىبی به ظقت آیع -ظهای ؾیؽالیه به هًظىؼ افؿایم چكبًعگی و یکًىاضتی

تا کًىو ؼولهای هتؼعظی بؽای تىلیع ايىاع هطتلف گؽافى ( اؾ تک
الیه تا چًع الیه) اؾخمله الیه يهايی بطاؼ نیمیایی]10و ،[9کؽیكتالیؿه
کؽظو کؽبى آهىؼف]12و،[11کاهم نیمیایی یا گؽهایی گؽافى
اکكیع]14و ،[13تدؿیه گؽهایی قیلیکى کاؼبیع] [15و قًتؿ گؽافى با
اقتفاظه اؾ کؽبى يايىتیىپها] [16و با اقتفاظه اؾ پؽتىظهی لیؿؼ][17گؿاؼل
نعه اقت که هؽ کعام هؿایا و هؼایبی ظاؼيع -هؿیًه ،ػملکؽظ ،ايعاؾه
يفسات ،کیفیت يفسات ،ايالذ نیمیایی و قاؾگاؼی با فؽایًعهای
تداؼی و تىلیع تؽانه ههمتؽیى يکاتی هكتًع که ظؼ ايتطاب ؼول قًتؿ
گؽافى بایع به آو تىخه نىظ-بیهتؽ تالل هسمماو اهؽوؾ ظؼ تىلیع گؽافًی ظؼ
زع ویفؽ هیبانع-

الیه تا ظهای ℃ 150افؿایم ظاظه نع -البته لابل غکؽ اقت که پىظؼکبالت با
اضافه کؽظو همعاؼ ايعکی آب همطؽ به يىؼت یک تىظه و کلىضهای ظؼ
آوؼظه نع و پف اؾ آيکه ظؼ آوو به يىؼت کاهل ضهک نع ،به ػًىاو هًبغ
کبالت اقتفاظه گؽظیع-
کبالت يهايعه نعه به هًظىؼبؿؼگ نعو هؽؾ ظايهها و یکًىاضتی و
همىاؼی قطر ،تست ضال باال ظؼ زع به هعت  4قاػت ظؼ ظهای 500
ظؼخه قلكیىـ لؽاؼ گؽفت-
اؾ یک ظقتگاه الیه يهايی پانیعيی هگًتؽوو DCبه هًظىؼ يهايعو 2
يايىهتؽکؽبى بؽ ؼوی الیه کبالت کؽیكتالیؿه نعه اقتفاظه نع -الیه يهايی ظؼ
 25و با تىاو
 ،ناؼ گاؾ آؼگى ضالى
فهاؼ
 200يىؼت گؽفت -اؾ گؽافیتی با نؼاع  7قايتیهتؽ و به ضطاهت 5
هیلیهتؽ به ػًىاو هعف اقتفاظه نع-

همايطىؼ که اناؼه نع یکی اؾ ؼول ها بؽای تىلیع گؽافى با يازیه
بؿؼگ ،یکًىاضت و تک الیه  ،پطتى کؽبى آهىؼف خاهع ظؼ ضالء هیبانع-
ظؼ ایى پؽوقه ،پاؼاهتؽهایی همچىو يىع ؾیؽالیه ،يىع الیه کاتالكیت و
همعاؼ کؽیكتالی ایى الیه ،ضطاهت الیه کؽبى ،ظهای پطتى کؽبى آهىؼف
ظؼ نکل گیؽی و کیفیت گؽافى تاثیؽ هی گػاؼظ]-[11

به هًظىؼ کؽیكتالیؿه کؽظو کؽبى آهىؼف ظؼ ایى هؽزله يمىيه قًتؿ
نعه ظؼ هؽزله لبل به هعت  45ظلیمه ظؼ ظهای ℃ 900ظؼ ظاضل کىؼه با
ضالء باال لؽاؼ گؽفت -يؽش افؿایم ظها بؼع اؾ 600ظؼخه قلكیىـ100℃ ،
ظؼ قاػت بىظ -يؽش قؽظ کؽظو به آؼاهی يىؼت گؽفت -هکايیؿم نکلگیؽی
گؽافى اؾ کؽبى آهىؼف ظؼ طی کؽیكتالیؿه کؽظو ،به يىؼت ؼقىب و
خعانعگی اتنهای کؽبى ظؼالیه کبالت بىظ ،که ظؼ طىل اػمال گؽها اتن-
های کؽبى ظؼ الیه کبالت يفىغ هیکًع و ظؼ طىل قؽظ کؽظو اتنهای کؽبى
اؾالیه فلؿ به ػلت کاهم زاللیت خعا هینىظ و ظؼ قطر الیه ،ظوباؼه
اتنها پیىيع تهکیل هیظهًع والیهای اؾ گؽافى ؼا تهکیل هیظهًع-ؼنع
گؽافى ظؼ هؽؾظايهها يبكت به قطىذ ياف فلؿی بیهتؽ اقت ،که ظؼ ایى
زالت گؽافى قًتؿ نعه چًع الیه و ییؽ یکًىاضت ضىاهع بىظ -بًابؽایى

ایى ؼول به يىؼت اضتًاؼ ناهل هؽازل ؾیؽ هیبانع:
 -1يهايعو الیه کاتالیكت؛
 -2يهايعو الیه اؾ کؽبى آهىؼف بؽ ؼوی الیه کاتالیكت؛
 -3پطتى کؽبى آهىؼف-

3

Giem
Novoselov

4

۱۰۱

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

گیؽظ و آيها ؼا به ػالئمی هؼًاظاؼ بؽای پؽظاؾيعه تبعیل هیکًع و اؾ طؽیك
پىؼت USBیا  COMبه ؼایايه ايتمال هیظهع -به ؼوؾ ؼقايی يؽم افؿاؼی
بؽای قیكتن کاهپیىتؽ ،که اخاؾه هیظهع يفسه لمكی و کاهپیىتؽ با هن کاؼ
ػملکؽظ کاهپیىتؽ
کًًع ظؼایىؼ ياهیعه هینىظ -ظؼایىؼ بیاو هیکًع که قیكتن
ِ
چه طىؼ اطالػات لمف ؼا که اؾ کًتؽلؽ فؽقتاظه نعه اقت ،تفكیؽ هیکًع-
ظؼ والغ ظؼایىؼ يؽم افؿاؼ ،وظیفه بؽلؽاؼی اؼتباط بیى کًتؽلؽ و قیكتن ػاهل
بؽای تبعیل ػالئن ظؼیافتی به ؼویعاظهای هىنىاؼه ؼا بؽ ػهعه ظاؼظ[-]5

کؽیكتالیؿه بىظو الیه فلؿی اؾ اهمیت ؾیاظی بؽضىؼظاؼ اقت-به هًظىؼ
اقتفاظه اؾ گؽافى قًتؿ نعه و نًاقایی و آيالیؿ گؽافى،گؽافى قًتؿ نعه ،بؽ
ؼوی قطر کىاؼتؿ ايتمال ظاظه نع-
بؽای ايتمال گؽافى بؽ ؼوی قطر کىاؼتؿ همعاؼ ايعکی اؾ هسلىل پلی
هتیل هتاکؽیالت زايل با اقتفاظه اؾ ؼول الیه يهايی چؽضهی بؽ ؼوی
گؽافى قًتؿ نعه ،يهايیعه نع -قپف يمىيه ظؼ آوو لؽاؼ گؽفت -بؼع اؾ ,30
 15ظلیمه که يمىيه کاهال ضهک نع ظؼ هسلىلی اؾ اقیع يیتؽیک و آب
همطؽ به يكبت  ،1:1ظؼ یک ظؽف پالقتیکی لؽاؼ گؽفت -ظؼ ایى هؽزله به
تعؼیح الیه کبالت ظؼ هسلىل زل نعه ،و اؾ بیى ؼفت که با چهن يیؿ لابل
ههاهعه بىظ ،و بتعؼیح گؽافى قًتؿ نعه بؽ ؼوی ؾیؽالیه کىاؼتؿ لؽاؼ گؽفت-
پف اؾ آوکه تمام الیه کبالت زػف نع ،يمىيه ؼا اؾ اقیع ضاؼج کؽظه و به
هًظىؼ زػف کؽظو اقیع بالی هايعه چًع باؼ با آب همطؽ ،يمىيه نكتهى
نعه و قپف با اقتفاظه اؾ اقتىو ،پلی هتیل هتاکؽیالت اؾ ؼوی الیه گؽافى
زػف گؽظیع-

C

يفسات لمكی هماوهتی هتعاول ظؼ ظو يىع يفسات لمكی هاتؽیف
و يفسات لمكی آيالىگی;:هیبانع -اؾ قال  2011يىع آيالىگی ،هؿیًه
تىلیع کمتؽی ؼا پیهًهاظ ظاظ -ایى يىع يفسات ظاؼای قاضتاؼ قاظهای
هكتًع و ػمىها اؾ ایى يىع يفسات يكبت به يىع هاتؽیكی بیهتؽ اقتفاظه
هینىظ -ظؼ ایى يفسات بؽ ضالف يفسات هاتؽیكی  ،که اؾ الکتؽوظ-
های ؼقايای نفاف پتؽو نعه اقتفاظه هینىظ ،اؾ الکتؽوظ های نفاف
بعوو هیچ گىيه پتؽيی که ؼوبه ؼوی هن لؽاؼ گؽفتهايع تهکیل هینىظ -اؾ
ايىاع يفسات لمكی آيالىگی هیتىاو به  ,4قیمه و  ,5قیمه اناؼه کؽظ
که بؽ اقاـ تؼعاظ اتًاالت به قًكىؼ ،يام گػاؼی هینىيع -ایى اتًاالت
به وؼوظیهای ههطى هبعل آيالىگ به ظیدیتال هیکؽوکًتؽلؽ ويل
هینىيع[-]19

اؾ گؽافى قًتؿ نعه به ػًىاو الکتؽوظ ؼقايای نفاف ظؼ قاضت قًكىؼ
لمكی اقتفاظه نع-
-2-2

صفحات لمسی

يفسات لمكی بؽ هبًای چهاؼ تکًىلىژی اقاقی ناهل تکًىلىژی
يفسات لمكی هماوهتی? ،تکًىلىژی يفسات لمكی ضاؾيی@ ،يفسات
لمكی هاظوو لؽهؿ Aو تکًىلىژی يفسات لمكی هىخی آ کىقتیکی
قطسی Bهیبانع [ -]18وابكته به کاؼبؽظهای قیكتنهای هدهؿ به يفسه
لمكی اؾ ايىاع هطتلف فًاوؼیها اقتفاظه هینىظ که هؽیک اؾ ایى
طؽازیها هؿیت و ضًىيیات و ػیبهایی ظاؼظ-

ظؼ تکًىلىژی هماوهتی چهاؼ ,قیمهاؾ هؽ ظو الیه باال و پاییى ظؼ
يفسه لمكی بؽای ضىايعو هطتًات  Xو  Yاقتفاظه هینىظ -همايطىؼ
که ظؼ نکل 2يهاو ظاظه نعه اقت ،ایى يىع اؾ يفسات به يىؼت يىػی
اؾ الیه باالیی ايؼطاف پػیؽ و الیه ؾیؽی يلب تهکیل یافته اقت ،که
قطر ظاضلی هؽ یک اؾ ظو يفسه با پىنم ؼقايای نفاف ،هؼمىال اؾ
 ITOو طىل لبهها با الکتؽوظ يمؽه پىنم ظاظه نعه اقت و ایى ظو يفسه
تىقط نکاف هىا یا هیکؽو ظات ػایك اؾ هن خعا هینىيع[21و-]20ایى
گىيه اؾ يفسه لمكی به هؽ يىع فهاؼی زكاـ هكتًع و پاقص هىؼظ يظؽ
ؼا ظؼ ضؽوخی تىلیع هیکًًع-

يفسات لمكی قه هىلفه ی اقاقی ظاؼيع:
,
,

قًكىؼ لمف؛
کًتؽلؽ ؛

,

ظؼایىؼ يؽم افؿاؼ ]-[5

قًكىؼ يفسات لمكی یک يفسه نیههای تمیؿ با قطر زكاـ
به لمف هیبانع -ظؼ زالت کلی اؾ قًكىؼ ،خؽیاو الکتؽیکی یا قیگًال
هیگػؼظ و لمف يفسه هىخب تغییؽ ظؼ ولتاژ یا قیگًال الکتؽیکی هی-
نىظ -ایى تغییؽ ولتاژ بؽای تؼییى هىلؼیت لمف ؼوی يفسه اقتفاظه هی-
نىظ-کًتؽلؽها یک کاؼت کاهپیىتؽکىچکی هكتًع که بیى يفسه لمكی و
کاهپیىتؽ اتًال بؽلؽاؼ هیکًًع -کًتؽلؽ ،اطالػات ؼا اؾ قًكىؼ لمكی هی-
Resistive touch screen

ضکل  :2ساختار سىسور صفحه لمسی مقاومتی ][22

?
6

Capacitive touch screen
Infrared touch screen
B
Surface Acoustic Wave touch screen

Matrix touch screen

7

Analog touch screen
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ساخت سنسور لمس

به هًظىؼ قاضتى قًكىؼ لمف ،يفسه ایًعین,تیى اکكیع بؽای
يفسهی باالیی قًكىؼ،و يفسه گؽافى ؼقايای نفاف ايتمال یافته بؽ ؼوی
کىاؼتؿ ،به ػًىاو الیه ؾیؽی يلب اقتفاظه نع -البته لابل غکؽ اقت که بایع
ایى يفسات هماوهتی به يىؼت یکًىاضت ظانته بانًع-
ظؼ هؽزله ظوم لبل اؾ ایًکه يفسات به هن ويل نىظ ،بایع یک
خفت اتًال یا الکتؽوظ ،اؾ هاظه ای با ؼقايایی باال ظؼ طىل ظو لبه ؼو به
ؼوی هن و ظؼيفسه ایًعین,تیى اکكیع نکل بگیؽظ -ػالوه بؽ آو ،خفت
الکتؽوظها به طؽیك ههابه ظؼ طىل ظو لبه ؼو به ؼوی هن و ظؼ يفسه گؽافى
ايتمال یافته بؽ ؼوی قطر کىاؼتؿ يیؿ نکل هیگیؽظ -الکتؽوظها به گىيه ای
لؽاؼ گؽفته بىظيع که الکتؽوظهای بؽ ؼوی یک يفسه بؽ الکتؽوظهای
هىخىظ بؽ يفسه ظیگؽ ػمىظ نعه بىظيع-

ضکل  :3مذار معادل تقسیم ولتاژی

به يىؼت ضاو الکتؽوظ  X+به هثبت ولتاژ هؽخغ ثابت اتًال ظاظه
هینىظ و الکتؽوظ – Xبه ؾهیى ويل هینىظ -اتًال الکتؽیکی بیى
يفسات ظؼ يمطه لمف به ػًىاو تمكین کًًعه ولتاژ اػمالی ػمل هیکًع و
ولتاژ تمكین نعه ظؼ يمطه ی لمف ايعاؾهگیؽی هینىظ -اؾآيدایی که ظؼ
ایى هؽزله به ایى الکتؽوظها يفسه  Yولتاژی اػمال يهعه اقت ،ایى
ولتاژ با اقتفاظه اؾ هؽ یک اؾ الکتؽوظ های  Y+و –Yايعاؾه گیؽی هینىظ-
اؾ آيدایی که يفسات قًكىؼ اؾ الیههای هماوهتی یکًىاضتی تهکیل نعه

ظؼ ایى تسمیك اؾ چكب يمؽه به ػًىاو الکتؽوظ اقتفاظه نع ،ایى
الکتؽوظهابا اقتفاظه اؾ چكب يمؽه ظؼ طىل لبهها ایداظ نعيع -اؾ ایى
الکتؽوظها به هًظىؼ اؼتباط بیى هعاؼ کًتؽلی و قًكىؼ لمف اقتفاظه گؽظیع-
ظؼ والغ  4الکتؽوظ به يىؼت الکتؽیکی به  4وؼوظی و ضؽوخی هؽبىطه اؾ
کًتؽلؽ اتًال ظاظه هینىظ-

اقت ،همعاؼ هماوهت  RX با هطتًات يمطهی  Xيمطهی لمف
هتًاقب اقت ،ولتاژ ايعاؾهگیؽی نعه به وقیله ؼابطه ()1هطابك با تئىؼی
تمكین ولتاژی هعاؼی ههطى هینىظ[23و-]22

ظؼ هؽزله قىم ظو يفسه به گىيهای بهن اتًال یافت که ،ؾهايی که
لمكی يىؼت يگؽفته اؾ يظؽ الکتؽیکی ایؿوله بانًع و ظؼ ػیى زال به
هًگام لمف ،بیى يفسات اتًال الکتؽیکی بؽلؽاؼ نىظ -به ایى هًظىؼ اؾ
چكب های آ کؽالیک یا قیلیکىيی اقتفاظه نع -ظؼ طىل لبه ها اؾ هاظه
ايؼطاف پػیؽ اقتفاظه نع و یک نکاف هىا ها بیى يفسات ایداظ گؽظیع-
-2-1-2

RX 
(X )1
RX   RX 

V Xmeas  VRe f

بؽای بعقت آوؼظو هطتًات  Yيمطه لمف همیى هؽازل بؽای
يفسه پاییًی ايدام هینىظ -بؽای بعقت آوؼظو هطتًات Xو  ، Yایى
ظو ضؽوخی زايل اؾ قًكىؼ ،که به يىؼت ولتاژ هیبانًع به تبعیل کًًعه
آيالىگ به ظیدیتال( )CCDهیکؽوکًتؽلؽ ظاظه نىظ-

طراحی مدار کنترلی

بؽ اقاـ تئىؼی ػملکؽظ يفسات لمكی که ظؼ پاییى به اخمال
تىضیر ظاظه هینىظ ،هعاؼ کًتؽلی طؽازی نع -يفسه لمكی ظاؼای 4
قین هیبانع که یک قؽ آيها به هیکؽوکًتؽلؽ و قؽ ظیگؽل به الکتؽوظهای
قًكىؼ ويل هینىظ-

هعاؼ کًتؽلی اؾ ظو بطم يؽم افؿاؼی و قطت افؿاؼی تهکیل نعه
اقت-
بطم قطت افؿاؼی ناهل قًكىؼ لمف LCD ،گؽافیکی،
هیکؽوکًتؽلؽ اقت -ظؼ ایى پؽوژه اؾ  LCDگؽافیکی اؾ يىع  KS108و
هیکؽوکًتؽلؽ  Atmeg32اقتفاظه نعه اقت که يىقاو قاؾ ظاضلی 8
هگاهؽتؿی اقت -

ولتی که ولتاژ ظؼ طىل الکتؽوظهای یکی اؾ يفسات اػمال هینىظ،
بؽای هثال يفسه  ،Xظؼ هعاؼ تمكین ولتاژی ایداظ هینىظ -ولتاژ اػمالی
تىقط یک قیگًال CDثابت 2ولتی تاهیى هینىظ -نکل 3هعاؼ هؼاظل
تمكین ولتاژی ظؼ زالتی که ولتاژ ثابت CDظؼ طىل الکتؽوظهای يفسهX
اػمال هینىظ ؼا يهاو هیظهع-

 -3يتایح و خمغ بًعی
به هًظىؼ نًاقایی گؽافى ،اؾ طیف قًدی هؽئی ,هاوؼای بًفم،
هیکؽوقکىپ يیؽوی اتمی و پؽال پؽتى ایکف اقتفاظه نع -اؾ طیف
قًدی هؽئی ,هاوؼای بًفم به هًظىؼ نًاقایی هاظه و ايعاؾه گیؽی هیؿاو
يىؼ ػبىؼی اؾ گؽافى قًتؿ نعه ،اؾ هیکؽوقکىپ يیؽوی اتمی به هًظىؼ
آيالیؿ قطر گؽافى و اؾ طیف قًدی پؽال پؽتى ایکف که بؽای تؼییى يىع
فاؾها و قاضتاؼ بلىؼیى هىاظ اقت ،به هًظىؼ نًاقایی و هیؿاو کؽیكتالی
الیه گؽافى اقتفاظه نع-
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ظؼ ؾیؽ ابتعا به يتایح زايل اؾ گؽافى قًتؿ نعه به ؼول نیمیایی
هیپؽظاؾین -ظؼ نکل 4طیف هؽئی ,هاوؼای بًفم گؽافى به تًىیؽ کهیعه
نعه اقت-

ضکل  :4طیف مرئی -ماورای بىفص گرافه

همايظىؼ که ظؼ نکل ههطى اقت الیه گؽافى ظؼ طىل هىج
 550nmنفافیت  80%يهاو هیظهع-
نکل  5يتیده طیف قًدی پؽال پؽتى ایکف بؼع اؾ کؽیكتالیؿه کؽظو
کؽیى آهىؼف ؼا يهاو هیظهع -طیف پؽال پؽتى ایکف ظؼ  23-78°پیک
يهاو ظاظ ،که قًتؿ گؽافى ؼا تائیع هیکًع-

ضکل  :6تًىیؽ هیکؽوقکىپ يیؽوی اتمی اؾ گؽافى ايتمال یافته بؽ ؼوی ؾیؽ الیه کىاؼتؿ

نکل 7تًىیؽی اؾ گؽافى ايتمال یافته بؽ ؼوی قطر کىاؼتؿ ظؼ
قایؿ 3*2ؼا يهاو هیظهع

-

ضکل  :5طیف پراش پرتو ایکس

ضکل  :7گرافه اوتقال یافته بر روی سطح کوارتس

نکل  6تًاویؽ هیکؽوقکىپ يیؽوی اتمی اؾ گؽافى قًتؿ نعه بؽ
ؼوی الیه کبالت ،با ؾیؽ الیه کبالت ،بؼع اؾ ايتمال ؼا يهاو هیظهع ،که
تمؽیبا یکًىاضت هیبانع-يايافی قطسی يانی اؾ هؽؾظايههای الیه کبالت
و آقیبهای همکى ظؼ طىل پؽوقه ايتمال هیبانع -اقتفاظه اؾ اقیع
يیتؽیک قبب تهکیل زبابهای اکكیژيی نعه و به قاضتاؼ گؽافى آقیب
ؾظه اقت-همچًیى تفاوت ظؼ ضؽیب ايبكاط بیى گؽافى و الیه کبالت قبب
ایداظ يايافی و بیيظمی نعه اقت-

ظؼ نکل  8و نکل  9يفسه ایًعیًن تیى اکكیع با الکتؽوظ های يمؽه
و قًكىؼ يفسه لمكی به تًىیؽ کهیعه نعه اقت-

ضکل  :8صفحه ایىذیم -تیه اکسیذ با الکترود وقره
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 سىسور لمسی:9 ضکل

- آوؼظه نعه اقت10 نمای اؾ هعاؼ قطت افؿاؼ يیؿ ظؼ نکل

 ضمای سخت افسار صفحه لمسی:10 ضکل

 ظؼ ایى هماله یک ؼول قاظه بؽای قًتؿ گؽافى،به طىؼ ضاليه
 نفافیت، هعایت الکتؽیکی باال،  لابل تىلیع ظؼ قایؿ بؿؼگ،یکًىاضت
 بىقیله کؽیكتالیؿه کؽظو کؽبى آهىؼف، 550nm ظؼ طىل هىج80%
 گؽافى ايتمال یافته بؽ ؼوی-يهايعه نعه بؽ ؼوی قطر فلؿ يهاو ظاظه نع
قطر کىاؼتؿ ظؼ قاضت يفسات لمكی هماوتی بکاؼبؽظه نعه وبا ؼول
قاظه و بعوو قیكتن های لیتىگؽافی والیه يهايی ظلت ضىبی ظؼ زعوظ
 همچًیى گؽافى قًتؿ نعه هیتىايع بؽای ظیگؽ اظاوت اؾ- ظانت85cm
-  قًكىؼ های گاؾ و تؽايؿیكتىؼ ها بکاؼ ؼوظ،خمله آنکاؼقاؾها
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ﭼﮑﯿﺪه -در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻧﻮری ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺑﻠﻮر ﻓﻮﺗﻮﻧﯽ دو
ﺑﻌﺪی ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺜﻠﺜﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ
ﺷﻌﺎع ﺳﻪ ﻣﯿﻠﻪ در ﻣﺠﺎورت ﻣﻮﺟﺒﺮ ورودی و ﯾﮏ ﻧﺎراﺳﺘﯽ ﻧﻘﻄﻪ ای در
اﺑﺘﺪای ﻣﻮﺟﺒﺮ ﺧﺮوﺟﯽ ﯾﮏ ﮐﺎواک ﺗﺸﺪﯾﺪی را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻃﻮل
ﻣﻮج ﻣﺮﮐﺰی اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮ  ١٥٥٢/٤ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎزده ﮔﺬر  %٩٧و
ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ  ٠/٣ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ دارد .ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﻤﺘﺮ از  ١١٥ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ
ﻣﺮﺑﻊ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﺎزی اﻓﺰاره ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﺗﺸﺪﯾﺪی ﻣﯽﺗﻮان اﺷﺎره ﮐﺮد ] ۴و  .[۵در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺑﺎ اﯾﺠﺎد
ﻧﺎراﺳﺘﯽ ﻫﺎی ﻣﺤﺪود و ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺜﻠﺜﯽ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻧﻮری ﺑﺎ
ﺑﺎزده ﮔﺬر %۹۷ (T.E) ٣و ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ  ۰/۳ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﭘﻨﺠﺮه ﺳﻮم ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ.
در ﺑﺨﺶ  ۲اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻧﻮری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﻠﻮر ﻓﻮﺗﻮﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ
ﺷﻮد .در ﺑﺨﺶ  ۳ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﯿﻠﺘﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اراﺋﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻃﯿﻒ ﺧﺮوﺟﯽ ﻓﯿﻠﺘﺮ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی در ﺑﺨﺶ  ۴اراﺋﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی– ﺑﻠﻮر ﻓﻮﺗﻮﻧﯽ ،ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻧﻮری ،ﮐﺎواک ﺗﺸﺪﯾﺪی،
ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻧﻮری.
-١ﻣﻘﺪﻣﻪ

 -٢ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﻧﻮری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﻠﻮرﻫﺎی ﻓﻮﺗﻮﻧﯽ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﻣﺮوز ،ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺒﺎدل
دادهﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﻣﻞ ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد ،ﺣﺠﻢ ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت را در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ
ﻧﻮری ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻓﻨﺎوریﻫﺎی
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻃﻮل ﻣﻮج (WDM) ١ﻣﯽﺗﻮان از ﯾﮏ ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﮐﺎﻧﺎل ﻧﻮری ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻮجﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد]۱و.[۲

ﺑﻠﻮرﻫﺎی ﻓﻮﺗﻮﻧﯽ ،ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎوﺑﯽ از ﻣﻮاد دیاﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ
ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﯾﮏ ،دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﺎوﺑﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻠﻮرﻫﺎی ﻓﻮﺗﻮﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﻧﻮری ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﮐﻢ و دارای
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﺎزی ﻧﻮری ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ در ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻧﻮری ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﻮﻧﺪ]۲و.[۶
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻧﯿﻢرﺳﺎﻧﺎﻫﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎوب ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی
ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ و ﻣﺠﺎز اﻧﺮژی ﺑﺮای اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺿﺮﯾﺐ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺘﻨﺎوب
ﻧﯿﺰ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻮج اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ
وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﻓﻮﺗﻮﻧﯽ (PBG) ٤ﻣﯽﺷﻮد]۱و۷و.[۸
ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﻓﻮﺗﻮﻧﯽ ﻣﺤﺪوده ای از ﻃﻮل ﻣﻮجﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻫﯿﭻ ﻓﻮﺗﻮﻧﯽ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﻠﻮر اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻃﺮاﺣﯽ اﻓﺰارهﻫﺎی ﻧﻮری ﻣﺘﻔﺎوت
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﯾﯿﭻﻫﺎ ] ،[۹ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ ،ﻣﺎﻟﺘﯽ ﭘﻠﮑﺴﺮﻫﺎ و دی ﻣﺎﻟﺘﯽ ﭘﻠﮑﺴﺮﻫﺎ ] [۱۰را
ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎزد.

ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ از ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪهﻫﺎ و ﻓﺮﺳﺘﻨﺪهﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ اﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﺬف ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ،ﭘﺮدازش ﺳﯿﮕﻨﺎل و  ...ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻣﯽروﻧﺪ .در ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻧﻮری از ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﻧﻮری ﺑﺮای ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ و
ﺟﺪاﺳﺎزی ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ ﻃﻮل ﻣﻮﺟﯽ ﮐﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﯾﺎد ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﺪﯾﺪه ﭘﺮاش در ﺣﯿﻦ
اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت درون ﻓﯿﺒﺮﻫﺎی ﻧﻮری ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ].[۳
ﺑﻠﻮرﻫﺎی ﻓﻮﺗﻮﻧﯽ ٢ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ
ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﻧﻮری ﺑﮑﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ .راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی
ﻧﻮری وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺎراﺳﺘﯽﻫﺎ ،ﮐﺎواکﻫﺎی ﺗﺸﺪﯾﺪی و

ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﻠﻮرﻫﺎی ﻓﻮﺗﻮﻧﯽ دو ﺑﻌﺪی ،ﺑﺎزه ﻃﻮل ﻣﻮج
ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﺑﻪ دو ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺮﯾﺐ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاد ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﺑﻠﻮر و ﻧﺴﺒﺖ
ﺷﻌﺎع ﺣﻔﺮهﻫﺎ ) (rﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻠﻮر ﻓﻮﺗﻮﻧﯽ ) [۱۱] (aﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺑﺎ
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)- Wavelength Division Multiplexing (WDM
)- Photonic Crystal (PC

© ،۱۳۹۴اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

)- Transmission Efficiency (T.E
)- Photonic Bandgap (PBG
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۱۰۶
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ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

 ۰/۲۸ < a⁄λاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ  ۴۸۲ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮای ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺒﮑﻪ،
ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ در ﺑﺎزه ﻃﻮل ﻣﻮجﻫﺎی  ۱۰۷۱ﺗﺎ  ۱۷۵۹ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.

ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻨﻈﯿﻢ اﯾﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﺑﻠﻮرﻫﺎی ﻓﻮﺗﻮﻧﯽ را در
ﻣﺤﺪوده دﻟﺨﻮاه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮد.
اﮔﺮ ﻃﻮل ﻣﻮج ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮای ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪن در ﻣﺤﺪوده ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﺑﻠﻮر
ﻓﻮﺗﻮﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﺟﻬﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درون ﺑﻠﻮر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﻓﻘﻂ در
ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮﺟﺒﺮﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ .ﻃﻮل ﻣﻮج ﮔﺰﯾﻨﯽ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد
ﻧﺎراﺳﺘﯽ در ﻣﺴﯿﺮ] [۱۲ﯾﺎ در ﻣﺠﺎورت ﻣﻮﺟﺒﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻧﺎراﺳﺘﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﺎراﺳﺘﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺎراﺳﺘﯽ ﻧﻘﻄﻪ ای] [۱۳ﺗﺎ ﺷﮑﻞﻫﺎی
ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎواکﻫﺎی ﺗﺸﺪﯾﺪی و ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﺗﺸﺪﯾﺪی]۴و [۵ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﯿﻠﺘﺮ ،ﻃﻮل ﻣﻮج ﻣﺮﮐﺰی ،ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ،
ﺿﺮﯾﺐ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺑﺎزده ﮔﺬر ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺿﺮﯾﺐ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻃﻮل ﻣﻮج
ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﺎزده ﮔﺬر ،داﻣﻨﻪ ﻧﻮر
ﺧﺮوﺟﯽ در ﻃﻮل ﻣﻮج ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮدن اﻧﺪازه آن ،ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه
ﺗﻠﻔﺎت ﮐﻢ ﻓﯿﻠﺘﺮ اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ  : ۱ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﻌﺎع ﺣﻔﺮه ﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺒﮑﻪ.

 -٣ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﯿﻠﺘﺮ
ﻓﯿﻠﺘﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺑﻠﻮر ﻓﻮﺗﻮﻧﯽ دو ﺑﻌﺪی ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺜﻠﺜﯽ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﻠﻮر از ﺗﻨﺎوب ﺣﻔﺮهﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ای ﺷﮑﻞ
روی ﺻﻔﺤﻪ ای از ﺟﻨﺲ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﺷﮑﺴﺖ  ۳/۴۷ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ].[۴
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای ﺳﺎدﮔﯽ ﺳﺎﺧﺖ ،در ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻠﻮرﻫﺎی ﻓﻮﺗﻮﻧﯽ دو ﺑﻌﺪی
ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاد ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪه را ﻫﻮا اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻠﻮر ﭘﺎﯾﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در
راﺳﺘﺎی  xو  zﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از  ۲۷و  ۲۱ﺣﻔﺮه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﺪازه
ﺷﻌﺎع ﺣﻔﺮهﻫﺎ و ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺒﮑﻪ ،ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﺑﻠﻮر در ﺑﺎزه ﭘﻨﺠﺮه ﺳﻮم ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ  : ۲ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﺑﻠﻮر ﻓﻮﺗﻮﻧﯽ ﭘﺎﯾﻪ در ﻣﺪ .TE

ﺷﮑﻞ  ۳ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﯿﻠﺘﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﻮﺟﺒﺮ ورودی ﺑﺎ
ﺣﺬف  ۲۲ﺣﻔﺮه در راﺳﺘﺎی ﻣﺤﻮر  xاﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ
ﺷﻌﺎع ﺳﻪ ﺣﻔﺮه ﺳﺒﺰ رﻧﮓ در ﻣﺠﺎورت ﻣﻮﺟﺒﺮ ورودی ﻧﻮﻋﯽ ﮐﺎواک
ﺗﺸﺪﯾﺪی ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .ﭘﺲ از آن ﺑﺎ ﺣﺬف  ۱۰ﺣﻔﺮه ،ﻣﻮﺟﺒﺮ ﺧﺮوﺟﯽ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﻌﺎع و اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮﯾﺐ ﺷﮑﺴﺖ ﺣﻔﺮه
آﺑﯽ ﯾﮏ ﻧﺎراﺳﺘﯽ ﻧﻘﻄﻪای در اﺑﺘﺪای ﻣﻮﺟﺒﺮ ﺧﺮوﺟﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ
ﻧﺎراﺳﺘﯽ ﻧﻘﻄﻪ ای ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﻓﯿﻠﺘﺮ و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎزده ﮔﺬر ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.

ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎز  Band Solveدر ﻧﺮم اﻓﺰار RSoft

 photonic CADﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﻓﻮﺗﻮﻧﯽ ﺑﻠﻮر ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ
ﺷﻌﺎع ﺣﻔﺮه ﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﮑﻞ  ۱ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﺑﻠﻮر
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﻣﺪﻫﺎی  TEو  TMﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ
رﻧﮓﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ و آﺑﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻧﻮاﺣﯽ ﺳﺒﺰ رﻧﮓ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﺎﻧﺪ
ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮای ﻣﺪﻫﺎی  TEو  TMﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ در ﻣﺪ  TEﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ  ، r/aﺑﺎﻧﺪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﭘﻬﻦﺗﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎی ﻧﺮﻣﺎﻟﯿﺰه ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺒﮑﻪ ،ﺷﻌﺎع ﺣﻔﺮهﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۲۰۷/۲ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻧﺪازهی ﺷﻌﺎع ﺣﻔﺮهﻫﺎی آﺑﯽ و ﺳﺒﺰ
رﻧﮓ  ۱۰۳/۶ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و ﺿﺮﯾﺐ ﺷﮑﺴﺖ ﺣﻔﺮه آﺑﯽ رﻧﮓ  ۱/۳۷اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﮐﻤﺘﺮ از  ۱۱۵ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﺎزی آن را اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺳﺎزد.

ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﻧﺪازه  ۰/۴۳ﺑﺮای ﻧﺴﺒﺖ ﺷﻌﺎع ﻣﯿﻠﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺒﮑﻪ،
ﻧﻤﻮدار ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﻠﻮر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ  ۲ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر دو ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ در ﻣﺪ  TEدارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﻪ ﻗﺮﻣﺰ
رﻧﮓ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ در ﺑﺎزه < ۰/۴۵

۱۰۷

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

ﺿﺮﯾﺐ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺎده زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻠﻮر ،ﻃﻮل ﻣﻮج ﻣﺮﮐﺰی اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺷﮑﻞ
ﻣﻮج ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻃﻮل ﻣﻮجﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺿﺮﯾﺐ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﯿﺰ ﻃﻮل ﻣﻮج ﻣﺮﮐﺰی ﻓﯿﻠﺘﺮ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮد.
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻃﯿﻒ ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﻪ ازای اﻧﺪازهﻫﺎی ،۳/۴۹ ،۳/۴۷ ،۳/۴۵
 ۳/۵۳ ،۳/۵۱و  ۳/۵۵ﺑﺮای  nدر ﺟﺪول  ۱اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ ﮐﻪ
ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﮐﺎﻧﺎل را ﺗﺎ  ۰/۲ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺎﻫﺶ داد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﺮﯾﺐ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از  ۷۷۰۰واﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ  :۳ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﯿﻠﺘﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی.

 -۴ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی
ﺑﺮای ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﻓﯿﻠﺘﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی از ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎز  Full Waveدر ﻧﺮم
اﻓﺰار  RSoftاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از روش ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻣﺤﺪود
ﺣﻮزه زﻣﺎن (FDTD) ١ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮر درون ﺑﻠﻮر را ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﮑﻞ  ۴ﻃﯿﻒ ﺧﺮوﺟﯽ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺷﮑﻞ  : ۴ﻃﯿﻒ ﺧﺮوﺟﯽ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﻪ ازای اﻧﺪازهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ داده ﺷﺪه در
ﻣﺘﻦ ﺑﺮای ﺿﺮ ﯾﺐ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺎده زﻣﯿﻨﻪ .ﻃﻮل ﻣﻮجﻫﺎ از ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺿﺮ ﯾﺐ ﺷﮑﺴﺖ اﺳﺖ.
ﺟﺪول  : ۱ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺑﻪ ازای اﻧﺪازهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ .n

ﺷﮑﻞ  : ۴ﻃﯿﻒ ﺧﺮوﺟﯽ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی.

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﻮل ﻣﻮج ﻣﺮﮐﺰی ﻓﯿﻠﺘﺮ ) ۱۵۵۲/۴ (λﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و
ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ) (Δλآن  ۰/۳ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﮐﯿﻔﯿﺖ ) (Qاﯾﻦ
ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۵۱۷۴/۶ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزده ﮔﺬر اﻓﺰاره
 %۹۷اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﭼﯿﺰ آن را ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﻣﺮاﺟﻊ ] [۱۲ﺗﺎ ][۱۵ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﮐﻤﺘﺮ و ﺿﺮﯾﺐ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی
دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎزده ﮔﺬر آن ﺑﯿﺶ از ﻣﺮاﺟﻊ ﮔﻔﺘﻪﺷﺪه اﺳﺖ.
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 -۵ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺮای ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﻧﻮری ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ ﻃﻮل
ﻣﻮج ﻣﺮﮐﺰی  ۱۵۵۲/۴ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ،ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ  ۰/۳ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و ﺿﺮﯾﺐ ﮐﯿﻔﯿﺖ
 ۵۱۷۴/۶را ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺎزده ﮔﺬر  %۹۷و ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﻤﺘﺮ از ۱۱۵
ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﺎزی آن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺿﺮﯾﺐ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺎده زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻠﻮر ،ﻃﻮل ﻣﻮج ﻣﺮﮐﺰی ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻃﻮل

ﺷﮑﻞ  ۵ﻃﯿﻒ ﺧﺮوﺟﯽ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺑﻪ ازای اﻧﺪازهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺿﺮﯾﺐ
ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺎده زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻠﻮر ) (nرا ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ

)- Finite difference time domain (FDTD
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۱۳۹۴  اردﯾﺒﻬﺸﺖ۲۴  ﺗﺎ۲۰ ، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ،ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

ﻣﻮج ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮان از اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻃﻮل ﻣﻮج
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فرستنده با اتصال سریال  CMOSبا استفاده از مدوالسیون
عرض پالس جدید با نرخ ارسال داده 4Gb/s
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چکیده -در ایى هقاله با استفاده اس فًاوریCMOS 0.18um

اعت که طی آو یک هؾخصه اص پالظ (داهًه،ؾشض،فاص )...،بشای ايتمال
با هؾخصه های بهتش(عشؾت بیؾتش ،تىاو هصشفی کمتش ،يىیض کمتش)... ،
تغییش هیکًذ .هذوالعیىو پالظ سوػ های هختلفی داسد که اص آو خمله

یک

ساختار  2-PWMبا اتصال سز یال بزای فزستًده طزاحی شده است.
در ایى فزستًده اس یک شیىه هدوالسیىو عزض پالس جدید بزای

هیتىاو هذوالعیىو داهًه پالظ( ،)PAMؽشذ داده ؽذه دس ] ،[3سا بیاو

هصزف تىاو کمتز در سزعت بیشتز استفاده شده است .جهت هدوله

کشد که عادهتشیى ؽکل هذوالعیىو پالغی اعت .اص ايىاؼ دیگش سوػ های
هذوالعیىو پالظ هیتىاو به هذوالعیىو ؾشض پالظ ( )PWMو یا
هذوالعیىو دوسهای پالظ ( )PDMاؽاسه کشد که دس ایى سوػ با اعتفاده اص
ؾشض پالظ ،سهضگزاسی اطالؾات بشای ايتمال ايدام هی ؽىد].[4
ؾشضهای هختلف پالظها ،دادههای بایًشی کذ ؽذه هتفاوت سا يؾاو
هیدهًذ ،دسزالیکه لبه باالسويذه تًاوبی(کالک) دس هش تًاوب وخىد
داسد ،بًابشایى عیگًال کالک هی تىايذ به آعايی دس گیشيذه باصیابی ؽىد.

کزدو سیگًال اس یک حلقه اسیالتىر پًج طبقه تفاضلی در یک ساختار
 PLLاستفاده هی گزدد .در ایى هدوالتىر ،فزکايس کالک بزابز با GHz

 2و با استفاده اس ایى هدوالسیىو جدید يزخ ارسال داده به 4 Gb/s
رسیده است .هدار

PWM

پیشًهادی تىاو هتىسط  ...6mWرا

هصزف هیکًد و جیتز پیک تا پیک در خزوجی هدار ،با استفاده اس
هًبع تغذیه  ،..8 Vبزابز  2. psاست.
کلمات کلیدی-رابط متىالی ،سلف فعال ،مدوالسیىن پهنای
پالس()PWM

دس ] [5و ] [6یک فشعتًذه گیشيذه  PWAMاسائه ؽذه اعت که اص
هذوالعیىو هن صهاو داهًه و پهًای پالظ اعتفاده هیکًًذ .دس ] [5با
فشکايظ کالک باصیابی ؽذه  ،250MHzداده به دعت آهذه داسای يشش
 250Mb/sاعت  .دس ] [6يیض عشؾت اسعال داده به  8Gb/sسعیذه اعت.

-1همذهه
اهشوصه ديیای ايتمال اطالؾات به عمت ايتمال عشیؿتش و آعايتش پیؼ
هی سود .یکی اص سوػ های ايتمال داده و اطالؾات به صىست عشیال
(هتىالی) اعت که دس هذاس های دیدیتال به صىست گغتشده اص آو اعتفاده
هی ؽىد .پهًای بايذ یک خصىصیت ههن اص اتصال های عشیال اعت .با
افضایؼ ايتمال اطالؾات ،يیاص سوصافضوو به خذهات بايذ پهى به وخىد آهذه
اعت ،اها افضایؼ پهًای بايذ هًدش به افضایؼ تؿذاد پیى و بضسگتش ؽذو
عطر تشاؽه هیؽىد .ایى هؾکل با به کاسگیشی سوػ های هذوالعیىو تا
زذ صیادی هشتفؽ ؽذه اعت .همچًیى بشای ايتمال هطمئى اطالؾات(بذوو
ؽًىد) هی تىاو اص هذوالعیىو اعتفاده کشد .هذوالعیىو ؽاهل یک عیگًال
هذوله گش که يمایًذه پیام اعت و یک عیگًال زاهل اعت که با تىخه به
کاسبشد هؾخص و هىسد يػش ايتخاب هی ؽىد.

تىخه به ایى هغئله زائض اهمیت اعت که دس تمام ایى سوػها
کايالهای داده و کالک سا به هًػىس کاهؼ تؿذاد پیى و عطر تشاؽه و يیض
افضایؼ يشش ايتمال داده یک کايال عیگًال ،با هن تشکیب هیکًًذ ].[7
دس ] [7] , [8يیض یک فشعتًذه گیشيذه هؿشفی ؽذهايذ که با اعتفاده

همضهاو هذوالعیىوهای  PWMو  PAMبا یک سابط هتىالی CMOSبه

عشؾت  3.2Gb/sسعیذهايذ.

کارّای قبلی ] [5] , [6] , [7] , [8] , [9] , [10کیِ ریر رٍی
ایي ًَع هدٍالسیَى اًجام شدُ است رسییار هدیدٍه ّسیٌ.د ریا
اس.فاهُ از ساخ.ار سلف فعال رِ جای سلف هعوَل ٍ یا ظرفییت
خازً هٌف ] ، (NCAP) ،[12کِ ٍیژگ ّای اهپداًس خطی را
هر یییب راًیید فرکاًسی گسیی.رهُ ًهییاى هی هّییدٌْ ،ییای راًیید

دس صىستی که عیگًال زاهل به صىست پالظ(کالک) باؽذ] [1و
] ،[2هذوالعیىو های پالغی ؽکل هیگیشد .هذوالعیىو پالظ سويذی
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فرکاًس افسایش ه یارد سلف فعال رِ علت اشغال فضای کو.ر،
اًدٍک.اًس قارل تٌظین ٍ ضیری کیفییت ریاالً ،ییس ریِ کیار هی
رٍه][13
دس ایى هماله هذاسی بشای پیاده عاصی هذوالعیىو پهًای پالظ اسائه
ؽذه اعت که ؾالوه بش داؽتى هضیتهای هذاسهای لبلی(عشؾت باال،
ايتمال هطمئى ،تشکیب کالک و داده ،)... ،بتىاو ؾملکشد هذاس سا دس ؾیى
زفع عشؾت باال ،اص لساظ تىاو هصشفی کاهؼ داد.

Time slots
00

vdd

01
10
11

-2عاختاس  PWMپیؾًهادی

slot5

یکی اص هغائل ههن دس بشسعی عیغتن های هخابشاتی دیدیتال،
1
بشسعی هیضاو تاثیش تذاخل بیى عمبلی  ،که آو سا به اختصاس ISI
هی ياهین ،دس ؾملکشد ایى عیغتن ها اعت .با اعتفاده اص هذوالعیىو
پهًای پالظ دس همایغه با داده بایًشی ،به ؾلت طبیؿت پشیىدیکی عیگًال
 ،PWMاعتفاده اص فیلتشهای پاییى گزس و باالگزس هًدش به  ISIکمتش
هی ؽىد ] .[7ؾالوه بش آو بایذ تىخه داؽت که اگش سؽته بیتي ؽاهل تؿذاد
صیادي صفش یا یک پؾت عش هن باؽذ ،گیشيذه همکى اعت دس تؾخیص
آيها دچاس خطا ؽىد .یک ساه زل عاده اها پش هضیًه بشاي بش طشف کشدو
ایى هؾکل ،اسعال عیگًال کالک (عیگًالي که با تىخه به آو بیتهاي
یک و صفش تفغیش هيؽىيذ) به صىست خذاگايه اعت .یکي اص
ویژگيهاي ههن سوػهاي کذ گزاسي عؿي دس گًدايذو عیگًال کالک
دس خىد عیگًال داده اعت .به طىسي که عیگًال اسعالي خىد ؾمل
کالک و هن گام عاصي سا ايدام دهذ .بشاي دعت یابي به ایى هذف ،بایذ
عیگًال خشوخی به اصاي هش بیت تغییش کًذ .دس سوػ باصگؾت به صفش
( ،2 (RZعیگًال يه تًها به اصاي هش بیت تغییش هيکًذ بلکه دس طىل یک
دوسه بیتي يیض تغییش هيکًذ].[14

slot3

slot4

slot2

slot1

شکل  :.هدوالسیىو  PWMبزای N=4

ؽکل  2بلىک دیاگشام پایه  PWMسا يؾاو هیدهذ.
TX-bit1

PWM

TX-bit0

Demux
D3

D2

D1

D0

p0
P1

proposed circuit

.
.

10-phase
PLL

P9

TX-PWM

شکل  :2بلىک دیاگزام پایهPWM

هذاس دیمالتی پلکغش همذاس بیتهای  TXbit0و  TXbit1سا بشسعی

کشده ،و یکغشی داده های کًتشلی تىلیذ هی کًذ(سابطه ( .))1عپظ ؾمل

هذوالعیىو پهًای پالظ ايدام هیؽىد.

دس هذوالعیىو  PWMافضایؼ يشش بیت يغبت به يشش عمبل ،به
هًػىس اعتفاده بهیًه اص پهًای بايذ و بًابشایى افضایؼ عشؾت هذوالعیىو ،به

()1

کاس هی سود .بشای یک  Nعطر  N+1 ،PWMاعالت صهايی وخىد داسد،

If TXbit1,TXbit0=00 then D0=1
If TXbit1,TXbit0=01 then D1=1
If TXbit1,TXbit0=10 then D2=1

هطابك ؽکل  1بشای یک  PWMدو بیتی ،خشوخی داسای  4پهًای پالظ
هتفاوت اعت و بًابشایى  5اعالت صهايی وخىد داسد.

If TXbit1,TXbit0=11 then D3=1

یک بلىک زلمه لفل فاص ( ،) PLLوغیفه تىلیذ  11فاص هتفاوت کالک
سا بش ؾهذه داسد .هذوالعیىو پهًای پالظ با اعتفاده اص دادههای کًتشلی و 6
فاص اص ایى  11فاص کالک ايدام هیؽىد.
ؽکل  3دیاگشام صهاوبًذی هذوالعیىو  PWMبه همشاه  6فاص کالک
اعتفاده ؽذه دس ایى طشذ سا يؾاو هیدهذ .بغته به ایى که کذام داده کًتشلی
دس صهاو سعیذو لبه کالک ها ،یک باؽذ TX-pwm ،به صفش بش هیگشدد
و چهاس پهًای پالظ خشوخی تىلیذ هی ؽىيذ.

1 - Inter-Symbol Interference
2 -Return to Zero
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Vdd

Md2

Tx-pwm

Md3

Md4

Md1

Vop

Tx-pwm
Von
M5

شکل  :3دیاگزام سهاوبًدی

M13

دس پیاده عاصی ایى طشذ اص یک عاختاس زلمه لفل فاص ] [15که  11فاص
کالک با فشکايظ  2 GHzسا تىلیذ هی کًذ ،اعتفاده ؽذه اعت .اعیالتىس
ایى طشذ  11فاص کالک با اختالف فاص

= 36°

M14

M10

M12
D3

D2

D1

M8

p7

D0

تىلیذ هیکًذ.
شکل  :4هدار پیشًهادی اولیه هدوالسیىو PWM

سويذه کالک ∅ ( p0دس ؽکل  )5باال هی سود و بغته به داده اسعالی با

دس هذاس فىق هماوهت خشوخی دس پایه های  Vopو  Vonبه صىست
سابطه ()4اعت:

لبه باال سويذه یکی اص کالک های ∅  ∅ ، ∅ ،و یا ∅ پاییى هی آیذ.
اعتفاده اص هذاس های تشتیبی خهت آؽکاسعاصی لبه عیگًال ،هی تىايذ
باؾث کًذ ؽذو سويذ تىلیذ خشوخی ؽىد .به خای آو دس ایى هماله با
اعتفاده اص فاصهای هىخىد کالک و همچًیى به کاس بشدو هذاسات تشکیبی،
عشؾت آؽکاسعاصی لبه عیگًال بغیاس بهبىد یافته اعت .با اعتفاده اص سابطه
( )2ؾملکشد هذاس بیؾتش هؾخص هی ؽىد.

()4

Rout

بهشه  dcهذاس يیض اص سابطه ( )5به دعت هی آیذ.
()5

=Avdc=gmi×Rout
 gmiبهشه هذایت ايتمالی هش کذام اص تشايضیغتىسهای  M5تا M14

که
اعت.

If ∅ =1 , ∅ =1 then Tx-pwm =1

 Coutيیض بشابش غشفیت خاصو های خشوخی دس همیى پایه ها اعت .با
اعتفاده اص سابطه ( )6لطب دس هش کذام اص ایى پایه ها هساعبه هی ؽىد.

If d0=1 , ∅ =1 then Tx-pwm =0 else
If d1=1 , ∅ =1 then Tx-pwm =0 else

()6

If d2=1 , ∅ =1 then Tx-pwm =0 else

=p

بشای افضایؼ فاص خشوخی به هًػىس افضایؼ پهًای بايذ و بًابشایى افضایؼ
عشؾت ،هی تىاو المايی به عاختاس هذاس اضافه کشد که فاص هثبت به
خشوخی اضافه کًذ .یک ساه عاده ،اضافه کشدو علف به باس خشوخی
اعت .علف اضافه ؽذه با افضودو یک صفش به تابؽ تبذیل هذاس هی تىايذ
باؾث افضایؼ پهًای بايذ ؽىد .به ؾلت داؽتى علف(اؽغال فضای صیاد دس
تشاؽه ،ضشیب کیفیت پاییى و )...ایى عاختاس يمی تىايذ دس هذاسات
هدتمؽ به کاس سود .اص طشف دیگش بشای افضایؼ بهشه هذاس بایذ عؿی کشد تا
 Routتا زذ همکى صیاد ؽىد .بشای ایى هًػىس هی تىاو همادیش  gmd1,2و
 gmd3,4سا تا زذ همکى يضدیک به هن گشفت تا هخشج کغش سابطه ()5
کىچک ؽىد و گیى صیاد ؽىد .اها با افضایؼ  Routبا تىخه به سابطه ()6
ايذاصه لطب هذاس کىچک ؽذه بًابشایى پهًای بايذ هذاس کاهؼ
هی یابذ.ایذه دیگش خهت افضایؼ پهًای بايذ که دس هذاس پیؾًهادی به
کاسگشفته ؽذه ،اعتفاده اص علف فؿال هاسا ()Hara Active Inductors
اعت ] .[16هذاس پیؾًهادی دس ؽکل  5يؾاو داده ؽذه اعت.

If d3=1 , ∅ =1 then Tx-pwm =0 else

اص آيدایی که  2بیت داده ( )TXbit0 , TXbit1وخىد داسد ،بًابشایى
فشکايظ داده اسعالی اص سابطه ( )3به دعت هی آیذ:
()3

p8

p2

M6

همايگىيه که دس ؽکل  3يؾاو داده ؽذه ،عیگًال  ،Tx-pwmبا لبه باال

()2

M11

p6

M9

p4

M7

p0

fdata = fpll × 2 = 2×2=4Gb/s

 -3هذاس پیؾًهادی
خهت سعیذو به اهذاف هطشذ ؽذه ،ابتذا اص عاختاس هذاس پیؾًهادی
اولیه هطابك ؽکل  4اعتفاده ؽذ .دس ایى هذاس ،دو هاعفت Md1,Md2
دس زالت اتصال دیىدی 3بشای باس 4هذاس ،به کاس سفته اعت .همچًیى بشای
ثابت يگهذاؽتى عطىذ عیگًال هاداهی که داده خذیذی خىايذه يؾذه
باؽذ ،اص هاعفت های يىؼ  pبشای لفل( )latchکشدو اعتفاده ؽذه اعت.

3 - Diode connection
4 - Load
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Vdd
100ohm

100ohm
Md3

Md4

Md2

Md1
Tx-pwm

Vop

vdd
Von

Tx-pwm

M3

M4

M13

p8

M11

p6

M9

p4

M7

M5

M12

M14
D3

D2

M10

D1

p0

p2

M6
M8

شکل :6هقایسه خزوجی دو هدار شکل  4و شکل 5

M15

 1-3تحلیل سیگنال کوچک مدار پیشنهادی

p7

Vdd

هذاس هؿادل عیگًال کىچک ؽکل  4بشای پایه خشوخی  Vopدس ؽکل
7يؾاو داده ؽذه اعت.

D0

Vop

شکل  :5هدار پیشًهادی هدوالسیىو PWM
-1/gm4

ّواىگًَِ کِ هالحظِ ه کٌید ایي هدار از  71تراًسیسَ.ر

L

CL

تهکیل شدُ کِ هر آى  Md2 ٍ Md1به همشاه هماوهتهای 111اهمی
يمؼ علف فؿال سا دس هذاس باصی هیکًًذ .دس ایى تکًیک با افضایؼ یک
علف المایی فؿال به هذاس ؽشایط افضایؼ پهًای بايذ فشاهن هی ؽىدMd3 .

1/Glop
gmiPx

Rs

ٍ  Md4يیض بشای خبشاو افت ولتاژ تشؽهلذ دس عىسط  M1dو  M2dاضافِ

شکل :7هدار هعادل سیگًال کىچک يین هدار شکل 5

شدُ اًد ؾشض  wایى دو تشايضیغتىس به گىيه ای طشازی ؽذه ايذ که دو
تشايضیغتىس  Md3و  Md4دس يازیه کاسی خطی باؽًذ.
 M3, M4تشايضیغتىسهای  nلچ هذاس هغتًذ که بشای يگهداؽتى داده
دس فاصلههایی که هیخىاهین داده زفع ؽىد تا دادهی خذیذ بیایذ ،اعتفاده
ؽذه ايذ ،چىو عشؾت هاعفت يىؼ  nبیؾتش اص يىؼ  pاعت ،همیى ؾاهل
يیض هی تىايذ باؾث بهبىد عشؾت هذاس يغبت به هذاس لبلی ؽىد.

ولتاژ خشوخی  ،Vopاص سابطه صیش به دعت هی آیذ.
()7

)
)

(
‖]

‖

[‖

(

= Glopاعت .بشای ايذیظ
که دس آو
های  xو  yبایذ بشسعی ؽىد که کذام عتىو اص تشايضیغتىسها (بغته به ایًکه
داده چیغت و لبه کالک آو عتىو تشايضیغتىسها سعیذه اعت یا خیش) سوؽى
اعت .اص آيداییکه پالظهای کالک با هن  36°اختالف فاص داسيذ ،بذوو
تىخه به دادهها ،عتىوهای تشايضیغتىسها يمیتىايًذ با هن همضهاو سوؽى
باؽًذ.

 M5, M6يمؼ باالبشيذه لبه پالظ سا دس هذوالعیىو باصی هیکًًذ،
دسزالیکه تشايضیغتىسهای عمت هخالف که  M7تا  M14هغتًذ ،با
تىخه به لبههای کالک و دادههای خىايذه ؽذه ،يمؼ پاییى آوسيذه لبه پالظ
سا باصی هیکًًذ .همچًیى با اعتفاده اص  M15دس عىسط تشايضیغتىسهای n
5
لچ ،خشیاو  Md3,4با یک خشیاو ثابت کًتشل ؽذه اعت  .ایى عاختاس
که بشای عشؾت و سصولىؽى باال دس هذاسات دیدیتال به آيالىگ 6کاسبشد
صیادی داسد ،داسای باصده تىاو بغیاس باالیی اعت] .[17خشوخیهای دو
طشف هذاس  Vopو  Vonهغتًذ که اختالف پتايغیل الکتشیکی تفاضلی
ایى دو خشوخی ،خشوخی يهایی هذوالعیىو  PWMسا تؾکیل هیدهذ.

بًابشایى  Vopبشابش اعت با :
()8

()

)

(
(

)

=Vop

ایى عیغتن داسای  2لطب اعت ،لطب غالب ( = )sتابؽ تبذیل با
صفش عاده هی ؽىد و لطب دیگش اص سابطه ( )9به دعت هی آیذ:
()9

دس ؽکل  6خشوخی دو هذاس پیؾًهادی ؽکل های  4و  5دس يمطه
ؽشوؼ با هن همایغه ؽذه ايذ.همايگىيه که هؾخص اعت با اعتفاده اص
علف فؿال  ،عشؾت و دس يتیده پهًای بايذ هذاس پیؾًهادی يغبت به هذاس
پیؾًهادی اولیه بهبىد پیذا کشده اعت.

S

اص آيدایی که ایى لطب يؾاو دهًذه پهًای بايذ اعت ،بشای افضایؼ
یا
بايذ کافی اعت
خمؽ دو خمله اول بیؾیًه همذاس باؽذ.

کىچک باؽذ و همچًیى زاصل

ؽکل  ،8عاختاس علف فؿال اضافه ؽذه به هذاس و هؿادل آو سا يؾاو
هی دهذ.

5 - current steering
6 -DAC
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Vin

-4يتایح ؽبیه عاصی

Vdd

ؽبیه عاصی هذاس پیؾًهادی دس فىآوسی  0.18 um CMOSبا اعتفاده
اص يشم افضاس  ،Hspiceايدام ؽذه اعت .ؽکل  11يمىداس يتایح ؽبیه عاصی
سا يؾاو هیدهذ.

R1,2

L
Md1,2

Rs
Vin

(ب)

(الف)

شکل ( :8الف) ساختار سلف فعال هارا( ،ب) هدار هعادل سلف فعال هارا اس پایه
vin

به هًػىس به دعت آوسدو اهپذايظ هؿادل علف فؿال اضافه ؽذه ،هذل
عیگًال کىچک ؽکل ( 8ب) ،دس ؽکل 9داده ؽذه اعت.
شکل  :.1يمىدار يتایج شبیه ساسی هدار پیشًهادیPWM

Cgd
gmVgs
+
Vgs
_

Cgs

g0

همايگىيه که هؾخص اعت  TXpwmbکه یکی اص خشوخی های
هذاس ؽکل  5اعت ،داسای چهاس پهًای پالظ هتفاوت اعت و يؾاو دهًذه
بیت های 11و11و11و 11دس خشوخی اعت که ایى چهاس پهًای پالظ
خشوخی با اعتفاده اص  6فاص اص  11فاص کالک و داده های کًتشلی  d0تا d3
به ؾًىاو وسودی های هذاس ؽکل  ،5تىلیذ هی ؽىيذ .همايطىس که دس ؽکل
(3دیاگشام صهاو بًذی) يؾاو داده ؽذه ،لبه های باال سويذه  TXpwmbبا
یک ؽذو همضهاو کالک های  0و  7عاخته ؽذه و چهاس لبه پاییى سويذه
دس یک عیکل اص خشوخی ،با یک ؽذو همضهاو داده و کالک هش یک اص
چهاس عتىو عمت چپ هذاس ؽکل  ،5ؽکل گشفته ايذ.

R1,2

Zin

شکل  :9هدل سیگًال کىچک Md1,2

اهپذايظ وسودی ایى هذاس ،که زاصل عشی هماوهت  Rsبا علف L

اعت ،اص سوابط صیش به دعت هی آیذ ].[16
Gm>>g0 , Cgs>>Cgd
) = Rs+SL

()
√=, w0

=, wt

()11

=wz

=Rs

gmR>>1
()11

( Zin

دس ؽکل  11تىاو هصشفی هتىعط ایى عاختاس يؾاو داده ؽذه اعت.
همذاس هتىعط تىاو هصشفی ایى عاختاس  1.16mWايذاصه گیشی ؽذه اعت.

,

)

(

=L

L

ؽایاو رکش اعت که صهايی که هذاس لشاس اعت تغییش زالت دهذ(صهايی
که دادهی خذیذ آهذه) ،الصم اعت که بهشه هذاس بیيهایت باؽذ .بًابشایى
بایذ دس ایى صهاو ∞ =  ، Routو صهايی که هذاس هیخىاهذ داده سا يگه داسد
(تا دادهی خذیذ بشعذ) ،الصم اعت که بهشه هذاس هسذود باؽذ.

شکل  :..تىاو هصزفی هتىسط هدار پیشًهادیPWM

يمىداس چؾمی خشوخی هذاس هذوالعیىو پهًای پالظ يیض دس ؽکل
 12داده ؽذه اعت .خشوخی هذاس داسای چهاس پهًای پالظ هتفاوت اعت.

با دس يػش گشفتى ایى يکات ،همادیش  ، wn , wp2 wn2هطابك خذول
 1طشازی و ايتخاب ؽذه ايذ.
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 يغبت به، يشش بیتpwm  دس ایى طشذ با اعتفاده اص عاختاس.کاسبشد داسد
 همچًیى به هًػىس کاهؼ تؿذاد پیى و.يشش عمبل افضایؼ داده ؽذه اعت
 کايالهای داده و،عطر تشاؽه و افضایؼ يشش ايتمال داده دس یک کايال
 يشش اسعال داده دس ایى هذاس.کالک عیگًال با هن تشکیب ؽذه اعت
1.16mW  ؾالوه بش آو دس ایى عاختاس تىاو هصشفی. هی باؽذ4Gb/s
. کاهؼ چؾمگیشی داؽته اعتPWM اعت که يغبت به دیگش هذاسات
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خیتش پیک تا پیک ايذاصه گیشی ؽذه اص خشوخی ایى هذاس پیؾًهادی يیض
 همادیش ؾشض های تشايضیغتىسها دس ؽبیه عاصی1  دس خذول. اعت21ps
.ایى هذاس پیؾًهادی داده ؽذه اعت
PWM هقادیز پاراهتزهای عزض هدار پیشًهادی

:1 خذول

)um(w ؾشض

تشايضیغتىسهای هشبىطه
Md1,Md2

Wn2=15

Md3,Md4

Wn2d=400

M5-M15

Wn=12

n ایًىستشهای خشوخی يىؼ

Wpii=35

8 ایًىستشهای خشوخی يىؼ

Wnii=30

 همایغه ؽذه، تا اص کاسهای لبلی3  هذاس پیؾًهادی با2 دس خذول
pam  وpwm [ تشکیبی اص هذوالعیىو6]  بایذ تىخه داؽت که.اعت
 ؾالسلن ایًکه تلفیك ایى دو هذوالعیىو هی تىايذ عشؾت سا.اعت
 يىیض خشوخی و يیض، اها باؾث افضایؼ تىاو هصشفی،بغیاس صیاد کًذ
 هذاس پیؾًهادی ایى طشذ. دس عیگًال خشوخی هی گشددISI همذاس
. تىاو بغیاس کمتشی هصشف هی کًذ4 Gb/s دس يشش اسعال داده
خالصهای اس عملکزد هدار پیشًهادی و هقایسه با کارهای قبلی

:2 خذول

Reference

[6]

[9]

[11]

This work

Modulation
type
CMOS
process
(μm)
Power supply
(V)

pwam

pwm

pwm

pwm

0.18

0.13

0.25

0.18

1.8

1.2

2.5

1.8

Clock
frequency
(GHz)
data
frequency
(Gb/s)
Power
consumption
(mw)

2

2.5

0.2

2

8

5

0.4

4

36.5

12

15.31

1.16

يتیدهگیشی--5
دس ایى هماله یک عاختاس هذوالعیىو پهًای پالظ دس فىآوسی
 طشازی و هؿشفی ؽذ که دس فشعتًذهها با اتصال عشیال0.18um CMOS
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*) 6 MدCت !د زر !Hا!ن& -ودﯾ  دد .در )
6 61د>) &ودﯾ ﯾ ،Hx،61 /در را .ا*.ل -ﯾن M =4
 دد .در اﯾ ) +اژ زﯾ !اره ﺤ& )Aه ! )1ان .Hﺴ M
 HX )1ا  )7Bدد1 .ف 6د>) &ودﯾ در را;@B .
8ل M )8ه دارا ﺤودﯾ;  ;8هﺴ .و از &اﯾ oز 1ﺴ).
1ا 6 Mد>) &ودﯾ اK.ده دﯾ1 ،ا  Hx Mو ا ل ا2
ا4ﺼCت !رس /درﯾ +از روش  e14ﯾ64  d +د>  NEGFاK.ده
دﯾه ا;.

ا,7اره از روش  e14ﯾ64  d +د> و روش   "7اK.ده &ه
ا;.
-٢ﺤ. )Aر !ار در 4ا,ﯾﺴ!.ر دو  .
; ,4رﯾ % Nو `> >J %.ز *1 :ﺴ ر  %در
ﯾن ا,7اره دار! ) 8 .ار هاﯾ; در  GaSbو  InSbدر دره L ΓارداردJ %.> >` .ز در اﯾ +دره Hﯾ  +ا; > = % +در اﯾ+
دره دارا ; ,4رﯾC1 Nﯾ هﺴ7 ..ﺻ)  + 1دره ه  Γو :* L
1ﺴ ر  %در ا,7اﯾJ %.> >` :ز دارد .در  GaSbاﯾ7 +ﺻ)
1ا ٨PmeV 1و در 1 InSbا .&A  f١٠ meV 1از - 7gم !2
ا>=.و %در دره 1 Γا 1 GaSbا ٠.٠P١ m0 1و 1ا 1 InSbا1
 .&A  ٠.٠١Pm0از 7 )8 Jﺻ)  + 1دره ه  Γو 1 :* Lﺴ ر
 %در `> >J %.ز و @ﺼ) ه ا>=.ﯾ= 4ا,ﯾﺴ!.ر دو
  .دارد .ر !ار !4 InxGa1-xSbده ا  )1ازا درﺻ @x h.
!رد 1ر Lار  ).7ا;. .ر !ار  1 InXGa1-xSbاK.ده از
روش ه Aﺴ ;@ .و Hﯾ) * sp3d5sﺤ )Aدﯾه ا;-١ M=& .
ا>=& hف اژ .ر !4دها  InXGa1-xSbرا 1ﺴ jدرﺻ x
ن  ده! ) 8 .ار هاﯾ; در *L Γ )Uار دارد 1 .ا,7اﯾ=& ،x :ف
اژ  ) هد 8ه  :ﯾ7 .1ﺻ)  + 1درهه  Γو 1 ,  Lﺴj
 xدر &=-١ Mب ارا )lدﯾه ا; 1 .ا,7اﯾ7 x :ﺻ)  + 1درهه  Γو L
ا,7اﯾ  :ﯾ )8 1اﯾ +ا 8 + Aه;> >` :ه Jز !اه
!1د .از  )8 JاK.ده از -م !. 2ر !4ده ا ﺼ!ﺻ 1ا !اد
!.  III-Vا @ 1! )1ﺼ) ه ا>=.ﯾ= ا,7اره را ﺼ!ﺻ در
ا61د !8ا !.ل  ﯾm> ،ا .ر !ار ا,7اره در ﯾ4 /ا,ﯾﺴ!.ر دو
  )1 )8 .ﯾ` /ه !8ا !.در را8 ;@B .ل  &A
ﺤ )Aدﯾه ا;.
&=4 ٢ Mا,ﯾﺴ!.ر دو  ! 1 .رس و درﯾ! ,7 +رد  )6>Uرا
 )1ه اه .ر ا 4ا,7اره در را8 ;@B .ل ن  ه.
ا,7اره در 8 ;@B ;%-ل از Cﯾ)ه !.ا>  !ن) (In, Gaو
! 48ن) & M =4 (Sbه ا;!g .ل 8ل 1ا ١٠nm1و  ;@BﯾN
 ; 1ا ١nm 1در & ).7 5ه ا;! 1 : .رد اK.ده ;%-
روش  ,   "7در اﯾ M=& +ن داده &ه ا; .در روش "7
 1 )8ا ;@Bه 8ل زﯾ *4 fnmﯾ1 jﺴ ر ! 1ﺤﺴ!ب
 دد ،ا.1ا 6د>) &ودﯾ در ه  :اﯾJد &ه در را X .و در
را8 ;@B .ل 4ﺤ   Mدد6 M 1 .د>) &ودﯾ در
را8 ;@B .ل *دﯾ و ﯾnه اژ در ا.اد  Zدر ه * )Uاز
را .ا*.ل Mه ﺤ  )Aد )1 .اﯾ j 44 +ه &;8
8ه در -ﯾن ﺤ8 1 .!&  )Aه8 ;@B :ل 7ﺻ) + 1
ه 8ه  :ﯾ1 .1ا &وع 6 Mد>) &ودﯾ6 ،د>) HCس
دو  61در 8ل 4ﺤ  Mدﯾه و ! )1ان س او> ) .Hﺴ  Mوارد

 :١ EاW 2

در 6Vاﯾ6$ﯾم  ا@(  ف ا ژ  InxGa1-xSbده

ا .ب(    )V ,دره ه   Γو  Lدر ﺳ  4ر ده ا.

.ر !ار در ا,7اره دو   )8 .در ن Mه در  X ;%-و
Yدارا زاد !1 ;8ده و در 8 ;@B ;%-ل دارا ﺤودﯾ;
 ;8هﺴ ،.ﺤ )Aدﯾه ا;1 .ا ﺤ. )Aر !ارH2D ،
در ا,7اره دو  & M =4 .ه ا; )1 .ازا  KXو * h.@ KYدﯾ
و ﯾnه اژ ﺤ )Aدﯾه و 1اس  %ﺤ  E-Kر& pه ا;.
4ﯾﺲ  H2Dدر را (١) )U1ارا )lدﯾه ا; H2D .ﯾ4 /ﯾﺲ )
 1 ULا61د  ١٠NZ× ١٠NZا; و 1 NZا64 1اد Cﯾ)ه ا 4در
را8 ;@B .ل ا; Haa .و 1 j 44 )1 Hccا1 1ه:8p
اور. 1له اp4ه  !ن و ! 48ن  1ﯾ=ﯾ  1 Hacdown .&1ا1
1ه :8pاp4ه  !ن  1اp4ه ,دﯾ=.ﯾ +ه ﺴﯾ) ! 48ن در را– .
1 ,  Hacup .&1  Zه + 1 :8pاp4ه  !ن و ,دﯾ=.ﯾ +ه ﺴﯾ)
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ده1 .ا ﺤH2D )A

! 48نه  )8در ا.اد L +Zار دار را ن 
از روش ه AﺴH 1 ;@ .ﯾ) * sp3d5sاK.ده دﯾه ا;.
1ف اK.ده از -م !. 2ر !4دها ،در اﯾ +روش ا=ن 1ر
 _4ات 8 ;@Bل  )1ازا ﯾC /ﯾ) ا 4و!-د دارد.
)(١




⋱
⋱


⋱
⋱

 )1 j 44 )1 ٠/٠O٨m0ازا 1 xا 1ﺻ ٠/١ ،Kو 1 .&1  ١
م !M 2ه 8ه  :ﯾ 1و اﯾ +ا  )1 Jا,7اﯾ rU :اژً
زﯾ !اره ﺼ!ﺻ در ا61د !8ا  !.دد- .م !M 2ه در
را!g .ل 8ل1 ,  ،mX ،ا ٠/٠fPm0 ،٠/٠f٧٣m0 1و ٠/٠٢٩٢m0
 )1 j 44 )1ازا 1 xا 1ﺻ ٠/١ ،Kو  .&1  ١در 8 ;@Bل
 )1 ١/Onmد>  Mا,7اﯾ :ا2ات !8ا- !.م !M 2ه ا,7اﯾ:
 ﯾ1 mZ .1ا ٠/٢OPm0 ،٠/٣٣٨٨m0 1و  )1 j 44 )1 ٠/١٨١٧m0ازا
1 xا 1ﺻ ٠/١ ،Kو  % :* )8 ,  mx .&1  ١در ;8 ; 1L
Mه دارد1 ،ا ٠/٠٩m0 ،٠/١٠٢١m0 1و  )1 j 44 )1 ٠/٠ff٩٧m0ازا
1 xا 1ﺻ ٠/١ ،Kو .&1  ١

=    ,









⋱
⋱

⋱



ا,7اﯾx :







 :٢ Eا ﯾر دو !   ﺳرس/درﯾ  6$ H -),دو 67
ا  Iم 6ه در روش  -6  ^,ﺳ  4ر ا  Mا ﯾر در راﺳ  ' A

 :٣ Eﺳ  4ر ار ا ﯾر دو !   ازا دو   ' Aل enm

 ل  _ر   ل در  [٠٠١] '/0از &ﯾ ه  ا  cن و  ن  E

و   ١/fnmازا   xا  ٠/g ، DVو  .١ﺳ  4ر ار در ( '  7دل رﺳh

6ه اﺳ'.

6ه اﺳ'.
 InxGa1-xSbرا  )1ازا x

&=. ٣Mر !ار 4ا ,ﯾﺴ!.ر دو  .
1ا 1ﺻ ٠/P ،Kو  ١در دو 8 ;@Bل  fnmو  ١/Onmن  ده.
دره  Γدارا . 8ﯾ rU +اژ   .&Aه !Uر  )8هه  1 p 8
ا,7اﯾ7 x :ﺻ)  + 1درهه  Γو  Lا,7اﯾ  :ﯾ )1 .1ازا ;@B
8ل 1ا ١/O nm 1و  )1ازا 7 ،x=١ﺻ)  + 1دره  Γو 1 Lا٧٩٠meV 1
 7 P M=& .&1ﺻ)  + 1دره ه  Γو  Lرا 1ﺴ )1 x jازا دو
8 ;@Bل  fnmو  ١.O nmن  ه 1 .ا,7اﯾ x :اﯾ7 +ﺻ)
ا,7اﯾ :ﯾ ).7ا;  )8اﯾ +ا  + Aاﯾ jU +ا;  :* )8درهه  Lدر
ﯾن ا,7اره & )1ت 8ه :ﯾ ).7ا; و دره ! )1 Γان دره اﺻﺤﺴ!ب  ددM .ه در دره  Γدارا ; ,4رﯾ C1 Nو `>
>;ه Jز Hﯾ  هﺴ ..در 8 ;@Bل - ،fnmم ! 2در
را8 ;@B .ل و در دره 1 ،mZ ،Γا ٠/١m0 ،٠/١٢Om0 1و

   )V , :g Eدره ه   Γو  Lدر ﺳ  4ر ار ا ﯾر دو !   (K
  xازا دو   ' Aل  enmو .١.fnm
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; ,4رﯾ % Nو `> >J %.ز * % :در -ﯾن
ا,7اره دار + 64 ;%- .اﯾ8 1 )8 ).= +ه :ا61د ا,7اره 8ام M
*8 + 64 :ه ا در -ﯾن درﯾ +داردJ %.> >` ،ز و
; ,4رﯾ )1 % Nازا دو 8 ;@Bل  fnmو  ١.Onmو )1
ازا  x =٠،x=١ﺤ )Aدﯾه ا;J %.> >` f M=& .ز دو
 61را در ا,7اره دو   .ن  ه;> >` .ه Jز از را)U1
 ٢ﺤ )Aدﯾه ا; ,  S .ﺴ; ا,7اره  1 .&1ا ﺤ)A
`> >;ه Jز از  Mد 1ا ﺤ )Aا.ال اK.ده &ه
ا; و  1 )1B e14ﯾ!> e14 /ر ,.ل دﯾه ا;1 .ا  Mد
ا.ال  1:رو اژ اJم &ه ا;7 .ﺻ) : + 1ه 1ﯾ )1
Lر  _4 4 &1 /`!8ات 1 DOSﺴ jاژ دB .&1 N Lﯾj
,  γان !> e14 &+%Hر ,.را ن  ده .اﯾB +ﯾ1 jا1
 ٠/fmeVا@.ب &ه ا;7 .ﺻ) : + 1ه !1ط  )1اژ  ,
1ا ١meV 1ا@.ب دﯾه ا;.

5

3.5 x 10

Tch=5nm
T =1.6nm

3

ch

2.5

)v inj(m/S

)(٢

&  - . .


'
&# ()* $%
!" '(+

ا,7اﯾ 1  :زﯾا  InSbدارا -م ! .=`!8 2ﺴ)1 ;A
 .&A

GaSb

2

1

0.6

0.8

X

0.4

0.2

1.5
0

ﯾ /) ( .در ا ﯾر دو !   ( 7 Kاز   xازا دو
رﯾ.
 :f Eﺳ  '%ر
  ' Aل  enmو .١.fnm

1-٣ر @ﺼ) ه ا>=.ﯾ= 4ا,ﯾﺴ!.ر دو  =4& .
1ا !A%1د -ﯾن ا>=.ﯾ= در 4ا,ﯾﺴ!.ر ! )1 =4&  1ان
!رس /درﯾ ،+ارK4ع  &1  =4ﯾﺴ;  . 8از .&1 ١٠٠meVاز
اﯾ +رو در 1ر @ﺼ)ه ا>=.ﯾ= ارK4ع او> )  &1 =4ا1
 ١٠٠meVا@.ب &ه ا; ٧ M=& .اژ او>  +زﯾ !ار را در دره Γ
 )1ازا  VDS=VGS=٠/PVو 1ا ;@Bه @8 h.ل  )1ازا
 x=٠و  x=١ن  ده.

= 

δ

8 1ه8 ;@B :ل  rUاژ زﯾ !اره ا,7اﯾ :ﯾ ).7و
`> >J %.ز 8ه .1  :از  )1 7gد>  Mا,7اﯾ7 :ﺻ) دره
ه  Γو  InSb ،Lدارا `> >J %.ز  . 8ﺴ)1 ;A
.&A  GaSb

x=1 Tch
=1.6nm
c

0.8

x=0 Tch
=1.6nm
c
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x=1 Tch
=5nm
c

0.4
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x=0 Tch
=5nm
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0
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 :٧Eا ژ او  زﯾ ار در دره  Γدر _ل  ل  ( 7 Kاز  x
ازا دو  ' A

ل  enmو   ١.f nmازا .VDS=VGS=٠/gV

 1ا,7اﯾ x :و  )1د> 8 Mه- :م !M 2ه ارK4ع  &=4
ً
! 2ا,7اﯾ %-!4 M1L :ﺼ!ﺻ در ;@Bه 8 /`!8ل  Hا
  ٨ M=& .8ﺤ . ID-VGSر دو   .را  )1ازا ا,7اﯾ x :در
دو 8 ;@Bل  fnmو  ١/Onmدر  VDS=٠/PVن  ده )1 .ازا
8 ;@Bل  fnmاز ;> >` )8 Jه Jز 8هM1L :
 H %-!4ا =ده ا; 1 ،ا,7اﯾ8 x :ه %-!4 M1L :در -ﯾن ا,7اره
اﯾJد  &!د ,l ).= .اه ; ن ا;  1 )8ا,7اﯾ x :و  1و!-د
ا,7اﯾM ; :ه ،ارK4ع  & 2! =4ا,7اﯾ  :ﯾ )8 1اﯾ+
ا 8 )1 Jه- :ﯾن ا,7اره  دد )1 .ازا 8 ;@Bل 1ا1
 ،١/Onmا,7اﯾ8 )1 J x :ه;> >` :ه Jز ا,7اره

 I  / (  FJ :e Eز دو  67در ﺳ  4ر ار ا ﯾر دو ! 
 ( 7 Kاز   xازا دو   ' Aل  enmو .١.fnm

; ,4رﯾ1 ,  % Nﺴ jدرﺻ  xو  )1ازا 8ه:
8 ;@Bل ﺤ& )Aه ا;. .ﯾ vدر &= O Mارا& )lه ا;-.م
! % 2در را!g .ل 8ل * % :در ; ,4رﯾ% N
دارد8 1 .هB :ﺤ; 8ل  )1د>  Mا,7اﯾ- :م !; ،% 2
,4رﯾ8 Nه .1  :از  1 7gا,7اﯾ :درﺻ ,4 ; xرﯾ% N
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 `> >;ه:ه8  و2! =4&  عK4 ار:اﯾ,7 ا. دد
ً
; د !  &!د و61 ﺼ!ﺻ در اIon ﯾن- :ه8 )1 J زJ
اره,7ﯾن ا- :اﯾ,7 در ا%-!4 M1L  24 !ا.  % C1 Nرﯾ,4
1 =4& اره,7 ا، )زA& ; ه از1 vﯾ. اس1 .&1 ).&دا
ل8 1 اره,7) ا1 ;A ﺴ.%1  دارا  =د،x=٠،GaSb ل8
.&1  ! د61 در اInxGa1-xSb

زJ %.> >`  درﺻ اﯾﯾ!م:اﯾ,7 ا1 . دار:* 2! =4&
:اﯾ,7د ! ا61 ﺼ!ﺻ در ا2! =4&  عK4) و ار.7 ﯾ:ه8
 در2! م- :ه8 M >) د1  درﺻ اﯾﯾ!م:اﯾ,7 ا1 + w  ه.1 
:ه8 1 .1  :اﯾ,7 ا% Nرﯾ,4 ; ،ل8 !لg .را
. % :* =4&  عK4ز و ارJ %.> >` ،ل8 ;@B
1 اm> اره دار,7ﯾن ا-  در% Nرﯾ,4 ; )1 ;A ﺴ4 j>d و
%-!4 M1L :ه8 اره,7 ا+&ﯾن >; رو-  درﺻ اﯾﯾ!م:اﯾ,7ا
ل8 1 =4& اره,7 ا، )زA& ; ه از1 vﯾ. اس1 .1 
InxGa1-xSb ل8 1 اره,7) ا1 ;A ﺴ.%1  دارا  =د،x=٠، GaSb
.&1  ! د61در ا
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 در١/fnm ( و بenm (@ '  ل اA  در دوx @)  دﯾ
VDS=٠/gV

 )J .
1 =4& .  !ر دو.ﯾﺴ,ا4 =ﯾ.=> *>) @ﺼ) ه ا+در اﯾ
ده ازK. ا1  اﯾﯾ!مh.@ ) ازا درﺻ ه1 InxGa1-xSb ل8 ده
N L) د6>U ;%- .;7 ارL ر1 د> !رد64  d + ﯾe14 روش
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تحلیل و شبیهسازی ،با هدف بهبود مشخصات فنی
مبدلهای آنالوگ به دیجیتال اپتوالکترونیک
2

حمیدرضا خاشعی ،1حسن کاتوزیان

1دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران (پلی تکنیک تهران) ،دانشکده مهندسی برق ،آزمایشگاه تحقیقاتی فتونیکhamid97601989@aut.ac.ir ،
 2دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران (پلی تکنیک تهران) ،دانشکده مهندسی برق ،آزمایشگاه تحقیقاتی فتونیکhsnkato@aut.ac.ir ،

چکیده -در این مقاله یک مبدل آنالوگ به دیجیتال اپتوالکترونیک
که بر پایهی نمونهبرداری نوری با روش تقسیم فرکانسی است
بهصورت سیستمی مورد بررسی قرارگرفته است .همچنین دقت این
مبدل آنالوگ به دیجیتال بهعنوان تابعی از پارامترهای آن نیز مورد
بررسی قرارگرفته است و تأثیر ادوات اصلی بر عملکرد آن نیز بیانشده
است و تحلیلها برای انتخاب نقاط بهینه برای طراحی ادوات اصلی
از جمله بانک فیلتر ،مدوالتور الکترو-اپتیک و لیزر ارائه شده است.
تعداد بیت مؤثر  (ENOB)1یک مبدل اپتوالکترونیک را تا ..11
بیت و تا سرعتهای  320GHzو فاصله کانال  350GHzبرحسب
سرعت نمونهبرداری تا  80GHzبرای دو بانک فیلتر  .1کاناله و 01
کاناله محاسبه کردیم و تأثیر پارامترهای محدودکننده از قبیل تأثیر
ضر یب پاشندگی ،کانولوشن با تابع تبدیل فیلتر ،اثرات غیرخطی
مدوالتور و غیریکنواختی طیف لیزر را بر روی  ENOBنشان دادهایم.

مبدلها را با نقاطی متناسب با تعداد بیت مؤثر و فرکانس آنالوگ آنها در
این تعداد بیت مؤثر نشان میدهد .این چارت با بررسی دقیق مبدلها توسط
والدن ( )R. Waldenدادهشده است.

شکل  .والدن چارت

کلمات کلیدی– تعداد بیت مؤثر ،جیتر ،لیزرهای قفلشده مود،
مبدل آنالوگ به دیجیتال اپتوالکترونیک ،والدن-چارت

فاکتورهای اصلی که دقت یک مبدل آنالوگ به دیجیتال را محدود

 -1مقدمه

میکنند جیتر و ابهام در مقایسه کننده است .جیتر تغییرات تصادفی در مکان
فاصله زمانی نمونهبرداری است .نتیجه این عمل ثابت نبودن فاصله زمانی

در این مقاله پیشرفتها در رویکرد به مبدلهای آنالوگ به دیجیتال

نمونهبرداری و تغییرات تصادفی آن است که منجر به کاهش دقت میشود.

فتونیک ارائهشده است .این سیستم از پالسهایی با جیتر 2کم که از لیزرهای

ابهام در مقایسه کننده یک فاکتور محدودکننده مهم در سیگنال با

حالت قفلشده [ ]1تولید میشوند برای نمونهبرداری از سیگنالهای

فرکانسهای باال میباشد ،که ناشی از سرعت محدود پاسخ مقایسه کننده

الکترونیک با فرکانس باال استفاده میکند .مبدلهای اپتوالکترونیک انواع

مبدل به تغییرات اندک در سیگنال ورودی برای تولید کوانتازیسیون صحیح

مختلفی دارند [ ]2که در این مقاله از سیستم نمونهبرداری در حوزه نوری

متناسب با مرجع مقایسه است .مبدلهای آنالوگ به دیجیتال فتونیک که

استفادهشده است و یک تقسیم فرکانسی هم برای رسیدن به نرخ

اصول عملکرد آنها مبتنی بر منابع لیزری قفل شده مود 3میباشد یک سطح

نمونهبرداری باال اعمالشده است [ .]3محدوده مبدلهای داده الکترونیک

جیتر بسیار کمتر از بهترین مبدلهای الکترونیک دارند [ .]6بعضی از این

در دهههای اخیر رشد چشمگیری داشته است .فرکانس بهره واحد

منابع لیزری میتوانند محدودیت جیتر الکترونیک را از بین ببرند ،که این

تکنولوژی  CMOSدهها گیگاهرتز افزایشیافته است و مبدلهای داده مبتنی

یکی از دالیل بسیار مهم در استفاده از دیدگاه فتونیک در مبدلهای آنالوگ

بر سیلیکان با نرخ نمونهبرداری چند ده گیگاهرتز در حال حاضر موجود

به دیجیتال میباشد .یکی دیگر از مزایای نمونهبرداری نوری این است که

میباشد [ .]5 ,4شکل  1والدن چارت را نشان میدهد [ ،]6این چارت

© ،۱۳۹۴اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

Effective Number of Bits

1

Jitter

2

فعلوانفعاالت الکترواپتیک بسیار سریع است ،به این معنی که مدتزمان
Mode-Locked
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نمونهبرداری سیگنال  RFمتناسب با پهنای پالسهای نوری تعیین میشود

سپس قطار پالس کشیده شده توسط یک مدوالتور ماخ-زندر که ولتاژ

که میتواند بسیار کوتاه باشد .در ادامه ابتدا یک حل سیستمی کامل بر مبدل

 RFتحت نمونهبرداری به آن اعمال میشود مدوله میگردد .مدوالتور،

آنالوگ به دیجیتال اپتوالکترونیک با طرح زمان-فرکانس خواهیم داشت.

سیگنال  RFرا بر روی طیف نوری چاپ میکند .بعدازاین ،سیگنال نوری

سپس شبیه سازیهای انجام شده ارائه شده است و درنهایت نیز خالصه و

توسط یک بانک فیلتر به  Nکانال تقسیم میشود؛ هر فیلتر این بانک یک

نتیجه گیری خواهیم داشت.

زیر پالس را مطابق با فرکانس رزونانس خود انتخاب میکند .بانک فیلتری
شامل فیلترهای حلقوی مرتبه دوم برای ساخت یک تراشه آنالوگ به دیجیتال

 -2مبدل آنالوگ به دیجیتال اپتوالکترونیک
-1-2

الکترونیک-فتونیک مجتمع شده ( 5)EPIC ADCهستند .این بانک

ساختار مبدل آنالوگ به دیجیتال اپتوالکترونیک

فیلتری میتواند به روش دیگری همچون توری موجبر آرایهای 6باشد.

بلوکدیاگرام مبدل مورد بررسی در شکل  2نشان داده شده است .یک

بعد از بانک فیلتر ،هرکدام از زیر پالسها توسط یک دیود نوری آشکار

قطار پالس با جیتر کم با نرخ تکرار  f Rتوسط یک لیزر قفل شده مود تولید

میشود و توسط یک مبدل آنالوگ به دیجیتال الکترونیک که در هر پالس

میشود و از یک فیبر پاشنده 4با طول  Lو ضریب پاشندگی  2عبور
میکند .عبور از این فیبر یک کشیدگی در قطار پالس اعمال میکند

یک نمونه میگیرد به معادل دیجیتال تبدیل میشود .این نمونه،
)  ،v ADC (t nمقدار سیگنال  RFرا در زمان

بهطوریکه یک مؤلفه فرکانسی  متناسب با رابطه زیر به تأخیر میافتد
()1

) t n   ( n

نشان

میدهد ،که  nفرکانس مرکزی فیلتر است .ما  Nنمونه )  v ADC (t nکه
بهطور یکنواخت در فواصل زمانی  T Rقرار دارند را میگیریم اگر مطمئن

     2   ref  L

باشیم که

که  refفرکانس مرجع است که تأخیر گروه برای آن صفر فرض میشود.

()2

اثر فیبر پاشنده بر روی پالسها در شکل  3نشان دادهشده است .پالس پهن

TR
N

 2 L  

که  فاصله فرکانسی کانال میباشد .به این صورت ما یک سیستم

باند اولیه را میتوان بهصورت یک مجموعه زیر پالس در نظر گرفت .هرکدام

مبدل آنالوگ به دیجیتال با نرخ نمونهبرداری

از این زیر پالسها سرعت گروه متفاوتی در فیبر دارند ،پس در خروجی فیبر

طراحی

f S  f RN

کردهایم .مزیت این روش آن است که ما مشکل نمونهبرداری نرخ باالی

هرکدام از زیر پالسها از هم جدا میگردند.

fS

را با  Nبرابر کاهش دادن نرخ نمونهبرداری کاهش دادهایم.

بهعنوانمثال ،نمونهبرداری با نرخ  40GHzرا میتوان با استفاده از  22کانال
فیلتر با  22مبدل الکترونیک با نرخ نمونهبرداری  2GHzانجام داد ،که این
مبدلهای الکترونیک با این نرخ نمونهبرداری در حال حاضر بهصورت
تجاری در دسترس هستند.
-2-2

شکل  0بلوک دیاکرام مبدل آنالوگ به دیجیتال اپتوالکترونیک

حل سیستمی مبدل آنالوگ به دیجیتال اپتوالکترونیک

لیزر قفل شده مود [ ]7قطار پالسی با دامنه t 

laser

 eدر حوزه زمان

تولید میکند .طیف لیزر  E laser  با گرفتن تبدیل فوریه از
به دست میآید

شکل  3پالس و ز یر پالسهای آن []3

()3

t  exp  i t dt

()4

   exp  i t  d 

laser

laser

e

E

  
1
2

e laser t 

E laser

t  

e laser

پالس بعد از فیبر پاشنده با  5مشخص میشود

Dispersive fiber

4

Electronic Photonic Integrated Circuit Analog to

5

Arrayed waveguide grating

Digital Converter
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()5

2 L

2

ref

2

تابع انتقال فیلتر  T    باید بسیار باریکتر از




E fiber     E laser    exp i

n

باشد ،پس میتوان بهصورت تقریبی
جایگزین کرد

که  Lطول فیبر و  2ثابت پاشندگی مرتبه دوم هستند .در اینجا فرض
میکنیم که فیبر شیب پاشندگی ندارد .سیگنال الکتریکی مورد نمونهبرداری
) v (tبه ورودی  RFمدوالتور اعمال میشود .فرض میکنیم که مدوالتور
ً
دقیقا در  quadratureبایاس شده باشد ،که انتقال فاز تفاضلی بین دو بازو
برابر با  خواهد بود .همچنین فرض میکنیم که مدوالتور در حالت
مکمل به کار گرفتهشده باشد .معادالت را برای خروجی باالیی مبدل ادامه
میدهیم؛ بررسی و تحلیل برای خروجی پایینی یکسان خواهد بود .در
خروجی مدوالتور ،مدوالسیون فاز به مدوالسیون دامنه تبدیل میشود پس
دامنه نوری خروجی برابر است با



()6

 v t 




4

()12



()7

 v t 

4

2L

    

2

laser

n

n

2

ref

up

.v

eff

خروجی شاخه باالیی مبدل فتونیک خود ، v t  ،چندگانه شوند.
سیگنال در خروجی انتگرال گیر برای یک بازه زمانی  T Rبرابر است با
up

n



filter ,n

 2
هر کانال پسازاین توسط یک آشکارساز نوری آشکارشده و توسط یک
انتگرال گیر با ادغام جریان آشکارشده در طول دوره تناوب تکرار پالس T R
از آن انتگرال گرفته میشود .خروجی انتگرال گیر توسط یک مبدل آنالوگ
به دیجیتال الکترونیک به معادل دیجیتال برای دستیابی به یک نمونه تبدیل
میشود؛ نمونههای بهدستآمده از کانالهای مختلف باید برای رسیدن به

up

2

t   sin

up

E

  L      .exp i

ref

e MZ t   e fiber t  . sin

up

e filter , n t  dt

()13

v

MZ

با مقدارش در n

   E   .T    

اگر رابطه زیر را تعریف کنیم


 E laser  را

E laser  

up

TR



ADC

v ADC t n   R d
up

0

حال میتوان رابطه  6را بهصورت زیر نوشت

که  e t دامنه نوری وابسته به زمان کانال -nام و  Rdضریب
پاسخدهی آشکارساز است .زمان  t nهمزمان داخل بازه زمانی  T Rمطابق
با کانال -nام است؛ که وابسته به فرکانس مرکزی فیلتر مطابق با
up

filter , n

t   e t  .v MZ t 

up

up

()8

fiber

MZ

e

ضرب در حوزه زمان معادل کانولوشن در حوزه فرکانس است ،پس 8
را میتوان بهصورت زیر نوشت
()9
'

'

  d 
'

 V    d 
up

'

up

2

MZ



'

MZ

ref

    V



'

  

fiber

L
2

    E

up


 E      exp i
'



درنهایت خروجی مبدل برابر رابطه زیر میباشد

در نهایت خروجی مدوالتور برابر رابطه  12خواهد بود



()12

E MZ     E fiber    .v eff   2 L    ref
up

2

up

()14

سیگنال بعد از این از بانک فیلتری که آن را به کانالهای مجزا تقسیم
میکند عبور خواهد کرد .در اینجا دامنه انتقال فیلتر -nام را

  .T    

()11

n

    

2

ref

2 L
2

up
MZ

ref

laser

E

t  
n

ADC

v

2

tn 

2L 





e laser t n   E laser  n  ref 

باالنویس " " نشاندهنده "پوش" میباشد و برای تمایز از دامنه لیزر
در زمان  t nاضافهشده است.




2

n



 E laser    .T    n  exp i

  L     

'





()15

E filter , n

up

t  dt

eff

t

 t
   . T 
L
2

up

اگر چگالی طیف پوش لیزر را در فرکانس  nرا برحسب  t nبنویسیم

T   n 

up

'

'

up



 .v
L
n

2

تعریف میکنیم ،که  nفرکانس مرکزی فیلتر است؛ تابع  T   در حول
صفر متمرکزشده است .خروجی فیلتر -nام برابر است با

   E

n

2

n

ref

E MZ

laser

2

 t   L    است .پارامترهای سیستم باید بهگونهای انتخاب
شوند که  t nکانالهای مختلف بازه زمانی  T Rرا بهصورت یکنواخت پر
کنند .توجه کنید که در حقیقت پاسخ آشکارساز وابسته به فرکانس است؛
اما به دلیل اینکه این وابستگی را میتوان در بخش پردازش نهایی حذف کرد
ما این وابستگی را به تحلیلهای خود وارد نمیکنیم.

درنتیجه معادله  14بهصورت زیر قابلنوشتن است

.v eff
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()16

'

dt

 t t 
 L 


'

n

2

.T

t 
'

2
up



. v eff



قفل شده مود محدودشده است ،بنابراین ضریب پاشندگی در یک مبدل
پهن-باند عملی قابل کوچک کردن برای صرفه نظر کردن از آن نیست.



v ADC  t n   e laser  t n
up

2

اگر قصد ساخت یک مبدل با نرخ نمونهبرداری باال را با کانالهای
متراکم و مجتمع داشته باشیم  ENOBکاهش پیدا میکند .این بیان در
شکل  5نشان دادهشده است ،که نشاندهنده  ENOBبهعنوان تابعی از
فاصله کانالها برای چند نرخ نمونهبرداری متفاوت است.

عبارات مشابهی هم برای نمونههای خروجی شاخه پایینی مبدل صادق
است:
2
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down



down
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در اینجا این نکته را یادآوری میکنیم که روابط بهدستآمده به دلیل
اینکه پوش طیف لیزر در طیف سیگنال  RFو در باند گذر فیلتر نوری ثابت
در نظر گرفته شد تقریبی هستند.
همانگونه که مشاهده شد حتی برای زمانی که همه ادوات ایدهآل در
ً
نظر گرفتهشدهاند و از نویز هم صرفنظر شد ،نمونههای گرفتهشده دقیقا
برابر نمونههای سیگنال اصلی  v t نیستند .در بخش بعد به ادامه تحلیل
مبدل ایدهآل و بررسی روابط بهدستآمده و نیز تحلیل دقت مبدل آنالوگ به
دیجیتال میپردازیم.
n

شکل  ENOB 5بهعنوان تابعی از فاصله فرکانسی بین کانالها برای نرخهای
نمونهبرداری مختلف

-2-3

 -3دقت مبدل آنالوگ به دیجیتال اپتوالکترونیک

ضریب کانولوشن با تابع تبدیل فیلتر

به دلیل اینکه خروجی مبدل حاصل کانولوشن سیگنال با تابع تبدیل
فیلتر است ،دقت آن محدود میشود .فیلتر نوری بهجای اینکه یک تک
فرکانس را انتخاب کند یک محدوده فرکانسی را انتخاب میکند ،بنابراین

به صورت خالصه سیگنالها و روایط مبدل آنالوگ به دیجیتال با سیستم
نمونه برداری نوری در شکل  4نشان داده شده است.

مقدار سیگنال  v  t در مقادیر زمانی مطابق باهمه این فرکانسها در نمونه

تولیدشده توسط مبدل (  ) v t نقش خواهند داشت .فیلتر نوری
باریکتر ،تخریب  ENOBکمتری داری ،اگرچه ،باریکتر کردن فیلتر
نوری بازده توان را به دلیل اینکه تنها کسری از توان نوری ورودی استفاده
میشود کاهش میدهد .توان در آشکارسازهای نوری باید بهاندازه کافی
برای جلوگیری از تخریب  ENOBوابسته به نویز آشکارساز بزرگ باشد،
پس باریکتر کردن فیلتر نوری به این معنی است که توان نوری در ورودی
سیستم آنالوگ به دیجیتال باید افزایش یابد .افزایش توان نوری ورودی در
حالت کلی غیرعملی نیست اما همیشه امکانپذیر نیست ،بهعنوانمثال ،در
موجبرهای نوری سیلیکانی حداکثر توان نوری با جذب دو-فتون 7محدود
میشود .بنابراین ،در یک سیستم عملی پهنای باند فیلتر کوچک نیست و از
تخریب  ENOBمتناظر با آن نمیتوان چشمپوشی کرد.
ADC

شکل  4انتقال سیگنال در مبدل آنالوگ به دیجیتال با نمونهبرداری نوری

در ادامه با جزئیات بیشتری به بررسی عوامل محدودکننده  ENOBیک
مبدل فتونیک میپردازیم.
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ضریب پاشندگی

یکی از دالیل کاهش  ENOBپاشندگی انتقال دادهشده از پالسهای
نوری کش آمده به سیگنال  RFاست .پاشندگی انباشتهشده با رابطه  2 L
تعریف میشود ،که به فاصله کانالها (  ) و نرخ نمونهبرداری f S
طبق رابطه وابسته است:
()18

2 L   1 f S

در شکل  ENOB 6محاسبهشده بهعنوان تابعی از فاکتور پر شوندگی8

با استفاده از این رابطه اگر ما بخواهیم که ضریب پاشندگی در یک مبدل
با نرخ نمونهبرداری دادهشده را کم کنیم ،باید فاصله بین کانالها (  ) و
در پی آن کل پهنای باند لیزر (  ) Nرا افزایش دهیم .پهنای باند لیزر

نشان دادهشده است ،که نسبت پهنای کامل در نصف حداکثر (9)FWHM

فیلتر نوری (  ) FWMHبه فاصله کانال (  ) است .نمودارهای
مختلف در این نمودار متناسب با فرکانسهای نمونهبرداری مختلف است

Tow-photon absorbtion

7

9

Spectral fill factor

8

Full Wave Half Maximum
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ضریب غیرخطی مدوالتور جبران نشده وابسته به پاشندگی و کانولوشن
در شکل  7و  8به ترتیب نشان دادهشده است .برای مقایسهENOB ،
تولیدشده توسط یک مبدل بدون خطی سازی در شکل باالیی  7نشان
دادهشده است..

(فرض کنید که طیف  RFبر همین اساس تغییر میکند) .برای اطمینان از
اینکه پاشندگی نقشی در کاهش  ENOBنداشته باشد ،فاصله کانالها
بسیار بزرگ گرفتهشده است ( .)640GHzدیده میشود که ENOB
بهشدت به پهنای باند فیلتر نوری بستگی دارد؛ همانطور که تالش ما به
سمت بهبود بازده توان یا افزایش تعداد کانالها با افزایش فاکتور پر شوندگی
است ENOB ،کاهش مییابد ENOB .به نرخ نمونهبرداری مبدل بستگی
ندارد که میتوان از بحث زیر این نتیجه را گرفت .به دلیل طرح زمان-
فرکانس ،پهنای باند فیلتر "فاصله زمانی کانولوشن" ( convolution time
 )intervalرا اطراف نقطه نمونهبرداری که در دادن نمونه در مبدل ما شرکت
دارد تعریف میکند؛ هرچه این بازه بزرگتر باشد ،خطا بزرگتر است .اگر
نرخ نمونهبرداری افزایش پیدا کند ،فاصله زمانی کانولوشن دادهشده خطای
بزرگتری را به دلیل اینکه تغییرات سیگنال بیشتری در آن وجود دارد تولید
میکند؛ هرچند ،طول این بازه بهصورت معکوس با نرخ نمونهبرداری
متناسب است ،بنابراین خطای خالص به نرخ نمونهبرداری بستگی ندارد.
بعضی اختالفها در  ENOBبرای فاکتور پر شوندگی های کوچک در
شکل  6به دلیل سهم پاشندگی است ،زمانی که ضریب کانولوشن خیلی
کوچک میشود قابلتوجهتر میگردد .اختالفهای کوچک در ENOB
برای فاکتور پر شوندگی های بزرگ به دلیل طبیعت آماری شبیهسازی است.

شکل  7در مقابل شاخص مدوالسیون که با پاشندگی محدودشده است)a( .
طرح خطی شده )b( .بدون خطی سازی

شکل  6محدودشده توسط کانولوشن با تابع تبدیل فیلتر بهعنوان تابعی از
فاکتور پر شوندگی برای چند نرخ نمونهبرداری مختلف
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اثر غیرخطی تابع انتقال مدوالتور ماخ-زندر

مقدار  ENOBبه اثرات غیرخطی مدوالتور نیز وابسته است که به دلیل
پاشندگی و کانولوشن با شکل فیلتر بهصورت دقیق قابل جبران سازی
نیست ،همانطور که در تحلیلهای باال نیز به آن اشاره شد .اگر شاخص
مدوالسیون کاهش یابد این خرابی کمتر میشود ،هرچند که یک مبدل
عملی به دلیل اینکه به توان نوری کمتر نیاز داشته باشد و بازده توان آن باال
باشد باید شاخص مدوالسیون بزرگی داشته باشد .کاهش توان نوری در
آشکارسازهای نوری هم به جلوگیری از غیرخطی شدن پاسخ آشکارساز
کمک میکند که برای یک آشکارساز معمولی در حدود چند میلی-وات
میباشد .بنابراین ،شاخص مدوالسیون مدوالتور برای یک مبدل عملی باید
زیاد باشد ،پس ضریب غیرخطی جبران نشده باید موردمطالعه قرار بگیرد.

شکل  ENOB 1در مقابل شاخص مدوالسیون که با کانولوشن محدودشده
است )a( .طرح خطی شده )b( .بدون خطی سازی.

مشاهده میشود که خطی سازی به بهبود دقت برای شاخص
ً
مدوالسیون باال کمک زیادی میکند .مقدار غیرخطی جبران نشده نسبتا کم
است بنابراین تلف  ENOBاز یک بیت برای شاخصهای مدوالسیون تا
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 2995تجاوز نمیکند .تلف  ENOBوابسته به اثر غیرخطی جبران نشده از
وابستگی به پاشندگی وکانولوشن کمتر است ،بنابراین اثر غیرخطی جبران
نشده بهصورت یک فاکتور مرتبه دوم ظاهر میشود
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تغییرات طیف لیزر داخل پهنای باند سیگنال RF

نمونههای خروجی مبدل بهصورت تقریبی برای حالتی بود که طیف
لیزر در داخل پهنای باند سیگنال  RFثابت فرض شده بود .بنابراین تغییرات
طیف لیزر باعث کاهش  ENOBمیشود .در حوزه زمان غیریکنواخت
بودن طیف لیزر به این معنی است که نرخ تغییرات پوش سیگنال پاشیدهشده
قابلمقایسه با نرخ تغییرات سیگنال  RFاست؛ پس ضریب تغییرات پوش
نوری از ضریب تغییرات سیگنال  RFدر حوزه زمان قابلتشخیص نیست،
بنابراین سیگنال اندازهگیری شده خراب میشود و  ENOBکاهش مییابد.
این خرابی درجایی که طیف نوری یکنواختتر باشد ضعیفتر است.
اگرچه ،تولید یک طیف نوری که در طول پهنای باند بانک فیلتر یکنواخت
باشد سخت است؛ هرچند ،حتی اگر چنین طیفی هم تولید کنیم ،کل
توانش بهجز بخش مرکزی آن استفاده نمیشود ،پس چنین سیستمی ازنظر
توان بهینه نخواهد بود .بنابراین در یک سیستم عملی طیف نوری در سراسر
پهنای باند سیگنال  RFثابت نخواهد بود و  ENOBکاهش مییابد.

شکل  ENOB 9بهعنوان تابعی از فاصله کانال.

 -4نتیجهگیری
به طور خالصه در این مقاله یک معرفی و حل سیستمی بر مبدل آنالوگ
به دیجیتال اپتوالکترونیک داشتیم و همچنین محاسبه دقیق سیگنالهای
نقطهبهنقطه آن را نیز انجام دادیم .در ادامه به بررسی پارامترهای مؤثر در
دقت و سرعت این مبدلها پرداختیم و دیدیم که حتی اگر تمام ادوات مبدل

درجه تنزل سیگنال بسته به غیریکنواخت بودن طیف نوری بستگی به
پهنای باند بانک فیلتر مرتبط با پهنای باند نوری لیزر ،و نیز به پهنای باند
 RFمرتبط با پهنای باند لیزر دارد .بنابراین ما باید انتظار داشته باشیم زمانی
که فاصله کانالها افزایش مییابد و یا زمانی که نرخ نمونهبرداری مبدل
افزایش مییابد  ENOBکاهش یابد .شکل  9مقدار  ENOBرا بهعنوان
تابعی از فاصله کانالها نشان میدهد .منحنیهای مختلف مطابق با طول
پالس متفاوت میباشد ،و منجر به مقادیر مختلف پهنای باند نوری میشوند
(با فرض پالسهای گوسی با تابع تبدیل محدودشده) .نمودارهای مختلف
مطابق با تعداد کانالهای متفاوت با داشتن نرخ تکرار لیزر برابر با 2GHz
برای همه حالتها است .دیده میشود که  ENOBزمانی که پهنای باند
نوری لیزر برای همه کانالها ناکافی است بهشدت محدود میشود .منحنی
ً
با باالترین  ENOBمربوط به پالس دلتا و زمانی که طیف کامال یکنواخت
باشد است؛ اختالف از این منحنی به دلیل غیریکنواخت بودن طیف لیزر
است .در سیستمهای آنالوگ به دیجیتال بافاصله کانال کوچک و پهنای باند
نوری کافی ENOB ،بیشتر توسط فاکتورهای دیگر بهجای غیریکنواخت
بودن طیف نوری محدود میشوند .گرچه مهم است که به خاطر داشته
باشیم که اگر پهنای باند نوری کافی نباشد  ENOBمیتواند بهشدت کاهش
یابد .نمونهها در لبه طیف به دلیل اینکه طیف خیلی سریع تغییر میکند
دارای خطای بزرگی هستند .اگر نویز هم در نظر گرفته شود ،خطای
نمونههایی که از آخرین نقطه خارج میشوند به دلیل اینکه کانالهای مرتبط
دارای توان نوری کمی هستند و توسط نویز حرارتی و نویز شات خراب
میشوند حتی بیشتر هم میتواند باشد.

ایدهآل در نظر گرفته شود باز هم خروجی مبدل در لحظه

tn

برابر مقدار

سیگنال در همان لحظه  v t n نبود که تعدادی از فاکتورهای
محدودکننده آن اثبات شد که مهمترین آنها پاشندگی و کانولوشن با شیب
فیلتر نوری بود .برای کاهش اثر پاشندگی باید فاصله کانالها افزایش یابد
که دیده شد برای رسیدن به تعداد بیت مؤثر  1198باید فاصله کانالها تا
 350GHzافزایش یابد.
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پسزنی هارمونیکی در فیلترهای میانگذر  Mفازه:
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چکیده -گز ینش پذیری فرکانسی و عدم دسترسی به مولد کالک
دقیق و کم توان در فرکانس های باال ،دو نقص عمده در فیلترهای
تنظیمپذیر  Mفازه میباشند .در این مقاله برای رفع نقص اول،
معماری فیلتر  Mفازه اصالح شده که قادر به پسزنی هارمونیکی
میباشد ،ارائه شده است .همچنین این فیلتر اصالح شده با استفاده
از هارمونیک سوم مشخصه فیلتر ینگ در معماری  Mفازه به جای
هارمونیک اصلی ،فرکانس مورد نیاز کالک ورودی در مولد کالک
چندفازه به میزان سه برابر کاهش یافته است .تحلیل و پیادهسازی
فیلتر  Mفازه اصالح شده ،ارائه شده است.

برای فرکانس های باال می باشد .مشکل اول موجب عدم تضعیف مسدود
کننده ها در هارمونیک های فرکانس سوییچینگ شده و خطسانی و نویز
سیستم را تحت الشعاع قرار می دهد .مشکل دوم موجب می شود تا
ساخت فیلتر میان-گذر با ضریب کیفیت باال در فرکانس های باالتر از
 3GHzعمال دشوار باشد و توان تلف شده زیادی را متحمل می سازد.
بلوک مولد کالک  Mفازه عمدتا یک مدار دیجیتالی می باشد که سیگنال
ورودی آن از یک نوسان ساز کنترل شونده با ولتاژ ( )VCOدریافت
میشود و فرکانس ورودی آن باید حداقل ( Mدر برخی ساختارها )M/2
برابر فرکانس سوییچینگ باشد .این مقاله با ارائه روش نوینی در این
ساختارها سعی در رفع این دو مشکل دارد.

کلمات کلیدی– فیلتر میانگذر ،انتقال امپدانس ،سوییچ خازنی
 -1مقدمه

در ادامه مقاله در بخش دوم ساختار کلی فیلترهای میان گذر  Mفازه
بررسی می شود .شیوه پسزنی هارمونیکی در بخش سوم ارائه خواهد شد
و روابط و معادالت مورد نیاز در این روش نیز اثبات خواهد شد .در بخش
چهارم ساختار پیشنهادی همراه با نتایج شبیه سازی تابع تبدیل فیلتر ارائه
خواهد شد و در بخش پنجم نتیجه گیری عنوان می گردد.

ویژگی انتقال امپدانس از باند پایه به فرکانس باال در ساختار فیلتر
های غیر فعال میان-گذر  Mفازه ،به تازگی توجه زیادی را به خود جلب
کرده است[ .]4[-]1فیلتر های میان-گذر  Mفازه ساختارهایی هستند که
با استفاده از تعدادی سوییچ و امپدانس باند پایه پیاده سازی می شوند و
فیلتر میان گذر با ضریب کیفیت باال را موجب می شوند .عدم وجود
ایزوالسیون معکوس در میکسر های غیر فعال موجب انتقال امپدانس از
فرکانس های باند پایه به فرکانس های باال می شود[ .]4[-]1فرکانس
مرکزی این فیلتر با دقت زیادی توسط فرکانس کالک تنظیم می شود که از
این جهت برای استفاده در گیرنده های تنظیم پذیر با چند استاندارد
مخابراتی مورد توجه قرار گرفته است[ .]1از آن جهت که در این ساختارها
تنها از خازن و سوییچ استفاده می شود فیلتر حاصله خطسانی باالیی دارد
و همچنین این فیلترها در گستره فرکانسی بزرگی به دقت قابل تنظیم
میباشند[ .]1عدد نویز این فیلترها و متناسب با آن تلفات الحاقی در حد
رضایت بخشی می باشد.

 -2ساختار فیلترهای میانگذر  Mفازه سنتی
شکل  1ساختار کلی فیلترهای میان-گذر  Mفازه را نشان می دهد .هر
کدام از میکسر های نشان داده شده در شکل  1می توانند به سادگی معادل
)h(t
)q(t
)h(t
)Vout (t

دو نقص عمده در این ساختارها شامل الف)گزینش پذیری فرکانسی
در پیرامون هارمونیک های فرکانس سوییچینگ یا همان گزینش پذیری
هارمونیکی [ ]4و ب) عدم توانایی در دستیابی به مولد کالک  Mفازه دقیق

© ،۱۳۹۴اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

)p(t

+

)p(t-T/M

)q(t-T/M

)h(t
)q(t-T(M-1)/M

)p(t-T(M-1)/M

شکل  :1معماری فیلتر های  Mفازه سنتی []2
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یک سوییچ باشند که به وسیله کالک های با فاز متفاوت راه اندازی
شدهاند و بنابراین در هر لحظه تنها یک مسیر از ورودی سیستم به خروجی
وجود دارد .باید توجه داشت که گرچه تابع تبدیل موجود در هر مسیر یک
سیستم  LTIمی باشد ،اما ساختار نشان داده شده یک سیستم متغیر با
زمان متناوب خطی ( )LPTVاست h(t) .نشان داده شده در شکل
میتواند پاسخ ضربه هر فیلتری (باالگذر ،پایینگذر یا میانگذر) باشد.

LO0

R
C
LO1

LO0

LO1

R

LO1

LO2

LOM-1

برای مثال می توان به سادگی یک فیلتر پایین-گذر  RCبا ضریب
کیفیت پایین را به جای بلوک ) h(tقرار داد .استفاده از چنین ساختاری
منجر به انتقال فرکانسی پاسخ ضربه ) h(tبه فرکانس سوییچینگ و
هارمونیک های آن می شود که تحلیل و بررسی آن در [ ]3[-]1ذکر شده
است .این بدان معنا است که اگر فیلتر پایینگذر با ضریب کیفیت پایین به
جای بلوک ) h(tقرار گیرد تابع تبدیل ورودی به خروجی در این ساختار،
یک فیلتر میان-گذر با ضریب کیفیت باال خواهد بود که فرکانس مرکزی
آن توسط فرکانس سوییچینگ قابل تنظیم است.

)Vout (t

RS

C

)LO(M-1

)Vin(t

)LO(M-1

R
C

ال
M=8
M =4
M=6

)H0(f) (dB

رابطه طیف خروجی و ورودی شبکه  LPTVنشان داده شده به ازای
فرکانس سو ییچینگ  fsبرابر است با[:]5[،]3
()1

LO0

)Frequency (GHz

شکل  :2ال ) یک نمونه فیلتر میانگذر  Mفازه سنتی که با عناصر غیر فعال

∞𝑉𝑜𝑢𝑡 (𝑓) = ∑+
) 𝑠𝑓𝑛 −∞ 𝐻𝑛 (𝑓)𝑉𝑖𝑛 (𝑓 −

پیاده سازی شده است.ب) تابع تبدیل خروجی به ورودی ( H0(fدر ساختار نشان

) Vin(f-nfsطیف ورودی شیفت داده شده را نشان می دهد تا هم
خود طیف ورودی و هم طیف ورودی میکس شده با فرکانس سوییچینگ
در محاسبات لحاظ شود Hn(f) .پاسخ فیلترینگ سیستم را نشان می دهد.
) H0(fپاسخ اصلی (مطلوب) فیلترینگ سیستم به طیف ورودی بدون
انتقال فرکانسی ورودی می باشد( Hn(f) .به ازای  )n≠0پاسخ فیلتر به
طیف ورودی با انتقال فرکانسی طیف ورودی () )Vin(f-nfsمی باشد.
بدین معنا که اگر مسدود کننده ای در فرکانس  fiحضور داشته باشد با یک
ضریب کاهشی () )Hn(fiدر فرکانس  fi-nfsکپی می شود .این پدیده
نامطلوب تا شدگی هارمونیکی نام دارد که در دیگر سیستم های مبتنی بر
روش نمونه برداری نیز دیده می شود .توجه شود در سیستم فیلتر  Mفازه،
در حالت ایده آل ) Hn(fبه ازای  n≠kMکه  kعدد صحیح است ،صفر
میباشد[.]3[،]2

داده شده ،به ازای مقادیر متفاوت  Mبا شبیه ساز) spectre (pss+pacبه دست
آمده است .سو ییچ ها و کالک ایده آل فرض شده اند،fs=500MHz .
R=500Ω ،RS=50Ω ،Ctotal=40pF

تنها در هارمونیک های فرد فرکانس سو ییچینگ رخ خواهد داد .با توجه به
نتایج شبیه سازی ها افزایش  ،Mتلفات الحاقی فیلتر را کاسته و اولین
تاشوندگی از هارمونیکهای کالک را به فرکانس های باالتری منتقل
میکند و همچنین عدد نو یز را تا حدودی بهبود می دهد.
-3روش پسزنی هارمونیکی
مشخصه فیلترینگ سیستم  Mفازه ،عدم تضعیف کامل سیگنال در
هارمونیک های فرکانس سوییچینگ را نشان می دهد .در صورت وجود
مسدود کننده در این فرکانس ها انتظار افزایش نویز در این گونه فیلتر ها را
داریم .هم چنین در اثر پدیده تاشدگی هارمونیکی در صورتی که مسدود
کننده در هارمونیک های  Mk±iام حضور داشته باشد ،این مسدود کننده
با مقداری تضعیف بر روی هارمونیک  iام انتقال فرکانسی داده می شوند.
گزینش پذیری هارمونیکی پدیده نامطلوبی است که برای رفع آن یا باید از
پیش فیلترینگ استفاده کرد و یا با استفاده از ساختارهای اصالح شده آن را
بر طرف کرد.

شکل -2الف یک فیلتر میان گذر  Mفازه کامال غیر فعال را نشان
میدهد که تنها توسط خازن و سوییچ پیاده سازی شده است .پاسخ اصلی
تابع تبدیل این فیلتر ( )H0به ازای مقادیر متفاوت  Mبا استفاده از شبیه
ساز ) Spectre (pss+pacبه دست آمده و در شکل -2ب نشان داده شده
است .همانطور که از شکل مشخص است پاسخ فرکانسی فیلتر پایینگذر
 RCبا  Qپایین به فرکانس سو ییچینگ ( )fs=500MHzو هارمونیک های
آن انتقال فرکانسی یافته است .در ساختار سنتی در تمام هارمونیک ها به
جز هارمونیک های  KMام ( kعدد صحیح) گز ینش پذیری هارمونیکی
دیده میشود .در ساختار تفاضلی گز ینش پذیری هارمونیکی فیلتر  Mفازه

شکل  3دو سیگنال ورودی به سیستم  Mفازه سنتی را در حوزه زمان
نشان می دهد که یکی فرکانس  fsو دیگری فرکانسی مخالف  fsدارد.
خازن موجود در هر مسیر (به عنوان مثال خازن مسیر اول) در هر پریود
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شکل  :3نمایش پیوسته و گسسته میزان سطح سیگنال دیده شده توسط خازن ها در ساختار فیلتر  Mفازه سنتی در دو حالت :ال ) فرکانس ورودی برابر فرکانس
سوییچینگ ( )fin=fsب) فرکانس ورودی مخال فرکانس سوییچینگ ()fin≠fs

زمانی یک قسمت خاص از سیگنال ورودی () )x0(tبا فرکانس  fsرا
میبیند و خواهیم داشت:

]x0[n

)𝑇𝑘 𝑖𝑓 𝑓𝑖𝑛 = 𝑓𝑠 ⟹ 𝑥𝑖 (𝑡) = 𝑥𝑖 (𝑡 −
𝑍 ∈ 𝑘 0 ≤ 𝑖 < 𝑀, 𝑖 ,

n
kM
kM+1
kM+2
kM+3

M
M+1
M+2
M+3

به عبارت دیگر از آن جا که فرکانس سوییچینگ و فرکانس سیگنال
ورودی برابر است ،خازن همواره یک بخش از سیگنال را خواهد دید و
میتوان مقدار متوسط همان بخش از سیگنال را به عنوان ولتاژ روی این
خازن در نظر گرفت .اما در مورد دوم خازن در هر پریود زمانی ،بخش
متفاوتی از سیگنال ورودی را می بیند و می توان این گونه بیان کرد که
خازن مسیر به جای یک سیگنال با متوسط غیر صفر یک سیگنال  acبا
متوسط تقریبا صفر را تجربه می کند .به همین دلیل در فرکانس ،fs
تضعیف چندانی روی سیگنال ورودی صورت نمی گیرد اما در فرکانس
غیر آن در حالت ایده آل سیگنال باید مقدار قابل توجهی تضعیف شود .در
مورد هارمونیک های فرکانس سوییچینگ نیز وضعیت مشابه با فرکانس
سوییچینگ ،fs ،وجود دارد.
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شکل  :4ال ) سیگنال متناوب گسسته دیده شده توسط خازن مسیر اول در
فیلتر  Mفازه سنتی ب) تبدیل فور یه سیگنال متناوب گسسته دیده شده توسط خازن
مسیر اول (سیگنال متناوب گسسته شامل فرکانس سو ییچینگ و تمام هارمونیک
های آن شده است).

()3

در حالت ایده آل می توان سیگنال ورودی که خازن هر مسیر میبیند
را با نمونههای گسسته زمانی مدل کرد .همانطور که در شکل  3نشان داده
شده است این سیگنال گسسته زمانی در صورتی که فرکانس سیگنال
ورودی برابر  fsیا هارمونیک های آن باشد ،یک سیگنال متناوب خواهد
بود .بنابراین می توان سیگنال ورودی که خازن هر مسیر در هر پریود
زمانی می بیند را معادل با یک سیگنال متناوب گسسته در نظر گرفت.
شکل -4الف سیگنال متناوب گسسته مربوط به خازن مسیر اول در یک
سیستم  Mفازه را برای حالتی نشان می دهد که فرکانس ورودی برابر
فرکانس سوییچینگ می باشد .در حالت گسسته در هر پریود زمانی خازن
مسیر اول یک مقدار ثابتی از سیگنال ورودی را تجربه می کند .ضرایب
سری فوریه سیگنال متناوب گسسته نشان داده شده برابر است با:

𝑀𝑎𝑙 = 𝑥0 /

که در آن  x0همان میانگین سطح سیگنال دیده شده توسط خازن
مسیر اول است .از طرفی تبدیل فوریه یک سیگنال متناوب گسسته برابر
است با [:]5
()4
()5

)
)

𝜋2

𝜋2
𝑀

𝑀

∞𝑋(𝑒 𝑗𝑤 ) = ∑+
𝑙 𝑙=−∞ 2𝜋𝑎𝑙 𝛿 (𝜔 −

∞∑+
𝑙 𝑙=−∞ 𝛿 (𝜔 −

2𝜋𝑥0
𝑀

= ) 𝑤𝑗 𝑒( ⟹ 𝑋0

شکل -4ب تبدیل فوریه سیگنال متناوب گسسته شکل -4الف را
نشان می دهد .از آن جا که در فرض گسسته بودن سیگنال هر بازه زمانی
 T/Mرا یک عدد واحد در نظر گرفته ایم ،بنابراین اگر بخواهیم معادل
رابطه ( )5را در حالت پیوسته در نظر بگیریم خواهیم داشت:
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𝑇
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𝑀
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𝑇

xi[0]×As

𝑀

به عبارت دیگر در حالت ایده آل و برابری فرکانس ورودی و
سوییچینگ ،سیگنالی که خازن مسیر اول می بیند شامل فرکانس
سو ییچینگ و همه هارمونیک های آن خواهد بود .وضعیت برای دیگر
مسیرها مشابه مسیر اول است و تنها اختالف فاز موجود بین هر مسیر،
یک شیفت زمانی در تحلیل اضافه خواهد کرد .حال اگر تنها فرکانس
مطلوب را همان فرکانس سو ییچینگ فرض کنیم ،برای آن که سیگنال
ورودی دیده شده توسط خازن مسیر اول تنها شامل فرکانس سو ییچینگ
باشد ،باید داشته باشیم:
()7

)

𝜋2
𝑀

LOi

)Vin(t

LO(M-1) x [M-1]×A
i
s

∞𝑋0 (𝑒 𝑗𝑤 ) = ∑+
)𝑘=−∞ 2𝜋𝑎𝑙𝑀+1 𝛿 (𝜔 − (𝑙𝑀 + 1
شکل  :5ساختار اصالح شده فیلتر  Mفازه برای دستیابی به پسزنی در تمام
هارمونیک های فرکانس سو ییچینگ به جز هارمونیک اصلی (شکل تنها مسیر
( )i+1ام را نمایش می دهد).

𝜋2

()11

𝑛 𝑀 𝑙𝑗𝑥0 [𝑛] = ℱ −1 {𝑋0 (𝑒 𝑗𝜔 )} = ∑〈𝑁〉 𝑎𝑙 𝑒 +

𝜋2

𝑛 𝑀 𝑗𝑓𝑜𝑟 𝑙 ≠ 1, 𝑎𝑙 = 0 ⇒ 𝑥0 [𝑛] = 𝑎1 𝑒 +

𝜋2

𝜋2

𝑀 < 𝑖 ≤ ),0

𝜋2
𝑀

)𝑖 ℛ{𝑥𝑖 [𝑛]} = 𝑎1 𝑐𝑜𝑠 ((𝑛 −

این بدان معناست که سیگنال دیده شده توسط خازن هر مسیر
سیگنالی حقیقی می باشد و بنابراین مشخصه فرکانسی فیلتر نسبت به
محور عمودی متقارن می گردد .به عبارت دیگر فرکانس های  kMfs-fsنیز
عالوه بر فرکانس  fsگزینش خواهند شد.

این بدان معناست که اگر بخواهیم مشخصه فیلترینگ تنها شامل
فرکانس سو ییچینگ باشد ،سیگنال دیده شده توسط خازن مسیر اول ،باید
اوال شامل همه فازهای سیگنال ورودی باشد و ثانیا مسیر سیگنال از فاز
های مختلف به این خازن ،باید با ضریب معینی تقو یت شده باشد .در
مورد خازن مسیرهای دیگر نیز به دلیل اختالف فاز هر مسیر خواهیم
داشت:

شکل -6الف یک فیلتر میان گذر اصالح شده  8فازه را نشان
میدهد .از آن جا که برخی از ضرایب در رابطه ( )11منفی می باشند دو
خازن در هر مسیر تعبیه شده است و ساختار خروجی تفاضلی دارد .اگر
ضریب ] xi[nدر مسیر  i+1ام منفی باشد از خازن  Ci-و در غیر این
صورت از خازن  Ci+استفاده می کنیم .در نهایت در خروجی ،ولتاژ
ذخیره شده در قطب مثبت خروجی ،از قطب منفی آن تفریق خواهد شد و
بدین ترتیب شرط عالمت مثبت و منفی ضرایب نیز رعایت شده است.
توجه شود که به دلیل مشخص نبودن عالمت ضرایب قسمتی از مسیر با
خطچین در شکل -6الف نمایش داده شده است .در این شبیه سازی
() )spectre(pss+pacمقادیر مقاومت سوییچ ها و مقاومت  Rو خازن
مجموع همه مسیرها به ترتیب  5Ωو  100Ωو  450pFدر نظر گرفته ایم.
هم چنین مقدار  Rsبرابر  50Ωمی باشد و فرکانس سوییچینگ 500MHz
در نظر گرفته شده است .شکل -6ب مشخصه فیلترینگ ساختار ارائه
شده را نشان می دهد .همانطور که از شکل مشخص است پس زنی
هارمونیکی در هارمونیک های دوم تا ششم و  DCرخ داده است و فرکانس
گذر تنها در فرکانس سوییچینگ و هارمونیک هفتم رخ داده است .تلفات
الحاقی و عدد نو یز فیلتر اصالح شده در این حالت به ترتیب برابر
 0.75dBو  8.6dBمی باشند .به دلیل استفاده از عناصر غیر فعال
(مقاومت هر مسیر) و تاشدگی برگشتی نویزها از فرکانسهای باالتر انتظار
نویز باال از این ساختار وجود داشت.

𝜋2

(𝑥𝑖 [𝑛] = 𝑎1 𝑒 +𝑗 𝑀 𝑛 𝑒 −𝑗 𝑀 𝑖 = 𝑎1 𝑒 +𝑗 𝑀 (𝑛−𝑖) , 0 ≤ 𝑖 < 𝑀 )11

که در آن ] xi[nسیگنال دیده شده توسط خازن مسیر ( )i+1ام یا
همان  Ciمی باشد .شکل  5ساختار اصالح شده را برای دستیابی به پس
زنی در هارمونیک های فرکانس سوییچینگ را برای مسیر ( )i+1ام نشان
می دهد .توجه شود که این شکل تنها مسیر ( )i+1ام را نمایش می دهد و
در تمامی فازهای کالک مسیری به خازن ( )i+1ام وجود دارد.
-4پیاده سازی فیلتر میان گذر اصالح شده
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RS
Ci

با فرض آن که تنها هارمونیک اصلی را مطلوب گرفته باشیم ،داریم:
()9

LO1

)Vout (t

با گرفتن تبدیل فوریه معکوس از رابطه ( ،)7سیگنالی که باید خازن
مسیر اول ببیند تا تنها هارمونیک اصلی (اول) را در حوزه فرکانس نمایش
دهد ،برابر خواهد بود با:
()8

xi[1]×As

LO0

فیلتر  Mفازه اصالح شده با انتخاب هارمونیک اصلی

از آن جا که رو یکرد این مقاله استفاده از ادوات غیر فعال است به
جای تقو یت کننده فعال نشان داده در شکل  ،5ما تضعیفی به میزان
معکوس انجام داده ایم .هم چنین از آن جا که ضرایب به دست آمده در
رابطه ( )11مختلط می باشند ،برای سادگی ما تنها قسمت حقیقی این
ضرایب را گرفته ایم:
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شکل  :6ال ) فیلتر میانگذر اصالح شده  8فازه تک-نوک به تفاضلی؛ متناسب با عالمت ضریب ] xi[nاز خازن  Ci-یا  Ci+استفاده می شود .ب) تابع تبدیل
خروجی به ورودی ( H0(fدر فیلتر 8فازه اصالح شده با انتخاب هارمونیک اصلی  ) .R=100Ω ،Rsw=5Ω ،RS=50Ω ،Ctotal=450pF ،fs=500MHzتابع
تبدیل خروجی به ورودی ( H0(fدر فیلتر 8فازه اصالح شده با انتخاب هارمونیک سوم R=300Ω ،Rsw=5Ω ،RS=50Ω ،Ctotal=450pF ،fs=500MHz

-2-4

در این حالت نیز یک فیلتر میان گذر اصالح شده  8فازه با گذر دهی
در هارمونیک سوم مشخصه فیلترینگ ( )3fsارائه شده است .در این شبیه
سازی () )spectre(pss+pacمقادیر مقاومت سوییچ و مقاومت  Rو
خازن مجموع همه مسیرها به ترتیب  5Ωو  300Ωو  450pFدر نظر
گرفته ایم .هم چنین مقدار  Rsبرابر  50Ωمی باشد و فرکانس سوییچینگ
 500MHzدر نظر گرفته شده است .توجه داشته باشید که در این حالت
ضرایب از رابطه ) xi[n]=cos((n-i)6π/Mبه دست آمده اند .شکل -6ج
مشخصه فیلترینگ ساختار ارائه شده را نشان میدهد .همانطور که از
شکل مشخص است پس زنی هارمونیکی در همه هارمونیک ها به غیر از
هارمونیک سوم و پنجم رخ داده است .تلفات الحاقی و عدد نویز فیلتر
اصالح شده در این حالت نیز به ترتیب برابر  1.75dBو 10.45dB
میباشند.

فیلتر  Mفازه اصالح شده با انتخاب هارمونیک سوم و باالتر

همان طور که در مقدمه ذکر شد ،یکی از نقایص فیلتر  Mفازه عدم
توانایی در ساخت کالک چندفازه با فرکانس باال می باشد .از آن جهت که
ساختار فیلتر میانگذر  Mفازه سنتی در هارمونیک های فرکانس
سوییچینگ نیز گزینش پذیری هارمونیکی دارد ،ما استفاده از هارمونیک
سوم را به جای هارمونیک اصلی پیشنهاد می کنیم .برای آن که پس زنی
هارمونیکی در دیگر هارمونیک ها رخ بدهد رابطه ( )7به صورت زیر
تغییر خواهد کرد:
() )12

𝜋2
𝑀

∞𝑋′0 (𝑒 𝑗𝑤 ) = ∑+
)𝑘=−∞ 2𝜋𝑎𝑙𝑀+3 𝛿 (𝜔 − (𝑙𝑀 + 3

در نهایت از طریقی مشابه با آن چه در بخش سوم ذکر شد خواهیم
داشت:
()13

𝜋6

نکته اساسی در این حالت این است که ما توانسته ایم با فرکانس
کالک اصلی ورودی یکسان با حالت قبلی و هم چنین یکسان با ساختار
فیلتر میان گذر  Mفازه سنتی ،فرکانس مرکزی فیلتر میانگذر چند مسیره را
تا سه برابر افزایش دهیم .هم چنین برای توان مصرفی کالک زنی داریم:

𝑀 < 𝑖 ≤ 𝑥′𝑖 [𝑛] = 𝑎3 𝑒 +𝑗 𝑀 (𝑛−𝑖) , 0

از آن جا که این ضرایب مختلط می باشند ،در ساختار  8فازه
گذردهی در هارمونیک پنجم را می پذیریم و ضرایب را به صورت حقیقی
زیر تعریف میکنیم:
()14

𝑀 < 𝑖 ≤ ),0

𝜋6
𝑀

()15

)𝑖 ℛ{𝑥′𝑖 [𝑛]} = 𝑎3 𝑐𝑜𝑠 ((𝑛 −
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C. Andrews and A. C. Molnar, “A passive mixer-first receiver with digitally
controlled and widely tunable RF interface,” IEEE J. Solid-State Circuits, vol.
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که در آن  Vولتاژ تغذیه α ،ضریب میزان فعالیت C ،مجموع خازن
دیده شده توسط کالک و  fsفرکانس سوییچینگ می باشند .بنابراین مطابق
با رابطه ( )15انتظار داریم توان مصرفی کالک زنی در ساختار فیلتر M
فازه اصالح شده با انتخاب هارمونیک سوم ،یکسوم توان مصرفی کالک
زنی در ساختار فیتلر  Mفازه سنتی باشد .الزم به ذکر است که می توان با
افزایش  Mاز هارمونیک های باالتر از سوم نیز در ساختار اصالح شده
استفاده کرد.
جدول  1مقایسه ای میان کارایی دو فیلتر میانگذر  8فازه ارائه شده در
این مقاله با فیلترهای ارائه شده در مقاالت دیگر را نشان می دهد .عدد
نویز فیلترهای ارائه شده در این مقاله به دلیل استفاده از مقاومت در مسیر
و تا شدگی برگشتی نویزهای فرکانس های باالتر افزایش یافته است.
میتوان با استفاده از روش های حذف نویز و یا استفاده از عناصر فعال این
نویز را کاهش داد.
جدول  1جدول مقایسه کارایی
[]3

[]6
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-5نتیجه گیری
ساختار فیلترهای میانگذر Mفازه اصالح شده در این مقاله ارائه شده
است .برای رفع نقص گزینش پذیری هارمونیکی در ساختار سنتی ،شیوه
پسزنی هارمونیکی ارائه شد .معادالت و روابط برای دستیابی به پسزنی
هارمونیکی اثبات و ارائه شده اند .هم چنین با انتخاب هارمونیک سوم به
جای هارمونیک اصلی در ساختار فیلتر میانگذر اصالح شده ،مشکل
دستیابی به مولد کالک فرکانس باال رفع شده است و توان مصرفی کالک
زنی به میزان یکسوم کاهش یافته است .نتایج شبیه سازی ،درستی
عملکرد فیلتر میانگذر  Mفازه اصالح شده را نشان می دهد.
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روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ﻣﺪوﻻﺳﯿﻮن
دﻣﺎی ﺳﻄﺢ ﺣﺴﺎس ﺣﺴﮕﺮ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﻟﺘﺎژ رﯾﺰﮔﺮﻣﮑﻦ آن اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻧﮕﺮش ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺗﻮان و
زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی اﮐﺴﯿﺪ ﻓﻠﺰی ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺷﮑﻞ اﻟﮕﻮی
دﻣﺎی ﮐﺎر ی ﺣﺴﮕﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺦ آن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ اﺟﺰای ﺣﺴﮕﺮ ،ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮔﺬرای دﻣﺎی آن ﻣﺘﻔﺎوت از
ﺷﮑﻞ وﻟﺘﺎژ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﻧﺠﺎم
آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎﯾﯽ ﻣﺪل ﺣﺮارﺗﯽ ﺣﺴﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﮏ وروی ﺗﮏ
ﺧﺮوﺟﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ و از ﻣﺪل ﻣﻌﮑﻮس ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﮑﻞ وﻟﺘﺎژ ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ اﻟﮕﻮی دﻣﺎﯾﯽ ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ ﺳﻪ اﻟﮕﻮی
ﻣﺪوﻻﺳﯿﻮن دﻣﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﺎ در ﺣﻀﻮر ﭼﻬﺎر ﮔﺎز ﻫﺪف ﻣﺨﺘﻠﻒ آزﻣﺎﯾﺶ
ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﮔﺬرای ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﺎﯾﺶ از ﻧﻈﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮی
ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﻠﻪای دﻣﺎ در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﯿﺐ و ﻧﻤﺎﯾﯽ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﻬﺘﺮی را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
اﻟﮕﻮی ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺪوﻻﺳﯿﻮن ﺑﺮای ﺣﺴﮕﺮ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻣﺎی از ٢٠٠
ﺑﻪ  ٣٠٠درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺑﻮد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ
اﻟﮕﻮی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﺮای ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮی ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ.

دﻟﯿﻞ ﺳﺎدﮔﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ،ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از
ﮔﺎزﻫﺎ در ﻣﯿﺎن اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت
ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی ﮔﺎز اﮐﺴﯿﺪ ﻓﻠﺰی ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺎﻻ ،ﻋﺪم اﻧﺘﺨﺎبﮔﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ و
زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦﮔﻮ ﯾﯽ زﯾﺎد اﺳﺖ ] .[۳ﻋﻠﺖ ﻣﺼﺮف ﺗﻮان ﺑﺎﻻ ،اﺳﺘﻔﺎده از
رﯾﺰﮔﺮﻣﮑﻦ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﺴﮕﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم ﮐﺎراﯾﯽ آن در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی را ﺗﺎﺣﺪ زﯾﺎدی اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﯾﮏ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺴﮕﺮ اﮐﺴﯿﺪ ﻓﻠﺰی در ﺷﮑﻞ  ۱ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد اﻧﺘﺨﺎبﮔﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﯾﻦ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ روشﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﺘﻮنﻫﺎی
ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻧﺪازه ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﯾﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮔﺎزﻫﺎ،
اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﻻﯾﻪ ﺣﺴﺎس ،ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺮدن ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺣﺴﮕﺮ و ﻣﺪوﻻﺳﯿﻮن دﻣﺎی ﮐﺎری ﺣﺴﮕﺮ ] .[۴از ﻣﯿﺎن روشﻫﺎی
ذﮐﺮ ﺷﺪه ،ﻣﺪوﻻﺳﯿﻮن دﻣﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺎدﮔﯽ و ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻮدن ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮ
اﺳﺖ .در اﯾﻦ روش دﻣﺎی ﮐﺎری ﺣﺴﮕﺮ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﯾﮏ وﻟﺘﺎژ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻪ
رﯾﺰﮔﺮﻣﮑﻦ آن ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﻣﯽﺷﻮد و از ﭘﺎﺳﺦ ﮔﺬرای ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﮔﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ].[۵
Sensing Material
Substrate

ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی– ﭘﺎﺳﺦ ﮔﺬرای دﻣﺎﯾﯽ ،ﺣﺴﮕﺮ ﮔﺎز اﮐﺴﯿﺪ ﻓﻠﺰی،
ﻣﺪوﻻﺳﯿﻮن دﻣﺎﯾﯽ.
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Side view
Heater

ﻣﻘﺪﻣﻪ

Sensing Material

ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی ﮔﺎز ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪهای در ﺑﺎزارﻫﺎی رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺧﻮدرو ،ﻫﻮا
ﻓﻀﺎ و ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ] .[۱اﯾﻦ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ در ﻓﺮاﻫﻢ آوردن
اﯾﻤﻨﯽ ،ﺳﻬﻮﻟﺖ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ،اﯾﺠﺎد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل و ﯾﺎ ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻟﻮازم ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻤﻦﺳﺎزی و اﯾﺠﺎد
اﻣﻨﯿﺖ ،ﺑﺎزار ﮐﺎر رو ﺑﻪ رﺷﺪی دارﻧﺪ ] .[۲ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی ﮔﺎز اﮐﺴﯿﺪ ﻓﻠﺰی ﺑﻪ
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Top view

Electrod
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ﺷﮑﻞ  -۱ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺴﮕﺮ اﮐﺴﯿﺪ ﻓﻠﺰی ].[۱
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Bottom view

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺪوﻻﺳﯿﻮن دﻣﺎﯾﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻣﺘﻨﺎوب و ﮔﺬرا ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻧﻤﻮد .در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﻨﺎوب ﺑﻪ ﮔﺮﻣﮑﻦ ﺣﺴﮕﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺗﮏ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎی
ﺳﯿﻨﻮﺳﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻣﻮج ﺳﯿﻨﻮﺳﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻻﯾﻪ
ﺣﺴﺎس ﺣﺴﮕﺮ و ﮔﺎز ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺳﻌﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦ را ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎی اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﺎﻫﺶ داد.در ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺬرا
ﺗﻐﯿﯿﺮات وﻟﺘﺎژ ﮔﺮﻣﮑﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻠﻪﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺤﯽ ﯾﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎی
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻈﯿﺮ ﺷﯿﺐ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﯽ اﺳﺖ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺎ
ﺗﻐﯿﯿﺮ وﻟﺘﺎژﻫﺎی ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ اﻧﺘﺨﺎبﮔﺮی ﺣﺴﮕﺮ را اﻓﺰاﯾﺶ داد ].[۸-۵
ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی اﻟﮕﻮی وﻟﺘﺎژ رﯾﺰﮔﺮﻣﮑﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻌﯽ
و ﺧﻄﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .در اﯾﻨﺠﺎ اﯾﺪه اﻟﮕﻮﻫﺎی دﻣﺎﯾﯽ ﭘﺎﯾﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه و ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎﯾﯽ ﺳﻪ اﻟﮕﻮی دﻣﺎﯾﯽ ﭘﻠﻪ،
ﺷﯿﺐ و ﻧﻤﺎﯾﯽ از ﻧﻈﺮ ﺷﮑﻞ ﭘﺎﺳﺦ و ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮی آن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮی ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی
ﮔﺬرای ﺣﺎﺻﻞ از ﮔﺬارﻫﺎی دﻣﺎﯾﯽ ﭘﻠﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ زﻣﺎن
و ارﺗﻔﺎع ﭘﻠﻪ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮔﺎز ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه

ﻧﻤﻮدار ﺑﻠﻮﮐﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ در
ﺷﮑﻞ  ۲ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﮔﺎز ،ﺑﺮد واﺳﻂ ،ﺗﺮﻣﻮﮐﻮﭘﻞ ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮری و ﺑﺮد ﺛﺒﺖ داده )(DAQ
اﺳﺖ .ﺑﺮد ﺛﺒﺖ داده وﻇﯿﻔﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﮑﻞ ﻣﻮجﻫﺎی ﻣﺪوﻻﺳﯿﻮن دﻣﺎﯾﯽ و اﻧﺘﻘﺎل
اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﺳﺦ ﺣﺴﮕﺮ و دﻣﺎی ﺳﻄﺢ ﺣﺴﮕﺮ را ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ دارد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮔﺮﻣﮑﻦ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎن از ﻣﺪار ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه
ﻗﺪرت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .دﻣﺎی ﺳﻄﺢ ﺣﺴﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺗﺮﻣﻮﮐﻮﭘﻞ
ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮری ﮐﻪ ﺑﺎ ﻻﯾﻪ ﺣﺴﺎس در ﺗﻤﺎس اﺳﺖ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﺎﺳﺦ آن
ﺑﻌﺪ از ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﺮد ﺛﺒﺖ داده اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﭘﺎﺳﺦ

ﺣﺴﮕﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻻﯾﻪ ﺣﺴﺎس ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات وﻟﺘﺎژ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﻣﺒﺪل ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ وﻟﺘﺎژ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺣﺴﮕﺮی ﮐﻪ
در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻣﺪوﻻﺳﯿﻮن دﻣﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖFIS ،
 SP3-AQ2اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﺴﮕﺮ درون ﻣﺤﻔﻈﻪ ﮔﺎز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻃﻮل
آزﻣﺎﯾﺶ در ﻣﻌﺮض ﮔﺎزﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺼﻪﯾﺎﺑﯽ دﻣﺎﯾﯽ ﺣﺴﮕﺮ ،ﯾﮏ وﻟﺘﺎژ ﭘﻠﻪ  ۵وﻟﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﮑﻦ
اﻋﻤﺎل ﺷﺪه و دﻣﺎی ﺳﻄﺢ ﺣﺴﮕﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﺳﺦ ﭘﻠﻪ ﺑﺪﺳﺖ
آﻣﺪه ،ﻧﺤﻮه ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎی ﺳﻄﺢ ﺣﺴﮕﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﮏ ورودی ﺗﮏ
ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ) (۱ﻣﺪل ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ  tزﻣﺎن ﺑﻮده و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ،B ،A
 D ،Cو  Eﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﮑﻮس اﯾﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﮑﻞ ﻣﻮجﻫﺎی وﻟﺘﺎژی ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﮕﻮﻫﺎی دﻣﺎﯾﯽ ﭘﺎﯾﻪ و اﻟﮕﻮی
دﻣﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ .اﻟﮕﻮﻫﺎی دﻣﺎﯾﯽ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺸﺨﺼﻪ-
ﻫﺎی اﺻﻠﯽ آنﻫﺎ در ﺷﮑﻞ  ۳ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در آﻣﺪه اﺳﺖ .در ﺷﮑﻞ  ۴ﻧﯿﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ-
ای از اﻟﮕﻮی دﻣﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﯽ و اﻟﮕﻮی وﻟﺘﺎژی آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻌﮑﻮس
اﻧﺘﻘﺎل دﻣﺎ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ،ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎی اﻟﮕﻮﻫﺎی دﻣﺎﯾﯽ ﺑﺮ روی ﭘﺎﺳﺦ ﺣﺴﮕﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ،ﻃﯽ روﻧﺪ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎی اﻟﮕﻮﻫﺎی دﻣﺎﯾﯽ ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ۱
ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﺷﺪه و ﺑﻪ ﮔﺮﻣﮑﻦ ﺣﺴﮕﺮ اﻋﻤﺎل ﮔﺮدﯾﺪ.
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ﺷﮑﻞ -۳اﻟﮕﻮﻫﺎی دﻣﺎﯾﯽ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ )اﻟﻒ( اﻟﮕﻮی دﻣﺎﯾﯽ ﺷﯿﺐ،
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ﺷﮑﻞ  -۲ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط اﺟﺰای ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آزﻣﺎﯾﺶ.
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ﺷﮑﻞ  -۴وﻟﺘﺎژ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ ﮔﺮﻣﮑﻦ ﺣﺴﮕﺮ و اﻟﮕﻮی دﻣﺎﯾﯽ ﺣﺎﺻﻞ.
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ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴
ﺟﺪول  -۱ﻧﺤﻮه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎی اﻟﮕﻮﻫﺎی دﻣﺎﯾﯽ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ.

اﻟﮕﻮی دﻣﺎﯾﯽ
ﺷﯿﺐ
ﻧﻤﺎﯾﯽ
ﭘﻠﻪ
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ

ﻣﺸﺨﺼﻪ اﻟﮕﻮ

ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮات

داﻣﻨﻪ )(a
زﻣﺎن )(b
داﻣﻨﻪ )(a
زﻣﺎن )(b
داﻣﻨﻪ )(a
زﻣﺎن )(b
داﻣﻨﻪ )(a
زﻣﺎن )(b

4 s, 8 s, 12 s, 16 s

5 s, 10 s, 15 s, 20 s
340 °C, 100 °C
5 s, 10 s, 15 s, 20 s
100 °C, 80 °C , 60 °C
3 s, 6 s, 15 s, 30 s, 60 s

آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﺪوﻻﺳﯿﻮن دﻣﺎﯾﯽ ﺑﺮ روی ﮔﺎزﻫﺎی ،Ethanol ،Methanol
 1-Butanolو  1-Propanolدر ﻏﻠﻈﺖﻫﺎی  500 ppmﺗﺎ 1500 ppm
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺸﺎن دادن ﺗﮑﺮارﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ ،ﻫﺮ
آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎ دو ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﻟﮕﻮی دﻣﺎﯾﯽ ﺷﯿﺐ ،وﻟﺘﺎژﻫﺎی اﻋﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﮔﺮمﮔﻦ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دﻣﺎی ﺳﻄﺢ ﺣﺴﮕﺮ در زﻣﺎنﻫﺎی  12 s ،8 s ،4 sو

 16 sﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﯿﺐ از دﻣﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻪ دﻣﺎی  340 °Cﺑﺮﺳﺪ .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﺧﺖ اﻟﮕﻮی دﻣﺎﯾﯽ ﭘﻠﻪ اﯾﺪهآل اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای
ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ اﻟﮕﻮ از ﺷﮑﻞ ﻣﻮج ﺿﺮﺑﻪ وﻟﺘﺎژ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﮑﻦ وﻟﺘﺎژی ﺑﯿﺶ از وﻟﺘﺎژ ﻧﺎﻣﯽ اﻋﻤﺎل ﺷﻮد،
ﻣﯿﺰان اﻧﺮژی ﻣﻮج ﺿﺮﺑﻪ )
∆ ∫( ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دﻣﺎی
ﺣﺴﮕﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی اﻟﮕﻮی
دﻣﺎﯾﯽ ﭘﻠﻪ ،دﻣﺎی ﺳﻄﺢ ﺣﺴﺎس ﺣﺴﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻠﻪﻫﺎی  25 °Cﺑﻪ 340
 100 °C ،°Cﺑﻪ  200 °Cو  200 °Cﺑﻪ  300 °Cﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻟﮕﻮی
ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ در ﺑﺎزهﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ  15 s ،10 s ،5 sو  20 sﺑﻪ ﮔﺮﻣﮑﻦ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه
و ﭘﺎﺳﺦ ﺣﺴﮕﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .در اﻧﺘﻬﺎ اﻟﮕﻮی دﻣﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ
ﺳﻪ ﭘﻠﻪ دﻣﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﮑﻦ ﺣﺴﮕﺮ اﻋﻤﺎل ﮔﺮدﯾﺪ و ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ۱
ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ آن ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﺷﺪ .در اﯾﻦ اﻟﮕﻮی دﻣﺎﯾﯽ ﭘﻠﻪ اول
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻣﺎ و ﭘﻠﻪ ﺳﻮم ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻣﺎ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﺳﺦ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺮﺑﯽ
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻣﺪوﻻﺳﯿﻮن دﻣﺎﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .در ﺷﮑﻞ  ۵ﻧﻤﻮﻧﻪای از
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻣﺪوﻻﺳﯿﻮن دﻣﺎﯾﯽ ﺣﺴﮕﺮ ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﮔﯿﺮ  ۲۰ﻧﻤﻮﻧﻪ-
ای ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺷﮑﻞ  -۵ﭘﺎﺳﺦ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪه ﺣﺴﮕﺮ ﺑﻪ )اﻟﻒ( ﻣﺪوﻻﺳﯿﻮن دﻣﺎﯾﯽ ﭘﻠﻪای  ۲۰۰ﺑﻪ  ۳۰۰درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد) ،ب(ﻣﺪوﻻﺳﯿﻮن دﻣﺎﯾﯽ ﺷﯿﺐ در زﻣﺎن  ۱۶ﺛﺎﻧﯿﻪ) ،ج(

ﻣﺪوﻻﺳﯿﻮن دﻣﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﯽ در زﻣﺎن  ۱۵ﺛﺎﻧﯿﻪ و )د( ﻣﺪوﻻﺳﯿﻮن اﻟﮕﻮی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﻪ  a=80 °Cو .b=6 s
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ﺷﮑﻞ  -۶ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ  PCAﺑﺮای )اﻟﻒ( ﻣﺪوﻻﺳﯿﻮن دﻣﺎﯾﯽ ﭘﻠﻪای  ۲۰۰ﺑﻪ  ۳۰۰درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد) ،ب(ﻣﺪوﻻﺳﯿﻮن دﻣﺎﯾﯽ ﺷﯿﺐ در زﻣﺎن  ۱۶ﺛﺎﻧﯿﻪ) ،ج(

ﻣﺪوﻻﺳﯿﻮن دﻣﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﯽ در زﻣﺎن  ۱۵ﺛﺎﻧﯿﻪ و )د( ﻣﺪوﻻﺳﯿﻮن اﻟﮕﻮی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ.

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺪوﻻﺳﯿﻮن دﻣﺎﯾﯽ ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﭘﺮدازش اﻟﮕﻮی PCA
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﮔﺎز ﻫﺪف در ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺠﺰا ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺑﻌﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺠﻤﻮع ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﺮﮐﺰی ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺠﺰا ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻓﻮاﺻﻞ اﺟﺰای
ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﯿﺎر ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه و اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺪوﻻﺳﯿﻮن
دﻣﺎﯾﯽ ﻃﺒﻖ آن ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺷﮑﻞ  ۶ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﺮدازش
 PCAﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی اﻟﮕﻮﻫﺎی دﻣﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺪوﻻﺳﯿﻮن دﻣﺎﯾﯽ ﭘﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو اﻟﮕﻮی ﭘﺎﯾﻪ ﺷﯿﺐ و ﻧﻤﺎﯾﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮی را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﻣﯿﺎن اﻟﮕﻮﻫﺎی دﻣﺎﯾﯽ ﭘﻠﻪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ
دﻣﺎ از  200 °Cﺑﻪ  300 °Cﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ را دارد .در اﻟﮕﻮی دﻣﺎﯾﯽ
ﺷﯿﺐ و ﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﻣﯿﺰان ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮی ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ
ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دو اﻟﮕﻮ ﺑﺮای ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺮدن ﭘﺎﺳﺦ ﺣﺴﮕﺮ و
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺗﻮان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮای
اﻟﮕﻮی دﻣﺎﯾﯽ ﭘﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ اﺑﺘﺪا ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در زﻣﺎن  5 sﺑﻪ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺧﻮد ﻣﯽرﺳﺪ .ﺑﺎ اداﻣﻪ ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦ ،ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮی اﯾﻦ اﻟﮕﻮ
ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﻟﮕﻮی دﻣﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ در وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ  aﻣﻘﺪارد
 80 °Cرا دارد و زﻣﺎن اﻋﻤﺎل ﺳﯿﮕﻨﺎل  6 sاﺳﺖ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮی را
اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ اﻟﮕﻮﻫﺎی دﻣﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺗﻮان
ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی ﮔﺎز اﮐﺴﯿﺪ ﻓﻠﺰی اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻟﮕﻮﻫﺎی دﻣﺎﯾﯽ ،زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺼﺮف ﺗﻮان
ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﻃﯽ روﻧﺪ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ و اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ دﻣﺎﯾﯽ
اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﻪﯾﺎﺑﯽ دﻣﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺑﻪ ﮔﺮﻣﮑﻦ ﺣﺴﮕﺮ ﭘﺎﺳﺦ-
ﻫﺎی آن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎی اﻟﮕﻮ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ
ﺑﻬﯿﻨﻪﺗﺮﯾﻦ اﻟﮕﻮ از ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺼﺮف ﺗﻮان اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﻮه ﻣﺪوﻻﺳﯿﻮن دﻣﺎﯾﯽ ﻣﺼﺮف ﺗﻮان و زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﻗﺎﺑﻞ
ﺑﻬﺒﻮد اﺳﺖ.
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چکیده -ساختار و مشخصات الکترودها در تراکم سنجی عصب
محیطی به روش میکرو توموگرافی امپدانس الکتر یکی تاثیر بسزایی بر
دقت اندازهگیری و در نتیجه بر کیفیت تصاویر بازسازی شده
امپدانسی دارد .در این مقاله ساختار و مشخصات الکترودها از
جمله ابعاد ،جنس و تعداد الکترودها و نیز قابلیت تشخیص کمتر ین
شعاع فاسیکول عصبی بررسی شده است و با تعر یف معیاری به نام
 ،Sتصاویر بازسازی شده امپدانسی مقایسه شده است .بررسیهای
انجام شده نشان میدهد که جنس الکترودها تاثیری بر تصاویر
بازسازی شده امپدانسی ناشی از سیگنال اعمالی جریان ،نداشته ولی
با افزایش ابعاد الکترودها کیفیت تصاویر بازسازی شده ناشی از
قسمت حقیقی سیگنال اندازهگیری شده افزایش مییابد ،در حالی که
در تصاویر بازسازی شده ناشی از قسمت موهومی سیگنال اندازه-
گیری شده ،تاثیر ناچیزی دارد .با افزایش تعداد الکترودها از  8به 61
الکترود کیفیت تصاویر بازسازی شده امپدانسی علیرغم افزایش
تعداد دادههای در یافتی ،به دلیل کاهش عرض الکترودها ،به میزان
جزئی کاهش مییابد .همچنین قابلیت تشخیص کمتر ین شعاع
فاسیکول عصبی بررسی شده است .در تمامی موارد تصاویر بازساز ی
شده ناشی از قسمت موهومی سیگنال در یافتی ،کیفیت بهتری در
مقایسه با تصاویر بازسازی شده از قسمت حقیقی سیگنال در یافتی
دارد.

در این روش جریانی کوچک و متناوب به سطح خارجی جسم مورد نظر
تزریق میگردد و ولتاژهای ایجاد شده روی مرز آن اندازهگیری میشود .در
واقع از روی دادههای اندازهگیری شده ،میتوان تصو یر تقریبی امپدانسهای
الکتریکی درون بافت یا جسم مورد نظر را بازسازی نمود .با تزریق جریان
به الکترودها (دادههای نویمان) و بدست آوردن ولتاژهای متناظر آنها در
الکترودهای دیگر (دادههای دیریکله) ،اطالعات کافی از نگاشت دیریکله
به نویمان و بالعکس بدست میآید .مساله اصلی در توموگرافی امپدانس
الکتریکی ،بدست آوردن توزیع فضایی امپدانس با استفاده از این نگاشت
است که یک مساله غیرخطی و بد رفتار 2است .اخیرا از روش
تصویربرداری توموگرافی امپدانس الکتریکی برای بررسی خواص سلولها
و همچنین بافتهای ریز استفاده شده است که به میکروتوموگرافی امپدانس
الکتریکی موسوم است .حتی در مواردی ،از الکترودهای ریز در حد 5
میکرومتر [ ]3و یا کوچکتر استفاده شده است که به صورت سطحی و یا
دور تا دور بافت مورد نظر قرار میگیرند .با استفاده از این روش میتوان
اجزای مختلف یک سلول ،امکان باروری سلولهای مختلف و یا توزیع
امپدانس الکتریکی درون رگ [ ]4را بدست آورد که نقطه عطفی در
تصویربرداری بافتهای ریز بدن و بررسی عملکرد آنها میباشد.
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کلمات کلیدی– میکرو توموگرافی امپدانس الکتر یکی ،بازسازی
تصاویر ،تراکم سنجی عصب محیطی ،فاسیکول.

آسیبهای وارده به سیستم اعصاب محیطی در اثر سوانح مختلف
مهمترین مشکالت افراد سانحه دیده میباشد .هم اکنون در جهان حدود
 11میلیون نفر از آسیبهای اعصاب محیطی رنج میبرند .عوامل متعددی
مانند تصادفات ،بریدگیها و پاره شدن عصب ،له شدن ،کشش ،گیر افتادن
عصب در محلی خاص ،فشار به عصب به علت سندرم کمپارتمان ،فتق
دیسک بین مهرهای ،تومورها ،عوارض دارو یی و بیماریهایی مانند سندرم

 -1مقدمه
توموگرافی امپدانس الکتریکی یکی از روشهای جدید تصویربرداری
پزشکی است .اساس توموگرافی امپدانس الکتریکی 1بدست آوردن
تصویری از امپدانس الکتریکی جسم یا بافت مورد نظر است [ ]1و [.]2
1 Electrical Impedance Tomography

© ،۱۳۹۴اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

تراکم سنجی عصب محیطی

2 Ill-posed
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گیلن باره ،دیابت و غیره میتواند باعث وارد شدن آسیب به اعصاب محیطی
گردد .هدف تراکم سنجی عصب محیطی ،تصویربرداری امپدانسی از
سطح مقطع عصب محیطی میباشد تا بتوان نوع آسیب و محل دقیق آن را
شناسایی کرده و نیز بتوان نحوه رشد عصب و تاثیر فاکتورهای مختلف رشد
را در روش لولهگذاری هدایت برای رشد عصب محیطی بررسی نمود.
-2-1

ساختار عصب محیطی

شبیهسازیهای ساختار عصب محیطی توسط نرمافزار المان محدود
 COMSOL Multiphysics 4.4و با ماژول  AC/DCانجام شده است.
هندسه سیستم شامل دستههای عصبی (فاسیکول ،)3الیه همبند اپی
نوریوم ،4پری نوریوم 5و الکترودهای اندازهگیری است .شکل  1اجزای
تشکیل دهنده عصب محیطی را نشان میدهد .برای کاهش پیچیدگی
شبیهسازی دستههای عصبی به صورت یک بلوک در نظر گرفته شده است.
قطر عصب محیطی به خاطر تطابق با نمونههای آزمایشگاهی برابر قطر
عصب سیاتیک موش صحرایی 1 ،6میلیمتر انتخاب شده است.

شکل  :2شبیهسازی الکترودها و عصب محیطی به ازای  4فاسیکول
جدول  :1مشخصات الکتریکی اجزای عصب محیطی

نام جز
عصبی
اپینوریوم

35

1/1220

-

پرینوریوم

25

1/1121

-

[ ]5و []0

مایع میان
بافتی8

برای شبیهسازی عصب محیطی از مشخصات الکتریکی جدول 1
استفاده شده است .شکل  2شبیهسازی الکترودها و عصب محیطی به ازای
 4فاسیکول را در نرم افزار  COMSOL Multiphysics 4.4نشان میدهد
که به دلیل سادگی ،اثرات یک فاسیکول در این مقاله بررسی شده است.

فاسیکول

دادههای حاصل از شبیهسازی با استفاده از روش مستقیم 7بازسازی
تصاویر  EIDORSدر نرم افزار  MATLAB R2014aبه صورت تصاویر
امپدانسی بازسازی شده و در نهایت جهت بررسی ساختار و مشخصات
مختلف الکترودها ،تصاویر بازسازی شده امپدانسی با تصویر امپدانسی
عصب محیطی شبیهسازی شده ،مقایسه شده است.

مرجع
[ ]5و []0

اندونوریوم

شکل  :1عصب محیطی و اجزای تشکیل دهنده آن

ضریب نسبی
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 -2معیار مقایسه تصاویر بازسازی شده امپدانسی
برای مقایسه تصاویر بازسازی شده امپدانسی از میزان تشابه تصاویر
بازسازی شده امپدانسی با تصویر امپدانسی عصب محیطی شبیهسازی
شده به عنوان معیار  Sتصاویر استفاده شده است .بدین صورت که تصاویر
بازسازی شده امپدانسی ،در واقع ماتریس  N×Nاز مقادیر نرمالیزه شده
تغییرات امپدانسی است که  Nنشان دهنده تعداد پیکسلهای تصاویر
بازسازی شده امپدانسی میباشد .رابطه ( )1مولفههای این ماتریس را نشان
میدهد.
()1

𝑁𝑎1
] ⋮
𝑁𝑁𝑎

⋯
⋱
⋯

𝑎11
⋮ [=𝐴
𝑎𝑁1

شکل  :3تغییر ابعاد الکترودها شبیهسازی

با توجه به تغییرات امپدانسی مقطع عصب محیطی شبیهسازی شده،
ماتریس نرمالیزه شده ارزش  Bبه اندازه ماتریس  Aطوری تعیین میشود که
ارزش هر مولفه ماتریس آن مطابق نسبت تغییرات امپدانسی مقطع عصب
محیطی باشد (رابطه ( .))2بدین صورت که برای مکان فاسیکول در
ماتریس  Bباالترین ارزش یعنی برابر  1و برای بقیه اجزای عصب محیطی
به نسبت تغییرات امپدانس آن مکانها نسبت به فاسیکولها مقادیری
انتخاب میشود به طوری که ارزش آن مکان را نسبت به تشخیص صحیح
فاسیکول مشخص نماید.
()2

𝑁⋯ 𝑏1
⋱
] ⋮
𝑁𝑁𝑏 ⋯

𝑏11
⋮ [=𝐵
𝑏𝑁1

شکل  :4تصاویر بازسازی شده مقاومتی ناشی از مولفه حقیقی سیگنال در یافتی

سپس از رابطه ( )3میزان تشخیص درست تغییرات امپدانسی هر
تصویر امپدانسی حاصل میگردد .در واقع معیار  Sمیزان تطابق تصاویر
بازسازی شده امپدانسی حاصل از توموگرافی امپدانس الکتریکی با تصویر
نرمالیزه شده تغییرات امپدانس مقطع جسم شبیهسازی شده را نشان می-
دهد.
()3

𝑁
𝑁∑ = S
𝑗𝑖𝑏 𝑗𝑖𝑎 𝑖=1 ∑𝑗=1

 -3بررسی ابعاد الکترودها
مطابق شکل  3اثر تشخیص یک فاسیکول به ازای طول و عرضهای
متفاوت الکترودها بررسی شده است .سیگنالهای ولتاژ دریافتی از
الکترودها در فرکانس 1KHzبا استفاده از شبیهسازی بدست آمده است.
این سیگنالها شامل دو مولفه موهومی و حقیقی میباشد .ابتدا تصاویر
مقاومتی خالص ناشی از مولفه حقیقی سیگنال بدست آمده است (شکل
 )4که با توجه به شکل  5میزان تشابه این تصاویر با شکل عصب محیطی
شبیهسازی شده ارزیابی شده است .سپس تصاویر امپدانسی از مولفه
موهومی سیگنال بدست آمده است (شکل  )0که در شکل  7نیز میزان تشابه
این تصاویر با شکل عصب محیطی شبیهسازی شده ارزیابی شده است.

شکل  :5نمودار تغییرات  Sبه ازای تغییرات ابعاد الکترودها در تصاویر ناشی از
مولفه حقیقی سیگنال

همانطوری که مالحظه میشود با افزایش طول الکترودها میزان تشابه
تصاویر بازسازی شده امپدانسی با شکل عصب محیطی شبیهسازی شده
افزایش مییابد .از طرفی چون با افزایش طول الکترودها میانگینی از
تصاویر مقاطع عصب محیطی در طول الکترود بدست میآید ،نمیتوان به
تصویر دقیق مقطعی به طور دو بعدی و در نتیجه به هدف تشخیص محل
دقیق آسیب عصب محیطی دست یافت .بنابراین بیشترین طول الکترود که

۱۴۰

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

کاهش یافته و در نتیجه کیفیت تصاویر امپدانسی بازسازی شده نیز کاهش
مییابد .شکل  2تصاویر بازسازی شده امپدانسی حاصل از 14 ،12 ،11 ،2
و  10الکترود را نشان میدهد.

به ازای آن خطای تشخیص محل دقیق قابل اغماض باشد ،برابر 1میلیمتر
انتخاب شده است.

شکل  :8تصاویر بازسازی شده امپدانسی بدست آمده با استفاده از ،11 ،8
 14 ،12و  16الکترود

با توجه به معیار  Sبدست آمده از تصاویر بازسازی شده امپدانسی
(شکل  )9همانطور که مالحظه میشود اثر کاهش عرض و درنتیجه کاهش
مساحت الکترودها نسبت به افزایش تعداد دادهها تاثیرگذارتر بوده و به ازای
 2الکترود تشخیص محل درست فاسیکول در وضعیت بهتری انجام شده
است.

شکل  :6تصاویر بازسازی شده امپدانسی ناشی از مولفه موهومی سیگنال
در یافتی

شکل  :9نمودار تغییرات  Sبه ازای افزایش تعداد الکترودها

شکل  :7نمودار تغییرات  Sبه ازای تغییرات ابعاد الکترودها در تصاویر ناشی از

 -5بررسی قابلیت تشخیص کمترین شعاع فاسیکول

مولفه موهومی سیگنال

جهت بررسی قابلیت تشخیص کمترین شعاع فاسیکول ،الکترودها به
صورت 2تایی با طول و عرض به ترتیب  1و  1/25میلیمتر شبیهسازی شده
است .شعاع فاسیکول را از  21تا  201میکرومتر تغییر داده و سپس تصاویر
بازسازی شده امپدانسی هریک ،حاصل شده است (شکل  .)11معیار  Sنیز
برای هریک از مقادیر شعاع فاسیکول سنجیده شده و در شکل  11نمایش
داده شده است .همانطور که مالحظه میشود با ساختار ارائه شده ،محدوده
شعاعی فاسیکول قابل تشخیص ،حدود  51تا 111میکرومتر است.

برای پهنای الکترودها عامل محدود کننده ،محیط عصب میباشد .از
طرفی با توجه به شکل  7چون تغییرات  Sنسبت به پهنای الکترودها ناچیز
است ،پهنای الکترودها برابر  1/25میلیمتر انتخاب شده است تا فاصله
بین الکترودها نیز مطلوب باشد.
 -4بررسی تعداد الکترودها
در شبیهسازیها جهت بررسی افزایش تعداد الکترودها ،برای مقایسه
یکسان شبیهسازیها ،نسبت الکترودها به فضاهای خالی مابین الکترودها
در تمامی موارد یکسان در نظر گرفته شده است .با افزایش تعداد الکترودها
تعداد دادههای دریافتی بیشتر شده و در نتیجه انتظار میرود کیفیت تصاویر
بازسازی شده امپدانسی بدست آمده افزایش یابد ،ولی از طرفی با افزایش
تعداد الکترودها در محیط پیرامون عصب محیطی ،عرض الکترودها

شکل  :11تصاویر امپدانسی بازسازی شده با تغییر شعاع فاسیکول
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 -7نتیجهگیری
نتایج نشان میدهند که با افزایش طول و عرض الکترودها ،تصاویر
بازسازی شده امپدانسی شباهت بیشتری نسبت به تصویر امپدانسی مقطعی
عصب محیطی شبیهسازی شده دارد .از طرفی با افزایش تعداد الکترودها،
تعداد دادههای ورودی برای بازسازی تصاویر امپدانسی افزایش مییابد ولی
با افزایش تعداد الکترودها عرض الکترودها و در نتیجه مساحت آنها
کوچکتر میشود و میزان تشابه تصاویر امپدانسی بازسازی شده نسبت به
تصویر امپدانسی مقطعی عصب محیطی نیز کاهش مییابد .به علت
استفاده از منابع جریان برای سیگنال ورودی ،جنس و مشخصات الکتریکی
الکترودها تفاوتی در تصاویر امپدانسی بازسازی شده ندارد و فقط به دلیل
استفاده در بافت زنده بایستی زیست سازگار باشد و در نهایت با استفاده از
 2الکترود به ابعاد  1در  1/25میلیمتر میتوان فاسیکولهایی به شعاع 55
تا  111میکرومتر را با دقت باال تشخیص داد.

شکل :11نمودار تغییرات  Sبه ازای تغییر شعاع فاسیکول

 -0بررسی جنس الکترودها
جنس الکترودهای تراکم سنجی عصب محیطی به علت اینکه به طور
مستقیم بر روی بافت موجود زنده قرار میگیرد ،بایستی زیست
باشند که معموال از جنس پالتین ،طال یا ایریدیوم ویا فوالد ضد زنگ10
استفاده میشود .از طرفی برای حذف اثرات امپدانسی الکترودها و نیز تغییر
امپدانس آنها در اثر گذشت زمان و عوامل دیگر ،سیگنالهای اعمالی به
صورت جریان انتخاب شده است .در نتیجه همانطور که در شکل 13
مالحظه میشود ،مقدار  Sنسبت به تغییر جنس الکترودها ثابت میماند.
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اﺳﺖ .در]۱۳و [۱۴از ﺗﮑﻨﯿﮏ " "active clampﺟﻬﺖ ﺳﻮﯾﯿﭽﯿﻨﮓ ﻧﺮم و
اﯾﺠﺎد ﺣﺎﻟﺖ وﻟﺘﺎژ ﺻﻔﺮ) (ZVSدر ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎﻣﻮﺷﻲ ﮐﻠﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﯾﻦ روش ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺒﺪل ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ را ﺣﻞ ﮐﺮده ،اﻣﺎ ﺳﻮﯾﯿﭽﯿﻨﮓ
ﻧﺮم واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎر ﺑﻮده و در ﺑﺎرﻫﺎي ﮐﻢ ﺳﻮﯾﯿﭽﯿﻨﮓ ﻧﺮم ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.

ﭼﮑﯿﺪه -در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﯾﮏ ﻣﺒﺪل ﺑﻮﺳﺖ ﻣﺪ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ
ﻣﺪوﻻﺳﯿﻮن ﭘﻬﻨﺎی ﭘﺎﻟﺲ ﺑﺎ ﺳﻮ ﯾﯿﭽﯿﻨﮓ ﺗﺤﺖ وﻟﺘﺎژ و ﺟﺮ ﯾﺎن
ﺻﻔﺮ) (ZVZCSﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﯾﻦ ﻣﺒﺪل از ﯾﮏ ﻣﺪار اﺳﻨﺎﺑﺮ ﺳﺎده و ﺑﺪون ﺗﻠﻔﺎت ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد
ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻮﯾﯿﭽﯿﻨﮓ ﻧﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺪار اﺳﻨﺎﺑﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ

در] ، [١٦ -١٥از روش ﻫﺎي ﺟﺮﯾﺎن ﺻﻔﺮ) (ZCSاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ،
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ داراي ﮐﻠﯿﺪ اﺿﺎﻓﻲ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﯿﭽﯿﺪه اي
دارﻧﺪ.

ﺳﻠﻒ)  ،( Lrﯾﮏ ﺧﺎزن)  ( Crو دو دﯾﻮد)  Drو  ( Dﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﺒﺪل

ﻫﺪف ﮐﻠﯿﺪ  Q1ﺗﺤﺖ ﺟﺮ ﯾﺎن ﺻﻔﺮ) (ZCSﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻧﺪوﮐﺘﺎﻧﺲ ورودي
روﺷﻦ و ﺗﺤﺖ وﻟﺘﺎژ ﺻﻔﺮ) (ZVSﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺎرژ ﺧﺎزن اﺳﻨﺎﺑﺮ در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ،
ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺠﺎد ﺳﻮﯾﯿﭽﯿﻨﮓ ﻧﺮم ﺑﺮای ﮐﻠﯿﺪ
ﺗﻮﺳﻂ اﺳﻨﺎﺑﺮ و وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺪارﻫﺎی
ﻣﻌﺎدل ﻫﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺛﺒﺎت ادﻋﺎﻫﺎی
ﺧﻮد ،ﻣﺒﺪل ﺑﻮﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﻲ  ۵۰وات)۵۰وﻟﺖ۱/آﻣﭙﺮ( و
ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۳۰۰ﮐﯿﻠﻮﻫﺮﺗﺰ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﮏ ﻣﺒﺪل ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮﺳﺖ ﻣﺪ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﺪوﻻﺳﯿﻮن
ﭘﻬﻨﺎی ﭘﺎﻟﺲ ﺑﺎ ﺳﻮﯾﯿﭽﯿﻨﮓ ﺗﺤﺖ وﻟﺘﺎژ و ﺟﺮﯾﺎن ﺻﻔﺮ ) (ZVZCSﺑﺮای
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﯾﻦ
ﻣﺒﺪل از ﯾﮏ ﻣﺪار اﺳﻨﺎﺑﺮ ﺳﺎده و ﺑﺪون ﺗﻠﻔﺎت ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﺳﻮﯾﯿﭽﯿﻨﮓ ﻧﺮم
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺪار اﺳﻨﺎﺑﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺳﻠﻒ)  ،( Lrﯾﮏ
ﺧﺎزن)  ( Crو دو دﯾﻮد)  Drو  ( Dﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﺒﺪل ﻫﺪف
ﮐﻠﯿﺪ  Q1ﺗﺤﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﺻﻔﺮ ) (ZCSﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻧﺪوﮐﺘﺎﻧﺲ ورودي ﻣﺒﺪل
روﺷﻦ و ﺗﺤﺖ وﻟﺘﺎژ ﺻﻔﺮ ) (ZVSﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺷﮑﻞ) (١ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻣﺒﺪل ﻫﺪف را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي -اﺳﻨﺎﺑﺮ ﺑﺪون ﺗﻠﻔﺎت،ﻣﺒﺪل ﺑﻮﺳﺖ ،ﺳﻮﯾﯿﭽﯿﻨﮓ
وﻟﺘﺎژ ﺻﻔﺮ ،ﻣﺪوﻻﺳﯿﻮن ﭘﻬﻨﺎي ﭘﺎﻟﺲ
 -۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﺒﺪل ﺑﻮﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺪوﻻﺳﯿﻮن ﭘﻬﻨﺎي ﭘﺎﻟﺲ )(PWM
داراي ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع و زﯾﺎدي در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .دو ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ(١ :
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ و  (٢ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺎﯾﺰ اﯾﻦ ﻣﺒﺪل اﯾﺠﺎب ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺳﻮﯾﯿﭽﯿﻨﮓ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻠﻔﺎت
ﺳﻮﯾﯿﭽﯿﻨﮓ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺪاﺧﻼت اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﻲ) (EMIﺷﺪه و ﮐﺎﻫﺶ
راﻧﺪﻣﺎن ﻣﺒﺪل را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ]۱و .[۲در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ،ﺟﻬﺖ
رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺒﺪل در ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ،از روش ﻫﺎي
ﺳﻮﯾﯿﭽﯿﻨﮓ ﻧﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.[١٧] -[٣].

ﺷﮑﻞ) .(١ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺒﺪل ﻫﺪف

در ] ،[۷ -۱از اﺳﻨﺎﺑﺮﻫﺎي رزوﻧﺎﻧﺴﻲ و ﺑﺪون ﺗﻠﻔﺎت در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺒﺪل
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻮﯾﯿﭽﯿﻨﮓ را ﮐﺎﻫﺶ داده و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎﯾﻲ ﮐﻪ وﻟﺘﺎژ ورودي ﺑﻪ ﻣﺒﺪل ﺑﺎﻻ اﺳﺖ،
اﺳﺘﺮس وﻟﺘﺎژ ﺑﺮ روي ﮐﻠﯿﺪ ﻗﺪرت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن اﻓﺰاﯾﺶ
ﺗﻠﻔﺎت ﻫﺪاﯾﺘﻲ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ .در] ،[۱۲ -۸ﻣﺸﮑﻼت ﻗﺒﻠﻲ ﺣﻞ
ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻻي ﮐﻠﯿﺪﻫﺎ ،ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎر ﻣﺸﮑﻠﻲ

© ،۱۳۹۴اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

 -۲اﺻﻮل ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺒﺪل ﻫﺪف
ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺻﻮل ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺒﺪل ﻫﺪف ﻓﺮض ﻫﺎي زﯾﺮ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.
-

۱۴۳

ﺧﺎزن ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺧﺮوﺟﯽ  C oدر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺧﺎزن ﺗﺸﺪﯾﺪ

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

)رزوﻧﺎﻧﺲ(  Crﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ.
-

ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﯿﻤﻪ ﻫﺎدي اﯾﺪه آل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.

-

اﻧﺪوﮐﺘﺎﻧﺲ ورودي  Lsﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﺎﻓﻲ ﺑﺰرگ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن
ورودي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺮﯾﺎن ﺛﺎﺑﺖ  I sدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

-

وﻟﺘﺎژ ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺛﺎﺑﺖ  Vsو Vo

)(٥

I Ls

در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.

Vs

Vs
) sin ωr (t - t 0
Zr

Vs -Vo
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t

)vC r (t

-Vs
Vs
Zr

t
Vo
Vs
)vQ (t

t

Vs
Zr
ILs
)iQ (t

t

= ) i Lr (t

t

) v Cr (t ) = V s cos ω r (t - t 0

t4

t 2 t xt 3

t1

t0

VGS Q

ﺷﮑﻞ) .(٢دﻧﺒﺎﻟﻪ ﮐﻠﯿﺪ زﻧﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻮﯾﯿﭽﯿﻨﮓ ZVZCS

در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ وﻟﺘﺎژ ﺧﺎزن رزوﻧﺎﻧﺲ ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﻣﻘﺪار ﺻﻔﺮ
ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  Vsدر ﻟﺤﻈﻪ  t = t1رﺳﯿﺪه و ﺟﺮﯾﺎن دﯾﻮد اﺳﻨﺎﺑﺮ  Drﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﻣﻘﺪار ﺻﻔﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ و ﺗﺤﺖ  ZCZVSﺧﺎﻣﻮش ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺎﺳﻔﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  I Ls = I sﻣﻲ رﺳﺪ.

= Zr

 ωrﻓﺮﮐﺎﻧﺲ رزوﻧﺎﻧﺲ ﺑﻮده و از راﺑﻄﻪ) (۴ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
)(۴

) iLs (t

Vo -Vs

ﮐﻪ  Z rاﻣﭙﺪاﻧﺲ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻣﺪار ﺑﻮده و از راﺑﻄﻪ) (۳ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
)(۳

)vLs (t

t

از آﻧﺠﺎﯾﻲ ﮐﻪ در ﻟﺤﻈﻪ  ، t 0وﻟﺘﺎژ ﺧﺎزن اﺳﻨﺎﺑﺮ ﺑﺮاﺑﺮ vCr (t ) = Vs
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،دﯾﻮد  Drﺗﺤﺖ  ZVZCSروﺷﻦ ﺷﺪه و رزوﻧﺎﻧﺲ ﺑﯿﻦ ﺧﺎزن
اﺳﻨﺎﺑﺮ  Crو  Lrاﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و ﺳﻠﻒ  Lrﺷﺮوع ﺑﻪ ﺷﺎرژ ﺷﺪن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻠﻒ رزوﻧﺎﻧﺴﻲ از راﺑﻄﻪ) (۱و وﻟﺘﺎژ ﺧﺎزن رزوﻧﺎﻧﺴﻲ از راﺑﻄﻪ)(۲
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

Lr
Cr

) iDc (t

t

وﺿﻌﯿﺖ اول )ﺷﮑﻞ ) :( t 0 < t < t1 :(١-٣ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع اﯾﻦ
وﺿﻌﯿﺖ ،ﻣﺎﺳﻔﺖ  Q1ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻮده و دﯾﻮد ﻗﺪرت  DCﺟﺮﯾﺎن
ﺑﺎر  I o = I Lsرا ﺑﻪ ﺑﺎر ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻟﺤﻈﻪ ، t = t 0
وﻟﺘﺎژ ﺧﺎزن و ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺪوﮐﺘﺎﻧﺲ اﺳﻨﺎﺑﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  vcr (t ) = Vsو
 iL (t) = 0ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻟﺤﻈﻪ  ، t 0ﺳﯿﮕﻨﺎل ﭘﺎﻟﺲ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺪ اﻋﻤﺎل
r
ﺷﺪه ،ﮐﻠﯿﺪ ﺗﺤﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﺻﻔﺮ) (ZCSﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻧﺪوﮐﺘﺎﻧﺲ ورودي روﺷﻦ
ﻣﻲ ﺷﻮد.

)(۲

)iD (t

t

ﺷﮑﻞ) (٢دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪ زﻧﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ  ZVSو  ZCSﺑﺮای ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﻣﺒﺪل ﻫﺪف را در ﯾﮏ دوره ﮐﺎﻣﻞ ﺳﻮﯾﯿﭽﯿﻨﮓ)ﯾﮏ ﺳﯿﮑﻞ( ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ) (٢ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﻣﺒﺪل ﻫﺪف دارای ﭼﻬﺎر
وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻮده ،ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ  t 0ﺗﺎ  t 4ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻫﺮ
وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺪار ﻣﻌﺎدل ﻫﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﯿﺰ در ﺷﮑﻞ ) (٣ﻧﺸﺎن داده
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻄﻮط ﭘﺮ رﻧﮓ در ﻣﺪار ﻣﻌﺎدل ﻫﺎ ﻣﺴﯿﺮ ﻋﺒﻮر
ﺟﺮﯾﺎن در ﻫﺮ وﺿﻌﯿﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

)(١

Vs
) sin ω r (t - t 0
Zr

i Q1 ( t ) = I L s +

ω r = 1 / Lr C r

ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ  t1از راﺑﻄﻪ) (٦ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ.

ﺑﺎ روﺷﻦ ﺷﺪن ﮐﻠﯿﺪ ،ﺟﺮﯾﺎن دﯾﻮد  DCاز ﻣﻘﺪار  iD (t ) = I oﺑﻪ
C
ﺻﻔﺮ رﺳﯿﺪه و ﺗﺤﺖ  ZVSﺧﺎﻣﻮش ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺟﺮﯾﺎن ﻋﺒﻮري از ﻣﺎﺳﻔﺖ
از راﺑﻄﻪ ) (٥ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.

)(٦

π
= Δ t1 = t1 - t 0
ωr

وﺿﻌﯿﺖ دوم )ﺷﮑﻞ ) :( t1 < t < t 2 :(٢-٣در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎﺳﻔﺖ

۱۴۴

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

روﺷﻦ و  DCﺧﺎﻣﻮش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮان در اﻧﺪوﮐﺘﺎﻧﺲ ورودي
ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه و ﻣﺒﺪل ﻫﺪف ﻫﻤﭽﻮن ﺣﺎﻟﺖ روﺷﻦ ﺑﻮدن) (onﻣﺒﺪل ﺑﻮﺳﺖ
ﻣﺮﺳﻮم ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ i Lr (t ) = 0 .ﺑﻮده و  v C (t) = -V sﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

)(۱۱

Vo
1
=
Vs 1 - Ds

= M

r

در ﻟﺤﻈﻪ  t = t 3ﻣﺎﺳﻔﺖ ﺗﺤﺖ وﻟﺘﺎژ ﺻﻔﺮ) (ZVSﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪه و دﯾﻮد
اﺳﻨﺎﺑﺮ  Dﺗﺤﺖ  ، ZCZVSﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮﯾﺎن  I Lروﺷﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺪار
s

وارد وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ  t3از راﺑﻄﻪ) (٧ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
)(٧

Δt 3 = DTs - Δt1
ﮐﻪ  Tsدوره ﺗﻨﺎوب ﺳﻮﯾﯿﭽﯿﻨﮓ و  Dﺳﯿﮑﻞ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻮم)ﺷﮑﻞ ) :( t 2 < t < t 3 :(٣-٣در ﻟﺤﻈﻪ  ، t = t 2ﺑﺎ
ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن ﮐﻠﯿﺪ ﻗﺪرت ،دﯾﻮد  Dاز ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺪوﮐﺘﺎﻧﺲ

ﺷﮑﻞ )(١-٣

ورودي  I Lروﺷﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد و رزوﻧﺎﻧﺲ ﺑﯿﻦ  Crو اﻧﺪوﮐﺘﺎﻧﺲ ورودي
s

 Lsاﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎزن  C rﺑﺮ روي اﻧﺪوﮐﺘﺎﻧﺲ دﺷﺎرژ
ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﺻﻔﺮ ﺧﻮد در ﻟﺤﻈﻪ  ، t xدوﺑﺎره ﺷﺎرژ ﻣﻲ ﺷﻮد .در
ﻟﺤﻈﻪ  ، t = t xوﻟﺘﺎژ ﺧﺎزن اﺳﻨﺎﺑﺮ ﺻﻔﺮ ﺷﺪه ،و )  iLs (tﺑﻪ ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ
ﻣﻘﺪار ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﺪ .در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ وﻟﺘﺎژ ﺧﺎزن رزوﻧﺎﻧﺴﻲ از
راﺑﻄﻪ) (٨ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
)(٨

(t - t 2 ) - Vs

I Ls
Cr

= ) v C r (t
ﺷﮑﻞ )(٢-٣

در ﻟﺤﻈﻪ  t = t 3ﺧﺎزن اﺳﻨﺎﺑﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻘﺮﯾﺒﻲ ﺗﺎ ﻣﻘﺪار  Vo  Vsﺷﺎرژ
ﺷﺪه ،دﯾﻮد  DCﺗﺤﺖ  ZCZVSروﺷﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد و دﯾﻮد اﺳﻨﺎﺑﺮ  Dﺗﺤﺖ
 ZVZCSﺧﺎﻣﻮش ﻣﻲ ﺷﻮد.
در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ وﻟﺘﺎژ ﮐﻠﯿﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  Vsدر ﻟﺤﻈﻪ
 t = t xﻣﻲ رﺳﺪ .ﺳﭙﺲ در ﻟﺤﻈﻪ  t = t 3ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  Voﻣﻲ رﺳﺪ .از
اﯾﻦ رو  Δ t 3از راﺑﻄﻪ) (٩ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
)(۹

Vo C r
I Ls

= Δt3 = t 3 - t 2

وﺿﻌﯿﺖ ﭼﻬﺎرم)ﺷﮑﻞ ) :( t 3 < t < t 4 :(٤-٣در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ
اﻧﺮژي ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در اﻧﺪوﮐﺘﺎﻧﺲ ورودي ﺗﻮﺳﻂ دﯾﻮد  DCﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ
ﺷﻮد .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺒﺪل ﺗﺎ ﻟﺤﻈﻪ  t 4اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺳﯿﮑﻞ ﺟﺪﯾﺪ
ﺷﺮوع ﺷﺪه و وﺿﻌﯿﺖ اول ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺷﮑﻞ )(٣-٣

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻮج وﻟﺘﺎژ اﻧﺪوﮐﺘﺎﻧﺲ ورودي در ﺷﮑﻞ) ،(۲ﺑﺎﻻﻧﺲ
وﻟﺖ -ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮاي ﻣﺒﺪل ﻫﺪف را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت راﺑﻄﻪ) (۱۰ﻧﻮﺷﺖ.
)(۱۰

) Vs (Δt1 + Δt 2 ) = (Vs - Vo )(Δt 3 + Δt 4

ﺑﺎ ﻓﺮض اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫـﺎي زﻣـﺎﻧﻲ  ۱و  ۳در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻫـﺎي
زﻣﺎﻧﻲ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎي  ۲و  ۴ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ وﻟﺘـﺎژ DC
ﺑﺼﻮرت ﺗﻘﺮﯾﺒﻲ از راﺑﻄﻪ) (۱۱ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﯾﺪ.

ﺷﮑﻞ )(٤-٣
ﺷﮑﻞ) .(٣ﻣﺪار ﻣﻌﺎدل ﻣﺪار ﻣﻌﺎدل وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺒﺪل ﻫﺪف

۱۴۵

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

 -۳ﻃﺮاﺣﻲ اﻟﻤﺎن ﻫﺎي ﻣﺒﺪل ﻫﺪف

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ  Δt 3 / 2 = t ZVSﺑﻮده ،ﮐﻪ ﻃﻲ آن ﺧﺎزن
ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ و ﺧﻄﻲ دﺷﺎرژ ﺷﻮد .در راﺑﻄﻪ) (۱۶ﻣﻘﺪار ﺧﺎزن  Crﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ  t ZVSﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ زﻣﺎن ﻧﺰول ﻣﺎﺳﻔﺖ
ﻗﺪرت در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺒﺪل ﻫﺪف ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت زﯾﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.
-

ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﻲ. Po = 50W :

-

وﻟﺘﺎژ ﺧﺮوﺟﻲ. Vo = 50 VDC :

-

وﻟﺘﺎژ ورودي ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ. Vs = 32VDC :

)(١٦

-

وﻟﺘﺎژ ورودي ﻧﺮﻣﺎلVs = 24VDC :

-

وﻟﺘﺎژ ورودي ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ. Vs = 18VDC :

-

ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺳﻮﯾﯿﭽﯿﺘﮓ. f s = 300kHz :

ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺎﺳﻔﺖ  Q1ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﮑﺎرﺑﺮدن اﺳﻨﺎﺑﺮ در
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺒﺪل ﻓﻼي ﺑﮏ ﻫﺪف ،و ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪن  ZVSدر ﻟﺤﻈﻪ ﺧﺎﻣﻮﺷﻲ
ﮐﻠﯿﺪﻫﺎ ،ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺳﻮﯾﯿﭽﯿﻨﮓ ﺑﻪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ رزوﻧﺎﻧﺲ را
ﺑﺮاﺑﺮ  f s / f r = 0.3در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻧﺪوﮐﺘﺎﻧﺲ اﺳﻨﺎﺑﺮ از راﺑﻄﻪ)(۱۷
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.

-۱-۳

ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺎﺳﻔﺖ و دﯾﻮد ﻗﺪرت

در وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻮم ،ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ وﻟﺘﺎژ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎﻣﻮﺷـﻲ ﻣﺎﺳـﻔﺖ ﺑـﺮ روي
درﯾﻦ -ﺳﻮرس آﻧﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﻘﺪار وﻟﺘﺎژ از راﺑﻄﻪ) (۱۲ﺑﺪﺳـﺖ
ﻣﻲ آﯾﺪ.
)(۱۲

= Vo

,

)1 (max

)(۱۳

Vo

1
(2π f r ) 2 .Cr

)(١٧

> Cr

= Lr

ﺳﻠﻒ اﺳﻨﺎﺑﺮ  Lr = 8 μHﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻫﺴﺘﻪ ﻓﺮﯾﺖ  EE10ﺑﺎ ١٠
دور ﺳﯿﻢ ﭘﯿﭽﻲ و  ٠٫٢ﻣﯿﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﻮاﯾﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﺎزن
اﺳﻨﺎﺑﺮ ﺑﺮاﯾﺮ  Cr = 4.7nFﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.

VQ

در وﺿﻌﯿﺖ اول ،ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﺟﺮﯾﺎن از ﻣﺎﺳـﻔﺖ ﻋﺒـﻮر ﻣـﻲ ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ از
راﺑﻄﻪ) (۱۳ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﯾﺪ.

Vs
V
= I s (max) + s
Zr
Zr

) (3t f

)2 I s (max

-۳-۳

ﻃﺮاﺣﻲ دﯾﻮدﻫﺎي اﺳﻨﺎﺑﺮ

ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﺟﺮﯾﺎن ﻋﺒـﻮري از دﯾـﻮد اﺳـﻨﺎﺑﺮ  Drدر وﺿـﻌﯿﺖ اول از آن
ﻋﺒﻮر ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از راﺑﻄﻪ) (۱۸ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﯾﺪ.

I Q1 (max) = I Ls +

ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ وﻟﺘـﺎژ ﻣﻌﮑـﻮس ﺑـﺮ روي دﯾـﻮد ﻗـﺪرت  D Cاز راﺑﻄـﻪ)(۱۴
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.

)(۱۸

)(۱۴
ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﺟﺮﯾﺎن ﻋﺒﻮري از دﯾﻮد ﻗﺪرت از راﺑﻄﻪ) (۱۵ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﺟﺮﯾﺎن ﻋﺒـﻮري از دﯾـﻮد اﺳـﻨﺎﺑﺮ  Dدر وﺿـﻌﯿﺖ ﺳـﻮم از آن
ﻋﺒﻮر ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از راﺑﻄﻪ) (۱۹ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﯾﺪ.

= Vo

)I o (max

)(۱۵

) )(1 - D s (max
-۲-۳

Dc (max) ,

V

)(۱۹

= )I Dc , max = I s (max

)Vs (max
Zr

)I o (max
) (1 - Dmax

=

)r (max

ID

= )I D (max) = I s (max

ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ وﻟﺘﺎژ ﻣﻌﮑـﻮس ﺑـﺮ روي دﯾـﻮد اﺳـﻨﺎﺑﺮ  Drاز راﺑﻄـﻪ )(۲۰
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﺳﻨﺎﺑﺮ

ﺧﺎزن اﺳﻨﺎﺑﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات dv/ dt

)(۲۰

وﻟﺘﺎژ درﯾﻦ -ﺳﻮرس ﻣﺎﺳﻔﺖ ﻗﺪرت را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ
ﻣﺎﺳﻔﺖ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﺧﺎزن اﺳﻨﺎﺑﺮ ﻣﺴﯿﺮي ﺑﺮاي ﺟﺬب ﺟﺮﯾﺎن
اﻧﺪوﮐﺘﺎﻧﺲ ﻧﺸﺘﻲ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﻣﻬﯿﺎ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﮐﺎﻫﺶ ، dv/ dt
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺪاﺧﻼت اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﻲ و ﻧﻮﯾﺰ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ اﯾﺠﺎد ZVS
ﺑﺮاي ﻣﺎﺳﻔﺖ در ﻟﺤﻈﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻮﯾﯿﭽﯿﻨﮓ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .از آﻧﺠﺎﯾﻲ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ اﺻﻠﻲ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺎزن  Crدر ﻣﺒﺪل
ﻫﺪف اﯾﺠﺎد  ZVSدر ﻟﺤﻈﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن ﮐﻠﯿﺪ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
در ﻟﺤﻈﻪ ﺧﺎﻣﻮﺷﻲ ﮐﻠﯿﺪ  vCr (t) = -Vsاﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﯿﻨﺎن از
اﯾﺠﺎد  ZVSﺑﺎﯾﺪ زﻣﺎن دﺷﺎرژ ﺧﺎزن  Crﺑﺰرﮔﺘﺮ از زﻣﺎن ﻧﺰول ) fall
 (timeﻣﺎﺳﻔﺖ ﻗﺪرت ﺑﺎﺷﺪ.

)= Vs (max

)r (max

VD

ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ وﻟﺘﺎژ ﻣﻌﮑـﻮس ﺑـﺮ روي دﯾـﻮد اﺳـﻨﺎﺑﺮ  Dاز راﺑﻄـﻪ )(۲۱
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
)(۲۱

)V D (max) = Vo - Vs (min
 -۴ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺒﺪل ﻫﺪف

ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ ﻣﺪار ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ اوﻟﯿﻪ ﻣﺒﺪل ﻫﺪف در ﺷﮑﻞ)(۴
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﮑﻞ) (۵ﺟﺮﯾﺎن و وﻟﺘﺎژ ﮐﻠﯿﺪ اﺻﻠﻲ و ﺷﮑﻞ)،(۶
ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻠﻒ و و ﻟﺘﺎژ ﺧﺎزن اﺳﻨﺎﺑﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.
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ﺷﮑﻞ) .(۴ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﺒﺪل ﻫﺪف

ﻫﺪف داراي راﻧﺪﻣﺎن  %٨٨در ﺑﺎر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺳـﺎﺧﺖ ﻧﻤﻮﻧـﻪ آزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﻲ ﻣﺒـﺪل
ﻫﺪف ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻠﻲ را اﺛﺒﺎت ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﮑﻞ) (۷راﻧﺪﻣﺎن ﻣﺒﺪل ﻫﺪف ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﺎﺑﻌﻲ از ﺗﻮان ﺧﺮوﺟـﻲ را
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ .ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﺒﺪل ﻫﺪف داراي راﻧﺪﻣﺎن %۸۸
در ﺑﺎر ﮐﺎﻣﻞ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻ در ﺑﺎرﻫﺎي ﮐﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﮑﻞ) .(۶ﺟﺮ ﯾﺎن ﺳﻠﻒ اﺳﻨﺎﺑﺮ )ﺑـﺎﻻ( و و ﻟﺘـﺎژ ﺧـﺎزن اﺳـﻨﺎﺑﺮ)ﭘﺎﯾﯿﻦ(:

/ div، iLr (t) = 1A/ div

time : 1 μs / div ، VCr (t ) = 20V

ﺷﮑﻞ).(۵وﻟﺘﺎژوﺟﺮ ﯾﺎن ، vM (t ) = 20V / div: Q1
time : 1 μ s / div ، iM 1 (t) = 1A / div

 -۵ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﮏ ﻣﺒﺪل ﺑﻮﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺪوﻻﺳﯿﻮن ﭘﻬﻨﺎی ﭘﺎﻟﺲ ﺑﺎ
ﺳﻮﯾﯿﭽﯿﻨﮓ ﮐﻠﯿﺪ ﺗﺤﺖ وﻟﺘﺎژ و ﺟﺮﯾﺎن ﺻﻔﺮ  ZVZCSﺑﺮای
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺒﺪل ﻫﺪف ﭘﺲ
از ﺗﺤﻠﯿﻞ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه و ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻲ از
آن ﺑﺎ ﺗﻮان  ٥٠وات در ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ٣٠٠ﮐﯿﻠﻮﻫﺮﺗﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺒﺪل

ﺷﮑﻞ) .(۷راﻧﺪﻣﺎن ﻣﺒﺪل ﻫﺪف ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺎﺑﻌﻲ از ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﻲ
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ً
 0ﯾ 6ن 'ده و  0 -0ﯾ"&  6ﯾ"ا  23 ,4ر ,'1د در
 0ﯾ ."& ' 6از اﯾ7رو ' ( '( اه< ,-ع ،در اﯾ(8 9 7
روش "ﯾ" 'ا = 7ان ر ,'1ﺴ   0ﯾ9
اﺴر ر ' ا  ده از  ? @ AB4دا 8ﯾ Cدر زه
 @ ' D )Eﯾ( ا 8ر ﯾ  '*( ز ا) ذرات =& Eد .در
ا' "ا * ? @ G *4دا 8ﯾ" ،Cل ز &"ه و اﯾ7
* *4و * ? @ *4دا  8ﯾ Cا"ازه"& Iه ' ،ا  ده از
روش @ * د  9ﯾﺴ( &"  AB4 ' DK .ﯾ,"' J
"ه از  9ﯾﺴ( ،ان ر 0 ,'1ﯾ ,B' # ،LM ) 6ه"اﯾ,
ا 8ﯾ رو 7Mو ا'= د "ل  0ﯾ ."& 7= 9در ا   ،روش
@ * د 'ا  B-0 (- "*Nاا &"ه و '( *Oر ا P2ت
,B' #ه  ن ' روش م  9ﯾﺴ( &د.
ت  – ﯾ ا ر ر  ،داﯾ،
ر" ! .PSO ،FDS ،
56 -١
ا وزه و,ن  87از  $ا #ر$ره  5ﺳله 1ﯾ 3 8د
=دﯾ> 'ها ] %8 5 5$  .[١زﯾد و =# BC$ا  $ا #ر$ره
در  %ا8Dن '5EFه و ﺳG#ه رت ،ار  ،ا %Fو
 رﺳ ' اﯾ $ Hا #ر$ره F$ﯾ 5 Iﯾ Eاز  G IJ#و ﺣ  $ا
ﺳG#ه رت 'ه اﺳD .%ل  8ﯾ>  $ا #ر$ر D 5ل 8
ﯾ Kن  #دا' 5و  L$ﯾ Mﯾ 6از  1ه=ﯾ $5ﯾ ع ب 8' 5ر
ً
رود .ﯾ Eاز اِ L Iب ﯾ QRL KﯾKه ﺳ=،
ِ
ر .' %Dر %Dدر  $ا #ر$ر   5ور زن  5ﺳ 5دI
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8ه  ن ر %Dدر  Tت ﯾ MQ 6و =رگ در  ﺣ5
>V3ﺳز  $ا #ر$ر ،ر %Dﺣ IQاز ﺳ= و   1ﺳ=
)ا&#اﺳن( و Zب ر %Dاز ﺤ $ 0 $ % 5 Hا #ر$ر
ود ﯾ.
ر %Dدر  $ا #ر$ر   1 Mﯾ Kﺳ=& ،ه\ وژ
' %#Eﯾ $ ،KﺣFب و اﯾ!د ' J= 5L$د ] $ .[٢
ر %Dﯾ 5 Kدو روش & '8ﯾ و ا Eﯾ Eا!م 'د ].[٣
روشه '8ﯾ دF Kده و دار T3هﯾ ' ]^[ .در
ً
ده5ه ا 3روشه ﯾ  ' /ها & 5اTQﺣ روشه
ا Eﯾ Eه ' .اﯾ روشه  اﺳس $ﺤ1 Iﺳ`
دا Eﯾ>  ده 'ها .اازه1  ,ﺳ` دا Eﯾ>  5ﺳ 5روش
8ه زﯾ ا!م 'د ]:[a
١
 -١اازه   ,ﯾن 1رﯾ=اﺳن و د1رﯾ=اﺳن )(PDC
 -٢اازه  ,وژ  (RVM) ٢V,
 -٣اﺳ EeوﺳfD) 1Eﺳ!( ﯾ Kدر ﺣزه (FDS) ٣0& /
روشه  PDCو  RVMاازه  ,در ﺣزه زن ده و ' اﯾ Hﯾ Kرا
 اازه   ,ﯾن 1رﯾ=اﺳن و د1رﯾ=اﺳن 8  $ﯾ ].[i-٧
اازه1  ,ﺳ` دا Eﯾ jدر ﺣزه  0& /ﯾ اﺳ Eeوﺳ 1EﯾK
در ﺣزه  (FDS) 0& /ه8ن اازه   ,ﺳم  kﯾ $ Mت
ﯾ(tan δ)6ﯾ اازه %B  ,دا Eﯾ HL jﯾ 3 %/ lز
ﺤوده  #, #& /ده ا!م 'د ].[٨
 5& ' HLدر
ِ
اهـ %8روش  FDSدر اﯾـ اﺳس اﺳـ3 5& %ـاص داEـ ﯾـ jاد
دهه ﺳG#ه ﯾ&  6ـ Mدر 0& /ه fL
ﯾـIEV$ 6
ِ
'Eر 'د1 .را ه ﯾ 6از  IFر Zp& %Dﯾ% ،6

1

Polarization and Depolarization Currents
Recovery Voltage Measurement
3
Frequency Domain Spectroscopy
2
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از !ﯾ &3 %/ l 5ز  HLده ﯾ 6وا%B 5 5#

هاﯾ %ا Eﯾ EروV 5&) pن دهه ر %Dرو (' pو ا د
ل ﯾ) 6در Qرت  م Fدن(  ،اﺳ ده از 6ﯾ1 5#ﺳ`

دا Eﯾ %B ،' ε HL jدا Eﯾ HL jرا $ان
 KFDرا 5Tزﯾ  &  $د ].[١٢

دا Eﯾ> ﺳ G#ﯾ  6ﯾ> ﺳ  ﺤه   $ 4q
ً
 ,د ] s8  .[٩اﯾ 6ﯾ  5#اﺳ ده از  >E $ﺤودهه
 #& /ا!م 'د & 5در  $I T3 I8دارد و  اﺳ ده از
اﯾ روش $8ان D 5ر د ' Kاﯾ Hﯾ Kرا ارزﯾ & د ] .[١٠از اﯾ و
در اﯾ  56در ﯾ> روش ﯾ  ،ا 1  $را ه ﺳ G#ﯾ6
 $ا #ر$ر$ ،ﺤ Iو 6ﯾ  5#اﺳ ده از ارﯾ F E$ G

)(a

و  kﯾ $ Mت ﯾ KFD 6را $ (i) 5Tﯾ' fد ].[١٢

ﯾ Eاز =اﯾ ارزﯾ ' اﯾ Hﯾ  Kاﺳ ده از اازه1  ,ﺳ`
دا Eﯾ> در ﺣزه  0& /اﯾ اﺳ$ 5& %ان ﺤ   qرا
 {LVر Zp& %Dﯾ% ،6
لﺳز 8د 5 .ازا 6دﯾ
ِ
هاﯾ %ا Eﯾ Eرو pو ا د هﺳ$ ،ان 1ﺳ` دا Eﯾ>
ﺳ G#ﯾ 6را  5دﺳ %ورد  .ا  IEV$ﺤ   qﯾ%#
اا 1ﺳ` دا Eﯾ> ه &ام از اد IEV$دهه ﺳ G#ﯾ $ 6
'د ،ﺳ  0eاﺳ ده از ل 1 X-Yﺳ`  دل ﺳ G#ﯾ 5 6دﺳ%
ﯾ .ل  X-Yﺳ G#ﯾ M&  6از رو pو & Zpﯾ 6در 'IE
)V (١ن داده 'ه اﺳ.[١٣] [i] [a] %

 ا اازه1  ,ﺳ` دا Eﯾ jدر ﺣزه  ،0& /اeا 0ده ﯾ6
رد زﯾ\  ا8ل ﯾ jوژ ﺳﺳ  5ده ﯾ  ،6ﯾن و وژ
ده ﯾ 5 6د %اازه /  .'  ,ض ود ا3ف /ز 
وژ )  U (ωو  ﯾن )  / % 5 5& I (ωﯾ 1رﯾ=اﺳن '،
اeا 0ده ﯾ 6را $ان  KFDرا 5Tزﯾ ن & د:
)(١

&" -١ Aل  X-Yﺴ   0ﯾ -LM ) 9رو7M
ِ

 در  / , 7ا د  X-Yﺳ G#ﯾ 6و  %Bدا Eﯾ> HL
ه &ام از اد ﯾ %B ،6دا Eﯾ>  دل ﺳ G#ﯾ 6از را5T
) 5 (٧دﺳ %ﯾ ].[١٣] [i

= ) Z (ω ) = Z ′(ω ) + iZ ′′(ω

  /ض اﯾ 5Eده ﯾ 6رد زﯾ\ ﯾ> 3 %/ lز ' HL
اeا 0ده ﯾ  6ا 3اه د  ]:[١١
)(٢

1
)iωC (ω

)(٧

X

= )Z(ω

+

1− X

−

ε oil

Y
X

ε barrier

+

1− X

= ) ε (ω , t

ε spacer

& 5در ن  %B ε spacerدا Eﯾ> | $ HLه و ﯾ  Tت
ا&ه %B ε barrier ،دا Eﯾ>  Zp& HLﯾ 6و ε oil
 %Bدا Eﯾ>  HLرو.' p
1ﺳ` دا Eﯾ> رو pاز دو  %8#ﺣ 66و ه  IEV$ﯾ5/
اﺳ %8# 5& %ﺣ 66ن د  %Bو  ا   ' ٢/٢و %8#
ه ن وا % 5 5#هاﯾ %ا Eﯾ Eو  ' 0& /و
$ 5LF'3ان  ا ن را 5Tزﯾ را ن 8د ]:[١٣

)I (ω) = iωC (ω)u(ω

3 %/ lز  5& = HLاز دو  %8#ﺣ 66و ه IEV$
ﯾ 5/اﺳ KFD ،%را 5Tزﯾ ن 'د ].[١١
)^(

1−Y

ε barrier

  M& $را5Tه ) (١و ) (٢را U (ω )  5Tو ) Q5 I (ωرت
زﯾ 3اه د.
)(٣

= tanδ

  $ -٣ﺤ  q

x$ -٢ر 1ﺳ` دا Eﯾ> در ﺣزه 0& /

) I (ω

)ε ′′(ω) C′′(ω
=
)ε ′(ω) C′(ω

)(i

5ﺳز ازدﺣم ذرات V1 (PSO)5د 'د.
' اﯾ Hﯾ $ 6ا #ر$ر  اﺳ ده از  >E $ﺤودهه #& /
)& 5در اﯾ! از اﯾ  5   5اR3ر ﺤودهه  #& /ه
'د( و ارﯾV1 Gد   ،ما=/ار  MATLABا ا 'ه و ﯾv
اازه1  ,ﺳ`  0& /ﯾ  Kاﯾ دو روش رد $ﺤ  Iار . ,
  %رﺳ &راﯾ روش V1دw ،ر  $ا #ر$ر  '  58اﯾH
 Dاﺣ  fLاLب 'ه و 1ﺳ`  #& /نه اازه'  ,ه و
ﯾ vن  اﺳ ده از روش ﺤودهه  #& /و روش V1د رد
$ﺤ  Iار  5/ ,و ﯾ vﺣ  IQﯾEﯾ 6ﯾ , 5#د.

) u (ω

)ε (ω) = ε ′(ω) − iε ′′(ω

)C(ω) = C′(ω) − iC′′(ω

)(٨

σ
= 2.2 − i dc
ωε o

) oil (ω ,t

ε

& 5در ن  % σ dcهاﯾ %ا Eﯾ Eو  ωﺳ  %زاوﯾ5ا و ε o
Master Curve
Particle Swarm Optimization

 %Bدا Eﯾ> .' ~3

4
5
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& Zpا'Fع'ه  رو# pر 1ه ده و
 %Bدا Eﯾ> ِ HL
ً
'ﯾا وا ،0& / 5 5#د و 6ار ر Zp& %Dده ]^ [١و از ﯾv
زﯾVه  5دﺳ %ﯾ  .ا اﯾ &ر 58ه   Lاز &Zp
ً
ﯾ '  6اﯾ Hو ر%Dه ' 5$ fLه و  1 s8ﺳ`
دا Eﯾ> نه در ر #, #& / vده  0.1mHz-1KHzاازه ,
'ه و اDت  5دﺳ %ه  IEV$ﯾ> > ا $Dرا ده
] .[١aدر Qر 5& $د اازه  ,ﺤ    qد اازه ,
 $ا #ر$ر رد زﯾ\ #و  'Fﯾ %#ﯾ vﺤ  q
را  5د اازه $  ,ا #ر$ر رد زﯾ\  & I6د .ا1 ,ﺳ`
دا Eﯾ> در 6س رﯾ $ 8ﺳ , Gدد  $ات د '& IE
ﺤ را 8 $ده و  H6/ﺤ در  %ﺤر 0& /ه 5
'د ]6 .[١iار 5ﯾ  0& /از را 5 (٩) 5Tدﺳ %ﯾ
]:[١٧
)(٩

و  ا=/اﯾ\ د ﺤ  5ﺳ0& / %8ه  $sﺣ &.[١٠] & %
اﯾ ر/ره در 'V (٢) IEن داده 'ها.
در روش $ﺤ  Iاﺳ ده از ﺤودهه 6  ،#& /ﯾ 5#ﺤ
1ﺳ` دا Eﯾ> اازه'  ,ه  ﺤ   qدر ه ﺤوده
D 5 0& /ر ا1 ،5,را ه ﺳ G#ﯾ .'  $ 6در
اﯾ روش  1 $را ه ﺳ G#ﯾ 6ﺳ  'د =دﯾ> $ﯾ
ﺤ   8& 5& qﯾ ا3ف  ﺤ اازه'  ,ه را دارد،
' $د.

e 1
1
) shift = log(ω1) − log(ω2 ) = − ( −
k T1 T2
را/ 5Tق  ωﺳ  %زاو ﯾ5ا e ،ا ژ  /لﺳز 

ﺣM#
& 5در
ا Eونو = %B k ،%و  Tد   KTﺣ & M#ﯾ
' IEV$  .ﺤ   qو 6ﯾ1  5#ﺳ` دا Eﯾ>
'ه ﺳ G#ﯾ1 ،6را ه ﺳ G#ﯾ $ 6
اازه ,
ِ
'.

& ? @ *4* –٢ Aدا 8ﯾ Cدر زه  D )Eو  @ 23را ه  WB X

$ -۵ﺤ1 Iﺳ` دا Eﯾ>  اﺳ

ده از ارﯾPSO G

$ﺤ1 Iﺳ` دا Eﯾ>  اﺳ ده از ﺤودهه  #& /در  3
ً
ارد دارا T3هﯾ '  .در   اازه ,ه ،ﺤ
1ﺳ` دا Eﯾ> D 5ر & Iاﯾ!د Vه و 6ط & 58و  5Vﺤ
1ﯾار  5& '8اﯾ  ط  ' 5اﯾ Hﯾ Kاز 6 IFدﯾ ر %Dدر
& ،Zpرو pو اازه  Xو  Yاﺳ .%ه 8ﺤودهه #& /
 ط 1 5را ه ﯾ = KهF %B 5V8ده و  ' 5 5#اﯾ HﯾK
  .& $اﯾ اLب ﺤودهه  #& /ﯾ$ vﺤ Iرا
ً
'ﯾا $ﺤ  BC$ %ار ده .در روش V1د ون در / , 7
ﺤودهه  I& ،#& /ﺤ  5وﺳ 5روشه 5ﺳز F
 ارﯾ PSO Gرد $ﺤ  Iار  ,د .ﺣ #اﯾ روش ﺣZف
T3ه  ط  5اLب ﺤودهه  ' #& /و /رغ از
اﯾ6 5Eط  5Vو & 58ﺤ 1ﯾار  ,دد ﯾ  ، 3ﺤ 1ﺳ`
دا Eﯾ>  د 3 %رد $ﺤ  Iار  ,د .ا وزه &راﯾ
روشه 5ﺳز   FارﯾGه  E$در ﺣIJ# I
 $  T3 pاد  زﯾد در ﺤوده ِ #,ده  ه  5اFBت رﺳه
اﺳ .[٢٢] %ﯾ Eاز اﯾ روشه &ر & 5دارا ﺳ 3 %ب و د%
& /اﺳ ،%ارﯾ .[٢٣] ' PSO Gدر اﯾ روش  ا ﺣ Iﯾ>
5 5x#ﺳز  8 ،از ابه &ﯾ  اﺳ ده از ﯾ>  /ل
ﺳده D 5ر R$د /در دا 5 5x# 5ﺣ & %در ﯾ و ن را  هف
ﯾ /اب  5ﺳ اﺳ  رد &وش  ار ده .ه   5ان
ﯾ> ذره '' 53د و ه اب & IEV 5از  wذره ' ،ﯾj

$ -۴ﺤ1 Iﺳ` دا Eﯾ>  اﺳ ده از ﺤودهه #& /
1ﺳ`  #& /دا Eﯾ> در ﺣزه  0& /ا ,در 6س رﯾ8
ً
 $ﺳ , Gدد  6$ﯾ3 S IE' 5 Fاه د ] [١٨و ] I' 5& .[١٩ﯾ>
ً
 58& 5T6و ﯾ>  5V 5T6ﺤ در 0& /ه 1ﯾ )  s8زﯾ
ً
 (١Hzو ﯾ>  58& 5T6ﺤ در 0& /ه s s8 ) s
 58 .' (١٠Hzاﯾ 1ﺳ` در 'V (٢) IEن داده 'ه اﺳ.%
ر Zp& %Dﯾ % ،6هاﯾ %ا Eﯾ Eرو pو اازه  Xو Y
ل ﯾ%8# ،6ه 1 fLﺳ` دا Eﯾ> ﺳ G#ﯾ 6را
$ﺤ  BC$ %ار ده .ر Zp& %Dﯾ V 6در 0& /ه زﯾ
 0.1mHzو 0& /ه  ١Hz sﺤ را $ﺤ  BC$ %ار ده.
D5ر &  5ا=/اﯾ\ ر ،%Dﺤ  5ﺳ s %8ﺣ & & %ده و  $ت
ﯾ 6ا=/اﯾ\ 1ا & و   .[٢٠] 0Eاازه  Xو  Yل ﯾ،6
 5V 5T6ﺤ در 0& /ه 1ﯾ و  58& 5T6ﺤ در
0& /ه  sرا $ﺤ  BC$ %ار دهD 5 .ر &  5ا=/اﯾ\  Xو
& 5V 5T6 ،Yه\ و  58& 5T6ا=/اﯾ\ 1ا & ] [٢١و ].[١i
 % BC$هاﯾ %ا Eﯾ Eرو pدر ﺤوده 5T6  0& /
 5Vو & ' 58و  ا=/اﯾ\ ن ،اﯾ  %8#از ﺤ  5ﺳ%8
0& /ه  sﺣ & .& %د = ' & IEﺤ را  $اده
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6ار $ﺳ Mدارد & 5 5وﺳ q$ 5هف 5 6دﺳ %ﯾ و ه 8ه
ذره دارا ﺳ  ' & % 5ﺣ & %و ﺳ  %ذره را {LV
& .در ﺤ ،!# Hذرات  5ﺳ %8ذرا6 5& $ار $ﺳ  M
دار ،ﺣ & %  .& %ه ذره را   Xو ﺳ  %ه ذره را  V
Vن ده  .اﯾ ه ذره  jدارا   Xj %در !# /
ده و  ﯾ   %ذرهه در ه  E$ار Pbest,j  ،و  ﯾ  %
ذرهه در & E$ Iاره   Gbestو ﺳ  %ذره jام  V Vjن داده 'د.
    %ه ذره  اﺳ ده از ﺳ  Vj(i) %و   Pbest,j %و Gbest
' {LVد & KFD 5روا Hزﯾ  5دﺳ %ﯾ ]:[٢٢] [٢٣
ଵ ൣܲ௦௧, − ܺሺିଵሻ ൧ +ݎ ܸሺሻ = ߱ ܸሺିଵሻ + ܿଵ
)(١٠
௦௧ − ܺሺିଵሻ ൧ܩଶൣݎ ܿଶ
Xj(i) = Xj(i-1) +ܸሺሻ ; j=1,2,…..,N
)(١١

& 5در روا/ Hق8' :i :ره  E$ار $ :N ،اد ذره k :c1 ،ﯾ / Mد:c2 ،
 kﯾ , Mوه :Vj(i) ،ﺳ  %ذره jام در  E$ار iام r1 ،و  r2ﯾ> د
R$د /و  k ωiﯾ Mوزن اﯾ ﺳ در  E$ار iام ' & 5از را(١٢) 5T
 5دﺳ %ﯾ:
)(١٢

ቁ

ఠౣ౮ ିఠౣ
ౣ౮

߱ = ߱୫ୟ୶ − ቀ

& 5در ن  ωminﺣا k Iﯾ Mوزن اﯾ ﺳ و  ωmaxﺣا&  kﯾ Mوزن
اﯾ ﺳ '.
رﯾ 8ﺤ 1ﺳ`
در روش V1د8! ،ع !Zور ا3ف
ِ
دا Eﯾ> اازه'  ,ه  ﺤ   5 qان  q$هف
اLب 'د ) KTرا (١٣ 5Tو 1  $ 5x#را ه ﺳG#
ﯾ  6اLب ﯾ> ﺤ   $\ 5& qﯾ $ﺳ Mرا  ﺤ
اازه'  ,ه دارد 5 ،ﯾ> 5 5x#ﺳز F$ﯾ' Iد و
1را ه ﯾ.'  $ 6
m

)∑ [(log10(tanδ1(i)) −(log10(tanδ 2 (i))]2 (١٣

i =1

6  $ -٣ار $ﺳ Mه ر' 5اب  اﺳ ده از  q$هف.
)ه 6wر 6ار  q$هف = Q 5دﯾ> ' $ﺳ Mﺤ   q
ﺤ اازه'  ,ه  Vاﺳ.(%
^ -اLب  ﯾ اب ه  E$ار و  ﯾ اب & E$ Iاره.
 -aاLب ر' 5ابه ﯾ D 5ر R$د /و ﺣ & %دادن نه
 5ﺳ  %8ﯾ اب ه  E$ار و  ﯾ اب & E$ Iاره D 5ر
R$د/
   -iاز اﯾ  5Eاﺣw s Iﯾ ر ) $ 5اد  E$ (iار  ,دﯾ و
ابه ه 8ا  ,دﯾ  ،ﯾ اب & E$ Iاره &6 5ار  q$هف
ن = & 8ﯾ 6ار را دارد  5ان اب ﯾ اLب 'د.
در اﯾ 6 ،56دﯾ  ' 5 %Bح زﯾ در ' 5/ , 7ها:
 c2=٢, wmin= ٠/^, wmax= ٠/٩, m=٢aو N= ٨٠, i=٢٠٠, c1
X=%١a-%^a, Y=%١^-%٢a
 -۶ﯾ vزﯾ\ه 8
7 5ر  رﺳ &راﯾ روش V1د $ ^ ،ا #ر$ر   Dاﺣه
 fLاLب 'ه و 1ﺳ`  #& /ن  اﺳ ده از دﺳه
 DIRANA-OMICRONاازه'  ,ه اﺳ .%ﺳ 0eﯾv
روش ﺤودهه  #& /و روش V1د $ﺤI
اازه   ,دو ِ
 ,دﯾه و 1را ه ﺳ G#ﯾ ,  $ 6دﯾه اﺳRLV .%ت
 $ا #ر$ره ا KFD Lول ).' (١
"ول  ZX  :١ت اﺴر ره  رد ز ﯾ[

م
 $ا #ر$ر

ﺳل ﺳ%3

١٣٨٠

١٣٨٧

١٣٨i

١٣٧a

 ا 6ﯾ= 5#ان $ﺳ Mﺤه   qلﺳز 'ه  ،ﺤ
اازه'  ,ه از دو  q$زﯾ اﺳ ده 'د:
 -١ر  T3 KTرﯾ:[٢^] ٧8
m

در ﺣ  ،& %اﺣ$ Iﺤ Iﺤ و 1  $را ه ﯾ6
 $ا #ر$ر را $ان Q 5رت زﯾ ن & د:
ر Zp& %Dﯾ،6
 -١اLب wﯾ ) (Nر' 5از ابه 'I
ِ
 %هاﯾ %رو X ،pو D 5 Yر R$د./
 IEV$ -٢ﺤ   qه &ام از ر' 5ابه.

Objective Function

$ان MVA-

٢/a
٠/^-i/٣

٠/٢a
٠/aa-٢٠

١i٠
i٣-٢٣٠

٩٠
i٣-٢٣٠

وژ KV-

= O_F

& 5در ن q$ :O_F :هف1 :tanδ1 ،ﺳ` دا Eﯾ> ﯾ  kﯾM
 $ت ﯾ 6اازه'  ,ه1 :tanδ2 ،ﺳ` دا Eﯾ> ﯾ  kﯾM
 $ت ﯾ q  6لﺳز 'ه و  $ :mاد 6ط اازه'  ,ه
ِ
'.

T1

T2

T3

T4

)^(١

) ∑ i =1 (log10 tanδ1 ( fi ) − log10 (tanδ 2 ( fi
= ASLE
m

 k -٢ﯾ Mه:[٢^] ٨#F8
)(١a

*
*
) ∑ im=1 tan δ 1 ( fi ).(tan δ 2 ( fi
*
2
*
2
]) ∑ im=1 [tanδ 1 ( fi )] .[(tan δ 2 ( fi

= CC

Absolute Sum of Logarithmic Error
Correlation Coefficient

6
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"ول   -٣ﯾ AB4 Jو = @ 7را ه  اﺴر

*
& 5در را tanδ 1*( fi) ،(١a) 5Tو )F tanδ 2 (fiرتا از:

) ∑i =1 tanδ1( fi

1
m

tanδ*1 ( fi ) = tanδ1 ( fi ) −

)∑i=1 (tanδ 2 ( fi

1
m

tanδ*2 ( fi ) = (tanδ 2 ( fi) −

m

)(١i

)(١٧

m

 5ازا $ﺳ V Mﺤ    qﺤ اازه'  ,ه6 ،ار
 5 ASLEﺳ Q %8و 6ار  5 CCﺳ %8ﯾ> .& I
در 'IEه  i $ ٣ﺤ 1ﺳ` اازه'  ,ه ،ﺤ  q
لﺳز 'ه  5روش ﺤودهه  #& /و روش   PSOا ه
&ام از  $ا #ر$ره Vن داده 'ها .ه 8در اول a $ ٢
ﯾ vﺣ IQاز $ﺤ  Iروشه  fLورده 'ها.

ر T2

روش $ﺤI

PSO

ﺤودهه
#& /

%١.٣

^%١.

رZp& %D

٢/a ps/m
%١a

٢/i ps/m
^%١

 %هاﯾ DC %روp
X

^%١

^%١

Y

^٠/٠i٠

٠/٠٧٠٧

ASLE

٠/٩٩٨١

٠/٩٩^a

CC

1را ه ﯾK

Tan-Delta

Tan-Delta

& ? @ *4* -_ Aدا  8ﯾ Cا"ازه"& Iه و **4ه   Gﻄ '6
ﯾ ' ( Eا اﺴر ر T3

& ? @ *4* -٣ Aدا  8ﯾ Cا"ازه"& Iه و **4ه   Gﻄ '6
ﯾ ' ( Eا اﺴر ر T1

"ول ^  -ﯾ AB4 Jو = @ 7را ه  اﺴر
"ول   -٢ﯾ AB4 Jو = @ 7را ه  اﺴر ر T1
روش $ﺤI

PSO

ﺤودهه
#& /

%١/٢

%١/٢

رZp& %D

١/٨ ps/m

١/٧ ps/m

 %هاﯾ DC %روp

%١a
^%٢

X

٠/٠٢٩٧
٠/٩٩٧٢

PSO

ﺤودهه
#& /

%a

%a.٢

رZp& %D

٨/٢ ps/m
%١a

٧/٨ ps/m
%١a

 %هاﯾ DC %روp
X

%١a
%٢a

^%١

^%١

Y

^٠/٢١a
٠/٩٩٨٢

٠/٢^٣a
٠/٩٩٢٣

ASLE

٠/٠٢٧٨
^٠/٩٩٩

1را ه ﯾK

ر T3

روش $ﺤI
1را ه ﯾK

Y
ASLE
CC

CC

Tan-Delta

& ? @ *4* -` Aدا  8ﯾ Cا"ازه"& Iه و **4ه   Gﻄ '6
ﯾ ' ( Eا اﺴر ر T4

& ? @ *4* -^ Aدا  8ﯾ Cا"ازه"& Iه و **4ه   Gﻄ '6
ﯾ ' ( Eا اﺴر ر T2
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ﭼﮑﯿﺪه — در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻗﺪرت ،رﺷﺪ ﻣﺼﺮف ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ

ﮔﺴﺘﺮش ﺷﺒﮑﻪ در ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ از ﯾﮏ ﺳﻮ و رﺷﺪ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺑﺎر و ﻧﯿﺎز ﻣﺼﺮف در

ﺑﺎ ﺑﺎرﻫﺎی ﺣﺴﺎس ،ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ از ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای،

ﺷﺒﮑﻪ ﻋﻠﯽاﻟﺨﺼﻮص در ﮐﻼن ﺷﻬﺮﻫﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ در

ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺒﮑﻪ ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ

ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ ،ﻣﯿﺰان اﻧﺮژی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﺸﺪه در ﺷﺒﮑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺮق ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ

دﯾﮕﺮ اﻫﻤﯿﺖ وﻗﻮع ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﻪ از ﻧﻈﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ و ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ رﯾﺴﮏ

ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ و ر ﯾﺴﮏ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﺷﺪه

ﺑﻬﺮهﺑﺮداری در ﺷﺒﮑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اوﻟﻮ ﯾﺖﺑﻨﺪی ﺗﺠﻬﯿﺰات از

اﺳﺖ .در ﺻﻮرت ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻪ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ و

ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﺮ روی ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺷﺒﮑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ

ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ روی ر ﯾﺴﮏ ﺑﻬﺮهﺑﺮدار ی ﺷﺒﮑﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺮخ ﺧﺮوج اﺿﻄﺮار ی،

ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ در ﻧﻈﺮﮔﯿﺮی ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺮه-

ﺑﺎرﮔﺬار ی ﺗﺠﻬﯿﺰات ،ﻗﻄﻊ ﺑﺎر ،اﻧﺤﺮاف وﻟﺘﺎژ و ...ﺑﺎﺷﺪ اﻣﮑﺎن اوﻟﻮ ﯾﺖ-

ﺑﺮداری و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی ﺷﺒﮑﻪ از ﺧﺮوج آن

ﺑﻨﺪی ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺎ ر ﯾﺴﮏ ﺑﺎﻻ در ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮔﺮدد .در اﯾﻦ ﺟﺎ ر ﯾﺴﮏ

ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺻﻮرت ﺗﻌﺮﯾﻒ ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ رﯾﺴﮏ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه

ﺑﻬﺮهﺑﺮدار ی ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ  ٤ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ،ر ﯾﺴﮏ ز ﯾﺎد ،ر ﯾﺴﮏ ﮐﻢ و اﯾﻤﻦ

ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﻓﻮق ،اﻣﮑﺎن دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮارﮔﯿﺮی

ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ،اوﻟﻮ ﯾﺖﺑﻨﺪی ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺗﺠﻬﯿﺰات ،ﺗﻐﯿﯿﺮ آراﯾﺶ ﺷﺒﮑﻪ و

ﺗﺠﻬﯿﺰ در ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯿﻪ ر ﯾﺴﮏ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮﺟﻮد ،اﻣﮑﺎن

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در اﯾﻦ

اوﻟﻮ ﯾﺖﺑﻨﺪی و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎر اﺻﻼﺣﯽ در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻮارد ﻣﯿﺴﺮ ﮔﺮدﯾﺪه

ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ رﯾﺴﮏ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و

اﺳﺖ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮ روی ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﺒﮑﻪ ﻓﻮق ﺗﻮز ﯾﻊ
ﺧﺮاﺳﺎن ﭘﯿﺎدهﺳﺎز ی ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺳﭙﺲ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﺒﮑﻪ ﻓﻮق ﺗﻮزﯾﻊ ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪه
اﺳﺖ .رﯾﺴﮏ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ  ٤ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺤﺮاﻧﯽ،
رﯾﺴﮏ زﯾﺎد ،رﯾﺴﮏ ﮐﻢ و اﯾﻤﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

واژهﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی — ﺷﺎﺧﺺ ر ﯾﺴﮏ ﺑﻬﺮهﺑﺮدار ی؛ ﻧﺮخ ﺧﺮوج

اوﻟﻮ ﯾﺖﺑﻨﺪی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ،ﻧﺎﺣﯿﻪ رﯾﺴﮏ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺗﺠﻬﯿﺰات

اﺿﻄﺮار ی؛ ﺑﺎرﮔﺬار ی ﺗﺠﻬﯿﺰات؛ اﻧﺤﺮاف وﻟﺘﺎژ؛ ﻗﻄﻊ ﺑﺎر؛ اوﻟﻮ ﯾﺖﺑﻨﺪی

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ،اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر ﯾﺰی ﺗﻮﺳﻌﻪ

اﺻﻼﺣﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای آﯾﻨﺪه ،ﺗﻐﯿﯿﺮ آراﯾﺶ ﺷﺒﮑﻪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ در
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

 .1ﻣﻘﺪﻣﻪ

و ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد.

در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻗﺪرت ،اﺣﺘﻤﺎل از دﺳﺖ دادن ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺒﮑﻪ در

 .2ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ارز ﯾﺎﺑﯽ ر ﯾﺴﮏ ﺑﻬﺮهﺑﺮدار ی

ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺣﻮادث وﺟﻮد دارد .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
آزادﺳﺎزی ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ،ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎﻓﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق و ﻏﯿﺮه،

رﯾﺴﮏ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد

اﻣﮑﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺎﻻ و ﻏﯿﺮ ﺳﻮدآور را در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل و ﻓﻮق ﺗﻮزﯾﻊ از

اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺟﻮی و ...ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.

ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﺷﺒﮑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل و ﻓﻮق ﺗﻮزﯾﻊ ﻗﺪرت ﺑﻪ ﺳﻤﺖ

ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ،ﺷﯿﻮهی ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺎر ﺑﯿﻦ ﺧﻄﻮط ﺷﺒﮑﻪ

اﺷﺒﺎع ﺷﺪن و ﺗﺮاﮐﻢ ﺧﻄﻮط ﭘﯿﺶ ﻣﯽروﻧﺪ .در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻗﺪرت ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی

اﺳﺖ ] .[١ﺑﻬﺮهﺑﺮدار در ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪی ﻗﺪرت ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ

اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻮان در اﺛﺮ ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ ،اﺣﺘﻤﺎل ﮔﺴﺘﺮش ﺣﺎدﺛﻪ و ﯾﺎ ﻗﻄﻊ ﻣﯿﺰان ﺑﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ

ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﺧﻄﻮط و ...ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ رﯾﺴﮏ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺷﺒﮑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ از دﺳﺖ دادن ﯾﮑﯽ از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

© ،۱۳۹۴اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

۱۵۵

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی رﯾﺴﮏ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺷﺒﮑﻪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

از آن رﯾﺴﮏ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻄﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎر ﺧﻂ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺷﮑﻞ )(۲

اﻧﺮژی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﺸﺪه ) ،(EENSاﻣﯿﺪ رﯾﺎﺿﯽ از دﺳﺖ دادن ﺑﺎر ) (LOLEو ...ﺑﺎ

ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﯿﯿﺮات رﯾﺴﮏ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﺻﺪ ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﺧﻄﻮط ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺷﺎﺧﺺ رﯾﺴﮏ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ
ً
ﺷﺒﮑﻪ ،در ﻃﻮل ﻣﺪﺗﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ،رﯾﺴﮏ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ-
ﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﺪف ﺷﺎﺧﺺ رﯾﺴﮏ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ وﺿﻌﯿﺖ
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺖ ] ٢و .[٣
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻗﻄﻌﯽ و اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺷﮑﻞ  :۲راﺑﻄﻪی ﺑﯿﻦ درﺻﺪ ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﺧﻂ و ر ﯾﺴﮏ ﺑﻬﺮهﺑﺮدار ی ][۸

اﻣﺮوزه اﮐﺜﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖﻫﺎی

در ] [٩ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻤﯽ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ رﯾﺴﮏ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﮐﻞ

ﻓﺮاوان ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﮐﻪ دارای ﻋﻠﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده از

ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎر ﺧﻄﻮط و اﻧﺤﺮاف

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻗﻄﻌﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ آﮔﺎﻫﯽ

وﻟﺘﺎژ ﺑﺎسﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻢزﻣﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﮏ ﻋﺪد

از ﺳﻄﺢ اﻣﻨﯿﺖ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن در ﺷﺒﮑﻪ را ﺑﺪﻫﺪ ].[٤

ﮐﻤﯽ ﺑﻪ رﯾﺴﮏ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﮐﻞ ﺷﺒﮑﻪ اﻧﺘﻘﺎل و ﻓﻮق ﺗﻮزﯾﻊ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه

در ] [٥ﻣﺪل ﺧﺮوج ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و ﺑﻪ

اﺳﺖ .ﺷﺎﺧﺺ اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻮده و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﺪازهی آن ﺑﺪون در

ﺻﻮرت ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎ زﻣﺎن اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪهی

ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮای ﭼﻪ ﺷﺒﮑﻪای و ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه
ً
اﺳﺖ ،اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺻﺮﻓﺎ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺷﺪت

ﺗﻐﯿﯿﺮات آب و ﻫﻮاﯾﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻋﺪم دﺳﺘﺮسﭘﺬﯾﺮی

رﯾﺴﮏ ﮐﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﭘﺲ از وﻗﻮع ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻟﺤﻈﻪای و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن  N-kﮐﻪ ﻣﺎﮐﺰ ﯾﻤﻢ ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ

ﺷﺎﺧﺺ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ] [٦ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺷﺎﺧﺺ اﻧﺤﺮاف وﻟﺘﺎژ از

رﯾﺴﮏ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﺮد ،اﺟﺮا ﺷﻮد .و اﯾﻦ ﺳﻄﺢ رﯾﺴﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﻘﺪار

وﻟﺘﺎژ ﻧﺎﻣﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺤﺮاف وﻟﺘﺎژ در ﯾﮏ

ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺎﺻﻠﻀﺮب اﺣﺘﻤﺎل ﺣﺎدﺛﻪ در ﻣﻘﺪار ﺗﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﻄﻊ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ

ﮔﺮه از ﯾﮏ آﺳﺘﺎﻧﻪی ﻣﺸﺨﺺ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﯾﺴﮏ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد

ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺮﺟﻊ دﯾﺎﮔﺮام اﺣﺘﻤﺎل ﺣﻮادث را ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻧﺎﺣﯿﻪی ﻣﺠﺰا

و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻘﺪار ﮐﻞ اﯾﻦ رﯾﺴﮏ در ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.

ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ]: [١٠

ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی از ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺪت رﯾﺴﮏ در ] [۷اراﺋﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ) (۱ﻧﺸﺎن داده



ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﺧﻂ زﯾﺮ  %۱۰۰ﻣﻘﺪار ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﻧﺎﺣﯿﻪی رﯾﺴﮏ ﮐﻪ در آن ﺑﻬﺮهﺑﺮدار ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ ﻃﺮحﻫﺎی
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد

ﺷﺪت رﯾﺴﮏ ،ﺻﻔﺮ و ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﺑﯿﺶ از ﻣﻘﺪار ﻧﺎﻣﯽ ﮔﺮدد ﻣﯿﺰان



ﻧﺎﺣﯿﻪی ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

رﯾﺴﮏ  ۱ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.



ﻧﺎﺣﯿﻪی رﯾﺴﮏﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل



ﻧﺎﺣﯿﻪی رﯾﺴﮏﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

ﺷﮑﻞ  :۱راﺑﻄﻪی ﺑﯿﻦ درﺻﺪ ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﺧﻂ و ر ﯾﺴﮏ ﺑﻬﺮهﺑﺮدار ی ][۷

با ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺪت رﯾﺴﮏ در ] [۷ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ دو ﻣﻘﺪاری ﺑﻮده ﻟﺬا
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺎنﮔﺮ ﺷﺪت رﯾﺴﮏ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﺎﺷﺪ .در ] [۸ﻧﻮع
ﺷﮑﻞ  :۳ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﻧﻮاﺣﯽ ر ﯾﺴﮏ ﺑﻬﺮهﺑﺮدار ی ][۱۰

دﯾﮕﺮی از ﺗﺎﺑﻊ رﯾﺴﮏ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎر اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ،ﺧﻄﻮﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﺎر آنﻫﺎ
ﮐﻤﺘﺮ از  %۹۰ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺎﻣﯽ ﺧﻂ اﺳﺖ ،رﯾﺴﮏ ﺻﻔﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﺲ

۱۵۶

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﺑﺪون ﺧﺮاﺑﯽ و ﺑﻪ درﺳﺘﯽ

ﺑﺮ اﺛﺮ ﺧﺮوج ﯾﮏ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ وﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺎﻧﻮر ﺷﺒﮑﻪ

ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﺑﺪون رﯾﺴﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﺗﻮزﯾﻊ ،اﻣﮑﺎن ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﺑﯿﺶ از ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺎ زﻣﺎن ﻣﺤﺪود از ﯾﮏ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر

ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ رﯾﺴﮏ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ،ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖﻫﺎ و رﻓﺘﺎر

ﻗﺪرت ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ،ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ و ...ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﺬا ﺑﻪ ﺟﻬﺖ

اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ رﻓﺘﺎر و ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ در ﺧﺮاﺑﯽ،

ﺳﺎدهﺳﺎزی و ﻋﺪم وﺟﻮد ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻮق ،ﺑﺎرﮔﺬاری ﺑﯿﺶ از  %١٠٠ﻣﻘﺪار

ﺧﻄﺎ در ﺗﺠﻬﯿﺰات ،ﺣﻮادث اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﺑﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺮه-

ﻧﺎﻣﯽ ﻫﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻄﻊ ﺑﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿﺰان ﺑﺎر

ﺑﺮداری ﺷﺒﮑﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻟﺬا ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻤﯽ ﮐﺎرا

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﺸﺪه در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاﺑﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﭘﺴﺖﻫﺎی

ﺑﺮای رﯾﺴﮏ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺣﻮادث ،ﺧﺮاﺑﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻧﯿﺰ

ﺷﻌﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺧﻂ ﺗﮏ ﻣﺪاره ،در ﺻﻮرت ﻗﻄﻊ ﺧﻂ ﺗﻐﺬﯾﻪی ﭘﺴﺖ ،ﮐﻞ ﺑﺎر ﭘﺴﺖ ﺑﻪ

ﺷﺪت ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آنﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ] ١١و .[١٢

ﻋﻨﻮان  LOLدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮم ﺗﻌﺪاد ﭘﺴﺖﻫﺎی ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف
وﻟﺘﺎژ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ،در ﺣﺎﻟﺖ وﻗﻮع ﺧﻄﺎ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.

.3ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﺷﺎﺧﺺ
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در ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﺷﺒﮑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ،ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ،
ﺗﻨﻈﯿﻢ وﻟﺘﺎژ ،ﻣﯿﺰان ﺑﺎرﮔﺬاری ﺗﺠﻬﯿﺰات و ...ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارﻧﺪ ،ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی

ﮐﻪ در آن:

ﻫﺮ ﮐﺪام اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد .اﻣﺎ از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن وﻗﻮع

 :nﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺗﺠﻬﯿﺰات در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﻔﻆ ﭘﺎﯾﺪاری ﺷﺒﮑﻪ و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن آن ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی

 :mﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺑﺎسﻫﺎ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا در ﻧﻈﺮﮔﯿﺮی ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق در آن زﻣﺎن ﺿﺮوری ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.

 :SEVﺷﮑﻞ )(٤

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در زﻣﺎن وﻗﻮع ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪ ،ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ

 LOLراﺑﻄﻪ )(٢

ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎرﮔﺬاری ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﯾﺎ در ﻣﺤﺪوده ﻗﺮار دادن وﻟﺘﺎژ ﮐﻠﯿﻪ

 Pjﺗﻮان ﻧﺎﻣﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰ

ﭘﺴﺖﻫﺎ دارای اوﻟﻮ ﯾﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 :kﺷﮑﻞ )(٥
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 .3,1ﻓﺮﻣﻮلﺑﻨﺪی ﺷﺎﺧﺺ
در ﺷﺒﮑﻪ ﻓﻮق ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﺪه ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ روی رﯾﺴﮏ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری
ﺷﺒﮑﻪ در اﺛﺮ وﻗﻮع ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪ ،ﻣﯿﺰان ﺑﺎرﮔﺬاری ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺮوج
ﯾﮏ ﺗﺠﻬﯿﺰ ،اﻧﺤﺮاف وﻟﺘﺎژ ﭘﺴﺖﻫﺎی ﻫﻢ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﯿﺰان ﺑﺎر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﺸﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺧﺮوج آن ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺳﻌﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻮرد ﻓﻮق در ﺷﺎﺧﺺ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد .ﻟﺬا ﺑﺮای در

ﺷﮑﻞ  :۴راﺑﻄﻪی ﺑﯿﻦ درﺻﺪ ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﺗﺠﻬﯿﺰ و ر ﯾﺴﮏ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری

ﻧﻈﺮﮔﯿﺮی ﻋﻮاﻣﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺗﺎﺑﻊ ﭼﻨﺪ ﻫﺪﻓﻪ راﺑﻄﻪ ) (١ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در
آن ﻋﻼوه ﺑﺮ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺮخ ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاری ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺒﮑﻪ ،در ﺟﻤﻠﻪ اول ﺗﻌﺪاد

)(۲

ﭘﺴﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎرﮔﺬاری آنﻫﺎ در اﺛﺮ ﺧﺮوج آن ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺑﯿﺶ از  %٨٠ﺑﺎر ﻧﺎﻣﯽ

loading j  1
loading j  1

ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺎرﮔﺬاری

  (loading j  1) Pj
 i  j
LOL  
Pbase

0

Pbase  1000MW

ﺑﺎﻻی  %١٠٠ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺒﮑﻪ و
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﺑﺎر ﮔﺮدد ﻟﺬا ﺑﺮای ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺣﺎﻟﺖ
ﺑﺎرﮔﺬاری ﺑﺎﻻی  %١٠٠ﺗﺠﻬﯿﺰات ،در ﺟﻤﻠﻪ دوم ﻣﯿﺰان ﺑﺎرﮔﺬاری ﺑﯿﺶ از
 %١٠٠ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ از ﻣﯿﺰان ﺑﺎر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﺸﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ً
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﺨﻤﯿﻦ اﺑﺘﺪاﯾﯽ از
اﻣﮑﺎن ﻗﻄﻊ ﺑﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﺸﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﺣﺎﻟﺖ واﻗﻌﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ً
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ .از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دﻗﯿﻖ ﻣﯿﺰان ﺑﺎر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﺸﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢ

۱۵۷

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

ﺷﮑﻞ  :۵راﺑﻄﻪی ﺑﯿﻦ درﺻﺪ اﻧﺤﺮاف وﻟﺘﺎژ و ر ﯾﺴﮏ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری

 .3,2ﺿﺮاﯾﺐ وزﻧﯽ
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ) (١ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﻼت ﺷﺎﺧﺺ

۴

ﺟﻨﻮب ﺧﺮاﺳﺎن

۴

ﺷﺎﺧﺺ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ روی ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮاﺳﺎن ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮﯾﻮﻧﯿﺖ ﺑﯿﺎن ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ و ﻟﺬا ﮐﻞ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺪون واﺣﺪ

ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮاﺳﺎن دارای  ٤ﭘﺴﺖ اﻧﺘﻘﺎل  ٤٠٠ﮐﯿﻠﻮوﻟﺖ و ٣٣

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺟﻤﻼت ﺷﺎﺧﺺ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ

ﭘﺴﺖ ﻓﻮق ﺗﻮزﯾﻊ  ١٣٢ﮐﯿﻠﻮوﻟﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد

ﺿﺮاﯾﺐ وزﻧﯽ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮدار

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺴﺖﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺮخ ﺧﺮوج ﺗﺠﻬﯿﺰات و ...اﯾﻦ ﻣﻮارد

ﺳﯿﺴﺘﻢ ،اﯾﻦ ﺿﺮاﯾﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش  AHPو ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از

در ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی اﯾﺪهآل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﮐﺰ دﯾﺴﭙﺎﭼﯿﻨﮓ ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺿﺮاﯾﺐ

ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮ روی ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت زﻣﺎن ﭘﯿﮏ ﺑﺎر

وزﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺟﻤﻠﻪﻫﺎی ﺗﺎﺑﻊ ﭼﻨﺪ ﻫﺪﻓﻪ راﺑﻄﻪ ) (١ﺑﻪ

ﻣﻮرخ  ٩٣/٠٥/٠٥ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ٣٣٦٤ﻣﮕﺎوات و ﺗﻮﻟﯿﺪ  ٣٧٨٩ﻣﮕﺎوات ﺻﻮرت

ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
)(۳

۳

ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮاﺳﺎن

۴

ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ].[١٤

w1  0.5813 , w2  0.3016 , w3  0.1171

ﻧﺮخ ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاری ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت  ٧ﺳﺎﻟﻪ ورود

در ﻧﺘﯿﺠﻪ راﺑﻄﻪ ) (١ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ:

و ﺧﺮوج ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﺮوج ﺧﻮدﮐﺎر و اﺿﻄﺮاری ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﮔﺰارش
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ورود و ﺧﺮوج ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺮﮐﺰ دﯾﺴﭙﺎﭼﯿﻨﮓ ﺷﻤﺎل ﺷﺮق اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ
].[١٥

 .3,3ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

.4اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در ﺷﺒﮑﻪ واﻗﻌﯽ

اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﻮق ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺷﺒﮑﻪ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺒﮑﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ آنﻫﺎ ﯾﮑﺴﺎن

ﻓﻮق ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺧﺮاﺳﺎن دارای ﺑﯿﺶ از  ١٥٠ﭘﺴﺖ ﻓﻮق ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺧﺮوج ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ

و اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ] .[١٣ﻟﺬا ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺷﺒﮑﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﭘﺴﺖ-

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺮخ ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاری ﯾﮏ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺻﻔﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ

ﻫﺎ و ﯾﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺗﺠﻬﯿﺰات در ﻣﺨﺮج ﺟﻤﻼت ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ،ﺑﺎﻋﺚ

ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ) (٤ﻣﯿﺰان ﮐﻤﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺻﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در

ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪن اﯾﻦ ﮐﺴﺮﻫﺎ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ.

ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺮخ ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاری ﺧﻂ  TjSj1در دوره  ٧ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻮرد

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﻄﺢ وﻟﺘﺎژ ﻓﻮق ﺗﻮزﯾﻊ ﺻﻮرت
ً
ً
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﺮوج ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺻﺮﻓﺎ در ﻧﺎﺣﯿﻪای ﮐﻪ آن ﺗﺠﻬﯿﺰ واﻗﻊ

ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺳﺎﯾﺖ دﯾﺴﭙﺎﭼﯿﻨﮓ ﺻﻔﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه
اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺧﺮوج اﯾﻦ ﺧﻂ ،ﻧﻤﺎﯾﺎنﮔﺮ اﻫﻤﯿﺖ آن ﻣﯽ-

ﺷﺪه اﺳﺖ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺧﺮوج ﯾﮑﯽ از ﺧﻄﻮط ﯾﺎ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎی

ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﺒﮑﻪ ﻓﻮق ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﻨﻮب ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮ روی وﻟﺘﺎژ ﭘﺴﺖﻫﺎی ﻓﻮق
ﺗﻮزﯾﻊ ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﻮق

 .4,1اﺻﻼح ﺷﺎﺧﺺ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺗﻮزﯾﻊ ﺧﺮاﺳﺎن ،در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ  ٤ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق ،ﺻﻔﺮ ﺑﻮدن ﻧﺮخ ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاری در ﯾﮏ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ،

ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻣﺸﻬﺪ ،ﺷﻤﺎل ﺧﺮاﺳﺎن ،ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮاﺳﺎن و ﺟﻨﻮب ﺧﺮاﺳﺎن ﮐﻪ در ﻫﺮ

ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻋﺪم اﺣﺘﻤﺎل ﺧﺮوج ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻮادث آﺗﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬا در

ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﺴﺖﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺷﺒﮑﻪ ﻓﻮق ﺗﻮزﯾﻊ در ﺟﺪول ) (١آورده ﺷﺪه
ً
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺒﮑﻪ و ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮ روی ﺷﺒﮑﻪ واﻗﻌﯽ ،ﻧﺮخ ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاری ﺣﺬف
ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﺮخ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﯾﮕﺮی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻟﺬا در

ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺷﺒﮑﻪ واﻗﻌﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ راﺑﻄﻪ ) (٤ﺑﻪ ﺻﻮرت راﺑﻄﻪ ) (٥ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدد.

ﺟﺪول  -۱ﻧﺎﺣﯿﻪﺑﻨﺪی ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن
ردﯾﻒ

ﻧﺎﺣﯿﻪ

ﺗﻌﺪاد ﭘﺴﺖﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل  ۴۰۰ﮐﯿﻠﻮوﻟﺖ

۱

ﻣﺸﻬﺪ

۳

۲

ﺷﻤﺎل ﺧﺮاﺳﺎن

۳

)(۵

۱۵۸

  SEV
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n
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ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

 .4,2در ﻧﻈﺮﮔﯿﺮ ی ﻧﺮخ ﺧﺮوج اﺿﻄﺮار ی ﺗﺠﻬﯿﺰات

ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎ( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ در ﺷﮑﻞ ) (٧آورده ﺷﺪه
اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ) (٥ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻫﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی رﯾﺴﮏ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺮوج آن ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﯽ-

0.9

ﺑﺎﺷﺪ.

0.8

0.7

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ رﯾﺴﮏ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺷﺒﮑﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺮوج ﻫﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس

0.6

اﺣﺘﻤﺎل ﺧﺮوج آن ﺗﺠﻬﯿﺰ در ﺳﺎل ﯾﺎ ﻧﺮخ ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاری آن ،در ﯾﮏ ﻣﻨﺤﻨﯽ

0.5

رﯾﺴﮏ زﯾﺎد
رﯾﺴﮏ ﮐﻢ

ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮔﺮدد و اﯾﻦ ﻣﻨﺤﻨﯽ دارای ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ:

0.4

ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﯾﻤﻦ
0.3

ﻧﺎﺣﯿﻪی ﭘﯿﺶآﻣﺪﻫﺎی ﺑﺤﺮاﻧﯽ

0.2

ﻧﺎﺣﯿﻪی ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ رﯾﺴﮏ زﯾﺎد

0.1

0
5

ﻧﺎﺣﯿﻪی ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ رﯾﺴﮏ ﮐﻢ

4.5

4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0

ﻧﺮخ ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاري

ﻧﺎﺣﯿﻪی ﺑﻬﺮهﺑﺮداری اﯾﻤﻦ ﺷﺒﮑﻪ

ﺷﮑﻞ  :۷ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮ روی ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ اراﺋﻪ ﺷﺪه و ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻮاﺣﯽ رﯾﺴﮏ

آنﮔﺎه در ﺻﻮرت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪ و ﻣﺮز رﯾﺴﮏ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺷﺒﮑﻪ ،اﻣﮑﺎن دﺳﺘﻪ-

ﺷﺒﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮان راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮون رﻓﺖ از ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺣﺎﻻت را ﺑﻪ

ﺑﻨﺪی و اوﻟﻮ ﯾﺖﺑﻨﺪی ﺣﻮادث ﯾﺎ ﺧﺮوج ﺗﺠﻬﯿﺰات وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ

ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد.

ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن و ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ذی رﺑﻂ ﺣﺪ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ

ً
در ﺻﻮرت ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﺗﺠﻬﯿﺰ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻗﺮﻣﺰ ،ﺻﺮﻓﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻨﺤﻨﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﮑﻞ )(٦
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﻧﻮاﺣﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ رﻧﮓﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ ،ﻧﺎرﻧﺠﯽ،

راﻫﮑﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮون رﻓﺖ از ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﭘﺴﺖ

زرد و ﺳﺒﺰ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﻧﺪ.

 Tbﺗﺮاﻧﺲﻫﺎی ﻗﺪرت دارای ﺑﺎرﮔﺬاری ﺣﺪود  %٨٠در وﺿﻌﯿﺖ ﻋﺎدی ﺷﺒﮑﻪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری و ﺧﺮوج ﯾﮏ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ،ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎرﮔﺬاری
ً
ﺑﺎﻻی ﺗﺮاﻧﺲ دﯾﮕﺮ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﺑﺎر اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن
ﻣﺎﻧﻮر ﺑﺨﺶ ﮐﻤﯽ از ﺑﺎر ﺑﺮ روی ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺴﺖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد دارد ،ﻣﯿﺰان ﻗﻄﻊ
ﺑﺎر ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﺎر در ﺳﺎلﻫﺎی آﺗﯽ ،راﻫﮑﺎر
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ رﯾﺴﮏ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ،اﺣﺪاث ﭘﺴﺖ ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و
ﻣﺎﻧﻮر ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺎر اﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﺑﺮ روی آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در ﺻﻮرت ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﺗﺠﻬﯿﺰ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻧﺎرﻧﺠﯽ ،در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ
آراﯾﺶ ﺷﺒﮑﻪ و ﯾﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﯾﮋه در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﮑﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت اﺻﻼح وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮔﺮدد.

ﺷﮑﻞ  :۶ﺷﺎﺧﺺ ر ﯾﺴﮏ ﺑﻬﺮهﺑﺮدار ی ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺮخ ﺧﺮوج اﺿﻄﺮار ی ﻫﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰ

در ﺻﻮرت ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﺗﺠﻬﯿﺰ در ﻧﺎﺣﯿﻪ زرد ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ

.5ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی

ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت و ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺮ روی ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ،اﻣﮑﺎن رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮏ ﺣﺎدﺛﻪای ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺨﺶ ﺑﺎر در ﻧﺮماﻓﺰار

وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﻣﺪار آوردن اﺗﻮرﯾﮑﻠﻮزر ) (ARدر ﭘﺴﺖﻫﺎی T-

 ،DIgSILENTﻣﯿﺰان ﺑﺎرﮔﺬاری ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺮ اﺛﺮ ﺧﺮوج ﯾﮏ ﺗﺠﻬﯿﺰ

 offﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﯿﺮی ﺷﺮاﯾﻂ و اﻟﺰاﻣﺎت ﻓﻨﯽ ،اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻄﻊ ﺑﺎر در ﺷﺒﮑﻪ را ﺑﺮ اﺛﺮ

ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزیﻫﺎی ﻻزم ،ﺷﺎﺧﺺ

وﻗﻮع اﺗﺼﺎﻟﯽ ﮔﺬرا ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ً
راﻫﮑﺎرﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻓﻮق ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی دارد و ﻫﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ

ﺧﺎص و ﻣﯿﺰان اﻓﺖ وﻟﺘﺎژ و ﯾﺎ اﺿﺎﻓﻪ وﻟﺘﺎژ ﭘﺴﺖﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺧﺮوج آن
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺒﮑﻪ ﻓﻮق ﺗﻮزﯾﻊ )ﺧﻄﻮط و

ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﯿﻖﺗﺮ و در ﻧﻈﺮﮔﯿﺮی ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻮاﻧﺐ اﻣﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

۱۵۹

ﺷﺎﺧﺺ رﯾﺴﮏ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري

ﺑﺤﺮاﻧﯽ

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

.6ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی و ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮﺟﻮد ،ﺷﺎﺧﺺ اراﺋﻪ ﺷﺪه اوﻟﻮ ﯾﺖﺑﻨﺪی
ﻃﺮحﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺗﻮﺳﻌﻪ آﯾﻨﺪه را ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺳﺎزد ،اﻣﺎ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ) (٧ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ )ﺧﻂ  (TjSj1ﺑﺎ

در ﻗﺒﻞ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺎص و در ﻧﻈﺮﮔﯿﺮی

اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ رﯾﺴﮏ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه آن ﺑﯿﺶ از  ٠.٦ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ

ﮐﻠﯿﻪ ﺟﻮاﻧﺐ ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاری ﺗﺠﻬﯿﺰ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ  ٧ﺳﺎﻟﻪی ﺟﻤﻊآوری داده-
ﻫﺎ ﺻﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری اﯾﻤﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺣﺎل آن ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺧﺮوج اﯾﻦ ﺧﻂ ،ﺧﻂ  TjNl1ﺗﺎ  %١٠٥ﺑﺎرﮔﺬاری و  ٥ﭘﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ دارای اﻓﺖ

ﺳﭙﺎسﮔﺰار ی

روی ﺷﺎﺧﺺ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﺟﺪول ) (٢ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻧﺎﺣﯿﻪ

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ ﺧﻮد واﺟﺐ ﻣﯽداﻧﻨﺪ از ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪای
ﺧﺮاﺳﺎن در اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺳﭙﺎسﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

وﻟﺘﺎژ ﺑﯿﺶ از  %١٠ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪی ﺑﺮ اﺻﻼح ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ
ﻗﺮﻣﺰ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺮاﺟﻊ

ﺟﺪول  -۲ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮاﺳﺎن در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻗﺮﻣﺰ ر ﯾﺴﮏ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری
ردﯾﻒ

ﻧﺎم ﺗﺠﻬﯿﺰ

ﻣﻘﺪار
ﺷﺎﺧﺺ

ﻧﺮخ ﺧﺮوج
اﺿﻄﺮار ی در ﺳﺎل

۱

ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر  T1ﭘﺴﺖ Tb

۰.۷۶۸

۰.۶۷

۲

ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر  T2ﭘﺴﺖ Tb

۰.۷۶۸

۰.۳۳

۳

ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر  T1ﭘﺴﺖ Km

۰.۶۵۹

۰.۵

۴

ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر  T2ﭘﺴﺖ Km

۰.۶۵۹

۰.۳۳

۵

ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر  T1ﭘﺴﺖ Kh

۰.۶۰۸

۱.۳۳

۶

ﺧﻂ TjNl1

۰.۶۳۱

۱.۵۱

۷

ﺧﻂ ThSh1

۰.۶۰۲

۰.۱۷

۸

ﺧﻂ ThSh2

۰.۶۰۲
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ﺷﺎﺧﺺ رﯾﺴﮏ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪﺑﻨﺪی
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رﯾﺴﮏ ﺷﺒﮑﻪ از دﯾﺪﮔﺎه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ذی رﺑﻂ ،اﻣﮑﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺻﺤﯿﺢﺗﺮی از

] [13ﺳﺎﯾﺖ آﻣﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺧﺮاﺳﺎن

ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای ﺷﺒﮑﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻣﺎ ﺻﺮف اﺗﮑﺎ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ در

] [14ﮔﺰارش ﭘﯿﮏ ﺷﺒﮑﻪ ،ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺧﺮاﺳﺎن ،ﮔﺰارﺷﺎت اﻣﻮر

ﺧﺼﻮص ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺑﺎر

دﯾﺴﭙﺎﭼﯿﻨﮓ ،ﺳﺎل ١٣٩٣

] [15ﮔﺰارش ورود و ﺧﺮوج ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺒﮑﻪ ،ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺧﺮاﺳﺎن،

ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﻏﯿﺮه ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی

ﮔﺰارﺷﺎت اﻣﻮر دﯾﺴﭙﺎﭼﯿﻨﮓ ،ﺳﺎل ١٣٩٣

ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮔﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

۱۶۰

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

ارزیابی احتمالی قابلیت تبادل توان در حضور نیروگاه بادی با
استفاده از روشهای مونتکارلو و LHS
2

1
2

عداد ازمذيیا ،1هشین سهضايی

دايؾگاه بیشخًذ،بیشخًذ ،ایشاوSajjadahmadnia@gmail.com ،

اعتادیاس ،دايؾگاه بیشخًذ،بیشخًذ ،ایشاوmramezani@birjand.ac.ir ،

سوػ پخؼ باس تذاوهی( ،[2])CPF1پخؼ باس هکشس( ، [3])RPF2آيالیض
زغاعیت([4] )SA3و پخؼ باس بهیًه(. [5])OPF4

چکیده -قابلیت تبادل کل بیايگز هیشاو حداکثز تىاو ايتقالی بیى
يىاحی با تىجه به قیىد سیستن قدرت است .ایى ضاخص در
بهزه بزداری ،طزاحی و باسار بزق کاربزد دارد .سیستن قدرت دارای
عدم قطعیتهای بسیاری است .يیزوگاههای تجدید پذیز که در
سالهای اخیز بسیار هىردتىجه قزارگزفتهايد طبیعتی احتماالتی
داريد .افشوده ضدو عدم قطعیت يیزوگاه تجدید پذیز به عدم
قطعیتهای هىجىد در سیستن قدرت ،ضزورت استفاده اس
روشهای بزرسی احتماالتی سیستن قدرت را افشایص هیدهد.
ضاخص قابلیت تبادل کل ()Capability Total Transfer
بستگی به پاراهتزهای هتعددی دارد که بزخی اس آوها با عدم قطعیت
همزاه هستًد .در ایى هقاله هحاسبات احتمالی قابلیت تبادل تىاو در
حضىر يیزوگاه بادی ايجامضده و به بزرسی روش  LHSپزداخته و
يحىه بزقزاری ارتباط سهايی بیى يمىيهها بیاو خىاهد ضد .در اداهه
يتایج ضبیهساسی روش هطزحضده با روش رایج بزرسی احتمالی
هىيتکارلى ،اسيظز دقت و سزعت رسیدو به جىاب هقایسه خىاهد
ضد .در ایى هقاله اس ضبکه  42باسه IEEE Reliability test
 systemبهعًىاو ضبکه آسهىو استفادهضده است.

اصآيداکه هؾخقات عیغتن با تىخه به فذم لغقیتها دائما دس زال
تغییش اعت ،همادیش هتفاوت  TTCبشای عیغتن لابلدعتشعی اعت .بشای
به دعت آوسدو لابلیت تبادل تىاو ،اص دودعته ساهزل اعتفاده هیؽىد ،که
یکی اعتفاده اص سوػهای لغقی ] [6و دیگشی اعتفاده اص سوػهای
ازتمالی] [7اعت.
سوػهای لغقی با دس يؾش گشفتى ؽشایظ هختلف عیغتن(ؽاهل
وضقیت خغىط ،ژيشاتىسها ،باس و يیشوگاههای تدذیذ پزیش) دسيهایت
کمتشیى همذاس هساعبهؽذه بشای TTCسا دس يؾش هیگیشد .اها سوػهای
ازتمالی به همادیش هساعبهؽذه  TTCدس ؽشایظ هختلف بهشهبشداسی تىخه
کشده و فالوه بش فشاهن يمىدو تغییشات ازتمالی  TTCدسيهایت با تىخه
بهکل همادیش هساعبهؽذه TTC ،سا تقییى هیکًذ ATC .به هیضاو تىاو
ايتمالی دس دعتشط بشای فقالیتهای التقادی گىیًذ که اص سابغه صیش
لابلهساعبه اعت:

کلمات کلیدی– بررسی احتمالی سیستم قدرت ،مونتکارلو ،
نیروگاه بادی  ،روش LHS

()1

وCBM

که دس سابغه باال  TRMزاؽیه لابلیت اعمیًاو ايتمال
زاؽیه هفیذ ؽشفیت اعت .بشای هساعبه TRMو CBMساهزلهای
هتفاوتی دس هماالت رکشؽذه اعت .هماوعىس که دس فشهىل( )1هؾاهذه
هیؽىد ههنتشیى بخؼ بشای هساعبه  ATCبه دعت آوسدو لابلیت تبادل
کل اعت .ههنتشیى گام بشای هساعبه  ATCبه دعت آوسدو لابلیت تبادل
کل اعت که دس ایى هماله به آو پشداختهؽذه اعت.

 -1همذهه
با گغتشػ عیغتنهای بشق و هغشذؽذو بسث تدذیذ عاختاس ؽبکه
لذست ،هیضاو تىاو ايتمالی اص خغىط به یک يگشايی بغیاس ههن بشای
بهشهبشداساو و عشازاو ؽبکه تبذیلؽذه اعت .لابلیت تبادل تىاو
کل( )TTCبه زذاکثش هیضاو تىاو ايتمالی هیاو دو يازیه ،دس ؽشایغی که
اهًیت عیغتن زفؼ ؽىد اؽاسه هیکًذ[1].
لابلیت تبادل کل به پاساهتشهای هتقذدی چىو عاختاس عیغتن تىلیذ
وابغته اعت .بشای هش عیغتن هؾخـ لابلیت تبادل کل با اعتفاده اص
چهاس سوػ صیش لابلهساعبه اعت.سوػهای هىسداعتفاده فباستايذ اص
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Continuous power flow
Repeat power flow
3
Sensitive Analysis
4
Optimal power flow
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اعت .دس ایى هماله اص سوػ پخؼ باس بهیًه بشای هساعبات پخؼ باس و به
دعت آوسدو لابلیت تبادل تىاو با تىخه به عاختاس ؽبکه اعتفادهؽذه اعت.
و همچًیى سوػ  LHSبا دس يؾش گشفتى استباط صهايی هیاو الماوها هىسد
اعتفاده لشاس گشفته اعت که اص دلت باالیی بشای هساعبات بشخىسداس باؽذ.

بشای بشسعی ازتمالی لابلیت تبادل تىاو و دس يؾش گشفتى فذم لغقیت
رکشؽذه ،سوػ هىيتکاسلى یکی اص بهتشیى و سایحتشیى سوػهای
هىسداعتفاده اعت .سوػ هىيتکاسلى به دو سوػ هىيتکاسلى تشتیبی و
غیشتشتیبی دعتهبًذی هیؽىد .سوػ تشتیبی یا هماو يمىيهگیشی پیدسپی
بهخىبی استباط صهايی بیى الماوهای داسای فذم لغقیت سا زفؼ هیکًذ و
دلیل ایى اهش سفایت تشتیب صهايی دس ايتخاب يمىيهها اعت.

 -2يیشوگاه بادی
دس ایى هماله لابلیت تبادل تىاو دس زضىس يیشوگاه بادی هىسد اسصیابی
لشاس هیگیشد .بشای اسصیابی فسیر لابلیت تبادل تىاو دس زضىس يیشوگاه
بادی ابتذا بایذ سفتاس يیشوگاه بادی سا هىسدبشسعی لشاسداد.

صهاو همگشایی به خىاب دسسوػ هىيتکاسلى تشتیبی دس همایغه با
هىيتکاسلى غیش تشتیبی که هماو يمىيهگیشی تقادفی اعت ،بغیاس بیؾتش
اعت و دسيتیده هىيتکاسلى تشتیبی بشای همگشایی به خىاب يیاص به صهاو
بیؾتشی داسد .سوػهای هىيتکاسلى باوخىد هضایای فشاواو ،داسای هقایبی
چىو صهاو باالی هساعبات بهخقىؿ بشای ؽبکههای والقی هغتًذ.

هسذودیت عىختهای فغیلی و همچًیى آلىدگی صیغتهسیغی
ياؽی اص آوها بافث ؽذه که هسممیى دس عالهای اخیش تىخه صیادی به
يیشوگاههای تدذیذ پزیش کًًذ .ايشژی باد بهفًىاو سایحتشیى يیشوگاه تدذیذ
پزیش ،ايشژی پاکی اعت که هیتىايذ دس بغیاسی اص يماط هىسداعتفاده لشاس
گیشد.

پظ اص اسائه سوػ هىيتکاسلى و اعتفادههای بغیاس صیاد اص ایى سوػ
که آو سا به سایحتشیى سوػ بشسعی ازتمالی تبذیل کشده اعت ،سوػهایی
هغشذ ؽذ که با افل لشاس دادو سوػ هىيتکاسلى عقی کشديذ که بذوو
آوکه اص دلت هساعبات کاعته ؽىد عشفت ایى سوػ سا بهبىد بخؾًذ.
بههًؾىس تغهیل دس همگشایی ،سوػهای کاهؼ واسیايظ اصخمله
هتغیشهای هتضاد ،اعتفاده اص افذاد تقادفی هؾتشک ،هتغیشهای کًتشلؽذه،
يمىيهگیشی يماط ههن و يمىيهگیشی عبماتی هىسداعتفاده لشاسگشفتهايذ].[8

هیضاو تىلیذ يیشوگاه به هکاو خغشافیایی يیشوگاه بغیاس وابغته اعت.
تىلیذ خشوخی يیشوگاه بادی بهعشفت باد که عبیقتی تقادفی و وابغته به
صهاو داسد ،بغتگی داؽته و سابغهای غیشخغی با آو داسد ،که ایى سابغه
غیشخغی سا هیتىاو دس ؽکل( )1بهوضىذ هؾاهذه کشد .يیشوگاه بادی دس
عشفت  Vcinؽشوؿ بکاس کشده ،دس عشفت  Vrبه تىاو ياهی خىد سعیذه و
تىلیذ تىاو ياهی خىد سا تا  Vcoutاداهه هیدهذ.

سوػ  LHS5ادغام دو سوػ يمىيهگیشی يماط ههن و يمىيهگیشی
عبماتی اعت] . [9ایى سوػ دس عال  1979تىعظ فشدی بًام MCkay
هىسداعتفاده لشاس گشفت .چًايچه دس ایى سوػ اص چًذ هتغیش بشای
ؽبیهعاصی اعتفاده ؽىد بایذ وابغتگی بیى يمىيههای هىسد اسصیابی ،کاهؼ
یابذ که دس بشخی هماالت اص سوػ تدضیه  Choleskyاعتفادهؽذه
اعت[10].
سوػ  LHSيىفی کاهؼ واسیايظ بشای سوػ هىيتکاسلى هسغىب
هیؽىد ،بشای اعتفاده اص ایى سوػ بایذ بشای پاساهتشهایی که همشاه با فذم
لغقیت هغتًذ هًسًی تىصیـ تدمقی سا سعن ؽىد و هساعبات بش سوی آو
فىست پزیشد که ایى کاس فالوه بش صهاوبش بىدو ،زافؾه بغیاس صیادی بشای
رخیشه اعالفات يیاص داسد.

ضکل( :)1هًحًی سزعت -تىاو خزوجی يیزوگاه بادی

سوابظ هساعبه تىاو اکتیى تىلیذی سا هیتىاو دس هشخـ] [11هؾاهذه
کشد .ؽکل ( )1هیضاو تىاو اکتیى تىلیذی سا يؾاو هیدهذ که هیتىاو با ثابت
فشك کشدو ضشیب تىاو ،تىلیذی تىاو ساکتیى يیشوگاه بادی سا يیض بشای هش
يمىيه تقییى يمىد.

دس سوػ  LHSاستباط صهايی هیاو باس و عشفت باد يیشوگاه بادی
سفایت يمیؽىد که ایى اهش بافث خىاهذ ؽذ که خىاب هساعبهؽذه اص
خىاب زمیمی دوس ؽىد .بشای سفـ ایى هؾکل يیض سوؽی سا اسائه خىاهذ ؽذ
که فلیسغن اعتفاده اص يمىيهبشداسی  LHSاستباط صهايی هیاو باس و عشفت
باد يیشوگاه بادی يیض زفؼ ؽىد(.اعتفاده اص تدضیه )Cholesky

-3لابلیت تبادل تىاو
 TTCبیؾتشیى تىاو لابلايتمال بیى دو يازیه با تىخه به لیىد عیغتن
اعت .يىازی هیتىايًذ تًها  1وازذ يیشوگاهی ،هدمىفهای اص يیشوگاهها،
صیشهدمىفهای اص یک ؽبکه ویا تقذادی باط باؽذ .دس یک دعته بًذی
کلی هیتىاو يازیه هاسا به عه دعته تمغین بًذی کشد :يازیه تىلیذ
( ،)sourceيازیه هقشف ( )sinkو يازیه خاسخی (.)external

هذف اص ایى هماله هقشفی سوػهای  LHSو يؾاو دادو کاسایی آو دس
بشسعی ازتمالی عیغتن لذست و همایغه يتایح آو با سوػ سایح هىيتکاسلى

Latin Hypercube Sampling

5
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هغالقه بش اعاط آو تىلیذ هیؽىد .دس اسصیابی لابلیت تبادل کلذس زضىس
يیشوگاه بادی فالوه بش فذم لغقیت های هىخىد دس خغىط ،ژيشاتىسها وباد،
تغییشات خشوخی يیشوگاه بادی و وابغتگی بیى باس وتىاو خشوخی يیشوگاه
بادی يیض هىسد تىخه لشاس گشفته اعت .گام های ایى سوػ به عىس خالفه
فباستًذ اص:

افضایؼ هیضاو تىلیذ دس يازیه  sourceو افضایؼ باس هقشفی دس يازیه
 sinkبافث هی ؽىد تىاو ايتمالی بیى دويازیه افضایؼ یابذ .هسذودیت
های لابلیت تبادل تىاو ؽاهل لیىد ولتاژ ،زذ زشاستی خغىط و هسذودیت
های پایذاسی اعت .دس ایى هماله لیىد زشاستی و ولتاژ هىسد تىخه لشاس
گشفته و اص پخؼ باس بهیًه ( )Optimal power flowبشای هساعبه
لابلیت تبادل تىاو اعتفاده ؽذه اعت[12].

 -1ايتخاب باصه هىسد هغالقه بقىست تقادفی()h

فشهىالعیىو سیاضی لابلیت تبادل تىاو فباست اعت اص:
()2



 P

Gi

i Source

 -2تقییى هیضاو باس و عشفت باد دس عافت هىسد يؾش و هساعبه تىاو
خشوخی يیشوگاه بادی

Maximize f PGi i Source  , PLj  j Sink  ,Q Lj  j Sink  

 -3به تقذاد خغىط و وازذ های يیشوگاهی عیغتن هىسد بشسعی ،فذد
تقادفی یکًىاخت تىلیذ ؽذه ،با همذاس  FORآو تدهیض همایغه هیؽىد.
باتىخه به ( )11اگش چًايچه وضقیت تدهیض دس زالت  1بىد آو تدهیض دس
هذاس بالی هی هايذ و اگش  1بىد تدهیض اص عیغتن لغـ ؽىد.

Subject to:

()3

cos ij  i   j   0

ij

sin ij  i  j   0

V Y

()4
()5
()6
()7
()8
()9

()11

ij

, i  Source
, i  Source
, j  Sink

V Y
j

j

j N

j N

PGi  PLi V i
QGi  QLi V i

PGimin  PGi  PGimax

 -4با اعتفاده اص  OPFاسصیابی لابلیت تبادل کل ايدام ؽذه و همادیش
هتىعظ و واسیايظ TTCهساعبه هیگشدد.

QGimin  QGi  QGimax
 PLj  P

max
Lj

min
Lj

, j  Sink
, i  Buses

V i min V i V i max

,   i  j   Line
و

 -5چًايچه تقذاد تکشاس یا همگشایی الصم فشاهن يؾذه باؽذ ،بشياهه اص
گام اول تکشاس هیؽىد.

P

QLj / PLj  cons

دس فشهىل های باال  Nتقذاد باط ها،

()11

0, x  FOR i
μi  
1, x  FOR i

-5سوػ LHS

سوػ  LHSیکی اص سوػ های کاهؼ واسیايظ بشای سوػ هىيت
کاسلى اعت ،ایى سوػ با اعتفاده اص ايتخاب هىؽمًذايه يمىيه ها بافث
عشفت بخؾیذو همگشایی به خىاب هیؽىد .بشای يمىيه بشداسی داده ها
دس ایى سوػ ابتذا بایذ بشای تماهی الماو های عیغتن لذست که همشاه با
فذم لغقیت هغتًذ تابـ تىصیـ تدمقی سعن کشده و عپظ يمىيه ها
ايتخاب خىاهذ ؽذ.

S i  j  S imax
j
داهًه و صاویه الماو

خظ  i-jاص هاتشیظ ادهیتايظ ،yو صاویه و ايذاصه ولتاژ باط ها،
سوابظ( )5تا ( )11يیض هسذودیت های تىاو اکتیى و ساکتیى تىلیذی ژيشاتىسها
،باسهای ؽبکه و تىاو ؽاهشی سا يؾاو هی دهذ .سابغه ؽماسه ( )8يؾاو
هیدهذ که افضایؼ هیضاو باس دس يازیه sinkبایذ عىسی باؽذ که يغبت رکش
ؽذه ثابت بالی بمايذ.

اولیى گام بشای ايدام سوػ  LHSتقییى عایض يمىيه بشداسی اعت که با
 nيمایؼ داده هیؽىد .همايغىس که دس ؽکل ؽماسه( )2هؾاهذه هی ؽىد
تابـ تىصیـ تدمقی به  Nلغمت هغاوی که هشکذام داسای ازتماالت
بشابشی باؽًذ تمغین بًذی هیؽىد و بشای ايتخاب يمایًذه هش صیش لغمت
اص فشهىل ؽماسه( )14اعتفاده هیؽىد .البته ایى يکته يیض لابل رکش اعت که
دس بقضی هماالت اص خمله هًبـ] [13دس هش صیش لغمت داده هیايه آو صیش
دعته به فًىاو يمایًذه دعته ايتخاب ؽذه اعت .یکی اص هضایای سوػ
 LHSايتخاب زالت هایی اعت که ازتمال آيها کن اعت یا به فباستی دس
ابتذا و ايتهای يمىداس تابـ تىصیـ تدمقی لشاس گشفته ايذ.

-4اسصیابی  TTCبه سوػ هىيت کاسلى
اص آيدا که هؾخقات عیغتن لذست به دالئل هتقذد چىو تغییشات باد
و عاختاس عیغتن دسزال تغییش اعت ،یک همذاس ثابت سا يمیتىاو بشای
 TTCدسيؾش گشفت و دسوالـ  TTCکمیتی کاهال وابغته به ؽبکه اعت.
همايغىس که لبال يیض رکشؽذ ،سوػ های ازتمالی گضیًهای هًاعب بشای
زل ایى هؾکل هغتًذ .سوػ ؽبیه عاصی هىيت کاسلى با تىلیذ
عاختاسهای هتفاوت عیغتن لذست به اسصیابی ازتمالی  TTCهیپشداصد.
بشای ایى هًؾىس يیاص به ؽبکه هبًا( )Base Caseاعت که عایشؽشایظ هىسد

۱۶۳

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

-6هغالقات فذدی
دس ایى بخؼ به پیاده عاصی الگىسیتن های رکش ؽذه بش سوی ؽبکه 24
باعه  IEEE_Reliability test-RTSخىاهین پشداخت و يتایح سا با
سوػ هىيت کاسلى همایغه خىاهین کشد .بشای ایى هًؾىس ؽبکه سا دس زالتی
بشسعی هی ؽىد که يیشوگاه بادی ؽاهل  171وازذ  2MWاعت ،دس
هدمىؿ تىلیذ هضسفه بادی ؽبکه بشابش اعت با  341هگاوات و دس باط 13
لشاس گشفته باؽذ.
ؽبکه  24باعه  IEE-RTSکه دس ؽکل ؽماسه ( )3يمایؼ داده ؽذه
اعت داسای  32وازذ يیشوگاهی هقمىلی و 34خظ ايتمال اعت ،دیگش
اعالفات ایى عیغتن دس هشخـ] [16رکش ؽذه اعت .يیشوگاه بادی رکش
ؽذه داسای يشش خشوج( ،1/12 )FORوضشیب لذست  1/96اعت.دس
عشفت 4m/sؽشوؿ بکاس کشده ،داسای عشفت ياهی 11m/sبىده و دس
عشفت لغـ  22m/sهتىلف هی ؽىد.تىسبیى های ایى هضسفه بادی تست
تاثیش باد با سژین يمایؼ داده ؽذه دس ؽکل( )4لشاس داسيذ .باس ؽبکه يیض
داسای تغییشات عافتی هغابك با اعالفات هشخـ][16اعت.

ضکل ( :)2فزایًد يمىيه بزداری روش LHS

()12
گام های سوػ [14] LHSفباست اعت اص:
ايتخاب عایض يمىيه بشداسیn:
-1بذعت آوسدو و سعن هًسًی تابـ تىصیـ تدمقی بشای الماو هایی
که فذم لغقیت آيها بایذ لساػ ؽىد
بشابش

 -2تمغین هًسًی های تىصیـ تدمقی به  nصیش لغمت با ازتماالت

بشای بذعت آوسدو هیضاو لابلیت تبادل کل( )TTCؽبکه به دو يازیه
کلی تمغین بًذی ؽذه و هیضاو تىاو ايتمالی سا اص يازیه  1که يازیه Source
اعت به يازیه  2که  Sinkياهیذه هیؽىد هساعبه خىاهذ ؽذ .دس
ؽکل( )3ایى تمغین بًذی فىست گشفته اعت.

-3ايتخاب تقادفی يمایًذه اص هش صیش لغمت(بشای باس ،تىاو خشوخی
يیشوگاه بادی و الماو ها) ،بذوو خایگزاسی هدذد وززف آو صیش لغمت
-4خابدایی تقادفی يمىيه های تىلیذی بشای الماو های رکش ؽذه (
با دس يؾش گشفتى سابغه بیى الماو ها با اعتفاده اص سوػ تدضیه کاعکی)
-5اعتفاده اصخفت های يمىيه بشداسی ؽذه (باد و باس) و عاختاس
عیغتن بشای اسصیابی  TTCدس هش گشوه
-6اسصیابی هتىعظ و واسیايظ TTC
ایى سوػ با وخىد کاهؼ تکشاس های هساعبات يغبت به سوػ هىيت
کاسلى ،همچًاو با هؾکل صهاو اخشا همشاه اعت.
سعن هًسًی تىصیـ تدمقی بشای همه الماو هایی که داسای فذم
لغقیت هغتًذ ،فالوه بش افضایؼ زافؾه هىسد يیاص ،صهاو اخشای بشياهه سا
افضایؼ هیدهذ .وضقیت خغىط و ژيشاتىسها n ،فذد تقادفی با تىخه به
تىصیـ تدمقی دعتشط پزیشی آوها تىلیذ هیؽىد .افذاد تىلیذ ؽذه لبل اص
FORففش بىده که يؾايگش خشوج تدهیض اعت و پظ اص آو یک تىلیذ هی-
ؽىد .عپظ خایگؾت های تقادفی ايدام ؽذه تا دس يهایت زالت های
هختلف بهشه بشداسی عیغتن تقییى ؽىد.

ضکل( : )3دیاگزام تک خطی ضبکه  24باسهIEE-RTS

ضکل( : )4تغییزات سزعت باد
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دس تماهی هساعبات و الگىسیتن ها فالوه بش فذم لغقیت باس و تىلیذ
يیشوگاه بادی فذم لغقیت دس خشوج خغىط و وازذهای ژيشاتىسی سا يیض دس
يؾش گشفته ؽذه اعت.
-1-6

ارزیابی  TTCبه روش مونت کارلو

همايغىس که دس همذهه هماله رکش ؽذ سایح تشیى سوػ بشسعی ازتمالی
عیغتن لذست سوػ هىيت کاسلى بىده اعت .دس ؽکل ؽماسه( )5يسىه
همگشایی هىيت کاسلى سا دس  6111تکشاس هؾاهذه هی ؽىد که به همذاس
 1451/3همگشا ؽذه اعت و پشاکًذگی همذاس  TTCدس تکشاس های هختلف
سا يیض هیتىاو دس ؽکل( )6هؾاهذه کشد.ضشیب پشاکًذگی که هیتىايذ
هقیاسی بشای سعیذو به خىاب و يمادی بشای دلت الگىسیتن باؽذ يیض پظ
اص 6111تکشاس الگىسیتن هىيت کاسلى بشابش با  1/11127بذعت آهذه اعت.

ضکل(:)7تابع تىس یع تجمعی بزای بار ضبکه

ضکل( :)8تابع تىس یع تجمعی تىاو خزوجی يیزوگاه بادی

يکته لابل تىخه دس هىسد تابـ تىصیـ تدمقی تىاو خشوخی يیشوگاه
بادی ،هیضاو ازتمال ففش یا یک بىدو تىلیذ يیشوگاه بادی اعت(یک بىدو
به هًضله تىلیذ همذاس ياهی بىعیله يیشوگاه و ففش بىدو به هًضله خاهىػ
بىدو وازذهای ژيشاتىسی اعت که هیتىايذ به دلیل عشفت کن باد و یا
عشفت بیؾتش اص هیضاو عشفت لغـ باؽذ )که دس ؽکل()8ایى والقیت به
خىبی لابل هؾاهذه اعت.

ضکل( :)5يمىدار همگزایی جىاب با استفاده اس روش هىيت کارلى

زال پظ اص سعن هًسًی های تىصیـ تدمقی بایذ سويذ هساعباتی
الگىسیتن های ؽبیه عاصی سا پیؼ گشفته ويتایح همایغه ؽىد .با تىخه به
الگىسیتن  LHSگام اول بشای پیگیشی سويذ ؽبیه عاصی تقییى عایض يمىيه
بشداسی اعت ،که دس ایى هماله بشابش  873دس يؾش گشفته ؽذه اعت.بًابش ایى
بایذ هًسًی تابـ تىصیـ تدمقی به  873صیش لغمت هغاوی با ازتماالت
بشابش تمغین بًذی ؽىد(.فلت تمغین بًذی به  873صیش لغمت آو اعت
که هش  11عافت  ،یک لغمت دس يؾش گشفته ؽذه اعت .و به دلیل بشسعی
هفتگی دادههای تغییشات باس ؽبکه ،هش عال داسای  52هفته اعت و اگش
عافتهای یک ؽبايه سوص دس تقذاد هفتههای عال ضشب ؽىد  8736داده
بذعت هیآیذ)

ضکل( :)6پزاکًدگی هقادیز TTCدر تکزارهای هىيت کارلى
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LHS

دس سوػ  LHSهمايغىس که لبال يیض رکش ؽذ بشای يمىيه بشداسی اص
داده ها يیاص به سعن هًسًی تىصیـ تدمقی بشای باس و عشفت باد يیشوگاه
بادی اعت ،بًابشایى با تىخه به داده های اعتفاده ؽذه دس ایى هماله هًسًی
تابـ تىصیـ تدمقی بشای باس و تىاو خشوخی يیشوگاه بادی به تشتیب دس
ؽکل ( )7و( )8سعن ؽذه اعت.

پظ اص عی کشدو سويذ ؽبیه عاصی به سوػ  LHSهیضاو لابلیت تبادل
پظ اص اتمام ؽبیه عاصی به فذد  1451همگشا ؽذ و هیضاو ضشیب
پشاکًذگی يیض بشای ایى الگىسیتن بشابش  1/1131اعت ،که يؾاو هیذهذ ایى
الگىسیتن اص دلت بغیاس خىبی بشخىسداس اعت .ؽایاو رکش اعت که دس
 873تکشاس فذد همگشایی اص سوػ هىيتکاسلى بشابش  1447اعت که
همايغىس که هؾاهذه هیؽىد دس تکشاس های کن سوػ  LHSهمگشایی
دلیكتشی به خىاب داؽته اعت .البته صهاو اخشای بشياهه يیض بغیاس کمتش اص
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سويذ ؽبیه عاصی هىيت کاسلى اعت که ایى اهش يیض به بشتشی ایى سوػ
 يسىه همگشایی لابلیت تبادل.يغبت به سوػ هىيتکاسلى اؽاسه هیکًذ
)9(تىاو دس تکشاس های هتفاوت ایى ؽبیه عاصی سا هی تىاو دس ؽکل
.هؾاهذه کشد

[6] S. Grijalva, P. W. Sauer, and J. D. Weber, “Enhancement of linear
ATC calculations by the incorporation of reactive power flows,”
IEEE Trans. Power Syst., vol. 18, no. 2, pp. 1112–1116, May 2003.
[7] R. F. Chang, C. Y. Tsai, C. L. Su, and C. N. Lu, “Method for
computing probability distributions of available transfer
capability,” IEE Proc. Gener., Transm., Distrib., vol. 149, no. 4, pp.
427–431, Jul. 2002.
[8] M. Perninge, M. Amelin and V. Knazkins, “Comparing Variance
Reduction Techniques for Monte Carlo Simulation of Trading and
Security in a Three-Area Power System,” Transmission and
Distribution Conference and Exposition: Latin America, 2008
IEEE/PES, pp. 13-15, Aug. 2008.
[9] J. C. Helton and F. J. Davis, “Latin hypercube sampling and the
propagation of uncertainty in analyses of complex systems,”
Reliab. Eng. Syst. Safety, vol. 81, pp. 23–69, 2003.
[10]
H. Yu and B. Rosehart, "Probabilistic Power Flow
ConsideringWind Speed Correlation of Wind Farms".
[11] P. Giorsetto and K. F. Utsurogi, “Development of a new procedure
for reliability modeling of wind turbine generators,” IEEE Trans.
Power Apparatus Syst., vol. PAS-102, no. 1, pp. 134–143, Jan.
1983.
[12] H. Falaghi, M. Ramezani, Ch. Singh, and M. Haghifam,
"Probabilistic Assessment of TTC in Power Systems Including
Wind Power Generation," IEEE SYSTEMS JOURNAL, vol. 6, no.
1, pp. 181-190, MARCH 2012.
[13] Chung, C.Y. ; Wong, K.P. ; Lee, H.W. ; Zhang, J.H.,
"Probabilistic Load Flow Evaluation With Hybrid Latin Hypercube
Sampling and Cholesky Decomposition," Power Systems, IEEE
Transactions on , vol. 24, no. 2, pp. 661 - 667, MAY 2009

 بشایCholesky  اص سوػ تدضیهLHS تىخه ؽىد که دس ایى سوػ
زفؼ استباط صهايی هیاو باس و تىاو خشوخی يیشوگاه بادی دس بیى يمىيه ها
اعتفاده ؽذه اعت و فلت يضدیکی خىاب دس ایى الگىسیتن با سوػ هىيت
.کاسلى دس يؾش گشفتى همیى استباط صهايی هیاو يمىيه ها اعت

[14] J. C. Helton and F. J. Davis, “Latin hypercube sampling and the
propagation of uncertainty in analyses of complex systems,”
Reliab. Eng. Syst. Safety, vol. 81, pp. 23–69, 2003.

LHS يحىه همگزایی جىاب در ضبیه ساسی:)9(ضکل

يتیده گیشی-7

[15] RTS Task Force of the APM Subcommittee, “IEEE reliability
test system,” IEEE Trans. Power Apparatus Syst., vol. PAS-98,
no. 6, pp.2047–2054, Nov.–Dec. 1979.

سوؽیLHS همايغىس که هؾاهذه هیؽىد اعت سوػ دعته بًذی
بغیاس هًاعب بشای خایگضیًی سوػ سایح هىيت کاسلى بىده اعت و با
عشفت بغیاس باالتش اص سوػ هىيت کاسلى و با دلتی هغلىب کاسایی خىبی
 بًابشایى هیتىاو بشای اسصیابی لابلیت تبادل تىاو بدای اعتفاده اص.داسد
تىخه ؽىد که دس فىست. اعتفاده يمىدLHS سوػ هىيت کاسلى اص سوػ
دسيؾشگشفته، بهتش اعت که سابغه صهايی بیى الماو هاLHS اعتفاده اص سوػ
. اهکاو پزیش اعتCholesky ؽىد که ایى اهش با سوػ تدضیه
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تعییه قابلیت تبادل تىان بهیىه در حضىر ویروگاه بادی با در
وظر گرفته خسارت خامىشی مشترکیه
2

1
2
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لابلیث جبادل کل به پاساهحشهای هحقذدی چىو عاخحاسعیغحن وجىلیذ
وابغحه اعث .بشای هش عیغحن هؾخـ لابلیث جبادل کل با اعحفاده اص
چهاس سوػ صیش لابل هساعبه اعث.سوػ های هىسد اعحفاده فباستايذ اص
سوػ پخؼ باس جذاوهی(< ،[2])CPFپخؼ باس هکشس(=،[3 ])RPF
جسلیل زغاعیث(> [4] )SAو پخؼ باس بهیًه(?.[5 ])OPF

چکیده -قابلیت تبادل کل بیايگر هیساو حداکثر تىاو ايتقالی بیى
يىاحی با تىجه به قیىد سیستن قدرت است .در بازار برق
تجدیدساختار شده ،قابلیت تبادل تىاو برای فعالیت های اقتصادی
بسیار هىرد تىجه قرار گرفته است .در سیستن های قدرت اهروزی
هیساو تىاو ايتقالی از خطىط به یک يگرايی بسیار ههن برای بهره
برداراو و طراحاو شبکه تبدیل شده است .درچًیى هحیطی تعییى
هیساو قابلیت تبادل تىاو بهیًه بسیار اهمیت دارد .شاخص قابلیت
تبادل کل()Total Transfer Capabilityبستگی به پاراهترهای
هتعددی دارد که برخی از آوها با عدم قطعیت همراه هستًد ،بًابرایى
تعییى هقدار قطعی قابلیت تبادل تىاو غیر همکى بىده و برای هحاسبه
آو باید از روش های احتمالی استفاده شىد .در ایى هقاله هحاسبات
احتمالی قابلیت تبادل تىاو درحضىر يیروگاه بادی با استفاده از
روش هىيت کارلى ترتیبی ايجام شده و از خسارت خاهىشی جهت
تعییى قابلیت تبادل بهیًه استفاده شده است .در ایى هقاله شبکه 42
باسه ) IEEE Reliability Test System(IEEE-RTSبه عًىاو شبکه
آزهىو در يظر گرفته شده است.

اص آيدا که هؾخقات عیغحن با جىخه به فذم لغقیث ها دائما دس زال
جغییش اعث ،همادیش هحفاوت  TTCبشای عیغحن لابل دعحشعی اعث .بشای
بذعث آوسدو لابلیث جبادل جىاو ،اص دو دعحه ساه زل اعحفاده هیؽىد ،که
یکی اعحفاده اص سوػ های لغقی ] [6و دیگشی اعحفاده اص سوػ های
ازحمالی] [7اعث.سوػ های لغقی با دس يؾش گشفحى ؽشایظ هخحلف
عیغحن(ؽاهل وضقیث خغىط ،ژيشاجىسها ،باس و يیشوگاههای جدذیذپزیش)
دس يهایث کمحشیى همذاس هساعبه ؽذه بشای TTCسا دس يؾش هیگیشد .اها
سوػهای ازحمالی به همادیش هساعبه ؽذه  TTCدس ؽشایظ هخحلف بهشه
بشداسی جىخه کشده و فالوه بش فشاهن يمىدو جغییشات ازحمالی TTC
دسيهایث باجىخه به کل همادیش هساعبه ؽذه TTC ،سا جقییى هیکًذ.
@ ATCبه هیضاو جىاو ايحمالی دس دعحشط بشای فقالیث های الحقادی
گىیًذ که اص سابغه صیش لابل هساعبه اعث:

کلمات کلیدی– بررسی احتمالی سیستم قدرت ،مىوت کارلى،
خسارت خامىشی ،ویروگاه بادی ،تعییه بهیىه قابلیت تبادل تىان

()1

 -1همذهه

که دس سابغه باال  TRMAزاؽیه لابلیث اعمیًاو ايحمال وCBMB
زاؽیه هفیذ ؽشفیث اعث .بشای هساعبه TRMوCBMساه زل های
هحفاوجی ودس هماالت رکش ؽذه اعث .همايغىس که دس فشهىل( )1هؾاهذه

با گغحشػ عیغحنهای بشق و هغشذ ؽذو بسث جدذیذ عاخحاس
ؽبکه لذست ،هیضاو جىاو ايحمالی اص خغىط به یک يگشايی بغیاس ههن بشای
بهشه بشداساو و عشازاو ؽبکه جبذیل ؽذه اعث .لابلیث جبادل جىاو
کل(; )TTCبه زذاکثش هیضاو جىاو ايحمالی هیاو دو يازیه ،دس ؽشایغی که
اهًیث عیغحن زفؼ ؽىد اؽاسه هیکًذ[1].

Total Transfer Capability

© ،۱۳۹۴اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

ATC=TTC-TRM-CBM-ETC

2

Continuous power flow
Repeat power flow
4
Sensitive Analysis
5
Optimal power flow
6
Available Transfer Capability
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گشفحه ؽىيذ ،جا اهکاو اسصیابي دسعث اص هیضاو هضیًه بشياهه هاي ايدام
ؽذه وخىد داؽحه باؽذ .يکحه ههن و لابل جأهل ایى اعث که خغاست
والقي واسد به هؾحشن فالوه بش هؾکالت کمبىد جىلیذ و کمبىد ؽشفیث
ايحمال ،ياؽي اص فىاهل گغحشده اي همچىو ایشاد دس جدهیضات ايحمال،
ؽشایظ خىي و ولىؿ خغاهاي هخحلف دس خظ هي باؽذ .بًابشایى
دعحیابي به یه دیذ دلیك اص خغاست هؾحشکاو ،يیاصهًذ هساعبه َهضیًه
خاهىؽي ،به فىست هغحمل اص ؽبکه هي باؽذ .اسصیابي اسصػ لابلیث
اعمیًاو با اعحفاده اص هضیًه خاهىؽي هؾحشکیى بیؼ اص یه دهه اعث که
جىعظ کؾىسهاي جىعقه یافحه و با اهذاف صیش فىست هي پزیشد].[8

هیؽىد ههن جشیى بخؼ بشای هساعبه  ATCبذعث آوسدو لابلیث جبادل
کل اعث.
ههمحشیى گام بشای هساعبه  ATCبذعث آوسدو لابلیث جبادل کل
اعث که دس ایى هماله به آو پشداخحه ؽذه اعث .بشای بشسعی ازحمالی
لابلیث جبادل جىاو و دس يؾش گشفحى فذم لغقیث رکشؽذه ،سوػ هىيث
کاسلى یکی اص بهحشیى و سایح جشیى سوػ های هىسد اعحفاده اعث.
سوػ هىيث کاسلى به دو سوػ هىيث کاسلى جشجیبی و غیشجشجیبی دعحه
بًذی هی ؽىد .سوػ جشجیبی یا هماو يمىيه گیشی پی دس پی به خىبی
اسجباط صهايی بیى الماو های داسای فذم لغقیث سا زفؼ هیکًذ و دلیل ایى
اهش سفایث جشجیب صهايی دس ايحخاب يمىيهها اعث.

•جخمیى والقي و دلیك هضیًه هاي لابلیث اعمیًاو اص يؾش الحقادي
•بشلشاسي هضیًه هاي زاؽیه اي هشبىط به ؽشفیث جىلیذ بشاي جقییى
يشش بشق و ایداد بشياهه سیضي الحقادي کاسآهذ بشاي ایداد سصسو.

صهاو همگشایی به خىاب دس سوػ هىيث کاسلى جشجیبی دس همایغه با
هىيث کاسلى غیش جشجیبی که هماو يمىيه گیشی جقادفی اعث ،بغیاس بیؾحش
اعث و دس يحیده هىيث کاسلى جشجیبی بشای همگشایی به خىاب يیاص به صهاو
بیؾحشی داسد .سوػ های هىيث کاسلى با وخىد هضایای فشاواو ،داسای هقایبی
چىو صهاو باالی هساعبات به خقىؿ بشای ؽبکه های والقی هغحًذ،
اها بایذ ایى يکحه سا دس يؾش گشفث که دس بقضی اص هساعبات يیاص به دلث
باالیی داسین که فلی سغن صهاو بش بىدو سوػ هىيث کاسلى جشجیبی ،به دلیل
دلث باالی ایى سوػ ياگضیش بایذ اص ایى سوػ اعحفاده ؽىد.

•اولىیث دادو به جمىیث عیغحن هاي جىصیـ خایگضیى به خاي جىلیذ
بیؾحش بشاي فملکشد بهیًه دس پشوژه هاي با عشهایه هسذود
•اسصیابي هضیًه ها و هضایاي هشبىط به اعحايذاسدهاي خایگضیى
عشازي پغث
•اسصیابي اسصػ عشهایه گزاسي بش سوي هیکشو گشیذها
اولیى هغالقه هاي ايدام ؽذه بش سوي هضیًه اخحالل دس فشضه بشق
جىعظ ايدمى  IEEEدس عال  1974ايدام ؽذ که هشبىط به هضیًه هاي
خاهىؽي بًگاه هاي فًقحي دس آهشیکا و کايادا هي باؽذ

دس جماهی هغالقات ؽبکه لذست اولىیث افلی بشلذاس هايذو
هؾحشکیى با زفؼ اهًیث اعث .چشا که بشق سعايی ایمى وهذاوم به
هؾحشکیى وؽیفه و هذف افلی ؽبکه های بشلشعايی اعث .هذف اص ایمى
بىدو بشق سعايی سفایث افث ولحاژ و فذم جغییشات فشکايغی دس ؽبکه و
هذف اص بشلشعايی هذاوم به هؾحشکیى فذم افمال خاهىؽی و لغقی بشق
بشای هؾحشکیى اعث.

هذف اص ایى هماله جقییى لابلیث جبادل جىاو بهیًه با دس يؾش گشفحى
خغاست خاهىؽی بشای هؾحشکیى اعث .بشای اسصیابی لبالیث جبادل جىاو دس
ایى هماله اص سوػ هىيث کاسلى جشجیبی اعحفاده ؽذه اعث ،همايغىس که لبال
رکش ؽذ ايحخاب ایى سوػ فشفا به دلیل دلث بغیاس باالی ایى سوػ دس
هساعبات اعث .دس ایى هماله اص سوػ پخؼ باس بهیًه بشای هساعبات
لابلیث جبادل جىاو با جىخه به عاخحاس ؽبکه اعحفاده ؽذه اعث.

هشچًذ که يبایذ اص بقذ الحقادی يیض دوس ؽىین ،صیشا بشق سعايی دس
بهحشیى کیفیث و بذوو لغقی و خاهىؽی يیاصهًذ لابلیث اعمیًاو بغیاس
باالی ؽبکه ،يقب ادوات زفاؽحی گىياگىو و فشف هضیًه های گضاف
خىاهذ بىد بًابشایى ؽشکثهای جاهیى بشق هقشف کًًذگاو عقی دس بهیًه
عاصی هضیًه ها وعغر لابلیث اعمیًاو ؽبکه داسيذ.

 -2يیشوگاه بادی
دس ایى هماله لابلیث جبادل جىاو دسزضىس يیشوگاه بادی هىسد اسصیابی
لشاس هیگیشد .بشای اسصیابی فسیر لابلیث جبادل جىاو دس زضىس يیشوگاه
بادی ابحذا بایذ سفحاس يیشوگاه بادی سا هىسد بشسعی لشاس داد.

با ایًکه جىخه به هضیًهها و بهیًه کشدو آو اهمیث بغیاسی داسد ،اها
بشلشعايی به هؾحشکیى دس یک زذ اعحايذاسد و سفایث زذود هقیاسهای
لابلیث اعمیًاو يیض ضشوسی اعث.

هسذودیث عىخثهای فغیلی وهمچًیى آلىدگی صیغث هسیغی
ياؽی اص آوها بافث ؽذه که هسممیى دس عالهای اخیش جىخه صیادی به
يیشوگاههای جدذیذپزیش کًًذ .ايشژی باد به فًىاو سایح جشیى يیشوگاه
جدذیذپزیش ،ايشژی پاکی اعث که هیجىايذ دس بغیاسی اص يماط هىسد
اعحفاده لشاس گیشد.

بخؼ جىلیذ ايشژي همىاسه دس جالػ اعث جا جىلقات هؾحشکاو دس
صهیًه لابلیث اعمیًاو سا همشاه با جىخیه الحقادي آو بشآوسده عاصد .اها
بشاي بشياهه سیضي و عشازي بهیًة یه عیغحن بشق ،بایذ هن هضیًه هىسد
يیاص بشاي ایداد جأعیغات بشق و هن هضیًه فذم فشضه هغلىب بشق یا
هضیًه خغاست خاهىؽي ،بشاي هقشف کًًذگاو ،به عىس همضهاو دس يؾش
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sin ij  i  j   0

هیضاو جىلیذ يیشوگاه به هکاو خغشافیایی يیشوگاه بغیاس وابغحه اعث.
جىلیذ خشوخی يیشوگاه بادی به عشفث باد که عبیقحی جقادفی و وابغحه به
صهاو داسد ،بغحگی داؽحه و سابغه ای غیش خغی با آو داسد ،که ایى سابغه غیش
خغی سا هیجىاو دس ؽکل( )1به وضىذ هؾاهذه کشد.

()4
()5

يیشوگاه بادی دس عشفث  Vcinؽشوؿ بکاس کشده ،دس عشفث  Vrبه جىاو
ياهی خىد سعیذه و جىلیذ جىاو ياهی خىد سا جا  Vcoutاداهه هیدهذ.

()6
()7
()8
()9

()11

سوابظ هساعبه جىاو اکحیى جىلیذی سا هیجىاو دس هشخـ] [9هؾاهذه
کشد .ؽکل ( )1هیضاو جىاو اکحیى جىلیذی سا يؾاو هیدهذ که هیجىاو با ثابث
فشك کشدو ضشیب جىاو ،جىلیذی جىاو ساکحیى يیشوگاه بادی سا يیض بشای هش
يمىيه جقییى يمىد.

افضایؼ هیضاو جىلیذ دس يازیه  sourceو افضایؼ باس هقشفی دس يازیه
 sinkبافث هی ؽىد جىاو ايحمالی بیى دويازیه افضایؼ یابذ .هسذودیث
های لابلیث جبادل جىاو ؽاهل لیىد ولحاژ ،زذ زشاسجی خغىط و هسذودیث
های پایذاسی اعث .دس ایى هماله لیىد زشاسجی و ولحاژ هىسد جىخه لشاس
گشفحه و اص پخؼ باس بهیًه ( )Optimal power flowبشای هساعبه
لابلیث جبادل جىاو اعحفاده ؽذه اعث.
هقادالت سیاضی لابلیث جبادل جىاو فباست اعث اص] :[11
()2



Subject to:

()3

cos ij  i   j   0

ij

V Y
j

 PLj  P

max
Lj

min
Lj

P

, j  Sink

QLj / PLj  cons

, i  Buses

V i min V i V i max

,   i  j   Line

S i  j  S imax
j

 -1بش اعاط  FORCجدهیضات و خغىط( بش اعاط يشش خغا و
جقمیشات) بقىست جقادفی باصه های سوؽى بىدو و خاهىػ بىدو
جدهیضات ،بقىست پی دس پی هؾخـ هیؽىد .ایى سويذجا خایی اداهه

Maximize f PGi i Source  , PLj  j Sink  ,Q Lj  j Sink  

j N

, j  Sink

QGimin  QGi  QGimax

اص آيدا که هؾخقات عیغحن لذست به دالئل هحقذد چىو جغییشات باد
و عاخحاس عیغحن دسزال جغییش اعث ،یک همذاس ثابث سا يمیجىاو بشای
 TTCدسيؾش گشفث و دسوالـ  TTCکمیحی کاهال وابغحه به ؽبکه اعث.
همايغىس که لبال يیض رکشؽذ ،سوػ های ازحمالی گضیًهای هًاعب بشای
زل ایى هؾکل هغحًذ .سوػ ؽبیه عاصی هىيث کاسلىجشجیبی با ايحخاب
يمىيهها بای جىخه به جشجیب صهايی آوها اسصیابی ازحمالی  TTCهیپشداصد.
بشای ایى هًؾىس يیاص به ؽبکه هبًا( )Base Caseاعث که عایشؽشایظ هىسد
هغالقه بش اعاط آو جىلیذ هیؽىد .دس اسصیابی لابلیث جبادل کل دس زضىس
يیشوگاه بادی فالوه بش فذم لغقیث های هىخىد دس خغىط ،ژيشاجىسها وباد،
جغییشات خشوخی يیشوگاه بادی و وابغحگی بیى باس وجىاو خشوخی يیشوگاه
بادی يیض هىسد جىخه لشاس گشفحه اعث .گام های ایى سوػ به عىس خالفه
فباسجًذ اص:

 TTCبیؾحشیى جىاو لابلايحمال بیى دو يازیه با جىخه به لیىد عیغحن
اعث .يىازی هیجىايًذ جًها  1وازذ يیشوگاهی ،هدمىفهای اص يیشوگاهها،
صیشهدمىفهای اص یک ؽبکه ویا جقذادی باط باؽذ .دس یک دعحه بًذی
کلی هیحىاو يازیه هاسا به عه دعحه جمغین بًذی کشد :يازیه جىلیذ
( ،)sourceيازیه هقشف ( )sinkو يازیه خاسخی (.)external

Gi

, i  Source

PGimin  PGi  PGimax

 -4اسصیابی  TTCبه سوػ هىيث کاسلى جشجیبی

 -3لابلیث جبادل جىاو

i Source

, i  Source

j

داهًه و صاویه الماو
دس فشهىل های باال  Nجقذاد باط ها ،و
خظ  i-jاص هاجشیظ ادهیحايظ ،yو صاویه و ايذاصه ولحاژ باط ها،
سوابظ( )5جا ( )11يیض هسذودیث های جىاو اکحیى و ساکحیى جىلیذی ژيشاجىسها
،باسهای ؽبکه و جىاو ؽاهشی سا يؾاو هی دهذ .سابغه ؽماسه ( )8يؾاو
هیدهذ که افضایؼ هیضاو باس دس يازیه sinkبایذ عىسی باؽذ که يغبث رکش
ؽذه ثابث بالی بمايذ .سابغه ؽماسه ( )8يؾاو هیدهذ که افضایؼ هیضاو باس
دس يازیه sinkبایذ عىسی باؽذ که يغبث رکش ؽذه ثابث بالی بمايذ.

شکل( :)1هًحًی سرعت -تىاو خروجی يیروگاه بادی

 P

ij

V Y

j N

QGi  QLi V i

PGi  PLi V i

Forced Outage Rate
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ایى جشجیب هدمىؿ هضیًه خاهىؽی افضایؼ هی یابذ .لیکى چًايچه لابلیث
اعمیًاو ;:والقی باال باؽذ  ،هضیًه هغحمین خاهىؽی ياچیض خىاهذ بىد و
دس هدمىؿ هضیًه خاهىؽی يغبث به زالث لبل که لابلیث اعمیًاو والقی
پاییى هی باؽذ کمحش هی گشدد .

پیذا هییابذ که ؽشایظ جىلف الگىسیحن ههیاؽذه باؽذ]  (.[11بشای چًذیى
عال هؾخـ جىلیذ هیؽىد یا با جىخه به هقیاس جىلف)
()11
()12
()13

حالت دوم :دس ایى زالث هؾحشن ايحؾاس لابلیث اعمیًاو باالئی سا
داسد لزا کمحش عقی هی يمایًذ خىد سا با ؽشایظ خاهىؽی جغبیك دهذ .
بًابشایى هضیًه غیش هغحمین خاهىؽی پاییى خىاهذ بىد ولی چًايچه لابلیث
اعمیًاو والقی پاییى باؽذ هدمىؿ خغاسات خاهىؽی افضایؼ هی یابذ
لیکى دس زالث لابلیث اعمیًاو والقی باالی عیغحن ایى هضیًه کاهؼ هی
یابذ .

{

همايغىس که دس فشهىل ( )13هؾخـ اعث با ایداد یک فذد
جقادفی یکًىاخث بیى  1و  1هی جىاو صهاو سوؽى بىدو و یا خاهىػ بىدو
جدهیض سا جقییى کشد.
 -2با جىخه به عشفث باد دس عافث nام جىاو جىلیذی يیشوگاه بادی و
باس عافث هىسد بشسعی جقییى هیؽىد n=1 (.به عافث اول اؽاسه هی-
کًذ).

هًگاهی که فافله بیى لابلیث اعمیًاو والقی و ايحؾاسی عیغحن صیاد
باؽذ هیضاو خغاسات خاهىؽی باال خىاهذ بىد و همضهاو با افضایؼ لابلیث
اعمیًاو والقی عیغحن ،کاهؼ هی یابذ  ،هدمىؿ خغاسات خاهىؽی
صهايی به زذ اکثش هی سعذ که لابلیث اعمیًاو ايحؾاسی باال و لابلیث
اعمیًاو والقی پاییى باؽذ و کمحشیى خغاسات صهايی اعث که لابلیث
اعمیًاو ايحؾاسی و والقی عیغحن باال باؽذ  .با جىخه به آو چه که گفحه ؽذ
واضر اعث که خاهىؽی يحایح صیش سا دس پی خىاهذ داؽث .

 -3با اعحفاده اص یکی اص سوػهای هساعباجی به بشسعی هیضاو لابلیث
جبادل کل دس عافث nام پشداخحه هیؽىد  .که دس ایى هماله اص سوػ پخؼ
باس بهیًه اعحفاده ؽذه و پظ اص هساعبه پخؼ باس به اسصیابی هیضاو لابلیث
جبادل پشداخحه ؽذه اعث.
 -5دس فىست سعیذو به هقیاس جىلف اص بشياهه خاسج ؽذه ،دس غیش
ایًقىست  n=n+1به گام2سفحه و سويذ ؽبیه عاصی پیؼ گشفحه هیؽىد.

; -فذم فشوػ بشق ( ايشژی جىصیـ يؾذه ) و دس يحیده ضشبه به پیکشه
دولث  ،وصاست يیشو و الحقاد هلی

دس سوػ هىيث کاسلى جشجیبی ابحذا هحىعظ عااليه زغاب هیؽىد،
عپظ اص هحىعظ عااليه هحىعظ گیشی هیؽىد .به همیى دلیل بایذ ؽبیه
عاصی بشای عال های صیادی ايدام ؽىد.

-2فذم سضایث هؾحشکاو و پشداخث خغاست به دلیل اخحالل دس بشق
سعايی به هؾحشکیى
-1-5

 -5خغاست خاهىؽی

اوواع لحاظ کردن خسارت خاموشی ها

بشای لساػ کشدو هضیًه های خغاست واسد ؽذه ياؽی اص خاهىؽی ها
هقمىال به یکی اص سوػ های صیش فمل هیؽىد]:[11

دس گام اول بهحش اعث که به بشسعی خغاست خاهىؽی دس دودیذگاه
هغحمین وغیش هغحمین اؽاسه کًین،هضیًه هغحمین و غیش هغحمین خاهىؽی دس
یه عغر خاؿ اص لابلیث اعمیًاو جسث جاثیش هیضاو لابلیث ايحؾاسی و
والقی لشاسهی گیشد .ایى هغئله دس دو زالث هدضا به ؽشذ صیش لابل

-1بقىست هضیًه ای ثابث بشای خغاست خاهىؽی ها

;;

-2خغاست خاهىؽی بش هبًای جابـ خغاست هؾحشکیى

<;

-3خغاست خاهىؽی بش اعاط هضیًه غیش خغی

بشسعی هی باؽذ :

-1-1-5

حالت اول :دس ایى زالث هقشف کًًذه ايحؾاس لابلیث اعمیًاو پاییى
سا داسد .بًابشایى عقی هی يمایذ که فقالیحهای جىلیذی خىد سا با عغر
لابلیث اعمیًاو پاییى جغبیك دهذ یا هًابـ جىلیذ ايشژی خایگضیى خشیذاسی
يمایذ جا خغاسات هغحمین خاهىؽی سا کاهؼ دهذ .ایى يسىه بشخىسد
هًدش به خغاسات غیش هغحمین خاهىؽی هی گشدد .هش چًذ که هدمىؿ
خغاسات هغحمین و غیش هغحمین خاهىؽی بغحگی به عغر لابلیث اعمیًاو
والقی عیغحن داسد و اگش لابلیث اعمیًاو والقی پاییى باؽذ هضیًه های
هغحمین خاهىؽی فلیشغن الذاهات پیؾگیشايه هؾحشکیى باال خىاهذ بىد و به

=;

بصورت هزیىه ثابت برای خسارت ها ( Constant Penalty
)Price

هقمىال ایى هضیًه سا بغیاس صیادجش اص عىد زافل اص فشوػ بشق جقییى
هیکًًذ صیشا دس فىست خاهىؽی فالوه بش خغاست ياؽی اص فشوخحه يؾذو
بشق،خغاسات ياؽی اص فذهه صدو به جدهیضات،کاسخايه ها و...يیض بایذ دس
ایى هضیًه دیذه ؽىد که ایى اهش بافث افضایؼ ایى لیمث يغبث به هضیًه
10

Reliability
Constant Penalty Price
12
Customer Damage Function
13
Nonlinear Penalty Price
11

۱۷۰

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

بشق فشوخحه ؽذه هیکًذ .با جىخه به فشهىل( )14هیجىاو عىد زافل اص
فشوػ لابلیث جبادل جىاو فشخحه ؽذه با دس يؾش گشفحى خغاست خاهىؽی
ثابث سا هساعبه کشد.
()14

)R=C0*T-Cp*(T-MTC

که دس سابغه( C0 )14لیمث فشوػ لابلیث جبادل جىاو Cp،ضشیب
خشیمه خغاست خاهىؽی T ،لابلیث جبادل جىاو فشوخحه ؽذه وMTC
داهًه خاهىؽی اعث .به فًىاو هثال ایى هضیًه 111بشابش هضیًه بشق
فشوخحه ؽذه دس يؾش گشفحه هیؾىد .وایى يىؿ دس يؾش گشفحى خغاسات ؽایذ
صیاد دلیك يباؽذ صیشا بش اعاط يىؿ خاهىؽی وهؾحشک هایی که خاهىؽی
هیبیًًذ خغاسات هحفاوت اعث اها ایى جفاوت دس ایى يىؿ بشآوسد خغاست
خاهىؽی دیذه يؾذه اعث.
 -2-1-5خسارت خاموشی بر مبىای تابع خسارت مشترکیه
بشای ؽبکه هایی با باسهای هحفاوت هیجىاو جابـ های خغاست
خاهىؽی های هحفاوجی سا بشای هش باس جقشیف و دس يهایث هًسًی های
هحفاوجی جشعین ؽىد و یا هیجىاو باسهای ؽبکه به چًذ دعحه و یا گشوه
جمغین بًذی ؽىد که ایى گشوه بًذی هیجىايذ بش اعاط يىؿ باس و یا يازیه
های هحفاوت یک ؽبکه فىست گیشد .عپظ با اعحفاده اص هغالقه بش سوی
سفحاس گشوه های هخحلف و جسلیل آو ها به جابـ جىصیـ خغاست آو ها دعث
یافث.

شکل( : )4دیاگرام تک خطی شبکه  42باسهIEE-RTS

دس جماهی هساعبات و الگىسیحن ها فالوه بش فذم لغقیث باس و جىلیذ
يیشوگاه بادی فذم لغقیث دس خشوج خغىط و وازذهای ژيشاجىسی سا يیض دس
يؾش گشفحه ؽذه اعث.بشسعی هىيث کاسلى جشجیبی بشای  71عال بشای ؽبکه
 24باعه ايدام ؽذه اعث و داده های لابلیث جبادل جىاو بشای ایى  71عال
به  13دعحه جمغین بًذی ؽذه ايذ که هیجىاو دس يمىداس هیله ای ؽکل()3
يسىه دعحه بًذی آو سا هؾاهذه کشد.

 -6هغالقات فذدی
دس ایى بخؼ به پیاده عاصی الگىسیحن های رکش ؽذه بش سوی ؽبکه
24 bus IEEE_Reliability test-RTSپشداخحه خىاهذ ؽذ و يحایح
با سوػ هىيث کاسلى همایغه خىاهذ ؽذ .بشای ایى هًؾىس ؽبکه سا دس
زالحی بشسعی هی ؽىد که يیشوگاه بادی ؽاهل  171وازذ  2MWاعث،
دس هدمىؿ جىلیذ هضسفه بادی ؽبکه بشابش اعث با  341هگاوات و دس باط
 13لشاس گشفحه باؽذ.
ؽبکه  24باعه  IEE-RTSکه دس ؽکل ؽماسه ( )2يمایؼ داده ؽذه
اعث داسای  32وازذ يیشوگاهی هقمىلی و 34خظ ايحمال اعث ،دیگش
اعالفات ایى عیغحن دس هشخـ] [12رکش ؽذه اعث .يیشوگاه بادی رکش
ؽذه داسای يشش خشوج( ،1/12 )FORوضشیب لذست  1/96اعث.دس
عشفث 4m/sؽشوؿ بکاس کشده ،داسای عشفث ياهی 11m/sبىده و دس
عشفث لغـ  22m/sهحىلف هی ؽىد ..باس ؽبکه يیض داسای جغییشات عافحی
هغابك با اعالفات هشخـ][12اعث.

شکل( :)3دسته بًدی قابلیت تبادل تىاو به  13دسته و احتماالت آو

هش یک اص يمایًذگاو  13دعحه هؾاهذه ؽذه دس ؽکل( )3هیجىايًذ دس
باصاس فشضه ؽذه و هیضاو عىد و ضشس زافل اص فشضه آو هساعبه ؽىد جا
هیضاو لابلیث جبادل بهیًه اسایه ؽذه به باصاس بشآوسد ؽىد .دس ایى هماله جًها به
لساػ کشدو خغاست خاهىؽی ثابث بشای هؾحشکیى اکحفا ؽذه اعث و ایى
خغاست  11بشابش هیضاو فشضه به باصاس دس يؾش گشفحه ؽذه اعث .يمىداس هیله
ای هشبىط به خغاست خاهىؽی بشای هش گشوه فباست اعث دس ؽکل()4
آوسده ؽذه اعث.

بشای بذعث آوسدو هیضاو لابلیث جبادل کل( )TTCؽبکه به دو يازیه
کلی جمغین بًذی ؽذه و هیضاو جىاو ايحمالی سا اص يازیه  1که يازیه Source
اعث به يازیه  2که  Sinkياهیذه هیؽىد هساعبه خىاهذ ؽذ .دس
ؽکل( )2ایى جمغین بًذی فىست گشفحه اعث.
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هىسد آصهىو اص سوػ ضشیب خشیمه ثابث بشای لساػ کشدو خغاست
خاهىؽی اعحفاده ؽىد بهحشیى همذاس بشای فشوػ لابلیث جبادل جىاو به
. خىاهذ بىد1226(MW) ؽبکه همذاس
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) هؾاهذه هیؽىد هشچه هیضاو لابلیث جبادل4(همايغىس که دس ؽکل
-فشضه ؽذه به باصاس بیؾحش هیؽىد هیضاو خغاست خاهىؽی يیض افضایؼ هی
 صیشا اولیى گام بشای جقییى خغاست خاهىؽی جقییى هیضاو جىاو جغزیه.یابذ
يؾذه اعث که ایى هیضاو اص اخحالف بیى لابلیث جبادل جىاو فشضه ؽذه به
 بذیهی،باصاس و لابلیث جبادل جىاو عافث هىسد بشسعی هساعبه هیؽىد
اعث هشچه لابلیث جبادل جىاو کمحش باؽذ جقذاد زاالجی که کمحش اص لابلیث
جبادل فشضه ؽذه اعث کمحش بىده و خغاست خاهىؽی ياؽی اص آو يیض
) عىد يهایی زافل اص فشوػ لابلیث جبادل5(دس ؽکل. کاهؼ هییابذ
فشضه ؽذه بشای هشگشوه پظ اص پشداخث خغاست خاهىؽی ها آوسده ؽذه
.اعث
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 سىدحاصل از فروش قابلیت تبادل عرضه شده به بازار:)5(شکل

يحیده گیشی-7
 با اخحالف بغیاس کن يغبث به دو گشوه هداوس7) گشوه5(عبك ؽکل
 بًابشایى با اعحفاده اص سوػ.آو بیؾحشیى عىد دهی سا داسا بىده اعث
خغاست خاهىؽی با ضشیب خشیمه ثابث هیضاو لابلیث جبادل بهیًه فشضه
 بىده اعث که7 ؽذه به باصاس بشابش يمایًذه (هیايگیى) دعحه
 ایى بذاو هقًی اعث که اگش دس ؽبکه.بشآوسد ؽذه اعث1226(MW)بشابش
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کاربرد رگرسیون خطی و تبذیل ویولت گسسته در

مکان یابی تخلیۀ جزئی در سیم پیچ ترانسفورماتور
قیع هسمع زكى زكیًی و پیماو ؼضایی بؽواتی
ظايهگاه آؾاظ اقالهی وازع تهؽاو خًىبsmhh110@azad.ac.ir ،
ظايهگاه آؾاظ اقالهی وازع تهؽاو خًىبpeyman.rezaei@gmail.com ،

لػا تهطیى ،ػیب یابی و هكاو یابی ضغاهای ػایمی بطًىو ظؼ
هؽازل اولیه ضؽابی آو ها كه به ػًىاو ضغاهای خؿئی ظؼ
تؽايكفىؼهاتىؼهای لعؼت ياهیعه هی نىظ ،ظؼ افؿایم ػمؽ
تؽايكفىؼهاتىؼها بكیاؼ با اهمیت اقت .آنكاؼقاؾی تطلیه خؿئی ػمعتا
به قه ظقته يىؼی ،يىتی و الكتؽیكی تمكین هی نىيع كه بهتؽیى آيها
ؼول الكتؽیكی اقت .ظؼ ؼول الكتؽیكی اهكاو آنكاؼقاؾی پالف
های تطلیه خؿئی با نعت و ظاهًه كمتؽ يیؿ هیكؽ هی بانع  .همچًیى
هی تىاو ظؼ هسعوظه فؽكايكی بكیاؼ هتفاوتی ایى قیگًال ها ؼا آنكاؼ
كؽظ كه هسعوظه آو تا فؽكا يف ها ی  UHFگكتؽظه اقت].[4

چکیده -یکی اس خطاهای اساسی در تزايسفىرهاتىر های قذرت
خطای تخلیه جشئی (PD) 1هی باضذ .اس آ يجایی که آسیب ياضی اس
تخلیه جشئی س یاد است ،تطخیص وقىع تخلیه جشئی و تعییى
هىقعیت آو دارای اهمیت فزاواو هی باضذ .سیگًالهای تخلیه جشئی
هاهیتی پیچیذه ،غیز تکزاری و ياهتًاوب داريذ .تبذیل ویىلت ابشاری
هًاسب جهت بزرسی سیگًال های هحذود و غیز ساکى در سهاو
است که يمایص سهاو – فزکايس هًاسبی اس سیگًال را به دست هی
دهذ .لذا در ایى هقاله یک روش يىیى هبتًی بز رگزسیىو خطی و
تبذیل ویىلت بزای تطخیص هکاو تخلیه جشئی در سین پیچ
تزايسفىرهاتىر ارائه ضذه است .جهت ضبیه ساسی سین پیچ
تزايسفىرهاتىر اس هذل خط ايتقال چًذ سیمه )MTL) 2استفاده ضذه
است  .سپس پالس های  PDبا عزض پالس های هختلف به هذل
اعمال گزدیذه است .در اداهه يمىيه های ايذاسه گیزی ضذه به کمک
تبذیل ویىلت تجشیه و تحلیل ضذه و با استفاده اس روش رگزسیىو
خطی هکاو تخلیه جشئی در سین پیچ تزايسفىرهاتىر تعییى ضذه
است .در يهایت ضبیه ساسی ها و آسهایطات بز روی یک سین پیچ
 2:kvالیه ای ايجام ضذه است تا اعتبار روش سًجیذه ضىد.

هكاو یابی پالف های تطلیه خؿئی كه یك هؽزله بؼع اؾ
آنكاؼقاؾی و ايعاؾه گیؽی ایى پالف ها ،ظؼ هؽزله آيالیؿ هغؽذ هی
نىظ ،اهمیتی ویژه ظؼ زفاظت ،ػیب یابی ،تؼمیؽ و يگه ظاؼی ظاؼظ .
هًظىؼ اؾ هكاو یابی تؼییى هسل تمؽیبی هًبغ پالف ها ی تطلیه خؿئی
اقت .هكاو یابی تطلیه خؿئی به ؼول های هطتلفی بؽ اقاـ تىابغ
تبعیل خؿء به خؿء قین پیچ ] ،[5يفؽ و لغب های عیف فؽكايكی
قیگًا ل ها ] ،[6تبعیل هىخک ] [7و نبكه های ػًبی يىؼت گؽفته
اقت .ایى هماله ؼونی يىیى هبتًی بؽ ؼگؽقیىو ضغی وتبعیل ویىلت بؽای
تهطیى هكاو تطلیه خؿئی اؼائه هی كًع.

کلمات کلیدی– ترانسفورماتور ،تخلیه جسئی ،مدلسازی ،مکان
یابی ،مدل خط انتقال چند سیمه ( .)MTL

ایى هماله ههتمل بؽ هفت بطم هیبانع .ظؼ بطم ظوم به هؼؽفی
ظلیك هعل ضظ ايتمال چًع قیمه پؽظاضته و ظؼ بطم قىم تبعیل ویىلت
نؽذ ظاظه نعه اقت .ظؼ بطم چهاؼم ؼول ؼگؽقیىو ضغی تىضیر ظاظه
نعه اقت .همچًیى يسىه هعلكاؾی و نبیهقاؾی الگىؼیتن پیهًهاظی
ؼوی قینپیچ  22kVظؼ بطم پًدن يهاو ظاظه نعه اقت .يتایح
آؾهایهگاهی ؼول هػكىؼ يیؿ كه بؽ ؼوی يمىيه ػملی پیاظهقاؾی گؽظیعه
ظؼ لكمت نهن هىؼظ بؽؼقی والغ نعه اقت و قؽايدام ظؼ بطم هفتن
يتیدهگیؽی يهایی اؼائه نعه اقت.

 -1همعهه
هغالؼات و بؽؼقی ها بؽ ؼوی ػلل ضؽوج اؾ هعاؼ تؽايكفىؼهاتىؼها
يهاو هی ظهع كه ػلت ايلی ضغاهایی كه باػث ضؽوج
تؽايكفىؼهاتىؼهای لعؼت هی نىظ ،يانی اؾ ضغاهای ظاضلی هكتًع كه
ػمع تا زايل ضؽابی یا كاهم كیفیت قیكتن ػایمی تؽايكفىؼهاتىؼ هی
بانع] .[1بكیاؼی اؾ ضغاهای هًدؽ به ضؽوج تؽايكفىؼهاتىؼها هؽبىط به
قیكتن ػایك بًعی آو ها هی بانع و تطلیه خؿئی كه به يىؼت تعؼیدی
باػث يابىظی ػایك هی نىظ ،ههن تؽیى هًبغ ضغا ظؼ ػایك
تؽايكفىؼهاتىؼها هی بانع] 2و.[3
1

Partial Discharge
)Multi-Conductor Transmission Line (MTL

2
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اقتفاظه اؾ فؽهىلهای تسلیلی بؽای هساقبه ایى پاؼاهتؽها ،ضًىيا
ايعوكتايفهای هتمابل فؽآیًعی ؾهايبؽ و پیچیعه اقت .لػا ظؼ اكثؽ
هعلكاؾیها بؽای یک وازع قینپیچ هماظیؽ  R , L , Cؼا هساقبه كؽظه و
همیى هماظیؽ ؼا بؽای ظیگؽ وازعها ظؼ يظؽ هیگیؽيع .همچًیى اؾ
ايعوكتايفهای هتمابل كه بیى ظوؼهای هطتلف یک قینپیچ وخىظ ظاؼظ
يؽفيظؽ هیكًًع .ایى اهؽ هىخب ضغا ظؼ هعلكاؾی و هكاویابی PD
هینىظ .یكی اؾ بهتؽیى ؼولها ظؼ به ظقت آوؼظو پاؼاهتؽها اقتفاظه اؾ
تسلیل اخؿا هسعوظ ) (FEMتىقظ يؽم افؿاؼ  Maxwellاقت[ .]12ظؼ ایى
هماله به كمک همیى ؼول ،همعاؼ ظلیك پاؼاهتؽها ظؼ قه فؽكايف كاؼی
هطتلف هساقبه نعه اقت .به ػًىاو يمىيه ظؼ نكل ) (2يمىظاؼ ايعوكتايف
بؽ زكب ظوؼ بؽای زلمه بیكتن قین پیچ يهاو ظاظه نعه اقت.

 -2هعل ضظ ايتمال چًع قیمه ))MTL
بؽای بؽؼقی چگىيگی ؼفتاؼ تطلیه خؿئی ظؼ قین پیچ تؽايكفىؼهاتىؼ
نبیه قاؾی ظلیك قین پیچ تؽايكفىؼهاتىؼ هىؼظ يیاؾ هی بانع .قیگًال های
تطلیه خؿئی ظاؼای عیف فؽكايكی وقیؼی هكتًع كه هاكؿیمن آو گاهی تا
چًعیى يع هگاهؽتؿ يیؿ هی ؼقع .ؼول های هطتلف هعلكاؾی زع
اػتباؼ فؽكايكی هتفاوتی ؼا ظاؼا هی بانًع .با بؽؼقی های ايدام نعه
ههطى نعه اقت كه عیف فؽكايكی قیگًال های تطلیه خؿئی انكاؼ
نعه ظؼ تؽايكفىؼهاتىؼهای لعؼت و تىؾیغ ظاؼای بايع فؽكايكی تا چًعیى
هگاهؽتؿ هكتًع لػا بؽای هكاو یابی ظلیك تطلیه خؿئی ظؼ عىل قین پیچ
تؽايكفىؼهاتىؼها بایع اؾ هعلی با اػتباؼ فؽكايكی ظؼ زع هگاهؽتؿ اقتفاظه
يمىظ .خهت ؼقیعو به هعف فىق الػكؽ ظؼ ایى هماله هكاو یابی تطلیه
خؿئی با اقتفاظه اؾ هعل ضظ ايتمال چًع قیمه هىؼظ هغالؼه لؽاؼ گؽفته
اقت.
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ظؼ ایى هعل پاؼاهتؽهای قین پیچ به يىؼت گكتؽظه ظؼ يظؽ گؽفته نعه
و ؼفتاؼ قین پیچ تىقظ هؼاظالت ضظ ايتمال تىيیف هی نىظ و يیؿ هؽ ظوؼ
اؾ قین پیچ تؽايكفىؼهاتىؼ به ػًىاو یک ضظ ايتمال تک قیمه هعل هی
نىظ و بؽای آو هعاؼ هؼاظلی ههابه نكل ( )1هًظىؼ هی گؽظظ .هؼاظالت
ضغىط ايتمال ظؼ زىؾه ؾهاو ؼا هی تىاو به يىؼت ؾیؽ يىنت:

3.5
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ضکل :2يمىدار ايذوکتايس بز حسب دور بزای حلقه بیستن سین پیچ

هعلكاؾی قین پیچ  ،ظلت پاؼاهتؽهای به ظقت آهعه و يسىه ايتهاؼ
قیگًال تطلیه خؿئی با اقتفاظه اؾ هعل  MTLبه عىؼ كاهل ظؼ هؽخغ []12
غكؽ نعه اقت.

كه ظؼ ؼوابظ ( )1و ( L ،)2ايعوكتايف R ،هماوهت C ،ظؽفیت ضاؾيی
و  Gهماوهت هىاؾی یک خؿء كىچک اؾ عىل ضظ ايتمال هی بانع [ 8و
 . ]9همچًیى ظؼ نكل ( VS ، )1و  ISبؽظاؼهای ولتاژ و خؽیاو فؽقتاظه
نعه اؾ ابتعای ضظ ايتمال و  VRو  IRبؽظاؼهای ولتاژ و خؽیاو ظؼیافت
نعه ظؼ ايتهای ضظ ايتمال هكتًع.

 -3تبعیل ویىلت
تبعیل ویىلت یک تبعیل ؾهاو -همیاـ اقت و اعالػات هؽ ظو زىؾه
ؾهاو و فؽكايف ؼا زفظ هی كًع تبعیل ویىلت بؽ ظو يىع پیىقته ()CWT
و گككته ( )DWTاقت[ 11و  .]12ظؼ ایًدا يیؿ به ظلیل ؾهاو ؾیاظ به
خهت هساقبه ضؽایب  CWTظؼ كاؼبؽظهای كاهپیىتؽی اؾ DWT
اقتفاظه هی نىظ .بؽ ایى اقاـ ،تبعیل ویىلت گككته بؽای قیگًال )X(t
به يىؼت ؾیؽ تؼؽیف هی گؽظظ:
()3


 dt


j
1 
*  t  k  0s 0
 x (t ) 
 sj
s 

0

dwt ( j , k ) 

ظؼ ؼابغه ( x (t) ،)3و  ψبه تؽتیب قیگًال اولیه و تابغ ویىلت بىظه و
پاؼاهتؽ ايتمال و پاؼاهتؽ همیاـ هیبانع .كه ظؼ آو  jقغر
يیؿ
ویىلت گیؽی ؼا يهاو هیظهع .اؾ هیاو ايىاع گىياگىو گككتهقاؾی ویىلت،
گككتهقاؾی ظوتایی با  S0=2و  0=1به يىؼت گكتؽظهای اقتفاظه هی-
نىظ .تبعیل ویىلت گككته ؼا هیتىاو با یک خفت فیلتؽ پاییى گػؼ و باال

ضکل  :1هذل خط ايتقال چًذسیمه
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ؼگؽقیىو ضغی قاظه اگؽ  yؼا هتغیؽ وابكته و  xؼا هتغیؽ هكتمل ظؼ يظؽ
بگیؽین ،هیتىاو هؼاظله ضظ ؼگؽقیىو ؼا به يىؼت ؾیؽ يىنت:

گػؼ به ضىبی هسمك قاضت كه هتًاظؽ با ) L(Kو ) H(Kيمایم ظاظه
هینىيع .با اقتفاظه اؾ ایى فیلتؽها قیگًال گككته ) x(nبه ظو لكمت
فؽكايف باال و فؽكايف پاییى تدؿیه هینىظ .پف اؾ خعا كؽظو اخؿای
فؽكايف پاییى و فؽكايف باال  ،ظؼ هؽزله بؼع فمظ اؾ لكمت فؽكايف پاییى
تبعیل هىخک گؽفته هینىظ CA1 .و  CD1به تؽتیب ضؽیب خؿ تمؽیب
( )Approximationو ضؽیب خؿ ظلیك ( )Detailقیگًال ) x(nظؼ
قغر  1هكتًع و اؾ ؼوابظ ( )4و ( )5به ظقت هیآیًع:

Y  aX  b

()6
ظؼ ایى هؼاظله  aو  bؼا پاؼاهتؽهای ضظ گفته و هايًع هؽ پاؼاهتؽ ظیگؽی
هیتىاو آوها ؼا بؽآوؼظ كؽظ .ؼولهای هتفاوتی بؽای بؽآوؼظ كؽظو ظو پاؼاهتؽ
 aو  bوخىظ ظاؼظ .یكی اؾ ایى ؼولها ،ؼول كمتؽیى هؽبؼات ضغا 1اقت
كه ظؼ آو ایى ظو پاؼاهتؽ به ؼول ؾیؽ بؽآوؼظ هینىظ.

n

CA1   Lk  2n xk 

()4

k

()7

n

CD1   H k  2n xk 

()5

y  ax
b
n

k

()8

ضؽایب  Detailظؼ قغر اول ،ظؼ بؽگیؽيعه ؼفتاؼ قیگًال ظؼ
فؽكايفهای باال هكتًع و اؾ عؽف ظیگؽ ؼفتاؼ فؽكايكی قیگًال ضؽوخی
ظؼ فؽكايفهای باال ،به نعت تست تأثیؽ  PDو هسل ولىع آو اقت[.]13
بًابؽایى بؽای ایداظ بايك اعالػاتی هیتىاو اؾ ضؽایب  Detailظؼ قغر
اول اقتفاظه يمىظ و با همایكه ایى يمىيهها هیتىاو هكاو  PDؼا تؼییى يمىظ.
بایع ظلت ظانت كه تؼعاظ قغىذ هىؼظ يیاؾ بؽای تبعیل ویىلت گككته،
به ضًىيیات فؽكايكی قیگًال هىؼظ تسلیل بكتگی ظاؼظ .يهایتا تبعیل
ویىلت گككته قیگًال اؾ كًاؼ یكعیگؽ لؽاؼ ظاظو ضؽوخیهای فیلتؽها،
بعقت هی آیع[ .]14نكل ( )3نمای قاظه ای اؾ فؽآیًع ایداظ DWT
بؽای یك قیگًال ظلطىاه ) x(nؼا يمایم هیظهع.

بؽای ایى كاؼ ابتعا يمىيههای هؽبىط به ) ( به ػًىاو هتغیؽ وابكته و
يمىيههای هؽبىط به ) ( به ػًىاو هتغیؽ هكتمل ظؼ يظؽ گؽفته هینىيع و
ضظ ؼگؽقیىو ؼقن هینىظ ،قپف خای هتغیؽهای هكتمل و وابكته ػىٌ
نعه و هدعظا ضظ هػكىؼ ؼقن هینىظ .ظؼ زالت اول ضىاهین ظانت:
()9

)L(K

و ظؼ زالت ظوم :
()12

)H(K

CA 2

)L(K

ظؼ ایى ؼوابظ  Aو  ، Bنیب و  Cو  ، Dػؽٌ اؾ هبعا ضغىط هكتًع.
هكاو ولىع تطلیه خؿئی ؼا هیتىاو با تىخه به ایى زمیمت بعقت آوؼظ كه
ظؼيىؼتیكه يمىيههای) ( و ) ( بكیاؼ به یكعیگؽ نبیه بانًع ،نیب
ضظهای (الف) و (ب) ظاؼای ؼابغهای به ایى يىؼت با یكعیگؽ هكتًع:

CD1

)L(K

r [n ]  B .s [n ]  D

كه ایى ضظ ،ضظ ؼگؽقیىو ( ب ) ياهیعه هینىظ.
)H(K

CA1

s [n ]  A .r [n ]  C

ایى ضظ ،ضظ ؼگؽقیىو ( الف ) ياهیعه هینىظ.

)X(n

CA 3

n (xy )  x y
a
n (x 2 )  (x ) 2

CD 2

()11

A  1/ B  Min

بؽای اقتفاظه اؾ ایى ؼول پف اؾ بعقت آوؼظو پاؼاهتؽهای قینپیچ،
هعلی اؾ آو ایداظ هینىظ .قپف با اػمال قیگًال تطلیه خؿئی به
لكمتهای هطتلف قینپیچ ،نكل هىج ایداظنعه ظؼ ابتعای قینپیچ
ثبت هینىظ و پف اؾ اقتطؽاج يمىيهها ظؼ اولیى قغر اؾ آو تبعیل ویىلت
گككته گؽفته هی نىظ .با تكؽاؼ ایى ؼويع بؽای تماهی لكمتهای قینپیچ،
یک بايك اعالػاتی اؾ پاقصها ) ( بعقت ضىاهع آهع .ظؼ هؽزله بؼع،
با تغییؽ ههطًات قیگًال تطلیه خؿئی ،و اػمال آو به یكی اؾ بطمهای
قینپیچ به يىؼت ظلطىاه  ،هدعظا قیگًال ضؽوخی ،ايعاؾهگیؽی نعه و
يمىيه های هؽبىط به آو اقتطؽاج و تست ػًىاو ) (  ،غضیؽه هیگؽظيع.
با همایكه ایى يمىيه ها با يمىيههای هىخىظ ظؼ بايک اعالػاتی ،هیتىاو به
هسل ولىع تطلیه خؿئی پی بؽظ.

)H(K

CD 3

ضکل  :3تجشیه سیگًال در DWT

 -4ؼگؽقیىو ضغی
ظؼ يىؼتی كه بیى ظو گؽوه اؾ هتغیؽها ؼابغه وخىظ ظانته بانع،
هیتىاو آو ؼا با الگىهای ؼیاضی بیاو كؽظ .هؼمىال چًیى الگىیی همكى
اقت اؾ يىع ضغی یا غیؽ ضغی بانع .اگؽ بتىاو الگىی همبكتگی ؼا به
يىؼت یک هؼاظله ضظ يىنت ،به آو هؼاظله ؼگؽقیىو ضغی هیگىیًع.
ظؼ ؼگؽقیىو هعف آو اقت كه با اقتفاظه اؾ هؼاظله ؼگؽقیىو و به كمک
یك يمىيه تًاظفی و بؼضی ؼولهای آهاؼی ،ؼفتاؼ هتغیؽ وابكته ؼا با
آگاهی اؾ هماظیؽ و ههطًات هتغیؽهای هكتمل ،پیمبیًی كًین .ظؼ

method of least squares
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اؾ آيدا كه هستىای فؽكايكی ولتاژهای گؽفته نعه اؾ ابتعای قین پیچ
با ؾهاو هتغیؽ اقت ،ظؼ يتیده ظؼ گام چهاؼم اؾ قیگًالهای ) V1(tتا
) V38(tو يیؿ پاقص قیگًال  PDخعیع به عىؼ خعاگايه و ظؼ اولیى قغر،
تبعیل ویىلت گككته گؽفته نعه اقت .تابغ ویىلت هاظؼی كه ظؼ ایى
هؽزله هىؼظ اقتفاظه لؽاؼ گؽفته )Daubechies 12( db12 ،اقت .ایى
ايتطاب بؽ اقاـ نباهت قیگًالهای ظؼیافتی با تابغ ویىلت هاظؼ db12
اقت .با گؽفتى تبعیل ویىلت هؽ قیگًال ناهل ظو خؿء هینىظ .یكی
خؿء ظلیك كه ناهل فؽكايكهای باال و ظیگؽی خؿء تمؽیبی كه ناهل
فؽكايكهای پاییى هی بانع .پف بؽای نًاقایی تطلیهخؿیی بایع خؿء
ظلیك كه زاوی فؽكايفهای باال هیبانع ،هىؼظ تدؿیه و تسلیل لؽاؼ
گیؽظ .به ػًىاو يمىيه نكلهای ( )9تا ( )11خؿ ظلیك تبعیل ویىلت
قیگًالهای ) V25(t)، V10(tو ) U14(tؼا يهاو هیظهع.

 -5اؼائه الگىؼیتن پیهًهاظی
ظؼ ایى هماله قین پیچ هىؼظ آؾهایم  ،با اقتفاظه اؾ هعل ضظ ايتمال
چًع قیمه با پاؼاهتؽهای بعقت آهعه اؾ  FEMبه كمک يؽم افؿاؼ
 MATLABهعلكاؾی و نبیه قاؾی گؽظیعه اقت .ظؼ اظاهه خهت
هكاویابی  PDبؽ اقاـ الگىؼیتن پیهًهاظی ،گام اول اػمال پالف  PDبه
هؽ ظوؼ قین پیچ اقت .نكل ( )4يسىه اػمال پالف  PDو غضیؽه قاؾی
قیگًال ولتاژ ؼا يهاو هیظهع.

6

ضکل :4تزتیب هزاحل اعمال پالس  PDبه سین پیچ تزايسفىرهاتىر

4

یک پالف  PDهؽخغ و يؽهالیؿه نعه با ؾهاو يؼىظ  22nsو ػؽٌ
 1µsهمايًع نكل ( )5ؼا ظؼ يظؽ بگیؽیع .ایى پالف نبیه به ضًىيیات و
يتایح يانی اؾ تكت های آؾهایهگاهی اقت.
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قینپیچ هىؼظ هغالؼه ظؼ ایى هماله یک قینپیچ  22kVهؽبىط به
تؽايكفىؼهاتىؼ تىؾیغ اقت كه اؾ يىع الیهای بىظه و ظاؼای  38ظوؼ هیبانع.
پالف  PDهػكىؼ به اولیى ظوؼ قین پیچ اػمال گؽظیعه و خىاب هتًاظؽ با
آو یؼًی ) V1(tاؾ ابتعای قین پیچ ايعاؾهگیؽی نعه اقت .به همیى تؽتیب
ایى كاؼ بؽای تمام  38ظوؼ قین پیچ تكؽاؼ نعه و ولتاژهای هتًاظؽ با آو
یؼًی ) V2(tتا ) V38(tثبت نعه اقت .با ایى ػمل یک بايک اعالػاتی اؾ
پاقص قینپیچ به تؿؼیك پالف  PDظؼ هكاوهای هطتلف به ظقت آهعه
اقت .به عىؼ هثال ظؼ نكل ( )6و ( )7قیگًال های ) V10(tو )V25(t
يهاو ظاظه نعه اقت .ظؼ گام قىم ،فؽٌ بؽ ایى اقت كه  PDظؼ هكايی يا
هؼلىم اؾ قینپیچ ؼش ظاظه اقت .بعیى هًظىؼ یک پالف  PDظیگؽ با ؾهاو
يؼىظ  2/35 µsو ػؽٌ پالف  1/15 µsبه یک ظوؼ اؾ قین پیچ به يىؼت
ظلطىاه  ،هايًع ظوؼ  mام اػمال گؽظیعه و پاقص قین پیچ ثبت نعه اقت.
به عىؼ هثال نكل ( )8ولتاژ ) U14(tكه پاقص قینپیچ بؼع اؾ اػمال پالف
 PDهػكىؼ به ظوؼ چهاؼظهن هیبانع ،ؼا يهاو هیظهع.
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ظؼ اظاهه ظؼ گام پًدن ،يمىيههای غضیؽهنعه هؽبىط به هؽ بطم ظؼ
بايك اعالػاتی يانی اؾ قیگًال با پهًای  1 µsبه ػًىاو هتغیؽ هكتمل ظؼ
يظؽ گؽفته هینىظ و ضؽایب هؽبىط به پاقص به قیگًال  PDخعیع
اػمالنعه به لكمت ظلطىاه قینپیچ يیؿ به ػًىاو هتغیؽ وابكته ظؼ يظؽ
گؽفته هینىظ و با اقتفاظه اؾ ؼگؽقیىو ضغی ،ضظ ؼگؽقیىو ؼقن هیگؽظظ،
نیب آو تؼییى هیگؽظظ .قپف خای هتغیؽ هكتمل و وابكته تغییؽ ظاظه
هینىظ و ضظ ؼگؽقیىو ظؼ نؽایظ خعیع ؼقن هیگؽظظ .با هساقبه زايل
ؼابغه ( ،)11هیتىاو به هكاو تطلیه خؿئی ظقت یافت .ظؼ خعول (، )1
يتایح هؽبىط به هماظیؽ نیب ضغىط ظؼ ؼوابظ ( )9و ( )12همچًیى تفاضل
آو ها ،ؾهايی كه قیگًال تكت به بطم های 25 ،22،14،8و  32اػمال
نعه اقت ،يهاو ظاظه نعه اقت .هماوگىيه كه هالزظه هیگؽظظ همعاؼ
تفاضل ظو نیب ظؼ ایى بطم ها به زعالل همعاؼ ضىظ ظؼ همایكه با قایؽ
لكمتها ؼقیعه كه يهايعه هًبغ  PDاقت.

الگىؼیتن پیهًهاظی بؽ ؼوی يمىيه ػملی ظؼ هسیظ آؾهایهگاهی پیاظه
قاؾی گؽظیع .اؾ آيدا كه قین پیچ فىق ظاؼای  38ظوؼ اقت ،به وقیله
 PD Calibratorیک پالف  PDبه بؿؼگی  1222پیكى كىلى ؼا به ظوؼهای
اول  ،چهاؼم  ...،تا قی و هفتن ،تؿؼیك كؽظه و قیگًالهای خىاب )،V1(t
) V4(tتا ( V37(tؼا ايعاؾه گیؽی و با اقیلىقكىپ غضیؽه قاؾی هی كًین .اؾ
ایى قیگًال  1222پیكىكىلًی كه به لكمتهای هطتلف قینپیچ اػمال
هینىظ ،بؽای ایداظ بايك اعالػاتی اقتفاظه هینىظ .به عىؼ هثال نكل
( )12قیگًال ولتاژ ( V1(tيانی اؾ اػمال پالف  PDبه ظوؼ اول و همچًیى
نكل ( )13خؿ ظلیك تبعیل و یىلت ایى قیگًال ؼا ظؼ اولیى قغر يمایم
هی ظهع.
قپف ظاهًه قیگًال به  122پیكىكىلى كاهم یافته و به یك لكمت
ظلطىاه اػمال هیگؽظظ .ظؼ خعول ( )2نیب ضغىط ؼگؽقیىو و تفاضل آو
ها ؾهايی كه قیگًال  122پیكىكىلًی به لكمت های  32،27،21،9ام
قینپیچ اػمالنعه اقت ،آهعه اقت .با ظلت ظؼ يتایح به ایى يتیده
هیؼقین كه ظؼ بطم های غكؽ نعه ،زايل ؼابغه ( )11ظؼ همایكه با
قایؽ لكمتها كمتؽ اقت  .بًابؽایى هیتىاو يتیده گؽفت كه تطلیه خؿئی
ظؼ ایى لكمت اتفاق افتاظه اقت.
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جذول  –1يتایج اعمال روش هکاو یابی بز روی هذل ضبیه ساسی
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│b-1/a│ 0.918 5.033 69.78 20.24 23.61 38.0 46.06 39.2
│a-1/b│ 1.786 0.381 1.860 6.325 4.182 5.38 7.886 14.0
│b-1/a│ 3.877 0.922 4.943 18.25 13.15 20.4 39.92 32.6
│a-1/b│ 4.710 1.827 0.385 4.220 18.56 10.9 12.80 10.1
│b-1/a│ 9.152 3.954 0.915 10.89 52.28 34.4 57.99 21.1
│a-1/b│ 32.06 10.27 1.582 1.082 0.379 0.65 1.032 1.85

8

volt
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25

هزبىط به يمىيه عملی ثبت ضذه در هحیط آسهایطگاه

│b-1/a│ 54.01 19.27 3.262 2.423 0.926 1.79 4.055 3.34
│a-1/b│ 51.32 168.0 5.575 5.440 4.660 9.90 0.357 0.79
32
1
03
│b-1/a│ 63.81 232.7 8.483 8.990 8.397 19.9 0.771 1.06

۱۷۷

۱۳۹۴  اردﯾﺒﻬﺸﺖ۲۴  ﺗﺎ۲۰ ، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ،ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

اػمال هی نىظ و پاقص آو لكمت غضیؽه نعه و ضؽایب هؽبىط به آو تؼییى
 بؽای همایكه هیؿاو تغابك ایى ضؽایب با ضؽایب هىخىظ ظؼ. هی نىيع
 اؾ ؼگؽقیىو ضغی كمك گؽفته هی نىظ به ایى تؽتیب كه، بايك اعالػاتی
یكباؼ ضؽایب بايك به يىؼت هتغیؽ هكتمل و ضؽایب پاقص قیگًال تغییؽ
یافته به يىؼت هتغیؽ وابكته ظؼ يظؽ گؽفته هی نىيع و ضظ ؼگؽقیىو ؼقن
هی نىظ و ظؼ هؽزله بؼع هتغیؽ های هكتمل و وابكته به يىؼت ػكف
هؽزله ی لبل ظؼ يظؽ گؽفته هی نىيع و هدعظا ضظ ؼگؽقیىو ؼقن هی
) تؼؽیف نعه12( ) و9 (  با ضؽب نیب ایى ظو ضظ كه ظؼ ؼوابظ. گؽظظ
 پی بؽظ به ایى تؽتیب كه با همایكه تفاضلPD  هی تىاو به هسل ولىع، ايع
 هغابك،نیب های بعقت آهعه هؽبىط به لكمت های هطتلف قین پیچ
 كاؼایی.  هی بانعPD  كمتؽیى ػعظ يهاو ظهًعه ی هسل ولىع،)11( ؼابغه
 ظؼ خعول، ایى ؼول به تؽتیب ظؼ ظو هؽزله ی نبیه قاؾی و آؾهایهگاهی
. ) يهاو ظاظه نعه اقت2( ) و1(

 – يتایج اعمال روش هکاو یابی بز روی هذل آسهایطگاهی2 جذول

9
9
21
27
30

21

27

30

│a-1/b│ 0.00088 0.0018 0.0380 0.0092
│b-1/a│ 0.0020 0.0042 0.0152 0.0562
│a-1/b│ 0.00429 0.0001 0.0151 0.00605
│b-1/a│ 0.0043 0.0001 0.0066 0.0166
│a-1/b│ 0.094 0.0534 0.0080 0.0080
│b-1/a│

0.053

0.0300 0.0124 0.0124

│a-1/b│ 0.0172 0.0044 0.0186 0.0066
│b-1/a│ 0.0176 0.0044 0.033

0.0018

ضظ ؼگؽقیىو بؽای ظوؼ يهن قین پیچ ظؼ آؾهایم فىق ظؼنكل
 يمایم ظاظه نعه اقت14
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 يتیدهگیؽی-7
ظؼ ایى هماله یك ؼول هكاو یابی بؽ اقاـ ؼگؽقیىو ضغی بؽای
تؼییى هسل هًبغ تطلیه ی خؿئی ظؼ قین پیچ تؽايكفىؼهاتىؼ اؼائه نعه
 ظؼ ایى ؼول با اػمال یك قیگًال ههطى به لكمت های. اقت
 یك بايك اعالػاتی با اقتفاظه، هطتلف قین پیچ و بعقت آوؼظو پاقص ها
 قپف. هؽزله ی اول هؽ پاقص تهكیل هی نىظDetail اؾ ضؽایب
ههطًات قیگًال اػمال نعه تغییؽ ظاظه هی نىظ و به یك لكمت ظلطىاه
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چکیده -ایه مقاله یک رویکرد کىترلی را بر مبىای روش
جدولبىدی بهره جهت کىترل ولتاژ کمپرسىر هىای ورودی پیل
سىختی با غطاء تبادل پروتىن( )PEMFCارائه داده ،به گىوهای که
تىان خالص پیل سىختی(تىان الکتر یکی تىلیدی پیل مىهای تىان
مصرفی کمپرسىر هىا) بیطیىه گردد .یکی از چالصهای پیل سىختی
 PEMFCکىترل دبی هىای ورودی پیل سىختی از طر یق کىترل دبی
هىای خروجی کمپرسىر هىا است به گىوهای که هم اکسیژن الزم
جهت واکىص با هیدروژن تأمیه گردد و هم تىان خالص پیل
سىختی  PEMFCبهیىه گردد .از مهمتر یه مسایای کىترلکىىدهی ایه
مقاله پیادهسازی راحت و سرعت خىب آن میباضد و به دلیل
استفاده از روش جدولبىدی بهره ،پیچیدگیهای سایر روشهای
کىترلی را ودارد .ایه روش بر مدل یک پیل سىختی  PEMFCپیاده
ضده و مطابق وتایج ضبیهسازی میتىاود تا  6درصد تىان خالص را
وسبت به حالتی که ولتاژ کمپرسىر ثابت است ،افسایص دهد.

با تغییط خطیاو باض همساض يؽبت اضافی اکؽیژو هتًاظط با تىاو ذالك بهیًه
تغییط هیکًس ،بًابطایى بایس هتًاؼب با خطیاو باض يؽبت اضافی اکؽیژو به
گىيهای تؼییى گطزز که تىاو ذالك بهیًه ـىز .پػ يگه زاـتى يؽبت
اضافی اکؽیژو زض یک همساض هؼیى زض ایى حالت لحیح يمیباـس .اظ
خمله کاضهایی که بطای بهیًهؼاظی تىاو ذالك پیل ؼىذتی PEMFC
لىضت گطفته ،هیتىاو به ضوؾ خؽتدىی اکؽتطهن اـاضه کطز .یکی اظ
هفکالت ضوؾ هصکىض زض یافتى بطذظ اکؽتطهن کًس بىزو آو اؼت .زض
ایى ضوؾ حسوز  2زلیمه ظهاو لطف یافتى اکؽتطهن هیـىز .ایطاز زیگط
ضوؾ فىق به وخىز آهسو يىؼايات غیطلابللبىل زض ؼیؽتن هیباـس [.]3
زض ایى هماله ابتسا یک هسل غیطذغی پیل ؼىذتی و کمپطؼىض هىا
بیاو هیگطزز و ؼپػ اظ ضوؾ خسولبًسی بهطه ،خهت یافتى بطذظ
اکؽتطهن با تغییط باض اؼتفازه هیـىز .زض ایى ضوؾ ،بط هبًای یک وضوزی
اغتفاؾ که لابل ايساظهگیطی هیباـس ،فطهاو کًتطلی هًاؼب لازض

کلمات کلیدی– نسبت اضافی اکسیژن ،پیل سىختی ،PEMFC
تنظیم دبی هىای ورودی ،جدولبندی بهره ،کمپرسىر هىا.

هیگطزز که ایًدا وضوزی اغتفاؾ هماو خطیاو ذطوخی پیل اؼت .زض
بهیًهؼاظی ایى هماله لیىزی که خهت ػملکطز لحیح و هغلىب پیل

 -1همسهه

ؼىذتی  PEMFCبه کاض بطزه ـسه يیع زض يظط گطفته ـسهايس .هعایای

یکی اظ ايىاع پیلهای ؼىذتی که اؼتفازه اظ آو زض لًؼت هطؼىم
اؼت پیلهای ؼىذتی با غفاء تبازل پطوتىو ( ،)PEMFCاؼت .پیلهای
ؼىذتی  PEMFCبه زلیل زاضا بىزو چگالی تىاو باال ،زهای کاضکطز پاییى،
ؼطػت ضاهايساظی باال ،عىل ػمط ظیاز اؼتک و ؼلىل و لابلیت اؼتفازه زض
ذىزضوهای هیبطیسی ،بؽیاض هىضز تىخه و ضایح هیباـًس [.]1

اؼتفازه اظ ضوؾ خسولبًسی بهطه ؼازگی فطهاو کًتطل و ؼطػت بؽیاض
باالی آو زض یافتى اکؽتطهن با تغییط باض هیباـس .بًابطایى اؼتفازه اظ ضوؾ
خسولبًسی بهطه هفکل کًس بىزو ضوؾ خؽتدىی اکؽتطهن ضا يساـته و
با ؼطػتی بؽیاض باال زض حس ؼطػت پطزاظيسه اکؽتطهن ضا یافته و زض يتیده
پاؼد حالت گصضای بهتطی زاضز.

یکی اظ هؽائل کًتطلی پیؿ ضو زض پیل ؼىذتی  ،PEMFCتؼییى
يؽبت اضافی اکؽیژو با کًتطل زبی هىای وضوزی به پیل ؼىذتی اؼت .زض
کاضهای لىضتگطفته یکی اظ ؼیاؼتهای عطاحی کًتطلکًًسه ایى اؼت
که يؽبت اضافی اکؽیژو زض یک همساض هؼیى ثابت بمايس تا پیل ؼىذتی
 PEMFCػملکطز هغلىبی زاـته باـس [.]2

 -2هسل ؼیؽتن
زض ایى برؿ ،ابتسا به بیاو یک هسل غیطذغی اظ پیل ؼىذتی و
کمپطؼىض هىا پطزاذته و ؼپػ با ؼازهؼاظی و تلفیك ایى زو هسل ،هسل
يهایی بیاو هیگطزز.

ضویکطز زیگط ایى اؼت که تىاو ذالك پیل ؼىذتی یؼًی تىاو
الکتطیکی تىلیسی هًهای تىاو همطفی کمپطؼىض هىا بیفیًه گطزز [ 3و .]4
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مدل پیل سىختی PEMFC

حالتهای  z4تا  z7به تطتیب بیاوگط زهای اؼتک ،ففاض خعئی
هیسضوژو ،اکؽیژو و آب زض پیل ؼىذتی هیباـًس .هؼازالت حالت ایى

هسلهای هرتلفی اظ پیل ؼىذتی هىخىز اؼت که زض ایًدا اظ هسل
هىخىز زض هطخغ [ ]5اؼتفازه ـسه اؼت .زض ایى هسل ،ضعىبت گاظهای
وضوزی به آيس و کاتس ثابت هیباـس .زض ازاهه ایى هسل بیاو هیگطزز.

چهاض حالت به لىضت ضوابظ ظیط اؼت [ 7و .]13-11
()9

ولتاژ ذطوخی پیل ؼىذتی:
ولتاژ ذطوخی پیل ؼىذتی ظهايی که باض ضا تغصیه هیکًس بطابط ولتاژ
هساضباظ پیل هًهای افت ولتاژهای پیل هیباـس [.]6
()1

) V fc  VO, FC  ns (V Act  V O  V Conc

هساضباظ پیل ؼىذتی ns ،تؼساز ؼلىلهای پیل ؼىذتی V Act ،افت
ولتاژ فؼالؼاظی V O ،افت ولتاژ اهمی و  V Concافت ولتاژ تدمؼی
پیل ؼىذتی هیباـس .افت ولتاژهای پیل به لىضت ضوابظ ظیط لابل
هحاؼبه هیباـًس [.]11-6
()2
()3

RO  RCO  K I I  KT T

()4

]) V Act  a0  T [a  b ln(I

()5

RT
I
) ln(1 
eF
IL

V Conc  

زض ضوابظ ( )2تا ( R O ،)5هماوهت هؼازل افت ولتاژ اهمی،

()11

z5  2 2 ( z4 )uPA  2 2 ( z4 ) z5  3 ( z4 ) I

()11

z6  2 4 ( z4 )uPC  24 ( z4 ) z6  5 ( z4 ) I

()12

z7  26 ( z7 ) z4  25 ( z4 ) I

زض ضوابظ ( )9تا ( hs ،)12ضطیب ايتمال همطفتی گطها As ،ؼغح
همغغ ؼلىل M fc ،خطم کل اؼتک C fc ،ظطفیت گطهای ویژهی پیل
ؼىذتی uTR ،زهای اتاق u PA ،ففاض کايال هیسضوژو وضوزی آيس و
 u PCففاض کايال اکؽیژو وضوزی کاتس هیباـس .همچًیى زض ضوابظ ()9
تا (  i ،)12ها به لىضت ضوابظ ظیط هیباـًس [.]5

زض ضابغهی ( V fc ،)1ولتاژ ذطوخی پیل ؼىذتی VO, FC ،ولتاژ

V O  IR O

hs ns As
hn A
]z4  1 ( z4 , I )  [ s s s ]uTR
M fc C fc
M fc C fc

[ z4 

I

()13

] 1 ( z4 , I )  ns [V Act  V Conc  V O

()14

a
a
 2 ( z4 )  [( R(mH 2 O )in
z4 ) /(Va ( PH 2 O )in
])

()15

] 3 ( z4 )  [ Rz4 / 2Va F

()16

c
c
 4 ( z4 )  [( R(mH 2O )in
z4 ) /(Vc ( PH 2 O )in
])

()17

] 5 ( z4 )  [ Rz4 / 4Vc F

()18

خطیاو اؼتک و  a ، a0 ، KT ، K I ، RCOو  ، bهمازیط ثابت
هیباـًس .همچًیى  Tزهای اؼتک R ،ثابت خهايی گاظها e ،تؼساز

]

c
R(mH 2 O )in
) ( 2  z7
c
Vc ( PH 2 O )in

[  6 ( z7 ) 

a
زض ضوابظ ( )13تا (،)18
 (mH 2O )inيطخ زبی هىلی آب زض آيسVa ،

الکتطووهای ـطکتکًًسه زض واکًؿ F ،ثابت فاضازی و  I Lخطیاو

حدن آيس ( PH2O )ina ،ففاض خعئی آب زض آيس (mH2O )inc ،يطخ زبی

زض ایى هسل ،حالتهای  z 2 ، z1و  z3بطابط يطخ زبی ذالك هىلی

هىلی آب زض کاتس Vc ،حدن کاتس و  ( PH2O )incففاض خعئی آب زض
کاتس هیباـس.

هحسوز کطزو هیباـس.
اکؽیژو ،هیسضوژو و آب بىزه و زیًاهیکهای آوها هغابك ضوابظ ( )6تا
( )8اؼت [ 7 ،6و .]11
()6

1
)I
4C F

()7

)I

1

()8

1
)I
2C F

2 A F

( ) z1 

( ) z2 
( ) z3 

1

C
1

A
1

C

حالتهای  z8تا  z10به تطتیب بیاوگط گطهای تىلیسی بط اثط واکًؿ
الکتطوـیمیایی ،گطهای تىلیسی بط اثط خطیاو الکتطیکی و گطهایی همطفتی
هىا هیباـس .هؼازالت حالت ایى ؼه حالت به لىضت ضوابظ ظیط اؼت
[.]13

( z1 

( z2 

()19

( z3 

زض ضوابظ ( )6تا (  A ،)8و  Cثابتهای تأذیط زبی ذالك آيس و

()21

کاتس هیباـًس.

 n G 0 ns Rz 4
z z 0.5
z8  [ s

ln( 5 6 )]I
2F
2F
z7
z z 0.5
 G 0 Rz 4

ln( 5 6 )  V Act  V Conc
2F
2F
z7

[ z9  ns
 V O ]I

()21

۱۸۰

z10  [hs ns As ]z4  [hs ns As ]uTR
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هؽتمین و يه غیطهؽتمین(یؼًی اظ عطیك اثطگصاضی بط حالتهای زیگط)
هیچ اثطی يساـته و هیتىاو اظ آوها لطفيظط يمىز .ؼه حالت اول ایى
هسل که به تطتیب بیاوگط يطخ زبی ذالك هىلی اکؽیژو ،يطخ زبی ذالك
هىلی هیسضوژو و يطخ زبی ذالك هىلی براضآب هیباـًس فمظ بیاوگط
تأذیط زض زبی ذالك آيس و کاتس بىزه و اثطی بط ولتاژ و تىاو ذطوخی پیل
يساضيس .خهت ؼازهؼاظی هیتىاو ایى ؼه حالت ضا اظ هسل حصف يمىز و
به خای آوها هفابه هسل هطخغ [ ]7اظ ولتاژ ذطوخی پیل ؼىذتی یک
ػباضت ضا کن کًین .ایى ػباضت ) Ed ,cell (sبىزه و بیاوگط تأذیط کلی
زبیها زض پیل ؼىذتی اؼت Ed ,cell (s) .به لىضت ضابغهی ()27
هیباـس.

زض ضابغهی ( G 0 ،)19تغییطات ايطژی آظاز گیبػ زض ـطایظ
اؼتايساضز اؼت.
حالت  z11بطابط ولتاژ ذاظو الیه زوگايه باض الکتطیکی هیباـس .زیًاهیک
حالت  z11به لىضت ظیط اؼت [ 6و .]7
()22

1
]z11  [ ]I
C
)

1
Conc

R

Act

C(R

[ z11 

زض ضابغهی ( C ،)22ظطفیت ذاظو الیهی زوگايهی باضR Act ،

هماوهت هؼازل افت ولتاژ فؼالؼاظی و  R Concهماوهت هؼازل افت
ولتاژ تدمؼی اؼت.
با زض يظط گطفتى اثط ذاظو الیهی زوگايهی باض و اثط آو بط پاؼد گصضای
ولتاژ ذطوخی ،ولتاژ ذطوخی پیل به لىضت ضابغهی ( )23ذىاهس ـس:
()23
-2-2

z z 0.5
Rz 4
] ln( 5 6 )  z11  R O I
2F
z7

()27

زض ضابغهی ( e ،)27و   eثابتهای هطبىط به تأذیط ولتاژ پیل

V fc  ns [ E0cell 

ؼىذتی هیباـًس.
حالتهای هفتن تا زهن که به تطتیب بیاوگط گطهای تىلیسی بط اثط واکًؿ

مدل کمپرسىر هىا با مىتىر DC

الکتطوـیمیایی ،گطهای تىلیسی بط اثط خطیاو الکتطیکی و تلفات گطهایی

هؼازالت هىتىض  DCو کمپطؼىض هىا تًها ـاهل زو زیًاهیک هیباـس.
حالت اول ایى هسل(  ) z12بطابط خطیاو آضهیچط و حالت زوم ایى هسل(
 ) z13بطابط ؼطػت ظاویهای هحىض هىتىض هیباـس .وضوزی هسل( ،) u1
ولتاژ هىتىض  DCکمپطؼىض(  ) Vcpو ذطوخی آو(  ،) yزبی هىای ذطوخی
کمپطؼىض هیباـس .هؼازالت حالت کمپطؼىض به لىضت ضوابظ ظیط اؼت
[ 14 ،4و .]15
()24
()25
()26

RS
K
z12 
z13  u1
L
L

 B0  B1z13

همطفتی هىا هی باـًس ،زض ظاهط بط حالت چهاضم یؼًی زهای اؼتک اثط
هیگصاضيس .اها هغابك هطخغ [ ،]5پػ اظ ؼازهؼاظی حالت چهاضم،
زیًاهیک آو هؽتمل اظ ایى حالتها به زؼت هیآیس .بًابطایى ایى ؼه
حالت يیع يه به عىض هؽتمین و يه غیطهؽتمین(یؼًی اظ عطیك اثطگصاضی بط
حالتهای زیگط) هیچ اثطی بط ذطوخی يساـته و خهت ؼازهؼاظی
هیتىاو اظ ایى ؼه حالت يیع لطفيظط يمىز.
حالت چهاضم یؼًی زهای اؼتک زاضای زیًاهیک بؽیاض کًستطی

z12  

k
z12  A0  A1z13  A00  A10 Pcp 
J
2
A02 z13

 A01z13  A11z13 Pcp 

يؽبت به ؼایط حالتها هیباـس و زض همایؽه با ؼایط زیًاهیکها هیتىاو
آو ضا ثابت فطن کطز .با زض يظط گطفتى هىاضز باال و با اضافه ـسو زو

z13 

حالت کمپطؼىض ،حالتهای هسل کلی به لىضت ظیط هیباـًس.
()28
x1  z12

2
A20 Pcp

2
y  B00  B10 Pcp  B20 Pcp
 B01z13  B11z13 Pcp
2
 B02 z13

زض ضوابظ ( )24تا ( RS ،)26هماوهت ؼینپیچ اؼتاتىض،
ايسوکتايػ ؼینپیچ اؼتاتىض K ،ثابت هىتىض J ،ایًطؼی هىتىض و Pcp
ففاض هغلك زض ذطوخی کمپطؼىض هىا هیباـس .همچًیى  Aiها Aii ،ها،
 Biها و  Biiها ،ثابتهای کمپطؼىض هىا هیباـًس.
L

هماوعىض که زض ضوابظ ( )25و ( )26هفاهسه هیگطزز ،ؼیؽتن
کمپطؼىض و هسل فضای حالت آو غیطذغی اؼت.
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مدل نهایی پیل سىختی  PEMFCو کمپرسىر هىا

با بطضؼی هسل یاظزهحالتهی پیل ؼىذتی  ،PEMFCهفاهسه هیگطزز
که بطذی اظ حالتها زض ولتاژ و تىاو ذطوخی پیل ؼىذتی يه به عىض

۱۸۱

()29

x2  z13

()31

x3  z5

()31

x4  z6

()32

x5  z7

()33

x6  z11
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 -3بهیًهؼاظی تىاو ذالك پیل ؼىذتی با غفاء تبازل پطوتىو اظ عطیك
کًتطل زبی هىا

یک همالحه وخىز زاـته و زض یک ولتاژ کمپطؼىض ذاق ،تىاو ذالك
پیل بهیًه هیگطزز.

 -1-3بررسی مسئلهی بهینهسازی و مقعر بىدن نمىدار تىان خالص بر
حسب ولتاژ کمپرسىر

با ـبیهؼاظی هسل بیاوـسه زض برؿ لبل و زض حالتی که زهای اؼتک
بطابط  315زضخهی کلىیى ،ففاض هغلك ذطوخی کمپطؼىض  211کیلى
پاؼکال و ففاض کايال هیسضوژو بطابط  2اتمؽفطاؼت؛ زض خطیاوهای اؼتک
 21 ،15 ،11 ،5و  25آهپط يمىزاض تىاو ذالك پیل ؼىذتی بط هبًای
ولتاژهای هرتلف هىتىض  DCکمپطؼىض و يؽبتهای اضافی اکؽیژو
هرتلف به لىضت ـکل  1و ـکل  2به زؼت هیآیس.

زض پیل ؼىذتی با غفاء تبازل پطوتىو ،کمپطؼىض هىا تىاو همطفی
ذىز ضا اظ تىاو الکتطیکی تىلیسی پیل ؼىذتی تأهیى هیکًس [ 3و .]4یکی
اظ چالؿهایی که زض هىضز پیل ؼىذتی با غفاء تبازل پطوتىو وخىز زاضز
کًتطل ولتاژ کمپطؼىض و بالغبغ کًتطل زبی هىای ذطوخی کمپطؼىض به
گىيهای اؼت که هن اکؽیژو الظم خهت واکًؿ با هیسضوژو پیل ؼىذتی
با غفاء تبازل پطوتىو تأهیى گطزز و هن تىاو ذالك پیل ؼىذتی با غفاء
تبازل پطوتىو ( ) هاکعیمن ـىز.

زض ـبیهؼاظی هسل بیاوـسه  Vcpبیى  5.67تا  22ولت زض يظط
گطفته ـسه تا هحسوزیتهای فیعیکی ؼیؽتن پیل ؼىذتی و کمپطؼىض
ضػایت ـسه و ولتاژ پیل یک ػسز حمیمی گطزز.

يؽبت اضافی اکؽیژو (  ) O2بطابط زبی اکؽیژو وضوزی به پیل
ؼىذتی تمؽین بط زبی اکؽیژو همطفی زض پیل اؼت [ 3و .]4
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زض ضابغهی ( )28تا ( Pn e t ،)29تىاو ذالك پیل ؼىذتی،
ولتاژ هىتىض کمپطؼىض هىا ia ،خطیاو هىتىض کمپطؼىض هىا O2 ،يؽبت
اضافی اکؽیژو mO2,in ،زبی اکؽیژو وضوزی و  mO2 ,reactزبی اکؽیژو
همطفی هیباـس .بطای آو که اکؽیژو الظم خهت واکًؿ با هیسضوژو پیل
ؼىذتی تأهیى گطزز و همچًیى پیل ؼىذتی ػملکطز هًاؼبی زاـته باـس،
بایس اکؽیژو وضوزی حسالل  1.4بطابط اکؽیژو همطفی باـس .به ػباضت
زیگط بایس يؽبت اضافی اکؽیژو بعضگتط اظ  1.4باـس .اگط يؽبت اضافی
اکؽیژو یک باـس همکى اؼت که ؼیؽتن زچاض کمبىز
اکؽیژو( )starvationـسه و همساضی اظ هیسضوژو واضز ـسه به ؼیؽتن
بسوو ـطکت زض واکًؿ اظ پیل ؼىذتی ذاضج ـسه و زض يتیده ايطژی
الکتطیکی الظم خهت تأهیى باض تىلیس يگطزز .بًابطایى یکی اظ لیىزی که زض
بهیًهؼاظی تىاو ذالك پیل ؼىذتی با غفاء تبازل پطوتىو بایس زض يظط
گطفت ایى اؼت که يؽبت اضافی اکؽیژو بیؿ اظ  1.4باـس [.]3
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هماوعىض که زض ـکل  1هفاهسه هیگطزز ،يمىزاض تىاو ذالك بط
حؽب ولتاژ کمپطؼىض همؼط( )Concaveهیباـس .بًابطایى زض هط خطیاو
ذطوخی پیل ؼىذتی ،به اظای یک ولتاژ کمپطؼىض هؼیى ،تىاو ذالك
ذطوخی بیفیًه هیگطزز و بایس ولتاژ کمپطؼىض هتًاؼب با خطیاو باض تغییط
کطزه تا همىاضه تىاو ذالك ذطوخی بیفیًه گطزز.
هتًاظط با تىاو ذالك بیفیًه همىاضه بعضگتط اظ 2
زض ـکل ،2
هیباـس .ایى ـطایظ زض ؼایط خطیاوهای بیى  1تا  25آهپط زض پیل ؼىذتی
بطلطاض بىزه و زض يتیده ـطایظ الظم بطای ایداز واکًؿ هغلىب زض پیل
ؼىذتی با غفاء تبازل پطوتىو فطاهن هیباـس .بًابطایى هیتىاو ولتاژ
کمپطؼىض هتًاظط با ایى يماط بهیًه ضا ،به ؼیؽتن کمپطؼىض و پیل ؼىذتی با
غفاء تبازل پطوتىو اػمال يمىز.

زض يگاه اول اظ ضابغهی ( )28اؼتًباط هیـىز که زض هط خطیاو
ذطوخی ،هط چه ولتاژ کمپطؼىض کمتط باـس تىاو همطفی کمپطؼىض کمتط
بىزه و تىاو ذالك بیفتط هیـىز .بًابطایى با ايتراب حسالل همساض ولتاژ
کمپطؼىض هیتىاو حساکثط تىاو ذالك ضا به زؼت آوضز .ایى زیسگاه اـتباه
اؼت .چطا که با افعایؿ ولتاژ کمپطؼىض گطچه تىاو همطفی کمپطؼىض
افعایؿ هییابس اها زبی هىا و اکؽیژو وضوزی به پیل و زض يتیده ففاض خعئی
اکؽیژو زض کاتس افعایؿ یافته و زض يهایت ولتاژ ذطوخی پیل و تىاو
الکتطیکی تىلیسی آو يیع افعایؿ هییابس .بًابطایى زض تؼییى ولتاژ کمپطؼىض
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با تىخه به هغالب بیاو ـسه زض برؿ لبل به اظای هط خطیاو پیل
ؼىذتی ،بایس یک ولتاژ هؼیى به هىتىض کمپطؼىض اػمال گطزز .بًابطایى
ضوؾ خسولبًسی بهطه بطای کًتطل ولتاژ کمپطؼىض خهت بهیًهؼاظی تىاو
ذالك پیل ؼىذتی هًاؼب هیباـس .زض ایى ضوؾ ،زض یک خسول
خؽتدى( )Lookup Tableبه اظای هط خطیاو پیل ،ولتاژ بهیًهی کمپطؼىض
شذیطه ـسه و کًتطلکًًسه بط اؼاغ هط خطیاو پیل ؼىذتی با اؼتفازه اظ یک
خسول خؽتدى هفابه خسول  1فطهاو هًاؼب ولتاژ کمپطؼىض ضا لازض
هیکًس .ههنتطیى هعیت اؼتفازه اظ ضوؾ خسولبًسی بهطه ؼطػت بؽیاض
ظیاز آو زض یافتى اکؽتطهن هیباـس.
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ضکل  :4مىحىی ولتاژ خروجی پیل سىختی

يکتهی لابل تىخه ایى اؼت که زض حالتی که اظ کًتطلکًًسهی
خسولبًسی بهطه خهت تؼییى ولتاژ کمپطؼىض اؼتفازه ـسه ،افت ولتاژ
يؽبت به حالتی که ولتاژ کمپطؼىض بطابط  5.67ولت اؼت کمتط ـسه و
بهبىز یافته اؼت .ایى بهبىز زض خطیاو  25آهپط یؼًی ظهاو  5111ثايیه
واضحتط اؼت .زض ایى ظهاو زض حالتی که ولتاژ کمپطؼىض بطابط  5.67ولت
اؼت ،ولتاژ ذطوخی به  24.75ولت هیضؼس زض حالی که با اؼتفازه اظ
کًتطلکًًسهی خسولبًسی بهطه ،ولتاژ ذطوخی به  26.5ولت هیضؼس.

-4يتایح ـبیهؼاظی
بطای اؼتفازه اظ ضوؾ خسولبًسی بهطه ،ابتسا زض حالتی که زهای
اؼتک بطابط  315کلىیى ،ففاض هغلك ذطوخی کمپطؼىض  211کیلى پاؼکال
و ففاض کايال هیسضوژو  2اتمؽفط باـس؛ زض خطیاوهای  1تا  25آهپط ولتاژ
بهیًهی کمپطؼىض با اؼتفازه اظ يطمافعاض  MATLABو با زلت  1.11آهپط به
زؼت هیآیس .ؼپػ همازیط بهیًهی ولتاژ کمپطؼىض زض یک خسول خؽتدى
شذیطه هیگطزز .زض پایاو با ـبیهؼاظی هسل بیاوـسه زض ـطایظ فیعیکی
هصکىض و زض هحیظ  SIMULINKيطمافعاض  MATLABو پیازهؼاظی
ضوؾ خسولبًسی بهطه ضوی ایى هسل ،تىاو ذالك پیل ؼىذتی با غفاء
تبازل بهیًه هیـىز .بطای هفاهسهی اثط بهبىز تىاو ذالك پیل ؼىذتی با
غفاء تبازل پطوتىو ،زض هسل بیاوـسه ،خطیاو ذطوخی پله پله و هط 211
ثايیه  1آهپط افعایؿ هییابس .زض ـبیهؼاظی یک باض ولتاژ کمپطؼىض اظ ضوؾ
خسولبًسی بهطه به زؼت آهسه و باض زیگط ولتاژ کمپطؼىض بطابط کمتطیى
همساض همکى یؼًی  5.67ولت لطاض زازه ـسه و ایى زو حالت با یکسیگط
همایؽه هیـىيس.

تىاو ذالك پیل ؼىذتی هغابك ـکل  5با افعایؿ پلهای خطیاو،
افعایؿ هییابس .زض حالتی که اظ کًتطلکًًسهی خسولبًسی بهطه خهت
تؼییى ولتاژ کمپطؼىض اؼتفازه ـسه ،افعایؿ تىاو بیفتط اظ حالتی اؼت که
ولتاژ کمپطؼىض بطابط  5.67ولت هیباـس .ایى اهط زض خطیاو  25آهپط یؼًی
ظهاو  5111ثايیه واضحتط هیباـس .زض ایى ظهاو زض حالتی که ولتاژ
کمپطؼىض بطابط  5.67ولت اؼت ،تىاو ذالك به  619وات هیضؼس ،زض
حالی که با اؼتفازه اظ کًتطلکًًسهی خسولبًسی بهطه ،تىاو ذالك به
 645وات هیضؼس.
زض ـکل  6بهبىز تىاو ضا هًگاهی که اظ کًتطلکًًسهی خسولبًسی بهطه
اؼتفازه کطزهاین ،يؽبت به حالتی که ولتاژ کمپطؼىض بطابط  5.67ولت
اؼت ،به لىضت زلیك هفاهسه هیکًین .افعایؿ تىاو زض ظهاوهای ابتسایی
ياچیع اؼت .زلیل ایى اهط آو اؼت که زض ظهاوهای ابتسایی ،ولتاژ بهیًهی
کمپطؼىض بؽیاض يعزیک به  5.67ولت اؼت ،اها به تسضیح ایى همساض بهیًه
اظ  5.67ولت فالله گطفته و بهبىز تىاو بیفتط هیگطزز .بیفتطیى افعایؿ

هغابك ـکل  3خطیاو اؼتک اظ  1آهپط تا  25آهپط و هط  211ثايیه یک
آهپط افعایؿ هییابس .هماوعىض که زض ـکل  4هالحظه هیگطزز ،ولتاژ پیل
ؼىذتی همطاه با افعایؿ پلهای خطیاو ،کاهؿ یافته که زلیل آو وخىز افت
ولتاژهای هماوهتی ،غلظتی و فؼالؼاظی زض پیل ؼىذتی هیباـس.
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 ثايیه ضوی هیزهس که حسوز5111  یؼًی ظهاو، آهپط25 تىاو زض خطیاو
 بًابطایى اؼتفازه اظ کًتطلکًًسهی. وات بهبىز تىاو ایداز ـسه اؼت36.25
. زضلس تىاو ذالك ضا افعایؿ زهس6  تىايؽته تا،خسولبًسی بهطه

 ػضى هیأت ػلمی،بسیىوؼیله اظ زکتط هحمسحؽى آؼمايی
 به پاغ هؽاػستهای،زايفکسهی ههًسؼی بطق و کاهپیىتط زايفگاه ـیطاظ
. هطاتب ؼپاغ و لسضزايی به ػمل هیآیس،ایفاو زض يگاضؾ ایى هماله
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جبران اشباع ترانسفورماتورهای جریان با روش محاسبه
پارامترهای هسته

3

1

علیزضا فالزی ،1يبی اله رهضايی 2و ایزج ازمذی

دايؼگاه ػلن و فًاوری هاسيذراو a.fallahi@b-iust.ac.ir ،

2دايؼگاه ػلن و فًاوری هاسيذراو n_ramezani@iust.ac.ir ،
3دايؼگاه ػلن و فًاوری هاسيذراو iraj.ahmadi@b-iust.ac.ir ،

چکیده -یکی از هطکالت عمذه در حفاظت سیستن قذرت،
عذم تطخیص و جبراو اضباع ترايسفىرهاتىرهای جریاو هیباضذ.
در ایى هقاله روضی هبتًی بر هحاسبه ايذوکتايس هتغیر با زهاو برای
تطخیص و همچًیى هحاسبه جریاو ضاخه هغًاطیسی برای جبراو
اضباع ترايسفىرهاتىر جر یاو ارائه گردیذه است .در ایى الگىریتن با
استفاده از روش  ،Jiles Athertonهسته هغًاطیسی ترايسفىرهاتىر
جریاو در هر لحظه هىرد ارزیابی قرار هی گیرد و هقذار ايذوکتايس
هسته و هقذار جریاو ضاخه هغًاطیسی هتغیر با زهاو هحاسبه
هیگردد .سپس با کمک ايذوکتايس يقطه زايى الگىریتمی برای
تطخیص پذیذه اضباع در هسته ترايسفىرهاتىر جریاو پیطًهاد
هیضىد .همچًیى با استفاده از جریاو ضاخه هغًاطیسی هحاسبه
ضذه به جبراو اعىجاج جریاو ثايىیه پرداخته هیضىد .عالوه بر ایى
برای اطمیًاو از عملکرد روش پیطًهادی ايىاع خطاها ،ضار پسمايذ،
زاویه ضروع خطا ،بارهای هختلف ،افت هىلفه  DCدر يرم افسار
 PSCAD-EMTDCهىرد بررسی قرار گرفته است و يتایج ایى طرح
پیطًهادی با دادههای تست هقایسه ضذه است و در تماهی هىارد
حاکی از دقت و سرعت و قابلیت اطمیًاو باال و همچًیى خطای
بسیار کمتر هیباضذ.

اس  CTهیباػذ که در زالت کار ػادی خىد اطت .ایى هظأله باػث
ػملکزد يادرطت رلههای زفاظتی و یا تاخیز در ػملکزد رلهها و همچًیى
باػث ػذم هماهًگی بیى رلهها هیػىد.

کلمات کلیدی–اندوکتانس لحظهای ،تشخیص و جبران اشباع
ترانسفورماتور جر یان ،جریان مغناطیسی.
- 1همذهه
زفاظت در ػبکههای لذرت یکی اس ههمتزیى چالغها در سهیًه
طیظتنهای لذرت بؼمار هیآیذ .تزايظفىرهاتىر خزیاو یک تدهیش
زفاظتی اطت ،که وظیفه تبذیل خزیاو سیاد به خزیاو لابل اػمال به دیگز
تدهیشات را بز ػهذه دارد .هىاردی همچىو داهًه خزیاو خطا  ،ػار
پظمايذ و افت هىلفه  DCباػث به اػباع رفتى هظته تزايظفىرهاتىر خزیاو
هیػىد سهايی که  CTبه اػباع هیرود خزیاو ثايىیه آو اػىخاخی
هیػىد .رلههای زفاظتی به ثايىیه  CTهای زفاظتی هتصل هیباػًذ.
رلههای خزیاو سیاد بز اطاص همذار هىثز خزیاو ػمل هیکًًذ .بًابزایى در
هًگام بزوس خطا همذار هىثز خزیاو در  CTکه اػباع ػذه اطت کمتز
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تاکًىو روعهای هتفاوتی بزای تؼخیص و خبزاو اػباع
تزايظفىرهاتىر خزیاو ارائه ػذه اطت .در هماله [  ]1يىیظًذگاو با اطتفاده
اس روع هؼتك دوم لادر به تؼخیص اػباعهای کن هیباػًذ ولی ایى
روع به يىیش بظیار زظاص بىده و اس طزػت ػملکزد خىبی بزخىردار
يیظت .در هماله [  ]2با اطتفاده اس روع ػبىر اس صفز تىايظتًذ اػباع را
تؼخیص دهًذ ،ایى روع در هىاردی همچىو يىیش ،اػباع کن ،تغییز
فزکايض و افت هىلفه  DCدچار اختالل هیػىد در هماله [ ]3با اطتفاده اس
روع تىابغ تفاضلی طىل دوره اػباع تؼخیص داده ػذ؛ ایى روع لادر به
تؼخیص اػباػهای خیلی ػمیك يمیباػذ .يىیظًذگاو در هماله [  ]4با
اطتفاده اس فاسور خزیاو تىايظتًذ ػزوع اػباع را با تاخیز تؼخیص دهًذ.
در هماله [  ]5با اطتفاده اس روع اهپذايض هداسی لادر به تؼخیص دوره
اػباع هیباػًذ ولی در ایى روع هًسًی  B-Hکاهال خطی در يظز گزفته
ػذه اطت و همچًیى ایى روع بزای اػباػهای کن ػملکزد هطلىبی
يذارد .در [  ]7-6هذل تزايظفىرهاتىر خزیاو بز اطاص هذل هیظتزسیض
 Jiles Athertonدر يزم افشار  EMTP/ATPػبیه طاسی ػذه اطت .در
روع دیدیتالی[  ]8با اطتفاده اس تزکیب روع تبذیل هىخک و روع
رگزطیىو تىايظتًذ با تىخه به بخؼهای غیزاػباع اطتخزاج ػذه طىل دوره
اػباع را تؼخیص و خبزاو يمایًذ ،ولی چىو اس تبذیل هىخک اطتفاده
کزدهايذ يمیتىايذ هز يىع اػباػی را خبزاو کًذ .در روع خبزاو ػبکه
ػصبی هصًىػی(  ]9 [ )ANNاس یک تابغ هؼکىص بزای خبزاو خزیاو
ثايىیه  CTاػباع ػذه اطتفاده ػذه بىد .به هز زال در ایى روع اس طه
فاکتىر اصلی اػباع(هىلفه  ،DCثابت سهايی و ػار پظمايذ) فمط هىلفه
 DCدر يظز گزفته ػذه اطت .در روع خبزاو دیدیتالی[ ]11-10ابتذا ػار
پظمايذ هساطبه ػذه بىد طپض با داػتى هًسًی هیظتزسیض خزیاو
تسزیک هساطبه هیػذ .ایى روع تًها بزای اػباع های کن لابل لبىل بىد
و هتکی به آو بىد که فزض کًین هظته ػار پظمايذ اولیه يذارد .در هماله
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هؼادل یک  CTهیباػذ که بزای يؼاو دادو روابط غیز خطی زاکن بز
هظته آو اس هذل  Jiles Athertonاطتفاده ػذه اطت.

[ ]12اس یک هذل غیزخطی خشئی بزای يؼاو دادو هؼخصات اػباع غیز
خطی اطتفاده ػذه اطت .همچًیى با اطتفاده اس رگزطیىو ،بخغهای
اػباع اس بخغهای غیز اػباع تؼخیص داده هیػىد .اها در ایى روع
خزیاو ػاخه هغًاطیظی بز اطاص هؼادله تمزیبی با ػار تخمیى سده
هیػىد ،بؼالوه ایى روع به هًسًی هغًاطیظی يیاس دارد .همچًیى بیؼتز
پاراهتزها اس لبیل ػار پظمايذ اولیه بایذ با روع رگزطیىو تخمیى سده ػىد
که به ػلت تخمیىهای سیاد طزػت و دلت ػملکزد ایى الگىریتن کاهغ
پیذا هی کًذ.
در ایى هماله ،با اطتفاده اس هذل هیظتزسیض  ،Jiles Athertonتمام
پاراهتزهای هظته به صىرت کاهال دلیك بزآورد ػذهاطت ،طپض همذار
ايذوکتايض لسظهای [ ]13و خزیاو ػاخه هغًاطیظی هساطبه ػذهاطت.
با اطتفاده اس ايذوکتايض لسظهای ،ػزوع و پایاو اػباع هظته  CTبا دلت
بظیار باالیی تؼخیص داده هیػىد همچًیى با اطتفاده اس خزیاو ػاخه
هغًاطیظی به خبزاو اػىخاج ياػی اس اػباع پزداخته هیػىد .همچًیى ایى
روع لادر به تؼخیص اػباع های خیلی ػمیك و اػباعهای خشئی
هیباػذ.

ضکل  :1ضکل هىج جر یاو ثايىیه ترايسفىرهاتىر جر یاو

- 2تؼزیر هظاله
خطا در ػبکههای لذرت ،هًدز به افشایغ داهًه خزیاو هیػىد .ایى
افشایغ داهًه خزیاو ،باػث خارج ػذو هًسًی ػار -خزیاو هظته  CTاس
يازیه خطی و در يتیده باػث به اػباع رفتى هظته و اػىخاخی ػذو
خزیاو ثايىیه هیػىد.

ضکل :2هذار هعادل ترايسفىرهاتىر جر یاو

بطىر کلی بزاطاص روابط هذل  ، Jiles Athertonرابطه هؼتك
يظبت به  Hهطابك رابطه ( )1داده ػذه اطت:

 - -1 2تاثیر اشباع بر عملکرد رلهها
ػکل.1الف خزیاو ثايىیه یک  CTایذه آل را به همزاه خزیاو ثايىیه
یک  CTوالؼی يؼاو هیدهذ .هماو طىر که هؼخص اطت ،خزیاو خطا
باػث به اػباع رفتى هظته  CTػذه و در يتیده خزیاو ثايىیه اػىخاخی
هیشود .همچًیى در ػکل.1ب همذار هىثز خزیاو ثايىیه  CTایذهآل به

همزاه همذار هىثز خزیاو ثايىیه یک  CTوالؼی در هًگام خظا يؼاو داده
ػذه اطت .هطابك با ػکل.1ب همذار هىثز خزیاو در یک  CTوالؼی که
هظته آو دچار اػباع و خزیاو ثايىیه آو اػىخاخی ػذه اطت دارای یک
تاخیز و همچًیى افت داهًه هیباػذ .بؼضی اس تدهیشات زفاظتی
همچىو رلههای خزیاو سیاد بز اطاص همذار هىثز خزیاو ثايىیه  CTػمل
هیکًًذ که ایى تاخیز وافت داهًه باػث ػملکزد ياهًاطب و تاخیز در
ػملکزد تدهیشات زفاظتی هیػىد.
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∙ 𝛿)𝑐 = (1 −
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𝑀𝑑
𝐻𝑑

ولتاژ ثايىیه تزايظفىرهاتىر خزیاو را هطابك لايىو فارادی هیتىاو به
تزتیب سیز يىػت:
()2

)𝑀𝑑 (𝐻+
𝑡𝑑

𝐴𝑁 = 𝜇0

𝜑𝑑
𝑡𝑑

𝑁 = 𝑡 𝑉2

که  Aططر همطغ هظته  CTو  Nيظبت تبذیل اطت .همچًیى

dM
dt

را هیتىاو با رابطه ( )3بیاو کزد.
𝑑𝑀 dH

()3

dt

.

dH

=

𝑀𝑑
dt

با خایگذاری رابطهی (  )3در رابطه (  )2ولتاژ ثايىیه تزايظفىرهاتىر
خزیاو ،هطابك رابطه ( )4بذطت هی آیذ:

 - 2- 2روابط تحلیلی حاکم بر مساله

()4

ابتذا با اطتفاده اس روابط ریاضی هذل هیظتزسیض
همذار هغًاطیض هساطبه هیػىد[  ،]6طپض با اطتفاده اس روابط ریاضی
زاکن بز تزايظفىرهاتىر خزیاو همذار ايذوکتايض لسظهای و خزیاو ػاخه
هغًاطیظی هظته تزايظفىرهاتىر خزیاو هساطبه ػذه اطت .ػکل  2هذار

Jiles Atherton

dH

𝑀𝑑

dt

dH

𝑉2 t = 𝜇0 𝑁𝐴 1 +

همچًیى هطابك با لايىو هذاری آهپز بزای یک  CTبا طىل هتىطط
هیتىاو رابطه سیز را يىػت:
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𝑖𝑚 2

()5

𝑙

𝑁=𝐻

با خایگذاری رابطهی( )5در رابطه( )4رابطه سیز بذطت خىاهذ آهذ:
()6

𝑑𝑖 𝑚 2

𝑀𝑑

𝑡𝑑

dH

1+

𝐴 𝜇 0 𝑁2
𝑙

= 𝑉2 t

اس طزفی ولتاژ ثايىیه تزايظفىرهاتىر خزیاو اس رابطه (
هساطبه اطت:
𝑑𝑖 𝑚 2

()7

𝑡𝑑

 )7يیش لابل

)𝑡(𝐿 = 𝑉2 t

با همایظه روابط (  )6و (  )7به ایى يتیده هی تىاو دطت یافت که
ايذوکتايض هتغیز با سهاو هظته CTبزابز اطت با [:]13
𝑀𝑑

()8

dH

𝐴 𝜇 0 𝑁2

1+

ضکل  :3هًحًی هیسترز یس

 - 2- 3الگوریتم جبران اشباع تراوسفورماتور جریان

= 𝑡 𝐿

𝑙

همچًیى همذار ايذوکتايض را هیتىاو با رابطه ( )9يؼاو داد[.]13
𝜑𝑑

()9

𝑑𝑖𝑚 2

=𝐿

با تىخه به ػکل ،2ولتاژ ثايىیه  CTبا هؼادله ( )10بذطت هیآیذ.
()10

)𝑡( 𝐿𝑖 𝑉2 t = 𝑅.

با خایگذاری رابطه ( )10در رابطه ( )6همذار خزیاو ػاخه هغًاطیظی
هطابك با رابطه ( )11به دطت هیآیذ.
()11

𝑡𝑑

)𝑡( 𝐿 𝑖𝑙𝑅

𝑀𝑑
dH

𝜇 0 𝑁 2 𝐴 1+

= 𝑡 𝑖𝑚2

- 3تؼزیر الگىریتن تؼخیص و خبزاو اػباع
ابتذا با اطتفاده اس ايذوکتايض يازیه اػباع تؼخیص داده هیػىد طپض
با تىخه به خزیاو ػاخه هغًاطیظی به خبزاو اػباع پزداخته هیػىد.
 - -1 3الگوریتم تشخیص اشباع
در ػکل  3هًسًی هیظتزسیض یک  CTيؼاو داده ػذه اطت .خط
لزهش ريگ هىخىد در ػکل  3هماو ػیب خط هماص بز هًسًی هیباػذ.
با تىخه به هؼادله ( )9و ػکل  ،3ػیب خط هماص بز هًسًی هیظتزسیض
هماو ايذوکتايض لسظهای هیباػذ .سهايیکه هظته  CTوارد يازیه اػباع
هیػىد ػیب خط هماص در ایى يازیه به صفز يشدیک هیػىد که در والغ
ايذوکتايض لسظهای به صفز يشدیک هیػىد.ایى الگىریتن با اطتفاده اس
خزیاو ثايىیه  CTو روع  Jiles Athertonايذوکتايض لسظهای هظته
تزايظفىرهاتىر خزیاو را هساطبه هیکًذ ،طپض ايذوکتايض را با یک همذار
آطتايه همایظه هیکًذ .چًايچه همذار ايذوکتايض اس همذار آطتايه کمتز
باػذ اػباع تؼخیص داده هیػىد .بزای هساطبه همذار ايذوکتايض آطتايه،
هیبایظتی ايذوکتايض لسظهای را به اسای خزیاو يمطه سايى هساطبه
کزد(هؼادله(.]13[ ))12
()12

𝑒𝑒𝑛𝑘𝑖=𝑖 )𝑡(𝐿 = 𝐿𝑡ℎ
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با تىخه به ػکل 2و رابطه( ،)13خزیاو ثايىیه  CTهتؼکل اس خزیاو
بزدو و خزیاو ػاخه هغًاطیظی هیباػذ .سهايی که هظته  CTوارد يازیه
اػباع هیػىد ،داهًه خزیاو ػاخه هغًاطیظی( با تىخه به ػکل )3افشایغ
پیذا هیکًذ و با ثابت بىدو خزیاو  ، i 2به هماو ايذاسه داهًه خزیاو بزدو
هی بایظت کاهغ یابذ بًابزایى بزای خبزاو اػباع کافیظت ،تغییزات
خزیاو ػاخه هغًاطیظی به خزیاو بزدو اضافه ػىد .تغییزات خزیاو در
رابطه( )14يؼاو داده ػذه اطت.
()13

)𝑡( 𝐿𝑖 𝑖2 𝑡 = 𝑖𝑚2 𝑡 +

()14

𝑒𝑒𝑛𝑘𝑖 ∆𝑖𝑚2 𝑡 = 𝑖𝑚2 𝑡 −

تغییزات خزیاو يؼاو دهًذه همذار خزیاو اػباع ػذه در ػاخه
هغًاطیظی هیباػذ .اگز ایى تغییزات خزیاو ػاخه هغًاطیظی به خزیاو
بزدو اضافه ػىد اػىخاج بز طزف خىاهذ ػذ .بًابزایى هطابك با رابطه
( )15در الگىریتن خبزاو اػباع ،کافیظت خزیاو ػاخه هغًاطیظی
هساطبه ػىد و طپض اختالف خزیاو ػاخه هغًاطیظی يظبت به خزیاو
يمطه سايى به ػاخه بزدو اضافه ػىد.
()15

𝑡 𝑖𝐿𝑐𝑜𝑚𝑝 𝑡 = 𝑖𝐿 𝑡 + ∆𝑖𝑚2

ػکل 4فلىچارت روع پیؼًهادی ارائه ػذه هیباػذ .فلىچارت
بخغ  Jiles Athertonدر هزخغ [ ]8آورده ػذه اطت .همچًیى در
بخغ تؼخیص يازیه اػباع ،بؼذ اس هساطبه همذار ايذوکتايض لسظه ای،
آو با یک همذار آطتايه( ايذوکتايض به اسای يمطه سايى) همایظه هیػىد .اگز
همذار ايذوکتايض لسظهای کمتز اس همذار آطتايه باػذ اػباع تؼخیص داده
هیػىد در غیز ایى صىرت به ػملکزد ػادی خىد اداهه هیدهذ .همچًیى
در بخغ خبزاو اػباع با تىخه به همادیز ورودی در هز لسظه همذار خزیاو
ػاخه هغًاطیظی هساطبه هیػىد .در يهایت در صىرت تؼخیص اػباع
هز لسظه تغییزات ػاخه هغًاطیظی با خزیاو ثايىیه (بزدو) خمغ هیػىد.
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 - -1 4ومووه :1بررسی اشباع ورمال
ػکل 6يتیده زاصل اس ػبیهطاسی بزرطی اػباع يزهال با روع
پیؼًهادی اطت .ػکل.6الف به تزتیب ػاهل ،خزیاو اولیه ،خزیاو ثايىیه
و خزیاو خبزاو ػذه هیباػذ .در ػکل .6ب همذار ايذوکتايض لسظهای
هظته  CTو طىل يازیه اػباع(هًسًی لزهش ريگ) تؼخیص داده ػذه
تىطط ایى الگىریتن يؼاو داده ػذه اطت .ػکل .6ج يؼاو دهًذه همذار
تغییزات خزیاو هغًاطیظی لسظهای هساطبه ػذه تىطط روع پیؼًهادی
هیباػذ .ایى تغییزات خزیاو هغًاطیظی در طىل يازیه اػباع با خزیاو
ثايىیه خمغ هیػىد تا اػىخاج ياػی اس اػباع هظته را اس بیى ببزد .با تىخه
به ػکل .6الف خزیاو ثايىیه خبزاو ػذه با دلت بظیار باالیی با خزیاو
ثايىیه ایذهآل هطابمت دارد .همذار خطا ایى يمىيه اس آسهایغ در
هزخغ[ %1.36 ،]12هیباػذ در زالی که با اطتفاده اس روع پیؼًهادی
تًها در ػزوع و پایاو دوره اػباع خطا وخىد دارد و همذار آو هن بظیار
ياچیش در زذود %0.07هیباػذ.
ضکل  :4فلىچارت روش پیطًهادی

- 4پیاده طاسی روع بزای ػبکه يمىيه و ارائه يتایح
یک هذل طیظتن لذرت هطابك با ػکل  4ارائه ػذه اطت[ .]12ایى
هذل اس دو هًبغ ولتاژ یکظاو  S1و  S2که دارای ولتاژ خط  240KVاها با
ساویه فاسهای هختلف تؼکیل ػذه اطت ZS1 .و  ZS2اهپذايض هؼادل S1و
 S2هی باػذ .طىل خط ايتمال  300 kmهیباػذ .همچًیى بزای اطمیًاو
اس درطتی ػملکزد ایى الگىریتن همادیز هختلفی اس ػار پظمايذ ،ايىاع
خطاها ،ساویه ػزوع خطا ،ايىاع بار ثايىیه  CTبزدو ،افت هىلفه  ،DCو
خزیاو خطا؛ هطابك با خذول 1در يظز گزفته ػذه اطت.

ضکل  :5هذل يمىيه سیستن قذرت
خذول :۱
بار ثايىیه

هماوهت

اطالعات يمىيه های آزهایص ضذه

هسل خطا

خطا

ساویه
ػزوع

ػار
پظمايذ

ضزیب
X/R

خطا

25Ω

0.1Ω

80 km

0o

%0

30

يمىيه1

25Ω

0.1Ω

100km

45o

%80

40

يمىيه2

30 Ω

2Ω

80 km

180o

%0

20

يمىيه3

1.5Ω

0.1Ω

10km

45

%80

60

يمىيه4

50Ω

0.1Ω

30 km

90

%0

20

يمىيه5

ضکل  :6يتایج حاصل از يمىيه1

 - 2- 4ومووه :2طرح شارپسماوذ سىگیه
ػار پظمايذ طًگیى تاثیز سیادی در به اػباع رفتى  CTدر يین طیکل
اول خطا دارد  .ػکل  7يتایح زاصل اس ػبیه طاسی روع پیؼًهادی در
يمىيه دوم هیباػذ .ػکل.7الف بتزتیب ػاهل خزیاو اولیه ،خزیاو ثايىیه
و خزیاو خبزاو ػذه تىطط روع پیؼًهادی هیباػذ .همايطىر که

0.5pf
o

o

۱۸۸
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هؼخص اطت در ایى يمىيه به ػلت ػار پظمايذ اولیه در يین طیکل اول
هظته  CTدچار اػباع ػمیك هیػىد و خزیاو ثايىیه اػىخاخی هیػىد.
در ػکل .7ب همذار ايذوکتايض لسظهای و يازیه اػباع ،يؼاو داده ػذه
اطت هاکشیمن همذار خطا يمىيه  2در هزخغ[ %1.98 ،]12هیباػذ در
زالی که با روع پیؼًهادی  %0.78هیباػذ که زاکی اس دلت بظیار
باالی ایى الگىریتن در تؼخیص و خبزاو خزیاو ثايىیه هیباػذ.

ػکل :8يتایح زاصل اس يمىيه 3
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ضکل  :7يتایج حاصل از يمىيه 2
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ومووه :3بار CTبا ضریب قذرتpf0.5

بار  CTهتؼکل اس اهپذايض طمت ثايىیه هذار هؼادل آو و اهپذايض
CT
رله هتصل به آو و زتی اهپذايض طینهای رابط بیى رله و
هیباػذ.ػکل 8يتایح زاصل اس ػبیه طاسی روع پیؼًهادی در يمىيه
طىم هیباػذ .با تىخه به ػکل  8هزچه همذار اهپذايض بار ثايىیه بیؼتز
باػذ اػباع ػمیكتز خىاهذ بىد همچًیى هزچه ضزیب لذرت بیؼتز باػذ
تغییزات ػکل هىج در هًگام اػباع يزم و صافتز خىاهذ بىد.
درػکل.8الف بتزتیب خزیاو اولیه ،خزیاو ثايىیه و خزیاو خبزاو ػذه
تىطط ایى الگىریتن يؼاو داده ػذه اطت .با تىخه به ایًکه اػباع در يین
طیکل هًفی رش داده اطت اس ایى رو همذار خزیاو هغًاطیظی در
،]12
ػکل.8ج دارای پالریته هًفی هیباػذ.همذار خطا در هزخغ[
 %0.43هیباػذ در زالی که همذار خطا با اطتفاده اس روع پیؼًهادی در
ایى هماله کمتز اس %0.071هیباػذ.

۱۸۹

ومووه :4طرح شار پسماوذ زیاد و بردن کمCT

در ػزایط ػار پظمايذ طًگیى با بار ثايىیه کن ،که اغلب در زفاظت
رلههای دیدیتال اتفاق هیافتذ؛ ػکل هىج خزیاو ثايىیه بظیار به ػکل
هىج طیًىطی يشدیک هیباػذ .ػکل  9يتایح زاصل اس ػبیه طاسی يمىيه
چهارم با روع پیؼًهادی هیباػذ .همذار خطا در ایى زالت در
هزخغ[ %3.92 ،]12هیباػذ در زالی که همذار خطا در همیى طزذ با
اطتفاده اس روع پیؼًهادی در ایى هماله %0.87هیباػذ .بًابزایى با وخىد
ػار پظمايذ طًگیى و بار ثايىیه کن روع پیؼًهادی در ایى هماله تىايظته
اطت يازیه اػباع را بذرطتی تؼخیص دهذ .در ایى يمىيه به ػلت افشایغ
طىل يازیه اػباع ،همذار ايذوکتايض(در ػکل .9ب) خهغهای بظیار
کمی دارد.
- 5- 4

ومووه :5طرح اشباع AC

اػباع  ACاس طزیك بار سیاد  CTو یا خزیاو خطا هتمارو ایداد
هیػىد ،که هز دو يین طیکل هثبت و هًفی وارد يازیه اػباع هیػىيذ .در
ػکل 10يتایح زاصل اس ػبیه طاسی يمىيه 5با اطتفاده اس روع پیؼًهادی
يؼاو داده ػذه اطت .همذار خطای خزیاو ثايىیه خبزاو ػذه در
هزخغ[ %0.2 ،]12هیباػذ ،در زالی که همذار خطای روع پیؼًهاد
ػذه در ایى يمىيه اس آسهایغ  %0.057اطت که آو زاکی اس دلت و
طزػت باالی ایى روع هیباػذ.
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يتیدهگیزی- 5
در بؼضی اس هىارد داهًه خزیاو خطا باػث به اػباع رفتى هظته
 روع ارائه ػذه در ایى هماله بز پایه هساطبات.های زفاظتی هیػىدCT
 در ایى روع با اطتفاده اس هذل هیظتزسیض.هذل هیظتزسیض هیباػذ
 همذار پاراهتزهای لسظهای همچىو ايذوکتايض لسظهایJiles Atherton
و خزیاو هغًاطیظی هظته تزايظفىرهاتىر خزیاو اس طزیك خزیاو ثايىیه
 طپض با همایظه ايذوکتايض لسظهای با ايذوکتايض. هساطبه هیػىد،CT
 ػملکزد الگىریتن خبزاو.يمطه سايى طىل دوره اػباع تؼخیص داده هیػىد
اػباع به ایى يسى اطت که در هز لسظه تغییزات خزیاو هغًاطیظی يظبت
 همچًیى بزای اطمیًاو اس.به يمطه سايى را با خزیاو بزدو خمغ هیکًذ
] در12[ ػبکه لذرتی هطابك با هزخغ،درطتی ػملکزد الگىریتن ارائه ػذه
 ایى ػبکه بزای خطاهای.يظز گزفته ػذه و با آو همایظه ػذه اطت
هختلفی هىرد آسهایغ لزار گزفته اطت و يتایح همایظه ایى روع با
 زاکی اس دلت و طزػت بظیار باال و همچًیى لابلیت،]12[هزخغ
.اطمیًاو باالی ایى روع هیباػذ
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طراحی و مدلسازی سیستم زمین دکلهای خطوط انتقال در

حالت گذرای ناشی از صاعقه به منظور بررسی امکان جرقه
بازگشتی
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چکیده -ایجاد خطاهای گذرا ناشی از برخی پدیدهها از قبیل
کلیدزنی و صاعقه در شبکههای قدرت ،میتواند منجر به خسارات
جبرانناپذیری گردد ،از اینرو شناسایی و بررسی این خطاها به
منظور یافتن راهحلهای مناسب برای حفاظت از شبکه و حداقل
کردن خسارات وارده به تجهیزات ،نقش مهمی را در این زمینه ایفا
میکنند .به دلیل اینکه دکلهای خط انتقال ،آسیبپذیر تر ین
قسمت سیستم انتقال در برابر حوادثی همچون صاعقه هستند ،در
این مقاله به بررسی آثار اصابت صاعقه به سیم گارد دکل خط انتقال
قدرت پرداخته میشود .به منظور بررسی امکان وقوع جرقهی
بازگشتی ،تمرکز این مقاله بر روی محاسبهی حداکثر اضافهولتاژ
تولید شده درزنجیرمقرهها با درنظر گرفتن مدل گذرای اجزای
قرارگرفته در مسیر صاعقه و مخصوصا طراحی و مدلسازی دقیق
سیستم زمین میباشد .اجزای سیستم شامل خط انتقال ،دکل و
سیستم زمین توسط نرم افزار  EMTP_RVشبیهسازی شدهاند.
برای سیستم زمین ،مدلسازی با استفاده از روش خط انتقال مورد
استفاده قرار گرفتهاست که علیرغم اغلب پژوهشها ،سیستم زمین را
به شکل یک مقاومت صرف درنظر نمیگیرد بلکه تمامی اثرات
خازنی ،القاکنندگی و رسانایی را با گنجاندن اثر پدیدهی غیرخطی
یونیزاسیون خاک ،مورد توجه قرار میدهد .همچنین میزان تأثیر
پدیدهی یونیزاسیون خاک و تغییرات پیکربندی شبکه زمین بر روی
حداکثر اضافهولتاژ تولید شده در زنجیرمقرهها ،برای سیستمهای
زمین مختلف ،مورد بررسی قرارگرفته است.

میدهند و ایجاد اضافهولتاژهای گذرا از عوامل مهم آسیب در تجهیزات
سیستمهای قدرت میباشند .قطع ناگهانی خطوط انتقال به دنبال تخلیه
جوی بر خط و بروز قوس در طول زنجیرمقره ،شرایط پایداری شبکه را
مختل ساخته و درصورت عدم پیش بینی کافی ،منجر به خاموشی کامل و
سراسری خواهد شد .یکی از مهمترین خطرات وقوع این خطاها ،امکان
ایجاد جرقه بازگشتی یا  Back flashoverاست .در چنین شرایطی ،وجود
شبکه زمین مناسب باعث کاهش پتانسیل سطحی و در نتیجه کاهش
خطرات خواهد شد .در اغلب پژوهشهایی که تاکنون بر روی اثرات
ناشی از برخورد صاعقه به دکل انجام شدهاست ،امپدانس سیستم زمین
دکل به صورت یک مقاومت صرف مدلسازی میشود ] 2، 1و [3اما به
منظور شناخت و بررسی دقیقتر آثار صاعقه و اضافهولتاژهای ناشی از آن،
الزم است مدل جامع و مناسبی از مسیری که صاعقه در برخورد به دکل
طی می کند ،ازجمله سیستم زمین ،در دست باشد .در این مقاله ،مدل
مناسبی برای دکلهای خطوط انتقال و سیستم زمین در حالت گذرای
الکترومغناطیسی پیشنهاد شده و مورد استفاده قرار گرفتهاست ،لذا با
شبیهسازی دقیق المانهای مذکور در سیستم قدرت ،امکان پیشبینی
دقیقتر اضافهولتاژها و ارزیابی امکان وقوع جرقهی بازگشتی فراهم
میگردد.
اگر چه انتخاب شکل و پیکربندی الکترودها به عنوان سیستم زمین
در دکل های خطوط انتقال ،وابسته به شرایط مختلفی است اما دانستن
تاثیراتی که هر کدام بر روی رفتار سیستم خطوط انتقال در برابر حوادثی
همچون اصابت صاعقه دارند ،از اهمیت زیادی برخوردار میباشد که
تاکنون کمتر به آن پرداخته شدهاست.در این مقاله ،همچنین تاثیراتی که
پیکربندیهای مختلف الکترودها بر روی پاسخ صاعقهی دکل ایجاد
میکنند ،مورد مطالعه قرار گرفتهاست.

کلمات کلیدی–دکل خطوط انتقال ،سیستم زمین دکل ،جرقه
بازگشتی ،مدلسازی فرکانس باال ،امپدانس موجی
 -1مقدمه
خطوط انتقال انرژی ،حساسترین و آسیبپذیرترین قسمتهای
شبکه انتقال قدرت را در قبال پدیدههای طبیعی مانند رعدو برق تشکیل

© ،۱۳۹۴اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

۱۹۱

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

مدلسازی سیستم زمین ،توسط روش خط انتقال یا  1TLMانجام
شدهاست که در آن عالوه براثر پوستی هادیها ،پدیدهی غیرخطی
یونیزاسیون خاک که اغلب به دلیل وجود پیچیدگی در رفتار و معادالت ،از
آن صرفنظر میشود ،لحاظ شدهاست .همچنین میزان تأثیراتی که
پدیدهی یونیزاسیون خاک بر حداکثر اضافهولتاژ تولیدشده در زنجیرمقره،
برای سیستم زمین دکل ،شامل الکترودهای افقی و عمودی میگذارد،
مورد ارزیابی قرار گرفتهاست.

شکل  :2شکل موج جر یان مدل صاعقه

-2-2

-2مدلسازی اجزای سیستم قدرت

-1-2

مدلسازی سیستم زمین

در اغلب پژوهشهایی که دربارهی رفتار خطوط انتقال و دکلها در
برابر صاعقه انجام شده است ،به منظور سهولت ،امپدانس پایهی دکل به
ً
شکل یک مقاومت ساده با مقدار فرضی (معموال  11اهم) در نظر گرفته
شدهاست .اگرچه این روش برای شناسایی شکل مشخصههای ولتاژ و
جریان در طول خط میتواند مفید باشد اما به دلیل صرفنظر کردن از
اثرات خازنی ،القاکنندگی و رسانایی ،نمیتواند برای اندازهگیریهای دقیق
مشخصات رفتار سیستم ،مورد استفاده قرار گیرد .عالوه بر این،
سیستمهای زمین مختلف که شامل وضعیتها و پیکربندیهای متفاوتی
از الکترودها میباشند ،مقادیر متفاوتی از امپدانس پایهی دکل به دست
میدهند که الزم است در مدلسازیها لحاظ گردد .بهمنظور مدلسازی
امپدانس پایهی دکل ،میتوان از روابطی که برای محاسبهی مقاومت
معادل الکترودهای افقی و عمودی در فرکانسهای باال ارائهشدهاند
استفاده کرد .مقدار این مقاومت برای الکترود عمودی از ( )1و برای
الکترود افقی از ( )2به دست میآید[6].

مدلسازی صاعقه ،خط انتقال و دکل

یک خط انتقال دومداره  1111کیلوولت که فواصل بین دکلهای آن
 011متر میباشد ،در نظر گرفته شدهاست .اطالعات هندسی دکل
موردنظر و مدل امپدانس موجی آن در شکل  1مشاهده میشود .این دکل
توسط روش  multi_waveمدلسازی شدهاست ]4و [0همچنین مقادیر
امپدانسهای مدل دکل در جدول  1ارائه گردیدهاست.
برای مدلسازی صاعقه از منبع جریان پیشنهادشدهی  Cigreبا
مشخصات  3/50usو دامنه  100 kAکه در نرمافزار EMTP_RVموجود
است ،استفاده شدهاست .شکل موج این جریان در شکل  2نمایش داده
شدهاست .همچنین برای مدلسازی خط انتقال  ،از مدل خط j-marti
موجود در این نرمافزار بهره گرفته شده است.

()1
() 2

)− 1
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𝑙2 .𝜋 .

( [ln

𝑠𝜌
𝑙𝜋 .

=𝑅
=𝑅

 l ، hو  aبه ترتیب عمق دفن (برای الکترود افقی) ،طول و شعاع
الکترود برحسب متر میباشد.
یکی از روشهایی که برای مدلسازی دقیق سیستمهای زمین در
فرکانس باال مورد استفاده قرار میگیرد ،مدلسازی به روش  TLMاست.
این روش برای حل معادالت ماکسول در انتشار امواج الکترومغناطیسی به
کار گرفته میشود و درواقع یک روش عددی دیفرانسیلی است که میتواند
هم در حوزهی زمان و هم در حوزهی فرکانس ،مورد استفاده قرار گیرد.
عالوه بر وابستگی فرکانسی پارامترهای خاک و رفتار اندوکتیو الکترودها در
هنگام اصابت صاعقه ،یونیزاسیون خاک که فضای اطراف هادی را
همانطور که در شکل  3مشاهده میشود دستخوش تغییرات اساسی
میکند ،مهمترین پدیدهای است که باید در مدلسازی سیستمهای زمین
در نظر گرفته شود و یکی از مزیتهای روش  TLMاین است که میتوان
به شکل مطلوبی آثار این پدیده را در آن لحاظ کرد.

شکل  :1دکل مورد مطالعه و مدل امپدانسی آن
جدول :1

مقادیر امپدانس مدل دکل
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که اغلب  311 kV/mدرنظر گرفته میشود ∆𝑥 .طول هرقسمت از مدل در
روش  TLMبرحسب متر است .همانطور که مشاهده میشود در

بر طبق ] [7برای در نظر گرفتن پدیدهی یونیزاسیون خاک الزم است
مقادیر مقاومت و رسانایی الکترود زمین بهصورت متغیر بازمان در نظر
گرفته شوند .از ( )4( ، )3و ( )5برای محاسبهی مقاومت متغیر بازمان
هردو نوع الکترود افقی و عمودی استفاده میشود که عالوه بر پدیدهی

محاسبهی مقدار رسانایی و مقاومت ،ضریب

شده است که در آن 𝑧𝐻𝐾  𝑓 = 500می باشد.

-3انجام شبیهسازی

1

∙ 𝑇𝑅 = )𝑡(𝑅

)𝑡(𝐼

شبیهسازی برای یک خط انتقال طوالنی انجام شدهاست و فرض بر
این است که صاعقه به سیم گارد باالی دکل در ابتدای خط اصابت
میکند .در شکل  4بخشی از شبکهی شبیهسازی شده ،شامل یک الکترود
(افقی یا عمودی) به عنوان سیستم زمین که توسط روش خط انتقال
مدلسازی شدهاست ،مشاهده میشود .با بررسی دقیق قلهی شکل موجها
مشخص میشود چنانکه انتظار میرود زنجیرمقرهی بازوهای  g1و g2
که موقعیت آنها در شکل  0مشاهده میشود ،دارای حداکثر اضافهولتاژ
بیشتری نسبت به سایر بازوها میباشند .مشخصهی ولتاژ در زنجیرمقرهها
در هنگام اصابت صاعقه در نمودار شکل  6نمایش داده شدهاست.
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از ( )6برای محاسبهی رسانایی الکترود عمودی و از ( )7برای
محاسبهی رسانایی الکترود افقی استفاده میشود.
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نظر گرفتن اثر یونیزاسیون خاک قرار داده شدهاست و در حاالتی که
بخواهیم از این اثر چشمپوشی کنیم آن را  1درنظر میگیریم.

یونیزاسیون خاک ،اثر پوستی نیز توسط ضریب 𝑐𝜇 δ = √2𝜔.𝜌.در آن لحاظ
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همچنین مقادیر خازن و سلف معادل برای الکترود عمودی از ( )8و ()9
حاصل میشوند.
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و این مقادیربرای الکترود افقی از روابط ( )11و ( )11بدست میآیند.
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شکل  :4سیستم شبیهسازی شده و ز یرسیستمهای آن
=𝐿

شکل  :3افزایش شعاع الکترود در ناحیهی یونیزه شدهی خاک

𝑟𝜀 ثابت دیالکتریک هوا است و 𝑐𝜌 مقاومت مخصوص هادی می
باشد 𝑅(𝑡) .و )𝑡(𝐺 مقدار مقاومت و رسانایی غیرخطی الکترود زمین
برحسب  Ωو  Ʊاست 𝐼(𝑡) .جریان الکترود است که از صاعقه ناشی
میشود و 𝑔𝐼 مقدار حد جریانی است که یونیزاسیون خاک از آن آغاز
میشود (هردو برحسب آمپر)  𝐸𝑐𝑟 .مقدار میدان الکتریکی بحرانی است

شکل  :5موقعیت زنجیرمقرهها در دکل

۱۹۳

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

افقی نسبت به عمودی آثار کمتری میگذارد .این مسئله که در ] [8بهطور
ضمنی به آن اشاره شدهاست در اینجا با اندازهگیریهای دقیق به اثبات
رسیدهاست.
 -6شبکهی پیشنهادی

ازآنجا که هرچه دکل تماس بیشتری با زمین داشته باشد ،قادر خواهد
بود جریان های خطای بیشتری را به زمین منتقل کند ،افزایش تعداد
الکترودها می تواند انتقال این جریان ها را بهبود بخشد .از این رو بکار
بردن شبکه مشبندی شده متشکل از تعدادی اکترود افقی به عنوان سیستم
زمین دکل های خطوط انتقال ،امری رایج است .در اینجا مدلسازی چنین
شبکهای توسط روش خط انتقال انجام شده است .شبکه مش بندی شده
به صورت یک مربع  21×21متر که در هر ضلع به  11قسمت  2متری
تقسیم شدهاست ،در نظر گرفته شده که درعمق  1،0متری دفن شدهاست و
از چهارگوشه به چهار پایهی دکل متصل است .مشخصات هادیها و
مشخصات محیطی مطابق بخش پیشین است و در همهی آزمایشها،
پدیده یونیزاسیون خاک در نظر گرفته شدهاست .به منظور بهرهگیری از اثر
الکترودهای عمودی ،درچهار گوشهی این شبکه ،چهار الکترود عمودی
به طول  4متر تعبیه شدهاست .شمای کلی شبکهی پیشنهادی در شکل 7
مشاهده میشود .چنین طرحی به عنوان سیستم زمین پیشفرض درنظر
گرفته شده و درادامه به بررسی تاثیر ایجاد انواع تغییرات در پیکربندی این
سیستم پرداخته شدهاست.

شکل  :6اضافهولتاژ تولید شده در زنجیرمقرهها

دلیل تفاوتی که در شکل موج دوسر زنجیرمقرهها وجود دارد ،تفاوت
امپدانس معادل دیده شده از دو سر آنها میباشد .از آنجا که زنجیرمقرهی
 g2دارای حداکثر اضافهولتاژ بیشتری میباشد ،مالک اندازهگیریها قرار
گرفتهاست.
-4اعتبارسنجی

به منظور بررسی صحت شبیهسازیهایی که در مورد دکل خط انتقال
انجام شدهاست ،نتایج آن با نتایج مقالهی مرجع ] [1که برای شبیهسازی
دکل توسط نرمافزار  EMTPمورداستفاده قرار گرفته مقایسه شده است.در
این مقاله ،ابتدا به اندازهگیری مقادیر جریانهای ناشی از برخورد صاعقه
به خط انتقال پرداخته شدهاست .شرایط و مقادیر پارامترها ،مشابه با آنچه
پیشتر ذکر شد میباشد .دکل مطابق با مدل امپدانس مذکور شبیهسازی
شدهاست .خط انتقال شامل  25دکل و  24اسپن ،طراحی شده و فرض
شده است که صاعقه به بدنهی دکل و درست در وسط خط انتقال (دکل
سیزدهم) اصابت میکند .مقدار جریان راه یافته به بدنهی دکل در دکل
مورد اصابت و دکلهای مجاور آن در این حالت اندازه گیری شدهاست.
نتایج شبیهسازی در این شرایط ،در مقالهی مرجع و در شبیهسازیهای
انجامشده در این مقاله در جدول 2مشاهده میشود .میانگین مقدار خطا
در این جدول  3درصد میباشد.
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تأثیر تعداد الکترودهای عمودی

به منظور بررسی چگونگی تغییرات حداکثر اضافه ولتاژ تولید شده در
زنجیرمقره ،با تغییر تعداد الکترودهای عمودی که در شبکه مذکور تعبیه
می شوند ،مقدار این حداکثراضافه ولتاژ به ازای تعداد  21 ، 8 ،4 ، 1و41
عدد که به طور یکنواخت در اضالع بیرونی شبکه مربعی شکل پراکنده
شدهاند ،اندازهگیری شده است .نتایج این اندازهگیریها در جدول  4آورده
شدهاست.همانطور که مشاهده میشود از آنجاکه با افزایش تعداد
الکترودها ،تعداد هادیهای زمین افزایش مییابد ،مقدار حداکثر اضافه
ولتاژ ایجاد شده ،رفته رفته کم میشود.

-0شبیه سازی دقیق سیستم زمین

به منظور بررسی تأثیرات مدلسازی دقیق شبکه زمین ،ابتدا امپدانس
سیستم زمین به عنوان یک مقاومت صرف درنظر گرفته میشود که از ()1
و ( )2محاسبه میشود .سپس مدلسازی شبکه زمین توسط روش TLM
انجام میشود و در هر دو حالت مقدار حداکثر اضافهولتاژ ایجاد شده در
زنجیرمقره با و بدون درنظر گرفتن اثر یونیزاسیون خاک ،اندازهگیری
میشود .تمامی هادیهای بکار رفته در مدلسازی سیستم زمین دارای
شعاع  1،1120متر هستند و سیستمهای افقی درعمق  1،0متری زمین دفن
شدهاند .مقادیر  𝜀𝑟 = 10 ،𝜌𝑐 = 1.7241 × 10−8 Ω . mو = 𝑠𝜌
𝑚  100 Ω .درنظر گرفته شدهاند .در جدول  3تفاوت میان مقادیر
اندازهگیری شده ،برای الکترود عمودی و الکترود افقی  21متری مشاهده
میشود .همانطور که مشاهده میشود پدیدهی یونیزاسیون در الکترودهای

شکل  :7شبکهی پیشنهادی برای کاهش حداکثر اضافهولتاژ زنجیرمقره

۱۹۴
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جدول :2

مقاومت پایدکل
 11اهم

دکل مورد اصابت

دکل دوم

دکل سوم

دکل چهارم

دکل پنجم

دکل ششم

مقادیر مقاله مرجع

91.8

17.8

5.5

2.9

1.9

1.3

مقادیر محاسبهشده

91.1

16.3

5.5

2.6

1.7

1.1

0.6

8.4

0

10.3

10.5

15.3

مقادیر مقاله مرجع

84.7

17.9

7.3

3.8

2.2

1.4

مقادیر محاسبهشده

83.2

17.3

7.2

3.8

2.2

1.3

1.7

3.3

1.3

0

0

7.1

مقادیر مقاله مرجع

78.6

18.9

8.2

4.5

2.8

1.8

مقادیر محاسبهشده

76.5

18.2

8.1

4.5

2.8

1.8

2.6

3.7

1.2

0

0

0

مقادیر مقاله مرجع

73.4

19.1

8.8

5.0

3.2

2.1

مقادیر محاسبهشده

70.9

18.7

8.6

4.9

3.1

2.1

3.4

2.0

2.2

2.0

3.1

0

مقادیر مقاله مرجع

64.7

19.5

9.5

5.6

3.7

2.5

مقادیر محاسبهشده

61.8

18.9

9.3

5.5

3.6

2.5

4.4

3.0

2.1

1.7

2.7

0

درصد خطا
 21اهم

درصد خطا
 31اهم

درصد خطا
 41اهم

درصد خطا
 61اهم

درصد خطا
جدول :3
نوع شبیه سازی

مقادیر حداکثر ولتاژ زنجیرمقره در مدلسازی توسط
مقاومت و مدلسازی به روش ( TLMولت)
مقاومت

 TLMبدون
درنظر گرفتن
پدیده
یونیزاسیون

 TLMبا درنظر
گرفتن پدیده
یونیزاسیون

1584320

1696565

1632721

1623126

1596422

1595432

سیستم زمین دکل
الکترود عمودی به
طول  22متر
الکترود افقی به طول
 22متر
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مقایسه مقدار جر یان صاعقه در دکل در مقاله مرجع] [1و شبیهسازیهای انجام شده (کیلوآمپر)

اندازهگیریها در جدول 0نشان دادهشدهاست .همانطور که مشاهده
میشود اگرچه با افزایش طول الکترودهای عمودی ،مقدار حداکثر ولتاژ
رفته رفته کم میشود اما از نرخ این کاهش به تدریج کاسته میشود چراکه
الکترود فقط تاحد مشخصی توانایی عبور دادن جریان را دارد.
تأثیر تعداد الکترودهای عمودی بر ولتاژ زنجیرمقره

جدول :4

تعدادالکترودهای عمودی

تأثیر طول الکترود عمودی

برای شبکه پیشفرض که دارای چهار الکترود عمودی میباشد ،طول
الکترودها به  8 ، 6 ، 4و  11متر تغییر یافت و برای هرحالت مقدار
حداکثر اضافهولتاژ تولید شده در زنجیرمقرهها ،اندازهگیری شد .نتایج این

۱۹۵

حداکثر ولتاژ (ولت)

0

1432315

4

1431538

8

1431418

20

1430909

40

1429505

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴
جدول :0

تاثیر طول الکترود عمودی بر ولتاژ زنجیرمقره

طول الکترود عمودی (متر)
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جدول :7

حداکثر ولتاژ (ولت)

اتصال شبکهی سیستم زمین به دکل

حداکثر ولتاژ (ولت)

4

1431538

اتصال به گوشهی شبکه

1448437

6

1431382

8

1431241

اتصال به وسط شبکه

1437178

10

1431119

اتصال ازچهارپایه دکل به چهارگوشه شبکه

تأثیر تعداد مشها

جدول :6

همانطور که از جداول ارائه شده قابل استنباط است ،تغییر در سیستم
زمین دکل خط انتقال ،اثر مشهودی بر مقدار حداکثر اضافه ولتاژ تولید
شده در زنجیرمقرهها در حالت گذرای ناشی از صاعقه دارد .به طور کلی
هرچه صاعقه در مسیری که تا زمین طی میکند با امپدانس کمتری مواجه
شود میزان بیشتری از جریان خود را به زمین منتقل کرده و درنتیجه آسیب
کمتری به تجهیزات سیستم انتقال وارد مینماید .برای هرچه کمتر نمودن
این امپدانس ،میزان تاثیر انواع سیستمهای زمین مورد بررسی قرار گرفت.
از آزمایشهای دقیق توسط روش  TLMمشخص شد که یک الکترود
افقی در مقایسه با یک الکترود عمودی با مشخصات یکسان ،قادر است
میزان بیشتری از جریان صاعقه را به زمین منتقل کند .همچنین آزمایشاتی
که بر روی آثار پدیدهی یونیزاسیون خاک انجام شد نشان داد که درنظر
گرفتن این پدیده در الکترودهای عمودی نسبت به افقی ،اهمیت بیشتری
دارد .همچنین چگونگی تغییر مقدار حداکثر اضافهولتاژ با تغییرات
مختلف پیکربندی شبکهی پیشنهادی ،مورد بررسی قرار گرفت.

تاثیر تعداد مشها بر ولتاژ زنجیرزنجیرمقره

تعداد مشها

حداکثر ولتاژ (ولت)

1

1448114

4

1442560

25

1436432

100

1431538

1431538

-7نتیجهگیری

همانطور که ذکر شد شبکهی پیشفرض یک مربع  21×21متر است که
هرضلع آن به  11قسمت  2متری تقسیم شده و درواقع دارای  111عدد
مش می باشد .به منظور بررسی تاثیرات تعداد مشها  ،حداکثر ولتاژ
زنجیرمقره به ازای  20 ، 4 ، 1و 111عدد مش در جدول  6با یکدیگر
مقایسه شدهاند .در این رابطه میتوان گفت تقسیم شبکهی مربعی حتی به
چهارقسمت ،میتواند به شکل قابلتوجهی مقدار حداکثر اضافهولتاژ
زنجیرمقره را کاهش دهد.
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تاثیر نوع اتصال دکل به شبکه زمین بر ولتاژ زنجیرمقره

تاثیر چگونگی اتصال دکل به سیستم زمین

مراجع

در اغلب پژوهشها ،اتصال شبکه زمین به دکل ،به سادهترین شکل
ممکن یعنی به صورت اتصال یکی از گوشههای شبکه به یکی از پایههای
دکل درنظر گرفته میشود اما این اتصال را به اشکال دیگری نیز میتوان
درنظرگرفت .درشبکه پیشفرض ،اتصال چهارپایه به چهارگوشهی دکل
درنظر گرفته شدهاست و مقدار حداکثر اضافهولتاژ زنجیرمقره در این
اتصال با اتصاالت دیگری از قبیل اتصال یکپارچهی پایه های دکل به یکی
از گوشههای شبکه یا اتصال یکپارچه به وسط شبکه ،مقایسه شدهاست.
نتایج این مقایسه درجدول  7مشاهده میشود .از جدول مشخص است
که چگونگی اتصال شبکه به پایههای دکل ،میتواند به شکل قابل توجهی
در کاهش این اضافهولتاژ تأثیر بگذارد به طوریکه اگر اتصال یکپارچهی
پایهها به وسط شبکه صورت گیرد و یا اتصال از چهارپایه به چهارگوشهی
شبکه برقرار گردد ،مقدار اضافهولتاژ زنجیرمقره به مقدار زیادی کاهش
خواهد یافت .دلیل این اختالف ،تفاوت در مقدار امپدانس معادلی است
که از نقطه تزریق تا زمین وجود دارد که در حالت اتصال از یک گوشه
بیشترین مقدار را دارد و به همین جهت اضافهولتاژ بیشتری ایجاد میکند.
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شناسایی خطای قطع تحریک در ژنراتورهای القایی
دوسو تغذیه با استفاده از شار استاتور
امین گودرزی  ،حمید یعقوبی
دانشگاه سمنانamingoodarzi85@yahoo.com ،
دانشگاه سمنانyaghobi@profs.semnan.ac.ir ،

چکیده -در این مقاله وضعیت ژنراتور القایی دوسو تغذیه در
شرایط خطای قطع تحریک تحلیل شده و روشهای شناسایی این
خطا از ابتدا تا کنون مورد بررسی قرار گرفته است .سپس روش
جدیدی برای شناسایی خطای قطع تحر یک ،بر مبنای تغییرات شار
مغناطیسی استاتور در فاصله هوایی برای ژنرراتور القایی دوسو تغذیه
ارائه شده است .برای درک بهتر وضعیت ژنراتور و شبکه در شرایط
قطع تحریک ،توربین بادی مجهز به ژنراتور القایی دوسو تغذیه
متصل به شبکه شبیهسازی شده و پیامدهای منفی عملکرد ژنراتور
در شرایط قطع تحریک روی توان اکتیو و راکتیو و ولتاژ خروجی
ژنراتور تحلیل شده است .به منظور نشان دادن کارایی روش ارائه
شده ،اندازههای مختلف برای ژنراتور و شرایط متنوع برای بار ،در
نظر گرفته شده است .نتایج بررسیها نشان میدهد که این روش
برای شناسایی خطای قطع تحریک از اندازه ژنراتور و بار مستقل
بوده و از سرعت و دقت باالتری نسبت به روشهای مرسوم
برخوردار است.

است که از مزایای آن میتوان راندمان باال و قابلیت کنترل توان اکتیو و
راکتیو در محدوده وسیع را نام برد.
این نوع ژنراتور همان ژنراتور القایی رتور سیمپیچی شده است که
ً
سیمپیچ استاتور آن مستقیما به یك شبکه سهفاز با فرکانس ثابت متصل
است و سیمپیچ رتور در آن به یك مبدل منبع ولتاژ پشت به پشت متصل
شده است .اصطالح تغذیه دوگانه به این موضوع اشاره میکند که ولتاژ
استاتور از شبکه دریافت میگردد و ولتاژ رتور نیز از طریق مبدل ولتاژ که
بین رتور و شبکه قرار میگیرد ،تامین میشود .در شکل 1ساختار کلی این
ژنراتور آمده است .با توجه به تغییر در سرعت باد و محور ژنراتور میتوان
ولتاژ تحریک اعمال شده به رتور را کنترل کرد تا شرایط کار ماشین در
حالت توان ماکزیمم باقی بماند[.]1

کلمات کلیدی– توان راکتیو ،خطای قطع تحریک ،ژنراتور القایی
دوسو تغذیه  ،شار استاتور.
 -1مقدمه
شکل  :1ساختار توربین بادی مجهز به ژنراتور القایی دوسو تغذیه

با پیشرفت صنعت و افزایش نیاز به انرژی ،استفاده از انرژی باد بعنوان
یکی از منابع انرژی تجدیدپذیر ،براي مقابله با بحران انرژی و آلودگیهای
زیستمحیطی ضروری است .در این بین نیروگاه بادی اصلیترین روش
برای استفاده از انرژی بادی است که با بهبود روشهای استحصال انرژی
الکتریکی از باد ،نگاههای زیادی را به خود جلب کرده است .ژنراتورها از
مهمترین تجهیزات در یک نیروگاه بادی هستند که پیشرفتهای ساختاری
زیادی داشتهاند .یکی از رایجترین و بروزترین ساختارهای توربینهای
بادی سرعت متغیر ،توربین بادی مجهز به ژنراتور القایی دوسو تغذیه1

بطور کلی از دست رفتن تحریک 2در ژنراتور باعث اختالل در
عملکرد آن شده و حتی میتواند اثرات مخربی روی شبکه بگذارد بنابراین
سیستم حفاظت ژنراتور شامل رله قطع تحریک نیز میگردد .رایج ترین
نوع رله قطع تحریک ،رله امپدانس است که با شارش بیش از حد توان
راکتیو به سمت ژنراتور با یک تاخیر کوتاه ،فرمان قطع واحد را صادر
میکند .از دست رفتن تحریک ژنراتور میتواند در پی اتفاقاتی همچون
مدار باز شدن میدان ،قطع شدن میدان توسط کلیدهای قطع کننده میدان،
عملکرد نادرست تنظیم کنندههای ولتاژ و عملکرد نامناسب مبدلهای

)1 - Doubly-Fed Induction Generator (DFIG
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الکترونیک قدرت و یا از دست رفتن منبع تغذیه سیستم تحریک رخ دهد.
شرایط خطای قطع تحریک در یک ژنراتور متصل به شبکه قدرت باید تا
جای ممکن سریع شناسایی گردد چرا که تحت این شرایط گرمای زیادی
در رتور ایجاد میشود که باعث آسیب سیمپیچها و عایقها الکتریکی آن
میگردد .این شرایط همینطور میتواند باعث از دست رفتن تولید کافی
توان راکتیو گردد و اثرات مخربی روی ولتاژ شبکه بگذارد .تحقیقات
بسیاری برای شناسایی خطای قطع تحریک روی ژنراتور سنکرون که یک
ماشین دو تحریکه با تحریک  DCاست ،انجام شده و ژنراتور  DFIGنیز
به عنوان یک ماشین دوتحریکه دارای تحریک  ACمیباشد که از طریق
کنترل تحریک  ACدر این ژنراتور میتوان توان تزریقی را کنترل کرد .برای
شناسایی این خطا روی  DFIGمطالعات کمی صورت گرفته است.
-1-1

در ادامه مطالعات صورت گرفته در این رابطه ،روشی بر مبنای
استنتاج فازی ارائه شده تا این عملکرد را در وضعیت بهتری قرار دهد .در
روشهای اخیر نیز به استفاده از رله اندازهگیری توان راکتیو سهفاز در
خروجی ژنراتور سنکرون اشاره شده است .در این روش باید اندازه و
جهت شارش توان راکتیو به منظور تشخیص خطای قطع تحریک
اندازهگیری شود تا در صورت بروز خطا و تغییراتی که در اندازه و جهت
شارش توان راکتیو سه فاز در ترمینال ماشین رخ میدهد با ارسال فرمان
قطع واحد به رلههای مربوطه ،مانع از بروز مشکالت بعدی گردد .در
روشی دیگر شناسایی شرایط خطای قطع تحریک بر مبنای شبکه عصبی
ارائه شده است بطوریکه یک شبکه عصبی بصورت آنالین شرایط خطای
قطع تحریک را از نوسان توان متمایز میکند .باید به این نکته توجه کرد که
در کلیه روشهای گفته شده تا اینجا اندازهگیری امپدانس بیش از هر چیز
دیگری مورد توجه قرار گرفته و روشهای بسیار کمی وجود دارد تا با
استفاده از معیارهای دیگر به تشخیص خطای قطع تحریک و آنالیز آن
بپردازند[.]2

روشهای شناسایی خطای قطع تحریک

به منظور شناسایی خطای قطع تحریک کارهای تحقیقاتی بسیاری
انجام شده و محققین به ارائه روشهای مختلفی پرداختهاند که معرفی رله
آفست مهو در سال 11۴1میالدی آغاز این مطالعات برای شناسایی
خطای قطع تحریک در ژنراتور سنکرون میباشد .در این روش جریان و
ولتاژ ترمینال ژنراتور ،بعنوان دو مولفه ورودی رله جهت تشخیص خطا
بودند .این روش آغازی برای تأمل محققین روی این مسئله بود چرا که به
علت بروز مشکالتی در این روش ،در سالهای بعد روشهایی با کارایی
بهتر ارائه شد که آن استفاده از رلههای امپدانس برای تشخیص خطای
 LOEاست .مطابق شکل 2درصورتیکه امپدانس دیده شده توسط رله به
دایره عملکرد رله داخل شود رله همراه با تاخیر زمانی عمل خواهد کرد.
این تاخیر به منظور جلوگیری از عملکرد نادرست رله در تشخیص و ایجاد
تمایز بین نوسانات پایدار توان و خطای قطع تحریک در ژنراتور پیشبینی
شده است .ایجاد تاخیر زمانی برای شناسایی خطای  LOEو تمایز آن با
نوسانات پایدار توان نمیتواند یک راه حل ایده آل باشد .چراکه تاخیر
زمانی به این معناست که در طی بروز خطای قطع تحریک ،ژنراتور توان
راکتیو را برای مدت بیشتری از شبکه جذب نماید که همین امر باعث
آسیب پذیری بیشتر سیستم و بروز افت ولتاژ شدیدتر میگردد .با این
وجود در اکثر مقاالت ارائه شده در این زمینه ،نویسندگان بر بهبود عملکرد
رله آفست مهو در این حالت تمرکز میکنند.

اما در [ ]2-۴روش جدیدی برای تشخیص خطای قطع تحریک در
ژنراتور سنکرون ارائه شده است .در این روش ،حفاظت خطای قطع
تحریک بر مبنای تغییر در شار مغناطیسی 3ماشین صورت میگیرد که
تغییرات در شار از طریق حسگرهایی دریافت میشوند .روش ارائه شده از
اندازه ژنراتور مستقل بوده و برخالف روشهای قبل احتیاجی به در
دسترس بودن اطالعاتی از ماشین و سیستم مثل پارامترهای ماشین و یا
امپدانس خط ندارد.
تمامی روشهای فوق برای شناسایی خطای  LOEروی ژنراتور
سنکرون انجام شده چرا که ژنراتور سنکرون اصلی ترین گزینه برای تولید
برق است .برای تشخیص خطای قطع تحریک در ژنراتور القایی دوسو
تغذیه در [ ]۵روشی بر مبنای اندازهگیری ولتاژ و توان ارائه شده است
بطوریکه برای شناسایی قطع کامل تحریک ،دستگاه اندازهگیری توان
راکتیو برای اندازهگیری توان راکتیو خروجی و یک ولتمتر برای اندازهگیری
ولتاژ در خروجی ژنراتور نصب میشود و طبق توان راکتیو اندازهگیری شده
و اندازه ولتاژ خروجی که از ولتمتر بدست آمده است ،قطع کامل
تحریک قابل شناسایی است .به منظور بهبود در دقت عملکرد رله برای
شناسایی دقیقتر خطا ،از شبکه عصبی استفاده شده که برای آموزش شبکه
عصبی اطالعات حاصل از شبیهسازی و اطالعات واقعی خطا بکار رفته
است.

3- Loss Of Excitation Protection Based On Flux Method

شکل  :2منحنی کار رله قطع تحر یک در دستگاه ]2[ R-X

۱۹۸

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

در مقاله حاضر با استفاده از تغییرات شار استاتور در فاصله هوایی،
خطای قطع تحریک در  DFIGشناسایی خواهد شد .به این منظور ابتدا با
معرفی مدل ریاضی مرتبه ۵این ژنراتور ،آن را در محیط
 Matlab/Simulinkشبیهسازی کرده و بر مبنای منحنی قابلیت توان،
ژنراتور را به بار و شبکه متصل میکنیم .سپس با اعمال شرایط قطع کامل
تحریک ،پیامدهای منفی این وضعیت روی ژنراتور و شبکه بررسی خواهد
شد .در ادامه با ایجاد تغییر در توان نامی  DFIGو بار متصل به آن رفتار
شار استاتور در همه حاالت بررسی میشود .با توجه به گستردگی
آزمایشها و تحلیل رفتار شار استاتور در شرایط خطا یک قانون کلی برای
شناسایی خطای قطع تحریک بدست خواهد آمد.

()2

𝑐𝑏𝑎𝑟𝑉𝑟𝑎𝑏𝑐 = 𝑟𝑟 𝑖𝑟𝑎𝑏𝑐 + 𝑑⁄𝑑𝑡 λ

()3
()۴

𝑠𝑞𝑉𝑞𝑠 = 𝑟𝑠 𝑖𝑞𝑠 + 𝜔𝑠 λ𝑑𝑠 + 𝑑⁄𝑑𝑡 λ

()۵

𝑟𝑑𝑉𝑑𝑟 = 𝑟𝑟 𝑖𝑑𝑟 − (𝜔𝑠 − 𝜔𝑟 ) λ𝑞𝑟 + 𝑑⁄𝑑𝑡 λ

()۶

𝑟𝑞𝑉𝑞𝑟 = 𝑟𝑟 𝑖𝑞𝑟 + (𝜔𝑠 − 𝜔𝑟 ) λ𝑑𝑟 + 𝑑⁄𝑑𝑡 λ

) 𝑟𝑞T𝑒 = λ𝑑𝑠 𝑖𝑞𝑠 − λ𝑞𝑠 i𝑑𝑠 = 𝐿𝑚 (𝑖𝑞𝑠 i𝑑𝑟 − 𝑖𝑑𝑠 i

با صرفنظر کردن از توان تلف شده در مقاومت سیمپیچهای استاتور و
رتور ،توان اکتیو و راکتیو در استاتور برابر است با:
3

()12

) 𝑠𝑞(𝑉𝑑𝑠 𝑖𝑑𝑠 + 𝑉𝑞𝑠 i

()13

) 𝑠𝑞Q 𝑠 = (𝑉𝑞𝑠 𝑖𝑑𝑠 − 𝑉𝑑𝑠 i

2

= 𝑠P

3
2

و همینطور توان اکتیو و راکتیو در رتور برابر است با:
()1۴
()1۵

3

) 𝑟𝑞P𝑟 = (𝑉𝑑𝑟 𝑖𝑑𝑟 + 𝑉𝑞𝑟 i
2

3

) 𝑟𝑞Q 𝑟 = (𝑉𝑞𝑟 𝑖𝑑𝑠 − 𝑉𝑑𝑟 i
2

به علت اتصال مستقیم استاتور به شبکه ،میدان مغناطیسی استاتور
تابعی از ولتاژ و فرکانس شبکه و همینطور سرعت سنکرون خواهد بود .از
آنجا که ولتاژ شبکه در حالت کار عادی تقریبا ثابت است بنابراین شار
استاتور را میتوان ثابت در نظر گرفت .اما شار رتور به جریان رتور بستگی
دارد که این جریان توسط مبدل ولتاژ تامین میگردد [.]7

در این معادالت  Vsو  Vrولتاژ  is ،و  irجریان rs ،و  rrمقاومت و λs
و  λrشار استاتور و رتور هستند .اگر معادالت مربوط به ژنراتور القایی با
استفاده از تبدیل پارک در دستگاه دومحوری  dqoو بر اساس مدل مرتبه۵
نمایش داده شود سیمپیچهای استاتور و رتور روی محورهای  dو  qقرار
میگیرند و قاب رتور به عنوان قاب مرجع در نظرگرفته میشود .در مدل
مرتبه ۵متغیرهای حالت شامل دو متغیر حالت شار استاتور ،دو متغیر
حالت شار رتور و یک متغیر حالت سرعت رتور میباشد .با در نظر گرفتن
این شرایط و فرض بر اینکه جهت مثبت جریان استاتور به سمت ماشین
است معادالت ولتاژ به این شکل در میآیند:
𝑠𝑑𝑉𝑑𝑠 = 𝑟𝑠 𝑖𝑑𝑠 − 𝜔𝑠 λ𝑞𝑠 + 𝑑⁄𝑑𝑡 λ

()1۰

𝑠𝑞λ𝑞𝑟 = 𝐿𝑟 𝑖𝑞𝑟 + 𝐿𝑚 i

()11

بر مبنای متغیرهای ابتدایی ماشین معادالت ولتاژ استاتور و رتور
شامل دو قسمت میباشند که عبارت اول بیانگر تلفات اهمی و عبارت
دوم ناشی از تغییرات نرخ شار پیوندی است .برای یک ژنراتور القایی
استاندارد سیمپیچ فاز  aرتور ،به اندازه  θrاز سیمپیچ فاز  aاستاتور پیش
است .در این حالت معادالت ولتاژ ماشین به شکل ماتریسی اینگونه
نوشته میشوند[:]۶
()1

()9

𝑠𝑑λ𝑑𝑟 = 𝐿𝑟 𝑖𝑑𝑟 + 𝐿𝑚 i

در ( )7تا ( )1۰داریم  Ls = Lls + Lmو  Lr = Llr + Lmکه در آن
 Llsو  Llrاندوکتانسهای نشتی استاتور و رتور هستند و  Lmاندوکتانس
متقابل میباشد .معادله گشتاور الکترومغناطیسی پریونیت از ( )11بدست
میآید:

-2مدل ریاضی ژنراتور القایی دوسو تغذیه

𝑐𝑏𝑎𝑠𝑉𝑠𝑎𝑏𝑐 = 𝑟𝑠 𝑖𝑠𝑎𝑏𝑐 + 𝑑⁄𝑑𝑡 λ

()8

𝑟𝑞λ𝑞𝑠 = 𝐿𝑠 𝑖𝑞𝑠 + 𝐿𝑚 i

-3شبیهسازی ژنراتور القایی دوسو تغذیه
برای بررسی بیشتر وضعیت  DFIGدر شرایط بروز خطای قطع
تحریک مدل مرتبه ۵این ژنراتور ،بصورت ژنراتور-باسبینهایت
شبیهسازی شده است .در شکل 3دیاگرام نحوه اتصال ژنراتور به بار و
شبکه آمده است بطوریکه در سرعت باد  1۵ m/sژنراتور دارای توان
نامی  1/۵MWو ولتاژ نامی  ۵7۵Vدر خروجی است .ضریب توان
ژنراتور ثابت بوده و توان راکتیو برابر با صفر کیلووار است .ولتاژ خروجی
ژنراتور از طریق یک ترانسفورماتور سهفاز به ولتاژ 2۵KVمیرسد و پس
از تغذیه یک بار محلی ،باقیمانده توان خروجی ژنراتور از طریق یک خط
توزیع مدل  πبطول  3۰kmبه شبکه سراسری تحویل داده میشود.

در ( )3تا ( ωs ،)۶سرعت سنکرون قاب مرجع و  ωrسرعت رتور
میباشد ،روابط شار بصورت زیر در می آیند:
()7

𝑟𝑑λ𝑑𝑠 = 𝐿𝑠 𝑖𝑑𝑠 + 𝐿𝑚 i
شکل  :3دیاگرام تک خطی اتصال  DFIGبه بار و شبکه
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برای بارگذاری ژنراتور نیز از منحنی قابلیت توان استفاده شده است.
بطور کلی منحنی قابلیت توان برای ژنراتورهای بادی به نوع ساختار توربین
(سرعت ثابت یا سرعت متغیر) ،تجهیزات الکترونیک قدرت ،شرایط
شبکه و عوامل دیگری که روی میزان توان تولیدی موثرند ،بستگی دارد.
برای این یک  DFIGرابطه بین توان اکتیو و راکتیو تحت ولتاژ ثابت
استاتور ،دارای سه محدودیت برای توان راکتیو و یک محدودیت برای توان
اکتیو است .ولتاژ رتور و جریان رتور محدودیتهای تولید توان راکتیو
هستند و جریان استاتور محدودیت برای جذب توان راکتیو است و توان
مکانیکی ژنراتور تنها محدودیت برای تولید توان اکتیو به شمار میرود .از
کنار هم قرار دادن محدودیتهای ولتاژ رتور ،جریان رتور ،جریان استاتور،
میزان توان راکتیو تولیدی ژنراتور و توان مکانیکی ورودی ژنراتور منحنی
قابلیت توان برای یک ژنراتور القایی دوسو تغذیه بدست میآید[.]8
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نیست و تبدیل به یک ژنراتور القایی معمولی میشود که برای ادامه کار
احتیاج به جذب جریان مغناطیسکننده دارد .بنابراین ژنراتور القایی ،نیاز
جدید خود به جریان مغناطیسکننده (جریان راکتیو) را از شبکه تامین
میکند و میزان قابل توجهی توان راکتیو از شبکه جذب میکند .به همین
خاطر در مورد تغییرات ولتاژ استاتور با کاهش قابل توجه ولتاژ روبرو
هستیم و همانطور که در شکل ۵دیده میشود نسبت به شرایط پایدار قبل
از وقوع خطا ،ولتاژ در پایانههای استاتور بیش از  %3۰کاهش مییابد.

پیامد های خطای قطع تحریک بر ژنراتور و شبکه

برای بررسی وضعیت سیستم در هنگام بروز خطای  ،LOEزمانی که
ژنراتور و شبکه بطور کامل به شرایط پایدار و بدون نوسان خود برسند
خطای قطع تحریک به صورت یک اتصال کوتاه سهفاز در سیمپیچ رتور به
سیستم اعمال میشود و تحریک بطور کامل از دست خواهد رفت .این
وضعیت میتواند به علت اختالل در عملکرد مبدل سمت رتور و یا
اختالل در جاروبکهای رتور رخ دهد .در شبیهسازی ارائه شده این اتفاق
پس از گذشت 2ثانیه از راه اندازی رخ میدهد .از مهمترین پیامدهای
قطع تحریک ،جذب توان راکتیو توسط ژنراتور از شبکه است که منجر به
کاهش ولتاژ خروجی ژنراتور میگردد .در شکل ۴تغییرات توان اکتیو و
راکتیو تولیدی ژنراتور مالحظه میشود.

شکل  :۵تغییرات ولتاژ پس از وقوع خطای قطع تحر یک

در پی وقوع خطای قطع تحریک ،میزان افت توان راکتیو و میزان افت
ولتاژ با توجه به اندازه  DFIGو بار متصل به آن متفاوت خواهد بود .برای
آنکه به تاثیر اندازه ژنراتور و بار متصل به آن در افت ولتاژ و افت توان
راکتیو ناشی از خطای قطع تحریک مشخص گردد ،جدول 1نتایج حاصل
از شبیهسازی را در وضعیتهای مختلف بیان میکند و میزان افت توان
راکتیو و افت ولتاژ را نسبت به شرایط پایدار قبل از وقوع خطا ،در هر
حالت بصورت پریونیت نشان میدهد.
جدول :1

میزان افت توان راکتیو و افت ولتاژ پریونیت در حاالت مختلف

بار سنگین )۰/8+۰/3j (pu

شکل  :۴تغییرات توان اکتیو و راکتیو پس از وقوع خطای قطع تحر یک

بار سبک )۰/2+۰/1j (pu

ظرفیت
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2/۵

۰/۴9

-1/۶۶

۰/۴8

-1/72
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در جدول 1مشاهده میشود که کمترین افت ولتاژ مربوط به ژنراتور
 1MWبا بار سبک و بیشترین افت ولتاژ مربوط به ژنراتور  3MWبا بار
سنگین است .هر چه ظرفیت  DFIGبیشتر باشد افت ولتاژ ناشی از قطع
تحریک بیشتر است و با افزایش بار نیز میزان افت ولتاژ افزایش مییابد.
نتایج حاصل نشان میدهد که از منظر کنترل ولتاژ در شبکه ،بدترین زمان

همانطور که مشاهده میشود توان اکتیو به علت کاهش ولتاژ داخلی
ماشین به شدت کاهش مییابد و در مقدار ۰/2پریونیت نوسان میکند و
توان راکتیو نیز با کاهش زیادی روبروست چراکه در این حالت توان راکتیو
از شبکه به سمت ژنراتور سرازیر خواهد شد .علت جذب توان راکتیو از
شبکه این است که پس از به وقوع پیوستن خطا ،ژنراتور دیگر دوسو تغذیه
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چگالی شار میباشد .در صورتی که میدان مغناطیسی که سیمپیچ درون
آن قرار دارد با زمان تغییر کند شار درون سیمپیچ نیز تغییر خواهد کرد[.]2

ممکن برای وقوع خطای قطع تحریک زمانی است که ژنراتور با ظرفیت
باال و در شرایط بار کامل تحریک خود را از دست دهد .میزان افت ولتاژ با
توجه به میزان نفوذ  DFIGدر شبکه ،روی پایداری ولتاژ سیستم اثرات
منفی میگذارد و در شبکههای ضعیف که از نظر پایداری ولتاژ در سطح
خوبی نیستند استفاده از ادوات کنترل توان راکتیو الزم به نظر میرسد.
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در این بخش تغییرات شار مغناطیسی استاتور در فاصله هوایی پس از
وقوع خطا تحلیل میشود .در شکل 7تغییرات شار استاتور برای دو ژنراتور
 1/۵MWو  3MWمتصل به بار مشاهده میشود .در شرایط قبل از خطا و
در حالت پایدار برای هر دو  ،DFIGمقدار متوسط شار استاتور در مقدار
یک پریونیت قرار دارد .در اولین لحظات پس از وقوع خطا مقدار آن برای
ژنراتور  1/۵MWبه حدود ۰/۶پریونیت و برای ژنراتور  3MWبه ۰/۵
پریونیت کاهش مییابد .بطوریکه مقدار متوسط شار با یک نزول دفعی در
اولین لحظات پس از وقوع خطا بیش از  %۴۰کاهش خواهد داشت.

-۴تشخیص خطای قطع تحریک با استفاده از شار استاتور
همانطور که گفته شد در [ ]2شار استاتور برای تشخیص خطای قطع
تحریک در ژنراتور سنکرون بعنوان جدیدترین معیار معرفی شده است.
این روش از اندازه ژنراتور مستقل بوده و برخالف روشهای قبل احتیاجی
به در دسترس بودن اطالعاتی از ماشین و سیستم مثل پارامترهای ماشین و
یا امپدانس خط و غیره ندارد .نتایج نشان میدهد که این روش بسیار
سریعتر و دقیقتر از روشهایی است که تاکنون در این زمینه کار کردهاند.
در ادامه تکنیک اندازهگیری شار و چگونگی تشخیص خطای قطع تحریک
با این روش معرفی خواهند شد.
-1-۴

تغییرات شار استاتور پس از وقوع خطای قطع تحریک

تکنیک اندازهگیری شار

در این روش از طریق نصب حسگرهایی بصورت سیمپیچ در
دندانههای استاتور تغییر در شار مغناطیسی استاتور حین بروز خطا
تشخیص داده میشود .این حسگرها در سالهای اخیر بطور گسترده برای
اندازهگیری شار در ماشینهای الکتریکی استفاده میشوند و امروزه این
حسگرها در اکثر ژنراتورهای بزرگ دیده میشوند .نحوه قرار گیری سیمپیچ
حسگر در دندانههای استاتور ،به منظور دریافت تغییرات در شار پیوندی
استاتور در شکل ۶مشاهده میشود [  3و .]2

شکل  :7تغییرات شار استاتور پس از وقوع خطای قطع تحر یک برای DFIG

با ظرفیتهای  1/۵MWو 3MW
شار استاتور در اینجا مجموع شار استاتور در راستای محورهای  dو q

میباشد که از ( )17بدست میآید:
()17

برای آنکه بتوان با بررسی رفتار شار استاتور یک قانون کلی برای
شناسایی خطای قطع تحریک در  DFIGمطرح کرد ،باید اندازههای
مختلف برای بار و ظرفیتهای متفاوت برای ژنراتور در نظر گرفته شود.
برای این کار مانند جدول 1پنج اندازه متفاوت برای توان نامی ژنراتور در
نظر گرفته شده و بار محلی که توسط ژنراتور تغذیه میشود را در دو حالت
بار سبک و سنگین قرار گرفته تا نشان داده شود که این روش از اندازه
ژنراتور مستقل بوده و به میزان بار نیز بستگی ندارد و در وضعیتهای
مختلف ،شار استاتور رفتار یکسانی دارد .در جدول 2میزان افت شار
استاتور نسبت به شرایط پایدار قبل از وقوع خطا ،برای حاالت مختلف به
درصد آورده شده است .بیشترین افت شار در ژنراتور  3MWو با بار
سنگین رخ میدهد و کمترین درصد افت نیز مربوط به ژنراتور 1MW
است که به اندازه  %32در بار سبک ،کاهش شار داشته است .آنچه که از

شکل  :۶نحوه قرار گرفتن سیمپیچ حسگر روی دندانه استاتور [ 3و ]2

این حسگر بر مبنای قانون القاء فارادی عمل میکند .طبق قانون
فارادی ولتاژ القا شده در یک دور از سیمپیچ قرار گرفته در دندانه استاتور
برابر است با:
()1۶

(φ𝑠 )2 = (φ𝑑𝑠 )2 + (φ𝑞𝑠 )2

𝐿 e𝑖𝑛𝑑 = (𝑣 × 𝐵) .

در ( eind ،)1۶مقدار موثر ولتاژ القا شده ناشی از شار فاصله هوایی و
 Bچگالی شار فاصله هوایی است و  vسرعت حرکت سیم در جهت
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این جدول و تعدد حاالت بار و اندازه ژنراتور دریافت میشود این است که
رفتار شار استاتور در فاصله هوایی در تمام حاالت آزمایش شده یکسان
بوده و بصورت دفعی کاهش مییابد و شار استاتور نسبت به شرایط پایدار
در کمترین حالت بیش از  %32افت داشته است.
جدول :2

-۵نتیجه گیری
در این مقاله پس از بررسی روشهای موجود برای شناسایی خطای
قطع تحریک و معرفی ژنراتور القایی دوسو تغذیه ،مدل ریاضی مرتبه ۵این
ژنراتور ارائه شد .بر مبنای این مدل ،در محیط نرمافزار
 Matlab/Simulinkژنراتور القایی دوسو تغذیه بصورت ژنراتور-
باسبینهایت شبیهسازی شده و پیامدهای خطای  LOEروی ژنراتور و
شبکه تحلیل شد .نتایج تحلیلها نشان داد که بدترین حالت ممکن برای
از دست رفتن تحریک حالتی است که ژنراتور با ظرفیت باال و در حالت
بار کامل تحریک خود را از دست دهد بطوریکه در این شرایط بیشترین
جذب توان راکتیو توسط ژنراتور از شبکه و بیشترین افت ولتاژ رخ میدهد.
در ادامه ،روش جدیدی برای شناسایی خطای قطع تحریک در  DFIGبر
مبنای تغییر شار مغناطیسی استاتور در فاصله هوایی معرفی شده که از
سرعت و دقت بیشتری نسبت به سایر روشهای موجود برخوردار است.
نتایج استفاده از این روش برای شناسایی خطای قطع تحریک در DFIG
نشان میدهد که در همه حاالت آزمایش شده ،شار استاتور رفتار یکسانی
دارد و بطور دفعی کاهش مییابد و تغییر در اندازه ژنراتور و شرایط بار در
کاهش دفعی آن تاثیری نمیگذارد .بدین ترتیب میتوان با توجه به
گستردگی آزمایشهای انجامشده ،شار مغناطیسی استاتور در فاصله
هوایی را بعنوان یک معیار مناسب برای شناسایی خطای قطع تحریک ارائه
کرد .از مزیتهای این روش میتوان به سرعت و دقت باال در شناسایی
خطا و عدم نیاز به پارامترهای ماشین و خط اشاره کرد بطوریکه تنها با
اندازهگیری شار استاتور خطا را تشخیص میدهد و احتیاجی به استفاده از
روشهای مبتنی بر هوش مصنوعی ندارد.

درصد افت شار استاتور پس از وقوع خطای قطع تحر یک

بار سنگین )(pu

بار سبک )(pu
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۰/2+۰/1j
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1
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1/۵

%۴۵

%۴۴

2

%۴9

%۴8

2/۵

%۵3

%۵2

3

این رفتار یکسان شار ،موجب رسیدن به یک قانون کلی برای معرفی شار
استاتور به عنوان یک معیار جدید برای شناسایی خطای قطع تحریک در
ژنراتور القایی دوسو تغذیه شده است .نتایج نشان میدهد که برای
شناسایی خطای  LOEبا این روش ،در صورتی که شار اندازهگیری شده
بیش از  %3۰کاهش نسبت به مقدار نامی خود داشته باشد خطای قطع
تحریک رخ داده است (شار اندازهگیری شده ≤ ۰/7شار نامی) و باید
دستور قطع به رله مربوطه ارسال گردد .بنابراین مطابق شکل  7دیاگرام
روش پیشنهادی به این صورت ارائه میگردد.
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شکل  :7روش پیشنهادی برای شناسایی خطای قطع تحر یک در DFIG

بنابراین همانطور که پیشبینی شده بود این روش قابلیت شناسایی
خطا در وضعیتهای مختلف بار و ژنراتور را دارد و هیچ وابستگی نسبت
به پارامترهای ماشین ندارد و در مقایسه با [ ]۵عالوه بر سرعت باالتر در
شناسایی خطا در  ،DFIGاحتیاجی به استفاده از شبکهعصبی ندارد.
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ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف در

ﺑﺨﺶ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮق و ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮا ،ﺑﺎ
ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﺪل ﺑﺎر اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰ
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ﭼﮑﯿﺪه -ﻫﺪف اﺻﻠﯽ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﯾﮏ
ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف در ﮔﺎم اول ﺑﺎ
اراﺋﻪ ﯾﮏ روش اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﺪلﺳﺎز ی ﺑﺎر ،ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﻧﺎﺷﯽ از اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﻣﺼﺮف ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺷﮑﺎرﺳﺎز ی ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻧﺎﺷﯽ از اﻋﻤﺎل
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﻣﺼﺮف و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺑﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در
اداﻣﻪ در ﮔﺎم دوم ﺑﺮرﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎدی روشﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﻣﺼﺮف اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﻘﻄﻪ ﮐﺎر ی ﺑﻬﯿﻨﻪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﯿﺰان اﻋﻤﺎل اﯾﻦ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺪف از اﯾﻦ ﮔﺎم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻮد و
ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﯾﮏ از روشﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﻣﺼﺮف و ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻋﻤﺎل آن از ﺳﻮی ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ
روش ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﻣﺼﺮف را ﺗﻮﺳﻂ روش اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﺪل ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻃﻮل
ﻋﻤﺮ روشﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه و ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮق در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮای روشﻫﺎﯾﯽ از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﯾﯽ ﺑﺎر ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ
ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ روش ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰ ﯾﻨﻪای را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺑﻌﻀﯽ از روشﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف دارای ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و اﯾﻦ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ در درازﻣﺪت ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮک ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻟﺬا ﺑﺪﺳﺖ
آوردن ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﻣﯿﺰان ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ از اﻫﻤﯿﺖ
ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ﻣﯿﺰان ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻋﻤﺎل
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
از اﯾﻦ رو در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻣﺪلﺳﺎزی ﭘﺮوﺳﻪ ﻓﻮق ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ و
ﻣﻤﮑﻦ ،ﺑﺮای ﻣﯿﺰان اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻋﻤﺎل آﻧﻬﺎ ،اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
-۲-۱

در راﺳﺘﺎی ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﺑﺴﯿﺎری ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
در ﻣﺮﺟﻊ] [۱ﯾﮏ ﻣﺪل ﺑﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از زﻧﺠﯿﺮه ﻣﺎرﮐﻮف اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ در اداﻣﻪ از آن ﺑﺮای آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻣﺼﺮف اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﺮ روی اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎر ﺷﺒﮑﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ آن از ﺟﺰ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی – ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﻣﺼﺮف ؛ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ؛ ﺳﻮد ؛ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ؛ ﻣﺪل
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎر.

ﻣﺮﺟﻊ] [۲ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﯾﯽ ﺑﺎر و ﺑﯿﺎن
ﺳﻮد و ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎی آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶ و
ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﯾﯽ ﺑﺎر ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ،ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﯾﮏ
ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 -۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
-۱-۱

اﻧﮕﯿﺰه ﭘﮋوﻫﺶ

در ﻫﺮ ﺷﺒﮑﻪ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ وﺟﻮد دارد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
رﺷﺪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد .وﻟﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ رﺳﯿﺪ .از
i
اﯾﻦ رو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎر ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻤﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ اوج ﺑﺎر و اﺻﻼح ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺑﺎر،
وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﻬﺒﻮد دﻫﻨﺪ .ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﯿﺰان ﺑﺎر و
ﻣﻨﺤﻨﯽ آن ،ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪﺗﺮ و ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯽ ﻣﻮرد واﺣﺪﻫﺎی ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ].[۲

© ،۱۳۹۴اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

ﻣﺮوری ﺑﺮ ادﺑﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻤﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﻫﻢ در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف و ﻫﻢ درﺧﻮاﺳﺖ
اﻧﺮژی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﻗﻠﯿﻤﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی
ﮐﺸﻮر ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف ﺳﻤﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻓﻖ وﺳﯿﻊﺗﺮی در ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻗﺮار
دﻫﺪ].[۳

۲۰۹

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

در راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ،ﻃﺒﻖ ﺷﮑﻞ) (۱ﭼﻨﺪ ﮔﺎم اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺮﺟﻊ] [۴ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی DSM
ﭘﺮداﺧﺘﻪ و اﺟﺮای آﻧﻬﺎ را از ﻟﺤﺎظ اﻫﺪاﻓﯽ ﭼﻮن ﻫﺰﯾﻨﻪ ،ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﮏ ،آﻟﻮدﮔﯽ
و ﻣﻘﺪار ﺑﺎر از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ در ﺳﺎل )ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ( ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﻣﺮﺟﻊ] [۵ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﮐﺸﺶ )اﻻﺳﺘﯿﺴﯿﺘﻪ( ﻗﯿﻤﺖ در ﺳﻤﺖ
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﺑﺮ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺑﺎر ﺷﺒﮑﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﻣﺪل اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻧﺎﺷﯽ از اﻋﻤﺎل
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف ﻧﯿﺰ در ﻣﺮﺟﻊ ] [۶اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ
روش ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﭼﻮن ﺗﺸﻮ ﯾﻖ و ﺗﻨﺒﯿﻪ ،در ﻧﺤﻮه و ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻤﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺑﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮ
ً
ﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮ روی ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻣﺼﺮف
ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺪلﺳﺎزی دﻗﯿﻖ از ﺑﺎر ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در
ﻣﺮﺟﻊ] [۷در ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺟﺎﻣﻊ روشﻫﺎی ﻣﺪلﺳﺎزی ﺑﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت
زﯾﺮ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ :

ﺷﮑﻞ) :(۱ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﯽ ﺷﺪه در ﭘﮋوﻫﺶ

در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ دو ﮔﺎم ﮐﻠﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﮔﺎم اول ﯾﮏ ﻣﺪل
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﺧﺎﻧﮕﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و در
ﮔﺎم دوم روش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از اﯾﻦ دو ﮔﺎم ،ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ
واﺳﻄﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎر و ﻋﺎدات ﻣﺼﺮف ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ دو
ﻓﺎﮐﺘﻮر اﺻﻠﯽ و ﻣﻬﻢ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .اﺑﺘﺪا اﺣﺘﻤﺎل ﺣﻀﻮر ﺗﺠﻬﯿﺰ  jدر
ﺳﺎﻋﺖ  iﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺸﻮد ،ﮐﻪ آن را ﺿﺮﯾﺐ ﺣﻀﻮر ﺗﺠﻬﯿﺰ  jدر ﺳﺎﻋﺖ i
ﻣﯿﻨﺎﻣﯿﻢ ،ﺳﭙﺲ ﻧﻘﺎط راﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف و ﻣﯿﺰان
ﺗﻮان ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از اﯾﻦ دو ﻓﺎﮐﺘﻮر ،در اداﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ روش ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻌﺎت ،ﺑﺮای ﻧﻘﺎط ﻓﻮق
ﻣﻌﺎدﻟﻪ درﺟﻪ دوﻣﯽ را ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ .ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮق و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻫﺮﯾﮏ از روشﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف و
ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ،ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻨﻔﻌﺖ را ﺑﺮای ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﻓﺎﯾﺪه iiدر اﯾﻦ راﺳﺘﺎ
ﻣﯿﭙﺮدازﯾﻢ .ﭘﺲ از دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ در ﻣﯿﺰان اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ از روشﻫﺎی ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ را در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺪل اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺟﻬﺖ ﻣﺪلﺳﺎزی ﺑﺎر ،وارد ﻧﻤﻮده و ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی را ﺗﻮﺳﻂ
روش ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰ ،در ﻣﺪل ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻣﺼﺮف آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ.

ﮐﯿﻔﯽ )ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻓﺮاد ﺧﺒﺮه(  ،ﺗﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮه )ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس
اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ(  ،ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه )ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی روشﻫﺎی رﮔﺮﺳﯿﻮن( ،
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﻧﻬﺎﯾﯽ )از ﺟﺰ ﺑﻪ ﮐﻞ(  ،روشﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ.
در ﻣﺮﺟﻊ] [۸ﺑﺮای ﻣﺪلﺳﺎزی ﺑﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻨﺤﻨﯽ
ﻣﺼﺮف ﺟﺎﻣﻌﻪ ،از ﺑﺮرﺳﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ،ﻣﻨﺤﻨﯽ
ﻣﺼﺮف ﻫﺮ ﺑﺨﺶ از ﻣﺼﺮف ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻣﺼﺮف ﺗﻮﺳﻂ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺨﺎﺑﺮه ﺷﺪه از ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺑﺮ روی ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺑﺪﺳﺖ
آﻣﺪه ،اﻋﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
در راﺳﺘﺎی ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎر ،ﯾﮑﯽ از دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻪ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ﻓﺎﯾﺪهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در راﺳﺘﺎی ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی DSM
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .در ﻣﺮﺟﻊ] [۱۰ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﻓﺎﯾﺪه ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف در ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی ﭼﯿﻦ ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺼﺮف ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮ از ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺳﺎﺧﺖ و راهاﻧﺪازی ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﯽ ﺑﻮدن ﻣﺪل ﺑﺎر ،در ﻣﺪلﺳﺎزیﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای
اﻓﺰاﯾﺶ دﻗﺖ ﻣﺪلﺳﺎزی ،از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .در
ﻣﺮﺟﻊ]۱۱و [۱۲ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﻮع ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی
ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری آﻧﻬﺎ ﺑﺮ روی ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
-۳-۱

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻮق در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ،
ﻣﯿﺰان ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ
ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺑﺎر ﭘﯿﮏ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۳۷درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﺼﺮف ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮد را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮی در ﭘﯽ دارد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ
ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻤﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۳۷درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﻮد ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﻧﺼﯿﺐ
ﻣﺸﺘﺮی ﻧﻤﯽﮔﺮدد .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻣﺼﺮف ،ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮی ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ در

ﻫﺪف ،روش ،ﻧﻮآوری

ﻫﺪف از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻤﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ،ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻋﻤﺎل
 DSMﯾﺎ  DRرا ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد.

۲۱۰

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮد ﻧﺎﺷﯽ از اﻋﻤﺎل
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮی اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
-۴-۱

 -۲-۲ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﺮاﯾﺐ ﺣﻀﻮر
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺗﻮان ﻧﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ

ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰ  jدر ﺳﺎﻋﺖ  iﮐﻪ آن را ﺑﺎ Pij
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﯿﻢ ،اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﻮﺷﺖ:

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﮋوﻫﺶ

در اداﻣﻪ در ﺑﺨﺶ دوم ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روش اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰ
ﺟﻬﺖ ﻣﺪلﺳﺎزی ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .در ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎ و
ﻓﻮاﯾﺪ ﻧﺎﺷﯽ از اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف آورده ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﯿﺰان اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف
ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ در ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی
ﻗﺮار دارد .ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

)(۲

1   ij



ﻃﺒﻖ راﺑﻄﻪ) (۲ﻣﯿﺰان ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰ  jام در ﺳﺎﻋﺖ  iﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل
 ، ijﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻧﺎﻣﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰ  jام .ﮐﻪ آن را ﺑﺎ  Pﻧﺸﺎن
ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ pij .ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل  1  ijﻧﯿﺰ دارای ﻣﻘﺪار ﺻﻔﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

-۲روش اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺟﻬﺖ ﻣﺪلﺳﺎزی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﻨﺤﻨﯽ
ﻣﺼﺮف ﺑﺨﺶ ﺧﺎﻧﮕﯽ
-۱-۲

 ij



P
Pij (ij )  
0

ﺣﺎل اﮔﺮ ﺗﻮان ﻧﺎﻣﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰ را در ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ  Pو اﺣﺘﻤﺎل در ﻣﺪار
ﺑﻮدن آن را ﺑﺎ  ijﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ ،آﻧﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر
ﺑﺮای ﺗﺠﻬﯿﺰ  jرا در ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ  iﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ) (۳ﺑﺪﺳﺖ آورد :

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺿﺮاﯾﺐ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ

ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻋﺎدات ﻣﺼﺮف ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ
ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺗﺠﻬﯿﺰات در ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﻋﺎدات ﻣﺼﺮف ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ،ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻄﺢ ﻓﺮﻫﻨﮓ،
رﻓﺎهﻃﻠﺒﯽ ،دﻣﺎی ﻫﻮا ،روزﻫﺎی ﮐﺎری و ﻏﯿﺮ ﮐﺎری ،ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮار و اﺑﻌﺎد
ﻣﻨﺰل در ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺛﯿﺮ
دارﻧﺪ .ﻟﺬا ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺑﺎر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺪﻟﯽ دارﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در
ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺒﺎﻧﻪروز ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻣﺼﺮف را ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.

)(۳

EPij  Pj  ij

در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ اﮔﺮ ﺑﺮای ﺗﺠﻬﯿﺰ  ، jاﺣﺘﻤﺎل ﺣﻀﻮر آن را در ﻫﺮ
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ  ijو ﺗﻮان ﻧﺎﻣﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وات ﺑﺎ  Pjﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ،
ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎری ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺠﻬﯿﺰ  jدر  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ ﻃﺒﻖ راﺑﻄﻪ)(۴
ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد :
24

)(۴

در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺮای ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری
و اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺗﻮان ﻫﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰ ،ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﯽ آن را ﺑﺪﺳﺖ آورد .ﭘﺲ از
ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﺎدات ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮار ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪت اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ
اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ،ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ را ﺑﺪﺳﺖ آورد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
اﯾﻦ اﻧﺮژی ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﭘﺎﯾﻪ آن ) ﻣﻘﺪار اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ( ﻣﯽ
ﺗﻮان اﺣﺘﻤﺎل ﺣﻀﻮر آن ﺗﺠﻬﯿﺰ را در روزﻫﺎی آﯾﻨﺪه و در ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﺗﺨﻤﯿﻦ زد .ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن ﺗﺨﻤﯿﻦ و دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺷﺪن آن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺼﺮف در آﯾﻨﺪه دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ].[۱۲

  ij

j

P
i 1

)(۵

EE   w j . ij
i
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)(۶

)i  1, 2, 3,..., 24 j=1,2,3,... (۱

n
T

j

ﻃﺒﻖ راﺑﻄﻪ) ،(۶ﺟﻤﻊ ﺿﺮاﯾﺐ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﺼﺮف ﻫﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ
ﻣﺪت زﻣﺎن ﺣﻀﻮر آن ﺗﺠﻬﯿﺰ ،در ﻃﻮل روز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ :

0   ij  24
i 1

T
ij t

EPj 

ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻃﺒﻖ ﻣﻌﺎدﻟﻪ زﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﻧﺮژی ﻧﺎﻣﯽ ﺗﻤﺎم ﺗﺠﻬﯿﺰات
و ﺿﺮاﯾﺐ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ در ﺗﻤﺎم ﺳﺎﻋﺎت ،ﻣﯿﺰان اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ
ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ivرا ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺪﺳﺖ آورد.

ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن اﺣﺘﻤﺎل ﺣﻀﻮر ﺗﺠﻬﯿﺰ  jدر ﺳﺎﻋﺖ  iﻃﺒﻖ
ﻣﻌﺎدﻟﻪ) (۱ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.

t 1

iii

اﮔﺮ ﺟﻤﻊ ﺿﺮاﯾﺐ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﺼﺮف ﺗﺠﻬﯿﺰ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﻋﺎت
ﻣﺼﺮف در ﯾﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻧﺮﻣﺎﻟﯿﺰه ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺼﺮف ﺗﺠﻬﯿﺰ
در ﯾﮏ روز ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ و دارﯾﻢ:

ij 

n ij  1 or 0

24

در ﻣﻌﺎدﻟﻪ) ij (۱ﺿﺮﯾﺐ ﺣﻀﻮر ﺗﺠﻬﯿﺰ  jدر ﺳﺎﻋﺖ  iﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

)(۷

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ، nijﻧﻤﻮﻧﻪای ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه از ﺗﺠﻬﯿﺰ  jدر ﺳﺎﻋﺖ  iﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه را ﺑﺎ  Tﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ.

ETC j   ij 24
i 1

ﻣﺴﻠﻤﺎ  ETC jﻋﺪدی ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺮ و ﯾﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

۲۱۱

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﭘﺲ از ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺗﻮان ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﯾﮏ
روز ﺧﺎص ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎی ﻣﺼﺮف،
ﻧﻤﻮدار زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺼﺮف را ﻧﯿﺰ ﺑﺪﺳﺖ آورد .ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﻨﺤﻨﯽ
ﻣﺼﺮﻓﯽ  jﺗﺠﻬﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮان ﺛﺎﺑﺖ و اﺣﺘﻤﺎلﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت در  iﺳﺎﻋﺖ ،ﻣﯽ
ﺗﻮان از راﺑﻄﻪ زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد W .اﻧﺮژی ﻧﺎﻣﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰ در ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮ
ﺣﺴﺐ وات ﺳﺎﻋﺖ و  اﺣﺘﻤﺎل در ﻣﺪار ﺑﻮدن ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺳﺖ.
)(۸

 : p jﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف
ﺑﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰ . j
 : Aﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺮ  KWhاﻧﺮژی ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 : ETC jﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﺣﻀﻮر ﺗﺠﻬﯿﺰ  jدر ﯾﮏ روز ]از
ﺑﺨﺶ.[۲.۲
 : D jﻣﺪت زﻣﺎن دوره ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ )ﻃﻮل ﻋﻤﺮ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
ﺟﻬﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف( ﺑﺮای ﺗﺠﻬﯿﺰ  jﺑﺮ ﺣﺴﺐ روز.

] ee  [w].[
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 : MC jﺗﺎﺑﻊ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف.
در اداﻣﻪ ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ  MC jﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ
ﮐﺎری از ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎ و ﺗﻐﯿﯿﺮات  p jﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از روش ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺎﺑﻊ
ﻫﺰ ﯾﻨﻪ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻌﺎدﻟﻪ درﺟﻪ) ۲از ﺿﺮاﯾﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮدن
ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ( ﺗﻘﺮﯾﺐ ﺑﺰﻧﯿﻢ .ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺻﻮرت

W

ﻣﻌﺎدﻟﻪ) (۱۳ﻟﺤﺎظ ﻣﯿﺸﻮد:

1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 

1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 
  



 







    

 1j 2 j 3j 4j 5j

)(۱۳

)(۱۴

24

EE j   ee

0

CB j
p j

OF  MAX (CB j ) 

i 1

-۳ﺑﺮرﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎدی اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪ
ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ

)(۱۵

(D j  A  24  ETC j )   j
2 j

optimal p j 

ﻃﺒﻖ راﺑﻄﻪ) (۱۵ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺬاری اﻋﺪاد ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻣﻌﺎدﻟﻪ ،ﯾﮏ

ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﺸﺘﺮی

 p jﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف

در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻫﺰ ﯾﻨﻪ و ﻓﺎﯾﺪه ،ﻫﺰ ﯾﻨﻪ اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ را ﺑﺎ
ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﯿﻢ و ﺳﻮد ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف در دراز ﻣﺪت
را ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺸﺎن داده و آﻧﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درآﻣﺪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .در اﯾﻦ

ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﻣﻘﺪار از  p jﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺸﺘﺮی در دوره D j
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮد ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ D j .را ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
ﻋﻤﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺷﺪه ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ.

راﺳﺘﺎ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف ﺗﺠﻬﯿﺰ  jرا ﺑﺎ  ، MC jﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ و ﺗﺎﺑﻊ

-۳-۳

ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﺸﺘﺮی را ﺑﺎ  CB jﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .در اﯾﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻃﺒﻖ
ﻣﻌﺎدﻟﻪ) (۱۲دارﯾﻢ:
)(۱۲

)  ( j   j p j   j p j 2

ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ  pﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺳﻮد ﻣﺸﺘﺮی در
ﻣﺎﮐﺰ ﯾﻤﻢ ﻣﻘﺪارش ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﺸﺘﺮی را ﻣﺎﮐﺰ ﯾﻤﻢ ﮐﻨﯿﻢ.

 ( EE jرا در ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺧﺎص ﺑﺪﺳﺖ آورد.

-۱-۳

) CB j  (24D j  p j  A  ETC j

 -۲-۳ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﻣﯿﺰان اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮک

ﻣﻌﺎدﻻت ) (۹و ) (۱۰ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻣﺼﺮف  jﺗﺠﻬﯿﺰ را در  iﺳﺎﻋﺖ اراﺋﻪ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﻖ ﻣﻌﺎدﻟﻪ) (۱۱ﻣﯿﺘﻮان ﺟﻤﻊ ﺟﺒﺮی اﻧﺮژی ﺗﺠﻬﯿﺰات)

)(۱۱

)  ،  j،  j،  jﺿﺮاﯾﺐ ﻣﻌﺎدﻟﻪ درﺟﻪ(۲

ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﺎﺷﯽ از DSM

ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻨﻐﻌﺖ
را ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺻﻔﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ .زﯾﺮا اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮد و زﯾﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﺳﻮد دراز ﻣﺪت ﻧﺎﺷﯽ از  DSMﺑﺎ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ اوﻟﯿﻪ آن ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﯿﮕﺮدد.

CB j  (D j p j  A  24  ETC j )  MC j

۲۱۲

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

)(۱۶

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻮق ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﮑﻞ) (۴اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ دارای ﻣﻘﺪار  ۱۸۰۰وات ﺳﺎﻋﺖ
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

 j   j p j   j  p 2
CB j  0  D 
A  24  ETC j  p
MC j
A  24  ETC j  p

 D

ﺑﺎ ﻗﺮار دادن اﻋﺪاد ﺛﺎﺑﺖ در ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻓﻮق ﻣﯿﺘﻮان اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﻪ دارای ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،از D
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ در درازﻣﺪت ﻧﺎﺷﯽ از اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎی اوﻟﯿﻪ آن اﺳﺖ و اﻋﻤﺎل آن ﺗﻮﺟﯿﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی دارد .در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت اﻋﻤﺎل آن ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺪارد و ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺮا ﻧﺸﻮد ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ دﯾﮕﺮی اﺟﺮا ﺷﻮد.

ﺷﮑﻞ) :(۴ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻣﺼﺮف ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻗﺒﻞ از اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﻣﺼﺮف

-۴ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی

-۲-۴

در اداﻣﻪ ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از وﺳﺎﯾﻞ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﺘﺪاول ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﺮاﯾﺐ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮان
ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﺎﮐﺰ ﯾﻤﻢ ،اﺑﺘﺪا ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻣﺼﺮف را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآورﯾﻢ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺗﻮان ﻧﺎﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات)ﮐﻪ
ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ( ،ﺑﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻣﺼﺮف
اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.

در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻻت ) (۱۲و ) (۱۳و ﻃﺒﻖ ﺷﮑﻞ) ،(۱اﺑﺘﺪا
روﺷﻬﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف دارای ﻫﺰ ﯾﻨﻪ را ﺗﻮﺳﻂ روش ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻌﺎت
ﺑﺮازش ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ و ﻣﻌﺎدﻟﻪ درﺟﻪ دوم آن را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآورﯾﻢ .ﻧﻘﺎط اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺪه در روش ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﻧﯿﺰ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺑﺨﺶ  ۱،۲ﺑﺪﺳﺖ
ﻣﯽآﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻘﺎط راﺑﻄﻪ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ و ﺗﻐﯿﯿﺮات )ﮐﺎﻫﺶ( ﺗﻮان ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ اﮔﺮ  Cواﺣﺪ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﺷﻮد ﻣﻘﺪار  pوات
در ﻣﺼﺮف ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮ ﯾﯽ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﯿﺰان ﺻﺮﻓﻪﺟﻮ ﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻃﻮل ﻋﻤﺮی را در ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻢ .ﺑﺪﯾﻦ
ﺻﻮرت ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﻘﻂ در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﻮل ﻋﻤﺮ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ،ﮐﺎرا ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده را دارﻧﺪ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ
ﻣﻌﺎدﻻت ) (۱۴و ) (۱۵ﻣﯿﺰان  pﺑﻬﯿﻨﻪ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآورﯾﻢ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻃﺒﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﺪل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰ ،ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎی ﻣﺼﺮف ﻫﺮ ﯾﮏ از
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻣﺼﺮف ﺗﻤﺎم ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﯾﺨﭽﺎل ﻓﺮﯾﺰر ﺑﺎ ﺗﻮان ﻧﺎﻣﯽ  ۳۷۳وات -
روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻮان ﻧﺎﻣﯽ  ۶۰۰وات  -ﺗﻠﻮ ﯾﺰ ﯾﻮن ﺑﺎ ﺗﻮان ﻧﺎﻣﯽ  ۱۵۰وات  -ﮐﻮﻟﺮ
ﮔﺎزی ﺑﺎ ﺗﻮان ﻧﺎﻣﯽ  ۱۵۰۰وات  -اﺗﻮ ﺑﺎ ﺗﻮان ﻧﺎﻣﯽ  ۱۰۰۰وات.
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﯽ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮه ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ۲۰) .ﻋﺪد از ﻫﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰ(
-۱-۴

ﻣﺪل ﺑﺎر ،ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ

ﻣﺪل ﺑﺎر ،ﻗﺒﻞ از اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ

ﻃﺒﻖ ﻣﺪل اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ)(۳
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﮕﺮدد ،اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻧﺮژی ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﮐﻮﻟﺮ ﮔﺎزی ﻣﺼﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﭘﺲ از آن ﯾﺨﭽﺎل ،روﺷﻨﺎﯾﯽ ،اﺗﻮ و ﺗﻠﻮ ﯾﺰ ﯾﻮن در ردهﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺎر در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ دارای ﻣﻘﺪار  ۰/۷۱۰۴ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﮑﻞ) :(۵ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻣﺼﺮف ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﻌﺪ از اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ

در ﺷﮑﻞ) (۵ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﯿﺘﻮان ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ
را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف را
در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮک ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﯿﺰان
ﻫﺰ ﯾﻨﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ

ﺷﮑﻞ) :(۳ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻣﺼﺮف ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻗﺒﻞ از اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻻت ) (۶اﻟﯽ ) (۱۰و ﺟﻤﻊ ﺟﺒﺮی  eeﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻤﺎم
ﺗﺠﻬﯿﺰات در ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ) (۱۱ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﻞ

۲۱۳

۱۳۹۴  اردﯾﺒﻬﺸﺖ۲۴  ﺗﺎ۲۰ ، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ،ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

ﻣﺮاﺟﻊ

 ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ
 ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﻞ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻓﻮق را ﻧﯿﺰ.ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ
 در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﺰان اﻧﺮژی.( ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻧﺸﺎن داد۶)ﻣﯽﺗﻮان در ﺷﮑﻞ
. وات ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ۱۱۲۰ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ
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 "ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﺮآورد ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ، اﺣﻤﺪ ﻟﻄﻔﯽ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻟﻄﻔﻌﻠﯽﭘﻮر
 ﻧﯿﻤﻪ۱۵ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺮق ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن" ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺶ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻤﺎره
۸۳ دوم ﺳﺎل
Demand Side Management (DSM)
Cost Benefit Analysis
Expected Power usage (EP)
Expected Energy usage (EE)

 ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻣﺼﺮف ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﻌﺪ از اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ:(۶)ﺷﮑﻞ

( ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮان ﻧﺎﻣﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﺤﺖ اﻋﻤﺎل۷)در ﺷﮑﻞ
 دﯾﺪه،ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
p  اﯾﻦ ﻣﯿﺰان از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮان ﮐﻪ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﻮق آن را ﺑﺎ.ﻣﯽﺷﻮد
. ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آﻧﺎﻟﯿﺰ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ،ﻧﺸﺎن دادﯾﻢ

 ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮان ﻧﺎﻣﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ:(۷)ﺷﮑﻞ

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی-۵

در ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﻮق ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ و ﻓﺎﯾﺪه و ﻣﺪلﺳﺎزی درﺟﻪ
،دوم ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻮان ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﺷﺪه
 در.ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه دﯾﺪﮔﺎه ﺟﺪﯾﺪی را ﺟﻬﺖ
 ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن.ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآورد
.ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی درازﻣﺪت ﺷﺒﮑﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮان از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی اﻧﺮژی ﻣﺤﻮر ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺮژی ﺳﺮو ﯾﺲﻫﺎی
[١٢]  ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در،ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽدﻫﻨﺪ
 ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻮد.راﺳﺘﺎی ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
 ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف،ﻧﺎﺷﯽ از روش ﻓﻮق ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮی
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎی ﻧﻬﺎد ﺑﻬﺮهﺑﺮدار ﻧﯿﺰ ﻣﯿﮕﺬارد و ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
i
ii
.ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯽﻣﻮرد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﮕﺮدد

iii

iv

۲۱۴

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

ﯾﮏ روش اﺑﺘﮑﺎری ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺴﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﺷﺒﮑﻪ
ﻣﺠﯿﺪ ﺣﯿﺪریﻓﺮ  ،۱ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻫﺎﺷﻤﯽﻃﺎﻫﺮی  ۲و ﺣﺴﻦ

ﻗﺎﺳﻤﯽ ۳

۱داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
Email: m.heidarifar@ut.ac.ir

۲داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
Email: mhashemitaheri@ut.ac.ir

۳داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
Email: h.ghasemi@ut.ac.ir

ﯾ ﮏ ﻃ ﺮح ﻣ ﺪﯾ ﺮﯾ ﺖ ﺗ ﺮاﮐ ﻢ ﻣ ﺒ ﺘ ﻨ ﯽ ﺑ ﺮ ﺑ ﺮﻧ ﺎﻣ ﻪرﯾ ﺰی ﺧ ﻄ ﯽ آﻣ ﯿ ﺨ ﺘ ﻪ
ﺑ ﺎ ﻣ ﺘ ﻐ ﯿ ﺮﻫ ﺎی ﺻ ﺤ ﯿ ﺢ )  ( MILP۱و ﭘ ﺨ ﺶ ﺑ ﺎر ﺟ ﺮﯾ ﺎن ﻣ ﺴ ﺘ ﻘ ﯿ ﻢ )
 ( DCOPF۲در ﻣ ﺮﺟ ﻊ ] [۱اراﺋ ﻪ ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ ﮐ ﻪ در آن ،از ﻣ ﺘ ﻐ ﯿ ﺮﻫ ﺎی
ﺑ ﺎﯾﻨﺮی ﺑﺮای ﺗﻌﯿ ﯿ ﻦ وﺿﻌ ﯿ ﺖ ﮐ ﻠﯿ ﺪزﻧ ﯽ ﺧﻄ ﻮط اﻧﺘﻘ ﺎل )ﺑ ﺎز/ﺑﺴﺘ ﻪ( اﺳﺘﻔ ﺎده
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮﺟﻊ ] [۲ﮐﻠﯿﺪزﻧﯽ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل را در ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻣ ﻘ ﯿ ﺪ ﻣ ﺸ ﺎرﮐ ﺖ واﺣ ﺪﻫ ﺎ ﺑ ﺎ ﻗ ﯿ ﻮد ﺷ ﺒ ﮑ ﻪ ﺗ ﻮﻟ ﯿ ﺪ و اﻧ ﺘ ﻘ ﺎل ﺑ ﻪ ﮐ ﺎر ﺑ ﺮدهاﻧ ﺪ.
ﺑ ﺮای رﻓ ﻊ ﺑ ﺮﺧ ﯽ دﻏ ﺪﻏ ﻪﻫ ﺎ در ﻣ ﻮرد ﻧ ﻘ ﺾ ﻗ ﯿ ﻮد وﻟ ﺘ ﺎژ و اﻣ ﻨ ﯿ ﺖ ﺳ ﯿ ﺴ ﺘ ﻢ،
روﻧﺪی در ﻣﺮاﺟﻊ ] [۳ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از  DCOPFﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
 ACOPFاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﭼ ﮑ ﯿ ﺪه — در ﺑ ﻬ ﺮهﺑ ﺮداری از ﺳ ﯿ ﺴ ﺘ ﻢﻫ ﺎی ﻗ ﺪرت ،ﺑ ﻬ ﯿ ﻨ ﻪﺳ ﺎزی
ﺗ ﻮﭘ ﻮﻟ ﻮژی ﺷ ﺒ ﮑ ﻪ ﺑ ﺮاﺳ ﺎس ﻣ ﺪل ﺷ ﯿ ﻦ-ﺷ ﺎﺧ ﻪ و ﺑ ﺎز و ﺑ ﺴ ﺘ ﻪ ﻧ ﻤ ﻮدن ﺧ ﻄ ﻮط
اﻧﺘﻘﺎل ،ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮاﮐﻢ و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﺪل ﺷﯿﻦ-ﺷﺎﺧﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ دﻗﯿﻘﯽ از
ﻫﻤﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻠﯿﺪزﻧﯽ در ﭘﺴﺖﻫﺎی ﻓﺸﺎر ﻗﻮی )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﯿﻦ(
ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﺑﺮداران ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺧﯿﺮا ،ﻣﺪل
ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﺷﺒﮑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪلﺳﺎزی ﭘﺴﺖﻫﺎی ﻓﺸﺎر ﻗﻮی
ﺟ ﻬ ﺖ رﻓ ﻊ ﺗ ﺮاﮐ ﻢ ﺗ ﻮﺳ ﻂ ﻧ ﻮﯾ ﺴ ﻨ ﺪﮔ ﺎن ﭘ ﯿ ﺸ ﻨ ﻬ ﺎد ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ .ﺗ ﻐ ﯿ ﯿ ﺮ ﺗ ﻮﭘ ﻮﻟ ﻮژی
ﭘﺴﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﻤﻠﯽ و واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪ از ﻫﻤﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻠﯿﺪزﻧﯽ را
ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻻﺗﺮی در اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻠﯿﺪزﻧﯽ اﯾﺠﺎد
ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎﯾﻨﺮی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی
ﻗﺪرت درون ﭘﺴﺖﻫﺎ ،ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﺎﻟﺶﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ،
ﯾ ﮏ روش اﺑ ﺘ ﮑ ﺎری ﺑ ﺮای اﻧ ﺘ ﺨ ﺎب ﭘ ﺴ ﺖﻫ ﺎ و ﺧ ﻄ ﻮط ﮐ ﺎﻧ ﺪﯾ ﺪای ﻣ ﻨ ﺎﺳ ﺐ
ﺟﻬﺖ ﮐﻠﯿﺪزﻧﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻋﻤﺎل روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺴﺖ
 ۱۱۸ﺷﯿﻨﻪ  IEEEﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری آن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺑ ﺎ ﺗ ﻮﺟ ﻪ ﺑ ﻪ ﻣ ﻌ ﺮﻓ ﯽ ﺗ ﻌ ﺪاد زﯾ ﺎدی ﻣ ﺘ ﻐ ﯿ ﺮ ﺑ ﺎﯾ ﻨ ﺮی ﻣ ﺮﺗ ﺒ ﻂ ﺑ ﺎ ﺧ ﻄ ﻮط
اﻧﺘﻘﺎل ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻠﯿﺪزﻧﯽ ﺧﻄﻮط ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﯿﺎز
دارد .ﺣ ﻞ ﻣ ﺴ ﺌ ﻠ ﻪ  MILPﻣ ﺮﺑ ﻮﻃ ﻪ ،ﺣ ﺘ ﯽ ﺑ ﺮای ﻣ ﻮﺛ ﺮﺗ ﺮﯾ ﻦ روشﻫ ﺎی ﺣ ﻞ
)اﻟ ﮕ ﻮرﯾ ﺘ ﻢ ﺷ ﺎﺧ ﻪ و ﺑ ﺮش  (۳و ﺑ ﺴ ﺘ ﻪﻫ ﺎی ﺗ ﺠ ﺎری ﺣ ﻞ ﻣ ﺴ ﺎﺋ ﻞ ﺑ ﻬ ﯿ ﻨ ﻪﺳ ﺎزی
ﻧ ﻈ ﯿ ﺮ  CPLEXﻧ ﯿ ﺰ ﭼ ﺎﻟ ﺶﺑ ﺮاﻧ ﮕ ﯿ ﺰ اﺳ ﺖ .اﻏ ﻠ ﺐ ﺗ ﺤ ﻘ ﯿ ﻘ ﺎت اﺧ ﯿ ﺮ در
اﯾ ﻦ زﻣ ﯿ ﻨ ﻪ ،ﺑ ﻪ رﻓ ﻊ اﯾ ﻦ ﻣ ﺸ ﮑ ﻞ اﺧ ﺘ ﺼ ﺎص ﯾ ﺎﻓ ﺘ ﻪ اﺳ ﺖ ]،[۶] ،[۵] ،[۴
] .[۹] ،[۸] ،[۷ﯾ ﮑ ﯽ از روشﻫ ﺎی ﻏ ﻠ ﺒ ﻪ ﺑ ﺮ اﯾ ﻦ ﻣ ﺴ ﺌ ﻠ ﻪ ،ﻣ ﺤ ﺪود ﻧ ﻤ ﻮدن
ﻓﻀﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﻣﺴﺌﻠﻪ  MILPاز ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺗﻌﺪاد ﺧﻄﻮط
ﮐ ﺎﻧ ﺪﯾ ﺪای ﻗ ﺎﺑ ﻞ ﮐ ﻠ ﯿ ﺪزﻧ ﯽ اﺳ ﺖ .ﻧ ﻮﯾ ﺴ ﻨ ﺪﮔ ﺎن ﻣ ﺮاﺟ ﻊ ] ،[۶] ،[۵] ،[۴اﯾ ﻦ
ﻣ ﺸ ﮑ ﻞ را ﺑ ﺎ اراﺋ ﻪ روشﻫ ﺎی رﺗ ﺒ ﻪﺑ ﻨ ﺪی از دﯾ ﺪﮔ ﺎه ﺷ ﺎﯾ ﺴ ﺘ ﮕ ﯽ ﺧﻄ ﻮط ﺑ ﺮای
ﮐﻠﯿﺪزﻧﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﺧﻄﻮط رﻓﻊ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.

ﮐ ﻠ ﻤ ﺎت ﮐ ﻠ ﯿ ﺪی — ﺑ ﻬ ﯿ ﻨ ﻪﺳ ﺎزی ﺗ ﻮﭘ ﻮﻟ ﻮژی ﺷ ﺒ ﮑ ﻪ ،ﺗ ﺮاﮐ ﻢ اﻧ ﺘ ﻘ ﺎل،
ﻧﻮاﺣﯽ ﺗﺮاﮐﻢ و روش اﺑﺘﮑﺎری اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺴﺖﻫﺎ و ﺧﻄﻮط ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا.

 .۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑ ﻪ ﻃ ﻮر ﮐ ﻠ ﯽ در ﺑ ﻬ ﺮهﺑ ﺮداری ﮐ ﻮﺗ ﺎه ﻣ ﺪت از ﺳ ﯿ ﺴﺘ ﻢﻫ ﺎی ﻗ ﺪرت،
ﻓﺮض ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل دارای ﯾﮏ ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ،
ﻣ ﺤ ﻘ ﻘ ﺎن در ﺳ ﺎلﻫ ﺎی اﺧ ﯿ ﺮ ﺑ ﺎ اﻓ ﺰاﯾ ﺶ ﺗ ﻤ ﺎﯾ ﻞ ﺑ ﻪ ﺷ ﺒ ﮑ ﻪﻫ ﺎی ﻫ ﻮﺷ ﻤ ﻨ ﺪ ﯾ ﺎ
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻗﺪرت ﻣﺪرن ،درﺟﻪای از اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی در ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﺷﺒﮑﻪ
اﻧ ﺘ ﻘ ﺎل در ﻧ ﻈ ﺮ ﮔ ﺮﻓ ﺘ ﻪاﻧ ﺪ .ﺑ ﺎ ﺗ ﻐ ﯿ ﯿ ﺮ ﺗ ﻮﭘ ﻮﻟ ﻮژی ﺷ ﺒ ﮑ ﻪ اﻧ ﺘ ﻘ ﺎل ،اﻣ ﭙ ﺪاﻧ ﺲ
ﻣﺴﯿﺮﻫ ﺎی ﭘﺨ ﺶ ﺑﺎر در ﮐ ﻞ ﺷﺒﮑ ﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧ ﻮاﻫﺪ ﮐ ﺮد و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒ ﺎ ﻣﯽﺗ ﻮاﻧﺪ
ﺗ ﺮاﮐ ﻢ اﻧ ﺘ ﻘ ﺎل در ﺑ ﺮﺧ ﯽ از ﮐ ﺮﯾ ﺪورﻫ ﺎ ﯾ ﺎ ﺧ ﻄ ﻮط را رﻓ ﻊ ﻧ ﻤ ﻮده و ﻣ ﻨ ﺠ ﺮ ﺑ ﻪ
ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺷﻮد.

© ،۱۳۹۴اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

در ﻋ ﻤ ﻞ ،ﮐ ﻠ ﯿ ﺪزﻧ ﯽ ﺧ ﻄ ﻮط اﻧ ﺘ ﻘ ﺎل از ﻃ ﺮﯾ ﻖ ﮐ ﻠ ﯿ ﺪزﻧ ﯽ ﮐ ﻠ ﯿ ﺪﻫ ﺎی
ﻗ ﺪرت )  ( CBs۴در ﭘ ﺴ ﺖﻫ ﺎی ﻓ ﺸ ﺎر ﻗ ﻮی اﻧ ﺠ ﺎم ﻣ ﯽﺷ ﻮد .ﺑ ﻪ ﻋ ﻠ ﺖ
۱ Mixed Integer Linear Programming
۲ Direct Current Optimal Power Flow
۳ Branch-and-cut
۴ Circut Breakers

۲۱۵

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

ﺑ ﺮاﺳ ﺎس ﻣ ﺪل ﺷ ﺎﺧ ﻪ-ﺷ ﯿ ﻦ ،ﺗ ﻤ ﺮﮐ ﺰ ﺑ ﺮ ﯾ ﺎﻓ ﺘ ﻦ ﺧ ﻄ ﻮط اﻧ ﺘ ﻘ ﺎل ﮐ ﺎﻧ ﺪﯾ ﺪا ﺑ ﺮای
ﮐﻠﯿﺪزﻧﯽ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ،ﻫﺪف در اﯾﻨﺠﺎ ،در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺪلﺳﺎزی ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی
ﻗ ﺪرت ﻣ ﻮﺟ ﻮد در ﺷ ﯿ ﻦﻫ ﺎی ﺷ ﺒ ﮑ ﻪ ،ﺷ ﻨ ﺎﺳ ﺎﯾ ﯽ ﭘ ﺴ ﺖﻫ ﺎی ﻓ ﺸ ﺎر ﻗ ﻮی
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﺳﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ] [۵ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻄﻮط ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺮای ﺑﺎز ﺷﺪن ،ﺧﻄﻮط دارای ﺗﻮان ﻋﺒﻮری ﻏﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ
ﺧﻄﻮﻃﯽ ﮐﻪ اﻧﺮژی را از ﯾﮏ ﺷﯿﻦ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﯿﻦ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ
ﭘ ﺎﯾ ﯿ ﻦﺗ ﺮ ﺣ ﻤ ﻞ ﻣ ﯽﮐ ﻨ ﻨ ﺪ .اﻟ ﺒ ﺘ ﻪ ﺑ ﺎ ﮐ ﻤ ﮏ ﻧ ﺘ ﺎﯾ ﺞ ﺷ ﺒ ﯿ ﻪﺳ ﺎزی ،آنﻫ ﺎ ﻣ ﺸ ﺎﻫ ﺪه
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎ ،ﺧﻄﻮط ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﺗﻮان ﻋﺒﻮری اﻗﺘﺼﺎدی
ﻧ ﯿ ﺰ ﮐ ﺎﻧ ﺪﯾ ﺪاﻫ ﺎی ﻣ ﻨ ﺎﺳ ﺐ ﻫ ﺴ ﺘ ﻨ ﺪ .اﯾ ﻦ ﺧ ﻄ ﻮط ﮐ ﻪ ﻣ ﻌ ﻤ ﻮﻻ ﺧ ﻄ ﻮط اﻧ ﺘ ﻘ ﺎل
ﻣ ﺘ ﺮاﮐ ﻢ ﻫ ﺴ ﺘ ﻨ ﺪ از ﻃ ﺮﯾ ﻖ ﻣ ﺤ ﺎﺳ ﺒ ﻪ ﻣ ﺸ ﺘ ﻖ ﻫ ﺰﯾ ﻨ ﻪ ﻧ ﺴ ﺒ ﺖ ﺑ ﻪ ﺗ ﻐ ﯿ ﯿ ﺮات ﺗ ﻮان
ﻋﺒﻮری ﺧﻄﻮط ،ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺟﻊ ] [۶ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان روش
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی آنﻫﺎ را ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﺧﻄﻮط ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺮای ﮐﻠﯿﺪزﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد.

ﭘ ﯿ ﭽ ﯿ ﺪﮔ ﯽﻫ ﺎی ﻣ ﺮﺗ ﺒ ﻂ ﺑ ﺎ ﻣ ﺪلﺳ ﺎزی اﯾ ﻦ ﮐ ﻠ ﯿ ﺪﻫ ﺎ در ﭘ ﺴ ﺖﻫ ﺎی ﻓ ﺸ ﺎرﻗ ﻮی
و ﻫ ﻤ ﭽ ﻨ ﯿ ﻦ زﯾ ﺎد ﺑ ﻮدن ﺗ ﻌ ﺪاد ﮔ ﺮهﻫ ﺎ در ﻣ ﻘ ﺎﯾ ﺴ ﻪ ﺑ ﺎ ﺗ ﻌ ﺪاد ﺷ ﯿ ﻦﻫ ﺎ،
اﻏ ﻠ ﺐ ﻣ ﺤ ﻘ ﻘ ﺎن از ﻣ ﺪلﻫ ﺎی ﺷ ﯿ ﻦ-ﺷ ﺎﺧ ﻪ در ﻣ ﺪلﺳ ﺎزی ﺧ ﻮد اﺳ ﺘ ﻔ ﺎده
ﮐﺮدهاﻧﺪ ] .[۱۰ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻣﺪلﺳﺎزی ﮔﺮه-ﮐﻠﯿﺪ ﻗﺪرت ،اﯾﻦ ﻣﺪل
اﻧ ﻌ ﻄ ﺎفﭘ ﺬﯾ ﺮی ﺑ ﯿ ﺸ ﺘ ﺮی در ﺗ ﻮﭘ ﻮﻟ ﻮژی ﺷ ﺒ ﮑ ﻪ اﻧ ﺘ ﻘ ﺎل ﺑ ﻪ وﺟ ﻮد ﻣ ﯽآورد؛
ﺑ ﺮای ﻣ ﺜ ﺎل ،ﺗ ﻘ ﺴ ﯿ ﻢ ﺷ ﯿ ﻦ را ﻓ ﻘ ﻂ ﻣ ﯽﺗ ﻮان از ﻃ ﺮﯾ ﻖ اﯾ ﻦ ﻣ ﺪل ﺑ ﻪ دﺳ ﺖ
آورد .ﻧ ﻮﯾ ﺴ ﻨ ﺪﮔ ﺎن ] [۱۲] ،[۱۱ﺗ ﺎﺛ ﯿ ﺮﮔ ﺬاری اﺳ ﺘ ﻔ ﺎده از ﺗ ﻘ ﺴ ﯿ ﻢ ﺷ ﯿ ﻦ را ﺑ ﻪ
ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺑﺮای رﻓﻊ ﺗﺮاﮐﻢ و ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮدن ﺟﺮﯾﺎن اﺗﺼﺎل ﮐﻮﺗﺎه ﻧﺸﺎن
دادهاﻧﺪ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،ﯾﮏ ﻣﺪل ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﺷﺒﮑﻪ ) ( NTO۵
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺪلﺳﺎزی ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻗﺪرت درون ﭘﺴﺖﻫﺎی ﻓﺸﺎر ﻗﻮی ﺑﺮای رﻓﻊ
ﺗﺮاﮐﻢ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری در ] [۱۱ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ.
در آن ﻣ ﺪل ،از ﻃ ﺮﯾ ﻖ ﮐ ﻠ ﯿ ﺪزﻧ ﯽ ﮐ ﻠ ﯿ ﺪﻫ ﺎی ﻗ ﺪرت ،ﻋ ﻼوه ﺑ ﺮ ﺑ ﺎز و ﺑ ﺴ ﺘ ﻪ
ﻧﻤﻮدن ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ،ﭘﺴﺖﻫﺎی ﻓﺸﺎر ﻗﻮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی داده
و اﺟ ﺰای ﺷ ﺒ ﮑ ﻪ ﺷ ﺎﻣ ﻞ ژﻧ ﺮاﺗ ﻮرﻫ ﺎ ،ﺑ ﺎرﻫ ﺎ و ﺧ ﻄ ﻮط ﻣ ﯽﺗ ﻮاﻧ ﻨ ﺪ ﺑ ﻪ ﮔ ﺮهﻫ ﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ درون ﭘﺴﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﭘﺴﺖ ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی در اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻠﯿﺪزﻧﯽ ،ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ واﻗﻌ ﯽ و
ﻋ ﻤ ﻠ ﯽ از اﻗ ﺪاﻣ ﺎت ﮐ ﻠ ﯿ ﺪزﻧ ﯽ اراﺋ ﻪ ﻣ ﯽﮐ ﻨ ﺪ .اﻟ ﺒ ﺘ ﻪ ،ﺑ ﻪ ﻋ ﻠ ﺖ ﻣ ﻌ ﺮﻓ ﯽ ﺗ ﻌ ﺪاد
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮔﺮه و ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎﯾﻨﺮی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻗﺪرت ،ﺣﻞ ﻣﺪل NTO
ﭼﺎﻟﺶﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺗﻌﺪادی ﻗﯿﻮد ﻣﺤﮑﻢﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﺣﻔﻆ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺬﮐﻮر اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.

 .۱.۲ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﭘﺴﺖﻫﺎ
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،اﺑﺘﺪا ،ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﭘﺴﺖﻫﺎ ﺟﻬﺖ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ .اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺮاﺳﺎس
ﺗ ﺎﺛ ﯿ ﺮ اﻗ ﺘ ﺼ ﺎدی ﺗ ﻐ ﯿ ﯿ ﺮ ﺗ ﻮﭘ ﻮﻟ ﻮژی در ﻫ ﺮ ﭘ ﺴ ﺖ ﺑ ﺎ ﻣ ﻌ ﺮﻓ ﯽ ﭼ ﻨ ﺪﯾ ﻦ ﻣ ﺘ ﻐ ﯿ ﺮ
ﺳ ﺎﺧ ﺘ ﮕ ﯽ ﻣ ﺮﺗ ﺒ ﻂ ﺑ ﺎ ﺗ ﻐ ﯿ ﯿ ﺮ وﺿ ﻌ ﯿ ﺖ ﮐ ﻠ ﯿ ﺪﻫ ﺎ در ﭘ ﺴ ﺖ اﺳ ﺖ .ﻟ ﺬا ،ﺑ ﺮای
آنﮐ ﻪ ﺑ ﺘ ﻮاﻧ ﯿ ﻢ ﻣ ﺘ ﻐ ﯿ ﺮﻫ ﺎی دوﮔ ﺎن ﯾ ﺎ ﻫ ﺰﯾ ﻨ ﻪﻫ ﺎی ﺳ ﺎﯾ ﻪای ﻣ ﺮﺑ ﻮﻃ ﻪ را ﻣ ﺤ ﺎﺳ ﺒ ﻪ
ﮐﻨﯿﻢ ،اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ را در ﯾﮏ ﻣ ﺪل ﺳﺎده  DCOPFﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدﻫﯿﻢ:

در اﯾ ﻦ ﻣ ﻘ ﺎﻟ ﻪ ،ﺑ ﺮاﺳ ﺎس ﺗ ﺤ ﻠ ﯿ ﻞ ﺣ ﺴ ﺎﺳ ﯿ ﺖ و ﺑ ﻪ ﻣ ﻨ ﻈ ﻮر ﺗ ﻌ ﯿ ﯿ ﻦ
ﭘ ﺴ ﺖﻫ ﺎی ﮐ ﺎﻧ ﺪﯾ ﺪای ﻣ ﻨ ﺎﺳ ﺐ ﺑ ﺮای ﺗ ﻐ ﯿ ﯿ ﺮ ﺗ ﻮﭘ ﻮﻟ ﻮژی ،ﺷ ﺒ ﮑ ﻪ اﻧ ﺘ ﻘ ﺎل
دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد ﮐﻪ ﭘﺴﺖﻫﺎی ﻣﺮزی ﻧﺎﺣﯿﻪﻫﺎی
ﺗﺮاﮐﻢ ﺷﺒﮑﻪ ،ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﺎﺧﺘﺎر
اﯾ ﻦ ﻣ ﻘ ﺎﻟ ﻪ ﺑ ﻪ ﺷ ﺮح زﯾ ﺮ اﺳ ﺖ :ﺑ ﺨ ﺶ  ۲ﻓ ﺮﻣ ﻮلﺑ ﻨ ﺪی رﯾ ﺎﺿ ﯽ ﺣ ﺴ ﺎﺳ ﯿ ﺖ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻠﯿﺪزﻧﯽ در ﭘﺴﺖﻫﺎی ﻓﺸﺎر ﻗﻮی را
اراﺋ ﻪ ﻣ ﯽدﻫ ﺪ .ﻣ ﺘ ﻌ ﺎﻗ ﺒ ﺎ ،ﯾ ﮏ ﻣ ﺘ ﺪ ﺑ ﺮای دﺳ ﺘ ﻪﺑ ﻨ ﺪی ﺷ ﺒ ﮑ ﻪ ﺑ ﻪ ﻧ ﻮاﺣ ﯽ ﺗ ﺮاﮐ ﻢ
ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺴﺖﻫﺎی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﺮ ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ .ﺑ ﺨ ﺶ  ۳ﻧ ﺘ ﺎﯾ ﺞ ﺷ ﺒ ﯿ ﻪﺳ ﺎزی را ﺑ ﺎ اﻋ ﻤ ﺎل روش ﭘ ﯿ ﺸ ﻨ ﻬ ﺎدی
ﺑ ﺮ روی ﺳ ﯿ ﺴ ﺘ ﻢ ﺗ ﺴ ﺖ  ۱۱۸ﺷ ﯿ ﻨ ﻪ  IEEEاراﺋ ﻪ ﻣ ﯽﮐ ﻨ ﺪ .ﺑ ﺨ ﺶ  ۴ﺷ ﺎﻣ ﻞ
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی از ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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∑
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] [πb,۲

ﻋ ﻼوه ﺑ ﺮ ﻣ ﺤ ﺪود ﻧ ﻤ ﻮدن ﻓ ﻀ ﺎی ﺟ ﺴ ﺘ ﺠ ﻮی ﻣ ﺴ ﺌ ﻠ ﻪ ﺑ ﻬ ﯿ ﻨ ﻪﺳ ﺎزی
ﺗ ﻮﺳ ﻂ ﺣ ﺪود ﻣ ﺤ ﮑ ﻢﮐ ﻨ ﻨ ﺪه در ﻣ ﻘ ﺎﻟ ﻪ ] ،[۱۱ﻣ ﯽﺗ ﻮان ﺑ ﺎر ﻣ ﺤ ﺎﺳ ﺒ ﺎﺗ ﯽ را ﺑ ﺎ
اﻧ ﺘ ﺨ ﺎب ﺗ ﻌ ﺪاد ﻣ ﺤ ﺪودی ﭘ ﺴ ﺖ ﻣ ﻨ ﺎﺳ ﺐ ﺑ ﻪ ﻋ ﻨ ﻮان ﮐ ﺎﻧ ﺪﯾ ﺪاﻫ ﺎی ﺗ ﻐ ﯿ ﯿ ﺮ
ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎﻫﺶ داد .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺮاﺟﻊ ]،[۶] ،[۵

∑

∑

(۱ − wg )Pg −

∑

xl

= Pl

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

)(۵

[µmin
, µmax
]
l
l

)(۱۲

Plmin ≤ Pl ≤ Plmax

λg = Pg πb,۱

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﻣﯽﺗﻮان  λdرا ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد:
)(۶

)(۱۳

Pgmin ≤ Pg ≤ Pgmax

λd = −Pd πb,۱

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺘﻖ ﺗﺎﺑﻊ ﻻﮔﺮاﻧﮋ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  wl,F rﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ:
∂Pl
) (γl
∂wl,F r

)(۷

] [λg

wg = ۰

)(۱۴

)(۸

] [λd

wd = ۰

ﺑ ﺎ در ﻧ ﻈ ﺮ ﮔ ﺮﻓ ﺘ ﻦ ) (۱۰)-(۷و اﯾ ﻦ ﺣ ﻘ ﯿ ﻘ ﺖ ﮐ ﻪ ﻣ ﺸ ﺘ ﻖ ﺗ ﺎﺑ ﻊ ﻻﮔ ﺮاﻧ ﮋ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  Plﺻﻔﺮ اﺳﺖ ،ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ:

)(۹

] [λl,F r

wl,F r = ۰

)(۱۰

] [λl,T o

wl,T o = ۰

)(۱۵

γl = (πl,F r,۱ − πl,T o,۱ ) + µmin
− µmax
l
l

ﺗ ﻮﺟ ﻪ ﻧ ﻤ ﺎﯾ ﯿ ﺪ ﮐ ﻪ ﻣ ﻄ ﺎﺑ ﻖ ﺑ ﺎ ﺷ ﺮاﯾ ﻂ ﮐ ﺮاش-ﮐ ﻮﻫ ﻦ-ﺗ ﺎﮐ ﺮ )،(KKT
ﯾﮑﯽ از ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ) Pl = ±Plmaxﺧﻂ ﻣﺘﺮاﮐﻢ( ﯾﺎ ) µl = ۰ﺧﻂ ﻏﯿﺮ
ﻣﺘﺮاﮐﻢ( رخ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺬاری ) (۱۵در ) (۱۴ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ:
λl,F r = − Pl πl,F r,۱

در اﯾ ﻦ ﻣ ﺪل ،ﻓ ﺮض ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ ﮐ ﻪ ﻫ ﺮ ﭘ ﺴ ﺖ ،دو ﮔ ﺮه )ﺑ ﺎﺳ ﺒ ﺎر(
ﻣ ﺠ ﺰا داﺷ ﺘ ﻪ ﺑ ﺎﺷ ﺪ و ﻫ ﻤ ﻪ ﺗ ﺠ ﻬ ﯿ ﺰات ﺑ ﻪ ﺑ ﺎﺳ ﺒ ﺎر  ۱ﭘ ﺴ ﺖ ﻣ ﺮﺑ ﻮﻃ ﻪ ﻣ ﺘ ﺼ ﻞ
ﺷ ﻮﻧ ﺪ .ﻫ ﻤ ﭽ ﻨ ﯿ ﻦ ﻣ ﺘ ﻐ ﯿ ﺮﻫ ﺎی ﺳ ﺎﺧﺘ ﮕ ﯽ  wg , wd , wl,F r , wl,T oدر اﯾ ﻨ ﺠ ﺎ
ﺑﻪ ﻣﺪل ﭘﺎﯾﻪ  DCOPFاﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻧ ﺴ ﺒ ﺖ ﺑ ﻪ ﺗ ﻐ ﯿ ﯿ ﺮ در ﺗ ﻮﭘ ﻮﻟ ﻮژی ﭘ ﺴ ﺖ ﺑ ﻪ وﺟ ﻮد آﯾ ﺪ .اﯾ ﻦ ﻣ ﺘ ﻐ ﯿ ﺮﻫ ﺎ ﺑ ﯿ ﺎﻧ ﮕ ﺮ
ﮐ ﺴ ﺮی از ﺗ ﻮان ﻋ ﺒ ﻮری از ﺗ ﺠ ﻬ ﯿ ﺰ اﺳ ﺖ ﮐ ﻪ از ﺑ ﺎﺳ ﺒ ﺎر  ۲ﭘ ﺴ ﺖ ﻣ ﺮﺑ ﻮﻃ ﻪ
ﻣﯽﮔﺬرد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻋﺒﺎرات  wl,F r = ۰و  wl,F r = ۱ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﺎن
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻂ  lاز ﺳﻤﺖ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺑﺎﺳﺒﺎر  ۱و ﺑﺎﺳﺒﺎر  ۲ﭘﺴﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﻣﺘﺼﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﻓﺮﺿﯿﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﯿﻮد ) ،(۱۰)-(۷ﻫﻤﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﻪ
ﺑ ﺎﺳ ﺒ ﺎر  ۱ﭘ ﺴ ﺖﻫ ﺎی ﻣ ﺮﺑ ﻮﻃ ﻪ ﻣ ﺘ ﺼ ﻞ ﺷ ﺪه و ﯾ ﮏ ﻣ ﺪل ﭘ ﺎﯾ ﻪ  DCOPFﺑ ﻪ
دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

+(۱/xl )(δl,F r,۱ )(πl,T o,۱ − πl,F r,۱ − µmin
+ µmax
)) (۱۶
l
l

ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ) ،(۱۶ﻣﯽﺗﻮان راﺑﻄﻪ زﯾﺮ را ﺑﺮای ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﺧﻂ ﻧﻮﺷﺖ:
λl,T o = Pl πl,T o,۱
)) (۱۷
+ µmax
−(۱/xl )(δl,T o,۱ )(πl,T o,۱ − πl,F r,۱ − µmin
l
l

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﯾﮏ ﭘﺴﺖ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی )  (λbﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻮان ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰ از ﺑﺎﺳﺒﺎر  ۱ﺑﻪ ﺑﺎﺳﺒﺎر  ۲در
ﭘ ﺴ ﺖ ﻣ ﺮﺑ ﻮﻃ ﻪ را ﻣ ﯽﺗ ﻮان ﺑ ﺎ ﺟ ﻤ ﻊ ﺑ ﺴ ﺘ ﻦ ﻣ ﺘ ﻐ ﯿ ﺮﻫ ﺎی دوﮔ ﺎن ﻣ ﺮﺑ ﻮﻃ ﻪ ﺑ ﻪ
ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد:
)λ∗l,T o (۱۸

ﺿﺮاﯾﺐ ﻻﮔﺮاﻧﮋ ﯾﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی دوﮔﺎن در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻗﯿﻮد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
درون ﮐﺮوﺷﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺳﺎﯾﻪای ﻧﯿﺰ
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف ﺑﻪ ازای ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻮﭼﮏ در ﻗﯿﺪ
ﻣ ﺮﺑ ﻮﻃ ﻪ را ﺑ ﯿ ﺎن ﻣ ﯽﮐ ﻨ ﻨ ﺪ .ﺑ ﻨ ﺎﺑ ﺮاﯾ ﻦ ،ﺿ ﺮاﯾ ﺐ ﻻﮔ ﺮاﻧ ﮋ ﻣ ﺮﺑ ﻮط ﺑ ﻪ )(۱۰)-(۷
ﯾﮏ ﺳﯿﮕﻨﺎل اﻗﺘﺼﺎدی از ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ
در ﺗ ﻮﭘ ﻮﻟ ﻮژی را ﻧ ﺸ ﺎن ﻣ ﯽدﻫ ﻨ ﺪ .ﺑ ﺮای ﻣ ﺜ ﺎل ،ﻣ ﺘ ﻐ ﯿ ﺮ دوﮔ ﺎن  λl,F rﺑ ﯿ ﺎﻧ ﮕ ﺮ
ﺗ ﻐ ﯿ ﯿ ﺮ در ﻫ ﺰﯾ ﻨ ﻪ در ﺷ ﺮاﯾ ﻄ ﯽ اﺳ ﺖ ﮐ ﻪ ﻗ ﺴ ﻤ ﺘ ﯽ از ﺗ ﻮان ﻋ ﺒ ﻮری از ﺧ ﻂ l
ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺳﻤﺖ اﺑﺘﺪا از ﺑﺎﺳﺒﺎر  ۱ﺑﻪ ﺑﺎﺳﺒﺎر  ۲ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدد .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻨﻔﯽ  λﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ،زﯾﺮا آنﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ را ﺑﯿﺎن
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺸﺘﻖ ﺗﺎﺑﻊ ﻻﮔﺮاﻧﮋ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  wgﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ ،ﻟﺬا:
)(۱۱

λl,F r = −Pl (πl,F r,۱ − πl,F r,۲ ) −

∑

l∈LTb

λ∗l,F r +

∑

l∈LFb

λ∗d +

∑

d∈Db

λ∗g +

∑

= λb

g∈Gb

اﮔ ﺮﭼ ﻪ ﻣ ﻘ ﺎدﯾ ﺮ ﻣ ﻨ ﻔ ﯽ ) λbﭼ ﮕ ﻮﻧ ﮕ ﯽ ﺗ ﻐ ﯿ ﯿ ﺮ ﻫ ﺰﯾ ﻨ ﻪ( ﻣ ﺪ ﻧ ﻈ ﺮ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،داﻣﻨﻪ آن ﻧﯿﺰ از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آنﮐﻪ
ﺗ ﺠ ﻬ ﯿ ﺰات ﻣ ﺨ ﺘ ﻠ ﻔ ﯽ ﻣ ﻤ ﮑ ﻦ اﺳ ﺖ ﺑ ﻪ ﺑ ﺎﺳ ﺒ ﺎر  ۲ﭘ ﺴ ﺖ  bﻣ ﻨ ﺘ ﻘ ﻞ ﺷ ﻮﻧ ﺪ،
ﺗ ﻮﭘ ﻮﻟ ﻮژیﻫ ﺎی ﮔ ﻮﻧ ﺎﮔ ﻮن و در ﻧ ﺘ ﯿ ﺠ ﻪ ﻣ ﻘ ﺎدﯾ ﺮ ﻣ ﺘ ﻌ ﺪدی ﺑ ﺮای  λbﺑ ﻪ دﺳ ﺖ
ﻣ ﯽآﯾ ﺪ .ﺑ ﺎ ﺗ ﻮﺟ ﻪ ﺑ ﻪ ﻣ ﻘ ﺎﻟ ﻪ ] ،[۱۱اﮔ ﺮ در ﭘ ﺴ ﺘ ﯽ ﺗ ﻘ ﺴ ﯿ ﻢ ﺷ ﯿ ﻦ اﻧ ﺠ ﺎم ﺷ ﻮد،
ﺑ ﻪ ﻫ ﺮ ﯾ ﮏ از ﺑ ﺎﺳ ﺒ ﺎرﻫ ﺎی درون آن ﭘ ﺴ ﺖ ﺑ ﺎﯾ ﺪ ﺣ ﺪاﻗ ﻞ دو ﺧ ﻂ اﻧ ﺘ ﻘ ﺎل
ﻣ ﺘ ﺼ ﻞ ﺷ ﺪه ﺑ ﺎﺷ ﺪ .ﻻزم ﺑ ﻪ ذﮐ ﺮ اﺳ ﺖ ﮐ ﻪ زﻣ ﺎﻧ ﯽ ﮐ ﻪ اﻗ ﺪام ﺗ ﻘ ﺴ ﯿ ﻢ ﺷ ﯿ ﻦ
اﺗ ﻔ ﺎق ﻧ ﯿ ﻔ ﺘ ﺪ ،ﻫ ﻤ ﻪ ﺗ ﺠ ﻬ ﯿ ﺰات و ﺧ ﻄ ﻮط ﺑ ﻪ ﺑ ﺎﺳ ﺒ ﺎر  ۱ﻣ ﺘ ﺼ ﻞ ﻫ ﺴ ﺘ ﻨ ﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺣﺎﻟﺖ وﻗﻮع اﻗﺪام ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﯿﻦ ،ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺧﻂ ﺑﻪ ﺑﺎﺳﺒﺎر ۲
ﻣ ﻨ ﺘ ﻘ ﻞ ﻣ ﯽﺷ ﻮﻧ ﺪ ،و ﻟ ﺬا λb ،ﺣ ﺪاﻗ ﻞ ﺷ ﺎﻣ ﻞ دو ﻣ ﺘ ﻐ ﯿ ﺮ ﺳ ﺎﯾ ﻪای ﻣ ﺮﺑ ﻮط ﺑ ﻪ
ﺧﻄﻮط اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺳﺎﯾﻪای ﮐﻪ در ﻣﻌﺎدﻻت ) (۱۶و ) (۱۷آورده
ﺷ ﺪهاﻧ ﺪ ﺑ ﻪ ﻃ ﻮر ﻣ ﺴ ﺘ ﻘ ﯿ ﻢ ﺑ ﻪ اﺧ ﺘ ﻼف ﺑ ﯿ ﻦ ﻗ ﯿ ﻤ ﺖﻫ ﺎی ﺣ ﺎﺷ ﯿ ﻪای ﻣ ﺤ ﻠ ﯽ

) λg = Pg (πb,۱ − πb,۲

از آنﺟ ﺎﯾ ﯽ ﮐ ﻪ ﻣ ﺘ ﻐ ﯿ ﺮﻫ ﺎی  wﺑ ﺮاﺑ ﺮ ﺑ ﺎ ﺻ ﻔ ﺮ ﻫ ﺴ ﺘ ﻨ ﺪ ،ﺑ ﻨ ﺎﺑ ﺮاﯾ ﻦ ﻗ ﯿ ﺪ ) (۴ﺑ ﻪ
 πb,۲ = ۰ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ:

۲۱۷

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

(µmin
, µmax
) (LMPﺑ ﯿ ﻦ دو اﻧ ﺘ ﻬ ﺎی ﺧ ﻄ ﻮط و ﻫ ﺰﯾ ﻨ ﻪﻫ ﺎی ﺗ ﺮاﮐ ﻢ )
l
l

ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎزار ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدد .ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﻣﻬﻢ و اﺻﻠﯽ ﯾﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﺑﻬﯿﻨﻪ
ﺑ ﺎزار/ﺷ ﺒ ﮑ ﻪ ﻋ ﺪم وﺟ ﻮد ﺗ ﺮاﮐ ﻢ درونﻧ ﺎﺣ ﯿ ﻪای اﺳ ﺖ .اﮐ ﺜ ﺮ ﭘ ﮋوﻫ ﺸ ﮕ ﺮان از
 LMPﮐﻪ ﯾﮏ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﯾﮋﮔﯽ اﺻﻠﯽ در ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
 FCM۶ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی دادهﻫﺎ ﺑﻮده و ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ
در ﺳ ﯿ ﺴ ﺘ ﻢ ﻗ ﺪرت ﻣ ﻮرد اﺳ ﺘ ﻔ ﺎده ﻗ ﺮار ﮔ ﺮﻓ ﺘ ﻪ ] ،[۱۶] ،[۱۵در اﯾ ﻨ ﺠ ﺎ ﺑ ﺮای
ﺗ ﻘ ﺴ ﯿ ﻢﺑ ﻨ ﺪی ﺷ ﺒ ﮑ ﻪ ﺑ ﻪ ﮐ ﺎر رﻓ ﺘ ﻪ اﺳ ﺖ .در اﯾ ﻦ اﻟ ﮕ ﻮرﯾ ﺘ ﻢ ،ﯾ ﮏ وﯾ ﮋﮔ ﯽ
ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل  (LMPﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮔﺮهﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻧﺴﺒﺖ داده
ﻣ ﯽﺷ ﻮد .ﺑ ﺪﯾ ﻦ ﺗ ﺮﺗ ﯿ ﺐ ﻣ ﺠ ﻤ ﻮﻋ ﻪ دادهﻫ ﺎ ﺑ ﻪ وﺟ ﻮد ﻣ ﯽآﯾ ﻨ ﺪ .ﺳ ﭙ ﺲ ،ﯾ ﮏ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﺗﮑﺮارﺷﻮﻧﺪه ﺣﻞ ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ اﯾﻦ دادهﻫﺎ ﺑﻪ
ﺗ ﻌ ﺪاد ﻣ ﺸ ﺨ ﺼ ﯽ دﺳ ﺘ ﻪ )ﻧ ﺎﺣ ﯿ ﻪ ﺗ ﺮاﮐ ﻢ( ﺗ ﻘ ﺴ ﯿ ﻢ ﮔ ﺮدﻧ ﺪ .ﻟ ﺬا ،ﺗ ﻌ ﺪاد اﯾ ﻦ
دﺳﺘﻪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از اﻧﺠﺎم ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی  FCMﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﯾ ﮏ ﻓ ﺮض ﺧ ﻮب ﺑ ﺮای ﺗ ﻌ ﺪاد ﻧ ﻮاﺣ ﯽ ﺗ ﺮاﮐ ﻢ ﮐ ﻪ ﻣ ﯿ ﺰان و ﺗ ﻌ ﺪد ﺗ ﺮاﮐ ﻢ را
در ﻧ ﻈ ﺮ ﻣ ﯽﮔ ﯿ ﺮد ۲NL ،ﻣ ﯽﺑ ﺎﺷ ﺪ ﮐ ﻪ  NLﺗ ﻌ ﺪاد ﺧ ﻄ ﻮط ﻣ ﺘ ﺮاﮐ ﻢ اﺳ ﺖ.
ﺑﺮای ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﻓﻀﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺴﺌﻠﻪ  ،NTOاﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ در اﯾﻦ
ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﭘﺴﺖﻫﺎی ﻣﺮزی را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﯾ ﻦ اﻟ ﮕ ﻮرﯾ ﺘ ﻢ از ﺗ ﮑ ﻨ ﯿ ﮏ ﺗ ﻘ ﺴ ﯿ ﻢﺑ ﻨ ﺪی  FCMﺑ ﺮای دﺳ ﺘ ﻪﺑ ﻨ ﺪی ﺷ ﺒ ﮑ ﻪ ﺑ ﻪ
 ۲NLﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﺮاﮐﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺎمﻫﺎی زﯾﺮ اﻧﺠﺎم
ﺷﻮﻧﺪ:

ﺧﻄﻮط ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﭘﺴﺖ  bﺑﺴﺘﮕﯽ دارﻧﺪ.

ﻫ ﻤ ﭽ ﻨ ﯿ ﻦ ﮐ ﺎﻫ ﺶ ﻫ ﺰﯾ ﻨ ﻪ در اﺛ ﺮ ﺧ ﺮوج ﺧ ﻂ  lرا ﻣ ﯽﺗ ﻮان ﺑ ﻪ
ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦ زد:
λl = λl,F r + λl,T o

)(۱۹

= ۲Pl (πl,T o,۱ − πl,F r,۱ ) + Pl (µmax
− µmin
)
l
l

ﺗ ﻮﺟ ﻪ ﮐ ﻨ ﯿ ﺪ ﮐ ﻪ ﺑ ﺎ اﻧ ﺘ ﻘ ﺎل ﯾ ﮏ ﺧ ﻂ ﺑ ﻪ ﺑ ﺎﺳ ﺒ ﺎر  ۲در ﻫ ﺮ دو اﻧ ﺘ ﻬ ﺎ،
آن ﺧ ﻂ از ﻣ ﺪار ﺧ ﺎرج ﻣ ﯽﺷ ﻮد .ﺑ ﺎ ﺗ ﻮﺟ ﻪ ﺑ ﻪ ) ،(۱۹ﺧ ﻄ ﻮط ﮐ ﺎﻧ ﺪﯾ ﺪای
ﻣ ﻨ ﺎﺳ ﺐ ﺑ ﺮای ﺑ ﺎزﺷ ﺪن ﺧ ﻄ ﻮﻃ ﯽ ﻫ ﺴ ﺘ ﻨ ﺪ ﮐ ﻪ ﯾ ﺎ دارای ﺗ ﻮان ﻋ ﺒ ﻮری ﻏ ﯿ ﺮ
اﻗ ﺘ ﺼ ﺎدی ﻫ ﺴ ﺘ ﻨ ﺪ )ﺟ ﻤ ﻠ ﻪ ﻧ ﺨ ﺴ ﺖ ) ((۱۹ﯾ ﺎ ﻣ ﺘ ﺮاﮐ ﻢ ﻫ ﺴ ﺘ ﻨ ﺪ )ﺟ ﻤ ﻠ ﻪ دوم
) .((۱۹در اﯾ ﻨ ﺠ ﺎ ،ﻣ ﺸ ﺎﺑ ﻪ ﺑ ﺎ ﺣ ﺎﻟ ﺖ ﺗ ﻘ ﺴ ﯿ ﻢ ﺷ ﯿ ﻦ ،ﺗ ﻔ ﺎوت ﻗ ﯿ ﻤ ﺖﻫ ﺎ و
وﺿ ﻌ ﯿ ﺖ ﺗ ﺮاﮐ ﻢ ﺧ ﻄ ﻮط ﺑ ﯿ ﻦ ﭘ ﺴ ﺖﻫ ﺎ ،ﻋ ﻮاﻣ ﻞ ﺣ ﯿ ﺎﺗ ﯽ و ﺿ ﺮوری ﻫ ﺴ ﺘ ﻨ ﺪ.
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷﻬﻮدی آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺴﺖﻫﺎی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺗ ﻮﭘ ﻮﻟ ﻮژی ﺑ ﺎﯾ ﺪ ﺑ ﺮاﺳ ﺎس اﺧ ﺘ ﻼف ﻗ ﯿ ﻤ ﺖ ﻧ ﺴ ﺒ ﺖ ﺑ ﻪ ﭘ ﺴ ﺖﻫ ﺎی ﻣ ﺠ ﺎور و
اﺗﺼﺎل ﺧﻄﻮط ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ
ذاﺗﯽ ﻧﺎﺣﯿﻪﻫﺎی ﺗﺮاﮐﻢ )ﺷﯿﻦﻫﺎی ﺑﺎ  LMPﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﻢ در ﯾﮏ
ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ( ،در اﯾﻨﺠﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﭘﺴﺖﻫﺎی ﻣﺮزی در
ﻧ ﻮاﺣ ﯽ ﺗ ﺮاﮐ ﻢ ﯾ ﮏ ﺳ ﯿ ﺴ ﺘ ﻢ ﮐ ﺎﻧ ﺪﯾ ﺪاﻫ ﺎی ﻣ ﻨ ﺎﺳ ﺒ ﯽ ﺑ ﺮای ﺗ ﻐ ﯿ ﯿ ﺮ ﺗ ﻮﭘ ﻮﻟ ﻮژی
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ  ۳اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ راﻫﺒﺮد
را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

(۱
(۲
(۳

 .۲.۲ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﺷﺒﮑﻪ
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺪازه ﺑﺰرگ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻗﺪرت واﻗﻌﯽ )ﮔﺎﻫﯽ
اوﻗﺎت ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰۰۰ﺷﯿﻦ( ،ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﻮان و ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺎزار ﺑﺮق ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت زﯾﺎدی اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﺗﺮاﮐﻢ ،ﻣﯽﺗﻮان
ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻌﺎدل ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد و ﻟﺬا زﻣﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت را ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺎﻫﺶ داد .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﻧﺎﺣﯿﻪای ﯾﮏ راﻫﺒﺮد
ﺷ ﻨ ﺎﺧ ﺘ ﻪﺷ ﺪه ﺑ ﺮای ﻣ ﺪﯾ ﺮﯾ ﺖ ﺗ ﺮاﮐ ﻢ در ﺳ ﯿ ﺴ ﺘ ﻢﻫ ﺎی ﻗ ﺪرت اﺳ ﺖ ].[۱۳
ﻣ ﻌ ﻤ ﻮﻻ در ﺑ ﺎزارﻫ ﺎی واﻗ ﻌ ﯽ ﺑ ﺮق ،ﻧ ﻮاﺣ ﯽ ﺑ ﻬ ﯿ ﻨ ﻪ ﺑ ﺎزار ﺑ ﺮاﺳ ﺎس ﺗ ﻮﭘ ﻮﻟ ﻮژی
ﺷﺒﮑﻪ اﻧﺘﻘﺎل و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان و ﺗﻌﺪد ﺗﺮاﮐﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺗ ﺮاﮐ ﻢ ﻧ ﺎﭼ ﯿ ﺰ ﺑ ﻮده و ﺑ ﻪ ﻧ ﺪرت اﺗ ﻔ ﺎق ﺑ ﯿ ﻔ ﺘ ﺪ ،ﺗ ﻌ ﺪاد ﮐ ﻤ ﯽ ﻧ ﺎﺣ ﯿ ﻪ ﺷ ﻨ ﺎﺳ ﺎﯾ ﯽ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺑﺎزار ﺑﺮق ﻧﺮوژ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ دو ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣ ﯽﺷ ﻮد .اﻟ ﺒ ﺘ ﻪ در ﺣ ﺎﻟ ﺘ ﯽ ﮐ ﻪ ﺗ ﺮاﮐ ﻢ ﻣ ﮑ ﺮر و ﺷ ﺪﯾ ﺪ ﺑ ﺎﺷ ﺪ ،ﺗ ﻌ ﺪاد ﻧ ﻮاﺣ ﯽ
زﯾ ﺎدی ﺑ ﺎﯾ ﺪ ﺷ ﻨ ﺎﺳ ﺎﯾ ﯽ ﮔ ﺮدﻧ ﺪ ﮐ ﻪ ﺣ ﺘ ﯽ ﺑ ﺮﺧ ﯽ از آنﻫ ﺎ ﻣ ﻤ ﮑ ﻦ اﺳ ﺖ ﻓ ﻘ ﻂ
ﺷ ﺎﻣ ﻞ ﺗ ﻌ ﺪاد ﺷ ﯿ ﻦﻫ ﺎی ﮐ ﻤ ﯽ ﺑ ﺎﺷ ﻨ ﺪ .ﻣ ﺜ ﺎلﻫ ﺎی اﯾ ﻦ ﺣ ﺎﻟ ﺖ را ﻣ ﯽﺗ ﻮان در
ﺑ ﺎزارﻫ ﺎی ﺑ ﺮق  NYو  PJMﻣ ﺸ ﺎﻫ ﺪه ﻧ ﻤ ﻮد ] .[۱۴ﺷ ﻨ ﺎﺳ ﺎﯾ ﯽ ﺑ ﻬ ﯿ ﻨ ﻪﺗ ﺮﯾ ﻦ
ﻧﺎﺣﯿﻪﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪای ﻣﺤﻠﯽ ) (LMPﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد

(۴
(۵

ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ  DCOPFﺑﺮ روی ﺷﺒﮑﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  LMPﻫﺎ در
ﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ.
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﻌﺪاد  NLﺧﻄﻮط ﻣﺘﺮاﮐﻢ.
ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ  ۲NLﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ
ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی FCM.
ﻗ ﺮار دادن ﭘ ﺴ ﺖﻫ ﺎی ﻣ ﺮزی ﻧ ﺎﺣ ﯿ ﻪﻫ ﺎ ﺑ ﻪ ﻋ ﻨ ﻮان ﮐ ﺎﻧ ﺪﯾ ﺪاﻫ ﺎی
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی.
اﺟﺮای ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ) NTOﻣﻘﺎﻟﻪ ].([۱۱
 .۳ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی

ﻣ ﺪل ﺑ ﻬ ﯿ ﻨ ﻪﺳ ﺎزی  NTOﭘ ﯿ ﺸ ﻨ ﻬ ﺎدی ﺑ ﺎ اﺳ ﺘ ﻔ ﺎده از ﻧ ﺮماﻓ ﺰار
 GAMSﭘ ﯿ ﺎدهﺳ ﺎزی ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ .اﯾ ﻦ ﻣ ﺪل ﺑ ﺮ روی ﺳ ﯿ ﺴ ﺘ ﻢ  ۱۱۸ﺷ ﯿ ﻨ ﻪ
 IEEEﺗ ﺴ ﺖ ﺷ ﺪه و از ﺟ ﻌ ﺒ ﻪ اﺑ ﺰار ﺑ ﻬ ﯿ ﻨ ﻪﺳ ﺎزی  CPLEXﺑ ﺮای ﺣ ﻞ آن
اﺳ ﺘ ﻔ ﺎده ﮔ ﺮدﯾ ﺪه اﺳ ﺖ .ﺑ ﺮای ارزﯾ ﺎﺑ ﯽ و ﻣ ﻘ ﺎﯾ ﺴ ﻪ ﻧ ﺘ ﺎﯾ ﺞ ﺑ ﺎ آنﭼ ﻪ ﮐ ﻪ در
ﻣ ﺮﺟ ﻊ ] [۱ﮔ ﺰارش ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ ،دادهﻫ ﺎی ﺷ ﺒ ﮑ ﻪ ﺗ ﺴ ﺖ را از ﻣ ﺮﺟ ﻊ ][۱۷
ﮔ ﺮدآوری ﮐ ﺮدهاﯾ ﻢ .ﻻزم ﺑ ﻪ ذﮐ ﺮ اﺳ ﺖ ﮐ ﻪ اﯾ ﻦ دادهﻫ ﺎ اﻧ ﺪﮐ ﯽ ﺑ ﺎ ﺳ ﯿ ﺴ ﺘ ﻢ
 ۱۱۸ﺷﯿﻨﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  IEEEاز ﻣﻨﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﺧﻄﻮط ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺗﻮﺟﻪ
ﻧ ﻤ ﺎﯾ ﯿ ﺪ ﮐ ﻪ ﺳ ﯿ ﺴ ﺘ ﻢ  ۱۱۸ﺷ ﯿ ﻨ ﻪ اﺳ ﺘ ﺎﻧ ﺪارد  IEEEدارای  ۱۸۶ﺧ ﻂ اﻧ ﺘ ﻘ ﺎل
۶ Fuzzy C-Means

۲۱۸

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴
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ﺷﮑﻞ  :۱ﺳﯿﺴﺘﻢ  ۱۱۸ﺷﯿﻨﻪ  IEEEﺑﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﻧﻮاﺣﯽ ﺗﺮاﮐﻢ
ﺗ ﻮﺟ ﻪ ﻧ ﻤ ﺎﯾ ﯿ ﺪ ﮐ ﻪ ﻓ ﻘ ﻂ ﭘ ﺴ ﺖﻫ ﺎﯾ ﯽ ﮐ ﻪ ﺗ ﻐ ﯿ ﯿ ﺮ ﺗ ﻮﭘ ﻮﻟ ﻮژی آنﻫ ﺎ ﻣ ﻨ ﺠ ﺮ ﺑ ﻪ
ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﮔﺮدد در اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮارد
اﻣﮑﺎنﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﺣﺬف ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ۱۴
ﭘﺴﺖ ﻣﺮزی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ۲۲ﭘﺴﺖ درونﻧﺎﺣﯿﻪای ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺠﺮ
ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺿﻤﻨﺎ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﯾﮏ
ﭘ ﺴ ﺖ درون ﻧ ﺎﺣ ﯿ ﻪای ﮐ ﻢﺗ ﺮ  ۴درﺻ ﺪ از ﻣ ﻮرد ﻣ ﺸ ﺎﺑ ﻪ ﺑ ﺮای ﯾ ﮏ ﭘ ﺴ ﺖ
ﻣ ﺮزی اﺳ ﺖ .از اﻗ ﺪام ﮐ ﻠ ﯿ ﺪزﻧ ﯽ ﺧ ﻂ ﺑ ﻪ ﻋ ﻨ ﻮان ﯾ ﮑ ﯽ دﯾ ﮕ ﺮ از اﻗ ﺪاﻣ ﺎت
ﮐ ﻠ ﯿ ﺪزﻧ ﯽ ،ﺑ ﺮای ارزﯾ ﺎﺑ ﯽ ﺣ ﺴ ﺎﺳ ﯿ ﺖ ﮐ ﺎﻫ ﺶ ﻫ ﺰﯾ ﻨ ﻪ ﻧ ﺴ ﺒ ﺖ ﺑ ﻪ ﻣ ﻮﻗ ﻌ ﯿ ﺖ
ﮐﻠﯿﺪزﻧﯽ )ﺧﻄﻮط ﻣﺮزی و درونﻧﺎﺣﯿﻪای( ،اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﮑﻞ ۳
ﻧ ﺸ ﺎن ﻣ ﯽدﻫ ﺪ ﮐ ﻪ  ۳۳ﺧ ﻂ ﻣ ﺘ ﺼ ﻞ ﺑ ﻪ ﭘ ﺴ ﺖﻫ ﺎی ﻣ ﺮزی )ﺧ ﻄ ﻮط ﺑ ﯿ ﻦ
ﻧ ﺎﺣ ﯿ ﻪای( و  ۳۸ﺧ ﻂ درونﻧ ﺎﺣ ﯿ ﻪای ﻣ ﯽﺗ ﻮاﻧ ﻨ ﺪ ﺑ ﻪ ﮐ ﺎﻫ ﺶ ﻫ ﺰﯾ ﻨ ﻪ ﻣ ﻨ ﺠ ﺮ
ﺷﻮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺧﻄﻮط درونﻧﺎﺣﯿﻪای
در ﺣ ﺪود  ۲٫۹درﺻ ﺪ ﻣ ﻮرد ﻣ ﺸ ﺎﺑ ﻪ ﺑ ﺮای ﺧ ﻄ ﻮط ﺑ ﯿ ﻦ ﻧ ﺎﺣ ﯿ ﻪای ﻣ ﯽﺑ ﺎﺷ ﺪ.
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧ ﻪ ﮐ ﻪ ﻣﺸ ﺎﻫ ﺪه ﻣﯽﮔﺮدد ﻣ ﻮارد ﮐﺎﻫ ﺶ ﻋﻤ ﺪه در ﻫ ﺰﯾﻨ ﻪ ﻣ ﺮﺑ ﻮط ﺑ ﻪ
ﺗ ﻐ ﯿ ﯿ ﺮ ﺗ ﻮﭘ ﻮﻟ ﻮژی در ﭘ ﺴ ﺖﻫ ﺎی ﻣ ﺮزی اﺳ ﺖ .اﯾ ﻦ ﻣ ﻮﺿ ﻮع ،ﺑ ﺤ ﺚ ﭘ ﯿ ﺸ ﯿ ﻦ
در ﺑ ﺨ ﺶ  ۲را ﮐ ﻪ ﭘ ﺴ ﺖﻫ ﺎی ﻣ ﺮزی ﮐ ﺎﻧ ﺪﯾ ﺪاﻫ ﺎی ﻣ ﻨ ﺎﺳ ﺒ ﯽ ﺑ ﺮای ﺗ ﻐ ﯿ ﯿ ﺮ
ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣ ﯽﺑ ﺎﺷ ﺪ .در اﯾ ﻦ ﻣ ﻄ ﺎﻟ ﻌ ﻪ ،ﯾ ﮑ ﯽ از دو ﺧ ﻂ ﻣ ﻮازی ﺑ ﯿ ﻦ ﺷ ﯿ ﻦﻫ ﺎی  ۸۹و
 ۹۲ﺣ ﺬف ﺷ ﺪهاﻧ ﺪ .ﻫ ﻤ ﻪ ﻣ ﺤ ﺎﺳ ﺒ ﺎت ﺑ ﺮ روی ﯾ ﮏ ﮐ ﺎﻣ ﭙ ﯿ ﻮﺗ ﺮ ﺷ ﺨ ﺼ ﯽ ﺑ ﺎ
ﭘﺮدازﻧﺪه  ۳.۷ GHZو ﺣﺎﻓﻈﻪ  ۱۶ GBاﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .۱.۳ﭘﺴﺖﻫﺎی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا :ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﭘﺴﺖﻫﺎی ﻣﺮزی و درونﻧﺎﺣﯿﻪای
ﺳ ﯿ ﺴ ﺘ ﻢ ﺗ ﺴ ﺖ  ۱۱۸ﺷ ﯿ ﻨ ﻪ  IEEEدارای  ۱۱۸ﺷ ﯿ ﻦ ۱۸۵ ،ﺧ ﻂ
اﻧﺘﻘﺎل ۱۹ ،ژﻧﺮاﺗﻮر ﻣﺸﺎرﮐﺖﮐﻨﻨﺪه ۹۹ ،ﺷﯿﻦ ﺑﺎر ،ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺎر ﮐﻞ MW
 ۴۵۱۹و ﻇ ﺮﻓ ﯿ ﺖ ﺗ ﻮﻟ ﯿ ﺪ ﮐ ﻞ  ۵۸۵۹ MWﻣ ﯽﺑ ﺎﺷ ﺪ .ﺑ ﺎ ﺣ ﻞ ﻣ ﺴ ﺌ ﻠ ﻪ
 DCOPFﺑ ﺮ روی اﯾ ﻦ ﺷ ﺒ ﮑ ﻪ ،ﻫ ﺰﯾ ﻨ ﻪ ﮐ ﻞ ﺑ ﻬ ﺮهﺑ ﺮداری  $۲۰۷۷٫۹۲ﺑ ﻪ
دﺳ ﺖ ﻣ ﯽآﯾ ﺪ و ﻣ ﺤ ﺪوده وﺳ ﯿ ﻌ ﯽ از ﻗ ﯿ ﻤ ﺖﻫ ﺎی ﺣ ﺎﺷ ﯿ ﻪای ﻣ ﺤ ﻠ ﯽ در
ﭘﺴﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از  $۰٫۱۹/M W hﺗﺎ  $۸٫۰۴/M W hﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ۳
ﺧﻂ ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی  FCMدر اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮای
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪﻫﺎی ﺗﺮاﮐﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻦﻫﺎی
ﺑ ﺎ  LMPﻧ ﺰدﯾ ﮏ ﺑ ﻪ ﻫ ﻢ در ﯾ ﮏ ﻧ ﺎﺣ ﯿ ﻪ ﻗ ﺮار ﺧ ﻮاﻫ ﻨ ﺪ ﮔ ﺮﻓ ﺖ .ﺷ ﮑ ﻞ ۱
ﻧ ﺎﺣ ﯿ ﻪﻫ ﺎی ﺗ ﺮاﮐ ﻢ ﺑ ﻪدﺳ ﺖآﻣ ﺪه ﺑ ﺮای ﺳ ﯿ ﺴ ﺘ ﻢ  ۱۱۸ﺷ ﯿ ﻦ  IEEEرا ﻧ ﻤ ﺎﯾ ﺶ
ﻣ ﯽدﻫ ﺪ .ﺑ ﻪ ﻣ ﻨ ﻈ ﻮر ﻧ ﻤ ﺎﯾ ﺶ اﻫ ﻤ ﯿ ﺖ اﻧ ﺘ ﺨ ﺎب ﭘ ﺴ ﺖﻫ ﺎی ﻣ ﺮزی ﺑ ﻪ ﻋ ﻨ ﻮان
ﮐ ﺎﻧ ﺪﯾ ﺪاﻫ ﺎی ﻣ ﻨ ﺎﺳ ﺐ ﺗ ﻐ ﯿ ﯿ ﺮ ﺗ ﻮﭘ ﻮﻟ ﻮژی ،ﺻ ﺮﻓ ﻪﺟ ﻮﯾ ﯽ اﻗ ﺘ ﺼ ﺎدی در اﺛ ﺮ
اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی در ﺷﮑﻞﻫﺎی  ۲و  ۳رﺳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ
در ﺷ ﮑ ﻞ  ،۲ﮐ ﺎﻫ ﺶ ﻫ ﺰﯾ ﻨ ﻪ ﻣ ﻨ ﺘ ﺞ از ﯾ ﮏ اﻗ ﺪام ﺗ ﻐ ﯿ ﯿ ﺮ ﺗ ﻮﭘ ﻮﻟ ﻮژی ﮐ ﻪ در
اﯾ ﻨ ﺠ ﺎ ﻓ ﺮض ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ ﯾ ﮏ اﻗ ﺪام ﺗ ﻘ ﺴ ﯿ ﻢ ﺷ ﯿ ﻦ ﺑ ﺎﺷ ﺪ را ﻧ ﺸ ﺎن ﻣ ﯽدﻫ ﺪ.

ﺑ ﺮای ارزﯾ ﺎﺑ ﯽ ﻣ ﯿ ﺰان اﺛ ﺮﺑ ﺨ ﺸ ﯽ اﻟ ﮕ ﻮرﯾ ﺘ ﻢ ﭘ ﯿ ﺸ ﻨ ﻬ ﺎدی ﻣ ﺒ ﺘ ﻨ ﯽ ﺑ ﺮ
ﺗ ﻘ ﺴ ﯿ ﻢﺑ ﻨ ﺪی ﺷ ﺒ ﮑ ﻪ و اﻧ ﺘ ﺨ ﺎب ﭘ ﺴ ﺖﻫ ﺎی ﻣ ﺮزی ﺑ ﻪ ﻋ ﻨ ﻮان ﮐ ﺎﻧ ﺪﯾ ﺪاﻫ ﺎی
ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ  NTOﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﻮاب ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﻠﯽ ،ﺣﻞ ﺷﺪه

۲۱۹
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 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺧﻄﻮط ﺑﯿﻦ: ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﺑﺎز ﻧﻤﻮدن ﯾﮏ ﺧﻂ:۳ ﺷﮑﻞ
.ﻧﺎﺣﯿﻪای و درونﻧﺎﺣﯿﻪای
،و ﺑ ﺎ ﺣ ﺎﻟ ﺘ ﯽ ﮐ ﻪ ﻫ ﻤ ﻪ ﭘ ﺴ ﺖﻫ ﺎ ﺑ ﻪ ﻋ ﻨ ﻮان ﮐ ﺎﻧ ﺪﯾ ﺪا در ﻧ ﻈ ﺮ ﮔ ﺮﻓ ﺘ ﻪ ﺷ ﻮﻧ ﺪ
 ﻫ ﺮ دوی اﯾ ﻦ ﺣ ﺎﻟ ﺖﻫ ﺎ ﺗ ﻮاﻧ ﺴ ﺘ ﻪاﻧ ﺪ ﺗ ﺮاﮐ ﻢ را ﺑ ﻪ ﻃ ﻮر.ﻣ ﻘ ﺎﯾ ﺴ ﻪ ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ
 ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی. ﺷﺪه اﺳﺖ$۱۳۰۳ ﮐﺎﻣﻞ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری
 ﭘ ﺴ ﺖ ﻣ ﺮزی ﺑ ﻪ ﻋ ﻨ ﻮان ﮐ ﺎﻧ ﺪﯾ ﺪا در ﻣ ﺴ ﺌ ﻠ ﻪ ﺑ ﻬ ﯿ ﻨ ﻪﺳ ﺎزی۱۶  ﺗ ﻨ ﻬ ﺎ،ﺷ ﺒ ﮑ ﻪ
 ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺖﻫﺎی ﻣﺮزی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان.اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
 ﻣ ﺴ ﺌ ﻠ ﻪ ﺗ ﺎ رﺳ ﯿ ﺪن ﺑ ﻪ ﺟ ﻮاب ﺑ ﻬ ﯿ ﻨ ﻪ ﮐ ﻠ ﯽ در زﻣ ﺎن،ﮐ ﺎﻧ ﺪﯾ ﺪا اﻧ ﺘ ﺨ ﺎب ﺷ ﻮﻧ ﺪ
 اﻗﺪام ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﯿﻦ و ﯾﮏ اﻗﺪام ﮐﻠﯿﺪزﻧ ﯽ ﺧﻂ۱۰  ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺣﻞ ﺷﺪه و۲۰۸
 اﯾ ﻦ در ﺣ ﺎﻟ ﯽ اﺳ ﺖ ﮐ ﻪ زﻣ ﺎﻧ ﯽ ﮐ ﻪ از ﺗ ﻘ ﺴ ﯿ ﻢﺑ ﻨ ﺪی ﺷ ﺒ ﮑ ﻪ.اﻧ ﺠ ﺎم ﻣ ﯽدﻫ ﺪ
 ﭘ ﺴ ﺖ ﺑ ﻪ ﻋ ﻨ ﻮان ﮐ ﺎﻧ ﺪﯾ ﺪا اﻧ ﺘ ﺨ ﺎب ﻣ ﯽﺷ ﻮﻧ ﺪ و زﻣ ﺎن۱۱۸ ،اﺳ ﺘ ﻔ ﺎده ﻧ ﮑ ﻨ ﯿ ﻢ
 ﻻزم ﺑ ﻪ ذﮐ ﺮ اﺳ ﺖ ﮐ ﻪ. دﻗ ﯿ ﻘ ﻪ ﺧ ﻮاﻫ ﺪ ﺑ ﻮد۱۷  ﺳ ﺎﻋ ﺖ و۱۳ ﻣ ﺤ ﺎﺳ ﺒ ﺎت
زﻣ ﺎن ﻣ ﻮرد ﻧ ﯿ ﺎز ﺑ ﺮای اﺟ ﺮای اﻟ ﮕ ﻮرﯾ ﺘ ﻢ ﺗ ﻘ ﺴ ﯿ ﻢﺑ ﻨ ﺪی ﺷ ﺒ ﮑ ﻪ و ﺷ ﻨ ﺎﺳ ﺎﯾ ﯽ
. ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ۰.۰۷۴ ﭘﺴﺖﻫﺎی ﻣﺮزی ﺗﻨﻬﺎ
 ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی.۴
 ﯾ ﮏ روش اﺑ ﺘ ﮑ ﺎری ﺑ ﺮای اﻧ ﺘ ﺨ ﺎب ﭘ ﺴ ﺖﻫ ﺎی،در اﯾ ﻦ ﻣ ﻘ ﺎﻟ ﻪ
 اﯾ ﻦ روش.ﮐ ﺎﻧ ﺪﯾ ﺪای ﻣ ﻨ ﺎﺳ ﺐ ﺟ ﻬ ﺖ ﺗ ﻐ ﯿ ﯿ ﺮ ﺗ ﻮﭘ ﻮﻟ ﻮژی اراﺋ ﻪ ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ
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مدلسازی بار پاسخگو در بهره برداری از هاب انرژی
مصطفی پیرنهاد ،مهدی صمدی
دانشگاه حکیم سبزواریpirnahad.mostafa@gmail.com،
دانشگاه حکیم سبزواریma.samadi@hsu.ac.ir،

چکیده -در سالهای اخیر ،مطالعه سیستمهای چند حاملی با
قابلیت تبدیل ،ذخیره و انتقال حاملهای مختلف انرژی تحت عنوان
"هاب انرژی" مورد توجه بسیاری از محققان واقع شده است .در
مطالعات انجام شده تا به حال ،واکنش بار الکتر یکی هاب انرژی،
در برابر قیمت (پاسخگویی بار) مورد مطالعه قرار نگرفته است.

مراجع[ ]4و [ ،]5به موضوع همکاری بین انرژیها و توصیف یکپارچه
شبکه های انرژی با توجه به زیرساخت های موجود و نیازهای آینده
پرداختهاند .در [ ،]6بهره برداری بهینه از یک هاب انرژی با در نظر گرفتن
عنصر ذخیره ساز مورد مطالعه قرار گرفته است .در [ ،]7تأثیر تبادل توان در
سمت بار ،روي بهره برداري یکپارچه از سیستم هاي شامل چند هاب
انرژی به هم پیوسته مورد بررسی قرار گرفته است .مرجع[ ،]8با مدلسازی
یک هاب انرژی شامل دو نوع ذخیره ساز الکتریکی و حرارتی ،به بررسی
بهرهبرداری از هاب در شرایط نرمال و همچنین در شرایط بروز حادثه،
پرداخته است.
ً
در مطالعات پیرامون هاب انرژی ،معموال بار الکتریکی بصورت ثابت
در نظر گرفته شده و واکنش بار در برابر قیمت (پاسخگویی بار) مورد مطالعه
قرار نگرفته است .پاسخگویی بار ( )DR: Demand Responseیکی از
راهکارهای مؤثر در ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا میباشد .بصورت
خالصه می توان گفت؛ پاسخگویی بار ،تغییر در الگوی مصرف مشترکین
در پاسخ به تغییرات قیمت ،یا در برابر قراردادهای خاصی بین مشترکین و
بهره بردار سیستم (برای کمک به بهره برداری در مواقع اضطراری) می باشد.
مطالعات زیادی در حوزه پاسخگویی بار انجام شده که در ادامه به چند
نمونه اشاره می شود.

این مقاله ،با پیشنهاد یک تابع هدف جدید ،به مدلسازی
چگونگی بهرهبرداری بهینه از یک هاب انرژی دارای بار الکتر یکی
پاسخگو ،پرداخته است .در این راستا ،یک هاب انرژی شامل دو نوع
ذخیرهساز ،در دو حالت حضور یا عدم حضور بار پاسخگو
(کشسان) مورد مطالعه قرار گرفته است .طبق نتایج شبیهسازی،
حضور بار پاسخگو در کنار هاب انرژی ،باعث کاهش قابل توجه
هزینه بهرهبرداری و همچنین توان تأمین نشده میگردد .نتایج بدست
آمده ،کارایی مدل پیشنهادی در ارزیابی مزایای ذکر شده را به خوبی
نشان میدهد.
کلمات کلیدی– بار پاسخگو ،توان تأمین نشده ،هاب انرژی،
هزینه بهرهبرداری.
 -1مقدمه
در سالهای اخیر ،مطالعه بهرهبرداری یکپارچه از سیستمهای انرژی
چند حاملی تحت عنوان "هاب انرژی" مورد توجه بسیاری از محققان واقع
شده است .هاب انرژی سیستمی است که در آن قابلیت تبدیل ،ذخیره و
انتقال حاملهای مختلف انرژی از ورودی به سمت خروجی آن وجود دارد.
مهمترین مزایای بکارگیری سیستم چند حاملی ،افزایش امنیت در تأمین بار
و کاهش هزینه بهره برداری کل می باشد.

مرجع[ ]9به معرفی برنامههای پاسخگویی بار در شبکههای هوشمند
پرداخته و اثر قیمتگذاری زمان واقعی در شبکه هوشمند را مورد مطالعه
قرار داده است .در []11و [ ،]11به بررسی اثرات پاسخگویی بار در شبکه
هوشمند پرداخته شده است .مرجع [ ]12به بررسی ابزارهای مدیریت
هوشمند انرژی میپردازد و برنامه کنترل بارهای غیر بحرانی در بخش
مسکونی را مورد بحث قرار میدهد .در[ ،]13ضمن معرفي انواع مختلف
پاسخگویي بار ،با استفاده از تابع سودمندي مشترك ،پاسخگو یی بار را
مدلسازی کرده است .در [ ،]14بهبود امنیت یک ریز شبکه در شرایط
جزیرهاي و تامین رزرو سیستم با استفاده از پاسخگویي بار در مواقع
اضطراري مورد بررسي قرار گرفته است.

در ادامه ،تعدادی از مقاالت تخصصی پیرامون موضوع هاب انرژی
ً
مختصرا بررسی شدهاند .در [ ،]1ارتباط بین شبکه الکتریکی و شبکه گاز
طبیعی به صورت یک سیستم یکپارچه مورد توجه قرار گرفته است .در [،]2
رویکرد جدیدی در تأمین بار الکتریکی و حرارتی یک ناحیه ،به کمک ادغام
منابع مختلف انرژی شامل انرژی تجدیدپذیر بررسی شده است .مرجع
[ ،]3به بحث دربارۀ تولید همزمان برق و حرارت ( )CHPمیپردازد.

© ،۱۳۹۴اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان
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مرجع[ ،]15استفاده از پاسخگویي بار را به عنوان ابزاري براي
مدیریت عدم قطعیت منابع انرژي تجدید پذیر و کاهش میزان توان تأمین
نشده مورد توجه قرار داده است.

L  M  C P  Q

()2

ً
معموال مدلسازی تمام انرژی ذخیره شده به بعد از مبدلها منتقل
میگردد که رابطه ( )3این موضوع را نشان می دهد M eq .در این رابطه کل
انرژی ذخیرهشده انتقال یافته به سمت خروجی است و از رابطه ( )4محاسبه
میشود.

این مقاله ،به مدلسازی پاسخگویی بار در بهره برداری بهینه از یک
هاب انرژی پرداخته است .در این راستا ،یک سیستم چند حاملی انرژی
شامل دو نوع ذخیرهساز در دو حالت حضور یا عدم حضور بار پاسخگو
مورد مطالعه قرار گرفته است .انتظار میرود پاسخگویی بار باعث کاهش
توان تأمین نشده در شرایط کمبود تولید بشود.
 -2هاب انرژی

()3

L  C  P  Q   M  CP  M eq

()4

M eq  CQ  M

اگر  eنرخ شارژ و دشارژ ذخیره ساز باشد ،برای انرژی ذخیرهساز E

هاب انرژی سیستمی یکپارچه شامل چند حامل انرژی است که در آن
قابلیت تبدیل ،ذخیره و انتقال حاملهای مختلف از ورودی به سمت
خروجی وجود دارد .در شکل  ،1مدل شماتیک یک هاب انرژی با سه
ورودی و دو خروجی نمایش داده شده است.

میتوان نوشت

E  e Q

()5

لذا رابطه توصیف کننده یک ذخیره ساز بصورت ( )6خواهد بود.
1
E
e

()6

E 

C
e

M eq  C Q  M  

بنابراین ،تزویج بین ذخیرهسازهای تمام حاملهای انرژی قرار گرفته بین
ورودی و خروجی بهصورت رابطه ماتریسی ( )7نوشته میشود .در این
رابطه ، Sماتریس تزویج ذخیرهساز نام دارد و  Eماتریس تغییرات انرژی
ذخیرهشده هر کدام از مبدلهاست.

شکل  :1مدل یک هاب انرژی

اجزای اصلی هاب انرژی عبارتند از :ورودیها و خروجیهای انرژی،
مبدلها و ذخیرهسازهای انرژی .در ادامه روابط اساسی حاکم بر هاب
انرژی ،معرفی شده است .توضیحات بیشتر و روابط تکمیلی در مراجع
[ ]17،18ارائه گردیده است.

 
S   E 
(S   E  )7
 
 

S   
E 
 

رابطه ( ،)1نسبت تبدیل انرژی از ورودی به خروجی را به کمک
ماتریس ( Cماتریس تزویج مبدلها) نشان میدهد .عناصر این ماتریس

()1

C   P 
C   P 
 
 
 
C   P 
P

C
C
C

S 
S 
S

M eq

E

ً
نهایتا رابطه بین ورودی و خروجی در یک هاب انرژی شامل ذخیره
ساز ،به صورت رابطه ( )8خواهد بود.

(  ) Cراندمان هر مبدل می باشندP .و  Lبه ترتیب توان ورودی و
خروجی و {  و  و }...اندیسهای حاملهای مختلف انرژی هستند.
C

S 

 M eq   S
 eq   S
 M     

 
 eq  
 M    S

 L  C
 L  C
     
  
  
 L  C

()8

P
L  CP  S E  C  S   
 E 

در بخش بعد تابع هدف پیشنهادی برای بهره برداری بهینه از یک هاب
انرژی شامل بار پاسخگو معرفی شده است.

L

با افزودن ذخیره ساز انرژی به مدل ،ارتباط بین ورودی خروجی
بصورت رابطه ( )2توسعه مییابد .ذخیرهساز میتواند قبل و یا بعد از
مبدلهای انرژی قرار گیرد .در این رابطه Q ،و  Mبه ترتیب متناظر توان
ذخیره سازهای قبل و بعد از مبدل می باشند.

 -3مدل پیشنهادی
ً
معموال برای بهره برداری با کمترین هزینه و تعیین میزان توان بهینه
دریافتی از هر حامل انرژی در ورودی هاب ،تابع هدفی بکار میرود که
فقط شامل قیمت حاملهای انرژی میباشد (بعنوان مثال [.)]6
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مشخصات بار سیستم و قیمت برق در ساعات مختلف در جدول ()3
پیوست آمده است .بار الکتریکی به صورت دو بخش کشسان و غیر

برای در نظر گرفتن بار پاسخگو و همچنین مدلسازی بار تأمین نشده
تابع هدف متداول ،نیاز به اصالح دارد .در این مقاله ،برای بهرهبرداری بهینه
از هاب انرژی (در یک دوره  24ساعته) در حضور بار پاسخگو ،تابع هدفی
مطابق رابطه ( )9پیشنهاد شده است.

t

کشسان در نظر گرفته شده است (رابطه ( Lee .))11در این رابطه نشان
t

دهنده بخش کشسان و  Lueبخش غیر کشسان آن ( )unelasticاست.

24

) cos t   ( et Pet   gt Pgt   ht Pht  Bet Ltee

()11

t 1

24

)   (VolleUP t e  VollhUP t h

()9

در حالت حضور بار پاسخگو ،فرض میشود درصدی از کل بار
( )%Kدر هر ساعت را بارهای کشسان تشکیل میدهند .یعنی:

t 1

t

t

t
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محلی دریافت شده از ورودی و   g ،  eو   hقیمت آنها در ساعات
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 -1-1-4حالت اول :کل بار سیستم غیر کشسان باشد (یعنی )K=0

t

مختلف است Lee .مقدار بار پاسخگو (یا کشسان  ) elastic:تأمین شده و

در شبیهسازیها ،میزان توان تأمین نشده در هر ساعت و هزینههای اپراتور

 ، Beقیمت فروش برق به بار پاسخگو است .چون پول دریافتی از مشترک
دارای بار پاسخگو از جنس درآمد است در تابع هدف (کمترین هزینه) با

سیستم مورد توجه قرار گرفته است .در شکل ،2توان تأمین نشده ( ) UPe
در کنار بار مورد تقاضا ( )Leدر هر ساعت رسم شده است.

t

t

عالمت منفی وارد شده است UP e .و  UPt hبه ترتیب نشاندهندۀ مقدار
توان تأمین نشده در هرساعت میباشد ، Volle .جریمه توان تأمین نشده
الکتریکی و  Vollhجریمه توان تأمین نشده حرارتی در هرساعت است.
شایان ذکر است ،رابطه اصلی توصیف کننده هاب (رابطه ( ))8و قیود
مربوط به حد باال و پایین متغیرها (توانهای ورودی ،انرژی ذخیره ساز و)...
نیز ،در بهینه سازی تابع هدف پیشنهادی رعایت شدهاند ،که برای اختصار
از ذکر این روابط صرفنظر گردیده است.
 -1-3هاب انرژی مورد مطالعه

شکل :2میزان توان تأمین نشده در غیاب بار پاسخگو (بدون در نظر گرفتن هاب)

برای آزمایش مدل پیشنهادی ،یک هاب انرژی شامل سه انرژی ورودی
(برق ،گاز طبیعی و حرارت) و دو بار الکتریکی و حرارتی (مطابق شکل)1
در نظر گرفته شده است .همانگونه که مالحظه میشود هاب دارای
ترانسفورمر ،CHP ،مبادلهگر حرارت ( ،)HEذخیرهساز الکتریکی و
ذخیرهساز حرارتی میباشد .ماتریس تزویج مبدل برای این هاب نمونه ،در
رابطه ( )11ارائه شده است .مشخصات هاب انرژی مورد مطالعه و
اطالعات بار مصرفی و قیمت حاملها در پیوست آمده است.
()01

همانگونه که در شکل 2مالحظه میشود ،بخش قابل توجهی از بار در
ساعات پیک تأمین نمیشود که عالوه بر نارضایتی مشترکین ،هزینه
خسارت خاموشی برای اپراتور سیستم را به همراه دارد .هزینه خسارت
پرداختی بابت خاموشی برابر ) 5440 ($بدست آمده است .شبیه سازی
برای یک سیستم با کمبود نسبی ورودی انرژی انجام شده ،لذا در حالت
اول انرژی تأمین نشده مقدار زیادی دارد .علت این فرض ،بهتر نشان دادن
مقصود مقاله در حالتهای بعدی است.
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 -2-1-4حالت دوم :بخشی از بار کشسان باشد ()K=20%
شکل ،3نتایج بدست آمده از شبیهسازی حالت دوم را نشان میدهد.
در این شکل  Lee ،حداکثر بار کشسان مورد تقاضا در هر ساعت و )Lee (s
بخش تأمینشده بار کشسان ،میباشد .مالحظه میشود در ساعاتی که
قیمت برق کم است ،مصرفکننده توان الزم را از شبکه دریافت مینماید
(بهطور مثال ساعات  1تا  )7و در ساعات پیک که بهای برق بیشتر است،
مصرفکننده پاسخگو به قیمت ،توان مصرفی خود را کاهش داده و باعث
کاهش توان تأمین نشده گردیده است .این موضوع ،از دیدگاه بهرهبردار
سیستم مفید است؛ زیرا پاسخگویی بار ،بخشی از توانی که ملزم به تأمین

 -4نتایج شبیهسازی
برای نمایش بهتر مقصود اصلی مقاله ،ابتدا اثر پاسخگویی بار در بهره
برداری سیستم (بدون در نظر گرفتن هاب انرژی) بررسی شده است و سپس
اثر حضور بار پاسخگو در یک هاب انرژی مطالعه شده است.
-1-4بررسی اثر بار پاسخگو(بدون در نظر گرفتن هاب انرژی)
در این بخش ،فرض شده تولید ومصرف سیستم در یک شین قرار دارد
و مطالعه برای یک دوره  24ساعته صورت گرفته است.

۲۲۳

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

با مقایسه شکل 4با شکل ،2مالحظه میشود؛ ساعات خاموشی و میزان
توان تأمین نشده در حضور هاب انرژی به میزان قابلتوجهی کاهش یافته
ّ
است .علت این امر وجود مبدل ( CHPتولید همزمان برق و حرارت)
است .در واقع ،این مبدل میتواند در ساعات پیک مصرف که توان
الکتریکی کافی در سیستم برای تأمین تقاضا وجود ندارد با دریافت گاز از
ورودی و تبدیل آن به برق ،از بروز خاموشی گسترده در سیستم جلوگیری
کند .البته ذخیره سازها هم در این موضوع نقش مؤثری دارند.

آن میباشد را حذف میکند و در نتیجه موجب خاموشی و خسارت کمتر
میشود .اما از دیدگاه مصرفکنندهای که کاهش قابل توجه مصرفش به
خاطر هزینه باالی برق است ممکن است چندان مطلوب نباشد.

در شکل ،5توان دریافتی هر حامل انرژی در ورودی هاب رسم شده
است .مالحظه میشود؛ گاز دریافتی از ورودی در ساعات  12تا  21افزایش
زیادی دارد که این موضوع بخاطر عملکرد بیشتر  CHPدر این ساعات می-
باشد و توضیحات قبلی را تصدیق مینماید .شایان ذکر است؛ مبدل ،CHP
عالوه تولید برق ،تولید حرارت نیز دارد ولی برای تمرکز بر بحث اصلی مقاله
(یعنی بارهای الکتریکی پاسخگو به قیمت) به تحلیل بارهای حرارتی
پرداخته نشده است.

شکل -3توان تأمین نشده در حضور  ٪۰۲بار پاسخگو (بدون در نظر گرفتن هاب)

در جدول ( ،)1خالصه نتایج حالت اول و دوم ،گردآوری شده است.
جدول :1

خالصه نتایج شبیهسازی حالت اول و دوم

حالت دوم:

حالت اول:

 %01بار کشسان

بدون بار کشسان

41309

41309

هزینه تأمین انرژی
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هزینه خسارت خاموشی

300409
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هزینه کل)($
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میزان انرژی تأمین نشده )(pu

مطابق جدول( ،)1در هر دو حالت ،میزان توان خریداری شده از
سیستم حداکثر ممکن است (لذا هزینه تأمین انرژی هر دو حالت یکسان
است) اما هنوز پاسخگوی تأمین تمام تقاضا نیست .کاهش در توان تأمین
ً
نشده و خسارت آن پس از حضور بار کشسان ،کامالمحسوس است .البته
ً
مقدار خاموشی در هر دو حالت نسبتا باالست که این به خاطر حجم زیاد
بار نسبت به حداکثر تولید در دسترس میباشد.

شکل  -5میزان بهینه انرژی ورودی هاب انرژی
 -4-2-4حالت چهارم %22 :از بار الکتریکی هاب کشسان باشد

برای بررسی این حالت ،تابع هدف پیشنهادی در رابطه ( )9مقاله،
شبیهسازی شده است .شکل ،6مقادیر ساعتی بار تأمین نشده ،بار کشسان
تأمین شده و حداکثر آن را در کنار کل بار سیستم نشان میدهد.

 -2-4بررسی هاب انرژی با در نظر گرفتن بار پاسخگو
در این بخش فرض شده تأمین توان مصرفکننده از طریق هاب انرژی
صورت میگیرد و به بررسی عملکرد هاب ،در دو حالت حضور و عدم
حضور بار پاسخگو پرداخته میشود.
 -3-2-4حالت سوم :تمام بار الکتریکی هاب غیر کشسان باشد
نتایج شبیهسازی این حالت در شکل 4دیده میشود.

شکل  -6بار کشسان و میزان توان تأمین نشده در حضور هاب انرژی
شکل  -4میزان انرژی تأمین نشده در حضور هاب انرژی (بدون بار پاسخگو)
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مالحظه میشود هز ینه کل بهرهبرداری (سطر چهارم) در حضور هاب
انرژی کاهش قابلتوجهی داشته است .چون در حضور بار کشسان ،بهره
بردار موظف به تأمین  %81بار است( ،البته بهره بردار تا حد امکان سعی
در تأمین  %21بار پاسخگو را نیز دارد) لذا انرژی تأمین شده در حالت
چهارم کمتر از حالت سوم است (سطر اول) .با مقایسه جدولهای 1و2
مالحظه میشود ،هزینه تأمین انرژی نسبت به حالت 1و 2افزایش داشته که
علت آن استفاده از گاز طبیعی در تولید برق از طریق  CHPبوده است.

مالحظه میشود ،در حضور هاب ،توان تأمین نشده به صفر میرسد و
همچنین بخش بیشتری از بار کشسان تأمین میشود (در مقایسه با شکل.)3
یکی از دالیل کاهش توان تأمین نشده ،حضور بار کشسان است.
دلیل تأمین بیشتر بار کشسان نیز میتواند بخاطر و یژگیهای مهم هاب
انرژی باشد .در واقع ،امکان استفاده از سایر حاملهای انرژی و همچنین
وجود ذخیرهساز بعنوان یک پشتیبان مناسب در تأمین توان ،باعث بهبود
شرایط بهره برداری میشود .بنابراین در چنین شرایطی ،بار پاسخگو مجبور
ّ
به کاهش قابل توجه مصرف به علت هزینه باالی برق نخواهد بود (بر
خالف حالت دوم)  .لذا مشاهده میشود بار پاسخگوی بیشتری در این
حالت تأمین شده است .بنابراین این شرایط ،عالوه بر بهره بردار ،رضایت
مشترکین را نیز به همراه دارد.

در شکل ،8میزان انرژی تأمین شده از کل انرژی مورد تقاضا در هر
چهار حالت ،نمایش داده شده است .با توجه به نتایج میتوان گفت؛ هاب
انرژی در حضور بار پاسخگو ،در تأمین انرژی مورد نیاز سیستم به طور
بسیار موثری عمل نموده است.

همانطور که گفته شد ،بهرهبرداری از هاب انرژی این فرصت را فراهم
میآورد تا با ذخیره انرژی در ساعاتی که مصرف کمتر و بهای برق ارزانتر
است ،بتوان از آن در ساعات پر باری که برق با بهای باالتری عرضه میشود
استفاده کرد .در شکل ،7میزان شارژ و تخلیه ذخیرهساز الکتریکی در یک
دورهی  24ساعته ارائه شده است .مالحظه میشود در ساعات ابتدایی روز،
ذخیرهساز در حال پر شدن است و با رسیدن به ساعات اوج مصرف
ذخیرهساز شروع به تخلیه انرژی مینماید.
شکل  -8درصد انرژی تأمین شده از کل بار در هر حالت

 -5نتیجهگیری
پاسخگویی بار از جمله مسائلی است که امروزه در شبکه قدرت
اهمیت باالیی پیدا کرده است .این مقاله به مدلسازی و تحلیل اثرات حضور
بار پاسخگو در یک سیستم چند حاملی انرژی (هاب انرژی) پرداخته
است .در این راستا ،اثرات حضور یا عدم حضور بار پاسخگو و هاب انرژی
در چهار حالت مورد بررسی قرار گرفته است.

شکل  -7تغییرات انرژی ذخیرهساز

طبق نتایج شبیه سازی ،پاسخگویی بار یا هاب انرژی هر کدام به
تنهایی ،قابلیت کاهش توان تأمین نشده سیستم و کاهش هزینهها را دارند.
ولی بهترین عملکرد در حضور هر دو عامل در کنار هم بدست میآید .در
واقع میتوان گفت؛ هاب انرژی در کنار بار پاسخگو میتواند به عنوان یک
ابزار قدرتمند در جهت کاهش خاموشی و هزینههای بهرهبرداری و همچنین
تأمین مناسبتر تقاضای مشترکین ،مطرح شود .این کارکرد عالوه بر مطلوبیت
از دیدگاه بهره بردار سیستم ،رضایت مصرف کنندگان را نیز در پی دارد.

جدول ( ،)2خالصه نتایج بدست آمده از شبیهسازی حالتهای سوم و
چهارم را نشان میدهد.
جدول :2

خالصه نتایج شبیهسازی حالت سوم و چهارم

حالت چهارم :هاب

حالت سوم :هاب انرژی
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در جدول ،3مشخصات ساعتی بار و قیمت برق و در جدول،4
مشخصات هاب انرژی مورد مطالعه گرد آوری شده است .قیمت گاز
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چکیده -در این مقاله مساله برنامهر یزی گسترش خطوط
انتقال( )TEPدر یک محیط تجدیدساختار یافته با درنظرگرفتن
کلیدزنی خطوط انتقال( )TSپیشنهاد شدهاست .از آنجا که کلیدزنی
خطوط انتقال پتانسیل باالیی در انعطافپذیر نمودن شبکه قدرت را
دارا میباشد ،پس الزم است که در برنامهر یزی توسعه خطوط انتقال
درنظر گرفته شود .برای ارزیابی تاثیرات کلیدزنی خطوط بروی برنامه-
ر یزی توسعه خطوط انتقال و همچنین سازوکارهای بازار برق ،یک
مدل برنامهر یزی خطی آمیخته با اعداد صحیح( )MILPدر بازار برق
رقابتی مبتنی بر حوضچه ارائه گردیدهاست .کلیدزنی خطوط میتواند
عملکرد مدل برنامهر یزی توسعه خطوط انتقال و همچنین
سازوکارهای بازار را بهبود ببخشد و همچنین باعث کاهش هزینههای
سرمایهگذاری گردد .برای نشاندادن کارایی این مدل ،روش
پیشنهادی بروی سیستم  2۴باسه  IEEEپیادهسازی شده است.
کلمات کلیدی– بازار برق ،برنامهر یزی خطی آمیخته با عدد
صحیح ،برنامهر یزی توسعه انتقال ،کلیدزنی خطوط انتقال
 -1مقدمه
کلیدزنی خطوط انتقال )TS( 1بعنوان ابزاری کارآمد درجهت رفع
اضافه بار خطوط] 1و ، [2حذف اضافه ولتاژهای شبکه] 3و ، [۴کمینه-
سازی تلفات] [۵و در سالهای اخیر برای کاهش هزینههای بهرهبرداری
] [۹-۶و برنامهریزی سیستم قدرت] [1۱میتواند به بهرهبردار مستقل
سیستم )ISO(2کمک شایانی کند .در مقایسه با روشهای کنترلی موجود
از قبیل برنامهریزی مجدد واحدها 3و بارزدایی TS ، 4میتواند منابع
اقتصادی زیادی را مهیا کند] .[3در]  [۴الگوریتمی برای  TSدرجهت رفع

اضافهبار خطوط و انحرافولتاژ ارائهگردیدهاست .در][۶مساله کلیدزنی
بهینه خطوط انتقال )OTS(5با مدل پخش بار  DCدرجهت کاهش هزینه
مطرح شدهاست که در آن  OTSبصورت برنامهریزی خطی آمیخته با اعداد
صحیح )MILP( 6فرمولبندی میشود و کاهش 2۵درصدی هزینههای
بهرهبرداری برای سیستم  111باسه  IEEEبهمراه دارد .در ]  [۷که مدلی
توسعهدادهشده از ] [۶میباشد ،اثرات تغییر توپولوژی شبکه بروی قیمت
گرهایی ،7پرداخت بار ،8درآمد تولید ،9هزینه تراکم10بکمک آنالیز
حساسیت بررسی گردیدهاست .معیار امنیت  N-1نیز در ]  [1در حل مساله
 OTSوارد شدهاست .در]  [۹مساله مشارکت واحدها  11واحدها همرا با
کلیدزنی خطوط و معیار امنیت  N-1ارائه گردیدهاست .مرجع [ ]1۱به
بررسی مساله کلیدزنی خطوط انتقال در برنامهریزی توسعه سیستم قدرت
میپردازد .از آنجا که TSیک مساله کوتاه مدت بهرهبرداری و برنامهریزی
یک مساله بلند میباشد ،در این مقاله این دو مساله بصورت جداگانه به
کمک تجزیه بندرز بطوری که در مساله اصلی هزینه سرمایهگذاری بهینه
میگردد و در زیرمسالهها امنیت و بهرهبرداری بهینه شامل  TSلحاظ می-
گردد ،حل میگردد .در [ OTS [11با پخش بار ACارائه میگردد که امکان
مطالعه بروی پارامترهایی چون تلفات  ،توان راکتیو و اندازه ولتاژ را امکانپذیر
کردهاست .در] [12معیار امنیت  N-1به آن وارد گردیدهاست .در [13و]1۴
12
مساله کلیدزنی خطوط در برنامهریزی امنیت محور مشارکت واحدها
( )SCUCبترتیب با پخشبارهای  DCو  ACبا درنظرگرفتن معیار امنیت
مطالعه گردیدهاست.همچنین مساله TSرا میتوان بعنوان ابزاری برای
مدیریت تراکم استفاده نمود] .[1۵در [ ]1۶کلیدزنی خطوط انتقال در
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مسالهی تسویهی بازار همزمان انرژی و رزرو و در] [1۷برای کاهش بار
قطعشده در مساله بارزدایی بکار رفتهاست.

Maximize
P

Ddh Ddh

مساله توسعهی سیستم قدرت ،دانش مشخصکردن زمان ،مکان ،سایز
و تعداد بهینه المانهای جدید به سیستم قدرت میباشد که در مورد مساله
برنامهریزی توسعه خطوط انتقال )TEP(13مشخصکنندهی زمان ،مکان
و تعداد خطوطی میباشد که باید در سیستم قدرت نصب گردد تا سیستم
بتواند از تامین تقاضا پشتیبانی کند[ .]11مساله  TEPاز منظر روشها،
محدودیتها و توابع هدف قابل بیان میباشد و همچنین از جنبههای
مختلفی از قبیل مدلسازی[ ،]21-1۹روش حل[ ،]2۵-22افق برنامه-
ریزی[ ،]2۶،2۷قابلیت اطمینان[ ،]21،21،2۹عدمقطیعتها[،]3۱،31
بازار برق[ ]3۵-32قابل بررسی میباشد.در[]23یک مدل خطی همراه با
مدل کردن تلفات در پخش بار  DCبرای حل مساله  TEPارائه شدهاست.
در[]3۴مسالهی  TEPدر یک بازار برق مبتنی برحوضچه مدل شدهاست.
در این مدل برای تقاضای مصرف آینده تعدادی سناریو ارائه گردیدهاست که
این سناریوها به بررسی مساله بهرهبرداری در برنامهریزی کمک فراوانی
خواهد کرد .در[]3۶یک مدل سه سطحی برای TEPفرمولبندی شدهاست
که که در پایینترین سطح تسویه بازار و در سطح میانی توسعه ظرفیت تولید
و در باالترین سطح توسعه ظرفیت انتقال انجام میگیرد .در[]3۷مساله
توسعهی سیستم با هدف کمینهسازی هزینههای برنامهریزی و بهرهبرداری
در افق برنامهریزی با محدودیتهای مسائل کوتاه مدت بهرهبرداری و
قابلیت اطمینان بلندمدت در یک سیستم مرکب قدرت ارائه گردیدهاست.
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در این مقاله با توجه به مدل  TEPارائه شده در []3۴که با کمک
سناریوسازی بار ،مسائل مربوط به بهرهبرداری قابل ادغام در آن میباشد،
استفاده گردیده است و تاثیرات کلیدزنی خطوط انتقال در زمینه سازوکار
بازار و هزینه سرمایهگذاری بررسی گردیده است.
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()۶
()۷

 -2مدلسازی مساله توسعه خطوط انتقال همراه با کلیدزنی خطوط
در این بخش ،مدل برنامهریزی توسعه خطوط انتقال با درنظر گرفتن
کلیدزنی خطوط انتقال ارائه میگردد .مدل پایه برنامهریزی توسعه خطوط
انتقال بر پایهی مدل ارائه شده در[ ]3۴میباشد که در بازار مبتنی بر
حوضچه میباشد ،ارائه گردیدهاست .این مدل شامل پیشنهادهای تولید و
سمت مصرف می باشد و در تابع هدف خود عالوه بر درنظرگرفتن هزینه
سرمایه گذاری انتقال ،رفاه اجتماعی نیز درنظر گرفته شده است .برای حل
مساله  TEPدر بازار با درنظر گرفتن کلیدزنی خطوط انتقال باید مساله
بهینهسازی زیر حل گردد.
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تابع هدف این مساله بهینهسازی در ( )1آمدهاست .جایی که جملهی
اول آن بیانگر رفاه اجتماعی 14و در جملهی دوم هزینه سرمایهگذاری آمده-
است 𝜎 .ضریب وزنی برای همسانسازی هزینههای بهرهبرداری و سرمایه-
گذاری میباشد .بخش اول در رفاه اجتماعی میزان هزینهای که مصرف-
کننده حاضر به پرداخت آن در بازار است ،را مشخص میکند .و بدین شکل
محاسبه میگردد که  ،میزان قیمت پیشنهادی خرید هر مصرفکننده
𝜔
 𝑃𝐷𝑑ℎضرب میکنیم.
(  ) 𝜆𝜔𝐷𝑑ℎرا در میزان توان مصرفی برندهشده در بازار
𝜔
 𝑃𝐷𝑑ℎبهترتیب ℎامین بلوک پیشنهادی قیمت خرید از طرف
که  𝜆𝜔𝐷𝑑ℎو
𝑑امین مصرفکننده ومیزان توان خریداری شده توسط ℎامین بلوک
پیشنهادی خرید از 𝑑امین مصرفکننده میباشد .بخش دوم رفاه اجتماعی
مربوط به حداقل درآمد تولیدکننده است که از ضرب میزان قیمت فروش هر
𝜔
𝑏𝑖𝐺𝑃 )
تولیدکننده( 𝑏𝑖𝐺𝜔𝜆 ) در میزان توان تولیدی برنده شده در بازار(
𝜔
𝑏𝑖𝐺𝑃 بترتیب 𝑏امین بلوک پیشنهادی قیمت
محاسبه میگردد .که 𝑏𝑖𝐺𝜔𝜆 و
فروش از 𝑖امین واحد تولیدی و میزان توان فروخته شده توسط 𝑏امین بلوک
پیشنهادی فروش از 𝑖امین واحد تولیدی میباشد .اختالف این دو جمله رفاه
اجتماعی را مشخص میکند .بهعلت خطیسازی منحنی تدوامی بار به
صورت پلهای ،برای محاسبهی میزان رفاه اجتماعی کل پلهها ،باید رفاه
اجتماعی این سطوح را با هم جمع کنیم.بنابرین نیاز به ضریبی است تا
میزان ساعاتی که هر کدام از سطوح در سال را پوشش میدهند را مشخص
کند .در اینجا این سطوح به صورت سناریو (𝜔) که از مجموعه 𝜔 𝛺
انتخاب میگردد و )𝜔(𝜋 وزن(تعداد ساعات) هر سناریو را مشخص می
کند ،آمدهاست .مجموعههای 𝐷𝛺 و𝐷𝑑 Υبه ترتیب نشاندهنده مجموعه
مصرفکنندگان و مجموعه بلوکهای پیشنهادی خرید 𝑑امین مصرفکننده
میباشد .و مجموعههای 𝐺𝛺 و 𝐺𝑖 Υبه ترتیب نشاندهنده مجموعه واحدهای
تولیدی و مجموعه بلوکهای پیشنهادی فروش 𝑖امین واحد تولیدی می-
باشد .در جملهی دوم تابع هدف ،هزینه سرمایهگذاری آمدهاست .جایی که
𝑘𝑟𝑠𝐶 هزینه نصب خط 𝑘ام از کریدور(𝑟  )𝑠,از باس𝑠 به باس𝑟 و 𝑘𝑟𝑠𝑍 یک
متغیر باینری(متغیر سرمایهگذاری) که در صورت وجود خط یا نصب خط
برابر با یک میباشد در غیراینصورت مقدار صفر را به خود میگیرد𝛺 𝐿 .
نشاندهندهی مجموعه کلیه خطوط شبکه اعم از خطوط موجود و کاندیدا
و  𝛺𝐿+بیانگر خطوط کاندیدا میباشد .محدودیت ( )2قید موازنه توان در
هر باس را بیان میکند .جایی که باس 𝑠 از مجموعه باسها 𝑁𝛺 انتخاب می-
گردد Ψ𝑠𝐺 .و 𝐷𝑠 Ψبه ترتیب نشاندهندهی مجموعه واحدهای تولیدی و
𝜔𝜆
مجموع بارها واقع در باس 𝑠 میباشند .دوگان محدودیت ( )2که با 𝑠
مشخص شده است نشاندهندهی قیمت گرهای در هر باس میباشد .معادله
𝜔
𝑘𝑟𝑠𝑃 ،
( )3توان تزریقی در هر باس را مشخص می کند .جایی که 𝜔𝑠𝑃 ،
𝜔
𝜔
𝑘𝑟𝑠𝑞 به ترتیب توان تزریقی در هرباس ،توان تزریقی به خط 𝑘ام از
𝑘𝑟𝑠𝑓 و
کریدور (𝑟  ،)𝑠,توان عبوری و تلفات خط 𝑘ام از کریدور (𝑟  )𝑠,را نشان

میدهد Ψ𝑠𝐿 .بیانگر مجموعه خطوطی است که به باس 𝑠 متصل شدهاند.

معادالت ( )۴و ( )۵به ترتیب نشاندهندهی توان عبوری و تلفات خط 𝑘ام
از کریدور (𝑟  )𝑠,میباشد 𝐺𝑠𝑟𝑘 ، 𝐵𝑠𝑟𝑘 .و متغیر 𝜔𝑠𝜃 به ترتیب نشاندهنده-
ی سوسپتانس و رسانایی خط 𝑘ام از کریدور (𝑟  )𝑠,و زاویه ولتاژ در
𝜔
𝑘𝑟𝑠𝑊 یک متغیر باینری(متغیر
باس𝑠 میباشد .در این معادالت متغیر
سوئیچینگ) میباشد که یک بودن آن نشاندهندهی حضور خط در شبکه و
صفر بودن آن نشان دهندهی خروج خط از شبکه می باشد که در هر سناریو
قابل تغییر می باشد .رابطه ( )۶بیانگر محدودیت توان عبوری شبکه است.
و در ( )۷و ( )1محدودیت های بلوکهای مصرف و تولید اعمال شدهاست
که درنتیجه منجر به محدودیت توان مصرفی بارها و توان تولیدی واحدهای
𝜔
𝜔
𝑏𝑖𝐺̅𝑃 به ترتیب بیشینه ظرفیت خط 𝑘ام از
 𝑃̅𝐷𝑑ℎو
تولیدی میگردد، 𝑃̅𝑠𝑟𝑘 .
کریدور (𝑟  )𝑠,و اندازهی بلوکهای پیشنهادی بار و تولید میباشد.
𝜔
𝑘𝑟𝑠𝑊 و
()11و( )۹بیانگر باینری بودن متغیرهای تصمیمگیری 𝑘𝑟𝑠𝑍 و
معادله ( )1۱نشاندهندهی یک بدون 𝑘𝑟𝑠𝑍 برای همه خطوط شبکه به جز
خطوط کاندیدا میباشد .حل این مسئله بصورت MINLPبسیار زمانبر و
با حجم محاسبات زیاد میباشد که با بزرگتر شدن شبکه ،حل این مسئله
بهینهسازی تقریبا غیرممکن میگردد .اما مسئلهی توسعه خطوط انتقال ارائه
شده در ( )1تا ( )11به آسانی به یک مسئله بهینهسازی خطی آمیخته با اعداد
صحیح ( )MILPتبدیل میشود .که این مسئله براحتی توسط نرمافزارهای
بهینهسازی موجود(… ) GAMS , AMPL,حل میگردد .در[ ]23به
تفصیل با توجه به شرایط نرمال سیستم یعنی رعایت محدودیت اختالف فاز
ولتاژ بین باسها درمورد خط سازی مساله  TEPو بخصوص خط سازی
تلفات بحث شدهاست .در فرمول ( )۴و ( )۵توابع غیرخطی مثلثاتی موجود
است که در ( )۴با توجه به کوچک بودن کمان تابع سینوس می توان کمان
را جایگزین آن کرد که همان پخش بار  DCمیباشد و در فرمول( )۵با
استفاده از بسط سری تیلور مرتبه دوم ) 𝜔𝑟𝜃  1 − cos(𝜃𝑠𝜔 −به تابع درجه
دوم  (𝜃𝜔𝑠 − 𝜃𝜔𝑟 )2تبدیل میشود و با تقریب خطی شامل معادالت (-)1۶
( )1۹و ( )3۱(-)21به راحتی هر قسمت تابع درجه دو به یک بلوک خطی
تبدیل میگردد که برای اطالعات بیشتر به [ ]23رجوع گردد .مسئله
 MILP-TEP&TSبه صورت کامل در ادامه آمدهاست .جایی که با توجه
به خطی سازی تلفات داریم:
Maximize
P

Ddh Ddh

()12

D
d

h

D

d

P

Gib Gib

G
i

b

G

) (

i

C Srk Z Srk
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1q
2 srk

()13

P
f
G Gib r ,k sL srk
i
P
,s N ,
Ddh
Dh D
s

Gb
s

i

Wsrk * P srk ,

()1۴

)

()1۵

,p

,n
sr

()1۶

L

,

(

sr

,

L

) Wsrk * P srk , ( s , r , k
c

(l ) (1 Wsrk )M ,

L

) (l

sr

srk

()11
()1۹

L

()2۴
()2۵



L

,
,

L

) P srk ,( s , r , k

L

) P srk ,( s , r , k

توضیحات الزم قبال ارائه گردیده است.فقط الزم به اشاره می باشد که در
𝜔
𝑘𝑟𝑠𝑊 پخش بار  DCبین دو باس با
معادله ( )1۵با یک شدن مقدار

 ,p

,

,

L

D

,h

d

,



q srk
q srk

) Z Srk ,( s , r , k

G

D

,b

i

L

/
L

L

G

توجه به اختالف فاز آنها اعمال میگردد و با صفر شدن آن فاز باسها هر

L



1

مقدار دلخواه را میتوانند اختیار کند و به اصطالح پخش بار با توجه به نبود
خط اعمال نمیگردد و این روال برای سایر معادالت نیر صادق می باشد.

𝑝𝜔,
𝑛𝜔,
𝑟𝑠𝜃 احتیاج
𝑟𝑠𝜃 و
برای خطی سازی تلفات به دو متغیر کمکی پیوسته

f srk

2

1

)𝑙( 𝜔
𝑟𝑠𝜃 به ترتیب نشاندهندهی متغیر
است که در [ ]31ارائه شده است.

f srk

2

استفادهشده در خطیسازی تلفات توان در کریدور (𝑟  ، )𝑠,جایی که 𝑙 از

Wsrk

0

P Ddh , d

P Ddh

0

P Gib ,i

PGib

0

) 1,( s , r , k

) {0,1},( s , r , k

Z

) {0,1},( s , r , k

srk

,

L

,

L

) 0,( s , r

انتخاب میگردد و نشاندهنده 𝑙امین بلوک اندازه زاویه ولتاژ بین دوباس
میباشد ∆𝜃𝑠𝑟 .و )𝑙( 𝑟𝑠𝛼 به ترتیب نشاندهندهی حد باالی بلوکهای
ولتاژ کریدور(𝑟  )𝑠,میباشد .ثابت  Mیک عدد مثبت با اندازه کافی بزرگ
میباشد .اطالعات بیشتر در مورد فرمولبندی برنامهریزی خطی آمیخته با
اعداد صحیح را در [ ]23،3۹،۴۱میتوان یافت.
 -3مطالعات موردی
در این قسمت ،مدل پیشنهادی برروی سیستم شناخته شده  2۴باس
 ]۴1[ IEEEپیادهسازی شده است .در ساختار بازار مبتنی بر حوضچه
درنظرگرفتهشده ،واحدهای تولیدی و بارها بهمنظور بیشینهکردن سود خود
پیشنهادهای فروش و خرید خود را ارائه میکنند .پس سمت تولید پیشنهادی
فروش خود را در بلوکهای تولیدی متفاوت و با قیمتهای افزایشی وسمت
مصرف نیز پیشنهادی خرید خود را در بلوکهای مصرفی مختلف و با

Wsrk

= 0,s : bus ref ,
) 0,( s , r

زیرمجموعه 𝐿𝛺 (مجموعه تعداد بلوکهای خطیسازی تلفات توان)

زاویه ولتاژ کریدور (𝑟  )𝑠,و شیب 𝑙 امین بلوک خطسازی تلفات زاویه

Z srk

()21
()2۹

گذاری آن خط به تابع هدف افزوده میگردد .در مورد سایر معادالت نیز

 s   r   sr   sr ,  s, r    ,   
 ,n

و 𝑘𝑟𝑠𝑍

𝜔
𝑘𝑟𝑠𝑊) متغیر 𝑘𝑟𝑠𝑍 مقدار یک را به خود میگیرد و هزینه سرمایه-
متغیر

0

 ,n

,p

𝜔
𝑘𝑟𝑠𝑊

که یکی از عوامل غیرخطی در مرحله قبل بود را از بین میبرد بدینصورت

l 1

()2۶
()2۷

L

فرمول تلفات میباشد .معادله( )22ضرب دو متغیر باینری

) (s , r , k

L



()22
()23

معادالت ()1۶و( )1۷نیز جایگزین معادله ( )۵گردیده است که بیانگر

 sr   sr    sr (l ), (s , r )   ,   

()2۱
()21

باینری (خط انتقال) در سایر متغیرهای سیستمی تشکیل میگردد.

که هر زمان نیاز به سویچینگ خطی بود که در شبکه وجود ندارد(یک شدن

g srk

l 1

1,..., L,

l

معادالت غیر خطی ()۶و( )۴میشوند که از حاصلضرب یک متغیر

0

q srk

,


) (s , r , k

q srk

sr

های()2و( )3شدهاست .معادالت خطی ( )1۴و( )1۵بترتیب جایگزین

(1 Wsrk )M

B srk

) (1 W srk )M ,( s , r , k

l

sr

تغییر در معادالت پخش بار میگردد .معادله( )13جایگزین محدودیت-

(1 Wsrk )M , s , r , k

2

()1۷

L

,

L

𝜔
𝑘𝑟𝑠𝑊 که مقادیر  ۱یا  1را به خود میگردد باعث
دراینجا متغیر باینری

Wsrk * P srk
,

f srk

()31

d

d

f srk

()3۱

1,..., L,

,l

L

) 0,( s , r

l

sr

s

,p
sr
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sr
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جدول:2اطالعات بازار سیستم  2۴باسه IEEE

قیمت کاهشی به بازار ارائه میکند .همانطور که قبال گفته شد برای توصیف
رفتار بار از سناریوهای مختلف که برگرفته از منحنی تدوامی بار است
استفاده شدهاست .چهار سناریو مختلف برای توصیف رفتار بار ارائه شده
است که در جدول ( )1آمده است.
-1-3

واحدهای تولیدی
باس

سیستم  ۴۲باسه IEEE

شکل  1ساختار شبکه سیستم  2۴باسه  IEEEرا به نمایش گذاشته-
است .سیستم  2۴باسه استاندارد  IEEEشامل  2۴باس و تعداد خطوط
نامزد برای اضافه شدن به شبکه  ۴1خط است که شامل  3۴خط موجود
بعالوه  ۷مسیر جدید بین باسها میباشد و امکان اضافه نمودن حداکثر ۴
خط در هر کریدور وجود دارد .اطالعات شبکه بصورت کامل در []۴2
آمدهاست .اطالعات ساختار بازار شامل  11واحد تولیدی و  1۷بار میباشد
و همچنین پیشنهادات تولید و سمت مصرف در آمده است .که هر ژنراتور
پیشنهاد فروش خود را به صورت ی پنج بلوک و در آن سمت هر بار پیشنهاد
خرید خود را در سه بلوک برابر با قیمتهای متفاوت ارائه میکند .اطالعات
بازار در جدول ( )2آمدهاست.

شکل :1شبکه  2۴باسه IEEE

جدول :1

سناریو برای سطوح مختلف بار

توان
نام
پیشنهادی

نام

بلوک

قیمت

1

G1

2۵۲

D1 1۵/۲،1۰/۰،22/۵،2۲/۳

۳۳/۲،۳۲/۴،۳۳/۰ ۲2

2

G2

2۵۲

D2 1۳/۲،1۲/۳،1۳/۵،22/۰

۴۴/2،۴1/۲،۳۳/۲ ۰۲

۳

-

-

D۳

2۲/۲،2۲/۰،1۰/2 ۴۰

۴

-

-

۳۳/۲،۳۲/۴،۳۳/۰ 12۵ D۴

۵

-

-

۴۴/2،۴1/۲،۳۳/۲ 1۰۰ D۵

۲

-

-

D۲

۳۳/۲،۳۲/۴،۳۳/۰ ۲2

۰

G۳

22۲

۴۴/2،۴1/۲،۳۳/۲ 1۰۰ D۰ 1۵/۲،1۰/۰،22/۵،2۲/۳

۰

-

-

2۲/۲،2۲/۰،1۰/2 1۰۰ D۰

۳

-

-

۳۳/۲،۳۲/۴،۳۳/۰ 12۵ D۳

1۲

-

-

۴۴/2،۴1/۲،۳۳/۲ 1۰۰ D1۲

11

-

-

-

12

-

-

-

1۳

G۴

1۲۲

۳۳/۲،۳۲/۴،۳۳/۰ ۲2 D11 1۵/۲،1۰/۰،22/۵،2۲/۳

1۴

G۵

1۲۲

۴۴/2،۴1/۲،۳۳/۲ ۰۲ D12 1۴/۲،1۰/۵،21/۲،2۲/۳

1۵

G۲

1۲۲

2۲/۲،2۲/۰،1۰/2 ۳1 D1۳ 1۲/۲،2۲/۲،2۴/۲،2۰/۲

1۲

G۰

1۲۲

۳۳/۲،۳۲/۴،۳۳/۰ 12۵ D1۴ 1۵/۲،1۰/۰،22/۵،2۲/۳

1۰

-

-

-

1۰

G۰

1۲۲

۴۴/2،۴1/۲،۳۳/۲ 1۴۰ D1۵ 1۳/۲،1۲/۳،1۳/۵،22/۰

1۳

-

-

۳۳/۲،۳۲/۴،۳۳/۰ ۲2 D1۲

2۲

-

-

۴۴/2،۴1/۲،۳۳/۲ 22۲ D1۰

21

G۳

1۲۲

سناریو

وزن

ضریب بار

2

0/7210

0/74

1

0/7124

0/58

G1۲ 22

7

0/2821

2/10

G11 2۳

7

0/0222

2/40

2۴

۲۳۱

قیمت

بارها

-

-

1۴/۲،1۰/۵،21/۲،2۲/۳

-

-

1۲۲

1۵/۲،1۰/۰،22/۵،2۲/۳

-

-

1۲۲

1۵/۲،1۰/۰،22/۵،2۲/۳

-

-

-

-

-
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با پیادهسازی مساله بهینهسازی ( )12( – )11بروی این سیستم ،هشت
خط در شش کریدور برای ساخت پیشنهاد میشوند که عبارتند از :دو خط
در کریدور ( ، )۵،1دو خط در کریدور ( ،)1۶،1۹یک خط در کریدور
( ، )1،1یک خط در کریدور ( ، )2،۴یک خط در کریدور ( )1۱،12و یک
خط در کریدور ( .)1۶،1۷مجموع هزینه سرمایهگذاری انجام شده در این
راستا برابر با  2۶2میلیون دالر میباشد.
جدول:3خطوط پیشنهادی و هزینه سرمایهگذاری

TEP

TEP&TS

خطوط پیشنهادی

هزینه سرمایهگذاری

n01-05=2,n11-14=1,n14-16=1

۳۳۰

n01-05=2,n01-08=1,n02-04=1

2۲2

n16-17=1,n17-22=1

n10-12=1,n16-17=1,n16-19=2

برای مقایسه نتایج حاصله از دو حالت برنامهریزی بدون و با
درنظرگرفتن کلیدزنی خطوط انتقال ،نتایج در جدول  3آمدهاست .برای
عدم درنظرگرفتن کلیدزنی خطوط کافیست فقط کافیست معادله( )22به
یک معادله تساوی تبدیل گردد ،بدین معنی که خطوط اضافه شده و
همچنین خطوط موجود در تمام سناریوها وجود داشته باشد .در جدول، 3
ستون دوم خطوط پیشنهادی جهت اضافه شدن به شبکه و ستون سوم هزینه
سرمایهگذاری به میلیون دالر آمدهاست .همانطور که مشاهده میشود ،با
توجه به انعطافپذیری که  TSبه بهرهبرداری سیستم میدهد ،در نتیجه این
بهرهبرداری در برنامهریزی تاثیر میگذارد و کاهش هزینه  ۷۶میلیون
دالری( 22.۴1درصدی) بهمراه دارد .در ادامه نتایج مربوط به بهرهبرداری
نیز برای درک بهتر تاثیرگذاری  TSآمدهاست .جدول ( )۴کلیدزنی در هر
سناریو از بار را نشان میدهد.
جدول:۴خطوط سوئیچ شده در هر سناریو
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سناریو

در جدول ۵میزان تولید ،مصرف و تلفات آمدهاست .همانطور که در
جدول میبینیم در مدل  TEP&TSتولید و مصرف بیشتری در بازار برنده-
شدهاند .این جدول نیز نشاندهندهی کمک قابل توجهی است که کلیدزنی
خطوط انتقال به تولیدکنندگان و مصرفکنندگان جهت شرکت در بازار
انجام میدهد .در ضمن نتایج بدستآمده نشان میدهد که  TSدر جهت
کاهش تلفات نیز گام برمیدارد .که با توجه به ترم درآمد تولیدکنندگان که
باید کمینه گردد تا رفاه اجتماعی بیشینه گردد و تلفات از تولید سرچشمه
می گیرد در نتیجه با کمینه سازی درآمد تولیدکنندگان  ،تلفات نیز کاهش
مییابد.
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در جدول  ۶بیشینه ،کمینه قیمتهای گرهای آمدهاست  .قیمت گرهای
در هر باس ،هزینهی مصرف یک مگاوات توان بیشتر در آن باس تعریف
میگردد که از سه جز قیمت توان تولیدی ،تراکم خطوط و تلفات تشکیل
میگردد .یکی از شاخصهای بهیود عملکرد بازار نزدیک بودن مقادیر
بیشینه و کمینه قیمتهای گرهای میباشد ،که به اصطالح قیمت یکنواخت
میگویند .که در این جدول میتوان برتری مدل پیشنهادی را مشاهده کرد.
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-تاثیر بسیار زیادی است که کلیدزنی خطوط انتقال در هر دو جنبه برنامه
 همچنین کلیدزنی.ریزی و سرمایه گذاری بروی سیستم قدرت دارا ست
 کلیدزنی.خطوط انتقال تاثیر زیادی بروی سازوکار بازار برق میگذارد
خطوط انتقال قابلیت انعطافپذیری شبکه انتقال را افزایش میدهد و
 با هدف مطلوب خویش به این نهادISO قابلیت بهینه کردن شبکه را از دید
 که هزینهISO  بعنوان یک اهرم کنترلی دردستTS  درنتیجه،میدهد
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جایابی بهینه منابع تولید پراکنده( )DGجهت کاهش

تلفات ،بهبود پروفیل ولتاژ با در نظر گرفتن وقوع حالت
جزیره ای توسط الگوریتم رقابت استعماری
2

1

محمد قیسوندی ،1غالمحسین شیسی

دانشجوی کارشناسی ارشد -گروه مهندسی برق -دانشکده مهندسی -دانشگاه رازی -کرمانشاه -ایران mo.ghaisvandi@gmail.com

2عضو هیئت علمی -گروه مهندسی برق -دانشکده مهندسی -دانشگاه رازی -کرمانشاه -ایران

چکیده -اتصال نیروگاه های تولید پراکنده به شبکه برق ،اثرات
مختلفی از جمله کاهش تلفات ،بهبود پروفیل ولتاژ و افزایش قابلیت
اطمینان شبکه را خواهند داشت .عدم جایابی مناسب این
نیروگاه ها در شبکه باعث افزایش تلفات و باال رفتن هزینه های تولید
و انتقال می شود .یکی دیگر از قیدهای مهم برای بکارگیری منابع
تولید پراکنده ،وقوع حالت جزیره ای است ،ز یرا زمانی که به هر
دلیلی در شبکه خطایی رخ داده و رله ها سیستم را از شین مرجع جدا
کنند ،سیستم دچار خاموشی کامل می شود ،در حالی که این منابع
توانایی تامین توان تعداد محدودی از مصرف کنندگان را دارند.
بنابراین الزم است با روش های بهینه سازی ،جایابی این نیروگاه ها را
در شبکه با در نظر گرفتن حالت جزیره ای انجام گیرد .بدین ترتیب که
محل نصب و ظرفیت آنها چنان تعیین شود که بیشتر ین کاهش
تلفات شبکه و حفظ پروفیل ولتاژ یکنواخت با در نظر گرفتن وقوع
حالت جزیره ای و قیود مسأله به وجود آید .در این مقاله پروفیل ولتاژ
و تلفات یک سیستم استاندارد  IEEEرا با در نظر گرفتن وقوع حالت
جزیره ای برای منابع تولید پراکنده آن و بدون در نظر گرفتن این شرط
مورد تحلیل قرار داده شده است.

توان منابع تولید پراکنده در کشورها و مراجع علمی مختلف ،متفاوت
هستند .اما وجه مشترک این تعریف ها ،تامین توان مورد نیاز در محل
مصرف و در سطح ولتاژی پایین(معموال کمتر از  22کیلو ولت) و یا در
حد ولتاژ مورد نیازمصرف کننده است] .[1بیشتر این تقاضا در سیستم
توزیع بوده و به دلیل دور بودن از منابع تولید نیرو ،سیستم توزیع همیشه با
چالش های ناپایداری ولتاژ و وجود تلفات زیاد رو برو بوده است ،از این
رو با اتصال منابع تولید پراکنده می توان کاهش تلفات] ،[2بهبود پروفیل
ولتاژ] ،[3افزایش قابلیت اطمینان سیستم] [4و نیز بهبود اعوجاج
هارمونیکی کلی ولتاژ( [3])THDرا در سیستم مشاهده کرد .این تاثیرات
کامال وابسته به مکان نصب منابع است و در صورت عدم جایابی مناسب،
ممکن است نتایج معکوس داشته و باعث افزایش هزینه ها نیز شود.
یکی دیگر از قیدهای مهم برای بکار گیری منابع تولید پراکنده ،حالت
جزیره ای است .زیرا زمانی که به هر دلیلی در شبکه خطایی رخ داده و
اجزاء حفاظتی سیستم را از شین مرجع جدا کنند ،سیستم دچار خاموشی
کامل می شود ،در حالی که منابع تولید پراکنده توانایی تامین توان تعداد
محدودی از مصرف کنندگان را دارند .بنابراین الزم است با روش های
بهینه سازی ،جایابی این نیروگاه ها در شبکه با در نظر گرفتن حالت
جزیره ای انجام گیرد .بدین ترتیب که محل نصب و ظرفیت آنها چنان
تعیین شود که بیشترین کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ شبکه با در نظر
گرفتن قیود مسأله به وجود آید.

کلمات کلیدی– جایابی بهینه ،تولید پراکنده ،کاهش تلفات،
حالت جزیره ای ،الگور یتم رقابت استعماری.
 -1مقدمه
افزایش جمعیت دنیا و توسعه تکنولوژی و اقتصاد ،باعث افزایش
تقاضا در مصرف الکتریسیته شده است .سرمایه گذاری و بهره برداری از
نیروگاه های جدید برای تامین انرژی ،اگر چه می تواند پاسخ گوی این
موضوع باشد ،اما احداث این نیروگاه ها نیاز به زمان زیاد ،مکانی گسترده
و هزینه هنگفتی دارد .امروزه با رشد و گسترش تکنولوژی و به منظور
پاسخ گویی به نیاز مصرف کنندگان در حداقل زمان ممکن و با هزینه ای
مناسب ،توسعه منابع تولید پراکنده به صورت جدی در دستور کار
دولت ها و طراحان صنعت برق قرار گرفته است .تعریف و محدوده تولید

© ،۱۳۹۴اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان
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روش ها و الگوریتم های متعددی برای بهینه سازی مکان و اندازه
منابع تولید پراکنده با معیار های مختلف انجام شده است .ازجمله این
روش ها می توان به الگوریتم ژنتیک] ،[5الگوریتم ازدحام ذرات]،[6
الگوریتم جستجو ممنوعه] ،[7الگوریتم موچگان] ،[8الگوریتم کلونی
زنبور عسل] [9اشاره کرد.
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در مقاله حاضر عالوه بر تعیین اندازه و مکان بهینه منابع تولد پراکنده
جهت بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات ،وقوع حالت جزیره ای نیز
توسط الگوریتم رقابت استعماری مورد بررسی قرار گرفته است.
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از معادالت زیر برای محاسبه تلفات سیستم استفاده می شود]:[11
()2

 -2انواع تولید پراکنده از نظر مدل توان

(

)

()4

که

این منابع فقط توانایی تولید توان اکتیو دارند .سلول های
خورشیدی( )Photovoltaicنمونه ای از این دسته هستند که برق جریان
مستقیم را از نور خورشید تولید می کنند .از معایب این منابع عدم تامین
توان راکتیو( ،) = 0تولید برق مستقیم( ، )DCتولید توان کم ،نیاز به
وسایل ذخیره ساز مثل باتری و هزینه تمام شده باالی آن می باشد .از
مزایایی آن تولید انرژی پاک و بدون آالینده و نصب آسان است.

و

به ترتیب توان راکتیو و اکتیو تزریقی به شبکه و

بین باس و باس و

مقاومت

و به ترتیب ولتاژ و زاویه باس ام است.

در واقع تلفات سیستم به صورت کلی از رابطه زیر بدست می آید.
()5

کل تلفات سیستم ،میزان توان مصرفی بار سیستم
که در آن
و کل توان تولید شده در سیستم می باشد.

نوع :2فقط توان راکتیو تامین می کنند

این منابع ،توان اکتیو تولید و توان راکتیو جذب می کنند .به عنوان
نمونه توربین های بادی در این دسته قرار می گیرند که از ژنراتورهای
القایی برای تولید توان استفاده می کنند .توان راکتیوی که در این منابع
مصرف می شود از طریق معادله زیر با توان اکتیو ارتباط دارد:

(

∑

()3

نوع :1فقط توان اکتیو تامین می کند

نوع :3توان اکتیو تولید و توان راکتیو مصرف می کند

∑

)

طبق تعریف تولید پراکنده در مرجع ] [12تولیدات پراکنده براساس
مدل توان به چهار دسته تقسیم می شوند که عبارتند از:

این منابع به عنوان تامین کننده توان راکتیو در نظر گرفته می شوند.
کندانسور سنکرون از این نوع هستند .کندانسور سنکرون ،ماشین
سنکرونی است که بدون بار و به منظور بهبود شرایط شبکه با کنترل
تحریک آن توان راکتیو تولید یا جذب می کند( .) = 0البته خازن های
جبران کننده نیز در این دسته قرار می گیرند ،با این تفاوت که کنترلی در
تزریق توان راکتیو وجود ندارد و میزان آن ثابت است.

معیار تلفات
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معیار ولتاژ

در مرجع ] [12معادله ای درجه دو ،جهت سنجش بهبود پروفیل
ولتاژ به صورت زیر معرفی کرده است:
()6
پروفیل ولتاژ ( )Voltage Profileباس ام است ،
شاخص
حداقل ولتاژ مجاز برابر با
ولتاژ نامی سیستم برابر  1پریونیت،
حداکثر ولتاژ مجاز سیستم برابر  1926است .با
 2995پریونیت و
نیز برابر 1
توجه به معادله باال اگر ولتاژ باس مورد نظر برابر  1شود،
)
) یا حداقل(
خواهد شد .اگر ولتاژ باس برابر ولتاژ حداکثر(
شود ،شاخص برابر صفر و در صورت خروج از محدوده مقداری منفی
خواهد شد.
میانگین شاخص،
می شود :

()1
نوع :4منابع تنظیم کننده ولتاژ باس

)(7

این منابع ضمن تامین توان اکتیو ،توان راکتیو را تولید یا مصرف
می کنند تا ولتاژ باس متصل به آن ثابت بماند .ژنراتورهای سنکرون از این
دسته هستند.

کل سیستم است که به صورت زیر تعریف
∑

رابطه ( )12برای سنجش میزان بهبود پروفیل ولتاژ در تابع هدف مورد
استفاده قرار خواهد گرفت.
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 -3بیان مسأله

تابع هدف

تابع برازندگی که مورد بررسی قرار گرفته ،کاهش تلفات و بهبود
پروفیل ولتاژ بوده و بر اساس موارد توضیح داده شده در باال ،می توان آن را
به صورت زیر در نظر گرفت:

در هر بهینه سازی ،در نظر گرفتن معیارهای مناسب جهت رسیدن به
جواب منطقی و درست از اهمیت بسیاری برخوردار است .از آنجا که
هدف این مقاله رسیدن به کمترین تلفات ممکن و بهبود پروفیل ولتاژ
می باشد ،از این رو در ادامه به معرفی معیارها پرداخته خواهد شد.

()8
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ضریب جریمه
کل تلفات سیستم و
در معادله باال
( )Penalty Factorاست که با توجه به تاثیر بیشتر یا کمتر پروفیل ولتاژ
در تابع هدف می توان آنرا تغییر داد .عالمت منفی جهت حداقل سازی،
در کل تابع هدف ضرب شده است.
 -4الگوریتم رقابت استعماری
این الگوریتم اولین با توسط اسماعیل آتش پز و کارلوکاس 1در سال
 2227معرفی شد] .[13این الگوریتم که از یک پدیده تاریخی-اجتماعی
الهام گرفته است ،مانند سایر روش های بهینه سازی تکاملی ،با تعدادی
جمعیت اولیه تصادفی شروع می شود .در این الگوریتم هر عنصر
جمعیت نماد یک کشور است .تعدادی از بهترین عناصر به منزله ی
استعمارگر 2انتخاب و باقیمانده جمعیت به منزله مستعمره 3در نظر گرفته
شده است .برای پیاده سازی این الگوریتم ،در ابتدا یک آرایه
ُبعدی از متغییرهای مسأله در نظر گرفته و به صورت زیر تعریف
می شود.

شکل :1نحوه حرکت مستعمرات به سمت امپراطوری ها(سیاست
جذب)

پارامتر های  θاعدادی تصادفی و فاصله بین مستعمره و
استعمارگر بوده که به صورت زیر نمایش داده می شود:
()12
()13
در رابطه باال و اعدادی اختیار و تعیین کننده محدوده جستجو در
اطراف امپراطوری می باشد .اگر درحین حرکت به سمت امپراطوری،
مستعمره به موقعیت بهتری برسد جای این دو عوض خواهد شد .به
عبارت دیگر کشور مستعمره ،امپراطوری و تمام مستعمره ها ی آن را به
سلطه در خواهدآورد.

()9
به ازای متغییرهای
مقدار تابع هدف با ارزیابی تابع
) بدست می آید ،بنابراین داریم:
(
()12

بر اساس رقابت استعماری ،هر امپراطوری که نتواند بر قدرت خود
بیفزاید و قدرت رقابت خود را از دست دهد ،حذف خواهد شد .این
حذف شدن به صورت تدریجی اتفاق می افتد .بدین ترتیب که امپراطوری
ضعیف تر به تدرج ضعیف ترین مستعمره های خود را در این رقابت از
دست می دهد تا زمانی که تنها خود امپراطور باقی بماند .در این موقع
خود امپراطوری به عنوان یک مستعمره به مستعمرات دیگر امپراطوری ها
اضافه می شود.

کشور اولیه به صورت تصادفی
برای شروع الگوریتم ،تعداد
تا از بهترین اعضای این جمعیت(کشورهای
ایجاد می شود .تعداد
دارای کمترین مقدار تابع هدف) به عنوان استعمارگر و بقیه آنها ( ) به
عنوان مستعمره در نظر گرفته می شوند .برای تقسیم مستعمره ها بین
امپراطوری ها ،به هر امپراطوری تعدادی کشور متناسب با قدرت آنها
تعلق می گیرد .این عمل توسط رابطه زیر انجام می شود:
()11

}|

θ

|{

∑

تعداد اولیه کشورهای مستعمره تحت سلطه
در این رابطه
تعداد تمام کشورهای مستعمره می باشد.
امپراطور ام و
دو رکن اساسی این الگوریتم ،سیاست جذب و رقابت استعماری
می باشد .براساس سیاست جذب ،امپراطوری ها سعی در به سلطه
کشیدن مستعمره ها با تغییر فرهنگ و زبان آنها دارند .این سیاست منجر به
گرایش و حرکت مستعمره ها به سمت امپراطوری ها می شود (شکل .)1

شکل :2نحوه رقابت استعماری

برای مدل سازی این رقابت ،ابتدا باید احتمال تصاحب مستعمرات
توسط هر امپراطوری ،با در نظر گرفتن هزینه کل امپراطوری به صورت زیر
محاسبه شود :

Caro Lucas 1

()14

imperialist 2
colony 3
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هزینه
هزینه کل امپراطوری ام و
در این رابطه
کل نرمالیزه شده آن می باشد .حال با داشتن هزینه کل نرمالیزه شده،
احتمال تصاحب مستعمره توسط هر امپراطوری به صورت زیر بدست
می آید:
()15

|

جدول  :1مشخصات منابع تولید پراکنده
ظرفیت
حداکثر

ظرفیت
حداکثر
Mvar

Mw

|

∑

باید توجه داشت که مستعمره مذکور توسط قوی ترین امپراطوری
تصاحب نخواهد شد ،بلکه امپراطوری های قوی تر احتمال تصاحب
بیشتری دارند .این کار توسط چرخ رولت 4امکان پذیر است.

ظرفیت
حداقل
Mvar

اندازه ولتاژ

نماد

نوع

42

52

-42

19243

4

2

42

-42

1921

2

2

42

-12

1921

2

2

24

-6

19282

2

2

24

-6

19271

2

2

19

_

_

2

2

493

_

_

2
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سیستم مورد مطالعه

سیستم مورد مطالعه ،سیستم  32باسه استاندارد  IEEEاست .شین
مرجع ،شین شماره  1با ولتاژ  1926پریونیت و زاویه صفر می باشد.

شکل :4نمای تک خطی سیستم 30باسه IEEE

 -6نتایج و بحث
سیستم مورد نظر با  7متغییر موجود در مسأله ،در نرم افزار
متلب( )MATLAB 2012bبرنامه نویسی شده و به وسیله پخش بار
نیوتن_ رافسون مورد تحلیل قرار گرفته است.

شکل :3فلوچارت الگور یتم استعماری

 -5محدودیت و مشخصات سیستم

تعداد تمام حالت های ممکن جایابی طبق قوانین احتمال برابر:

مشخصات منابع تولید پراکنده مورد استفاده درسیستم که مطابق با
استاندارد  IEEEانتخاب شده ،به صورت زیر می باشد:

()16
همانطور که مشاهده می شود ،عدد بدست آمده بسیار بزرگ بوده و در
عمل محاسبه آن برای بدست آوردن بهینه ترین حالت  ،غیر ممکن یا
بسیار زمان بر است .در اجرای الگوریتم تعداد جمعیت اولیه  ،122تعداد
امپراطوری  12و تعداد تکرارها برابر  152است.

Roulette wheel 4
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در جدول زیر نتایج بدست آمده از  4حالت مورد مطالعه نمایش داده
شده است .حالت اول زمانی که هیچ تولید کننده یا جبران کننده در
سیستم نیست ،حالت دوم مکان هایی که طبق استاندارد  IEEEمکان
گذاری شده اند،حالت سوم مکان یابی توسط الگوریتم استعماری بدون
در نظر گرفتن وقوع حالت جزیره ای و حالت چهارم مکان یابی توسط
)
الگوریتم استعماری با در نظر گرفتن وقوع حالت جزیره ای(
است .در نهایت نمودار های بهبود پروفیل ولتاژ ،کاهش تلفات و
همگرایی الگوریتم در هر چهار حالت ذکر شده نمایش داده خواهد شد.
جدول  2نتایج بدست آمده در هریک از حاالت را نشان می دهد که
در آن پروفیل ولتاژ بهبود پیدا کرده و ولتاژ هیچ یک از باس ها از محدوده
تعیین شده عبور نکرده است.
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جدول  3میزان توان تولیدی هر یک از منابع تولید پراکنده را پس از
اجرای هر یک از حالت ها نشان داده ،که از میزان در نظر گرفته شده برای
آنها تجاوز نکرده اند .در جدول باال می توان از تولید توان کندانسور 4در
حالت الگوریتم استعماری بدون در نظر گرفتن حالت جزیره ای به دلیل
میزان کم توان تولیدی ،صرف نظر و آن را حذف کرد.
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منبع

جدول ،4میزان تلفات سیستم و مکان تولیدهای پراکنده را نشان می دهد.
برای مقایسه ،این مقادیر در شکل  5بصورت نمودار نشان داده شده
است .تلفات در حالت بدون منابع تولید پراکنده بسیار زیاد بوده ،ولی در
سه حالت دیگر به یکدیگر نزدیک هستند و در حالت الگوریتم رقابت
استعماری بدون در نظر گرفتن حالت جزیره ای،کمترین مقدار تلفات
بدست می آید .اگر چه میزان تلفات با در نظر گرفتن وقوع حالت
جزیره ای  478کیلو وات بیشتر از الگوریتم رقابت استعماری است ،اما
هنگام وقوع خطا در سیستم ژنراتور سنکرون ،توانایی تامین بار باس شماره
 7را دارد .در استاندارد  IEEEحالت جزیره رخ می دهد اما تلفات آن
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مگاوات بیشتر از حالت الگوریتم استعماری با در نظر گرفتن29781
 بامقایسه میزان توان تامین شده درهنگام جزیره.حالت جزیره ای می باشد
 تامینIEEE  ژنراتور سنکرون بار بزرگتری را نسبت به استاندارد،بودن
.می کند
 نتایج حاصل از اجرای الگور یتم:4جدول
( مکان
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در این مقاله با اجرای الگوریتم رقابت استعماری و اعمال شرایط
 عالوه بر کاهش تلفات و بهبود پروفیل،خاص بر اجرای این الگوریتم
، در نتایج بدست آمده. وقوع حالت جزیره ای نیز تضمین شده است،ولتاژ
 درصد ظرفیت خود به57 منبع تولید پراکنده در هنگام جزیره بودن با
 در حالی که این میزان در استاندارد،مصرف کننده توان تحویل می دهد
 این موضوع اهمیت در نظر گرفتن تمام. درصد می باشد54 ، IEEE
.شرایط حاکم بر بدست آوردن مکان بهینه را نشان می دهد
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میزان ولتاژ هر یک از باس ها را بر حسب پریونیت نشان، 6 شکل
 پروفیل ولتاژ در حالت بدون تولید پراکنده از میزان استاندارد.می دهد
 در سه حالت دیگر،عبور کرده و باعث کاهش شدید ولتاژ می شود
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در اﯾ '1( 9روش ,ﯾ ا ردﯾ ان ا!   Nد 7د.
اﯾ 9روش .در ا?  ژاره را از ان ا!   DJره  *!
@/ Eﯾ .ه 9 G/روش  Nد ا  ژاره و
ره  *! را از %ت ا!  =Sط و ا*%رره Lن  9
 .ا ' د? Lوردن اﯾ  9ه )' ا اد ' A  (7 %
 ,ه  3از  .ه *  6از روا kار و -. 6,
ا6xت ا!%ده 7د! .ﯾ' 67 vز ،اﯾ روش  Nد را در
@ E Jد% P .ت  = ' '67ن ده.
% -٢ه Nﯾ' روش  Nد
در روش  Nد ' 'GL ،دو  !*  9 7رد  ' 1Sرا '
ﯾﯾ #و"/ -ﯾ ،ار6ط  6 ' .رت ! ،ه = kا!(ل و
ﯾ ه ا*%رر ،ﯾ Fار6ط در 7 '!D3 Uدo ' .ر  ،ه
3ه از (و?ه ,د در ل ار ار6ط "ف7 UدL ،ن
ار6ط% .D ،ت ا!  =اه د .در   Rاﯾ" 9رت ،دارا %ت
ا!  ا? .از اﯾ 9رو ،ا  3اد ار6طه ه  *! /را   NLو  اد
ار6طه دارا %ت ا!  Lن را  / E@ NLLﯾ #L ،ه ان
N LL ≤ N L :?7
ا روش  Nد ا ردﯾ ان ا!   ز '  *! /دارد '
 /ار6طه Lن % .Dت ا!   .7از اﯾ 9رو ا!ا در زﯾ@:
 ،١-٢روش  Kا 6ﯾ !*  -رد  /!*  ' ' 1Sون
%ت ا!  ﯾ7 sد _ .در زﯾ@  ' ،٢-٢ :ﯾ 4ﯾ_
Bورت ان ا7ره 7د:@ .ه  ٣و O ' A  gه  '6O
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ژاره از ان ا!   DJره و  ژاره و ره از %ت
ا!  ار6طه  *!  ا!%ده از و ﯾ3lه ﯾ_ Bورت ان
Lن ا=!Jص دار.
-١-٢

)(٢

ﯾ  رد    ون ت ا

رو ' 7ا  4دن  *! رد  ' 1Sدر اﯾ'1( 9
ا!%ده 7ه ا? ،روش ارا7 'Wه در  .7 [١j] C,در اﯾ9
ار6ط دارا %ت ا!  ' "رت ﯾ Fر  رو
روش% ،ت ا!  ه
ِ
ﯾ -(!* <D 9 7 Fل 7د .اﯾ 9 7 9از oﯾ Pدو ار6ط <D
' 9 7ه L 9 Doن ار6ط !3 -Jدد .وا< sا? ' 6 ?,ر
ان ا!  در ار6ط  K  <Dاز  ?/ 9 7ارل Lن ار6ط ،از
oف اﯾo ' 9 7 9ف  <D 9 7ا? ' (ار Lن ا ان ا! 
 ?/ارل Lن ار6ط  .7ه6 ?, ،9 G/ر ان ا!  در
ار6ط  ?/ 9 7 ' ! <DدرﯾL ?Dن ار6ط ،از oف 9 7
o ' <Dف اﯾ 9 7 9ا? ' (ار Lن ا (ار ان ا!  ?/
ار6ط دارا
درﯾL ?Dن ار6ط در 7 '!D3 Uد6 ' .رت دﯾ ،#ه
ِ
ار6ط % .Dت ا!  ,ﯾA#ﯾ7 9د .ﯾ ارo6
%ت ا!   دو
ِ
'  -Hان ا!   ?/ارل Lن ا? و  9 7اﯾ ?/ 9را ' ﯾ9 7 F
 <Dو" . -دﯾ #ار ' o6ان ا!   ?/درﯾL ?Dن را از
=د 6ر ده و Lن  <D 9 7را '  9 7اﯾ . -J! ?/ 9
اﯾ ' /!*  ،-/ 9د? Lﯾ '  NL+NLLار6ط دارد و ه | ﯾ Fاز
اﯾ 9ار6طه  % Aت ا!  ار .ه ،9 G/ا !*  3ا" 9 7 NB
دا= 9 7 NB+NLL -"H !*  ،7 '!7اه دا.?7
-٢-٢

 ?/ارل ﯾ از ار6طه دارا %ت ا! ِ  *! ا" ا?،
~1ا =!ر ﯾ_ " ' Aرت زﯾ ا?:

ﯾ!"#$ %د  ﯾ ورت ان

.م   در روش  Nد -  ،ﯾ_ Bورت ان ا
 *! ِ ون %ت ا! ِ  ?, ' ',  -"Hان ا!  6ر از
ار6طه Lن  .7اﯾ 9ﯾ_ '  -7زﯾ  ﯾ7 4د:
for i ≠ j and Pij > 0
for i ≠ j and Pij < 0

)(١
for i = j

0

 Pij

[A]ij = 
 N B + N LL
Pik + PLi

 k =1 , k ≠i
 Pik >0

∑

اﯾ 9را 'Sن ده ' ا ?, 3ان ا!  6ر از ار6ط
ُ
ُ
  9دو  i 9 7و  ، jاز  j 9 7 ?/ام '  i 9 7 ?/ام #L ،7ه
ُ
ُ
 Jوا C.در  i Sام و !ن  jام ﯾ_  Aا  %اﯾ 9ان ا! 
 .7ه J ،9 G/وا C.در  S.ا" اﯾ 9ﯾ_ ا /Bع
انه ا!   ه 7ه از H .7 'o 9 7ل ' ',  ،اﯾ'
/Bع انه ا!   ه 7ه از ه  <D 9 7ا ان ا! 

A2 
′′ 
PSS

A
A= 1
 A3

' در Lن′′ ،
 PSSﯾ_  ' 7  ُ NLL S.ان ا! 
 ?/ارل ار6طه دارا %ت ا! ِ  *! ا" " ،وا C.در
دراﯾ'ه رو  S.ا" Lن را   -ده .از اﯾ 9رو ،اﯾ 9ﯾ_،
 س~Nﯾ =اه د .ﯾ_ه  A2 ،A1و K  ' A  A3
 NB×NLL ،NB×NBو  NLL×NBه*!.

iزم ' ذ ا?    ' ',ﯾ 4ﯾ_  Aان  ?xد '
' اﯾ 9ﯾ_  ،س~Nﯾ ~1 .7ا ان :?7
)(٣


( A′)−1
− A1−1 A2 ( A′′)−1 
A −1 = 

−1
−
1
( A′′)−1 
− ( A′′) A3 A1

' در Lن،
)(g

 A′ = A − A (P ′′ )−1 A
1
2 SS
3

−
1
′′ − A3 A1 A2
 A′′ = PSS

% E J@-٣ت ا!  ' ژاره
ُ
ا اﯾU 9ر ،ا!ا Dض   ان ا!   k 9 7  1ام ،در
ُ
 k Sام دار ) ، PG  ُ (NB+NLLوا7 C.د#L ،ه   ' ',اﯾ'
ژار  رو ه | ﯾ Fاز 9 7ه  <Dو,د ارد!= PG ،ر
'  -7زﯾ =اه دا:?7
)(j

 PG′ 
PG = 

0 N LL ×1 

' در Lن( ،ار ان ا!    1ژاره  *! ا"" ،
 S NBدار  PG′را   -دادها و  ، 0 N LL ×1دار " ُ NLL %
.7
ُ
ه ،9 G/ا J 3وا C.در  k Sام دار )، PL  ُ (NB+NLL
ُ
ا (ار ان ا!   DJر ! k 9 7 ' -Jام #L ،7ه  ',
'  ﯾ 4ﯾ_  Aان :?7
)(h

AT E = PL

'  iﯾ_  #  Tاده ﯾ Fﯾ_ و  Eﯾ Fدار واH
) .7  ُ (NB+NLLرا (h) 'Sدر   ?( (Hن دارد ' /Bع
ُ
" وا C.در !ن  kام ﯾ_  Aا (ار ان ا!   DJر
ُ
! k 9 7 ' -Jام  .7ﯾ = oن د ا( 3ار ان ا! 
 DJره  *! ا" S NB " ،دار  PL′و (ار %ت
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ا!  ار6طه Lن S NLL " ،دار  PL′′را   -ده#L ،ه
دار != PLر ' "رت زﯾ =اه دا:?7
 P′ 
PL =  L 
 PL′′ 

)(٧

Hل ا 3ﯾ*  S.را ' " وا C.در دراﯾ'ه رو S.
ا" Lن را '%1ه دار  -  PGدادها  ) / diag (PGﯾ:
ده #L ،ه   ' ',را (h) 'Sان ' د? Lورد:
)(٨

PL

Hل   ' ',راD 'Sق ان ' د? Lورد:
)(١j

_ > 'Gﯾ_ه  D3 ،D2 ،D1و  -7 ' D4زﯾ  ﯾ4
:7

)(١h

PG = diag (PG )E = diag (PG ) AT

اBم ا 3ﯾ_ه  G1و  -7 ' G2زﯾ  ﯾ:7 4
)(٩

را (١j) 'Sرا ان ' "رت زﯾ زﯾ* د:

] [


T −1
)G1 = diag (PG′ )( A′

−1
G = − diag (P ′ ) AT −1 AT ( A′′)T
1
3
G
 2

]

[

)(١٧

) (

)(١٠

G2   PL′ 

0 N LL × N LL   PL′′ 

ﯾ K  9را'Sا را ' @ Eزد >'  Aا از ان ا! 
ُ
ُ
 DJر وا C.در  j 9 7ام  *! ا"  kژار وا C.در  i 9 7ام
Lن 7 9 Mد ان '  -7زﯾ :?7
)(١١

for i, j = 1, 2, ..., N B

)(١٢

i = 1, 2, ..., N B
for 
 j = 1, 2, ..., N LL

PGi → Loss j = [G2 ]ij [PL′′ ] j

% E J@-gت ا!  ' ره
ا اﯾU 9ر ،ﯾ را'Sا  ن ان ا!   DJره <D
 *! )   ( PL′′ان ا!   DJره واL  .ن )  N ( PL′ا د .از
اﯾ 9رو ،اD 3ض 7د ' اﯾ 9را" ' 'Sرت زﯾ :7
)(١٣

PL′′ = FPL′

ال اﯾ= 9اه د ' ﯾ_  ' '#> Fد? Lﯾ؟ ' Uر
 ' TNاﯾ ،:N 9ا!ا ﯾ  ',دا/B ' ?7ع " وا C.در
ُ
 k Sام ﯾ_  Aا (ار ان ا!    1ژار !k 9 7 ' -J
ُ
ام  .7اﯾ 9و ﯾ 3lﯾ_  Aرا ان ' "رت زﯾ  ن د:
)(١g

)(١٨

AE = PG

D3G1

)

−1

(

F = I N LL − D3G2

' در Lن I N LL ،ﯾ_ ه  ُ NLL /ا? .ﯾ K  9
ره  *! ا" از %ت ا!  ار6طه Lن  ،ا!%ده از را 'Sزﯾ
:7 '6O -.
i = 1, 2, ..., N B
)(١٩
for 
 j = 1, 2, ..., N LL

PGi → Load j = [G1 ]ij [PL′ ] j

ه  ،9 G/ه ژار  *! ا" از %ت ا!  ه ار6ط Lن
را ' ا  Lن ژار از ان ا!   DJر L  ! <Dن
ار6ط در  *! ,ﯾ  7ان  ا!%ده از را 'Sزﯾ   9د:

D2   PG′ 


D4  0 N LL ×1 

 PL′   D1
 P ′′  =  D
 L  3

اBم  ,ﯾ~#ار را (١٠) 'Sدر را (١٧) 'Sان درﯾ:' ?D

#Lه را (٨) 'Sرا ان ' "رت زﯾ زﯾ* د:
 PG′   G1

=
0 N LL ×1  0 N LL × N B

) D = diag (P′ )( A′
L
 1
−1
−1
) D2 = −diag (PL′ )A1 A2 ( A′′

−1
−1
 D3 = − diag (PL′′ )( A′′) A3 A1

 D4 = diag (PL′′ )( A′′)−1
−1

) (

−1

PL = diag (PL )E = diag (PL )A −1 PG

PLoadi ← Loss j = [F ] ji [PL′ ]i

-jرو /روش  Nد
 ١ -7رو اBم @% E Jت ا!   ا!%ده از روش
 Nد را ن ده ' ',  .اﯾ -7 9ان هه د '
ا  Nدهز روش  Nد  رو ه '67ا ،ا!ا ﯾ  :@Nر
!وب ا Lن  '67ا,ا 7د ' 'GL .در  ن !ﯾ -"H vاز ا,ا
 :@Nر  ?,ردﯾ ان ا!  در ه '67ا از اه"= ? /
=ردار ا?A  ،ان انه ا!    1و  DJدر ه ﯾ Fاز
9 7ه و (ار انه ا!   ?/ارل ?/ ،درﯾ ?Dو %ت ه
ﯾ Fاز ار6طه Lن  _N .7 '67از د!  ' دو ' /B
ا ]oت ~ر  ،د6ل دن ادا' اﯾ 9رو ،/ان 
ژاره  '67رد  ' 1Sاز ان ا!   DJره Lن را '6O
د .ه ،9 G/ان  ژاره و ره اﯾ '67 9از %ت ا! 
ار6طه Lن را ' د? Lورد.
 N-hدهز روش  Nد
در اﯾU ' ،:@ 9ر Lزﯾ :روش  Nد ،اﯾ 9روش  رو
ِ ' 7 h '/ '67ا /ل و !ﯾ -"H vاز Lن ارا= 'Wاه .7
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ا ]oت رد  ز ا @% E Jت ا!  در h '/ '67
 ' ' 7ه/اه  S=F /اﯾ '67 9در  ٢ -7ارا7 'Wه ا? ]،h
 .[١٧در اﯾ NL=٧ ،NB=h ،'67 9و ~1 .7 NLL=jا '67
74ه Lن  O < ' ',ت ارا7 'Wه در @ ،١-٢ :دارا ١١
 9 7و  ١٢ار6ط =اه د .در  S=F /اﯾ '67 9ون %ت
' در  -. ٣ -7هه /7 ،7ره 9 7ه   <Dداﯾه
=7 E@ 9 >kها.
,اول ! ،٣  ١ﯾ -"H vاز ر  3رو /روش  Nد
ا اﯾ '67 9را ن ده, .ول  ١در 3ه  ژاره اﯾ9
 '67از ان ا!   DJره Lن , .7اول  ٢و K  ' A  ٣
 ژاره و ره اﯾ '67 9از %ت ا!  ار6طه Lن را در =د

" "O% 4" W !" ?,@  K:٣ Aه

 ,دادها.
در ,ول  ١ان هه د '  ا!%ده از روش  Nد،
/Bع  ه ? Lه ا ژاره اﯾ '67 9از ان ا! 
ً
 DJه ر Lن  (ار ان ا!  L DJن ر د ( .ا ا?.
ه, ' ',  9 G/اول  ٢و /B ،٣ع  ه ? Lه ا
ً
ژاره و ره اﯾ '67 9از %ت ا!  ه ار6ط Lن د* ( .و
(ار %ت ا!  Lن ار6ط . .7ار اﯾ 9اه =د "?O
روش  Nد % E J@ ?,ت ا!  را ن ده.
,ول :١

) 3ژاره از ان ا  -8ره )(MW

/7ره  9 7ر  ژار   ١ 9 7ژار /B ٢ 9 7ع
٣

٣٩/j٨

١j/g٢

jj

j

٠/h٩

٢٩/٣١

٣٠

h

j٠

٠

j٠

/Bع

٩٠/٢٧

gg/٧٣

١٣j

,ول :٢

" :١ Aرو  Kروش  3452د ا = $% >8ت ا

) 3ژاره از  $%ت ا ار! طه )(MW

 9 7ا!ا  9 7ا!  ژار   ١ 9 7ژار /B ٢ 9 7ع

" 4" W !" ?,@  K:٢ A

١

g

٢/j٣

٠

٢/j٣

١

h

٢/٨g

٠

٢/٨g

٢

٣

٠

١/٧٧

١/٧٧

٢

j

٠

٣/j

٣/j

g

h

٠/١

٠

٠/١

j/g٧

j/٢٧

١٠/٧g

/Bع
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چکیده -در این مقاله یک ساختار جدید بر پایه ترکیبی از اینورتر
چندسطحی جدید و یک مبدل منبع امپدانسی ارائه شده است،
بطور یکه ساختار پیشنهادی متشکل از یک شبکه امپدانسی و یک
منبع ولتاژ  DCبوده که منجر به کاهش وزن و حجم مدار نسبت
سایر ساختارهای مشابه شده است .در این ساختار ولتاژ خروجی با
استفاده از خاصیت اتصال کوتاه شبکه امپدانسی بصورت
انعطاف پذیری قابلیت کنترل شدن را داشته این در حالی است که در
مقابل اتصال کوتاه از قابلیت اطمینان باالتری نیز بر خوردار خواهد
بود .از طرف دیگر ساختار ارائه شده ساختار جامعی است که به
راحتی قابل توسعه به تعداد سطوح ولتاژ دلخواه بوده که دارای
مزایایی از جمله کاهش اعوجاج هارمونیک کل را دارد .ساختار
پیشنهادی در محیط  MATLAB/SIMULINKشبیه سازی و
نتایج آن ارائه خواهد شد.

است که از میان آنها اینورترهای چند سطحی با دیودهای برشگر،
اینورترهای چند سطحی با خازن های معلق و اینورترهای چند سطحی با
پل  Hجزء ساختارهای پایه محسوب میشوند ] [4-6هرچند که
ساختارهای متنوع دیگری نیز معرفی شدهاند ].[7,8
اینورتر چند سطحی پل  Hآبشاری ) (Cascaded H-Bridgeبه
دلیل عناصر الکترونیک قدرت کمتر یکی از ساختارهای کانورتری
محبوب در مقایسه با ساختارهای کالسیک دیگر می باشد .از جمله فواید
اینورتر چند سطحی پل  Hآبشاری میتوان به موارد زیر اشاره کرد.1 :
دارای ساختار مداری منظم و قابل ماژول بخاطر ساختار یکسان هریک از
سلولهای پل  .2 .Hبدون نیاز به دیودهای کلمپ اضافه (در مقایسه با
ساختار دیود برشگر) و خازنهای متعادلساز ولتاژ (در مقایسه با ساختار
خازن معلق)  .3در مقایسه با اینورترهای چند سطحی مرسوم ،برای تولید
سطوح ولتاژ مشخص به تعداد عناصر کمتری نیاز دارد ].[9

کلمات کلیدی– اتصال کوتاه ) ،(shoot throughاینورتر چند
سطحی ،اعوجاج هارمونیک کل ) ،(THDمبدل منبع امپدانسی

علی رغم مزایایی که گفته شد اینورتر چند سطحی پل  Hآبشاری
دارای معایبی از جمله :تولید مستقل ولتاژ لینک  DCبه صورت جداگانه
توسط هر پل  ،Hمحدود بودن دامنه ولتاژ خروجی به منبع ولتاژ DC
ورودی و عدم انعطاف در افزایش دامنه ولتاژ خروجی میباشد .برای رفع
عیب اول یعنی کاهش تعداد منابع  DCوابسته ،ساختار جدیدی بر پایه
ترانسفورماتور سری شده مبتنی بر اینورترهای چند سطحی در ][10,11
معرفی شد که تنها از یک منبع ولتاژ  DCاستفاده می کردند .ولی عیب
دیگر این ساختار ،که دامنه ولتاژ خروجی هر پل  Hبه منبع ولتاژ DC
ورودی محدود بوده و بیشتر از آن نمی تواند افزایش یابد باقی مانده است.
در سالهای اخیر برای رفع این مشکل مبدل های منبع امپدانسی مبتنی بر
اینورترهای چندسطحی ارائه شده است ].[12,13

 -1مقدمه
در سالهای اخیر ،کاربرد اینورترهای ولتاژ باال که قادر به تولید ولتاژ
خروجی با طیف هارمونیکی خوب و کنترل آسان هستند افزایش یافته
است .در برخی از سیستم ها از جمله ادوات  ،FACTsانتقال ،HVDC
درایو  acو اکتیو فیلترها برای غلبه بر محدودیت ولتاژ و جریان کلیدهای
ساخته شده از نیمه هادیها ،استفاده از اینورترهای چند سطحی در
ساختار آنها مطرح شده است ] .[1اینورترهای چند سطحی به دلیل ویژگی
های خوب مثل توانایی تولید ولتاژ باال ،کاهش ولتاژ نقطه مشترک ،شکل
موج خروجی با طیف هارمونیکی بهتر و  dv/dtکمتر برای کاربردهای
توان باال بسیار مناسب هستند ] .[2از طرف دیگر کاهش  ،THDکاهش
تلفات ،کاهش تداخل الکترومغناطیسی و کاهش استرس کلیدهای
الکترونیک قدرت از جمله مهمترین مزایای اینورترهای چند سطحی می
باشند ] .[3ساختارهای مختلفی برای اینورترهای چندسطحی ارائه شده
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مبدل منبع امپدانسی از یک شبکهی سلفی خازنی که به شکل  Zبه
هم متصل هستند تشکیل شده ،بطوریکه کل این مجموعه به یک منبع
ولتاژ  DCمتصل است ] .[14اینورتر منبع امپدانسی بر خالف اینورترهای
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حالت اتصال کوتاه ) (shoot throughبا وصل کلید  Sو قطع دیود اتفاق
میافتد و حالت عادی ) (non-shoot throughکه با قطع کلید  Sو
هدایت دیود رخ میدهد.

رایج با استفاده از اتصال کوتاه ) (shoot throughقابلیت افزایش ولتاژ
خروجی را داراست ،در حالی که اتصال کوتاه در اینورترهای متداول باعث
آسیب دیدن مبدل میشود اما در اینورتر منبع امپدانسی با کنترل اتصال
کوتاه میتوان عالوه بر جلوگیری از آسیب دیدن مبدل باعث افزایش
قابلیت اطمینان آن شد .هزینهی کمتر ،قابلیت اطمینان بیشتر ،پیچیدگی
کم و بازده باال از جمله مزایای اینورتر منبع امپدانسی نسبت به اینورترهای
متداول میباشد ].[15
این مقاله برپایه ترکیبی از مبدل منبع امپدانسی و اینورتر چندسطحی
جدید ،ساختار جدیدی برای مبدلهای منبع امپدانسی مبتنی بر
اینورترهای چندسطحی ارائه میدهد .ساختار پیشنهادی به دلیل استفاده از
یک منبع ولتاژ  DCو یک شبکه امپدانسی دارای حجم و وزن کمتر نسبت
به سایر ساختارهای ارائه شده است .در ساختار پیشنهادی عالوه بر اینکه
دامنه ولتاژ خروجی به منبع  DCورودی محدود نبوده ،ولتاژ خروجی
بدون استفاده از سیستم کنترلی پیچیده قابل کنترل است .و از طرف دیگر
ساختار ارایه شده برای اینورتر چندسطحی ساختار جامعی بوده که قابلیت
توسعه تعداد سطوح ولتاژ خروجی را دارد .در ادامه مدار قدرت ساختار
پیشنهادی شرح داده شده است.
 -2ساختار پیشنهادی

load

شکل  1ساختار پیشنهادی را نشان می دهد بطوریکه این ساختار از
دو بخش تشکیل شده است.
S2

S1

S4

S3

S5

S
Vin

مبدل منبع امپدانسی در حالت عادی )( (non-shoot throughپ) مبدل منبع

L1

D

V1

شکل ( :2آ) مبدل منبع امپدانسی با کنترل اتصال کوتاه بصورت مجزا (ب)

C2

امپدانسی درحالت اتصال کوتاه )(shoot through

C1

S6

Vdc
V2

اگر اندازه سلفها باهم و اندازه خازنها باهم یکسان در نظر گرفته
شوند آنگاه داریم:

L2

شکل  :1ساختار ارائه شده برای مبدل امپدانسی مبتنی بر اینورتر چند سطحی

با توجه به شکل  1مبدل منبع امپدانسی وظیفه افزایندگی ولتاژ ورودی
را داراست تا عالوه بر اینکه دامنه ولتاژ خروجی به منبع ولتاژ ورودی
وابسته نباشد ،قابلیت اطمینان ساختار را نیز باال برده و از اتصال کوتاه
شدن منبع و کلیدها جلوگیری میکند .این در حالی است که ساختار ارائه
شده برای اینورتر چند سطحی ،ساختار پایهای پیشنهادی برای این مبدل
می باشد ،که توضیحات بیشتر درباره این ساختار در بخش های بعدی
آمده است .در ادامه به توضیح هریک از بخشهای ساختار پیشنهادی
بصورت جداگانه میپردازیم.
-1-2

()1

L1  L2  L

()2

C1  C2  C

()3

VL  VL  VL

()4

VC  VC  VC

2

2

1

1

حال با در نظر گرفتن مدار معادل  non-shoot throughبا توجه به
شکل (-2ب) در شرایط ،حالت ماندگار روابط زیر بدست میآیند:

مبدل منبع امپدانسی

شکل (-2آ) مبدل منبع امپدانسی را نشان میدهد ،این مبدل از یک
شبکه امپدانسی به شکل  Zبا یک کلید  Sو یک دیود تشکیل شده است.
با توجه به عملکرد کلید  Sدو حالت کاری برای این مبدل متصور است.

()5

VL  Vdc – VC

()6

Vin  VC – VL

()7

Vin  2VC – Vdc

با توجه به شکل (-2پ) که مدار معادل حالت  shoot throughرا
نشان میدهد داریم:
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()8

VL  VC

()9

Vin  0

کلید زنی درست و با تغذیه ولتاژ  DCساختار پیشنهادی قابلیت تولید 5
سطح ولتاژ در خروجی را داراست.

حال با فرض اینکه متوسط ولتاژ سلف صفر است رابطه زیر بدست
میآید.

S2

S1

S5
Vin/2

Vin

Vo
S6

Tnsh

()1۰

Tnsh  Tsh



VC

S4

Vdc

 Tshو  Tnshبه ترتیب مدت زمان حالت  shoot throughو
 shoot throughرا در کل مدت زمان کلیدزنی ) (Tرا نشان میدهند .با

شکل  :4ساختار پایه اینورتر چند سطحی پیشنهادی

non-

شکل  5مسیر عبور جریان و طریقه روشن ،خاموش شدن کلیدها به

توجه به روابط ( )7و ( )1۰روابط زیر بدست میآیند.
()11

()12

Vdc
T
1  2 sh
T

Vin 

1

B

Tsh
T

منظور ایجاد  5سطح ولتاژ در خروجی را نشان میدهد.

1 2

با توجه به رابطه ( B )12همواره بزرگتر یا مساوی صفر است برای
همین  Bرا ضریب افزایندگی ) (Boost Factorنامیده و در نتیجه شبکه
امپدانسی یک مبدل افزاینده خواهد بود که به کمک shoot through
میتوان این افزایندگی را کنترل نمود .شکل  3روش کنترل shoot
 throughو طریقه تولید پالسها برای عملکرد کلید  Sرا نشان میدهد.
همانطور که در شکل  3مشاهده میشود پالس های تولیدی برای عملکرد
کلید  Sبا مقایسه یک خط مستقیم با سیگنال حامل مثلثی ایجاد شده
است .بطوریکه هرگاه خط مستقیم از سیگنال حامل کوچکتر باشد کلید S
هدایت کرده و حالت  shoot throughرخ میدهد .هرچه قدر خط
مستقیم به مبدا نزدیکتر شود  shoot throughزیاد شده و در نتیجه با
توجه به رابطه ( )12ضریب افزایندگی افزایش یافته که باعث افزایش دامنه
ولتاژ خروجی اینورتر میشود.

شکل  :3نحوه تولید پالسهای اتصال کوتاه ()shoot through

-2-2

S3

Vin/2

اینورتر چند سطحی

شکل  4ساختار پایهای اینورتر چند سطحی را نشان میدهد .تعداد
کلیدهای قدرت کم و مدارهای راهانداز کمتر در مقایسه با سایر
ساختارهای مشابه از جمله ویژگیهای توپولوژی ارائه شده است .با روش
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شکل  :5طر یقه ایجاد  5سطح ولتاژ در خروجی (آ) ( Vo = Vinب) = Vo
( Vin/2پ) ( Vo = 0ت) ( Vo = -Vin/2ث) Vo = -Vin

به منظور افزایش تعداد سطوح ولتاژ خروجی در ساختار پیشنهادی،

S1

S2

S6

C1

C2

S7

Vin

Vo

Sm+4

S3

S4

()15

N IGBT  2m  3

حجم و وزن ساختار پیشنهادی به دلیل کاهش تعداد کلیدهای
قدرت ،کاهش مدارهای راهانداز نسبت به ساختارهای مشابه ] [12و ][13
کاهش یافته است .شکل  8مقایسه ساختار پیشنهادی با ساختارهای مشابه
از لحاظ تعداد مدارهای راهانداز و تعداد کلیدهای قدرت میباشد .با توجه
به شکل  8با افزایش تعداد سطوح ،تعداد کلیدها و مدارهای راهانداز
کاهش یافته که باعث کاهش اندازه ،وزن و حتی هزینه تمام شده مدار
میشود.

ساختار پایهای ارائه شده در شکل  4را میتوان به صورت شکل  6بسط
داد.
S5

()14

Ndriver  m  4

Cm

شکل  :6ساختار کلی ارائه شده برای اینورتر چند سطحی

شکل  7ساختار پیشنهادی برای مبدل منبع امپدانسی مبتنی بر اینورتر
چند سطحی ،برای ایجاد  nسطح ولتاژ در خروجی را نشان میدهد.

(آ)

جدول  1مقادیر مختلف ولتاژ خروجی ) (Voرا با توجه به شکل  7به
ازای وضعیت های مختلف کلیدها را نشان میدهد بطوریکه  1نشان
دهنده روشن بودن کلید و صفر نشان دهنده خاموش بودن آن است.
S5
S2

S1

S6

C1

L1

D

C2

C1

C2

S7

Vin

Vo

S

S4

S3

Sm+4

(ب)

Vdc

شکل  :8مقایسه ساختار پیشنهادی با ساختارهای ارائه شده در ] [12و ][13
(آ) تعداد مدارهای راهانداز برحسب تعداد سطوح ولتاژ خروجی (ب) تعداد
کلیدهای قدرت بر حسب تعداد سطوح ولتاژ خروجی

Cm

L2

شکل :7ساختار پیشنهادی برای مبدل منبع امپدانسی مبتنی بر اینورتر چند سطحی
جدول :1

مقادیر مختلف ولتاژ خروجی به ازای وضعیتهای مختلف کلیدها

 -3محاسبه ولتاژ بلوکه شده توسط کلیدها در ساختار ارائه شده
منظور از ولتاژ بلوکه شده توسط هر کلید بیشترین ولتاژی است که در
حالت خاموش به دو سر آن کلید میافتد .ولتاژ بلوکه شده روی کلیدها در
یک اینورتر چندسطحی یک فاکتور مهم از نظر دامنه عملکرد کلیدها و
هزینهی کل سیستم میباشد ،به عبارت دیگر هر اینورتر که در آن کلیدها
ولتاژ کمتری را بلوکه کنند آن اینورتر در ولتاژ ورودی یکسان نسبت به
اینورترهای دیگر از کلیدهای ارزانتر با قابلیت تحمل ولتاژ کمتر برخوردار

اگر  mتعداد خازن های موجود در شکل  7باشد ،آنگاه تعداد سطوح
ولتاژ خروجی ) ،(Nlevelتعداد مدارهای راهانداز ) (Ndriverو تعداد IGBT
ها ) (NIGBTاز روابط زیر بدست می آیند:
()13

است .در ساختار پیشنهادی برای محاسبه ولتاژ بلوکه شده اگر Vblock

مجموع ولتاژ بلوکه شده کل کلیدها و  Vblock ,Siولتاژ بلوکه شده توسط
کلید iام باشد آنگاه داریم:

Nlevel  2m  1
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V

block , Si

i 5

Vblock 
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محسوسی داشته باشد .به منظور کاهش  THDمیتوان تعداد سطوح ولتاژ
اینورتر چندسطحی را افزایش داد تا بدین ترتیب هم  THDکاهش یابد و
هم با کنترل میزان  ،shoot throughدامنه ولتاژ خروجی را کنترل کرد.

حال با توجه به تعداد خازنهای ساختار پیشنهادی مقدار M

بصورت زیر بدست میآید:
اگر  mزوج باشد.

شکل  11و  12شکل موجهای جریان و ولتاژ خروجی ساختار پیشنهادی
برای  23سطح ولتاژ به ترتیب به ازای ضریبکاریهای  1و  ۰.7را نشان
میدهند.

m  3m m
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M  2V (m  1)  (m  2)  ...  (m  ) 

2 
4
2

اگر  mفرد باشد.
2

 m 1
2 
2
) 
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m 1




M  2V (m  1)  (m  2)  ...  ( m 
2

3m

m 1

 
4
2 4

 -4شبیه سازی ساختار پیشنهادی
در این بخش برای بررسی عملکرد ساختار پیشنهادی ،شکل
موجهای ولتاژ و جریان خروجی با استفاده از نرمافزار
 MATLAB/Simulinkشبیه سازی شده است .پارامترهای سیستم در
جدول  2آمده است .شکل  9ساختار پیشنهادی برای ایجاد  11سطح
ولتاژ در خروجی را نشان میدهد.
الگوریتم کلیدزنی براساس جدول  1انجام شده است .برای کنترل
ولتاژ خروجی از روش کنترل  shoot throughاستفاده شده است،
بطوریکه شکلهای (-1۰آ) تا (-1۰پ) عملکرد ساختار پیشنهادی به ازای
ضریبکاریهای متفاوت  D = ۰.7 ،D = ۰.8 ،D = 1را نشان
میدهد D .اندازه خط مستقیمی است که با سیگنال حامل مقایسه شده
است.
جدول :2

پارامترهای سیستم شبیهسازی شده

50 Hz

Frequency

50 V

Vdc

150 Ω

Load Resistor

100 mH

Load Inductor

10 µF

Z-source Capacitor

5 mH

Z-source Inductor

S5

L1

D

S1

S2

S6
Vo
S4

S7

C1

C2
Vin
S

Vdc

S3
S8
S9

شکل  :1۰شکل موج های ساختار پیشنهادی برای  11سطح ولتاژ در

L2

شکل  :9ساختار پیشنهادی برای تولید  11سطح ولتاژ در خروجی

ضر یبکاریهای مختلف (آ) ولتاژ خروجی به ازای  D = 1به همراه مولفههای
هامونیکی متناظر(()THD = 7.89ب) ولتاژ خروجی به ازای  D = 0.8به همراه

با توجه به شکلهای (-1۰آ) تا (-1۰پ) با افزایش مقدار
 throughدامنه ولتاژ خروجی افزایش مییابد بدون اینکه  THDتغییر

shoot

مولفههای هامونیکی متناظر(()THD = 7.91پ) ولتاژ خروجی به ازای = D

 0.7به همراه مولفههای هامونیکی متناظر()THD = 7.90

۲۵۱

۱۳۹۴  اردﯾﺒﻬﺸﺖ۲۴  ﺗﺎ۲۰ ، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ،ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

 قابلیت کنترل دامنه ولتاژ خروجی را داشتهshoot through روش کنترلی
 ورودی تولیدDC و همچنین ولتاژ خروجی با دامنه بیشتر از ولتاژ منبع
مینماید که در نتیجه می توان از این ساختار در اتصال سلولهای
خورشیدی با ولتاژ پایین به شبکه یا بار محلی بدون استفاده از ترانس
 باTHD  از دیگر ویژگی ساختار پیشنهادی کاهش.افزاینده استفاده کرد
افزایش تعداد سطوح ولتاژ خروجی اینورتر چند سطحی بود که با
. سطحی درستی آن به اثبات رسید23 شبیهسازی ساختار
:برای ادامه این کار پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه میگردد
ساخت یک نمونه آزمایشگاهی از ساختار پیشنهادی
بررسی امکان استفاده از ساختار پیشنهادی در منابع
انرژی تجدیدپذیر
بررسی امکان استفاده از از ساختار ارائه شده بصورت
نامتقارن




 (آ) ولتاژ خروجی و.D = 1  سطحی به ازای23  شکل موج:11 شکل
) (ب) جر یان خروجیTHD = 3.65(مولفههای هارمونیکی متناظر
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 (آ) ولتاژ خروجی و.D = 0.7  سطحی به ازای23  شکل موج:12شکل
 (ب) جر یان خروجی، )THD = 3.65(مولفههای هارمونیکی متناظر

 سطح مثبت11  سطحی دارای32 همانطور که مشاهده میگردد ساختار
وD = 1  سطح منفی و یک سطح صفر در خروجی بوده و برای11 ،ولتاژ
 ولت در خروجی تولید166  و22  به ترتیب ولتاژهایی با پیکD = ۰.7
 با افزایش سطوح ولتاژ13  تا1۰ میکند بطوریکه با مقایسه شکلهای
THD شکل موج خروجی به شکل سینوسی نزدیکتر میشود در نتیجه
. کنترل میشودshoot through کاهش مییابد و ولتاژ خروجی به کمک
 نتیجهگیری-5
در این مقاله یک ساختار مداری جدید برای مبدل منبع امپدانسی
 ساختار پیشنهادی با استفاده از.مبتنی بر اینورتر چند سطحی ارائه شد
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تنظیم وفقی مصرف کاربر در شبکه هوشمند
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چکیده -شبکههای هوشمند برق مجهز به مسیر دوطرفه تبادل
اطالعات بین کاربران و تولیدکنندگان صنعت برق میباشند که با
استفاده از آن ،کاربران قادر به در یافت اطالعات شبکه میباشند.
انتقال اطالعات شبکه برق به کاربران ،پیاده سازی و اجرای بهینه
برنامههای پاسخ سمت تقاضا را ممکن خواهد کرد .هدف از اجرای
برنامههای پاسخ سمت تقاضا ،مدیریت مصرف در سمت کاربر و
در نتیجه بهبود قابلیت اطمینان شبکه ،یکنواخت نمودن نمودار بار و
کاهش هزینه میباشد .در این مقاله ،الگوریتمی وفقی و توزیع یافته
جهت تنظیم مصرف کاربر با استفاده از اطالعات قیمت شبکه ارائه
شده است که بر خالف سایر کارهای صورت گرفته در زمینه تنظیم
مصرف ،با در نظر گرفتن شرایط واقعی بار و لحاظ نمودن اختیار و
راحتی کاربر ،امکان پیاده سازی عملی برنامه پاسخ سمت تقاضا را
در شبکه هوشمند فراهم مینماید .نتایج شبیه سازی بیانگر این
است که الگوریتم پیشنهادی قادر به یکنواختسازی نمودار بار و
قیمت برق شبکه و کاهش هزینه کاربر میباشد.

بر تشویق ،سعی بر آن است که جهت ایجاد انگیزه برای مشارکت در
برنامههای  ،DRمشوقهایی برای کاربران درنظر گرفته شود .به طور مثال،
در صورتی که کاربر مصرف خود را در ساعات اوج بار کاهش داده و بار
خود را به زمانهای غیر اوج بار انتقال دهد ،پاداشی برای کاربر در نظر
گرفته میشود ] .[9در برخی موارد نیز ،برای جلوگیری از مصرف در
ساعات اوج بار ،هزینه بیشتری از سمت کاربر باید پرداخت شود .مزیت
این دسته از برنامههای  ،DRسادگی ،عدم نیاز به تغییر ساختار سنتی
شبکه برق و برقراری ارتباط مخابراتی دو طرفه میباشد .اگرچه بهدلیل
غیرقابل پیشبینی بودن واکنش کاربر به مشوقها ،این نوع برنامههای DR
نتوانستهاند تأثیر زیادی بر نمودار بار شبکه داشته باشند ].[8
دسته دوم از برنامههای  ،DRشامل برنامههایی میشود که بهصورت
زمان-واقعی و بر اساس اطالعات شبکه ،سعی در جابهجایی خودکار بار
به منظور یکنواخت نمودن منحنی بار شبکه دارند .برنامههای تعیین قیمت
و تنظیم زمان مصرف کاربر ،در دسته برنامههای  DRمبتنی بر زمان قرار
میگیرند ] .[11این نوع برنامههای  DRتوانستهاند تاثیر بیشتری بر بهبود
مدیریت بار و هموارسازی منحنی بار بگذارند و قابلیت اطمینان شبکه را
بهبود بخشند ] .[9اگرچه همچنان در این زمینه چالشهایی وجود دارد.
اول آنکه جابهجایی و زمانبندی خودکار بار به نوعی آزادی عمل و راحتی
کاربر را محدود مینماید .بهطور مثال ،در مرجع ] [11هر چند با استفاده
از پیشبینی بار ،میزان مصرف کاربر تنظیم میشود ولی به دلیل آنکه
کنترل مصرف کاربران به صورت مرکزی و توسط اپراتور شبکه انجام
میشود ،راحتی کاربر خدشهدار میگردد .اگرچه طرحهایی ارائه شده که با
در نظر گرفتن راحتی کاربر ،سعی در برقراری توازنی بین راحتی کاربر و
منافع شبکه نمودهاند .به عنوان مثال در ] [12جهت تنظیم مصرف با در
نظر گرفتن تمایل کاربر طرحی پیشنهاد گردیده است.

کلمات کلیدی– شبکه هوشمند ،پاسخ سمت تقاضا ،اطالعات
قیمت ،تنظیم بار
 -1مقدمه
شبکه هوشمند برق شبکهای با تبادل دوطرفه جریان انرژی و
اطالعات بین کاربران و تولیدکنندگان میباشد ] .[1-2این شبکه
فرصتهای زیادی جهت برنامههای پاسخ سمت تقاضا ( )DRفراهم
مینماید ] .[3-5پاسخ سمت تقاضا ،مجموعه راهکارهایی جهت
مدیریت تقاضای کاربران نسبت به شرایط شبکه و نرخ قیمت بازار
میباشد ] .[4-7از آنجایی که بخش بزرگی از این برنامهها وابسته به در
دسترس بودن اطالعات شبکه در سمت کاربر میباشد و مسیر مخابراتی
موجود در شبکه هوشمند ،اطالعات الزم برای اجرای برنامههای  DRرا
در اختیار کاربران قرار میدهد ،وجود شبکه هوشمند پیادهسازی برنامه
های  DRرا امکانپذیر میسازد ] .[4از جمله مزایای پیادهسازی  DRدر
شبکه هوشمند میتوان به یکنواخت نمودن بار شبکه ،افزایش قابلیت
اطمینان و کاهش بهای تمام شده برق اشاره نمود ].[6

بهعنوان دومین چالش در برنامههای  ،DRانتقال تمام اطالعات شبکه
به طور زمان واقعی به کاربران از یک سو ،و استفاده از حسگرهای
هوشمند در سمت کاربر جهت اندازهگیری و انتقال زمان-واقعی پروفایل
بار به اپراتور شبکه از سوی دیگر ،وجود یک مسیر مخابراتی قوی را
میطلبد .به طور مثال ،در ] [11با فرض برقراری چنین مسیر مخابراتی

بهطور کلی برنامههای  DRبه دو دسته برنامههای مبتنی بر تشویق و
برنامههای مبتنی بر زمان ،تقسیم میشوند ] .[8-11در برنامههای مبتنی
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آن را وارد شبکه نماید .این دسته از بارها برای مدت زمان مشخصی در
مدار باقی میمانند و پس از طی فرایند کاری خود ،از شبکه خارج
میشوند.از آنجایی که این دسته از بارها به طور دائمی در شبکه نیستند ،به
آنها بار غیرپایه اطالق میگردد .از این دسته از بارها میتوان ماشین
ظرفشویی ،لباسشویی ،اتو و  ...را نام برد .بار غیرپایه این امکان را به کاربر
میدهد که در مواقع بحران (پیک قیمت و یا گذر از میزان هزینه
درخواستی کاربر) قطع و به زمان دیگری انتقال داده شود.

برای انتقال دادههای کنترلی ،اندازهگیریها و منحنی بار ،الگوریتمی
جهت تنظیم مصرف کاربر ارائه شده است ولی پیادهسازی مسیر مخابراتی
با قابلیت انتقال حجم باالیی از دادهها به طور گسترده و زمان-واقعی،
مستلزم صرف هزینه فراوان و ایجاد تغییرات زیرساختی در ساختار شبکه
برق است .از اینرو برخی از متخصصین تالش نمودهاند با ارائه
روشهایی ،میزان اطالعات مورد نیاز جهت تنظیم مصرف کاربر را کاهش
دهد .در مرجع ] [13الگوریتمی وفقی جهت تنظیم مصرف کاربر با
استفاده از اطالعات قیمت پیشنهاد شده است که توانسته با استفاده از ایده
قیمت گذاری در شبکه اینترنت ،منحنی بار را با هدف حداکثر نمودن سود
کاربر ،یکنواخت نماید .اگرچه ،به دلیل فرض پیوسته بودن کامل بار و در
نظر نگرفتن اختیار کاربر در ورود/خروج بار ،طرح پیشنهادی چندان
عملی بهنظر نمیآید.

اپراتور شبکه
کاربر
خط مخابراتی

در این مقاله ،الگوریتمی وفقی ارائه شده که بر اساس اطالعات
قیمت شبکه ،میزان تقاضای کاربر را تنظیم مینماید .قابل ذکر است که در
این طرح هیچ واحد کنترل کننده مرکزی در شبکه وجود نداشته و
الگوریتم پیشنهادی کامال به طور توزیع شده عمل مینماید .در این طرح
فرض شده هر کاربر مجهز به دستگاهی است که بر طبق الگوریتم وفقی
ارائه شده ،تنها با دریافت اطالعات قیمت شبکه از یک طرف و میزان
تمایل کاربر برای پرداخت و درخواست کاربر برای ورود/خروج بار از
طرف دیگر ،میزان تقاضای کاربر را در هر بازه زمانی به گونهای تنظیم
میکند که هزینه پرداختی کاربر حداقل شود .به طور کلی نوآوری این
مقاله در لحاظ نمودن شرایط واقعی بار ،راحتی و اختیار کاربر در وارد
نمودن بار جدید و جلوگیری از بروز نوسانات در بار مصرفی است.

شکل  :1مدل سیستم مورد بررسی

 -3الگوریتم پیشنهادی
-1-3

پارامترهای سیستم

در این الگوریتم هیچ واحد کنترل کننده مرکزی در شبکه وجود ندارد
ا
و الگوریتم پیشنهادی کامال به صورت توزیع شده عمل میکند .به عبارت
دیگر ،هر کاربر مجهز به دستگاهی است که بر طبق الگوریتم وفقی ،با
دریافت اطالعات قیمت از یک طرف و درخواست ورود/خروج بار از
سوی کاربر و همچنین با داشتن میزان تمایل کاربر برای پرداخت(قیمت
برق) میزان تقاضای کاربر را در هر لحظه به گونهای تنظیم میکند که
هزینه پرداختی کاربر حداقل شود .به عبارت دیگر ،مطابق شکل ،2
پارامترهای ورودی الگوریتم پیشنهادی ،اطالعات قیمت ،تمایل کاربر
برای پرداخت و بارهای ورودی کاربر است.

ساختار مقاله در ادامه بهصورت زیر میباشد :در بخش دوم مدل
سیستم تشریح شده و الگوریتم پیشنهادی در بخش سوم به تفصیل بیان
میشود .نتایج شبیهسازی در بخش چهارم آورده شده و در نهایت در
بخش پنجم نتیجهگیری ارائه شده است.
 -2مدل سیستم
در شکل  1شبکهای متشکل از  Nکاربر در نظر گرفته شده که هر
کاربر در هر بازه زمانی (در این مقاله هر بازه زمانی برابر با 31دقیقه فرض
شده است) ،میزان مصرف (تقاضای) خود را بر اساس اطالعات رسیده از
شبکه تنظیم مینماید .در این مقاله مسیر مخابراتی بین شبکه و کاربران در
نظر گرفته شده که در هر لحظه اطالعات قیمت هر واحد انرژی الکتریکی
را در اختیار کاربران قرار میدهد.

شکل  :2الگوریتم وفقی پیشنهادی جهت تنظیم تقاضای کاربر

پارامتر خروجی الگوریتم ،یعنی میزان مصرف کاربر ،خود بر دو نوع
است :الف) میزان مصرف مجاز (حداکثر میزان توان مصرفی ممکن برای
هر کاربر) ب) میزان مصرف واقعی کاربر.

تقاضای بار کاربران شامل دو بخش میباشد )1 :بار پایه :میزان باری
است که کاربر همواره و تحت هر شرایطی مایل است که در مدار باقی
بماند .این بار شامل تجهیزاتی میشود که الزم است به طور پیوسته روشن
باشند )2 .بار غیرپایه :باری که کاربر در زمانهای مختلف مایل است که

پارامتر دیگر در این الگوریتم ،صفوف بار است .سه صف مختلف
فرض کردهایم.
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برق در هر لحظه و ) p(nقیمت هر واحد برق دریافتی از شبکه میباشد.

 -1صف بارهای درخواستی :حاوی بارهای غیرپایه بوده که
میخواهند وارد شبکه شوند .این صف در اختیار کاربر است و کاربر بر
طبق اولویت خود ،بارهایی را که مایل است وارد مدار کند ،در این صف
قرار میدهد .برای هر بار موجود در صف ،با توجه به مالحظه کاربر زمان
کارکرد نیز تعیین میشود .نحوه خروج از صف بارهای درخواستی هم به
صورت اولین ورودی-اولین خروجی ( )FIFOاست .به عبارت دیگر
باری که زودتر وارد صف تقاضا میشود ،زودتر از بقیه نیز خارج میگردد.
در این مقاله ،منظور از خارج شدن از صف بارهای درخواستی ،برقراری
اتصال به شبکه و مصرف انرژی الکتریکی میباشد.

برای محاسبه قیمت هر واحد برق از رابطه ( )2استفاده شده است ].[13
) (n

()2

C

( p (n )  a

که  Cظرفیت کل شبکه است و  aو  kضرایب ثابت هستند.
پس از مشخص شدن میزان مصرف مجاز کاربر ،میزان مصرف واقعی
باید تعیین شود .اگر میزان مصرف مجاز در بازه زمانی  ،n+1نسبت به بازه
 nتغییر کرده باشد ،میزان مصرف واقعی تنها در صورتی تغییر میکند که
شرایط مجاز برای تغییر آن وجود داشته باشد .جهت تشریح نحوه تغییرات
میزان مصرف واقعی کاربر  iام در بازه  ،n+1دو حالت کاهش یا افزایش
میزان مجاز مصرف در ادامه بررسی میشود.

 -2صف در حال اجرا :حاوی بارهای غیرپایه است که در حال
حاضر در مدار قرار دارند .هر باری که از صف بارهای درخواستی یا قطع
شده خارج شود ،به این صف وارد میشود .متناظر با هر بار موجود در این
صف ،شمارندهای تعریف میشود که مقدار آن در ابتدای ورود بار ،برابر
با زمان کارکرد بار ،برحسب بازههای زمانی  31دقیقهای است و با گذشت
هر بازه زمانی یک واحد از آن کاسته میشود .خروج از این صف به دو
صورت انجام میپذیرد.

الف) به منظور کاهش مصرف واقعی کاربر ،یک سطح آستانه )(th

تعریف شده که در صورت بزرگتر بودن میزان تغییرات بار مجاز از حد
آستانه ،بار واقعی میتواند کاهش یابد .از آنجایی که ممکن است شبکه
دارای نوساناتی بوده و اگر قرار باشد با هر تغییر کوچک تقاضای بار در
ا
شبکه ،باری خارج و پس از چند لحظه مجددا وارد شود ،به دستگاههای
الکتریکی آسیب وارد خواهد شد لذا تعریف این سطح آستانه از بروز
نوسانات و قطع و وصلهای آزار دهنده و مخرب بار کاربران جلوگیری
بهعمل میآورد.

الف) پس از طی شدن فرایند کاری هر بار(،به صفر رسیدن شمارنده)
ب) در صورت بروز شرایط بحرانی ،به منظور کاهش مصرف ،آخرین
باری که به صف در حال اجرا وارد شده از مدار خارج و به صف قطع شده
وارد میشود و برای ورود دوباره به صف در حال اجرا منتظر خواهد بود.
در این حالت خروج از صف به صورت آخرین ورودی-اولین خروجی
( )LIFOخواهد بود .همچنین زمان باقی مانده در شمارنده نیز ذخیره
میشود.

بنابراین در صورت کاهش میزان مجاز مصرف ،ابتدا باید بررسی شود
که میزان کاهش بار مجاز از سطح آستانه عبور کرده است یا خیر .اگر
میزان تغییرات بار مجاز کمتر از آستانه باشد ،بار واقعی تغییری نخواهد
کرد ولی در صورت عبور از سطح آستانه ،از صف بارهای در حال اجرا
آخرین باری که وارد صف شده بود را از مدار خارج و جهت جابحایی به
بازه زمانی دیگر ،در صف بارهای قطع شده قرار داده میشود و همچنین
زمان باقی مانده کارکرد آن بار ذخیره میگردد .بدیهی است در صورتی که
باری در صف بارهای در حال اجرا وجود نداشته باشد ،تغییری در مصرف
واقعی رخ نخواهد داد زیرا قابلیت کاهش برای بار پایه تعریف نشده است.

 -3صف قطع شده :حاوی بارهای غیرپایه است که به دلیل بروز
شرایط اوج قیمت (یا گذر از محدوده هزینه درخواستی کاربر) از صف در
حال اجرا خارج شدهاند .خروج از این صف نیز مشابه بارهای
درخواستی FIFO ،است .الزم به ذکر است که صف قطع شده ،اولویت
باالتری نسبت به صف بارهای درخواستی دارد بدین معنی که در صورت
بروز شرایط افزایش مصرف ،ابتدا از صف قطع شده بار خارج میشود و
اگر باری در صف قطع شده نباشد ،بار از صف بارهای درخواستی خارج
میشود.
-2-3

)k

i

x

()3

جزئیات الگوریتم

) if | y i (n  1)  x i (n ) | th
)  (x i (n  1)  y i (n )  Q1

که  Q1آخرین بار غیرپایه وارد شده به مدار میباشد

ابتدا بر اساس اطالعات دریافتی از شبکه ،میزان مصرف مجاز کاربر
بر طبق رابطه ( )1تخمین زده میشود ].[13

ب) در صورت افزایش میزان بار مجاز مصرفی ،بار غیرپایه از دو
طریق میتواند وارد شبکه شود؛ از طریق صف بارهای قطع شده و یا از
طریق صف بارهای درخواستی .در این طرح اولویت با بارهای قطع شده
است .بنابراین ابتدا صف بارهای قطع شده بررسی شده و اگر باری در

(y i (n  1)  y i (n )   i (w i  y i (n ) p (n )) )1

که ) yi(nمیزان مصرف مجاز کاربر iام در بازه زمانی  γi ،nضریب
تنظیم برای کاربر  wi ،iمیزان تمایل کاربر  iبرای پرداخت هزینه تمام شده
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دریافت ) p(nاز شبکه و بارهای درخواستی و  wiاز کاربر

خیر

انتقال بار از صف  qsبه Q

خیر

تنظیم زمان کارکرد در تایمر
بلی

بلی

بلی

بلی

انتقال بار از صف  Qبه qs

خ

خیر

ذخیره زمان باقیمانده

یر

خیر
بلی

بلی
خ
شکل  :3بلوک دیاگرام الگوریتم پیشنهادی

این صف موجود نباشد الگوریتم به سراغ صف بارهای درخواستی
میرود .در صورتی که باری در صف قطع شده وجود داشته و میزان
تغییرات مجاز برای وارد کردن یک بار کافی باشد ،یک بار از این صف
خارج و وارد مدار میشود(.در صف بارهای در حال اجرا قرار داده
میشود) .همچنین زمان باقی مانده بار مورد نظر در شمارنده تنظیم
میگردد .همانطور که قبال اشاره شد اولویت ورود و خروج در صف قطع
شده بر اساس منطق  FIFOاست یعنی در زمان خارج کردن یک بار از
این صف ،باری که زودتر از بقیه وارد شده ،وارد مدار میشود در این
صورت خواهیم داشت:
()4

انتقال بار از صف qبه Q

تنظیم زمان کارکرد در تایمر

-4نتایج شبیه سازی
به منظور ارزیابی الگوریتم پیشنهادی ،یک شبیهسازی برداری به کمک
 MATLABانجام گرفته است .هر گام شبیهسازی برابر با یک بازه زمانی
( 31دقیقه) در نظر گرفته شده و بدین ترتیب مدت زمان شبیه سازی برای
یک شبانه روز ،معادل  48بازه زمانی لحاظ گردیده است .همچنین جهت
انجام تحلیل و مطالعات عددی شبکهای با N=11کاربر که بار پایه هر
ا
یک برابر با  2kWاست در نظر گرفته شده است .ضمنا پارامتر  wبرای
کاربران به ترتیب برابر با اعداد  11تا  21در نظر گرفته شده است.

))if ( y i (n  1)  x i (n )  q s (1
)) (x i (n  1)  y i (n )  q s (1

بارهای غیرپایه فرضی به همراه متوسط زمان کارکرد آنها در جدول 1
آورده شده است .همچنین ورود بارهای غیرپایه به صف بارهای
درخواستی به صورت تصادفی و با توزیع پواسن میباشد .به گونهای که
فراوانی ورود بار در ساعات اوج بار بیشتر باشد.

که ) qs(1اولین بار ورودی به صف قطع شده است.
در صورت عدم وجود بار در صف قطع شده ،بررسی میشود که آیا
باری در صف بارهای درخواستی وجود دارد و یا خیر .در صورتی که میزان
تغییرات مجاز برای خروج بار وارد شده به صف بارهای درخواستی کافی
باشد ،یک بار(باری که زودتر وارد صف شده) از صف بارهای درخواستی
خارج و به مدار وارد میشود(.در صف در حال اجرا قرار میگیرد) و زمان
کارکرد بار نیز در تایمر ثبت میگردد .برای آنکه بار غیرپایه وارد شده به
شبکه ،پس از طی فرایند کاری خود از مدار خارج شود ،در هر بازه زمانی
یک واحد از شمارنده کاسته شده و در صورت صفر شدن تایمر ،بار مورد
نظر از شبکه خارج میشود .شکل  3بلوک دیاگرام نحوه ورود و خروج بار
غیرپایه را در الگوریتم پیشنهادی نشان میدهد.

جدول  :1بارهای غیرپایه فرضی استقاده شده در شبیه سازی
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متوسط زمان کارکرد

متوسط توان مصرفی در

برحسب بازه زمانی

یک بازه زمانی ()KW

4

2

ماشین ظرفشویی

3

2

ماشین لباسشویی

11

7

ماشین الکتریکی

1

1.5

وسایل آشپزخانه

1

1.8

اتو ،جاروبرقی

5

4

تهویه هوا

نوع بار
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15
No DR
proposed Method

عالوه بر این فرض شده در هر بازه زمانی ،حداکثر سه بار به صورت
همزمان وارد صف بارهای درخواستی میشوند که تعداد بارهای ورودی
در هر لحظه به صورت تصادفی و بر اساس توزیع یکنواخت در نظر گرفته
شده است.

10

)price (100 RIR
5

شکل  4نمودار بار شبکه را برای الگوریتم پیشنهادی در دوره زمانی دو
روزه ( 96بازه زمانی) نشان میدهد .همان طور که مشاهده میشود پس
از گذشت  11بازه زمانی ،بار مصرفی کاربر به حالت بهینه خود همگرا
میشود .شکل  5نمودار بار شبکه را در طول یک شبانه روز در حالت
بدون اعمال  DRو پس از اعمال الگوریتم پیشنهادی نمایش میدهد.
همانطور که مالحظه میشود نمودار بار شبکه در الگوریتم پیشنهادی،
نسبت به نمودار بار در بازه زمانی که مدیریت مصرف صورت نمیگیرد،
یکنواختتر شده است که این مسئله منجر به افزایش قابلیت اطمینان در
شبکه برق خواهد شد.

50

45

40

35

20
25
30
)time slot (30 min

15

10

5

0

0

شکل  :6تغییرات قیمت هر واحد برق در طی یک شبانه روز

شکل 7نیز نمودار هزینه کاربر را در دو حالت قبل و بعد از الگوریتم
پیشنهادی  DRنشان میدهد .همانگونه که دیده میشود ،الگوریتم
پیشنهادی توانسته با هدف کاهش هزینه کاربر ،میزان مصرف را تنظیم
نماید.
Total cost for a user with w=15 and gamma=0.2
250

gamma=0.2 and initial demand=2

No DR
proposed Method

120
110

200

100
90

70
60

)demand (KW

80

100

)total cost(100 RIR

150

50

50
40
50

30

100

90

80

70

60

50
time slot

40

30

20

10

0

20

شکل  :7هزینه تمام شده کاربر

شکل  :4نمودار بار مصرفی شبکه در طی دوروز

-5نتیجه گیری
200

No DR
proposed method

180
160

120
100
80

)Total demand (KW

140

60
40

50

45

40

35

20
25
30
)time slot (30 min

45

40

35

20
25
30
)time slot (30 min

15

10

5

0

0

15

10

5

0

20

شکل  :5نمودار بار مصرفی شبکه در طی یک روز

نمودار قیمت هر واحد برق نیز قبل و بعد از اعمال  ،DRدر شکل6
آورده شده است .مشخص است که به دالیل یکنواختتر شدن نمودار بار،
قیمت هر واحد انرژی نیز یکنواختتر شده و کاهش یافته است .این امر
در نهایت هم به سود کاربر و هم به نفع تولید کننده خواهد بود.

یکی از چالشهای اصلی در شبکههای هوشمند ،پیادهسازی مدیریت
سمت تقاضا به نحوی است که ضمن حفظ راحتی ،آزادی و اختیار عمل
کاربر ،نمودار بار شبکه هموار و یکنواخت گردد و هزینه کاربر و تولید
ا
کننده توأما کاهش یابد .در این مقاله ،الگوریتمی ارائه شده که بر اساس
اطالعات قیمت شبکه ،تمایل کاربر برای پرداخت هزینه و همچنین
اولویتهای کاربر برای ورود بار ،میزان مصرف وی را تنظیم مینماید .در
نظر گرفتن شرایط واقعی و اختیار کاربر مهمترین مزیت الگوریتم
پیشنهادی است .نتایج شبیبهسازی نشان میدهد که الگوریتم وفقی ارائه
شده در این مقاله ،توانسته نمودار بار و قیمت شبکه را یکنواختتر کرده و
همچنین هزینه کلی کاربر را نیز کاهش دهد.
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چکیده -در این مقاله یک روش جدید بر مبنای تکرار به منظور
هماهنگی بهینه رلههای اضافه جریان جهتدار ارائه گردیده است.
مسأله هماهنگی در حالت کلی یک مسأله بهینهسازی غیرخطی
است که با در نظر گرفتن ساختارهای مختلف شبکه ،ابعاد مسأله به
شدت افزایش مییابد .در این روش با خطیسازی تابع هدف و قیود
مسأله هماهنگی حول یک نقطه کار از پیچیدگی مسأله کاسته شده
است .در یک الگوریتم تکرار ،با حل مسأله بهینهسازی خطی
تنظیمات جریان و زمان رلههای شبکه به صورت یک نقطهکار جدید
حاصل گردیده و در تکرارهای بعدی از این نقطه کار جدید به منظور
خطی سازی معادالت استفاده میگردد .این روند آنقدر تکرار می-
گردد تا تنظیمات بهینه رلهها حاصل گردد .سادگی روش ،همگرایی
سریع از نظر تعداد تکرار و زمان محاسبات ،عدم وابستگی به مقادیر
اولیه تنظیمات و از همه مهمتر دستیابی به تنظیمات بهینه مطلق از
مزایای روش پیشهادی است .درستی روش پیشنهادی روی یک
شبکه شعاعی ساده نشان داده شده و در ادامه نتایج دو شبکه  ۳و ۸
شینه ،با دیگر روشهای موجود در مقاالت قبلی مقایسه گردیده و
مزایای استفاده از این روش نسبت به روشهای قبلی به اثبات رسیده
است.

مختلف مانند قیود هماهنگی رله ،قیود ساختمانی رله ،قیود تغییر ساختار
شبکه و غیره انجام میپذیرد .لذا هماهنگی میان رلههای اضافه جریان در
قالب یک مساله بهینهسازی غیرخطی (NLP) 1و با تعداد زیادی قید
مطرح میشود.
حل مسأله هماهنگی رلههای اضافه جریان معموال با فرض ساختار
ثابت شبکه قدرت صورت میپذیرد .اما ساختار شبکه به دلیل تغییر
شرایط بهرهبرداری ،خروج خطوط ،ترانسفورماتورها و واحدهای تولید
دائمأ در حال تغییر است .این عدم قطعیت باعث عدم هماهنگی رلههای
اضافه جریان میگردد .این مشکل با اضافه نمودن قیود ساختارهای
متفاوت شبکه در فرمولبندی مسأله ،تا حد زیادی قابل حل است که
پیچیدگی مسأله هماهنگی را نسبت به حالت ساختار ثابت دو چندان
میکند.
اولین بار در ] [1مسأله هماهنگی رلههای اضافه جریان به عنوان یک
مسأله بهینهسازی مطرح گردید و تاکنون در مقاالت مختلف روشهای
ریاضی و الگوریتمهای تکاملی متفاوتی به منظور حل بهینه این مسأله

ارائه گردیده است .یکی از معروفترین آنها الگوریتم ژنتیک )GA( 2می-

کلمات کلیدی– بهینهسازی خطی ،تغییر ساختار ،رله اضافه
جر یان ،هماهنگی بهینه

باشد که در حوزههای زیادی کاربرد وسیعی پیدا کرده است .حل مسأله
هماهنگی توسط الگوریتم ژنتیک در ] [2-4معرفی شده است .در

 -1مقدمه

] ،7مسأله هماهنگی با استفاده از الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات( 3

حفاظت سیستمهای قدرت به منظور رفع خطاهای احتمالی با جدا
شدن حداقل بخش ممکن از شبکه صورت میگیرد .لذا هماهنگی بین
ادوات حفاظتی یکی از مسایل با اهمیت در بحث حفاظت سیستمهای
قدرت است .نوع خاصی از حفاظت تحت عنوان حفاظت اضافه جریان
است که به عنوان حفاظت پشتیبان در سیستمهای انتقال و یا به عنوان
حفاظت اصلی در شبکههای فوق توزیع میتواند استفاده گردد .منظور از
هماهنگی در بحث حفاظت اضافه جریان ،تعیین مقادیر بهینه ضریب
تنظیم جریان و ضریب تنظیم زمان رلههای اضافه جریان جهتدار است.
این کار با هدف ،کاهش زمان عملکرد رله و با توجه به محدودیتهای

© ،۱۳۹۴اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

[5-

 )PSOحل گردیده است .در ] [8یک روش ابتکاری با ارائه یک
فرمولبندی جدید از مسأله هماهنگی بهینه رلههای اضافه جریان سیستم

قدرت پیشنهاد شده است .در ] ،[9-10تنظیم جریان رله )Iset( 4ثابت

1 Nonlinear programming

algorithm

2 Genetic

swarm optimization

3 Particle

4 Current setting
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در نظر گرفته شده و از روش برنامهریزی خطی )LP( 5جهت پیدا کردن
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ضریب تنظیم زمان )TMS( 6عملکرد رله استفاده شده است لذا نتایج

در مسأله هماهنگی رلههای اضافه جریان ،هدف به حداقل رساندن
زمان عملکرد رلههای اضافه جریان به ازای خطاهای داخل ناحیه حفاظتی
رله اصلی است بنابراین تابع هدف در مسأله هماهنگی رلههای اضافه
جریان ،حداقل کردن مجموع وزندار زمان عملکرد رلهها مطابق رابطه
( ،)2تعریف میگردد.

حاصله با تقریب همراه شده است .روش برنامهریزی غیرخطی عدد

صحیح )MINLP( 7با در نظر گرفتن تنظیم زمان پیوسته و تنظیم جریان
گسسته ،در ] [11مورد استفاده قرار گرفته است .در شرایطی که

تابع هدف

Iset

ثابت فرض میشود اثر تغییر ساختار شبکه در ] [12وارد شده است.
مسأله هماهنگی رلههای اضافه جریان با استفاده از الگوریتم ژنتیک

()2

به یک پاسخ مقاوم در برابر انواع ساختارهای شبکه دست یافته است .به

) J (.تابع هدف در مسأله هماهنگی رلههای اضافه جریاان اسات.

N

ترکیبی و با لحاظ نمودن قیود تغییر ساختار در ] [13حل گردیده است و

هماهنگی رلههای اضافه جریان پیشنهاد گردیده است .در این روش

 Wiاحتمال وقوع خطا در ناحیه حفاظتی رله  iمیباشد .معموال این

مشخصه غیرخطی رلههای اضافه جریان به کمک بسط تیلور خطیسازی

ضرایب یک در نظر گرفته میشود N .تعداد رلههای شبکه باوده کاه بار

شده است .بنابراین شرایطی فراهم شده که بتوان از یک مدل خطی به

این اساس تعداد متغیرهای مسأله هماهنگی رلههای اضافه جریاان برابار

جای مدل غیرخطی در فرآیند بهینهسازی مسأله هماهنگی رلههای اضافه

 2Nخواهد بود.

جریان بهره گرفت .روند تکرار الگوریتم با انتخاب یک نقطه کار اولیه

-2-2

آغاز شده و در هر تکرار نقطه کار جدید که بهینهتر از قبل است ،محاسبه

قیود

در مسأله هماهنگی دو گروه قیاد بارای تنظیماات رلاههاای اضاافه

میشود .فرآیند تکرار آنقدر ادامه مییابد تا تغییرات نقطهکار در دو تکرار

جریان وجود دارد .گروه اول قیود مرباوط باه محادوده تنظیماات رلاههاا

متوالی ناچیز گردد .همچنین قیود تغییر ساختار در فرمولبندی جدید

(مرزی) و گروه دوم قیود در اثر معیار هماهنگی رلههای اصلی و پشتیبان

مسأله اضافه شده است .روش پیشنهادی روی دو شبکه  3و  8باسه

است .محدودیتهای مرزی برای  TMSiو  I setiبه شرح زیر است.

 IEEEمورد آزمایش قرار گرفته است .مقایسه نتایج روش پیشنهادی با

()4
()5

نتایج بدست آمده از دیگر روشهای بهینهسازی ،دقت الگوریتم جدید را
در یافتن نقاط بهینه نشان میدهد.
-2فرمولبندی مسأله هماهنگی رلههای اضافه جریان

TMSimin  TMSi  TMSimax
min max
max min
max(I set
, I loadi )  I seti  min( I set
) , I faulti
i
i

 TMSبه صورت یاک متغیار پیوساته در محادوده  1.1تاا  1در نظار
گرفته میشود .اما  Isetیک کمیت گسسته است .حداقل جریان تنظیم هر

مطابق استاندارد  IECرابطه ( )1برای مدلسازی انواع مختلف
مشخصههای رلههای اضافه جریان ارائه شده است ].[15
()1

] X T  [TMS1 , ..., TMS N , Iset1 , ..., Iset N

()3

در این مقاله یک الگوریتم جدید مبتنی بر خطی سازی برای مسأله

Ii
 Mi
Iset i

i 1

است.

گردد ،در ] [14از یک آنالیز اولیه برای کاهش قیود استفاده کرده است.

&

i i

بردار حالت  Xمجموعه متغیرهای بهیناه ساازی مساأله بصاورت زیار

لحاظ اینکه مسأله هماهنگی در برخی حاالت ممکن است بسیار بزرگ

K1  TMSi
I
( i ) K2  1
Iset i

W T

Objective function : Min J ( X ) 

min
رله ،حداکثر مقداری بین حداقل جریان تنظیم دساترسپاذیر )
 ( I setو
i

max
حداکثر مقدار بار عبوری از آن )
 ( I loadاست .به طاور مشاابه ،حاداقل
i

Ti 

جریان تنظیم هر رله ،حداقل مقداری بین حداکثر جریان تنظیم دسترس
max
 ( I minاست.
پذیر )  ( I setiو حداقل مقدار بار عبوری از آن ) faulti

که در آن  K 1و  K 2مقادیر ثابت بوده و نوع مشخصه رله را مشخص

رلههای موجود در سیستم قدرت ممکان اسات باه دالیال مختلفای

میکنند Ti .زمان عملکرد رله  iام که وابسته به مقادیر تنظیمات
زمانی )  (TMSiو جریانی )  ( Iset iرله است M i .برابر است با نسبت

عملکرد نداشته باشد .به این دلیل هار رلاه بایاد توساط رلاههاای دیگار
پشتیبانی شود تا در صورت عدم عملکرد آنها ،رلههای پشاتیبان عملکارد

جریان خطا به جریان تنظیم رله  iمیباشد.

مطلوب داشته باشند .در شکل ( )1رله  iاصلی و رلههای  jپشاتیبان مای
باشد .بنابراین رلههای  jباید با رله  iهماهنگ باشند.

programming

5 Linear

multiplier setting
integer nonlinear programming

برای ایجاد یک طرح حفاظتی با قابلیت انتخابگری ،زماان عملکارد
رله اصلی باید کمتر از رله پشتیبان باشد .به عباارت دیگار ،رلاه پشاتیبان

6 Time

فرصتی برای عملکرد رله اصلی جهت رفاع خطاا و جادا کاردن حاداقل

7 Mixed
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بخش ممکن از شبکه ایجاد کند .رابطه ( ،)6قیود همااهنگی (گاروه دوم

)  X  ( x1 , x 2 , ..., x nغیرخطی باشد میتوان بسط تیلور ایان تاابع را

قیود) مساله برای  mامین زوج رله اصلی/پشتیبان است.

حول نقطه کار )  X 0  ( x10 , x 20 , ..., x n0به صورت رابطه ( )7نوشت.
()7

i  1, ..., n

()6

j  j1 , ..., j q

 Ti  CTI  0
k

( X  X 0 )  ...

X X0

) f ( X
X

f (X )  f (X 0 ) 

اگر از جمالت رتبه دو و باالتر صرفنظر گاردد تاابع  fباه صاورت

T jk

m  1, ..., N BP

یک تابع خطی بر حسب متغیرهای مساله نوشته خواهد شد.

 Ti kو  T jkبه ترتیب زمان عملکرد رله اصلی  iام و رله پشتیبان j

در حالت کلی مشخصه رله به صورت رابطه ( )8فرض میشود.

ام به ازای خطای نقطه  kدر ناحیه حفاظتی رله اصلی  iام است.

) Ti  f i (TMSi , I seti

()8

با کمک رابطه ( )7می توان خطی سازی رابطه ( )8را حول نقطه کار
]) X T (0)  [TMS1 (0),..., TMSN (0), Iset1 (0) , ..., Iset N (0نتیجه گرفت.
)Ti  Ti  Ti (0

()9
شکل :1یک رله اصلی به همراه رلههای پشتیبان آن

I seti
X0

 q ، nو  nBPبه ترتیب تعداد رلههای شبکه ،تعداد رلههای پشتیبان رله
 iو تعداد زوج رله های اصلی/پشتیبان است.

Ti
I seti

Ti
TMSi

TMSi 
X0



) Ti (0زمان عملکرد رله iام با توجه به تنظیمات اولیه آن است.
ضرایب  K TMSiو  K Is etiبا توجه به تابع مشخصه رابطه ( )1به صورت
زیر بدست میآیند.

 CTIحداقل زمان مورد نیاز برای عدم تداخل با رله اصلی است که
بسته به نوع رله ،نوع کلیدها و غیره متغیر بوده و در محدوده بین  1/2تا 1/5
ثانیه در نظر گرفته می شود .نامساوی ( )6برای تمام زوج رلههای اصلی و
پشتیبان به ازای خطا در شین نزدیک رله(  ( F1و شین دور رله )  ( F2در

Ti
TMSi

()11
X0

K1

شکل ( )1نوشته میشود.

M i ( 0) K 2  1

در شکل ( )1اگر ساختار شبکه عوض شود جریان خطای عبوری از
رله  iو رلههای  jتغییر خواهد کرد .لذا ممکن است در این شرایط
هماهنگی میان آنها برقرار نباشد .بنابراین قطع تجهیزات شبکه مانند
خطوط و ژنراتورها بدلیل شرایط مختلف بهرهبرداری نباید باعث عدم
هماهنگی رلهها گردد .بنابراین برای لحاظ کردن اثرات تغییر ساختار کافی



K TMSi 



Ti

Iset i


()11
X0

)K 1 K 2 M i (0) K 2  TMS i (0
I seti (0)  ( M i (0) K 2  1) 2

K Iseti



است قیود رابطه ( )6را برای تمامی زوج رلههای اصلی و پشتیبان در همه
ساختارهای ممکن از شبکه نوشته شود .با فرض اینکه تعداد ساختارهای

ضرایب  K TMSiو  K Isetiبستگی به تنظیمات اولیه  ،محل خطا و
جریان خطای عبوری آن از رله دارد .با جایگذاری این ضرایب در ( )9و
در نظر گرفتن  ، Ti  Ti (0)  Tiمشخصه خطی عملکرد رله اضافه
جریان به صورت ( )12خواهد بود.

با توجه به روابط ( ،)1زمان عملکرد رله اضافه جریان نسبت به
 TMSخطی اما نسبت به  I set iغیر خطی میباشد .لذا مسأله هماهنگی
رلههای اضافه جریان در حالت کلی یک مسأله غیرخطی است .در این
مقاله مشخصه عملکرد رله بر حسب تنظیم زمان و جریان ،حول نقطه کار
مشخص خطیسازی گردیده و سپس از روش برنامهریزی خطی برای حل
آن استفاده گردیده است.
یک روش کاربردی و موفق در خطی سازی توابع غیرخطی بر اسااس

))Ti  Ti (0)  K TMS  (TMSi  TMSi (0

شبکه  Sحالت باشد تعداد قیود رابطه ( 2S* NBP ،)6است.
 -3تبدیل مساله هماهنگی به یک مساله بهینه سازی خطی

()12

)) K Iset  ( Iset i  Iset i (0

از آنجا که اضافه کردن مقادیر ثابت به تابع هدف مسائل بهینه سازی،
تاثیری در مکان نقطه بهینه آنها ندارد لذا با حذف جمالت ثابت )، Ti (0
) TMSi (0و ) Iset i (0از رابطه ( ،)12تابع هدف ) (1به فرم خطی شده
( )13حاصل میگردد.
N

()13

بسط سری تیلور آن است .در صورتی که تابع  fبار حساب متغیرهاای

۲۶۱

]  TMSi  K Iset i  I set i

TMSi

[K
i 1

J(X ) 
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 Iiجریان خطای عبوری از رله اصلی  iدر اثر خطا جلوی رله است.

شروع

با تعریف بردار ضرایب تنظیمات زمان و جریان  Cبه صورت زیر:

در نظر گرفتن همه ساختار شبکه



()14

] C T [ KTMS1 , ..., KTMSN , K Iset1 , ..., K Iset N

تعیین زوج  P/Bدر همه ساختارهای شبکه

میتوان تابع هدف مساله بهینهسازی خطی را در شکل ماتریسی به
صورت رابطه ( )15نوشت.

انجام محاسبات اتصال کوتاه به ازای خطا
در شین نزدیک و دور رله اصلی

Min J ( X )  C T X

()15

ایجاد تنظیمات اولیه

با در نظر گرفتن رابطه ( )12برای یک زوج رله ( )i,jو جایگذاری آن
در قید هماهنگی رابطه ) (6و سادهسازیهای الزم ،قیود هماهنگی به
صورت خطی رابطه ( )16بدست میآید.
()16

محاسبه ضرایب  K TMSو K Iset
برای تمامی زوج رلهها

KTMS j  TMS j  KTMSi  TMSi

تشکیل تابع هدف و قیود خطی شده

 K Iset j  I set j  K Iset i  I set i  CTI
) K Iset j  I set j (0)  K Iset i  I seti (0

محاسبه ماتریسهای  Aو  Bو C

رابطه ( )16به تعداد  2*S*NBPدر نظر گرفته میشود .قیود مساله
بهینهسازی خطی در شکل ماتریسی به صورت معادله زیر است.

.

حل مساله خطی



()17

] BT [b1 b2 ... bi ... b2*S*N BP

𝜀 ≤|||OFn-OFn-1



()18

)bi  CTI  K Iset j  I set j (0)  K Iseti  I seti (0

()19

 a11
 a

21
A 



a 2 S *N BP 1


a12 N 

a 22 N 




 a 2 S *N BP 2 N 

a12
a 22

a 2 S *N BP 2

خیر

پایان
شکل  :2الگور یتم روش پیشنهادی

سپس ضرایب ثابت  K TMSiو  K Isetiمحاسبه شده و مسأله هماهنگی

به یک مسأله  LPتبدیل میشود .با حل مسأله  TMS ، LPو `  I setبرای
تمامی رلهها محاسبه شده و این مقادیر به عنوان نقطه کار جدید برای
محاسبه مجدد ضرایب  K TMSiو  K Isetiبکار میرود .این روند تا رسیدن
به جواب نهایی تکرار میگردد .شرط توقف ،تغییرات ناچیز تنظیمات رله
در دو تکرار متوالی است .برای این منظور قدرمطلق حداکثر تغییرات
تنظیمات رله در دو تکرار متوالی باید کمتر از  باشد (در این مقاله

ماتریس  Aماتریس ضرایب تنظیمات رله در قیود مساله میباشد.
ضرایب این ماتریس برای هر سطر با توجه به قسمت سمت چپ رابطه
( )16قابل محاسبه است .لذا قیود مسأله فوق بصورت زیر است.
()21

بله

AX  B
X min  X  X max

بنابراین روش بکار گرفته شده ،مساله غیرخطی هماهنگی رلههای
اضافه جریان را در قالب یک مسأله برنامه ریزی خطی( )LPارائه میکند.

4

-۴الگوریتم بهینهسازی جدید

   10در نظر گرفته شده است).
 -5نتایج عددی

شکل ) (2الگوریتم ارائه شده را نشان میدهد .مطابق این الگوریتم
ابتدا برای هر ساختار شبکه زوج رلههای اصلی/پشتیبان با استفاده از نظریه
گراف مشخص میشود .پس از آن ،برای هر زوج رله )(P / Bمربوط به
توپولوژی مورد مطالعه ،جریان اتصال کوتاه عبوری از رلهها برای خطا-
های نزدیک و دور رله محاسبه میشود .در مرحله اول از الگوریتم
پیشنهادی ،به طور تصادفی تنظیمات اولیه ) X(0در محدوده فضای
جواب تعیین میگردد.

به منظور ارزیابی روش پیشنهادی بر حل مسأله هماهنگی رلههای
اضافه جریان ابتدا این روش بر روی یک زوج رله در یک شبکه شعاعی
اعمال گردیده و سپس الگوریتم پیشنهادی به دو  3و  8باسه اعمال گردیده
است .در هر مورد نتایج بدست آمده به منظور بررسی میزان تاثیر الگوریتم
پیشنهادی در حل مساله هماهنگی ،با کارهای قبلی مقایسه شده است .در
هر سه شبکه ،تمامی خطوط با رلههای اضافه جریان دارای مشخصه
معکوس معمولی حفاظت گردیده است ). ( K1  0.14 , K 2  0.02
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جدول :2تنظیمات بهینه در شبکه  ۳باسه

 -1-5شبکه شعاعی
در شکل ( )3یک شبکه شعاعی ساده با یک رله اصلی  R 2و یک رله
پشتیبان  R1نشان داده شده است .فرض شده است به ازای اتصال کوتاه در
شین نزدیک رلههای  R1و  ، R 2جریان خطا عبوری از آنها به ترتیب  11و
 7پریونیت محاسبه شده باشد.

Iset
138
92
140

TMS
0.1
0.1
0.1

رله
4
5
6

Iset
160
86
116

TMS
0.1
0.1
0.1

رله
1
2
3
تابع هدف

1.5104
جدول  :۳مقایسه نتایج شبکه  ۳باسه با روشهای دیگر

شکل  :۳شبکه شعاعی ساده

در یک شبکه شعاعی هر چه از انتها شبکه به ابتدای آن نزدیک
میشویم ،سطح جریان اتصال کوتاه افزایش مییابد بنابراین باید رله R1
بیشترین مقدار و رله  R 2کمترین مقدار جریان تنظیم را داشته باشد (

 .) I set2  1 , I set1  1.5بنابراین زمان عملکرد رله  R 2به ازای خطا
در جلوی آن به صورت ( )21بدست می آید.
()21

) 0.3528 (sec

0.14  0.1
0.02

1

 ،رله

درصورت عدم عملکرد رله

7
 
1

t R2 

روشهای قبلی در جدول ( )4مقایسه شده است .همانطور که در جدول
( )3نشان میدهد ،نتایج روش ارائه شده تنظیمات بهتری در مقایسه با
روشهای دیگر ارائه میکند.

) (t R1  t R2  0.3  0.6528 secلذا  TMS1به صورت زیر:

0.14  TMS1
( 0.6528  TMS1  0.1459 )22
7
( ) 0.02  1
1.5
در ادامه الگوریتم پیشنهادی در نرم افزار  MATLABپیادهسازی شده
t R1 
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تکرارچهارم

تکرار سوم

تکرار دوم

تکرار اول

0.1459

0.1459

0.1499

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.5

1.5

1.5

1.5

1.3199

1.2

1

1

1

1

1.2
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شبکه  8باسه

در این حالت ،از روش پیشنهادی در تنظیم رلههای شبکه  8باسه

و به شبکه شعاعی ساده اعمال گردیده است .تنظیمات اولیه را برای هر دو
رله یکسان و به صورت تصادفی برابر با  TMS  0.5و I s e t  1.2
انتخاب شده است .پس از  3بار اجرای برنامه ،تنظیمات جریان و زمان
رلهها به مقادیر بهینه خود همگرا میشود .این نتایج در جدول ( )1آمده
است .مالحظه میشود روش پیشنهادی به جواب بهینه مطلق رسیده
است.
جدول ( : )1نتایج تا  ۴تکرار
0.5

1.9258
1.7428
1.599
1.727
1.5108

روش ژنتیک ][3
روش [5] PSO
 PSOاصالح شده ][6
(روش [11] )MINLP
روش ابتکاری ][8

حداقل و حداکثر مقدار  TMSبه ترتیب  1 /1و  1.1فرض میشود.
در این حالت  1/2 ،CTIثانیه فرض میشود .جدول ( )3تنظیمات بهینه را
با استفاده از الگوریتم معرفی شده نشان میدهد .نتایج بدست آمده با

باید  1/3ثانیه بعد عمل کند

نقطهکاراولیه

)OF(sec

روش

شکل ( )5استفاده شده است .فاصله زمانی هماهنگی  1.3ثانیه است.
این شبکه دارای  14رله اضافه جریان جهتدار میباشد .در این حالت
محدوده  TMSاز  1.15تا  1.1است .جهت هماهنگی رلههای شبکه
شکل ( )5باید زوج رلههای اصلی و پشتیبان مشخص شوند تا بتوان
جریان اتصال کوتاه اندازهگیری شده توسط رله اصلی و پشتیبان به ازای
خطا در شین نزدیک و دور رلههای اصلی محاسبه کرد .قیود هماهنگی
این شبکه  21قید است .جدول ( )5تنظیمات بهینه را نشان میدهد.
جدول ( ،)6مقایسه نتایج حاصل از الگوریتم پیشنهادی را با روشهای
قبلی نشان میدهد.

TMS1
TMS2
Iset1
Iset 2

شبکه  ۳باسه

در این حالت روش پیشنهادی به شبکه  3باسه ،مطابق شکل ()4
اعمال گردیده است .اطالعات این شبکه از ] [15بدست آمده است.

شکل  :۴دیاگرام تک خطی سیستم  ۳باسه

شکل  :5دیاگرام تک خطی سیستم  ۸باسه
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 باسه۸  تنظیمات بهینه سیستم:۴ جدول

 این روش بهینه سازی همانند بقیه روشهای بهینهسازی.گردید
مبتنی بر تکرار بوده اما مزایا و ویژگیهای قابل توجهی نسبت به بقیه
 از ویژگیهای آن میتوان به ایجاد.روشهای بهینهسازی دارد
،هماهنگی بهینه مطلق برای رله بهینه مطلق برای رلههای سیستم
همگرایی سریع و در نتیجه روشی مناسب جهت حفاظت تطبیقی
 الگوریتم. از مهمترین مزایای روش پیشنهادی است،سیستمهای قدرت
 اعمال گردید و نتایج ازIEEE  باسه8  و3 پیشنهادی به شبکههای

رله
1
2
3
4
5
6
7
تابع هدف

.مزایای این الگوریتم خبر میدهد

مراجع

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

Iset
550
600
400
600
265
600
400

رله
8
9
10
11
12
13
14
5.5436

TMS
0.109
0.05
0.061
0.124
0.195
0.05
0.175

Iset
660
265
600
600
600
550
400

 باسه با دیگر روشها8  مقایسه نتایج شبکه:5 جدول

[1] A. J. Urdaneta, R. Nadira, and L. G. Perez, “Optimal

[2]

TMS
0.05
0.196
0.153
0.0587
0.05
0.113
0.175

coordination of directional overcurrent relays in interconnected
power systems,” IEEE Transaction on Power Delivery, Vol. 3,
No. 3, July 1988.
W. So, K.K. Li, K.T. Lai, K.Y. Fung, “Application of genetic
algorithm to overcurrent relay grading coordination”. Proc. 4th
Int. Conf. on advances in power system control, Operation and
Management, Hong Kong, China, pp. 283–287, 1997.
F. Razavi, M. R. Abyaneh, Al-Dabbagh, Mohammadi,
H. Torkaman, “A new comprehensive genetic algorithm method
for optimal overcurrent relays coordination”, Electr. Power
system. Res., 78, pp.78- 713, 2008.
F. B. Bottura, W. M. S. Bernardes, M. Oleskovicz, E. N. Asada,
S. A. de Souza , M. J. Ramos, ” Coordination of directional
overcurrent relays in meshed power systems using hybrid
genetic algorithm optimization” , IEEE Transaction on Power
Delivery, Vol. 22, No. 3, July, 2013.
M. Mansour, S.F. Mekhamer, El-Kharbawe, “A modified
particle swarm optimizer for the coordination of directional
overcurrent relays”, IEEE Transaction on Power Delivery Vol.
22, No. 3, pp. 1400–1410, , 2007.
H. Zeineldin, E. El-Saadany, M. Salama, ‘Optimal coordination
of overcurrent relays using a modified particle swarm
optimization’,
Electr. Power system. Res., 76, (11), pp.
988–995, 2006.
M. Bashir, M. Taghizadeh, J. Sadeh and H. Rajabi Mashhadi, “A
new hybrid particle swarm optimization for optimal coordination
of over current relay” , International Conference

روش

OF(sec)

[13] روش ژنتیک ترکیبی
[7] PSO روش
[8] روش ابتکاری

6.4117
10.4267
5.5442

برای روشن شدن کارایی الگوریتم پیشنهادی در حل مساله هماهنگی
 در حالتهای قبلی عملکرد الگوریتم در سه،بهینه رلههای اضافه جریان
) برتری روش6( ) و4(  جداول.شبکه نمونه مورد آزمایش قرار گرفت
.جدید را نسبت به سایر الگوریتمهای ریاضی و اکتشافی نشان میدهد
به منظور جلوگیری از عدم هماهنگی با توجه به تو پولوژیهای
 روش پیشنهادی برای خطیسازی قیود تغییر ساختار بکار،مختلف شبکه
 مقدار بهینه متغییرهای تصمیم با توجه به تو پولوژیهای.گرفته میشود
)7( [ در جدول13]  باسه و استفاده از اطالعات مرجع8 مختلف شبکه
 مالحظه میشود مقدار تابع هدف افزایش یافته است اما.داده شده است
در عوض تنظیمات رله های حفاظتی در برابر تغییرات در توپولوژی شبکه
.مقاوم خواهد بود

on Power System Technology, 2010.

A. Mahari, H. Seyedi, “An analytic approach for optimal
coordination of overcurrent relays” , The Institution of
Engineering and Technology, Vol. 7, Iss. 7, pp. 674–680, 2013.
[9] A.J. Urdaneta, H. Restrepo, S. Marquez and J. Sanchez,
"Coordination of directional overcurrent relay timing using l
inear programming," IEEE Trans. Power Deliver. vol.1, pp.122–
129, 1996.
[10] B. Chattopadhyay, M.S. Sachdev and T.S. Sidhu, “An online
relay coordination algorithm for adaptive protection using linear
programming technique,” IEEE Trans. Power Deliver. vol.11,
pp. 165–173, 1996.
[11] T. Amraee, “Coordination of directional overcurrent relays using
seeker algorithm”, IEEE Trans. Power Deliver, Vol. 27, No. 3,
pp. 1415–1422, 2012.
[12] A.J. Urdaneta, L.G. Perez and H. Restrepo, “Optimal
coordination of directional overcurrent relays considering
dynamic changes in the network topology,” IEEE Transaction on
Power Delivery. Vol. 12, pp.1458–1464, 1997.
[13] S. Noghabi, J. Sadeh, , H.R. Mashhadi, “Considering different
network topologies in optimal overcurrent relay coordination
using a hybrid GA”, IEEE Transaction Deliver., Vol. 24, No. 4
pp. 1857–1863, 2009.
[14] A.J. Urdaneta and L.G. Perez, "Presolve analysis and interior
point soluation of the linear programming coordination problem
of directional overcurrent relays," Electric Power and Energy
Systems vol.23, pp. 819-825, 2000.
[15] IEC Standard, “Single input energizing quantity measuring
relays with dependent specified time” , Publication No. 255-4,
1976.
[8]
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 باسه در توپولوژیهای مختلف۸  نتایج شبکه:7 جدول
رله
1
2
3
4
5
6
7
تابع هدف

TMS
0.5128
0.4831
0.4925
0.3642
0.5218
0.4257
0.5729

Iset
240
600
400
600
192
600
320

رله
8
9
10
11
12
13
14
5.5436

TMS
0.4287
0.3455
0.3547
0.3682
0.4521
0.5814
0.5148

Iset
600
320
600
600
600
192
320

[ که تغییرات ساختار13] نتایج اجرای روش پیشنهادی با مرجع
شبکه را در نظر گرفته است نشان میدهد سرعت همگرائی و دقت روش
.[ میباشد13] پیشنهادی مناسبتر از روش مرجع
 نتیجهگیری-6
در این مقاله یک الگوریتم تحلیلی جدید برای هماهنگی رلههای اضافه
 بر این.جریان سیستم قدرت بر اساس خطیسازی معادالت ارائه گردید
اساس مساله هماهنگی غیرخطی به صورت یک مساله خطی تبدیل
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کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی
به منظور کاهش پدیده چترینگ
بهرام ابراهیمی ،1مهدی پورقلی  2و ابراهیم نجیمی
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چکیده -در این مقاله یک روش مود لغزشی دینامیکی برای كنترل
درایو موتور القایی ارائه گردیده است .كنترل كننده پیشنهادی نسبت
به عدم قطعیت ناشی از تغییر پارامتر و اغتشاش خارجی و همچنین
عدم قطعیت غیر ساختار یافته ناشی از دینامیک های فركانس باال
مقاوم است .با در نظر گرفتن سطح لغزش انتگرالی ،برای بهبود پدیده
چتر ینگ از دینامیک اضافی به عنوان جبران ساز دینامیک های مدل
نشده استفاده شده و پایداری روش كنترل پیشنهادی با استفاده از
تئوری لیاپانوف اثبات گردیده است .یک كنترل كننده جر یان مود
لغزشی نیز به منظور بهبود عملکرد درایو موتور القایی طراحی شده
است .نتایج شبیه سازی كنترل مود لغزشی دینامیکی با در نظر گرفتن
اغتشاش بار و عدم قطعیت در مدل،حاكی از عملکرد مناسب روش
كنترل پیشنهادی است.
کلمات کلیدی-پدیده چترینگ ،دینامیک های مدل نشده ،کنترل
کننده جریان ،موتور القایی ،مود لغزشی دینامیکی .
 -1مقدمه
موتورهاي القایی به دلیل ویژگی ها و مزایایی که نسبت به موتورهاي
جریان مستقیم دارند بصورت متعدد در کاربردهای صنعتی استفاده
میشوند به همین دلیل کنترل عملکرد آن در کاربرد های گوناگون از اهمیت
ویژه ای برخوردار است .عملکرد موتور القایی بدلیل تغییر پارامتر ناشي از
سالخوردگي و یا تعمیرات اساسي موتور با نوعی عدم قطعیت ساختار یافته
همراه بوده و همچنین تحت تاثیر اغتشاشات خارجی و عدم قطعیت غیر
ساختار یافته قرار دارد .این در حالي است که عملکرد کنترل درایو موتور
القایی نسبت به تغییر پارامتر و ثابت زمانی روتور حساس است و همچنین
بخاطر وجود ویژگی غیر خطی بودن و عدم قطعیت ،روش های کنترل
خطی ،عملکرد مناسبی را تضمین نمی کنند .در پژوهش هاي نوین تالش
گردیده است تا با استفاده از کنترل کننده های غیر خطی عملکرد موتور
القایی را از جنبه های مختلف بهبود بخشند .یکی از این کنترل کننده ها،
روش کنترل مود لغزشی است که مزیت آن حساس نبودن به تغییر پارامتر و
اغتشاش خارجی است که سبب شده تا مسیرهای حالت روی سطح لغزش
باقی بمانند .عملکرد مقاوم کنترل مود لغزشی توسط بهره کنترل سوئیچینگ

© ،۱۳۹۴اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

تضمین می شود اما در عمل ،محدودیت فرکانس سوئیچینگ اغلب باعث
می شود که مسیرهاي حالت بر روی سطح لغزش باقي نمانده و در اطراف
آن نوسان کنند (پدیده چترینگ) .این نوسانات باعث افزایش فعالیت کنترلی
و تحریک دینامیک های فرکانس باال ،که مدل نشده اند ،می شوند .دینامیک
های فرکانس باالی مدل نشده مجددا باعث به وجود آمدن نوسانات و
انحراف بیشتر می شوند که به عنوان عدم قطعیت غیر ساختار بیان میشوند
و تاثیر نامطلوبی در عملکرد کنترل کننده دارند .به منظور کاهش این
نوسانات و بهبود پدیده چترینگ روش های مختلفی از جمله کنترل مود
لغزشی مرتبه دوم ،کنترل مود لغزشی زمان گسسته ارائه شده است .به علت
اینکه محاسبه دقیق میزان عدم قطعیت ها امکان پذیر نیست ،در روش های
ذکر شده ،باند عدم قطعیت در نظر گرفته شده محدوده کاملی را برای پوشش
نوسانات تضمین نمیکند و در نتیجه دینامیک های فرکانس باال باعث رفتار
نامناسب کنترل کننده می شوند [ .]2-1فرض اصلي در کنترل ساختار متغیر
این است که تابع سوئیچینگ بتواند با وقفه زمانی صفر از یک مقدار به مقدار
دیگر سوئیچ کند ،اما در عمل به دو دلیل دست یافتن به چنین تابع
سوئیچینگی آسان نخواهد بود .اول اینکه وقفه زمانی ناشی از محاسبات
وجود دارد و دوم اینکه محدودیت فیزیکی روی عملگر مورد استفاده وجود
دارد [ .]3اغلب روش های کنترل مود لغزشی برای سیستم های می نیمم
فاز با درجه کمتر از مرتبه سیستم قابل اعمال هستند .اما برخی از این روش
ها مانند کنترل مود لغزشی دینامیکی برای سیستم های غیر می نیمم فاز نیز
جهت تثبیت دینامیک های داخلی زمانی که خطای ردیابی خروجی تمایل
دارد بصورت مجانبی به سمت صفر برود ،استفاده میشوند [ .]4مقایسه
بین درایو های کنترل جهت گرای شار غیر مستقیم ( Indirect Field
 )Oriented Controlو کنترل گشتاور مستقیم ( Direct Torque
 )Controlاز نظر عملکرد و حساسیت نسبت به تغییر پارامتر ،برای یک
وسیله الکتریکی در مرجع [ ]5انجام شده است که به نظر می رسد کنترل
جهت گرای شار غیر مستقیم مزایایی نسبت به کنترل گشتاور مستقیم دارد.
روش کنترل جهت گرای شار غیر مستقیم برای عملکرد باالی درایو موتور
القایی توسط دکوپله سازی شار روتور و گشتاور تولیدی اجزای جریان
استاتور است [ .]6کنترل جهت گرای شار غیر مستقیم محبوب تر از کنترل
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نظر گرفتن سطح لغزش انتگرالی ،از دینامیک اضافی به عنوان جبران ساز
دینامیک های فرکانس باالی مدل نشده استفاده شده و عملکرد بسیار مقاوم
تری نسبت به روش های قبلی دارد .استفاده از ساختار درایو کنترل جهت
گرای شار غیر مستقیم همراه با کنترل کننده جریان مود لغزشی سبب
کاهش هارمونیک در پاسخ سیستم شده است و موجب بهبود عملکرد
موتور القایی خواهد شد .البته در عمل بدست آوردن یک کنترل سوئیچینگ
ایده آل که با وقفه صفر از یک مقدار به مقدار دیگر سوئیچ کند آسان نیست
اما با این حال با توجه به نتایج بدست آمده این روش در عمل ،عملکرد
مقاومی دارد و پدیده چترینگ را کاهش داده است .الزم به ذکر است که
تئوری کنترل مود لغزشی دینامیکی پیش تر نیز ارائه شده است و در این
مقاله با تغییر در ساختار و محاسبات این روش کنترلی و اضافه کردن کنترل
کننده جریان مود لغزشی سعی در بهبود عملکرد این روش شده است.

جهت گرای شار مستقیم است و به روش استاندارد تبدیل شده است .کنترل
جهت گرا ی شار غیر مستقیم در برابر تغییر پارامتر مقاوم تر بوده و در آن
شار روتور هم تراز شار محور  dبوده که بصورت ثابت و معادل با شار
مطلوب بطور غیر مستقیم توسط جریان محور  dتنظیم شده است [ .]7در
مرجع [ ]8یک رویکرد جبری و دیفرانسیلی از کنترل مود لغزشی سیستم
های غیرخطی یک ورودی -یک خروجی ارائه شده است ،همچنین در
مرجع [ ]9یک روش کنترل غیر خطی برای بدست آوردن عملکرد باال
توسط اعمال کنترل مود لغزشی استاتیکی و دینامیکی برای کنترل سرعت
موتور رلوکتانس متغیر ( )Variable Reluctance Motorارائه شده
است .یک کنترل کننده مود لغزشی فازی برای کنترل سرعت درایو کنترل
جهت گرای شار غیر مستقیم موتور القایی به منظور کاهش حساسیت
نسبت به تغییر پارامتر و اغتشاش بار ارائه شده است در [ ]11مورد استفاده
قرار گرقته است .در مرجع [ ]11نیز یک کنترل جهت گرای شار غیر مستقیم
ساده برای موتور القایی  6فاز طراحی شده که موجب کاهش جریان های
هارمونیک روتور و کاهش جریان هر فاز بدون افزایش ولتاژ هر فاز شده
است .یک جبران ساز با تکنیک ∞𝐻 برای کنترل سرعت و موقعیت درایو
کنترل جهت گرای شار غیر مستقیم موتور القایی در [ ]12اعمال شده
است .در [ ]13کنترل جهت گرای شار غیر مستقیم بر روی موتور القایی
اعمال شده ،سپس کنترل مود لغزشی انتگرالی برای درایو مربوطه طراحی
شده و یک الگوریتم تطبیقی برای بدست آوردن تابع سوئیچینگ نرم
استفاده شده است و در نهایت یک کنترل کننده مود لغزشی فازی برای
جبران عدم قطعیت اضافه شده است .در مرجع [ ]14یک کنترل مود
لغزشی بدون سنسور با سطح سوئیچینگ انتگرالی برای کنترل سرعت
موتور القایی طراحی شده و سرعت روتور توسط یک رویتگر تطبیقی
تخمین زده شده است .در [ ]15کنترل شار و سرعت موتور القایی توسط
کنترل مود لغزشی ارائه شده که اثر چترینگ را با استفاده از تابع اشباع در
روش ساختار متغیر کاهش داده اند .همچنین در [ ]16نیز الگوریتم کنترل
مود لغزشی همرا با تابع اشباع برای محدود کردن اثرات چترینگ مطرح
شده است .در [ ]17یک روش کنترل با کنترل کننده منطق فازی برای تنظیم
سرعت موتور القایی ارائه شده و سپس عملکرد کنترل کننده منطق فازی با
کنترل کننده مود لغزشی مقایسه می شود .در [ ]18به منظور حل مشکالت
ناشی از چترینگ ،از یک قانون مبتنی بر انتخاب یک ترم نمایی که با
تغییرات سطح لغزشی متناسب است استفاده شده است .در [ ]19سیستم
کنترل مود لغزشی همراه با شبکه عصبی برای کنترل درایو جهت گیری شار
غیر مستقیم موتور القایی ارائه شده است .کنترل موقعیت و سرعت موتور
القایی بدون سنسور با روش تزریق فرکانس باال در فرکانس های پایین در
[ ]21طراحی شده است .همچنین در [ ]21یک کنترل کننده مود لغزشی
مقاوم برای کنترل برداری درایو موتور القایی ارائه شده است .کنترل مود
لغزشی دینامیکی که تئوری آن برای سیستم های غیرخطی در سال های
اخیر ارائه شده است ،برای بهبود پدیده چترینگ بسیار موثر است که با در

ادامه مقاله بصورت زیر سازماندهی گردیده است؛ در بخش  2کنترل
جهت گراي شار غیر مستقیم موتور القایی تشریح گردیده است .در بخش
 3ساختار کنترل کننده موقعیت آورده شده و در بخش  4شبیه سازي ها
انجام شده و نتایج آن گزارش گردیده است و نهایتا در بخش  5جمع بندی
آورده شده است .
 -2کنترل جهت گرای شار غیر مستقیم موتور القایی
مدل دینامیکی موتور القایی سه فاز بصورت زیر بیان می شود:
()1
𝑠𝑞𝑖𝑑
1
𝐿𝑚 2
=
( [− (𝑅𝑠 𝐿𝑟 +
𝑠𝑞𝑖 ) 𝑟𝑅 )
𝑡𝑑
𝑟𝐿 𝑠𝐿𝜎
𝑟𝐿
] 𝑟𝑑𝛷) 𝑚𝐿 𝑟𝜔( − (𝜔𝑒 𝜎𝐿𝑠 𝐿𝑟 )𝑖𝑑𝑠 −
1
𝑉
𝑠𝑞 𝑠𝐿𝜎

+

𝑠𝑑𝑖𝑑
1
𝐿𝑚 2
=
( [(𝜔𝑒 𝜎𝐿𝑠 𝐿𝑟 )𝑖𝑞𝑠 − (𝑅𝑠 𝐿𝑟 +
𝑠𝑑𝑖 ) 𝑟𝑅 )
𝑡𝑑
𝑟𝐿 𝑠𝐿𝜎
𝑟𝐿
𝑚𝐿
1
+ ( ) 𝑅𝑟 𝛷𝑑𝑟 ] +
𝑉
𝑟𝐿
𝑠𝑑 𝑠𝐿𝜎
𝑟𝑑𝛷𝑑
1
𝑟𝑅 𝑚𝐿 𝑟𝐿 𝑠𝐿𝜎
𝑟𝑅 𝑟𝐿 𝑠𝐿𝜎
=
([
( ) 𝑖𝑑𝑠 −
] 𝑟𝑑𝛷 )
𝑡𝑑
𝑟𝐿 𝑠𝐿𝜎
𝑟𝐿
𝑟𝐿

که 𝑠𝑞𝑉  𝑖𝑞𝑠 ، 𝑉𝑑𝑠 ،و 𝑠𝑑𝑖 ولتاژ ها و جریان های استاتور و 𝑟𝑑𝛷 شار
محور  dروتور است 𝑅𝑠 .مقاومت استاتور 𝑅𝑟 ،مقاومت روتور𝐿𝑠 ،
اندوکتانس استاتور 𝐿𝑟 ،اندوکتانس روتور و 𝑚𝐿 اندوکتانس متقابل هستند..
𝑟𝜔 سرعت روتور 𝜔𝑒 ،سرعت سنکرون (الکتریکی) و σ = 1 −
2

) 𝐿𝑚𝐿𝐿( ضریب شار فاصله هوایی هستند.
𝑟 𝑠

این استراتژی کنترل مبتنی بر جهت گرای شار روی محور  dاست که
می تواند بصورت زیر بیان شود:

۲۶۶

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

()2

∗
𝑠𝑞𝑖 = 𝑈 است .اکنون رابطه
پارامتر های مکانیکی و اغتشاش بار هستند و
( )9را برحسب عدم قطعیت ها بصورت رابطه ( )11بیان میکنیم:

𝛷𝑟𝑑 = 𝛷𝑟 , 𝛷𝑟𝑞 = 0

𝑟𝛷 بردار شار روتور و 𝑞𝑟𝛷 شار محور  qروتور است .گشتاور
الکترومغناطیسی با روابط ( )3و ( )4قابل بیان است:
∗
𝑠𝑞𝑖 𝑟𝛷 )

()3

()11

𝑚𝐿𝑃 3
𝑟𝐿
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( = 𝑒𝑇
4

2

𝑃

()11

بطوریکه 𝑟𝜃 موقعیت روتور 𝐽𝑚 ،اثر اینرسی 𝛽𝑚 ،ضریب اصطکاک،
𝑃 تعداد قطب ها و 𝐿𝑇 گشتاور بار هستند .سرعت لغزش و ثابت زمانی
روتور با روابط ( )5و ( )6بیان می شوند:
∗
𝑠𝑞𝑖 𝑚𝐿

()5

) (
𝑟𝛷

𝑟𝜏

𝑟𝐿

()6

𝑟𝑅

()7

𝐿𝑇 )

𝑃
𝑚𝐽2

= 𝑙𝑠𝜔

-2-3

()8

𝑟𝛷 )

2

𝑟𝐿

(

𝑚𝐽

=𝑘

()13

پارامتر های موتور القایی مورد استفاده ،در جدول  1ذکر شده اند:
پارامتر

اندازه

مقاومت استاتور ( 𝑠𝑅)

𝛺 6.3

مقاومت روتور ( 𝑟𝑅)

𝛺 3.6

اینرسی ( 𝑚𝐽)

0.038 kg.𝑚2

ضریب اصطکاک ( 𝑚𝛽)

0.0085 N.m/rad/sec

تعداد قطب ها (𝑃)

4

فرکانس (𝑓)

50 Hz

اندوکتانس ( 𝑟𝐿 = 𝑠𝐿)

480 mH

اندوکتانس متقابل ( 𝑚𝐿)

464 mH

سپس با جایگذاری 𝑟̈𝜃 از رابطه ( )9در رابطه ( ، )14مشتق سطح
لغزش بصورت زیر باز نویسی می شود:
()15

𝑓𝑒𝑟
𝑆̇ = 𝜃̈𝑟 − (𝑋 + ∆𝑋)𝜃̇𝑟 − (𝑌 + ∆𝑌)𝑈 − (𝑍 +

𝜃𝑒 ∆𝑍)𝑇𝐿 + 𝐿1 𝑒̇𝜃 + 𝐿2

یک قانون کنترل ایده آل ،دینامیک های عملکرد درایو را روی سطح
سوئیچینگ مشخص می کند .با در نظر گرفتن  𝑈𝑞𝑠 ، 𝑆̇ = 0از رابطه زیر
بدست می آید:
()16

] 𝜃𝑒 − 𝑋𝜃̇𝑟 − 𝜗 + 𝐿1 𝑒̇𝜃 + 𝐿2

𝑓𝑒𝑟

𝑟̈𝜃[ 𝑈𝑞𝑠 = 𝑌 −1

قانون کنترل مورد نظر بصورت رابطه زیر طراحی شده است:

با در نظر گرفتن دینامیک هایی که در رابطه ( )7ناشی از تغییرات پارامتر
ها ،اغتشاش بار و عدم قطعیت های غیرقابل پیش بینی می توانند وجود
داشته باشند ،رابطه ( )7را بصورت رابطه ( )9باز نویسی می کنیم ]:[1

()17

)𝑆(𝑛𝑔𝑖𝑠 𝛿 = 𝑈ℎ

که )  𝑠𝑖𝑔𝑛(.تابع عالمت و 𝛿 بهره قانون کنترل و کران باالی عدم
قطعیت ها است ]:[1

𝐿𝑇)𝑍∆ 𝜃̈𝑟 = (𝑋 + ∆𝑋)𝜃̇𝑟 + (𝑌 + ∆𝑌)𝑈 + (𝑍 +

()18

بطوریکه )𝑚 𝐽𝛽(  𝑌 = 𝑃2 (𝐽𝑘 ) ، 𝑋 = −و ) 𝑃𝐽 𝑍 = − (2مقادیر
𝑚

𝑓𝑒𝑟
) 𝑟̈𝜃 𝑒̈𝜃 = (𝜃̈𝑟 −

()14

 -3ساختار کنترل کننده موقعیت

𝑚

) 𝑟𝜃 −

𝑓𝑒𝑟

𝑟𝜃( = 𝜃𝑒

𝑓𝑒𝑟𝑟𝜃 موقعیت مطلوب و 𝑟𝜃 موقعیت روتور است .با توجه به رابطه
( )12و رابطه خطای موقعیت ( )13داریم:

جدول  :1پارامتر های موتور القایی

()9

قانون کنترل

هدف از طراحی قانون کنترل ،ردیابی موقعیت مطلوب توسط موقعیت
روتور موتور القایی است بطوریکه موقعیت روتور روی سطح لغزش
موردنظر بماند ،بنابراین تابع خطا بصورت زیر تعریف می شود:

𝛽
𝑘 𝑃
∗
𝑠𝑞𝑖 ) ( 𝜃̈𝑟 = − ( 𝑚 ) 𝜃̇𝑟 +
(−

4

𝜃𝑒 𝑆̇ = 𝑒̈𝜃 + 𝐿1 𝑒̇𝜃 + 𝐿2

()12

= 𝑟𝜏

𝑚𝐿 𝑃3

𝜏𝑑 𝑒 ∫ 𝑆 = 𝑒̇𝜃 + 𝐿1 𝑒𝜃 + 𝐿2

 𝐿1و  𝐿2عدد های ثابت و مثبت هستند و 𝜃𝑒خطای موقعیت است که
با توجه به دینامیک های عملکرد درایو (حالت گذرا ،حالت ماندگار و باال
زدگی) تعیین می شوند .اگر از سطح لغزش ذکر شده مشتق بگیریم داریم:

روابط گشتاور الکترومغناطیسی ( )3و ( )4را بصورت رابطه ( )7ساده
سازی می کنیم و 𝑘 توسط رابطه ( )8تعیین شده است:
𝑚𝐽

سطح لغزش انتگرالی

سطح لغزش توسط رابطه ( )11بیان شده است:

𝐿𝑇 𝑇𝑒 = (𝐽𝑚 𝜃̈𝑟 + 𝛽𝑚 𝜃̇𝑟 ) +

()4

𝐿𝑇)𝑍∆ ϑ = (∆𝑋)𝜃̇ 𝑟 + (∆𝑌)𝑈 + (𝑍 +

𝑚

𝛿 ≤ ||ϑ

بنابراین با توجه به قانون کنترل طراحی شده و رابطه ( )16سیگنال
∗
𝑠𝑞𝑈 بصورت رابطه زیر بیان می شود:
کنترلی

عددی و 𝑋∆  ∆𝑌 ،و 𝑍∆ به همراه 𝐿𝑇  ،عدم قطعیت های ناشی از تغییرات

۲۶۷

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

()19

𝑓𝑒𝑟
∗
𝑠𝑞𝑈
= 𝑌 −1 [𝜃̈𝑟 − 𝑋𝜃̇𝑟 + 𝐿1 𝑒̇𝜃 + 𝐿2 𝑒𝜃 +

])𝑆(𝑛𝑔𝑖𝑠 𝛿

𝑓𝑒𝑟
𝜃̇𝑒 𝜃⃛𝑟 − 𝑋[𝑋𝜃̇𝑟 + 𝑌𝑈 + 𝜗] − 𝑌𝑈̇ − 𝜗̇ + 𝐿1 𝑒̈𝜃 + 𝐿4
] 𝜃𝑒 + 𝐿3 [𝑒̈𝜃 + 𝐿1 𝑒̇𝜃 + 𝐿2

قانون کنترل با توجه به بهره کنترل 𝛿 مورد نظر برای از بین بردن اثر عدم
قطعیت های غیر قابل پیش بینی طراحی شده بطوریکه برای ،𝑡 > 0
 𝑆 = 0خواهد بود .واضح است که انتخاب بهره کنترل بزرگ که اغلب به
منظور حداقل کردن زمان رسیدن مسیرهاي حالت روی سطح لغزش
استفاده شده است و به میزان عدم قطعیت ها وابسته است ،برای کاربردهای
عملی بسیار دشوار است و انتخاب نادرست بهره کنترل به انحراف از سطح
لغزش و ایجاد پدیده چترینگ منجر خواهد شد .در ادامه با در نظر گرفتن
بهره کنترل دینامیکی 𝐶𝑀𝑆𝐷 𝛿 عملکرد مقاوم نسبت به عدم قطعیت های
غیر ساختار یافته تضمین می شود.
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= ]𝜏𝑑 𝑒 ∫ + 𝐿4 [𝑒̇𝜃 + 𝐿1 𝑒𝜃 + 𝐿2
𝑓𝑒𝑟
]̇𝜗 𝜃⃛𝑟 − [𝑋 × 𝑋𝜃̇𝑟 ] − [𝑋 × 𝑌𝑈] − 𝑌𝑈̇ − [𝑋 × 𝜗 −

𝜏𝑑 𝑒 ∫ + 𝜇1 𝑒̈𝜃 + 𝜇2 𝑒̇𝜃 + 𝜇3 𝑒𝜃 + 𝜇4

بطوریکه ، 𝜇2 = 𝐿2 + 𝐿1 𝐿3 + 𝐿4 ، 𝜇1 = 𝐿1 + 𝐿3
𝐿2 𝐿3 + 𝐿1 𝐿4و  𝜇4 = 𝐿2 𝐿4هستند و با توجه به رابطه ( )23بهره کنترل
دینامیکی بصورت زیر بیان می شود:
= 𝜇3

()24

آنالیز پایداری

با در نظر گرفتن  ، 𝛤̇ = 𝑆̈ + 𝐿3 𝑆̇ + 𝐿4 𝑆 = 0که  𝑆 = 0است،
بنابراین پایداری مجانبی سطح لغزش دینامیکی در رابطه ( )22نیز توسط
قانون کنترل مود لغزشی دینامیکی تضمین می شود که در رابطه زیر بیان
شده است ،بطوریکه برای  𝛤 = 0 ، 𝑡 > 0خواهد بود:

پایداری سطح لغزش بیان شده را با توجه به سیگنال کنترلی بدست
آمده در رابطه ( ،)19با تعریف یک تابع لیاپانوف بررسی می کنیم .تابع
لیاپانوف بصورت رابطه ( )21درنظر ميگیریم.
()21

1

𝑉(𝑆) = 𝑆 2

()25

2

𝑓𝑒𝑟
𝐶𝑀𝑆𝐷
𝑠𝑞̇𝑈
(= 𝜃⃛𝑟 − [𝑋 × 𝑋𝜃̇𝑟 ] − [𝑋 × 𝑌𝑈] + 𝜇1 𝑒̈𝜃 + )26

𝑓𝑒𝑟
∗
𝑠𝑞𝑈𝑌 𝑉̇ (𝑆) = 𝑆𝑆̇ = 𝑆[𝜃̈𝑟 − 𝑋𝜃̇𝑟 −
− 𝜗 + 𝐿1 𝑒̇𝜃 +

)𝛤(𝑛𝑔𝑖𝑠 𝐶𝑀𝑆𝐷 𝛿 𝜇2 𝑒̇𝜃 + 𝜇3 𝑒𝜃 + 𝜇4 ∫ 𝑒 𝑑𝜏 +

𝐿2 𝑒𝜃 ] = −𝑆𝜗 − |𝑆|𝛿 ≤ 0

با توجه به اضافه شدن دینامیک های جبران ساز در سطح لغزش دینامیکی
و قانون کنترل ذکر شده در رابطه فوق ،بهره کنترل 𝐶𝑀𝑆𝐷 𝛿 باند عدم قطعیت
مناسبی را ایجاد نموده بطوریکه دینامیک های فرکانس باال را نیز پوشش می
دهد و موجب از بین رفتن اثر عدم قطعیت غیر ساختار یافته و نگهداشتن
مسیرهاي حالت روی سطح لغزش دینامیکی شده در نتیجه پدیده چترینگ
بطور محسوس کاهش یافته و یک کنترل عملی مناسب بدست آمده است.
ساختار کنترل مود لغزشی دینامیکی پیشنهادی برای درایو موتور القایی در
شکل  1نشان داده شده است:

با توجه به رابطه ( |𝑆|𝛿 ،)18مثبت معین است و 𝛿|𝑆| ≤ 𝜗𝑆 است
از این رو رابطه ( )21برقرار است .مسیر های حالتی که رابطه ( )21را صفر
می کنند نقاط تعادل سیستم هستند ،بنابراین پایداری مجانبی سطح لغزش
تضمین می شود.
-4-3

کنترل مود لغزشی دینامیکی پیشنهادی

به منظور کاهش پدیده چترینگ ،بهبود پایداری سطح لغزش و بهبود
عملکرد ،روش کنترل مود لغزشی دینامیکی با استفاده از دینامیک های
اضافی طراحی شده است .سطح لغزش دینامیکی بصورت رابطه زیر بیان
می شود:
()22

𝜏𝑑 𝑆 ∫ 𝛤 = 𝑆̇ + 𝐿3 𝑆 + 𝐿4

که  𝐿4و  𝐿3عدد های ثابت و مثبت هستند .مشتق سطح لغزش
دینامیکی با استفاده از روابط ( )11( ، )9و ( )15بصورت رابطه زیر نوشته
می شود:
()23

𝐶𝑀𝑆𝐷
𝐶𝑀𝑆𝐷
𝑠𝑞𝑈
𝑠𝑞̇𝑈 ∫ =
𝜏𝑑

𝐶𝑀𝑆𝐷
𝑠𝑞̇𝑈 بصورت زیر بدست آمده است:
که

با مشتق گرفتن از تابع لیاپانوف و با استفاده از رابطه ( )15و ()19
داریم:
()21

𝐶𝑀𝑆𝐷 𝛿 ≤ |̇𝜗 |𝑋 × 𝜗 +

شکل :1ساختار كنترل مود لغزشی دینامیکی برای درایو موتور

𝑓𝑒𝑟
𝛤̇ = 𝑆̈ + 𝐿3 𝑆̇ + 𝐿4 𝑆 = [𝜃⃛𝑟 − 𝑋𝜃̈𝑟 − 𝑌𝑈̇ − 𝜗̇ +

القایی همراه با كنترل كننده جر یان مود لغزشی

𝐿1 𝑒̈𝜃 + 𝐿4 𝑒̇𝜃 ] + 𝐿3 [𝑒̈𝜃 + 𝐿1 𝑒̇𝜃 + 𝐿2 𝑒𝜃 ] + 𝐿4 [𝑒̇𝜃 + 𝐿1 𝑒𝜃 +
= ]𝜏𝑑 𝑒 ∫ 𝐿2

۲۶۸
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کنترل کننده جریان

خطای میان جریان های مطلوب استاتور و جریان های اندازه گیری
شده استاتور موتور القایی را بصورت رابطه ( )27تعریف می کنیم:
()27

∗𝑒
𝑒
𝑠𝑞𝑖 = 𝑞𝑒
𝑠𝑞𝑖 −
∗𝑒
𝑒
𝑠𝑑𝑖 = 𝑑𝑒
𝑠𝑑𝑖 −

سپس رابطه ( )27را بصورت رابطه ( )28می نویسیم:
()28

∗𝑒
𝑒
𝑠𝑞𝑖 = 𝑞𝑆
𝑠𝑞𝑖 −

شکل :3ردیابی موقعیت روتور توسط كنترل مود لغزشی دینامیکی

∗𝑒
𝑒
𝑠𝑑𝑖 = 𝑑𝑆
𝑠𝑑𝑖 −

تحت بار خارجی و عدم قطعیت

در نهایت ولتاژ های مطلوب خروجی کنترل کننده جریان مد لغزشی
بصورت رابطه ( )29نوشته می شوند ]:[14

در شکل  4نمودار هیستوگرام ( )Histogramمقایسه خطای ردیابی
موقعیت روتور نشان داده شده است .محور افقی میزان خطا و محور عمودی
مدت زمانی است که هر مقدار خطا باقی می ماند.

𝑒
∗𝑒
𝑒
𝑠𝑞𝑖 𝑠𝐿𝜎 𝑉𝑞𝑠𝑒∗ = 𝑘𝑞 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑆𝑞 ) +
𝑠𝑞𝑖 𝑠𝑅 +
𝑠𝑑𝑖 𝑒𝜔 𝑠𝐿𝜎 +
(+)29

𝑟𝛷

𝑚𝐿
𝑟𝐿

∗𝑒
∗𝑒
𝑒
𝑒
𝑠𝑑𝑉
𝑠𝑑𝑖 𝑠𝐿𝜎 = 𝑘𝑑 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑆𝑑 ) +
𝑠𝑑𝑖 𝑠𝑅 +
𝑠𝑞𝑖 𝑒𝜔 𝑠𝐿𝜎 −
−

𝑟𝛷

𝑚𝐿

𝑟𝐿 𝑟𝜏

که 𝑑𝑘 و 𝑞𝑘 ضرایب مثبتی هستند که باید تعیین شوند.
 -4انجام شبیه سازی ها
در این بخش نتایج شبیه سازی کنترل کننده پیشنهادی اعمال شده به
درایو موتور القایی در سیمولینک متلب بررسی شده است و نتایج بدست
آمده از بخش های مختلف ،شامل ردیابی موقعییت روتور توسط کنترل مود
لغزشی و مود لغزشی دینامیکی ،نمودار مقایسه خطای ردیابی میان کنترل
مود لغزشی دینامیکی و کنترل مود لغزشی ،خطای ردیابی موقعییت روتور،
جریان محور  dو شار روتور به ترتیب در شکل های  2الی  7نشان داده شده
اند:

شکل :4نمودار مقایسه خطای ردیابی موقعیت روتور میان كنترل
مود لغزشی دینامیکی ( )DSMCو كنترل مود لغزشی ()SMC
در مدت  14ثانیه اجرای شبیه سازی ،در روش مود لغزشی دینامیکی
حداکثر میزان خطا ،کمتر از  0.7رادیان بوده و در مدت زمان ردیابی ،متوسط
میزان خطا کمتر از  0.3رادیان بوده و حول صفر باقی می ماند .در صورتی
که در روش مود لغزشی حداکثر میزان خطا حدود  1.9رادیان بوده و متوسط
میزان خطا در مدت زمان ردیابی ،حول  0.8رادیان باقی می ماند .بنابراین
روش پیشنهادی با خطای بسیار کمتر ،عملکرد مناسب تری دارد.

شکل :2ردیابی موقعیت روتور توسط كنترل مود لغزشی تحت بار
خارجی و عدم قطعیت
در شکل  3نشان داده شده است که با استفاده از کنترل مود لغزشی
دینامیکی پدیده چترینگ بطور محسوسی کاهش یافته است.

شکل :5خطای ردیابی موقعیت روتور توسط كنترل مود لغزشی
دینامیکی
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اراﺋﻪ روﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ
در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن
۲

ﻣﻬﺮداد آﻗﺎﻣﺤﻤﺪی ،۱ﻣﻬﺪی ﺻﻤﺪی

۱
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ﭼﮑﯿﺪه -ﻫﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰی ﺻﺮفﻧﻈﺮ از اﻧﺪازه و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﺗﻌﻤﯿﺮات دارد .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺷﺒﮑﻪ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺧﺎرج ﺷﺪن واﺣﺪﻫﺎ ،ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ ﺗﺤﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر ﯾﺰی ﻣﻌﯿﻨﯽ
اﺟﺮا ﻣﯽﮔﺮدد .ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اراﺋﻪ ﯾﮏ روش ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮای
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر ﯾﺰی ﺗﻌﻤﯿﺮات واﺣﺪﻫﺎی ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻫﺪف ﯾﮏ راﻫﮑﺎر دو ﮔﺎﻣﯽ اراﺋﻪﺷﺪه اﺳﺖ .در ﮔﺎم اول ﺗﻼش
ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪﺟﺎی ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ دوره ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎر ﺑﺮای ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ
ﺗﻌﻤﯿﺮات ،ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از دورهﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد .در ﮔﺎم دوم
ﻣﺠﻮﻋﻪﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ ،از دﯾﺪﮔﺎه ﻧﺮخ رزرو ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از دورهﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺗﻌﻤﯿﺮات اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮔﺮدد.
اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر ﯾﺰی در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و
ﺟﻬﺶﻫﺎی ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ در ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺑﺎر ،ﻣﻬﻢﺗﺮ ﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
ﺑﻮده و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺒﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻤﻠﯽ
روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی– ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر ﯾﺰی ﺗﻌﻤﯿﺮات ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ،ﻧﯿﺮوﮔﺎه.
 -۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
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اﻧﮕﯿﺰه ﺗﺤﻘﯿﻖ

ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺪف اﺻﻠﯽ از اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ،اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﺮسﭘﺬﯾﺮی و
ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻃﻮری اﻧﺠﺎم
ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺎ در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪً .
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ رزرو در ﻃﻮل دوره ﺗﻌﻤﯿﺮات ،ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ
)ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻤﮑﻦ( .ﺗﺎﮐﻨﻮن روشﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اراﺋﻪﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻌﻀﯽ از روشﻫﺎی ﻣﺘﺪاول ،ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ در ﺑﺎر،
اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﺎری ﻣﻤﮑﻦ
را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .درواﻗﻊ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از اﮐﺜﺮ روشﻫﺎی
ﻣﺘﺪاول ،وﻗﺘﯽ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺑﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ دارد ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از
دﯾﺪﮔﺎه رزرو و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ .در
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻼش ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﺻﻮل اوﻟﯿﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،روﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺗﻌﻤﯿﺮات اراﺋﻪ ﮔﺮدد؛ ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ
ﺑﺎر ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻠﮑﺮدی دﻗﯿﻖ و ﺑﻬﯿﻨﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

© ،۱۳۹۴اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان
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ﻣﺮوری ﺑﺮ ادﺑﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع

ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ً
ﻟﺬا ﺑﺮای ﺳﺎده ﺷﺪن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﯾﻦ ﻣﺪت را ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎی ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .روشﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺗﻌﻤﯿﺮات وﺟﻮد دارد .در ﯾﮏ
ﻧﻮع ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺟﺎﻣﻊ اﯾﻦ روشﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ]:[۱
 :(run to failure) RTF ﺗﻌﻤﯿﺮات زﻣﺎﻧﯽ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ واﺣﺪ
ازﮐﺎراﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ.
 :(corrective M.)CM ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی اﻧﺪازهﮔﯿﺮی و ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر و
ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﺴﺎس ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
 :(preventive M.)PM در اﯾﻦ روش ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻫﺮ واﺣﺪ ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ
ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ و دورهای ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻫﺮ دوره ﻫﺮ واﺣﺪ دو ﺑﺎر در
ﺑﻪﺻﻮرت دورهای اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد و ً
ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ].[۲
ﺑﻌﻀﯽ از روشﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺗﻌﻤﯿﺮات ،ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﯿﺰان رزرو و ﻧﺮخ
رزرو ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ] .[۳-۴ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺷﺒﮑﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ
ﻣﯿﺰان رزرو ﺳﯿﺴﺘﻢ دارد ﮐﻪ ﻣﻘﺪار رزرو ،ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺎر و ﻇﺮﻓﯿﺖ در دﺳﺘﺮس
ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﻫﺮ زﯾﺮ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد
ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﻫﺮ دوره زﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺤﻮه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ].[۵-۹
در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎد ﺑﻬﺮهﺑﺮدار
ﺷﺒﮑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ،ﮐﻔﺎﯾﺖ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ].[۱۰-۱۵
در ] ،[۱۶ﯾﮏ روش ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺗﻌﻤﯿﺮات اراﺋﻪﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺷﺒﮑﻪ ﻣﯽﮔﺮدد .ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ
در ﺣﻮزه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺗﻌﻤﯿﺮات واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ،در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﻄﻮط ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی آنﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در
] [۱۷-۲۱ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ.

۲۷۷

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴
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ﻫﺪف ،روش ،ﻧﻮآوری

ﻫﺪف اﺻﻠﯽ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اراﺋﻪ روﺷﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﺮات
واﺣﺪﻫﺎی ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻋﺪم ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﻣﺼﺮف و ﺟﻬﺶﻫﺎی
ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ در ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺑﺎر در ﻃﻮل دوره ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﯾﮏ روش دو ﮔﺎﻣﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﺷﺪه اﺳﺖ .در
ﮔﺎم اول ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺗﻌﻤﯿﺮات
ﭘﺮداﺧﺘﻪﺷﺪه و در ﮔﺎم ﺑﻌﺪی ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮔﺮدد.
اﯾﺪه اﺻﻠﯽ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ دورهﻫﺎی ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﯾﮕﺮ ،ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی روشﻫﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﺑﻪﺟﺎی ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دوره ﺑﺮای ﺷﺮوع
ﺗﻌﻤﯿﺮات ،ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از دورهﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
-۴-۱

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ

 : Ptﻣﯿﺰان رزرو ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ دوره ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎر و ﻇﺮﻓﯿﺖ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻤﯿﺮ در آن دوره.
* : Ptﻧﺮخ رزرو ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ دوره ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ رزرو ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎر و ﻇﺮﻓﯿﺖ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻤﯿﺮ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺑﻪﺻﻮرت ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد ]:[۱-۲
ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف :
i  t , j  t , t = 1,2,......,T

)(۲

*Pi* = Pj

 .۱ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻤﺎم ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻤﺎن دورهای ﮐﻪ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ
ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﺑﺪ.
t k S k 1

)(۳

M kt  S k

k S



t t k

 .۲ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻌﻤﯿﺮ واﺣﺪ  kﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

 -۲ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ در روش  ،PMﻣﺪت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺗﻌﻤﯿﺮات ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ً
ﺑﺮای ﺳﺎدﮔﯽ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺪت زﻣﺎن ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دوره ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻫﺮ دوره ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ۱۰ ،روز ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد .در اﯾﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ روی ﻧﺮخ رزرو ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ دوره ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺗﻤﺎم دورهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دارای ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻘﺪار
ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ.

)(۴

Tk  t k  Tk

)(۵

k S

Tk  Tk  1  S k  1

 .۳ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ واﺣﺪ ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ :اﮔﺮ ﻣﺪت زﻣﺎن دو
ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ  S k 1و  S k 2ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ:

ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ در روش  ،PMدارﯾﻢ :

)(۶

 : S  1,......,kﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻤﯿﺮ در دوره ﻣﺪﻧﻈﺮ.

k S

 M kt  S k 1 + S k 2
t 1

 .۴ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﯿﻦ ﻫﺮ ﺗﻌﻤﯿﺮ واﺣﺪ  kﮐﻪ ﺑﺎ  Bﻧﺸﺎن دادهﺷﺪه

 : Tk  t k  Tkدورهﻫﺎی ﺷﺮوع و ﭘﺎﯾﺎن ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺑﺮای واﺣﺪ . k

دارﯾﻢ :

 : Pkﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﺼﺒﯽ.

)(۷

 : S kﺗﻌﺪاد دورهﻫﺎی ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻤﯿﺮات واﺣﺪ . k

k S

t k 2  (t k 1  S k 1 )  B

 .۵ﻗﯿﺪ ﺧﺪﻣﻪ  :در ﺻﻮرت ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭼﻨﺪﯾﻦ واﺣﺪ دارﯾﻢ :

 : t kدوره آﻏﺎزﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻤﯿﺮات واﺣﺪ . k

 : Vrtﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎﻫﻢ در ﯾﮏ دوره
ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ.

)(۱

ﻗﯿﻮد ﻣﺴﺌﻠﻪ :

در اداﻣﻪ و در ﺑﺨﺶ دوم ،ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﻌﺪادی از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ،اﯾﺪه اوﻟﯿﻪ
در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮔﺮدد .ﺳﭙﺲ در ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع
اﺻﻠﯽ و ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی در ﺑﺨﺶ
ﭼﻬﺎرم ﻗﺮار دارد و ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 ، Mkt =۰ : Mktاﮔﺮ واﺣﺪ  kﺗﺤﺖ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ و  ، Mkt =۱اﮔﺮ
واﺣﺪ  kﺗﺤﺖ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

Pi = Pj

)(۸

t  1,....., T

V rt

kt

M

k V

در اﯾﻦ روش ﺑﺮای ﺷﺮوع ،ﺗﻌﻤﯿﺮات واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ،در دورهای ﮐﻪ
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎر و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رزرو را دارد ﻗﺮار داده ﻣﯽﺷﻮد .در اداﻣﻪ ،اﮔﺮ زﻣﺎن
ﺗﻌﻤﯿﺮ واﺣﺪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ)  ( S kﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ دوره ﺑﻮد ،در اﻃﺮاف دوره

۲۷۸

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

ﻣﻨﺘﺨﺐ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان رزرو ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺗﺎ دورهﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﺗﻌﻤﯿﺮات
واﺣﺪ را در آن ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﻢ .در اداﻣﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﺑﻬﺘﺮ روش ﻣﺘﺪاول ،ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ
دوره ﺗﻌﻤﯿﺮات ﯾﮏ واﺣﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﺪول  ،۱ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﺎ
ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺑﺎر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ  ،۱اﻧﺠﺎمﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺪول :۱
ﻣﺪت زﻣﺎن

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﯾﮏ واﺣﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻇﺮﻓﯿﺖ

ﺗﻌﻤﯿﺮات][week

F.O.R

واﺣﺪ ][MW

۲

۰/۰۴

۴۰۰

ﺷﻤﺎره واﺣﺪ
ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻤﯿﺮ

۱

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻬﺘﺮی ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع از
دوره دارای ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎر و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رزرو ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ دارای ﺟﻮاﺑﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽﺗﺮ
ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﺎ رزرو ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ً
در ﺷﮑﻞ  ،۲اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺸﮑﻞ روش
ﻓﻮق در ﺑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺜﺎل ﻓﻮق دارای ﭘﺮشﻫﺎی ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ
در ﺑﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،ﻻزم اﺳﺖ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دورهای ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎر و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رزرو را دارد ،ﺑﻪ
دورهﻫﺎی اﻃﺮاف آن ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ .ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ،در اداﻣﻪ
روﺷﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﺷﺪه ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻓﻮق را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -۳اراﺋﻪ روﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ
-۱-۳

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻠﯽ روش

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﺎری ﺑﺎﯾﺪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دورهﻫﺎی دارای ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎر ،دورهﻫﺎی اﻃﺮاف آن را ﻧﯿﺰ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺠﺎی ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮏ دوره ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای
ﺷﮑﻞ  :۱رﻓﺘﺎر ﺑﺎر در ﯾﮏ ﺑﺎزه  ۱۰دورهای

ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﻮق ،واﺣﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ،در دورهای ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
ﺑﺎر و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رزرو را دارد )دوره ﺷﻤﺎره  ،(۷ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻌﻤﯿﺮ اﯾﻦ واﺣﺪ دو ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎر در
اﻃﺮاف اﯾﻦ دوره ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه و ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه از ﺗﻌﻤﯿﺮات در آن
ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻃﺒﻖ ﺷﮑﻞ  ،۱ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻔﺘﻪ ﺷﺸﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻌﻤﯿﺮ اﯾﻦ واﺣﺪ ،در ﻫﻔﺘﻪ ﺷﺸﻢ ﺷﺮوع ﺷﺪه و در اﻧﺘﻬﺎی ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻔﺘﻢ
ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﮔﺮ واﺣﺪﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎ اداﻣﻪ ﻫﻤﯿﻦ
روﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺗﻌﻤﯿﺮات آنﻫﺎ را اﻧﺠﺎم داد .ازآﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺧﺎرج
ﮐﺮدن ﻫﺮ واﺣﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ رزرو ﻣﯽﮔﺮدد ،ﻟﺬا ﭘﺲ از ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﺗﻌﻤﯿﺮات
ﻣﯽﺗﻮان ﻇﺮﻓﯿﺖ آن را ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺎر ﻧﺸﺎن داد .در ﺷﮑﻞ  ،۲ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ واﺣﺪ ﯾﮏ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ.

از دورهﻫﺎ )ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  ( S kﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ دارای ﺧﺎﺻﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎر و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
رزرو ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف
ﻃﺒﻖ ﺷﮑﻞ ،۳دو ﮔﺎم اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪﺷﺪه اﺳﺖ .اﺑﺘﺪا ﺗﻤﺎم ﺣﺎﻻت ﻣﻤﮑﻦ
ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده و ﺳﭙﺲ آنﻫﺎ را از دﯾﺪﮔﺎه ﻧﺮخ رزرو،
ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ )ﮐﻪ دارای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮع
ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢً .
ﻧﺮخ رزرو اﺳﺖ( ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد.

ﺷﮑﻞ :۳ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮرﺳﯽ راﻫﮑﺎر اراﺋﻪﺷﺪه

 -۱-۱-۳ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ
ﺑﺮای اﺟﺮای روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ،ﭘﺲ از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺪت زﻣﺎن ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ
دورهﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎن ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دورهﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﺮ واﺣﺪ  kﻣﺸﺨﺺ
ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد دورهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺎ  nو ﺗﻌﺪاد دورهﻫﺎی ﻻزم ﺟﻬﺖ
ﺷﮑﻞ  :۲ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ واﺣﺪ ۱

ﺗﻌﻤﯿﺮ واﺣﺪ  kرا ﺑﺎ  S kﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻮﺷﺖ:

ﭘﺲ از ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ واﺣﺪ ﯾﮏ )ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  ۴۰۰ﻣﮕﺎوات( ﻣﯿﺰان رزرو در
ﻫﻔﺘﻪ ﺷﺸﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ۲۰۰ﻣﮕﺎوات ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه
ﮐﻞ ﯾﻌﻨﯽ  ۲۵۰۰ﻣﮕﺎوات( .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻌﻤﯿﺮات واﺣﺪ ﯾﮏ
ﺑﺠﺎی دوره  ۶و ،۷در دورهﻫﺎی  ۴و  ۵اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﻣﯿﺰان رزرو ﺑﯿﺸﺘﺮ و در

)(۹

MS k = n  S k  1

 : MS kﺗﻌﺪاد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﺮ واﺣﺪ . k

۲۷۹

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ واﺣﺪ ﻣﺸﺨﺺ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ  ۲دوره
ﺗﻌﻤﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺗﻌﻤﯿﺮات آن در ﯾﮏ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ
ﺷﺎﻣﻞ  ۱۰دوره ﺑﺎﺷﺪ .ﻃﺒﻖ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ) (۹ﺗﻌﺪاد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای
ﺗﻌﻤﯿﺮ اﯾﻦ واﺣﺪ ۹ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ در ﺟﺪول  ،۲ﻧﺸﺎن
دادهﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺪول :۲

)(۱۳

ﺗﻌﺪاد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ و دورهﻫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه آنﻫﺎ

۹

۸

۷

۶

۵

۴

۳

۲

۱

۹.۱۰

۸.۹

۷.۸

۶.۷

۵.۶

۴.۵

۳.۴

۲.۳

۱.۲

ﺷﻤﺎره
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ

دورهﻫﺎ

 -۲-۱-۳ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ از دﯾﺪﮔﺎه ﻧﺮخ رزرو

)(۱۴

در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺪام ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دارای ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎر و
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رزرو ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ
اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻤﻊ ﺟﺒﺮی ﻣﯿﺰان ﻧﺮخ رزرو ﻫﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .ﻗﺎﺑﻞ
ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺠﺎی ﻧﺮخ رزرو ،از ﻣﯿﺰان رزرو ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
ﻧﺮخ رزرو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎر و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ) (۱۰ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻣﯽﮔﺮدد.
)(۱۰

p
load

ﻧﺮخ رزرو دوره  ۱و  R 2ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺮخ رزرو دوره  ۲و  R nﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺮخ
رزرو دوره  nﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .دراﯾﻪﻫﺎی ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ  Qﻧﯿﺰ ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺮخ رزرو ﻫﺮ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ  Qﻣﺸﺨﺺ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺪام ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دارای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮخ رزرو اﺳﺖ .ﺷﻤﺎره
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ دراﯾﻪ در ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ  ،Qﻫﻤﺎن ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺟﻬﺖ
اﻋﻤﺎل ﺗﻌﻤﯿﺮات اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ) (۱۵ﻗﺎﺑﻞ ﺑﯿﺎن اﺳﺖ.

reserv - rate 

)(۱۵

ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺑﻬﯿﻨﻪ )ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ( ،اﺑﺘﺪا
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ  Qﻃﺒﻖ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ) (۱۱ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد .درواﻗﻊ ،ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن زﯾﺮ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.

ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺗﻌﻤﯿﺮات ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﻪ ﻫﺮ دو روش )روش اوﻟﯿﻪ )ﻣﺘﺪاول( و روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی( اﻧﺠﺎم و ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺑﺎﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 : Rﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد . MS k  S k

رﻓﺘﺎر ﺑﺎر و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺎر در ﻫﺮ دوره در ﺷﮑﻞ  ۴آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ دوره،
ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن ﯾﮏ ﺳﺎل
ﺷﺎﻣﻞ  ۵۲ﻫﻔﺘﻪ اﻧﺠﺎمﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

 : Iﯾﮏ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ واﺣﺪ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد . S k  1

MS k  1

i =1,2,3,...,MS k

 -۴ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی

 : Qﯾﮏ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺳﺘﻮﻧﯽ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد . MS k  1

)(۱۲

}) M  {m Q k (i  m )  Q k (i

)دراﯾﻪ mام ،دارای ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻋﺪدی در ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ  Qاﺳﺖ(.

Q  R I

q1 

q2 
q3 

 
 

qMS k 

 1
 1
I  
 
 
 1S k  1

ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ  Rاز ﻧﺮخ رزرو دورهﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ R1 .ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ

  pﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﺼﺮﻓﯽ ) (loadو ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

)(۱۱

 R1 .................RS k 
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ﺷﮑﻞ  :۴رﻓﺘﺎر ﺑﺎر در ﺑﺎزه  ۵۲دورهای در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

۲۸۰

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

ﻣﺸﺨﺼﺎت واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﻃﺒﻖ ﺟﺪول  ۳ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﺪول :۳

ﻣﺸﺨﺼﺎت واﺣﺪﻫﺎ

ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻌﻤﯿﺮات][week
۳

FOR
۰/۰۴

ﻇﺮﻓﯿﺖ واﺣﺪ][MW
۳۰۰

ﺷﻤﺎره واﺣﺪ
۱

۴
۳

۰/۰۴
۰/۰۳

۳۰۰
۲۷۰

۲
۳

۱
۴

۰/۰۳
۰/۰۲

۲۵۰
۲۵۰

۴
۵

۳
۱

۰/۰۲
۰/۰۴

۲۳۰
۲۰۰

۶
۷

۲

۰/۰۴

۲۰۰

۸

ﺷﮑﻞ  :۶ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر ﯾﺰی ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺮخ رزرو ﻧﯿﺰ در ﺷﮑﻞ  ،۷ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ .ﻧﺮخ رزرو
ﻧﺎﺷﯽ از اﻋﻤﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺗﻮﺳﻂ روش اوﻟﯿﻪ و روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺑﺎ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ و رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪهاﻧﺪ.

اﺑﺘﺪا ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﻮق از روش اوﻟﯿﻪ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ  ۲ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺣﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ از ﻗﯿﺪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺧﺪﻣﻪ  ، V rtﺻﺮفﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﻃﻮر
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮات
ﺑﻪﺻﻮرت ﺷﮑﻞ  ۵ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺷﮑﻞ  :۷ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯿﺰان ﻧﺮخ رزرو

ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺮخ رزرو در دورهﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ دارای ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ و
ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺗﻮﺳﻂ روش ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺗﻌﻤﯿﺮات اﯾﻦ دورهﻫﺎی ﺣﺴﺎس و ﺧﻄﺮﻧﺎک ،ﺑﻪ
دورهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﺎ رﯾﺴﮏ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  ،۷ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ،ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺷﺪن
ﻣﯿﺰان رزرو در ﻃﻮل دوره ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺤﺮاف
ﻣﻌﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺑﯿﺎن اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎمﺷﺪه ،اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر در روش
اوﻟﯿﻪ ﺑﺮاﺑﺮ  ۰/۳۱۰۹ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ روش ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﻘﺪار
ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮاﺑﺮ  ۰/۲۸۹۲دارد.

ﺷﮑﻞ  :۵ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر ﯾﺰی ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺑﺎ روش اوﻟﯿﻪ

در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮخ رزرو  %۵۲/۳۷ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻪ ذﮐﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮخ رزرو در دوره دﻫﻢ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
 %۲/۹۴ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻧﺮخ رزرو ﻧﯿﺰ در دوره ﺳﯿﺰدﻫﻢ رخ داده و
دارای ﻣﻘﺪار  %۱۰۸/۳ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ اﻓﺰاﯾﺶ رزرو ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺷﺒﮑﻪ ،در اداﻣﻪ،
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪﺷﺪه اﺳﺖ .در اداﻣﻪ دو
ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻬﻢ و ﮐﺎرﺑﺮدی در ﺣﻮزه ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﮐﻪ از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺟﺪول اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ واﺣﺪﻫﺎ
) (Capacity Outage Probability Table: COPTﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﻨﺪ،
ﻃﺒﻖ ﻣﻌﺎدﻻت ) (۱۶و ) (۱۷ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ LOLPt .ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه
اﺣﺘﻤﺎل ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ در ﺷﺒﮑﻪ و  EENStﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺮژی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﺸﺪه
ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر در دوره  tﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

در اداﻣﻪ ﻣﺜﺎل ﻓﻮق ،ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ  ۳ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ
ﺑﺮای ﻫﺮ واﺣﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﻌﺎدﻻت  ۹اﻟﯽ  ۱۲ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ را ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﯽآورﯾﻢ و ﺗﻌﻤﯿﺮات را روی آنﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮای واﺣﺪ
اول دارﯾﻢ :
M S 1 = n  S 1  1  50

در ﻧﺘﯿﺠﻪ :



n  52 , S 1  3

Q 501  T 503  I 31

Ni

ﭘﺲ از اﺟﺮای روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺑﻪﺻﻮرت ﺷﮑﻞ ،۶
ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮخ رزرو ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻞ ،ﺑﻪ  %۶۳/۳۱ﻣﯽرﺳﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮخ رزرو
ﮐﻪ در دوره ﻫﻔﺘﻢ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺮاﺑﺮ  %۲۱/۲۱اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان رزرو ﻧﯿﺰ
در دوره ﺑﯿﺴﺖ وﭘﻨﺠﻢ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  %۱۳۵/۲۹ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

)(۱۶

) LOLPt  prob ( p i  Load t
i 1

t  1, 2,3,...52

)(۱۷

Ni
i 1

۲۸۱

2Ni

) EENS t   prob j  (Loadt   pi
j 1
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، pi  وi  ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در دوره، N i در ﻣﻌﺎدﻻت ﻓﻮق
 ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺖj  ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ وi ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﺼﺒﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ در دوره
 ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺠﻤﻮع.COPT  واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻃﺒﻖ ﺟﺪولN i از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت
 ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻠﯽ از ﻫﺮ،ﻫﺮ ﺷﺎﺧﺺ در ﮐﻞ دوره ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 در ﮐﻨﺎر، ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن.ﺷﺎﺧﺺ رﺳﯿﺪ
. ﮔﺮدآوریﺷﺪه اﺳﺖ۴  در ﺟﺪول،ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻗﺒﻞ
ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی روش اوﻟﯿﻪ و روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

:۴ ﺟﺪول

روش اوﻟﯿﻪ ﻣﺘﺪاول

روش ﺑﻬﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

% ﻧﺮخ رزرو ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

% ۵۲/۳۷

% ۶۳/۳۱

% ﮐﻤﺘﺮ ﯾﻦ ﻧﺮخ رزرو

% ۲/۹۴

% ۲۱/۲۱

% ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻦ ﻧﺮخ رزرو

% ۱۰۸/۳

% ۱۳۵/۲۹

LOLP

۰/۰۰۱۱۱۲

۰/۰۰۰۷۵۸۲

EENS [MWh]

۱۴۷/۷۲

۵۳/۶۵

LOLP  ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی،ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
 ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ. ﺑﻪﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪEENS و
 ازEENS  و ﺷﺎﺧﺺ۰/۰۰۰۷۵۸۲  ﺑﻪ ﻣﻘﺪار۰/۰۰۱۱۱۲  از ﻣﻘﺪارLOLP
 ﻣﮕﺎوات در۵۳/۶۵  ﺑﻪ ﻣﻘﺪار، ﻣﮕﺎوات در روش اوﻟﯿﻪ۱۴۷/۷۲ ﻣﻘﺪار
 اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮخ رزرو از ﻣﻘﺪار. ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ،روش ﺟﺪﯾﺪ
 درﺻﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ۶۳/۳۱  ﺑﻪ۵۲/۳۷
 ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ واﻗﻌﯽ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺑﺎر و ﺗﻌﺪاد.داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
. ﻣﺰﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ و ﻧﻤﺎﯾﺎنﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ،واﺣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی-۵
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺗﻌﻤﯿﺮات واﺣﺪﻫﺎی ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻬﻢ در
 ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ، در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ.ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﻗﺪرت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
 روﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ از دﯾﺪﮔﺎه ﻧﺮخ رزرو
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.ﺗﻌﻤﯿﺮات اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪ
 ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ رزرو ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮی را ﻧﺘﯿﺠﻪ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ،روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
 ﭼﺸﻤﮕﯿﺮﺗﺮ،(ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺪاﻗﻞ رزرو )ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد
، ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ در ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺷﺒﮑﻪ ﻣﯽﮔﺬارد، اﯾﻦ ﺑﻬﺒﻮد رزرو.اﺳﺖ
 ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن را ﺗﺄﯾﯿﺪ،ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه
. ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ رزرو ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺰاﯾﺎی روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.ﻣﯽﮐﻨﺪ
 اﺳﺘﻔﺎده از روش، ﺳﻬﻮﻟﺖ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی و ﻣﺰاﯾﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه،ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﻠﯽ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺗﻌﻤﯿﺮات در ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ واﻗﻌﯽ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺑﺰرگ را
.ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﺳﺎزد
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˰äŰ ŘâĔğʭÏ˰ęŘĬď˰ęĕ˰ĖŞŊŘă˰ŔĸğŘă˰ ãĜŰęŔŎʭőĚý˰ ãùĚý˰ äŊĖŎ˰ʯ5ʴʵ7˰ęĕ
˰ŐŰù˰ûŘē˰ ãʭŖŞáÚŰ ŗ˰ōĻĚŞŋķ˰ Ăğù˰˫Ėģ˰ĕʭŖŒĤŞÏ˰ äĄýʭŃę˰ĮŞĐŎ˰ÜŰ˰ęĕ˰ ęʭý
˰ŉĖŎ˰ ˛ŎʭÝ˰ āęŘĨý˰ ęʭý˰ äŰ ŘâĔğʭÏ˰ ʯĜÝĚ˙ĄŎĚŞĻ˰ ûŘ×ęʭ×˰ ĚŞĴő˰ ʯŉĖŎ
˰ęĕ˰ Ăğù˰ ˫ĖŰĕĚá˰ ʭŀĄÝù˰ ŉʭğ˰ ÜŞÏ˰ Ŕý˰ ĮńĿ˰ ęʭý˰ āùĚŞŞļă˰ ĕęŘŎ˰ ęĕ˰ ŗ˰ ˫ĖĤő
˰ãʭŕęʭý˰ ˛Ŏʭģ˰ ōĄĠŞğ˰ ÜŰ˰ ęĕ˰ ĖŞŊŘă˰ ãęùĘáŔŰʭŎĚğ˰ ÜŞŎʭŒŰĕ˰ ʯ5ʴʶ7
˰ŏùŘăäŎ˰ŉĖŎ˰ŐŰù˰ěęʭý˰ãʭŖŞáÚŰ ŗ˰ěù˰ Ăğù˰˫Ėģ˰ãěʭĠŊĖŎ˰äýŘĔý˰ʯŘâĔğʭÏ
˰ŐŞ˙ŕ˰ ĕĚý˰ Ōʭő˰ ùę˰ ŔŋøĠŎ˰ ęĕ˰ ĕŘċŘŎ˰ ãʭŖĄŞĸİŃ˰ ŌĖķ˰ üğʭŒŎ˰ ãěʭĠŊĖŎ
˰ĖŒ˙ģŘŕ˰ãʭŕęŘĄŒÝ˰üĨő˰āĖŎĖŒŋý˰āùĚćù˰äğęĚý˰Ŕý˰ʯ5ʴʷ7˰ęĕ˰ŏʭáĖŒĠŰŘő
˰ãĕʭĨĄŃù˰ŗ˰äŒĿ˰ĕʭĸýù˰ŗ˰Ėőù˰ŔĄēùĕĚÏ˰ŏùĚŰù˰ęĕ˰ŁĚý˰ŔīĚķ˰ōĄĠŞğ˰˫ĖŒŰí˰Ěý˰ŁĚý
˰ ˰ Ėőù˰˫ĕùĕ˰ęùĚŃ˰äýʭŰěęù˰ĕęŘŎ˰ʯãĕʭŖŒĤŞÏ˰Ħēʭģ˰Ŕğ˰Ü˙ÝŔý˰ùę˰ŔŋøĠŎ
˰ěù˰āęĖŃ˰ōĄĠŞğ˰ÜŰ˰āĖŎ˰ĖŒŋý˰ãĜŰę˰ŔŎʭőĚý˰ęĕ˰ōŖŎ˰ĕęùŘŎ˰ěù˰äÞŰ
˰ãʭŖŰÙŘŊŘŒÞă˰ ãęùĘá˰ ŔŰʭŎĚğ˰ ĖŒŰùĚĿ˰ŔĸŊʭİŎ˰ ʯęùĘâĄğʭŞğ˰ ãʭŕĕʭŖő˰ ˫ʭáĖŰĕ
˰ãʭŒþŎ˰Ěý˰ĖőùŘăäŎ˰ʯ˫ĖŒŰí˰ĖŞŊŘă˰ĂŞĿĚĳ˰ãĜŰę˰ŔŎʭőĚý˰ Ėģʭý˰äŎ˰ĖŞŊŘă˰ľŋĄĔŎ
˰āęŘħ˰ľŋĄĔŎ˰ãʭŖŰÙŘŊŘŒÞă˰āĖŎ˰˫ʭăŘÝ˰ŗ˰āĖŎ˰ĖŒŋý˰ãʭŕ˰ŔŒŰĜŕ˰ŔĠŰʭńŎ
˰üŞÝĚă˰ŐŞŞĸă˰ãùĚý˰ãĖŰĖċ˰ãĖŒý˰ŉŘŎĚĿ˰Ŕ÷ùęù˰Ŕý˰ 5ʴʹ7˰ĶċĚŎ˰ 5ʴʸ7˰ ĕĚŰĘÏ
˰ĮŞĐŎ˰ äáĕŘŊí˰ ĕŘŞŃ˰ ŐĄĿĚá˰ ĚĴő˰ ęĕ˰ ʭý˰ ľŋĄĔŎ˰ ãʭŖŰÙŘŊŘŒÞă˰ ĖŞŊŘă˰ ŔŒŞŖý
˰äİē˰ ãĜŰę˰ŔŎʭőĚý˰ ŉĖŎ˰ ÜŰ˰ Ŕ÷ùęù˰ʭý˰ 5ʴʺ7˰ ĶċĚŎ˰ Ăğù˰ ŔĄēùĕĚÏ˰ ĂĠŰě

ʶ

˨˛ŎùŘķ˨ŐŰ ĚĄ˙ŖŎ˨ěù˨äÞŰ˨ŏùŘŒĸý˨ęʭý˨äŰŘâĔğʭÏ˨˫ěŗĚŎù˨ ˨ ˫ĖŞÞ×
˨ʭý˨ Ăğù˨ ˫Ėģ˨ čĚİŎ˨ āęĖŃ˨ ōĄĠŞğ˨ ěù˨ ĚăùęʭÝ˨ ãęùĕĚý˨ ˫ĚŖý˨ ęĕ˨ ĚćòŎ
˨ãʭŖŊĖŎ˨äŒŞýěʭý˨Ŕý˨ěʭŞő˨ʯãęùĕĚý˨˫ĚŖý˨˫ěŘď˨Ŕý˨ęʭý˨äŰŘâĔğʭÏ˨ĕŗęŗ
˨ãĕŗĖĸŎ˨āťʭńŎ˨ŉʭď˨Ŕý˨ʭă˨ ĕŘģäŎ˨ĝʭĠďù˨ĜŞő˨ōĄĠŞğ˨ãĜŰ ę˨ŔŎʭőĚý
˨ŐŰù˨ ĽĖŕ˨ Ėőù˨ ŔĄēùĕĚÏ˨ ęʭý˨äŰŘâĔğʭÏ˨ āĖŎĖŒŋý˨ āùĚćù˨ ŔĸŊʭİŎ˨ Ŕý
˨ľŋĄĔŎ˨ ãʭŖŰ ÙŘŊŘŒÞă˨ üŞÝĚă˨ Ěý˨ ęʭý˨ äŰŘâĔğʭÏ˨ Ěćù˨ äğęĚý˨ ŔŊʭńŎ
˨ÜŞŎʭŒŰĕ˨ ŉĖŎ˨ ÜŰ˨ ěù˨ ʭĄğùę˨ ŐŰù˨ ęĕ˨ Ėģʭý˨ äŎ˨ āĖŎĖŒŋý˨ ęĕ˨ ĖŞŊŘă
˨ŌĖķ˨ ĂŰʭķę˨ ʯŉĖŎ˨ ŐŰù˨ äáÚŰŗ˨ ŐŰ ĚĄ˙ŖŎ˨ Ăğù˨ ˫Ėģ˨ ˫ĕʭŀĄğù
˨ŘâĔğʭÏ˨ęʭý˨ęʭĄĿę˨üğʭŒŎ˨ãěʭĠŊĖŎ˨ŗ˨ŔŋøĠŎ˨ęĕ˨ĕŘċŘŎ˨ãʭŖĄŞĸİŃ
˨äýʭŰ ěęù˨ęĕ˨ŉĖŎ˨äŰùęʭÝ˨ʯãěʭğ˨ŔŞþģ˨ĊŰʭĄő˨ Ėģʭý˨äŎ˨āĖŎĖŒŋý˨ęĕ
˨ ˨ ĖŕĕäŎ˨ŏʭĤő˨äýŘē˨Ŕý˨ùę˨ęʭý˨äŰŘâĔğʭÏ˨ãʭŰùĜŎ˨ä˙Ý
˨˒
˨ÜŞŎʭŒŰĕ˨ ʯĖŞŊŘă˨ ãÙŘŊŘŒÞă˨ ʯęʭý˨ äŰŘâĔğʭÏ˨ yãĖŞŋÝ˨ āʭ˙ŋÝ
ãęùĘá˨ŔŰʭŎĚğ
˰ ˰˰ŔŎĖńŎ ʴ

˰ŏùŘŒĸý˰ ęʭý˰ äŰŘâĔğʭÏ˰ ãʭŕŔŎʭőĚý˰ ʯʭŕęŘĤÝ˰ ĚĈÝù˰ ęĕ˰ Ěīʭď˰ ŉʭď˰ ęĕ
˰äÞŰ˰ Ėőù˰˫Ėģ˰ŔĄēʭŒģ˰ ãęùĕĚý˰˫ĚŖý˰ ĕŘþŖý˰ĂŖċ˰ęĕ˰ĚćòŎ˰ãʭŕęùĜýù˰ěù˰äÞŰ
˰ĽĚĨŎ˰ ãŘâŊù˰ ęĕ˰ ĚŞŞļă˰ ʯęʭý˰ äŰŘâĔğʭÏ˰ ãʭŕ˰ ŔŎʭőĚý˰ ŐŰĚăŉŗùĖĄŎ˰ ěù
˰ĚýùĚý˰ęĕ˰ęʭý˰ĢŒÝùŗ˰ĂŞŋýʭŃ˰ Ėģʭý˰äŎ˰ʯäĄ˙ŞŃ˰āùĚŞŞļă˰Ŕý˰ĒğʭÏ˰ęĕ˰ŐŞÝĚĄĤŎ
˰ęĕ˰ ĥŘĨĔý˰ ĽĚĨŎ˰ ŗ˰ ĖŞŊŘă˰ ŐŞý˰ ŉĕʭĸă˰ ĕʭČŰù˰ ęĕ˰ ä˙ŖŎ˰ Ģńő˰ ʯĂ˙ŞŃ
˰ĽĚĨŎ˰ŗ˰ĖŞŊŘă˰üğʭŒŎ˰˛Ŏʭĸă˰ ĖŒÝäŎ˰ʭŀŰù˰ĚŰĘÏĖŰĖČă˰ãÙĚőù˰ĶýʭŒŎ˰ęŘĬď
˰ ˰ 5ʴ ʵ7Ėģʭý˰äŎ˰ŁĚý˰ęùěʭý˰ěù˰ŔŒŞŖý˰ŗ˰ùęʭÝ˰ãęùĕĚý˫ĚŖý˰āʭŰęŗĚī˰ěù

˰ęʭý˰äŰ ŘâĔğʭÏ˰ŔĸŊʭİŎ˰ŗ˰äğęĚý˰Ŕý˰äĨĨĔă˰āťʭńŎ˰ěù˰ãĕʭŰě˰ĕùĖĸă
˰ĚŞćðă˰äýʭŰěęù˰Ŕý˰5ʵ7˰ĶċĚŎ˰ʯŉʭĈŎ˰ŏùŘŒĸý˰ Ėőù˰ŔĄēùĕĚÏ˰āĖŎ˫ʭăŘÝ˰äńĿù˰ęĕ
˰ Ăğù˰ŔĄēùĕĚÏ˰ĚŰĘÏ˰ĖŰĖČă˰ãÙĚőù˰ĶýʭŒŎ˰˛Ŏʭģ˰ōĄĠŞğ˰ęĕ˰ŘâĔğʭÏ˰ãʭŕęʭý
˰ŐĄĿĚá˰ ęùĚŃ˰ ęùĖŎ˰ ęĕ˰ ŔŋøĠŎ˰ ãùĚý˰ ãĖŰĖċ˰ ãʭŖŊĖŎ˰ 5ʶ ʷ7˰ ĶċùĚŎ˰ ęĕ
˰ěù˰ãĚâŰĕ˰ĕùĖĸă˰ Ăğù˰˫Ėģ˰Ŕ÷ùęù˰ęʭý˰äŰŘâĔğʭÏ˰ŐĄĿĚá˰ĚĴő˰ęĕ˰ʭý˰ʭŖŕʭáŗĚŞő
˰ęĕ˰ęʭý˰ äŰ ŘâĔğʭÏ˰ŔĸŊʭİŎ˰ŔŒŞŎě˰ęĕ˰ʭŎù˰˰ Ăğù˰˫ĖŎí˰ 5ʸ˰ ʼ7˰ęĕ˰ āʭĸŊʭİŎ
˰ʭý˰ŔÝ˰Ăğù˰äŊʭď˰ęĕ˰ŐŰù˰ Ăğù˰˫Ėģ˰ŌʭČőù˰ ä˙Ý˰āʭńŞńĐă˰āĖŎĖŒŋý˰łĿù
˰ĚįʭēŔý˰ ˕˰ ãęùĕĚý˫ĚŖý˰ ęĕ˰ ŏʭŰĚĄĤŎ˰ ĂÝęʭĤŎ˰ ŏŗĜĿù˰ ěŗę˰ ĢŰùĜĿù˰ Ŕý˰ ŔċŘă
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˰˛˙ķ˰ʭŖĄ˙ŞŃ˰ʭý˰˛ýʭńĄŎ˰āęŘĨý˰ʭŕęʭý˰ʯŘâĔğʭÏ˰ęʭý˰ãùęùĕ˰ōĄĠŞğ˰ęĕ
˰ęʭý˰˰ĂēùĕĚÏ˰Ŕý˰˛Űʭ˙ă˰ěù˰˔MCP˕˰ęùěʭý˰ŔŰ ŘĠă˰Ă˙ŞŃ˰Ěáù˰äŒĸŰ˰ ĖŒŒÝäŎ
˰ęĕ˰ 5ʴʻ7˰ĞÞĸŊʭý˰ŗ˰ĖýʭŰ˰ äŎ˰ĢŕʭÝ˰ŘâĔğʭÏ˰ęʭý˰ʯĖģʭý˰ĚĄĤŞý˰ŘâĔğʭÏ
˰ùę˰Ă˙ŞŃ˰ŗ˰ŘâĔğʭÏ˰ęʭý˰ŐŞý˰ŉʭĸŀőù˰ŗ˰˛ĸĿ˰ ʯãĖŰĖċ˰ōĠŞőʭÞŎ˰ʭý˰ ʭŎ˰ ʭČŒŰù
˰ Ăğù˰ ˫Ėģ˰ ˫ĕùĕ˰ ĎŞīŘă˰ ŔŊʭńŎ˰ ʶ˰ ʵ˰ ĢĔý˰ ęĕ˰ ŔÝ˰ ōŰù˫ĕŘ˙ő˰ ãěʭğ˰ ˫ĕʭŞÏ
˰ ˰ʲĂğù˰ĚŰě˰āęŘĨý˰˫Ėģ˰ãěʭĠŊĖŎ˰ÜŞŎʭŒŰĕ˰ĖŒŰùĚĿ˰ãʭŖŎʭá
˰ãʭŖĄŊʭď˰Ŕý˰ŔċŘă˰ʭý˰ĝĚĄğĕ˰ęĕ˰ĖŞŊŘă˰ĂŞĸīŗ˰ŗ˰ĕùĖēę˰ŉʭ˙Ąďù˰ŐŞŞĸă
ãÙŘŊŘŒÞă˰Ěŕ˰ĖŞŊŘă˰ãùĚý˰ĩŗĚŀŎ˰ŐÞ˙Ŏ
˰Ěŕ˰ęĕ˰ęʭý˰Ďİğ˰Ěŕ˰ãùĚý˰ęùěʭý˰Ă˙ŞŃ˰ŗ˰ãÙŘŊŘŒÞă˰Ěŕ˰ĖŞŊŘă˰ŏùĜŞŎ˰ŐŞŞĸă
ʭŕĕùĖēę˰ŉʭ˙Ąďù˰ĝʭğù˰Ěý˰ʭŕĚŞļĄŎ˰äīʭŰę˰ŐŞâőʭŞŎ˰ŔþğʭĐŎ˰ŗ˰˛ĨĿ
˰ŐŞŎðă˰ãŘâĔğʭÏ˰ęʭý˰ęùĖńŎ˰ŔþğʭĐŎ˰ãùĚý˰ęùĚÞă˰Ŕńŋď˰ÜŰ˰ãĚŞáęʭÞý
˰ĂēùĕĚÏ˰Ŕý˰˛Űʭ˙ă˰ŗ˰ęùěʭý˰ŔŰ ŘĠă˰Ă˙ŞŃ˰ŐŞý˰ĽŦĄēù˰Ŕý˰ŔċŘă˰ʭý˰˫Ėģ
ŔőʭáùĖċ˰āęŘĨý˰˛ĨĿ˰Ěŕ˰ãùĚý˰ŘâĔğʭÏ˰ęʭý
˰ʭŖĄ˙ŞŃ˰ŏĖģ˰ĦĔĤŎ˰ěù˰ĞÏ˰ĖŞŊŘă˰ãÙŘŊŘŒÞă˰Ěŕ˰Ŕőťʭğ˰ĕŘğ˰ŔþğʭĐŎ
˛ĨĿ˰Ěŕ˰ęĕ˰ŗ˰ęʭý˰Ďİğ˰Ěŕ˰ęĕ˰ãÙŘŊŘŒÞă˰Ěŕ˰ĖŞŊŘă˰ŏùĜŞŎ˰ŗ
˰āʭķŦįù˰ěù˰˫ĕʭŀĄğù˰ʭý˰Ėĸý˰ŉʭğ˰ęĕ˰ãÙŘŊŘŒÞă˰Ěŕ˰ĖŞŊŘă˰ĂŞĿĚĳ˰ŐŞŞĸă
˰ęʭý˰Ėģę˰ŏùĜŞŎ˰ŗ˰ãÙŘŊŘŒÞă˰Ěŕ˰Ŕőťʭğ˰ĕŘğ





˨ ˨ ÜŞÏ˨ŗ˨äőʭŞŎ˨ʯŔŰʭÏ˨ęʭý˨ãʭŖŰÙŘŊŘŒÞă˨ĖŞŊŘă˨ĂŞĸİŃ˨ŌĖķ

˰˰




˰ęʭÞý˰ ãʭŖĠŰĖőù˰ ĕŘģäŎ˰ ęùĚÞă˰ ãĜŰęŔŎʭőĚý˰ łĿù˰ ãʭŖĄőù˰ ʭă˰ ŁŘĿ˰ Ėőŗę
˰ŗ˰ÜŞÏ˰ʯäőʭŞŎ˰ʯŔŰʭÏ˕˰ĖŞŊŘă˰ãʭŖŰÙŘŊŘŒÞă˰Ŕý˰ĭŘýĚŎ˰ĞŰĖőù˰i ʲěù˰ĖŒăęʭþķ˰ŔĄĿę
˰ęʭý˰ŉĕʭĸă˰Ŕńŋď˰ ãʭŕęùĚÞă˰ n˰ʯęʭý˰ľŋĄĔŎ˰čŘİğ˰ l˰ʯ˛ĨĿ˰ s˰ʯŉʭğ˰ t˰ʯ˔ãĕʭý
˰ ˰˰ ōĄĠŞğ˰äŊʭ˙Ąďù˰ãʭŕĕùĖēę ĞŰĖőù˰K˰ŗ˰ŘâĔğʭÏ
˰ ˰˰ʭŖĄŞĸİŃ˰ŌĖķ˰ãěʭĠŊĖŎ

˰ãʭŖŰÙŘŊŘŒÞă˰ōŖğ˕˰ĖŞŊŘă˰ŔŒŞŖý˰üŞÝĚă˰ŐŞŞĸă˰Ŕý˰ʯãęùĘáŔŰʭŎĚğ˰ãùĚý˰ĖŰĖċ
˰ĚŰĘÏ˰ ĖŰĖČă˰ ãʭŖŰÙĚőù˰ ŔċŘă˰ ˛ýʭŃ˰ ĶýʭŒŎ˰ ãùęùĕ˰ ōĄĠŞğ˰ ÜŰ˰ ęĕ˰ ˔ľŋĄĔŎ
˰ľŋĄĔŎ˰ ãʭŖŰÙŘŊŘŒÞă˰ ōŖğ˰ ŐŞŞĸă˰ äâőŘâ×˰ ʯʴ˛Þģ˰ ęĕ˰ Ăğù˰ ŔĄēùĕĚÏ
˰˫ĚŖý˰ŔŒŰĜŕ˰ŗ˰˔Cinv˕˰ãęùĘá˰ŔŰʭŎĚğ˰ŔŒŰĜŕ˰ĝʭğù˰Ěý˰ʯęʭý˰˛Ý˰ŐŞŎðă˰ęĕ˰ĖŞŊŘă
˰ ˰˰ Ăğù˰˫Ėģ˰˫ĕùĕ˰ŏʭĤő˰ãÙŘŊŘŒÞă˰Ěŕ˰˔Cop˕˰ãęùĕĚý

˰ ʴ˰ ʵ

˺ ˺˻

˰ʯÜŞÏ˰ŗ˰äőʭŞŎ˰ʯŔŰʭÏ˰ęʭý˰ãʭŖŰÙŘŊŘŒÞă˰ãęùĚİīù˰ĉŗĚē˰đĚő˰Ŕý˰ŔċŘă˰ʭý
˰ŉʭ˙Ąďù˰ŔÝ˰ ĕŘģ˰äŎ˰ĕʭČŰù˰ʭŕĖďùŗ˰ŐŰù˰üŞÝĚă˰ãùĚý˰ľŋĄĔŎ˰ĂŊʭď˰ĂĤŕ
˰ ĕŘý˰ ĖŕùŘē˰ ŔþğʭĐŎ˰ ˛ýʭŃ˰äáĕʭğ˰ Ŕý˰ ĂŊʭď˰ Ěŕ˰ŉĕʭĸŎ˰ ĂŞĿĚĳ˰ ŗ˰ ĕùĖēę
˰ãʭŖŰÙŘŊŘŒÞă˰ ĖŞŊŘă˰ ĂŞĿĚĳ˰ Ŕőťʭğ˰ ĚŞŞļă˰ Ŕý˰ ŔċŘă˰ ʭý˰ ʯĂğù˰ ĚÝė˰ ˛ýʭŃ
˰ʯŉĕʭĸŎ˰ãʭŖĄŞĿĚĳ˰ŗ˰ĂŊʭď˰Ěŕ˰ĕùĖēę˰ŉʭ˙Ąďù˰ʯ˔ŔĸğŘă˰ĚįʭĔý˕˰ľŋĄĔŎ
ˍ
˰ ˰ ĕĕĚá˰äŎ˰ŐŞŞĸă˰ùĕĖČŎ˰ŉʭğ˰Ěŕ˰ãùĚý
˨ ˨ãĕʭý˨ĖŊŘŎ˨ĖŞŊŘă˨ĂŞĸİŃ˨ŌĖķ ˻ ˺˻

˰ʯāĖŎĖŒŋý˰ ęĕ˰ ãĕʭý˰ ãʭŕĖďùŗ˰ ĖŞŊŘă˰ ĂŞĸİŃ˰ ŌĖķ˰ ãěʭĠŊĖŎ˰ ãùĚý
˰ŗĕ˰Ŕý˰ʯ˔5ʴʼ7˰łýʭİŎ˕˰ãĕʭý˰ŔķęĜŎ˰Ěŕ˰ęĕ˰ĕʭý˰ġěŗ˰ ãùĚý˰ŐÞ˙Ŏ˰āťʭď
˰ŗ˰ĕùĖēę˰ŉʭ˙Ąďù˰ĞÐğ˰ Ăğù˰˫Ėģ˰ōŞĠńă˰ʯäĿʭÝʭő˰ŗ˰äĿʭÝ˰ĕʭý˰ġěŗ˰ĂŊʭď
˰ Ăğù˰˫Ėģ˰ıʭĐŊ˰ŗ˰ŔþğʭĐŎ˰ĂŊʭď˰Ěŕ˰ęĕ˰ ãĕʭý˰ŔķęĜŎ˰ÜŰ˰ äċŗĚē˰ŏùŘă
˰˫Ėģ˰ŔĄĿĚá˰ĚĴő˰ęĕ˰ʯōĄĠŞğ˰ ãĕʭý˰ĵęùĜŎ˰üŞÝĚă˰ľŋĄĔŎ˰āťʭď˰ʯĂŰʭŖő˰ęĕ
˰ ˰ ĕŘģäŎ˰ŔþğʭĐŎ˰ŐÞ˙Ŏ˰ĂŊʭď˰Ěŕ˰ęĕ˰ãĕʭý˰ĵęùĜŎ˰˛Ý˰ĖŞŊŘă˰ęùĖńŎ˰ŗ

˰˛Ý˰ ʯĂ˙ŞŃ˰ ĚýùĚý˰ ęĕ˰ ŘâĔğʭÏ˰ ęʭý˰ ĢŒÝùŗ˰ ŉʭ˙Ąďù˰ ûʭĠĄďù˰ ʭý
˰ ˰ Ăğù˰˫ĖŎí˰5ʴʷ7˰ęĕ˰ĚĄĤŞý˰āʭĐŞīŘă˰ ĖŒŰí˰äŎ˰ĂğĖý˰˛˙ĄĐŎ˰ãʭŕĕùĖēę

5ʴʸ7˨˨ōĄĠŞğ˨ãÙĚőù˨˛Ý˨ěù˨ÜŞÏ˨ŗ˨äőʭŞŎ˨ʯŔŰʭÏ˨ęʭý˨ãÙŘŊŘŒÞă˨Ŕğ˨ōŖğ˨ʲʴ˨˛Þģ

˰ʯĖŞŊŘă˰ ęĕ˰ ãęùĘáŔŰʭŎĚğ˰ ÜŞŎʭŒŰĕ˰ ãěʭĠŊĖŎ˰ ʯŗę˰ ĢŞÏ˰ ŔŊʭńŎ˰ ĽĖŕ
˰ęĕ˰ ľŋĄĔŎ˰ ãʭŕãÙŘŊŘŒÞă˰ üŞÝĚă˰ Ěý˰ ęʭý˰ äŰŘâĔğʭÏ˰ Ěćù˰ äğęĚý˰ ãùĚý
˰ĵŘő˰ ęʭŖ×˰ ˛Ŏʭģ˰ äīĚĿ˰ ōĄĠŞğ˰ ÜŰ˰ ʯʭĄğùę˰ŐŰù˰ęĕ˰ Ėģʭý˰ äŎ˰ āĖŎĖŒŋý
˰ŏùŘŒĸý˕˰ãĕʭý˰ãÙŘŊŘŒÞă˰ŐŞŒØ˙ŕ˰ŗ˰ÜŞÏ˰ęʭý˰ŗ˰äőʭŞŎ˰ęʭý˰ʯŔŰʭÏ˰ęʭý˰ãÙŘŊŘŒÞă
˰ˉĂğù˰ĚÝė˰ŏʭŰʭģ˰ Ăğù˰ŔĄĿĚá˰ęùĚŃ˰ŔĸŊʭİŎ˰ĕęŘŎ˰ ˔ĚŰĘÏ˰ĖŰĖČă˰ãÙĚőù˰ĶþŒŎ
˰ĖŞŊŘă˰ ŔĸğŘă˰ ãęùĘáŔŰʭŎĚğ˰ ãùĚý˰ ŔŒŞŖý˰ äģŗę˰ ŐŞŞĸă˰ ʯŔŊʭńŎ˰ ŐŰù˰ ĽĖŕ
˰˛ýʭńĄŎ˰āùĚŞćðă˰ãěʭĠŊĖŎ˰ãùĚý˰ʯùęʭÝ˰ÜŞŎʭŒŰĕ˰ŉĖŎ˰ÜŰ˰˰ŉʭþőĖý˰ŔÞŋý˰ĂĠŞő
˰ŗ˰ŔŎùĕù˰ęĕ˰ ĖģʭýäŎ˰ʯĖŞŊŘă˰ŔĸğŘă˰ŗ˰Ă˙ŞŃ˰Ŕý˰ŘâĔğʭÏ˰ęʭý˰ʯęùěʭý˰Ă˙ŞŃ˰ŐŞý
˰ãùĚý˰ Ăğù˰ ˫Ėģ˰ ˫ĕùĕ˰ ĎŞīŘă˰ ʯŔŊʭńŎ˰ ęĕ˰ ŔĄĿę˰ ęʭÞý˰ ŉĖŎ˰ ʯŌŗĕ˰ ĢĔý˰ ęĕ
˰ōĄĠŞğ˰ ʯŌŘğ˰ĢĔý˰ęĕ˰ ĕŘ˙ő˰ĵŘċę˰5ʴʶ7˰Ŕý˰ŏùŘăäŎ˰ äŋŞ˙Þă˰āʭĐŞīŘă
˰˛ŞŋĐă˰ŗ˰Ŕ÷ùęù˰ ãěʭğŔŞþģ˰ĊŰʭĄő˰ ʯŌęʭŖ×˰ĢĔý˰ęĕ˰ŗ˰äĿĚĸŎ˰ŔĸŊʭİŎ˰ĕęŘŎ
ˍ
˰ ˰ Ăğù˰˫ĖŰĕĚá˰Ŕ÷ùęù˰ãĚŞáŔČŞĄő˰ŗ˰ãĖŒýĶ˙ċ˰ʭĄŰʭŖő
˰ ˰ Ăğù˰˫Ėģ
ŉĖŎ˰ãùĜċù˰ľŞħŘă˰˰˰ ʵ

ˍ
˰˫ĕʭğ˰ŌĚĿ˰ěù˰ʯāęĖŃ˰ōĄĠŞğ˰āĖŎ˰ĖŒŋý˰ãĜŰę˰ŔŎʭőĚý˰ãʭŖŊĖŎ˰ęĕ˰ťŘ˙ĸŎ
˰ãěʭĠŊĖŎ˰ãùĚý˰ĜŞő˰ŔŊʭńŎ˰ŐŰù˰ęĕ˰ ĕŘģäŎ˰˫ĕʭŀĄğù˰ęʭý˰ŌŗùĖă˰äŒĐŒŎ˰˫Ėģ
˰˫ĕʭŀĄğù˰äĄ˙ĠŃ˰ʴʵ˰ŉĖŎ˰ÜŰ˰ěù˰ʯãęùĘá˰ŔŰʭŎĚğ˰ĖŒŰùĚĿ˰ęĕ˰ęʭý˰ŌŗùĖă˰äŒĐŒŎ
˰Ěŕ˰ŔÝ˰˫Ėģ˰ōŞĠńă˰˛ĨĿ˰ęʭŖ×˰Ŕý˰ŉʭğ˰Ěŕ˰ŔÝ˰āęŘħ˰ŐŰù˰Ŕý˰ Ăğù˰˫Ėģ
˰ŐŰù˰Ŕý˰ Ėģʭý˰äŎ˰ãęʭý˰ōÝ˰ŗ˰ãęʭý˰ŏʭŞŎ˰ʯãęʭý˰ĚÏ˰Ďİğ˰Ŕğ˰ãùęùĕ˰˛ĨĿ
˰ŉŘį˰ęĕ˰ęʭý˰āùĚŞŞļă˰ŏùŘă˰äŎ˰ ʯŔŋøĠŎ˰ĂŞŋÝ˰ŐĄĿę˰Ăğĕ˰ěù˰ŏŗĖý˰üŞăĚă
ˍ
˰ŌĖķ˰ ʭŒ˙ī˰ ĕŘ˙ő˰ıʭĐŊ˰āĖŎ˰ĖŒŋý˰ãĜŰę˰ŔŎʭőĚý˰ęĕ˰üğʭŒŎ˰äĄŃĕ˰ʭý˰ùę˰ŉʭğ
˰ĉŗĚē˰đĚő˰ěù˰˫ĕʭŀĄğù˰ʭý˰ÜŞÏ˰ŗ˰äőʭŞŎ˰ʯŔŰʭÏ˰ęʭý˰ãʭŕĖďùŗ˰ĖŞŊŘă˰ęĕ˰ĂŞĸİŃ
˰ŏùŘă˰ ãěʭĠŊĖŎ˰ ʭý˰ ĜŞő˰ ãĕʭý˰ ĖŊŘŎ˰ ĖŞŊŘă˰ ĂŞĸİŃ˰ ŌĖķ˰ ŗ˰ ʭŖőí˰ ãęùĚİīù
˰ ˰˰ Ăğù˰˫Ėģ˰ĂŰʭķę˰äýŘē˰Ŕý˰ŏí˰äċŗĚē˰äŊʭ˙Ąďù

۲۸۴

۱۳۹۴  اردﯾﺒﻬﺸﺖ۲۴  ﺗﺎ۲۰ ، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ،ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

˰ ˰ xtsl   tsl ,K  xtsl ,K

x  UP, PG , MCP, Re venue ˰

NK

K 1

˰ ˰Ă˙ŞŃ˰ŗ˰ŘâĔğʭÏ˰ęʭý˰˛Ŏʭĸă

˰˔ʻ˕

ʶ˰ ʵ

˰ŘâĔğʭÏ˰ ęʭý˰ ęùĖńŎ˰ Ěý˰ Ă˙ŞŃ˰ ŗ˰ ʯęùěʭý˰ ŔŰŘĠă˰ Ă˙ŞŃ˰ Ěý˰ ęʭý˰ ęùĖńŎ
˰ŔŎùĕù˰äŰʭċ˰ʭă˰˔ĽĚĨŎ˰ŗ˰Ă˙ŞŃ˕˰ŗĕ˰ŐŰù˰ŐŞý˰ŉʭĸŀőù˰ŗ˰˛ĸĿ˰ Ăğù˰ęùĘáĚŞćðă
˰ĂēùĕĚÏ˰ Ŕý˰ ˛Űʭ˙ă˰ ŗ˰ ˔MCP˕˰ ęùěʭý˰ ŔŰŘĠă˰ Ă˙ŞŃ˰ ĽŦĄēù˰ ŔÝ˰ ˉĖýʭŰäŎ
˰ęʭĄĿę˰ŐŰù˰ ĕŘģ˰ĥʭē˰ŔőʭĄğí˰ÜŰ˰ěù˰ĚĄ˙Ý˰˔˫Ėģ˰˫ĕùĕ˰ŏʭĤő˰P˰ʭý˰ŔÝ˕˰ãĚĄĤŎ
˰ ˰ʲĂğù˰˫Ėģ˰ŏʭŞý˰˔ʼ˕˰Ŕİýùę˰āęŘĨý
 P  MCP  Dpr decreases

˰ ˰˰

˰  P  MCP  Dpr does not change ˰

 P  MCP  Dpr increases


˰˔ʼ˕

˰ãěʭĠŊĖŎ˰ ãùĚý˰ ĖŕĕäŎ˰ĚŞŞļă˰ùę˰ěŗę˰Ěŕ˰ęʭý˰ äŒĐŒŎ˰ʯęʭý˰ äŰ ŘâĔğʭÏ
˰Ŕý˰ ĢŒÝùŗ˰ ęĕ˰ Ŕőùěŗę˰ ĽĚĨŎ˰ ĚŞŞļă˰ ĖŒŰíĚý˰ ʯāĖŎĖŒŋý˰ ęĕ˰ ęʭý˰ äŰŘâĔğʭÏ
˰ŏùŘă˰äŎ˰ŐŰùĚýʭŒý˰ Ăğù˰˫Ėģ˰ŉĖŎ˰˛ĨĿ˰Ěŕ˰ęĕ˰ęʭý˰čŘİğ˰ĚŞŞļă˰ʭý˰ʯĂ˙ŞŃ
˰ʯĕʭŰě˰äáĖŞØŞÏ˰ŏŗĖý˰ ʯùę˰ęʭý˰äŰŘâĔğʭÏ˰ĚįʭĔý˰ęʭý˰ŌŗùĖă˰ äŒĐŒŎ˰āùĚŞŞļă
˰ěù˰ äĸýʭă˰˫ěʭý˰Ěŕ˰ęĕ˰ęʭý˰ʯäĄ˙ŞŃ˰ĢĤÝ˰ŐĄĿĚá˰ĚĴő˰ęĕ˰ʭý˰ ĕŘ˙ő˰ ãěʭĠŊĖŎ
˰äĄ˙ŞŃ˰ĢĤÝ˰ʯŔİýùę˰ŐŰù˰ęĕ El ,m ˔ʴʳ˰Ŕİýùę˕˰ĕŘý˰ĖŕùŘē˰ʭŕ˫ěʭý˰Ōʭ˙ă˰Ă˙ŞŃ
˰ ˰ Ăğù˰m˰ŗ l˰ęʭý˰Ďİğ˰ŗĕ˰ŐŞý
˰ ˰ Dprtsl

 Dpr0 ,tsl   E l , m .
L

Dpr0 ,tsl

m 1

P0, tsm

.Ptsm  P0 ,tsm  ˰

˰ ˰˔ęùěʭý˰ŔŰ ŘĠă˕˰Ă˙ŞŃ˰ŗ˰ʭŕĖŞŊŘă˰ŐŞŞĸă˰ĖŒŰùĚĿ

ʵ˰ ʵ

˰ʭý˰ŏí˰ ãŘâĔğʭÏ˰ ĚŞĻ˰ĢĔý˰ŗ Dpr ˰ʭý˰ęʭý˰Ă˙ŞŃ˰Ŕý˰ŘâĔğʭÏ˰ĢĔý
˰ãĖŞŊŘă˰ ŏùŘă PG i ,tsl , K ʯĚŰě˰ Įýùŗę˰ ęĕ˰ Ăğù˰ ˫Ėģ˰ ˫ĕùĕ˰ ŏʭĤő˰ Dpir
˰ŗ˰˰ K˰äŊʭ˙Ąďù˰ĕùĖēę˰ŗ˰ l˰ęʭý˰Ďİğ˰ʯs˰˛ĨĿ˰ʯt˰ŉʭğ˰ęĕ˰ i˰ĵŘő˰ ãʭŕĖďùŗ
˰ãʭŕĖďùŗ˰ ĖŞŊŘă˰ ĂŞĿĚĳ˰ Capacity i ,t , K ĖģʭýäŎ˰ ŏí˰ ĚĈÝùĖď˰ PG iMax
,t, K
˰ʯęùěʭý˰ŔŰ ŘĠă˰Ă˙ŞŃ˰ MCP˰ Ăğù˰˰ K˰äŊʭ˙Ąďù˰ĕùĖēę˰ęĕ˰ʯt˰ŉʭğ˰ęĕ˰ i˰ĵŘő
˰ĚŞļĄŎ˰ŔŒŰ Ĝŕ˰ VC i , t ˰ŗ˰˫ĖĤő˰ŐŞŎðă˰ŏùŘă˰ UP˰ʯěʭČŎ˰äĄ˙ŞŃ˰ľńğ˰ priceCAP
˰ ˰ ĖģʭýäŎ˰i˰ĵŘő˰ãʭŕĖďùŗ
˰ãùĚý˰ōĄĠŞğ˰ĕŘċŘŎ˰ĖŞŊŘă˰ĂŞĿĚĳ˰ʯäĿĕʭĨă˰ ãʭŕĕùĖēę˰ěù˰ãĕùĖĸă˰ęĕ
˰Ŕİýùę˰łþį˰ʯāęŘħ˰ŐŰù˰ęĕ˰ ˔ʴ˰Ŕİýùę˕˰ ĂĠŞő˰ äĿʭÝ˰ŏʭĠĤÝĚŞĻ˰ęʭý˰ŐŞŎðă
˰Ă˙ŞŃ˰ ŗ˰ ĕŘý˰ ĖŕùŘē˰ ĕŘē˰ ĚĈÝùĖď˰ ęùĖńŎ˰ ęĕ˰ ʭŕĖďùŗ˰ ãĖŞŊŘă˰ ŏùŘă˰ ʯ˔ʵ˕
˰ŐŞŎðă˰ŏùŘă˰ ęùĖńŎ˰ ˔ʶ˰Ŕİýùę˕˰ ĖğęäŎ˰ěʭČŎ˰äĄ˙ŞŃ˰ľńğ˰Ŕý˰ęùěʭý˰ŔŰ ŘĠă
˰ ˰˰ Ăğù˰ŔþğʭĐŎ˰˛ýʭŃ˰˔ʷ˕˰Ŕİýùę˰ěù˰ĜŞő˰˫ĖĤő
˰ ˰ if  Capacityi ,t , K
5

i 1

˰ ˰ PG

i ,tsl , K

˰ ˰ MCPtsl ,K

˰˔ʴʳ˕

˰ ˰ UPtsl ,K

Dpirtsl t , s, l , K ˰

 PG iMax
,t , K

˰

 price CAP ˰

 Dpirtsl , K   PG iMax
,t , K
5

i 1

˰˔ʴ˕

˰˔ʵ˕

˰˔ʶ˕

˰

˰˔ʷ˕

  {ÂÊ»¶uÉZÄÀÌÆ]Ä¸X» ,ª]Z»|Ì·ÂedËZ¨¯cÂ{
˰ŐŰùĚýʭŒý˰ ĂģŘő˰ ˔ʴʴ˰ Ŕİýùę˕˰ äĠŰĚăʭŎ˰ ŌĚĿ˰ Ŕý˰ ŏùŘăäŎ˰ ùę˰ ˔ʴʳ˕˰ Ŕİýùę
˰ ˰ ĕŘģ˰ŔþğʭĐŎ˰˔ʴʵ˕˰Ŕİýùę˰ěù˰ĖőùŘăäŎ˰ [ Pts (n)] ˰ĞŰĚăʭŎ
˰ ˰ if 5 Capacityi,t,K Dpirtsl t, s, l , K ˰
˰˔ʸ˕
i 1
˰ ˰ [ Dprts ] L1  [ Ats ]  [ Bts ][Pts ]  t, s ˰
˰˔ʴʴ˕

˰ ˰ [ Pts (n)]L1  [ Bts ] [ Dprts (n)]  [ Ats ] ˰
1

˰˔ʴʵ˕

˰˫Ėģ˰ĕʭŖŒĤŞÏ˰˔ʴʶ˕˰łýʭİŎ˰äŊŘŎĚĿ˰ʯ˰˔ʼ˕˰Ŕİýùę˰äīʭŰę˰ãěʭĠŊĖŎ˰ãùĚý
˰Ěý˰ ʯDpr˰ ĢŕʭÝ˰ ʭŰ˰ ĢŰùĜĿù˰ Ćķʭý˰ ʯ˔ʴʶ˕˰ ęĕ˰ ˔sign˕˰ ĂŎŦķ˰ Ķýʭă˰ Ăğù
˰ŔþğʭĐŎ˰ŘâĔğʭÏ˰ęʭý˰ĖŰĖċ˰ęùĖńŎ˰ùĘŊ˰ŗ˰ĕĕĚáäŎ˰Ă˙ŞŃ˰ŗĕ˰ĂŞĸīŗ˰ĝʭğù
˰ŔŰŘĠă˰Ă˙ŞŃ˰ĽŦĄēù˰ŏĖģ˰ōÝ˰ʯ˔ʴʷ˕˰łýʭİŎ˰ʭŕęùĚÞă˰ľŃŘă˰ĭĚģ˰ ĕŘģäŎ
˰ ˰˰˰ Ėģʭý˰äŎ˰˔  ˕˰Ü×ŘÝ˰ãęùĖńŎ˰ěù˰ŘâĔğʭÏ˰ęʭý˰ĂēùĕĚÏ˰Ŕý˰˛Űʭ˙ă˰ŗ˰ęùěʭý

˰ ˰ [ Dpr

ts

1
( n)]  ( ) n  [ DprtsMax ]  sign [ Pts ( n )]  [ MCPts ( n )] ˰
2
 [ Dprts ( n  1)]

L
˰˰
Ptsl ( n)  MCPtsl ( n) 
l 1

[ Pts ( n)]  [ MCPts (n)] 1   ˰

˰ ˰ãęùĘáŔŰʭŎĚğ˰ĖŒŰùĚĿ˰äâőŘâ×

 VC
5

˰˔ʴʶ˕

˰˰

Min

i 1

 PG
5

i 1

i ,tsl , K

i ,t

 PG i ,tsl , K

 Dpirtsl  Dprtsl ( n) : MCPtsl , K (n )

ʷ˰ ʵ

˰ŔŒŰ Ĝŕ˰ ŐĄģùĕ˰ ʭý˰ ŗ˰ ĖŞŊŘă˰ ãÙŘŊŘŒÞă˰ Ěŕ˰ ãęŗíĕŘğ˰ ŏùĜŞŎ˰ Ŕý˰ ŔċŘă˰ ʭý
˰ġŗę˰Ü˙Ý˰Ŕý˰ùę˰ ãęùĘáŔŰʭŎĚğ˰ ŏùĜŞŎ˰ŏùŘă˰äŎ˰ʯŏí˰Ŕőťʭğ˰ ãęùĘáŔŰʭŎĚğ
˰Ħēʭģ˰ ʯùĖĄýù˰ ęʭÝ˰ ŐŰù˰ ãùĚý˰ 5ʵʳ7˰ ĕŘ˙ő˰ ŐŞŞĸă˰ ŔőʭŞŊʭğ˰ ŉĕʭĸŎ˰ ġěęù

˰˔ʹ˕

0  PG i ,tsl , K  PG iMax
i  1,2,3,4
,t , K

˰ ĖģʭýäŎ˰ęùěʭý˰ŔŰ ŘĠă˰Ă˙ŞŃ˰ ʯ˔ʹ˕˰ŔŋøĠŎ˰ ãŗʭĠă˰ĖŞŃ˰ÚőùĚáť˰ĚâýĚī
˰ʶ ʵ˰ĢĔý˰ęĕ˰ŔÝ˕˰ĖģʭýäŎ˰ŘâĔğʭÏ˰ęʭý˰ęùĚÞă˰Ŕńŋď˰Ŕý˰ĭŘýĚŎ˰˔n˕˰ĞŰĖőù
˰ãÙŘŊŘŒÞă˰ Ěŕ˰ ĖŎíęĕ˰ ʯęùěʭý˰ ŔŰŘĠă˰ ěù˰ ĞÏ˰ ˔ĕŘģäŎ˰ äĿĚĸŎ˰ ŔŊʭńŎ
˰ ˰ Ăğù˰ŔþğʭĐŎ˰˛ýʭŃ˰˔ʺ˕˰Ŕİýùę˰ěù˰˔Revenue˕
˰ ˰ Revenuei,tsl, K  MCPtsl,K  PGi ,tsl, K ˰

˰˔ʴʷ˕

˰

˰˔ʺ˕

˰āęŘĨý˰ äőʭŎě˰˫ěʭýĚŰě˰ Ěŕ˰ ãʭŕĕùĖēę˰ Ŕ˙ŕ˰ ãùĚý˰ ęùěʭý˰ ŔŰ ŘĠă˰ ĖŒŰùĚĿ
˰NK˰ĕùĖĸă˰ ʯtsl˰˫ěʭýĚŰě˰Ŕý˰ ĭŘýĚŎ˰ ĚŞļĄŎ˰ Ěŕ˰ ãùĚý˰ ùĘŊ˰ ĕŘģäŎ˰ ùĚċù˰ ùĜČŎ
ˍ
˰ʭý˰ ˔UPtsl,K˰ŦĈŎ˕˰ĖŰí˰äŎ˰ĂğĖý˰āŗʭŀĄŎ˰ĕùĖēę˰ŉʭ˙Ąďù˰ʭý˰ äĿĕʭĨă˰ęùĖńŎ
˰ʭŕĚŞļĄŎ˰ ęʭĴĄőù˰ ĕęŘŎ˰ ĚŰĕʭńŎ˰ʯ˔ʻ˰ łýʭİŎ˕˰ ĚŞļĄŎ˰ Ěŕ˰ äīʭŰę˰ ĖŞŎù˰ ŔþğʭĐŎ
˰ ˰ ĖőĚŞáäŎ˰ęùĚŃ˰˫ĕʭŀĄğù˰ĕęŘŎ˰ãĖĸý˰āʭþğʭĐŎ˰ęĕ˰ŔÝ˰ĕŘģ˰äŎ˰ĦĔĤŎ
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˰ęĕ˰ōĄĠŞğ˰ęʭý˰ÜŞÏ˰ Ăğù˰˫Ėģ˰ŔĄĿĚá˰ĚĴő˰ęĕ˰ŉʭğ˰ʵʳ˰ĚýùĚý˰ãĜŰęŔŎʭőĚý˰łĿù
˰Ŕőťʭğ˰ ęʭý˰ Ėģę˰ ĮğŘĄŎ˰ Ăğù˰ āùŗʭâŎ˰ ʴʷʸʳʳ˰ ĚýùĚý˰ ãĜŰęŔŎʭőĚý˰ ĵŗĚģ
˰ęĕ˰  wind  ˰ʶʳ˰ ãĕʭý˰ĶýʭŒŎ˰ėŘŀő˰üŰĚī˰ Ăğù˰˫Ėģ˰ĩĚĿ˰ʵ˰ĚýùĚý
˰ ˰˰ Ăğù˰˫Ėģ˰ŔĄĿĚá˰ĚĴő
˨ ˨ãĕʭý
 æåå
 èå
 ç

 êå

ōĄĠŞğ˨ĖŞŊŘă˨ãʭŕã˨ÙŘŊŘŒÞă˨āʭĨĔĤŎ

˨ ˨ÜŞÏ˨ęʭý ˨ ˨äőʭŞŎ˨ęʭý
 æèåå
 çê
 ç

 è

 îèë

 ëê

 éêê



 ååè
 ååç

 êç

 ååç
 ååç

˰ ˰˔ŉʭğ˕˰Ě˙ķ˰ŉŘį

 é

 èåå
 æèå

 ååç

˨ ˨˫ʭáŗĚŞő˨ĵŘő

˰ ˰˔āùŗʭâŎ˕˰ŔŞŊŗù˰ĂŞĿĚĳ

 éå

 çåå

 èçê

 ååæ

 èå

 ææêåå

 êå

 æêå
 å

 èìåå

˨ ˨ŔŰʭÏ˨ęʭý

ʲʴ˰ŉŗĖċ

˰ ĕŘģäŎ˰ŔþğʭĐŎ˰˔ʴʸ˕˰Ŕİýùę˰ěù˰˰ŉʭğ˰Ěŕ˰ęĕ˰ ãÙŘŊŘŒÞă˰Ěŕ˰ ˔PI˕˰ äŕĕĕŘğ
˰ ˰˰ Ăğù˰ãÙŘŊŘŒÞă˰ĵŘő˰Ěŕ˰˔ãęùĘá˰ŔŰʭŎĚğ˰ŔŒŰĜŕ˕˰Ăýʭć˰ŔŒŰ Ĝŕ FC i
˰ ˰ PI i ,t  profiti ,t  t , i  1,2,3,4 ˰

˰ęĕ˰ i˰ ãÙŘŊŘŒÞă˰ĂŞĿĚĳ˰āùŗʭâŎ˰ÜŰ˰ŔőʭŞŊʭğ˰ĕŘğ profit t ,i ʯŔİýùę˰ŐŰù˰ęĕ
˰
˰s˰˛ĨĿ˰ęĕ˰l˰˫ěʭý˰ĚŰě˰ŉŘį˰ʯ Ttsl ĕŘģäŎ˰ŔþğʭĐŎ˰˔ʴʹ˕˰ěù˰ŔÝ˰Ăğù˰t˰˰ŉʭğ
˰ ˰ Ăğù˰Ăķʭğ˰üĠď˰Ěý˰t˰˰ŉʭğ˰ęĕ

˰ ˰˔ŉʭğ˕˰Ăēʭğ˰āĖŎ˰ŉŘį

˰ ˰ profiti ,t

˰ ˰˔āùŗʭâŎ˕˰ĮğŘĄŎ˰ĂŞĿĚĳ

˰ ˰Ăýʭć˰ŔŒŰ Ĝŕ
˰ ˰˔ŉʭğ˰ęĕ˰āùŗŘŋŞÝ˰Ěý˰ęťĕ˕

 T .Revenue
S



L

s 1 l 1

tsl

i ,tsl

 VC i ,t .PG i ,tsl 

Capacityi ,t

˰ ˰˔ʴʹ˕

˰Ěý˰ãÙŘŊŘŒÞă˰Ěŕ˰ãęùĘáŔŰʭŎĚğ˰ʯ˔ʴʺ˰Ŕİýùę˕˰˛Þģ˰S˰Ķýʭă˰ÜŰ˰ěù˰˫ĕʭŀĄğù˰ʭý
˰ ˰ ˔5ʵʴ7˰˰ŔýʭĤŎ˕˰ĕŘģ˰äŎ˰ĦĔĤŎ˰ʯŏí˰äŕĕ˰ĕŘğ˰Ħēʭģ˰ĝʭğù

˰ ˰˰˔āùŗŘŋŞÝ˰Ěý˰ęťĕ˕˰ĚŞļĄŎ˰ŔŒŰ Ĝŕ

 ååçê

˰˔ʴʸ˕

FC i

˰ ˰˔˕˰ãęùĚİīù˰ĉŗĚē˰đĚő
˰ ˰äâĄĠĤőěʭý˰đĚő

˰ěù˰ʯÜŰ˰Ěŕ˰ŏʭŎě˰āĖŎ˰ŗ˰˛ĨĿ˰Ěŕ˰ęʭý˰čŘİğ˰Ŕý˰ĭŘýĚŎ˰āʭķŦįù˰ãùĚý
˰Ŕý˰ŔĄĿę˰Ăğĕ˰ěù˰ęʭý˰ġěęù˰ŗ˰ äĄ˙ŞŃ˰ľńğ˰ Ăğù˰˫Ėģ˰ŔĄĿĚá˰Ü˙Ý˰ 5ʵʹ7
˰ ˰ Ėőù˫Ėģ˰ŔĄĿĚá˰ĚĴő˰ęĕ˰Ăķʭğ˰āùŗʭâŎ˰Ěý˰ęťĕ˰ʴʵʳʳ˰ŗ˰ʸʳʳ˰ĚýùĚý˰üŞăĚă
˰ ˰ãěʭğ˰ŔŞþģ˰ĊŰʭĄő˰˰ ʷ

˰ŌĖķ˰ŗ˰ęŘĬď˰ĂŊʭď˰ŗĕ˰ęĕ˰ʯ˛þŃ˰ĢĔý˰ęĕ˰˫Ėģ˰äĿĚĸŎ˰ÜŞŎʭŒŰĕ˰ŉĖŎ
˰ʯŏí˰ ęŘĬď˰ ĂŊʭď˰ ęĕ˰ Ăğù˰ ˫Ėģ˰ ãěʭğ˰ ŔŞþģ˰ ęʭý˰ äŰŘâĔğʭÏ˰ ęŘĬď
˰ĽĘď˰ ãùĚý˰ Ăğù˰˫Ėģ˰ŔĄĿĚá˰ĚĴő˰ęĕ˰Ă˙ŞŃ˰Ŕý˰ŘâĔğʭÏ˰ʯęʭý˰˛Ý˰ʵʳ
˰ĚĄĿʭŀģ˰ ĜŞŊʭőí˰ ŗ˰ ʯĖŞŊŘă˰ ãʭŕãÙŘŊŘŒÞă˰ üŞÝĚă˰ Ěý˰ ĚćòŎ˰ ãʭŕĚĄŎùęʭÏ˰ ĚŰʭğ
˰ãÙŘŊŘŒÞă˰ ĵŘő˰ Ŕğ˰ Ěŕ˰ ãùĚý˰ ˔ʵʳ˕˰ Ŕİýùę˰ ęĕ˰ fi˰ ŔÝ˰ ˫Ėģ˰ ĩĚĿ˰ ʯĵŘīŘŎ
˰ěù˰˛ħʭď˰ĖŎíęĕ˰Ķýʭă˰ʭŖŒă˰ŔĸğŘă˰ŏùĜŞŎ˰ʯĩĚĿ˰ŐŰù˰ʭý˰ Ėģʭý˰ĚýùĚý˰ äăęùĚď
˰˫ĖŰĕ˰ĚĄĐīùŗ˰ęʭý˰äŰŘâĔğʭÏ˰ĚŞćðă˰ŗ˰ ĕŘý˰ĖŕùŘē˰ ãÙŘŊŘŒÞă˰Ěŕ˰ŁĚý˰ġŗĚĿ
˰ŏŗĖý˰ĂŊʭď˰ŗĕ˰ęĕ˰ùę˰ŉʭğ˰Ěŕ˰ęĕ˰ĖŞŊŘă˰ĂŞĿĚĳ˰ ˛Ý˰ʯʵ˰ ˛Þģ˰ ĕŘģ˰äŎ
˰ ˰ ĖŕĕäŎ˰ŏʭĤő˰ęʭý˰äŰ ŘâĔğʭÏ˰ʭý˰ŗ˰ęʭý˰äŰ ŘâĔğʭÏ

˰ ˰ mi ( PI i ) 

mimax
˰
1  e  ( i PI i  i )

˰˔ʴʺ˕

˰˔ʴʻ˕˰Ŕİýùę˰ĝʭğù˰Ěý˰ ãÙŘŊŘŒÞă˰Ěŕ˰ĖŰĖċ˰ĖŞŊŘă˰ĂŞĿĚĳ˰ʯĂŰʭŖő˰ęĕ
˰Ěŕ˰ ěù˰ ˫Ėģ˰ ŔĄĠĤőěʭý˰ ĂŞĿĚĳ˰ ʯŔİýùę˰ ŐŰù˰ ęĕ˰ Ri ,t ĕŘģäŎ˰ ŔþğʭĐŎ
˰Ŕý˰˫Ėģ˰ŔĿʭīù˰ęʭý˰ŐŞŎðă˰ęĕ˰ãÙŘŊŘŒÞă˰Ěŕ˰ōŖğ˰ Li ,t ŗ˰t˰ŉʭğ˰ęĕ˰ãÙŘŊŘŒÞă
˰ ĕŘģäŎ˰ŔþğʭĐŎ˰˔ʵʳ˕ŗ˰ ˔ʴʼ˕˰Įýùŗę˰ěù˰ŔÝ˰Ăğù˰ęʭý˰Ėģę˰ĚįʭĔý˰ōĄĠŞğ
˰Ėģę˰ ŐŞŎðă˰ ęĕ˰ ãĕʭý˰ ĂŞĿĚĳ˰ ōŖğ˰ ˫ĖŒŕĕŏʭĤő˰ áwind˰ ʯ˔ʴʼ˕˰ Ŕİýùę˰ ęĕ
˰ĶýʭŒŎ˰ġĚĄĠá˰ãʭŖĄğʭŞğ˰ĝʭğù˰Ěý˰ŔÝ˰˔ãĕʭý˰ãÙĚőù˰ėŘŀő˰ŏùĜŞŎ˕˰Ăğʭīʭńă
˰t˰ŉʭğ˰ęĕ˰˫Ėģ˰ŔĿʭīù˰ęʭý˰ĚĈÝùĖď˰ Dt ŗ˰ĕŘģäŎ˰ŐŞŞĸă˰ĚŰĘÏ˰ĖŰĖČă˰ãÙĚőù
˰Ŕý˰ ˫Ėģ˰ ŔĿʭīù˰ ęʭý˰ ŏùĜŞŎ˰ ʯŉʭğ˰ Ěŕ˰ ęĕ˰ ęʭý˰ Ėģę˰ đĚő˰ ŐĄģùĕ˰ ʭý˰ ĖģʭýäŎ
˰Ěŕ˰ōŖğ˰ f i ˰ Ăğù˰ŔþğʭĐŎ˰˛ýʭŃ˰äáĕʭĠý˰ŉʭğ˰Ěŕ˰ęĕ˰ęʭý˰ÜŞÏ˰ŗ˰ōĄĠŞğ
˰ ãĚâŊʭýĚĻ˰äŒĐŒŎ˰ġŗę˰ěù˰ĖőùŘă˰äŎ˰ŔÝ˰Ăğù˰ęʭý˰Ėģę˰ŐŞŎðă˰ęĕ˰ãÙŘŊŘŒÞă
˰ŗ˰Ăýʭć˰ŔŒŰ Ĝŕ˰ĝʭğù˰Ěý˰ʭŕãÙŘŊŘŒÞă˰ŔŒŞŖý˰üŞÝĚă˰ʯġŗę˰ŐŰù˰ęĕ˰ ĖŰí˰ĂğĖý
˰ ˰ 5ʵʵ ʵʶ7˰ĕŘģäŎ˰ŐŞŞĸă˰ʭŖőí˰ĚŞļĄŎ
˰ ˰ Ci ,t  mi ( PI i ,t )  (Ri ,t  Li ,t ) i  1,2 ,3, 4 ˰ ˰˔ʴʻ˕

˰ ˰ L

˰ ˰  Li ,t

  wind  Dt i  4( wind ) ˰

 (1   wind )   D t  f i  i  1,2 ,3 ˰
i ,t

˰˔ʴʼ˕

˰˔ʵʳ˕

˰ʯ˔Tc˕˰ ĖŰĖċ˰ ãʭŕĖďùŗ˰ Ăēʭğ˰ āĖŎ˰ ŐĄĿĚá˰ ĚĴő˰ ęĕ˰ ʭý˰ ʯĂŰʭŖő˰ ęĕ
˰ ˰ʲĖŰí˰äŎ˰ĂğĖý˰˔ʵʴ˕˰Ŕİýùę˰ěù˰ãÙŘŊŘŒÞă˰Ěŕ˰Ŕőťʭğ˰ĂŞĿĚĳ

˰ ˰ Capacityi ,t  Capacityi ,t 1  Ci ,(t Tc )  Ri ,t
i

˰ ˰ŔĸŊʭİŎ˰ĕęŘŎ˰ōĄĠŞğ˰˰ ʶ

˰˰

˨ ˨ęʭý˨äŰ˨ŘâĔğʭÏ˨ęŘĬď˨ŌĖķ˨ŗ˨ęŘĬď˨ĂŊʭď˨ŗĕ˨ęĕ˨Ŕőťʭğ˨ĖŞŊŘă˨ĂŞĿĚĳ˨˛Ý˨ʲʵ˨˛Þģ

˰ĖŞŊŘă˰ ĂŞĿĚĳ˰ Ŕý˰ ěʭŞő˰ ʯęʭý˰ äŰŘâĔğʭÏ˰ ęŘĬď˰ ęĕ˰ ĕŘģäŎ˰ ŔĴďŦŎ
˰ĂŞĿĚĳ˰˛Ý˰ʯãĜŰę˰ŔŎʭőĚý˰ łĿù˰ãʭŖĄőù˰ęĕ˰ŔÝ˰ãęŘį˰Ŕý˰ŔĄĿʭŰ˰ĢŕʭÝ˰ʯĖŰĖċ
˰ĚÝė˰˛ýʭŃ˰ Ăğù˰ŔĄĿʭŰ˰ĢŕʭÝ˰āùŗʭâŎ˰ ʵʳʳʶʴ˰Ŕý˰ ʵʷʴʸʻ˰ęùĖńŎ˰ěù˰äþĨő

˰˰˔ʵʴ˕

t , i  1, 2,3,4

˰ĵŘő˰ Ŕğ˰ ˛Ŏʭģ˰ ĂĠă˰ ōĄĠŞğ˰ ÜŰ˰ ěù˰ʯãĕʭŖŒĤŞÏ˰ ġŗę˰ĢŰʭŎěí˰ ãùĚý
˰ʯĚŰĘÏĖŰĖČă˰ ãÙĚőù˰ĶþŒŎ˰ŏùŘŒĸý˰ ãĕʭý˰ ãÙŘŊŘŒÞă˰ ÜŰ˰ŗ˰ äăęùĚď˰ ãÙŘŊŘŒÞă
˰˫Ėģ˰ ãęŗíĕĚá˰˔ʴ˕˰ŉŗĖċ˰ęĕ˰ʭŕãÙŘŊŘŒÞă˰āʭĨĔĤŎ˰ Ăğù˰˫Ėģ˰˫ĕʭŀĄğù
˰ Ăğù˰˫Ėģ˰ĉùĚĔĄğù˰ 5ʵʷ ʵʸ7˰ ŗ˰ 5ʵʳ7˰ĶċùĚŎ˰ěù˰āʭķŦįù˰ŐŰù˰ Ăğù
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˰ ˰ʲĂğù˰˰ĚÝė˰˛ýʭŃ˰ĚŰě˰ãʭŖįʭþŒĄğù˰ʯ˫ĖŎí˰ĂğĖý˰ĊŰʭĄő˰Ŕý˰ŔċŘă˰ʭý

˰ãʭŖŋÞģ˕˰äőʭŞŎ˰ŗ˰ŔŰʭÏ˰ęʭý˰ãʭŖŰÙŘŊŘŒÞă˰ĖŞŊŘă˰ĂŞĿĚĳ˰äĤŰùĜĿù˰Ėőŗę
ˍ
˰ùĕĖČŎ˰ŗ˰ōŕĕěʭŰ˰ŉʭğ˰ʭă˰ŏí˰ĢŕʭÝ˰ĞÐğ˰ŗ˰ŉŗù˰ŉʭğ˰ęʭŖ×˰äį˰ęĕ˰˔ʶŗʵ
˰ęĕ˰ĕŘÝę˰ŗ˰łőŗę˰ãʭŕ˫ęŗĕ˰ĚįʭĔý˰ãĜŰę˰ŔŎʭőĚý˰łĿù˰Ěēùŗù˰ʭă˰ĂŞĿĚĳ˰ĢŰùĜĿù
˰ùę˰āʭőʭğŘő˰ŐŰù˰ ŏùŘăäŎ˰äáĕʭŎí˰ãʭŖý˰ĂēùĕĚÏ˰ʭý˰ŔÝ˰Ăğù˰ãęùĘá˰ŔŰʭŎĚğ
ˍ
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جایابی بهینه منابع تولید پراکنده و خازنهای موازی به منظور حداقلسازی هزینه بهرهبرداری و بهبود پایداری ولتاژ در سیستمهای توز یع
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چکیده -یکی از مهمتر ین مشکالت کنونی سیستمهای قدرت
افزایش امکان وقوع ناپایداری ولتاژ با توجه به افزایش تقاضای بار و
عدم امکان گسترش سیستم قدرت متناسب با این تغییر بار به دالیل
اقتصادی و ز یست محیطی است .همچنین با خصوصی شدن
صنعت برق و توجه روز افزون بر عملکرد بهینه اقتصادی سیستم-
های قدرت روشهای متعددی برای کاهش هز ینه بهرهبرداری از این
سیستمها پیشنهاد شده است .از مهمتر ین این روشها به منظور بر
طرف ساختن دو دغدغه فوق ،استفاده از منابع تولید پراکنده و
خازنهای موازی است .عملکرد بهینه سیستم قدرت ملزم به در نظر
گرفتن همزمان این تجهیزات و اثرات متقابل آنها بر سیستم است.
بدین منظور در این مقاله یک روش برای مکانیابی و تعیین اندازه
بهینه منابع تولید پراکنده و خازنهای موازی به منظور حداقلسازی
هزینه بهرهبرداری سیستم قدرت و همچنین بهبود پایداری ولتاژ
معرفی شده است .روش طرح شده بر مبنای استفاده از الگوریتم-
های بهینهسازی هوشمند بنا شده است .در این مقاله از الگوریتم-
های ژنتیک PSO ،و رقابت استعماری برای یافتن پاسخ بهینه مسئله
استفاده شده است .روش طرح شده بر روی شبکه شعاعی  96شینه
شبیه سازی شده و نتایج بدست آمده مقایسه شده و مورد تجزیه و
تحلیل قرار میگیرد.

کل توان تولیدی به صورت تلفات توان حقیقی در شبکههای توزیع
مصرف میشود .این مقدار باال در تلفات تاثیر قابل توجهی بر روی مسائل
ً
اقتصادی و بازده کلی سیستمهای توزیع دارد .عموما ،تلفات توان در
شبکههای توزیع از طریق توزیع مناسب ادواتی از قبیل تنظیم کنندههای
اتوماتیک ولتاژ (ترانسفرماتورهای تغییردهنده تپ) و خازنهای موازی
نصب شده بر روی شینهای با ولتاژ پایین انجام میشود [.]4
نیروگاههای تولید پراکنده ) (DGدارای ظرفیتهای از چند کیلو وات
تا  05مگاوات هستند که جهت تولید انرژی الکتریکی در نقاط نزدیک به
مصرف کنندگان به کار میروند DG .بر روی پارامترهای متعددی از
سیستم قدرت ،شامل پروفیل ولتاژ ،تلفات خط ،جریان اتصال کوتاه،
میزان هارمونیکهای تزریقی ،پایداری و قابلیت اطمینان سیستم و کیفیت
توان ،تأثیر میگذارد .در استفاده از  DGتعیین محل بهینهی نصب و
همچنین اندازهی آنها یکی از مهمترین مسائل مورد توجه است .نصب
 DGدر محل غیر بهینه ممکن است موجب افزایش تلفات سیستم و اثر
منفی روی پروفیل ولتاژ و سایر پارامترهای سیستم شود.
در زمینه مسئله مکانیابی منابع تولید پراکنده در سیستم قدرت،
مطالعات متعددی انجام شده است .وجه تمایز این مطالعات تفاوت آنها
در تابع هدف تعریف شده ،نحوه مدلسازی منابع تولید پراکنده ،تعداد
منابع تولید پراکنده ،الگوریتم بهینهسازی انجام شده و نحوه در نظر گرفتن
بار است .رایجترین توابع هدف در نظر گرفته شده در مسئله جایابی و
تعیین اندازه منابع تولید پراکنده عبارتاند از )1 :حدقلسازی تلفات توان
کل سیستم قدرت )2 ،حداقلسازی تلفات انرژی )3 ،حداقلسازی
شاخص متوسط زمان وقفه سیستم )4 ،(SAIDI) 1حداقلسازی مقدار
خطای ولتاژ )0 ،حداکثرسازی ظرفیت  )6 ،DGحداکثرسازی پایداری
ولتاژ شبکه .برخی از مطالعات نیز مسئله مکانیابی و تعیین اندازه منابع
تولید پراکنده را به صورت یک مسئله چند هدفه و با در نظر گرفتن بیش از
یک مورد از هدفهای مذکور حل کردهاند [.]0

کلمات کلیدی– پایداری ولتاژ ،حداقلسازی تلفات ،منابع تولید
پراکنده.
 -1مقدمه
در سالهای اخیر افزایش بارگذاری سیستمهای قدرت و عدم امکان
گسترش بخشهای مختلف آن متناسب با این افزایش تقاضای توان،
موجب عملکرد این سیسستمها نزدیک به حدود پایداری خود شده است
و این مسئله امکان وقوع ناپایداری ولتاژ را افزایش داده است [ .]1صنعت
برق یکی از بزرگترین بازارهای مصرف انرژی است .هزینهی برق متشکل
از  %05هزینهی سوخت %25 ،برای تولید %0 ،برای انتقال و %20
برای توزیع است [ .]2سیستمهای توزیع باید انرژی الکتریکی را به
مصرفکنندهها در ولتاژهای نامی مناسب ،تحو یل دهد .نسبت  X/Rدر
شبکههای توزیع در مقایسه با شبکههای انتقال کم است و این مسئله
موجب باال بودن تلفات و همچنین افزایش در افت دامنه ولتاژ در خطوط
توزیع میشود .مطالعات مرجع [ ]3نشان داده است که حدود  %13از
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روشهای متعددی به منظور حل مسئله مکانیابی و تعیین اندازه
منابع تولید پراکنده پیشنهاد شده است .این روشها را میتوان در سه گروه
1 - System Average Interruption Duration Index
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خازنهای موازی نصب شده بر روی هر یک از شینهای سیستم است.
در این مقاله مسئلهی مکانیابی و تعیین اندازه بهینه منابع تولید پراکنده و
خازنهای موازی به صورت یک مسئله بهینهسازی چند هدفه مقید
فرمولبندی شده و از الگوریتمهای  ،PSOژنتیک و رقابت استعماری
برای حل مسئله استفاده شده است .روش طرح شده بر روی شبکهی
شعاعی  69شینه پیادهسازی شده است و نتایج حاصل از این الگوریتمها
مقایسه شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد.

 )1تحلیلی )2 ،عددی و  )3فرا ابتکاری دستهبندی کرد .مرجع [ ]6یک
روش تحلیلی بر مبنای روابط تلفات به منظور تعیین محل اندازه یک
واحد تولید پراکنده ارائه شده است .یک روش تحلیلی دیگر با استفاده از
ضریب حساسیت تلفات بر مبنای جریان معدل تزریق شده در [ ]7معرفی
شده است که در آن هدف حداکثرسازی ظرفیت  DGو متغیر تصمیم-
گیری مسئله ،اندازهی  DGاست .در [ ]8یک روش تحلیلی برای تعیین
اندازه و ظریب توان انواع مختلف منابع تولید پراکنده پیشنهاد شده است
که در آن متغیرهای تصمیمگیری مسئله شامل تعداد ،محل و اندازه منابع
تولید پراکنده و هدف حداقلسازی تلفات اکتیو است .در مرجع [ ]9از
روش برنامهریزی خطی به منظور حل مسئله تعیین محل و اندازه منابع
تولید پراکنده استفاده شده که در آن هدف حداکثرسازی ظرفیت DG
است .در [15و ]11مسئله قراردهی بهینه منابع تولید پراکنده به صورت یک
مسئله پخشبار بهینه ) (OPFتعریف و با استفاده از برنامهریزی غیرخطی
حل شده است .در [ ]12یک روش برای حل مسئله قراردهی منابع تولید
پراکنده با در نظر گرفتن قیود قابلیت اطمینان سیستم با استفاده از الگوریتم
ژنتیک پیشنهاد شده است .همچنین مرجع [ ]13از الگوریتم ژنتیک مسئله
قراردهی منابع تولید پراکنده با در نظر گرفتن مدلهای مختلف برای
بارهای سیستم استفاده کرده است که در آن متغیرهای تصمیمگیری مکان
و اندازه  DGو هدف حداقلسازی تلفات کل شبکه است .یک روش بر
مبنای استفاده از الگوریتم  PSOبا در نظر گرفتن انواع مدلهای مختلف
برای بارهای سیستم در [ ]14ارائه شده است .در مرجع [ ]10از ترکیب
الگوریتم ژنتیک و  PSOبرای حل مسئله قراردهی  DGاستفاده شده که در
آن متغیرهای تصمیمگیری تعداد ،اندازه و مکان منابع تولید پراکنده است.
تابع هدف تعریف شده شامل حداقلسازی تلفات شبکه ،حداکثرسازی
پایداری ولتاژ و بهبود تنظیم ولتاژ در شبکه توزیع است .در [ ]16از بهینه-
سازی کلونی مورچه برای حل مسئله قراردهی بهینه منابع تولید پراکنده
استفاده شده است که در آن بارهای سیستم به صورت توان متغیر مدل-
سازی شدهاند و مسئله به صورت یک بهینهسازی چند هدفه تعریف شده
است .در [ ]17یک روش برای قراردهی  DGبه منظور حداکثرسازی
پایداری ولتاژ و حداقلسازی تلفات شبکه ارائه شده است .تابع هدف
تعریف شده این مرجع از مجموع وزندار شده شاخص پایداری ولتاژ و
تلفات شبکه سیستم تشکیل شده است.

 -2مدلسازی و فرمولبندی مسئله
-1-2

مدلسازی منابع تولید پراکنده

ً
عموما واحدهای  DGبر حسب مشخصههای خروجیشان به
صورت زیر دستهبندی میشوند [:]18
نوع  DG :1هایی که تنها توان اکتیو به شبکه تحویل میدهند .از این
نوع  DGها میتوان به سیستمهای فتوولتائیک و میکروتوربینها اشاره
کرد .ضعف این گونه سیستمها عدم پشتیبانی از ولتاژ شیکه است و شبکه
را نیازمند به نصب ادوات جبرانکننده توان راکتیو میسازند [19و.]25
نوع  DG :2هایی که هم توان اکتیو و هم توان راکتیو به شبکه تزریق
2
میکند .منابع تولید پراکنده بر مبنای ماشین سنکرون و کنترل منبع ولتاژ
) (VSCدر این دسته قرار میگیرند.
نوع  DG :3هایی که توان اکتیو به شبکه تحویل میدهند اما توان
راکتیو دریافت میکنند .مانند ژنراتورهای القایی استفاده شده در مزارع
بادی.
منابع تولید پراکنده بر حسب نوع آنها ،شرایط بهرهبرداری و نحوه
اتصال آنها به شبکه به یکی از دو صورت  PVیا  PQمدل میشوند
[ .]21در  DGهای بر مبنای اینورتر ،روش کنترل کانورتر تعیین کننده نوع
 DGو در  DGهای بر مبنای ماشینهای الکتریکی ،حالت کاری ماشین
تعیین کننده مدل  DGاست [ DG .]19های نوع  PQرا میتوان به سه
صورت مدلسازی کرد [ DG )1 :]22دارای  Pو  Qثابت است و به
صورت بار منفی مدلسازی میشود DG)2 .دارای  Pو ضریب توان
مشخص است و به صورت یک ماشین ضریب توان ثابت مدلسازی می-
شود DG)3 .به صورت یک ژنراتور متغیر توان راکتیو ( )Qمدلسازی
میشود.

بهینهیابی جداگانه و عدم توجه به اثر متقابل قرار دادن  DGو خازن-
های موازی مانع از رسیدن به جواب بهینه سراسری میشود .بنابراین به
منظور بهترین عملکرد در بهبود پایداری ولتاژ و کاهش تلفات شبکه ،باید
تاثیر همزمان  DGو خازنهای موازی در نظر گرفته شود .در این راستا
مسأله ،به یک مسأله بهینهسازی چند هدفه تبدیل میشود که توابع هدف
در آن حداکثرسازی حاشیه پایداری ولتاژ و حداقل سازی تلفات شبکه
است .متغیرهای تصمیمگیری در این حالت مکان و اندازهی  DGو تعداد

هنگامیکه  DGبه صورت  PVمدلسازی میشود ،واحدهای DG

دارای توان اکتیو و دامنه ولتاژ مشخص هستند [.]22
در این مقاله از مدل  PVبرای منابع تولید پراکنده استفاده شده است.

2- Voltage Source Control
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هدف مکان نصب و اندازه  DGهای نصب شده و همچنین تعداد خازن
قرار گرفته بر روی هرکدام از شینهای سیستم است.
یکی از مشکالت اساسی تلفات ،تحمیل کردن هزینهی اقتصادی
اضافه به سیستم است .بنابراین در یک الگوریتم کارآمد ،کاهش تلفات
باید به گونهای صورت گیرد که در بازهی زمانی مورد نظر مجموع هزینهی
تلفات شبکه و هزینهی نصب و عملکرد تجهیزات نصب شده ،حداقل
مقدار ممکن باشد .در واقع در صورتی که حداقلسازی تلفات به تنهایی
مورد بررسی قرار گیرد ممکن است کاهش تلفات از حدی مشخص،
مستلزم نصب تجهیزات به گونهای باشد که هزینه مربوط به تجهیزات
افزوده شده بیشتر از هزینهی تلفات در بازهی زمانی مورد نظر باشد و این
مسئله موجب بهینه نبودن نصب تجهیزات از نظر اقتصادی میشود .با
توجه به مطالب ذکر شده ،در این مقاله ،مسئله حداقلسازی تلفات به
صورت حداقلسازی مجموع هزینه تلفات و هزینه تجهیزات نصب شده،
شامل  DGو خازن موازی ،تعریف میشود .برایناساس هزینهی سیستم
به صورت زیر تعریف میشود:

ارزیابی پایداری ولتاژ

در تحلیل پایداری ولتاژ ،داشتن یک مقدار عددی یا یک شاخص که
وضعیت پایداری سیستم را نشان دهد ،بسیار ضروری و مفید خواهد بود.
اپراتورها با استفاده از این شاخصها ،از میزان نزدیکی نقطهی کار فعلی
سیستم به فروپاشی ولتاژ ،یا مقدار باری که سیستم میتواند تأمین کند،
مطلع میشوند .این معیارها باید به صورت بهنگام و نابهنگام مورد
استفاده قرار گیرند تا به اپراتورها در عملکرد زمان حقیقی سیستم قدرت یا
در عملیات طراحی و برنامهریزی سیستم کمک کنند .مقدار دامنه ولتاژ
شینهای سیستم در بسیاری از موارد قادر به نشان دادن وضعیت پایداری
ولتاژ سیستم نبوده و ممکن است در یک سیستم تمامی ولتاژها در بازهی
مجاز قرار داشته باشند اما یک اغتشاش کوچک موجب فروپاشی ولتاژ در
سیستم قدرت شود .بنابراین در مطالعات مختلف با استفاده از تحلیلهای
دینامیکی و استاتیکی شاخصهای متعددی برای تعیین میزان نزدیکی
سیستم به نقطه فروپاشی ولتاژ معرفی شده است [.]26-23
در این مقاله ،از شاخص پایداری  SIبه منظور ارزیابی پایداری ولتاژ
سیستم قدرت استفاده شده است .در مرجع [ ]20یک شاخص به منظور
تعیین ضعیفترین شین سیستم از نظر پایداری ولتاژ معرفی شده است.
این شاخص ،ضعیفترین شین سیستم را که ممکن است در صورت
افزایش بار منجر به وقوع ناپایداری ولتاژ شود ،پیدا میکند .مقدار این
شاخص که شاخص پایداری ) (SIنامیده میشود ،به صورت زیر محاسبه
میشود:
()1

{

}
| |

}

()2
هزینهی تلفات سیستم در بازهی زمانی
که در رابطه فوق،
هزینهی مربوط به نصب خازنهای موازی و
مورد نظر،
هزینهی مربوط به نصب ،نگهداری و عملکرد منابع تولید
پراکنده نصب شده است .هزینهی تلفات برابر است با:
()3

| |

تلفات اکتیو کل شبکه ،قیمت توان و
که در رابطه (،)3
بازهی زمانی مورد بررسی است .هزینهی نصب خازنهای موازی به
صورت رابطه زیر است:

{

که در رابطه فوق ،شاخص پایداری ،اندازه ولتاژ در سمت
ارسال ،توان اکتیو بار در سمت دریافت ،توان راکتیو بار در سمت
به ترتیب مقاومت و راکتانس خط بین شینهای  iو j
دریافت ،و
هستند.

()4
تعداد خازنهای نصب شده و
که در این رابطه،
هزینهی مربوط به نصب هر خازن است.
هزینهی کلی  DGبه تعداد ،نوع و ظرفیت واحدهای نصب شده
بستگی دارد .هزینهی هر  DGشامل هزینهی سرمایهگذاری ،هزینهی
عملکرد و هزینهی نگهداری آن است .هزینهی سرمایهگذاری در واقع
مربوط به هزینههای ثابت از قبیل هزینه واحد  ،DGهزینه تحقیقات،
آمادهسازی سایت برای نصب  ،DGهزینههای ساخت و ساز ،هزینههای
تجهیزات نظارت و غیره است .در نتیجه ،هزینهی کل نصب  DGرا می-
توان به صورت رابطه زیر نوشت [:]27

در شرایط عملکرد پایدار ،مقدار  SIبرای تمام شینهای سیستم
بزرگتر از صفر است .هنگامی که مقدار  SIبه یک نزدیکتر باشد ،شین-
های سیستم پایدارتر هستند .در استفاده از این شاخص پایداری ولتاژ،
ً
معموال مقدار این شاخص برای تمام شینها محاسبه شده و شین با
کمترین مقدار  SIبه عنوان شین بحرانی سیستم در نظر گرفته شده و مقدار
شاخص پایداری این شین به عنوان شاخص پایداری ولتاژ کل سیستم
انتخاب میشود.
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فرمولبندی تابع هدف

()0

در این مقاله ،حداقلسازی تلفات اکتیو شبکه ،حداکثرسازی پایداری
ولتاژ شبکه به عنوان تابع هدف در مکانیابی و تعیین اندازه بهینه  DGو
خازن موازی در نظر گرفته میشود .متغیرهای تصمیمگیری در این تابع

)
(

)
)

۲۹۱

(

(

∑

∑

∑
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که در روابط فوق،

 :هزینهی سرمایهگذاری،

)

قیدهای تعادل توان :تعادل توان توسط معادالت پخشبار تعریف
میشود و نشاندهنده این مسئله است که توان مختلط تزریق شده به یک
شین منهای توان خارج شده از آن برابر با صفر است.

(:

 :توان تولیدی توسط
هزینهی نگهداری و عملکرد ) ( ،
شماره )
 :ظرفیت مربوط به  DGشماره ) i
(: ،
(،
نرخ نزول : ،مدت دورهی برنامهریزی )
 :تعداد DG
(،
نصب شده در شبکه هستند.
با توجه به مطالب ذکر شده ،اولین تابع هدف به صورت حداقلسازی
هزینه رابطه ( ،)2تعریف میشود .یعنی داریم:
DG

()6

)

()13

(

به ترتیب توان مختلط و حداکثر توان
و
که در رابطه فوق،
مختلط خط بین شینهای  iو  jهستند.
قیدهای ظرفیت تولید :این قیدها نشاندهنده این واقعیت هستند که
توان تولیدی هر دارای محدودیت است و نمیتواند از ظرفیت مجاز آن
بیشتر یا از حداقل مقدار آن کمتر شود.

کوچکترین مقدار شاخص مربوط به
که در رابطه فوق،
خطوط سیستم است .حداقلسازی رابطه ( )7موجب حداکثر شدن
شده و بدین ترتیب پایداری ولتاژ سیستم قدرت بهبود مییابد.
بنابراین تابع هدف نهایی با استفاده از روش مجموع وزندار شده به
صورت زیر تعریف میشود:
()8

()14

{

()10

}) (

در این روابط:
 :حداکثر توان اکتیو و راکتیو تولیدی  DGدر
و
 :حداقل توان اکتیو و راکتیو تولیدی  DGدر
و
شین .i
شین .i
محدودیت ولتاژ شینها :دامنه ولتاژ شینها در شبکههای توزیع باید
در یک بازهی مجاز قرار گرفته و نمیتوانند از مقدار حداکثری بیشتر یا از
مقدار حداقلی کمتر شوند .محدودیت ولتاژ شینها به صورت نامساوی
زیر بیان میشود:

ضرایب وزنی مربوط به هرکدام از توابع
و
در رابطه فوق،
هدف هستند و مجموع آنها برابر  1است و :
()9
()15
مقادیر هزینه و شاخص
و
در روابط فوق،
و
پایداری ولتاژ بحرانی در حالت پایه سیستم یعنی پیش از نصب
خازنهای موازی است.
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)

که در این روابط:
 :توان اکتیو و راکتیو توسط شین
و
 :توان اکتیو و راکتیو درخواست شده در شین
و
 :عنصر  ijام از ماتریس
قیدهای عبور توان :قیدهای عبور توان به منظور اطمینان از اینکه
هیچکدام از خطها به حد گرمایی خود نمیرسند ،درنظر گرفته می-
شوند .این قیدها مقدار توان عبوری از هر خط را بررسی میکنند تا مقدار
آن از حد مجاز مربوطهاش تجاوز نکند.

هدف دوم در مکانیابی و تعیین اندازه  DGو خازن موازی،
حداکثرسازی پایداری ولتاژ سیستم قدرت است .همانطور که ذکر شد،
شاخص پایداری ولتاژ استفاده شده در این مقاله ،شاخص  SIاست.
شاخص  SIدر حالت عملکرد پایدار سیستم همواره مقداری بین  5و 1
دارد .هرچهقدر مقدار این شاخص بزرگتر باشد ،نشاندهنده عملکرد
پایدارتر سیستم قدرت است .بنابراین ،به منظور حداکثرسازی پایداری
ولتاژ سیستم ،میتوان تابع هدف را به صورت حداکثرسازی شاخص
پایداری ولتاژ شبکه یا حداقلسازی عکس آن تعریف کرد.
()7

()12

(

|

|| || |

∑

)

(

)

()11

(

|

|| || |

∑

()16

قیدهای مسئله بهینهسازی

که در آن | | ،و
مجاز در شین  iهستند.

توابع هدف تعریف شده توسط روابطه ( )8تحت قیدهایی مربوط به
شبکه توزیع و همچنین مربوط به عملکرد  DGها حداقلسازی میشوند.
این قیدها عبارتاند از:

۲۹۲

| |

| |

| |

| | به ترتیب حداکثر و حداقل دامنه ولتاژ
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 -3شبیهسازی و نتایج

جدول :2

روش طرح شده تعیین مکان و اندازه بهینه  DGو خازنهای موازی بر
روی سیستم تست استاندارد  69شینه پیادهسازی میشود .به منظور حل
مسئله بهینهسازی رابطه ( )8تحت قیدهای شرح داده شده ،از  3الگوریتم
بهینهسازی هوشمند ،شامل الگوریتم  ،PSOالگوریتم ژنتیک و الگوریتم
رقابت استعماری استفاده میشود .در شبیهسازیهای مربوط به این
سیستمها فرض میشود ظرفیت  DGهای استفاده شده از نوع  DGهای
کوچک با ظرفیت حداکثر  2 MWبوده و از مدل  PVبرای  DGها
استفاده میشود .تعداد  DGنصب شده در سیستم نیز  2عدد فرض شده
است .همچنین محدودیت توان راکتیو  DGها در شبیهسازی لحاظ شده
است .هزینههای نصب  ،DGبه صورت هزینهی سرمایهگذاری
 5/0و هزینههای متغیر شامل هزینههای نگهداری و بهرهبرداری
 05 $/MWhفرض شده است [ .]28همچنین بازهی زمانی مورد بررسی
 25سال و نرخ نزول  %12/0فرض شده است .خازنهای نصب شده به
 105و حداکثر خازن قرار گرفته بر روی هر شین 4
صورت خازن
خازن در نظر گرفته شده است .هزینهی نصب هر خازن نیز برابر  855 $و
قیمت انرژی برابر  5/56 $/KWhفرض شده است .همچنین در این شبیه-
سازیها توابع هدف با اهمیت یکسان در نظر گرفته شدهاند .بنابراین
برابر  5/0انتخاب میشوند.
مقادیر و

()16

)

(

0.3152

145.7
1551800

145.4
1556300

144.8
1536200

0.7645

0.7670

0.7645

2(2), 4(4), 5(1),
11(2), 24(1),
49(3), 53(1),
55(1), 57(1),
58(1), 61(3),
63(2), 65(2),
)68(1

1(4), 2(3), 3(1),
5(3), 7(1),
11(1), 12(1),
15(1), 19(1),
29(1), 32(1),
39(2), 44(1),
48(1), 49(1),
50(2), 55(1),
59(1), 61(4),
63(2), 64(1),
)65(1

7(1), 9(1),
12(1), 18(1),
21(1), 49(1),
50(2), 51(1),
59(1), 60(1),
61(2), 62(2),
)63(1), 64(2

0.2272

0.2239

0.2265

Mode
Cost
Function
(
)
)Cost ($

Bus(Num
ber of
)Capacitor

نتایج قراردهی منابع تولید پراکنده به تنهایی

DG
placement
)(ICA

DG
placement
)(PSO

DG
placement
)(GA

0.7832

0.7832

0.7833

90.6
1840500

90.6
1840500

91.2
1837000

0.8691
)61(1016.6
)64(390.1
0.1752

0.8691
)61(1016.6
)64(390.1
0.1752

0.8672
)61(963.9
)64(427.3
0.1764

Mode
Cost
Function
(
)
)Cost ($

Bus(DG
)Size KW

∑√

مشخصات سیستم  96شینه در حالت پایه
0.6850

0.7761

0.7756

0.7728

جدول :4

سیستمی که روش طرح شده بر روی آن پیادهسازی شده است یک شبکه
توزیع شعاعی  69شینه است.]29[ .برای این سیستم ،تلفات ،هزینهی
تلفات در بازهی زمانی  25ساله ،شاخص پایداری ولتاژ بحرانی و مقدار
تخطی ولتاژ در جدول زیر نشان داده شده است.
جدول :1

Capacitor
placement
)(ICA

Capacitor
placement
)(PSO

Capacitor
placement
)(GA

جدول :3

همچنین به منظور بررسی میزان بهبود در پروفیل ولتاژ شبکه میزان
تخطی ولتاژ در حالت پایه با مقدار آن پس از نصب تجهیزات مورد نظر،
مقایسه میشود .خطای ولتاژ به صورت زیر تعریف میشود [:]29

نتایج قراردهی خازنهای موازی به تنهایی

هزینه (($

تلفات()KW

2365200

225

برای این سیستم ،با استفاده از الگوریتم ژنتیک ،بهینهسازی اجتماع ذرات
و الگوریتم رقابت استعماری سه حالت خازنگذاری ،قراردهی  DGو
قراردهی همزمان  DGو خازن به منظور حداقلسازی هزینه و
حداکثرسازی شاخص پایداری ولتاژ شبکه مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج این شبیهسازیها در جدولهای ( )4-2نشان داده شده است.
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نتایج قراردهی همزمان منابع تولید پراکنده و خازنهای موازی
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49(2), 50(1),
57(1), 58(1),
59(1), 61(2),
)62(2), 65(2
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)24(139.9
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از جدولهای فوق مشاهده میشود که نصب منابع تولید پراکنده و
 بهبود پایداری ولتاژ و،خازنهای موازی موجب کاهش تلفات سیستم
 همچنین مشاهده میشود.همچنین کاهش مقدار تخطی ولتاژ میشوند
 در حالت قراردهی، یعنی کمترین مقدار برای تابع هدف،که بهترین نتایج
.همزمان منابع تولید پراکنده و خازنهای موازی حاصل شده است
مشاهده میشود که با قراردهی منابع تولید پراکنده و خازنهای موازی
هزینهی سیستم کاهش مییابد و همچنین از مقایسه اعداد سطر پنجم این
جدولها با مقدار شاخص پایداری ولتاژ سیستم در حالت پایه تأثیر
.نصب این تجهیزات بر روی بهبود پایداری ولتاژ سیستم مشاهده میشود
همچنین مشاهده میشود که سرمایهگذاری انجام شده به منظور قراردهی
منابع تولید پراکنده و خازنهای موازی از طریق کاهش مقدار تلفات
سیستم جبران شده و در بازهی زمانی بررسی شده منجر به سود اقتصادی
 کمترین مقدار تابع هدف مربوط به، برای این سیستم.برای سیستم میشود
قراردهی همزمان منابع تولید پراکنده و خازن موازی به صورت همزمان و
 قراردهی، در این حالت.با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری است
 افزایش حاشیه، در هزینه%00 بهینه تجهیزات مذکور منجر به کاهش
 خواهد%61  و کاهش خطای ولتاژ به اندازه%32 پایداری ولتاژ به میزان
.شد
نتیجهگیری
-در این مقاله یک روش قراردهی همزمان منابع تولید پراکنده و خازن
های موازی بر مبنای استفاده از الگوریتمهای بهینهسازی فرا ابتکاری به
منظور حداقلسازی هزینه بهرهبرداری سیستم و حداکثرسازی پایداری
- شینه پیاده69  روش طرح شده بر روی یک سیستم تست.ولتاژ ارائه شد
 نشان دهنده کارایی بیشتر استفاده همزمان،سازی شد و نتایج حاصل شده
از منابع تولید پراکنده و خازنهای موازی نسبت به استفاده منفرد از آنها
 مشاهده میشود قراردهی، از نتایج شبیهسازیهای انجام شده.است
همزمان منابع تولید پراکنده و خازنهای موازی عملکرد بهتری نسبت به
استفاده منفرد از آنها در بهبود عملکرد سیستم قدرت هم از نظر اقتصادی
.و هم از نظر فنی دارد
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محاسبه زمان بحرانی رفع خطا به روش تحلیل حساسیت
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چکیده -یکی از هسائل ههن در سیستنهای قذرت ،اهًیت
دیًاهیکی سیستن در برابر اختالالت هختلف هیباشذ .یکی از
روشهای هًاسب برای تحلیل اهًیت دیًاهیکی سیستن قذرت روش
تحلیل حساسیت هسیر حالت هیباشذ .آيالیس حساسیت هسیر
حالت هکمل شبیهسازیهای حىزهی زهاو در تحلیل رفتار دیًاهیکی
سیستن قذرت است .ایى روش هیتىايذ اطالعات وسیعی از تغییر
سیستن به علت تغییر در پاراهترهای سیستن فراهن آورد .در ایى هقاله
برای تخمیى هقذار بحرايی زهاو رفع خطا از بردار يرم حساسیت
هسیر هتغیرهای حالت استفاده شذه است .عملکرد و کارآیی روش
بر روی سیستن آزهىو  66شیًه و  66هاشیًه  IEEEهىرد بررسی و
شبیهسازی قرار گرفته است .يتایج حاصل يشاو دهًذهی اعتبار
روش در هحاسبه زهاو بحرايی رفع خطا است.

ؽذه اعت .دس [ ]5 ,4که بش اعاط اعتخشاج هذهای ياپایذاس اعت،
عیغتن به یک تک هاؽیى هؼادل کاهؼ هییابذ و عپظ صهاو بسشايی سفغ
خطا با سوػ بشوویابی دس دو همذاس هختلف صهاو سفغ خطا تخمیى صده
هیؽىد .دس سوػ پیؾًهادی يیاص به هساعبه تابغ ايشژی و يمطه تؼادل
يیغت .زغاعیت بشای دو همذاس اص پاساهتش هىسد يظش هساعبه هیؽىد و
عپظ یک تخمیى اص همذاس بسشايی پاساهتش اسائه هیؽىد .دس ابتذا همکى
اعت به يظش آیذ که دس سوػ پیؾًهادی يیاص به هساعبات صیادی اعت اها
دس همایغه با سوػهای دیگش عشیغتش اعت .دس ایى سوػ هیچ هسذودیتی
دس لبال پیچیذگی هذل عیغتن وخىد يذاسد و هساعبات اضافی که دس
بذعت آوسدو زغاعیت هغیش به وخىد هیآیذ با اعتفاده اص یک سوػ
ايتگشالگیشی ػذدی کاهؼ هییابذ [ .]9-6هابمی هماله اص لغمتهای
صیش تؾکیل ؽذه اعت :دس بخؼ  2هفهىم زغاعیت هغیش بشای
عیغتنهای دیفشايغیلی -خبشی تىضیر داده ؽذه اعت .دس بخؼ 3
سوػ هساعبه صهاو بسشايی سفغ خطا به کمک بشداس يشم زغاعیت هطشذ
ؽذه اعت .يتایح ؽبیهعاصی و يتیدهگیشی به تشتیب دس بخؼهای  4و 5
اسائه ؽذه اعت.

کلمات کلیدی– امنیت دینامیکی ،پایداری گذرا ،حساسیت
مسیز حالت ،سمان بحزانی رفع خطا.
 -1همذهه
بشسعی پایذاسی يمطهی کاس عیغتن دس هىاخه با اختالالت هستمل اص
اهمیت ویژهای دس هطالؼات پایذاسی عیغتن لذست بشخىسداس اعت .یکی
اص سوػهایی که دس عالهای اخیش دس بشسعی اهًیت دیًاهیکی عیغتن
هىسد اعتفاده لشاس گشفته اعت تسلیل زغاعیت هغیش زالت 1اعت .سوػ
تسلیل زغاعیت هغیش زالت بشای عیغتنهای لذست بضسگ هتؾکل اص
تؼذاد صیادی اص هاؽیىهای عًکشوو بغیاس هًاعب اعت [ .]2 ,1یکی اص
ابضاسهای لذستمًذ دس بشسعی اهًیت دیًاهیکی و تخمیى همذاس بسشايی
پاساهتشها سوػ تابغ ايشژی گزسا اعت که دس آو يیاص به هساعبه يمطه تؼادل
اعت .دس ایى هماله اص سوؽی بش اعاط هساعبه بشداس يشم زغاعیت هغیش
بشای تخمیى همادیش بسشايی پاساهتشهای یک عیغتن لذست هايًذ صهاو
بسشايی سفغ خطا 2اعتفاده ؽذه اعت .دس [ ]3یک سوػ خطی بشای
هساعبه  CCTدس عیغتمی که با هذل کالعیک يؾاو داده ؽذه پیؾًهاد

 -2هفهىم زغاعیت هغیش زالت
هؼشفی سیاضی تسلیل زغاعیت دس عیغتنهای خبشی -دیفشايغیلی
به طىس کاهل دس [ ]12-11آهذه اعت .دس هشخغ [ ]9کاسبشد زغاعیت
هغیش دس عیغتنهای هیبشیذ هطشذ ؽذه اعت .ایى هماله صهیًهای بشای
تىعؼه تسلیل زغاعیت هغیش دس عیغتنهای هیبشیذ اعت .دس []13
زغاعیت هغیش دس تسلیل هشصهای پایذاسی عیغتن لذست بشای تؼییى اثش
ياهؼیًیهای عیغتن بش سفتاس دیًاهیکی آو هىسد اعتفاده لشاس گشفته اعت .دس
[ ]14زغاعیت هغیش بشای تسلیل اغتؾاػ ؽبکه  Nordelاعتفاده ؽذه
اعت .تشتیب اتفالاتی که دس ایى عیغتن دس یک سوص اتفاق افتاده،
ؽبیهعاصی ؽذه و زغاعیت هغیش بشای تسلیل پایذاسی عیغتن هساعبه
ؽذه اعت .همچًیى اص زغاعیت هغیش دس طشازی پاساهتشهای پایذاسعاص
عیغتن لذست [ ،]15تؼییى اثشات کًتشل کًًذه  TCSCسوی تغییشات
وضؼیت پایذاسی گزسای عیغتن [ ]16و بشای هساعبه پاساهتشهای بسشايی

Trajectory Sensitivity Analysis (TSA) 1
2
)Critical Clearing Time (CCT
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هايًذ صهاو سفغ خطا و هسذوده تىلیذ پایذاس دس عیغتن لذست [ ]18 ,17يیض
اعتفاده ؽذه اعت .دس تسلیل پایذاسی گزسای زىصه صهاو ،یک عیغتن
لذست به صىست هدمىػهای اص هؼادالت دیفشايغیلی -خبشی به صىست
صیش يؾاو داده هیؽىد:
()1

()11
اص ( )11با
که دس آو  Iهاتشیظ یکه اعت .ؽشایط اولیه بشای
هؼکىطپزیش اعت،
خایگزاسی ( )11و با ایى فشض که هاتشیظ
بذعت هیآیذ:

̇

()12

()2

 :بشداس هتغیشهای زالت هاؽیىها هايًذ صاویه و عشػت
 :بشداس هتغیشهای خبشی هايًذ داهًه و صاویه ولتاژ ؽیىها
 :بردار پارامترهای سیستم مانند زمان رفع خطا و راکتانس خط

()14

خهت فؾشدگی ػباسات صیش دس يظش گشفته هیؽىيذ:

()4

()15
()16
̇

و ؽشایط اولیه بشای دو هؼادله باال يیض هطابك سوابط ( )7و ( )8خىاهًذ

()8
با اعتفاده اص لاػذه صيدیشی دس هؾتكگیشی خىاهین داؽت:
̇

()11

*

+

)

(
]

[

به ػًىاو هثال با اػمال سوػ ايتگشالگیشی روصيمهای ،هساعبات
زغاعیت هغیش دس لسظه صهايی k+1ام به ایى صىست اعت:

 ، ،و هاتشیظهای هتغیش با صهاو هغتًذ و همشاه با
هغیشهای عیغتن هساعبه هیؽىيذ.
ؽشایط اولیه بشای
هیآیذ:

به ایى صىست هساعبه هیؽىد:

یک هغئله ههن دس اػمال سوػ زغاعیت هغیش باس هساعباتی اعت.
دس سوػ پیؾًهادی الصم اعت بشای هش تغییش پاساهتشی هدمىػهای اص
هؼادالت زغاعیت تًظین ؽىد .بًابشایى زدن هساعبات به طىس لابل
تىخهی افضایؼ هییابذ .کاهؼ باس هساعباتی هغئلهی ههمی اعت که
بایذ بشسعی ؽىد .هدمىػه هؼادالت زغاعیت بشای تغییشات پاساهتشی
هختلف هغتمل بىده و هیتىايًذ با سوػهای هساعبه هىاصی ،سوػ يیىتىو
ا
و یا سوػهای ايتگشالگیشی ػذدی هثال لاػذهی روصيمهای زل ؽىيذ که
ایى سوػها عشػت هساعبات سا باال هیبشيذ.

()7

()9

[(

سوال هساعبه زغاعیتهای هغیش بؼذ اص کلیذصيی هؾابه هساعبات
لبل اص کلیذصيی اعت .با ایى تفاوت که ؽشایط اولیه اص سوابط  15و 16
بذعت هیآیًذ [.]9

()6
بىد:

]

[(

با اعتفاده اص هؼادالت صیش همادیش زغاعیتهای هغیش هساعبه
هیؽىيذ:

بش ایى اعاط ،خىاهین داؽت:
()5

)

]

که لسظه کلیذصيی اعت و

دس ایى بخؼ هساعبات زغاعیت هغیش زالت دس صهايی که هیچ
گىيه گغغتگی دس عیغتن اتفاق يمیافتذ بیاو هیگشدد.

* +

)

()13

هیباؽذ.

()3

]

بًابشایى با زل همضهاو ( )1و ( )2و ( )9و ( )11با هش سوػ ػذدی و
با ؽشایط اولیه ( )7و ( )8و ( )11و ( )12هاتشیظهای زغاعیت
و هتغیشهای خبشی بذعت هیآیًذ .بؼذ اص کلیذ
هتغیشهای زالت
صيی دس عیغتن ،همادیش زغاعیتهای هغیش زالت تغییش هیکًًذ .به
هًظىس هساعبه همادیش خذیذ زغاعیتهای هغیش زالت پاساهتش
هؼشفی هیؽىد [:]19

هؼادله ( )1هدمىػه هؼادالت دیفشايغیلی غیشخطی و ( )2هدمىػه
هؼادالت خبشی اعت که دس آو

* +

[

با هؾتكگیشی اص ( )7به صىست صیش بذعت
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()21

()17
]
)

]

(

[
]

[

که دس آو 𝜂 گام صهايی ايتگشالگیشی اعت .خضئیات بیؾتش دس هىسد
سوػهای ػذدی هساعبات زغاعیت هغیش دس [ ]9آهذه اعت.
-3هساعبه صهاو بسشايی سفغ خطا به سوػ زغاعیت هغیش زالت
به هًظىس بیاو سوػ هساعبه صهاو بسشايی سفغ خطا به کمک تسلیل
زغاعیت هغیش زالت اص عیغتن تک هاؽیى هتصل به ؽیى بیيهایت
اعتفاده هیگشدد .دیاگشام تک خطی ایى عیغتن دس ؽکل  1يؾاو داده ؽذه
اتصال کىتاه عه
اعت .دس ایى عیغتن فشض هیؽىد که دس لسظه 1
سفغ هیگشدد.
فاصی دس ؽیى هاؽیى عًکشوو سش داده و دس لسظه
دس هؼادالت دیًاهیکی عیغتن صهاو سفغ خطا به ػًىاو پاساهتشی دس يظش
گشفته هیؽىد که زغاعیت هتغیشهای زالت عیغتن يغبت به آو هساعبه
هیگشدد.

3

هؼادالت يىعاو بشای هذل کالعیک هاؽیى به صىست صیش اعت:
()18

̈

̇
̇

()19

̈

()22

تىاو
دس هؼاالت فىق  δصاویه سوتىس يغبت به ؽیى بیيهایت،
هکايیکی وسودی بش زغب پشیىيیت ،ثابت ایًشعی سوتىس و هیشایی
هاؽیى هیباؽذ .با دس يظش گشفتى صهاو سفغ خطا به ػًىاو پاساهتشی که
زغاعیت هتغیشهای زالت يغبت به آو هساعبه هیؽىيذ ،هؼادالت
زغاعیت هتًاظش به ایى صىست بذعت هیآیًذ:
()21
̇

̇

به هًظىس هساعبه صهاو بسشايی سفغ خطا ،زغاعیت هتغیشهای زالت
عیغتن يغبت به صهاو سفغ خطا دس دو يمطه هساعبه هیؽىد .اگش دو يمطه
هىسد يظش دس هسذوده بیى  81دسصذ صهاو بسشايی سفغ خطا تا صهاو بسشايی
سفغ خطا دس يظش گشفته ؽىيذ الگىسیتن دلت باالیی خىاهذ داؽت .بًابشایى
با داؽتى آگاهی کلی يغبت به عیغتن هیتىاو یک همذاس تمشیبی هؼمىل
بشای صهاو بسشايی سفغ خطا دس يظش گشفت .هشچه صهاو سفغ خطا به صهاو
بسشايی سفغ خطا يضدیکتش باؽذ ،تغییشات زغاعیت هساعبه ؽذه بیؾتش
افضایؼ هییابذ .بًابشایى افضایؼ دس زغاعیت هغیش يؾاو دهًذه يضدیکی
پاساهتشها به همذاس بسشايی هیباؽذ .پظ  TSAهیتىايذ به ػًىاو ؽاخصی
بشای ايذاصهگیشی زاؽیه پایذاسی گزسا دس یک عیغتن لذست به کاس سود.
اختالف صهاو بسشايی سفغ خطا و صهاو سفغ خطا به ػًىاو زاؽیه پایذاسی
دس يظش گشفته هیؽىد .بًابشایى هیتىاو بشای یک صهاو سفغ خطای
هؾخص ،سابطهای هیاو زغاعیت و زاؽیه پایذاسی عیغتن تؼییى يمىد.
هشچه عیغتن به هشص بیى پایذاسی و ياپایذاسی يضدیکتش هیؽىد ،داهًه
تغییشات زغاعیت بغیاس ؽذیذتش هیؽىد .دس [ ]11ایى سوابط کیفی بشای
یک عیغتن دیًاهیکی غیشخطی کلی تىضیر داده ؽذه اعت .بشای تؼییى
زاؽیه پایذاسی هیتىاو اص بشداس يشم زغاعیت اعتفاده يمىد .بشای یک
عیغتن هتؾکل اص  mهاؽیى ،بشداس يشم زغاعیت به صىست صیش تؼشیف
هیگشدد:

[

̇

̇

̈

+

*

∑√

دس سابطه فىق هاؽیى jام به ػًىاو هاؽیى هشخغ ايتخاب ؽذه اعت .دس
زالت پایذاس یک عیغتن ،داهًه تغییشات يشم زغاعیت کىچک بىده و با
يضدیک ؽذو صهاو سفغ خطا به صهاو بسشايی سفغ خطا ایى داهًه افضایؼ
هییابذ .با دس يظش گشفتى ایى والؼیت به اصای دو صهاو سفغ خطای هختلف
ػکظ زذاکثش همذاس يشم زغاعیت دس یک باصه صهايی هؾخص پظ اص
سفغ خطا ،طبك سابطه صیش هساعبه هیگشدد:

̈

()23

𝜂

با دس يظش گشفتى ایى که 𝜂 𝜂 باؽذ،
و
بشای دو همذاس
دس صفسه
و
یک خط هغتمین بیى دو يمطه 𝜂𝜂 ⁄
سعن هیؽىد .با تىخه به آيکه دس هشص بیى پایذاسی و ياپایذاسی
𝜂
عیغتن ،هیضاو زذاکثش يشم زغاعیت يغبت به هسذوده پایذاسی عیغتن
بغیاس بضسگتش اعت ،همذاس پاساهتش 𝜂 دس هشص بیى پایذاسی و ياپایذاسی تمشیبأ
بشابش صفش اعت .به همیى دلیل هسل بشخىسد خط سعن ؽذه با هسىس
افمی ،صهاو بسشايی سفغ خطای تخمیى صده ؽذه به کمک سوػ اسائه ؽذه
خىاهذ بىد .دس ؽکل  2ایى هغئله يؾاو داده ؽذه اعت .ایى هىضىع به

شکل  : 6سیستن تک هاشیى هتصل به شیى بی يهایت

Single Machine Infinite Bus (SMIB) 3
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يشمافضاس  MATLABايدام ؽذه اعت .ؽبیهعاصی سوی عیغتن  68ؽیًه
با  16هاؽیى ايدام ؽذه اعت .ایى عیغتن هذل کاهؼ یافته عیغتن به هن
پیىعته  New England/ New Yorkاعت .دیاگشام تک خطی ایى
ؽبکه دس ؽکل  4يؾاو داده ؽذه اعت.
دس ایى ؽبکه باسها به صىست اهپذايظ ثابت هذل ؽذهايذ و تماهی
هاؽیىها هدهض به عیغتن تسشیک يىع  DC1و تىسبیى گاوسيش هغتًذ.
بشای يؾاو دادو کاسایی سوػ پیؾًهادی دو هىلؼیت بهشه بشداسی دس
ؽبیهعاصی دس يظش گشفته ؽذه اعت:

شکل  : 2تخمیى زهاو بحرايی رفع خطا

 -1ؽشایط بهشه بشداسی پایه
 25 -2دسصذ افضایؼ دس تىلیذ ژيشاتىس 7

ػًىاو اعاط سوػ و الگىسیتن پیؾًهادی دس ایى کاس هىسد اعتفاده لشاس
هیگیشد .هماوطىس که رکش ؽذ دس سوػ اسائه ؽذه يیاص به هساعبه تابغ
ايشژی و يمطه تؼادل يیغت و دس همایغه با عایش سوػهای هساعبه صهاو
بسشايی سفغ خطا الگىسیتن عشیغتشی داسد.

يتایح ؽبیهعاصی با اعتفاده اص يشم زغاعیت دس ؽشایط بهشه بشداسی
پایه و 25دسصذ افضایؼ دس تىلیذ ژيشاتىس  7بشای چًذیى خطای اتصال
کىتاه عه فاص دس خطىط هختلف عیغتن به صىست خالصه دس خذول  1و

-4يتایح ؽبیه عاصی
زال بشای يؾاو دادو ػملکشد الگىسیتن اص عیغتن تک هاؽیًه هتصل
به ؽیى بیيهایت يؾاو داده ؽذه دس ؽکل  1اعتفاده هیگشدد .اطالػات
اتصال
عیغتن دس ضمیمه آوسده ؽذه اعت .فشض هیؽىد دس لسظه 1
سفغ هیگشدد.
کىتاه عه فاصی دس ؽیى ژيشاتىس سش داده و دس لسظه
پیؼ اص ولىع ایى اختالل هاؽیى عًکشوو تىاو اکتیىی هؼادل با یک
پشیىيیت به ؽیى بیيهایت تسىیل هیدهذ و تىاو ساکتیى ايتمالی دس ؽیى
بیيهایت بشابش صفش اعت.

0.03
0.025
0.02
0.015
0.01
0.005
0
0.24

0.23

0.22

0.18
0.19
0.2
0.21
)Critical Clearing Time (Sec

0.17

0.16

شکل  :3تخمیى زهاو بحرايی رفع خطا برای سیستن SMIB

و هساعبه پاساهتش 𝜂 بشای ایى دو يمطه و
و 1/22
1/165
با لطغ دادو خط گزسيذه اص ایى دو يمطه با هسىس افمی صفسه 𝜂
همذاس تخمیى صده ؽذه بشای صهاو بسشايی سفغ خطا بشابش  1/228ثايیه
بذعت هیآیذ که به همذاس والؼی آو بغیاس يضدیک اعت .دس ؽکل 3
يمىداس هًسًی 𝜂 و خط گزسيذه اص دو يمطه يؾاو داده ؽذه اعت .هسل
تماطغ ایى خط با هسىس  𝜂 1صهاو بسشايی سفغ خطای تخمیى صده ؽذه
اعت .اگش دو همذاسی که بشای ايتخاب هیؽىد دس هسذوده يضدیک به
باؽًذ ،همذاس تخمیى صده ؽذه بشای کاهأل دلیك خىاهذ بىد .اص
طشف دیگش ايتخاب همادیش اختیاسی بشای همکى اعت باػث تمشیب
بیؾتش دس خىاب ؽىد.
سوؽی که بشای تخمیى صهاو بسشايی (يشم زغاعیت) دس لغمت لبل
تىضیر داده ؽذ ،بشای اسصیابی پایذاسی گزسا به یک عیغتن يمىيه اػمال
هیؽىد .پیادهعاصی سوػ به کمک خؼبه ابضاس عیغتن لذست ( )PSTدس

شکل  :4دیاگرام تک خطی سیستن  66هاشیى و  66شیى
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-0.005

Eta

دس ایى عیغتن صهاو بسشايی سفغ خطا بشای آيچه که اص ؽبیهعاصی
زىصه صهاو بذعت آهذه اعت ،بشابش  1/23ثايیه هیباؽذ .زال با کمک
سوػ رکش ؽذه صهاو بسشايی سفغ خطا تخمیى صده ؽذه و يتیده آو با همذاس
والؼی صهاو بسشايی سفغ خطا همایغه هیؽىد .با دس يظش گشفتى دو يمطه

0.035
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پیؾشفته که اص ژاکىبیى عیغتن و سوػهای تکشاس اعتفاده هیکًًذ
هیتىاو صهاو هساعبات سا بغیاس کاهؼ داد [.]21

خذول  2آهذه اعت .همذاس والؼی صهاو بسشايی به کمک ؽبیهعاصی
غیشخطی بذعت آهذه اعت .هماوطىس که دیذه هیؽىد همادیش بذعت
اص ایى سوػ به همذاس والؼی بغیاس يضدیک اعت و ایى
آهذه بشای
زاکی اص کاسایی و دلت باالی سوػ پیؾًهادی اعت.

-5يتیده گیشی
دس ایى هماله اص سوؽی بش اعاط هساعبه بشداس يشم زغاعیت هغیش
بشای تخمیى همادیش بسشايی پاساهتشهای یک عیغتن لذست هايًذ صهاو
بسشايی سفغ خطا اعتفاده ؽذه اعت .ایى سوػ بش اعاط اطالػات
زغاعیت دس دو همذاس صهاو سفغ خطا و اعتفاده اص بشوو یابی خطی بشای
تخمیى همذاس بسشايی صهاو سفغ خطا اعت.

بهاصای خطا دس خط  14-4ؽبیهعاصی غیشخطی سا ايدام داده و
پایذاسی عیغتن سا بشسعی هیکًین .ؽکل  5يمىداس عشػت ژيشاتىسها سا دس
صهاو سفغ خطای  1/43يؾاو هیدهذ.
هماوطىس که دس ؽکل دیذه هیؽىد عشػت ژيشاتىسها زىل عشػت
عًکشوو يىعاو هیکًًذ و پایذاسی گزسا دس ؽبکه بشلشاس اعت .اها دس ؽکل
 6صهاو سفغ خطا اص صهاو بسشايی تخمیى صده ؽذه بضسگتش اعت و عشػت
تؼذادی اص ژيشاتىسها به صىست يمایی افضایؼ هییابذ .بًابشایى عیغتن
پایذاسی گزسای خىد سا اص دعت داده اعت.

دس گزؽته بشای تخمیى همذاس بسشايی پاساهتشها اص تابغ ايشژی گزسا
اعتفاده هیؽذ که دس آو يیاص به هساعبه يمطه تؼادل اعت ،اها دس سوػ
اسائه ؽذه يیاص به هساعبه تابغ ايشژی و يمطه تؼادل يیغت و دس همایغه با
سوػهای دیگش الگىسیتن عشیغتشی داسد .هیتىاو بشای تخمیى همذاس
بسشايی هش پاساهتشی که پایذاسی عیغتن سا تسشیک هیکًذ اص ایى سوػ
اعتفاده يمىد .اعتفاده اص یک سوػ ػذدی هًاعب بشای ايتگشالگیشی هًدش
به کاهؼ زدن هساعبات هیؽىد .يتایح ؽبیهعاصی بش سوی عیغتنهای

اص سوػ يشم زغاعیت هیتىاو بشای تخمیى همذاس بسشايی باس ژيشاتىس
و یا همذاس بسشايی ساکتايظ خط يیض اعتفاده کشد .ایى سوػ کلی بىده و
هیتىايذ بشای تخمیى همذاس بسشايی هش پاساهتشی که پایذاسی عیغتن سا
تسشیک هیکًذ ،هىسد اعتفاده لشاس گیشد .به کمک سوػهای هساعباتی
خذول :1

1.025

زهاو بحرايی تخمیى زده شذه به روش يرم حساسیت برای سیستن 66
هاشیى و  66شیًه در شرایط بهره بردار ی 6

1.015

ؽیى خطا

1.01
1.005

1/511

1/521

14-4

14

1/483

1/481

17-27

17

1/432

1/441

5-8

5

1/477

1/465

17-18

17

خذول :2

1
0.995
0.99

10

9

8

7

6

5

4

3

2
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1

)Time (s

شکل  :5سرعت ژيراتىرها در زهاو رفع خطای کمتر از زهاو بحرايی رفع خطا

زهاو بحرايی تخمیى زده شذه به روش يرم حساسیت برای سیستن 66
هاشیى و  66شیًه در شرایط بهره بردار ی 2

1/27

1/3

21-22

21

1/52

1/519

3-18

3

1/48

1/48

4-5

4

1/31

1/332

16-21

16

1.15

1.1

1.05

1

0.95
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Generators Speed in pu
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1.02

0.9
0
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شکل  :6سرعت ژيراتىرها در زهاو رفع خطای بیشتر از زهاو بحرايی رفع خطا
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ضمیمه

68  هاؽیًه و16 تک هاؽیًه هتصل به ؽیى بیيهایت و عیغتن هؼشوف
 يؾاو هیدهذ که سوػ پیؾًهادیNew England/ New York ؽیًه
يتایح دلیمی هن بشای هذل کالعیک و هن بشای هذل دو هسىسی هدهض به
.گاوسيش اسائه هیدهذ-عیغتن کًتشل تسشیک و کًتشل تىسبیى

 با1 پاساهتشهای عیغتن تک هاؽیًه هتصل به ؽیى بیيهایت دس ؽکل
به صىست صیش
و
دس يظش گشفتى
:هیباؽًذ
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ؽشکت تىصیغ ( 3)DisCoبه هًظىس تأهیى تماضای ؽبکه ،ايشژی
هىسديیاص خىد سا اص باصاس ػمذهفشوؽی بشق خشیذاسی هیيمایذ که بخؾی اص
آو اص عشیك لشاسدادهای دوجايبه و بخؾی دیگش اص عشیك باصاس لذظهای
خشیذاسی هیؽىد .ایى ايشژی اص عشیك پغتهای باالدعت هتصل به
ؽبکه ايتمال ،به ؽبکه تىصیغ تضسیك هیؽىد .اص عشفی وادذهای تىلیذ
پشاکًذه به دلیل داؽتى هًافؼی هايًذ کاهؼ تلفات تىاو ،به تؼىیك ايذاختى
عشهایه گزاسیها و بهبىد پشوفیل ولتاژ بشای ؽبکه تىصیغ ،همکى اعت
ؽشکت تىصیغ سا به خشیذ ايشژی اص خىد تشغیب يمایًذ .الصم به تىجه اعت
که ایى وادذها به ػلت ظشفیت کن خىد لادس به سلابت با ؽشکتهای
تىلیذی ( 4)GenCosيیغتًذ [.]2

چکیده -ایى هقاله با استفاده از هفهىم يیروگاه هجازی ،رویکرد
جذیذی را برای تؼییى قیمت قراردادی بهیًه وادذهای تىلیذ پراکًذه
در ضبکههای تىزیغ ارائه هیدهذ .ایى رویکرد هبتًی بر برياههر یسی
دوسطذی است و در آو دو يىع ػاهل هختلف با يامهای ضرکت
تىز یغ و يیروگاه هجاز ی در يظر گرفته ضذه است .در ایى هذل،
يیروگاههای هجازی به ديبال دذاکثر يمىدو سىد خىد هستًذ،
دردالیکه ضرکت تىز یغ تمایل دارد هسیًه پرداختی جهت تأهیى
تقاضای پیصبیًی ضذه خىد را به دذاقل برسايذ .ضرکت تىزیغ برای
تأهیى بار ضبکه خىد دو گسیًه دارد؛ خریذ هستقین ايرژی از بازار
ػمذهفروضی برق و خر یذ ايرژی از يیروگاههای هجازی کًترلکًًذه
وادذهای تىلیذ پراکًذه داخل ضبکه خىد .در هذل پیطًهادی ،تابغ
سىد يیروگاههای هجازی در سطخ بیرويی هسئله بهیًهسازی و تابغ
هسیًه ضرکت تىزیغ در سطخ درويی قرار گرفته است .با جایگسیًی
ضرایط بهیًگی کیروش-کاو-تاکر ( )KKTهؼادل هسئله ضرکت
تىز یغ ،هذل هر يیروگاه هجازی به یک هسئله ر یاضی با قیىد تؼادل
( )MPECتبذیل هیضىد .هسائل  MPECهتًاظر با همه
يیروگاههای هجازی ،یک هسئله تؼادل با قیىد تؼادل ()EPEC
است که با روش قطریسازی و با استفاده از يرمافسار گمس دل
هیضىد .هذل پیطًهادی بر روی ضبکه تىزیغ  34باسه اصالحضذه
 IEEEپیادهسازی ضذه است.

یک ساهدل جهت غلبه بش هؾکل ظشفیت پاییى وادذهای  DGو
هنچًیى ػذم داؽتى يظاست و کًتشل هشکضی بش سوی ایى وادذها اعتفاده
اص هفهىم يیشوگاه هجاصی ( 5)VPPاعت .يیشوگاه هجاصی به هًظىس افضایؼ
سؤیتپزیشی و کًتشلپزیشی هًابغ ايشژی پشاکًذه ( 6)DERبه بهشهبشداساو
عیغتن و عایش باصیگشاو باصاس ايشژی تىعؼه داده ؽذه اعت .دس والغ يیشوگاه
هجاصی ،ادغام و هجمىػه کشدو هًابغ ايشژی پشاکًذه و اعتفاده هإثش اص
آوها دس عیغتن لذست اعت؛ به ػباست دیگش يیشوگاه هجاصی با جمغآوسی
ظشفیت هًابغ ايشژی پشاکًذه هیتىايذ به ػًىاو یک وادذ هغتمل دس باصاس
بشق ؽشکت يمایذ [.]3

کلمات کلیدی– برنامهر یسی دوسطحی ،تولید پراکنده،
شبکههای توز یع ،نیروگاه مجازی.

یکی اص هغائل ههن يیشوگاههای هجاصی دس سیضؽبکه ،چگىيگی تؼییى
لیمت هًاعب بشای ايشژی تىلیذی ایى يهادها که ؽاهل هجمىػهای اص
هًابغ تىلیذ پشاکًذه هغتًذ ،هیباؽذ .دس هشجغ [ ،]4يىیغًذگاو یک
سویکشد لیمتگزاسی گشهای سا بشای وادذهای  DGدس عیغتنهای تىصیغ
هؼشفی کشدهايذ .دس هشجغ [ ،]5اص سویکشد لیمت داؽیهای هذلی بشای
لیمتگزاسی وادذهای  DGبا دس يظش گشفتى ػذم لغؼیتهای باس اعتفاده

 -1همذهه
تجذیذ عاختاس دس صًؼت بشق و هؼشفی سیضؽبکهها 1باػث ؽذه که
فًاوسیهایی هايًذ هًابغ تىلیذ پشاکًذه (2)DGبیؾتش هىسد تىجه لشاس گیشيذ.
دس دالت کلی DG ،هیتىايذ به ػًىاو یک وادذ تىلیذی که به عىس
هغتمین به ؽبکه تىصیغ هتصل هیؽىد و ظشفیت آو هؼمىال صیش یک یا دو
هگاوات اعت ،تؼشیف گشدد [.]1
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هغئله سیاضی با لیىد تؼادل ( 4)MPECتبذیل هیؽىد .اص عشفی چىو
بیؼ اص یک يیشوگاه هجاصی دس يظش گشفته هیؽىد ،بًابشایى هذل هشبىعه اص
يىع هغئله تؼادل با لیىد تؼادل ( 5)EPECهیباؽذ.

ؽذه اعت .هشجغ [ ،]6یک سویکشد بشياههسیضی دوعغذی سا بشای
هذاعبه لیمت لشاسدادی بهیًه عااليه وادذهای  DGپیؾًهاد داده ولی
سلابت هیاو وادذها دس يظش گشفته يؾذه اعت .هشجغ [ ]7يیض با اعتفاده اص
سلابت هیاو وادذهای  ،DGیک سویکشد بشياههسیضی دوعغذی سا بشای
هذاعبه لیمت لشاسدادی بهیًه عااليه وادذهای  DGپیؾًهاد داده اعت.

هغائل  MPECو  EPECبه دلیل داؽتى لیىد هکمل ،6به عىس راتی
غیشهذذب 7هغتًذ و بًابشایى بشخی هؾکالت بشای دل ایى هغائل وجىد
وجىد داسد .هخصىصا هغائل  EPECکه دس آوها همه يیشوگاههای هجاصی
لیىد هکمل داده ؽذه تىعظ ؽشایظ  KKTؽشکت تىصیغ سا به اؽتشاک
هیگزاسيذ .یکی اص عادهتشیى سوػها بشای دل هغائل  EPECتکًیک
لغشیعاصی 8اعت که هبتًی بش سوػهای گاوط -عایذل یا گاوط-
ژاکىبیى هیباؽذ .ایى سوػها ،یک سؽته اص هغائل  MPECسا با هن دل
يمىده تا هتغیشهای تصمینگیشی همه سهبشها به یک يمغه ثابت بشعًذ [.]8
هضیت اصلی سوػ هضبىس ایى اعت که هش هغئله  MPECجذاگايه دل
ؽذه و بًابشایى هغئله  EPECبه ايذاصه یک هغئله  MPECعاده هیؽىد.

دس ایى هماله اص یک سویکشد بشياههسیضی دوعغذی بشای تؼییى لیمت
لشاسدادی بهیًه يیشوگاههای هجاصی اعتفاده ؽذه اعت .هذف ،یافتى لیمت
لشاسدادی بهیًه يیشوگاههای هجاصی با دس يظش گشفتى سلابت هیاو آوها بش
اعاط يظشیه باصی1هیباؽذ .يیشوگاههای هجاصی هالکیت دو یا چًذ وادذ
 DGسا بش ػهذه داؽته و با یکذیگش و هنچًیى با باصاس ػمذهفشوؽی ايشژی
واسد سلابت هیؽىيذ .به همیى هًظىس دس هذل پیؾًهادی اص باصی چًذ
سهبش -پیشو 2اعتفاده هیؽىد .بذیى صىست که يیشوگاههای هجاصی سهبش
هغتًذ و ؽشکت تىصیغ پیشو هیباؽذ .ابتذا يیشوگاههای هجاصی با عبمت
گشفتى اص ػکظالؼمل ؽشکت تىصیغ و با اجشای یک باصی بیى خىدؽاو،
لیمتهای لشاسدادی خىد سا به ؽشکت تىصیغ پیؾًهاد هیدهًذ .عپظ
ؽشکت تىصیغ دس هىسد صهاو و همذاس تىايی که بایذ اص يیشوگاههای هجاصی و
باصاس بشق بخشد تصمین هیگیشد .ؽکل  1استباط بیى ایى دو ػاهل یؼًی
ؽشکت تىصیغ و يیشوگاههای هجاصی سا يؾاو هیدهذ.

عاختاس اداهه هماله بذیى صىست هیباؽذ :بخؼ دوم هشبىط به
فشهىليىیغی دو عغخ باالیی و پاییًی هغئله بهیًهعاصی اعت .دس بخؼ
عىم سوػ لغشیعاصی بشای دل هغئله بهیًهعاصی ؽشح داده هیؽىد و دس
بخؼ چهاسم يتایج ؽبیهعاصی هىسد بذث و بشسعی لشاس گشفته اعت.
عشايجام ،بخؼ پًجن به يتیجهگیشی اص ایى هماله هیپشداصد.
-2هذل دوعغذی لیمتگزاسی سلابتی يیشوگاههای هجاصی
دس ایى بخؼ هذل پیؾًهادی به صىست یک هغئله بهیًهعاصی
دوعغذی اسائه ؽذه اعت .دس عغخ پاییًی هغئله ،هذل هضیًه ؽشکت
تىصیغ و دس عغخ باالیی هغئله ،هذل عىد يیشوگاه هجاصی اسائه ؽذه اعت.
ایى دو هذل به تفصیل دس اداهه ؽشح داده ؽذهايذ.
-1-2

مدل هسینه بهرهبرداری شرکت تىزیع

بشای دس يظش گشفتى هذل ؽشکت تىصیغ اص هؼادالت تمشیبی پخؼ تىاو
دس هشجغ [ ]9اعتفاده ؽذه اعت .هؼادله ( )1تىاو اکتیى ػبىسی اص هش خظ
سا بش دغب اهپذايظ و ولتاژهای ابتذا و ايتهای آو يؾاو هیدهذ:
()1

) Vn (Vn  Vm
Z nm

Pnm 

هذف ؽشکت تىصیغ دذالل يمىدو هضیًه خشیذ ايشژی اص يیشوگاههای
هجاصی و باصاس ػمذه فشوؽی بشق هیباؽذ .بًابشایى هغئله ؽشکت تىصیغ
هی تىايذ به صىست صیش يىؽته ؽىد:

ضکل : 1يمىدار برياههر یسی دوسطذی

هغئله دذالل عاصی هضیًه ؽشکت تىصیغ ،با جایگضیًی ؽشایظ بهیًگی
کیشوػ-کاو-تاکش (3)KKTهؼادل آو ،به ػًىاو یک لیذ به هش هغئله
يیشوگاه هجاصی داده هیؽىد .با ایى کاس هذل هش يیشوگاه هجاصی به یک

4
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()2

) (t

 t. (t ).P

sbk

k

kK tT

-2-2

Min

Psbk , Pdgi ,Vn

هذف هش يیشوگاه هجاصی دذاکثش يمىدو عىد خىد هیباؽذ .هغئله
بهیًهعاصی ؽشکت تىصیغ به ػًىاو یک لیذ به تابغ هذف هش يیشوگاه هجاصی
واسد هیؽىد .بًابشایى هغئله بهیًهعاصی هش يیشوگاه هجاصی هیتىايذ به
صىست صیش يىؽته ؽىد:

)  t.Cvppi .Pdgi (t
iI tT

Subject to:

()3

Vn (t ) Vn (t )  Vm (t ) 
Z nm
mM



مدل سىد بهرهبرداری از نیروگاه مجازی

Pgn (t )  Pdn (t ) 

()8

) (t

  t.Cvpp  c  .P

dg j

i

j

Max
Cvppi

jVPP tT

;  0 : n  N , t  T

Subject to:

Vn (t ) Vn (t )  Vm (t ) 
( Pnm : n  N , t  T ; )4
Z nm
()5

; Vn  Vn (t )  Vn : n  N , t  T

()6

; Psbk  Psbk (t )  Psbk : k  K , t  T

()7

Pdgi  Pdgi (t )  Pdgi : i  I , t  T .

()2-7
هتغیش تصمینگیشی هغئله هش يیشوگاه هجاصی  Cvppیؼًی لیمت
لشاسدادی آو هیباؽذ .سابغه ( )8دس والغ دسآهذ هش يیشوگاه هجاصی هًهای
هضیًه آو هیباؽذ .ایى سابغه با فشض خغی بىدو تابغ هضیًه تىلیذ ايشژی
هش وادذ  DGبه دعت آهذه اعت که  c jيشر تىلیذ ايشژی هش وادذ بش
دغب دالس بش هگاوات عاػت هیباؽذ .هذل هش يیشوگاه هجاصی یک
هغئله بهیًهعاصی دوعغذی بىده که پیؼ اص دل آو ،ابتذا بایذ به یک
هغئله بهیًهعاصی تکعغذی هؼادل تبذیل ؽىد .

هتغیشهای تصمینگیشی هغئله ؽشکت تىصیغ  Psb ، Pdgو Vn
هیباؽذ .هؼادله ( )2تابغ هضیًه ؽشکت تىصیغ سا يؾاو هیدهذ که لغمت
اول آو هضیًه خشیذ ايشژی اص باصاسهای ػمذهفشوؽی بشق و لغمت دوم
هضیًه خشیذ ايشژی اص يیشوگاههای هجاصی هیباؽذ .دس ایى هؼادله،

-3سوػ دل
بشای دل هغئله بهیًهعاصی دوعغذی هش يیشوگاه هجاصی کافی اعت
هغئله بهیًهعاصی دسويی با ؽشایظ  KKTهؼادل آو جایگضیى گشدد .با
اػمال ؽشایظ  KKTبه هذل ؽشکت تىصیغ ،یک هغئله بهیًهعاصی
تکعغذی هؼادل به صىست صیش بشای هش يیشوگاه هجاصی به دعت هیآیذ:

)  k (tلیمت ايشژی باصاس بشق پغت  kام دس صهاو  Cvppi ،tلیمت

لشاسدادی يیشوگاه هجاصی کًتشلکًًذه وادذ تىلیذ پشاکًذه  iامPsbk (t ) ،
تىاو اکتیى تأهیىؽذه اص عشیك پغت باالدعت  kام دس صهاو Pdgi (t ) ،t

تىاو اکتیى تىلیذؽذه تىعظ يیشوگاه هجاصی  iام دس صهاو  tو  tعىل هش
باصه صهايی بش دغب عاػت هیباؽذ .هؼادله ( )3لیىد تؼادل تىاو اکتیى دس
هش باط سا يؾاو هیدهذ و هؼادالت ( )4تا ( )7به تشتیب دذاکثش و دذالل
دذود ػملیاتی تىاو اکتیى ػبىسی اص خغىط ،ايذاصه ولتاژها ،تىاو اکتیى
تأهیىؽذه اص عشیك پغتهای باالدعت و تىاو اکتیى تىلیذؽذه به وعیله

((t ) )8

  t.Cvpp  c  .P

dg j

i

j

jVPP tT

Max

Cvppi , Psbk , Pdgj ,Vn

Subject to:

()3-7

 v (t ) 
((t )  m  )9
 zmn 

وادذهای  DGسا يؾاو هیدهذ .دس ایى سوابظ Vn (t ) ،ايذاصه ولتاژ باط

 nام دس صهاو  Pdn (t ) ،tتماضای تىاو اکتیى باط  nام دس صهاو  tو Z nm

m



mM

 2vn (t )  vm (t )  
znm

 n (t ) 

mM

ايذاصه اهپذايظ خظ ( )n-mهیباؽذ .هنچًیى Pnm ،دذاکثش تىاو اکتیى

 2v (t )  vm (t ) 
  n,m (t )  n,m (t )   n

znm
mM



 Psbkو  Psbkدذاکثش و دذالل تىاو اکتیى تضسیمی پغت  kام و  Pdgiو

 v (t ) 
  m,n (t )  m,n (t )   m 
mM
 zmn 

ػبىسی اص خظ ( Vn ،)n-mو  Vnدذاکثش و دذالل ايذاصه ولتاژ باط  nام،
 Pdgiدذاکثش و دذالل تىاو اکتیى يیشوگاه هجاصی  iام هیباؽذPgn (t ) .
يیض تىاو اکتیى تضسیمی دس باط  nام بىده که هی تىايذ اص عشیك یک پغت یا
یک يیشوگاه هجاصی تأهیى ؽىد .دس سوابظ باال ،ولتاژها بش دغب ولت،
اهپذايظها بش دغب اهن ،تىاوها بش دغب هگاوات و لیمتها بش دغب
دالس بش هگاوات عاػت هیباؽذ.

; n (t )  n (t )  0 : n  N , t  T
(Cp   i (t )  i (t )  i (t )  0 : i  I , t  T ; )11
()11

) k (t )   k (t )   k (t )   k (t
;  0 : k  K , t  T
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 Vn (t ) Vn (t )  Vm (t ) 

( Pnm   0 : )12
Z nm



هغئله تکعغذی هؼادل به دعت آهذه دس باال بشای هش يیشوگاه
هجاصی یک هغئله  MPECاعت .با دس يظش گشفتى همه هغائل MPEC
هتًاظش با يیشوگاههای هجاصی ،یک هغئله  EPECبه دعت هیآیذ .دس هش
هغئله  MPECهتغیشهای تصمینگیشی يیشوگاههای هجاصی دیگش به ػًىاو
پاساهتش ػمل هیکًًذ.

n,m (t ) 

; n,m (t )  0 : n  N , t  T
 Vn (t ) Vn (t )  Vm (t ) 

( Pnm   0 : )13
Z nm



n,m (t )  

بشای دل هذل  EPECپیؾًهادی اص سوػ لغشیعاصی هبتًی بش سوػ
غیشخغی گاوط -عایذل به صىست صیش اعتفاده ؽذه اعت:

; n,m (t )  0 : n  N , t  T
()14

n (t )  vn (t )  vn   0 :

ابتذا هغئله  MPECبشای يخغتیى يیشوگاه هجاصی دل هیؽىد .بشای
ایى هًظىس ،لیمتهای لشاسدادی يیشوگاههای هجاصی دیگش سا دس یک يمغه
اولیه دلخىاه هثال صفش لشاس داده و جىاب به دعت آهذه اص دل هغئله،
رخیشه ؽذه و به ػًىاو پاساهتش به هغئله  MPECيیشوگاه هجاصی بؼذی
اسعال هیگشدد .به همیى تشتیب جىابهای به دعت آهذه اص هغائل
 MPECدلؽذه به ػًىاو پاساهتش به هغئله  MPECبؼذی داده ؽذه و
هغئله جذیذ دل هیگشدد .ایى سويذ تا صهايی که لیمتهای لشاسدادی همه
يیشوگاههای هجاصی دس دو تکشاس هتىالی تغییش لابل تىجهی يذاؽته باؽًذ،
اداهه هییابذ .دس ایى دالت يیشوگاههای هجاصی يمیتىايًذ با تغییش
لیمتهای لشاسدادی خىد عىد بیؾتشی به دعت آوسيذ و بًابشایى ایى يمغه
به ػًىاو یک يمغه تؼادل يؼ1ياهیذه هیؽىد.

; n (t )  0 : n  N , t  T
()15

n (t )  vn (t )  vn   0 :

; n (t )  0 : n  N , t  T
()16

 k (t )  Psb (t )  Psb   0 :
k

k

;  k (t )  0 : k  K , t  T
()17

 k (t )   Psb (t )  Psb   0 :
k

k

;  k (t )  0 : k  K , t  T
()18
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i (t )  Pdg (t )  Pdg   0 :
i

i

هذل پیؾًهادی لیمتگزاسی لشاسدادی بهیًه عااليه يیشوگاههای
هجاصی بش سوی ؽبکه تىصیغ  34باعه اصالحؽذه  IEEEيؾاو داده ؽذه
دس ؽکل  2پیاده عاصی ؽذه اعت .اعالػات خغىط ایى ؽبکه اص هشجغ
[ ]6اعتفاده ؽذه اعت.

; i (t )  0 : i  I , t  T
()19

i (t )   Pdg (t )  Pdg   0 :
i

i

; i (t )  0 : i  I , t  T
هجمىػه لیىد اول یؼًی هؼادالت ( )3-7ؽشایظ لابل لبىل
بهشهبشداسی عیغتن تىصیغ سا يؾاو هیدهًذ .هؼادالت ( )9تا ( )11ؽشایظ
ثابت الگشايژ و هؼادالت ( )12تا ( )19ؽشایظ هکمل همشاه با ضشایب
ياهًفی (ؽشایظ ؽذيی بهیًگی دوگايه) سا يؾاو هیدهًذ .دس ایى سوابظ،

)   n (tهتغیش کمکی  KKTهتًاظش با لیذ تؼادل تىاو اکتیى دس هش باط،

)  n,m (tو )  n,m (tبه تشتیب هتغیشهای کمکی  KKTهتًاظش با لیىد

دذاکثش و دذالل دذود ػملیاتی تىاو اکتیى ػبىسی اص خغىط n (t ) ،و

ضکل : 2سیستن تىز یغ  34باسه IEEE

)  n (tبه تشتیب هتغیشهای کمکی  KKTهتًاظش با لیىد دذاکثش و دذالل
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ايذاصه ولتاژها i (t ) ،و )  i (tبه تشتیب هتغیشهای کمکی
هتًاظش با لیىد دذاکثش و دذالل تىاو اکتیى تىلیذ ؽذه به وعیله وادذهای

KKT

سناریىهای بار

عه عًاسیىی باس هختلف با يامهای پشباسی (عًاسیىی  ،)Aهیاوباسی
(عًاسیىی  )Bو کنباسی (عًاسیىی  )Cدس يظش گشفته هیؽىد .هًذًی باس
عااليه عیغتن تىصیغ  34باعه بشای ایى عه عًاسیى دس ؽکل  3يؾاو داده

  k (t ) ،DGو )   k (tبه تشتیب هتغیشهای کمکی  KKTهتًاظش با لیىد
دذاکثش و دذالل تىاو اکتیى تأهیىؽذه اص عشیك پغتهای باالدعت
هیباؽًذ.

1

Nash equilibrium point

۳۰۴
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 MPECبىده و بشای دل آوها اص يشمافضاس گمض اعتفاده هیگشدد .با اهتذاو
کشدو يماط اولیه هتفاوت ،جىاب بهیًه هش هغئله  MPECبه دعت آهذه و
عپظ با اعتفاده اص تؼشیف يمغه تؼادل يؼ ،جىاب بهیًه هغئله EPEC
بهدعت هیآیذ.

ؽذه اعت .بشای عادگی فشض گشدیذه باسها به عىس هغاوی بیى  34باط
تمغین هیؽىيذ .ؽکل  4لیمتهای باصاس ػمذهفشوؽی ايشژی هتًاظش با
عًاسیىهای هختلف يؾاو داده ؽذه دس ؽکل  3سا يؾاو هیدهذ.
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نتایج شبیهسازی

جذول  1لیمتهای لشاسدادی بهیًه يیشوگاههای هجاصی سا بشای
عًاسیىهای هختلف يؾاو هیدهذ.
جذول :1

قیمتهای قراردادی بهیًه يیروگاههای هجازی
عًاسیىی A

يیشوگاه
هجاصی
ضکل : 3هًذًیهای بار سااليه برای سًاریىهای هختلف

عًاسیىی B

عًاسیىی C

 $ / MWh   $ / MWh   $ / MWh 

VPP1

74

71

65

VPP2

71

68

62

جذول  2ضشایب ظشفیت يیشوگاههای هجاصی سا بشای عًاسیىهای
هختلف يؾاو هیدهذ .ضشیب ظشفیت به صىست يغبت تىاو والؼی
تىلیذؽذه تىعظ یک يیشوگاه هجاصی دس عىل یک عال به ظشفیت تىلیذ
ياهی آو دس عىل یک عال تؼشیف هیگشدد.
جذول :2

ضکل : 4قیمتهای ػمذهفروضی ايرژی برای سًار یىهای هختلف

هماوعىس که اص سوی ؽکلهای  3و  4هؾخص اعت ،ایى هًذًیها
به هن هشتبظ هغتًذ و بذیى تشتیب لیمتهای باالتش باصاس ػمذهفشوؽی دس
عاػات پیک باس اتفاق افتاده اعت؛ بشػکظ ،لیمتهای پاییىتش دس
عاػات کنباسی سر داده اعت.
-2-4

ضرایب ظرفیت يیروگاههای هجازی

يیشوگاه

عًاسیىی A

عًاسیىی B

عًاسیىی C

هجاصی

%

%

%

VPP1

31

21

11

VPP2

41

31

21

هماوعىس که اص سوی جذاول  1و  2هؾخص اعت ،تماضا و لیمت
باصاس بشق باالتش دس عًاسیىی  Aهًجش به افضایؼ لیمتهای لشاسدادی بهیًه
و هنچًیى ضشایب ظشفیت يیشوگاههای هجاصی دس ایى عًاسیى ؽذه اعت.
بش ػکظ دس عًاسیىی  Cکه تماضا و لیمت باصاس دس پاییىتشیى عغخ خىد
لشاس داسيذ ،ؽشکت تىصیغ تمایل به خشیذ ايشژی بیؾتشی اص باصاس بشق يغبت
به يیشوگاههای هجاصی داسد .هنچًیى دس همه عًاسیىها  VPP2يغبت به
 VPP1داسای ضشیب ظشفیت باالتشی اعت؛ ایى بذیى ػلت اعت که
وادذهای  VPP2يغبت به وادذهای  VPP1اص پغت باالدعت دوستش
هیباؽًذ و دس يتیجه ؽشکت تىصیغ تمایل به خشیذ ايشژی بیؾتشی اص
 VPP2يغبت به  VPP1داسد .ؽکل  5عىد عااليه يیشوگاههای هجاصی سا
بشای عًاسیىهای هختلف يؾاو هیدهذ.

نیروگاههای مجازی

دس ایىجا چهاس وادذ  DGکه ظشفیت هش کذام  1هگاوات اعت دس
يظش گشفته هیؽىد .هضیًه تىلیذی همه وادذها یکغاو و بشابش با  51دالس بش
هگاوات عاػت فشض هیؽىد .وادذهای  DGدس باطهای  24 ،17 ،9و
 33لشاس داسيذ و به تشتیب با  DG3 ،DG2 ،DG1و  DG4يؾاو داده
هیؽىيذ .دو يیشوگاه هجاصی با يامهای  VPP1و  VPP2کًتشل ایى
وادذها سا دس اختیاس خىد داسيذ که  VPP1وادذهای  DG1و  DG2و
هنچًیى  VPP2وادذهای  DG3و  DG4سا کًتشل هیيمایذ .هغئله
هتًاظش با هش یک اص يیشوگاههای هجاصی  VPP1و  VPP2یک هغئله
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100000
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A

0

C

B

26292.74

73584.11

VPP1 126157.91

42075.14

94636.28

VPP2 140204.56

سىد يیروگاه های هجازی ()$

150000
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ایى هماله با اعتفاده اص یک هذل بهیًهعاصی دوعغذی ،سوؽی جذیذ
بشای لیمت گزاسی لشاسدادی بهیًه يیشوگاه های هجاصی پیؾًهاد هیدهذ.
هغئله بهیًهعاصی بیشويی هشبىط به يیشوگاههای هجاصی اعت که به ديبال
دذاکثش يمىدو عىد خىد هغتًذ؛ دس دالیکه هغئله بهیًهعاصی دسويی،
ؽشکت تىصیغ سا دس يظش گشفته که به ديبال دذالل يمىدو هضیًه پشداختی
هؾتشیاو خىد هیباؽذ .با جایگضیًی هغئله دسويی هذل دوعغذی با
ؽشایظ بهیًگی  KKTآو ،هذل هش يیشوگاه هجاصی به یک هغئله
تکعغذی هؼادل اص يىع  MPECتبذیل هیگشدد .سوػ پیؾًهادی با دس
يظش گشفتى همه يیشوگاههای هجاصی ،یک هغئله  EPECهیباؽذ و با
اعتفاده اص سوػ لغشیعاصی به کمک يشمافضاس گمض دل هیؽىد .هذل
اسائهؽذه با دس يظش گشفتى عىد وادذهای  DGبشای ؽشکت تىصیغ ،سلابت
هیاو يیشوگاههای هجاصی کًتشلکًًذه آوها سا دس يظش هی گیشد .هذل
پیؾًهادی بش سوی عیغتن تىصیغ  34باعه اصالح ؽذه  IEEEپیادهعاصی
ؽذه و اثش هىلؼیت وادذهای  ،DGتماضای باس ؽبکه و لیمت باصاس بشق بش
سوی لیمتهای لشاسدادی بهیًه يیشوگاههای هجاصی هىسد بشسعی لشاس
گشفت .يتایج به دعت آهذه دس ایى هماله يؾاو هیدهذ که هذل پیؾًهادی
باػث تؾىیك وادذهای  DGبشای هؾاسکت دس تأهیى باس و عىددهی به
ؽشکت تىصیغ اص عشیك کاهؼ تلفات تىاو و بهبىد پشوفیل ولتاژ ؽذه و
هنچًیى با دس يظش گشفتى عىد همه باصیگشاو ،دس تمغین عىد هیاو ؽشکت
تىصیغ و يیشوگاههای هجاصی هىفك اعت .دس کاسهای بؼذی هذل تىعؼه
داده خىاهذ ؽذ؛ به عىسی که بتىايذ هىلؼیت بهیًه وادذهای  DGو
هنچًیى وادذهای  DGغیشلابل بهشهبشداسی سا يیض دس يظش بگیشد.

سًار یىها
ضکل : 5سىد سااليه يیروگاههای هجازی برای سًار یىهای هختلف

هماوعىس که اص سوی ؽکل  5هؾاهذه هیگشدد دس همه عًاسیىها
 VPP2يغبت به  VPP1عىد باالتشی به دعت آوسده اعت .ایى بذاو ػلت
اعت که وادذهای  VPP2يغبت به وادذهای  VPP1دس فاصله دوستشی
يغبت به پغت باالدعت لشاس داسيذ؛ دس يتیجه تىلیذ وادذهای VPP2
تأثیش بیؾتشی دس کاهؼ تلفات تىاو و بهبىد پشوفیل ولتاژ داسد .هنچًیى دس
عًاسیىی  Aکه هتًاظش با باالتشیى تماضا و لیمت باصاس اعت ،يیشوگاههای
هجاصی عىد بیؾتشی به دعت آوسدهايذ و با کاهؼ باس فیذس دس عًاسیىهای
 Bو  Cعىد يیشوگاههای هجاصی کن ؽذه اعت.
ؽکل  6پشداختهای عااليه ؽشکت تىصیغ سا بشای عًاسیىهای
هختلف دس دضىس و ػذم دضىس يیشوگاههای هجاصی يؾاو هیدهذ.

 4349340.1 2929694.4 1859397.6بدونVPP
4212724.9 2884169.2 1852942.9

با VPP

پرداخت های ضرکت تىز یغ ()$
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سًار یىها

ضکل : 6پرداختهای سااليه ضرکت تىز یغ برای سًاریىهای هختلف

هماو عىس که اص سوی ؽکل  6هؾخص اعت ،بشای همه عًاسیىها،
پشداختهای ؽشکت تىصیغ دس دضىس يیشوگاههای هجاصی کاهؼ یافته
اعت .بًابشایى لیمتهای لشاسدادی هذاعبه ؽذه يه تًها هىجب عىددهی
به يیشوگاههای هجاصی هیؽىيذ بلکه عىد ؽشکت تىصیغ سا يیض افضایؼ
هیدهًذ .هنچًیى هؾاهذه هیؽىد که بیؾتشیى عىد ؽشکت تىصیغ دس
عًاسیىی  Aبه دعت آهذه اعت که تماضا و لیمت باصاس ػمذهفشوؽی دس
باالتشیى همذاس خىد لشاس داسيذ.
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ﭼﮑﯿﺪه — ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ روزاﻓﺰون اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ
در ﺳ ﯿ ﺴ ﺘ ﻢﻫ ﺎی ﻗ ﺪرت ،در ﻧ ﻈ ﺮ ﮔ ﺮﻓ ﺘ ﻦ ﻋ ﺪم ﻗ ﻄ ﻌ ﯿ ﺖﻫ ﺎی اﯾ ﺠ ﺎد ﺷ ﺪه در
ﺑ ﻬﺮهﺑ ﺮداری از ﺳﯿﺴﺘ ﻢ اﻣ ﺮی ﺿ ﺮوری اﺳ ﺖ .ﮐﻠﯿ ﺪزﻧ ﯽ ﺑ ﻬﯿﻨﻪ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل
ﺑ ﺎ ﻫ ﺪف ﺑ ﻬ ﺮهﺑ ﺮداری اﻗ ﺘ ﺼ ﺎدی از ﺷ ﺒ ﮑ ﻪ ،ﺗ ﻮﭘ ﻮﻟ ﻮژیﻫ ﺎی ﻣ ﺘ ﻔ ﺎوﺗ ﯽ را ﺑ ﺮای
ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺑﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽدﻫﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای
ﺑ ﻬ ﯿ ﻨ ﻪﺳ ﺎزی ﻣ ﻘ ﺎوم ﮐ ﻠ ﯿ ﺪزﻧ ﯽ ﺧ ﻄ ﻮط اﻧ ﺘ ﻘ ﺎل اراﺋ ﻪ ﻣ ﯽﺷ ﻮد ﮐ ﻪ ﻗ ﺎﺑ ﻠ ﯿ ﺖ ﻣ ﻘ ﺎوم
ﺑﻮدن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖﻫﺎ در ﺑﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻘﺎوم ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺑﻨﺪرز ﺑﻪ دو زﯾﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﯽ و ﻓﺮﻋﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣ ﯽﺷ ﻮد .ﻧ ﺘ ﺎﯾ ﺞ ﭘ ﯿ ﺎدهﺳ ﺎزی روی ﺷ ﺒ ﮑ ﻪ  ۱۱۸ﺷ ﯿ ﻨ ﻪ  IEEEﮐ ﺎراﯾ ﯽ روش
ﭘﯿ ﺸﻨ ﻬ ﺎدی در ﺑ ﺪﺳ ﺖ آوردن ﺗ ﻮﭘﻮﻟ ﻮژیﻫ ﺎی ﻣ ﻘ ﺎوم در ﺑ ﺮاﺑ ﺮ ﻋ ﺪم ﻗﻄ ﻌ ﯿ ﺖ و
ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﯾ ﮏ ﻣ ﺪل ﺧ ﻄ ﯽ ﻫ ﻤ ﺮاه ﺑ ﺎ ﻣ ﺘ ﻐ ﯿ ﺮ ﺑ ﺎﯾ ﻨ ﺮی ﺑ ﺎ ﻫ ﺪف ﮐ ﻤ ﯿ ﻨ ﻪ ﮐ ﺮدن ﺗ ﻠ ﻔ ﺎت
ﺗ ﻮان ﺣ ﻘ ﯿ ﻘ ﯽ اراﺋ ﻪ ﺷ ﺪ .در ] [۴ﺑ ﺎ ﻓ ﺮض ﻣ ﺸ ﺨ ﺺ ﺑ ﻮدن ﻣ ﻘ ﺪار دﻗ ﯿ ﻖ ﺑ ﺎر
اﻟ ﮑ ﺘ ﺮﯾ ﮑ ﯽ ﻣ ﺼ ﺮﻓ ﯽ در ﻫ ﺮ ﺷ ﯿ ﻦ و در ﻧ ﻈ ﺮ ﮔ ﺮﻓ ﺘ ﻦ ﮐ ﻤ ﯿ ﻨ ﻪ ﮐ ﺮدن ﻫ ﺰﯾ ﻨﮥ
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف ،ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از
ﺳ ﯿ ﺴ ﺘ ﻢ ﺗ ﻌ ﯿ ﯿ ﻦ ﺷ ﺪ .ﻫ ﻤ ﭽ ﻨ ﯿ ﻦ در اﯾ ﻦ ﻣ ﺮﺟ ﻊ ﮐ ﺎﻫ ﺶ  ۲۵درﺻ ﺪی ﻫ ﺰﯾ ﻨﮥ
دﯾﺴﭙﺎچ ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﮐﻠﯿﺪزﻧﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ
 ۱۱۸ﺷﯿﻨﻪ  IEEEﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ .در ] [۵راﻫﮑﺎری ﺑﺮای ﮐﻠﯿﺪزﻧﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ
ﺧ ﻄ ﻮط اﻧ ﺘ ﻘ ﺎل ﻫ ﻤ ﺮاه ﺑ ﺎ ﺑ ﺮآورده ﮐ ﺮدن ﻣ ﻌ ﯿ ﺎر ﻗ ﺎﺑ ﻠ ﯿ ﺖ اﻃ ﻤ ﯿ ﻨ ﺎن  N-۱اراﺋ ﻪ
ﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻠﯿﺪزﻧﯽ در ِآن واﺣﺪ  ۳ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل در ﻣﺮﺟﻊ ][۶
ﻣ ﻌ ﺮﻓ ﯽ ﮔ ﺮدﯾ ﺪ .در ] [۷ﮐ ﻠ ﯿ ﺪزﻧ ﯽ ﺑ ﻬ ﯿ ﻨ ﻪ ﺧ ﻄ ﻮط ﺑ ﺎ در ﻧ ﻈ ﺮ ﮔ ﺮﻓ ﺘ ﻦ اﻣ ﻨ ﯿ ﺖ
وﻟ ﺘ ﺎژ ،ﻣ ﻌ ﯿ ﺎر ﻗ ﺎﺑ ﻠ ﯿ ﺖ اﻃ ﻤ ﯿ ﻨ ﺎن  N-۱و ﻣ ﺤ ﺪودﯾ ﺖﻫ ﺎی ﺟ ﺮﯾ ﺎن ﻣ ﺘ ﻨ ﺎوب
ﻣ ﻌ ﺮﻓ ﯽ ﺷ ﺪ .در ] [۸ﻣ ﺪﻟ ﯽ ﺑ ﺮای ﺗ ﻐ ﯿ ﯿ ﺮ آراﯾ ﺶ ﺷ ﯿ ﻦﻫ ﺎی ﺳ ﯿ ﺴ ﺘ ﻢ اﻧ ﺘ ﻘ ﺎل
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﮥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﺳﯿﺴﺘﻢ را
ﻧﺸﺎن داد.

 .۱ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﻣ ﻄ ﺎﻟ ﻌ ﺎت ﮔ ﺬﺷ ﺘ ﻪ از ﻣ ﺪلﺳ ﺎزیﻫ ﺎی ﻗ ﻄ ﻌ ﯽ ﺑ ﺮای ﺣ ﻞ ﻣ ﺴ ﺌ ﻠﮥ
ﺑﺎزآراﯾﯽ ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺣﺎﻟﯽ
اﺳ ﺖ ﮐ ﻪ ﺑ ﻬ ﺮهﺑ ﺮداری از ﺳ ﯿ ﺴ ﺘ ﻢ ﻗ ﺪرت ﺑ ﻪ ﺻ ﻮرت ذاﺗ ﯽ دارای ﻋ ﺪم
ﻗ ﻄ ﻌ ﯿ ﺖ  ۴ﻣ ﯽﺑ ﺎﺷ ﺪ .از ﯾ ﮏ ﻃ ﺮف اﻓ ﺰاﯾ ﺶ ﺑ ﮑ ﺎرﮔ ﯿ ﺮی اﻧ ﺮژیﻫ ﺎی ﻃ ﺒ ﯿ ﻌ ﯽ
ﻫﻤﭽﻮن اﻧﺮژی ﺑﺎد و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖﻫﺎﯾﯽ در ﻃﺮف
ﺗ ﻮﻟ ﯿ ﺪ ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ و از ﻃ ﺮف دﯾ ﮕ ﺮ ﻓ ﺮاﯾ ﻨ ﺪ ﺗ ﺨ ﻤ ﯿ ﻦ ﺑ ﺎر  ۵و ﺳ ﺮوﯾ ﺲ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎر  ۶ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ در ﻃﺮف ﻣﺼﺮف ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻃ ﺒ ﯿ ﻌ ﺖ ﺳ ﯿ ﺴ ﺘ ﻢ ﻗ ﺪرت دارای ﻋ ﺪم ﻗ ﻄ ﻌ ﯿ ﺖ ﻣ ﯽﺑ ﺎﺷ ﺪ ﮐ ﻪ ﭼ ﺎﻟ ﺸ ﯽ را ﺑ ﻪ

ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی — ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﻘﺎوم ،ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ ،ﮐﻠﯿﺪزﻧﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ
ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل و ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری.

اﻣ ﺮوزه ﻣ ﺼ ﺮف اﻧ ﺮژی اﻟ ﮑ ﺘ ﺮﯾ ﮑ ﯽ ﺑ ﻪ ﺻ ﻮرت ﻗ ﺎﺑ ﻞ ﺗ ﻮﺟ ﻬ ﯽ رو ﺑ ﻪ
اﻓ ﺰاﯾ ﺶ ﻣ ﯽﺑ ﺎﺷ ﺪ و اﺣ ﺪاث ﺧ ﻄ ﻮط اﻧ ﺘ ﻘ ﺎل ﺟ ﺪﯾ ﺪ ﻧ ﯿ ﺎزﻣ ﻨ ﺪ ﺻ ﺮف ﻫ ﺰﯾ ﻨ ﻪ
اﻗ ﺘ ﺼ ﺎدی ﺑ ﺎﻻﯾ ﯽ ﻣ ﯽﺑ ﺎﺷ ﺪ؛ از اﯾ ﻦ رو اﺳ ﺘ ﻔ ﺎده ﺑ ﻬ ﯿ ﻨ ﻪ از ﺳ ﯿ ﺴ ﺘ ﻢ اﻧ ﺘ ﻘ ﺎل
ﻣﻮﺟ ﻮد از اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد.
ﮐ ﻠ ﯿ ﺪزﻧ ﯽ ﺑ ﻬ ﯿ ﻨ ﻪ ﺧ ﻄ ﻮط اﻧ ﺘ ﻘ ﺎل  ۱ﺑ ﺎ ﺗ ﻐ ﯿ ﯿ ﺮ ﺗ ﻮﭘ ﻮﻟ ﻮژی ﺷ ﺒ ﮑ ﻪ ﻣ ﯽﺗ ﻮاﻧ ﺪ اﯾ ﻦ
ﻫﺪف را ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﺑﺮدارﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ  ۲ﻣﯿﺴﺮ ﺳﺎزد.
ﮐﻠﯿ ﺪزﻧ ﯽ ﺧﻄ ﻮط اﻧﺘﻘ ﺎل ﺑ ﺮای رﻓ ﻊ ﻣﺴﺌ ﻠﮥ ﮐﺎﻫ ﺶ ﺗﻠﻔ ﺎت ﺳﯿ ﺴﺘﻢ
و اﺿ ﺎﻓ ﻪ ﺑ ﺎر ﺧ ﻄ ﻮط ﻣ ﻮرد ﺑ ﺮرﺳ ﯽ ﻗ ﺮار ﮔ ﺮﻓ ﺘ ﻪ اﺳ ﺖ ] [۱و ] .[۲در ][۳

۳ Just-in-time Switching
۴ Uncertainty
۵ Load Forecasting
۶ Demand Response Service

۱ Optimal Transmission Switching
۲ Idependent System Operators
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ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دو راﻫ ﮑ ﺎر ﻣ ﻨ ﺎﺳ ﺐ ﺑ ﺮای ﺣ ﻞ ﻣ ﺴ ﺎﺋ ﻞ ﺑ ﻬ ﯿ ﻨ ﻪﺳ ﺎزی ﻫ ﻤ ﺮاه ﺑ ﺎ
ﻣ ﺤ ﺪودﯾ ﺖ ﻋ ﺪم ﻗ ﻄ ﻌ ﯿ ﺖ وﺟ ﻮد دارد؛ روش ﺑ ﺮﻧ ﺎﻣ ﻪرﯾ ﺰی ﺗ ﺼ ﺎدﻓ ﯽ  ۷و
ﺑ ﻬ ﯿ ﻨ ﻪﺳ ﺎزی ﻣ ﻘ ﺎوم  .۸در ﺑ ﺮﻧ ﺎﻣ ﻪرﯾ ﺰی ﺗ ﺼ ﺎدﻓ ﯽ ﻋ ﺪم ﻗ ﻄ ﻌ ﯿ ﺖﻫ ﺎی ﻣ ﻮﺟ ﻮد
در ﻣ ﺴ ﺌ ﻠ ﻪ ﺑ ﻪ ﺻ ﻮرت اﺣ ﺘ ﻤ ﺎﻻﺗ ﯽ ﺗ ﻮﺻ ﯿ ﻒ ﻣ ﯽﺷ ﻮﻧ ﺪ ﮐ ﻪ ﺑ ﻪ ﺳ ﻨ ﺎرﯾ ﻮﻫ ﺎی
ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری واﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ] [۹و ] .[۱۰ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﻘﺎوم زﻣﯿﻨﻪ
ﺟ ﺪﯾ ﺪی اﺳ ﺖ ﮐ ﻪ در ﺣ ﺎل ﺣ ﺎﺿ ﺮ ﮐ ﺎرﺑ ﺮد زﯾ ﺎدی در ﺳ ﯿ ﺴ ﺘ ﻢ ﻗ ﺪرت ﭘ ﯿ ﺪا
ﮐ ﺮده اﺳ ﺖ .در اﯾ ﻦ روش ﻣ ﺪل ﮐ ﺮدن ﭘ ﺎراﻣ ﺘ ﺮﻫ ﺎی دارای ﻋ ﺪم ﻗ ﻄ ﻌ ﯿ ﺖ ﺑ ﻪ
ﺻ ﻮرت ﺗ ﺼ ﺎدﻓ ﯽ ﻧ ﻤ ﯽﺑ ﺎﺷ ﺪ ﺑ ﻠ ﮑ ﻪ اﯾ ﻦ ﭘ ﺎراﻣ ﺘ ﺮﻫ ﺎ ﺑ ﻪ ﺻ ﻮرت ﻣ ﺠ ﻤ ﻮﻋ ﻪﻫ ﺎی
ﻣﻌﯿﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﻘﺎوم ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﻮدن ﺟﻮاب
را در ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻏﯿﺮﻣﻌﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ].[۱۱

)(۸
)(۹

Pℓk

)(۱۰
)(۱۱

 .۲ﻣﺪلﺳﺎزی رﯾﺎﺿﯽ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
در اﯾ ﻦ ﺑ ﺨ ﺶ ﻣ ﺪلﺳ ﺎزی رﯾ ﺎﺿ ﯽ ﻣ ﺴ ﺌ ﻠﮥ ﮐ ﻠ ﯿ ﺪزﻧ ﯽ ﺑ ﻬ ﯿ ﻨﮥ ﻣ ﻘ ﺎوم
ﺧ ﻄ ﻮط اﻧ ﺘ ﻘ ﺎل ﻣ ﻌ ﺮﻓ ﯽ ﻣ ﯽﮔ ﺮدد .اﺑ ﺘ ﺪا ﻣ ﺪل ﻗ ﻄ ﻌ ﯽ  ۹ﻣ ﺴ ﺌ ﻠ ﻪ ﺑ ﺎ ﻓ ﺮض
ﭘ ﺨ ﺶ ﺑ ﺎر ﺟ ﺮﯾ ﺎن ﻣ ﺴ ﺘ ﻘ ﯿ ﻢ ﻣ ﻮرد ﺑ ﺮرﺳ ﯽ ﻗ ﺮار ﻣ ﯽﮔ ﯿ ﺮد .ﺗ ﺎﺑ ﻊ ﻫ ﺪف و
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
)(۱

) VOLLn · Rnk

∑

g

n

(min

n

ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ:
)(۲

min
: αng
≥۰

k
Png
≥ Pgmin

)(۳

max
: αng
≥۰

k
−Png
≥ −Pgmax

)(۴

≥۰

)(۵

βℓmin

:

: βℓmax ≥ ۰

Zℓk

·

−Pℓmax

≥

:

∑

Pℓk +

ℓ|TB(ℓ)=n

≥

−

ℓ|FB(ℓ)=n

= Dn : γ n ∈ R

Rnk

+

−

k
Png

∑

+

}Zℓ ∈ {۰, ۱

(۱ − Zℓ ) ≤ J

∑
ℓ

در اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻻت  Cngﻫﺰﯾﻨﮥ ﺗﻮﻟﯿﺪ ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ Png ،ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪی ژﻧﺮاﺗﻮر،
 V OLLnﻫ ﺰﯾ ﻨﮥ ﻗ ﻄ ﻊ ﺑ ﺎر در ﻫ ﺮ ﺷ ﯿ ﻦ Rn ،ﺑ ﺎر ﺗ ﺎﻣ ﯿ ﻦ ﻧ ﺸ ﺪه در ﻫ ﺮ
ﺷﯿﻦ Pℓ ،ﺗﻮان ﻋﺒﻮری از ﺧﻂ  ℓو  Bℓﺳﻮﺳﭙﺘﺎﻧﺲ ﺧﻂ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻘﺪار
 V OLLnﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺳﻌﯽ
در ﺻ ﻔ ﺮ ﮐ ﺮدن ﺗ ﻤ ﺎﻣ ﯽ ﻣ ﻘ ﺎدﯾ ﺮ  Rnداﺷ ﺘ ﻪ ﺑ ﺎﺷ ﺪ Dn .ﻣ ﻘ ﺪار ﺑ ﺎر ﻣ ﺼ ﺮﻓ ﯽ
ﻗ ﻄ ﻌ ﯽ در ﻫ ﺮ ﺷ ﯿ ﻦ ﻣ ﯽﺑ ﺎﺷ ﺪ ﮐ ﻪ در ﻣ ﺪل ﻗ ﻄ ﻌ ﯽ اﯾ ﻦ ﻣ ﻘ ﺎدﯾ ﺮ ﺑ ﻪ ﺻ ﻮرت
دﻗ ﯿ ﻖ ﻣ ﺸ ﺨ ﺺ ﻣ ﯽﺑ ﺎﺷ ﻨ ﺪ .ﮐ ﻤ ﯿ ﻨ ﻪ ﮐ ﺮدن ﻫ ﺰﯾ ﻨﮥ ﺗ ﻮﻟ ﯿ ﺪ ژﻧ ﺮاﺗ ﻮرﻫ ﺎ و ﺟ ﺮﯾ ﻤﮥ
ﻗ ﻄ ﻊ ﺑ ﺎر ﺑ ﻪ ﻋ ﻨ ﻮان ﺗ ﺎﺑ ﻊ ﻫ ﺪف در ﻧ ﻈ ﺮ ﮔ ﺮﻓ ﺘ ﻪ ﻣ ﯽﺷ ﻮد .ﻗ ﯿ ﻮد ) (۵)-(۲ﺑ ﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ و ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣ ﺤ ﺪودﯾ ﺖﻫ ﺎی ) (۶و ) (۷ﺗ ﻮان ﻋ ﺒ ﻮری از ﻫ ﺮ ﺧ ﻂ را ﺑ ﺎ اﺳ ﺘ ﻔ ﺎده از
ﭘ ﺨ ﺶ ﺑ ﺎر ﺟ ﺮﯾ ﺎن ﻣ ﺴ ﺘ ﻘ ﯿ ﻢ ﻧ ﺸ ﺎن ﻣ ﯽدﻫ ﺪ θTB(ℓ) .و ) θFB(ℓﺑ ﻪ ﺗ ﺮﺗ ﯿ ﺐ
زاوﯾ ﻪ وﻟ ﺘ ﺎژ ﺷ ﯿ ﻦ ورودی و ﺧ ﺮوﺟ ﯽ ﻣ ﺮﺑ ﻮط ﺑ ﻪ ﺧ ﻂ  ℓرا ﻧ ﺸ ﺎن ﻣ ﯽدﻫ ﺪ.
max
min
(Mℓ ≥ (θFB
 Mℓﻋ ﺪدی ﺑ ﻪ اﻧ ﺪازه ﮐ ﺎﻓ ﯽ ﺑ ﺰرگ ﻣ ﯽﺑ ﺎﺷ ﺪ)) )(ℓ) − θTB(ℓ
و  Zℓﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎﯾﻨﺮی ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻄﻮط در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
اﮔﺮ  ،Zℓ = ۱ﺧﻂ  ℓدر ﻣﺪار ﻗﺮار دارد و اﮔﺮ  ،Zℓ = ۰ﺧﻂ  ℓاز ﻣﺪار
ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻮان ﻋﺒﻮری از آن ﺑﺪون اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ روی زاوﯾﻪ
وﻟﺘﺎژ ﺷﯿﻦﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻧﺎﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎی ) (۸و ) (۹ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺑﺎﻻی زاوﯾﻪ وﻟﺘﺎژ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﯿﻦ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻌﺎدﻟﻪ
) (۱۰ﺗ ﻌ ﺎدل ﺗ ﻮﻟ ﯿ ﺪ و ﻣ ﺼ ﺮف در ﻫ ﺮ ﺷ ﯿ ﻦ را ﻧ ﺸ ﺎن ﻣ ﯽدﻫ ﺪ و ﻣ ﺤ ﺪودﯾ ﺖ
) (۱۱ﺗﻌﺪاد ﺧﻄﻮط ﻣﺠﺎز ﮐﻠﯿﺪزﻧﯽ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ  Jﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دﻗ ﺖ ﺷ ﻮد ﮐ ﻪ در ﺗ ﻤ ﺎم ﻣ ﺤ ﺪودﯾ ﺖﻫ ﺎی ﻣ ﺪل ﻗ ﻄ ﻌ ﯽ ﻣ ﻘ ﺪار  kﺑ ﺮاﺑ ﺮ ﺻ ﻔ ﺮ
و در ﻣ ﺪل ﻣ ﻘ ﺎوم  k>۰ﻣ ﯽﺑ ﺎﺷ ﺪ و ﻧ ﺸ ﺎن دﻫ ﻨ ﺪه kاﻣ ﯿ ﻦ ﺗ ﮑ ﺮار از روﻧ ﺪ
max
min
،βℓmax ،βℓmin ،αng
،αng
ﺣ ﻞ ﻣ ﺴ ﺌ ﻠ ﻪ ﻣ ﯽﺑ ﺎﺷ ﺪ .در اﯾ ﻦ ﻣ ﻌ ﺎدﻻت
 δnmin ،δnmin ،ϵmaxو  γnﺑ ﻪ ﺗ ﺮﺗ ﯿ ﺐ ﻣ ﺘ ﻐ ﯿ ﺮﻫ ﺎی دوﮔ ﺎن  ۱۰ﻣ ﺮﺑ ﻮط
،ϵmin
ℓ
ℓ
ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ) (۱۰)-(۲ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

در ﺑ ﺨ ﺶ  ۲ﻣ ﺪلﺳ ﺎزی رﯾ ﺎﺿ ﯽ روش ﭘ ﯿ ﺸ ﻨ ﻬ ﺎدی ،در ﺑ ﺨ ﺶ ۳
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی و در اﻧﺘﻬﺎ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﻣﻘﺎﻟﻪ آورده ﻣﯽﺷﻮد.

k
Cng · Png
+

≥۰
∑

δnmax

−θnmax

θnk

g

ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﻘﺎوم در ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺗﻮﻟﯿﺪ واﺣﺪﻫﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﯿﻮد اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ] .[۱۲ﻣﺮﺟﻊ ] [۱۳از
ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﻘﺎوم در ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﯿﺪا
ﮐﺮدن ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺻﻼﺣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری ﺑﻬﺮه ﺑﺮده اﺳﺖ .در
اﯾ ﻦ ﻣ ﻘ ﺎﻟ ﻪ ﯾ ﮏ ﻣ ﺪل ﺟ ﺪﯾ ﺪ ﺑ ﺎ ﺑ ﻬ ﺮهﮔ ﯿ ﺮی از ﺗ ﮑ ﻨ ﯿ ﮏ ﺑ ﻬ ﯿ ﻨ ﻪﺳ ﺎزی ﻣ ﻘ ﺎوم
ﺑ ﺮای ﺣ ﻞ ﻣ ﺴ ﺌ ﻠﮥ ﮐ ﻠ ﯿ ﺪزﻧ ﯽ ﺑ ﻬ ﯿ ﻨ ﻪ ﺧ ﻄ ﻮط اﻧ ﺘ ﻘ ﺎل ﺑ ﺎ در ﻧ ﻈ ﺮ ﮔ ﺮﻓ ﺘ ﻦ ﻋ ﺪم
ﻗﻄﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﯿﺴﺘﻢ اراﺋﻪ ﻣﯽﮔﺮدد .در اﯾﻦ ﻣﺪل ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖﻫﺎ
در ﺑ ﺎر ﺳ ﯿ ﺴ ﺘ ﻢ ﻣ ﺪل ﺷ ﺪه و ﻣ ﺎﻧ ﻮرﻫ ﺎی ﮐ ﻠ ﯿ ﺪزﻧ ﯽ ﺑ ﻪ دﺳ ﺖ آﻣ ﺪه ،ﺑ ﺮای
ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎر اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

∑∑

θnk ≥ −θnmax : δnmin ≥ ۰

Pℓk

− Pℓk ≥ −Pℓmax · Zℓk

ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﻧﻘﺸﯽ اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ در

۷ Stochastic Programming
۸ Robust Optimization
۹ Deterministic Model

۱۰ Dual Variables

۳۰۸

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

 .۱.۲زﯾﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﯽ

ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﺳﯿﺴﺘﻢ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺑﺤﺚ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﻬﯿﻨﻪ
از ﺳ ﯿ ﺴ ﺘ ﻢ ﻗ ﺪرت ﺑ ﻮﺳ ﯿ ﻠﮥ ﺗ ﻐ ﯿ ﯿ ﺮ ﺗ ﻮﭘ ﻮﻟ ﻮژی ﺷ ﺒ ﮑ ﻪ اﺛ ﺒ ﺎت ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ ﮐ ﻪ
ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺑﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﮥ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ
] .[۴ﺑ ﺎ اﺳ ﺘ ﻔ ﺎده از ﺑ ﻬ ﯿ ﻨ ﻪﺳ ﺎزی ﻣ ﻘ ﺎوم ﻣ ﺪل ﺟ ﺪﯾ ﺪی را ﺑ ﻪ ﻣﻨ ﻈ ﻮر در ﻧ ﻈ ﺮ
ﮔ ﺮﻓ ﺘ ﻦ ﻋ ﺪم ﻗ ﻄ ﻌ ﯿ ﺖﻫ ﺎ اراﺋ ﻪ ﻣ ﯽﺷ ﻮد .در اﯾ ﻦ ﻣ ﺪل ﻋ ﺪم ﻗ ﻄ ﻌ ﯿ ﺖﻫ ﺎی
ﻣ ﻮﺟ ﻮد در ﺳ ﯿ ﺴ ﺘ ﻢ ﻗ ﺪرت در ﺑ ﺎر ﺳ ﯿ ﺴ ﺘ ﻢ ﻣ ﺪل ﻣ ﯽﺷ ﻮﻧ ﺪ ﺑ ﻪ ﮔ ﻮﻧ ﻪای ﮐ ﻪ
ﻣ ﻘ ﺪار ﺑ ﺎر ﻣ ﺼ ﺮﻓ ﯽ در ﻫ ﺮ ﺷ ﯿ ﻦ داﺧ ﻞ ﺑ ﺎزهای ﻣ ﺤ ﺪود و ﻗ ﺎﺑ ﻞ ﺗ ﻐ ﯿ ﯿ ﺮ ﻗ ﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻣﺪل ﻣﯽﺷﻮد:
∀n,

{
bn ≤ D
e n ≤ D̄n + D
bn
D̄n − D

ﻫ ﺪف از ﺣ ﻞ اﯾ ﻦ زﯾ ﺮ ﻣ ﺴ ﺌ ﻠ ﻪ ﭘ ﯿ ﺪا ﮐ ﺮدن ﺗ ﻮﭘ ﻮﻟ ﻮژی ﻣ ﻘ ﺎوم ﺑ ﺎ
ﻫ ﺪف ﮐ ﻤ ﯿ ﻨ ﻪ ﮐ ﺮدن ﻫ ﺰﯾ ﻨﮥ ﺑ ﻬ ﺮهﺑ ﺮداری از ﺳ ﯿ ﺴ ﺘ ﻢ ﻣ ﯽﺑ ﺎﺷ ﺪ .ﺗ ﺎﺑ ﻊ ﻫ ﺪف و
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی اﯾﻦ زﯾﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:
)(۱۵
ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ:
VOLLn · Rnk

)(۱۶

=Ω

Rnk

= D̄n +

+

Cng · Png

)(۱۳

VOLLn · Rn

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ:
Pℓ

g

)

n

∑

ℓ|TB(ℓ)=n

Pℓ +

∑
ℓ|FB(ℓ)=n

∑

Png ,Pℓ ,Rn ,Zℓ ,
θn ∈ΩOTS

n

{
OTS
Ω
= (۲) − (۹), (۱۱), −

}

en
Png + Rn = D

n

≥ ΨMP

+

Pℓk

+

∑

Pℓk

ℓ|FB(ℓ)=n

ℓ|TB(ℓ)=n

−k
b n · u+k
b
D
n − Dn · un

دﻗﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﻌﺎدﻟﻪ ) k > ۰ ،(۱۷و ﻧﺸﺎن
دﻫ ﻨ ﺪه kاﻣ ﯿ ﻦ ﺗ ﮑ ﺮار از روﻧ ﺪ ﺣ ﻞ ﻣ ﺴ ﺌ ﻠ ﻪ ﻣ ﯽﺑ ﺎﺷ ﺪ .در ﻫ ﺮ ﺗ ﮑ ﺮار ﭘ ﺲ از
ﺣﻞ زﯾﺮ ﻣﺴﺌﻠﮥ اﺻﻠﯽ ﻣﻘﺪار  Zℓkﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻄﻮط ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد و
+k
 u−kدر
ﺑﻪ زﯾﺮ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻓﺮﻋﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺑﺎﯾﻨﺮی  unو n
ﻫﺮ ﺗﮑﺮار ﭘﺲ از ﺣﻞ زﯾﺮ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻓﺮﻋﯽ ،در اﺧﺘﯿﺎر زﯾﺮ ﻣﺴﺌﻠﮥ اﺻﻠﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎر اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ در ﻫﺮ ﺷﯿﻦ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در روش ﻣﺮﺳﻮم ﺟﺪاﺳﺎزی ﺑﻨﺪرز ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻫﺮ ﺗﮑﺮار ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎی ﻗﻄﻊ ﺑﻨﺪرز ﺑﻪ زﯾﺮ ﻣﺴﺌﻠﮥ اﺻﻠﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛
اﻣﺎ دﻗﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺗﮑﻨﯿﮏ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در ﻫﺮ ﺗﮑﺮار ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﭘﺲ از ﺣﻞ زﯾﺮ ﻣﺴﺌﻠﮥ اﺻﻠﯽ  ΨMPﺣﺪ
ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ را ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻠﮥ ﮐﻠﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

min

∑

+

k
Png

∑

∑

)(۱۸

(

Dn ∈Ω

n

g

g

در اﯾ ﻦ ﻣ ﺠ ﻤ ﻮﻋ ﻪ e n
 Dﺑ ﺎر ﻣﺼﺮﻓ ﯽ ﻣﺘﻐﯿ ﺮ درﻫ ﺮ ﺷﯿﻦ D̄n ،ﺑ ﺎر ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ ﯽ
ﺷﺪه ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﻫﺮ ﺷﯿﻦ و b n
 Dرﻧﺞ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎر ﺣﻮل ﻣﻘﺪار ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﺷﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻘﺪار  DRدر اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ درﺟﻪ ﻣﻘﺎوم ﺑﻮدن  ۱۱ﺳﯿﺴﺘﻢ را
ﻧ ﺸ ﺎن ﻣ ﯽدﻫ ﺪ .در ﻧ ﺘ ﯿ ﺠ ﻪ ﻣ ﺪل ﻣ ﻘ ﺎوم و ﺑ ﻬ ﯿ ﻨ ﻪ ﮐ ﻠ ﯿ ﺪزﻧ ﯽ ﺧ ﻄ ﻮط اﻧ ﺘ ﻘ ﺎل ﺑ ﻪ
ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﯽﺷﻮد:
∑∑

k
Cng · Png
+

∑∑

)(۲) − (۹), (۱۱

n

max

∑

)(۱۷

}
∑ D
e n − D̄n
≤ DR
bn
D

)(۱۲

min ΨMP

+

g

 .۲.۲زﯾﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﺮﻋﯽ

)(۱۴
ﻣ ﻌ ﺎدﻟ ﻪ ) (۱۳ﺑ ﻪ ازای ﺑ ﺪﺗ ﺮﯾ ﻦ ﺷ ﺮاﯾ ﻂ ﻋ ﺪم ﻗ ﻄ ﻌ ﯿ ﺖ ﻣ ﻮﺟ ﻮد در ﺳ ﯿ ﺴ ﺘ ﻢ،
ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺗﻮﻟﯿﺪ ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ و ﺟﺮﯾﻤﮥ ﻗﻄﻊ ﺑﺎر را ﮐﻤﯿﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻌﺎدل ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﻣﺼﺮف ﺑﻪ دﻟﯿﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ و اﻣﮑﺎن ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮدن ﺑﺎر در
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ) (۱۴ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﺑﺮای ﺟﻌﺒﻪ
اﺑ ﺰارﻫ ﺎی ﺑ ﻬ ﯿ ﻨ ﻪﺳ ﺎزی اﻣ ﺮوزی اﻣ ﮑ ﺎن ﭘ ﺬﯾ ﺮ ﻧ ﻤ ﯽﺑ ﺎﺷ ﺪ و در اﯾ ﻦ ﻣ ﻘ ﺎﻟ ﻪ از
ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﺠﺰﯾﮥ ﺑﻨﺪرز  ۱۲ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺴﺌﻠﮥ ﮐﻠﯽ ﺑﻪ
دو زﯾ ﺮ ﻣ ﺴ ﺌ ﻠﮥ اﺻ ﻠ ﯽ و ﻓ ﺮﻋ ﯽ ﺗ ﻘ ﺴ ﯿ ﻢ ﻣ ﯽﺷ ﻮد و اﯾ ﻦ دو زﯾ ﺮ ﻣ ﺴ ﺌ ﻠ ﻪ از
ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎی ﻗﻄﻊ ﺑﻨﺪرز  ۱۳در ﻫﺮ ﺗﮑﺮار ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
در زﯾ ﺮ ﻣ ﺴ ﺌ ﻠﮥ اﺻ ﻠ ﯽ ﺗ ﻮﭘ ﻮﻟ ﻮژی ﻣ ﻘ ﺎوم و در زﯾ ﺮ ﻣ ﺴ ﺌ ﻠﮥ ﻓ ﺮﻋ ﯽ ﺑ ﺪﺗ ﺮﯾ ﻦ
وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد.

ﭘﺲ از ﺣﻞ زﯾﺮ ﻣﺴﺌﻠﮥ اﺻﻠﯽ ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪزﻧﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و
ﯾ ﺎ ﺑ ﻪ ﻋ ﺒ ﺎرﺗ ﯽ دﯾ ﮕ ﺮ ﺣ ﺎﻟ ﺖ ﻫ ﺮ ﺧ ﻂ اﻧ ﺘ ﻘ ﺎل )  (Zℓﺑ ﻪ زﯾ ﺮ ﻣ ﺴ ﺌ ﻠﮥ ﻓ ﺮﻋ ﯽ
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮد .در زﯾﺮ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻓﺮﻋﯽ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎرﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺎ
ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی زﯾﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد.
Cng · Png

+

)(۱۹

VOLLn · Rn
Pℓ

)(۲۰

۱۱ Robustness Degree
۱۲ Benders Decomposition Technique
۱۳ Benders Cut Equations

∑∑
g

)

∑
ℓ|TB(ℓ)=n

Pℓ +
}

(

min

Png ,Pℓ ,Rn ,
n
θn ∈ΩOTS-SP

∑
n

∑
ℓ|FB(ℓ)=n

Dn ∈Ω

+

{
(۲) − (۹), −

en
Png + Rn = D

∑
g

۳۰۹

max

+

= ΩOTS-SP

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

ﺣﺪی ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
+
 u−ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻣﺪل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺑﺎﯾﻨﺮی  unو n

دﻗ ﺖ ﺷ ﻮد ﮐ ﻪ در اﯾ ﻦ زﯾ ﺮ ﻣ ﺴ ﺌ ﻠ ﻪ ﺗ ﻮﭘ ﻮﻟ ﻮژی ﺳ ﯿ ﺴ ﺘ ﻢ ﺛ ﺎﺑ ﺖ ﻣ ﯽﺑ ﺎﺷ ﺪ  .ﺑ ﺎ
اﺳ ﺘ ﻔ ﺎده از ﺗ ﺌ ﻮری دوﮔ ﺎﻧ ﮕ ﯽ  ۱۴ﻣ ﯽﺗ ﻮان ﻣ ﺴ ﺌ ﻠﮥ ﺑ ﯿ ﺸ ﯿ ﻨ ﻪ-ﮐ ﻤ ﯿ ﻨ ﻪ ﻓ ﻮق را ﺑ ﻪ
ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ زﯾﺮ ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺮد:

)(۲۸

F۱

|} ∑ ∑z
{
min
= max ΨSP
Pgmin · αng
g

)(۲۹

n

F۲

|} ∑ ∑z
{
max
Pgmax · αng
g

F۳

|}
{
max
k
min
max
Pℓ
) · Zℓ · (βℓ + βℓ

)(۲۱

F۴

|}
{
k
min
max
) Mℓ · (۱ − Zℓ ) · (ϵℓ + ϵℓ

−

−

F۶

F۵

|}
∑ {
{ |} z
max
max
min
e n · γn
θn · (δn + δn ) +
D
n

−

ℓ

∑z

)(۳۰

−

)(۲۳
ϵmax
−
ℓ

)(۲۴
)(۲۵
)(۲۶
)(۲۷

∑

ℓ

min
max
αng
− αng
+ γn ≤ Cng
ϵmin
ϵmax
βℓmin − βℓmax + ℓ − ℓ
−
Bℓ
Bℓ
γFB(ℓ)=n + γTB(ℓ)=n = ۰
∑
∑
−
ϵmin
+
ϵmin
+
ℓ
ℓ

ℓ|FB(ℓ)=n

+ δnmin − δnmax = ۰

ℓ|TB(ℓ)=n

ϵmax
ℓ

)(۳۱

ℓ|FB(ℓ)=n

∑

ℓ|TB(ℓ)=n

≤ DR

u−
n

+

u+
n

∑
n

ﻣﺤﺪودﯾﺖ ) (۳۰درﺟﮥ ﻣﻘﺎوم ﺑﻮدن ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ در واﻗﻊ
 DRﺗﻌﺪاد ﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ دارای ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ در ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﻣﺸﺨﺺ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار  DRﺑﺰرﮔﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿ ِﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی را
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺟﻮاب ﻣﻘﺎومﺗﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﻌﺎدﻟﮥ
) (۲۸در ﺟﻤﻠﮥ  F۶از ﻣﻌﺎدﻟﮥ ) (۲۱ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ:

ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ:
)(۲۲

u−
n

ﺳ ﻪ ﺣ ﺎﻟ ﺖ ﻣ ﺨ ﺘ ﻠ ﻒ
و
ﺑ ﺎ ﺗ ﻮﺟ ﻪ ﺑ ﻪ ﻣ ﺤ ﺪودﯾ ﺖ ) ،(۲۹دو ﻣ ﺘ ﻐ ﯿ ﺮ
+
−
را ﺑ ﺮای ﻣ ﺤ ﺪودﯾ ﺖ ) (۲۸اﯾ ﺠ ﺎد ﻣ ﯽﮐ ﻨ ﻨ ﺪ .اﮔ ﺮ  un = un = ۰ﺑ ﺎر
 u+و
ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﻫﺮ ﺷﯿﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﭘﯿﺶﯾﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،اﮔﺮ n = ۱
 u−ﺑ ﺎر ﻣ ﺼ ﺮﻓ ﯽ در ﻫ ﺮ ﺷ ﯿ ﻦ ﺑ ﺮاﺑ ﺮ ﺣ ﺪ ﺑ ﺎﻻﯾ ﯽ را اﺧ ﺘ ﯿ ﺎر ﮐ ﺮده و
n = ۰
+
 u−ﺑ ﺎر ﻣ ﺼ ﺮﻓ ﯽ در ﻫ ﺮ ﺷ ﯿ ﻦ ﺑ ﺮاﺑ ﺮ ﺑ ﺎ ﺣ ﺪ ﭘ ﺎﯾ ﯿ ﻨ ﯽ
اﮔ ﺮ  un = ۰و n = ۱
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪل ﺑﺎر ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻌﺎدﻟﮥ ) (۲۷را
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺮد:

ℓ

∑z

−
+
−
u+
}n + un ≤ ۱ un ∈ {۰, ۱}, un ∈ {۰, ۱

u+
n

n

∑z

−
e n = D̄n + D
b n · u+
b
D
n − Dn · u n

)
−
b n · u+
b
D̄n + D
n − Dn · un · γn

(∑
n

= F۶

+
 u−در  γnﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ
ﺿ ﺮب ﻣ ﺘ ﻐ ﯿ ﺮﻫ ﺎی ﺑ ﺎﯾ ﻨ ﺮی  unو n
ﺷ ﺪن زﯾ ﺮ ﻣ ﺴ ﺌ ﻠﮥ ﻓ ﺮﻋ ﯽ ﻣ ﯽﺷ ﻮد .ﺑ ﺎ اﺳ ﺘ ﻔ ﺎده از ﺗ ﮑ ﻨ ﯿ ﮏ ﺧ ﻄ ﯽ ﺳ ﺎزی
ﻣﻘﺪار ﺑﺰرگ  ۱۶ Mﻣﯽﺗﻮان ﻣﺴﺌﻠﻪ را از ﺣﺎﻟﺖ ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ ﺧﺎرج ﮐﺮد .اﯾﻦ
ﺧ ﻄ ﯽﺳ ﺎزی ﺑ ﺎ اﺿ ﺎﻓ ﻪ ﺷ ﺪن دو ﻣ ﺘ ﻐ ﯿ ﺮ ﭘ ﯿ ﻮﺳ ﺘﮥ  γn+و  γn−ﺑ ﻪ ﺻ ﻮرت زﯾ ﺮ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد:

γn ≤ VOLLn

bn ≤ D
e n ≤ D̄n + D
bn
D̄n − D
∑ D
e n − D̄n
|
| ≤ DR
bn
D
n

)(۳۲

max
min
،δnmin ،ϵmax
،ϵmin
،βℓmax ،βℓmin ،αng
،αng
در ﺣ ﺎﻟ ﯽ ﮐ ﻪ
ℓ
ℓ
 δnminو  γnﺑ ﻪ ﺗ ﺮﺗ ﯿ ﺐ ﻣ ﺘ ﻐ ﯿ ﺮﻫ ﺎی دوﮔ ﺎن ﻣ ﺮﺑ ﻮط ﺑ ﻪ ﻣ ﺤ ﺪودﯾ ﺖﻫ ﺎی
) (۹)-(۲و ﻣ ﻌ ﺎدﻟﮥ ﺗ ﻌ ﺎدل ﺗ ﻮﻟ ﯿ ﺪ و ﻣ ﺼ ﺮف در ﻫ ﺮ ﺑ ﺎس ﻣ ﯽﺑ ﺎﺷ ﻨ ﺪ.
ﻣ ﺤ ﺪودﯾ ﺖﻫ ﺎی ) (۲۶و ) (۲۷ﻣ ﺠ ﻤ ﻮﻋﮥ ﻋ ﺪم ﻗ ﻄ ﻌ ﯿ ﺖ ﻣ ﺪل ﺷ ﺪه در ﺑ ﺎر
ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺿﺮب ﺷ ﺪن دو ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﭘ ﯿ ﻮﺳ ﺘﮥ  D̄n ۱۵و  γnدر ﺟ ﻤ ﻠﮥ  F۶از ﻣ ﻌ ﺎدﻟﮥ ) (۲۱زﯾ ﺮ ﻣ ﺴ ﺌ ﻠﮥ ﻓ ﺮﻋ ﯽ از
ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻄﯽ ﺑﻮدن ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﺌﻮری ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺟﻮاب
ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳ ﺎزی ) (۲۷)-(۲۱در ﻧﻘﺎط ﺣﺪی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﺪم
ﻗ ﻄ ﻌ ﯿ ﺖﻫ ﺎی ﻣ ﺪل ﺷ ﺪه در ﺑ ﺎر ﺳ ﯿ ﺴ ﺘ ﻢ اﺗ ﻔ ﺎق ﻣ ﯽاﻓ ﺘ ﺪ .از اﯾ ﻦ رو ﻣ ﻘ ﺎدﯾ ﺮ

γn−

· bn
−D

γn+

· bn
D̄n · γn + D

n

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ:
u+
;n

)(۳۳

∑

· ≥ −Mn

γn+

;

u+
n

= F۶

· ≤ Mn

γn+

γn+ ≤ γn + Mn · (۱ − u+
; )n
γn+ ≥ γn − Mn · (۱ − u+
)n
−
−
−
γn ≤ Mn · un ; γn ≥ −Mn · u−
;n

)(۳۴

γn− ≤ γn + Mn · (۱ − u−
; )n
γn− ≥ γn − Mn · (۱ − u−
)n

−
u+
ﺑ ﺎ در ﻧ ﻈ ﺮ ﮔ ﺮﻓ ﺘ ﻦ  Mn ≥ γnو ﺟ ﺎﯾ ﮕ ﺰﯾ ﻨ ﯽ ﻣ ﻘ ﺎدﯾ ﺮ ﺑ ﺎﯾ ﻨ ﺮی  unو n

ﻣ ﺤ ﺪودﯾ ﺖﻫ ﺎی ) (۳۴)-(۳۲ﺑ ﻪ ﻃ ﻮر دﻗ ﯿ ﻖ ﻣ ﺤ ﺪودﯾ ﺖ ) (۳۱را ﻧ ﺘ ﯿ ﺠ ﻪ

۱۴ Duality Theory
۱۵ Continuous Variable

۱۶ Big-M Linearization Technique

۳۱۰
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ﺟﺪول  :۲ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪزﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ ازای ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ DR
وJ =۵

ﺟﺪول  :۱ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪزﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ ازای ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ  Jو
DR = ۴۰
ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪزﻧﯽ
ﺧﻂ ۸۹-۹۱
ﺧﻄﻮط  ۸۹-۹۱و ۹۵-۹۶
ﺧﻄﻮط  ۷۹-۸۰و ۹۵-۹۶، ۸۹-۹۱
ﺧﻄﻮط  ۳۸-۶۵و ۹۵-۹۶، ۸۹-۹۱، ۷۹-۸۰
ﺧﻄﻮط  ۹۵-۹۶و ۸۹-۹۱، ۷۹-۸۰، ۴۹-۶۶، ۹۸-۶۵

ﺗﻌﺪاد ﺧﻄﻮط ﻣﺠﺎز ﮐﻠﯿﺪزﻧﯽ
۱
۲
۳
۴
۵

ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪزﻧﯽ
ﺧﻄﻮط  ۶۴-۶۵و ۹۴-۹۶، ۸۹-۹۱، ۷۷-۸۰، ۷۶-۷۷
ﺧﻄﻮط  ۳۸-۶۵و ۹۵-۹۶، ۸۹-۹۱، ۷۷-۸۰، ۷۶-۷۷
ﺧﻄﻮط  ۹۵-۹۶و ۸۹-۹۱، ۷۹-۸۰، ۴۹-۶۶، ۹۸-۶۵

ﻣﺤﺪوده درﺟﻪ ﻣﻘﺎوم ﺑﻮدن
DR = ۰
۱ ≤ DR ≤ ۲۰
۳۰ ≤ DR ≤ ۹۹
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ﺑ ﺎ ﺣ ﻞ ﺷ ﺪن زﯾ ﺮ ﻣ ﺴ ﺌ ﻠﮥ ﻓ ﺮﻋ ﯽ و ﻣ ﺸ ﺨ ﺺ ﺷ ﺪن ﺑ ﺪﺗ ﺮﯾ ﻦ ﺣ ﺎﻟ ﺖ ﻋ ﺪم
+
 u−ﺑ ﻪ زﯾ ﺮ ﻣ ﺴ ﺌ ﻠﮥ اﺻ ﻠ ﯽ ﻓ ﺮﺳ ﺘ ﺎده
ﻗ ﻄ ﻌ ﯿ ﺖ در ﺳ ﯿ ﺴ ﺘ ﻢ ،ﻣ ﻘ ﺎدﯾ ﺮ  unو n
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﺷﺮوع روﻧﺪ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺑﺘﺪا ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ  Zℓ = ۱و
ﯾ ﺎ ﺑ ﻪ ﻋ ﺒ ﺎرﺗ ﯽ ﺗ ﻤ ﺎﻣ ﯽ ﺧ ﻄ ﻮط اﻧ ﺘ ﻘ ﺎل در ﺳ ﯿ ﺴ ﺘ ﻢ وﺟ ﻮد دارﻧ ﺪ .ﺟ ﻮاب زﯾ ﺮ
ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻓﺮﻋﯽ ﺣﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﻣﺴﺌﻠﮥ ﮐﻠﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .در ﻫﺮ ﺗﮑﺮار
ﭘ ﺲ از ﺣ ﻞ ﺷ ﺪن زﯾ ﺮ ﻣ ﺴ ﺌ ﻠﮥ ﻓ ﺮﻋ ﯽ ﺗ ﻌ ﺪاد ﻣ ﺘ ﻐ ﯿ ﺮﻫ ﺎ و ﻣ ﺤ ﺪودﯾ ﺖﻫ ﺎی
زﯾﺮﻣﺴﺌﻠﮥ اﺻﻠﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎدﻻت ﻗﻄﻊ ﺑﻨﺪرز اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .روﻧﺪ
ﺣ ﻞ ﻣ ﺴ ﺌ ﻠ ﻪ ﺗ ﺎ زﻣ ﺎﻧ ﯽ اداﻣ ﻪ ﻣ ﯽﯾ ﺎﺑ ﺪ ﮐ ﻪ ﺟ ﻮابﻫ ﺎی زﯾ ﺮ ﻣ ﺴ ﻠﮥ اﺻ ﻠ ﯽ و
ﻓﺮﻋﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮدﻧﺪ.
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ﺷﮑﻞ  :۱ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ
روی ﺷﺒﮑﻪ  ۱۱۸ﺷﯿﻨﻪ  IEEEﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی
ﺳ ﯿ ﺴ ﺘ ﻢ را ﺑ ﻪ ﻣ ﻨ ﻈ ﻮر ﮐ ﺎﻫ ﺶ ﻫ ﺰﯾ ﻨﮥ ﺑ ﻬ ﺮهﺑ ﺮداری ﺑ ﺎ در ﻧ ﻈ ﺮ ﮔ ﺮﻓ ﺘ ﻦ ﻋ ﺪم
ﻗﻄﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺟﺪول  ۱ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪزﻧﯽ ﺑﻪ
دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮای ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ  Jو  DR = ۴۰را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

 .۳ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی

ﺑ ﺮای ﯾ ﮏ  Jﻣ ﺸ ﺨ ﺺ ﺗ ﻮﭘ ﻮﻟ ﻮژی ﺑ ﻪ دﺳ ﺖ آﻣ ﺪه ﺑ ﻪ ازای ﻣ ﻘ ﺎدﯾ ﺮ
ﻣ ﺨ ﺘ ﻠ ﻒ  DRﻣ ﺘ ﻔ ﺎوت ﻣ ﯽﺑ ﺎﺷ ﺪ .اﯾ ﻦ ﻣ ﻮﺿ ﻮع در ﺟ ﺪول  ۲ﺑ ﺮای ﻣ ﻘ ﺎدﯾ ﺮ
ﻣﺨﺘﻠﻒ  DRو  J = ۵ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﮑﻞ  ۱ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری
از ﺳﯿﺴﺘﻢ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ درﺟﮥ ﻣﻘﺎوم ﺑﻮدن ﺳﯿﺴﺘﻢ )(DR = ۰, ..., ۹۹
و ﺑﻪ ازای ﺗﻌﺪاد ﺧﻄﻮط ﻣﺠﺎز ﮐﻠﯿﺪزﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ) (J = ۰, ۱, ۳, ۵ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ .در اﯾﻦ ﺷﮑﻞ  J = ۰ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﯿﺪزﻧﯽ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی
ﺷﺒﮑﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از روی ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻠﯿﺪزﻧﯽ ﺑﻬﯿﻨﮥ
ﻣ ﻘ ﺎوم ﺧ ﻄ ﻮط اﻧ ﺘ ﻘ ﺎل ﻫ ﺰﯾ ﻨﮥ ﺑ ﻬ ﺮهﺑ ﺮداری از ﺳ ﯿ ﺴ ﺘ ﻢ را ﮐ ﺎﻫ ﺶ ﻣ ﯽدﻫ ﺪ.
ﺑ ﻪ ازای ﯾ ﮏ ﻣ ﻘ ﺪار  Jﻣ ﺸ ﺨ ﺺ ﻫ ﺮ ﭼ ﻪ ﺳ ﯿ ﺴ ﺘ ﻢ در ﺑ ﺮاﺑ ﺮ ﻋ ﺪم ﻗ ﻄ ﻌ ﯿ ﺖ
ﻣ ﻘ ﺎومﺗ ﺮ ،ﻫ ﺰﯾ ﻨﮥ ﺑ ﻬ ﺮهﺑ ﺮداری از ﺳ ﯿ ﺴ ﺘ ﻢ اﻓ ﺰاﯾ ﺶ ﻣ ﯽﯾ ﺎﺑ ﺪ .در واﻗ ﻊ ﻣ ﻘ ﺎومﺗ ﺮ
ﺑﻮدن ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪزﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری را در ﭘﯽ دارد.

ﻣ ﺪل ﭘ ﯿ ﺸ ﻨ ﻬ ﺎدی ﺑ ﺮای ﮐ ﻠ ﯿ ﺪزﻧ ﯽ ﺑ ﻬ ﯿ ﻨﮥ ﻣ ﻘ ﺎوم ﺧ ﻄ ﻮط اﻧ ﺘ ﻘ ﺎل در
ﻣﺤﯿﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار  GAMSﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﯿﺴﺘﻢ  ۱۱۸ﺷﯿﻨﻪ IEEE
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺴﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﻄﻮط و ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ از ﻣﺮﺟﻊ ] [۱۴ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺎﻣﻞ  ۱۸۵ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل ۱۹ ،ژﻧﺮاﺗﻮر و  ۹۹ﺷﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾ ﻦ ﻣ ﺪل ﻫ ﯿ ﭽ ﮕ ﻮﻧ ﻪ ﺑ ﺮﻧ ﺎﻣ ﻪرﯾ ﺰی ﺑ ﺮای در ﻣ ﺪار ﻗ ﺮار ﮔ ﺮﻓ ﺘ ﻦ واﺣ ﺪﻫ ﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪی اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﺷﻮد و از ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  ۱۹ژﻧﺮاﺗﻮر ﻣﺸﺨﺺ وارد ﻣﺪار
ﻣ ﯽﺑ ﺎﺷ ﻨ ﺪ .در اﯾ ﻦ ﺳ ﯿ ﺴ ﺘ ﻢ ﺑ ﺎر اﻟ ﮑ ﺘ ﺮﯾ ﮑ ﯽ ﭘ ﯿ ﺶﺑ ﯿ ﻨ ﯽ ﺷ ﺪه ﻣ ﺼ ﺮﻓ ﯽ ﺑ ﺮاﺑ ﺮ
 ۴۵۱۹ MWو ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ  ۵۸۵۹ MWﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻫ ﺮ دو زﯾ ﺮ ﻣ ﺴ ﺌ ﻠﮥ اﺻ ﻠ ﯽ و ﻓ ﺮﻋ ﯽ از ﻧ ﻮع ﺧ ﻄ ﯽ ﻫ ﻤ ﺮاه ﺑ ﺎ ﻣ ﺘ ﻐ ﯿ ﺮ
ﺑﺎﯾﻨﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؛ از اﯾﻦ رو از ﺟﻌﺒﻪ اﺑﺰار ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی  CPLEXﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺣﻞ ﻫﺮ دو زﯾﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎر اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ در
ﻫ ﺮ ﺷ ﯿ ﻦ ﺑ ﺮاﺑ ﺮ ﺑ ﺎ ﭘ ﻨ ﺞ درﺻ ﺪ ﻣ ﻘ ﺪار ﭘ ﯿ ﺶﺑ ﯿ ﻨ ﯽ ﺷ ﺪه در آن ﺷ ﯿ ﻦ در ﻧ ﻈ ﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ازای ﺗﻌﺪاد ﺧﻄﻮط ﻣﺠﺎز ﮐﻠﯿﺪزﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ) (J
و درﺟﮥ ﻣ ﻘ ﺎوم ﺑ ﻮدن ﻣ ﺨ ﺘ ﻠ ﻒ ) (DRﺣ ﻞ ﻣ ﯽﺷ ﻮد .ﻧ ﺘ ﺎﯾ ﺞ ﺑ ﻪ دﺳ ﺖ آﻣ ﺪه

 .۴ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی
در ﻧ ﻈ ﺮ ﮔ ﺮﻓ ﺘ ﻦ ﻋ ﺪم ﻗ ﻄ ﻌ ﯿ ﺖﻫ ﺎی ﻣ ﻮﺟ ﻮد در ﺳ ﯿ ﺴ ﺘ ﻢ ﻗ ﺪرت ﺑ ﻪ
ﻣ ﻨ ﻈ ﻮر ﺑ ﻬ ﺮهﺑ ﺮداری ﺑ ﻬ ﯿ ﻨ ﻪ از آن اﻣ ﺮی ﺿ ﺮوری اﺳ ﺖ .اﯾ ﻦ ﻣ ﻘ ﺎﻟ ﻪ ﻣ ﺪﻟ ﯽ

۳۱۱

۱۳۹۴  اردﯾﺒﻬﺸﺖ۲۴  ﺗﺎ۲۰ ، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ،ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

ﺟ ﺪﯾ ﺪ ﺑ ﻪ ﻣ ﻨ ﻈ ﻮر ﭘ ﯿ ﺪا ﮐ ﺮدن ﺗ ﻮﭘ ﻮﻟ ﻮژی ﺑ ﻬ ﯿ ﻨ ﻪ ﺑ ﺎ در ﻧ ﻈ ﺮ ﮔ ﺮﻓ ﺘ ﻦ ﻋ ﺪم
 در اﯾﻦ ﻣﺪل ﻣﺴﺌﻠﮥ ﮐﻠﯽ ﺑﺎ.ﻗﻄﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﯿﺴﺘﻢ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺑﻨﺪرز ﺑﻪ دو زﯾﺮ ﻣﺴﺌﻠﮥ اﺻﻠﯽ و ﻓﺮﻋﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ
 زﯾ ﺮ ﻣ ﺴ ﺌ ﻠﮥM  ﺑ ﺎ اﺳ ﺘ ﻔ ﺎده از ﺗ ﮑ ﻨ ﯿ ﮏ ﺧﻄ ﯽ ﺳ ﺎزی ﻣ ﻘ ﺪار ﺑﺰرگ.ﻣ ﯽﺷ ﻮد
ﻓ ﺮﻋ ﯽ از ﺣ ﺎﻟ ﺖ ﻏ ﯿ ﺮ ﺧ ﻄ ﯽ ﺧ ﺎرج ﺷ ﺪه و ﺑ ﻪ ﯾ ﮏ ﻣ ﺴ ﺌ ﻠﮥ ﺧﻄ ﯽ ﻫ ﻤ ﺮاه ﺑ ﺎ
 ﺷ ﯿ ﻨ ﻪ۱۱۸  ﻣ ﺪل ﭘ ﯿ ﺸ ﻨ ﻬ ﺎدی روی ﺷ ﺒ ﮑ ﻪ.ﻣ ﺘ ﻐ ﯿ ﺮ ﺑ ﺎﯾ ﻨ ﺮی ﺗ ﺒ ﺪﯾ ﻞ ﻣ ﯽﺷ ﻮد
 ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﮥ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﺳﯿﺴﺘﻢIEEE
 ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﺑﻪ.ﺑﻪ ازای ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺟﻪ ﻣﻘﺎوم ﺑﻮدن اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد
دﺳﺖ آﻣﺪه ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
.در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻘﺎوم ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ
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برنامه ریزی امنیت مقید واحدهای تولیدی در حضور
همزمان منابع پاسخگویی بار و خودروهای برقده
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چکیده -با توجه به رشد روزافزون بار ،به ویژه بار پیک،
افزایش ظرفیت نیروگاهی براي پاسخ به این رشد ضروري است.
بار پیک موجب افزایش هزینههاي مشترکین و سرمایهگذاريهاي
هنگفت در بخش تولید و انتقال میشود .به همین منظور شکل-
گیری محیط تجدیدساختار در صنعت برق ،بازار رقابتی برق و
برنامههای پاسخگویی بار از اهمیت ویژهای در مباحث سیستم
قدرت برخوردارند .در برنامههاي پاسخگویي بار مصرفکنندگان در
دورههای مشخص مانند پیک یا مواقعی که قیمتها باال هستند
مصرف خود را کاهش میدهند ،که این امر موجب سود برای
مشترکین و به عنوان یک منبع تولید از تولید گران در زمان پیک
ممانعت میکند .از طرف دیگر به منظور کاهش چشمگیر در هزینه
بهرهبرداری از شبکه و پیشرفت روزافزون تکنولوژی ،توجه بیش از
پیش بهرهبرداران شبکههاي قدرت برای بکارگیري از منابع جدید
تولید انرژي در کنار واحدهاي حرارتي موجب شده است که
فناوري خودروهای برقده یکي از این منابع جدید تولید انرژي
باشد .در این مقاله حضور همزمان برنامه پاسخگویی بار و
خودروهای برقده با هدف مینیمم کردن کل هزینه بهرهبرداری از
شبکه و بهبود سطح رزرو سیستم در حل مسئله مشارکت واحدها
با در نظر گرفتن قید امنیت مورد مطالعه قرارگرفته است.

برنامهریزي ،مسئله امنیت در بهرهبرداري از واحدها نیز از اهمیت
بسزایی برخوردار است ،زیرا ایجاد مصالحه بین اقتصاد و امنیت دراین
مسئله میتواند با رسیدگی به تمامی پتانسیلها و قیود ،هزینههاي تولید
را کاهش دهد .چنانچه در مسئله برنامهریزی مشارکت واحدها قید تراکم
خطوط نیز در لحاظ گردد ،مسئله مورد نظر برنامهریزي مشارکت امنیت
مقید واحدها 2نامیده میشود .مسئله  SCUCیکي از پیچیدهترین مسائل
بهینهسازي در سیستم هاي قدرت است ،که باید در آن قیود تولید،
انتقال و امنیت شبکه در نظر گرفته شوند .براي حل این مسئله بهینه
سازي روشهاي متعددي پیشنهاد شده است که از آن جمله مي توان به
روش الگرانژین تقویت شده و روش MIPاشاره کرد[2-5و .]1در
مراجع[7و ]6با توجه به تابع هدف و با استفاده از ضرایب الگرانژ ،قید
امنیت وارد مسئله شده است .در مراجع[ ]8-11از تجزیه بندر براي حل
مسئله  SCUCاستفاده شده است .با توجه به ماهیت ناهموار و ناپیوسته
تابع هدف هیچ یك از این روشها توانایي حل این مسئله را ندارند .در
سالهاي اخیر استفاده از الگوریتم هاي تکاملي براي حل مسائل بهینه
سازي پیچیده مورد استقبال گستردهاي قرار گرفته از این جمله این
الگوریتمها ميتوان به کاربرد روش مهاجرت پرندگان [ ،]11-13روش
سرد شدن فلزات [ ]14وروش جستجوی باکتریابی [ ]15در حل مسئله
 SCUCاستفاده نمود .در این نوع مسئله سه ویژگي تامین بار ،حداکثر
سازي امنیت و حداقل سازي هزینه از اهمیت ویژه اي برخوردار است.
بنابراین حداکثرسازي امنیت اغلب با حفظ محدوده فلوي خطوط تامین
میشود ،در حالیکه ،حداقل سازي هزینه با مشارکت واحدهاي ارزان تر
و توزیع اقتصادي بار در میان واحدهاي شرکت کننده ،تامین می-
شود[ .]1از جمله راهکارهای پیشنهادی در کاهش هزینههای بهرهبرداری
از شبکه در مسئله مشارکت واحدها میتوان به حضور برنامه پاسخگویی

1

2

کلمات کلیدی– برنامه پاسخگویی بار ،برنامهر یزی خطی آمیخته
با اعداد صحیح ،برنامهر یزی مشارکت امنیت مقید واحدهای
نیروگاهی ،خودروهاي برقده.
 -1مقدمه
مسئله به مدار آمدن واحدها یکی از مهمترین برنامههای اقتصادی
در سیستم قدرت به شمار میرود .برنامهریزی مشارکت واحدها 1به
مفهوم بهینهسازی منابع تولید با هدف تأمین تقاضای بار با کمترین هزینه
است .در سیستمهاي قدرت مدرن و سنتی ،عالوه بر اقتصادي بودن این
Unit commitment
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بار 3و استفاده از منابع ذخیره کننده انرژی مانند فناوری خودرو به شبکه
در بهرهبرداری از شبکه قدرت اشاره کرد.

4

()1

در ( b ، a )1و  cضرایب تابع هزینه میباشند و )  P (i , tتوان

تحقیقات و تجربیات جهاني نشان ميدهد پاسخگو کردن بار در
استفاده از روشهاي پاسخگویي بار مزایاي زیادي را عاید مشترکین،
بازار و شبکه مينماید .مزایاي مشترکین شامل مزایاي اقتصادي ،تداوم و
برقرسانی میباشد .مزایای بازار عبارتند از جهش قیمتها وکمک به
ثبات آن و برای شبکه مزایای صرفه جویی در هزینههای سرمایهگذاری،
تعویق در ساخت نیروگاههاي جدید ،صاف شدن منحني بار و افزایش
ضریب مصرف ميباشد .مصرف کننده به دو صورت ميتواند به
وضعیت بازار واکنش نشان دهد .اول به صورت قطع قسمتی از بار ،دوم
به شکل جابجایي بار از دورههاي گران به دورههای ارزان .در این مقاله
مشارکت  DRبه شکل اول میباشد .از طرف دیگر به منظور کاهش
چشمگیر در هزینه بهرهبرداری از شبکه و کاهش آالیندههاي جوي ناشی
از مصرف سوختهای فسیلی توسط خودروها نیاز به یافتن راهکارهاي
جدید براي تغییر منبع تولید انرژي براي خودروها ضروري مینماید.
یکی از این کارها استفاده از منابع ذخیره کننده انرژی مانند  V2Gمی-
باشد .این خودروها وقتی به شبکه متصل میشوند ،قابلیت شارژ دو جهته
را دارند .در واقع حضور این خودروها در پارکینگها همانند یک نیروگاه
مجازي کوچک با سرعت راهاندازي بسیار باال و بدون هزینه راهاندازي
رفتار میکند .در این مقاله حل مسئله  SCUCبه صورت همزمان با
حضور  DRو  V2Gدریک تابع هدف مطرح شده است .در قسمت
شبیهسازی برنامه پاسخگویی بار از مدل  Demand Biddingاستفاده
شده است تا بتوان ازخروجی مدل مذکور جهت پیادهسازی در این تحقیق
استفاده کرد بنابراین محیط مسئله از محیط بازار برق جدا می شود .حل
مسئله با نرم افزار گمز ،حل کننده  CPLEXو برای شبکه  6شینه انجام
گرفته است.

واحد  iدرزمان  tاست .جهت خطیسازی آن از روش تکهای خطی و
تقریب زدن این معادله بایک تابع خطی که در روابط زیر بیان میشود،
استفاده میکنیم [.]16
()2

()3

Vehicle to Grid

4

Mixed Integer Programming

5

k =1

) MC i  FC c ,i (Pi min

در رابطه باال  Pi minاشاره به حداقل توان تولیدي واحد  iمیکند.
تابع هدف کلی مسئله با در نظر گرفتن منابع  DRو  V2Gدر معادله
( )4نشان داده شده است.
MinCF :
H
kk
min
k
k
NG
).I  i,t  +  ρ i,t Pi,t + SU i,t + SD i,t  
  FC (P
 
i =1 t =1  c,i i
k =1
()4


N DRP N SDR
H



L
r,d,t
Ω
r,d,t









 t =1 d =1 r=1  DR


 H

+   pν .N V 2G .price 



 t =1

ترم اول تابع هدف شامل هزینه سوخت واحدهای تولیدیSU ،

i

هزینه راه اندازی و  SD iهزینه توقف واحدها که این هزینه معموال برای
سیستمهای استاندارد صفر در نظر گرفته میشود ،است .معادالت هزینه
راه اندازی و توقف در ( )5و ( )6فرموله میشود I i ,t .هم اشاره به 0 /1

بودن واحد میکند.

هرگاه مسئله  SCUCبه عنوان یک مسئله بهینهسازی عددی مختلط5
مطرح شده است .به علت پیچیدگی قابل مالحظه مسئئله حاضئر و هئم
چنین فراهمسازی امکان حل توسط نرم افزار بهینهسازی  ،GAMSتابع
هدف و کلیه قیود غیر خطی مسئله باید به صورت خطی و در قالب حئل
کننده ) (MIPبرای نرم افزار تبدیل شود .تابع هزینئه سئوخت واحئدهای
تولیدی که یک تابع درج دوم و غیرخطی است به شکل زیر بیان میشود.

Demand Response program

kk

منحنی خطی شده هستند.

تابعهدف

3

Flin  i  = MC i I i,t +  i,tk Pi,tk

 i ,tو  Pi,tبه ترتیب شیب و توان خروجی واحد  iتکهای  kام

روش مدلسازی مسئله
-1-1

) Fc  i   a(i )  b (i )P (i , t )  c (i )P 2 (i , t

()5

 I i ,t 1- I i ,(t -1) C i SU

()6

SDi ,t  I i ,t 1- I i ,(t -1) C i SD

i ,t

SU

ترم دوم تابع هدف به هزینه پرداختی به مشترکین در ازای کاهش بار و

مشارکت در برنامه های مدیریتی تقاضا اشاره میکند که L DR  r,d,t 

سطح بار قابل قطع rامین بلوک یک فراهم کننده تقاضادر یک دوره

،t

 Ω  r,d,t وضعیت مشارکت مصرفکننده در  rامین نقطه فراهم کننده

N
تقاضا SDR ،تعداد نقاط در فراهم کننده تقاضا d ،امین فراهم کننده
 DRو  rامین بلوک یک  DRPتعریف میشوند .ترم سوم هزینه بهره-
برداري  V2Gرا نشان میدهد که در این قسمت
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max
 N V2Gبیشترین تعداد خودرو در پارکینگ در
پارامتر t 
را بیان میکند .که در این رابطه حداکثر خودروهاي موجود در
هرساعت β% ،کل خودروها موجود درپارکینگ مورد نظر در نظر گرفته
ميشود.

زمان t

 N V2Gتعداد خودروهای متصل به شبکه و منظور از  priceهمان
قیمت پیشنهاد شده توسط V2Gها میباشد.
قیود مسئله

-2-1

()14

 محدودیت توان تولیدی واحدهای حرارتی
()7

max

 Pi,t  Pi,t

min
Pi.t

برابر با حداقل توان تولیدي و

max
Pi,t

min

هرکدام از  V2Gها باید یک سطح مطلوبی از شارژ در زمان
اتصال به شبکه داشته باشند.

برابئر بئا حئداکثر تئوان

تولیدي است.
 نرخ شیب واحدها
توان تولیدي واحد حرارتی در هرساعت توسط قید نرخ شیب
محدود میشود.

 برنامههای مدیریتی تقاضا
در هر دوره ،میزان بار قطع شده در هر فراهمکننده پاسخگویی تقاضا
میبایستی از یک حد از پیش تعیین شده کمتر باشد.این بدان معنئا مئی-
باشد که حداکثر میزان مشخصی از مصرفکنندگان تمایل بئه شئرکت در
برنامههای  DRدارند.
6

Pi ,t - Pi ,t -1  RUR i

()8

Pi ,t -1 - Pi ,t  RDR i

()9

در معادله باال منظور از  RUR iنرخ شیب افزایشئی و  RDR iنئرخ
شیب کاهشی واحد  iاست.
محدودهی توان عبوری از خطوط



max

()01

 Pl,t  Pl

b - b 0

()00

xl

max

-Pl

Pl ,t 

d

امین فراهم کننده تقاضا و در زمان  D LC d  ،tماکزیمم بار قابل قطع

در  dامین فراهم کننده تقاضا و  D R R d, tکل ظرفیت رزرو
سمت تقاضا در  dامین فراهم کننده تقاضا در زمان  tاست.
 توازن توان شبکه
تفاضل توان تولیدي و توان مصرفی در هر شین باید با توانهئاي
ورودي و خروجی از طریق خطوط متصل شده به همئان شئین برابئر
باشند.

 محدودهی تعداد خودروهای قابل دشارژ
فرض مئیشئود تنهئا تعئداد معئین و از پئیش تعریئف شئدهاي از
خودروها براي برنامه ریزي دشارژ در این مساله مدل میشوند و بنابراین
تعداد کل خودروها ثابت است.

N DRP

 Pi ,t   P N V 2G ,t   DRR d , t 

  Bb

d 1

()17

i Bbi

NB

  PD b , t    Pl l ,t   Pl l ,t
i lt ,,b

 N V 2G t   N V 2G
max

i l f ,,b

در معادله باال  p D b , t مقدار دیماند با

t 1

 Pl l ,t

اشاره به تعداد خودروي متصل به شبکه

i l f ,,b

 Pl l ,t

 Nمجموع خودروهاي موجود در شبکه میکند.
در زمان  tو
همچنین همه خودروها نمیتوانند در یک زمان مشخص دشارژ گردند.
max
V 2G

()13

t 1

 η d,t برابر با ماکزیمم سطح مشارکت مصرف کنندگان در

ماکزیمم توان عبوری از خط b ،زاویه بئا و  x lانئدوکتان
تعریف میشوند.
معادله ( )11بیانگر پخش بار  DCاست .به تبعیت از قرارداد پخش
بار ،به دلخواه یك گره به عنوان گره مبنا در نظر گرفته ميشود .زاویه
ولتاژ این گره ،صفر در نظر گرفته ميشود.

در این رابطه

()16

 DRR d , t   D LC d  d  N DRP
T

هر DRPبا استفاده از رابطه زیر محدود میشود.

خئط l

N V2G t 

()15

DRR d,t   η d,t  d  N DRP , t T

بار قطع شده روزانه  :میزان بار قطع شده در دوره زمانی مئورد مطالعئه در

طبق معادالت قبلی پارامترهای  Pl,tتوان عبوری از خطPl max ،

()12

نرخ مقدار شارژ )(SoC



Pi.t

= t 

max
β%N V2G

max
N V2G

i lt ,,b

مجموع خطوطی که از با
مجموع خطوطی که به با

b 1

 bدر زمان ،t
 bجدا شدهاند و

 bمتصل شدهاند ،تعریف

میشوند.

N V2G t   N V2G t 
max

Demand Response Provider

۳۱۵
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رزرو چرخان



شبکه مورد نظر را در سه حالت مورد بررسی قرار گرفته است:

برای حفظ پایداري شبکه ،مقداري رزرو چرخان در هر زمان مورد نیاز
است.

t  + Pνmax .N V 2G t  

()01

 )1حالت اول :مدلسازی مسئله  SCUCدر حالت پایه
 )2حالت دوم :مدلسازی مسئله  SCUCدرحضور

max

 )3حالت سوم :مدلسازی مسئله  SCUCدر حضور همزمان

 I i,t .Pi

i =1

منابع  DRو V2G

NB

 PD b , t  + SRR t

b=1

-1-2

 SRR tاشاره به رزرو مورد نیاز سیستم میکند.
در این قسمت به منظور ارزیابي روش پیشنهادي ،یك شبکه شش
شینه را مورد مطالعه قرار ميدهیم و اثر ورود خودروهاي قابل اتصال به
شبکه و برنامه پاسخگویی بار را برای برنامهریزی  24ساعته مورد مطالعه
قرار میدهیم .شکل 1یك شبکه شش شینه نشان داده شده است .در این
شبکه  3واحد تولیدي حرارتي 7 ،خط انتقال وجود دارد .پارکینگ
خودروهاي قابل اتصال به شبکه در با شماره  4نصب شده است.
G2

2

-2-2

L2
3

4
P
6

5
L3
G3

شکل :1شبکه  6شینه

در جدول 1توزیع ساعتی بار نشان داده شده است .بهطوریکه ،از کل
بارهاي موجود در شبکه ٪21 ،آن بر روی با  ٪51 ،3بر روی با  4و
 ٪31بر روی با  5قرار دارد .اطالعات خطوط انتقال و واحدهای
حرارتی مطابق با [ ]17استفاده شده است.
جدول  :1توز یع ساعتی بار
بار(مگاوات)

زمان(ساعت)

بار(مگاوات)

زمان(ساعت)

بار(مگاوات)

زمان(ساعت)

160/01

01

112/61

2

011/62

0

150/61

01

110/55

01

061/55

1

151/12

02

122/01

00

060/15

2

151/0

11

151/11

01

051/12

5

151/15

10

151/12

02

051/06

5

120/61

11

151/51

05

062/62

6

115/11

12

152/12

05

016/16

1

111/62

15

161/2

06

025/10

1

مدلسازی مسئله  SCUCدرحضورمنابع DR

در این حالت ابتدا به توصیف مدل  DRاشاره شده است .نحوهی اثر
گذاری برنامه پاسخگویی بار بر روی برنامه ریزی امنیت مقید واحدهای
نیروگاهی منجر به برقراری ارتباط بین منابع تولید نیروگاهی و منابع تولید
مجازی سمت تقاضا میباشد .اطالعات الزم در ارتباط واحدها و شبکه
انتقال ) (TRANSCOSدر اختیار  ISOقرار میگیرند .عالوه بر این
اطالعات بار در خواستی و هم چنین پیشنهاد مشترکین به منظور شرکت
در برنامه های پاسخگویی بار نیز به  ISOارسال میشوند (DRPs) .که
مسئولیت جمع آوری پیشنهادات مصرف کنندگان را دارند ،به عنوان یک
واسط بین مصرف کنندگان و  ISOعمل می کنند .اپراتور مستقل سیستم
نیز پ از دریافت کلیه اطالعات ،برنامه ریزی امنیت مقید را اجرا می-
کند .در مدل پیشنهادی انرژی واحدهای تولیدی در راستای تامین
بار،حاشیه امنیت و میزان مشارکت مصرف کنندگان در برنامه های  DRبه
نحوی تعیین میگردد که هزینه متحمل شده در بازه زمانی مورد مطالعه
کمینه گردد .همچنین مینمم سطح قطع بار نیز در هر دوره مشخص می-
گردد که از آن در برنامه ریزی های کوتاه مدت و به عنوان منبع مجازی در
تامین رزرو سیستم قدرت میتوان استفاده نمود .چرا که با در دستر
داشتن درصد بارگذاری هر ساعت بر حسب بار پیک ،حد پایین سطح
مشارکت مصرف کنندگان در هر ساعت تعیین میشود .استراتژی قیمت-
دهی قطع بار که توسط  DRPsبه  ISOارسال به این صورت اعالم می-
گردد :اگر سطح کل پاسخ گویی بار به  ٪66، ٪33و  ٪111برسد قیمت-
های پیشنهادی به ترتیب 11،12و 13دالر است [ .]18در این حالت هزینه
بهرهبرداری از شبکه به  94827/793دالر میرسد که در مقایسه با
حالت پایه مسئله معادل  3961/155دالر کاهش هزینه در برداشته است.

G1

L1

مدلسازی مسئله  SCUCدر حالت پایه

در این حالت مسئله  SCUCبدون در نظر گرفتن برنامه پاسخگویی
بار و خودروهای برقی حل شده است و کل هزینه بهرهبرداري از شبکه
 98788/848دالر میباشد.

-2مطالعه موردی

1

منابع DR
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مدلسازی مسئله  SCUCدرحضورمنابع

جدول :2توان واحدها در حضور همزمان خودروها با برنامه پاسخگویی بار

 DRو V2G

در حالت سوم در کنار برنامه پاسخگویی بار مشارکت خودروهای
برقی هم در حل مسئله  SCUCدر نظر گرفته شده است .الگوهاي
مختلفی براي حضور خودروهاي برقده بر اسا رفتار رانندگان آنها در
این مقاله فرض میشود ،که خودروهاي برقی از طریق منابع انرژی
تجدید پذیر شارژ شوند و در طول روز به شبکه انرژی دهند (دشارژ
شوند) .در روش پیشنهادي تعداد خودروهاي برقی در هر ساعت بر
اسا رفتار تصادفی مالکان خودرو در پارکینگ موجود شهر لیورمور
کانادا مشخص میگردد [ .]19در مجموع  11111خودروی برقی در شبکه
وجود دارد .حداکثر  ٪15از تعداد خودرو موجود در هر ساعت بر اسا
رفتار تصادفی رانندگان در پارکینگ مذکور برای اتصال به شبکه وصل می-
شوند .بیشترین ظرفیت باتري در خودرو  25 KWhو کمترین 11 KWh
میباشد .میانگین تقریبی توان تولیدي هر خودرو 15 KWh  Pv 
تعداد دفعات شارژ و دشارژ ،یکبار در روز در نظر گرفته میشود .مقدار
شارژ در زمان خروج از پارکینگ  ،٪51بازده شارژ  ٪85وقیمت پیشنهاد
شده توسط خودروها به شبکه  21/35 $/ MWhاست .همچنین
تقاضای رزرو چرخان  ٪11بار در هر ساعت فرض شده است .شکل 2
رفتار حضور خودروها در هر ساعت با توجه به پارکینگ مذکور که در با
شماره  4قرار دارد ،نمایش میدهد.

تعداد
خودروها

توان خودروها
(مگاوات)

واحد 2
(مگاوات)

واحد 1
(مگاوات)

واحد 0
(مگاوات)

زمان
(ساعت)

1

1

1

1

011862

0

1

1

1

1

061855

1

1

1

1

1

060815

2

1

1

1

1

051812

5

1

1

1

1

051806

5

1

1

1

1

062862

6

1

1

1

1

016816

1

1

1

1

1

025810

1

1

1

01

1

022861

2

1

1

028121

1

1118652

01

1

1

12810

1

115801

00

5258516

28052

2285

1

1128015

01

2218162

68261

2581

1

1118515

02

6118211

58211

258111

1

11181

05

0555

28116

2285

1

1108051

05

0265

18111

2581

1

0218012

06

0121

18115

2581

1

0218155

01

01218112

68262

2285

1

11181

01

0225

18122

2285

1

1118016

02

5218161

28111

2581

1

1128121

11

6218016

5812

25812

1

11281

10

1

1

118162

1

1158601

11

1

1

01

1

025811

12

1

1

01

1

021862
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شکل  3منحنی هزینه ساعتی بهرهبرداری از سیستم را نشان میدهد.
که در این منحنی کاهش هزینه بهرهبرداری با حضور برنامه پاسخگویی بار
و خودروهای برقده به وضوح دیده میشود .با توجه به کاهش بار توسط
برنامه پاسخگویی بار در ساعتهای پیک و تولید بخشی از توان شبکه از
طریق خودروها ،کل هزینه بهرهبرداری در مقایسه با دو حالت قبل کاهش
مییابد.

شکل :2رفتار خودروهای موجود در پارکینگ مذکور در هر ساعت

هزینه بهرهبرداری در این مورد به  93254/938دالر میباشد .با
توجه به هزینه محاسبه شده در مورد قبل1572/855 ،دالر از هزینه بهره-
برداری کاسته میشود .جدول  2میزان تولید واحدها و همچنین توان و
تعداد خودرو در هر ساعت را نشان میدهد .همانگونه که مشاهده میشود
با توجه به برنامه پاسخگویی بار و حضور خودروهای برقده در ساعات 12
تا  21میزان تولید واحد  3نسبت به دو حالت قبل کاهش یافته است .که
این امر باعث افزایش سطح رزرو سیستم و همچنین کاهش هزینه بهره-
برداری سیستم در این ساعات میشود.

شکل  :3هزینه ساعتی بهرهبرداری

شکل ،4منحنی رزرو در حالت های مختلف و  ٪11بار مصرفی
نشان میدهد .مطابق شکل سطح رزرو در حل مسئله  SCUCبه طور
همزمان با برنامه پاسخگویی بار و خودروهای برقی در ساعتهای پیک
بار به بیشترین حد میرسد .زیرا با مشارکت خودروها و کاهش سطح بار
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 منحنی رزرو شبکه در هر ساعت:4 شکل

- به فلوی عبوری از خطوط انتقال در هر سه حالت اشاره می5 شکل
 حضور مداوم آن در،1  ارزان بودن واحد، بر اسا نتایج ارائه شده.کند
 منجر شده که توان عبوري از این3 شبکه و همچنین راکتان زیاد خط
111 خط افزایش یابد و در بعضی از ساعات به بیشترین مقدار خود یعنی
 کاهش تراکم خطوط، یکی از اثرات خودروهای برقی.مگاوات برسد
 و مقایسه آن با دو6  و4  با توجه به توان عبوري از خط های.شبکه است
 نشان دهنده کاهش توان عبوري از این خطوط به ویژه در،حالت قبل
.ساعت هاي اوج بار است

 فلوی عبوری از خطوط انتقال:5 شکل

نتیجهگیری-3
)SCUC( در ابتدا مسئله مشارکت واحدها با درنظرگرفتن قید امنیت
 به همراهSCUC  سپ مسئله،به طور جداگانه مورد بررسي قرار گرفته
برنامه پاسخگویی بارتجزیه و تحلیل و در انتها حضور همزمان برنامه
 در این مقاله به طور.پاسخگویی بار و خودروهای برقده آنالیز شده است
واضح مشخص است که هزینهي بهره برداري شبکه با حل مسئله
مشارکت واحدها با درنظر گرفتن قید امنیت در صورت حضور برنامه
همچنین رزرو شبکه که نشان دهنده.پاسخگویی بار کاهش ميیابد
 نکته قابل. به ازای کاهش تولید بهبود یافته است،قابلیت اطمینان میباشد
 کاهش بار در ساعات پیک با برنامه پاسخگویی بار و،توجه در این تحقیق
تعیین تعداد خودروهاي بهینهي مورد نیاز با توجه به رفتار مالکان خودرو
، که به بهره بردار در طراحي.در هر ساعت از پارکینگ مذکور میباشد
.برنامه ریزی و بهرهبرداري از شبکهي قدرت کمك ميکند
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ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﯽ ﻮ ﯿﺪ و ﺎژ ﺿﺮﺑﻪ

ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧ

ﺻﺎﻋﻘﻪ و ﺳﻮﺋﯿﭽﯿﻨﮓ
ﯿﺮ ﺎ ا ﯿﺪ ﺪا،
ﻬﺎد دا ﮕﺎهﯽ

 ٨ﮐﯿ ﻮو
ﺮی ﺑﻬ ﺎم ،ﯿﺪ

ﺮ
و

ﭼﮑﯿﺪه -ا ﺎم آز ﻮنهﺎی و ﺎژ ﺿﺮﺑﻪ ﺻﺎﻋ ﻪ و ﻮﺋﯿﭽﯿ ﮓ ﺑﺮ
روی ا ﻮاع ادوات ﺎر ﻮی ﻮرد ا ﺎده در ﻮح و ﺎژی ﺒﮑﻪ،
ﮐﻪ ﺎﺑ ﯿ ﻮ ﯿﺪ اﯾ و ﺎژهﺎ را
ﯿﺎز ﺪ ا ﺎده از ﻤﻮﻋﻪای ا
ﺎ ﻪ ﭘ از
در ﺪودههﺎی ﺎز ا ﺎ ﺪارد دارا ﺑﺎ ﺪ .در اﯾ
ﺑﺮر ﯽ ﺮاﯾ و ا ﺰا ﺎت آز ﻮ ﻬﺎی ﺿﺮﺑﻪ ﺻﺎﻋ ﻪ و ﻮﺋﯿﭽﯿ ﮓ ﺑﻪ
ﯾﮏ ﻤﻮﻋﻪ ﻮ ﯿﺪ و
ﺮا ﻞ ﺮا ﯽ ،ﺒﯿﻪ ﺎزی و ﺎ
ا ﺪازهﮔﯿﺮی و ﺎژهﺎی ﺿﺮﺑﻪ ﺻﺎﻋ ﻪ و ﻮﺋﯿﭽﯿ ﮓ  ٨ﮐﯿ ﻮو ﯽ
ﻤﻮﻋﻪ
ا ﺎره ﯽﮐ ﯿ  .ا ﺪازهﮔﯿﺮیهﺎی ا ﺎم ﺪه ﺎﺑ ﯿ اﯾ
ﻬ ا ﺎم آز ﻮ ﻬﺎی و ﺎژ ﺿﺮﺑﻪ ﺎﺑ ﺑﺎ ا ﺎ ﺪارد را ﺎن
ﯽدهﺪ.
ﮐ ﻤﺎت ﮐ ﯿﺪی– آز ﻮن و ﺎژ ﺿﺮﺑﻪ ﺻﺎﻋ ﻪ و ﻮﺋﯿﭽﯿ ﮓ ،ﻮ ﺪ
و ﺎژ ﺿﺮﺑﻪ ،ﻬ ﺪ ﯽ ﺎر ﻮی
 ﺪﻪدر ﯿ هﺎی ﺪرت هﻤﻮاره ا ﺎ ﻪ و ﺎژهﺎی ﺎ ﯽ از ﯿﻪ ﺎ ﻪ و
ﯾﺎ ا ﺎ ﻪ و ﺎژهﺎی ﮔﺬرای ﺎ ﯽ از ﮐ ﯿﺪز ﯽ و ﻮد دا ﻪ و ﺑ ﺎﺑﺮاﯾ ﻤ ﮑﺮد
ﺎﯾ ﯽ ﻬﯿﺰات ﻮرد ا ﺎده در اﯾ ﯿ هﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻮ ا ﺎم
آز ﻮنهﺎﯾﯽ ﻮرد ﺎﯾﯿﺪ ﺮار ﮔﯿﺮد .ﻬ ﻮ ﯿﺪ و ﺎژ ﺮﺑﻪ ﺑﺎ ﮑﻞ ﻮ ﻬﺎی
ﺎت ﮑﻞ
ﺎ ﯽ در ﻮرد
ﺎ ﻪ و ﻮﺋﯿﭽﯿ ﮓ ،ﺎظ ﻤﻮدن
ﻮ ﺪه
ﻮج ،ﺪار ﭘﯿﮏ و ﺎژ ،ﺎهﯿ و ﻮه ﻤ ﮑﺮد و ﯿ ﻪ
ﺮوری ﯽﺑﺎ ﺪ .ﭘﺎرا ﺮهﺎی ﮑﻞ ﻮج و ﺎژ ﺮﺑﻪ ﺑﻪ ر ﺎر و ﺎهﯿ
ﺎر ﻮی ﺑﻪ
ﻮ ﺪه ار ﺒﺎط دا ﻪ و ﺮار دادن ادوات
و ﯿﻪ
ﻮ ﺪه ،ﻮ ﺐ ﺑﺮوز ا ﺮاف ﮑﻞ ﻮج از ﺎدﯾﺮ
ﻮان و ﯿ ﻪ
ﻮ ﺪ ﺮﺑﻪ
ا ﺎ ﺪارد ﻮاهﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾ ﻮ ﻮع ﺑﺎﯾﺪ در ﺮا ﯽ و ﺎ
ﻮرد ﻮ ﻪ ﺮار ﮔﯿﺮد.
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وﻟ ﺎژ ﺿﺮﺑﻪ ﺻﺎ ﻘﻪ ا ﺎ ﺪارد

 ز ﺎن ﭘﯿ ﺎ ﯽ ﻮج ) / (t1ﯿﮑﺮو ﺎ ﯿﻪ و ز ﺎن ﯿ ﭘ
ﯿﮑﺮو ﺎ ﯿﻪ ﯽﺑﺎ ﺪ.
 /در ﺪت ز ﺎن ا ﺰاﯾ
ﺮب ﺪد
 ز ﺎن ﭘﯿ ﺎ ﯽ ﻮج از ﺎ
ﯽآﯾﺪ.
و ﺎژ از  %ﺎ  %ﺪار ﭘﯿﮏ آن ﺑﺪ
ﻤﺎس
ﻮج ﺪت ز ﺎن ﺑﯿ ﺒﺪأ ﺎزی ) ﺎ
 ز ﺎن ﯿ ﭘ
ﺑﺮ ﺎط  %و  %ﺪار ﭘﯿﮏ و ﺎژ ﺑﺎ ﻮر ز ﺎن( ﺎ ﻪی
ﮐﺎه و ﺎژ ﺑﻪ  %ﺪار ﭘﯿﮏ ﯽﺑﺎ ﺪ.
ﺪودهی ﺎز ز ﺎن ﭘﯿ ﺎ ﯽ ﻮج± % :

ﻮج± % :
ﺪودهی ﺎز ز ﺎن ﯿ ﭘ

ﺪودهی ﺎز و ﺎژ ﭘﯿﮏ± % :

ﺪودهی ﺎز ﺮا و ﺎژ ﺪاﮐ ﺮ %

ﻮج )(t2

- -

وﻟ ﺎژ ﺿﺮﺑﻪ ﻮﯾﭽﯿ ﮓ ا ﺎ ﺪارد

ﯿﮑﺮو ﺎ ﯿﻪ و ز ﺎن ﯿ ﭘ
 ز ﺎن ﭘﯿﮏ )(t1
ﯿﮑﺮو ﺎ ﯿﻪ ﯽﺑﺎ ﺪ.
 ز ﺎن ﭘﯿﮏ ﺪت ز ﺎن ﻮد ﮑﻞ ﻮج و ﺎژ ،از
ﭘﯿﮏ ﺮﯾ ﺪه ا  .در ] [ ز ﺎن ﭘﯿﮏ از
 .در ﺪت ز ﺎن ﻮا ﻞ  %ا ﯽ %
ﺑﺪ آ ﺪه ا .
ﻮج ﺪت ز ﺎن از ﻪ ﺮ ﺎ
 ز ﺎن ﯿ ﭘ
ﺑﻪ  %ﺪار ﭘﯿﮏ ﯽﺑﺎ ﺪ.
ﺪودهی ﺎز ز ﺎن ﭘﯿﮏ  ± %و و ﺎژ ﭘﯿﮏ ±

ﻮج± % :
ﺪودهی ﺎز ز ﺎن ﯿ ﭘ


 ا ﺰا ﺎت آز ﻮن و ﺎژهﺎی ﺮﺑﻪ ﺎ ﻪ و ﻮﺋﯿﭽﯿ ﮓﺒ ﺮﯾ هﺮ ﻮج و ﺎژ ﺮﺑﻪ ﺑﺎ
ﯿﮑﺮو ﺎ ﯿﻪ و ﺎژ ﺮﺑﻪ ﺎ ﻪ و ﺑﯿ ﺮ از
ﺎمﮔﺬاری ﯽﮔﺮدد .در ﻮص و ﺎژهﺎی
ﺎ ﯽ ﺑﻪ ﺮح ذﯾﻞ در ا ﺎ ﺪارد IEC

 ٨ﮐﯿ ﻮژول

ﻮج )(t2

ﻪ ﺮ ﺎ ﺪار
ﺮب ﺪد
ﺎ
ﺪار ﭘﯿﮏ و ﺎژ
ﻪی ﮐﺎه و ﺎژ
%

 -ا ﻮل ﮐﺎر ﻮ ﺪ ﺮﺑﻪ و ﺎژ

ز ﺎن ﭘﯿ ﺎ ﯽ ﮐﻤ ﺮ از
آن و ﺎژ ﺮﺑﻪ ﻮﺋﯿﭽﯿ ﮓ
ﺮﺑﻪ ﺎ ﻪ و ﻮﺋﯿﭽﯿ ﮓ
ﺮح ﺪه ا ] [.

ا ﻮل ﮐﺎر ﻮ ﺪهﺎي ﺮﺑﻪ و ﺎژ ﺑﺮا ﺎس ﺪار ﺮوف ﺎرﮐ ا .
در اﯾ روش ﺑﺎ ﺎرژ ﯾﮏ ﻤﻮ ﻪ ﺑﺎ ﮏ ﺎز ﯽ ﺒ ﺎ ﯽ ﺑﻪ ﻮرت ﻮازی،
و ﯿﻪ آ ﻬﺎ ﺑﻪ ﻮرت ﺮی و ﺎژهﺎی ﺑﺎ ﻮ ﯿﺪ ﯽﮔﺮدد ] [.

۳۱۹
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ا

و ﺎ ﻪ ﺪه ا ﮐﻪ در ﻤﺎ ﯽ ﺒ ﺎت ﺑﻪ ﻮر هﻤﺰ ﺎن ﻤﻞ ﯿﻪ
ﻮرت ﭘﺬﯾﺮ ﻪ و در ﻤ ﺑﺎزهی ﻤ ﮑﺮد ﺪار آ در ﺪودهی %
زﯾﺮ و ﺎژ ﯿﻪ ﺒﯿ ﯽ ﺑﺎ ﺪ .اﯾ ﺑﺎزه ﺎ ﺐ ،ا ﮑﺎن ﯿ و ﺎژ ﺮو ﯽ
ﻮ ﺪ در ﺪار د ﯿ ﻮا ﻪ ﺪه در آز ﻮن را ﺮاه ﯽ ﺎزد .از دﯾﮕﺮ
ﻤ ﮑﺮد ﺎ ﺐ در هﺮ دو ﭘ رﯾ ﻪ ﯽ و ﺒ ا .
ا ﺰا ﺎت اﯾ ﯿ
ﯿ ا ﮑ ﺮواﭘ ﯿﮏ و ﯿﺒﺮ ﻮری
ا ﻤﺎل ﺮ ﺎن ﺑﻪ ﯿ آ  ،ﻮ
ﻮرت ﯽ ﭘﺬﯾﺮد.

در ﮑﻞ ﺑ ﻮک دﯾﺎﮔﺮام ﻤﻮ ﻪ ﻮ ﯿﺪ و ا ﺪازهﮔﯿﺮی و ﺎژ ﺮﺑﻪ آ ﺪه
 .در ادا ﻪ ا ﺰای ﯿ ﺑ ﻮرت ا ﻤﺎ ﯽ ﺮ ﯽ ﯽﮔﺮدد.
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واﺣﺪ ﺎرژ DC

ﻬ ﺎرژ ﺑﺎ ﮏ ﺎز ﯽ از وا ﺪ ﺎرژ  DCا ﺎده ﯽﮔﺮدد .اﯾ
وا ﺪ از ﯾﮏ ﺮا ﻮر ﺎ ﻮر ﺎر ﻮی ،ﯾﮑ ﻮ ﺎز ﯿ ﻮج ،ﺎو ﻬﺎی
ا ﺪازهﮔﯿﺮی و ﺎژ ﮑﯿﻞ ﺪه و ﺎﺑ ﯿ ﻮ ﯿﺪ و ﺎژ
ﺪود ﮐ ﺪه و
 ﮐﯿ ﻮو  DCرا دارد.- -

 - - -ﻘﺎو ﻬﺎ

ﻮﻟﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﺎرﮐ

ﺮاﯾ ا ﺎ ﺪارد در ﻮ ﯿﺪ و ﺎژ ﺮﺑﻪ ﻤﻮ
ﻬ
ﺑﺎ ﺎز ﻬﺎی ﺎرژ در ﺮﮐﯿﺐ ﺪاری
ﺎو ﻬﺎی ﭘﯿ ﺎ ﯽ و ﭘ
ﺮار ﯽﮔﯿﺮ ﺪ .در ﺎو ﻬﺎی ﭘﯿ ﺎ ﯽ ﺑﻪ ﻮر ﮐﺎه ا ﺮات
ر ﺎ ﺪن آن ﺑﻪ ﺪا ﻞ ﻤﮑ از روش ﺑﯿ ﯿ ر در ﺮا ﯽ و ﺎ
ﺎو ﻬﺎ ا ﺎده ﺪه ا [ ] .

ﻮ ﺪ ﺮﺑﻪ ﺎرﮐ ﺑﻪ ﻮان ﺐ ﯿ ﺑﻮده و در آن ﻮ ﯿﺪ و ﺎژهﺎی
ﺑﺎ ﺑﺮ ا ﺎس روش ﺎرﮐ ا ﺎم ﯽﮔﯿﺮد .در ﻮاردی ﮐﻪ ﺑ ﺎﺑﺮ ﺎهﯿ
ﺎز ﯽ ﺑﯿ ﺮی ﻬ ﺑﺪ آوردن
ﻮ ﺪه ﯿﺎز ﺑﻪ ﺮ ﯿ
و ﯿﻪ
و ﺎژ ﺮﺑﻪ ا ﺎ ﺪارد ﯽﺑﺎ ﺪ )ﺑﻪ ﻮان ﺎل در ا ﺎم آز ﻮنهﺎی ﺮﺑﻪ
ﺎ ﻪ روی ﺮا ﻮر ﺎ ﻮرهﺎی ﺪرت( ،ﯽ ﻮان از ﺮﯾ ﻮازی ﺎزی
و ﺎژ ﺮو ﯽ ﻮ ﺪ ،ﺑﻪ اﯾ ا ﮑﺎن د ﯾﺎ .
ﺒ ﺎت و ﮐﺎه
ﻮ ﺪ ﺮﺑﻪ ﺎرﮐ در ادا ﻪ آ ﺪه ا .
ﺑ ﻬﺎی

- -

هﻤﺎنﮔﻮ ﻪ ﮐﻪ ﭘﯿ از اﯾ ا ﺎره ﮔﺮدﯾﺪ ﺎ ﯿ ا ﺮژی ﻮرد ﯿﺎز ﻬ
ﻮ ﯿﺪ و ﺎژ ﺮﺑﻪ ،از ﺮﯾ ﺎرژ ﯾﮏ ﺑﺎ ﮏ ﺎز ﯽ ﭼ ﺪ ﺒ ﻪ ﺑﻪ ﻮرت
ﯽﮔﺮدد .ﮑ ﻪ ﺎﺋﺰ
ﻮازی و ﯿﻪ هﻤﺰ ﺎن آ ﻬﺎ ﺑﻪ ﻮرت ﺮی
اهﻤﯿ در ﻮرد اﯾ ﺎز ﻬﺎ ﺰوم ﺑﻪ ﺪا ﻞ ر ﺎ ﯿﺪن ا ﺮ ﯽ آ ﻬﺎ ا
ﮐﻪ اﯾ ﻬ ﺑﺎ ﺮا ﯽ ﺎص ﻮلهﺎی ﺎز ﯽ و در ﺮ ﮔﺮ ﺪاﺑﯿﺮ زم
در ﺮی ﻤﻮدن آ ﻬﺎ ﺎ ﯿ ﮔﺮدﯾﺪها .
 - - -ﯿ

١

ﻬ ﺮی ﻤﻮدن ﺒ ﺎت ﺎز ﯽ در ه ﮕﺎم ﯿﻪ از ﯾﮏ ﺪار آ
ﮔﻮیهﺎی ﺐ ﺪه در هﺮ ﺒ ﻪ
ا ﺎده ﯽﮔﺮدد .اﯾ ﺪار آ از
و ﯾﮏ ﺪار ا ﮑ ﺮو ﯿﮑﯽ آ ﮐﻪ در ﺒ ﻪ اول ﺐ ﯽﮔﺮدد ﮑﯿﻞ ﯾﺎ ﻪ
ا  .در ﺎلهﺎی ا ﯿﺮ ﺮحهﺎﯾﯽ ﻬ ا ﺎده از  IGBTدر ﺪار آ
و ﺎژ اﯾ روش ﭘﺎﯾﯿ
ﻮرت ﮔﺮ ﻪ ا ] [ ا ﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻮ ﻪ ﮔﺮدد ﮐﻪ
ﺑﻮده و ﭘﺎ ﮕﻮﯾﯽ و ﺎژهﺎی ﺑﺎ را ﺪارد .اﯾ ﺪار آ ﺑﻪﮔﻮ ﻪای ﺮا ﯽ

ﮑﻞ  :ﺑ ﻮک دﯾﺎﮔﺮام ا ﺰای
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واﺣﺪ ﮐ ﺮل و ﺎ ﯿ ﻮرﯾ ﮓ

در اﯾ وا ﺪ ﻤﺎ ﯽ ا ﻮر ﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐ ﺮل و ﭘﺎﯾ ﺪار ﺪﯾﺮﯾ
و ﺎژی و ﺮﯾﺎ ﯽ ﯿﺰ در اﯾ
ﯽﮔﺮدد .هﻤﭽ ﯿ ﯿ هﺎی ﺎ
و ﺎژ ﻮرد
در ﺮ ﮔﺮ ﻪ ﺪه ا  .در ﺪار ﮐ ﺮل ﺑﺎ ﯿﯿ
ﺑ
) ﺎ ﺪ ﯿ ﺎ ﻪ ﮔﻮیهﺎ،
ﺮ ،ﻤﺎ ﯽ ﺮا ﻞ ﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮو ﻪ
ﺑﺎ ﺑﺮدن و ﯿ و ﺎژ ﺎرژ و ﺪور ﺮ ﺎن آ و  (...ﺑﻪ ﻮرت ﻮدﮐﺎر
ا ﺎم ﯽﮔﯿﺮد] [.
ﺒ
ﯿ
ﯾﮑﯽ از ﺰاﯾﺎی ﻤﻮ ﻪ ﻮ ﻮع ﺎ ﻪ ،ﺮا ﯽ و ﺎ
ﮕﺎ ﻤﭙﻞ ﺑﺮ ﺎ ﯿﻪ ﯽﺑﺎ ﺪ
و آ ﺎ ﯿﺰ ﮑﻞ ﻮج ﺑﺎ ﺮ ﻤﻮ ﻪ ﺑﺮداری
ﮐﻪ ﺑﺮ ا ﺎس ا ﺎ ﺪارد ] [ ﺑﻪ ﻮرت ﻮدﮐﺎر ﮑﻞ ﻮج را ﺒ ﻤﻮده و
ﺑﺎ ﭘﺮدازش دادههﺎ ﭘﺎرا ﺮهﺎی ﻮرد ﺮ را ﺎ ﺒﻪ و ﺎدﯾﺮ آ ﻬﺎ را ﻤﺎﯾ
ﯽدهﺪ .از ﮑﺎ ﯽ ﮐﻪ در ﺮا ﯽ و ﺎ اﯾ ﯿ در ﺮ ﮔﺮ ﻪ ﺪه

ﻮ ﺪ و ﺎژ ﺿﺮﺑﻪ

Trigger

ا ﺪازه ﮔﯿﺮی وﻟ ﺎژ

ﯿ ا ﺪازه ﮔﯿﺮی و ﺎژ ﺮﺑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻮی ﺮا ﯽ و ﺎ ﻪ ﻮد
ﮐﻪ ﺮاﯾ ذﮐﺮ ﺪه در ا ﺎ ﺪارد  IECدر ﭘﺎ ﺑﻪ ورودی ﭘ ﻪ را دا ﻪ ﺑﺎ ﺪ
ﻮلهﺎی
] [ .هﻤﭽ ﯿ ﺬف ﻮ ﺎ ﺎت ﺮﮐﺎ ﺑﺎ ﺎ ﯽ از ا ﺪوﮐ ﺎ
 ،ﺑﺎﯾﺪ در ﺮ ﮔﺮ ﻪ ﻮد .اﯾ ﻮ ﻮع در ﺮا ﯽ و ﺒﯿﻪ
ﺎز ﯽ
ﺎز ﯽ ﺑﺎ ﮑ ﯿﮏ
ﺎزیهﺎی ا ﺎم ﺪه ﻮرد ﺑﺮر ﯽ ﺮار ﮔﺮ ﻪ و
ﺎو ﻬﺎی ﯿﺮاﮐ ﺪه ﻬ ر اﯾ ﻮ ﺎ ﺎت ﺮا ﯽ و ﺎ ﻪ ﺪه ا
ﻮق ) ﻬ ار ﺎل ﺑﻪ ﯿ
] [ .آ ﺎده ﺎزی و ﺎژ ﺮو ﯽ
ﺎ ﯿ ﻮرﯾ ﮓ( ،از ﺮﯾ ﮐﺎه و ﺎژ در ﭼ ﺪ ﭘ ﻪ ﻮ وا ﺪهﺎی ﯿ
ا ﺎل ،ﺑﻪ
ﮐ ﺪه و ﺎژ ﻮرت ﮔﺮ ﻪ و ﺑﺎ ﺒﯿ ا ﭙﺪا ﻮ ﯾﮏ
ﺎ ﯿ ﻮرﯾ ﮓ ار ﺎل ﯽﮔﺮدد .ﮑ ﻪ ﺎﺋﺰ اهﻤﯿ اﯾ ا ﮐﻪ در
ﯿ
ﮑﻞ ﻮج و ﺎژ ﺮﺑﻪ در ﻤﺎ ﯽ ﺮا ﻞ ﯿ و ا ﺎل ﺒﺎﯾﺪ ﯿﯿﺮی
اﯾ ﺎد ﮔﺮدد ] [.

 - - -ﺑﺎ ﮏ ﺧﺎز ﯽ

آ

ﯿ

ﻪای از
ﺎ ﺐ
ﯽو
اﯾ

1
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ﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯿ ﺪ و ﺬف ﻮﯾﺰهﺎی ﺎ ﯽ از
ﺒﺎ
ا
ﺎر ﻮی ﺑﻮدها .

ﺑﯿ ﺮ ﺎ ﯽ از ﺎو ﻬﺎی ﭘﯿ ﺎ ﯽ و ﻤﻪی ا ﺎل ﻮ ﺪ ﺑﻪ و ﯿ ﻪ
ﻮ ﺪه ﯽﺑﺎ ﺪ .ﯿﺰان ﺮاو ﺎژ ﮑﻞ ﻮج و ﺎژ ﺮﺑﻪ ﺎ ﻪ از ) (
ﯽآﯾﺪ ] [.
ﺑﺪ

ﯿﻪ هﺎی

 -ﺮا ﯽ و ﺎ ﺒﺎت

π

ﯿﻞ ﺪار د ﺎرژ را در دو ﺮ ﻪ در ﺮ ﯽﮔﯿﺮﯾ  .در ﺮ ﻪ
در اﯾ
اول ز ﺎن ﭘﯿ ﺎ ﯽ ﻮج ﺎﺑﻞ ﺎ ﺒﻪ ﯽﺑﺎ ﺪ.

) (

e

ﺮی ﺪار Rs ،ﻤﻮع
در اﯾ راﺑ ﻪ  δﯿﺰان ﺮاو ﺎژ L ،ا ﺪوﮐ ﺎ
ﯿﺮاﮐ ﺪه
ﺎو ﻬﺎی ﺮی ﺪار ﺎ ﻞ ﺎو ﻬﺎی ﭘﯿ ﺎ ﯽ و ﺎو
ا ﺪازهﮔﯿﺮی ،ﺮ ﯿ هﺎی
) (Rd+Rfو  Cbﻤﻮع ﺮ ﯿ ﻬﺎی ﺎز ﯽ
) (CM+Cp+CLﯽﺑﺎ ﺪ .ﺑﺎ ﻮ ﻪ ﺑﻪ ) (
ﭘﺮاﮐ ﺪﮔﯽ و ﺑﺎر
ه ﮕﺎ ﯽ ﺮاو ﺎژ در ﺪودهی ﺎز زﯾﺮ  %ﺮار ﻮاهﺪ ﮔﺮ ﮐﻪ:

)(
ﺎدل ﺑﺎ ﮏ ﺎز ﯽ
در اﯾ راﺑ ﻪ  t1ز ﺎن ﭘﯿ ﺎ ﯽ ﻮج Cs ،ﺮ ﯿ
ﻮ ﺪ Rf ،ﺎو ﭘﯿ ﺎ ﯽ ،و  Cbﻤﻮع ﺮ ﯿ ﻬﺎی ﺎز ﯽ
)(CM+Cp+CL
ا ﺪازهﮔﯿﺮی ،ﺮ ﯿ هﺎی ﭘﺮاﮐ ﺪﮔﯽ و ﺑﺎر
ﯽﺑﺎ ﺪ .ﺪار  k1ﺑ ﮕﯽ ﺑﻪ ﮑﻞ ﻮج و ﺎژ ﺮﺑﻪ دا ﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮑﻞ
ﻮ ﻬﺎی ﺮﺑﻪ ﺎ ﻪ و ﻮﺋﯿﭽﯿ ﮓ ا ﺎ ﺪارد ﺑﻪ ﺮ ﯿﺐ  /و /
ﻮج ﺎﺑﻞ ﺎ ﺒﻪ ﯽﺑﺎ ﺪ.
ﯽﺑﺎ ﺪ] [ .در ﺮ ﻪ دوم ﯿﺰ ز ﺎن ﭘ

) (

1.18

ﺎو
ﺎز ﯽ ﺑﺰرگ ﺒ راﺑ ﻪ ) ( زم ا
در ﺑﺎرهﺎی ﺑﺎ ﺮ ﯿ
ﭘﯿ
ﺮی ﮐﺎه داده ﻮد ﮐﻪ در اﯾ ﻮرت ) ( ﺑﻪ ﻤ ﺪم
ﺮی ﺪار ﺑﯿ ﺮ ﺑﺎ ﺪ ﯿﺰان
ﻮاهﺪ ر  .ﺑ ﺎﺑﺮاﯾ هﺮﭼﻪ ﯿﺰان ا ﺪوﮐ ﺎ
ﻮ ﺪه ﺑﺎ ﺪودﯾ ﺑﯿ ﺮی روﺑﺮو ﻮاهﺪ
ﺎز ﯽ و ﯿ ﻪ
ﺮﯿ
ﺎز ﯽ
ﮔﺮدﯾﺪ .ﯾﮏ ﻤﻮ ﻪ ﺎ ﺎت آز ﺎﯾ ﮕﺎهﯽ در ﻮرد ﺎ ﯿﺮ ﺮ ﯿ
ﺎت و ﺎژ ﺮﺑﻪ ﺎ ﻪ در ] [ آ ﺪه
ﻮ ﺪه ﺑﺮ روی
و ﯿﻪ
ﻮ ﯾﮏ ﻤﻮ ﻪ
ﺎ ﺒﻪ ﯿﺰان ﺑﺎر ﺎز ﯽ ﺎﺑﻞ
ا  .هﻤﭽ ﯿ
ﺎ ﻪ در ] [ آ ﺪه ا .
و ﺎژ اﯾﻤﭙﺎ

) (
ﻮج و  Rtﺎو ﭘ ﺑﻮده و
در اﯾ راﺑ ﻪ  t2ز ﺎن ﯿ ﭘ
ﺪار  k2ﯿﺰ ﺑ ﮕﯽ ﺑﻪ ﮑﻞ ﻮج و ﺎژ ﺮﺑﻪ دا ﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮑﻞ
/
ﻮ ﻬﺎی ﺮﺑﻪ ﺎ ﻪ و ﻮﺋﯿﭽﯿ ﮓ ا ﺎ ﺪارد ﺑﻪ ﺮ ﯿﺐ  /و
ﻮ ﺪه داردCs .
ﯽﺑﺎ ﺪ] [ .در اﯾ رواﺑ  Cbﺑ ﮕﯽ ﺑﻪ ﻮع و ﯿ ﻪ
ﯿﺰ ﮐﻪ ﯿﯿ ﮐ ﺪه ا ﺮژی ﻮ ﺪ ﺮﺑﻪ ﯽ ﺑﺎ ﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮا ﺎس ﯿﺰان ا ﺮژی
ﻮ ﺪه ﻬ ﺑﺎرﮔﯿﺮی و ﺎژ ﺮﺑﻪ ﯿﯿ ﮔﺮدد.
ﻮرد ﯿﺎز و ﯿ ﻪ
ﺑ ﺎﺑﺮاﯾ ﺑﺎ ﻮم ﺑﻮدن ﺎدﯾﺮ  Cbو  Csﯽ ﻮان ﯿﺰان ﺎو ﻬﺎی ﭘﯿ ﺎ ﯽ و
ﻮرد ﯿﺎز ﻬ ﻮ ﯿﺪ و ﺎژهﺎی ﺮﺑﻪ ﺎ ﻪ و ﻮﺋﯿﭽﯿ ﮓ
ﭘ
ا ﺎ ﺪارد را ﺎ ﺒﻪ ﻤﻮد .ﺑﺎ ﻮ ﻪ ﺑﻪ ﺮا ﻬﺎی ﺎز  t1و  t2ﺮﯾ ﺪه
در ا ﺎ ﺪارد ﯽ ﻮان از ﺎو ﻬﺎی ﻮ ﯽ ﻬ ا ﺎم آز ﻮن و ﺎژ ﺮﺑﻪ
ﺮ ﯿ ﻬﺎی
)ﺑﺎ در ﺮ ﮔﺮ
ﻮ ﺪه
ﺑﺮ روی و ﯿ ﻪ هﺎی
ﺎز ﯽ( ا ﺎده ﻤﻮد.

ﻮر ﺎ ﻮر ر ﯿﺪن ﺑﻪ t1

در ﻮرد ﺑﺎرهﺎی ﯽ ﺎ ﺪ راﮐ ﻮر و ﯾﺎ ﺮا
ا ﺎ ﺪارد آ ﺎن ا  ،ا ﺎ آ ﭽﻪ د ﻮار ﯽﺑﺎ ﺪ ﯿﻞ ﺑﻪ ز ﺎن  t2در
ﺪودهی ﺎز ا ﺎ ﺪارد ﻮاهﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎه زﯾﺎدی ﻮاهﺪ ﯾﺎ  .ﯾﮏ
ﮑﻞ ا ﺰاﯾ ﺮ ﯿ ﺎز ﯽ ژ ﺮا ﻮر )(Cs
راهﮐﺎر ﺎ ﺐ ﻬ ر اﯾ
ا ﮐﻪ در اﯾ ﺎ  t2ا ﺰاﯾ ﻮاهﺪ ﯾﺎ ﺑﺪون آ ﮑﻪ ﯿﯿﺮ ﭼ ﺪا ﯽ در
 t1ا ﺎم ﮔﯿﺮد .ﺑ ﺎﺑﺮاﯾ در ﭼ ﯿ ﻮاردی ﺑﺎﯾﺪ از ﺎز ﻬﺎی ﺑﺎ ا ﺮژی ﺑﺎ
ً
ا ﺎده ﻮد .ﻤﻮ اﯾ ﺎز ﻬﺎ در ﺎدﯾﺮ ا ﯽ ﯿﮑﺮو ﺎراد و ﺑﺎ و ﺎژ
ﮐﯿ ﻮو در هﺮ ﺒ ﻪ در ﺮ ﮔﺮ ﻪ ﯽ ﻮد .زم ﺑﻪ ذﮐﺮ ا
ﯾﺎ
و ﺎژ ﺑﺎ ﺮی ا ﺎب ﮔﺮدد
ﮐﻪ هﺮﭼﻪ اﯾ ﺎز ﻬﺎ ﺎ ﺪ ا ﮑﺎن ﺑﺎ
ﺮی ﺎدل ﺪار ﮐﻤ ﺮ ﻮاهﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ] [.
ا ﺪوﮐ ﺎ

ﺮی در ﻤﻮ ﻪ ﺪار ﻮ ﯿﺪ و ا ﺪازهﮔﯿﺮی و ﺎژ
و ﻮد ا ﺪوﮐ ﺎ
ﺮﺑﻪ ﻮ ﺐ اﯾ ﺎد ﺮاو ﺎژ در ﺎ ﯿﻪ ﭘﯿ ﺎ ﯽ ﻮج ﺮﺑﻪ ﺎ ﻪ و
ﮑﻞ ﻮج در
هﻤﭽ ﯿ ﮐﺎه ز ﺎن  t1ﯽ ﻮد .ﺑ ﺎﺑﺮاﯾ ﺑﺎﯾﺪ ﻬ
ﺪوده ی ﺎز ا ﺎ ﺪارد ) ﺪاﮐ ﺮ  %ﺮاو ﺎژ و  ±%ز ﺎن
ﻤﻮ ﻪ ﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.
ﭘﯿ ﺎ ﯽ ﻮج( ،ﺪاﺑﯿﺮ زم در ﺮا ﯽ و ﺎ
٢
ﯿﺮاﮐ ﺪه ﺮی ) (Rdﺑﻪ ﺪار ا .
ﯾﮏ ﯿﻮه ﺎ ﺐ ا ﺰودن ﺎو
ﺪا ﻞ ﺮا ﯽ و ﺎ ﻪ
اﯾ ﺎو ﺑﻪ ﻮرت ﺑﯿ ﯿ ر و ﺑﺎ ا ﺪوﮐ ﺎ
ﯿﺮاﮐ ﺪه ﺮ ﺑﻪ ﮐﺎه
ﯽ ﻮد .ﺎﯾﺎن ذﮐﺮ ا ﮐﻪ ا ﺎده از ﺎو
ﺮﯾﺐ ﺑﻬﺮه ﺪار و ا ﺰاﯾ ز ﺎن  t1ﻮاهﺪ ﺪ ﮐﻪ ﺪودﯾ در ا ﺎده
ﯿﺮاﮐ ﺪه را ﺑﻪهﻤﺮاه دارد .ﯿﺰان ا ﺪوﮐ ﺎ هﺮ ﺒ ﻪ از ﺪار
از ﺎو
ﻮ ﺪ ﺮﺑﻪ در ﺪود ا ﯽ ﯿﮑﺮو هﺎ ﺮی ا ] [ .اﯾ ا ﺪوﮐ ﺎ
Damping resistor

L
C

R

ﻮق ،ﻮع ﮐﺎرﺑﺮد و ﭘﯿ ﺑﯿ ﯽ ﻮا ﺎﯾﯽ ا ﻤﺎل و ﺎژ
ﺑﺎ ﻮ ﻪ ﺑﻪ ﺒﺎ
ﺮﺑﻪ ﺎ ﻪ و ﻮﺋﯿﭽﯿ ﮓ ﺑﻪ ﻤﺎ ﯽ ادوات ﺎر ﻮی ) ﯿﺮ
ﮐﯿ ﻮو  ،و ﺎژ ﺎ ﯽ
و ﺎژ ﺎ ﯽ
ﺮا ﻮر ﺎ ﻮر ،ﮐﺎﺑﻞ و  (...ﺎ
و ا ﺮژی ﻮ ﺪ ﺮﺑﻪ ﯿﯿ و ﺑﺎ ا ﺎده از ﺎز ﻬﺎی ﯿﮑﺮو ﺎراد
ﮐﯿ ﻮو و ا ﺮژی آن
ﮐﯿ ﻮو ﯽ در هﺮ ﺒ ﻪ از ﺪار ،و ﺎژ ﺎ ﯽ ﻮ ﺪ
ا ﺪازهﮔﯿﺮی
ﮐﯿ ﻮژول در ﺮ ﮔﺮ ﻪ ﺪ .ﯿﯿ ﺮ ﯿ ﺎز ﯽ
ﺑﻪ ﻮان ﺑﺎر
ﯿﺰ از اهﻤﯿ ﺑﺎ ﯾﯽ ﺑﺮ ﻮردار ﯽ ﺑﺎ ﺪ .از آ ﺎ ﮐﻪ اﯾ
ﭘﺎﯾﻪ ﻤﻮ ﻪ ﻤﻞ ﯽﮐ ﺪ ﺬا هﺮ ﭼﻪ ﺪار ﺮ ﯿ آن ﺑﯿ ﺮ در ﺮ

2
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ﮔﺮ ﻪ ﻮد ﮐﺎراﯾﯽ ﻤﻮ ﻪ ﻬ ا ﺎم آز ﻮ ﻬﺎی ﺮﺑﻪ روی و ﯿ ﻪهﺎی
ﻮاهﺪ ﯾﺎ  .ﺑﺎ ﻮ ﻪ ﺑﻪ اﯾ ﮑ ﻪ و هﻤﭽ ﯿ ﺰوم
ﻮ ﺪه ﮐﺎه
ﻮﮔﯿﺮی از ﺎ ﯿﺮات ﺎز ﻬﺎی ﭘﺮاﮐ ﺪﮔﯽ در ا ﺪازهﮔﯿﺮی ،ﺮ ﯿ ﺑﻬﯿ ﻪای
ﻤﻮ ﻪ
در ﺮ ﮔﺮ ﻪ ﺪ .ﺎدﯾﺮ ﺮا ﯽ ﺪه ﻬ
ﺑﺮای اﯾ
ﻮ ﯿﺪ و ا ﺪازهﮔﯿﺮی و ﺎژ ﺮﺑﻪ ﻮ ﻮع اﯾ ﺎ ﻪ ﺑﺎ در ﺮ ﮔﺮ ﺒﺎ
ﺮح ﺪه ،در ﺪول آ ﺪه ا .
 ﮑﺎت و ﺪودﯾ هﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﻮ ﺪ ﺮﺑﻪﺮی ) (Rd+Rfﺑﺎ
ﻬ ا ﺎم آز ﻮن ﺮﺑﻪ ﺎ ﻪ ﯿﺰان ﺎو
آز ﻮن از ) ( ﯿﯿ ﯽﮔﺮدد ﮐﻪ در
ﻮ ﻪ ﺑﻪ ﺮ ﯿ ﺎز ﯽ و ﯿ ﻪ
ﺪه ا  .در اﯾ ﮑﻞ
ﻮ ﺪ ﺮﺑﻪ ﻞ ﺑ ﺑﻪ ﻮرت ﮑﻞ ر
ﺪ ﺑﺎ و ﭘﺎﯾﯿ ﺎو ا ﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻮ ﻪ ﺑﻪ ﺪودﯾ هﺎی  ± %ﺑﺮای
ﺪه ا  .در ﺮاﯾ ﺑﯽﺑﺎری ﺪار ﺎو
ز ﺎن ﭘﯿ ﺎ ﯽ ﻮج
اه ا ﺎب
اه و ﺪار  Rdدر ﭗ
ﭘﯿ ﺎ ﯽ در هﺮ ﺒ ﻪ
ﻮ ﺪه ،ﺪار  Rdﮐﺎه
ﯽﮔﺮدد .ﺑﺎ ا ﺰاﯾ ﺮ ﯿ ﺎز ﯽ و ﯿ ﻪ
داده ﯽ ﻮد.
آز ﻮن ﺮار ﮔﯿﺮد
در ﻮاردی ﮐﻪ ﺮ ﯿ هﺎی ﺎز ﯽ ﺑﺰرگ
ﺎو  Rdﺬف ﺪه و از ﺎو ﻬﺎی ﭘﯿ ﺎ ﯽ اه و ﯾﺎ ﯽ ﺮﮐﯿﺐ
و اه در هﺮ ﺒ ﻪ ا ﺎده ﯽ ﻮد .در اﯾ
ﻮازی ﺎو ﻬﺎی
ﯽﯾﺎﺑﺪ .در
ﯿﺰان ﺮاو ﺎژ ﮑﻞ ﻮج ﺎﺑ ﺑﺎ ) ( ا ﺰاﯾ
ﺎ
ﻮ ﺪهﺎی ﻮب ،ﯿﺰان ا ﺪوﮐ ﺎ هﺮ ﺒ ﻪ زﯾﺮ ﯿﮑﺮو هﺎ ﺮی ﯽﺑﺎ ﺪ
] [.
ﻮ ﺪ در ﺮ ﮔﺮ ﻪ ﺪ ،ﺪار
ﺑﺎ ﻤﻬﯿﺪا ﯽ ﮐﻪ در ﺮا ﯽ و ﺎ
ا ﺪوﮐ ﺎ هﺮ ﺒ ﻪ در ﺪود ﯿﮑﺮوهﺎ ﺮی ﯽﺑﺎ ﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ا ﺎ ﻪ ﻤﻮدن
آز ﻮن ،ﯿﺰان ا ﺪوﮐ ﺎ
ا ﺎ ت ﯿﺮ ر و ﺑﺮﮔ ﺑﻪ و ﯿ ﻪ
ﯿﮑﺮوهﺎ ﺮی ﭘﯿ ﺑﯿ ﯽ ﯽﮔﺮدد.
اﯽ
ﺮی ﮐﻞ ﺪار ﺑﯿ
ﯽهﺎ
ﯽهﺎی ﺮاو ﺎژ  %در ﮑﻞ ر ﮔﺮدﯾﺪه ا  .اﯾ
ﺎز ﯽ ﺪاﮐ ﺮی ﮐﻪ در آن ﺮط
ﺎن ﯽدهﺪ ﮐﻪ ﺪار ﺮ ﯿ
ﺪودﯾ ز ﺎن ﭘﯿ ﺎ ﯽ ﻮج )  ( ±%و ﺮاو ﺎژ ﮐﻮﭼﮑ ﺮ از %
ﺪودﯾ ﺑﺎ د در ا ﺎب
ﺎ  .ﺎ ﻮ ﺎرد ﯽﺑﺎ ﺪ .اﯾ
ﮔﺮدد ﺑﯿ
ﺎ ﺐ ﯿﺮهﺎی ر و ﺑﺮﮔ  ،ا ﺎده از ﻮﯾ ﻬﺎی ﺑﺎ ﺮض ﭘﻬ و
ﺪول :

و ﺎژ
ﺮﺑﻪ

ﺎدﯾﺮ ا ﻤﺎ ﻬﺎی ﻮ ﺪ و ﺎژ ﺿﺮﺑﻪ )  ٨ﮐﯿ ﻮو
Cs

Rt

Rf

Rd

)(nF

)(Ω

)(Ω

)(Ω

)(pF

ﺎ ﻪ
ﻮﺋﯿﭽﯿ ﮓ

.

 ﺒﯿﻪ ﺎزیهﺎ و ا ﺪازهﮔﯿﺮیهﺎی ا ﺎم ﺪهدر ﺒﯿﻪ ﺎزیهﺎی ا ﺎم ﺪه ﺑﺎ ﺪل ﺎزی ﮏ ﮏ ﺒ ﺎت ﺪار ﮐﻪ
ﺒ ﻪ را ﺎ ﻞ ﯽﮔﺮدد ،وه ﺑﺮ ا ﻤﺎ ﻬﺎی ا ﯽ ﺪار،
در ﻤﻮع
ﺮی ﺒ ﺎت و ﺎز ﻬﺎی
ﭘﺎرا ﺮهﺎی ﻮ ﺮ در ﺪل ﺎزی ﺎ ﺪ ا ﺪوﮐ ﺎ
ﭘﺮاﮐ ﺪﮔﯽ ﯿﺰ ﺎظ ﮔﺮدﯾﺪه ا  .ﻬ ا ﺎم ﺒﯿﻪ ﺎزیهﺎ از ﺮم ا ﺰار
 Simulink MATLAB®7.0.4ا ﺎده ﺪها  .در اﯾ ﺒﯿﻪ ﺎزیهﺎ
ﻮ ﺪه از ﺮ ﯿ ﺎز ﯽ ﺎدل آن ا ﺎده
ﻬ ﺪل ﻤﻮدن و ﯿ ﻪ
ﯽ از ﺮا ﻞ ﺮا ﯽ ا ﺰا١
ﺪه ا  .اﯾ ﺒﯿﻪ ﺎزیهﺎ در ﻮح
ﮐﻪ در اﯾ ﺎ ﺑﻪ ﺒﯿﻪ ﺎزی ﮑﻞ ﻮ ﻬﺎی
ﻤﻮ ﻪ ا ﺎم ﮔﺮ ﻪ ا
ﻤﻮ ﻪ ﻮ ﯿﺪ و ا ﺪازهﮔﯿﺮی و ﺎژ ﺮﺑﻪ ﺎ ﻪ و ﻮﺋﯿﭽﯿ ﮓ ا ﺎ ﺪارد
ً
ا ﺎره ﯽﮔﺮدد .هﻤﺎ ﻮر ﮐﻪ ﺒ ا ﺎره ﮔﺮدﯾﺪ در ﺮا ﯽ و ﺎ
ا ﺪازهﮔﯿﺮی ﺎر ﻮی از ﮑ ﯿﮏ ﺎو ﻬﺎی ﯿﺮاﮐ ﺪه ا ﺎده ﺪه ا .
ا ﺪازهﮔﯿﺮی ﺎر ﻮی
ﺒﯿﻪ ﺎزی ا ﺎم ﺪه روی
در ﮑﻞ ﭘﺎ
ﺪم ا ﺎده از
ﻬ ا ﺪازه ﮔﯿﺮی و ﺎژ ﺮﺑﻪ ﺎ ﻪ در دو ﺎ
ﺎو ﻬﺎی ﯿﺮاﮐ ﺪه و ﭙ ا ﺎده از اﯾ ﺎو ﻬﺎ ﺎن داده ﺪها .
هﻤﺎ ﻮر ﮐﻪ ﺎهﺪه ﯽﮔﺮدد ا ﺎده از ﺎو ﻬﺎی ﯿﺮا ﮐ ﺪه در
ا ﺪازهﮔﯿﺮی ،ﻮ ﺎ ﻬﺎی ﺎ ﯽ از ا ﺪوﮐ ﺎ دا ﯽ ﻮ ﻬﺎی ﺎز ﯽ را ﺑﻪ

 ٨ﮐﯿ ﻮژول(
CM

.

ﮐﺎه ﻮا ﻞ ا ﺎ ت ﺪار ﺎﺑ ﯿ ﺑﻬﺒﻮد را دارا ﯽﺑﺎ ﺪ .زم ﺑﻪ ذﮐﺮ
ﺒ ﻪ ﺑﻮده و در و ﺎژهﺎی ﭘﺎﯾﯿ ﺮ
ا ﮐﻪ ﮑﻞ ﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻞ ﻮ ﺪ
ﺪار
ﯽ ﻮان ﺑﺎ ﮔﺮ ا ﺎل ﺮو ﯽ از ﺒ ﺎت ﭘﺎﯾﯿ  ،ﺪار ا ﺪوﮐ ﺎ
ﻮ ﺪه را ا ﺰاﯾ
را ﮐﺎه و ﺑﻪ ﺒ آن ﺪار ﺮ ﯿ ﺎز ﯽ و ﯿ ﻪ
داد.

اﯽ

ﮑﻞ  :ﻤﻮدار ﺎو

ﺮی ﻮرد ﯿﺎز ﻬ

)در ﻮ ﺪ ﺿﺮﺑﻪ  ٨ﮐﯿ ﻮو

--ﻤﻮع ﻇﺮ ﯿ

۳۲۲

ﺎز ﯽ ﺑﺎر،

ا ﺎم آز ﻮن روی ﺑﺎرهﺎی

 ٨ﮐﯿ ﻮژول ﻮﺿﻮع ﺎ ﻪ(
ﻤﻮع ﺎو

ﺎز ﯽ و ﻇﺮ ﯿ

ﺮی ﻮ ﺪ Rs:

هﺎی ﭘﺮاﮐ ﺪﮔﯽ Cb:
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ﮑﻞ :

ﻤﻮﻋﻪ ﻮ ﺪ و ﺎژ ﺿﺮﺑﻪ  ٨ﮐﯿ ﻮو

 ٨ﮐﯿ ﻮژول

ا ﺪازهﮔﯿﺮی ﺎﺑﻞ
ﺮﮐﺎ ﺑﺎ در ا ﺪازهﮔﯿﺮی ا ﺎم ﺪه ﻮ
ﺎهﺪه ا  .هﻤﭽ ﯿ ﺑﺎ ﺎﯾ ﻪ ﮑﻞهﺎی ا و ب ﮐﻤ ﺮ از %
ﺒﯿﻪ ﺎزی و ا ﺪازهﮔﯿﺮی
ا ﺮاف در ﭘﺎرا ﺮهﺎی  t1و  t2در دو ﺎ
ﺎهﺪه ﯽﮔﺮدد.
در ﮑﻞ ﯿﺰ ﮑﻞ ﻮجهﺎی ﺒﯿﻪ ﺎزی و ا ﺪازهﮔﯿﺮی ﺪه در آز ﻮن
ﮐﯿ ﻮو (
و ﺎژ ﺮﺑﻪ ﻮﺋﯿﭽﯿ ﮓ در ﺮاﯾ ﺑﯽ ﺑﺎری و و ﺎژ ﺎرژ )
ﺒﯿﻪ ﺎزی،
آ ﺪه ا  .ﺎﯾ ﻪ ﮑﻞ ﻮج ا ﺪازهﮔﯿﺮی ﺪه ﺑﺎ ﺎ
ا ﺮاف ﭘﺎرا ﺮهﺎی  t1و  t2را ﺪود  %ﺎن ﯽدهﺪ .اﯾ ا ﺮافهﺎ
ً
ﺎو ﻬﺎی ﭘ ﺎ ﯽ و ﭘ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻮ ﻪ
ﺎ
ﻤﻮ ﺎ ﺎ ﯽ از ﺮا
ﺑﻪ ﺮﯾﺐهﺎی ﻮرد ا ﺎده در ﺒﯿﻪ ﺎزی و ﺮا ﻬﺎی ﻮرد ﭘﺬﯾﺮش در
را ﺑﻪ ﻬﻮ ا ﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﯽ ﻤﺎﯾﺪ.
ا ﺎ ﺪارد ،ا ﺎم آز ﻮنهﺎی
)ا

ﮑﻞ  :ﻤﻮدارهﺎی و ﺎژ ﺮو ﯽ
( ﺑﺪون ﺎو

ﺎز ﯽ  ٨ﮐﯿ ﻮو

هﺎی ﯿﺮاﮐ ﺪه )ب( ﺑﺎ ﺎو

هﺎی ﯿﺮاﮐ ﺪه

ﻮﺑﯽ ﯿﺮا ﻤﻮده ا  .ﺪار د ﯿ اﯾ ﺎو ﻬﺎ ﻬ ﯿﺮا ﺪن ﮐﺎ ﻞ
اﯾ ﻮ ﺎ ﻬﺎ ﺑﺎ ا ﺎم ﺒﯿﻪ ﺎزیهﺎی ﺪد ﯿﯿ ﮔﺮدﯾﺪه ا .
ﮐﯿ ﻮو
ﻮﯾﺮ ﻤﻮ ﻪ ﻮ ﯿﺪ و ا ﺪازهﮔﯿﺮی و ﺎژ ﺮﺑﻪ
آن در ﺮﮐﺰ
ﮐﯿ ﻮژول ﻮ ﻮع اﯾ ﺎ ﻪ ﮐﻪ ﺮا ﻞ ﺮا ﯽ و ﺎ
ا ﺎم ﮔﺮ ﻪ در ﮑﻞ
ﻬ ﺪ ﯽ ﺎر ﻮی ﻬﺎد دا ﮕﺎهﯽ و
ﻤﻮ ﻪ ﯽ ﻮان در دو ﺎ ﻮ ﯿﺪ و ﺎژهﺎی ﺮﺑﻪ
آ ﺪه ا  .از اﯾ
ﺎ ﻪ و ﻮﺋﯿﭽﯿ ﮓ ﺎﺑ ﺑﺎ ا ﺎ ﺪاردهﺎی ﺑﯿ ا ﻤ ﯽ ] [ و ] [
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻤﻮد.

 -٧ﯿ ﻪ ﮔﯿﺮی
ﻤﻮ ﻪ ﻮ ﯿﺪ و ا ﺪازهﮔﯿﺮی و ﺎژ
در اﯾ ﺎ ﻪ ﺮا ﯽ و ﺎ
ﮐﯿ ﻮژول ﻮرد ﺑﺮر ﯽ
ﮐﯿ ﻮو
ﺮﺑﻪ ﺎ ﻪ و ﻮﺋﯿﭽﯿ ﮓ
ﺮار ﮔﺮ و ا ﺎم آز ﻮ ﻬﺎی و ﺎژ ﺮﺑﻪ ﺎ ﻪ و ﻮﺋﯿﭽﯿ ﮓ ﺑﺮ روی
ﻤﻮ ﻪ ﺎ ﻪ ﺪه ﺎن داده ﺪ .ا ﺪازهﮔﯿﺮیهﺎی ا ﺎم ﺪه ﺎﺑ
ﻤﻮ ﻪ ﺑﺎ ا ﺎ ﺪاردهﺎی ﺑﯿ ا ﻤ ﯽ را ﺎن داده و ﮑﺎﯾ
ﻤ ﮑﺮد اﯾ
ﻤﻮ ﻪ از ﺮ
از ﮐﺎراﯾﯽ ﻮب آن دارد .ﻮ ﻪ ﺎﺑ ﯿ هﺎی اﯾ
ﺎت
و ﯿﺰ ﺮا ﯽ ﺑﻬﯿ ﻪ ﻬ ﺑﻬﺒﻮد
و ﺎژ و ﯿﺰان ﺑﺎر ﺎﺑﻞ
ﯿ ﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی آ ﯽ ﯽﺑﺎ ﺪ.
ﯽ ﻮ ﺪ ،ﺎوﯾ ﯽ ﻬ
ﭙﺎسﮔﺰاری

ﺒﯿﻪ ﺎزی
ﮑﻞ ﻮج آز ﻮن و ﺎژ ﺮﺑﻪ ﺎ ﻪ در دو ﺎ
)در
ﮐﺎ ﭙﯿﻮ ﺮی و ا ﺎم ا ﺪازهﮔﯿﺮی آز ﺎﯾ ﮕﺎهﯽ در ﮑﻞ آ ﺪها
ﮐﯿ ﻮو ( .ﺑﺎ ﺎﯾ ﻪ ﮑﻞ ب
ﺮاﯾ ﺑﯽ ﺑﺎری و ﺑﺮای و ﺎژ ﺎرژ
ﺎز ﯽ( ﺑﺎ ﮑﻞ ب ) ﺒﯿﻪ ﺎزی
)ا ﺪازهﮔﯿﺮی ا ﺎم ﺪه ﻮ
ﺎز ﯽ ﺑﺎ ﺎو ﻬﺎی ﯿﺮاﮐ ﺪه( ﺬف و ﯿﺮاﯾﯽ ﻮ ﺎ ﺎت
ﭘﺎ

ﻤﻮ ﻪ ﺑﻪ
ﺮا ﯽ و ﺎ اﯾ
ﺪﯾﺮان ﺮم آن ﺮﮐ ا ﺎم ﺪه ا
آز ﺎﯾ ﮕﺎهﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای او ﯿ ﺑﺎر در اﯾﺮان
ﻬ ﺪ ﯽ ﺎﺑﻞ ﻮ ﻬﯽ ﺑﻮده ا ﮐﻪ ﺎ
ﺮﮐﺰ ﻬ ﺪ ﯽ ﺎر ﻮی در ﺑ ﻬﺎی
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ﺎرش ﭘﮋوه ﮕﺎه ﯿﺮو و ﻤﺎﯾ
ﻤﻮ ﻪ
 .ﺮا ﻞ ﺎ اﯾ
ﯿﺎز ﺪ ﮐﺎر
ﻮرت ﮔﺮ ﻪا
ﻞ ش ﺒﺎ ﻪ روزی هﻤﮑﺎران
ﯿ ﺎت ،ﺮا ﯽ ،ﻬ ﺪ ﯽ،
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 ﻤﻮدارهﺎی و ﺎژ ﺿﺮﺑﻪ ﺻﺎﻋ ﻪ در ﺎرژ: ﮑﻞ
( ﺒﯿﻪ ﺎزی )ب( ا ﺪازهﮔﯿﺮی ﻮ

)ا

و

 آز ﺎﯾ ﮕﺎه ﮐ ﺮل ﮐﯿ ﯽ و ﭘﮋوه ﮑﺪه ﺑﺮق ﻬﺎد دا ﮕﺎهﯽ، ﺎ
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چکیذه -هذف اص ايجام ایى هقاله پیادهساصی کًتشلش هًطق فاص ی
بشای عملکشد بهیًهی سیستن تجذیذپزیش تشکیبی هستقل اص ضبکه
است .دس ایى بشسسی الکتشولیضس بههًظىس تىلیذ هیذسوژو اص ايشژ ی
اضافی تىلیذضذه تىسط تىسبیى بادی و سلىلخىسضیذی بهکاس گشفته
ضذه و ایى هیذسوژو تىلیذی دس صهاوهای کمبىد ايشژ ی تىسط سلىل
سىختی هػشف هیضىد .الگىس یتن  PSOبشای بهیًهساصی تىابع
عضى یت ایى کًتشلش استفاده ضذه است .وسودیهای ایى کًتشلش
ضاسش خالع تىاو و وضعیت ضاسژ باتشی و خشوجی آو هطخع
کًًذهی صهاو عملکشد اجضای سیستن رخیشهی هیذسوژيی هیباضذ.
دادههای واقعی يظیش تابص خىسضیذ ،سشعت باد و دهای هىا بشای
ضبیهساصی استفاده ضذهايذ .همچًیى هض یًهی عملکشد هفتگی و
احتمال اص دست سفتى هًبع تغزیه به عًىاو تابع هذف هىسد استفاده
قشاس گشفتهايذ .يتایج حاکی اص آو است که عًاغش رخیشهساصی دس
صهاوهای کمتشی يسبت به حالت غیشبهیًه کاس کشدهايذ و بهخػىظ
دس هىسد باتشی کاهص يىسايات دس  SOCآو هىجب افضایص عمش
هفیذ باتشی ضذه است .همچًیى بهیًهساصی کًتشلش هىجب کاهص
هضیًهی تعمیشويگهداسی و احتمال اص دست سفتى هًبع تغزیه بهتشتیب
به هیضاو  81.81%و  36.36%دس هقایسه با کًتشلش بهیًه يطذه
ضذه است.

هغالؼات صیادی بش سوی ايتخاب ابضاس رخیشهعاص بهیًه فىست گشفته و
ثابت ؽذه اعت که اعتفادهی همضهاو اص باتشی و عیغتن رخیشهی
هیذسوژيی ،هؼایب سا حزف کشده و اص هضایای هشدو بهشه هیگیشد .اص بؼذ
التقادی ،هضیًههای عشهایهگزاسی اولیه و ػملکشدی عیغتنهای ايشژی
تجذیذپزیش يغبت به عیغتنهایی که اص عىختهای فغیلی بهشه هیگیشيذ،
بغیاس باالعت و همچًیى ػمش هفیذ ادوات رخیشهعاص ايشژی همچىو
باتشی کن اعت؛ بهیًهعاصی عیغتن هیتىايذ اص کاسکشد اضافی تجهیضات و
ساهايذاصیهای پیدسپی اجضای عیغتن رخیشه هیذسوژيی جلىگیشی کشده و
دس يتیجه هىجب کاهؼ هضیًههای تؼمیشويگهداسی عیغتن ،افضایؼ
سايذهاو و ػمش هفیذ تجهیضات ؽىد.
همچًیى به هًظىس تًظین ؽاسػ تىاو هیاو اجضای  HGPSوجىد یک
عیغتن کًتشلی ضشوسی اعت .دس ایى بشسعی کًتشلکًًذهی هًغك فاصی
( )FLCبشای ایى هًظىس اعتفاده ؽذه اعت.
بشسعی ادبیات هىضىع يؾاو هیدهذ که هغالؼه سوی  FLCبهیًهؽذه
بشای تًظین ؽاسػ تىاو و هذیشیت ايشژی هىجىد دس عیغتن تاکًىو ايجام
يگشفته اعت .بًابشایى هذف اص ایى هغالؼه ،بهیًهعاصی ػملکشد عیغتن
تشکیبی ايشژیهای تجذیذپزیش اعت و به همیى هًظىس تىابغ ػضىیت ایى
کًتشلش با الگىسیتن اجماع رسات ( )PSOبهیًهعاصی هیگشديذ.

کلمات کلیدی–سیستم تجدیدپذیر ترکیبی ،کنترلر منطق فازی،
بهینهسازی

دس اداهه ؽشح عیغتن  HGPSدس لغمت  2اسائه ؽذه اعت ،دس
لغمت  3الگىسیتن بهیًهعاصی ،لغمت  4يتایج ؽبیهعاصی و دس لغمت 5
يتیجهگیشی اسائه ؽذه اعت.

 -1همذهه
تماضای دس حال سؽذ ايشژی جهايی ،هىجب افضایؼ بهای عىخت-
های فغیلی هیباؽذ [ .]1اص آوجایی که ایى هًابغ سو به پایاو هغتًذ،
ايغاو ياگضیش به ايجام تحمیمات گغتشدهای دس صهیًهی عیغتنهای ايشژی
تجذیذپزیش اعت .بشای غلبه بش هؾکالت ياؽی اص عبیؼت هتًاوب هًابغ
تجذیذپزیش؛ اص ابضاسهای رخیشهعاص ايشژی اعتفاده هیؽىد [ ]2و دسيتیجه،
عیغتنهای تجذیذپزیش تشکیبی ) (HGPSبهوجىد هیآیًذ [ .]3بههًظىس
تىلیذ بشق لابل اعمیًاو و التقادی اص چًیى عیغتنهایی ،هیبایغت آوها
سا اص بؼذ ايتخاب اجضا و ػملکشد بهیًه يمىد [ .]4دس بحث ايتخاب اجضا

© ،۱۳۹۴اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان
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 -2عیغتن HGPS

دس ایى هغالؼه عیغتن ايشژی تجذیذپزیش تشکیبی اص تىسبیى بادی،
آسایهی فتىولتائیک ،ادوات رخیشهعاص ايشژی ؽاهل باتشی و عیغتن رخیشهی
هیذسوژيی ،کًتشلش هًغك فاصی و کايىستش و ایًىستش بشای تأهیى یک باس
الکتشیکی خايگی هتذاول تؾکیل ؽذه اعت .ؽکل  1دیاگشام ؽماتیکی ایى
عیغتن سا يؾاو هیدهذ [.]5
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توربیه بادی

فتىولتائیک با  Nsهاژول عشی و  N pهاژول هىاصی با اعتفاده اص سابغهی

< بهدعت هیآیذ [ ]8که دس آو  nMPPضشیب ایذهآلی (<  nMPP 
;) K ،ثابت بىلتضهى ( 1.38×;0<٢ژول بش کلىیى) T ،دهای هاژول

دس ؽکل  2هًحًی تىاو -عشػت باد تىسبیى بادی هىسد اعتفاده دس ایى
هغالؼه هؾاهذه هیؽىد که دس آو تىاو خشوجی تىسبیى بادی يغبت به
عشػت باد سعن ؽذه اعت [.]6

فتىولتائیک (کلىیى) q ،ايذاصهی باس الکتشوو ( ;.١×;0-;١کىلى)Rs ،
هماوهت عشی (اهن)  ،ضشیبی بشای تماهی ػىاهل غیشخغی که جشیاو
فتىولتائیک به آو بغتگی داسد  ،ضشیب بذوو واحذ هشبىط به ّفًاوسی
عاخت هاژول فتىولتائیک [ ]9و يهایتا  ضشیبی بشای دسيظش گشفتى اثشات

تىاو تىلیذی تىعظ تىسبیى بادی اص هؼادلهی  1بذعت هیآیذ که دس آو
 Pwindتىاو تىلیذ ؽذه تىعظ باد ) V ، (kWعشػت باد )VC ، (m/s

عشػت باد  VR ، (m/s) cut inعـــشػت ياهی باد ) (m/sو  VFعشػت
باد  (m/s) cut offهی باؽًذ [ .]7دس جذول ; همادیش پاساهتشی تىسبیى
بادی هىسد اعتفاده يؾاو داده ؽذهايذ.
V (t )  VC
VR  VC

()1

.

)  (G,G0و دهاهای )  (T, Toهیباؽًذ MPPT .يیض باصده  MPPTو

if V  V (t )  V  P


(t )  if V  V (t )  V  P
if V (t )  V U V (t )  V





تىسبیى بادی




max, wind

R

C

max, wind

F

R

0

غیشخغی دها -ولتاژ هغتًذ VOC .و  I SCبهتشتیب ولتاژ هذاسباص (ولت) و
جشیاو اتقال کىتاه (آهپش) هاژول فتىولتائیک تحت ؽشایظ ؽذت تابؼ

F

Pwind

C

باس
ایًىستش

 othضشیب دیگش تلفات ؽاهل تلفات ياؽی اص هماوهت کابل و گشدوغباس
اعت .همادیش ػذدی پاساهتشهای هىجىد دس هذل آسایه فتىولتائیک دس
جذول ; يؾاو داده ؽذهايذ.

آسایهی فتىولتائیک

 0.72 
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Boost

VOC
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q
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یکغىوعاص
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بايک باتشیها



 ln 
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N MPP KT
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تايک H 2
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0
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کًتشلش فاصی
کمپشعىس

s

SC 0

حالت عیغتن


R

. 1
 V

I


باتری

دس عیغتن يؾاوداده ؽذه دس ؽکل  1باتشیها بهفىست هىاصی به باط
 DCوفل ؽذهايذ و جشیاو باتشی با تىجه به بااليظ جشیاو سوی باط
تؼییى هیؽىد و بغته به حالت ؽاسژ یا دؽاسژ هیتىايذ هثبت یا هًفی
باؽذ .جشیاو خشوجی یا وسودی به باتشی تىعظ هؼادله صیش هؾخـ هی-
ؽىد [:]10

الکتشوالیضس
الکتشوالیضس

ضکل  -1ضماتیک سیستن هىسد بشسسی[]5

(I B (t )  I PV (t )  I wind (t )  I B 0 (t )  I Bu (t )  I Load (t ) )3

که دس آو )  I PV (tجشیاو علىل فتىولتاییک ) I wind (t ) ،(Aجشیاو
تىسبیى بادی ) I B 0 (t ) ،(Aجشیاو هبذل  I Bu (t ) ،(A) Boostجشیاو
هبذل  (A) Buckو )  I Load (tجشیاو باس ) (Aهیباؽذ.
ولتی باتشی ها دس حال ؽاسژ هغتًذ ایى جشیاو هثبت اعت و دس دیگش
حالت ها هًفی اعت .با دايغتى ایى جشیاو ،ولتاژ به دعت هی آیذ:

ضکل  -2هًحًي تىاو -سشعت باد بشای تىسبیى بادی هىسداستفاده[]6
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آرایهی فتوولتاییک

()4

با دسيظــش گشفتى تاثـیش دها ،تىاو خشوجــی تىلیــذی تىعــظ آسایهی

۳۳۲

) VB (t )  (1   t ) VB ,0  Ri I B (t )  Ki QR (t
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 عشػت دؽاسژ خىدبهخىد )  VB ,0 ، ( Hzولتاژ هذاس باص دس صهاو ففش

دس سابغهی فىق  S Elعشػت تىلیذ هیذسوژو N cell , El ،تؼذاد علىلها،

)  QR (tعشػت ؽاسژ اعت .همذاس باس الکتشیکی رخیشهؽذه دس باتشی با
احتغاب باس الکتشیکی اولیه رخیشهؽذه دس آو بشابش اعت با :

 l , Elفاکتىس بهیًهعاصی الکتشوالیضس و  CHثابت تبذیل )  ( Ahl 1اعت.
همادیش ػذدی پاساهتشهای هىجىد دس هذل الکتشوالیضس دس جذول  1آوسده
ؽذهايذ.

)  Ri ، (Vهماوهت داخلی ) K i ، (ثابت لغبیعاصی )  ( h1و

()5

(t )dt

B

I

1
3600

2
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EB (t )  EB ,0 

ولتاژ پیل عىختی هغابك سابغهی صیش بهدعت هیآیذ [:]5

که  EB ,0باس الکتشیکی اولیه رخیشهؽذه دس باتشی ) (Ahهیباؽذ.

)  I (t )  R I (t
()10
VFc  VFc ,0  C1FcTFc (t )  C2 FC ln  Fc   Fc Fc
)  I Fc ,0  TFc (t

 SOCباتشی تىعظ سابغهی صیش تؼییى هیؽىد.
EB

()6

EB ,max

دس حالیکه  (C) RFc ، (V )C2 Fc ، (V C 1 )C1Fc ، (V )VFc ,0و

SOCB  100 

 ( A) I Fc ,0ثابتهایی هغتًذ که اص عشیك آصهایؼ بهدعت هیآیًذ و

)  TFc (tدهای ػملیاتی علىل )  (Cاعت.

که دس سابغهی فىق  EB ,maxهاکضیمن ظشفیت باتشی اعت.
دس حمیمت  SOCيؾاودهًذهی ایى هىضىع اعت که هیتىاو هحذودیت
دس هیضاو دؽاسژ باتشی سا به فىست حذ پاییى بشای آو اػمال يمىد.

يشخ هقشف هیذسوژو دس پیلعىختی بهفىست صیش هحاعبه هیؽىد:

2

که دس سابغهی فىق  SOCminحذ پاییى  SOCهیباؽذ و همذاس آو دس
ایى هغالؼه  %20ايتخاب ؽذهاعت .همذاس ػذدی پاساهتشهای هىجىد دس
هذل باتشی دس جذول ; آوسده ؽذهايذ.
-4-2

 l ,Fcفاکتىس بهیًهعاصی پیلعىختی و  CHثابت تبذیل )  ( Ahl 1اعت.
همادیش ػذدی پاساهتشهای هىجىد دس هذل پیلعىختی دس جذول  1آوسده
ؽذهايذ.
2
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الکتشوالیضس اولیى جضء عیغتن رخیشه هیذسوژيی اعت که با دسیافت
ايشژی هاصاد تىلیذی تىعظ هًابغ تجذیذپزیش هیذسوژو تىلیذ هیکًذ.
کايىستش کاهًذه بهػًىاو کاهًذه ولتاژ  DCهاکضیمن تىاو سا اص باط  DCبه
الکتشوالیضس هًتمل هیکًذ.

T

(<;)

)  I El (t )  REl I El (t
()٢

)  I El ,0  TEl (t

t 0

()13

که دس سابغهی فىق ، (V)C2 El ، (V C 1 )C1El ، (V ) VEl ,0

2

EH

2 ,max

 (C) RElو  ( A) I El ,0پاساهتشهای هؾخقهای الکتشوالیضس هغتًذ

2 ,0

2

EH

HL  100 

که دس سابغهی فىق  EHهمذاس ايشژی رخیشه ؽذه به فشم هیذسوژو دس

که اص عشیك آصهایؼ بهدعت هیآیًذ TEl (t ) .دهای ػملیاتی علىل
)  (Cاعت.

2

تايک رخیشه (کیلىژول( و  EH2,maxهاکضیمن ظشفیت تايک هیذسوژو اعت.

دس ایى هغالؼه ظشفیت تايک هیذسوژو;::کیلىوات عاػت ايتخاب ؽذه
اعت.

يشخ تىلیذ هیذسوژو دس الکتشوالیضس بهفىست صیش هحاعبه هیؽىد:
()9

))EH (t)  EH   ( PEl (t)  PFc (t

دس حالی که  PElتىاو الکتشوالیضس و  PFcتىاو پیل عىختی اعت .بًابشایى
دسفذ رخیشه عاصی هیذسوژو به فىست صیش اعت:

VEl  VEl ,0  C1El TEl (t )  C2 El ln 

2

تاوک ذخیره هیدروژن

همذاس ايشژی رخیشهؽذه به فشم هیذسوژو دس ایى تايک بهفىست صیش لابل
هحاعبه اعت [:]10

ولتاژ الکتشوالیضسکه به جشیاو و دهای آو وابغته اعت اص سابغه صیش به-
دعت هیآیذ [:]10

CH

CH

S Fc  N cell , Fc

دس سابغهی فىق  SFcعشػت هقشف هیذسوژو N cell ,Fc ،تؼذاد علىلها،

الکتروالیزر

)l , El (t ) I EL (t

) I , Fc I Fc (t

(;;)

SOCmin  SOCB

()7

پیل سوختی

دادههای عاػتی ؽاهل تىاو باس الکتشیکی ،عشػت باد ،دهای هىا و تابؼ
خىسؽیذ بشای هذت  1هفته دس ؽکل  3يؾاو داده ؽذهايذ.

S El  Ncell , El

۳۳۳
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 -3کًتشلش فاصی عشاحی ؽذه

12

4

توان بار (کیلووات)

8

()14

168

144

120

168

144

120

96

72

48

زمان (ساعت)
35

14
7

دمای هوا (سلسیوس)

21

)xid (t  1)  xid (t )  vid (t  1

که دس سوابظ باال  wوصو ایًشعی  c1 ،و  c2ػىاهل یادگیشی (ضشایب
ؽتاب يیض گفته هیؽىيذ) و  randیک ػذد تقادفی دس باصه )1و (0اعت.
بشاي جلىگیشی اص واگشایی الگىسیتن ،همذاس يهایی عشػت هش رسه هحذود

0

28

))  xid ( t ))  c2 .rand ( g _ best d ( t )  xid ( t

()15

0
24

) vid ( t  1 )  w( t ).vid ( t )  c1 .rand ( p _ bestid ( t

هیؽىد

. vid  vmax , vmax 

جذول  -1هقادیش پاساهتشهای اجضای سیستن

0
96

72

48

0

24

اجضا

زمان (ساعت)





15

((m/s

3

فتىولتاییک

6

سرعت باد

12
9

0
168

144

120

168

144

120

96

72

48

24

0

زمان (ساعت)

0.4
0.3
0.2
0.1
0
96

72

48

24

تابش خورشید)(kW/m2

0.5

علىل عىختی

0.6

پاساهتش

0

زمان (ساعت)

ضکل  -3دادههای ساعتی هىسد يیاص طی یک هفته

۳۳۴

nMPP
Rs
I sc
Voc
Go
T0

 MPPT
oth
VFc,0
C2Fc
C1Fc

Ncell , Fc

همذاس
1.21
0.058
1.15
1.17
0.012
6.5
21
1000
298
0.95
0.05
33.18
-1.57
-0.013
35

اجضا

پاساهتش
a
Ri
VB,0
Ki
VEl ,0
C2 El
C1El
N cell , El
I El ,o

l , El
REl

علىل عىختی

تىابغ ػضىیت بهیًه يؾذه هىسد اعتفاده دس هغالؼهی [ ]10دس ؽکل 4
يؾاو داده ؽذه اعت .دس ایى تىابغ حشوف ” ”Z”،“Nو ” “Pبه تشتیب
يمایايگش هجمىػههای فاصی هًفی ،ففش و هثبت هغتًذ .همچًیى حشوف
” “M” ،“Lو ” “Hيؾاودهًذهی هجمىػههای کن ،هتىعظ و صیاد هغتًذ.
بشای بهیًه کشدو تىابغ ػضىیت ایى کًتشلکًًذه اص الگىسیتن  PSOاعتفاده
ؽذه اعت . .لىايیى فاصی عشاحیؽذه بشای ایى کًتشلش که دس هش گام صهايی
اجشا خىاهًذ ؽذ دس جذول < آوسده ؽذهايذ.

الکتشوالیضس

ی هیذسوژيی ) * ( Pهیباؽذ که اگش همذاس آو هثبت باؽذ ،علىل عىختی
ؽشوع به کاس کشده و اگش هًفی باؽذ ،الکتشوالیضس ػمل خىاهذ کشد.

الگىسیتن  PSOيخغتیى باس تىعظ کًذی و ابشهاست هؼشفی ؽذ .ایى
الگىسیتن با یک گشوه اص جىابهای تقادفي (رسهها) ؽشوع به کاس هیکًذ،
عپظ بشاي یافتى جىاب بهیًه دس فضای هغئله با به سوص کشدو يغلها به
جغتجى هیپشداصد .هش رسه بقىست چًذ بؼذی (بغته به عبیؼت هغئله) با
دو همذاس  X idو  Vidکه به تشتیب هؼشف وضؼیت هکايی و عشػت هشبىط
به بؼذ  dام اص  iاهیى رسه هغتًذ ،تؼشیف هیؽىد .دس هش هشحله اص حشکت
جمؼیت ،هش رسه با دو همذاس بهتشیى به سوص هیؽىد .اولیى همذاس ،بهتشیى
جىاب اص لحاػ ؽایغتگی اعت که تاکًىو بشاي هش رسه بغىس جذاگايه
بذعـت آهـذه اعـت (همذاس ؽـایغتگی بایـذ رخیـشه ؽـىد) که ایى همذاس
 P_bestياهیذه هیؽىد .همذاس بهتشیى دیگشي که تىعظ  PSOبذعت
هیآیذ ،بهتشیى همذاسی اعت که تاکًىو تىعظ تمام رسهها دس جمؼیت
بذعت آهذه اعت .ایى همذاس بهتشیى کلی اعت و  g_bestيام داسد (همذاس
ؽایغتگی بایذ رخیشه ؽىد) .بؼذ اص یافتى دو همذاس p_bestو ( g_bestهش
رسه عشػت و هکاو جذیذ خىد سا عبك سوابظ صیش بهسوص هیکًذ:

باتشی

هماوعىس که دس ؽکل  1هؾاهذه هیؽىد ،بههًظىس تًظین ؽاسػ تىاو
هیاو لغمتهای هختلف  HGPSاص کًتشلش هًغك فاصی ) (FLCاعتفاده
ؽذه اعت .وسودیهای ایى کًتشلش ؽاسػ خالـ تىاو و وضؼیت ؽاسژ
باتشی و خشوجی آو هؾخـکًًذهی صهاو ػملکشد اجضای عیغتن رخیشه-

الگوریتم PSO

I Fc ,o

l , Fc
RFc

CH 2

همذاس
0
0.076
48
0
22.25
5.5015
-0.1765
24
0.1341
0.7
-3.3189
8.798
0.45
-2.04
8604
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تابع هدف

تابغ هذفی که دس ایى هغالؼه الذام به هیًیمنعاصی آو ؽذه اعت ،دس
سابغهی  16آوسده ؽذه اعت.
()16

f (x)  w.COM  (1  w).LPSP

که دس سابغهی فىق  wضشیب وصيی و  COMتابغ هضیًه و  LPSPتابؼی
اعت که احتمال اص دعت داو هًبغ تغزیه سا يؾاو هیدهذ .هضیًهی
ػملکشدی تجهیضات ،تابؼی اص ظشفیت آوها و همذاس تىاو تىلیذی آوها دس
باصهی هىسد بشسعی اعت:
()17

ب SOC -باتشی (وسودی)

CO&M   Pmaxi .OMfi   Pgen(t )i .OMvi
i

i

که دس سابغهی فىق ) Pmax (kWو )  Pg e n( k Wبهتشتیب ظشفیت يقب
ؽذهی تجهیضات و تىاو تىلیذی آوها هیباؽًذ .همچًیى )OMf ($ / kW
و ) OMv($ / kWhهضیًههای تؼمیشو يگهداسی ثابت و هتغیش هیباؽًذ که
همذاس آوها دس جذول  3آوسده ؽذه اعت.

ج -يقطهی تًظین تىاو (خشوجی)
ضکل  -4تىابع عضىیت بهیًه يطذه هىسد استفاده دس هطالعهی []11
جذول  -2قىايیى کًتشلش فاصی بشای هذیشیت عملکشد سیستن

تابغ  LPSPيؾاودهًذهی احتمال اص دعت سفتى هًبغ تغزیه بىده که
عبك سابغهی صیش تؼشیف هیؽىد [ ]5و صهايی که همذاس آو  0باؽذ یؼًی
باس همىاسه تىعظ هًابغ تاهیى ؽذه و اگش  1باؽذ یؼًی باس هیچگاه تاهیى
يمیؽىد.
()18

)) Time( Pavailable (t )  Pneeded (t
T

T
t 0


LPSP 

ؽاسػ خالـ تىاو

SOC

*P

N
N
N
Z
Z
Z
P
P
P

L
M
H
L
M
H
L
M
H

P
P
P
P
Z
Z
P
Z
N

جذول  -3هضیًهی تعمیش و يگهداسی تجهیضات

) Pavailable (t )  Ppv (t )  Pwind (t )  PEL (t )  PFC (t )  C.Vbat (t
تجهیض
تىسبیى بادی
آسایهی خىسؽیذی
علىل عىختی
الکتشوالیضس
باتشی

()19
0.2Cbat Cbat .( SOC (t )  SOCmin ) 

,


t
t

دس سابغهی فىق ثابت  Cدس صهاو ؽاسژ باتشی ففش و دس صهاو دؽاسژ آو
یک اعت Cbat .ظشفیت باتشی ) (Ahاعت.
.Min I bat ,max 

()20

) PLoad (t

) inverter (t

)OMf ($ / kW
10
9.52
0
0
5

)OMv($ / kWh

0
0
0.02
0.0045
0.05

Pneeded (t ) 

 -4يتایج ؽبیهعاصی

دس سابغهی فىق  Ploadتىاو هىسد يیاص تىعظ باس ( (MWو  inverterباصده
ایًىستش ( )%اعت.

همذاس هضیًههای تؼمیشويگهداسی عیغتن و احتمال اص دعت سفتى
هًبغ تغزیه بهاصای ضشایب وصيی هختلف دس جذول  4اسائه ؽذه اعت.
هماوعىس که هؾاهذه هیؽىد همذاس  LPSPو هضیًه تؼمیشويگهداسی بشای
ضشایب وصيی بیؾتش اص  0.5ثابت بالی هايذه اعت .بهتشیى حالت ایى
کًتشلش دس ضشیب وصيی  0.25سخ هیدهذ؛ جایی که دس آو هضیًه
تؼمیشويگهداسی عیغتن  7.15$و  1.78% LPSPهیباؽذ .بًابشایى بهیًه-
عاصی کًتشلش هىجب کاهؼ هضیًهی تؼمیشويگهداسی و  LPSPبهتشتیب
به هیضاو  18.28%و  63.63%دس همایغه با کًتشلش بهیًهيؾذه هیؽىد.

الف -ضاسش تىاو خالع (وسودی)

۳۳۵
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 هقایسه يتایج قبل و بعذ اص بهیًهساصی کًتشلش هًطق فاصی-4 جذول
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اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارهﺎ در ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﻧﯿﺮوﮔﺎههﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﻬﯿﻨﻪ-
ﺳﺎزی ﻣﻌﯿﺎرهﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد ﺑﻮده و هﯿﭻ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻋﻼﺋﻖ ﻣﺎﻟﮏ
ﺷﺒﮑﻪ ﻧﺪارﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﯾﮏ روش ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﻧﯿﺮوﮔﺎههﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه از دﯾﺪﮔﺎه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﺧﺼﻮﺻﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ
روش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺤﻮه ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران
ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده دوﻟﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﺸﻮقهﺎﯾﯽ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران را ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻘﺎط ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ
ﺧﻮدﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ هﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ
ﮐﺴﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ،ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺒﮑﻪ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺻﻞ
ﮔﺮدد.

ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی– ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ-

ﮔﺬار ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺗﻌﺪاد ﺳﺎلهﺎی ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﻮدﺟﻪ
 -١ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارهﺎی ﺟﺬاب ﺷﺒﮑﻪ هﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه )(DG
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎلهﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﻧﺠﺎم
ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ DGهﺎ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺰاﯾﺎی آنهﺎ دارای اهﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ،ﻧﺤﻮه ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻧﯿﺮوﮔﺎههﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه
ﺟﻬﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اهﺪاف در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﮐﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد :ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ از دﯾﺪﮔﺎه
ﻣﺎﻟﮏ ﺷﺒﮑﻪ و ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ از دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ.
در دﯾﺪﮔﺎه اول ،ﻣﺎﻟﮏ ﺷﺒﮑﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﺣﺪاث
DGهﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﺗﻮاﺑﻊ هﺪف ﺟﻬﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی هﻤﺎن
ﻋﻼﺋﻖ ﻣﺎﻟﮏ ﺷﺒﮑﻪ هﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎزی هﺰﯾﻨﻪ اﺣﺪاث ]،[١-٣
هﺰﯾﻨﻪهﺎی ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ] ،[١-٣ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺒﮑﻪ ] ،[۴اﻧﺮژی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﺸﺪه ]،[٢
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺎزی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ] [۵و ﺑﻬﺒﻮد اﻧﺤﺮاف وﻟﺘﺎژ ].[۵
در دﯾﺪﮔﺎه دوم ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث DGهﺎ در
ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮض ﺑﺮ آن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﻘﺎط ﺑﻬﯿﻨﻪ اﺣﺪاث DGهﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻟﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﺧﺼﻮﺻﯽ
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اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد ] .[۶-٨ﻣﺪلﺳﺎزی ﻣﺴﺎﻟﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه اول
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ روش اراﺋﻪ ﺷﺪه ﭼﻨﺪان ﮐﺎرﯾﺮدی ﻧﯿﺴﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﺟﺒﺎری
ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث  DGدر ﻧﻘﺎط ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﻣﺎﻟﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﺪارد .در ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺑﯿﻦ اهﺪاف ﻣﺎﻟﮏ ﺷﺒﮑﻪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ] [٩-١٢ﮐﻪ ﺑﺎز هﻤﺪارای ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ اﺳﺖ
ﭼﺮا ﮐﻪ در واﻗﻌﯿﺖ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﻮدآورﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ
اﺣﺪاث DGهﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ هﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﮐﺎهﺶ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد در
ﻗﺒﺎل ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﯾﮏ روش ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻬﺖ ﻣﺪلﺳﺎزی ﺻﺤﯿﺢ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ
DGهﺎ از دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻗﺒﻠﯽ ،ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪی ﻓﻘﻂ ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﯿﺮی اهﺪاف ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﺧﺼﻮﺻﯽ اراﺋﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ روش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺤﻮه ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ-
ﮔﺬاران ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهﻤﺎﻟﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﻣﺸﻮقهﺎﯾﯽ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران را ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻘﺎط ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺗﺮﻏﯿﺐ
ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ هﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ-
ﮔﺬار ،ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺒﮑﻪ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد .در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﺣﺪاث
DGهﺎ هﻤﺎﻧﻨﺪ هﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری دﯾﮕﺮی ،ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﻬﯿﻨﻪ-
ً
ﺳﺎزی اهﺪاف اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬا ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﻌﯿﺎرهﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ-
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺮخ داﺧﻠﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ) ،(IRRﺗﻌﺪاد ﺳﺎلهﺎی ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ) ،(PPارزش ﺧﺎﻟﺺ ﻓﻌﻠﯽ ) (NPVو ﻧﺮخ داﺧﻠﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺻﻼح ﺷﺪه ) (MIRRاﺷﺎره ﮐﺮد].[١٣-١۴
روش اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺎﯾﺰ ،ﻣﺤﻞ و ﻧﻮع ﺑﻬﯿﻨﻪDGهﺎ در
ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺳﻪ ﻧﻮع ﻣﺨﺘﻠﻒ DGهﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺎزی ،ﺑﺎدی و
ﺧﻮرﺷﯿﺪی در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وارد ﻣﺪلﺳﺎزی ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﺪرت ﺑﺎﻻی
ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﻄﻠﻖ ،از
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ) (GAﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺪل اراﺋﻪ
ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ  ١١۵ﺷﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﭘﯿﺎده-
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ﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻣﻄﺎﻟﺐ اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اراﺋﻪ و
ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ :ﻓﺮﻣﻮلﺑﻨﺪی ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﺑﺨﺶ  ٢اراﺋﻪ ﺷﺪه و روش ﺣﻞ
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  GAدر ﺑﺨﺶ  ٣آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺑﺨﺶ  ،۴ﻧﺤﻮه
ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺑﺮ روی ﺷﺒﮑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺳﻨﺎرﯾﻮهﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ آورده ﺷﺪه ،در ﺑﺨﺶ
ً
 ،۵ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اراﺋﻪ ﺷﺪه و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ،ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
ﺑﺨﺶ  ۶اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٢ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻨﺪی ﻣﺴﺎﻟﻪ
هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻣﻘﺪﻣﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﻣﻌﯿﺎرهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻮﺳﻂ
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﻮدن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن آنهﺎ ،ﻣﻌﯿﺎر ﺗﻌﺪاد ﺳﺎلهﺎی ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ) (PPدر
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﻮع
ﺗﺎﺑﻊ هﺪف ،ﻧﺤﻮه ﻓﺮﻣﻮلﺑﻨﺪی ﻣﺴﺎﻟﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.
-١-٢

ﺗﺎﺑﻊ هﺪف

 -١-١-٢ﺗﺎﺑﻊ هﺪﻓﺎوﻟﯿﻪ
از ﻣﯿﺎن ﻣﻌﯿﺎرهﺎی اﺷﺎره ﺷﺪه در ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ﻣﻌﯿﺎر  PPﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﺑﻊ هﺪف
اﺻﻠﯽ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر ﻧﺸﺎن دهﻨﺪه ﺗﻌﺪاد
ﺳﺎلهﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎلهﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﯽ-
ﮔﺮدد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،هﺮ ﻗﺪر اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﻢﺗﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺸﺎندهﻨﺪه ﺑﻬﯿﻨﻪﺗﺮ ﺑﻮدن آن اﺳﺖ و ﻟﺬا اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎزی ﮔﺮدد .ﺣﺎل در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺑﺮای اﺣﺪاث ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺳﻪ ﻧﻮع ﻧﯿﺮوﮔﺎههﺎی ﮔﺎزی ،ﺑﺎدی و
ﺧﻮرﺷﯿﺪی ،از دﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار  PPﺑﺮای
ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﮔﺮدد .ﻟﺬا ﺗﺎﺑﻊ هﺪف اوﻟﯿﻪ در اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﺑﻄﻪ ) (١ﺟﻬﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮﺳﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
)(١

=Primary Objective Function

ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺪار  PPﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﺣﺪاث ﻧﯿﺮوﮔﺎههﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در اﺑﺘﺪا ﻣﻘﺪار ارزش ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﺎﻟﺺ )(NPV
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻘﺎدﯾﺮ هﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ) (ICInvو ﺳﻮد ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
) (APTotﺗﺸﮑﯿﻞ داده ﺷﻮد .ﻃﺒﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ ،ﻣﻘﺪار  NPVﺳﺮﻣﺎﯾﻪ-
ﮔﺬاری ،ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺖ]:[١۴
)(٢

,

∑

ﻣﻘﺪار  ،NPVﺳﺎل yی ﮐﻪ در آن ،ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺳﻮد و هﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮاﺑﺮ
ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﺪاد ﺳﺎلهﺎی ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﺑﺎ
ﭘﺎراﻣﺘﺮ  PPﺑﻪ ﺻﻮرت راﺑﻄﻪ ) (٣ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ].[١۴
.

)(٣

,

در راﺑﻄﻪ ﻓﻮق APTot,1 ،ﻧﺸﺎندهﻨﺪه ﺳﻮد ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوﮔﺎههﺎ در ﺳﺎل
اول ﺑﻮده و  ICInvو  APTot,1ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
)(۴

∑

,

)(۵

∑

,

∑

, ,

∑

,

∑

, ,

,

, ,

∑

در رواﺑﻂ ﻓﻮق ICInv,w ،ICInv,g ،و ICInv,sﻧﺸﺎندهﻨﺪه ﻣﻘﺪار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ-
ﮔﺬاری APTot,w,y ،APTot,g,y،و  APTot,s,yﻣﻘﺪار ﺳﻮد ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ در ﺳﺎل yو
هﻤﭽﻨﯿﻦ SW ،SG ،و SSﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﯿﺮوﮔﺎههﺎی ﮔﺎزی ،ﺑﺎدی و
ﺧﻮرﺷﯿﺪی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﻓﻮق ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﺎﺑﻊ
هﺪف ﻣﺴﺎﻟﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ هﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری) (ICInvو ﺳﻮد ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ
) (APﺑﺮای هﺮ ﮐﺪام از ﻧﯿﺮوﮔﺎههﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و در رواﺑﻂ ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﻮﻧﺪ .ﺳﻮد ﺳﺎﻻﻧﻪ ) (APهﺮ ﮐﺪام از ﻧﯿﺮوﮔﺎههﺎ ،ﺑﺼﻮرت ﻣﻘﺪار درآﻣﺪ
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﺑﺮق ) (ASRﻣﻨﻬﺎی ﻣﻘﺪار هﺰﯾﻨﻪهﺎی ﺑﻬﺮهﺑﺮداری
ﺳﺎﻻﻧﻪ ) (ACTot,uﺑﻪ ﺻﻮرت راﺑﻄﻪ ) (۶ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
), (۶

,

,

در راﺑﻄﻪ ﻓﻮق ،ﭘﺎراﻣﺘﺮ  ASRuﻧﺸﺎندهﻨﺪه ﻣﻘﺪار ﻓﺮوش ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮق هﺮ
ﻧﯿﺮوﮔﺎه و  ACTot,uﻧﺸﺎندهﻨﺪه هﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ،ﺗﻌﻤﯿﺮات و ﻧﮕﻪداری
ﺳﺎﻻﻧﻪ آن ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﺑﺨﺶهﺎی آﺗﯽ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ
ASRu ،ICInv,uو  ACTot,uﺑﺮای اﻧﻮاع ﻧﯿﺮوﮔﺎههﺎی ﮔﺎزی ،ﺑﺎدی و ﺧﻮرﺷﯿﺪی
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 -٢-١-٢اﺻﻼح ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﻮدﺟﻪ )(BL
در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ،هﺪف از ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ در
دﺳﺘﺮس ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﯿﺮوﮔﺎهﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد .ﻟﺬا ﺟﻬﺖ
درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﻮدﺟﻪ در ﻣﺴﺎﻟﻪ ،ﺗﺎﺑﻊ هﺪف راﺑﻄﻪ ) (١ﺑﻪ ﺻﻮرت
راﺑﻄﻪ ) (٧اﺻﻼح ﺷﺪه اﺳﺖ.

در راﺑﻄﻪ ﻓﻮق r ،ﻧﺸﺎندهﻨﺪه ﻧﺮخ ﺗﻨﺰﯾﻞ ﺳﺎﻻﻧﻪ و  APTot,yﻧﺸﺎندهﻨﺪه
ﻣﻘﺪار ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎل  yام ﺣﺎﺻﻞ از هﻤﻪ ﻧﯿﺮوﮔﺎههﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .راﺑﻄﻪ ﻓﻮق
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار  NPVﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻮد ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﻧﯿﺮوﮔﺎههﺎ )اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺎل ﻣﺒﺪا ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﻨﺰﯾﻞ( ﻣﻨﻬﺎی هﺰﯾﻨﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎل ﻣﺒﺪا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ،PPﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻘﺪار  NPVﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺻﻔﺮ ﻗﺮار داده ﺷﻮد .در واﻗﻊ ﺑﺎ ﻣﺴﺎوی ﺻﻔﺮ ﻗﺮار دادن

)(٧

=Main Objective Function

در راﺑﻄﻪ ﻓﻮق ،ﻣﻌﯿﺎر  Penaltyﺟﻬﺖ وارد ﮐﺮدن ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ
ﻗﯿﺪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﺑﻄﻪ ) (٨ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
)(٨

۳۳۸

0.98

0.98
,

0
0.98

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴
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ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري )(ICTot

در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺪار  ICTotﻧﯿﺮوﮔﺎههﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ،ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎی ﻣﻮﺛﺮ
زﯾﺎدی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آنهﺎ ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﺪلﺳﺎزی ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎ ﻣﺨﺘﺺ ﻧﯿﺮوﮔﺎههﺎی
ﮔﺎزی ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎههﺎی ﮔﺎزی ،ﺑﺎدی و
ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻟﺬا در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ،هﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻧﯿﺮوﮔﺎه
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه واﺣﺪ  uﺑﻪ ﺻﻮرت رواﺑﻂ زﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺖ.
)(٩
,

,

,

)(١٠

,

,

در رواﺑﻂ ﻓﻮق CostuW ،CostuS ،CostuD ،CostuG ،CostuE ،و
 CostuLﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺸﺎندهﻨﺪه هﺰﯾﻨﻬﺘﺎﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ،هﺰﯾﻨﻪ اﻧﺸﻌﺎب ﮔﺎز،
هﺰﯾﻨﻪ ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل ،هﺰﯾﻨﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻻدﺳﺖ ،هﺰﯾﻨﻪ اﻧﺸﻌﺎب آب
)ﻣﺨﺘﺺ ﻧﯿﺮوﮔﺎههﺎی ﮔﺎزی( و هﺰﯾﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .در اداﻣﻪ ،ﺑﻪ
ﯾﺮرﺳﯽ و ﻣﺪلﺳﺎزی هﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ هﺰﯾﻨﻪهﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 -١-٢-٢ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات )(CostE
ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه از هﺰﯾﻨﻪهﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﺣﺪاث ﯾﮏ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﮔﺎزی را ،هﺰﯾﻨﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدهﺪ .اﯾﻦ هﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﯽ هﺰﯾﻨﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺻﻠﯽ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات در
اﻧﻮاع ﻧﯿﺮوﮔﺎههﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در ﯾﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﻧﯿﺮوﮔﺎههﺎی ﮔﺎزی و ﺑﺎدی ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮان ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژی و ﺗﺠﻬﯿﺰات ژﻧﺮاﺗﻮری ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﻮان ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ
اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻮان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﻧﯿﺮوﮔﺎههﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻧﯿﺰ ،اﯾﻦ
هﺰﯾﻨﻪ ﺷﺎﻣﻞ هﺰﯾﻨﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ اﻧﺮژی
اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

 -٢-٢-٢ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل )(CostT
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﺣﺪاث ﻧﯿﺮوﮔﺎههﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﭘﺮاﮐﻨﺪه ،ﺑﺮق ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺮای ﻓﺮوش ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺮاﺳﺮی اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﻮد،
هﺰﯾﻨﻬﺨﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ،ﺑﺨﺶ ﺟﺪاﯾﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ از هﺰﯾﻨﻪهﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ هﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﺑﻄﻪ ) (١١ﻣﺪلﺳﺎزی ﺷﺪه
اﺳﺖ.در اﯾﻦ راﺑﻄﻪD ،ﺿﺮﯾﺐ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮان ﻧﯿﺮوﮔﺎه  uﺑﻮده و LuD
ﻧﺸﺎندهﻨﺪه ﻃﻮل ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺮوﮔﺎه  uﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
)(١١

.

 -٣-٢-٢ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻻدﺳﺖ )(CostS

ﻋﻼوه ﺑﺮ هﺰﯾﻨﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ،هﺰﯾﻨﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﺗﺒﻌﺎت اﺗﺼﺎل ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻻدﺳﺖ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ در
ﺟﻬﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺎﻣﯽ و ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ اﺗﺼﺎل ﮐﻮﺗﺎه در آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرهﺎ ،دژﻧﮑﺘﻮرهﺎ،
CTهﺎ و رﻟﻪهﺎی ﭘﺴﺖ ﺷﻮﻧﺪ .ﻟﺬا ﻣﯽﺗﻮان هﺰﯾﻨﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻻدﺳﺖ را
ﺑﻪ ﺻﻮرت راﺑﻄﻪ ) (١٢اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد.
)(١٢

,

,

,

∆

,

در راﺑﻄﻪ ﻓﻮقCS ،هﺰﯾﻨﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺴﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اﺗﺼﺎل ﮐﻮﺗﺎه ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺴﺖ ) (Sscﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 -۴-٢-٢ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻧﺸﻌﺎب ﮔﺎز )(CostG
اﯾﻦ هﺰﯾﻨﻪ ،ﻣﺨﺘﺺ ﻧﯿﺮوﮔﺎههﺎی ﮔﺎزﺳﻮز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﺳﻮﺧﺖ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎههﺎ از ﻧﻮع ﮔﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﻮﺳﻂ
ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﯿﺮوﮔﺎه اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﺑﺪ .ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﯾﮏ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ،ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آنهﺎ ﻣﯽ-
ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز ﺑﺎ ﻧﺎم اﯾﺴﺘﮕﺎه ﮔﺎز ،ﻟﻮﻟﻪ-
ﮐﺸﯽهﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﻣﺪل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
ﺑﺮای هﺰﯾﻨﻪ اﻧﺸﻌﺎب ﮔﺎز ﺑﻪ ﺻﻮرت راﺑﻄﻪ ) (١٣ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
)(١٣

.

در راﺑﻄﻪ ﻓﻮقG ،ﺿﺮﯾﺐ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮان ﻧﯿﺮوﮔﺎه uﺑﻮده و  LuGﻧﺸﺎن-
دهﻨﺪه ﻃﻮل ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 -۵-٢-٢ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻧﺸﻌﺎب آب ﺧﻨﻚﻛﺎري )(CostW
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ هﺰﯾﻨﻪ اﻧﺸﻌﺎب ﮔﺎز ،اﯾﻦ هﺰﯾﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺨﺘﺺ ﻧﯿﺮوﮔﺎههﺎی
ﮔﺎزﺳﻮز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻧﯿﺮوﮔﺎههﺎ ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺧﻨﮏﮐﺎری ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
آب ﺟﻬﺖ ﭼﺮﺧﺶ در ﺳﯿﮑﻞ داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺮوﮔﺎه و اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﺑﻪ ﺑﺮجهﺎی
ﺧﻨﮏﮐﻨﻨﺪه دارﻧﺪ .ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ هﺰﯾﻨﻪهﺎ ،هﺰﯾﻨﻪ اﻧﺸﻌﺎب آب ﺑﻪ ﺻﻮرت
راﺑﻄﻪ ) (١۴درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
)(١۴

.

 -۶-٢-٢ﻫﺰﻳﻨﻪ زﻣﻴﻦ ) (Cost
L

ﯾﮑﯽ از هﺰﯾﻨﻪهﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزدر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ،هﺰﯾﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪ زﻣﯿﻦ ﻣﯽ-
ﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ،ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای اﺣﺪاث اﻧﻮاع ﻧﯿﺮوﮔﺎههﺎ را
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮد.
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻀﺎهﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﻮده و
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ هﺰﯾﻨﻪ زﻣﯿﻦ
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت راﺑﻄﻪ ) (١۵ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
)(١۵

هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،هﺰﯾﻨﻪهﺎی ﻧﺎﺷﯽ از اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺨﺶ
ﺟﺪاﯾﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ از هﺰﯾﻨﻪهﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنهﺎ،

۳۳۹

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

در راﺑﻄﻪ ﻓﻮقFLuL ،و VLuLﻧﺸﺎن دهﻨﺪه ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﯽ-
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻧﯿﺮوﮔﺎههﺎی ﮔﺎزی ،ﺑﺎدی و ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻣﺘﻔﺎوت از
هﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪL .ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎندهﻨﺪهﻘﯿﻤﺖ هﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

DGهﺎی ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺷﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬا در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻓﺮض ﺑﺮ آن
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺎط ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث DGﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد
آنهﺎ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺗﻌﺪاد ژن هﺎی ﮐﺮوﻣﻮزوم ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد
ﺷﯿﻨﻬﺎی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻮده و ﻣﻘﺪار هﺮ ژن ﻧﺸﺎن دهﻨﺪه ﻇﺮﻓﯿﺖ DG
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﺮوﻣﻮزوم در ﺷﮑﻞ  ١ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

-٣-٢
ً
هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ درآﻣﺪهﺎی ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻧﯿﺮوﮔﺎه،
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار ﻓﺮوش ﺑﺮق ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در
اﯾﺮان ،ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮاﻧﯿﺮ ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺮوﮔﺎههﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه،
ﻗﺮارداد ﻓﺮوش ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮق را ﺑﺎ ﻣﺰاﯾﺎی وﯾﮋهای ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ روش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻟﺬا ،در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﺑﺮق ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺮارداد
ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

درآﻣﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﺑﺮق )(ASR

)(١۶

,

,

PS3

 -۴ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺑﺮ روی ﺷﺒﮑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ روش ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی و ﻣﺪلﺳﺎزیهﺎی اراﺋﻪ ﺷـﺪه در
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﺷـﺒﮑﻪ  ١١۵ﺷـﯿﻨﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺑﺨﺸـﯽ از
ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ،ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻪداري )(ACTot

,

,

-١-۴

 -١-١-۴ﺳﻨﺎرﯾﻮی اول :ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖهﺎی ﻣﺮزی ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﻠﻪای ﻗﯿﻤﺖ-
هﺎی ﻓﺮوش ﺑﺮق

هﺪف از اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ،ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖهﺎی ﻣﺮزی ﻓﺮوش ﺑﺮق ﺑﺮای
ﻓﻨﺎوریهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺮوﮔﺎهﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ
ﺳﻨﺎرﯾﻮهﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺒﻮر ﻗﯿﻤﺖ از ﭼﻪ ﻣﺮزی ،ﻓﻨﺎوری ﺗﻮﺟﯿﻪ
ﺷﺪه ﺑﺮای ﻧﯿﺮوﮔﺎههﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ در ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﯾﻪ،
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻧﯿﺮوﮔﺎههﺎی ﮔﺎزی ،ﺑﺎدی و ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ و اﻋﻤﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﻠﻪای ﻗﯿﻤﺖ
ﻓﺮوش ﺑﺮای ﻧﯿﺮوﮔﺎههﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﯾﮏ
ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﯿﺮوﮔﺎههﺎ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاران ﭘﺒﺪا ﮐﻨﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ دوﻟﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎاﻃﻼع از اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ هﺎی
ﻣﺮزی ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺣﺪاث اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﯿﺮوﮔﺎههﺎ ﺳﻮق دهﺪ.

در راﺑﻄﻪ ﻓﻮق ACO&M,u ،ﻧﺸﺎن دهﻨﺪه هﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﺑﻄﻪ ) (١٨ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺖ ACFuel,u .ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن
دهﻨﺪه هﺰﯾﻨﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﯿﺮوﮔﺎههﺎی ﺑﺎدی و ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﺮاﺑﺮ
ﺻﻔﺮ ﺑﻮده و ﺑﺮای ﻧﯿﺮوﮔﺎههﺎی ﮔﺎزی در ﻗﺮارداد ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﻓﺮوش ﺑﺮق ﺑﺎ
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮاﻧﯿﺮ ،هﺰﯾﻨﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﮔﺎز ﺑﺮای ﻧﯿﺮوﮔﺎههﺎی ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻی %۴٢
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮاﻧﯿﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه و راﯾﮕﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
)(١٨

,

,

,

ﺳﻨﺎرﯾﻮهﺎی ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪلﺳﺎزیهﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻬﺠﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ،دو ﺳﻨﺎرﯾﻮﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﯾﻞ ﺑﺮای
ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪاﻧﺪ.

,

&

Gas

هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﻓﻮق ﻣﺸﺎهﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻌﺪادی از ژنهﺎ ﮐﻪ
ﺷﯿﻨﻬﺎی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث DGهﺴﺘﻨﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﮔﺎههﺎی ﮔﺎزی،
ﺗﻌﺪادی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﮔﺎههﺎی ﺑﺎدی و ﺗﻌﺪادی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﮔﺎه-
هﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

8760

& ,

Wind

Solar

ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ هﺮ ﻧﯿﺮوﮔﺎهﯽ ،ﻧﯿﺮوﮔﺎههﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻧﯿﺰ دارای هﺰﯾﻨﻪهﺎی
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری  ،ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻪداری ﺑﻮده و اﯾﻦ هﺰﯾﻨﻪهﺎ ﻧﯿﺰ هﺮ ﮐﺪام ﺷﺎﻣﻞ
ً
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻮع هﺰﯾﻨﻪ ﺧﺎص ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻋﻤﻮﻣﺎ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺑﺮآوردهﺎی
ﻻزم ،هﺰﯾﻨﻪهﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ،ﺗﻌﻤﯿﺮات و ﻧﮕﻪداری ﻧﯿﺮوﮔﺎههﺎ ﺑﻪ
ﺻﻮرت درﺻﺪی از هﺰﯾﻨﻪهﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ
هﺰﯾﻨﻪهﺎ ،هﺰﯾﻨﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از هﺰﯾﻨﻪهﺎی ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﻄﺮح
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬا در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،هﺰﯾﻨﻪهﺎی ﺑﻬﺮهﺑﺮدای ﻧﯿﺮوﮔﺎههﺎی ﮔﺎزی ،ﺑﺎدی
و ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﻪ ﺻﻮرت راﺑﻄﻪ ) (١٧ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
), (١٧

… PS1

ﺷﮑﻞ  :١ﮐﺮوﻣﻮزوم ﻣﺴﺎﻟﻪ

در راﺑﻄﻪ ﻓﻮقKu،ﻧﺸﺎندهﻨﺪه ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺮوﮔﺎه وduو Buﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺿﺮﯾﺐ اﻓﺖ ﺗﻮان و ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش هﺮ ﮐﯿﻠﻮات ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮق ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
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 -٢-١-۴ﺳﻨﺎرﯾﻮی دوم :ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﺳﺎل-

 -٣روش ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از GA

هﺎی ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

اﻧﺠﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث ﻧﯿﺮوﮔﺎههﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه در
ﺷﺒﮑﻪ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽهﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮑﺴﺎن ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮای هﻤﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ،ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ و ﻇﺮﻓﯿﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ازای ﻣﻘﺎدﯾﺮ

اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﻚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﻚ اﺑﺰار ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ،در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.[١۵] .
در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ،هﺪف از ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﮑﺎن و ﻧﻮع و ﻇﺮﻓﯿﺖ

۳۴۰

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬا در اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ،
ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در واﻗﻊ هﺪف از اﺟﺮای اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﺎلهﺎی ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﮐﺎرﺑﺮدهﺎی ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ،ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﯿﺰان ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری هﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و
اﺣﺪاث واﺣﺪهﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
-٢-۴

دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺣﺎﻟﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ﺑﺮق ﺑﺮای  DGهﺎی ﺑﺎدی و
ﺧﻮرﺷﯿﺪی ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺟﺪاول  ٢و  ٣آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺟﺪول  ٢ﻣﺸﺎهﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش
ﺑﺮق ﻧﯿﺮوﮔﺎههﺎی ﺑﺎدی ،ﺗﻮﺟﯿﻪﭘﺬﯾﺮی اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎههﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽرود .ﻣﯽﺗﻮان
ﻣﺸﺎهﺪه ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮخ اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎههﺎی ﺑﺎدی ،در ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ﺑﺮق /kWhﺗﻮﻣﺎن  ٧۵٠ﺗﺎ /kWhﺗﻮﻣﺎن  ٨٠٠رخ داده و ﻧﺸﺎن-
دهﻨﺪه ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ زﯾﺎد ﺗﻮﺟﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮی ﻧﻮع ﻧﯿﺮوﮔﺎههﺎی ﺑﺎدی در اﯾﻦ رﻧﺞ
ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی و ﺗﺤﻠﯿﻞ

در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،در اﺑﺘﺪا ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺑﺮای ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﯾﻪ و ﺳﭙﺲ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻨﺎرﯾﻮهﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ،اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺟﺪول  :٢روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ درﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ﻧﯿﺮوﮔﺎههﺎی ﺑﺎدی

 ﺣﺎﻟﺘﭙﺎﯾﻪ :در ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﯾﻪ ،ﻣﻘﺪار ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ٣۵٠٠٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺠﺎز ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ ﺑﺮای ﻧﯿﺮوﮔﺎههﺎی
ﮔﺎزی ،ﺑﺎدی و ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۵٠٠٠ ،١٠٠٠٠و  ۵٠٠٠ﮐﯿﻠﻮوات
درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .هﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖهﺎی ﻓﺮوش ﺑﺮق ﺑﺮای ﻧﯿﺮوﮔﺎههﺎی
ﮔﺎزی ،ﺑﺎدی و ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۴٠٠ ،٩٠و /kWh ۴٠٠ﺗﻮﻣﺎن
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه وﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪول  ١ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﻣﯿﺰان ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
)ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن(
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ﮔﺎزي

ﺟﺪول  :٣روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰﯾﺒﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ﺑﺮق ﻧﯿﺮوﮔﺎههﺎی
ﺧﻮرﺷﯿﺪی

ﺟﺪول  :١ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﯾﻪ
ﺗﻌﺪاد ﺳﺎلهﺎی
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

ﻣﺠﻤﻮع ﻇﺮﻓﻴﺖ DGﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه
)(kW
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ﺧﻮرﺷﻴﺪي

هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎهﺪه ﻣﯽﺷﻮد در ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﯾﻪ ،در ﻣﺠﻤﻮع ﭼﻬﺎرDG

ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ  DGﮔﺎزی و ﯾﮏ DGﺑﺎدی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﺸﺎندهﻨﺪه
ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺑﻬﺘﺮ  DGهﺎی ﻧﻮع ﮔﺎزی و ﺑﺎدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
هﻤﯿﻨﻄﻮر اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ
 DGهﺎی ﮔﺎزی اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه و ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ  DGﮐﻮﭼﮏ از ﻧﻮع ﺑﺎدی
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ .هﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺸﺎهﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺷﯿﻦ ﺷﻤﺎره ،٨۶
 DGﮔﺎزی ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺠﺎز ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه و ﻧﺸﺎندهﻨﺪه وﺿﻌﯿﺖ
ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﺷﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﻦهﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﯿﺰ
ﻧﺸﺎن دهﻨﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ  ٣۴٣٠٧ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻮﻣﺎن در ﻃﻮل ﻣﺪت زﻣﺎن  ۴/٧٢ﺳﺎل ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﯽﮔﺮدد.

ﺑﺎدي

ﮔﺎزي

در ﺟﺪول  ٣ﻧﯿﺰ ،ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺟﺪول  ،٢در ﺻﻮرت اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش
ﺑﺮق ﻧﯿﺮوﮔﺎههﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ،ﺗﻮﺟﯿﻪﭘﺬﯾﺮی اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎههﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺸﺎهﺪه ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮخ اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎههﺎی
ﺧﻮرﺷﯿﺪی ،در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ﺑﺮق /kWhﺗﻮﻣﺎن  ٧۵٠ﺗﺎ /kWhﺗﻮﻣﺎن
 ٨٠٠رخ داده و ﻧﺸﺎندهﻨﺪه ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ زﯾﺎد ﺗﻮﺟﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮی ﻧﻮع ﻧﯿﺮوﮔﺎههﺎی
ﺧﻮرﺷﯿﺪی در اﯾﻦ رﻧﺞ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دوﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺤﯿﺢ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮق از
ﻧﯿﺮوﮔﺎههﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺣﺪاث اﯾﻦ ﻧﻮع از
ﻧﯿﺮوﮔﺎههﺎ ﺳﻮق دهﺪ.ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ۴ﻧﯿﺰ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی هﻤﺰﻣﺎن
در ﺣﺎﻟﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ﻣﺮزی /kWh ٧۵٠ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای هﺮ دو ﻧﻮع ﻧﯿﺮوﮔﺎه
ﺑﺎدی و ﺧﻮرﺷﯿﺪی و ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ /kWh ٩٠ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﮔﺎزی را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ .ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺸﺎهﺪه ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮی
اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺮوﮔﺎه هﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ و ﻧﯿﺮوﮔﺎههﺎی ﺑﺎدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪی هﻤﭽﻨﺎن دارای ﺗﻮﺟﯿﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

 ﺳﻨﺎرﯾﻮی اول :در اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ  DGهﺎیاﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﯾﻪ از ﻧﻮع ﮔﺎزی ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ﺑﺮق
ﻧﯿﺮوﮔﺎههﺎی ﺑﺎدی و ﺧﻮرﺷﯿﺪی اﻓﺰاﯾﺶ داده ﺷﺪه و ﻗﯿﻤﺖهﺎی ﻣﺮزی ﮐﻪ در
آنهﺎ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﻮع  DGهﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻪ
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۱۳۹۴  اردﯾﺒﻬﺸﺖ۲۴  ﺗﺎ۲۰ ، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ،ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

- هﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ.ﮔﺮدﯾﺪ
. ﺗﺎﺑﻊ هﺪف ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﯿﺰ اﺻﻼح ﮔﺮدﯾﺪ،ﮔﺬار

 ﻧﯿﺮوﮔﺎه هﺎی ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺷﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی هﻤﺰﻣﺎن در ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮزی:۴ ﺟﺪول

 در ﺳﻨﺎرﯾﻮی.ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزیهﺎ در دو ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪ
 ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖهﺎی ﻓﺮوش ﺑﺮق ﺑﺮای،اول
 اﯾﻦ روش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد.ﻓﻨﺎوریهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
اﺳﺘﻔﺎده دوﻟﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آﺳﺘﺎﻧﻪهﺎی ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺗﺸﺨﯿﺺ
 ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻗﯿﻤﺖهﺎی ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ،داده و ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﻨﺎوری ﺧﺎص
 ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺗﺎﺑﻊ هﺪف، در ﺳﻨﺎرﯾﻮی دوم.ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮق را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ
 اﯾﻦ.ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
-روش ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده دوﻟﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻧﻘﺎط ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
،ﮔﺬارهﺎ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽهﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮده و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺤﻞ
 ﻣﺸﻮق هﺎﯾﯽ را ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻘﺎط ﺑﺎ،ﻧﻮع و ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺮوﮔﺎههﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه
.اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮ از ﻧﻈﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﺧﺘﺼﺎص دهﺪ
[1] A. Zangeneh, S. Jadid, A. Rahimi-Kian, “Uncertainty based
distributed generation expansion planning in electricity markets”,
Electr Eng, 2010;91:369–382
[2] M. Gitizadeh, A. A. Vahed, J. Aghaei , “Multistage distribution
system expansion planning considering distributed generation using
hybrid evolutionary algorithms”, Applied Energy, 2013;101:655–
66
[3] S. Ganguly, N. C. Sahoo, D. Das, “Multi-objective particle swarm
optimization based on fuzzy-Pareto-dominance for possibilistic
planning of electrical distribution systems incorporating distributed
generation”, Fuzzy Sets and Systems, 2013;213:47–73
[4] M. Esmaili, E. Ch. Firozjaee, H. A. Shayanfar, “Optimal placement
of distributed generations considering voltage stability and power
losses with observing voltage-related constraints”, Applied Energy,
2014;113:1252–1260
[5] M. Al-Muhaini, G.T. Heydt, “Evaluating Future Power Distribution
System Reliability Including Distributed Generation”, IEEE
Transactions on Power Delivery, 2013;28(4):2264-2272
[6] G.P. Harrison, A. Piccolo, P. Siano, A.R. Wallace, “Exploring the
Tradeoffs Between Incentives for Distributed Generation
Developers and DNOs”, IEEE Transactions on Power Systems,
2007:22(2):821-828
[7] A. Zangeneh, S. Jadid, A. Rahimi-Kian, “A hierarchical decision
making model for the prioritization of distributed generation
technologies: A case study for Iran”, Energy Policy, 2009;37:5752–
5763
[8] A. Zangeneh, S. Jadid, A. Rahimi-Kian, “Promotion strategy of clean
technologies in distributed generation expansion planning”,
Renewable Energy, 2009;34:2765–2773
[9]H.A. Hejazi, A.R. Araghi, B. Vahidi, S.H. Hosseinian, “Independent
Distributed Generation Planning to Profit Both Utility and DG
Investors”, IEEE Transactions on Power Systems, 2013;
28(2):1170-1178
[10] A. Soroudi, M. Ehsan, R. Caire, N. Hadjsaid, “Hybrid immunegenetic algorithm method for benefit maximization of distribution
network operators and distributed generation owners in a
deregulated environment”, IET Generation, Transmission &
Distribution, 2011;5(9):961-972
[11] J. Marsa L. Lezama, J. Contreras, A. Padilha-Feltrin, “Location and
contract pricing of distributed generation using a genetic
algorithm”, Electrical Power and Energy Systems, 2012;36:117–
126
[12] Sh. Hsieh, “Bi-Objective Planning for Distributed Generations in
Distribution Systems Using Particle Swarm Optimization and
Compromise Programming“, 4th International Conference on
Electric Utility Deregulation and Restructuring and Power
Technologies (DRPT), 2011:168 – 173
[13] A. K. Basu, “Microgrids, “Planning of fuel energy management by
strategic deployment of CHP-based DERs – An evolutionary
algorithm approach”, Electrical Power and Energy Systems,
2013;44:326–336
[14] Ch. H. Lin, W. L. Hsieh, Ch. Sh. Chen, Ch. T. Hsu, T. T. Ku and
Ch. T. Tsai, “Financial Analysis of a Large-Scale Photovoltaic
System and Its Impact on Distribution Feeders”, IEEE Transactions
on Industry Applications, 2011;47(4):1884-1891
[15] R. Ebrahimi, M. Ehsan, H. Nouri, “A profit-centric strategy for
distributed generation planning considering time varying voltage
dependent load demand”, Electrical Power and Energy Systems,
2013;44:168–178

ﻣﺠﻤﻮع ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﺟﯿﻪ
(kW) ﺷﺪه

DG ﻧﻮع

٩۵٠/٧
٢٩۵٠۵/٢
٣٨٧/۵۵

٣٠٠
۶١٠٠
۶٠٠

W

٣۴٣٣١/۴

٧٠٠٠

ﻣﺠﻤﻮع

G

S

 هﺪف از اﺟﺮای اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ: ﺳﻨﺎرﯾﻮی دوم.ﻣﯿﺰان ﺳﻮددهﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدد
 از، ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ۵٠٠٠ ﻣﯿﺰان ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺎ ﮔﺎم،ﺑﻪ هﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر
 در هﺮ ﻣﻮردPP  ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ داده ﺷﺪه وﻣﻘﺪار٨۵٠٠٠  ﺗﺎ٣۵٠٠٠
. ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ۵  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺼﻮرت ﺟﺪول.اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریPP  روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻘﺪار:۵ ﺟﺪول

( )ﺳﺎلPP ﻣﻘﺪار

ﻣﺮاﺟﻊ

ﻣﯿﺰان ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
()ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن
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5.6
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5.2
5
4.8
4.6
4.4
4.2

(ﻣﻘﺪار ﺑﻮدﺟﻪ )ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن

- ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ،هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺟﺪول ﻓﻮق ﻣﺸﺎهﺪه ﻣﯽﺷﻮد
 در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺴﺒﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖPP  ﻣﻘﺪار،ﮔﺬاری
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و اﺣﺪاث واﺣﺪهﺎی
. ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد،ﻧﯿﺮوﮔﺎهﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ
 در ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎ،ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی
 ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎههﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺎﻟﻪ، ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن٣۵٠٠٠ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
ً
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ دارای ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﯿﺰ
 اﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪهﺎی ﻧﯿﺮوﮔﺎهﯽ.ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﻧﯿﺮوﮔﺎههﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﮔﺎههﺎی ﻗﺒﻠﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ دارای،ﺑﯿﺸﺘﺮ
،ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻟﺬا در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ
ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺟﺪﯾﺪ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدهﻨﺪ و اﯾﻦ
 اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ.روﻧﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ اداﻣﻪ دارد
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده دوﻟﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻧﻘﺎط ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارهﺎ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽهﺎی
- ﻧﻮع و ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺮوﮔﺎه،ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮده و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺤﻞ
 ﻣﺸﻮق هﺎﯾﯽ را ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻘﺎط ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮ از،هﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه
. ﺟﻬﺖ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﺧﺘﺼﺎص دهﺪ، ﻧﻈﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران
 ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی-۵
هﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶDG ﯾﮏ روش ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺗﻮﺳﻌﻪ،در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
 هﺰﯾﻨﻪهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، در ﻣﺪل اراﺋﻪ ﺷﺪه.ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺪلﺳﺎزی و اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪ
اﺣﺪاث و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻧﯿﺮوﮔﺎه و ﻧﯿﺰ درآﻣﺪ و ﺳﻮد ﻧﯿﺮوﮔﺎه وارد ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

اﺛﺮ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻣﺠﺎزی-ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﺑﺎزار اﻧﺮژی
ﻣﺴﻌﻮد ﻋﺎﻣﺮی  ۱و ﻣﺮﺗﻀﯽ رﺣﯿﻤﯿﺎن  ۲و ﻣﺤﻤﺪاﻣﯿﻦ

ﻟﻄﯿﻔﯽ ۳

۱داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺮود ،داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق
Email: ameri.massoud@yahoo.com

۲داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺮود ،داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق
Email: morteza.rahimiyan@shahroodut.ac.ir

۳داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن ،داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق
Email: latify@cc.iut.ac.ir

 V P P WGﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻣﺠﺎزی.
 V C WGﻣﺘﻐﯿﺮ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار
ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻣﺠﺎزی.
) λSP (tﻗﯿﻤﺖ ﻗﻄﻌﯽ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻣﺠﺎزی در ﺳﺎﻋﺖ .t

ﭼﮑﯿﺪه — در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ واﮔﺬاری ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ دﺧﺎﻟﺖ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاران در ﺣﻘﻮق ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺳﺎدﮔﯽ
در ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻮع ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،اﺛﺮﮔﺬاری ﺳﯿﺎﺳﺖ واﮔﺬاری ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺠﺎزی-ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﻗﺪرت
ﺑﺎزار ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻧﻮع از واﮔﺬاری ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ در ﻗﺮارداد ﻣﯽﺷﻮد .ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺛﺮﮔﺬاری
اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻏﺎﻟﺐ در ﺑﺎزار روز ﻗﺒﻞ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی دوﺳﻄﺤﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی رﯾﺎﺿﯽ ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ ﻗﯿﻮد
ﺗﻌﺎدل ) (MPECﻣﺪلﺳﺎزی و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﯾﮏﺳﻄﺤﯽ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﻣﺪل ،آﺛﺎر ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎه
ﻣﺠﺎزی-ﻣﺎﻟﯽ در ﯾﮏ ﺑﺎزار ﻏﯿﺮرﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر  RTSﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی و
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎزار ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺠﺎزی

ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ:
)D (t
 Pmnﺑﺎر ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﻠﻮک nام ﺗﻮﺳﻂ mاﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه
در ﺳﺎﻋﺖ .t
) PijG (tﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪی jاﻣﯿﻦ ﺑﻠﻮک از واﺣﺪ iام در ﺳﺎﻋﺖ ،t
ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ.
) PijWG (tﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪی jاﻣﯿﻦ ﺑﻠﻮک از واﺣﺪ iام در ﺳﺎﻋﺖ ،t
ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ.
) PijWG،o (tﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﻠﻮک jام از iاﻣﯿﻦ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻏﺎﻟﺐ ﮐﻪ در ﺳﺎﻋﺖ  tﺑﻪ ﺑﺎزار ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد.

ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی — ﺑﺎزار ﺑﺮق ،ﻗﺪرت ﺑﺎزار ،ﻣﺪل  ، MPECﻧﯿﺮوﮔﺎه

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻼﺋﻢ و اﺧﺘﺼﺎرات
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ:

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ:
 ΩGﻣﺠﻤﻮﻋﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﻏﯿﺮﻏﺎﻟﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 ΩWGﻣﺠﻤﻮﻋﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه
ﻏﺎﻟﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 ΩDLﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی دوﮔﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ:

) CijG (tﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮان jاﻣﯿﻦ ﺑﻠﻮک ﻧﯿﺮوﮔﺎه iام در ﺳﺎﻋﺖ
 ،tﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻏﺎﻟﺐ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
) CijWG (tﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮان jاﻣﯿﻦ ﺑﻠﻮک ﻧﯿﺮوﮔﺎه iام در ﺳﺎﻋﺖ
 ،tﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ.
)D،max (t
 Pmnﺑﺎر ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺑﻠﻮک nام ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه mام در
ﺳﺎﻋﺖ  tﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
) PijG،max (tﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺑﻠﻮک jام از واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی iام
ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻏﯿﺮﻏﺎﻟﺐ در ﺳﺎﻋﺖ  tﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه
اﺳﺖ.
) PijWG،max (tﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺑﻠﻮک jام از واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی iام
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻏﺎﻟﺐ در ﺳﺎﻋﺖ .t

© ،۱۳۹۴اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

∈
∈

(t), ∀j, t, i
(t), µWG،min
{λ(t), ∀t; µWG،max
ij
ij
µG،max (t), µG،min (t), ∀j, t, i
ij

ij

; ΩWG

D،min
.ΩG ; µD،max
}mn (t), µmn (t), ∀m, n, t
 ΩPLﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﻄﺢ
D (t), ∀m, n, t; P G (t), ∀j, t, i
ﭘﺎﯾﯿﻦ∈ :
{Pmn
ij
G
WG
} .Ω ; Pij (t), ∀j, t, i ∈ ΩWG
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ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

 .۱.۱اﻧﮕﯿﺰه

ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻔﺎوت آﻧﻬﺎ در ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮐﺎﻻﺳﺖ .ﺳﯿﺎﺳﺖ
واﮔﺬاری ﻣﺠﺎزی-ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮏ ﻧﻮع ﻗﺮارداد اﺧﺘﯿﺎر ﺧﺮﯾﺪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺧﺮﯾﺪار ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻣﺠﺎزی از اﺧﺘﯿﺎر ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ
اﻧﺮژی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﺳﯿﺎﺳﺖ واﮔﺬاری ﻣﺠﺎزی-ﻣﺎﻟﯽ ،ﺗﺤﻮﯾﻞ
ً
ﮐﺎﻻ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد و ﺻﺮﻓﺎ ﯾﮏ ﻗﺮارداد ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ .ﺗﻔﺎوت دﯾﮕﺮ در
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻮع ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﻣﺎﻟﮏ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
ﮐﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﻤﻠﮏ در ﺑﺎزار ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ﺧﺼﻮص
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻣﺠﺎزی در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﺮﯾﺪار اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺮﯾﺪار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﺷﻨﺪه در ﺑﺎزار ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ در ﻧﻮع
ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺮﯾﺪار ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻣﺠﺎزی ﭼﻨﯿﻦ اﺧﺘﯿﺎری ﻧﺪارد و ﻣﺎﻟﮏ ﻧﯿﺮوﮔﺎه
ﺑﺎ ،ﮐﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖ در ﺑﺎزار ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻔﺎوت دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺳﯿﺎﺳﺖ واﮔﺬاری ﻣﺠﺎزی-ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﻗﺮارداد ﺑﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪار و ﻣﺎﻟﮏ در ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﺷﻮد؛ اﻣﺎ در ﺳﯿﺎﺳﺖ واﮔﺬاری ﻣﺠﺎزی-ﻣﺎﻟﯽ
ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻣﺸﺨﺼﯽ در ﻗﺮارداد ﺑﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪار و ﻣﺎﻟﮏ ذﮐﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد ].[۸

 .۱ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﻗﺪرت ﺑﺎزار ﻫﻤﻮاره ﻣﺴﺌﻠﻪای ﻣﻬﻢ در اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ
ﻗﺪرت ﺑﺎزار در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﺮق ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ذاﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺑﺎﻻی ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی اﻧﺮژی ،ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ در
ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺤﺴﻮس ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ
ً
ﺑﺎﻻی اﻧﺮژی در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﺮق اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ] [۱و آﻣﺮﯾﮑﺎ ] ،[۲ﺧﺼﻮﺻﺎ در
اﺑﺘﺪای راهاﻧﺪازی ،دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎﺳﺖ .ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺴﺘﺮ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ
ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاران ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺑﺎزار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاران ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی
ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﺗﻼش ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﺑﺎزار و ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮدن
ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ رﻗﺎﺑﺘﯽ دارﻧﺪ .در روش ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ واﮔﺬاری ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و
ﻣﺠﺎزی  ۱و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ،اﺻﻼح وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ،ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﺷﺒﮑﻪ
اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در روش ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎ اﺻﻼح
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﯾﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻘﻒ ﺑﺎزار و ﺗﺪوﯾﻦ
روﯾﻪﻫﺎی ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﻨﺒﯿﻪ ،ﻗﺪرت ﺑﺎزار ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

 .۲.۱ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻮﺿﻮع

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ واﮔﺬاری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی در ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺪرت ﺑﺎزار در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﺮق ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺳﯿﺎﺳﺖ واﮔﺬاری ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻣﺠﺎزی اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد.
واﮔﺬاری ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ واﮔﺬاری اﺟﺒﺎری ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﯾﮏ ﻣﺎﻟﮏ
ﺑﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪار اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد ] .[۳ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﯿﺎﺳﺖ واﮔﺬاری
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ واﮔﺬار ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﯽﺷﻮد و
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ
ﻧﻮع ﺳﯿﺎﺳﺖ در ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﺑﺎزار در ﺑﺎزارﻫﺎی اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ] [۴و آﻣﺮﯾﮑﺎ
] [۵ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .واﮔﺬاری ﻣﺠﺎزی ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ واﮔﺬاری ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻗﺮاردادی ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن ﺑﺨﺸﯽ از ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺎﻟﮏ ﻏﺎﻟﺐ  ۲ﺑﻪ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﺎن و ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺪت
ﻣﻌﯿﻦ واﮔﺬار ﻣﯽﮔﺮدد .در اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﻇﺮﻓﯿﺖ واﮔﺬار ﺷﺪه )ﯾﻌﻨﯽ ﻧﯿﺮوﮔﺎه
ﻣﺠﺎزی  (۳ﻣﺠﺎزی ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و از دﯾﺪﮔﺎه ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎ
اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺻﺎﺣﺐ ﻓﻌﻠﯽ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻣﺎﻟﮏ ﺗﻤﺎم ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺎﻗﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاران اﻏﻠﺐ ﺳﯿﺎﺳﺖ واﮔﺬاری ﻣﺠﺎزی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻮدن آن ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺳﯿﺎﺳﺖ واﮔﺬاری ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﭘﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﺗﺮ و اﺟﺮای آن ﺳﺨﺖﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ] .[۶در
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ،۲۰۰۱اوﻟﯿﻦ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻣﺠﺎزی در ﺑﺎزار ﺑﺮق ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،ﺑﻠﮋﯾﮏ ،ﻫﻠﻨﺪ
و داﻧﻤﺎرک و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ در ﺣﺎل اﺟﺮاﺳﺖ ].[۷

اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﺣﻮزه اﺛﺮﮔﺬاری ﺳﯿﺎﺳﺖ
واﮔﺬاری ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﺮق ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮرﺳﯽ آﺛﺎر
ﺳﯿﺎﺳﺖ واﮔﺬاری ﻣﺠﺎزی ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺮﺟﻊ ] [۹واﮔﺬاری ﻣﺠﺎزی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻣﺎﻟﯽ را ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﺛﺮﮔﺬاری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻣﺠﺎزی-ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻣﺠﺎزی-ﻣﺎﻟﯽ،
ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻣﯿﺰان ﻇﺮﻓﯿﺖ ﯾﮑﺴﺎن از ﻫﺮ ﮐﺪام ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ رﻗﺎﺑﺖ
را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ در اﻧﺤﺼﺎر ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻣﺠﺎزی
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻣﺎﻟﯽ اﺛﺮ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ دارﻧﺪ .در ﻣﺮﺟﻊ ] [۹ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻣﺠﺎزی ﺑﺎرﭘﺎﯾﻪ و ﭘﯿﮏ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺴﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻗﻄﻌﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ
ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪل ﮐﺎرﻧﻮ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در
ﻣﺮﺟﻊ ] [۱۰اﺛﺮ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻣﺠﺎزی-ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاران ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺛﺮﮔﺬاری ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻣﺠﺎزی-ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺧﻮشﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
زﯾﺮا ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ اﺛﺮﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺮدهﻓﺮوشﻫﺎ از ﺗﻤﺎم ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎه
ﻣﺠﺎزی-ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در ﺗﻤﺎم ﺳﺎﻋﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎی
ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻔﺼﻞ در ﻣﺮﺟﻊ ] [۱۱آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن
ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻣﺠﺎزی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ورود ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﺪﯾﺪ
را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﺪ .اﺛﺮﮔﺬاری ﺑﯿﺸﺘﺮ واﮔﺬاری ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮ روی رﻗﺎﺑﺖ
در ﺑﺎزار ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﮔﺬاری ﻣﺠﺎزی در ﻣﺮﺟﻊ ] [۶ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .۳.۱ﻫﺪف و روش

ﺳﯿﺎﺳﺖ واﮔﺬاری ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻣﺎﻟﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ

ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎه
ﻣﺠﺎزی-ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﺑﺎزار ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻏﺎﻟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﺛﺮﮔﺬاری ﺣﺠﻢ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻣﺠﺎزی ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎزار ﺗﺤﻠﯿﻞ

۱ Physical and Virtual Divestiture
۲ Dominant Producer
)۳ Virtual Power Plant(VPP

۳۴۴

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

ﻣﯽﺷﻮد .ﺟﻬﺖ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ،رﻓﺘﺎر اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻏﺎﻟﺐ در
ﯾﮏ ﺑﺎزار روز ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ دو ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی رﯾﺎﺿﯽ ﻣﻘﯿﺪ
ﺑﻪ ﻗﯿﻮد ﺗﻌﺎدل  MPEC۴ﻣﺪلﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮد .در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﻄﺢ اول ،ﺳﻮد
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻣﺠﺎزی-ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﻄﺢ دوم ،ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺎزار روز ﻗﺒﻞ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
رﻓﺘﺎر اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻏﺎﻟﺐ و رﻓﺘﺎر ﻏﯿﺮاﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
رﻗﯿﺐ ﻣﺪلﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ﻣﺴﺌﻠﻪ دوﺳﻄﺤﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﯾﮏﺳﻄﺤﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﺧﻄﯽﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮد.

ﭘﯿﮏ ،ﺣﺪود  ۱۷e/MWhو  ۵۲e/MWhاﺳﺖ ] .[۱۳در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ،
ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻣﺠﺎزی-ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺑﺎر ﭘﺎﯾﻪ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ رﻓﺘﺎر اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻏﺎﻟﺐ
در ﺑﺎزار روز ﻗﺒﻞ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮارداد ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻣﺠﺎزی-ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در
اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻏﺎﻟﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻗﺪرت ﺑﺎزار در ﺑﺎزار
روز ﻗﺒﻞ ،ﻗﯿﻤﺖ اﻧﺮژی را ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮد ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺳﺎزد .ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی
ﻗﺪرت ﺑﺎزار ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی اﺣﺘﮑﺎر ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ  ۸در ﺑﺎزار
ﺑﺮق ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﺷﻮد ] .[۱۴ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻣﺠﺎزی در
ﮐﺎﻫﺶ رﯾﺴﮏ ﺗﻮان در ﺑﺎزار ﺑﺮق ،رﻓﺘﺎر اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻏﺎﻟﺐ ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺣﺘﮑﺎر ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻔﺎد ﻗﺮارداد ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻣﺠﺎزی-ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﺰان ﻇﺮﻓﯿﺖ ،ﻣﺒﻠﻎ ﺑﯿﻤﻪ
ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ،ﻗﯿﻤﺖ ﻗﻄﻌﯽ و ﻣﺪت ﻗﺮارداد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻣﺠﺎزی
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺧﺮﯾﺪاران در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻣﺠﺎزی  ۵ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ .ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻣﺠﺎزی-ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺮارداد
ﻣﯿﺎنﻣﺪت )دورهﻫﺎی  ۳ﺗﺎ  ۱۲ﻣﺎه( ﯾﺎ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ) ۱ﺳﺎل ﺗﺎ  ۳ﺳﺎل( ﺑﯿﻦ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻏﺎﻟﺐ و ﺧﺮﯾﺪاران ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﺧﺮﯾﺪار ﻧﯿﺮوﮔﺎه
ﻣﺠﺎزی-ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ  ۶ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻏﺎﻟﺐ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ اﻧﺮژی در ﺑﺎزار ﺑﺮق ﺑﯿﻤﻪ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار
اﻧﺮژی از ﻗﯿﻤﺖ ﻗﻄﻌﯽ  ۷ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﻗﺮارداد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد ،ﺧﺮﯾﺪار ﺑﻪ ازای
ﻫﺮ  MWاز ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻣﺠﺎزی ﻣﺒﻠﻐﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار
اﻧﺮژی و ﻗﯿﻤﺖ ﻗﻄﻌﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻏﺎﻟﺐ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ،
ﺧﺮﯾﺪار ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻣﺠﺎزی ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪت ﻗﺮارداد ،اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزش را ﺑﻪ
ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﯽﺧﺮد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ
در ﺑﺎزار ﺑﺮق ﺑﯿﻤﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

 .۲.۲ﻓﺮﻣﻮلﺑﻨﺪی

 .۱.۲ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﺴﺌﻠﻪ

 .۲ﻣﺪلﺳﺎزی ﻣﺴﺌﻠﻪ

ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﺑﺎر ﭘﺎﯾﻪ و ﭘﯿﮏ ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻣﺠﺎزی ﺑﺎر ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﮐﻞ دوره ﻗﺮارداد ،ﺧﺮﯾﺪار
را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار اﻧﺮژی ﺑﯿﻤﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎه
ﻣﺠﺎزی ﺑﺎر ﭘﯿﮏ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای روزﻫﺎی ﮐﺎری ﻫﻔﺘﻪ و ﺳﺎﻋﺎت ﭘﯿﮏ روز ﻓﻌﺎل
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪاران ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺑﺎر
ﭘﯿﮏ ﮐﻤﺘﺮ از ﺑﺎر ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ  ۸۰%از ﮐﻞ ﻗﺮاردادﻫﺎی
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺠﺎزی-ﻣﺎﻟﯽ در ﺑﺎزار ﺑﺮق ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎر ﭘﺎﯾﻪ و  ۲۰%ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎر ﭘﯿﮏ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻗﯿﻤﺖ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮای ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻣﺠﺎزی ﺑﺎر
ﭘﺎﯾﻪ و ﺑﺎر ﭘﯿﮏ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺎر ﭘﺎﯾﻪ و ﺑﺎر
ﭘﯿﮏ اﺳﺖ ] .[۱۲ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻗﯿﻤﺖ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺎر ﭘﺎﯾﻪ و ﺑﺎر ﭘﯿﮏ در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺴﺘﻪای و ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎی

ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺳﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻏﺎﻟﺐ در ﺑﺎزار روز ﻗﺒﻞ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی دوﺳﻄﺤﯽ ﻓﺮﻣﻮلﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮد:
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ﻣﺪل ) (۱ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی دوﺳﻄﺤﯽ اﺳﺖ .در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﻄﺢ
ﺑﺎﻻ ،اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف )۱اﻟﻒ( ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﯿﺸﯿﻨﻪﮐﺮدن ﺳﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻏﺎﻟﺐ
در ﺑﺎزار روز ﻗﺒﻞ اﺳﺖ .ﺳﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت درآﻣﺪ ﮐﺴﺐ

۴ Mathematical Programming with Equilibrium Constraints
۵ Virtual Power Plant Auction
۶ Premium
۷ Strike Price

۸ Physical and Financial Capacity Withholding

۳۴۵

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴
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ﺷﺪه از ﻓﺮوش اﻧﺮژی در ﺑﺎزار روز ﻗﺒﻞ ﻣﻨﻬﺎی ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی و ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻣﺠﺎزی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ
ﺧﺮﯾﺪار ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻣﺠﺎزی از راﺑﻄﻪ )۱ب( ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .ﻗﯿﺪ )۱ج( ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻫﺮ ﺑﻠﻮک اﻧﺮژی را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ آن ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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D (t) ≤ P D،max (t), ∀m, n, t
Pmn
mn

در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﯾﮏ ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎﻻ ) ،(۲ﻣﻌﺎدﻻت )۲ج(۲) ،د(۲) ،ﻫ(،
و )۲و( ﺑﺎ ﻣﺸﺘﻖﮔﯿﺮی از ﺗﺎﺑﻊ ﻻﮔﺮاﻧﮋﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی
)D (t) ،P G (t) ،P WG (t
 Pmnو ) λ(tﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪهاﻧﺪ .ﻗﯿﻮد )۲ز(-
ij
ij
)۲ی ،(۲ﻗﯿﺪﻫﺎی ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺪل  (۲) MPECﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ
اﻋﺪاد ﺻﺤﯿﺢ  ۱۰اﺳﺖ .دﻻﯾﻞ ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
 (۱ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف )۲اﻟﻒ( (۲ .ﻋﻤﻠﮕﺮ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪﺳﺎزی در راﺑﻄﻪ )۱ب((۳ .
ﺿﺮب ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﺿﺮﯾﺐ ﻻﮔﺮاﻧﮋ در ﻣﻌﺎدﻻت )۲ز(۲)-ی.(۲
ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺑﺎﯾﻨﺮی ﺟﺪﯾﺪ و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن
ﻗﯿﻮد ﻧﺎﻣﺴﺎوی ] ،[۱۵ﺧﻄﯽﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

max

 .۳ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی
 .۱.۳ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

)۱ج( ۱) −ب( Constraints

اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی از ﺷﺒﮑﻪ ] [۱۶ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .در ﺟﺪول  ۱اﻃﻼﻋﺎت واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی  RTSآﻣﺪه اﺳﺖ .ﻣﻨﺤﻨﯽ
ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻠﮑﺎﻧﯽ در ﭼﻬﺎر ﺑﻠﻮک ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺒﮑﻪ
 RTSو ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻫﺮ ﺑﻠﻮک از واﺣﺪﻫﺎی در
اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻏﺎﻟﺐ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﺎوی ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﻠﻮکﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه
در ﺟﺪول  ۱ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻌﺪاد  ۱۷ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه در ﺷﺒﮑﻪ  RTSدر ﺑﺎزار روز
ﻗﺒﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ در ﺳﻪ ﺑﻠﻮک اﻧﺮژی
ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮدار ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داده ﻣﯽﺷﻮد ] .[۱۷ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ

WG (t) − λ(t) + µWG،max (t) − µWG،min (t) = ۰, ∀j, t
Cij
ij
ij

, i ∈ ΩWG

)۲ج(

G (t) − λ(t) + µG،max (t) − µG،min (t) = ۰, ∀j, t, i ∈ ΩG
Cij
ij
ij

)۲د(

D (t) + λ(t) + µD،max (t) − µD،min (t) = ۰, ∀m, n, t
− Cmn
mn
mn

m,n

D (t), ∀m, n, t
۰ ≤ Pmn

D،max
D،max (t) − P D (t)) = ۰,
۰ ≤ µD،max
mn (t), µmn (t)(Pij
mn

WG،o (t),∀j,t,i∈ΩWG ;ΩPL ∪ΩDL
Pij

)۲ب(

)۲ﻫ(
)۲و(

PijG (t) ≤ PijG،max (t), ∀j, t, i ∈ ΩG

)۲ی(۱

subject to :

D (t), ∀t
Pmn

۰

D،min
D
۰ ≤ µD،min
mn (t), µmn (t)Pmn (t) = ۰,

ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی دو ﺳﻄﺤﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﯾﮏﺳﻄﺤﯽ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ] .[۱۵ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺧﻄﯽ و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺤﺪب اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﯿﻨﮕﯽ ﮐﺮوش ﮐﺎن ﺗﺎﮐﺮ  ،۹ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم و
ﮐﺎﻓﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻟﺬا ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ را ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺮوش ﮐﺎن ﺗﺎﮐﺮ ﻣﻌﺎدل ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮده و ﻣﺴﺌﻠﻪ
دوﺳﻄﺤﯽ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﯾﮏﺳﻄﺤﯽ) (۲ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد.

∑

۰ ≤ PijG (t), ∀j, t, i ∈ ΩG
≤ µG،max
(t), µG،max
(t)(PijG،max (t) − PijG (t)) = ۰,
ij
ij

 .۳.۲ﻣﺪل MILP

)۲اﻟﻒ(

PijWG (t) ≤ PijWG،o (t), ∀j, t, i ∈ ΩWG

)۲ح(

در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺎزار ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻬﺮهﺑﺮدار ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف )۱د( ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻔﺎوت ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻧﺮژی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت در اﺧﺘﯿﺎر
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺪلﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از
رﻓﺘﺎری رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻗﺪرت ﺑﺎزار ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻗﯿﺪ
)۱ﻫ( ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﻌﺎدل ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف ﺗﻮان در ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ .ﻗﯿﺪﻫﺎی )۱و(
و )۱ز( ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺮ ﺑﻠﻮک از واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﻤﻠﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻏﺎﻟﺐ
و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن رﻗﯿﺐ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺪار ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺤﺪود
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻗﯿﺪ )۱ح( اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺎر ﻫﺮ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه دارد.

)۱اﻟﻒ(

۰ ≤ PijWG (t), ∀j, t, i ∈ ΩWG

= )PijG (t

∑

P WG (t) +

∑

ij

i∈ΩG ,j

i∈ΩWG ,j

۱۰ Mixed- Integer Non Linear Programming

۹ Karush–Kuhn–Tucker (KKT) conditions

۳۴۶

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

ﺟﺪول  :۱اﻃﻼﻋﺎت واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی
ﮔﺮوه
واﺣﺪ
U۵۰
U۴۰۰
U۱۵۵
U۳۵۰
U۷۶
U۱۰۰
U۱۹۷
U۲۰
U۱۲

ﻧﻮع
واﺣﺪ
آﺑﯽ
ﻫﺴﺘﻪ ای
زﻏﺎﻟﺴﻨﮓ
زﻏﺎﻟﺴﻨﮓ
زﻏﺎﻟﺴﻨﮓ
ﮔﺎزﻃﺒﯿﻌﯽ
ﮔﺎزﻃﺒﯿﻌﯽ
ﮔﺎزﻃﺒﯿﻌﯽ
ﮔﺎزﻃﺒﯿﻌﯽ

ﻇﺮﻓﯿﺖ واﺣﺪ
][MW
۵۰
۴۰۰
۱۵۵
۳۵۰
۷۶
۱۰۰
۱۹۷
۲۰
۱۲

ﺗﻌﺪاد
واﺣﺪ
۶
۲
۴
۱
۴
۳
۳
۴
۵

ﺑﻠﻮکﻫﺎی اﻧﺮژی
][MW
۱۰،۱۵،۱۵،۱۰
۱۰۰،۱۰۰،۱۲۰،۸۰
۵۴/۲،۳۸/۷،۳۱،۳۱
۱۴۰،۸۷،۱۵۳،۷۰
۱۵/۲،۲۲/۸،۲۲،۱۶
۲۵،۲۵،۳۰،۲۰
۶۹،۵۰،۳۹،۳۹
۱۵/۸،۰/۲،۳/۸،۰/۲
۲/۴،۳/۶،۳/۴،۲/۶

ﺟﺪول  :۳اﻃﻼﻋﺎت واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻏﺎﻟﺐ
ﮔﺮوه
واﺣﺪ
U۴۰۰
U۱۰۰
U۱۹۷
U۲۰

ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻠﻮکﻫﺎ
][$/MWh
۰،۰،۰،۰
۱۰/۶،۱۰/۷۵،۱۱،۱۱/۳
۱۹/۶،۲۰/۳،۲۱/۱،۲۲/۳
۱۹/۹،۲۱/۱،۲۲،۲۳/۲
۲۲/۷،۲۳/۷،۲۷/۵،۳۱/۶
۳۶/۴،۳۹/۱،۴۲/۳،۴۴/۴
۳۷/۵،۳۹/۵،۴۱/۵،۴۳/۳
۴۴/۳،۴۵/۶،۶۴/۲،۶۴/۹
۴۵/۸،۴۶/۴،۵۲/۵،۵۹/۴

ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺛﺮﮔﺬاری ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻣﺠﺎزی ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎزار
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﺎزاد ﺑﺎزار ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﺎزار و ﺣﺠﻢ ﻣﺒﺎدﻻت ﺑﺮای دو
ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﻏﯿﺮرﻗﺎﺑﺘﯽ و رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ] [۱۴و ﻣﻘﺪار ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﭘﺮﯾﻮﻧﯿﺖ
ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺎزاد ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻔﺎوت ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﻧﺮژی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺑﺎزار روز ﻗﺒﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺠﻢ ﺗﺒﺎدﻻت در ﺑﺎزار روز
ﻗﺒﻞ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﻮان ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﺎزار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

و ﺑﻠﻮکﻫﺎی اﻧﺮژی در ﺟﺪول  ۲آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎر ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻫﺮ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎر روز دوﺷﻨﺒﻪ در ﻫﻔﺘﻪ  ۵۱ﺳﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺪول  :۲اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺼﺮف
ﺷﻤﺎره
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه
D۱
D۲
D۳
D۴
D۵
D۶
D۷
D۸
D۹
D۱۰
D۱۱
D۱۲
D۱۳
D۱۴
D۱۵
D۱۶
D۱۷

ﺗﻮان ﻫﺮ ﺑﻠﻮک
][MW
۵۷/۱،۲۳/۸،۱۴/۳
۵۱/۱،۲۱/۳،۱۲/۸
۹۴/۸،۳۹/۵،۲۳/۷
۳۹/۱،۱۶/۳،۹/۸
۳۷/۶،۱۵/۷،۹/۴
۷۲/۲،۳۰/۱،۱۸
۶۶/۲،۲۷/۶،۱۶/۵
۹۰/۳،۳۷/۶،۲۲/۵
۹۱/۸،۳۸/۲،۲۳
۱۰۲/۳،۴۲/۶،۲۵/۶
۱۴۰،۵۸/۳،۳۵
۱۰۲/۳،۴۲/۶،۲۵/۶
۱۶۷،۶۹/۶،۴۱/۷
۵۲/۶،۲۲،۱۳/۱
۱۷۶،۷۳/۳،۴۴
۹۶/۳،۴۰/۱،۲۴
۶۷/۷،۲۸/۲،۱۶/۹

ﻧﻮع
واﺣﺪ
ﻫﺴﺘﻪای
ﮔﺎزﻃﺒﯿﻌﯽ
ﮔﺎزﻃﺒﯿﻌﯽ
ﮔﺎزﻃﺒﯿﻌﯽ

ﻇﺮﻓﯿﺖ واﺣﺪ ﺗﻌﺪاد
] [MWواﺣﺪ
۲
۴۰۰
۳
۱۰۰
۳
۱۹۷
۲
۲۰

ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻠﻮک ﻫﺎ
][$/MWh
۷۵،۷۰،۶۵
۷۵،۷۰،۶۰
۷۵،۷۰،۵۵
۷۵،۷۰،۵۰
۷۵،۷۰،۴۵
۷۵،۷۰،۴۰
۷۵،۶۸،۳۵
۷۵،۶۸،۳۰
۷۲،۶۸،۲۵
۷۲،۶۸،۲۰
۷۲،۶۸،۱۵
۷۲،۶۸،۱۰
۷۱،۶۷،۵
۷۱،۶۷،۵
۷۱،۶۷،۳
۷۱،۶۷،۲
۷۱،۶۷،۱

) (M arket Surplusuc − M arket Surplusc
)(۳
M arket Surplusc
) (Operation Costuc − Operation Costc
= OCI
)(۴
Operation Costc
) (P owerT radeduc − P owerT radedc
= PTI
)(۵
P owerT radedc

= M SI

ﮐﻪ ﺑﺎﻻﻧﻮﯾﺲﻫﺎی  cو  ucﻣﻌﺮف ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ در ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ و
ﻏﯿﺮرﻗﺎﺑﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻧﺤﺮاف ﻣﺎزاد ﺑﺎزار ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و ﺣﺠﻢ ﻣﺒﺎدﻻت
از ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ در ﺳﻨﺎرﯾﻮ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺷﮑﻞﻫﺎی )۱اﻟﻒ()۱ ،ب(
و )۱ج( ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﺑﺮ
ﺣﺴﺐ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺑﺪون
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻣﺠﺎزی )ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺻﻔﺮ( ،ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی
اﻧﺤﺮاف ﻣﺎزاد ﺑﺎزار ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و ﺣﺠﻢ ﻣﺒﺎدﻻت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
 ۱۰۲% ،-۵/۷ %و  -۳/۸ %ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه
ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺪون ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﻪ ﻣﻘﺪار دو
ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻨﺎرﯾﻮ رﻗﺎﺑﺘﯽ را دارد .ﻣﻘﺪار ﮐﻢ اﻧﺤﺮاف ﺣﺠﻢ ﺗﺒﺎدﻻت ﮔﻮاه ﺑﺮ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﮐﻢ اﺣﺘﮑﺎر ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 .۲.۳ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻏﺎﻟﺐ  ۵۰%از ﮐﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎزار را در اﺧﺘﯿﺎر دارد .در
ﺟﺪول  ،۳واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻏﺎﻟﺐ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻗﯿﻤﺖ ﻗﻄﻌﯽ در
ﻗﺮارداد ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻣﺠﺎزی-ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎر ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪای
ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎی ﺑﺎر ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ، ۱۱ $/MWhﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺎرﯾﻮ رﻗﺎﺑﺘﯽ ،در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺛﺮﮔﺬاری ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻣﺠﺎزی ﺑﺮ
ﻗﺪرت ﺑﺎزار ،ﻣﺪل  MPECﺑﺮای ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻣﺠﺎزی
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۰%ﺗﺎ  ۵۰%از ﮐﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﮏ ﻏﺎﻟﺐ ﺣﻞ ﻣﯽﺷﻮد )ﺳﻨﺎرﯾﻮ
ﻏﯿﺮرﻗﺎﺑﺘﯽ( .ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯿﺰان اﻧﺤﺮاف ﺑﺎزار از ﺷﺮاﯾﻂ رﻗﺎﺑﺘﯽ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ
دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﻏﯿﺮرﻗﺎﺑﺘﯽ و رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻻزم ﺑﻪ
ذﮐﺮ اﺳﺖ در ﺳﻨﺎرﯾﻮ رﻗﺎﺑﺘﯽ ،ﻫﻤﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ در
اﺧﺘﯿﺎر در ﺑﺎزار ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺣﺠﻢ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻣﺠﺎزی ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی
ﺑﺎزار ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻣﺠﺎزی ﺗﺎ ﺣﺪود  ۱۰%ﻇﺮﻓﯿﺖ
واﺣﺪﻫﺎی در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻏﺎﻟﺐ اﺛﺮ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ
ﺑﺎزار و ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮدن ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺪارد .اﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  ۲۰%ﻇﺮﻓﯿﺖ واﺣﺪﻫﺎی در اﺧﺘﯿﺎر
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻏﺎﻟﺐ ،ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﺎزاد ﺑﺎزار ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و ﺣﺠﻢ
ﺗﺒﺎدﻻت ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ  ۱۶% ،-۰/۷ %و  -۰/۷ %رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن
از ﺛﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﻣﻄﻠﻮب اﯾﻦ ﺣﺠﻢ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻣﺠﺎزی ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ

۳۴۷

۱۳۹۴  اردﯾﺒﻬﺸﺖ۲۴  ﺗﺎ۲۰ ، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ،ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

MSI(%)

 ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی.۴
-اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺪﻟﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺛﺮﮔﺬاری ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻣﺠﺎزی
 راﺑﻄﻪ ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎزار.ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﻗﺪرت ﺑﺎزار اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻣﺠﺎزی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ
 ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺑﺎزار ﺑﺮق. ﻣﺴﺌﻠﻪای ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ،ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻣﺠﺎزی
ﺑﻪ ﻃﻮر واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﻣﺪلﺳﺎزی و آﺛﺎر اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﯿﺶ از ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺗﺤﻠﯿﻞ
 ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اﺑﺰاری ﻣﻔﯿﺪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬارانMPEC  ﻣﺪل.ﺷﻮد
ﺑﺎزار اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻣﺠﺎزی را ﺑﺮای
 اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ.ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪ
ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎزار را در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺑﻬﺒﻮد-ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻣﺠﺎزی
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 ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎزار:۱ ﺷﮑﻞ

.ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻗﺪرت ﺑﺎزار را دارد
ارﺗﻘﺎء رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺳﻨﺎرﯾﻮ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ
 ﻇﺮﻓﯿﺖ واﺣﺪﻫﺎی در اﺧﺘﯿﺎر۳۵% ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﻣﻘﺪار
ً
 ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺻﻔﺮ، در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ.ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻏﺎﻟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
.ﻣﯽﺷﻮد

۳۴۸
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چکیعه -ظر ایى هماله روػی غیزفؼال بزای تؼطیص خشیزهای ػعو
هًابغ تىلیع پزاکًعه طًکزوو ظر ػبکه تىسیغ ارائه ػعه اطت .روع
پیؼًهاظی اس الگىریتنهای ظطتهبًعی بزای آػکارطاسی ػزایظ خشیزهای
ػعو اطتفاظه هیکًع که ظر آو الگىریتن تؼطیص زالت خشیزهای ػعو
بزاطاص يزش تغییزات فزکايض و هستىای هارهىيیکی راکتايض ظیعه ػعه اس
تزهیًال هًبغ تىلیع پزاکًعه اطت .اس ایى ظو ویژگی بزای آهىسع ظرضت
تصمین اطتفاظه هیػىظ .ضزوخی الگىریتن ظرضت تصمین هًدز به رلهای
خعیع ظر تؼطیص ػزایظ خشیزهای ػعو هیػىظ .روع ارائه ػعه به
ریشػبکه يىػی که به ػبکه ايتمال  9باطه  WSCCهتصل ػعه اػمال
گزظیعه اطت.

فزکايض ظر طمت هصزفکًًعه -2 ،ضغزات خايی پزطًل -3 ،ازتمال
وارظ ػعو ضظارت به هًابغ تىلیع پزاکًعه ظر يتیده وخىظ ریکلىسرها و
باسبظت آطًکزوو .بزاطاص اطتايعارظ  ، IEEE STD 1547-2003بایع
تا  2ثايیه پض اس خشیزهای ػعو هًابغ تىلیع پزاکًعه لغغ ػىيع ایى لغغ
ػعو تىطظ رلههای تؼطیص خشیزهای ػعو صىرت هیگیزظ که ایى رله-
ها اس تکًیکهای هطتلفی بهزه هیگیزيع .ظر یک ظطتهبًعی کلی  2روع
ظر تؼطیص خشیزهای ػعو وخىظ ظارظ :روع هسلی و روع ارتباط اس راه
ظور ،که روع هسلی ضىظ به ظو ظطته فؼال و غیز فؼال تمظین هیػىظ .ظر
تؼطیص خشیزهای ػعو به روع فؼال اغتؼاػاتی به صىرت ػمعی به

کلمات کلیعی– تؼطیص خشیزهای ػعو ،ظرضت تصمین ،روکىف،
ریشػبکه ،هًابغ تىلیع پزاکًعه ،يازیه ػعم تؼطیص.

طیظتن تشریك هیػىيع ظر ػزایظ ػاظی یؼًی سهايیکه طیظتن به ػبکه بزق
اصلی هتصل هیباػع ایى اغتؼاػات هًدز به بزوس ايسزافات اطاطی ظر
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طیظتن لعرت يمیػىظ اها ظر صىرت لغغ ػبکه بزق اصلی و خعا ػعو
هًابغ تىلیع پزاکًعه ،ايسزافات کىچک تمىیت ػعه بًابزایى تؼطیص

ظر ایى هماله ،به رلهای خعیع ظر تؼطیص خشیزهای ػعو هًابغ تىلیع

خشیزهای ػعو آطاو هیػىظ [ .]3هشیت روع فؼال کاهغ یا زذف

پزاکًعه پزظاضته ػعه اطت .ظر طالهای اضیز با پیؼزفت تکًىلىژيهاي

يىازی ػعم تؼطیص هیباػع .البته اطتفاظه اس ایى روع ظر هىارظیکه

تىلیع بزق ظر همیاص کىچك و ایداظ تدعیع طاضتار ظر صًؼت بزق و

چًعیى هًبغ تىلیع پزاکًعه ظر هعار وخىظ ظارظ چًعاو هفیع والغ يمیػىظ.

هظائل سیظتهسیغي ،بسث هًابغ تىلیع پزاکًعه هغزذ گزظیعه اطت .با

سهاو تؼطیص آو يظبت به طایز روعها عىالييتز اطت اها ػیب اصلی

افشایغ طهن ایى هًابغ ظر تىلیع بزق ،تاثیز آيها ظر طیظتن لعرت زائش

ایى روع افت کیفیت تىاو طیظتن ظر زضىر اغتؼاػات اطت .روعهای

اهمیت هیباػع .یکی اس چالغهای پیغرو ظر اطتفاظه اس هًابغ تىلیع
پزاکًعه ( )DGکارکزظ خشیزهای آيها هیباػع .عبك اطتايعارظ

تؼطیص اس راه ظور بز هبًای تباظل ظاظه بیى ػبکه و هًبغ تىلیع پزاکًعه بًا

IEEE

يهاظه ػعه اطت .به عىر کلی ایى روعها اس لابلیت اعمیًاو لابل لبىلی

 ]1[ STD 1547-2003خشیزهای ػعو به زالتی اعالق هیگزظظ که ظر

بزضىرظار هیباػع ولی ههمتزیى چالغ پیغ روی آيها ،هشیًهی باالی

آو «بطؼی اس طیظتن لعرت که ػاهل بار و هًابغ تىلیع پزاکًعه هیباػع اس

پیاظهطاسی هیباػع [ .]4ظر روع غیزفؼال هماظیز پاراهتزها ظر ضزوخی

لساػ الکتزیکی اس ػبکه بزق اصلی خعا هیگزظظ اها همچًاو بزلعار بالی

 DGايعاسهگیزی هیگزظيع طپض با ظر يظز گزفتى هماظیز آطتايه ،و همایظه

هیهايع» .چًیى ػزایظ ياهغلىبی هیتىايع به ظلیل لغغ کلیع لعرت ،لغغ

پاراهتزها با ایى هماظیز ،خشیزهای ػعو تؼطیص ظاظه هیػىظ .اس هشایای

اتفالی ػبکه بزق اصلی بعلیل ضغای تدهیشات ،لغؼیهای هزبىط به

ایى روع هیتىاو به يصب آطاو و هشیًه يظبتا پائیى آيها و اس هؼکالت

تؼمیزات و يگهعاری ،و ضغاهای ايظايی صىرت گیزظ .به ظالیل هطتلفی،

آيها هیتىاو به يازیه ػعم تؼطیص بشرگ و ظػىاریهای تؼییى همعار

پیغبیًی و تؼطیص خشیزهای ػعو هًابغ تىلیع پزاکًعه زائش اهمیت هی-

آطتايه هًاطب بزای پاراهتزها اػاره يمىظ .ظر[ ]5اس روعهای لعیمی

باػع که به ههمتزیى آيها اػاره ػعه اطت [ -1 :]2تغییزات ػعیع ولتاژ و
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اضافه ولتاژ /افت ولتاژ  ،اضافه فزکايض /افت فزکايض اطتفاظه ػعه اطت.

اطت .ظر هىارظیکه ػعم تؼاظل لابل تىخهی ظر تباظل تىاو اکتیى و راکتیى

ظر [ ]6يزش تغییزات تىاو ،و ظر [ ]7اس يزش تغییزات فزکايض بزای تؼطیص

هصزفی بیى ریشػبکه و ػبکه تىسیغ وخىظ ظاػته باػع تغییزات لابل

خشیزهای ػعو اطتفاظه ػعه اطت .روع ظیگز ،روع ايتمال بزظار ولتاژ

هالزظهای ظر ولتاژ و فزکايض ػبکه بىخىظ هیآیع .رابغه تىاسو تىاو ظر

[ ]8اطت که بزاطاص تغییزات فاسور ولتاژ ظر تزهیًال  DGفزهاو لغغ را

طیظتن بصىرت سیز بیاو هیػىظ:

به هًبغ تىلیع پزاکًعه صاظر هیکًع .روع تؼطیص خهغ فاس []9

()1

بزاطاص اضتالف فاس بیى ولتاژ ػبکه اصلی و خزیاو ضزوخی  DGػمل

()2

هیکًع .ظر روع تؼطیص هارهىيیکهای ولتاژ و خزیاو []2
اػىخاجهای هارهىيیکی ظر طمت هًبغ تىلیع پزاکًعه ايعاسهگیزی هیػىظ.

که  Ploadو  Qloadبتزتیب تىاوهای اکتیى وراکتیى بار PDG ،و

ظر [ ]11يزش تغییزات فزکايض بززظب تىاو پیؼًهاظ ػعه اطت .اضیزا

تىاوهای اکتیى و راکتیى تىلیع ػعه تىطظ هًبغ تىلیع پزاکًعه  ∆P ،و ∆Q

روعهای ظاظهکاوی بزای تؼطیص خشیزهای ػعو پیؼًهاظ ػعه اطت .ظر

ػعم تؼاظل تىاو اکتیى و راکتیى ظر ریشػبکه اطت .سهايیکه  ∆Pو ∆Qاػعاظ

ایى روعها اس چًعیى پاراهتز (… )f,V,f/t,V/t,P/t,بز

بشرگی باػًع فزکايض تغییز هیکًع بًابزایى هیتىاو اس يزش تغییزات فزکايض

زظب يىع طیظتن هىرظ هغالؼه بههًظىر ػًاطائی خشیزهای ػعو اطتفاظه

)  ( ⁄بؼًىاو ػاضصی بزای تؼطیص خشیزهای ػعو اطتفاظه يمىظ.

هیػىظ .ظر ایىگىيه روعها چىو اس پاراهتزهای سیاظی اطتفاظه هیػىظ

هؼاظله يىطاو ظر ژيزاتىر طًکزوو بصىرت سیز اطت:

زدن هساطبات باال و پیاظهطاسی ػملی آيها ظػىار اطت [ .]11ظر [،]12

QDG

()3

[ ]13با اطتفاظه اس تبعیل ویىلت ) (WTهستىی ايزژی طیگًالهای ولتاژ

ظر رابغه باال  Hثابت ایًزطی ژيزاتىر،

و خزیاو ظر بايعهای فزکايظی هطتلف اطتطزاج ػعه و طپض با اطتفاظه اس

طزػت روتىر ژيزاتىر ،

روعهای ظاظهکاوی ،اعالػات بعطت آهعه عبمهبًعی هیػىيع .ظر

طزػت طًکزوو ياهی ،

تىاو هکايیکی ژيزاتىر طًکزوو و

h

تىاو الکتزیکی هصزف ػعه تىطظ بار اطت .بًابزایى همعار

روعهای تطمیى[ ،]14ایعه اصلی تطمیى ولتاژ ،خزیاو و فزکايض

⁄

بصىرت سیز يىػته هیػىظ:

بههًظىر اطتطزاج ویژگی هًاطب خهت تؼطیص خشیزهای ػعو ظر
زضىر اغتؼاػات و يىیش اطت .ػلیرغن ظلت باال ایى روعها اس زدن

()4

باالی هساطبات ريح هیبزيع .ظر هیاو روعهای غیزفؼال تًها ظو روع يزش

که  fnفزکايض ياهی طیظتن اطت .عبك رابغه (،)4

تغییزات فزکايض و ايتمال بزظار ولتاژ هظتًع که کاربزظ ػملی ظاريع .بًابزایى

با ػعم

⁄

تؼاظل تىاو اکتیى هتًاطب اطت .هفهىم ػزایظ خشیزهای ػعو بزای طیظتن

بههًظىر بهبىظ ػملکزظ رله ( ROCOFيزش تغییزات فزکايض) ،یک ویژگی

يمىيه ظر ػکل  1يؼاو ظاظه ػعه اطت .اعالػالت هزبىط به ایى طیظتن

خعیع بزای تؼطیص ػزایظ خشیزهای ػعو ارائه ػعه اطت که روع

ظر [ ]15آورظه ػعه اطت.

پیؼًهاظ ػعه يازیه ػعم تؼطیص رله روکىف را تست ضغاهای ياػی اس
ػبکه باالظطت و ریشػبکه کاهغ هیظهع و ظر آو اس ظرضت تصمین بزای

33/0.69 KV

132/33 KV
CB

30 MW
+
AVR

عبمهبًعی اعالػات وروظی و ظريتیده تؼطیص ػزایظ خشیزهای ػعو
اطتفاظه هیػىظ.

10 MW
4MVAR

5

Δ/Yg

4

20 MW
7MVAR

2

3

Δ/Yg

1

132 KV
1500 MW

ػکل  :1هًبغ تىلیع پزاکًعه طًکزوو هتصل به ػبکه اصلی

ظر بطغ  2هبايی خشیزهای ػعو آورظه ػعه اطت .ظر بطغ  3ویژگی
خعیع پیؼًهاظ ػعه هؼزفی گزظیعه اطت .ظر لظمت  4يتایح ػبیهطاسی و
ظر يهایت ظر لظمت  ،5يتیدهگیزی ارائه ػعه اطت.

df
dt

Δf i
Δt

N

i=1

df 1
=
dt N

e.g. FFT

1

Td S+1

ػکل  :2بلىک هساطبه يزش تغییزات فزکايض

 -2هبايی خشیزهای ػعو

ظر ػکل  2با اطتفاظه اس یک الگىریتن تطمیى هًاطب هايًع تبعیل

سهايیکه ریشػبکه به هىاسات ػبکه تىسیغ کار هیکًع ولتاژ و فزکايض

فىریه طزیغ ) ،(FFTفزکايض ػکل هىج ولتاژ ظر تزهیًال  DGظر ايتهای

تىطظ ػبکه باالظطت کًتزل هیػىيع .اگز کلیع لعرت اصلی ) (CBباس

هز ظوره تًاوب تطمیى سظه هیػىظ .طپض يزش تغییزات فزکايض ظر عىل

ػىظ ریشػبکه خشیزهای هیػىظ .ظر ػزایظ خشیزهای هتغیزهای الکتزیکی

یک پًدزه ايعاسهگیزی اس رابغه سیز بعطت هیآیع:

هايًع ولتاژ ،خزیاو و فزکايض ظر تزهیًال  DGتغییز هیکًًع .بًابزایى با
ايعاسهگیزی ویژگیهای هًاطب خشیزهای ػعو به ظرطتی لابل تؼطیص
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()5

∑

V

PDG +j QDG
CB

که  ∆fiاضتالف بیى ظو فزکايض ظر ظو طیکل هتىالی  ∆t ،عىل هز
ظوره تًاوب و  Nتؼعاظ طیکلها ظر پًدزه ايعاسهگیزی اطت .زعاکثز df/dt
به ػًىاو یک ویژگی ظر طاضت ظرضت تصمین و ظريتیده رله پیؼًهاظی
بکار هیروظ .هظیز فزکايض و يزش تغییزات فزکايض بزای ظو زالت
خشیزهای (باس ػعو کلیع  CBظر  %31و  %1ػعم تؼاظل تىاو اکتیى) و
اتصال به ػبکه (ظر زضىر ضغای اتصال کىتاه طهفاس) ظر ػکل  3يؼاو
ظاظه هیػىظ .سهاو يمىيهبزظاری  21هیلیثايیه اطت .ههمتزیى ایزاظ رله
روکىف ایى اطت که سهايیکه ػعم تؼاظل تىاو بظیار ياچیش ( ∆p≈0,
 )∆Q≈0باػع تغییزات فزکايض يیش ايعک اطت .همعار ػاضص  df/dtظر
 %31و  %1خشیزهای ػعو ظر ػکل  3يؼاو ظاظه ػعه اطت%31 .
خشیزهای ػعو بعیى هؼًی اطت که کلیع لعرت هًگاهیکه ،تىلیع ظر
ریشػبکه بزابز  %131کل هصزف بار باػع باس ػىظ %1 .خشیزهای ػعو
بعیى هؼًی اطت که  CBسهايی باس ػىظ که ػعم تؼاظل بیى تىلیع و هصزف
ياچیش باػع .ػکل  3يؼاو هیظهع که ػاضص  df/dtظر ظو زالت،
خشیزهای ػعو ( )%31و اتصال به ػبکه ػعظ بشرگی اطت .بًابزایى رله
روکىف يمیتىايع بیى ایى ظو زالت تمایش ایداظ کًع .بعیى هؼًی که ظر
زالت اتصال کىتاه يیش به اػتباه فزهاو لغغ هًبغ تىلیع پزاکًعه را صاظر
هیکًع .پض السم اطت که ویژگی هًاطبی خهت ایداظ تمایش بیى ظو
زالت خشیزهای ػعو و اتصال به ػبکه ايتطاب ػىظ.

MV
Network

DG
Transducer

DT-based
relay

X

ػکل  :4ظیاگزام روع پیؼًهاظ ػعه

که  Vايعاسه ولتاژ ظر تزهیًال هًبغ تىلیع پزاکًعه اطت .ػکل  4بلىک
هزبىط به روع پیؼًهاظی را يؼاو هیظهع که ظر آو اس ظرضت تصمین بزای
عزازی یک رله زفاظتی ظر تؼطیص خشیزهای ػعو اطتفاظه هیػىظ.
ػکلهای  5و 6راکتايض ايعاسهگیزی ػعه و هىلفههای هارهىيیکی هتًاظز
با آو را ظر ظو زالت خشیزهای و اتصال به ػبکه (اتصال کىتاه طهفاس) يؼاو
هیظهع .اس هستىای هارهىيیکی راکتايض بهػًىاو ویژگی هًاطب بزای
تؼطیص ػزایظ خشیزهایػعو اطتفاظه هیػىظ .سهايیکه ریشػبکه
بههىاسات ػبکه تىسیغ کار هیکًع هتغیزهای الکتزیکی ظر تزهیًال هًبغ
تىلیع پزاکًعه تىطظ ػبکه باالظطت کًتزل هیػىظ .هزگاه کلیع لعرت
اصلی باس ( )CBػىظ ریشػبکه خشیزهای هیػىظ بًابزایى راکتايض هؼاظل و
هستىای هارهىيیکی آو تغییز هیکًع ظر ایى تسمیك  HCبؼًىاو همعار
هىثز هستىای هارهىيیکی تؼزیف ػعه اطت که  HCoddهىلفههای
هارهىيیکی فزظ و  HCevenهىلفههای هارهىيیکی سوج اطت .ظر روع
پیؼًهاظ ػعه يظبت  HCoddبه  HCevenبهػًىاو هؼیار تؼطیص خشیزهای
ػعو ايًتطاب ػعه اطت .هىلفههای هارهىيیکی سوج و فزظ بهصىرت سیز
تؼزیف ػعهايع:
()7

∑

()8

∑

ػکل( :3الف) تغییزات فزکايض ( ،ب) يزش تغییزات فزکايض بززظب سهاو ظر ػزایظ
خشیزهای ػعو ( %31و  %1ػعم تؼاظل تىاو) و ضغای طهفاس.

-3هؼزفی ویژگی پیؼًهاظ ػعه
ظر ایى بطغ یک ویژگی خعیع بزای تؼطیص ػزایظ خشیزهای ػعو
پیؼًهاظ ػعه اطت که ظر آو اس راکتايض هؼاظل ظیعه ػعه اس طمت تزهیًال
 DGاطتفاظه هیػىظ .ایى راکتايض اس ايعاسهگیزی ظاهًه ولتاژ ،تىاوهای

ػکل :5تغییزات راکتايض هؼاظل ظر ظو زالت خشیزهای ػعو و ضغای اتصال کىتاه
طهفاس.

اکتیى و راکتیى ظر تزهیًال  DGهغابك رابغه سیز بعطت هیآیع:
()6

۳۵۱
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همچًیى هماظیز آطتايه هًاطب بزای ویژگیها اطتفاظه هیػىظ .ظر يهایت
لىاػع اطتطزاج ػعه اس ظرضت تصمین هًدز به طاضت رلهای بزای
کاربزظهای آيالیى هیػىظ.
9

3

8

2

7

G2

G3

LoadC

6

5

LoadB
LoadA
4

1

ػکل :6هستىای هارهىيیکی راکتايض ظر (الف) ػزایظ خشیزهای( ،ب) ضغای اتصال
کىتاه طه فاس
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G1

طاضتار رله پیؼًهاظی

Bus4

طاضتار کلی روع پیؼًهاظ ػعه ظر ػکل  7يؼاو ظاظه ػعه اطت .ایى
روع ،روػی غیزفؼال اطت .اولیى هززله ایداظ طًاریىهای ضغا اطت.
ظر هز طًاریى ايعاسه ولتاژ ،تىاوهای اکتیى و راکتیى ظر تزهیًال DG
ايعاسهگیزی هیػىيع و با تابغ هعف (خشیزهای -اتصال ػبکه) هزبىط به
ضىظ هؼطص هیػىيع .طپض اس هماظیز ايعاسهگیزی ػعه بزای هساطبه
⁄
⁄
) وروظی اطتفاظه هیػىظ.
ویژگیهای (
ظر بطغ ظوم اس خفت ظاظههای تىلیع ػعه بزای طاضت ظرضت تصمین
اطتفاظه هیػىظ .بؼالوه اس ظرضت تصمین بزای یافتى بهتزیى ػاضهها و

T3
Bus6

Load 6

DG1

Load 5

ػکل  :8ریشػبکه يىػی هتصل به ػبکه WSCC

-4يتایح ػبیه طاسی
ایى بطغ ،يتایح ػبیهطاسی یک ریشػبکه يىػی هتصل به ػبکه
 ،WSCCطه هاػیًه و  9باطه را يؼاو هیظهع[ .]16هًابغ تىلیع پزاکًعه
هدهش به تًظین کًًعه های ضىظکار هیباػًع که ظر زالت ضزیب تىاو کار
هیکًًع .ايعاسه ولتاژ و فزکايض تىطظ ػبکه باالظطت ظیکته هیػىظ.
بارهای الکتزیکی اس يىع وابظته به ولتاژ هیباػًع و طایز اعالػات هزبىط

Voltage,active and reactive power
measurment at DG’s Terminal

به ریشػبکه يىػی ظر [ ]11آورظه ػعه اطت .خشئیات هزبىط به تىلیع
طًاریى ظر بطغ 1-4بسث ػعه اطت .ظر بطغ 2-4روع پیؼًهاظ ػعه

) Max( df
dt

Select next
)scenario (i=i+1

بارله طًتی  ROCOFهمایظه ػعه اطت.

Storing the input features

-1-4

)Scenario(i<N

تىلیع طًاریى

طًاریىهای وروظی به ظو بطغ پیغآهعهای زاصل اس ضغا و

No

کلیعسيی تمظین هیػىيع:

Using DT for classification and
finding the best thresholds
)(Test and Train

 .1هزگىيه باس ػعو کلیع لعرت که هًدز به ػزایظ خشیزهای

)Relay Logic (Fig. 11

NO

Load 4

DG2

Generating input scenarios
Starting with i=1

Yes

T2
Load 2
Bus5

Start

HD odd
HDeven

Bus3

Bus2

CB

T1

Bus1

هیػىظ.
 .2ضغاهای اتصال کىتاه طهفاس و تکفاس ظر هیايه و ايتهای

Meet the threshold
?requirement

ضغىط با سهاوهای پاکظاسی ضغا  75 ،51و 111

Non-islanding
situations

هیلیثايیه

Yes

 .3ضغاهای تکفاس و طهفاس به سهیى ظر  PCCکه هًدز به

Islanding
situations

ػکل  :7طاضتار کلی روع پیؼًهاظ ػعه

تزیپ کلی  CBو ظر يتیده ػزایظ خشیزهای هیػىظ.
 .4افشایغ یا کاهغ بار ظر ریشػبکه
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.5

⁄
⁄
⁄
) يؼاو هیظهع
( ،
که ظر هز هىرظ ظلت ظرضت تصمین ظر فزآیًع تظت و آهىسع گشارع ػعه
⁄
پاراهتزی
اطت .هغابك خعول  1هؼاهعه هیػىظ که
ههن ظر ػًاطائی ػزایظ خشیزهای ػعو اطت .با تزکیب ایى ظو ویژگی
ظلت عبمهبًعی به  %111هیرطع .بزای وضىذ بیؼتز تىسیغ تماهی 72
⁄
يمىيه ظر ػکل  11ظر صفسه ⁄
يؼاو
و
ظاظه ػعهايع .همچًیى ایى ػکل يؼاو هیظهع که ػاضص
⁄
ههمتزیى ویژگی بزای ایداظ تمایش بیى زالت خشیزهای
و اتصال به ػبکه اطت.

لغغ DG2

 .6کلیعسيی بايک ضاسيی
 .7افشایغ یا کاهغ بار ظر ػبکه باالظطت
هز طًاریى وروظی تست يماط کاری هطتلفی ػبیهطاسی ػعه اطت .بغىر
کل  72طًاریى هطتلف وروظی ظر ایى تسمیك ػبیهطاسی ػعه اطت .طایش
پًدزه ايعاسهگیزی بزای اطتطزاج هىلفههای هارهىيیکی  311هیلیثايیه
فزض ػعه اطت .تماهی پیغآهعها ظر سهاو  1/1ثايیه اػمال هیػىظ .بزای
ایى طیظتن تظت  52طًاریى بزای زالت غیزخشیزهای (اتصال به ػبکه) و
 21طًاریى بالیمايعه بزای زالت خشیزهای ظر يظز گزفته هیػىظ .ظر هز
طًاریى ویژگیهای وروظی و تىابغ هعف ثبت هیػىيع .ظو ویژگی
(

⁄

) ،به ػًىاو ویژگیهای وروظی بزای

⁄

ظرضت تصمین ايتطاب هیػىيع که ظلت عبمهبًعی تىطظ ظرضت تصمین
 %111اطت .با هزاخؼه به ػکل  9طه همعار آطتايه بزای هًغك رله
تؼطیص خشیزهای وخىظ ظارظ .ایى هماظیز آطتايه ظر فزآیًع آهىسع ظرضت
تصمین بعطت هیآیًع .هماظیز آطتايه بعطت آهعه به طیظتن بظتگی ظاريع
بعیى هؼًی که طیظتنهای هطتلف هًدز به هماظیز آطتايه هطتلف
هیػىيع .ظرضت تصمین بعطت آهعه ظر ػکل (.9الف) يؼاو ظاظه ػعه
اطت .با اطتفاظه اس لىاػع اطتطزاج ػعه اس الگىریتن ظرضت تصمین ،یک

ػکل  :11تىسیغ ظاظههای وروظی ظر صفسه

هًغك بزای رله پیؼًهاظی ارائه هیػىظ .ػکل( .9ب) بلىک رله پیؼًهاظی

خعول :1ظلت ظرضت تصمین بزای ویژگیهای هطتلف وروظی

را بزای پًدزه ايعاسهگیزی  311هیلیثايیه يؼاو هیظهع.

⁄

يمىيههای
اػتباه

√

−

16

%78/95

HDodd

−

√

3

%111

%85

No

√

√

1

%111

%111

⁄
< 0.70

HD odd
HDeven
Yes

No

Max df/dt > 4.11

Yes

Yes

No

Non-Island

Island

Island

>

> 0.37

HDeven

Th1

همایظه روع پیؼًهاظی با رله روکىف طًتی

اطت .اها ایى رله لاظر به تؼطیص ػزایظ خشیزهای ػعو ظر هىارظیکه ػعم

<

تؼاظل تىاو پائیى باػع يیظت .همچًیى رله روکىف به اغتؼاػات ػبکه يیش

HD even
Th2

زظاص اطت و همکى اطت تست چًیى ػزایغی فزهاو اػتباه صاظر کًع.

Max df
dt

>

%76/47

اگزچه رله روکىف یکی اس هتعاولتزیى روعهای زفاظت ضعخشیزهای
HDodd

>

ظلت آهىسع

ظلت تظت

Non-Island
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Island

⁄

بززظب

⁄

تًظیمات هتعاول رله روکىف ظر فزکايض  61هزتش بیى هماظیز  1/1و 1/2

Th3

هزتش بز ثايیه لزار ظارظ .ظر ایى تسمیك هماظیز  1/2و  1/5هزتش بز ثايیه
بهػًىاو هماظیز آطتايه بزای رله روکىف ايتطاب ػعهايع .خعول  2روع

ػکل (:9الف) ظرضت تصمین روع پیؼًهاظ ػعه( ،ب) هًغك رله پیؼًهاظی TH3=4.11,
TH1=0.37, TH2=0.7

پیؼًهاظ ػعه ظر ایى هماله را با رله روکىف ،تست ػزایظ هطتلف ػعم

ظر ایى تسمیك اس ظو ػاضص به ػًىاو ویژگی وروظی ظر طاضت
ظرضت تصمین اطتفاظه ػعه اطت .خعول  1يتایح ظطتهبًعی ظرضت
تصمین را بزای طه تزکیب هطتلف اس ویژگیهای وروظی ⁄
،

تؼاظل تىاو ،ضغاهای اتصال کىتاه ظر ػبکه باالظطت و ریشػبکه ،بار
همایظه هیکًع .هغابك خعول  ،2روع پیؼًهاظی ظلت باالتزی يظبت به
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 ػملکزظ ایى رله با رله روکىف همایظه ػعه اطت و يؼاو ظاظه ػعه.هیػىظ

 بزای اثبات ایًکه ایى روع يازیه ػعم تؼطیص.رله روکىف ظارظ

که روع پیؼًهاظی يازیه ػعم تؼطیص کىچکتز و پاطص طزیغ و

 طًاریى با ػعم تؼاظل4 کىچکتزی يظبت به رله طًتی روکىف ظارظ

.ظلیكتزی ظارظ

 بز اطاص ایى خعول. آورظه ػعه اطت2 تىاوهای هطتلف ظر خعول
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 رله روکىف ظر بزضی اس ایى.بهظرطتی خشیزهای ػعو را تؼطیص ظهع
 بههًظىر هساطبه ػاضص پیؼًهاظی پًدزه.ػزایظ ظرطت کار يمیکًع
 هیلیثايیه ظر يظز گزفته ػعه اطت بعیى هؼًی که سهاو311 ايعاسهگیزی
 ثايیه2  هیلیثايیه اطت که کمتز اس311 السم بزای تؼطیص خشیزهای ػعو
. اطتIEEE STD 1547-2003 عبك اطتايعارظ
1/5  و1/2  يتایح همایظه روع پیؼًهاظی با رله روکىف بزای ظو تًظین هطتلف:2خعول
هزتش بز ثايیه
روع

1/5 روکىف

هزتش1/2 روکىف

يىع پیؼاهع

پیؼًهاظی

هزتش بزثايیه

بزثايیه

√

−

−

 ػعم تؼاظل تىاو%1 خشیزهای ػعو ظر

√

√

−

 ػعم تؼاظل تىاو%5 خشیزهای ػعو ظر

√

√

−

 ػعم تؼاظل%13 خشیزهای ػعو ظر
تىاو

√

√

√

 ػعم تؼاظل%25 خشیزهای ػعو ظر
تىاو

√

−

√

اتصال کىتاه طهفاس ظر:اتصال به ػبکه
)Bus2-Bus3( ابتعای ضظ

√

√

√

اتصال کىتاه تکفاس ظر:اتصال به ػبکه
)Bus2-Bus3( وطظ ضظ

√

−

−

کلیع سيی بار ظر ػبکه:اتصال به ػبکه
باالظطت

√

−

√

2افشایغ بار ظر باص:اتصال به ػبکه

√

−

√

2کاهغ بار ظر باص:اتصال به ػبکه

√

−

√

تزیپ هًبغ تىلیع:اتصال به ػبکه
2 پزاکًعه

 ػملکزظ ياظرطت رله:− ، ػملکزظ صسیر رله:√

يتیدهگیزی-5
ظر ایى تسمیك روػی بزای تؼطیص خشیزهای ػعو پیؼًهاظ ػعه اطت که
ظر آو اس تزکیب ظو ویژگی هستىای هارهىيیکی راکتايض هؼاظل ظر
 اس روع ظاظهکاوی. و يزش تغییزات فزکايض اطتفاظه ػعه اطتDG تزهیًال
 روع.ظرضت تصمین بزای عبمهبًعی اعالػات اطتفاظه ػعه اطت
باطه و طه هاػیًه9 پیؼًهاظ ػعه به ریشػبکه يىػی هتصل به طیظتن لعرت
 با اطتفاظه اس لىاػع بعطت آهعه اس الگىریتن. اػمال هیػىظ،WSCC
ظرضت تصمین ػبارات هًغمی طاظه بزای طاضت رله پیؼًهاظی ارائه
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استفاده اس روش  IGDTدر بزنامهریشی توسعهی شبکه
انتقال با هذف جذب سزمایههای بخش خصوصی
2

1

صغیى سيزبش1و عیذ صمیذ صغیًی

دايؾگاه فًؼتی ؽشیف ،دايؾکذه ی ههًذعی بشقh_ranjbar@ee.sharif.edu ،
2

دايؾگاه فًؼتی ؽشیف ،دايؾکذه ی ههًذعی بشقhosseini@sharif.edu ،

چکیذه -تجذیذساختار در سیستنهای قذرت باػث تطذیذ
ػذمقطؼیتهای هىجىد و همچًیى به وجىد آهذو ػذمقؼطیتهای
جذیذی ضذه است .وجىد ػذمقطؼیتها ،هیشاو باالی سزهایه-
گذاری السم و سهاو طىاليی باسگطت سزهایه باػث ضذه که بزياهه-
ریشی تىسؼهی ضبکه ايتقال در اکثز کطىرها ايحصاری باقی بمايذ و
بخص خصىصی چًذاو تمایلی به سزهایهگذاری در آو يذاضته
باضذ .در ایى هقاله با در يظز گزفتى خىاستههای بخص خصىصی،
هسئلهی بزياههریشی سیستن ايتقال هذل ضذه و اس روش تصمینگیزی
هبتًی بز ضکاف اطالػاتی بزای هذلکزدو ػذمقطؼیت بار ضبکه
استفاده ضذه است .در يهایت به هًظىر اػتبار سًجی هذل
پیطًهادی ،آو را بز روی ضبکه  6باسهی گارور اػمال کزده و يتایج
آو هىرد بزرسی قزار گزفته است.

عالهای اخیش ،تزذیذعاختاس دس فًؼت بشق بغیاسی اص کؾىسها هؼشفی
ؽذه اعت و دس صالی که سلابت دس بخؼ تىلیذ ؽشوع ؽذه ،بخؼ ايتمال
کماکاو ايضقاسی بالی هايذه اعت و ؽشکتهای خقىفی چًذاو
تمایلی بشای وسود به ایى بخؼ و عشهایهگزاسی يذاسيذ چشا که ػذم
ليؼیتهای هىرىد کاس تقمینگیشی سا هؾکل يمىده و سیغک عشهایه-
گزاسی سا باال بشده اعت [.]3
دس صهیًهی بشياههسیضی تىعؼه ؽبکهی ايتمال دس عیغتنهای تزذیذ-
عاختاس یافته کاسها و تضمیمات فشاوايی اص رًبههای هختلف ايزام ؽذه
اعت .دس هشرغ [ ]4هشوس هًاعبی اص کاسهای ايزام ؽذه دس ایى صهیًه
اسائه ؽذه اعت .هماالت دس ایى صهیًه بهىىس کلی اص يظش الگىسیتنهای
صل هغئلهی بهیًهعاصی ،تىابغ هذف و يضىهی بشخىسد با ػذمليؼیتها
تمغین بًذی هیؽىيذ .دس هشارغ [ 4 ،2و  ]5ایى هغئله اص يظش ايىاع
الگىسیتنهای صل (هىؽمًذ ،سیامی ،ابتکاسی) و يىع عیغتن لذست
(تزذیذ عاختاس یافته یا عًتی) بشسعی و همایغه ؽذهايذ .دس هشارغ []6 ،1
ايىاع سوػهای بشخىسد با ػذمليؼیتها و ؽشس دلیمی اص الگىسیتنهای
اسائه ؽذه دس صهیًهی بشياههسیضی دس عیغتنهای تزذیذ عاختاس ؽذه ،رکش
ؽذه اعت .دس اکخش سوػهایی که بشای بشياههسیضی دس عیغتنهای تزذیذ-
عاختاس یافته اسائه ؽذهايذ ،همچًاو اص تىابغ هذف کالعیک (صذاللعاصی
هضیًهی عشهایه گزاسی ،بهشه بشداسی ،گشفتگی و باس تأهیى يؾذه) و
بهفىست یک تابغ هذف [ ]9-7و یا چًذ هذفه [ 11 ،3و  ]11هىسد
اعتفاده لشاس گشفتهايذ.

کلمات کلیذی– بزياههریشی تىسؼهی ايتقال ،تئىری تصمینگیزی
بزهبًای ضکاف اطالػاتی ،سزهایهگذار خصىصی ،ػذمقطؼیت.
 -1همذهه
خيىه ايتمال یکی اص ههمتشیى ارضای فًؼت بشق اعت و دس
عیغتنهای لذست ،يمؼ هىحشی دس بشلشاسی استباه هابیى تىلیذکًًذگاو و
هقشفکًًذگاو ايشژی ایفا هیکًذ .دس هضیوهای تزذیذعاختاس ؽذه
اهمیت خيىه ايتمال دوچًذاو هیؽىد .دس ایى هضیوها ،خيىه ايتمال يه
تًها يمؼ ههمی دس ایزاد استباه بیى ارضای باصاس داسيذ بلکه بهػًىاو یک
سابو ،به سلابتی بىدو باصاس کمک هیکًًذ و یک هضیو لابل اػتماد و بذوو
تبؼیل بیى تىلیذکًًذه و هقشفکًًذه هیباؽًذ [ .]2 ،1اص ىشفی دس
ً
ؽبکههای لذست ،هیضاو باس دائما دس صال افضایؼ اعت و همگام با آو
هیضاو تىلیذ يیض بشای تأهیى باس دس صال افضایؼ اعت .اص آيزا که تىلیذ و باس
اص ىشیك خيىه ايتمال به هن هشتبو هیؽىيذ با افضایؼ ایى دو پاساهتش الصم
اعت تا خيىه ايتمال ؽبکه يیض به يضىه هيلىب تمىیت یا تىعؼه یابذ.

یکی اص اهذاف بهشهبشداساو ؽبکههای لذست رزب عشهایههای
خقىفی دس بخؼهای هختلف ؽبکه هايًذ  TEPاعت .اص ىشف دیگش،
ػذمليؼیتهای ؽبکه دس هضیو تزذیذعاختاسؽذه افضایؼ یافته و باػج
ؽذه که عشهایهگزاسی دس ایى بخؼ همچًاو آو عشهایهگزاسی کن سیغک
لبل يباؽذ .اص ىشفی اکخش سوػهای اسائه ؽذه بشای هذلعاصی ػذم-
ليؼیتها يیاصهًذ ؽًاخت ىبیؼت و يىع ػذمليؼیت اعت.

بشياههسیضی تىعؼه ؽبکه ايتمال; یکی اص بخؼهای اعاعی بشياهه-
سیضی تىعؼه ؽبکه لذست اعت که يىع ،هکاو و صهاو اصذاث تزهیضات
رذیذ ؽبکه ايتمال سا رهت کفایت دس تأهیى باس تؼییى هیکًذ [ .]3دس
)Transmission Expansion Planning (TEP
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دس ایى هماله ابتذا با هذف رزب عشهایههای بخؼ خقىفی هغئله
 TEPهذل ؽذه و عپظ بشای هذل کشدو ههمتشیى ػذم ليؼیت دس TEP
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(باس عیغتن) اص سوػ تقمینگیشی بشهبًای ؽکاف اىالػاتی< اعتفاده
خىاهذ ؽذ.

خيىه پشؽذه هیؽىد و اص عىی دیگش کاهؼ عيش عشهایهگزاسی دس
پشوژههای خيىه ايتمال ،باػج ایزاد يیاص بشای تؾىیك عشهایهگزاساو دس
هىسد  TEPؽذه اعت .ايتظاس عىد بشدو به ػًىاو یک مشیب ايگیضؽی
بشای ؽشکت کًًذگاو باصاس بشای عشهایهگزاسی دس تىعؼهی ايتمال دس هضیو
سلابتی باصاس به کاس هیسود .لزا دس ایى هماله به هًظىس رزب عشهایههای
بخؼ خقىفی به رای صذالل کشدو هضیًه ،صذاکخش کشدو عىد به ػًىاو
تابغ هذف دس يظش گشفته ؽذه اعت .فشهىالعیىو هغئله به فىست صیش
اعت [ 19و :]21

سوػ  ،IGDTیک سوػ تقمینگیشی غیشاصتماالتی اعت که هذف
آو صذاکخش کشدو هماوهت= دس همابل مشس دس صنىس ػذمليؼیتهای
ؽذیذ اعت [ .]12هضیت ایى سوػ ایى اعت که بشخالف سوػهای دیگش
هذیشیت سیغک ،يیاص به فشك اولیه دس هىسد عاختاس هغئله و يىع ػذم-
ليؼیت يذاسد [ .]13تفاوتی که ایى سوػ با سوػهای اصتماالتی و فاصی
داسد ،ػذم يیاصػ به تابغ چگالی اصتمال> و تابغ ػنىیت? ػذمليؼیت
بىده که دس هىاسدی که دايغتههای فشد تقمینگیشيذه اص پاساهتشهای هغئله
خیلی کن اعت ،هیتىايذ بغیاس هفیذ باؽذ .ایى سوػ با دس يظش گشفتى
باصهای صىل همذاس پیؼبیًی ؽذه بشای پاساهتش ػذمليؼیت ،به بشسعی
هغئله پشداخته و دس يهایت باصه اىمیًايی سا به فشد تقمینگیش اػالم هی-
کًذ [ .]13ایى سوػ داسای دو عیاعت تقمینگیشی سیغک گشیضی@ و
سیغک پزیشی Aاعت .اها اص آيزا که عشهایهگزاسی دس صهیًهی خيىه
ايتمال با هضیًهی باالیی سو به سو اعت و همچًیى دوسهی بشگؾت آو
ىىاليی اعت ،دس ایى هماله تًها عیاعت سیغکگشیضی دس يظش گشفته هی-
ؽىد .بًابشایى با تىره به صذالل عىد هىسد ايتظاس عشهایهگزاس ،لیىدی بشای
هغئله تىلیذ هیؽىيذ که دسهمابل سیغک عشهایهگزاساو ؽبکه ايتمال دس
بشابش سیغکهای ياؽی اص ػذمليؼیتهای عیغتن بیؾتشیى هماوهت سا اص
خىد يؾاو دهذ.
ً
اخیشا سوػ  IGDTدس صهیًههای هختلف بهشهبشداسی و بشياههسیضی
عیغتنهای لذست اص لبیل بشياههسیضی بهیًهی عمت تماما،]15 ،14[ B
هغائل لیمت دهی اعتشاتژیک Cدس باصاس بشق [ ]16 ،13و بشياههسیضی
تىعؼهی ؽبکهی ايتمال اص دیذ بهشهبشداس ؽبکه و با هذف صذالل کشدو
هضیًهی اصذاث خيىه [ ]17و با صنىس هًابغ بادی [ ]18هىسد اعتفاده
لشاس گشفته اعت.
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صذاکخش تؼذاد خيىه رذیذ اعت که دس سوابو ( )3تا ( )7يؾاو داده ؽذه
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خىاهذ ؽذ.
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اگش )   (tبشابش با )  u (tدس يظش گشفته ؽىد ،صالت خافی اص ایى هذل
به دعت هیآیذ که بشای هذلعاصی هغئله هیتىايذ بغیاس هًاعب باؽذ .دس
ایى صالت باصه اىمیًاو دس هش واصذ صهايی صىل همذاس پیؼبیًی ؽذه بشای
آو صهاو تؾکیل ؽذه و هش چه که همذاس تخمیًی بضسگتش باؽذ ،باصه اىمیًاو
بضسگتشی صافل خىاهذ ؽذ.

 ،تؼذاد خيىه هىرىد دس
باس ليغ ؽذه ،عىعپتايظ خو دس هغیش
 ،صاویهی ولتاژ باط های  iو  jو صذالل و صذاکخش تىاو تىلیذی
هغیش
ژيشاتىس iام اعت.
 TEP-3هبتًی بش IGDT

-1-3

روش IGDT

 -3-1-3هدل تصمینگیری

سوػ  IGDTیکی اص سوػهای کًتشل سیغک بىده که هیتىايذ دس
بشياههسیضیها و تقمینگیشیها دس صنىس ػذمليؼیتهای ؽذیذ کمک به
عضایی بکًذ .تفاوتی که ایى سوػ با سوػهای اصتماالتی و فاصی داسد،
ػذم يیاص به تابغ چگالی اصتمال یا تابغ ػنىیت پاساهتش يایمیى بىده که دس
هىاسدی که دايغتههای فشد تقمینگیشيذه اص پاساهتشهای هغئله خیلی کن
اعت ،هیتىايذ بغیاس هفیذ باؽذ .ایى سوػ با دس يظش گشفتى باصهای صىل
همذاس پیؼبیًی ؽذه بشای پاساهتش يایمیى ،به بشسعی هغئله پشداخته و دس
يهایت باصه اىمیًايی سا به فشد تقمینگیش اػالم هیکًذ.

دس تقمینگیشیهای هبتًی بش سیغک دو عیاعت سیغک پزیشی و
سیغکگشیضی هیتىايذ هىسد اعتمبال تقمینگیشيذه لشاس گیشد [ .]13بغته
به عیاعتهای کلی عشهایهگزاس ،ایى بخؼ اص سوػ تؼییى ؽذه و
هؾخـ هیگشدد که عشهایهگزاس تا چه صذ اص کذام عیاعت بایذ پیشوی
کًذ .بشای تؼشیف سیامی هذل هیتىاو اص تىابغ هماوهت=; بشای عیاعت-
های سیغکگشیضی و فشفت>; بشای عیاعتهای سیغکپزیشی عشهایه-
گزاس اعتفاده کشد.
دس تابغ هماوهت ،بهیًهعاصی به يضىی ػمل هیکًذ که با صذاکخش
کشدو باصهی ػذمليؼیت ،دس بذتشیى صالت صذالل خشوری دسخىاعتی
هىسد يظش کاسبش اسما ؽىد .بذیى تشتیب بذتشیى تشکیب سخذاد ػذمليؼیت
دس يظش گشفته ؽذه و بهتشیى تقمین با تىره به آو گشفته هیؽىد.
بهػباستدیگش تابغ هماوهت دس  IGDTيؾاودهًذهی صذاکخش ػذمليؼیتی
اعت که هتغیش تقمین هیتىايذ تضمل کًذ تا ایًکه خشوری دسخىاعتی اص
همذاس بضشايی بذتش يؾىد.

سوػ بهیًهعاصی به کمک  IGDTداسای  3لغمت هیباؽذ که دس
صیش تىمیش داده هیؽىد.
 -1-1-3هدل سیستن
هذل عیغتن بیاو کًًذه سیامیواس عیغتن بىده و هؾخـ هیکًذ که
ػاهل تقمینگیشی يهایی ،بهػًىاو هخال عىد یا مشس ،چه سابيهای با
کمیات تقمینگیشی و ػىاهل هىرىد داسيذ .اگش هذل عیغتن دس یک
بشياههسیضی خاؿ بهفىست ) R(q,uباؽذ R ،همذاس تابغ هذف و  qهتغیش
تقمینگیشی هغئله خىاهذ بىد .همچًیى  uيیض هذل کًًذه ػذم ليؼیت-
های هىرىد دس عیغتن هیباؽذ [.]12

بایذ تىره کشد که دس تابغ هماوهت با تىره به ایًکه بذتشیى سخذادها
بشای ػذمليؼیت دس يظش گشفته ؽذه ،بایذ باصه اىمیًاو بیؾیًه ؽىد .به
ػباست بهتش سوػ  IGDTبایذ هاکض یمن باصه لابل اىمیًايی که دس بذتشیى
صالت ،عىد اص همذاس اص پیؼ تؼییى ؽذه کمتش يمیؽىد سا پیذا کًذ .به
همیى دلیل دس سابيه تابغ هماوهت بایذ همذاس تابغ بیؾیًه گشدد .ایى لنیه
ً
بشای تابغ فشفت دلیما بشػکظ خىاهذ بىد چشا که دس ایى صالت ػذم-
ليؼیت دس بهتشیى صالت خىد لشاس داؽته و به همیى دلیل بایذ کىچکتشیى
باصه اىمیًايی که بشآوسده کًًذه هض یًه تقمینگیشيذه اعت ،هضاعبه ؽىد.
پظ دس ایى صالت بایذ همذاس تابغ فشفت صذالل گشدد.

 -2-1-3هدل عدمقطعیت
دس سوػ  IGDTهذلهای هختلفی بشای ػذمليؼیت دس يظش گشفته
ؽذه که بغته به يىع ػذمليؼیت هغئله بایذ بهتشیى هذل ايتخاب ؽذه و
هىسد اعتفاده لشاس گیشد .دس بیؾتش هيالؼات عیغتنهای لذست اص هذل
پىػ هضذود<; اعتفاده ؽذه که دس آو اص همذاس تخمیًی بشای هتغیش ػذم-
ليؼیت اعتفاده هیؽىد .سابيه صیش بیاو سیامی ایى هذل هیباؽذ.
()8

)  u (t )  u (t

U ( , u )  u :
  ,   0
)  (t



که دس آو )   (tهضذودکًًذه هتغیش ػذمليؼیت خىاهذ بىد و چگىيگی
تغییشات ػذمليؼیت سا صىل همذاس پیؼبیًی ؽذه بشای آو هؾخـ هی-
کًذ u (t ) .همذاس پیؼبیًی ؽذه بشای پاساهتش داسای ػذمليؼیت بىده و
ايذاصه ػذمليؼیت سا يؾاو هیدهذ و هؾخـ کًًذه ايذاصه باصه اىمیًاو
بشای هتغیش هىسد بضج خىاهذ بىد.
Envelope-Bound

با تىره به ایًکه عشهایهگزاسی دس صهیًهی خيىه ايتمال داسای هضیًه-
ی باالیی اعت و همچًیى دوسهی بشگؾت عشهایهی آو ىىاليی اعت ،پظ
عشهایهگزاس دس بخؼ ايتمال اص يىع سیغکگشیض بىده و لزا دس ایى هماله تًها
عیاعت سیغکگشیضی و تابغ هماوهت به ػًىاو هذل تقمینگیشی سوػ
 IGDTبشسعی خىاهذ ؽذ.

Robustness Function
Opportunity Function

12
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-2-3

ممى بشآوسده ؽذو هضذودیت عىد بضشايی اعت .اص ىشف دیگش با
تىره به ایًکه ایى بشياههسیضی تىعو بهشه بشداس ؽبکه ايزام هیؽىد لیىد
عیغتمی يیض بایذ دس يظش گشفته ؽىد.لزا فشهىلبًذی يهایی به فىست صیش
اعت:

فرهول بندی  TEPبا استفاده از IGDT

 -1-2-3هدل سیستن
هذل عیغتن دس فشهىلبًذی پیؾًهادی کل عىد بهدعتآهذه اص
تىعؼهی ؽبکهی ايتمال اعت که دس سابيه ی ( )1يؾاو داده ؽذه اعت.

()11

 -2-2-3هدل عدم قطعیت
فشك هیؽىد که همادیش پیؼبیًی ؽذهی باس عیغتن دس باطهای

با سػایت لیىد صیش:

هضتلف ، PD  {PD1 , PD 2 ,..., PDn } ،دس دعتشط هغتًذ .بشای هذلکشدو
ػذمليؼیت با ایى سوػ اص هذل ػذمليؼیت کغشی اعتفاده هیکًین که
بهفىست صیش اعت:
()9



PD  PD


U  , PD   PD :
  ,  0
P
D









ایى هذل صالتی اص هذل ػذمليؼیت پىػ هضذود دس  IGDTاعت که
دس آو بیؾتشیى همذاس تغییش پاساهتش هتًاعب با همذاس ياهی آو (همذاس پیؼ
بیًی ؽذه ̃ ) فشك هیؽىد [ .]12دلیل ايتخاب ایى هذل ػذمليؼیت
تؾابه آو به ?; MAPEاعت که یکی اص هؼیاسهای هًاعب تؼییى خيای
پاساهتشها اص همادیش پیؼبیًی ؽذه آوها اعت و اص ىشف دیگش چىو خيی
اعت (هايًذ @; MSPEدسرهی  2يیغت) اص لضاً هضاعبات بهیًه عاصی
هغئله سا دچاس هؾکل يمیکًذ.

()13

PD  1    PD

()14

PD  1    PD

هغئلهی بهیًهعاصی باال دس صالت کلی یک هغئلهی بهیًهعاصی
دوعيضی اعت که صل آو بشياههی هماوهی سا بش اعاط همذاس تؼییىؽذه
تنمیى
خىاهذ داد .بهػباستدیگش صذالل عىد
عىد بضشايی
خىاهذ ؽذ به ؽشىی که لذس هيلك خيای يغبی اص کمتش باؽذ.
-4يتایذ ؽبیه عاصی
دس ایى بخؼ يتایذ اػمال سوػ  IGDTدس هغئلهی بشياههسیضی
تىعؼهی ايتمال با هذف رزب عشهایههای بخؼ خقىفی بشای ؽبکه 6
باعهی گاسوس بشسعی هیؽىد .ههنتشیى اىالػات هشبىه به ایى ؽبکه دس
هشرغ [ ]21آوسده ؽذه اعت.

دسآهذ هشبىه به خيىه ايتمال هتًاعب با تىاو ػبىسی اص خيىه
اعت .اص ىشفی ههنتشیى ػىاهلی که باػج تغییش دس تىاو ػبىسی خيىه
هی ؽىيذ ،تغییش دس باس عیغتن و همچًیى الگىی تىعؼهی تىلیذ هغتًذ .با
تىره به ایى فشك که تىعؼهی تىلیذ داسای ػذم ليؼیت يیغت لزا اگش باس
تغییش کًذ تىاو ػبىسی اص خيىه يیض تغییش هیکًذ و دس يتیزه دسآهذ هالک
خو يیض تغییش خىاهذ کشد .به همیى دلیل یک عشهایهگزاس سیغکگشیض
هیخىاهذ ىىسی بشياههسیضی کًذ که دس بشابش مشس یا عىدهای پاییى ياؽی
اص تغییشات ياهيلىب باس عیغتن اص همادیش پیؼ بیًی ؽذه ایمى باؽذ.
بًابشایى تابغ هماوهت بشای ایى يىع عشهایهگزاس بهفىست تؼشیف هیؽىد:

دس ایى لغمت فشك ؽذه که عیغتن بشای  11عال آیًذه با يشط تًض یل
 11دسفذ بشياههسیضی هیؽىد .همچًیى فشك ؽذه اعت که مشیب
باصگؾت عشهایهی ياهی ( )βبشابش  25دسفذ اعت .اص ىشف دیگش فشك
هیؽىد که کل عشهایهگزاسی دس ابتذای دوسهی تىعؼه ايزام ؽىد و خيىه
ايتمال اص عال اول آهادهی بهشه بشداسی خىاهًذ بىد.
دس ایى بخؼ ابتذا بذوو دس يظش گشفتى ػذم ليؼیت هغئله  TEPسا
صل هیکًین تا همذاس عىد صالت پایه سا بذعت آوسین .فشهىل بًذی
هشبىىه دس هؼادالت ( )1تا ( )7آهذه اعت .دس يتیزهی صل هؼادالت
( )7(-)1همذاس عىد هىسد ايتظاس عشهایهگزاس بذوو دس يظش گشفتى ػذم-
يؾاو داده هیؽىد ،بشابش  162,551دالس
ليؼیت باس عیغتن که با
بهدعتآهذه اعت .اص ایى همذاس عىد دس اداهه بشای ایزاد عىدهای بضشايی
هختلف بشای بشياههسیضی هماوم اعتفاده خىاهذ ؽذ.

RF  max  : min Profit  Bc  1    B0 

که دس آو بهػًىاو عىد بضشايی تؼشیف هیؽىد .بهػًىاو صذاکخش
عىد هىسد ايتظاس بش اعاط باس پیؼبیًی ؽذه عیغتن اعت (یؼًی عىدی که
بذوو دس يظش گشفتى ػذمليؼیت باس بشای عشهایهگزاس سیغک خًخی به
دعت هیآیذ) .مشیب ايضشاف عىد اعت که بشای هذلعاصی صذالل
عىد هىسد ايتظاس عشهایهگزاس (عىد بضشايی) اعتفاده هیؽىد.

 -1-1-4برناهه ریسی هقاوم  TEPهبتنی بر IGDT

بشای عشهایهگزاس سیغکگشیض هذف صذاکخش کشدو پاساهتش ػذمليؼیت
Mean Absolute Percentage Error
Mean Square Percentage Error

()12

 T  Arevij

min   
  Cij nij    Bc
t

t  0 1  r 
 i , j Ω 

و لیىد فًی ( )3تا (.)7

 -3-2-3هدل تصمین گیری

()11

RF  max 

تابغ هماوهت دس سوػ  IGDTبههًظىس هذل کشدو سفتاس یک عشهایه-
گزاس سیغکگشیض تؼشیف ؽذه اعت .لزا با صل هغئلهی  TEPهبتًی بش
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 IGDTبه اصای همادیش هختلف که هتًاظش با عىدهای بضشايی هختلفی
اعت ،بشياههسیضی هماوم اص دیذ یک عشهایهگزاس سیغکگشیض به دعت
خىاهذ آهذ .بشای صل ایى هغئله اص الگىسیتن ژيتیک با رمؼیت  211و
تؼذاد تکشاس  111و اعتفاده اص دايؼ بؾشی دس ايتخاب رمؼیت اولیه
و
اعتفاده ؽذه اعت .رذول ( )1يتایذ ایى ؽبیهعاصی سا بشای 1/3
سا يؾاو هیدهذ.
1/5

رذول :1
0 /5

همچًیى بشای تؼییى رزابیت هشکذام اص خيىه همادیش هشبىه به يشط
بشگؾت عشهایه ( )ROR;Aدس بذتشیى صالت بشای خيىه هش کذام اص
ىشسها بذعت آهذه اعت .با تىره به رذول ( )1همادیش  RORبشای اکخش
خيىه همادیش هيلىبی سا يؾاو هیدهذ که ایى يؾاو اص عىدصا و رزاب
بىدو ىشسهای بهدعتآهذه بشای عشهایه گزاساو داسد .همچًیى با تىره به
ایى رذول با کاهؼ صذالل عىد هىسد يظش کاسبش همادیش RORها يیض
کاهؼ هی یابذ .البته اگشچه همادیش هشبىه به يشط بشگؾت عشهایهی بشخی
اص خيىه پاییى اعت اها ایى خيىه بشای بااليظ تىاو بیى تىلیذ و هقشف
مشوسی اعت و افيالصا رض خيىه لابلیت اىمیًاو هضغىب هیؽىد.

0.08
0.07
0.06

RF
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01

0.65

0.6

0.55

0.5

0.45

0.4

ضکل :1تغییزات تابغ هقاوهت

0.35



0.3

0.25

0.2

0

بزحسب ايحزاف اس سىد هىرد ايتظار
Rate of Return

)Critical Profit ($
Robustness Function
)Investment Cost ($

113,781
% 6/7
371,111

)Critical Profit ($
Robustness Function
)Investment Cost ($

دس ایى بخؼ لقذ داسین تا احش تغییش باس عیغتن اص همادیش پیؼ بیًی
که
ؽذه آو سا هىسد بشسعی لشاس دهین .بذیى هًظىس  3عًاسیى بشای 1/3
يتایذ ؽبیهعاصی هشبىه به آو دس رذول ( )1يؾاو داده ؽذه اعت ،به
فىست صیش سا دس يظش هیگیشین.
ً
 صالت پایه :همادیش تمام باسها دس باطهای هختلف دلیما بشابش با همادیش
پیؼ بیًی ؽذه اعت.
 عًاسیى اول :همادیش باسها دس باطهای هختلف به فىست تقادفی دس
باصهی اىمیًاو پشاکًذه ؽذهايذ.
 عًاسیى دوم :همادیش باسهای باطهای  2و  4به ىىس لابل هالصظهای اص
صذ باالی باصهی اىمیًاو باالتش سفتهايذ و همادیش باس باطهای دیگش به
فىست تقادفی دس باصهی اىمیًاو پشاکًذه ؽذهايذ.

0.09

0.15

11/31
11/81
11/75
17/35

5
1
1
3

5-3
3-1
3-6
5-6

15/55
18/65
15/61
9/57
51/96

1
3
5
1
1

1-5
1-6
5-3
3-1
3-6

 -2-1-4تحلیل پس از وقوع

تا
با صل هغئلهی  TEPهبتًی بش  IGDTبه اصای همادیش 1
هضاعبه ؽذه و دس ؽکل ( )1سعن ؽذه اعت.
همادیش بهیًه
1/6
هتًاظش با صالت
هماييىسی که اص ایى ؽکل هؾخـ اعت همذاس 1

0.1

ROR
)(%

No. of Added
Lines

ROR
)(%

No. of Added
Lines

Buses

سیغک خًخی (بذوو دس يظشگشفتى ػذمليؼیت) اعت که دس آو همذاس عىد
بضشايی هىسد تماما بشابش با عىد هىسد ايتظاس بهیًه اعت .با افضایؼ
يیض افضایؼ پیذا هیکًذ که به هؼًی
همذاس همذاس تابغ هماوهت
افضایؼ هماوهت دس همابل خياهای باس عیغتن دس عىدهای بضشايی هىسد
تمامای کمتش اعت .الصم به رکش اعت که به دعت آوسدو عىد بیؾتش اص
عىد بضشايی دس يمىداس فىق دس فىستی که خيای پیؼ بیًی اص همذاس
هتًاظش بیؾتش باؽذ ،بهفىست تنمیًی اهکاو پزیش يیغت .بهػباستدیگش
دعت یابی به همادیش صیش هًضًی دسؽکل ( )1اهکاو پزیش يبىده و يماه
یا بهىىس هؼادل به
باالی هًضًی يیض بهیًه يیغتًذ .بشای هخال بشای 1/4
خيای پیؼ بیًی باس عیغتن يبایذ اص
دعت آوسدو عىد ()1-1/4
 8/1دسفذ بیؾتش گشدد .همچًیى بشای خيای پیؼ بیًی باس عیغتن بشابش با
 ،بهیًه يیغت که همذاس اص  1/35بیؾتش گشدد یا بهىىس
7/7 %
کمتش گشدد.
هؼادل همذاس عىد بضشايی اص ()1-1/35
ً
و 1/11
اص ىشف دیگش دس ؽکل ( )1دس راهایی هخال بیى 1/1
ؽکغتگیهایی ورىد داسد که به دلیل تغییش ىشس هماوم بذعت آهذه بیى
ایى صالتها اعت .همچًیى هماييىس که دس ؽکل فىق هؾخـ اعت
همادیش تابغ
و 1/6
بشای بشخی صالتها به ػًىاو هخال 1/52
هماوهت یکی ؽذهايذ که دلیل آو ایى اعت که ىشس بذعت آهذه دس همابل
افضایؼ بیؾتش دس همابل خياهای باس عیغتن لادس به تأهیى باس يیغت.

خيىىی که بایذ به عیغتن امافه ؽىيذ
اص ىشف دیگش بشای 1/5
خىاهًذ بىد که عىد
و3
1،
1،
2
دالس سا دس هضذوده ی تغییشات  8/5دسفذی اص
بضشايی 81,274
همادیش پیؼ بیًی ؽذه بشای باس عیغتن تنمیى خىاهًذ کشد.

0.05

0 /3
Buses

81,571
% 8/5
331,111

خيىىی که بایذ به عیغتن امافه
با تىره به رذول ( )1بشای 1/3
و 1
1 ،
2
3،
ؽىيذ1
دالس سا تنمیى خىاهذ کشد
خىاهًذ بىد که عىد بضشايی 113,784
اگش همذاس خيای پیؼ بیًی باس دس هیچ کذام اص باط ها اص همذاس 1/167
یا  6/7دسفذ بیؾتش يؾىد .بهػباستدیگش اگش همادیش والؼی باس
عیغتن دس هضذوده ی  6/7دسفذی همادیش پیؼ بیًی ؽذه باس عیغتن
دالس بهفىست تنمیًی لابل صقىل
باؽًذ ،صذالل عىد 113,784
خىاهذ بىد.

0

يتایج بزياههریشی هقاوم  TEPهبتًی بز IGDT

17

۳۵۹

۱۳۹۴  اردﯾﺒﻬﺸﺖ۲۴  ﺗﺎ۲۰ ، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ،ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

هشارغ

 باسهی گارور6تحلیل پس اس وقىع بزای ضبکهی
Buses

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]
[7]

[8]
[9]
[10]

[11]

[12]
[13]

[14]
[15]
[16]
[17]

[18]

[19]

[20]
[21]

M. O. Buygi, H. M. Shanechi, G. Balzer, and M. Shahidehpour,
"Transmission planning approaches in restructured power systems,"
in Power Tech Conference Proceedings, 2003 IEEE Bologna,
2003, p. 7 pp. Vol. 2.

1-5
1-6
5-3
3-1
3-6

C. W. Lee, S. K. K. Ng, J. Zhong, and F .F. Wu, "Transmission
Expansion Planning From Past to Future," in Power Systems
Conference and Exposition, 2006. PSCE 06. 2006 IEEE PES, 2006,
pp. 257-265.
A. Arabali, S. H. Hosseini, and M. Moeini‐Aghtaie, "Probabilistic
multi‐objective transmission investment and expansion planning,"
International Transactions on Electrical Energy Systems, 2014.
R. Hemmati, R.-A. Hooshmand, and A. Khodabakhshian, "Stateof-the-art of transmission expansion planning: Comprehensive
review," Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 23, pp.
312-319, 2013.
G. Latorre, R. D. Cruz, J. M. Areiza, and A. Villegas,
"Classification of publications and models on transmission
expansion planning," Power Systems, IEEE Transactions on, vol.
18, pp. 938-946, 2003.
A. Soroudi and T. Amraee, "Decision making under uncertainty in
energy systems: State of the art," Renewable and Sustainable
Energy Reviews, vol. 28, pp. 376-384, 2013.
H. Rudnick, R. Palma, E. Cura, and C. Silva, "Economically
adapted transmission systems in open access schemes-Application
of genetic algorithms," Power Systems, IEEE Transactions on, vol.
11, pp. 1427-1440, 1996.
N. Yang and F. Wen, "A chance constrained programming
approach to transmission system expansion planning," Electric
Power Systems Research, vol. 75, pp. 171-177, 2005.
P. Sánchez-Martín, A. Ramos, and J. F. Alonso, "Probabilistic
midterm transmission planning in a liberalized market," Power
Systems, IEEE Transactions on, vol. 20, pp. 2135-2142, 2005.
P. Maghouli, S. H. Hosseini, M. O. Buygi, and M. Shahidehpour,
"A multi-objective framework for transmission expansion planning
in deregulated environments," Power Systems, IEEE Transactions
on, vol. 24, pp. 1051-1061, 2009.
M. Lu, Z. Y. Dong, and T. K. Saha, "A Framework for
Transmission Planning in a Competitive Electricity Market," in
Transmission and Distribution Conference and Exhibition: Asia
and Pacific, 2005 IEEE/PES, 2005, pp. 1-6.
Y. Ben-Haim, Info-gap decision theory: decisions under severe
uncertainty: Academic Press, 2006.
B. Mohammadi-Ivatloo, H. Zareipour, N. Amjady, and M. Ehsan,
"Application of Information-Gap Decision Theory to RiskConstrained Self-Scheduling of GenCos," Power Systems, IEEE
Transactions on, vol. 28, pp. 1093-110.2113 ,2
K. Zare, M. P. Moghaddam, and M. K. Sheikh-el-Eslami, "RiskBased Electricity Procurement for Large Consumers," Power
Systems, IEEE Transactions on, vol. 26, pp. 1826-1835, 2011.
A. Soroudi and M. Ehsan, "IGDT Based Robust Decision Making
Tool for DNOs in Load Procurement Under Severe Uncertainty,"
Smart Grid, IEEE Transactions on, vol. 4, pp. 886-895, 2013.
M. Kazemi, B. Mohammadi-Ivatloo, and M. Ehsan, "RiskConstrained Strategic Bidding of GenCos Considering Demand
Response".
S. Dehghan, A. Kazemi, and N. Amjady, "Multi-objective robust
transmission expansion planning using information-gap decision
theory and augmented ɛ-constraint method," IET Generation,
Transmission & Distribution, vol. 8, pp. 828-840, 2014.
M. Taherkhani and S. H. Hosseini, "IGDT‐based multi‐stage
transmission expansion planning model incorporating optimal wind
farm integration," International Transactions on Electrical Energy
Systems, 2014.
A. Arabali, M. Ghofrani, M. Etezadi-Amoli, M. S. Fadali, and M.
Moeini-Aghtaie, "A Multi-Objective Transmission Expansion
Planning Framework in Deregulated Power Systems With Wind
Generation," Power Systems, IEEE Transactions on, vol. PP, pp. 11, 2014.
Z. Xu, Z. Dong, and K. Wong, "Transmission planning in a
deregulated
environment,"
IEE
Proceedings-Generation,
Transmission and Distribution, vol. 153, pp. 326-334, 2006.
J. Contreras, G. Gross, J. M. Arroyo, and J. I. Muñoz, "An
incentive-based mechanism for transmission asset investment,"
Decision Support Systems, vol. 47, pp. 22-31, 2009.

No. of Added
Lines
Base Case

1
3
5
1
1

Profit ($)
Value of load
curtailments (MW)

16/59
51/55
11/91
11/13
51/11
111,181
1

:2 رذول

ROR (%)
Scenario 1
Scenario 2

17/57
51/18
13/83
11/65
51/11
111,775
1

15/61
19/61
19/58
11/77
51/11
11

Scenario 3

16/18
17/15
9/17
5/15
18/51
77,367
1

 به ىىس لابل هالصظهای4  و2  همادیش باسهای باطهای: عًاسیى عىم
اص صذ پاییى باصهی اىمیًاو کمتش ؽذهايذ و همادیش باس باطهای دیگش
.به فىست تقادفی دس باصهی اىمیًاو پشاکًذه ؽذهايذ
 خيىه هختلف بشایROR همادیش بذعت آهذه بشای عىد و
 هؾاهذه هیؽىد که بشای.) اسائه ؽذه اعت2( عًاسیىهای باال دس رذول
صالت پایه و عًاسیىی اول که همادیش ؽبیهعاصی ؽذه دس باصهی اىمیًاو
 صذالل همذاس تنمیى ؽذه بشای عىد بضشايی،هغتًذ
 همچًیى با تىره به ایى رذول.بشآوسده ؽذه اعت
113,784یؼًی
 خيىه هختلف بشای ایى عًاسیىها اص همادیش بذعت آهذه دسROR همادیش
) بیؾتش اعت و ایى يؾاو دهًذهی هماوم بىدو ىشس بذعت آهذه1( رذول
 ىشس2  اص ىشف دیگش بشای عًاسیى.دس بشابش تغییشات باس عیغتن اعت
 داسای عىد کمتش اص3 بذعت آهذه لادس به تأهیى باس يیغت و بشای عًاسیىی
 لزا.) اعت1(  کمتش يغبت به همادیش رذولROR عىد بضشايی و همچًیى
ً
هماييىس که لبال رکش ؽذ بشای همادیش خاسد اص هضذوده سعیذو به عىد
.بضشايی تنمیى يمیؽىد
يتیزهگیشی-5
دس ایى هماله سوػ رذیذی بشای بشياههسیضی تىعؼه خيىه ايتمال دس
 بههًظىس رزب عشهایهگزاسیهای.هضیو تزذیذعاختاس ؽذه اسائه ؽذ
خقىفی تابغ هذف بهفىست صذاکخش کشدو عىد صافل اص اصذاث
خيىه رذیذ تؼشیف ؽذ که دس آو بشای هذل کشدو دسآهذ صافل اص
خيىه رذیذ اص سوػ لیمتگزاسی ظشفیت اعتفاده يؾذه هبتًی سوػ
 دسيهایت ایى هغئلهی بهیًهعاصی با.هگاوات – هایل اعتفاده ؽذه اعت
 بشای پىؽؼ دادو به ػذمليؼیتها و صذاللIGDT اعتفاده اص سوػ
کشدو سیغک عشهایهگزاسی هذل و با اعتفاده اص الگىسیتن ژيتیک ػذد
 هزمىػهای اص، يتایذ ایى بشياههسیضی.فضیش دس هضیو هتلب صل گشدیذ
ىشسهای هختلف خيىه ايتمال لابل يقب هیباؽًذ که هش کذام تا صذی
 اص بیى خيىه ايتخاب ؽذه دس هش.تابغ هذف هىسد يظش سا اسما هیکًًذ
 تؼذادی اص دیذگاه بخؼ خقىفی رزاب هیباؽًذ (چشا که،ىشس
هالکهای هذيظش عشهایهگزاس خقىفی يظیش تأهیى عيش هؼیًی اص يشط
-باصگؾت عشهایه و سیغک کن سا داسا هیباؽًذ) و هیتىايذ هًزش به عشهایه
.گزاسی تىعو بخؼ خقىفی گشدد
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برنامهریزی لوازم خانگی با در نظر گرفتن قیمتهای
پویای برق به وسیله HEMDAS
2

الهام شیرازی 1و شهرام جدید

1پژوهشکده سبز دانشگاه علم و صنعت ایران* Elham_shirazi@elec.iust.ac.ir ،
 2پژوهشکده سبز دانشگاه علم و صنعت ایران jadid@iust.ac.ir ،

چکیده -با ظهور شبکههای هوشمند که دارای ز یرساخت اندازه-
گیری پیشرفته هستند و ر یزشبکهها که به عنوان تامین کنندههای انرژی
محلی از طر یق منابع توزیع پراکنده عمل میکنند ،ساکنین توانایی
زمانبندی وسایل را به جهت کاهش هزینههایشان دارا هستند.
مطالعات بسیاری کمبود سیستمهای اتوماسیون کارا و فقدان آ گاهی
ساکنین در پاسخ به قیمتهای متغیر برق را دو عامل اصلی در
استفاده از سیستمهای قدرت بیان میکنند .این مقاله جهت رفع این
نیازها یک روش زمانبندی خودکار و بهینه ارائه میدهد که مصالحهای
میان سطح آسایش وسایل الکتر یکی و حرارتی و هزینهها انجام می-
دهد .نتایج شبیهسازیها کاهش چشمگیری در هزینهها و توان
در یافتی از شبکه را در سنار یوهای مختلف نشان میدهد .در نتیجه
اجرای این طرح هم برای ساکنین و هم برای شرکتهای برق مفید
واقع میشود.

عملکرد بازارهای برق موجب قیمتهای ساعتی و حتی نیم ساعته برق
گشته و این قیمتها موجب تشویق مصرفكنندگان به مشاركت جهت
یافتن روش بهینه مصرف انرژی جهت كاهش هزینههایشان میگردد[.]0
به طور خالصه نوآوریهای این پژوهش شامل موارد زیر است :ارائه دسته
بندی نوینی از لوازم خانگی ،زمانبندی همزمان لوازم برقی و حرارتی همراه
با در نظر گرفتن قیود رفاه ساكنین در نظر گرفتن هزینه نگهداری تجهیزات
موجود در ریزشبکه شامل صفحات خورشیدی و .CHP
-2ساختار سیستم پیشنهادی
در این مقاله یک سیستم مدیریت انرژی خانگی با منابع تولید پراكنده
و وسایل الکتریکی و حرارتی 1پیشنهاد شدهاست .هدف اصلی
 HEMDASكمینه كردن هزینه انرژی و اجتناب از ساعات اوج بار است.
ساختار كلی در شکل  1نشان داده شده است.

کلمات کلیدی– ر یزشبکه ،زمانبندی وسایل ،شبکه هوشمند،
مدیر یت انرژی خانگی ،منابع انرژی پراکنده.
 -1مقدمه
ساختمانهاي مسکوني وتجاري مصرفكننده بیش از  %05انرژي
الکتریکي در اروپا هستند .امروزه منازل واحدهاي مستقل مصرفكننده
انرژي با بازده و پایداري پایین هستند .براساس مفهوم خانههاي هوشمند،
این واحدها را ميتوان به گرههاي یك شبکه هوشمند تبدیل كرد كه بخش
چشمگیري از انرژي مصرفي توسط انرژيهاي تجدیدپذیر ،به صورت
محلي تولید ميشوند و تمامي تولیدكنندگان و مصرفكنندگان بهصورت
هوشمندي مدیریت ميگردند[.]1

 .1Fig.ساختار سیستم پیشنهادی

مصرف انرژی خانگی بستگی به ویژگیهای فیزیکی ساختمان همانند
موقعیت جغرافیایی ،طراحی و ساختمان آن و همچنین بازده وسایل و الگوی
رفتاری ساكنین آن دارد .تنها با تغییر الگوی رفتاری ساكنین میتوان در
حدود  %05-15در مصرف برق صرفهجویی كرد[ .]2همچنین آزادی

Home Energy Management with DERs, electrical and thermal

هسته مركزی  HEMDASكنترلگر مركزی است كه خروجیهای
منابع تولید پراكنده 2و عملکرد وسایل را مدیریت و سازماندهی میكند.
وسایل خانگی به سه دسته تقسیم میشوند :وسایل كنترلپذیر حرارتی،3
وسایل كنترلپذیر الکتریکی 4و وسایل كنترل ناپذیرUCA .5های از طریق

1

)Appliance Scheduling (HEMDAS
)2 Distributed Energy Resource (DER
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)Thermal Appliances (CTA

3 Controllable

)Electrical Appliances (CEA

4 Controllable

)Appliances (UCA
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5 Un-Controllable
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خورشیدی مورد استفاده قرار میگیرند .انرژی ذخیره شده در ذخیرهساز در
زمان  tتوسط معادالت ( )0و ( )8بیان شده است كه شامل نرخ شارژ،
دشارژ و دشارژ خودی ذخیرهساز میگردد ،همچنین مقداری از انرژی طی
فرآیند شارژ و دشارژ از میان میرود در نتیجه بازده شارژ و دشارژ برای مدل
كردن این امر در نظر گرفته شده است.

پروفیل بار مجتمع مدلسازی میگردند كه این پروفیل از روی دادههای
پیشین تخمین و پیشبینی میگردد .عملکرد تمام  CTAو  CEAها و
همچنین DERها براساس قیود فنی ،اقتصادی و تنظیمات كاربر بهینه می-
گردد .این فرآیند توسط نمایشگر منزل نظارت میگرددCEA .ها براساس
پنجره زمانی عملکردشان و CTAها براساس قوانین ترمودینامیکی زمان-
بندی میگردند كه البته در این زمانبندی آسایش ،رفاه و تنظیمات ساكنین
نیز در نظر گرفته میشود .به منظور دستیابی به برنامهای بهینه در بازه زمانی
كنترلگر مركزی نیازمند دانستن تنظیمات مختلف حرارتی و الکتریکی،
قیمتهای برق و گاز و همینطور تنظیمات دمای مطلوب برای ساكنین می-
باشد .هدف  HEMDASكمینه كردن هزینه انرژی با در نظر گرفتن قیود
فنی و اقتصادی همراه با قیود رفاه ساكنین میباشد.
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روز دارای مقدار انرژی اولیه نیز میباشد كه توسط  EEiniESSنشان داده می-
شود .به منظور جلوگیری از انباشته شدن انرژی ،در پایان روز انرژی ذخیره-
ساز میبایست برابر مقدار اولیه آن باشد
()6
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EE tESS

به منظور جلوگیری از تخریب ذخیرهساز و كاهش ظرفیت نامی آن،
نرخ شارژ و دشارژ و همینطور میزان انرژی ذخیره شده در آن باید در
محدوده تعیین شده توسط سازنده باشد.
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 EPUBو  EPUBكرانهای باالی نرخ شارژ و دشارژ ذخیرهساز هستند.

شدت تابش خورشید در زمان  tو TtOUTدمای محیط میباشد .توزیع
ساعتی تابش خورشید معموال توسط توابع توزیع دو حالته بیان میگردد[]0
كه تركیبی از دو تابع توزیع یک حالته است .توابع توزیع یک حالته میتواند
توسط تابع چگالی احتمال ویبال [ ]6مدل گردد كه در آن  ωضریب وزنی
 ،و  α1و  α2ضرایب شکل و β1و β2ضرایب مقیاس هستند .در نتیجه
میزان تابش خورشید با در نظر گرفتن عدم قطعیت به صورت زیر در میآید:

ESS
 EEUBنیز بیانگر بیشینه انرژی مجاز است.

-0-0

CHP

 CHPاز گاز استفاده كرده و گرما و الکتریسیته تولید می-كند.
خروجیهای حرارتی و الکتریکی ( EPt CHP , TPt CHP ) CHPبا استفاده
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 Vtو با استفاده از بازدههای الکتریکی
زیر تعریف میگردند:
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كه در آن  ηPVبازده سلولهای خورشیدی APV،مساحت صفحاتIt ،

()2

EEtESS

مقدار انرژی ذخیرهساز در زمان   ،tطول بازه

ساز در زمان  tو  EP ess , sdcنرخ دشارژ خودی است .ذخیرهساز در آغاز هر

خانه مجهز به یک صفحه خورشیدی نصب شده بروی پشت بام است.
روش مدیریت انرژی پیشنهادی سعی در بیشینهسازی مزایای این سیستم به
گونهای دارد كه هزینه انرژی مصرفی كمینه گردد .در سیستم خورشیدی
توان خروجی به صورت زیر محاسبه میگردد [:]8
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مسئله مدیریت انرژی در خانه توسط یک برنامه عدد صحیح تركیبی
غیرخطی )(MINLPمدل شده است .این شبیهسازی در دوره زمانی  Tو
در بازههای) t (tϵTصورت گرفته است ،هر بازه  05دقیقه بوده و در نتیجه
برای یک روز  84بازه موجود است .قیمت گاز به صورت ثابت در نظر گرفته
شده و قیمت برق نیز از تعرفههای پویای قیمتهای زمان واقعی)(RTP
پیروی میكند.

ess ,sdc
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t

ESS

DCH

سیستم ذخیرهساز انرژی

سیستم ذخیرهساز انرژی زمانی به كار میرود كه مازاد تولید داشته
وجود داشته باشد ،در واقع جهت استفاده بهینه از خروجی صفحات
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) TCHP (1 ECHP
.EPt CHP
ECHP

TPt CHP 
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خاموش و روشن بودن سیستم در زمان  tرا نشان میدهد كه توسط معادله

خروجی  CHPنباید از كران باالی تعیین شده  EPt CHPفراتر رود:

( )19بیان شده است و   AMBنیز نشان دهنده ظرفیت گرمایی محیط است.

CHP
EPt CHP  EPUB

()11

()11
CHP
EPmax
معادله ( )18نیز بیشینه تغییر در خروجی

()11

-8-0

EPt CHP
1

EPt CHP

را مدل میكند.

if HVAC is OFF

با استفاده از متغیرهای اسلک  tHVACو   tHVACبرای دمای داخل Tt IN

CHP
EPmax

 ،معادله ( )14را میتوان به صورت محدب زیر بازنویسی كرد:

رفاه ساکنین



دمای داخل خانه  Tt INو همچنین آب گرم مصرفی  TtWTRباید در
محدوده مطلوب تعیین شده توسط ساكنین خانه باشد كه توسط معادالت
زیر نشان داده میشود:
()11

Tmin  Tt IN  Tmax

()11

WTR
WTR
Tmin
 TtWTR  Tmax

()22

-6-0

ON  t

 OFF t

HVAC

HVAC

()22

tHVAC   minOPt HVAC  T t IN
 tHVAC   Max OPt HVAC
HVAC

  Max OPt

HVAC
t



HVAC

HVAC

 minOPt

 min (1  OPt HVAC )  tHVAC
)   Max (1  OPt HVAC

آب گرمکن

()20

) TPtWTR V t CLD ,WTR .(T CLD ,WTR T tWTR
WTR
C WTR .V ST
.(TtWTR
) TtWTR
1

كه در آن  TPtWTRتوان حرارتی مورد نیاز در زمان  Vt CLD,WTR ،tحجم آب

 EPt HVACتوان الکتریکی مورد نیاز و  TPt HVACتوان حرارتی تولید شده
توسط  HVACمیباشند .با توجه به ضریب عملکرد و دمای محیط بیرون
دیماند سرمایشی و گرمایشی و همچنین معادله اول ترمودینامیک دیماند
سرمایشی یا گرمایشی خانه توسط معادله زیر بیان میگردد:

AMB

HVAC

OUT

[T t

میزان آب گرم مصرفی در هر خانه بسته به تعداد ساكنین ،الگوی
مصرف و امکانات موجود متفاوت است .میزان آب گرم مصرفی در تابستان
و زمستان در یک خانه معمولی از مرجع [ ]9اقتباس شده است .برای مدل
كردن اب گرم مصرفی نیاز به یک مدل دینامیکی حرارتی وجود دارد كه
جایگزینی آب سرد ورودی را نیز در نظر بگیرد [.]15

TPt HVAC  PC HVAC  EPt HVAC

 Tدمای آب
سرد ورودی كه در زمان  tجایگزین آب گرم میشود،
WTR
سردی است كه در زمان  tجایگزین آب گرم در مخزن میشود،
C
گرمای ویژه آب و  VSTWTRحجم آب مخزن میباشد.
CLD ,WTR

-7-0

TPt AMB  T t OUT T t IN  .

وسایل الکتریکی کنترلپذیر

همانطوریکه پیشتر اشاره شد سه دسته از وسایل خانگی وجود دارند.
یک روش بهینه جهت زمانبندی تمام  CEAها براساس قیمتهای متغیر
برق وجود دارد .بیشتر ترجیح داده میشود تا وسایل كارهایشان را در بازهای
خاص انجام دهند و همچنین برنامهریزی به صورتی خودكار انجام گیرد تا
در صورت نیاز از استفاده در ساعات اوج اجتناب ورزیده شود .از این منظر

(

HVAC
ON

...   AMB . T t OUT T t IN

 TPtدیماند سرمایشی و گرمایشی خانه،

HVAC

TPt

كه در آن   minو   M a xحد كمینه و بیشینه دمای مطلوب هستند .به
جهت ارضای معادله (  min )10باید كمتر از  Tminبوده و   Maxبیشتر از
 Tmaxباشد .همچنین تفاوت میان   minو   Maxباید حتی االمکان كوچک
باشد.

HV A C



{ON OPt

()21

()21

سیستم  HVACدمای داخل خانه را در رنج مطلوبی نگاه میدارد.
فرض میگردد كه دمای داخل خانه دارای فشار یکسانی باشد كه در
مدیریت انرژی فرضی رایجی است[ .]7این مقاله مدلی برای HVAC
پیشنهاد میدهد كه با در نظر گرفتن دمای محیط بیرون و قیمتهای متغیر
 PCضریب
برق مسئله مدیریت انرژی خانگی را بهینه مینماید.
عملکرد  HVACبوده و نشاندهنده میزان تغییر در دیماند الکتریکی در
زمانی است كه دیماند حرارتی تغییر مینماید:

()11

AMB

] 

HVAC

AMB

 tHVAC   min (1  OPt HVAC )  T t IN
)   tHVAC   Max (1  OPt HVAC

()21

سیستمHVAC

HVAC
 OFF
).OPtHVAC 

HVAC

IN

IN

WTR
 Tmaxكمینه و بیشینه دمای آب گرم میباشند .دمای مطلوب برای فضای
داخل خانه و آب گرم برای هر خانه میتواند متفاوت باشد ،در این پژوهش
حدود رایج دما كه توسط خود ساكنین تعیین شده به عنوان قید در فرآیند
بهینهسازی درنظر گرفته میشود.

()11

)} 

HVAC

 OFF (1  OPt

} {T t 1  T t

WTR
 Tminو
 Tminو  Tm a xكمینه و بیشینه دمای مطلوب داخل خانه و

-0-0

if HVAC is ON

1,

0,



HVAC

OPt

 مقدار  µدر زمان

HVAC
ON

HVAC
 OFFمقدار  µدر زمان خاموش بودن OPtHVAC ،وضعیت
روشن بودن و
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تبیین پارامترهایی كه زمان عملکرد وسایل را مشخص مینمایند
ضروریست .پارامترهایی چون زودترین زمان آغاز به كار) ،(ESTدیرترین
زمان پایان كار )(LFTو همینطور میزان توان مصرفی و مدت زمان عملکرد
وسایل) .(LOTجدول 1پنجره زمانی عملکرد هر وسیله را نشان میدهد.
فرض میگردد كه هر وسیله تنها یکبار خاموش و روشن گردد.
جدول :1

دیماند الکتریکی در هر بازه توسط DERها ،ذخیرهساز و شبکه تامین
میگردد .همچنین توان خریداری شده از و فروخته شده به شبکه توسط
متغیرهای

BY,GRD

 EPtو

EPt LD  EPt HVAC  EPt PV 
EPt CHP  EPt DCH , ESS  EPt BY,GRD
 EPt CH , ESS  EPt SL ,GRD

()11

پارامترهای مربوط به وسایل کنترل پذیر الکتریکی
EST

LFT

توان مصرفی

LOT

(ساعت)

(ساعت)

(كیلووات)

(ساعت)

ماشین لباسشویی

9

17

2

2

ماشین طرفشویی

9

12

1.8

1.5

خشک كن

13

18

2.5

1

خودرو برقی

18

24

3.5

3

وسایل كنترلپذیر الکتریکی

()21

Sistart
 1, i  CEA
,t



()21

Sifinish
 1, i  CEA
,t



حرارت مصرفی در هر بازه توسط  CHPو  HVACتامین میگردد.
()11

-4-0

EST  t  LFT  LOT

EST  LOT  t  LFT

()11

-9-0

()12
()11

t i ,ST  t  t i ,FN

i ,t

otherwise

EPt CL 
1,
Si ,t  
 0,

كه در آن  EPt CLتوان كلی بارهای كنترلپذیر در زمان  EPi ،tتوان
وسیله  iو  Si ,tمتغیر باینری بیانگر وضعیت درحال كار بودن وسیله است كه
در صورت روشن بودن وسیله برابر یک است.
از آنجاییکه هر  UCAبه صورت دستی روشن میشود ،در نتیجه پنجره
زمانی خاصی برای آن وجود ندارد و تببین پارامترهای ذكر شده كمی غیر
منتقی به نظر میرسد EPt LD .مجموع دیماند الکتریکی كل وسایل در زمان
 tبرابر با مصرف بارهای كنترل پذیر  EPt CLو كنترل ناپذیر  EPtUCLدر هر
بازه میباشد.
()12

 -1-7-0تعادل انرژی

th

 EP , t

BY ,GRD

EPt

t 

توابع هدف

مشتركین دو هدف را دنبال میكنند .نخست اینکه تقریبا تمام مشتركین
به هزینه قبوضشان اهمیت داده و خواهان كاهش آن هستند ،دوم اینکه برخی
از مشتركین تمایل به روشنسازی وسایل خود در زودترین زمان ممکن
دارند .به وضوح این دو هدف با یکدیگر در تضادند ،برای مثال ساكنین برای
كاهش قبض خود میتوانند استفاده از وسیله را به تعویق بیاندازند و گاهی
بالعکس ترجیح میدهند كه پول بیشتری پرداخته و كار را زودتر به انجام
برسانند .عالوه بر این ساكنین میتوانند دمای مطلوب داخل خانه و آب گرم
را به نحوی تنظیم كنند كه میزان هزینهها كاهش یابد .در نتیجه میان این دو
هدف مصالحهای وجود دارد .هدف كمینه كردن هزینه كلی انرژی همراه با
دیماند دریافتی از شبکه میباشد .این دو هدف از طریق ضرایب وزنی  φو
 ψبه یکدیگر مرتبط شدهاند .تابع چند هدفه را میتوان به صورت زیر
نوشت:

هر بازه زمانی میزان كل برق مصرفی وسایل كنترل پذیر به صورت مجموع
توانهای  CEAهای روشن است:
i

هزینه دیماند اوج

دریافتی   tبر مشترک تحمیل میگردد.

()21
t  ti , ST
1,
Sistart

,t
0, otherwise
()21
t  ti ,FN
1,
Sifinish

,t
 0, otherwise
كه  ti , STو  ti ,FNزمان خاموش و روشن شدن وسیله iام میباشند .در

 EP .S

TPtWTR  TPt AMB  TPt CHP  TPt HVAC

تقویت ظرفیت نیروگاههای بار پایه به منظور تامین بار در زمانهای اوج
از نظر اقتصادی برای بهرهبردار سیستم به صرفه نیست ،زیرا مازاد تولید در
زمانهای كمباری را به دلیل عدم وجود ذخیرهسازهای مقیاس باال نمیتوان
ذخیرهكرد .از طرفی دیگر نیروگاههای بار اوج هزینه تعمیر و نگهداری
باالیی دارند .به منظور بازتاب این امر قیودی به مسئله بهینهسازی اضافه
گردید .در هر بازه ،زمانی كه دیماند الکتریکی درخواستی از شبکه كمتر از
آستانه مورد توافق EPThباشد هزینه معمول برق دریافت میگردد و زمانی
كه این مقدار بیشتر باشد ،یک هزینه اضافی متناسب با مقدار توان اضافی

 Sistartوضعیت روشن بودن وسیله  iدر زمان  tاست كه
كه در آن
,t
 Sifinishنیز
اگرمقدارش برابر یک باشد وسیله در آن زمان روشن است.
,t
بیانگر وضعیت خاموش بودن وسیله  iدر زمان  tاست كه زمانی كه وسیله
خاموش گردد برابر یک و در سایر ساعات برابر صفر میباشد.

iCEA

EPt SL ,GRD

مدل میگردد.

()06

2

Multi _ OBJ   .OBJ   .OBJ
1

هزینه كلی شامل هزینه نگهداری صفحات خورشیدی،CHP ،
ذخیرهساز همراه با گاز و برق خریداری شده از شبکه منهای درآمد حاصل
از فروش برق به شبکه باالدستی میباشد.

EPt LD  EPtUCL  EPt CL
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()11

)

SL ,GRD

PV

 EPt

BY ,GRD

 m EPt
PV

()11

. t ]

CHP

Pdc

( EPt

EPt

CHP

 [P

t

E

 [(P
t

زمان است كه از ساعت  4صبح برای  28ساعت در  84بازه نیم ساعته
رسم شدهاند و محور عمودی نشان دهنده توان الکتریکی است.

OBJ 1 

t T
NG ,CHP

P .V t
m
ESS
DCH
 m EPt ]
NG

20

20

OBJ 2 

t T

 mPV،mCHPو mESSضرایب نگهداری  ،CHPصفحات خورشیدی
و ذخیرهساز در هر كیلووات میباشند PtE .قیمت زمان واقعی برق بوده و
 PNGقیمت گاز طبیعی را نشان میدهد Pt Pdc .تفاوت میان قیمت برق و
دیماند اضافی است و ξtنیز مقدار مازاد دیماند است .دو طرح ”“Nو”“P
بیانگر ” “Normal priceو ” “Peak demand chargeدر نظر گرفته
شدهاند .طرح ” “Nتالش در كمینه كردن هزینهها دارد در حالیکه طرح
” “Pهزینهها را همراه با توان دریافتی از شبکه كمینه میكند.

10

 -8نتایج شبیهسازی

0

)الف(

)ج(

محیطی برای هر طرح چهار سناریو  RS ، CW،RWو =W . CS
“constant value” =C

مقدار ثابت  “specific range”=Rبازه مشخص .تنظیم مقادیر مختلف
برای دمای مطلوب نیز میتواند بر هزینه كلی تاثیر بگذارد .در دو سناریو
بازهای برای دمای مطلوب در نظر گرفته شده و در دو سناریو نیز مقدار ثابتی
برای دمای مطلوب در نظر گرفته شده است .همچنین  SWDEو

)الف(

WWDEبیانگر طرحهای بدون زمانبندی وسایل و منابع هستند كه كارایی
روش پیشنهادی را میسنجند .دمای مطلوب بر حسب درجه سانتیگراد
֩( )Cبرای تمامی سناریوها در جدول  2نشان داده شده است.
دمای مطلوب سنار یوهای مختلف
دمای آب گرم

NRW, PRW, NRS,PRS

20-24

NCW, PCW,NCS,PCS

22

65

0

-20

)د(

-20

20

20

10

10

0

0

-10

)ب(

20
10

10

0

0
-10

-20

)ج(

بر اساس پارامترهای و پروفیلهای متفاوت  HEMDASبرنامهای
بهینه جهت زمانبندی وسایل همراه با خروجی هر منبع انرژی دارد .تعادل
الکتریکی خانهها در شکل  2نشان داده شده است .در شکلها محور افقی

-10
20

-10

(درجه سانتیگراد)
60-70

20

با توجه به پنجره زمانی هر وسیله كنترلگر مركزی تالش در كمینه كردن
انرژی و یا دیماند اوج با زمانبندی وسایل در پنجره عملکردشان دارد .در
طی ساعات اوج به جای خرید انرژی از شبکه HEMDAS ،از سایر منابع
استفاده میكند و همانطوری كه پیداست برق را به شبکه باالدستی می-
فروشد.

طرح  Pبرابر  5.0و  5.0هستند .به منظور در نظر گرفتن شرایط مختلف

سناریو

-10

 .2Fig.تعادل الکتریکی در سناریوهای (الف)(، NRWب)( ، NCWج)  NRSو (د) . NCS

در نتیجه ضرایب وزنی متفاوتی دارند φ .و  ψبرای طرح  Nبرابر 1و 5و برای

جدول :2

)ب(

-10

-10

همانطوریکه پیشتر اشاره شد طرحهای  Nو  Pاهداف متفاوتی داشته و

دمای خانه

0

0

20

آزمایشهای شبیهسازی به منظور تصدیق روش پیشنهادی در شرایط
تابستانی و زمستانی بروی یک خانه پیاده شده است .این تحلیل بر اساس
قیمتهای زمان واقعی برق بوده كه از [ ]11استخراج شده اند .منابع انرژی
خانگی شامل صفحات خورشیدی ،ذخیرهساز CHP ،و شبکه باالدستی
بوده كه با وسایل كنترل پذیر و كنترل ناپذیر همراه گشتهاند .پروفیلهای
مختلفی همانند تابش خورشید ،دمای محیط بیرون و دیماند وسایل كنترل
ناپذیر در فصول مختلف از [ ]10-12گرفته شدهاند.

” “winterزمستان  “summer”= S ،تابستان.

10

10

)د(

-20

 .1Fig.تعادل الکتریکی در سناریوهای (الف)(، PRWب) ( ، PCWج)  PRSو (د) .PCS

۳۶۵
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-صورت یک واحد كه خود دارای ماژولهای تولید و مدیریت است و می
 مدل،تواند به منظور خرید یا فروش توان با شبکه باالدستی در تعامل باشد
 عدم قطعیت تولید صفحات خورشیدی نیز در این مقاله در نظر.میگردد
را ارئه میدهد كهHVAC  عالوه بر این مقاله مدلی از.گرفته شده است
 بر اساس مدل.در آن رفاه و آسایش ساكنین در نظر گرفته شده است
 میتواند كمترین هزینه برنامهریزی منابع و وسایلHEMDAS پیشنهادی
 روش.موجود را با در نظر گرفتن قیود فنی و رفاه ساكنین در اختیار قرار دهد
 فروش و استفاده از برق در هر،پیشنهادی قادر است با تعیین مقدار خرید
 نتایج نشان میدهند كه میتوان به صورت.ساعت هزینه انرژی را كمینه كند
- در قیاس با مصرف.همزمان وسایل الکتریکی و حرارتی را برنامهریزی كرد
-كنندگان سنتی انرژی كاهش چشمگیری در هزینههای انرژی مشاهده می
 از طریق كنترل منابع و زمانبندی وسایل میتوان به صرفهجویی،شود
 راهحلی عملی را جهت مدیریت انرژیHEMDAS .بیشتری دست یافت
.بهینه ارائه میدهد

- هزینه كلی انرژی و توان دریافتی از شبکه را نشان می6 و0 شکلهای
SWSD دهد و همنطوریکه مشخص است كاهش چشمگیری در قیاس با
. مشاهده میشودWWSD و
همچنین مشاهده میشود كه هزینه كلی ریزشبکه خانگی با تنظیم دما
NRW  هزینه كلی انرژی در.در یک بازه به جای یک نقطه كاهش مییابد
 كمتر%20.2 NRS  و هزینه سناریوNCW  كمتر از سناریو%27.1
 نیز هزینهها بهPRS  وPRW  در طرحهای. میباشدNCS از سناریو
 كاهش یافته%22.0  و%20  به ترتیبPCS  وPCW نسبت طرحهای
.است
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 مقایسه هزینه سناریوهای مختلف.4Fig.
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 مقایسه توان دریافتی از شبکه در سناریوهای مختلف.5Fig.
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 مقایسه اوج توان دریافتی از شبکه در سناریوهای مختلف.6Fig.

 با تغییر یکN  در طرح،همانطوریکه نتایج شبیهسازیها نشان میدهد
)درجه در دمای مطلوب خانه ( افزایش در زمستان و كاهش در تابستان
 به هزینه كلی اضافه میگردد و با افزایش یک درجه در آب گرم%5.1
 نیزP  مشابه طرح فوق در طرح. به هزینههای كلی اضافه میگردد%1.0
 و افزایش یک درجه دمای آب گرم%5.4 با تغییر یک درجه در دمای خانه
%11.4 N  به طور كلی هزینه طرح. به هزینهها افزوده میگردد%1.4
. بیشتر است%15.0  بوده و توان دریافتی از شبکه نیزP كمتر از طرح
 كاهش%22.6  اوج توان دریافتی از شبکه را به مقدارP همچنین طرح
.داده است كه كارایی این روش را نشان میدهد
 نتیجهگیری-0
به منظور مطالعه اثر برنامهریزی منابع تولید پراكنده و همچنین لوازم
 خانه هوشمند به. پیشنهاد گردیدHEMDAS خانگی در یک خانه روش
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کنتزل تىان اکتیى و راکتیى ژنزاتىر القایی دو سىی تغذیه
با استفاده اس روش کنتزل  Hبی نهایت
3
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چکیذه -در ایى هقاله یک روش کًتزل هقاوم بزای ژيزاتىر القایی
دو سى تغذیه پیطًهاد ضذه است .پاراهتزهای ژيزاتىر القایی دو سى
تغذیه همکى است به دلیل وضعیت بهزهبزداری هثل تغییز دهای
هاضیى و اضباع هغًاطیسی اس هقذار ياهی خىدضاو ايحزاف پیذا
کًًذ .بزای ایى ياهعیًی پاراهتز یک ،کًتزل بزداری هقاوم  Hبی يهایت
با استفاده اس روش حساسیت هخلىط به کار بزده ضذه است .کًتزل
 Hبی يهایت با روش ياهساویهای هاتز یس خطی بهیًهساسی ضذه
است .روش بزروی یک ژيزاتىر القایی دو سى تغذیه دو هگاواتی
هتصل به ضبکه و در هحیط  Simulinkيزمافشار هطلب ضبیهساسی
ضذه و يتایج کارآهذی و هقاومبىدو کًتزلکًًذه را يطاو هیدهذ.

بشای پیادهعاصی سوػ بشداسی اص کًتشلکًًذههای  PIاعتفاده هیؽىد.
اؽکال اصلی سوػ کًتشل بشداسی با کًتشلکًًذههای  PIایى اعت که
عملکشد عیغتن به ؽذت به تًظین پاساهتشهای کًتشلکًًذه  PIو دقت
پاساهتشهای هاؽیى هثل هقاوهتها و ايذوکتايظهای اعتاتىس و سوتىس
وابغته اعت .اگش چه بشخی اص بشسعیها با اعتفاده اص کًتشلکًًذه تابع
پیؼبیى [ ]5و کًتشلکًًذه حالت داخلی [ ]6و [ ]7دس هقایغه با پاعخ PI
عملکشد قابل قبىلی داؽتهايذ ،اها پیادهعاصی آيها به علت فشهىلبًذی
کًتشلکًًذه تابع پیؼبیى و کًتشلکًًذه حالت داخلی عخت هیباؽًذ .دس
[ ]8کًتشل تىاو عیغتن با اعتفاده اص هًغق فاصی ايجام ؽذه اعت .با ایًکه
ایى اعتشاتژی پاعخ سضایتبخؾی داؽته اعت ولی خغا دس تخمیى
پاساهتشها باعث هیؽىد که کاسآیی و عملکشد عیغتن تقلیل یابذ.

 -1هقذهه

اعتشاتژی سوػ کًتشل هغتقین تىاو بشاعاط تخمیى ؽاس اعتاتىس یکی
اص سوػهایی اعت که بشای حل ایى هغئله پیؾًهاد ؽذه اعت[ ،]9اها
فشکايظ کلیذصيی هتغیش اص جمله هعایبی هغتًذ که دس ایى سوػ هؾاهذه
هیؽىد  .بشای حل هؾکل فشکايظ کلیذصيی هتغیش ،دس [ ]11و [ ،]11بشداس
کلیذصيی بشاعاط جذول ايتخاب هیؽىد و بعذ اص آو دس عىل صهاو با
هذف کاهؼ يىعاو دس گؾتاوس یا تىاو اکتیى و ؽاس یا تىاو ساکتیى ،هغئله
بهیًهعاصی هیؽىد .اگش چه با ایى سوػ فشکايظ کلیذصيی ثابت بذعت
آهذه اعت ولی ایى سوػ يیاصهًذ هحاعبههای پیچیذهی بالدسيگ هیباؽذ
و همچًیى صهايی که ژيشاتىس دس يضدیکی عشعت عًکشوو کاس هیکًذ
هؾکل يىعايات پیذا هیؽىد.

کلمات کلیذی– روش حساسیت مخلىط ؛ ژنزاتىر القایی دو سى
تغذیه؛ کنتزل مقاوم؛ کنتزل  Hبی نهایت.
اعتفاده اص ايشژی باد به عًىاو یکی اص ههنتشیى هًابع ايشژی
تجذیذپزیش بذلیل تىجیه اقتصادی ،عاصگاسی آو با هحیظ صیغت و عذم
آالیًذه بىدو سوص به سوص دس تماهی يقاط ديیا به عشعت دس حال افضایؼ
اعت .یکی اص تکًىلىژیهای بکاس سفته دس يیشوگاههای بادی که دس عال-
های اخیش به ؽذت هحبىب ؽذه ،اعتفاده اص ژيشاتىسهای القایی دو عى
تغزیه اعت .اهشوصه با تىععه ادوات الکتشويیک قذست ،اعتفاده اص سوػ-
های کًتشل پیؾشفته بشای هاؽیىهای القایی افضایؼ یافته اعت.
عمذهتشیى سوػهای کًتشل ژيشاتىسهای القایی دو عى تغزیه به دو
دعتهی کًتشل بشداسی و کًتشل هغتقین تىاو تقغینبًذی هیؽىيذ .هش دو
ایى سوػها بشای ژيشاتىسهای القایی دو عى تغزیه چیض جذیذی يمیباؽًذ
و هماو سوػهای کًتشل بشداسی و کًتشل هغتقین گؾتاوس بشای هحشکههای
 ACهغتًذ که بشای ژيشاتىس القایی دو عى تغزیه تىععه و بغظ داده ؽذه-
ايذ .با اعمال کًتشل بشداسی با اعتفاده اص سوػ هیذاوگشای ؽاس اعتاتىس []1
و [ ]2یا هیذاوگشای ولتاژ اعتاتىس [ ]3و [ ،]4تىاو اکتیى و ساکتیى به صىست
هغتقل کًتشل هیؽىيذ.

© ،۱۳۹۴اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

دس ایى هقاله کًتشل هقاوم  Hبی يهایت بشاعاط سوػ حغاعیت
هخلىط بشای ژيشاتىس القایی دو عى تغزیه پیؾًهاد ؽذه اعت .دس اداهه هذل
ژيشاتىس القایی دو عى تغزیه هعشفی ؽذه و جضئیات عشاحی سوػ کًتشل-
کًًذه هقاوم  Hبی يهایت بیاو هیؽىد .دس ايتها يتایج ؽبیهعاصی سوػ
کًتشلی يؾاو داده ؽذه که ایى يتایج يؾايگش هقاومبىدو و کاسآهذی کًتشل-
کًًذه پیؾًهادی هیباؽذ.
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 -2هذلغاصی ژيشاتىس القایی دو عى تغزیه
-1-2

مدل ریاضی ژنزاتور القایی دو سو تغذیه

اجضای هعادالت ولتاژ اعتاتىس و سوتىس دس دعتگاه هشجع عًکشوو به
صىست صیش بیاو هیؽىد.

]

()1

]

[
[
]

()2
] [

()3

[

𝜎،

،

و

هیباؽًذ.

اجضای هعادالت ؽاس اعتاتىس و سوتىس يیض به صىست صیش بیاو هیؽىد.

-3عشاحی کًتشلکًًذه  Hبیيهایت

()5

یک عیغتن کًتشل هقاوم اعت اگش آو عیغتن به تفاوت بیى عیغتن
واقعی و هذلی که دس عشاحی کًتشلکًًذه اعتفاده هیؽىد ،غیشحغاط
باؽذ .ایى اختالفها همکى اعت اص ياجىسبىدو هذل یا عذم قغعیت عاده
عیغتن حاصل ؽىد .ایذه کلیذی دس کًتشل هقاوم  Hبیيهایت ایى اعت
عشاحی هؾخصات عىسی صىست هیگیشد که بذتشیى حالت عذم قغعیت
يیض دس يظش گشفته هیؽىد.

()6
()7
()8
ولتاژهای اعتاتىس و سوتىس
که دس ایى هعادالت ، ، ،
دس هحىسهای  qو  ، ، ، ،dجشیاوهای اعتاتىس و سوتىس دس
به تشتیب عشعت عًکشوو و عشعت سوتىس و
هحىسهای  qو  ،dو
ؽاسهای اعتاتىس و سوتىس دس هحىسهای  qو  dو
، ، ،
و هقاوهت اعتاتىس و سوتىس و و ايذوکتايظهای خىدی اعتاتىس و
سوتىس و ايذوکتايظ هتقابل هیباؽًذ.

ساههای صیادی وجىد داسد که دس هغائل عشاحی فیذبک بتىاو هغائلH

بیيهایت سا عشحسیضی کشد .بغیاس هفیذ خىاهذ بىد که بتىاو یک فشهىل-
بًذی اعتايذاسد اص هغئله داؽت تا هش هغئلهای خاؿ سا بتىاو با آو حل
کشد .عاختاس عمىهی چًیى فشهىلبًذی اعتايذاسد دس ؽکل  1آهذه
اعت[.]12

هعادالت خشوجی تىاو اکتیى و ساکتیى اعتاتىس به صىست صیش بیاو هی-
ؽىد:

z

()9

y

()11
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]

]

که دس ایى هاتشیظها

()4

[

[

w

G

u

K
مدل فضای حالت

هذل فضای حالت هش عیغتن دس حالت عمىهی به صىست صیش هی-
باؽذ.
()11

] [

] [

()12

] [

] [

ضکل  :1ساختار استايذارد  Hبیيهایت

عیگًالهای ؽکل 1به صىست صیش هیباؽًذ u :هتغیشهای کًتشلی،
هتغیشهای ايذاصهگیشی w ،عیگًالهای بشويی هثل اغتؾاػ و يى یض
عًغىسها و  zخشوجیهایی که بایذ کًتشل ؽىيذ هثل خغای سدیابی .هذف
دس کًتشل  Hبیيهایت پیذا کشدو کًتشلکًًذه پایذاس  Kاعت که يشم  Hبی-
يهایت تابع تبذیل اص  wبه  zسا حذاقل يمایذ.
y

̇

[
با تعشیف بشداس حالت عیغتن ]
و
[
بشداس وسودی ولتاژ سوتىس ]
و بشداس وسودی ولتاژ
[
و بشداس خشوجی ]
[
اعتاتىس ]
و با
تىجه به هعادالت دیًاهیکی ( )1تا ( )8هاتشیظهای فضای حالت به
صىست صیش بیاو هیؽىد.

کًتشل ژيشاتىس القایی دو عى تغزیه هیتىايذ به صىست هجضا به کًتشل-
کًًذه هبذل عمت ؽبکه و کًتشلکًًذه عمت سوتىس تقغین ؽىد .هذف
کًتشلکًًذه هبذل عمت ؽبکه ثابت يگهداؽتى ولتاژ لیًک  dcو تىاو
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ايتقالی بیى سوتىس و ؽبکه و وظیفه هبذل عمت سوتىس کًتشل تىاو اکتیى و
ساکتیى اعتاتىس هیباؽذ .هذف ایى هقاله کًتشل تىاو اکتیى و ساکتیى اعتاتىس
دس حضىس ياهعیًیهای پاساهتشیک هیباؽذ .بشاعاط سوػ کًتشل بشداسی،
تىاو اکتیى و ساکتیى اعتاتىس هیتىايذ به صىست جذا اص هن با کًتشل جشیاو
هحىس  dو  qسوتىس کًتشل ؽىيذ .دس ایًجا کًتشلکًًذه  Hبیيهایت با
فشهىلبًذی حغاعیت هخلىط اعتفاده ؽذه اعت.

-4يتایج ؽبیهعاصی
ؽبیهعاصی با اعتفاده اص يشمافضاس هغلب ايجام ؽذه و دس فشآیًذ ؽبیه-
عاصی بشای هاؽیى القایی دو عى تغزیه اص هذل هىجىد دس هحیظ
عیمىلیًک هغلب اعتفاده ؽذه اعت .دس ؽکل  3عشح کلی عیغتن
ؽبیهعاصی يؾاو داده ؽذه اعت .تىاو ياهی هاؽیى القایی بشابش  2هگاوات
و ولتاژ لیًک  1211 dcولت و ظشفیت خاصو آو يیض بشابش 16111هیکشوفاساد
هیباؽًذ .پاساهتشهای هاؽیى اص جذول  1دس هذل هاؽیى جایگضیى ؽذهايذ.
الصم به رکش اعت که هماو ایًشعی صیاد تىسبیى بادی هًجش به تغییشات کًذ
عشعت سوتىس هیگشدد .هبذل عشف سوتىس دس صهاو  1/2ثايیه فعال هی-
گشدد .هقذاس عشعت عًکشوو  1پشیىيیت هیباؽذ.

اتصال داخلی عیغتن که بشای بذعتآوسدو کًتشلکًًذه با سوػ
حغاعیت هخلىط اعتفاده ؽذه ،دس ؽکل  2يؾاو داده ؽذه اعت .وسودی
خاسجی کًتشلی
وجشیاوهای هشجع سوتىس ] ،
]

ولتاژهای اعتاتىس
خشوجی کًتشل-

[
[

کًًذه ،
[
کًتشلکًًذه اعت که بشابش با خغای سدیابی و ]
خشوجیهای ايذاصهگیشی ؽذه هیباؽًذ .عیگًال  zؽاهل همهی عیگًال
های کًتشلؽذه و خغاهای سدیابی هیباؽذ.
[

]

]

وسودی

[
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e dr
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i dr



Wr

جذول :1

Gr



V dr

Kr
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ضکل  :2اتصال داخلی سیستن

حل اعتايذاسد هغئلهی کًتشل  Hبیيهایت ،پیذاکشدو کًتشلکًًذهای
به سا حذاقل کًذ ،که بشای
اعت که يشم  Hبیيهایت تابع تبذیل اص
پایذاس بىدو عیغتن(عبق قضیه بهشه کىچک) بایذ ایى هقذاس اص یک
کىچکتش باؽذ و تعشیف آو با اعتفاده اص سوػ حغاعیت هخلىط به
صىست صیش هیباؽذ.
()13

‖

C

DC

16000µF

Rotor side
converter

ضکل  :3طزح کلی سیستن ضبیه ساسی ضذه

V qs

i qr

AC

‖

پاراهتزهای هاضیى

تىاو هاؽیى

 2هگاوات

ولتاژ اعتاتىس

 691ولت

هقاوهت اعتاتىس

 1.118پشیىيیت

هقاوهت سوتىس

 1.1121پشیىيیت

ايذوکتايظ هتقابل

 3.362پشیىيیت

ايذوکتايظ يؾتی اعتاتىس

 1.112پشیىيیت

ايذوکتايظ يؾتی سوتىس

 1.11پشیىيیت

دس قذم اول ؽبیهعاصی هقادیش پاساهتشهای هاؽیى دس هقذاس ياهی خىد
قشاس داده ؽذهايذ .عشعت سوتىس يیض دس عىل ؽبیهعاصی هقذاس ثابت و
بشابش  1.2پشیىيیت اعت .هقادیش هشجع تىاو دس لحظه  1.2ثايیه بشای تىاو
اکتیى  -2هگاوات و بشای تىاو ساکتیى  -1.66هگاواس هیباؽذ .دس لحظه
 1.4ثايیه هشجع تىاو اکتیى به  -1هگاوات و هشجع تىاو ساکتیى دس لحظه 1/6
ثايیه ،به  1.66هگاواس تغییش هییابذ .يتایج ؽبیهعاصی بشای ایى هقادیش دس
ؽکل  4يمایؼ داده ؽذه اعت.

به تشتیب تىابع وصيی بشای عملکشد خغای سدیابی و هقاوم
و
یک فیلتش پاییىگزس هشتبه اول هیباؽذ که بشای
هغتًذ .تابع وصيی
یک فیلتش باالگزس
بذعتآوسدو عملکشد سدیابی هًاعب و تابع وصيی
هشتبه اول هیباؽذ که بشای بذعتآوسدو عملکشد هقاوم هًاعب اعتفاده
ؽذه اعت.
هعادلهی ( )13قابل تبذیل به یك ياهغاوي خغي هاتشیغي اعت و با
اعتفاده اص تابع  hinflmiاص جعبه ابضاس  LMIيشمافضاس هغلب به صىست
عذدي قابل حل اعت [.]13

دس قذم بعذ ،هقاوهت اعتاتىس و سوتىس تغییش داده ؽذه و هقادیش آيها
 %51افضایؼ داده هیؽىد .عشعت سوتىس يیض دس عىل ؽبیهعاصی تغییش

۳۶۹
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دس قذم آخش ،ايذوکتايظ هتقابل تغییش داده ؽذه و ایى پاساهتش دس ؽبیه-
عاصی به ايذاصه  %25هقذاس ياهی افضایؼ داده هیؽىد ،عشعت سوتىس دس
عىل ؽبیهعاصی تا لحظهی  1.5ثايیه 1.9 ،پشیىيیت و اص آو به بعذ بشابش 1.1
پشیىيیت هیباؽذ .هقادیش هشجع تىاو دس لحظه  1.2ثايیه بشای تىاو اکتیى
 -2هگاوات و بشای تىاو ساکتیى  -1.5هگاواس هیباؽذ .دس لحظه  1.4ثايیه
هشجع تىاو اکتیى به  -1هگاوات و هشجع تىاو ساکتیى دس لحظه  1.6ثايیه،
به  1.5هگاواس تغییش هییابذ .يتایج ؽبیهعاصی بشای ایى هقادیش دس ؽکل 6
يمایؼ داده ؽذه اعت.

پیذا هیکًذ .هقادیش هشجع تىاو اکتیى و ساکتیى يیض دقیقا هؾابه حالت قبل
تغییش داده ؽذهايذ .يتایج ؽبیهعاصی بشای ایى هقادیش دس ؽکل 5يمایؼ
داده ؽذه اعت.

ضکل  :4يتایج ضبیهساس ی تحت فزهاوهای تىاو اکتیى و راکتیى و سزعت روتىر
بزابز با  1.2پز یىيیت و پاراهتزهای هاضیى در هقادیز ياهی

ضکل  :6يتایج ضبیه ساس ی تحت فزهاوهای تىاو اکتیى و راکتیى و تغییز سزعت
روتىر و افشایص  %25ايذوکتايس هتقابل اس هقذار ياهی

هماوعىس که قبال يیض اؽاسه ؽذ ،هبذل عمت سوتىس اص لحظه  1.2ثايیه
فعال هیؽىد و جشیاوهای دیذه ؽذه اعتاتىس دس ایى هذت هماو جشیاو-
های هغًاعیظکًًذگی هاؽیى دس عىل دوسه گزسای ساهايذاصی هیباؽًذ.
ؽکلهای  5 ،4و  6به تشتیب يتایج ؽبیهعاصی بشای عه حالت ياهی،
افضایؼ هقادیش هقاوهت اعتاتىس و سوتىس و افضایؼ ايذوکتايظ هتقابل
هیباؽذ .دس هش عه حالت هؾاهذه هیؽىد که تىاوهای اکتیى و ساکتیى،
صهايی که هقادیش هشجع آيها تغییش داده ؽذه اعت ،به خىبی هقادیش
هشجعؽاو سا سدیابی هیکًًذ .با هقایغه يتایج ؽبیهعاصی ؽذه دس عه
حالت ایى يتیجه حاصل هیؽىد ،وقتی پاساهتشهای عیغتن تغییشداده
ؽذهايذ و ياهعیًی به عیغتن واسد ؽذه  ،عیغتن با کًتشلکًًذه عشاحی ؽذه
داسای عملکشد هًاعب هیباؽذ و ایى يؾاو هیدهذ که عملکشد کًتشل-
کًًذه صهايی که عیغتن اص هقادیش ياهی خىد هًحشف ؽذه اعت ،هخذوػ
يمیؽىد و عیغتن با کًتشلکًًذه عشاحی ؽذه داسای پایذاسی و عملکشد
هقاوم هیباؽذ.

ضکل  :5يتایج ضبیهساس ی تحت فزهاوهای تىاو اکتیى و راکتیى و تغییز سزعت
روتىر و افشایص  %55هقادیز هقاوهت استاتىر و روتىر اس هقادیز ياهی

۳۷۰
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يتیجهگیشی-5
 بیيهایت بشای ژيشاتىسH یک سوػ کًتشل هقاوم بشاعاط کًتشلکًًذه
 يتایج ؽبیهعاصی.القایی دو عى تغزیه دس ایى هقاله پیؾًهاد ؽذه اعت
 عیغتن داسای،يؾاو هیدهذ که با وجىد تغییشات دس پاساهتش های هاؽیى
عملکشد هًاعب دس سدیابی تىاو اکتیى و ساکتیى هیباؽذ و کًتشلکًًذه
عشاحی ؽذه دس بشابش تغییش پاساهتشها و ياهعیًیهای عیغتن عملکشد هقاوم
.اص خىد يؾاو هیدهذ
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کنترل موقعیت موتور سنکرون آهنربای دائم با استفاده
از روش مدل مرجع
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چکیده -سیستمهایی که به منظور کنترل موقعیت استفاده
میشوند ،نیازمند سرعت پاسخ سریع میباشند .ساختار کنترلی
متداول آبشاری برای کنترل موتورهای الکتر یکی بدلیل وجود
حلقههایی با پهنای باندهای متفاوت دارای محدودیت سرعت پاسخ
میباشند .در این مقاله به منظور بهبود سرعت پاسخ ،ساختار مدل
مرجع پیشنهاد میشود .سیگنالهای جر یان ،سرعت و موقعیت
توسط این ساختار تولید و به حلقههای کنترلی بصورت پیشخور وارد
میگردند .این ساختار کنترلی نسبت به ساختار مرسوم عملکرد
بهتری در سرعت پاسخ گذرا ،پاسخ حالت دائم و ردیابی موقعیت
مرجع دارد .عالوه بر این ،از نظر مفاهیم کنترلی مقاوم ،کارآمد و
قابل پیادهسازی میباشد .نتایج شبیهسازی ،کارامدی روش
پیشنهادی و تحلیلهای تئوری را تصدیق میکند.

افزایش کارایی حلقهها میباشد .برخی محققان کنترل جریان را مورد
بررسی قرار دادهاند مانند[ .]2 ,1از سوی دیگر برخی دیگر از مقاالت
روشهای کنترلی جدیدی را برای کنترل سرعت این موتور بکار گرفتهاند.

بعنوان مثال کنترلکننده  H در مرجع [ ، ]3کنترلکننده غیرخطی مقاوم
در[ ]4و کنترل پیشبین در [ ]5معرفی شده است .روشهای دیگری نیز
برای این منظور در مراجع متعدد معرفی شده است .عالوه بر این،
روشهای جدیدی هم برای کنترل موقعیت موتور سنکرون آهنربای دائم
معرفی شده است .روش کنترل موقعیت با تکنیک کنترلی فازی [ ،]6روش
کنترل دقیق بوسیله رویتگر اغتشاش [ ،]7کنترلکننده مقاوم [ ]8و کنترل
فازی تطبیقی با استفاده از شبکه عصبی[ ]9از جمله روشهای بکار گرفته
شده برای این منظور میباشند .برخی دیگر مانند[ ]10کنترل موقعیت را با
استفاده از روشهای بدون حسگر نیز انجام دادهاند.

کلمات کلیدی– موتور سنکرون آهنربای دائم ،کنترل موقعیت،
ساختار کنترل آبشاری ،مدل مرجع

روش بکار گرفته شده برای کنترل موقعیت در این مقاله برمبنای
ساختار کالسیک آبشاری میباشد .به منظور افزایش سرعت پاسخ
کنترلکننده موقعیت ،سیگنالهای پیشخور توسط ساختار مدل مرجع
تولید و به ساختار اصلی وارد میشوند .این عمل سبب حذف
دینامیکهای جریان و سرعت میشود .در ادامه و در بخش دوم نحوه
مدلسازی موتور سنکرون آهنربای دائم بیان شده است .بخش سوم به
چگونگی تولید سیگنالهای پیشخور میپردازد ،در بخش چهارم نتایج
شبیهسازی ارائه شده است و در انتها نتیجهگیری آورده شده است.

 -1مقدمه
موتور سنکرون آهنربای دائم ( )PMSMبدلیل دارا بودن بازدهی باال،
اینرسی پایین ،نسبت گشتاور به جریان باال و نسبت توان به وزن باال بطور
وسیعی در صنعت مورد استفاده قرار میگیرد .در مقایسه با موتور القایی
این موتور نیاز به سیمپیچیهای روتور ندارد بههمین علت بازدهی این
موتور باالتر از موتور القایی میباشد .بطورکلی کاربردهای موتور سنکرون
آهنربای دائم را میتوان به دو شاخه اصلی تقسیم نمود :سیستمهای کنترل
سرعت قابل تنظیم و سیستمهای کنترل موقعیت .سیستمهای کنترل
سرعت از دو حلقه کنترلی جریان و سرعت تشکیل شده است ،در حالیکه
سیستمهای کنترل موقعیت عالوه بر حلقههای کنترلی جریان و سرعت،
دارای حلقه کنترل موقعیت هم میباشند .برای تنظیم هر یک از این
حلقهها باید یک کنترلکننده کارامد متناسب با موتور تحت بررسی
طراحی و اعمال شود.

 -2مدلسازی موتور سنکرون آهنربای دائم
برای طراحی کنترلکننده موقعیت ،در ابتدا موتور سنکرون آهنربای
دائم باید بصورت مناسب مدلسازی شود .برای این منظور معادالت حاکم
بر موتور در دستگاه 𝑞  𝑑 −نوشته میشود .در این معادالت که در رابطه
( )1تا ( )4آورده شده است ،تلفات هسته صفر در نظر گرفته شده و
همچنین فرض شده است که مقدار شار روتور در نقطه کار ثابت است.
تغییر در دمای رتور ،شار آهنربای دائم را تغییر میدهد ،اما تغییرات آن نیز
با زمان نادیده گرفته شده است.

به منظور بهبود کارایی سیستمهای کنترل موتور سنکرون آهنربای
دائم مطالعات فراوانی انجام گرفته است .بیشترین تمرکز این مطالعات بر
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()1

𝑑𝑖𝑑
1
=
) 𝑞𝑖 𝑞𝐿 𝑒𝜔 (𝑣 − 𝑅𝑠 𝑖𝑑 +
𝑡𝑑
𝑑 𝑑𝐿

()2

𝑞𝑖𝑑
1
) 𝑚𝑝𝜓 𝑒𝜔 = (𝑣𝑞 − 𝑅𝑠 𝑖𝑞 − 𝜔𝑒 𝐿𝑑 𝑖𝑑 −
𝑡𝑑
𝑞𝐿

()3

𝑑𝜔𝑚 1
) 𝐿𝑇 = (𝑇𝑒𝑙 −
𝑡𝑑
𝐽

()4

𝑝𝑁3
] 𝑞𝑖 𝑑𝑖) 𝑞𝐿 [𝜓𝑝𝑚 𝑖𝑞 + (𝐿𝑑 −
2

سیگنال مرجع (مثال موقعیت) نیاز به محاسبه سیگنال مرجع برای سایر
کنترل کنندههای داخلی (سرعت وگشتاور) نیست.
i a ,b ,c
Va
s

1

Motor

Current V b
Controller V c

i qref

K

T ref

Speed
Controller

ref

motor

 ref

Position
Controller

 motor

شکل :1ساختار کنترل آبشاری

= 𝑙𝑒𝑇

برای طراحی کنترلکننده موقعیت ابتدا حلقههای داخلی طراحی
میشوند .برای طراحی حلقه کنترل موقعیت ،تابع تبدیل حلقه جریان برابر
یک درنظر گرفته میشود .با این فرض تابع انتقال حلقه بسته سیستم کنترل
موقعیت بصورت رابطه ( )5خواهد بود[:]11

در این روابط 𝑑𝐿 و 𝑞𝐿 بترتیب اندوکتانس محورهای 𝑑 و
میباشند 𝑅𝑠 ،مقاومت استاتور 𝜔𝑒 ،سرعت الکتریکی موتور 𝐽 ،مجموع
ممان اینرسی موتور و بار 𝜓𝑝𝑚 ،شار آهنربای دائم و 𝑝𝑁 تعداد زوج قطب
میباشد .عالوه براین 𝑇𝐿 ،گشتاور اغتشاشی است که در مدلسازی نهایی
درنظر گرفته نمیشود.
𝑞

1

()5

معادالت فوق به وضوح نشان میدهند که سیستم کنترلی موتور
سنکرون آهنربای دائم بوسیله یک سری از معادالت غیر خطی توصیف
میشود ،حتی اگر پارامترهای الکتریکی و مکانیکی موتور ثابت فرض
شوند .برای حل این مشکل در این مقاله از یک مدل ساده برای موتور
سنکرون آهنربای دائم استفاده میشود که در عین سادگی نیازهای کنترلی
را پوشش میدهد.

3

=

2

𝑖𝑜𝑇16
𝑖𝑜𝑇16
𝑇4
1
𝑠+ 𝑜𝑖 𝑠2 +
𝑠3 +
𝑠4
𝑣𝑘
𝑣𝑘
𝑣𝑘
𝑣𝑘

1+

𝜃𝑚𝑒𝑐ℎ
𝑓𝑒𝑟𝜃

در این رابطه 𝑖𝑜𝑇 برابر با ثابت زمانی حلقه جریان است و 𝑣𝑘 که برابر با
بهره تابع تبدیل از سرعت مرجع به خطای موقعیت میباشد تنها پارامتر
قابل تنظیم در کنترل کننده موقعیت است .با فرض محدود بودن فرکانس
تحریک نسبت به پهناي باند حلقه کنترل موقعیت ،ميتوانیم از جمالت
شامل مرتبههاي سوم و چهارم در مخرج صرف نظر کنیم و تابع انتقال را از
مرتبه دو در نظر بگیریم .بنابراین مقدار پارامتر 𝑣𝑘 مطابق با معادله ()6
بدست میآید.

-3ساختار کنترلی مدل مرجع
سیستمهای کنترل موتورهای الکتریکی جریان(گشتاور) ،سرعت و
موقعیت را کنترل میکنند که بسته به نوع کاربرد هریک از این پارامترها
میتوانند به صورت جداگانه کنترل شوند .رایجترین ساختار سیستم کنترل
موقعیت ساختار آبشاری میباشد که در شکل  1نشان داده شده است .در
این ساختار حلقههای کنترل موقعیت ،سرعت و جریان(گشتاور) به
صورت سری قرار میگیرند و خروجی هر کنترلکننده ،مقدار مرجع برای
حلقهی کنترلی داخلیتر آن را تعیین میکند .در این ساختار باید بین
پهنای باند کنترل کننده ها ارتباط صحیحی وجود داشته باشد .پهنای باند
کنترلکننده به معنی بازه فرکانسی است که متغیر تحت کنترل به خوبی
فرمان ورودی را دنبال میکند .سریع ترین حلقه در ساختار آبشاری ،حلقه
کنترل جریان است .حلقه کنترل سرعت کندتر از جریان و در نهایت کنترل
کننده موقعیت کندترین حلقه است .تنظیم کردن پارامترهای کنترلکننده به
ترتیب از حلقه داخلی به سمت بیرون انجام میشود .یکی از مزایای این
ساختار این است که محدود کردن هر یک از متغیرها به سادگی با محدود
کردن فرمان ورودی به کنترل کننده آن متغیر صورت میگیرد .بعالوه،
محدود کردن سیگنال مرجع برای هر حلقه ،حفاظت مناسبی را فراهم
میکند .مزیت دیگر این ساختار این است که خروجی هر کنترل کننده
سیگنال مرجع کنترل کننده بعدی است .بنابراین برای دنبال کردن یک

1

()6

2
𝑜𝑖 ƺ

𝑇𝑘𝑣 = 16

در کاربردهای کنترل موقعیت وجود فراجهش مجاز نیست بنابراین نسبت
میرایی برابر یک ( )ƺ = 1میباشد .اگر این ضریب را در تابع تبدیل قرار
دهیم ،تابع تبدیل حلقه بسته کنترل موقعیت به صورت رابطه( )7بدست
خواهد آمد.
()7

1

𝑇= 1+16

3 3
2 2
4 4
𝑠 𝑖𝑜𝑇𝑜𝑖 𝑠+64𝑇𝑜𝑖 𝑠 +256𝑇𝑜𝑖 𝑠 +256

𝜃𝑚𝑒𝑐ℎ
𝑓𝑒𝑟𝜃

رابطه ( )7منجر به پاسخی کند برای حلقه کنترل موقعیت میشود.
به منظور افزایش سرعت پاسخ کنترلکننده موقعیت میتوان از
پیشخور سیگنالهای یک مدل مرجع استفاده کرد .در این روش
سیگنالهای پیشخور را مدل ساده شده ماشین که در شکل 3مشاهده
میشود ،تولید میکند .سیگنالهای جریان ،سرعت و موقعیت با استفاده
از این مدل تولید میشوند و به ساختار کنترلی بصورت پیشخور وارد
میگردند .این ساختار که در شکل  2نشان داده شده است ،سبب کاهش
مرتبه سیستم میشود.
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و نیز از 𝜃𝑒 به  ωنیز پایدار خواهد بود .عالوه براین ،در حالت ماندگار
چون  𝑒𝜃 = 0است 𝑞𝑖 و  ωنیز صفر میشوند .بنابراین ،سیستم پیشخور
فقط در حالت گذرا سبب افزایش سرعت پاسخ کنترلکننده میشود و در
حالت ماندگار تاثیری بر عملکرد سیستم کنترل اصلی نخواهد داشت.

شکل :2ساختار کنترلی مدل مرجع

در این مدل فقط داشتن پاسخ سریع در حالت گذرا موردنظر است و وجود
خطای حالت ماندگار اهمیتی ندارد .بنابراین از کنترلکننده تناسبی استفاده
میشود .در صورتیکه این ساختار کنترلی بصورت دقیق طراحی شود ،در
زمان تغییر موقعیت محور سیگنالهای کنترلی الزم به ورودی
کنترلکنندههای جریان و سرعت داده میشود و به این ترتیب خروجی
کنترلکنندههای جریان و سرعت در صفر نگه داشته میشود و در نتیجه
دینامیک ناشی از آنها از بین میرود.

-4شبیهسازی
به منظور بررسی ساختار پیشنهادی در این قسمت نتایج حاصل از
شبیهسازی ارائه میگردد .ساختار کنترلی مدل مرجع به موتوری که
مشخصات آن در جدول 1آمده اعمال شده است .در ادامه نتایج
شبیهسازی با ساختار کالسیک آبشاری مقایسه گردیده است.
جدول :1

اگر مدل مرجع مطابق شکل  3در نظر گرفته شود تابع تبدیل از موقعیت
مرجع به زاویه پیشخور برابر است با:
1

()8

𝑖𝐾𝐽
𝑇 𝑠3
𝑖𝑜 𝐾1

+

𝐾𝐽
+ 𝑖 𝑠2
𝐾1

𝑠 1 + 𝐾2

=

𝑅
𝑓𝑒𝑟𝜃

همانطور که پیشتر گفته شد ،در کاربردهای کنترل موقعیت نباید در زاویه
موتور فراجهش داشته باشیم ،به همین دلیل معادله مشخصه نباید دارای
قطبهای مختلط باشد .بنابراین ،با روش جایابی قطب ضرایب به گونهای

1
s



11
K
K ii
11 sT
sToioi

x 


K1

Values
311v

𝒄𝒅𝑽

4.4A
0.5 HP
0.09 wb
20 kHz

𝒏𝒒𝑰
P
𝒎𝒑𝝍
)Switching Frequency(1/τinv
Rs
𝒅𝑳= 𝒒𝑳

2
100 τinv
0.0036 kgm2
1

K2




پارامترهای سیستم تحت کنترل
Parameters

8.5 Ω
0.066 H

انتخاب میشود که یک قطب مکرر حقیقی مرتبه سه در  𝑠 = 𝛼𝑇−1وجود
𝑖𝑜
داشته باشد.

1
Js

2 𝑠 2 +27𝑇 3 𝑠 3
𝑖𝑜𝑇1+9𝑇𝑜𝑖 𝑠+27
𝑖𝑜

𝑓𝑒𝑟𝜃

میتوان نشان داد تابع تبدیل ( )10پایدار است ،بنابراین در حالت
ماندگار 𝑓𝑒𝑟𝜃 = 𝑅 و  𝑒𝜃 = 0میشود .همچنین تابع تبدیل از 𝜃𝑒 به 𝑞𝑖
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شکل :3ساختار مدل مرجع

ثابت میشود برای این ساختار  α = 3میباشد[ . ]11بنابراین ضرایب
 𝐾1و  𝐾2بصورت رابطه ( )9بدست میآیند.
()9

𝑖𝐾𝐽

2
𝑖𝑜𝑇27

= 𝐾1

شکل  : 4پاسخ کنترلکننده موقعیت

𝑖𝑜𝑇𝐾2 = 9
به این ترتیب در حالت گذرا رابطه بین موقعیت مرجع و موقعیت
واقعی موتور از دینامیک مرتبه سه بصورت رابطه ( )10پیروی میکند.

شکل  4منحنی خروجی کنترلکننده موقعیت را به ازای اعمال هر دو روش
آبشاری و مدل مرجع نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود ساختار
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 عملکرد کنترلی هر.مرجع در زمان کمتری به موقعیت مرجع رسیده است
2 ] در جدول12[ ISE دو کنترلکننده با در نظر گرفتن معیار کنترلی
 این نتایج برتری روش مدل مرجع را بخوبی نشان.مقایسه شده است
.میدهد

نتیجهگیری-5
در این مقاله برای کنترل موقعیت موتور سنکرون آهنربای دائم روش
 نتایج شبیهسازی نشان داد این.کنترل با استفاده از مدل مرجع پیشنهاد شد
روش با حذف دینامیک ناشی از کنترلکننده جریان و سرعت سبب بهبود
 عالوه بر این جریان خروجی نیز در محدوده.سرعت پاسخ گذرا میگردد
 این مقاله بخوبی نشان دهنده کارایی این الگوریتم.مجاز باقی میماند
.پیشنهادی به منظور کنترل موقعیت موتور سنکرون آهنربای دائم میباشد

مقایسه عملکرد کنترلکننده آبشاری و مدل مرجع

:2 جدول

)s(زمان قرار

)s(زمان خیز

نوع کنترلکننده

0.601

0.412

آبشاری متداول

0.412

0.241
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 سرعت خروجی موتور: 5شکل

 را با استفاده از هر دوq  بترتیب سرعت و جریان محور6  و5 شکلهای
 همانطور که در نمودارها مشاهده میشود.ساختار کنترلی نشان میدهد
 = 𝑡 بدون فراجهش به موقعیت مرجع0.6𝑠 کنترلکننده آبشاری در حدود
 = 𝑡 موتور را به0.4𝑠 میرسد در حالیکه کنترلکننده مدل مرجع در
 این مدت زمان برای رساندن موتور به.موقعیت موردنظر میرساند
موقعیت موردنظر با توجه به توان کم موتور تحت بررسی قابل قبول
 برای سریعتر رساندن موقعیت به موقعیت موردنظر بدیهی است.میباشد
 بهمین دلیل سرعت،موتور در ابتدا باید سرعت بیشتری داشته باشد
 با وجود بهبود.کنترلکننده مدل مرجع از روش کالسیک بیشتر است
 جریان خروجی در کنترلکننده پیشنهادی از مقدار،نسبی سرعت پاسخ
.مجاز آن تجاوز نمیکند

.1392 , کنترل ماشین های الکتریکی, تهامی. ف.] د11[

[12] S. M. Shinners, Advanced Modern Control System Theory and
Design: Wiley, 1998.

 جر یان خروجی موتور: 6شکل

 محدوده مجاز،قابل ذکر است که با توجه به شرایط نامی موتور مورد نظر
 عالوه.جریان حدود سه برابر جریان نامی موتور در نظر گرفته شده است
 در،بر این با توجه به موتور مورد نظر و نیز پارامترهای کنترلی طراحی شده
عمل نیز کنترلکننده پیشنهادی قابل پیادهسازی بر روی موتور واقعی
.میباشد
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ارائه الگوریتم استحصال بیشتریه توان از توربیه بادی
سرعت متغیر مجهس به ژوراتور AFPM
طیذه ههًاس ابزاهیمی ،حمیذ خىادی ،ػلی دلیك
دايؼکذه ههًذطی بزق و کاهپیىتز-پزدیض فًی ههًذطی ػهیذ ػباطپىر
دايؼگاه ػهیذ بهؼتی -تهزاو -ایزاو
smahnaz_ebrahimi@yahoo.com

چکیده -ژيراتىرهای  AFPMبذوو هسته با تىجه به دارا بىدو
حجن کن و يسبت باالی تىاو به وزو ،و هیساو گطتاور ديذايه پاییى
ايتخاب هًاسبی جهت عملکرد در سرعت پاییى و استفاده در
تىربیىهای بادی هیباضًذ .بذیى ترتیب در ایى هقاله در ابتذا یک
ژيراتىر  AFPMبا ساختار دوبل روتىر و تک استاتىر بذوو هسته،
طراحی گردیذ و سپس يتایج طراحی به هًظىر هذلسازی دیًاهیکی
ژيراتىر و اتصال آو به تىربیى بادی سرعت هتغیر هىرد استفاده قرار
گرفت و در يهایت به هًظىر افسایص بازدهی تىربیى ،الگىریتن ردیابی
حذاکثر تىاو به روش  TSRو کًترل  FOCبر روی هذل پیادهسازی
گردیذ.

افشایغ وسو کل طاختار وسو و تىلیذ يىیش هیػىد،همچًیى به يگهذاری
دورهای و تؼمیز يیاس دارد و تلفات طیظتن را سیاد هیکًذ .به دلیل يـب
خؼبه ديذه در ارتفاع ،تؼمیز خؼبهديذه هؼکل خىاهذ بىد به ػالوه در
يىاحی طزدطیز هؼکالت هزبىط به بلبزیًگها و روغىکاری يیش اضافه
هیػىد .در طیظتنهای بادی هیتىاو با اطتفاده اس ژيزاتىرهای کن طزػت،
خؼبه ديذه را حذف کزد که در ایى ؿىرت طزػت چزخغ روتىر بزابز
طزػت چزخغ تىربیى اطت .بظیاری اس هؼایب طیظتنهای با خؼبه ديذه
با حذف گیزبکض بزطزف هیػىد و يىیش که ػاهل اؿلی آو چزخغ
روتىر در طزػتهای سیاد اطت ،حذف هیگزدد .به دلیل فزکايض
خزوخی کن ژيزاتىر در طیظتن تىلیذ تىاو بادی طزػت هتغیز ،اس هبذلهای
الکتزويیک لذرت بزای تحىیل ايزژی به هـزفکًًذه اطتفاده هیػىد.
ایى هبذل کار دائن طیظتن را در باسهی وطیؼی بظته به ػزایط باد ،اهکاو-
پذیز هیطاسد .اس هشایای طیظتن طزػت هتغییز هی تىاو به طادگی طزاحی
هبذل ،کاهغ تًغهای هکايیکی ،بهبىد کیفیت تىاو خزوخی و افشایغ
تىاو گزفته ػذه اس باد ،اػاره کزد [.]3

کلمات کلیدی -ژوراتور  ،AFPMطراحی و مدلسازی سه
بعدی ،توربیه بادی ،ردیابی حداکثر توان

 -1هقذهه
تىربیىهای بادی طایش کىچک ،هؼمىال خهت اطتفاده در يماط دور اس
ػبکه طزاحی و طاخته هیػىيذ .ایى تىربیىها اس يظز طایش ،تىاو تىلیذی و
طزػت چزخغ با تىربیىهای طایش بشرگ هتفاوت هظتًذ .اس يظز طزاحی
بایذ ژيزاتىر هىرد اطتفاده در تىربیى طزػت پاییى دارای کمتزیى هیشاو
گؼتاور ديذايه باػذ تا ػملکزد تىربیى در طزػتهای پاییى را ههیا
طاسد[ .]1ژيزاتىرهای  AFPM1بذوو هظته با تىخه به دارا بىدو حدن کن
و يظبت باالی تىاو به وسو ،ايتخاب هًاطبی خهت ػملکزد در طزػت
پاییى و کاربزد در تىربیىهای بادی هیباػًذ .با تىخه به ایًکه در
ژيزاتىرهای بادی با در يظز گزفتى هحل بهزهبزداری و طزػت باد ،احتمال
گزدع ژيزاتىر در طزػتهای پاییى سیاد اطت لذا ايتخاب طاختار بذوو
هظته اس خهت حذف گؼتاور ديذايه و کاهغ طزػت ػزوع به کار ژيزاتىر
هًاطب هیباػذ[.]2

هیتىاو ایًگىيه بیاو يمىد که هشیت ػمذهی تىربیى بادی طزػت
هتغیز ،تىايایی کظب حذاکثز تىاو اس هًبغ ايزژی باد در طزػتهای
هختلف باد هیباػذ .خهت کظب حذاکثز تىاو اس باد ،به کارگیزی طیظتن
2

ردیابی يمطه حذاکثز تىاو ( )MPPTضزوری هیباػذ .در ایى روع،
طزػت روتىر طبك تغییزات طزػت باد به گىيهای تغییز داده هیػىد که
بیؼتزیى هیشاو تىاو اس طیظتن تىربیى بادی دریافت گزدد .با کًتزل هبذل-
های به کار گزفتهػذه در طمت ژيزاتىر و ردیابی تىاو حذاکثز هزتبط با
طزػت باد ،حذاکثز رايذهاو آیزودیًاهیکی حاؿل ػذه و اطتزص ياػی اس
يىطايات باد کاهغ هییابذ[.]4
در هزخغ [ ]2يحىهی طزاحی و طاخت یک ژيزاتىر  AFPMبذوو
هظته خهت اطتفاده در تىربیى بادی ارائه ػذه اطت همچًیى يحىهی
طزاحی و طاخت ژيزاتىر  AFPMبا طاختار دوبل روتىر و تک اطتاتىر در

يیزوگاههای بادی لابل تمظین به دو دطته -1 ،با خؼبه ديذه و  -2بذوو
خؼبه ديذه ( )Direct Driveهی باػًذ .اطتفاده اس خؼبه ديذه باػث

Axial Flux Permanent Magnet

© ،۱۳۹۴اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان
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Maximum Power Point Tracking
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[ ]5هىرد بزرطی و ػبیهطاسی لزار گزفته اطت به گىيهای که با طزاحی یک
يگهذاريذهی غیز هغًاطیظی خهت ثابت يگهداػتى هىاد هغًاطیض دائن،
اهکاو باال بزدو طزػت هاػیى تا  3333rpmههیا ػذه اطت .کاربزد
ژيزاتىرهای  AFPMبا کىپل هظتمین به تىربیى بادی رو به افشایغ هیباػذ
در هزخغ [ ]1يیش طاختار به کار رفته بزای ژيزاتىر  APFMلابلیت کاربزد
در يىع تىربیى بادی با هحىر افمی و ػمىدی را دارد و اطتفاده اس اطتاتىر
بذوو هظته در ایى طاختار باػث حذف يیزوی هحىری بیى روتىر و
اطتاتىر ػذه اطت .تحمیمات گظتزدهای در سهیًه کًتزل طیظتن تبذیل
ايزژی بادی ؿىرت گزفته اطت .در هزخغ [ ]6طه روع هختلف بزای
اػمال  MPPTبز روی طیظتن بادی ارائه ػذه و بز روی یک ژيزاتىر کن
تىاو طزػت هتغیز هىرد ارسیابی لزار گزفته اطت .در هزخغ [ ]4يیش یک
طیظتن کًتزل ردیابی حذاکثز تىاو تىربیى بادی هتؼکل اس یک هبذل
 dc/dcيىع باک و یک هیکزوکًتزلز ارائه ػذه اطت و اس خمله هشایای آو
ػذم يیاس به هؼخـه تىاو بهیًه طیظتن بادی و ايذاسهگیزی طزػت باد هی-
باػذ.

1
0.035
()3
 3
  0.08   1



1

i

همادیز ضزایب  C1الی  C6ػبارتًذ اس C1=0.5176 :و C2=116و
 C3=0.4و  C4=5و . C6=0.0068هاکشیمن همذار  Cpبزابز با

( )Cpmax=0.48در( )  = 3و ( )  =6.7به دطت خىاهذ آهذ .ایى
همذار خاؽ اس  به ػًىاو همذار ياهی  nomتؼزیف ػذه اطت.
ایًگىيه هی تىاو بیاو يمىد که هیشاو باسدهی تبذیل تىاو در تىربیى ،به
يظبت طزػت يىک وابظته هیباػذ .يظبت طزػت يىک( )TSRطبك
رابطه ( )4هحاطبه هیگزدد.

r
()4
v



در رابطه ( r(m) ،)4طىل پزه تىربیى  (rad/s)،طزػت ساویهای ػفت
هیباػذ[.]7

در تحمیمات ؿىرت گزفته در سهیًه کًتزل طیظتن بادی طزػت
هتغیز ،ژيزاتىرهای هىرد اطتفاده غالبا اس يىع ژيزاتىر طًکزوو هغًاطیض
دائن ػار ػؼاػی هیباػًذ و اطتفاده اس یک ژيزاتىر  AFPMبا طاختار
دوبل روتىر و تک اطتاتىر فالذ هظته ،اس خمله يىآوریهای ؿىرت گزفته
در ایى هماله هیباػذ.

 -2هذل تىربیى بادی

:1-2هًحًی تىاو تىربیى بر حسب سرعت روتىر در سرعتهای هختلف باد

تىربیىهای بادی ػمل تبذیل ايزژی باد به تىاو هکايیکی را ايدام هی-
دهًذ و هیشاو تىاو خزوخی اس ػفت یک تىربیى بادی با رابطه ( )1بیاو
هیگزدد [.]7
()1

 Av 3
2

 -3ژيراتىر  AFPMبذوو هسته
در ایى هماله ژيزاتىر طًکزوو هغًاطیض دائن ػار هحىری دوطزفه با
دوروتىر و یک اطتاتىر بذوو ػیار و بذوو هظته آهًی در يزمافشار الماو
هحذود طزاحی ػذه اطت .اطتاتىر دارای طینبًذی طه فاس تک الیه و
دایزهای ػکل بىده و در دروو یک هاده غیز فزوهغًاطیظی (رسیى یا
پالطتیک) خای داده ػذه اطت  .هىاد هغًاطیض دائن هىرد اطتفاده بز روی
روتىر اس خًض  NdFeBهیباػًذ .در ایى هاػیى به دلیل بذوو ػیار بىدو
اطتاتىر و طىل فاؿله هىایی سیاد ،هىاد هغًاطیض دائن روی دیظکهای
روتىر لزار داده ػذهايذ .در ایى يىع هاػیى تلفات هظته اطتاتىر وخىد
يذارد و اس تلفات هزبىط به هىاد هغًاطیض دائن و هظته روتىر يیش هیتىاو
ؿزفيظز يمىد .به دلیل ػذم وخىد ػیار در اطتاتىر ،ػمال ػاهل ریپل
ػار و ایداد گؼتاور ديذايه حذف ػذه و هؼکل اػباع هغًاطیظی بز طزف
هی گزدد .اولیى گام در طزاحی هاػیى  AFPMايتخاب ايذاسه و ابؼاد
فیشیکی هاػیى اس خمله لطز داخلی و خارخی و  ..هیباػذ .در هزاحل
بؼذ هذار هغًاطیظی و الکتزیکی هاػیى طزاحی ػذه و در يهایت هاػیى
در يزمافشار  Maxwellطزاحی هیگزدد و لیىد السم هايًذ هحذوده چگالی

) Pm  C p ( , 

3
به طىری که ( Pm )wتىاو خزوخی هکايیکی اس تىربیىC p ،
ضزیب تىاو تىربیى  )kg/m2( ،چگالی هىا A (m2) ،ططح خاروب

تىربیى v(m/s) ،طزػت باد  ،يظبت طزػت يىک تىربیى )TSR(4و
  5ساویه گام تىربیى هیباػًذ .رابطه السم بزای بیاو پاراهتز  C pبزحظب
هؼخـات تىربیى در هؼادله ( )2ارائه ػذه اطت .در ػکل ( )1-2هًحًی
تىاو تىربیى در طزػتهای هختلف باد يؼاو داده ػذه اطت[.]7
C 5

( C 6 )2

i

C
C p ( ,  )  C 1 ( 2  C 3   C 4 )e

i

3

Power coefficient
Tip Speed Ratio
5
Pitch angle
4
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) (k fd  k fq  1هیباػذ و در يتیده ايذوکتايض ػکضالؼمل آرهیچز
در دو هحىر طبك رابطه ( )9بزابز خىاهذ بىد.

ػار و چگالی خزیاو هىرد بزرطی لزار هیگیزد .هزاحل و رويذ طزاحی
هاػیى در ػکل ( )1-3به ؿىرت فلىچارت و يتایح به دطت آهذه اس
طزاحی ژيزاتىر پیؼًهادی در خذول( )1-3ارائه ػذه اطت .ػکلهای
( )2-3و ( )3-3به تزتیب يؼاودهًذه تىسیغ چگالی ػار و يحىه هؼبًذی
در ژيزاتىر پیؼًهادی هیباػًذ.
-1-3

) (R 2  R 2
1 Nk
(La  Lad  Laq  m1μ 0 ( 1 w 1 )2 out ' in )9
 p
g

محاسبه اندوکتانس سیمبندی بدون هسته

ايذوکتايض پزاکًذگی يیش اس طه ايذوکتايض ػار پزاکًذگی ػیار ( ،)L1sو
ايذوکتايض ػار پزاکًذگی در اتـاالت ايتهایی ( )L1eو ايذوکتايض ػار
پزاکًذگی تفاضلی ( )L1dطبك رابطه ( )13تؼکیل ػذه اطت[.]8

الف) روع کالطیک :ايذوکتايض طًکزوو ( )Lsاس دو بخغ
ايذوکتايض ػکضالؼمل آرهیچز ( )Ladو ايذوکتايض پزاکًذگی ()L1
تؼکیل ػذه اطت .در یک هاػیى طًکزوو با رلىکتايض هتفاوت در هحىر
 dو  ،qايذوکتايضهای هحىر  dو Lsd( qو )Lsqاس هدمىع ايذوکتايض
ػکضالؼمل آرهیچز و ايذوکتايض پزاکًذگی طبك روابط ( )5الی( )8به
دطت خىاهذ آهذ[.]8

(L1  L1s  L1e  L1d )13
ب) روع FEM

با اطتفاده اس آيالیش  ، FEMهز دو همذار ايذوکتايض پزاکًذگی و
ايذوکتايض هتمابل لابل هحاطبه هیباػذ .يتایح حاؿل اس هحاطبات
ریاضی و آسهایؼات تدزبی بیايگز ایى هىضىع هیباػًذ که در هاػیى
 AFPMبا اطتاتىر بذوو هظته ،يظبت بیى ايذوکتايض هحىر  dو  qتمزیبا
بزابز یک هی باػذ (  .) Lsd / Lsq  1بًابزایى آيالیش ایى يىع هاػیى
هیتىايذ هؼابه هاػیى اطتىايهای طه فاس با هغًاطیض دائنهای ططحی
ؿىرت بگیزد[.]8

(Lsd  Lad  L1 )5
(Lsq  Laq  L1 )6
-

-2-3

/

هذل ژيزاتىر طًکزوو  AFPMدر هزخغ  dqطبك روابط ( )11و ()12
بیاو هیگزدد .به طىری که هحىر  93 ، qدرخه اس هحىر  dخلىتز اطت.

-

)

-

FE

مدلسازی دینامیکی

(

ػار ياػی اس هىاد هغًاطیض دائن در خهت هحىر  dهیباػذ V ds .و

FE

 V qsولتاژهای اطتاتىر در هحىر  dو i qs ، qو  i dsخزیاوهای اطتاتىر در

هحىر  ds ، d-qو  qsػار پزاکًذگی اطتاتىر در هحىر

-

d-q

e ،

طزػت هکايیکی روتىر Rs ،هماوهت طینپیچ اطتاتىر و  rػار هىاد
هغًاطیض دائن هیباػًذ[.]9

d s
(d )11
dt
d
(V qs  R s i qs  e ds  qs )12
dt
روابط ػار پزاکًذگی:
V ds  R s i ds  e qs 

:1-3دیاگرام هراحل طراحی هاضیى الکتریکی

) 1 N 1k w 1 2 (Rou2 t  R i2n
( Lad  m1μ 0
)
(k fd )7

p
'g
) (R 2  R 2
1 N k
(Laq  m1μ 0 ( 1 w 1 ) 2 out ' in k fq )8

p
g

(ds  Ld i ds   r )13
(qs  Lq i qs )14

در روابط  5الی  )m1( ،8بیايگز تؼذاد فاس )N1( ،تؼذاد دور در هز
فاس)kw1( ،ضزیب طینپیچی )p( ،سوج لطب )Rout( ،و ( )Rinبه تزتیب
ػؼاع خارخی و داخلی هاػیى )g,( ،فاؿله هىایی هؼادل )kfd( ،ضزیب
ػکلدهی هیباػًذ .در طاختارهای با هغًاطیض دائن ططحی

با اطتفاده اس ایى روابط هیتىاو گؼتاور الکتزیکی هاػیى را طبك رابطه
()17هحاطبه يمىد .با خایگذاری روابط ( )13و ( )14در روابط ( )11و
( ،)12روابط ولتاژ به ؿىرت( )15و ( )16به دطت خىاهذ آهذ.
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d s
(i d )15
dt
d
(V qs  R s i qs  e Ld i ds  e r  Lq i qs )16
dt
3p
3p
(Te  (i qs ds  i ds qs )  [i qs r  (Ld  Lq )i ds i qs ] )17
2
2
V ds  R s i ds  e Lq i qs  Ld

در هاػیىهای  ،AFPMػار ياػی اس هىاد هغًاطیض دائن ثابت بىده

3-3هذل هطبًذی کاهل AFPMSG

و در خهت هحىر  dفزف هیگزدد .بًابزایى  qsاس رابطه گؼتاور
الکتزوهغًاطیظی حذف هیگزدد و همچًیى با بزابز در يظز گزفتى
ايذوکتايض در هحىر  dو  (Ld  Lq ) qرابطه ( )17به ؿىرت ()18
باسيىیظی هیگزدد .بًابزایى گؼتاور الکتزیکی هیتىايذ به راحتی اس طزیك
تًظین  iqکًتزل گزدد [.]9[ ]8

3p s
(i q r )18
2

 -4سیستن کًترلی
ژيزاتىر  AFPMبذوو گیزبکض پیؼًهادی تىايایی کار در ريح طزػت
وطیؼی را دارا اطت .در حالتی که طزػت باد بیؼتز اس طزػت لطغ باػذ،
تىربیى بادی ػزوع به گزدع يمىده و تىاو الکتزیکی تىلیذ هیگزدد .به
دلیل پاییى بىدو طزػت باد در ایى حالت ،تىاو دریافتی اس تىربیى کمتز اس
همذار ياهی آو بىده و در ایى ػزایط کًتزل  MPPTبه هًظىر افشایغ
باسدهی هىرد يیاس خىاهذ بىد .و در حالتی که طزػت باد اس همذار ياهی
بیؼتز ػىد ،ردیابی حذاکثز تىاو هتىلف هیگزدد .دطتیابی به هاکشیمن
تىاو تىربیى اس طزیك هاکشیمنطاسی ، C pاهکاوپذیز هیباػذ .هاکشیمن-
طاسی  C pيیش در ) (   0و با تًظین  )TSR( به دطت خىاهذ
آهذ .با تىخه به رابطه ( )4کًتزل  TSRدر والغ کًتزل طزػت روتىر به
هًظىر دطتیابی به هاکشیمن تىاو تىربیى هیباػذ .با دطتیابی به طزػت

Te 

جذول :1-3اطالعات حاصل از طراحی ژيراتىر AFPM

تؼذاد طینپیچ اطتاتىر

12

ولتاژ ياهی()V

223

لطز خارخی()mm

433/5

فزکايض()Hz

43

لطز داخلی ()mm

247/6

تؼذا فاس

3

طىل فاؿله هىایی ()mm

1/5

تىاو خزوخی()Watt

2333

تؼذاد لطب

16

تؼذاد دور در هز کىیل

276

طزػت روتىر()rpm

333

ػؼاع هغًاطیض دائن()mm

33

ايذوکتايض هحىر )H(d

3/3167

ايذوکتايض هحىر )H( q

3/316

هزخغ روتىر (  ) refهمذار هاکشیمن تىاو و گؼتاور تىربیى يیش لابل
هحاطبه هیباػًذ .ولتاژالمایی و گؼتاور ژيزاتىر  AFPMطبك روابط
()19الی ( )21بیاو هیگزدد به گىيهای که  طزػت روتىر و  Iaخزیاو
اطتاتىر و  Vولتاژتزهیًال ژيزاتىر و Lsايذوکتايض ژيزاتىر هیباػذ[.]13

(T  K t I a )19
(E  K e  )23
2
2
(E V  (I aLs )2 )21
ولتاژ  dcیکظى ػذه تىطط هبذل با رابطه ( )22لابل هحاطبه اطت.
3 6

V dc 

(V )22

با اطتفاده اس روابط ( )19تا ( )22ولتاژ  dcبه ؿىرت ( )23باسيىیظی
هیگزدد.

TLs 2
() )23
Kt

(  K e2 

2-3تىزیع چگالی ضار در ژيراتىر AFPMSG

3 6



V dc 

در رابطه ( )23گؼتاور اس طزیك طزػت ژيزاتىر و طزػت باد تؼییى
هیگزدد .بًابزایى با تىخه به رابطه ( )23ولتاژ  dcبه ؿىرت تابؼی اس
طزػت ژيزاتىر و طزػت باد لابل پیغبیًی هیباػذ .در يتیده هیتىاو اس
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طزیك کًتزل ولتاژ  ،dcطزػت ژيزاتىر را تًظین يمىد[]13و[ .]11در ایى
هماله اس روع  ،FOCبه هًظىر کًتزل ػملکزد ژيزاتىر اطتفاده ػذه اطت.
هحىرهای  dqبا طزػت ساویه الکتزیکی روتىر هیچزخًذ و هحىر  dدر
خهت ػار روتىر لزار دارد .ػار با  idو گؼتاور با  iqدر ارتباط هیباػذ.
بًابزایى خزیاوهای  ،dqبه هًظىر تًظین طزػت و گؼتاور در ژيزاتىر ،با
اطتفاده اس دو حلمه بظته کًتزل هیگزديذ .هطابك ػکل ( )4-4کًتزل
بزداری  FOCبه کًتزل هاکشیمن تىاو هبتًی بز  TSRوؿل هیگزدد .در

هز سهاو يمىيهبزداری ،طزػت ژيزاتىر با طزػت هزخغ ( *) mکه اس
طزیك کًتزل  TSRهؼخؾ هیػىد ،همایظه ػذه و باتًظین کًتزلکًًذه
 PIخزیاو هزخغ هحىر  ) i qs* ( qبه دطت خىاهذ آهذ .خزیاو هزخغ
هحىر ) i ds* ( dيیش به هًظىر دطتیابی به حذاکثز گؼتاور همیؼه روی
ؿفز تًظین هیگزدد[.]12
8
7
6

4
3

)Wind speed(m/s

5

4-4طرح کًترل هبذل سمت ژيراتىر[]12
0

2

-5

1

0.5

0.4

0.45

0.3
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)Time(s

0.2
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0.1

0

0

-15

 :1-4هًحًی تغییرات سرعت باد
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)q Axes Current(A
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Rotor speed
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:5-4جریاو هحىر  qاستاتىر
4

5

2
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 :2-4سرعت هرجع و سرعت ايذازهگیری ضذه روتىر
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)d Axes Current(A
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 :6-4جریاو هحىر  dاستاتىر
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-12

ػبیهطاسی ارائه ػذه در ایى هماله در دو هزحله ايدام ػذه اطت که

 :3-4گطتاور الکتروهغًاطیسی

۳۸۰

۱۳۹۴  اردﯾﺒﻬﺸﺖ۲۴  ﺗﺎ۲۰ ، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ،ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

 ولتاژ القایی در بی باری:1-5

تىزیع چگالی ضار در فاصله هىایی:2-5

 بىده و يتایح آو اس خملهAFPMSG هزحله اول ػاهل طزاحی ژيزاتىر
) و ولتاژ المایی آو2-5( يحىه تىسیغ چگالی ػار ژيزاتىر طبك ػکل
) يؼاودهًذه ػملکزد هًاطب ژيزاتىر وحذف گؼتاور ديذايه و1-5( هطابك
 در هزحله دوم.در يتیده کاهغ طزػت ػزوع به کار ژيزاتىر هیباػًذ
 به هًظىر. بز روی طیظتن تبذیل ايزژی باد اػمال گزدیذMPPT کًتزل
 پزوفیل،AFPMSG هؼاهذه تىاو تىلیذ ػذه در تىربیى بادی و ژيزاتىر
-) يؼاو2-4(  ػکل.) به هذل اػمال ػذه اطت1-4( بادی هطابك ػکل
 هطابك.دهًذه يحىه ی پیزوی طزػت روتىر اس طزػت هزخغ هیباػذ
 تغییز کزده و با کًتزلd ) با تغییز طزػت باد خزیاو هحىر6-4( ػکل
-اػمال ػذه بز روی ژيزاتىر دوباره به همذار هزخغ خىد (ؿفز) باس هی
q ) يیش به تزتیب تغییزات خزیاو هحىر3-4() و5-4(  در ػکلهای.گزدد
و گؼتاور الکتزوهغًاطیظی ژيزاتىر و ارتباط هظتمین بیى ایى دو هؼخؾ
.هیگزدد
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 يتیجهگیری-6
 بذوو هظته تىاو پائیى در يزمافشارAFPM  یک ژيزاتىر،در ایى هماله
 يتایح ػبیهطاسی اس خمله ولتاژ بی باری و، طزاحی گزدیذMaxwell
يحىهی تىسیغ چگالی ػار در فاؿله هىایی بیايگز ػملکزد هًاطب ژيزاتىر
، يتایح حاؿل اس ػبیهطاسی ژيزاتىر در حالت گذرا و اطتاتیکی.هیباػًذ
به هًظىر دطتیابی به پاراهتزهای السم بزای هذلظاسی دیًاهیکی ژيزاتىر
 ژيزاتىر هذل ػذه به یک تىربیى بادی طزػت.هىرد اطتفاده لزار گزفت
 به هًظىرFOC  هبتًی بز کًتزلMPPT هتغیز هتـل گزدیذ و الگىریتن
 بز روی آو پیادهطاسی،دطتیابی به حذاکثز تىاو تىربیى در هز طزػت بادی
 طزػت روتىر با تغییز طزػت باد تغییز يمىده و، طبك يتایح ارائه ػذه.ػذ
 ایى طیظتن. پیزوی هیيمایذTSR اس طزػت هزخغ تؼییى ػذه در کًتزل
 بذوو هظته (تلفات و گؼتاورAFPMS بادی به دلیل اطتفاده اس ژيزاتىر
ديذايه پاییى) و همچًیى دریافت حذاکثز تىاو تىربیى در طزػتهای
.هختلف باد دارای باسدهی هًاطبی هیباػذ
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طراحی کنترلی ناحیه گسترده به منظىر بهبىد میرایی

نىسانات بین ناحیهای در سیستم قدرت به روش یادگیری
تقىیتی

ػلی زغاهی يمؾبًذی،1سػًا کالهذوصیپىس  2و هسغى هىعىی

3

1

2

اعتادیاس گشوه ههًذعی بشق دايؾگاه کشدعتاو hesami@uok.ac.ir ،

دايؾگاه کشدعتاو  ،ؽشکت هذیشیت تىلیذ بشق بیغتىوraana.kolahdoozi@yahoo.com ،
3

ؽشکت هذیشیت تىلیذ بشق بیغتىوmohsen-mousavi@hotmail.com ،

چکیذه -دس ایى هقاله ،یک سوش کًتشل ياحیه گستشدهی هىضمًذ بش
پایهی دادههای ايذاصهگیشی ضذه اص سیستن قذست ،هبتًی بش الگىسیتن
یادگیشی تقىیتی ،به هًظىس بهبىد عملکشد هیشایی ،اسائه ضذه است .اها
باتىجه به پیچیذگی هسئلهی کًتشل دیًاهیک سیستن قذست ،کًتشلکًًذهی
 RLبه صهاو صیادی بشای سسیذو به هذف هطلىب اص طشیق کسب تجشبه با
هحیط يیاصهًذ است ،دسيتیجه صهاو هحاسباتی الصم بشای پیذا کشدو سیاست
بهیًه باال هیسود .بًابشایى دس ایى هقاله ،با استفاده اص الگىسیتن تجمع
رسات ،الگىسیتن  RLبهیًه ضذه است .هسألهی ايتخاب سیگًالهای
ايذاصهگیشی و هحل هًاسب کًتشلکًًذهها با استفاده اص هعیاس هًذسی
کًتشلپزیشی ،سؤیتپزیشی ايجام ضذه ،لیکى طشاحی کًتشلکًًذهی ياحیه
گستشدهی هىضمًذ بذوو يیاص به هذلساصی سیستن بىده و سشعت ژيشاتىسها
به عًىاو سیگًالهای حالت به کًتشلکًًذه ،داده ضذهايذ.کاسایی و عملکشد
کًتشلکًًذهی طشاحی ضذه بش سوی سیستن استايذاسد  61هاضیًهی 16
ضیًهی  IEEEضبیهساصی و بشسسی ضذه است .هطالعات ضبیهساصي
حىصهي صهاو يطاو هيدهذ که کًتشلکًًذهی پیطًهادی ،هیشایي يىسايات
بیى ياحیهاي سا به ضکل هإثش و هطلىبي بهبىد داده است.
کلمات کلیدی– الگىریتن یادگیری تقىیتی ،بهینه سازی تجمع ذرات،
سیستنهای کنترل ناحیه گسترده ،نىسانات بین ناحیهای

 -1همذهه
بهشهبشداسی اص عیغتنهای لذست اهشوصی بذلیل افضایؼ زدن
تبادالت تىاو دس فىافل صیاد ،با تىخه به هسذودیت تىعؼهی عیغتنهای
ايتمال به دلیل هالزظات التقادی و صیغت هسیغی ،يضدیک هشصهای
پایذاسی فىست گشفته و ازتمال ولىع يىعايات الکتشوهکايیکی فشکايظ
پاییى و کن هیشا سا هیاو يىازی هختلف باال هیسود] .[1افضایؼ اتقاالت و
تبادالت تىاو دس ؽبکه يیض ،باػث دیشتش هیشا ؽذو ایى يىع يىعايات ؽذه و
پایذاسي عیغتن لذست سا به خغش هیايذاصد.

هغتًذ ،اها بذلیل ػذم سؤیتپزیشی کافی هذهای بیى يازیهای ،همیؾه
تىايایی الصم سا بشای هیشاعاصی آيها يذاسيذ ].[2
اص عىی دیگش با پیؾشفت فًاوسی عیغتنهای ايذاصهگیشی و کًتشل
يازیهگغتشده و وازذهای ايذاصهگیشی فاصوسی (PMUها) ،1دادههای
دیًاهیک اص کل عیغتن با عشػت صیاد دس دعتشط بىده و سؤیتپزیشی
باالیی اص ؽبکهی لذست سا فشاهن هیعاصد].[5-3
ػلی سغن کاسهای بغیاسی که دس صهیًهی عشازی عیغتنهای کًتشل
يازیه گغتشده ،(WACS)2ايدام ؽذه اعت ،اغلب آوها اص سوػهای
کالعیک کًتشل خغی ،بشای عشازی کًتشلکًًذه اعتفاده يمىدهايذ]. [8-6
ایى سوػها هبتًی بش هذل خغی عیغتن زىل يمغهی کاس بىده و تًها دس
همغایگی آو هؼتبش هیباؽًذ .سوػهای کًتشل هىؽمًذ هايًذ هًغك
فاصی ،ؽبکههای ػقبی و يیض کًتشلکًًذههایی هبتًی بشسوػهای فشا
ابتکاسی هايًذ الگىسیتن ژيتیک ،يیض دس عشازی  PSSبه کاس سفتهايذ]-9
 .[11اعتفاده اص ایى سوػها دس هسیظ کًتشل يازیه گغتشده ،کاعتیهای
کًتشل کالعیک سا هیپىؽايذ .سوػ اسائه ؽذه دس ایى هماله ،هبتًی بش یکی
اص سوػهای یادگیشی هاؽیًی بهيام یادگیشی تمىیتی  (RL)3اعت که
تىعظ الگىسیتن تدمغ رسات بهیًه ؽذه و عیگًال کًتشلی گغغتهی
هًاعبی ،ػالوه بش عیگًال  PSSهسلی ،بشای ژيشاتىس ههیا هیعاصد.
سوػ  RLیکی اص سوػهای کاسبشدی دس هغائل غیشخغی اعت که
دس آو کًتشلکًًذه اص عشیك کًؼ و واکًؼ با عیغتن لذست ،یک سویهی
کًتشلی سا هیآهىصد .هغالؼات ايدام ؽذه بش سوی افضایؼ پایذاسی عیغتن
لذست با اعتفاده اص سوػ  RLهسذود اعت .دس ] [12الگىسیتن  RLبشای
کًتشل یک  TCSCبه کاس گشفته ؽذه اعت .دس ] [13اص آو دس تًظین بهشهی

سوػهای عًتی هیشایی يىعايات الکتشوهکايیکی هبتًی بش اعتفاده اص
PSSها هغتًذPSS .ها اگشچه سوػ هإثشی بشای هیشایی يىعايات هسلی
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ً
PSSها اعتفاده ؽذه اعت .دس ] [14که اخیشا گضاسػ ؽذه اعت  RLبشای
کًتشل يازیه گغتشدهی عیغتن دس خهت بهبىد پایذاسی گزسا و يىعايات
عیغتن با اعتفاده اص دادههای بالدسيگ به کاس سفته اعت .بمیه هغالؼات دس
ایى صهیًه هشبىط به کًتشل باس-فشکايظ و تىصیغ التقادی باس
هیباؽًذ]15و .[16اعتفاده اص آصهایؼهای عؼی و خغا با هسیظ تىعظ
کًتشل کًًذهی  ، RLبشای سعیذو به خىاب بهیًه ،صهاو یادگیشی سا افضایؼ
هیدهذ .اص عىی دیگش ،سوػهای هبتًی بش هىػ خمؼی هثل الگىسیتن
ژيتیک ) ،(GAیا بهیًهعاصی تدمغ رسات ) ،(PSOبه ػًىاو سوػهای
عشیغتشی دس زل هغائل بهیًهعاصی ؽًازته ؽذهايذ .بًابشایى با بکاسگیشی
ایى سوػها دس الگىسیتن  RLهیتىاو با عشػت هًاعبی به سویهی بهیًه
سعیذ .ایى هماله الگىسیتن  PSOسا بههًظىس کاهؼ صهاو یادگیشی
الگىسیتن  RLبشای هیشاعاصی يىعايات بیى يازیهای پیؾًهاد هیيمایذ.
تسلیل هىدال عیغتن به هًظىس تؼییى عیگًالهای ايذاصهگیشی دس
بخؼ  2و الگىسیتن پیؾًهادی بشای عشازی کًتشلکًًذه دس بخؼ  3اسائه و
تؾشیر ؽذه اعت .دس بخؼ  4عیغتن هىسد هغالؼه هؼشفی و يتایح
ؽبیهعاصی دس زىصهی صهاو آهذه اعت .بخؼ  5يیض به يتیدهگیشی
اختقاؿ یافته اعت.
 -2تسلیل هىدال عیغتن

ُ
هیباؽًذ ] . .[17و  .به تشتیب ايذاصه و يشم بشداسهای هشبىعه هغتًذ.
ُ
   k ,bi صاویهی هًذعی هابیى بشداس وسودی  iو -kاهیى بشداس ویژهی

چپ ُ اعت دس زالیکه 

و -kاهیى بشداس ویژهی ساعت اعت.
 -3الگىسیتن یادگیشی تمىیتی بهیًه
دس هغئلهی  RLیك ػاهل یادگیشيذه دس عي فؼل و ايفؼاالت هکشس با
هسیظ ،به یك عیاعت کًتشل بهیًه هيسعذ] .[18کاسآیي ایى فؼل و
ايفؼاالت با هسیظ ،بىعیلهی بیؾیًه(کمیًه) بىدو پاداػ (خشیمه) ػذدي
که اص هسیظ گشفته هيؽىد ،اسصیابي هيگشدد .هضیت افلي یادگیشي
تمىیتي يغبت به عایش سوػهاي یادگیشي ػذم يیاص به هیچگىيه اعالػات اص
هسیظ (بدض عیگًال تمىیتي) اعت .ػاهل و هسیظ دو ػًقش اعاعی دس
هغئلهی  RLهیباؽًذ .عیاعت لايىيی اعت که يسىهی ايتخاب کًؼها
دس زاالت هختلف سا بشای ػاهل تقمینگیشيذه هؼیى کشده و افلیتشیى
هدهىل هغئله یادگیشی تمىیتی اعت .عه عیگًال زالت ،کًؼ و پاداػ
(خشیمه) يیض عیگًالهای افلی هغئلهی  RLهیباؽًذ.
اص يظش سیاضی هیتىاو یک عیاعت سا به فىست یک يگاؽت دس يظش
ً
گشفت .هثال   : S  A  0,1یک عیاعت اعت .یؼًی بشای هش صوج
زالت -ػمل هايًذ   s,a که ػضى هدمىػهی  S  Aاعت ،ػذدی دس
باصهی   0,1اختقاؿ داده هیؽىد که با    s,a يمایؼ داده هیؽىد.

ايتخاب عیگًالهای ايذاصهگیشی هًاعب یکی اص هالزظات ههن دس
عشازی کًتشلکًًذهی يازیه گغتشده اعت .يىع عیگًال ايتخابی ،بغتگی به
يىع کًتشلکًًذهی اعتفاده ؽذه داسد .بشای PSSها ،عشػت سوتىس ،تىاو
اکتیى و فشکايظ پایايهی ژيشاتىس ،هؼمىلتشیى عیگًالهای وسودی هیباؽذ.
دس ایى کاس اص عیگًال عشػت ژيشاتىسها به ػًىاو وسودی کًتشلکًًذهی RL
اعتفاده ؽذه اعت .به هًظىس ايتخاب عیگًال عشػت هًاعب اص سوػ
هؼیاس هًذعی سؤیتپزیشی /کًتشلپزیشی اعتفاده ؽذه اعت که اولیى باس
تىعظ  Hamdanدس هشخغ ] [17هؼشفی گشدیذ .تسلیل هىدال عیغتن
فمظ به هًظىس ؽًاعایی اولیهی عیگًالهای ايذاصهگیشی هًاعب بهػًىاو
عیگًالهای زالت سوػ یادگیشی تمىیتی به کاس سفته اعت.

()1
()2

 k bi



  



 k bi
c jk
cj

k





Pr a  a s  s    s,a 
t
t

()3

همچًیى اسصؽی که هیتىاو بشای یک زالت -ػمل  ،  s,a دس يظش
گشفت ،ػباست اعت اص:
()4

هؼیاس هًذعی اص سوابظ صیش بشای ايتخاب زلمهی کًتشلی هًاعب
اعتفاده هیيمایذ:





  k ,cTjصاویهی هًذعی هیاو بشداس خشوخی j





Q  s,a   E r1   r2   2 r3  ... s0  s,a0  a





 E z1 s0  s,a0  a

که دس آو  rپاداػ به اصای ػملها و  ضشیب کاهؾی بىده و بذیى
خاعش اعت که به پاداػهای يضدیکتش اسصػ بیؾتشی داده ؽىد .ایى تابغ
بیاوگش اهیذ سیاضی پاداػ کلی اعت که ػاهل با ؽشوع اص زالت s0  s
و ػمل  a0  aو عپظ دس پیؼ گشفتى عیاعت  به دعت هیآوسد.

gmci ( k )  cos   k ,bi  

دس عیغتن هشتبه باالیی همچىو عیغتن لذست که تؼذاد زاالت
باالعت (تؼذاد اػضای هدمىػه  Sباالعت) ،اعتفاده اص الگىسیتن
یادگیشی تمىیتی به تًهایی يیاصهًذ تکشاسهای صیاد به هًظىس آهىصػ و
سعیذو به خظ هؾی بهیًه اعت .اعتفاده اص الگىسیتنهای تکاهلی بهػًىاو
سوػ هغتمین خغت وخىی خظ هؾی ،هیتىايذ تکشاسها سا به عىس لابل
تىخهی کاهؼ دهذ .لبال سوػهای تکاهلی همايًذ الگىسیتن ژيتیک و

gmoj ( k )  cos  k ,cTj

ُ
ُ
که دس آو -i ، biاهیى عتىو هاتشیظ ( Bهشبىط به -iاهیى وسودی) و
ُ
ُ
-j ، c jاهیى عغش هاتشیظ ( Cهشبىط به -jاهیى خشوخی) اعت B .و C
بتشتیب هاتشیظهای وسودی و خشوخی دس هؼادالت زالت عیغتن
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ؽذه و عپظ دس عىل فشآیًذ بهیًهعاصی ،عىسی به سوص سعايی هیؽىيذ که
تابغ هذف (تابغ خشیمهی الگىسیتن  )RLکه هغازت صیش هًسًی
يىعايات بیى يازیهای اعت ،کمیًه ؽىد .دسوالغ کًؼها دس هش اپیضود
عىسی ايتخاب هیؽىد که هدمىع خشیمه دس عىل صهاو یادگیشی کمیًه
گشدد .هیتىاو فشهىلبًذی کلی هغئلهی  RL-PSOسا چًیى بیاو يمىد.
ُ
اگش  Piبهتشیى خىاب هسلی بشای رسهی -iام باؽذ و  Gيیض بهتشیى
هىلؼیت کل رسات باؽذ خىاهین داؽت:

کلىيی هىسچگاو دس یادگیشی تمىیتی اعتفاده ؽذه اعت]19و .[20دس ایى
فىست ،اگش  Cهدمىػه خظ هؾیهای همکى باؽذ ،یؼًی يگاؽت اص
هدمىػه زالتهای  Sبه هدمىػهی کًؼهای  f(c) ،Aهتىعظ هدمىع
پاداػهایی خىاهذ بىد که به وعیلهی ایى خظ هؾی دس یک عشی
آصهایؾات هىيت کاسلى بذعت آهذه اعت f .تابغ بشاصيذگی هشبىط به
الگىسیتن تکاهلی اعت .به ػباست دیگش با به کاسگیشی الگىسیتن تکاهلی دس
یادگیشی تمىیتی ،الگىسیتن بهعىس هغتمین فضای خظ هؾیها سا بشای
سعیذو به بیؾیًهی پاداػ هىسد ايتظاس (یا کمیًهی خشیمه) ،خغتوخى
هیکًذ .ایى سوػ تًها اسصػ کل خظ هؾی سا هساعبه يمىده و تخمیًی اص
اسصػ دس هش خفت زالت -کًؼ يذاسد.

()7

یکی اص عشیغتشیى الگىسیتنهای تکاهلی ،الگىسیتن تدمغ رسات
اعت که دس آو چًذیى رسه به عىس همضهاو به خغت و خى دس فضای
خىابها هیپشداصيذ .دس ایى الگىسیتن ،بشای هش رسه ،دو همذاس وضؼیت و
عشػت تؼشیف ؽذه و با بشداسهای هکاو و عشػت ،هؾخـ هیؽىيذ.
ایى الگىسیتن ،با تؼذیل و افالذ هغیش زشکت تک تک رسات یک
هدمىػه ،هتًاعب با بهبىد تابغ هذف ،به خغتدىی خىاب بهیًه پشداخته
و ایى اهش دس فضای ُ nبؼذی هغئله تکشاس هیگشدد تا خىابهای خذیذ سا
خغتدى کًًذ .دس ایى الگىسیتن ،یک زافظه به رخیشهی بهتشیى هىلؼیت هش
رسه دس گزؽته و یک زافظه به رخیشهی بهتشیى هىلؼیت پیؼ آهذه دس هیاو
همهی رسات ،اختقاؿ هییابذ .با تدشبهی زافل اص ایى زافظهها،
رسات تقمین هیگیشيذ که دس هشزلهی بؼذی ،چگىيه زشکت کًًذ .بذیى
تشتیب يمغهی بهیًه عشاعشی پیذا هیؽىد .بش ایى اعاط ،يسىهی افالذ
عشػت رسه -iام سا هیتىاو به فىست سابغهی ( )5يىؽت:
()5
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که دس آو  sزالت فؼلی u ،عیگًال کًتشلی به دعت آهذه (کًؼها)،
 vikعشػت و  c1 ،wو  c2پاساهتشهای هشبىط به الگىسیتن  PSOهغتًذ.
بًابشایى الگىسیتن زل هغئله به فىست صیش خىاهذ بىد :به تؼذاد ،N
بشداس هکاو رسه با  mػًقش به فىست تقادفی دس باصه هداص همادیش ػًافش
تىلیذ کى m .بشابش تؼذاد خفتهای زالت-کًؼ تؼشیف ؽذه اعت.
 -1اص صهاو  t = 1تا  t = Tهشازل صیش سا تکشاس کى:
 -2به اصای هش یک اص  Nرسه تسىل عیغتن سا با تىخه به خظ هؾی
هتًاظش با بشداس هکاو آو رسه هؾاهذه کى .خشیمه خظ هؾی هش
رسه سا با عغر صیش يمىداس يىعايات خشوخی تؼییى ؽذه بشابش
لشاس بذه.
 -3بشداس هکاو رسه داسای کمتشیى خشیمه سا به ػًىاو  gbestرخیشه
کى .بشای هش رسه  iبهتشیى هکاو دیذه ؽذه ت سا به ػًىاو

k 1

vi

 pbestiرخیشه کى.

که دس آو  wپاساهتش ایًشعی اعت که تؼییى کًًذهی تمایل هش رسه دس
زشکت دس اهتذاد بشداس عشػت فؼلی خىد هیباؽذ c1 .و  c2به تشتیب
پاساهتش ادساکی و پاساهتش اختماػی بىده و بیايگش تمایل رسه دس زشکت به
ُ
عمت بهتشیى خىاب بهیًه لبلی خىد و خىاب بهیًه عشاعشی تا تکشاس -kام
هی باؽًذ r1 .و  r2يیض اػذاد تقادفی با تىصیغ یکًىاخت دس باصه [1و]0
هیباؽًذ .زال با هساعبه بشداس عشػت خذیذ بش اعاط سابغه فىق ،هکاو
خذیذ رسه iام دس تکشاس بؼذی به فىست صیش به دعت خىاهذ آهذ:

 -4بشای هش رسه  iبشداس عشػت بؼذی آو سا عبك سابغه صیش هساعبه
کى:
()8

) Vi ( t  1 )  wVi ( t )  C1R1( xi ( t )  pbesti
)  C2 R2 ( xi ( t )  gbesti

 -5هکاو بؼذی هش رسه  iسا به فىست صیش هساعبه کى:
()9

) x( t  1 )  x( t )  V( t  1

Sik 1  sik  vik 1

 -6اگش  t < Tبه هشزله  3بشو ،دس غیش ایى فىست بهتشیى بشداس

دس والغ الگىسیتن  ،PSOبشداس عشػت هش رسه سا با اعتفاده اص سابغه
( )5به سوص سعايی کشده و با اعتفاده اص سابغه ( ،)6همذاس عشػت خذیذ سا
به هىلؼیت خاسی رسه هیافضایذ تا هىلؼیت بؼذی آو هؾخـ ؽىد.
دس ایى هماله ،با کىايتیضه کشدو عشػت ژيشاتىسهای ايتخاب ؽذه،
زالتهای هغئلهی  RLبه دعت آهذه اعت .به اصای ایى زالتها ابتذا با
اعتفاده اص الگىسیتن  ،PSOهاتشیظهای ) Qi(s,uبه عىس تقادفی تىلیذ

یافته ؽذه ( )gbestسا به ػًىاو خىاب هغئله هؼشفی کى.

()6

سویکشد تشکیبی ( )RL+PSOسا هیتىاو هغابك ؽکل  1يؾاو داد.
عاختاس اعتفاده ؽذه دس ایى هماله بذیى فىست اعت که دس آو یک
کًتشلکًًذهی هشکضی با اعتفاده اص اعالػات خمغآوسی ؽذه اص کل
عیغتن ،عیگًال کًتشلی هًاعب سا عاخته و آو سا به ژيشاتىسهای تؼییى ؽذه
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هیفشعتذ .دس ایى عاختاس صیش الیهی PSSهای کالعیک دس عیغتن وخىد
داسيذ .بًابشایى عیغتن داسای دو عغر ػملکشد هیشایی اعت؛ عغر اول
بقىست غیشهتمشکض بىده و تىعظ PSSهای هسلی تأهیى هیگشدد ،عغر
دوم یک کًتشلکًًذهی هشکضی اعت که به هًظىس هیشایی هىدهای کن هیشا
به کمک PSSهای هسلی هیآیذ.

 -4عیغتن هىسد هغالؼه
عیغتن هىسد هغالؼه دس ایى هماله ،عیغتن اعتايذاسد  16هاؽیًه
 IEEEاعت که داسای  68ؽیى هیباؽذ .دیاگشام تک خغی عیغتن هزکىس
دس ؽکل  2آهذه اعت .دادههای عیغتن دس هشخغ ] [21دس دعتشط اعت.

حالت

عاهل

هحیط

کًص
پاداش (یا جشیمه)

هکاو رسه (خط هطی عاهل)

تحىلPSO

ضکل 1

سویکشد هىسد استفاده دس RL+PSO

ضکل  2سیستن آصهىو  16هاضیًه و  68ضیًه IEEE

دس هغئله هىسد بسث دس ایى هماله ،ػاهل ،کًؼها و زالتها بهتشتیب
کًتشلکًًذهی  ،WADCعیگًالهای کًتشلی و عیگًالهای هؾاهذه ؽذه
اص عیغتن (هسیظ) بىده و خشیمه يیض بشابش عغر صیش يمىداس يىعايات بیى
يازیهای یؼًی يمىداس اختالف عشػت دو ژيشاتىس دس دو يازیهی هختلف بش
زغب صهاو دسيظش گشفته ؽذه اعت .بشداس هکاو رسات که با اعتفاده اص
الگىسیتن  PSOدس هش تکشاس بهیًه هیگشديذ ،دس والغ آسایهی  Qبشای
الگىسیتن  RLهیباؽذ و دس الگىسیتن اسائه ؽذه ،اػضای آو يؾاوگش کًؼ
 ،aپظ اص زالت  sهیباؽذ .دس هش هشزله بایذ ػضىی اص  Qايتخاب ؽىد
که خشیمه کمیًه گشدد .پظ اص ايتخاب بشداس هکاو رسهی داسای کمتشیى
خشیمه ،با تىخه به زالت عیغتن (عیگًالهای هؾاهذه ؽذه) ،کًؼ
هتًاعب تىعظ کًتشلکًًذهی  RLاص سوی  Qبهیًه ؽذه ،ايتخاب و به
هاؽیى هىسد يظش فشعتاده هیؽىد.

هاؽیىهای  1الی  12داسای الیهی  PSSهغتًذ که به خىبی عشازی و
تًظین ؽذهايذ و هیشایی الصم سا بشای يىعايات هسلی فشاهن هیآوسيذ .ایى
عیغتن با وخىد داؽتى الیهی هسلی کًتشلکًًذه ،داسای  4هذ بیى يازیهای
کن هیشا اعت که دس خذول  1آوسده ؽذه اعت.
-4-1

با اعتفاده اص هؼیاس هًذعی ،عشػتهای صاویهای هاؽیىهای  5و  14و 15
بؼًىاو هًاعبتشیى وسودیها و هاؽیىهای  11و  14بهػًىاو بهتشیى هسل
اػمال عیگًال کًتشلی به دعت آهذه ؽًاخته ؽذ .بذیهی اعت با باالتش
سفتى تؼذاد اػضای هدمىػهی ( Sزاالت) صهاو یادگیشی کًتشلکًًذه
افضایؼ هییابذ و اص عشفی دیگش هغالؼات ؽبیهعاصی يؾاو داد که به هًظىس
زقىل يتیدهی هغلىب هیتىاو بدای باال بشدو تؼذاد زاالت ،به تؼذاد
ژيشاتىسهای کًتشلؽذه (تؼذاد کًؼها) افضود .دس ایى کاس ،اص دو عیگًال
عشػت  14و  15بهػًىاو عیگًال وسودی کًتشلکًًذه اعتفاده ؽذ و
ژيشاتىسهای  11 ،5و  14بشای هسل اػمال عیگًال کًتشلی ايتخاب ؽذيذ.

فشم کلی تابغ خشیمه به فىست صیش اعت که بیايگش عغر صیش يمىداس
اختالف دو عیگًال )  xi (tو )  x j (tهیباؽذ .ضشیب  kػذدی ثابت بىده
و بشای تغییش همیاط سعن يمىداس اعتفاده ؽذه و تأثیشی دس خىاب هغئله
يذاسد .فشك هیؽىد يىعايات دس باصه به هذت  Tايذاصهگیشی هیؽىد.
T

()10

xi ( t )  x j ( t ) dt



جذول 1هقادیش ویژهی سیستن حلقه بسته با PSSهای هحلی و بذوو
کًتشلکًًذهی WADC

f k

0

به عىس خاؿ بشای بهبىد هیشایی يىعايات بیى يازیهای اص تابغ هذف
صیش اعتفاده ؽذه اعت که دس آو )  xi (tو )  x j (tعیگًالهای عشػت
ُ
ُ
هاؽیى های -iام و -jام دس يظش گشفته ؽذهايذ.
()11

 i ( t )   j ( t ) dt

7

انتخاب حلقهی کنترلی

f  10

هغازت صیش يمىداس اختالف هش دو عیگًال هتدايظ و یا هدمىع
چًذیى ايتگشال اص ایى يىع سا يیض هیتىاو به ػًىاو تابغ هذف دس يظش گشفت.

۳۸۵

ضشیب هیشایی

فشکايظ

i

ؽماسه هذ

9%

0.39

0.2197  2.4337 j

1

1.03%

0.53

0.0346  3.3489 j

2

12.5%

0.68

0.5381  4.2703 j

3

3.32%

0.79

0.1649  4.9598 j
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طراحی کنترلکننده

-2-4

بشای بهبىد هیشایی يىعايات بیى يازیهای با اعتفاده اص کًتشل کًًذهی
يازیه گغتشده هبتًی بش  RLالصم اعت تابغ ) ،Q(s,uآهىصػ داده ؽىد .ایى
تابغ تؼییىکًًذهی عیگًال کًتشلی هًاعب  uبه اصای زالت  sعیغتن
اعت .با تىخه به پیىعته بىدو هتغیشهای زالت عیغتن هىسد بسث ،بایغتی
زاالت ،گغغته و هسذود ؽىيذ .به ایى هًظىس با دس يظش گشفتى لگاسیتن
پایهی  10عیگًالهای سؤیت ؽذه (عشػت هاؽیىهای  5و )15ؽؼ
زالت بشای هش هتغیش و دس کل  36زالت گغغته بشای عیغتن دس يظش
گشفته ؽذ .بهػًىاو هثال عیگًال عشػت هاؽیى  15و زاالت گغغتهی آو
دس ؽکل  3آهذه اعت.

ضکل  5تابع  Qسیگًال کًتشلی هًاسب بشای تحشیک هاضیى  5بشحسب حاالت
گسسته  36گايه

عًاسیىهای صیش،بشای يؾاو دادو ػملکشد سوػ اسائه ؽذه اخشا ؽذ.
در سناریىی اول یک اغتؾاػ پله به ايذاصهی یک وازذ دس وسودی

-4

x 10

1

هشخغ عیغتن تسشیک ژيشاتىس اول ایداد ؽذه اعت .هًسًی اختالف

0.5

15



0
-0.5

2.5

2

1.5

2.5

2

1.5

1

0

0.5

عشػت هاؽیىهای  14و  16و يیض هاؽیىهای  1و 16دس ؽکلهای  6و 7

-1

)time (sec

يؾاو اص بهبىد لابل تىخه ػملکشد هیشایی عیغتن داسد .ؽکل  8يیض پاعخ

6

1

0

0.5

15

2

] s[

4

عیغتن به اغتؾاػ پلهی واسد ؽذه به وسودی هشخغ عیغتن تسشیک

0

)time (sec

ژيشاتىس  12سا يؾاو هیدهذ و يؾايگش هماومپزیشی کًتشلکًًذه اعت.

ضکل  3سیگًال سشعت هاضیى  15و حاالت گسسته ضذه هشتبط با آو

به اصای هش یک اص هاؽیىهای  11 ،5و  14هاتشیظ  Qخذاگايهای دس
يظش گشفته ؽذ که تؼییىکًًذه عیگًال کًتشلی آو هاؽیى به اصای زاالت 36
گايه اعت و بشای یادگیشی همادیش هًاعب ایى هاتشیظها اص الگىسیتن PSO
اعتفاده ؽذ .بذیى فىست که عیغتن یادگیشيذه ،تابغ Qهای هختلفی سا
بشای کًتشل عیغتن اعتفاده کشده و با تىخه به هًسًی يىعايات بیى يازیهای
ایداد ؽذه همذاس خشیمهای هساعبه هیؽىد که هتًاعب با هغازت صیش
يمىداس هًسًی يىعايات دس يظش گشفته ؽذه اعت .الگىسیتن  PSOعی
تکشاسهای هتىالی و با تؼاهل با عیغتن تست کًتشل ،تابغ  Qسا بهسوصسعايی
کشده و عیغتن یادگیشی تمىیتی ؽکل هًاعب  Qسا یاد هیگیشد.

در سناریىی دوم خغای عه فاص سوی ؽیى  ،1دس خظ وافل هیاو
ؽیىهای 1و  ،2اػمال ؽذه و پظ اص  0/02ثايیه اص سوی ؽیى  1و پظ اص
 0/03ثايیه اص سوی ؽیى  2سفغ هیؽىد .دس ایى زالت به دلیل بضسگ بىدو
اغتؾاػ واسد ؽذه تؼذاد کًؼها به  16ػذد افضایؼ پیذا کشده ولی اص
عىیی دیگش تؼذاد زالتها به  6زالت که اختالف دو عیگًال سؤیت ؽذه
هیباؽذ ،کاهؼ پیذا کشده اعت.
-3
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ضکل  6اختالف سشعت هاضیىهای  14و  16به اصای اغتطاش پله سوی هاضیى 1
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Classic PSS
RLPSO Controller
5

Objective

4
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-1

0

25

20

15

10

5

-5
0
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Iteration

ضکل  4هًحًی همگشایی یادگیشی تابع )Q(s,u

ضکل  7اختالف سشعت هاضیىهای 1و  16به اصای اغتطاش پله سوی هاضیى 1

۳۸۶

w1-w16

5

5

0

7
6

1

w14-w16

Classic PSS
RLPSO Controller

هًسًی همگشایی یادگیشی تابغ ) Q(s,uبا اعتفاده اص الگىسیتن بهیًه
عاصی اصدزام رسات ( )PSOدس ؽکل  4آهذه اعت که يؾايگش یادگیشی
عیغتن دس خهت کاهؼ خشیمهی ياؽی اص داهًه يىعايات بیى يازیهای
اعت .با اعتفاده اص  50رسه بشای  ،PSOپظ اص  50تکشاس الگىسیتن به
خىاب يهایی سعیذه اعت .به ػًىاو يمىيه تابغ  Qعیگًال کًتشلی هًاعب
بشای تسشیک هاؽیى  5بشزغب زاالت گغغته  36گايه دس ؽکل  5يؾاو
داده ؽذه اعت.
x 10

x 10

2
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۳۸۷
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12  بشسسی هقاوهت کًتشل طشح ضذه با اعمال اغتطاش به هاضیى8 ضکل

 سا بشایPSO  خظ هؾی يتیده ؽذه اص یادگیشی تمىیتی با9 ؽکل
 پاعخ عیغتن دس هؼشك خغا که با سوػ.عًاسیىی دوم يؾاو هیدهذ
 هماوعىس. خىاهذ بىد10  کًتشل هیؽىد هغابك ؽکلRL WADC
 صهاو، کًتشلکًًذهی عشازی ؽذه به عىس هغلىبی،که هؾخـ اعت
 يیض تىاو11  ؽکل.يؾغت و هن فشاخهؼ عیغتن سا پاییى آوسده اعت
.خشوخی ژيشاتىس اول هیباؽذ که يضدیک هسل خغا اعت
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 دس بشابش خطای سه فاصPSO  خط هطی يتیجه ضذه اص یادگیشی تقىیتی با9 ضکل
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16  و1  و اختالف صاویهی ژيشاتىسهای16  و1  اختالف سشعت ژيشاتىسهای11 ضکل
دس بشابش خطای سه فاص
3
2.5

P (G 1)

 یک سوػ کًتشلی هبتًی بش ايذاصهگیشیهای يازیه وعیغ،دس ایى هماله
 بذیى. اسائه ؽذ،بشای بهبىد هیشایی يىعايات بیى يازیهای دس عیغتن لذست
هًظىس اص عیگًالهای ساهدوس که سؤیتپزیشی بیؾتشی اص هذهای بیى
 اعتفاده ؽذه و کًتشلکًًذهای با اعتفاده اص سوػ یادگیشی،يازیهای داسيذ
 عشازی،تمىیتی که با الگىسیتن تدمغ رسات به عیاعت بهیًه هیسعذ
 هاؽیًهی16  کاسآیی کًتشلکًًذهی پیؾًهادی سوی عیغتن آصهىو.گشدیذ
 اعتفاده اص ایى کًتشلکًًذه عغر. آصهىده ؽذIEEE  ؽیًهی اعتايذاسد68
 هسلی بهبىد لابل تىخهیPSS ػملکشد هیشایی عیغتن سا دس همایغه با
. يتایح ؽبیهعاصی دس زىصهی صهاو هإیذ ایى ادػاعت.هیدهذ
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طراحی کنترلر فازی بهینه با استفاده از الگوریتم PSO

برای کنترل فرآیند شارژ خودروهای الکتریکی متصل به
شبکه توزیع

3

میر هادی اطهری ،1گئورک قرهپتیان 2و حمیدرضا صادقیان

1دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیرh.athari@aut.ac.ir ،

 2دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیرgrptian@aut.ac.ir ،
 3دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیرhr.sadeghian@aut.ac.ir ،

چکیده -در این مطالعه به منظور کاهش تاثیر شارژ خودروهای
هایبر ید الکتر یکی ( )PHEV1بر روی شبکه توز یع  ACاقدام به
طراحی کنترلر فازی هوشمند بهینه با استفاده از الگوریتم  PSOبرای
کنترل فرآیند شارژ خودروها شده است .سیستم تحت مطالعه شامل
یک پارکینگ دارای کنترلر هوشمند شارژ ینگ ،پنل 75 kW
فتوولتائیک ،باس  DCتوز یع و شبکه  ACبرق است .برای تقاضای
توان  PHEVها و توان خروجی پنل فوتوولتائیک از مدل تصادفی
استفاده شده است .خودروهای برقی با توجه به میزان تقاضای توان
و در پنج اولو یت با نرخهای متفاوت شارژ ینگ دستهبندی شدهاند.
نرخ شارژ ینگ خودروهای برقی بر اساس توان خروجی پیشبینی
شده پنل فتوولتائیک ،تقاضای توان خودروها و قیمت انرژ ی در
شبکه توز یع توسط کنترلر انتخاب میشود .سیستم کنترلی بهینه
پیشنهادی قادر است تاثیر خودروهای برقی بر شبکه برق را در مقایسه
با حالت غیر بهینه به شدت کاهش داده و همچنین هز ینه شارژینگ
خودروها را کم کند .ساختار سیستم و الگور یتم شارژ هوشمند
خودروهای برقی به صورت کامل ارائه گردیده است .بعالوه،
مقایسهای به منظور بررسی تاثیر پروسه شارژ خودروها بر روی شبکه
در حالت بدون کنترلر و با کنترلر بهینه و غیر بهینه انجام گرفته
است.

مصرف انرژیهای فسیلی ،جلوگیری از گسترش گازهای گلخانهای و
افزایش نفوذ منابع انرژی پایدار همانند انرژی خورشیدی و بادی به زندگی
روزانه ما اشاره کرد [ .]3[– ]1در ایاالت متحده به عنوان پیشتاز صنعت
خودروهای الکتریکی ،بیشتر این خودروها بیش از  %59روز پارک بوده و
عموما برنامه روزانه مشخصی را دنبال میکنند [ .]4لذا استفاده از
PHEVها به عنوان منابع ذخیره انرژی متحرک امری دور از ذهن به نظر
نمیآید .بسیاری از PHEVهای امروزی به دلیل پیشرفتهای روزافزون
در صنعت باتری میتوانند با یکبار شارژ تا  111مایل حرکت کنند.
پیشبینی میشود که در آیندهای نزدیکPHEV ،ها در جادهها به وفور
مورد استفاده قرار گیرند [.]9
با این حال ،بدون در نظر گرفتن تکنیکهای هوشمند و بهنیه شارژ،
PHEVها تاثر بسزایی بر روی شبکه برق خواهند داشت .توزیع غیر بهینه
تولید ،تغییرات بزرگ در ولتاژ ،کاهش بهرهوری فنی و اقتصادی سیستم و
نهایتا افزایش احتمال خاموشی شبکه در اثر اضافه بار از آثار شارژینگ
تصادفی و ناهماهنگ خودروهای الکتریکی است .برای افزایش استفاده از
منابع انرژی تجدیدپذیر و کاهش تاثیرات سوء شارژینگ خودروهای برقی
میبایست الگوریتم شارژینگ هوشمند و کنترلر بهینه طراحی شود.
بعالوه ،بایستی مدلهای پیشبینی دقیق توان خروجی پنل فتوولتائیک و
توان درخواستی PHEVها طراحی شود .همچنین ،باید امکان مشارکت
PHEVها در سرو یسهای تزریق توان از خودرو به شبکه ( )V2G2و
خودرو به خودرو ( )V2V3در طول فرآیند شارژینگ فراهم شود و برای
این منظور نیاز به کانورترهای دو سو یه تمام کنترل شده AC-DC/DC-
 ACو  DC-DCداریم.

کلمات کلیدی– خودروهای هایبر ید الکتر یکی ،کنترلر فازی،
بهینهسازی ،الگور یتم بهینهسازی  ، PSOالگور یتم شارژینگ
خودروهای الکتر یکی
 -1مقدمه
در حال حاضر خودروهای هایبرید الکتریکی ( )PHEVبه خاطر
راحتی ،روانی و آلودگی صوتی و زیستمحیطی کم در کانون توجه قرار
دارند .از مزایای دیگر خودروهای الکتریکی میتوان به پتانسیل کاهش

Vehicle-to-Grid 2
Plug-in Hybrid Electric Vehicle 1

© ،۱۳۹۴اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

Vehicle-to-Vehicle 3

۳۸۸

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴
حداقل  %81باشد .به منظور محافظت از باتری SOC ،باتری در PHEV

در مطالعات [ ]6و [ ،]7به منظور کنترل فرآیند شارژینگ خودروهای
الکتریکی متصل به شبکه توزیع ،اقدام به طراحی یک کنترلر فازی شده
است که بر اساس سطوح اولویت شارژینگ با در نظر گرفتن وضعیت
باتری و شبکه (سرویس  ،)V2Gنرخ شارژ هر  PHEVرا معین میکند.
با این حال ،در این مطالعات توابع عضویت کنترلر فازی غیر بهینه بوده و
از مقادیر از پیش تعیین شده برای آنها استفاده شده است .رفتار هر کنترلر
فازی به شدت تحت تاثیر توابع عضویت آن است و از آنجایی که طراحی
این توابع عموما به روش تجربی انجام میگیرد ،لذا بهرهگیری از یک
الگوریتم بهینهسازی برای تعیین مقادیر بهینه توابع عضویت ضروری به
نظر میرسد.برای برنامهریزی استفاده از منابع ذخیره انرژی PHEVها
روش هوشمند ارائه شده است.

ها نباید از حد معینی پایینتر رود.

با توجه به معادالت غیر خطی و پیچیده یک کنترلر فازی ،امروزه
استفاده از الگوریتمهای بهینهسازی تکاملی برای تعیین توابع عضویت
بهینه کنترلر فازی در کانون توجه قرار گرفته است [ ]8و [ .]5در مطالعه
[ ،]8نویسندگان با استفاده از الگوریتم  PSOاقدام به تعیین توابع
عضویت بهینه یک کنترلر فازی کردهاند که جریان توان یک سیستم انرژی
تجدیدپذیر منفصل از شبکه را مدیریت میکند .استفاده از الگوریتم PSO
بار دیگر در تعیین توابع عضویت کنترلر فازی در مقاله [ ]5مورد استفاده
قرار گرفته و نتایج نشاندهنده بهبود بسزایی در عملکرد سیستم هستند.

شکل :1شماتیک پارکینگ شارژ خودروی الکتریکی تحت مطالعه

در نتیجه ،پارکینگ در نقش یک میکروگرید  DCایفای نقش میکند
که توانایی جذب یا تزریق توان به شبکه را دارد .مقدار توان جاری شده بین
دو سمت  ACو  DCبا توجه به تصمیم الگوریتم مدیریت انرژی طراحی
شده تعیین میشود.

در این مطالعه ابتدا مدل ارائه شده در [ ]6برای پارکینگ شارژ
خودروهای الکتریکی پیادهسازی شده است .سپس به منظور کاهش هزینه
تامین انرژی خودروها و همچنین حداقل سازی تاثیر شارژ خودروها بر
روی شبکه توزیع ،با استفاده از الگوریتم بهینهسازی  ،PSOکنترلر فازی
معرفی شده ،بهینه شده است.

جدول :1

مشخصات خودروهای الکتریکی در اندازههای مختلف

مدل PHEV

ظرفیت باتری

مصرف انرژی به ازای هر

()k Wh

مایل ()k Wh/mile

21-11

122

31-21

123

21

41-31

1249

11

91-41

126

درصد

3229 Compact sedan
3729 Full-size sedan

-2سیستم مورد مطالعه
شکل  1پارکینگ شارژ خودروهای الکتریکی را به صورت شماتیکی
نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشودPHEV ،ها با رابط دوسویه
 DC/DCخود به همراه یک پانل خورشیدی ،به باس  DCپارکینگ متصل
میشوند .همچنین از طریق یک مبدل دو سویه  AC/DCارتباط بین باس
و شبکه توزیع برقرار شده است .در این مطالعه از مدل ارائه شده در مراجع
[ ]6و [ ]7برای  PVاستفاده شده است.

Mid-size SUV
or pickup
Full-size SUV
or pickup

به منظور کاهش تاثیرات منفی شارژ PHEVها بر روی شبکه توزیع و
در عین حال اجازه مشارکت PHEVها در سرو یسهای  V2Vو ،V2G
پارکینگ مورد مطالعه باید مجهز به یک الگوریتم شارژینگ شود تا نرخ
شارژ PHEVها را بر اساس قیمت انرژی در شبکه ) 𝑒𝑐𝑖𝑟𝑝𝐸( و
تخمینهای متفاوت جریان توان ( 𝑑𝑖𝑟𝑔𝑃) تعیین کند .از آنجایی که فرض
میشود قیمت ساعتی انرژی معلوم است ،مهمترین مساله تخمین 𝑑𝑖𝑟𝑔𝑃
است که توسط رابطه زیر بیان میشود.

در هر روز تعداد معینی خودرو در طول ساعات کاری پارکینگ در
جایگاههای مربوطه پارک میکنند .این خودروها ،دارای اندازه ،ظرفیت
باتری و مصرف انرژی متفاوت هستند .جزئیات بیشتر در جدول  1نشان
داده شده است .هر موقع که یک  PHEVدر پارکینگ توقف میکند،
صاحب آن زمان خروج را تنظم کرده و سیستم اقدام به ضبط این زمان
میکند .معموال انتظار میرود که در زمان خروج خودرو  SOCباتری آن

()1

𝑔𝑛𝑖𝑚𝑚𝑜𝑐𝑝𝑢̂𝑃 𝑃𝑔𝑟𝑖𝑑 = 𝑃𝑃𝑉 − 𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 −

که در رابطه فوق 𝑃𝑃𝑉 ،توان تخمینی  PVبرای بازی زمانی  Tبعدی،
𝑙𝑎𝑡𝑜𝑡𝑃 توان مورد نیاز PHEVهای موجود در پارکینگ و 𝑔𝑛𝑖𝑚𝑚𝑜𝑐𝑝𝑢̂𝑃
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که در روابط فوق 𝑀𝑑 ،مسافت مسافرت روزانه راننده 𝐴𝑡 ،زمان رسیدن
 PHEVبه پارکینگ 𝐷𝑡 ،زمان خروج  PHEVاز پارکینگ 𝐷𝑡 ،مصرف
انرژی  PHEVبا ازای هر مایل و 𝑐𝐵 ظرفیت باتری  PHEVاست.

توان تخمین زده شده برای PHEVهایی است که در بازی زمانی  Tبعدی
به پارکینگ متصل خواهند شد .علت جداسازی 𝑔𝑛𝑖𝑚𝑚𝑜𝑐𝑝𝑢̂𝑃 و 𝑙𝑎𝑡𝑜𝑡𝑃
وجود عدم قطعیت در 𝑔𝑛𝑖𝑚𝑚𝑜𝑐𝑝𝑢̂𝑃 است که با این کار اقدام به تخمین
توان درخواستی PHEVهای ورودی در بازه بعدی میکنیم.

در این مطالعه پارکینگ مورد بررسی در یک شرکت واقع شده است
که زمان کاری آن از  5صبح تا  6عصر است .بر اساس تئوری حد میانی
(شرایطی که در آن میانگین تعداد زیادی متغیر تصادفی مستقل با میانگین
و واریانس محدود ،تقریبا دارای توزیع نرمال خواهد بود [ )]11توزیع
مدت زمان توقف خودروها بدست میآید (جدول .)2

برای کنترل توان در بازه زمانی  Tبعدی ،باید نرخ شارژینگ
PHEVهای مختلف بر اساس 𝑒𝑐𝑖𝑟𝑝𝐸 و 𝑑𝑖𝑟𝑔𝑃 تنظیم شود .غیر خطی
بودن سیستم ،کنترلر فازی را به انتخاب مناسبی برای تحقق این هدف بدل
میکند.
از آنجایی که در هر لحظه امکان دارد PHEVهای مختلف از لحاظ
 SOCباتری و زمان خروج ،در پارکینگ وجود داشته باشد ،لذا بایستی
برای شارژینگ آنها سطوح اولویت تعیین شود.

جدول :2

خروج خودرو از پارکینگ

-3مدلسازی آماری برای تخمین دادههای تصادفی
-1-3

مدل پیشبینی توان خروجی PV

به منظور طراحی یک مدل دقیق برای پارکینگ خودروهای الکتریکی،
نیاز به تخمین تابع چگالی احتمال ( )PDFتوان مورد نیاز PHEVها
( 𝑉𝐸𝐻𝑃̂𝑃) در لحظه اتصال به پارکینگ وجود دارد .این متغیر بسته به مدل
 ،PHEVمدت زمان پارک و مسافت مسافرت روزانه تغییر میکند.

2

) 𝑚𝜇 (𝑙𝑛𝑥 −
}
2𝜎𝑚 2

𝑒𝑥𝑝 {−

1
𝜋𝑥𝜎𝑚 √2

= ) 𝑚𝜎 𝑓𝑥 (𝑥, 𝜇𝑚 ,

مسافت روزانه مسافرت ،مصرف توان هر کالس  PHEVو با استفاده از
تولباکس آمار در  MATLABو شبیهسازی مونت کارلو با  31111نمونه،
 PDFتوان ثابت مورد نیاز توسط هر  PHEVدر زمان اتصال به پارکینگ
(  ،)̂PPHEVبه عنوان توزیع معکوس گاوسی با  μp =12973و
 λp =32692بدست آمد .تابع چگالی احتمال  P̂PHEVدر رابطه  9داده
شده است.
()9

𝑝𝜆
𝑝𝜆
𝑒𝑥𝑝 {−
} (𝑥 − 𝜇𝑝 )2
2𝜋𝑥 3
𝑥 2𝜇𝑝 2

√ = ) 𝑝𝜆 𝑓𝑥 (𝑥, 𝜇𝑝 ,

در نهایت بعد از بدست آوردن تابع چگالی احتمال 𝑉𝐸𝐻𝑃̂𝑃 ،مقدار
توان مورد نیاز PHEVهایی که در بازه  Tبعدی وارد پارکینگ خواهند شد
با استفاده از رابطه زیر قابل پیشبینی است.

= 𝑉𝐸𝐻𝑃̂𝑃

𝑇𝑡+

()6

اگر انرژی مصرفی کل بیش از  %71ظرفیت باتری باشد:
()3

](𝜎𝑇 )2 [ℎ

129

122

129

122

در نهایت با استفاده از  PDFمدت زمان روزانه پارک خودروPDF ،

اگر انرژی مصرفی کل کمتر از  %71ظرفیت باتری باشد:

𝑐𝐵 × 70%
𝑡𝐴 𝐷𝑡 −

]𝜇 𝑇 [ℎ

19

18

11

5

()4

با در نظر گرفتن مالحظات فنی بهرهبرداری از باتریها ،حد پایین
 SOCبرابر  %11و حد باالی آن بسته به نیاز صاحب خودرو تعیین
میشود .در این مطالعه حد باالی  SOCمقدار  %81اتخاذ شده است .در
نتیجه حداکثر مقدار انرژی الکتریکی یک  PHEVکه قبل از شارژ مجدد
آن میتواند استفاده شود  %71ظرفیت باتری آن است .بنابراین ،اگر
مصرف انرژی برای یک  PHEVمعین قبل از شارژ کمتر از  %71ظرفیت
باتریاش باشد ،انرژی مورد نیازش برای شارژینگ در دفعه بعدی برابر
است با  . 𝑀 × 𝐸𝑚 :در نتیجه:

()2

پارامتر

روز تعطیل

روز کاری

روز تعطیل

روز کاری

همچنین بر اساس دادههای آماری مربوط به الگوی رانندگی ،اقدام به
تخمین تابع چگالی احتمال مسافت رانندگی ( 𝑑𝑀) شده است که به
صورت یک توزیع نرمال لگاریتمی با  𝜇𝑚 =3237و  𝜎𝑚 =129بدست
آمده است .تابع توزیع 𝑑𝑀 در رابطه زیر نشان داده شده است.

مدل پیشبینی توان درخواستی PHEVها

𝑚𝐸 × 𝑑𝑀
𝑡𝐴 𝐷𝑡 −

ورود خودرو به پارکینگ

با استفاده از توزیع زمانهای ورود و خروج خودروها ،مدت زمان
توقف خودروها به صورت یک توزیع نرمال با  𝜇𝑑 =125و 𝜎𝑑 =1252
بدست میآید.

به منظور مدیریت انرژی در پارکینگ به شیوهی آنی باید توان در
دسترس  PVپیشبینی شده و مدنظر قرار گیرد .در این مطالعه از دادههای
جمعآوری شده برای بازه  19ساله در یک سیستم  PVنمونه در ایالت
تگزاس برای پیشبینی توان خروجی  PVاستفاده شده و مدل مورد استفاده
از مقاله [ ]11برگرفته شده است.
-2-3

پارامترهای توزیع زمان ورود و خروج PHEVها از پارکینگ

𝑔𝑣𝑎_𝑉𝐸𝐻𝑃̂𝑃 × 𝑃𝑁 × 𝑡𝑑) 𝑡𝐴𝜎 𝑃̂𝑢𝑝𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑛𝑔 = ∫ 𝑓𝐴𝑡 (𝑥, 𝜇𝐴𝑡 ,
𝑡

که در رابطه فوق 𝑁𝑃 ،تعداد  PHEVهایی است که امروز در پارکینگ
پارک خواهند کرد 𝑓𝐴𝑡 (𝑥, 𝜇𝐴𝑡 , 𝜎𝐴𝑡 ) ،تابع چگالی احتمال زمان رسیدن

= 𝑉𝐸𝐻𝑃̂𝑃
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و 𝑔𝑣𝑎_𝑉𝐸𝐻𝑃̂𝑃 متوسط توان ثابتی است که همه  PHEVها در زمان اتصال
خود به پارکینگ نیاز خواهند داشت .این مقدار با متوسط گیری از PDF
𝑔𝑣𝑎_𝑉𝐸𝐻𝑃̂𝑃 قابل محاسبه است.

PHEVها در سطوح اولویت مختلف است ،مورد استفاده قرار میگیرند.
روش فازیزدایی انتخاب شده برای کنترلر ،روش ( centroidمرکز
وزنی) ،است .قوانین فازی مورد استفاده در جدول  3داده شده است.

-4کنترلر فازی

توابع عضویت کنترلر فازی برای متغیرهای ورودی و خروجی در
شکل  3نمایش داده شده است .توابع عضویت بهینه حاصل از الگوریتم
 PSOبر روی توابع غیر بهینه رسم شده است.

در این قسمت ابتدا یک کنترلر فازی برای کنترل فرآیند شارژینگ
خودروهای الکتریکی با استفاده از دادههای مربوط به قیمت انرژی و توان
مورد نیاز پیشبینی شده برای PHEVها بر اساس توابع عضویت غیر بهینه
معرفی شده در [ ]6طراحی میشود و سپس در بخش بعدی با استفاده از
الگوریتم  PSOاقدام به بهینهسازی این توابع عضویت میشود.

جدول :3

𝑒𝑐𝑖𝑟𝑝𝐸

سطح اولویت هر  PHEVبر اساس توان درخواستی آن و با فرض آن
که خودرو از مقدار اولیه  SOCتا مقدار ماکزیمم آن در زمان رسیدن به
پارکینگ با گامهای یکسان شروع به شارژ خواهد کرد ،تعیین میشود.
()7

)𝐶𝑂𝑆 𝐵𝐶 × (𝑆𝑂𝐶𝑈 −
𝑡 𝐷𝑡 −

قوانین فازی ممدانی

= 𝑖𝑃𝑃𝐻𝐸𝑉,

Positive
big

positive

Positive
medium

Positive
small

Negative

PB
PB
PB
P
P

PB
PB
P
P
P

PB
P
P
Z
Z

P
P
Z
N
N

Z
Z
N
N
NB

𝑑𝑖𝑟𝑔𝑃
Very Ch.
Cheap
Normal
Exp.
Very exp.

که 𝑖 𝑃𝑃𝐻𝐸𝑉,توان درخواستی توسط i PHEVام است .و در نهایت ،توان
درخواستی توسط تمامی  PHEVها برابر است با
𝑁

()8

𝑖𝑃𝑃𝐻𝐸𝑉 = ∑ 𝑃𝑃𝐻𝐸𝑉,
𝑖=1

فلوچارت الگوریتم شارژینگ با در نظر گرفتن فرآیند بهینهسازی در
شکل  2نشان داده شده است.

شکل :3توابع عضویت متغیرهای ورودی و خروجی کنترلر فازی طراحی شده

با استفاده از معیار شارژینگ 𝑝𝛿 که از  -1تا  1تغییر میکند ،نرخ
شارژینگ برای  PHEVهی موجود در سطوح اولویت مختلف تعیین
خواهد شد.

شکل :2فلوچارت کنترلر فازی بهینه برای کنترل فرآیند شارژ ینگ PHEV

-5طبقهبندی PHEVها در پنج سطح اولویت

قیمت انرژی در بازه زمانی بعدی ( 𝑒𝑐𝑖𝑟𝑝𝐸) و جریان توان پیشبینی
شده برای بازه زمانی بعدی ( 𝑑𝑖𝑟𝑔𝑃) به عنوان ورودیهای کنترلر فازی از
نوع ممدانی برای تعیین معیار شارژینگ 𝑝𝛿 که تعیین کننده نرخ شارژینگ

PHEVها بر اساس مقدار  SOCباتری آنها در زمان ورود به
پارکینگ و نیز زمان خروج تعیین شده توسط کاربر در سطوح متفاوتی از
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نظر اولویت شارژینگ طبقهبندی میشوند .توجه داشته باشید که با شرکت
هر کدام از PHEVها در سرویسهای  V2Vو  V2Gسطوح اولویت
آنها بر اساس  SOCبه مرور تغییر پیدا میکند 9 .سطح اولویت در نظر
گرفته شده برای PHEVها در این مطالعه در جدول زیر آمده است.
جدول :4

تجربه کل گروه 𝑡𝑠𝑒𝑏𝑔 و بهترین تجربه خودشان 𝑡𝑠𝑒𝑏𝑝 بروز رسانی
میکنند .همانطور که شکل  3نشان میدهد 3 ،تابع عضویت در این
مطالعه در نظر گرفته شده است .از آنجایی که بازه دادهها برای هر کدام از
متغیرها مشخص است ،لذا نقاط ابتدایی و انتهایی در هر تابع عضویت
ثابت فرض میشود .با اندکی دقت مشخص میشود که تعداد متغیرهای
مساله (نقاط تعریف هر تابع عضویت)  39عدد است.

نرخ شارژ ینگ برای سطوح مختلف

سطح

توان درخواستی

حداقل نرخ

حداکثر نرخ

اولویت

()kW

شارژ ینگ ()kW

شارژ ینگ ()kW

سطح 1

p≥ 51

51

51

سطح 2

51 ≤p≤51

6

51

سطح 3

1 ≤p≤51

1

8

سطح 4

1 ≤p≤1

-1

1

سطح 5

p< 1

-8

1

سطوح اولویت شارژینگ PHEVها فقط به توان درخواستی آنها
بستگی داردPHEV .های موجود در سطوح  2 ،1و  3فقط میتوانند شارژ
شوندPHEV .های موجود در سطوح  4و  9میتوانند برای تحقق
سرویسهای  V2Gو  V2Vهم شارژ و هم دشارژ شوند .با استفاده از
معیار شارژینگ 𝑝𝛿 ،نرخ شارژینگ برای  PHEVهای موجود در سطوح
 9-1توسط روابط زیر تعیین میشود.
()5

𝑃𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑔_𝑟𝑎𝑡𝑒 = 12

()11

𝑝𝛿 × 𝑃𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑔_𝑟𝑎𝑡𝑒 = 9 + 3

()11

𝑝𝛿 × 𝑃𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑔_𝑟𝑎𝑡𝑒 = 4 + 4

()12

𝑝𝛿 × 𝑃𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑔_𝑟𝑎𝑡𝑒 = 0 + 5

()13

𝑝𝛿 × 𝑃𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑔_𝑟𝑎𝑡𝑒 = −3 + 5

-7نتایج و تجزیه و تحلیل آنها
پارکینگ  DC 318Vهایبرید مجهز به پنل فتوولتائیک  79kWو
 391جایگاه پارک است که هر روز حدود  311خودرو از ساعت  5صبح
الی  6عصر در این پارکینگ پارک میکنند .حدود  %61از 311خودروی
مذکور  PHEVهستند ( .)PHEV 181پارکینگ هر  6دقیقه اطالعات
خود را آپدیت کرده و با تولید معیار شارژینگ جدید 𝑝𝛿 اقدام به تنظیم نرخ
شارژ  PHEVهای پارک شده میکند .فرض میشود که تمامی PHEV
ها فقط در این پارکینگ شارژ میشوند و همچنین  SOCآنها در زمان
خروج از پارکینگ باید باالی  %81باشد SOC .باتری PHEVها نباید از
 %11پایینتر رود .شبیهسازی پارکینگ هوشمند شارژ خودروهای
الکتریکی در سه حالت با شرایط کامال یکسان مورد بررسی قرار گرفت؛
ابتدا در حالت بدون استفاده از کنترلر و نرخ شارژینگ ثابت  11kWبرای
PHEVهای ورودی به پارکینگ ،سپس برای کنترل فازی غیر بهینه مورد
استفاده در [ ]6و در نهایت با استفاده از کنترلر فازی بهینه شده.
نتایج حاصل از شبیهسازی در حالت بدون کنترلر در شکل  4نشان
داده شده است .همانطور که مشاهده میشود پیک توان دریافتی در حدود
ساعت  5بوده و حدود  711kWاست و جریان توان باالی  311kWاز
ساعت  7:31صبح تا ساعت  11:21ادامه مییابد (بیش از  329ساعت).
پس از ساعت  1:31بعد از ظهر شارژینگ تمامی PHEVها به اتمام
رسیده و هیچ توانی از شبکه جذب نمیشود در حالی که در این ساعات
هنوز  PVتوان خروجی دارد و این انرژی مازاد به ناچار باید در ساعت با
شود.
تزریق
شبکه
به
برق
پایین
قیمت

-6بهینهسازی کنترلر
تابع هدفی که در فرآیند بهینهسازی در صدد مینیممسازی آن بودیم،
کل هزینه تامین انرژی مورد نیاز برای شارژینگ خودروهای الکتریکی
است که توسط رابطه زیر بیان میشود.
()13

𝑖 𝑒𝑐𝑖𝑟𝑝𝐸 𝑓(𝑥) = ∑ 𝑃𝑔𝑟𝑖𝑑 .
𝑖

𝑖

که شمارنده  iمربوط به بازه شبیهسازی است که در این مطالعه بازه
یکروزه بوده و با گامهای  6دقیقهای نمونهبرداری شده است.
-1-6

الگوریتم بهینهسازی PSO

الگوریتم  PSOیک الگوریتم تکاملی بر پایه جمعیتی از
جوابهاست که از رفتار گروه پرندگان یا ماهیها برای یافتن غذا الهام
گرفته شده است [ .]8مشاهدات نشان میدهد که پرندگان از اطالعات
کل گروه برای یافتن جهت پرواز بهره میبرند .از اینرو در هر پرواز
(تکرار) ،پرندگان به عنوان ذرات ،سرعت و مکان خود را بر اساس بهترین

شکل :4جر یان توان در یافتی پارکینگ از شبکه در حالت بدون کنترلر فازی
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ولتاژ شدید و در حدود  123 P.U.هستیم .استفاده از کنترلر باعث بهبود
وضعیت شده است ولی با این حال در حالت کنترلر غیر بهینه ساعاتی
وجود دارد که افت ولتاژ از حد مجاز ( )1259P.U.تجاوز میکند .ولی
این مساله در کنترلر بهینه بسیار ناچیز است.

همانطور که در شکل  9نشان داده شده است بهینهسازی انجام گرفته
روی کنترلر فازی سبب پیکسایی توان دریافتی از شبکه توزیع شده است
که این به نوبهی خود منجر به کاهش هزینه تامین انرژی خودروهای
الکتریکی میشود .در حالت غیر بهینه جریان توان باالی  279kWدر
حدود  4ساعت وجود دارد و شاهد پیک توان  391kWهستیم در حالی
که حداکثر توان دریافتی در حالت بهینه  261kWبوده و منحنی به نسبت
تختتری داریم .همچنین زمانی که توان خروجی  PVاز یک مقدار معین
بیشتر است جریان توان از شبکه  ACبه پارکینگ هوشمند کاهش مییابد
زیرا تعداد بیشتری  PHEVبا استفاده از انرژی تولیدی  PVشارژ
میشوند.

شکل :7مقایسه ولتاژ روی باس  ACدر ارتباط با فرآیند شارژ ینگ PHEVها

-8نتیجهگیری
در این مطالعه با هدف کاهش هزینه تامین انرژی الزم برای شارژینگ
خودروهای الکتریکی و کاهش تاثیر آنها بر شبکه توزیع اقدام به طراحی
و بهینهسازی کنترلر فازی برای کنترل فرآیند شارژینگ خودروها شده
است .نتایج حاصل از بهینهسازی کنترلر نشاندهنده عملکرد مطلوبتر و
هزینه کمتر برای سیستم بوده و همچنین افت ولتاژ کمتری را روی باس
 ACشبکه توزیع به دنبال دارد.

شکل :5مقایسه جر یان توان در یافتی پارکینگ از شبکه برای کنترلر بهینه و غیربیهنه

شکل  SOC ،6خودروها را در زمان خروج از پارکینگ نشان
میدهد .به راحتی دیده میشود که PHEV SOCها در زمان خروج از
پارکینگ باالی  %81است که به معنی تامین نیاز شارژینگ
خودروهاست .بهینهسازی سبب کاهش میانگین  SOCدر زمان ترک
پارکینگ از  %88به  %83شده است که به معنی عدم اضافه شارژ
باتریهاست.
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پروفیل ولتاژ روی باس  ACشبکه متصل به پارکینگ در شکل  7نشان
داده شده است .مشاهده میشود که در حالت بدون کنترل شاهد افت
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چکیده -برقگیرها از عناصر مهم حفاظتی در سیستمهای قدرت
میباشند که حفاظت اولیه برای تجهیزات در یک شبکه قدرت را در
مقابل اضافه ولتاژهایی که ممکن است به علت صاعقه ،خطای
سیستم و یا عملیات کلید زنی رخ دهد ،انجام میدهند .کاربرد
گسترده برقگیرهای اکسید فلزی و اهمیت رفتار دینامیکی این تجهیز
در تعیین محل مناسب برقگیر و هماهنگی عایقی ،لزوم استفاده از
مدلی دقیق برای شبیهسازی این رفتار دینامیکی ( وابسته به فرکانس)
را معین میکند .در این مقاله پارامترهای مداری مدلهای دینامیکی
برقگیر اکسید فلزی مطابق الگوریتم Downhill simplex
 methodبهبودیافته است .سپس بهبود کارآیی مدلهای مداری
برقگیر اکسید فلزی در مقابل امواج صاعقه با فرکانسهای مختلف
مورد بررسی قرار گرفته است .این بررسی نشان میدهد که مدل
برقگیر با پارامترهای بهبود یافته میتواند بهتر ین پاسخ را در
مطالعات مربوط به اضافه ولتاژهای صاعقه بر مبنای فرکانسهای
مختلف جریان تخلیه ارائه کند.

در این مقاله پارامترهای مداری مدلهای دینامیکی و وابسته به
فرکانس برقگیرهای اکسید فلزی با اعمال الگوریتم downhill simplex
1] methodو [2در نرمافزار MATLABبهبودیافته است .در نهایت
کارآمدی هر یک از مدلها با پارامترهای بهبودیافته در مقابل امواج صاعقه
با فرکانسهای مختلف و با استفاده از نرمافزار حالتهای گذرای EMTP
مورد بررسی قرار گرفته است.
 -2شبیه سازی مداری جهت تعیین پارامتر های بهینه برق گیر
مطابق تعریف ارائه شده در استاندارد  ،[3] IECجریان تخلیه نامی
برقگیر در واقع یک جریان پالسی است که بیشترین مقدار ضربه جریان
صاعقه است .در اثر اعمال جریان تخلیه نامی به برقگیر ولتاژی دو سر آن
ً
ایجاد میگردد که اصطالحا آن را ولتاژ باقیمانده برقگیر گو یند .در
مطالعات هماهنگی عایقی هدف بدست آوردن بیشترین مقدار اضافه
ولتاژ است .پیك ولتاژ باقیمانده بر روي برقگیر نقش مهمی در اینگونه
مطالعات ایفا مینماید .در اغلب مقاالتی که موضوع آنها مدلسازی
برقگیر بوده است و همچنین در این مقاله ،به منظور انجام مقایسه بر روی
میزان کارایی مدلهای برقگیر از پیك ولتاژ باقیمانده بر روی برقگیر پس
از اعمال جریان صاعقه به عنوان معیار مناسب بودن مدلها استفاده شده
است.

کلمات کلیدی– برق گیر اکسید فلزی ،مدل های مداری برقگیر،
فرکانس جریان صاعقه .
 -1مقدمه
اضافه ولتاژهای ایجاد شده در سیستم قدرت ناشی از عوامل مختلف
اعم از صاعقه و کلیدزنی سبب ایجاد تنش بر روی تجهیزات مختلف
سیستم قدرت و تخریب عایقی میگردند .برقگیرها ازجمله عناصر مهم
حفاظت سیستمهای قدرت در مقابل اضافه ولتاژها میباشند .تاکنون
مدلهای گوناگونی جهت شبیهسازی رفتار برقگیر در برابر امواج سریع
ارائه گردیده است .هر یک از این مدلها به دالیلی از قبیل کافی نبودن
اطالعات ارائه شده توسط سازنده ،کاهش دقت مدل با تغییر زمان پیشانی
موج یا دامنه موج جریان اعمالی و دقیق نبودن مدل برای برقگیرهای
مختلف ،نتوانستهاند نیازهای متخصصان و طراحان را جهت مطالعات
حالتهای گذرای سیستم قدرت بهطور کامل برطرف نمایند .تعیین
پارامترهای بهینه مدار معادل برقگیر و انتخاب مدلی با پارامترهای
بهبودیافته به طور حتم به تحقق این موضوع میانجامد.

© ،۱۳۹۴اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

جهت شبیهسازی مداری ،برقگیر اکسید فلزی مرجع ] [۴با ولتاژ
نامی  12۰ kVبه عنوان مبنا قرار گرفته است .برقگیر اکسید فلزی انتخابی
در این مقاله یک نمونه وریستور اکسید روی از نوع  AZEو ساخت
شرکت  COOPER Power Systemاست .این برقگیر آخرین ّفناوری
ساخت وریستورهای اکسید فلزی را جهت حفاظت تجهیزات سیستم
قدرت داراست .این نوع برقگیر بدون فاصله هوایی است و از دیسکهای
 MOVتک ستونی به صورت سری با یکدیگر ساخته شده است .برقگیر
نوع  AZEبر اساس استاندارد  ،[۵] IEEE C.62.11طراحی و آزمایش
شده است و برای حفاظت تجهیزات سیستم قدرت در برابر اضافه
ولتاژهای گذرا تا سطوح ولتاژی  3۴۵kVقابلیت استفاده دارد].[۴
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در این مقاله سه مدل مداری معروف برقگیر اکسید فلزی ،IEEE
 Fernandez ،Pincetiو همچنین یک مدل مداری پیشنهادی مورد
بررسی قرار گرفته است .مقادیر اولیه هر یک از المانهای مداری چهار
مدل مورد بررسی مطابق روابط و معادالت ارائه شده در مراجع ][9]- [۶
محاسبه شده است .مقادیر اولیه پارامترهای مداری مدلها بر اساس
اطالعات فیزیکی و الکتریکی ارائه شده در ] [۴محاسبه گردیده و در
جدول  1نشان داده شده است.
سپس با اعمال الگوریتم بهینهسازی Downhill simplex method

به دلیل ویژگیهای منحصر به فرد آن؛ پارامترهای مداری هر چهار مدل
مداری بهبود مییابد .با توجه به اینکه تابع هدف در این الگوریتم ولتاژ
باقیمانده برقگیر را محاسبه مینماید ،در واقع با اعمال این الگوریتم
بهینهسازی مطابق ] ،[2اختالف بین ولتاژ باقیمانده حاصل از شبیهسازی
و مقدار واقعی کاتالوگ سازنده برقگیر کاهش مییابد .مقادیر بهبودیافته
هر چهار مدل مداری پس از اعمال الگوریتم نیز در جدول  1نشان داده
شده است .همانطور که در جدول  1مشاهده میگردد پس از اعمال
الگوریتم بهینهسازی مقدار هر یک از المانهای مداری مدلها به گونهای
تغییر یافته که اختالف بین ولتاژ باقیمانده مدل شبیهسازی شده و برقگیر
واقعی به حداقل مقدار ممکنه کاهش یابد .با در اختیار داشتن مقادیر بهبود
یافته مدلهای مداری برقگیر اکسید فلزی و مدلسازی آنها در نرم افراز
 EMTPتأثیر فرکانس موج جریان صاعقه بر روی مدلهای بهبود یافته
بررسی شده است .چهار مدار معادل برقگیر اکسید فلزی مورد بررسی در
نرمافزار  EMTPدر شکلهای  1تا  ۴نشان داده شده است.

شکل  :2مدار معادل برق گیر مدل .Pinceti

شکل  :3مدار معادل برق گیر مدل .Fernandez

شکل  :۴مدار معادل برق گیر مدل پیشنهادی.
شکل  :1مدار معادل برق گیر مدل .IEEE
جدول  :1مقادیر اولیه و بهبود یافته پارامترهای انواع مدل ها برای برق گیر  12۰ kVمرجع ][۴

مقادیر
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موج  1۰kAبا پیشانی  8/2۰µsافزایش مییابد .همچنین برای موج با
پیشانی  1/2-۵۰µsبه میزان  11۰درصد ،موج با پیشانی  2/۶-۵۰µsبه
میزان  1۰۵درصد و موج با پیشانی  1۰-3۵۰µsبه میزان  98درصد به
نسبت دامنه موج  1۰kAبا پیشانی  8-2۰µsتغییر مییابد .مقادیر افزایش
یا کاهش دامنه ولتاژ باقیمانده برای سایر موج جریانهای تخلیه نیز به
همین منوال محاسبه میگردد.

مطابق شکلهای  1تا  ۴بهجای دو مقاومت غیرخطی موجود در مدار
معادل از مدل برقگیر غیرخطی موجود در خود نرمافزار استفاده شده
است .چراکه این المان توانایی ذخیره نقاط مربوط به منحنی غیرخطی دو
مقاومت را داراست ]1۰و .[11مقادیر مربوط به منحنی غیرخطی برقگیر
در بلوک نشان داده شده در زیر المان  ZnOوارد میگردد .مقادیر ولتاژ
مرجع برای هر مدل نیز مطابق سطح ولتاژ برقگیر شبیهسازی شده قرار
داده شده است.

حال با داشتن ولتاژ باقیمانده مرجع برای هر یک از موجهای جریان
با فرکانسهای مختلف و اعمال این امواج به هریک از مدلهای مداری در
دو حالت (مدار با پارامترهای اولیه و مدار با پارامترهای بهبودیافته) ،مقادیر
ولتاژ باقیمانده هر مدل مداری حاصل خواهد شد .جدول  2مقادیر
ولتاژهای باقیمانده و قدر مطلق درصد خطا برای هر یک از چهار موج
جریان بررسی شده در این مقاله را نشان میدهد.

 -3پاسخ مدل های مداری با پارامترهای بهبود یافته در مقابل امواج
صاعقه
یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر میزان ولتاژ باقیمانده ایجاد شده در
دو سر برقگیرهای اکسید فلزی فرکانس موج صاعقه اعمالی است .از
ً
آنجا که برقگیر به عنوان یک مقاومت غیرخطی رفتار میکند ،مسلما در
حین اعمال موج جریان صاعقه دامنه ولتاژهای مختلفی ایجاد مینماید.
مقدار ولتاژ باقیمانده ایجاد شده حاصل از شبیهسازیها در اثر اعمال
موج جریان صاعقه با فرکانسهای مختلف و نزدیکی این مقدار به دامنه
ولتاژهای واقعی برقگیر اکسید فلزی به عنوان یکی از اهداف این مقاله
مورد بررسی قرار گرفته است .جهت بررسی تأثیر فرکانس بر روی مدل-
های مداری برقگیر با توجه به رابطه ( ،)1مربوط به شکل موج صاعقه
استاندارد ،با تغییر مقادیر  αو  βدر این رابطه موج صاعقههای مختلف با
فرکانس و زمان پیشانی مختلف ایجاد میگردد.
()1

در حقیقت ابتدا هر یک از چهار مدل مداری مورد بررسی برقگیر در
نرمافزار  Matlabشبیهسازی میگردند و پس از اعمال الگوریتم بر روی
آنها مقادیر هر یک از المانهای مداری بهبود مییابد .سپس با در اختیار
داشتن مدار معادلهای برقگیر با پارامترهای بهبود یافته میتوان تاثیر
فرکانس موج جریان صاعقه را در نرمافزار حالت گذرای  EMTPمورد
بررسی قرار داد .این کار برای هر چهار مدل مداری و برای چهار موج
جریان صاعقه با فرکانس و زمانهای پیشانی مختلف انجام شده است.
شکل موج ولتاژهای باقیمانده در اثر اعمال موج جریان با فرکانس و زمان
پیشانی مختلف در شکلهای  ۵تا  8نشان داده شده است.

) 𝑡𝛽𝐼(𝑡) = 𝐴𝐼(𝑒 −𝛼𝑡 − 𝑒 −

برای مقدار پارامتر  Aو مقادیر  αو  βدر استانداردهای مختلف مقادیر
گوناگونی ارائه شده است .در این مقاله ،مقادیر استفاده شده از مرجع
] [12اقتباس شده است .این مقادیر بر مبنای یک استاندارد چینی و
استاندارد بینالمللی  IECمیباشند .دامنه تمامی موج جریانهای اعمال
شده به مدار معادلهای برقگیر  1۰kAبوده و تنها تفاوت آنها در مقدار
فرکانس موج صاعقه و زمانهای پیشانی و پشت موج جریان میباشد.
مقادیر ولتاژ باقیمانده اعالم شده در کاتالوگهای کارخانه سازنده
ً
برقگیرهای اکسید فلزی معموال برای موج جریان استاندارد  1۰kAو با
پیشانی  8/2۰ µsهستند .لذا برای سایر امواج با پیشانی مختلف باید بر
اساس منحنیهای استاندارد مقادیر مربوطه محاسبه گردند .برای محاسبه
دامنه ولتاژ باقیمانده برقگیر در مقابل هر یک از امواج با پیشانی ذکر شده
در جدول مرجع ] ،[12از منحنی استاندارد شرکت  ABBاستفاده شده
است .در این منحنی مقادیر ولتاژهای باقیمانده در یک فرکانس معین و
با زمان پیشانی مختلف برای یک نوع برقگیر به صورت درصدی از ولتاژ
باقیمانده موج جریان با پیشانی  8/2۰ µsمحاسبه میگردد].[13

شکل  :۵ولتاژهای باقیمانده برای موج جر یان ۰/2۵-1۰۰µs ،1۰kA

مطابق منحنی ارایه شده در ] ،[13دامنه ولتاژ باقیمانده برای موج
جریان  1۰kAبا پیشانی  ۰/2۵-1۰۰µsبه میزان 11۵درصد به نسبت دامنه

شکل  :۶ولتاژهای باقیمانده برای موج جر یان 1/2-۵۰µs ،1۰kA
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جدول  :2مقادیر اولیه و ثانویه ولتاژ باقیمانده و درصد خطا برای امواج صاعقه با دامنه1۰ kAو زمان های مختلف
موج جر یان
()µs

ولتاژ
باقیمانده

ولتاژ
باقیمانده

()kV

و خطا

۰/2۵-1۰۰

3۴2/8

1/2-۵۰

328/8

8-2۰

298

1۰-3۵۰

292/1

IEEE

اولیه

ثانویه

Pinceti

اولیه

ثانویه

Fernandez

اولیه

ثانویه

پیشنهادی
اولیه

ثانویه

)Vr (kV

292/۶

389/۵

381/9

3۶8/۶

393/3

39۰/۶

382/1

3۶9/1

)|e|(%

1۴/۵

13/۶

8/۵

8/۶

1۴/8

13/9

11/۴8

8/۶8

)Vr (kV

3۴8/2

3۴۴/۶

33۶/8

33۰/3

3۴8/9

3۴8/۵

338/9

33۶/۵

)|e|(%

۵/9

۵/12

2/8۵

۰/8۵

۶/1۵

۵/۴2

3/۰9

2/۶۶

)Vr (kV

3۰1/9

299/۶

292/9

29۴/9

3۰2/۶

3۰۰/۵

293/8

29۵/2

)|e|(%

1/33

۰/۵۶

1/81

1/۰۴

1/۵8

۰/8۴

1/38

۰/39

)Vr (kV

29۵/9

293/۶

288/1

289

29۶/۵

29۴/۵

288

289/3

)|e|(%

1/32

۰/۵3

1/8

1/1

1/۵۴

۰/83

1/3

۰/39

پارامترهای مدار معادل ،به مقدار مرجع نزدیکتر شده و مقدار خطای
مطلق در هر حالت و برای هر مدل کاهش یافته است.
مقدار کاهش خطا برای برقگیر با مدل مداری  IEEEبه طور میانگین
در تمامی حاالت برابر  % ۰/81بدست آمده است .این مقدار کاهش
خطای میانگین برای برقگیر با مدلهای مداری  Fernandez ،Pincetiو
مدل پیشنهادی هر یک به ترتیب برابر % ۰/8۴ ،% 1/۰۴و % 1/29
بدست آمده است .همانطور که مالحظه میگردد بیشترین بهبود برای دو
مدل  Pincetiو مدل پیشنهادی حاصل شده است .مدل پیشنهادی اگرچه
در تمامی حاالت بهترین نتیجه را بدست نیاورده است ،اما این مدل
توانسته است در بعضی از شرایط خاص اضافه ولتاژی با فرکانس مشخص
بهترین نتیجه را پس از بهبود پارامترهای مدلهای مداری برقگیر بدست
آورد .این مطلب بیانگر این موضوع است که در هر یک از شرایط خاص
اضافه ولتاژی میبایست از مدل با کمترین خطای ممکنه استفاده نمود.

شکل  :7ولتاژهای باقیمانده برای موج جر یان 8-2۰ µs ،1۰kA

با دقت در رفتار شکل موجهای ولتاژ باقیمانده برای هر یک از مدل-
های مداری برقگیر اکسید فلزی با تغییر فرکانس موج جریان صاعقه
مالحظه میگردد که با تغییر زمان پیشانی موج جریان تخلیه ،مقدار
حداکثر ولتاژ باقیمانده برقگیر نیز تغییر میکند .در حقیقت نکته قابل
توجه این است که در تمامی مدلها با کاهش زمان پیشانی موج صاعقه،
دامنه ولتاژ باقیمانده برقگیر افزایش و با افزایش زمان پیشانی موج ،دامنه
ولتاژ باقیمانده مدلها کاهش یافته است .این یک امر طبیعی است که
پیشتر نیز انتظار آن میرفت.

شکل  :8ولتاژهای باقیمانده برای موج جر یان 1۰-3۵۰ µs ،1۰kA

در تمامی شکلهای  ۵تا  8برای مقایسه بهتر ،مقادیر دامنه ولتاژهای
باقیمانده و جریانهای تخلیه مقیاس بندی شده است.

نکته دیگری که در شکل موجهای ولتاژ باقیمانده قابل توجه است،
رفتار هر یک از مدلهای مداری برقگیر در زمان اوج و زمان نشست ولتاژ
باقیمانده میباشد .همانگونه که در شکلهای  ۵تا  8دیده میشود ،در
زمان اوج ،رفتار دو مدل مداری  IEEEو پیشنهادی به دلیل مشابهت
ساختار مداری این دو مشابه یکدیگر است .همچنین دو مدل  Pincetiو

 -۴بررسی تحلیلی نتایج
اعداد و ارقام بدست آمده در جدول  2همگی نشان دهنده بهبود
ایجاد شده در اثر اعمال الگوریتم بهینهسازی بر روی مدلهای مداری
برقگیر است .چرا که در تمامی حاالت دامنه ولتاژ باقیمانده پس از بهبود
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 اما در بین چهار مدل. نیز در زمان اوج رفتار مشابهی دارندFernandez
 طوالنیترین زمان نشست وIEEE  ولتاژ باقیمانده مدل،مداری برقگیر
 رفتار دو مدل. کوتاهترین زمان نشست را به خود گرفتهاندPinceti مدل
 و پیشنهادی نیز در زمان نشست در تمامی حاالت بسیارFernandez
 کوتاهترینPinceti مشابه یکدیگر بدست آمده است؛ اما همچنان مدل
.زمان نشست را در بین تمامی مدلها دارا است

Transaction on Industry Applications,Vol.13,No.1,Jan/Febraury
1995.
[13] “High Voltage surge arresters” ABB Buyer’s Guide Edition
5,2004-10.

 نتیجهگیری-۵
این بررسی نشان داد که مدل برقگیر با پارامترهای بهبود یافته میتواند
بهترین پاسخ را در مطالعات مربوط به اضافه ولتاژهای صاعقه و دیگر
 نکته مهم در شبیهسازیهای مربوط به مدلهای.پدیدههای گذرا ارائه کند
مداری برقگیرهای اکسید فلزی در مقابل امواج صاعقه با فرکانس و
زمانهای پیشانی مختلف آن است که برای هر فرکانس جریان تخلیه
برقگیر یک مدل خاص با پارامترهای بهبود یافته میتواند بهترین پاسخ را
 ضمن اینکه بایستی مدل برقگیر بر اساس.با کمترین خطا حاصل نماید
، زمان اوج اولیه جریان، دامنه جریان صاعقه،سطح ولتاژ نامی برقگیر
مقدار انرژی جذب شده برقگیر و سایر پارامترهای موثر در شبیهسازیها
 در نهایت مدلها با پارامترهای بهبود یافته میتوانند منجر به.انتخاب گردد
 کاهش هزینههای عملیاتی و دیگر موضوعات مربوطه،یک حفاظت مؤثر
.گردند
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چکیده -در این مطالعه با ارائه یک برنامه مدیر یت انرژ ی
هوشمند ،تالش شده است با استفاده از سیستم چندعاملی،
مشکالت حاصل از نفوذ خودروهای الکتر یکی در ر یزشبکه ،از
جمله افزایش تقاضا در پرباری و تراکم ر یزشبکه حل شود .در این
مطالعه ،با در نظر گرفتن یک ر یزشبکه که شامل منابع تولید توز یع
شده از قبیل میکروتوربین ،پیل سوختی ،توربین بادی و چندین آرایه
خورشیدی است ،با استفاده از یک سیستم مدیر یت توز یع شده
تالش شده است بارها که شامل خودروهای الکتر یکی نیز میباشند
بصورت اقتصادی در کنار مدیریت تراکم شبکه پاسخ داده شوند.
نتایج حاکی از بهبود عملکرد ر یزشبکه با استفاده از روش پیشنهادی
هستند .با استفاده از روش ارائه شده شاهد بهبود  3.5درصدی در
کاهش هزینه شارژ خودروهای الکتر یکی در حالت جزیرهای بودهایم.

خودرو الکتریکی در ریز شبکه انجام شده است [ ]4و [ .]5با وجود آنکه
مدیریت ریزشبکه در کنار خودروهای الکتریکی در مرجع [ ]5با استفاده از
سیستم چندعاملی انجام شده است اما تراکم شبکه که یکی از چالشهای
بهرهبرداران ریزشبکه محسوب میشود [ ،]6مورد بررسی قرار نگرفته است.
از طرفی در مطالعه [ ]5تصمیمگیری و بهینه سازی هدف ریزشبکه در یک
عامل بصورت متمرکز انجام میشود ،که میتوان با توزیع تصمیم گیریها به
عوامل که بوسیله زیرساختهای ارتباطی ،مرتبط به هم هستند قابلیت
اطمینان سیستم را بهبود بخشید .به همین دلیل نیاز به ارائه ساختار جدید
چندعاملی که عملکرد مطلوبتر و پایدارتری داشته باشد احساس میشود.
در این مقاله ،با استفاده از یک سیستم مدیریت توزیع شده تالش
نمودهایم در کنار مدیریت تراکم ریزشبکه ،بارهای ریزشبکه که خودروهای
الکتریکی نیز جزو آنها هستند ،بصورت اقتصادی پاسخ داده شوند.
ریزشبکه ای که مورد بررسی قرار گرفته است ،شامل منابع تولید انرژی
تجدیدپذیر و بارهای مشتریان وخودروهای الکتریکی در بخش مسکونی
است .در این مطالعه بمنظور مدیریت هوشمند توان مصرفی بارهای
مسکونی و خودروهای الکتریکی ،کنترل کننده توزیع شده که از روش بهینه
سازی چند هدفه استفاده میکند ،طراحی شدهاست .در بخش  ،2سیستم
های چندعاملی برای مدیریت توان بصورت خالصه مورد بررسی قرار
گرفتهاند .نحوه پیاده سازی و فرمولبندی روش ارائه شده نیز در بخش  3ارائه
شده است .در بخش  4به تشریح مطالب و نتایج شبیه سازی پرداخته ایم و
در آخر ،در بخش  5نتیجه گیری ارائه شده است.

کلمات کلیدی– ر یزشبکه ،مدیریت هوشمند انرژ ی ،خودرو
الکتر یکی،سیستم چندعاملی ،منابع تولید توز یع شده.
 -1مقدمه
امروزه با افزایش نفوذ خودروهای الکتریکی ( ،)EVشبکه های انرژی
الکتریکی با چالشهایی همچون تراکم شبکه و افزایش تقاضا در حالت
پرباری سیستم مواجه هستند که منجر به توسعه شبکه و ایجاد ظرفیت جدید
در تولید انرژی الکتریکی میشود[ .]1با توجه به زیرساخت های ارتباطی
شبکه های هوشمند ،بمنظور حل این مشکل ،میتوان به کمک پایش قیمت
از طرف بهره بردار و روشهای مدیریت سمت مصرف و تغییر در الگوی
استفاده از وسایل الکتریکی همچون انتقال عملکرد دستگاهها و پروسه
شارژ خودرو های الکتریکی به زمان دیگر به میزان قابل توجهی ،بار زمان
پرباری را موازی با مدیریت تراکم شبکه کاهش داد [ .]2از طرفی الگوی
مصرف خودروهای الکتریکی میتواند تاثیر قابل توجهی بر عملکرد بازار
برق (با توجه به ساختار آن ،قوانین بازار ،سطح تقاضا و منابع تولیدی) داشته
باشد [ .]3به همین دلیل برای جلوگیری از سناریوهای نامطلوب به یک
سیستم مدیریت انرژی با هدف کنترل و تطبیق سطح تقاضا در کنار مدیریت
تراکم شبکه نیاز خواهد بود .مطالعات مختلفی با هدف بررسی عملکرد

© ،۱۳۹۴اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

-2سیستم چندعاملی مدیریت توان در ریزشبکه
کنترل توزیع شده ،به وسیله طراحی سیستم عامل بنیاد غیرمتمرکز که
توانایی تصمیم گیری هوشمندانه و خودکار بر اساس نیاز زمان کارکرد را
داشته باشد ،قابل دستیابی است .مدیریت توان در این حالت با در نظر
گرفتن نفوذ خودروهای الکتریکی ،وابسته به پارامترهای مختلفی از جمله
قیمت گذاری توان شبکه ،عملکرد مشتریان (مدیریت سمت مصرف) و
گزینه هایی که برای شارژ خودروها از طرف مصرف کنندگان و مشتریان
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 )5عامل هماهنگ کننده :این عامل با ارتباط با همه عوامل سیستم
برنامه ریزی انجام شده توسط هر عامل را کنترل و با عوامل دیگر هماهنگ
مینماید.

خانگی انتخاب میشود ،خواهد بود .باید خاطر نشان کرد که سیستم های
چندعاملی به دلیل توانایی مدلسازی عملکرد پیچیده بخش های مختلف
بازار انرژی ،بصورت معمول برای مطالعه بازار برق با هدف بهره برداری از
شبکه گزینه مناسبی خواهند بود .بنابرین در این مطالعه به لطف ایده سیستم
های چندعاملی ،مدیریت توان ،بازار برق/انرژی و عوامل مختلف وابسته به
هم خواهند بود .عوامل سیستم ارائه شده در این مقاله را میتوان بصورت زیر
تشریح نمود.

 )6عامل توزیع :این عامل با استفاده از پخش بار در هر دوره ،عهدهدار
بررسی عملکرد شبکه توزیع زیر نظر قیود تعریف شده به سیستم از جمله
تراکم خطوط و اضافه بار کابلها و ترانسها خواهد بود .ترتیب ارتباط این
عوامل با هم در شکل  3نشان داده شدهاست.

 )1عامل بهرهبردار بازار :این عامل ابتدا از طرف شبکه اصلی توزیع برق
قیمت های بازار برق را به عامل بار  ،عامل خودروالکتریکی ( )EVو عامل
منابع تولید توزیع شده ( )DERمخابره میکند .با توجه به تغییر تعرفه ها
این مقادیر برای هر ساعت به عوامل فرستاده میشود .در ادامه با ارتباط با
عامل توزیع شبکه قیمتهای سایهای که مرتبط به تراکم شبکه هستند را
محاسبه و دوباره توسط عامل هماهنگ کننده به عوامل مخابره میکند که
در انتها به یک برنامهریزی بهینه متاثر از تراکم خطوط دست یابیم.
 )2عامل منابع تولید توزیع شده :این عامل انرژی موجود در ریزشبکه
را بر حسب اطالعات اندازه گیری های محلی و در ارتباط با عوامل دیگر
مدیریت مینماید .بطوریکه مقدار انرژی تولیدی منابع در ارتباط با عامل
هماهنگ کننده محاسبه و اعمال میشوند .بدیهیست که کنترل هر یک از
تولید کنندگان وابسته به مشخصه های سوخت مصرفی و تولیدی متفاوت
خواهد بود.

شکل  1ترتیب ارتباط عوامل در سیستم چندعاملی

-3فرمولبندی سیستم چندعاملی
مدل ریاضی خودرو الکتریکی با توجه به منابع ارائه شده تعریف شده
است .با توجه به اینکه هدف عامل خودرو الکتریکی شارژ خودرو با
کمترین هزینه با درنظر گرفتن شرایط رانندگی صاحبان آنهاست ،تابع هدف
این عامل بصورت زیر خواهد بود [:]6

 )3عامل بار :عامل بار با مدیریت بار ،سعی میکند آن را بصورت منبع
انرژی کنترل شده درآورد .در مدیریت شبکه هوشمند بر پایه کنترل
چندعاملی ،عامل بار براساس اولو یت بارهای موجود فرآیند پاسخگویی بار
را کنترل میکند.
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که در آن  iپریود برنامه ریزی و  jشماره خودرو الکتریکی را مشخص

 )4عامل خودرو الکتریکی :این عامل نماینده خودروهای الکتریکی
است میزان شارژ خودرو الکتریکی را با درنظر گرفتن سودهای مالی شارژ
شدن یا نشدن خودرو الکتریکی و بر اساس عادت رانندگی مشترکین و
قیمت بازار تعیین میکند .در این مطالعه فرض بر این است که هریک از
خودروهای الکتریکی سعی میکنند که  11درصد بیشتر از آخرین سفر خود
را شارژ نمایند .به هنگام اتصال به شبکه عامل خودرو الکتریکی داده های
ظرفیت شارژ ،زمان اتصال ،حالت ابتدایی و انتهایی شارژ را به عامل بهینه
ساز منتقل مینماید تا این عامل با توجه به اطالعات مربوطه تصمیم خود
را مبنی بر این که انرژی موجود چگونه تولید و استفاده شود را بر حسب
الگوریتم بهینه ساز بگیرد .عامل خودرو الکتریکی میتواند دو رفتار متفاوت
شارژ را انتخاب نماید که یکی شارژ اقتصادی و دیگری شارژ کنترل نشده
خواهد بود.

میکند  j ,i .قیمت پیشبینی شده بازار برق   i  ،قیمت سایه ای i ،

ضریب وزنی پاسخدهی قیمت سایهای Pjev,i ،توان خودرو الکتریکی و
مدت زمان هر پریود را برحسب ساعت مشخص میکند SOC0, j .شارژ
t

اولیه خودرو الکتریکی Edrive,i 1 ،توان تنظیمی صاحب خودرو

الکتریکی EMax , j ،مقدار حداکثر شارژ خودرو الکتریکیEcap , j ،
ظرفیت باتری خودرو الکتریکی و  ضریب عملکرد باتری تعریف
میشود که در نهایت    Ecap , jبیشترین حالت شارژ توصیه شده را
نشان خواهد داد.
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میزان کل توان خودروهای الکتریکی از دید عامل هماهنگکننده (

قیمتهای سایه ای را تا زمان که قیمتها همگرا شوند بههنگام میکند که در

 ،) Pi EVتابع هدف عامل منابع توزیع شده که مرتبط با قیمت سایهای نیز

آن *  Pi h* مقدار بهینه رابطه ( )5با قیمت سایه ای *  σ، گام

 

همگرایی و  αمقدار مثبتیست که به نحوی همگرایی را تضمین میکند .این
فرآیند گام  6را در سیستم چندعاملی مدل میکند .در گام هفتم عامل
هماهنگ کننده قیمتهای سایه ارا به عوامل بار EV ،و  DERمیفرستد تا
برنامه ریزی دوباره از گام  1انجام شود .این پروسه تا زمانی انجام خواهد
شد که تراکم شبکه حذف شود.

میباشد (  ) Pi DERو توان ساعتی تزریق شده به باس مشترک ( ) Pi h
بصورت زیر تعریف شده است.
Ne

Pi EV   Pjev,i

()2

j 1

ND

()3

min C j

()3

Pi h  Pi MG  Pi Load  Pi EV

 -4نتایج شبیهسازی

j 1

مشخصه اصلی که در این مقاله بر آن تاکید شده است ،ارائه سیستم
چندعاملی پایدار ،گسترش پذیر و انعطاف پذیر ،با در نظر گرفتن
خودروهای الکتریکی به عنوان جزئی از ریزشبکه و روشهای کنترلی بر
رفتار شارژ آنها است .فرض شده است سیستم چندعاملی بصورت مستقیم
از و یژگی "وصل کن کار کن" ( )Plug and Playپشتیبانی میکند به نحوی
که هر یک از عوامل توانایی روشن و خاموش شدن بصورت هماهنگ و به
دور از خطا را دارند .در مجموع هر عامل میتواند بر اساس تعریف کاربر
بصورت مستقل و یا بصورت همکاری با دیگر بخش ها و با اجرا نمودن
موازی وظایف ،عمل نماید .عاملها برای سه سطح نفوذ خودروهای
الکتریکی ( 4 ،2و )11شبیه سازی شدهاند .خودروهای الکتریکی نیز به
صورت تصادفی برای مشترکین تخصیص داده شدهاند و همچنین فرض
شدهاست که فقط مشترکین مسکونی دارای خودرو الکتریکی هستند و
خودروهای خود را در خانه های خود شارژ مینمایند .یعنی زمانی که
خودروها بعد از روز کاری به خانه باز میگردند شروع به شارژ میشوند.
برای دستیابی به عملکرد توضیح داده شده در بخش های قبلی ریزشبکه با
توپولوژی ارائه شده در شکل  2مورد استفاده قرار گرفته است.

که در آن  Neتعداد کل خودروهای الکتریکی ND،کل منابع توزیع
شده Cj،هزینه تولید تولیدکننده -jم  Pi MG ،مجموع کل تولید
تولیدکنندگان در ریزشبکه و  Pi Loadمجموع کل توان گرفته شده توسط
مصرف کنندگان است.
برای مدیریت تراکم شبکه از روش بازار بنیان استفاده شده است .در
این روش عوامل بار ،خودروالکتریکی و منابع توزیع شده ،براساس
قیمتهای سایهای که عامل بازار تحت تاثیر عامل توزیع معرفی میکند
تصمیمگیریهای خود را انجام میدهند .برای شروع تابع هدف را بصورت
زیر معرفی میکنیم.
2
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که در آن  P iپارامتر کنترلی توان عبوری شبکه i ،ضریب وزنی
اختالف توان و  PCapظرفیت توان مشارکتی عاملها تعریف میشوند.مقدار
بزرگتر  iاختالف توان کمتر را نتیجه خواهد داد .رابطه ( )4میتواند
بصورت مسئله الگرانژ جزئی بیان شود[.]6
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i 1
i 1

N

N

در این مسئله بهینه سازی توزیع شده برای حل ابتدا مقدار قیمت

سایهای صفر درنظر گرفته میشود درنتیجه مقدار بهینه ابتدا همان Pi h
خواهد بود .بنابراین عامل هماهنگ کننده در گام  5برنامهی خود را بصورت
مستقیم به عامل بهرهبردار بازار میفرستد،سپس عامل بازار براساس رابطه
()6





   i    Pi h*  *   PCap  i 


شکل  2توپولوژی درنظر گرفته شده برای ر یزشبکه

تمام مشخصات ریز شبکه و پروفایل بار هریک از فیدرها در مرجع []5
ذکر شده اند.

 i 

 1

چندین نوع منابع توزیع شده از قبیل میکروتوربین ،پیل سوختی ،توربین
بادی و چندین آرایه خورشیدی در این ریزشبکه نصب شدهاند .همچنین
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فرض شدهاست که تمام منابع تولیدی توزیع شده با ضریب توان واحد کار
میکند و نیازی به تولید توان راکتیو از جانب این منابع وجود ندارد.
محدودیت تولید هریک از منابع در جدول  1ارائه شدهاست .هزینه راه
اندازی منابع نیز بر حسب سنت یورو ( )Ectدر جدول  2ذکر شدهاند.
قیمت های انرژی واقعی جهت خرید از منابع تولید توزیع شده از بورس
انرژی آمستردام برای روز نمونه استخراج شده اند [.]7
جدول :1
منابع

محدودیت تولید توان هر یک از منابع

نوع

قید کمینه تولید

قید بیشینه تولید

()kW

()kW

1

میکروتوربین

6

31

2

پیل سوختی

3

31

3

توربین بادی

1

15

4

آرایه خورشیدی 1 1
آرایه خورشیدی

5

2و3و4و5
جدول :2

منابع

3
2.5

1

شکل  3پروفایل بار برای شارژ کنترل نشده ( )aو اقتصادی ( )bبدون
قیمت خر ید از منابع تولید توز یع شده

ci

)Startup(Ect

)(Ect/h

میکروتوربین

9

65.16

پیل سوختی

16

255.16

2.64

توربین بادی

1

1

11.63

1

1

54.64

1و2و3و4و5

همانطور که از شکل  3میتوان دریافت ،نفوذ قابل توجه خودروهای
الکتریکی با در نظر گرفتن شارژ اقتصادی میتواند بدون اضافه کردن پیک
به سیستم و اضافه بار ترانسفورماتور ،اجرا شود .در شکل ( 3)aبدلیل
حالت شارژ کنترل نشده صاحبان خودروهای الکتریکی با برگشتن به خانه
اقدام به شارژ خودروهای الکتریکی مینمایند که موجب اضافه شدن پیک
به سیستم و از طرفی افزایش هزینه شارژ خواهد شد ولی در شکل ( 3)bبا
اعمال شارژ اقتصادی شارژ خودروهای الکتریکی به زمان کم باری منتقل
شده است.

)bi(Ect/kWh
4.37

آرایهخورشیدی

پاسخگو یی بار

شارژ خودروهای الکتریکی بسته به زمان شارژ به دو نوع شارژ
اقتصادی و شارژ کنترل نشده تقسیم شدهاست .زمان شارژ اقتصادی بین
ساعت های  23.11شب تا  6.11صبح فرض شدهاست .در این مورد نرخ
شارژ باتری  1.4کیلووات را مطابق با اطالعات عملی انتخاب شده است.
ً
در این حالت با در نظر گرفتن کمترین نرخ شارژ برای باتری کامال خالی
باز زمان شارژ کمتر از  6ساعت خواهد بود .شارژ کنترل نشده نیز در واقع
زمانی را که مشترکین خودرو های الکتریکی خود را بدون هیچ برنامه
تشو یقی ،شارژ مینمایند به تصو یر می کشد .برای هر مشترک زمان های
تصادفی بر اساس منحنی توزیع گوسین در نظر گرفته شدهاست .میانگین
این توزیع طوری انتخاب شدهاست تا زمان پرباری را شامل شود.
مشخصات خودروهای الکتریکی و استراتژی پاسخگو یی بار در مرجع
[ ]5ارائه شده است .برای شبیه سازی سیستم ارائه شده از نرم افزار
 MATLAB\ Simulinkاستفاده شده است.

در حالت جزیره ای  ،با در نظر گرفتن شارژ خودرو های الکتریکی و
بار فیدر صنعتی ،کل بار بیشتر از ظرفیت تولید منابع خواهد بود .با این حال
ً
برای اقناع این تقاضا اگر تمام منابع در حداکثر تولید خود کار کنند مطمئنا
شرایط اقتصادی نخواهد بود .بنابرین مدیریت بار در این مورد ضروری به
نظر می رسد ،که با خاموش یا روشن کردن بارها بر اساس اولو یت آنها این
راهکار ممکن خواهد بود .مدیریت بار یا پاسخگو یی بار میتواند به وسیله
دو استراتژی پیاده سازی شود)1 :مدیریت زمان شارژ خودروهای الکتریکی
و  )2کنترل بارهای مسکونی
در برنامه مدیریت توان ،خودرو های الکتریکی به عنوان بار مسکونی
محسوب میشوند که با هدف شارژ باتری های خود جهت آمادگی برای
طی مسافت بعدی به شبکه وصل میشوند .اگر کمینه زمان شارژ باتری
خودرو بیشتر از زمان برای استفاده دوباره از خودرو باشد ،میتوان با تغیر
زمان شارژ باتری و انتقال آن به زمانهای کم باری ،از بار پرباری کاست و
در نتیجه نیاز به تولید حداکثر منابع با کمترین بازدهی را از بین برد .بنابراین

شکل  3پروفایل بار برای سطح نفوذ  11خودرو الکتریکی با روش شارژ
کنترل نشده و شارژ اقتصادی را بدون حالت پاسخ گو یی بار به هنگام اتصال
ریزشبکه به شبکه را نشان میدهد .

۴۰۲
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مدیریت بار به وسیله مدیریت تک تک شارژ خودروهای الکترکی و انتقال
آنها به باز های کم باری بر اساس مدت تخصیص داده شده برای شارژ که
به وسیله صاحبان خودرو ها مشخص میشود ،انجام میشود .به دلیل کم
بودن قیمت انرژی الکتریکی در زمانهای کم باری پاداش این استراتژی برای
صاحبان خودروها ،شارژ خودرو با هزینه کمتر خواهد بود .در مدیریت بار
خودروهای الکتریکی میتوان به وسیله دو راهکار ،موجب درآمد و
سودزایی شد .در حالت اول زمانی که خودرو های الکتریکی اجازه شارژ
در زمان کم باری و ارزان انرژی الکتریکی را میدهند که باعث صرفه جو یی
در هزینه میشوند و در حالت دوم که خودرو ها با فروش حق استفاده خود
از برق باعث درآمد زایی میشوند .بنابراین در این مقاله عملکرد  V2Gبه
عنوان سیاست تشو یقی برای مصرف کنندگان در نظر گرفته شدهاست [.]6

جدول :3

اقتصادی
()€
156.2
156.6
159.5

هزینه کل ر یزشبکه در حالت متصل به شبکه

کنترل
نشده()€
156.9
159.7
162.6

اقتصادی
(]5[ )€
156.3
156.7
159.9

کنترل
نشده(]5[ )€
159.1
161.1
163.5

تعداد
خودرو
2
4
11

در جدول  4هزینه های شارژ خودروهای الکتریکی در حالت جزیرهای
ریزشبکه و با پاسخگویی بار مقایسه شده است.
جدول :4

بهبود ()%

هزینه شارژ خودروهای الکتریکی در حالت جزیرهای

هزینه شارژ ()€

هزینه شارژ (]5[ )€

تعدادEV

2.6
4
71.1
67.6
3.5
11
67.3
63.6
5.3
همانطور که از جدول فوق مشخص است با افزایش تعداد نفوذ
خودروهای الکتریکی میزان بهبود روش ارائه شده بدلیل استفاده از مدل
دقیقتر خودرو الکتریکی و سیستم چندعاملی جدید ،افزایش میابد.
استراتژی پاسخگو یی بار با توجه به عملکرد مصرف کنندگان و با در نظر
گرفتن کنترل شارژ خودرو های الکتریکی توانایی مدیریت زمان پرباری با
روشن یا خاموش کردن بارها را خواهد داشت تا نیازی به ساخت منابع تولید
جدید نباشد .در این حالت محدودیت های بار ها به همه خانه ها فرستاده
میشود و تصمیمات کنترلی به خود مصرف کننده واگذار میشود ،بر این
اساس هدف مدیریت بار احترام به مصرف کننده خواهد بود تا با استفاده از
تصمیمات خود به کنترل خانه خود بپردازد .
61.6

پاسخگو یی بار در فرمول بندی اصلی مسئله به عنوان مسئله جانبی که
هدف آن افزایش شاخص راحتی مصرف کننده است در نظر گرفته میشود
[ .]5پروفایل بار برای خودروهای الکتریکی با در نظر گرفتن پاسخگو یی
بار در شکل های ( 4برای نفوذ  11خودرو الکتریکی) با مقایسه دو حالت
شارژ اقتصادی و شارژ کنترل نشده ،نشان داده شدهاست .در این نمودارها
ظرفیت تولید شبکه  69کیلووات فرض شدهاست .شکل  aپروفایل بار در
حالت شارژ کنترل نشده و شکل  bنیز حالت اقتصادی را نشان میدهد.
همانطور که مالحظه میشود در روش شارژ اقتصادی با انتقال بار به
زمانهای کم باری از بار پیک شبکه کاسته شده است.

63.5

2

 -5نتیجهگیری
در این مقاله با هدف ارائه برنامه مدیریت انرژی هوشمند با استفاده از
سیستم چندعاملی جدید برای مدیریت انرژی در ریزشبکه ،به نحوی عمل
شده است که این سیستم در کنار مدیریت تراکم شبکه ،پاسخگوی افزایش
تقاضای انرژی الکتریکی از طرف خودروهای الکتریکی نیز باشد .به
عبارتی دیگر با استفاده از گسترش یک سیستم مدیریت توزیع شده تالش
نمودهایم بارها بصورت اقتصادی در یک ریزشبکه پاسخ داده شوند.
ریزشبکه ای که مورد بررسی قرار گرفت شامل منابع تولید انرژی تجدیدپذیر
و بارهای مشتریان شامل خودروهای الکتریکی در بخش مسکونی بود .با
پیاده سازی روش ارائه شده در نرم افزار  MATLAB\Simulinkتاثیر
روش ارائه شده در مقاله در بهبود عملکرد ریزشبکه تائید شد .با وجود اینکه
در اغلب موارد ،شارژ کنترل نشده موجب اضافه بار در ریزشبکه میشود با
در نظر گرفتن شارژ اقتصادی و سیستم پاسخگو یی بار میتوان بدون اضافه
کردن پیک به سیستم از خودروهای الکتریکی بهره برد .نتایج حاکی از بهبود
 5.3درصدی در کاهش هزینه شارز خودروهای الکتریکی بود.

شکل  4پروفایل بار در حالت پاسخگو یی بار )aشارژ کنترل نشده  )bشارژ
اقتصادی

جدول  3مقایسه هزینه کل ریزشبکه با مرجع [ ]5را در حالت متصل
به شبکه نشان میدهد .هزینه کل در حالت کنترل نشده

۴۰۳
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ﭼﮑﯿﺪه -در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻪ روش ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻮان )،( DPC
ژﻧﺮاﺗﻮر ﻫﺎی اﻟﻘﺎﯾﯽ دو ﺳﻮ ﺗﻐﺬﯾﻪ ) ( DFIGﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﻓﺎزی
ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎد اراﺋﻪ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺎز ی ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺟﺪول ﮐﻠﯿﺪ زﻧﯽ و ﺑﻠﻮک
ﻫﯿﺴﺘﺮز ﯾﺲ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮان ﻫﺎی اﮐﺘﯿﻮ و
راﮐﺘﯿﻮ ژﻧﺮاﺗﻮر اﻟﻘﺎﯾﯽ دو ﺳﻮ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﻪ ﺟﺪول ﮐﻠﯿﺪزﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮ ی ﺷﺎر اﺳﺘﺎﺗﻮر و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻓﻀﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺎز ی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺪاول
ﮐﻠﯿﺪزﻧﯽ و اﺧﺘﻼف ﺗﻮان ﻫﺎی اﮐﺘﯿﻮ و راﮐﺘﯿﻮ از ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺮﺟﻌﺸﺎن
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎز ی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺎز ی را
در ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﯾﺪار و ﮔﺬرا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺪاول ﮐﯿﺪ زﻧﯽ و ﺑﻠﻮک
ﻫﯿﺴﺘﺮز ﯾﺲ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .اﻧﺠﺎم ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎز ی ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ
دارد ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺎز ی ﺳﺒﺐ دﻧﺒﺎﻟﻪ روی ﺑﻬﺘﺮ ﺗﻮان ﻫﺎی اﮐﺘﯿﻮ و
راﮐﺘﯿﻮ از ﻣﻘﺪار ﻣﺮﺟﻊ و ر ﯾﭙﻞ ﮐﻤﺘﺮ آن ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮏ ﮐﻤﺘﺮ
ﺟﺮ ﯾﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ای ﺑﯿﻦ ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺎز ی و
ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮان در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﻤﺎی ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ژﻧﺮاﺗﻮر در ﺷﮑﻞ  ۱ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ در آﻣﺪه اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از  DFIGﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ زﯾﺮا
در اﯾﻦ ژﻧﺮاﺗﻮر ﺗﻮان ﻧﺎﻣﯽ ﻣﺒﺪل ﻗﺪرت ﯾﮏ ﺳﻮم ﺗﻮان ﻧﺎﻣﯽ ژﻧﺮاﺗﻮر اﺳﺖ،
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮان ﻫﺎی اﮐﺘﯿﻮ و راﮐﺘﯿﻮ در اﯾﻦ ژﻧﺮاﺗﻮر ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭼﻬﺎر
رﺑﻌﯽ دارﻧﺪ.
ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺎزی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روش ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺪل رﯾﺎﺿﯽ دﻗﯿﻖ از ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﻧﯿﺎز ﻧﺪارد .ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزی در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮔﺸﺘﺎور ) ( DTC٢در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﻧﺪ.
در ﻣﺮاﺟﻊ ] [۲ﯾﮏ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزی ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮدار ﻫﺎی وﻟﺘﺎژ
در  DTCاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺎی ﺗﺨﻤﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ،ﯾﮏ ﺗﺨﻤﯿﻦ
ﮔﺮ ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزی ﺑﺮای ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺳﺘﺎﺗﻮر در ﻣﺮﺟﻊ ] [۳ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺳﺘﺎﺗﻮر را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات درﺟﻪ
ﺣﺮارت در ﻃﻮل ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﺰﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزی
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻋﻤﻠﮑﺮد دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺧﻮب و ﻣﻘﺎوم ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﺪه ﻫﺎﯾﯽ از اﺳﺘﺮاﺗﮋی  DTCﮐﻨﺘﺮل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻮان )(DPC٣
ﺑﺮای  DFIGﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪ DPC .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺟﺮﯾﺎن ،ﺗﻮان ﻫﺎی اﮐﺘﯿﻮ و راﮐﺘﯿﻮ اﺳﺘﺎﺗﻮر را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .اﺑﺘﺪا ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺮ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪزﻧﯽ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻣﺘﻐﯿﺮ DPC
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﻧﺪ ] ،[۳ -۴وﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﺎی
ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮑﯽ در ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﮐﻠﯿﺪ زﻧﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺧﯿﺮا  DPCدر ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﮐﻠﯿﺪ زﻧﯽ
ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮای  DFIGﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ].[۵ -۶

ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی– آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺎزی در  ،DFIGﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدی،
ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎی اﻟﻘﺎﯾﯽ دو ﺳﻮ ﺗﻐﺬﯾﻪ  ، DFIGﮐﻨﺘﺮل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻮا ن
.DPC
 -۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺰاﯾﺎی ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﺑﺎدی ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺳﺮﻋﺖ ﺛﺎﺑﺖ ،ﺑﻬﺒﻮد رﻓﺘﺎر دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ،ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺮﮐﻪ
ﻫﺎ و ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﻮان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺬب ﺗﻮان ﻣﯽ

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺑﺘﺪا ﺟﺪاول ﮐﻠﯿﺪ زﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻓﻀﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ روش ﮐﻠﯿﺪ زﻧﯽ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺘﺪاول در ﺑﺎزار اﻧﺮژی ﺑﺎد ژﻧﺮاﺗﻮر ﻫﺎی

اﻟﻘﺎﯾﯽ دو ﺳﻮ ﺗﻐﺬﯾﻪ ) (DFIG١ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﻢ ﭘﯿﭽﯽ اﺳﺘﺎﺗﻮر آن ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و ﺳﯿﻢ ﭘﯿﭽﯽ روﺗﻮر آن از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﻣﺒﺪل

Doubly Fed Induction Generator

© ،۱۳۹۴اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

Direct Torque Control
Direct Power Control

1

۴۰۵

2
3

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

-۳اﯾﺪه اﺻﻠﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻮان اﮐﺘﯿﻮ و راﮐﺘﯿﻮ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺳﺘﺎﺗﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ ،در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮏ ﺑﺮدار ﺷﺎر ﺑﺎ ﯾﮏ داﻣﻨﻪ ﺛﺎﺑﺖ در ﻗﺎب ﻣﺮﺟﻊ اﺳﺘﺎﺗﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺘﻖ ﮔﯿﺮی از رواﺑﻂ ) (۷و ) (۸در ﻣﻌﺎدﻻت زﯾﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ.

9

) d ( Ψr sin 
dPs
3 Lm

s Ψ s
dt
dt
2  Ls Lr 

10

) d ( Ψr cos
dQs 3 Lm
s Ψs

dt
dt 2  Ls Lr 

ﺷﮑﻞ :۱ﻃﺮح ﮐﻠﯽ  DFIGﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﺮ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدی

-۲ﻣﻌﺎدﻻت  DFIGدر ﻗﺎب ﻣﺮﺟﻊ رﺗﻮر
رﻓﺘﺎر دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﯾﮏ  DFIGﺑﺎ ﻣﻌﺎدﻻت ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه زﯾﺮ در ﻗﺎب
ﻣﺮﺟﻊ رﺗﻮر ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ:
 s  jr  s

)(1

r

)(2

d
dt

d
dt

ﺑﺎ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ رﺗﻮر در ﻣﻌﺎدﻟﻪ ) (۲ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺎر رﺗﻮر در
ﻗﺎب ﻣﺮﺟﻊ رﺗﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:

Vs  Rs I s 

11

Vr  Rr I r 

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ) (۱۱ﺣﺮﮐﺖ ﺷﺎر رﺗﻮر ﺑﺎ ﺟﻬﺖ اﻋﻤﺎل ﺑﺮدار وﻟﺘﺎژ رﺗﻮر و
ﺳﺮﻋﺖ آن ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﺑﺮدار وﻟﺘﺎژ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.

 s  L s I s  Lm I r

)(3

 Lr I r  Lm I s

)(4

r



ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺒﺪل دو ﺳﻄﺤﯽ ﺳﻪ ﻓﺎز ﻫﺸﺖ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻠﯿﺪ زﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮ اﻧﺪ
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﮐﻪ دو ﺗﺎی از آن ﻫﺎ ﺑﺮدار ﻫﺎی وﻟﺘﺎژ ﺻﻔﺮ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
ﺑﻘﯿﻪ ﺷﺶ ﺑﺮدار ﻓﻀﺎﯾﯽ وﻟﺘﺎژ ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ

ﮐﻪ   s ,  r , Vs , Vr , I s , I r , Rs , Rrﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺎر ﻫﺎ ،وﻟﺘﺎژ
ﻫﺎ ،ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎ ،و ﻣﻘﺎوﻣﺖ رﺗﻮر و اﺳﺘﺎﺗﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻮان ﻫﺎی اﮐﺘﯿﻮ و راﮐﺘﯿﻮ
ﺧﺮوﺟﯽ از ﺷﺒﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد:
) (5

Ps 

) (6

Qs

3
V s .I s
2
3
  Vs  Is
2

در ﺷﮑﻞ  ۲ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﺻﻔﺤﻪ   r  β rﺑﻪ ﺷﺶ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه
اﺳﺖ و در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺗﻮان ﻫﺎی اﮐﺘﯿﻮ و راﮐﺘﯿﻮ و ﻣﮑﺎن
ﻗﺮار ﮔﯿﺮی ﺷﺎر اﺳﺘﺎﺗﻮر ﯾﮏ ﺑﺮدار اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮔﺮدد].[۹
-۴ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺎزی
ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺎزی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد:

IF q is N , P is Z , is M 4 Then Vn is V4

ﮐﻪ )  ( .و ) * ( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺿﺮب ﻧﻘﻄﻪ ای و ﺑﺮداری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ
ﺟﺎﯾﮕﺰ ﯾﻨﯽ) (۱و ) (۴در ﻣﻌﺎدﻟﻪ ) (۵و) (۶و ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮدن از ﻣﻘﺎوﻣﺖ
اﺳﺘﺎﺗﻮر:

 7
8

3 Lm
s Ψs Ψr sin
2  Ls Lr 

 L2m 

L L
 ،σ و

r

s

IF q is P, P is P, is M 2 Then Vn is V6

Ps  



L
3 Lm
s Ψs  Ψr cos  r Ψs 
2  Ls Lr 
Lm



dΨ r
 Vr
dt

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺎزی ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ و ﻣﺎﮐﺰ ﯾﻤﻢ ﻣﻤﺪاﻧﯽ ﻣﯽ

ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺮای ﻗﺎﻧﻮن  iام ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد

Qs 

]:[۹



Ci  min q (  p ),  p   p  ,   

ﺑﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ،اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻊ

  sو  ، θﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ زاوﯾﻪ

ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺧﺮوﺟﯽ از ﻗﺎﻧﻮن  iام ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ دارﯾﻢ:

ﮐﻪ
Ls Lr
ای ﺳﻨﮑﺮون و زاوﯾﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﺎر اﺳﺘﺎﺗﻮر و رﺗﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ.

Di  min Ci , Vi 

۴۰۶

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﺪول ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺷﺮح داده ﺷﻮد:

ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ  Δq  0.01, Δp  0.15, φ  4.5ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ  qدو ﻋﻀﻮ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻌﻠﻖ) (Nو ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻌﻠﻖ ) (Pدارد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ، q  0.01ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﺎزی دو ﻣﻘﺪار
ﻋﻀﻮ ﯾﺖ را دارد .ﺑﺮای  ، Pﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻌﻠﻖ ) (NSﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﻘﺪار ﻋﻀﻮ ﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ورودی ﺳﻮم ﺗﻮاﺑﻊ ﻋﻀﻮ ﯾﺖ

)  ( M 4 ) ، ( M 3ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ دو ﻣﻘﺪار ﻋﻀﻮ ﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺮوﺟﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻓﺎزی اﻋﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﻦ ﺟﺪول ﮐﻢ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در
ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦ
ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ.

ﺷﮑﻞ  :۲ﺑﺮدار ﻫﺎی وﻟﺘﺎژ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺒﺪل دو ﺳﻄﺤﯽ

ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻘﺪار  Diارزش ﻋﻀﻮ ﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن  iام در ﺧﺮوﺟﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻓﺎزی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار از ﺧﺮوﺟﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺎزی ،ﻣﺎ
ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ارزش ﻋﻀﻮ ﯾﺖ ﻣﺎﮐﺰ ﯾﻤﻢ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ.

V  max  Di }, i  1, 2,3

ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻀﻮ ﯾﺖ ﻣﺎ از روش ﻏﯿﺮﻓﺎزی ﺳﺎزی ﺑﺮای
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮداری ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﻮرﺗﺮ اﻋﻤﺎل ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺷﻤﺎی ﮐﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﻓﺎزی ﺟﻬﺖ  DPCﺑﺮای  DFIGدر
ﺷﮑﻞ  ۳ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻘﺪار ﺷﺎر اﺳﺘﺎﺗﻮر در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ و ﺧﻄﺎی
ﺗﻮان ﻫﺎی اﮐﺘﯿﻮ و راﮐﺘﯿﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ورودی ﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﺟﻊ ] [۴ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﻠﻮک ﻫﯿﺴﺮزﯾﺲ و ﺟﺪول ﮐﻠﯿﺪ
زﻧﯽ از ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﻓﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
-۱-۴

ﺷﮑﻞ :۴ﺷﯿﻮه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻓﻀﺎ ﺑﻪ  ۴ﻧﺎﺣﯿﻪ

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺎزی ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﭼﻬﺎر ﻧﺎﺣﯿﻪ ای ﻓﻀﺎ

در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ،ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ  ۴ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺷﮑﻞ
 ۴اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻧﺪازه ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ۹۰
درﺟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﻓﺎزی در ﺷﮑﻞ  ۵ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺷﮑﻞ  ۵ﺗﻮاﺑﻊ ﻋﻀﻮ ﯾﺖ را ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﮑﻞ  ۴ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽ دﻫﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺎزی ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﺟﺪول ۱
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺷﮑﻞ  :۵ﺗﻮاﺑﻊ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺮای ﭼﻬﺎر ﻧﺎﺣﯿﻪ (a) ،ﺗﻮان راﮐﺘﯿﻮ ) (bﺗﻮان
اﮐﺘﯿﻮ ) (cﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﺎر اﺳﺘﺎﺗﻮر

ﺷﮑﻞ  :۳دﯾﺎﮔﺮام ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه  DPCﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ DFIG

۴۰۷

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

ﺟﺪول  :۱ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺎزی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﺮای ﭼﻬﺎر ﻧﺎﺣﯿﻪ

-۲-۴

ﺷﮑﻞ  : ۶ﺗﻮاﺑﻊ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺮای ﺷﺶ ﻧﺎﺣﯿﻪ (a) ،ﺗﻮان راﮐﺘﯿﻮ ) (bﺗﻮان
اﮐﺘﯿﻮ ) (cﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﺎر اﺳﺘﺎﺗﻮر

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺎزی ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺷﺶ ﻧﺎﺣﯿﻪ ای ﻓﻀﺎ

ﺟﺪول  :۲ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺎزی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺷﺶ ﻧﺎﺣﯿﻪ

در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮان ﻫﺎ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺮ
ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻫﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺎزی
در ﺷﮑﻞ  ۶ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻧﺸﺎن داده
ﺷﺪه ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ  ۶ﻧﺎﺣﯿﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ
ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﺗﻌﺪاد ﺗﻮاﺑﻊ ﺗﻌﻠﻖ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺎزی  Pرا ﮐﺎﻫﺶ دادﯾﻢ.
اﮔﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺎزی ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺮای  Pاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد ﮐﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ  ۴۸ﺗﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ از  ۳۶ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .ﻧﻘﻄﻪ ﻫﺎی دﻗﯿﻖ ﮐﻪ
در ﻣﺤﻮر اﻓﻘﯽ ﺷﮑﻞ  ۶ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
ﺑﺮای  Δqو  Pﻧﻘﻄﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ:

-۳-۴

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺎزی ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی دوازده ﻧﺎﺣﯿﻪ ای ﻓﻀﺎ

در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد دﻧﺒﺎﻟﻪ روی ﺗﻮان ﻫﺎ از ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺮﺟﻌﺸﺎن
ﺗﻌﺪاد اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻮاﺣﯽ ﻓﻀﺎ ،ﺑﻪ  ۱۲ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻮاﺣﯽ ﺟﺪﯾﺪ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه در ﺷﮑﻞ  ۷ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻫﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪ ۳۰
درﺟﻪ را ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺮاح ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻼ
دﻗﯿﻖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮان ﻫﺎی اﮐﺘﯿﻮ و راﮐﺘﯿﻮ و ﺷﺎر اﺳﺘﺎﺗﻮر را در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻓﺎزی در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد .ﺗﻮاﺑﻊ ﺗﻌﻠﻖ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﻓﺎزی  Qو  ، Pﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ  ۳و  ۵ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻌﻠﻖ اﻓﺰاﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ۷ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻌﻠﻖ
ﺑﺮای ﺷﺎر اﺳﺘﺎﺗﻮر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

] [-0.02 -0.01 0.01 0.02] ،[-0.05 -0.02 0.02 0.05و در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮای  φﻧﻘﻄﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
].[-50 -10 10 50 70 110 130 170 190 230 250 290 310 350

ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺎزی در ﺟﺪول  ۲ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻣﺰ ﯾﺖ اﺻﻠﯽ ﺟﺪول ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﺳﺎدﮔﯽ در ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻋﻤﻠﯽ آن
اﺳﺖ  ،اﮔﺮ ﺑﺮدار ﻫﺎی ﺳﻄﺮ اول را ﺑﺎ ﺳﻄﺮ دوم ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮدار ﺳﻄﺮ دوم ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﮏ واﺣﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺑﺮدار در ﺳﻄﺮ اول
ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ و اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
در ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻋﻤﻠﯽ ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ اول ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﻮد و ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ اول ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد .در
ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ،ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺎﺣﯿﻪ
ﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺎزی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻬﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻞ در ﺧﺮوﺟﯽ
ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻫﺪ.

ﻧﻘﻄﻪ ﻫﺎی دﻗﯿﻖ از ﻫﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻌﻠﻖ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  ۸اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﻧﺪ در
زﯾﺮ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﺑﺮای  Δqﻣﺎ دارﯾﻢ [-0.05 -0.03 -0.01 0.01 0.03 0.05] :

ﺑﺮای  Pﻧﻘﻄﻪ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ:

][-0.06 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.01 0.02 0.03 0.04 0.06

و ﺑﺮای ﺷﺎر اﺳﺘﺎﺗﻮر ﻣﺎ دارﯾﻢ:
[-10 10 20 40 50 70 80 100 110 130 140 160 170 190
]200 220 230 250 260 280 290 310 320 340 350 370

ﺷﮑﻞ  :۷ﺷﯿﻮه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻓﻀﺎ ﺑﻪ  ۱۲ﻧﺎﺣﯿﻪ

۴۰۸

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

-۵ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی
ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺘﻠﺐ/ﺳﯿﻤﻮﻟﯿﻨﮏ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻠﻮک ﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت و ﺟﻌﺒﻪ اﺑﺰار ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺛﺎﺑﺖ
زﻣﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری از ﺳﯿﺴﺘﻢ  ۳۰ﻣﯿﮑﺮو ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ .وﻟﺘﺎژ اﺳﻤﯽ ﻟﯿﻨﮏ
 DCﻣﺒﺪل  ۱۲۰۰وﻟﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه
 DPCﻣﺒﺪل ﺳﻤﺖ رﺗﻮر ﺗﻮان اﮐﺘﯿﻮ و راﮐﺘﯿﻮ اﺳﺘﺎﺗﻮر  DFIGرا ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﻣﺒﺪل ﺳﻤﺖ ﺷﺒﮑﻪ وﻟﺘﺎژ ﻟﯿﻨﮏ  DCرا ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.
ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی ﻓﺎزی ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻫﺮ ﺳﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮ روی ﺳﯿﺴﺘﻢ واﺣﺪ ﮐﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی آن در ﺟﺪول  ۵اراﯾﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻋﻤﺎل ﺷﺪه اﻧﺪ .اﺑﺘﺪا ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﺎ ﻓﺮض ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻓﻀﺎ
ﺑﻪ ۴ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺎزی ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ  ۱.۴ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﮑﻞ A.۹ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﺮ روی ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
دﻫﺪ .ﺷﮑﻞ  (a) A.۹ﺳﺮﻋﺖ رﺗﻮر را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﭘﺮﯾﻮﻧﯿﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺎ
دﻗﺖ در اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺗﻮر در اﺑﺘﺪا ﺗﺎ  ۰.۲ﺛﺎﻧﯿﻪ
ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ از  ۰.۲ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺗﺎ  ۰.۳ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻄﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻌﺪ از  ۰.۳ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺳﺮﻋﺖ دوﺑﺎره ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ

ﺷﮑﻞ  : ۸ﺗﻮاﺑﻊ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺮای ۱۲ﻧﺎﺣﯿﻪ (a) ،ﺗﻮان راﮐﺘﯿﻮ ) (bﺗﻮان
اﮐﺘﯿﻮ ) (cﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﺎر اﺳﺘﺎﺗﻮر

)( A

ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺎزی ﺟﺪﯾﺪ در ﺟﺪول  ۳اراﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺪول ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ  ۱۸۰ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺎزی اﻋﻤﺎل
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻋﻤﻠﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻠﯽ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺟﺪول ۳
ﺳﺎده اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻃﺮاح ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺎزی را ﻓﻘﻂ ﺑﺮای دو ﺳﻄﺮ ﺑﻨﻮ ﯾﺴﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺳﻄﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﯾﮏ واﺣﺪ ﺑﻪ ﺑﺮدارﻫﺎی ﺳﻄﺮ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ
آﯾﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺎزی در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی  ۱۲ﻧﺎﺣﯿﻪ ای ﻓﻀﺎ ﺳﺒﺐ
ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪن ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ در ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪی ﻧﺸﺎن داده
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی دارد.
ﺟﺪول  :۳ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺎزی ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﺮای  ۱۲ﻧﺎﺣﯿﻪ
)( B

۴۰۹

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

-۶ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻪ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﻓﺎزی ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻬﺖ  DPCﺑﺮای  DFIGﻣﺴﺘﻘﺮ
در ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدی اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺎزی ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺟﺎی ﺟﺪول ﮐﻠﯿﺪ زﻧﯽ و ﺑﻠﻮک ﻫﯿﺴﺘﺮزﯾﺲ اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺎزی ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﮐﺎرآﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺎزی ،ﺳﻪ ﺟﺪول ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه و ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﯿﺰ و
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻫﺮ ﺟﺪول ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺑﺨﺶ ﻓﻀﺎﯾﯽ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﻓﺎزی ﺑﺮای ﺗﻮان ﻫﺎی اﮐﺘﯿﻮ و راﮐﺘﯿﻮ و ﺷﺎر اراﺋﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺮﻋﺖ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺎزی اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﺪ و رﯾﭙﻞ ﺗﻮان ﻫﺎی اﮐﺘﯿﻮ و راﮐﺘﯿﻮ و  THDﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی رﺗﻮر و اﺳﺘﺎﺗﻮر
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ اﻣﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ای ﺑﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه در ﻓﺎزی و ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ ﻣﻄﻠﻮب
ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻮان در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

ﺷﮑﻞ  : ۹ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﺗﺤﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺎزی ﺗﻮﺿﯿﺢ داده
ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ  (a) . ۳.۴ : C ، ۲.۴ :B ،۱.۴ :Aﺳﺮﻋﺖ روﺗﻮر)(b) .(p.u.
ﺗﻮان اﮐﺘﯿﻮ) (MWو راﮐﺘﯿﻮ اﺳﺘﺎﺗﻮر) (c) .(MVarﺟﺮ ﯾﺎن ﺳﻪ ﻓﺎز
اﺳﺘﺎﺗﻮر) (d) .(KAﺟﺮ ﯾﺎن ﺳﻪ ﻓﺎز روﺗﻮر)(KA

ﻣﺮاﺟﻊ

ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻨﮑﺮون ﯾﮏ ﭘﺮﯾﻮﻧﯿﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺷﺒﯿﻪ
ﺳﺎزی ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻮان ﻫﺎی اﮐﺘﯿﻮ و راﮐﺘﯿﻮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻮان
اﮐﺘﯿﻮ و راﮐﺘﯿﻮ در ﺷﮑﻞ  (b) A.۹ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﮑﻞ A.۹
) ، (d)،(cﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی اﺳﺘﺎﺗﻮر و رﺗﻮر  DFIGرا ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

[۱] S.A. Mir, M.E. Elbuluk, D.S. Zinger, Fuzzy implementation of
direct self-control of induction machines, IEEE Trans. Ind. Appl. 30
(3) ,1994 ,729–735.
[٢] S. Mir, M.E. Elbuluk, D.S. Zinger, PI and fuzzy estimators for
tuning the stator resistance in direct torque control of induction
machines, IEEE Trans. Power Electron. 13 (2) ,1998, 279–287.
[٣] R. Datta and V. T. Ranganathan, Direct power control of gridconnected wound rotor induction machine without rotor position
sensors, IEEE Trans. Power Electron., May 2001, 16(no. 3)390–399.
[۴] L.Xu and P. Cartwright, Direct active and reactive power control f
DFIG for wind energy generation, IEEE Trans. Energy Convers., Sep.
2006, 21(no. 3) 750–758.
[٥] D. Zhi, L. Xu and B. W. William, Model predictive direct power
control of doubly fed induction generators, IEEE rans.on Power
Electron. 25, 2(2010) 341-351.
[۶] M. I. Martinez, G. Tapia, A. Susperregui and H. Camblong, Slidingmode control for DFIG rotor-and grid-side converter under
unbalanced and harmonically distorted grid voltage, IEEE Trans.
Energy Convers., 27, 2 ( 2012) 328-339
[٧] M. Moradi, M. H. Kazemi, E. Ershadi, “Direct adaptive fuzzy
control with membership function tuning,” Asian Journal of Control,
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ﺷﮑﻞ  B.۹ﭘﺎﺳﺦ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺎزی  ۶ﻧﺎﺣﯿﻪ ای  ،ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه
در ﺑﺨﺶ  ۲.۴ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺷﮑﻞ  C.۹ﭘﺎﺳﺦ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﻪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺎزی  ۱۲ﻧﺎﺣﯿﻪ ای  ،ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ  ۳.۴ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در
آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،ﺟﻬﺖ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺎزی ﻣﺨﺘﻠﻒ ژﻧﺮاﺗﻮر اﻟﻘﺎﯾﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ دو ﺳﻮ ﯾﻪ  ،ﺳﺮﻋﺖ رﺗﻮر  ،ﻣﺮﺟﻊ
ﺗﻮان ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﯾﮑﺴﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
اﻧﺪ .ﺑﺎ ﯾﮏ دﻗﺖ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﻤﻮدار ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﮑﻞ  ۹ﻣﯽ ﺗﻮان
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻮان ﻫﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺮﺟﻌﺸﺎن را ردﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﺳﺮﻋﺖ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺎزی ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و
رﯾﭙﻞ ﺗﻮان ﻫﺎی اﮐﺘﯿﻮ و راﮐﺘﯿﻮ و  THDﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی رﺗﻮر و اﺳﺘﺎﺗﻮر ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.ﻣﻘﺪار  THDﺟﺮﯾﺎن اﺳﺘﺎﺗﻮر ﺑﻪ ازای اﻋﻤﺎل ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺎزی ﻣﺨﺘﻠﻒ و
اﯾﺪه اراﯾﻪ ﺷﺪه در ] [ ۴در ﺟﺪول  ۴ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﺟﺪول  :۵ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎی ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی DFIG
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ﺟﺪول  :۴ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ  THDﺑﺮای ﺟﺮ ﯾﺎن اﺳﺘﺎﺗﻮر در ﭼﻬﺎر ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ

690V

وﻟﺘﺎژ اﺳﺘﺎﺗﻮر

0.012pu.

ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺳﺘﺎﺗﻮر

0.014pu

ﻣﻘﺎوﻣﺖ رﺗﻮر

ﺑﺨﺶ ۳.۴

ﺑﺨﺶ ۲.۴

ﺑﺨﺶ ۱.۴

ﺟﺪول ﮐﻠﯿﺪ
زﻧﯽ][۴

اﯾﺪه ی
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه

3.5pu.

1.67

2.51

2.89

3.08

THD%

0.13pu.
0.1pu.

۴۱۰

ﺗﻮان ﻧﺎﻣﯽ
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چکیده -موازی سازی سلول های اینورتر فرکانس باال مزایای
زیادی دارد که از آن جمله می توان افزایش توان ،مزیت اقتصادی،
افزایش راندمان الکتر یکی ،کاهش حجم ،افزایش قابلیت اطمینان را
نام برد .راهکارهای متنوعی جهت موازی سازی بهوجود آمده است
و در این مقاله با ارائه یک روش جدید و بینابین که قابلیت ترکیب با
روش های دیگر را دارد و با استفاده از اعمال تغییرات روی اصلی-
تر ین وبدیهیتر ین قطعه هر مبدل یعنی ترانسفورمر ،یک روش جدید
برای موازی سازی سلول های مبدل طراحی شده است و سپس به
ارائه الگوریتم طراحی و محاسبات و اعمال تولرانس اصلی
اختالف بین اینورترها به بررسی طرح و راهکار پرداخته شده است.

راهکارهای موازی سازی به دو دسته کلی روشهدای توزیدع جریدان
فعدا و روشهدای افتدی )  (Active Current-Sharing Methodsو
) (Drop methodsتقسی می شوند که با توجه به فرکانس بداالی کدار و
تولید نویز زیاد از روشهای افتی استفاده می شود ] . [6از روشهای توزیع
جریان فعا در کاربردهای متفاوت استفاده شده است که علیرغ مزایدای
زیاد فرکانس کاری زیر 255kHzدارند].[7-11

کلمات کلیدی-موازی سازی،اینورتر ،ترانس بین سلولی،تقسیم
جریان
 -1مقدمه
باتوجه به ظهور نیمه هادیهای جدید در حوزه الکترونیک قددرت و
ساخت مبدلها با این قطعات با فرکانس باالترباکاهش قابل توجده حجد
روبرو هستی ولی مبدلهای ساخته شدده بدا قطعدات و روشدهای جدیدد
بامحدودیت نسبی توان مواجه هستند.

شکل:1تقسیم بندی کلی راهکارهای موازی سازی

-2معرفی تقسی جریان باترانس بین سلولی()ICT

استفاده از  MOSFETدر گرمکنهای القایی کداهش ابعداد تدا یدک
چهارم و افزایش راندمان از هفتاد و پنج درصد تا نود و شش در صد را در
بر داشته است ] .[2همچنین در کاربردهای جوشکاری قدو الکتریکدی
استفاده از منابع تغذیه فرکانس متوسط ،کاهش قابل مالحظه وزن و ابعداد
این دستگاه ها را به همراه داشته است .ولی در منابع تغذیه فرکانس بداال و
توان باال ( )055kHz,05kWهنوز المپ هدای هدای خدع تعیدین کنندده
هستند .با توجه به عمر ک و راندمان پایین و هزینه باال و نیداز بده تغذید
ولتاژ باال ،جایگزینی این تجهیزات با سدویی هدای قددرت نیمده هدادی
میتواند بسیار مفید باشد.

ترانس بین سلولی یا راکتور(در سیستمهای فرکانس پایین) بهطور کلی
عبارت است از یک هسته با دو سی پی با تزویج قوی که باعد تعداد
قویM.M.Fدرترانسفورمر می شود و باع می شود جریان بدار بدهطدور
مساوی بین دو شاخه تقسی شود.
جهت تقسی جریان با استفاده از ترانس بین سلولی ، ICT
) (inter cell transformerدو راهکدددار کلدددی وجدددود دارد
ICT -1-2درآرایش یکپارچه:که با استفاده ازتزویج سلفها با انجام دادن
سی پیچی روی یک هسته مغناطیسی است و از لحاظ آرایش به سه دسته
تقسی می شود که شامل آرایش نردبانی،آرایش دایره ای و آرایش دایدرهای
بااستفاده از هسته استاندارد میباشد.

از اینددرو راهکارهددای متنددوعی بددرای مددوازی سددازی مبدددلهای
AC/DCیاAC/ACیا DC/ACارایه شده است که هر کدام مزایا و معایب
خود را دارا میباشند.

© ،۱۳۹۴اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان
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- 2-2آرایش جداگانه :که در آن سیست از تعدداد زیدادی تدرانس دو
سی پیچه تشکیل شده است که به راه های مختلفی به ه متصل میشوند.
بر اسا روش موازی سازی مورد استفاده تعداد ترانس های استفاده شده
می تواند مساوی یا بیشتر از تعداد سلو های ایندورتر باشدد .اسدتفاده از
ترانس های جداگانه جهت توسعه با استفاده از اینورتر های کوچک بیشتر
مورد توجه است ].[11مقاله حاضرمتمرکز بر این نوع آرایش است.

شکل  ICT:5جداگانه در آرایش Symmetricparallel

-1-2-2آبشاری متقارن ()SymmetricCascade

این آرایش جهت موارد جریان باال استفاده می شود.
 5-2-2آرایش جدید پیشنهادی(زنجیرهای)

شکل  :2استفاده از  ICTجداگانه با آرایشSymmetric cascade

آبشاری متقارن به تعداد زیادی ترانس احتیاج دارد ولی اندوکتانس
کمی ه نیاز دارد.
 -2-2-2موازی چرخشی )(cyclic parallel

شکل :6آرایش جدید ترانس زنجیرهای

این آرایش جدید پیشنهادی که آن را بعنوان ترانس زنجیرهای
نامگذاری میکنی و همزمان میتواند ترانسفورمر کاهنده و یا افزاینده و
ترانس بین سلولی ) (ICTباشد جهت کلیه کاربردهای اینورتری متداو ،
طراحی و محاسبه می شود.

شکل :3استفاده از  ICTجداگانه با آرایشcyclic parallel

مدار موازی چرخشی به تعداد مساوی با سلو ها نیاز دارد ولی
فیلترینگ ضعیفی ه دارد.

این ساختار به دلیل وجود شکاف هوایی از حفاظت دربرابر اتصا
کوتاه برخوردار است .در عمل به جای امپدانس Xiهر گونه امپدانسی اع
از سلف و خازن و مقاومت و یا حتی دیود قابل استفاده است و کاربری-
های  ACو  DCهمزمان پوشش داده می شود .ولتاژ خروجی هر سلو
اینورتر به دو قسمت در دو ترانس وصل می شود و با سلو قبلی و بعدی به
طور مغناطیسی کوپل شده و آرایش زنجیری شکل صورت میگیرد .این
اتفاق در ثانویه ه تکرار می شود و اختالف مقادیر  Xiتوسط اندوکتانس-
های ترانسهااصالح میگردد .مزیت عمده این آرایش یکسان بودن ساختار
ترانس و سلو اینورتر برای کاربردهای تکی وموازی و برابری تعداد
ترانسها باسلولهای اینورتر و قابلیت موازی کردن با تعداد زیاد و نیز
قابلیت جبران تولرانس قطعات خصوصا در کاربردهای جریان باال وDC
که بسیار بحرانی هستند میباشد .ایراد آن پیچیدگی نسبی سی کشی و
طراحی و محاسبات آن است که مشکل به نظر می رسد.

-3-2-2آبشاری چرخشی )(cyclic cascade

شکل :4استفاده از  ICTجداگانه با آرایش Cyclic cascade

این آرایش ه به تعداد مساوی ترانس بین فازی نیاز دارد و قابلیت
فیلترینگ معمولی ه دارد.
-4-2-2موازی متقارن )(symmetricparallel
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-1طراحی ترانس بین سلولی
-2-3محاسبه و طراحی
()0

شکل  :7ترانس بین سلولی

)

کده عمددق نفدو و  μمعدداد
الومینیوم یک فرض می شود

در شرایط تطبیق معادله ()1برقرار است
()1

کدده

(√

تقریبدا بدرای مددس و

ماکزیم قطر سی ترانس

بنابراین به جز افت اهمی و تلفات اهمی و شار پراکندگی هی گونه
ا
افدت دیگدری ندداری و از انجدا کدده مددار عمدال ترانسدفورماتور اسددت(

()6
سطح مقطع الزم هر رشته سی ورودی

) و محدودیت فرکدانس در حدد قطعدات سدویی
قدرت نیز دیگر وجود ندارد .از این رو ،مزایای کنتر افقی بدون تلفات را
داری .

()7

در شرایط عدم تطبیق []11
)

()2

تعداد سی الزم برای هر رشته

(

()8
)

()1

(

رلوکتانس
()9

()1
تعداد دور الزم برای هر سی پی

-1-3پارامترهای اولیه

()15

جریان متوسط هر اینورتر

)

(√

ماکزیم انحراف جریان
فرکانس اینورتر

f

چگالی جریان

j

در صورت عدم شرط افزایش Aیا g
()11

اندوکتانس راکتور
شار اشباع
سطح مقطع هسته

A

جایگیری سی و در صورت عدم وجود افزایش ( Aسایز هسته)

مقاومت ویژه هادی

()12

شکاف هوایی هسته

در شرایط تطبیق در ترانس زنجیره ای داری

مساحت پنجره

()11
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چک کردن اشباع هسته و یا افزایش A
()11

محاسبه تعداد دور ثانویه
شکل  9هسته فریت EE110
ترانسفورمر مونتاژ شده

()10

قطعات فوق بصورت دو تکه مجزا مونتاژ وبا شکاف هوایی 2میلیمتر

-3-3طراحی نمونه اولیه ترانسفورمر با توجه به ولتاژ با وتقسی
ولتاژ روی هر ترانس بصورت مساویودر نظر گرفتن ولتاژ  155ولت
ولتاژ ولتاژ اولیه ترانس  105ولت می شود .اولیه به
مستقیمجهت با
تعداد  12دور و با استفاده از ورق مسی به ضخامت نی میلیمتر و پهنای
سی میلیمتر جهت سطح مقطع پانزده میلیمتر با چگالی جریان سه آمپر بر
میلیمتر مربع و جریان ماکزیم  10آمپر در فرکانس ماکزیم هفتاد کیلو
هرتز (عمق نفو  217میکرومتر) طراحی می شود.

سوار می شوند استفاده از شکاف هدوایی بدا توجده بده جریدان بدی بداری
( الزامی میباشد .جهت

بینهایت در حالت کوپلینگ کامل(

سادگی نمایش و سبکتر شدن محاسبات شدبیه سداز (سداخت مدش) از
نمایش قطعات جانبی شامل عایقهای الکتریکدی و فیکسدچرهای مونتداژ
ترانس صرف نظر میکنی .لذا با استفاده از شکاف هوایی میزان  Kتا5.8
کاهش داده می شود .

شکل:8اولیه ترانسفورمر

ثانویه ترانسفورمر ثانویه ترانسفورمر با استفاده از شش الیه ورق نی
میلیمتر بصورت موازی وسه چهارم دور جهت رسیدن به جریدان بیشدینه
 105آمپر تحت چگالی جریان پنج آمپر بر میلیمتر مربع و فرکانس هفتداد
کیلو هرتزوسه چهارم دور با توجه مالحظات ساخت طراحی می شود.

شکل :11ترانسفورماتور مونتاژ شده

-1-1معادالت اصلی مدار
()16

] [

]

] [

[

شکل:9ثانویه ترانسفورمر

هسته ترانسفورمر هسته ترانسفورمر با استفاده از فریت  EE110با
سطح مقطع  16*16میلیمتر انتخاب می شود .چگالی شار بیشینه تقریبی

()17

نی تسال(تجربیات قبلی) ولی با توجه به نامشخص بودن سازنده هسته

] [

فریت و شرایط فعلی بازار طراحی ما به یک ده تسال محدود می شود.با
توجه به مقادیر فوق به فرکانس کمینه چهل کیلو هرتز جهت ترانسفورمر
میرسی .
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شرایط بدون بار
()18

] [

()19

] [

]

]

[

] [

[

] [

شکل:11مدار معادل مغناطیسی ترانسفورمر

شرایط بار

()15

()25

[

]

√

√

] [

]

()11

[

()12

-1محاسبات طرح
فرکانس کاری برای ترانس  155کیلو هرتز در نظر گرفته می شود.
()21

)

(

()11

()22

-1-4محاسبه ولتاژ خروجی و جریان اولیه در حالت بی باری

()21
()21
()20
()26

()10

]

[

] [

]

[

] [

-2-4محاسبه برای بار دو سلول با توان5kW
)

()16

(

)

()27

)

()17

(

)

()28
()29

()11

]

[

] [

]

[

] [

(

(
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()18

] []

()19

]

[

[

]

[

]

[

] [
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 اما مشکلی که در بهکارگیری این ترانس به نظدر.بین فازی را دارا میباشد

[ ]

[

) مدیباشدد100kHz( میرسد جریان زیاد بیباری در فرکانسهای پایین

]

محاسبه انحراف جریان با اختالف زمان سوییچ-3-4

بهگونهای که جریان بیباری هشتاد درصد جریان بار کامل است البتده در

)15(

Variable time operator:

موارد بار ثابت مانند گرمکن القایی مشکلی بهوجدود نمدی آیدد ولدی در
حالت کلی با توجه به توان نسبی پایین نمونه آزمایشی کاربرد این تدرانس
.) منطقی میباشد400kHz(جهت فرکانسهای باال با همین توان

[ ]
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جمع بندی-0
استفاده از ترانس بین سلولی جدید با کاهش حج وانحراف کد جریدان
ضمن اینکه ترانسفورمر مورد استفاده ه قابلیت کاهنده. اولیه همراه است
و افزاینده یعنی ترانسفورمر عادی وه قابلیت تقسی جریان بعنوان راکتور
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!1ه ان و "Fور & ﯾ Mدر Cاه< .<E

رد ر Pار  " Cو روشهﯾ "  +ر 2د اﯾ اﯾ@ ه ارا"D
;ه ا "Q, .-در روشه  %ل دار R  %ا  ،-ل 3ﯾن
رور در ﯾ از PبهE N3 %ح ;ه ; .اﯾ@ Uع ان
 ل 3ﯾن  ،ل  ># 9انه %ا  و را  و  Vه Gت
'و 3را اه, 8ورد ا و3د "#WXه  %ل ان  O3 ،
;ن رو  ل ان ;@ Cدد ] . [5در اوا' ده" ه د Mد%
روش ه %دﯾ +  " %ر  ل ره %ا#0ﯾ -I Y  ZP
 Bان  ل ' 8# 9د [6] %و  ل  C 8# 9ور ];   [7ه
ا .در ]  [8اس ال ارا; "Dه ط "  ل  C 8# 9ور،
رو; "  +ر  ل "0F 8# 9ه %ان ;@ ا#0ﯾ دو  ./ﯾ"
ارا; "Dه اMB " -وه  'ردار %از دﯾ  1ﯾ  Nل ان ،از

 ت  – ل  و  ان)،(DDPC
 ﯾ $ا #ل " !  +,  ،ا! ﯾ* دو  ('ﯾ&
).(DFIM

Vاﯾﯾ Jن  ># 9دن روش  ل از ل ;@ و Bم ا ده از
 9ر  - Pه   ده و ز "  "#WXه  %ل 3ﯾن  Vدر ,ن
; Nه ا.-

"# -١

روش ه;   %ه "  +ر  ل  8# 9ان داراWAB %د%

ﯾ از ' ره %رد ا ده "  +ر ه دار %از اژ%

ﯾ Nو WEبا ا " د >0و3د 4را ه# + @; %و-

 2 3د ،ا ده از ﯾ 1ژار ا#0ﯾ دو  ./ﯾ" ا " -ا ر ,ن

ا ر; ،ر ا ر از /ات ان ;@ _^.4ﯾ ده و ه@A

" رت  8# 9و رور ,ن از 7ﯾ 6ﯾ2 1ل "2; " -4 " -4

Uع B O3م ا M#ل  ل ان ا  و را  ;د ] .[9در

 ?> ;ه ا   .-ن روشه  %د+  " %ر  ل دار%

] [9رو+  " %ر  ل  ># 9انه %ا  و را    ;ه

;@ ا#0ﯾ دو  ./ﯾ" اراC "Dدﯾه ا B " .-ان  "Aدر ] [1و][2

ا .-ا در اﯾ@ روش  GHا; "Uه "  +ر  ># 9ز  %ل

 ل دار %در د ه  ;  62Eر ا ر "  +ر  ل "0Fه%

"0Fه %ان در رو  لOEP ،هﯾ   اﯾ " VJ

ان در اﯾ@ ;@   ;ها .در  GHدﯾ  %از روشه  %ل

 8 9اA "Uده ا " %I " .-ا^ اﯾ@ OEPه 8 %ا در

دار 1J  [3]   %در # @ C +و -ا ر -I  A

 /ه %رد   +ل از  >2Pانه %ا  و را  و  C Vور

 Bان ;ر ;  "2ﯾ; Kه ا -و  ل در د ه  ,  62Eن

ا 0و 97 /و ;ر ا ر " '  >Pهها  .اﯾ@ اس

رت Cد .در ] [4روش اMح;ه  %ل دار %در N3

در اﯾ@  Z4 "0#از " د, -وردن ل   8 9ل ان Eح ;ه در

 ;  62Eر ا ر   ;ه ا " -در ,ن اﯾ OEPه8 9 %
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]  [9ر ه  و   دن ه  ا و

رو) ر ،و$ژ  Kر  @@Hو  ه  ا) ر و رو) ر و -ر  Kر

ه  #$%ه ) ان و ه(' &ور

 @@Hو  ه  ا) ر و رو) ر )در - YSر  (4*-را ﯾ'"&

ا4$و1 2'3دا"- 0ه ا ./در ادا رو ,'  -ر  *+د

''"  .د  <[ A$دن @"ار  Llrو [<  دن ا= /و$ژ Tن  دA$

اﯾ اﯾ  ه ارا"- 8ه و ا  اﯾ روش از 2ﯾ *- 6ز 

 [^  دن @"ار <3$ش ا  ]\  ا   #Oدر - =& ,

'ل )  :م ا=<ار  MATLABن داده "-ه ا./

 -د  .در  ,دا -اﯾ   4در Dت -ر  4*-دار و$ژ

ه"ه ا  اﯾ

 -٢روش 'ل @ و @) A

ان "- =Bه در ][9

 ' ,ر EHف )E1 Fﯾ Dت  رد ا#ده از )3ات
3ه  رد 'ل ،ا ن "ل  -ا@$ﯾ دو  )E3ﯾ از
   )Dم  -ر  4*-ا#ده  -د- .ر  4*-در  /@@H
"@ 'Bار -ر ) "- "$ه در  -در " /$Hار ز  دن  (1
ه ا) ر ا' ./اﯾ -ر  4*-از را  زﯾ  0 *Kاه" :"-
r
r
)(١
ψ g = ∫V s
در را  = ق  Aه"ه ا  /در  Oرت ار &=  دار
ر  4*-و$ژ ا) ر ه اره در زاوﯾ  Qد  دار -ر ار دا -وT @@H #$%ن در را -ر  4*-ا  #Oا  S )  ./اﯾ
  Wع  ) ان روا  :ط  و$ژ و -ر  4*-را در Dت "Sﯾ"
 =م زﯾ  :/-
r
v sq = V s

)(٢

v sq
= ψ gd
ωs

ه('  ) B  SدXت و$ژ   (1ه رو) ر و ا) ر
در - YSر " ،4*-ار Bدل دو  Kر  -در اﯾ  YS
 Oرت ن داده "-ه در  0 ١ A4-اه" 

 :١ار دل دو 

ه اره  Qد   Kر - @@Hر  4*-ار دارد ) ) (Vsd=0ان

د.

روا :را   Oرت ن داده "-ه در را  ):/-  (٣
)(٣

Qs = v sq I sd

Ps = v sq I sq ,

در اﯾ   /  S )  /$Hدن و$ژ ا) ر ،ه "ام از -#$%
ه ) ان  ا#ده از Sﯾن ا) ِر )' +ﯾ 4از  Kره  @@Hو
 ' *-  6ر T /" 4*-ﯾ"  .ه د0 A$و' Sل
ه ِ
''"هه ) ان ا و را  رد ا#ده ا  @"ار Sﯾن ا) ر
 YSه "ام از  Kره  @@Hو  ه  ار داده "-ها" .در ادا
رو" 'ل "- =Bه در ] [9را   Sﯾن ه  YSا) ر
)(I*sdqو -ره  Kر  @@Hو  ه   YSرو) ر ) (ψ*rdq
Oف ,دن از -ر  رو) ر   Oرت زﯾ  0اه"  د:

)(4

*ψ rd* =ψ sd* + Lls I sd
* 
*
*
ψ rq =ψ sq + Lls I sq

 اﯾ اس ا "T /وردن -ر رو) ر  YSاز Sﯾنه ا) ر
  YSﯾ /را  ن Sﯾن ا) ر  YSو -ر ا) ر 
&دد  S )  .روا :و$ژ (1   Hه ا) ر  -
در   (١) A4-ﯾ cدر "Tه ا b ] ،/دﯾ&ام  (٢) A4-ا
- *Kر ا) ر  Kره  @@Hو  ه  در - YSر 4*-
)  (ψ*sdqرد ا#ده ار &= ا:/

ر   DFIMدر  ر 

در "ار Bدل ن داده "-ه در ωs، Llr، Lls، Rr، Rs X A4-

    :٢دﯾام 

 ر  ا ر از رو ﯾن  ا ر

 ωslip،و  ))  Lmا @و /ا) ر@ ،و /رو) ر ،ا"وZ
 اﯾ )) ]  bدﯾ&ام ] روش 'ل  ح "-ه   Oرت ن
داده "-ه در  0 (٣) A4-اه"  د.

1ا'"& ا) ر و رو) ر Z= ،زاوﯾا و$ژ ا) ر<3$ /Q ،ش و
ا"و &"''Z2'3 Zه'"@ .دﯾ ψsdq، Vrdq، Vsdq، Irdq، Isdq
و / ))  < ψrdqه Sﯾن  Kر  @@Hو  ه  ا) ر و
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   :٣دﯾ ام     DDPCه در ][٩

در روش 'ل @ و @ ) Aان در Dت -ر ' 4*-ل
ه ﯾ^ از #$%ه ) ان  e0ف روش ' *-  6ر ا) ر +') ،

0 0
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ls

  &  :$ﯾ 1ا *0ل  ,  -. /ل * و *) &ان

'ل ﯾ 4از #$%ه -ر رو) ر در را  ه  و ﯾ 6* ' @@H

در )ﯾ3 X Zه ،ψrq، ψrd، ψsd، ψsd ))  /$H

 -ر  4*-اfم   -د .در اﯾ روش 'ل ) ان ا و را 

E1,C4,C3,C2,C1و  E2ه'" .و @دﯾ  Gو  Hو  ))  < Dا

 2ر @ از 2ﯾ' 6ل دار -ر  YSرو) ر در ه دو را اfم

)  (3V sq L r / 2Dو )  (3V sq L m / 2Dو )  (L2m − L s L rه'".

 E1ﯾد O  .ر)   روش ' *-  6ر ا) ر  )YS 3
) ان ا و در - 3) fر  YSرو) ر در را  ه )، (ψ*rq

T /"-٣وردن

ه  'ل "- =Bه در ][9

-ر  YSرو) ر در را "@  < (ψ*rd)@@Hار ' * /

 E& Sار 1راه "S 6  -ول  ) ،١ان )ﯾZ

  #$%ه  Tن ) 3ده و ' AQل ) ان @ 0 Aاه"  د].[9

ا@ل   /$Hرا   Oرت "Qد  *Kده@ ،دﯾ وﯾjه ﯾ

دﯾ'^ ه  ط   (1 ) -ه رو) ر و ا) ر( < در

"ه  را  "S 6ول T /" ٢ورد.

- YSر  4*-در  g A4-ﯾ cداده "-ه ا":

ول  :١راه  ل 
اد   و ان 

 ه در ][9

و ژ  ا ر و رور
! و  ا ر
! و  رور

٠.٢ Ω

ا و)* ! ( %
   :#دﯾ ام دﯾ ه  رو&ر و ا  &ر در    $%ر !"#

٣٨٠V
١Ω

ا و&' ( %ا #$%رور و ا ر

ول :٢

 ٢و  kVA

ه ﯾ  ه  ل 

٢. mH
٠.٢١H
 ه در ][9

--١-٩± j١/٢٨

λ1,2

≈ ٠ ± j٣١-/١-

λ3,4

"-  E1,E2,C1,C2,C3,C4ه در  (٣) A4-در h ,ﯾ،

-١٧/٨± j٣١-/

λ5,6

)ﯾ Zا@ل  O   /$Hرت ن داده "-ه در (i) A4-

-٠/٣٣٣± j٠/٠٠٠٠١

λ7,8

-٠/٩٩٩± j٠/٠٠-

λ9,10

 ) A4-  Sه ) (٣و ) (gدر  Oر)  3ه /$H
 را -ره  Kره  @@Hو  ه  رو) ر و < @دﯾ

" 0 /اه"  ."Tاز Tن  Sه"ف ر و  *+د روش 'ل  ح
"ه در ] [9ا ،/در اﯾ   /Qرو) ر   'Qان ورود @Aدر "- =& ,ه و از ا  Sم "- ,'=Oه ا./
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ه(' <ان )  Fه ﯾ^ از "ه ﯾ ه در 3ه /$H
 رد  ψsdq )  ,و   ،(ψrdqا#ده از )ﯾ A4 Zاز داره
وﯾjه  /را 0 *K A ،/اه"  د  S )  .اﯾ )ﯾ Zو
"Sول )&  (٣دد  <ان )"  Fه ٣و gدر -ره
ا) ر و رو) ر  از "ه دﯾ hا./
ول :٣

+ان )(' ه ﯾ& از  ه  ,رهي -.ر -ه 0-و  0112در
, 65 78ر 45

λ 9 ,10

λ 7 ,8

λ 5 ,6

λ 3 ,4

٠/٠٣

٠/٠١١

٣/٣

١٠١

٣/٢

٠/٠٣

٠/٠١١

٣/٣

١٠١

٣/٢

٠/٠

٠/٠٢

٣/٣

١٠٧٣

٣/٢

٠/٠

٠/٠٢

٣/٣

١٠٧٣

٣/٢

λ 1, 2

 ' () *+ :٧ا ا&ل  ψsdqو -) ,' ψrdqر

 دراﯾ,ه ، a83

 a74 ،a81وa72

)(×١٠-

ψ sd

در @ (٧) A4-دﯾ  u3و   6  u4را  ) 0 (iاه"  د:

)(×١٠-

) u 3 = −x (ψ sq +ψ rq

ψ sd

) u 4 = −x (ψ sd +ψ rd

)(5
)(×١٠-

ψ sd

ا  ) x 3 3در زه   ١٠٠٠ ) ٠اﯾ "ه دﯾ  hدر
 ١٢ A4-دﯾ"ه  -د:

)(×١٠-

ψ sd

از اﯾ رو اﯾ "ه ا 3ه   /$Hرد ا-ره" ،ه $k
 Kب &د" .از   دﯾ"@  S ) hار  @@Hو  ه  اﯾ
"ه ،اﯾ T \BWنه را  ﯾ" <  S ) Aا /
 ن "ه  ٣و  gدارا = ر <دﯾ^  = 4*- Zا./
-gروش ارا"- 8ه  ' ,ر  *+د اﯾ "ه  ا  'ل
 Z1از اfم ره "Qد ا  1دن  )  Fدراﯾه
)ﯾ Zا@ل  -   /$Hد  ا=<اﯾ"@ cار دراﯾه
 a74 ،a81 ، a83و a72در Tن) ,' :ر از دراﯾ  a83دراﯾ    ٨و  ن ٣
ا S  ،(/ا=<اﯾ cاﯾ "ه  و [+ر &دد "ون Tن 
اﯾ "ه دﯾ,He A  F)  hا دا.(n A4-)"- -

   :9ان

    ه م و رم در ا 

 هن ، a83

 a74 ،a81و a72در  ﯾ $ا #ل !   

 اس ه   Wع ا& -ره  Kر  @@Hو  ه  
را  '   (٧) A4- 6ل اQل ' ،ا4ن ) 3دراﯾه
 رد ا-ره و Sد  0اه" دا./-

   :٨ان
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 )  ) (٨) A4-  Sان & 3)  /#دراﯾه )ﯾ Zا@ل

رو) ر   'Qان ورودي و ا   ١٢٥رادﯾن   ﯾ"H |'Bود  ٢٠در"O

  /$Hدر ا  اQل -ره  Kر ا=@ و  Qد ا) ر و

زﯾ  | /Qدر "- =& ,ه ا  S )  ./اﯾ' 4اﯾ'| ) ر

رو) ر 6  ،را  )1 S  (iﯾ"ار   اه"  ."-ا ﯾ"

و  *BSد"ه در @ﯾ  اﯾ'| رو) ر @"ار ,He Aاي ا /و

)  Sدا  /-اQل -ره ا) ر و رو) ر   f' (٧) A4- 6

)3ات  ) /Qر و  *BSد"ه  '"ي اfم |&د ،از دﯾ"

وز دو  A4زﯾ  0اه" :"-

ژا) ر در "ت *-زي )در اﯾ' /Q ( ٢ fورودي @"ار |
در "- =& ,ه و از دﯾ'^هي   |44ط  ) ر و *BS

ا(\$در  /$Hر دا"@ 8ار ) ان ا و را ) 0 3اه" د.

د"ه "- ,'=Oه ا Z1 ./از  - 4Tدر   ٠.٣اول راها"ازي

ب(ا@eل 'ل ) ان ا و را از   0اه" ر=./

 ) YS ،"-ان ا و را     (١١) A4- 6اQل | -د.

ا ر=e4 Yت اول ) ان  "@ ١٣ A4- 6ار  u3 hو
 u4را  'h  \$ /eQل  ) YSان ا و را اQل د.
در *-ز ا اﯾ ' ,ر  & hدر زه ه  ] ٢٠
اfم  -د ,'  .ر ر= A4 Yدوم < )

ان اQل ="^ه u3

و  u4را =@  DK' :زن ) ) 3انه ا ﯾ را د" .ﯾ
   'Bه'hم ) ) YS 3ان ا 'h :@= ،ل   u3
اQل "-ه و K$ #O u4ظ &دد و  ه'hم ) ) YS 3ان را
=@'h :ل    u4اQل "-ه و  u3ا ."- #O

  , C=    DB # :١٠ز =ه

  :٩ا&ل  )3  4 3#له  u3و  ,' 7!8 9&' u4ار ' 56ا
ر< /; 5دا   :

-iﯾ*- rز  'ل  *+د ﯾ=
در اﯾ   /در 1 =& ,راه   "S 6ول )(١

  :١١ان ا 56  Bا  ر) * ( Psو ان را 56  Bا  ر)*( Qs

* ز  'ل  *+د ﯾ=  ^ م ا=<ار Matlab/Simulinkاfم  -د .در اﯾ  *-ز از "ل -
ا@$ﯾ رو) ر  "- (1ه   Sد در   0د م ا=<ار ا#ده
"ه ا"@ ./ار  x 3ه ا   ١٠٠٠ار داده "-ه و  ' ,ر@ﯾ ،ﯾ  rط  *-ز   *+د =  -اﯾ :ﯾ4ن،
 @  [ و   Oرت ه<ن  ﯾ *+  rد ﯾ= در A4-ه
) (١i) ) (١٢ﯾ cدر "Tها" (١٠) A4- .نده'"هي  ]
  *-زي "-ه ا  /در Tن ا"vا z Zاز @و 
ا"ازه) ٠.٠٢ (puو ر ٠.٠٥ (pu)Z8در *' ٣٨٠و /$و
)"- A4) ٥(kVAه ا (١٠) A4- 6  ./در اﯾ  *-زي از
دﯾ'^هي  ط  *"ل "- ,'=O 4*- /ه و < =ض  اﯾ
ا  /و$ژهي   YSرد ز اي )E3ﯾي |(1هي رو) ر 
ﯾ^ *"ل اﯾ"هTل )eQ ." -| Fوه  اﯾ در اﯾ *-زي /Q

  :١٢ا#ازه =ر ا  ر )  (ψsو ##ت @ن
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&f-n
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چکیده -پخش بار به معنای تعیین اندازه و زاویه ولتاژ پستها و
نیز توان عبوری از خطوط ،به ازای توان تولیدی و مصرفی معلوم در
شبکه است .روشهای خاص و مشخصی برای پخش بار در شبکه
توزیع وجود دارد که مشهورتر ین آنها روش پخش بار پسرو-پیشرو
است .اما در جدیدتر ین روشهای پخش بار ،از الگور یتمهای
هوشمند برای حل این مسئله استفاده شده است .این روشها
نسبت به روشهای مرسوم دارای معایب و مز یتهایی هستند ،اما
در هر حال کاربرد آنها در حل مسئله پخش بار جذاب به نظر
میرسد .در این مقاله پس از معرفی الگوریتم جدید شبتابها،
نحوه انجام پخش بار سیستم توزیع با استفاده از این الگوریتم
تشر یح گردیده و نتایج پخش بار در یک شبکه توزیع  21باسه مورد
ارزیابی قرار گرفته است.

شبکههاایی کاه در آنهاا مقاادیر  Xو  Rخطاوط نزدیاک باه هام هساتند
نباشااند .البتااه در گتشااته تمهیااداتی ب ارای اف ازایش ساارعت رساایدن بااه
جواب در نظار گرفتاه شاده و روشهاای خاصای تادوین شادهاناد [-4
 .]1این مشکل وقتی که شبکههاای بازرش شاعاعی باا تعاداد زیااد خاط
و پست مورد مطالعه قرار مایگیرناد ،بیشاتر آشاکار مایشاود و نیااز باه
روشی برای حل چنین شبکههایی احسان میشود.
روش گااون سااایدا میتوانااد بااا اسااتفاده از ماااترین ادمیتااانن و
یا ماترین امپدانن صاورت گیارد کاه در آنهاا باه ترتیاا از مااترین-
هااای  YBusو  ZBusباارای نشااان دادن رفتااار شاابکه اسااتفاده ماایشااود.
ضااعا اصاالی روشهااای مبتناای باار ماااترین ادمیتنااان ،ساارعت کاام
(بااه خصااو در حاال شاابکههااای شااعاعی) و نیاااز بااه تعااداد زیااادی
تکارار بارای حاال شاابکههااای باازرش اساات کااه علاات اصاالی آن ،تهاای
بااودن ماااترین  YBusدر چنااین شاابکههااایی ماایباشااد .روشهااای
ماااترین امپاادانن سااریعتر از روش ماااترین ادمیتااانن هسااتند ولاای
نیاز باه حافظاه کاامپیوتری بیشاتری دارناد .وضاعیت همگرایای روش-
های فوق به شادت تاابع تعاداد پساتهاای  PVدر شابکه مایباشاد و
همانطور که تعداد پساتهاای  PVافازایش ماییاباد ،روشهاای فاوق
دچار مشکالتی مایشاوند .باه هماین خااطر روشهاای گاون ساایدا
مبتناای باار  YBusو  ZBusنساابت بااه روش نیااوتن رافسااون کاااربرد کمتااری
دارند.

کلمات کلیدی– الگوریتم حشره شبتاب ،پخش بار ،سیستم
توز یع
 -1مقدمه
محاسبات پخش بار در سیستمهای قدرت ،امکان محاسبه توان
عبوری از خطوط و ولتاژ پستها را به ازای یک ظرفیت تولید مشخص
برای ژنراتورها و نسبت تبدیل مشخص برای ترانسفورماتورها فراهم
میآورد .این اطالعات برای طراحی و بهرهبرداری از سیستم ،به طور دائم
مورد نیاز میباشند .در این رابطه الزم است محاسبات برای حاالت
بهرهبرداری طبیعی و اضطراری شبکه انجام شود .اگرچه در حاالت
لحظهای وجود دستگاههای اندازهگیری در شبکه میتواند برخی
مجهوالت الزم را بدون نیاز به محاسبه مشخص کند ،ولی محدودیت در
تعداد دستگاهها و اشتباهات احتمالی در اندازهگیری ،نیاز به محاسبات
پخش بار را الزم میسازد .از طرفی تغییر پارامترها در شرایط گوناگون
ً
(مخصوصا در مسئله برنامهریزی) انجام محاسبات پخش بار را بسیار
ضروری میسازد.

روش نیوتن -رافساون محبوبیات خاصای باه خااطر سارعت زیااد
ً
همگرایاای آن پیاادا کاارده اساات و بااا حاادن اولیااه نساابتا مناسااا بارای
ً
ولتاااژ پسااتهااا معمااوال در کمتاار از  11تکارار شاابکه را حاال ماایکنااد.
ولی مشکل اساسی ایان روش نیااز باه محاسابه مااترین ژاکاوبین (کاه
ابعاااد آن چهااار براباار ماااترین  YBusشاابکه اساات) در هاار تکاارار
میباشد .در شبکههاای انتقااا باه خااطر نسابت بااالی ضاریا

کاااهش نساابت

خطااوط ،ساارعت همگرایاای بااه شاادت کاااهش

مااییابااد و حتاای ممکاان اساات بعضاای از ایاان روشهااا قااادر بااه حاال
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مایتااوان فاار هااایی در جهاات ساااده کااردن روابااط شاابکه نمااود و در
اکثر مواقع میتوان مااترین ژاکاوبین را باه صاورت مجازا فار کارد و
حتاای از محاساابه آن در اکثاار تکرارهااا خااودداری نمااود .بااه همااین
ً
خاااطر ،روش نیااوتن رافسااون اکث ارا در حاال شاابکههااای قاادرت مااورد
استفاده قرار مایگیارد .در شابکههاای توزیاع انارژی باه خااطر نسابت

روشهااای پخااش بااار مشااهور گااون سااایدا و نیوتااون رافسااون
بیشتر برای شبکههای ولتااژ بااال تادوین شادهاناد .در ایان روشهاا باا
X
R
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کوچااکتر

X
R

به الگوی منحصربهفرد تولید فلش نور توسط حشره نر در گونه مورد نظر
خود پاسخ میدهد و این مکانیزم دو حشره را به هم میرساند.

خااط کااه بااه دلیاال اسااتفاده از هااادیهااای ناااز تر و

فاصااله کاام بااین فازهااا در شاابکه پدیاادار ماای شااود ،ماااترین ژاکااوبین
کمتاار مااورد اسااتفاده ق ارار ماای گیاارد و در نتیجااه کاااربرد ایاان روش در
شبکههای توزیع با محدودیتهایی روبروست.

همانطور که مشخص است میزان شدت نور ،متناسا با عکن مربع
فاصله از منبع تولید آن کاهش مییابد .هم چنین وجود هوا در فضا باعث
جتب مقداری از نور میشود و این دو پارامتر به معنای محدود کردن
شعاع دید حشرات برای پیدا کردن همدیگر است .شعاع دید این حشرات
ً
در شا معموال تا چند صد متر میباشد که به نظر فاصله مناسبی برای
پیدا کردن یکدیگر میباشد .با این مقدمه الگوریتم پیشنهادی ( )FAبه
صورت زیر توضیح داده میشود.

مشکالت فوق موجا شد که روش پخش بار جاروب پسرو -پیشرو
) (B/FSبرای شبکههای توزیع شعاعی پیشنهاد شود [ .]5روش پخش بار
ً
پسرو -پیشرو معموال در سه نوع جمع جریانی ،جمع توانی و جمع
امپدانسی به کار میرود .با این حاا وجود حلقهها (غیر شعاعی بودن) و
وجود پستهای  PVدو چالش اساسی در اعماا روش جاروب پسرو-
پیشرو به شبکههای توزیع واقعی است .به طوری که روش  B/FSدر
حالت عادی قادر به حل شبکههای غیر شعاعی نیست .بنابراین از روشی

به منظور ارائه الگوریتم ابتدا یک سری فرضیات بر روی نوع عملکرد
حشرات در نظر گرفته میشود:

به نام روش جبران تکراری برای اصالح پخش بار  B/FSبه کار میرود.

 -1همه حشرات تک جنسی هستند و به این ترتیا هر حشره میتواند
به سمت هر یک از حشرات دیگر جتب شود.

همچنین در روشهای پخش بار مبتنی بر بهینه سازی ،مسأله منفرد
شدن ماترین ژاکوبین هیچ مشکلی ایجاد نمیکند .ولی زمان الزم برای
همگرایی الگوریتم در این روشها نسبت به سایرین تا حد زیادی بیشتر
است .بنابراین روشهای مبتنی بر بهینه سازی برای پخش بار فقط زمانی
به کار میآیند که سایر روشها قادر به حل مسئله نباشند.

 -2میزان جتب بین هر دو حشره متناسا با میزان درخشندگی
حشرات است .به این معنا که حشره با درخشندگی کمتر ،جتب حشره با
درخشندگی بیشتر میشود و این جتب و درخشندگی هر دو با افزایش
فاصله ،کاهش مییابند .چنانچه حشرهای از همه درخشندهتر بود ،آن
حشره حرکتی تصادفی انجام میدهد.

در [ ]6یک روش پخش بار مبتنی بر  GAارائه شده است که در آن
 GAدر دو مرحله به مسأله پخش بار اعماا میشود .نتایج نشان میدهد
که برنامه مورد نظر موفقیتآمیز بوده و میتواند بر بدرفتاری مسأله غلبه
کند .از طرفی مداسازی  DGهای نوع  PVدر این روش پخش بار بسیار
ساده بوده و وجود حلقههای زیاد نیز هیچ مشکلی ایجاد نمیکند.

 -3میزان درخشندگی حشرات در هر نقطه دورنمایی از تابع هدف
مورد نظر بهینه سازی را نشان میدهد و یا اینکه برابر با خود تابع هدف در
نظر گرفته میشود.
در الگوریتم  FAتعیین دو موضوع میزان تغییر در شدت درخشندگی
و نیز نحوه تعریا تابع جتابیت حائز اهمیت هستند .با توضیحات باال
این الگوریتم به صورت زیر قابل تعریا است:

 -2الگوریتم حشره شاتاب
الگوریتم حشره شاتاب ( ) FAیکی از الگوریتمهای جدید
ابتکاری الهام گرفته شده از رفتار حشرات شا تاب و مکانیزم نوردهی در
آنهاست که اولین بار توسط  Xin-She Yangدر ساا  2112معرفی
شد .در جهان بیش از دو هزار نوع از این حشرات شا تاب وجود دارد که
اکثر آنها قادر به تولید فلشهای نور کوتاه و به صورت منظم و ریتمیک
هستند .این فرایند تولید نور در این حشرات ناشی از یک فرایند بیولوژی
زیستی است و به نظر میرسد بدن این حشرات عملکردی شبیه خازن دارد
که طبق فرایندی زیستی شارژ شده و سپن تخلیه میگردد و این عمل به
صورت منظم ادامه مییابد .این حشرات از این نور برای پیدا کردن جفت
خود و نیز وسیلهای برای جتب شکار بهره میگیرند .شدت نور ،بازه تولید
نور و فرکانن تولید فلش توسط این حشرات باعث میشود هر حشره
جفت مورد نظرش در گونه خود را به درستی پیدا کند .در واقع حشره ماده
1

Backward/Forward Sweep
Iterative compensation
3
Firefly Algorithm

4

2

Attractiveness
5
Brightness

۴۲۴

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

در هر حاا در یک مسئله بهینه سازی با توجه به نوع مسئله چنانچه
این فاصله مشخصه مشخص باشد به راحتی میتوان ضریا جتب را نیز
از روی آن تعریا نمود.

در یک مسئله ماکزیمم سازی در سادهترین حالت میزان درخشندگی
 Iبرای هر کدام از حشرات در مکان  xمیتواند به صورت ) I(x) f(xدر
نظر گرفته شود و یا صورتهای دیگر از جتابیت این حشرات میتواند به
روشی که در الگوریتم ژنتیک برای تعیین تابع هدف استفاده میشود،
تعیین گردد.

در نهایت  rijفاصله بین دوحشره  iو  jکه در فاصله و از هم قرار
دارند برابر است با :

ولی میزان جتب  βمقداری نسبی هست و به میزان دید حشرات
بستگی دارد که به فاصله و نیز میزان جتب نور توسط فضای اطراف
بستگی دارد .در سادهترین حالت این تابع به صورت ( )1تعریا میشود:
Is

()1

r2

()2

اینکه

()9

بنابراین تابعی را که هر دو اثر جتب و فاصله را در نظر بگیرد به
صورت رابطه ( )3میتوان تقریا زد:
()3

2

I (r )  I 0e  r

و همینطور با توجه به رابطه مستقیم میزان جتب با میزان درخشندگی
هر حشره داریم:
2

()4

  0e  r



()11

این دو معادله باال داری فاصله مشخصه    1 میباشند که در این
تغییر
و در تابع دوم از تا
فاصله تابع نمایی از تا
میکند .در اجرای واقعی الگوریتم تابع  βبا توجه به نوع مسئله میتواند هر
تابع نزولی به صورت ( )6در نظر گرفته شود :
()6

),(1    3



Lévy u  t

بنابراین تابع حرکت حشره به سمت گونه بهتر در حرکت تصادفی به
صورت ( )11تغییر میکند:
()11

1
(x i  x j )   sign [rand  ]  Lévy
2

 rij2

x i  x i  0e

که در آن جهت حرکت تصادفی با تابع  signو طوا حرکت با تابع
توزیع  lévyتعیین میشود .این تغییر ،نتایج امیدبخشی را برای الگوریتم
به دنباا داشته است.

) (r )  0e  r ,(m  1
m

که در این صورت فاصله مشخصه به صورت زیر در میآید:
()7

(x j  x i )   i

 rij2

x i  x i  0e

تابع توزیع را برای حرکت در نظر میگیرد LFA .الگوریتمی است که در
آن برای گامهای تصادفی از تابع توزیع  lévyاستفاده شده است .تابع
توزیع  lévyدارای میانگین و واریانن بی نهایت است و به صورت ()11
معرفی میشود:

2
1
e  r  1   r 2   2 r 4  ...,
2
1

 1   r 2   2 r 4  ...,
2
1  r

0
1  r 2

k 1

باید به این نکته نیز توجه کرد که عبارت سوم در واقع بیانگر گام
برداشتن تصادفی به سمت حشره درخشندهتر است بنابراین چنانچه
برابر با صفر باشد حشره یک گام تصادفی ساده بر میدارد .همچنین این
حرکت تصادفی میتواند به راحتی با توزیعهای دیگر نیز بیان شود.
بطوریکه همین نویسنده در [ ]2با توجه به نوع حرکت و پرواز واقعی
حشرات و حیوانات مختلا که از تابع توزیع  lévyتبعیت میکند ،این

به منظور کاهش نرخ تغییرات در تابع جتب و نیز برای محاسبات
سریعتر میتوان در صورت نیاز این تابع را به صورت ( )5تقریا زد:

()5

)  x j ,k

i ,k

 (x

rij  x i  x j 

که در آن عبارت دوم ناشی از جتابیت حشره  jام برای حشره  iام
میباشد و عبارت سوم نیز به معنی در نظر گرفتن یک حرکت تصادفی
است که توسط پارامتر  αکه کنترا کننده حداکثر گامهای تصادفی
حشرات میباشد و نیز که یک بردار تولید کننده اعداد رندوم به صورت
تابع یکنواخت و یا توزیع گوسی است ،کنترا میشود .در اکثر کاربردها
و [ α ]0,1نظر گرفت [.]7
میتوان این پاراکترها را به صورت

I  I 0e  r

()2

2

بنابراین میزان جتب و حرکت حشرات به سمت یکدیگر با رابطه ()9
قابل محاسبه است:

I (r ) 

و چنانچه اثر جتب نور در فضای اطراف در نظر گرفته شود با فر
 γضریا جتب محیط است داریم:

d

   1 m  1,m  

Random walk
Lévy-flight Firefly Algorithm
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ً
شده است که تعداد  15تا  21حشره در هر جمعیت معموال کافی است
مگر اینکه مسئله پیچیده باشد.

همچنین پارامتر  γکه نشان دهنده میزان تغییر در میزان جتب
شوندگی هر کدام از حشرات است ،پارامتری تعیینکننده در سرعت
همگرایی الگوریتم میباشد و در تئوری ،عددی مثبت بین صفر تا بینهایت
میباشد اما در یک مسئله عملی با توجه به نوع مسئله و تعیین فاصله
ً
مشخصه محاسبه گشته و عمال عددی بین  1تا  11در نظر گرفته میشود.

در نهایت این مقاله نتیجه میگیرد که الگوریتم حشره شبتاب ابزاری
قدرتمند برای حل مسائل سخت بهینه سازی غیر خطی است و برای آینده
 αرا در این الگوریتم
کار آنالیز حساسیت نسبت به پارامترهای γ
پیشنهاد میدهد .همچنین مطالعات بیشتر به منظور ترکیا این الگوریتم
با سایر الگوریتمهای ابتکاری برای ارائه جوابهای بهتر پیشنهاد دیگر
نو یسنده است.

این فاصله مشخصه روی جمعیت اولیه تأثیر گتار است .چنانچه از
مقادیر نوعی برای 𝛤 استفاده گردد در این صورت باید  n>>mباشد که n
تعداد حشرات در هر جمعیت و  mتعداد نقاط بهینه محلی است .با تولید
جمعیتهای جدید حشرات به مقادیر محلی همگرا میشوند و به این
ترتیا جواب ماکزیمم مسئله از بین این پاسخها انتخاب میگردد .در هر
حاا این الگوریتم بسیار سریع به جواب میرسد و تحقیقات نشان
و  t>>1این الگوریتم به جواب
میدهند که در صورتی که
ً
نهایی حتما همگرا میشود.

هم چنین [ ]11از این الگوریتم در مسئله پخش بار اقتصادی استفاده
کرده است .مرجع [ ]12مدلی اصالح شده برای به کار بردن این الگوریتم
در مسائل گسسته پیشنهاد داده است .هم چنین الگوریتم ترکیبی جدیدی
مبتنی بر ترکیا الگوریتم  FAو الگوریتم مورچگان ارائه شده است.
 -3روشهای پخش بار جاروب پسرو -پیشرو

یکی دیگر از مزیتهای این الگوریتم آن است که هر حشره میتواند
به طور مستقل کار کند و از این جهت برای عملکرد موازی مناسا
هستند .این الگوریتم میتواند پاسخ بهتری نسبت به هر دو الگوریتم
ژنتیک و  PSOبدهد به دلیل اینکه در آن تجمع حشرات حوا هر نقطه
جواب ،منسجمتر از دو الگوریتم متکور است .میتوان گفت تالقی بین
زیر بخشها در پردازش موازی در این الگوریتم حداقل است و به همین
جهت جوابهایی سریع و کارا میدهد [.]9

همانطور که اشاره شد نسبت باالی

ماترین ادمیتانن در سیستم توزیع کاربرد روشهای رایج پخش بار در
سیستم قدرت را برای بکارگیری در شبکه توزیع محدود می سازد.
روش پخش بار جاروب پسرو -پیشرو ) (B/FSبرای شبکههای توزیع
شعاعی چنین مشکالتی ندارد .این روش مبتنی بر اجرای دو فاز پسرو و
پیشرو به طور تکراری در طوا خطوط شبکههای شعاعی است .ابتدا اندازه
و زاویه ولتاژ همه پستها به ترتیا برابر یک پریونیت و صفر درجه فر
میشوند و فاز جاروب پسرو اجرا میگردد .در این فاز جریان کلیه پستها
محاسبه شده سپن الگوریتم با شروع از انتهای خطوط ،به محاسبه جریان
خطوط بر اسان قانون  KCLمیپردازد و فاز اوا به پایان میرسد .در فاز
دوم (جاروب پیشرو) با شروع از پست مرجع و استفاده از جریان خطوط
به دست آمده از فاز اوا ،افت ولتاژ خطوط بر اسان  KVLمحاسبه شده
و مقدار اندازه و زاویه ولتاژ پستهای پایین دست اصالح میشوند.
فازهای اوا و دوم به طور متوالی آنقدر تکرار میشوند تا معیار همگرایی
ارضا گردد.

در [ ]11مقایسه عملی بین  LFAو دو الگوریتم متکور انجام شده
است و برای این مقایسه از چند تابع تست مختلا استفاده شده است.
جمعیت اولیه برای هر سه الگوریتم برابر با  PSO ،41به فرم استاندارد و
بدون اضافه کردن عبارت اینرسی و الگوریتم ژنتیک بدون نخبهگرایی و با
احتماا برش برابر  1/95و احتماا جهش برابر با  1/15در نظر گرفته شده
است .هر الگوریتم  111بار اجرا و نتایج آن در جدوا  1آورده شده است.
جدوا :1

R
X

و همین طور تنک بودن

مقایسه بین الگور یتمهای  GA ، LFAو ]11[ PSO

-4روشهای پخش بار مبتنی بر بهینه سازی
در روشهای پخش بار مبتنی بر بهینه سازی ،اندازه و زاویه ولتاژ
پستهای  PQبه عنوان متغیرهای مجهوا ،به صورت تصادفی مقداردهی
میشوند .سپن با جایگتاری این مقادیر در رابطه ( ،)12مقادیر توان اکتیو
و راکتیو محاسبه میشوند.

اعداد جدوا نشان دهنده تعداد دفعات ارزیابی تابع هدف بوده و
میزان موفقیت هر الگوریتم در اجراهای مختلا برنامه در پرانتز آورده شده
است .همانطور که مشاهده میشود الگوریتم  LFAبسیار کاراتر و با نرخ
موفقیت بیشتر در تمام حاالت تست همگرا شده است .هم چنین برنامه
برای جمعیت مختلا حشرات مورد ارزیابی قرار گرفته است و نشان داده
crossover

()12

Pp  jQ p  ...
 j q

. |V q | e

 j  pq

|e

pq

 |Y
q

8
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تابع  βصورت میگیرد ،ضریا  αبا نرخهای کاهش یافته اعماا میشود
تا باسخ بهتری نسبت به حالت فعلی برای هر حشره پیدا شود .در واقع
چند گام پیش بینی شده را با اعماا ضریبی بین صفر و یک اعماا کرده و
در همان جمعیت چنانچه بهبودی در تابع هدف ایجاد شد جمعیت بهبود
یافته جایگزین جمعیت قبلی در همان مرحله تولید نسل میگردد .در ابتدا
این گام تصادفی عددی بزرش و به مرور زمان این گام کاهش مییابد تا
جایی که این حرکت تصادفی منجر به یک بهبود در تابع هدف گردد و به
این ترتیا یک بهینه سازی محلی نیز صورت گرفته است.

که در آن | |Ypqو  θpqاندازه و زاویه درایه  pqام ماتریس ادمیتانس
شبکه هستند.
در گام بعد ،خطای توان اکتیو و راکتیو محاسبه شده و یک تابع
هدف به صورت ( )13تشکیل میشود:

()13

n

}  ( Pp  Ppsp )2  (Q p  Q spp )2

{Min .

p 1

این تابع هدف که یک مسأله بهینه سازی را نمایش میدهد ،باید
مینیمم شود که در اینصورت پاسخ آن همان پاسخ برنامه پخش بار است.
مرجع [ ]13از الگوریتم ژنتیک و مرجع [ ]14از الگوریتم  PSOدر حل
مسئله پخش بار استفاده کردهاند.
-1-4

همچنین با توجه به اینکه در شبکه توزیع شعاعی انتظار میرود با
افزایش بار در یک نقطه خا  ،زاویه ولتاژ افزایش یابد و همینطور با
افزایش توان راکتیو افت ولتاژ بیشتری را در شبکه اتفاق افتد ،بنابراین در هر
مرحله از تولید جمعیت چنانچه بار محاسبه شده از میزان بار واقعی هر
نقطه بیشتر باشد ،جهت تغییر زاویه دلتا را در جهت خالف آن تنظیم
میگردد و به این ترتیا جهت آن نیز مشخص میشود.

پخش بار با استفاده از الگوریتم FA

در الگوریتم  FAپیشنهادی برای حل مسئله پخش بار در شبکه ابتدا
جمعیتی از حشرات برابر با تعداد متغیرهای اندازه ولتاژ و زوایای ولتاژ
تولید میشود .بنابراین مکان هر حشره در هر مرحله با توجه به مقادیر
اندازه و زاویه بانها سنجیده میشود .سپن فاصله بین هر دو حشره  iو j
( )rijبه صورت ( )14تعریا میشود:
 V j ,k ) 2  k  1, 2,...nbus

()14

i ,k

 (V

الگوریتمهای هوشمند با توجه به اینکه مبتنی بر جمعیت هستند،
ً
طبیعتا از نظر سرعت قابل مقایسه با روشی مانند پخش بار جاروب که
بسیار سریع همگرا میشود نیستند .هرچند در شبکههای پیچیدهتر که این
روشها همگرا نمیشوند ،روشهای هوشمند پاسخ پخش بار سیستم را
میتوانند به دست بیاورند .در اینجا برای این کاربرد خا در شبکه توزیع
برای اینکه این نقیصه تا حدی جبران شود در الگوریتم  FAاز این دو عمل
اصالحی در جهتیابی استفاده شده است تا زمان اجرای برنامه کاهش یابد.

rijv 

k

(  i ,k   j ,k ) 2 , k  1, 2,...nbus



rijd 

k
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تابع هدف نیز با استفاده از روابط مربوط به توان اکتیو و راکتیو بانها
در هر جمعیت تولیدی از حشرات شا تاب محاسبه میگردد که در رابطه
( )12ارائه شده است.

در شبیه سازی صورت گرفته ،یک شبکه توزیع  21باسه مطابق با
شکل  1با سطح ولتاژ  13/2کیلو ولت که از طریق یک پست به صورت
شعاعی تغتیه میشود ،در نظر گرفته شده است .در این شبکه کل بارهای
شبکه یکسان و توان اکتیو و راکتیو آنها به ترتیا برابر با  321کیلووات و 51
کیلووار میباشد [.]15

تابع جتب  βبه صورت ( )15در نظر گرفته شده است:
()15

 rij

شبیه سازی

  0e

بنابراین میزان حرکت یا تغییر در متغیرهای مجهوا در هر مرحله
به صورت ( )16به دست می آید:

7

14
15

13

V i  (1   )V i  V j

8
9

11

 i  (1   ) i   j

7

10

5

20

در طراحی الگوریتم  FAبه منظور پخش بار در شبکه ،قسمت
سوم در رابطه ( )9که همان گام تصادفی در جهت هر کدام از حشرات
ً
است ،به گونهای به کار رفته که در هر مرحله این گام تصادفی حتما منجر
به یک بهبود در مسیر حرکت حشره گردد .این کار به این صورت انجام
میشود که بعد از حرکت حشره به سمت حشره درخشندهتر که با توجه به

5
6

12

19

6

16

17

18
21

11

10

9

8

7

5

6

4

3

2

1

4

4

3

3

2

2

1

1

0

Y

()16

8

0

X

شکل  :1شبکه توز یع مورد مطالعه
Dec_rate
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 در مسئله پخش بار در جدواFA پارامترهای مورد نیاز برای الگوریتم
: نشان داده شده است2

 نتایج-5
در این مقاله ابتدا روشهای معموا پخش بار در شبکه توزیع و
 روشهای.محدودیتهای هرکدام از آنها به طور خالصه بررسی شدهاند
جدیدتر پخش بار این مسئله را به صورت یک تابع بهینه سازی مدا کرده
 الگوریتم حشره.و از الگوریتمهای هوشمند برای حل آن استفاده میکنند
شاتاب که یکی از این الگوریتمهای جدید هوشمند است و مبتنی بر
 ابتدا معرفی شده و سپن،رفتار واقعی حشرات شاتاب عمل میکند
 روش.نحوه استفاده از آن در حل مسئله پخش بار مداسازی شده است
پیشرو با اینکه به عنوان معمواترین روش پخش-پخش بار جاروب پسرو
بار در شبکههای شعاعی به کار میرود ولی نتایج شبیه سازی با الگوریتم
پیشنهادی نشان میدهد با افزایش بار شبکه الگوریتم حشره شاتاب
 این مسئله در.پیشرو میدهد-جواب بهتری نسبت به روش پسرو
مطالعات مربوط به پایداری شبکه که سطح بارگتاری شبکه باید به درستی
 بنابراین اگرچه الگوریتمهای مبتنی بر.مشخص شود حائز اهمیت است
جمعیت دیرتر همگرا میشوند اما در مواردی جواب دقیقتری را به همراه
.دارند

پارامترهای الگور یتم پیشنهادی در حل مسئله پخش بار
pop_size
2

γ

Dec_rate

10

0.5

0

1

:2 جدوا

ابتدا پخش بار در حالت عادی شبکه با استفاده از هر دو الگوریتم
 نتیجه این پخش2  شکل.پیشرو و حشره شاتاب انجام شده است-پسرو
.بار را نشان میدهد
1.1
BFS load flow
FA load flow
1

Voltage (p.u)
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اندازه ولتاژ باسها در سطح بار عادی شبکه: 2 شکل

در مرحله بعد بار شبکه به تدریج افزایش یافته و پخش بار در هر
 در هر سطح بار خطای پخش بار با.حالت شبیهسازی شده است
 آورده شده3 ) محاسبه شده و نتایج آن در جدول13( استفاده از رابطه
.است
خطای پخش بار با افزایش سطح بار
ضر یب سطح بار
1
1.2
1.4
1.5
1.51
1.52
1.53
1.54

:3 جدوا

خطای پخش بار
 پیشرو-جاروب پسرو

خطای پخش بار
الگوریتم پیشنهادی

7.0237*10-15
6.8397*10-14
1.287*10-13
6.6680*10-13
0.0251
0.1429
0.2381
0.2981

9.9845*10-7
3.2505*10-6
2.4914*10-5
1.5684*10-6
1.0068*10-4
7.0821*10-4
0.0022
0.0045

-همانطور که در جدوا متکور مشخص است در ابتدا روش پسرو
پیشرو- الگوریتم پسرو،1/5 پیشرو جواب بهتری میدهد ولی در سطح بار
جواب نامعتبری میدهد و این در حالیست که الگوریتم پیشنهادی
 این روند تا.همچنان قادر به پیدا کردن جواب مسئله پخش بار میباشد
 هر دو1553  ادامه مییابد ولی از سطح بار بیشتر از1552 ضریا
.الگوریتم واگرا میشوند
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ﻃﺮا ﯽ ﺑﻬﺒﻮدﯾﺎﻓ ﻪ ژ ﺮا ﻮر ﮑﺮون ﻐ ﺎﻃﯿ
ﻮر ﺑﺪون ه ﻪ ﺑﺎهﺪف ﮐﺎه

داﺋ

هﺰﯾ ﻪ و ﺑﺎ در ﻈﺮ ﮔﺮﻓ

ﺎر

ﺪودﯾ هﺎی ﮑﺎ ﯿﮑﯽ
ﯽ د ﯿ  ،ﻤﯿﺪ ﻮادی،
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ﭼﮑﯿﺪه -در اﯾ ﺎ ﻪ ﺮا ﯽ ﺑﻬﺒﻮدﯾﺎ ﻪ ژ ﺮا ﻮر ﻐ ﺎ ﯿ داﺋ
ﺎر ﻮر ﺑﺪون ه ﻪ ،ﺑﺎهﺪف ﮐﺎه هﺰﯾ ﻪ ﻮاد ﻌﺎل ﺮ ﯽ و ﺑﺎ
ﺪودﯾ هﺎی ﮑﺎ ﯿﮑﯽ در ﺮا ﯽ ﻮرت ﮔﺮ ﻪ
در ﻈﺮ ﮔﺮ
ﯿ ﯽ ا ﺮاج ﺪه
ا  .ﯾﮏ ﺑﺮ ﺎ ﻪ ﮐﺎ ﭙﯿﻮ ﺮی ﺑﺮ ا ﺎس رواﺑ
و ﺄﺛﯿﺮ ﻐﯿﯿﺮات ﭘﺎرا ﺮهﺎی ا ﯽ ﺮا ﯽ ﺑﺮ هﺰﯾ ﻪ ﻤﺎم ﺪه ژ ﺮا ﻮر و
ﻪهﺎی ﯽ آن ﺑﻪد آ ﺪه ا  .رو ﺪ ﺮا ﯽ ﺑﻪﮔﻮ ﻪای
ﮐﻪ ﺪودﯾ هﺎی ﮑﺎ ﯿﮑﯽ ﻈﯿﺮ ﺎﮐﺰﯾﻤ ﺪار ﯿﺮوی وارد
ا
ﻮرد ﯿﺎز ا ﺎ ﻮر را ﺑﺮآورده ﯽ ﺎزد.
ﺑﺮ رو ﻮر و ﺪا ﻞ ﺿ ﺎ
ﯾﮏ ژ ﺮا ﻮر ﮐﯿ ﻮوات ﺑﺎ ﺎ ﺎر دو رو ﻮر و ا ﺎ ﻮر ﺑﺪون ه ﻪ
ﯿﺎ ﯽ ،ﺑﺎ ا ﺎده از ﺎﯾ ﺎ ﻞ ﺮا ﯽ ﺪه و ﻮ روش ا ﺰا١
ﺪود ﻪﺑﻌﺪی ﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﺮارﮔﺮ ﻪ ا .
ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی– — ژ ﺮا ﻮر ﻐ ﺎﻃﯿﺲ داﺋ ﺷﺎر ﺤﻮر ،ﺑﺪون
هﺴ ﻪ ،هﺰﯾ ﻪ ،ﺤﺪودﯾ ﮑﺎ ﯿﮑﯽ ،روش اﺟﺰاء ﺤﺪود
 ﺪﻪﻮر AFPM

در ﺎلهﺎي ا ﯿﺮ ﺎ ﯿ هﺎی ﺎ ﯿ داﺋ ﺎر
) (Axial Flux Permanent Magnetﺑﻪ ﺒﺐ ﭘﺎرهای ﻮ ﯿﺎت ذا ﻲ
آنهﺎ ﺎ ﺪ را ﺪ ﺎن زﯾﺎد ،ﭼﮕﺎ ﻲ ﻮان ﺑﺎ و ﺎﺑ ﯿ ا ﻤﯿ ﺎن ﺑﺎ ﻮرد
ﻮ ﻪ ﺎ ﯽ ﺮار ﮔﺮ ﻪا ﺪ .ژ ﺮا ﻮرهﺎی  AFPMﺑﺪون ه ﻪ ﺑﺎ ﻮ ﻪ ﺑﻪ دارا
ﮐ و ﺒ ﺑﺎ ی ﻮان ﺑﻪ وزن ،ا ﺎب ﺎ ﺒﯽ ﻬ
ﺑﻮدن
ﻤ ﮑﺮد در ﺮ ﭘﺎﯾﯿ و در ﮐﺎرﺑﺮد ﻮرﺑﯿ هﺎی ﺑﺎدی ﯽﺑﺎ ﺪ ] [ .در
ﻮرد ﺮا ﯽ ﺎ ﯿ هﺎی  AFPMروشهﺎی ﯿ ﯽ ﺎ ﺒﯽ در ] [ ,
اراﺋﻪ ﺪه ا  .در ] [ روش ﺮا ﯽ ﯿ ﯽ ﺒﻪ ﻪﺑ ﺪی ﺎ ﯿ
ﺎ ﻞ از آن ﺑﺎ ﺎﯾ ﺮما ﺰار ﺑ ﺪی FEM
 AFPMﺮح ﺪه و ﺎﯾ
و ﺎﯾ ﻤ ﯽ ﻮرد ﺎﯾ ﻪ ﺮار ﮔﺮ ﻪ ا  .ﯾﮑﯽ از ﺎﺋﻞ ﻬ در
ﺮا ﯽ ﺎ ﯿ  ،AFPMا ﺎب اﺑ ﺎد ﺎ ﺐ ﻮاد ﺎ ﯿ داﺋ و
ﯿ ﭘﯿﭽﯽهﺎی ا ﺎ ﻮر ا ]  .[ ,ا ﺮوزه ا ﺎده از ﯿ ﭘﯿﭽﯽ ﻤﺮﮐﺰ
ﺎ ﯿ  AFPMﻮرد ﻮ ﻪ ﺎ ﯽ ﺮار ﮔﺮ ﻪ ا .
در ﺮا ﯽ و ﺎ
در ﯿ ﭘﯿﭽﯽ ﻤﺮﮐﺰ ﺑﻪ د ﯿﻞ ﮐﻮ ﺎه ﺑﻮدن ا ﺎ ت ا ﻬﺎﯾﯽ ﯿﺰان ﺎت
ﮐﻤ ﺮ ﺑﻮده و ﺮا ﻞ ﺎ آن ﯿﺰ ﺑﻪ ﺮا ﺐ ﺎده ﺮ ا .[ ] .

© ،۱۳۹۴اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

در ﺑﯿ ﺮ ﯿ ﺎت هﺪف ا ﯽ ﯿﯿﺮ ﺎ ﺎر و ﭘﺎرا ﺮهﺎی ﺮا ﯽ
ﺎ ﯿ در ﻬ ﯿﻞ ﺑﻪ ﺮاﯾ و ﻤ ﮑﺮد د ﻮاه ا  .ﺮا ﯽ ﺑﻬﯿ ﻪ
ژ ﺮا ﻮر ﺎ ﯿ داﺋ ﺎر ﻮر ﺑﺎهﺪف ا ﺰاﯾ ﺑﺎزده و ﺑﺎ ا ﺎده از
ﯿ ﯽ و آ ﺎ ﯿﺰ ا ﻤﺎن ﺪود Finite Element ) FEA
ﺮﮐﯿﺐ رواﺑ
 (Analysisدوﺑ ﺪی در ] [ ﻮرت ﮔﺮ ﻪ ا  .در ] [ اﺑ ﺪا ﺮا ﯽ
ﺑﻬﯿ ﻪ ﺑﺎهﺪف ا ﺰاﯾ را ﺪ ﺎن ﺎ ﯿ ﺎر ﻮر ﺑﺎ ه ﻪ ا ﺎ ﻮر ﯿﺎردار ،ﺑﺎ
ﯿ ﯽ ﺎ ﯿ ﻮرت ﮔﺮ ﻪ و ﭙ
ا ﺎده از ا ﮕﻮرﯾ ژ ﯿﮏ و رواﺑ
در ﻮص ﺄ ﯿﺮ ﭘﺎرا ﺮ وزن در ﺮا ﯽ ﺎ ﯿ و ﯿﺰان ﺑﺎزده آن ﺒ
ﺪه ا  .در ﯿ ﺎت ﻮرت ﮔﺮ ﻪ ﺑ ﮐﺎه هﺰﯾ ﻪ در ﺎ ﯿ هﺎی
 AFPMﺑﺪون ه ﻪ ﻮرد ﻮ ﻪ ﺮار ﮕﺮ ﻪ ا  .اﮔﺮﭼﻪ هﺰﯾ ﻪ اﯾ
ﺎ ﯿ هﺎ ﺑﯿ ﺮ از ﺎﺑﻪ ه ﻪدار آن ه  ،ﯿﮑ در ﺑﺮ ﯽ از ﮐﺎرﺑﺮدهﺎی
ﻮرﺑﯿ ﺑﺎدی ﺑﻪ د ﯿﻞ ﭘﺎرا ﺮهﺎﯾﯽ هﻤﭽﻮن وزن ﮐ و رﯾﭙﻞ ﮔ ﺎور ﯿ ﯽ
ﺪودﯾ هﺎی ﮑﺎ ﯿﮑﯽ
ﮐ ا ﺎب ﺎ ﺒﯽ ه ﺪ ] [ .در ﻈﺮ ﮔﺮ
در رو ﺪ ﺮا ﯽ و ﺑ ﻮص در ﺮا ﯽ ﺑﻬﯿ ﻪ از دﯾﮕﺮ ﺰو ﺎت ﻮرد ﯿﺎز
ﺪودﯾ هﺎی ﮑﺎ ﯿﮑﯽ در ﺮا ﯽ ﺎ ﯿ ﺎر
ه  .از ﻬ ﺮﯾ
ﻮر ﺑﺪون ه ﻪ ﯽ ﻮان ﺑﻪ ﺪا ﻞ ﺎ دﯾ ﮏ رو ﻮر و ﺪا ﻞ
ﻈﺎت ﺮا ﯽ ﮑﺎ ﯿﮑﯽ ﻮ ﻮر
ﺎ دﯾ ﮏ ا ﺎ ﻮر ا ﺎره ﮐﺮد.
دﯾ ﮑﯽ ﺎر ﻮر ﺑﺎ ه ﻪ آه ﯽ در ] [ ﻮردﺑﺮر ﯽ ﺮار ﮔﺮ ﻪ و در
ﻮص ﯿﺮوهﺎی ﺎذﺑﻪ ﺑﯿ دﯾ ﮏهﺎی رو ﻮر و ا ﺎ ﻮر ﺒ ﺪه
ﯿﺰان ﯿﺮﯾﮑ ﻮا ﯽ ﻮل
ﯿ
ا  .در ﺮ ] [ در ﻮص
ﺎ ﻪ هﻮاﯾﯽ در ﺎ ﯿ  AFPMﯾﮏ ﺮ ﻪ ﺑ و ﺑﺮر ﯽ ﺪه ا .
ا ﺎده از روشهﺎی هﻮ ﻤ ﺪ و اﺑ ﮑﺎری در ﺮا ﯽ ﺎ ﯿ ﺎر ﻮر
ﺑﺎ ﻮ ﻪ ﺑﻪ ﺪاد ﮑﺮار زﯾﺎد ز ﺎنﺑﺮ ا  .هﻤﭽ ﯿ در ﻮرت ا ﺎب
ﺪاد ﯿﺮهﺎی زﯾﺎد ﮑﻞ ﺪم هﻤﮕﺮاﯾﯽ ﺮح ﯽ ﻮد .در اﯾ ﺎ ﻪ
ﯽ ﺪه ا
ﺎ ﺑﺎ ا ﺎده از روش آ ﺎ ﯿﺰ ﺎ ﯿ ﭘﺎرا ﺮهﺎی
ﺎ ﯿ داﺋ ﺎر ﻮر و ﺑﺎ در
ﯿﯽ ﺎ ﯿ
ﺮا ﯽ ﺒ ﯽ ﺑﺮ رواﺑ
ﺪودﯾ هﺎی ﮑﺎ ﯿﮑﯽ ،ﯿﺎرهﺎی ﺎدهای در ﻬ ﺮا ﯽ
ﻈﺮ ﮔﺮ
ژ ﺮا ﻮر  AFPMﺑﺪون ه ﻪ ﺑﺎ هﺰﯾ ﻪ ﻮاد ﺮ ﯽ ﮐ  ،ﺮ ﯽ ﮔﺮدد .در

۴۲۹
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ﺮا ﯽ ﺑﺮ ﯿﺰان هﺰﯾ ﻪ ﻮاد
هﻤﯿ را ﺎ ﺄ ﯿﺮ ﯿﯿﺮ ﭘﺎرا ﺮهﺎی
ﺎل ﺮ ﯽ ﺑﺮر ﯽ ﺪه ا  .هﻤﭽ ﯿ ﯿﯿﺮات ﺪار ﺑﺎزده و ﺎﯾﺮ
ﺎت ﯽ ﺎ ﯿ ﯿﺰ ﻬ ﺑﺮآورده ﮐﺮدن ﺪا ﻞ ﺮاﯾ ﻮرد ﻈﺮ
ﺎظ ﺪها ﺪ .در ﻬﺎﯾ از ﺪل  FEMﺑ ﺪی ژ ﺮا ﻮر در ﻬ ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺎﯾ ﺑﻪد آ ﺪه ا ﺎده ﺪه ا .
 ﺮا ﯽ--

ﺎت اﺑ ﺎدی آه ﺮﺑﺎهﺎ ﯿﺰ ﺑﺎ ﻮ ﻪ ﺑﻪ
ﺮار ﮔﺮ ﻪ ا .
ﻮردﺑ
ﺎت
ﻮل ﺎ ﻪ هﻮاﯾﯽ ﺆ ﺮ ﺑﯿ دو آه ﺮﺑﺎ در رو ﻮرهﺎی روﺑﺮو و
ﺎ ﯿ ﯽ آنهﺎ ﺑﻪ ﻮرت زﯾﺮ ﺎﺑﻞ د ﯿﺎﺑﯽ ا ] [.
) (

 Lmﻮل ﻮری آه ﺮﺑﺎ Ls ،ﻮل ﻮری ا ﺎ ﻮر g ،ﻮل ﺎ ﻪ
هﻮاﯾﯽ ﺑﯿ ا ﺎ ﻮر و آه ﺮﺑﺎ r ،ﮔﺬردهﯽ ﺒﯽ آه ﺮﺑﺎ Br ،ﭼﮕﺎ ﯽ ﺎر
ﭘ ﻤﺎ ﺪ و  Kpmﺒ ﺎر ﺎ ﻪ هﻮاﯾﯽ ﺑﻪ ﺎر ﺮو ﯽ از آه ﺮﺑﺎ ) ﺮﯾﺐ
ﯽ ﺎر( ا  .ﺪار  Kpmدر ﺎ ا ﺎ ﻮر ﺑﺪون ه ﻪ ﮐﻤ ﺮ ﺑﻮده و
ﺄ ﯿﺮ آن در اﯾ ﺎ ﺑﯿ ﺮ ا .

ﯿ ﯽ ژ ﺮا ﻮر AFPM

ﻣ ﺎ ﺒﻪ ﭘﺎراﻣ ﺮهﺎی اﺑﻌﺎدی ژ ﺮا ﻮر
ﺎده در ﺮا ﯽ ژ ﺮا ﻮر AFPM

ﯿ ﯽ ﻮرد ا
رواﺑ
در اﯾ ﺑ
ﺑﺪون ه ﻪ ﺮح ﯽﮔﺮدد .ﺎ ﺎر ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮ ﻪ ﺪه در اﯾ ﺎ ﻪ ﺎ ﻞ
ژ ﺮا ﻮر ﺑﺎ دو رو ﻮر ﺑﯿﺮو ﯽ و ﯾﮏ ا ﺎ ﻮر ﺑﺪون ه ﻪ درو ﯽ ا .
آه ﺮﺑﺎهﺎ ﺑﺮ روی آه ﭘ ﯽ رو ﻮرهﺎ وا ﺪه و ﯿ ﭘﯿﭽﯽهﺎی ا ﺎ ﻮر در
ﯾﮏ ﺎ ﺎر ﯿﺮ ﺎ ﯿ ﯽ ﺮارﮔﺮ ﻪا ﺪ .ﺎد ت ) ( و ) ( راﺑ ﻪ ﺮ
ﺎ ﯿ و ﻮان ﺮو ﯽ آن
ﺎر ﯽ ژ ﺮا ﻮر را ﺑﺮ ﺐ ﭘﺎرا ﺮهﺎی
ﺎن ﯽده ﺪ ] [.

- -

) (

ﻮان ﺮو ﯽ ژ ﺮا ﻮرαi ،

در رواﺑ ﺑﺎ
ﺮﯾﺐ ﭘﻬ ﺎی ﺒﯽ آه رﺑﺎ Bmg ،ﺪار ﺎﮐﺰﯾﻤ ﭼﮕﺎ ﯽ ﺎر در ﺎ ﻪ
هﻮاﯾﯽ Am ،ﺎﮐﺰﯾﻤ ﺪار ﺑﺎرﮔﺬاری ا ﮑ ﺮﯾﮑﯽ kw1 ،ﺮﯾﺐ ﯿ ﭘﯿﭽﯽ
ﺮﺑﻮط ﺑﻪ هﺎر ﻮ ﯿﮏ ا ﯽ ns ،ﺮ ﮔﺮدش ﺑﺮ ﺐ رادﯾﺎن ﺑﺮ ﺎ ﯿﻪη ،
ﺮ دا ﯽ ﺑﻪ ﺮ ﺎر ﯽ
ﺒ
ﺑﺎزده ژ ﺮا ﻮر cosφ ،ﺮﯾﺐ ﻮان و
ﺎ ﯿ ا  .ﺪار ﯾﮑﯽ از ﭘﺎرا ﺮهﺎی ﻬ در ﺮا ﯽ ﺎ ﯿ ﺎر
ﻮرد ﻮ ﻪ ﺮار ﮔﺮ ﻪ ا  .ﯿ ﭘﯿﭽﯽ
ﻮر ا ﮐﻪ در ﺮا
ﻮرد ﻈﺮ در اﯾ ﺎ ﻪ ﺑﻪ ﻮرت ﯿ ﭘﯿﭽﯽ ﻤﺮﮐﺰ ﯿﺮ روﯾﻬ دو ﯾﻪ در
ﻈﺮ ﮔﺮ ﻪ ﺪه و ﺪاد ﮐﻮﯾﻞهﺎی آن در ) ( ﺪق ﯽﮐ ﺪ ] [.
Dout

) (

2

ﺐ ا  .ﺎﯾﺮ
در راﺑ ﻪ ) (  pﺪاد
ﺎ ﻞ ﺪاد دور ﺑﻪ ازای هﺮ ﮐ ف در هﺮ ﺎز ) (Ncو
) (swﺑﺎ ا ﺎده از ) ( و ) ( ﺎﺑﻞد ﺮ ﯽ ا .
) (
) (

ﻣ ﺎ ﺒﻪ ﺎت و ﺑﺎزده

ﯿ ژ ﺮا ﻮر ،ﺑﺎﯾ ﯽ ﭘﺎرا ﺮهﺎﯾﯽ هﻤﭽﻮن ﺑﺎزده
ﺑﺮای ﺮا ﯽ
ﺎ ﯿ و و ﺎژ ا ﺎﯾﯽ آن در ﯾﮏ ا ﮕﻮرﯾ ﮑﺮار ﺎ ﺒﻪ ﺪه و ﺎدﯾﺮ آنهﺎ
در ﻮرت ﺮار ﮔﺮ در ﺑﺎزه ﺎی ﻮرد ﻈﺮ ﺒ ﺑﻪ ﺎدﯾﺮ ﭘﯿ ﺮض
ﻬﺎﯾﯽ ﮔﺮد ﺪ .ﺑﺎ ﻮ ﻪ ﺑﻪ ﺎ ﺎر ﺑﺪون ه ﻪ ا ﺎ ﻮر و ﯿﯿﺮات ﮐ ﭼﮕﺎ ﯽ
ﺎر در ﻞ رو ﻮر ،از ﺪار ﺎت ه ﻪ ﺮف ﻈﺮ ﺪه ا  .ﺎت
ﯿ ﭘﯿﭽﯽ ا ﺎ ﻮر  ΔPcuﺑﺎ ﻮ ﻪ ﺑﻪ رواﺑ اراﺋﻪ ﺪه در ] [ ﺑﻪ ﻮرت زﯾﺮ
ﺎ ﺒﻪ ﺪه ا .

)(

ﺮ ﺎر ﯽPout ،

.

) (

∆

در ﺎ ﯿ هﺎی ﺑﺪون ه ﻪ ا ﺎ ﻮر ،ﺪار ﺎت ﮔﺮداﺑﯽ ﯿ ﭘﯿﭽﯽ ﺑﻪ
ﯿ ﯿﺪان
ﯿ ﭘﯿﭽﯽهﺎی ا ﺎ ﻮر در ﺮض
د ﯿﻞ ﺮار دا
ﺎ ﯿ ﯽ ﺎ ﻪ هﻮاﯾﯽ ،ﺎﺑﻞ ﻮ ﻪ ا  .ﺪار ﺎت ﮔﺮداﺑﯽ ﯿ ﭘﯿﭽﯽ
 ΔPeرا ﯽ ﻮان ﺑﺮای ﯿ هﺎی ﮔﺮد ﺑﺎ ا ﺎده از راﺑ ﻪ زﯾﺮ ﺑﻪ د آورد.
∆

) (

ﻪ ﭼﮕﺎ ﯽ هﺎدی،
ﮐﻪ در ﺎد ﻪ ﺑﺎ  dﺮ هﺎدی ρ ،ﺮﯾﺐ
 mconوزن هﺎدیهﺎی ا ﺎ ﻮر ﺑﺪون ا ﺎ ت ا ﻬﺎﯾﯽ و ﺎﯾ  f ،ﺮﮐﺎ
ﺮﯾﺎن ا ﺎ ﻮر Bmx ،و  Bmzﺑﻪ ﺮ ﯿﺐ ﺆ ﻪهﺎی ﻤﺎ ﯽ و ﻮری
ﺎﮐﺰﯾﻤ ﭼﮕﺎ ﯽ ﺎر ﺎ ﯿ ﯽ و  ηdﺮﯾﺐ ﭘﺮاﮐ ﺪﮔﯽ ا  .ﺎت
ﮐ ﯽ ﺎت ﺑﺎد ﻮری و ﺎت ا ﮑﺎک ﯾﺎ ﺎ ﺎنهﺎ
ﮑﺎ ﯿﮑﯽ در دو ﺑ
در ﻈﺮ ﮔﺮ ﻪ ﺪه )ژ ﺮا ﻮر ﺑﺎ ﻬﻮﯾﻪ ﺒﯿ ﯽ( و ﺒ رواﺑ اراﺋﻪ ﺪه در ] [
ﺎ ﺒﻪ ﺪه ا .

ﺎت ﯿ ﭘﯿﭽﯽ
هﺮ ﮐﻮﯾﻞ

√

- -

ﻣﺸ ﺼﻪهﺎی ﻣﮑﺎ ﯿﮑﯽ ﺮا ﯽ AFPM

 - - -ﻣ ﺪودﯾ ﻣﮑﺎ ﯿﮑﯽ در ﺮا ﯽ رو ﻮر

در رواﺑ ﺑﺎ  Iaﺮﯾﺎن ﺎز Ja ،ﭼﮕﺎ ﯽ ﺮﯾﺎن aw ،ﺪاد ﯿﺮهﺎی
ﻮازی ﺮﯾﺎن و  Kfﺮﯾﺐ ﭘﺮ ﺪﮔﯽ ا  .ﺎل ﯽ ﻮان ﺮض ﮐ ف و
ﻮل ﻮری ﮐ ف ) ﻮل ﻮری ا ﺎ ﻮر( را ﺑﺎ ا ﺎده از
  -ﺎﻪآورد .ﻮه ﮑﯿﮏ اﯾ ﺎدﯾﺮ در ﺑ
آن ﺑﻪ د

در ﺎ ﯿ هﺎی ﺑﺪون ه ﻪ آه ﯽ ﺑﺎ ﺎ ﺎر دو رو ﻮر و ا ﺎ ﻮر ﯿﺎ ﯽ،
ﺑﻪ د ﯿﻞ آراﯾ  N-Sﻮاد ﺎ ﯿ داﺋ در رو ﻮرهﺎی روﺑﺮو ،ﯿﺮوهﺎی
ﺎ ﯿ ﯽ ﺬﺑﯽ ﺑﯿ دو دﯾ ﮏ رو ﻮر و ﻮد دارد .در ﻮرت ﺮا ﯽ
ﺎ ﺎ ﺐ دﯾ ﮏهﺎی رو ﻮر ،ﯿﺮوهﺎی وارده ﯽ ﻮا ﺪ ﺑﺎ ﮐﺎه ﺎ ﻪ
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ﺒﺐ
ههﻮاﯾﯽ ﺑﯿ رو ﻮر و ا ﺎ ﻮر ﻮد ﮐﮐﻪ ﻮد اﯾ ا ﺮ ﯿﺰ ﻤﮑ ا
ﺑﺑﺮ ﻮرد ا ﺎ ﻮر ﺎﺑﺎ آه رﺑﺎهﺎی رو ﻮﻮر ،ﮐﺎه
هﻮای ﻮرد ﯿﺎز ﮏ
ﮐﮐﺎری ﺎ ﯿ  ،ﮑ آه رﺑﺎهﺎ و ﻤ ﮑﺮد ﺎ ﺎ ﺐ ا ﮑ ﺮﯾﮑﯽ ﺎ ﯿ
ﯽ ﺑﺎ ا ﺎده
ﺎذﺑﻪ ﺑﯿ دﯾ ﮏهﺎی رو ﻮر ﺑﺎ آه رﺑﺎههﺎی
ﻮد .ﯿﺮوی ﻪ
ااز راﺑ ﻪ زﯾﺮ ﺎﺑﻞ د ﯿﺎﺑﯽ ا ] [.

در راﺑ ﻪ ﻮق  ksﺮﯾﺐ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺎ ا ﮐﻪ ﺪﺪار آن ﺑﺮاﺑﺮ /
ر
ﺮض ﺪه ا  .ﻬ ا ﮑﺎم ا ﺎ ﻮﻮر ﺑﺎ ﺎ ﺎر اﭘﻮﮐ ﯽ رزﯾ  ،ﺪار
ﭽﯽهﺎ ﺎظ ﺪه
ﻮل ﻮری ا ﺎ ﻮر ﮐﻤﻤﯽ ﺑﯿ ﺮ از ﻮل ﻮری ﯿ ﭘﯿﭽ
ا  .ﺑﺎ اﯾ ﮐﺎر ﺎو
ﮑﺎ ﯿﮑﯽ ا ﺎ ﻮر ،ﺑﻪ ﻮص ددر ه ﮕﺎم ا ﺰاﯾ
ﻤﺎﯾﯽ از ﺎ ﺎر ددوﺑ ﺪی ا ﺎ ﻮر
ﺮ ﺎر ﯽ ﺎ ﯿ ﺑﻬﻬﺒﻮد ﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻤﺎ
ﺑﺪون ه ﻪ و ﯿ ﭘﯿﭽﯽ آن در ﮑﻞ ﺎﺑﺑﻞ ﺎهﺪه ا .

) (
داﺋ ا  .ﯾﮏ ﺎ ﺎر
ﮐﻞ ﻮاد آه ﺮﺑﺎی ﺋ
در راﺑ ﻪ ﺑﺎ SPM
ﺎ ﯿ در ﮑﻞ ﺎن
رو ﻮر و ﻮه ا ﺎﺎل آن ﺑﻪ
ﺎده از دﯾ ﮏ و
دداده ﺪه ا  .ﺮ
ﺑﺮای ﺎ ﺎر رو ﻮﻮر ﺎن داده ﺪه در ﮑﻞ  ،ﺑﯿ ﺮﯾ
 Fﺒ رواﺑ اراﺋﻪ
ﯿﮑﯽ وارد ﺑﺮ وا ﺪ
ﯿﻞ ﯿﺮوی ا ﺎ ﯽ
ﯿﯿﺮ ﮑﻞ ﺑﻪ د ﻞ
زﯾﺮ ﺎﺑﻞ ﺎ ﺒﻪ ا  .رواﺑ ﺮﺑﻮﻮط ﺑﻪ
ﺪه در ﺮ ] [ ﺑﻪ ﻮرت ﺮ
ﺎدﯾﺮ ﺮاﯾﺐ  k1ﺎ  k6در ] [ اراﺋﺋﻪ ﺪه ا .

ﮑﻞ  :ﻤﺎی دووﺑﻌﺪی از ﺎ ﺎر ا ﺎ ﻮر ﺑﺪون ه ﻪ و ﯿ ﭘﯿﭽﯽ آن

) (
در ﺮا ﯽ ا ﺎ ﻮر
 - - -ﻣ ﺪوودﯾ ﻣﮑﺎ ﯿﮑﯽ ر

-۴-

در ﺎ ا ﺎ ﻮر ﺑﺪون ه ﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﮑﻞ ا ﺒﺎع در د ﺪا ﻪهﺎی
و آزادی ﻤﻤﻞ ﺑﯿ ﺮی در ﻮص ﺮا ﯽ اﺑ ﺎد
ا ﺎ ﻮر ﺮح ﯿ
ای ﺑﺎ ﺪ ﮐﻪ ا ﺎ ﻮﻮر ﺑﺎ
ﯿ ﭘﯿﭽﯽ و ﻮد دارد ،ﯿﮑ ﺑﺎﯾﺪ ﺮا ﯽ ﺑﻪﮔﻮ ﻪ ی
در ﺑﺮﮔﺮ ﮐﺎ ﻞ ﯿ ﭘﯿﭽﯽهﺎ ،ﺎﺑ ﯿ
ﻤ ر
ﺎ ﺎر اﭘﻮﮐ ﯽ رزﯾ
ﺮﯾﺎن
ﯿﺮوی ﻮری ﺎ ﯽ از ﺑﺮه ﮐ
ﯿﮑﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ی
ﮑﺎ ﯽ
ﺎو
ههﺎدی و ﺆ ﻪ ﻤﻤﺎ ﯽ ﯿﺪان ﺎ ﯿ ﯽ را دا ﻪ ﺑﺎ ﺪ .در ا ﺎ ﻮررهﺎی
ﺎ ه ﻪ ا ﺎ ﻮر و ﻮل ﺎ ﻪ ههﻮاﯾﯽ
ﺑﺑﺪون ه ﻪ ﻬ ﮐﺎه
ﺆ ﺮ ﺑﯿ دو رو ﻮﻮر ﺎ ﺪ ا ﮑﺎن ﻤ ﯿ ﭘﯿﭽﯽ را ﮐﻤ ﺮ و ﺮض آن را
رﮔﯿﺮی
ﺪود ﺪن ﺎی زم ﻬ ﺮارﮔ
د
ززﯾﺎد ﺮ ا ﺎب ﯽﮐ ﺪ.
ﺮﯾ ﺎ ﻞ ﺪودﮐﮐ ﺪه
ﺎع دا ﯽ ،ﻬ ﯾ
ا ﺎ ت ا ﻬﺎﯾﯽ ﺎ ﯿ در ع
ﮑﺎ ﯿﮑﯽ
ا ﺰاﯾ ﺮض ﯿ ﭘﯿﭽﯽ ﺑﻪ ﻤﺎر ﯽآﯾﺪ .ﻬ اﯾ ﺎد ﺎو
ﯿ ﭘﯿﭽﯽ در ﺎع دا ﯽ ﺎ ﯿ  ،در
ﺎ ﺐ در ﺎ ﺒﺒﻪ ﺪار ﺎ
ﻮان
ﺎ
ﺮﯾﺐ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی
ﺮﯾﯾﺒﯽ
ﺎد ت
) [ ] (space utilizzation factorدر ﻈﺮ ﮔﺮ ﻪ ﺪه ا  .ﺪا ﻞ
ﻤﺮﮐﺰ دوو ﯾﻪ و ﺑﺎ در ﻈﺮ ﮔﮔﺮ
ﺪار ﻮل ﻮرری ﯿ ﭘﯿﭽﯽ در ﺎ
ﺮﯾﺐ ﺎ ﺑﻪ ﻮﻮرت زﯾﺮ ﺎﺑﻞ د ﯿﺎﺑﯽ ا .

ﺎت ﯽ
ﭘ از ﺎ ﺒﻪ ﭘﺎررا ﺮهﺎی ﺎ ﯿ و ﺑﺮآورد ﺎزی
در ﻈﺮ ﮔﺮ ﻪ ﺪه ،ﯽ ﻮان وزن ﻮاد
ﭘﯿ ﺮﺮض و ﺪودﯾ ههﺎی ﮑﺎ ﯿﮑﯽ ر
هﺰﯾ ﻪ  ctotآنهﺎ را ﺑﻪ ﻮرت زﯾﺮ ﺑﻪ د آورد.
ﺎل ﺮ ﯽ  mtotو ﯾ
) (
) (
 mepoxy ،cPM ،mPM ،cFeو cepoxy
ﺎد ت ﺑﺎ
F ،mFe ،ccu ،mcu
c

در
ر
ﺑﻪ ﺮ ﯿﺐ ﺎنده ﺪه ووزن و هﺰﯾ ﻪ  ،آه  ،آه ﺮﺑﺎ و اﭘﻮﮐ ﯽ رزﯾ
ه ﺪ .ﺎﯾﺎن ذﮐﺮ ا ﮐﻪ ﺪار وزن ههﺮ ﺎده ﺑﺎ ﺎ ﺒﻪﻪ
و ﺪار
 ،آه  ،آآه ﺮﺑﺎ و اﭘﻮﮐ ﯽ
ﯿﻤ
ﺒﻪ ا  .ﺎدﯾﺮ ﻤ
ﭼﮕﺎ ﯽ آن ﺎﺑﻞ ﺎ ﻪ
رزﯾ ﯿﯿﺰ ﺑﻪ ازای هﺮ ﮐﯿ ﻮﻮﮔﺮم وزن آن ﺑﺮ ا ﺎس ﺎدﯾﺮ داده ﺪه در ] [ ﺑﻪ
ﺮ ﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  ، / ،و ﯾﻮرو ﺑﺮ ﮐﯿ ﻮﻮﮔﺮم ﺎظ ﺪه ا .
آ ﺎ ﯿﺰﻬ
در اﯾ ﺑ
ر
 AFPMﺑﺪون ه ﻪ ،ر
در
A
ﺎت ﯽ
ﺎزی
ی
ﯿﺎرهﺎی
ﺎ ﯿ ﺑﺮ روی

) (
rout
rin
F

--

rsup

ydef

ﺎ ﯿ
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ﺎ ﯿ ﭘﺎرا ﺮههﺎی ﺮا ﯽ ژ ﺮا ﻮﻮر
ا ﺎب ﺎﺎدﯾﺮ ﺎ ﺐ ﭘﺎرا ﺮهﺎی ژ ﺮا ﻮر
ﻬ ﮐﺎه ههﺰﯾ ﻪ ﻮاد ﺎل ﺮ ﯽ و ﺑﺮآورده
ﻮرد ﻈﺮ ،ﺄ ﯿﺮ ﯿﯿﺮ ﭘﺎرا ﺮهﺎی ا ﯽ ﺮا ﯽ
ﺪ ﻈﺮ ﺮا ﯽ ،ﻮرد ﺎ ﻪ ﺮار ﮔﺮ ﻪ ا .

ﻌﺪاد ﻗ ﺐ و ﺒ ﻗ ﺮ دا ﯽ ﺑﻪ ﺎرﺟﯽ

ا ﺎب
ﮔﺮدش ﻮرﺑﯿ
ﯿ
ا ﺎل
ﺪاد
ا ﺰاﯾ

Lr

ﮑﻞ  :ﺎ ﺎری ﺎده از ﻮه ا ﺎل دﯾ ﮏ ررو ﻮر ﺑﻪ

ﻣﺼﺮ ﯽ
ﻣ ﺎ ﺒﻪ هﺰﯾﯾ ﻪ ﻣﻮاد ﻌﺎل ﺮ

در ﮐﺎرﺑﺮد ﻮرﺑﯿ ﺑﺎدی ﺑﻪ ﺮ
ﺪاد ﺐهﺎی ژ ﺮا ﻮر ر
و ر ﺮﺮﮐﺎ ﯽ ﺎﺑﻞ ﺒﻮل ﺑ ﮕﯽ دارد .درر ﻮرﺑﯿ ﺑﺎدی ﺑﺎ
ﺑﻪ ژ ﺮا ﻮﻮر ،ﺪاد ﺐههﺎی ﺑﺎ ﺮ ﯿ داده ﯽ ﻮد .ﺑﺎ
ص در ر ﭘﺎﯾﯿ
ﺐ در ﺎ ﯿ هﺎی ﺎر ﻮر و ﺑ ﻮص
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copper
epoxy
iron
PM
Total

1000

500

0.9

80
70

)Efficiency (%

90

60
0.9
0.8

12

10

0.7

8

0.6

6

4

pole pairs

0.5
2

0.4

Din/Dout

ﺮ ژ ﺮا ﻮر

ﮑﻞ  :ﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎزده ﺑﻪ ازای ﻐﯿﯿﺮ ﻌﺪاد ﺐ و ﺒ
1

0.9
0.8

0.6
0.5

)Total cost (pu

0.7

0.4

12

10

8

6

pole pairs

4

2

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.3
0.9

Din/Dout

ﮑﻞ  :ﻐﯿﯿﺮات هﺰﯾ ﻪ ﺑﻪ ازای ﻐﯿﯿﺮ ﻌﺪاد ﺐ و ﺒ

ﺮ ژ ﺮا ﻮر

0.7

ﮑﻞ  :ﻐﯿﯿﺮات هﺰﯾ ﻪ ﻮاد ﻌﺎل

ﺮ ﯽ ﺑﻪ ازای ﻐﯿﯿﺮ ﺒ

ﺮ ژ ﺮا ﻮر
100

copper
epoxy
iron
PM
Total

80

60

40

20

0.9

0.8

0.6

0.7

0.5

)Active materials weight (kg

100

0.8

0.6

0.5

0
0.4

Din/Dout

در ﮑﻞ ﯿﯿﺮات هﺰﯾ ﻪ ﻮاد ﺎل ﺮ ﯽ ﺎ ﯿ ﺑﻪ ازای ﯿﯿﺮات
ﺮ ژ ﺮا ﻮر ﺄ ﯿﺮ
ﺒ
ﺮ اراﺋﻪ ﺪه ا  .ا ﺰاﯾ
ﺪاد ﺐ و ﺒ
زﯾﺎدی در ﮐﺎه هﺰ ﯾ ﻪ ﻮاد ﺎل آن ،ﺑﻪ ﻮص در ﺎدﯾﺮ ﺑﺎ ی ﺪاد
ﺐ دارد .ﺑﺎ ا ﺰاﯾ
ﮐ ﯽ آن ا ﺰاﯾ
ﺪار  ،λﺮ ﺎر ﯽ ﺎ ﯿ و
ﯽﯾﺎﺑﺪ .از ﺮ ﯽ ﺪار  Dout-Dinﮐﺎه ﯾﺎ ﻪ و در ﯿ ﻪ ﺪار آه ﺮﺑﺎ
ﺮ ﯽ ﮐ ﯽ ﻮد .ﺑﺎ ﻮ ﻪ ﺑﻪ ﯿﻤ ﺑﺎ ی آه ﺮﺑﺎ در ﺎلهﺎی ا ﯿﺮ،
ا ﯽ را در ﯿﯿ ﯿﻤ ﺎ ﯿ دارد.
آه ﺮﺑﺎ
در ﮑﻞهﺎی و ﺑﻪ ﺮ ﯿﺐ ﯿﯿﺮات ﯿﻤ و وزن ﻮاد ﺎل ﺮ ﯽ
ﺐ اراﺋﻪ ﺪه
ﺮ آن در ﺪاد
ژ ﺮا ﻮر ﺑﻪ ازای ﯿﯿﺮات ﺒ
ﯽر ا ﺰاﯾ وزن ﮐ ﯽ
ا
ا  .هﻤﺎن ﻮر ﮐﻪ از ﺎﯾ
ﺎ ﯿ در ﺎدﯾﺮ ﺑﺎ ی  ،و ﯽ ﺑﻪ ﺒﺐ ﺎوت زﯾﺎد ﯿﻤ آه ﺮﺑﺎ ﺑﺎ ﺎﯾﺮ
ﻮاد ﺎل ﺮ ﯽ ] [ ،ﯿﻤ ﮐ ﯽ ژ ﺮا ﻮر هﻤﻮاره ﯿﺮ ﺰو ﯽ دارد.

1500

)Active materials cost (euro

رو ﻮر ﺮح
ﻤ ﯽ ﺎیﮔﯿﺮی ﺐهﺎ در
ﻮان ،ﺪودﯾ
ﯽ ﻮد .در ﮑﻞ ﯿﯿﺮات ﺑﺎزده ﺎ ﯿ ﺑﻪ ازای ﯿﯿﺮات ﺪاد ﺐ و
ﺮ دا ﯽ ﺑﻪ ﺮ ﺎر ﯽ آورده ﺪه ا  .هﻤﺎن ﻮر ﮐﻪ از ﮑﻞ
ﺒ
ﺪاد ﺐهﺎ ،ﺪار ﺑﺎزده ﺑﻪ ﺒﺐ ﮐﺎه
ا ﺑﺎ ا ﺰاﯾ
ﻮل ا ﺎ ت ا ﻬﺎﯾﯽ( ا ﺰاﯾ ﯽﯾﺎﺑﺪ .ا ﺒ ﻪ در
ﺎت ﯽ )ﮐﺎه
ﺎت ﮔﺮداﺑﯽ ﯿ ﭘﯿﭻ
ﺎدﯾﺮ زوج ﺐ و ﺑﺎ ﺮ ﺑﻪ ﺒﺐ ا ﺰاﯾ
ﺪار ﺑﺎزده ﮐﻤﯽ ﮐﺎه ﯾﺎ ﻪ ا  .ﺑﺮای ﺪاد ﺐ ﮐ  ،ﺎدﯾﺮ ﮐ
ﺮ ﺑﺎزده ﺎ ﺒﯽ را ﺎن ﯽدهﺪ ،در ﺎ ﯽﮐﻪ ﺑﺮای ﺪاد ﺐ
ﺒ
ﺮ ﺪود  /ﺎ  /ﺑﯿ ﺮﯾ ﺑﺎزده را دارد .ﺎﮐﺰﯾﻤ
زﯾﺎد ﺎدﯾﺮ ﺒ
ﺪار ﺑﺎزده ﺑﻪ ازای ﺪاد ﺐ ﻮرت ﮔﺮ ﻪ ا .

2000

0
0.4

Din/Dout

ﮑﻞ  :ﻐﯿﯿﺮات وزن ﻮاد ﻌﺎل

- -

ﺮ ﯽ ﺑﻪ ازای ﻐﯿﯿﺮ ﺒ

ﺮ ژ ﺮا ﻮر

ﺿ ﺎﻣ رو ﻮر

ﺪار ﺎ دﯾ ﮏ رو ﻮر ﭘ از ﺎ ﺒﻪ ﻮل ﻮری رو ﻮر ﺑﺮ
ﺒ ﺎی رواﺑ ا ﮑ ﺮو ﺎ ﯿ ﯽ و ﺮط ﺎﮐﺰﯾﻤ ﭼﮕﺎ ﯽ ﺎر ﺎز در آه
ﭘ ﯽ رو ﻮر ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﺒ ﺎی رواﺑ ﮑﺎ ﯿﮑﯽ ﻮرد ﺎ ﺒﻪ ﺮار ﮔﺮ ﻪ و
در ﻮرت ﺑﺮآورده ﺪن ﺮط ﺎﮐﺰﯾﻤ ﺪار ﯿﯿﺮ ﮑﻞ ﺎز در ﺮ
ﺎر ﯽ ﺎ ﯿ  ،ﺑﻪروزر ﺎ ﯽ ﯽ ﻮد .در ﮑﻞ ﯿﯿﺮات ﺎﮐﺰﯾﻤ ﺪار
ﯿﯿﺮ ﮑﻞ دﯾ ﮏ رو ﻮر ﺑﺮ ا ﺎس ﯿﯿﺮ ﺎ آن آورده ﺪه ا .
ا  ،ﺑﺎ ﻮ ﻪ ﺑﻪ ﺪار ﻮل ﺎ ﻪ هﻮاﯾﯽ
هﻤﺎن ﻮر ﮐﻪ از ﮑﻞ
 /ﯿ ﯽ ﺮ ،ﺪار ﺎز
ﺑﻪ ازای ﺎدﯾﺮ ﻮل رو ﻮر ﺑﯿ از /
ﯿ ﯽ ﺮ ﺑﺮآورده ﺪه ا .
در ﮑﻞ ﯿﺰ ﯿﯿﺮات ﺎ دﯾ ﮏ رو ﻮر ﺑﻪ ازای ﯿﯿﺮات ﺮ
ﭼﮕﺎ ﯽ ﺎر ﺎ ﯿ ﯽ ﺎ ﻪ هﻮاﯾﯽ
ﺎر ﯽ ﺎ ﯿ در ﺎدﯾﺮ
آورده ﺪه ا  .ﺪار
در ﻤﺎم ﺎ هﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺎﮐﺰﯾﻤ ﺪار
ﯿﯿﺮ ﮑﻞ ﺎز ) (ydef =0.15 mmدر ﻈﺮ ﮔﺮ ﻪ ﺪه ا  .هﻤﺎن ﻮر
ﺪار ﺮ ﺎر ﯽ ﺎ ﯿ در ﭼﮕﺎ ﯽ
ا ﺑﺎ ا ﺰاﯾ
ﮐﻪ از ﺎﯾ
ﺎر ﺎ ﯿ ﯽ ﺎﺑ  ،ﺪار ﺎ رو ﻮر ا ﺰاﯾ ﯾﺎ ﻪ ﺪه ا .
- -

ﭼﮕﺎ ﯽ ﺟﺮﯾﺎن

از دﯾﮕﺮ ﭘﺎرا ﺮهﺎی ﺆ ﺮ در هﺰﯾ ﻪ ﻮاد ﺎل ﺮ ﯽ ژ ﺮا ﻮر
ﺑﻪ ﭼﮕﺎ ﯽ ﺮﯾﺎن ا ﺎره ﮐﺮد .در ﮑﻞ ﯿﯿﺮات هﺰﯾ ﻪ ﮐﻞ ﻮاد
ﺑﻪ ازای ﯿﯿﺮ ﭼﮕﺎ ﯽ ﺮﯾﺎن در ﺑﺎزه  /ﺎ آ ﭙﺮ ﺑﺮ ﯿ ﯽ ﺮ ﺮﺑ
داده ﺪه ا  .ﺑﺎ ا ﺰاﯾ ﭼﮕﺎ ﯽ ﺮﯾﺎن ﺪار هﺰﯾ ﻪ ﮐﻞ ﮐﺎه

۴۳۲

ﯽ ﻮان
ﺮﯽ
ﺎن
ﯾﺎ ﻪ

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴
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ﺿ ﺎ

هﺰﯾ ﻪ ﻮاد ﻌﺎل
ﮑﮑﻞ  :٩ﻐﯿﯿﺮات ﯾ

ﮑﻞ  :ﺪار ﻐﯿﯿﺮ ﮑﻞ دﯾ ﮏ رو ﻮر در ﻌﺎع ﺎر ﯽ ﺑﻪ ازای ﻐﯿﯿﯿﺮات
دﯾ ﮏ روو ﻮر

در ﮑﻞ ﯿﺰ ا ﺪﺪازه ﭼﮕﺎ ﯽ ﺎر ددر ﺎع ﻮ
ﺪه ا  .ر
ﺎ ﻪ هﻮاﯾﯽ و در ﺎ ﺑﯽﺑﺎری در ررﺑ دور ﺎ ﯿ اراﺋﻪ ﺪه ا .
ار ﺎﮐ ﻮل ﻬ
آ ﺎ ﯿﺰ ددﯾ ﺎ ﯿﮏ ﺮم ا ﺰ ر
ﺎ ﺒﻪ و ﺎژ و ﺮﯾﺎن ﻮ ﯿﺪی
ﮔﺮ ﻪ ا  .ﺪاد
دور در د ﯿ ﻪ ﻮررد ا ﺎده ﺮار ﺮ
ﻮر در ﺮ
ژ ﺮا ر
ﮔﺮههﺎ ) (nodesو ههﺎ ) (volumee elementsﺑﻪ ﺮ ﯿﺐ
ﺐ ﺑﺮاﺑﺮ
ﯽﺑﺎ ﺪ .ر
و
در ﮑﻞهﺎی و ﺑﻪ ﺮ ﯿﺐ و ﺎژ ﭘﺎﯾﺎ ﻪ و ﺮﯾﺎن
ﺐ ﻮان  /ﺎن
ﺮﯾﺐ
ﺮو ﯽ ژ ﺮا ﻮر
ﺑﺑﺎر ﺎ ﯽ و ﺑﺎ در ﻈﻈﺮ ﮔﺮ
داده ﺪﺪه ا .

24
22
20
18

14
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Bmg=0..4 T
Bmg=0..5 T
Bmg=0..6 T
Bmg=0..7 T
450

400
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350

ﮑﻞ  :ﻐﯿﯿﺮات ﺿ ﺎ

ددر ﺎدﯾﺮ

)Lr (mm

16

500
300
Dout (mm
)m

450

400

350

ﺮ ﯽ ﺑﻪ ازای ﻐﯿﯿﺮ ﭼﮕﺎ ﯽ ﺮﯾﺎن

6
300

ﺪول :

دﯾ ﮏ رو ﻮر ﺑﻪ ازای ﻐﯿﯿﯿﺮات ﺮ ﺎر ﯽ ﺎ ﯿ

ﭼﮕﺎ ﯽ ﺎر ﻐ ﺎ ﯿ ﯽ ﺎ ﻪ هﻮاﯾﯽ
ﭼ

ﯽ Pout

ً
ﺪه ا  .از
ﺮﯾﺒﺎ
ﺪار آن در ﭼﮕﺎ ﯽ ﺮﯾﺎن
ﺑﺑﻪ ﻮریﮐﻪ ر
ﺎت
ﻮا ﻞ ﺪودﮐ ﺪه ا ﺰاﯾ ﭼﮕﺎ ﯽ ﺮﯾﺎن ،ﯽ ﻮﻮان ﺑﻪ ا ﺰاﯾ
ﺎره ﮐﺮد .در ﺎ ﯿ ﻮرد
ﯽ ﯿ ﭘﯿﭻ و ا ﺰاﯾ د ﺎی ﻤ ﮑﺮد ﺎ ﯿ ا ه
ﻈﺮ ﺮارﮔﯿﺮی ﯿ ﭘﯿﭽﯽ در دا ﻞ ﻮاد اﭘﻮﮐ ﯽ رزﯾ )ﺑﺎ ﺎﺑ ﯿ هﺪﺪاﯾ
ﯾﮏ ﻮ و ﺮ ﮔﺮدش ﮐ ﺎ ﯿ از ﻮی دﯾﮕﺮ رو ﺪ
ﺮار ﯽ ﮐ ( از ﮏ
ﮑﻞ ﺮ ﯽﮐ ﺪ .از ااﯾ رو ﺪار ﭼﮕﮕﺎ ﯽ
ﻞ
ﮏ ﮐﺎری ﯿ ﭘﯿﭽﯽ را
ﮏ ﮐﺎﺎری ﺒﯿ ﯽ ﺑﺮاﺑﺮ  /آ ﭙﺮ ﺑﺮ ﯿ ﯽ ﺮ
ﺮﯾﺎن ﺑﺎ ﻮ ﻪ ﻪﺑﻪ ﺮاﯾ
ﺮﺑ در ﻈﺮ ﮔﺮ ﻪ ﺪه ا ﮐﻪ ﺑﺮای ﺎ ﯿ هﺎی ﺑﺎ ﮏ ﮐﺎری ﺒﯿ ﯽ
ﺪار ﺎﺑﻞ ﺒﻮ ﯽ ا .
 FEMﻪﺑ ﺪی
 -ﺎﯾ M

ﭘﺎرا ﺮ

ﺎت ژ ﺮا ﻮر ﭘﯿ ﻬﺎدی
ر
ﺪار

ﻮان ﺎ
ﺮ
ﺐp
ﺪاد
ﺪاد ﮐﻮﯾﻞ ﯿ ﭘﯿﭽﯽ Qc
ﺮﯾﺎن Ja
ﭼﮕﺎ ﯽ ن
ﺬاری ﺎ ﯿ ﯽ Bmg
ﺎﮐﺰﯾﻤ ﺑﺎرﮔﺬ
رو ﻮر Bcr
ﺎﮐﺰﯾﻤ ﺪار ﭼﮕﺎ ﯽ ﺎر در و
ﺮ دا ﯽ ﺑﻪ ﺎر ﯽ
ﺒ
ﺎی ﺒﯽ آه رﺑﺎ αi
ﺮﯾﺐ ﭘﻬ ی
ﺑﺎزده η
ﺮ ﺎر ﯽ Doutt
ﺎ ﻪ هﻮاﯾﯽ ﯿﺰﯾﮑﯽ g
آه ﺮﺮﺑﺎهﺎ Lm
ﺎ
ﺎ دﯾ ﮏ رو ﻮر Lr
ﺎ

ﯽ nm

kW
rpm

A/mm2

/

/
/

T
T

/
/
%
mm
mm

/

mm
mm

و ﺑﺎ ﻮ ﻪ ﺑﻪ آ ﺎ ﯿﺰ
اﺋﻪ ﺪه در ﺑ
ﺒ رواﺑ ار ﺋﻪ
در اﯾ ﺑ
اﺑ ﺪا ﺎﯾ ﺮا ﯽ ﺑﻬﺒﻮدﯾﺎ ﻪ ژ ﺮا ﻮر
ﻮرت ﮔﺮ ﻪ در ﺑ
ت
ﺎ ﯿ
 AFPMﻬ ﮐﺎﺎرﺑﺮد ﻮرﺑﯿ ﺑﺎدی ﺑﺎ ﮐﻮﭘﻞ ﯿ در ﺪول اراﺋﻪﻪ ﺪه
M
ﺮما ﺰار Maxxwell-3D
ﯾﮏ ﺪل ﮐﺎ ﻞ ﺎﺑﺎ ا ﺎده از م
ا  .ﭙ ﮏ
ﺮ ﯿﺎت ﺮا ﯽ ﻮرد ﺑﺮر ﯽ ﺮار ﮔﺮ ﻪ ا  .زم
ﺎ ﻪ ﺪه و
ﺑﺑﻪ ذﮐﺮ ا ﮐﻪ ﺎدﯾﺮ ﭘﺎرا ﺮهﺎی ا ﯽ ﺑﺎ ﻮ ﻪ ﻪﺑﻪ ﺎ ﺐ اراﺋﻪ ﺪﺪه در
ا ﺎب ﺪها ﺪ.
ﺑ
ﻬﺎدی در ﯿ
ی
ﻤﺎﯾﯽ از ﺪل ژ ﺮا ﻮر ﭘﯿ
در ﮑﻞ
ﭼﮕﺎ ﯽ ﺎر در ﻤ هﺎی
 Maxwelllاراﺋﻪ ﺪه و ﺪار ﭼ

ﺮمما ﺰار

۴۳۳

ﮑﻞ

AF
 :ﻮزﯾﻊ ﭼﮕﺎ ﯽ ﺎر در ژ ﺮا ﻮر FPM

۱۳۹۴  اردﯾﺒﻬﺸﺖ۲۴  ﺗﺎ۲۰ ، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ،ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

 وزن و،ﻤﮑ ﻬ ﮐﺎه ههﺰﯾ ﻪ و ﺑﺮآورده ﺎزی ﺪار ﺑﺎزدهه
ﺮا ﯽ ﯾﮏ ژ ﺮا ﻮر
 از ﺎﯾ ﺎ ﻞ ﻬ.ﻮرد ﺒﻮﻮل ﺎظ ﺪ
ﻮر ﺑﺪون ه ﻪ ﯿﺎﺎ ﯽ ا ﺎده ﺪه
دو رو ﻮر و ا ﺎ ر
ﻮوات ﺑﺎ ﺎ ﺎر و
ﮐﯿ ت
ﺪی ژ ﺮا ﻮر در م
 از ﺪل ﺑ ی. ا
 ﻬ ارزﯾﺎﺑﯽMaxwell ﺮما ﺰار
ﺮا ﯽ ﻮرت ﮔﺮ ﻪ ددر دو ﺎ ﺑﯽﺑﺎﺎری و ﺑﺎ ﺑﺎر ﺎ ﯽ ا ﺎده ﺪ ﮐﻪ
.ﺮا ﯽ ﻮررت ﮔﺮ ﻪ را ﺄﯾﯿﺪ ﯽﮐ ﺪ
ﺎﺑ ﺎﯾ ﺎ ﻞ

ﺎ ﻪ هﻮاﯾﯽ
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AFPM
 ﺮﺮﯾﺎن ژ ﺮا ﻮر:

ﮑﻞ

 ﯿ ﻪﮔﯿﺮیﻮر

در اﯾ ﺎ ﻪ ﺮا ﯽ ﺑﻬﺒﻮدﯾﺎ ﻪای از ژ ﺮا ﻮر ﺎ ﯿ داﺋ ﺎر
 ﺑﺎهﺪﺪف ﮐﺎه هﺰﯾ ﻪ ﻮاد ﺎل ﺮ ﯽ و ﺑﺎ در ﻈﺮ ﮔﮔﺮ،ﺑﺑﺪون ه ﻪ
 ﯾﮏ ﺑﺑﺮ ﺎ ﻪ. ﺎت ﯽ و ﺪودﯾ هﺎی ﮑﺎ ﯿﮑﯽ ا ﺎم ﺪه ا
ﯿ ﯽ ا ﺮاج ﺪه و ﺄ ﯿﺮ ﯿﯿﺮات
ﮐﮐﺎ ﭙﯿﻮ ﺮی ﺑﺮ ا ﺎس رواﺑ
ﺮ و ﭼﮕﮕﺎ ﯽ
 ﺒ،هﻤﭽﻮن ﺪاد ﺐ
ن
ﭘﭘﺎرا ﺮهﺎی ا ﯽ ﺮا ﯽ
ﻪهﺎی ﮐﺎرﮐﺮدی آن ﻮردﺑﺮﺮر ﯽ
ﺮﯾﺎن ﺑﺮ هﺰﯾ ﻪ ﻤﻤﺎم ﺪه ژ ﺮا ﻮر و
 ﺪودﯾ هﺎی ﮑﺎ ﯿﮑﯽ ﺮا ﯽ در ﻮص ﺪا ﻞ. ﺮار ﮔﺮ ﻪ ا
ﺒﻪ ﺑﺮ ﯿﺮوهﺎی ﻮری وارد ﺑﺮ آن و
ﺎ دﯾ ﮏ رو ﻮر ﻬ
 در ﺎ ﺐ رواﺑ ﺮا ﯽ ﯿ ﯽ ﺑﯿﺎن،ﻮرد ﯿﺎز ا ﺎ ﻮر
ﺪا ﻞ ﺎ
ﺪه و ﯿﯿﺮات ﺎ دﯾ ﮏ رو ﻮر ﺑﻪ ازای ﯿﯿﺮات ﺮ ﺎر ﯽ و
ﺎن داد
 ﺎﯾ ﺎ ﻞ ن. ﭼﮕﺎ ﯽ ﺎر ﺎ ﻪ هﻮاﯾﯽ ﻤﺎﯾ دداده ﺪه ا
ﭼ
 ههﺰﯾ ﻪ، ﮐﮐﻪ در ژ ﺮا ﻮرهﺎی ﺑﺪون ه ﻪ ﺑﻪ د ﯿﻞ ﻮل ﺎ ﻪ ههﻮاﯾﯽ ﺆ ﺮ ﺑﺎ
 ﺬا ا ﺎب.اﯾﯽ در هﺰﯾ ﻪ ﮐﻞ ژ ﺮا ﻮر دارد
ﺑﻪ ﺰ ﯽ
ﻮاد ﺎ ﯿ ﺋ
داﺋ
ﺪا ﻞ ﮐﺮدن ﻮل ﻮﻮری ا ﺎ ﻮر ﺮﺮوری
ااﺑ ﺎد ﯿ ﭘﯿﭽﯽ ددر ﻬ
ﺮ دا ﯽ ﺑﻪ ﺎر ﯽ در ﺑﯿ ﺮﯾ ﺪار
 هﻤﭽ ﯿ ﺪار ﺒ. ا
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رنامهریزیتوسعهپستهایفوقتوزیعتوسطیک

ب
روشابتکاریبرمبنایخوشهبندی
1

سروش واحدی ،1مهدی بانژاد و محسن اصیلی
دانشکده برق و رباتیک دانشگاه شاهرود ،شاهرود ،ایرانSoroush.vhd@gmail.com ،

چکیده -این مقاله یک روش ابتکاری و کاربردی بر پایه خوشه
بندی بدون نیاز به مکان پست های کاندید برای مکان یابی و تعیین
ظرفیت پست های فوق توز یع به همراه تعیین حوزه ی سرویسدهی
آنها با در نظر داشتن بحث مدیریتدارایی ارائه می دهد .هدف از
این بهینه سازی حداقل کردن هزینههای ثابت و بهرهبرداری تحت
قیود مختلف است .در مدل پیشنهادی ،الگوریتم  k-meansدر
جهت راهبرد اهداف مسئله تطبیق داده شده و یک ضر یبتأثیر برای
تنظیم سهم توان بارها در تعیین مکان پست های جدید بکارگرفته
شدهاست .در نهایت برای بررسی صحت کارایی و دقت الگوریتم،
روی یک شبکه واقعی پیادهسازی شده است.

نماییم ،زیرا تعداد حالت های ممکن بقدری زیاد میشود که بررسی
نمودن تمام حالتها غیرممکن و وقتگیر است .به همین علت در
سالهای اخیر روشهای ابتکاری و هوشمند مانند الگوریتم ژنتیک [-0
 ،]4اگوریتم مورچگان [ ،]7االگوریتم تکاملی [ ،]8الگوریتم رقابت
استعماری [ ،]9و روش های فوق ابتکاری [ ]16-10در حل مسئله
برنامهریزی شبکه توزیع بکار گرفته شده است .برخی از روش ها [-11
 ]10از الگوریتم خوشهبندی  k-meansدر بحث برنامه ریزی استفاده
کردهاند .برنامهریزی سیستم توزیع به طور معمول به دو دسته :
برنامهریزی ایستا و برنامهریزی توسعه تقسیم میشود .برنامهریزی ایستا
یک برنامهریزی یک مرحلهای برای یک شبکه جدید است ،در حالی که
برنامهریزی توسعه یک برنامهریزی پویا با رشد بار در گرههای بار موجود و
یا در گرههای باریست که در آینده به شبکه اضافه میگردد [.]10
برنامهریزی توسعه میتواند به صورت تک مرحلهای و یا چند مرحلهای
(شبه دینامیکی) و یا دینامیکی باشد این مقاله برنامهریزی توسعه تک
مرحله را برای پستهای فوق توزیع انجام داده است.

کلمات کلیدی–الگوریتم خوشه بندی  ،k-meansبرنامهر یزی
توسعهی تک مرحلهای پست های فوق توز یع ،مدیر یت دارایی
 -1مقدمه
به طور کلی هر سیستم قدرت شامل سیستم های تولید ،انتقال و
توزیع است .سرمایه گذاری عمده در بخش تولید است و به فاصلهی کمی
از آن بخش توزیع می باشد [ .]1بنابراین سرمایه گذاری در بخش توزیع
قدرت بخش عمده ای از مخارج شرکت های برق را تشکیل می دهد .به
طوری که می تواند ،باالی  %06بودجهی کل سرمایه گذاری و  %06از
هزینه های بهرهبرداری را به خود اختصاص دهد .به همین دلیل در دست
داشتن یک ابزار برنامهریزی کارآمد و مناسب الزم است ،تا برنامهریز
بتواند بوسیله آن هزینه های بهرهبرداری و برنامهریزی را کاهش دهد [.]0
پستهای فوق توزیع نقش واسط را میان سیستمهای انتقال و توزیع بازی
میکنند ،بنابراین برنامهریزی پستهای فوق توزیع تأثیر بسزایی بر روی
برنامهریزی شبکه انتقال و دیگر بخشها دارد [.]3

با توجه به اینکه بخش عمده و قابل توجهی از هزینههای طرح
برنامهریزی توسعه پستهای فوق توزیع وابسته به احداث فیدرهای فشار
متوسط و تلفات مرتبط با آن است و از جهت دیگر افت ولتاژ نیز وابسته به
فاصله پست از باریست است که تغذیه میکند ،در این مقاله با بکارگیری
الگوریتم خوشهبندی مکان پستها را در مراکز ثقل بارهایشان تنظیم
کردهایم و سپس با در نظر گرفتن بحث مدیریتدارایی[ ،]9حوزهی
سرویسدهی پستها چنان تعیین میشود ،که حداکثر استفاده از ظرفیت
موجود شود ،تا نیازی به افزایش ظرفیت و یا احداث پست جدید نباشد.
بنابراین هزینههای ثابت طرح به نسبت کاهش مییابد .بدین منظور در این
مقاله به معرفی و پیاده سازی روشهای ابتکاری برای اعمال قیود و
اهداف مسئله مکان یابی و تعیین ظرفیت و حوزهی سرویسدهی
پستهای فوق توزیع در الگوریتم پیشنهادی مبتنی بر خوشه بندی k-
 meansمیپردازیم که این الگوریتم را به یک ابزار مناسب و کارآمد برای
حل مسئله برنامهریزی توسعه پست ها فوق توزیع تبدیل مینماید.

هدف از برنامهریزی توسعهی پستهای فوق توزیع ،تعیین بهینه
تعداد ،مکان ،ظرفیت و حوزهی سرویسدهی آنهاست ،بطوریکه تمام
هزینه های ثابت و بهره برداری تحت قیود مختلف فنی از قبیل افت ولتاژ،
حد بارپذیری پستها ،حد حرارتی فیدرها ،و شعاعی بودن شبکه فشار
متوسط حداقل گردد .این موضوع به خودی خود مسئله برنامهریزی
پستهای فوق توزیع را به یک مسئله بسیار پیچیده تبدیل میکند چرا که
دارای تعداد زیادی متغیر تصمیم گیری است و موضوع زمانی پیچیده تر
می شود که بخواهیم این مسئله را برای یک شبکه واقعی با ابعاد بزرگ حل
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و پست را به مقداری واقعی نزدیک کند [ ]11در این مقاله برابر با 1.0
به ترتیب مختصات
و
انتخاب شده است؛
جغرافیایی بار ام و پست ام است (برحسب کیلومتر)؛ تعداد
ساعات سال که برابرست با  8706ساعت ؛ و به ترتیب نرخ تورم
مجموعه ای شامل
و بهره و افق مطالعاتی (برحسب سال) است؛
شماره پستها تعیین شده در تا خوشه است ،مجموعهای شامل
شماره بارهایی است که درحوزهی سرویسدهی پست ام است  ،و
مجوعهای شامل شماره ترانسفورماتورهای (که مشخص کنندهی نوع
ترانسفورماتور از نظر ظرفیت) پست ام است.

-2تشریح مدل برنامهریزی
هدف از این برنامهریزی توسعه پستهای فوق توزیع با استفاده از
یک روش ابتکاری برمبنای خوشه بندیست ،که پستها را در مراکز ثقل
بارهایشان تنظیم میکند بدون اینکه نیازی به تعیین مکان پست های
کاندید باشد[.]16ما در این مقاله برنامهریزی پستهای فوق توزیع را
بصورت یک مسئله برنامهریزی بلند مدت عدد صحیح مختلط [[،]3
]11 [،]7و[ ]17تک مرحله ای مدل کردهایم [ .]18در این بخش ابتدا
فرمولبندی مسئله را تشریح میکنیم و سپس به پیادهسازی برنامهریزی
توسعهی پستهای فوق توزیع برمبنای الگوریتم  ،k-meansمیپردازیم.
-1-2

در معادله (،)1بخش اول مربوط است به محاسبه هزینه احداث و
سرمایه گذاری برای پست های جدید و توسعه پست موجود ،بخش دوم
هزینه های مربوط به تلفات آهنی و مسی ترانسفورماتور پست های فوق
توزیع را محاسبه میکند ،بخش سوم هزینه احداث و سرمایه گذاری
فیدرهای فشار متوسط را محاسبه میکند و آخرین بخش به هزینه ناشی از
تلفات در فیدرهای فشارمتوسط مربوط است .قابل ذکر است که معادلهی
( )3تلفات در فیدرهای فشارمتوسط محاسبه میکند [.]19-06[ ،]3

فرمول بندی مسئله

هدف از این برنامهریزی تعیین بهینه مکان و ظرفیت و تعداد پست
های فوق توزیع جدید ،تعیین میزان توسعه ظرفیت پستهای موجود و
همچنین تعیین حوزه سرویسدهی پستهاست ،بطوریکه تمام هزینهها
طرح تحت قیود مختلف فنی و اقتصادی حداقل گردد [.]1تابع هزینه در
چهار بخش بصورت زیر تعریف شده است.

قیود در نظر گرفته شده در مسئله برنامهریزی توسعه تک مرحلهای
پستهای فوق توزیع به شرح زیر است :

()1

 )1شعاعی بودن شبکه :از آنجا که در این برنامه ریزی مسیریابی بهینه فیدر
انجام نمیگیرد ،بنابراین باید هر بار تنها توسط یک پست تغدیه گردد که
این قید توسط مفهوم خوشه بندی ارضا میگردد.
ً
 )0حد بارپذیری پستها :معموال حداکثر بارپذیری  %71ظرفیت نامی
در نظر گرفته می شود [. ]01

()0
()3
()4

()1

کل هزینه طرح با تا خوشه (پست) است ،
که در آن
هزینه ی مربوط به احداث و یا توسعه ظرفیت پست ،و هزینه احداث
و سرمایهگذاری فیدر مربوط به تغذیه امین بار است که برحسب میلیون
کل توان تزریقی به ناحیهی سرویسدهی پست
تومان میباشد؛

 )3حد حرارتی فیدرها فشار متوسط :جریان عبوری از هر فیدر باید کمتر
آن نوع فیدر باشد [.]3، 11
از حداکثر جریان مجاز
()0

ظرفیت
ام( که از معادله ( )4بدست میآید [،)]19-06[،]3
توان مصرفی بار ام که برحسب مگاولتآمپر
پست ام ،و
تلفات مسی نامی امین
تلفات آهنی و
میباشد؛
تلفات مسی فیدر بین بار ام و پست ام
ترانسفورماتور پست،
هزینه تلفات انرژی است
است که بر حسب کیلوولت آمپر میباشد؛
ضریب تلفات است؛
که برحسب تومان بر کیلووات ساعت است؛
ولتاژ نامی شبکه فشار متوسط که برابر با  06کیلوولت است؛
فاصله اقلیدسی بین بار ام و پست ام است (برحسب کیلومتر) که این
فاصله از معادله ( )4بدست می آید ،همانطور که مشاهده میشود این
ضرب شده است ،تا فاصله بین بار
فاصله در ضریب تصحیح فاصله

بار ام باید کمتر از  %1باشد تا آن
 )4افت ولتاژ  :افت ولتاژ
بار در کیفیت مطلوب تغذیه گردد [.]11
()7
در معادله ()7

و

به ترتیب مقاومت و راکتانس فیدر بین بار

ام و پست ام است (برحسب اهم بر کلیومتر) .در این برنامهریزی برای
کنترل افت ولتاژ ،ابتدا با استفاده از خوشه بندی پستها در مراکز ثقل
بارهایشان قرارمیگیرند (یعنی هر بار به نزدیکترین پست ممکن متصل
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می گردد) ،سپس بعد از انجام تخصیصبار به پست ها ،بارهایی که دچار

()11

افت ولتاژ هستند را شناسایی کرده و نوع هادی آن بارهایی که تا قبل از
این بر اساس قید حرارتی انتخاب شده بودند را تا رسیدن به حد افت

در معادله ( )11توان بارها که بصورت یک ضریب وزنی در محاسبه
مرکز ثقل بارها آورده شده است به یک ضریب تأثیر مجهز شده است،
بطوریکه بتوان سهم توان بارها را در محاسبه مرکز ثقل تنظیم نمود .بنابراین
هرچه مقدار ضریبتأثیر بیشتر باشد مکان پست های به بارها بزرگتر،
نزدیکتر و به همان نسبت هزینههای بهرهبرداری کاهش میابد در این مقاله
بهترین جواب برای برابر با  0بدست آمده است.

ولتاژ مجاز اصالح میکنیم [ ،]18ولی اگر آن بار همچنان دچار افت ولتاژ
غیرمجاز باشد باید تعداد پست ها افزایش یابد.
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پیاده سازی مسئله برنامه ریزی بر مبنای الگوریتم k-means

یکی از سادهترین الگوریتمهای یادگیری بدون نظارت الگوریتم k-

 meansمیباشد که یک راه ساده و آسان برای دسته بندی مجموعهای از
دادهها به تعداد مشخص خوشهایست که از قبل تعیین شده است در این
الگوریتم تخصیص دادهها به خوشهها براساس کمترین فاصلهی اقلیدسی
انجام میگیرد [ .]00در این مقاله برای کاهش فضای جستجو در تعیین
مکان پست های جدید بدون نیاز به مکان پست های کاندید از الگوریتم
 k-meansاستفاده شده است تا پست ها در مرکز ثقل بارهایشان قرار
گیرند .تابع هدف بصورت زیر تعریف می شود[:]10، 00

گام چهارم) تکرار گام دوم و سوم تا زمانی که هیچ تغییری در مکان
پستهای جدید حاصل نشود.
بعد از اتمام الگوریتم خوشه بندی و مشخص شدن مکان پست های
جدید از آنجا که حوزه سرویسدهی پستها بدون در نظر داشتن مدیریت
ً
دارایی و قید حد ظرفیت مجاز بارگیری پستها ،و صرفا با معیار
نزدیکترین فاصله انجام شده است ،بنابراین به منظور در نظر داشتن این
قیود ،و حداقلسازی هزینههای اتصال ،اختصاص بارها به پستها را بر
اساس ترتیب الویت اتصال بویسله برنامه ریزی دینامیکی پیشرو [،]04
در دو مرحله بصورت زیر انجام میدهیم:

()8
مجموع فواصل اقلیدسی بین بارها و
در معادله (،)8
نرم یا فاصله
پستهایی است که به آن تعلق دارند،
اقلیدسی بین بار ام و پست ام است که در آن
ام و

بردار مختصات پست ام است و

مرحله اول :تعیین ظرفیت الزم برای پستها جدید

بردار مختصات بار

گام اول) ظرفیت آزاد بارگیری اولیه برای تمامی پست های موجودبرابر
 %71درصد ظرفیت موجودشان و برای پستهای جدید (از آنجا که
ظرفیت بهینه برای آنها نامعلوم است) ،صفر در نظر گرفته میشود.

تعداد بارهاست.

مکان یابی بهینه پستها بر پایه الگوریتم  k-meansبصورت زیر
است:

گام دوم ) محاسبه تابع هزینه اتصال بار ام به هر کدام از
پستها.تابع هزینه بصورت معادله ( )10تعریف شده است،که قسمت
اول هزینه توسعه ظرفیت (در صورت نیاز و در صورت مجاز) را برای
پست محاسبه می کند و دو قسمت بعدی هزینه ثابت و بهره برداری از
فیدر فشار متوسط تأمین کننده آن بار از پست مرتبط را محاسبه میکند.
 ،برای در نظر داشتن قید افت ولتاژ و ظرفیت مجاز
قسمت آخر
بارگیری پست است ،که در صورت تجاوز از هر کدام از این قیود یک عدد
بسیار بزرگ و در غیر اینصورت صفر است.

(تعداد پستهای جدید) مرکز خوشه
گام اول ) تنها به تعداد
به طور تصادفی تولید شده و این مراکز به عالوه مختصات پستهای
موجود به عنوان ورودی به الگوریتم داده می شود.
()9
که

تعداد پستها موجود است.

گام دوم ) اختصاص بارها به پستهایی که کمترین فاصله اقلیدسی تا
آن را دارد.

()10

()16
گام سوم) محاسبه مرکز ثقل جدید با در نظر داشتن توان بارها [،]03
که تنها برای پستهای جدید انجام میشود زیرا مکان پستهای موجود
باید در طول برنامهریزی ثابت باشد.

گام سوم ) مقایسه توابع هزینهی محاسبه شده برای بار ام و انتخاب
مناسبترین پست برای تغذیه آن بار که داری کم ترین هزینه است و
ذخیرهی این هزینه به عنوان هزینه اتصال برای آن بار.
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شروع

گام چهارم) انجام گام دوم و سوم برای بارهای باقیمانده در صورت وجود،
و در غیر اینصورت رفتن به گام پنجم.

k=k+1

گام پنجم) تعیین الویت اتصال ،بر اساس مقایسه توابع هزینه اتصال
محاسبه شده برای بارها و انتخاب کوچکترین آن ،برای اتصال به پست
منتخبش(که در گام سوم مشخص شده بود) و مشخص کردن ظرفیت آن
پست(در صورت توسعه ظرفیت) و نیز بروز نمودن ظرفیت آزاد بارگیری آن
بعد از اتصال .

خیر

مقایسه مجموع ظرفیت پستها با کل
بارها

بله

اجرای الگوریتم خوشه بندی
 k-meansبرای تعیین
مکان پستهای جدید

گام ششم) تکرار گامهای دوم تا ششم ،تا زمانی که تمامی بارها به پستها
وصل شود.

تعیین حوزه سرویسدهی پستها
براساس اولویت اتصال بارها
توسط برنامهریزی دینامیک پیشرو

محاسبه تابع هزینه  TCkبرای این
تعداد پست و ذخیره آن

مرحله دوم :تخصیص نهایی بارها
تنها تفاوت این مرحله نسبت به مرحله قبلی گام اول آن است .در این
مرحله ظرفیت آزاد اولیه در نظر گرفته شده برای پستها جدید بصورت
 %71از ظرفیت نهایی بدست آمده برای آنها از مرحله قبلی است .این
کار به این دلیل انجام می شود که اشتباهات محتمل تخصیص بار مرحله
قبلی ،که بدلیل عدم آگاهی از حداقل ظرفیت الزم برای پستها جدید
(که درمرحله قبلی) رخ داده است را تصحیح نماید .گام های سوم تا ششم
مرحله قبلی ،در این مرحله با این فرض اولیه انجام می گیرد.

k=kmax

خیر
بله

مقایسه تابع هزینه محاسبه شده برای تعداد مختلف  kو انتخاب
کوچکترین به عنوان جواب مسئله برنامه ریزی
پایان

شکل  :1فلوچات الگور یتم پیشنهادی

-رت شکل  1آورده شده است را بصورت زیر خالصه نمود:

بعد از انجام کامل دو مرحلهای تخصیص بارها ،مراکز ثقل مربوط به
پست های جدیدی که حوزه سرویسدهیشان نسبت به حوزهی سرویس
دهی بدستآمده از خروجی الگوریتم  ،k-meansدست خوش تغییر
شده است را توسط معادله ( )11به روز میکنیم.

گام اول) تعداد پستهای اولیه برای انجام برنامه ریزی به تعداد پست
).
های موجود می باشد (
گام دوم) بررسی می شود که  %71از مجموع حداکثر ظرفیت پست
ها از مجموع کل بارها بزرگتر باشد ،در غیر اینصورت به تعداد پستها
یک واحد اضافه شده و دوباره این شرط بررسی می گردد در صورت برقرار
بودن به گام سوم می رود.

با در نظرگرفتن هزینه توسعه ظرفیت برای پست ها در تابع هزینه معادله
( ،)10در شرایطی که باری وجود داشته باشد که برای اتصال به نزدیکترین
پست ،آن پست نیازمند توسعه ظرفیتش باشد ،هزینه اتصال به آن پست به
اندازه هزینهی توسعه ظرفیت برای آن پست افزایش می یابد ،بنابراین اگر
هزینه ثابت و بهره برداری برای اتصال آن بار به پست نزدیک بعدی کمتر
از آن هزینه باشد ،بار به پست نزدیک بعدی وصل می شود (اگر از دو قید
حد افت ولتاژ و حدظرفیت بارگیری تجاوز نکند) و این موضوع به نوعی
مدیریت دارایی است .قابل ذکر است که اگر قسمت اول معادله ( ) )10که
به هزینه توسعه ظرفیت پست مربوط است) ،را حذف کنیم ،تخصیص بار
بدون در نظر گرفتن مدیریت دارایی انجام میگیرد.
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k=Nes

()13
که در معادله ( ،)13مجموع کل بارها است که از مجموع کل توان
مصرفی بارها بعالوه  %0از مجموع کل آنها (که به عنوان تلفات در شبکه
فشار متوسط در نظر گرفته شده) محاسبه می شود .این  %0ممکن است
به نسبت نوع شبکه متفاوت باشد.
گام سوم) انجام الگوریتم تشریح شده در بخش  ، 0-0برای تعیین
مکان ،ظرفیت ،حوزه سرویس دهی بهینه پستها برای تعداد پست .

الگوریتم حل مسئله برنامه ریزی تک مرحلهای

گام چهارم) محاسبه تابع هزینه معادله ( )1برای خروجی گام قبلی.

در این مقاله برنامه ریزی تک مرحله ای پست های فوق توزیع توسط
یک روش ابتکاری بر مبنای خوشه بندی  k-meansاست انجام شده
است ،بطوری که بتواند مکان ،ظرفیت ،حوزه سرویس دهی پستها و نوع
فیدر های فشار متوسط را بدون نیاز به مکان پست های کاندید تحت قیود
فنی و اقتصادی تعیین نماید .می توان روند کلی الگوریتم حل که درفلوچا

گام پنجم) اضافه کردن به تعداد پست ها و مقایسه آن با حداکثر تعداد
تعیین شده ،در صورت کوچکتر بودن از تعداد حداکثر انجام گام سوم و
چهارم و در غیر اینصورت رفتن به گام ششم.
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گام ششم) مقایسه تابع هزینه محاسبه شده برای تعداد مختلف پست
ها طرح و انتخاب آن تعدادی از پستها به عنوان جواب بهینه مسئله
برنامهریزی که دارای کمترین هزینه است.
-3نتایج شبیه سازی

جدول :3

ظرفیت ()MVA

11،36،41،06،71،96

()S8

11،36،41

()S9

116

141

146

131

136

101

احداث پست

مقایسه نتایج الگور یتم پیشنهادی با حالت بدون در نظر گرفتن
مدیریت دارایی

بدون مدیرت دارایی
درصد
بارگیری
هزینه
(160میلیون)

ظرفیت های پیشنهادی()MVA

49.1

41

33

04.7

10.1

8.3

ترانس

جدول :4

با مدریت دارایی

06
%73 3101
41
%04 0604
06
%03 0073
06
%74 0401
41
%10 0197
41
%18 1040
71
%00 0689
71
%70 41176
مجموع
09636

پست موجود
S1
S2
S2
S4
S5
S6
S7

پست جدید

96

71

06

41

36

11

هزینه
( 168تومان)

ظرفیت
()MVA

جدول :0

اطالعات مربوط به پست های جدید

ظرفیت قابل توسعه
6
6
11
11
6
6
11،36

ظرفیت موجود پست()MVA
06
41
41
06
41
41
06

اطالعات مربوط به خرید ترانسفورماتور و احداث پست ها

جدول :1

3101
0604
3096
0401
3400
1040
0689
41176
00871

ظرفیت
MVA
درصد
بارگیری

جدول :1

اطالعات مربوط به پست های موجود []2

حاصل از الگور یتم پیشنهادی در سال افق

%73
%04
%71
%74
%76
%18
%00
%07

06
41
41
06
41
41
71
71
مجموع

پست

این شبکه دارای هفت پست موجود است که اطالعات مربوط به آنها
در جدول  1آورده شده است .افق مطاالعاتی یک دوره  16سال است که
برنامه ریزی برای این شبکه بصورت تک مرحلهای انجام می گیرد.
حداکثر مجاز بارگیری پست ها  ]0[ %71وافت ولتاژ مجاز %1و نرخ
بهره و نرخ تورم به ترتیب  %16و  %8و هزینه اتالف انرژی ( 007تومان /
کیلو وات ساعت ) در نظر گرفته شده است [ .]3جدول  0اطالعات
مربوط به مقدار مجاز برای توسعه پستهای جدید را نشان می دهد و
جدول  3نیز اطالعات اقتصادی و فنی ترانسفورماتور های فوق توزیع و
پست  kv 03/06را با ظرفیتهای مختلف آن نشان میدهد.

شکل  :2الف) منطقه ی مطالعاتی در سال مبنا [ .]2ب) نتیجه

هزینه
(160میلیون)

الگوریتم پیشنهادی ( فلوچارت شکل  )1درمحیط متلب نوشته شده
است و با وارد نمودن اطالعات مربوط به منطقه مورد مطالعه اعم از
اطالعات الکتریکی ،جغرافیایی و اقتصادی می توان نتایج حاصل از
برنامهریزی را دریافت نمود.این شبیه سازی توسط سیستمی با قدرت
پردازندگی هفت هسته ( )Intel Core i7در فرکانس کاری 1.0
گیگاهرتز با حافظه جانبی ( 4 ) RAMگیگابایت انجام شده است.
منطقه مورد مطالعه ،یک شبکه واقعی ،با مساحت  11  11کیلومتر از
شمال تهران است ( که داده های مربوط به این شبکه در [ ]0در دسترس
می باشد) .شکل  0قسمت الف سال مبنا را برای منطقهی مطالعاتی نشان
می دهد .منطقهی مطالعاتی به ناحیههای مربعی کوچک 0/1×0/1
کیلومتری بنام "بخش" تقسیم شده است که مجموع بارهای هر بخش در
مرکز ثقل آن بخش وجود دارد.در شکل  0بزرگی بار هر بخش توسط میزان
پررنگ بودن رنگ آن بخش نشان داده شده است .

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8

مقایسه روش پیشنهادی با روش  ASSAبرای تخصیص بار ها

روش ASSA

روش پیشنهادی

70607

00871

مجموع هزینهها(016میلیون)

38.18

97.8

زمان (ثانیه)

شکل ( 0ب) ،نتیجه اجرا الگوریتم پیشنهادی را نشان می دهد .اطالعات
مربوط به هزینه ها ثابت و بهرهبرداری طرح ،در دو حالت در نظر گرفتن
مدیریت دارایی و بدون در نظرگرفتن آن بصورت مقایسهای در جدول 4
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 نمودار درصد افت ولتاژ در باس بارهای:3 شکل

 همانطور که مشاهده می شود بدون در نظرگرفتن.آورده شده است
 هزینه ناشی از آن به هزینه،3 مدیریت دارایی بدلیل توسعه ظرفیت پست
، در صورتی که با در نظر گرفتن مدیریت دارایی،های طرح تحمیل شده
) را دریافت0  (در شکل18 بار، که دارای ظرفیت آزاد بارگیریست1 پست
 نیز1  جدول. جلوگیری نموده است،3کرده و از توسعه ظرفیت پست
نتایج اجرا الگوریتم پیشنهادی با روش تخصیص بار ارائه شده در این
،3  شکل.] ارائه شده را مقایسه میکند19[  که درASSA مقاله و روش
.نمودار در صد افت ولتاژ باسبارها را نشان می دهد
نتیجهگیری-4
در این مقاله یک روش ابتکاری بر مبنای الگوریتم خوشهبندی
 بکارگرفته شد تا برنامهریزی تک مرحلهای پستهای فوق توزیعmeans
 ظرفیت و حوزه سرویسدهی بدون، تعداد،را با هدف تعیین بهینه مکان
 تحت قیود رایج فنی و اقتصادی انجام،نیاز به مکان کاندید برای پستها
 در جهت راهبرد حل مسئله تطبیق دادهk-means  بنابراین الگوریتم.دهد
.شده است و راه کارهای ابتکاری جهت اعمال قیود معرفی گردیده
ضریبتأثیری جهت تنظیم سهم توان بارها در تعیین مکان بهینهی
پستهای جدید معرفی شد که بتواند در جهت کاهش هزینههای شبکهی
 عالوه.فشار متوسط مکان پستها را نزدیک به بارهای بزرگتر تعیین نماید
بر آن برای تعیین حوزهی سرویسدهی پستها با در نظر گرفتن بحث
مدیریت دارایی تابع هزینهای برای اتصال بار به پست معرفی گردید که در
 که بر اساس،طی یک فرآیند تکراری تمامی بارها به ترتیب الویت اتصال
برنامهریزی دینامیکی پیشرو بنا شده است درجهت کاهش هزینههای
 و با در نظر گرفتن قیود افت ولتاژ مجاز و حد ظرفیت،تحمیلی به شبکه
.مجاز بار گیری به پست مناسب متصل گردند
k-
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چکیده -در این مقاله یک سیستم فتوولتائیک ( )PVبرای واحدی
مسکونی به مساحت  72مترمربع در شهرتهران بهگونهای طراحی شده
استکه با انتخاب نوع و سایز مناسب تجهیزات استفاده شده مثل
آرایه  ،PVباتری ،شارژر و اینورتر بهینهتر ین حالت سرمایهگذاری یا
بیشتر ین نرخ بازده داخلی برای سرمایهگذاری این سیستم رخ دهد .با
فرض مدتزمان بهرهبرداری  25سال ،قیمت متوسط خر ید برق از
شبکه  0.017 US$/kWhومتوسط نرخ تورم سالیانه  21.8 %در
حالت متصل به شبکه این نتیجه حاصل شد که با نصب کلکتور PV
به مساحت 6مترمربع با توان  250وات و یک اینورتر  400واتی بدون
نیاز به هیچگونه باتر ی و شارژر میتوان بهطور متوسط ساالنه US$
 227.5درخر ید برق ازشبکه صرفهجو یی نمود و یک سرمایهگذار ی
خوب با نرخ بازده داخلی برابر  35 %داشت که این طراحی در بین
گز ینههای ممکن بهینهتر ینحالت اقتصادی را داراست.

و ...را داراست .از این رو درکشوری همچون ایرانکه همجزء  20کشوراول
تولیدکننده گازهای گلخانهای درجهان است و هم میزان تابش ساالنه زیادی
دارد ،این سیستمهای تولید انرژی پاک بسیار موردتوجه قرارگرفتهاند.
در سال  2012میزان تولیدگازهای گلخانهای در ایران نسبت به تولید
ناخالصملی درحدود 0.5کیلوگرم بردالرآمریکا (  )500 kg1000US $بوده
است ،این درحالی استکه این شاخص برای برخی کشورهای صنعتی مثل
فرانسه درحدود  0.2کیلوگرم بردالرآمریکا (  )200 kg1000US $بوده است
[ .]3به دلیل قرارگرفتن ایران بین عرضهای جغرافیایی  25°و  ،40°مقدار
بسیار زیادی تابشخورشیدی جذب میکند ،بهگونهای که تابشخورشیدی
در این کشور بسته به موقعیت مکانی بین  1800-2200 kWh/m2در هر
سال تخمین زده میشود[ ]4که بیشاز متوسط جهانی است و اینکشور را
به محل بسیارمناسبی برای بهرهبرداری ازانرژیخورشیدی بدل میکند .طبق
آمار گزارششده دربیش از  %90سرزمین ایران ،بیش از  280روزآفتابی در
سال وجود داردکه نشاندهنده پتانسیل بسیارباالی انرژی خورشیدی به
عنوان یک منبع انرژی دراینکشور است [.]4

کلمات کلیدی– تعیین سایز بهینه ،سیستم فتوولتائیک ،نرخ بازده
داخلی
 -1مقدمه
امروزهچالشهایی همچون افزایش روزافزون تقاضا ،هزینه زیاد،کاهش
منابع سوختهای فسیلی و نگرانیهای زیستمحیطی از یکطرف و از
طرفدیگر برخی و یژگیها مثل راندمان باال ،عدم انتشار گازهای آالینده،
دردسترس بودن ،پایان ناپذیری و از همه مهمتر رایگان بودن منابع انرژی
تجدیدپذیرمثل باد وخورشید سبب شده تا این منابع بیشتر و بیشترموردتوجه
قرارگیرند و مواردی همچون اهداف توسعه پایدارقرن حاضر دربخشانرژی،
مطابقت باپیمانکیوتو و نیاز به افزایش امنیت منابع انرژی ازجمله عوامل
اصلی هستندکه باعث شدهاند کشورها به سمت منابع انرژی تجدیدپذیر
بدون آلودگی روی آورند [.]2,1

دراین مقاله نیز سعی شده تا بابررسی آماروارقام و روابط ،یک سیستم
 PVبهینه متصل به شبکه سراسری برق برای استفاده روزانه یک واحد
مسکونی بهمساحت  72مترمربع در تهران طراحی شود .درحقیقت هدف
ازانجام این تحقیق والگوریتم بهینهسازی استفاده شده ،پیشنهاد یک سیستم
 PVبرای این واحدمسکونی ازبینگزینههای موجود بوده است بهگونهای که
با انتخاب نوع وسایزمناسب تجهیزات مورداستفاده در این سیستم مثل آرایه
 ،PVباتری ،شارژر واینورتر  DC/ACبهینهترین حالت سرمایهگذاری یا
بیشترین نرخ بازده داخلی برای سرمایهگذاری این سیستم رخ دهد.
 -2انرژی خورشیدی

استفاده از سیستمهای فتوولتائیک ( )PVبهعنوان منبع انرژی فواید
بسیاری ازجمله تبدیل مستقیم انرژی خورشید به برق ،تولید درمحل دلخواه
و عدم نیاز به شبکه انتقال و توزیع ،قابلیت ذخیره سازی انرژی درباتریها،

© ،۱۳۹۴اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

ایستگاه هواشناسی اشتهارد میزان متوسط تابشخورشید درشهر تهران
را  393 W/m2گزارشکرده استکه این مقدارحداکثرتا  527 W/m2هم
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میرسد [ .]5برای طراحی یک سیستم  PVاطالعات دقیق ازمیزان انرژی
موجود برای بهرهبرداری نیازاست لذا از دو راه میتوان کل انرژی خورشیدی
رسیده به سطح زمین رامحاسبه نمود .اول از راه محاسبات و روابط ریاضی
موجود در مراجعی مثل ] [6,4و یا استفاده از اعداد اندازهگیری شده موجود
که توسطبرخیسازمانها مثل سازمانهای هواشناسی برای هر منطقه
جغرافیایی ارائه میشود.

1.2
1

0.6
0.4
0.2

بار پایه
20

سازمان فضایی  NASAبراساس دادههای اندازهگیری شده  24سال
گذشته متوسط انرژیخورشیدی رسیده بهیک صفحه افقی روی سطح زمین
را برای مناطق مختلفجغرافیایی در] [7ارائهکرده است .ازطرفی ] [8ثابت
کرده که بانصبکلکتور PVبهصورت شیبدار ،نسبت به حالت نصب آن
بهصورت افقی یاعمودی ،میتوان انرژی بیشتری ازتابش خورشید استخراج
کرد [9,6] .اثبات کردهاند که بهترین زوایه نصبکلکتور PVبرای جذب
بیشترین انرژی ممکن ازتابشخورشیدبرابرباعرض جغرافیایی محل نصب
آن است .ازاینرو باتوجه به قرارگیری شهرتهران درنیمکره شمالی کره زمین
و درطول جغرافیایی  53.33°شرقی و عرضجغرافیایی  35.68°شمالی،
دراین مقاله نیز زاو یه شیبکلکتور  PVبرابر  35 °و به سمت جنوب
درنظرگرفته شده است .باتوجه به مختصات جغرافیایی شهر تهران و اعداد
گزارش شده در ] [7کل انرژیخورشیدی رسیده به سطحکلکتور  PVبا
شیب  35°درشهرتهران را مطابق نمودار شکل ( )1به دست آمده است.
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0.8

0
5

10

0

)Hour (24 hours a day

شکل  :2بار الکتریکی اندازه گیری شده در یک شبانه روز برای منزل مسکونی مورد مطالعه

 -4اجزاء سیستم فتوولتائیک ()PV
قبل از پرداختن به مشخصات فنی و دیگر و یژگیهای اجزاء سیستم
فتوولتائیک ( )PVالزم است شماتیکی ازسیستم موردمطالعه ارائه گردد که
درشکل( )3قابلمشاهده است .همانطورکه دراین شکلمشاهدهمیکنید
شارژر و باتریها دریک خطچین قرارگرفتهاندکه بدین معنی استکه باتوجه
به سناریوهاییکه درادامه مطرح وبررسی خواهند شدممکن است این بخش
در سیستم مورد مطالعه وجود داشته باشد یاوجود نداشته باشد.
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شکل  :3بلوک دیاگرام سیستم مورد مطالعه
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آرایه PV

مجموعه سلولهایخورشیدی درکنارهم روییک صفحه ،پنل یا ماژول
فتوولتائیک را تشکیل میدهد و به مجموعه ماژولهای فتوولتائیک درکنار
هم آرایه میگو یند .اولین نکته قابل ذکردرباره آرایههای  PVاستفاده شده در
این تحقیق این است که فرضشدهکنترلر این آرایهها قابلیت ردیابی نقطه
حداکثرتوان ( )MPPT 1را دارا میباشد یعنی همواره نقطهکار آرایه را به
سمت زانوی منحنی  V – Iیا نقطه ماکزیمم منحنی  P-Iمنتقلکرده و درآن
جا نگه میدارد ،شکل ( ،)4پس همواره حداکثرتوان ممکن از آرایه قابل
دریافت است .همچنین ،مدلیکه برای آرایههای  PVمورداستفاده دراین
مقاله درنظرگرفته شده مدل  PS-P60میباشدکه مشخصات فنی آن در
جدول ( )1ذکر شده است.

84.6 101 140 165 198 221 218 203 169 126 88.2 73.8

Month

شکل  :1انرژی ماهیانه دریافتی کلکتور شیب دار  PVدر شهر تهران ( )kWh/m
2

 -3تقاضای بار الکتریکی
عمده بارهای انرژی برای مصارف مسکونی روشنایی ،سرمایش و
گرمایش هستند .درایران و بهخصوص شهرهایی همچون تهران بهدلیلوجود
شبکهگسترده حامل انرژیگازطبیعی،گرمایش زمستان ،پخت وپز و ...از
این طریق تأمین میشود .البته دراین منزل مسکونی مورد بحث برای سیستم
سرمایش تابستان از  3عددکولرگازی استفاده میشود امابه دلیل اینکه ازیک
طرف مصرف اینکولرگازیها فراتر ازآن استکه بتوان با سیستمخورشیدی
درسطح پشتبام و بامساحت  20 m2آن را تأمینکرد و ازطرف دیگرسیستم
موردمطالعه به شبکه برقسراسری متصل است ،لذا نیازاینکولرها ازشبکه
تأمینشده و در محاسبات درنظرگرفته نشدهاست.
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اینورتر

ازآنجاکه خروجی آرایه  PVکه ممکناست به باتری وصلشود یانشود
به هرحال برق  DCاست امامصرفکنندههاییکه سیستم  PVدرنهایت به
آنها و همچنین به شبکه برق سراسری ایران متصل میشود دارای برق ac

شکل( )2میزان بارپایه وتوان الکتریکی مصرفی اندازهگیری شده در
یک شبانهروز برای منزل مسکونی موردمطالعه را نشان میدهد.
Maximum Power Point Tracing 1
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اندازه آرایه  PVمورد نیاز را میتوان از رابطه ( )1محاسبه نمود.

با فرکانس  50 HZهستندلذا به یک مبدل یا اینورتربرای تبدیل برق  DCبه
 acنیاز است ،اینورتری که برای سیستم موردمطالعه در نظر گرفته شده،
ً
اینورتر  Cotekساخت تایوان میباشد .دراینجا هم مجددا فرض میشود
که اینورترهمواره درحداکثر راندمان خود یعنی  %95کارمیکند.

()1

I ,P
MPP

I

I MPP

گرفته شده و   outنیز راندمان مجموعه باتری و اینورتراست و از رابطه ()3
بدست می آید.

PB

V

V oc

MPP

V

Battery

V

شکل  :4نقطه  Pmaxبر روی منحنی های  V-Iو  P-Iبرای یک ماژول PV

جدول  :1مشخصات فنی آرایه  PVمدل PS-P60

جریان ماکزیمم
()A
8.17

ولتاژ نامی
()V
29.4

توان ماکزیمم
()W
250

ولتاژ نامی خروجی
()V
24

بازده
()%
17.5
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ً
اصوال ازباتری بهعنوان سیستم پشتیبان و ذخیرهکننده استفاده میگردد،
دراینمقاله برای حالتیکه سیستم به باتری مجهز است ،دو هدف درنظر
گرفته شدهاست .هدف اول استفاده ازبیشترینمقدارممکنانرژیخورشیدی
یابه بیان دیگر انعطافپذیری بیشتر درتعیین سایزبهینه سیستم  PVمیباشد.
دومین هدف در استفاده ازسیستم ذخیرهساز ،باالبردن قابلیت اطمینان
سیستم نهایی میباشد چراکه علیرغم اتصال این شبکه به شبکه برق
سراسری درصورت قطع برق ازطرف شبکه هنگامیکه خروجی آرایه صفر
ً
است با وجود این باتریها این سیستم عمال مثل یک  UPSعمل کرده و با
جلوگیری از قطع شدن برقمصرفکننده قابلیتاطمینان سیستمکلی را
باالمیبرد .مشخصات باتری های استفاده شده در این مقاله درجدول ()2
آمده است.
مدل باتری

نوع

ولتاژ نامی
( )V

حداکثر
جریان ()A

ظرفیت
()Ah

Optima
UPS

سرب اسید

12

100

60

85

()3

out   Batt inv

PV peakpower

()4

PMax,PV
module

N module 

در این رابطه حداکثر توان یک ماژول (  ) PMax,PVmoduleاز جدول ()2
استخراج می شود و برای  PVpeakpowerنیز داریم:
PVpeakpower  PVarea  pv  PSI

()5

 PSIنیز برابرشرایطاستانداردیعنی  1000 W/m2درنظرگرفتهمیشود.
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طراحی باتری

اندازه ظرفیت ذخیره باتری را میتوان مطابق رابطه ( )6محاسبه نمود.
Nc  S L

()6

جدول  :2مشخصات فنی باتری های استفاده شده
بازده
()%

()2

) EL  Max( E pv , EB, , EBill

  Battو   invبه ترتیب  %85و  %95در نظر گرفته شدهاند .تعداد
ماژول های  PVمورد نیاز در آرایه نیز از رابطه ( )4قابل محاسبه است.

باتری
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Gin  pv  TCF out

در این رابطه  ELانرژی مصرفی بار بوده و مطابق ( )2مشخص می
شود .همچنین  TCFضریب دمایی ماژول  PVاست که برابر 0/9در نظر

PMPP
sc

EL

PVarea 

DOD out

SB 

در این رابطه  DODبرابر  0/8در نظرگرفته شده است .حداقل آمپر
ساعت موردنیاز باتری نیز از رابطه ( )7قابل محاسبه میباشد.
SB
) VBatt ( DC

()7

طراحی سیستم  PVمورد نیاز

در طراحی سیستم  PVابتدا حالتی درنظر گرفته شده که سایز آرایه
مشخص و برابر بارالکتریکی مصرفی پایه است .بارپایه همواره مصرف می-
شود ومصرف هیچگاه ازاین مقدارپایینترنمیآید لذا دراین حالت و حالت
هاییکه ظرفیت تولید  PVازاین مقدارکمتراست نیازی به باتری نیست چون
کل انرژی تولیدی همزمان مصرف میشود بنابراین تابع هزینه برای این
حالت جداگانه محاسبه شدهاست .اما درحالت دوم سیستم دارای باتری
درنظرگرفته شده ،بهینهسازی تعیین سایز روی آن انجام و درنهایت یک سایز
بهعنوان سایزبهینه اعالم شدهاست .توانیک سیستم  PVبه شدتنور،
مدتزمان تابشخورشید ،درجه حرارت سلول ،وضعیت تقاضاهای روزانه
ً
بار ،دمای محیط و نهایتا راندمان آرایه انتخابی بستگی دارد[.]6

AhtotB 

ولتاژ نامی  DCیک باتری در رابطه ( )7باتوجه به جدول ( )3همان 12
ولت درنظرگرفته شده است.
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طراحی اینورتر

باتوجه به تغذیه بارهای منزل مسکونی وهمینطور متصل بودن به شبکه
ً
سراسری برق ایران ،طبیعتا باید فرکانس خروجی اینورتر برابر فرکانس شبکه
یعنی  50 HZباشد .دومین نکته مهم درمورد طراحی ،سایز اینورترمیباشد.
برای بهدست آوردن ماکزیمم انرژی ممکن درخروجی سیستم ،ظرفیت
نامی اینورتر میبایست با ظرفیت آرایه  PVمتناسب و منطبق باشد از اینرو
یک شاخص نرخ سایز (  ) Rsطبق رابطه ( )8و بهصورت ظرفیت نامی
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آرایه  PVتقسیم برتوان نامی  DCورودی به اینورترتعریف میگردد.
Ppv, rated
Pinv, rated

()8

باتری های نوجایگزین شوند .هزینههایی که برای سیستم  PVباید انجام
شود در این بخش به تفکیک مشخص شده است.

Rs 

 .iهزینه سرمایهگذاری اولیه (  ) Cinvestکه شامل خریدتجهیزاتاولیه
و هزینه نصب و راه اندازی است از رابطه ( )11محاسبه میگردد.

در[ ]8باتوجه به شکل ( )5اثبات شده استکه اگر توان ورودی  DCبه
ً
اینورتردرحدود  %80توان نامی آن باشد تقریبا بیشترین راندمان ممکن را
خواهد داشت ،لذا سعی میشود با بیشتر درنظر گرفتن توان نامی اینورتر
نسبت به توان  DCخروجی آرایه ( PVورودی اینورتر) ،همواره توان ورودی
درحدود  %80توان نامی اینورترنگه داشته شود تا راندمان اینورتر بیشترین
مقدار ممکن را داشته باشد.

()11
()12

Cinvest  (Cost PV ,set  CRF )  Cinstall
Cost pv,set  (Cost pv  Cost B  Cost charger
)  Cost inv

در رابطه ( CRF ،)11ضریب بازگشت سرمایه میباشد و از رابطه
( )13به دست میآید [.]13

دریک سیستم  PVدرنیمکره شمالی ،رو به جنوب ،با زاو یه صفحهکلکتور
نزدیک به عرض جغرافیایی محل نصب و متصل به شبکه ،سایز  Rsمطلوب
برای عرضهای جغرافیایی ( )45° - 55° N( ،)33° - 45° Nو (- 70° N
 )55°بهترتیب برابربا  1.0تا  1.1 ،1.2تا  1.3و  1.3تا  1.5میباشد [.]8
باتوجه به قرارگرفتن عرض جغرافیایی تهران دربازه اول ،لذا دراین مقاله نیز
 Rsبرابر  1.2درنظرگرفته شده ،یعنی توان نامی اینورتر  %20بیشتر ازتوان
ماکزیمم محاسبه شده است.

()13

Y proj
) i.(1  i
CRF (i, Y proj ) 
Y proj
) (1  i
1

در این رابطه طول مدت بهرهبرداری ازسیستم  PVاستکه  25سال
درنظر گرفته شده است .همچنین ( )iنرخ بهره واقعی ساالنه میباشد
که با نرخ بهره اسمی ( )iو نرخ تورم ساالنه ( )fطبق رابطه ()14
مرتبط است [.]13

ɳinv
)(%

()14

i  f
i
i f

 .iiهزینه تعمیرونگهداری ساالنه باتوجه به [ ]13برابر  %2هزینه
سرمایهگذاری اولیه درنظرگرفته ومطابق رابطه ( )15محاسبه میشود.
Pin / Pn

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

()15

شکل  :5تغییرات راندمان اینورتر با تغییر نسبت توان ورودی آن به توان نامی اینورتر

ُ
) C maintenance (yنیز هزینه تعمیرونگهداری سال yام می باشد.

 -5محاسبه تابع هزینه

 .iiiهزینهتعو یض باتریها باتوجه به آنچهکه پیشتردرباره عمرمفیدباتریها
گفته شد ولزوم تعو یض آنها درهر 5سال قسمت دیگرهزینهها را
تشکیل میدهد و از رابطه ( )16قابل محاسبه است.

هزینه سیستمهای  PVیکی ازعوامل تأثیرگذار درجلوگیری ازپیشرفت
و توسعه سریع این سیستمهاست .این هزینهها توسط محققین بسیاری با
استفاده از دستورالعملهای متفاوت و شیوههایگوناگون محاسبه شده است
که در[ ]10ارائه گردیده است .توابع هزینه باتری و آرایه  PVرا در روابط ()9
و ( )10مشاهده میکنید.
()9
()10

y
)C maintenance (y)  Cost PV,set  (0.02)  (1 f

()16

CostrepB  Cost B  SFF

دراین رابطه هزینه تعو یض باتری و  SFFضریب سرمایه استهالکی
میباشد که از رابطه ( )17محاسبه میشود.

Cost B  PB  C B
Cost pv  PVpeakpower  C pv

()17

درموردطول عمرباتری ]11[ ،یکروش برای تخمین آن ارائهکرده است.
همچنین [ ]12بادریافت وتحلیل یک سری رشتههای عددی مربوط به
 SOCباتری دربازههای  15دقیقهای و درطول یک سال ،تضمینی درباره
طول عمر باتری ارائه میکند .دراین مقاله عمرمفید باتری  5سال درنظر
گرفته شده که باتوجه به مشاهدات وتجربیات واقعی درمورد باتریهای
سرب اسید ،معقول و مناسب است .یعنی پس از هر 5سال باتریها باید با

i
Yrep
) (1  i
1

SFF (i, Yrep ) 

دراین رابطه  Yrepعمرمفید (زمان تعو یض) باتری است که دراین جا 5
سال درنظرگرفته شده است .کلیه قیمتها و ضرایب بهکاررفته در روابط ()9
تا ( )17درجدول ( )3آمده است [ .]10,9الزم به ذکراست که قیمتها در
ابتدابه ریال بوده است اما به دلیل نوسانات این قیمتها متناسب با نوسانات
قیمت دالر در بازار ،با در نظر گرفتن هر دالر آمریکا معادل 30000
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باشد .درمحاسبات آینده طول مدت بهره برداری  25سال در نظر گرفته شده
و فرض شده است که در نهایت سیستم استفاده شده را با قیمتی برابر %20
هزینه سرمایهگذاری اولیه میتوان اسقاطکردکه البته فرض دور از انتظاری
هم نیست.

ریال ،همه ی قیمتها به دالر تبدیل و گزارش شدهاند.
جدول  :3قیمت ها و ضرایب به کار رفته در روابط []10 ,9
قیمت خرید برق از شبکه ()US$/kWh

0.017

نرخ تورم سالیانه )%( f
نرخ بهره اسمی ’)%( i

21.8
23

قیمت اسقاطی سیستم ()US$

)%20  CostPV,set (y

CPV

1.87

)(US$/W

Cinv

)(US$/W

CB

0.567
0.167

)CCharger (US$/A

6.95

)(US$/W

)Cmaintenance (y
Cinstall

در انجام این تحقیق در ابتدا پس از اندازهگیری مصرف برق این واحد
مسکونی در بازههای  10دقیقه ای به مدت24ساعت ،منحنی مصرف برق
روزانه مطابق شکل ( )1به دست آمدهاست .طبق این شکل بار پایه این واحد
مسکونی  0.2 kWو ماکز یمم بار آن  0/9است .طبق رابطه (PVarea )12
با  ELرابطهی مستقیم و با  Ginرابطه عکس دارد پس بیشترین مساحت برای
این سیستم  PVبا احتساب  Gin,minو  EL,Maxدربین ماههای سال به دست
میآید که دراینجا  24.21 m2محاسبه شدهاست .همچنین کمترین
مساحت ممکن برای این سیستم متناظر با  Gin,Maxو  EL,Minمیباشد که
 3.62m2محاسبه شده است .جدول ( )7مساحت کلکتور  PVمورد نیاز
برای  3حالت زیر را مشخص میکند.

)%2  CostPV,set (y
)%15  CostPV,set (y

نرخ تورم سالیانه میانگین نرخ تورم  5سال اخیر و بر اساس گزارش
های بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و [ ]14میباشد .همچنین
متوسط قیمت خرید برق از شبکه مطابق گزارش های وزارت نیرو برابر US$
 0.017در نظر گرفته شده است که هر سال این قیمت متناسب با تورم
ُ
افزایش مییابد .دراین مقاله نیز میزان دقیق قیمت برق در سال yام مطابق
رابطه ( )18محاسبه شدهاست.
()18

y

 )aکمترین مساحت ممکن این سیستم
 )bمساحت متناظر با تأمین بار پایه در کل یک ماه
 )cبیشترین مساحت ممکن این سیستم

) Celec ( y)  0.017  (1  f
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ازطرفی این واحدمسکونی تنهاحق استفاده از  20 m2ازپشت بام این
ً
ساختمان را دارد و با توجه به نداشتن کولرآبی نهایتا میتواند  20 m2سیستم
 PVداشتهباشد .پس باتوجهبه جدول ( )4مساحت PVانتخابی بایدبین 3/5
تا  20مترمربع باشد .ازآنجاکه سیستم  PVدرتأمین بارهای کمتراز بارپایه
نیازبه سیستم ذخیرهساز ندارد درمحاسبات آینده و بهینهسازی صورت گرفته
یک بارمساحتها بین  3/5تا  6و با فواصل 0/5مترمربع درنظر گرفته شده
و برای این گروه محاسبات باتری و شارژر منظور نشده است و بار دیگر
مساحت ها بین  7تا  20و با فواصل یک مترمربع انتخاب شده و با در نظر
گرفتن وجود باتری و شارژر محاسبات انجام شدهاند.

تعیین سایز بهینه PV

بهینهسازی سایز  PVیعنی مشخصکردن تعدادماژولهای  PVمورد
استفاده ،ظرفیت اینورتر و ظرفیت باتری برای این سیستم بهگونهایکه میزان
درآمد نسبت به هزینه صورتگرفتهکل بیشترین مقدار ممکن را داشته باشد.
البته در این مقاله درآمد به معنای میزان کاهش قیمت خرید برق از شبکه به
واسطه استفاده از سیستم  PVدر مدت زمان بهره برداری بوده و برای به
ُ
دست آوردن میزان درآمد درسال  yام از رابطه ( )19استفاده میشود.
()19

])Rev(y)  [E pv (y)  Celec (y)]  [Cinstall (y

جدول  :4مساحت  PVمورد نیاز برای  3حالت معین

]) [Cost repB (y)]  [Cmaintenanc e (y

نکته قابل ذکر دراین قسمت این است که  Epvطی سال های بهرهبرداری
ایده آل و همواره ثابت و برابر انرژی تولیدی این سیستم در سال اول در نظر
گرفته شده است .همچنین واضح است که ) Cinstall(yتنها برای اولین سال
مقدار دارد و در سالهای بعد مقدار آن صفر است .همچنین  CostrepBهم
فقط در سال های  20 ،15 ،10 ،5و به دلیل تعو یض باتری ها در این سال
ها مقداردارد و در مابقی سال ها صفر می باشد.

ردیف

حالت

مساحت  PVمورد نیاز ()m2

1

PVarea,min

3.26 ~ 3.5

PVarea,max

5.85 ~ 6
24.12 ~ 24

2
3

تامین بار پایه

 -7نتایج بهینه سازی
ذکر چندنکته قبل از اعالم نتایج به دست آمده حاصل از بهینهسازی
الزم است .اول اینکه در طول این تحقیق تلفات ناشی از انطباق منحنیهای
 ،MPPT ،I-Vکابلها و اختالفهای جزئی ناچیز فرض شده و در
محاسبات در نظر گرفته نشدهاند .همچنین انرژی تولیدی سیستم  PVدر
طول کل سالهای بهرهبرداری ثابت و برابر سال اول درنظر گرفته شده است.
دومین نکته مهم این است که با تغییر سایزهای برخی تجهیزات نسبت به
نتایج محاسبات حاصل از روابط ،تالش شده تا اطالعات ورودی مسئله
واقعیتر شوند .بدین معنی که ابتدا محاسبات طبق روابط انجام شده و

به منظور بهینه سازی سایز  ،PVدر این مقاله از شاخص  IRRاستفاده
شده است .شاخص  IRRیا نرخ بازده داخلی در اقتصاد مهندسی یکی از
روش های استاندارد ارزیابی طرح های اقتصاد و معادل نرخ سودی است
که سرمایهگذار میتواند با سرمایهگذاری در یک طرح به دست آورد .به
عبارت دیگر بهینهسازی سایز  PVبه معنای تعیین سایز اجزاء سیستم PV
است به گونهای که در طول مدت بهره برداری بیشترین  IRRممکن را داشته
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سایزهای مربوط به تجهیزات محاسبه شدهاند و سپس با توجه به این که در
برخی موارد تجهیزاتی با این مقدار در بازار و در عمل موجود نیستند ،آنها
ً
را به اولین سایز موجود در بازار تغییر داده و توابع هزینه مجددا محاسبه
ً
گردیده و در نهایت با هم مقایسه شدهاند .مثال برای  PVarea = 6مترمربع
در محاسبات طبق روابط  Ppvبرابر  233.696وات به دست آمده که با
توجه به عدم وجود چنین سایز آرایهای در بازار به  250وات تغییر داده شذه
است .و یا به عنوان مثالی دیگر برای  PVarea = 18 m2سایز  Ppvو  Pinvبه
ترتیب  740/036و  888/043وات به دست آمده که برای واقعی تر شدن
اطالعات به نزدیکترین مقدار موجود در عمل یعنی به ترتیب  750و 1000
ً
وات تبدیل و توابع هزینه مجددا محاسبه شده و نتایج با هم مقایسه شده
است .از تحلیل و مقایسه نتایج ،بهترین سایز سیستم  PVبرای حالت تأمین
بار پایه و بدون استفاده از باتری به دست آمد که مشخصات بهینه ترین سایز
این سیستم در جدول ( )5آمده است.

 -8نتیجه گیری
دراین مقاله سیستم فتوولتائیک ( )PVبرای یک واحد مسکونی به
مساحت  72مترمربع در تهران به گونهای طراحی و تعیین سایز شده است
که بیشترین نرخ بازده داخلی ( )IRRرا دربین انتخابهای ممکن داشته
باشد .بدین ترتیب بر اساس الگوریتم پیشنهادی و بهینه سازی صورت گرفته
در توابع هزینه کلی مسئله ،این نتیجه حاصل شد که برای چنین واحد
مسکونی با نصب 6مترمربع آرایه  PVبا توان 250وات ،به همراه یک اینورتر
 400واتی میتوان با تأمین بار پایه این واحد و عدم نیاز به سیستم ذخیره
سازی و باتری به طور متوسط ساالنه 227/5دالرآمریکا درآمد داشت و یا
به عبارت دیگر از خرید برق از شبکه سراسری ،این مقدار را صرفه جو یی
نمود .درعین حال به دلیل متصل بودن همزمان به شبکه سراسری برق مابقی
نیاز خود را می توان از شبکه تأمین نمود.
این تحقیق درحقیقت توجیهپذیری استفاده ازسیستمهای  PVقابل
نصب بر روی بام منازل را تأیید میکند و نشان میدهد درایران نیز پتانیسل
باالیی برای استفاده ازمنابع انرژی تجدیدپذیر ازجمله انرژیخورشیدی
وجود دارد و حرکت به سمت استفاده از این منابع اجتناب ناپذیر است.

جدول  :5مشخصات سایز بهینه انتخاب شده
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همچنین  IRRبه دست آمده برای مساحت های مختلف آرایه  PVدر
نمودار شکل ( )6نشان داده شدهاند.
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شکل  :6نتایج  IRRبه دست آمده برای مساحت های مختلف آرایه PV

برای هر یک از سطوح درنظرگرفته شده آرایه  ،PVمتوسط درآمد ساالنه
نیزطی مدت بهرهبرداری سیستم محاسبه و درجدول ( )6گزارش شدهاست.
جدول  :6متوسط درآمد ساالنه برای مساحت های مختلف آرایه PV
PVarea

متوسط درآمد ساالنه
()US$
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حفاظت شبکه های توزیع در حضور منابع تولید پراکنده
با استفاده از شبکه عصبی
1
2

میؼهضمؼؿضا عىمی، 1صنیى بیاتی
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ػاييزىی کاؿىًامی اؿىؼ بـق ػاييگاه بىػلی میًا همؼاو hossinbayati2000@gmail.com ،

چکیده -با افشایص هًابغ تىلیذ پزاکًذه ) (DGدر ضبکههای
تىسیغ ،سطخ جزیاو اتصال کىتاه سیستن تغییز هی کًذ و باػث
هیضىد که سیستن دفاظتی آو با هسائلی روبزو ضىد .بًابزایى
طزحهای دفاظتی هىثزی السم است تا ػالوه بز ایجاد اهًیت،
هماهًگی السم بیى رلهها را بزقزار کًذ .در ایى هقاله یک طزح
دفاظتی جذیذ بىسیلهی جمغ آوری کزدو هذل اتصال کىتاه و
جزیاو ػبىری اس DGها در هًگام بزوس اتصال کىتاه ،به همزاه یک
استزاتژی جهت هماهًگی رلهها ارائه ضذه است .یک روش
اتىهاتیک بزای تؼییى هکاو اتصال کىتاه با استفاده اس دو ضبکه
ػصبی ضؼاػی تىسؼه داده ضذه است که یکی اس آيها بزای تؼیى
فاصله هذل اتصال کىتاه اس DGها و دیگزی بزای هطخص کزدو
دقیق خط اتصال کىتاه ضذه به کار هیرود .پس اس ضًاسایی دقیق
خط اتصال کىتاه ضذه ،هماهًگی دفاظتی رله ها بایذ ايجام ضىد که
ایى کار اس طز یق الگىریتن  Backtrackingصىرت هیپذیزد و در
آو هماهًگی بیى رلهها طىری است که در کمتز یى سهاو همکى خطا
اس روی ضبکه بزداضته ضىد .بزای تکمیل طزح دفاظتی یک دفاظت
پطتیباو بزای رلههایی که بذرستی ػمل يمیکًًذ در يظز گزفته ضذه
است .در يهایت اس یک سیستن  23باسه بزای اػتبار سًجی طزح
دفاظتی هىرد بذث ،استفاده ضذه است .

 DGها هماػیـ هغتلفی ؿا اف  1kwتا  111Mwىاهل هیىىػ .و ػؿ ايىاع
هغتلفی اف رمله تىؿبیىهای گافی ،هیکـوتىؿبیىها  ،ملىلهای مىعتی،
ملىلهای عىؿىیؼی و تىؿبیىهای باػی هیباىؼ .
به ػلیل افقایو ؿوف افقوو واصؼهای  DGػؿ ىبکههای تىفیغ ىؼاػی
و افقایو تاحیـات ياهغلىب آيها ؿوی هماهًگی بیى ؿلهها  ،اعتالالتی ػؿ
پـومهی صفاظت رـیايی همکى امت ایزاػ ىىػ که اف رملهی آيها
هیتىاو به تـیپ ياػؿمت ومایل صفاظتی ،ایزاػ يمغهی کىؿ صفاظتی،
افقایو و یا کاهو ػؿ مغش رـیاوهای اتصال کىتاه ،رقیـه ىؼو
ياهغلىب ىبکه و  ...اىاؿه کـػ .بـای غلبه بـ ایى آحاؿ ياهغلىب و بهبىػ
ػاػو عـس صفاظتی ػؿ صضىؿ  ، DGؿاهکاؿهای هغتلفی اؿائه ىؼه
امت .ػؿ هـرغ [ ]1بـای بـلـاؿی هماهًگی بیى ؿلههای اضافه رـیاو اف
هضؼوػ کًًؼه رـیاو اتصالی ) (Fault Current Limiterیا هماو
 FCLامتفاػه ىؼه امت و اهپؼايل هماوهتی و ملفی  FCLها اف عـیك
فـایًؼ هـصله به هـصله هضامبه هیىىػ  .تًها ومیله صفاظتی هىؿػ هغالؼه
ػؿ ایى هماله ؿله اضافه رـیاو امت و ومایل ػیگـ اف رمله فیىف و ؿلهی
وصل هزؼػ به عاعـ ماعتاؿ غیـ ىؼاػی ىبکه ػؿ يظـ گـفته ييؼه امت.
ػؿ هـرغ [ ]2يیق اف  FCLامتفاػه ىؼه که باػج کاهو تاحیـات
هًفی  DGػؿ تًظیمات ؿلهها ىؼه امت .هـرغ [ ]3بـای بهبىػ هماهًگی
ػؿ ىبکه لؼؿت ػاؿای  ، DGاف  FCLهای ابـ ؿمايا امتفاػه کـػه امت.

کلمات کلیدی– حفاظت شبکههای توزیع ،شبکه عصبی ،منابع
تولید پراکنده .

ػؿ هـرغ [ ]4يىینًؼه  ،یک ؿاه صل ػملی لابل لبىل پیيًهاػ کـػه امت
که کاهال هنتمل اف ايؼافه ،تؼؼاػ و هىلؼیت يصب  DGها ػؿ مینتن
تىفیغ امت .هيکل امامی ایى ؿوهها هنئله ی هقیًه ی تهیه  FCLو
رایابی بهیًه آو هی باىؼ .هـرغ [ ]5با امتفاػه اف ؿوىی رؼیؼ هبتًی بـ
ىبکههای ػصبی  ،لاػؿ امت هضل و يىع اتصالی ؿا ػؿ ىبکه ىًامایی
کًؼ و به ػيبال آو الؼاهات الفم صفاظتی ؿا ايزام ػهؼ  .گـچه به ػلیل
ماعتاؿ و الگىؿیتن ىبکه های  ، MLPمـػت ایى ؿوه بـای صفاظت
مـیغ و ػلیك هًامب يینت  .ػؿ هـرغ [ ]6یك عـس صفاظتی رؼیؼ
بىمیلهی رمغ آوؿی کـػو هکاو عظ اتصال کىتاه ىؼه اؿائه ىؼه امت .با
امتفاػه اف ػو ىبکه ػصبی هکاو ػلیك عظ اتصال کىتاه ىؼه ؿا تؼییى
هیکًؼ  .پل اف ىًامایی ػلیك عظ اتصال کىتاه ىؼه  ،هماهًگی صفاظتی

 -1همؼهه
مینتن های بـق لؼؿت که ؿوف به ؿوف بقؿگ تـ وپیچیؼه تـ هی ىىيؼ
همیيه تضت ايىاع هغتلفی اف عغاها هنتًؼ .بـای کاهو فهاو اتصال
کىتاه و صىاػث ياىی اف آو ،ػضى یا ياصیه ای اف ىبکه که ػؿ آو اتصال
کىتاه ؿط ػاػه امت بایؼ ىًامایی و با مـػت و ػلت همکى اف بمیهی
ىبکه رؼا ىىػ .
ػؿ ىبکههای تىفیغ ايىاع هغتلفی اف تىلیؼات پـاکًؼه یا
هماو  Distributed Generationکه به اعتصاؿ واصؼهای  DGياهیؼه
هیىىيؼ ورىػ ػاؿػ که به عىؿ هنتمین به ىبکه هتصلًؼ .ظـفیت تىلیؼی
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ؿله ها بایؼ ايزام ىىػ  .اىکال ایى ؿوه ایى امت که به ػلیل آهىفه
آفالیى ىبکه ػصبی ،ػؿ صىؿتی که تغییـاتی ػؿ ىبکه تىفیغ ؿط ػهؼ
ىبکه ػصبی آهىفه ػیؼه کاؿایی عىػ ؿا اف ػمت ػاػه و بایؼ هزؼػ با ػاػه
های رؼیؼ آهىفه ببیًؼ .
بـای غلبه بـ هنئلهی هماهًگی ؿلهها ػؿ صضىؿ واصؼهای ، DG
یک امتـاتژی صفاظتی ػلیكتـ و مـیغتـ الفم امت تا بیى صالتهای باف
یا بنتهی ؿلههای اضافه رـیاو هماهًگی الفم ؿا بـلـاؿ کًؼ عىؿی که
بتىايؼ ػؿ کمتـیى فهاو همکى ،عظ اتصال کىتاه ىؼه ؿا ایقوله کًؼ و عغا
ؿا اف ؿوی ىبکه بـػاؿػ .اولیى گام ػؿ کاهو ػاػو احـات مىء  DGػؿ
صفاظت مینتن ،تيغیص مـیغ عغا با ىًامایی باك باؿها و یا عظهای
اتصال کىتاه ىؼه امت .بؼوو هکاو یابی ياصیه اتصال کىتاه ىؼه ،صؾف
عظ اف ىبکه و بافیابی هزؼػ ىبکه اهکاو پؾیـ يینت .ػؿ صالی که
ػوهیى گام ایزاػ هماهًگی هیاو ؿلهها بـای ایقوله کـػو ياصیه اتصال
کىتاه ىؼه امت تا بمیه ىبکه بتىايؼ به کاؿ يـهال عىػ اػاهه ػهؼ.

ضکل  : 1يمىيه ای اس یک ضبکهی RBFN

و عـوری امت که ىاهل يـووهایی با تابغ فؼال ماف ىؼاػی
هیباىؼ .الیهی عـوری يیق که بیـويی تـیى الیهی هضنىب هیىىػ
ىاهل يـووهایی با تابغ فؼال ماف عغی هیباىؼ .ػؿ هماینه با ػیگـ ايىاع
ىبکههای ػصبی اف رمله ىبکههای  ، MLPىبکه  RBFNبـای آهىفه
به فهاو کمتـی يیاف ػاؿػ  .یک يمىيه اف ىبکههای  RBFNبا  kالیهی
وؿوػی و  mالیه ی هغفی ،ػؿ ىکل  1آوؿػه ىؼه امت.

ایى هماله یک عـس صفاظتی ايغبالی بـای مینتن تىفیغ هزهق به
 DGاؿائه هیػهؼ .ػؿ ایى عـس ،اف یک ؿوه اتىهاتیک بـای هکاو یابی
عغا امتفاػه ىؼه به عىؿی که اف ػو ىبکهی ػصبی ىؼاػی
( )radial basis function neural networkکه به اعتصاؿ RBFN
ياهیؼه هیىىيؼ ،امتفاػه هیکًؼ .ػؿ ىبکه  RBFNاول فاصله هضل
اتصالی تا هًابغ هضامبه هیىىػ و ػؿ ػوهیى  RBFNعظ اتصال کىتاه
ىؼه به عىؿ ػلیك هيغص هیگـػػ .پل اف تؼییى ىؼو هضل ػلیك عغا،
يىبت به ػملکـػ صضیش ؿلههامت  .که بـای ایزاػ هماهًگی بیى ؿلهها
اف یک الگىؿیتن امتفاػه ىؼه که ػؿ اػاهه به آو پـػاعته عىاهؼ ىؼ .يهایتا
یک الگىؿیتن صفاظت پيتیباو هؼـفی هیىىػ تا ػؿ هىالؼی که صفاظت
اصلی با هيکل هىاره هیىىػ بتىايؼ بزای آو اف مینتن صفاظت کًؼ.
امتفاػه اف ػو ىبکه ػصبی  RBFNينبت به هـرغ [ ]5که اف یک ىبکه
 MLPامتفاػه کـػه امت به هـاتب بهتـ امت چـا که هن مـػت آهىفه
باالتـی ػاؿػ و هن لاػؿ امت عظ اتصال کىتاه ىؼه ؿا ػلیما و بؼوو عغا
هيغص کًؼ.

آهىفه ىبکه ػصبی  RBFNبـ اماك هضامبات فیـ ايزام
هیىىػ .بـای یک ىبکه ػصبی که بـػاؿ  Xبا  kػؿایه ؿا ػؿ وؿوػی
هیگیـػ عـوری بـ اماك هؼاػله ی ( ، )1یک همؼاؿ امکالـ عىاهؼ ىؼ.
()1

)  (D i

i

i 1

که ػؿ ایى هؼاػله  W0بایاك Wi ،پاؿاهتـ وفو m ،تؼؼاػ يـووهای الیهی
هغفی و  Diىؼاع تابغ فؼال ماف هیباىؼ.
ػؿ ایى هماله اف تابغ فؼال ماف گىمیى ػؿ الیههای هغفی امتفاػه ىؼه
امت که فـهىل آو هغابك هؼاػلهی ( )2هی باىؼ.
()2

2

)

D i
2



( ( D i )  exp

که ػؿ ایى هؼاػله ىؼاع همنایگی  Di ،فاصلهی بیى بـػاؿ  Xوؿوػی و
همهی هـاکق ػاػهها هیباىؼ .بـای هضامبهی  Diاف يـم اللیؼمی امتفاػه
ىؼه امت که فـهىل آو هغابك هؼاػلهی ( )3هیباىؼ.

 -2تؼاؿیف اولیه
ػؿ ایى لنمت ىـس هغتصـی اف يضىهی کاؿکـػ و آهىفه ىبکههای
ػصبی ىؼاػی و همچًیى الگىؿیتمی که ػؿ ارـای عـس صفاظتی
ىبکههای تىفیغ ػؿ صضىؿ  DGامتفاػه ىؼه ،اؿائه هیىىػ.
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m
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()3

k

2

)

ji
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 (X

Di 

j 1

که ػؿ آو  Cىؼاع همنایگی يـووهای الیهی هغفی هیباىؼ.

شبکههایعصبیشعاعی 


پـومهی آهىفه ىبکهی ػصبی RBFNعبك الگىؿیتن فیـ ايزام
هیىىػ :

ىبکههای ػصبی ىؼاػی یا هماو  RBFNNيىػی اف ىبکههای
پیو ؿويؼه هنتًؼ که ىاهل مه الیه با يامهای الیهی وؿوػی ،الیهی
هغفی و الیهی عـوری هیباىًؼ که الیهی وؿوػی وظیفهی گـفتى ػاػهها
و تقؿیك آيها به بمیه يـووها ؿا ػاؿػ .الیهی هغفی ؿابغی بیى الیهی وؿوػی

 -1ػاػههای وؿوػی و عـوری اف عـیك ىبیه مافی رمغ آوؿی هیگـػػ .
 -2ػاػههای اولیهی آهىفىی پـػافه هیىىػ.

۴۴۸
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 -3ماعتى یک ىبکهی ػصبی و آهىفه آو تا فهايی که ىـط عاتمه
بـآوؿػه ىىػ .

n

 -4وفوهای  RBFNآهىفه ػاػه ىؼه ؽعیـه هیىىػ.
n

 -5ىبکه ػصبی آهىفه ػاػه ىؼه تىمظ ػاػههای تنت ػؿ هـصلهی 2
هىؿػ آفهایو لـاؿ هیگیـػ.
لابل ؽکـ امت که گامهای  1تا  4بصىؿت آفالیى و گام  5به صىؿت
آيالیى ايزام هیىىػ.
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DG

DG

الگوریتم backtracking

ىبکهی ػصبی که ػؿهىؿػ يضىهی ایزاػ و آهىفه آو بضج ىؼ تًها
وظیفهی ىًامایی و آىکاؿ کـػو هضل اتصال کىتاه ؿا به ػهؼه ػاؿػ  .کاؿ
اصلی صفاظت اف ىبکهی تىفیغ و اؿمال فـاهیى صفاظتی الفم تىمظ
الگىؿیتمی به يام الگىؿیتن  backtrackingايزام هیىىػ که فلىچاؿت
آو ػؿ ىکل  2يياو ػاػه ىؼه امت [ . ]5ػؿ ایى الگىؿیتن عـوری
ىبکهی ػصبی یا هماو ىماؿه عغی که ػؿ آو اتصال کىتاه ؿط ػاػه امت
به ػًىاو وؿوػی ػؿ يظـ گـفته هیىىػ .با فـض ایًکه ػؿ عظ  ، nعغا ؿط
ػاػه باىؼ همهی هنیـهای پاییى ػمت ایى عظ هىؿػ بـؿمی لـاؿ
هیگیـيؼ .ػؿ صىؿتی که هـ کؼام اف ایى هنیـها به واصؼ  DGعتن ىىيؼ،
يقػیکتـیى ؿله به عظ  nوالغ ػؿ ایى هنیـ فـهاو لغغ ػؿیافت هیکًؼ .و
ػؿ صىؿتی که هیچ کؼام اف هنیـهای پاییى ػمت عظ  nهزهق به DG
يباىًؼ بؼیى هؼًی امت که رـیاو اتصال کىتاه ایى عظ اف هنیـهای پاییى
ػمت تاهیى يمیىىيؼ و بـای بـػاىته ىؼو عغا اف ؿوی ىبکه ،لغغ کـػو
بـیکـ  nبه تًهایی کفایت هیکًؼ .لابل ؽکـ امت که چه هنیـهای پاییى
ػمتی ىاهل  DGباىًؼ و چه يباىًؼ ،بـیکـ  nبایؼ لغغ ىىػ.

N

n

n

DG

ضکل : 3الگىر یتن  backtrackingدر طزح دفاظتی []5
line4

R4

line3

R3

line2

R2

line1

R1

RS

G

G

ضکل  :2يمىيهای اس یک ضبکهی ضؼاػی ساده

هماو گىيه که هالصظه هیىىػ ایى عـس ىاهل یک هـصلهی آفالیى
بـای تىلیؼ ػاػههای آهىفىی ومه هـصلهی آيالیى امت که هـصله ی اول
آو بـای ىًامایی يىع اتصال کىتاه و هيغص کـػو هضل ػلیك آو امت.
هـصلهی ػوم هـبىط به ارـای الگىؿیتمی بـای بـػاىتى عغا و ایقوله
کـػو عظ اتصال کىتاه ىؼه اف ىبکه امت  .و هـصلهی آعـ ػؿ تکمیل
عـس صفاظتی ،یک الگىؿیتن صفاظتی پيتیباو بـای هىالؼی که صفاظت
اصلی با هيکل هىاره هیىىػ ،اؿائه هیػهؼ.

ىکل  ،3يمىيهای اف یک ىبکهی ىؼاػی ماػه امت که ػؿ آو ىبکه
ػصبی  RBFNهکاو عغا ؿا عظ ىماؿه  2گقاؿه کـػه امت .ػؿ ایى
صالت الگىؿیتن  backtrackingبا گـفتى ػؼػ  2به ػًىاو ىماؿه عظ
اتصال کىتاه ىؼه  ،ىـوع به چک کـػو تًها هنیـ پاییى ػمت عظ 2
هیکًؼ تا به  DGىماؿه  3بـمؼ .صال چىو ىـط الگىؿیتن با پامظ هخبت
ؿوبـو ىؼه ،يقػیکتـیى ؿلهی ایى هنیـ به عظ  2که هماو ؿلهی عظ 3
امت هی باینت لغغ ىىػ .ایى فـهاو لغغ تضت ػًىاو صفاظت اصلی
به ؿلهی  3اؿمال هیىىػ .ػؿ صىؿتی که به هـ ػلیلی بـیکـ هـبىط به آو
يتىايؼ ػمل کًؼ ،ؿلهی  4به ػًىاو پيتیباو اول ،فـهاو لغغ ؿا ػؿیافت کـػه
و اتصال کىتاه ؿا لغغ هیکًؼ.
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تولیدزوجدادهآموزشی 

بـای ارـای عـس صفاظتی ،لبل اف هـ چیق الفم امت ىبکه ػصبی
هًامبی ایزاػ ىىػ و تىمظ ػاػه های آهىفىی  ،آهىفه ػاػه ىىػ .اف
آيزایی که هؼف ىبکه ػصبی يياو ػاػو هضل ولىع اتصال کىتاه امت ،
ػاػههای آهىفىی يیق بایؼ هتًامب با ایى هؼف باىًؼ .به ایى هًظىؿ با
امتفاػه اف يـم افقاؿ DIgSILENT power factoryمینتن لؼؿت هىؿػ
يظـ ؿا هؼل هیکًین و ػؿ هـ کؼام اف عظها اتصال کىتاههایی به فاصلهی
 5هتـ اف یکؼیگـ ایزاػ هیکًین و به افای هـ اتصال کىتاه مهن رـیايی
هـ  DGؿا حبت هی کًین .

 -3فـآیًؼ صفاظت
ػؿ ىکل ، 4يمایی کلی اف عـس صفاظتی پیيًهاػی ػؿ [ ]5بـای
ىبکههای تىفیغ ػاؿای  ، DGيياو ػاػه ىؼه امت  .ههنتـیى و اولیى گام
بـای ارـای ایى عـس صفاظتی ،ىًامایی هکاو و يىع اتصال کىتاه امت.

۴۴۹
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رؼول  1هياهؼه هیىىػ .فهايی که رـیاوهای يـهاالیق ىؼه مه فاف هًبغ
اصلی ،تضت ىـایظ اتصال کىتاه  ،هًغبك با هـ مغـ رؼول  1باىؼ ،يىع
عغای اتصال کىتاه بـ اماك آو مغـ تؼییى هیىىػ.
بـای يـهالیقه کـػو رـیاوها اف ؿابغه ( )4امتفاػه هیىىػ که بـای
يـهالیقه کـػو وؿوػی ىبکه ػصبی يیق کاؿبـػ ػاؿػ .ػؿ ایى ؿابغه  Imaxو
 ، Iminبیيتـیى و کمتـیى رـیاو عغا ػؿ هـ يىع اتصال کىتاه هیباىؼ.
2 I  I m ax  I m in

()4

I m ax  I m in

I norm al 

رؼول : 1الگىیی اس جز یاوهای يزهاالیش ضذه بزای تؼییى يىع خطا
يىع اتصال کىتاه

فاف به فهیى

فاف به فاف

ضکل : 4يمایی کلی اس طزح دفاظتی پیطًهادی در []5
به ایى تـتیب هی تىاو به تؼؼاػ الفم فود ػاػه تهیه کـػ .صال با
رابزا کـػو رای ػاػهها ػؿ هـ فود آهىفىی ،فود ػاػههای رؼیؼی
بؼمت هیآیؼ ،ىبکه ػصبی ؿا با فود ػاػههای رؼیؼ آهىفه هیػهین
به ػباؿت ػیگـ وؿوػی ىبکه ػصبی یک بـػاؿ رـیايی امت که هـ
ػؿایه آو هتًاظـ با رـیاو ػبىؿی اف هـ  DGػؿ هىلغ اتصال کىتاه و
عـوری ىبکه ػصبی هىلؼیت يمغهی اتصال کىتاه ينبت به واصؼهای
 DGامت  .اف آيزایی که عـس صفاظتی هیباینت ػؿ همهی ىـایظ،
کاؿایی ػاىته باىؼ به یک بايک اعالػاتی ىاهل رـیاو ػبىؿی هـ هًبغ
تضت ىـایظ هغتلف اتصال کىتاه الفم امت .بًابـایى آيالیق اتصال
کىتاه بایؼ بـای همه يىع عغایی ىاهل فافهای هغتلف ،ػؿ تمام يماط
ىبکه ايزام ىىػ.
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ػو فاف به فهیى
مه فاف
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رـیاو فاف a

رـیاو فاف b

رـیاو فاف c

يماػ

;

;-

;-

Ag

;-

;

;-

Bg

;-

;-

;

Cg

;-

;

:

AB

:

;-

;

BC

;

:

;-

AC

;

;

;-

ABg

;-

;

;

BCg

;

;-

;

ACg

;-

;-

;-

ABC

مکانیابیخطا 

پل اف ىًامایی يىع اتصال کىتاه ،هضل آو بایؼ هيغص گـػػ .ىبکه
 RBFNاول که رـیاو ػبىؿی اف DGها ؿا به ػًىاو بـػاؿ وؿوػی ػؿیافت
هیکًؼ ،هىلؼیت هکايی يمغهی اتصال کىتاه ؿا اف هًابغ هيغص هیکًؼ و
ىبکه  RBFNػوم با ػؿیافت هىلؼیت يمغهی اتصال کىتاه ،عظ اتصال
کىتاه ىؼه ؿا به عىؿ ػلیك تؼییى هیکًؼ.
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شىاساییووعاتصالکوتاه 

حفاظتاصلیوپشتیبان 

پل اف ایًکه عظ اتصال کىتاه ىؼه تىمظ ىبکه ػصبی ىًامایی ىؼ،
الگىؿیتن صفاظتی هیباینت فـهاوهای لغغ هًامبی ؿا به ؿلهها اؿمال
کًؼ .که ایى کاؿ با بـؿمی کـػو هنیـهای پاییى ػمت عظ اتصال کىتاه
ىؼه ايزام هیىىػ .به عىؿی که هـ کؼام اف ایى هنیـها که به واصؼ DG
عتن هیىىيؼ هیباینت اؿتباعياو با عظ هقبىؿ لغغ ىىػ .الگىؿیتن ایى
کاؿ ؿا با اؿمال فـهاو لغغ به يقػیکتـیى ؿلهی ایى هنیـ به عظ اتصال
کىتاه ىؼه ايزام هیػهؼ .چًايچه هـ کؼام اف ؿلههایی که فـهاو لغغ
ػؿیافت هیکًًؼ يتىايًؼ ػؿ فهاو تؼییى ىؼه رـیاو اتصال کىتاه ؿا لغغ
کًًؼ ،ؿلههای پاییى ػمتی واؿػ ػمل ىؼه و تضت ػًىاو صفاظت پيتیباو
رـیاو عغا ؿا لغغ هیکًًؼ .ػالوه بـ آو ؿلهی باال ػمت عىػ عظ يیق که
رـیاو اتصال کىتاه ؿا اف ممت ىبکه تغؾیه هیکًؼ بایؼ لغغ ىىػ.

هؼف ایى هـصله تيغیص ىـایظ اتصال کىتاه و ىًامایی يىع آو
هیباىؼ .ػؿ صالت ػاػی ،هزمىع رـیاوهای تىفیغ ىؼه اف کل هًابغ با
رـیاو کل باؿها بـابـی هیکًؼ .فهايی که ػؿ یک يمغه اف ىبکه عغایی
ایزاػ هیىىػ رـیاو عغا به عىؿ یمیى بیيتـ اف کل رـیاو باؿ هیباىؼ .اف
هماینهی بیى هزمىع رـیاوهای هًابغ و کل رـیاو باؿ هیتىاو ىـایظ
اتصالی ؿا آىکاؿ کـػ و به ػيبال آو تؼابیـ الفم ؿا بـای امتفاػهی آيالیى اف
ىبکه ػصبی بـای تيغیص يىع و هضل عغا  ،ايؼیيیؼ.
هـصلهی بؼؼی تؼییى يىع عغا امت که بـای ایى کاؿ رـیاوهای
يـهاالیق ىؼهی ژيـاتىؿها تضت  11يىع اتصال کىتاه تهیه ىؼه امت و با
امتفاػه اف ایى رـیاوها الگىیی بـای تؼییى يىع عغا تهیه ىؼه امت که ػؿ
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الگىؿیتن  backtrackingؿا که فلىچاؿت آو ػؿ ىکل  2آوؿػه ىؼ ؿا
ػؿ هضیظ  DPLبـياهه ی  DIgSILENTکؼ يىینی کـػه این با ایى هؼف
که با ػؿیافت ىماؿه عظ اتصال کىتاه ىؼه ،فـهاو صفاظتی الفم ؿا رهت
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بـای ايزام آيالیق اتصال کىتاه ػؿ ىـایظ هغتلف ،مینتن هىؿػ يظـ ؿا
تىمظ يـم افقاؿ  DIgSILENT power factoryىبیه مافی کـػهاین و
با ایزاػ يماط اتصال کىتاهی به فاصلهی  5هتـ ؿوی هـ یک اف عغىط و
ايؼافهگیـی رـیاو ػبىؿی اف هًابغ  ،ػاػههای آهىفىی ؿا بؼمت آوؿػهاین.
ایى ػاػهها ؿا که ىاهل رـیاو ػبىؿی اف DGها تضت ىـایظ اتصال کىتاه
و هتًاظـ با آو ،هىلؼیت يمغهی اتصال کىتاه ينبت به  DGها امت ،پل
اف يـهاالیق کـػو به ػًىاو ػاػههای آهىفىی حبت کـػین  .رهت افقایو
ػلت ىبکهػصبی ػؿ هکاو یابی عغا 6169 ،باؿ آيالیق اتصال کىتاه ؿا ػؿ
ىبکه ايزام ػاػهاین و اف ػاػههای رمغ آوؿی ىؼه  85ػؿصؼىاو ؿا ػؿ اهـ
آهىفه ىـکت ػاػهاین و هابمی ؿا به ػًىاو ػاػههای تنت امتفاػه کـػهاین.
ؿوه پیيًهاػی ػؿ ایى هماله تًها بـای عغاهای مه فاف هىؿػ بـؿمی لـاؿ
گـفته ىؼه امت و به عىؿ هيابه بـای عغاهای تک فاف و ػوفاف يیق لابل
تؼمین هیباىؼ.
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 -5يتیزهگیـی
ػؿ ایى هماله یک عـس صفاظتی هبتًی بـ ىبکههای ػصبی بـای
ىبکههای تىفیغ هزهق به DGاؿائه ىؼ که با هکاو یابی ػلیك اتصال کىتاه
و بهـهگیـی اف یک الگىؿیتن  backtrakingػمل هیکًؼ .امتفاػه اف ػو
ىبکه ػصبی  RBFبه رای یک ىبکه  MLPػلت و مـػت ؿوه ؿا
بهبىػ هی ػهؼ .با آفهایو عـس پیيًهاػی ؿوی یک مینتن تىفیغ 32

ػالوه بـ ایى صفاظت پيتیباو يیق ػؿ کؼ يىینی الگىؿیتن لضاػ ىؼه
امت که يتایذ ػملکـػ آو ؿوی  7عظ اف ىبکه ػؿ رؼول  3هياهؼه
هیىىػ.
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[4] S. Brahma and A. Girgis, “Development of adaptive protection
scheme for distribution systems with high penetration of distributed
generation,” IEEE Trans. Power Del., vol. 19, no. 1, pp. 56–63, Jan.
2004.

 امت هالصظه ىؼ که ىبکههای ػصبیDG  واصؼ6 بامه که هزهق به
آهىفه ػیؼه با ػلت عیلی فیاػی عظ اتصال کىتاه ىؼه ؿا هکاو یابی هی
کًًؼ و به ػيبال آو الگىؿیتن صفاظتی با ػؿیافت ىماؿه عظ اتصال کىتاه
فـهاو لغغ ؿا به ؿلههای هـبىعه رهت صفاظت اصلی و، ىؼه
 لابل ؽکـ امت که. اؿمال هی کًؼ، ػوم و مىم،صفاظتهای پيتیباو اول
هاDG اف يظـ ػملی ایى عـس ػؿ صىؿتی لابل ارـا عىاهؼ بىػ که همهی
هزهق به تزهیقات هغابـاتی باىًؼ که بتىايًؼ اعالػات لضظهای آيها ؿا به
هـکق کًتـل اؿمال کـػه و به ػيبال آو فـاهیى صفاظتی الفم ؿا ػؿیافت
.يمایًؼ

[5] N. Rezaei and M.-R. Haghifam,” Protection scheme for a distribution
system with distributedgeneration using neural networks,” Electrical
Power and Energy Systems 30 (2008) 235–241
[6] Hadi Zayandehroodi , Azah Mohamed, Hussain Shareef, Masoud
Farhoodnea “A novel neural network and backtracking based protection
coordination schemefor distribution system with distributed generation,”
Electrical Power and Energy Systems 43 (2012) 868–879
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چکیده -با افزایش سهم گاز طبیعی در تولید برق ،شاهد
تأثیرگذاری باالی این دو حامل انرژی بر یکدیگر هستیم .هدف این
مقاله بهرهبرداری یکپارچه دو شبکه گاز و برق با در نظر گرفتن اثر
سوخت جایگزین است .به این منظور معادالت پخش بار استاتیکی
دو شبکه گاز و برق _ با محور یت نقش ایستگاههای تقویت فشار_
در قالب یک مسئله بهینهسازی مدل میشوند .هدف این مسئله
کاهش هزینه بهرهبرداری کل سیستم است .نتایج شبیهسازی بر روی
شبکه گاز خراسان و  30باسه  IEEEحاکی از موفقیت این روش در
مدیر یت مصرف سوخت نیروگاه و کاهش هزینه کل بهویژه در
شرایط اوج مصرف شبکه گاز دارد.
کلمات کلیدی– شبکه گاز طبیعی ،بهرهبرداری سیستم قدرت،
بهرهبرداری یکپارچه ،سوخت جایگزین
 -1مقدمه
مزایای استفاده از گاز طبیعی نظیر نرخ کمتر تولید گازهای گلخانهای،
ذخایر مناسب و گسترش استفاده از واحدهای سیکل ترکیبی باعث رشد
روزافزون مصرف گاز طبیعی طی چند ده گذشته در تولید برق شده است.
این امر باعث تأثیرگذاری چشمگیر این دو صنعت بر یکدیگر میشود.
هدف این مقاله ارائه چارچوبی در قالب یک مسئله بهینهسازی برای
بهرهبرداری یکپارچه دو حامل گاز طبیعی و برق است.
بهینهسازی عملکرد شبکه گاز در مقاالت متعددی مورد برسی
قرارگرفته است .مرجع [ ]1بدون در نظر گرفتن اثر ایستگاههای تقویت
فشار اقدام به حل مسئله پخش بار شبکه گاز کرده است .در مرجع []2
ضمن در نظر گرفتن کامل اثر کمپرسور با حل یک مسئله برنامهریزي
غیرخطي عدد صحیح مقدار مناسب فشار گرهها در شبکه گاز را محاسبه
کرده است .میتوان این مقاله را کاملترین مقاله در مدلسازی حالت
ایستا شبکه گاز بهحساب آورد .مرجع [ ]3جزء اولین پژوهشهای
انجامگرفته در بهرهبرداری یکپارچه دو شبکه است .در این مرجع روابط
شبکه گاز در پخش بار شبکه برق در نظر گرفتهشده است .هدف این مقاله
ماکزیمم کردن رفاه اجتماعی بازیگران دو شبکه است .در نظر نگرفتن
جزئیات معادالت خطوط انتقال و ایستگاههای تقویت فشار از ضعفهای

© ،۱۳۹۴اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

این مقاله است .مرجع [ ]4گاز موردنیاز هر یک از نیروگاههای شبکه برق
را بهصورت تابعی از توان خروجی واحد محاسبه کرده است .با حل مسئله
بهرهبرداری یکپارچه به روش الگرانژ در شرایط عادی دو شبکه ،شاخص
تلفات انتقال گاز را معرفی کرده است .شاخص معرفیشده به موقعیت
مکانی هر نیروگاه نسبت به شبکه گاز و میزان تولید هر واحد وابسته است.
مرجع [ ]5با استفاده از تکنیک باسهای اسلک پراکنده اقدام به بهبود حل
مسئله پخش بار کرده است .تمایز فشار در گرههای شبکه گاز بین دو
تکنیک تک باس اسلک و باسهای اسلک پراکنده نشان از وابستگی دو
شبکه گاز و برق است .روش معرفی شده در مقاالت [ ]4[ ،]3و [ ]5به
دلیل در نظر نگرفتن جزئیات معادله انتقال گاز در خطوط انتقال ،تنها برای
شبکههای یکسو تغذیه معتبر است .درصورتیکه در واقعیت امکان تغذیه
گاز از چند گره وجود دارد .از سوی دیگر در کلیه این مراجع برای سادگی
حل مسئله بهینهسازی ،نسبت فشار دو سر کمپرسور همواره ثابت در نظر
گرفتهشده است .درحالیکه در عمل این فرض معتبر نیست .اهمیت این
موضوع وقتی قابلتوجه میشود که طبق اطالعات سالهای  1998تا
 2010سازمان انرژی آمریکا 43 ،تا  52درصد از هزینه تمامشده گاز،
مربوط به هز ینه انتقال و توزیع آن است .]6[ ،عمده این هزینه مربوط به
مصرف سوخت ایستگاههای تقویت فشار است .در ادبیات موضوعی
انتقال گاز ،از این سوخت بهعنوان تلفات شبکه گاز نامبرده میشود.
درنتیجه برای دستیابی به جواب کارآمد میبایست معادالت ایستگاههای
تقویت فشار را با جزئیات در نظر گرفت.
مرجع [ ]7با مدلسازی شبکه گاز طبیعی برای محاسبات قابلیت
اطمینان شبکه برق ،اقدام به محاسبه بیشترین توان قابل استحصال از یک
نیروگاه سیکل ترکیبی در هر بازه زمانی کرده است .در مرجع [ ]8یک
روش جدید برای برنامه تعمیرات با در نظر گرفتن عدم قطعیت و قیود
شبکه گاز معرفی کرده است .در صورت در نظر گرفتن شبکه گاز بیشتر
تعمیرات به فصل پاییز منتقل میشود .همچنین اثر سوخت جایگزین در
باال بردن انعطافپذیری برنامه تعمیرات و بهبود شاخصهای قابلیت
اطمینان نشان دادهشده است.
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روش پیشنهادی در این مقاله معادالت شبکه گاز را بهصورت کامل با
محوریت مرجع [ ]2در نظر گرفته است .تمرکز این روش بر و یژگیهای
عملیاتی ایستگاههای تقویت فشار است .همچنین اثر سوخت جایگزین
در بهرهبرداری یکپارچه در این مقاله در نظر گرفتهشده است .روش
پیشنهادی برخالف مراجع پیشین قابلیت استفاده در شبکههای چند سر
تغذیه را دارا است.

-3مدلسازی شبکه گاز طبیعی
روابط و معادالت استفادهشده در این بخش با استفاده از مرجع []10
گردآوریشدهاند .شبکه انتقال گاز از چهار جزء اصلی گرههای منبع،
لولههای انتقال ،ایستگاههای تقویت فشار و گرههای بار تشکیلشده است.
در شکل  1نمونهای از نحوه ارتباط اجزاء شبکه گاز با یکدیگر آورده شده
است.

ساختار مقاله از  6بخش تشکیلشده است .بخش  2به تعریف مسئله
اختصاص دارد .معرفی روابط حالت ایستا در شبکه گاز طبیعی در بخش
 3ارائه میگردد .مدلسازی و فرمولبندی مسئله بهینهسازی پخش بار
یکپارچه در بخش  4و شبیهسازی این روابط بر روی شبکه تست به همراه
نتیجهگیری به ترتیب در بخشهای  5و  6موجود است.
-2تعریف مسئله
مزایای استفاده از گاز طبیعی نظیر نرخ کمتر تولید گازهای گلخانهای،
ذخایر مناسب و گسترش استفاده از واحدهای سیکل ترکیبی باعث رشد
روزافزون مصرف گاز طبیعی طی چند ده گذشته در تولید برق شده است.
در ایران گاز طبیعی با سهم  %61در سال  1391بهعنوان اصلیترین منبع
تأمین سوخت نیروگاههای برق کشور بهحساب میآید .به سخن دیگر
نیروگاههای برق با استفاده  41603میلیون مترمکعب از این سوخت به
بزرگترین بار شبکه گاز تبدیلشدهاند .این امر باعث تأثیرگذاری باال این
دو صنعت بر نحوه بهرهبرداری ،برنامهریزی ،تبادالت اقتصادی،
شاخصهای قابلیت اطمینان و امنیتی یکدیگر شده است.

شکل  :1نحوه ارتباط اجزاء شبکه گاز با یکدیگر[]6
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گره منبع

منبع عمده تأمین گاز در ایران سر چاه میدانهای گازی نظیر پارس
جنوبی ،خانگیران ،تابناک و چاههای نفت مانند میدانها اهواز ،آغاجری،
مارون و گچساران است .ورودی لولههای واردات ،خروجی مخازن گاز،
پایانههای تبدیل مجدد گاز طبیعی مایع ( )1LNGو هیدرات گاز
( )2NGHنیز در این دسته قرار میگیرند .در گرههای منبع تزریق گاز به
شبکه بهصورت فشارثابت و دبی متغیر مدلسازی میشوند.
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از نشانههای این وابستگی میتوان به خارج شدن چندین نیروگاه در
کلرادو آمریکا در فوریه  2006به دلیل کم شدن فشار گاز در شبکه ناشی از
کم شدن دما و افزایش تقاضای بخش خانگی اشاره کرد .مشکالت شرکت
برق خراسان در تأمین سوخت واحدهای نیروگاهی در سالهای اخیر،
بهو یژه در سال  1386به دلیل برودت هوا و قطع گاز کشور ترکمنستان نیز
گواه دیگری بر این مدعاست .عالوه بر این مصرف بیشازحد گاز و برق
در کشور نسبت به استاندارد جهانی (جایگاه  11با سهم  %2در مصرف
انرژی) ممکن است در دهه آینده ایران را به یک کشور واردکننده انرژی
تبدیل کند.

لولههای انتقال

وظیفه لولههای انتقال رساندن گاز طبیعی از گرههای منبع به
مصرفکنندگان است .معادله ویموث ،3جریان حالت دائم در خطوط
انتقال گاز را برحسب فشار گاز دوسر آن را نشان میدهد ،رابطه (.)1
()1

) 𝑓𝑖𝑗 = 𝑘 ∗ (2Dir − 1) ∗ √(𝛱𝑖2 − 𝛱𝑗2

در این رابطه 𝑖𝛱 𝛱𝑗 ،فشار دو گره  iو 𝑓𝑖𝑗 ، jدبی گاز عبوری بین دو
گره و ضریب  kمقدار ثابت است .مقدار  kبه تراکمپذیری گاز ،چگالی
نسبی ،دمای میانگین سیال درون لوله و همچنین به مشخصات ساختاری
لولههای انتقال از قبیل قطر داخلی ،ضریب اصطکاک داخلی و مسافت
بین دو گره بستگی دارد.

با توجه به کمبودهای گاز طبیعی در چند سال اخیر ،بهرهبرداری بهینه
آن میتواند باعث مدیریت بهتر تقاضا در فصلهای سرد سال گردد.
علیرغم اهمیت این مطلب و وجود قانون مدون [ ،]9همچنان
بهرهبرداری بهینه این دو شبکه بدون در نظر گرفتن مستقیم شبکه دیگر
انجام میشود .در این مقاله چارچوبی برای بهرهبرداری این دو شبکه با در
نظر گرفتن اثرات سوخت جایگزین ارائه میگردد .در این چارچوب روابط
شبکه گاز بهصورت کامل و نزدیک به محدودیتهای عملیاتی در نظر
گرفته میشود.

در لولههای انتقال ،گاز همواره از گره با فشار بیشتر به سمت گره با
فشار کمتر حرکت میکند .برای تعیین جهت گاز عبوری در رابطه ( )1از
متغیر باینری  Dirاستفاده میشود .با توجه به فشار دو سر لوله مقدار Dir
توسط رابطه ( )2تعیین میشود.
1 Liquefied Natural Gas
2 Natural Gas Hydrate
3 Weymouth Equation
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𝑖𝛱 > 𝑗𝛱 𝐷𝑖𝑟 = 0 if
{
𝑗𝛱 > 𝑖𝛱 𝐷𝑖𝑟 = 1 if

()2

بارهای نیروگاهی عامل وابستگی دو شبکه برق و گاز میباشند .میزان
انرژی موردنیاز نیروگاه  ،)𝐻𝑅𝑚 (mتوسط منحنی نرخ حرارت 5محاسبه
میشوند ،رابطه ( .)5در این رابطه  𝑃mgenمیزان تولید نیروگاه است؛ که با
توجه به معادالت پخش بار بهینه  DCتعیین میشود.

نکته حائز اهمیت در رابطه ( )2تعیین جهت سیالن گاز توسط
معادالت شبکه است .درحالیکه مطالعات استفادهشده در مراجع [،]3
[ ]4و [ ]5به دلیل در نظر نگرفتن جزئیات خطوط انتقال این امکان
قابلدستیابی نیست .به همین دلیل روش پیشنهادی این مراجع تنها برای
شبکههای یکسو تغذیه کاربرد دارد.
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()6

 )Fuel m,iاز طریق گره  iشبکه
گاز موردنیاز برای تأمین این انرژی ( gas
6
گاز و توسط رابطه ( )6محاسبه میشود .در این رابطه  GHVارزش
حرارتی گاز مصرفی برحسب  7MMBTU/MSCMاست.

ایستگاههای تقویت فشار:

به دلیل اصطکاک خطوط انتقال و تبادل حرارتی گاز با محیط ،قسمتی
از انرژی درونی آن تلف میشود .این پدیده منجر به افت فشار گاز
میگردد .نقش ایستگاههای تقویت فشار جبران این افت فشار و راندن گاز
در لولههای انتقال است (مشابه نقش ترانسفورماتورهای قدرت در برابر
ولتاژ شبکه برق) .توان مصرفی کمپرسورهای این ایستگاهها بهوسیله
معادله اسب بخار ( ،)3محاسبه میگردد.
()3

)− 1

𝜌𝑘−1
𝑘𝜌

𝑗𝛱

) (( )
𝑖𝛱

𝑘𝜌
𝜌𝑘−1

()

𝑘𝑇 𝑗𝑖𝑓
𝐶𝜂

باشد ،از سوخت جایگزین استفاده میشود .در اغلب موارد از مازوت-
نفت کوره نوع 6برای این منظور استفاده میشود.
-4پخش بار یکپارچه شبکه گاز و برق

( 𝑎𝑍 ∗ 𝐵𝐻𝑃𝑖𝑗 = 4.0639

در این قسمت مسئله پخش بار بهینه شبکه برق با در نظر گرفتن شبکه
گاز آورده شده است .هدف این مسئله کمینه کردن هزینه بهرهبرداری دو
شبکه گاز و برق است ،رابطه( .)8این رابطه از سه جزء تشکیل میشود:

𝑗𝛱

حرارتی (𝑃𝐶𝐶) و 𝑎𝑍 ضریب تراکمپذیری گاز می باشند .عبارت
𝑉
نشان دهنده نسبت فشار خروجی به ورودی کمپرسور است .در رابطه ()4
حد باال و پایین این نسبت آورده شده است .حد باال با توجه به مشخصات
فنی کمپرسور و حد پایین این نسبت مقدار واحد است.

 )1مجموع هزینه گاز طبیعی مصرفی ایستگاههای تقویت فشار،

𝑖𝛱

𝑗𝑖
 :)∑nc 𝜏Comبخش عمده هزینه بهرهبرداری شبکه گاز طبیعی
( . Pricegas

که بر اساس روابط ( )3تا ( )5تعیین میشود.
gas
𝑖:)∑ng Fuel 𝑚,
 )2مجموع هزینه گاز طبیعی نیروگاههاgas . Price ( ،

𝑗𝛱

1 ≤ ( ) ≤ 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 Com

سوخت موردنیاز هر واحد طبق روابط ( )6و ( )7به دست میآید .قیمت

𝑖𝛱

گاز طبیعی(  )Pricegasدر هر دو جزء برابر با قیمت سر چاه است.

برای تأمین انرژی موردنیاز رابطه اسب بخار ،اغلب از گاز و در
مواردی از برق یا بخارآب استفاده میشود .رابطه ( )5گاز موردنیاز برای
تأمین این انرژی (  )𝜏𝑖𝑗Comرا محاسبه میکند.

mazut
𝑚 :)∑ng Fuel
 )3مجموع هزینه مازوت نیروگاهها( ،
mazut . Price

مشابه رابطه ( ،)7مازوت موردنیاز واحدهای نیروگاهی برحسب ارزش
حرارتی و منحنی نرخ حرارت آن به دست میآید.

2

Com
Com
𝑗𝑖𝜏
𝑗𝑖𝛼 =
) 𝑗𝑖+ 𝛽𝑖𝑗Com ∗ BHP𝑖𝑗 + 𝛾𝑖𝑗Com ∗ (BHP

تابع هدف:

 𝛽𝑖𝑗Com ،𝛼𝑖𝑗Comو  𝛾𝑖𝑗Comضرایب معادالت مصرف کمپرسور هستند؛
که در مطالعه حالت ایستا ثابت در نظر گرفته میشوند .این میزان گاز
مصرفی از گره ورودی کمپرسور تأمین میشود.
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𝐻𝑅 ⁄
Fuel m,i
= gas
GHV

در شرایطی شرکت گاز توانایی تأمین گاز طبیعی واحد نیروگاهی را نداشته

) (

()5

𝑚

()7

در رابطه ( 4𝐵𝐻𝑃𝑖𝑗 )3توان مصرفی کمپرسور 𝜂𝐶 ،راندمان
کمپرسور 𝑓𝑖𝑗 ،دبی گاز عبوری از کمپرسور 𝜌𝑘 ،و  𝜌𝑘−1نسبت مخصوص

()4

gen 2

gen

gen

gen

gen

) 𝐻𝑅𝑚 = 𝛼m + 𝛽m ∗ 𝑃m + 𝛾m ∗ (𝑃m

()8

𝑗𝑖
gas
∑nc 𝜏Com
𝑖. Pricegas + ∑ng Fuel 𝑚,
gas . Price
𝑚
mazut
+ ∑ng Fuel mazut . Price

= 𝑡𝑠𝑜𝑐 Min

در روابط ( )9تا ( )17قیود مسئله بهینهسازی آورده شدهاند.

گره بار

قیود شبکه گاز:

برای مطالعه وابستگی بین دو شبکه گاز و برق بارهای شبکه گاز به دو
دسته بارهای نیروگاهی و غیر نیروگاهی (بارهای تجاری ،صنعتی و
خانگی) تقسیم میشوند .میزان مصرف بارهای تجاری و خانگی برخالف
بارهای صنعتی به شرایط آبوهوایی وابستگی شدیدی دارند.

()9

𝑖𝑚,
Com
𝑗𝑖𝜏 ∑𝑗|(𝑖,𝑗)∈𝐴 𝑓𝑖𝑗 = 𝑆𝑖 − 𝐷𝑖 −
− Fuel gas

()10

𝑖𝛱 ≤ 𝑖𝛱 ≤ 𝑖𝛱

5 Heat Rate Curve
6 Gross Heating Value
7 Million British Thermal Unit Per Thousand Standard Cubic Meters

4 Brake Horsepower Per stage
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𝑗𝑖𝑓 ≤

()11
()12

-5بررسی موردی

𝑗𝑖𝑓 ≤ 𝑗𝑖𝑓-
𝑗𝛱
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1 ≤ ( ) ≤ 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 Com
𝑖𝛱

روش معرفیشده بر روی شبکه گاز طبیعی خراسان مرجع []11
(شکل  )2و  30باسه  IEEEمرجع [( ]12شکل  )3اعمالشده است .به
دلیل تعداد یکسان باسهای نیروگاهی شبکه  30باسه  IEEEبا شبکه برق
خراسان ،در این سطح از مطالعه از اطالعات این شبکه استفادهشده
است .اطالعات بار گرههای غیر نیروگاهی -بار ثابت -شبکه گاز خراسان
در ساعت اوج مصرف برحسب  11MSCMHدر مرجع [ ]11موجود
است .ماکز یمم فشار این دسته از بارها  70 barو مینیمم فشار  20 barاست.
به دلیل واقعشدن گره بجنورد در میانه مسیر خط لوله سرخس-نکا ،مینیمم
فشار آن  50 barدر نظر گرفته میشود.

قیود شبکه برق:
()13

) 𝑛𝛿 𝑇𝑚𝑛 = 𝐵𝑚𝑛 (𝛿𝑚 −

()14

∑𝑛|(𝑚,𝑛)∈𝐴 𝑇𝑚𝑛 = 𝑃mgen − 𝑃mLoad

()15

≤ 𝑃m

gen

()16

𝑛𝑚𝑇 ≤

gen

≤ 𝑃m

gen

𝑃m

𝑛𝑚𝑇 ≤ 𝑛𝑚𝑇-

قید سوخت جایگزین:
()17

𝑚
≤ Fuel mazut

شبکه تست

𝑚
0 ≤ Fuel mazut

رابطه ( )9مربوط به تعادل تولید و مصرف در گرههای شبکه گاز
است 𝐷𝑖 .بارهای غیر نیروگاهی موجود در گره  iاست ،که مقدار آن با
توجه به وضعیت بهرهبرداری معلوم است .مقادیر متغیرهای 𝑗𝑖𝑓 𝜏𝑖𝑗Com ،و
𝑖𝑚,
 Fuel gasبا توجه به روابط ( )5( ،)1و ( )7تعیین میشود .گاز تولیدی
موجود گره  )𝑆𝑖 ( iبا توجه به شرایط مسئله بهینهسازی ،محاسبه میشود.
روابط ( )11( ،)10و ( )12به ترتیب حدود باال و پایین فشار گره ،دبی گاز
عبوری و نسبت فشار خروجی به ورودی ایستگاه تقویت فشار را معلوم
میکنند .معادالت ( )13تا ( )16قیود پخش بار بهینه  DCشبکه برق
میباشند .بیشترین میزان مصرف سوخت جایگزین نیروگاه  mنیز توسط
رابطه( )17تعیین میشود.

شکل  :2شبکه گاز طبیعی خراسان []11

متغیرهای این مسئله بهینهسازی عبارتاند از :فشار گرههای شبکه گاز
بهجز فشار گرههای منبع که مقداری ثابت هستند ،نسبت فشار خروجی به
ورودی ایستگاههای تقویت فشار ،جهت و میزان سیالن گاز در لولههای
انتقال ،توان تولیدی نیروگاهها ،مقدار سوخت گاز و سوخت جایگزین
مصرفی نیروگاهها و فاز ولتاژ باسهای شبکه برق است.
به دلیل وجود متغیر باینری  Dirدر رابطه ( )1و از آنجایی روابط
موجود در شبکه گاز طبیعی غیرخطی هستند .مسئله بهینهسازی پخش بار
یکپارچه شبکه گاز و برق ،از نوع برنامهریزي غیرخطي عدد صحیح
( )8MINLPاست .این مسئله با استفاده از نرمافزار  9Gamsو برنامه بهینه
یابی  10BARONحلشده است .درصورتیکه متغیرهای بهینهسازی
کراندار باشند؛ بسته بهینهیابی  BARONرسیدن به بهینه سراسری را
تضمین میکند .این شرایط برای مسئله پخش بار یکپارچه برقرار است؛
لذا میتوان ادعا کرد جواب بهدستآمده به بهینه سراسری نزدیک است.
بهینهسازی شامل  469معادله 38 ،متغیر گسسته و  115متغیر پیوسته
است .زمان حل مسئله با بسته بهینهیابی  11/5 ،BARONدقیقه است.

شکل  30 :3باسه ]12[IEEE

ایستگاههای تقویت فشار رضوی و فاروج دارای  3کمپرسور

MW

7.5

هستند .در جدول  1ضرایب مصرف این کمپرسورها ،دبی مجاز 𝑗𝑖𝑓 ،بازده
و ماکزیم نسبت فشار خروجی به ورودی  𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 Comآورده شده است.
جدول  :1مشخصات عملکرد کمپرسورهای نصبشده در شبکه خراسان]11[ ،
𝑗𝑖𝑓

بازده

Com
𝑗𝑖𝛼

𝛽𝑖𝑗Com

𝛾𝑖𝑗Com

𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 Com

333

0/84

0

2e -5

2e -6

1/6

8

Mixed Integer Nonlinear Programming
General Algebraic Modeling System
10
Branch and Reduce Optimization Navigator
9

Thousand Standard Cubic Meters per Hour
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 )2پخش بار بهینه بهصورت یکپارچه انجام میشود .قیمت مازوت در
وضعیت (الف)  2برابر قیمت گاز طبیعی و در وضعیت (ب) مشابه
باقیمت جهانی 3.2 ،برابر قیمت گاز طبیعی در نظر گرفته میشود.]14[ ،

ضرایب منحنی نرخ حرارت نیروگاههای شبکه  30باسه  IEEEبه
همراه گره تغذیهکننده آن در شبکه گاز خراسان در جدول  2موجود است.
جدول  :2ضرایب منحنی نرخ حرارت نیروگاههای شبکه  30باسه  IEEEبه همراه
گره تغذیهکننده آن در شبکه گاز خراسان]12[ ،

-2-5

باس

گره شبکه گاز

𝛼 gen

𝛽 gen

𝛾 gen

1

نیروگاه A

0

2

0.02

2

نیروگاه B

0

1.75

0.0175

80

13

نیروگاه C

0

3

0.025

40

22

نیروگاه D

0

1

0.0625

50

23

نیروگاه E

0

3

0.025

30

27

نیروگاه F

0

3.25

0.00834

55

 𝑃mgen
80

نتایج شبیهسازی

در جدول  4نتایج شبیهسازی شبکه تست در دو حالت بهینهسازی
جداگانه و یکپارچه در ساعت اوج مصرف شبکه گاز آورده شده است.
جدول  :4شبیهسازی شبکه تست در دو حالت بهینهسازی جداگانه و یکپارچه
قیمت مازوت  2برابر قیمت گاز طبیعی

نوع

سوخت

تولید برق

سوخت

تولید برق

MSCM

MW

MSCM

MW

نیروگاه A

16.83

42.55

19.54

47.67

نیروگاه B

21.08

55.78

18.25

50.081

نیروگاه C

2×6.5

2×14

2×4.54

2×10.03

نیروگاه D

7.04

21.61

بهینهسازی

ضرایب منحنی نرخ حرارت برای مازوت در دسترس نیست .بر پایه
اطالعات مرجع [ ]13و ضرایب منحنی نرخ حرارت گاز طبیعی میتوان
این ضرایب را با دقت قابل قبولی تخمین زد .این مرجع اطالعات 65
بویلر را در دو حالت بهرهبرداری با گاز طبیعی و مازوت با یکدیگر مقایسه
کرده است .بر طبق این مقایسه فرآیند احتراق مازوت به دلیل تولید
رطوبت کمتر نسبت به گاز طبیعی بین  2تا  2.5درصد بازده بهتری دارد؛
اما در صورت در نظر گرفتن تمام تلفات فرآیند سوختن ،استفاده از گاز
طبیعی بسته به شرایط بهرهبرداری بین  2.7تا  5درصد بازده باالتری دارد.
با توجه به اطالعات مرجع [ ]13در جدول  3درصد تلفات هر قسمت از
فرآیند سوختن مازوت نسبت به گاز طبیعی آورده شده است .در این مقاله
میزان بهبود کارایی واحد نیروگاهی در صورت استفاده از گاز طبیعی
بهجای مازوت به میزان  3درصد در نظر گرفته میشود .با افزایش ضرایب
منحنی نرخ حرارت گاز طبیعی به میزان  3درصد ،ضرایب منحنی نرخ
حرارت مازوت به دست میآید.

شبکه گاز

جدول  :3تلفات هر قسمت از فرآیند سوختن مازوت نسبت به گاز طبیعی]13[ ،

هزینه کل

فرآیند

تلفات

فرآیند

تلفات

مخزن سوخت

0/6 %

ریزسازی

1/88 %

پیشگرمایش

0/78 %

دوده زدایی

0/43 %

پمپاژ سوخت

0/8 %

جبران آب

0/22 %

جلوگیری از خوردگی

0/8 %

احتراق

-2/3%

جداگانه

یکپارچه (الف)

2.58
مازوت

10.97

نیروگاه E

6.5

14.03

9.08

18.86

نیروگاه F

13.08

27.11

20.75

41.55

مصرف گاز
نیروگاهها
مازوت
تلفات

77.70 MSCM

67.625 MSCM

0 MSCM

2.58 MSCM

44.04 MSCM

34.25 MSCM

1219.83USD

1070.91USD

با توجه به جدول  ،4در بهینهسازی جداگانه هیچکدام از نیروگاهها
تمایل به استفاده از سوخت جایگزین را ندارند .افزایش مصرف سوخت
گاز در نیروگاههای  B ،Aو  Cنسبت به بهینهسازی یکپارچه ،باعث افت
فشار در مسیر خط لوله  30اینچی سنگ بست_بجنورد میشود؛ درنتیجه
ایستگاههای تقویت فشار رضوی و فاروج به انرژی بیشتری برای جبران
این افت فشار نیاز دارند .در حالت یکپارچه استفاده نیروگاه  Dاز سوخت
جایگزین و جابهجایی تولید نیروگاههای مسیر خط لوله سنگ بست
_بجنورد به نیروگاههای  Eو  ،Fباعث کمتر شدن افت فشار مسیر خط لوله
 30اینچی میشود .افزایش هزینه تأمین مازوت و استفاده از نیروگاههای
گرانتر با کاهش سوخت مصرفی ایستگاههای تقویت فشار فاروج و
رضوی جبران میشود .این امر باعث کاهش گاز مصرفی و در نتیجه
هزینه کل در بهینهسازی یکپارچه نسبت به بهینهسازی جداگانه میشود.

شبیهسازی در دو حالت انجام میشود:
 )1پخش بار بهینه هر شبکه بهصورت جداگانه انجام میشود .بر اساس
قیمت هنری هاب آمریکا قیمت گاز طبیعی برابر 10/02 USD/ MSCMدر نظر
گرفته میشود .]14[ ،طبق قوانین ایران ،قیمت مازوت حدود  2برابر قیمت
گاز طبیعی معادل 19/43 USD/ MSCMدر نظر گرفته میشود.]15[ ،
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بهعبارتدیگر در نظر گرفتن فشار گرهها بهعنوان یک متغیر بهینهسازی در
شبکه برق باعث مدیریت افت فشار در گرههای شبکه گاز میشود.

در جدول  5نتایج شبیهسازی یکپارچه در وضعیت (ب) و حالت
بهینهسازی جداگانه آورده شده است.در این وضعیت بهینهسازی ،قیمت
مازوت  3.2برابر قیمت گاز طبیعی در نظر گرفتهشده است .به دلیل باال
بودن قیمت مازوت در این وضعیت ،هیچکدام از نیروگاهها تمایل به
استفاده از این سوخت را ندارند .میتوان این حالت را مشابه بهینهسازی
یکپارچه بدون در نظر گرفتن سوخت جایگزین در نظر گرفت.

-6نتیجهگیری
با افزایش سهم گاز طبیعی در صنعت برق ،تغیر رویکرد در پخش بار
دو شبکه گاز و برق الزامی است .در این مقاله معادالت حالت ایستا شبکه
گاز با در نظر گرفتن جزئیات آن مدلسازی شده است .بهو یژه نقش
ایستگاههای تقویت فشار و روابط عملیاتی آن در نظر گرفته شد .در گام
بعد پخش بار دو شبکه در قالب یک مسئله بهینهسازی مدلسازی شده
است .نتایج حاکی از کاهش مصرف گاز و هزینه کل دو شبکه است .این
کاهش به سبب عملکرد بهینه در تخصیص سهم تولید نیروگاهها با توجه به
افت فشار گاز در شبکه انتقال آن است .نتایج پخش بار بهینه ،به قیمت
سوخت جایگزین در برابر گاز طبیعی و حجم تولید گاز طبیعی در گرههای
منبع وابستگی شدیدی دارد .در صورت استفاده از پخش بار یکپارچه با در
نظر گرفتن سوخت جایگزین ،میتوان شاهد قطعی کمتر دو شبکه در
مواقع کمبود گاز و مدیریت بهینه مصرف سوخت جایگزین شد.

جدول :5شبیهساز ی شبکه تست در دو حالت بهینهساز ی جداگانه و یکپارچه
قیمت مازوت  3.2برابر قیمت گاز طبیعی

جداگانه

نوع
بهینهسازی

سوخت

تولید برق

یکپارچه (الف)
سوخت

تولید برق

MSCM

MW

MSCM

MW

نیروگاه A

16.83

42.55

19.87

48.26

نیروگاه B

21.08

55.78

18.25

50.081

نیروگاه C

2×6.5

2×14

2×4.5

2×9.78

نیروگاه D

7.04

21.61

1.79

8.45

نیروگاه E

6.5

14.03

9.37

19.38

مراجع

نیروگاه F

13.08

27.11

21.62

43.11
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مصرف گاز
نیروگاهها
تلفات
شبکه گاز
هزینه کل

77.70 MSCM

79.91 MSCM

44.04 MSCM

36.75 MSCM

1219.83USD

1168.93USD

با توجه به اطالعات جدول  ،5در وضعیت (ب) بهینهسازی یکپارچه
مصرف گاز در شبکه برق از هر دو حالت دیگر بیشتر است .این افزایش
ناشی از افزایش تولید نیروگاههای  Eو  Fاست .بااینوجود هزینه کل این
وضعیت نسبت به پخش بار جداگانه کاهشیافته است؛ زیرا با جابهجایی
تولید برق از نیروگاههای  B ،Aو _Cمسیر خط لوله سنگ بست_بجنورد_
به نیروگاههای  Eو  ،Fافت فشار این مسیر و بهتبع آن مصرف گاز طبیعی
ایستگاههای تقویت فشار رضوی و فاروج کاهش چشمگیری داشته است.

][1
][2
][3
][4

][5

][6

][7

][8
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پائیز  ،1387صفحات .10-1

اطالعات جدولهای  4و  5نشان میدهد که در نظر گرفتن شبکه گاز
طبیعی در پخش بار بهینه تولید نیروگاهها ،باعث کاهش تلفات شبکه گاز
_انرژی مصرفی ایستگاههای تقویت فشار_ میشود .در هردو وضعیت
بهینهسازی یکپارچه به ترتیب شاهد صرفهجو یی 148/91و  50/9دالری
در ساعت اوج هستیم .این مقدار در  960ساعت اوج مصرف سال معادل
 142/95و  48/864هزار دالر است .با استفاده بهینه از سوخت جایگزین
و مصرف گاز نیروگاهها میتوان نیاز به گاز طبیعی مناطقی که با افت فشار
مواجه هستند مانند شهرهای بیرجند ،کاشمر و سبزوار را تأمین کرد.

[12] Alsac, O.; Stott, B., "Optimal Load Flow with Steady-State
Security," Power Apparatus and Systems, IEEE Transactions on,
vol.PAS-93, no.3, pp.745, 751, May 1974.
[13] H. M. Eckerlin, "Results From the Nationwide Oil-Versus-Gas
Boiler Test Program," Energy Engineering; (USA), vol. 91, 1994.
[14] The IMF Primary Commodity Prices, Dec 3, 2014. From:
http://ycharts.com/indicators/sources/international_monetary_fund

[ ]15آمار شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی ،قیمت فرآورده های نفتی داخل کشور
موجود درhttp://www.niordc.ir/index.aspx?siteid=78&pageid=468 :
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فاطمه دبوری فریمانی  ،1حبیب رجبی مشهدی
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چکیده -تا کنون راهحلهای متنوعی برای مشکل عدم قطعیت
تولید بادی ارائه شده است .هدف این مقاله ارائهی راه حلی جدید و
با صرفه است که تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است .درواقع با تغییر
دیدگاه بهرهبرداری نسبت به واحدهای تولید بادی ،این مشکل رفع
میگردد .دیدگاه مرسوم بهرهبرداری ،دنبالهروی لحظهای تولید از
مصرف است که در واقع هیچ کنترلی بر روی مصرف وجود ندارد و
آنچه که باید کنترل شود تا تعادل لحظهای تولید و مصرف بوجود
بیابد ،تولید است .راه حل ارائه شده با دیدگاه جدیدی که به دیسپچ
بار میپردازد ،کنترل بخشی از بارهای شبکه است ،به گونهای که
پروفیل بار ،به صورت لحظهای ،خود را با پروفیل تولید بادی هماهنگ
نماید .برای رسیدن به این هدف در این مقاله یک الگوریتم که بر
اساس لیست حق تقدم بارها عمل میکند ،برای کنترل بارها پیشنهاد
میشود و بر روی یک ر یزشبکهی هوشمند اجرا میگردد .خروجی
این الگوریتم الگوی برنامهر یزی بارها است به گونهای است که
بیشتر ین همبستگی بین بار و تولید تصادفی بادی بوجود بیاید .در
نتیجه نیاز به در نظر گرفتن رزرو فراوان ،ذخیرهساز و یا سایر روشهای
هزینهبر کنترل عدم قطعیت بادی تا حد مناسبی مرتفع میشود .نتایج
شبیهسازی عملکرد مناسب الگوریتم را تأیید مینماید.

راستا ،ایدهی کلی و نوظهور دیسپچ تقاضا ( ،)DDبرای بهرهبرداری از چنین
منابعی مطرح شده است .خوشبختانه ،هوشمند شدن شبکه کمک شایانی
به اجرای این شیوهی نوین بهرهبرداری مینماید .اکنون یکی از چالشهای
مربوط به نفوذ گستردهی تولید بادی در شبکه را بررسی مینماییم و در این
مقاله راه حل پیشنهادی را بر اساس تغییر دیدگاه بهرهبرداری ارائه مینماییم.
تولید واحدهای بادی به علت ماهیت تصادفی سرعت باد ،متغیر و
غیرقطعی بوده و این موضوع برای بهرهبردار سیستم با رو یکرد فعلی
بهرهبرداری ،یک چالش محسوب میشود .در واقع ،متغیر بودن تولید خود
یک چالش نبوده و مشکل اصلی ،ناشی از شیوهی بهرهبرداری از این واحدها
میباشد که با متغیر بودن تولید سازگار نیست .در بهرهبرداری متداول ،فرآیند
بهرهبرداری بهگونهای طراحی شده است که تولید ،به صورت لحظهای،
تغییرات انرژی الکتریکی بار را دنبال کند .این رو یکرد کلی میتواند تا
حدی اصالح شده و در سطح بهرهبرداری از شبکهی توزیع اتخاذ گردد.
بهخصوص در مورد واحدهای تولیدی بادی که نهتنها امکان کنترل توان
خروجی آنها وجود ندارد ،بلکه هدف ،استفادهی حداکثری از توان تولیدی
در دسترس است .از این رو ،جهت بهرهبرداری بهینه از شبکه و عدم
بهکارگیری روشهای پرهزینهی بهرهبرداری از واحدهای بادی ،در خصوص
تولید متغیر بادی ،میتوان دیدگاه بهرهبرداری را برعکس نمود .یعنی بارها را
به گونهای کنترل نماییم که به صورت لحظهای خود را با تولید هماهنگ
کنند .بهخصوص برای شبکههای هوشمند که بارهای شبکه قابلیت
مشارکت در بهرهبرداری و کنترل از راه دور را دارند .در واقع ،کنترل بارها
بهگونهای که بار خود را با تولید هماهنگ نماید ،راهکار مناسبی است که
مبنای رو یکرد دیسپچ تقاضا است .هدف اصلی این مقاله ،پیادهسازی
دیدگاه پیروی بار از تولید بادی به صورت الگوریتمیک است .این شیوهی
جدید بهرهبرداری ،مشکل همبستگی پایین باد و بار در سطح خانگی و عدم
قطعیت تولید بادی را به صورت بهینهای حل مینماید .دیسپچ تقاضا 1مفهوم

کلمات کلیدی– دیسپچ تقاضا ،عدم قطعیت تولید بادی،
ر یزشبکهی هوشمند ،بهرهبرداری بهینه.
 -1مقدمه
روند فعلی و آیندهی تغییرات در شبکههای توزیع برق ،به گونهای است
که به نظر میرسد رو یکرد معمول بهرهبرداری ،بهتنهایی قادر به پاسخگو یی
بهینه به نیازهای شبکه نباشد .از جملهی این تغییرات میتوان به افزایش
روزافزون نفوذ منابع تولید پراکندهی تجدیدپذیر بادی و خورشیدی و بارهای
پرمصرف و چالش برانگیزی چون خودروهای برقی در شبکه اشاره کرد.
مدیریت شبکهی جدید با سهم باالیی از چنین تکنولوژیهایی جز با تغییر
اساسی در رویکردهای مدیریت و بهرهبرداری شبکه میسر نمیباشد .در این
dispatch
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کامال متفاوتی نسبت به مباحث پاسخگویی بار 2دارد و موضوعی بسیار
جدید است که برای اولین بار در سال  2212تعریف گردید .مهمترین تفاوت
مفهوم به ظاهر مشابه ،کنترل مرکزی و نگاه از دید بهرهبردار شبکه
بین این دو ِ
در دیسپچ تقاضا است.

طریق نیروگاهها ،پرداخته است .شبیهسازی شارژ هوشمند در خودروهای
الکتریکی به عنوان مثالی از  DDدر این مقاله مطرح شده است.
در مرجع [ ،]3تأثیر  DDو همچنین استفاده از روش پیشبینی
احتمالی توان بادی در گسترش مشارکت کالن تولید بادی در شبکه ،مورد
بررسی قرار گرفته است .سپس به محاسبهی هزینههای مختلف بهرهبرداری
(هزینهی سوخت ،راهاندازی ،رزرو تأمین نشده ،بار تأمین نشده و ،)...قطع
بار ،رزرو و تولید بادی ،میزان دیسپچ تکنولوژیهای مختلف نیروگاهی
(هستهای ،بخاری ،سیکل ترکیبی ،توربینهای  combustionو بادی) برای
حالتهای مختلف از نظر نوع بازار (بازار لحظهای  ،بازار یک روز بعد )،
زمان پیشبینی باد (1ساعت بعد و  4ساعت بعد) و اثر استفاده از  DDدر
تعدادی از حالتها ،پرداخته است .نتایج شبیهسازی بر روی شبکهی
ایلینویز آمریکا ،نشان میدهد  DDبه واسطهی ایجاد انعطافپذیری باال در
بهرهبرداری شبکه ،میتواند با عدم قطعیتها و ماهیت متغیر تولید بادی
کنار بیاید و در نتیجه منجر به افزایش مشارکت تولید بادی در شبکه شود.
نتایج همچنین کاهش چشمگیر هزینهی کلی بهرهبرداری (که بیشتر ناشی
از کاهش هزینهی مربوط به رزرو است) را به خوبی نشان میدهد.

یکی از نکات مهمی که باید در نظر گرفته شود ،چگونگی برنامهریزی
برای بارهای قابل دیسپچ است .یکی از نوآوریهای این مقاله ارائهی یک
برنامهی منعطف با در نظر گرفتن ظرافتهای مختلفی برای بارهای خانگی
است به گونهای که مشارکت در برنامهی دیسپچ تقاضا نهتنها هیچ مزاحمتی
امکان دادن برنامهی اتوماتیک
برای مصرفکنندهها ندارد ،بلکه از لحاظ
ِ
روزانهی مصرفکنندههای خانگی نیز بسیار مفید است .ایدهی این
برنامهریزی در بخش  3به صورت کامل و با ذکر یک مثال تشریح
شدهاست .در واقع ،یکی از اشکاالت برنامههای مدیریت سمت مصرف و
بهخصوص برنامههای پاسخگویی بار زمان واقعی بر اساس دریافت
سیگنال قیمت این است که مصرفکنندهها اغلب تمایلی به درگیر شدن با
قیمتهای لحظهای برق ندارند و در واقع مشغول شدن به وسایل برقی
خانگی برای آنها نه امکانپذیر است و نه سود زیادی دارد .بنابراین بهتر
است به جای پاسخگویی بار ،مصرفکنندهها فقط بازهی پیشنهادی مصرف
خود را بدهند و کنترل زمان مصرف وسیله از راه دور و توسط بهرهبردار شبکه
انجام گیرد .بنابراین برای عملی شدن چنین رویکردی ،نیاز است سیستم به
صورت کامل طرح شود و ساختار مناسبی برای بهرهبرداری ارائه شود .بدین
ترتیب یک ساختار جدید سلسله مراتبی برای دیسپاچینگ باید معرفی گردد
که در این مقاله چنین ساختاری پیشنهاد میگردد.

شرح جزئیات روش پیشبینی احتمالی توان بادی توسط نو یسندگان
همین مقاله در مرجع [ ]4آورده شده است .سپس با استفاده از روش WPF
به اصالح مدل برنامهریزی در مدار قرار گرفتن واحدها ( )UCدر مرجع
[ ]5پرداخته شده است.
در این مقاله نیز مدل  UCبا در نظر گرفتن اثر دیسپچ تقاضا اصالح
شده است .چنین روندی برای مدلسازی مجدد مسألهی پخش بار
اقتصادی ( )EDتکرار شده است.

رو یکرد دیسپچ تقاضا برای اولین بار در سال  2212میالدی [ ]2معرفی
شد .این مقاله پس از تعریف برنامههای پاسخگو یی بار ( )DRو اشاره بر
روند پیشرفت در تکنولوژیهای ارتباطی و کنترلی DD ،را نگاه جدیدی به
 DRدانسته و تفاوتهای این دو مفهوم را به وضوح بیان کرده است .برخی
از نیازمندیهای  DDو چگونگی استفاده از اینترنت جهت کنترل و
ارتباطات را بیان کرده است .مرور مختصری بر برخی از مفاهیم اصلی
بهرهبرداری از شبکهی قدرت کرده و نشان داده است که بارهای مجهز به
قابلیتهای کنترلی و ارتباطی چگونه میتوانند جمعآوری و دیسپچ
(خاموش و روشن) شوند و به مدیریت شبکه کمک کنند .این مقاله نشان
میدهد که بارهای قابل کنترل ،قادرند بسیاری از خدمات جانبی شبکه
(همچون رزور چرخان و رگوالسیون) که امروزه به وسیلهی نیروگاهها
صورت میگیرد را اجرا کنند .در میان خدمات جانبی ،رگوالسیون به دلیل
نیاز به پاسخ سریع ،بسیار پراهمیت بوده و این مقاله طی یک مثال ،توانایی
 DDدر فراهم آوردن رگوالسیون را نشان داده است .همچنین به بیان برخی
از مزایای خدمات جانبی مبتنی بر بار و تفاوتهای آن با خدمات جانبی از

response

در مرجع [ ،]6ابتدا فرمولبندی مسألهی ( DDتعیین تابع هدف و
برخی از قیود) بر اساس مدلهای خطی استاتیک برای بار ارائه شده است:
در حالتیکه قرار است بار مصرفکننده دیسپچ شود ،تفاوتهایی
وجود خواهد داشت .برای مثال کل بار از دو بخش بارهای قابل کنترل و
بارهای غیرقابل کنترل تشکیل میشود .بهعبارتی ،تمام بار قابل کنترل
نخواهد بود .برخالف دیسپچ تولید که یک تابع هزینهی غیر خطی برای
تولید در نظر گرفته میشد ،در اینجا تابع هزینه نسبت به بار ،خطی فرض
میشود .در این مقاله سه ساختمان در نظر گرفته شده که هر یک دارای یک
بار قابل کنترل ( )HVAC Chillerاست .پس از معرفی تابع هدف ،به
مدلسازی بار  HVACو در گام بعد به خطی سازی آن پرداخته شده است.
سپس با حل مسأله به روش برنامهریزی خطی ،دیسپچ بهینهی تقاضا برای
بارهای قابل کنترل در هر یک از ساختمانها را در طول یک روز بدست
آورده است .به طور کلی ،مقاالت معدودی در زمینهی دیسپچ تقاضا ارائه
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شروع ،زمان پایان و مدت زمان الزم عملکرد وسیله بعالوهی انرژی مصرفی
آن را از طریق خود دستگاه یا مکانیزم مخابراتی تعریف شدهی دیگری ارسال
مینماید .اگر مطابق شکل ( )1یک روز را به  144بازهی  12دقیقهای تقسیم
نماییم ،در این مثال او اعداد ( 72ساعت ( 132 ،)12ساعت  )22و

شده است و مسأله در ابعاد محدودی (در حد چند ساختمان) در نظر گرفته
شده است .همچنین مدلسازی شفافی از رو یکرد دیسپچ تقاضا ارائه نشده
است .مسألهی دیسپچ تقاضا در ابعاد بزرگتر چالشهای خاص خود را دارد
و هماهنگی تعداد زیادی بار قابل دیسپچ کار سادهای نخواهد بود .در این
مقاله ،مسأله را در ابعاد بزرگتری ،در حد تعداد زیادی منزل مسکونی در یک
ریزشبکه و با دیدگاهی جدیدتر برای در انتظار گذاشتن بارها برای مصرف،
مدلسازی و اجرا خواهیم نمود.
در ادامهی مقاله ،ابتدا در بخش  2تعاریفی از دیسپچ تقاضا ارائه
میگردد .سپس در بخش  3مشارکت مصرفکننده در دیسپچ تقاضا به
عنوان یکی از نو آوریهای مقاله مدل میگردد .در بخش  4رویکرد اصلی
مقاله و چگونگی در نظر گرفتن تعادل بار و تولید به عنوان نوآوری دیگری
از مقاله آورده شده است .در بخش  5به صورت مختصر ساختار
سلسلهمراتبی موجود دیسپاچینگ را اشاره کرده و سطح جدیدی را برای
دیسپاچینگ ریزشبکه به آن اضافه مینماییم .در بخش  ،6صورت مسأله
تعریف شده و الگوریتم مورد نظر معرفی میشود .سپس نتایج اجرای
الگوریتم بر روی ریزشبکهی نمونه در بخش  7بیان میشود و در انتها مقاله
جمعبندی و نتیجهگیری میگردد.

شکل  :1بازهی انتظار برای بارهای قابل دیسپچ در طول شبانهروز

( 4چهار بازهی ده دقیقهای) را به عنوان ساعت شروع ،ساعت پایان و زمان
عملکرد مورد نیاز ،ارسال مینماید .در واقع مصرف کننده در محدودهی
زمانی که پیشنهاد داده است ،کنترل روشن شدن وسیلهی خود را در اختیار
بهرهبردار قرار داده است .این مسأله بسیار شبیه به اعالم آمادگی واحدهای
نیروگاهی برای مشارکت در تولید است .بهرهبردار موظف است در طول
محدودهی زمانی پیشنهادی که از این پس آن را بازهی انتظار نیز مینامیم،
بار مصرفکننده را وصل نموده و تا پایان بازهی انتظار ،عملکرد وسیله را
تکمیل کند .محدودهی زمانی پیشنهادی در اختیار مصرفکننده است .وی
میتواند بازههای زمانی ارزانتر را برای عملکرد وسیلهی خود انتخاب
نماید .اما در صورت انتخاب محدودهی بزرگی از روز ،با توجه به اینکه
روشن شدن وسیلهی او در اختیار بهرهبردار است ،کنترلی بر روی قیمت
انرژی در زمان روشن شدن وسیله ندارد .این مسأله میتواند با تعیین مناسب
پاداش بر اساس طول محدودهی زمانی پیشنهادی حل گردد .برای
مصرفکننده خیلی راحتتر است که وسیلهی او در بازهی زمانیای که خود
میپسندد ،به صورت اتوماتیک و ترجیحا در بازههایی که قیمت برق ارزانتر
است ،روشن شود .دیسپچ تقاضا این مزیت را دارد که باعث مشغول شدن
ذهن مصرف کننده برای مدیریت مصرف خود مطابق قیمتهای متغیر
نمیشود .چنانچه سیستم به گونهای تعریف شود که رگوالتور مربوطه به
دنبال بیشینه کردن رفاه اجتماعی مشترکان خود باشد ،مصرفکننده به
راحتی و بدون درگیر کردن خود در مسائل اقتصادی قادر خواهد بود عالوه
بر کمک به بهرهبردار شبکه ،هزینهی مصرف انرژی خود را کاهش دهد.

 -2تعریف دیسپچ تقاضا
مطابق تعریف مرجع [ ،]1دیسپچ تقاضا به معنای "توانایی جمعآوری
و کنترل دقیق بارها به صورت انفرادی بر حسب دستورات مشخص" است.
مطابق تعریف مرجع [ ،]2دیسپچ تقاضا عبارتست از" :یک مدل
بهرهبرداری ،قابل استفاده توسط بهرهبرداران شبکه ،جهت دیسپچ منابعی که
بعد از کنتور در سمت مصرفکننده قرار دارند و در هر دو جهت کاهش و
افزایش بار ،به عنوان مکملی برای دیسپچ تولید و در راستای بهینهسازی
مؤثرتر بهرهبرداری از شبکه عمل میکند" .با جمعبندی تعاریف مراجع
مختلف میتوان دیسپچ تقاضا را کنترل مستقیم بارهای قابل دیسپچ،
ذخیرهسازها و واحدهای تولید پراکندهی کوچک در سمت تقاضا ،توسط
بهرهبردار شبکه دانست.
 -3مدل مصرفکننده در دیسپچ تقاضا
مدل پیشنهادی برای مشارکت مصرفکننده و چگونگی اعالم حضور
و ارائهی بازهی انتظار بارهای قابل دیسپچ ،در قالب مثالی ارائه میشود :به
عنوان مثال ،یک ماشین لباسشو یی را به عنوان یک بار قابل دیسپچ در نظر
بگیرید .ساعت  7صبح است و مصرفکننده قصد دارد از منزل خارج شود.
شستشوی کامل لباسها  42دقیقه زمان نیاز دارد .مصرفکننده تا ساعت
 22به لباسهای تمیز خود نیازی نداشته و بنا به دالیلی ترجیح میدهد
لباسشو یی او از ساعت  12به بعد روشن گردد و در یک زمان پیوستهی 42
دقیقهای کار خود را انجام دهد .با فرض اینکه وسیلهی او از طریق خطوط
مخابراتی قادر است تعدادی داده به بهرهبردار مربوطه ارسال نماید ،زمان

 -4پیروی بار از تولید
اکنون دیدگاه جدیدی برای تعادل بار و تولید ارائه میکنیم .اگر فرض
کنیم بار سیستم به دو بخش قابل دیسپچ و متداول تقسیم گردد ،همچنین
تولید را در دو دستهی تجدیدپذیر و متداول قرار دهیم ،رو یکرد دیسپچ تقاضا
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سلسلهمراتبی دارد .مطابق شکل ( ،)3ساختار فعلی دیسپاچینگ ایران نشان
داده شده و در انتها فرض میشود دیسپاچینگ در سطح ریزشبکه نیز در
ادامهی ساختار سلسلهمراتبی قرار داشته باشد.

یدپذیر موجود است.
کنترل بخش قابل دیسپچ بار بر اساس تولید تجد
ِ
رو یکرد متداول بهرهبرداری نیز همچنان در مورد بارهای متداول سیستم و
تولید متداول برقرار است شکل( .)2در نظر گرفتن دو دسته بار و دو دسته
تولید همگی به صورت یکجا ،و بهینهسازی کلی نیز حالت دیگری برای
دیسپچ تقاضا است که در [ ]7بررسی کردهایم.

 -6صورت مسأله و ارائهی الگوریتم
یک ریزشبکهی هوشمند را مطابق شکل ( )5در نظر بگیرید .این
ریزشبکه از تعدادی واحد مسکونی شامل بارهای عادی ،بارهای قابل
دیسپچ ،تعدادی خودروی برقی به عنوان بار قابل دیسپچ و یک توربین بادی
تشکیل شده است که مشخصات آن در جدول ( )1آمده است .دادههای
سرعت باد ،برای هر ده دقیقه ،در ارتفاع  42متری ،در تاریخ یک اکتبر 2222
در شهرستان خواف در دسترس است .همچنین دادههای انرژی باد بر اساس
سرعت باد و مشخصات توربین بادی مطابق فرمول تبدیل سرعت باد به
انرژی (رابطهی ())1بدست آورده شده است .چنانچه سرعت باد در بازهی
 kام ( )  ،) sw (kاز سرعت قطع پایین توربین کمتر باشد ،توان تولیدی توربین

شکل :2دنبال کردن تولید در رویکرد دیسپچ تقاضا و پیروی از بار در

صفر خواهد بود .در سرعتهای بین  rsو سرعت قطع باالی توربین ،توان
تولیدی توربین برابر توان نامی آن میشود .در سرعتهای بین سرعت قطع

رویکرد فعلی بهرهبرداری

پایین و سرعت  ، rsتوان تولیدی توربین به صورت خطی تخمین زده شده
ُ
است .منظور از )  ، S (kسرعت باد در بازهی  kام است.


if s w (k )  co s or s w (k )  ci s
0

PW (k )  ins cap
)if s w (k )  rs or s w (k )  co s (1

 ins cap  S (k ).co if
s w (k )  ci s or s w (k )  rs
s
 rs  ci s

جدول  :1مشخصات توربین بادی
120 KW

inscap

ظرفیت نصب شده

3.5 m/s

cis

سرعت قطع پایین

25 m/s

cos

سرعت قطع باال

14 m/s

rs

سرعت نامی
0.04

ریزشبکه

0.035

0.03

-5سطوح دیسپاچینگ

0.025

0.02

با توجه به در نظر گرفتن یک واحد کنترل برای ریزشبکه که از آن به
عنوان دیسپچر یاد میکنیم ،الزم دانستیم تا هو یت دقیقتر این واحد را در
ساختار دیسپاچینگ تعریف کنیم .اگرچه ممکن است ساختار فعلی معرفی
شده با اهداف ارائه شده کامال منطبق نباشد .سیستم دیسپاچینگ باید به
گونهای طراحی شود که نهتنها با ساختار شبکهی برق هماهنگ باشد و با
روش فعلی بهرهبرداری مطابقت داشته باشد ،بلکه قابلیت انعطاف و
همخوانی با ساختارهای آیندهی شبکه و روشهای جدید بهرهبرداری را
داشته باشد .مرکز کنترل دیسپاچینگ در کشورهای مختلف یک ساختار

0.015
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150
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0
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)Average of wind energy in every 10 minutes (kwh

شکل  :3ساختار سلسلهمراتبی دیسپاچینگ با در نظر گرفتن دیسپاچینگ

0.045

شکل :4انرژی باد در هر ده دقیقه در ارتفاع  44متری در  1اکتبر  8442در خواف

از این رو میزان انرژی بادی در دسترس برای هر یک از بازههای ده
دقیقهای مطابق شکل ( )4معلوم میشود .در این مطالعه فرض میشود
زمان انتظار هریک از بارهای قابل دیسپچ ،از روز قبل ،برای کل  24ساعت
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بهرهبردار سعی میکند به صورت بهینه ،از زمان اختصاص داده شده توسط
بارها استفاده نماید.

آینده تعیین شده است .همچنین فرض میشود که این بارها پس از اعالم
آمادگی برای حضور ،به طور قطعی در مدار قرار میگیرند .الگوریتم لیست
حق تقدم ،از دیدگاه بهرهبردار ریزشبکه اجرا میشود .از دیدگاه وی ،در هر
بازهی ده دقیقهای ،تعدادی بار قابل دیسپچ آماده برای مصرف و در حال
انتظار وجود دارد .در هر بازهی خاصی از روز ،از دید بهرهبردار ،هر یک از
این بارها در یک موقعیت زمانی خاصی از محدودهی زمانی انتظار خود
قرار دارند .برای مثال ،مطابق آنچه در شکل ( )6نشان داده شده است ،اگر
بهرهبردار در بازهی ششم روز؛ یعنی ساعت یک بامداد قرار داشته باشد ،بار
شمارهی  ،1یکی از بارهای در حال انتظار او به شمار میرود که در دقایق
اولیهی بازهی انتظار خود قرار دارد .البته با فرض اینکه قرار است تا انتهای
بازهی انتظار ،وسیله عملکرد خود را تکمیل کرده باشد ،آخرین فرصت
بهرهبردار برای وصل هر یک از بارهای قابل دیسپچ ،مدت زمانی قبل از
انتهای بازه است که این زمان برابر مدت عملکرد وسیله است .برای مثال در
ساعت یک بامداد (سومین بازهی ده دقیقهای از زمان انتظار بار شمارهی )1
برای بار شمارهی یک 55 ،بازهی دیگر زمان بیشتر باقی نمانده است.
بنابراین ،در هر بازهای از روز ،بهرهبردار با تعدادی بار مواجه است که هر
یک تا پایان بازهی مجاز خود ،زمان معینی فرصت باقی دارند.
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شکل  :6مثالهایی از محدودهی انتظار و زمان روشن شدن بار قابل دیسپچ

()2

)A  t  (ie  N dl  1

t , dl

بنابراین او در ابتدا بارهایی را که به زمان انتهایی خود نزدیکتر هستند ،پاسخ
میدهد .در گام بعدی الگوریتم ،با توجه به اینکه بهرهبردار در هر بازهی
زمانی اطالعات بارهای در دسترس و همچنین تولید بادی را دارد ،بر اساس
لیست حق تقدم خود در گام قبل ،به میزان الزم بار قابل دیسپچ فراخوانی
میکند تا انرژی بادی تولیدی را مصرف کنند .در این الگوریتم قیود بارهای
قابل دیسپچ از جمله زمان شروع و پایان و قید پیوستگی بازههای شارژ بار
در نظر گرفته شده است .خروجی این الگوریتم شمارهی بارهای قابل
دیسپچ در هر یک از بازههای زمانی است .در شکل ( ،)7عملکرد کلی
الگوریتم مورد نظر آورده شده است .در رابطهی ( t ،)1نشان دهندهی
بازههای زمانی  12دقیقهای و  Ndlنشان دهندهی تعداد بازههای مورد نیاز هر
بار قابل دیسپچ ( )dlبرای تغذیهی کامل است.

t=1

t

B
)

(
t
A

شکل  :5اجزای در نظر گرفته شده برای ریزشبکه

در الگوریتم نشان داده شده در شکل ( ،)7ابتدا باید چک کنیم که
بازهای که در آن قرار داریم که با  ،tنشان داده شده است ،در محدودهی مجاز
کدامیک از بارهای قابل دیسپچ قرار دارد .همچنین باید چک شود که به
بارهایی که در بازههای زمانی قبلی فراخوانی شدهاند ،فرمان دیسپچ داده
نشود .بنابراین مشخص میشود که کدام بارها در بازهی مورد نظر امکان
فراخوانی و روشن شدن را دارند .در هر  tای که بهرهبردار به آن میرسد،
اولو یت وصل با بارهایی قرار میگیرد که فرصت کمتری برایشان باقی مانده
است .برای اولو یتبندی بارها ،عدد ( Aزمان باقی مانده از بازهی انتظار هر
یک) را مطابق رابطهی ( )2بدست آوردهایم .جملهی دوم در این رابطه،

)P(t
)(K=1

t<=144
)P(k)>P(t

t=t+1
K=k+1

B

)P(k)=P(k)+P(k+1

)P(k)>P(t

)K (t

A

(  ،) ieزمان انتهای بازهی پیشنهادی و جملهی سوم (  ) N dlبیانگر تعداد
بازههای عملکرد وسیله است .بنابراین گام اول الگوریتم ،مرتب کردن
بارهای مجاز در آن بازهی زمانی خاص بر اساس عدد  Aاست .در واقع

شکل  :7الگوریتم لیست حق تقدم برای دیسپچ بارهای قابل دیسپچ و پیروی
بار از باد
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در این مطالعه فرض شده است یک ریزشبکه با حدود  192واحد
مسکونی داریم که مصرف روزانهی هر یک از آنها به طور متوسط 6 kwh
باشد .با فرض اینکه انرژی مصرفی روزانهی بارهای قابل دیسپچ برابر2
 kwhباشد ،کل انرژی بارهای قابل دیسپچ برای یک روز خاص ،برابر 325
 kwhتخمین زده شده است .مطابق [ 33 ،]2درصد از کل بارها قابل
دیسپچ هستند .از این رو در نظر گرفتن  2کیلووات ساعت انرژی برای
بارهای قابل دیسپچ از  6کیلووات ساعت انرژی کل بارها ،منطقی به نظر
میرسد .در این ریزشبکه حدود  922بار قابل دیسپچ در نظر گرفته شده
است .خروجی این الگوریتم برنامهی دیسپچ بهینهی بارهای مورد نظر در
هر بازهی زمانی است .در نهایت شناسهی بارهای دیسپچ شده در هر یک از
بازههای زمانی ده دقیقهای از الگوریتم استخراج میشود .پس از مشخص
شدن وضعیت زمانی روشن شدن بارهای قابل دیسپچ ،منحنی انرژی
مصرفی بارهای قابل دیسپچ بدست میآید .در شکل ( ،)2منحنی انرژی
مصرفی بارهای قابل دیسپچ در کنار منحنی انرژی تولید واحد بادی نشان
داده شده است .همانطور که مشاهده میشود بارهای قابل دیسپچ تغییرات
توان بادی را تا حدود خوبی دنبال کردهاند .با توجه به وجود قید روشن ماندن
بار قابل دیسپچ برای یک مدت معین پس از روشن شدن ،که برابر زمان
عملکرد بار قابل دیسپچ است ،پس از دنبال کردن نقاط قله مانند انرژی
بادی ،بارها روشن میمانند و تغییرات کاهشی سریع باد را دنبال نمیکنند.
در چنین بازههای زمانی ،انرژی بادی از انرژی مورد نیاز بارهای قابل دیسپچ
کمتر میشود و این اختالف توان از طریق شبکه جبران میگردد .در شکل
( )9اختالف انرژی بادی و انرژی بارهای قابل دیسپچ نشان داده شده است.
همانطور که در این شکل دیده میشود ،در بازههایی که منحنی ،باالی
محور افقی قرار گرفته است ،انرژی اضافی واحد بادی از ریزشبکه به
شبکهی اصلی تزریق میشود .در بازههایی که مقدار اختالف انرژی منفی
بدست آمده است ،انرژی اضافی مورد نیاز بارهای قابل دیسپچ ،از شبکهی
اصلی تأمین میگردد .همانطور که در شکل ( )9مالحظه میشود ،مقدار
انرژی مبادله شده بین شبکه و ریزشبکه ،به علت پیروی مناسب بار قابل
دیسپچ از تولید بادی ،نسبتا کوچک است.

injection of wind enrgy to the main grid
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دیسپچ

 -2نتیجهگیری
در این مقاله پس از معرفی دیسپچ تقاضا با یک دید اولیهی مهندسی
مبنی بر پیروی بار قابل دیسپچ از تولید ،الگوریتمی از دید بهرهبردار
ریزشبکه ارائه کردیم .همانطور که در شبیهسازی نشان داده شد ،این
الگوریتم ،همبستگی باد و بار در سطح خانگی را بیشینه میکند .بخصوص
که در بخش خانگی ،تولید بادی و مصرف خانگی در برخی از بازههای
شبانهروز ،همبستگی منفی دارند .از فواید دیگر رو یکرد پیروی بار از تولید،
کاهش نیاز به تولید واحد پشتیبان یا ذخیرهساز برای جبران تولید متغیر و
تصادفی واحدهای بادی و خورشیدی و امکان استفاده از اضافهتولید بادی
در هر بازهای از روز ،توسط بارهای قابل دیسپچ موجود در آن بازه ،است.
افزایش همبستگی بار و باد به عنوان یکی از نتایج این الگوریتم ارزش
اقتصادی زیادی از لحاظ قابلیت اطمینان سیستم قدرت در بر دارد.
مراجع
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پاسخ اینرسی ژنراتور القایی دو سو تغذیه به تغییر
پارامترهای کنترلکننده جریان
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چکیده -با افزایش ضر یب نفوذ منابع بادی در سیستمهای
قدرت کنونی ،توربینهای بادی سرعت متغیر با ژنراتور القایی دو
ایبهکارگرفتهمیشوند .پاسخ


بهطورگسترده
سوتغذیه )DFIG(
اینرسی این نوع ژنراتورها به حساسیت گشتاور الکترومغناطیسی
نسبت به تغییرات فرکانس شبکه وابسته است .با افزایش سهم
 DFIGها و کاهش سهم ژنراتورهای سنکرون ،اینرسی معادل شبکه
کاهش مییابد لذا نوسانات فرکانس پس از وقوع اغتشاش افزایش
خواهد یافت .در این مقاله ابتدا دینامیک پرههای توربین بادی و
روش ردیابی حداکثر توان در توربینهای بادی بیان شده است.
سپسجهتکنترلجداگانهگشتاور الکترومغناطیسی و توان راکتیو،
کنترل برداری با جهتدهی شار استاتور بر مبدل سمت رتور اعمال
کنندههای  DFIGنیز تشر یح گردیده
شده است و وظایف کنترل 
است .پارامترهای کنترلر جریان مبدل سمت رتور و شبکه توسط
روش کنترل مدل درونی تنظیم شدهاند .نهایتا تأثیر تغییر ثابت زمانی
کنترلکننده جریان بر پاسخ اینرسی  DFIGمورد بررسی قرار گرفته
است .نتایج نشان میدهد پاسخ اینرسی  DFIGاز ثابت زمانی
کنترلر جریان تأثیر میپذیرد.
کلمات کلیدی– انحراف فرکانس ،پاسخ اینرسی ،توربین بادی،
کنترلکننده جریان

 -1مقدمه
فرکانس سیستم قدرت به تعادل توان اکتیو بستگی دارد .فرکانس هر
سیستم قدرت باید با تعادل تولید در برابر تقاضا به صورت ثانیه به ثانیه
کنترلشود.اگرتقاضایبارتغییرکند،توانخروجیژنراتورهابایدبهطور
پیوستهتنظیمگردند [.]1اگر عرضه و تقاضا با هم برابر نباشند ،فرکانس
سیستم در ابتدا با نرخی که توسط اینرسی کل سیستم تعیین میشود ،تغییر
میکند .اینرسی سیستم متشکل از اینرسی تعداد زیادی از ژنراتورها و

1
بارهای گردان متصل به سیستم قدرت است .اما اینرسی ژنراتورها در
سیستم غالب است .اگر در حین انحراف فرکانس شبکه ،سرعت و در
نتیجه انرژی جنبشی ژنراتورها و بارهای گردان تغییر کند ،توانی که به

Spinning Load

© ،۱۳۹۴اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

1
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شبکه تزریق شده و یا از شبکه گرفته میشود به عنوان پاسخ اینرسی
سیستم است [ .]2اگر گشتاور الکترومغناطیسی با تغییر فرکانس سیستم
تحت تأثیر قرار گیرد ،پاسخ اینرسی مشاهده خواهد شد .ژنراتورهای
سنکرون و ژنراتورهای القایی سرعت ثابت به طور مستقیم به شبکه متصل
هستند و گشتاور الکترومغناطیسی این نوع ژنراتورها به تغییرات فرکانس
سیستم حساس است .در نتیجه این ژنراتورها به طور طبیعی به تغییرات
فرکانس پاسخ میدهند .یعنی زمانی که فرکانس سیستم قدرت کاهش
مییابد ،ژنراتورهای القایی سرعت ثابت و ژنراتورهای سنکرون انرژی
جنبشی ذخیره شده در سیستم گردان خود را آزاد میکنند [ .]3بنابراین در
اثر آزاد شدن انرژی جنبشی توان خروجی ژنراتور به طور لحظهای افزایش
خواهد یافت و مانع از افت شدید فرکانس شبکه خواهد شد.
ً
مزارع بادی کنونی عموما به توربینهای بادی سرعت متغیر مجهز
شدهاند .تکنولوژیهای توربینهای بادی سرعت متغیر از مبدلهای
الکترونیک قدرت برای اتصال به شبکه استفاده میکنند .باس  DCمیانی،
سیستم الکتریکی (شبکه) و سیستم مکانیکی ماشین را از هم جدا میکند.
توربینهایبادیباژنراتورهایسنکرونمبدلتنهامسیرعبورتواناز

در
استاتور به شبکه است .بنابراین تغییرات فرکانس شبکه توسط استاتور این
نوع ژنراتورهادیده نمیشودوگشتاور الکترومغناطیسی تغییرینخواهد
ً
کرد .اما در  DFIGها استاتور مستقیما به شبکه متصل است و برای
بررسی پاسخ اینرسی این نوع ژنراتورهابایدرابطهیبینفرکانسسیستمو
گشتاورالکترومغناطیسیماشین بررسی گردد [.]2
در مرجع [ ،]2مرجع گشتاور الکترومغناطیسی ثابت فرض شده
کنترلکننده جریان ،پاسخ اینرسی DFIG

است و با کاهش پهنای باند
کنندهی جریانDFIG ،
بررسی شده است .با کاهش پهنای باند کنترل 
همانند ژنراتورهای القایی سرعت ثابت به تغییرات فرکانس شبکه پاسخ
می دهد .درمرجع ]4[تأثیر تنظیم گشتاور الکترومغناطیسی و توان اکتیو

استاتور بر پاسخ اینرسی  DFIGمورد بررسی قرار گرفته است .هنگامی که
ً
توان استاتور تنظیم گردد ،نتایج نشان میدهد توربین بادی کامال بدون
اینرسینخواهدبودوبهتغییراتفرکانسپاسخخواهدداد.
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مدلسازی سیستم توربین بادی و DFIG
 -2

در ژنراتورهای القایی دو سو تغذیه استاتور به طور مستقیم و رتور
توسط مبدل  AC/DC/ACفرکانس متغیر به شبکه متصل است .در این
نوع ژنراتورها توان مکانیکی به توان الکتریکی تبدیل شده و از طریق
استاتور و رتور به شبکه تزریق میگردد .برای تزریق توان با ولتاژ و فرکانسی
ثابت به شبکه در محدودهی وسیعیاز تغییرات سرعت شفت ،اندازهو
جهتتوانعبوریازمداررتورتنظیممیگردد.

مدلسازی توربینبادیواستخراجحداکثرتوان از باد


-1-2

مدل آیرودینامیک توربین بادی توسط منحنیهای
یپرهی
توصیف میگردد .ضریب راندمان توان (بدون واحد) ،زاویه 
توربینبادی (درجه) و نسبت سرعت خطی نوک پرهها به سرعت باد
میگردد.
است و به صورت رابطهی ( )1تعریف 

روشی که در این مقاله جهت دستیابی به حداکثر ضریب توان
) در سرعت مشخصی از باد استفاده شده است ،با توجه به دشوار
(
یاندازهگیریسرعترتورماشینو

بودن اندازهگیری سرعت باد ،بر پایه
تولیدگشتاورالکترومغناطیسیحداکثراست .اینروشبهکنترلسرعت
الگوریتمهای ردیابی حداکثر نقطهی

غیرمستقیم 2شناخته شده است.
و
شدهاند .در این مقاله
توان3در مرجع [ ]7به تفصیل بیان 
برای سرعت مشخصی از باد ،مقدار مشخصی فرض شده است و در
جدولهای پیوست مندرج شده است.
با توجه به رابطهی ( )1و ( ،)2توان و در نتیجه گشتاور مکانیکی مرجع
توربین را میتوان به عنوان تابعی درجه سه و دو از سرعت مکانیکی شفت
توربین بادی بیان کرد.
()3
()4

()1
سرعت زاویهای
در این رابطه R ،شعاع توربین بادی (،)m
توربین بادی ( )Rad.mech./Sec.است .توان مکانیکی استخراج شده
میگردد .
توسط توربینهای بادی توسط رابطهی ( )2محاسبه 
()2

()5

 ،گشتاور مکانیکی حداکثر (بهینه) توربین بادی،

حداکثر گشتاور الکترومغناطیسی و  Gنیز نسبت تبدیل چرخدنده است.



در نرمافزار PSCAD/EMTDCدینامیک پرهها توسط توابع غیرخطی
میشود .در این مقاله از
که در مرجع [ ]8اشاره شده است ،تخمین زده 
نرمافزار  PSCAD/EMTDCبرای مدلسازی
بلوک توربین بادی 
آیرودینامیک توربین بادی استفاده شده است.

مساحت سطح
سرعت باد (،)m/s
در این رابطه
مقطع پرههایتوربینبادی ،) (چگالی هوا (  ) ⁄و توان
مکانیکی استخراج شده توسط توربین بادی (وات) است.
با توجه به شکل ( )1در هر سرعت مشخصی از باد ،تنها سرعت
منحصر به فردی از توربین بادی برای دستیابی به حداکثر ضریب توان
) وجود دارد .اگر
) و در نتیجه حداکثر نقطهی توان (
(
سرعت باد کمتر از سرعت نامی باشد ،توربین بادی جهت دستیابی به
حداکثر نقطهی توان عملکرد سرعت متغیری خواهد داشت .در این
وضعیت کنترل زاویه پره توربین بادی غیر فعال است و زاویه پره در مقدار
مشخصی ثابت میگردد]5[و .]6[
Vw = 12.5 m/s

-2-2

-3-2

0.8

Vw = 10.5 m/s

0.6

Vw = 9.5 m/s

0.4

Vw = 8.5 m/s

()6
()7
()8
()9

Vw = 7.5 m/s
0.2

2

1.5

1
)Wm (p.u.

0.5

0

مدلسازی ماشین القایی

توصیفکننده عملکرد ماشین القایی

معادالت ولتاژ پریونیت شدهی
دو سو تغذیه در قاب مرجع سنکرون گردان و با صرفنظر از اشباع
مغناطیسی به صورت روابط ( )9(-)6است.

)Mechanical Power (p.u.

Vw = 11.5 m/s

مدلسازی سیستم مکانیکی توربین  -ژنراتور

مدل دو جرمی سیستم توربین -ژنراتور بر حساسیت گشتاور
الکترومغناطیسی به فرکانس تأثیری نمیگذارد .بنابراین در این مقاله مدل
تک جرمی سیستم مکانیکی  DFIGدر نظر گرفته شده است.

1.2
1

)

(

0

)Indirect Speed Control (ISC
)Maximum Power Point Tracking (MPPT

شکل  :1مشخصه توان -سرعت توربین بادی برای زاویه پره صفر درجه
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شده است .در این روش جریانهای محور  qو  ( dو ) به ترتیب
گشتاور الکترومغناطیسی و توان راکتیو استاتور را تنظیم میکنند .در روش
جهتدهی شار استاتور محور  dدر جهت بردار شار پیوندی استاتور( )

میگردد .و با صرف

و
منطبق گردیده و در نتیجه
حاصل میشود.
و
نظر کردن از مقاومت استاتور،
در نتیجه روابط ( )16و ( )17برای گشتاور الکترومغناطیسی و توان راکتیو
استاتور بدست میآید.

در روابط ( )9( -)6جهت جریان به سمت ژنراتور مثبت در نظر
گرفته شده است .و به ترتیب ولتاژ محورهای  dو  qاستاتور،
جریان محورهای  dو q
ولتاژ محورهای  dو  qرتور ،و
و
استاتور ،و جریان محورهای  dو  qرتور ،و شار پیوندی
و شار پیوندی محورهای  dو  qرتور و
محورهای  dو  qاستاتور،
سرعت
مقاومتهای هر فاز استاتور و رتور هستند.

و
سرعت
چرخشی قاب مرجع گردان ،سرعت زاویهای ماشین و
است.
زاویهای الکتریکی مبنا و

()16

معادالت شار پیوندی به صورت روابط ( )13(-)11است.

()17

()11
()11

)

در این روابط ولتاژ استاتور است .با توجه به روابط ( )16و (، )17
برای کنترل گشتاور الکترومغناطیسی و توان راکتیو استاتور باید و
را کنترل کرد .از معادالت ولتاژ و شار  DFIGو بدون صرف نظر کردن از
میتوان به معادالت ( )21( -)18دست یافت .در
تغییرات شار استاتور ،
جریان مغناطیسکننده استاتور و اندوکتانس گذرای
این روابط
ماشین است.

(

()12
()13

(

)

که در این روابط
به ترتیب اندوکتانسهای نشتی هر فاز استاتور و رتور و
مغناطیسکننده است.

و

و و
اندوکتانس

()18
()19

معادالت پریونیت شده گشتاور الکترومغناطیسی و توان راکتیو برای
 DFIGبه صورت روابط ( )14و ( )15است.
()14
()15
-3

()21

)

(

()22

طراحی سیستم کنترل DFIG

عملکرد توربینهای بادی با ژنراتور القایی دو سو تغذیه توسط سیستم
کنترلی تنظیم میگردد .در حالت کلی این سیستم کنترلی شامل دو
قسمت است که عبارتند از :کنترل الکتریکی  DFIGو کنترل مکانیکی
زاویهی پرهی توربین بادی .کنترل  DFIGتوسط مبدل فرکانس متغیر
 AC/DC/ACصورت میگیردکهشاملکنترلمبدلسمترتور4و 
مبدل
سمت شبکه 5است .در این مقاله مبدلها به صورت منبع ولتاژ وابسته
مدلشدهاندومحدودیتجریانمبدلنیزدر نیز در نظر گرفته شده است.

-1-3

()21

)

(

()23
در حلقهی کنترل بیرونی با توجه به مرجع گشتاور و توان راکتیو،
جریانهای مرجع محور  qو  dتعیین شده و در حلقهی کنترل درونی

ولتاژهای و تنظیم میگردد.
'Vqr

+

PI

*i qr

_

PI

+

*Te

_

Te

i qr
(الف)

طراحی مبدل سمت رتور

به دلیل وابستگی پیچیده گشتاور الکترومغناطیسی و توان راکتیو به
ولتاژها و جریانهای استاتور و رتور ،جهت جداسازی کنترل گشتاور
الکترومغناطیسی و توان راکتیو استاتور ،همانطور که در اغلب مراجع
آمده است ،در مبدل سمت رتور از روش جهتدهی شار استاتور 6استفاده

'V dr

*
dr +

i

PI

_

PI

i dr

Qs* +
_

Qs

(ب)
هایمبدلسمترتور(.الف)حلقهی کنترل گشتاور
کننده 
کنترل 
شکل  :2

4

)Rotor Side Converter (RSC
)Grid Side Converter (GSC
6
)Stator Flux Oriented (SFO

الکترومغناطیسی( ،ب) حلقهی کنترل توان راکتیو 

5
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پاسخ حلقه بستهی کنترلکننده جریان را میتوان با تابع تبدیل درجه
یک بیان کرد [.]6

'Vqg

در این مقاله از روش کنترل مدل درونی 7به منظور طراحی پارامترهای
کنترلکننده جریان سمت رتور استفاده شده است [ .]9اما در مرجع []11
از روش سعی و خطا برای تعیین این پارامترها استفاده شده است .استفاده
از کنترل مدل درونی این مزیت را داراست که با تغییر ثابت زمانی
کنترلکننده جریان ،پارامترهای آن به طور مناسبی تنظیم میگردند .
-2-3

+

PI

*
iqg

*Qg

1

Vs

_

iqg
(ب)
هایمبدلسمتشبکه(الف)حلقهی کنترل ولتاژ لینک
کننده 
کنترل 

شکل :3
( ،DCب) حلقهی کنترل توان راکتیو تزر یقی GSC

شبیهسازی
-4نتایج 

طراحی مبدل سمت شبکه

کنترل مبدل سمت شبکه شامل دو حلقهیکنترلی درونیوبیرونی
جریانهایمرجعمحور dو  ( qو ) را

است.حلقهیکنترلدرونی

تنظیم میکند .برای تعیین پارامترهای کنترلکنندهجریانسمتشبکهنیز
ازروشکنترلمدلدرونیاستفادهشدهاست.حلقهکنترلبیرونی ،ولتاژ
لینک DCو تبادل توان راکتیو بین مبدل و شبکه را تنظیم میکند.
 -1-2-3طراحی حلقهیکنترلدرونی 
با اعمال تبدیل  dqبا قاب مرجع گردان سنکرون به معادالت سمت
شبکه به طوری که محور  dدر جهت بردار ولتاژ شبکه ( ) قرار گیرد
) ،معادالت ( )24و ( )25برای مبدل سمت
(
شبکه بدست میآید .
()24

شکل ( )4سیستم مورد مطالعه شامل  DFIGبا توان نامی 2 MW
است که از طریق ترانسفورماتور به شین بینهایت متصل شده است.
پاسخ اینرسی  DFIGرا میتوان با اعمال تغییرات فرکانس به شین
بینهایت ارزیابی کرد .منحنی انحراف فرکانسی که به شین بینهایت

اعمالشدهاستدرشکل)5(نشاندادهشدهاست.فرکانسنامیسیستم
نهایتدرلحظهی t = 5 Sec در اثر وقوع


فرکانسشینبی
 60 Hzاست.
ً
میرسد .در حین تغییرات
اغتشاش افت کرده و تقریبا به  59.3 Hz
ً
فرکانس شبکه ولتاژ تقریبا ثابت باقی میماند .مدل  DFIGو
کنندههای آن که در بخشهای قبل شرح داده شدهاند در نرمافزار
کنترل 

پیادهسازی شدهاند .پارامترهای  DFIGو

PSCAD/EMTDC
مشخصات شین بینهایت و ترانسفورماتور در جدولهای پیوست آمده
است.

()25
جهت دستیابی به زاویهی ولتاژ شبکه از  8 PLLاستفاده شده است.
 -2-2-3طراحی حلقهیکنترلبیرونی
میتوانبهصورترابطهی
معادله تعادلتواندرخازنلینک DCرا 

()66و)62(بدستآورد .]6[

شکل  :4سیستم مورد مطالعه

()27

59.8

در این روابط ،توان مبدل سمت رتور ،توان تزریقی به شبکه توسط
 ،GSCتوان راکتیو تزریق شده از طریق مبدل سمت شبکه ،ولتاژ
خازن لینک  DCو ولتاژ مرجع لینک  DCاست.
'V dg

PI

+

*
idg

_

i dg

PI

+

59.6

59.4

*Vdc

_

30

Vdc

25

15
20
)Time (Sec

10

5

0

59.2

شکل :5منحنی انحراف فرکانس اعمال شده به شین بی نهایت

(الف)

)Internal Model Control (IMC
Phase Lock Loop

)Frequency (Hz

()26

60

قبل از وقوع انحراف فرکانس ،توربین بادی در نقطهی کار مشخصی با
و توان اکتیو خروجی
سرعتباد
7
8
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کار میکند .جریان تحریک ماشین جهت تأمین عملکرد ماشین در
).
ضریب توان واحد تنظیم شده است (

حلقه بستهی جریان کاهش مییابد ،تأثیر تغییرات فرکانس بر گشتاور
میشود.
الکترومغناطیسی کاهش مییابدوپاسخاینرسیکمیمشاهده  
در واقع با کنترل سریع گشتاور الکترومغناطیسی DFIG ،همانند

میلیثانیه

ثابت زمانی کنترلر جریان دارای مقادیری در حد چند
است .اما در این مقاله جهت ارزیابی پاسخ اینرسی  ،DFIGثابت زمانی
𝜏 و
𝜏،
کنترلر جریان به طور دلخواه در سه مقدار 
𝜏 انتخاب شده است .همانطور که در شکل ( )6مشاهده
میگردد با انتخاب ثابت زمانی بزرگ برای کنترلرجریان ،زمانی که فرکانس

شبکه کاهش مییابد ،گشتاور الکترومغناطیسی با آزاد شدن انرژی ذخیره
مییابد .با فرض این که گشتاور
شده در میدان مغناطیسی ماشین افزایش 
ً
مکانیکی در لحظات اولیه تقریبا ثابت باقی بماند ،با افزایش گشتاور
الکترومغناطیسی و در اثر عدم تعادل بین این دو گشتاور ،رتور شروع به
حرکت کندشونده میکند و در نتیجه سرعت رتور کاهش مییابد (شکل
( .))7روش  MPPTاستفاده شده در این مقاله از سیگنال سرعت رتور
استفاده میکند .با کاهش سرعت رتور ،مرجع گشتاور الکترومغناطیسی
کاهش مییابد.

ژنراتورهایی که با مبدل کامل به شبکه متصلاند ،عمل میکند.
1.905

1.9
1.902
7

 = 2s
 = 4s

30

 = 0.2s
 = 2s
 = 4s
30

-0.962

10
20
)Time (Sec

-0.963

همانطور که در شکل ( )9مشاهده میگردد عالوه بر توان استاتور

توان تولیدی رتور نیز افزایش مییابد .قبل از انحراف فرکانس شبکه توان
ً
تولیدی رتور در هر سه حالت تقریبا  4 KWبوده و پس از وقوع اغتشاش
تا مقدار  25 KWنیز افزایش مییابد .منحنی تغییرات توان رتور در هر سه
حالت بر هم منطبقاند .اما تغییرات توان استاتور متفاوت است .در
لحظات اولیه با افزایش توان استاتور میتوان توان کل تزریقی به شبکه را
افزایش داد (شکل (.))11

شکل  :6تغییرات گشتاور الکترومغناطیسی
1.0078
1.0077

1.0075
1.0074

 = 0.2s
 = 2s
 = 4s

30
1.0073

25
10
20
)Time (Sec

0

1.0072

20
15

شکل :7تغییرات سرعت رتور

10

 = 0.2s
 = 2s
 = 4s

با انتخاب مقادیر بزرگ برای ثابت زمانی کنترلر جریان حساسیت
گشتاور الکترومغناطیسی به تغییرات فرکانس شبکه افزایش یافته و

30

همانطور که در شکل ( )8مالحظه میگردد توان تزریقی از استاتور به

5

10

20
)Time (Sec

شبکه به طور لحظهای افزایش مییابد .هنگامی که ثابت زمانی کنترلر

شکل  :9توان تولیدی رتور
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0

0

)Rotor Power (KW

30

)Speed (p.u.

1.0076

5

و وابسته است .با تغییر هر کدام
گشتاور الکترومغناطیسی به
از این متغیرها ،گشتاورالکترومغناطیسیتغییرخواهدکرد .شارپیوندی
محور dبه ولتاژ شبکه وابسته است .با تغییر فرکانس ولتاژ شبکه ،گشتاور
الکترومغناطیسی نیز از این تغییرات تأثیر میپذیرد .در واقع با افزایش
کنندهی جریان ،گشتاور الکترومغناطیسی از تغییرات
ثابت زمانی کنترل 
فرکانسولتاژشبکهودرنتیجه تأثیر بیشتری میپذیرد .

-0.9625
0

25

15
20
)Time (Sec

10

0

1.88

شکل  :8توان تولیدی استاتور

)Torque (p.u.

-0.961

1.885

 = 0.2s

-0.96

-0.9615

5

1.89

-0.9595

-0.9605

6

1.895

)Stator Power (MW

1.904
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1.912

X/R
Total Power (MW)

130 MVA
2.5 MVA
0.69 KV : 15 KV
Winding Type

 = 0.2s
 = 2s
 = 4s

1.911

Grounded Y-Y
5%

1.91
1.909
1.908
1.907
1.906
1.905

PSCAD/EMTDC افزارمدل شبیهسازی انجام شده در نرم

0

10
20
Time (Sec)

30

 توان تولیدی کل:11 شکل
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چکیده -در هاشیىهای شارهحوری يسبت طول به قطز هاشیى
بشرگ هیباشد ،لذا کوچکتزیى ايحزاف در هحور دوراو روتور سبب
بزوس عدم تقارو (ياهنهحوری) قابل هالحظه در فاصله هوایی شده
و تاثیز بسشایی روی توسیع چگالی شار دارد که هًجز به تولید
يیزوهای ياهتعادل هغًاطیسی هیگزدد .در ایى هقاله تاثیز خطای
ياهنهحوری پویا بز ولتاژ القایی ،يیزوی هحوری بیى روتور و
استاتور و يیش گشتاور یک هوتور شارهحوری آهًزبای دائن بزرسی
هیگزدد.بدیى هًظور عملکزد هوتور تحت شزایط خطای ياهن-
هحوری به وسیله يزم افشار اﺟشاء هحدود هاکسول بزرسی گزدیده و
يتایج شبیهساسی سه بعدی هوتور تحلیل شده است.

اعتاتىس اص جمله چگالی ؽاس فاصله هىایی ،يیشوهای هحىسی بیى سوتىس و
اعتاتىس ،گؾتاوس ديذايهای و ولتاژ بیباسی بشسعی ؽذه اعت .ایى هطالؼه
يؾاو هیدهذ که ایى خطا تاثیش بغضایی بش هیضاو چگالی ؽاس فاصله هىایی
داسد و هیضاو بیؾیًه چگالی ؽاس فاصله هىایی با افضایؼ ضشیب ياهن-
هحىسی ،افضایؼ هییابذ .بهمیى تشتیب ػذم تماسو فاصله هىایی باػث
ایجاد يیشوهای هغًاطیغی ياهتماسو بیى سوتىس و اعتاتىس هیگشدد که خىد
عبب تىلیذ گؾتاوسی ثابت و ياهطلىب حىل يمطه هشکضی سوتىس هیؽىد.
گؾتاوس هزکىس به هشوس صهاو به بلبشیًگها آعیب واسد کشده و اص ػمش آيها
هیکاهذ .بش خالف کمیتهای فىق ،خطای ياهنهحىسی ایغتا تاثیش لابل
هالحظهای بش سوی گؾتاوس ديذايهای و ولتاژ المایی فاص يذاسد.

محوری ،نیروی محوری

دس ایى هماله تاثیش خطای ياهنهحىسی پىیا بش ولتاژ المایی ،يیشوی
هحىسی بیى سوتىس و اعتاتىس و يیض گؾتاوس بشسعی هیگشدد .بشای ایى
هًظىس فشض هيکًین که دس ؽشایط ياهنهحىسي هجمىع فاصله هىایي
کمیًه و بیؾیًه ثابت بىده و بشابش با دو بشابش فاصله هىایي دس هىتىس عالن
باؽذ .دس يتیجه هطابك ؽکل ( )1يمطه  Oثابت خىاهذ بىد و ياهنهحىسی،
اص ايحشاف سوتىس يغبت به اعتاتىس حىل يمطه  Oبىجىد هیآیذ .ایى
ايحشاف به ايذاصه صاویه  βهیباؽذ.

کلمات کلیدی– موتور شارمحوری آهنربای دائم ،ناهم-
 -1همذهه

اخیشا هاؽیىهای ؽاسهحىسی با تىجه به ویژگیهایی چىو گؾتاوس باال
دس عشػت کن ،چگالی تىاو و سايذهاو هطلىب و ؽکل فیضیکی هًاعب
يغبت به هاؽیىهای ؽاس ؽؼاػی دس کاسبشدهای هختلفی هثل هاؽیىهای
عشػت باال ،عیغتن تبذیل ايشژی بادی و کاسبشدهای کؾؾی هىسد اعتفاده
لشاس گشفتهايذ ] .[1-6دس ایى هاؽیىها ؽاس فاصله هىایی دس جهت هحىس
هاؽیى و هىاصی با آو هیباؽذ.
اص آيجا که دس هاؽیىهای ؽاسهحىسی يغبت طىل به لطش هاؽیى بضسگ
هیباؽذ ،کىچکتشیى ايحشاف دس هحىس دوساو سوتىس عبب بشوص ػذم تماسو
(ياهنهحىسی) لابل هالحظه دس فاصله هىایی ؽذه و تاثیش بغضایی سوی
تىصیغ چگالی ؽاس داسد که هًجش به تىلیذ يیشوهای ياهتؼادل هغًاطیغی
هیگشدد ] .[7اص ایًشو بشسعی خطای ياهنهحىسی دس ایى هاؽیىها اص
اهمیت ویژهای بشخىسداس اعت .با ایى وجىد بش خالف هاؽیىهای ؽاس
ؽؼاػی ،ایى خطا دسهاؽیىهای ؽاسهحىسی چًذاو هىسد بشسعی لشاس
يگشفته اعت .دس ] [8ايىاع خطاهای ياهنهحىسی ؽاهل ياهنهحىسی
ایغتا ،پىیا و هشکب تؼشیف ؽذه و تاثیش ياهنهحىسی ایغتا بش سوی
هؾخصههای هختلف یک هىتىس ؽاسهحىسی آهًشبای دائن تکستىس-تک-
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يؾاو هیدهذ .عاختاس هزکىس دس ؽشایط عالن تىعط يشمافضاس Maxwell

هذلعاصی گشدیذه و عپظ به هًظىس تؼییى صحت هذل يتایج حاصل اص
ؽبیهعاصی با هشجغ [ ]8همایغه ؽذه اعت.عپظ با ایجاد ياهن هحىسی و
دوساو ستىس دس یک دوس کاهل حىل هحىس تماسو اعتاتىس ياهن هحىسی پىیا
هذل عاصی هیگشدد.الصم به رکش اعت دس صىست دوساو حىل هحىس تماسو
ستىس ياهن هحىسی ایغتا هذل عاصی هی گشدد].[8
-1-2
شکل  :1شمای دوبعدی اس ياهنهحوری پویا [( ]8الف) هوتور سالن (ب)

ؽکل ( )3ولتاژ المایی دس پیچکهای  1و  7سا بش حغب هىلؼیت
سوتىس دس یک دوساو کاهل و به اصاء ضشیب ياهنهحىسی  42دسصذ يؾاو
هیدهذ .همايگىيه که اص آسایؼ پیچکهای هىتىس هؾخص اعت ،ولتاژ
المایی دس پیچکهای هزکىس همفاص هیباؽذ.

هوتور با ياهنهحوری

با فشض اعتحکام کافی بشاي ؽفت سوتىس ،صاویه  βثابت هیهايذ و
سوتىس بـا همـیى ايحـشاف ثابـت ،حىل هحىس دوساو خىد هیچشخذ .دس
يتیجه هکاو فاصله هىایی کمیًه و بیؾیًه ثابت يبىده و با دوساو ستىس جابجا
خىاهذ ؽذ .دس ایى حالت هشکض تماسو اعتاتىس و هشکض چشخؼ سوتىس
یکغاو اعت اها هشکض تماسو سوتىس جابجـا هیؽىد .بذیى تشتیب ضشیب
ياهنهحىسی بش حغب صاویه ايحشاف ،به صىست صیش تؼشیف هیگشدد:
()1

100%

r
go

تاثیر ناهممحوری پویا بر ولتاژ القایی

DEF 

که  g0طىل فاصله هىایي هىتىس عالن و  rطىل فاصله هىایی هتغیش دس
فاصله هىایی هیًیمن یا هاکضیمن اعت
()2
()3

) r  R mid sin(
) Rmid sin( 
100%
go

DEF 

که دس آو  Rmidفاصله هشکض سوتىس اص هشکض آهًشباهای دائن سوتىس  ،صاویه
ايحشاف ستىس دس هىتىس عالن هیباؽذ .

شکل  :2يمایی اس هوتور و پیچکهای آو

هالحظه هیؽىد که دس اثش خطای ياهنهحىسی ،داهًـه ولتـاژ المـایی دس
ایى پیچکها به هىلؼیت سوتىس بغتگی داؽته و به ػلت تغییش سلىکتايظ
هغیش ؽاس هغًاطیغی دس اثش چشخؼ سوتىس ،ؽـاس ػبـىسي اصپیچکها
تغییـش هـیکًـذ که هًجش به تغییش داهًه ولتاژ المایی دس آوها خىاهذ ؽذ.
همچًیى ؽکل ( )4تغییشات ولتاژ المایی یک فاص هتؾکل اص پیچکهای ،1
 7 ،4و  12سا بش حغب هىلؼیت سوتىس دس یک دوساو کاهل به اصاء صاویه
ايحشاف  2.1و  2.3دسجه که هؼادل با ضشیب ياهنهحىسی  13دسصذ و 42
دسصذ هی باؽذ يؾاو هیدهذ .الصم به رکش اعت کـه ولتاژ پیچکهای
هزکىس با هن هنفاصيذ ولی به ػلت اختالف صاویه هکايیکی ،داهًه ولتاژ

 -2ؽبیهعاصی اجضاء هحذود
هىتىسی که دس ایى هماله هىسد بشسعی لشاس گشفته یک هىتىس
ؽاسهحىسی  28 ،1285rpm ،322 Hz ،212 V ،2/2 Kwلطب هی-
باؽذ که اص هشجغ [ ]8ايتخاب ؽذه اعت .هاده هغًاطیظ دائن هىسد
اعتفاده دس سوتىس يیض  NdFeBبا چگالی ؽاس پغمايذ بشابش با
هیباؽذ .همچًیى عینبًذی اعتاتىس اص يىع گام کغشی
اعت که دس  24ؽیاس تىصیغ ؽذهايذ .بش ایى اعاط هش فاص اعتاتىس ؽاهل
چهاس پیچک هیباؽذ .ؽکل ( )2يمایی اص اعتاتىس و پیچکهای آو سا
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المایی دس آيها هتفاوت اعت به گىيهای که کاهؼ دس یکی با همذاس افضایؼ
دس دیگشی بشابش اعت و دس يتیجه ولتاژ المایی کل که هجمىع ایى
ولتاژهاعت ثابت هیهايذ.
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طىس یکًىاختی دس عش تا عش فاصله هىایی و بیى سوتىس و اعتاتىس پخؼ
ؽذه اعت .اها دس حالتی که ياهنهحىسی به وجىد هیآیذ ،به دلیل ػذم
تماسو دس فاصله هىایی ،چگالی ؽاس يیض ياهتماسو ؽذه و يیشوهای هحىسی
يیض تماسو خىد سا اص دعت هیدهًذ و به صىست غیش یکًىاخت دس فاصله
هىایی پخؼ هیؽىيذ بگىيهای که دس فىاصل هىایی کمتش هیضاو يیشو
افضایؼ هییابذ (ؽکل -5ب) .البته همذاس هتىعط ایى يیشو با افضایؼ
ضشیب ياهنهحىسی افضایؼ چًذايی يذاؽته و تمشیبا ثابت هیهايذ .ؽکل
( )6تغییشات يیشوی هحىسی بیى سوتىس و اعتاتىس سا دس یک دوس کاهل اص
گشدػ سوتىس و به اصاء ضشایب ياهنهحىسی  35دسصذ و  45دسصذ يؾاو
هیدهذ.
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دس هىتىسهای ؽاسهحىسي با عاختاس یکطشفه ،يیشوي جاربه هحـىسي
بیى اعتاتىس و سوتىس بغیاس صیاد اعت .بذلیل وجىد فاصله هىایی هتماسو دس
یـک هىتـىس عـالن ،ایـى يیشو يیض حالت هتماسو داؽته و بلبشیًگها بایذ
یک يیشوي هتماسو و دس ساعتاي هحىس  Zسا تحملکًًذ (ؽکل -5الف) .دس
هىتىس عالن ،هیضاو هتىعط ایـى يیـشو حـذودا  2322 Nهـیباؽذ که به
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شکل  :6تغییزات يیزوي هحوری بیى روتور و استاتور

هالحظه هیؽىد که با افضایؼ همذاس ياهنهحىسی همذاس هتىعط ایى
يیشو تمشیبا ثابت هیهايذ.
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باػث تىلیذ گؾـتاوسي يـاهطلىب حىل يمطه هشکضي سوتىس هیؽىيذ که
.به هشوس صهاو به بلبشیًگها آعـیب واسد کشده و اص ػمشآيها هیکاهذ

يیشوهاي هغًاطیغی ياهتماسو بیى سوتىس و اعتاتىس باػث تىلیذ
 ایى گؾتاوس دس.گؾـتاوسي يـاهطلىب حىل يمطه هشکضي سوتىس هیؽىيذ
 دس ياهن.) بشاي صاویههای دوساو هختلف سعن ؽذه اعت7( ؽکل
هحىسی پىیا چىو هکاو ايحشاف ثابت يیغت گؾتاوس ياهطلىب هتًاوبی
 دسجه با هن اختالف فاص92  تىلیذ هی ؽىد کهY  وX حىل هحىسهای
 دس جهت گـشدػ سوتـىس يیغت و به همیى، جهت ایى گؾتاوس.داسيذ
 گؾتاوس هزکىس ياهطلىب هیباؽذ و به هشوس صهاو به بلبشیًگها،ػلت
 الصم به یادآوسي اعت که گؾتاوس.آعـیب واسد کشده و اص ػمشآيها هیکاهذ
هزکىس با تىجه بـه فاصـله تکیـه گـاه بلبشیًگهاي سوتىس به يیشو تبذیل
هیؽىد و دس حمیمـت ایـى يیشوهـاي ياهتمـاسو هغتًذ که به بلبشیًگها
.واسد هیؽىيذ
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 يتیجهگیشی-3
 داهًـه ولتـاژ المـایی دس پیچکهای،دس اثش خطای ياهنهحىسی پىیا
اعتاتىس به ػلت تغییش سلىکتايظ هغیش ؽاس هغًاطیغی دس اثش چشخؼ
. اها دس يهایت ولتاژ المایی دس یک فاص ثابت هیهايذ. تغییش هیکًذ،سوتىس
 يیشوهای،همچًیى به دلیل ػذم تماسو دس چگالی ؽاس فاصله هىایی
هحىسی يیض تماسو خىد سا اص دعت هیدهًذ و به صىست غیش یکًىاخت دس
فاصله هىایی پخؼ هیؽىيذ بگىيهای که دس فىاصل هىایی کمتش هیضاو
 يیشوهاي هغًاطیغی ياهتماسو بیى سوتىس و اعتاتىس.يیشو افضایؼ هییابذ
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   ون ه زﯾ ا

ده از روش

ه زﯾ دار" و !م اار Maxwell


در ،دق   و  ارد

دا&ه  "#$ا! ا

ﯾ ﺳ mm.derakhshani@ee.kntu.ac.ir ،

دا&ه  "#$ا! ا

ﯾ ﺳ Shamlou@eetd.kntu.ac.ir ،

دا&ه  "#$ا! ا

ﯾ ﺳ ardebili@eetd.kntu.ac.ir ،

در 
ﯾ
ه -اد   
 #رده "  ! ون هز ﯾ) ،ر (ﻄ&  ! %و
)ر ﺣ  "/دار در ه  -.ر ر   * + ,رد -ه
دار( 2ار ) .34ﺤ39 56د -!  . 2ﯾ 3ون
 ;3ز * + 2ﺣ :6هز ﯾ در ه  -.ر  ﺣ  
ا ن >=ﯾ  3 .ﯾ "ر ) #ن رو! 2 -ز ﯾ د 2ا3 2ل -
ز * + 2هز ﯾ ﯾ@ه در رو!39 2 -د 3  2روش
ا; ن ﺤ3ود > -+د و  ر 3! /4ه ا  .ﯾ از رو!2 -
 Bو د( Aا ;3 2ز 5 # 2ﺣ :6هز ﯾ در اد
 #در اﯾ C ; :
  ،روش هز ﯾ دار 2ا
ﻌ /اﯾ روش ،ﯾ !  Eون   /ز هزﯾ  روش
/ق و  ا  Hده از م اF/ار ) Ansys/Maxwellﺤ 56و ر  و
ارز ﯾ  !3ه ا .
 ت  –   ون هز ﯾ ،ﺣ
هز ﯾ ،هز ﯾ #دار
3: -١
ﺴز  -. /و هﺴ"زﯾ* در اد )$ﺴ م و
ﺳ 3/رد اﺳ"0ده در   $ا"2و )$ﺴ ااع  0"/دار
  5ه ف ،ع و د 36ﺴز  ،ه ﻋ 2د و ع  واﺴ"
اﺳ.3
در ﺴز اد )$ﺴ م ،در    9ﺳده از ا:
ا=ع و هﺴ"زﯾ* < ;$د ﯾ @اﯾ? و روا> ﺳدها ا در
;  "<Bا=ع و 09ت هﺴ"زﯾ* اﺳ"0ده  د .در  9
د $ ،"C6رو  ﻋ د ا ن  ود ﯾ ار #دل )$ﺴ،
 -. /هﺴ" و ا=ع  9ا  ر  F 5در ;  "<Bد
ا  ﻋ   ز   F9و ﺴز ﺣ Cهﺴ"زﯾ* در  Hر رG
$) /ﺴ ا اد )$ﺴ م اﺣﺴس   د.
در ﺴز اد )$ﺴ ﺳ 3/و  ﺳ 3/در ا، $ ?.
اﯾ اد )$ﺴ در ر Gدوم $) /ﺴ رد  هدار 6ار
 K Bا ا  M   N5اﯾ اﺳس Lﯾ KBار  ه ا  .ا  در

© ،۱۳۹۴اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

 5رده ;  ﺳ2$ون هﺴ"زﯾ*9 ،ر  "& ?-6و
9ر ﺣ<; دار اد )$ﺴ ﺳ 3/ﯾ  ﺳ 3/در ه  Hر رG
$) /ﺴ رد  ه دار 6ار  . Bدر  $Hارد 5
ز اﺳ 3اد در ه  Hر ﺣ )$ﺴ 5ر   $$5ﯾﺴ 3ر<"ر
ﺣ Cهﺴ"زﯾ* اد )$ﺴ  رت  F 5ل د.
لﺳز  /ﺣ Cهﺴ"زﯾ*
$5 9ن رو  زﯾد ا
ﯾOه در رو  ﻋ د  $روش ا ن  ود  $Lد و 2ر "<B
ﺴز  F 5ﺣC
 ه اﺳ .3ﯾ 2از رو   :و د Q6ا
هﺴ"زﯾ* در اد )$ﺴ ،روش هﺴ"زﯾ* دار اﺳ.3
در ادا رو   Rﺴز ﺣ Cهﺴ"زﯾ* و روش هﺴ"زﯾ*
دار  $Lد   <#د و ا ارزﯾ روش <ق ،ﯾ S
ﺳ2$ون ﺳ <ز هﺴ"زﯾ*  اﯾ روش  F9و رﺳ  ه اﺳ.3
 -٢رو! ;3 2 -ز 2ﺣ 2 :6هزﯾ
ﯾ Sل هﺴ"زﯾ* دار ﯾ  Hر وﯾ BOدا"   .وﯾBO
اول ا=ع اﺳ .3ده )$ﺴ ﯾ 9اﯾ  ا=ع ر<" را ا ه
 ان Mرگ  ود در ه ! " دا"   .در  ١ F2ﺣ 3ا=ع
)$ﺴ  9ﯾ  5ه  ه اﺳ .3وﯾ BOدوم 5 3هV
اﺳ .3ﯾ $#و "6ل )$ﺴ  :9 39ﯾ  Sان "$وب در ﯾS
! 6 X/ 3ار &د ،ل )$ﺴ  ﯾ Sل ﻋ د M$9ل  Lا
 . $5وﯾ BOﺳم C9 3رن  Hاﺳ .3در اﯾ ﺣ 3ا ه
 ان 2 ،Hن دار )$ﺴ رو ﯾ Sداﯾه 6ار  Bد.
  ٢ F2ان  Hو 2ن دار )$ﺴ را ن  ده  .وﯾBO
 Hرم 09 3ت  Hاﺳ .3در اﯾ ﺣ 3ا ﯾ  Sان
  Hا<Mاﯾ  Vت  ان )$ﺴ09 ،ت اژ  Mا<Mاﯾ L Vا
  . $5ﺳ[*   ا=ع ر<"  ت  ان )$ﺴ C ،ار 09ت
اژ  .   6 3:در ﺣ   3CCا=ع ر<"  ت  ان
)$ﺴ ،ﺴﺣ 3ﺣ Cهﺴ"زﯾ*    6 3:و  ه 
اﺳس 09ت اژ ط  ﺣ Cهﺴ"زﯾ* ا<Mاﯾ L Vا   . $5
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^ iF2ﺳ"

ا<Mاﯾ  Lرا "  uو ^ﺳ"

داده  ه اﺳ .3را-
 vرا ن  ده [2].

) (٢ار=9ط  Lرا "  γ uv hو Lرا " ه  uو

h<v
)(٢

5ه  Lرا "  vن

−1

γ uv h = {no − change v ≤ h ≤ u
h>u

1

= Qرا (١) -ا ازه   &Hان )$ﺴ ل هﺴ"زﯾ*
 و@ S9 S9 3#هﺴ"ون ه ﺴ"& دارد- .ر  5اL Bرا "

!:١ 5ﺤ ا! Nع  ده  2هز ﯾ

   9 γ uv hهﺴ"ون ه ا  Cار &^  +١ه و@ 3#ل ﺣC
ا=ع 6 3=Nار  Bد و اL Bرا "
هﺴ"زﯾ* در -C

!:٢ 5ﺤ 3ان  +.و  ن دار  

   !9در ;  "<Bاﯾ  Hر وﯾ9  BOا Rل ه دار
را ا  F9ﯾ Sل هﺴ"زﯾ* 2ر =ﯾ .Rل دار LوﯾMا]
ﯾ 2از ل هﯾ اﺳ 5 3ا  F9ل هﺴ"زﯾ* اﺳ"0ده  د.
 F=6از رﺳ ﺣ 3دار ل LوﯾMا] ،ل ﻋ د ^ن را رﺳ 
 ،R$5ﺳ[*  ل دار  Lدازﯾ.R

   9 γ uv hهﺴ"ون ه در و@6 -١ 3#ار دا"  ^&ه 3#6
ل ﺣ Cهﺴ"زﯾ* در  -Cا=ع 6 0$ار  Bد .ه $d
ا /  $9 Bاز هﺴ"ون ه در و@ +١ 3#و  Cدر و@-١ 3#
ل هﺴ"زﯾ* رو ﯾ 2از  ه
&^ $ه  ; 3#6ا
هﺴ"زﯾ* 6ار  Bد F2 .ه  jو ?9" k
ا ﺣC
 3#6ه ا=ع  3=Nو  0$را  رو ﺣ Cهﺴ"زﯾ* و ل
LوﯾMا] ن  ده . $ه  F2 $dه  ٧و  ?9" M ٨و@3#
ل هﺴ"زﯾ* را  F=6از ا=ع  3=Nو  0$ن  ده. $
; ا
 9 5 9@9   9اﯾ ; ن  ط  ل ﻋ د LوﯾMا]
   .ا ن ل دار LوﯾMا] از ل ﯾBﯾ Mاﺳ"0ده 
.R$5

ل ﻋ د LوﯾMا]   Fدو  0ا    5رت
5وﺳ [2ل هﺴ"زﯾ* را  . $5  F9در ل ﻋ د LوﯾMا]،
L 0وﯾMا]   #9اد زﯾد هﺴ"ون C9ﺴ  Rد .وﯾ BOه
 -Cاز L 0وﯾMا] 9ﺳ> هﺴ"ون ^ن  -Cن  دF2 .
 ٣ل LوﯾMا] را ن  ده  .در اﯾ ل ه  5ام از 6ﺴ  3ه
ل LوﯾMا]
 F2 Gﯾ Sهﺴ"ون را ن  ده # .د
رت را> )#9 (١ﯾ  bد[1].

= P (u, v)γ uv hdudv
)(١

∫∫ = B

u ≥v

P (u, v)hdudv − ∫∫ P(u, v)hdudv
s−

Lرا " )0 P(u,v

!HQ:٣ 5ﺤ 3 2ل >وﯾFاP

∫∫

s+

اول ل LوﯾMا]   # 5ف G9

وزن ﯾ  &Hه هﺴ"ون   L .را " 0 γ uv h

دوم ل

LوﯾMا]   L .را "  γ uv hﻋ & ﺳL c$deوﯾMا] ا ه
هﺴ"ون   $" 5ﺳ?  و@ 3#هﺴ"ون9  ،ا Cدﯾ +١
ﯾ  -١را  د ا"ص ده L i F2 .را "  γ uv hرا  ه اه ^ﺳ"
ه ورود ا<Mاﯾ و 5ه ا ه هﺴ"ون ن  ده  .در

!3 :R 5ل  STUﯾ Eهون
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) (٣و ا ﺣ3

از را-

در ل ﯾBﯾ Mا ﺣ 3دو #
ﺳ  #از را (i) -اﺳ"0ده  [3].R$5

π
2

)(٣

( P (u , v)γ uv hϕ dudv)]d ϕ

∫∫[ ∫π eϕ

=B

u ≥v

2

−

π π
2 2

)(P(u, v)γuvhϕdudv)]sinθ dθ dϕ (i

∫∫[∫ eθ ϕ

u≥v

,

∫ =B

π π

− −
2 2

! :V 5وCﻌ ا! Nع  NWدر HQﺤ > 2وﯾFا Pو ﺤ هزﯾ

! :X 5وCﻌ ا! Nع  Hدر HQﺤ > 2وﯾFا Pو ﺤ هز ﯾ

! :٧ 5وCﻌ ;ﺤ" ا3 2ل هزﯾ ( 5Nاز ا! Nع NW

! :٨ 5وCﻌ ;ﺤ" ا3 2ل هزﯾ ( 5Nاز ا! Nع H

در ﺣ 3دو $ #ﺳﯾ Lرا " )  P(u,vزاوﯾ  φواﺴ"
اﺳ .3ا  ﺳ^ 3وردن Lرا "ه ) P(u,vهﺴ"ون ه رو 0
ل LوﯾMا] ،از = ل ه ﺴ" Cاﺳ"0ده   .R$5ا 5هV
 -ا ازه  Bﯾ  #9اد = ل ه را زﯾد در ; &ﯾ .Rه = ل
ا ﯾ Sهﺴ"ون در ;   "<Bد و = ل ه ه :9 B n
ﯾ 2ﯾ&   KBار  .در ﺣ 3ﺳ $ #ﺳﯾ Lرا " ) P(u,vﺴر
دار اﺳ .3ل دﯾ& از روش دار LوﯾMا]  م  S-Wو!د
دارد L 0 5وﯾMا] را   Hر C9 V/ﺴ . $5  Rرا(j) -
ل دار  S-Wرا ن  ده [4] .
)(5

P (u , v)S(u, v, h)dudv

∫∫ = )B (h

u ≥v

اﯾ را -واﺴ"  2ن Lرا "  hاﺳL ٩ F2 .3را "  hرا در
L 0وﯾMا] ن  ده  .ه  H٩ F2 $dر b"/ V/
L 0وﯾMا] را رت Mpا ن  ده  B 3 ! .هﺴ"ون
ه در  V/اول ه   3 ! Rان اﻋ  اﺳ B 3 ! .3هﺴ"ون
ه در  V/دوم  !   3ان اﻋ  B 3 ! . $$5  30/
هﺴ"ون ه  V/ﺳم  ه ن ﺣ 3ه . $  6 =6
!  B 3هﺴ"ون ه در  H V/رم  دوﺣC9 3ﺴ  Rد .اB
زاوﯾ  دار  ان و دار هﺴ"ون از 3 !  "2H5 δ
هﺴ"ون در ه ن ﺣ =6 3د    6و ا Bزاوﯾ 
دار  ان و دار هﺴ"ون از M δر  "Bدر اﯾ رت ! 3
هﺴ"ون  L )9ا    9 $5زاوﯾ    δان ﺳ  .ا $ﺳﯾ
Lرا " ) P(u,vدر ﺣ 3دار  ، S-Wاز "ﯾ qا ازه   Bه اﺳ"0ده
 د .در اﯾ روش ﯾ Sر از ﯾ  Qان "$وب ﺣ B-H Cرا
 ﺳ^ 3ورده ﺳ[*  Lرا " ه ا ازه   Bه Cﯾﺴ  د .
Cﯾﺴ اrﻋت  ﺳ ^ 3ه  9ان  Cار Lرا " ) P(u,vرا ا
ه هﺴ"ون  ﺳ^ 3ورد .ه  $dا $ﺳﯾ Lرا " M5 ،δﯾ R
 ان Bد را  "ﯾ  qﺳ3
09ت  Hاﯾpد  ه  وﺳ
ل Cﯾﺴ   . $$5در اﯾ ﺣ M 3ا ه
^ ه از ا ازه B
هﺴ"ون از = ل ه دار اﺳ"0ده   9 $$5زاوﯾ دار ه
هﺴ"ون در L 0وﯾMا] را  . $5 3=:در اﯾ ل   $9ﺣ<;
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 اﺳ"0ده از ل 9  Play and Stopان  ه ا< Cدر
 $$هﺴ"زﯾ* را  ﯾC9 ": ? Sﯾ? زد  .اﯾ > ه ا<C
 "Bدر  $$هﺴ"زﯾ*   "0B recoil linesد١٣ F2 .
-ط ا< recoil lines Cرا ن  ده   .ﯾ   ?99اﺳ"0ده از اﯾ
-ط  9ان #د ) (٧را رت #د ).3 (٨
)(8

! \  :٩ 5ه HQ ]6  2ﺤ > 2وﯾFا Pدر 3ل S-W

ا)ل  ه  ﯾ Sﺣ B   F=6دد ،ﯾ <5 $#اﺳ = 9 3ل
ه زاوﯾ ا  ،زاوﯾ ه  5ام از هﺴ"ون ه را 5 3=:ده  9 $از ^ن ه
در ﺣ  = #ﺳز اﺳ"0ده  . $$5در ل دار  S-Wﺣ<;
رد ز ا ه دو ﺣ 3دو  #و ﺳ C9 #ﯾ= ﯾ2ﺴن اﺳ[5].3
ﺣل  رﺳ روش هﺴ"زﯾ* دار  $Lد  Lدازﯾ5 R
ه  Rﺣ<;  " 5اﺣ"ج دارد و ه Rﺳﻋ 3ﺳ=ت  9sدارد.
ه  $dدر ل  $Lد از ﯾ Sﺳ ^ز ﯾت ﺳده و  ون هn
<ض او  اﺳ"0ده  د.
3 -٣ل هزﯾ دار -+> 2د2
ل دار  $Lد ﯾ Sع ل ! ﯾ    5از ﯾ Sﺳ
)9ات در  دﯾ&  و!د ^ ه اﺳ .3در ﺣ 3CCاﯾ ل از ﯾS
ع r5س  از هﺴ"ون ه  م  Play and Stopاﺳ"0ده 
r5 . $5س  =59 Play and Stopاز دو ل   -ه  Playو
 [6].   Stopدر ل  $$ Playهﺴ"زﯾ* در rف ! 3
ﺳﻋ H  3و اﺳ[  3=N VHدارد .ه  $dدر ل Play
> ا< $$ Cهﺴ"زﯾ* دو < اﺳ .3ا  در ل $$ Stop
هﺴ"زﯾ* در !  3ﺳﻋ H  3و اﺳ[  0$ VHدارد.
ه  $dدر ل  > Stopﻋ د  $$هﺴ"زﯾ* دو < اﺳ.3
 F2ه  ١٠و  $$ ?9" ١١ه هﺴ"زﯾ* ط  ل ه
 Playو  Stopرا ن  ده[7]. $

) H = µ0 ( H − H c

از اﯾ #دsت در 5ﺴل اﺳ"0ده  ه  9ر<"ر ل هﺴ"زﯾ*
= ﺳز د .اﯾ C9ﯾ?  -ﺳﻋ F9 3را ﺴر   sد و
در 5 M # $H F9ر^ اﺳ .3در 5ﺴل اﯾ اMام و!د دارد 5
ل هﺴ"زﯾ* رت ا ن  ود ﺣ Fد .ا $ﺳﯾ Lرا "
ل  $Lد  <5اﺳ 9 3ﯾ 2از  ه ا<Mاﯾ ﯾ 5ه
ه
 $$هﺴ"زﯾ* را  ﻋ$ان ورود  م ا<Mار 5ﺴل  ه$$ .R
هﺴ"زﯾ* اد )$ﺴ 9 Mﺳ> 5ر ﺳز ه در ا"ر  6ار
 Bد ١i F2 .ه وارد 5دن اrﻋت  دار $$
هﺴ"زﯾ*  م ا<Mار 5ﺴل را ن  ده  .وﯾ BOدﯾ& روش
دار  $Lد اﺳ"0ده از ﺣ<; ا ] ا  F9ل هﺴ"زﯾ*
KL 3Bﯾ  ان )$ﺴ ﯾHre $#
اﺳ .3در اﯾ ل 0  $9
رد ز اﺳ .3اﯾ ل در Cﯾﺴ     9ل ه < #ﺣ<;
 " 5را ا)ل   . $5در ادا ﯾ  Sﺳ2$ون ﺳ <ز هﺴ"زﯾ*
 روش هﺴ"زﯾ* دار  $Lد  ه در   Cاﺳ"0ده از م ا<Mار
 F9 Ansys/Maxwellو رﺳ و ارزﯾ  ه اﺳ.3

! :١٠5ﺤ هزﯾ 3ل Play

ل دار  $Lد  اﺳ"0ده از ل $$ Play and Stop
هﺴ"زﯾ* را  دو KL 3B V/ﯾ و KL 3Bﯾ C9ﺴ. $5  R
 $$هﺴ"زﯾ* را ن  ده   .اﺳ"0ده از
Mp9 ١٢ F2ﯾ
 $$ه KL 3Bﯾ و KL 3Bﯾ روا> ) (kو )  (٧ﺳ 3
^ﯾ[8]. $
)(6

H = H re + H ir

)(7

B = Bre + Bir

! :١١ 5ﺤ هزﯾ 3ل Stop
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"B $$ور _ ﺳﻋ  3را ن  ده  .ه -ر  5در F2
 ١٨ه ه  د  F=6 9از رﺳ ن ﺳﻋ 3رو9ر  ﺳﻋ 3ﺳ2$ون،
9ر "B /ور _ ﺳﻋ" =   ا eCدارد ا   *Lاز
رﺳ ن  ﺳﻋ 3ﺳ2$ون"B / ،ور _ ﺳﻋ F2  3ﯾS
> ﻋ د از  ر "Bور  =9ﯾ  Fد .اﯾ > ﻋ د
ن  ده 9 5ر در "Bور ه  b"/دارا ﯾ Sﺳﻋ 3
 و ^ن ه Rﺳﻋ 3ﺳ2$ون  اﺳ.3
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بهرهگیری نیروگاههای بادی از قراردادهای مالی به منظور
افزایش سود و کاهش ریسک
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چکیده -اخیرا در بسیاری از بازارهای برق ،هزینههای ناشی از
عدم تعادل تولید مزارع بادی به نحوی از مالک نیروگاه در یافت
میشود .در نتیجه ،سود مالک مزرعهی بادی مورد تهدید قرار میگیرد.
در این مقاله ،فرض میشود که جهت مقابله با کاهش سود ناشی از
اعمال هز ینهی عدم تعادل ،مالک مزرعهی بادی به استفاده از
َ
قراردادهای َسلف ،اختیار خر ید و اختیار فروش روی میآورد .هدف
وی ،تعیین حجم بهینهی هر یک از این قراردادها جهت افزایش سود
انتظاری و کاهش ر یسک است .در واقع ،بیشینه کردن امید ر یاضی
سود در کنار کمینه کردن انحراف معیار آن به عنوان دو تابع هدف
موازی در نظر گرفته شده است .نتایج شبیهسازیهای انجام شده
نشان میدهد که مالک نیروگاه بادی با استفاده از قراردادهای مالی
میتواند به صورت چشمگیری در کنار افزایش سود انتظاری ،ر یسک
خود را کاهش دهد.
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 -1مقدمه
-1-1

انگیزهی مقاله

با توسعهی تکنولوژی ساخت توربینهای بادی در سالهای اخیر،
ً
هزینهی احداث مزارع بادی بزرگ مرتبا کاهش یافته و در نتیجه ،بر تعداد
سایتهایی که استحصال انرژی باد در آنها از نظر اقتصادی توجیه دارد،
افزوده شده است .با کاهش هزینهی احداث ،قانونگذاران به تدریج
حمایتهای خود را از مزارع بادی کم کرده و اجازه میدهند این نیروگاهها
به عنوان بازیگران مستقل بازارهای برق ،به رقابت پایاپای با دیگران بپردازند.
ً
تولید مزارع بادی به دلیل خطای نسبتا زیاد در پیشبینی سرعت باد،
دارای عدم قطعیت شدیدی است [ ]1که این امر مشکالتی را در بهرهبرداری
از سیستم قدرت به وجود میآورد .تا جایی که سهم تولید نیروگاههای بادی
در مقایسه با سایر منابع سیستم اندک باشد و در نتیجه ،تأثیر عدم قطعیت
تولید مزارع بادی در مقایسه با عدم قطعیت ناشی از بخشهای دیگر زیاد
نباشد؛ میتوان از هزینهی اضافی تحمیل شده به بهرهبرداری ،ناشی از عدم
قطعیت تولید بادی ،صرف نظر کرد .با باال رفتن سهم تولید نیروگاههای

𝑥𝑎𝑀𝑃
𝐺𝐸

$
)𝑀𝑊ℎ
بهای اختیار در قرارداد اختیار فروش (

𝑃𝑟𝑃.𝑂.

انحراف معیار سود مزرعهی بادی )($

کلمات کلیدی– عدم تعادل تولید ،نیروگاه بادی ،بازار لحظهای،
قرارداد اختیار ،مدیر یت ر یسک.
ظرفیت اسمی مزرعهی بادی (𝑊𝑀)

𝜌𝐶.𝑂.

𝜌𝑃.𝑂.
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بادی ،نیاز است مکانیزمهایی در بازار برق طراحی شود تا هزینههای ناشی
از عدم قطعیت تولید ،از عامل به وجود آورندهی آن اخذ شود .در برخی از
بازارها ،اضافه تولید مزارع بادی نسبت به مقدار برنامهریزی شده ،با قیمتی
کمتر از قیمت بازار لحظهای خریداری میشود و همچنین ،در صورتی که
نیروگاه نتواند به مقداری که اعالم کرده تولید داشته باشد ،موظف است
کمبود تولید را از بازار و با قیمتی باالتر از قیمت لحظهای خریداری کند.1
در نتیجهی این سازوکار ،سود مالک مزرعهی بادی تهدید میشود .در این
مقاله ،قراردادهای مالی بهعنوان راهکاری برای مقابله با کاهش سود و
افزایش ریسک مالک نیروگاه بادی در چنین محیطهایی استفاده شدهاند.
-2-1

سلف ،اختیار خرید و اختیار فروش روی میآورد .هدف ،تعیین حجم
بهینهی هر یک از قراردادها جهت افزایش سود انتظاری و کاهش ریسک
مزرعهی بادی است .در واقع ،بیشینه کردن امید ریاضی سود در کنار کمینه
کردن انحراف معیار آن را به عنوان دو تابع هدف موازی در نظر گرفتهایم و
سپس ،با تغییر پارامترهای کنترلی مسأله ،یعنی حجم هر یک از قراردادها،
جبههی پرتو2ی مربوط به این بهینهسازی را بدست آوردهایم .نکتهی جالب
این که هر نقطهی جبههی پرتو با یک مقدار مشخص از مجموع حجم دو
قرارداد اختیار خرید و اختیار فروش (یعنی 𝑂𝐸 از رابطهی ( ))1تناظر یک
به یک دارد .به عبارت دیگر ،به ازای یک 𝑂𝐸 مشخص ،تنها و تنها یک نقطه
در فضای متغیرهای کنترلی ،یعنی فضای ایجاد شده به ازای
(  )𝐸𝐹 , 𝐸𝐶.𝑂. , 𝐸𝑃.𝑂.های مختلف ،بهینهی پرتو است.

مرور ادبیات و نوآوری مقاله

همانطور که اشاره شد ،به دلیل وجود عدم قطعیت شدید در تولید
مزرعهی بادی ،سود مالک نیروگاه تهدید میشود .به منظور حل این مشکل،
در [ ،]2سه روش جهت کاهش تأثیر عدم قطعیت تولید نیروگاه بادی بر
سود پیشنهاد شده است .روش اول ،استفاده از ذخیرهکنندههای انرژی در
کنار نیروگاه بادی است .در مقاالت [ ]4[ ،]3و [ ،]5جنبههای مختلف این
روش مورد مطالعه قرار گرفته است .روش دیگر ،استفاده از روشهای
تصادفی جهت مدلسازی رفتار باد است .با استفاده از این مدلها ،عملکرد
بهینهی نیروگاه بادی در بازار فیزیکی برق مشخص میشود [ 6 ،2و .]7

()1

𝑂𝐸 = 𝐸𝐶.𝑂. + 𝐸𝑃.𝑂.

اگر 𝑂𝐸 برابر هر یک از اعداد متعلق به مجموعهی صفر تا ظرفیت تولید
مزرعهی بادی در نظر گرفته شود ،میتوان با حداکثرسازی سود انتظاری و
یا حداقلسازی انحراف معیار سود ،هنگامی که رابطهی ( )1به عنوان قید
بهینهسازی در نظر گرفته شده است ،به تمام جبههی پرتو دست یافت .با
افزایش 𝑂𝐸 ،امید ریاضی و ریسک سود افزایش مییابد .بنابراین ،با
بهرهگیری از قراردادهای اختیار ،سود انتظاری در قبال پذیرفتن سطح
باالتری از ریسک افزایش مییابد .این انگیزه جهت انعقاد قرارداد اختیار،
یعنی افزایش امید ریاضی سود در کنار پذیرش ریسک بیشتر ،درست بر
خالف انگیزههای رایج در انعقاد قرارداد اختیار است که هدف اصلی در آن
کاهش ریسک در ازای سود انتظاری کمتر است.

در روش سوم ،از قراردادهای مالی اختیار به منظور جبران عدم قطعیت
تولید نیروگاه بادی استفاده میشود .استفاده از پمپهای ذخیرهکننده و
بهرهگیری از قراردادهای مالی جهت حذف کامل عدم قطعیت تولید در []8
مقایسه شده است .این مقاله بیان میکند که با در نظر گرفتن هزینهی باالی
تجهیزات ذخیرهکننده ،استفاده از قراردادهای اختیار جهت پوشش دادن
عدم قطعیت تولید در نیروگاه بادی بهصرفهتر است .در [ ،]9سود نیروگاه
بادی با در نظر گرفتن امکان شرکت وی در بازار و انعقاد قرارداد سلف
محاسبهشده است .در این مقاله ،عدم قطعیت قیمت بازار لحظهای
بهصورت متغیری وابسته به قیمت بازار سلف و توان لحظهای خروجی
نیروگاه بادی در نظر گرفتهشده است.

در این مقاله ،بهمنظور دستیابی به عملکرد بهینهی نیروگاه ،از روش
جستجوی کامل فضا بر روی متغیرهای کنترلی استفاده میکنیم .با مشخص
بودن حجم هر یک از قراردادها و مقادیر پارامترهای تصادفی ،یعنی تولید
نیروگاه بادی و قیمت لحظهای ،سود نیروگاه مشخص خواهد شد .میتوان
با استفاده از روش مونت کارلو ،تابع چگالی احتمال سود را در هر نقطه از
فضای متغیرهای کنترلی تعیین نمود و سپس ،امید ریاضی و انحراف معیار
سود را در آن نقطه مشخص کرد .این روش ،با توجه به ابعاد مسئله ،کافی
بوده و نیاز نیست از روشهای بهینهسازی مبتنی بر سناریو بهره گرفت.

تحقیقات فراوانی در زمینهی کاهش اثر عدم قطعیت تولید نیروگاههای
بادی بر سود مالک آن انجام گرفته؛ اما در هیچ یک از آنها ،از قراردادهای
اختیار به منظور افرایش سود انتظاری در کنار پوشش ریسک در محیطهایی
که هزینهی عدم تعادل با استفاده از مکانیزم بازار از نیروگاه بادی اخذ
میشود ،استفاده نشده است.
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ساختار مقاله

در بخش دوم مقاله ،قراردادهای سلف ،اختیار خرید و اختیار فروش
بررسی میشوند .سپس در بخش سوم ،مفهوم عدم تعادل و روشهای
اختصاص هزینههای ناشی از آن به مزارع بادی شرح داده میشود .در بخش
چهارم ،مسألهی بهرهگیری نیروگاههای بادی از قراردادهای مالی به منظور

در این مقاله ،فرض میشود که مالک مزرعهی بادی جهت مقابله با
کاهش سود ناشی از اعمال هزینهی عدم تعادل ،به استفاده از قراردادهای
 1روشهای اختصاص هزینهی عدم تعادل به شکل مختصر در بخش  3معرفی

2 Pareto front

خواهد شد.
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جبران میشود .در کشورهایی که ظرفیت نصب شدهی نیروگاههای بادی در
آنها باالست ،عدم تعادل تولید همواره به عنوان یک مشکل اساسی برای
بهرهبرداران شبکه مطرح است .در چنین محیطهایی ،نیروگاههای بادی به
منظور کاهش هزینههای ناشی از عدم تعادل و کسب درآمد بیشتر ،همواره
بهدنبال دستیابی به ابزارهای کارآمدتر در پیشبینی تولید هستند[.]14-13

افزایش سود و کاهش ریسک تعریف شده و در بخش پنجم ،شبیهسازیهای
ً
مربوطه مورد بررسی قرار میگیرند .نهایتا ،در بخش ششم نتایج مقاله
جمعبندی میگردد.
 -2معرفی قراردادهای مالی
در این بخش ،سعی کردهایم به شکل شفاف ،منظور خود را از سه نوع
قرارداد سلف ،اختیار خرید و اختیار فروش بیان کنیم.

هزینهی عدم تعادل
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عدم تعادل موجب بروز ناپایداری در سیستم قدرت شده و در صورت
تداوم آن ،شرایط شبکه تا قطع بار و ورود سیستم به وضعیت اضطرار پیش
میرود .از اینرو ،بهرهبرداران ناگزیر هستند همواره مقداری رزرو
تنظیمکنندهی توان برای سیستم در نظر بگیرند .با توجه به عدم قطعیت شدید
تولید در نیروگاههای بادی ،حجم رزرو مورد نیاز در سیستمهایی که ضریب
نفوذ تولید بادی در آنها چشمگیر است ،افزایش مییابد که موجب شده
روشهای ویژهای جهت اختصاص هزینهی عدم تعادل به مزارع بادی در
بازارهای برق پیشنهاد شود.

در قراردادهای سلف ،خریدار و فروشنده متعهد میشوند مقدار
مشخصی کاال را در یک قیمت معین در تاریخ مشخصی در آینده (تاریخ
تحویل )3معامله کنند [ .]11قرارداد سلف یک قرارداد قطعی محسوب
میشود؛ یعنی تحویل کاال بدون قید و شرط است و چنانچه فروشنده نتواند
حجم توافق شده از کاال را در تاریخ تحو یل ارائه کند ،باید کمبود کاالی
خود را از طریق بازار لحظهای جبران کند .همچنین ،اگر خریدار نتواند تمام
کاالی ذکر شده در قرارداد را دریافت کند ،باید مازاد آن را در بازار لحظهای
به فروش برساند .به بیان دیگر ،بازار لحظهای عدم تعادلها را جبران میکند.
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نوع دیگری از قراردادها ،قراردادهای مشروط هستند که با افزودن اختیار
به قراردادهای سلف ایجاد میشوند .این قراردادها در دو شکل کلی اختیار
خرید و اختیار فروش تقسیمبندی میشوند [.]11

قیمتگذاری سرویس عدم تعادل

هنوز هم در بسیاری از سیستمهای قدرت رزرو جزو خدمات جانبی
به حساب میآید و هزینهی آن از مصرفکننده دریافت میشود .با افزایش
سهم تولید مزارع بادی در سیستمهای قدرت ،قیمتگذاری سرویس جبران
عدم تعادل ،به روشهای دیگری انجام میشود .به عنوان نمونه ،در جدول
 1نحوهی قیمتگذاری هزینهی ایجاد عدم تعادل در بلژیک شرح داده شده
است .در این جدول ،منظور از عدم تعادل مثبت/منفی شرایطی است که
تولید بیشتر/کمتر از مقدار برنامهریزی شده باشد.

در قراردادهای اختیار خرید ،دارندهی اختیار این امکان را دارد که میزان
مشخصی کاال را در یک قیمت معین که آن را قیمت اجرا 4مینامند ،بخرد.
به شکل مشابه ،دارندهی قرارداد اختیار فروش قادر است میزان مشخصی
کاال را با قیمت اجرا بفروشد .با توجه به قیمت بازار لحظهای ،مالک قرارداد
تصمیم میگیرد که حقوق قراردادی خود را به اجرا بگذارد یا خیر .در هر دو
نوع قرارداد اختیار ،دارندهی اختیار ،مبلغ غیرقابل برگشتی به نام بهای
اختیار 5را به فروشندهی اختیار پرداخت میکند .با این عمل ،دارندهی
اختیار ریسک خود را در مقابل خرید کاال با قیمت باالتر از بازار لحظهای
و یا فروش کاال با قیمت پایینتر به بازار لحظهای کاهش میدهد [.]11

جدول :1

قیمتگذاری عدم تعادل در بلژ یک برای مزارع بادی دور از ساحل[]15

عدم تعادل بیشتر از % 33
عدم تعادل سیستم

عدم تعادل سیستم

منفی باشد

مثبت باشد
انرژی تولید شدهی
اضافی با قیمتی

شدهی اضافی با

عدم

کمتر از 39.

 199قیمت بازار

تعادل

قیمت بازار

خریداری

مثبت

خریداری میشود.

میشود.

مسئول عدم تعادل

مسئول عدم تعادل

مسئول عدم تعادل

کمبود انرژی تولیدی

کمبود انرژی

کمبود انرژی

عدم

را با قیمتی بیشتر از

تولیدی را با 1931

تولیدی را با 191

تعادل

 1931قیمت بازار

قیمت بازار

قیمت بازار

منفی

خریداری میکند.

خریداری میکند.

خریداری میکند.

اضافی با 39.2

همانطور که گفته شد ،تولید مزارع بادی چندان قابل پیشبینی نیست.
خطای پیشبینی تولید در این نیروگاهها برای بازههای زمانی زیر  8ساعت
ً
معموال کمتر از  11درصد است [ ]12درحالیکه با افزایش زمان پیشبینی،
خطا به شدت افزایش مییابد .پیشبینی غیردقیق تولید مزارع بادی موجب
عدم تعادل بین تولید و مصرف خواهد شد که این امر هزینههای بهرهبرداری
را به دلیل نیاز به رزرو بیشتر افزایش میدهد .در بسیاری از کشورها ،این
هزینهها از طریق اعمال جریمه بر واحدهای به وجود آورندهی عدم تعادل

قیمت بازار خریداری
میشود.

3 Delivery date

از% 33
انرژی تولید

انرژی تولید شدهی

-3عدم تعادل

عدم تعادل کمتر

5 Premium

4 Exercise price
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 -4تعریف مسأله
مالک یک مزرعهی بادی با ظرفیت نامی 𝑥𝑎𝑚𝑃 ،قصد دارد برای فروش
انرژی تولیدی نیروگاه خود در یک بازهی زمانی مشخص در آینده
برنامهریزی کند .فرض کنید گزینههای زیر در دسترس است:
الف) مالک مزرعه میتواند با انعقاد یک قرارداد سلف ،مقدار 𝐹𝐸 از
انرژی تولیدی در بازهی زمانی مورد نظر را به قیمت 𝐹𝜌 پیشفروش کند .اگر
انرژی تولیدی مزرعه ( 𝐺𝐸) ،بیش از حجم قرارداد پیشفروش ( 𝐹𝐸) باشد،
مازاد انرژی تولیدی به قیمت 𝑆𝜌 ∗ )𝑎  (1 −در بازار لحظهای به فروش
میرسد و در صورتیکه 𝐺𝐸 < 𝐹𝐸 باشد ،کمبود انرژی تولیدی یعنی
𝐺𝐸  𝐸𝐹 −به قیمت 𝑆𝜌 ∗ )𝑏  (1 +از بازار لحظهای تأمین میشود.

شکل  :1سنار یوهای مختلف جهت محاسبهی سود مزرعهی بادی

 -5نتایج شبیه سازی
بر اساس مدلسازیهای انجام شده در بخش قبل ،عملکرد بهینهی یک
مزرعهی بادی فرضی با 𝑊𝑀  ،𝑃𝑚𝑎𝑥 = 100واقع در شهرستان خواف
استان خراسان رضوی ،تعیین میشود .تولید این نیروگاه یک متغیر تصادفی
است که میتوان با استفاده از روشهای پیشبینی سرعت باد ،یک تابع
چگالی احتمال به آن نسبت داد .تعیین این تابع چگالی احتمال از حوصلهی
این مقاله خارج است و ما به منظور سادگی ،فرض کردیم خواص آماری
فرآیند تصادفی مدلکنندهی سرعت باد در طول روزهای مختلف ایستان
است .با استفاده از این فرض ،یک تابع چگالی احتمال بر اساس دادههای
مربوط به سرعت باد موجود در [ ]16برای تولید مزرعهی بادی مذکور
نسبت داده شده است .جهت تبدیل سرعت باد به انرژی تولیدی نیروگاه،
فرض شده است که ارتفاع توربینهای نیروگاه  41متر بوده و منحنی توان
تولیدی توربین بر حسب سرعت باد مطابق شکل  2باشند .همچنین بازهی
برنامهریزی یک ساعت و متغیرهای 𝑎 و 𝑏 برابر با  191در نظر گرفته شدهاند.
امید ریاضی و انحراف معیار بازار لحظهای (با فرض توزیع نرمال) به ترتیب
برابر  21و  1دالر بر مگاوات ساعت در نظر گرفته شده است .با فرض بازار
بدون قابلیت داللی ،6میتوان به روابط ( )2و ( )3دست یافت.

ب) برای مالک مزرعهی بادی ،این امکان فراهم است تا با پرداخت
مبلغ  ،𝑃𝑟𝐶.𝑂.اختیار خرید مقدار دلخواهی انرژی به قیمت  𝜌𝐶.𝑂.را در
بازهی زمانی مذکور بدست آورد .وی همچنین میتواند با پرداخت ،𝑃𝑟𝑃.𝑂.
اختیار فروش انرژی به قیمت  𝜌𝑃.𝑂.را از آن خود کند.
 𝜌𝐶.𝑂. ،𝜌𝑃.𝑂. ،𝑃𝑟𝐶.𝑂. ،𝑃𝑟𝑃.𝑂.و  𝜌Fمعلوم بوده و یک تابع توزیع
احتمال برای انرژی تولیدی نیروگاه پیشبینی شده است .همچنین ،امید
ریاضی و واریانس قیمت بازار لحظهای ( 𝑠𝜌) برآورد شده است .سؤال این
است که حجم بهینهی قراردادهای سلف ،اختیار خرید و اختیار فروش،
یعنی (  ،)𝐸𝐹 , 𝐸𝐶.𝑂. , 𝐸𝑃.𝑂.جهت حداکثر شدن سود و حداقل شدن ریسک
مالک مزرعهی بادی چقدر باشد؟
-1-4

محاسبهی سود

سود (𝐵) حاصل تفاضل درآمد و هزینه است .در مسألهی حاضر ،دو
نوع درآمد برای مزرعه ی بادی قابل تصور است:
 -1در آمد حاصل از فروش انرژی به بازار لحظهای ،قرارداد سلف
یا قرارداد اختیار فروش.
 -2اگر 𝑆𝜌 <  𝜌𝐶.𝑂.باشد ،مالک نیروگاه میتواند با خرید توان به
قیمت  𝜌𝐶.𝑂.از قرارداد اختیار خرید و فروش آن به بازار لحظهای درآمد
کسب کند .این درآمد زمانی غیر صفر خواهد بود که مقداری از قرارداد
اختیار خرید باقی مانده باشد .مالک نیروگاه بادی به شکل مشابه میتواند
با استفاده از قرارداد اختیار فروش در حاالتی کسب درآمد کند.

()2

𝜌𝐹 = 𝜌𝐶.𝑂. = 𝜌𝑃.𝑂. = 𝐸{𝜌𝑆 } = 20 $/𝑀𝑊ℎ

()3

𝑃𝑟𝑃.𝑂. = 𝑃𝑟𝐶.𝑂. = 0.4 $/𝑀𝑊ℎ

با داشتن تابع چگالی احتمال تولید مزرعه ،امید ریاضی و انحراف
معیار قیمت بازار لحظهای 𝜌𝐶.𝑂. ،𝜌𝑃.𝑂. ،𝑃𝑟𝐶.𝑂. ،𝑃𝑟𝑃.𝑂. ،و  ،𝜌Fمیتوان
برای هر نقطه در فضای پارامترهای کنترلی؛ یعنی برای هر
(  )𝐸𝐹 , 𝐸𝐶.𝑂. , 𝐸𝑃.𝑂.مشخص ،با استفاده از روش مونت کارلو یک تابع
چگالی احتمال برای سود بدست آورد.

از سوی دیگر ،هزینهها برابر است با بهای اختیار قراردادهای اختیار
یعنی  𝑃𝑟𝑃.𝑂. ∗ 𝐸𝑃.𝑂. + 𝑃𝑟𝐶.𝑂. ∗ 𝐸𝐶.𝑂.به عالوهی هزینهی احتمالی
تأمین انرژی از بازار لحظهای یا از قرارداد اختیار خرید .با توجه به شرایط
مختلف ،سناریوهای متفاوتی مطابق شکل  ،1رخ میدهد.

در شکل  4امید ریاضی و انحراف معیار سود ،به ازای چند حالت در
فضـای متـغیـرهای کنتـرلی رسـم شـده اسـت .مـطابق شکل -4الف ،اگر

6 No arbitrage
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شکل  :2منحنی توان تولیدی توربینهای مزرعهی بادی بر حسب سرعت باد
شکل  :3جبههی پرتو بدست آمده ناشی از حداکثرسازی امید ریاضی و
حداقلسازی انحراف معیار سود مزرعهی بادی

شکل  :4امید ر یاضی و انحراف معیار سود مزرعهی بادی به ازای 𝑾𝑴𝟎 = 𝑭𝑬 و 𝑾𝑴𝟎𝟒 = 𝑭𝑬 .
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مزرعهی بادی یک قرارداد سلـف با حجم صفر منعقد نماید ،امید ریاضی
سود زمانی حداکثر میشود که در کنار آن یک قرارداد اختیار فروش به حجم
ظرفیت تولید نیروگاه منعقد کند .در عمل ،نسبت پارامتر  aبه  𝑃𝑟𝑃.𝑂.تعیین
کنندهی مقدار بهینهی  𝑃𝑟𝑃.𝑂.خواهد بود .واضح است که اگر رابطهی ()4
برقرار باشد ،هیچ توجیهی برای انعقاد قرارداد اختیار فروش وجود ندارد؛
زیرا هزینهای که بابت قرارداد اختیار فروش پرداخت میشود ،چه این قرارداد
اجرا شود و چه نشود ،از عایدی ناشی از آن ،یعنی 𝑠𝜌 × 𝑎 ،بیشتر است.
()4

با افزایش سهم تولید مزارع بادی در سیستمهای قدرت ،هزینههای
ناشی از عدم تعادل تولید از مالک نیروگاه دریافت میشود و در نتیجه ،سود
وی مورد تهدید قرار میگیرد .به منظور مقابله با این تهدید ،میتوان از
قراردادهای مالی سلف ،اختیار خرید و اختیار فروش بهره گرفت .در
مقالهی حاضر ،حجم بهینهی هر یک از این قراردادها به شکل یک جبههی
پرتو بدست آمده است .با توجه به نتایج شبیهسازیها ،مشخص میشود که
با بهرهگیری از قراردادهای اختیار ،سود انتظاری در قبال پذیرفتن سطح
باالتری از ریسک افزایش مییابد .این انگیزه جهت انعقاد قرارداد اختیار،
یعنی افزایش امید ریاضی سود در کنار پذیرش ریسک بیشتر ،درست بر
خالف انگیزههای رایج در انعقاد قرارداد اختیار است که هدف اصلی در آن
کاهش ریسک در ازای سود انتظاری کمتر است.

𝑠𝜌 × 𝑎 > 𝑃𝑟𝐶.𝑂.

اگر  ،𝐸𝐹 = 0توجیهی وجود ندارد که نیروگاه قرارداد اختیار خریدی
بیش از صفر مگاوات خریداری کند .دلیل این است که اگر نیروگاه قرارداد
اختیار خرید با حجم  𝐸𝐶.𝑂. > 0ببندد ،تنها راهی که میتواند از این قرارداد
سود کند ،این است که قیمت بازار بیش از  𝜌𝐶.𝑂. + 𝑃𝑟𝐶.𝑂.باشد و چون
بازار بدون قابلیت داللی فرض شده ،امید ریاضی این سود صفر است .وقتی
 ،𝐸𝐹 = 0مطابق شبیهسازی نشان داده شده در شکل -4ب 𝐸𝐶.𝑂. ،تأثیر
چندانی بر انحراف معیار سود ندارد ،درحالیکه با افزایش  ،𝐸𝑃.𝑂.انحراف
ً
معیار سود تا وقتی  𝐸𝑃.𝑂.به ظرفیت نامی نیروگاه برسد به شکل تقریبا خطی
افزایش مییابد .انعقاد قراردادهای اختیار فروش با حجم بیشتر از حداکثر
انرژی قابل تولید توسط نیروگاه بادی ،که در اینجا  111مگاوات ساعت
است ،تأثیری بر انحراف معیار سود ندارد.
در شکلهای -4ج و -4د ،تأثیر افزایش 𝐹𝐸 بر امید ریاضی و انحراف
معیار سود نشان داده شده است .وقتی  ، 𝑃𝐹 ≠ 0جهت رسیدن به حداکثر
امید ریاضی سود باید قرارداد اختیار خریدی با مقدار 𝐹𝐸 =  𝐸𝐶.𝑂.و
قرارداد اختیار فروشی با مقدار ) 𝐹𝐸  𝐸𝑃.𝑂. = (100 −بسته شود .در یک
𝐹𝐸 مشخص ،انحراف معیار سود با افزایش  𝐸𝑃.𝑂.از صفر تا مقدار
) 𝐹𝐸  (100 −به شکل خطی افزایش یافته و سپس ،با توجه به تحلیلی که
پیشتر بیان شد ،ثابت میشود .همچنین با افزایش  𝐸𝐶.𝑂.از صفر تا 𝐹𝐸،
انحراف معیار سود به شکل خطی افزایش مییابد و پس از آن ثابت میشود.
در شکل  ،3امیدریاضی و انحراف معیار سود به همراه جبههی مربوطه،
در یک صفحه رسم شده است .با بررسی نقاط جبههی پرتو مشاهده میشود
که در همهی این نقاط 𝐹𝐸 =  𝐸𝐶.𝑂.است؛ زیرا  aبه قدری بزرگ است که
نیروگاه ترجیح میدهد به منظور دوری از ریسک خرید از بازار لحظهای ،به
ازای پیشفروش هر یک مگاوات ساعت انرژی 1 ،مگاوات ساعت قرارداد
اختیار خرید بیشتری منعقد نماید .جالب این است که در هر یک از نقاط
بهینهی پرتو 𝐸𝑂 ،برابر با یک مقدار منحصر به فرد است .به عبارت دیگر،
نقاط بهینهی پرتو از معادالت ( )5قابل استحصال هستند.
()5

 -6نتیجهگیری

}𝐵{𝐸 𝑥𝑎𝑀
𝑐 = 𝑂𝐸

𝑠. 𝑡.
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در  SARه Uﯾ 1و در ُ ار ١رد ﺮرﺳ و ﯾﺴS 1ﺮار `اه
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چکیده -در این مقاله طراحی و ساخت یک آنتن پهن باند
برای کاربرد در باندهای فرکانسی V/UHFو مناسب جهت نصب
بر روی پلتفرمهای هوایی شرح دادهشده است .این آنتن بر
اساس ساختار  IHAطراحیشده که مطابق نتایج شبیهسازی و
اندازهگیری ،در باند فرکانسی وسیعی از فرکانس 180MHzتا
 2000MHzبا معیار  VSWRکمتر از  3:1بهخوبی کار میکند.
ارتفاع آنتن به  ،15cmابعاد دهانه آن به  35cmو وزن نمونه
ساختهشده به  1.5 Kgمحدودشده است .در این ساختار از یک
حلقه بارگذاری فلزی و چهار عدد پین اتصال کوتاه بهمنظور
افزایش پهنای باند امپدانسی آنتن استفادهشده است .الگوی
تشعشعی شبیه آنتن تکقطبی و همه جهتی در صفحۀ افق و
پهنای باند امپدانسی وسیع  11.1:1از مهمترین ویژگیهای این
آنتن بهحساب میآید .ارتفاع این آنتن به  0.089 fمحدود
میشود که   fدر آن متناسب با کمترین فرکانس عملیاتی
آنتن است .بنابراین ارتفاع این آنتن معادل یکسوم ارتفاع یک
آنتن تکقطبی ربع موج است .نتایج شبیهسازی آنتن با نتایج
اندازهگیری نمونه ساختهشده مطابقت دادهشده که هردو
بهخوبی یکدیگر را تأیید میکنند .نتایج حاصله از نمونه
ساختهشده ،این آنتن را به یک ساختار بسیار مناسب جهت
استفاده در پلتفرمهای هوایی تبدیل کرده است.

ساختارهای صفحهای و ساختارهای سهبعدی تقسیم میشوند.
ساختارهای صفحهای گستره وسیعی از اشکال هندسی مختلف شامل تک
قطبیهای مربـعی [ ،]5-1دایروی و بیضوی [ ]7 ,6را شامل میشوند.
تمامی این ساختارها ،آنتنهایی صفحهای و سبک هستند که پهنای باند
امپدانسی بزرگی نیز از خود نشان میدهند .هرچند نداشتن الگوی
تشعشعی همه جهتی در صفحه  Hبهواسطه شکل هندسی نامتقارن،
استفاده از این ساختارها را در برخی کاربردهای مخابراتی محدود می-
سازد .ساختارهای سهبعدی مانند آنتنهای  DISCONEاین معایب را
ندارند،اما حجیم هستند .بهمنظور بهبود عملکرد این ساختارها ،تغییرات
اساسی در شکل و هندسه آنها اعمالشده است [ .]11-8برخی از
ساختارهای ارائهشده در مقاالت مورداشاره ،ابعاد بزرگی دارند و برخی
دیگر ازنظر پهنای باند ،عملکرد مناسبی از خود نشان نمیدهندJ. Zhao .
ساختاری را با عنوان ) IHA(Inverted Hat Antennaمعرفی کرده که از
فرکانسهای  VHFتا حدود  2 GHzبا قطبش عمودی و الگوی تشعشعی
همه جهتی در صفحۀ افق عملکرد خوبی از خود نشان داده است [.]11
ما در این مقاله از یک ساختار  IHAبه همراه یک حلقه بارگذاری خازنی و
پینهای اتصال کوتاه جهت دستیابی به پهنای باند وسیع و درعینحال
ابعاد الکتریکی مناسب بهره گرفتهایم .حلقه بارگذاری خازنی در باالی
ساختــــــــــار ) BOR(Body Of Revolutionو پینهای اتصال
کوتاه بین این حلقه و صفحه زمین قرارگرفتهاند .با بهینه کردن شعاع
خارجی حلقه و قطر پینها ،ساختاری با پهنای باند وسیع و ابعاد
الکتریکی مناسب بهدستآمده است .جزئیات مربوط به طراحی،
شبیهسازی ،ساخت و نتایج اندازهگیری در این مقاله ارائه خواهد شد .آنتن
موردنظر در باند فرکانسی  180-2000 MHzبا معیار  VSWRکمتر از
 3:1عملکرد مناسبی از خود نشان داده است .ارتفاع این آنتن به

کلمات کلیدی– آنتن پهن باند ،آنتن  ،IHAآنتن باند V/UHF

 -1مقدمه
سامانههای نوین ارتباطی در کاربردهای نظامی و غیرنظامی ،به
آنتنهای پهن باندی با الگوی تشعشعی همه جهتی در صفحه افق و پهنای
باند عملیاتی از باندهای فرکانسی  VHFتا باند  Lنیاز دارند .عالوه بر این
در کاربردهای هواپایه( )Airborneبه آنتنهایی با حجم و وزن کم و
و یژگیهای مناسب آئرودینامیکی و بهخصوص ارتفاع اندک نیاز است.
آنتنهای تکقطبی به دلیل و یژگیهایی از قبیل الگوی تشعشعی مناسب
در صفحه افقی ،ابعاد کوچک نسبت به طولموج و قطبش مناسب ،در این
کاربردها بسیار رایج هستند .این آنتنها به دودسته اصلی شامل
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 0.089 fمحدودشده که   fدر آن متناسب با کمترین فرکانس
عملیاتی آنتن است.
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w
2

()2

X n  e a (2 n 1)n 

که نتیجه میدهد:
1
w
ln
(2N  1) 2

()1

a

برای قطرهای فرعی بیضیها نیز رابطه زیر صادق است،
()1

)Y n  M .ln( .X n  1

که در آن
()5

و  Mپارامتری است که میزان انحنای ساختار را تنظیم میکند .در
این طراحی  M  0.5در نظر گرفتهشده است .همانطور که در شکل
) 2(bدیده میشود ،مقادیر  X nو  Y nباید به هنجار شوند تا اندازههای
از پیش تعیینشدۀ  wو  hحاصل گردند .برای رسیدن به این هدف مقادیر
 x nو  y nبهصورت زیر تعریف میشوند:

شکل  )a( :1نمای جانبی آنتن پهن باند موردنظر ( )bنمایش حلقه بارگذاری
فوقانی و پینهای اتصال کوتاه

-2طراحی آنتن
آنتن پهن باند موردنظر در شکل ) 1(aنشان دادهشده است .یک
ساختار تکقطبی  IHAبهعنوان جزء اصلی تشعشع کننده بر روی یک
صفحه زمین فلزی دایروی قرارگرفته است .ارتفاع ساختار به  15cmو
ابعاد دهانه جزء تشعشع کننده به  35cmمحدودشده است .آنتن بر روی
یک صفحه زمین دایرهای شکل به قطر  70cmقرارگرفته و تحریک آنتن نیز
از طریق یک کابل هممحور  55اهمی انجامشده است .در این شکل می-
توان حلقه بارگذاری فوقانی و پینهای اتصال کوتاه را نیز مشاهده کرد.
جهت حفظ تقارن ساختار آنتن و الگوی تشعشعی یکنواخت آن ،چهار
عدد پین اتصال کوتاه در این طراحی مورداستفاده قرارگرفته است.
-1-2

y n  f y .Y n

که پارامترهای مقیاس دهی  f xو  f yاز روابط زیر به دست میآیند:
)(w / 2
N

n

()7

X
h

n

fx 

n 1

N

معادالت طراحی آنتن

Y

fy 

n 1

بعد از طراحی انواع مختلف  ،IHAیک ساختار با یازده بیضی جهت
طرح نهایی انتخابشده است.
نتایج شبیهسازی نرمافزاری

-2-2
ا
معموال عوامل محدودکننده در فرکانسهای پایین ،تطبیق امپدانس و
بهره آنتن میباشند VSWR .ساختار اولیۀ  IHAقبل از اضافه کردن حلقه
بارگذاری فوقانی و پینهای اتصال کوتاه و بعد از اضافه کردن هر یک از
این دو جـزء در شکل  1آورده شده است .بر این اساس ،ساختار اولیه با
معیار VSWRکمتر از  ،3:1از  350Mhzبه باال شرایط تطبیق خوبی
دارد .اضافه کردن حلقه بارگذاری فوقانی با عرض  2.5cmباعث بهبود
پهنای باند امپدانسی به میزان  20MHzشده و آنتن از فرکانس 330MHz
به باال تطبیق امپدانسی مناسبی از خود نشان میدهد .بعد از اضافه کردن
پینهای اتصال کوتاه با قطر  ،4mmیک بهبود بسیار خوب در شرایط آنتن

اگر سطح خارجی  IHAاز  Nبیضی تشکیلشده باشد ،خواهیم
داشت:
X n  e a (2n 1)n for n=1,2,3,...,N

که در آن  X nمحل تقاطع بازوهای آنتن حلزونی با محور  xدر نقاط
 ، n  π,3π,5π,...و  aمعیار رشد ساختار حلزونی است .اگر عرض
W
کلی  W IHAباشد ،با انتخاب
2

x n  f x .X n

()6

برای چیدمان سطح بیضوی این ساختار از رشد نمایی آنتن حلزونی
الهام گرفتهشده است[ .]11بهخصوص قطر اصلی بیضیها با نقاط
   0آنتن حلزونی متناظر هستند که این موضوع در شکل ) 2(aنشان
دادهشده است.

()1

h
1
).(e M  1
)(w / 2



 X n خواهیم داشت:
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حاصلشده است .همانطور که در شکل  1دیده میشود ،در این حالت،
شرایط تطبیق امپدانسی آنتن از فرکانس  180MHzبه باال فراهمشده
است .در شکل) D1 1(bعرض حلقه بارگذاری فـوقانی و  D2شعاع
پینهای اتصال کوتاه در نظر گرفتهشده است ،با انتخاب بهینه  D1و D2
میتوان به آنتنی با پهنای باند امپدانسی وسیع دستیافت .کلیه
شبیهسازیها در نرمافزار CST MICROWAVE STUDIO
انجامگرفته است.

شکل  )a( :2الگوی حلزونی برای تخمین شعاع اصلی بیضی¬های

نتایج ،با در نظر گرفتن یک صفحه زمین  70cmآنتن عملکرد بسیار خوبی
از خود نشان داده است .نتایج شبیهسازی بهره  IEEEساختار نهایی IHA
موردنظر بر روی صفحه زمین  35cmدر صفحه سمت نسبت به زوایای
ارتفاع  75 ،65 ،55و  85درجهای در شکل  6آورده شده است .همانطور
ا
که در این شکل دیده میشود ،آنتن در این چهار زاویه بهره نسبتا مناسبی
دارد که با توجه همه جهتی بودن الگوی تشعشعی در صفحه سمت ،یک
ساختار مناسب جهت نصب زیر بدنه پرنده و عملکرد مناسب در شرایط
مختلف خواهد بود .باید یادآوری کرد که در کاربردهای عملی ،آنتن بعد
از نصب بر روی بدنه پرنده از صفحه زمین بزرگتر از خود برخوردار
خواهد بود ،که نتیجه آن ،بهبود شرایط تطبیق و بهره آنتن است .در شکل
 7نتایج مربوط به اندازهگیری الگوی تشعشعی صفحه  Eو  Hآنتن در سه
فرکانس700MHz, 500MHzو  2000MHzآورده شده است.
همانطور که انتظار میرود ،الگوی تشعشعی آنتن موردنظر شبیه به آنتن
تکقطبی بر روی یک صفحه زمــــین محدود (همه جهتی در صفحه
سمت )است .آنتن  IHAساختهشده نسبت به آنتنهای تکقطبی ربع
موج به میزان  %61.1و نسبت به آنتنهای تیغهای متداول با ارتفاع
 35cmنیز به میزان  %57کوچکسازی شده است .همچنین در مقایسه با
تعدادی دیگر از ساختارهای ارائهشده در سالهای اخیر از قبیل [ ]15که
ارتفاعی معادل  40cmدر حداقل فرکانس کاری مشابه دارند نیز ارتفاع
کمتری دارد.

تشکیلدهنده  )b( IHAنمایش بیضیهای تشکیلدهنده ساختار [14] BOR

VSWR vs frequency
5

Simple structure
With Upper Ring
With Upper Ring & Shorting Pins

-3عملکرد آنتن

4

آنتن ساختهشده در شکل 7نشان داده است .جهت سهولت
حملونقل آنتن در مراحل ساخت و آزمایش ،ابعاد صفحه زمین متناسب
با ابعاد دهانه آنتن انتخابشده و سطح داخلی ساختار  IHAنیز صاف در
نظر گرفتهشده شد.

2

VSWR

3

1
950 1150 1350 1550 1750 1950
)freq(MHz

 VSWRمربوط به نتایج اندازهگیری و شبیهسازی در شکل  5نشان
دادهشده که یکدیگر را تا حـــــد زیادی تأیید میکنند .آنتن بهینهشده
برای ساخت ،در شبیهسازی نرمافزاری ،در فرکانسهای باالتر از حدود
 275MHzتطبیق خوبی از خود نشان میدهد( با معیار  VSWRکمتر از
 )3:1نتایج اندازهگیری نشان میدهد که آنتن ساختهشده در شرایطی که
صفحه زمین به سمت باال قرارگرفته باشد (شکل ) ،) 7(aدر باند فرکانسی
باالتر از حدود  250MHzدر شرایط تطبیق به سر میبرد .اختالفات
اندکی که در شکل دیده میشود نیز تا حد زیادی مربوط به تغییرات
انجامگرفته جهت فرآیند ساخت آنتن است .بهمنظور بررسی تأثیر ابعاد
صفحه زمین بر تطبیق امپدانس آنتن ،ساختار  IHAنهایی با سطح داخلی
صاف بر روی سه صفحه زمین با ابعاد  75 ،15و  155سانتیمتری مورد
شبیهسازی قرارگرفته است .نتایج مربوط به شبیهسازی  VSWRآنتن بر
روی سه صفحه زمین مفروض ،در شکل  1آورده شده است .بر اساس این
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شکل  :3نتایج شبیهساز ی  VSWRساختار اولیۀ  IHAبر روی صفحه زمین
با قطر 75cm
VSWR vs frequency
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35cm ground plane
70cm ground plane
105cm ground plane
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شکل  :4بررسی تأثیر ابعاد صفحه زمین بر  VSWRشبیهسازیشده آنتن
موردنظر
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شکل  VSWR :5مربوط به نتایج اندازهگیری و شبیهسازی ساختار نهایی
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شکل  :6نتایج شبیهسازی بهره  IEEEساختار نهایی  IHAموردنظر بر روی
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-4نتیجهگیری
یک آنتن پهن باند جهت کاربرد در باندهای فرکانسی  V/UHFبا
ارتفاع  15cmو ابعاد دهانه  35cmطراحی و ساختهشده که بر اساس
نتایج شــــبیهسازی و اندازهگــــیری ،این آنتن در باند فرکانـــــسی
 180-2000MHzعملکرد مطلوبی دارد .الگوی تشعشعی آنتن شبیه به
آنتن تکقطبی بوده و در صفحه افقی تمام جهتی است .وزن نمونه
ساختهشده آنتن به همراه صفحه زمین فقط به  1.5Kgمحدودشده است.
این آنتن بر اساس ساختار  IHAطراحیشده که در این طراحی از یک
حلقه بارگذاری فوقانی و چهار عدد پین اتصال کوتاه بهمنظور افزایش
پهنای باند امپدانسی آنتن بهره گرفتهشده است .بین نتایج شبیهسازی و
اندازهگیری امپدانس ورودی و الگوی تشعشعی آنتن تطابق بسیار خوبی
وجود دارد .آنتن پهن باند موردنظر بهواسطه داشتن پهنای باند امپدانسی
وسیع ،الگوی تشعشعی یکنواخت و همه جهتی در صفحه افق ،بهره
مناسب و درنهایت وزن و ساختار آئرودینامیکی مناسب ،در مقایسه با
سایر ساختارهای رایج از قبیل انواع آنتنهای تیغهای و بسیاری از
ساختارهای معرفیشده در سالهای اخیر ،یک آنتن مناسب جهت
کاربردهای عملی و بهخصوص استفاده در پلتفرمهای هوایی است.

شکل  :0نتایج مربوط به اندازهگیری الگوی تشعشعی صفحه  Eو  Hآنتن در
سه فرکانس  700MHz, 500MHzو 2000 MHz
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طراحی و ساخت یک کوپلر موجبری برای کاربردهای موج
میلیمتری

2

بهزاد احمدی1و علی بنایی

 1دانشکده مهندسی برق،دانشگاه صنعتی شریف bahmadi@ee.sharif.ir ،
 2دانشکده مهندسی برق،دانشگاه صنعتی شریف banai@sharif.edu ،

چکیده -در این مقاله نتایج طراحی و ساخت یک کوپلر
موجبری برای کاربردهای موج میلیمتری ارایه شده است .کوپلر
طراحی شده دارای چهار شکاف تزویج روی دیواره بزرگتر موجبر
مستطیلی است .ضر یب تزویج  10.7 dBو جهت دهندگی بهتر از
 25 dBدر باند  00-04گیگاهرتز بدست آمده است.
کلمات کلیدی– کوپلر موجبری ،باند  ،Qجهت دهندگی باال،
پهنای باند وسیع.
 -1مقدمه
امروزه اکثر سیستم های پیشرفته مخابراتی ،تجاری و نظامی از
کوپلرها برای نمونه گیری از توان های رفت و برگشت و محاسبه SWR
آنتن استفاده می نمایند.

شکل( )1شمای کلی کوپلر با روزنه های غیر سراسری

برای طراحی کوپلرهای جهتی می توان از تکنولوژی های مسطح
مانند مایکرواستریپ] ، [3-1خط نواری] ،[4موجبر هم صفحه]،[5
موجبر مجتمع شده در زیر الیه] [6و تکنولوژی های غیر مسطح مانند
خطوط کواکسیال] [7و موجبرهای فلزی] [8استفاده نمود .استفاده از
تکنولوژی های مسطح به دلیل وجود تلفات عایقی و دشوار بودن رسیدن
به ایزوالسیون های باال در فرکانس های موج میلیمتری برای طراحی
کوپلرهای جهتی با جهت دهندگی باال دچار چالش می شود همچنین
کوپلرهای کواکسیال نیز بدلیل کوچک شدن ابعاد ساخت آنها در باند
موج میلیمتری بسادگی قابل پیاده سازی نمی باشند از اینرو برای پیاده
سازی از تکنولوژی موجبر مستطیلی استفاده نموده ایم.

شکل( )2شمای کلی کوپلر موج میلیمتری با روزنه های سراسری بهمراه
پارامترهای طراحی آن

باشد .این کوپلر را کوپلر  Betheگویند] .[1نمونه ای از این کوپلر در
شکل( )1نشان داده شده است .ضریب تزویج را می توان با استفاده از
تئوری دهانه های کوچک تزویجی محاسبه نمود] .[9در این روش دهانه
کوچک را می توان با منابع جریان معادل الکتریکی و مغناطیسی جایگزین
نمود].[1جریانهای معادل الکتریکی عمودی و یا جریانهای معادل
مغناطیسی محوری ،با تقارن زوج تشعشع می نمایند و جریانهای معادل

ایده اصلی برای طراحی تمام کوپلرهای موجبری با استفاده از برهم
نهی دو یا چند موج است] .[1در این ساختارها دو یا چند موج رونده را در
دهانه تزویج به صورت هم فار و در دهانه ایزوله با فاز مخالف با هم جمع
می نمایند یکی از ساده ترین راه های اینکار استفاده از یک سوراخ روی
دیواره پهن تر دو موجبر مستطیلی که روی هم قرار گرفته اند ،می

© ،۱۳۹۴اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان
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مغناطیسی مماسی با تقارن فرد تشعشع می کند .حال با تنظیم مناسب این
دو منبع معادل می توان میدان تشعشع شده در دهانه ایزوله را حذف نموده
و میزان تشعشع در دهانه تزویج را بهبود داد.

را به خوبی پوشش می دهد .یعنی دارای ضریب تزویج  10.7 dBدر باند
فرکانسی وسیع و جهت دهندگی بهتر از  20 dBنیز می باشد.
جدول :2

این مقاله با بررسی انواع تکنولوژی ها برای پیاده سازی کوپلرهای
باند مایکرویو و موج میلیمتری به طراحی کوپلر مناسب برای کاربرد موج
میلیمتری در باند  Qمی پردازد .جزییات فرآیند طراحی این کوپلر شرح
داده شده و با استفاده از نرم افزار تمام موج نتایج رضایت بخش برای
طراحی بدست آمده است .تحلیل حساسیت این کوپلر نسبت به
پارامترهای مختلف تشکیل دهنده آن را نیز انجام داده تا میزان پایداری
پاسخ کوپلر طراحی شده نسبت به خطاهای ساخت را تعیین نماید.

mm

 -2طراحی و بررسی مالحظات ساخت



مشخصه
باند فرکانسی

40-44 GHz

افت مسیر

کمتر از 1 dB

ورودی و خروجی ها

دهانه موجبری WR-22

 SWRدهانه

کمتر از 1.5

ضریب تزویج

10.7 dB

جهت دهندگی

بیشتر از 20 dB

2.845

b

2

t

1.373

L1

0.550

L2

0.375

d1

0.452

d2

اثر گرد شدن لبه ها در ساخت

با توجه به نوع پیاده سازی کوپلر با استفاده از ماشین کاری روی فلز و
مونتاژ دو بخش تشکیل دهنده کوپلر روی هم ،برخی از لبه های کوپلر
گرد خواهند شد .شمای کلی از این پدیده در شکل( )4نشان داده شده
است .اثر این گرد شدگی بهمراه تحلیل حساسیت آن نیز در شکل()5
آمده است .همانطور که مشاهده می گردد کوپلر حساسیت زیادی به این
مسئله ندارد.

مشخصات کوپلر مورد نیاز

مقدار

5.69

a

در ادامه به بررسی برخی مسایل مربوط به پیاده سازی و ساخت این
کوپلر می پردازیم و نهایتا نیز تحلیل حساسیت این ساختار را ارایه
خواهیم نمود.

مشخصات طراحی کوپلر مورد نیاز در جدول ( )1ارایه شده است .از
آنجا که ضریب تزویج مورد نیاز  ،10.7 dBتزویج قوی ای به حساب می
آید برای پیاده سازی این کوپلر با استفاده از روزنه های غیر
سراسری(مانند شکل( ))1ضخامت تیغه مورد نیاز میان دو موجبر بسیار
نازک می شود و ساخت آن عمال غیر ممکن می شود .از اینرو از روزنه
هایی با پهنایی برابر با پهنای موجبر استفاده کرده ایم .با استفاده از این
روزنه ها می توان به ابعاد قابل قبولی برای ساخت رسید .شمای کلی این
کوپلر در شکل( )2نشان داده شده است.
جدول :1

مقادیر ابعاد کوپلر موج میلیمتری نهایی



اثر خم کردن دهانه ها

بمنظور پیاده سازی عملی کوپلر ،نمی توان هر چهار دهانه را
بصورت عمودی زیر هم ساخت .برای قراردادن فلنج موجبری WR22
نیاز است که دو دهانه کوپلر خم گردند (شکل( .))6برای خم کردن
دهانه ها بایستی از یک خم بهینه استفاده نمود که کمترین میزان انعکاس
را ایجاد نماید .دو نوع خم در شکل( )7نشان داده شده اند پاسخ های این
دو نوع خم نیز در شکل( )8ارایه شده اند.
همانطور که مشاهده می گردد برای خم برشی بهترین پاسخ با
 1.46 mmبدست آمده که درکل باند تطبیقی بهتر از 30 dBدارد در
حالیکه خم دایره ای با شعاع  7.5 mmتطبیق بهتر از 37.5dBرا در
باند مورد نظر ما دارا می باشد .از اینرو از خم دایروی استفاده می نماییم.
=x

این کوپلر از دو موجبر که روی هم قرار دارند ،تشکیل می شود.
چهار شکاف روی دیواره باالیی موجبر پایینی و دیواره پایینی موجبر باالیی
تزویج مورد نیاز را ایجاد می نمایند .بعد از انجام طراحی اولیه و
بهینه سازی با نرم افزارهای تمام موج ابعاد جدول ( )2بعنوان ابعاد نهایی
کوپلر بدست آمدند.

اثر وجود شکاف در زمان مونتاژ

طرح ساخت این کوپلر به صورت دو تکه که روی هم مونتاژ خواهند
شد ،ارایه شده است  .در صورتی که دو تکه مونتاژ شده روی هم دارای
شکاف هوایی کوچکی باشند یعنی سطوح دو تکه ای که روی هم قرار می
گیرند به دلیل صافی سطح نامناسب دارای فاصله از هم دیگر باشند .می

پاسخ فرکانس این کوپلر در نرم افزار HFSSدر شکل ( )3ترسیم
شده است .همانطور که مشاهده می گردد کوپلر مشخصات خواسته شده
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تواند نتایج را تحت تاثیر قرار دهد .میزان حساسیت پاسخ برای شکاف 11
میکرومتری در شکل ( )9نشان داده شده است .هرچند شکاف تا 11
میکرومتر قابل تحمل به نظر می رسد ولی تا حد امکان بایستی این
شکاف در ساخت رخ ندهد.
0
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31
41

S

S, dB
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S

شکل()6نحوه خم شدن دو دهانه یکی از موجبرها برای قرار دادن فلنج
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شکل( )3پاسخ فرکانسی کوپلر بهینه در HFSS

(الف)

شکل( )4اثر گرد شدن لبه ها در ساخت(شعاع گرد شدگی  151میکرومتر در
نظر گرفته شده است)

(ب)
شکل( )7شمای دو خم مورد نظر(،الف) خم دایروی( ،ب) خم برشی

شکل( )5تحلیل حساسیت پارامترهای پراکندگی کوپلر نسبت به اندازه شعاع
گرد شدگی لبه ها(شکل( ))4در ساخت (تغییرات )±50 %
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طراحی کوپلر نقض نمی شوند .به عبارتی طرح ارایه شده برای کوپلر
نسبت به خطاهای تصادفی ساخت مقاوم است.

(الف)

شکل( )11تحلیل حساسیت ضریب تزویج و ایزوالسیون کوپلر ناشی از
خطاهای تصادفی

(ب)
شکل( )8پاسخ فرکانسی دو خم مورد نظر(،الف) خم دایروی( ،ب) خم
برشی
شکل( )11تحلیل حساسیت تلف بازگشتی دهانه اول کوپلر ناشی از
خطاهای تصادفی

شکل( )9اثر شکاف  11میکرومتری


تحلیل حساسیت

شکل( )12شمای کلی فیلتر و کوپلر موج میلیمتری ساخته شده

برای انجام تحلیل حساسیت کوپلر موج میلیمتری فرض نموده ایم
که در ساخت ابعاد کوپلر ،بصورت تصادفی خطایی با تلرانسی تا 11
درصد و توزیع یکنواخت رخ دهد .میزان حساسیت ضریب تزوج و جهت
دهندگی و تلف بازگشتی دهانه اول در شکل های (11و )11ارایه
شده است .همانطور که مشاهده می شود تا این تلرانس اهداف اولیه

 -3ساخت و بررسی نتایج
شکل( )12نمای کوپلر ساخته شده بعد از طراحی را نشان می دهد.
کوپلر با استفاده از ماشین کاری دقیق روی آلومینیوم ساخته شده و فلنج
های  WR-22روی آن ماشین کاری شده اند .شکل( )13نتایج اندازه
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گیری و شبیه سازی تلف عبوری کوپلر با استفاده از  HFSSرا نشان داده
است .همانطور که مشاهده می گردد در باند کاری مورد نظر تلف کوپلر
از  0.75 dBکمتر بوده است .با توجه به اینکه میزان کوپلینگ 10.7 dB
تضعیف عبوری حدود  0.38 dBایجاد می کند می توان نتیجه گرفت
تلف عبوری اندازه گیری شده برای ساختار  0.37 dBبوده است .همچنین
مشاهده می گردد تطابق مناسبی (خطای کمتر از  )0.1 dBمیان نتایج
اندازه گیری و شبیه سازی وجود دارد .شکل( )14نیز نتایج اندازه گیری و
شبیه سازی ضریب تزویج کوپلر با استفاده از  HFSSرا نشان داده است.
همانطور که مشاهده می گردد در باند کاری مورد نظر میزان تزویج کوپلر
 10.7±0.3 dBبوده است.
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درشکل( )16نیز نتایج اندازه گیری میزان تلف بازگشتی در تمام دهانه
های کوپلر را نشان داده است .همانطور که مشاهده می گردد در باند
کاری مورد نظر میزان ماکزیمم تلف بازگشتی از 20 dBبیشتر است.
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 -4نتیجه گیری
در این مقاله به بررسی نتایج طراحی و ساخت یک کوپلر موجبری
برای کاربردهای مورد نیاز در باند  Qپرداخته شد .نتایج شبیه سازی و
اندازه گیری ارایه و تطابق مناسب میان آنها نشان داده شد .کوپلر ساخته
شده دارای تلف عبوری کمتر از  ،0.5 dBضریب تزویج 10.7±0.3 dB
 ،جهت دهندگی بهتر از  25 dBو تلف بازگشتی بهتر از  20 dBدر تمام
دهانه ها در بازه فرکانسی  44-41گیگاهرتز می باشد.
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شکل( )14ضر یب تزویج کوپلر

نتایج اندازه گیری و شبیه سازی میزان جهت دهندگی کوپلر با استفاده
از  HFSSدر شکل( )15نشان داده شده است .در باند کاری مورد نظر
میزان جهت دهندگی از 25dBبیشتر بوده و تطابق مناسبی میان میزان
ماکزیمم جهت دهندگی شبیه سازی و اندازه گیری وجود دارد .هرچند که
در منحنی ها با هم تفاوت دارند .یک دلیل برای این تفاوت را می توان
محدود بودن رنج دینامیکی فرآیند کالیبراسیون و یا دقت اندازه گیری بیان
نمود.
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پیش کدینگ برداری محدب برای سیستم های
چندکاربره با تعداد کاربرهای زیاد
1
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چکیده -در این مقاله یک پیش کدینگ غیر خطی برای سیستم
های با ابعاد بسیار بزرگ و با فرض استفاده از مدوالسیون 16QAM
ارائه می نماییم که این پیش کدینگ ،برای هریک از سمبل های مدوله
شده یک ناحیه محدب و مجزا از نواحی سمبل های دیگر در نظر می
گیرد .انتخاب سمبل ارسالی از این نواحی محدب ،عالوه بر این که
توان ارسالی ناشی از اعمال پیشکدینگ خطی راکاهش می دهد ،
مساله یافتن معادل سمبل ارسالی از این نواحی را به یک مساله بهینه
سازی محدب تبدیل می نماید؛ که برخالف مسایل بهینه سازی
صحیح  ،NP-hardالگوریتم های بهینه سازی موثری برای حل آن
وجود دارد .سپس عملکرد این پیش کدینگ را از نظر میزان انرژی
ارسالی و همچنین احتمال خطا با پیشکدینگ خطی  ZF1و پیش

کانال می توانیم از یک پردازش سیگنالی به نام پیش کدینگ در فرستنده
استفاده نموده و تداخل ناشی از کاربران دیگر را حذف کرده و یا کاهش
دهیم .پیش کدینگ بهینه ای که به ظرفیت مجموع یک سیستم پخش
دست می یابد ،پیش کدینگ DPC3می باشد[ .]1پیاده سازی این پیش
کدینگ دارای پیچیدگی زیادی می باشد که در عمل امکان پذیر نیست.
لذا تحقیقات زیادی برای یافتن پیش کدینگ های زیر بهینه ای که دارای
عملکرد نزدیک به  DPCبوده و البته در عمل قابل پیاده سازی باشند؛
انجام گردیده است.
نیاز به افزایش نرخ داده ارسالی و سرویس دهی به تعداد کاربران
بیشتری به صورت هم زمان ،موجب شده است تا سیستم های چند
ورودی چند خروجی دارای چندین کاربر با ابعاد بسیار بزرگ به زمینه مورد
عالقه ای برای محققان مبدل شود .از راه حل های معمول برای افزایش
نرخ داده ارسالی و سرویس دهی کاربران بیشتر ،کاهش شعاع سلول ها و
افزایش تعداد ایستگاه های مرکزی است؛ اما کاهش شعاع سلول ها،
عالوه بر افزایش تداخل ،به دلیل پدیده دست به دست شدن 4مشکالتی را
برای کاربرانی که با سرعت زیادی در حال حرکت هستند؛ به وجود می
آورد .به همین سبب تکنیک سیستم های چند ورودی چند خروجی دارای
چندین کاربر با ابعاد بسیار بزرگ ،به عنوان جایگزینی برای تکنیک سلول
های کوچک در نظر گرفته شده است[ ]2و [ . ]3منظور از این سیستم
های بزرگ ،سیستم هایی است که ایستگاه مرکزی دارای صد و یا حتی
بیشتر ازصد آنتن بوده و تعداد کاربران می تواند حدود ده ها کاربر در نظر
گرفته شود.

کدینگ های غیر خطی مبتنی بر لتیس 2مقایسه خواهیم نمود.
کلمات کلیدی -بهینه سازی محدب  ،پیش کدینگ محدب ،
سیستم های چند کاربره
 -1مقدمه
در سال های اخیر ،نیاز روز افزون به افزایش نرخ داده ارسالی بدون
نیاز به افزایش پهنای باند ،موجب توجه محققان زیادی به سیستم های
چند ورودی چند خروجی گردیده است ،به گونه ای که این سیستم ها در
جدیدترین استانداردهای مخابراتی مورد استفاده قرار گرفته اند .یک
فرستنده مرکزی که با چندین کاربر به تبادل اطالعات می پردازد؛ یک
سیستم پخش نامیده می شود .این فرستنده مرکزی به شکل آرایه فشرده ای
از آنتن ها می باشد؛ اما کاربران این سیستم ،معموال دارای یک آنتن بوده و
هیچ یک از آن ها تبادل اطالعاتی با یکدیگر نخواهند داشت .به دلیل
متعامد نبودن کانال های مربوط به کاربران مختلف ،داده ی هر کاربر برای
دیگر کاربران ،ایجاد تداخل می کند .به منظور ایجاد امکان آشکار سازی
سمبل به سمبل برای هر کاربر و بدون تبادل اطالعات با دیگر کاربران و
هم چنین ساده سازی ساختار گیرنده ،با استفاده از دانش فرستنده نسبت به
Zeroforcing
Lattice
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در صورتی که تعداد آنتن های درفرستنده مرکزی بسیار بیشتر از تعداد
کاربران باشد؛ پیش کدینگ های خطی همانند  ZFنیز دارای عملکردی
نزدیک به  DPCهستند[ ]4و []5و[ ]6و [ .]7هنگامی که تعداد کاربران
به تعداد آنتن های فرستنده نزدیک شود ،به دلیل افزایش انرژی ارسالی ،که
توسط همین پیش کدینگ خطی تحمیل می شود ،این پیش کدینگ دچار

1

Dirty paper coding
Handover

2

۵۰۴

3
4

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

افت عملکرد زیادی می گردد[ .]8اعمال پیش کدینگ های غیر خطی در
فرستنده می تواند انرژی ارسالی ناشی از پیش کدینگ خطی را کاهش
دهد .از آن جایی که در عمل همواره  ،سرویس دهی کردن تعداد کاربران
بیشتری مطلوب می باشد؛ لذا در تحقیقات زیادی به بررسی پیش کدینگ
های غیر خطی پرداخته شده است.
پیش کدینگ های غیر خطی که مطابق با شکل ( )1قبل از اعمال
پیش کدینگ خطی ،در فرستنده اعمال می شوند ،انرژی ارسالی تحمیل
شده توسط پیش کدینگ خطی را مینیمم می کنند .این پیش کدینگ های
غیر خطی اصطالحا پیش کدینگ برداری نامیده می شوند .برای مینیمم
کردن انرژی ارسالی ،از تکنیک گسترش الفبای ارسالی به یک مجموعه
وسیع تر استفاده می نماییم[ .]9با فرض این که سمبل های ارسالی برای
کاربران ،از یک مجموعه الفبای خاص انتخاب می شوند؛ برای هر عضو
از الفبای مورد نظر ،یک مجموعه گسترش یافته در نظر می گیریم و به
جای ارسال الفبای اصلی ،عضوی از این مجموعه که دارای کمترین
انرژی ارسالی است را ارسال می نماییم .به منظور آشکارسازی بدون ابهام
در گیرنده ،مجموعه های مربوط به هر یک از اعضا به صورت کامال مجزا
از یکدیگر انتخاب می شوند .از سوی دیگر برای جلوگیری از افزایش
احتمال خطا ،مجموعه ها به گونه ای انتخاب می شوند که فاصله بین
الفباهای انتخابی از مجموعه های گسترش یافته ،از مینیمم فاصله
سیگنالینگ بین الفبای اصلی کم تر نگردد .این مجموعه های گسترش
یافته می توانند گسسته و یا پیوسته در نظر گرفته شوند .پیش کدینگ هایی
که بر اساس انتخاب الفبا از مجموعه های گسسته می باشند؛ پیش
کدینگ های مبتنی بر لتیس نامیده می شوند .در این پیش کدینگ ها یافتن
عضوی از مجموعه که دارای کمترین انرژی ارسالی است ،منجر به حل
یک مساله بهینه سازی صحیح  NP-hardمی گردد که جواب بهینه آن از
روش کدینگ کروی به دست می آید و دارای پیچیدگی از مرتبه نمایی بر
اساس تعداد کاربران می باشد که برای سیستم های با ابعاد بزرگ ،استفاده
از این الگوریتم عملی نیست[ .]9با توجه به این که در سیستم های بزرگ،
تا اندازه ای کاهش عملکرد به منظور کاهش پیچیدگی پیش کدینگ ،قابل
قبول می باشد در مراجع [ ]11و [ ]11الگوریتم های زیر بهینه ای جهت
حل این مساله ،با پیچیدگی کم تر ارائه شده است.

شکل :1بلوک دیاگرام پیش کدینگ برداری در فرستنده

نواحی محدب و پیوسته ،سبب می شود که بر خالف پیش کدینگ
خطی  ،ZFهنگامی که نسبت تعداد کاربران به تعداد آنتن های فرستنده
مرکزی به عدد یک میل می کند؛ انرژی ارسالی محدود باقی بماند .با
توجه به ارتباط معکوس انرژی ارسالی و نسبت توان سیگنال به توان نویز
موثردریافتی در گیرنده ،محدود بودن انرژی ارسالی سبب عملکرد بهتر
این پیش کدینگ می شود .از سوی دیگر محدب بودن نواحی گسترش
یافته ،منجر به حل یک مساله بهینه سازی محدب با استفاده از الگوریتم
های موثری می گردد.
در بخش بعد مدل کلی سیستم و مفهوم پیش کدینگ برداری را
معرفی می کنیم .سپس در بخش سوم به تعیین نواحی محدب برای
مدوالسیون  16QAMو ارائه رابطه ای برای انرژی ارسالی این
مدوالسیون ،تحت اعمال پیش کدینگ محدب خواهیم پرداخت .بخش
چهارم به نتایج و شبیه سازی اختصاص داده شده است .نتیجه گیری مقاله
نیز در بخش پنجم ارائه گردیده است.
 -2مدل سیستم
در این مقاله یک سیستم دارای  Mتعداد آنتن در فرستنده مرکزی و K

تعداد کاربر یک آنتنه را در نظر می گیریم که سیگنال های دریافتی توسط
 Kتعداد کاربر ،به صورت زیر نمایش داده می شود:
()1
که در رابطه مذکور ،یک بردار  K×1شامل سیگنال های دریافتی
توسط کاربران می باشد و ماتریس کانال  K×Mاست که المان های
آن متغیرهای تصادفی گوسی مختلط با میانگین صفر و واریانس یک
هستند و متوسط نرم هر سطر  ،برابر با یک در نظر گرفته می شود .نیز
یک بردار M×1شامل سیگنال های ارسالی از فرستنده است و نیز یک
بردار  K×1شامل نویز جمع شونده گوسی مختلط با المانهای مستقل و

در حالتی که مجموعه های گسترش یافته پیوسته و محدب باشند،
مساله بهینه سازی به یک مساله محدب تبدیل می گردد که برای حل آن
الگوریتم های موثری وجود دارد[ .]12مرجع [ ]13برای اولین بار نواحی
پیوسته محدب برای مدوالسیون  4QAMمعرفی نمود و سپس در [،]14
نواحی پیوسته و محدب برای مدوالسیون های باینری و  8PSKبررسی
شده است .در این مقاله ،ما نواحی محدب و پیوسته را برای مدوالسیون
 16QAMمعرفی خواهیم کرد .گسترش الفبای مدوالسیون  16QAMبه

میانگین صفر و واریانس  σدر گیرنده های کاربران می باشد.
بردار بردار سیگنال ارسالی ،پس از اعمال پیش کدینگ های غیر
خطی وخطی در فرستنده می باشد و از رابطه زیر محاسبه می شود:.
))2
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که در رابطه باال ،یک بردار  K×1شامل سمبل های ورودی به پیش
کدینگ غیر خطی است که المان های آن از الفبای مدوالسیون موردنظر
انتخاب گردیده است و بردار خروجی پیش کدینگ غیر خطی ،یک بردار
 K×1است که با نمایش داده می شود .تعیین در پیش کدینگ غیر
مینیمم گردد؛
خطی به گونه ای انجام می شود که
بنابراین انتخاب به ماتریس و بردار بستگی دارد و عبارت
نشان دهنده این وابستگی است .ماتریس نیز ماتریس مربوط به پیش
کدینگ خطی است .اگر پیش کدینگ خطی ،به روش  ZFباشد ،آن گاه
از رابطه زیر محاسبه می شود:

()4

}

}

} {

} {

{

}

} {

} {

{

}

} {

} {

{

}

} {

} {

{

}

} {

} {

{

} {

} {

{

()3
به عنوان
و √ توان ارسالی کل را نشان می دهد و
ثابت نرمالیزاسیون ،جهت برقراری شرط محدود بودن توان ارسالی کل در
فرستنده به کارگرفته شده است.
در بخش بعد نواحی پیوسته و محدب برای مدوالسیون
ارائه شده است و عملکرد این پیش کدینگ را از حیث احتمال خطا و
انرژی بررسی خواهیم کرد و در بخش چهارم نتیجه گیری مقاله را بیان
خواهیم نمود.
16 QAM

 -3گسترش الفبای مدوالسیون  16QAMبه نواحی محدب
در این بخش به گسترش الفبای  16QAMخواهیم پرداخت .هر یک
از سمبل های مدوالسیون  16QAMرا به وسیله حاالت مختلف (↑↑↑↑,
↓↑↑↑,↓↑↓↑,↑↓↓↑ ,↓↑↑↓ ,↑↓↑↓ ,↑↑↓↓ ,↓↑↑↑ ,↑↓↑↑ ,↑↑↓↑ ,
↑↑↓↓ )↓↓↓↓ ,↓↓↓↑ ,↓↓↑↓ ,↓↑↓↓ ,↑↓↓↓ ,تعیین می کنیم .الفبای
اصلی مدوالسیون  16QAMرا با نمادهای
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شکل  :2گسترش الفبای مدوالسیون  16QAMبه نواحی محدب و پیوسته

،

عملکرد پیش کدینگ های غیر خطی را می توان از جهات متعددی
همانند انرژی ارسالی ،احتمال خطای هر سمبل و ظرفیت مجموع مورد
بررسی قرار داد .مراجع [ ]13و [ ]15انرژی ارسالی پیش کدینگ های
غیرخطی ،اعم از مبتنی بر لتیس و محدب را با استفاده از روابط حاکم بر
فیزیک آماری و ترمودینامیک ،تحلیل نموده اند.

،
{
{

،

نمایش می دهیم.
به منظور کاهش انرژی ارسالی ،این الفبا به صورت شکل ،2در
صفحه مختلط گسترش می یابد و سمبل های انتخابی از نواحی گسترش
یافته ،مینیمم فاصله بین هر دو سمبل الفبای اصلی را حفظ می نمایند.
نواحی شامل سمبل های گسترش یافته به وسیله رابطه ( )4تعیین می
شوند.

انرژی ارسالی هر سمبل برابر است با:
()5
است و بنابراین به کانال بستگی دارد و
که در رابطه باال
بردار  K×1می باشد که المان iام آن به گونه ای از ناحیه محدب
انتخاب می شود که بر طبق ( )5مقدار انرژی مورد نیاز برای هر سمبل
مینیمم گردد .در محدوده ابعاد بزرگ که تعداد کاربران و تعداد آنتن های
در فرستنده مرکزی به طور نامحدود افزایش می یابد اما نسبت تعداد
شکل  :2گسترش الفبای مدوالسیون  16QAMبه نواحی محدب و
پیوسته

به منظور حفظ مینیمم فاصله سیگنالینگ و هم چنین مجزا بودن نواحی هر
یک از سمبل ها ،امکان گسترش چهار سمبل داخلی به نواحی محدب
وجود ندارد؛ هم چنین برخی از سمبل ها فقط به یک ناحیه خطی گسترش
یافته اند.
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سازی شده است .مشاهده می کنیم که با تعداد  32کاربر ،نمودار انرژی
ارسالی مربوطه ،تقریبا منطبق با نمودار انرژی تئوری است و در واقع می

کاربران به تعداد آنتن های فرستنده به عدد مثبت همگرا می شود؛
نویسندگان در [ ]13مقدار متوسط مینیمم انرژی ارسالی هر سمبل را
محاسبه نموده و را بطه زیر را برای آن ارائه داده اند:

30

()6

[

]

CR-16QAM simulation results:K=32
zeroforcing
CR-16QAM
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| |
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|

√

20

)E(dB

که در ( )6و به وسیله معادله های نقطه ثابت 1زیر تعیین می
شوند و ) R(.نشان دهنده تبدیل  Rمربوط به تابع توزیع حدی مقادیر ویژه
ماتریس است[ ]13و [. ]15
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√
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√
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شکل  :3انرژی ارسالی هر سمبل بر حسب نسبت تعداد کاربران به
تعداد آنتن های فرستنده

∑

توان گفت که با افزایش ابعاد سیستم ،انرژی سیستم ،تقریبا با مینیمم
انرژی به دست آمده در تئوری برابر می شود .از سوی دیگر هنگامی که
نسبت به یک نزدیک می شود انرژی پیش کدینگ غیر خطی مذکور ،بر
خالف انرژی پیش کدینگ خطی  ZFمحدود باقی می ماند؛ در حالی که
در مقادیر کوچک انرژی هر دو پیش کدینگ تقریبا یکسان است و
بنابراین همان گونه که انتظار داشتیم ،درمقادیر کوچک نیازی به اعمال
پیش کدینگ غیر خطی نمی باشد.

∑

∫
√

که در ( )9نشان دهنده تابع چگالی احتمال سمبل های الفبای اصلی
گسسته ،قبل از اعمال پیش کدینگ می باشد که معموال این توزیع
یکنواخت در نظر گرفته می شود .نسبت تعداد کاربران به تعداد آنتن
های در فرستنده را نشان می دهد بنابراین بر طبق ( )9انرژی ارسالی هر
سمبل ،به و الفبای اصلی و خواص آماری الفبای اصلی و کانال بستگی
دارد.

در شکل  4نمودار متوسط احتمال خطای هر سمبل بر حسب نسبت توان
سیگنال به توان نویز ارسالی برای پیش کدینگ های مختلف و با فرض
مدوالسیون  16QAMو کانال های دارای فیدینگ رایلی نشان داده شده
است .تعداد کاربران برابر با تعداد آنتن های فرستنده است .پیش کدینگ
محدب با پیش کدینگ زیر بهینه مبتنی بر لتیس با استفاده از الگوریتم

هنگامی که مجموعه الفبای اصلی  ،از سمبل های مدوالسیون
 16QAMانتخاب شود؛ با فرض فیدینگ رایلی و آن گاه استفاده از (،)9
مینیمم انرژی ارسالی هر سمبل ،به شکل معادله نقطه ثابت زیر خواهد
بود:
()11

√

)

√
√

(

 2NDSکه در ] [ 11معرفی شده است مقایسه می شود .در  NDSبرای
حل مساله بهینه سازی صحیح و یافتن بردار ارسالی معادلی که انرژی
ارسالی را مینیمم می کند؛ از یک الگوریتم تکراری که پیچیدگی آن از
مرتبه حاصل ضرب تعداد آنتن های فرستنده و تعداد کاربران است؛
استفاده می گردد .این الگوریتم زیر بهینه منجر به افت عملکرد پیش
کدینگ می شود .پیش کدینگ محدب ،با تبدیل مساله بهینه سازی مینیمم
کردن انرژی ارسالی به یک مساله محدب ،امکان استفاده از الگوریتم
های موثر با پیچیدگی چند جمله ای را به وجود آورده و عملکرد بهتری را
از نظر احتمال خطا فراهم می کند .

√
√

محاسبات مربوط به استخراج معادله ( )11در ضمیمه  1ارائه شده است.
 -4شبیه سازی
شکل  3نمودار انرژی ارسالی تئوری ،مربوط به پیش کدینگ گسترش
سمبل های مدوالسیون  16QAMبه نواحی محدب ،بر حسب نسبت
نمایش می دهد .هم چنین انرژی ارسالی برای یک سیستم محدود با
تعداد  32کاربر نیز به روش مونت کارلو برای  1111کانال رایلی شبیه

Fixed point equations

0.6
K/M

در صورتی که فیدینگ کانال رایلی در نظر گرفته شود؛ آن گاه رابطه
نقطه ثابت ،برای متوسط انرژی هر سمبل ارسالی خواهد بود[:]13
| ∫
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 -5نتیجهگیری
در این مقاله نواحی محدب و پیوسته ای ،جهت گسترش سمبل های
مدوالسیون  16QAMبه این نواحی ،استخراج گردید و رابطه ای برای
تحلیل مینیمم انرژی ارسالی هر سمبل پس از اعمال پیش کدینگ غیر
خطی مفروض ،ارائه شد .نتایج نشان می دهد که اعمال پیش کدینگ غیر
خطی سبب می شود که انرژی ارسالی ،حتی هنگامی که مقدار به عدد
یک نزدیک می شود ،محدود باقی بماند .از سوی دیگر برتری این پیش
کدینگ محدب ،نسبت به سایر پیش کدینگ های خطی و غیر خطی از
نظر احتمال خطا بررسی گردید .مزیت مهم دیگر این پیش کدینگ،
محدب بودن مساله بهینه سازی یافتن مینیمم انرژی ارسالی است که
الگوریتم های موثری برای حل آن وجود دارد.

ناحیه :4
√
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√
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و بنابراین
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√
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و
()22
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√

|

برای سمبل های گسترش نیافته نیز متغیر کل صفحه مختلط را پوشش
می دهد و به دلیل عدم گسترش سمبل ها ،متغیر که سبب ایجاد
کمترین فاصله بین مقدار √ و متغیر انتگرال گیری می شود؛ تنها می
تواند مقدار همان سمبل را اختیار کندو انتخاب دیگری برای آن وجود
ندارد.
اکنون با توجه به تعیین نواحی انتگرال گیری و مشخص نمودن تابع

} {

√

} {

|

√

|

ناحیه :2

برای هر یک از نواحی مورد نظر ،می توان
|
|
√
انتگرال های موجود در رابطه ( )9را محاسبه نموده و رابطه ( )11را به
دست آورد .به عنوان یک نمونه ،ناحیه اول انتگرال مربوط به ناحیه محدب

بنابراین در این ناحیه
({ })12

√

ناحیه :1

ناحیه :1

√

} {

برای محاسبه انتگرال مربوط به ناحیه خطی محدب شکل ↓↑↑↑ نیز الزم
است که نواحی انتگرال گیری به دو ناحیه جداگانه که در زیر تعیین شده
اند،تقسیم شود:

با توجه به این که متغیر انتگرال گیری موجود در رابطه ( )9کل
صفحه مختلط را در بر می گیرد؛ لذا به منظور محاسبه انتگرال ،برای ناحیه
مربعی شکل ↑↑↑↑ الزم است که نواحی انتگرال گیری به  4ناحیه زیر
تقسیم شود:

} {

} {

|

()18

به دلیل این که نواحی محدب مربعی شکل نسبت به یکدیگر متقارن
هستند و نواحی خطی محدب نیز خود دارای تقارن هستند و همچنین
سمبل های گسترش نیافته و نواحی اطراف آن ها نیز نسبت به هم متقارن
می باشند و از سوی دیگر احتمال وقوع همه سمبل های مدوالسیون
 16QAMبرابر در نظر گرفته شده است؛ کافی است که انتگرال های
مربوط به رابطه ( )9تنها برای یک ناحیه مربعی شکل و یک ناحیه خطی و
یک سمبل گسترش نیافته محاسبه شوند.
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ضمیمه 1

()11

√

و
()16

√

√

()15

شکل  :4نمودار متوسط احتمال خطای هر سمبل بر حسب نسبت توان سیگنال به
توان نویز به ازای M=K=128
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مدیریت تداخل و تخصیص منابع در شبکه های فمتوسل
مبتنی بر OFDMA
2

1

عاطفه علیطالشی ،1رضا قاضی زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد برق-مخابرات ،دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند،بیرجند ،ایران atefeh.a.taleshi@birjand.ac.ir

2عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند ،گروه مخابرات ،بیرجند،ایران

چکیده -یکی از چالشهای مهم در مدیر یت منابع رادیویی در
شبکههای فمتوسل،کنترل تداخل همراه با تضمین کیفیت سرویس
است .در این مقاله ،جهت تخصیص منابع یک استراتژی
خودسازمان یافته با اهداف تضمین کیفیت سرویس ،افزایش
ضر یب استفادهی مجدد از بلوک منبع و جلوگیری از تداخل معرفی
شده است .مسئلهی تخصیص بلوک منبع به فمتوسلها به صورت
یک مسئلهی بهینهسازی مطرح شده که در آن کالسهای مختلفی
برای هر سرویس معرفی گردیده است .این مسئله ضمن جلوگیری
کامل از تداخل درون الیهای ،کیفیت سرویس هر کالس را هم
تضمین میکند .عالوه بر آن ،بهرهوری از منابع موجود نیز طبق این
مسئله افزایش مییابد .برای حل مسئله ،الگوریتمی با الگوبرداری از
نحوهی عملکرد شبکهی عصبی هاپفیلد 1طراحی شده و معرفی
گردیده است.

rghazizade@birjand.ac.ir

گیرنده کم است [ .]2درنتیجه ،سیگنال ارسالی کمتر تضعیف میشود و
گیرنده سیگنال مطلوبی را دریافت میکند .به علت استفادهی مشترک
فمتوسل و ماکروسل از طیف فرکانسی ،تداخل بین الیهای 3بین فمتوسل
ماکروسل میتواند بوجود آید .مشکل تداخل بین الیهای به طور گسترده
در مقاالت مختلفی مطرح شده است [ .]4 ,3تداخل درون الیهای 4نوع
دیگری از تداخل در این ساختار است و بین فمتوسلهایی رخ میدهد که
از باند فرکانسی مشترکی استفاده میکنند [ .]1این دو نوع تداخل مستقل از
هم هستند[ .]5با افزایش تراکم فمتوسلها مسئلهی مدیریت تداخل درون
الیهای اهمیت بیشتری پیدا میکند که در صورت عدم توجه راهکار
فمتوسل نه تنها نمیتواند جوابگوی حجم باالی تقاضا باشد بلکه
نارضایتی ناشی از عدم تضمین کیفیت سرویس را نیز به دنبال خواهد
داشت .در این مقاله ،تمرکز ما بر روی جلوگیری از تداخل بین فمتوسل-
ها منطبق بر کیفیت سرویس است .از آنجاییکه فمتوسلها توسط
کاربران نصب میشوند و میتوانند با توجه به نیاز کاربر در هر زمان
دلخواه روشن و یا خاموش باشند ،موقعیت مکانیشان کامال تصادفی
است .فمتوسلهایی که در نزدیکی هم نصب میشوند اگر ناحیه تحت
پوشش آنها بر هم همپوشانی داشته باشد بر یکدیگر تداخل خواهند
داشت .این تداخل ،زمانی اتفاق میافتد که همزمان از منابع فرکانسی
مشترک استفاده کنند [ .]6به عبارت دیگر در حالت فروسو 5منابع
همزمان و هم فرکانس توسط دو فرستنده اشغال میشود .هنگامی که
تراکم فمتوسلهایی که در مجاورت هم مستقر میشوند افزایش یابد،
تداخل شدیدتر بوده و مدیریت آن سختتر است [ .]7در [ ]8مولفان
برای کاهش تداخل هم کانال و بین الیه ای ،روش حذف تداخل در گیرنده
را ارائه کردهاند .به عبارت دیگر ،تداخل پس از دریافت و در گیرنده حذف
میشود که این روش در شبکههای فمتوسل کمتر مورد توجه قرار گرفته
است .کنترل توان نیز روش دیگری است که در [ ]9مورد بررسی قرار گرفته
است که در آن با تنظیم توان ارسالی فمتوسلها ،تداخل کاهش مییابد.

کلمات کلیدی– فمتوسل ،تداخل ،co-tierضر یب استفادهی
مجدد ،کیفیت سرویس.OFDMA ،
 -1معرفی
افزایش محبوبیت شبکههای بیسیم در سالهای اخیر ،منجر به رشد
روز افزون تقاضای استفاده از شبکه و درنتیجه نیاز به افزایش ظرفیت
انتقال داده شده است .در حال حاضر شبکههای سلولی با محدودیت
فراهمسازی نرخ دادهی باال بهخصوص در محیطهای داخلی مانند منازل
مواجه هستند .در این راستا ،فنآوری فمتوسل با کمک ابزار هوشمندی
تحت عنوان  2FAPکه مشابه یک ایستگاه پایه کار میکند و خدمات
چندرسانهای با نرخ باال و کیفیت مطلوب را به کاربران در محیطهای
داخلی ارائه میدهد ،میتواند عملکرد شبکه را بهبود بخشد[.]2 ,1
فمتوسلها توسط کاربر و به صورت تصادفی در ناحیهی تحت پوشش
ماکروسل نصب میشوند و ساختار سلولی دو الیهای را به همراه شبکهی
ماکروسل بوجود میآورند .با توجه به کوچک بودن و توان ارسالی کم
 FAPها منطقه پوششی فمتوسل کوچک بوده و فاصلهی بین فرستنده و

3

Cross-tier
Co-tier
5
Down Link
4

1

Hopfield Neural Network
Femtocell Access Point

2
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سرویس بدون کاهش در بهرهوری از طیف هدف اصلی در مدیریت منابع
محسوب میشود [.]13

تخصیص منابع با رویکرد تئوری بازی طرح دیگری است که در []11
پیشنهاد شده است .در روشهایی که در [ ]11 ,7معرفی و بررسی شدهاند،
منابع به صورت زیرکانالهای ثابت به فمتوسلها اختصاص داده میشود
که هر زیرکانال متشکل از چندین بلوک منبع است .تمام بلوکهای منبع
موجود در یک زیرباند ممکن است توسط فمتوسل استفاده نشود و چون
به فمتوسلهای دیگر هم تعلق نگرفته سبب کاهش بهرهوری از طیف می-
شود .اما در طرح پیشنهادی ما این مشکل وجود ندارد و بهرهوری از طیف
میتواند بهبود یابد .الگوریتمی پیشنهاد میشود که طبق آن منابع به گونه-
ای به فمتوسلها تخصیص داده میشود که از هر گونه تداخلی بین آنها
جلوگیری و عالوه بر آن کیفیت سرویس نیز تضمین میشود .نتایج شبیه
سازی نیز بهبود در عملکرد شبکه را نسبت به روش مورد مقایسه نشان
میدهد .در این مقاله ،فمتوسلهای مبتنی بر 6OFDMAمورد بررسی
قرار گرفتهاند که از انعطاف پذیری بیشتری در کنترل تداخل برخوردار
هستند .در OFDMAکوچکترین واحد منبع ای که به کاربر اختصاص
داده میشود ،بلوک منبع )RB( 7نامیده میشود [ .]12در 8LTEده
زیرفریم یک میلیثانیهای ،یک فریم  11میلیثانیه تشکیل میدهند .هر
زیرفریم به دو اسالت تقسیم میشود .کوچکترین واحد در  LTEالمان
منبع نام دارد .هر المان منبع با عنوان سمبل یک زیرحامل با پهنای باندی
برابر با  15کیلوهرتز است .المانهای منبع درون یک بلوک منبع جمع
میشوند .دوازده زیرحامل متوالی در بعد فرکانس و شش یا هفت سمبل
در بعد زمان یک بلوک منبع را تشکیل میدهند[ .]12کیفیت
سرویس( )QOSعامل تعیین کنندهای در مدیریت منابع رادیویی است .از
آنجایی که درخواستهای ورودی خصوصیات متفاوتی دارند برای
برآورده کردن کیفیت مناسب سرویس ،کالسهای مختلفی از کیفیت
سرو یس تعریف میشوند .در سیستم  ،3GPP LTEنه سرویس مختلف
با نه شناسهی کالس کیفیت سرویس ارائه شده است (جدول  .)1الزامات
کیفیت سرویس این نه کالس با معیارهای بودجهی تاخیر بسته  9L2و

-2فرضیات و شرح مسئله
فرض میکنیم یک سیستم سلولی همراه با فمتوسلهایی که داخل
ساختمانها مستقر هستند ،داریم .استقرار فمتوسلها تصادفی با توزیع
یکنواخت فرض شده است .منطقهی تحت پوشش فمتوسلها میتواند
همپوشانی داشته باشند .چندین فمتوسل که در موقعیتهای مکانی
مشخصی قرار دارند ،به یک سیستم مدیریت فمتوسل 11FMSمتصل می-
شوندو توسط یک درگاه به سیستم سلولی وصل میگردند .هر سیستم
سلولی شامل چندین  FMSاست FMS .اطالعات حاوی موقعیت
مکانی فمتوسلها و همچنین پهنای باند مورد تقاضای هریک را جمع
آوری میکند و تخصیص منابع موجود را بر اساس این اطالعات انجام
میدهد [.]13
جدول :1

تضمین نرخ بیت( 10)GBRمشخص میشوند .هر یک از این کالسها
متعلق به یک کاربرد هستند .بنابراین ،منابع تخصیص داده شده باید کافی
باشند تا بتوانند الزامات مربوط به کالس مورد تقاضا را تضمین کنند .به
عبارت دیگر ،تعداد بلوک منبع اختصاص یافته به هر درخواست باید به
گونهای باشد تا محدودیتهای بودجهی تاخیر بسته و  GBRدر هر کالس
کیفیت تضمین شوند .طبق جدول  1مشخصهی  GBRدر کالسهای
1الی 4الزامی است و تعداد بلوک منبع اختصاص داده شده به این کالس
باید برابر با تعداد مورد تقاضا باشد .بقیهی کالسها از  5تا  ،9مجاز به
دریافت بلوک منبع کمتر از تعداد درخواستی هستند .تضمین کیفیت

کالسهای مختلف کیفیت سرویس []31

GBR

Required RB

Required Data Rate

QCI

GBR

1

100 ms

1

GBR

3

150 ms

2

GBR

3

300 ms

3

Non- GBR

5

50 ms

4

Non- GBR

5

100 ms

5

Non- GBR

5

100 ms

6

Non- GBR

1

300 ms

7

Non- GBR

1

300 ms

8

Non- GBR

1

300 ms

9

حال فرض میکنیم تعداد محدودی بلوک منبع در اختیار داریم و
باید آنها را به نحوی بین فمتوسلهای متقاضی توزیع کنیم که بتوان با
منابع محدود هم از تداخل بین فمتوسلها جلوگیری شود و هم کیفیت
سرویس آنها تضمین گردد .درخواستهایی که شرط  GBRدارند باید
به تعداد بلوک درخواستی خود دست یابند و در مقابل درخواستهای
بدون  GBRمیتوانند با تعداد کمتری بلوک منبع سرویس دهی شوند.
فرض میکنیم  Nفمتوسل در شبکه داریم
{
}
و فمتوسل  iمتقاضی بلوک منبع است که
است .تعداد بلوکهایی را نشان میدهد که
و
متشکل از
دارای شرط  GBRهستتند و باید با همین تعداد سرویسدهی شوند و
تعداد بلوکهای موردنیاز برای سرویسهایی است که شرط GBR

6

Frequency-Division Multiple Access
Rresource Block
8
Long-Term Evolution
9
L2 packet delay budget
10
Guarantee Bit Rate
7

Femtocell Management System
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را ندارد .بلوک منبع در دسترس است و میخواهیم با افزایش ضریب
استفادهی مجدد از بلوکهای منبع ،بهرهوری از منابع موجود را افزایش
دهیم .ما مشخصهی بهرهوری را با نشان میدهیم .نسبت بلوک-
های منبع تخصیص داده شده به کل بلوک منبع موجود است .اگر را
حداقل تعداد بلوک منبع اختصاص داده شده به فمتوسل در نظر بگیریم
باشد.
که شرط  GBRرا تضمین میکند ،این تعداد باید برابر با

دریافت میکند ،تعیین میشود [ .]14در شکل  2ساختار شبکهی
مورد استفاده در این مقاله نشان داده شده است.
بلوک منبع
V1M

Wij1M
Vij

حال مسئله را به این شکل فرمول بندی میکنیم:

Vi1

WijNM

∑

() 1

Wiji2
Vi2

فمتوسل ها

V1K

V12

V11

VN1

VNM

VNk

∑ ∑ ∑

∑

شکل  :2ساختار نرونها در الگور یتم پیشنهادی

=

عددی باینری است و نشان میدهد که آیا بلوک منبع ام به
فمتوسل ام تخصیص داده شده است یا نه .گراف تداخل را با ماتریس
مربعی

نشان میدهیم .درایههای این ماتریس،

بودن درایه به این معنی است که دو فمتوسل

و فمتوسل

ورودی نرون که

 ،است .یک

( )2است ،از دو منبع به دست میآید ،که

عبارت هستند از:

در ناحیهی

تحت پوشش یکدیگر قرار دارند .صفر بودن درایه به این معنی است که

 -1مجموع خروجی نرونهای همسطر و همستون با آن که با وزنهای

دو فمتوسل بر هم تداخل ندارند .این گراف توسط سیستم مدیریت

اتصال مناسب مقیاس میشوند.

فمتوسل و با اطالعاتی که از فمتوسلها دریافت میکند تشکیل میشود.

 -2یک ورودی خارجی مناسب که با

قید اول تضمین میکند تخصیص بلوک منبع باید به گونه ای باشد که هر

نشان میدهیم.

پس از مشخص شدن ورودی نرون و عبور از یک تابع ) ( با

دو فمتوسلی که بر هم تداخل دارند مجاز نیستند از بلوک منبع مشترک

حدآستانهی مناسب ،که دراینجا آن را صفر در نظر گرفتیم ،خروجی آن

استفاده کنند .قید دوم تضمین میکند که همهی فمتوسلها حداقل به

تعیین میشود .در الگوریتم پیشنهادی مقدار هر نرون به حالت نرونهایی

تعداد بلوک منبع ای که کیفیت سرویس کاربرانش را تضمین میکند دست

بستگی دارد که در سطر و ستون نرون مربوطه قرار دارند .به عبارت دیگر

یابند .قید سوم نیز تضمین شرط  GBRرا نشان میدهد .نمونهای از گراف

تاثیری که از بقیهی نرونها دریافت میکند صفر است.

تداخل در شکل 1نشان داده شده است.
سیستم مدیریت فمتوسل

∑

()2
()3

∑
∑

) (
{

()4
)

()5

شکل  :3نمونهای از گراف تداخل

-3الگوریتم پیشنهادی

()8

در شبکهی عصبی هاپفیلد مجموعهای از نرونها را داریم که در

(
{

()6
()7

) (

]

) (
[

در این الگوریتم وزنها را بهگونهای طراحی میکنیم که با توجه به

این جا آن را با  Nنشان میدهیم .حالت هر نرون میتواند دو مقدار

وضعیت هر نرون بتواند به عنوان یک عامل باز دارنده یا محرک عمل کند.

داشته باشد .مقدار آن با توجه به ورودیهایی که از کل نرونهای شبکه

میزان تاثیر نرون
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بر نرون را نشان میدهد.از آنجاییکه می-
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الف) نرون

دانیم وقتی دو رأسی که به هم متصل هستند نباید همزمان از یک بلوک
منبع استفاده کنند ،بنابراین وزن در این حالت باید به عنوان یک عامل

ب) ورودی به این نرون طبق رابطهی ( )2محاسبه میشود.

بازدارنده عمل کند تا از این کار جلوگیری نماید .برای تعریف وزنهایی
با این ویژگی ،ابتدا یک ماتریس گراف تعریف میکنیم و آن را با

ج) در مورد حالت جدید این نرون بر اساس حد آستانهی تعیین شده ()5

نشان میدهیم .درایههای این ماتریس صفر و یا یک هستند .ماتریس وزن

و ( )6تصمیمگیری میشود.

را قرینهی ماتریس گراف تعریف میکنیم .تعداد رئوس برابر با تعداد
فمتوسلها ،است.

از سطر و ستون انتخاب میشود.

تعداد بلوکهایی را که هر رأس مجاز است

 -3انرژی طبق رابطهی ( )9محاسبه میشود ،اگر صفر شد به مرحلهی

داشته باشد ،نشان میدهد .در شبکهی عصبی هاپفیلد تابع هدف با

 4میرود ،در غیر این صورت به سراغ نرونهای ستون بعد رفته و

عنوان تابع انرژی مطرح میشود که در نهایت ،شبکه به سمتی پیش می-

به مرحلهی  2برمیگردد.

رود تا به حداقل مقدار این تابع همگرا شود .به عبارت دیگر انرژی صفر

 -4حالت خروجی نرونها همان حالت نهایی خواهد بود.

شده و به تعادل میرسد .در این مسئله تابع هدف را به صورت زیر
تعریف میکنیم:
()9

)

-4نتایج شبیه سازی
∑

(

)

∑ ∑

∑(

برای شبیهسازی از پارامترهای  3GPP LTEاستفاده شده است.
پارامترها و مقادیر مربوطه در جدول 2مشخص شده است .فمتوسلها به
صورت تصادفی و با توزیع یکنواخت در منطقه توزیع میشوند.

تابع انرژی از دو بخش تشکیل شده است .بخش اول تعداد رئوس را
بررسی میکند که در اینجا باید برابر با کل رئوس باشد ،یعنی رأسی
وجود نداشته باشد که بلوک منبع به آن اختصاص داده نشده باشد .بخش
دوم هم تضمین میکند هر رأس به تعداد مورد نیاز ،بلوک منبع دریافت
کرده باشند .عملیات تخصیص بلوک منبع تا جایی ادامه مییابد که تابع
انرژی صفر شود .به این ترتیب با تعریف وزنها ،ورودیهای نرون ،تابع
فعالساز و تابع انرژی ،میتوان الگوریتم را پیادهسازی کرد .تخصیص
بلوک منبع به فمتوسلها بر اساس تعداد فمتوسلهای مجاورشان و بلوک-
های مورد تقاضا انجام میشود .برای اینکار ،ما برای هر رأس (فمتوسل)
از گراف تداخل یک وزن تعریف کردهایم .مقدار این وزن برابر است با
حاصلضرب تعداد بلوک منبع درخواستی در تعداد فمتوسلهایی که با این
فمتوسل تداخل دارند .این وزن برای همهی رأسها محاسبه میشود.
سپس ،رأسها براساس مقدار وزن تعریف شده به صورت صعودی
مرتبشده و بر این اساس به ترتیب و طبق الگوریتم پیشنهادی سرویس-
دهی میشوند.

جدول :2

پارامترهای سیستم

مقدار

پارامتر

111متر  111متر

نقشهی منطقه

111

تعداد فمتوسل

11متر

شعاع تحت پوشش فمتوسل

25

تعداد  RBدر دسترس

 5مگاهرتز

پهنای باند

 1.5میلی ثانیه

مدت زمان هر زیرفریم

FFD

ساختار فریم

الگوریتم پیشنهادی را میتوان به مراحل زیر خالصه کرد:
نحوهی عملکرد الگوریتم پیشنهادی با یک مثال در شکل 3نشان داده
شده است .چهار فمتوسل را در نظر میگیریم که هر یک از آنها متقاضی
تعداد متفاوتی بلوک منبع هستند .ماتریس تقاضا با  Dمشخص شده
است .ستون اول ماتریس  Dتعداد بلوک منبع ای را نشان میدهد که دارای
شرط  GBRاست و ستون دوم مربوط به کالسهایی است که نیازی به
 GBRندارند .در الف) که فمتوسلها بر اساس وزن تعریف شده
سرویسدهی شدهاند  17بلوک منبع اختصاص داده شده است وضریب

 -1ابتدا یک ماتریس تخصیص بهعنوان خروجی معرفی میکنیم.
حالت اولیهی همهی نر ونها را صفر در نظر میگیریم یعنی درایه-
های ماتریس تخصیص صفر است و به تدریج با اجرای الگوریتم
مقداردهی میشود.
 -2مراحل زیر تکرار میشوند تا همهی نرونهای یک ستون که بر
اساس وزنشان مرتب شده اند ) ( =1,2,….Nو مربوط به یک
بلوک منبع خاص ( ) هستند بررسی شوند.
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استفادهی مجدد از بلوک منبع 1 /7است .در ب) که تخصیص به صورت
تصادفی انجام شده است این ضریب کمتر بوده و برابر با  1 /6است.

1

2

]

نظر قرارگرفته شده است .شکل 4نسبت فمتوسلهایی که بر هم تداخل
دارند را نشان میدهد .برای  11فمتوسل چون هنوز تعداد کافی بلوک منبع
در اختیار هست ،در هر دو الگوریتم تداخل صفر است .اما ،با افزایش
تعداد فمتوسلها از آنجاییکه در الگوریتم  DRAشرط عدم تداخل در
تخصیص بلوک منبع تضمین نمیشود ،تداخل رخ میدهد .برای مثال،
وقتی  21فمتوسل مستقر میشوند در  22درصد اتصاالت تداخل اتفاق
افتاده است ولی ،در الگوریتم پیشنهاد شده تداخل همواره صفر است .در
طرح پیشنهادی تداخل به طور کامل حذف شده است.

[=D
3
4

میزان بهرهوری از  RBبر حسب تعداد فمتوسلها نیز به عنوان معیار
عملکرد بررسی شده است .در هر بار از اجرا تعداد بلوک منبع اختصاص
داده شده به کل منابع موجود محاسبه شده است .نتایج در شکل 5نشان

10

میدهد در طرح پیشنهادشده بهرهوری افزایش یافته و با زیاد شدن تعداد

9

فمتوسلها عملکرد این الگوریتم بهتر است.

8
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شکل  :4نسبت تداخل همه فمتوسلها
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ب)

1.8

شکل  :1نحوهی تخصیص بلوک منبع الف) بر اساس وزن تعر یف شده ب)

1.6

به صورت تصادفی

1.4
1.2

جهت بررسی عملکرد سیستم ،الگوریتم پیشنهادی و الگوریتم
 DRAدر [ ]7را در سیستم مورد نظر مورد بررسی قرار دادیم .در
الگوریتم  ،DRAتخصیص بلوک منبع به فمتوسلها تصادفی است و
ممکن است فمتوسلهایی که برهم تداخل دارند همزمان از یک بلوک
منبع استفاده کنند .درطراحی این الگوریتم فقط بهرهوری از طیف مورد
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چکیده-رادار هىج پیىضته با هذوالضیىو فرکايص کاربرد وضیعی
در ايذازه گیری فاؾله و ضرعت هذف دارد و در آو با ايذازه گیری
اختالف فرکايص بیى ضیگًال ارضالی و ضیگًال اکىی در یافتی که
فرکايص ضرباو ياهیذه هی غىد ،فاؾله هذف تعییى هی گردد .در
ایى هقاله ،روغی برای افسایع دقت در تخمیى هؤلفه فرکايص هذف
ارائه غذه و از یک هحیط غبیه ضازی براضاش ضخت افسار رادار يیس
به هًظىر ارزیابی و اثبات کارایی روظ پیػًهادی اضتفاده گردیذه
اضت.در ایى روظ دو تابع هیايگیى گیر و یک تابع تفاضل گیر به کار
رفته و در ابتذا تابع هیايگیى گیر به طیف ايرژی ضیگًال ضرباو
اعمال هی گردد .ضپص خروجی هیايگیى گیر از طیف ايرژی کن هی
غىد .در اداهه تابع هیايگیى گیر دیگری به خروجی تفاضل گیر
اعمال هی گردد .با ضرب خروجی هیايگیى گیر دوم در طیف اؾلی
ايرژی ضیگًال ،طیف خروجی يهایی بذضت هی آیذ .با یافتى هقذار
بیػیًه در طیف خروجی يهایی ،هکاو هؤلفه فرکايص هذف و در
يتیجه فاؾله هذف هػخؽ هی گردد .در ايتها يیس کارایی روظ
پیػًهادی با یکی از روظ های قذیمی هىجىد هقایطه غذه اضت.
يتایج هقایطه يػاو هی دهذ که دقت در تخمیى فرکايص هذف در
روظ پیػًهادی 2/58برابر يطبت به روظ قبلی بهبىد یافته اضت.

هًؾىؼ قیگًال اکىی ظؼیافتی که ظؼ بايع RFلؽاؼ ظاؼظ به بايع پاییى تؽ (بايع
 IFیا پایه) هًتمل هی گؽظظ که قیگًال ضؽباو ياهیعه هی نىظ .هؤلفه يانی
اؾ هعف هتسؽک به همؽاه بمیه هؤلفه ها ظؼ ظاضل قیگًال ضؽباو وخىظ
ظاؼظ .قیگًال ضؽباو پف اؾ فیلتؽ و تمىیت نعو (و آنکاؼقاؾی هتقاهع
ظؼيىؼت ايتمال به بايع پایه) تىقظ هبعل آيالىگ به ظیدیتال) (A/Dبه
پؽظاؾيعه واؼظ هی گؽظظ.
به هًؾىؼ تهطیى وخىظ هعف و تقییى قؽفت نقافی و فايله آو ظؼ
قیكتن های هطتلف ،اؾ الگىؼیتن های هتفاوتی اقتفاظه نعه اقت .ایى
الگىؼیتن ها ظؼ والـ ؼول های پؽظاؾل قیگًال ضؽباو و تطمیى فؽکايف
آو هی بانع[ .]2الؾم به غکؽ اقت قیگًال ضؽباو فمظ ظؼ هعت ؾهاو
ظؼيگ آيتى ظؼ همابل هعف هىخىظ هی بانع و هاهیت آو به يىؼت یک
قیگًال پالكی اقت .ظؼ ایى نؽایظ اقتفاظه اؾ ؼول های هعؼو تطمیى
عیف قیگًال يىیؿی بؽای تقییى فؽکايف قیگًال ضؽباو چًعاو هىثؽ يمی
بانع .لػا ظؼبطم فمعه ای اؾ ایى قیكتن ها ،ابتعا تبعیل فىؼیه گككته
قؽیـ (  ) FFTقیگًال ضؽباو بعقت آهعه و با ايدام هتىقظ گیؽی هایی
ظؼ اهتعاظ فؽکايف و ؾهاو ،ققی ظؼ کاهم يىیؿ همؽاه قیگًال و بهبىظ

کلمات کلیدی– تبدیل فور یه گسسته سریع ،رادار موج پیوسته با
مدوالسیون فرکانس ،فرکانس ضربان،کالتر

يكبت قیگًال به يىیؿ هی گؽظظ و به هًؾىؼ تهطیى هعف و تقییى قغر
آقتايه با زفؼ يؽش آژیؽ غلظ اؾ ؼول های هتعاول آقتايه گػاؼی اقتفاظه

 -1همعهه

هی نىظ و به ایى عؽیك ققی هی گؽظظ تا هتفاوت بىظو کالتؽ و يىیؿ ظؼ

ظؼ یک قاهايه ؼاظاؼی ،اهعافی که ظؼ اؼتفاؿ پاییى و البالی کالتؽها

ؾوایای قمت ؼاظاؼ و همچًیى فعم یکًىاضتی ظؼ پاقص فؽکايكی هعاؼهای

پؽواؾ هی کًًع ،تىقظ ؼاظاؼهای خكتدىگؽ پالكی به قطتی لابل تهطیى

هكیؽ قیگًال ،تىقظ قغر آقتايه بؽای تهطیى اهعاف خبؽاو نعه و

هكتًع وظؼ ایى هىاؼظ هی تىاو اؾ ؼاظاؼهای هىج پیىقته )(CWبؽای زػف

لعؼت تهطیى باال بالی بمايع].[3

بهتؽ کالتؽها و تهطیى اهعاف هتسؽک اقتفاظه يمىظ.به هًؾىؼ تقییى
ً
فايله هعف ،قیگًال اؼقالی با ايدام هعوالقیىو فؽکايف ) ، (FMفمعتا

تقییى فايله هعف با تىخه به هیؿاو خابدایی هسل هؤلفه قیگًال ظؼ
عیف ضؽوخی  FFTيىؼت هی گیؽظ و اؾ همایكه هسل هؤلفه ظؼ ظو

به يىؼت ضغی ،فالهت گػاؼی هی گؽظظ و فؽکايف اکىی هعف ظؼیافتی

زالت بعوو هعوالقیىو فؽکايف ( )FMو با هعوالقیىو  ،FMهمعاؼ

با فؽکايف قیگًال اؼقالی همایكه و اؾ يتیده همایكه وخىظ هعف

خابدایی فؽکايكی بعقت آهعه و با تىخه به ؼابغه ضغی بیى همعاؼ

تهطیى ظاظه هی نىظ و با تىخه به هیؿاو نیفت ظاپلؽ ( یا هتًاقب با آو
ً
قؽفت نقافی) هعف ،فايله آو اقتطؽاج هی گؽظظ ].[1فمىها بعیى

© ،۱۳۹۴اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

خابدایی فؽکايكی و قؽفت نقافی ،همعاؼ قؽفت هعف تقییى هی
گؽظظ .هىفمیت و ظلت ایى ؼول بكتگی به هیؿاو هىفمیت ظؼ تقییى هسل
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ظلیك هؤلفه قیگًال هعف ظاؼظ که ظؼ نؽایظ قیگًال به يىیؿ کىچک ایى

ظاپلؽ،قؽفت نقافی هعف يیؿ قبب تغییؽ فؽکايف قیگًال اکى به هیؿاو

ؼويع ظچاؼ ضغای ؾیاظی هی نىظ.

فؽکايف ظاپلؽ ( ) هی گؽظظ .نکل 2فؽکايف قیگًال اؼقالی و ظؼیافتی و
فؽکايف ضؽباو ؼا ظؼ زالتی که هعف هتسؽک بانع ،يهاو هی ظهع.

ظؼ یک قیكتن ؼاظاؼ لعیمی هىج پیىقته با هعوالقیىو فؽکايف
( )FMCWاؾ ؼول فىق بؽای تهطیى وخىظ هعف ،قؽفت و فايله آو
اقتفاظه نعه اقت که ظلت آو ظؼ تقییى فايله ياهًاقب هی بانع و ظؼ يؾؽ
اقت تا با اؼائه ؼونی هًاقب با زعالل تغییؽ ظؼ ظیگؽ بطم های
قیكتن،ظلت تقییى فايله ؼا بهبىظ بطهیع .بعیى تؽتیب ایى هماله به7
بطم تمكین هی گؽظظ :ظؼ بطم  2يسىه کاؼ ؼاظاؼ  FMCWبیاو هی گؽظظ.
ظؼ بطم ،3تاؼیطچه ای اؾ ؼول های پؽظاؾل قیگًال ضؽباو بیاو هی

غکل :2تغییرات فرکايص در ضیگًال های ارضالی و برگػتی از هذف هتحرک

گؽظظ .قپف ظؼ بطم ،4ؼول پیهًهاظی پؽظاؾل قیگًال هقؽفی نعه و
ظؼ بطم ،5نبیه قاؾی ؼول پیهًهاظی و همایكه يتایح آو با ؼول های

ظؼ ایى زالت فؽکايف ظاپلؽ و فؽکايف ضؽباو عبك ؼوابظ ؾیؽ بعقت هی

لبلی پؽظاؾل قیگًال اؼائه هی نىظ و بطم ،6به يتیده گیؽی اضتًاو

آیع.

یافته اقت.

()3

 -2هقؽفی يسىه کاؼ ؼاظاؼ FMCW

()4

ظؼ ایى ؼاظاؼ ،فؽکايف قیگًال اؼقالی تىقظ تابـ ههطًی اؾ ؾهاو

قؽفت نقافی هعف اقت .ظؼ زالت بعوو هعوالقیىو ،FM
فؽکايف ظاپلؽ هعف با افمال تبعیل فىؼیه بؽازتی تقییى هی گؽظظ .ظؼ
زالت  FMيیؿ ،با افمال تبعیل فىؼیه و آقتايه گػاؼی،فؽکايف ضؽباو
هؽتبظ با فايله هعف که به اضتًاؼ فؽکايف هعف ياهیعه هی نىظ ،بعقت
هی آیع .با یافتى اضتالف فؽکايف بیى فؽکايف هعف بعقت آهعه ظؼ زالت
 FMو فؽکايف ظاپلؽ ظؼ زالت فعم وخىظ هعوالقیىو (زالت هىج
پیىقته) ،با اقتفاظه اؾ ؼابغه 4هی تىاو فايله هعف ؼا تقییى يمىظ .ظلت
فايله بعقت آهعه به ظلت تطمیى فؽکايف هعف بكتگی ظاؼظ.

هايًع تابـ هثلثی ،ظيعايه اؼه ای و یا قیًىقی هعوله هی نىظ .بیى فؽکايف
قیگًال اؼقالی و فؽکايف قیگًال ظؼیافتی تأضیؽ ؾهايی هؽتبظ با فايله
هعف وخىظ ظاؼظ .نکل  1فؽکايف قیگًال اؼقالی و ظؼیافتی و اضتالف
فؽکايف بیى آو ها ظؼ هؽ لسؾه ( که فؽکايف ضؽباو ياهیعه هی نىظ) بؽای
زالتی که هعف قاکى بانع ؼا يهاو هی ظهع.

 -3هؽوؼی بؽ ؼول های لبلی تقییى فؽکايف قیگًال ضؽباو
ظؼ اکثؽ ؼول های پؽظاؾل قیگًال ضؽباو ،ظؼ ابتعا به قیگًال تبعیل
فىؼیه افمال هی گؽظظ و پف اؾ یافتى عیف ايؽژی قیگًال ،پؽظاؾل های

غکل :1تغییرات فرکايص در ضیگًال های ارضالی و برگػتی از هذف ضاکى

فؽکايف زاهل،

بقعی ايدام هی نىظ .بؽای هثال ظؼ ] FFT، [5ؼوی يمىيه های قیگًال
افمال هی نىظ .قپف يمىيه ها به ايعاؾه یک وازع نیفت ؾهايی هی یابًع

هیؿاو ايسؽاف فؽکايف(پهًای بايع)  τ،تأضیؽ

ؾهايی ايتهاؼ ،فؽکايف ضؽباو ظؼ هؽلسؾه و

و  FFTظوباؼه ؼوی يمىيه ها افمال هی نىظ .ظؼ اظاهه زايل FFTاولی و

ؾهاو هعوالقیىو و

هؿظوج هطتلظ  FFTظوهی ظؼ هن ضؽب يمغه به يمغه هی نىيع .ظؼ

 ،Cقؽفت يىؼ هی بانعτ .و عبك ؼوابظ ؾیؽ بعقت هی آیًع[:]4

ایًًىؼت یک تابـ وابكته به فؽکايف بعقت هی آیع که هماظیؽ والقی
هؤلفه های فؽکايكی ؼا ظاؼاقت و بؽاقاـ آو فؽکايف هعف و فايله آو

()1

تطمیى ؾظه هی

()2

نىظ .ظلت بعقت آهعه ظؼ ایى ؼول بهتؽ اؾ ؼول FFT

هؽقىم اقت .ظؼ ؼاظاؼ لعیمی هىؼظيؾؽ ظؼ ابتعا قیگًال ضؽباو ؼا به چًع
لكمت (با وخىظ هن پىنايی بیى لكمت های هتىالی) تمكین يمىظه ،اؾ هؽ
لكمت به يىؼت هدؿا  FFTبا عىل  1224يمغه ،گؽفته نعه و عیف

ظؼيىؼتی که هعف هتسؽک بانع ،فالوه بؽ اضتالف فؽکايف بیى اکى

ايؽژی بؽای هؽ لكمت هساقبه هی گؽظظ .قپف هیايگیى عیف های ايؽژی

و قیگًال اؼقالی يانی اؾ فايله هعف تا ؼاظاؼ ،به ظلیل پعیعه
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بعقت آهعه هساقبه نعه و به فًىاو عیف ايؽژی ايلی ظؼ يؾؽ گؽفته هی

اؼائه هیعهع .الؾم به غکؽ اقت که ظؼ ایى يىؿ اؾ هیايگیى گیؽی ،يمغه

نىظ .زال بطهی اؾ بايع که ايتؾاؼ هی ؼوظ فؽکايف هؽتبظ با هعف ظؼ آو

هؽکؿی همكایگی ظؼيؾؽگؽفته يمی نىظ .ؼابغه ؼیاضی هؽبىط به تابـ

لكمت بانع ،زفؼ نعه و هابمی بايع کًاؼ گػانته هی نىظ .قپف آقتايه

هیايگیى گیؽ اول ظؼ ؾیؽ آهعه اقت:

گػاؼی افمال هی گؽظظ .همعاؼ آقتايه ظؼ هؽ هؤلفه فؽکايف تابقی اؾ ايؽژی

()5

کل بايع ،ايؽژی بايع همكایگی هؤلفه و همعاؼ آفكت هی بانع .پف اؾ

∑

)(

) (̂

که ظؼ آو نماؼه هؤلفه فؽکايكی هىخىظ ظؼ عیف ايؽژی ( ) ،همعاؼ

افمال آقتايه ،هؤلفه فؽکايكی که همعاؼ ايؽژی آو اؾ قغر آقتايه فبىؼ کؽظه

عیف ايؽژی ظؼ هؤلفه فؽکايكی ام ،نماؼه هؤلفه فؽکايكی هىخىظ ظؼ

و ظاؼای همعاؼ هاکؿیمن بانع ،به فًىاو فؽکايف هکاو هعف تقییى هی

ضؽوخی تابـ هیايگیى گیؽ و ) (̂ همعاؼ تابـ هیايگیى گیؽ ظؼ هؤلفه

گؽظظ[6و .]7نکل 3الگىؼیتن پؽظاؾنی هىؼظيؾؽ ؼا يهاو هی ظهع.

فؽکايكی ام هی بانع.
نکل 5يمىيه ای اؾ عیف ايؽژی قیگًال ؼا يمایم هی ظهع.

غکل :3الگىریتن پردازغی روظ قذیمی

الؾم به غکؽ اقت وخىظ کالتؽهای لىی هىخىظ ظؼ هسیظ ،عیف
قیگًال ؼا بهعت تست تأثیؽ لؽاؼ هی ظهًع،به گىيه ای که ظؼ بؽضی هىاؼظ
هؤلفه فؽکايف هکاو هعف ،ظؼ همایكه با اثؽ کالتؽ،بكیاؼ ضقیف تؽ اقت.

غکل :5طیف ايرژی ضیگًال ضرباو

هن چًیى وخىظ هاؼهىيیک های هؤلفه فؽکايف هعف ،هكئله ظیگؽی اقت

ظؼ عیف ايؽژی يمایم ظاظه نعه ،هؤلفه فؽکايف هعف ظؼ

که تطمیى ظلیك فؽکايف هعف ؼا ظچاؼ ههکل هی قاؾظ.

فؽکايف11/194کیلىهؽتؿ لؽاؼ ظاؼظ .هن چًیى يىازی فؽکايف پاییى ( تا

 -4هقؽفی ؼول پیهًهاظی پؽظاؾل قیگًال ضؽباو

زعوظ  3کیلىهؽتؿ) که ظاؼای تغییؽات آؼام و ظاهًه ؾیاظی يكبت به ظاهًه

الگىؼیتن کلی ؼول پیهًهاظی ظؼ نکل  4يهاو ظاظه نعه اقت.

هؤلفه فؽکايف هعف هی بانع ،اثؽ کالتؽ ؼا ظؼ عیف ايؽژی قیگًال يهاو
هی ظهع .ضؽوخی هیايگیى گیؽ که به فًىاو فیلتؽ پاییى گػؼ فمل هی يمایع
و عیف ايؽژی ؼا همىاؼ هی کًع ،ظؼ نکل 6آهعه اقت.

غکل :4بلىک دیاگرام الگىریتن پیػًهادی پردازظ ضیگًال ضرباو

ظؼ ایى ؼول بؽضالف ؼول لعیمی ،یکباؼ  FFTبه کل قیگًال

غکل:6خروجی هیايگیى گیر اول

ضؽباو ظیدیتال افمال نعه و پف اؾ بعقت آوؼظو عیف ايؽژی قیگًال،

ظؼ هؽزله ظوم ضؽوخی تابـ هیايگیى گیؽ عبك ؼابغه ؾیؽ اؾ عیف

ظؼ ابتعا لكمتی اؾ بايع که عیف ظاپلؽ هعف هی تىايع ظؼ آو هسعوظه لؽاؼ

ايؽژی قیگًال کن هی نىظ.

گیؽظ ،زفؼ و هابمی کًاؼ گػانته هی نىظ .قپف اؾ یک تابـ هیايگیى گیؽ
اقتفاظه هی نىظ که با افمال آو به هؽ قیگًال ،هیتىاو هعل همىاؼ نعه ای

()6

اؾ آو قیگًال ؼا بعقت آوؼظ .ؼول کاؼ تابـ بعیى يىؼت اقت که بؽای

) (̂
) (̂

) (
) (

) (̂

) (

{

) (

) ( ضؽوخی تابـ تفاضل گیؽ اقت .فمل تفاضل گیؽی هايًع یک

هؽ يمغه اؾ قیگًال یک همكایگی  2pيمغه ای ظؼ يؾؽ گؽفته و هیايگیى

فیلتؽ باالگػؼ فمل يمىظه و لكمت هایی اؾ عیف که همىاؼ اقت ،يؾیؽ

يماط ظؼوو همكایگی ؼا به فًىاو ضؽوخی تابـ بؽای آو يمغه اؾ قیگًال
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لكمتی که هؽبىط به اثؽ کالتؽ هی بانع ؼا زػف هی يمایع .نکل7
ضؽوخی تفاضل گیؽ ؼا يهاو هی ظهع.

غکل :9طیف يهایی ضیگًال ضرباو در خروجی الگىریتن پیػًهادی

با تىخه به نکل،9اثؽ هاؼهىيیک های هؤلفه فؽکايف هعف يیؿ ،تا زع
غکل :7خروجی تفاضل گیر

ؾیاظی اؾ بیى ؼفته اقت .ظؼ یک يگاه کلی هی تىاو گفت ؼول پیهًهاظی
به يىؼت یک فیلتؽ هیاو گػؼ فمل هی يمایع .ایى ؼول به لساػ

اها هماو عىؼ که ظؼ نکل 7ظیعه هی نىظ ،اثؽ هاؼهىيیک های هؤلفه

هساقباتی ؼونی قاظه تؽ بىظه و لعؼت تهطیى فؽکايف هعف ظؼ آو

فؽکايف هعف هن چًاو به يىؼت لىی وخىظ ظاؼظ . .ظؼ هؽزله بقع
ً
هدعظا تابـ هیايگیى گیؽ  2qيمغه ای عبك ؼابغه ؾیؽبه يتیده تفاضل افمال

باالتؽ اؾ قایؽ ؼول های لبلی هی بانع.

هی گؽظظ:
()7

 -5يتایح نبیه قاؾی
∑

) (

) (̂

به هًؾىؼ نبیه قاؾی قیگًال اکى ظؼ ؼاظاؼ هىج پیىقته با هعوالقیىو
فؽکايف،ظؼ ابتعا ضىظ قیكتن ؼاظاؼ،قیگًال اکىی هعف ،کالتؽها و يى یؿ

) ( ̂ ضؽوخی هیايگیى گیؽ ظوم اقت .ؼابغه ( )7نبیه ؼابغه ( )5هی
بانع ،با ایى تفاوت که ظؼ ایى زالت ،بؽای هساقبه ضؽوخی هیايگیى گیؽ
ظوم بؽای هؽ يمغه ،فالوه بؽ يماط همكایگی ،ضىظ آو يمغه يیؿ ظؼ يؾؽ
گؽفته هی نىظ .ضؽوخی هیايگیى گیؽ ظوم ظؼ نکل  8يهاو ظاظه نعه
اقت.

نبیه قاؾی نعه ايع .قپف قیگًال اؼقالی ظؼ قیگًال ظؼیافتی ضؽب
نعه ،اؾ فیلتؽهای باالگػؼ و پاییى گػؼ فبىؼ يمىظه و واؼظ هبعل آيالىگ به
ظیدیتال هی نىظ .ظؼ يهایت قیگًال ضؽباو بعقت آهعه پؽظاؾل هی
گؽظظ .ظؼ ایى نبیه قاؾی ،پؽیىظ خاؼوب هىج ظيعايه اؼه ای هعوله کًًعه
فؽکايف =7.3ms

 ،ؾهاو ظؼيگ آيتى همابل هعف

بؽابؽ با

 6.7msو فؽکايف ظاپلؽ هعف 10KHzبىظه و هعفی ظؼ فايله  30Kmو
کالتؽی لىی ظؼ فايله  15Kmظؼيؾؽ گؽفته نعه اقت.
به هًؾىؼ نبیه قاؾی تىلیع قیگًال اؼقالی اؾ بلىک ظیاگؽام هىخىظ ظؼ
نکل 12اقتفاظه هی نىظ.
غکل :8خروجی هیايگیى گیر دوم

هیايگیى گیؽ ظوم ،عیف ؼا همىاؼتؽ هی کًع و با تىخه به نکل 8هؤلفه
هاؼهىيیک ظوم هًىؾ لىی هی بانع .ظؼ هؽزله قىم ضؽوخی هیايگیى گیؽ
غکل :10بلىک دیاگرام غبیه ضازی تىلیذ ضیگًال ارضالی

ظوم ظؼ عیف ايلی قیگًال ضؽب هی نىظ.ایى کاؼ هىخب هی نىظ که
ايؽژی هاؼهىيیک ظوم فؽکايف هعف کاهم یابع ،ؾیؽا ظؼ عیف ايؽژی

قیگًال ظؼیافتی بؽابؽ اقت با هدمىؿ قیگًال اکىی بؽگهتی اؾ

ايلی همعاؼ ايؽژی هاؼهىيیک ظوم فؽکايف هعف ،کن تؽ اؾ همعاؼ ايؽژی

هعف ،قیگًال بؽگهتی اؾ کالتؽ و يىیؿ .نکل 11بلىک ظیاگؽام نبیه قاؾی

هؤلفه فؽکايف هعف هی بانع .ایى فمل تىقظ ؼابغه ؾیؽ لابل بیاو اقت:
()8

) (

) (̂

تىلیع قیگًال ظؼیافتی ؼا يهاو هی ظهع .همعاؼ تأضیؽ هىخىظ ظؼ بلىک های

) (

تأضیؽ ؾهايی اؾ ؼوی فايله هعف و یا کالتؽ ههطى هی گؽظظ .هن چًیى
يؿظیک نىيعه یا ظوؼنىيعه بىظو هعف يیؿ با اضافه کؽظو فؽکايف ظاپلؽ

که ظؼ آو همعاؼ تمىیت و ) ( عیف ضؽوخی يهایی اقت .فؽکايف
هتًاؽؽ با همعاؼ هاکؿیمن هىخىظ ظؼ ) ( به فًىاو فؽکايف هعف تقییى
هی گؽظظ .نکل 9عیف ضؽوخی يهایی ؼا يهاو هی ظهع.

هعف به فؽکايف زاهل بؽای پاؼاهتؽ فؽکايف قاکى ظؼ اقیالتىؼ نبیه
قاؾی هی گؽظظ.
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پف اؾ ضؽب قیگًال اؼقالی ظؼ قیگًال ظؼیافتی (هدمىؿ قیگًال هعف،
کالتؽ و يىیؿ) و فیلتؽیًگ (فیلتؽ باالگػؼ خهت تضقیف اثؽ کالتؽ و فیلتؽ
پاییى گػؼ خهت زػف هؤلفه های فؽکايف باالی تىلیع نعه ظؼ هیکكؽ)،
قیگًال ضؽباو هغابك بلىک ظیاگؽام نکل 12بعقت هی آیع که تىقظ
هبعل آيالىگ به ظیدیتال با فؽکايف يمىيه بؽظاؼی 324کیلىهؽتؿ يمىيه
بؽظاؼی نعه و قیگًال ضؽباو ظیدیتال با 2248يمغه واؼظ وازع پؽظاؾنگؽ
به قیگًال
هی نىظ .قپف یک تبعیل فىؼیه با عىل
ضؽباو افمال نعه و عیف ايؽژی قیگًال بعقت هی آیع .الؾم به غکؽ
کىچکتؽ ،هىخب کاهم ظلت تطمیى فؽکايف هی
اقت ايتطاب
بؿؼگتؽ يیؿ به ظلیل افؿایم زدن هساقبات ،اهکاو پؽظاؾل
نىظ و
بالظؼيگ ظؼ ؾهاو هؽبىعه ؼا ظنىاؼ هی قاؾظ .زال الگىؼیتن پیهًهاظی غکؽ
نعه به عیف ايؽژی قیگًال افمال هی گؽظظ .بهتؽیى يتیده به اؾای  p=9و
 q=4بعقت آهعه اقت.

غکل :11بلىک دیاگرام غبیه ضازی تىلیذ ضیگًال دریافتی

با اضتًاو ظاظو بهؽه های هطتلف بؽای ظاهًه قیگًال های بؽگهتی و
يىیؿ ،هی تىاو وضقیت های (هىظهای) هطتلفی ؼا بىخىظ آوؼظ و قیگًال
ضؽباو ؼا ظؼ هؽ هىظ نبیه قاؾی و پؽظاؾل يمىظ .هن چًیى با ايتطاب يمغه
نؽوؿ هتفاوت بؽای يىیؿ ،هی تىاو اخؽاهای هتفاوتی ؼا بعقت آوؼظ .ظؼ
ایى هماله 6اخؽا و  8هىظ هطتلف (ظؼ کل  48زالت) وخىظ ظاؼظ.
خعول ،1ههطًه هؽ هىظ ؼا بیاو هی يمایع.

به هًؾىؼ همایكه و اؼؾیابی فملکؽظ ؼول پیهًهاظی يكبت به ؼول
پؽظاؾل لعیمی هىخىظ ظؼ ؼاظاؼ  ،FMCWهیؿاو اضتالف فؽکايف تطمیى
ؾظه نعه اؾ همعاؼ والقی فؽکايف بؽای هؽ ظو ؼول و ظؼ اخؽاهای هطتلف
هساقبه هی گؽظظ و ظؼ يهایت بؽای هؽ هىظ هیايگیى گؽفته هی نىظ .هؽ چه
هیؿاو اضتالف فؽکايف کن تؽ بانع،ضغای فؽکايف و ظؼ يتیده ضغای
تطمیى فايله کن تؽ اقت و الگىؼیتن بکاؼ ؼفته يست بیهتؽی ضىاهع
ظانت .ظؼ اظاهه ؼوابظ هؽبىط به اضتالف فؽکايف و هتىقظ آو آهعه اقت:

خعول  :1داهًه های اختؿاؼ داده غذه به ضیگًال برگػتی از هذف ،کالتر و
يى یس در هر هىد و هػخؿه هر هىد

هىظ

ههطًه

هىظ
1

ظاهًه قیگًال اکىی هعف:لىی ،فعم وخىظ يى یؿ و کالتؽ

هىظ
2
هىظ
3

Target sig. amp.=0.01,Clutter sig. amp.=0,noise amp=0

()9

ظاهًه قیگًال اکىی هعف:لىی،فعم وخىظ کالتؽ ،ظاهًه يى یؿ:هتىقظ

()12

Target sig. amp.=0.01,Clutter sig. amp.=0,noise amp=10

ظاهًه قیگًال اکىی هعف:لىی ،ظاهًه قیگًال کالتؽ:هتىقظ ،فعم وخىظ يى یؿ

Target sig. amp.=0.01,Clutter sig. amp.=10,noise amp=10

هىظ
5

ظاهًه قیگًال اکىی هعف:ضقیف ،ظاهًه قیگًال کالتؽ:هتىقظ،ظاهًه
يى یؿ:هتىقظ

ظاهًه قیگًال اکىی هعف:لىی،ظاهًه قیگًال کالتؽ:هتىقظ ،ظاهًه يى یؿ:هتىقظ

Target sig. amp.=0.001,Clutter sig. amp.=10,noise amp=10

هىظ
6
هىظ
7
هىظ8

ظاهًه قیگًال اکىی هعف:ضقیف،ظاهًه قیگًال کالتؽ:لىی،ظاهًه يى یؿ:هتىقظ
Target sig. amp.=0.001,Clutter sig. amp.=100,noise amp=10

ظاهًه قیگًال اکىی هعف:ضقیف،ظاهًه قیگًال کالتؽ:هتىقظ،ظاهًه يى یؿ:لىی
amp.=10,noise
amp=100

sig.

amplitude=0.001,Clutter

sig.

|
∑

∆

همعاؼ والقی فؽکايف هعف بؽای هعف هتسؽک نبیه قاؾی نعه ظؼ
32کیلىهتؽی بؽابؽ با 11/194کیلىهؽتؿ اقت .خعول ،2همعاؼ اضتالف
فؽکايف تطمیًی اؾ فؽکايف والقی هعف ؼا بؽای ؼول پیهًهاظی يهاو
هیعهع .با ظلت ظؼ خعول  2هی تىاو يتیده گؽفت که بیهتؽیى اضتالف
فؽکايف ظؼ ؼول پیهًهاظی ،ظؼ هىظ( 3نؽایظ فعم وخىظ يىیؿ) و هىظ6
(ظاهًه قیگًال کالتؽ لىی تؽ اؾ ظاهًه يىیؿ) ،ؼش ظاظه اقت .الؾم به غکؽ
اقت ظؼ فمل بیهتؽ هىظ 8اتفاق هی افتع و هىظ 3غیؽ والقی اقت .ایى
ؼول به اؾای هىظهای 7،5،2،1و 8بكیاؼ ضىب فمل يمىظه اقت ،هن
چًیى ایى ؼول ظؼ ظام هاؼهىيیک های هؤلفه فؽکايف هعف و پیک های
يىیؿی هؽتبظ با کالتؽ يیفتاظه اقت .بًابؽایى با ؼول های بهبىظ وضىذ هی
تىاو ضغای هىخىظ ؼا تا زع ؾیاظی زػف يمىظ.

Target sig. amp.=0.01,Clutter sig. amp.=10,noise amp=0

هىظ
4

|

Target

ظاهًه قیگًال اکىی هعف:ضقیف ،ظاهًه قیگًال کالتؽ:لىی ،ظاهًه يى یؿ:لىی
Target sig. amp.=0.001,Clutter sig. amp.=100,noise amp=100
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غکل :12بلىک دیاگرام غبیه ضازی تىلیذ ضیگًال ضرباو

خعول :2

به زعوظ چًع کیلىهتؽ ؼقیعه اقت .بًابؽایى ضغای تقییى فايله هعف يیؿ
ظؼ ایى ؼول ؾیاظ اقت.

هقذار اختالف فرکايص تخمیًی با فرکايص واقعی هذف در روظ
پیػًهادی

Δ freq.

mean

Run#6

Run#5

Run#4

Run#3

Run#2

Run#1

0

0

0

0

0

0

0

Mode1

0

0

0

0

0

0

0

Mode2

0.742

0.742

0.742

0.742

0.742

0.742

0.742

Mode3

0.098

0.148

0.148

0

0.148

0

0.148

Mode4

0.024

0

0

0

0

0

0.148

Mode5

0.420

0.148

0.148

0.148

0.891

1.039

0.148

Mode6

0

0

0

0

0

0

0

Mode7

0

0

0

0

0

0

0

Mode8

 -6يتیدهگیؽی

)(KHz

ظؼ ایى هماله ؼونی خعیع بؽای پؽظاؾل قیگًال ضؽباو به هًؾىؼ
یافتى ظلیك هؤلفه فؽکايف هعف و به ظيبال آو تقییى ظلیك فايله هعف اؼائه
نعه اقت که پیچیعگی هساقباتی ؾیاظی يعاؼظ .ایى ؼول با یکی اؾ ؼول
های لعیمی هىخىظ همایكه گؽظیعه اقت .يتایح همایكه يهاو هی ظهع که
ؼول پیهًهاظی ظؼ 64/58ظؼيع اخؽاها ،فؽکايف هعف ؼا به ظؼقتی
تطمیى ؾظه اقت ظؼيىؼتی که ؼول لبلی تًها ظؼ 25ظؼيع
اخؽاها،فؽکايف هعف ؼا به يىؼت ظلیك تقییى کؽظه اقت .بًابؽایى با فؽٌ
ظانتى  FFTظيباله وؼوظی و ظؼيؾؽگؽفتى کل هسعوظه فؽکايكی به فًىاو
هسعوظه فؽکايف ظاپلؽ هعف ،تقعاظ هساقبات ظؼ ؼول پیهًهاظی يكبت
افؿایم هی یابع که ظؼ همایكه با کل
به ؼول لعیمی ظؼ زعوظ
هساقبات ايدام نعه اؾ  %1هن کمتؽ اقت اها ظؼ لبال آو يست
فملکؽظ تطمیى ظلیك فؽکايف هعف  2/58بؽابؽ بهبىظ یافته اقت.

همعاؼ اضتالف فؽکايف تطمیًی اؾ فؽکايف والقی هعف بؽای ؼول
پؽظاؾل لعیمی ظؼ خعول،3آهعه اقت.
خعول :3

هقذار اختالف فرکايص تخمیًی با فرکايص واقعی هذف در روظ
قذیمی

Δ freq.
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mean

Run#6

Run#5

Run#4

Run#3

Run#2

Run#1

0

0

0

0

0

0

0

Mode1

5.046

5.046

5.046

5.046

5.046

5.046

5.046

Mode2

0

0

0

0

0

0

0

Mode3

2.078

0.594

0.594

5.046

0.594

5.046

0.594

Mode4

2.078

0.594

0.594

5.046

0.594

5.046

0.594

Mode5

3.561

5.046

5.046

0.594

5.046

0.594

5.046

Mode6

5.046

5.046

5.046

5.046

5.046

5.046

5.046

Mode7

2.078

0.594

0.594

5.046

0.594

5.046

0.594

Mode8

)(KHz

][1

ؼول لعیمی به اؾای هىظهای 1و 3که به ظلیل فعم وخىظ يىیؿ تا زعی غیؽ
والقی هكتًع ،به ضىبی فمل کؽظه اقت و به اؾای قایؽ هىظها يتیده
ؼضایت بطهی يعانته اقت .زتی ظؼ بؽضی هىاؼظ همعاؼ اضتالف فؽکايف

[ « ]6ايىل قیكتمی و عؽازی و قاضت ؼاظاؼ خكتدىگؽ خىیا » گؽوه پژوههی ؼاظاؼ،
ظايهگاه ايفهاو  ،خلع  1و .1389 ،2
[ « ]7گؿاؼل فًی عؽازی و قاضت ؼاظاؼ  ICWARبهیًه » گؽوه پژوههی ؼاظاؼ،
ظايهگاه ايفهاو  ،خلع  1و .1391 ،4
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اص ػباست اخغام هادی بضسگ بشای ایى تدهیضات اعتفاده هیؽىد .دس
هساعبه عغر همغغ ساداسی اخغام ،بغته به ابؼاد آوها هیتىاو اص سوػ-
های تسلیلی ،ػذدی و فشکايظ باال اعتفاده کشد .بشای هساعبه عغر
همغغ ساداسی اخغام هادی بضسگ اص سوػهای فشکايظ باال اعتفاده هی-
ؽىد .ػلت اعتفاده اص ایى سوػها دلت هًاعب و باس هساعباتی کمتش دس
همایغه با سوػهای ػذدی هیباؽذ .دس هیاو سوػهای فشکايظ باال،
سوػ يىس فیضیکی هقالسه هغلىبی هیاو دلت يتایح و باس هساعباتی
بشلشاس هیکًذ .اص ایى سو ،دس ایى هماله هساعبه عغر همغغ ساداسی با
سوػ يىس فیضیکی ايدام هیگیشد.

چکیده -رویههای يربس ابساری هًاسب برای هذل سازی هًذسی
اخسام هیباضًذ .حدن کن رخیره سازی دادهها و دقت باال در هذل
سازی هًذسی از ویژگیهای ایى رویهها است .از ایى رو استفاده از
رویههای يربس در کاربردهایی يظیر هحاسبه سطح هقطع راداری
هًاسب هیباضذ .هًگام استفاده از روش يىر فیسیکی برای هحاسبه
سطح هقطع راداری اخسام هادی بسرگ ،هیبایست ابتذا ياحیه
روضى ضذه خسن را تعییى کرد .چًاو چه خسن هىرد يظر را برای
حصىل دقت هًذسی هطلىب ،با رویههای يربس هذل کًین ،بار
هحاسباتی تعییى ياحیه روضى قابل تىخه خىاهذ بىد .علت ایى
رخذاد ،آو است که فرهىلهای تىصیف کًًذه يربس ،تعاهل
ر یاضیاتی با آو را از يظر هحاسباتی پر هسیًه هیکًذ .در ایى هقاله
روش برش بسیر را برای تعییى ياحیه روضى ضذه خسن هعرفی هی-
کًین .ایى الگىریتن بیطتر در حىزه گرافیک کاهپیىتری هىرد استفاده
قرار گرفته ولی به کار گیری آو در هحاسبه سطح هقطع راداری در ایى
هقاله ارائه گردیذه است .عالوه بر ایى ،با اعمال یک الگىریتن
هحاسباتی کن هسیًه ،کارایی هحاسباتی روش برش بسیر را در تعییى
ياحیه روضى ضذه خسن افسایص هیدهین.

بشای هساعبه عغر همغغ ساداسی دس سوػ يىس فیضیکی ،ابتذا ايشژی
الکتشوهغًاعیغی به فىست پشتىهای تابؾی اص فشعتًذه به عمت خغن
هذل هیؽىد .پظ اص تابؼ پشتىها هساعبات به دو بخؼ تمغین هیؽىيذ.
دس بخؼ اول بایذ يازیه سوؽى ؽذه خغن تىعظ پشتىهای تابؾی هؾخـ
ؽىد و دس بخؼ دوم ايتگشال يىس فیضیکی سوی چگالی خشیاو المایی دس
يازیه سوؽى خغن هساعبه ؽىد .بخؼ صیادی اص صهاو ؽبیه عاصی فشف
تؼییى يازیه سوؽى خغن هیؽىد .بشای تؼییى يازیه سوؽى خغن بایذ
هسل بشخىسد پشتىها با عغر آو تؼییى ؽىد .باس هساعباتی تسمیلی دس
هساعبه هسل بشخىسد پشتىها با عغر خغن و زدن دادههای تىلیذی،
ؽذیذا به يسىه هذل عاصی هًذعی اخغام وابغته هیباؽذ .سوػهای
صیادی بشای هذل عاصی هًذعی اخغام وخىد داسد که هتذاولتشیى آوها
هذل عاصی با سویههای هثلثی هغغر و سویههای يشبض 1هیباؽًذ .اعتفاده
اص سویههای هثلثی هغغر دس تؼییى يازیه سوؽى اخغام ،آعاوتش اعت و
تؾخیـ هسل بشخىسد پشتىها به خغن سا عاده هیعاصد .دس همابل ،دلت
آوها دس هذل عاصی اخغام پیچیذهتش و داسای ايسًا با چالؼ هىاخه اعت.
بشای هذل عاصی هغلىب ایى اخغام ،بایذ اص تؼذاد صیادی هثلث اعتفاده

کلمات کلیدی– برش بزیر ،سطح مقطع راداری ،رویههای نربز.
 -1هقذهه
ساداسها با تىخه به ویژگی عغر همغغ ساداسی اخغام اص وخىد آوها دس
فضای اعشاف هغلغ هیؽىيذ .به لساػ هفهىهی ،هیضاو لابل تؾخیـ
بىدو یک خغن تىعظ ساداس سا عغر همغغ ساداسی خغن هیياهًذ .هش چه
عغر همغغ ساداسی یک خغن بیؾتش باؽذ سؤیت آو تىعظ ساداس آعاوتش
اعت .کاسبشد ػمذه ساداسها دس صهیًه يظاهی به تؾخیـ ،سدیابی و کًتشل
تدهیضات يظاهی هشبىط هیؽىد .بذيه تدهیضات يظاهی به عىس ػمذه اص
خًظ فلض یا هادی عاخته هیؽىد .چىو عىل هىج اهىاج هایکشوویى کىتاه
هیباؽذ و تدهیضات يظاهی دس همایغه با عىل هىج بغیاس بضسگتش هغتًذ،

)Non-Uniform Rational Basis-Splines (NURBS
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هساعباتی آو سا کاهؼ هیدهین .دس بخؼ  5هغالب اسائه ؽذه دس ایى
هماله سا خمغ بًذی هیکًین.

کشد .ایى اهش هىخب افضایؼ صهاو ؽبیه عاصی هیؽىد .با اعتفاده اص يشبض
هیتىاو بذيه خغن سا با تؼذاد کمی سویه و به عىس دلیك هذل عاصی کشد.
اص ایى سو ،چًاوچه بتىاو الگىسیتمی کاسا بشای هساعبه هسل بشخىسد
پشتىها به يشبض اسائه داد ،هیتىاو اص دلت هًاعب ایى سویهها بشای هذل
عاصی اخغام پیچیذه بهشه گشفت.

 -2رویههای يربس و تبذیل آوها به رویههای بسیر گىیا
عغىذ یا سویههای يشبض اص خمله سویههای پاساهتشیک اعتايذاسدی
هغتًذ که اهشوصه به فىست گغتشده دس صهیًه گشافیک کاهپیىتشی ،يشم
افضاسهای گشافیکی و  ...هىسد اعتفاده هیباؽًذ .ایى سویهها ،اخغام سا به
ؽکل دلیك و با تؼذاد کمی سویه هذل عاصی هیکًًذ .یک سویه يشبض با دو
يمایؼ داده هیؽىد .ایى سویه دس
پاساهتش و به فىست
ساعتای پاساهتش تىعظ یک تابغ اص خًظ چًذ خملهای دسخه  ،و دس
ساعتای پاساهتش تىعظ یک تابغ اص خًظ چًذ خملهای دسخه تىفیف
اص
هیؽىد .يمایؼ ایى سویه دس فضای هختقات عه بؼذی
سابغه ( )1بذعت هیآیذ:

چىو هساعبه هسل بشخىسد پشتىها با سویههای يشبض به فىست
تسلیلی و دلیك بغیاس صهاوبش و پیچیذه اعت اص سوػهای تکشاسی ػذدی
هايًذ سوػ يیىتى و عکايت بشای ایى هًظىس اعتفاده هیؽىد [.]3-1
سوػهای تکشاسی ػذدی بشای سعیذو به پاعخ يیاصهًذ زذط اولیه
هًاعب يضدیک هسل بشخىسد هغتًذ و همچًیى اگش تؼذاد بشخىسدهای پشتى
با عغر خغن به فىست بالمىه بیؼ اص یک هىسد باؽذ ،سوػهای تکشاسی
به بشخىسد يضدیک به زذط اولیه همگشا هیؽىيذ .به هىاصات سوػهای
تکشاسی بشای تؼییى يازیه سوؽًایی سویههای يشبض ،اص سوػهای هًذعی
يیض اعتفاده هیؽىد [ .]5 ,4سوػ هىسد اعتفاده دس ایى هماله ،یک سوػ
هًذعی به يام الگىسیتن بشػ بضیش 2اعت [ .]4سویههای بضیش ،ابضاس
هًذعی عادهتشی يغبت به يشبض هغتًذ و هیتىاو سویههای يشبض سا با سوػ
گشه گزاسی 3به سویههای بضیش تبذیل يمىد [ .]6الگىسیتن بشػ بضیش بش سوی
سویههای بضیش اػمال هیؽىد .اص ایى سو ،دس بخؼ پیؼ پشداصػ ،هی-
بایغت سویههای يشبض سا با سوػ گشه گزاسی به سویههای بضیش تبذیل کشد.
ایى الگىسیتن با اسائه یک دیذ هًذعی به هغئله ،اص صهاو ؽبیه عاصی
هغلىبی يیض بشخىسداس اعت و بش خالف سوػهای تکشاسی يیاص به زذط
اولیه يذاسد .همچًیى دس فىست وخىد چًذ بشخىسد تىعظ یک پشتى ،به
تمام هسل بشخىسدها همگشا هیؽىد .بًابشایى الگىسیتن بشػ بضیش با تىخه
به ویژگیهای هغلىبؼ بشای کاسبشد دس تؼییى يازیه سوؽى ؽذه به هًظىس
هساعبه عغر همغغ ساداسی هًاعب اعت .الگىسیتن بشػ بضیش هش سویه
بضیش سا با تمام پشتىهای تابؾی هىسد بشسعی لشاس هیدهذ .به کمک ویژگی
پىعته هسذب 4دس هىسد سویههای بضیش ] [6هیتىاو دس ابتذا آو دعته اص
پشتىهایی سا که با پىعته هسذب بشخىسد يذاسيذ ،ززف کشد و الگىسیتن
سوی پشتىهای بالی هايذه اػمال ؽىد .با پیاده عاصی یک الگىسیتن
هساعباتی کن هضیًه سوی الگىسیتن بشػ بضیش ،تؼذاد صیادی اص پشتىهای
تابیذه ؽذه ززف هیؽىيذ و کاسایی الگىسیتن بشػ بضیش افضایؼ هییابذ.
دس يتیده صهاو ؽبیه عاصی کاهؼ هییابذ.

m

(u ) N j , q (v) wiN, j PiN, j

()1

i, p

i 0 j 0

m

N
i, j

(u ) N j , q (v) w

i, p

n

 N
n

 N

S (u, v) 

i 0 j 0

دس سابغه باال  PiN, j  R3يماط کًتشلی 5سویه wiN, j  R ،وصوهای
هتًاظش با يماط کًتشلی Ni , p (u ) ،تىابغ  B-Splineدس ساعتای پاساهتش u
و اص دسخه  N j ,q (v) ، pتىابغ  B-Splineدس ساعتای پاساهتش  vو اص
دسخه  qهیباؽًذ .باصه تؼشیف پاساهتشهای  uو  vبه تشتیب به فىست
6
 a  u  bو  c  v  dهیباؽًذ .سویههای يشبض سوی دو بشداس گشه
 Uو  Vتؼشیف هیؽىيذ .ایى بشداسها به ؽکل کلی صیش هغتًذ:

()2



U  a, a,..., a , u p 1 ,..., ur  p 1 , b, b,..., b 
 p 1

p 1


V  c, c,..., c , vq 1 ,..., vs  q 1 , d, d,..., d 
q 1
 q 1


دس سابغه ( )1تؼذاد يماط کًتشلی بشابش با ) (n  1)  (m 1اعت.
به ػلت سیاضیات پیچیذه سویههای يشبض ،هساعبه هسل بشخىسد
پشتىها با ایى سو یهها بغیاس صهاوبش و پیچیذه اعت .بًابشایى بشای هساعبه
هسل بشخىسد پشتىها با سویههای يشبض دس الگىسیتنهای هختلف اص خمله
الگىسیتن بشػ بضیش ،بایغتی ایى سویهها تىعظ سوػ گشه گزاسی به سویه-
های بضیش گىیا تبذیل ؽىيذ .دس تبذیل هش سویه يشبض به سویههای بضیش
گىیای تؾکیل دهًذهاػ هیچ اعالػاتی اص دعت يخىاهذ سفت و فمظ
سویه يشبض به سویههای بضیش گىیای تؾکیل دهًذهاػ ؽکغته هیؽىد .یکی
اص ویژگیهای کاسآهذ سویههای يشبض و بضیش خافیت پىعته هسذب آوها
هیباؽذ .هًظىس اص ویژگی پىعته هسذب ایى اعت که سویه به عىس کاهل

ایى هماله دس لالب ریل تذویى ؽذه اعت .دس بخؼ  2خالفهای اص
سویههای يشبض و تبذیل آوها به سویههای بضیش گىیا سا بیاو هیکًین .دس
بخؼ  3الگىسیتن بشػ بضیش هؼشفی هیگشدد .دس بخؼ  4الگىسیتن بشػ
بضیش سا پیاده عاصی يمىده و با اػمال یک الگىسیتن هًذعی کاسا ،باس
2

Bezier Clipping
Knot Insertion
4
Convex Hull

5

3

Control Points
6
Knot Vector
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داخل چًذ وخهی تؾکیل ؽذه اص يماط کًتشلیاػ هسقىس اعت .ؽکل 1
ـ الف اعتىايهای سا يؾاو هیدهذ که اص یک سویه يشبض تؾکیل ؽذه اعت و
داخل پىعته هسذبؼ لشاس داسد .ؽکل  1ـ ب هماو اعتىايه سا پظ اص تبذیل
به  4سویه بضیش گىیا يؾاو هیدهذ که هش کذام يیض داخل پىعته هسذب
هشبىط به خىد لشاس داسيذ.

(الف)

ak x  bk y  ck z  ek  0 , k  1, 2.

()5

دس سابغه ( )5فشك هیکًین هؼادالت دو ففسه يشهالیضه باؽًذ (
 .) ak 2  bk 2  ck 2  1ؽکل 2ـ الف پشتى زافل اص هسل تماعغ دو
ففسه ػمىد بش هن  P1و  P2و با بشداس یکه خهت ايتؾاس ̂ Sو هبذأ R 0

سا يؾاو هیدهذ.

(ب)

(الف)

ضکل  :1الف) استىايه تطکیل ضذه از یک رویه يربس داخل پىسته هحذبص .ب)

(ب)

استىايه تبذیل ضذه به  ۴رویه بسیر گىیا که داخل پىسته هحذب خىد قرار داريذ.

سابغه ( )3یک عغر بضیش گىیا سا يؾاو هیدهذ:
m

()3

(u ) B j , m (v) wiB, j PiB, j
B
i, j

(u ) B j , m (v) w

n

 B

i ,n

i 0 j 0
n m

 B

i,n

S (u, v) 

i 0 j 0

(پ)

دس سابغه باال PiB, j  R3 ،يماط کًتشلی سویه wiB, j  R ،وصوهای هتًاظش
با ایى يماط Bi , p (u) ،چًذ خملهایهای بشو اؽتایى 7اص دسخه  nدس
ساعتای پاساهتش  uو ) B j , q (vچًذ خملهایهای بشو اؽتایى اص دسخه m
دس ساعتای پاساهتش  vهیباؽًذ .باصه تؼشیف پاساهتشهای  uو  vبه تشتیب
به فىست  a  u  bو  c  v  dهیباؽًذ .چًذ خملهایهای بشو
اؽتایى يیض اص سابغه ( )4زافل هیؽىيذ:
()4

!n
t i (1  t ) n i
!i ! n  i 

(ت)

Bi , n (t ) 

(ج)

(د)

ضکل  :۲الف) پرتى حاصل از هحل تقاطع دو صفحهی عمىد بر هن  P1و  . P2ب)
يقاط کًترلی رویه بسیر يگاضت ضذه در هختصات دو بعذی .پ) يمایص دو بردار

 -3الگىر یتن برش بسیر
دس ایى بخؼ الگىسیتن بشػ بضیش سا به عىس هختقش و بش هبًای []7 ,4
تىضیر هیدهین .ابتذا هؼادله یک عغر بضیش گىیا سا عبك سابغه ( )3دس
يظش بگیشیذ .بشای عاده عاصی سوابظ باصههای   a, bو  c, d سا به
فىست يشهالیضه ؽذه ] [0,1اختیاس هیکًین .ایى هىضىع خللی دس کلیت
هغئله ایداد يمیکًذ .دس ایى فىست هیتىاو الگىسیتن بشػ بضیش سا با عی
هشازل صیش ايدام داد:

i
n

 Luو  . L vت) رسن يقاط کًترلی )  ( , di , jاز سطح ضمًی در هختصات دو
بعذی )  . (u, dج) رویه بسیر يگاضت ضذه پس از دو برش هتىالی .د) هثالی از یک
پرتى با دو برخىرد.

هرحلهی  )۲با خایگضیى کشدو سابغه ( )3دس سابغه ( ،)5هسل تماعغ
ففسه  Pkو سویه بضیش گىیا اص هؼادله ( )6زافل هیؽىد:
()6

هرحلهی  )1ابتذا پشتى سا بش هبًای [ ]8به فىست هسل تماعغ دو
ففسه ػمىد بش هن  P1و  P2و با هؼادالت ضمًی صیش دس يظش هیگیشین:
Bernstein

m

n

hk (u, v)   Bi , n (u ) B j , m (v)hik, j  0
i 0 j 0

دس سابغه ( hik, j ،)6فافله وصيی يماط کًتشلی  Pi ,Bjتا ففسه  kام

7
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هیباؽًذ ) . (k 1, 2بشای عادگی هغئله تؼییى يماط بشخىسد هیتىاو
سویه بضیش سا دس ففسه هختقات دو بؼذی ) ( x, yيگاؽت کشد .دس ایى
فىست هختقات يماط کًتشلی يگاؽت ؽذه اص سابغه ( )7بذعت هیآیًذ:
()7

خایی تکشاس کًین که یکی اص دو زالت صیش اتفاق افتذ:
الف) عغر هسذب دس تکشاس خاسی هسىس افمی سا لغغ يکًذ .دس ایى
فىست پشتى با سویه بضیش بشخىسد يذاؽته و الگىسیتن هتىلف هیؽىد.

) ri , j  ( xi , j , yi , j )  (hi1, j , hi2, j

ب) عىل باصههای پاساهتشی ]  [umin , umaxو ] [vmi n ,v maxبه تشتیب
بشای بشداسهای  Luو  L vاص یک همذاس آعتايه  کمتش باؽًذ .دس ایى
فىست بشخىسد اتفاق افتاده اعت و هیايگیى ایى دو باصه سا به ػًىاو
پاساهتشهای هسل بشخىسد )  (uint , vintدس يظش هیگیشین.

ؽکل 2ـ ب يماط کًتشلی يگاؽت ؽذه دس هختقات دو بؼذی سا
يؾاو هیدهذ .دس ایى يگاؽت ففسات  P1و  P2به تشتیب بش هسىسهای
 yو  xهًغبك و پشتى به هبذأ هختقات يگاؽت هیؽىد.
هرحلهی  )۳زال بشای تؼییى ) (u , vيمغه بشخىسد (هبذأ هختقات
خذیذ) ،اص دو بشداس  Luو  L vکه اص هبذأ هیگزسيذ اعتفاده هیکًین.
ساعتای بشداسهای  L uو  L vبه عىس تمشیبی بایذ بش ساعتای پاساهتشهای u
و  vبه تشتیب ػمىد باؽًذ .ؽکل 2ـ پ يمىيهای اص ایى دو بشداس سا يؾاو
هیدهذ .بهتشیى ايتخاب بشای ایى دو بشداس به فىست صیش اعت:
()8

به ػًىاو هثال ؽکل 2ـ ج سویه بضیش يگاؽت ؽذه سا پظ اص دو بشػ
هتىالی يؾاو هیدهذ .اگش یک پشتى بیؼ اص یک بشخىسد با عغر بضیش داؽته
باؽذ الگىسیتن بشػ بضیش به خىابی همگشا يمی ؽىد .به بیايی دیگش اگش یک
بشػ بضیش يتىايذ ػشك باصه پاساهتشی دس یک تکشاس سا زذالل  ۰2٪کاهؼ
دهذ بایغتی عغر بضیش يگاؽت ؽذه سا دس خهت هماو پاساهتش به دو
لغمت هغاوی بشػ بضيین و ابتذا الگىسیتن بشػ بضیش سا بشای لغمت اول و
عپظ بشای لغمت دوم ايدام دهین و دو يمغه بشخىسد سا تؼییى کًین (ؽکل
 2ـ د) .دس يهایت فافله هش دو يمغه بشخىسد تا هًبغ تؾؼؾغ پشتى سا
هساعبه و يضدیکتشیى آوها به هًبغ سا به ػًىاو يمغه سوؽى دس يظش هی-
گیشین.

1
]) Lu  [(r0, m  r0,0 )  (rn, m  rn,0
2
1
]) Lv  [(rn ,0  rn, m )  (rn, m  r0, m
2

بشای هساعبه ) (u , vيمغه بشخىسد بایغتی به عىس هتًاوب اص
بشداسهای  Luو  L vدس هشازل  4تا  5اعتفاده کًین (بشای خالفه فمظ
یک تکشاس اص الگىسیتن سا سوی بشداس  Luدس يظش هیگیشین).

 -4پیاده سازی و بهبىد کارایی الگىریتن برش بسیر
تؼییى يازیه سوؽًایی ؽکلهای هًذعی با هؼ بًذی یکًىاخت بش
سوی داهًه ) (u, vفىست هیپزیشد .اگش پشتى با عغر بضیش هشبىعه
بشخىسد داؽته باؽذ ،هؼ چهاس ضلؼیای که )  (uint , vintدس داخل باصه
پاساهتشی آو لشاس هیگیشد ،هؾخـ هیؽىد و دس يهایت آو هؼ به ػًىاو
یک هؼ سوؽى رخیشه هیؽىد .پشتىها با فىافل صاویهای یکًىاخت دس

هرحلهی  )۴اگش فافله ػالهت داس يماط کًتشلی دو بؼذی  ri , jتا
i
بشداس  di , j ، Luباؽًذ ،آيگاه با يغبت دادو پاساهتشهایی به فشم
n

ui , j 

به ایى فىافل هیتىاو یک عغر ضمًی دس هختقات دو بؼذی ) (u, d

تؼشیف کشد .يماط کًتشلی ایى عغر ضمًی ( )  ) Di , j  (ui , j , di , jبه
عىس یکًىاخت دس خهت پاساهتش  uاص هن لشاس هیگیشيذ.

هختقات کشوی اص يمغهای با هختقات  R 0والغ دس ساه دوس خغن به
عمت خغن پشتاب هیؽىيذ .به هًظىس اسعال هذفمًذ پشتىها و پشهیض اص
باس هساعباتی صایذ ،پشتىها تًها دس صاویه فضاییای پشتاب هیؽىيذ که
خغن تىعظ فشعتًذه سؤیت گشدد .الگىسیتن بشػ بضیش بش سوی  3ؽکل
اعتىايه ،هخشوط و یک هذل هىؽک عاده اػمال و يتایح دس خذول 1
گشدآوسی ؽذه اعت .هماو عىس که دیذه هیؽىد به سغن اسعال هذفمًذ
پشتىها ،کماکاو تؼذاد لابل تىخهی اص پشتىها به خغن بشخىسد يمیکًًذ و
اص کًاس آو ػبىس هیکًًذ .اص آيدا که بشای ایى پشتىها ،بیؾتشیى تؼذاد
خغتدى (آصهىو بشخىسد با تمام سویههای بضیش) ايدام هیؽىد ،باس
هساعباتی فشاوايی به ؽبیه عاصی تسمیل هیکًًذ .به همیى دلیل بایغتی به
ديبال ساه زلی باؽین که تؼذاد ایى خغتدىها سا تا زذ اهکاو کاهؼ دهین.
هثالی اص يازیه سوؽى ؽذه و ػملکشد فسیر الگىسیتن هبتًی بش ؽبیه
عاصیهای ايدام ؽذه دس ؽکل  3آهذه اعت .ؽبیه عاصیها دس ایى هماله

i
n

هرحلهی  )۵دس ایى هشزله يماط کًتشلی )  ( , di , jاص عغر ضمًی
سا دس هختقات دو بؼذی )  (u, dهمايًذ ؽکل  2ـ ت سعن هیکًین .پظ
اص سعن يماط کًتشلی کافیغت عغر هسذب ياؽی اص ایى يماط سا تؼییى
کًین و هسل تماعغ عغر هسذب با هسىس  uسا هساعبه کًین .با هساعبه
هسل تماعغ عغر هسذب با هسىس  uباصهی ]  [umin , u maxسا رخیشه هی-
کًین و باصههای  u  uminو  u  umaxکه دس آوها  d  0سا ززف هی-
کًین .با اػمال الگىسیتن تمغین هدذد  ]6[ de Casteljauدس دو يمغه
 uminو  umaxبش عغر بضیش يگاؽت ؽذه ،بخؼهایی اص عغر که دس آو
 u  uminیا  u  umaxاعت سا بشػ هیصيین و ززف هیکًین.
هشازل  4تا  5سا به فىست هتًاوب بشای بشداسهای  Luو  L vتا
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یافت.

تىعظ یک کاهپیىتش ؽخقی با پشداصيذه  2هغتهای و زافظه سم  8گیگا
بایتی ايدام ؽذه اعت.

ایذهای که بشای تغشیغ آصهىو بشخىسد با عغر بضیش پیؾًهاد هیکًین
هبتًی بش تلفیك هفهىم زدنهای ازاعه کًًذه 8و خىاؿ چًذ ضلؼی
هسذب دس عغىذ بضیش اعت .هفهىم زدنهای ازاعه کًًذه بشای تغشیغ
سوػ سهگیشی پشتى دس هذل عاصی هؼیى ايتؾاس اهىاج دس هسیظهای
ؽهشی و داخل عاختماو و يیض دس گشافیک کاهپیىتشی هىسد اعتفاده لشاس
گشفته اعت [ .]9اگش یک خن سا بش چًذ ضلؼی هسذب هسیظ کًین ،آيگاه
دس فىست لشاس گیشی پشتى دس چًذ ضلؼی هسذب هغمئى خىاهین بىد که
پشتى دسوو ایى خن ازاعه کًًذه لشاس داسد .لزا دس هغئله آصهىو بشخىسد پشتى
با سویه بضیش ،ؽشط الصم بشای بشخىسد پشتى آو اعت که دسوو ایى خن ازاعه
کًًذه لشاس گیشد .اگش بشای یک پشتى هبذأ هختقات دس ففسه يگاؽت دسوو
خن ازاعه کًًذه لشاس يگیشد ،زتما به سویه بضیش بشخىسد يخىاهذ کشد.
اکًىو اگش دس ففسه يگاؽت  xmaxو  xm i nبه تشتیب زذاکثش و زذالل
همذاس هؤلفه  xتقىیش يماط کًتشلی بش ایى ففسه باؽًذ و همچًیى
 ymaxو  ym i nبه تشتیب زذاکثش و زذالل همذاس هؤلفه  yتقىیش يماط
کًتشلی بش ایى ففسه باؽًذ ،خن ازاعه کًًذه سا هسیظ هغتغیل تىفیف
ؽذه با  xmin  x  xmaxو ym i n  y  y m a xتؼشیف هیکًین .يمای
گشافیکی اص ایى خن ازاعه کًًذه دس ؽکل  5سعن ؽذه اعت .دس يتیده،
ؽشط الصم بشای لشاس گیشی هبذأ دسوو و سوی ایى خن ازاعه کًًذه به
فىست  ymin  ymax  0و  xmin  x max  0لابل فشهىل بًذی اعت.
هش چًذ اعتفاده اص ایى آصهىو ؽشط الصم سا لذسی عغتتش هیکًذ ولی به
دلیل باس هساعباتی ياچیض دس لیاط با تؾکیل دلیك چًذ ضلؼی هسذب،
کاسایی تؼییى يازیه سوؽى سا افضایؼ هیدهذ.

خذول  :1يتایح کمی حاصل از اعمال الگىر یتن برش بسیر بر روی سه ضکل
استىايه ،هخروط و یک هذل ساده هىضک تىسط یک کاهپیىتر ضخصی
دارای پردازيذه  ۲هستهای و حافظه رم  ۸گیگا بایتی.
هىؽک عاده
هخشوط
اعتىايه
يىع ؽکل
تؼذاد پشتىهای تابیذه ؽذه

16٪٪

236٪

24٪٪

تؼذاد پشتىهای بشخىسد کشده

1369

1٪48

1388

ضکل  :۳ياحیه روضى و تار یک هذل ساده یک هىضک.

هماو عىس که دس خذول  1هؾاهذه هیؽىد دس بؼضی اص ؽکلها
(هثل هخشوط) زذود يیمی اص پشتىهای تابیذه ؽذه با عغر خغن بشخىسد
يذاسيذ و ایى خىد باػث افضایؼ صهاو تؼییى عغر سوؽًایی خغن هیؽىد.
با اػمال یک الگىسیتن هساعباتی کن هضیًه بش الگىسیتن بشػ بضیش هیتىاو
لبل اص اػمال آو بش سوی پشتىها ،آو دعته اص پشتىهایی سا که با عغر خغن
بشخىسد يذاسيذ اص زىصهی هساعبات ززف کشد .بًابشایى الگىسیتن بشػ
بضیش فمظ بش سوی پشتىهایی که با عغر خغن بشخىسد داسيذ اػمال هیؽىد
و صهاو تؼییى يازیه سوؽًایی به عىس هلمىعی کاهؼ هییابذ.
بشای پیاده عاصی الگىسیتن هساعباتی کن هضیًه هیتىاو اص ویژگی
پىعته هسذب دس هىسد سویههای بضیش اعتفاده کشد .بش اعاط ایى ویژگی
تمام سویه بضیش دوبؼذی دس داخل چًذ ضلؼی هسذب هتؾکل اص يماط
کًتشلی (ؽکل  )4لشاس داسد .بًابشایى ؽشط الصم بشای بشخىسد پشتى با عغر
بضیش دس ؽکل  2ـ ب ایى اعت که هبذأ دس داخل پىعته هسذب تؾکیل
ؽذه اص يماط کًتشلی  ri , jلشاس گیشد .عاصوکاس اتقال يماط کًتشلی به
یکذیگش و تؾکیل چًذ ضلؼی هسذب هبتًی بش الگىسیتنهای هغشذ ؽذه
دس يظشیه گشافها هیباؽذ .اص ایى سو ،فشآیًذ تؾکیل چًذ ضلؼی هسذب
باس هساعباتی اضافی به ؽبیه عاصی تسمیل هیکًذ .با ػًایت به ایى يکته
که هکاو يماط کًتشلی دس ففسه ،تابؼی اص خهت پشتى اسعالی اعت،
تؾکیل چًذ ضلؼی هسذب بایغتی بشای هش پشتى تکشاس ؽىد .اص ایى سو ،به
يظش هیسعذ که اعتفاده اص چًذ ضلؼی هسذب کمکی به تغشیغ آصهىو
بشخىسد پشتىها يمیکًذ .با ایى وخىد ،هیتىاو با یک ػملیات سیاضی
بغیاس کن هضیًه ،خایگضیًی بشای ؽشط الصم بشخىسد پشتى با عغر بضیش

ضکل  :۴چًذ ضلعی هحذب يقاط کًترلی سطح يگاضت ضذه در ضکل ۲ـ
(ب).

Bounding boxes
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 -5خمع بًذی و يتیدهگیری
دس ایى پژوهؼ تؼییى يازیه سوؽى ؽذه اخغام هذل عاصی ؽذه با
سویههای يشبض بشای هساعبه عغر همغغ ساداسی اخغام هادی بضسگ با
اعتفاده اص سوػ يىس فیضیکی هىسد بشسعی لشاس گشفت .دس تؼییى يازیه
سوؽى اخغام هذل ؽذه با سویههای يشبض اص یک الگىسیتن هًذعی به يام
بشػ بضیش اعتفاده ؽذ .ایى الگىسیتن بذوو يیاص به زذط اولیه ،به تماهی
يماط بشخىسد بالمىه پشتى با خغن همگشا هیؽىد.
پظ اص پیاده عاصی الگىسیتن بشػ بضیش ،افضایؼ کاسایی هساعباتی آو
دس ایى پژوهؼ ايدام ؽذ .با تىخه به صهاو ؽبیه عاصیها دس هىسد ؽکل-
های هختلف هؾاهذه هیؽىد که بهبىد کاسایی هساعباتی الگىسیتن دس
زالت کلی ،به هًذعه خغن وابغته اعت .همچًیى ،کاسایی هساعباتی
سوػ بضیش با اعتفاده اص ایذه پیؾًهادی ایى هماله به عشص هلمىعی افضایؼ
هییابذ.

ضکل  :۵هستطیل تقریب زيًذهی چًذ ضلعی هحذب.

با همایغه يتایح دس خذول  2هیتىاو به اهمیت اعتفاده اص ایذه هغشذ
ؽذه دس بهبىد کاسایی هساعباتی الگىسیتن بشػ بضیش پی بشد .هماو عىس که
دس خذول  2هؾاهذه هیؽىد بهبىد کاسایی هساعباتی به هًذعه خغن
وابغته اعت .به ػباستی دیگش بهشه پشداصػ دس هىسد ؽکلهای هختلف،
هتفاوت اعت .به عىس کلی صهاو تؼییى يازیه سوؽًایی به عىس هلمىعی
کاهؼ یافته اعت.
خذول  :2هقایسهی يتایح بذست آهذه از الگىر یتن برش بسیر همراه و بذوو
الگىر یتن بهبىد کارایی هحاسباتی تىسط یک کاهپیىتر ضخصی دارای پردازيذه
 ۲هستهای و حافظه رم  ۸گیگا بایتی.
بهشه
پشداصػ
(دسفذ)

صهاو تؼییى يازیه
سوؽًایی بذوو
الگىسیتن افضایؼ
عشػت (ثايیه)

صهاو تؼییى يازیه
سوؽًایی با
الگىسیتن افضایؼ
عشػت (ثايیه)

يىع ؽکل

تؼذاد پشتى
های تابیذه
ؽذه به
عغر خغن

t1

t2
3/4

185 ۰

کشه

4٪96

6/3

238 ۰

دیغک
دایشوی

8836

16/4

6/9

اعتىايه

4٪96

11/3

1٪/8

1٪5 ۰

هخشوط

6464

17/6

14/5

121 ۰

هذل عاده
هىؽک

9536

32/5

23/8

137 ۰

t
)( 1
t2
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افزایش دقت مکانی تصاویر با توسعه
الگوریتمهای مبتنی بر موجک مختلط دو درختی
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تصو یری برای شناسایی دقیق اشیا و افراد کاربرد دارد .در کاربردهای
بینایی ماشین نیز برای بهبود فرآیند تشخیص الگوها و آنالیز صحنه
مورد نیاز است .در تحقیقات گذشته بهبود دقت مکانی با استفاده از
چند قاب تصو یر با دقت مکانی پایین صورت میگرفت .هرچند
بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که کیفیت یک تصویر با دقت
مکانی پایین محدود است و نمیتوان از آن به اطالعات فرکانس
باالی از دست رفته در حین تصویر برداری دست یافت ] ،[1اما در
سالهای اخیر بهبود دقت مکانی از روی یک قاب نیز به طور وسیعی
مورد توجه قرار گرفته است

چکیده -روشهای متداول برای افزایش دقت مکانی استفاده از
روشهای درونیابی است اما این روشها سبب تاری و یا شطرنجی
شدن تصویر میشود .با توجه به توانمندیهای تبدیل موجک از این
تبدیالت برای رفع مسئله فوق استفاده مینماییم .اما تبدیالت
موجک معمولی نسبت به شیفت متغیر هستند و دارای ضعف در
انتخاب جهتدار برای ویژگیهای قطری میباشند .روش ارائه شده
در این مقاله به کمک تبدیل موجک مختلط دو درختی ( Dual Tree
 )Complex Wavelet transformبر این مشکالت غلبه کرده و تخمین
اولیهای از تصویر با دقت مکانی باال میزند .سپس با تکنیک باز
افکنش ( )back projectionخطای بازسازی را طی چندین تکرار به
حداقل میرساند و تصویر نهایی با دقت مکانی باال بدست میآید.
در این مقاله عالوه بر اعمال روشهای پیشنهادی بر روی تک
تصویر ،حالتی که ورودی یک دنباله تصویر از صحنه است را نیز
بررسی کردهایم .مقایسه نتایج نشان میدهد که الگوریتم پیشنهادی از
لحاظ کمی و کیفی عملکرد بهتری نسبت به روشهای ارائه شده
(هم در حالت تک تصویری و همچنین در حالت دنبالهای از
تصاویر) دارد.

روشهای درونیابی به طور گسترده برای بهبود دقت مکانی
تصاویر در کاربردهای مختلف استفاده میشود .درونیابی تصاویر
فرایندیست که در ان با استفاده از اطالعات موجود ،مقدار
مکانهای نامعلوم را تخمین میزند ] .[2درونیابیهای نزدیکتر ین
همسایه ،دوخطی و دومکعبی ] [3از جمله روشهای متداول بهبود
دقت مکانی در حوزه مکان هستند .استفاده از این روشها برای بهبود
دقت مکانی تصویر باعث ماتی و از بین رفتن لبههای تصویر میشود
ز یرا لبهها در قسمتهای فرکانس باال هستند و با درونیابی این قسمتها
هموار میشوند.

کلمات کلیدی– تبدیل موجک مختلط دو درختی ،دقت مکانی،
خطای بازسازی ،سوپررزولوشن.

تبدیالت موجک بطور گستردهای در پردازش تصویر مانند حذف
نویز] ، [4تشخیص چهره ] ،[5فشردهسازی] [6و بهبود رزولوشن
تصاویر ماهوارهای ] [7استفاده میشود .مزیت اصلی تبدیالت
موجک ،در حفظ اجزای فرکانس باال (لبهها) ست .از جمله
تبدیالتی که برای بهبود رزولوشن تصاویر استفاده میشوند تبدیل
موجک گسسته و تبدیل  à trousاست .این تبدیالت تصویر را به
ز یرباندهای  LL,LH,HLو HHتجزیه میکنند با این تفاوت که در
تبدیل  à trousکاهش نمونهبرداری انجام نمیشود در نتیجه ز یر
باندها هم اندازه تصویر ورودی هستند.

 -1مقدمه
فرآیندهای سوپر رزولوشن کمک میکند تا بر محدودیتها یا
کاستیهای ابزارهای اکتساب تصویر و یا شرایط بدرفتار()ill-posed
محیط غلبه و یا آنها را جبران کنیم .با توسعه پردازش تصویر و
بکارگیری آن برای ارتباطات بصری و درک صحنه ،تقاضا برای
تصاویر با دقت مکانی باال افزایش یافته است ز یرا این تصاویر
جزئیات بهتر و بیشتری را برای شناسایی اجزای صحنه فراهم میکند.
تصاویر با دقت مکانی باال در سیستمهای حراست و نظارت

© ،۱۳۹۴اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان
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بود و این مسئله طراحی فیلتر را برای بازسازی کامل دشوار میکند.
برای حل این مشکل روش جدیدی بنام تبدیل موجک مختلط دو
درختی ( )Dual Tree Complex Wavelet Transformارائه شده
است .این روش عالوه بر مزایای  CWTامکان بازسازی کامل را به ما
میدهد .این تبدیل ،دو تبدیل موجک گسسته DWTرا به کار

در ] Demiral [8و  Anbarjafarبا استفاده از تبدیل موجک
گسسته و  à trousتصویر را تجزیه کرده ،سپس ز یرباندهای فرکانس
باالی تصویر را که از  DWTبدست آمده درونیابی میکنند.
ز یرباندهای تخمین زده شده توسط ز یرباندهای فرکانس باالی تبدیل
 à trousبهبود مییابند .در ] [9روشی را پیشنهاد دادند که با تبدیل
موجک گسسته و  à trousتخمین اولیه ای از تصویر با دقت مکانی
باال زده میشود سپس با تکنیک باز افکنش خطای بازسازی را طی
چندین تکرار به حداقل میرساند Tai .و همکارانش ] [10نیز روشی
مشابه ] [9را ارائه دادهاند با این تفاوت که برای تخمین اولیه تصویر با
دقت مکانی باال از تبدیل موجک گسسته و درونیابی استفاده
کردهاند .نتایج بدست آمده نشان میدهد که این روش نسبت به
روش ] [9بهتر است.

میگیرد .تبدیل موجک گسسته اول بخش حقیقی تبدیل مختلط و
تبدیل موجک گسسته دوم بخش موهومی موجک مختلط را تولید
میکند .در واقع اعمال تبدیل موجک مختلط دو درختی تصویر را به
شش ز یرباند در جهتهای  ±750 ، ±450 ،±150و دو ز یرباند
فرکانس پایین تجزیه میکند.
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شکل  ،1فلوچارت الگور یتم  IBPرا نشان میدهد که مراحل آن
در ادامه توضیح داده شده است:

در این مقاله برای تخمین اولیهی تصویر با دقت مکانی باال در دو
تکنیک مجزا ،تبدیل موجک مختلط دو درختی و تبدیل  à trousو

مرحله یک :در این الگوریتم ،ابتدا تخمین اولیهای از تصویر

 WZPرا بکار میبریم که باعث میشود روشهای فوق که مبتنی بر
بازافکنش تکرار شونده هستند بهبود یابند .همچنین هر دو حالت،
ورودی تک قاب و چندین قاب ،را برای روش پیشنهادی دوم مقایسه
کردهایم .بخش دوم مروریست بر روشهای موجود و در بخش سوم
روشهای پیشنهادی بیان شده است .بخش چهارم نتایج شبیه سازی
و مقایسه آن با سایر روشهای موجود و در بخش پنجم نتیجهگیری
آورده شده است.

رزولوشن باال  Ih0از روی تصویر ورودی  ILمیزنیم.
مرحله دو :از تصویر بدست آمده با نرخ کم ،نمونهبرداری
میکنیم به این صورت که در تصویر رزولوشن باالی اولیه با
میانگینگیری از هر  4پیکسل تصویر  InLdبدست میآید ،که  nنشان
دهنده nمین تکرار است InLd .تصویرکم رزولوشنی مانند تصویر
ورودی است.

 -2روشهای موجود
-1-2

الگور یتم باز افکنش تکرار شونده( )IBP

مرحله سه :تفاوت بین تصویر ورودی  ILو تصویر تولید شده با
دقت مکانی پایین  InLdدر مرحله قبل ،خطای  enرا تولید میکند،
سایز خطا به اندازه تصویر ورودی است .خطای بازسازی نقش

تبدیل موجک مختلط

تبدیل موجک گسسته دارای دو نقص اساسی است ] [11که
باعث محدودیت کاربرد آن در بسیاری از پردازشها میشود ،این دو
نقص عبارتست از:

مهمی را در اصالح ضرایب زیرباندها ایفا میکند .در الگوریتمهای
پیشنهاد شدهی قبل معموال این خطا بعد از تعداد تکرارهای ز یادی
کاهش مییابد اما در روشهای پیشنهادی خطا به سرعت همگرا
میشود و تقریبا بعداز  4تکرار ،مقدار آن به اندازه کافی کم خواهد
شد.

 -1نسبت به شیفت متغیر هستند ،یعنی یک شیفت کوچک سیگنال
در اطراف تغییرات ناگهانی آن منجر به تغییر بسیار زیادی در الگوی
نوسان ضرایب موجک میشود.

مرحله چهار :برای اینکه بتوان خطا را به تصویر بادقت مکانی باال
که در مرحله یک تخمین زده شده اضافه کرد باید سایز آن را بزرگ
کرد .با درون یابی دو مکعبی سایز خطا را افزایش میدهیم.

 -2از آ نجایی که فیلترهای موجک جداپذیر و حقیقی هستند دارای
ضعف در انتخاب جهتدار برای خصوصیات قطری است که در
نتیجه باعث پیچیده کردن پردازش ویژگیهای تصویر مانند شیارها و

مرحله پنج :گام نهایی در تکرار  nام ،اصالح تصویر با دقت
مکانی باالی مرحله یک است که با اضافه کردن خطا به آن صورت
میگیرد:

لبهها میشود.
تبدیل موجک مختلط ( )CWTبا اضافه کردن افزونگی
( )Redundancyمحدودی ،بر این دو نقص غلبه کرده است].[11
اما بازسازی کامل توسط فیلترهای مختلط بعداز مرحله اول دشوار
خواهد بود زیرا ورودی های فیلتر بعد از مرحله اول ،مختلط خواهند

()1

𝐼𝑛ℎ+1 = 𝑒𝑛 + 𝐼𝑛ℎ

که  𝐼𝑛ℎ+1تصویر با دقت مکانی باالی مرحله بعد است.
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نمونه برداری با
n

نرخ کم

I
Ld

down-sampling

نمونه برداری با
نرخ زیاد
up-sampling

شکل  :2فلوچارت تخمین اولیهی تصویر رزولوشن باال ،روش اول

-2-3

شکل  :1الگور یتم باز افکنش تکرارشونده

در این روش تخمین اولیه تصویر با دقت مکانی باال به صورت
ز یر است:

در این الگوریتم با اصالح خطای بازسازی در هر تکرار به تصویر
با رزولوشن باال دست مییابیم.

تصویر اولیه ورودی را به عنوان ز یرباند فرکانس پایین تبدیل
موجک در نظر گرفته و بجای ز یرباندهای فرکانس باال صفر قرار
میدهیم ،با اعمال عکس تبدیل موجک تصویر  up-sampleشدهای
بدست میآید .برروی این تصویر تبدیل  )bior4.4( à trousانجام
میدهیم.از آ نجایی که در این تبدیل کاهش نمونه برداری انجام
نمیشود در نتیجه نسبت به  DWTاطالعاتی از دست نمیدهیم .در
نهایت با در نظر گرفتن تصویر ورودی به عنوان زیرباند  LLعکس à
 trousرا اعمال میکنیم( .شکل )۳

 -3روشهای پیشنهادی
از آنجایی که تخمین اولیهی تصویر رزولوشن باال در خطای
بازسازی روش بازافکنش تکرار شونده نقش مهمی را دارد در ادامه با
ارائه دو روش مجزا ،تخمین بهتری از تصویر اولیهی رزولوشن باال
میزنیم که باعث میشود در مقایسه با روشهای مشابه ] [9] ،[8و
] [10که از تبدیلهای موجک گسسته  à trous -و تبدیل موجک
گسسته  -درونیابی استفاده کردهاند ،نتیجه بهتری حاصل شود.
-1-3

روش دوم:

روش اول:

برای بدست آوردن تصویر اولیه با دقت مکانی باالی  Ih0ابتدا
روی تصویر ورودی با دقت مکانی پایین  ILدرونیابی دومکعبی و
سپس روی تصویر تولید شده تبدیل موجک گسسته دو درختی انجام
میدهیم تا زیر باندهای فرکانس باال بدست آیند .بر روی
ز یرباندهای فرکانس باال فیلتر گوسین اعمال میکنیم .از آنجایی که
این فیلتر یک کرنل همواره کننده ( )Smoothing kernelاست اگر
نویز به عنوان جزئیات در نظر گرفته شده باشد با اعمال این فیلتر
حساسیت به نویز را کم کردهایم .در نهایت با در نظر گرفتن تصویر
ورودی با دقت مکانی پایین به عنوان زیرباند  ،LLعکس DTCWT
را اعمال میکنیم .این نوع ترکیب برای بدست آوردن ز یرباندهای
فرکانس باال الزم است زیرا هر چه جزئیات ضرایب موجک در
تخمین اولیه دقیق تر باشد قادر به اصالح بهتر ضرایب موجک در
تکرارهای بعدی خواهیم بود( .شکل )2

شکل  :۳فلوچارت تخمین اولیهی تصویر رزولوشن باال ،روش دوم
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است نشان میدهد .در ستون آخر جدول نتایج روش تبدیل a trous

بهبود دقت مکانی از روی چند تصویر

برای حالتی که ورودی دنبالهای از تصاویر با دقت مکانی پایین از
صحنه مورد نظر است نیز آورده شده که نتایج بسیار بهتر از حالت
تک تصویری است .ردیف آخر جدول نیز مدت زمان اجرای هر
روش بر حسب ثانیه را نشان میدهد.

در بهبود دقت مکانی از روی یک تصویر اطالعات مکانی کمی
را میتوان از روی تصویر استخراج کرد ،اما اعمال روشهای سوپر
رزولوشن بر روی چند تصویر ورودی از یک صحنه باعث میشود از
هر کدام از تصاویر اطالعاتی را استخراج کرد که در دیگری وجود
ندارد .بنابراین روش بازافکنش تکرار شونده را که برای تخمین تصویر
رزولوشن باالی اولیه از تبدیل موجک  à trousاستفاده کرده است،
در حالتی که ورودی دنبالهای از تصاویر با دقت مکانی پایین است نیز
اعمال کردیم.
 -4نتایج شبیه سازی
روشهای ارز یابی تصویر به روشهای عینی ( )Subjectiveو ذهنی
( )objectiveتقسیم میشود .روشهای ذهنی بر اساس سیستم
بینایی انسان است و روشهای عینی بر اساس مقایسه معیار عددی
است ] PSNR .[13,12متداولترین روش برای اندازه گیری کیفیت
تصویر است:
()2

𝑀𝐴𝑋 2
𝐸𝑆𝑀

𝑃𝑆𝑁𝑅 = 10. log10

که در آن  MAXبیشتر ین مقدار پیکسل موجود در تصویر است.
هر چه میزان  PSNRبیشتر باشد نشان دهنده این است که بازسازی
تصویر بهتر صورت گرفته است.
()۳

شکل  :4مجموعه تصاو یر با دقت مکانی پایین

جدول  :1مقایسه مقادیر) PSNR(dBبرای روشهای مختلف

1

𝑛−1
2
𝑀𝑆𝐸 = 𝑚𝑛 ∑𝑚−1
])𝑖=0 ∑𝑗=0 [f(i, j) – 𝐻(i, j

که  i ,jسطر و ستون تصویر را نشان می دهد f.و  Hبه ترتیب
تصویر رزولوشن باالی اصلی و تصویر بازسازی شده است.
عالوه بر نتایج اصلی شبیه سازی و محاسبه  ،PSNRخطای
حاصل از تصویر اصلی با دقت مکانی باال و تصویر بازسازی شده را
نیز نمایش دادهایم که هر چه این خطا کمرنگتر باشد کارآمدی روش
را بیان میکند.
شکل ،4مجموعهای از تصاویر با دقت مکانی پایین را نشان
میدهد که بر روی آنها روشهای پیشنهادی تست شده است .سایز
آنها  121* 121است و با این روشها آ نها را به  252*252افزایش
میدهیم .برای بدست آوردن تصاویر با دقت مکانی پایین میتوان از
روی تصاویر رزولوشن باالی این مجموعه تصاویر ،با شیفت دادن
به اندازه یک پیکسل سپس نمونه برداری با نرخ کم و اضافه کردن نویز
گوسی تصاویر با دقت مکانی پایین را شبیه سازی کرد .شکل  5و7
تصاویر بازسازی شده و شکل  2و  1خطای حاصل از تصویر اصلی
با دقت مکانی باال و تصویر بازسازی شده را برای روشهای]،[9] ،[8
] [10و روشهای پیشنهادی نمایش میدهد .جدول  ،1مقادیر
 PSNRرا برای روشهای متفاوت در حالتی که ورودی تک تصویر

۵۳۱

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

الف

الف

شکل :7تصاویر بازسازی شده با دقت مکانی باال( :الف) روش ]( ،[8ب)

شکل :5تصاویر بازسازی شده با دقت مکانی باال( :الف) روش ]( ،[8ب) روش

روش ]( ،[9ج) روش ]( ،[10د) روش پیشنهادی اول ( ،ه) روش پیشنهادی دوم،

]( ،[9ج) روش ]( ،[10د) روش پیشنهادی اول ( ،ه) روش پیشنهادی دوم( ،و)

(و) برای دنبالهای از تصاویر.

برای دنبالهای از تصاویر.

الف

الف

شکل  :2خطای حاصل از تفاضل تصویر اصلی با دقت مکانی باال و تصویر

شکل  :1خطای حاصل از تفاضل تصویر اصلی با دقت مکانی باال و تصویر

بازسازی شده( :الف) روش ]( ،[8ب) روش ]( ،[9ج) روش ]( ،[10د) روش

بازسازی شده( :الف) روش ]( ،[8ب) روش ]( ،[9ج) روش ]( ،[10د) روش

پیشنهادی اول ( ،ه) روش پیشنهادی دوم( ،و) برای دنبالهای از تصاویر.

پیشنهادی اول ( ،ه) روش پیشنهادی دوم( ،و) برای دنبالهای از تصاویر.
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[9]

P. E. San and et al. "An Advanced Algorithm for Image
Resolution Enhancement Technique in both Wavelet and
Spatial Domain." International Journal of Hybrid Information
Technology 7.5, 2014.

 نتیجه گیری-5
در این مقاله الگوریتمی برای افزایش دقت مکانی تصویر با
 هر چند روشهای.استفاده از تبدیالت موجک پیشنهاد شده است
 اما این تبدیالت دارای دو، ارائه شدهاستDWT بسیاری بر اساس
مشکل اساسی هستند اوال نسبت به شیفت حساس هستند و ثانیا
.دارای ضعف در انتخاب جهتدار برای ویژگیهای قطری هستند
در این تحقیق نشان دادیم که با استفاده از تبدیل موجک مختلط دو
درختی میتوان بر این مشکالت غلبه کرد و روشی را برای بهبود دقت

[10] S. C. Tai and et al. "A fast algorithm for single image super
resolution in both wavelet and spatial domain." Computer,
Consumer and Control (IS3C), 2012 International
Symposium on. IEEE, 2012.
[11] Y. Yang and et al. "Dual-Tree Complex Wavelet Transform
and Image Block Residual-Based Multi-Focus Image Fusion
in Visual Sensor Networks," Sensors 14, no. 12, 2014.
[12] R. Kreis, "Issues of spectral quality in clinical 1H-magnetic
resonance spectroscopy and a gallery of artifacts,” NMR
Biomed, vol. 17, no.6, pp. 361-381, (2004).
[13] A. Hore and D. Ziou. "Image quality metrics: PSNR vs.
SSIM." Pattern Recognition (ICPR), 2010 20th International
Conference on. IEEE, 2010.

 روش پیشنهادی با استفاده از تبدیل موجک.مکانی تصویر ارائه داد
 تخمین اولیهای از تصویر با دقت مکانی باال،مختلط دو درختی
میزند و سپس با روش باز افکنش خطای بازسازی را طی چندین
 و مقایسه کیفیPSNR  بررسی مقادیر.تکرار به حداقل میرساند
. کارآمدی روش ارائه شده را نشان میدهد،نتایج
در کنار نتایجی که برای تک تصویر بدست امده روش تبدیل
 را برای حالتی که ورودی دنبالهای از تصاویر است نیز بررسیàtrous
کردهایم تا نشان دهیم که بطور کلی روشهای سوپر رزولوشن در
دنبالهای از تصاویر نتایج بهتری را نسبت به حالت تک تصویری ارائه
.میدهد
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آشکارسازی و تخمین در رادارهای  MIMOمبتنی بر
حسگری فشرده فضایی بلوکی
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چكیعه -زطگری فػرظه 1روغی برای کاهع يرش يمىيهبرظاری بعوو
از ظضت ظاظو اعالػات اضاضی ضیگًال اضت .ایى روظ ظر پرظازظ
ضیگًال و از خمله پرظازظ ضیگًالهای راظاری کاربرظهای زیاظی پیعا
کرظه اضت ،بگىيهای که با بهرهگیری از آو هیتىاو از پیچیعگی گیريعه-
ها کاضت و تىاو هؿرفی ظر گیريعههای راظار2MIMOو ظر يتیده هسیًه
را تا زع زیاظی کاهع ظاظ .همچًیى روظ زطگری فػرظه بلىکی،3
روغی اضت که برای آغكارضازی و تطمیى ظر راظارها ظر زىزه زهاو برای
کاهع يرش يمىيهبرظاری اضتفاظه و ػملكرظ ایى روظ يطبت به روظهای
غیر بلىکی ظر زطگری فػرظه ثابت غعه اضت .ظر ایى هماله برآيین تا از
زطگری فػرظه فضایی بلىکی ظر راظارهای  MIMOهنهكاو 4بهره
ببرین .ها برای اولیى بار ایى روظ را ظر زىزه فضا ظر ایى ظضته از راظارها
هىرظ اضتفاظه لرار ظاظه و برتری ایى روظ را ظر ایى زىزه به اثبات هی-
رضايین .با بررضی روابظ همعوضی و همعوضی بلىکی ضتىوهای هاتریص
زطگری و با ظر يظر گرفتى کراو باالی ایى پاراهترها و هعلطازی ضیگًال
ظریافتی بؿىرت بلىکی ،به کراو بهتری برای تؼعاظ آيتىهای هىرظ يیاز ظر
ایى يىع راظارها يطبت به روظهای ظیگر هىرظ اضتفاظه ظر زىزه فضا
ظضت هییابین.
کلمات کلیعی-راظار  ، MIMOزطگری فػرظه فضایی بلىکی
-1همعهه
ظضته ههمی از راظارها که ظر چًع ضال اضیر تىخه هسمماو را به ضىظ
خلب يمىظه اضت ،راظارهای  MIMOهیباغًع .ظر یک تؼریف ضاظه هی-
تىاو گفت راظار  MIMOیك ضیطتن راظاری هتػكل از چًع فرضتًعه و
چًع گیريعه اضت که چًعیى غكل هىج ارضالی را به ضمت هعف ارضال
هیکًع و تىايایی پرظازظ ضیگًالهای ظریافتغعه را به ؾىرت هنزهاو
ظر یك وازع پرظازظ هرکسی ظارظ] .[1ظر پرظازظ ضیگًال ،روظ خعیع
فػرظهضازی که به زطگری فػرظه هؼروف اضت ،هغرذ غع که ایى روظ

اهكاو کاهع لابل تىخه زدن و هسیًه پرظازظ برای ضیگًالهایی که
يمایع تًک ظاريع را ایداظ کرظ] .[2لضیه يمىيهبرظاری يایكىئیطت-غايىو
زعالل تؼعاظ يمىيههای الزم برای بازضازی ضیگًال را ظر زالت کلی
هػطؽ هیکًع .تًک بىظو ضیگًال بازگػتی از هعف ،از ههمتریى
و یژگیهای ضیگًال ظریافتی برای اضتفاظه از روظ زطگری فػرظه ظر
آغكارضازی و تطمیى ظر راظارها هیباغع .ظر راظار MIMOگیريعهها بایع
يمىيههای گرفته غعه را به هرکس ترکیب بفرضتًع .زال اگر اهكاو اضتفاظه از
زطگری فػرظه ظر ایى ضیطتنها وخىظ ظاغته باغع ،هیتىايین ظر فرآیًع
يمىيهبرظاری از هبعلهای آيالىگ به ظیدیتال با يرضی به هراتب پاییىتر
يطبت به لبل بهره گرفته و از عرف ظیگر بعوو هیچ فػرظهضازی هدسایی،
تؼعاظ بطیار کنتری يمىيه از هر گیريعه به هرکس ترکیب ارضال کًین .کارهای
پیػیى که ظر راظارهای  MIMOهبتًی بر روظ زطگری فػرظه ايدام غعه
اضت،با هعف کاهع يرش يمىيهبرظاری ظر زىزه زهاو بىظه اضت][8و].[9
ایى روظ ظر هر ظو يىع راظارهای  MIMOهن هكاو و تىزیغیافته 5بكار
گرفته غعه اضت .ظر بطیاری از کارهای ؾىرت گرفته فاؾله بیى آرایهها
یكًىاضت ظر يظر گرفته غعه اضت .آرایههایی با فاؾله یكًىاضت ،ظر والغ
ػمل يمىيهبرظاری فضایی را ظر يرش يایكىئیطت ايدام هیظهًع .برضالف
ایى گىيه آرایهها ،هیتىاو از زطگری فػرظه فضایی يیس بهره خطت.
زطگری فػرظه فضایی هبسث و يگاهی خعیع ظر زطگری فػرظه هی-
باغع که هبتًی بر تؿاظفی بىظو هكاو آيتىهای آرایه اضت که برای یک
ظهايه ثابت ،تؼعاظ الماوهای کمتری يطبت به آرایههایی با فاؾله
یكًىاضت يیاز ظارظ] .[3ظر هرخغ ] [4برای اولیى بار از روظ زطگری
فػرظه فضایی ظر راظار  MIMOهنهكاو اضتفاظه و بغىر کاهل بسث غعه
اضت .ظر ایى هماله برآيین تا از زطگری فػرظه فضایی بلىکی ظر راظارهای
 MIMOهنهكاو بهره ببرین .ظر تسمیكهای ايدام غعه ظر هماالت ،از
زطگری فػرظه بلىکی ،ظر زىزه زهاو اضتفاظه غعه اضت ] [11و ها برای
اولیى بار ایى روظ را ظر زىزه فضا هىرظ اضتفاظه لرار ظاظه و برتری ایى
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روظ را ظر ایى زىزه به اثبات هیرضايین .با بررضی روابظ همعوضی و
همعوضی بلىکی ضتىوهای هاتریص زطگری و با ظر يظر گرفتى کراو
باالی ایى پاراهترها ظر بازضازی یكًىاضت ضیگًال ظر هرخغ ] [6و
هعلطازی ضیگًال ظریافتی بؿىرت بلىکی ،به کراو بهتری برای تؼعاظ
آيتىهای هىرظ يیاز ظر ایى يىع راظارها يطبت به روظ هىرظ اضتفاظه ظر
هرخغ ] [4ظرزىزه فضا ظضت هییابین.

ضیگًال ارضالی بايع پایه تىضظ فرضتًعه mام،
ضیگًال)(t
(فرـ هیغىظ تمام الماوهای
زاو یه ضمت هعف kام( ) ،
آرایه ،هعف را از زاویه یكطاو هیبیًًع) و و هتغیرهای تؿاظفی با
ضریب بازگػتی از هعف kام ظر پالص pام
تىزیغ یكطاو و هطتمل و
اضت که ػعظی هطتلظ بىظه و ظر پالصهای هطتلف هطتمل اضت و) (
ضیگًال يى یس که تؿاظفی با تىزیغ گىضی اضت ].[4

بطعهای هطتلف هماله به ایى ؾىرت اضت که ظر بطع ظوم به
هعلطازی ضیگًال ظریافتی هیپرظازین .ظر بطع ضىم روظ زطگری
فػرظه فضایی و لضایای هربىط به آو را هؼرفی هیکًین .بطع چهارم به
زطگری فػرظه بلىکی و روظ پیػًهاظی اضتؿاؼ ظارظ  .ظر بطع پًدن
يتایح غبیهضازی را بررضی کرظه و ظر بطع آضر به خمغبًعی يتایح هی-
پرظازین.

با غبكهبًعی فضای تطمیى به يمغه ،ضیگًال ظریافتی با ارضال
پالص پص از ػبىر از فیلتر هًغبك بؿىرت زیر ضىاهع بىظ:
()6
()7

اضت که هاتریص زطگری ياهیعه هیغىظ
یک هاتریص
و ضتىوهای آو به ؾىرت زیر اضت:

-2هعلطازی ضیگًال ظریافتی

()8

ظر ایى هعلضازی ،راظار  ،MIMOهنهكاو ظر يظر گرفته غعه ،تؼعاظ
فرضتًعهها برابر با  ،تؼعاظ گیريعهها برابر با  Nو تؼعاظ اهعاف ضاکى
برابر با  Kهیباغًع و هر فرضتًعه تؼعاظ  Pپالص ارضال هیکًع .فرـ
غعه اضت گیريعهها و فرضتًعهها به ؾىرت یک آرایه ضغی به ترتیب با
و با عىل
لرار ظاريع .هماظیر
و
زعاکثر عىل ظهايه
هىج يرهالیسه غعهايع Z .را به ؾىرت زیر تؼریف هیکًین][4و]:[7

mاهیى فرضتًعه ظر هكاو
هسىر  xلرار ظاريع.
ای تؿاظفی بیى

يمغهای تؿاظفی بیى ]

،

]

،

يمغه-

()9
()11

]

()2

)(

()3

( )-

∑

)( ,

[

∑

تضمیى بازضازی یكًىاضت

تضمیى بازضازی یكًىاضت از ایى لضیه اضتفاظه هیکًع که اگر ثابت
ویژگی تمارو هسعوظ( )4RIPبه ازای هماظیری کىچكتر از همعاری ضاؼ
برلرار باغع(  )  2 K   ,  0.46و همچًیى   2 K  2K  1باغع،

ضیگًال ظریافتی ظر  pاهیى پالص به ؾىرت زیر اضت:
)

,

هعف از زطگری فػرظه فضایی ،بازضازی هاتریص از روی
هاتریص با اضتفاظه از تؼعاظ فرضتًعه و گیريعه کمتر ظر یک ظهايه ثابت به
ايعازه هیباغع .ظو يىع تضمیى بازضازی ظر زطگری فػرظه فضایی
تؼریف هیغىظ :تضمیى بازضازی یكًىاضت و تضمیى بازضازی
غیریكًىاضت (3ظر ایى لطمت فرـ بر آو اضت که تؼعاظ پالصهای
ارضالی برابر با یک اضت).

غكل-1يمایع آيتىهای آرایه

( )

و تًک از هرتبه بؿىرت زیر اضت .ظر والغ
هیباغع.
-

-1-3

( )

) (

-3زطگری فػرظه فضایی

–[ هیباغًع (غكل.)1

(

) (

هعف ،تطمیى زاو یه وروظ 1اهعاف هیباغع .فرـ هیکًین ظر یک
ضلىل فاؾله ،2همه غكل هىجها با تأضیر یكطاو ظریافت هیغىيع.
همچًیى اهعاف ،ظر هیعاو ظور ظر يظر گرفته غعهايع].[4

بر روی
[و

) (

یک هاتریص
تؼعاظ اهعاف و

()1
و nاهیى گیريعه ظر هكاو

)-

(

) ( ,

)(

)(

()4

-

(

)

(

,

)

()5

-

(

)

(

,

) (

(

1

Directional Of Arivval
Range bin
3
Non- Uniform Recovery Guarantee
4
Restricted Isometry Property
2
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آيگاه هر ضیگًال تًک ،بازضازی ضىاهع غع .همعوضی به ؾىرت زیر
تؼریف هیغىظ:
()11

,

|

غكل ظهی پترو آرایه يیس تالظ هیغىظ تا آيدا که همكى اضت لىبهای
فرػی کمتریى همعار را ظاغته باغًع .ایى هعف هػترک ظر روظ زطگری
فػرظه و غكل ظهی پترو آرایه باػث هیغىظ بتىاو بدای اضتفاظه از روظ-
های غكلظهی بین از روظ زطگری فػرظه فضایی بهره برظ.

|

‖ ‖ ‖ ‖

ضتىو iام هاتریص اضت.

ظر پرظازظ آرایه ،پترو آرایه ،پاضص ضیطتن یک آرایه تػكیل بین ظاظه
غعه ظر خهت به هعف لرار گرفته ظر خهت هیباغع] .[1به ػبارت
ظیگر ) ( ضرب ظاضلی ظو ضتىو يرهالیسه غعه هاتریص اضت:

ظر لضیه 1با اضتفاظه از بايعی که همعوضی بر روی و یژگی تمارو
هسعوظ ایداظ هیکًع ،تؼعاظ الماوهای هىرظ يیاز برای بازضازی ضیگًال
همراه با يى یس بعضت هیآیع.

()16

لضیه :1اگر هكاو فرضتًعه ام هتغیر تؿاظفی با تىزیغ یكطاو و
هطتمل با تابغ چگالی ازتمال) ( و همچًیى هكاو گیريعه ام هتغیر
تؿاظفی با تىزیغ یكطاو و هطتمل با تابغ چگالی ازتمال) ( باغًع،
يیس يماط یكًىاضتی باغًع و تابغ هػطؿه هكاو فرضتًعه-
يماط غبكه
ها و گیريعهها ظر رابغه( )12ؾعق کًًع:
()12

)

(

)

(

(

()13

)1

(

( [

)

) ( / 0

(

و)

لىب فرػی ياهیعه هی غىيع.
هیايگیى پترو آرایه برابر اضت با
()17

(
(

√
اضت ،آيگاه با ازتمال باالی
و
که ظر آو
تًک از هرتبه با اضتفاظه از ايعازهگیری بازضازی
هر ضیگًال
ضىاهع غع و ̂ تطمیى زظه غعه ،ظر رابغه زیر ؾعق ضىاهع کرظ:

()14
-2-3

-4زطگری فػرظه فضایی بلىکی
از آيدا که بایع هعلطازی را بگىيهای ايدام ظاظ تا لابل اضتفاظه برای
الگىریتنهای هبتًی بر زطگری فػرظه بلىکی باغع ،ابتعا ضتىوهای

‖

هاتریص  Xرا بؿىرت برظار هیيى یطین .ظر يتیده ظارین:

□

همعار ثابت و واریايص يى یس اضت].[4
تضمیى بازضازی غیریكًىاضت

()18

1

ایى تضمیى غرط آضاوتر همطايگرظی را بر هاتریص زطگری لرار
هیظهع و يیس به تؼعاظ آيتىهای کمتری يیاز ظارظ اها بیاو هیکًع اگر غرط
همطايگرظی برلرار باغع ،ضیگًالهای تًها با ضغر تًكی ضاؼ بازضازی
ضىاهًع غع .ظر ایى غرط بایع به ازای هر ظاغته باغین]: [4
()15
)

)-

( )

(

]

[

[]

]

̃

[
]

̃ یک هاتریص
هاتریص زطگری يام هیبرین.

,

]

[

[

اضت و از ایى پص ،از آو به ػًىاو

برظار تًک بلىکی از هرتبهی با عىل بلىک
تؼریف :1برظار
ضىاهع بىظ اگر تا از ایى بلىکها ايرژی غیر ؾفر ظاغته باغًع و
بلىک بالیمايعه ؾفر باغع [.]5
ايرژی

( ضغر tام هاتریص با تمام ضتىوهایع هیباغع.

ػاهلی که باػث پیىيع روظ زطگری فػرظه فضایی با هعل ضیگًال
ظریافتی راظار  MIMOهیغىظ ،غباهت رابغه ریاضی همعوضی ضتىو-
های هاتریص زطگری با رابغه ریاضی هاتریص پترو آرایه اضت .ظر
همعوضی ضؼی بر آو اضت که ضتىوهای هاتریص زطگری تا زع همكى
بر هن ػمىظ باغًع تا روظ زطگری فػرظه ػملكرظ ضىبی ظاغته باغع .ظر
Isotropy

])

( [

)

(

ظر والغ با تىخه به رابغه همعوضی و همطايگرظی ،همعوضی ،هماو پترو
آرایه و همطايگرظی ،هیايگیى پترو آرایه اضت .با ظر يظر گرفتى رابغه
( ،)11همعوضی ،یک هتغیر تؿاظفی اضت و با یافتى تابغ تىزیغ
همعوضی ،بايعی برای تؼعاظ الماوهای هىرظ يیاز برای بازضازی ضیگًال
ظریافتی بعضت هیآیع.

.

‖̂

)

∑

)

پیک لعر هغلك پترو آرایه،| ( )|،لىب اؾلی و پیکهای |) ( | برای

که ظر آو
پترو ارضالی هیباغع(برای گیريعه يیس به همیى غكل) و ظاغته باغین:
)

(

)] ،

)

)

(

∑

‖

‖ ‖ ‖

(

تؼریف :2همعوضی بلىکی 2هاتریص زطگری ̃ به ؾىرت زیر
تؼریف هیغىظ [:]6
()19

1

)( ̃ , - ̃ , -

Block Coherency
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ظر اظاهه برای هساضبه همعوضی
 ̃ , - ̃ , - ̃ , - ̃ , -را هساضبه هیکًین:

که ظر آو
(( ̃ , - ̃ , - ̃ , - ̃ , -) )21

)( ̃ , - ̃ , -

√

|, -

()27

.

لضیه :3اگر هكاو فرضتًعه ام هتغیر تؿاظفی

زال اگر بلىکهای هاتریص زطگری ظارای ضتىوهای ػمىظ بر هن
و ظارین:
باغًع آيگاه
(

بلىکها را بؿىرتی ايتطاب هیکًین که ضتىوهای هر بلىک هتؼاهع
باغًع ،بًابرایى ضتىوهای بلىک ام را بؿىرت زیر ايتطاب هیکًین:
()24

}

)

(

̃

̃ ̃
⏟{

: BOMP

()29

̃, -

])

[

(

که ظر آو P

که ظر آو ̃ ضتىو ام هاتریص زطگری ̃ اضت .ظر يتیده ضتىوهای
هر بلىک هتؼاهع ضىاهع بىظ:
()25

با تىزیغ یكطاو و

هطتمل با تابغ چگالی ازتمال) ( و همچًیى هكاو گیريعه ام هتغیر
تؿاظفی با تىزیغ یكطاو و هطتمل با تابغ چگالی ازتمال) ( باغًع،
يیس يماط یكًىاضتی باغًع و تابغ هػطؿه هكاو فرضتًعه-
يماط غبكه
ها و گیريعهها ظر رابغه( )12ؾعق کًًع ،آيگاه ظر الگىریتن بازضازی

□

̃

+

*

ایعهای که برای بهبىظ بايع باالی بعضت آهعه ظر هرخغ ] [4پیػًهاظ
يمىظه و ظر اظاهه به آو ضىاهین پرظاضت ،اضتفاظه از روظ زطگری فػرظه
بلىکی ظر تضمیى بازضازی یكًىاضت اضت که هًدر به بايع بهتری برای
تؼعاظ الماوهای هىرظ يیاز هیغىظ .ظر روظ پیػًهاظی ،بدای اضتفاظه از
) که ظر هرخغ ] [4بكار برظه غعه
و یژگی ( RIP
اضت ،ازبايعی که هرخغ ] [6ظر يظر گرفته اضت ،بهره هیبرین و روظ-
های غیربلىکی  MPو OMPرا با روظ بلىکی  BOMPهمایطه هیکًین.
همچًیى ظر اظاهه يػاو ضىاهین ظاظ که روظ بلىکی  BOMPظر همایطه
با روظهای غیربلىکی  MPو OMPػملكرظ بهتری ضىاهع ظاغت.

آيگاه ظر روظ  BOMPبازضازی بؿىرت کاهل ايدام ضىاهع
غع[.]6

()23

|, -

()28

لضیه  :2اگر همعوضی بلىکی و زیرهمعوضی هاتریص زطگری ̃ ،
به ترتیب و باغًع وظاغته باغین:

)

,-

|

و ظر يهایت با تىخه به رابغه ( )11به يتیده ههن زیر هیرضین:

ظضتهای از روظهای بازضازی ضیگًال ظریافتی ظر روظ زطگری
فػرظه ،الگىریتنهای زریؽ 2هطتًع که الگىریتنهای غیربلىکی  3MPو
 4OMPو بلىکی  5BOMPخسء ایى ظضته از الگىریتنها هیباغًع.برای
آغًایی با خسئیات ایى روظها هیتىاو به هرخغ ] [11رخىع کرظ.

()22

|

بًابرایى همعوضی بلىکی بعضت هیآیع:

که ظر آو  ،̃ , -ضتىو iام از بلىک  ̃, -اضت.

/

,-

̃ , - ̃, - ̃ , - ̃, -

()26

|| ̃ , - ̃ , -

)

[
|, -

تؼریف :3زیر همعوضی 1هاتریص زطگری ̃ به ؾىرت زیر تؼریف
هیغىظ [:]6

(

|

]

تؼعاظ ضتىوهای هر بلىک اضت که ظر ایًدا برابر با تؼعاظ پالص-
های ارضالی اضت و  ̃ , -بلىک lام هاتریص زطگری ̃ هیباغع.

()21

,-

بلىکی

ابتعا

و) (

(= ⁄

) ،

√

(

)-

که ظر آو
باغع .اثبات ظر هرخغ ].[11
√

که ظر آو  ،̃ , -ضتىو iام از بلىک  ̃, -اضت .ظر والغ هر بلىک یک
هیباغع.
هاتریص

)

تابغ بطل يىع ظوم هی باغع و ظر الگىریتن بازضازی : OMP

()31

〉〈 ̃ , - ̃ , -

(

,

و )

)

(⁄

(

هی

با اضتفاظه از لضیه ،3زعالل تؼعاظ آيتىهای هىرظ يیاز را بعضت هی-
آورین که لضیه 4آو را بیاو هیکًع.

1

Sub_Coherency
Persuit
Matching Persuit
4
Orthogonal Matching Persuit
5
Block Orthogonal Matching Persuit

لضیه :4اگر هكاو فرضتًعه ام هتغیر تؿاظفی با تىزیغ یكطاو و
هطتمل با تابغ چگالی ازتمال) ( و همچًیى هكاو گیريعه ام هتغیر

2
3
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تؿاظفی با تىزیغ یكطاو و هطتمل با تابغ چگالی ازتمال) ( باغًع،
يیس يماط یكًىاضتی باغًع و تابغ هػطؿه هكاو فرضتًعه-
يماط غبكه
ها و گیريعهها ظر رابغه( )12ؾعق کًًع و برای روظ  OMPظاغته باغین:
()31

)1

) ( / 0

(

فرضتًعه ظر روظ  OMPيرش هىفمیت ایى الگىریتن را به الگىریتن
 BOMPيسظیک کرظه اضت .به ػبارت ظیگر الگىریتن  OMPبرای ظاغتى
يرش هىفمیتی تمریبا برابر با روظ  BOMPبایع زاضلضرب تؼعاظ گیريعه-
ها و فرضتًعههای ضىظ را از  111به  2511افسایع ظهع و ایى ػعظ لابل
تىخهی اضت .ظر يهایت غكل  3ؾستی بر ظرضتی روابظ بعضت آهعهی
( )31و( )32برای ظو روظ  OMPو  BOMPاضت.

.

و برای روظ  BOMPظاغته باغین:
()32

)1

آيگاه با ازتمال باالی

) ( / 0

(

هر ضیگًال

.

تًک از هرتبه با

ايعازهگیری بازضازی ضىاهع غع و ̂ تطمیى زظه غعه ،ظر
اضتفاظه از
رابغه زیر ؾعق ضىاهع کرظ:
()33
√

‖̂

،

‖

همعار ثابت و واریايص يى یس اضت .اثبات ظر هرخغ

].[11
با همایطه روابظ ( )31و( )32با رابغه بعضت آهعه ظر هرخغ]،[4
 ،وخىظ يعارظ و ایى بعاو هؼًاضت که
ضریب که برابر بىظ با
بايع باالی زاؾلضرب تؼعاظ گیريعه و فرضتًعه الزم برای ضغای ثابت ظر

غكل-2يرش هىفمیت بر زطب تؼعاظ اهعاف

روظ  OMPبه ايعازه ضریب و ظر روظ  BOMPبه ايعازه
کاهع یافته اضت .ظر يهایت آيچه که هػهىظ اضت برتری روظ بلىکی
 BOMPاضت .
-5غبیهضازی
ظر ایى غبیهضازی هكاو آيتىها ،تؿاظفی با تىزیغ یكطاو و هطتمل،
يماط غبكه بؿىرت یكًىاضت با فاؾله

يطبت به یكعیگر ظر فاؾله

 , 1 1لرار ظاريع و عىل ظهايه برابر با  251هیباغع .عىل ظهايه برایاضت .زاو یه اهعاف
آيتىهای فرضتًعه و گیريعه یكطاو و برابر با
تؿاظفی با تىزیغ یكًىاضت ظر فاؾله )  ,1 2و يى یس را گىضی هطتلظ
با هیايگیى ؾفر و واریايص ظر يظر هیگیرین SNR .را به ؾىرت

غكل-3يرش هىفمیت بر زطب تؼعاظ اهعاف

) (  11تؼریف هیکًین .ظر غكل ،2يرش هىفمیت را برای ضه
روظ  OMP ،MPو BOMPبر زطب تؼعاظ اهعاف رضن هیکًین .ظر
والغ با ارضال  11پالص و با اضتفاظه از  11فرضتًعه و  11گیريعه ظر  1111بار
تكرار ظر  SNRبرابر با  21ظضیبل ،ایى ضه روظ را با یكعیگر همایطه
هیکًین .کاهال آغكار اضت که با افسایع تؼعاظ اهعاف روظ بلىکی
 BOMPػملكرظی بهتر از ظو روظ ظیگر ظارظ .با تىخه به رابغه(، )31
ضغا ظر روظ  OMPبه تؼعاظ پالصهای ارضالی وابطته اضت و برای
ظاغتى ضغای تمریبا برابر با روظ  ،BOMPظر روظ  OMPزاؾلضرب
تؼعاظگیريعه و فرضتًعه بایع ظر تىاو ظو تؼعاظ پالصها ضرب غىظ .برای
بررضی بیػتر ایى هىضىع به غكل ( )3تىخه هیکًین .همايغىر که ظر

اها ظر اظاهه همعار ازتمال ضغای بازضازی ضیگًال ظریافتی را زهايی
که زاو یه تمام اهعاف بعرضتی و ظلیك تطمیى زظه يػعه باغًع ،تؼریف هی-
کًین ،بر زطب زاؾلضرب تؼعاظ گیريعهها و فرضتًعهها رضن هیيمایین.
فرـ هیکًین  11پالص ارضال غعه 5 ،هعف ظارین و يطبت ضیگًال به
يى یس برابر با  21ظضیبل هیباغع .ظر غكل 4هػاهعه هیکًین که الگىریتن
 BOMPبعلیل ظاغتى همعوضی بلىکی ضتىوهای هاتریص زطگری که
همعار آو از همعوضی کمتر اضت ،ػملكرظی بهتر از روظ  OMPو MP
ظارظ .زال ایى همعار ضغا را بر زطب يطبت ضیگًال به يى یس ظر  1111بار
تكرار ظر غكل  5رضن هیکًین .ایى بار يیس  11پالص ارضال غعه 5 ،هعف
ظارین و تؼعاظ گیريعهها برابر با  11و تؼعاظ فرضتًعهها يیس برابر با  11هی-
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فرضتًعه ثابت و برابر  ،11يطبت ضیگًال به يى یس برابر  21ظضیبل و تؼعاظ
اهعاف برابر با  5هیباغع .همايغىر که هػاهعه هیکًین ،کاهال هؼلىم
اضت که ظر روظ  BOMPهمعار ضغا به تؼعاظ پالصها وابطته يیطت.
لبال ظر رابغه ( )32ایى هطئله را اثبات يمىظین .اها ظر روظ  OMPبا
افسایع تؼعاظ پالصها همعار ضغا افسایع یافته اضت که رابغه ( )31يیس
بیايگر همیى هغلب هیباغع.

باغع .با تىخه به غكل  5با افسایع يطبت ضیگًال به يى یس ایى الگىریتن
 BOMPاضت که ضغای تطمیى آو بػعت کاهع یافته اضت.

-6يتیدهگیری
الگىریتنهای زطگری فػرظه بلىکی ظر زىزه زهاو ،ػملكرظ بهتری
يطبت به الگىریتنهای غیربلىکی ظاريع چرا که همعار همعوضی بلىکی
هاتریص زطگری ،کىچكتر از همعوضی ایى هاتریص اضت .با ظر يظر
گرفتى ایى هطأله ضؼی کرظین برای اولیى بار هؼیار همعوضی بلىکی را ظر
هاتریص زطگری ظرزىزه فضا بكار بگیرین .ثابت کرظین که ظر ایى زىزه
هؼیار همعوضی بلىکی همعار کىچكی ظاغته و رابغه آو را با همعوضی
بعضت آورظین .همچًیى با هعلطازی ضیگًال ظریافتی بؿىرت بلىکی و
ضپص با اضتفاظه از بايع باالیی ظو هؼیار همعوضی و همعوضی بلىکی ،بايع
پاییًی برای تؼعاظ آيتىهای هىرظ يیاز ظر راظار  MIMOبعضت آورظین .ظر
ايتها به ایى يتیده رضیعین که اضتفاظه از الگىریتن بلىکی  BOMPيطبت
به الگىریتن غیر بلىکی  OMPبه تؼعاظ آيتىهای فرضتًعه و گیريعه کمتری
يیاز ظارظ .همچًیى بايع هربىط به تؼعاظ آيتىهای هىرظ يیاز را برای ظاغتى
همعار ضغای برابر ،يطبت به هرخغ  4کاهع ظاظین.

غكل-4ازتمال ضغا بر زطب زاؾلضرب تؼعاظ آيتىهای فرضتًعه و گیريعه
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[ ]11چًگیسی ،ش« .هكاویابی اهعاف ظر راظار  MIMOهبتًی بر زطگری

ظر غكل ههن  6ضغای تطمیى را بر زطب تؼعاظ پالصها رضن هی-
کًین .ظر ایى غكل تؼعاظ آيتىهای گیريعه ثابت و برابر  ،11تؼعاظ آيتىهای

فػرظه بلىکی فضایی» پایاو ياهه کارغًاضی ارغع ظايػكعهی برق و
کاهپیىتر،ظايػگاه ؾًؼتی اؾفهاو1393،
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ردﯾﺎﺑﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﺎر در ﻓﻀﺎی ﻃﯿﻔﯽ -زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از روش اﻧﻄﺒﺎق ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻧﺮﻣﺎﻟﯿﺰه
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ﭼﮑﯿﺪه -ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﻣﺪل ﺷﻨﯿﺪاری درﺣﻮزه ﻃﯿﻔﯽ -زﻣﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ
از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮ ﯾﻦ روشﻫﺎی ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﺎر در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺑﺰرگ ﺑﻮدن ﻓﻀﺎی وﯾﮋﮔﯽ در ﻣﺪل ﻃﯿﻔﯽ -زﻣﺎﻧﯽ ،اﻧﺘﺨﺎب
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺰ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻻ ﺿﺮوری
اﺳﺖ.در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ روش ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻣﺪل ﻧﻤﻮدن ﺗﻐﯿﯿﺮات زﻣﺎﻧﯽ
ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﮔﻔﺘﺎر در ﻓﻀﺎی ﻃﯿﻔﯽ -زﻣﺎﻧﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪﻃﻮر ﯾﮑﻪ
روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮔﻔﺘﺎر و ﺗﻤﺮﮐﺰ اﻃﻼﻋﺎت در ﻧﻘﺎط ﺧﺎص
ﻓﻀﺎی ﻃﯿﻔﯽ -زﻣﺎﻧﯽ و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺗﺪرﯾﺠﯽ اﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دار د .در اﯾﻦ روش از ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪی
 kﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزندار ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺰ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد .ﻟﮑﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ و ﻣﮑﺎن ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﮔﻔﺘﺎر در
ﻃﻮل زﻣﺎن ،ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺰ،
ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﮔﻔﺘﺎر در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﺎ روش اﻧﻄﺒﺎق ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
ﻧﺮﻣﺎﻟﯿﺰه ردﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮد و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ در ﻫﺮ ﻗﺎب ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺑﺮدارﻫﺎی وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺮﺗﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻧﺮخ
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی واجﻫﺎ در روش اﺳﺘﺨﺮاج وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻧﺮﻣﺎﻟﯿﺰه ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﻲﺷﻮد ،ﮐﻪ در ﻃﻮل ﯾﮏ ﻣﺤﻮر ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ) (tonotopicﺗﻮزﯾﻊ
ﻣﻲﺷﻮد .اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ دو ﺑﻌﺪی اﺳﭙﮑﺘﺮوﮔﺮام ﺷﻨﯿﺪاری ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﻲﺷﻮد.
در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺑﺨﺶ ﮐﻮرﺗﯿﮑﺎل ﻣﻐﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،از روی
اﺳﭙﮑﺘﺮوﮔﺮام ﺷﻨﯿﺪاری ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻧﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ دو ﺑﻌﺪی،
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻃﯿﻔﯽ -زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽﺷﻮد .در واﻗﻊ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از
اﺳﭙﮑﺘﺮوﮔﺮام ﺷﻨﯿﺪاری ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻮﺟﮏ دو ﺑﻌﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺎﺳﺦ
١
ﺿﺮﺑﻪ ﻃﯿﻔﯽ  -زﻣﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﻣﻮﺟﮏ ،ﻣﯿﺪان ﭘﺎﺳﺦ ﻃﯿﻔﯽ  -زﻣﺎﻧﯽ STRF
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﺮوﺟﯽ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﮐﻮرﺗﯿﮑﺎل ،ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﺎﻧﻮﻟﻮﺷﻦ
STRFﻫﺎ ﺑﺎ ورودی اﺳﭙﮑﺘﺮوﮔﺮام ﺷﻨﯿﺪاری ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﮐﻮرﺗﯿﮑﺎل ﮔﻔﺘﺎر دارای ﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪ ﻣﻘﯿﺎس ،ﻧﺮخ ﮔﻔﺘﺎر ﯾﺎ ﺳﺮﻋﺖ ،ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ و
زﻣﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻘﺪار ﻧﺮخ و ﻣﻘﯿﺎس ،ﺑﺎﻧﮑﻲ ازSTRFﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻬﺖ
اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ )ﭘﺎﯾﯿﻦ روﻧﺪه ﯾﺎ ﺑﺎﻻ روﻧﺪه( ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ،ﺗﺎﺑﻌﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ
ﺗﺮﮐﯿﺐ دو ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻂ زﻣﺎﻧﯽ و ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ] .[۱ﻟﺬا ﺑﻪدﻟﯿﻞ
ﺑﺰرگ ﺑﻮدن ﻓﻀﺎی وﯾﮋﮔﯽ در ﻣﺪل ﻃﯿﻔﯽ -زﻣﺎﻧﯽ ،اﻧﺘﺨﺎب وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺰ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻻ ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد .در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ
ﮐﻪ اﺧﯿﺮا اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،از روشﻫﺎی ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪی در ﻣﺪل
ﻃﯿﻔﯽ  -زﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ اﺑﻌﺎد ﻓﻀﺎی وﯾﮋﮔﯽ و اﻧﺘﺨﺎب وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺎ
ارزش اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎﻻ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ] .[۲ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ،ﺷﮑﻞ و ﻣﮑﺎن
ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﮔﻔﺘﺎر در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﻟﺬا ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺰ،ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﮔﻔﺘﺎر در ﻃﻮل زﻣﺎن ردﯾﺎﺑﯽ
ﺷﺪه و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ در ﻫﺮ ﻗﺎب ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺑﺮدارﻫﺎی
و ﯾﮋﮔﯽ ﻣﺮﺗﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در روشﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،ﺑﺮای اﻧﻄﺒﺎق ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی
ﮔﻔﺘﺎر در ﻃﻮل زﻣﺎن ،از ﻣﻌﯿﺎر ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻗﻠﯿﺪوﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻟﮑﻦ
اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻮﯾﺰی ،ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻄﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﻟﺬا در
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،از روش ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻧﺮﻣﺎﻟﯿﺰه ﺑﺮای اﻧﻄﺒﺎق ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی
ﮔﻔﺘﺎر در ﻓﻀﺎی ﻃﯿﻔﯽ -زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ
روش ،ﻣﺪل ﮐﺮدن ﺗﻐﯿﯿﺮات زﻣﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ

ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی -ردﯾﺎﺑﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﺎر ،ﻣﺪل ﺷﻨﯿﺪاری ،ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻧﺮﻣﺎﻟﯿﺰه ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻃﯿﻔﯽ -زﻣﺎﻧﯽ
 -۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﮔﻔﺘﺎر ﯾﮏ ﺳﯿﮕﻨﺎل اﮐﻮﺳﺘﯿﮑﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻏﻨﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻃﯿﻔﯽ و
زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﻣﺪل ﺷﻨﻮاﯾﯽ در ﺣﻮزه ﻃﯿﻔﯽ  -زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﺼﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﮔﻔﺘﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﯿﻮﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در ﺑﺨﺶﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻨﻮاﯾﯽ اﻧﺴﺎن ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺪل ﺷﻨﯿﺪاری
ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎي
ﺻﻮﺗﯽ ورودی ﺑﻪ ﮔﻮش ،ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺤﺮﯾﮏﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ داﺧﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺷﻨﻮاﯾﯽ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻣﺪلﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ از ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ اول
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﺑﺮ روی ﺳﯿﮕﻨﺎل ﮔﻔﺘﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد ،اﯾﻦ ﺳﯿﮕﻨﺎل از ﯾﮏ
ﺷﮑﻞ ﻣﻮج ﯾﮏ ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ دو ﺑﻌﺪی از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ

Spectro-temporal response field
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در اﯾﻦ ﺑﺮدارﻫﺎ r ،ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻧﺮخ s ،ﻣﻘﯿﺎس و  fﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎی
STRFﻫﺎی ﺑﺎﻻروﻧﺪه و ﭘﺎﯾﯿﻦروﻧﺪه در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از ﻓﻀﺎی ﻃﯿﻔﯽ -زﻣﺎﻧﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ داﻣﻨﻪ ﻧﻘﺎط ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮدار وزن ،w = A ،در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﺳﺘﺨﺮاج وﯾﮋﮔﯽ ،ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻪ ﺧﻮﺷﻪ
در ﻓﻀﺎی ﻃﯿﻔﯽ -زﻣﺎﻧﯽ و ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪی ﺑﺮدارﻫﺎی وﯾﮋﮔﯽ اوﻟﯿﻪ  ،vﺑﺮدارﻫﺎی
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ
) ٢ V = (µ , µ , µ , σ , σ , σدر ﻫﺮ ﻗﺎب در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در
اﯾﻦ روش ﺑﺮای ﻣﺮﺗﺐ ﻧﻤﻮدن ﺑﺮدارﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ،
از ﻣﻌﯿﺎر اﻧﺮژی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .در ﺑﺮدارﻫﺎی وﯾﮋﮔﯽ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ µ ،و σ
ﺑﺮدارﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﻮﺷﻪ ﺑﺎ وزن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در واﻗﻊ
ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺮدار وﯾﮋﮔﯽ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ در ﻫﺮ ﻗﺎب ،اﺑﺘﺪا ﺑﺮدارﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰ
ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎر اﻧﺮژی ﻣﺮﺗﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ،ﺑﺮدار وارﯾﺎﻧﺲ
ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ].[۲

ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،اﺑﺘﺪا در ﺑﺨﺶ  ۲روش اﺳﺘﺨﺮاج وﯾﮋﮔﯽ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪی در ﻓﻀﺎی ﻃﯿﻔﯽ  -زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺷﺮح داده
ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﭙﺲ در ﺑﺨﺶ  ۳روش اﺳﺘﺨﺮاج وﯾﮋﮔﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺷﺮح داده
ﻣﯽﺷﻮد و در ﺑﺨﺶ  ۴ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ارزﯾﺎﺑﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
ﺑﺮای ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی واج ﻫﺎی زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻤﯿﺰ و ﻧﻮﯾﺰی اراﺋﻪ
ﻣﯽﮔﺮدد .ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺑﺨﺶ  ۵ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﻣﯽﮔﺮدد.
 -۲روشﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاج وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﻮﺷﻪ ﺑﻨﺪی در ﻓﻀﺎی
ﻃﯿﻔﯽ  -زﻣﺎﻧﯽ
ﺑﻠﻮک دﯾﺎﮔﺮام روش اﺳﺘﺨﺮاج وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪی در ﺷﮑﻞ ۱
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ روش اﺑﺘﺪا اﺳﭙﮑﺘﺮوﮔﺮام ﺷﻨﯿﺪاری ﺳﯿﮕﻨﺎل
ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻗﺎب ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﭙﺲ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻃﯿﻔﯽ  -زﻣﺎﻧﯽ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﭙﮑﺘﺮوﮔﺮام ﺷﻨﯿﺪاری و ﻣﺪل ﮐﻮرﺗﮑﺲ ﺷﻨﻮاﯾﯽ اﺳﺘﺨﺮاج
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪاﯾﻨﮑﻪ ،ﺧﺮوﺟﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻮرﺗﯿﮑﺎل ﻣﺪل ﺷﻨﯿﺪاری ،دارای
ﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪ ﻣﻘﯿﺎس ،ﻧﺮخ  ،ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ و زﻣﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺰرگ ﺑﻮدن
اﺑﻌﺎد ﻓﻀﺎی وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻃﯿﻔﯽ -زﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﻠﻮک ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪی در ﻣﺪل
ﻃﯿﻔﯽ  -زﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ اﺑﻌﺎد ﻓﻀﺎی وﯾﮋﮔﯽ و اﻧﺘﺨﺎب وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺎ
ارزش اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ،ﻓﻀﺎی وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪی ،ﻗﻄﻌﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﮔﺮدد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﮔﻔﺘﺎر در ﻫﺮ ﻗﺎب ،ﺑﺮدارﻫﺎی وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد
ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﺷﻮد .ارزش اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو ﻣﻌﯿﺎر
اﻧﺮژی و ﻧﺘﺎﯾﺞ ارزﯾﺎﺑﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺧﻮﺷﻪ ﺑﻨﺪی

ﻗﺴﻤﺖ

ﻗﺴﻤﺖ اول

ﻓﻀﺎی

ﮐﻮرﺗﯿﮑﺎل ﻣﺪل

ﻣﺪل ﺷﻨﯿﺪاری

ﻃﯿﻔﯽ  -زﻣﺎﻧﯽ

ﺷﻨﯿﺪاری

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺮاﮐﺰ

ﺧﺮوﺟﯽ ﮐﻮرﺗﯿﮑﺎل

- ۲-۲

ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ در روش اﺳﺘﺨﺮاج وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
ﻃﯿﻔﯽ  -زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪی ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ در ﺑﺮدارﻫﺎی وﯾﮋﮔﯽ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻞ ﺑﻄﻮر ﭘﯿﺶ
ﻓﺮض از اﻧﺮژی ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ در ﻫﺮ ﻗﺎب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﯿﺎری ﺑﺮای ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن
ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ در ﻫﺮ ﻗﺎب اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻟﮑﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺨﺮاج
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺰ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ در ﻃﻮل
زﻣﺎن ﻣﺪل ﺷﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ردﯾﺎﺑﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﯿﺎر ﻣﺮﺗﺐ
ﮐﺮدن وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ در ﺑﺮدارﻫﺎی وﯾﮋﮔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .در روش اﺳﺘﺨﺮاج
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ردﯾﺎﺑﯽ زﻣﺎﻧﯽ ،اﺑﺘﺪا ﻓﻀﺎی وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
ﻃﯿﻔﯽ  -زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش  WKMﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮدارﻫﺎی
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮدارﻫﺎی وﯾﮋﮔﯽ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ در ﻫﺮ
ﻗﺎب ﮔﻔﺘﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ در ﻫﺮ ﻗﺎب ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﯿﺎر ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻗﻠﯿﺪوﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﯾﮏ ﺑﺮدار ﻣﺮﺟﻊ
ﺗﻄﺒﯿﻖ داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﯿﺎر ﻣﺮﺗﺐ
ﻧﻤﻮدن ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ در ﺑﺮدار وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آن ﻗﺎب در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد
] .[۳در روش اﺳﺘﺨﺮاج وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ردﯾﺎﺑﯽ زﻣﺎﻧﯽ ،از دو ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺑﺮای
ردﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ در ﻃﻮل زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .در ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اول ،اﻧﻄﺒﺎق
ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ در ﻃﻮل ﻗﺎبﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺮاﮐﺰ
ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﻗﺎب ﺟﺎری و ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﻗﺎب ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺳﭙﺲ ﻫﺮ ﺧﻮﺷﻪ در ﻗﺎب ﺟﺎری ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮﺷﻪ در ﻗﺎب ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﯿﻦ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی دو ﻗﺎب ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ
ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻮان دوم ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻗﻠﯿﺪﺳﯽ ﺑﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﺣﺪاﻗﻞ

ﺳﯿﮕﻨﺎل ﮔﻔﺘﺎر

ﺷﻨﯿﺪاری
اﺳﭙﮕﺘﻮﮔﺮامﺷﻨﯿﺪاری
اﺳﭙﮑﺘﻮﮔ ﺮام

ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ
ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن
وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ د ر

ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی
ﮐﻨﻨﺪه

ﺑﺮدارﻫﺎی وﯾﮋﮔﯽ

واج ﻫﺎی ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی
ﺷﺪه

ﺷﮑﻞ  :۱ﺑﻠﻮک دﯾﺎﮔﺮام روش اﺳﺘﺨﺮاج وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪی
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اﺳﺘﺨﺮاج وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ردﯾﺎﺑﯽ زﻣﺎﻧﯽ

اﺳﺘﺨﺮاج وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺮژی

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ از ﻓﻀﺎی ﻃﯿﻔﯽ  -زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺳﯿﮕﻨﺎل ﮔﻔﺘﺎر وﺟﻮد دارد ،ﻣﻮﻟﻔﻪ داﻣﻨﻪ ﻧﻘﺎط ﺑﺰرگﺗﺮ اﺳﺖ و ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی
ﺑﺎ ﻣﻮﻟﻔﻪ داﻣﻨﻪ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ،ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻢ ارزشﺗﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻣﻮﻟﻔﻪ داﻣﻨﻪ ﻧﻘﺎط در ﻓﻀﺎی ﻃﯿﻔﯽ -زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ارزش ﻧﻘﺎط
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪی ﻓﻀﺎی ﻃﯿﻔﯽ  -زﻣﺎﻧﯽ از روش  Kﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
وزندار ) (WKMاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
در اﯾﻦ روش ،اﻃﻼﻋﺎت ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ در ﻓﻀﺎی وﯾﮋﮔﯽ اوﻟﯿﻪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮدارﻫﺎی وﯾﮋﮔﯽ اوﻟﯿﻪ )  v = (r , s , fدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

Feature Vector

۵۴۱

2

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

ﮔﺮدد .ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎن دو ﺧﻮﺷﻪ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ ) (۱ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ

ﻣﯽﺷﻮد.

)(۱

( )−

)) (

(

ﺑﺮدارﻫﺎی وﯾﮋﮔﯽ
ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺰ

∑=) ( ,

 -۳ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﮔﻔﺘﺎر در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻧﺮﻣﺎﻟﯿﺰه
در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺧﯿﺮ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪل ﮐﺮدن ﺗﻐﯿﯿﺮات زﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﮔﻔﺘﺎر
در ﻓﻀﺎی ﻃﯿﻔﯽ -زﻣﺎﻧﯽ از روش اﺳﺘﺨﺮاج وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ردﯾﺎﺑﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﯿﺎر ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻗﻠﯿﺪﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ .ﻟﮑﻦ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻮﯾﺰی ﭼﻨﺪان ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .درﻧﺘﯿﺠﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺮخ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی واجﻫﺎ ،از
ﻣﻌﯿﺎر اﻧﻄﺒﺎق ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻧﺮﻣﺎﻟﯿﺰه ﮔﻔﺘﺎر NCC ٣ﺑﺮای ﺗﻌﻘﯿﺐ
ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﮔﻔﺘﺎر درﻃﻮل زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .در روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﯿﻦ ﺑﺮدارﻫﺎی وﯾﮋﮔﯽ ﻗﺎبﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ)(۲
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
)(۲

∙
|

| ∙ |

|

اﻧﻄﺒﺎق
ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ ﺑﺎ
ﻣﻌﯿﺎر NCC

در راﺑﻄﻪ ﺑﺎﻻ dis(i, j)،ﻣﻌﺮف ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﻮﺷﻪ iام در
ﻗﺎب ﺟﺎری ، C ،و ﻣﺮﮐﺰ ﺧﻮﺷﻪ jام در ﻗﺎب ﻗﺒﻠﯽ ، C ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  nﺗﻌﺪاد وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ
در ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم دوم ،ﺑﺮای اﻧﻄﺒﺎق ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ از ﯾﮏ ﺑﺮدار ﻣﺮﺟﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﻫﺮ ﻗﺎب و ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی
ﺑﺮدار ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮ ﺧﻮﺷﻪ در ﻗﺎب ﺟﺎری ﺑﺎ ﺧﻮﺷﻪای در
ﺑﺮدار ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻗﻠﯿﺪﺳﯽ ﺑﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ آﻧﻬﺎ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ در ﺑﺮدار وﯾﮋﮔﯽ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﻄﺒﺎق ﻣﯿﺎن ﻫﺮ ﻗﺎب و ﺑﺮدار ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺮﺗﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

∑

اﺳﺘﺨﺮاج
ﺑﺮدار ﻣﺮﺟﻊ

∑ = NCC

روش  NCCﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ردﯾﺎﺑﯽ اﺷﯿﺎئ در ﻃﻮل زﻣﺎن در ﭘﺮدازش
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ] .[۶،۵،۴ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﮑﻞ و ﻣﮑﺎن ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ
در ﻃﻮل زﻣﺎن و ﺷﺒﺎﻫﺖ آن ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﺎبﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺰ ﻧﯿﺰ از روش NCCاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و از
ﻧﺘﺎﯾﺞ ردﯾﺎﺑﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ در ﺑﺮدارﻫﺎی وﯾﮋﮔﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد .در روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ در ﻫﺮ ﻗﺎب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﻌﯿﺎر  NCCﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﯾﮏ ﺑﺮدار ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻄﺒﯿﻖ داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﯿﺎر ﻣﺮﺗﺐ ﻧﻤﻮدن وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ در ﺑﺮدار
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ در ﻫﺮ ﻗﺎب در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻠﻮک دﯾﺎﮔﺮام روش
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در ﺷﮑﻞ ۲ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺮدارﻫﺎی وﯾﮋﮔﯽ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺮژی

اﺳﺘﺨﺮاج وزن
ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﺷﮑﻞ :۲ﺑﻠﻮک دﯾﺎﮔﺮام روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ردﯾﺎﺑﯽ زﻣﺎﻧﯽ

ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺎﺳﯽ در روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ وزن ﻣﻨﺎﺳﺐ در
ﺗﺎﺑﻊ  NCCﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
-۱-۳
ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﻧﻄﺒﺎق ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﮔﻔﺘﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮدار ﻣﺮﺟﻊ

در ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﻧﻄﺒﺎق ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﮔﻔﺘﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮدار ﻣﺮﺟﻊ ،ﭘﺲ از
اﺳﺘﺨﺮاج ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ در ﻫﺮ ﻗﺎب و ﻣﺮﺗﺐ ﻧﻤﻮدن ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ در ﺑﺮدارﻫﺎی
وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎر اﻧﺮژی ،ﻋﻤﻞ اﻧﻄﺒﺎق ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﻗﺎب ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮدار
ﻣﺮﺟﻊ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻗﺎبﻫﺎی ﮐﻠﯿﻪ واجﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮدار
ﻣﺮﺟﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮدار ﻣﺮﺟﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂﮔﯿﺮی از
ﺑﺮدارﻫﺎی وﯾﮋﮔﯽ ﮐﻠﯿﻪ واجﻫﺎی ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﻮزش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﺮدار
ﻣﺮﺟﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای اﻧﻄﺒﺎق ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﻮن ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی واجﻫﺎ ﻧﯿﺰ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻣﯿﺎن ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﻫﺮ ﻗﺎب و
ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﺑﺮدار ﻣﺮﺟﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ) (۳ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ) NCC (i, jﻣﻌﺮف ﻣﯿﺰان ﺷﺒﺎﻫﺖ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ
ﻣﺮﮐﺰ ﺧﻮﺷﻪ iام در ﻗﺎب ﺟﺎری  ، Cو ﻣﺮﮐﺰ ﺧﻮﺷﻪ jام در ﻗﺎب ﻣﺮﺟﻊ
ﻋﻤﻮﻣﯽ  ، Cﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﯿﻦ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی دو ﻗﺎب،
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺠﻤﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻧﺮﻣﺎﻟﯿﺰه ﺑﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﻣﺮاﮐﺰ
ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﮔﺮدد.
)(۳
- ۲-۳

) (
) (

∑

∙) (
∑ ∙ |) (

|

= )NCC (i, j
∑

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ وزن در ﺗﺎﺑﻊ NCC

در روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ،وزن ﻫﺮ ﺧﻮﺷﻪ ،w ،در ﺗﺎﺑﻊ  NCCﻟﺤﺎظ ﻣﯽﮔﺮدد.
در واﻗﻊ در اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ،ﻣﯿﺰان ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ وزن
ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﺎﺑﻊ  NCCاز وزن ﺧﻮﺷﻪ ﺑﺮدار
ﻣﺮﺟﻊ )  (Wاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .در واﻗﻊ ،وزن ﺧﻮﺷﻪ ﺑﺮدار ﻣﺮﺟﻊ ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
وزن ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
)(۴

)NCC (i, j

(i, j) = W

NCC

در ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم  ،NCCﺑﺎ ﻗﺮار دادن وزن ﺧﻮﺷﻪ ﺑﺮدار ﻣﺮﺟﻊ در ﺗﺎﺑﻊ ،NCC
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮدار ﻣﺮﺟﻊ از اﻫﻤﯿﺖ و ارزش ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار
Normalized Cross Correlation
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ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

ﺟﺪول : ۱

ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻟﺬا اﺳﺘﻔﺎده از وزن ﺧﻮﺷﻪ ﺑﺮدار ﻣﺮﺟﻊ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﺎﺑﻊ NCC

ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺮخ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی واجﻫﺎ ﻣﯽﮔﺮدد.

دﺳﺘﻪ
آواﯾﯽ

-۴ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺠﺮﺑﯽ
ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎراﯾﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از آزﻣﻮنﻫﺎ
ﺑﺮای ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی واجﻫﺎ در دﺳﺘﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ واجﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .واجﻫﺎ
از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  TIMITاﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهاﻧﺪ ] .[۷ﺑﺮای
ارزﯾﺎﺑﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻮﯾﺰی از
دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ NOISEX-92اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮ د ] .[۸ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎراﯾﯽ
روشﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاج وﯾﮋﮔﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی از ﮔﻔﺘﺎر ﺗﻤﯿﺰ و ﻧﻮﯾﺰی اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد .در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ،واجﻫﺎ از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﺮ دو ﻧﻮع وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ردﯾﺎﺑﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎر ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻗﻠﯿﺪﺳﯽ و
 NCCﺑﺎ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺑﺮ روی دﺳﺘﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ واجﻫﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ
از اﻧﺘﺨﺎب واجﻫﺎ از ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اوﻟﯿﻪ از ﻓﻀﺎی
ﻃﯿﻔﯽ – زﻣﺎﻧﯽ ﻫﺮ واج اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮدارﻫﺎی وﯾﮋﮔﯽ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاج وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﻮﺷﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
ﭘﺲ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺮﺗﺐ ﻧﻤﻮدن وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻌﯿﺎر اﻧﺮژی و ردﯾﺎﺑﯽ زﻣﺎﻧﯽ
ﺑﺮدارﻫﺎی وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی واجﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﮐﻨﻨﺪه
) SVM( Support Vector Machineﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪ ﮔﻮﺳﯽ اﻋﻤﺎل
ﻣﯽﺷﻮد ].[۹
 -۱-۴ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی واجﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮدارﻫﺎی وﯾﮋﮔﯽ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ردﯾﺎﺑﯽ زﻣﺎﻧﯽ
در ﺟﺪول  ،۱ﻧﺮخ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی واجﻫﺎی ) (/b/, /d/, /g/در ﺳﻄﺢ ﻗﺎب،
ﺑﻪ ازای ﻟﻬﺠﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ  Timitﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮدارﻫﺎی وﯾﮋﮔﯽ
ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺮژی و ﺑﺮدارﻫﺎی وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﯿﺎر ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻗﻠﯿﺪوﺳﯽ و
ﺑﺮدارﻫﺎی وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﯿﺎر  NCCﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮدار ﻣﺮﺟﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ردﯾﺎﺑﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﻫﺮ دﺳﺘﻪ از
ﺑﺮدارﻫﺎی وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪ ازای ﻣﻘﺎدﯾﺮ آﺳﺘﺎﻧﻪ  Tﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﮐﻠﯿﻪ ﻟﻬﺠﻪﻫﺎ ،ﻧﺮخ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮدارﻫﺎی
وﯾﮋﮔﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮدارﻫﺎی وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ردﯾﺎﺑﯽ زﻣﺎﻧﯽ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎر ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻗﻠﯿﺪوﺳﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻟﻬﺠﻪ
۱
ﻟﻬﺠﻪ
۲
ﻟﻬﺠﻪ
۳
ﻟﻬﺠﻪ
۴
ﻟﻬﺠﻪ
۵
ﻟﻬﺠﻪ
۶
ﻟﻬﺠﻪ
۷
ﻟﻬﺠﻪ
۸

ﻧﺮخ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی واجﻫﺎی ) (/b/, /d/, /g/در ﺳﻄﺢ ﻗﺎب ،ﺑﻪ ازای
ﻟﻬﺠﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ Timitدر ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻤﯿﺰ

ﺑﺮدارﻫﺎی وﯾﮋﮔﯽ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺮژی

ﺑﺮدارﻫﺎی وﯾﮋﮔﯽ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﯿﺎر
ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻗﻠﯿﺪﺳﯽ

ﺑﺮدارﻫﺎی وﯾﮋﮔﯽ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﯿﺎر
NCC

۷۴/۶۴ T=1.5 ۷۳/۰۰ T=0.1

T=0

۷۶/۲۴

۷۱/۴۷ T=1.5 ۷۱/۱۲ T=0.1

T=0

۷۳/۱۰

۷۳/۲۴ T=1.5 ۷۳/۰۳ T=0.1

T=0

۷۴/۴۶

۷۳/۹۱ T=1.5 ۷۳/۱۱ T=0.1

T=0

۷۵/۳۷

۷۱/۱۷

T=0

۷۳/۸۸

۷۶/۴۷ T=1.5 ۷۵/۰۹ T=0.1

T=0

۷۷/۸۵

۷۱/۶۰

T=0

۷۲/۹۸

۷۲/۷۸ T=1.5 ۷۱/۶۶ T=0.1

T=0

۷۴/۲۹

۷۰/۳۰ T=0.1

۷۰/۳۰ T=0.1

T=1.5

T=1.5

ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ روش اﺳﺘﺨﺮاج وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﯿﺎر
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻧﺮﻣﺎﻟﯿﺰه در اﺳﺘﺨﺮاج وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺰ،
آزﻣﻮنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮ روی ﮔﻔﺘﺎر ﻧﻮﯾﺰی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر،
از اﻧﻮاع ﻧﻮﯾﺰﻫﺎ در دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ  NOISEX-92اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .در
ﺟﺪول  ،۲ﺧﻄﺎی ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی واجﻫﺎی ) (/b/, /d/, /g/در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻮﯾﺰی
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮدارﻫﺎی وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻗﻠﯿﺪوﺳﯽ و ﺑﺮدارﻫﺎی وﯾﮋﮔﯽ
ﺛﺎﻧﻮ ﯾﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮاﺑﻊ  NCCو  NCCﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در
اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ،ﺑﺮای آﻣﻮزش از ﮔﻔﺘﺎر ﺗﻤﯿﺰ و ﺑﺮای آزﻣﻮن از ﮔﻔﺘﺎر آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ
ﻧﻮﯾﺰ ﺳﻔﯿﺪ ﮔﻮﺳﯽ ﺑﺎ SNRﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺧﻄﺎی ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی واجﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﮐﻤﺘﺮ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻗﻠﯿﺪﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻟﮑﻦ اﯾﻦ
ﺗﻔﺎوت در SNRﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ SNRﻫﺎ ،ﺧﻄﺎی ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮدارﻫﺎی
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﯿﺎر  NCCدر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺮدارﻫﺎی وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  NCCﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

۵۴۳

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

ﺟﺪول  :۲ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺧﻄﺎی ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی واجﻫﺎی ) (/b/, /d/, /g/ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺑﺎ ﺑﺮدارﻫﺎی
و
ﺑﺮدارﻫﺎی وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﯿﺎر
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﻓﺎﺻﻠﻪ اﻗﻠﯿﺪوﺳﯽ ﺑﻪ ازای ﮔﻔﺘﺎر آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺰ ﺳﻔﯿﺪ
ﮔﻮﺳﯽ ﺑﺎ SNRﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

SNR

ﺑﺮدارﻫﺎی
وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﻓﺎﺻﻠﻪ

اﻗﻠﯿﺪﺳﯽ
۰dB
۵dB
۱۰dB
۱۵dB
۲۰dB

ﺑﺮدارﻫﺎی
وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮ ﻣﻌﯿﺎر

ﺑﺮدارﻫﺎی
وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮ ﻣﻌﯿﺎر

NCCw

۵۶/۱۰
۵۴/۸۰
۵۱/۳۰
۴۴/۸۰
۳۹/۵۰

ﺟﺪول  :۴ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺧﻄﺎی ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی دﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ واجﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺑﺮدارﻫﺎی وﯾﮋﮔﯽ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﯿﺎر  NCCوﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﯿﺎر ﻓﺎﺻﻠﻪ
اﻗﻠﯿﺪوﺳﯽ ﺑﻪ ازای ﮔﻔﺘﺎر آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺰ ﺳﻔﯿﺪ ﮔﻮﺳﯽ ﺑﺎ SNR=۱۰ dB

۵۵/۲۰
۵۳/۱۰
۴۹/۴۰
۴۰/۲۰
۳۵/۳۰

دﺳﺘﮫ آواﯾﯽ

NCC

Voiced Plosives

۵۴/۹۰
۵۲/۸۰
۴۸/۳۰
۴۰/۱۰
۳۵/۲۰

UnVoiced Plosives
Voiced Fricatives
UnVoiced Fricatives
Nasals
Front Vowels

در ﺟﺪول ،۳ﺧﻄﺎی ﻃﯿﻘﻪﺑﻨﺪی واجﻫﺎی ) (/b/, /d/, /g/ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺑﺮدارﻫﺎی وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﯿﺎر  NCCﺑﺎ ﺑﺮدارﻫﺎی وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻗﻠﯿﺪﺳﯽ ﺑﻪ ازای ﻧﻮﯾﺰﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ  SNR=۱۰dBﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺪول  :۳ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺧﻄﺎی ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی واجﻫﺎی ) (/b/, /d/, /g/ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺑﺎ ﺑﺮدارﻫﺎی وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮدارﻫﺎی وﯾﮋﮔﯽ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﯿﺎر
ﺑﺮﻓﺎﺻﻠﻪ اﻗﻠﯿﺪﺳﯽ ﺑﻪ ازای اﻧﻮاع ﻧﻮﯾﺰﻫﺎ ﺑﺎ SNR=۱۰dB

وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی
اﻧﻮاع ﻧﻮﯾﺰ

ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ
اﻗﻠﯿﺪﺳﯽ

White
Babble
Train
Street
Airport
Office
Car

۵۰/۰
۴۷/۹
۴۵/۱
۴۸/۱
۴۸/۲
۵۳/۰
۴۵/۲

وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی
ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﻣﻌﯿﺎر
۴۸/۹
۴۶/۵
۳۶/۸
۴۶/۴
۴۷/۳
۵۲/۸
۴۳/۹

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﯿﺰ ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی واجﻫﺎ ،ﻣﻮﻓﻖﺗﺮ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﯿﺎر ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻗﻠﯿﺪوﺳﯽ
ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺴﺒﯽ ﺧﻄﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ۱۸/۴% ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺰ ﻗﻄﺎر و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺴﺒﯽ
ﺧﻄﺎ ۰/۳۷% ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺰ اداره ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺧﻄﺎی ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی دﺳﺘﻪﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ واجﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮدارﻫﺎی وﯾﮋﮔﯽ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﯿﺎر
ﺑﺎ ﺑﺮدارﻫﺎی وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﻓﺎﺻﻠﻪ اﻗﻠﯿﺪوﺳﯽ ﺑﻪ ازای ﮔﻔﺘﺎر آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ
ﻧﻮﯾﺰ ﺳﻔﯿﺪ ﮔﻮﺳﯽ ﺑﺎ SNR=۱۰ dBدر ﺟﺪول  ۴ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.

Back Vowels
Diphtongs

وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی

وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی

ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻗﻠﯿﺪﺳﯽ

ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﻣﻌﯿﺎر

۵۰/۰
۴۸/۷
۳۰/۰
۳۲/۴
۵۱/۷
۳۵/۵
۲۶/۴
۳۰/۱

۴۶/۸
۴۴/۵
۲۱/۵
۳۲/۲
۴۸/۹
۲۹/۰
۱۹/۸
۲۴/۳

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،در ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﻪﻫﺎی واجﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ
ﺳﺎﯾﺸﯽ ﺑﯽ ﺻﺪا ،ﻧﺮخ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی واجﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  NCCدر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﻣﻌﯿﺎر ﻓﺎﺻﻠﻪ
اﻗﻠﯿﺪوﺳﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ
در ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی واجﻫﺎی ) ،(/f/, /s/, /sh/ﻫﻤﻮار ﺑﻮدن ﻃﯿﻒ اﯾﻦ واجﻫﺎ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در واﻗﻊ ،ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻃﯿﻒ اﯾﻦ واجﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻮﯾﺰ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ واجﻫﺎ از ﻧﻮﯾﺰ ﺳﻔﯿﺪ در ﻓﻀﺎی ﻃﯿﻔﯽ  -زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﻮد .زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،اﯾﻦ واجﻫﺎ در ﻓﻀﺎی ﻃﯿﻔﯽ -زﻣﺎﻧﯽ
دارای ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﻣﺠﺰا ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺮخ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ زﯾﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺼﻮت ﭘﯿﺸﯿﻦ و ﭘﺴﯿﻦ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا واجﻫﺎی ﮔﺮوه ﻣﺼﻮت ،ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ ﮔﻔﺘﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻟﺬا ﻣﺪلﮐﺮدن ﺗﻮاﻟﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ در ﻓﻀﺎی ﻃﯿﻔﯽ  -زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﻪ ازای اﯾﻦ واجﻫﺎ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻮﯾﺰی ﻣﻘﺎومﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪل ﮐﺮدن
ﺗﻐﯿﯿﺮات آﮐﻮﺳﺘﯿﮑﯽ واجﻫﺎ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﺳﺘﺨﺮاج
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در زﯾﺮﮔﺮوه ﻣﺼﻮت دوﮔﺎﻧﻪ ،ﺧﻄﺎی ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی
در اﯾﻦ زﯾﺮ ﮔﺮوه ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮدن
ﺧﻄﺎی ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی واجﻫﺎی زﯾﺮ ﮔﺮوه اﻧﻔﺠﺎری ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻮﺗﺎه و ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ
ﺑﻮدن ﻃﻮل زﻣﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻣﺪل
ﮐﺮدن ﺗﻮاﻟﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﻃﯿﻔﯽ -زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﺮدد.

۵۴۴

-۵ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،روش ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ردﯾﺎﺑﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﮔﻔﺘﺎر در ﻓﻀﺎی ﻃﯿﻔﯽ -زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﯿﺎر ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻧﺮﻣﺎﻟﯿﺰه ) (NCCاراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.

۱۳۹۴  اردﯾﺒﻬﺸﺖ۲۴  ﺗﺎ۲۰ ، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ،ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

،ﺑﺮدارﻫﺎی وﯾﮋﮔﯽ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ردﯾﺎﺑﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎر ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺮﻣﺎﻟﯿﺰه
از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻤﯿﺰ و ﻧﻮﯾﺰی ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﯿﺎر
 ﮐﺎراﯾﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ.ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻗﻠﯿﺪﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
.ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ
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ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

ﯾﮏ روش ﺿﺪ ﺗﺼﺎدم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮدد
وﺳﺎﯾﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از RFID
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧﻔﺮ ۱و ﺣﺴﯿﻦ ﺷﻤﺴﯽ
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ﭼﮑﯿﺪه -در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  RFIDﻓﻌﺎل ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﻨﺘﺮل
ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺗﺮدد وﺳﺎﯾﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ در ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۲/۴ GHzﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد IEEE ۸۰۲.۱۵.۴
ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺷﺪه و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ  ۸ﺧﻮدرو را ﺗﺎ ﺷﻌﺎع  ۸۰ﻣﺘﺮی
ﺑﺎزﺧﻮان ) (Readerدر ﻣﺪت  ۳۱ msecداراﺳﺖ .در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﻮﯾﺶ
ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪﭘﺨﺸﯽ ) (Broadcastاز ﺳﻮی ﺑﺎزﺧﻮان ﻫﻤﺮاه
اﺳﺖ ،ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﮓ ﺑﺎ ﺗﮓ ﺑﺎ روش ﺿﺪ ﺗﺼﺎدم ﺟﺪﯾﺪی ﻣﻬﺎر
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ روش ﺿﻤﻦ ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎنﺳﺎزی و اﺳﺘﻘﻼل از
ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﺷﺒﮑﻪ ،در ﺻﻮرت اﺷﻐﺎل ﮐﺎﻧﺎل ﺑﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﭘﻮﯾﺎی ﺷﯿﺎر
زﻣﺎﻧﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎ ﻃﻮل ﯾﮑﺘﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﮓ ،ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺒﮑﻪ در
ﺳﺎزوﮐﺎر  RTS/CTSدر ﭘﺮوﺗﮑﻞ  CSMA/CAو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻞ
ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻮدن زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر در ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی  ALOHAرا ﺑﻬﺒﻮد
ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ روش ،ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺗﮓﻫﺎی ﺗﮏﺗﺮاﺷﻪای ﺷﺒﮑﻪ،
در ﺻﻮرت اﺷﻐﺎل ﮐﺎﻧﺎل ،ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺷﻨﺎﺳﻪ اﯾﺴﺘﺎی ﺗﺮاﺷﻪ ﺧﻮد و
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻮﻟﺪ اﻋﺪاد ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎ رادﯾﻮی اﯾﻦ ﺗﺮاﺷﻪ زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎری ﺑﺎ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﯾﮑﺘﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی– روش ﺿﺪ ﺗﺼﺎدم ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﻌﺎل ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ ،ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯽﺳﯿﻢ ،ﻣﻮﻟﺪ اﻋﺪاد ﺗﺼﺎدﻓﯽ
 -۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﻣﺮوزه ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ)Radio

 Frequency Identification Systemﯾﺎ  (RFIDاز ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ
روشﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺎر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ،رهﮔﯿﺮی و ﺳﻨﺠﺶ از راه دور ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ در ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ اﻋﻢ از اﻧﺒﺎرداری و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﮐﺎﻻ ،ﮐﺎرتﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ،
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ادوات ﺟﻨﮕﯽ و ...ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی  RFIDاز ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﺑﺎزﺧﻮان و ﯾﮏ
ﺗﮓ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﯽء ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺒﺎدل داده ﺑﻮده و ﺑﺮای
ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ داده از اﻣﻮاج اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ ﺑﺪون ﺗﻤﺎس ﺑﻬﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن

© ،۱۳۹۴اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺪف ،ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ ،ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻻ در ﺑﯿﻦ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ].[۱-۵
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  RFIDﻓﻌﺎل در ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۲/۴ GHzﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  IEEE ۸۰۲.۱۵.۴و ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺗﺮدد وﺳﺎﯾﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ
ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﺗﮓ ﻓﻌﺎل ﯾﺎ ﭘﻼک اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮ
روی ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺎزﺧﻮان در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺣﺴﺎس ﻋﺒﻮر و
ﻣﺮور ،ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯽﺳﯿﻢ ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺗﺎ ﺷﻌﺎع  ۸۰ﻣﺘﺮی ﺑﺎزﺧﻮان اﯾﺠﺎد
ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل از ﻃﺮﯾﻖ ارﺗﺒﺎط ﺳﺮﯾﺎل ﺑﺎزﺧﻮان ﺑﺎ ،PC
اﻣﮑﺎن ﺻﺪور ﻓﺮﻣﺎن ﭘﻮﯾﺶ ﻣﺤﯿﻂ در ﻧﺮماﻓﺰار واﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن ،روﯾﺖ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﮐﻠﯿﻪ وﺳﺎﯾﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺖ ﮐﻪ دارای
ﺷﻤﺎره ﭘﻼک اﯾﺮان ﯾﺎ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن ،راﻫﮑﺎری ﺑﺮای
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﺮدد ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز و ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﻼک ﺧﻮدروﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﺟﺘﻨﺎب از ﺗﺼﺎدم ﺗﻮﺳﻂ روﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،درﯾﺎﻓﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎن
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ اﻃﻼﻋﺎت از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻨﺪﮔﺮه ﺑﻪ ﮔﺮه
) (Multipoint-to-pointﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺑﺨﺶ ۲
ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎی ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی ﻣﺘﺪاول دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﺑﺨﺶ  ۳روش ﺿﺪ ﺗﺼﺎدم ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ
زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﯾﮑﺘﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺑﺨﺶ  ۴ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺸﺎت روش
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اراﺋﻪ ﺷﺪه و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺑﺨﺶ  ۵ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 -۲ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی ﻣﺘﺪاول دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ
روش ﺗﺴﻬﯿﻢ ) ،(Multiplexingاﺳﺎس ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .اﺟﺘﻨﺎب از ﺗﺼﺎدم
در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺰرگ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﭼﻮن ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺮخ ﺧﻮاﻧﺪن
اﻃﻼﻋﺎت ،ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦ و ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی  RFIDرا در ﭘﯽ
دارد .ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ،اﺗﻼف اﻧﺮژی و ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ،ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی
اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﺮﺑﺎر ارﺗﺒﺎﻃﺎت از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی وﻗﻮع ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺮ اﺛﺮ

۵۴۶

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﮓ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮک در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی RFID

ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اراﺋﻪ ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺿﺪ ﺗﺼﺎدم ﮐﺎرآﻣﺪ در
ﺑﺎزدﻫﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻪﺳﺰاﯾﯽ دارد ].[۲-۵

روشﻫﺎی اﯾﺴﺘﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ
ﺗﻘﺴﯿﻢ زﻣﺎﻧﯽ) Time Division Multiple Accessﯾﺎ  ،(TDMAدﺳﺘﺮﺳﯽ
ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ Frequency Division Multiple Accessﯾﺎ
 (FDMAو دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺪی Code Division Multiple
 Accessﯾﺎ .[۵ ،۴ ،۲] (CDMA
در  TDMAﻫﻤﺰﻣﺎنﺳﺎزی ﺿﺮوری ﺑﻮده و ﻫﺮ ﺗﮓ در ﺷﯿﺎر زﻣﺎﻧﯽ
ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .در ﺻﻮرت ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺎﻻی
ﺗﮓﻫﺎ ،ﻓﺮا رﺳﯿﺪن ﻧﻮﺑﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﮓ ﻣﺪت زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻃﻮل
ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .در  FDMAﭼﻨﺎﻧﭽﻪ  nﺗﮓ در ﻣﺤﯿﻂ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭘﻬﻨﺎی
ﺑﺎﻧﺪ ﺑﻪ  nﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﮓ ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ
و ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺣﺎﻣﻞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻋﺪم اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی و
ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی اﯾﻦ روش ﻧﺎﺷﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﯾﮏ ﺗﮓ ﺑﺮای ﻫﯿﭻ
ﯾﮏ از ﺗﮓﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺑﺎﻧﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﺗﮓﻫﺎ ،ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﻮﯾﺰ ﻫﻢﺷﻨﻮاﯾﯽ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
روشﻫﺎی  TDMAو  FDMAﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرت ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﻌﺪاد ﺗﮓﻫﺎ و
ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮدن ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺗﮓﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ].[۵ ،۴
در  CDMAﻫﺮ ﺗﮓ از ﮐﺪ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﺪوﻻﺳﯿﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ روش ﻫﻤﺰﻣﺎنﺳﺎزی ﺿﺮوری ﺑﻮده و اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺪی ﺑﺎ ﻃﻮل ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﯾﺎ ﺗﺪاﺧﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮ داﭘﻠﺮ (Doppler
) Effectاﯾﻦ روش در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎر ﮐﺎراﻣﺪ ﻧﯿﺴﺖ ].[۵ ،۴
در اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ درﺧﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﻤﺎم ﺗﮓﻫﺎ
ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻨﺎﺳﻪ ﯾﮑﺘﺎی ﻫﺮ ﺗﮓ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد
وﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺻﺪور ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد از ﺳﻮی ﺑﺎزﺧﻮان و
اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن ﺷﯿﺎرﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﺗﮕﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦدﻫﯽ ﺑﻪ
ﭘﺮسوﺟﻮی ) (queryﺑﺎزﺧﻮان وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ و ﺗﺎﺧﯿﺮ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﻼدرﻧﮓ ﺗﮓﻫﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﻬﺮهوری اﯾﻦ روشﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  ۰/۴ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽﺷﻮد ].[۶ ،۲
ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻋﻢ از  ALOHAو دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺷﻨﻮد ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺣﺎﻣﻞ))(Carier Sense Multiple Access (CSMA
از روشﻫﺎی ﭘﻮﯾﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ در زﯾﺮﻻﯾﻪ ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ .وﯾﮋﮔﯽ روشﻫﺎی ﭘﻮﯾﺎ ،اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪاد
ﺗﮓﻫﺎ اﺳﺖ .ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  ،ALOHAدر ﺣﯿﻦ ارﺳﺎل ،ﻓﺎﻗﺪ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﺼﺎدم ﺑﻮده و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺗﮓﻫﺎ ،اﺣﺘﻤﺎل ﭘﺪﯾﺪه
ﻗﺤﻄﯽ ﺗﮓ ) (Tag Starvationﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪت ﺗﮓ
ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ؛ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .در روش Pure (Unslotted) ALOHA

ﺷﯿﺎرﺑﻨﺪی زﻣﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد و ﻫﺮ ﺗﮓ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺷﻐﺎل ﮐﺎﻧﺎل،
ﺑﺴﺘﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺤﺾ آﻣﺎده ﺷﺪن ،ارﺳﺎل ﻧﻤﻮده و در ﺻﻮرت
ﺗﺼﺎدم ،ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ زﻣﺎن ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﭘﺲ از ارﺳﺎل ﻣﺠﺪد،
ﻣﻨﺘﻈﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﮔﺬردﻫﯽ اﯾﻦ روش  ۱۸/۴%ﺗﺨﻤﯿﻦ
زده ﺷﺪه اﺳﺖ ].[8 ،7 ،۲
روش  Slotted ALOHAﺑﺎ ﺷﯿﺎرﺑﻨﺪی زﻣﺎﻧﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی
ﮐﻪ ﻃﻮل ﻫﺮ ﺷﯿﺎر زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮای ارﺳﺎل ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاﺑﺮ
اﺳﺖ .از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﺰﻣﺎنﺳﺎزی ،ﻫﺮ ﺑﺴﺘﻪ در آﻏﺎز ﯾﮏ ﺷﯿﺎر زﻣﺎﻧﯽ ارﺳﺎل
ﻣﯽﺷﻮد .در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﺗﺼﺎدم ،ﺑﺮای آﻏﺎز ﺷﯿﺎر زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪی و ارﺳﺎل
ﻣﺠﺪد ،ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .در ﺻﻮرت ﺗﺮاﮐﻢ ﺗﺮاﻓﯿﮏ،
ﺗﻌﺪاد ارﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺠﺪد اﯾﻦ روش ﮐﻤﺘﺮ از روش  Pure ALOHAاﺳﺖ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺳﺒﮏ ﺑﺎﺷﺪ در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ روش ﻣﺰﺑﻮر ،ارﺳﺎلﻫﺎی اﯾﻦ روش
ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ اوﻟﯿﻪای ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﮔﺬردﻫﯽ ﮐﺎﻧﺎل در اﯾﻦ روش۳۶/۸ %
ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ ].[8 ،7 ،۲
ﺑﺎزدﻫﯽ روش  Framed Slotted ALOHAﺑﻪ ﻃﻮل ﻓﺮﯾﻢ ﺑﺴﺘﮕﯽ
دارد و در ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺷﯿﺎرﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪه ﻃﻮل
ﻓﺮﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺗﮓﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻓﺮﯾﻢ،
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺷﯿﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ و ﮐﺎﻫﺶ ﻃﻮل ﻓﺮﯾﻢ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺗﻌﺪاد ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ ].[8
در ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی ) ،(CSMAﻫﺮ ﺗﮓ ﭘﯿﺶ از ارﺳﺎل ،ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﮔﻮش ﻓﺮا
داده و ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﺎﻧﺎل آزاد ،اﻗﺪام ﺑﻪ ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﺪه روش
 CSMA/CDﺗﻮﻗﻒ ﻋﻤﻠﯿﺎت ارﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺮﺧﻮرد اﺳﺖ
وﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺘﺸﺎر ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮرد در ﻟﺤﻈﻪ وﻗﻮع ،اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ
ﻧﺒﻮده و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺘﺸﺎر ،اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ].[۹ ،۵
ﻋﺪم ﺗﺸﺨﯿﺺ ارﺳﺎل ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﮓﻫﺎی دورﺗﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻓﻀﺎی
ﭘﻮﺷﺶدﻫﯽ ﺗﮓ ،ﻣﺸﮑﻞ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﻨﻬﺎن ﻧﺎم دارد .ﻣﺸﮑﻞ اﯾﺴﺘﮕﺎه آﺷﮑﺎر
ﻧﯿﺰ ﻧﺎﺷﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﮕﯽ ﺑﺮاﺛﺮ ﺧﻄﺎ ،ﮐﺎﻧﺎل را اﺷﻐﺎل ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ و
ارﺳﺎل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪازد ] .[۸-۹در روش  ،CSMA/CAﻣﺸﮑﻞ
اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﻨﻬﺎن و آﺷﮑﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از Request-To-Send/Clear-To-Send
رﻓﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ RTS/CTS
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎراﯾﯽ  CSMAرا ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ارﺳﺎل ﻓﺮﯾﻢﻫﺎی
ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ  RTS/CTSﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻏﯿﺮﺿﺮوری ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﻬﻨﺎی
ﺑﺎﻧﺪ ﺑﯽﺳﯿﻢ ،ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮان ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ را در ﭘﯽ دارد ] .[10ﺗﺒﺎدل
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت  Half-Duplexدر روش  ،CSMA/CAﻣﺎﻧﻊ از
ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ ارﺳﺎل ﺑﺴﺘﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﺷﻨﻮد ﮐﺎﻧﺎل ﻣﯽﺷﻮد ].[10-۱۲
در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ ﻓﺎﻗﺪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ) (Ad Hocروش ))(BTMA
 (Busy Tone Multiple Accessﮐﺎﻧﺎل را ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﮐﺎﻧﺎل اﻃﻼﻋﺎت

۵۴۷

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

و ﮐﺎﻧﺎل  Busy-Toneﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ارﺳﺎل ﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت،
ﺳﯿﮕﻨﺎل اﻋﻼن اﺷﻐﺎل ﮐﺎﻧﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮهﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ
روش ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ ﻣﺨﺘﺺ  Busy-Toneﻧﯿﺎز دارد و ﮔﺮهﻫﺎی درﺣﺎل ﺷﻨﻮد،
در وﺿﻌﯿﺖ ﻋﺪم ارﺳﺎل ) (Silentﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ].[13
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻼدرﻧﮕﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن در ﻫﺮ ﺑﺎر اﺟﺮای
ﻓﺮﻣﺎن ﭘﻮﯾﺶ ﻣﺤﯿﻂ ،ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﻣﺸﺨﺼﯽ ﺗﮓ ﺳﯿﺎر ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و
ﻣﺘﻐﯿﺮ در ﺣﺎل ﺗﺮدد در ﻣﺤﺪوده ﺑﺎزﺧﻮان ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد ﺗﮓﻫﺎ در ﻟﺤﻈﻪ ﭘﻮﯾﺶ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ
) (Burstﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺗﮓﻫﺎ ،از روشﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر اﺟﺘﻨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰار  SmartRF Studioاﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺪهاﻧﺪ ]،۴
 .[۵در ﺟﺪول  ۱ﻣﺸﺨﺼﺎت اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ،اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ].[۱۶ ،۱۵
ﺟﺪول :۱ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  RFIDﻓﻌﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه
ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  RFIDﻓﻌﺎل
ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ RF

روش ﻣﺪوﻻﺳﯿﻮن
ﻧﺮخ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯽﺳﯿﻢ
)ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎزﺧﻮان و ﺗﮓ(
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪه
ﺗﻮان ﺳﯿﮕﻨﺎل ارﺳﺎﻟﯽ
ﻧﺮخ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺮﯾﺎل

 -۳ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  RFIDﻓﻌﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه
در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ،ﺑﺎزﺧﻮان و ﺗﮓﻫﺎی وﺳﺎﯾﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ ،ﮔﺮهﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪای را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﺗﮓﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ
ﺗﮓ ﺑﺎ ﮔﺮه ﻣﺮﺟﻊ )ﺑﺎزﺧﻮان( در ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺗﺮاﺷﻪ
 CC2530F256ﮔﺮهﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮏﺗﺮاﺷﻪای ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﮏﺗﺮاﺷﻪای ،ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﮐﺎﻫﺶ اﺗﺼﺎﻻت ﻣﺪاری،
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰﻫﺎی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻ را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
] .[۵ ،۴در ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﺗﺮاﺷﻪ رﯾﺰﭘﺮدازﻧﺪه ﺑﻪ ﺗﺮاﺷﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﮔﯿﺮﻧﺪه-ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه رادﯾﻮﯾﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ] .[۱۴ﻧﺮخ ﺧﻄﺎی ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی
اﻃﻼﻋﺎت )) (Packet Error Rate (PERو ﺷﺎﺧﺺ ﻗﺪرت ﺳﯿﮕﻨﺎل
درﯾﺎﻓﺘﯽ )) (Received Signal Strength Indicator (RSSIدر ﻓﻮاﺻﻞ

)ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎزﺧﻮان و (PC
ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺎزﺧﻮان
ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺗﮓ
)در ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻌﺎل(
ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺗﮓ

راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ

ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺟﺮ ﯾﺎن دادهﻫﺎ

ﻻﯾﻪ ﺷﺒﮑﻪ

اﻣﻨﯿﺖ

راﺑﻂ ﺑﺎزﺧﻮان

IEEE ۸۰۲.۱۵.۴

ﻣﻘﺪار
٢/٣٩٤ ~ ٢/٥٠٧

GHz

O-QPSK

-

٢٥٠

kb/sec

- ٩٧ ~ - ٨٨

dBm

- ٢٨ ~ +٤/٥

dBm

٩٦٠٠

b/sec

٢٩/٦

mA

٢٠/٨

mA

٠ /٨

µA

ﻣﺤﺪوده ﭘﻮﺷﺶدﻫﯽ

۸٠

m

اﺑﻌﺎد ﺑﺮد ﺑﺎزﺧﻮان

٥٨ × ٥٤

اﺑﻌﺎد ﺑﺮد ﺗﮓ

٥١ × ٤٨

)در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮاب(

٢

mm

٢

mm

در ﺷﮑﻞ  ۱ﻧﺤﻮه ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺗﺮدد وﺳﺎﯾﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ و ﻣﺪل ﻻﯾﻪای ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎزﺧﻮان

ﻻﯾﻪ ﮐﺎرﺑﺮد

ﯾﮑﺎ

ﮔﺮه ﻣﺮﺟﻊ
واﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ

ﺑﺎزﺧﻮان

ﺑﺎزﺧﻮان

واﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ

ﺗﮓ ﻓﻌﺎل
ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯽﺳﯿﻢ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
)ﻋﺪم ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺗﮓ ﺑﺎ ﺗﮓ(

ارﺗﺒﺎط ﺳﺮﯾﺎل )(RS۲۳۲

ارﺗﺒﺎط ﺳﺮﯾﺎل )(RS۲۳۲

ﮔﺮه

۸۰m

ﻻﯾﻪ ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪ
ﻻﯾﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ

ﺷﮑﻞ  :۱ﻧﺤﻮه ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺗﺮدد وﺳﺎﯾﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ و ﻣﺪل ﻻﯾﻪای ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  RFIDﻓﻌﺎل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ

 -۴اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺿﺪ ﺗﺼﺎدم ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن دﮐﻤﻪ "ﭘﻮﯾﺶ ﻣﺤﯿﻂ" در ﻧﺮماﻓﺰار واﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ ،ﺻﺪور ﻣﺘﻨﺎوب اﯾﻦ
ﻓﺮﻣﺎن آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد و در ﭘﺎﺳﺦ ،ﮐﻠﯿﻪ ﺗﮓﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺤﺪوده ﺑﺎزﺧﻮان،
ﺑﺎ ارﺳﺎل ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺧﻮد ،اﻋﻼم ﺣﻀﻮر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺘﻨﺎب از ﺗﺼﺎدم
در ﭘﺎﺳﺦدﻫﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﮓﻫﺎ ،روش ﺿﺪ ﺗﺼﺎدم ﺟﺪﯾﺪی ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺷﺪه

اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺪه اﺻﻠﯽ آن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺎر زﻣﺎﻧﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎ ﻃﻮﻟﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد
ﺑﺮای ﻫﺮ ﺗﮓ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮ ﺗﮓ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﻮﯾﺶ ﻣﺤﯿﻂ ،ﺑﺎ
ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﺎﻧﺎل آزاد در ﺗﺮاﺷﻪ ﺧﻮد ))Clear (CCA
 (Channel Assessmentﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﮔﻮش ﻓﺮا داده و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎﻧﺎل ،ﺧﺎﻟﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦدﻫﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺗﻨﻬﺎ در ﭘﯽ

۵۴۸

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺷﻐﺎل ﮐﺎﻧﺎل ،روش ﺿﺪ ﺗﺼﺎدم ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻓﻌﺎل ﺷﺪه و ﻫﺮ ﺗﮓ
زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﯾﮑﺘﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ﺗﻠﻔﯿﻖ دو راﻫﮑﺎر ﺳﭙﺮی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭘﺲ از آن،
ﭘﺎﺳﺦ را ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺎزﺧﻮان ارﺳﺎل ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ روش
 ،TDMAﺑﻬﺮهوری ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ دارد .دو راﻫﮑﺎر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 (۱ﻋﻤﻠﯿﺎت رﯾﺎﺿﯽ روی ﻣﺤﺘﻮای ﺷﻨﺎﺳﻪ اﯾﺴﺘﺎی ﺗﺮاﺷﻪ ﺗﮓ )ﺗﻮﻟﯿﺪ
 Tsﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﻠﯽﺛﺎﻧﯿﻪ(.
 (۲راهاﻧﺪازی ﻣﻮﻟﺪ اﻋﺪاد ﺗﺼﺎدﻓﯽ و ﺗﻌﺎﻣﻞ آن ﺑﺎ ﻣﺎژول رادﯾﻮ در
ﺗﺮاﺷﻪ ﺗﮓ )ﺗﻮﻟﯿﺪ  Tpﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﮑﺮوﺛﺎﻧﯿﻪ(.
زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻞ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺗﮓ از ﻣﺠﻤﻮع زﻣﺎنﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از دو
راﻫﮑﺎر ﻓﻮق ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪT unique = Ts + Tp :
راﻫﮑﺎر اول ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻏﺎﻟﺐ را داراﺳﺖ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی ﺑﺮ
ﺣﺴﺐ ﻣﯿﻠﯽﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮای زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ
ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی  ALOHAﻣﺸﮑﻞ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻮدن زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﺪه
اﺳﺖ .در راﻫﮑﺎر دوم ،ﻣﻮﻟﺪ اﻋﺪاد ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺗﺮاﺷﻪ ﺗﮓ ،زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر  Tpرا ﺑﺮ
ﺣﺴﺐ ﻣﯿﮑﺮوﺛﺎﻧﯿﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﺿﺎﻣﻦ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ و
اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﻮده و آن را از ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺴﺘﺎی راﻫﮑﺎر اول
ﺧﺎرج ﻣﯽﺳﺎزد.
در ﺷﮑﻞ  ٢روﻧﺪﻧﻤﺎی اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺿﺪ ﺗﺼﺎدم ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اراﺋﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ:
ﺷﺮوع

درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﻮﯾﺶ ﻣﺤﯿﻂ
ارﺳﺎل ﻓﺮﯾﻢ ﭘﺎﺳﺦ
درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺮﯾﻢ ﺗﺼﺪﯾﻖ

ﭘﺎﯾﺎن

ﺑﻠﻪ

آﯾﺎ ﮐﺎﻧﺎل ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ؟

ﺗﺮاﺷﻪ  CC۲۵۳۰F۲۵۶در ﻫﺮ ﺗﮓ ،ﺷﻨﺎﺳﻪ  ۸ﺑﺎﯾﺘﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی اﺳﺖ
ﮐﻪ ) IEEE Extended Address (Mac Addressﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و در
ﺻﻔﺤﻪ اﻃﻼﻋﺎت ) (Information Pageﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻠﺶ ) (Flashاﯾﻦ
ﺗﺮاﺷﻪ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﻪ از ﻧﻮع ﻓﻘﻂﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ اﺳﺖ ].[۱۵ ،۱۴
 -۲-۳ﻧﺤﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺼﺎدﻓﯽ
ﻣﻮﻟﺪ اﻋﺪاد ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﺗﺮاﺷﻪ  CC۲۵۳۰F۲۵۶ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻠﯿﺪ رﻣﺰ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد رﻣﺰﻧﮕﺎری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ (Advanced Encryption Standard
)) (AESﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ اﯾﺪهای ﺟﺪﯾﺪ از اﯾﻦ ﻣﻮﻟﺪ
ﺑﺮای اﺟﺘﻨﺎب از ﺗﺼﺎدم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺘﯿﺎز اﺳﺘﻘﺮار اﯾﻦ ﻣﻮﻟﺪ در
داﺧﻞ ﺗﺮاﺷﻪ ،ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺪار ﺗﮓ و ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﻟﺪ از ﺛﺒﺎت اﻧﺘﻘﺎل  ۱۶ﺑﯿﺘﯽ ﺧﻄﯽ -ﻓﯿﺪﺑﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﺗﺮاﺷﻪ ﺗﮓ ،ﻣﻮﻟﺪ اﻋﺪاد ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎ رادﯾﻮ در ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺳﺖ .در ﻣﻘﺪاردﻫﯽ
اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪ ،از ﻣﻘﺪار ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از  IF_ADCدر ﻣﺴﯿﺮ اﻣﻮاج

رادﯾﻮﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .در ﺑﺨﺶ رادﯾﻮ ﺑﺎ ﺳﭙﺮی ﺷﺪن ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺬرا و
ﻗﺮارﮔﯿﺮی در وﺿﻌﯿﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ ،ﻫﺴﺘﻪی  RFﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ورودی
ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ].[۱۵ ،۱۴
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻄﻤﺌﻦ اﻃﻼﻋﺎت در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ،از ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻄﺎ
ﺗﻮﺳﻂ دﻧﺒﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮﯾﻢ ) (Frame Check Sequenceاﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﺗﺮاﺷﻪ ﻫﺮ ﮔﺮه ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر دﻧﺒﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮﯾﻢ را
ﺑﻪ  Mac Payloadﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ .ﻫﺮ ﮔﺮه ﺑﻪ ﻣﺤﺾ درﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﺎ ﭼﮏ ﮐﺮدن
دﻧﺒﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮﯾﻢ و اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺻﺤﺖ ﺑﺴﺘﻪ اﻃﻼﻋﺎت درﯾﺎﻓﺘﯽ ،ﯾﮏ ﻓﺮﯾﻢ
ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺑﺮای ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ ].[۱۵ ،۱۴

)ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﺎﻧﺎل آزاد (CCA

ﺧﯿﺮ

ﺗﺼﺪﯾﻖ

راه ﺧﯿﺮ
اﻧﺪازی ﻣﻮﻟﺪ اﻋﺪاد ﺗﺼﺎدﻓﯽ

آﯾﺎ ﺳﯿﮕﻨﺎل  RSSI-Validدر ﺑﺨﺶ رادﯾﻮ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ
ﺑﺎﻻ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟ )ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺬرا ﺳﭙﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ؟(

درﯾﺎﻓﺖ ﺑﯽﺳﯿﻢ

درﯾﺎﻓﺖ ﺑﯽﺳﯿﻢ

ﺧﯿﺮ

R

T۱unique

ﺑﻠﻪ

درﯾﺎﻓﺖ ﺑﯽﺳﯿﻢ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ) Tp (µsecاز ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻮﻟﺪ اﻋﺪاد ﺗﺼﺎدﻓﯽ و رادﯾﻮ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ) Ts (msecﺑﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت رﯾﺎﺿﯽ روی ﺷﻨﺎﺳﻪ اﯾﺴﺘﺎی CC2530F256

 -۱-۳ﻧﺤﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﯾﮑﺘﺎ ﺑﺮای زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر
در راﻫﮑﺎر اول ،ﺑﺎ اﯾﺪهای ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﺮای ﻫﺮ ﺗﮓ زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﯾﮑﺘﺎی Ts

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺘﻮای ﻧﯿﺒﻞﻫﺎی ﺳﻪ ﺑﺎﯾﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻪ
اﯾﺴﺘﺎی ﺗﺮاﺷﻪی ﺗﮓ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ رﯾﺎﺿﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﻨﺎﺳﻪ اﯾﺴﺘﺎی

ﻓﺮ ﯾﻢ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﻮﯾﺶ ﻣﺤﯿﻂ
Busy
Busy
Channel
Channel
CCA
CCA
Busy
Channel
CCA
Busy
Channel
Busy
Busy
Channel
Channel
CCA
CCA

درﯾﺎﻓﺖ ﺑﯽﺳﯿﻢ

درﯾﺎﻓﺖ ﺑﯽﺳﯿﻢ

ﺗﮓ ﺷﻤﺎره ۱

ﺗﮓ ﺷﻤﺎره ۲

Busy
Channel

اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻪ ﻣﯿﺰان T unique = Ts + Tp

ﺷﮑﻞ  :۲روﻧﺪﻧﻤﺎی اﻟﮕﻮر ﯾﺘﻢ ﺿﺪ ﺗﺼﺎدم ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

R

T2unique

ﺑﺎزﺧﻮان

درﯾﺎﻓﺖ ﺑﯽﺳﯿﻢ
)ﻓﺮﯾﻢ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﮓ( R :

R

Tn unique

Busy
Channel
CCA

درﯾﺎﻓﺖ ﺑﯽﺳﯿﻢ

ﺗﮓ ﺷﻤﺎره n

ﺷﮑﻞ  :۳روش ﺿﺪ ﺗﺼﺎدم ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در ﺣﯿﻦ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺷﻐﺎل ﮐﺎﻧﺎل

در ﺷﮑﻞ  ۴ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪی ﻓﺮﯾﻢﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 IEEE۸۰۲.۱۵.۴ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

۵۴۹

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

Physical Header
)(PHR
Frame
Length
)(1Bytes

MAC Protocol
Data Unit
)(5+ n Bytes

Frame
Check
Sequence
)(2Bytes

MAC
Footer

 -۴آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ
در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎراﯾﯽ روش ﺿﺪ ﺗﺼﺎدم
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ،زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﻮﯾﺶ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﻗﻔﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪ
 ۱۶ﺑﯿﺘﯽ در ﺗﺮاﺷﻪ ﻫﺮ ﺗﮓ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۱-۴ﺗﻮﻟﯿﺪ زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﯾﮑﺘﺎ در رﻗﺎﺑﺖ  ۸ﺗﮓ
آزﻣﺎﯾﺶ اول ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول  ۲و ﻧﻤﻮدار ﺷﮑﻞ -۵ب ﺑﺎ ده ﺑﺎر ﺻﺪور
ﻓﺮﻣﺎن ﭘﻮﯾﺶ ﻣﺤﯿﻂ در ﺣﻀﻮر  ۸ﺗﮓ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﮐﯽ از آن
اﺳﺖ ﮐﻪ  Tsﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻨﺎﺳﻪ اﯾﺴﺘﺎی ﺗﺮاﺷﻪ ﻫﺮ ﺗﮓ ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻏﺎﻟﺐ را
داراﺳﺖ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﻠﯽﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮای زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦ
ﻫﺮ ﺗﮓ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

Synchronization
)Header (SHR
Start of
Frame
Delimiter
)(1Bytes

Frame
Payload
)(n Bytes

Preamble
Sequence
)(4Bytes

Data
Sequence
Number
)(1Bytes

MAC
Payload

Frame
Control
Field
)(2Bytes

MAC
Header

ﺷﮑﻞ  :۴ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪی ﻓﺮﯾﻢﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ IEEE ۸۰۲.۱۵.۴

ﺟﺪول  :۲ﺗﻮﻟﯿﺪ زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮر ﯾﺘﻢ ﺿﺪﺗﺼﺎدم ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در رﻗﺎﺑﺖ  ۸ﺗﮓ
ﺷﻤﺎره
ﺗﮓ

ﺳﻪ ﺑﺎﯾﺖ اول ﺷﻨﺎﺳﻪ
اﯾﺴﺘﺎی ﺗﺮاﺷﻪی ﺗﮓ

)Ts(msec

زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦT١ (msec) :

)Tp (µsec
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﮓ ﺗﺎ ﺑﺎزﺧﻮانd=5 m :

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﮓ ﺗﺎ ﺑﺎزﺧﻮانd=5 m:

ﺳﺮﻋﺖ ﺗﮓv=۰km/h :

)(HEX

۳B۷۷F ۱

۰

۲/۵۶۷

ﺳﺮﻋﺖ ﺗﮓv=۰km/h :

ﺳﺮﻋﺖ ﺗﮓv=۰km/h :

Tx_Power = 4/5 dBm

Tx_Power = 4/5 dBm

۱۰۲

)Tp(µsec
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﮓ ﺗﺎ ﺑﺎزﺧﻮانd=5 ۰ m:

زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦT٢ (msec) :

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺮ ﺗﮓ ﺗﺎ ﺑﺎزﺧﻮانd=5 ۰ m:
ﺳﺮﻋﺖ ﺗﮓv=۰km/h :

Tx_Power = 4/5 dBm

۲/۶۶۹

۲۴۱

Tx_Power = 4/5 dBm

۲/۸۰۸

۱

B۱۱۴۷۳

۳/۰۵۶

۱۵۶

۳/۲۱۲

۱۱۵

۳/۱۷۱

۲

DEDA۰B

۷/۷۹۸

۲۵۵

۸/۰۵۳

۱۳۷

۷/۹۳۵

۳

۵E۷۸F۱

۳/۸۷۳

۱۲۳

۳/۹۹۶

۱۷۸

۴/۰۵۱

۴

۴۸۷۸F۱

۳/۲۹۸

۱۳۹

۳/۴۳۷

۲۵۰

۳/۵۴۸

۵

DEDA۰B

۶/۲۶۴

۴۳

۶/۳۰۷

۲۰۶

۶/۴۷

۶

۰۱۱۶۷۳

۱/۴۱۹

۱۲۲

۱/۵۴۱

۲۴۴

۱/۶۶۳

۷

۲۰۱۶۷۳

۱/۷۷۵

۱۷۹

۱/۹۵۴

۲۲۷

۲/۰۰۲
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ زﻣﺎن ﭘﻮﯾﺶ  ۸ﺗﮓ۳۱/۶۴۸ :

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ زﻣﺎن ﭘﻮﯾﺶ  ۸ﺗﮓ۳۱/۱۶۹ :

زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦT (msec) :

ﻧﺮماﻓﺰار واﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ

۸

)Ts (msec

۷

زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦT۱ (msec) :
)ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺮ ﺗﮓ ﺗﺎ ﺑﺎزﺧﻮان(d=۵m :

۶

زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦT۲ (msec) :

۵

)ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺮ ﺗﮓ ﺗﺎ ﺑﺎزﺧﻮان(d=۵۰m :

۴
۳
۲
۱

ﺗﮓ ﻓﻌﺎل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه

ﺑﺎزﺧﻮان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه

ﺷﻤﺎره ﺗﮓ

۷

۶

۵

۴

۳

۱

۲

ﺗﮓﭘﺎﺳﺦ  ۸ﺗﮓ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﻮﯾﺶ ﻣﺤﯿﻂ
ﺳﺮﻋﺖزﻣﺎن
ﺗﻐﯿﯿﺮاتﻧﻤﻮدار
ﺷﮑﻞ -۵ب:
ﺷﮑﻞ -۵اﻟﻒ :ﭘﻮﯾﺶ ﻣﺤﯿﻂ و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﮓﻫﺎ در ﻧﺮماﻓﺰار واﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮﺷﮑﻞ  :۵ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﯿﯿﺮات زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ

۰

ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺛﺮ داﭘﻠﺮ ﻣﻮﺳﻮم اﺳﺖ ] .[۱۷اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪوﻻﺳﯿﻮن ﻃﯿﻒ
ﮔﺴﺘﺮده در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ اﺛﺮ داﭘﻠﺮ در ﺳﺮﻋﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻی وﺳﺎﯾﻂ
ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺎزﺧﻮان در ﻣﺤﻞ
راﻫﺒﻨﺪﻫﺎ و ﺳﺮﻋﺖﮔﯿﺮﻫﺎ اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﺒﻮده و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ وﺳﺎﯾﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ در
ﺳﺮﻋﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

 - ۲-۴اﺛﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮ زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦ
در ﺟﺪول  ۳و ﻧﻤﻮدار ﺷﮑﻞ  ۶ﺑﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺗﻮان ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه و
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ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺮﻋﺖ ﺗﮓ ﺑﺮ زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦ و ﺷﯿﻔﺖ داﭘﻠﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺰدﯾﮏﺷﻮﻧﺪه ﺗﮓ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎزﺧﻮان ،ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ را رو ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺷﯿﻔﺖ
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 ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮ زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﺗﮓ:۳ﺟﺪول
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v(km/h) :ﺳﺮﻋﺖ ﺗﮓ

d=۱۵ m :ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﮓ ﺗﺎ ﺑﺎزﺧﻮان
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 ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﯿﯿﺮات زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺮﻋﺖ ﺗﮓ:۶ ﺷﮑﻞ

 ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی-۵
 ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ۲/۴ GHz  ﻓﻌﺎل در ﻓﺮﮐﺎﻧﺲRFID در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
 و ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮدد وﺳﺎﯾﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻃﺮاﺣﯽ وIEEE ۸۰۲.۱۵.۴ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 ﺑﺎ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﯾﮏ روش ﺿﺪ ﺗﺼﺎدم ﺟﺪﯾﺪ در اﯾﻦ.ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
۸ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ از ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﮓ ﺑﺎ ﺗﮓ اﺟﺘﻨﺎب ﺷﺪه و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
. ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ۳۱ msec  ﻣﺘﺮی ﺑﺎزﺧﻮان در ﻣﺪت۸۰ ﺧﻮدرو ﺗﺎ ﺷﻌﺎع
روش ﺿﺪ ﺗﺼﺎدم ﺟﺪﯾﺪ ﺿﻤﻦ ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎنﺳﺎزی و اﺳﺘﻘﻼل از
 ﺑﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﭘﻮﯾﺎی ﺷﯿﺎر زﻣﺎﻧﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎ ﻃﻮل ﯾﮑﺘﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ،ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﺷﺒﮑﻪ
 ﭘﺮوﺗﮑﻞRTS/CTS  ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺒﮑﻪ در ﺳﺎزوﮐﺎر،ﺗﮓ
 و ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻮدن زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر در ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎیCSMA/CA
 ﻫﺮ ﺗﮓ در ﺻﻮرت اﺷﻐﺎل، در اﯾﻦ روش. را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖALOHA
 ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺷﻨﺎﺳﻪ اﯾﺴﺘﺎی ﺗﺮاﺷﻪ ﺧﻮد و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻮﻟﺪ اﻋﺪاد،ﮐﺎﻧﺎل
 زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎری را ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﯾﮑﺘﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ و،ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎ رادﯾﻮ در ﺗﺮاﺷﻪ ﺧﻮد
 اﺛﺮ داﭘﻠﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻣﺪوﻻﺳﯿﻮن.ﺳﭙﺮی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ
ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده از دﯾﮕﺮ ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﮓﻫﺎی ﺳﯿﺎر
.در ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ را اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﻣﺮاﺟﻊ
[1] A. Niu, B., B. Zhu, X., C. Chi, H. and D. Li, H., “Privacy and
Authentication Protocol for Mobile RFID Systems,” Wireless
Personal Communications, Vol. 77, No. 3, pp. 1713-1731, 2014.
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اصالح فاز پیکربندی در پروتکل  leachبرای فراهم

کردن ارتباط چندگامی گرههای سرخوشه و ایستگاه پایه
3
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ً
مکانهای خطرناک) ،تعویض و یا شارژ این باتریها دشوار و گاها
غیرممکن است ،محدودیت منابع انرژی به مهمترین چالش در طراحی این
شبکهها تبدیل شده است .اندازهگیریهای تجربی نشان میدهند که
عمدهترین مصرف انرژی در یک گره مربوط به قسمت ارتباطات میباشد و
مصرف انرژی در قسمت پردازش اطالعات ناچیزی است ؛ به صورتی که
ً
انرژی مصرفی برای انتقال یک بیت اطالعات تقریبا برابر با انرژی پردازش
هزاران بیت اطالعات در بعضی از گرههای حسگر میباشد.

چکیده -پروتکل  LEACHیکی از پروتکلهای موفق و کارا در
کاهش مصرف انرژی در شبکههای حسگر بیسیم است است .این
پروتکل گرههای حسگر را به چندین خوشه تقسیمبندی میکند ،در
هر خوشه یک گره به عنوان سرخوشه وظیفهی جمعآوری اطالعات
و ارسال مستقیم آن به گرهی چاهک را برعهده دارد .اما ارسال مستقیم
بستههای اطالعاتی از گرههای سرخوشه به گرهی چاهک عالوه بر
محدود کردن شدید مقیاسپذیری شبکه ،از لحاظ مصرف انرژی
بهینه نیست و با برد محدود رادیوی گرههای حسگر همخوانی ندارد.
این مقاله با اصالح فاز پیکربندی و ارائهی یک الگورتیم برای انتخاب
گرههای دروازه ،امکان مسیریابی برون خوشهای را بین گرههای
سرخوشه و گرهی چاهک فراهم میسازد ،تا اطالعات جمعآور ی
شده از طر یق این مسیرها به گرهی چاهک تحو یل داده شوند .نتایج
شبیهسازی نشان میدهد که الگور یتم پیشنهادی عالوه بر کاهش
میانگین مصرف انرژ ی در تحو یل دادهها ،امکان بکارگیری LEACH
را برای شبکههای با مقیاس بزرگتر و چگالی کمتر فراهم میسازد.

محدودیت منابع انرژی در شبکههای حسگر موجب شده است که
بهینهسازی مصرف انرژی به عنوان یک پارامتر بسیار مهم ،همواره در
طراحی الگوریتمها و پروتکلهای این شبکهها در نظر گرفته شود .اما سایر
ویژگیهای بنیادی دیگر این شبکهها مانند ،مدیریت توزیع شده 2و نیز
ارتباطات چندگامی ،3موجب پیچیدهتر شدن چالش بهینهسازی مصرف
انرژی میشود ؛ به عبارت دیگر گرههای حسگر بیسیم عالوه بر وظایف
فردی مانند جمعآوری اطالعات از پدیدهی مورد مطالعه ،ملزم به انجام
وظایف شبکهای بسیار مهمی نیز هستند .بسته به کاربرد و نوع حسگرهای
به کارگرفته شده ،وظایف شبکهای برای گرههای حسگر از لحاظ مصرف
انرژی بسیار پرهزینه است .بر همین اساس یکی از مهمترین مسائل قابل
بحث در شبکههای حسگر بیسیم ،چگونگی انتقال اطالعات از گرههای
داخل شبکه به ایستگاه پایه و انتخاب بهترین مسیر ممکن برای انتقال این
اطالعات میباشد .انتخاب بهترین مسیر میتواند بر اساس فاکتورهای
مختلفی مانند ،میزان انرژی مصرفی ،سرعت در پاسخگویی یا میزان تاخیر،
و  ....یا ترکیبی از پارامترها باشد .با توجه به چگالی باالی شبکههای حسگر
بیسیم ،تکنیکهای مسیریابی سلسلهمراتبی( 4مبتنی بر خوشهبندی )5با
ایجاد خوشهها و تخصیص وظایف خاص به سرخوشهها میتوانند سهم

کلمات کلیدی– مقیاسپذیری ،شبکههای حسگر بیسیم،
مسیر یابی چندگامی ،پروتکل LEACH
 -1مقدمه
شبکهي حسگر بيسیم 1شامل تعداد زیادي گرهي حسگر بيسیم
مستقل است که در یك ناحیهي جغرافیایي توزیع شدهاند و به صورت
مستقیم اطالعات را از محیط فیزیک جمعآوری و پس از پردازش محلی
آن را به صورت نامتمرکز به ایستگاه پایه ) (BSبرای دسترسی کاربران ارسال
میکنند]. [1
ً
از آنجا که گرههای حسگر معموال از یک باتری ساده به عنوان منبع
انرژی استفاده میکنند و در بسیاری از موارد به دلیل گستردگی حوزهی
توزیع و یا توزیع گرهها در نقاط غیرقابل دسترس (مانند سرزمین دشمن یا
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عمدهای در مقیاسپذیری ،طول عمر و بهرهوری انرژی کلی سیستم داشته
و از معماری تكگذرگاهی اجتناب کنند ].[2

1

پروتکل  [3] LEACH6یکی از اولین پروتکلهای سلسلهمراتبی
است .این پروتکل با خوشهبندی گرهها و تضمین تعداد سرخوشهها به
کاهش مصرف انرژی در شبکه کمک میکند .اما این پروتکل به دلیل نیاز
به وجود ارتباط مستقیم و بدون واسطهی گرههای سرخوشه با ایستگاه پایه،
عالوه بر محدود کردن مقیاسپذیری شبکه ،کارایی انرژی را نیز بسیار تحت
تاثیر قرار داده است ] .[4هدف این نوشتار جایگزینی یک مکانیزم چندگامی
برای ارسال دادهها از گرههای سرخوشه به ایستگاه پایه است ،تا به این
صورت عالوه بر افزایش مقیاسپذیری  ،میانگین مصرف انرژی برای انتقال
هر بیت داده از گرههای سرخوشه به ایستگاه پایه کاهش یابد.

otherwise

که در آن P ،ضریب سرخوشه شدن r ،شماره دور جاری و  Gمجموعه
گرههایی است که در  1/Pمرحلهی آخر به عنوان سرخوشه انتخاب نشدهاند.
در مرحله صفر ،هر گره با احتمال  Pسرخوشه میگردد .گرههایی که در یک
مرحله سرخوشه میشوند تا  1/Pمرحله بعد امکان سرخوشه شدن ندارند،
بنابراین احتمال سرخوشه شدن گرههای دیگر افزایش مییابد ،زیرا تعداد
گرههایی که شایستهی سرخوشه شدن هستند کاهش مییابد .پس از این
مرحله گرههایی که تصمیم به سرخوشه شدن گرفتهاند این خبر را با
همهپخشی کردن یک آگهی تبلیغ به اطالع سایر گرهها میرسانند .گرههای
غیرسرخوشه ،براساس قدرت سیگنالهای دریافتی ناشی از آگهیهای
تبلیغ ،سرخوشهی خود را انتخاب میکنند و به او اطالع میدهند.

بر اساس ساختار این مقاله ،در بخش دوم به صورت مفصل مکانیزم
اجرا ،برتریها و چالشهای پروتکل  LEACHمورد بحث قرار خواهد
گرفت .بخش سوم مروری بر کارهای انجام شده برای بهبود LEACH
خواهد بود .در فصل چهارم الگوریتم پیشنهادی ارائه خواهد شد .در فصل
پنجم با شبیهسازی و مقایسهی عملکرد الگوریتم پیشنهادی ،میزان کارایی
آن مورد ارزیابی قرار میگیرد و در پایان ،نتایج به دست آمده و کارهای آینده
مورد بحث قرار میگیرد.

پس از تشکیل همهی خوشهها ،هر سرخوشه برای خوشهی خود یک
برنامهی زمانبندی  7 TDMAایجاد میکند که در آن مدت و زمانیکه هر
گره مجاز است دادههای خود را ارسال کند ،مشخص میگردد.
در فاز حالت پایدار ،با فرض اینکه گرهها همواره دادهای برای ارسال
دارند ،دادههای خود را در فریم زمانی که بر اساس برنامهی زمانبندی به
آنها اختصاص داده شده است ،به سرخوشهی خود ارسال میکنند و سپس
رادیوی خود را خاموش میکنند .زمانی که همهی دادهها جمعآوری شدند،
گرهی سرخوشه همهی دادهها را پردازش میکند و با حذف دادههای تکراری
براساس یک معیار معین ،دادههای فشردهسازی شده را به ایستگاه پایه
ً
مستقیما ارسال میکنند.

 -2پروتکل LEACH

پروتکل  [3] LEACHاز اولین و شناختهشدهترین پروتکلهای
مسیریابی مبتنی بر خوشهبندی ارائه شده برای شبکههای حسگر بیسیم
است .این پروتکل که از یک مکانیزم توزیع شده برای تشکیل خوشهها،
تجمیع و ارسال داده استفاده میکند و کارایی انرژی بسیار باالتری نسبت به
تکنیکهای مسیریابی مسطح ارائه میدهد؛ اما با این حال دارای
محدودیتها و چالشهای متعددی است که حل آنها میتوان عالوه بر
بهبود عملکرد این پروتکل میزان کارایی انرژی را نیز افزایش دهد ].[1
-1-2

-2-2

معایب و محدودیتهای پروتکل LEACH

پروتکل  LEACHبا تمام مزایا و برتریهایی که دارد ،همچنان در حل
بسیاری از مشکالت و محدودیتهای شبکههای حسگر بیسیم ناتوان
مانده است .از معایب و محدودیتهای  LEACHمیتوان به مواردی از
جمله عدم توجه به پارامتر انرژی باقیمانده در تعیین سرخوشهها ،توزیع
غیر یکنواخت گرههای سرخوشه در شبکه ،نیاز گره به مشخصات ابعاد
شبکه برای تعیین مقدار آستانه و غیریکنواخت بودن اندازه خوشهها اشاره
کرد .اما یکی از چالش برانگیزترین معایب پروتکل  LEACHنیاز به ارتباط
مستقیم و بدون واسطهی گرههای سرخوشه به ایستگاه پایه برای ارسال
دادهها است .این مکانیزم ارسال مستقیم عالوه بر اینکه از لحاظ مصرف
انرژی برای گرههای سرخوشه بسیار پرهزینه است ،به علت بزرگی ابعاد
شبکه ،وجود موانع و همچنین محدودیت شعاع رادیویی گرهها در بسیاری
از کاربردها غیرعملی است.

مکانیزم پروتکل LEACH

پروتکل  LEACHدر هر شبکه در چندین دور اجرا میگردد .هر دور
با یک فاز راهاندازی آغاز میگردد که در آن خوشهها تشکیل میگردند،
سپس در فاز حالت پایدار  ،عمل جمعآوری دادهها و انتقال آن به ایستگاه
پایه صورت میگیرد .در فاز راهاندازی گرهها در مورد سرخوشه شدن خود
در دور جاری تصمیم میگیرند؛ به این صورت که هر گره یک عدد تصادفی
بین صفر و یک ایجاد میکند ،اگر عدد از یک مقدار آستانه ) T(nکمتر
باشد ،گره تصمیم میگیرد که در دور جاری سرخوشه شود .مقدار آستانه
) T(nبراساس رابطهی ( )1محاسبه میگردد:

Hierarchy

if n  G

P


1

T  n   1  P   r mod 
P



0
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Division Multiple Access
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 -3-2ضرورت وجود ارتباط چندگامی بین گرههای سرخوشه و
ایستگاه پایه

هنگامی که ابعاد شببکه بزر شود ،فاصلهی بین گرههای سرخوشه و
ایستگاه پایه نیز افزایش مییابد و برای بسیاری از گرههای سرخوشه ارسال
مستقیم اطالعات به ایستگاه پایه غیر ممکن خواهد بود .معقولترین روش

به دالیل متعددی ارسال اطالعات به صورت چندگامی میتواند
موجب بهبود کارایی پروتکل  LEACHدر شبکههای حسگر بیسیم شود.
ً
اوال در روش ارسال مستقیم ،ابعاد شبکه به حداکثر شعاع انتشار گرههای
سرخوشه محدود میگردد .همچنین در این روش ،انرژی گرههای سرخوشه
به دلیل فاصلهی زیاد بین گرههای سرخوشه و ایستگاه پایه با شدت بیشتری
مصرف میشود در حالی که با ارسال چندگامی بستهها ،عالوه بر کاهش
مجموع انرژی مصرفی در شبکه ،مصرف انرژی در میان سایر گرهها نیز
توزیع میگردد .عالوه بر اینها ،سرخوشههایی که در حاشیهی بیرونی شبکه
قرار دارند به دلیل فاصلهی بیشتری که با ایستگاه پایه دارند ،انرژی آنها
نسبت به سرخوشههای نزدیکتر به ایستگاه پایه بسیار سریعتر مصرف
میگردد که این خود موجب نامتوازن شدن مصرف انرژی در شبکه و
همچنین نامتوازن شدن طول عمر مفید خوشهها میگردد.

مقابله با این چالش ،فراهم کردن ارتباط چندگامی بین گرههای سرخوشه و
ایسببتگاه پایه اسببت .اما افزودن ارتباط چندگامی به پروتکل  LEACHو
ایجاد هماهنگیها و مسببیرهای مناسببب برای ارسببال دادهها خود بسببیار
ً
پرچالش اسببت؛ زیرا ،در  LEACHانتخاب سببرخوشببهها کامال مسببتقل
صورت میگیرد و هیچگونه هماهنگی بین گرههای سرخوشه وجود ندارد.
بر این اساس چندین پروتکل با افزودن چند پیشفرض دیگر به ،LEACH
تالش کردهانبد یک لینک ارتباط چندگامی را بین گرههای سببرخوشببه و
ایستگاه پایه ایجاد کنند .هدف اصلی غالب این پروتکلها ،کاهش مصرف
انرژی در ارسال بستهها بوده است و کمتر به مسالهی مقیاسپذیری توجه
داشتهاند.
پروتکل  [4] Multi-hop LEACHیکی از اولین پروتکلهایی است
که به دنبال حل این چالش است .در این پروتکل همانند  ،LEACHدر فاز
راهاندازی خوشهها تشکیل میشوند و بعضی از گرهها خود را به عنوان
سرخوشه معرفی میکنند و سایر گرهها عضو عادی این گرهها میشوند .در
فاز حالت پایدار ،گرههای سرخوشه اطالعات سایر گرههای خوشهی خود
را جمعآوری میکنند و پس از تجمیع ،آنها را به صورت مستقیم یا به
صورت چندگامی و به کمک سایر سرخوشهها به ایستگاه پایه ارسال
میکنند .بزرگترین عیب این راهبرد این است که اگر سرخوشهها در
محدودهی شعاع ارتباطی یکدیگر نباشند ،روشی برای ارسال داده به ایستگاه
پایه وجود ندارد .از دیگر پروتکلهای مشابه میتوان به MR-LEACH
ً
معموال این پروتکلها دو نوع شیوهی ارسال ،داخل خوشه8
] [5اشاره کرد.
و فراخوشهای 9را پشتیبانی میکنند.

 -3مروری بر کارهای پیشین
با توجه به چالشها موجود در پروتکل  LEACHو عدم توانایی این
پروتکل در دستیابی به حداکثر کارایی انرژی قابل دسترس در شبکههای
حسگر بیسیم ،نسخههای بهبود یافته از  LEACHتوسط محققین و
طراحان ارائه شده است ،که هرکدام تالش کردهاند قسمتی از کمبودها و
نقایص  LEACHرا بهبود ببخشند .نویسندگان ] [1مهمترین کارهای
انجام شده بر اساس  LEACHرا به صورت مفصل طبقهبندی کردهاند .در
جدول  ،1تعدادی از پروتکلها و راهبردهها ارائه شده براساس ویژگی و
کارایی آنها طبقه بندی شدهاند.
مقایسهی تعدادی از پروتکلهای ارائه شده برای بهبود
جدول : 1
 LEACHبر اساس مشخصات آنها
Scability

Load
Balanc

Latency

DATA
transmission

Medium

Yes

High
High

Multihop
Multihop

Low

Yes

High

Tow Level

Medium

Yes

High

Multihop

Medium

-

High

Multihop

High

Yes
Yes

High
-

Multihop
Multihop

-

Yes

-

Multihop

High
High

Yes
Yes

-

Multihop
Multihop

-

Yes

-

Multihop

-

Yes

-

Multihop

-

Yes

-

Multihop

-

Yes
Yes

-

Multihop
Multihop

یکی از روشهبای دیگر ،اسببتفباده از ارسبببال دادههبا ببه صببورت

)Protocol(year

چندسطحی است ،به این صورت که هر گرهی سرخوشه اطالعات خود را

)HIT (2004
)HEED (2004
TL-LEACH
)(2005
Modified HEED
)(2006
Multihop)LEACH (2007
)CCRP (2008
)BCEE (2009
LEACH-TM
)(2009
)SHRP (2009
)BARC (2009
LEACH_D
)(2010
)MLCRA (2010
MR-LEACH
)(2010
)ACT (2012
)DEECIC(2012

به سبرخوشهی الیهی باالتر خود ارسال میکند .این الگوریتمها عالوه بر
ایجاد مسیرچندگامی بین گرههای سرخوشه و ایستگاه پایه ،بر روی توزیع
و اندازهی خوشبهها نیز کنترل دارند .از شناختهتر شدهترین این پروتکلها
میتوان ببه پروتکبلهای  [8] PEACH ،[7] TL-LEACH ،[6] EEMCو
همچنین مقاالت ] [9و ] [10اشاره کرد.
 -4رهیافت پیشنهادی
پروتکل پیشنهادی در این مقاله بسیار شبیه پروتکل
 LEACHاست با این تفاوت که در Multi-hop LEACHاطالعات بین
سرخوشهها دست به دست میشود و اگر سرخوشهها در محدودهی شعاع
Multi-hop

8 Inter-cluster

Intra-cluster
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 -5گرههایی که توسط سرخوشهی خود به عنوان گرهی دروازه انتخاب
شدهاند ،انتخاب خود را به دیگر گرهی سرخوشه (که گرهی دروازه وظیفهی
برقرار ارتباط بین آن و سرخوشهی خود را دارد) اطالع میدهند.
ً
 -6گرههای سرخوشهای که مستقیما یا توسط یک گرهی دروازه به
ایستگاه پایه دسترسی دارند به صورت مستقل برنامهی زمانبندی خوشهی
خود را تعریف میکنند و آن را برای گرههای خوشهی خود ارسال میکنند.
این برنامهی زمانبندی همانند  LEACHیک برنامهی دسترسی به کانال بر
اساس  TDMAاست با این تفاوت که یک بازهی زمانی هم برای تبادل
اطالعات بین گرههای سرخوشه و گرههای دروازه در آن درنظر گرفته شده
است.

انتشار یکدیگر نباشند ،ارسال اطالعات به ایستگاه پایه ناممکن خواهد بود.
اما در الگوریتم پیشنهادی ما بعضی از گرههای غیر سرخوشه به عنوان دروازه
بین خوشهها عمل میکنند و در زمانی که سرخوشهها در بازهی انتشار
یکدیگر نیستند ،این گرهها به عنوان واسطه بین سرخوشهها ،ارتباط را ممکن
میسازند .در شکل  1تفاوت الگوریتم پیشنهادی با الگوریتمهای
 LEACHو  Multi-hop LEACHنشانداده شده است.

 -7گرههای دروازهای که برنامهی زمانبندی سرخوشهی مقصد را
دریافت کردهاند ،آن را برای سرخوشهی خود ارسال میکنند.
ً
 -8سرخوشههایی که مستقیما به ایستگاه پایه دسترسی ندارند ،بر
اساس برنامهی خوشهی مقصد ،اقدام به ایجاد برنامهی زمانبندی خوشهی
خود میکنند .به صورتی که اسالت زمانی ارسال بستهها به گرهی دروازهی
ً
خروجی دقیقا قبل از اسالت زمانی باشد که سرخوشهی مقصد برای آن
تعریف کرده است .همچنین اگر گرهی سرخوشه خود نقش رله را برای
بستههای خوشهی دیگری برعهده دارد ،باید یک اسالت زمانی برای گرهی
دروازهی ورودی ،قبل از زمان تجمیع دادهها برای دریافت اطالعات آن
اختصاص دهد .فلوچارت فاز پیکربندی الگوریتم پیشنهادی به صورت زیر
است.

شکل  :1مقایسهی تفاوت الگوی ارسال داده از گرهی سرخوشه به ایستگاه پایه در
الکور یتم پیشنهادی با LEACH

-1-4

الگوریتم پیشنهادی

انتخاب گرههای دروازه میتواند بر اساس پارامترهای مختلفی از
جمله ،میانگین فاصله از دو سرخوشه ،انرژی باقیمانده ،یا ترکیبی از
پارامترها باشد .عالوه براین گرههای دروازه الزم است با هر دو گرهی
سرخوشهای که با آنها در ارتباط هستند برای دریافت و ارسال اطالعات به
صورت جداگانه هماهنگ شوند .مراحل کلی اجرای الگوریتم پیشنهادی به
صورت زیر خواهد بود:
 -1تولید یک عدد تصادفی برای تصمیمگیری در مورد سرخوشهشدن
در دور جاری.
 -2همهپخشی خبر سرخوشه شدن توسط گرههای سرخوشه ،با
استفاده از الگوریتم CSMA
 -3انتخاب سرخوشه و اطالع به او توسط سایر گرهها؛ در این مرحله
گرههایی که دارای شرایط دروازه شدن هستند ،اطالعات سایر سرخوشههای
قابل دسترس را نیز برای سرخوشهی خود میفرستند.
-4گرههای سرخوشهای که به صورت مستقیم به ایستگاه پایه دسترسی
ندارند ،یک گرهی دروازهی خروجی مناسب را انتخاب میکنند و به او
اطالع میدهند.

شکل  :2فلوچارت الگور یتم پیشنهادی
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پس از اینکه فاز پیکربندی به پایان رسید و گرههای سرخوشه و گرههای
دروازه تعیین شدند ،فاز حالت پایدار آغاز میشود و در طی آن گرهها
اطالعات خود را برای سرخوشهی خود ارسال میکنند و گرههای سرخوشه
نیز در طی یک مسیر چندگامی اطالعات جمعآوری شده را به ایستگاه پایه
ارسال میکنند.
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-5شبیهسازی و ارزیابی
همانطور که پیشتر اشاره شد ،یکی از معایب اصلی پروتکل
 ،LEACHمقیاسپذیری بسیار پایین آن است؛ لذا برای بررسی میزان
موفقیت الگوریتم پیشنهادی در افزایش مقیاسپذیری  ،LEACHالزم
است که سناریوهایی با ابعاد و چگالیها متفاوت طراحی شود و کارایی هر
سه پروتکل را در آنها به چالش کشید .به این منظور دو نوع آزمایش تعریف
کردهایم .در آزمایش اول در چگالی ثابتی از گرهها ،ابعاد شبکه افزایش داده
میشود و در آزمایش دوم ،در شبکهای با ابعاد ثابت چگالی (تعداد) را
افزایش میدهیم.

برتریها و چالشهای الگوریتم پیشنهادی

الگوریتم پیشنهادی بدون نیاز به تبادل اطالعات شبکهای ،انتقال
چندگامی دادهها از گرههای سرخوشه به ایستگاه پایه را فراهم میسازد .این
قابلیت به همراه به یاری گرفتن گرههای غیرسرخوشه در مسیریابی بستهها
عالوه بر کاهش میزان مصرف انرژی میتواند به میزان قابل توجهی
مقیاسپذیری شبکه را نیز افزایش دهد .اما با وجود مزیتهای و برتریهای
ذکر شده ،الگوریتم پیشنهادی ،چالشها و محدودیتهای زیادی را از
پروتکل  LEACHبه ارث برده است .یکی از چالشهای این الگوریتم
هماندازه نبودن اندازهی خوشهها است که ایجاد برنامهی زمانبندی را با
چالش مواجه میکند .فرض این الگوریتم این است که اندازهی همهی
خوشهها یکسان است ،زیرا برای هماهنگ کردن زمان دسترسی گرههای
دروازه نیاز به یکسان بودن اندازهی فریمها در همهی خوشهها است .یکسان
نبودن اندازهی خوشهها میتواند تاثیرات متفاوتی در عملکرد الگوریتم
بگذارد .اگر طول فریم گرههای سرخوشهی نزدیکتر به ایستگاه پایه بزرگتر از
طول فریم سایر سرخوشهها باشد ،تنها یک تاخیر اضافه به خوشههای
کوچکتر تحمیل میشود .اما اگر طول فریمهای خوشههایی که نزدیکتر به
ایستگاه پایه هستند و در مسیر انتقال اطالعات سایر گرهها قرار دارند
کوچکتر از سایر خوشهها باشد یک چالش جدی پیشخواهد آمد .برای رفع
این چالش گرههای سرخوشه میتوانند اطالعات اندازهی طول فریم مورد
نیاز خود را نیز برای گرهی دروازهی خروجی در طی بستهی ابالغ به آن ارسال
کنند تا سرخوشهی مقصد براساس آن طول فریم خود را تعیین کند .راهکار
بسیار سادهتر هم برای کاربردهایی که حساس به تاخیر در تحویل بستهها
نیستند تعریف یک مقدار پیشفرض برای اندازهی فریمها است .نحوهی
ایجاد برنامهی زمانبندی در الگوریتم پیشنهادی و نحوهی مقابلهی گرهها با
هم اندازه نبودن خوشهها به صورت ساده در شکل  3نشان داده شده است.

در این مقاله ،الگوریتم پیشنهادی در کنار پروتکلهای  LEACHو
 ،Multi-hop LEACHتوسط نرمافزار  MATLABشبیهسازی شده
است .در این سناریوها شعاع انتشار گرهها یک مقدار ثابت است ،به صورتی
که گرهها قادر به ارتباط با گرههای خارج از شعاع ارتباطی خود نیستند.
پارامتر تعداد کل بستههای تحویل داده شده به ایستگاه پایه و نرخ تحویل
بستهها به عنوان پارامترهای ارزیابی طول عمر شبکه انتخاب شدهاند .در
تمامی سناریوهای تعریف شده ایستگاه پایه در مرکز یک ناحیهی مربعی
شکل قرار دارد و سایر گرههای حسگر با یک توزیع یکنواخت در سطح
شبکه توزیع شدهاند .برای دستیابی به دادههای استاتیک هر سناریو ده بار
تکرار میشود و نتایج مستخرج میانگین نتایج به دست آمده خواهد بود.
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آزمایش با تغییر ابعاد شبکه و ثابت نگه داشتن چگالی گرهها

هدف اصلی این آزمایش بررسی میزان مقیاسپذیری پروتکلها نسبت
به افزایش ابعاد شبکه است .پنج سناریو با ابعاد  222*222تا  622*622و
چگالی ثابت  222225گره در متر مربع طراحی گردیده است.

شکل  :4تعداد کل بستههای تحو یل دادهشده در آزمایش با ابعاد متغییر و چگالی ثابت

شکل  :3نحوهی هماهنگی گرههای سرخوشه و گرههای دروازه برای انتقال دادهها در
الگوریتم پیشنهادی
شکل  :5نرخ تحو یل دادهها به ایستگاه پایه در آزمایش با ابعاد متغییر و چگالی ثابت
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الگوریتم پیشنهادی ،پروتکل  LEACHدر شبکه های با ابعاد بزر تر و
چگالی کمتر نیز،کارایی رضایتبخشی خواهد داشت.

آزمایش در ابعاد ثابت و چگالیهای مختلف از گرهها

هدف از این آزمایش سنجش و مقایسهی عملکرد پروتکلها در
چگالیهای مختلف است .پنج سناریو در شبکهای با ابعاد ثابت 422*422
و برای تعداد گرههای  52تا  252طراحی گردیده است.

از آنجا که الگوریتم پیشنهادی تنها به حل چالش نیاز به ارتباط مستقیم
بین گرههای سرخوشه و ایستگاه پایه میپردازد و بسیاری از چالشها و
معایب  LEACHهمچنان برای این الگوریتم به ارث رسیده است .اما از
آنجا که این پروتکل براساس پروتکل اصلی  LEACHطراحی شده است،
قابلیت تعمیم و بازنو یسی برای بسیاری از پروتکلها و الگوریتمهای
بهبودیافتهی برپایهی  LEACHرا دارد .در ادامهی این مقاله میتوان بر
اساس ایدههایی همچون -1 ،ترکیب الگوریتم پیشنهادی با سایر نسخههای
بهبود یافته -2 ،افزودن قابلیت مسیریابی بستهها به صورت فراهم کردن
ارتباط بین گرههای دروازه و  -3افزودن پارامتر انرژی برای تعیین بهینهتر
گرههای دروازه ،میتوان پروژههای تحقیقاتی جدیدی را تعریف کرد.

شکل  :6کل بستههای تحویل دادهشده در آزمایش با ابعاد ثابت و چگالی متغییر
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چکیده -در این مقاله به بهبود مدلسازی آماری دادههای کالتر
رادار  IPIXپرداخته میشود .در این رادار که دارای درجه وضوح باال
میباشد ،اندازهی سلول رزولوشن رادار کوچک بوده و کالتر رفتاری
غیرگوسی خواهد داشت .در این مقاله به مدلسازی این رفتار
غیرگوسی پرداخته میشود .ابتدا دو مدل مقدار حدی تعمیم یافته و
مدل تی مقیاس موقعیت برای مدل کردن دادهها پیشنهاد شده و سپس
بـه وسیلهی دو معیار اطالعات آ کائیک و آزمون کولموگروف-
اسمیرنف ،این دو مـدل بـا دو مدل سنـتی رایلی و ویبـل مقـایسه
میشوند .نتایج نشان میدهد که توزیع مقدار حدی تعمیم یافته از
نظر هر دو معیار ،عملکرد بهتری نسبت به مدل رایلی و ویبل دارد.

از مشکالت استفاده از رادارهای با درجه وضوح باالست و طراحی
آشکارساز مناسب برای حذف کالتر غیرگوسی از اهمیت باالیی برخوردار
میباشد[ .]1برای آشکارسازی هدف در حضور کالتر غیرگوسی روشهای
مختلفی در مقاالت مطرح شده است[.]5-2
قدم اول برای آشکارسازی هدف در حضور کالتر دانستن ویژگیهای
آماری کالتر میباشد .سیگنال کالتر دریا دارای دو قسمت میباشد .یک
قسمت آن سیگنال بازگشتی از قسمتهای دارای مقیاس کم است که به آن
لکه ) (Speckleگفته شده و دارای نوسانات زیاد است .بخش دیگر سطح
ً
کلی سیگنال میباشد که تقریبا ثابت بوده و مقدار  DCسیگنال کالتر را
تشکیل میدهد که به آن بافت ) (Textureگفته میشود[ .]6برای اهداف
کوچک ،سطح سیگنال بازگشتی هدف و سیگنال لکه با یکدیگر قابل مقایسه
بوده و برای تشخیص این نوع اهداف از رادارهای با درجه وضوح باال
استفاده باید کرد تا سطح سیگنال کالتر کاهش یابد[.]7

کلمات کلیدی– رادار با درجه وضوح باال ،کالتر دریا ،مدل مقدار
حدی تعمیم یافته ،معیار اطالعات آ کائیک ،آزمون کولموگروف-
اسمیرنف.
 -1مقدمه
رادارهای دریایی با درجه وضوح باال از اهمیت باالیی برخوردار هستند
و در سالهای اخیر پیشرفتهای زیادی در این زمینه صورت گرفته است.
از جملهی این پیشرفتها تشخیص اهداف کوچک مانند کشتیهای
کوچک میباشد .تحقیقات مختلفی نشان دادهاند که طراحی درست
آشکارسازها برای رادارهای با درجه وضوح باال دارای عملکرد بسیار بهتری
نسبت به رادارهای با درجه وضوح پایین و متوسط میباشد .زیرا اوال سیگنال
بازگشتی از سلول رزولوشن کوچک دارای نوسانات کمتری بوده و ثانیا توان
سیگنال کالتر بازگشتی از سلول رزولوشن کوچک کمتر میباشد البته اگر
سلول رزولوشن کوچکتر از هدف باشد ،انرژی هدف و کالتر توأمان
کاهش مییابند.

قدم بعـدی محاسبهی ماتریس کوواریانس برای آشکارسازی هدف
میباشد .روشهای مختلفی با این هدف در مقاالتی مثل [ ]8و [ ]9مطرح
شده است.
در این مقاله به مدلسازی آماری کالتر دریا و پیدا کردن مدل منطبق با
دادههای رادار  IPIXپرداخته میشود.
ادامهی این مقاله به این صورت خواهد بود که در بخش دوم دادههای
کالتر استفاده شده در مقاله معرفی میشوند .در بخش سوم به مدلسازی
آماری دادهها پرداخته میشود .در بخش چهارم به وسیلهی دو معیار
مختلف مدلهای آماری مطرح شـده در قسمت قبـل بـا یکدیگر مقایسه
میشوند .در بخش پنجم نیز نتیجهگیری بیان میگردد.

به ازای سلول رزولوشن بزرگ ،تعداد بازتابها زیاد بوده و در این حالت
قضیهی حد مرکزی صادق است؛ بنابراین میتوان برای کالتر ،رفتاری
گوسی در نظر گرفت .اما در رادارهای با درجه وضوح باال اندازهی سلول
رزولوشن رادار کوچک بوده و در نتیجه تعداد بازتابها محدود میباشد؛
بنابراین قضیهی حد مرکزی صادق نبوده و کالتر رفتاری غیرگوسی خواهد
داشت .درواقع انتهای تابع چگالی احتمال کشیدهتر است .بنابراین در
رادارهای با درجه وضوح باال آشکارسازهای سنتی که برای حذف نویز
گوسی طراحی شدهاند ،کارآیی خود را از دست میدهند .این موضوع یکی
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 -2معرفی دادههای رادار IPIX

در ایـن مقـاله از دادههای رادار  IPIXاستفاده شـده است[ .]11این
دادهها در سال  1998و در فصل زمستان با استفاده از رادار مک مستر IPIX
در گریمسبای ،در ساحل دریاچه انتاریو ،بین تورنتو و آبشار نیاگارا جمع
ً
آوری شده است .این رادار دارای سیستم کامال همدوس بوده و رادار باند X
میباشد .در این دادهها دو جزء  Iو  Qبرای پالریزاسیونهای ،VV ،HH
 HVو  VHموجود میباشد .این دادهها دارای ستونهای مختلفی شامل

۵۵۸
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حالتهای مختلف برای بـرد رادار میبـاشد .در این مقـاله از ستـون 19
دادههای شمارهی  88و از ستون  8دادههای شمارهی  85استفاده شده است.
در این دو داده طول پالس ارسالی و در نتیجه دقت برد متفاوت میباشد.
مشخصات این دادهها در جدول  1و جدول  2آورده شده است[.]11

جدول :2

مشخصات دادهی شماره  48رادار ]11[ IPIX
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مشخصات دادهی شماره  48رادار ]11[ IPIX
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 -3مدلسازی آماری دامنهی کالتر
مدلهای مختلفی در مقاالت متعدد برای کالتر دریا مطرح شده است
که دو مدل رایلی و ویبل به عنوان مدلهای پایه برای مقایسهی مدلهای
پیشنهادی آورده شده است[ ]12و [ .]11در این مدلها انتهای تابع چگالی
احتمال کشیدهتر از تابع چگالی احتمال توزیع گوسی میباشد.

در شکل  1و شکل  ،2سیگنال کالتر برحسب زمان بـه ترتیب برای
دادههای شمارهی  88و  85رسم شده است.
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𝑥

= )𝑏|𝑥(𝑓 = 𝑦

𝑥 𝑏−1

𝑏

) ( = )𝑏 𝑦 = 𝑓(𝑥|𝑎,
𝑎 𝑎

که در این رابطه 𝑎 پارامتر مقیاس و 𝑏 پارامتر شکل میباشد.
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مدل رایلی ()Rayleigh

مدل مقدار حدی تعمیم یافته )(Generalized Extreme Value

به ازای :𝑘 ≠ 0
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به طوری که:
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و به ازای :𝑘 = 0
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()5

)

𝜇𝑥−
𝜎
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𝜇𝑥−

1

𝜎

𝜎

در شکل  1و شکل  8تابع چگالی احتمال دادههای واقعی و چهار مدل
تخمین زده شده رسم شده است.

𝑦 = 𝑓(𝑥|0, 𝜇, 𝜎) = ( ) exp (− 𝑒𝑥𝑝 (−

در روابـط فوق 𝜇 پارامتـر مکان 𝜎 ،پارامتـر مقیاس و 𝑘 پارامتـر شکل
میباشد.
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در رابطه فوق 𝜇 پارامتر مکان 𝜎 > 0 ،پارامتر مقیاس و  𝜈 > 0پارامتر
𝜇𝑥−
دارای توزیع تی-استیودنت )(t-Student
شکل بوده و همچنین متغیر
𝜎
میباشد.
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جدول :8
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پارامترهای تخمین زده شده در جدول  1و جدول  8آورده شده است.
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برای انطباق دادههای تجربی و چهار مدل ذکر شده از تخمین بیشترین
احتمال ( )MLاستفاده میشود.
جدول :3
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 -4مقایسهی مدلهای آماری

در شکل  5و شکل  6تابع توزیع تجمعی دادههای واقعی و چهار مدل
تخمین زده شده رسم شده است.
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معیار اطالعات آکائیک )(Akaike Information Criterion

این معیار بر اساس مفهوم انترو پی بنا شده است و نشان میدهد که
استفاده از یک مدل آماری به چه میزان باعث از دست رفتن اطالعات
میشود .به عبارت دیگر ،این معیار تعادلی میان دقت مدل و پیچیدگی آن
برقرار میکند و از رابطهی زیر به دست میآید:
()7

)𝐿(𝐴𝐼𝐶 = 2𝑘 − 2 ln

کـه در این رابطه  kتعداد پـارامترهای مـدل و  Lمقـدار حداکثر تابع
درستنمایی برای مدل میباشد .هرچه مقدار  AICکمتر باشد مدل بهتر
است.
مقادیر  AICبرای چهار مدل مطرح شده در قسمت قبل در جدول  5و
جدول  6آورده شده است.
جدول :8
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جدول :6

مدل

مقادیر  AICبرای دادهی شمارهی  48برای پالریزاسیون  HHو VV
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با توجه به جدول  5و جدول  ،6مشاهده میشود که با وجود تعداد
پارامترهای بیشتر در مدل مقدار حدی تعمیم یافته نسبت به دو مدل رایلی و
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 نتایج حاصل از این دو معیار.اسمیرنف مقایسه شد-و آزمون کولموگروف
نشان میدهد که میزان انطباق بسیار بهتری در دو مدل پیشنهاد شده به
خصوص در مدل مقدار حدی تعمیم یافته وجود دارد و با وجود بیشتر بودن
تعداد پارامترها (سه پارامتر) نسبت به مدل رایلی (یک پارامتر) و ویبل (دو
 از نظر معیار اطالعات آ کائیک در مدل پیشنهادی اول بهبود،)پارامتر
 از نظر معیار دوم نیز مدل مقدار حدی تعمیم یافته نسبت.حاصل شده است
 همچنین نتایج دو.به مدلهای دیگر عملکرد بهتری داشته است
. مشابه هم هستندVV  وHH پالریزاسیون

 این مدل از نظر معیار اطالعات آ کائیک از بقیهی مدلها بهتر بوده و،ویبل
همچنین مدل تی مقیاس موقعیت نیز نسبت به مدل رایلی عملکرد بهتری
.دارد
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 نتیجهگیری-5
در این مقاله به بررسی میزان انطباق دو توزیع مقدار حدی تعمیم یافته
 سپس این. پرادخته شدIPIX و توزیع تی مقیاس موقعیت با دادههای رادار
دو مدل با دو مدل سنتی رایلی و ویبل به وسیلهی دو معیار اطالعات آ کائیک
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طراحی و ساخت آنتن آرایهای مایکرواستریپ معکوس
شانهای در باند X
2
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چکیده -در ایى هقاله ،یک آيتى آرایهای هایکزواستز یپ با
ساختار جذیذ و هىشمًذايه پیشًهاد و شبیهساسی شذه است.
کاربزد ایى آيتى در سیستنهای يظاهی و به طىر خاص ،جایگشیًی
آو با آيتىهای رفلکتىری به دلیل حجن و ابعاد کن و ساخت آساو
آو هیباشذ .ههنتز یى هشخصهی ایى آيتى ،بهزهی باالی آو است
که قابلیت جایگشیًی آو را بزای آيتىهای رفلکتىری هیسز هیساسد.
ایى آيتى در بايذ فزکايسی  Xکار هیکًذ و بهزهای در حذود 24 dB
در فزکايس هزکشی  ،9.72 GHzدارد .ایى آيتى به دلیل ساختار ویژه-
ای که دارد ،دارای پهًای بايذی در حذود  50 MHzهیباشذ.
همچًیى به دلیل ساختار هایکزواستزیپی و ضخاهت س یزالیهی کن،
ً
ایى آيتى دارای تىاو ورودی يسبتا کمی هیباشذ .در ايتها يتایج
شبیهساسی بايتایج ايذاسهگیزی هقایسه شذه و هؤیذ یکذیگز هستًذ.
کلیهی شبیهساسیها در يزمافشار  HFSSو روش تحلیل اجشا هحذود
 FEMايجام شذه است.
کلمات کلیدی– آنتن مایکرواستر یپ ،سیستمهای رفلکتىری،
بهرهی آنتن ،پچ مایکرواستر یپ.

اطتاب1های هذار باس هایکزواطتزیپ هیتىايًذ به ػًىاو ػًاصز
تؼؼؼغ کًًذه در یک آيتى هایکزواطتزیپ ػمل کًًذ] James .[1و
 Wilsonدر ] ،[1اطاص هؼخصات تؼؼؼؼی ایى الماوها به ػًىاو
هؼذد2های تؼؼؼؼی و همچًیى هذذودیتها و پاراهتزهای ههن هزبىط
به آوها را هذاطبه کزدهايذ .همچًیى  Jamesو  Hallدر ] ،[2تکًیک
طزادی بزای آرایههای خطی و اطتفاده اس اطتابهای هذار باس به ػًىاو
آرایهی تؼؼؼؼی را بزای پهًای بايذ ،رايذهاو و ططخ لىبهای فزػی
دلخىاه ،ػزح دادهايذ .ها اس ایى تکًیکها با تزکیب با روعهای تغذیهی
آيتىهای هایکزواطتزیپ در ] [3اطتفاده کزده و در بخغ  2به طزادی یک
آرایه اس آيتى پیؼًهادی هیپزداسین .در بخغ  3آرایهی طزادی ػذه در
بخغ  2تبذیل به یک آرایهی صفذهای ػذه و آيتى هىرد يظز پیؼًهادی
طزادی خىاهذ ػذ .در بخغ  4طاختار آيتى تبذیل به هایکزواطتزیپ
هؼکىص ػذه و يتایج آيتى ػبیهطاسی ػذه با ايذاسهگیزی همایظه خىاهًذ
ػذ .در ايتها يیش در بخغ  5يتیجهگیزی را خىاهین داػت.
 -2طزادی رػتهی هایکزواطتزیپ

 -1همذهه
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آيتىهای هایکزواطتزیپ با تىجه به طاختاری که داريذ ،دارای هشایای
گىياگىيی اس جمله طاخت آطاو ،وسو کن و دجن کىچک هیباػًذ .به
ػالوه ایى يىع آيتىها را هیتىاو با تکًىلىژی هذار چاپی تىلیذ يمىد ،که در
يتیجه هشیًهی تىلیذ آوها کاهغ هییابذ .ایى آيتىها در کاربزدهای
ا
تجاری و يظاهی بظیار اطتفاده هیػىيذ ،به يذىی که ػمال جایگشیى
آيتىهای هؼمىلی ػذهايذ .اها با ایى وجىد کاربزد ایى يىع آيتىها ،به دلیل
پهًای بايذ کن هذذود هیػىد .هظئلهی دیگزی که در بذث آيتىهای
هایکزواطتزیپ بظیار هىرد تىجه اطت ،پاییى بىدو يظبی بهزهی ایى آيتىها
اطت .در ایى هىرد ،بزای افشایغ بهزه روعهایی پیؼًهاد ػذه اطت که در
هماالت هختلف یافت هیػىد.

اصول طراحی

ػًصز پایهی تؼؼؼغ کًًذه در یک آرایهی ػايهای ،اطتاب هذار باس
اطت که در ػکل 1يؼاو داده ػذه اطت .یک آرایهی ػايهای اس اتصال
تؼذادی اس اطتابهای هذار باس که به خط تغذیه هتصل ػذهايذ ،تؼکیل
هیػىد؛ بز دظب يىع آرایه ،خط تغذیه هیتىايذ به بار تطبیك ػذه ،اتصال
کىتاه یا هذار باس ختن ػىد .تىسیغ دهايه در طىل آرایه ،همذار اهپذايضهای
بارػذه روی خط تغذیه را تؼییى هیکًذ ،که هیتىاو با تغییز پهًای
اطتابها به ایى ههن دطت یافت].[4
با تىجه به ػکل-1الف ،اطتابهای هتصل به خط تغذیه دارای پهًای
و طىل هظتًذ .هذار هؼادل یک اطتاب با طىلهای خط اتصال در

Stub 1
Resonator 2
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که به تزتیب هؼزف
و
ػکل-1ب با دو ادهیتايض
تؼؼؼغ اطتاب هذار باس و هىج ططذی هظتًذ ،و همچًیى که هؼزف
پذیزيذگی 3اتصال ( Tهز اطتاب به همزاه خط تغذیه یک اتصال  Tتؼکیل
هیدهًذ)اطت ،يؼاو داده ػذه اطت.

 .3تىسیغ دهايه را هیتىاو با اطتفاده اس دادههای ططخ لىب فزػی و
پهًای بین هىرد يظز بذطت آورد .رطايایی هز اطتاب را هیتىاو
اس روابط ( )1و ( )2بذطت آورد.
 .4بؼذ اس تؼییى پهًای هز اطتاب بزای رطايایی هىرد يیاس،
 VSWRورودی را هیتىاو با رابطهی داده ػذه در اداهه بزای
آرایه با اطتفاده اس هاتزیض ايتمال  ،ABCDهذاطبه کزد .به ایى
تزتیب هاتزیضهای ايتمال اطتابهای هختلف بذطت آهذه و اس
ضزب طىلهای خطىط ،هاتزیض  ABCDکلی بذطت هیآیذ.
اهپذايض ورودی بزابز اطت با
()4

الف)

که

)

(

)

(

)

(

)

(

اهپذايض بار ختن ػذه اطت.
 .5پتزو آرایهی کلی را هیتىاو اس ضزب پتزو الماو در فاکتىر آرایه
بذطت آورد.

ها با اطتفاده اس گامهای فىق ابتذا به طزادی یک آرایهی خطی با
اختالف فاس  181درجه بیى الماوها با فاصلهی يصف طىل هىج دی-
الکتزیک پزداختین .هشیت ایى طاختار جلىگیزی اس ایجاد لىبهای
ياخىاطته 4هیباػذ.

ب)
شکل :1الف) تزکیببًذی اصلی آرایهی شايهای و ب) هذار هعادل آو.
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پاراهتزهای هذار هؼادل را هیتىاو بزای یک هؼخصات داده ػذهی
هىرد يظز بزای طزادی ،بذطت آورد .هاتزیض ايتمال  ABCDکه يمایًذهی
هذار هؼادل اطت ،ػاهل تلفات خط و فاس هزبىطه بزدظب خطىط هتصل

تغذیهی آيتى آرایهای طزادی ػذه به صىرتهای هختلفی هايًذ
طزی ،هىاسی و تزکیبی اس هز دو باػذ .ها در ایى هماله بزای طزادی یک
آيتى آرایهای هتمارو ،تغذیه رػتهها را به صىرت هزکشی در يظز گزفتهاین.
تغذیه اس طزیك کابل هنهذىر ايجام هیػىد.

ػذه هیباػذ .هاتزیض ايتمال خطی به طىل  ،با ثابت ايتؼار هختلط 𝛾 و
اهپذايض هؼخصهی بزابز اطت با]:[4
()1

𝛾

𝛾
]
𝛾

𝛾

[

)

دیالکتزیک به کار رفته در ػبیهطاسیها اس جًض تفلىو با ضزیب
ا
دیالکتزیک  2.2اطت .طاختار آيتى کاهال هؼابه طاختار آيتى پچ
هایکزواطتزیپ هؼمىلی اطت و ػاهل صفذهی سهیى ،سیزالیه و پچهای
تؼؼؼؼی یا هماو اطتابها اطت .با تىجه به ایىکه ها اس آيتى هىرد يظز
گیى باالیی هیخىاهین ،تؼذاد الماوهای تؼؼؼؼی سیاد خىاهًذ بىد .بزای
ایىکه ابؼاد آيتى خیلی بشرگ يؼىد ،و همچًیى کىپلیًگ بیى الماوها لابل
اغماض باػذ ،يیاس اطت که ابؼاد الماوهای تؼؼؼغ کًًذه کىچک باػذ.
با روابط آػًا بزای هذاطبهی پهًای اطتابها( )Wو ضخاهت
سیزالیه( ،)hهیتىاو ایى همادیز را بذطت آورد] .[6همادیز بذطت آهذه
بزای ضزیب دیالکتزیک هىرد يظز ،بزابزيذ با:

(

گامهای طزادی در اداهه آورده ػذهايذ].[5
 .1ايتخاب یک سیزالیه با تايژايت تلفات و همذار ضزیب دی-
الکتزیک کن .ثابت ايتؼار بزابز اطت با
()2
که

)

(

)

طراحی تک رشته

(

پهًای هؤثز خط هایکزواطتزیپ اطت.
 .2فاصلهی بیى اطتابها را هیتىاو با تىجه به همذار ايذزاف لابل
لبىل بیى آوها اس رابطهی سیز بذطت آورد:

W=2 mm

()3

Grating lobes 4

Susceptance 3

۵۶۴

h=2.5 mm
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ا
با همادیز فىق ،همذار ضزیب دیالکتزیک هؤثز تمزیبا بزابز  1.7هی-
ػىد] .[6با تىجه به همذار ضزیب دیالکتزیک هؤثز ،طىل هىج در دی-
ا
الکتزیک تمزیبا بزابز  11.5هیلیهتز خىاهذ بىد.
تغذیهی هزکشی اس طزیك یک کايکتىر  SMAبا اهپذايض  51اهن به
خط تغذیه هتصل هیػىد .اهپذايض دیذه ػذه اس خطىط به يذىی اطت
که اس دو طمت هغشی کايکتىر دو اهپذايض  111اهن دیذه ػذه که با هن
هىاسی هیػىيذ و تطبیك را کاهل هیکًًذ .ػکل 2رػتهی طزادی ػذه
بزای فزکايض هزکشی  9.72 GHzرا يؼاو هیدهذ .طىل هز کذام اس الماو-
ها يصف طىل هىج دیالکتزیک و فاصلهی آوها يیش همیى همذار اطت.
دلت ػىد که تطبیك کابل هنهذىر به خط تغذیه اس طزیك طىل خط ايجام
هظتًذ و چىو ايتها باس
ػذه اطت .سیزا اطتابها دارای طىل
هظتًذ ،در يتیجه اس خط تغذیه در طز هز اطتاب ،اهپذايض بیيهایت یا
هذار باس دیذه هیػىد و به هايًذ ایى اطت که اس يظز اهپذايظی ،خط تغذیه
به هیچ اطتابی هتصل يؼذه اطت؛ که در والغ هىػمًذی ایى طزادی را
يؼاو هیدهذ که تا به دال در هماالت دیذه يؼذه اطت .در ػکل2
کايکتىر هنهذىر در هزکش رػته لزار دارد و به دو طمت خىد ،ايزژی را
ارطال هیکًذ؛ در والغ در هز طمت یک هىج رويذه ایجاد هیػىد ،که
اطتابها را تغذیه هیکًذ و آوها يیش ػزوع به تؼؼؼغ هیکًًذ .تؼذاد
اطتابها هن بزای رطیذو به دذود بهزهی هىرد يظز ( ،)24 dBو هن با در
يظز گزفتى طىل خط تغذیه بزای تطبیك ،بزابز  26الماو در يظز گزفته ػذه
اطت .ػکل 3و ػکل 4يیش به تزتیب پزتىهای تؼؼؼؼی ایى آرایه را در
صفذات  Eو  Hيؼاو هیدهًذ .با تىجه به هذف اصلی ایى هماله که
5
اطتفاده اس ایى آيتى به جای آيتىهای رفلکتىری هیباػذ ،بایذ پهًای بین
پزتى تؼؼؼؼی در هز دو صفذات  Eو Hهمذار کمی داػته باػذ .بزای ایى
آيتى ،همادیز هطلىب پهًای بین در صفذات  Eو  Hبه تزتیب دذود  13و
 6درجه در يظز گزفته ػذهايذ .با تىجه به ػکل ،3پزتى آيتى در صفذهی E
بین پهًی دارد .بزای دل ایى هؼکل ،اس طاختار صفذهای ] [2و تغذیهی
طزی-هىاسی] ،[3آرایه را در جهت ػزضی افشایغ داده تا به يتیجهی
هطلىب خىد بزطین.

شکل  :3پزتى تشعشعی آرایهی خطی با  26الماو در صفحهی .E

شکل  :4پزتى تشعشعی آرایهی خطی با  26الماو در صفحهی .H

 -3طزادی آيتى صفذهای
ػکل 5آيتى صفذهای را يؼاو هیدهذ که بزای بهبىد پزتى تؼؼؼؼی
در صفذهی  ،Eطزادی ػذه اطت .فاصلهی بیى رػتهها بزابز طىل هىج
اطت .اس ػکل 5هؼخص اطت که خطهای تغذیه به دو دطته تمظین
ػذهايذ :یکی خط تغذیهی اصلی که هز رػتهی  26المايی را تغذیه هی-
کًذ ،و دیگزی خطهای تغذیهی هز رػته که هايًذ دالت لبل ،الماوها را
تغذیه هیکًًذ .همچًیى هؼخص اطت که تؼذاد رػتهها بزابز  6رػته(هز
رػته با  26الماو) اطت که بزای رطیذو به هذف هطلىب ایى هماله
طزادی ػذهايذ .هیتىاو بزای اهذاف دیگز(هايًذ بهزه و پهًای بینهای
دیگز) ،تؼذاد و طىل رػتهها را به تًاطب تغییز داد .ػکل ،6ػکل 7و
ػکل 8به تزتیب پزتىهای تؼؼؼؼی آيتى در صفذات  Eو  Hو پهًای بین
را در ایى صفذات يؼاو هیدهذ .با تىجه به ػکل ،7ططخ لىبهای
فزػی اطزاف لىب اصلی يظبت به ػکل 4کاهغ یافته اطت و ایى به دلیل
ِ
افشایغ بارگذاری تىطط رػتههای ػزضی روی تغذیه اطت که باػث

شکل  :2آرایهی خطی با  26الماو.

Beamwidth 5
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BeamWidth

HFSSDesign1

ANSOFT

0.00

ایجاد تىسیغ غیزیکًىاختتزی يظبت به دالت لبل و در يتیجه کاهغ
لىب فزػی هیػىد؛ البته ایى کاهغ در ػکل 7يظبت ػکل 4خیلی
هذظىص يیظت .همايطىر که اس ػکل 8هؼخص اطت ،پهًای بین در دو
صفذهی  Eو  Hبه تزتیب بزابز  12.8و  5.9درجه اطت که به هطلىب ها
ا
کاهال يشدیک اطت .ولی با تىجه به ػکلهای  6و  ،7همذار بهزه هًىس
دذود  2 dBکنتز اس همذار هىرد يظز هاطت .بزای دل ایى هؼکل اس یک
ایذهی جذیذ دیگز که در بخغ  4آهذه اطت ،اطتفاده هیکًین.

-0.50
Curve Info
)dB10normalize(GainTotal
Setup1 : LastAdaptive
'Freq='9.72GHz' Phi='0deg

-1.00
)dB10normalize(GainTotal

)dB10normalize(GainTotal
Setup1 : LastAdaptive
'Freq='9.72GHz' Phi='90deg
Y

Name

X

-2.9169 -3.0113

m1

3.0525 -3.0239

m2

-6.0000 -2.8807

m3

6.8938 -3.0176

m4

-1.50

-2.00

-2.50

m3
m4

m1

m2

-3.00
7.91

4.00

6.00

0.00
]Theta [deg

2.00

-2.00

-6.00

-4.00

شکل  :8پهًای بین يصف تىاو پزتىهای تشعشعی در صفحات  Eو .H

 -4اطتفاده اس طاختار هایکزواطتزیپ هؼکىص
در خط هایکزواطتزیپ هؼکىص یا وارويهُ ،بزد هایکزوویى در فاصلهی
هؼیًی يظبت به ططخ سهیى يصب هیػىد .خط هایکزواطتزیپ بز روی
لظمتی اس ُبزد که در هجاورت ططخ سهیى والغ اطت چاپ هیػىد .بذیى
تزتیب بیى دو خط ايتمال دهًذهی هیذاو الکتزیکی ،هىا لزار هیگیزد.
ػکل 9طاختار خط هایکزواطتزیپ وارويه را يؼاو هیدهذ .ایى طاختار به
دلیل وجىد هىا بیى خط هادی و صفذهی سهیى ،دارای ضزیب دی-
الکتزیک هؤثز کنتزی يظبت به خط هایکزواطتزیپ هؼمىلی اطت و در
يتیجه ػزایط تؼؼؼغ را اس اطتابها طادهتز هیکًذ .اس يمطه يظز هذاری
هىج تابؼی به آيتى که اس خط ايتمال وارد اطتابها هیػىد ،در صىرت
ياچیش بىدو ضزیب دیالکتزیک هؼادل ،ايؼکاص کمی خىاهذ داػت ،که
ایى اهز هىجب بهبىد افت ػبىری و یا کاهغ يظبت هىج طاکى VSWR
هیػىد .چىو هادهی بیى خط ايتمال و سهیى هىا اطت ،هیذاو الکتزیکی به
جای ػبىر اس ُبزد هایکزواطتزیپ بیى خط و سهیى هذبىص هیهايذ و چىو
تلفات هىا ياچیش اطت ،تلفات ايتمال در طاختار وارويه يظبت به طاختار
هؼمىلی بظیار کنتز اطت ،که ایى اهز يمغ ههمی در افشایغ بهزهی آيتى
دارد .ثابت دیالکتزیک هزبىط به خط هایکزواطتزیپ هؼکىص را هیتىاو
اس رابطهی ( )5بذطت آورد][4

شکل  :5آيتى صفحهای طزاحی شذه بزای بهبىد پزتى در صفحهی .E

شکل  :6پزتى تشعشعی آيتى صفحهای در صفحهی .E
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شکل  :7پزتى تشعشعی آيتى صفحهای در صفحهی .H
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بزابز  111اهن باػذ؛ همايطىر که در ػکل 11هؼخص اطت ،همذار
ا
اهپذايض هؼخصه تمزیبا بزابز  86اهن اطت که به دالت ایذهآل بظیار
يشدیک اطت.
شکل  :9ساختار خط هایکزواستزیپ وارويه.

به دلیل ایىکه ایى هماله دارای طاخت يیش هیباػذ ،بایذ بیى دو يکته
ا
هصالذه ايجام ػىد .اوال ُبزد طاخته ػذه يبایذ خیلی ياسک باػذ که تاب
ا
بزدارد ،ثايیا ایى ُبزد يبایذ خیلی ضخین باػذ که هشیًهی طاخت سیاد ػىد.
ُ
ايتخاب ها بزد با ضخاهت  1.14هیلیهتز اطت .در يتیجه با لزار h=1.14
 mmو  W=2 mmدر روابط آػًای هزبىط به پهًا و ضخاهت سیزالیه در
خطىط هایکزواطتزیپ ] H ،[6بزابز با  2.54هیلیهتز خىاهذ ػذ .در
يتیجه ضخاهت هىا بزابز  1.4هیلیهتز اطت و با تىجه به روابط ( )5تا ()7
همذار ضزیب دیالکتزیک هؤثز بزابز  1.2بذطت هیآیذ که بظیار يشدیک
به ضزیب دیالکتزیک هىا هیباػذ .در ایىجا همذار طىل هىج بزابز
 28.16هیلیهتز و در يتیجه طىل اطتابها بزابز  14.18هیلیهتز اطت .با
تىجه به ایى که همذار تلفات طاختار هؼکىص اس طاختار هؼمىلی بظیار
کنتز اطت ،لذا بهزهی آيتى همذاری اس  24 dBبیؼتز خىاهذ ػذ؛ لذا بزای
تؼذادی اس اطتابهای اطزاف آيتى در ایىجا دذف ػذهايذ که هن
ا
پزتىهای تؼؼؼؼی تمزیبا بذوو تغییز بالی بمايًذ ،هن بهزه همذاری کاهغ
یابذ و هن ابؼاد آيتى کىچکتز ػذه که اس يظز التصادی همزوو به صزفه تز
هیباػذ.

Characteristic Impedance
87.5

-1.7

87

-1.75

86.5

-1.8

)Re(Zin_Port[1]) (L

-1.85

86

)Im(Zin_Port[1]) (R

85.5

-1.9
9.8

9.7
)Frequency (GHz

9.75

9.6

9.65

شکل  :11قسمتهای حقیقی و هىهىهی اهپذايس هشخصهی خط تغذیهی هتصل به
کابل هنهحىر.

ػکل ،12يمىدار افت باسگؼتی آيتى را يؼاو هیدهذ .همايطىر که اس ػکل
هؼخص اطت ،آيتى طزادی ػذه در فزکايض هزکشی دارای افت باسگؼتی
هًاطبی اطت.
ANSOFT

Return Loss

HFSSDesign1

-2.50
Curve Info
))dB(St(port1_T1,port1_T1
Setup1 : Sw eep

-5.00

-7.50

Y

m1

X

))dB(St(port1_T1,port1_T1

در ػبیهطاسی و طاخت آيتى پیؼًهادی در ایى هماله ،ػالوه بز
تکًیکهای یاد ػذه ،اس یک تکًیک جالب و ػملی دیگز اطتفاده ػذه
اطت .با تىجه به ایىکه هغشی کابل هنهذىر همذاری طلف ایجاد هی-
کًذ ،تطبیك آيتى به کايکتىر به طىر کاهل ايجام يمیػىد .لذا هیتىاو اس
تکًیکهای ایجاد خاسو بزای جبزاوطاسی طلف کايتکىر اطتفاده کزد .با
تىجه به ایىکه خط تغذیهی هتصل به کابل هنهذىر دارای پهًای کمی
هیباػذ ،لذا اس روعهای هؼمىل ایجاد خاسو يمیتىاو اطتفاده کزد .در
ایى هماله اس دو خط هایکزواطتزیپ هتماطغ که یکی دارای طىل بیؼتزی
يظبت به دیگزی اطت ،تؼکیل هیػىد .ایى خطىط در پؼت سیزالیه
چاپ هیػىيذ .در والغ در باالتزیى هذل هىجىد در ػکل ،9چاپ هی-
ػىيذ .هغشی کابل هنهذىر با طىرار کزدو سیزالیه ،به ایى خطىط هتصل
هیػىد .لذا اس ایى طزیك هیتىاو با ایجاد خاسو ،طلف ایجاد ػذه تىطط
کابل هنهذىر تغذیه را جبزاو کزد .همچًیى هیتىاو با لزار دادو ایى
خطىط ،تىسیغ یکًىاخت آرایه را غیز یکًىاخت کزد و لذا ططخ لىبهای
فزػی را پاییىتز آورد .ػکل 11يمای کلی آيتى ػبیهطاسی ػذه در يزمافشار
 HFSSرا يؼاو هیدهذ .در اداهه يتایج ػبیهطاسی و طاخت با یکذیگز
هىهىهی اهپذايض
همایظه خىاهًذ ػذ .ػکل ،11لظمتهای دمیمی و ا ِ
هؼخصهی خط تغذیه را يؼاو هیدهذ که همايطىر که لبال گفته ػذ ،بایذ

شکل  :11شمای آيتى يهایی شبیهساسی شذه در يزمافشار .HFSS

Name

-10.00

m1 9.7200 -11.1493

-12.50

-15.00

-17.50
10.00

9.80

9.40
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]Freq [GHz

شکل  :12يمىدار افت باسگشتی آيتى.
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ػکلُ ،15بزد طاخته ػذهی آيتى را يؼاو هیدهذ .بزای تظت آيتى،
ایى ُبزد به وطیلهی يگهداريذهها6یی که هکاو آوها روی ُبزد تؼبیه ػذه
اطت ،به صىرت وارويه روی صفذهی سهیى خىد لزار هیگیزد .هکاو
تغذیه يیش در وطط آيتى اطت که در ػکل 15يیش هؼخص اطت.

شکل  :13پزتى تشعشعی آيتى شبیهساسی شذه (ريگ قزهش) و ساخته شذه (ريگ آبی) در صفحهی
 Eدر فزکايس هزکشی .9.72 GHz

شکلُ :15بزد آيتى ساخته شذه.

 -5يتیجهگیزی
در ایى هماله یک آيتى هایکزواطتزیپ هؼکىص ػايهای در بايذ
طزادی ػذه اطت که در فزکايض هزکشی  9.72 GHzکار هیکًذ و دارای
پزتى تؼؼؼؼی هؼابه با یک آيتى رفلکتىری با بهزهی دذود  24 dBو
پهًای بین در صفذات  Eو  Hبه تزتیب بزابز با  13و  6درجه اطت .اس ایى
آيتى به جای آيتىهای رفلکتىری در کاربزدهای يظاهی اطتفاده هیػىد و
بزای کاربزدهایی که آيتى يبایذ هکاو سیادی را اػغال کًذ بظیار هًاطب و
کارا هیباػذ .آيتى هیتىايذ در دو دالت فزطتًذگی و گیزيذگی به صىرت
تک پالریشاطیىو کار کًذ و ػلت اختالف پهًای بین پزتىها در دو صفذه،
به ایى دلیل هیباػذ .با تىجه به طاختار ایى آيتى که اس يىع هایکزواطتزیپ
اطت ،پهًای بايذ ایى آيتى هايًذ آيتىهای هایکزواطتزیپ طاده ،کن هی-
باػذ؛ و ایى به دلیل اطتفاده اس خطىط پچ ياسک و همچًیى ضخاهت پاییى
ِ
سیزالیه هیباػذ .با افشایغ ضخاهت سیزالیه ،هیتىاو پهًای بايذ آيتى را
افشایغ داد ،که ایى کار به يىبهی خىد باػث افشایغ لیمت طاخت آيتى و
همچًیى کاهغ همذاری اس بهزهی آيتى هیػىد؛ لذا افشایغ پهًای بايذ
يیاسهًذ هصالذه با تىجه به کاربزد هىرد يظز اس آيتى هیباػذ.
X

شکل  :14پزتى تشعشعی آيتى شبیهساسی شذه (ريگ قزهش) و ساخته شذه (ريگ آبی) در
صفحهی  Hدر فزکايس هزکشی .9.72 GHz

ػکل ،13پزتى تؼؼؼؼی ايذاسهگیزی ػذه و ػبیهطاسی ػذه را در
صفذهی  Eدر فزکايض هزکشی  9.72 GHzيؼاو هیدهذ .همايطىر که اس
ایى ػکل پیذاطت ،پزتىها با تمزیب خىبی در گلبزگ اصلی به هن هًطبك
هظتًذ و فمط همذاری در گلبزگهای فزػی با هن تفاوت داريذ .در
ػکل ،13پزتى ايذاسهگیزی ػذه همذاری ايذزاف دارد و ایى هیتىايذ به
دلیل ايذکی تاب داػتى آيتى به هًگام تظت در آسهایؼگاه باػذ؛ چزا که
ُب ِزد آيتى اس جًض تفلىو هیباػذ و خاصیت ارتجاػی دارد .ػکل 14يیش
پزتى تؼؼؼؼی ايذاسهگیزی ػذه و ػبیهطاسی ػذه را در صفذهی  Hدر
فزکايض هزکشی  9.72 GHzيؼاو هیدهذ ،که همايًذ پزتى در صفذهی
 ،Eپزتى در صفذهی  Hيیش با تمزیب خىب ،ػبیهطاسی و طاخت را هؤیذ
یکذیگز هیطاسد.
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ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرآﯾﯽ ﺗﺨﻤﯿﻦﮔﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﭼﮕﺎﻟﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ
آﻧﺘﺮوﭘﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺨﻤﯿﻦ آﻧﺘﺮوﭘﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن
ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﻐﯿﯿﺮات
اﻟﻬﻪ ﺟﻮادی  ۱و ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ

ﺻﺎﺑﺮﻋﻠﯽ ۲

۱داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن ،داﻧﺸﮑﺪه ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
Email: e.javadi@eng.ui.ac.ir

۲داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن ،داﻧﺸﮑﺪه ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
Email: sm.saberali@eng.ui.ac.ir

ﯾﮏ ﻣﻌﯿﺎر ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﺮاﯾﺐ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺎﺑﻊ ﭼﮕﺎﻟﯽ
اﺣﺘﻤﺎل ،ﻣﻌﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺨﻤﯿﻦ آﻧﺘﺮوﭘﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر ،ﻣﻤﺎنﻫﺎی
ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ ﯾﺎ اﻋﺸﺎری ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ در ﻣﺮﺗﺒﻪ
ﻣﺪل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻤﺎنﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﺤﺪودﯾ ﺖ در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺪل ،ﻣﻤﺎنﻫﺎی
اﻋ ﺸ ﺎری اﻧ ﺘ ﺨ ﺎب ﺑ ﻬ ﺘ ﺮی ﻣ ﯽﺑ ﺎﺷ ﻨ ﺪ زﯾ ﺮا اﯾ ﻦ ﻣ ﻤ ﺎنﻫ ﺎ ﺟ ﻤ ﻊ وزندار
ﻣ ﻤ ﺎنﻫ ﺎی ﺻ ﺤ ﯿ ﺢ ﻫ ﺴ ﺘ ﻨ ﺪ .ﻫ ﻢﭼ ﻨ ﯿ ﻦ ﺗ ﻌ ﺪاد ﮐ ﻤ ﯽ از ﻣ ﻤ ﺎنﻫ ﺎی اﻋ ﺸ ﺎری
ﺷ ﺎﻣ ﻞ ﺑ ﯿ ﺶﺗ ﺮﯾ ﻦ اﻃ ﻼﻋ ﺎت ﻣ ﻮﺟ ﻮد در ﻣ ﻤ ﺎنﻫ ﺎی ﺻ ﺤ ﯿ ﺢ ﻣ ﯽﺑ ﺎﺷﻨ ﺪ ].[۴
ﻣﻌﯿﺎر دﯾﮕﺮ ،ﻣﻌﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﻐﯿﯿﺮات ۴ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر ،ﻫﺪف
ﺑ ﻪ ﮐﻤﯿﻨﻪ رﺳﺎﻧ ﺪن اﻧﺪازه ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﺎﺑ ﻊ ﭼﮕﺎﻟ ﯽ اﺣﺘﻤ ﺎل ﻧﻮﯾﺰ اﺳ ﺖ .ﺑﺮای
دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﻬﯿﻨﻪ ،اﻧﺪازه ﺗﻔﺎﺿﻞ ﺗﺎﺑﻊ ﭼﮕﺎﻟﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﻮﯾﺰ دﻗﯿﻖ
و ﺗﺎﺑﻊ ﭼﮕﺎﻟﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪه ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

ﭼ ﮑ ﯿ ﺪه — در اﯾ ﻦ ﻣ ﻘ ﺎﻟ ﻪ ،ﻋ ﻤ ﻠ ﮑ ﺮد ﺗ ﺨ ﻤ ﯿ ﻦﮔ ﺮ و ﻧ ﻤ ﺎﯾ ﺶﮔ ﺮ ﺗ ﺎﺑ ﻊ
ﭼ ﮕ ﺎﻟ ﯽ اﺣ ﺘ ﻤ ﺎل ﻧ ﻮﯾ ﺰ ﺑ ﺎ روش ﻣ ﺎﮐ ﺰﯾ ﻤ ﻢ آﻧ ﺘ ﺮوﭘ ﯽ ﺑ ﺮاﺳ ﺎس ﻣ ﻌ ﯿ ﺎر ﺑ ﻬ ﺘ ﺮﯾ ﻦ
ﺗﺨﻤﯿﻦ آﻧﺘﺮوﭘﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺨﻤﯿﻦ و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺎﺑﻊ ﭼﮕﺎﻟﯽ اﺣﺘﻤﺎل
ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺨﻤﯿﻦ آﻧﺘﺮوﭘﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻤﺎنﻫﺎی اﻋﺸﺎری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻣ ﻌ ﯿ ﺎر ﻣ ﻘ ﺪار ﺗ ﻐ ﯿ ﯿ ﺮات ﻣ ﻘ ﺎﯾ ﺴ ﻪ ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ .ﻣ ﻌ ﯿ ﺎر ﻣ ﻘ ﺪار ﺗ ﻐ ﯿ ﯿ ﺮات ،اﻧ ﺪازه
ﺗ ﻐ ﯿ ﯿ ﺮات ﺗ ﺎﺑ ﻊ ﭼ ﮕ ﺎﻟ ﯽ اﺣ ﺘ ﻤ ﺎل ﻧ ﻮﯾ ﺰ را ﺑ ﻪ ﺣ ﺪاﻗ ﻞ ﻣ ﯽرﺳ ﺎﻧ ﺪ .ﻧ ﺘ ﺎﯾ ﺞ ﻧ ﺸ ﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺨﻤﯿﻦ آﻧﺘﺮوﭘﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی — ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﭼﮕﺎﻟﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ آﻧﺘﺮوﭘﯽ،
ﻣﻌﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺨﻤﯿﻦ آﻧﺘﺮوﭘﯽ ،ﻣﻤﺎنﻫﺎی اﻋﺸﺎری ،ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻘﺪار ﺗﻐﯿﯿﺮات.

 .۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗ ﺨ ﻤ ﯿ ﻦ ﺗ ﺎﺑ ﻊ ﭼ ﮕ ﺎﻟ ﯽ اﺣ ﺘ ﻤ ﺎل  ،۱ﯾ ﮑ ﯽ از ﻣ ﺴ ﺎﺋ ﻞ ﻣ ﻬ ﻢ در
ﮐ ﺎرﺑ ﺮدﻫ ﺎی ﻣ ﻬ ﻨ ﺪﺳ ﯽ ﻣ ﯽﺑ ﺎﺷ ﺪ .ﺑ ﻪ اﯾ ﻦ ﻣ ﻨ ﻈ ﻮر ﺗ ﺎﮐ ﻨ ﻮن روشﻫ ﺎی ﺗ ﺨ ﻤ ﯿ ﻦ
ﺑﺴﯿﺎری اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ] .[۱ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﭼﮕﺎﻟﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﺗ ﮑ ﻨ ﯿ ﮏ ﭘ ﺎراﻣ ﺘ ﺮی و ﻏ ﯿ ﺮﭘ ﺎراﻣ ﺘ ﺮی وﺟ ﻮد دارد .در ﺗ ﮑ ﻨ ﯿ ﮏ ﭘ ﺎراﻣ ﺘ ﺮی ،ﯾ ﮏ
ﻣﺪل از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ
ﺗ ﺨ ﻤ ﯿ ﻦﻫ ﺎ ،ﺗ ﺨ ﻤ ﯿ ﻦ ﺗ ﺎﺑ ﻊ ﭼ ﮕ ﺎﻟ ﯽ اﺣ ﺘ ﻤ ﺎل ﻧ ﻮﯾ ﺰ اﺳ ﺖ .ﺗ ﺨ ﻤ ﯿ ﻦ اﯾ ﻦ ﺗ ﺎﺑ ﻊ
ﮐﻤﮏ زﯾﺎدی ﺑﻪ آﺷﮑﺎرﺳﺎزی دادهﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻧ ﻤ ﺎﯾ ﺶ ۵

در اﯾ ﻦ ﻣ ﻘ ﺎﻟ ﻪ ﻋ ﻼوه ﺑ ﺮ ﺗ ﺨ ﻤ ﯿ ﻦ ﺗ ﺎﺑ ﻊ ﭼ ﮕ ﺎﻟ ﯽ اﺣ ﺘ ﻤ ﺎل،
ﺗ ﺎﺑ ﻊ ﭼ ﮕ ﺎﻟ ﯽ اﺣ ﺘ ﻤ ﺎل ﻧ ﯿ ﺰ ﺑ ﻪ ﻣ ﻨ ﻈ ﻮر ﻣ ﻘ ﺎﯾ ﺴ ﻪ ﺑ ﻬ ﺘ ﺮ دو ﻣ ﻌ ﯿ ﺎر ذﮐ ﺮ ﺷ ﺪه،
ﺑ ﺮرﺳ ﯽ ﺧ ﻮاﻫ ﺪ ﺷ ﺪ.ﻣ ﻘ ﺎﻟ ﻪ از ﻗ ﺴ ﻤ ﺖﻫ ﺎی ذﯾ ﻞ ﺗ ﺸ ﮑ ﯿ ﻞ ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ :در
ﻗﺴﻤﺖ  ،۲ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻨﺪی ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻗﺴﻤﺖ ۱.۳و  ۲.۳دو
ﻣﻌﯿﺎر ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺎﺑﻊ ﭼﮕﺎﻟﯽ اﺣﺘﻤﺎل ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻋﺪدی و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﻧﯿﺰ در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی  ۴و  ۵ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﭼﮕﺎﻟﯽ اﺣﺘﻤﺎل ،روش ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ
آﻧ ﺘ ﺮوﭘ ﯽ ۲اﺳ ﺖ .اﺻ ﻞ روش ﻣ ﺎﮐ ﺰﯾ ﻤ ﻢ آﻧ ﺘ ﺮوﭘ ﯽ در ﺳ ﺎل  ۱۹۵۷ﺑ ﻪوﺳ ﯿ ﻠ ﻪ
ادوﯾ ﻦ ﺟ ﯿ ﻨ ﺰ ۳ﻣ ﻌ ﺮﻓ ﯽ ﺷ ﺪ ] [۲ﮐ ﻪ در اﯾ ﻦ روش ،آﻧ ﺘ ﺮوﭘ ﯽ ﺗ ﺎﺑ ﻊ ﺗ ﺨ ﻤ ﯿ ﻦ
ﺗﺤﺖ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯽﺷﻮد ] .[۳ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ] [۳ﻣﺪل ﺧﺎﺻﯽ
از ﺗ ﺎﺑ ﻊ ﭼ ﮕ ﺎﻟ ﯽ اﺣ ﺘ ﻤ ﺎل ﺑ ﺮای ﺣ ﺪاﮐ ﺜ ﺮ ﮐ ﺮدن آﻧ ﺘ ﺮوﭘ ﯽ ﺑ ﻪ دﺳ ﺖ ﻣ ﯽآﯾ ﺪ،
ازﯾﻦرو روش ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ آﻧﺘﺮوﭘﯽ ﯾﮏ روش ﭘﺎراﻣﺘﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 .۲ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻨﺪی ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﺗﺎﺑﻊ ﭼﮕﺎﻟﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﻮﯾﺰ را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ:
۱
)[N ۲ (w[k] − I) + [Nσ۲ (w[k] + I)] (۱
√۲ σ
در راﺑﻄﻪ ) (۱ﻣﻘﺪار  Nσ۲ﺑﻪﺻﻮرت  exp(−x۲ /۲σ۲ )/ ۲πσ ۲ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﺷ ﺪهاﺳ ﺖ .اﯾ ﻦ ﻓ ﺮم از ﺗ ﺎﺑ ﻊ ﭼ ﮕ ﺎﻟ ﯽ اﺣ ﺘ ﻤ ﺎل ﻧ ﻮﯾ ﺰ ،ﯾ ﮏ ﻓ ﺮم ﻣ ﺨ ﻠ ﻮط
= )]fw (w[k

)۱ Probability Density Function (PDF
)۲ Maximum Entropy Method (MEM
۳ Edvin Jaynes

© ،۱۳۹۴اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

۴ Best variation measure criterion
۵ presentation

۵۶۹

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

ﮔﻮﺳﯽ ۶ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺎﺑﻊ ﭼﮕﺎﻟﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﻮﯾﺰ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی آن ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ I
و  σ۲ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ σ۲ .وارﯾﺎﻧﺲ ﻫﺮ ﮔﻮﺳﯽ ﻣﺠﺰا اﺳﺖ .در
ﮔﺬﺷﺘﻪ آﺷﮑﺎرﺳﺎزی در ﺣﻀﻮر ﻧﻮﯾﺰ ﮐﻪ ﻓﺮم ﺗﺎﺑ ﻊ ﭼﮕﺎﻟﯽ اﺣﺘﻤ ﺎل آن ﺑﻪ
ﺻﻮرت ) (۱ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺷﺎﺧﻪ ﭘﺮدازش ﺳﯿﮕﻨﺎل و در آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﺳﯿﮕﻨﺎل
ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده در ﺣﻀﻮر ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺎرﯾﮏ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در آﺷﮑﺎرﺳﺎزی
ﺳ ﯿ ﮕ ﻨ ﺎل ﺑ ﺎ ﺷ ﯿ ﻔ ﺖ ﻓ ﺎز ﺑ ﺎﯾ ﻨ ﺮی ۷در ﺣ ﻀ ﻮر ﺗ ﺪاﺧ ﻞ ﻫ ﻢﮐ ﺎﻧ ﺎل ﻣ ﻄ ﺎﻟ ﻌ ﻪ ﺷ ﺪه
اﺳﺖ ] .[۱۰] -[۵ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﮔﻮﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺗﺨﻤﯿﻦﮔﺮ ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦﮔﺮ ﺧﻄﯽ ﻣﺘﻌﺎرف ،ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
] [۷و ].[۹

)(۶

۲
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺬاری راﺑﻄﻪ ) (۴و ) (۵در راﺑﻄﻪ ):(۶

)(۷

)

)(۲

−λi x

i=۰

)(۸

)(۳

)f (x
d
)fM (x

)(۹

fM (x) = exp

)(۱۰

∫
D(f, fM ) = −
S

i = ۰, · · · , M

xαi f (x)dx,
S

{(αi , λi )}M
] i=۱ = arg min H[fM
αi ,λi

∞∫
∞−

ﺑﻪ دﺳﺖ

 .۲.۳ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻘﺪار ﺗﻐﯿﯿﺮات

∫

|fM (x) − f (x)|dx

در ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻘﺪار ﺗﻐﯿﯿﺮات ،ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻧﺎﻣﺴﺎوی ﮐﻮﻟﺒﮏ ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر ،اﻧﺪازهی ﺗﻔﺎﺿﻞ ﺗﺎﺑﻊ ﭼﮕﺎﻟﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ و ﺗﺎﺑﻊ
ﭼﮕﺎﻟﯽ اﺣﺘﻤﺎل دﻗﯿﻖ را ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ
ﺑ ﻪ ﺗ ﺎﺑ ﻊ دﻗ ﯿ ﻖ ﻧ ﺰدﯾ ﮏﺗ ﺮ ﺷ ﻮد .در واﻗ ﻊ در اﯾ ﻦ ﻣ ﻌ ﯿ ﺎر ﺑ ﺮای ﺑ ﺪﺳ ﺖ آوردن
ﺿﺮاﺋﺐ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ راﺑﻄﻪ زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدد:

= ) V (f, fM

] D(f, fM ) = H[fM ] − H[f

ﺑ ﺎ ﺗ ﻮﺟ ﻪ ﺑ ﻪ ﻧ ﺎﻣ ﺴ ﺎوی
اﺳﺖ:

∫

= ) µαi = E(xαi

ﻣﯽآﯾﺪ.

اﮔﺮ ) f (xﺑﻪ ﺻﻮرت راﺑﻄﻪ ) (۲ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮ ] [۴اﺛﺒﺎت ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ:
)(۵

S

ﻣﻘﺎدﯾﺮ αiﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺤﯿﺢ و ﯾﺎ اﻋﺸﺎری اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ αiﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻋﺸﺎری ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ αiﻫﺎ و
λiﻫ ﺎ ﻣ ﺤ ﺎﺳ ﺒ ﻪ ﺷ ﻮﻧ ﺪ .ﺑ ﺎ در ﻧ ﻈ ﺮ ﮔ ﺮﻓ ﺘ ﻦ ﻧ ﺎﻣ ﺴ ﺎوی ﮐ ﻮﻟ ﺒ ﮏ و ﺑ ﻪ ﻣ ﻨ ﻈ ﻮر
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ )  H(fMﺑﻪ )  H(fﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده
ﺷ ﺪه ،ﺿ ﺮاﺋ ﺐ ﻣ ﯽﺑ ﺎﯾ ﺴ ﺖ ﺑ ﻪ ﺻ ﻮرت زﯾ ﺮ ﻣ ﺤ ﺎﺳ ﺒ ﻪ ﮔ ﺮدﻧ ﺪ ] [۴و ] [۱۱و
]:[۱۴

S

ﭘ ﯿ ﻨ ﺴ ﮑ ﺮ۹

i=۰

H[fM ] = −

ﻣﻘﺪار  λ۰ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ fW (x)dx = ۱

ﻣﻘﺪار ﺗﻐﯿﯿﺮات:
)(۴

λi µαi

M
∑

= fM (x)lnfM (x)dx

∫

ﮐﻪ  µαiﻣﻤﺎنﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ اﺣﺘﻤﺎل را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ:

ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﭼﮕﺎﻟﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﻮﯾﺰ دو ﻣﻌﯿﺎر
وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از ﻣﻘﺪار دﯾﻮرژاﻧﺲ ۸و ﻣﻘﺪار ﺗﻐﯿﯿﺮات.
اﯾ ﻦ ﻣ ﻌ ﯿ ﺎرﻫ ﺎ ﺑ ﻪ ﻣ ﻨ ﻈ ﻮر ﻣ ﻘ ﺎﯾ ﺴ ﻪ ﺗ ﺎﺑ ﻊ ﭼ ﮕ ﺎﻟ ﯽ اﺣ ﺘ ﻤ ﺎل ﺗ ﺨ ﻤ ﯿ ﻨ ﯽ ﺑ ﺎ ﺗ ﺎﺑ ﻊ
ﭼﮕﺎﻟﯽ اﺣﺘﻤﺎل دﻗﯿﻖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ]:[۴
f (x)ln

S

در اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر ،ﻫﺪف ﮐﻤﯿﻨﻪ ﮐﺮدن آﻧﺘﺮوﭘﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﭼﮕﺎﻟﯽ اﺣﺘﻤﺎل
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ] .[۱۳آﻧﺘﺮوﭘﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﭼﮕﺎﻟﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖ:

در راﺑﻄﻪ )λi ، (۲ﻫﺎ ﺿﺮاﺋﺐ ﻻﮔﺮاﻧﮋ ﻫﺴﺘﻨﺪ و  Mﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺪل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻘﺪار دﯾﻮرژاﻧﺲ:

≤ |)|fM (x) − f (x

 .۱.۳ﻣﻌﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺨﻤﯿﻦ آﻧﺘﺮوﭘﯽ

ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺗﺨﻤﯿﻦ و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺎﺑﻊ ﭼﮕﺎﻟﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﻮﯾﺰ در اداﻣﻪ
ﺑ ﺤ ﺚ ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ .ﺑ ﺮای ﺗ ﺨ ﻤ ﯿ ﻦ ﯾ ﺎ ﻧ ﻤ ﺎﯾ ﺶ ﺗ ﺎﺑ ﻊ ﭼ ﮕ ﺎﻟ ﯽ اﺣ ﺘ ﻤ ﺎل ﻧ ﻮﯾ ﺰ
ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ آﻧﺘﺮوﭘﯽ ،ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﭼﮕﺎﻟﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻧﺘﺮوﭘﯽ آن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﻣﻘﺪار را دارد ،ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻣﺸﺘﻖ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺗﺎﺑﻊ آﻧﺘﺮوﭘﯽ و اﺳﺘﻔﺎده
از روش ﻻﮔ ﺮاﻧ ﮋ ،ﯾ ﮏ ﻣ ﺪل ﺑ ﺮای ﺗ ﺎﺑ ﻊ ﭼ ﮕ ﺎﻟ ﯽ اﺣ ﺘ ﻤ ﺎل ﺑ ﻪ ﺻ ﻮرت زﯾ ﺮ
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد:
αi

)) ۲(H(fM ) − H(f

√

∫

ﻧ ﺎﻣ ﺴ ﺎوی ﻓ ﻮق ﺑ ﻪ ﻧ ﺎﻣ ﺴ ﺎوی ﮐ ﻮﻟ ﺒ ﮏ ۱۰ﻣ ﻌ ﺮوف اﺳ ﺖ .ﺑ ﺎ ﺗ ﻮﺟ ﻪ ﺑ ﻪ اﯾ ﻦ
ﻧﺎﻣﺴﺎوی ،ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ در آﻧﺘﺮوﭘﯽ ﻣﻌﺎدل ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ در ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ  Mﻣﻘﺪار )  H(fMﺑﻪ )  H(fﻫﻤﮕﺮا ﻣﯽﺷﻮد .در ﻣﻌﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﺗ ﺨ ﻤ ﯿ ﻦ آﻧ ﺘ ﺮوﭘ ﯽ ،ﺳ ﻌ ﯽ ﺑ ﺮ اﯾ ﻦ اﺳ ﺖ ﮐ ﻪ ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗ ﻞ ﮐ ﺮدن )  H(fMﮐ ﻪ
ﺑ ﯿ ﺸ ﺘ ﺮﯾ ﻦ آﻧ ﺘ ﺮوﭘ ﯽ را دارد ،ﭘ ﺎﯾ ﯿ ﻦﺗ ﺮﯾ ﻦ ﺣ ﺪ ﺑ ﺎﻻی ۱۱ﻣ ﻌ ﯿ ﺎر ﻣ ﻘ ﺪار ﺗ ﻐ ﯿ ﯿ ﺮات
ﺑﺪﺳﺖ آﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻊ دﻗﯿﻖ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﮔﺮدد.

 .۳روشﻫﺎی ﺗﺨﻤﯿﻦ و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺎﺑﻊ ﭼﮕﺎﻟﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﻮﯾﺰﺑﻪ روش
ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ آﻧﺘﺮوﭘﯽ

(M
∑

۲D

√

≤ ≤ D −→ V

V۲

] ،[۴راﺑ ﻄ ﻪ دو ﻣ ﻌ ﯿ ﺎر ﺑ ﻪ ﺻ ﻮرت زﯾ ﺮ

)(۱۱

۶ Mixture of Gaussian
)۷ Binary Phase Shift Keying(BPSK
۸ Divergence Measure
۹ Pinsker inequality

۵۷۰

−λi xαi ) − f (x)|dx

M
∑
i=۰

(|exp

∞

∫

∞−

minαi ,λi

۱۰ Kullback inequality
۱۱ Supremum

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

۱۲

ﺑ ﺮای ﺗ ﺨ ﻤ ﯿ ﻦ ﺗ ﺎﺑ ﻊ ﭼ ﮕ ﺎﻟ ﯽ اﺣ ﺘ ﻤ ﺎل ﻧ ﻮﯾ ﺰ ،از روش ﺑ ﺮازش ﻧ ﻤ ﻮدار
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ ،ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و
در ﻣﻌﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺨﻤﯿﻦ آﻧﺘﺮوﭘﯽ µαi ،از راﺑﻄﻪ ) (۹ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ f (x) ،ﺗﺎﺑﻊ ﭼﮕﺎﻟﯽ اﺣﺘﻤﺎل دﻗﯿﻖ ﯾﺎ راﺑﻄﻪ ) (۱ﺑﺎ  I = ۳و
 σ۲ = ۱ﻣ ﯽﺑ ﺎﺷ ﺪ .در ﻣ ﻌ ﯿ ﺎر ﻣ ﻘ ﺪار ﺗ ﻐ ﯿ ﯿ ﺮات ،ﺑ ﻪ ﻣ ﻨ ﻈ ﻮر ﻧ ﻤ ﺎﯾ ﺶ ﺗ ﺎﺑ ﻊ
ﭼﮕﺎﻟﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﻮﯾﺰ f (x) ،ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﭼﮕﺎﻟﯽ اﺣﺘﻤﺎل دﻗﯿﻖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو ﻣﻌﯿﺎر ﻓﻮق ،از ﺧﻄﺎی ﻧﺴﺒ ﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮔﺮدد:
||PDF Approximated - PDF True
)(۱۲
= RE
PDF True
ﺷ ﮑ ﻞ  ،۱ﻣ ﻘ ﺎﯾ ﺴ ﻪ ﺗ ﺨ ﻤ ﯿ ﻦ ﺗ ﺎﺑ ﻊ ﭼ ﮕ ﺎﻟ ﯽ اﺣ ﺘ ﻤ ﺎل ﻧ ﻮﯾ ﺰ ﺑ ﯿ ﻦ ﻣ ﻌ ﯿ ﺎر ﺑ ﻬ ﺘ ﺮﯾ ﻦ
ﺗ ﺨ ﻤ ﯿ ﻦ آﻧ ﺘ ﺮوﭘ ﯽ ﺑ ﺎ ﻣ ﻤ ﺎنﻫ ﺎی اﻋ ﺸ ﺎری و ﻣ ﻌ ﯿ ﺎر ﻣ ﻘ ﺪار ﺗ ﻐ ﯿ ﯿ ﺮات را ﻧ ﺸ ﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﻫﺮ دو ﻣﻌﯿﺎر ذﮐﺮ ﺷﺪه ،ﺗﺨﻤﯿﻦ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ﺗﺎﺑﻊ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﻧﻮﯾﺰ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ .ﺷﮑﻞ  ،۲ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﺧﻄﺎی ﻧﺴﺒﯽ در ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﯿﻦ دو ﻣﻌﯿﺎر را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ
ﮐ ﻪ در اﯾ ﻦ ﺷ ﮑ ﻞ دﯾ ﺪه ﻣ ﯽﺷ ﻮد ،ﮐ ﺎراﯾ ﯽ روش ﺑ ﻬ ﺘ ﺮﯾ ﻦ ﺗ ﺨ ﻤ ﯿ ﻦ آﻧ ﺘ ﺮوﭘ ﯽ
ﮐ ﻤ ﯽ ﺑ ﻬ ﺘ ﺮ از روش ﻣ ﺒ ﺘ ﻨ ﯽ ﺑ ﺮ ﻣ ﻌ ﯿ ﺎر ﺗ ﻐ ﯿ ﯿ ﺮات اﺳ ﺖ .ﺷ ﮑ ﻞ ،۳ﻣ ﻘ ﺎﯾ ﺴ ﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺎﺑ ﻊ ﭼﮕﺎﻟ ﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﻮﯾﺰ ﺑﯿﻦ ﻣﻌﯿ ﺎر ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺨﻤﯿﻦ آﻧﺘ ﺮوﭘ ﯽ و
ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻘﺪار ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﺷﮑﻞ  ،۴ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺧﻄﺎی ﻧﺴﺒﯽ در ﻧﻤﺎﯾﺶ را در
دو ﻣﻌﯿﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ دو ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد،
ﮐ ﺎراﯾ ﯽ روش ﺑ ﻬ ﺘ ﺮﯾ ﻦ ﺗ ﺨ ﻤ ﯿ ﻦ آﻧ ﺘ ﺮوﭘ ﯽ در ﻧ ﻤ ﺎﯾ ﺶ ﺗ ﺎﺑ ﻊ ﭼ ﮕ ﺎﻟ ﯽ اﺣ ﺘ ﻤ ﺎل
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ از روش ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﯿﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺟﺪول  ،۱اﻧﺘﮕﺮال
ﺗﻔﺎﺿﻞ ﺗﺎﺑﻊ ﭼﮕﺎﻟﯽ اﺣﺘﻤﺎل در ﻣﻌﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺨﻤﯿﻦ آﻧﺘﺮوﭘﯽ و ﻣﻌﯿﺎر
ﻣ ﻘ ﺪار ﺗ ﻐ ﯿ ﯿ ﺮات از ﺗ ﺎﺑ ﻊ ﭼ ﮕ ﺎﻟ ﯽ اﺣ ﺘ ﻤ ﺎل دﻗ ﯿ ﻖ را ﻣ ﻘ ﺎﯾ ﺴ ﻪ ﮐ ﺮده اﺳ ﺖ.
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،اﻧﺘﮕﺮال ﺗﻔﺎﺿﻞ در ﻣﻌﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺨﻤﯿﻦ
آﻧﺘﺮوﭘﯽ از اﻧﺘﮕﺮال ﺗﻔﺎﺿﻞ در ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻘﺪار ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.
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ﺷﮑﻞ  :۱ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﭼﮕﺎﻟﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﻮﯾﺰ ﺑﺎ  σ = ۱و I = ۳
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ﺷﮑﻞ  :۲ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺧﻄﺎی ﻧﺴﺒﯽ در ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﭼﮕﺎﻟﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﻮﯾﺰ ﺑﯿﻦ
ﻣﻌﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺨﻤﯿﻦ آﻧﺘﺮوﭘﯽ و ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻘﺪار ﺗﻐﯿﯿﺮات
و ﻣ ﻘ ﺪار  λ۰ﺑ ﺎ در ﻧ ﻈ ﺮ ﮔ ﺮﻓ ﺘ ﻦ ﻣ ﺤ ﺪودﯾ ﺖ fW (x)dx = ۱

ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.

∞∫
∞−

ﺑﻪ

 .۵ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

 .۴ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﺪدی

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ روﺷﯽ ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ آﻧﺘﺮوﭘﯽ ﺑﺮ
ﻣ ﺒ ﻨ ﺎی ﻣ ﻌ ﯿ ﺎر ﺗ ﻐ ﯿ ﯿ ﺮات ،ﮐ ﺎراﯾ ﯽ ﻣ ﻌ ﯿ ﺎر ﺑ ﻬ ﺘ ﺮﯾ ﻦ ﺗ ﺨ ﻤ ﯿ ﻦ آﻧ ﺘ ﺮوﭘ ﯽ را ﺑ ﺮرﺳ ﯽ
ﮐﺮدﯾﻢ و ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﮐﻪ روش ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺨﻤﯿﻦ آﻧﺘﺮوﭘﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮی
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﯿﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮات دارد .ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﮐﺎراﯾﯽ دو
روش ،از ﻣﻌﯿﺎر ﺧﻄﺎی ﻧﺴﺒﯽ و ﻧﯿﺰ اﻧﺘﮕﺮال ﺗﻔﺎﺿﻞ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ و دﻗﯿﻖ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﻢ.

در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﺪدی ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﺑﯿﺎن
ﻣ ﯽﮔ ﺮدد .ﺑ ﻪ ﻣ ﻨ ﻈ ﻮر ﻣ ﻘ ﺎﯾ ﺴ ﻪ ﺟ ﺎﻣ ﻊ دو ﻣ ﻌ ﯿ ﺎر ﻓ ﻮق ،ﺗ ﺨ ﻤ ﯿ ﻦ ﺗ ﺎﺑ ﻊ ﭼ ﮕ ﺎﻟ ﯽ
اﺣ ﺘ ﻤ ﺎل ﻧ ﻮﯾ ﺰ و ﻫ ﻢﭼ ﻨ ﯿ ﻦ ﻧ ﻤ ﺎﯾ ﺶ ﺗ ﺎﺑ ﻊ ﭼ ﮕ ﺎﻟ ﯽ اﺣ ﺘ ﻤ ﺎل ﻧ ﻮﯾ ﺰ ﺷ ﺒ ﯿ ﻪﺳ ﺎزی
ﺷ ﺪهاﻧ ﺪ .در ﻗ ﺴ ﻤ ﺖ ﺗ ﺨ ﻤ ﯿ ﻦ ،ﺗ ﻌ ﺪاد  ۵۰۰ﻧ ﻤ ﻮﻧ ﻪ ﺑ ﺮای ﺗ ﺨ ﻤ ﯿ ﻦ زدن ﺗ ﺎﺑ ﻊ
ﭼ ﮕ ﺎﻟ ﯽ اﺣ ﺘ ﻤ ﺎل ،ﺗ ﻮﻟ ﯿ ﺪ ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ ﮐ ﻪ ﻧ ﻤ ﻮﻧ ﻪﻫ ﺎ ﺑ ﺮاﺳ ﺎس ﺗ ﺎﺑ ﻊ ﭼ ﮕ ﺎﻟ ﯽ
اﺣ ﺘ ﻤ ﺎل ﻣ ﺨ ﻠ ﻮط ﮔ ﻮﺳ ﯽ ﺑ ﺎ ﭘ ﺎراﻣ ﺘ ﺮﻫ ﺎی  I = ۳و  σ۲ = ۱ﻫ ﺴ ﺘ ﻨ ﺪ .ﺑ ﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ،در ﻣﻌﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺨﻤﯿﻦ آﻧﺘﺮوﭘﯽ ﻣﻤﺎنﻫﺎی ﺗﺎﺑﻊ
∑
ﭼﮕﺎﻟﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﻮﯾﺰ از راﺑﻄﻪ  µαi = n۱ ni=۰ wkiﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐ ﻪ  wkiﻫ ﺎ ﻧ ﻤ ﻮﻧ ﻪﻫ ﺎی ﻧ ﻮﯾ ﺰ ﻣ ﺸ ﺎﻫ ﺪ ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ و  nﺗ ﻌ ﺪاد ﻧ ﻤ ﻮﻧ ﻪﻫ ﺎﺳ ﺖ.
ﻣ ﺮﺗ ﺒ ﻪ ﻣ ﺪل ﯾ ﺎ  Mﺑ ﺮاﺑ ﺮ  ۲ﻓ ﺮض ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ .در ﻣ ﻌ ﯿ ﺎر ﻣ ﻘ ﺪار ﺗ ﻐ ﯿ ﯿ ﺮات،
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ﭼﮑﯿﺪه -در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ هﯿﺒﺮﯾﺪاﺳﯿﻮن
ﺗﺸﺪﯾﺪهﺎی ﭘﻼﺳﻤﻮﻧﯽ ﭘﻮﺳﺘﻪهﺎی ﻓﻠﺰی ﺗﺸﮑﯿﻞدهﻨﺪه در ﻧﺎﻧﻮﮐﺮه
ﭼﻨﺪﻻﯾﻪ ،ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻻﯾﻪهﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ دیاﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ﺑﯽﺗﻠﻒ و ﻓﻠﺰ ،و
ﺗﻐﯿﯿﺮات آن ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻮری ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺟﻨﺲ و
ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﯾﻪ دیاﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه دو ﻧﺎﻧﻮ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻓﻠﺰی ﻣﺠﺎور ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎی ﻣﻬﻢ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻮری ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎر در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻻﯾﻪهﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ-
هﺎی در ﻣﻘﯿﺎس زﯾﺮﻃﻮلﻣﻮﺟﯽ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺲ ﭘﻮﺳﺘﻪهﺎی
دیاﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﭘﻼﺳﻤﻮنهﺎ و ﻧﯿﺰ ﻓﺎﺻﻠﻪ-
ی اﻧﺮژی ﯾﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺗﺸﺪﯾﺪهﺎی ﭘﻼﺳﻤﻮن ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺮهﻢﮐﻨﺶﮐﻨﻨﺪه
ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس در ﺳﻪ ﮔﺎم ﻣﯽﺗﻮان
هﯿﺒﺮﯾﺪاﺳﯿﻮن و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻃﻮلﻣﻮج ﺗﺸﺪﯾﺪهﺎ در ﻃﯿﻒ اﺳﺘﻬﻼک
ﻧﻮری و هﻢﭼﻨﯿﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯿﺪان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ درون ﻻﯾﻪهﺎ را
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮدهﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ در ﺳﺎﺧﺘﺎرهﺎی ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻧﻮری و
ﻧﺎﻧﻮﻓﻮﺗﻮﻧﯿﮏ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺪل
اراﺋﻪ ﺷﺪه و ﺗﺌﻮری ﻣﯽ ﺑﺴﻂ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﻞ ﻋﺪدی ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺴﯿﺎر
ﺧﻮﺑﯽ دارﻧﺪ.
ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی– ﺗﺌﻮری ﻣﯽ ﺑﺴﻂ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺗﺸﺪﯾﺪهﺎی ﭘﻼﺳﻤﻮﻧﯽ،
ﻃﯿﻒ اﺳﺘﻬﻼ ک ﻧﻮری ،ﻣﺪل هﯿﺒﺮ ﯾﺪاﺳﯿﻮﻧﯽ ،ﻧﺎﻧﻮﮐﺮهی ﭼﻨﺪﻻﯾﻪ.
 -١ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗﺸﺪﯾﺪ ﭘﻼﺳﻤﻮنهﺎی ﺳﻄﺤﯽ ﻣﺤﻠﯽ ) ١ (LSPRﮐﻪ در ﻧﺎﻧﻮذرههﺎی
ﻓﻠﺰی در ﻃﻮلﻣﻮجهﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ در ﺑﺎزه ﻧﻮری رخ ﻣﯽدهﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪهﺎی ﻧﻮﺳﺎﻧﯽ اﻟﮑﺘﺮونهﺎی ﺑﺎﻧﺪ هﺪاﯾﺖ ﺑﺎ ﻣﯿﺪان
اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺗﺎﺑﺸﯽ ﺑﺮهﻢﮐﻨﺶ ﻗﻮی دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺸﺪﯾﺪهﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد
هﻢاﻓﺰاﯾﯽ ٢ﻗﻮی ﻣﯿﺪان ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎﯾﯽ در دو ﻃﺮف داﺧﻞ و ﺧﺎرج
ً
ﻧﺎﻧﻮذره اﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ] .[1ﮐﺎرﺑﺮدهﺎی روزاﻓﺰون ﻧﺎﻧﻮذرههﺎی ﻓﻠﺰی ﻋﻤﺪﺗﺎ
ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺤﻞ و واﺑﺴﺘﮕﯽهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻮلﻣﻮج ﺗﺸﺪﯾﺪ ﭘﻼﺳﻤﻮنهﺎی
ً
ﺳﻄﺤﯽ و ﯾﺎ هﻢاﻓﺰاﯾﯽ هﻤﺮاه آن در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﺎﻧﻮذره ﻣﯽﺷﻮد و ﻗﻄﻌﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﯾﻦ دو در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﺎﻧﻮذرات ﭼﻨﺪﻻﯾﻪ اهﻤﯿﺖ زﯾﺎدی

دارد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﮐﺎرﺑﺮد دو ﭘﺎﯾﺪاری ،٣ﮐﻪ از آن ﻣﯽﺗﻮان در ﺳﺎﺧﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ
ﻧﻮری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ در ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻃﻮلﻣﻮجهﺎی
ﺗﺸﺪﯾﺪ ﭘﻼﺳﻤﻮن ﺳﻄﺤﯽ ،ﻗﺪرت هﻢاﻓﺰاﯾﯽ در ﻻﯾﻪی دیاﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ﻗﻮیﺗﺮ
ﺑﻮده و ﺗﻐﯿﯿﺮ واﺑﺴﺘﮕﯽ آن ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ،اﺳﺎس ﻃﺮاﺣﯽ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ] .[2ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﺧﺘﺎرهﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﺗﺸﺪﯾﺪهﺎ را ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽدهﺪ ﯾﮏ ﮐﺮه ﭼﻨﺪﻻﯾﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻻﯾﻪهﺎی ﻓﻠﺰی
)ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺗﺸﺪﯾﺪهﺎی ﭘﻼﺳﻤﻮﻧﯽ( ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪی ﻻﯾﻪهﺎی دی-
٤
اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ از هﻢ ﺟﺪا ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻔﻬﻮم هﯿﺒﺮﯾﺪاﺳﯿﻮن
ﺗﺸﺪﯾﺪهﺎی ﭘﻼﺳﻤﻮن ﺳﻄﺤﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﯽﺗﻮان اﺛﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﯾﻪهﺎی اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭼﻨﺪﻻﯾﻪ را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﺑﺨﺶهﺎی
ﺟﺰﺋﯽﺗﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻤﻮد ] ،[4,3اﻣﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻧﺮژی ﺗﺸﺪﯾﺪهﺎی
ﭘﻼﺳﻤﻮن ﺳﻄﺤﯽ ﻧﺎﻧﻮذره ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺲ ﻻﯾﻪهﺎی دیاﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ
اﯾﻦ ﻣﻔﺎهﯿﻢ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .اﺛﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺲ هﺴﺘﻪ و ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎرﺟﯽ در ﯾﮏ
ﭘﻮﺳﺘﻪی ﮐﺮوی ﺷﮑﻞ ﻓﻠﺰی ﺑﺮ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﭘﻼﺳﻤﻮنهﺎی ﺳﻄﺤﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ] .[5در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﺗﻮﺟﯿﻬﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و اراﺋﻪ
راهﮑﺎری ،ﺗﻐﯿﯿﺮات هﯿﺒﺮﯾﺪاﺳﯿﻮن ﺗﺸﺪﯾﺪهﺎی ﭘﻼﺳﻤﻮﻧﯽ اﺟﺰای ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ و
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻮری ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮاﮐﻨﺶ و ﺟﺬب ﻧﻮری ﻧﺎﻧﻮذره ﭼﻨﺪﻻﯾﻪ
ﻓﻮق ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺲ هﺮ ﯾﮏ از ﻻﯾﻪهﺎی دیاﻟﮑﺘﺮﯾﮏ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻔﺮوض
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺷﮑﻞ  ١ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺮهای ﭼﻬﺎر ﻻﯾﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ هﺴﺘﻪای از ﺟﻨﺲ دیاﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ﺑﺪون ﺗﻠﻒ  ،ε1ﻻﯾﻪ دوم از ﺟﻨﺲ
ﻃﻼ ،ﻻﯾﻪ ﺳﻮم دیاﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ﺑﺪون ﺗﻠﻒ  ε2و ﻻﯾﻪ ﭼﻬﺎرﻣﯽ از ﺟﻨﺲ ﻃﻼ
دارد و در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﯽﺗﻠﻒ ﺑﺎ ﮔﺬردهﯽ  ε3ﺟﺎی دارد.

ﺷﮑﻞ  :١ﻣﺪﻟﺴﺎزی و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ ﯾﮏ ﻧﺎﻧﻮﮐﺮه ﭼﻬﺎر ﻻﯾﻪ ﺑﻪ دو ﻧﺎﻧﻮﮐﺮه
دوﻻﯾﻪ .ﺗﺸﺪﯾﺪهﺎی ﭘﻼﺳﻤﻮن ﺳﻄﺤﯽ دو ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻃﻼ ﺣﺎﺻﻞ از هﯿﺒﺮﯾﺪاﺳﯿﻮن
ﭘﻼﺳﻤﻮنهﺎی ﺳﻄﺤﯽ ﭘﻮﺳﺘﻪی دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ آن اﺳﺖ.

Localized Surface Plasmon Resonance
Enhancement
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ﺷﻌﺎع آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ) (a1,a2,b1,b2و ﺟﻨﺲ آنهﺎ را ﺑﺎ )(ε1,εAu,ε2,εAu,ε3

ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﯿﻢ.

ﺗﺸﺪﯾﺪهﺎی ﭘﻼﺳﻤﻮن ﺳﻄﺤﯽ آن را ﻣﯽﺗﻮان ﺣﺎﺻﻞ از هﯿﺒﺮﯾﺪاﺳﯿﻮن
ﺗﺸﺪﯾﺪهﺎی ﭘﻮﺳﺘﻪی ﻃﻼی دروﻧﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎ ﮔﺬردهﯽ  ε2و
ﭘﻮﺳﺘﻪی ﻃﻼی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺎ هﺴﺘﻪای ﺑﺎ ﮔﺬردهﯽ  ε2در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﺛﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﺎﻧﻮذرهی ﭼﻬﺎر ﻻﯾﻪ ﺑﺮ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻃﻼﯾﯽ دروﻧﯽ و
هﻢﭼﻨﯿﻦ اﺛﺮ هﺴﺘﻪی ﻧﺎﻧﻮذره ﺑﺮ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻃﻼﯾﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﺷﯿﻔﺖ
ً
اﻧﺮژی ﺗﺸﺪﯾﺪهﺎ ﻣﯽﺷﻮد و در ﺳﯿﺮ ﻣﻔﺎهﯿﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﻏﻤﺎض ﺑﻮده ،و ﻣﯽ-
ﺗﻮان از اﯾﻦ اﺛﺮات در ﻣﺪلهﺎ و ﺗﺤﻠﯿﻞهﺎی ﺳﺎده و ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮد.
ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺎﻧﻮﮐﺮه ﺑﺎ ﻻﯾﻪهﺎی دیاﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ﺑﯽﺗﻠﻒ و ﻓﻠﺰ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺳﻪ
ﮔﺎم ﻻزم اﺳﺖ -١ :ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺎﻧﻮﮐﺮه ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪهﺎی ﻓﻠﺰی )هﻢ ﭼﻮن ﺷﮑﻞ  (١و
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﻌﺎعهﺎی ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ هﺴﺘﻪ در هﺮ ﯾﮏ -٢ .اﺑﺘﺪا رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار
اﻧﺮژی ﺗﺸﺪﯾﺪهﺎی ﺣﺎﺻﻞ از هﯿﺒﺮﯾﺪاﺳﯿﻮن ﺗﺸﺪﯾﺪهﺎ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺟﻨﺲ دیاﻟﮑﺘﺮﯾﮏهﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﻌﺎعهﺎ و ﺳﭙﺲ وارد ﮐﺮدن اﺛﺮ
ﮔﺬردهﯽهﺎی هﺴﺘﻪ و ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺮوﻧﯽ در هﺮ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻔﺖ اﻧﺮژی ﺗﺸﺪﯾﺪ
ﻧﺎﺷﯽ از آنهﺎ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺮژی ﺑﯿﻦ ﺗﺸﺪﯾﺪهﺎی ﺑﺮهﻢﮐﻨﺶﮐﻨﻨﺪه-٣ .
ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺛﺮ دیاﻟﮑﺘﺮﯾﮏهﺎ ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﭘﻼﺳﻤﻮنهﺎی ﺑﺮهﻢﮐﻨﺸﯽ در ﻻﯾﻪ-
هﺎی ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه ﭘﻮﺳﺘﻪهﺎی ﻓﻠﺰی ﺳﺎﺧﺘﺎر.
ﭘﺲ از ﺑﯿﺎن ﻣﻔﺎهﯿﻢ اوﻟﯿﻪ ،اﺛﺮ ﮔﺬردهﯽ ﻻﯾﻪهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دیاﻟﮑﺘﺮﯾﮏ
ﺑﯽﺗﻠﻒ ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺎمهﺎی ﻓﻮق در هﺮ ﻣﻮرد ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
-٢ﻣﻔﺎهﯿﻢ اﺻﻮﻟﯽ
دو ﺗﺸﺪﯾﺪ ﭘﻼﺳﻤﻮن ﺳﻄﺤﯽ در ﯾﮏ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻓﻠﺰی )اﻧﺮژی ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﻣﺪ
ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن  ω+و اﻧﺮژی ﮐﻢ ﺗﺮ ﻣﺪ ﻣﺘﻘﺎرن  ω-اﺳﺖ( ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮهﻢﮐﻨﺶ
ﺗﺸﺪﯾﺪ ﭘﻼﺳﻤﻮنهﺎی ﺣﻔﺮه )وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺮه از ﺟﻨﺲ هﺴﺘﻪ ﻧﺎﻧﻮﮐﺮه دوﻻﯾﻪ و
ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺮوﻧﯽ از ﺟﻨﺲ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻧﺎﻧﻮﮐﺮه دوﻻﯾﻪ ﺑﻮده( و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﭘﻼﺳﻤﻮنهﺎی
ﮐﺮه )وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺮه از ﺟﻨﺲ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻧﺎﻧﻮﮐﺮه دوﻻﯾﻪ و ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺮوﻧﯽ از ﺟﻨﺲ
ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺎﻧﻮﮐﺮه دوﻻﯾﻪ ﺑﻮده( اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺮوﻧﯽ و هﺴﺘﻪ از
ﺟﻨﺲ هﻮا اﺳﺖ اﻧﺮژی ﺗﺸﺪﯾﺪ ﭘﻼﺳﻤﻮن ﺣﻔﺮه ﺑﯿﺶ ﺗﺮ از اﻧﺮژی ﺗﺸﺪﯾﺪ
ﭘﻼﺳﻤﻮن ﮐﺮه اﺳﺖ .راﺑﻄﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻓﻠﺰی ﮐﻪ از ﻣﺪل ﺳﯿﺎل ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﻓﺸﺮدﮔﯽ ٥و هﻢﭼﻨﯿﻦ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﺷﺒﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﻧﺴﺒﺖ
ﺿﺨﺎﻣﺖ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻓﻠﺰی و هﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﮐﺎهﺶ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ هﯿﺒﺮﯾﺪاﺳﯿﻮن
ﺗﺸﺪﯾﺪهﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﯿﺶﺗﺮ اﻧﺮژی ﻣﺪ ﻣﺘﻘﺎرن و
ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن ﻣﯽﺷﻮد ] .[6,3در دو ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻓﻠﺰی هﻢ ﻣﺮﮐﺰ ،وﻗﺘﯽ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﯾﻪ
ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه زﯾﺮﻃﻮلﻣﻮﺟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،دو ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺘﻘﺎرن ﭘﻮﺳﺘﻪ دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ
)ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ω-1و  (ω-2و دو ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن ﭘﻮﺳﺘﻪ دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ )ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ  ω+1و  (ω+2ﮐﻪ هﺮ ﮐﺪام ﻧﺎﺷﯽ از هﯿﺒﺮﯾﺪاﺳﯿﻮن ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﺮه )ﺑﺮای
دروﻧﯽ  ωS1و ﺑﺮای ﺑﯿﺮوﻧﯽ  (ωS2و ﺣﻔﺮه )ﺑﺮای دروﻧﯽ  ωC1و ﺑﺮای ﺑﯿﺮوﻧﯽ
Incompressible fluid model

 (ωC2هﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮهﻢﮐﻨﺶ داﺷﺘﻪ و هﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ دو ﺗﺸﺪﯾﺪ ﭘﻼﺳﻤﻮﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ )در ﺣﺎﻟﺖ اول  ω-- ، ω-+و در ﺣﺎﻟﺖ دوم.[3] (ω+-، ω++
ﺷﮑﻞ  ٢اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺮای ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺿﺨﺎﻣﺖ
ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ هﺴﺘﻪی ﺑﯿﺶ ﺗﺮی ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﻮﺳﺘﻪ دروﻧﯽ دارد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ و
هﻢﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﺎرهﺎ در ﺗﺸﺪﯾﺪهﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن
 ω-1و  ω-+ ،ω-2و  ω--از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ].[7

ﺷﮑﻞ :٢ﺳﻄﺢ اﻧﺮژی و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﺎر در ﺗﺸﺪﯾﺪ ﭘﻼﺳﻤﻮن )ω+- ،ω-+ ،ω--

و (ω++ﻧﺎﻧﻮﮐﺮهی ﭼﻬﺎر ﻻﯾﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ) (1, εAu,1, εAu,1ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ از
هﯿﺒﺮﯾﺪاﺳﯿﻮن ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺘﻘﺎرن و ﻏﯿﺮﻣﺘﻘﺎرن ﭘﻮﺳﺘﻪ دروﻧﯽ ) ω-1و  ( ω+1و ﭘﻮﺳﺘﻪ

ﺑﯿﺮوﻧﯽ ) ω-2و  (ω+2ﺑﻮده و ﻧﯿﺰ ﺧﻮد ﺗﺸﺪﺑﺪهﺎی ﭘﻮﺳﺘﻪهﺎی دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از
هﯿﺒﺮﯾﺪ ﭘﻼﺳﻤﻮنهﺎی ﮐﺮه ) ωS1و  (ωS2و ﺣﻔﺮه ) ωC1و .[4,3] (ωC2

در ﯾﮏ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺬردهﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﺷﯿﻔﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﺗﺸﺪﯾﺪ
ﭘﻼﺳﻤﻮن ﮐﺮه ،ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺮژی آن از ﺗﺸﺪﯾﺪ ﭘﻼﺳﻤﻮن ﺣﻔﺮه اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و
در ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺘﻘﺎرن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﭘﻼﺳﻤﻮن ﮐﺮه اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﭘﻼﺳﻤﻮن ﺣﻔﺮه ﮐﺎهﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ] .[5,6ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺬردهﯽ هﺴﺘﻪ ،ﺗﺸﺪﯾﺪ
ﭘﻼﺳﻤﻮن ﺣﻔﺮه ﺷﯿﻔﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و در ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺘﻘﺎرن ﭘﻮﺳﺘﻪ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﭘﻼﺳﻤﻮن ﮐﺮه ﮐﺎهﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﭘﻼﺳﻤﻮن ﺣﻔﺮه اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد
] .[5ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺬردهﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺷﯿﻔﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺘﻘﺎرن ﺑﯿﺶﺗﺮ
از ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺬردهﯽ هﺴﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ] .[6ﺑﺮای دو ﻧﺎﻧﻮ ﭘﻮﺳﺘﻪ
ﮐﻪ ﺑﺎ دیاﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ﺟﺪا ﺷﺪهاﻧﺪ ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪهﺎی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺗﺸﺪﯾﺪهﺎی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲهﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ هﯿﺒﺮﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﭼﺮا
ﮐﻪ اﺧﺘﻼف اﻧﺮژی ﺑﯿﻦ آن دو زﯾﺎد اﺳﺖ ] .[4,3هﻢﭼﻨﯿﻦ در ﺑﺮرﺳﯽ
هﯿﺒﺮﯾﺪاﺳﯿﻮن دو ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻓﻠﺰی ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﻧﺮژی ﺗﺸﺪﯾﺪهﺎ ] [7ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﮔﺬردهﯽ  ε2 ،ε1و  ε3ادﻋﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﭘﻼﺳﻤﻮن ﮐﺮههﺎی
ﭘﻮﺳﺘﻪ دروﻧﯽ و ﺣﻔﺮههﺎی ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ در ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ اهﻤﯿﺖ دارد و اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
-٣ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺌﻮری ﻣﯽ ﺑﺴﻂ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺌﻮری ﻣﯽ ﺑﺴﻂ ﯾﺎﻓﺘﻪ ) ٦(EMTﺑﺮای
ﺳﺎﺧﺘﺎرهﺎی ﭼﻨﺪﻻﯾﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﻓﺮض اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻮج ﺗﺎﺑﺸﯽ ﺻﻔﺤﻪای

5
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ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

در راﺳﺘﺎی  zﺑﻮده و ﻗﻄﺒﺶ ﻣﯿﺪان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ در راﺳﺘﺎی  xﻓﺮض ﺷﺪه ،ﺑﺎ
ﮐﻤﮏ ﺑﺴﻂ ﻣﯿﺪان ﺗﺎﺑﺸﯽ ﺑﻪ هﺎرﻣﻮﻧﯽهﺎی ﺑﺮداری ﮐﺮوی ) Mو  (Nﺑﻪ
هﻤﺮاه ﺟﻤﻼت ﺑﺮداری ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﺴﻂ ﻣﯿﺪان داﺧﻞ هﺴﺘﻪ و ﭘﻮﺳﺘﻪهﺎ و
ﺑﯿﺮون ذره اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ] .[8هﻢﭼﻨﯿﻦ داﺧﻞ هﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺴﻞ ﮐﺮوی
ﻧﻮع اول )ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻟﺰام ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن در ﻣﺮﮐﺰ( و درون ﭘﻮﺳﺘﻪهﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺴﻞ
ﮐﺮوی ﻧﻮع اول و دوم )ﭼﻮن هﺮ دو ﻣﺤﺪود هﺴﺘﻨﺪ( و در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺎ
ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺴﻞ ﮐﺮوی ﻧﻮع ﺳﻮم ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻪ ) ٣ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺎهﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﺑﯿﺮون ﻣﯽروﻧﺪ( ﺑﺴﻂ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ  ١ﺑﺴﻂ ﻣﯿﺪانهﺎی
اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪه ﻣﺸﺎهﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آن  khﻋﺪد
ﻣﻮج در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎرﺟﯽ an ،و  bnﺛﺎﺑﺖهﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ En ،ﺛﺎﺑﺖهﺎی ﻣﻮج
ﺗﺎﺑﺸﯽ )ﮐﻪ در ﻣﺮﺟﻊ ] [8ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ( μ0 ،ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮی ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ
در ﺧﻸ و  rﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻮرد دﻟﺨﻮاه ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﻣﯿﺪان از ﻣﺒﺪأ )ﻣﺮﮐﺰ
ﮐﺮه ﭼﻨﺪﻻﯾﻪ( اﺳﺖ هﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮزی ﺑﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺮار دادن
ﻣﻮﻟﻔﻪهﺎی ﻣﻤﺎﺳﯽ ﻣﯿﺪانهﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ داﺧﻞ و ﺧﺎرج
ﻣﺮزهﺎ ،ﺛﺎﺑﺖهﺎی ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﺑﺴﻂ ﻣﯿﺪانهﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ].[9
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راﺑﻄﻪ  ٢ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ اﺳﺘﻬﻼک ﻧﻮری ﮐﻪ اﻧﺘﮕﺮال ﺑﺮدار ﭘﻮﯾﻨﺘﯿﻨﮓ اﺳﺖ
را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدهﺪ .ﺑﺎزدهﯽ اﺳﺘﻬﻼک ﻧﻮری ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ اﺳﺘﻬﻼک
ﻧﻮری ﺑﺮ  πR2اﺳﺖ ) Rﺑﯿﺮوﻧﯽﺗﺮﯾﻦ ﺷﻌﺎع ذره اﺳﺖ( ].[9
)(٢

1 Re
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∑

در ﺑﺮهﻢﮐﻨﺶ ﺑﺎ ﭘﻼﺳﻤﻮنهﺎی ﺣﻔﺮه در ﭘﻮﺳﺘﻪی ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻮده ،اﺳﺖ
)و اﺛﺮش ﺑﺮ ﮐﺎهﺶ ﻗﻠﻪ در  ω--ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷﻮد( .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪی اﻧﺮژی
ﺑﯿﻦ  ω--و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺘﻘﺎرن ﭘﻮﺳﺘﻪی دروﻧﯽ ﮐﻢﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد و هﻢﭼﻨﯿﻦ اﻧﺪازه
ﻣﯿﺪان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻻﯾﻪ ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه در اﻧﺮژی  ω-+اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺤﺴﻮس ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ
هﻤﮕﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﻀﻌﯿﻒ هﯿﺒﺮﯾﺪاﺳﯿﻮن ﺗﺸﺪﯾﺪهﺎی ﻣﺘﻘﺎرن ﭘﻮﺳﺘﻪهﺎ اﺳﺖ.
اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ دروﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ
هﺴﺘﻪ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ دارد ،ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  ٢ﺑﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺬردهﯽ هﺴﺘﻪی ﻧﺎﻧﻮﮐﺮهی ﭼﻬﺎر ﻻﯾﻪ  ω-1ﺷﯿﻔﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﯾﺎﻓﺘﻪ و
ﺗﺸﺪﯾﺪهﺎی ﻣﺘﻘﺎرن ﭘﻮﺳﺘﻪ دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
اﯾﻦ اﺛﺮ در اﻓﺰاﯾﺶ هﯿﺒﺮﯾﺪاﺳﯿﻮن ﺗﺸﺪﯾﺪهﺎ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ
ﻣﯿﺰان ﭘﻼﺳﻤﻮنهﺎی ﮐﺮه در ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺘﻘﺎرن ﭘﻮﺳﺘﻪی دروﻧﯽ ﮐﺎهﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و
ﺑﺮهﻢﮐﻨﺶ ﭘﻼﺳﻤﻮنهﺎ ﮐﺎهﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﭘﺲ در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﮏ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو
اﺛﺮ ﻣﺘﻔﺎوت وﺟﻮد دارد .ﺷﮑﻞ  ٣ﻃﯿﻒ اﺳﺘﻬﻼک ﻧﻮری ﻧﺎﻧﻮﮐﺮهی ﭼﻬﺎر ﻻﯾﻪ
را ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ) (٩ ،١۵ ،١٧ ،١٨/٧ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ) (ε1, εAu,1, εAu,1ﮐﻪ
ﺟﻨﺲ هﺴﺘﻪ دیاﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ﺑﺎ ﮔﺬردهﯽ  ١و  ١۵اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ )ﺑﺎ ﺧﻂ-
ﭼﯿﻦ و ﺧﻂ( .وﻗﺘﯽ هﺴﺘﻪ از ﺟﻨﺲ هﻮا اﺳﺖ اﻧﺮژی ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺘﻘﺎرن ﭘﻮﺳﺘﻪ
دروﻧﯽ )ﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪﭼﯿﻦ( و اﻧﺮژی ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺘﻘﺎرن ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺎرﺟﯽ )ﺑﺎ ﺧﻂ-
ﻧﻘﻄﻪ( ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ  ε1ﺑﻪ  ١۵اﻧﺮژی ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺘﻘﺎرن ﭘﻮﺳﺘﻪ دروﻧﯽ
ﺑﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  ،٣ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ  ε1ﻓﺎﺻﻠﻪ
اﻧﺮژی ﺑﯿﻦ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺘﻘﺎرن ﭘﻮﺳﺘﻪ داﺧﻠﯽ ﺗﺎ  ω-+اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺮژی
ﺑﯿﻦ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺘﻘﺎرن ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺗﺎ  ω--ﻧﯿﺰ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

ext

اﻟﻒ

ﻣﺪل ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﮔﺬردهﯽ ﻃﻼ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺪل درود ﺑﺎ
 γ = 0.071 eV ،ε∞=9.84و  [10] ω B= 9.01 eVاﺳﺖ و از اﺛﺮات
ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻧﺮژی
ﺗﺸﺪﯾﺪ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﭘﻬﻨﺎی ﻗﻠﻪهﺎ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺮﺟﻊ ] [11اﺛﺮات ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮ
اﻧﺮژی ﺗﺸﺪﯾﺪهﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ اﺳﺖ.
 -۴ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺑﺤﺚهﺎ
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺨﺶ  ٣و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻔﺎهﯿﻢ
ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺳﻌﯽ دارﯾﻢ اﺛﺮات ﺟﻨﺲ ﻻﯾﻪهﺎ در هﯿﺒﺮﯾﺪاﺳﯿﻮن ﺗﺸﺪﯾﺪهﺎی
ﭘﻼﺳﻤﻮن ﺳﻄﺤﯽ را در ﻗﺴﻤﺖهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ب

ج

 -١-۴اﺛﺮ ﺟﻨﺲ هﺴﺘﻪ ) (ε1ﺑﺮ هﯿﺒﺮﯾﺪاﺳﯿﻮن ﺗﺸﺪﯾﺪهﺎ در ﻧﺎﻧﻮﮐﺮهی
ﭼﻬﺎر ﻻﯾﻪ
وﻗﺘﯽ دو ﻧﺎﻧﻮﭘﻮﺳﺘﻪی ﻃﻼ هﻢﻣﺮﮐﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ هﺴﺘﻪی
ﯾﮑﺴﺎن دارﻧﺪ ،ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺬردهﯽ هﺴﺘﻪ دو ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻀﻌﯿﻒ هﯿﺒﺮﯾﺪاﺳﯿﻮن
ﺗﺸﺪﯾﺪهﺎی ﻣﺘﻘﺎرن وﺟﻮد دارد ،اوﻟﯽ ﺷﯿﻔﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺘﻘﺎرن ﭘﻮﺳﺘﻪ
دروﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ اﺧﺘﻼف اﻧﺮژی آن از ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺘﻘﺎرن ﭘﻮﺳﺘﻪ
ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽﺷﻮد و دوﻣﯽ ﮐﻢ ﺷﺪن ﻣﯿﺰان ﭘﻼﺳﻤﻮن ﮐﺮهی ﭘﻮﺳﺘﻪی دروﻧﯽ ﮐﻪ

ﺷﮑﻞ :٣واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻃﯿﻒ اﺳﺘﻬﻼک ﻧﻮری )اﻟﻒ( ﯾﮏ ﻧﺎﻧﻮﮐﺮهی ﭼﻬﺎر ﻻﯾﻪ ﺑﺎ
اﺑﻌﺎد ) (٩ ،١۵ ،١٧ ،١٨/٧ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ) (ε1,εAu,1,εAu,1ﺑﻪ ﺟﻨﺲ هﺴﺘﻪ
دیاﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ﺑﺎ ﮔﺬردهﯽ ) ١ﺧﻂﭼﯿﻦ( و ) ١۵ﺧﻂ( .ﺗﻮزﯾﻊ اﻧﺪازه ﻣﯿﺪان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ

)| (|Eدر  z=0در ﺗﺸﺪﯾﺪ  ω-+وﻗﺘﯽ هﺴﺘﻪ از ﺟﻨﺲ هﻮا )ب( و ﯾﺎ از دیاﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ﺑﺎ

ﮔﺬردهﯽ ) ١۵ج( اﺳﺖ.
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ﺗﻮزﯾﻊ اﻧﺪازه ﻣﯿﺪان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ )| (|Eدر ﺗﺸﺪﯾﺪ ) ω-+در  (z=0وﻗﺘﯽ
هﺴﺘﻪ از ﺟﻨﺲ هﻮا اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ -٣ب( در ﻻﯾﻪ ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮ ﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎر
ﻗﻮی اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ  ε1ﺑﻪ  ١۵ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ -٣ج ﻣﯽﺷﻮد .اﻧﺪازه ﻣﯿﺪان
اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ در ﻻﯾﻪ ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه در ﺷﮑﻞ -٣ج ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﮑﻞ -٣ب ﮐﺎهﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﺎر ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر در ﺷﮑﻞ  ٢در ﺗﺸﺪﯾﺪ  ω-+را ﺑﺮای
آن ﻣﺘﺼﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن اﻧﺮژی ﺗﺸﺪﯾﺪهﺎ و ﻏﻠﺒﻪ اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﺮ
ﮐﺎهﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﭘﻼﺳﻤﻮن ﮐﺮه ﭘﻮﺳﺘﻪ دروﻧﯽ ،ﺑﺮهﻢﮐﻨﺶ ﭘﻼﺳﻤﻮن هﺎ در
اﯾﻦ ﺗﺸﺪﯾﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﻼﺳﻤﻮن ﮐﺮه
در ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن ﭘﻮﺳﺘﻪ دروﻧﯽ ،ﻗﻠﻪ در ﺗﺸﺪﯾﺪهﺎی هﯿﺒﺮﯾﺪ ﻧﺎﺷﯽ از
ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن ﭘﻮﺳﺘﻪهﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ )ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮر ﺗﺎﺑﺸﯽ ﺑﻬﺘﺮ
ﺗﺰوﯾﺞ ﻣﯽﺷﻮد ] .([4در هﯿﺒﺮﯾﺪاﺳﯿﻮن ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﺮه و ﺣﻔﺮه در ﭘﻮﺳﺘﻪ دروﻧﯽ
ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن اﻧﺮژی اﯾﻦ دو ﺗﺸﺪﯾﺪ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﭘﻼﺳﻤﻮنهﺎی ﮐﺮه ﭘﻮﺳﺘﻪ
دروﻧﯽ در ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﭼﻮن هﯿﺒﺮﯾﺪاﺳﯿﻮن ﺗﺸﺪﯾﺪهﺎی
ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن ﭘﻮﺳﺘﻪ دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺮهﻢﮐﻨﺶ ﭘﻼﺳﻤﻮن ﮐﺮه ﭘﻮﺳﺘﻪ
دروﻧﯽ و ﺣﻔﺮه ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺬردهﯽ هﺴﺘﻪ هﯿﺒﺮﯾﺪاﺳﯿﻮن
ﺗﺸﺪﯾﺪهﺎی ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺗﺸﺪﯾﺪهﺎی  ω+-و ω++
ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯿﺪان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ در اﯾﻦ ﺗﺸﺪﯾﺪهﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎرهﺎی
ﻣﺸﺨﺺﺷﺪه ﺷﮑﻞ  ٢ﻣﯽﺷﻮد.

اﻧﺮژی ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺘﻘﺎرن ﭘﻮﺳﺘﻪ دروﻧﯽ اﺛﺮ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻃﻼی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺘﻪی دی-
اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ﺑﺎ ﮔﺬردهﯽ ∞ εﺑﺮ ﻻﯾﻪی ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه ،و ﺑﺮای ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺮوﻧﯽ
ﮔﺬردهﯽ  ١درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻧﺮژی ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺘﻘﺎرن ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﻮﺳﺘﻪی دیاﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ﺑﺎ ﮔﺬردهﯽ ∞ εﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﻮﺳﺘﻪ
ﻃﻼ دروﻧﯽ و دﺧﯿﻞ ﮐﺮدن اﺛﺮ هﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﮔﺬردهﯽ  ١ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ( .ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  ،۴ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺬردهﯽ ﻻﯾﻪ ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه ،اﺧﺘﻼف اﻧﺮژی
ﺗﺸﺪﯾﺪ  ω--و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺘﻘﺎرن ﭘﻮﺳﺘﻪ دروﻧﯽ و هﻢﭼﻨﯿﻦ اﻧﺮژی ﺗﺸﺪﯾﺪ ،ω-+
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،هﻢﭼﻨﯿﻦ اﺧﺘﻼف اﻧﺮژی ﺗﺸﺪﯾﺪهﺎی  ω-+و  ω-2اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ هﯿﺒﺮﯾﺪاﺳﯿﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺷﮑﻞ ﺗﻮزﯾﻊ
اﻧﺪازه ﻣﯿﺪان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺒﺎهﺖ آن ﺑﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯿﺪان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﻮرد
اﻧﺘﻈﺎر ) ω-+هﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﻓﺰاﯾﺶ  ε2دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪ( ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ هﺴﺘﻪی ﭘﻮﺳﺘﻪ دروﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺎرﺟﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺛﺮ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﭘﻼﺳﻤﻮنهﺎی ﺑﺮهﻢﮐﻨﺸﯽ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ اﺧﺘﻼف اﻧﺮژی ﺗﺸﺪﯾﺪ
ﻣﺘﻘﺎرن ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ و دروﻧﯽ ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ زﯾﺮا هﻤﺰﻣﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﭘﻼﺳﻤﻮنهﺎی ﺣﻔﺮه ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﻧﯿﺰ ﮐﺮه ﭘﻮﺳﺘﻪ دروﻧﯽ در ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺘﻘﺎرن
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

 -٢-۴اﺛﺮ ﺟﻨﺲ ﻻﯾﻪ ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه ) (ε2ﺑﺮ هﯿﺒﺮﯾﺪاﺳﯿﻮن ﺗﺸﺪﯾﺪهﺎ در
ﻧﺎﻧﻮﮐﺮهی ﭼﻬﺎر ﻻﯾﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺬردهﯽ ﻻﯾﻪ ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه دو ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻓﻠﺰی ) (ε2ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﯿﻔﺖ
ﻗﺮﻣﺰ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﭘﻼﺳﻤﻮن ﺳﻄﺤﯽ ﭘﻮﺳﺘﻪ دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد و در ﺗﺸﺪﯾﺪ
ﻣﺘﻘﺎرن ﭘﻮﺳﺘﻪ دروﻧﯽ ،ﭘﻼﺳﻤﻮنهﺎی ﮐﺮه اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺘﻘﺎرن
ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﭘﻼﺳﻤﻮنهﺎی ﺣﻔﺮه اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺎم
اول و دوم در ﺣﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ هﺴﺘﻪی ﺑﺮای ﭘﻮﺳﺘﻪ
دروﻧﯽ از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮐﻢ ﺗﺮ اﺳﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ  ε2هﺮ دو اﺛﺮ
ﻓﻮق در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ هﯿﺒﺮﯾﺪاﺳﯿﻮن اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺣﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺿﺨﺎﻣﺖ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ هﺴﺘﻪی ﭘﻮﺳﺘﻪ دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮده و ﯾﺎ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﺮای ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ  ε2ﺗﺸﺪﯾﺪهﺎی ﻣﺘﻘﺎرن ﭘﻮﺳﺘﻪ
دروﻧﯽ از ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮی ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﯾﻦ اﺛﺮ در هﯿﺒﺮﯾﺪاﺳﯿﻮن
ﺗﺸﺪﯾﺪهﺎ اﺛﺮ ﺗﻀﻌﯿﻔﯽ دارد وﻟﯽ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﭘﻼﺳﻤﻮنهﺎی
ﺑﺮهﻢﮐﻨﺸﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺷﮑﻞ  ۴اﻧﺮژی ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺘﻘﺎرن ﭘﻮﺳﺘﻪ دروﻧﯽ
)ﺑﻌﻼوه(  ،ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ )ﺿﺮب( ،اﻧﺮژی ﺗﺸﺪﯾﺪ ) ω--ﻟﻮزی( و ω-+
)داﯾﺮه( ﻧﺎﻧﻮﮐﺮه ﭼﻬﺎر ﻻﯾﻪ و هﻢﭼﻨﯿﻦ اﺧﺘﻼف اﻧﺮژی اﯾﻦ دو ﺗﺸﺪﯾﺪ )ﻣﺮﺑﻊ(
ﺑﺮای ﻧﺎﻧﻮﮐﺮه ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ) (١٣ ،١۴ ،١۶ ،٢۴/٢ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ از ﺟﻨﺲ
) (1,εAu,ε2,εAu,1را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دﻗﯿﻖ اﻧﺮژی
ﺗﺸﺪﯾﺪهﺎی ﻣﺘﻘﺎرن ﭘﻮﺳﺘﻪ دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺎ اﻧﺮژی ﺗﺸﺪﯾﺪهﺎی  ω--و ،ω-+
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺮزی ﺗﺸﺪﯾﺪ ﭘﻮﺳﺘﻪ دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ از ﻣﺪل
ﺑﺪون ﺗﻘﺮﯾﺐ ﺑﺮای ﭘﻮﺳﺘﻪ دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ )در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ

ﺷﮑﻞ  :۴واﺑﺴﺘﮕﯽ اﻧﺮژی ﺗﺸﺪﯾﺪهﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻻﯾﻪ ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه در ﻧﺎﻧﻮﮐﺮه ﭼﻬﺎر
ﻻﯾﻪ .اﺧﺘﻼف اﻧﺮژی ﺗﺸﺪﯾﺪهﺎی ﺣﺎﺻﻞ از هﯿﺒﺮﯾﺪاﺳﯿﻮن ﺗﺸﺪﯾﺪهﺎی ﻣﺘﻘﺎرن ﭘﻮﺳﺘﻪ

دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ )ﻣﺮﺑﻊ( ،اﻧﺮژی ﺗﺸﺪﯾﺪ ) ħω-+داﯾﺮه( ،اﻧﺮژی ﺗﺸﺪﯾﺪ ) ħω--ﻟﻮزی(،

اﻧﺮژی ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺘﻘﺎرن ﭘﻮﺳﺘﻪ دروﻧﯽ )ﺑﻌﻼوه( و اﻧﺮژی ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺘﻘﺎرن ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ
)ﺿﺮب( ﺑﺮای ﻧﺎﻧﻮ ﮐﺮه ﭼﻬﺎر ﻻﯾﻪ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ) (١٣ ،١۴ ،١۶ ،٢۴/٢ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ از ﺟﻨﺲ
).(1,εAu,ε2,εAu,1

 -٣-۴اﺛﺮ ﺟﻨﺲ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎرﺟﯽ ) (ε3ﺑﺮ هﯿﺒﺮﯾﺪاﺳﯿﻮن ﺗﺸﺪﯾﺪهﺎ در
ﻧﺎﻧﻮﮐﺮهی ﭼﻬﺎر ﻻﯾﻪ
ﻧﺎﻧﻮﮐﺮه ﭼﻬﺎر ﻻﯾﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از دو ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻃﻼﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﭘﻮﺳﺘﻪ
ﺑﻪ هﺴﺘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ و اﺛﺮ ﮔﺬردهﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﺮ
هﯿﺒﺮﯾﺪاﺳﯿﻮن ﺗﺸﺪﯾﺪهﺎی ﻣﺘﻘﺎرن ﭘﻮﺳﺘﻪی دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
و ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﭼﻄﻮر ﺑﺎ اﺛﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎرﺟﯽ هﯿﺒﺮﯾﺪاﺳﯿﻮن ﮐﺎهﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻃﯿﻒ
اﺳﺘﻬﻼک ﻧﻮری ﻧﺎﻧﻮﮐﺮه ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ) (١٢ ،١۵ ،١٧ ،٢١/٢۵ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ

۵۷۶

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

) (1,εAu,1,εAu,ε3ﺑﺎ ﮔﺬردهﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎرﺟﯽ  ١و  ٩در ﺷﮑﻞ  ۵ﻧﺸﺎن داده
ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﺧﻂﭼﯿﻦ و ﺧﻂ( .ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺬردهﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﻓﺎﺻﻠﻪ
اﻧﺮژی ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺘﻘﺎرن ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ )وﻗﺘﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺮون از هﻮا اﺳﺖ ﺑﺎ
ﻧﻘﻄﻪ-ﺧﻂ و هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮔﺬردهﯽ  ٩دارد ﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪﭼﯿﻦ( از  ω--ﮐﺎهﺶ
زﯾﺎدی ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﮐﺎهﺶ هﯿﺒﺮﯾﺪاﺳﯿﻮن اﺳﺖ .هﻢﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮزﯾﻊ اﻧﺪازه
ﻣﯿﺪان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ )| (|Eدر ﺻﻔﺤﻪ  XYدر  ω-+وﻗﺘﯽ ﺟﻨﺲ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺮون از
هﻮا )ﺷﮑﻞ -۵ب( و ﮔﺬردهﯽ ﻣﻌﺎدل ) ٩ﺷﮑﻞ -۵ج( اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺪان در ﻻﯾﻪ ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه و ﮐﺎهﺶ هﯿﺒﺮﯾﺪاﺳﯿﻮن ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ  ε3اﺳﺖ.

ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺮون از هﻮا اﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺮژی  ١/۴ eVوﻗﺘﯽ  ε3ﺑﺮاﺑﺮ  ٩ﺷﯿﻔﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ(
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺬردهﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻃﻮل ﻧﻮری ﺷﻌﺎع ذره ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﮔﺬردهﯽ ﻣﺤﯿﻂ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ )از دﯾﺪ ﻣﻮج ﺗﺎﺑﺸﯽ ﺑﯿﺮون ذره( و هﻤﺎﻧﻨﺪ
ذره ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﺪهﺎی ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻ اهﻤﯿﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .هﻢﭼﻨﯿﻦ ﻗﻠﻪی  ω--ﺑﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺬردهﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎرﺟﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ
ﭘﻼﺳﻤﻮن هﺎی ﮐﺮه در ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺘﻘﺎرن ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ هﺴﺘﻪ ﺑﺮای ﭘﻮﺳﺘﻪ دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻻﺗﯽ اﻧﺮژی ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺘﻘﺎرن ﭘﻮﺳﺘﻪ دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺬردهﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ اﺛﺮ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد
هﯿﺒﺮﯾﺪاﺳﯿﻮن ﺗﺸﺪﯾﺪهﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺿﺨﺎﻣﺖ
ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ هﺴﺘﻪ ﺑﺮای هﺴﺘﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻢ ﺗﺮ از داﺧﻠﯽ اﺳﺖ( .اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﮐﺎهﺶ ﭘﻼﺳﻤﻮنهﺎی ﺣﻔﺮه در ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﯾﻊ
هﯿﺒﺮﯾﺪاﺳﯿﻮن ﺗﺸﺪﯾﺪهﺎ ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺗﺸﺪﯾﺪهﺎی ﻣﺘﻘﺎرن ﭘﻮﺳﺘﻪ دروﻧﯽ و
ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻨﺪ ﺷﺪه و در اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺣﺘﯽ
هﯿﺒﺮﯾﺪاﺳﯿﻮن ﺗﺸﺪﯾﺪهﺎ را ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 -۴-۴اﺛﺮ ﮔﺬردهﯽ ﻻﯾﻪهﺎی ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮ هﯿﺒﺮﯾﺪاﺳﯿﻮن ﺗﺸﺪﯾﺪهﺎ در
ﻧﺎﻧﻮﮐﺮه هﺸﺖ ﻻﯾﻪ

اﻟﻒ

ﺷﮑﻞ  :۵اﺛﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻮری و اﻧﺮژی ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺘﻘﺎرن ﯾﮏ ﻧﺎﻧﻮﮐﺮه
ﭼﻬﺎرﻻﯾﻪ ﺑﺎ دو ﻻﯾﻪ ﭘﻼﺳﻤﻮﻧﯽ) .اﻟﻒ( ﻃﯿﻒ اﺳﺘﻬﻼک ﻧﻮری ﻧﺎﻧﻮﮐﺮه ﺑﺎ اﺑﻌﺎد
) (١٢ ،١۵ ،١٧ ،٢١/٢۵ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ) (1,εAu,1,εAu,ε3ﮐﻪ ﮔﺬردهﯽ ﻣﺤﯿﻂ
دیاﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ) ١ﺧﻂﭼﯿﻦ( و ) ٩ﺧﻂ( در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻮزﯾﻊ

اﻧﺪازه ﻣﯿﺪانباﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ )| (|Eدر  z=0در  ω-+وﻗﺘﯽ ج
ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺮوﻧﯽ از هﻮا )ب( و ﻧﯿﺰ
دیاﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ﺑﺎ ﮔﺬردهﯽ ) ٩ج( ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺬردهﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺮژی ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺘﻘﺎرن ﭘﻮﺳﺘﻪ
دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﺛﺮ در ﮐﺎهﺶ هﯿﺒﺮﯾﺪاﺳﯿﻮن ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و هﻢﭼﻨﯿﻦ اﺛﺮ ﻣﻬﻢﺗﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺬردهﯽ ﻣﺤﯿﻂ
ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،ﭘﻼﺳﻤﻮن ﺣﻔﺮه در ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺘﻘﺎرن ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺎهﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺑﺮهﻢﮐﻨﺶ ﺑﯿﻦ ﭘﻼﺳﻤﻮن ﮐﺮه ﭘﻮﺳﺘﻪ دروﻧﯽ و
ﭘﻼﺳﻤﻮن ﺣﻔﺮه ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺎهﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﯾﻦ در اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﻣﯿﺪان
در ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷﻮد زﯾﺮا ﺑﺎ ﮐﻢ ﺷﺪن ﭘﻼﺳﻤﻮنهﺎی ﺣﻔﺮه در
ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻣﯿﺪان در ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه ﺷﺒﯿﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ
ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﻘﺸﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻗﺪرت ﻣﯿﺪان را ﮐﺎهﺶ ﻧﻤﯽدهﺪ اﯾﻦ اﺛﺮ
هﻢﭼﻨﯿﻦ وﻗﺘﯽ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه زﯾﺎد ﺷﻮد و ﺣﺎﻟﺖ هﯿﺒﺮﯾﺪ
ﺿﻌﯿﻒ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﺛﺮ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  ۵ﻣﺸﺨﺺ
اﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﻣﺪهﺎی ﭼﻬﺎرﻗﻄﺒﯽ )اﻧﺮژی ﺗﺸﺪﯾﺪ ١/٨ eVوﻗﺘﯽ

در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﮔﺬردهﯽ ﻻﯾﻪهﺎی ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه در
هﯿﺒﺮﯾﺪاﺳﯿﻮن ﺗﺸﺪﯾﺪ  ω--دو ﻧﺎﻧﻮﮐﺮه ﭼﻬﺎر ﻻﯾﻪ هﻢ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ
دو ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺟﺪﯾﺪ در ﻧﺎﻧﻮﮐﺮه هﺸﺖ ﻻﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
ﮐﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﯾﻪ ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه دو ﻧﺎﻧﻮﮐﺮه ﭼﻬﺎرﻻﯾﻪ هﻢﻣﺮﮐﺰ ،زﯾﺮﻃﻮلﻣﻮﺟﯽ
اﺳﺖ .در اﺑﺘﺪا اﺛﺮ ﻻﯾﻪهﺎی ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه هﺮ دو ﻧﺎﻧﻮﮐﺮه ﭼﻬﺎر ﻻﯾﻪ را ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺳﭙﺲ اﺛﺮ ﻻﯾﻪ ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻧﺎﻧﻮﮐﺮه ﭼﻬﺎر ﻻﯾﻪ را
ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﺑﻪ روش [12] ٧FIT
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﺎﻧﻮ ﮐﺮه دروﻧﯽ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ) (١٢ ،١۶ ،١٨ ،٢١/۶ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ
) (1,εAu,ε2,εAu,ε3و ﻧﺎﻧﻮ ﮐﺮه ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد )(٢۵ ،٣٣ ،٣٧ ،۴۴/٢
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ) (ε3,εAu,ε4,εAu,1اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد )ﺑﻪ ﺟﺰ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻃﻼ
هﻤﻪ ﺛﺎﺑﺖ دیاﻟﮑﺘﺮﯾﮏهﺎ ﺑﯽﺗﻠﻒ ﺑﻮده و وﻗﺘﯽ از ﺟﻨﺲ هﻮا ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﺿﺨﺎﻣﺖهﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ دو ﺗﺸﺪﯾﺪ  ω--ﻧﺎﻧﻮﮐﺮه ﭼﻬﺎر
ﻻﯾﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ و دروﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺮژی ﻧﺰدﯾﮏ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ(.
اﺑﺘﺪا ﻻﯾﻪ ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﻦ دو ﻧﺎﻧﻮﮐﺮه ﭼﻬﺎر ﻻﯾﻪای هﻢﻣﺮﮐﺰ را ﺑﺮاﺑﺮ هﻮا ﻓﺮض
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ) (ε3=1و ﮔﺬردهﯽ ﻻﯾﻪهﺎی ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه در ﻧﺎﻧﻮﮐﺮه ﭼﻬﺎر ﻻﯾﻪ
دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ) ε2و  (ε4را ﺑﺮاﺑﺮ  ۵ ،٣و  ٩ﻗﺮار ﻣﯽدهﯿﻢ ﮐﻪ ﻃﯿﻒ
اﺳﺘﻬﻼک ﻧﻮری ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی در ﺷﮑﻞ  ۶ﻧﺸﺎن داده
ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺑﺮای ﮔﺬردهﯽ  ٣ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﺧﻂ-ﻧﻘﻄﻪ و داﯾﺮه ،ﺑﺮای ﮔﺬردهﯽ
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ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

 ۵ﺑﺎ ﺧﻂﭼﯿﻦ و ﻣﺜﻠﺚ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﮔﺬردهﯽ  ٩ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﺧﻂ و
ﻣﺮﺑﻊ( .هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﺷﮑﻞ  ۶ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب
ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ،اﻓﺰاﯾﺶ  ε2و  ε4ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﻢ ﺷﺪن هﯿﺒﺮﯾﺪاﺳﯿﻮن
ﺗﺸﺪﯾﺪهﺎ و ﮐﻢ ﺷﺪن ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻠﻪهﺎ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺻﺤﺖ
ادﻋﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﭘﻼﺳﻤﻮنهﺎی ﺣﻔﺮه و
ﮐﺮه در هﯿﺒﺮﯾﺪ ﺗﺸﺪﯾﺪهﺎ اﺳﺖ .هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ  ε2و  ε4اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﺑﺎ ﺛﺎﺑﺖ
ﻣﺎﻧﺪن اﻧﺮژی ﺗﺸﺪﯾﺪ  ω--ﭼﻬﺎر ﻻﯾﻪ دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،در
ﺑﯿﺮون ﻻﯾﻪ ﭼﻬﺎرم ﭼﻬﺎر ﻻﯾﻪ دروﻧﯽ ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﭘﻼﺳﻤﻮنهﺎی ﮐﺮه
ﮐﺎهﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ )زﯾﺮا ﭘﻼﺳﻤﻮنهﺎی ﺣﻔﺮهی ﻻﯾﻪ ﭼﻬﺎرم در ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺘﻘﺎرن
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ( و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در ﭼﻬﺎر ﻻﯾﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﮔﺬردهﯽ  ε4ﻣﺸﺎرﮐﺖ و اﺛﺮ ﭘﻼﺳﻤﻮنهﺎی ﺣﻔﺮه در ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺘﻘﺎرن ﻻﯾﻪ
ﭘﻨﺠﻢ ﮐﺎهﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و درﻧﺘﯿﺠﻪ هﯿﺒﺮﯾﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺮهﻢﮐﻨﺶ ﭘﻼﺳﻤﻮن ﮐﺮه
ﭼﻬﺎر ﻻﯾﻪ دروﻧﯽ و ﭘﻼﺳﻤﻮن ﺣﻔﺮه ﭼﻬﺎر ﻻﯾﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﺎهﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

-۵ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺸﺪﯾﺪهﺎی ﭘﻼﺳﻤﻮن ﺳﻄﺤﯽ ﻣﺤﻠﯽ اهﻤﯿﺖ زﯾﺎدی
در ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ادوات ﺳﺎﺧﺘﺎرهﺎی ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻧﻮری از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮهﺎی ﻧﻮری،
ﺳﻮﺋﯿﭻهﺎی ﻧﻮری و ﻣﻮﺟﺒﺮهﺎ دارد ] .[13در ﻧﺎﻧﻮﮐﺮه ﭼﻨﺪﻻﯾﻪ ﺑﺎ ﻻﯾﻪهﺎی
ﻣﺘﻮاﻟﯽ دیاﻟﮑﺘﺮﯾﮏ و ﻓﻠﺰ ،ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ هﯿﺒﺮﯾﺪاﺳﯿﻮن ﺗﺸﺪﯾﺪهﺎی
ﭘﻮﺳﺘﻪهﺎی ﻓﻠﺰی ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺲ دیاﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ،ﺑﺎ ﺳﻪ ﮔﺎم ﻣﻄﺮح ﺷﺪه،
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪ .در ﮔﺎم اول ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻪ ﻧﺎﻧﻮ ﭘﻮﺳﺘﻪهﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪ ،در ﮔﺎم دوم
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺮژی ﺗﺸﺪﯾﺪهﺎی اﺟﺰای ﺑﺮهﻢﮐﻨﺸﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﺷﺪ و در ﮔﺎم ﺳﻮم ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﭘﻼﺳﻤﻮنهﺎی ﺑﺮهﻢﮐﻨﺸﯽ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ .ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ در ﻧﺎﻧﻮﮐﺮه ﭼﻬﺎرﻻﯾﻪ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺬردهﯽ ﻻﯾﻪ
ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ هﻢزﻣﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﭘﻼﺳﻤﻮنهﺎی ﮐﺮه ﭘﻮﺳﺘﻪ
دروﻧﯽ و ﺣﻔﺮه ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺎرﺟﯽ در ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺘﻘﺎرن ،اﺛﺮ ﻋﻤﺪه در اﻓﺰاﯾﺶ
هﯿﺒﺮﯾﺪاﺳﯿﻮن ﺗﺸﺪﯾﺪهﺎی ﻣﺘﻘﺎرن دارد .ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺬردهﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺮوﻧﯽ
ﻧﺎﻧﻮﮐﺮه ﭼﻬﺎرﻻﯾﻪ ،ﮐﺎهﺶ ﭘﻼﺳﻤﻮنهﺎی ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺘﻘﺎرن ﺣﻔﺮه ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻓﻠﺰی
ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﺛﺮ ﻋﻤﺪه در ﺗﻀﻌﯿﻒ هﯿﺒﺮﯾﺪ ﺗﺸﺪﯾﺪهﺎی ﻣﺘﻘﺎرن دارد .ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﮔﺬردهﯽ هﺴﺘﻪ در ﻧﺎﻧﻮﮐﺮه ﭼﻬﺎرﻻﯾﻪ ﭘﺲ از ﺳﻪ ﮔﺎم ﺗﺤﻠﯿﻞ ،ﻣﯽﺗﻮان
هﯿﺒﺮﯾﺪاﺳﯿﻮن ﺗﺸﺪﯾﺪهﺎی ﻣﺘﻘﺎرن و ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن ﭘﻮﺳﺘﻪهﺎی ﻓﻠﺰی را اﻓﺰاﯾﺶ و ﯾﺎ
ﮐﺎهﺶ داد .ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺬردهﯽ هﺴﺘﻪ در ﻧﺎﻧﻮﮐﺮه ﭼﻬﺎرﻻﯾﻪ ،اﻓﺰاﯾﺶ
ﭘﻼﺳﻤﻮن ﮐﺮه ﭘﻮﺳﺘﻪ دروﻧﯽ در ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺘﻘﺎرن اﺛﺮ ﻋﻤﺪه ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ هﯿﺒﺮﯾﺪ
ﺗﺸﺪﯾﺪهﺎی ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن ﭘﻮﺳﺘﻪ دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ دارد .در راﺳﺘﺎی ﺑﺮرﺳﯽ
اهﻤﯿﺖ ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﭘﻼﺳﻤﻮنهﺎی ﺑﺮهﻢﮐﻨﺸﯽ در هﯿﺒﺮﯾﺪاﺳﯿﻮن
ﺗﺸﺪﯾﺪهﺎ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﺎﻧﻮﮐﺮه هﺸﺖ ﻻﯾﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺌﻮری،
ﻣﺪﻟﺴﺎزی و ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺑﺎ هﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
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ﺷﮑﻞ  :۶ﻃﯿﻒ اﺳﺘﻬﻼک ﻧﻮری ﻧﺎﻧﻮﮐﺮه هﺸﺖ ﻻﯾﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
ﺗﺌﻮری ) EMTﺧﻄﻮط( و ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﻋﺪدی )ﻣﺎرﮐﺮهﺎ( .اﺑﻌﺎد ﻧﺎﻧﻮﮐﺮه ﻣﻌﺎدل
) (١٢ ،١۶ ،١٨ ،٢١/۶ ،٢۵ ،٣٣ ،٣٧ ،۴۴/٢ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و از ﺟﻨﺲ
) (1,εAu,ε2,εAu,1,εAu,ε4,εAu,1اﺳﺖ وﻗﺘﯽ ﮔﺬردهﯽ ﻻﯾﻪ ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه در ﭼﻬﺎر ﻻﯾﻪ
دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ) ٣ﺧﻂ-ﻧﻘﻄﻪ و داﯾﺮه() ۵ ،ﺧﻂﭼﯿﻦ و ﻣﺜﻠﺚ( و ) ٩ﺧﻂ و
ﻣﺮﺑﻊ( ﺑﺎﺷﺪ.

اﮐﻨﻮن ﺟﻨﺲ ﻻﯾﻪی ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﻦ دو ﻧﺎﻧﻮ ﮐﺮه ﭼﻬﺎر ﻻﯾﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده و
ﻻﯾﻪهﺎی ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه هﺮ ﯾﮏ از ﭼﻬﺎر ﻻﯾﻪ دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ) ε2و  (ε4ﺛﺎﺑﺖ
ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد .در ﻃﯿﻒ اﺳﺘﻬﻼک ﻧﻮری ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﺷﺒﯿﻪ
ﺳﺎزی ،ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ  ε3ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺗﺸﺪﯾﺪهﺎی ﺣﺎﺻﻞ از هﯿﺒﺮﯾﺪاﺳﯿﻮن ﺗﺸﺪﯾﺪ
 ω-ﭼﻬﺎر ﻻﯾﻪ دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ  ε3ﭘﻼﺳﻤﻮن ﮐﺮهدر ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﺎﻧﻮﮐﺮه ﭼﻬﺎر ﻻﯾﻪ دروﻧﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺷﺪه و ﭘﻼﺳﻤﻮن ﺣﻔﺮه در
ﭘﻮﺳﺘﻪ دروﻧﯽ ﻧﺎﻧﻮﮐﺮه ﭼﻬﺎر ﻻﯾﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻟﺬا اﻧﺘﻈﺎر هﯿﺒﺮﯾﺪ
ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻗﻮیﺗﺮی ﻣﯽرود )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺨﺶ  ،٢-۴اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﭘﻼﺳﻤﻮن-
هﺎی ﺑﺮهﻢﮐﻨﺸﯽ ﺑﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺮژی ﺗﺸﺪﯾﺪهﺎی  ω--ﻏﺎﻟﺐ ﻣﯽﺷﻮد(.

۵۷۸

][1
][2
][3
][4
][5
][6
][7
][8
][9
][10
][11
][12
][13

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴
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چکیده -جداسازی طیفی یک ابزار پرکاربرد در زمینه شناسایی
تصاویر سنجش از دور بهشمار میرود .حجم باالی این تصاویر و
وجود پیکسلهای آمیخته ،ما را ملزم به استفاده از تکنیک
فشردهسازی و جداسازی میکند .به این منظور ،با توجه به ساختار
تنک این تصاویر ،الگوریتمهای ز یادی بر پایه تئوری حسگری فشرده
معرفی شده است .در این مقاله از الگوریتمی بر پایه حسگریفشرده
تحت عنوان  OMPاستفاده شده است که در آن بهصورت مستقیم به
جداسازی طیفی تصاویر ابرطیفی میپردازد .به منظور بررسی عملکرد
روش پیشنهادی آن را روی هر دو داده ساختگی و واقعی در دو حالت
حضور و عدم حضور نویز تست کردهایم و به مقایسه آن با یکی از
روشهای معرفیشده در این زمینه (کمینه کردن  )TVپرداختهایم.
نتایج ،نشان دهنده کارایی باالی الگوریتم پیشنهادی در کاربردهای
واقعی است.
کلمات کلیدی– الگوریتم حر یص ،تصاویر ابرطیفی ،تنکبودن،
جداسازی طیفی ،حسگری فشرده.
 -1مقدمه

در حوزهی سنجش از دور،سنجنده های ابرطیفی ،اطالعات موجود در
مجموعه تصویر گرفته شده از یک سری باندهای طیفی پیوسته را ثبت می
کنند .این تصاویر اخذ شده از باندهای مختلف به فرم یک مکعب داده
ابرطیفی سه بعدی برای پردازش بعدی ذخیره می شوند ..اگر هر تصویر را
به صورت یک بردار طویل در نظر بگیریم ،می توان این مکعب را یه شکل
یک ماتریس با ابعاد باال و لی از لحاظ ریاضی ساده تر درنظر گرفت که هر
ستون ،نمایش دهنده اطالعات موجود در هر پیکسل و هر سطر شامل
اطالعات هر باند طیفی است .بیشتر حسگرهای ابرطیفی مانند سنجنده
( AVIRISمتعلق به سازمان  )NASAمحدوده ی طیف مرئی و نزدیک
فروسرخ ( ( )VNIRاز  044تا  2044نانومتر) از طیف الکترومغناطیس را
پوشش می دهند .این داده های بدست آمده برای پردازش بعدی باید به
پایگاه زمینی متناظر فرستاده شوند .در برخی از کاربردها ما بهصورت
بیدرنگ ،نیاز به تصویر گرفته شده در سطح زمین داریم و بخاطر حجم
باالی این دادههای جمع آوری شده در سنجده ،فشرده سازی این گونه
Pixel
Unmixing

تصاویر اهمیت ویژه ای در سال های اخیر پیدا کرده است] .[1ویژگی
اصلی این تصاویر ،دقت بسیار باالیی است که از خود در حوزه طیف نشان
می دهند .در حوزه مکان ،این تصاویر دارای دو عیب عمده هستنده که
باعث داخل شدن چندین ماده در درون یک پیکسل می شود (پیکسل
مختلط .)1عیب اول ،وضوح مکانی پایین سنجنده ابرطیفی در مقابل
اشیائی است که در صحنه وجود دارند و دیگری مخلوط شدن طیف عناصر
مختلف و یا بازتاب های آن ها به صورت یک مخلوط همگن است .برای
حل این مشکل ،جداسازی طیفی 2به منظور تجزیه طیف پیکسل مختلط
به مجموعه ای از امضاهای طیفی خالص به نام اعضای پایانی 3و نسبت
های مربوط آنها به نام فراوانیها ،4معرفی شده است ].[2
در جداسازی طیفی ،اغلب از مدل آمیختگی خطی ( )LMM5به
منظور تجزیه و تحلیل داده های ابرطیفی استفاده می شود که در آن از فرض
می شود ،طیف بهدست آمده از ترکیب خطی اعضای انتهایی با وزن فراوانی
مربوط به آنها بهدست آمدهاست و مواد موجود در صحنه به صورت
شطرنجی در هر پیکسل پخش شده اند .در واقع مدل خطی اثر بازتاب های
ثانویه و پراکندگی 6را ناچیز در نظر می گیرد .البته باید در نظر گرفت،
عالرغم کاربرد وسیع این مدل در تصویربرداری واقعی و مزایی همچون
سادگی پیاده سازی ،استفاده از مدل غیر خطی در برخی موارد مثل حالتی
که اعضای پایانی به صورت تصادفی در میدان دید سنجنده پخش شده اند
نتیجه مطلوب تری می دهد .در این موارد فرض پراکندگی را برای طیف
مختلط در نظر می گیرند .براساس مدل خطی ،جداسازیطیفی شامل 2
مرحله است -1 :استخراج اعضای پایانی -2 .بازسازی فراوانی .مرحله 1
برآن است تا اعضای پایانی موجود در صحنه را پیدا و شناسایی کند .در
اغلب موارد ،تعداد و نوع اعضای پایانی موجود در صحنه را از قبل می دانیم
و امضاهای مربوطه را از کتابخانه های طیفی در دسترس (مثل کتابخانه
 ASTERو یا کتابخانه  )USGSو یا کتاب کد7ها بر می داریم .در حالتی
هم که تعداد عناصر نامعلوم باشد (ولی تصویر ابرطیفی را در اختیار داشته
باشیم) می توان از روشهای بسیاری که برای استخراج اعضای انتهایی،
معرفی شده اند مانند  NFINDR ،VCAو  ،PPIاستفاده کرد ].[3

1 Mixed

)Mixed Model (LMM

6 Scattering

2 Spectral

3 Endmembers

7 Codebook

4 Abundances
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5 Linear
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شکل  :2شکل ماتریس تئوری CS

 -2نظریه حسگری فشرده

حسگریفشرده در واقع ،یک الگوی نمونهبرداری جدید است که با
روشی بسیار کارآمدتر از تئوری نمونهبرداری نایکوئیست از سیگنالها
نمونهبرداری میکند .این روش ،بدلیل استفاده از ویژگی تنکبودن سیگنال،

شکل  :1الگوی نمونهبرداری سنتی در مقابل [9] CS

بعد از استخراج اعضایپایانی ،بازسازی فراوانی به منظور تخمین فراوانی
هر عضوپایانی بهکار گرفتهمیشود .بازسازی فراوانی ،یک مسئله معکوس
خطی است که میتوان از روش حداقل مربعات ( [4,5] )LS8برای حل
این مسئله استفاده کرد ولی بهخاطر داشتن تعداد مجهوالت بیشتر از
معادالت (فرومعین )9نمیتوان یک جواب یکتا را تضمین کرد .برای حل
این مشکل در سالهای اخیر ،چندین فرض از پیشدانسته معرفی شده است
که یکی از مهمترین این فرضها (با توجه به ساحتار تنک سیگنال) ،فرض
تنکبودن10است .با توجه به این فرض میتوان گفت بردار فراوانی مربوط به
یک پیکسل ،دارای عناصر غیر صفر محدودی است ] .[6میزان تاثیر فرض
تنک بودن در یک سیستم فرومعین ،بستگی به وابستگی بین ستون های
ماتریس ما و درجه تنک بودن آن دارد .با توجه به این نکته ،در صورتی
بهترین جواب برای ما بدست می آید که سینگال ما از درجه تنک بودن
باالیی برخوردار باشد و وابستگی بین ستون های آن بسیار اندک باشند.
متاسفانه در کاربردهای مربوط به تصاویر ابرطیفی ،امضاهای طیفی عناصر
موجود در صحنه ما بسیار شبیه به هم اند ولی با توجه به اینکه تعداد عناصر
موجود در صحنه ما محدودند (کمتر از  )24و مهم تر از آن ،تعداد عناصر
تشکیل دهنده سطح پیکسل به  0یا  0ماده محدود می شوند ،می توان فرض
تنک بودن را یک فرض مناسب گرفت .از آنجا که در مقایسه با بازسازی
فراوانی ،تحقیقات بسیاری در مرحله استخراج اعضای صورت گرفته ،در
این پژوهش ،توجه ما به مرحله بازسازی فراوانی معطوف شده است.

Squares

امروزه توجه زیادی را به خود جلب کرده است .تنکبودن ،ویژگی ذاتی اکثر
سیگنالهای طبیعی است که توانایی ذخیرهسازی و بازسازی دقیق سیگنال
را از تعداد اندکی نمونه ،به ما میدهد ].[7

-1-2

تئوری نمونهبرداری نایکوئیست

در سال  1101شانون ،تئوری معروف نایکوئیست را که در طبق آن،
برای هر سیگنال باند محدود ،چه تغییرپذیر با زمان و چه تغییرناپذیر ،با
داشتن حداقل فرکانس نمونهبرداری 2برابر ماکزیمم فرکانس سیگنال ،می-
توان سیگنال اصلی را بازسازی کرد را اثبات کرد .روش های سنتی نمونه-
برداری سیگنال یا تصویر ،از تئوری نمونهبرداری نایکوئیست پیروی می-
کنند ].[8

در تکنیکهای سنتی پردازش سیگنال ،قبل از ارسال ،ابتدا با توجه به نرخ
نایکوئیست نمونهبرداری میشود ،سپس بااستفاده از الگوریتمهای فشرده-
سازی ،تعداد نمونهها را کاهش می دهند و نمونهها را ارسال میکنند .در
گیرنده نیز ،با استفاده از نمونههای دردسترس ،نمونه اولیه را بازسازی می-
کنند .حال اگر سیگنال ما پهنباند باشد الگوی نایکووئیست بدلیل الزم
داشتن نرخ نمونهبرداری باال ،دیگر قابلیت پیادهسازی ندارد .بعد از مطالعه
دوباره این تئوری ،سواالتی به ذهن آمد که مبنای ایجاد اصالحاتی در این
روش شد .در نتیجه تئوری دیگری جهت پردازش سیگنال ،توسط 0
دانشمند  Romberg ،Tao ،Candesو  Donohoمعرفی شد[.]7

10 Sparsity

8 Least

9 Underdetermined
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طرح مسئله حسگری فشرده

 -1-2-3-2الگوریتم OMP

ایده اصلی الگوریتمهای  ،OMPتصویر بردارهای دریافتی در راستای
بردارهای ماتریس اندازهگیری است .در مرحله اول ،بردار دریافتی را در
تمامی بردارهای اندازهگیری ضرب میکند و با مقایسه نرمالیزه شده این
عبارت ها ،مکان مولفهی غیرصفر را پیدا کرده و سپس با کمینهکردن نرم 2
تفاضل بردار دریافتی در مقدار مجهول ،مقدار این عنصر غیرصفر را نیز
تخمین می زند .در مرحله بعد ،تاثیر این مولفه تخمین زده را حذف کرده و
در نهایت امیدوار است سیگنال اصلی را با دقت باال تخمین بزند.

در حقیقت رابطه کلی این تئوری بهصورت زیر است:

()1

𝐲m×1 = 𝚽m×n 𝐱𝑛×1 ,

m≪n

که در آن 𝑥 بردار nتایی ماست که براساس یک سری اطالعات پیشین،
میدانیم در حوزه ای تنک است ( 𝐱n×1 = 𝚿n×n 𝐒n×1که در آن 𝐒 بردار
-sتنک ماست) .ماتریسهای 𝚽 و 𝚿 به ترتیب ،ماتریس نمایش و ماتریس
اندازهگیری ما هستند .رابطه باال را میتوان بصورت زیر خالصه کرد:
()2

𝐒 𝐲 = 𝐀 m×n

 -3الگوریتم پیشنهادی

(که در آن 𝚿𝚽 = 𝐀 ماتریس بازسازی میباشد) که برای
بازسازی ،با دانستن ماتریس 𝐀 و بردار 𝐲 (بردار اندازهگیری) بردار -sتنک
ورودی را تخمین میزنیم.

فرض کنید  npمعرف تعداد پیکسلها در هر باندطیفی nb ،تعداد
باندهای طیفی و  neتعداد اعضای انتهایی ( که از پیش میدانیم) باشد،
آنگاه شکل مسئله جداسازی بهصورت زیر تعریف میشود:

برای استفاده از این تکنیک ،سیگنال ما باید  2شرط الزم تنک بودن و
غیرهمدوس بودن را ارضا کند.

-3-2

()0

که در آن 𝐗 ∈ Rnb×np ،نشاندهنده ماتریس تصویرابرطیفی و ∈ 𝐖

الگوریتمهای بازسازی

 Rnb×neنشاندهنده امضاهای اعضای انتهایی 𝐇 ∈ Rne×np ،و 𝐍 هم
نویز سنجده و خطاهای اندازهگیری ماست .عالوه بر این 2 ،شرط
نامنفیبودن 12و مجموع یک بودن 13هم روی مقادیر فراوانی ها اعمال
میشود.

زمانی که بحث  CSپیش می آید ،برای بازسازی سیگنال اولیه تنها از2
روش کلی استفاده می شود .درواقع در این مسئله ،ما تنها  2مجهول داریم،
یکی مکان مولفههای غیر صفر سیگنال و دیگری مقادیر این مولفههای
غیرصفر:

 -1-3-2روش کمینه کردن نرم L1

در این روش ،پیدا کردن مکان و مقادیر مولفههای غیر صفر ،به صورت
همزمان انجام میگیرد.

()3

𝐛 = 𝐱𝐀

()6

𝑒
∑𝑛𝑖=1
ℎ𝑖𝑗 = 1

()7

𝐅 = 𝚽𝐗 = 𝐀𝐇 + 𝐍.

که در آن  𝐅 ∈ Rm×nbماتریسی است که از نمونهبرداری تصادفی تمام
ستونهای ماتریس  Xبدست آمدهاست و ماتریس  𝐇 ∈ Rm×nnpهم با
استفاده از تئوری  CSماتریس نمونهبرداری ما بهحساب میآید ( m < np
تعداد نمونههایی است که از هر ستون میگیریم).

min‖𝐱‖1

میتوان عیب این روش را پیچیدگی محاسباتی باالی آن بهحساب آورد
و برای رفع این مشکل ،الگوریتمهای حریص معرفی شده اند.

 -2-3-2الگوریتمهای حریص

مانند مسئله  ،CSدر پایگاههای زمینی ،ماتریس 𝐅 (که ابعاد بسیار
کمتری نسبت به حالت قبل دارد) توسط سنسورها دریافت میشود و با
دانستن از قبل ماتریس 𝐖 و 𝚽 ،میتوان ماتریس فراوانی 𝐇 را با دقت خوبی
تخمین زد.

این الگوریتمها بهصورت دورهای  ،در ابتدا مکان مولفههای غیر صفر را
تخمین و سپس به دنبال یافتن مقادیر آن عنصرها هستند .یکی از مزایای
این الگوریتمها سرعت خیلی باال و پیادهسازی راحت آسان آنها است.
در این پژوهش ما از یکی از مهمترین این الگوریتمها به اسم OMP11
استفاده میکنیم ].[10,11
Matching Pursuit

()0

∀𝑖, 𝑗 ∶ ℎ𝑖𝑗 ≥ 0

حال از تکنیک  CSاستفاده میکنیم و در سنجنده ،بجای فرستادن
ماتریس حجیم  Xدر مسئله باال ،ماتریس فشردهشده  Fرا میفرستیم که از
رابطه زیر بدست آمده است:

در این روش ،برای پیدا کردن جواب تنک ،باید مسئله بهینه سازی کمینه
کردن نرم  4را حل کنیم ولی بهدلیل غیرمحدب بودن مسئله ،نرم  1را که با
مسئله همارز است ،حل میکنند.
𝑡 𝑠.

𝐍 𝐗 = 𝐖𝐇 +

11 Orthogonal

)(ASC

)12 Abundance Nonnegativity Constraint (ANC
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13 Abundance Sum to one Constraint
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شکل  :3فراوانی  4ماده ساختگی و امضاهای طیفی برداشته شده از کتابخانه طیفی ASTER
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جدول :1

کاهش نویز با SVD

یکی از روش های کاهش نویز 14در یک تصویر استفاده از الگوریتم
 SVD15است که در آن با تجزیه ماتریس تصویر ما به ماتریسهای بردار
ویژه و مقدار ویژه ،سعی بر کاهش تاثیر نویز دارد .در این پژوهش بهمانند
] [12از این تکنیک استفاده میکنیم.

)(Solves: min‖𝐡‖0 s. t ‖𝐀𝐡 − 𝐟‖𝟐 < δ, 𝐡 ≥ 0.
𝐡

Input : 𝑿𝑛𝑏×𝑛𝑝 , 𝑛𝑒 .
1) VCA Algorithm:
𝑾nb×ne = vca (𝐗).
2) Noise Reduction:
Compute the rank-ne principal
SVD:
𝐅 ≈ 𝐔e Ʃe 𝐕eT
𝐅 Overwrite: 𝑭 ← 𝐔e 𝐔e T
3) OMP Algorithm:
Initialization:
Iteration 𝑖 = 0, Solution 𝐱 0 = 𝟎,
Residual
𝒇 = 𝐫0
= Matrix of selected indices: 𝚲0
)𝑦𝑡𝑝𝑚𝑒(
Main Iteration:
𝑖 ← 𝑖 + 1.
𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 ← min ‖𝐀 𝑘 𝐱𝑖−1 −

 -4نتایج شبیهسازی

برای بررسی عملکرد روش پیشنهادی ،آن را روی هر دو داده ساختگی 16و
داده واقعی( 17شکل  )0تست کردیم و نتایج را با روش حداقل
مربعات(رابطه  )8با حل مستقیم مسئله حسگری فشرده (با استفاده از
 %144اندازهگیری ها) بهعنوان معیاری برای مقایسه و همچنین با روش
پیشنهادی در ]( [13رابطه  )1مقایسه کرده ایم .در این مقاله ،به منظور
مقایسه از معیار ( SRE18در مقابل RMSE19معمول) ،بهدلیل اطالعات
بیشتر (]  )SRE(dB)≡ 10 log10 𝐸[‖𝐱‖22 ]⁄𝐸[‖𝐱 − 𝐱̂‖22استفاده
شده است .به منظور تست میزان مقاومت روش پیشنهادی در مقابل نویز،
در تمام آزمایشات ،نویز سفید گوسی جمع شونده با واریانس های مختلف
را به آن اعمال کردیم.
()8

𝑚≤𝑘≤1

𝑛

()1

𝑯

s. t. 𝐀𝐇𝐖 = 𝐅, 𝐇𝟏𝑛𝑒 = 𝟏𝑛𝑝.

[

Reduction
Value Decomposition
Data

2

𝐫 𝑖−1 ‖2.
𝚲i ← 𝚲i−1 ∪ {𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥}.
2
𝐡𝑖 ← min‖𝐀𝚲i 𝐡 − 𝐟‖2
𝒉
[
= } 𝑖𝐡{s. t. Support
𝚲i , 𝐡 > 𝟎.
𝑖
𝑖
𝐫 ← 𝐟 − 𝐀𝐱 .
2
Stop when ‖𝐫 𝑖 ‖2 ≤ 𝜖.
end
Output : 𝐇𝑛𝑒 ×𝑛𝑝 .

𝐅] 𝐻𝐀 𝑯LS = argmin𝐇 ‖𝐅 − 𝐀𝐇‖22 = [(𝐀𝐻 𝐀)−1
𝑒
min ∑𝑗=1
) 𝑗𝑒𝑯(TV

الگور یتم پیشنهادی
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آزمایش  :1نتایج شبیه سازی بر روی داده مصنوعی

داده مصنوعی که در این پژوهش از آن استفاده شده است ،داده
 Phantomشبیه سازی شده بوسیله نرم افزار مت لب است .این داده شامل
 211باند طیفی در محدوده ی  4.0تا  2.0میکرون است که در حوزه مکان
شامل 60 × 60پیکسل است 0 .ماده انتخابی برای اعضای پایانی آن به
ترتیب Trona ،Molybdenite ،Ferroaxinite ،Nontronite :هستند
که امضای طیفی آن ها را از کتابخانه طیفی  ASTERبرداشتیم .فراونی
عناصر و امضای طیفی آن در شکل  3رسم شده اند .شکل  0به مقایسه
نتایج الگوریتم پیشنهادی و روش کمینه کردن  TVو روش ( LSبه عنوان
م عیاری برای مقایسه) می پردازد .در ابتدا (در شکل سمت راست)،
نمودارهای  SREبرای  %34اندازهگیری ها در  SNRهای مختلف رسم
شده است که با مقایسه آن ها می توان به برتری روش پیشنهادی
(علیالخصوص) در SNRهای باال پی برد .عالوه برآن (در شکل سمت
چپ) نمودار  SREبه ازای یکبار  SNRثابت  30dBو یکبار بدون نویز،
[Available]: http://www.lx.it.pt/~bioucas/

در تعداد اندازه گیری های مختلف رسم شده است که باز هم می توان به
برتری روش پیشنهادی پی برد.
 -2-4آزمایش  :2نتایج شبیه سازی بر روی داده واقعی

به منظور واقعی تر شدن نتایج ،آن را بر روی داده  URBANاخذ شده
توسط حسگر  HYDICEاستفاده کردیم .این تصویر شامل 347 × 347
پیکسل است و تعداد باندهای طیفی آن (پس از حذف باندهای نویزی)
شامل  163باند با دقت طیفی  14نانومتر در محدوده ی  4.0تا 2.0
میکرون است .برای این تصویر  6ماده به عنوان اعضای پایانی انتخاب
کردیم و امضای طیفی آن ها را با استفاده از الگوریتم  20VCAبدست
آوردیم (شکل  .)0در شکل  6همانند آزمایش ،1برای تصویر داده
 URBANهم (درشکل سمت راست) نمودارهای  SREرا برای  3روش
پیشنهادی ،کمینه کردن  TVو روش حداقل مربعات برای  %34اندازهگیری
ها در  SNRهای مختلف رسم کرده ایم که با مقایسه آن ها می توان دید که
روش پیشنهادی (برخالف داده مصنوعی) برتری خود را نشان می دهد.

20
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 ثابتSNR  را یکبار برایSRE عالوه برآن (درشکل سمت چپ) نمودار
 در تعداد اندازهگیری های مختلف رسم شده، و یکبار بدون نویز30dB
.است که با مقایسه نمودار ها می توان به کارایی روش پیشنهادی پس برد
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 را باURBAN  داده84  تصویر بازسازی شده ی باند،7 در انتها هم شکل
 اندازهگیری ها به عنوان%144 دو روش پیشنهادی و حداقل مربعات (با
.معیار) رسم کرده ایم
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حسگری فشرده بیزین با استفاده از ساختار درختی
تبدیل موجک مختلط
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چکیده -الگوریتم بازسازی سیگنال تنک به کمک روش
حسگری فشرده بیزین با ساختار درختی تبدیل موجک مختلط در
این مقاله پیشنهاد گردیده است .تابع چگالی احتمال Bessel K
) ،Form (BKFکه دارای دنباله سنگین خارج از مبدا میباشد ،به
عنوان توز یع احتمال پیشین بکار رفته است .ارتباط آماری بین
مقیاسی بین ضرایب موجک مختلط توسط درخت مخفی مارکوف
مدل گردیده است .با روش استنتاج Markov chain Monte
) Carlo(MCMCتوز یع احتمال پسین تمام پارامترهای نامعلوم
مربوط به ضرایب موجک ،استخراج میگردد .نتایج شبیه ساز یها
نشان میدهد که روش پیشنهادی  TSCW-BCSدارای عملکردی
بهتر از روشهای معروف در این حوزه میباشد.
کلمات کلیدی– حسگری فشرده بیزین ،درخت مخفی مارکوف،
توز یع  ،Bessel K Formاستنتاج Markov chain Monte Carlo
- 1مقدمه
استفاده از استانداردهای فشرده سازی مانند  JPEGو JPEG2000

[ ]1به منظور فشرده کردن سیگنالها ،در طول دو دهه گذشته ،گسترش قابل
توجهی پیدا کرده اند .در این استانداردها ،اغلب نمونه های سیگنال که در
یک فرآیند هزینه بر و زمان گیر ،گردآوری میشوند ،کنار گذاشته میشوند.
برای حل این مسأله که بعد از جمع آوری یکسری نمونه ،مجبور به
کنارگذاری آنها نباشیم ،تئوری حسگری فشرده [ ]2ارائه گردید .این تئوری
فرض میکند که سیگنال موردنظر در یک حوزه خاص تنک میباشد ،سپس
با استفاده از نمونه های کمی که از این سیگنال تنک در دست دارد ،با
الگوریتمهای بازیابی ،سیگنال را بطور بهینه ،بازسازی میکند .در حقیقت،
سیگنال موردنظر با تعداد بسیار محدودی نمونه ،بطور دقیق بازسازی
میشود[ .]5-2دو بخش از تکنیکهای موجود در این حوزه عبارت اند از :
 )1روش های نرم-پایه که بر اساس حل معادالت بهینه سازی کار میکند،
 )2روش های بی زین که با رویکرد آماری به حل مسأله میپردازند .در این
مقاله با استفاده از روشهای بخش دوم یعنی روش بیزین به حل مسأله
حسگری فشرده پرداخته شده است.
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مسأله حسگری فشرده را میتوان به این صورت بیان کرد که یک بردار
نمایش داده می شود.
نامعلوم از ضرایب سیگنال وجود دارد که با
در حسگری فشرده این بردار ابتدا کاهش بعد داده میشود ،بعد مورد
پردازش و بازسازی قرار میگیرد .برای کم کردن ابعاد آن از یک ماتریس به
میباشد.
استفاده میشود که
نام ماتریس حسگری
رابطه ریاضی این کاهش بعد به صورت زیر خواهد بود :
()1
را مشاهدات حسگری فشرده مینامند .معموال این
در این رابطه
مشاهدات با نویز جمع میشود و در نهایت رابطه به شکل
()2
در خواهد آمد.

نویز سفید جمع شونده گوسی می باشد.

رویکردهای بیزین در حل مسأله حسگری فشرده با انتخاب یک
توزیع احتمال پیشین مناسب ،شروع میشوند .این توزیع باید بتواند
را به خوبی نمایش دهد .مهمترین
ویژگیهای ضرایب سیگنال
ویژگی این ضرایب تنک بودن آنها میباشد .در حقیقت باید توزیع انتخاب
شده ،دارای دنباله سنگین بیرون از مبدا و قله تیز در مبدا باشد .در این
مقاله از توزیع  Bessel K Formبرای احتمال پیشین استفاده شده است.
این توزیع ویژگی های ذکر شده را به خوبی دارا میباشد.
مرحله بعد در حل مسأله به روش بیزین ،انتخاب یک استنتاج مناسب
برای تخمین احتمال پسین ضرایب سیگنال میباشد .این روش استنتاج
بسته به اینکه هدف در تخمین ضرایب ،دقت یا سرعت انجام محاسبات
باشد ،متفاوت خواهد بود .بطور مثال اگر هدف ،تخمین ضرایب با دقت
باال باشد ،یکی از روشهای استنتاج معروف روش استنتاج Markov
) chain Monte Carlo (MCMCمیباشد .اما این روش دارای سرعت
همگرایی خوبی نیست .از روشهای استنتاجی که سرعت خوبی دارند
میتوان به روش  Variational Bayesاشاره کرد .در این مقاله از روش
 MCMCاستفاده شده است.
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بخش بندی این مقاله به صورت زیر می باشد :
در بخش 2و  3تبدیل موجک مختلط وتوزیع  Bessel K Formبه ترتیب
بطور خالصه آمده است .تخمین احتمال پسین که شامل تعریف توابع
پیشین و روش استنتاج  MCMCدر بخش  4مورد بررسی قرار گرفته
است .در بخش 5و  6به ترتیب ،نتایج شبیه سازی و نتیجه گیری آورده
شده است.
- 2تبدیل موجک مختلط
در کارهای انجام شده در حوزه حسگری فشرده ،استفاده از تبدیل موجک
گسسته ،مرسوم میباشد .در حالیکه این تبدیل دارای نواقص و
مشکالتیاست که از آن جمله می توان به عدم توانایی آن در نمایش زوایای
مناسب از سیگنال اشاره کرد .مشکالت دیگر این تبدیل در [ ]6به آن اشاره
شده است .به همین دلیل ،در این مقاله برای رفع نواقص موجک گسسته
از موجک مختلط استفاده گردیده است.

این رابطه برای مقادیر

هیچ پیکی در صفر نمیباشد .بنابراین باید در شرایط
استفاده قرار گیرد.

نمایش ریاضی این توزیع به صورت زیر میباشد :

- 4تخمین احتمال پسین
- -1 4
()6
می باشد .تابع ضربه متمرکز شده در صفر میباشد که
ضرایب با مقادیر صفر را مدل میکند .مولفه سمت راست ،توزیع BKF
را نشان میدهد که برای مدلسازی ضرایب غیرصفر مورد استفاده قرار
گرفته است .این دو بخش نمایش درخت مخفی مارکوف دو حالته
میباشند .نیز نشان دهنده وزن مخلوط ،پارامتر شکل دهی و
پارامتر مقیاس می باشند ،که از روی مشاهدات محاسبه میشوند .توابع
توزیع پارامترهای موجود در ( )6به صورت زیر تعریف می شوند :
()7
()8

تابع تعمیم یافته بسل می باشد.

()9

در [ ]7نشان داده شده که تابع تعمیم یافته بسل را میتوان به طور تقریبی به
صورت زیر نشان داد :

()11
()11
()12
()13

()4
با بکارگیری ( ،)4رابطه ( )3به صورت زیر :
()5
خواهد شد.

تعریف توابع احتمال پیشین متغیرهای نامعلوم

توزیع احتمال مربوط به ضرایب موجک در هر مقیاس به صورت

()3
که  Γتابع گاما و

مورد

در این مقاله از رابطه ( )5به عنوان توزیع پیشین برای تخمین احتمال
پسین ضرایب موجک ،استفاده میشود .اگر وابستگی درون مقیاسی
ضرایب موجک نیز درنظر گرفته شود ،کیفیت بازسازی ضرایب به مراتب
بهتر خواهد شد [ .]8به همین دلیل ،در روش پیشنهادی از درخت مخفی
مارکوف دوحالته برای نمایش وابستگی درون مقیاسی ضرایب موجک
استفاده گردیده است .در این مدل ،ضرایب به دو حالت نویز و سیگنال
دسته بندی میشوند .حالت نویز با یک ضربه در صفر مدل و حالت
سیگنال با توزیع  BKFنمایش داده میشود .نکته اصلی در بکارگیری این
توزیع ،این است که این توزیع ،مزدوج با توزیع گوسی است .با توجه به
اینکه توزیع راست نمایی ،گوسی است ،اگر توزیع پیشین مزدوج با آن
باشد ،توزیع پسین به فرم بسته قابل حصول می باشد [.]9

- 3توزیع BESSEL K FORM

انتخاب یک توزیع مناسب در روشهای بیزین از اهمیت ویژه ای
برخوردار است .اگر توزیع انتخاب شده ،بتواند هیستوگرام ضرایب سیگنال
را به خوبی نمایش دهد ،بازسازی ضرایب با دقت قابل قبولی انجام
خواهد شد .در این مقاله از بین توزیعهای موجود ،توزیع Bessel K
) Form (BKFانتخاب گردیده است ،که به خوبی توانمندی نمایش
دنباله سنگین ضرایب تنک سیگنال را دارا میباشد .این موضوع در []7
بطور مبسوط مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده که این توزیع از
توابع  Generalized Gaussianو  Alpha Stableها به مراتب بهتر
عمل میکند.

یک تابع دو قله ای خواهد شد که دارای

در مقیاس  sو
والد مربوط به ضریب
که
می باشد ، .و وزنهای مخلوط را نمایش میدهند که توزیع بتا به
آنها اختصاص داده شده است و اطالعات ساختاری بین مقادیر فرزند-
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نشان میدهد که اگر مقدار والد یک ضریب
والد را نشان میدهد.
صفر باشد ،با احتمال باالیی ،خود آن ضریب هم صفر خواهد شد .این
توزیعهای پیشین،گسترش مقادیر کوچک در درخت موجک را نشان
میدهند .بلوک دیاگرام روش پیشنهادی Tree Structure Complex
) Wavelet-Bayesian CS (TSCW-BCSدر شکل ( )1آمده است.
Reconstructed
Signal

IDT-CWT

MCMC
Inference:
Based on
BKF Prior

()17
بعدی ،می باشد.
 j ،امین ستون از ماتریس ،
که
بنابراین توزیع پسین مربوط به ( )9تا ( )13به صورت زیر می شود :
()18

DT-CWT

Original
Signal

()19

شکل :1بلوک دیاگرام روش پیشنهادی

روش پیشنهادی شامل مراحل زیر میباشد :
)1
)2
)3
)4

از سیگنال مورد نظر ،تا سطح دلخواه ،تبدیل موجک مختلط
گرفته میشود.
ابعاد بردار بدست آمده از مرحله قبل ،به اندازه قابل توجهی
کاهش می یابد.
در این مرحله ،استنتاج  MCMCبر اساس توزیع اولیه BKF
انتخاب شده ،طراحی می گردد.
تخمین توزیع احتمال پسین پارامترهای نامشخص ،تخمین
ضرایب سیگنال موردنظر ،در اینجا انجام میشود.

 )5به منظور بازسازی سیگنال اولیه ،عکس تبدیل موجک مختلط
بر ضرایب تخمین زده شده اعمال میگردد.
-2-3

()21

استنتاج  MCMCدر تخمین ضرایب موجک مختلط

()21
برای

()22
برای

توزیع احتمال پسین با استفاده از روش استنتاج ]11[ MCMC
تخمین زده می شود .به منظور افزایش سرعت همگرایی ،از روش
 MCMCسلسله مراتبی استفاده میگردد .در این روش توزیع هر نمونه تنها
به کمک نمونه قبلی از تمام متغیرهای تصادفی بدست می آید.
باتوجه به این که توزیعهای تعریف شده در ( )8تا ( )13با توزیع
گوسی مزدوج میباشند ،توزیع پسین مربوط به آنها دارای فرم بسته خواهند
بود و به صورت تحلیلی قابل استخراج می باشند .در روش پیشنهادی،
توزیع پسین مربوط به ضرایب موجک در هر تکرار  MCMCاز رابطه زیر
تبعیت میکند :
()14
پارامترهای موجود در ( )14توسط روابط زیر بدست می آیند :

.

()23
برای

.
- 4نتایج شبیه سازیها

روش پیشنهادی به کمک پایگاه داده شرکت مایکروسافت [ ،]11مورد
ارزیابی قرار گرفته است .روش پیشنهادی  TSCW-BCSبا چندین روش
معتبر در حوزه حسگری فشرده مقایسه گردیده که عبارت اند از L1_LS :
[13[ SPGL1 ،]12و ،]1[ TSW-CS ،]9[ BCS ،]15[ SL0 ،]14و
روش 16[ variational Bayesو.]17

()15
که

.

شکل ( )2خطای بازسازی را نشان میدهد که از رابطه
می باشد ،و

بدست می آید که تصویر اولیه ،تصویر بازسازی شده ،می باشد.
همانطور که از شکل ( )2مشخص است ،روش TSCW-BCS

()16

دارای کمترین خطا در مقایسه با روشهای دیگر می باشد.
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شکل ( )3زمان مورد نیاز برای بازسازی توسط هر یک از روشها را
نشان میدهد .این زمان رابطه مستقیم با پیچیدگی محاسباتی دارد.
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الف) میله های خطا برای  0111نمونه .CS
40

شکل :2خطای بازسازی بر اساس تعداد نمونه های .CS
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ب) میله های خطا برای  8111نمونه .CS

10

2000

شکل :3زمان موردنباز برای بازسازی ،بر اساس تعداد نمونه های .CS

برای پیدا کردن دید بصری ،شکل ( ،)5ضرایب موجک تخمین زده شده
با روش پیشنهادی را نشان میدهد.
100
50
0

truth

چون در روش پیشنهادی از روش  MCMCبه عنوان استنتاج استفاده شده
که الگوریتمی تکرار شونده با نمونه بردای  Gibbsدارد ،مقدار زمان مورد
نیاز برای همگرایی زیاد خواهد بود .در شکل ( ،)3روش پیشنهادی به غیر
از روش  TSW-CSو  ،RVMدر مقایسه با سایر روشها نیاز به زمان
کمتری برای بازسازی دارد

شکل :4نمایش میله های خطا برای روش پیشنهادی.

-50
12000

یکی از مزایای روشهای بیزین ،توانایی آنها در استخراج میله های خطا می
باشد .میله های خطا ،معیاری از عدم قطعیت ضریب تخمین زده شده می
باشد .این میله ها در شکل ( )4برای روش پیشنهادی TSCW-BCS
رسم شده است .با افزایش تعداد نمونه های  ،CSمیزان این عدم قطعیت
کاهش می بابد .درنتیجه در بخش ب از شکل ( )4مقدار میله های خطا
کاهش پیدا کرده است.
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،CS  با افزایش تعداد نمونه های،هانطور که در شکل نشان داده شده
 به همین.ضرایب تخمی ن زده شده به مقدار واقعی شان نزدیکتر میشوند
.دلیل میزان خطای بازسازی کاهش می یابد
نتیجهگیری- 5
 براساس موجک مختلطTSCW-BCS  روش پیشنهادی،در این مقاله
 در این روش برای مدلسازی سیگنال از درخت مخفی.ارائه گردید
 با روش استنتاج. استفاده گردیدBKF مارکوف دو حالته با توزیع پیشین
 داشتن دنباله سنگین در توزیع. ضرایب موجک تخمین زده شد،MCMC
 منجر به مدلسازی بهتر سیگنال و در نتیجه تخمین دقیق ترBKF پیشین
 نتایج شبیه سازیها نشان میدهد که روش پیشنهادی.توزیع پسین آنها شد
SL0 ،]14و13[ SPGL1 ،]12[ دارای کمترین خطای بازسازی نسبت به
variational Bayes  و روش،]1[ TSW-CS ،]9[ BCS ،]15[
 این روشها جزء معروفترین روشها در حوزه حسگری.] می باشد17و16[
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تحلیل خطی-نامتغیر با زمان جستجوگر تصویربردار

مونوپالس براساس استخراج پروفایل قذرت تفکیک در برد
3

ایماو دیضعپىع كهغضایی ،1هغتضی کاػعويی 2و هذـى فالح
1
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یکی اػ ویژگیهای باعػ آو باكض ،که ایضه بکاعگیغی توىیغبغصاعی عاصاعی
با كکلهىج  LFMاؿت] .[7-11اعالػات  ،RRPهلشوات جالبی عا
اػ اهضاف پغاکًضه و هًغمه صع بغگیغيضه آيها اعائه سىاهض يمىص که بغای
اؿتشغاج هضف ،Aكًاؿایی ،Bکلف Cو عبمهبًضی ;:هًاؿب
اؿت].[12عبك آوچه که طکغ كض ،توىیغبغصاعی با اؿتفاصه اػ
جـتجىگغهایعاصاعی یکی اػ عوفهای يىیى توىیغبغصاعی
هایکغوویىیـت;; که همؼهاو با جاعوب آيتى ،توىیغ اهضاف عا تلکیل
هیصهض] .[13جـتجىگغ هىيىپالؾ توىیغبغصاع  ،به ػًىاو ایضهای جضیض
هتفاوت اػ عاصاع صهايه تغکیبی<; و تیؼيمىصو پغتى صاپلغ=;هیباكض] [13و با
هلکالت توىیغبغصاعی صیض اػ عوبغو>; يیؼ اعتباعی يضاعص] .[ 13-14صع
ایى توىیغبغصاعی ،هذىع ؿمت?; توىیغ عا جهت جاعوب آيتى هؼیى
هیيمایض .هضف اػ ایى هماله تذلیل ،كبیه ؿاػی و تلکیل توىیغ
جـتجىگغ توىیغبغصاع هىيىپالؾ هبتًی بغ عوف  LTIو تذلیل پاعاهتغ
 RRPبا ػاویه ؿمت ثابت و هًضؿه پغواػی كکل  1اؿت.

چکیده -ایى هقاله با تحلیل خطی-ياهتغیر با زهاو  1ضیطتن
پردازيذه یک جطتجىگر هىيىپالص  2تصىیربردار  ،با هذوالضیىو
فرکايص خطی  ،3فرآیًذی از پردازظ و تػکیل تصىیر هایکروویىی
هذف در بايذ پایه را غبیهضازی هیيمایذ .اهذاف راداری در ایى
هقاله ،بهصىرت يقاط پراکًع گطترده 4و در راضتای ضمت یکطاو با
ضرائب ضطح هقطع راداری تصادفی و غبیهحالت واقعی در يظر
گرفته غذهاضت .پص از بررضی پروفایل قذرت تفکیک در برد5و
تػکیل تصىیر ،با تغییر برخی پاراهترهای ضیطتمی همايًذ عرض
پالص فػردهضازی ،يرخ يمىيهبرداری  A/Dو پهًای بايذ فرضتًذه،
يتایج يهایی بر RRPو تصىیر ،غبیهضازی و در قالب جذولی
يتیجهگیری خىاهذ غذ.
کلمات کلیدی– پروفایل قدرت تفکیک برد ،جستجوگر
مونوپالس تصویربردار ،مدوالسیون فرکانس خطی.
 -1همضهه
اهغوػه هًؼت كبیهؿاػی يمق ههمی عا صع عغادی و تىؿؼه
هذوىالت عاصاعی ایفا هیيمایض .با اؿتفاصه اػ اعالػات كبیهؿاػی
يهتًهاهیتىاو عويض عغادی ؿاهايه عاصاعی عا هلشن و اعػیابی يمىص ،بلکه
يتیجه كبیهؿاػی ،هلکالت عغادی و تىؿؼه هذوىل عا يیؼتـهیل
هیيمایض] .[1-5یکی اػ ایى عوفها ،تشمیى و تذلیل  LTIعیف ؿیگًال
صعیافتی ؿیـتن عاصاع اؿت] .[3-5صع ایى عوف ،ؿیگًال صعیافتی،
هجمىع@ باػگلتی اػ يماط پغاکًق گـتغصه اػ هًغمه هضف هیباكض که
تىؿظ تابغ تبضیل هؼیًی اػ ؿیـتن عاصاع هىعص پغصاػف لغاع هیگیغص.
بهکاعگیغی ایى هضل اػ كبیهؿاػی با كکلهىجهای پیلغفته ،همايًض
[1] LFMو] ،[6-7ؿبب كضه لضعت تفکیک باال با بهغه پغصاػكی هًاؿب

Platform

) (
) (

)Rmax(t
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RRP
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Z Altitude

)
)
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(
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(
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)Rmin(t

Cross Range
RRP
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غکل  :1هًذضه پروازی جطتجىگر هىيىپالص  LFMبا هذف يقطهای در برد

7

Extraction
Identification
9
Detection
10
Classification
11
Microwave Imaging
12
)Synthetic Aperture Radar (SAR
13
)Doppler Beam Sharpening (DBS
14
Forward Looking
15
Azimuth or Cross range
8

1

)Linear-Time Invariant (LTI
Monopulse seeker
3
)Linear Frequency Modulation (LFM
4
Distributed Scattering Points
5
)Range Resolution Profile (RRP
6
Series Output
2
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صع اصاهه ،با تغییغ همضاع بغسی پاعاهتغهای ههن ؿیـتمی جـتجىگغ،
همايًض ػغى پالؾ فلغصه ؿاػی ،پهًای بايض و يغر يمىيهبغصاعی،A/D
عويض تذلیل RRPو تلکیل توىیغ جـتجىگغ هىيىپالؾ بغعؿی و صع
جضولی به ػًىاو يتیجه بغعؿی تغییغات،اعائه سىاهض كض.
-2هضلؿاػی بلىک ؿیـتمی جـتجىگغ هىيىپالؾ LFM

)Sr(t

)S(t

 -1-2مذلساسی  LTIبلىک سیستمی جستجىگز تصىیزبزدار مىوىپالس

)h(t

فغى هیكىص هضف يمغهای صع فاهله ) ( اػ جـتجىگغ
توىیغبغصاع لغاع صاعص و جـتجىگغ كکل هىج  ( ) ، LFMعا با ؿغػت
يىع اعؿال هیيمایض .پؾ اػ ایىکه ) ( به هضف يمغهای اهابت يمىص و
ؿهمی اػ هىج صع هذیظ هضف پغاکًضه كض ،ؿیگًال باػگلتی اػ هضف به
جـتجىگغ ) (  ، rبههىعت عابغه ( )1سىاهض كض:
()1

)

)2R(t
c

) = σ. ( −

LTI

غکل  :3الگىی تػعػی کايال جمع و هعادل  LTIآو در جطتجىگر

تابغ تبضیل  LTIکايال جمغ جـتجىگغ توىیغبغصاع هىيىپالؾ هىجىص
صع كکل  2و  3بههىعت عابغه ( )2سىاهض كض:
()2

∑=) (

) ( −

 Mبیاوگغ تؼضاص يماط پغاکًق گـتغصه و ػهاو عی هـیغ عفت و
بغگلت هىج هابیى جـتجىگغ و يماط پغاکًق هیباكض که بههىعت

(r

که صع آو σ ،هلشوه پغاکًضگی هضف يمغهای یا هماو
ضغیبايؼکاؽ ؿغخ همغغ عاصاعی هیباكض .جـتجىگغ توىیغبغصاع
هىيىپالؾ هىعص يظغ ،الگىی تلؼلؼی کايالهای گیغيضگی و بلىک صیاگغام
ؿیـتمی بههىعت كکل  2عا صاعاؿت.

)𝑡( 𝑖𝑐𝑅 = 2بهصؿت هیآیض .صع هىعتیکه هًغمه هضف اػ چًضیى هضف
يمغهای تلکیل كضه باكض) ( 𝑅 هؼاصل هـیغ لذظهای یا فاهله يـبی
ُ
هابیى 𝑖 اهیى هضف يمغهای تا جـتجىگغ سىاهضكض .لظا ،عابغه LTI
ؿیگًال صعیافتی عاصاع توىیغبغصاع كکل  ،3بههىعت عابغه ( )3هیگغصص:
∑ ∗ ) (𝑠 = ) ( ∗ ) (𝑆 = )
) 𝑠( −

=) ( −

()3

(r

∑

پغصاػف ؿیگًال  LFMصعیافتی) (  rعا هیتىاو با اؿتفاصه اػ
فیلتغهای تغبیك@; و عبك كکل  4ايجام صاص .لظا ،عابغه ؿیگًال سغوجی
پغصاػف كضه تابغ تبضیل فیلتغ تغبیك 𝑆 ( )،هغابك عابغه ( )4سىاهض كض:
)SP(t

)Sr(t

)hM (t

Ʃ

)S(t
LTI

)h(t

غکل :4پردازظ ضیگًال در یافتی از هذف يقطهای در فیلتر تطبیق جطتجىگر

Δ el

()4

Δ az

) ( ∗ ) ( ) = 𝑆( ) ∗ 𝑆 ∗ (−

∗)

(r

=) ( 𝑆

 -2-2مذلساسی ضکل مىج  LFMو فزآیىذ پزداسش RRP

غکل : 2الگىی تػعػعی کايالهای گیريذگی ضیطتن جطتجىگر بههمراه بلىک
ضیطتمی گیريذگی آو در ضه کايال

كکلهىج اعؿالی  LFMجـتجىگغ بههىعت عابغه ( )5هیباكض:
()5

باتىجه بهایىکه عويض تلکیل توىیغ جـتجىگغ توىیغبغصاعهىيىپالؾ
صع هغ ؿه کايال گیغيضگی صاعای لاػضه یکـايیاؿت ،لظا به ػًىاو يمىيه صع
ایى هماله ،تلکیل توىیغ  RRPصع کايال جمغ جـتجىگغ هىيىپالؾ
كبیهؿاػی و تذلیل سىاهض كض .بضیهیاؿت ،ؿایغ کايالها يیؼ صاعای عويض
پغصاػكی  RRPهلابه با کايال جمغ هـتًض،اگغچه ،باتىجه به استالف فاػ
ً
و هنچًیى الگىی تلؼلؼی هتفاوت کايالهای صیگغ گیغيضگی ،هغفا
توىیغی ايضک هتفاوت اػ  RRPعا تلکیل سىاهًض صاص .صع كکل 3الگىی
تلؼلی کايال جمغ گیغيضگی جـتجىگغ توىیغبغصاع هىيىپالؾ به همغاه
تابغ تبضیل پغصاػيضه آو کايال گیغيضگی آوعصه كضهاؿت.

)

2

(

).

(

𝑐

𝑡

( ).

= ) (𝑆

که صعآو 𝑐 فغکايؾ داهل 𝑇،ػغى پالؾ فلغصه ؿاػیكضه،
𝑡

ؿیگًال LFMو ) (

عابغه ( )6تؼغیف هی كىص:

تابغ پًجغهگظاعی;Aؿیگًال اؿت که بههىعت
𝑡

()6

| |

𝑡

{=) (

Match Filters
Windowing Function
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عبك آوچه که صع عوابغه ( )4و ( )5آهضه اؿت و بغاؿاؽ كکل ،4
عابغه تابغ تبضیل ) ( بههىعت ( )7سىاهض كض:
()7

)

2

(−

).

𝑐

(

𝑡

( ).

=) (

صع هىعت گغفتى کايىولىكى صع دىػه ػهاو اػ ؿیگًال صعیافتی و
𝑇 ،−آوگاه عابغه ؿیگًال سغوجی
يلاو صاصو آو صع باػه ػهايی𝑇
پغصاػف كضه فیلتغ تغبیك بههىعت ( )8سىاهض كض:
()8

)

𝑡

(

𝑐

( 𝑇 ).

( ).
2

آهـته ;Cعاصاعهای  SARو DBSهیباكض .كکل  ،6كمایی اػ پغصاػف هغ
صوهذىع بههىعت عصیفهایی اػ صاصههای پغصاػف كضه عا يلاو هیصهض
<:
که هماو توىیغبغصاعی هایکغویىی یا توىیغبغصاعی هىيىپالؾ
هیباكض] .[11بههمیى هًىال هیتىاو کايالهای تفاضل اعتفاع و تفاضل
ؿمت عا يیؼ صع صو هذىع بغص و اعتفاع و یا بغص و ؿمت (عاؿتای جاعوب
آيتى) پغصاػف يمىص و تلکیل توىیغ عاصاعی صاص .عاصاع هظکىع صع هىاپیمای
 C-130و با يام  APN-241عغادی و ؿاستهكضهاؿت.

𝑆 ( ) = 𝑇.
M

باتىجه به بلىک ؿیـتمی كکل  5و آوچه که صع عابغه ( )5اعائه
كضهاؿت ،كکلهىج  LFMصاعای پىف هشتلظ سىاهض كض .لظا ،بغای
تلکیل توىیغ اػ ) ( 𝑆  ،بایـتی ابتضا ؿیگًال صعیافتی صع بايض پایه به
هىعت صو کايال هنفاػ و هتؼاهض فاػ ( )I/Qهضوالؿیىو گغصص و ؿپؾ اػ
دالت آيالىگ به صیجیتال تبضیل كىص و پؾ اػ آو اػ فلغصهؿاػی گغصص.
كکل  5فغآیًض پغصاػكی ؿیگًال باػگلتی اػ اهضاف يمغهای صع پغصاػيضه
گیغيضه جـتجىگغ توىیغبغصاع هىيىپالؾ عا به همغاه هلشوه ػهاو-
فغکايؾ كکلهىج اعؿالی و ػهاوبًضی پغصاػف ؿیگًال صع پغتى آيتى يلاو
هیصهض.
)S(t

RRP

Conj

.

N

غکل  :6يحىه تػکیل هاتر یص پردازظ تصىیر هىيىپالص در دو هحىر

-3كبیهؿاػی  RRPصع عاؿتای هلشن جاعوب ؿمت آيتى

) Sin (2π f0

FFT

)I(t

صع جضول 1پاعاهتغهایی اػ يمىيه جـتجىگغ تصىیزبزدار با فزکاوس
مزکشی  11GHzجهت تلکیلتوىیغ  RRPآوعصهكضهاؿت .تلکیل
توىیغ صع عاؿتای ؿمت ثابت و با اهضاف يمغهای صع عاؿتای یکـاو
هىعت سىاهض پظیغفت ،همايًض آوچه که صع كکل  1اعائه كضهاؿت.

LPF
)S (t

IFFT

. .

P

AD

)Q(t

FFT

.

1 2 3
2
3
.
.

LPF

) Cos (2π f0

جضول  :1پاراهترهای فًی جطتجىگر تصىیربردار LFM

هلشوه
𝑅

𝑅
𝑅

هکاو اهضاف پغاکًضه
ضغایب باػپغاکًضگی

A/D

غکل : 5فرآیًذ پردازظ دیجیتال  RRPکايال جمع بههمراه هػخصههای زهايی

پؾ اػ پغصاػف ؿیگًال ) ( 𝑆 صع عاؿتای بغص ،بغای تلکیل توىیغ
صوبؼضی اػ کايال جمغ هىيىپالؾ صو هذىع يیاػ اؿت .هذىع بغص یا به
ػباعتی هماو  RRPصع ایى هماله تلغیخ كضهاؿت و عوف پغصاػف آو
ػهاو-ؿغیغ ;Bهؼغوف هیباكض .صع هىعص هذىع ؿمت که هماو هذىع
جاعوب آيتى هیباكض ،پغصاػف ؿیگًال به عوف هلابه RRPو صع
لغاعهای هشتلف جاعوب آيتى و صع باػههای ػهايی ؿمت دیى جاعوب
آيتى ايجام سىاهض كض .ایى عوف پغصاػف هتفاوت اػ پغصاػف ػهاو
Fast time

همضاع
 3299/6هتغ
 2722/4هتغ
 622هتغ

هلشوه
ػغى پالؾ
پهًای بايض
يغر يمىيهبغصاعی

همضاع
 4هیکغوثايیه
 75هگاهغتؼ
 452هگاهغتؼ

][2511 2515 2551 2011 2011 3111متز
[1.3 1 1
1.5 1
]1

با تىجه بهآوکه لضعت تفکیک صع ُبغص عاصاع ،بغابغ  2هتغ هیباكض لظا،
يماط پغاکًق بهيذىی صع پهًای پغتى کايال جمغ جـتجىگغ لغاع گغفتهايض
که اػ يظغ فاهله کمتغ و بیلتغ اػ ایى همضاع باكًض ،تا صع تذلیل  LTIصلت
تفکیک صع بغص جـتجىگغ يیؼ بغعؿی كىص.
كکل  7پاؿز فغکايـی لـمت دمیمی و هىهىهی كکلهىج
هًؼکؾكضه اػ هًغمه تىؿظ پهًای پغتى آيتى که صع بغگیغيضه اهضاف
Slow Time
Mono-Pulse Imaging
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يمغهای هیباكض عا يلاو هیصهض() (  .) rؿیگًال هظکىع ،هجمىع تماهی
ؿیگًالهای باػگلتی اػ يماط با ضغائب ايؼکاؽ هتفاوت اػ ؿغخ اؿت
که صع کايال جمغ جـتجىگغ صعیافت كضهاؿت و بهػًىاو صاصههای سام
عاصاعی;< ) ( 𝑆 هؼغوف هیباكض.

ؿیـتن جـتجىگغ توىیغبغصاع هىيىپالؾ یا هماو  RRPصع صو دىػه
فغکايؾ و ػهاو ُبغص هیباكض.

غکل  :7يمىدار پىظ حقیقی و هىهىهی ضیگًال کايال جمع هىيىپالص

ایى صعدالیـت که لـمت دمیمی و هىهىهی ؿیگًال بايض پایه
اعؿالی يمىيه<<  𝑆( )،بههىعت كکل  8هیباكض.
غکل  :11طیف ضیگًال پص از فىر یه هعکىش و فػردهضازی پالص در دو
حىزه فرکايص (الف) و زهاو (ب)

غکل  :8قطمت حقیقی و هىهىهی ضیگًال يمىيه ارضالی

همايًض آوچه که صع كکل  5يلاو صاصه كض ،عويض پغصاػف و تلکیل
توىیغ با تغییغ دىػه پغصاػكی اػ ػهاو به فغکايؾ و با گغفتى تبضیل فىعیه اػ
صو ؿیگًال ) ( 𝑆 و ) (𝑆 هىعت هیگیغص .كکل  9يلاوصهًضه پاؿز
فغکايـی تبضیل ایىصو ؿیگًال هیباكض.

صع كکل  12هلاهضه هیكىص که هضف والغ صع فاهله  2825mلابل
تفکیک اػ هضف والغ صع 2822mاؿت ولی هضف يمغهای والغ صع
هشتوات 2921mصاعای لله صع عیف فلغصهؿاػیكضه يمیباكض .صلیل آو
پهًای بايض فغؿتًضه و لضعت تفکیک جـتجىگغ هیباكض .كکل  11ایى
هىعص عا صع يمىصاعی با صلت بیلتغی يمایق صاصهاؿت.

غکل  :11يتیجه غکل  11با دقت بسرگيمایی جهت تفکیک اهذاف يقطهای

غکل :9تبذیل فىر یه ضیگًال اکىی در یافتی و ضیگًال غبه فرضتًذگی

صع اصاهه ،هغ صو ؿیگًال صاصههای سام صعیافتی و اعؿالی يمىيه صع
ً
دىػه فغکايؾ صع یکضیگغ ضغب كضه و هجضصا با اؿتفاصه اػ هؼکىؽ فىعیه
به دىػه ػهاو ايتمال صاصه هیكىيض .كکل  12بیاوگغ پاؿز  LTIسغوجی

Raw Data
Replica

با اتمام ایى هغدله اػ پغصاػف  ،RRPپغصاػف ػهاو ؿغیغ تمام
هیكىص و بغای تلکیل توىیغ صو-بؼضی يیاػ به ُبؼض ػهاو آهـته هیباكض.
باتىجه به ایىکه تلکیل توىیغ تًها صع کايال جمغ هض يظغ اؿت و عاؿتای
جاعوب آيتى صع هذىع ػهاو آهـته (ؿمت) ثابت صع يظغ گغفته كضهاؿت،
لظا ،توىیغبغصاعی صع دالت يگاه ثابت آيتى=< بغ هًغمه كاهل اهضاف
سىاهض بىص .كکل 12توىیغ داهل اػ پغصاػف  RRPصع کايال جمغ
جـتجىگغ اؿت که با ػاویه ؿمت ثابت هىعت گغفتهاؿت .سغىط
عوكى ،يلاوصهًضه وجىص هضف صع هکاوهایی اؿت که ؿیگًال پؾ اػ

21
22

Fixed Look Antenna
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فلغصهؿاػی صع ؿیـتن  LTIو كکل  12صاعای لله بىصهاؿت .بضیهیاؿت
که عغادی و ػملکغص فیلتغهای تغبیك جهت اؿتشغاج ؿیگًال و اعائه
بیلتغیى يغر ؿیگًال به يىیؼ><( )SNRصع ایىگىيه عاصاعها اهغی
دیاتیـت ،ػیغا ،ؿیگًال باػگلتی يـبت صعجه صو?< به ػهاو عا صاعاؿت.

کاهق پیضا هیکًض .بههمیه مىىال ،صع كکلهای  16و  17کاهق و
افؼایق پهًای بايض بغ توىیغ تلکیلكضه و لضعت تفکیک  RRPيلاو
صاصهكضهاؿت .هلاهضههیكىص که کاهق پهًای بايض ،کاهق لضعت
تفکیک عا صع توىیغ و عیف ؿیگًال ،صعبغ صاعص و بالؼکؾ.

غکل  :12تصىیر تػکیلی در کايال جمع جطتجىگر هىيىپالص با ضمت ثابت

غکل  :15افسایع عرض پالص فػردهضازی به  11هیکروثايیه

كکل 13اؿپکتىگغام عیف سغوجی پغصاػف كضه كکل 12عا يلاو
هیصهض که عويض تغییغ فغکايؾ  LFMبا ػهاو صع آو هلهىصاؿت .صع
اصاهه ،اثغ تغییغ بغسی اػ پاعاهتغهای ؿیـتمی جـتجىگغ بغ توىیغ
تلکیلكضه بغعؿی هیگغصص.

غکل  :13اضپکتىگرام طیف خروجی جطتجىگر تصىیربردار هىيىپالص

ابتضا ػغى پالؾ فلغصهؿاػی به  %25همضاع والؼی آو تغییغ هییابض.
عبك كکل  ،14هلاهضه هیكىص که صع لیاؽ با كکل  ،11پغاکًضگی عیفی
دىل هضف صع توىیغ هًـجنتغ كضهاؿت و هىیض ایى هغلب اؿت که
کاهق ػغى پالؾ فلغصهؿاػی لضعت تفکیک صع بغص عا بهتغ هیيمایض.

غکل :16کاهع پهًای بايذ به  11هگاهرتس ( 7/5برابر کمتر)

شکل  :41کاهش عرض پالس فشردهسازی به  4میکرثانیه

دال اگغ ػغى پالؾ فلغصهؿاػی تا  2/5بغابغ همضاع دمیمی آو
ً
افؼایق یابض ،همايًض آوچه که صع كکل  15يلاو صاصهكض ،صلیما يتایج
بغػکؾ كکل 14بضؿتهیآیض .بضیىهىعت که لضعت تفکیک صع بغص يیؼ
)Signal to Noise ration (SNR
Quadratic

24

غکل  :17افسایع پهًای بايذ به  111هگاهرتس ( افسایع  %21پهًای بايذ)
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ضمىآوکه يلاو هیصهض که پهًای بايض فغؿتًضگی ػاهل اهلی لضعت
تفکیک صع جـتجىگغ هىيىپالؾ توىیغبغصاع هایکغوویىی هىعص يظغاؿت
ً
 يغر يمىيهبغصاعی.و ػغى پالؾ هغفا بغ صلت تفکیک اثغ گظاعاؿت
پاعاهتغ هىثغ بغ دجن پغصاػكی پغصاػيضهاؿت که بایـتی هتؼاصل و هؼاصل با
.بـتغ ؿشتافؼاعی صع يظغ گغفتهكىص

 تاثیغ کاهق و افؼایق يغر يمىيهبغصاعی19  و18  صع كکل،بههمیىهًىال
. يلاو صاصهكضهاؿتRRP بغ توىیغ تلکیلكضه و لضعت تفکیک

 خالصه يتایج غبیه ضازی و تحلیلهای تصىیر با تغییر پاراهتر:2 جضول

پارامتز متاثز

وام پارامتز سیستمی

RRP قذرت تفکیک

گستزدگی طیفی

) متز1/5( خیلی بهتز

%15-بهتز

افشایص

) متز15(خیلی بذتز

%41- بذتز

کاهص

ً
صزفا افشایص و کاهص آن بز دقت تفکیک مابیه
اهذاف همجىار اثز گذار است بىحىی که
 میکزوثاویه مىجز به دقت تفکیک1 کاهص به
متز میضىد و افشایص آن2 مابیه اهذاف سیز
. میکزوثاویه اس ایه دقت میکاهذ4 بیطتز اس
ً
 صزفا هز چه که بیطتز ضىد اطالعات-بی تاثیز
 بیطتز اس.بیطتزی اس آن میتىان دریافت ومىد
. اثزی متفاوتی وخىاهذ داضت5*B

[1]

پهىای باوذ

افشایص
کاهص
افشایص
کاهص

عزض پالس
فطزدهساسی

) کاهع يرخ يمىيه برداری در حذ يایکىییطت(دو برابر پهًای بايذ:18غکل
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 برابر41  افسایش نرخ نمونهبرداری تا:41شکل

هلاهضه هیكىص افؼایق يغر يمىيهبغصاعی باػث صلت و گـتغصگی عیفی
بـیاع صلیمی اػ ؿیگًال سغوجی توىیغ پغصاػفكضه هیكىص و هغ هضف
ً
 اگغچه ػمال صع كبیهؿاػیها اثبات.با سظ عیفی سام عوكى هیگغصص
 بهبىصساهی عا،بغابغ پهًای بايض5 هیكىص که افؼایق ایى يغر بیلتغ اػ
ً
 يشىاهض صاكت و هغفا دجن پغصاػف عاRRP يهتًها صع توىیغ بلکه صع
.بیلتغ هیيمایض
يتیجهگیغی-4
 و2 سالهه يتایج كبیهؿاػیها و تذلیلهای فىق عا هیتىاو صع جضول
 ایى يتایج اثبات هیکًض که بکاعگیغی.کیفی هلاهضه يمىص-بههىعت کمی
. صع کاعبغصهای توىیغبغصاعی بـیاع هًاؿباؿتLFM كکلهىج
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استفاده از تبذیل فوریه کسری برای

تخمین سیگنال گفتار در شبکههای توزیعی حسگر صوتی
1

ساضیه سيدبشیاو 1و زمیذسضا ابىعالبی

2

دايؾکذه ههًذعی بشق و کاهپیىتش ،دايؾگاه یضدranjbaryanraziyeh@yahoo.com ،
2

دايؾکذه ههًذعی بشق و کاهپیىتش ،دايؾگاه یضدhabutalebi@yazd.ac.ir ،

چکیده-با گستزش هفهىم آرایههای هیکزوفىيی ،اهزوسه استفاده
اس ضبکههای حسگز صىتی بزای بهساسی سیگًال گفتار هطزح ضذه
است .در ایى تحمیك ،الگىریتن Distributed Adaptive Node
) Specific Estimation (DANSEبزای بهساسی گفتار هبًای کار
بىده است .ایى الگىریتن وفمی بزای تخمیى سیگًال در ضبکههای
Wireless Acoustic Sensor
حسگز بیسین صىتی یا
) Networks (WASNsهىرد استفاده لزار هیگیزد .در الگىریتن
 DANSEهز يىد ،سیگًال هطلىب خىد را با اضتزاکگذاری
اطالعات کل ضبکه تخمیى هیسيذ .ایى الگىریتن با کاهص پهًای
بايذ و بار هحاسباتی به جىاب بهیًه فیلتز ویًز همگزا هیضىد .در ایى
هماله بزای بهبىد الگىریتن  DANSEاس تبذیل فىر یه کسزی -که
حالت تعمینیافتهای اس تبذیل فىریه هعمىلی است -بهزه گزفتهاین.
ایى تبذیل به پاراهتز 𝜶 -که ساویه چزخص در صفحه سهاو -فزکايس
𝛂 تبذیل
ياهیذه هیضىد -وابسته است .در حالت خاظ
فىر یه کسزی به تبذیل فىر یه هعمىلی هًجز هیضىد .تبذیل فىر یه
کسزی با چزخص سیگًال به راستایی که سیگًال و يىیش به يحى
هطلىبتزی اس هن تفکیک هیضىيذ ،سهیًه ارتمای عملکزد الگىریتن
کمی بز
 DANSEرا فزاهن هیآورد .يتایج ضبیهساسی و ارسیابیهای ِ
روی خزوجی سیستن بهساسی گفتار ،هؤثز بىدو ایى تبذیل را يطاو
هیدهذ.

خاؿ ،اعالػات سا بیى خىد به اؽتشاک هیگزاسيذ .هش يىد ؽاهل یک
وازذ پشداصيذه و لیًک هخابشاتی بیعین اعت .ؽبکههای زغگش بیعین
به دو دعته تمغینبًذی هیؽىيذ -1 :هتمشکض ( )centralizedو -2تىصیؼی
( .)distributedاگش یک پشداصيذه هشکضی ،اعالػات همه يىدها سا
بهفىست هغتمین دسیافت يمىده و و به ؽکل بالدسيگ ( )real-timeبش
سوی آوها پشداصػ يمایذ ،به ػًىاو پشداصؽگشی هتمشکض ؽًاخته هیؽىد.
ؽبکههای تىصیؼی ؽاهل چًذیى يىد هغتًذ که هش يىد ،بهػًىاو یک
صیشپشداصيذه ػمل هیيمایذ .با اؽتشاک گزاؽتى اعالػات بیى يىدها،
کاسآسایی کل ؽبکه بهبىد هییابذ ].[1
دس ؽبکههای  ،WASNsچالؼهای بغیاسی هىسد بشسعی لشاس گشفته
اعت که اص آو خمله هیتىاو به بسث دعتیابی به ػملکشد الگىسیتنهای
هتمشکض با اعتفاده اص الگىسیتنهای تىصیؼی ،و دس يتیده کاهؼ پهًای بايذ و
باس هساعباتی اؽاسه يمىد ] ،[6]-[2الگىسیتن  DANSEيیض اص ایى خمله
هیباؽذ .دس ایى هماله ابتذا به هؼشفی الگىسیتن  DANSEکه الگىسیتمی
وفمی بشای تخمیى عیگًال دس ؽبکههای  WASNsاعت هیپشداصین .دس
ایى الگىسیتن ،فشك هیؽىد هش يىد به اعالػات تمام يىدهای دیگش ؽبکه
دعتشعی داسد .ایى الگىسیتن اص تشکیب خغی خشوخی زغگشها اعتفاده
هیيمایذ و اثبات هیؽىد صهايیکه عیگًال هغلىب هش يىد ،یک يغخه
همیاط (  )scaleؽذه اص یک عیگًال هؾتشک اعت ،ایى الگىسیتن به
ػملکشد الگىسیتن فیلتش بهیًه ویًش همگشا هی ؽىد ] .[6الصم به رکش اعت
هش چًذ دس هشاخغ ] [9]-[7يغخههای تکاهلیافتهتشی اص الگىسیتن
 DANSEبشای بهبىد ػملکشد آو دس عًاسیىهای ػملی اسایه ؽذه اعت،
دس ایى هماله ،بشای تمشکض بش سوی بکاسگیشی تبذیل فىسیه کغشی ،تًها خىد
الگىسیتن پایه  DANSEسا بشسعی يمىدهاین.

کلمات کلیدی– الگور یتم  ،DANSEتبدیل فور یه کسری،
شبکههای .WASNs
 -1همذهه
با گغتشػ سوػهای چًذکاياله بهغاصی گفتاس اص یکعى و تىعؼه
زىصههای تسمیماتی و فًاوسیهای هشبىط به ؽبکههای زغگشی اص عىی
دیگش ،دس چًذ عال اخیش اص تشکیب ایى دو صهیًه ،هىضىع بهغاصی گفتاس دس
ؽبکههای زغگش فىتی هىسد تىخه لشاس گشفته اعت.

دس اداهه ،به هؼشفی تبذیل فىسیه کغشی که زالت تؼمین یافتهای اص
تیذیل فىسیه هؼمىلی اعت هیپشداصین .تبذیل فىسیه کغشی عالها لبل دس
هبازث سیاضیات اسائه ؽذه اعت اها ػلی سغن ویژگیها و کاسبشدهای
هفیذی که داسد ،دس زىصه پشداصػ عیگًال چًذاو به آو پشداخته يؾذه و
همچًاو ياؽًاخته بالی هايذه اعت ] .[11ایى تبذیل به پاساهتش 𝛼 -که صاویه

ؽبکههای زغگش بیعین فىتی یا ( WASNs
 )Acoustic Sensor Networksبه ػلت لابلیتهای فشاوايی که داسيذ
دس عالهای اخیش بغیاس هىسد تىخه لشاس گشفتهايذ .ؽبکههای WASNs
هدمىػهای اص چًذیى يىد ( )nodeهغتًذ که بشای سعیذو به یک هذف
Wireless

© ،۱۳۹۴اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان
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()1

چشخؼ دس ففسه صهاو فشکايظ ياهیذه هیؽىد -وابغته اعت .دس زالت
 αتبذیل فىسیه کغشی به تبذیل فىسیه هؼمىلی تبذیل
خاؿ
هیؽىد.

̂

زل یکتای سابغه ( )1به فىست صیش خىاهذ بىد:
()2

دس ایى هماله ،دس دو بخؼ  2و  3به هؼشفی سوابظ اعاعی ؽبکههای
زغگش بیعین فىتی و زل بهیًه ویًش بشای آيها هی پشداصین .الگىسیتن
 DANSEدس بخؼ  4هىسد هؼشفی و بشسعی لشاس هی گیشد .دس اداهه ،پظ
اص هؼشفی تبذیل فىسیه کغشی و خىاؿ آو دس بخؼ  ،5ایى تبذیل سا دس
فشایًذ الگىسیتن  DANSEواسد هی يمایین .هؾاهذه خىاهین کشد با اعتفاده
اص ایى تبذیل ،ػملکشد الگىسیتن  ،DANSEصهايیکه گىیًذه دس زال
زشکت باؽذ بغیاس بهبىد هییابذ.

̂

هؼکىط هاتشیظ همبغتگی بشداس هؾاهذات خشوخی
دس سابغه فىق
بشداس همبغتگی بشداس خشوخی و عیگًال هغلىب
،و
اعت .با تىخه به سوابظ باال هؾاهذه هیؽىد بشداس وصو اػمالی دس يىد
اعت .همچًیى بشای هساعبه ایى بشداس يیاص به
ام ،داسای ابؼاد
اعت .همايغىس
داسین که ابؼاد آو
هؼکىطگیشی هاتشیظ
که دیذه هیؽىد با تىخه به ابؼاد ؽبکه ،باس هساعباتی دس ایى سوػ بغیاس
باال بىده و همچًیى به دلیل ایى که ابؼاد هاتشیظ همبغتگی بضسگ اعت
هؼمىال خغای هساعباتی يیض صیاد هیباشد ].[6

 -2تئىسی و سوابظ اعاعی ؽبکه زغگش بیعین فىتی
فشك کًیذ یک ؽبکه با عاختاس اتقال کاهل ،که اص يىد تؾکیل
يىد دیگش دسیافت
ؽذه ،هىخىد اعت .خشوخی هش يىد تىعظ
ُ
زغگش داؽته باؽذ ،هدمىع همه
هیؽىد .با فشك آوکه يىد kام
∑
اعت.
هیباؽذ .خشوخی يىد ام
زغگشها بشابش با
بشای عادگی اص ایى به بؼذ ايذیظ صهاو سا ززف هیيمایین.

-4الگىسیتن DANSE

الگىسیتن  DANSEبه هًظىس دعتیابی به ػملکشد فیلتش ویًش بهیًه،
دسزالیکه پهًای بايذ و باسهساعباتی کمتشی هىسد يیاص باؽذ اسایه ؽذه
اعت ] .[6ایى الگىسیتن بهخای اعتفاده اص کل بشداس خشوخی يىدها ،تًها
اص تشکیب خغی خشوخی هش يىد اعتفاده هیيمایذ و اثبات هیؽىد به
خىاب فیلتش بهیًه ویًش همگشا هیؽىد.

بؼذی با يام
سا دس بشداس
هدمىػه همه بشداسهای
لشاس هیدهین ] .[6فشك هیؽىد عیگًالها
]
ایغتاو و اسگادیک هغتًذ .بشای عیگًال گفتاس ایى فشك بشای هش فشین
فسیر هیباؽذ ،به همیى دلیل همه هساعبات به فىست فشین به فشین و
دس زىصه فشکايظ ايدام هیؽىد .همايغىس که دس ؽکل  1دیذه هیؽىد
فشك ؽذه که (عیگًال هغلىب هش يىد) ،یک يغخه همیاط ؽذه اص
یک عیگًال هؾتشک  dاعت.

دس زالت کلی ،فشك هیؽىد عیگًال هغلىب هش يىد ( ) ،یک عیگًال
بؼذی باؽذ:
()3
دس سابغه فىق تؼذاد يىدها،
بؼذی اعت.
هؾتشک
-1-4

و بشداس

هاتشیظ با ابؼاد

الگوریتم DANSE1

هذف دس ایى الگىسیتن ،سعیذو به زل زذالل هشبؼات خغای سابغه
̂ اعت با ایى تفاوت
( ،)2و یا به ػباستی ػملکشدی هؾابه با
که يیاصی به اسعال تمام بشداس خشوخی يباؽذ .بشای ایى هًظىس بشداس
به بخؼهای کىچکتش تمغینبًذی هیؽىد ،یؼًی داسین:
بؼذی اص بشداس
صیش بشداس
 ،که
اعت که بش سوی اػمال هیؽىد .دسيتیده سابغه ( )1سا هیتىاو
بهفىست صیش يىؽت ]:[6

ضکل  :1ساختار ضبکه ].[6

̂

()4

-3فیلتش بهیًه ویًش
هذف يىد  ،تخمیى عیگًال هغلىب  ،با اعتفاده اص یک
تخمیىگش خغی بش سوی همه اعالػات هىخىد دس ؽبکه یؼًی اعت ،به
̂ هیباؽذ .به ایى هًظىس هش يىد،
ػباستی هذف هساعبه بهیًه
اص تابغ هضیًه زذالل هشبؼات خغا به فىست صیش اعتفاده هیکًذ:

} |

|{

}

{

]

̂

[

̂

∑

اص آيداییکه يىد  ،kبه بشداس هؾاهذات خىدػ ( ) دعتشعی داسد،
سا
هیتىايذ بخؾی اص بشداس که به بشداس اػمال هیؽىد ،یؼًی
کًتشل کًذ .دس الگىسیتن  DANSE1هش يىد ،خشوخی ایى لغمت اص
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بشداس ̃ بهفىست صیش تؼشیف هیؽىد:

سا اسعال هیيمایذ.
تخمیىگش ،یؼًی عیگًال فؾشده ؽذه
ایى فؾشده عاصی باػث هیؽىد ابؼاد داده اسعالی دس هش يىد ،با يغبت
هىلفه عیگًال دعتشعی
کاهؼ یابذ .دس يتیده هش يىد به
هىلفه عیگًال يىدهای
داسد ( هىلفه بشداس خشوخی خىدػ و
ضشیبی اعت که دس يىد kام بش سوی ( داده
دیگش) .پاساهتش
دسیافتی اص يىد  qاعت) اػمال هیؽىد .ؽمای کلی الگىسیتن ،صهايیکه 3
يىد وخىد داؽته باؽذ دس ؽکل  2يؾاو داده ؽذه اعت ].[6

()7

[

]

̃

زل سابغه ( )6به فىست صیش اعت:
()8

̃

]

̃ ̃

[

که دس آو
()9
()11

} ̃ ̃{

̃ ̃

̃

اص آيداییکه ابؼاد هاتشیظ ̃ ̃ کىچکتش اص
زدن هساعبات بغیاس کمتش خىاهذ بىد.

̃

دس سابغه ( )2اعت،

الگىسیتن  DANSEبشای صهايیکه  Q>1يیض باؽذ ،تؼمین داده ؽذه
که با يام  DANSEkؽًاخته هیؽىد .دس ایى زالت هش يىد یک عیگًال
بؼذی سا به يىدهای دیگش اسعال هیيمایذ .سويذ الگىسیتن DANSEk
هؾابه سويذ الگىسیتن  DANSE1اعت ،تًها با ایى تفاوت که تمام بشداسها
به هاتشیظ تبذیل هیؽىيذ ].[6
ضکل  :2ضمای کلی الگىر یتن .[6] DANSE1

-5تبذیل فىسیه کغشی
تبذیل فىسیه کغشی با وخىد ویژگیها و کاسبشدهای هفیذی که داسد دس
زىصه پشداصػ عیگًال بغیاس ياؽًاخته بالی هايذه اعت .ایى تبذیل وابغته
به پاساهتش 𝜶 اعت که صاویه چشخؼ دس ففسه صهاو فشکايظ ياهیذه
هیؽىد ] .[11هغابك ؽکل  ،3دس يمایؼ صهاو فشکايغی یک عیگًال ،دو
هسىس هتؼاهذ صهاو و فشکايظ دس يظش گشفته هیؽىد:

ػمال بخؼ بًذی بشداس ̃ به فىست صیش اعت:
()5

]

[

̃

به فىست هدمىػهای اص
با تىخه به سابغه فىق ،هش بشداس
اعت .دس يتیده
و بشداس
̃ که دس الگىسیتن  DANSE1اعتفاده هیؽىد،
فضای زل ̃
بؼذی اعت که دس همایغه با الگىسیتن بهیًه ویًش که
فضای زل آو بؼذی اعت بغیاس کمتش هیباؽذ .هی تىاو يؾاو داد که
الگىسیتن تکشاسی  DANSE1بؼذ اص چًذیى تکشاس به هماو خىاب بهیًه
ویًش همگشا هیؽىد ].[6
اص ایى پظ بشای عادگی اص يىؽتاس به هفهىم  Xدس تکشاس  iام اعتفاده
هیکًین ( Xهیتىايذ یک پاساهتش و یا عیگًال باؽذ) .همچًیى بشداس
که هىلفه
به ػًىاو بشداس
و بشداس
[
بؼذی ]
به ػًىاو
آو ززف ؽذه اعت هؼشفی هیؽىد .به عىس هؾابه
بشداس که هىلفه آو ززف ؽذه اعت ،هیباؽذ .دس هش تکشاس ،یکی اص
سا
و
يىدها ،با زل هغئله بهیًهعاصی هسلی خىدػ ،ضشایب
هساعبه هیيمایذ:.
()6

} |]

[

|{

]

ضکل  :3يمایص سهاو فزکايس و پاراهتز ساویهای 𝜶 ].[11

تبذیل فىسیه کغشی ،به اصای صاویههای هختلف چشخؼ یک عیگًال،
يمایؼ هتفاوتی اص آو سا اسائه هیدهذ .تابغ کشيل ایى تبذیل به فىست صیش
تؼشیف هیؽىد ]:[11

[
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𝛼

()11

√

𝛼
𝛼
𝛼

{

𝛼

تبذیل فىسیه کغشی تست صاویه 𝜶 بهفىست صیش به دعت هیآیذ:
∫

()12

 αتبذیل فىسیه کغشی به تبذیل
به عادگی دیذه هیؽىد به اصای
فىسیه هؼمىلی تبذیل هیؽىد .تبذیل فىسیه یکی اص ههمتشیى و
پشکاسبشدتشیى تبذیلها دس پشداصػ عیگًال بهؽماس هیآیذ .ویژگیهای
تبذیل فىسیه باػث ؽذه اعت پشداصػ بغیاسی اص عیگًالها دس زىصه
فشکايظ ،بغیاس سازتتش و با پیچیذگی کمتشی ايدام ؽىد .اص ایى سو
اهمیت تبذیل فىسیه کغشی -که دس یک زالت خاؿ ،به تبذیل فىسیه
هؼمىلی هًدش هیؽىد -واضر اعت .دس خذول  1بؼضی اص سوابظ زاکن
بش تبذیل فىسیه کغشی آوسده ؽذه اعت.
خذول :1

ضکل  : 4جذاساسی سیگًال و يىیش ].[13

دس ایى هماله ،با دس يظش گشفتى اهکاو خذاعاصی عیگًال و يىیض دس یک
ساعتای خاؿ ،اص تبذیل فىسیه کغشی بشای بهبىد ػملکشد الگىسیتن
 DANSEاعتفاده يمىدهاین .به ػباستی ،هساعبات سا به فىست فشین به
فشین و دس زىصه تبذیل فىسیه کغشی (به خای تبذیل فىسیه هؼمىلی) ايدام
دادهاین .دس هشخغ ] [13يؾاو داده ؽذه اعت صهايیکه عیگًال وسودی
هتسشک باؽذ به ػلت خافیت داپلش ،تبذیل فىسیه کغشی اص ػملکشد
هًاعبتشی دس همایغه با تبذیل فىسیه هؼمىلی بشخىسداس هیباؽذ.

بزخی ویژگیهای تبذیل فىریه کسزی ].[11

تبذیل فىسیه کغشی تست صاویه𝜶

عیگًال

𝜶

𝜶

𝜶

𝜶

𝜶

1

𝜶

-6يتایح ؽبیهعاصی

𝜶

دس ؽبیهعاصیهای ایى تسمیك ،عًاسیىیی هغابك ؽکل  5دس يظش
گشفته ؽذه اعت .ؽبکهای ؽاهل  3يىد دس يظش گشفته ؽذه که دس آو يىد اول
ؽاهل  2زغگش ،و يىد دوم و عىم هش کذام ؽاهل  4زغگش هیباؽًذ .دس
هش يىد ،زغگشها با فافله  5عايتیهتش اص هن لشاس داسيذ.

𝜶

𝜶
𝜶
𝜶

𝜶
𝜶

)𝜶

3
4

𝜶

𝜶

𝜶

)𝜶

2

𝜶

(

∫

(

5
6

𝜶
𝜶

𝜶
𝜶

𝜶

7

دس بغیاسی اص اولات ،عیگًال گفتاس و يىیض ،هن دس زىصه صهاو و
فشکايظ با هن همپىؽايی داسيذ واص ایى سو ززف بیؾتش يىیض به اػىخاج
بیؾتش گفتاس هًدش هیؽىد .اگش بتىاو ساعتایی سا یافت که دس آو ساعتا ،گفتاس
و يىیض به سازتی تفکیکپزیش باؽًذ ،ػملکشد فشایًذ بهغاصی گفتاس به يسى
هغلىبی فىست خىاهذ گشفت .بهعىس هثال دس ؽکل  4عیگًال و يىیض هن
دس زىصه صهاو و فشکايظ با هن همپىؽايی داسيذ اها با ايتخاب صاویه هًاعب
هیتىاو ایى دو سا به خىبی اص هن تفکیک يمىد.

ضکل  : 5هطخصات اتاق ضبیه ساسی ضذه

گىیًذه با عشػت ثابت هغیش هؾخـ ؽذه بیى  Aو  Bسا عی
هیکًذ .عیگًال گفتاس تمیض اص دادگاو  Timitايتخاب ؽذه اعت .عیگًال
يىیضی بهفىست زافل خمغ عیگًال گفتاس تمیض با يىیض عفیذ با
 SNR=10 dBبه هیکشوفىوها هیسعذ .همچًیى فشك ؽذه اعت یک
هًبغ يىیض همهمه دس لغمت پاییى اتاق (هغابك ؽکل  )5لشاس داسد.ایى
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يىیضها اص دادگاو  Noisexاعتخشاج ؽذهايذ .فشکايظ يمىيهبشداسی 16
کیلىهشتض بىده و دس پیادهعاصی اص پًدشههای هًیًگ با عىل  31هیلیثايیه و
همپىؽايی  51دسفذ اعتفاده يمىدهاین .

8000
7000
6000

با تىخه به ایًکه پایه تبذیل فىسیه کغشی ،تابغ  chirpاعت ،صهايیکه
هًبغ دس زال زشکت باؽذ ،بش اثش پذیذه داپلش و ایداد تىابغ  ،chirpاعتفاده
اص تبذیل فىسیه کغشی ،هًدشبه ػملکشد بهتشی دس همایغه با تبذیل فىسیه
هؼمىلی هیؽىد ] .[13دس هشخغ ] [13بشای تؼییى ساعتای بهیًه هساعبه
تبذیل فىسیه کغشی ،عًاسیىهای هختلفی هىسد تىخه لشاس گشفته و عه
زالت هًبغ عاکى ،هًبغ دس زال زشکت با عشػت ثابت ،و هًبغ دس زال
زشکت با ؽتاب ثابت بشسعی ؽذه اعت .دس هش یک اص ایى عه زالت،
تابغ هیايگیى هشبغ خغا به اصای ساعتاهای هختلف هساعبه ،و ساعتایی که
به اصای آو تابغ هیايگیى هشبغ خغا زذالل گؾته ،به ػًىاو ساعتای بهیًه دس
يظش گشفته ؽذه اعت.
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ضکل  : 7طیف سیگًال يىیشی هیکزوفىو اول.

هؾابه با سويذ فىق ،دس ایى هماله يیض با تىخه به عًاسیىی هغئله،
ساعتاهای هختلف سا بشسعی يمىده و بشاعاط زذالل يمىدو تابغ هیايگیى
هشبغ خغا ،ساعتای بهیًه به دعت آهذه اعت .هؾاهذه يمىدین که به اصای
 αبهتشیى ػملکشد به دعت هیآیذ .دس يتیده
ؽبیهعاصیها سا دس زىصه تبذیل فىسیه کغشی ،به اصای ایى صاویه بهیًه ايدام
دادهاین.

ضکل  : 8طیف سیگًال باسساسی ضذه با استفاده اس الگىر یتن DANSE

دس سوػ پیؾًهادی ،کل فشایًذ الگىسیتن ( DANSEهغشذ ؽذه دس
α

بخؼ  4ایى هماله) ،دس زىصه تبذیل فىسیه کغشی با
بش سوی عیگًالها اػمال هیؽىد.

دس هىسد یک لغؼه عیگًال گفتاس يمىيه ،اعپکتشوگشامهای هشبىط به
عیگًال تمیض ،عیگًال يىیضی هیکشوفىو اول ،عیگًال بهغاصی ؽذه با
الگىسیتن  ،DANSEو دس يهایت عیگًال بهغاصی ؽذه دس زىصه تبذیل
فىسیه کغشی ،به تشتیب دس ؽکلهای  6تا  9اسائه ؽذه اعت .همايغىس که
دس ایى اعپکتشوگشامها دیذه هیؽىد دس زىصه تبذیل فىسیه کغشی ،تخمیى
بهتشی اص عیف عیگًال به دعت آهذه اعت.

ضکل  :9طیف سیگًال باسساسی ضذه در حىسه تبذیل فىر یه کسزی.

بشای همایغه بهتش ،ػملکشد الگىسیتن  DANSEدس زىصه تبذیل فىسیه
هؼمىلی ،الگىسیتن  DANSEبا اعتفاده اص الگىسیتن (Speech

8000
7000
6000

4000
3000

)Frequency(Hz

5000

Distortions Weighted Multichannel Wiener filter ) SDW [14] MWFو الگىسیتن  DANSEدس زىصه تبذیل فىسیه کغشی ،يتایح

اسصیابی ّ
کمی خشوخی عیغتن بهغاصی گفتاس بش اعاط هؼیاسهای ،PESQ
 ،LLR ،SegSNRو  WSSدس دس  SNR=10 dBو  SNR=5 dBبه
تشتیب دس خذولهای  3و  4آوسده ؽذه اعت.
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پاساهتش  SegSNRبیايگش  SNRلغؼهای عیگًال اعت که اص هتىعظ
گیشی بش سوی  SNRتکتک فشینها بهدعت آهذه و همادیش بضسگتش آو به
يىػی ،يؾاودهًذه هیضاو بیؾتش ززف يىیض اعت .هؼیاس  PESQیک هؼیاس

ضکل  :6طیف سیگًال تمیش.

۶۰۰

۱۳۹۴  اردﯾﺒﻬﺸﺖ۲۴  ﺗﺎ۲۰ ، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ،ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

ّ
 به4/5  تا-1/5 کمی بشای اسصؽیابی کیفیت گفتاس هیباؽذ که ػذدی بیى
 اػىخاج عیگًال کمتش بىده،عیگًال هیدهذ؛ هش چه ایى هؼیاس بیؾتش باؽذ
يیض خضو هؼیاسهای هبتًی بش فافله عیفیWSS  وLLR  پاساهتشهای.اعت
، هش چه همذاس آوها کمتش باؽذ،PESQ هیباؽًذ که بشػکظ پاساهتش
.عیگًال بهغاصی ؽذه با عیگًال تمیض فافله کمتشی داسد

 تبذیل فىسیه کغشی،خذاعاصی عیگًال و يىیض دس یک ساعتای خاؿ
. سا دس زذ لابل تىخهی بهبىد دهذDANSE هیتىايذ ػملکشد الگىسیتن
.يتایح ؽبیهعاصی يیض هؤثش بىدو ایى الگىسیتن سا يؾاو هیدهذ
همايغىس که دس ابتذای هماله يیض گفته ؽذ الگىسیتنهایی بشای بهبىد
 دس هسیظهای والؼی اسایه ؽذه که با اعتفاده اص تبذیلDANSE الگىسیتن
.فىسیه کغشی هیتىاو ػملکشد آوها سا يیض بهبىد داد

 اعتفاده اص تبذیل فىسیه، هؾاهذه هیؽىد4  و3 همايغىس که دس خذول
 باػث بهبىد ػملکشد الگىسیتن،کغشی به خای تبذیل فىسیه هؼمىلی
 با تىخه به اهکاو خذاعاصی عیگًال گفتاس و يىیض. ؽذه اعتDANSE
 ایى بهبىد لابل پیؼبیًی،به اصای یک ساعتای خاؿ دس تبذیل فىسیه کغشی
.اعت
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SNR=10 dB ارس یابی کمی کیفیت سیگًال گفتار در

:2 خذول

LLR

SegSNR

WSS

PESQ

تبذیل
فىسیه
هؼمىلی

4.74

-7.35

57.72

1.26

SDWMWF

4.71

-6.88

61.64

1.35

تبذیل
فىسیه
کغشی

2.95

-4.16

53.14

1.51

SNR=5 dB ارس یابی کمی کیفیت سیگًال گفتار در

:3 خذول

LLR

SegSNR

WSS

PESQ

تبذیل
فىسیه
هؼمىلی

5.19

-7.21

61.14

1.16

SDWMWF

5.71

-7.15

63.38

1.18

تبذیل
فىسیه
کغشی

3.61

-4.11

53.11

1.13

يتیدهگیشی-7
دس ایى هماله اص تبذیل فىسیه کغشی بشای بهبىد الگىسیتن
 تبذیل فىسیه هؼمىلی که ابضاسی لذستهًذ دس پشداصػ.اعتفاده يمىدهاین
. زالت خافی اص تبذیل فىسیه کغشی اعت،عیگًال هسغىب هیؽىد
 دس زىصه،ایى تبذیل با وخىد ویژگیها و کاسبشدهای هفیذی که داسد
.پشداصػ عیگًال لذسی هغفىل هايذه اعت

DANSE

هذف افلی دس ایى هماله هؼشفی بکاسگیشی خىاؿ و ویژگیهای
 بشای تخمیى عیگًال دسDANSE تبذیل فىسیه کغشی دس الگىسیتن
 دیذین که با تىخه به اهکاو.ؽبکههای زغگش بیعین فىتی بىده اعت
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بهبود مصرف انرژی در شبکههای حسگر بیسیم با
بهرهگیری توأم از نظریه نمونهبرداری فشرده و درختهای
مسیریابی وزندار
3

1

عمايه عباعی دسه عاسی ،1جمؾیذ ابىیی 2و آویذ آوخ

دايؾگاه یضد ،دايؾكذه ههًذعي بشق و کاهپیىتشsamaneh_abbasi_d@stu.yazd.ac.ir ،

 2دايؾگاه یضد ،دايؾكذه ههًذعي بشق و کاهپیىتش،

abouei@yazd.ac.ir

 3دايؾگاه آصاد اعالهي ،واحذ يجفآباد ،دايؾكذه ههًذعی بشق،
چکیده -ضبکههای حسگر بیسین برای يظارت بر ايىاع
پذیذههای فیسیکی به طىر گستردهای هىرد استفاده قرار هیگیريذ.
یکی از چالصهای ػمذه در طراحی ایى ضبکهها ،به حذاقل رسايذو
هسیًه ايتقال ،ضمى دستیابی به کیفیت قابل قبىل برای بازیابی داده
است .تجمیغ داده با استفاده از يظر یه يمىيهبرداری فطرده )،(CDG
یک روش هؤثر برای کاهص هسیًه ارتباطات و بازیابی دقیق داده
حسگرها در گره چاهک هحسىب هیضىد .روشهای تجمیغ داده
هىجىد که بر هبًای يمىيهبرداری فطرده ػمل هیکًًذ ،برای هر يمىيه
ايذازهگیری يیاز به ضرکت تؼذاد زیادی از گرههای حسگر بیسین
داريذ که هًجر به ياکارآهذی در هصرف ايرژی هیضىد .به هًظىر رفغ
ایى هطکل ،در ایى هقاله ،از ايذازهگیریهای تصادفی تًک برای
هاتر یس يمىيهبرداری استفاده هیگردد .در ایى راستا ،الگىریتن
جذیذی با ػًىاو Weighted Compressive Data Gathering
) (WCDGارائه هیضىد که با ایجاد تؼذادی درخت هسیریابی
وزودار و بهرهگیری تىأم از يمىيهبرداری فطرده ،دادههای گرههای هر
هسیر را تجمیغ و برای گره چاهک ارسال هیکًذ .يتایج ضبیهسازی-
های هتًىع حاکی از آو است که روش پیطًهادی در هقایسه با سایر
روشها به طىر قابلتىجهی ػملکرد بهتری از يظر هیساو هصرف
ايرژی در ضبکه دارد.

ؽبكه اعت [;] ]<[ ،بش ایى اعاط ،هش گشه بایذ تا حذ اهكداو اص ايدشیی
به ؽكل بهیًهای اعتفاده کًذ تا بتىايذ وىع عمش ؽبكه سا افضایؼ دهدذ اص
آوجایی که داده گشههای هختلف اص همبغتگی هكدايی بداییی بشخدىسداس
هیباؽًذ ،عیگًاعهای آوها تًک خىاهًذ بىد؛ بده ایدى هعًدی کده تعدذاد
کمی اص يمىيههای آوها غیش ففش و بمیه يمىيهها ففش هغتًذ دس فىستی
که ایى عیگًاعها به فىس ،راتی يیض تًک يباؽًذ ،هیتدىاو پایدهای بدشای
آوها یافت که ضشایب عیگًاع دس آو پایه ،تًک باؽًذ دس ایى ساعتا ،یكی
اص سوػهای کاهؼ حجن داده اسعالی و بهبدىد هقدشا ايدشیی ،يهشیده
يمىيددهبشداسی فؾددشده ) (CSاعددت کدده بددشای جمدد آوسی و باصعدداصی
عیگًاعهای تًک دس ؽبكههای حغگش بیعدین بدا همیداط بدضس هدىسد
اعتفاده لدشاس هیگیدشد [=] دس عداعهای اخیدش ،سوػهدای تجمید داده
هختلفی بش هبًای يمىيهبشداسی فؾشده اسا ه ؽذه اعت که با کاهؼ حجدن
دادههای اسعالی ،ععی دس افضایؼ وىع عمدش ؽدبكه داؽدتهايذ [>]،]?[ ،
[@] ]A[ ،و [ ]Bتماهی ایى سوػها اص ضدعفهدایی همچدىو کىچدک
بىدو تعذاد يمىيههای ايذاصهگیدشی ،عدذم اعدتفاده اص همبغدتگی هكدايی
هىجىد دس ؽبكه و ايذاصهگیشیهای تقادفی تًدک دس آو سيد هیبشيدذ اص
وشفی دس [ ]Cاص ايذاصهگیشیهای تقادفی تًک اعتفاده ؽذه اعت ،اها بده

کلمات کلیدی– شبکههای حسگر بیسیم ،نمونهبرداری فشرده،
اندازهگیری تصادفی تنک ،تجمیع داده ،درختهای مسیر یابی
وزندار.

دلیل تؾكیل دسختهای هغیشیابی غیشبهیًه بشای جمد آوسی هدش يمىيده
ايذاصهگیشی ،هیضاو هقشا ايشیی به ودىس چؾدنگیدشی بهبدىد يمییابدذ
همچًیى هشج [ ،];:سوػ تجمی

 -1همذهه

داده کاسآهدذی سا بدا عًدىاو MSTP

اسا ه هیدهذ که به تشکیب  CDGو ايذاصهگیشیهای تقدادفی تًدک بدشای

ؽبكههای حغگش بیعین ) (WSNsهتؾكل اص تعدذاد صیدادی

کاهؼ بیؾتش تعذاد ايتماعها و هتعادع کدشدو هقدشا ايدشیی دس عشاعدش

گشه بیعین هغتمل هغتًذ که هش یک تىايایی ايجام پاسهای اص هحاعدبا،،

ؽبكه هیپشداصد ایى سوػ با یكغداو دس يهدش گدشفتى هضیًده اسعداع بدیى

حظ کدشدو هحدی پیشاهدىو و خدىد ساهبدشی سا داسيدذ یكدی اص هغدا ل

تماهی گشهها ،گشاا ؽبكه سا بذوو وصو هذع هیکًذ

چالؼبشايگیض دس ایى ؽبكهها ،هحذودیت ايدشیی و ودىع عمدش گشههدای

© ،۱۳۹۴اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

aavokh@pel.iaun.ac.ir

دس هماله حاضش ،الگىسیتن جذیذ و کاسآهذی با بهشهگیشی تىأم اص  CDGو
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()2

هاتشیظ يمىيهبشداسی تًک اسا ه هیؽىد که آو سا  WCDGهدیيداهین دس
سوػ پیؾًهادی ،با دس يهش گشفتى لابلیت کًتشع تىاو دس گشههای حغدگش،

که  ETx  L, d و  ERx  L به تشتیب بیايگش ايشیی هقشفی بشای
اسعاع و دسیافت یک بغته داده  Lبیتی بش سوی هغیشی به فافلهی d
هیباؽًذ همچًیى Eelec ،ايشیی هقشفی بشای دسیافت یا اسعاع یک پیام
تکبیتی تىع هذاسا ،الكتشیكی و  ampايشیی هقشفی تمىیت کًًذه
ايتماع سا بیاو هیکًًذ فشك بش آو اعت که هش گشه فشعتًذه هیتىايذ عطح
تىاو خىد سا بش اعاط فافله تا گشه همقذ تًهین يمایذ[]12

هش گشه فشعتًذه عطح تىاو خىد سا بش اعاط فافله اللیذعی تا گشه همقذ
تًهین هی کًدذ و دس يتیجده اص اتدالا بیؾدتش ايدشیی دس ؽدبكه جلدىگیشی
هیؽىد
دس اداهه ،پظ اص تؾشیح هذع ؽبكه و هذع هقشا ايدشیی ،خالفدهای اص
يهشیه يمىيهبشداسی فؾشده و سوػهای تجمی دادهای که اص ایى يهشیه بهشه
هیگیشيذ ،دس بخؼ < اسا ه خىاهذ ؽذ دس بخؼ = ،الگىسیتن پیؾدًهادی

-3-2

 WCDGبه تفقیل هعشفی هیؽىد بده هًهدىس اسصیدابی الگدىسیتن اسا ده
بشسعی لشاس هیگیشيذ دس پایاو ،دس بخؼ ? ،به جم بًذی و يتیجهگیدشی
کلی اص بحث خىاهین پشداخت
 -2هذع ؽبكه و هفشوضا،

يمىيههای عیگًاع و  [.]Tهعشا عملگش تشايهاده هیباؽذ به وىس هعمىع،
عیگًاعهای هىجىد دس ؽبكههای حغگش بیعین تًک يیغتًذ ،اها یک
يمایؼ تًک بش اعاط بشخی اص پایههای فؾشدهعاصی ]   [ 1 ,, n
به فىس X  ،داسيذ دس ایى سابطه   iها بشداسهای عتىيی هاتشیظ
 و ]   [ 1 , ,n Tهعادع تًک عیگًاع افلی  Xهیباؽًذ که
  iها يمىيههای بشداس  سا يمایؼ هیدهًذ يهشیه يمىيهبشداسی فؾشده
بیاو هیکًذ که اگش عیگًاع  Xتحت پایه  داسای يمایؼ -kتًک بىده به

دس ایى بخؼ ،به بیاو هفشوضاتی دس سابطه با هذع ؽبكه و هذع
هقشا ايشیی دس ؽبكههای حغگش بیعین و هعشفی يمىيهبشداسی فؾشده
پشداخته هیؽىد
مدل شبکه

دس ایى هماله ،ؽبكه حغگش بیعیمی هتؾكل اص

n

گشه حغگش دس يهش

گشفته هیؽىد که هش یک به ؽكل تقادفی دس ياحیه هشبعی A  A m
2

پخؼ هیؽىيذ ؽبكه هفشوك تىع یک گشاا پیىعته بذوو جهت
وصوداس ) G(V,Eهذع هیؽىد که هجمىعه س ىط  Vبیايگش گشههای

وىسی که سواب  X   i 1i iو  k<<mبشلشاس باؽًذ ،تحت ؽشای
خافی هیتىاو با اعتفاده اص سابطه  Y   Xبه جای جم آوسی کل
يمىيههای عیگًاع  Xتًها ) m  O(k log nيمىيه اص آو سا جم آوسی کشد
[ ]4هاتشیظ يمىيهبشداسی ]    [1 ,, nبا بشداسهای عطشی i
داسای ابعاد  m×nاعت بشای باصعاصی کاهل عیگًاع  Xاص بشداس  Yبایذ
بشداسهای عطشی هاتشیظ يمىيهبشداسی  ياهمذوعی صیادی با پایه
فؾشدهعاصی  داؽته باؽًذ دس يهایت هیتىاو عیگًاع  Xسا به وىس
کاهل اص بشداس يمىيههای ايذاصهگیشی  Y  [ y1 ,, yn ]Tبا حل هغئله
بهیًهعاصی هحذب  ℓ1-norm minimizationباصیابی کشد []13
k

ؽبكه و هجمىعه یاعهای  Eيؾاو دهًذهی پیىيذهای دو وشفه بیعین بیى
گشهها هیباؽًذ وجىد پیىيذ ) (i, jبیى دو گشه  i Vو  j Vبه ایى
هعًی اعت که ایى دو گشه دس بشد هخابشاتی یكذیگش لشاس داسيذ و هیتىايًذ
به وىس هغتمین با هن دس استباط باؽًذ گشه  s Vبه عًىاو گشه چاهک
وظیفه جم آوسی دادهها سا دس ؽبكه بش عهذه داسد وصو ) w(i, jکه
يؾاودهًذه هضیًه استباوا ،بیى دو سأط  iو  jهیباؽذ ،فافلهی اللیذعی
بیى دو گشه دس يهش گشفته هیؽىد به دلیل اعتفاده اص کذهای هتعاهذ دس
اسعاع دادهها ،تذاخلی دس ؽبكه فىس ،يمیگیشد؛ بًابشایى ،فشك بش آو
اعت که هیچ بغتهای دس ؽبكه گن يخىاهذ ؽذ
-2-2

()3

هذا يهایی دس ؽبكههای حغگش بیعین ،جم
گشه به فىس X  [ x1 ,, xn ]T ،دس گشه چاهک هیباؽذ که هش کذام اص
گشهها یک يمىيه  xiسا ايذاصهگیشی هیکًًذ دس ایى ساعتا ،دس فىس ،عذم
اعتفاده اص یک فشآیًذ تجمی داده کاسا ،وبیعی اعت که گشههای هىجىد دس
يضدیكی گشه چاهک ،تشافیک عًگیًی اص دادهها سا هتحمل ؽذه و به عشعت
ايشیی خىد سا اص دعت هیدهًذ ایى هغئله ،هًجش به کاهؼ کاسایی و وىع
عمش ؽبكه خىاهذ ؽذ خىؽبختايه يمىيهبشداسی فؾشده ساهحل خىبی سا
بشای سف ایى هؾكل اسا ه هیدهذ بشای يؾاو دادو ایذهی يمىيهبشداسی

اص آوجایی که تماهی گشههای حغگش ،هحاعبا ،عاده یكغايی سا دس
وىع تجمی داده با اعتفاده اص يمىيهبشداسی فؾشده ايجام هیدهًذ ،اص
هقشا ايشیی پشداصػ داده فشايهش هیگشدد دس ایى هماله ،بشای
هحاعبه هیضاو ايشیی هقشفی هش اسعاع ،اص هذع صیش اعتفاده هیؽىد []11
()1

 Ld2,

Y   .

subject to

1

minn 



آوسی تمام دادههای n

مدل مصرف انرژی

amp

نمونهبرداری فشرده در شبکه های حسگر بی سیم

يهشیه يمىيهبشداسی فؾشده ،یک سویكشد جذیذ فؾشدهعاصی و
دعتیابی به عیگًاع اعت که اص لابلیت فؾشدهعاصی عیگًاعها ،به هًهىس
به حذالل سعايذو يمىيههای هىسد يیاص بشای باصیابی کل عیگًاع
بهشهبشداسی هیکًذ عیگًاع -k ، X  [ x1 ,, xn ]Tتًک ياهیذه هیؽىد
اگش حذاکثش داسای  kيمىيه غیشففش باؽذ دس ایى يمایؼ xi ،ها بیايگش

ؽذه ،دس بخؼ > ،يتای ؽبیهعاصی و همایغه آو بدا عدایش سوػهدا هدىسد
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ERx  L   Eelec  L,

ETx  L, d   Eelec  L 
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فؾشده ،اص سوػ کذگزاسی به فىسY   X  x11  xnn ،

( )Hybrid-CSاسا ه ؽذه اعت که اص هضایای هش دو سوػ لبلی بهشه
هیبشد دس ایى سوػ ،تا صهايی که يمىيههای خشوجی کمتش اص m
يمىيه باؽًذ ،تجمی داده با اعتفاده اص يمىيهبشداسی فؾشده ،اعماع
يمیگشدد دس غیش ایى فىس ،دس پیىيذهای بعذی اص يمىيهبشداسی فؾشده
اعتفاده هیؽىد به عباس ،دیگش ،دس پیىيذهایی که  n  mاعت ،با
اعتفاده اص يمىيهبشداسی فؾشده ،تًها  mبغته اسعاع هیگشدد

اعتفاده هیؽىد هماوگىيه که دس ؽكل ( )1هالحهه هیؽىد ،ابتذا هش گشه
 iيمىيه خىد سا اص وشیك ضشب کشدو دس بشداس عتىيی  ، iبه یک بشداس m
بعذی گغتشػ هیدهذ عپظ ،به جای دادههای خام ،ایى بشداس کذگزاسی
ؽذه سا بشای والذ خىد اسعاع هیکًذ تجمی داده دس وىع هغیش اص وشیك
جم ایى بشداسهای عتىيی دس گشه فىس ،هیگیشد بًابشایى ،باس تشافیكی بش
سوی هغیش تجمی داده همیؾه بشابش  mخىاهذ بىد بذیى تشتیب ،گشه
چاهک به جای  nيمىيه خام ،یک بشداس  mبعذی سا دسیافت و با اعتفاده اص
الگىسیتنهای باصعاصی  nيمىيهی خام سا باصیابی هیيمایذ ؽایاو رکش
اعت که فشآیًذ کذگزاسی دس هش گشه به فىس ،ايفشادی دس یک سوػ
تىصی ؽذه به وعیله عملیا ،عادهای هايًذ ضشب و جم که هضیًه
هحاعباتی کمی داسيذ ،فىس ،هیگیشد دس وال باس هحاعباتی افلی به
هشحله کذگؾایی دس گشه چاهک که اص لحاظ هقشا ايشیی هحذودیتی
يذاسد ،هًتمل هیؽىد

ضکل  :2مقایسه سه روش تجمیع داده با استفاده از نمىنهبرداری فشرده در
شبکههای چندپرشی.

دس هشج [ ]8با اعتفاده اص ايذاصهگیشیهای تقادفی ،عه سوػ هىعىم
به  Plain-CS ،Non-CSو  Hybrid-CSهمایغه و بشتشی عملكشد
 Hybrid-CSيغبت به دو سوػ دیگش يؾاو داده ؽذه اعت دس هماله
حاضش يؾاو هیدهین که سوػ پیؾًهادی اص لحاظ عملكشد بهتش اص
سوػهای فىق هیباؽذ
دس تجمی داده با اعتفاده اص ايذاصهگیشیهای تقادفی تًک ،هاتشیظ
يمىيهبشداسی ؽاهل عًافش ففش صیادی اعت بًابشایى بشای هش کذام اص
يمىيههای ايذاصهگیشی يیاصی يیغت که گشههای هشبىط به عًافش ففش
دادههای خىد سا اسعاع کًًذ دس هشج [ ]9يؾاو داده ؽذه اعت که با
اعتفاده اص ايذاصهگیشیهای تقادفی تًک بشای تجمی داده ،هضیًه ايتماع هش
يمىيه ايذاصهگیشی اص ) O(nبشای ايذاصهگیشیهای تقادفی چگاع به
) O(lognبشای ايذاصهگیشیهای تقادفی تًک کاهؼ هییابذ يىیغًذگاو
ایى هماله بیاو کشديذ که هقالحهای بیى تعذاد عًافش غیشففش هش عطش
هاتشیظ  و تعذاد عطشهای آو وجىد داسد دس ایى هماله ،بشای تىصی
یكًىاخت عًافش غیشففش دس هاتشیظ  و تا حذ اهكاو افضایؼ هیضاو
تًكی هش عطش آو ،تعذاد عًافش غیشففش هش عطش هاتشیظ بشابش  n m 
دس يهش گشفته هیؽىد همچًیى ،یصم اعت که دس هاتشیظ  عتىيی با
تمام عًافش ففش وجىد يذاؽته باؽذ علت ایى اهش آو اعت که هش عتىو
هاتشیظ  هشبىط به یک گشه حغگش هیباؽذ و اگش تماهی هؤلفههای
عتىيی ففش باؽًذ ،به ایى هعًا اعت که اص داده گشه حغگش هتًاظش با آو
عتىو فشايهش ؽذه اعت

ضکل  CDG :1در ضبکههای حسگر بیسین چًذپرضی.

ؽایاو رکش اعت که اعماع کذگزاسی يمىيهبشداسی فؾشده به وىس
هغتمین دس هش گشه همكى اعت بهتشیى ايتخاب يباؽذ بشای سوؽىتش ؽذو
هغئله ،ؽكل (<) سا دس يهش بگیشیذ دس ایى ؽكل ،اعذاد کًاس هش پیىيذ،
تعذاد بغتههای اسعالی تىع آو پیىيذ سا يؾاو هیدهذ دس سوػ Non-
 ،CSبه دلیل عذم اعتفاده اص اعتشاتژی تجمی داده ،هش کذام اص  n 1گشه،
یک بغته بشای گشه nام اسعاع هیکًًذ لزا ،پیىيذ خشوجی ایى گشه بایغتی
 nبغته سا بشای والذ خىد اسعاع يمایذ ایى دس حالی اعت که با اعماع
افىع يمىيهبشداسی فؾشده ( ،)Plain-CSهش گشه يیاص داسد که  mبغته سا
ً
بشای والذ خىد اسعاع کًذ که يهایتا هًجش به افضایؼ تشافیک غیشضشوسی دس
ايتماعهای هشاحل اولیه هیؽىد دس ایى سوػ ،تعذاد کل ايتماعها بشای
جم آوسی دادههای تماهی گشهها بشابش  m  nبغته داده هیباؽذ هؾاهذه
هیؽىد که با افضایؼ  ، mتعذاد بغتههای اسعالی به ؽكل ياکاسآهذی
افضایؼ خىاهذ یافت بًابشایى ،واضح اعت که اعماع يمىيهبشداسی فؾشده
دس تماهی گشهها هًاعب يیغت دس ایى ساعتا سوػ دیگشی به يام

-3الگىسیتن پیؾًهادی )(WCDG

دس ایى هماله ،اص یک هاتشیظ يمىيهبشداسی تقادفی اص لبل تعییى ؽذه
با ؽشایطی که دس بخؼ ( )3-2تىضیح داده ؽذ ،اعدتفاده هیگدشدد ایدى
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چًذپشؽددی اص دسخددت ل دشاس گشفتدده باؽددًذ ،يضدیددکتشیى آوه دا اص وشیددك
کىتاهتشیى هغیش به دسخت هتقل خىاهذ ؽذ ایى فشآیًذ تىع دو حلمه تى
دس تى دس خ های  23و  24ؽبه کذ اجشا هیؽىد اص آوجدایی کده گدشاا
ؽددبكه وصوداس اعددت ،بدده هًهددىس یددافتى کىتدداهتشیى هغددیش ،اص الگددىسیتن
 ]14[ dijkstraاعتفاده هیگشدد

هاتشیظ ،لبل اص تىصی گشهها دس ياحیه هىسديهش ،دس حافهه گشههای حغگش
رخیشه هیگشدد هش گشه حغگش ،یكی اص يمىيههای  x i ,i=1,…,nسا کده
دس ؽبكه اص همبغتگی هكايی بشخىسداسيدذ ،يمىيدهبشداسی هیکًدذ وبدك
يهشیه يمىيه بشداسی فؾشده ،گدشه چاهدک بدشای باصیدابی تمدام يمىيدههای
گشههددددای حغددددگش تًهددددا بدددده  mيمىيدددده ايددددذاصهگیشی تقددددادفی
n

 y i  ij x ij , i  1,, mيیاص داسد بذیى هًهدىس  mگدشه بده ودىس

جذول  :1ضبه کذ الگىر یتن WCDG

j 1

Input: G(V,E), Proj, 

تقادفی بشای جم آوسی يمىيههای ايذاصهگیشی دس ؽبكه ايتخاب هیؽىيذ
هش کذام اص ایى گشهها بایذ یدک يمىيده ايدذاصهگیشی تقدادفی سا اص تمداهی
گشههای ؽبكه ،جم آوسی و بشای گشه چاهک اسعاع کًذ بشای سعیذو بده
ایى هذا ،هش عطش اص هاتشیظ يمىيهبشداسی  به یدک گدشه ايدذاصهگیشی
اختقدداؿ داده هیؽددىد گشههددایی بددا ض دشایب  ijغیشفددفش ،گشههددای
هىسديهش بشای گشه ايدذاصهگیشی iام هیباؽدًذ بدشای جمد آوسی دادههدای
گشههای هىسديهش و تجمی آوها دس گشه ايذاصهگیشی ،یدک دسخدت وصوداس
تؾكیل خىاهذ ؽذ ایى دسخت ،گشه ايذاصهگیشی سا به عًدىاو سیؾده خدىد
ايتخاب و وبدك الگدىسیتن  WCDGگشههدای هدىسديهشػ سا بده دسخدت
هتقل هیکًذ
ؽبه کذ الگىسیتن  WCDGدس جذوع ( )1يؾاو داده ؽذه اعت بشای
ایجاد دسخت وصوداس هشبىط به هشکذام اص گشههای ايذاصهگیشی ،الگىسیتن به
تعدذاد ایددى گشههدا تكدشاس هیؽدىد بدشای گدشه ايددذاصهگیشی iام ،هدداتشیظ
) projectionTree(iؽاهل عه عطش اعت که عطش اوع ،گشههای دسخت،
عطش دوم والذ هش گشه و عطش عىم فافله اللیذعی بیى هش گشه و والذ آو سا
هؾخـ هی کًذ با داؽتى وىع پیىيذهای دسخت و بدا اعدتفاده اص هدذع
ايشیی تعشیف ؽذه دس بخدؼ ( )2-2هیتدىاو هجمدىا ايدشیی هقدشفی
گشههای دسخت سا هحاعبه کشد گشههای هىسديهش هشتب با گشه ايذاصهگیشی
iام دس هجمىعه  intTmpلشاس هیگیشد بشای تؾكیل دسخت iام ،ابتذا گدشه
ايذاصهگیشی با هضیًه ففش به عًىاو تًها گشه دسخت که هیچ والذی يدذاسد،
دس يهش گشفته هیؽىد اگش گشه ايذاصهگیشی خىد یكی اص گشههای هدىسديهش
باؽذ ،بایذ اص هجمىعه  intTmpحزا ؽىد عپظ ،ایى دسخت با اضافه
کشدو گشههای هىسديهشی که هیتىايًذ به وىس هغتمین و با یدک پدشػ بده
دسخت کًىيی هتقل ؽىيذ ،گغتشػ هییابدذ ایدى فشآیًدذ تىعد حلمده
 whileدس خ  5تا  18ؽبه کذ فىس ،هیگیشد گشه هىسديهش ،با پیىيذی
که هضیًه دسخت سا کمیًه هیکًذ ،به دسخت کًىيی هتقل هیگشدد گشهای
که گشه هىسديهش تىع آو به دسخت هتقل هیؽىد ،والدذ گدشه هدىسديهش
اعت حاع آو گشههایی که بدذوو پدشػ بده دسخدت هتقدل ؽدذهايذ ،اص
هجمىعه  intTmpحزا هیگشديذ دس وال هجمىعه ، intTmpگشههدای
هىسديهش بالیمايذه سا يؾاو هیدهذ اگدش دس ایدى هجمىعده گدشه هدىسديهش
دیگشی وجىد يذاؽته باؽذ ،ؽشط ؽكغت حلمه بیيهایت خ  4بشآوسده
ؽذه و يیاصی به اجشای بمیه الگىسیتن يخىاهذ بىد؛ اها اگش گشههای هىسديهش
دیگشی وجىد داؽته باؽًذ که هًىص به دسخدت هتقدل يؾدذه و دس فافدله

Output: projectionTree(i) i=1,…,nProj
for i=1 to nProj



Inti

intTmp

  pi -1 0 T

tree

)while (intTmp is not empty

for C=1 to N intTmp
for k=1 to N tree

7:
8:
9:
10:

end if
end for

11:

)if (N dist  0

12:

) min(dist
) intTmp(C

13:

m

14:

tree

15:

)rem(intTmp,C

16:

end if
end for

17:

)while(Ndist >0

18:

) if (N intTmp = 0

19:

break while

20:

end if

21:

;] [ Cst  ∞; P 

22:

for l=1 to N intTmp

23:

for k=1 to N tree

24:

))Cst  min(Cst,Cost(dijkstra shortest path(tree(1,k),intTmp(l

25:

)P  path(minCst

26:
27:

end for
end for

28:

for all Nodes n in path P

29:

pred(n) distance(n, pred(n)) 

T

;tree
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4:

Do

T

T

3:

6:

dist  distance(intTmp(C),tree(1,k)) tree(1,k) 

dist(1, m) 

2:

5:

))if adj( intTmp(C) ,tree(1,k

)dist(2, m

1:

n

tree 

30:

end for

31:

)rem(intTmp,minCst

32:



end while

33:

)projectionTree(i

34:

end for

35:

)return projectionTree(i

36:
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دس عًاسیىی اوع ،دس حالتی که تعذاد گشههای حغگش ؽبكه 1222 ،گشه
و تعذاد گشههای ايذاصهگیشی بشابش با  122گشه فشك هیؽىيذ ،هكاو گشه
چاهک بش سوی لطش افلی ؽبكه ،تغییش داده خىاهذ ؽذ تا بهتشیى هكاو
بشای ایى گشه اص يهش هیضاو هقشا ايشیی تعییى گشدد يتای ایى عًاسیى دس
ؽكل  3يؾاو داده ؽذه اعت ایى يتای بیايگش آو اعت که صهايی که گشه
چاهک دس هشکض ؽبكه لشاس بگیشد ،هیضاو هقشا ايشیی دس ؽبكه کمتش هی-
ؽىد علت اهش آو اعت که دس ایى حالت ،دسختی که گشههای ايذاصهگیشی
سا به گشه چاهک هتقل هیکًذ ،دسخت کىتاهتشی خىاهذ بىد اص وشفی،
تعذاد گشههایی که دس همغایگی گشه چاهک لشاس داسيذ ،افضایؼ هییابذ
همچًیى ،هماووىس که هؾاهذه هیؽىد ،هیضاو هقشا ايشیی دس سوػ
پیؾًهادی اص عایش سوػها کمتش بىده که ایى هغئله حاکی اص بهبىد هقشا
عادیيه ايشیی دس ؽبكه حغگش بیعین هیباؽذ دس الگىسیتن اسا ه ؽذه دس
ایى هماله ،با تىجه به هذع هقشا ايشیی ،هش گشه بش اعاط فافله
اللیذعی اص گشه همقذ ،عطح تىاو خىد سا تًهین هیکًذ بًابشایى ،بشای
اسعاع داده به گشهای با فافله کىتاه يیاصی به تًهین عطح تىاو دس حالت
بیؾیًه يمیباؽذ و دس يتیجه دس تؾكیل دسختهای هغیشیابی دسختهای
کاسآهذتشی ایجاد هیؽىيذ

حلمه  forخ  29تماهی گشههای هىجىد دس هغدیش  Pسا بده دسخدت
اضافه هیکًذ ایى هغدیش ،کىتداهتشیى هغدیش اص گدشه هدىسديهش بدا فافدله
چًذپشؽی تا دسخت کًىيی اعت حاع ،گشه هدىسديهشی کده تىعد یدک
هغیش چًذپشؽی به دسخت هتقل ؽذه اعت ،اص هجمىعه  intTmpحزا
هیؽىد تا صهايی که تماهی گشههای هدىسديهش بده دسخدت هتقدل يؾدذه
باؽًذ ،هشاحل فىق تكشاس ؽذه و هشحله به هشحله ،گشههای هىسديهش تک-
پشؽی و گشههای هىسديهش چًذپشؽی به دسخت هتقل خىاهًذ ؽذ پظ اص
تؾكیل دسخت هغیشیابی ،هش گشه با تىجده بده ؽدًاختی کده اص گدشههدای
فشصيذاو و والذ خدىد داسد ،وبدك  CDGداده  x jخدىد سا دس ضدشیب ij
ضشب و آو سا با دادههای فشصيذاو خىد تجمی هیکًذ؛ عدپظ ،بغدته داده
تجمی ؽذه سا بشای گشه والذ اسعاع هیيمایذ هًگاهی که سیؾده دسخدت،

يمىيه ايذاصهگیشی   j 1ij x jسا دسیافت يمىد ،آو سا دس لالب یک بغته
داده اص وشیك کىتاهتشیى هغیش بشای گدشه چاهدک اسعداع هیکًدذ دس ایدى
هشحله يیض بشای پیذا کشدو کىتاهتشیى هغیش همكدى اص الگدىسیتن dijkstra
اعتفاده هیؽىد به وىس هؾابه گشههای ايذاصهگیشی دیگش ،يمىيه ايذاصهگیشی
هشبىط به خىد سا تجمی و بشای گشه چاهک اسعداع هیکًًدذ بًدابشایى دس
حالت کلی  mدسخت دس ؽبكه هىجىد اعت که هش یک اص آوهدا یكدی اص
ايذاصهگیشیهای تقادفی  y iسا تؾكیل هیدهًذ
n

دس عًاسیىی دوم ،به هًهىس بشسعی اثش تعذاد ايذاصهگیشیهای
يمىيهبشداسی فؾشده بش عملكشد ؽبكه ،با فشك ؽبكهای با  1222گشه و با
تغییش تعذاد يمىيهها ،هیضاو هقشا ايشیی دس چهاس سوػ همایغه هیؽىيذ
دس ایى عًاسیى ،گشه چاهک دس هختقا 2( ،و  )2لشاس داسد با تعشیف
يغبت  ، m nبه عًىاو يغبت فؾشدهعاصی دادههای ؽبكه ،ؽبیهعاصیها
با يغبتهای فؾشدهعاصی  1 20 ، 1 10 ، 1 5 ، 1 4و  1 100ايجام ؽذه
اعت

-4يتای ؽبیه عاصی
دس ایى بخؼ ،به هًهىس اسصیابی عملكشد الگىسیتن  ،WCDGدس
عًاسیىهای هختلفی ،ایى الگىسیتن با عه الگىسیتن Hybrid- ،Non-CS
 CSو  MSTPدس ؽبكههای حغگش بیعین وصوداس اص يهش هقشا ايشیی
دس ایىجا ،ؽبكه حغگش بیعیمی با ابعاد 500× 500m 2

همایغه هیؽىد
هىسد بشسعی لشاس هیگیشد که گشهها دس آو به فىس ،تقادفی با تىصی
یكًىاخت تىصی هیؽىيذ همچًیى ،فشك بش آو اعت که دادههای ؽبكه
بش اعاط پایه فؾشدهعاصی تبذیل هىجک یا تبذیل کغیًىعی گغغته
) (DCTيمایؼ تًكی داؽته باؽًذ بشای پیادهعاصی الگىسیتنها ،اص يشم
افضاس  MATLABاعتفاده ؽذه اعت

2
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MSTP
WCDG
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بغتههای داده بشابش  1224بیت فشك ؽذه اعت []11
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ضکل  :3هقایسه هیساو هصرف ايرژی در چهار روش Hybrid- ،Non-CS

 MSTP ،CSو  WCDGبا تغییر هکاو گره چاهک.

به هًهىس اسصیابی بهتش الگىسیتنها ،ؽبیهعاصیهای ایى بخؼ دس
لالب عه عًاسیى اسا ه هیؽىيذ يتای يمىداسهای هش عًاسیى ،اص هتىع -
گیشی يتای ده باس اجشای بشياهه با هاتشیظهای يمىيهبشداسی  هتفاو ،و
گشههای ايذاصهگیشی هتفاو ،حافل ؽذهايذ

ؽكل  4يتای به دعت آهذه دس ایى عًاسیى سا يؾاو هیدهًذ هماووىس
که هؾاهذه هیؽىد با کاهؼ تعذاد ايذاصهگیشیهای يمىيهبشداسی فؾشده،
هیضاو هقشا ايشیی ؽبكه يیض کاهؼ هییابذ صیشا تعذاد دسختهای
هغیشیابی و تعذاد بغتههای اسعالی بشای گشه چاهک ،کاهؼ خىاهذ
یافت يتای به دعت آهذه حاکی اص آو اعت که هیضاو هقشا ايشیی دس

۶۰۶

۱۳۹۴  اردﯾﺒﻬﺸﺖ۲۴  ﺗﺎ۲۰ ، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ،ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

 پظ اص ایًكه، اسا ه ؽذ که دس آوWCDG  الگىسیتن جذیذی با عًىاو،تًک
 دادههای گشههای هىسديهش خىد سا اص وشیك یک،گشههای ايذاصهگیشی
 دادههای تجمی ؽذه سا،دسخت هغیشیابی وصوداس جم آوسی هیکًًذ
تىع یک عاختاس دسختی بشای گشه چاهک اسعاع هیيمایًذ يتای
ؽبیهعاصیهای هتًىا ايجام ؽذه حاکی اص آو اعت که الگىسیتن پیؾًهادی
 ايشییMSTP  وHybrid-CS ،Non-CS دس همایغه با الگىسیتنهای
 دس ؽبكههایی با چگالی گشه،هقشفی ؽبكه سا کاهؼ هیدهذ ایى ههن
 صهايی که گشه چاهک، به خىبی دیذه هیؽىد دس تماهی سوػها،هتفاو
 هیضاو ايشیی هقشفی ؽبكه کاهؼ هییابذ،دس هشکض ؽبكه لشاس گشفته باؽذ
 هؾاهذه هیؽىد که تعذاد ايذاصهگیشیهای يمىيهبشداسی فؾشده يه،همچًیى
 بلكه بش سوی هقشا ايشیی ؽبكههای حغگش،تًها دس کیفیت باصیابی داده
 هشچه تعذاد ايذاصهگیشیهای يمىيهبشداسی،يیض تأثیش هیگزاسد؛ بهوىسیکه
 هیضاو هقشا ايشیی دس ؽبكه يیض کاهؼ خىاهذ یافت،فؾشده کمتش باؽذ

 اص تماهی سوػها بیؾتش و هیضاو هقشا ايشیی الگىسیتنNon-CS سوػ
 کمتش هیباؽذHybrid-CS  وNon-CS  اص الگىسیتنهایWCDG
2.5
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.m=10, 50, 100, 150, 200, 250  با فرضWCDG  وMSTP ،CS

 ؽبكههایی با چگالی هختلف دس يهش گشفته ؽذه،دس عًاسیىی عىم
 تعذاد هتفاوتی اص ايذاصهگیشیهای تقادفی،اعت که بشای هش کذام اص آوها
 بشای ؽبكهها با،  هىسد بشسعی لشاس هیگیشد دس والm يمىيهبشداسی فؾشده
 دس يهش گشفته ؽذه اعت1 4  يغبت فؾشدهعاصی بشابش،ايذاصههای هتفاو
) لشاس داسد2  و2( ، گشه چاهک دس هختقا، دس ایى عًاسیى،همچًیى
 ايشیی هقشفی دس ؽبكه سا يؾاو هیدهذ دس هش چهاس الگىسیتن با5 ؽكل
 تعذاد بغتههای اسعالی دس ؽبكه کاهؼ،کاهؼ تعذاد گشههای حغگش
 يتای، هیضاو ايشیی هقشفی يیض کاهؼ هییابذ همچًیى،یافته و دس يتیجه
 اص عایش الگىسیتنها اصWCDG ؽبیهعاصی يؾاو هیدهذ که الگىسیتن
لحاظ هقشا ايشیی بهتش عمل هیکًذ
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. با فرض تؼذاد گرههای هختلفWCDG  وMSTP ،CS

يتیجه گیشی-5
 ععی بش آو ؽذ که با اعتفاده تىأم اص يهشیه يمىيهبشداسی،دس ایى هماله
 هیضاو هقشا ايشیی دس ؽبكه،فؾشده و دسختهای هغیشیابی وصوداس
 با بهشهگیشی اص هاتشیظ يمىيهبشداسی،کاهؼ یابذ بشای تحمك ایى هذا

۶۰۷

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

بررسی تبدیل طول موج بر پایهی فرایند آبشاری

تولید هماهنگ دوم و اختالف بسامد پالسهای فوق

کوتاه در موجبر ساخته شده در بلور لیتیوم نایوبیت
قطبیدهی دورهای
1و2

امین بابازاده ،1رحمان نوروزی

 -1دانشکده فیزیک ،دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه ،زنجان ،ایرانa.babazadeh@iasbs.ac.ir ،
 -2مرکز پژوهشی اپتیك و فوتونیك ،دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه ،زنجان ،ایران rahman.nouroozi@iasbs.ac.ir،

چکیده - -انتشار تپ و تحول آن در فرایند آبشاری تولید
هماهنگ دوم و اختالف بسامد در موجبر ساخته شده در بستر
لیتیوم نایوبیت قطبیدهی دورهای به صورت نظری مطالعه شده
است .در فرایند تولید اختالف بسامد ،تپهای سیگنال و تبدیل
طول موج یافتهی آیدلر ،همیوغ فازی یکدیگر هستند .نشان داده
شده است كه فاز ناشی از پهن شدگی زمانی تپ سیگنال با تغییر
جهت برای آیدلر منجر به فشردگی زمانی تپ آیدلر میشود .در این
حالت با وجود اینکه تپ سیگنال  041فمتو ثانیهای تا  011فمتو
ً
ثانیه پهن شده است ،تپ آیدلر تقر یبا بدون پهن شدن از موجبر 01
میلی متری خارج میشود .نتایج شبیه سازی نشان میدهد ،با
مهندسی موجبر لیتیوم نایوبیت میتوان از پهن شدگی زمانی تپ
آیدلر جلوگیری کرد .از طرف دیگر تبدیل طول موج یافتهی تپ
سیگنال ورودی چیرپ شده مورد بررسی قرار گرفته و نتایج نشان
میدهد هر دو رژ یم چیرپ مثبت و چیرپ منفی میتوانند در
فشردگی بیشتر تپ آیدلر مورد استفاده قرار گیرند.

است[2و .]3همچنین ،با استفاده از روش شبه تطابق فاز میتوان با
اتخاب دورهی تناوب مناسب از تمام محدودهی طول موجی (طول موج
مخابراتی) شفاف بلور لیتیوم نایوبیت استفاده کرد .در فرایند تولید
اختالف بسامد ،موج سیگنال ( )ωsبا موج پمپ ( )ωpترکیب میشود تا
موج تبدیل طولموج یافته آیدلر) )ωi = ωp – ωsتولید شود .در این
فرایند به منظور تبدیل طول موج سیگنال در محدودهی طول موج
مخابراتی ،الزم است طول موج پمپ در محدودهی فروسرخ نزدیك قرار
گیرد .ازطرفی موجبری که برای طول موج سیگنال (طول موج بلندتر)
تك مد میباشد برای طول موج پمپ (طول موج کوتاهتر) چندمد خواهد
بود .بنابراین ،برانگیزش انتخابی مد دلخواه (مد پایه) برای موج پمپ به
آسانی صورت نمیگیرد .به منظور رفع این مشکل میتوان از فرایند
آبشاری تولید هماهنگ دوم و اختالف بسامد بهره گرفت .شکل  1شمایی
از این فرایند را نشان میدهد .در فرایند آبشاری تولید هماهنگ دوم و
اختالف بسامد ،موج پایه ( )ωpپیوستهای با طول موجی در محدودهی
مخابراتی ،موج هماهنگ دومی که به صورت پیوسته است را تولید می-
کند .این موج به عنوان پمپ با تپ سیگنال ترکیب شده و تپ تبدیل طول
موج یافتهی آیدلر را تولید میکند .با توجه به اینکه شرایط شبه تطابق فاز
برای تولید هماهنگ دوم باید برقرار باشد ،بنابراین با این روش مد دلخواه
(مد پایه) برای پمپ بهصورت انتخابی تولید خواهد شد.

کلمات کلیدی– لیتیوم نایوبیت ،تبدیل طول موج ،تولید
هماهنگ دوم ،تولید اختالف بسامد ،تپ فمتوثانیه
 .1مقدمه
امروزه تبدیل طول موج تمام نوری به علت کاربردهای آن در
شبکههای مخابرات نوری ،مورد توجه فراوان قرار گرفته است [ .]1در بین
انواع روشهای تبدیل طول موج ،استفاده از اثر غیر خطی مرتبه دوم تولید
اختالف بسامد در موجبرهای ساخته شده در بستر بلور لیتیوم نایوبیت
قطبیدهی دورهای به دلیل نو یز کم (در حد کوانتومی) ،سرعت باال (زمان
پاسخ دهی از مرتبه  )THzو ماهیت همدوسی آن حائز اهمیت بسزایی

© ،۱۳۹۴اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

سیگنالهای نوری مخابراتی در واقع قطاری از تپهای نوری
هستند .با افزایش ظرفیت (نرخ بیتها) در یك کانال ،تپهای با طول
عمر کوتاهتر مورد استفاده قرار میگیرند که به عنوان مثال میتوان به
ساخت دستگاههای تبدیل طول موجیکه سرعت انتقال دادههای آنها
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چگونگی انتشار آنها در داخل موجبر هستند بررسی میشود .این
معادالت جفت شده به صورت زیر میباشد [:]7

از مرتبه  064 ، 04و  024گیگابیت بر ثانیه است [ ]7-0اشاره کرد.

در تمامی این موارد ،از تپهایی با طول عمر پیکوثانیه که در آنها میتوان
از اثرات پاشندگی صرفنظر کرد استفاده شده است .حال آنکه برای
افزایش سرعت انتقال دادهها نیاز به استفاده از تپهایی با طول عمری از
مرتبهی فمتوثانیه میباشد .برای چنین تپهایی (طول عمر كوتاهتر از
پیكو ثانیه) ،اثراتی مانند عدم تطابق سرعت گروه و پاشندگی سرعت گروه
قابل صرف نظر کردن نخواهند بود [ .]6در این مقاله ،بررسی نظری
تبدیل طول موج سیگنال مخابراتی با پهنای زمانی  141و  211فمتوثانیه-
ای بر پایهی فرایند آبشاری تولید هماهنگ دوم و اختالف بسامد در
موجبر ساخته شده در بستر بلور لیتیوم نایوبیت قطبیدهی دورهای ارائه
شده است .نتایج بدست آمده با تبدیل طول موج سیگنال مخابراتی با
پهنای زمانی  1/4پیکو ثانیهای مقایسه شده است .در این بررسی از این
حقیقت که امواج سیگنال و تبدیل طولموج یافتهی آیدلر همیوغ فازی
یکدیگر هستند بهره گرفته شده است .بر این اساس ،انتظار میرود پهن
شدگی در تپ سیگنال را بتوان با همیوغ فازی در موجبر لیتیوم نایوبیت را
تا حدودی جبران کرد .این مقاله بهصورت زیر تقسیمبندی شده است:
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در این روابط  s ، sh ،fو  iبه ترتیب معرف موج پایه ،هارمونیک
مرتبهی دوم ،سیگنال و آیدلر هستند Am .به صورت تابعی از زمان ) (tو
مکان ) ،(zبیانگر دامنه مختلط میدان الکتریکی امواج منتشر شونده
است βm´ .و´´ βmنشان دهندهی سرعت گروه و پاشندگی سرعت گروه
است βm .ثابت انتشار و  κshو  κdfضرایب تزویج فرایندهای تولید
هارمونیک دوم و تولید اختالف فرکانس است که در این مقاله فرض شده
ً
که با شرط  ωf ≈ ωsاین دو پارامت یعنی  κdfو  κshتقریبا برابر باشند .
دورهی تناوب قطبش محیط برای ایجاد شبه تطابق فاز است .در نهایت
 ∆shو  ∆dfبیانگر انحراف از شرایط شبه تطابق فازی است و فرض شده
که این موارد در شرایط ایده آل صفر باشند .از آنجایی كه موج پایه و در
نتیجهی آن موج پمپ تولید شده (هارمونیک دوم) پیوسته بوده و دارای
پهنای طیفی کمی هستند βf´, βsh´, βf´´ ،و ´´ βshقابل صرفنظر كردن
میباشند.

شکل  :0شمایی از فرایند آبشاری تولید هماهنگ دوم و اختالف بسامد.
موج پیوستهی پایه با طول موج  ، λfهماهنگ دوم پیوستهای با طول موج  λshرا
تولید میكند كه به عنوان پمپ با تپ سیگنال با طول موج  λsبر اساس فرایند تولید
اختالف بسامد تركیب میشود و تپ تبدیل طول موج یافتهی آیدلر را با طول موج
 λiتولید میكند.

 .2مبانی نظری

تپ استفاده شده در این مطالعه دارای پوشی گوسی است که با
رابطهی ( )9توصیف میشود.

تحول تپهای سیگنال و آیدلر با معادالت دیفرانسیل جزئی جفت
شده که توصیف کننده برهمکنش غیر خطی تپها داخل موجبر و
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()9

)

−2 𝑙𝑛(2)∗(1−𝑖𝐶)𝑡 2
2
𝜏𝑠0

سیگنال ورودی ( )τ/τsoبدست آمده است .مشاهده میشود که تپ
سیگنال  1/4پیکوثانیهای بدون پهن شدگی از موجبر به طول  61میلیمتر
خارج میشود .این درحالی است که برای تپهای  211و  141فمتوثانیه-
ای پهن شدگی تپ سیگنال به صورت یکنواخت در طول موجبر بیشتر
میشود .علت این امر به پاشندگی محیط مربوط میشود .پاشندگی
محیط باعث چیرپ شدگی فازی تپ انتشاری میشود که برای تپهای
فمتوثانیه به صورت قابل مالحظهای بزرگتر از تپهای پیکوثانیه است.
چنین اثراتی حتی بدون بخشهای غیرخطی معادالت انتشار موج
میتواند تخمین زده شود (معادله  3با  .)𝜅𝑑𝑓 = 0در چنین شرایطی
پارامتر چیرپینگ پالس گوسی تغییر شکل داده شده در طول موجبر طبق
رابطهی زیر به دست میآید [:]8

( 𝑝 𝑥𝑒 𝐴𝑠 (0, 𝑡) = √𝑃𝑠0

 Ps0 ، Asو  τs0به ترتیب دامنهی تپ سیگنال ،ماکزیمم توان و پهنای
تپ سیگنال ورودی هستند C .پارامتر چیرپ شدگی فاز است که در این
شبیه سازی بجز حالتی که مقدار آن بیان شود صفر در نظر گرفته شده
است .همچنین الزم به ذکر است که تغییرات فازی )𝑡  𝜑(𝑧,تپ منتشر
شده در موجبر از رابطهی ( )11پیروی میکند.
()11

))𝑡𝐼𝑚(𝐴𝑚 (𝑧,

𝑖 ) , 𝑚 = 𝑠,

))𝑡𝑅𝑒(𝐴𝑚 (𝑧,

( 𝜑(𝑧, 𝑡) = 𝑡𝑎𝑛−1

.3بحث و نتایج
معادالت دیفرانسیل جفت شده با روش گام شکستهی فوریه ( Split

) (3

 )Step Fourier methodبه صورت عددی و با استفاده از پارامترهای
موجبر لیتیوم نایوبیت که در مرجع [ ]6آمده است برای تپهای با طول
عمر  1/4پیکوثانیه 211 ،و  141فمتو ثانیه حل شدهاند .در ادامه نتایج
بدست آمده بررسی میشوند.
-1-3

𝑧 𝛽𝑠′′
2
𝜏𝑠0

=𝐶

این رابطه نشان میدهد كه چیرپینگ با عکس مربع پهنای تپ
متناسب است و با افزایش پهنای زمانی تپ ،چیرپینگ کاهش مییابد.
به عنوان مثال ،چیرپینگ فازی یک تپ سیگنال  1.4psبرای یک موجبر
 61میلیمتری برابر با  1.1133و برای همین موجبر با یک تپ با پهنای
زمانی  141fsبرابر با  1.33است.

تغییر شکل پالسهای سیگنال و آیدلر

شکل  2تحول تپهای سیگنال و آیدلر را در طول انتشار در یك
موجبر به طول  61میلیمتر نشان میدهد .همچنین ،تغییر شکل تپها
در طول موجبر در داخل شکل  2رسم شده است.

همچنین تغییرات پهنای تپ آیدلر در امتداد موجبر در سمت راست
شکل  2نشان داده شده است .همانطور که انتظار میرود ،پهنای آیدلر
برای تپهای سیگنال ورودی پیکوثانیه (منحنی سیاه رنگ) ثابت است.
این امر با کار تجربی ذکر شده در منبع [ ]6در توافق کامل میباشد.
همانگونه که انتظار میرود پهنشدگی زمانی تپ آیدلر در رژیم فمتوثانیه
زیادتر از رژیم پیکوثانیه است (منحنی های سبز و قرمز در سمت راست
شکل .)2
این در حالی است که پهن شدگی زمانی تپ آیدلر نسبت به تپ
سیگنال در رژیم فمتوثانیه کمتر است .علت این امر را میتوان اینگونه
توضیح داد :تپ سیگنال به هنگام انتشار در موجبر از نظر زمانی پهن
میشود که به معنی چیرپ شدگی فازی است .به دلیل اینکه همیوغ
دامنهی میدان الکتریکی سیگنال (* Asدر معادله  )4در ایجاد موج آیدلر
سهیم است ،بنابراین تپ آیدلر چیرپ شدگی معکوس را تجربه خواهد
کرد این امر منجر به فشرده شدن زمانی تپ آیدلر بجای پهن شدن زمانی
آن میشود.

شکل :0تغییرات پهنای تپ سیگنال (سمت چپ) و تپ آیدلر (سمت
راست) انتشار یافته در موجبر لیتیوم نایوبیت به طول  01میلیمتر .شکلهای
داخل نمودار مربوط به شکل تپهای (سیگنال و آیدلر) انتشار یافته در طولهای
 41 ،01و  01میلیمتر میباشد.

شکل  3تحول فازی تپهای انتشاری در موجبر که با استفاده از
رابطه  11به دست آمدهاند را نشان میدهد .فازهای مربوط به تپهای
سیگنال و آیدلر در طولهای  41 ، 21و  61میلیمتری موجبر برای

پهنای زمانی تپ سیگنال بهنجار شده بر حسب طول انتشار در
موجبر در سمت چپ شکل  2آمده است .بهنجارش به صورت تقسیم
پهنای تپ سیگنال منتشر شونده در هر نقطه از طول موجبر بر پهنای تپ

۶۱۰

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

كه به ترتیب  06 ،06و  36میلیمتر از آن به صورت دورهای قطبیده شده
نشان داده شده است.

سیگنال ورودی  141فمتوثانیهای نشان داده شده است .شکل سه به
وضوح نشان میدهد که به سبب حضور همیوغ سیگنال در تولید تپ
آیدلر ،فاز تپ آیدلر برعکس تپ سیگنال ،دارای یک منحنی کاو رو به
پایین است .منحنی کاو رو به باال چیرپ شدگی مثبت و منحنی کاو رو
به پایین چیرپ شدگی منفی را نشان میدهند .همین چیرپ شدگی منفی
است که باعث میشود پهن شدگی زمانی تپ آیدلر نسبت به تپ سیگنال
كمتر باشد.

شکل:4فاز مربوط به تپ آیدلر ( )a-cبرای نقاط مختلف از موجبر بعد از خارج

شکل :3فاز تپ سیگنال (سمت چپ) و تپ آیدلر (سمت راست) برای

شدن از قسمت قطبیدهی دورهای موجبر  ،برای سه موجبری كه 01،01و 31

سیگنال وروردی با پهنای  041 fsدر طولهای  41 ،01و  01میلیمتر از موجبر.

میلیمتر از آن به صورت دورهای قطبیده شده است .شکلهای  d-eپهن شدگی
تپ آیدلر را در طول موجبرهای مربوطه نشان میدهد.
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مهندسی فاز تپ آیدلر

با توجه به اینکه در تولید تپ آیدلر ،همیوغ فازی تپ سیگنال شرکت
میكند و این امر باعث ایجاد چیرپ شدگی منفی تپ آیدلر میشود .پس
میتوان با طراحی موجبر لیتیوم نایوبیت که از دو قسمت قطبیدهی دورهای
و قسمت بدون قطبش دورهای تشكیل شده ،از پهن شدگی تپهای فوق
کوتاه تبدیل طول موج یافته جلوگیری کرد.

در شکل  )a-c( 4فاز مربوط به تپ آیدلر رسم شده است .دیده
میشود كه هنگام خروج تپ آیدلر از قسمت قطبیدهی دورهای موجبر فاز
به صورت یک منحنی كاو رو به پایین (چیرپ شدگی منفی) است که با
انتقال در طول موجبر به منحنی کاو رو به باال (چیرپینگ مثبت) تبدیل
میشود .همچنین در شكل  )d-f( 4مشاهده میشود كه پهنای زمانی
تپ آیدلر تولید شده در قسمت اول موجبر با افزایش طول موجبر رابطهی
مستقیم دارد ولی در قسمتی كه قطبیدهی دورهای در داخل موجبر تمام
میشود این رابطه عكس شده و پهنای زمانی كم میشود .در واقع با این
مهندسی موجبر میتوان از پهن شدگی زمانی تپ آیدلر فوق كوتاه
جلوگیری كرد.

برای این منظور ابتدای موجبر لیتیوم نایوبیت به صورت دورهای
قطبیده میشود .بدین ترتیب در ابتدای موجبر تبدیل بسامد رخ میدهد
و طول موج مخابراتی دلخواه تولید میشود .در چنین شرایطی ،تپ
سیگنال و تپ آیدلر تولید شده در داخل موجبر منتقل میشوند و به
قسمت غیر قطبیدهی دورهای میرسند .چون در قسمتی كه قطبیدهی
دورهای نیست دیگر سیگنال به آیدلر تبدیل نمیشود ،سیگنالی كه پهنای
آن به علت پاشندگی افزایش یافته روی آیدلر تاثیر نمیگذارد .از طرف
دیگر چون آیدلر هنگام تولید ،چیرپ شدگی منفی به دست آورده این
چیرپ شدگی باعث كاهش پهنای تپ آیدلر میشود .در شكل  ، 4این
موضوع برای سه نمونه از موجبرهای لیتیوم نایوبیت (به طول  06میلیمتر)
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پالسهای سیگنال چیرپ شدهی ورودی

به منظور جلوگیری کامل از پهن شدگی زمانی تپ آیدلر و حتی
باریکتر کردن آن ،میتوان از تپ سیگنالی استفاده کرد که چیرپ شده
است (رابطه  .)9نتایج شبیه سازی برای چیرپ شدگی فازی مثبت برای
تپ سیگنال ورودی با طول عمر  141فمتوثانیه در شکل  5آمده است.
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مشابه فیبرهای نوری پاشندهی عادی [ ،]8چیرپ شدگی مثبت باعث
پهن شدن تپ سیگنال در موجبر لیتیوم نایوبیت میشود .با انتشار تپ
سیگنال در طول موجبر ،پهنای زمانی تپ و در نتیجه چیرپشدگی ناشی
از انتشار آن به طور یکنواخت افزایش مییابد .از آنجایی که همیوغ
سیگنال (چیرپ شدگی مثبت) در تولید آیدلر سهیم است افزایش چیرپ
شدگی فازی سیگنال باعث کاهش پهن شدگی تپ آیدلر میشود .برای
مقادیر کوچک چیرپ شدگی فازی ،پاشندگی به صورت کامل جبران
نمیشود (منحنی سیاه رنگ شکل  .)4با  C = 2پهن شدگی تپ آیدلر
ً
حدودا تا  21میلیمتر از ابتدای موجبر اتفاق میافتد .این امر با انتشار
بیشتر تپ در درون موجبر کاهش مییابد .علت این امر را میتوان به
افزایش چیرپ شدگی فاز تپ سیگنال در طول موجبر که تاثیر مستقیم
روی پهن شدگی تپ آیدلر دارد نسبت داد.

شکل :6تغییرات پهنای تپ سیگنال (سمت چپ) و تپ آیدلر
(سمت راست) انتشار یافته در داخل موجبر لیتیوم نایوبیت به طول 61
میلیمتر برای چیرپ شدگیهای منفی تپ سیگنال ورودی.

.4نتیجهگیری
تبدیل طول موج بر پایهی فرایند آبشاری تولید هماهنگ دوم و
اختالف بسامد برای تپهایی با پهنای زمانی فوق کوتاه
(فمتوثانیه) به صورت نظری بررسی شد .از آنجایی که تپهای
سیگنال و آیدلر همیوغ فازی یکدیگر هستند ،پهن شدگی تپ
آیدلر میتواند تا حدی در داخل موجبر لیتیوم نایوبیت جبران
شود .این نتایج نشان داده که با مهندسی موجبر لیتیوم نایوبیت
و با تقسیم آن به دو قسمت قطبیدهی دورهای و قسمتی که در
آن موجبر قطبیدهی دورهای نیست ،میتوان از پهن شدگی
زمانی تپ آیدلر موج فوق کوتاه جلوگیری کرد .عالوه بر این
تبدیل طول موج یک تپ سیگنال چیرپ شدهی 004
فمتوثانیهای بررسی شد .که هر دو رژیم چیرپ شدگی مثبت و
منفی میتوانند در جبران پهن شدگی تپ آیدلر و حتی در
باریکتر کردن آن استفاده شوند.

شکل :5تغییرات پهنای تپ سیگنال (سمت چپ) و تپ آیدلر (سمت
راست) انتشار یافته در داخل موجبر به طول  01میلیمتر برای چیرپ شدگیهای
مثبت تپ سیگنال ورودی.

عالوه بر چیرپ شدگی مثبت ،تاثیر چیرپ شدگی فازی منفی تپ
سیگنال ورودی نیز روی تپهای سیگنال و آیدلر خروجی بررسی شده
است (شکل  .)6همانگونه که در بخش  1-3اشاره شد ،پهن شدگی تپ
به معنی چیرپ شدگی مثبت تپ میباشد .بنابر این تپی که در ابتدا دارای
چیرپ منفی است مادامی که چیرپ شدگی ناشی از انتشار بر آن غالب
نشده است دارای چیرپ شدگی منفی است و با انتشار ،باریکتر خواهد
شد .نتایج شبیه سازی نیز حاکی از باریکتر شدن زمانی تپ سیگنال در
بعد از چند میلیمتر آغازین انتشار در داخل موجبر است که با آنچه که
توضیح داده شد همخوانی دارد (شکل  5سمت چپ) .تپ سیگنال
باریک باعث تولید تپ آیدلر باریکتر خواهد شد (شکل  5سمت
راست).
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ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺪهآل ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺎراﯾﯽ آراﯾﻪﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد ] .[۱ﯾﮑﺴﺎن ﻧﺒﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺶﻓﺮض
آراﯾﻪ در ﻣﺪل ﺗﺌﻮری و در ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺎراﯾﯽ در ﺷﮑﻞدﻫﻨﺪهﻫﺎی
ﭘﺮﺗﻮ وﻓﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻄﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺟﻬﺖ
دﯾ ﺪ ] ،[۲-۳ﻋ ﺪم ﮐ ﺎﻟ ﯿ ﺒ ﺮاﺳ ﯿ ﻮن ﮐ ﺎﻣ ﻞ آراﯾ ﻪ ] ،[۴ﺗ ﻐ ﯿ ﯿ ﺮات ﺷ ﮑ ﻞ ﻣ ﻮج
ورودی و ﻣﺤﻮ ﺷﺪﮔﯽ  ۹ﺳﯿﮕﻨﺎل ] ،[۵-۶ﻣﺪل ﮐﺮدن اﺷﺘﺒﺎه دور-ﻧﺰدﯾﮏ ۱۰
ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺗﺎﺑﯿﺪه ﺷﺪه ] ،[۷ﭘﺮاش  [۸] ۱۱و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﺒﻮدن ﻣﺪل
ﻓﺮض ﺷﺪه ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ آراﯾﻪ و ﻣﺪل واﻗﻌﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ.

ﭼ ﮑ ﯿ ﺪه — ﺑ ﺮای اﻓ ﺰاﯾ ﺶ درﺟ ﻪ آزادی در آراﯾ ﻪﻫ ﺎی ﻣ ﺮﺳ ﻮم از
ُ
۱
آراﯾﻪﻫﺎی ﺗﻨﮏ ) (Sparseاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﮏ آراﯾﻪی ﺧﻄﯽ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ
ﺑ ﺎ  Nﺳ ﻨ ﺴ ﻮر ﺣ ﺪاﮐ ﺜ ﺮ  N − ۱درﺟ ﻪی آزادی دارد در ﺣ ﺎﻟ ﯽ ﮐ ﻪ دﺳ ﺘ ﻪای
ُ
از آراﯾ ﻪﻫ ﺎی ﺗ ﻨ ﮏ ﺑ ﻪ ﻧ ﺎم ”آراﯾ ﻪﻫ ﺎی ﺗ ﻠ ﻔ ﯿ ﻘ ﯽ  “۲ﮐ ﻪ ﺟ ﺪﯾ ﺪا اراﺋ ﻪ ﺷ ﺪهاﻧ ﺪ ﺑ ﺎ
داﺷ ﺘ ﻦ  Nﺳ ﻨ ﺴ ﻮر درﺟ ﻪ آزادی )  O(N ۲را ﻣ ﻬ ﯿ ﺎ ﻣ ﯽﺳ ﺎزﻧ ﺪ .از ﻃ ﺮﻓ ﯽ ﻋ ﺪم
ﺗ ﻄ ﺎﺑ ﻖ ﺑ ﯿ ﻦ ﻣ ﺪل ﺗ ﺌ ﻮری و ﻣ ﺪل ﻋ ﻤ ﻠ ﯽ آراﯾ ﻪ ﺑ ﻪ ﻋ ﻠ ﺖ وﺟ ﻮد ﺧ ﻄ ﺎ در ﺑ ﺮدار
ﭼ ﺮﺧ ﺶ  ۳و ﻋ ﺪم ﮐ ﺎﻟ ﯿ ﺒ ﺮاﺳ ﯿ ﻮن آراﯾ ﻪ ﺑ ﺎﻋ ﺚ ﺑ ﻪ وﺟ ﻮد آﻣ ﺪن ﺧ ﻄ ﺎ در ﭘ ﺎﺳ ﺦ
آراﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﺘﺮی ﺳﻨﺴﻮر در آراﯾﻪﻫﺎی
ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آراﯾﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد
دادهﻫ ﺎی ﻧ ﻤ ﻮﻧ ﻪﺑ ﺮداری ﺷ ﺪه ﺑ ﺎﯾ ﺪ ﻣ ﻼﺣ ﻈ ﺎت ﺑ ﯿ ﺸ ﺘ ﺮی را در ﻃ ﺮاﺣ ﯽ در ﻧ ﻈ ﺮ
ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﺗﺎ از اﺛﺮات اﯾﻦ ﺧﻄﺎﻫﺎ ﺑﮑﺎﻫﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ آراﯾﻪی
ﻣ ﻘ ﺎوم ) (Robustرا ﺑ ﻪ وﺟ ﻮد ﻣ ﯽآورد .در اﯾ ﻦ ﻣ ﻘ ﺎﻟ ﻪ ﺑ ﺎ اﺳ ﺘ ﻔ ﺎده از روش
ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ  ۴ﺑﻪ ﻣﻘﺎومﺳﺎزی آراﯾﻪﻫﺎی ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ
ﭘﺮداﺧﺘﻪاﯾ ﻢ .در اﯾﻦ روش ﺑ ﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﯿ ﺪی ﺑ ﺮ روی ﺑﺮدار ﭼﺮﺧﺶ و
ﻣ ﺎﺗ ﺮﯾ ﺲ ﻫ ﻤ ﺒ ﺴ ﺘ ﮕ ﯽ ﻓ ﺮﻣ ﻮﻟ ﯽ ﺑ ﺮای ﺑ ﻪ روزرﺳ ﺎﻧ ﯽ وزنﻫ ﺎ ﺑ ﻪ دﺳ ﺖ ﻣ ﯽآﯾ ﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎراﯾﯽ آراﯾﻪی ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ را ﺑﺎ وﺟﻮد ﺧﻄﺎﻫﺎﯾﯽ در ﺑﺮدار
ﭼﺮﺧﺶ آراﯾﻪ ،ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن آراﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

روشﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﺷﮑﻞدﻫﯽ ﭘﺮﺗﻮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس
ﻫﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ
ﻋ ﻨ ﻮان ﯾ ﮏ ﺗ ﺪاﺧ ﻞ در ﻧ ﻈ ﺮ ﺑ ﮕ ﯿ ﺮﻧ ﺪ و ﺑ ﻨ ﺎﺑ ﺮاﯾ ﻦ ﺑ ﻪ ﺟ ﺎی اﯾ ﻨ ﮑ ﻪ ﭘ ﺎﺳ ﺨ ﯽ
ﺑ ﺪون اﻋﻮﺟ ﺎج در ﺟﻬ ﺖ ﺳﯿﮕﻨ ﺎل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺳﯿﮕﻨ ﺎل ﻣﻮرد
ﻧ ﻈ ﺮ را ﺗ ﻀ ﻌ ﯿ ﻒ ﮐ ﻨ ﻨ ﺪ ﮐ ﻪ اﯾ ﻦ ﭘ ﺪﯾ ﺪه در ﺷ ﮑ ﻞدﻫ ﯽ ﭘ ﺮﺗ ﻮ ﺑ ﻪ ﻋ ﻨ ﻮان ”ﺧ ﻮد
ﺗﻬﯽﺳﺎزی  “۱۲ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ].[۹
ﺑ ﻪ ﻣ ﻨ ﻈ ﻮر ﻣ ﻘ ﺎوم ﮐ ﺮدن ﭘ ﺎﺳ ﺦ آراﯾ ﻪ در ﻣ ﻘ ﺎﺑ ﻞ ﺧ ﻄ ﺎﻫ ﺎی ﻣ ﺬﮐ ﻮر
ﺷ ﯿ ﻮهﻫ ﺎﯾ ﯽ ﺑ ﺮای ﻣ ﻘ ﺎوم ﮐ ﺮدن آراﯾ ﻪ اراﺋ ﻪ ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ .ﺗ ﺎﮐ ﻨ ﻮن ﻣ ﻘ ﺎومﺳ ﺎزی
آراﯾﻪﻫﺎ ﺑﺎ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای آراﯾﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی
ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ روشﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان روش ﺷﮑﻞدﻫﯽ ﭘﺮﺗﻮ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﻓﻀﺎی وﯾﮋه ) (Eigenspace based beamformerرا ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺷ ﺮاﯾ ﻂ ﻋ ﻤ ﻠ ﯽ ﻣ ﺎﻧ ﻨ ﺪ ﭘ ﺮاش و ﻣ ﺤ ﻮ ﺷ ﺪﮔ ﯽ ﺳ ﯿ ﮕ ﻨ ﺎﻟﻬ ﺎ ﮐ ﻪ ﺑ ﺎﻋ ﺚ اﻓ ﺰاﯾ ﺶ
ﻣ ﺮﺗ ﺒ ﻪ زﯾ ﺮ ﻓ ﻀ ﺎی ﺳ ﯿ ﮕ ﻨ ﺎل و ﺗ ﺪاﺧ ﻞ ﻣ ﯽﺷ ﻮﻧ ﺪ و ﻫ ﻤ ﯿ ﻦﻃ ﻮر ﻏ ﯿ ﺮاﯾ ﺴ ﺘ ﺎ
ﺑﻮدن دادهﻫﺎی ﯾﺎددﻫﯽ ) (Training dataاﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش در ﻋﻤﻞ
ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ ] .[۹-۱۰ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روش ﺑﺎرﮔﺬاری ﻗﻄﺮی (Diagonal
) loadingﻧ ﯿ ﺰ ﺑ ﺮای ﻣ ﻘ ﺎوم ﮐ ﺮدن ﭘ ﺎﺳ ﺦ آراﯾ ﻪ در ﻣ ﻘ ﺎﺑ ﻞ ﺧ ﻄ ﺎﻫ ﺎی ﻣ ﺬﮐ ﻮر

ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی — آراﯾﻪی ﺳﻨﺴﻮری ،آراﯾﻪی ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ،آراﯾﻪی ﻣﻘﺎوم،
۵
ﻫﻤﺴﺎنﺳﺎزی ﻓﻀﺎﯾﯽ

 .۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺷ ﮑ ﻞدﻫ ﯽ ﭘ ﺮﺗ ﻮ ﺑ ﻪ ﺻ ﻮرت وﻓ ﻘ ﯽ  ۶ﺑ ﺮای ﺗ ﺨ ﻤ ﯿ ﻦ و آﺷ ﮑ ﺎرﺳ ﺎزی
ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  ۷و ﺣﺬف ﺗﺪاﺧﻼت  ۸ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آراﯾﻪای از ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﺷﮑﻞدﻫﯽ ﭘﺮﺗﻮ ﺑﺎ ﻓﺮض اﯾﺪهآل ﺑﻮدن
)۱ Uniform linear array (ULA
۲ Nested arrays
۳ Steering vector
۴ Worst-case optimization
۵ Spatial Smoothing
۶ Adaptive beamforming
۷ desired
۸ Interference

© ،۱۳۹۴اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

۹ Fading
۱۰ Near-Far
۱۱ Scattering
۱۲ Self nulling

۶۱۴

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

ﺑ ﺎ اﺳ ﺘ ﻔ ﺎده از اﯾ ﻦ ﻣ ﺪل ﺳ ﯿ ﮕ ﻨ ﺎل ﺗ ﻮﺿ ﯿ ﺢ داده ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ .در ﺑ ﺨ ﺶ ۳
روش ﺑ ﻬ ﯿ ﻨ ﻪﺳ ﺎزی ﻋ ﻤ ﻠ ﮑ ﺮد ﺑ ﺎ در ﻧ ﻈ ﺮ ﮔ ﺮﻓ ﺘ ﻦ ﺑ ﺪﺗ ﺮﯾ ﻦ ﺣ ﺎﻟ ﺖ ﺑ ﺮای
ﻣ ﻘ ﺎومﺳ ﺎزی آراﯾ ﻪﻫ ﺎ ﺑ ﯿ ﺎن ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ .در ﺑ ﺨ ﺶ  ۴ﺑ ﻪ اراﺋ ﻪی ﺷ ﯿ ﻮهی
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﭘﺮداﺧﺘﻪاﯾﻢ و در ﺑﺨﺶ  ۵ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ روش
اراﺋﻪ ﺷﺪه آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﻧﺘﻬﺎ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﻮاﻗﺺ اﯾﻦ روش ﻋﺪم وﺟﻮد راه
ﺣ ﻠ ﯽ از ﭘ ﯿ ﺶ ﺗ ﻌ ﯿ ﯿ ﻦ ﺷ ﺪه ﺑ ﺮای اﻧ ﺘ ﺨ ﺎب ﻣ ﻘ ﺪار ﻣ ﻨ ﺎﺳ ﺒ ﯽ ﺑ ﺮای ﺿ ﺮﯾ ﺐ
ﺑ ﺎرﮔ ﺬاری اﺳ ﺖ ] .[۱۱روش  Covariance matrix tapperingﮐ ﻪ ﺑ ﺮای
رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﮑﻞدﻫﻨﺪهﻫﺎی ﭘﺮﺗﻮ در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎل
دادهی ﯾ ﺎددﻫ ﯽ ﻏ ﯿ ﺮاﯾ ﺴ ﺘ ﺎ اﺳ ﺖ ) ﺑ ﺮای ﻣ ﺜ ﺎل در ﺣ ﺎﻻﺗ ﯽ ﮐ ﻪ آﻧ ﺘ ﻦﻫ ﺎ
ﻣﯽﭼﺮﺧﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺪاﺧﻼت در ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ( اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮ روی ﮐﺎراﯾﯽ اﯾﻦ روش ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎوم ﺑﻮدن آراﯾﻪ
ﻧ ﺴ ﺒ ﺖ ﺑ ﻪ روش ﺑ ﺎرﮔ ﺬاری ﻗ ﻄ ﺮی در ﺣ ﺎﻟ ﺖﻫ ﺎﯾ ﯽ ﮐ ﻪ ﺗ ﺪاﺧ ﻼت آﻫ ﺴ ﺘ ﻪ
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﮐﺎراﯾﯽ آﻧﻬﺎ در ﺣﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺪاﺧﻼت
ﺑ ﺎ ﺳ ﺮﻋ ﺖ ﺣ ﺮﮐ ﺖ ﻣ ﯽﮐ ﻨ ﻨ ﺪ ﮐ ﺎﻫ ﺶ ﯾ ﺎﻓ ﺘ ﻪ اﺳ ﺖ ] .[۱۲روش ﺟ ﺪﯾ ﺪ و
ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ۱۳
] [۱۳ﮐﻪ اﺧﯿﺮا در ] [۱۴ﺑﺮای ﻣﺪل آراﯾﻪی ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﻤﺪوس ۱۴
ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ روش ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮی را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از اﯾﻦ روش ﺑﻬﺮه ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮد.
ُ
آراﯾﻪی ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﯾﮑﯽ از زﯾﺮﮔﺮوهﻫﺎی آراﯾﻪﻫﺎی ﺗﻨﮏ ﻏﯿﺮﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﺮﮐﯿﺐ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ آراﯾﻪی ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪی ﺑﯿﻦ ﺳﻨﺴﻮر
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ] .[۱۵در ] [۱۶و ] [۱۷اﯾﺪهی آراﯾﻪی ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺑﻪ
دو ﺑﻌﺪ ﮔﺴﺘﺮش داده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺎﻣﻠﯽ
ﺑ ﺮای آن آورده ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ و در ] [۱۸اﯾ ﺪهی آراﯾ ﻪی ﺗ ﻠ ﻔ ﯿ ﻘ ﯽ ﺑ ﺮای ﺣ ﺎﻟ ﺖ
ﺑ ﺎﻧ ﺪ ﭘ ﻬ ﻦ ﺑ ﺮرﺳ ﯽ ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ .در آراﯾ ﻪی ﺗ ﻠ ﻔ ﯿ ﻘ ﯽ ﺑ ﺎ اﺳ ﺘ ﻔ ﺎده از اﯾ ﺪهی
آراﯾ ﻪی ﻫ ﻤ ﺒ ﺴ ﺘ ﻪ  ۱۵درﺟ ﻪ آزادی ﺑ ﯿ ﺸ ﺘ ﺮی ﻣ ﻬ ﯿ ﺎ ﻣ ﯽﺷ ﻮد ] .[۱۵اﯾ ﻦ درﺟ ﻪ
آزادی ﺑ ﯿ ﺸ ﺘ ﺮ در ﻣ ﻘ ﺎﯾ ﺴ ﻪ ﺑ ﺎ آراﯾ ﻪی ﯾ ﮑ ﻨ ﻮاﺧ ﺖ ﺑ ﺎﻋ ﺚ ﻣ ﯽﺷ ﻮد ﮐ ﻪ آراﯾ ﻪی
ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺑﺘﻮاﻧ ﺪ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺗﺪاﺧﻞ را ﺻﻔﺮ  ۱۶ﮐﻨ ﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐ ﻪ ﻧﺸﺎن
داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﺪل ﺳﯿﮕﻨﺎل آراﯾﻪی ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪل ﺳﯿﮕﻨﺎل آراﯾﻪی
ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی ﻫﻤﺪوس ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﺎﺑﻨﺪ و ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده
از اﯾ ﻦ ﻣ ﺪل ﺳ ﯿ ﮕ ﻨ ﺎل ﻫ ﻤ ﺪوس ﻧ ﯿ ﺎز ﺑ ﻪ ﻫ ﻤ ﺴ ﺎنﺳ ﺎزی ﻓ ﻀ ﺎﯾ ﯽ اﺳ ﺖ ﮐ ﻪ
ﺑ ﺎﻋ ﺚ ﺑ ﻪ وﺟ ﻮد آﻣ ﺪن ﯾ ﮏ ﺧ ﻄ ﺎی اﺿ ﺎﻓ ﯽ در ﻣ ﺎﺗ ﺮﯾ ﺲ ﮐ ﻮارﯾ ﺎﻧ ﺲ آراﯾ ﻪ
ﻣ ﯽﺷ ﻮد .در اﯾ ﻦ ﻣ ﻘ ﺎﻟ ﻪ اﯾ ﻦ ﺧ ﻄ ﺎ را ﻧ ﯿ ﺰ ﻫ ﻤ ﺮاه ﺑ ﺎ ﺧ ﻄ ﺎی ﺑ ﺮدار ﭼ ﺮﺧ ﺶ
ﺑﺮای ﻣﻘﺎومﺳﺎزی آراﯾﻪی ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ”ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ“ در ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺪﯾﻦ
ﻣ ﻨ ﻈ ﻮر ﺑ ﺎ ﺣ ﻞ ﯾ ﮏ ﻣ ﺴ ﺎﻟ ﻪی ﺑ ﻬ ﯿ ﻨ ﻪﺳ ﺎزی ﺑ ﺎ در ﻧ ﻈ ﺮ ﮔ ﺮﻓ ﺘ ﻦ ﻗ ﯿ ﺪ ﺧ ﻄ ﺎ در
ﺑﺮدار ﭼﺮﺧﺶ و ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﮐﻮارﯾﺎﻧﺲ وزنﻫﺎی آراﯾﻪی ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ روز ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.

در اﯾ ﻦ ﻣ ﻘ ﺎﻟ ﻪ از ﺣ ﺮوف ﭘ ﺮرﻧ ﮓ ) (Boldﺑ ﺰرگ و ﮐ ﻮﭼ ﮏ ﺑ ﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ و ﺑﺮدار اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﯾﻢ.
 .۲آراﯾﻪﻫﺎی ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ
ﺑ ﺮای ﺳ ﺎﺧ ﺖ ﯾ ﮏ آراﯾ ﻪی ﺳ ﺎدهی ﺗ ﻠ ﻔ ﯿ ﻘ ﯽ ﺑ ﺎ  Nﺳ ﻨ ﺴ ﻮر ﺑ ﺎﯾ ﺪ
ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ را ﺑﻪ دو آراﯾﻪی  N۱و  N۲ﺳﻨﺴﻮری ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﻢ .ﺣﺎل اﮔﺮ دو
آراﯾ ﻪی ﯾ ﮑ ﻨ ﻮاﺧ ﺖ ﺑ ﻪ ﺗ ﺮﺗ ﯿ ﺐ ﺑ ﺎ  N۱ﺳ ﻨ ﺴ ﻮر ﺑ ﺎ ﻓ ﺎﺻ ﻠ ﻪی ﺑ ﯿ ﻦ ﺳ ﻨ ﺴ ﻮری
 d۱ = λ/۲و  N۲ﺳﻨﺴﻮر ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪی ﺑﯿﻦ ﺳﻨﺴﻮری d۲ = (N۱ + ۱)d۱
ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﯿﻢ و آﻧﻬﺎ را در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ﯾﮏ آراﯾﻪی ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺧ ﻮاﻫ ﺪ ﺷ ﺪ .ﺷ ﮑ ﻞ  ۱ﭼ ﯿ ﺪﻣ ﺎن ﺳﻨ ﺴ ﻮرﻫ ﺎ را در ﯾ ﮏ آراﯾ ﻪی ﺗ ﻠ ﻔ ﯿ ﻘ ﯽ ﻧ ﺸ ﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ  Nزوج ﺑﺎﺷﺪ  N۱ = N۲ = N/۲ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ  Nﻓﺮد ﺑﺎﺷﺪ  N۱ = (N + ۱)/۲و N۲ = (N − ۱)/۲
ﺧ ﻮاﻫ ﺪ ﺑ ﻮد .اﯾ ﻦ ﺗ ﻘ ﺴ ﯿ ﻢﺑ ﻨ ﺪی ﺑ ﺎ ﺣ ﻞ ﯾ ﮏ ﻣ ﺴ ﺎﻟ ﻪی ﺑ ﻬ ﯿ ﻨ ﻪﺳ ﺎزی ﺑ ﺎ ﻗ ﯿ ﺪ
ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ )  (N = N۱ + N۲و ﻫﺪف دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
ﻣ ﺎﮐ ﺰﯾ ﻤ ﻢ درﺟ ﻪ آزادی در آراﯾ ﻪی ﺗ ﻠ ﻔ ﯿ ﻘ ﯽ ﺑ ﻪ دﺳ ﺖ آﻣ ﺪه اﺳ ﺖ ] .[۱۵در
اداﻣ ﻪ ﻃ ﺮﯾ ﻘ ﻪی دﺳ ﺘ ﯿ ﺎﺑ ﯽ ﺑ ﻪ درﺟ ﻪ آزادی ﺑ ﯿ ﺸ ﺘ ﺮ ﺗ ﻮﺳ ﻂ اﯾ ﻦ آراﯾ ﻪ را ﺗ ﻮﺳ ﻂ
ﻣﺪل ﺳﯿﮕﻨﺎل آن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﯿﻢ.
ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﺪل ﺳﯿﮕﻨﺎل آراﯾﻪی ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺑﺎ  Nﺳﻨﺴﻮر
در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ  Mﻋﺪد ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻧﺎﻫﻤﺒﺴﺘﻪ ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺎرﯾﮏ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻮج λ
ﺑ ﻪ ﺻ ﻮرت ) sm (tو  m = ۱, . . . , Mاز ﺟ ﻬ ﺖﻫ ﺎی θ۱ , θ۲ , . . . , θm
ﺑﻪ آراﯾﻪ ﻣﯽﺗﺎﺑﺪ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ  idﻣﺤﻞ ﺳﻨﺴﻮر  iام را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺧ ﺮوﺟ ﯽ ﺳ ﻨ ﺴ ﻮر  iام را در زﻣ ﺎن  tرا ﻣ ﯽﺗ ﻮان ﺑ ﻪ ﺻ ﻮرت ﻣ ﻌ ﺎدﻟ ﻪی )(۱
ﻧﻮﺷﺖ:
+ ni (t),

)(۱

در اداﻣﻪی اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺑﺨﺶ  ۲ﺳﺎﺧﺘﺎر آراﯾﻪی ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ و ﻣﺪل
ﺳ ﯿ ﮕ ﻨ ﺎل آن آورده ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ و ﻃ ﺮﯾ ﻘ ﻪی دﺳ ﺘ ﯿ ﺎﺑ ﯽ ﺑ ﻪ درﺟ ﻪ آزادی ﺑ ﯿ ﺸ ﺘ ﺮ

۲π id sin θ

m

λ

sm (t)ej

M
∑

= )xi (t

m=۱

i = ۱, . . . , N

ﮐ ﻪ در آن ) ni (tﻧ ﻮﯾ ﺰ ﺳ ﻔ ﯿ ﺪ ﺑ ﺎ وارﯾ ﺎﻧ ﺲ  σeاﺳ ﺖ .ﺑ ﺎ ﺗ ﺒ ﺪﯾ ﻞ ﻣ ﻌ ﺎدﻟ ﻪی
ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻓﺮم ﺑﺮداری ﻣﻌﺎدﻟﻪی ) (۲ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ:

۱۳ Robust minimum variance beamforming based on worst-case performance optimization
۱۴ Coherent
۱۵ Co-array
۱۶ null

)(۲
ﮐﻪ در آن:

۶۱۵

)x(t) = As(t) + n(t

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

ﺑ ﻪ اﯾ ﻦ آراﯾ ﻪی ﻣ ﺠ ﺎزی آراﯾ ﻪی ﻫ ﻤ ﺒ ﺴ ﺘ ﻪ ﻣ ﯽﮔ ﻮﯾ ﻨ ﺪ ﮐ ﻪ ﺑ ﻪ دﻟ ﯿ ﻞ ﺑ ﯿ ﺸ ﺘ ﺮ
ﺑ ﻮدن ﺗ ﻌ ﺪاد ﺗ ﻔ ﺎﺿ ﻼت  dm − dnﻧ ﺴ ﺒ ﺖ ﺑ ﻪ ﺗ ﻌ ﺪاد آﻧ ﺘ ﻦﻫ ﺎی آراﯾ ﻪی
ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ درﺟﻪی آزادی ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽﺳﺎزد ] .[۱۵آراﯾﻪی ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ N
ﺳﻨﺴﻮری دارای درﺟﻪ آزادی  N − ۱اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ درﺟﻪ آزادی ﺑﺮای ﯾﮏ
آراﯾ ﻪی ﺗ ﻠ ﻔ ﯿ ﻘ ﯽ ﺑ ﺎ  Nﺳ ﻨ ﺴ ﻮر ﺑ ﺮاﺑ ﺮ ﺑ ﺎ ) (N ۲ /۴ + N/۲ − ۱اﺳ ﺖ ﮐ ﻪ
اﯾ ﻦ ﻋ ﺪد ﺑ ﺮاﺑ ﺮ ﺑ ﺎ ﺗ ﻌ ﺪاد ﺳ ﻨ ﺴ ﻮرﻫ ﺎی آراﯾ ﻪی ﻣ ﺠ ﺎزی )آراﯾ ﻪی ﻫ ﻤ ﺒ ﺴ ﺘ ﻪ(
ﻣﻨﻬﺎی ﯾﮏ اﺳﺖ ].[۱۵

ﺷﮑﻞ  :۱ﺳﺎﺧﺘﺎرآراﯾﻪی ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺑﺎ  N۱ﺳﻨﺴﻮر در آراﯾﻪی ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ اول
ﺑ ﺎ ﻓ ﺎﺻ ﻠ ﻪی ﺑ ﯿ ﻦ ﺳ ﻨ ﺴ ﻮر  d۱و  N۲ﺳ ﻨ ﺴ ﻮر در آراﯾ ﻪی ﯾ ﮑ ﻨ ﻮاﺧ ﺖ دوم ﺑ ﺎ
ﻓﺎﺻﻠﻪی ﺑﯿﻦ ﺳﻨﺴﻮر .d۲
)(۳

xN (t)]T

...

)x۲ (t

)x(t) = [x۱ (t

)(۴

sM (t)]T

...

)s۲ (t

)s(t) = [s۱ (t

)(۵

nN (t)]T

...

)n۲ (t

)n(t) = [n۱ (t

ﺑ ﺮای اﺳ ﺘ ﻔ ﺎده از ﻣ ﺪل ﺳ ﯿ ﮕ ﻨ ﺎل آراﯾ ﻪی ﺗ ﻠ ﻔ ﯿ ﻘ ﯽ در ﻓ ﺮﻣ ﻮل )(۹
ﺑ ﺎﯾ ﺪ ﺗ ﻮﺟ ﻪ داﺷ ﺖ ﮐ ﻪ ﺑ ﻪ دﻟ ﯿ ﻞ اﯾ ﻨ ﮑ ﻪ ﺑ ﺮدار  pﺣ ﺎوی ﺗ ﻮانﻫ ﺎی ﺳ ﯿ ﮕ ﻨ ﺎلﻫ ﺎ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻣﺪل ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﻤﺪوس در آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای
اﺳ ﺘ ﻔ ﺎده از اﯾ ﻦ ﻣ ﺪل ﺳ ﯿ ﮕ ﻨ ﺎل ﺑ ﺎﯾ ﺪ از روشﻫ ﺎﯾ ﯽ ﮐ ﻪ ﺑ ﺮای ﺳ ﯿ ﮕ ﻨ ﺎلﻫ ﺎی
ﻫﻤﺪوس اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ روشﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه
روش ﻫﻤﺴﺎنﺳﺎزی ﻓﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ آراﯾﻪی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ
زﯾ ﺮآراﯾ ﻪ و ﻣ ﯿ ﺎﻧ ﮕ ﯿ ﻦﮔ ﯿ ﺮی روی ﻣ ﺎﺗ ﺮﯾ ﺲ ﮐ ﻮارﯾ ﺎﻧ ِﺲ زﯾ ﺮآراﯾ ﻪﻫ ﺎ ﺑ ﻪ ﻣ ﺎﺗ ﺮﯾ ﺲ
ﮐﻮارﯾﺎﻧﺲ ﻫﻤﺴﺎنﺳﺎزی ﺷﺪهی زﯾﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ].[۱۵

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣﺎﻧﯿﻔﻠﺪ  Aﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ]:[۱۵
)(۶

]) a(θM

) a(θ۲

...

N۲

) A = [a(θ۱

)(۱۰

ﮐ ﻪ )  a(θmﺑ ﺮدار ﭼ ﺮﺧ ﺶ ﻣﺘﻨ ﺎﻇ ﺮ ﺑﺎ  mاﻣﯿ ﻦ ﻣﻨﺒ ﻊ اﺳ ﺖ ﮐ ﻪ ﺑ ﻪ ﺻ ﻮرت
ﻣﻌﺎدﻟﻪی ) (۷ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد:
۲π

ej( λ )d۲ sin θm

)(۷

۲π

۲π

ej( λ )dN sin θm ]T

ﺣ ﺎل ﻣ ﺎﺗ ﺮﯾ ﺲ ﻫ ﻤ ﺒ ﺴ ﺘ ﮕ ﯽ  Rxxﺑ ﺎ اﻧ ﺪازه ی  N × Nرا ﺑ ﻪ ﺻ ﻮرت
ﻣﻌﺎدﻟﻪی ) (۸ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﯿﻢ:
)Rxx = E[xxH ] = ARss AH + σe۲ I = AΛAH + σe۲ I (۸
ﮐ ﻪ در آن  Rssﻣ ﺎﺗ ﺮﯾ ﺲ ﮐ ﻮارﯾ ﺎﻧ ﺲ ﻣ ﻨ ﺎﺑ ﻊ اﺳ ﺖ و
]  Λ = diag[σ۱ , σ۲ , . . . , σMﻣ ﺎﺗ ﺮﯾ ﺲ ﺣ ﺎوی ﺗ ﻮان ﻣ ﻨ ﺎﺑ ﻊ اﺳ ﺖ .ﺑ ﺎ
ﻧﻮﺷﺘﻦ ) (۸ﺑﻪ ﻓﺮم ﺑﺮداری دارﯾﻢ ]:[۱۵
σi۲ (a(θi )aH (θi ))] + σe۲ i′

)(۹

= (A∗ ⊗ A)p + σe۲ i′

i=۱

∑
i=۱

N۲

N
۴ + ۲

= Rss

ﮐ ﻪ در آن e i
 Rﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﮐﻮارﯾﺎﻧﺲ  iاﻣﯿﻦ زﯾﺮآراﯾ ﻪ اﺳﺖ و  Rssﻣﺎﺗ ﺮﯾﺲ
ﻫ ﻤ ﺴ ﺎنﺳ ﺎزی ﻓ ﻀ ﺎﯾ ﯽ ﺷ ﺪهای اﺳ ﺖ ﮐ ﻪ ﺑ ﻪ ﻣ ﺎ اﺟ ﺎزهی ﭘ ﯿ ﺎدهﺳ ﺎزی
اﻟ ﮕ ﻮرﯾ ﺘ ﻢﻫ ﺎی زﯾ ﺮﻓ ﻀ ﺎ را ﺑ ﺮ روی آراﯾ ﻪی ﺗ ﻠ ﻔ ﯿ ﻘ ﯽ ﻣ ﯽدﻫ ﺪ .در ][۱۵
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  MUSICﺑﺮای ﺗﺨﯿﻤﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﺑﺶ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﺮای آراﯾﻪ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ
ﭘ ﯿ ﺎدهﺳ ﺎزی ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ .ﻫ ﻤ ﭽ ﻨ ﯿ ﻦ ﺑ ﺮای ﺷ ﮑ ﻞدﻫ ﯽ ﭘ ﺮﺗ ﻮ ﺑ ﻪ روش وﻓ ﻘ ﯽ
 MVDRﺗﻮﺳﻂ آراﯾﻪی ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪی ﻓﺮﻣﻮل ) (۱۱ﺑﺮای ﺑﻪ روز
رﺳ ﺎﻧ ﯽ وزنﻫ ﺎی آراﯾ ﻪی ﺗ ﻠ ﻔ ﯿ ﻘ ﯽ ﺑ ﻪ ﺻ ﻮرت ﻓ ﺮﻣ ﻮل ) (۱۲اراﺋ ﻪ ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ
]:[۱۵

a(θm ) = [ej( λ )d۱ sin θm

M
∑

ei
R

N
۴ + ۲

۱

)(۱۱

| w a۱ | = ۱
H

subject to

w Rss w

−۱
)ss ۱ (θ
−۱
H
)۱ (θ
)ss ۱ (θ

H

min
w

R a
)(۱۲
a
R a
ﮐ ﻪ در آن ) a۱ (θﺑ ﺮدار ﭼ ﺮﺧ ﺶ اوﻟ ﯿ ﻦ زﯾ ﺮآراﯾ ﻪ از آراﯾ ﻪی ﻫ ﻤ ﺒ ﺴ ﺘ ﻪ در
اﻧ ﺠ ﺎم ﻋ ﻤ ﻠ ﯿ ﺎت ﻫ ﻤ ﺴ ﺎنﺳ ﺎزی ﻓ ﻀ ﺎﯾ ﯽ اﺳ ﺖ .در اداﻣ ﻪ ﭘ ﺲ از ﺗ ﻮﺿ ﯿ ﺢ
ﻣﺨﺘﺼﺮ روش ”ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ“ ﺑﻪ
اراﺋﻪی روﺷﯽ ﺑﺮای ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻨﺪی ﻣﺴﺎﻟﻪی ) (۱۱ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﺎوم ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﭘﺮداﺧﺖ.

[z = vec(Rxx ) = vec

ﮐ ﻪ در آن  i′ = [eT eT eT ]Tو ۲ ]T
 p = [σ۱۲ σ۲۲ . . . σMاﺳ ﺖ.
۱ ۲ N
ﺣ ﺎل ﺑ ﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی ﻓﺮﻣ ﻮل ) (۹و ) (۲ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣ ﺪل ﺳﯿﮕﻨﺎل  zﺑﻪ
ﻋ ﻨ ﻮان ﺑ ﺮدار ﺳ ﯿ ﮕ ﻨ ﺎلﻫ ﺎی ﯾ ﮏ آراﯾ ﻪی ﻣ ﺠ ﺎزی ﺑ ﺰرﮔ ﺘ ﺮ ﺑ ﺎ ﺑ ﺮدار ﭼ ﺮﺧ ﺶ
) (A∗ ⊗ Aو ﺳﯿﮕﻨ ﺎلﻫ ﺎی ﺗﺎﺑﯿ ﺪه ﺷﺪهی  pدر آﻣ ﺪه اﺳ ﺖ ﮐ ﻪ در آن ⊗
ﻧ ﺸ ﺎندﻫ ﻨ ﺪهی ﺿ ﺮب  Khatri-Raoاﺳ ﺖ ] .[۱۵ﻣ ﺎﺗ ﺮﯾ ﺲ )(A∗ ⊗ A
ﺣ ﺎوی ﻣ ﻘ ﺎدﯾ ﺮ )  exp(−j(۲π/λ)(dm − dn ) sin θmاﺳ ﺖ ﮐ ﻪ در آن
ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی آراﯾﻪی ﻣﺠﺎزی ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﮑﺎنﻫﺎی  dm − dnﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

=w

 .۳روش ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ
ﻓ ﺮض ﮐ ﻨ ﯿ ﺪ ﺑ ﺮدار ﭼ ﺮﺧ ﺶ آراﯾ ﻪ در ﻋ ﻤ ﻞ دارای ﻋ ﺪم ﺗ ﻄ ﺒ ﯿ ﻖ و
ﺧﻄﺎ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮدار ﻣﺠﻬﻮل ﺧﻄﺎ ﺑﯿﻦ ﺑﺮدار ﭼﺮﺧﺶ
واﻗﻌﯽ ) a(θو ﻣﻘﺪار ﭘﯿﺸﻔﺮض آن ) ă(θﺑﻪ ﺻﻮرت )) (ă(θ) − a(θو

۶۱۶

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

Rss = R̆ss + ∆R̆ss
)(۱۶
a۱ = ă۱ + ∆ă۱
ﮐ ﻪ در آن  ∆ă۱و  ∆R̆ssﻣ ﻘ ﺪار ﺧ ﻄ ﺎﻫ ﺎی ﺗ ﺨ ﻤ ﯿ ﻦ زده ﺷ ﺪه را ﻧ ﺸ ﺎن
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺑﺮدار ﭼﺮﺧﺶ و ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﮐﻮارﯾﺎﻧﺲ از دو
ﺑﺨﺶ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ اول ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﺧﻄﺎ در ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ و ﺧﻄﺎی ﺑﺮآﻣﺪه از ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺤﺪود اﺳﺖ
و ﺑﺨﺶ دوم ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﻤﺴﺎنﺳﺎزی ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه
اﺳ ﺖ .ﺑ ﺮای ﺣ ﻞ ﻣ ﺴ ﺎﻟ ﻪی ﺷ ﮑ ﻞدﻫ ﯽ اﻟ ﮕ ﻮی ﭘ ﺮﺗ ﻮ ﺑ ﺎ داﺷ ﺘ ﻦ ﺧ ﻄ ﺎﻫ ﺎی
دﻟﺨﻮاه  ∆ă۱و  ∆R̆ssﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺎﻟﻪی  MVDRزﯾﺮ را ﺣﻞ ﮐﻨﯿﻢ:

دارای ﻧﺮم ﻣﺤﺪود ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺨﺺ  αاﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺮﻣﻮل ) (۱۳ﻧﻤﺎﯾﺶ
داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
)(۱۳

∥ă(θ) − a(θ)∥ ≤ α

ﮐﻪ در آن ∥ ∥.ﻧﺮم  Frobeniusاﺳﺖ .ﺣﺎل ﻣﺴﺎﻟﻪی ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺑ ﺎ در ﻧ ﻈ ﺮ ﮔ ﺮﻓ ﺘ ﻦ ﺑ ﺪﺗ ﺮﯾ ﻦ ﺣ ﺎﻟ ﺖ ﺑ ﺮای ﺷ ﮑ ﻞدﻫ ﯽ ﭘ ﺮﺗ ﻮی  MVDRﺑ ﻪ
ﺻﻮرت ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﺮﻣﻮل ) (۱۴ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد ]:[۱۳
σs۲ |wH ă|۲

)∥ă(θ) − a(θ)∥ ≤ α (۱۴

wH Rw

min

))(ă(θ)−a(θ

max
w

subject to

̆w̆H (R̆ss + ∆R̆ss )w

ﺗﻮﺟ ﻪ ﮐﻨﯿ ﺪ ﮐ ﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ ﮐﺮدن ) ă(θ) − a(θﺑﺎﻋ ﺚ ﮐﻤﺘﺮ ﺷ ﺪن
ﺧﻄﺎی ﺑﯿﻦ ﺑﺮدار ﭼﺮﺧﺶ واﻗﻌﯽ و ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﻣ ﻘ ﺎوم ﺷ ﺪن آراﯾ ﻪ ﻣ ﯽﮔ ﺮدد .اﯾ ﻦ ﻣ ﺴ ﺎﻟ ﻪ ﺑ ﺮاﺑ ﺮ ﺑ ﺎ ﻣ ﺴ ﺎﻟ ﻪی  MVDRﻣ ﻘ ﺎوم
ﻓﺮﻣﻮل ) (۱۵اﺳﺖ ]: [۱۳
|wH ă| ≥ ۱

)(۱۵

subject to

for all ∥ă(θ) − a(θ)∥ ≤ α

wH Rw

|w̆H (ă۱ + ∆ă۱ )| ≥ ۱

)||∆ă۱ || ≤ α, ||∆R̆ss || ≤ β (۱۷

min
̆w

subject to
for all

اﯾ ﻦ ﻣ ﺴ ﺎﻟ ﻪ ﻫ ﻤ ﺎن ﻣ ﺴ ﺎﻟ ﻪی ﺑ ﻬ ﯿ ﻨ ﻪﺳ ﺎزی ﻋ ﻤ ﻠ ﮑ ﺮد ﺑ ﺎ در ﻧ ﻈ ﺮ ﮔ ﺮﻓ ﺘ ﻦ
ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺮﻣﻮل ) (۱۵آورده ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ
در اﯾ ﻨ ﺠ ﺎ ﯾ ﮏ ﻗ ﯿ ﺪ اﺿ ﺎﻓ ﻪ ﺑ ﺮ روی ﺧ ﻄ ﺎی ﻣ ﺎﺗ ﺮﯾ ﺲ ﮐ ﻮارﯾ ﺎﻧ ﺲ ﺑ ﻪ ﻣ ﻨ ﻈ ﻮر
ﻣﻘﺎوم ﮐﺮدن ﭘﺎﺳﺦ آراﯾﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻄﺎی ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻫﻤﺴﺎنﺳﺎزی ﻓﻀﺎﯾﯽ
ﺷ ﺪهی  Rssاﺿ ﺎﻓ ﻪ ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ .در راﺑ ﻄ ﻪی ) w̆ (۱۷ﻧ ﺸ ﺎندﻫ ﻨ ﺪهی ﺑ ﺮدار
وزنﻫ ﺎی ﺑ ﻪ روزرﺳ ﺎﻧ ﯽ ﺷ ﺪهی ﻣ ﻘ ﺎوم اﺳ ﺖ .ﺿ ﺮاﯾ ﺐ  αو  βدو ﻣ ﻘ ﺪار
ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺜﺒﺖاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﻄﺎی ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

min
w

ﺗ ﻐ ﯿ ﯿ ﺮ اﺻ ﻠ ﯽ در ) (۱۵در ﻣ ﻘ ﺎﯾ ﺴ ﻪ ﺑ ﺎ ﻣ ﺴ ﺎﻟ ﻪی اوﻟ ﯿ ﻪ در ﻓ ﺮﻣ ﻮل ) (۱۴اﯾ ﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﺪون اﻋﻮﺟﺎج در ﺟﻬﺖ ﺑﺮدار
ﭼ ﺮﺧ ﺶ ﭘ ﯿ ﺸ ﻔ ﺮض را ﺑ ﺎ اﺳ ﺘ ﻔ ﺎده از ﻗ ﯿ ﺪ ﻧ ﺎﻣ ﺴ ﺎوی ﺑ ﺮای ﺗ ﻤ ﺎم ﺑ ﺮدارﻫ ﺎی
ﭼ ﺮﺧ ﺸ ﯽ ﮐ ﻪ اﻣ ﮑ ﺎن وﻗ ﻮع در ﻋ ﻤ ﻞ دارﻧ ﺪ ﻋ ﻮض ﮐ ﺮده اﺳ ﺖ .ﻗ ﯿ ﺪﻫ ﺎی
ﻓﺮﻣﻮل ) (۱۵ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪون
اﻋ ﻮﺟ ﺎج ﺑ ﺎﻗ ﯽ ﻣ ﯽﻣ ﺎﻧ ﺪ زﯾ ﺮا ﺑ ﺮدار ) ă(θ) − a(θﻣ ﺘ ﻨ ﺎﻇ ﺮ ﺑ ﺎ ﮐ ﻮﭼ ﮑ ﺘ ﺮﯾ ﻦ
ﻣﻘﺪار |̆ |wH aاﺳﺖ.

اﯾ ﻦ ﻣ ﺴ ﺎﻟ ﻪ ﺑ ﯿ ﺎن ﻣ ﯽﮐ ﻨ ﺪ ﮐ ﻪ ﺗ ﻮان ﺧ ﺮوﺟ ﯽ ﺷ ﮑ ﻞدﻫ ﻨ ﺪهی ﭘ ﺮﺗ ﻮ
ُ
ﺑ ﺎ داﺷ ﺘ ﻦ ﻗ ﯿ ﺪ ﺑ ﺮ روی ﻧ ﺮمﻫ ﺎی  ∆ă۱و  ∆R̆ssو ﻗ ﯿ ﺪ دﯾ ﮕ ﺮی ﺑ ﺮ روی
ﭘﺎﺳﺦ ﺷﮑﻞدﻫﻨﺪهی ﭘﺮﺗﻮ ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ] [۱۴ﺑﺮای
آراﯾﻪﻫﺎی ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﻤﺪوس ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﺑﻊ ﻻﮔﺮاﻧﮋﯾﻦ اﻧﺠﺎم
ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ .ﻫ ﻤ ﺎﻧ ﻄ ﻮر ﮐ ﻪ در ﺑ ﺨ ﺶ  ۲ﺗ ﻮﺿ ﯿ ﺢ داده ﺷ ﺪ ﻣ ﺪل ﺳ ﯿ ﮕ ﻨ ﺎل
آراﯾﻪی ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪل ﺳﯿﮕﻨﺎل ﯾﮏ آراﯾﻪی ﻣﺠﺎزی )آراﯾﻪی ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ(
ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﻤﺪوس اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺬاری ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ آراﯾﻪی ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻘﺎدﯾﺮ آراﯾﻪی ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺑﺎ
ﺟﺎﯾﮕﺬاری  R̆ssو اوﻟﯿﻦ ﺑﺮدار ﭼﺮﺧﺶ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﻤﺴﺎنﺳﺎزی ﻓﻀﺎﯾﯽ در
آراﯾﻪی ﻫﻤﺒﺴﺘﻪی آراﯾﻪی ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺑﻪ وزنﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪی زﯾﺮ ﮐﻪ در ] [۱۴ﺑﻪ
دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻣﯽرﺳﯿﻢ:

 .۴ﺷﯿﻮهی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
ﻫ ﻤ ﺎنﻃ ﻮ ﮐ ﻪ ﺑ ﺨ ﺶ  ۲دﯾ ﺪم ﺳ ﺎﺧ ﺘ ﺎر آراﯾ ﻪی ﺗ ﻠ ﻔ ﯿ ﻘ ﯽ ﺑ ﺎ اﺳ ﺘ ﻔ ﺎده
از ﺗ ﻔ ﺎﺿ ﻼت ﻣ ﮑ ﺎنﻫ ﺎی ﺳ ﻨ ﺴ ﻮرﻫ ﺎ از اﯾ ﺪهی آراﯾ ﻪی ﻫ ﻤ ﺒ ﺴ ﺘ ﻪ اﺳ ﺘ ﻔ ﺎده
ﻣ ﯽﮐ ﻨ ﺪ ﺑ ﻨ ﺎﺑ ﺮاﯾ ﻦ ﺧ ﻄ ﺎی ﺑ ﯿ ﻦ ﻣ ﺪل ﭘ ﯿ ﺸ ﻔ ﺮض و ﻋ ﻤ ﻠ ﯽ ﻣ ﯽﺗ ﻮاﻧ ﺪ ﺑ ﺎﻋ ﺚ ﺑ ﻪ
وﺟ ﻮد آﻣ ﺪن ﺧ ﻄ ﺎی ﺑ ﯿ ﺸ ﺘ ﺮی ﺑ ﺮ روی ﭘ ﺎﺳ ﺦ اﯾ ﻦ آراﯾ ﻪﻫ ﺎ ﺷ ﻮد .از ﻃ ﺮﻓ ﯽ
ﮐ ﻤ ﺘ ﺮ ﺑ ﻮدن ﺗ ﻌ ﺪاد ﺳ ﻨ ﺴ ﻮرﻫ ﺎ در آراﯾ ﻪﻫ ﺎی ﺗ ﻠ ﻔ ﯿ ﻘ ﯽ ﻧ ﺴ ﺒ ﺖ ﺑ ﻪ آراﯾ ﻪﻫ ﺎی
ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺠﻢ دادهﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﺷﺪه ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ
و ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺧﻄﺎﯾﯽ در ﺑﺮدار ﭼﺮﺧﺶ آراﯾﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻄﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﻣ ﯽﺷ ﻮد .ﭘ ﺲ ﻧ ﯿ ﺎز ﺑ ﻪ ﻣ ﻘ ﺎوم ﮐ ﺮدن آراﯾ ﻪی ﺗ ﻠ ﻔ ﯿ ﻘ ﯽ ﻣ ﻮﺿ ﻮع ﻣ ﻬ ﻤ ﯽ ﻗ ﻠ ﻤ ﺪاد
ﻣﯽﺷﻮد .در اداﻣﻪ روﺷﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ”ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ“ را ﺑﺮ روی آراﯾﻪی ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ روش
را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ روی ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻫﻤﺴﺎنﺳﺎزی ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺷﺪهی Rss
در ﻓ ﺮﻣ ﻮل ) (۱۰ﭘ ﯿ ﺎدهﺳ ﺎزی ﻣ ﯽﮐ ﻨ ﯿ ﻢ .اﮔ ﺮ راﺑ ﻄ ﻪی ﺑ ﯿ ﻦ ﺑ ﺮدار ﭼ ﺮﺧ ﺶ و
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﮐﻮارﯾﺎﻧﺲ ﭘﯿﺸﻔﺮض و ﻋﻤﻠﯽ را ﺑﺎ راﺑﻄﻪی زﯾﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ،

λ(R̆ss + β I + λα۲ I)−۱ ă۱

)(۱۸
λă۱ (R̆ss + β I + λα۲ I)−۱ ă۱ − ۱
ﮐ ﻪ در آن  λﺿ ﺮﯾ ﺐ ﻻﮔ ﺮاﻧ ﮋﯾ ﻦ ﺑ ﺮای ﺣ ﻞ ﻣ ﺴ ﺎﻟ ﻪی ﻓ ﺮﻣ ﻮل ) (۱۷اﺳ ﺖ.
اﮔ ﺮ ﻣ ﺎﺗ ﺮﯾ ﺲ  R̆ssرا ﺑ ﻪ ﺻ ﻮرت  R̆ss = UΛUHﺗ ﺠ ﺰﯾ ﻪ ﮐ ﻨ ﯿ ﻢ ﮐ ﻪ U
و ]  Λ = diag[σ۱ , σ۲ , . . . , σMﺑ ﻪ ﺗ ﺮﺗ ﯿ ﺐ ﻧ ﺸ ﺎن دﻫ ﻨ ﺪهی ﻣ ﺎﺗ ﺮﯾ ﺲ
ﺑﺮدارﻫﺎی وﯾﮋه و ﻣﻘﺎدﯾﺮ وﯾﮋﻫﯽ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ  R̆ssﻫﺴﺘﻨﺪ آﻧﮕﺎه ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺬاری
 v = UH ă۱ﮐﻪ  viﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪهی iاﻣﯿﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺮدار  vاﺳﺖ دارﯾﻢ:
H

۶۱۷

= w̆opt

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

)(۱۹

M
∑

|vm |۲
=۱
σ + β + λα۲
m=۱ m

f (λ) = λα۲
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ﮐ ﻪ ) f (λﺗ ﺎﺑ ﻌ ﯽ از  λاﺳ ﺖ ﮐ ﻪ ﺑ ﺮاﺑ ﺮ ﺑ ﺎ ﻣ ﻌ ﺎدﻟ ﻪی ﺳ ﻤ ﺖ ﭼ ﭗ ﻓ ﺮﻣ ﻮل
) (۱۹اﺳ ﺖ .ﭼ ﻮن  f (۰) = ۰و  limλ→∞ f (λ) > ۱ﭘ ﺲ ﺗ ﺎﺑ ﻊ )f (λ
ﯾ ﮏ ﺗ ﺎﺑ ﻊ ﺻ ﻌ ﻮدی اﺳ ﺖ و ﺑ ﻨ ﺎﺑ ﺮاﯾ ﻦ ﻣ ﻌ ﺎدﻟ ﻪی ) (۱۹ﺟ ﻮاب ﯾ ﮑ ﺘ ﺎ دارد و
ﺑ ﺎ ﺟ ﺎﯾ ﮕ ﺬاری ﻣ ﻘ ﺎدﯾ ﺮ ﻣ ﺸ ﺨ ﺺ  σi ، β ، αو  viﻣ ﯽﺗ ﻮان ﻣ ﻘ ﺪار  λرا ﺑ ﻪ
دﺳﺖ آورد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﻘﺪار  λﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل )(۱۸
ﺷ ﮑ ﻞدﻫ ﯽ ﭘ ﺮﺗ ﻮ ﺑ ﺎ آراﯾ ﻪی ﺗ ﻠ ﻔ ﯿ ﻘ ﯽ را ﺑ ﺎ ﺑ ﻪ روزرﺳ ﺎﻧ ﯽ وزنﻫ ﺎ ﺑ ﻪ ﺻ ﻮرت
ﻣﻘﺎوم اﻧﺠﺎم داد.

10

5

−5

)SNIR (dB

0

−10

−15

Optimum value
Robust Nested array
Conventional nested array

 .۵ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی

0

5

−10

−5

−20
−20

−15

ﺑﺮای ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﯾﮏ آراﯾﻪی ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ دارای ﭼﻬﺎر ﺳﻨﺴﻮر ﺑﺎ اﻟﮕﻮی
ﺳﻨﺴﻮر ﻫﻤﻪﺳﻮﯾﻪ  ۱۷در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻮل )(۹
و ) (۱۰اﯾﻦ آراﯾﻪ دارای درﺟﻪ آزادی  (N ۲ /۴ + N/۲ − ۱) = ۵اﺳﺖ.
در ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﭼﻬﺎر ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺪاﺧﻞ ﮐﻪ ﺑﺎ زاواﯾﺎی ) ◦ (±۲۰◦ , ±۵۰ﺑﻪ آراﯾﻪ
ﻣ ﯽﺗ ﺎﺑ ﻨ ﺪ را در ﻧ ﻈ ﺮ ﮔ ﺮﻓﺘ ﻪاﯾ ﻢ و ﺟ ﻬ ﺖ ﺗ ﺎﺑ ﺶ ﺳ ﯿ ﮕ ﻨ ﺎل ﻣ ﻮرد ﻧ ﻈ ﺮ را ﻋ ﻤ ﻮد
ﺑ ﺮ آراﯾ ﻪ در ﻧ ﻈ ﺮ ﮔ ﺮﻓ ﺘ ﻪاﯾ ﻢ و ﻫ ﻤ ﭽ ﻨ ﯿ ﻦ ﻓ ﺮض ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ ﮐ ﻪ ﺳ ﯿ ﮕ ﻨ ﺎل در
ﻋﻤﻞ از زاوﯾﻪی ◦ ۲ﺑﻪ آراﯾﻪ ﻣﯽﺗﺎﺑﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ◦ ۲ﺧﻄﺎی ﺑﺮدار ﭼﺮﺧﺶ
دارﯾ ﻢ .ﺑ ﺮای ﮐ ﺴ ﺐ ﻧ ﺘ ﺎﯾ ﺞ ﻫ ﺮ ﺷ ﺒ ﯿ ﻪﺳ ﺎزی  ۵۰ﺑ ﺎر اﺟ ﺮا ﺷ ﺪه و از ﻧ ﺘ ﺎﯾ ﺞ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﮔﯿﺮی ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﻤﻮاره ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ دادهﻫﺎی ﯾﺎددﻫﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.

−1

 .۱.۵ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی اول

−1.5

)SNR (dB

ﺷ ﮑ ﻞ  :۲ﻧ ﻤ ﻮدار ﺧ ﺮوﺟ ﯽ  SINRﺑ ﺮ ﺣ ﺴ ﺐ  SNRﺑ ﺮای آراﯾ ﻪی ﻣ ﻘ ﺎوم
ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﺳﻨﺴﻮر

0

−0.5

)SNIR (dB

در اﯾ ﻦ ﺷ ﺒ ﯿ ﻪﺳ ﺎزی ﺑ ﺮای ﺑ ﺮرﺳ ﯽ ﻧ ﻤ ﻮدار ﺧ ﺮوﺟ ﯽ  SNIRﺑ ﺮ
ﺣﺴﺐ  SNRﻣﻘﺪار ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺰ ) (INRﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﻨﺴﻮر ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﺎ  ۳۰dBدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺣﺪ ﺑﺎﻻی α = ۳
و  β = ۳ﺑﺮای ﻗﯿﺪﻫﺎ در ﻓﺮﻣﻮل ) (۱۸اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺑﺮای
 ۱۰۰ﻧ ﻤ ﻮﻧ ﻪی ﺳ ﯿ ﮕ ﻨ ﺎل ) (snapshotاﻧ ﺠ ﺎم ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ .ﺷ ﮑ ﻞ  ۲ﻧ ﻤ ﻮدار
 SNRﺑ ﺮ ﺣ ﺴ ﺐ  SNIRرا ﺑ ﺮای اﯾ ﻦ آراﯾ ﻪ ﮐ ﻪ در آﻧ ﻬ ﺎ وزنﻫ ﺎ ﺑ ﺎ اﺳ ﺘ ﻔ ﺎده
از ﻓ ﺮﻣ ﻮل ) (۱۲و ) (۱۸ﺑ ﻪ روز ﺷ ﺪهاﻧ ﺪ ﻧ ﺸ ﺎن ﻣ ﯽدﻫ ﺪ .ﻫ ﻤ ﭽ ﻨ ﯿ ﻦ ﻣ ﻘ ﺪار
ﺑﻬﯿﻨﻪی ﺗﺌﻮری ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺷﮑﻞ  ۲دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﺷ ﮑ ﻞ دﻫ ﻨ ﺪهی ﭘ ﺮﺗ ﻮی ﻣ ﻘ ﺎوم اراﺋ ﻪ ﺷ ﺪه ﺑ ﺎ روش  MVDRﺑ ﺮای آراﯾ ﻪی
ﺗ ﻠ ﻔ ﯿ ﻘ ﯽ ﭘ ﺎﺳ ﺨ ﯽ ﺗ ﺎ  ۲dBﺑ ﻬ ﺘ ﺮ در ﻣ ﻘ ﺎﯾ ﺴ ﻪ ﺑ ﺎ آراﯾ ﻪ ی ﻏ ﯿ ﺮ ﻣ ﻘ ﺎوم در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺑﺮدار ﭼﺮﺧﺶ و ﺧﻄﺎی ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﮐﻮارﯾﺎﻧﺲ ﻫﻤﺴﺎنﺳﺎزی
ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺷﺪه دارد.
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ﺷ ﮑ ﻞ  :۳ﻧ ﻤ ﻮدار ﺧ ﺮوﺟ ﯽ  SNIRﺑ ﺮ ﺣ ﺴ ﺐ ﺗ ﻌ ﺪاد ﻧ ﻤ ﻮﻧ ﻪﻫ ﺎی ﻣ ﺸ ﺎﻫ ﺪه
ﺷﺪهی ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﺮای آراﯾﻪی ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﻣﻌﻤﻮل و ﻣﻘﺎوم ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﺳﻨﺴﻮر

ﻣ ﯽﭘ ﺮدازﯾ ﻢ .در اﯾ ﻨ ﺠ ﺎ ﻣ ﻘ ﺪار  SNIR=0dBدر ﻧ ﻈ ﺮ ﮔ ﺮﻓ ﺘ ﻪ ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ و
ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺳﯿﮕﻨﺎل از  ۱۰ﺗﺎ  ۲۰۰ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺧﺮوﺟﯽ
 SNIRﺑﺮای آراﯾﻪی ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﻣﻘﺎوم اراﺋﻪ ﺷﺪه و آراﯾﻪی ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﻣﻌﻤﻮل رﺳﻢ
ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ .ﻫ ﻤ ﺎﻧ ﻄ ﻮر ﮐ ﻪ در ﺷ ﮑ ﻞ  ۳ﻣ ﺸ ﺎﻫ ﺪه ﻣ ﯽﺷ ﻮد آراﯾ ﻪی ﺗ ﻠ ﻔ ﯿ ﻘ ﯽ
ﻣ ﻘ ﺎوم ﻋ ﻤ ﻠ ﮑ ﺮد ﺑ ﻬ ﺘ ﺮی ﺑ ﺮای ﺣ ﺬف ﺗ ﺪاﺧ ﻼت ﻧ ﺴ ﺒ ﺖ ﺑ ﻪ آراﯾ ﻪی ﺗ ﻠ ﻔ ﯿ ﻘ ﯽ
ﻣﻌﻤﻮل از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

 .۲.۵ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی دوم
در اﯾ ﻦ ﺷ ﺒ ﯿ ﻪﺳ ﺎزی ﺑ ﻪ ﺑ ﺮرﺳ ﯽ ﺗ ﺎﺛ ﯿ ﺮ ﺗ ﻌ ﺪاد ﻧ ﻤ ﻮﻧ ﻪﻫ ﺎی ﺳ ﯿ ﮕ ﻨ ﺎل
) (snapshotﺑ ﺮ روی ﭘ ﺎﺳ ﺦ ﺷ ﮑ ﻞدﻫ ﻨ ﺪهی ﭘ ﺮﺗ ﻮ ﻣ ﻘ ﺎوم اراﺋ ﻪ ﺷ ﺪه
۱۷ Omni-directional

۶۱۸

۱۳۹۴  اردﯾﺒﻬﺸﺖ۲۴  ﺗﺎ۲۰ ، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ،ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

 ﻣ ﺎﺗ ﺮﯾ ﺲ ﻫ ﻤ ﺴ ﺎنﺳ ﺎزی ﻓ ﻀ ﺎﯾ ﯽ،ﺑ ﺎ در ﻧ ﻈ ﺮ ﮔ ﺮﻓ ﺘ ﻦ ﺧ ﻄ ﺎی ﺑ ﺮدار ﭼ ﺮﺧ ﺶ
ﺷﺪه و ﺧﻄﺎی ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ و ﻧﺴﺒﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎل
ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺰﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎراﯾﯽ آراﯾﻪی ﻣﻘﺎوم ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
.را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آراﯾﻪی ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﻣﻌﻤﻮل ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
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SNR (dB)

 ﺑ ﺮای آراﯾ ﻪی ﺗ ﻠ ﻔ ﯿ ﻘ ﯽSNR  ﺑ ﺮ ﺣ ﺴ ﺐSNIR  ﻧ ﻤ ﻮدار ﺧ ﺮوﺟ ﯽ:۴ ﺷ ﮑ ﻞ
ﻣﻌﻤﻮل و ﻣﻘﺎوم ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﺳﻨﺴﻮر دارای ﺧﻄﺎی ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن
 ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺳﻮم.۳.۵
در اﯾ ﻦ ﺷ ﺒ ﯿ ﻪ ﺳ ﺎزی ﺑ ﺮای ﻣ ﺪل ﮐ ﺮدن ﺧ ﻄ ﺎی ﮐ ﺎﻟ ﯿ ﺒ ﺮاﺳ ﯿ ﻮن ﻣ ﮑ ﺎن
 ﺗ ﻐ ﯿ ﯿ ﺮd/۵۰  ﺗ ﺎd/۲۰ ﻗ ﺮارﮔ ﯿ ﺮی ﻫ ﺮ ﺳ ﻨ ﺴ ﻮر را ﺑ ﻪ ﺻ ﻮرت ﺗ ﺼ ﺎدﻓ ﯽ ﺑ ﯿ ﻦ
 ﭘ ﺲ ﻣ ﮑ ﺎن ﻫ ﺮ ﺳ ﻨ ﺴ ﻮر دارای ﺧ ﻄ ﺎی ﮐ ﺎﻟ ﯿ ﺒ ﺮاﺳ ﯿ ﻮن دو درﺻ ﺪ ﺗ ﺎ.دادهاﯾ ﻢ
 ﻫ ﻤ ﭽ ﻨ ﯿ ﻦ ﺑ ﺎ درﻧ ﻈ ﺮ ﮔ ﺮﻓ ﺘ ﻦ ﺷ ﺮاﯾ ﻂ ﺷ ﺒ ﯿ ﻪﺳ ﺎزی اول.ﭘ ﻨ ﺞ درﺻ ﺪ اﺳ ﺖ
ﺑ ﻪ ﻣ ﻘ ﺎﯾ ﺴ ﻪی ﭘ ﺎﺳ ﺦ آراﯾ ﻪی ﺗ ﻠ ﻔ ﯿ ﻘ ﯽ ﻣ ﻘ ﺎوم و ﻣ ﻌ ﻤ ﻮل ﺑ ﺎ و ﺑ ﺪون ﺧ ﻄ ﺎی
 ﻣ ﺸ ﺎﻫ ﺪه ﻣ ﯽﺷ ﻮد ﮐ ﻪ ﭘ ﺎﺳ ﺦ آراﯾ ﻪی۴  در ﺷ ﮑ ﻞ.ﮐ ﺎﻟ ﯿ ﺒ ﺮاﺳ ﯿ ﻮن ﭘ ﺮداﺧ ﺘ ﻪاﯾ ﻢ
۲dB ﺗ ﻠ ﻔ ﯿ ﻘ ﯽ ﮐ ﻪ وزنﻫ ﺎی آن ﺑ ﻪ ﺻ ﻮرت ﻣ ﻘ ﺎوم ﺑ ﻪ روزرﺳ ﺎﻧ ﯽ ﺷ ﺪهاﻧ ﺪ ﺗ ﺎ
ﺑﻬﺘﺮ از آراﯾﻪی ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﻏﯿﺮﻣﻘﺎوم دارای ﺧﻄﺎی ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑ ﺎ آراﯾ ﻪی ﺗ ﻠ ﻔ ﯿ ﻘ ﯽ ﻏ ﯿ ﺮﻣ ﻘ ﺎوم ﮐ ﻪ ﻓ ﻘ ﻂ ﺧ ﻄ ﺎی ﺑ ﺮدار ﭼ ﺮﺧ ﺶ و ﻣ ﺎﺗ ﺮﯾ ﺲ
.ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ دارد اﺳﺖ
 ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی.۶
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ”ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ“ ﺑﻪ ﻣﻘﺎومﺳﺎزی وزنﻫﺎی آراﯾﻪﻫﺎی ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﮐﻪ درﺟﻪ
 ﻣﺪل ﺳﯿﮕﻨﺎل.آزادی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آراﯾﻪی ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ دارﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ
آراﯾﻪی ﺗﻮدرﺗ ﻮ ﻫﻤﺎﻧﻨ ﺪ ﻣ ﺪل ﺳﯿﮕﻨ ﺎل آراﯾﻪی ﯾﮑﻨ ﻮاﺧﺖ ﺑ ﺎ ﻣﻨﺎﺑ ﻊ ﻫﻤﺪوس
اﺳ ﺖ و ﺑ ﻪ ﻫ ﻤ ﯿ ﻦ دﻟ ﯿ ﻞ ﺑ ﺮای ﭘ ﯿ ﺎده ﺳ ﺎزی اﻟ ﮕ ﻮرﯾ ﺘ ﻢﻫ ﺎی زﯾ ﺮﻓ ﻀ ﺎ ﻧ ﯿ ﺎز ﺑ ﻪ
 اﯾﻦ ﻫﻤﺴﺎنﺳﺎزی ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ.اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﺴﺎنﺳﺎزی ﻓﻀﺎﯾﯽ دارﯾﻢ
 ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ.اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻄﺎ در ﭘﺎﺳﺦ آراﯾﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﻗ ﯿ ﺪ ﺟ ﺪﯾ ﺪی ﺑ ﺮ روی ﻣ ﺎﺗ ﺮﯾ ﺲ ﮐ ﻮارﯾ ﺎﻧ ﺲ ﻫ ﻤ ﺴ ﺎنﺳ ﺎزی ﻓ ﻀ ﺎﯾ ﯽ ﺷ ﺪهی
آراﯾ ﻪی ﺗ ﻠ ﻔ ﯿ ﻘ ﯽ ﻫ ﻤ ﺮاه ﺑ ﺎ ﻗ ﯿ ﺪ ﺑ ﺮدار ﭼ ﺮﺧ ﺶ ﻓ ﺮﻣ ﻮل ﺑ ﻪ روز رﺳ ﺎﻧ ﯽ وﻓ ﻘ ﯽ
 ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی.وزنﻫﺎی ﺷﮑﻞدﻫﻨﺪهی ﭘﺮﺗﻮی ﻣﻘﺎوم را ﺑﻪ دﺳﺖآوردﯾﻢ

۶۱۹

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴
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روشی ترکیبی مبتنی بر تأخیر زمانی و انرژی

برای مکانیابی گوینده در آرایههای میکروفونی نامنظم
2

1

فبا اعکًذسی ،1و دمیذسضا ابىعالبی

دايؾکذه ههًذعی بشق و کاهپیىتش ،دايؾگاه یضدsabaeskandari91@yahoo.com ،
2

دايؾکذه ههًذعی بشق و کاهپیىتش ،دايؾگاه یضدhabutalebi@yazd.ac.ir ،

چکیذه -هذف از ایى هقاله ،ارائه یک روش ترکیبی (بر هبًای
ترکیب تخمیى ايرژی و تأخیر زهايی) برای هکاویابی گىیًذه در
آرایههای هیکروفىيی با ساختار ياهًظن ( )Ad-hocهیباضذ .در
عراحی روش ،سعی بر آو بىده که ضمى حفظ دقت هکاویابی،
حجن هحاسبات يیس در حذ هًاسبی باقی بمايذ .روش پیطًهادی،
ابتذا بر هبًای ايرژی در یافتی در هیکروفىوها ،ياحیهای از فضا را -که
يقاط کايذیذا برای هکاو هًبع در آو واقعًذ -پیذا يمىده و سپس با
جستجى در ایى ياحیه (از روش تخمیى تأخیر زهايی) ،هحل هًبع را
تعییى هیيمایذ .کارایی باالتر ایى روش در هقایسه با روشهای
هرسىم هکاویابی در ضرایظ يىیسی و ايعکاسی با آزهایص بر روی
سًار یىهای هتفاوت و هىقعیتهای هختلف گىیًذه بررسی ضذه
ضذه است .همچًیى روش پیطًهادی برای هکاویابی هًابع همسهاو
يیس تعمین و برتری کارایی آو در هقایسه با یکی از ههنتر یى روشهای
هکاویابی هًابع همسهاو يطاو داده ضذه است.

هىسد لبل ،هیتىاو ايتظاس داؽت که با بکاسگیشی آسایههای ياهًظن ،همادیش
بیؾتشی بشای  SNR1و ( DDR2دس همایغه با دالت آسایههای هًظن)
بذعت آیذ؛  )3دس آسایههای هًظن ،بشای سعیذو به هذف هغلىب بایذ
ابضاسهای ویژهای (هايًذ آسایه هیکشوفىيی با چیذهاو خاؿ و دلیك) وجىد
داؽته باؽذ .اها دس آسایههای  Ad-hocهیتىاو اص هیکشوفىوهای تجهیضات
هىجىد دس هذیظ (هايًذ لپتاپ ،تلفىهمشاه و  )...يیض اعتفاده کشد.
دس دىصه پشداصػ عیگًال گفتاس ،آسایههای هیکشوفىيی دس دو کاسبشد
ػمذه )1 :هکاویابی گىیًذه ،و  )2پاکغاصی عیگًال گفتاس اص يىیض
(بهغاصی گفتاس) واسد ؽذه اعت.الصم به رکش اعت که دس بشخی کاسبشدها،
هکاویابی هًبغ فىت خىد بهػًىاو هذف يهایی پشداصػ هغشح اعت و دس
ً
بشخی دیگش ،هکاویابی پیؼيیاص هشادل بؼذی پشداصػ (يىػا بهغاصی
گفتاس) هیباؽذ .تخمیى هکاو هًبغ فىت هیبایذ با عشػت باال (تأخیش
خیلی کن) و دلت کافی ايجام ؽىد تا بشای کاسبشدهای هىسد يظش هًاعب
باؽذ.

کلمات کلیدی– آرایه میکروفونی نامنظم ،اختالف زمان
رسیدن سیگنال به جفت میکروفونها ،مکانیابی منبع صوت.

اعتفاده اص آسایههای هیکشوفىيی ياهًظن دس هکاویابی هًبغ فىت ،هن
دس سوػهای هبتًی بش  TDOAو هن دس سوػهای هبتًی بش ايشژی هىسد
اعتفاده لشاس گشفته اعت .سوػهای هبتًی بش  TDOAداسای باس هذاعباتی
کمتش و عشػت باالتش يغبت به سوػهای هبتًی بش ايشژی هیباؽًذ .اص
عشفی دلت سوػهای هبتًی بش ايشژی باالتش هیباؽذ.

 -1همذهه
دس عالهای اخیش ،آسایههای هیکشوفىيی دس بغیاسی اص کاسبشدها اص
لبیل ضبظ فذا دس هذیظهای ؽلىؽ و کًفشايغی ،باصؽًاعی گفتاس،
جذاعاصی گىیًذهها و  ...هىسد اعتفاده لشاس گشفته اعت .دس بذث
عیغتنهای آسایه هیکشوفىيی و پشداصػ آسایهای ،يىع چیذهاو آسایه استباط
هغتمیمی با کاسبشد هىسد ايتظاس اص آو داسد .به عىس کلی ،چیذهاو یک آسایه
هیکشوفىيی دس یکی اص دو لالب صیش لشاس هیگیشد )1 :آسایه هیکشوفىيی هًظن
و با هًذعه هؾخـ ،و  )2آسایه هیکشوفىيی ياهًظن (.)Ad-hoc

 Cancliniو همکاسايؼ دس عال  2113یک سوػ بشای تخمیى هکاو
هًبغ فىت دس ؽبکههای  Ad-hocهغشح يمىديذ .دس ایى سوػ،
هکاویابی با اعتفاده اص سوػ TDOAايجام ؽذه اعت ] .[1اگشچه ایى
ً
سوػ ،عشػت يغبتا هًاعبی داسد ولی هذف ،اسائه سوؽی اعت که بتىايذ
ً
با همیى دجن هذاعبات دلت يغبتا باالتشی داؽته باؽذ.

آسایههای  Ad-hocدس همایغه با آسایههای هًظن اص هضایایی همچىو
ایى هىاسد بشخىسداس هغتًذ )1 :هیتىاو فضای بیؾتشی اص هذیظ سا با
اعتفاده اص دغگشها (هیکشوفىوها) پىؽؼ داد که ایى اهش باػث هیؽىد
بتىاو اص عیگًالهای هىجىد دس کل هذیظ ،بهشه الصم سا بشد؛  )2با تىجه به
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 Chengو همکاسايؼ دس عال  2119با تشکیب سوػ ايشژی و
 ،TDOAتکًیکی جهت بهبىد هکاویابی دس ؽبکههای دغگش بیعین
اسائه کشديذ که با اعتفاده اص الگىسیتن ژيتیک يتایج هکاویابی سا بهیًه کشده و
دلت سوػ سا افضایؼ هیدهذ ] .[2دس ایى سوػ ،هکاویابی با اعتفاده اص
ؽبکهای اص آسایه هیکشوفىيی هًظن ايجام ؽذه اعت .ایى هغئله اهکاو لشاس
دادو هیکشوفىوها دس يماط هختلف سا بشای ها هذذود هیکًذ؛ با تىجه به
همیى هغأله ،دس ایى تذمیك هًظىس عؼی هیکًین با پیؾًهاد سوؽی که دس
آو اص هیکشوفىوهای  Ad-hocاعتفاده ؽذه ،به گىيهای ایى هؾکل سا دل
کًین.
دس ایى هماله ،با هؼشفی یک سوػ تشکیبی (به يام سوػ
 )TDOA+Energyاص هضیتهای سوػهای لبل (تؼذاد هیکشوفىو کمتش
بشای پاییى بىدو دجن هذاعبات ،و عاختاس  Ad-hocبشای چیذهاو
هیکشوفىوها) اعتفاده کشده و يؾاو هیدهین که ایى سوػ جذیذ دس ؽشایظ
يىیضی و ايؼکاعی دلت به هشاتب باالتشی سا يغبت به سوػهای هشعىم
هکاویابی ( TDOAو 1] )SRPو [3داسا هیباؽذ .ایى سوػ بشای
عًاسیىهای هختلف هذیغی و هىلؼیتهای هختلف گى یًذه هىسد اسصیابی
لشاس گشفته اعت و بهبىد يتایج سا يؾاو هیدهذ.
 -2هذلعاصی عیغتن و هؼشفی سوػ پیؾًهادی

واضخ اعت که هشچه فافله هًبغ تا دغگشها کمتش باؽذ ،ايشژی
دسیافتی دغگشها بیؾتش اعت.
اکًىو هذف ،بذعت آوسدو يادیهای بیى دو هجمىػه دغگش با ايشژی
هاکضیمن هیباؽذ تا بتىاو تخمیى TDOAبیى جفت هیکشوفىوها سا بش
اعاط يماط هىجىد دس آو يادیه هذذود ؽذه به دعت آوسد .ابتذا دو ایذه
بشای تؼییى يادیه جغتجى اسائه هیکًین و عپظ به تخمیى  TDOAو
تؼییى هکاو هًبغ با اعتفاده اص یک هؼیاس خغا هیپشداصین.
 -1-2تعییه واحیه با استفاده از مستطیل محذود کىىذه فضایی با
بیشتریه احتمال حضىر مىبع
هشادل کاس ایى الگىسیتن به فىست صیش هیباؽذ:



هًبغ دس يظش گشفته هیؽىد.



هیؽىد ( تؼذاد تکشاس الگىسیتن تا بشآوسده ؽذو ؽشط ايشژی هذاعبه ؽذه
بشای دغگشها دس يظش گشفته هیؽىد):

()1

()2

∑

m
ايشژی
)و
 E aveهیايگیى ايشژی دغگش mام (بشای
سعیذه به هش هیکشوفىو هیباؽذ .دلیل ایى هیايگیىگیشی کاهؼ هیضاو
خغاهای ياؽی اص ايشژی هش هیکشوفىو هیباؽذ.

تا صهايیکه ايشژی عاعغ ؽذه اص يمغه کايذیذا به عمت آسایه،

کمتش اص ايشژی سعیذه به آسایه تىعظ هًبغ افلی باؽذ ،هشادل صیش تکشاس

یک تىصیغ هکايی اص  Mدغگش سا دس يظش هیگیشین که هش دغگش
داسای  L  2هیکشوفىو اعت .بشای عادگی فشك هیکًین که همه
دغگشها داسای تؼذاد یکغاو  Lهیکشوفىو هغتًذ .هکاو هش هیکشوفىو به
فىست صیش هؾخـ هیؽىد:
لشاس
فشك هیکًین که هًبغ دس هکاو ياؽًاخته
يؾاو هیدهین که
داسد .عیگًالهای دسیافتی هش هیکشوفىو سا با
تأخیشیافته عیگًال هًبغ به همشاه يىیض عفیذ گىعی هیباؽذ .دس يتیجه
ايشژی هش هجمىػه دغگش به فىست صیش بذعت هیآیذ:

يمغه هیايی اتاق به ػًىاو يمغه آغاصیى (کايذیذا) بشای هکاو



فافله يمغه کايذیذا تا هیکشوفىوهای دعته هاکضیمن اول يقف
⁄
هیؽىد و يمغهای جذیذ دافل هیؽىد.



فافله يمغه کايذیذا تا هیکشوفىوهای دعته هاکضیمن دوم يقف
هیؽىد تا يمغه جذیذ دافل ؽىد⁄ .



ايشژی دافل اص دو يمغه دس دو دعته هیکشوفىو هذاعبه
هیؽىد:
⁄



⁄

با

دىل هش يمغه دس دو ساعتا یک لغاع (به دلت

تىجه به ابؼاد اتاق) دس يظش گشفته هیؽىد:
⁄



⁄

لغاعها با هن تماعغ داده هیؽىد تا يادیه هغتغیلی دافل

ؽىد که فضای اولیه بشای هذاعبه TDOAها اعت.
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عپظ دو دعته اصدغگشها که داسای بیؾتشیى ايشژی هغتًذ سا دس يظش
هیگیشین.

تعییه واحیه با استفاده از دوایر متحذالمرکس به میکروفىنهای
آرایه

هشادل ایى الگىسیتن به فىست صیش هیباؽذ:

()3
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بؼذ اص تخمیى همادیش  ،TDOAعبك سابغه صیش که بشای خغای هش
يمغه به اصای جفت هیکشوفىوها تؼشیف ؽذه اعت ،خغا سا هذاعبه
هیکًین .يمغهای که هیًیمن خغا سا داؽته باؽذ ،به ػًىاو هکاو هًبغ
تخمیى صده هیؽىد.

اص هش هجمىػه دغگش ،يمغه آغاصیى (کايذیذا) جغتجى دس

فافله  rعايتیهتشی اص دو دعته دغگش با ايشژی هاکضیمن دس يظش گشفته
هیؽىد.


تا صهايیکه ايشژی عاعغ ؽذه اص يمغه کايذیذا به عمت آسایه،

بیؾتش اص ايشژی سعیذه به آسایه تىعظ هًبغ افلی باؽذ ،هشادل صیش تکشاس

()6

هیؽىد:

)

فافله يمغه کايذیذا تا هیکشوفىوهای دعته هاکضیمن اول

بشابش هیؽىد و يمغه جذیذ دافل هیؽىد:
(

هیؽىد.
)

(

()7

 به اصای هش دعته اص هیکشوفىوها دو دایشه با هشکضیت
هالبل آو دافل هیؽىد.
دایشهها با هن تماعغ داده هیؽىد تا يادیه اؽتشاک دافل اص

فشك هیکًین  4دغگش دس اتالی به ابؼاد ( 6*5هتشهشبغ) (هغابك
ؽکل  )1لشاس گشفته که هش دغگش داسای  3هیکشوفىو اعت .هکاو
دغگشها با تىجه به هشجؼی که دس گىؽه چپ پاییى اتاق ايتخاب ؽذه ،به
فىست صیش لابل بیاو اعت:

تخمیه  TDOAو تعییه مکان مىبع

[]4
به هًظىس هذاعبه  ،TDOAابتذا تابغ همبغتگی هتمابل
بیى هش جفت هیکشوفىو دغگش هذاعبه هیؽىد .اختالف صهاو
گغغته سعیذو عیگًال به جفت هیکشوفىوها به فىست صیش تخمیى صده
هیؽىد:

()8

̂

()4

هکاو هیکشوفىوها دس هش دغگش يغبت به هشجؼی دس هماو دغگش،
به فىست صیش يؾاو داده هیؽىد:

تىعظ فافله بیى هش دو هیکشوفىو تؼییى هیؽىد.
که
ايذاصهگیشی ؽذه اص عیگًالهای سعیذه به جفت هیکشوفىوها بشابش اعت با:

TDOA

()5

̂

) ̂

̂(

) ̂ ̂(

دس آصهایؼها ،اص آسایهای با عاختاس ياهًظن اعتفاده کشدهاین تا هذل
لشاسگیشی گىیًذهها دس اتاق وابغته به هىلؼیت هیکشوفىوها يباؽذ .دغى
اعتفاده اص ایى يىع آسایه دس آو اعت که دلت سوػ پیؾًهادی به هذل
گىیًذههای والغ دس اتاق وابغتگی کمی داسد.

ایى تماعغ بذعت آیذ.
پظ اص تؼییى يادیه جغتجى به یکی اص سوػهای گفته ؽذه دس فىق،
همادیش TDOAبیى جفت هیکشوفىوهای هش دعته اص دغگشها سا به اصای
تمام يماط دسوو يادیه جغتجىی ایجاد ؽذه به سوػ صیش تخمیى هیصيین.
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̂(

̂ √

 -3ؽبیهعاصی و اسصیابی

هیکشوفىوهای هماو دعته دغگش و به ؽؼاعهای يمغه جذیذ و يمغه


)

̂ √[

∑

هختقات هیکشوفىوهای دغگش هاکضیمن اول،
که دس آو
هختقات هیکشوفىوهای دغگش هاکضیمن دوم̂ ̂ ،
هختقات يماط کايذیذا بشای هًبغ گفتاس دس يادیه جغتجى و TDOA ،
بیى هیکشوفىوهای و هیباؽذ .ابؼاد و تىعظ فضای جغتجىی
ایجاد ؽذه اص تماعغ هذذودهها بذعت هیآیذ.

 ايشژی دافل اص دو يمغه دس دو دعته هیکشوفىو هذاعبه
)

̂ √

̂(

̂(
]

)

(

)

)

فافله يمغه کايذیذا تا هیکشوفىوهای دعته هاکضیمن دوم

بشابش هیؽىد و يمغه جذیذ دافل هیؽىد:
(

̂(

]

)

̂ √[

∑

()9

̂

̅

̅
̅

هًبغ گفتاس يیض دس هىلؼیت ] [2 1 1دس اتاق لشاس گشفته اعت.

که فشکايظ يمىيهبشداسی هیباؽذ.
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جغتجىی فضا به فىست دایشهای ،دلت کمی باالتشی سا يغبت به
جغتجىی فضا به سوػ هغتغیلی داسد .ایى هغئله بذاو ػلت اعت که دس
دالت جغتجىی هغتغیلی باصههای عی ؽذه بشای هذذود کشدو فضا
بشای جغتجى یکغاو يیغتًذ؛ دس يتیجه دس تکشاسهای هختلف ،خغای
ایجاد ؽذه دس تخمیى ساعتای هًبغ هتفاوت اعت ولی دس سوػ جغتجىی
دایشهای ،اص آوجا که يىادی جغتجى دس هش هشدله تکشاس به فىست یکغاو
تغییش هیکًًذ ایى خغا ثابت بىده و دس يهایت دلت ایى سوػ جغتجى سا
يغبت به جغتجىی هغتغیلی باالتش هیبشد.
ؽکل  3يتایج همایغه دلت سوػها با ايؼکاط ثابت و بشسعی اثش
يىیض بش سوی دلت سوػها يؾاو هیدهذ.

ضکل  :1هحل قرارگیری حسگرها و گىیًذه در اتاق

عىل عیگًال فذبت  29sو فشکايظ يمىيهبشداسی  16kHZبىده و دس
پشداصػها اص پًجشة هغتغیلی با عىل  111msاعتفاده ؽذه اعت.

RT60=150ms
5
TDOA
SRP
)TDOA+Energy (Rectangular
)TDOA+Energy (Circular

4

3.5

3

2.5

هؼیاس اسصیابی ،دذالل هیايگیى خغا ( )MSEهیباؽذ که دس تماهی
آصهایؼها بش دغب هتش بیاو ؽذه اعت .دس اداهه ،به تؾشیخ اسصیابیهای
هختلف بشای عًجؼ کاسایی سوػ پیؾًهادی دس ؽشایظ هختلف هی
پشداصین.
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2

15

سويذ خغای سوػها دس ایى دالت همايًذ لغمت لبل هیباؽذ.
جذول  1هذت صهاو اجشای بشياهه سا بشای هکاویابی گىیًذه به اصای
یک فشین صهايی يؾاو هیدهذ.

SNR=10 dB
4.5

جذول :1

4

)Mean Square Error (MSE

0.8

0.7

0.6

هذت زهاو اجرای برياهه بر حسب ثايیه برای روشهای هختلف
هکاویابی

Cir

Rect

SRP

TDOA

53

64

112

25

Method
)t (s

هماوگىيه که هؾخـ اعت ،سوػ  TDOAکمتشیى دجن
هذاعبات و سوػ  SRPبیؾتشیى دجن هذاعبات سا داسد.

2.5

TDOA
SRP
)TDOA+Energy (Rectangular
)TDOA+Energy (Circular
0.4
0.5
)Reverberation Time (RT60

10

هًبع در هىقعیت])[2 1 1

ؽکل  2يتایج همایغه ایى سوػها سا با يىیض ثابت بشای بشسعی اثش
ايؼکاط (بش دغب ثايیه) بش سوی دلت سوػها يؾاو هیدهذ.

3

0
5
)Signal to Noise Ratio (SNR

-5

1.5
-10

ضکل  :3هقایسه خغای  MSEبر حسب هتر برای SNRهای هختلف (برای

تأثیر میسان اوعکاش و وىیس در در دقت تخمیه مکاوی

3.5

)Mean Square Error (MSE

دس اداهه ،الگىسیتن پیؾًهاد داده ؽذه ( )TDOA+Energyبشای دو
دالت جغتجىی فضا به فىست هغتغیلی ( )Rectangularو دایشهای
( )Circularبا سوػهای  TDOAو  1] SRPو [3هىسد همایغه لشاس
هیگیشد.

4.5

0.3

0.2

-2-3

2
0.1

تأثیر مىقعیت مکاوی مىبع در دقت تخمیه مکاوی

يتایج تغییش هکاو هًبغ به اصای  SNR=11dbو  RT60=151msدس
جذول  2يؾاو داده ؽذه اعت.

ضکل  :2هقایسه خغای  MSEبر حسب هتر برای RT60های هختلف (برای
هًبع در هىقعیت ])[2 1 1

هماوعىس که دس ایى ؽکل هؾاهذه هیؽىد ،سوػ پیؾًهاد داده ؽذه
تىايغته تخمیىهایی با دلت باالتشی سا دس اختیاس ها لشاس هیدهذ .دس کل
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جذول :2

ؽکل  5که تغییش هىلؼیت آسایه سا به اصای SNRهای هختلف و
 RT60=151msيؾاو هیدهذ يیض يتایج لبلی سا تأییذ هیکًذ.

يمایص هعیار  MSEبر حسب هتر در سه هکاو هختلف هًبع برای
روشهای هکاویابی

2/15
2/19
2/16

2/25
2/3
2/28

2/57
2/43
2/51

2/45
3/15
2/62

][2 1 1
][3 2/5 1
][5 4 1

)(Rectangular)(MS1
)(Rectangular)(MS2
)(Circular)(MS1
)(Circular)(MS2

)TDOA(MS1
)TDOA(MS2
)SRP(MS1
)SRP(MS2
TDOA+Energy
TDOA+Energy
TDOA+Energy
TDOA+Energy

4.5

4

3.5

3

)Mean Square Error (MSE

Cir
MSE

Rect
MSE

SRP
MSE

TDOA
MSE

Speaker
Localization

RT60=150ms
5

2.5

يتایج يؾاو هیدهذ که باالتشیى دلت بشای سوػ پیؾًهاد داده ؽذه
صهايی دافل هیؽىد که هًبغ کمتشیى فافله سا به دذالل دو دعته آسایه
هیکشوفىيی داؽته باؽذ .هشچه به هشکض اتاق بشوین ،اص دلت هکاویابی
سوػهای پیؾًهادی کاعته هیؽىد ولی باص هن يغبت به عایش سوػهای
هکاویابی هشعىم داسای دلت باالتشی هیباؽذ.
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2

15

ضکل  :5هقایسه خغای  MSEبر حسب هتر در SNRهای هختلف به ازای

تغییر هىقعیت آرایه (برای هًبع در هىقعیت ] )[2 1 1

دس کل يتایج آصهایؼها يؾاو هیدهذ که سوػهای پیؾًهادی ،دس
همه دالتها کاسایی لابل لبىلی اص خىد يؾاو هیدهذ و يغبت به
سوػهای لبلی ( SRPو  )TDOAػملکشد هًاعبتشی داسد.

تأثیر مىقعیت آرایه در دقت تخمیه مکاوی

دس ایى بخؼ کاسایی الگىسیتنهای  TDOA ،SRPو الگىسیتنهای
پیؾًهادی سا يغبت به تغییش فافله بیى هیکشوفىو و هکاو دغگشها هىسد
اسصیابی و تذلیل لشاس هیدهین .هىلؼیت جذیذ هیکشوفىوها يغبت به
هىلؼیت لبلی هش هیکشوفىو  51cmاص دیىاس فافله گشفته و فافله بیى
هیکشوفىوهای هش دعته يیض  3cmافضایؼ یافته اعت.
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SNR=10 dB

4

3

)(Rectangular)(MS1
)(Rectangular)(MS2
)(Circular)(MS1
)(Circular)(MS2
0.8

0.7

)TDOA(MS1
)TDOA(MS2
)SRP(MS1
)SRP(MS2
TDOA+Energy
TDOA+Energy
TDOA+Energy
TDOA+Energy
0.6

0.4
0.5
)Reverberation Time (RT60

2.5

)Mean Square Error (MSE

3.5

 تؾخیـ تؼذاد گىیًذهها دس هش فشین با اعتفاده اص هفتمیى
ضشیب فیلتش [5[ Mel
 دزف فشینهایی که دو عیگًال همپىؽايی داسيذ.
 ؽًاعایی گىیًذه دس دال فذبت دس آو فشین با اعتفاده اص
الگىسیتن Speaker Identification
(الگىسیتن  :Speaker Identificationبش سوی هش فشین صهايی دو
دعته دغگش با ايشژی هاکضیمن سا ؽًاعایی هیکًین .با تىجه به هؾخـ
بىدو تؼذاد گىیًذههای دس دال فذبت کشدو ،هکاو ثابت آوها و فافله
ً
يغبتا هًاعب گىیًذهها اص هن ،هش گىیًذه باػث هاکضیمن ؽذو دو دعته
خاؿ اص دغگشها هیؽىد که هش کذام اص آوها سا به گىیًذهها يغبت
هیدهین).

2

0.3

0.2

1.5
0.1

ضکل  :4هقایسه خغای  MSEبر حسب هتر در RT60های هختلف به ازای
تغییر هىقعیت آرایه (برای هًبع در هىقعیت ])[2 1 1

 ،MS1يؾاو دهًذه هىلؼیت آسایه هیکشوفىيی اول و  MS2يؾاودهًذه
هىلؼیت آسایه هیکشوفىيی دوم هیباؽذ.

تعمیم الگىریتم پیشىهادی برای چىذ گىیىذه همسمان

دس ایى تذمیك ،با تؼمین کاس لبلی الگىسیتن پیؾًهادی سا بشای
هکاویابی چًذ هًبغ عیگًال گفتاس يیض تؼمین دادین .هشادل الگىسیتن
تؼمین داده ؽذه بشای تخمیى ساعتای چًذ گىیًذه همضهاو سا هیتىاو به
فىست صیش خالفه کشد:

يتایج تغییش هىلؼیت آسایه به اصای RT60های هختلف (بش دغب
ثايیه) و  SNR=11dbدس ؽکل  4يؾاو داده ؽذه اعت.
4.5

10

0
5
)Signal to Noise Ratio (SNR

-5

1.5
-10

 بذعت آوسدو هکاو هًبغ با اعتفاده اص الگىسیتن هکاویابی
پیؾًهاد ؽذه دس بخؼ لبل
دس ؽبیهعاصیهای ایى بخؼ گىیًذه دوم سا دس هکاو ] [3 2/5 1لشاس
دادین .سوػ پیؾًهادی سا با الگىسیتن - [6] LMMکه یکی اص سوػهای

يتایج يغبت به دالت لبلی ( )MS1بهبىد یافتهايذ.
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ايجام ؽىد؛ دس بشسعی اولیه ،يادیه با اعتفاده اص هغتغیل هذذود کًًذه
فضایی که بیؾتشیى ادتمال دضىس هًبغ دس آو هیباؽذ ،هؾخـ ؽذه
اعت .دس بشسعی بؼذی با اعتفاده اص دوائش هتذذالمشکض به هیکشوفىوهای
آسایه ،به يادیه جغتجىی هذذودتش با ادتمال دضىس باالتش هًبغ دعت
یافتین .همچًیى ایى سوػها با سوػ  TDOAو  SRPهمایغه ؽذه
اعت.دس الگىسیتن پیؾًهادی با تىجه به هذذود ؽذو يادیه جغتجى و
ايتخاب TDOAهای هذذود دس آو يادیه ،هکاویابی با دلت بغیاس
باالتشی يغبت به سوػ  TDOAايجام هیگیشد .الگىسیتن پیؾًهادی سا
بشای هىلؼیتهای هختلف آسایه هیکشوفىيی و هىلؼیتهای هختلف
گىیًذه بشسعی کشدین .دس يهایت ،الگىسیتن پیؾًهادی سا بشای دالت چًذ
گىیًذه همضهاو تؼمین دادین و با سوػ هکاویابی چًذ گىیًذه LMM
همایغه کشدین .يتایج بشتشی سوػها سا يغبت به سوػ  LMMيؾاو داد.

هؼشوف هکاویابی هًبغ گفتاس اص سوی يىادی غیشهمپىؽاو اعت ،همایغه
هیکًین .ؽکل  6يتایج همایغه الگىسیتن پیؾًهادی و الگىسیتن LMM
(بشای دو گىیًذه) سا بش دغب  RT60و به اصای ( SNR= 11dBبا يىیض
ثابت بشای بشسعی اثش ايؼکاط بش سوی دلت سوػها) يؾاو هیدهذ.
)SNR=10 dB ,(Speaker1 & Speaker2
4
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ضکل  :6هقایسه خغای  MSEبر حسب هتر درRT60های هختلف بر
حسب ثايیه (برای دو گىیًذه)

ؽکل  ،7يتایج همایغه بیى سوػها سا به اصایSNRهای هختلف و
( RT60=151msبا ايؼکاط ثابت و بشسعی اثش يىیض بش سوی دلت
سوػها) يؾاو هیدهذ.
)RT60=150 ms , (Speaker1&Speaker2
4
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)Mean Square Error (MSE
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ضکل  :7هقایسه خغای  MSEبر حسب هتر درSNRهای هختلف (برای دو
گىیًذه)

هماوعىس که دس ؽکلها هؾاهذه هیؽىد ،الگىسیتن پیؾًهادی (يادیه
جغتجىی هغتغیلی و دایشهای) دس ؽشایظ يىیضی و ايؼکاعی ػملکشد
بهتشی يغبت به الگىسیتن  LMMداسد.
 -4يتیجهگیشی
دس ایى هماله سوؽی سا بشای هکاو یابی هًبغ دس ؽبکههای فىتی Ad-

 hocاسائه دادین که دس ػیى دلت ،دجن هذاعباتی هتًاعبی سا يیض داؽته
باؽذ .تؼییى يادیه هىسد بشسعی بشای هکاویابی هًبغ هیتىايذ به دو فىست
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آشکارسازی  CFARسیگنال راداری در سیستمهای پسیو
مبتنی بر انتگرالگیری ناهمدوس روی هر سلول پنجره
پردازش

1
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2

بهشوص فیعی ،1هحمذسظا تاباو

دايؾزىی کاسؽًاعی اسؽذ دايؾگاه یضدbehrozfeizi@gmail.com ،

دايؾیاس دايؾکذه ههًذعی بشق و کاهپیىتش ،دايؾگاه صًؼتی اصفهاوmrtaban@cc.iut.ac.ir ،

چکیده -آشکارسازی پالسهای راداری با عرضهای مختلف در
سیستم پشتیبان جىگ الکتروویک بسیار مهم است .اگر چه
پردازشگرهای  CFARدر رادارهای اکتیى به کار گرفته میشىوذ ولی
با در وظر گرفته تمهیذاتی میتىان آوها را در آشکارسازی سیستمهای
پسیى ویس به کار برد .در ایه مماله وىعی پردازشگر  CFARبرای
آشکارسازی پالسهایی با عرضهای مختلف در سیستمهای پسیى
پیشىهاد میشىد .با تىجه به ایىکه اطالعاتی از پالس در دست ویست
از آشکارساز اورژی استفاده شذه است .سیگىال در یافتی ومىوه-
برداری و سلىلبىذی میشىد و برای افسایش راوذمان آشکارسازی،
روی ومىوههای هرسلىل اوتگرالگیری میگردد .عملکرد ایه
الگىر یتم از طر یك شبیهسازی کامپیىتری مىرد بررسی لرار میگیرد و
با آشکارسازهای  CA-CFARو  SO-CFARممایسه میشىد.
وتایج شبیهسازی وشان میدهذ عملکرد الگىریتم پیشىهادی ،برتری
چشمگیری بر سایر پردازشگرهای  CFARدارد.

به دلیل دسیافت هغتمین عیگًال ،تىاو دسیافتی آو يغبت به ساداس اکتیى
بیؾتش اعت .ساداس پغیى همکى اعت اؼالػات بغیاس کن و غیش دلیمی
اص عیگًالهای اسعالی تىعػ عایش ساداسهای هىرىد دس هحیػ داؽته
باؽذ ،بًابشایى لادس به آؽکاسعاصی همذوط عیگًالها يبىده و
آؽکاسعاصی به صىست ياهمذوط ايزام هیؽىد؛ به همیى دلیل
آؽکاسعاصی دس ساداسهای پغیى اهشی حیاتی به ؽماس هیسود .بایذ
تىره داؽت به دلیل هاهیت تصادفی ایى عیگًالها و با فشض ػذم
اهکاو هیچ پیؼ پشداصؽی (بشای فشاهن کشدو اؼالػات آهاسی اص
عیگًال) ،تًها آؽکاسعاص لابل اعتفاده ،آؽکاسعاص ايشژی اعت و
همچًیى ػذم آگاهی اص ػشض پالظ عیگًال دسیافتی باػج هیؽىد
ؼىل ايتگشالگیشی سا بش اعاط کمتشیى ػشض پالظ هحیػ دس يظش
بگیشین ].[2
اولیى کاسهای ايزام ؽذه دس صهیًهی آؽکاسعاصی و اعتخشاد
هؾخصات پالظهای ساداسی به دههی  1951بش هیگشدد .يىسث< دس
ً
[ ]3يؾاو داد که آؽکاسعاص بهیًهی یک عیگًال کاهال هؼلىم آغؾته به
يىیض عفیذ گىعی ،یک فیلتش خؽی اعت که عیگًال به يىیض )(SNR
سا دس خشوری خىد بیؾیًه هیکًذ که به ایى فیلتش ،فیلتش هًؽبك گفته
هیؽىد .دس هشرغ ] ،[5,4آؽکاسعاصی اهذاف ساداسی با داهًه
ياهؼلىم ،فشکايظ داپلش هزهىل و آغؾته به يىیض عفیذ گىعی با
واسیايظ هؼلىم ،هىسد بشسعی لشاس گشفته اعت .بشای آؽکاسعاصی
عیگًالهای ساداسی با داهًه ،فاص و فشکايظ داپلش هزهىل و آغؾته به
يىیض عفیذ گىعی با واسیايظ ياهؼلىم سوؽهای هتفاوتی اسائه ؽذه
اعت ،اص رمله تخمیىگش فشآیًذ = ،[6[ ARآؽکاسعاص همبغتگی
چشخؾی> ] [7و آؽکاس عاص ? .[8[ GLRبشای پالظهایی با پهًا و

کلمات کلیدی– آشکارساز  ،CFARناهمدوس ،سیستم پسیو
 -1همذهه
عیغتمهای ساداسی به دو دعته اکتیى وپغیى تمغین هیؽىيذ؛ عیغتن-
های ساداسی اکتیى اص یک بخؼ فشعتًذه و یک بخؼ گیشيذه تؾکیل
ؽذه  ،که دس آيها صهاو اسعال پالظ و ؽکل هىد اسعالی هؼلىم اعت
و با اعتفاده اص ایى اؼالػات ،فیلتش هًؽبك بشای حذاکخش کشدو ;SNR
ؼشاحی هیؽىد .اها دس عیغتنهای ساداس پغیى که اولیى آصهایؼهای
هشبىغ به آو دس عال  1935ايزام ؽذ ] ،[1هیچ يىع فشعتًذهای ورىد
يذاؽته و به هیچکذام اص ایى اؼالػات دعتشعی هغتمین ورىد يذاسد.
دس ایى هماله ساداس پغیى سا بذوو ایًکه با فشعتًذهای عًکشوو باؽذ ،دس
يظش هیگیشین .یکی اص هضایای ساداسهای پغیى ایى اعت که به دلیل
ػذم تؾؼؾغ ،هکاو آيها تىعػ دؽمى لابل تؾخیص يیغت .همچًیى

2

North
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3
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Signal to Noise Ratio
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ؽیفت داپلش ياهؼلىم ،یک آؽکاسعاص با دو عؽح آعتايه دس
پیؾًهاد ؽذه اعت .آؽکاسعاصی عیگًالهای غیش ایغتاو ؽاهل
عیگًالهای با احتمال ؽًىد پاییى با اعتفاده اص تحلیل صهاو-فشکايظ
دس ] [11بشسعی ؽذه اعت.

 11يمىيه ،به اصای کىچکتشیى ػشض پالظ یؼًی  1/1هیکشو حايیه و فشکايظ
 111هگاهشتض ايزام هیؽىد .دس ایى صىست با فشض اعتمالل يمىيهها،
بشداسيمىيههای  xداسای يمىيههای هغتمل و با تىصیغ یکغاو کای اعکىئش

C

خىاهذ ؽذ.

اگش يىیض صهیًه ایغتاو باؽذ ،اص یک عؽح آعتايه حابت بشای

اگش داهًه  xداسای تىصیغ کای اعکىئش باؽذ ،تابغ چگالی احتمال آو

آؽکاسعاصی اعتفاده هیؽىد .اها هحیؽی که عیغتن پغیى دس آو لشاس

بشابش اعت با:

همکى اعت تغییشات ؽذیذی داؽته باؽذ؛ بًابشایى الصم اعت يشخ

()1

داسد به دلیل حعىس اخاللگشها ،هحیؽی ياایغتاو بىده و يىیض صهیًه
هؾذاس کارب حابت بىده و دس يتیزه اعتفاده اص عؽح آعتايهی حابت به

دس ایى سابؽه  nدسره آصادی و

دلیل افضایؼ و کاهؼ يشخ هؾذاس کارب هؽلىب يیغت .به همیى

واسیايظ هتغیش تصادفی کای

اعکىئش اعت .با تىره به لعیه حذ هشکضی هیتىاو بشای علىلها تىصیغ

دلیل ياگضیشین اص آؽکاسعاص @ CFARاعتفاده يمایین .با ایى حال بایذ

يشهال دس يظش گشفت.

تىره داؽت که آؽکاسعاص  CFARدس ساداسهای اکتیى هشعىم بىده ولی
هیتىاو با دس يظش گشفتى تمهیذاتی آو سا دس ساداس پغیى به کاس بشد .دس

 -3بشسعی آؽکاسعاصهای

ایى هماله لصذ داسین اص پشداصؽگش  CFARدس آؽکاسعاصی ساداس پغیى

CFAR

بشای سعیذو به یک احتمال هؾذاس غلػ حابت ،بایذ اص یک آؽکاسعاص

اعتفاده کًین .دس ایى پشداصؽگش ،اص علىلهای هزاوس علىل تحت

با عؽح آعتايه وفمی با هحیػ اعتفاده کشد .دس ایى بخؼ به بشسعی عه يىع

آصهىو ،به هًظىس تخمیى تىاو يىیض اعتفاده هیؽىد؛ عپظ بؼذ اص

اص آؽکاسعاصهای  CFARهیپشداصین.

تؼییى آعتايه ،دس صىستی که همذاس داهًه علىل تحت آصهىو اص همذاس

-1-3

عؽح آعتايه بیؾتش باؽذ ،ورىد هذف اػالم هیگشدد .علىل تحت

آشکارساز CA-CFAR

ؽکل  1عاختاس یک آؽکاسعاص اص خايىاده  CA-CFARسا يؾاو هی-

آصهىو ،علىل تفکیک هشبىغ به ياحیهای اص فعا اعت که ورىد یا

دهذ.

ػذم ورىد هذف دس آو بشسعی هیؽىد .دس اداهه به بشسعی يخغتیى
آؽکاسعاصهای  CFARهیپشداصین؛ عپظ ػملکشد الگىسیتن
پیؾًهادی سا با آؽکاسعاصهای  CA-CFARAو  SO-CFARBهمایغه

هیيمایین .دس بخؼ دوم ،به بیاو فشظها و هذلعاصی عیگًال ساداسی
بشای الگىسیتن پیؾًهادی پشداخته و دس بخؼ عىم آؽکاسعاص

CA-

 CFARو  SO-CFARسا بشسعی هی يمایین .دس بخؾهای چهاسم و
پًزن ،الگىسیتن پیؾًهادی و يتایذ ؽبیهعاصی سا بشسعی هیکًین .دس
ايتها دس بخؼ ؽؾن به رمغبًذی يتایذ هیپشداصین.
 -2هذل عیگًال

شکل  :1ساختار پردازشگرهای  CA-CFARو SO-CFAR

دس ایى هماله ساداس پغیى سا به صىست گیشيذهای دس يظش هیگیشین که با

دس آؽکاسعاص ، CA-CFARابتذا هیايگیى تمام علىلهای هشرغ دس

دیگش آيتىها عًکشوو يمیباؽذ و دس والغ اص هیچ يىع اؼالػاتی اص

دو ؼشف علىل آصهىو ( )Zهحاعبه هیؽىد

فشعتًذههای اؼشاف يظیش فشعتًذههای سادیىیی اعتفاده يمیکًذ .دس ایى
عاختاس يمىيههای خشوری ؼبمه  IFبه دو خػ بااليظ ؽذه همفاص ( )Iو

()2

هتؼاهذ ( )Qهًتمل ؽذه و به اصای علىلهای تفکیک ؽذه هکايی ،اص

∑

آؽکاسعاص ايشژی ػبىس داده هیؽىيذ .ايتگشالگیشی سوی علىلها با ؼىل
6

Constant False Alarm Rate
Cell Averaging CFAR
8
Smallest Of-CFAR
7

Chi-Square Distribution
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که  Lتؼذاد يمىيه های دسیافتی و

بهتشی داسد؛ اها دس ایى پشداصؽگش هن با واسد ؽذو علىل تحت آصهىو به
دسوو پالظ ،باص هن عؽح آعتايه بؽىس کارب افضایؼ هییابذ .به ػباست
دیگش دس ایى پشداصؽگش  ،CFARهًگاهی که علىلهای هشرغ به ؼىس
کاهل واسد پالظ ػشیط هیؽىيذ به دلیل باال سفتى تخمیى تىاو يىیض،
عؽح آعتايه هن باال هیسود و باػج هیؽىد تًها لبههای پالظ آؽکاس
ؽىد .دس الگىسیتن پیؾًهادی اص پشداصؽگش  SO-CFARاعتفاده ؽذه اعت
که دس آو علىلهایی که ورىد هذف دس آيها اػالم هیؽىد دس تخمیى تىاو
يىیض دس يظش يمیگیشین  .عاختاس کلی آؽکاسعاص پیؾًهادی دس ؽکل 2
يؾاو داده ؽذه اعت.

ها همادیش يمىيهها اعت .عپظ با

ظشب ایى کمیت دس یک همذاس حابت ،عؽح آعتايه بشای همایغه با علىل
آصهىو ( )Tبه دعت هیآیذ.
()3
که  αظشیب عؽح آعتايه و وابغته به احتمال هؾذاس کارب اعت.
-2-3

آشکار ساز SO-CFAR

ابتذا هیايگیى يمىيههای هشرغ دس دو پًزشهی عمت چپ و ساعت
علىل آصهىو به صىست رذاگايه هحاعبه هیؽىد .عپظ اص هیاو دو همذاس
هیايگیى ،همذاس کىچکتش پظ اص ظشب دس یک ظشیب حابت به ػًىاو
عؽح آعتايه به کاس هیسود.
()4

∑

∑

آهاسه تخمیى  Zيیض اص سابؽه صیش بذعت هیآیذ:
()5
ایى عاختاس بیؾتش بشای همابله با الذاهات رًگ الکتشويیک و هن-
چًیى غلبه بش هؾکل اهذاف تذاخلی به کاس هیسود.

شکل  :2ساختار الگىر یتم پیشىهادی مبتىی بر SO-CFAR

 -4الگىسیتن پیؾًهادی
همايگىيه که لبال بیاو ؽذ ،بشای افضایؼ سايذهاو آؽکاسعاصی اص
ايتگشالگیشی اعتفاده هیؽىد؛ یؼًی يمىيههای هتىالی عیگًال دسیافتی به
هزمىػهای اص علىلها تمغین هیؽىيذ که هش علىل اص چًذ يمىيه تؾکیل
ؽذه اعت .تؼذاد يمىيهها دس هش علىل به فشکايظ يمىيهبشداسی و حذالل
پهًای پالظ هىسد تىره بغتگی داسد که با تىره به فشظهای هغاله ،تؼذاد
آو  11هیباؽذ .عپظ با اعتفاده اص آؽکاسعاص ايشژی ،ايشژی هش علىل
هحاعبه هیؽىد .آؽکاسعاص  CFARسوی پًزشه پشداصؽی ػمل هیکًذ که
علىلهای آو همادیش هتىالی ایى ايشژیها هغتًذ.
با دس يظش گشفتى ایًکه دس هىارهه با پالظهای ػشیط ،تمام علىل-
های هشرغ دس پالظ واسد هیؽىيذ دس يتیزه عؽح آعتايه افضایؼ یافته و
هًزش به حالت ػذم ورىد هذف دس علىل تحت آصهىو هیؽىد .اص بیى
پشداصؽگشهای  ،CFARبه ديبال حالتی هغتین که دس ؽشایػ رکش ؽذه
بهتش ػمل کًذ .با فشض ایًکه پًزشه  CFARبصىست یک پًزشه لغضؽی،
یک علىل -یک علىل اص عمت چپ به عمت ساعت (دس ساعتای دسیافت
يمىيهها) ؽیفت هییابذ ،دس هیاو آؽکاسعاصهای  SO-CFAR ،CFARبه
دلیل ایًکه تا لحظه واسد ؽذو علىل تحت آصهىو به دسوو پالظ ػشیط،
بشای تخمیى تىاو يىیض اص علىلهای عمت چپی اعتفاده هیکًذ ،ػملکشد

بشای هحاعبه احتمال هؾذاس غلػ ،فشض هیکًین هذف دس علىل
تحت آصهىو ورىد يذاؽته باؽذ .با تىره به ورىد آؽکاسعاص هززوس داهًه
بشاي هش يمىيه عیگًال دسیافتی داسین:
()6
که  rهزمىع هشبؼات دو هتغیش گىعی با هیايگیى صفش و واسیايظ
اعت و خشوری هش علىل ،هزمىع N
اعت که تىصیغ آو
هززوس پىػ هیباؽذ .به ػباست دیگش خشوری هش علىل هزمىع هشبؼات
 2Nهتغیش تصادفی گىعی اعت؛ بًابشایى علىل تحت آصهىو داسای تىصیغ
کایاعکىئش با  2Nدسره آصادی اعت:
()7
دس سوػهای ،CFARعلىل تحت آصهىو داسای تىصیغ سایلی یا
يمایی اعت اها دس ایًزا تىصیغ علىل تحت آصهىو داسای تىصیغ کای-
اعکىئش اعت و هماو ؼىس که دس ؽکل  3يؾاو داده ؽذه اعت ،دس ایًزا
يیض سوػ هىسد اعتفاده  CFARهیباؽذ.
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دس ؽکل  9ػملکشد الگىسیتن پیؾًهادی يغبت به ؼىل ايتگشالگیشی،N ،
بشسعی ؽذه اعت ،ایى ؽبیهعاصی بشای پالظ با ػشض  4هیکشوحايیه ايزام
ؽذه اعت و بشای ؼىل ايتگشالگیشی  8 ،11و 4يمىيه بشسعی ؽذه اعت که
با افضایؼ ؼىل ايتگشالگیشی ػملکشد آو بهتش هیؽىد اها بایذ تىره داؽت
هش چًذ با افضایؼ ؼىل ايتگشالگیشی ،بهشه پشداصؽی بهتشی خىاهین داؽت
اها باػج پیچیذگی عیغتن و کاهؼ حذ تفکیک آؽکاسعاصی هیؽىد و
پالغهایی با ػشض پالظ کمتش اص ؼىل ايتگشالگیش ،دس يىیض هخلىغ ؽذه و
احتمال آؽکاسعاصی آوها به ؼىس لابل تىرهی کاهؼ هییابذ؛ بًابشایى
ؼىل ايتگشالگیش سا هتًاظش با کمتشیى ػشض پالظ هحیػ یؼًی 1.1
هیکشوحايیه ،هتًاظش با  11يمىيه دس يظش هیگیشین.

 -5يتایذ ؽبیهعاصی
دس ایى لغمت به بشسعی يتایذ ؽبیهعاصی بشای الگىسیتن پیؾًهادی
هیپشداصین .دس تماهی ؽبیهعاصیها تؼذاد علىلهای هشرغ بشابش 32
ايتخاب گشدیذه اعت؛ همچًیى همذاس  Pfa;:دس هحیػ همگى بشابش 1.111
فشض ؽذه اعت .با تىره به هؾخصات کاس دس هحیػ رًگ الکتشويیک،
فشکايظ يمىيه بشداسی دس همه ؽبیهعاصیها 111هگاهشتض و ػشض پالغهای
دسیافتی سا  1.1تا  11هیکشو حايیه و يغبت عیگًال به يىیض هن  5دعیبل دس
يظش گشفته ؽذه اعت .ابتذا دس ؽکل  CFAR ،3بىدو آؽکاسعاص يؾاو داده
ً
ؽذه ،که با تغییش تىاو يىیض Pfa ،سوی همذاس تًظین ؽذه ،تمشیبا حابت
هیهايذ.

دس ؽبیهعاصیهای لبلی فشض کشدین پًزشه ايتگشالگیشی کاهال هًؽبك بش
ؽشوع پالظ باؽذ اها صهايی که ایى ايؽباق صىست يگیشد با افت ػملکشد
هىاره هغتین .دس ؽکل 11بشای ػشض پالظهای 1 ،5و 1.2هیکشوحايیه دو
حالت بشسعی ؽذه اعت :حالت اول که پًزشه کاهال بش ؽشوع پالظ
هًؽبك بىده و حالت دوم که بذ تشیى حالت هیباؽذ ،که دس ؽشوع پالظ،
يصف پًزشه بش آو هًؽبك اعت .هماوؼىس که دس ؽکل دیذه هیؽىد بشای
پالغهای پهى با افت کمی هىاره هغتین اها دس پالغهای کىتاه افت
بیؾتشی دیذه هیؽىد.

دس ؽکل  ،4عًاسیىیی بشای يؾاو دادو ظؼف آؽکاسعاص  CA-CFARدس
آؽکاسعاصی پالظ پهى دسيظش گشفته ؽذه اعت .باحشکت پًزشه هشرغ و
يضدیک ؽذو علىل تحت آصهىو به پالظ ،پًزشه عمت ساعتی واسد
هحذوده پالظ هیؽىد .بًابشایى ،عؽح آعتايه افضایؼ هییابذ و ایى سويذ تا
واسد ؽذو کاهل پًزشه به دسوو پالظ اداهه هییابذ .تا صهايی که پًزشه
عمت ساعتی اص دسوو پالظ خاسد ؽىد دس يتیزه عؽح آعتايه به آساهی
کاهؼ یافته و دس يتیزه باػج هیؽىد پالظ آؽکاس يگشدد .دس ؽکل ،5
عًاسیىیی بشای آؽکاسعاص SO-CFARدس آؽکاسعاصی پالظ پهى دس يظش
گشفته ؽذه اعت .دس ایى حالت ػملکشد  SO-CFARبهتش اص CA-
 CFARاعت و تىايغته لبهی ؽشوع و پایايی پالظ سا آؽکاس کًذ ،ولی باص
به دلیل غشق ؽذو پًزشه هشرغ دس پالظ ،عؽح تىاو دس هش دو يینپًزشه
افضایؼ یافته که ايتخاب پًزشه کىچکتش باص هن عؽح آعتايه سا افضایؼ
هیدهذ و يمیتىايذ همه پالظ سا آؽکاس يمایذ .حال دس ؽکل  6هالحظه
هیؽىد که با اػمال الگىسیتن پیؾًهادی ،آؽکاسعاصی به خىبی ايزام ؽذه
اعت .دس والغ با دس يظش گشفتى علىلهایی که هذف دس آيها اػالم يؾذه
اعت به تخمیى عؽح يىیض هیپشداصین که باػج ػذم افضایؼ عؽح آعتايه
دس صهاو سعیذو به پالظ هیؽىد.

شکل :3مىحىی احتمال هشذار غلط بر حسب تغییرات وار یاوس وىیس

دس ؽکل  7ػملکشد الگىسیتن پیؾًهادی با آؽکاسعاص  SO-CFARهمایغه
ؽذه اعت.هؼیاس آؽکاسعاصی پالظ به ایى صىست دس يظش گشفته ؽذه
اعت که حتی اگش یک يمىيه اص پالظ آؽکاس ؽىد ،پالظ سا آؽکاسؽذه دس
يظش گشفتهاین دس يتیزه به يظش هیسعذ که ػملکشد آيها تمشیبا یکغاو اعت
دس حالی که  SO-CFARتًها لبه پالظ سا آؽکاس هیکًذ.دس ایًصىست با
دسيظش گشفتى ؽکل  8بشتشی الگىسیتن پیؾًهادی هؾخص هیؽىد.
همايؽىس که دس ؽکل دیذه هیؽىد ،دس يغبت عیگًال به يىیض 8
دعیبل،پالظ کاهال آؽکاس ؽذه و به دلیل پهًای ػشض پالظ ،هش چمذس
هن يغبت عیگًال به يىیض افضایؼ یابذ آؽکاسعاص  SO-CFARيمیتىايذ
پالظ سا به ؼىس کاهل آؽکاس کًذ.

شکل  :4سىار یى آشکارسازی با سطح آستاوه CA-CFAR
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شکل  :5سىار یى آشکارسازی با سطح آستاوه SO-CFAR

شکل  :9عملکرد الگىر یتم پیشىهادی به ازای طىلهای مختلف اوتگرالگیری

شکل  :11ممایسه عملکرد الگىر یتم پیشىهادی در دو حالت اوطباق کامل پىجره

شکل  :6سىار یى آشکارسازی با سطح آستاوه الگىر یتم پیشىهادی

اوتگرالگیری و اوطباق وصف پىجره اوتگرالگیری روی پالس

 -6يتیزه گیشی
دس ایى هماله به بشسعی آؽکاسعاصی دس عیغتنهای پغیى پشداختین .اص
هضایای ساداسهای پغیى ایى اعت که به دلیل ػذم تؾؼؾغ ،هکاو آيها تىعػ
دؽمى لابل تؾخیص يیغت اها با تىره به ایًکه اؼالػاتی اص پالظ
دسیافتی يذاسین آؽکاسعاصی آو اهشی حیاتی به ؽماس هیآیذ .هحیؽی که
عیغتن پغیى دس آو لشاس داسد به دلیل حعىس اخاللگشها ،هحیؽی ياایغتاو
بىده و يىیض صهیًه همکى اعت تغیشات ؽذیذی داؽته باؽذ بًابشایى اص
پشداصؽگشهای  CFARاعتفاده کشدین اها آؽکاسعاصهای  CFARدس
هىارهه با پالغهای با ػشظهای هختلف ،به دلیل غشق ؽذو پًزشه دس
دسوو پالظ ،هىرب افضایؼ عؽح آعتايه ؽذه و دس يهایت آؽکاسعاصی به
دسعتی ايزام يمیؽىد .سوػ پیؾًهادی ،الگىسیتن رذیذی بشای
آؽکاسعاصی پالظهای ساداسی دس عیغتنهای پغیى اعت .دس ایى
الگىسیتن هبتًی بش  ،SO-CFARعلىلهایی که ورىد هذف دس آيها
تؾخیص داده هیؽىد سا دس تخمیى تىاو يىیض دس يظش يمیگیشین .يتایذ
ؽبیهعاصیها يؾاو دهًذه ػملکشد بغیاس خىب ایى الگىسیتن دس هىارهه با
پالظهای با ػشظهای هختلف اعت .هنچًیى ػملکشد ایى الگىسیتن
بشتشی چؾمگیشی يغبت به پشداصؽگشهای  CA-CFARو SO-CFAR
داسد.

شکل  :7عملکرد الگىر یتم پیشىهادی در ممایسه با آشکارساز SO-CFAR

شکل  :8ممایسه  RMSEعرض پالس الگىر یتم پیشىهادی وآشکارسازSO-
CFAR
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و

ﮕﺮی
ﭼﮑﯿﺪه -ا ﺎس ﺌﻮریهﺎ و روشهﺎی ﻮ ﻮد در
ﺮده ﺑﺮا ﺎس ﻤﻮ ﻪﺑﺮداری و ﺑﺎز ﺎزی ﯿﮕ ﺎلهﺎی ﯾﮏﺑ ﺪی
ا  .ز ﺎ ﯽ ﮐﻪ اﯾ روش ﺑﻪ ﯿﮕ ﺎلهﺎی دوﺑ ﺪی هﻤﭽﻮن رادار
ا ﻤﺎل ﯽ ﻮد در اﺑ ﺪا ﯿﮕ ﺎل راداری ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺮدار ﺑﺰرگ ﺒﺪﯾﻞ ﺪه
و ﭙ ﻮرد ﭘﺮدازش ﺮار ﯽﮔﯿﺮد .اﯾ ﻤﻞ ﻮ ﺐ ﺑﻪ ه رﯾ
ﺎ ﺎر ،ا ﺰاﯾ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺎ ﺒﺎ ﯽ و ﯿﺰ ا ﻐﺎل ﺪن
زﯾﺎدی از ﺎ ﻈﻪ ﯽ ﻮد .از اﯾ رو در ﺎلهﺎی ا ﯿﺮ ﺑﺎز ﺎزی
ﯿ ﺪل ﮏ دوﺑ ﺪی ﻮ ﺑﺮ ﯽ ﭘﮋوه ﮕﺮان ﻮرد ﺑﺮر ﯽ
ﺮا ﯽ ﺎ ﺮﯾ
ﺎ ﻪ ا ﮕﻮرﯾ ﻤﯽ ﻬ
ﺮارﮔﺮ ﻪا  .در اﯾ
ا ﺪازهﮔﯿﺮی ﺑﺮ ا ﺎس ﺪل دوﺑ ﺪی ﯿﮕ ﺎل راداری ﭘﯿ ﻬﺎد ﯽ-
ﺎﺑﻞ
ﻮد .اﯾ ا ﮕﻮرﯾ ﺑﺮ ﺒ ﺎی ﮐﻤﯿ ﻪ ﺎزی هﻤﺒ ﮕﯽ
ﮕﺮی ﺑﺎ ا ﺎده از ﺎ ﺮﯾ ﮔﺮام و ا ﮕﻮرﯾ
ﻮنهﺎی ﺎ ﺮﯾ
آ ﺪه ﺑﻪ
 CANﺮا ﯽ ﺪه ا  .ﺑﺎ ا ﻤﺎل ﺪل دوﺑ ﺪی ﺑﺪ
ً
ا ﮕﻮر ﯾ ﺑﺎز ﺎزی  2DIAAﮐﻪ ا ﯿﺮا ﺮ ﯽ ﺪه ،ﯿﮕ ﺎل دوﺑ ﺪی
ﮏ ﻤﯿ زده ﯽ ﻮد .ﺎﯾ ﺒﯿﻪ ﺎزی ﺎن ﯽدهﺪ ﮐﻪ ﺎ ﺮﯾ
ﺪاول
ﺮا ﯽ ﺪه ﺎ ﻞ از ﺪل دوﺑ ﺪی ﺒ ﺑﻪ ﺎ ﺮﯾ
ﮔﻮ ﯽ ﻤ ﮑﺮد ﺑﻬ ﺮی دارد.
ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی– رادار ﺣ ﮕﺮی ﻓﺸﺮده ،ﻣﺎﺗﺮﯾ
ﻣﺪل ﯿﮕ ﺎل دوﺑﻌﺪی.

ا ﺪازه ﮔﯿﺮی،

 ﺪﻪﮕﺮی ﺮده ) (CSﯾﮏ روش ﭘﺮدازش ﯿﮕ ﺎل ﺑﻪ ﻮر ﺑﺎز ﺎزی
ﺑﺮدار ﯿﮕ ﺎل ﮏ از روی ﺪاد ﺪودی از دادههﺎی ﻤﻮ ﻪﺑﺮداری ﺪه
ﯽﺑﺎ ﺪ ]  .[ -در دو دهﻪ ا ﯿﺮ ،ﯿ ﺎت زﯾﺎدی ﮐﻪ در ر ﻪهﺎی
ﺎ ﺪ رﯾﺎ ﯿﺎت ،آ ﺎر ،ﭘﺮدازش ﯿﮕ ﺎل و آ ﻮزش ﺎ ﯿ ﺑﺮ روی
اﯾ ﻮ ﻮع ا ﺎم ﺪه ،هﻤﻪ در را ﺎی ﺑﺪ آوردن ارزشهﺎی ﺑﺎ ی آن
ﺑﺮای ﯿ و ﯿ ﯽ از ﮐﺎرﺑﺮدهﺎ ﺑﻮده ا  .از ﻤ ﻪ اﯾ ﮐﺎرﺑﺮدهﺎ ،ﯽ ﻮان
ﺑﻪ ﺒﺪل آ ﺎ ﻮگ ﺑﻪ دﯾ ﯿ ﺎل ] [،
از راه دور ] [ ،ﻤﯿ ﮐﺎ ﺎل در
ﺎﺑﺮات ] [ ،ﯿ هﺎی ﺑﯽ ﯿ ] [ ،ﺑﺎز ﺎزی ﻮ ﯾﺮ ] [ و ﻮ ﯾﺮ
ﺑﺮداری ﭘﺰ ﮑﯽ ] [ ا ﺎره ﻤﻮد .در روش ﺒ ﻲ ﺑﺮ ﮏ ﺑﻮدن ﯿﮕ ﺎل،
هﺪف ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻮ ﻪهﺎی ﺑﺮدار  sﺑﺎ ﻞ ﺎد ﻪای ﺑﻪ ﺮم = ا
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ﮐﻪ در آن ﺪاد ﻬﻮلهﺎ ﺑ ﯿﺎر ﺑﯿ ﺮ از ﺪاد ﺎد ت ﯽﺑﺎ ﺪ .ا ﺎ ﺑﺎ
ﻮ ﻪ ﺑﻪ ﮏ ﺑﻮدن ﺑﺮدار  sو ﺑﺎ ا ﺎده از ﺌﻮری ﺎﮐ ﺑﺮ ﮏ ﺑﻮدن
ﯿﮕ ﺎل ﯽ ﻮان ﺑﻪ ﮐﻤﮏ روشهﺎي ﺑﻬﯿ ﻪ ﺎزي ﺪب از ﻤ ﻪ ﮐﻤﯿ ﻪ-
ﺎزي ﺮم ﯾﮏ ،ﺑﺮدار  sرا ﻤﯿ زد ] [.
روش ﺒ ﻲ ﺑﺮ ﻚ ﺑﻮدن ﯿﮕ ﺎل ﺑﺮای ﯿ هﺎی رادار در ﺎ ﯽ ﮐﻪ
ﺪاد ﻤﻮ ﻪ ﯿﮕ ﺎل ﮐ ﺑﺎ ﺪ ،ﺒ ﺑﻪ روشهﺎي ﺒﻞ دارای د
ﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮی ﺑ ﯿﺎر زﯾﺎدي ا  .در اﯾ روش ﺑﺮاي ﻤﯿ ﭘﺎرا ﺮهﺎی
ﻮرد ﺮ ،ﺪاد ﮐﻞ هﺪفهﺎ از ﺪاد ﯿﻤﺎت راداری در ﺮ ﮔﺮ ﻪ ﺪه
ً
در ﺎی ﺑﺮد ،ﻬ و داﭘ ﺮ ﺑ ﯿﺎر ﮐﻤ ﺮ ﯽﺑﺎ ﺪ ﮐﻪ ﻤ ﺮض در ﯽ
ﯽﺑﺎ ﺪ.
ً
ﮐﺎرﺑﺮد ﮕﺮی ﺮده در ﯿ هﺎی راداری ا ﯿﺮا در ﺎ ت ] -
[ ﻮرد ﺑﺮر ﯽ ﺮار ﮔﺮ ﻪ ا  .در اﯾ ﺎ ت ﺎن داده ﺪه ا ﮐﻪ
روش  CSﺑﺪون ﯿﺎز ﺑﻪ ﯿ ﺮ ﺒﯿ ﯽ ﺑﺎ ﺮخ ﻤﻮ ﻪﺑﺮداری ﺑ ﯿﺎر ﮐﻤ ﺮ
ﭘﺮدازش را ا ﺎم ﯽدهﺪ .ﺎ ﻪ ] [ ﻤﯿ زاوﯾﻪ ورود ) (DOAﺎﺑ
ﯿﮕ ﺎل را ﺑﺎ ا ﺎده از  CSﺑﺮای ﯿ هﺎی ﺎﺑﺮا ﯽ ﺑﺪ آورده ا
ﮐﻪ ا ﺒ ﻪ ﺎﺑﻞ ﻤﯿ ﺑﺮای ﯿ هﺎی راداری ا  .در ﮐﺎرﺑﺮدهﺎی وا ﯽ
ﺎ ﺒﺎت و ا ﺰاﯾ د از اهﻤﯿ
ﯿ هﺎی راداری ،ﺌ ﻪ ﮐﺎه
ﺑ ﺰاﯾﯽ ﺑﺮ ﻮردار ا  .در روش ﭘﯿ ﻬﺎدی ﺎ ،اﯾ دو ﺌ ﻪ ﺑﺎ در ﺮ
ﮔﺮ ﺪل دو ﺑ ﺪی ﯿﮕ ﺎل راداری و ﭙ ا ﻤﺎل ﺎ ﺮﯾ ا ﺪازهﮔﯿﺮی
ﺎ ﺐ ﻬ ﺑﻬﺒﻮد ا ﮕﻮرﯾ  ،ﺎظ ﯽ ﻮد.
ا ﺎس ﺌﻮریهﺎ و روشهﺎی ﻮ ﻮد در ﮕﺮی ﺮده ﺑﺮا ﺎس
ﻤﻮ ﻪﺑﺮداری و ﺑﺎز ﺎزی ﯿﮕ ﺎلهﺎی ﯾﮏﺑ ﺪی ا  .ز ﺎ ﯽ ﮐﻪ اﯾ روش
ﺑﻪ ﯿﮕ ﺎلهﺎی دوﺑ ﺪی هﻤﭽﻮن رادار و ﯾﺎ ﻮﯾﺮ ا ﻤﺎل ﯽ ﻮد در اﺑ ﺪا
ﺎ ﺮﯾ ﺑﺪ آ ﺪه از ﯿﮕ ﺎل دوﺑ ﺪی ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺮدار ﺑﺰرگ ﺒﺪﯾﻞ ﺪه و
ﻮرد ﭘﺮدازش ﺮار ﯽﮔﯿﺮ ﺪ .اﯾ ﻤﻞ ﻮ ﺐ ﺑﻪ ه رﯾ
ﭙ
زﯾﺎدی از
ﺎ ﺎر ،ا ﺰاﯾ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺎ ﺒﺎ ﯽ و ﯿﺰ ا ﺎل ﺪن
ﺎ ﻪ ﯽ ﻮد .ﺑﺎ ﻮ ﻪ ﺑﻪ اﯾ ﮐﻪ ﺑ ﯿﺎری از ﯿﮕ ﺎلهﺎی ﯿ ا ﺮاف
ﺎ ﺎری دوﺑ ﺪی دار ﺪ ) ﺎ ﺪ رادار ،ﻮﯾﺮ و وﯾﺪﺋﻮ ( ،ﺑﺎز ﺎزی ﯿ
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ﺪل ﮏ دوﺑ ﺪی در ﺎلهﺎی ا ﯿﺮ ﻮ
ﺑﺮر ﯽ ﺮارﮔﺮ ﻪا ] .[ -

ﺑﺮ ﯽ ﭘﮋوه ﮕﺮان ﻮرد

ﻤ ﮑﺮد روش ﭘﯿ ﻬﺎدی ﻮ ﯿ ﯽ ﻮد ،ﺑ
ﺎ ﻞ از ﺑﺮر ﯽ روش اراﺋﻪ ﺪه را ﺑﯿﺎن ﯽﮐ ﺪ.

ﺮ ] [ روش  SL0را ﺑﺮای ﻞ ﺎد ﻪ ﮏ ﯿﮕ ﺎل دوﺑ ﺪی
ﺎ ﺒﺎ ﯽ ﺑ ﯿﺎر
ﺑﺮای ﯿﮕ ﺎلهﺎی ﯿ ﯽ اراﺋﻪ داده ا ﮐﻪ دارای
ﮐﻤ ﺮی ﺒ ﺑﻪ ﺎ ﯾﮏﺑ ﺪی ﯽﺑﺎ ﺪ .ﺑﺮای ﭘﯿﺎده ﺎزی اﯾ ا ﮕﻮرﯾ
و ﻮﯾﺰی ﺌ ﻪ را
ﺑﺮ روی ﺪل راداری ،ﺮ ] [ ﺑﺮای ﺎ
ﺑ داده ا  .هﻤﭽ ﯿ در ﺎ ﻪ ] [ روش ﺑﺎز ﺎزی  2DIAAﺮ ﯽ
ﺪه ا ﮐﻪ ﺑﺎ ﻮ ﻪ ﺑﻪ ﺎﯾ آن ،ﺎ روش  2DIAAرا ﺑﺮای ﺑﺎز ﺎزی
ﯿﮕ ﺎل دوﺑ ﺪی رادار ﭘﺎ ﯽ ا ﺎب ﮐﺮدهاﯾ .
هﻤﺎن ﻮر ﮐﻪ ا ﺎره ﺪ ،روش ﮕﺮی ﺮده ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮدهﺎی
روشهﺎی ﮏ ا  ،ﮐﻪ ﻬﺎ ﺎوت آن ﺮب ﯾﮏ ﺎ ﺮﯾ ا ﺪازهﮔﯿﺮی ﺑﻪ
ﺪاد ﻤﻮ ﻪهﺎ و ا ﺰاﯾ ﺮ ﭘﺮدازش
ﯿﮕ ﺎل درﯾﺎ ﯽ ﺑﻪ ﻮر ﮐﺎه
ا  .در اﯾ ﻮرت ﮐﺎه د  ،ﺑﺪ ﯿﻞ ﮐﺎه ﻤﻮ ﻪهﺎ ﺑﺎ ا ﺎب
ﺎ ﺮﯾ ا ﺪازهﮔﯿﺮی ﺎ ﺐ ﺎ ﺪ زﯾﺎدی ﺎﺑﻞ ﺒﺮان ا  .اﯾ وا ﯿ
ﮐﻪ ﯾﮏ هﻤﺒ ﮕﯽ ﺎﺑﻞ ﮐ ﺑﯿ ﺎ ﺮﯾ ﭘﺎﯾﻪ و ﺎ ﺮﯾ ا ﺪازهﮔﯿﺮی ﺑﺮای
د ﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮕﺮی ﺮده ﻮ ﻮرد ﯿﺎز ا  ،ﺎﮐ ﻮن ﭘﺬﯾﺮ ﻪ ﺪه
]  .[ -ﺑ ﺎﺑﺮاﯾ ﺮا ﯽ ﺎ ﺮﯾ هﺎی ا ﺪازهﮔﯿﺮی ﺑﺎ هﻤﺒ ﮕﯽ
ا
ﮐﻤ ﺮ ﻮب ﺮ ه ﺪ .ﺎ ﺮﯾ ا ﺪازهﮔﯿﺮی ﮔﻮ ﯽ ﺑﺎ ا ﻤﺎل ﺑﺎ ﯾﯽ
ﺎهﻤﺒ ﻪ ﺑﺎ هﺮ ﺎ ﺮﯾ ﭘﺎﯾﻪای ا  .ا ﺎ ﺑﻬ ﺮﯾ ﮔﺰﯾ ﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺎ ﺮﯾ
ﮕﺮی ﯿ  .ﺎﮐ ﻮن روش-
ﭘﺎﯾﻪ ﯿ ﺑﺎ ﻮنهﺎی هﻤﺒ ﻪ در ﺎ ﺮﯾ
ﯽ ﻬ ﺮا ﯽ ﺎ ﺮﯾ ا ﺪازهﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﺪل ﯿﮕ ﺎلهﺎی
هﺎی
ﯾﮏﺑ ﺪی اراﺋﻪ ﺪه ا  .ﯽ ﻮان ﮔ او ﯿ ﺮا ﯽ ﺎ ﺮﯾ ﺑﻬﯿ ﻪ در
ﺎ ﻪ ] [ ﺮ ﯽ ﺪ ﮐﻪ ﺑﺮا ﺎس ﺑﻬﯿ ﻪ ﮐﺮدن ﻮ هﻤﺒ ﮕﯽ ﺎﺑﻞ ﺑﻪ
ﺮا ﯽ ﺎ ﺮﯾ ﭘﺮدا ﻪ ا  .هﻤﭽ ﯿ ﺎ ت ] [ و ] [ ﺑﺎ ﺎ
ﮕﺮی
ﺮب هﻤﺒ ﮕﯽ ﺎﺑﻞ ﺎ ﺮﯾ
ﺎ ﺮﯾ ﮔﺮام ﺑﻪ ﻮان ﺎ
ﯽ ﯽﮐ ﺪ ﮐﻪ در ﺪ ا ﮑﺎن
را ﺑﻪ ﺮ ﯿﺐ ﺑﻪ ﺎ ﺮﯾ هﻤﺎ ﯽ و
ﺮی ﺰدﯾﮏ ﮐ ﺪ .ﺎ ﻪ ] [ ﺑﺎ ا ﺎده از روش ﺰو ﯽ ﮔﺮادﯾﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﯿ ﻪ-
ﺎزی هﻤﺒ ﮕﯽ ﺎﺑﻞ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻮان ﮐﻞ ا ﻤﺎنهﺎی ﺎرج از ﺮ ا ﯽ
ﺎ ﺮﯾ ﮔﺮام ﺮﺑﻮ ﻪ ﺮﯾ ﯽ ﻮ ﺪ ،ﭘﺮدا ﻪ ا .
ﮑﯿﮏ اهﺪاف در دو ﺑ ﺪ
هﺪف ا ﯽ اﯾ ﺎ ﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺮ و د
ﺑﺮد -داﭘ ﺮ در رادار ﭘﺎ -داﭘ ﺮ ﺑﺎ ا ﺎده از ﺮا ﯽ ﺎ ﺮﯾ ا ﺪازهﮔﯿﺮی
ﺑﺮا ﺎس ﺪل دوﺑ ﺪی ﯿﮕ ﺎل رادار ﯽﺑﺎ ﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻮرت ﯾﮏ ﺌ ﻪ
ﻤﯿ ﭘﺎرا ﺮ ﺮح ﯽ ﻮد .ﺑ ﺎﺑﺮاﯾ در اﯾ ﺎ ﻪ ا ﮕﻮرﯾ ﻤﯽ ﻬ
ﺮا ﯽ ﺎ ﺮﯾ ا ﺪازهﮔﯿﺮی ﺑﺮ ا ﺎس ﺪل دوﺑ ﺪی ﯿﮕ ﺎل ﭘﯿ ﻬﺎد ﯽ-
ﻮد و ﻤ ﮑﺮد آن ﻮرد ﺑﺮر ﯽ ﺮار ﯽﮔﯿﺮد.
اﯾ

ﺎ ﻪ ﺑﻪ ﺮ ﯿﺐ ﺎ ﻞ ﺑ

هﺎی زﯾﺮ ا

:

 ،ﺪل ﺎزی دوﺑ ﺪی ﯿﮕ ﺎل درﯾﺎ ﯽ رادار و ﻮه
در ﺑ
 ،ﺎﯾ ﺒﯿﻪ ﺎزی و
ﺮا ﯽ ﺎ ﺮﯾ ا ﺪازهﮔﯿﺮی ﺑﯿﺎن ﯽ ﻮد .در ﺑ

+

ﯿﮕ ﺎل
در ﯾﺎ ﯽ

=

ﭘﺎﯾﺎ ﯽ ه

ﯿﮕ ﺎل
ار ﺎ ﯽ

ﯿ

ﻤﯿ دوﺑ ﺪی ﯿﮕ ﺎل ﮏ
ﺑﺎ ا ﺎده از ا ﮕﻮرﯾ هﺎی
ﺑﺎز ﺎزی دوﺑ ﺪی

ﯿ ﻪﮔﯿﺮی

ﺮا ﯽ ﺎ ﺮﯾ

ا ﺪازهﮔﯿﺮی

ﮑﻞ  :ﻤﻮدار ﺑ ﻮﮐﯽ ا ﮕﻮرﯾ ﭘﯿ ﻬﺎدی

ﺌﻪ

 -ﺮﯾ

ﺮض ﮐ ﯿﺪ ﮐﻪ ﯿﮕ ﺎل ار ﺎ ﯽ ﺎ ﻞ د ﺒﺎ ﻪای از ﭘﺎ ﺑﺎ ﺪ ﺑﻪ
ﺎ ﻞ زﯾﺮﭘﺎ ﺑﺎ ﭘﻬ ﺎی ﺑﺎ ﺪ  Bﺑﺎ ﺪ .ﺮض ﺪه
ﻮریﮐﻪ هﺮ ﭘﺎ
ﮐﻪ هﺪفهﺎ در ﺪوده ر ﺑﺪون اﺑﻬﺎم ﺮارﮔﺮ ﻪا ﺪ و ﯿ
ا
ﮐﻪ ﺮﮐﺎ
ﺮﮐﺎ داﭘ ﺮ در ﺑﺎزه  [− / , /ﺮار ﮔﺮ ﻪ ا
ﮑﺮار ﭘﺎ ) (PRFﯽﺑﺎ ﺪ .اﯾ ﺑﺎزه ﺮﮐﺎ ﯽ ﺑﻪ  Ndﺑﯿ داﭘ ﺮ ﯿ
ﯽ ﻮد.
)(

.

,

= , ,⋯,

+

ﺑﺮ اﯾ ا ﺎس ،ﺑﺮای dا ﯿ ﺑﯿ داﭘ ﺮ ،ﯿ
ﺑﻪ ﻮرت زﯾﺮ ﺑﯿﺎن ﯽ ﻮد:
= , ,⋯,

) (

.

) (

= ,⋯,

ﺮض ﮐ ﯿﺪ ﮐﻪ
ﺮ ﺪه در ﺑﺎ ﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﺪ .ﯿ
ﻮرت زﯾﺮ ﺪل ﯽ ﻮد.
×

∈ℂ

ﮐﻪ ⨀ ﺮب هﺎدا ﺎرد ﯽﺑﺎ ﺪ و
) (

.

=−

ﺎز ﺑﺮ روی ﯾﮏ زﯾﺮ ﭘﺎ
,

=

ﺑﺮای د ﺒﺎ ﻪای از ﮐﺪهﺎی ار ﺎ ﯽ آ
ﺮﮐﺎ داﭘ ﺮ ﺑﺮ روی ﯾﮏ زﯾﺮ ﭘﺎ ﺑﻪ
,
⋯

⨀ =
=

ﮐﻪ ﺒ
≪
در اﯾ ﺎ ،ﺑﺮای ﺎ ﭘﺎ ﯽ ﺮض ﯽﮐ ﯿ
ﺎ ﻞ را در
ﺑ ﯿﻪ ﺪلهﺎ ،ﻤ ﯽ ﺮ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﺮ ا  .اﮔﺮ ﺮﮐﺎ
ﯿ ا
ﻤ ﯽ ﯿﺰ
ﺑﮕﯿﺮﯾ  ،ﺮض ﻮرد ﺮ ﺎ ﮐﻪ در ﺎ
ﯽﺑﺎ ﺪ .ﺑﺮا ﺎس اﯾ ﺮض ،اﺛﺮ داﭘ ﺮ در
ﻮرت ≪ ≪
ﺎهﺮ ﻤﯽ ﻮد و ﺑﺮ روی د ﺒﺎ ﻪای از ﭘﺎ هﺎ ﺎهﺮ ﻮاهﺪ
ﯾﮏ ﭘﺎ
ﻞ از آن ﺮض ﯽ ﻮد و دارﯾ = .
ﺑ ﺎﺑﺮاﯾ در ﺪل ﺎزی،

ﺑﻪ
ﺮ
ﺑﻪ
ﻮل
ﺪ.

ﯿ ﯽ ﻮد .ﺑ ﺎﺑﺮاﯾ
ﺎل ﺑﻪ ﻮر ﺎﺑﻪ ﺑ ﺪ ﺑﺮد ﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﯿ
ﯽﺑﺎ ﺪ و
ﺪار ﯿ ﺑﯿ هﺮ دو ﭘﺎ درﯾﺎ ﯽ ﺑﺮاﺑﺮ −
ﺑﯿ ﺮﯾ
ﺪل ﮐﺮدن ﭘﺎ ﺑﻪ ﻮرت راﺑ ﻪ ) ( ﺑﯿﺎن ﯽ ﻮد:

۶۳۹
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=

) (
× ﯾﮏ ﺑﺮدار ﻤﺎم
ﮐﻪ
در ﯿ ﻪ ﻮاهﯿ دا
ﯿ ﺑﺮای rا ﯿ ر ﺑﻪ اﺑ ﺎد
ﯽﺑﺎ ﺪ.
×

) (

ﺮ ﺑﻪ اﺑ ﺎد
×

−

 .ﺎ ﺮﯾ

∈ℂ

−

+

×

×

) (
×

×

+

) ( .

] ,

= ,⋯,

⋯

,

,

ﮐﻪ در آن:

[=

) (

=

×
 ∈ ℂﺎ ﺮﯾ ا ﺪازهﮔﯿﺮی ا ﻤﺎنهﺎی آ ﮔﯿﺮ ﺪه،
ﮐﻪ
×
راداری هﺪفهﺎ در
ﮏ ﺎوی
 ∈ ℂﺎ ﺮﯾ
دو ﺑ ﺪ ﺑﺮد و داﭘ ﺮ ﺎ ﻞ ا ﻤﺎنهﺎی  , = ,و ﺎ ﺮﯾ دﯾﮑ ﺮی
هﺪف در ﺑ ﺪ ﺑﺮد ﯽﺑﺎ ﺪ.
ﮐﻪ ﺎوی ا ﺎت ﻮ ﯿ هﺎی
هﺪف در ﺑ ﺪ
ﺎ ﺮﯾ دﯾﮑ ﺮی ﺎوی ا ﺎت ﻮ ﯿ هﺎی
داﭘ ﺮ ﯽﺑﺎ ﺪ .ﺎ ﺮﯾ هﺎی ﻮق ﺑﺮ ا ﺎس ﭘﺎرا ﺮهﺎی ﺪل راداری ﺑﻪ
ﻮرت زﯾﺮ ﺮﯾ ﯽ ﻮ ﺪ.

].

) (
) (
) (
ﮐﻪ در آن
ﯽﺑﺎ ﺪ.

[=

].
]

ﺒ

],

⋯
⋯

ﻮل ﮑﺮار ﭘﺎ

…

⋯

[=
=

) (

=

,

=

= ,

 ﺮا ﯽ ﺎ ﺮﯾ ا ﺪازهﮔﯿﺮی ﯿﮕ ﺎل دو ﺑ ﺪیدر ﺮا ﯽ ﺎ ﺮﯾ ا ﺪازهﮔﯿﺮی هﺪف ﮐﻤﯿ ﻪ ﺎزی هﻤﺒ ﮕﯽ ﺎﺑﻞ
ﮐﻪ ﺑﺎ ا ﺎده از ﮐﻤﯿ ﻪ ﮐﺮدن ﺮم
ﮕﺮی ا
ﻮنهﺎی ﺎ ﺮﯾ
= و ﺎ ﺮﯾ هﻤﺎ ﯽ I
ﺮوﺑ ﯿﻮس ﺎ ﻞ ﺑﯿ ﺎ ﺮﯾ ﮔﺮام
ﻮرت ﮔﺮ ﻪ ا ] [ .در وا ﯽ ﻮاهﯿ ﺎ ﺮﯾ ﮔﺮام ﮐﻪ ﺑﻪ ﻮرت
ﮕﺮی در هﺮ ﯿ ﯿ آن ﺮﯾ ﯽ ﻮد را ﺎ ﺪ ا ﮑﺎن ﺑﻪ
ﺮب ﺎ ﺮﯾ
ﺎ ﺮﯾ هﻤﺎ ﯽ ﺰدﯾﮏ ﮐ ﯿ  .در اﯾ ﻮرت ﯽ ﻮا ﯿ ﺎﺑ هﺰﯾ ﻪ ﻬ
ﺑﻬﯿ ﻪ ﺎزی را ﺑﻪ ﻮرت زﯾﺮ ﺑﯿﺎن ﮐ ﯿ :

[=

‖ min‖ −

) (

[=

ﮐﻪ در آن ‖  ‖.ﺮم ﺮوﺑ ﯿﻮس ا
زﯾﺮ ﺎ ﺒﻪ ﯽ ﻮد.

) (PRIﺑﻪ ﻮل ﯾﮏ زﯾﺮ ﭘﺎ

) (

ﯽ ﻮان ار ﺒﺎط ﺑﯿ دو ﺎد ﻪ ﯾﮏﺑ ﺪی و دوﺑ ﺪی را ﺑﻪ ﻮرت راﺑ ﻪ
زﯾﺮ ﻤﺎﯾ داد.
=

.

⨂

=

ﮐﻪ ﺑﻪ

روش ﮕﺮی ﺮده زﯾﺮ ﻤﻮ ﻪای از روش ﮏ ا  ،ﮐﻪ ﻬﺎ
ﺎوت آن ﺮب ﯾﮏ ﺎ ﺮﯾ ا ﺪازهﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﯿﮕ ﺎل درﯾﺎ ﯽ در ﺮو ﯽ
ﮕﺮی ﻮاهﯿ دا ﮐﻪ از
ﯿ ا  .در اﯾ ﻮرت ﯾﮏ ﺎ ﺮﯾ
ﯽآﯾﺪ .ﺑﺎ ﻮ ﻪ ﺑﻪ
ﺎ ﻞ ﺮب ﺎ ﺮﯾ ﭘﺎﯾﻪ و ﺎ ﺮﯾ ا ﺪازهﮔﯿﺮی ﺑﺪ
ﮐﺎه
ﺪاد ﻤﻮ ﻪهﺎ ﺑﺎ ﺮب ﺎ ﺮﯾ ا ﺪازهﮔﯿﺮی در ﺪل ﯿﮕ ﺎل ،ا ﺎر
دارﯾ ﮐﻪ از د روشهﺎی ﮏ ﮐﺎ ﻪ ﻮد؛ ﺑﻪ هﻤﯿ د ﯿﻞ ا ﺎب ﯾﮏ
ﺮ  ،ا ﺰاﯾ د را ﯿﺰ ﺑﻪ هﻤﺮاه
ﺎ ﺐ ،در ﮐ ﺎر ا ﺰاﯾ
ﺎ ﺮﯾ
ﺑ ﺪ ﺑﻪ اراﺋﻪ رو ﯽ ﻬ ﺮا ﯽ ﺎ ﺮﯾ ا ﺪازه-
ﻮاهﺪ دا  .در ﺑ
ﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﺪل ﯿﮕ ﺎل راداری اراﺋﻪ ﺪه ﯽﭘﺮدازﯾ .

ﺑ ﺎﺑﺮ ﺎرﯾ ﭘﺎرا ﺮهﺎی ﻮق ،ﺪل ﯿﮕ ﺎل دوﺑ ﺪی رادار ﭘﺎ ﯽ ﺑﺮای
ﮕﺮی ﺮده ﺑﻪ ﻮرت راﺑ ﻪ ﮐ ﯽ زﯾﺮ ﺑﯿﺎن ﯽ ﻮد :
) (

+

) (

ﺑﺎ ﻮ ﻪ ﺑﻪ اﯾ ﮐﻪ ﺪاد اهﺪاف آ ﮑﺎر ﺪه ﺒ ﺑﻪ ﺪاد ﮐﻞ ﺑﯿ هﺎی
ﺑﺮد-داﭘ ﺮ ﺑ ﯿﺎر ﮐﻤ ﺮ ا  ،ا ﺐ ﺮاﯾﺐ ﺑﺎزﮔ ﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺮ ﯽﺑﺎ ﺪ و
در ﯿ ﻪ ﺪل ﯿﮕ ﺎل رادار ،ﮏ ﯽﺑﺎ ﺪ .در اﯾ ﺎ ﺮض ﺪه ا ﮐﻪ
ﺮاﯾﺐ ﺑﺎزﮔ ﯽ از ﯾﮏ ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎ دﯾﮕﺮ ﺪار ﺛﺎﺑ ﯽ دارد.

+

=

راﺑ ﻪ ) ( ﺎدل ﺑﺎ ﺪل ﯾﮏﺑ ﺪی ﯿﮕ ﺎل راداری ا
ﻮرت زﯾﺮ ﺑﯿﺎن ﯽ ﻮد.

ﺮﯾﺐ
= ,⋯,
هﻤﭽ ﯿ  ,ﺑﺮای ، = , ⋯ ,
راداری ﯽﺑﺎ ﺪ ﮐﻪ در ﺎ
ﺑﺎزﮔ ﯽ از هﺪف ﺎ ﺐ ﺑﺎ
ا .
ﮐ ﯽ ﯾﮏ ﺪد
,

+ .

) (

=

×

,

,

ﺎل ﺑﺎ ا ﻤﺎل روش ﮕﺮی ﺮده و ﺮب ﺎ ﺮﯾ ا ﺪازهﮔﯿﺮی
در راﺑ ﻪ ) ( ،ﺑﻪ ﻬ ﮐﺎه ﻤﻮ ﻪهﺎ در ﯿﮕ ﺎل درﯾﺎ ﯽ رادار ﭘﺎ ﯽ،
ﻮاهﯿ دا :

ﯽﺑﺎ ﺪ،
ﺎ ﺮﯾ

−

⨂ .

=

=

=

در اﯾ ﻮرت
زﯾﺮ ﺮﯾ ﯽ ﻮد.

=

ﮐﻪ در آن هﺮ ﮐﺪام از ﭘﺎرا ﺮهﺎی ﺎد ﻪ ﯾﮏ ﺑ ﺪی ﺑﺎ ا ﺎده از راﺑ ﻪ ) (
از ﭘﺎرا ﺮهﺎی دو ﺑ ﺪی ﺎﺑﻞ د ﯿﺎﺑﯽ ه ﺪ.

) (

۶۴۰

− ‖ .

⨂
.

و ﺎ ﺮﯾ
⨂
⨂

ﺌ ﻪ ﺮا ﯽ ﺎ ﺮﯾ

‖ min‖ −
⨂

ﺑﺮای ﺪل ﺎ ﺑﻪ ﻮرت
=
∗

=

=

ا ﺪازهﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻮرت راﺑ ﻪ

∗

=

‖min

=
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ﮐﻪ در آن

ﺑﺎ ا ﺎده از ا ﮕﻮرﯾ ﭘﯿ ﻬﺎدی CAPدر ﺮا ]  [ -ﺎﺑ
هﺰﯾ ﻪ راﺑ ﻪ ) ( ﺑﺎ ا ﺎ ﻪ ﺪن ﺮاﯾ ﯽ ﺑﻪ ﻮرت راﺑ ﻪ زﯾﺮ ﺑﺎز ﻮﯾ ﯽ
ﯽ ﻮد.
‖ −

) (

ا

‖min

⨂

ﺑﺎ ﻮ ﻪ ﺑﻪ راﺑ ﻪ ﻮق ،ا ﮕﻮرﯾ ﭘﯿ ﻬﺎدی ﺑﻪ ﻮرت زﯾﺮ ﺑﯿﺎن ﯽ ﻮد:
اﺑ ﺪا ﺪار او ﯿﻪ ﺎ ﺮﯾ
ﺮض ﮐﺮده و ﺮ ﺎ ﯿﺰه ﯽﮐ ﯿ .

را ﯾﮏ ﺎ ﺮﯾ

) (

.

‖

ﺎد ﯽ ﮔﻮ ﯽ

‖=

ﺎ ﺒﻪ ﺰﯾﻪ  SVDاز ﻮع : economy
.

) (
ﺮ ﻪ دوم(

=

ﺎ ﺒﻪ ﺎ ﺮﯾ

) (
ﺮ ﻪ ﻮم(

⨂

:

ﺎ ﺒﻪ ﺎ ﺮﯾ

) (

.

=

⨂ .

=

=

:

ﺑﺮای ﺎ ﺒﻪ راﺑ ﻪ ﻮق ،ﺒ ﺌﻮری )  ( -ﺎ ﻪ ] [ ﺑﺎ ﻮ ﻪ ﺑﻪ
×  ∈ Cﺑﻪ
ﺛﺎﺑ ا  ،ﺎ ﺮ ﯾ
× ∈C
اﯾ ﮑﻪ ﺎ ﺮﯾ
ﻮرت زﯾﺮ ﺎﺑﻞ ﺎ ﺒﻪ ا :
) (

=

.

,

ﺮ ﻪ ﭼﻬﺎرم(

) (
ﺮ ﻪ

,

=

≤ ≤

ﺎ ﺒﻪ ﺰﯾﻪ  SVDﺎ ﺮﯾ
.

) (
ﺮ ﻪﭘ

: : , : :

=

ﺎ ﺒﻪ ﺎ ﺮﯾ

(

( ﺮ ﺎ ﯾﺰ ﮐﺮدن ﺎ ﺮﯾ
.

) (

‖

:
‖=

ﺮ ﻪ ه ( ﮑﺮار ﺮا ﻞ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺪاد
ﺮط هﻤﮕﺮاﯾﯽ زﯾﺮ ﺑﺮ ﺮار ﻮد.
) (

< .

⁄

ﺒﯿﻪ ﺎزی

,

 logﺑﯿﺎن ﯽ ﻮد .ﺎﯾ ﺑﺪ
ﻞ ا ﺎم ﺪه ا .

آ ﺪه ﺑﺮای

در ﮑﻞ ) ( ،داﯾﺮههﺎ ،ﮑﺎن وا ﯽ اهﺪاف ﯽﺑﺎ ﺪ و ﺎهﺪه ﯽ-
ﺪرت اهﺪاف ﺑﺎ ا ﺎده از دو ﺎ ﺮﯾ ا ﺪازهﮔﯿﺮی
=
ﻮد در
ﺪار  SNRﺑﻪ ا ﺪازه
ﯿ داده ﺪها ﺪ .ا ﺎ ﺑﺎ ﮐﺎه
ﺑﺪر ﯽ
ﺮا ﯽ ﺪه ﻤ ﮑﺮد
−هﻤﺎن ﻮر ﮐﻪ ا ﺎر دا ﯿ ﺎ ﺮﯾ
ا ﮕﻮرﯾ ﺑﺎز ﺎزی را ﺒ ﺑﻪ ﺎ ﮔﻮ ﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﺑ ﯿﺪه ا و ﻤﯿ
ﺎ ﻞ ،از د ﺑﯿ ﺮی ﺑﺮ ﻮردار ا  .ﮑﻞ ) ( ا ﻤﺎل آ ﮑﺎر ﺎزی
را ﺎن ﯽدهﺪ ﮐﻪ در
) (ROCﺑﺮای SNRهﺎی
ﺑﻪ ه ﺪار
ﯽ روش ﭘﯿ ﻬﺎدی ﻤ ﮑﺮد ﺑﻬ ﺮی ﺒ ﺑﻪ روش
ﻤﺎ ﯽ SNRهﺎ،
ﯿﺮ ﺑﻬﯿ ﻪ ﮔﻮ ﯽ دارد ﮐﻪ ا ﺒ ﻪ اﯾ ا ف ﻤ ﮑﺮد در SNRهﺎی ﭘﺎﯾﯿ
ﺎﺑﻞ ﻮ ﻪ ﺮ ا  .ﺑ ﺎﺑﺮاﯾ ﯽ ﻮان ﮔ ﮐﻪ ﺑﺎز ﺎزی ﺑﺎ ا ﺎده از
زﯾﺮا ﺒ ﺎی
ﺮا ﯽ ﺪه ﭘﯿ ﻬﺎدی دارای د ﺑﯿ ﺮی ا
ﺎ ﺮﯾ
ﺑﻬﯿ ﻪ ﺎزی اﯾ روش ﮐﻤﯿ ﻪ ﺎزی هﻤﺒ ﮕﯽ ﺎﺑﻞ ﻮنهﺎی ﺎ ﺮﯾ
ﮕﺮی ﯽﺑﺎ ﺪ و ﺑﺎ ﻮ ﻪ ﺑﻪ اﯾ ﮑﻪ ﻮان ﻮﯾﺰ در ﺪ ﺎﺑﻞ ﺒﻮ ﯽ ا  ،در
ﯿ ﻪ ﻮا ﻪ ﺑﺎ ا ﻤﺎل اﯾ ﺮط ،ﺑﺎزده ا ﮕﻮرﯾ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﯿﮕ ﺎل را ا ﺰاﯾ
داده و ﺑﻪ ﻤ ﮑﺮد ﺑﻬ ﺮی د ﯾﺎﺑﺪ.

≤ ≤

=

:

.

:

,

 -ﺎﯾ

ﺒﯿﻪ ﺎزی

آ ار ﺎ ﯽ ﮑﻞ ﻮج  [ ] CANﺑﺎ ﻮل  = 8ار ﺎل ﯽ-
= و ﺪاد دادههﺎی ا ﺪازهﮔﯿﺮی = ا ﺎب
ﮐ ﺪ .ﻮل ﭘﺎ
ﺎ ﻞ ،ﭘﻬ ﺎی ﺑﺎ ﺪ زﯾﺮ ﭘﺎ هﺎ و ﺮﮐﺎ ﮑﺮار ﭘﺎ
ﺪه ا  .ﺮﮐﺎ
=
= و
= ،
) (PRFﺑﻪ ﺮ ﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ
ﺎرت رادار ﺑﻪ = ﺑﯿ ر و
ﺮار داده ﺪه ا  .ﺎ ﯿﻪ
= ﺑﯿ داﭘ ﺮ ﺑﺎ ﺪرت ﮑﯿﮏ  Hzدر ﺮ ﮔﺮ ﻪ ﺪه ا .
ﺑﺪ آ ﺪه
و SNRهﺎی
=
ﺎﯾ ﺑﺮای ﺪاد اهﺪاف
ا  .ﺪاد ﮑﺮار ﺑﺮای هﻤﮕﺮاﯾﯽ ا ﮕﻮرﯾ ﺑﺎز ﺎزی  2DIAAا ﺎم
ﺪه ا  .ﭘﺎرا ﺮ ﺮﺑﻮط ﺑﻪ ا ﮕﻮرﯾ ﺮا ﯽ ﺎ ﺮﯾ ا ﺪازهﮔﯿﺮی ﺑﺮای
ﺮط هﻤﮕﺮاﯾﯽ
 = .در ﺮ ﮔﺮ ﻪ ﺪه ا  .ﺑﺮدار ﻮﯾﺰ ﺑﻪ
ﯽﺑﺎ ﺪ.
ﺮ و ﺎ ﺮﯾ ﮐﻮارﯾﺎ
ﻮرت  i.i.dو دارای ﯿﺎ ﮕﯿ
ﺒ
ﻮﯾﺰ ﺑﻪ ﯿﮕ ﺎل ) (SNRﺑﺮای هﺮ هﺪف ﺑﻪ ﻮرت = SNR

ﭙ ﺑﺮای  = … . ,ﺮا ﻞ زﯾﺮ را ا ﺎم ﯽدهﯿ :

ﺮ ﻪ اول(

آ ﺎ ﻪ ﺮﯾ

ﺪه ﯽﺑﺎ ﺪ.

ﺑﺮای ا ﺎم ﺒﯿﻪ ﺎزیهﺎ ،ﺑﺎ ا ﻤﺎل ﺪل ﮕﺮی دوﺑ ﺪی ﺑﺪ
آ ﺪه ﺑﻪ ا ﮕﻮرﯾ ﺑﺎز ﺎزی دوﺑ ﺪی  ،[ ] 2DIAAﯿﮕ ﺎل دوﺑ ﺪی ﮏ
ﻤﯿ زده ﯽ ﻮد .ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ا ﮕﻮرﯾ ﭘﯿ ﻬﺎدی را ﺪ ﺎن اﯾ
ا ﮕﻮرﯾ در ﻤﯿ ﺑﺮد و ﯿ داﭘ ﺮ هﺪفهﺎ ﺑﺎ روش ﺪاول ﮔﻮ ﯽ
ﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﺮار ﯽﮔﯿﺮد.

,

= , ‖ ‖ = .

وε

ﺎ ﺮﯾ

ا ﺪازهﮔﯿﺮی ﺑﺪ

آ ﺪه در ﮑﺮار ام

=

ﺮ ﺒﻪ و ﯾﺎ ﺎ ز ﺎ ﯽ ﮐﻪ

−
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افزایش سرعت و کیفیت آشکارسازی اهداف متحرک
مبتنی بر تخمین چگالی کرنل
2

حمزه علیدادی ،1محمدرضا احمدزاده

 1دانشگاه صنعتی اصفهان ،کارشناسی ارشد مخابرات سیستم h.alidadi@ec.iut.ac.ir ،
 2دانشگاه صنعتی اصفهان ،دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ahmadzadeh@cc.iut.ac.ir ،

چکیده  -آشکارسازی دقیق و سریع اهداف متحرک در دنبالهی
تصاویر ،مرحلهی مهمی برای سایر فرایندهای بازرسی است .به دلیل
تغییرات روشنایی و تغییرات پسزمینه ،روش مدل کردن پسزمینه یک
رویکرد رایج در آشکارسازی اهداف متحرک است .در این مقاله یک
روش سریع و نیرومند برای آشکارسازی اهداف متحرک ارئه شده
است .در این رویکرد پسزمینه بر اساس نمونههای مکانی–زمانی مدل
میشود و برای بهبود حساسیت آشکارسازی ،پیشزمینه را با
همسایگان کوچک مکانی مدل میکنیم .در مدل کردن پسزمینه و
پیشزمینه از تخمین چگالی کرنل استفاده میکنیم .در این روش برای
افزایش سرعت آشکارسازی از اختالف بین قابهای متوالی در
دنبالهی تصاویر استفاده میکنیم.

است دوربین به دلیل وزش باد حرکت داشته باشد ( شکل  )1و همچنین
ممکن است صحنهی دوربین بهخاطر امواج آب و برگ درختان متغییر
باشد .این عوامل باعث سخت شدن فرایند آشکارسازی میشود .روش مدل
کردن پسزمینه یک رویکرد رایج در آشکارسازی اهداف متحرک است.
هرچند در آشکارسازی اهداف متحرک تعدادی از الگوریتمهای مدل کردن
پسزمینه پیشنهاد شده است ،ولی مسئلهی آشکارسازی و استخراج شئ
متحرک در محیطهای باز و پیچیده ،هنوز به طور کامل حل نشده است.
در این مقاله از رویکرد احتمالی استفاده شده است ،یعنی پسزمینه و
پیشزمینه به صورت احتمالی مدل میشود .برای افزایش کیفیت
آشکارسازی ،از نمونههای زمانی و نمونههای مکانی استفاده شده است.
همچنین برای بهبود کیفیت آشکارسازی از آستانهی متغیر و برای افزایش
سرعت آشکارسازی و کاهش حجم محاسبات ،از رویکرد اختالفگیری
زمانی 8قبل از مدل کردن پسزمینه و پیشزمینه 9استفاده شده است.

کلمات کلیدی– آشکارسازی هدف ،تخمین چگالی کرنل ،میدان
تصادفی مارکف ،اختالفگیری زمانی
 -1مقدمه
سیستمهای مراقبت ،1نظارت بر ترافیک و تشخیص از راه دور 2بخشی
از سیستمهای بینایی ماشین 3هستند .برای مراقبت و نظارت بر ویدئو،
دنبالهی تصاویر ویدئو پردازش میشوند .سه مرحلهی عمده در تحلیل
5
سیستمهای نظارت عبارتاند از :آشکارسازی اشیاء متحرک ،4ردیابی
اشیاء و تحلیل اشیاء مسیریابی شده .یکی از مراحل مهم برای نظارت و
کنترل عبور و مرور ،مرحلهی آشکارسازی هدف متحرک است .مرحلهی
آشکارسازی هدف متحرک پیش مرحله برای سایر فرایندها از قبیل ردیابی و
بازشناسی 6است .برای کنترل و بازرسی افراد و وسایل نقلیه از دوربینهای
ً
ثابت استفاده میشود .با فرض اینکه دوربین کامال ثابت باشد ،میتوان از
مدل کردن پسزمینه 7به صورت آماری استفاده کرد] [۳] ،[2] ،[1و ].[۴
ولی فرض ثابت بودن دوربین و در نتیجه پسزمینه ،معقول نیست .ممکن

شده است
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مکانی استفاده کردهاند و هردوی پسزمینه و پیشزمینه با  KDEمدل
شدهاند .در این رویکرد اطالعات مکانی با اضافه کردن ویژگی مکانی به
طور ضمنی ایجاد شده است.

 -2کارهای مرتبط

ً
معموال در سیستمهای بازرسی و دیدهبانی از دوربینهای ثابت استفاده
میشود .اطالعاتی که این سیستمها فراهم میکنند بر فرایندهایی از قبیل
برنامهریزی و امنیت تاثیر میگذارد .اشیاء مهم و مورد نظر در صحنهی یک
دوربین ،اشیاء متحرک هستند در نتیجه آشکارسازی این اشیاء برای سایر
کارها از قبیل ردیابی و بازشناسی ،الزم و مهم است .الگوریتمهای مختلفی
برای مدل کردن پسزمینه در منظرههای باز پیشنهاد شده است ].[۵
معروفترین رویکرد برای مدل کردن پسزمینه ،مدلهای احتمالی میباشد.
در این مدلها توزیع احتمال مقدار یک پیکسل با تکنیکهای مختلف
تخمین زده میشود .اولین دسته از تحقیقات بر پایهی اطالعات زمانی مدل
پسزمینه است.

در این مقاله نیز برای مدل کردن پسزمینه از تخمین چگالی کرنل
استفاده شده است .برای مدل کردن پیشزمینه نیز از  KDEاستفاده کردهایم
با این تفاوت که نمونههای مورد استفاده در مدل پیشزمینه ،نمونههای
مکانی و در مدل پسزمینه ،نمونههای مکانی و نمونههای زمانی هستند.
برای بهبود آشکارسازی ،کاهش حجم محاسبات و افزایش سرعت
آشکارسازی دو روش پیشنهاد شده است .الف -برای مدل کردن پیشزمینه،
از پیکسلهایی استفاده شده است که کاندیدی برای پیشزمینه بودن هستند،
یعنی احتمال پسزمینه بودن آنها کم است .همچنین با استفاده از میدان
تصادفی مارکف ،آستانهی  θمتغیر در نظر گرفته شده است .این آستانه
تابعی از تعداد پیکسلهای همسایهی پیکسل تحت تحلیل است که
کاندیدای پیشزمینه هستند .اگر تعداد پیکسلهای همسایه که کاندیدای
پیشزمینه هستند زیاد باشد ،مقدار این آستانه زیاد میشود و برعکس.
ب -یکی از مشکالت آشکارسازی به کمک تخمین چگالی کرنل ،باال
بودن حجم و زمان محاسبات است .برای حل این مشکل از اختالف
قابهای متوالی استفاده شده است .به گونه ای که الگوریتم قبل از مدل
کردن پیشزمینه و پسزمینه ،ابتدا با استفاده از مقدار اختالف موجود در
بین دو قاب متوالی در دنبالهی تصاویر ،در مورد وجود و یا عدم وجود شئ
متحرک تصمیم میگیرد به گونهای که اگر مقدار اختالف بین دو قاب متوالی
از یک مقدار مشخص بیشتر باشد ،مدل کردن پسزمینه ،پیشزمینه و
آشکارسازی انجام میپذیرد .در شکل  ،2الگوریتم به صورت بلوک دیاگرام
نشان داده شده است .با توجه به اینکه در اکثر دوربینهای نظارت در
بدون هدف متحرک ،زیاد میباشد ،با
سیستمهای بازرسی ،تعداد قابهای ِ
استفاده از این روش مقدار قابل توجهی در حجم و زمان محاسبات
صرفهجویی میشود و در نتیجه سرعت آشکارسازی افزایش پیدا میکند.

بسیاری از پژوهشهای اخیر مبتنی بر مقادیر پیکسل است ،از قبیل
سیستم  [۶] W4و دنبالهی  [۷] LBPکه محاسبات زمانی کمی احتیاج
دارند .در سال  Stauttfer 1۹۹۹و  ]1[ Grimsonمخلوط گوسی1را
پیشنهاد دادند که بر چگالی احتمال تک تک پیکسلها مبتنی است .این
روش معروفترین مدل زمانی است Cheung .و  Kamathالگوریتمهای
تفریق پسزمینهی مختلفی ازقبیل فیلتر میانه ،فیلتر میانهی تقریبی ،فیلتر
 Kalmanو  MOGرا با هم مقایسه کردند] .[۸نتایج آزمایشات آنها نشان
داد که  MOGنتایج و دقت بهتری دارد .الگوریتمهای دیگری برای بهبود
 MOGپیشنهاد شده است Klare.و  ]۹[ Sarkarمدل مبتنی بر  MOGرا
بر اساس رنگ اصلی و ویژگیهای  Haarبهبود بخشیدند.
وقتی که تابع چگالی اصلی تعداد زیادی نقطهی حداکثر دارد یا اگر یک
نقطهی حداکثر به صورت پیوسته تغییر کند ،شرح دادن مدل چگالی هر
پیکسل با توابع پارامتری دشوار میباشد .برای پرداختن به برخی از این
موارد Elgammal ،و همکاران [ ]2با استفاده از روش تخمین چگالی
کرنل ،2پسزمینه را مدل کردند که برای این کار از پیکسلهای  Nقاب قبلی
استفاده کردند .این روش به فرضهایی راجع مدل چگالی احتمال نیاز ندارد
و در صحنههای پویا بهخوبی عمل میکند.
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در این مرحله ابتدا پسزمینه مدل میشود یعنی احتمال پسزمینه بودن
تمام پیکسلها محاسبه و برای منطبق شدن با تغییرات تصویر ،بهروز
میشود .برای مدل کردن پسزمینه از تخمین چگالی کرنل استفاده میکنیم
که در رابطهی ( )1بیان شده است.

در رویکردی دیگر از هر دو وجه مکان و زمان در مدل کردن پسزمینه
استفاده میشود Cristani .و  ]11[ Murinoیک تطبیق مکان-زمان به ازای
هر پیکسل یک همسایگی پیشنهاد دادند Babaca .و  Pappasروشی
جدید مبتنی بر  MOGبر اساس فرمولهای بیز ارایه دادند].[12
ً
اخیرا برای مدل کردن پسزمینه و پیشزمینه هم از اطالعات مکانی و
هم از اطالعات زمانی استفاده شده است .برجستهترین کار که هم از
اطالعات مکانی و هم از اطالعات زمانی استفاده شده است ،توسط
 Sheikhو  ]1۳[ Shahانجام شده است که از ویژگی  RGBو ویژهگی

)Mixture of Gaussian(MOG

مدل کردن پسزمینه

N

()1

H

1
N



i 1



1

 kH  xt  yi 

1
N

fbg  xt  



k H 0.5  xt  yi 

0.5

N

i 1

)Kernel Density Estimation(KDE

۶۴۵

2

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴
که در این رابطه  Mو  ،Nطول و عرض تصویرn _ of _ N f  xt  ،

در رابطهی ( xt )1بردار ویژگی پیکسل  ،Aدر قاب لحظهی  tاست.
در این مقاله بردار ویژهگی  xtیک بردار پنج بعدی است .این بردار ویژگی
یک نمایش حوزه-محدوده میباشد [ ]1۳که در فضای شبکهی تصویر
رنگ  G ،Rو  Bاست .در
شامل اطالعات مکانی  x, yو اطالعات فضای ِ
مکانی
این قسمت پسزمینه را با ترکیب مجموعه نمونههای زمانی و
ِ

تعداد پیکسلهای  N f  xt است .اگر  n _ of _ N f  xt کمتر از تعداد
معینی پیسکل بود ،پیکسل  xtرا پسزمینه در نظر میگیریم .مقدار  G ،Rو
 Bدر تصاویر  ۸بیتی برابر  2۵۵است.

 N ( Y   y1,..., yi ,..., yN تعداد نمونهها است) ایجاد میکنیم.
تابع کرنل تخمین است و در این مقاله گوسی فرض میشود H .ماتریس
پهنای باند است و انتخاب این ماتریس ،بر روی تخمین چگالی کرنل اثر
نمیگذارد ولی در عمل چون تعداد نمونهها محدود میباشد H ،اثر گذار
خواهد بود .اگر  Hخیلی کوچک انتخاب شود ،تابع چگالی تخمین زده
شده دارای ویژگیهای جعلی خواهد بود .اگر  Hخیلی بزرگ انتخاب شود،
منجر به تخمینی میشود که بیش از حد هموار است که باعث از دست
ً
رفتن ویژگیهای مهم ساختاری میشود .عموما قاعدهی انتخاب ماتریس
 Hبه تعادل بایاس و واریانس سراسری مبتنی است [ ]1۳و ] .[1۵برای یافتن
ً
 Hتعداد نسبتا زیادی از روش های اکتشافی ارائه شده است ،یک بررسی
اجمالی در مورد این روشها در] [1۵ارائه شده است.
k
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دنبالهی تصاویر

اختالفگیری دو قاب متوالی

خیر

مدل کردن پیشزمینه

در اکثر الگوریتمها ،تابع چگالی احتمال پیشزمینه یکنواخت در نظر
گرفته میشود .در مقالهی [ ]1۳از تابع احتمال یکنواخت استفاده نکرده
است و با استفاده از قابهای قبلی تصویر ،یک مدل پیشزمینه ارائه داده
است و همچنین در ] [1۱برای مدل کردن پیشزمینه از تک تابع گوسی با
چهار نمونهی مکانی ،استفاده کرده است .در این مقاله بخشی از احتمال
پیشزمینه با استفاده از  KDEبر اساس همسایگان مکانی هر پیکسل مدل
میشود و بخش دیگر ،تابع تکنواخت در نظر گرفته میشود.

مقدار
اختالف
بیشتر از
مقدارآستانه
بله
بله
مدل پسزمینه

مدل پیشزمینه

بهروز
رسانی
بعد از
 nقاب

ابتدا با استفاده از تابع احتمال پسزمینه و مقدار آستانهی  thیعنی
𝑏

 fbg  xt  ≷ thیک نقاب اولیه یا همان پیشزمینهی اولیه را ایجاد

آشکارسازی هدف

𝑓

میکنیم .در این نقاب به ازای هر پیکسل  xtیک مجموعهای از همسایگان
که به پیشزمینه تعلق دارند ،ایجاد میکنیم .یعنی:
()2

N f  xt   m  N  xt  | e  m  f 

پایان

در این رابطه  e  m نقابی است که با مدل پسزمینه ایجاد شدهN  xt  .

همسایگان پیکسل  xtاست و  N f  xt همسایگان پیکسل  xtاست که به
پیشزمینه تعلق دارند .با استفاده از این همسایگان و تخمین چگالی کرنل
و تابع چگالی احتمال یکنواخت ،احتمال پیشزمینه بودن پیکسل  xtبه
شکل زیر محاسبه میشود.


()۳



شکل  : ۵بلوک دیاگرام روش پیشنهادی
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متغیرسازی آستانهی  θبه کمک مدل مارکوف

اگر یک پیکسل با همسایگانی احاطه شده باشد که متعلق به پیشزمینه
هستند ،نسبت به پیکسلهایی که با همسایگان متعلق به پسزمینه احاطه
شدهاند ،با احتمال بیشتری به پیکسل پیشزمینه تعلق دارد .این توضیح

fbg  xt  

RG B M  N
1   

k H xt  N f  xt 

n _ of _ N f  xt  mN f  xt 
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میتواند توسط مدل مارکوف مدل شود[ .]1۴مدل میدان تصادفی مارکوف1

تغییر شده ،باقی میماند .رابطهی ( )۶تفریق قابهای متوالی را نشان
میدهد.

بهطور گسترده در آشکارسازی اهداف متحرک بهکار میرود و نقاط به اشتباه
آشکار شده را اصالح میکند.

()۶

فرض کنید برچسب تمام  mپیکسل به جز پیکسل  xtمشخص باشد

قاب
یی پیکسل  x, yدر ِ
در این رابطه  Ft  x, y مقدار روشنا ِ
لحظهی  tاست Ft 1  x, y  .قاب لحظهی  t-1و  Dt  x, y مقدار
قدرمطلق تفاضل قاب لحظهی  tو قاب لحظهی  t-1در مکان پیکسل x, y
است .اختالفگیری بین قاب لحظهی  tو قاب لحظهی  t-1در تمام
پیکسلها انجام میشود.

در اینصورت برای آشکارسازی پیشزمینه به تعیین برچسب e  xt 

میپردازیم .فرض کنید  ، ebمشخص کنندهی  e  xt   0و  e fمشخص
ً
کنندهی  e  xt   1باشد و اگر فرض کنیم تمام پیکسلها متقابال مستقل
باشند در اینصورت قاعدهی تصمیمگیری به صورت زیر میشود.




()۴




𝑏
p E  ef
≷ 
𝑓 f fg  xt 
p E  eb

در این مقاله ،از تفرق و اختالف گیری قابهای متوالی برای
آشکارسازی شئ متحرک استفاده نمیشود .این روش برای تصمیمگیری
راجع به وجود یا عدم وجود شئ متحرک بهکار میرود .برای محاسبهی
اختالف دو قاب متوالی از هر سه کانال  G ،Rو  Bاستفاده میکنیم یعنی
اختالف هر سه کانال بین دو قاب محاسبه میشود.

fbg  xt 

که در این رابطه  MRF ، Eاست .احتمالهای سمت راست معادلهی
( ،)۴توزیع گیبز 2هستند که با درجه حرارت طبیعی  ،γدستهی c 3و تابع
پتانسیل بر روی  cتعریف میشوند .انتخاب دسته و تابع پتانسیل در اثر
گذاری مدل گیبز بسیار مهم است .در این مقاله از دستهی دو مولفهای
مرتبهی دوم و همسایگان مکانی(در این مقاله  2۴همسایه) استفاده
ً
میکنیم .معموال در انتخاب تابع پتانسیل از تابع پتانسیل  Isingاستفاده
میشود .با تابع پتانسیل  Isingرابطهی  ۴به صورت زیر خواهد شد.
()۵

𝑏
1

≷  exp  Q f  xt   Qb  xt  


𝑓





()۷

Dt , R  x, y   Ft , R  x, y   Ft 1, R  x, y 

()۸

Dt ,G  x, y   Ft ,G  x, y   Ft 1,G  x, y 

()۹

Dt , B  x, y   Ft , B  x, y   Ft 1, B  x, y 

اختالف موجود در همهی پیکسلهای  Dtبه ازای هر سه کانال را باهم
جمع میکنیم.

fbg  xt 
f fg  xt 

()1۱

که در این رابطه  Q f  xt و  Qb  xt به ترتیب تعداد همسایگان
پیشزمینه و پسزمینهی اطراف پیکسل  xtهستند .از رابطهی ( )۵مشاهده
میشود که همسایگان پیشزمینه ،آستانه را به سمت پیشزمینه بودن افزایش
میدهد و همسایگان پسزمینه ،به عکس عمل میکنند یعنی با افزایش
تعداد همسایگان متعلق به پیشمینه ،مقدار این آستانه افزایش مییابد و با
افزایش همسایگان متعلق به پسزمینه ،کاهش مییابد .مقدار  γتوسط کاربر
برای کنترل رفتار غیر خطی ،انتخاب میشود .مقدار کم  γتاثیر مدل MRF
را تقویت و مقدار زیاد تاثیر آن را کم میکند.
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Dt  x, y   Ft  x, y   Ft 1  x, y 

D   x  y Dt  x, y 

و بعد مجموع اختالف موجود در هر سه کانال را دوباره باهم جمع
میکنیم.
()11

Dtotal   R,G, B D

 Dtotalمقدار جمع اختالف قدر مطلق بین دو قاب متوالی به ازای هر
سه کانال  G ،Rو  Bاست.
 -۳نتایج آزمایش

اختالفگیری دو قاب متوالی

روش پیشنهادی هم بر روی دنبالهی تصاویر با حرکت جزیی دوربین و
هم دوربین ثابت پیاده شده است .برای اجرای روش از نرم افزار متلب با
ویندوز هشت ،پردازشگر هفت هستهای و  ۴گیگا بایت  RAMاستفاده
شده است .دنبالهی تصاویر استفاده شده به ابعاد  2۴۱× ۳۶۱است .در این
روش از تابع کرنل گوسی برای مدل کردن پسزمینه و هم برای مدل کردن
پیشزمینه استفاده کردهایم .تعداد پیکسلها یعنی  Nدر مدل پسزمینه 1۱۱

سادهترین روش برای آشکارسازی اهداف متحرک در و یدئوهای
بازرسی ،روش تفریق قابهای متوالی است .این روش یکی از سریعترین
روشهای آشکارسازی است و حجم محاسبات پایینی داد؛ به سادگی قابل
اجرا است و بطور گسترده در بینایی ماشین مورد استفاده قرار میگیرد .در
تصو یر حاصل از تفر ِیق قابهای متوالی ،قسمت ثابت و تغییر نکردهی
ً
تصو یر ،حذف میشود و قسمتی که مثال با ورود یک شئ متحرک دوچار

و تعداد همسایگان در مدل پیشزمینه  ۵×۵است،γ = ۱/۸ ،𝛼 = ۱/۹ .
۳ Cliques

1 MRF
2Gibbs
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 = 2۹×1۱۴آستانهی اختالف قاب λ = 1۱۱۱۱ ،و نرخ بهروز رسانی پنج قاب
بر ثانیه در نظر گرفته شده است .در تمام الگوریتمها برای مقایسهی مدت
زمان پردازش ،ابعاد تصاویر به  12۱×1۸۱کاهش یافته است .نتایج
آشکارسازی در شکل  ۳و جدول  2توانمندی روش پیشنهادی در
آشکارسازی و جدول  1توانمندی روش پیشنهادی در زمان محاسبه را نشان
میدهد .ردیف اول در شکل  ،۳تصاویر دوربین نصب شده بر روی سه پایه
است که باد باعث به نوسان افتادن دوربین به جلو و عقب شده است .این
حرکت نوسانی دوربین باعث حرکت ظاهری صحنهی دوربین شده است.
ردیف دوم زمین حقیقی ،ردیف سوم نتایج روش ] [1۶است .ردیف چهارم
نتایج روش پیشنهادی و ردیف آخر نتایج روش ] [1۳است .همانطور که در
شکل  ۳مشاهده میشود در اولین تصویر از سمت چب شئ متحرک وجود
ندارد و به همین دلیل روش پیشنهادی به مدل سازی پسزمینه ،پیشزمینه و
آشکارسازی
عت
نمیپردازد که همین باعث کاهش حجم محاسبات و افزایش سر ِ
پردازش کل دنبالهی تصاویر میشود .همانطور که از جدول  1مشاهده
میشود ،به دلیل اینکه از اختالف قابهای متوالی استفاده کرده ایم ،زمان
جدول :1

پردازش نسبت به سایر الگوریتمها کاهش یافته است .در نتایج نشان داده
شده ،از عملگرهای ریختشناسی 1شبیه فرسایش و گسترش و همچنین
فیلتر میانه استفاده نشده است.
-۴نتیجهگیری
در این مقاله یک روش جدید برای آشکارسازی هدف متحرک ارائه شده
است .برای مدل کردن پسزمینه و پیشزمینه از تخمین چگالی کرنل
تقاط به اشتباه
دقت آشکارسازی و کاهش ِ
استفاده شده است .برای افزایش ِ
طبقهبندی شده ،از میدان تصادفی مارکوف استفاده شده است .یکی از
مشکالت آشکارسازی به کمک تخمین چگالی کرنل ،باال بودن حجم و
زمان محاسبات است .برای حل این مشکل از اختالف قابهای متوالی
استفاده شده است .به گونهای که اگر مقدار اختالف بین دو قاب متوالی از
یک مقدار مشخص بیشتر باشد ،الگوریتم به مدل کردن پسزمینه،
پیشزمینه و آشکارسازی میپردازد .با توجه به اینکه در اکثر دوربینهای
بدون هدف متحرک ،زیاد
نظارت در سیستمهای بازرسی ،تعداد قابهای ِ
است ،با استفاده از این روش مقدار قابل توجهی در حجم و زمان محاسبات
صرفهجویی میشود و در نتیجه سرعت آشکارسازی افزایش پیدا میکند.

مدت زمان پردازش  ۰۳۳قاب در تصاویر مختلف(بر حسب دقیقه)

Spatio-Temporal Traffic
Scene Modelin
JiuYue Hao, Chao Li

Yaser Sheikh, Mubarak
Shah
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1۳:۵۶
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12:۱1
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بهبود روش چندکاناله تخمین لگاریتم دامنه طیف گفتار
با بهرهگیری از احتمال حضور گفتار
2
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چکیده -با توجه به عملکرد موفق روش تککاناله تخمین
لگار یتم دامنه طیف در بهسازی گفتار ،تعمیم این روش به سیستمهای
چندکاناله نیز مطرح و مورد بررسی قرار گرفته که البته کارهای انجام
شده با فرض حضور گفتار در تمامی زمانها و مؤلفههای فرکانسی
بوده است .با توجه به عدم حضور گفتار در تعداد قابل توجهی از نقاط
زمان -فرکانس ،موضوع بکارگیری پارامتر احتمال حضور گفتار در
تخمین تککاناله سیگنال تمیز بررسی شده است .در این مقاله ،با
روند طیشده در سیستمهای تککاناله ،پارامتر احتمال
الهام گرفتن از ِ
حضور گفتار را در سیستم چندکاناله نیز وارد و روابط جدید مربوط به
این تخمینگر را با لحاظ کردن این پارامتر استخراج مینماییم .با
شبیهسازی سیستم پیشنهادی و مقایسه نسبت سیگنال به نویز سیگنال
بهبودیافته با سیگنال نویزی ،مشاهده میشود که با وارد کردن احتمال
حضور گفتار در فرایند تخمین ،میزان حذف نویز به نحو قابل توجهی
افزایش یافته و کیفیت گفتار خروجی بهبود بیشتری خواهد یافت.

روشهای بهسازی گفتار به دو دسته تککاناله و چندکاناله (دوکاناله،
آرایۀ میکروفونی] ،[1و میکروفونهای پخششده) تقسیم میشوند .هر یک
از ساختارهای تککاناله ،دوکاناله ،و آرایۀ میکروفونی محدودیتهایی
دارند؛ در سیستم تککاناله ،میکروفون باید تا حد ممکن نزدیک گوینده
قرار گیرد؛ ساختار دو میکروفونه به یک میکروفون نویز مرجع احتیاج
دارد] ،[2ودر آرایۀ میکروفونی باید یک اطالعات قبلی از هندسه آرایه در
دست بوده وبرای نداشتن همپوشانی ،فاصله میکروفونهاباید به اندازه کافی
کوچک باشد ].[3
یکی از روشهای بهسازی گفتار تککاناله ،روش تخمین لگاریتم
دامنه طیف ( )LSA1است؛ به دلیل محدودیتی که در سیستمهای تک-
کاناله ،دوکاناله و چندکاناله منظم وجود دارد ،در مرجع ] [4این روش برای
حالت چندکاناله پخششده 2نیز تعمیم داده شده است ( .)MLSA3در
ساختار میکروفونی پخششده ،میکروفونها در یک ناحیه بزرگ با فضا،
هندسه و آرایه نامشخص پخش میشوند.به طور کلی بیشتر محیطهای
عملی ،دارای میدان نویزی پخشنده 4هستند؛ میدان نویزی پخشنده در
ً
واقع ،مجموع سیگنالهای ناخواستهای است که با احتمال تقریبا مساوی و

کلمات کلیدی– بهسازی چند کاناله گفتار ،تخمین چندکاناله
لگار یتم دامنه طیف ،احتمال شرطی حضور گفتار .
 -1مقدمه
سیگنال گفتار در محیط طبیعی تحت تأثیر سیگنالهای نامطلوب قرار
گرفته و به صورت آغشته به نویز (و متأثر از سایر عوامل تخریبی) ،توسط
میکروفون دریافت میگردد .برای پاکسازی سیگنال گفتار از روشهای
بهسازی گفتار استفاده میشود .بهسازی گفتار یکی از زمینههای کاری
پردازش گفتار است که به بهبود عملکرد سیستمهای ارتباط گفتاری (وقتی
که سیگنال گفتار تحت تاثیر نویز ،اعوجاج ،پژواک و یا سایر عوامل مخرب
واقع میگردد) میپردازد .الگوریتمهای بهسازی گفتار به منظور بهبود
معیارهای کیفی گفتار (مانند قابلیت فهم ،نسبت سیگنال به نویز و  )...و یا
به عنوان یک پیشپردازش برای افزایش پایداری سایر کاربردهای پردازش
گفتار (مانند کدینگ یا بازشناسی گفتار) به کار میروند.

انرژی یکنواخت از همه جهات دریافت میشوند ].[5
اغلب روشهای بهسازی گفتاربا فرض حضور گفتار در تمام زمانها
ارائه شده است؛ این درحالی است که اگرچه نویز میتواند در تمام زمانها
ً
حضور داشته باشد ،سیگنال گفتار عموما شامل وقفههای زیادی است و
حتی در بخشهای گفتار سیگنال دریافتی ،گفتار شامل همه مؤلفههای
فرکانسی نیست ].[6-8در بخشهایی که گفتار وجود دارد برای نداشتن
اعوجاج گفتار مطلوب است کاهش نویز کمتری داشته باشیم و در بخش-
هایی که فقط نویز وجود دارد ،میتوان تا حد ممکن نویز را تضعیف کرد؛
با در نظر گرفتن این مسأله Cohen ،در ] [9با وارد کردن احتمال حضور

Log-Spectral Amplitude 1

Multichannel LSA 3

Distributed Multichannel 2

field 4
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 |𝑌(𝑘, 𝑙)|2 ⁄𝜎𝑁2سیگنال به نویز پسین بوده که  𝜎𝑋2و  𝜎𝑁2به ترتیب واریانس
ً
سیگنال تمیز و واریانس نویز است.معموال  ،SPPبرای هر واحد زمان-
فرکانس در حوزه  STFTبا استفاده از احتمال پیشین غیاب گفتار ،نسبت
سیگنال به نویز پیشین و پسین و با توجه به دو حالت غیاب گفتار و حضور
گفتار محاسبه میشود [.]11دو حالت غیاب گفتار (  )𝐻0و حضور گفتار
(  )𝐻1بهصورت زیر تعریف میشود:

گفتار ( )SPP5در روش  LSAتککاناله ،روش  OM-LSA6را ارائه داد.
ارزیابیهای انجام شده بر روی روش  OM-LSAحکایت از اثر قابل توجه
بکارگیری  SPPدر بهسازی گفتار دارد.
هدف از این تحقیق ،تعمیم روش  OM-LSAبرای سیستمهای
چندکاناله پخششده ،و یا به عبارت دیگر بهبود روش  MLSAبا وارد کردن
احتمال حضور گفتار است.

()4

سایر بخشهای مقاله به این صورت سازماندهی شده است :در بخش
دوم مدلسازی سیستم ارائه شده ،که شامل دو زیر بخش است که روابط
تخمینزنهای  OM-LSAو  MLSAدر آنها بیان شده است .بخش سوم
روابط مربوط به روش پیشنهادی آورده شده و در بخش چهارم آزمایشات و
شبیهسازیها توضیح داده شده است .در بخش پنجم نیز نتایج شبیهسازیها
آمده است.

با توجه به این دو حالت ،احتمال حضور گفتار شرطی
))𝑙  ، 𝑝(𝐻1 (𝑘, 𝑙)|𝑌(𝑘,در ] [9بهصورت زیر آمده است:
()5

 -2مدلسازی سیستم
-1-2
فرض میکنیم در سیستم تککاناله سیگنال دریافتی توسط میکروفون
)𝑡( 𝑦 به صورت زیر بیان شود:

()6

)𝑡(𝑛 𝑦(𝑡) = 𝑐𝑠(𝑡) + 𝑛(𝑡) = 𝑥(𝑡) +



E logA  k , l  |Y  k , l  

E logA  k , l  |Y  k , l  , H1  k , l  p  k , l  

E logA  k , l  |Y  k , l  , H 0  k , l  1  p  k , l  

برای تخمین دامنه سیگنال گفتار (|𝑋| = 𝐴) از روشهای مختلفی
میتوان استفاده کرد .روش  LSAبرای لحاظ کردن اثر نواحی کم دامنه
طیف ،از حداقل کردن میانگین مربعات خطای لگاریتم طیف
(}  ،)𝐸{(𝑙𝑜𝑔𝐴𝑘 − 𝑙𝑜𝑔𝐴̂𝑘 )2استفاده میکند .با در نظر گرفتن توزیع
گوسی برای سیگنال گفتار و نویز و با این فرض که گفتار در تمام زمانها
حضور دارد ،دامنه سیگنال گفتار (|𝑋| = 𝐴) به روش  LSAبهصورت زیر
تخمین زده میشود ]:[11

با توجه به این در زمانهایی که گفتار وجود ندارد ،میتوان تضعیف
بیشتری داشت ،بنابراین:
()8

E logA  k , l  |Y  k , l  , H 0  k , l   Gmin Y  k , l 

که 𝑛𝑖𝑚𝐺 میتواند به حد کافی کوچک باشد .در زمانهایی که گفتار وجود
دارد با توجه به آنکه روش  LSAبا فرض حضور گفتار محاسبه شده است،
نوشته میشود:



()9

Aˆ LSA  exp E logA  k , l  |Y  k , l 


)  (k , l
1
et
exp( 
| ) dt ) | Y (k , l
) 1   (k , l
2 v  k ,l  t



Aˆ LSA  exp E logA  k , l  |Y  k , l 

()7

در رابطه اخیر 𝑙 و 𝑘 به ترتیب شماره فریم و مشخصه فرکانس هستند.

()3

{1 

براساس مدلهای آماری میتوان نوشت:

)𝑙 𝑌(𝑘, 𝑙) = 𝑋(𝑘, 𝑙) + 𝑁(𝑘,



p  k, l  

G k, l  Y k, l 

در رابطه باال )𝑡(𝑠 سیگنال منبع 𝑐 ،ضریب تضعیف 𝑛(𝑡) ،سیگنال نویز
ناهمبسته و جمعشونده و )𝑡(𝑥 بخش گفتار سیگنال دریافتی است .با
گرفتن تبدیل فوریه کوتاه مدت ( )STFT7از رابطه ( )1داریم:
()2

q k, l 
(1    k , l )exp(v(k , l ))}1
1 q k, l 

= )𝑙 𝑝(𝑘,

در این رابطه ))𝑙  𝑞(𝑘, 𝑙) ≜ 𝑝(𝐻0 (𝑘,احتمال پیشین غیاب گفتار است.
مرجع ] [9احتمال حضور گفتار را به این صورت وارد رابطه  LSAکرده
است:

OM-LSA

()1

)𝑙 𝐻 (𝑘, 𝑙): 𝑌(𝑘, 𝑙) = 𝑋(𝑘, 𝑙) + 𝑁(𝑘,
{ 1
)𝑙 𝐻0 (𝑘, 𝑙): 𝑌(𝑘, 𝑙) = 𝑁(𝑘,

|)𝑙 𝐸[𝑙𝑜𝑔𝐴(𝑘, 𝑙)|𝑌(𝑘, 𝑙), 𝐻1 (𝑘, 𝑙)] = 𝐺𝐻1 (𝑘, 𝑙)|𝑌(𝑘,

در رابطه باال )𝑙  𝐺𝐻1 (𝑘,همان بهرۀ بیانشده در رابطه ( )3است .با
جایگذاری روابط عبارت زیر بهدست آمده است ]:[6



()11

که در این رابطه،𝑣(𝑘, 𝑙) = 𝜉(𝑘, 𝑙)𝛾(𝑘, 𝑙)⁄(1 + 𝜉(𝑘, 𝑙)) ،
 𝜉(𝑘, 𝑙) = 𝜎𝑋2 ⁄𝜎𝑁2سیگنال به نویز پیشین و = )𝑙 𝛾(𝑘,
Speech Presence Probability 5

) .Gmin1 p ( k ,l

) p ( k ,l

Short Time Fourier Transform 7

Optimally-Modified LSA 6
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()17

تخمین چندکاناله لگاریتم دامنه طیف

E logA|Y1 , Y2 , , YM , H1  p 

در ساختار میکروفونی پخش شده M ،میکروفون موجود ،تضعیف
ً
شده و تاخیر یافته سیگنال منبع ()𝑡(𝑠) را که با نویز جمع شونده و ناهمبسته
)𝑡( 𝑖𝑛 خراب شده ،دریافت میکنند ()𝑡( 𝑖𝑦) .با فرض اینکه بتوانیم تأخیر
سیگنالهای دریافتی را جبران کنیم ،داریم:
()11

)E logA|Y1 , Y2 , , YM , H 0  (1  p

با جایگذاری رابطه ( )17در رابطه ( ،)16رابطه زیر را بهدست می-
آوریم:
ˆ
AOM  MLSA 

)𝑡( 𝑖𝑛 𝑦𝑖 (𝑡) = 𝑐𝑖 𝑠(𝑡) +

()18

که در رابطه باال ]𝑀  𝑖 = [1, … ,شماره میکروفونها و 𝑖𝑐 ضریب تضعیف
سیگنال دریافتی هر میکروفون است .با گرفتن تبدیل فوریه کوتاه مدت ،به
عبارت زیر میرسیم:
()12

()19

)𝑙 𝑌𝑖 (𝑘, 𝑙) = 𝑐𝑖 𝑆(𝑘, 𝑙) + 𝑁𝑖 (𝑘,

که این رابطه را براساس دامنه و فاز میتوان بهصورت زیر بازنویسی کرد:
رابطه  MLSAدر ] [4با فرض اینکه گفتار در تمام زمانها حضور دارد،
مطابق زیر بهدست آمده است:

()21



M   
 |  i 1  i  Yi | 
 N  
 i /  i )1/2 exp  1  et dt  
 i 
( Mi 1


M

2
2
2
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 v
  1   i 1i 
 i1ci / Ri




M

()21

()22

()23

=𝑣

)𝑝exp{𝐸[𝑙𝑜𝑔𝐴|𝑌1 , 𝑌2 , … , 𝑌𝑀 , 𝐻0 ]𝑝} = 𝐴̂′ (1−

1
𝑀∑ 𝐴̂′ = 𝐺𝑚𝑖𝑛 .
𝑖𝑅 𝑖=1
𝑀

)𝑝̂𝑝𝑀𝐿𝑆𝐴 . 𝐴̂′ (1−
𝐴̂𝑂𝑀−𝑀𝐿𝑆𝐴 = A

همانطور که در رابطه باال مشخص است در فریمهایی از سیگنال که نویز
غالب است ( ،)𝑝 = 0جمله اول رابطه برابر با یک شده و دامنه تخمین زده
شده برابر با  𝐴̂′میشود که با توجه به رابطه ( )22با بسیار کوچک گرفتن
𝑛𝑖𝑚𝐺 میتوان تضعیف زیادی در نویز ایجاد کرد و در فریمها و فرکانس-
هایی که گفتار حضور دارد ( ،)𝑝 = 1جمله دوم برابر با یک شده و بنابراین
دامنه سیگنال تمیز شده ،همان دامنه تخمین زده شده به روش MLSA
خواهد بود .اگر در محاسبه  SPPخطا داشته باشیم بگونهای که قسمتهای
کم دامنه سیگنال گفتار به عنوان نویز معرفی شوند ،این قسمتها با توجه به
رابطه ( )23تضعیف شده و باعث ایجاد اعوجاج در گفتار میشود.

-3روش پیشنهادی :تخمین  MLSAبهبود یافته با استفاده از احتمال
حضور گفتار (روش )OM-MLSA
همانطور که گفته شد روش  MLSAبراساس حضور گفتار در تمام
زمانها و مؤلفههای فرکانسی ارائه شده است و دامنه سیگنال تمیز در تمام
قسمتهای سیگنال ،اعم از قسمتهای فقط نویز و قسمتهای شامل نویز
و گفتار به وسیله رابطه ( )14تخمین زده میشود .با استفاده از  SPPشرطی
میتوان در فریمهایی که فقط حاوی نویز است تضعیف بیشتری ایجاد کرد
و به این طریق نسبت سیگنال به نویز را افزایش داد .همانند تخمینزن LSA
تککاناله ،احتمال حضور گفتار را میتوان در روش  LSAچندکاناله نیز
وارد کرد ،طبق تعریف رابطه  LSAچندکاناله در ] [4داریم:
()16

𝐴𝑆𝐿𝑀𝑝̂
exp{𝐸[𝑙𝑜𝑔𝐴|𝑌1 , 𝑌2 , … , 𝑌𝑀 , 𝐻1 ]𝑝} = A

در رابطه باال 𝑛𝑖𝑚𝐺 به اندازه کافی کوچک در نظر گرفته میشود .با
جایگذاری روابط ( )21و ( )22در رابطه ( ،)19به رابطه زیر میرسیم:

2

()15

.exp E logA|Y1 , Y2 , , YM , H 0  1  p 

که  𝐴̂′را بهصورت زیر تعریف میکنیم:

در رابطه باال برای سادهنویسی از نوشتن مشخصههای 𝑘 و 𝑙 خودداری شده
است 𝜉𝑖 .سیگنال به نویز پیشین 𝛾𝑖 ،سیگنال به نویز پسین و 𝑣 بهصورت
زیر تعریف میشود:
𝑀∑1+
𝑖𝜉 𝑖=1

AˆOM MLSA  exp E logA|Y1 , Y2 , , YM , H1  p

همانطور که اشاره شد در ناحیههایی که سیگنال گفتار حضور ندارد
میتوان سیگنال را تا حد زیادی تضعیف کرد ،بنابراین داریم:

Aˆ MLSA 

𝑀∑ |
| 𝑖𝑌) 𝑖𝑁𝛿𝑖=1(√𝜉𝑖 /

 E logA|Y1 , Y2 ,, YM , H1  p 



exp 

 E logA|Y1 , Y2 ,, YM , H 0  1  p  



با توجه به اینکه رابطه ( )14با فرض احتمال حضور گفتار در تمام
زمانها محاسبه شده است ،داریم:

(𝑅𝑖 (𝑙, 𝑘)𝑒 𝑗𝜗𝑖(𝑙,𝑘) = 𝑐𝑖 𝐴(𝑙, 𝑘)𝑒 𝑗𝛼(𝑙,𝑘) + 𝑁𝑖 (𝑙, 𝑘) )13

()14

E logA|Y1 , Y2 , , YM  

 -4آزمایشات و شبیهسازیها
برای ارزیابی ،سیگنالهای نویزی دریافتی توسط میکروفونها با
استفاده از دادگانهای گفتار  TIMITو نویز  NOISEXشبیهسازی شده-
اند .برای پردازش از  11نمونه سیگنال گفتار به طول متوسط  2/5ثانیه که با

}] 𝑀𝑌 𝐴̂𝑀𝐿𝑆𝐴 = exp{𝐸[𝑙𝑜𝑔𝐴|𝑌1 , 𝑌2 , … ,

براساس مدلهای آماری ،رابطه زیر را میتوانیم بنویسیم:
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 SSNRسیگنال نویزی را برحسب  dBو به ازای تعداد میکروفونهای
مختلف نشان میدهد.

فرکانس  16کیلوهرتز نمونهبرداری شده و همگی دارای حداقل  1.3ثانیه
سکوت در ابتدای خود بوده استفاده شده که با نویز سفید و صورتی با نسبت
سیگنال به نویز  -11و  1و( 11برحسب )dBخراب شدهاند .پردازشها برای
تعداد  1تا  14میکروفون و برای ضریب تضعیف ثابت و با پنجرههای هنینگ
به طول  16میلیثانیه و همپوشانی  51درصد انجام شده است .تخمین طیف
نویز از چند فریم سکوت اولیه بهدست آمده و با فرض ایستان بودن نویز از
همین تخمین در پردازش در تمام طول سیگنال نویزی استفاده میشود.
همانطور که از نام  LSAمشخص است این تخمینزن دامنۀ سیگنال تمیز
را تخمین میزند؛ بنابراین در شبیهسازی برای فاز سیگنال تمیز از همان فاز
سیگنال نویزی استفاده میکنیم.

MLSA & OM-MLSA
8
7
6

4
3
SNR=-10 OM-MLSA
SNR=0 OM-MLSA
SNR=10 OM-MLSA
SNR=-10 MLSA
SNR=0 MLSA
SNR=10 MLSA

با توجه که در تعریف رابطه سیگنال به نویز پیشین به توان سیگنال تمیز
نیاز داریم ξ ،را به روش  DD8تخمین میزنیم ]:[12
12

()24

10

)SSNR enhancement (dB
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2
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2.5

تابع )  𝑃(.به صورت زیر تعریف میشود:
()25

2

1.5

شبیهسازی برای  𝑐𝑖 = 1انجام شده و  𝛼𝑆𝑁𝑅 = 0.98و
 10−4انتخاب شده است .برای محاسبه احتمال حضور گفتار ،میتوان یک
کانال را به عنوان کانال مرجع انتخاب کرد و  SPPرا برای آن محاسبه کرد.
= 𝑛𝑖𝑚𝐺

1
SNR=-10 OM-MLSA
SNR=0 OM-MLSA
SNR=10 OM-MLSA
SNR=-10 MLSA
SNR=0 MLSA
SNR=10 MLSA

در حالت ضرایب تضعیف ثابت (  ) ci  1برای باالتر بردن دقت محاسبه،
 SPPرا برای هر کانال بهصورت جداگانه محاسبه و روی آنها متوسطگیری
میکنیم.
برای بررسی کارایی این تخمین زنها ،بهبود نسبت سیگنال به نویز
بخشی ( [13] )SSNR9سیگنالهای بهبود یافته در مقایسه با سیگنال
نویزی و  PESQسیگنال بهبودیافته مورد مقایسه قرار گرفتهاست.

12

10

output PESQ

 x, x  0
P  x  
 0, else

0.5

8

6
#microphone

4

2

0

0

(ب)

شکل  :1الف) بهبود  SSNRایجاد شده توسط دو تخمینزن  MLSAو
 OM-MLSAدر سیگنال نویزی با نویز سفید و ضریب تضعیف ثابت
ب)  PESQسیگنال خروجی دو تخمینزن  MLSAو OM-MLSA

نتیجه شبیهسازیها برای حالت نویز سفید در شکل ( )1و برای نویز
صورتی در شکل ( )2آمده است .در این شکلها ،خطوط نقطهچین نتایج
مربوط به روش  MLSAو خطوط ممتد نتایج مربوط به روش OM-
 MLSAرا نشان میدهد .شکلهای (-1الف) و (-2الف) به ترتیب
اختالف  SSNRسیگنال تمیز شده به روش  MLSAبا  SSNRسیگنال
نویزی و اختالف  SSNRسیگنال تمیز شده توسط روش  OM-MLSAو

Segmental-signal to Noise Ratio 9

Decision Directed 8
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جمعبندی و نتیجهگیری-5

MLSA & OM-MLSA
8

 از،در این مقاله برای بهبود روش چندکاناله تخمین دامنه طیف گفتار
 اساس اینکار مبتنی بر تعمیم روش.احتمال حضور گفتار استفاده کردهایم
 با وارد کردن. برای سیستمهای چندکاناله استOM-LSA تککاناله
PESQ  وSSNR  بهبود بیشتری درMLSA احتمال حضور گفتار در روش
 این بهبود در، براساس نتیجه شبیهسازیها.سیگنال ایجاد میشود
 برای، با توجه به نتایج بهدست آمده.های ورودی پایینتر بیشتر استSNR
 به جای، مشخصPESQ  وSSNR دستیابی به سیگنال بهبود یافته با یک
استفاده از تعداد زیاد میکروفون میتوان از تعداد کمتری میکروفون استفاده
کرد و در شبیهسازیها احتمال حضور گفتار را وارد کرد و به این صورت
.هزینه سختافزاری را کاهش داد

SSNR enhancement (dB)
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 وMLSA  ایجاد شده توسط دو تخمینزنSSNR  الف) بهبود:2 شکل
 در سیگنال نویزی با نویز صورتی و ضر یب تضعیف ثابتOM-MLSA
OM-MLSA  وMLSA  سیگنال خروجی دو تخمینزنPESQ )ب

) مشاهده میشود در هر دو نویز2( ) و1( همانطور که در شکلهای
 بهبودSPP های ورودی مختلف با استفاده ازSNR سفید و صورتی در
 به وجود میآید یعنی کاهش نویز بیشتریPESQ  وSSNR بیشتری در
های ورودی کوچکتر با توجه به اینکه نویز بیشتر استSNR  در.داریم
، -11 dB  ورودیSNR  برای.کاهش نویز بیشتری میتواند بوجود بیاید
ً
 و برای2 dB تا1.7تقریبا،1dB  ورودیSNR  برای،2/2 dB تا1 حدود
 با. بهبود یافته استSSNR ،1.5 dB  به طور متوسط،1 dB ورودیSNR
 سیگنال با واردSSNR توجه به شکلها مالحظه میشود که بهبودی که در
 در میکروفونهای، در تعداد میکروفونهای پایین ایجاد میشودSPP کردن
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چکیذه -با تىجه به بکارگیزی سیستنهای ايتقال يىری با ظزفیت
باال ( );:: Gb/sدر ضبکههای س یزساخت هخابزاتی کطىر در آیًذه
يشدیک ،تىجه به عىاهل هحذود کًًذه و تاثیزگذار بز کارایی و
عملکزد ایى ضبکهها ،ضزوری است .یکی اس ههمتز یى ایى عىاهل،
پذیذههای غیزخطی فیبز يىری هیباضًذ .آ گاهی اس ضز یب ضکست
غیزخطی فیبز ( )n2در طزاحی بهیًه ضبکههای يىری بسیار هؤثز
است .تعییى ضز یب  n2با روشهای هختلفی اهکاوپذیز است.
یکی اس آيها که در ایى هقاله اس آو استفاده ضذ ،بز اساص اثز غیزخطی
هذوالسیىو خىد-فاس با استفاده اس هىج پیىسته (،)CW-SPM
هیباضذ .در ایى هقاله يتایج حاصل اس ايذاسهگیزی تجزبی ضز یب
 n2فیبز و پاراهتزهای هؤثز بز ايذاسهگیزی آو ،گشارش ضذه است.
يتایج يطاو هیدهًذ که قطبص یکساو سیگًالهای ورودی هىجب
افشایص بهزهی اثز غیزخطی و در يتیجه افشایص ضز یب n2
ايذاسهگیزی ضذه هیضىد .اس طزفی افشایص طىل فیبز ،ایى ضز یب را
کاهص هیدهذ .همچًیى با ايجام آسهىو با دو يىع فیبز تک هذ
هختلف هطخص ضذ هذوالسیىو خىد-فاس در فیبز NZDSF
( )ITU-T G.655با بهزهی بیطتز ی يسبت به فیبز ITU-T ( SMF
 )G.652روی هیدهذ و تاثیز هًفی آو بز سیگًالهای يىری هايًذ
پهىضذگی ،تذاخل و همپىضايی بیطتز است .لذا استفاده اس SMF
در سیستنهای پزظزفیت  ;:: Gb/sهًاسبتز است.

عیگًالهای يىسی و دس عىل هىجهای هختلف (کايالهای يىسی) اص دسوو
فیبش هًتقل هیؽىد .دس عیغتنهای زال زاضش ؽبکه های استباعی کؾىس،
زذاکثش ظشفیت هش عىل هىج  11 Gb/sاعت که با تىخه به سؽذ سوصافضوو
تقاضای پهًای بايذ به هًظىس اسائهی عشویظهای خذیذ هايًذ هىبایل يغل
عىم ( )3Gو يغل چهاسم ( )LTEو پیادهعاصی ؽبکهی هلی اعالػات،
استقای ظشفیت عیغتنهای ايتقال به  111 Gb/sبشای هش عىل هىج،
ضشوسی اعت .اص ػىاهل هؤثش و تاثیشگزاس خهت پیادهعاصی ؽبکه يىسی
با اعتفاده اص عیغتنهای ايتقال يىسی پشظشفیت ،هؾخصهها و پاساهتشهای
فیبش يىسی به ػًىاو هسیظ ايتقال ،هیباؽذ .استقای ظشفیت هش کايال يىسی
و افضایؼ تؼذاد کايالها دس ایى عیغتنهای خذیذ ،باػث افضایؼ تىاو
عیگًال ػبىسی اص فیبش هیگشدد .افضایؼ تىاو يىس هًدش به پذیذههای
غیشخغی دس فیبش هیؽىد و ػملکشد هًاعب ؽبکهی ايتقال يىسی سا هتاثش
هیعاصد [.]1
ؽایاو رکش اعت عیغتنهای ايتقال يىسی پشظشفیت 111 Gb/s
بشهبًای فًاوسی همذوط< ػمل هیکًًذ و قابلیت تؾخیص و خبشاو
پاساهتشهای خغی فیبش هايًذ پاؽًذگی سيگی ( =)CDو پاؽًذگی هذ
قغبؾی ( >)PMDسا دس بخؼ آؽکاسعاص الکتشويیکی ،داسيذ .به ػباستی
بشای ایى عیغتنها پذیذههای غیشخغی ههمتشیى چالؼ و ػاهل هسذود
کًًذه اعت [ .]2با تىخه به اهمیت ایى هىضىع الصم اعت دس عشازی و
پیادهعاصی ؽبکههای يىسی به ویژه ؽبکههای هبتًی بش عیغتنهای ايتقال
يىسی پشظشفیت ( 111 Gb/sو باالتش) ،پذیذههای غیشخغی فیبش و اثشات آو
دس يظش گشفته ؽىيذ [.]3
دس هًگام خشیذ فیبشهای يىسی ،ضشیب ؽکغت غیش خغی ( )n2آيها
تىعظ ؽشکتهای عاصيذه ،گضاسػ يمیؽىد .لزا بشای اعالع اص ایى

کلمات کلیدی– روش  ،CW-SPMسیستم  ،DWDMضر یب
شکست غیر خطی ،مدوالسیون خود-فاز.
 -1هقذهه
ؽبکههای صیشعاخت هخابشاتی کؾىس به هًظىس ايتقال تشافیک ایًتشيت
و عشویظهای هتًىع دیتا (صىت و تصىیش) ،بش پایه عیغتنهای ايتقال
يىسی همتافتگشی هتشاکن تقغین عىل هىج  ; DWDMدس ؽبکهی فیبش
يىسی اعتىاس اعت .با اعتفاده اص عیغتن  DWDMتشافیک دس قالب

2

Coherent
Chromatic Dispersion
4
Polarization Mode Dispersion
3

1

Dense Wavelength Division Multiplexing
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دس ایى سابغه )  n(ضشیب ؽکغت خغی I ،ؽذت يىس دسوو فیبش و

ضشیب ،يیاص به ايذاصهگیشی آو وخىد داسد .سوػهای هختلفی بشای
ايذاصهگیشی ضشیب  n2پیؾًهاد ؽذه اعت .یکی اص ایى سوػها بش اعاط
?
اثش غیشخغی هذوالعیىو خىد -فاص با اعتفاده اص هىج پیىعته (CW-
 )SPMهیباؽذ [ .]4دس ایى هقاله اعاط يظشی و تدشبی ایى سوػ و
يتایح ايذاصهگیشیها بیاو ؽذه و تاثیش پاساهتشهای هؤثش بش ؽشایظ ايذاصهگیشی
هىسد بشسعی قشاس گشفته اعت .ایى هقاله دسبشگیشيذهی بخؼهای صیش
هیباؽذ:
دس بخؼ  ،2اثشات غیش خغی دس فیبش تىضیر داده ؽذه اعت .عپظ دس
بخؼ  3سوػهای ايذاصهگیشی ضشیب غیشخغی فیبش بیاو و اصىل يظشی و
تدشبی سوػ  CW-SPMبه تفصیل تىضیر داده هیؽىد .يتایح
آصهایؼهای ايدام ؽذه يیض دس بخؼ  4آهذه اعت و دس يهایت هقاله با
بخؼ يتیدهگیشی به پایاو هیسعذ.

 n2ضشیب ؽکغت غیش خغی اعت .ضشیب ؽکغت اثش کش که وابغته به
ؽذت اعت هًدش به اثشات غیش خغی هتؼذدی همچىو هذوالعیىو خىد-
C
B
فاص ( )SPMو هذوالعیىو فاص هتقابل ( )XPMهیؽىد .اثش SPM
هشبىط به خابدایی فاص خىد-القایی تىعظ یک هیذاو الکتشیکی هذ
ايتؾاسی دس فیبشهای يىسی اعت .هقذاس ایى خابدایی فاص اص سابغهی ()3
بذعت هیآیذ:
()3

()1

2

0

1

هشتبهی اثشات غیش خغی اص پزیشفتاسی هشتبهی عىم،

)(3

هیگیشد  .هًدش به پذیذههایی همچىو پشاکًذگی القایی ،تشکیب چهاس
هىج@ و ؽکغت غیش خغی هیؽىد .به دلیل فقذاو تغابق فاص ،بیؾتشیى
اثشات غیش خغی دس فیبشهای يىسی ياؽی اص ؽکغت غیش خغی ،وابغتگی
A
ضشیب ؽکغت به ؽذت يىس ايتؾاسی ،هغتًذ .ایى اثش غیش خغی ،اثش ِکش
يام داسد .دس عادهتشیى ؽکل ،ضشیب ؽکغت اثش ِکش سا هیتىاو به ایى
صىست بیاو يمىد [:]1
)(3

()2

2

2

0

NL

2

2

 -3سوػ ايذاصهگیشی ضشیب ؽکغت غیش خغی فیبش يىسی
تاکًىو چًذیى سوػ بشای ايذاصهگیشی ضشیب ؽکغت غیشخغی فیبش
يىسی پیؾًهاد ؽذه اعت .ایى سوػها به دو دعتهی کلی بش اعاط تکًیک
تذاخلعًدی و غیش تذاخلی ،بشپایهی اثشات غیشخغی تقغین هیؽىيذ
[ .]4اثشات غیشخغی پیؾًهاد ؽذه دس ایى سوػها ػباستًذ اص،]4[ SPM :
 ]6[ FWM ،]5[ XPMو ياپایذاسی هذوالعیىو .]7[ )MI( ;:دس ایى
هقاله با اعتفاده اص اثش هذوالعیىو خىد -فاص با هىج پیىعته ()CW-SPM
ضشیب ؽکغت غیش خغی فیبش يىسی ايذاصهگیشی ؽذه اعت [.]8
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اصول نظری روش CW-SPM

دس ايذاصهگیشی ضشیب غیشخغی فیبش يىسی به سوػ ،CW-SPM
خابدایی فاص غیش خغی القا ؽذه (ياؽی اص  )SPMايذاصهگیشی هیؽىد .دس
ایى سوػ اص دو عیگًال پیىعته که فاصلهی عىل هىخی  يايىهتش با هن
داسيذ اعتفاده هیؽىد .صشف يظش اص پاؽًذگی ،خابدایی فاص غیشخغی که
عیگًال صيؼ (به عبب وخىد دو عیگًال پیىعته) دس زیى ايتؾاس اص فیبش

2

2

2

1

2

~( , I )  n( )  n E  n( )  n I  n( )  n P
n
A
2

1

دس ایى سابغه  Eهیذاو الکتشیکی با فشکايظ  اعت .دو ػباست دس
عمت ساعت ایى سابغه به تشتیب يؾاو دهًذهی اثشات  SPMو XPM
هغتًذ .اثش  XPMهًدش به پهىؽذگی عیفی تپهای يىسی هن ساعتا
هیؽىد [.]1

j

 ، يؾأت

2

)   n k L( E  2 E

()4

دس ایى سابغه  0 ،تشاوایی خأل و )  ( j  1,2,...پزیشفتاسی
2

NL

اثش  XPMيیض هشتبظ با خابدایی فاص غیش خغی یک هیذاو يىسی دس
اثش هیذايی دیگش با عىل هىج ،خهت و یا قغبؼ هتفاوت اعت .خابدایی
فاص غیش خغی بشای هیذايی با فشکايظ  ، E ، بشابش اعت با:

)(1

) (1

0

خابدایی فاص غیشخغی وابغته به ؽذت ،   n k L E ،ياؽی اص اثش
 SPMهیباؽذ .بًابشایى اثش  SPMباػث پهىؽذگی عیفی تپهای کىتاه
يىسی دس فیبشها هیؽىد.

0

الکتشیکی هشتبهی jام هسیظ اعت .پزیشفتاسی الکتشیکی خغی،  ،
عهن غالب سا دس  Pداسد .به دلیل ایًکه ( SiOهادهی تؾکیل دهًذهی
فیبش يىسی) یک هىلکىل هتقاسو اعت ،پذیذههای غیش خغی هشتبهی دوم
دس ؽیؾههای عیلیکایی ززف هیؽىيذ .دس يتیده دس فیبش يىسی پاییىتشیى

2

0

)P   (  E   EE   EEE  ...
)( 3

2

0

دس ایى سابغه  Lعىل فیبش و  k  2 ػذد هىج يىس اعت.

 -2اثشات غیش خغی دس فیبش يىسی
وقتی کايال هخابشاتی با چگالی تىاو يىسی باال واسد فیبش هیؽىد
پذیذههای غیش خغی يىسی دس آو بشايگیخته هیؽىيذ .هًؾأ چًیى
پذیذههایی هشبىط به زشکت ياهماهًگ الکتشووهای هقیذ تست تاثیش
هیذاو الکتشیکی اػمالی اعت .لزا قغبؼ کلی القایی ( )Pتىعظ
دوقغبیهای الکتشیکی دس هیذاو الکتشیکی ( )Eخغی يیغت و اص سابغهی
ػمىهی صیش تبؼیت هیکًذ:
)( 2

  n~k L  (n  n E )k L

2

eff

5

8

6

9

Continuous Wave Self Phase Modulation
Four Wave Mixing
7
Kerr Effect

Self-Phase Modulation
Cross Phase Modulation
10
Modulation Instability
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تست آصهىو دسک هیکًذ بهصىست صیش بیاو هیؽىد [:]3
()5

Leff Pavg

دس ایى سابغه،

SPM

n2

4

 0 Aeff

( ،)PCهنقغبؼ هیؽىيذ و عپظ با ػبىس اص دو تقىیت کًًذهی EDFA

هتىالی ،به تـىاو هىسد يظش هیسعًذ .يىس خشوخی اص تقىیت کًًذهی دوم
واسد فیبش تست آصهایؼ هیؽىد و عیف آو پظ اص گزس اص یک تضؼیف
کًًذه ،دس تسلیلگش عیف يىسی ثبت هیؽىد.

 SPM 

 خابدایی فاص غیشخغی Pavg ،تىاو وسودی

هیايگیى n2 ،ضشیب ؽکغت غیشخغی Aeff ،عغر هؤثش فیبش،
   (   ) 2و  L  (1  e ) عىل هؤثش فیبش اعت .بشای
تؼییى ضشیب ؽکغت غیش خغی فیبش الصم اعت خابدایی فاص غیشخغی
 SPMو تىاو وسودی هیايگیى هشبىعه به صىست تدشبی ايذاصهگیشی ؽىيذ.
خابدایی فاص غیشخغی دس عیف خشوخی اص فیبش يىسی ايذاصهگیشی
هیؽىد .اص آيدا که هىج پیىعته وسودی به فیبش ،تابغ هتًاوبی اص صهاو
اعت ،داسای عیف گغغته و ؽاهل هاسهىيیکهای بغاهذ صيؼ هیباؽذ.

-4يتایح آصهایؼها
آصهایؼهای ايدام ؽذه بش اعاط چیذهاو ؽکل  2صىست گشفت و

دس تماهی آيها ،هش دو لیضس با پهًای  1/3 nmداسای عىل هىجهایی دس
يازیهی پًدشهی هخابشاتی ( 1535 nmتا  - 1565 nmبايذ  )Cهیباؽًذ.
همچًیى فاصلهی عىل هىجهای وسودی به فیبش ،  ،بشابش با 1/4 nm
اعت .ایى لیضسها دو کايال اص عیغتن  DWDMو به همشاه تقىیت کًًذهها
عاخت ؽشکت فًاوسی استباعات يىسی اهیى بىدهايذ .همچًیى کًتشل
کًًذهی قغبؼ با هذل  FPC561اص هسصىالت ؽشکت  Thorlabsو
تسلیلگش عیف يىسی اص يىع  OLP-55عاخت ؽشکت  ،JDSUدس
آصهایؾات اعتفاده ؽذه اعت .دس اداهه آصهایؼهای صىست گشفته بشای
ايذاصهگیشی ضشیب  n2بیاو هیؽىد .همچًیى پاساهتشهای هختلف قغبؼ،
عىل فیبش و يىع فیبش بشای بشسعی اثشات آو بش يتایح ايذاصهگیشی تىضیر داده
هیؽىد [.]9

 L

2

1

eff

0

خابدایی فاص غیشخغی ،  ،با اعتفاده اص ؽکل عیف (يغبت
هؤلفههای عیفی) تؼییى هیؽىد .با تبذیل فىسیه اص هىج وسودی صيؾی،
هیتىاو يؾاو داد که يغبت ؽذت دس بغاهذ اصلی به ؽذت دس بايذ خايبی
هشتبهی اول اص سابغهی صیش هساعبه هیؽىد [:]3
SPM

()6

)2)  J 12 ( SPM 2
)2)  J 22 ( SPM 2

J 0 ( SPM
2

J 1 ( SPM
2



I0
I1
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دس ایى سابغه  I 0و  I 1ؽذتهای هاسهىيیکهای هشتبهی صفش و اول
(به تشتیب عیگًال اصلی و اولیى بايذ خايبی) و  J nتابغ بغل هشتبهی n

بشای ايذاصهگیشی ضشیب  nو بشسعی اثش قغبؼ بش ؽشایظ
ايذاصهگیشی ،آصهایؼ دو باس با زضىس کًتشلگش قغبؼ و بذوو آو صىست
گشفت .با زضىس کًتشلگش قغبؼ ؽذت اهىاج وسودی بیؾتش و لزا اثش
 SPMتقىیت هیؽىد .ایى اثش به وضىذ و به صىست تکشاسپزیش دس OSA
دیذه ؽذ .دس ایى آصهایؼها ضشیب غیشخغی فیبش  ;; NZDSFبه عىل
 25 kmدس عىل هىج هیايگیى    1545/1 nmايذاصهگیشی ؽذه اعت.
فیبش تست آصهایؼ با هذل  PureMetroعاخت ؽشکت Sumitomo
 Electric Industriesهیباؽذ .به صىست يمىيه یکی اص هًسًیهای
عیفی خشوخی تسلیلگش عیف يىسی دس ؽکل  3يؾاو داده ؽذه اعت.
2

هغتًذ .عبق ایى سابغه  SPM ،تًها تابغ يغبت  I Iاعت که به صىست
تدشبی با اعتفاده اص تسلیلگش عیف يىسی دس خشوخی فیبش تست آصهایؼ
ايذاصهگیشی هیؽىد [.]3
1

-2-3

اندازهگیری ضریب  n2و بررسی اثر قطبش بر آن

0

چیدمان آزمایشگاهی

0

چیذهاو آصهایؾگاهی ايذاصهگیشی ضشیب غیشخغی فیبش يىسی به سوػ
 CW-SPMدس ؽکل  2يؾاو داده ؽذه اعت.

ضکل  :2چیذهاو آسهایطگاهی ايذاسهگیزی ضز یب  n2به روش CW-SPM

دس ایى چیذهاو لیضس  1و لیضس  2هًابغ هىج پیىعته با عىل هىجهای  1و
 ،  2دو عیگًال وسودی سا تأهیى هیکًًذ .اهىاج پظ اص خفت ؽذو دس
کاپلش  51:51بشای افضایؼ اثش  SPMبا اعتفاده اص یک کًتشل کًًذه قغبؼ

ضکل :3تصىیز  OSAبزای یک تىاو ورودی يىعی

)Non-Zero Dispersion Shifted Fiber (ITU-T G.655
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ؽکل  4هًسًی تغییشات  I Iسا يغبت به تىاو وسودی هیايگیى
بذوو زضىس  PCدس چیذهاو آصهایؾگاهی يؾاو هیدهذ .همچًیى با
اعتفاده اص سابغهی ( ،)6خابدایی فاص غیشخغی ياؽی اص اثش  SPMيغبت
به تىاو وسودی هساعبه و بشاصػ بخؼ خغی تغییشات آو دس ؽکل  5يؾاو
داده ؽذه اعت .با اعتفاده اص ؽیب خظ بشاصػ ؽذه و سابغهی ( )5ضشیب
 n Aبشابش با  3/71  11-11 7/77  11-13 Wبذعت آهذه اعت.
1

)(a
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eff
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با تىخه به ایًکه عغر هؤثش ایى يىع فیبش بشابش با  54/11 μmاعت،
ضشیب  nبشابش با  2/11  11-21 4/21  11-23 m Wبذعت هیآیذ.
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ضکل  :4تغییزات  I 0 I 1يسبت به تىاو هیايگیى ورودی به فیبز  NZDSFبه
طىل  25 kmبذوو حضىر PC

فیبز  NZDSFبه طىل  25 kmبا حضىر PC
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ضکل  :5تغییزات   SPMيسبت به تىاو هیايگیى ورودی به فیبز  NZDSFبه

خذول :1

طىل  25 kmبذوو حضىر PC

eff

1

2

25
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4/34  11-11

4/28  11-11

4/16  11-11

4/11  11-13

9/11  11-13

8/53  11-13

) n (m W
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2/21  11-21

𝛿

4/94  11-23

4/85  11-23

4/62  11-23

1

n A
2

eff

⁄

𝛿

2

2

⁄

دس ایى زالت ضشایب  n Aو  nايذاصهگیشی ؽذه به تشتیب
بشابشيذ با  4/34  11-11 9/11  11-13 W :و 2/35  11-21 m W
 . 4/94  11-23هماوگىيه که يتایح يؾاو هیدهًذ ،ضشیب غیشخغی
ايذاصهگیشی ؽذه فیبش يىسی  NZDSFبه سوػ  CW-SPMبا زضىس
کًتشل کًًذه قغبؼ  %17افضایؼ داؽته اعت.
2

2

۶۶۵

2

75

) (W

SPM

2

0

SPM

ضزایب  n2 Aeffو  n2در طىلهای هختلف فیبز يىری NZDSF

عىل فیبش ()km

آصهایؼ هؾابهی با زضىس کًتشلگش قغبؼ ايدام ؽذ و يتایح
ايذاصهگیشیهای تدشبی و هساعبات تسلیلی آو هىسد بشسعی قشاس گشفت.
ؽکل  6هًسًی تغییشات  I Iو  سا يغبت به تىاو وسودی هیايگیى با
زضىس  PCدس چیذهاو آصهایؾگاهی يؾاو هیدهًذ.
1

بررسی اثر طول فیبر بر اندازهگیری ضریب غیرخطی

بشای بشسعی اثش عىل فیبش تست آصهایؼ بش ؽشایظ ايذاصهگیشی ضشیب
غیشخغی ،فیبش يىسی  NZDSFدس دو عىل  51 kmو  75 kmبا زضىس
کًتشل کًًذهی قغبؼ هىسد آصهایؼ قشاس گشفت و يتایح آيها با یافتههای
بخؼ  1-4هقایغه ؽذ .ؽکل های  7و  8تغییشات  I Iو  سا يغبت
به تىاو هیايگیى وسودی به فیبش با عىل  51و  75کیلىهتش يؾاو هیدهًذ.
يتایح ايذاصهگیشی ضشایب  n Aو  nدس عه عىل هختلف فیبش يىسی
دس خذول  1يؾاو داده ؽذه اعت.

0.9

0

8

4
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ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴
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اص سابغه ی ( )5يیض ايتظاس هی سود با افضایؼ عىل فیبش ،هقذاس ايذاصهگیشی
ؽذهی ضشیب ؽکغت غیشخغی فیبش اص هقذاس دقیق آو کمتش هیؽىد .لزا
بشای ايذاصه گیشی دقیق ضشیب غیشخغی بایذ ؽشایظ عىلی فیبش به گىيهای
بهیًه ؽىد که اثشات آو بش هقذاس  nکمیًه باؽذ.
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ضکل  :9تغییزات ضزیب ضکست غیزخطی  n2يسبت به طىل فیبز يىری
NZDSF
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بشای بشسعی اثش يىع فیبش يىسی بش ايذاصهگیشی ضشیب ؽکغت
غیشخغی ،آصهایؼ ايذاصهگیشی ضشیب  nبشای فیبش  SMFبه عىل 25
کیلىهتش بذوو زضىس  PCدس چیذهاو آصهایؾگاهی ؽکل  2ايدام و يتایح
با فیبش  NZDSFهقایغه ؽذ .هذل فیبش تک هذ  SMFاعتفاده ؽذه دس
آصهایؾات  PureBandو عاخت ؽشکت Sumitomo Electric

ضکل  :7تغییزات  I 0 I 1 )aو )b
 NZDSFبه طىل  55 kmبا حضىر PC
SPM

 يسبت به تىاو هیايگیى ورودی به فیبز

)(a

بررسی اثر نوع فیبر بر اندازهگیری ضریب غیرخطی
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 Industriesهیباؽذ .عغر هقغغ هؤثش ایى يىع فیبش 72/38 μm
اعت .هًسًیهای ؽکل  11تغییشات  I Iو  سا يغبت به تىاو
هیايگیى وسودی بشای ایى يىع فیبش يؾاو هیدهًذ.
2
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خذول  2يتایح ايذاصهگیشی ضشایب ؽکغت غیشخغی ،عغر هؤثش و
پاؽًذگی سيگی ( )Dدو فیبش آصهایؼ ؽذهی  SMFو  NZDSFسا با
یکذیگش هقایغه هیکًذ .همايگىيه که هالزظه هیؽىد ضشیب n
ايذاصهگیشی ؽذه بشای فیبش  %21 ،SMFکمتش اص  NZDSFاعت .با تىخه
به ایًکه ضشیب  Dدس بايذ  Cبشای فیبش  )18 ps/nm.km( SMFبیؾتش اص
فیبش  )8/5 ps/nm.km( NZDSFاعت ،اثشات پاؽًذگی باػث تقىیت
ػذم تغابق فاص بیى دو عیگًال وسودی ؽذه و اثش غیشخغی با بهشهی کمتشی
سوی هیدهذ .لزا چىو دس ایى عىل هىج پاؽًذگی غالب اعت و اثشات
غیشخغی کاهؼ هی یابذ ،ضشیب  nکمتش اص هقذاس واقؼی خىد بذعت
هیآیذ .همچًیى يتیدههای گضاسػ ؽذه تىعظ ياهیهیشا و همکاساو []11
يیض به ػًىاو يمىيه دس ایى خذول بیاو ؽذه اعت .با وخىد ایًکه عىل و
ضشیب تضؼیف فیبش (  ) دس ایى هقاله گضاسػ يؾذه و ضشیب  Dآيها
هتفاوت اعت ،هؾاهذه هیؽىد که يتایح ضشیب  nآو تفاوت چًذايی با
ايذاصهگیشیهای ها يذاسيذ.
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ضکل  :8تغییزات  I 0 I 1 )aو   )bيسبت به تىاو هیايگیى ورودی به فیبز
 NZDSFبه طىل  75 kmبا حضىر PC
SPM

2

ؽکل  9يیض هًسًی تغییشات ضشیب غیشخغی سا يغبت به عىل فیبش
يىسی  NZDSFيؾاو هیدهذ .همايغىس که يتایح تدشبی يؾاو هیدهًذ و
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 ایى ػذد قابل هقایغه با. اعت2/11  11-21 4/21  11-23
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 همچًیى يؾاو داده ؽذ که با قشاس دادو کًتشلگش قغبؼ دس هغیش.هیباؽذ
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 تقىیت هیؽىد وSPM  اثش،دو هىج وسودی به فیبش و هنقغبؼ کشدو آيها
 عىل فیبش يىسی تست. افضایؼ هییابذ%17  ايذاصهگیشی ؽذهn ضشیب
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 يسبت به تىاو هیايگیى ورودی به فیبز

)b  وI 0 I 1 )a  تغییزات:05 ضکل
PC  بذوو حضىر25 km  به طىلSMF

 ؽایاو رکش اعت يتایح آصهایؾات گضاسػ.) اعتG.655(NZDSF فیبش
.ؽذه دس ایى هقاله اص تکشاسپزیشی باالیی بشخىسداس بىده اعت
سپاشگساری
هشازل تدشبی ایى هقاله با همکاسی پژوهؾگاه استباعات و فًاوسی
اعالػات و ؽشکت فًاوسی يىسی اهیى (فايا) دس آصهایؾگاه تاییذ يمىيهی
 لزا بذیًىعیله اص.گشوه استباعات يىسی پژوهؾگاه صىست گشفته اعت
. کمال اهتًاو سا داسین،هغئىالو و کاسکًاو ایى پژوهؾگاه و ؽشکت
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 يتیدهگیشی-5
پذیذههای ياخىاعته غیشخغی دس ؽبکهی فیبش يىسی یکی اص ػىاهل
 و111 Gb/s( هسذود کًًذه دس ػملکشد هًاعب ؽبکههای با ظشفیت باال
) n2 (  اص ایًشو آگاهی دقیق اص ضشیب ؽکغت غیشخغی.باالتش) هیباؽًذ
 دس ایى هقاله.فیبش بههًظىس عشازی بهیًه ؽبکههای يىسی ضشوسی اعت
 ضشیب ؽکغت غیشخغی فیبش يىسی به،بشای يخغتیى باس دس کؾىسهاو
 ايذاصهگیشی و ػىاهل هؤثش بش ؽشایظ ايذاصهگیشی آو هىسدCW-SPM سوػ
 بشابشNZDSF  ايذاصهگیشی ؽذه بشای فیبشn2  ضشیب.بشسعی قشاس گشفت

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮری ﺑﯽﺳﯿﻢ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﻘﺎوم در ﻣﻘﺎﺑﻞ

ﺧﺮاﺑﯽﻫﺎ ﺗﻮام ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﮔﺬردﻫﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮان،
ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺮخ و اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎﻧﺎل
۳

اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻧﯿﮏ ﻣﻠﮑﯽ ،۱ﻗﺎﺳﻢ ﻣﯿﺮﺟﻠﯿﻠﯽ ۲و رﺿﺎ ﺳﻌﺎدت

۱داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺰدnikmaleki@stu.yazd.ac.ir ،
 ۲داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺰد mirjalily@yazd.ac.ir ،
 ٣داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺰد rsaadat@yazd.ac.ir،
ﭼﮑﯿﺪه -در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ K-Connected

ﺗﻮام ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﮔﺬردﻫﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮری ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺳﺘﻮنﻓﻘﺮات
ﭼﻨﺪرادﯾﻮﯾﯽ -ﭼﻨﺪﮐﺎﻧﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﺑﺘﺪا ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ-
ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﯾﮏ  NP_hardﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﯾﮏ روش
اﺑﺘﮑﺎری ﺑﺮای ﺣﻞ آن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در ﻣﺮﺣﻠﻪ
اول ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻮان و ﺗﺨﺼﯿﺺ
ﮐﺎﻧﺎل ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ  K-Connectedرا ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮان ،ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺮخ و اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎﻧﺎل ﮔﺬردﻫﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ-
ﯾﺎﺑﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﺪدی ،ﮐﺎراﻣﺪی اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﺎ
ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﺗﺼﺎدﻓﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی– اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎﻧﺎل ،ﺑﻬﺒﻮد ﮔﺬردﻫﯽ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ K-

 ،Connectedﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮان ،ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺮخ.

 -۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻮری ﺑﯽﺳﯿﻢ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﭼﻨﺪرادﯾﻮﯾﯽ-ﭼﻨﺪﮐﺎﻧﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺠﻢ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎبﻫﺎ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽﺷﻮد،
از ﯾﮏ ﻃﺮف ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﮐﺮدن ﮔﺬردﻫﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ
ﻣﻘﺎوم ﮐﺮدن ﺷﺒﮑﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺮاﺑﯽ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎبﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻫﺪف ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ
ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد.
از دﯾﺪﮔﺎه ﺑﻬﺒﻮد ﮔﺬردﻫﯽ ،ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﯾﮏ ﺿﺮورت در اﯾﻦ
ﻧﻮع ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺴﯿﺮﯾﺎبﻫﺎی ﺗﻮری در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻮری ﺑﯽﺳﯿﻢ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ راﺑﻂ رادﯾﻮﯾﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ راﺑﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از
ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﻧﺎﻫﻤﭙﻮﺷﺎن ﻣﻬﯿﺎ در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﺴﯿﺮﯾﺎبﻫﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎ
ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺎل ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎﻧﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ روی ﺗﻮازن ﺑﺎر و ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺒﮑﻪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎﻧﺎل ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد
رادﯾﻮﻫﺎ و ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﻧﺎﻫﻤﭙﻮﺷﺎن ،در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﻟﯿﻨﮏﻫﺎ ﺑﺎ
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ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺪاﺧﻞ ﻧﻤﻮده و اﻣﮑﺎن ارﺳﺎل در ﯾﮏ زﻣﺎن روی اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏﻫﺎ وﺟﻮد
ﻧﺪارد .ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺗﻮان از روشﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮان ارﺳﺎﻟﯽ و ﻧﯿﺰ
ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی ﻻﯾﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻘﺎوم ﺑﻮدن ﺷﺒﮑﻪ ،در ﺻﻮرت در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻻزم
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ،ﺧﺮاﺑﯽ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﺮه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ارﺗﺒﺎط
ﺑﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎبﻫﺎ را ﻣﺨﺘﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻃﺮاﺣﯽ
ﺷﺒﮑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ،ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﻣﻘﺎوم ﺑﻮدن ﺷﺒﮑﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد،
در زﻣﺎن ﺑﺮوز ﺧﺮاﺑﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻠﻔﺎت
و ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ارﺳﺎل ﻣﺠﺪد ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ
]۱و ،[۲ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻘﺎوم اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺧﺮاﺑﯽ  Kﮔﺮه ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺘﺼﻞ
ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ  K-Connectedﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .از ﻃﺮف
دﯾﮕﺮ در زﻣﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﻮان و ﻧﺮخ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﮔﺬردﻫﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ K-
 Connectedﺑﻮدن ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮔﺮدد .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺮ دو ﺟﻨﺒﻪ ﺑﺎﻻ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﮔﺬردﻫﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اراﺋﻪ روشﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺘﺮل
ﺗﻮان ،ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺮخ و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﺎﻧﺎل در ]۴و [۵ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﺘﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺎﻧﺪن ﮐﻠﯿﻪ ﮔﺮه ﻫﺎ در ﺷﺒﮑﻪ در زﻣﺎن اﺟﺮای
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ وﺟﻮد ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﯿﻦ ﮔﺮهﻫﺎﯾﯽ
در ﺷﺒﮑﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد .از ﻃﺮف
دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﺮاف K-
 Connectedدر]۶و [۷آﻣﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺮاﺟﻊ از ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﻮان ﺑﺮای رﺳﯿﺪن
ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﮔﺮاف اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه
ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ و در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺑﺰرگ ﻗﺎﺑﻞ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﮏ روش اﺑﺘﮑﺎری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی در ﺷﺒﮑﻪ
ﺗﻮری ﺑﯽﺳﯿﻢ ﭼﻨﺪ رادﯾﻮﯾﯽ -ﭼﻨﺪ ﮐﺎﻧﺎﻟﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﺗﻮام ﻫﺮ
دو ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ  K-Connectedو ﺑﻬﺒﻮد ﮔﺬردﻫﯽ
را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺒﮑﻪ  K-Connectedاز اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ

۶۶۸

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

) iﯾﺎ  (uدر ﻣﺤﺪوده ﺗﺪاﺧﻠﯽ ﮔﺮه )vﯾﺎ  (jﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ
ﺷﺮط ارﺳﺎل ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺗﺪاﺧﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮔﺮدد .در ﻣﺪل
ﺗﺪاﺧﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ارﺳﺎل از ﮔﺮه  iﺑﻪ  jروی ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺎل ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
آﻣﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ

ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ ﺗﻮان و ﺗﻌﺪاد ﮔﺮه ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز)ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﯾﮏ روش اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﯽ( و
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﺎﻧﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﮔﺬردﻫﯽ از ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
ژﻧﺘﯿﮏ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺑﺰارﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮان ،ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺮخ و اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎﻧﺎل ﺑﻬﺮه
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻮازن در اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی رادﯾﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻫﺪف
ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اداﻣﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺼﻮرت ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺪل ﺷﺒﮑﻪ و ﺗﻌﺎرﯾﻒ در
ﺑﺨﺶ دوم آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺑﺨﺶ ﺳﻮم اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺷﺒﮑﻪ  K-Connectedو ﺑﻬﺒﻮد ﮔﺬردﻫﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺒﯿﻪ
ﺳﺎزیﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی در ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ آورده ﺷﺪه
اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ ﺗﺪاﺧﻞﻫﺎی ﻫﻢ ﮐﺎﻧﺎل ،ﯾﮏ ﭘﺮوﺗﮑﻞ  MACﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ زﻣﺎن-
ﺑﻨﺪی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮوز ﺗﺪاﺧﻞ ﻫﻢ
ﮐﺎﻧﺎل ،ارﺳﺎلﻫﺎی ﺗﺪاﺧﻞ ﮐﻨﻨﺪه روی اﺳﻼتﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ)ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ(
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

-۲ﻣﺪل ﺷﺒﮑﻪ و ﻓﺮﺿﯿﺎت

 -۳روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻓﺮﻣﻮلﺑﻨﺪی ﻣﺴﺌﻠﻪ

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻣﺎ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮری ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﭼﻨﺪ رادﯾﻮﯾﯽ – ﭼﻨﺪ ﮐﺎﻧﺎﻟﻪ ﺑﺎ
 nﻣﺴﯿﺮﯾﺎب اﯾﺴﺘﺎ را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ .ﻫﺮ ﮔﺮه ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی ﮔﯿﺮﻧﺪه -ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه
رادﯾﻮﯾﯽ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ رادﯾﻮ ﺑﺎ ﯾﮏ آﻧﺘﻦ ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺘﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮان ارﺳﺎﻟﯽ را در ﯾﮏ ﻣﺤﺪوده ] [0 , Pmaxﺗﻨﻈﯿﻢ
ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮ رادﯾﻮ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺳﺎل را ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از  Mﻧﺮخ ﻣﻬﯿﺎی
 R  r1 , r2 ,..., rm اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ رادﯾﻮ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی
ﻧﺎﻫﻤﭙﻮﺷﺎن     ,  ,...,  اﻧﺘﺴﺎب داده ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺨﺼﯿﺺ
ﮐﺎﻧﺎل در ﺷﺒﮑﻪ اﯾﺴﺘﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻮﺋﯿﭻ ﺑﯿﻦ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮان ،ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺮخ ،ﺗﺨﺼﯿﺺ
ﮐﺎﻧﺎل ،اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎﻧﺎل و زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺌﻮری ﯾﮏ -ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﯾﮏ  NP_hardﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﺛﺒﺎت -در ﻣﺮاﺟﻊ ]۸و [۹ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﺎﻧﺎل ،زﻣﺎنﺑﻨﺪی ،ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺗﻮان و  ...ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ
ﮔﺬردﻫﯽ ﯾﮏ  NP-hardاﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪای
از ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﯾﮏ
 NP_hardﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮری زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ،ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺘﺤﺮک ﺑﻮدن ﮔﺮه-
ﻫﺎ روی وﯾﮋﮔﯽ  K-connectedﺑﻮدن ﮔﺮاف اﺗﺼﺎل وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ-
ﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﺲ از ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮان و ﻧﺮخ ،ﻣﻘﺎوم ﺑﻮدن ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ
دﯾﺪﮔﺎه روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﺑﻪ دو زﯾﺮﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣﯽﺷﻮد -۱ :ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺗﻮری ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ ﺗﻮان ،ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﺎﻧﺎل ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﮔﺮه
ﮐﻪ در آن اﺻﻼح ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ  K-Connectivityﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ -۲ .ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮان ،ﻧﺮخ ،اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﺎﻧﺎل و زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﺒﻮد ﮔﺬردﻫﯽ و ﺣﻔﻆ وﯾﮋﮔﯽ K-
.Connectivity
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در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﺼﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ی ﺗﮏ ﭘﺨﺸﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از

ﮔﺮهﻫﺎی ﻣﻨﺒﻊ  sو ﻣﻘﺼﺪ  d ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎی  Dﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻫﯿﭻ دو ﺟﻠﺴﻪای ﮔﺮه ﻣﻨﺒﻊ ﯾﺎ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﺸﺘﺮک ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻣﺎ ﺷﺒﮑﻪ را ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ ﮔﺮاف ﺟﻬﺘﺪار ) G=(V,Eﻣﺪل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
 V  v1 , v2 , v3 ,..., vn ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از رﺋﻮس ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ n
ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب ﺗﻮری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و  Eﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ را
 L  i, j   i, j  V , i  jﺑﻨﺎﻣﯿﻢ ،در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﻟﯿﻨﮏﻫﺎ ﺳﻄﺢ
ﺗﻮان  P0, Pmax وﺟﻮد دارد ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ  . PG N   r ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ
0

ij

 Gij   1d ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ 

 N0ﺗﻮان ﻧﻮﯾﺰ ﺣﺮارﺗﯽ ؛  pijﺗﻮان ارﺳﺎﻟﯽ از ﮔﺮه  iﺑﻪ  jو  Gijﺑﻬﺮه اﻧﺘﺸﺎر )ﻧﺎﺷﯽ

از ﺗﻠﻔﺎت ﺗﻮان ﻣﻮﺛﺮ( ﮐﻪ از راﺑﻄﻪ
ﭘﺎراﻣﺘﺮی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﺳﺎﯾﻪ و ﻓﯿﺪﯾﻨﮓ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و  dijﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﻨﺪﺳﯽ
ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮه  iو  jﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در راﺑﻄﻪ ﻓﻮق  rﯾﮏ آﺳﺘﺎﻧﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﻧﺮخ ارﺳﺎل و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ داﺷﺘﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ، Lﻟﯿﻨﮏ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ  eij  i, j; ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮه در ﺷﺮاﯾﻄﯽ
وﺟﻮد دارد ﯾﮑﯽ از راﺑﻂﻫﺎی رادﯾﻮﯾﯽ در ﮔﺮه  iﺑﺎ ﯾﮏ راﺑﻂ رادﯾﻮﯾﯽ در ﮔﺮه j
ﮐﺎﻧﺎل رادﯾﻮﯾﯽ ﯾﮑﺴﺎن  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻟﯿﻨﮏ  i, j; ﺑﺎ  u , v;  ﺗﺪاﺧﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ اﮔﺮ دو ﻟﯿﻨﮏ روی ﮐﺎﻧﺎل ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ارﺳﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﮔﺮه
ij

)(۱

-۱-۳

  r 

N 0  (l ,m)E i , j  plmGlj
pij Gij

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ K-Connected

در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﯾﮏ روش اﺑﺘﮑﺎری ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ
 ۳ﮔﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ﮔﺎم اول -ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻮان ارﺳﺎل ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ K-
 Connectedﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺑﺎﻻ
ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻘﺎوم ﺑﻮدن از ﻣﺮﺗﺒﻪ  Kدر ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺣﺖ  ،Aوﺟﻮد ﯾﮏ ﺗﺨﻤﯿﻦ اوﻟﯿﻪ از ﺗﻌﺪاد ﮔﺮهﻫﺎ و ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ ﺗﻮان ارﺳﺎﻟﯽ
در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺿﺮوری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮط ﻻزم K-Connected
ﺑﻮدن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ درﺟﻪ ﮔﺮه در ﺷﺒﮑﻪ  Kﺑﺎﺷﺪ در ﻣﺮﺟﻊ] [۱۰ﺑﺮای
ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﻮردی ﺑﯽﺳﯿﻢ ) (Adhocﯾﮏ ﻋﺒﺎرت اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه

۶۶۹

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

اﺳﺖ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ رﻧﺞ ارﺳﺎل ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ  r0 Minﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﮔﺮه ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای داﺷﺘﻦ
ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ درﺟﻪ ﻣﺸﺨﺺ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .اﮔﺮ در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﺮض
ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ  n 1ﮔﺮه در ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺰرگ ) A  r02 Minﭼﮕﺎﻟﯽ ﮔﺮه
 (   nﺑﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،راﺑﻄﻪ زﯾﺮ اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ
A

ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﺮه  iرا ﺑﺎ  chiو ﺗﻌﺪاد راﺑﻂ رادﯾﻮﯾﯽ در
ﻫﺮ ﮔﺮه  fﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻮﺷﺖ
)(۴

n
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ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﻓﻮق   iInﺷﻤﺎره ﮐﺎﻧﺎل ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ راﺑﻂ رادﯾﻮﯾﯽ
از ﮔﺮه  iﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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ﺑﺎ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪن رﻧﺞ ارﺳﺎل ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ ،ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ ﺗﻮان ارﺳﺎﻟﯽ ﮔﺮهﻫﺎ در ﺷﺒﮑﻪ

Inx

ﮔﺎم ﺳﻮم -اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﮔﺮهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در
ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی
ﻃﺒﻖ ﺗﺌﻮری ﻣﻨﺠﺮ] ،[۷ﮔﺮاف ﺷﺒﮑﻪ  K-Connectedاﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﯿﻦ ﻫﺮ
دو راس آن  Kﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎ رﺋﻮس ﻣﺠﺰا وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ از ﮔﺎم اول و دوم،
ﯾﮏ ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی اوﻟﯿﻪ از ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺑﺎﻻ
ﻣﯽﺗﻮان آن را  K-Connectedدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .اﮔﺮ ﺟﻔﺖ ﮔﺮهای در ﺷﺒﮑﻪ
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  Kﻣﺴﯿﺮ ﻣﺠﺰا ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ
اﺻﻼح ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ ﺗﻮان ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﮔﺎم ﯾﮏ ﺑﺮای اﯾﻦ دو ﮔﺮه ﻣﯽﺗﻮان
ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺻﻼح ﻧﻤﻮد ﮐﻪ  K-Connectedﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ
اﺻﻼح ،در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  EEKو  EGKﻣﯽﺗﻮان در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻔﺖ ﮔﺮهﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ  Kﻣﺴﯿﺮ و ﺑﯿﺶ از K
ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺠﺰا وﺟﻮد دارد.
اﮔﺮ  Ruvlﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رﺋﻮس ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺴﯿﺮ lام ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮه  uو v
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد ،اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ در اﯾﻦ ﮔﺎم ﺑﺎ دو ﻫﺪف اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﻫﺮ دو ﮔﺮه در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ و ارﺳﺎل
ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﯿﻦ ﮔﺮهﻫﺎی اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ روی اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﺗﻮان
ﻣﻘﺪار ﺗﺮاﻓﯿﮏ روی ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻟﯿﻨﮏﻫﺎ در ﺷﺒﮑﻪ را ﺑﺪﺳﺖ آورد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ  ۲-۳ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮان و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﺮخ ﮔﺬردﻫﯽ را
ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ وﯾﮋﮔﯽ  K-Connectivityدر
ﺑﺨﺶ  ۲-۳ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻣﻮرد ﺟﻔﺖ ﮔﺮهﻫﺎی  EGKﺑﺎ ﺣﺬف ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎر
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻏﯿﺮﺿﺮوری در ﻣﺮﺣﻠﻪ ۲-۳
را ﮐﺎﻫﺶ داد .اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ ﮐﺮدن ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی زﯾﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ
 EKﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺟﺘﻤﺎع دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  EEKو  EGKدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد..
 -۱ﻣﻌﯿﺎر ﺗﻌﺪاد ﭘﺮش -ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮشﻫﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن از ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ
ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻤﺘﺮی در ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﮔﺬردﻫﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ)در ﯾﮏ ﺗﻮان ﺛﺎﺑﺖ( .ﺗﻌﺪاد ﭘﺮشﻫﺎ در ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ lام
ﺑﺎ
ﻣﯽﺗـــــــﻮان
را
ﮔـــﺮه
ﺟﻔﺖ
ﯾﮏ
ﺑﯿﻦ
 H uvl  R uvl  1 ;  u , v  E K , l  1,...., K ﻧﺸﺎن داد .ﺑﺮای
ﻧﺮﻣﺎﻟﯿﺰه ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻮﺷﺖ:

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ ﻣﺪل ﺗﺪاﺧﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ)  ( r    r  Nﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.
در ﻣﺮﺟﻊ] [۱۰اﺛﺒﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮردی ﺑﯽﺳﯿﻢ را
ﺑﺎ ﮔﺮاف ﺗﺼﺎدﻓﯽ-ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻣﺪل ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮان از راﺑﻄﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده
در  K-Connectedﺑﻮدن ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
ﺗﻌﺮﯾﻒ)ﮔﺮاف ﺗﺼﺎدﻓﯽ -ﻫﻨﺪﺳﯽ( -اﮔﺮ ﮔﺮاف  GRG  V , ﯾﮏ
ﮔﺮاف ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آن رﺋﻮس  Vﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻫﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮزﯾﻊ
ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ در ﻓﻀﺎی ﻣﺘﺮﯾﮏ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ؛ اﯾﻦ ﯾﮏ ﮔﺮاف ﺗﺼﺎدﻓﯽ
اﺳﺖ اﮔﺮ اﺣﺘﻤﺎل) (pوﺟﻮد ﻟﯿﻨﮏ ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮه  uو  vﺗﻮﺳﻂ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﻨﺪﺳﯽ
آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ از رﻧﺞ ارﺳﺎل ﮔﺮه ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ
اﺣﺘﻤﺎل ﯾﮏ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺻﻔﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺌﻮری دو .ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮری ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪل ﺗﺪاﺧﻞ ﭘﺮوﺗﮑﻞ
ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﺮاف ﺗﺼﺎدﻓﯽ -ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻣﺪل ﻣﯽﺷﻮد.
اﺛﺒﺎت-ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺪل ﺗﺪاﺧﻞ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮه در ﺻﻮرﺗﯽ
اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺸﺘﺮک داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﮔﯿﺮﻧﺪه در رﻧﺞ
ارﺳﺎل ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ
وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪل ﺗﺪاﺧﻞ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻣﯽﺗﻮان ﺷﺒﮑﻪ
ﺗﻮری ﺑﯽﺳﯿﻢ را ﯾﮏ ﮔﺮاف ﻫﻨﺪﺳﯽ-ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ در زﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎﻻ ﮔﺮاف ﺣﺎﺻﻞ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ
ﮐﻪ ﮔﺮاف ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ درﺟﻪ  Kرا ﺑﺪﺳﺖ آورد K-Connected ،ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ
P G is K  Connected   P deg G   K 
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درﺟﻪ ﮔﺮه  Kﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ].[۱۰
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min

ﮔﺎم دوم –ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﺎﻧﺎل

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ اﺷﺎره ﺷﺪ ﮔﺮاﻓﯽ  K-Connectedاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺬف
 K-1ﮔﺮه از آن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮔﺮاف ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺬف ﻫﺮ ﮔﺮه ﻣﻌﺎدل ﺣﺬف ﺗﻤﺎم راﺑﻂﻫﺎی رادﯾﻮﯾﯽ واﺳﻂ و ﻧﯿﺰ
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ K-
 Connectivityﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﮔﺮه ﯾﮏ رادﯾﻮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .از
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺮط ﻻزم  K-Degreeﺑﻮدن ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ
از رادﯾﻮﻫﺎی ﻫﺮ ﮔﺮه ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺎل ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ را اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﻢ .ﺑﺮای اﯾﻦ
ﻣﻨﻈﻮر رادﯾﻮ و ﮐﺎﻧﺎل ﺷﻤﺎره ﯾﮏ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ راﺑﻂﻫﺎ
ﻣﯽﺗﻮان از ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .اﮔﺮ
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H uv
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ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻌﯿﺎر ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺴﯿﺮ  lﺑﯿﻦ دو ﮔﺮه  uو v

 -۲ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﺗﻮان ارﺳﺎﻟﯽ در ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ -ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ از ﮔﺎم ﻗﺒﻞ،
ﻣﯽﺗﻮان ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ ﺗﻮان ﺑﯿﻦ ﻫﺮ ﮔﺮه در ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ را ﺑﺼﻮرت زﯾﺮ ﺑﺪﺳﺖ آورد

Pijmin  N0dij

i, j  Ruvl

)(۶

Fcuv l   1Hˆ uvl  2 Pˆmuvl  3Pˆsuvl  4ˆmuvl  5ˆsuvl

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮔﺮدد

)1  2  3  4  5  1 (۱۲
ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺗﻮان  Kﻣﺴﯿﺮ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﯽﺗﻮان از ﻣﺴﺌﻠﻪ  Min-Maxاﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﻮد.

در ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ،ﺗﻮان ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﺎﻻ در ﯾﮏ ﮔﺮه ﺗﺪاﺧﻞ زﯾﺎدی را ﺑﺮای ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب-
ﻫﺎی ﻣﺠﺎور اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر ﺑﺼﻮرت زﯾﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد:

 

l
 Max Pijl
Pmuv

l
u, v   E K , i, j  Ruv
 eij  E, l  1,..., K ,

)(۷

; u , v   E K , l  1,..., K ,





l
Pmuv

l
Maxl1, 2,..., K  Pmuv

)(۱۳
uv  arg l 1,..., K   min Fcuv l  ; u , v   E K
راﺑﻄﻪ ﺑﺎﻻ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ اﺳﺖ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ    Kدر
ﻫﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﺷﻮد.

l
Pˆ muv


-۲-۳

 در ﻣﺴﯿﺮ  lام اﺳﺖ.
 -۳ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ -ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﯽ
روی ﻟﯿﻨﮏﻫﺎ در ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺪاﺧﻞ در ﺷﺒﮑﻪ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر ﺑﺼﻮرت زﯾﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺳﭙﺲ ﻧﺮﻣﺎﻟﯿﺰه ﻣﯽ ﮔﺮدد:
ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ  Pijﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ارﺳﺎل از  iﺑﻪ  jروی ﮐﺎﻧﺎل
l

 Pijl

; u , v  E K , l  1,..., K ,
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;  u , v  E K , l  1,..., K ,

 i , j ; 
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Ruv
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Ps uv

ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ)ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ( از ﺑﯿﻦ  Kﻣﺴﯿﺮ
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻞ و ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺷﺪه در ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ  Dروی
اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ ،ﻣﻘﺪار ﺑﺎر ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ روی اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .در اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺣﻔﻆ وﯾﮋﮔﯽ  K-Connectivityﮔﺮاف ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮔﺬردﻫﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮان و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﺮخ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .در ﺻﻮرت ﺧﺮاﺑﯽ ﮔﺮه ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎرج از ﺣﯿﻄﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

l
Ps uv


l
Max l1, 2 ,..., K  Ps uv

l

Pˆ suv

 -۴ﻣﻌﯿﺎر ﺗﻮازن -ﻣﻌﯿﺎر ﺗﻮازن را ﻣﯽﺗﻮان در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ و
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎﻧﺎل اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮد .اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎﻧﺎل در ﺑﺨﺶ  ۲-۳ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮔﺮدد.
اﮔﺮ ﻓﺮض ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﯿﻦ ﮔﺮهﻫﺎ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب K
ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ،ﻣﺴﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ رﺋﻮس
ﻣﻮﺟﻮد در آنﻫﺎ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﮐﻤﺘﺮی در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ رأس ) iدر ﻣﺴﯿﺮ  ،( Ruvlدر
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﮔﺮه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮔﺮاف را ﺑﺎ   uvl ni ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ
دارﯾﻢ:
)(۹



 EX abh n i 
K

 a ,b E GK  E LK  E EK h 1

l
;  u , v  E K , n i  R uv

ﮔﺎم اول -اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎﻧﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ارﺳﺎل در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎﻟﺘﯽ

ﮔﺮاف
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺮاف ﺷﺒﮑﻪ در ﻣﺴﯿﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﺮای ارﺳﺎل ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻣﯽ-
ﺗﻮاﻧﺪ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺎﻟﺘﯽ ﮔﺮاف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ)ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮه در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ
ﮐﺎﻧﺎل وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ( ،از ﺑﯿﻦ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ارﺳﺎل از
ﯾﮏ ﮔﺮه  ،ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ ﮐﺎراﻣﺪﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺳﺎل روی آن ﺗﺪاﺧﻞ ﮐﻤﺘﺮی را روی
ﮔﺮه ﻫﺎی ﻣﺠﺎور اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎﻧﺎل ارﺳﺎل ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮه در ﯾﮏ
ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻌﯿﺎر زﯾﺮ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮد:

 uvl n i  

votei 1
);   chu  chv (۱۴
int f (u) 1
uv

ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ  EX abK  ni ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ ﮔﺮه  niدر ﻣﺴﯿﺮ  hام ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮه
 aو  bدر ﺷﺒﮑﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ
ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ ﺷﻮد )ﺗﻮام ﺑﺎ ﻧﺮﻣﺎﻟﯿﺰه ﮐﺮدن( ﯾﻌﻨﯽ
)(۱۰

;  u , v   E K , l  1,..., K 







l
ni 
Max n  R l  uv



l
Max l1, 2 ,..., K  ˆmuv
uv

i

l
ˆmuv


و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﺠﻤﻮع اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﺮه ﻫﺎ در ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ
ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ ﺷﻮد:
;  u , v  E K , l  1,..., K ,

)(۱۱

;  u , v  E K , l  1,..., K ,





  uvl ni 
l
 suv

l
 v i  R uv

l
 suv


l
Max  l 1, 2 ,..., K   suv

ﺑﻬﺒﻮد ﮔﺬردﻫﯽ ﺷﺒﮑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ۱-۳

l

ˆsuv

۶۷۱



iint f u

Metricuv  

در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ  intfuﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺮهﻫﺎی در ﻣﻌﺮض ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﺎ ارﺳﺎل از  uو
 vو )  int f (uﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﮔﺮه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و  uv vote iﺑﺮای ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﯾﮏ
ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺮهﻫﺎ ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ در
اوﻟﻮﯾﺖ اول ﻫﺮ ﮔﺮه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  intfuﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ رای ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﺑﺎ
ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی راﺑﻂﻫﺎی رادﯾﻮﯾﯽ ﺧﻮد ﻧﺪارد و در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ ،در ﻣﺤﺪوده داﺧﻞ دﯾﺴﮏ ﻣﺪل ﺗﺪاﺧﻞ ﭘﺮوﺗﮑﻞ)ﺧﺎرج از اﯾﻦ دﯾﺴﮏ
از ﺗﺪاﺧﻞ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺗﺪاﺧﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻫﺮ ﮔﺮه در
ﻣﻌﺮض ﺗﺪاﺧﻞ از ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ رای ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ ﺗﺪاﺧﻞ را روی آن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ:
)(۱۵

G ui 


uv
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min

 chu  chv

  chi or   arg
otherwise

1
vote i  
0

uv

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

ﮐﻪ  puv ﺗﻮان ارﺳﺎﻟﯽ روی ﮐﺎﻧﺎل   ﺑﺮای ارﺳﺎل ﻣﻮﻓﻖ از ﮔﺮه  uﺑﻪ v





ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ در ﺷﺒﮑﻪ ﯾﻌﻨﯽ ETop  i, j;   chi  chj

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎﻧﺎل ارﺳﺎل ﺑﯿﻦ ﮔﺮهﻫﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﺎ ﻓﺮض ارﺳﺎل ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﮔﺮهﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ
ﺗﻘﺎﺿﺎی  ،Dﻣﯿﺰان ﮐﻞ ﺗﺮاﻓﯿﮏ روی ﻫﺮ ﻟﯿﻨﮏ از راﺑﻄﻪ زﯾﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ:
f ij   D .X ij ; i, j;   ETop


ﺑﺮﻗﺮاری ﻟﯿﻨﮏ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ) (۶و ﺗﻮان ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﮔﺎم اول ﺑﺨﺶ -۳
 ۱ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻫﺮ اﺳﻼت زﻣﺎﻧﯽ اﮔﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ از ﺳﻄﻮح ﺗﻮان و ﻧﺮخ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ درﺟﻪ ﮔﺮاف از  Kﺷﻮد ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن
ﯾﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻ ،ﻣﺎﻧﻊ از اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮐﺮوﻣﻮزومﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﻟﺪ در
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.



 1

)(۱۶

ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ  X ijﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺟﻠﺴﻪ  ام از ﻟﯿﻨﮏ
 i , j ;  ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ .در ﮔﺎم ﺑﻌﺪی ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار و ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﺘﺮل
ﺗﻮان و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﺮخ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﻬﯿﻨﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺬف ﺗﺪاﺧﻞ
در ارﺳﺎلﻫﺎی ﻫﻢ ﮐﺎﻧﺎل،ﮔﺬردﻫﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪ.

)(۱۸

در اﯾﻦ ﮔﺎم ﻫﺪف ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﯾﮏ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ
ﺗﺪاﺧﻞ ﻫﻢ ﮐﺎﻧﺎل ﺑﺮای ارﺳﺎل ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﮔﺎم ﻗﺒﻠﯽ روی ﻫﺮ
ﻟﯿﻨﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ] [۱۱اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ  NP_hardﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﻞ آن در
ﯾﮏ زﻣﺎن ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪای ﻗﻄﻌﯽ اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ در ﻣﺮﺟﻊ] [۱۱ﯾﮏ
روش ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮاﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ-ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ  K-Connectedﺑﻮدن ﺷﺒﮑﻪ اراﺋﻪ ﮐﺮدﯾﻢ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮان و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺮخ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﭘﯿﮑﺮهﺑﻨﺪیﻫﺎی ﺳﺎزﮔﺎر
ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ)ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی روﯾﻪ  Column Generationﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ژﻧﺘﯿﮏ( .ﻣﻨﻈﻮر از ﭘﯿﮑﺮهﺑﻨﺪی ﺳﺎزﮔﺎر  qﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ارﺳﺎلﻫﺎی ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد
 qﻟﯿﻨﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﯾﮏ اﺳﻼت زﻣﺎﻧﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻓﻌﺎل ﮔﺮدﻧﺪ
ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ روی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺪاﺧﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺪل ﺗﺪاﺧﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺪل ﺗﺪاﺧﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ K-
 Connectivityﮔﺮاف ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺑﺨﺶ  ۱-۳ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﮐﺮوﻣﻮزومﻫﺎ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .در اﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ،ﮐﺮوﻣﻮزوم در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺼﻮرت زﯾﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد
)(۱۷
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اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺘﺼﻞ

۰/۵۲۲,۰/۶۸۲,۰/۹۲۹

۱۰۵،۱۲۰،۱۴۰
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۰/۹۷۶,۱/۰۷,۱/۲۱
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ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻮان ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮ

ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺤﺪوده
ارﺳﺎل ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از
راﺑﻄﻪ)(۳
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ﺟﺪول :۱

وﺿﻌﯿﺖ اﺗﺼﺎل در ﺷﺒﮑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺣﺴﺐ ﻣﯿﻠﯽ وات1012

ih

q
np

P

ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی در ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯿﻪ  ۸۰۰در  ۸۰۰ﻣﺘﺮی ﺑﺎ  ۱۰۰ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب ﺗﻮری ﺑﯽ-
ﺳﯿﻢ ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  IEEE 802.11aﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻧﺮخﻫﺎی ارﺳﺎل ۶
 ۴۸ ،۳۶ ،۲۴ ،۱۸،۱۲،۹،و  ۵۴ﻣﮕﺎ ﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ در ﻫﺮ ﮔﺮه ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻧﺮخﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از، -۸۱ ، -۸۲ :
 -۶۶ ،-۷۰ ،-۷۴ ،-۷۷ ،-۷۹و  .-۶۵ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﺮاﯾﺐ
   2.5, N0  1.51010 mWدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﮔﺎم اول
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﺨﺶ  ۱-۳ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪول زﯾﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.

ﺳﺎزﮔﺎر  qﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮ ﻧﺴﻞ ﺑﺼﻮرت  G  x , x ,...., xﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ-
ﺷﻮد ﮐﻪ  npﺗﻌﺪاد ﮐﺮوﻣﻮزومﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﻮان ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﺨﺎب
ﺑﺮای ﯾﮏ ﮔﺮه ﺑﻪ ﺟﺎی ﺻﻔﺮ ،ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﻣﻘﺪار ﺑﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻮان ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای
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-۴ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ

ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ  hﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺷﻤﺎره ﻟﯿﻨﮏ ﻓﻌﺎل در ﭘﯿﮑﺮهﺑﻨﺪی ﺳﺎزﮔﺎر  qﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 P qو  rqﺑﻪ ﺗﺮﯾﺘﺐ ژنﻫﺎی ﺗﻮان و ﻧﺮخ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه در ﻟﯿﻨﮏ  hام ﭘﯿﮑﺮهﺑﻨﺪی
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ﺑﺮای ﻋﻤﻠﮕﺮ ﺗﻘﺎﻃﻊ و ﺟﻬﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ از روﯾﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﻣﺮﺟﻊ] [۱۱اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﻤﻠﮕﺮ ﺗﻘﺎﻃﻊ
 nP  Pcﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ  Pcدرﺻﺪ ﻋﻤﻠﮕﺮ ﺗﻘﺎﻃﻊ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻌﺪاد ﮐﺮوﻣﻮزومﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﻬﺶ nP  Pm ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
 Pmدرﺻﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﻬﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺮوﻣﻮزومﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در
ﻧﺴﻞ ﺟﺎری  n  n  P  n  Pﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ n P
ﮐﺮوﻣﻮزوم ﺑﺎ ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮔﺮدد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﭘﯿﮑﺮه-
ﺑﻨﺪیﻫﺎی ﺳﺎزﮔﺎر  ۴ ،۳ ،۲و  ...ﻟﯿﻨﮑﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﭘﯿﮑﺮهﺑﻨﺪی،
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻟﯿﻨﮏﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ارﺳﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ
ﮔﺬردﻫﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﯿﮑﺮهﺑﻨﺪیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺗﻌﺪاد ﻟﯿﻨﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻓﻌﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ در اوﻟﻮﯾﺖ ارﺳﺎل)اﺳﻼت زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺮ( ﻗﺮار داد.
ﺗﺎ در ﺗﻌﺪاد اﺳﻼتﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮی ﮐﻞ ﺗﺮاﻓﯿﮏ در ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮔﺮدد.

ﮔﺎم دوم – ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮان و ﻧﺮخ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﯾﮏ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻮدن را ۰٫۹ ،۰٫۸
و  ۰٫۹۹در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ) (۱ﺳﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺪاﻗﻞ رﻧﺞ

۶۷۲

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

ارﺳﺎل ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ در زﻣﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﻧﺮخ در ﺑﺨﺶ  ۲-۳در اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار  rرا ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ
ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮخ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ وارد ﻧﻤﻮد .ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﺎﻧﺎل ﺑﻪ ﮔﺮهﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﮔﺎم دوم اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ در ﺑﺨﺶ  ۱-۳اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی
ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﻫﺮﺟﻔﺖ ﮔﺮه ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺎم ﺳﻮم اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﺖ ﺑﺨﺶ دوم اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ
ﺑﯿﻦ  ۱۵ﺟﻔﺖ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎبﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻘﺪار آن ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ  ۲۰ﮐﯿﻠﻮ ﺑﺴﺘﻪ )ﻣﻌﺎدل  ۲ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ(
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻧﺮخ ﺟﻬﺶ،
درﺻﺪ ﺟﻬﺶ و درﺻﺪ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۳۰ ،۰٫۳و .۸۰
ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی در ﮔﺎم اول اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ  ۲-۳و در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ  ۳ﮐﺎﻧﺎل ﻧﺎﻫﻤﭙﻮﺷﺎن ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ) (۱۶ﻣﻘﺪار ﺗﺮاﻓﯿﮏ روی
ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻟﯿﻨﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .در
ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﻣﯿﺰان ﮔﺬردﻫﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ
در ﻫﺮ اﺳﻼت زﻣﺎﻧﯽ روی ﻟﯿﻨﮏﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر
ﻣﯽرود در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺮخ و ﺗﻮان ﺛﺎﺑﺖ ،ﮔﺬردﻫﯽ در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ۹۲
درﺻﺪ ﺑﻬﺒﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ)ﺑﺎ ﻓﺮض  (K=1و در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺣﺪود  ۱۵درﺻﺪ
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺪد اﺗﺼﺎل در ﺷﺒﮑﻪ ﮔﺬردﻫﯽ ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﭼﻮن ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺪد اﺗﺼﺎل ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ ﺗﻮان ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ
ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺪاﺧﻞ و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ارﺳﺎلﻫﺎی ﻫﻤﺰﻣﺎن را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد .از
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﭘﺲ از اﺟﺮای اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
ژﻧﺘﯿﮏ در اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی زﻣﺎن اﺟﺮا را از  ۳۵۰ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ  ۹۰۰ﻣﯿﻠﯽ
ﺛﺎﻧﯿﻪ )ﺑﺮای  (K=1ﮐﺎﻫﺶ داده اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ  :۲ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮهوری ﻧﺮﻣﺎﻟﯿﺰه ﺷﺪه ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎ

-۵ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ  K-Connectedﺗﻮام ﺑﺎ ﺑﻬﯿﻨﻪ
ﮐﺮدن ﮔﺬردﻫﯽ و رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻮازن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮان ،ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺮخ و اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﺎﻧﺎل ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﯾﮏ NP_hard
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،در روش اﺑﺘﮑﺎری ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻮان ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﯾﮏ روﯾﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﯽ و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﺎﻧﺎل ﺷﺒﮑﻪ K-Connected
ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎﻧﺎل ،ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮان و ﻧﺮخ
ﮔﺬردﻫﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزیﻫﺎ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ در
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮاف  K-Connectedرا ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮان و ﻧﺮخ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﮔﺬردﻫﯽ در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺼﻮرت دﻗﯿﻖ)ﺑﻬﯿﻨﻪ( رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﻮاب ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ در ﯾﮏ زﻣﺎن اﺟﺮای ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﺋﯿﻦﺗﺮ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ.
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ﺷﮑﻞ :۱ﻣﯿﺰان ﮔﺬردﻫﯽ در ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺷﺪه

از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺷﮑﻞ  ۲وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﯿﺰان ﮐﺎراﯾﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی
ﻧﺎﻫﻤﭙﻮﺷﺎن را در ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ ) (۱۴ﺑﺮای ﺗﻮازن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ روی اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی وارﯾﺎﻧﺲ اﺳﺘﻔﺎده
از ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎ در اﻋﺪاد اﺗﺼﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻮازن ﻣﯽﮔﺮدد.
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مطالعهی مبدل تمام نوری طول موج مخابراتی بر پايهی
پديدهی آبشاری توليد و جمع بسامدها در موجبر
ليتيونايوبيت قطبيدهی دورهای
3
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چکیده-امروزه در شبکهی مخابرات نوری با استفاده از
روشهای جدید مدوالسیون ،امکان افزایش ظرفیت در کانالهای
شبکهی همتافتگری چندگانهی طولموج ) (WDM1به باالتر از ۱۰۰
گیگا بیت بر ثانیه بوجود آمده است .با توجه به احتمال مسدود شدن
کانالهای طولموجی در شبکههای  WDMاز مبدل طول موج
استفاده میشود .تبدیل طولموج در موجبر لیتیوم نایوبیت قطبیدهی
دورهای ( (PPLN2با فرایند آبشاری تولید بسامد مجموع و بسامد
تفاضل ) (cSFG/DFG3انجام میشود .در تبدیل طولموج به علت
پاشندگی در سرعت گروه تپها ) (GVD4و نیز عدم تطابق در سرعت
گروه تپها ) ،(GVM5نسبت "سیگنال به نوفه ) "(OSNR6کاهش
یافته و خطای بیتی افزایش مییابد .این مقاله به بررسی مقدار OSNR
ناشي از مبدل طولموج با ظرفیتهای باال پرداخته است .نتایج
حاصل از محاسبات عددی مبدل طول موج در سه نرخ بیتی ،۱۰۰
 2۰۰و  4۰۰گیگا بیت بر ثانیهای نشان ميدهد که با افزایش نرخ بیتی،
طول مبدل طولموج کاهش یافته و همچنین بهرهی تبدیل طولموج
ً
نیز متعاقبا کاهش مییابد.

طولموجهای مختلف باهم تركيب شده و با استفاده از يک فيبر تک مد
انتقال میيابند .همچنين پيشرفتهای اخير در زمينهی آشكارسازی
همدوس و پردازش سيگنال سريع باعث ايجاد روشهای نوين مدوالسيون
مانند مدوالسيون چهارگانه دامنه ) (M-QAM7برای  Mحالت دامنه-فاز
يا كليدزنی با تغيير فاز ) (M-PSK8برای  Mحالت فاز شده است .تلفيق
اين روشها با روش همتافتگری چندگانهی طول موج موجب افزايش چند
برابری ظرفيت در شبكهی مخابرات فيبر نوری گشته است بهطوری كه
امكان افزايش ظرفيت در هر كانال شبكه  WDMبه باالتر از  1۰۰گيگا بيت
بر ثانيه برای نيازهای امروزی و  ۴۰۰گيگا بيت برثانيه و باالتر از آن برای
احتياجات آينده وجود دارد ] .[1در اين روشها اطالعات با وجود M
حالت برای دامنه يا فاز انتقال میيابند كه 𝑘 𝑀 = 2و  kبرابر با تعداد
بيتهای است كه توسط هر تپ يا نشان 9انتقال میيابد .در گيرنده برای
تشخيص اينكه كدام يک از  Mحالتهای ممكن انتقال يافته به
OSNRمشخصی نياز است .كمتر از اين مقدار خطای بيتی افزايش يافته و
اعتبار در درستی اطالعات كاهش میيابد.

کلمات کلیدی– مبدل طولموج ،شبکه همتافتگری چندگانه
طولموج ،تولید بسامد مجموع و بسامد تفاضل ،موجبر لیتیوم
نایوبیت قطبیدهی دورهای ،نسبت سیگنال به نوفه

يكي از منابع افزايش نوفه در شبكه فيبر نوری پاشندگی فيبر نوری است.
اطالعات نوری در قالب تپها با پهنای زمانی مشخص در اثر انتشار در
محيط پاشندهی فيبر ،پاشندگی سرعت گروه تپها كه منجر به عدم تطابق
سرعت گروه تپها میشود را تجربه میكنند .بنابراين تپها پهن شده و بين
آنها تداخل (همپوشانی  (ISI10روي میدهد .اين موضوع نيز منجر به

 -1مقدمه
در سالهای اخير روش همتافتگری چندگانهی طول موج ) (WDMبه-
منظور ارتقاء ظرفيت در شبكهی مخابرات نوری بر پايه فيبر نوری بسيار
مورد توجه قرار گرفته است .در اين روش كانالهای اطالعات مخابراتی در
Wavelength Division Multiplexing

1

6 Optical Signal to Noise Ratio

2 Periodically Poled Lithium niobate

M-ary Quadrature Amplitude Modulation

7

3

M-ary Phase Shift Keying

8

4 Group Velocity Dispersion

Symbol

9

cascade Sum and Difference Frequency Generation

Inter Symbol Interference

5 Group Velocity Mismatch
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كاهش مقدار  OSNRمیشود .در جدول ( )1مقدار  OSNRالزم برای نرخ
بيتهای متفاوت در مدوالسيونهای متفاوت آمده است [.]1

جدول :1

و هيچ منبع نوفه ديگری مد نظر نيست ،پس مقدار  OSNRدر موجبر برابر
𝑖𝑃

𝑃 در نظر گرفته شده كه 𝑖𝑃 بيشترين توان سيگنال تبديل طولموج يافته
𝐼𝑆𝐼
(آيدلر) و 𝐼𝑆𝐼𝑃 توان در نقطهای كه تپها با هم  ISIدارند بعنوان توان نوفه
میباشند.
نشان داده شده است كه تبديل طولموج كوك پذير برای سيگنال كانال
مخابراتی با نرخ بيتی  ۴۰گيگا بيت بر ثانيه و مدوالسيون  16-QAMبا
عملكرد مطلوبی امكان پذير است [ .]2همچنين تبديل طولموج سيگنال
كانال مخابراتی با نرخ بيتی  16۰گيگا بيت بر ثانيه با مدوالسيون DQPSK
در يک  PPLNكه تناوب آن به صورت خطی چيرپ شده 13با خطای بيتی
صفر به صورت تجربی انجام شده است [ .]3در اين ميان هيچ مطالعهی
جامعی كه نشان دهندهی محدوديت و مزيت اين نوع از مبدلها برای
استفادهی مهندسان شبكه باشد ،انجام نگرفته است .در اين مقاله مقدار
 OSNRبرای ظرفيتها (نرخ بيتی )14و روشهای مدوالسيون مختلف به
صورت نظری مورد بررسی قرار گرفته است .نشان داده شده است كه به
منظور استفاده از مبدل طولموج كوك پذير هرچه نرخ بيتی افزايش يابد طول
مبدل كاهش يافته و از بهرهی تبديل طول موج كاسته میشود .همچنين
نتايج اين مطالعه كه در جدول  2آمده است اين امكان را به طراحان شبكه
مخابراتی تمام نوری میدهد كه بتوانند مبدل متناسب با شبكه مورد نظر را
انتخاب نمايند.

 OSNRالزم برای نرخ بیتی  2۰۰ ،۱۰۰و 4۰۰گیگابیت بر ثانیهای برای
روشهای مختلف مدوالسیون

حداقل OSNR

مدوالسيون

ظرفيت )(Gb/s

12.2

PM-QPSK11

1۰۰

1۹.2

PM-16QAM12

2۰۰

1۸.2

PM-QPSK

۴۰۰

2۰.2

PM-8PSK

۴۰۰

در يك شبكهی فيبر نوری مبتنی بر همتافتگری چندگانهی طول موج،
احتمال اينكه دو كانال با طولموج يكسان كه حاوی اطالعات متفاوتیاند
به خروجی يكسانی برسند وجود دارد .بنابراين با هدايت شدن دو طول موج
دارای اطالعات متفاوت به يک كانال خروجی احتمال مسدود شدن
خروجی و بنابراين اختالل در سيستم وجود خواهد داشت .يكی از راههای
برطرف كردن اين اختالل بكارگيری مبدل طول موج قبل از ورود سيگنال به
خروجی مورد نظر و تبديل طول موج يكی از آن دو به طولموج جديدی
است كه در خروجی مورد نظر وجود ندارد .اساس كار مبدلهای طولموج
بر پايهی فرايندهای غيرخطی است .در اين ميان مبدلهای طول موج بر
پايهی پديدهی غير خطی مرتبهی دوم آبشاری در موجبر قطبيدهی دورهای
ليتيوم نايوبيت به علت باال بودن سرعت پاسخ دهی در اين فرايندها ،كم
بودن نوفه ،باال بودن ضريب غيرخطی مرتبه دوم در  ،PPLNباال بودن بازده
تبديل و شفاف بودن نسبت به شكل مدوالسيون از روشهای ديگر بهتر
است .تبديل طولموج با فرايند غيرخطی و آبشاری توليد بسامد مجموع و
بسامد تفاضل با طولموج سيگنال ورودی ثابت -طولموج خروجی
متغيير ،طولموج سيگنال ورودی متغيير -طولموج خروجی ثابت و يا
طولموج سيگنال ورودی متغيير -طولموج خروجی متغيير به صورت
كوکپذير انجام میگيرد .در نتيجه سيگنالهاي ورودی و خروجی از مبدل
طولموج میتوانند هر طولموجی در ناحيهی مخابراتی را پوشش دهند .با
توجه به پاشندگی موجود در بلور دیالكتريك ليتيوم نايوبيت كه منجر به
 GVDو  GVMمیشود ،تپها پهن شده و بين آنها  ISIبوجود میآيد.
در اين مقاله ،با توجه به اينكه نوفه موجود در موجبر قابل چشمپوشی است

 -2تئوری تبديل طولموج
سادهترين روش برای تبديل طولموج در يك محيط غيرخطی مرتبهی
دوم توليد بسامد تفاضل ) (DFG15میباشد .در اين فرايند موج سيگنال با
طول موج 𝑆𝜆 در ناحيهی پنجرهی مخابراتی ( 1535تا  165۰نانومتر) با موج
پمپ با طولموج 𝑃𝜆 اندركنش كرده و موج آيدلر با طول موج −

1

𝑝𝜆

≈

1

𝑖𝜆

 𝜆1را توليد میكند .به منظور افزايش توان آيدلر در طول موجبر برقراری شرط
𝑠
تطبيق فاز الزامی است .همچنين طبق اصل پايستگی انرژی طولموج پمپ
بايد در محدودهی فروسرخ نزديک ( ~ 7۸۰نانومتری) قرار بگيرد تا موج
آيدلر در ناحيهی مخابراتی توليد شود .با توجه به اينكه ،موجبر برای
طولموج سيگنال در ناحيهی مخابراتی (طولموج بلندتر) تک مد است پس
برای طولموج پمپ در ناحيهی فروسرخ (طولموج كوتاهتر) چند مد
خواهد بود .در اين صورت برقراری شرط تطابق فاز با مد دلخواه (مد پايه)
موج پمپ به صورت انتخابی مشكل خواهد بود .با استفاده از فرايند آبشاری
 cSFG/DFGاين مشكل رفع میشود .در اين فرايند موج سيگنال با يک
موج پمپ كه اين بار طولموجی در ناحيهی مخابراتی دارد اندركنش كرده و
با شرط تطابق فاز تقريبا يكسان برای فرآيند  DFGو با استفاده از فرآيند

Polarization multiplexing Quadrature Phase Shift Keying

11

Bit rate

14

Polarization multiplexing Quadrature Amplitude Modulation
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Difference Frequency Generation

15

Chirped
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توليد بسامد مجموع ( ،)SFG16موج  SFبا طول موج

1
𝑝𝜆

+

1
𝑠𝜆

≈

1
𝑓𝑠𝜆

را

توليد میكند .سپس موج  SFبعنوان پمپ با موج كنترل كه آن هم،
طولموجی در ناحيهی مخابراتی دارد در فرايند  DFGموج تبديل
1

طولموج يافتهی آيدلر با طولموج

𝑐𝜆

−

1

𝑓𝑠𝜆

≈

1

𝑖𝜆

نوری بهنجار شدهی قطار تپ سيگنال ورودی بر حسب زمان را با نرخ بيتی
 1۰۰گيگا بيت بر ثانيه را نشان میدهد.

را توليد میكند .با

برقرار شدن شرط تطابق فاز برای  ،SFGمد دلخواه (مد پايه) موج پمپ به
صورت انتخابی توليد میشود .شكل ( )1شمايی از اين فرايند را نشان
میدهد.
به منظور مطالعه نظری اين فرايند الزم است معادالت ديفرانسيلی
جفت شدهی مربوط به اين فرايند كه در مرجع ] [۴آمده را با استفاده از
روش تبدبل فوريهی گام شكسته 17و الگوريتم رونگه -كوتا 18به صورت
عددی حل كرد .امواج پمپ و كنترل به صورت پيوسته و در  𝑧 = 0دامنه
آنها برابر با  1۰۰ميلی وات در نظر گرفته شده است .همچنين سيگنال يک
تپ گوسی با دامنه  6۰ميلی وات به صورت زير در نظر گرفته شده است:
()1

)

−2 ln(2)∗(1+𝑖𝐶)𝑡 2
2
𝜏𝑠0

(𝐴𝑠 (0, 𝑡) = √𝑃𝑠0 exp

شکل  :2توان نور ی بهنجار شدهی قطار تپ سیگنال ورودی بر حسب زمان برای نرخ بیتی ۱۰۰
گیگا بیت بر ثانیه

شكل  3نشان دهندهی توان نوری بهنجار شدهی قطار تپ تبديل طول
موج يافتهی آيدلر خروجی از مبدل طول موج بر حسب زمان برای نرخ بيتی
 1۰۰گيگا بيت بر ثانيه میباشد.

در رابطه ( 𝑃𝑠0 ،)1و  𝜏𝑠0به ترتيب توان و پهنای اوليه و  Cعامل چيرپ
شدگی است كه در ابتدا صفر میباشد و به واسطهی انتشار تپ و فرايند غير
خطی مقدار آن تغيير ميكند .در واقع  Cمعرف پهن شدگی و يا پكيدگی
تپ سيگنال مخابراتی و تبديل طول موج يافتهی آن ،در طول فرايند تبديل
طول موج میباشد.

شکل  :۳توان نور ی بهنجار شدهی قطار تپ تبدیل طول موج یافتهی آیدلرخروجی بر حسب
زمان برای نرخ بیتی  ۱۰۰گیگا بیت بر ثانیه

تپ آيدلر توليد شده به سبب پاشندگی در سرعت گروه تپ پهن شده
است .همچنين عدم تقارن در پهن شدگی به دليل عدم تطابق در سرعت
گروه تپها میباشد .تپها در طولموجهای مختلف ضريب شكست های
متفاوتی را تجربه میكنند .شكل  ۴منتج از حل عددی فرايند cSFG/DFG
 ،نشان میدهد كه پاشندگی در سرعت گروه تپهای درگير در فرايند چگونه
منجر به عدم تطابق در سرعت گروه تپها میشود.

شکل ( :)۱شمایی از فرایند آبشاری تولید بسامد مجموع و بسامد تفاضل

 -3بررسي نتايج بدست آمده
نتايج حاصل از حل عددی معادالت جفت شده برای فرايند آبشاری
 cSFG/DFGبرای قطار تپ تبديل طول موج يافتهی آيدلر و مطابق نرخ
بيتی بيان شده در جدول ( )1بررسی شده است .برای نرخ بيتی  1۰۰گيگا
بيت بر ثانيه ،قطار تپ سيگنال ورودی با پهنای  1.۴پيكو ثانيه به صورت
تپ بازگردانده شده به صفر( )RZ19در نظر گرفته شده است .شكل  2توان
Sum Frequency Generation

16

Runge Kutta

18

Split step Fourier

17

Return to Zero

19

۶۷۶

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

فرايند تبديل طول موج در طول  1.۴سانتیمتر به مقدار  1۸.۸5دسی بل
برای  OSNRرسيده است.

شکل  :4توانهای نوری تپهای سیگنال sf ،و آیدلر در خروجی بر حسب زمان

شکل  :6توان نور ی بهنجار شدهی قطار تپ تبدیل طول موج یافتهی آیدلرخروجی
بر حسب زمان برای نرخ بیتی  2۰۰گیگا بیت بر ثانیه

بر اين اساس هر كدام از تپها سرعت گروه متفاوتی داشته و
همپوشانی آنها در طی فرايند كاهش میيابد .سرعت گروه تپ آيدلر از تپ
 SFبيشتر است )) 𝑖𝜔(𝑛 ≥ ) 𝑓𝑠𝜔(𝑛(  .بنابراين دنبالهی عقبی تپ آيدلر
تنها درگير در اندركنش با تپ  SFشده و كشيده میشود.

برای نرخ بيتی  ۴۰۰گيگا بيت بر ثانيه قطار تپ ورودی با پهنای زمانی
 1۴۰فمتو ثانيه در نظر گرفته شده است .شكل  6توان نوری بهنجار شدهی
قطار تپ سيگنال ورودی بر حسب زمان با نرخ بيتی  ۴۰۰گيگا بيت بر ثانيه
را نشان میدهد .در اين حالت نيز به علت كوتاه شدن پهنای تپ  GVDو
 GVMسريعتر رخ میدهد .در نتيجه در طول كوتاهتری از موجبر تپهای
آيدلر با هم همپوشانی میكنند.

همانگونه كه در شكل  3مشخص شده است ،نسبت  OSNRدر قطار
تپ آيدلر در طول  3.6سانتیمتر به  12.57دسی بل میرسد .با توجه به
اينكه اين مقدار بيشتر از  OSNRالزم در جدول ( )1می باشد بنابراين تبديل
طولموج در اين طول با عملكرد مطلوبی انجام میشود.
شكل  5توان نوری بهنجار شدهی قطار تپ سيگنال ورودی بر حسب
زمان را با نرخ بيتي  2۰۰گيگا بيت بر ثانيه را نشان میدهد .در اين حالت
تپ سيگنال ورودی با پهنای  1پيكوثانيه در نظر گرفته شده است.

شکل  :6توان نوری بهنجار شدهی قطار تپ سیگنال ورودی بر حسب زمان برای نرخ
بیتی  4۰۰گیگا بیت بر ثانیه

با توجه به شكل  7در طول  ۸3ميليمتر از موجبر مقدار  OSNRبرابر
با  1۸.26دسی بل میشود كه برای تبديل طولموج با مدوالسيون PM-
 QPSKدر اين نرخ بيتی مناسب میباشد.

شکل  :5توان نوری بهنجار شدهی قطار تپ سیگنال ورودی بر حسب زمان برای نرخ
بیتی  2۰۰گیگا بیت بر ثانیه

پهنای تپ ورودی در اين ظرفيت كمتر از حالت قبل است .بنابراين تپ
آيدلر با پهنای زمانی كوتاهتری توليد میشود .در نتيجه تپها سريعتر پهن
شده و در طول كوتاهتری از موجبر به مقدار  OSNRالزم در جدول 1
میرسند .همانگونه كه در شكل  6ديده میشود ،قطار تپ آيدلر حاصل از
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 توان نور ی بهنجار شدهی قطار تپ تبدیل طول موج یافتهی آیدلرخروجی:۷ شکل
 گیگا بیت بر ثانیه4۰۰ بر حسب زمان برای نرخ بیتی

 جمع بندي-4
 گيگا۴۰۰  و2۰۰ ،1۰۰ نتايج حاصل از محاسبات عددی در سه نرخ بيتی
،2  طبق مقادير داده شده در جدول. آمده است2 بيت بر ثانيهای در جدول
 میتوان از مبدل طول موج با طولهای،برای آنكه خطای بيتی زياد نباشد
.محاسبه شده برای ظرفيتهای مذكور استفاده كرد

 گیگا4۰۰  و2۰۰ ،۱۰۰  های بدست آمده برای نرخ بیتیOSNR مقدار
بیت بر ثانیهای برای روشهای مختلف مدوالسیون

:2 جدول

(Gb/s)ظرفيت

مدوالسيون

(cm) طول

OSNR(dB)

1۰۰

PM-QPSK

3.6

12.57

2۰۰

PM16QAM

1.۴

1۸.۸5

۴۰۰

PM-QPSK

۰.۸3

1۸.26
مراجع

E. Lach and W. Idler, “Modulation formats for 100G and beyond,”
Optical Fiber Technology, Vol. 17, pp. 377-386, 2011.
[2] T. Richter, R. Nouroozi, H. Suche, W. Sohler, C. Schubert, “PPLNWaveguide Based Tunable Wavelength Conversion of QAM Data
within the C-Band,” IEEE Photonics Technology Letters, Vol. 25,
pp. 2085-2088, 2013.
[3] G. Lu, S. Shinada, H. Furukawa, N. Wada, T. Miyazaki and H. Ito,
“160-Gb/s all-optical phase transparent wavelength conversion
through cascade SFG-DFG in a broadband linear-chirped PPLN
waveguide,” Optics Express. Vol. 18, No. 6, pp. 6064-6070, 2010.
[4] S. Liu “All-Optical Signal Processing using Cascade Quadrature
Interaction Periodically Poled Lithium Niobate Waveguides,” PH.D.
Thesis, University of Southampton, 2012.
[1]

۶۷۸

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻧﺪازه ﺷﻌﺎع ﺑﺎرﯾﮑﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ ورودی ﺑﻪ ﻻﻣﭗ ﻣﻮج روﻧﺪه ﺑﺎ
ﺣﻔﺮه ﺗﺰوﯾﺞ  CCTWTﺑﺮ ﺑﻬﺮه و ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ
۳

ﺣﺴﻦ زﯾﺒﺎﺋﯽ ﻧﮋاد ،۱دﮐﺘﺮ ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻪ ﻋﺒﯿﺮی ۲و زﯾﻨﺐ زﯾﺒﺎﺋﯽ ﻧﮋاد

۱

داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮای ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺨﺎﺑﺮات-ﻣﯿﺪان ،ﺑﺨﺶ ﻣﺨﺎﺑﺮات و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮازzibaeenejad.h@Gmail.com ،
۲

۳

اﺳﺘﺎد ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺨﺎﺑﺮات-ﻣﯿﺪان ،ﺑﺨﺶ ﻣﺨﺎﺑﺮات و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز abiri@shirazu.ac.ir ،

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺨﺎﺑﺮات-ﻣﯿﺪان ،ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ از داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮازzibaeenejad.z@Gmail.com ،

ﭼﮑﯿﺪه -در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮی ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﻌﺎع
ﺑﺎر ﯾﮑﻪ ی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ ورودی ﺑﺮ ﺑﻬﺮه و ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﻻﻣﭗ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی
از رواﺑﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﺰرگ و ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﯾﮏ ﺑﻌﺪی آن در
ﻻﻣﭗ ﻣﻮج روﻧﺪه ﺑﺎ ﺣﻔﺮه ﺗﺰوﯾﺞ) ،(CCTWTﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﺪدی آن
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﺷﻌﺎع ﺑﺎر ﯾﮑﻪ ی
ورودی ﯾﮏ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه در ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻻﻣﭗ اﺳﺖ.
ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی– ﻻﻣﭗ ﻣﻮج روﻧﺪه ﺑﺎ ﺣﻔﺮه ﺗﺰوﯾﺞ ،ﺳﯿﮕﻨﺎل
ﺑﺰرگ ،ﺷﻌﺎع ﺑﺎر ﯾﮑﻪ ی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ ،ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ،ﺑﻬﺮه.
-١ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻻﻣﭗ ﻣﻮج روﻧﺪه ،ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮج آﻫﺴﺘﻪ اش ،اﻣﻮاج
اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ را ﺑﺎ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻬﺎی در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ،ﻫﻤﻔﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ
ﻃﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺷﺘﺎب اﻟﮑﺘﺮوﻧﻬﺎ را ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺮژی اﻣﻮاج را
ِ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﻻﻣﭗ ﻫﺎی ﻣﻮج روﻧﺪه ،ﻻﻣﭗ ﻣﻮج روﻧﺪه
ﺑﺎ ﺣﻔﺮه ﺗﺰوﯾﺞ (Coupled Cavity Travelling Wave Tube) CCTWT
ّ
اﺳﺖ .ﻻﻣﭗ  CCTWﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﺧﻮاص ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی ﭼﻮن ﺑﻬﺮه
ی ﺑﺎﻻ ،ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ زﯾﺎد و ﺗﻮان ﺑﺎﻻ ،ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳﯿﻊ در ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻓﻀﺎﯾﯽ و
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ رادار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .در ﭼﻨﯿﻦ ﻻﻣﭗ
ً
ﻫﺎﯾﯽ ﺗﻌﺪادی ﺣﻔﺮه ی ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺷﮑﺎﻓﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺰوﯾﺞ ﺷﺪه اﻧﺪ).ﺷﮑﻞ (۱اﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺘﻨﺎوب ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻀﯿﻪ ی ﻓﻠﻮﮐﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﻮج اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺎزی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎرﯾﮑﻪ
ی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ[۱].

ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻣﯿﺪان ﻫﺎ و ﺑﺎرﯾﮑﻪ ی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی
ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻻﻣﭗ در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﺰرگ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺪ [۲].ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﺰرگ و ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی آن ﺑﺮای داﻧﺴﺘﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻻﻣﭗ ﺿﺮوری اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻃﺮاﺣﯽ اوﻟﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﮕﻨﺎل
ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﭘﯿﺶ از ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﮕﻨﺎل
ﺑﺰرگ ﻣﻮردآزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻟﺬا ﺗﻼش ﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﯾﮏ ﺑﻌﺪی،
دو ﺑﻌﺪی و ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﺰرگ ﻻﻣﭗ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ-۲].
 [۷ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ CST PARTICLE STUDIO ،MAGIC
 SUNRAY ،CHRISTINE،و  TESLA-CCﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ-۸].
 [۱۰ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ روش ﻫﺎی ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی و ﻧﯿﺰ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻻﻣﭗ ﻫﺎی ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮ
ﭘﺮداﺧﺖ .اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ از آن ﺟﻬﺖ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎه ﻃﺮاح ﻓﻘﻂ
ﺑﺎ دﺳﺘﮑﺎری ﻣﺤﺪود ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﯾﮏ ﻻﻣﭗ ﻣﻮﺟﻮد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ
ﻻﻣﭗ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺸﮑﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ
 ۱۰۰ﻻﻣﭗ ﮐﻪ ﮐﺎری زﻣﺎن ﺑﺮ و ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ،ﺷﻌﺎع ﺑﺎرﯾﮑﻪ ی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ ورودی ﺑﻪ ﻻﻣﭗ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ِ
ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮی ﺗﺄﺛﯿﺮﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﻌﺎع ﺑﺎرﯾﮑﻪ ی ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮ ﺑﻬﺮه و ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ
ﻻﻣﭗ  CCTWTﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﺰرگ ﻻﻣﭗ
 ، CCTWTﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐ ّﻤﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﻌﺎع ﺑﺎرﯾﮑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ورودی ﺑﺮ ﻣﺸﺨﺼﻪ
ﻫﺎی ﻻﻣﭗ  CCTWTﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
-٢ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮی ﺗﺄﺛﯿﺮﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﻌﺎع ﭘﺮﺗﻮ ﺑﺮ ﺑﻬﺮه و ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﻻﻣﭗ
ﺟﻬﺖ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻮج در ﻻﻣﭗ
 CCTWTﺑﭙﺮدازﯾﻢ .ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﻻﻣﭗ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺣﻔﺮه ی اول ﺑﺮﻫﻢ ﮐﻨﺶ ﻣﯿﺪان  RFﺑﺎ ﺑﺎرﯾﮑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ،ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد
اﺧﺘﻼل در ﺑﺎرﯾﮑﻪ ی ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎرﯾﮑﻪ ﺟﺮﯾﺎن
در راﺳﺘﺎی ﻃﻮﻟﯽ ،ﭘﺪﯾﺪه ﺧﻮﺷﻪ ﺑﻨﺪی  bunchingرخ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﯾﻌﻨﯽ
ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺟﺮﯾﺎن در راﺳﺘﺎی ﻃﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻨﺎوب ﮐﻢ و زﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺘﻨﺎوب  ،وﻟﺘﺎژی را در ﻓﺎﺻﻠﻪ ی ﻫﻮاﯾﯽ ﺣﻔﺮه ی دوم،

ﺷﮑﻞ  :۱ﺗﺰوﯾﺞ ﺑﯿﻦ ﺣﻔﺮه ﻫﺎ در ﻻﻣﭗ ﺑﺎ ﺣﻔﺮه ﺗﺰوﯾﺞ ][۱

اﮔﺮ ﻃﻮل ﻻﻣﭗ ﺑﻪ اﻧﺪازه ی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺰرگ ﺑﻮده و داﻣﻨﻪ ی ﺳﯿﮕﻨﺎل ورودی ﻫﻢ
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۶۷۹

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

اﻟﻘﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ وﻟﺘﺎژ اﻟﻘﺎﯾﯽ ﺑﺎ وﻟﺘﺎژ ﮐﻮﭘﻞ ﺷﺪه از ﺣﻔﺮه ی
اول ﺑﻪ ﺣﻔﺮه ی دوم ،ﺑﺮ روی ﺑﺎرﯾﮑﻪ ی ﺟﺮﯾﺎن اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد و ﺑﺎﻋﺚ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪت ﺧﻮﺷﻪ ﺑﻨﺪی ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺟﺮﯾﺎن
ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ وﻟﺘﺎژ اﻟﻘﺎﯾﯽ در ﻫﺮ ﺣﻔﺮه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ .ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرﺗﯽ در ﻃﻮل ﻻﻣﭗ ﻧﻮﻋﯽ ﻓﯿﺪﺑﮏ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﯿﻦ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺟﺮﯾﺎن در ﺧﻮﺷﻪ
ﻫﺎ و داﻣﻨﻪ ی ﻣﻮج روﻧﺪه اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد)ﺷﮑﻞ (۲اﯾﻦ ﻋﻤﻞ در ﻃﻮل
ﻻﻣﭗ اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻧﻘﺪر اﻟﮑﺘﺮون ﻫﺎ در ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮﻫﻢ ﮐﻨﺶ ﮐﻠﻤﺒﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﮑﺘﺮون ﻫﺎ
در راﺳﺘﺎی ﻃﻮﻟﯽ )ﻧﯿﺮوی ﻓﻀﺎی ﺑﺎر( ﺑﺮ ﻧﯿﺮوی اﻟﻘﺎﯾﯽ ﻣﯿﺪان  RFﺗﻘﻮﯾﺖ
ﺷﺪه ﮐﻪ ﺳﻌﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪت ﺧﻮﺷﻪ ﺑﻨﺪی دارد ،ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ
دﯾﮕﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻬﺎ در راﺳﺘﺎی ﻃﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻠﮑﻪ
ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را دﻓﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﺪت ﺧﻮﺷﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و داﻣﻨﻪ ﻣﻮج
ً
ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻻﻣﭗ ﺑﻪ اﺷﺒﺎع رﻓﺘﻪ
اﺳﺖ[۱۱].

ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮی اﺷﺒﺎع در ﻃﻮل ﻻﻣﭗ رخ ﻧﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﮔﺮدد.
ﺑﺮﻋﮑﺲ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻌﺎع ﺑﺎرﯾﮑﻪ ی ورودی ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﺷﺪن
ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﺎف ﻫﻮاﯾﯽ ﺣﻔﺮه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ وﻟﺘﺎژ
ً
اﻟﻘﺎﯾﯽ و ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎرﯾﮑﻪ ﺷﻮد .ﻟﺬا اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻬﺮه ﻻﻣﭗ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ زﯾﺮا
ﺧﻮﺷﻪ ﺑﻨﺪی ﻗﻮی ﺗﺮی اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در
ﻃﻮل ﻻﻣﭗ ،در ﻣﺤﺪوده ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ،اﺷﺒﺎع اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺪ ﮐﻪ در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺷﻮد.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻬﺮه و ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﻌﺎع ﺑﺎرﯾﮑﻪ ورودی ﺑﺮای ﻻﻣﭗ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ زﯾﺮا
ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ و ﺗﻌﺪاد ﺣﻔﺮه ﻫﺎ ،ﺗﻮان ورودی و  . . .واﺑﺴﺘﻪ
اﺳﺖ.
 -٣ﺑﺮرﺳﯽ ﮐ ّﻤﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﻌﺎع ﺑﺎرﯾﮑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ورودی ﺑﻬﺮه و ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﻻﻣﭗ
ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﯾﮏ ﺑﻌﺪی ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﺰرگ
ﺟﻬﺖ ﮐ ّﻤﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ از روش ﻫﺎی ﻋﺪدی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮد.

ﯾﮑﯽ از روش ﻫﺎی ﻋﺪدی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﻧﯿﻤﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺳﯿﮕﻨﺎل
ﺑﺰرگ اﺳﺖ .در ﻫﺮ ﻻﻣﭗ ﻣﻮج روﻧﺪه ﺑﺎ ﺣﻔﺮه ی ﺗﺰوﯾﺞ ،ﯾﮏ ﻣﯿﺪان
ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ در راﺳﺘﺎی ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎرﯾﮑﻪ ی ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ ﻗﺮار دارد .اﯾﻦ
ﻣﯿﺪان ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻌﺎع ﺑﺎرﯾﮑﻪ در ﻃﻮل ﻻﻣﭗ،
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﻨﺪ و ﺑﺮﻫﻢ ﮐﻨﺶ ﮐﻠﻤﺒﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻬﺎی ﺑﺎرﯾﮑﻪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ
آﻧﻬﺎ ﻧﮕﺮدد [۱].ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮض ﻣﯽ ﺗﻮان ﺷﻌﺎع ﺑﺎرﯾﮑﻪی ﺟﺮﯾﺎن درون ﻻﻣﭗ
را ﺛﺎﺑﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎی ﺑﺎرﯾﮑﻪ در ﻣﺠﻤﻮع،
دارای ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻃﻮﻟﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﺣﺮﮐﺘﻬﺎی ﻋﺮﺿﯽ آﻧﻬﺎ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ
ﮐﺮد)ﺣﺮﮐﺖ ﯾﮏ ﺑﻌﺪی( .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻓﺮض و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از
ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﻻﻣﭗ و ﺑﺎرﯾﮑﻪ ﺟﺮﯾﺎن و رواﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺑﺮﻫﻢ ﮐﻨﺶ ﺟﺮﯾﺎن و
وﻟﺘﺎژ اﻟﻘﺎﯾﯽ و ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻓﻀﺎی ﺑﺎر و ﻧﯿﺮوی  RFﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﺰرگ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
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ﺷﮑﻞ :۲ﺑﺮﻫﻢ ﮐﻨﺶ دﯾﺴﮏ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ در ﻃﻮل ﻻﻣﭗ ﻣﻮج روﻧﺪه
ﭘﯿﮑﺎن ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻧﯿﺮوی وارده ﺑﺮ اﻟﮑﺘﺮون را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ[۱۱] .

ﻣﺪل ﺳﺎزی ﻻﻣﭗ و ﭘﺮﺗﻮی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ

ﺑﺎ ﻓﺮض ﺣﺮﮐﺖ ﯾﮏ ﺑﻌﺪی ،ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎرﯾﮑﻪ ی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻪ
ﻫﺎی  Ndﺗﺎﯾﯽ از دﯾﺴﮏ ﻫﺎی ﺑﺎردار اﺳﺘﻮاﻧﻪ ای ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﯾﮑﺴﺎن )ﻣﺪل

ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺗﺌﻮری ﻣﯽ ﺗﻮان ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻌﺎع ﺑﺎرﯾﮑﻪ ی
ورودی از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ وﻟﺘﺎژ اﻟﻘﺎﯾﯽ و
ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎرﯾﮑﻪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺪار ﺑﻬﺮه و ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ .ﮐﻢ ﺑﻮدن
ﺷﻌﺎع ﺑﺎرﯾﮑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ی اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎ ﺷﮑﺎف ﻫﻮاﯾﯽ
ﺣﻔﺮه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻢ ﺷﺪن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ وﻟﺘﺎژ
اﻟﻘﺎﯾﯽ و ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎرﯾﮑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪت ﺧﻮﺷﻪ ﺑﻨﺪی در
ﻃﻮل ﻻﻣﭗ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻬﺮه را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﻣﺎ از
ﺳﻮﯾﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪت ﺧﻮﺷﻪ ﺑﻨﺪی ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺣﻮزه

دﯾﺴﮑﯽ(] [۲ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﺤﻮری ﻣﺪل ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺗﻨﺎوبT
از ﻣﻮج ورودی ،ﯾﮏ ﮔﺮوه Ndﺗﺎﯾﯽ وارد ﻟﻮﻟﻪ ﺳﻮق ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ).ﺷﮑﻞ(۳

۶۸۰

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

u

)(۲

ﺷﮑﻞ  :۳ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭘﺮﺗﻮی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪل دﯾﺴﮑﯽ در ﯾﻚ ﺗﻨﺎوب
) rbﺷﻌﺎع ﭘﺮﺗﻮw ،ﭘﻬﻨﺎی آن و

) J 12 ( P l 0 rb
4 2
) J 1 (P l 0 ra

for z 0 t w
for z 0 d w

f

l0

¦P
l 1

4q 2 sgn z

FSC

SH 0 w 2 a 2 b 2


2 P l 0 w  Pl 0 z0
e
°2 sinh
2
®
) °1  e  Pl 0 z0  e  Pl 0 w sinh(P z
l0 0
¯

ُ
ﮐﻪ  F l 0 ، P l 0 F l 0 raﺻﻔﺮ lام ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺴﻞ ﻧﻮع اول ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺻﻔﺮ ، J 0

ﻃﻮل ﻣﻮج ﭘﺮﺗﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ(

ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ دﯾﺴﮏ ﻫﺎ و ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت ﺣﺮﮐﺖ دﯾﺴﮏ ﻫﺎ

 raﺷﻌﺎع ﺗﻮﻧﻞ ﺳﻮق z0 ،ﻓﺎﺻﻠﻪ دو دﯾﺴﮏ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ، q Srb 2 wU
ّ
ﺑﺎر ﮐﻠﯽ ﯾﮏ دﯾﺴﮏ ﺑﺎ ﭘﻬﻨﺎی  wو ﭼﮕﺎﻟﯽ  Uﻣﯽﺑﺎﺷﺪ).ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ۳

از راﺑﻄﻪ ) ،(۱ﻫﺮ ﺣﻔﺮه ﺑﻪ  Nzﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎوی ﺑﻪ ﻃﻮل  'zﺗﻘﺴﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪه
اﺳﺖ)ﺷﮑﻞ(۴

و ﺷﮑﻞ(۴
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺮوی ﻣﯿﺪان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﻮج  rfﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖ]:[۱۴
gn
)
) 2 u 2 I1 (J n rb
g
) J n bI 0 (J n ra
En n
2

sin(E n

)(۳

ﺷﮑﻞ :۴ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻃﻮل ﻫﺮﺣﻔﺮه ﺑﻪ  Nzﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎوی و ﺑﻪ ﻃﻮل

¦

n f

w
)
2 u Re V e iZt
n
w
En
2

>

sin(E n

FRF

u

 J nو  zﻓﺎﺻﻠﻪ ی
ﮐﻪ  E n E 0  2nS Lو E n 2  Z c 2
ُ
دﯾﺴﮏ از ﻣﺮﮐﺰ ﺣﻔﺮه g n ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﮑﺎف درون ﺗﻮﻧﻞ ﺳﻮق در ﺣﻔﺮه ی nام

زﻣﺎن رﺳﯿﺪن ﻫﺮ دﯾﺴﮏ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺎط )ﮔﺮه ﻫﺎ( ،ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ی ﺟﺮﯾﺎن
اﻟﻘﺎﯾﯽ و وﻟﺘﺎژ اﻟﻘﺎﯾﯽ ﻃﺒﻖ رواﺑﻂ) (۵و ) (۶و) (۷ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدد.
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اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﺗﻮی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ ورودی ﺑﻪ ﻻﻣﭗ ،از آن ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ و در
ﺷﮑﺎف ،وﻟﺘﺎژ  Vnاﻟﻘﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ).ﺷﮑﻞ(۵

دﯾﻨﺎﻣﯿﻚ ﺣﺮﮐﺖ دﯾﺴﻚ ﻫﺎ و ﺑﺮﻫﻢ ﮐﻨﺶ ﻣﻮج و ذره

ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺮﻋﺖ  u zﻧﺎﺷﯽ از ﻧﯿﺮوی وارده ﺑﻪ ﻫﺮ دﯾﺴﮏ  Fzﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد[۱۲].
3

)(۱

·2
¸
¸
¹

§ u z2
 ¨1
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c2
©

Fz
m0

du z
dt

ﺷﮑﻞ :۵ﻟﻮﻟﻪ ﺳﻮق ﯾﺎ ﻓﻀﺎی ﺑﺮﻫﻢ ﮐﻨﺶ ﻣﻮج و ﺟﺮ ﯾﺎن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ][۱۱

ﻃﺒﻖ ﻗﻀﯿﻪ ی ﻓﻠﻮﮐﻪ ،وﻟﺘﺎژ در ﻫﺮ ﺣﻔﺮه در ﺣﻀﻮر دﯾﺴﮏ ﻫﺎی ﺑﺎر و ﻋﺪم

در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ c ،ﻣﻘﺪار ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻮر و  m0ﺟﺮم در ﺣﺎل ﺳﮑﻮن اﻟﮑﺘﺮون

ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺑﯿﻦ ﺣﻔﺮه ﻫﺎ  ،ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖ:

اﺳﺖ .ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻋﻤﺎﻟﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﯿﺮوی ﻣﻮج  rfو ﻧﯿﺮوی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎر ﯾﮏ دﯾﺴﮏ ﺑﺮ دﯾﺴﮏ دﯾﮕﺮ ) FSCﻧﯿﺮوی ﻓﻀﺎی
ُ
ﺑﺎر( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﻧﺘﮕﺮال ﮔﯿﺮی از ﻣﻌﺎدﻟﻪ ی ) ،(۱ﺳﺮﻋﺖ دﯾﺴﮏ iام ui t

)(۴

و ﺑﺎ اﻧﺘﮕﺮال ﮔﯿﺮی ﻣﺠﺪد از آن ،ﻣﮑﺎن آن ﻫﺎ  zi tﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ .ﺑﻪ

Z k 1 (D L )k i ( E L )k
e
Vk  'Vk 1
Zk

Vk 1

ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ D ،و  Eﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺘﺸﺎر و ﺛﺎﺑﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﻔﺮه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ 'Vk 1 .وﻟﺘﺎژ اﻟﻘﺎﯾﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﺮﺗﻮی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ در
ُ
ﺣﻔﺮه ی k+1ام ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ Z k .و  Z k 1ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻣﭙﺪاﻧﺲ ﺑﺮﻫﻢ ﮐﻨﺶ
ُ
ﺣﻔﺮه ی  kو  k+1ام ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﺑﻊ  ui tو  zi tﺟﻬﺖ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺳﺮﻋﺖ و ﻣﺴﯿﺮ
ﺣﺮﮐﺖ اﻟﮑﺘﺮون ﻫﺎ  z ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿ ﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و  dti dzو
 ti zﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮاﺑﻊ واﺑﺴﺘﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ[۳].
ﻧﯿﺮوی ﺣﺎﺻﻞ از دﯾﺴﮏ ﻫﺎ ﺑﺮ روی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه
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اﺳﺖ[۱۳].

اﮔﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﺟﺮﯾﺎن  J a J1 ( z )eiZ tﻧﺎﺷﯽ از ﭘﺮﺗﻮی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ در ﯾﮏ ﺗ ﮏ

ﻣﺆﻟﻔﻪ ی ﻓﻮرﯾﻪ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺮﺗﻮ

ﺣﻔﺮه از ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﻨﺎوب ﺑﺎ ﺣﻔﺮه ﻫﺎی ﮐﻮ ﭘﻞ ﺷﺪه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﺆﻟﻔﻪ ی ﻓﻮرﯾﻪ ی ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺮﺗﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد]:[۳

۶۸۱

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴
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ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺟﺮﯾﺎن در ﻣﮑﺎن
 ziﺑﻪ ازای ﺗﻤﺎﻣﯽ دﯾﺴﮏ ﻫﺎ

) J1 ( z

ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن زﻣﺎن رﺳﯿﺪن
ﺗﻤﺎﻣﯽ دﯾﺴﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن  ziدر ﺣﻔﺮه Kاُم
)t(zi

ﮐﻪ  Zﻓﺮﮐﺎﻧﺲ زاو ﯾﻪ ای T ،ﺗﻨﺎوب ﻣﻮج  ui t ،rfو  ti zﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ُ
ﺳﺮﻋﺖ و زﻣﺎن رﺳﯿﺪن دﯾﺴﮏ iام ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ zﻫﺴﺘﻨﺪ.
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آری
آﯾﺎ  ziدرون ﺣﻔﺮه
 Kاُم اﺳﺖ؟

وﻟﺘﺎژ اﻟﻘﺎﯾﯽ در ﺷﮑﺎف ﻫﺮ ﺣﻔﺮه

آﯾﻨﺪ]:[۱
)(۶
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آری
آﯾﺎ در ﺣﻔﺮه آﺧﺮ
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم

'V B

1
·
ﮐﻪ درآن
¸
I
(
J
)¹ 0 n a
اﻟﻘﺎﯾﯽ  'VFو  'VBﺑﺎ اﻧﺘﮕﺮالﮔﯿﺮی ﺑﺮ روی ﺣﺠﻢ ﺣﻔﺮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ-
1
©L

ُ
ﺷﻮﻧﺪ .دﯾﺴﮏ iام ﺑﺎ وارد ﺷﺪن ﺑﻪ داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﺳﻮق و ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ در ورودی،
ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﯿﺮوی ﻣﻮج  RFو ﻧﯿﺮوی ﻓﻀﺎی ﺑﺎر ﻧﺎﺷﯽ از دﯾﺴﮏ ﻫﺎی
درون ﻻﻣﭗ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ﺟﻬﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﯾﮏ ﺗﻘﺮﯾﺐ اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای  'VF , kدر اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ
ُ
ﻓﺮض آن ﮐﻪ دﯾﺴﮏ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺛﺎﺑﺖ وارد ﺣﻔﺮه ی kام ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،زﻣﺎن

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وﻟﺘﺎژ اﻟﻘﺎﯾﯽ از روی
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎی ﺣﻔﺮه Kاُم
ﺧﯿﺮ
K=K+1

ﺷﺪه اﺳﺖ؟

 C n  §¨ sinو وﻟﺘﺎژﻫﺎی

ﺧﯿﺮ
و ﺗﺼﺤﯿﺢ وﻟﺘﺎژ

و  'VBﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ Frf +Fsc
ﺑﻪ ازای ﻫﺮدﯾﺴﮏ
ورود ﻣﺠﺪد دﯾﺴﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﻔﺮهk

وﻟﺘﺎژ اﻟﻘﺎﯾﯽ در ﺷﮑﺎف 'VF ،اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮان
ﺧﺮوﺟﯽ و
ﺑﺎزده

F=Frf +Fsc

آﯾﺎ وﻟﺘﺎژ ﺣﻔﺮه ﺑﻪ
ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ؟

ﺷﮑﻞ :۶اﻟﮕﻮر ﯾﺘﻢ ﮐﻠﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﺰرگ ﻻﻣﭗ CCTWT

-۴ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﺰرگ در ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻻﻣﭗ ﺑﺎ ﺣﻔﺮه staggered
ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺣﻔﺮه،
ﺷﮑﺎﻓﻬﺎی ﺗﺰوﯾﺞ ،ﺑﺎ زاوﯾﻪ  ۱۸۰درﺟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار
دارﻧﺪ).ﺷﮑﻞ(۷

رﺳﯿﺪن ﻫﺮ دﯾﺴﮏ از ﺗﻨﺎوب اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﮔﺮه ﺑﺎ ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ) (۱ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ داﺷﺘﻦ زﻣﺎن رﺳﯿﺪن ﻫﻤﻪ دﯾﺴﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭘﻠﻪ ی ﻣﮑﺎﻧﯽ،
)  J1 ( zﺑﺮﻃﺒﻖ راﺑﻄﻪ ی)(۵ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ .ﺑﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪن دﯾﺴﮏ ﻫﺎ از
ُ
ﺣﻔﺮه ی kام 'VF, k ،و  'VB, kﺑﺮای اﯾﻦ ﺣﻔﺮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻌﺪ از
ُ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ی وﻟﺘﺎژﻫﺎی اﻟﻘﺎﯾﯽ ،وﻟﺘﺎژ اﻋﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﺣﻔﺮه ی kام VF , k ،ﺑﻪ
ُ
دﺳﺖ آﻣﺪه و ﺑﺎ وﻟﺘﺎژﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ی اﻋﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﺣﻔﺮه ی kام ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ورود
دﯾﺴﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ دﯾﺴﮏ ﻫﺎ وارد
اﯾﻦ ﺣﻔﺮه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺎ زﻣﺎن رﺳﯿﺪن ﺧﻄﺎی وﻟﺘﺎژ اﻟﻘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار
ّ
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺗﮑﺮارﺷﺪه و اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﻣﺮاﺣﻞ
ُ
ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ،ﺑﺮای ﺣﻔﺮه ی  k 1ام ﺗﺎ ﺣﻔﺮه ی آﺧﺮ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻌﺪ
ُ
از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی وﻟﺘﺎژ ﻫﺮ ﺣﻔﺮه ﻣﯽ ﺗﻮان ،ﺗﻮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﺣﻔﺮه kام را ﺑﻪ
ﺻﻮرت

2Z k

2

Vk

ﺷﮑﻞ :۷ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮج آﻫﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﺮه ﻫﺎی ﺗﺰوﯾﺞ ﻣﺪل [۱۵] staggered

ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ورودی و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻻﻣﭗ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻃﻮل
ﻣﻮج در ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻬﺖ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﮐﺎﻣﻞ در ﺟﺪول ) (۱اراﺋﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ.

 Pkﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﺷﮑﻞ)(۶

اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﯾﮏ ﺑﻌﺪی ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﺰرگ ﻻﻣﭗ
 CCTWTﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

۶۸۲

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

15000

ﺟﺪول :۱ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ورودی ﺟﻬﺖ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﯾﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻻﻣﭗ
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻣﺮﮐﺰی
ﺗﻮان ورودی ﻣﻮج (P0) rf
وﻟﺘﺎژ DCﮐﺎﺗﺪ)(Vdc

~18Kv

ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎﺗﺪIbeam

2.6A

ﺗﻌﺪاد ﺣﻔﺮه ﻫﺎ

38

ﺷﻤﺎره ﺣﻔﺮه ﻫﺎی ﺟﺪاﺳﺎز )(sever

۱۲و ۱۳و ۲۳و ۲۴

5000

Interaction Impedance

ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ

ﻣﻘﺎدﯾﺮ
~50mW

10000

ﺷﻌﺎع ﺑﺎر ﯾﮑﻪ ﺟﺮ ﯾﺎن ورودی
ﺷﻌﺎع دروﻧﯽ ﺗﻮﻧﻞ ﺳﻮق ra

1.1

ﺷﻌﺎع ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺗﻮﻧﻞ ﺳﻮق rc

0.95

ﺷﮑﻞ  :۹اﻣﭙﺪاﻧﺲ ﺑﺮﻫﻢ ﮐﻨﺶ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻣﺮﮐﺰیfc

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺷﮑﺎف ﺗﺰو ﯾﺞ

-٢-۴

ﻃﻮل ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺣﻔﺮهL
ﻃﻮل دروﻧﯽ ﺣﻔﺮه H
ﻃﻮل ﺷﮑﺎف درون ﺗﻮﻧﻞ ﺳﻮقG

-١-۴

1.05

1
frequency/fc

0
0.9

ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺗﺴﺖ ﺳﺮد

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در رواﺑﻂ) (۳ﺗﺎ ) (۷دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﺎز  E nو
اﻣﭙﺪاﻧﺲ ﺑﺮﻫﻢ ﮐﻨﺶ  Z kﺑﺮای ﻫﺮ ﺣﻔﺮه ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد.
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر در اﯾﻦ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎز از روش ﻣﺪار ﻣﻌﺎدل ﺣﻔﺮه ی ﺗﺰو ﯾﺞ ][۱۵
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎدﯾﺮ ورودی )ﺟﺪول ،(۱ﻧﻤﻮدار ﻣﻨﺤﻨﯽ
frequency/fc

ﻓﺎز ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ )ﺷﮑﻞ (۸و ﻣﻨﺤﻨﯽ اﻣﭙﺪاﻧﺲ ﺑﺮﻫﻢ ﮐﻨﺶ ﺑﺮﺣﺴﺐ
ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ)ﺷﮑﻞ (۹ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﻮر ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ در اﯾﻦ
ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﻧﺮﻣﺎﻟﯿﺰه ﺷﺪه ﺑﻪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻣﺮﮐﺰی  fcاﺳﺖ.

ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺑﻬﺮه و ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﻌﺎع ﺑﺎرﯾﮑﻪ ورودی

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺟﺪول  ۱ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد در اﯾﻦ ﻻﻣﭗ ،ﻃﺮاح ،ﺷﻌﺎع
ﺑﺎرﯾﮑﻪ ی ﺟﺮﯾﺎن را  0.6ﺷﻌﺎع ﺗﻮﻧﻞ ﺳﻮق  rb 0.6raدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺷﻌﺎع ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻬﺮه ﻻﻣﭗ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﺰرگ در ﺷﮑﻞ ) (۱۰آﻣﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﻬﺮه در ﻫﺮ ﺣﻔﺮه از
راﺑﻄﻪ  G 10 log Pk Prfﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﮐﻪ  Prfﺗﻮان ﻣﻮج  rfورودی
اﺳﺖ .ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﻫﺎی ﺷﮑﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻔﺮه ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دارای
ﺟﺪاﺳﺎز  severﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ داﻣﻨﻪ ﻣﻮج ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺷﺒﺎع
زودﻫﻨﮕﺎم ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ی ﻣﻘﺪار ﺑﻬﺮه در ﺣﻔﺮه
آﺧﺮ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ  ۵۳.۹ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ﻣﻘﺪار واﻗﻌﯽ ) (۵۳.۱ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ.
ً
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ اﯾﻦ ﻻﻣﭗ در ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  1GHzاﺳﺖ
ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار واﻗﻌﯽ آن  1.1GHzﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
rb=0.6ra
60

1.1

50
1.05

40

0.95

600

500

400

300
)phase(degree

200

100

0.9

(-ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﯿﺮه ﺗﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﺘﺪه
ﺷﮑﻞ  :۸ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﺎز )
ﻓﺎزﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺎز ﻣﻮج و اﻟﮑﺘﺮون ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ

40

35

20

)Gain(db

f1
f2
f3
f4
f5=fc
f6
f7
f8

1

0

30

10
0

30

20
25
cavity number

15

10

5

0

-10

ﺷﮑﻞ :۱۰ﻣﻘﺪار ﺑﻬﺮه در ﻃﻮل ﻻﻣﭗ در ﻫﺮ ﺣﻔﺮه در واﺣﺪ db
– ﺷﻌﺎع ﺑﺎرﯾﮑﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ  0.6ﺷﻌﺎع ﺗﻮﻧﻞ ﺳﻮق

ﺑﺮﻫﻢ ﮐﻨﺶ ﻣﺆﺛﺮ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.

ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻌﺎع ﺑﺎرﯾﮑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ورودی از  0.6ﺷﻌﺎع ﺗﻮﻧﻞ ﺳﻮق ﺑﻪ
 0.65و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﻌﺎع ﺑﺎرﯾﮑﻪ ﺑﻪ  0.55ﺷﻌﺎع ﺗﻮﻧﻞ ﺳﻮق ﻣﻘﺪار ﺑﻬﺮه در
ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ).ﺷﮑﻞ ۱۱و ﺷﮑﻞ  (۱۲ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در
ﺟﺪول) (۲ﻣﻘﺪار ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ و ﺑﻬﺮه ﻻﻣﭗ ﻫﺎ در ﺣﻔﺮه آﺧﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

۶۸۳

۱۳۹۴  اردﯾﺒﻬﺸﺖ۲۴  ﺗﺎ۲۰ ، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ،ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ200MHz و ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺣﺪود
ﮐﻪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﮑﺮده زﯾﺮا ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻻﻣﭗ ﻫﺎی ﮐﻢ ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎرﯾﮑﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ
. واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻻﻣﭗ اﺳﺖ،ﻣﺮزی ﻧﯿﺴﺖ

rb=0.65ra
60
50

Gain(db)

40

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی-۵
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
 ﺷﻌﺎع ﺑﺎرﯾﮑﻪ ی ﺟﺮﯾﺎن ورودی،ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ و ﺑﻬﺮه
 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺪون دﺳﺘﮑﺎری در ﻃﺮاﺣﯽ ﻗﻄﻌﺎت ﻻﻣﭗ ﺑﻪ ﺟﺰ ﮐﺎﺗﺪ و.اﺳﺖ
ً
 ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻬﺮه ﻻﻣﭗ را ﮐﻢ و ﯾﺎ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ ﺳﺎﮐﻦ اﻋﻤﺎﻟﯽ
 از ﺳﻮﯾﯽ. ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ را اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ داد،زﯾﺎد ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
 ﻃﺮاح ﺑﺎﯾﺪ اﺛﺮ ﺷﻌﺎع، ﺑﺎﺷﺪ۱۰۰  ﺗﺎ۰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻓﻬﻤﯿﺪ در ﻫﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻪ از
 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از.ﺑﺎرﯾﮑﻪ ی ﺟﺮﯾﺎن را ﺑﺮ ﺑﻬﺮه و ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﻟﺤﺎظ ﮐﻨﺪ
روش ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮑﯽ از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
.ﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﯽ ﺗﻮان ﺷﻌﺎع ﺑﻬﯿﻨﻪ را ﺑﺎ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد
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 ﺷﻌﺎع ﺗﻮﻧﻞ ﺳﻮق0.65 – ﺷﻌﺎع ﺑﺎرﯾﮑﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ
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db  ﻣﻘﺪار ﺑﻬﺮه در ﻃﻮل ﻻﻣﭗ در ﻫﺮ ﺣﻔﺮه در واﺣﺪ:۱۲ﺷﮑﻞ
 ﺷﻌﺎع ﺗﻮﻧﻞ ﺳﻮق0.65 – ﺷﻌﺎع ﺑﺎرﯾﮑﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ
 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﻬﺮه و ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﻻﻣﭗ ﺑﺎ ﺑﺎر ﯾﮑﻪ ﻫﺎی:۲ﺟﺪول
ﺟﺮ ﯾﺎن ﺑﺎ ﺷﻌﺎع ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ
ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺑﻬﺮه
(GHz)

(db)

~1.2

53.283

~1

53.8

~0.9

54.28

از ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﻬﺮه در ﻫﺮ ﺣﻔﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻌﺎع ﺑﺎﻋﺚ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه و ﮐﺎﻫﺶ ﺷﻌﺎع ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻬﺮه از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﻻﻣﭗ ﺷﺪه
( ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻌﺎع ﺑﺎرﯾﮑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺮ۱۱)  در ﺷﮑﻞ.اﺳﺖ
 اﺷﺒﺎع ﻻﻣﭗ،ﭼﻨﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه ﺷﺪه اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه
 ﻗﺒﻞ از ﺣﻔﺮه آﺧﺮ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﻟﺬا ﮐﺎﻫﺶ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ،ﺣﻮل ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻣﺮﮐﺰی
 ﮐﻢ ﺷﺪه100MHz را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ
 ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ، ﻣﻘﺪار ﺑﻬﺮه، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﻌﺎع ﺑﺎرﯾﮑﻪ ی ﺟﺮﯾﺎن.اﺳﺖ
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تشخیص هویت با استفاده از ترکیب دو روش تشخیص جنسیت
و تشخیص چهره
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چکیده -در تمامی مقاالت تشخیص هویت ،داده ها از ترکیب
دو جنسیت مرد و زن میباشند ،که در این مقاالت تنها از روشهای
تشخیص چهره یا تشخیص جنسیت برای تشخیص هویت استفاده
مینمایند .در این مقاله جهت باال بردن نرخ صحت سیستم
تشخیص هویت و افزایش سرعت آن ،به ترکیب دو روش تشخیص
جنسیت با استفاده از  20بردار ویژه چهره و  SVMو تشخیص
چهره با استفاده از پنج ویژگی چهره و شبکه عصبی MLP
پرداختیم .به این ترتیب که ابتدا با استفاده از  SVMدادهها را به دو
گروه مرد و زن تفکیک نموده که در کاهش فعالیت مرحلهی بعد،
یعنی تشخیص هویت افراد با تشخیص چهره از یک جنس ،توسط
شبکه عصبی بسیار موثر میباشد .به دلیل استفاده از روشهایی که
دارای حجم محاسباتی پایین و میزان صحت باالیی میباشند،
سرعت اجرا در روش پیشنهادی افزایش یافت ،و نیز به دلیل تفکیک
جنسیت در مرحله اول ،میزان صحت تشخیص در مرحله دوم
افزایش یافت.که در تشخیص جنسیت دارای خطای  %3.59برای
مردان و  %2.28برای زنان بوده و همچنین در تشخیص چهره به
صحت  %97.45برای زنان و  %96.21برای مردان دست
یافتیم.
کلمات کلیدی– تشخیص جنسیت ،تشخیص چهره،
.MLP

ساده برای انسان است ،اما تشخیص ماشین با چالشهای متعددی رو به
رو است .تشخیص جنسیت میتواند بهعنوان یک مرحله پیشپردازش در
تشخیص چهره مورد استفاده قرار گرفته و با توجه به کاهش فضای مورد
بررسی به نصف (با فرض مساوی بودن تعداد زن و مرد) سرعت انجام
محاسبات مربوط به تشخیص چهره را دو برابر نماید.
روشهای شناسایی جنسیت را میتوان به دو دسته تقسیم نمود.
روشهای مبتنی بر خصوصیات هندسی که در آنها برای شناسایی
جنسیت ،از اطالعات اندازهای استفاده میکنند و روشهای مبتنیبر
خصوصیات ظاهری که در آنها بدون استخراج خصوصیات هندسی ،یک
حد تصمیم را میان کالسهای مرد و زن بهدست میآورند .در مرجع []1
از روش مبتنی بر خصوصیات ظاهری استفاده نمودند و در آن شناسایی
جنسیت را به کمک دو بردار ویژه اول ماتریس حاصل از تصویر چهره و
ماشین بردار پشتیبان انجام دادهاند .بهکمک ماشین بردار پشتیبان صحت
کارایی برای تصاویر آموزشی  %95و برای تصاویر آزمایشی %89.5
گزارش گردید که نسبت به تاری و نویز تا حد زیادی از خود مقاومت نشان
میدهد.

SVM

به دلیل قابلیتهای فراوان شبکه عصبی در کاربردهای مختلف،
مدلهای گوناگونی برای شبکههای عصبی مطرح شده است .آقایان
یوسفی و بدیع [ ]2از شبکههای عصبی پرسپترون چند الیه که با الگوریتم
پس انتشار خطا آموزش دیدهاند ،استفاده نمودند .آنها از این شبکه جهت
تشخیص جنسیت استفاده نمودند که نتایج بهدست آمده در آزمایشات
انجام گرفته توسط آنها موید آن است که بین  %85الی  %95تشخیص
چهرههای ناآزموده با موفقیت انجام گرفته که نشاندهندهی توانایی مناسب
شبکههای پرسپترون چندالیهای در حل مسایل تشخیص جنسیت می-
باشد .در این مقاله ،بهدلیل استفاده از کمترین مقدار بردار ویژه ،به نتیجه
بیان شده در مقاله نمیتوان رسید.

 -1مقدمه
چهره یکی از مولفههای بیومتریک بسیار مهم انسان به شمار می-
رود که از طریق آن اطالعات مفیدی ازجمله نژاد ،هویت ،سن ،جنسیت و
حاالت چهره قابل استخراج است .تشخیص و آنالیز اتوماتیک چهره ،یکی
از کارهای پراهمیت و چالش برانگیز شاخهی تشخیص اشیا است که
کاربردهای متعددی در تعامل انسان و کامپیوتر ،انسان و جامعه،
روانشناسی و مسایل امنیتی دارد .تشخیص جنسیت درواقع یک مسئلهی
دستهبندی باینری است که در آن تخمین زده میشود آیا تصویر مورد نظر
به یک مرد تعلق دارد یا به یک زن .اگرچه این مسئله یک تصمیمگیری
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آقای رعایایی [ ]3با استفاده از استخراج مشخصه براساس عمل-
گر آنالیز بافت الگوی باینری محلی به تشخیص جنسیت پرداخته است.
این روش به علت سرعت باالی استخراج مشخصه ،قابلیت بهکارگیری در
سیستمهای بالدرنگ تشخیص جنسیت اشخاص را دارا است .درصد
تشخیص آن  %97.43میباشد .در این روش بهدلیل حجم محاسبات
باال ،استفاده از این روش مشکل میباشد.

یافتن این پنج ویژگی ،با استفاده از شبکه عصبی در بین زنان یا مردان
(بسته به نتیجه مرحله قبل) به دنبال هویت مورد نظر میگردیم.
در این مقاله در بخش دوم به بیان نحوه و روش استفاده شده برای
تشخیص جنسیت پرداخته شده است .در بخش سوم روشهای استفاده
شده برای تشخیص چهره را مورد بررسی قرار دادیم و نیز به بیان مراحل
استخراج ویژگی برای تشخیص چهره و در نهایت ،به استفاده از شبکهی
عصبی  MLPبرای تشخیص چهره پرداختیم .در بخش چهارم به مقایسه
روشهای موجود برای تشخیص هویت و ارائه برتری روشهای مورد
استفاده در این مقاله پرداخته شد و در نهایت در بخش پنجم ،بحث و
نتیجهگیری در مورد روش مورد استفاده یعنی ترکیب دو روش تشخیص
جنسیت و تشخیص چهره میباشد.

تشخیص چهره و اجزای تسهیل دهندهی آن ،یکی از مهمترین
رویکردهای تسهیل کنندهی ارتباط میان انسان و ماشین و حیطههای فعال
در حوزهی علم بینایی ماشین است.
 Xuو همکارانش [ ]4به شناسایی چهره ،با استفاده از روش
اتوماتیک و جدید استخراج خطوط چهره و نقطه معیار تطبیق پرداختند.
تفاوت بین دو چهره ،از طریق خصوصیات استخراجشده و مجموعه
تصاویر دو بعدی استفاده شده برای ثبت الگوی چهره ،ارزیابی میشود.
در این مقاله ،از روش الگوریتمهای خصوصیت محور استفاده شده -
است ،که چهار خط جلوی چهره و سه خط کنار چهره ،انتخاب شدهاند.
هر چه تعداد مولفههای انتخاب شده بیشتر باشد ،صحت تشخیص
بیشتر ،ولی بار محاسباتی نیز بیشتر میگردد .در این روش ،به علت نیاز
به استفاده از تصاویر نیمرخ ،به حجم باالیی از دادهها نیازمندیم .که پیدا
کردن چنین دادهای کاری دشوار میباشد.
میان و همکارانش [ ]5با استفاده از روش تطابق براساس ناحیه ،به
تشخیص چهره خودکار پرداختند .در این روش تصویر هر چهره در
گالری ،به سه ناحیه پیشانی-چشمها ،بینی و چانه تقسیم میشود.
تشخیص براساس تنها پیشانی-چشمها و نواحی بینی ،برای پرهیز از
تاثیرات بهوجود آمده که در چهرههای دارای سبیل یا ریش رخ میدهد،
اجرا میشود .نتایج بهدست آمده نشان میدهد که پیشانی-چشمها ،مهم-
ترین ناحیه برای تشخیص چهره میباشند.
در تمامی مقاالت بیان شده در زمینه تشخیص هویت ،بهدلیل
ترکیب جنسیت ،درصد خطا افزایش یافته است .در این مقاله ،ما از ترکیب
دو روش تشخیص جنسیت و تشخیص چهره برای تشخیص هویت
استفاده نمودیم ،تا درصد خطایی که به دلیل ترکیب دو جنسیت بهوجود
میآید ازبین رود .تشخیص جنسیت با استفاده از  SVMانجام گرفت که
در نهایت دارای یک خروجی زن و مرد میباشیم .در این روش پس از
نمایش تمامی عکسهای موجود در مجموعه آموزشی ،شبکه را آموزش
داده و شبکه تمام الگوهای آموزشی را بهخاطر میسپارد .آنگاه برای یک
چهرهی نامشخص ،پس از تشخیص مرد یا زن بودن ،به تشخیص چهرهی
آنها با استفاده از شبکه عصبی  MLPپرداختیم .در تشخیص چهره برای
هر تصویر یک بردار ویژگی مرکب از پنج ویژگی استخراج ،که پس از

 -2تشخیص و تفکیک جنسیت
روشی که در دسته روشهای کاهش بعد ویژگی قرار دارد PCA ،یا
همان آنالیز مولفههای اصلی است .در  PCAسعی بر این است که ویژگی
های جدید بهدست آمده ،بتوانند بهترین توصیف را از دادههای مورد نظر
داشته باشند .در کاهش بعد با دو مسئله اساسی مواجه هستیم .اولین
مورد ،استخراج ویژگی از ویژگیهای اولیه و دومین مورد انتخاب ویژگی از
ویژگیهای اولیه میباشد PCA .در دسته اول قرار دارد؛ یعنی با استفاده
از ترکیب ویژگیهای موجود ،ویژگیهای جدیدی را تولید میکند .هم-
چنین میدانیم در بخش استخراج ویژگی ،دو معیار مهم وجود دارد:
الف) استخراج ویژگیهایی که بهترین توصیف از هر کالس را می-
دهند.
ب) استخراج ویژگیهایی که بهترین تفکیکپذیری را بیان میکنند.
به این ترتیب PCA ،را میتوان در دستهی اول جایگذاری کرد،
زیرا  PCAنگاشتی روی ویژگیها اعمال میکند تا آنها را در راستای
بهترین توصیف کنندههای آن دادهها تصویر کند .در نتیجه بهترین توصیف
کنندهها ،همان ویژگیهایی هستند که واریانس آنها بیشترین باشد؛ یعنی
پراکندگی دادهها در راستای آنها بیشترین باشد .روی تصاویر خاکستری،
 PCAرا اعمال گردید .پس از آن تابع یکنواختسازی هیستوگرام را بر
روی دادهها اعمال مینماییم .تابع یکنواختسازی هیستوگرام ،یکی از
تبدیلهای معروف پردازش تصویر میباشد که در واقع شدت روشنایی
تصویر را بهینه میکند و برای  PCAبسیار مهم است که عمل یکنواخت-
سازی هیستوگرام برروی دادهها انجام گیرد .پس از پیادهسازی فرمولهای
مربوط به  ،PCAآنها را روی  20بردار ویژه اول تصاویر ،تصویر نموده و
در نهایت به ماتریسی میرسیم که تعداد سطرهای آن ،تعداد عکسها و
تعداد ستونهای آن  20میباشد .تعداد ستونها همان تعداد ویژگیها می-
باشد.
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ً
عکسهایی انتخاب شدهاند که عموما تمامرخ بوده و زمینه و همچنین
پیراهن اشخاص حذف نگشته و موجود بودند .در این تحقیق تعداد 310
عکس مربوط به مردان (که از هر فرد چندین عکس در نظر گرفتهشد) و
 316عکس مربوط به زنان برای انجام این قسمت درنظر گرفتهشده است.
پس از اعمال  PCAروی تصاویر ذکر شده ،آنها توسط  SVMتفکیک
گردیدند .در کرنل  ،SVMدادهها را به فضایی با بعد باالتر و یا حتی
بینهایت میبریم و آنها را با ابرصفحهای جدا کننده ،جدا مینماییم و
سپس به ابعاد قبلی تصویر خواهیم کرد .پس ممکن است خط از فضای
 Nبعدی به منحنی در فضای دو بعدی تبدیل شود و دادههایی که با خط
در فضای دو بعدی قابل تفکیک نبودند ،این بار با منحنی تفکیک می-
شوند .کرنل استفاده شده در  RBF ،SVMبوده و مقدار تخلف از شرایط
 KKTرا برابر  0/5درنظر گرفتیم .برای آموزش  200 ،SVMتصویر زن و
 200تصویر مرد را بهطور تصادفی انتخاب نمودیم و باقی تصاویر را برای
مرحلهی آزمایش کنار گذاشتیم .تصاویر تصادفی را در ماتریسی تحت
عنوان ماتریس تنظیم آموزشی قرار داده ،بهطوری که هر سطر بیانگر یک
تصویر و هر ستون بیانگر یک ویژگی میباشد .برای تولید ماتریس مربوط
به گروه نیز ،یک بردار ستونی تعریف شده که  200سطر اول آن را ،که
مربوط به مردان بوده  1و  200سطر بعدی را که مربوط به زنان می باشد،
 -1گذاشتیم .بهاین ترتیب ،در خروجی  1به معنای مرد بودن و  -1به
معنای زن بودن میباشد .خروجی تابع طبقهبندی کننده  ،SVMبرداری
ستونی است ،که هر سطر آن ،مقادیر  1یا  -1را دارا میباشد .تعداد سطرها
برابر تعداد دادههای آموزش میباشد .بنابراین ،هر سطر از ماتریس
خروجی ،بیانگر کالس مربوط به داده آموزش است .حال نوبت آزمایش
طبقهبندی کننده میباشد .یعنی از بقیه دادههایی که در مرحله آموزش
استفاده نشدند ( 310-200 = 110داده برای مردان  316-200 = 116داده
برای زنان) برای آزمایش  SVMطراحی شده ،استفاده نماییم.

جدول( :)1نتایج حاصل از  20بار اجرا کردن برنامه
خطای مربوط به آموزش برای مردان

0/2%

خطای مربوط به آموزش برای زنان

0/25%

خطای مربوط به آزمایش برای مردان

3/59%

خطای مربوط به آزمایش برای زنان

2/28%

تصاویری در مراحل آموزش و آزمایش اشتباه تشخیص داده شدند ،که
در مرحله آموزش تنها یک عکس به اشتباه تشخیص داده شد ،زیرا حتی
چشم انسان نیز قادر به تشخیص زن یا مرد بودن آن نبوده است.

شکل( :)1تصویر زنی که در مرحله آموزش ،در اجرای اول و ششم،
به اشتباه مرد تشخیص داده شد.
 -3تشخیص چهره
برای استفاده از شبکههای عصبی بر روی دادهها ،با توجه به اینکه
حتی یک تصویر کوچک  1010پیکسلی برای یک شبکه عصبی ،یک
ورودی با ابعاد بسیار بزرگ تلقی میگردد ،الزم است آنچه از یک تصویر
به شبکه عصبی داده میشود ،ویژگی باشد نه خود تصویر .لذا تصمیم
گرفتیم که از تصاویر ،ویژگیهایی استخراج نماییم .درنتیجه برای
تشخیص هویت ،در چهره دنبال مشخصههایی گشتیم که با تغییر حالت
صورت مثل بستهشدن چشم و یا خندیدن تغییر نکند و تصاویری از
مجموعه دادههای  FERETانتخاب نمودیم که بدون کاله و عینک و
تمامرخ بودند .سپس تمامی تصاویر را پس از انتخاب ،بخش چهرهی آنها
ً
را جداسازی نموده و در پوشهای ذخیره نمودیم .طبیعتا اندازه همهی
عکسهایی که بخش چهرهی آنها مجزا شده با هم یکی نمیباشد.
درنتیجه برای انجام پردازشهای بعدی و استخراج چهار ویژگی بهطریق
زیر اقدام نمودیم:

برای این منظور ،دادههای آزمایشی باقیمانده را در ماتریسی
تحتعنوان ماتریس تنظیم آزمایش چیده ،و آن را توسط دستور طبقهبندی
کننده  SVMو با استفاده از کرنل  SVMطراحی شده در مرحلهی قبل،
تفکیک میکنیم .پس در خروجی برداری داریم که  1و یا  -1است .که 1
مربوط به سطر  iام خروجی یعنی داده  iام از ماتریس آزمایش ،جزء مردان
و  -1به این معنی است که داده مورد نظر جزء زنان ،تفکیک شده است.
تمامی مراحل ذکر شده 20 ،بار انجام میگیرد و در نهایت خطای بهدست
آمده بعد از میانگینگیری بین  20حالت بهدست میآید .برای اطمینان از
صحت بهدست آمده توسط  ،SVMآموزش و آزمایش مربوط به ،SVM
 20مرتبه و هر بار بهطریق تصادفی انجام پذیرفت ،تا صحت بهدست آمده
قابل اطمینان باشد .در نهایت ،برای بهدست آوردن صحت ،از  20بار
آزمایش ،میانگین گرفتهشد.

ابتدا روی تصاویر خاکستری که بخش چهره مجزا شده ،فیلتر
پایینگذر گوسی را برای هموار کردن و رفع نویزهای احتمالی اعمال نموده
تا اگر تصاویر نویز یا خرابی کوچکی دارد ،آنها را دفع نماید .الزم به ذکر
است پنج ویژگی استخراج شده از تصاویر عبارتند از:
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استفاده شده میباشد قرار میدهیم .در این مقاله ،از تصاویر  50مرد و 50
زن ،که از هر کدام تعدادی تصویر تمام رخ را انتخاب نمودیم ،استفاده
مینماییم .در مجموع  221تصویر متعلق به مردان و  149تصویر متعلق
به زنان را جمع آوری نمودیم .هر کدام از گروه مردان و زنان را به شبکهی
عصبی متفاوت ،که بانک تصاویر آنها فقط مربوط به زنان یا فقط مربوط
به مردان است ،دادیم.

-1زاویه شکل گرفته توسط گوشههای خارجی چشم ،نقطه خط
گذرنده از وسط صورت و خط وصل کننده دو سوراخ بینی.
-2زاویه شکل گرفته توسط گوشههای داخلی چشم ،نقطه تقاطع خط
گذرنده از وسط صورت و خط وصل شده دو سوراخ بینی.
-3نسبت فاصله بین گوشههای خارجی چشم به گوشههای داخلی
چشم.

شبکهی عصبی استفاده شده در این تحقیق  MLPمیباشد و دارای
 18نرون در الیه میانی و یک نرون در الیه خروجی میباشد .تصمیم
گرفتیم در خروجی یک نرون داشته باشیم که به ازای هر یک از عکسها،
ً
عددی بین صفر تا یک به آن تعلق گیرد .مثال اگر  10عکس متعلق به یک
شخص داشته باشیم ،تمامی این عکسها باید خروجی مشابه داشته
باشند .با این کار ،میتوانیم تعداد پارامترهای شبکه را کاهش دهیم.

-4نسبت فاصله بین گوشههای خارجی چشم به فاصلهی دو سوراخ
بینی.
 -5نسبت اندازه طول چشم به اندازه کل ابرو.
 1-3مراحل استخراج ویژگی
برای پیدا کردن ویژگیهای مورد نظر ،از بهترین راه یعنی گرفتن
مشتق از تصاویر و در نتیجه پیدا کردن لبههای تصویر استفاده میشود .در
این مقاله ،تصمیم گرفتهشده ،که از روش سوبل (با توجه به اجراهای
متعدد برنامه و اعمال روشهای مختلف) استفاده گرد .با توجه به اینکه
ناحیه جداسازیشدهی چهره در تصاویر جدا گشتند ،لذا محدوده راست و
چپ بودن صورت و همچنین محدوده چشمها را میتوان با تخمینی به-
راحتی بهدست آورد .چپ و راست بودن تصویر را با تقسیم کردن تعداد

در نهایت برای استفاده بهینه از دادههای موجود ،از روش
 Looاستفاده نمودیم .در این الگوریتم ما باید به تعداد دادههای
موجود ،شبکه را اجرا کنیم و برای محاسبه خطای کلی ،روی
تعداد اجراهای شبکه میانگین گیریم.
خروجی گرفته شده از شبکه آموزش داده شده را که بیانگر شخص i
ً
ام میباشد ،گرد کرده و بعد مورد بررسی قرار دادیم .مثال برای قسمت زنان
هدف را اینگونه تعریف کردیم:

ستونها به  2و محدوده چشم را با  1ابتدایی تصویر بهاضافه  %25از
3
تعداد سطرهای هر تصویر در نظر میگیریم .بعد از جدا کردن ناحیه
چشم ،در آن ناحیه دنبال اجزای بههم پیوسته در تصویر باینری میگردیم و
انتظار داریم بزرگترین اجزای بههم پیوسته ،مربوط به ابروها و بعد از آن
مربوط به پلک باالیی چشم باشد .سپس با اعمال حدودی روی این
قطعات بهدست آمده ،ناحیه ابرو و چشمها را پیدا کرده و گوشههای
داخلی و خارجی چشمها را مشخص مینماییم .همچنین با کمک گوشه-
های داخلی و خارجی چشمهای راست و چپ و همچنین قسمت انتهایی
ابرو ،نقطه میانی بین ابرو و چشم در وسط صورت (روی خط بینی) را
مشخص نموه و سپس مورد استفاده قرار دادیم .در ادامه برای پیدا کردن
بینی ،از حد فاصل بین گوشههای داخلی چشم ،برای عرض بینی و برای
ارتفاع بینی ،از گوشه داخلی چشم 15 ،پیکسل بهسمت پایین آمده و
سپس بهاندازه طول چشم ،یعنی فاصله بین گوشه داخلی و خارجی چشم
بهآن اضافه میگردد .در نهایت با استفاده از این نکته که مرکز بینی در اثر
گرفتن عکس همیشه روشنتر میشود( ،به علت فالش) ناحیه دقیق بینی
تخمین زده شد و نیز دو سوراخ بینی با توجه به تفاوت رنگ بین صورت و
این دو سوراخ ،مشخص گردید.

i
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یعنی بهطور مثال عکسهای مربوط به شخص اول ،باید به
هدف  1برسند.
149

جدول( :)2میزان صحت تشخیص چهره
خطای آموزش مردان

4/58%

صحت آزمایش برای مردان

96/21 %

خطای آموزش زنان

2/48%

صحت آزمایش برای زنان

97/45 %

 -4مقایسه روش ها موجود برای تشخیص هویت
در روش پیشنهادی برای کاهش خطا و سرعت بخشیدن به
تشخیص هویت ،ابتدا به تفکیک جنسیت پرداختیم .برای تفکیک
جنسیت ،از روشی استفاده نمودیم که بار محاسباتی کم ،درنتیجه دارای
سرعت باال و همچنین درصد خطای کمی نسبت به سایر طبقهبندی
کنندهها داشته باشد ،تا روند اجرای برنامهی ارائه شده در این پایاننامه
سریعتر گردد .لذا باتوجه به مقالهی [ ،]6که در آن طبقهبندی کنندهی

 2-3استفاده از شبکه عصبی در تشخیص چهره
حال امکان محاسبهی هر پنج ویژگی مهیا میگردد .این ویژگیها
را در یک ماتریس  5سطری که تعداد ستونهای آن برابر تعداد تصاویر
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 SVMبا شبکهی عصبی مقایسه گردید ،در ابتدا میزان صحت شبکه
عصبی بیان گردید که بیشتر از طبقهبندی کنندهی  SVMبوده است .اما
سپس به مزایای طبقهبندی کنندهی  SVMو برتری آن نسبت به شبکهی
عصبی پرداخته شد .مدت زمانی که برای آموزش و آزمایش نیاز دارد،
بسیار کمتر از شبکهی عصبی میباشد .طبقهبندی کنندهی  SVMدر زیر
نیمساعت آموزش دید و زمانی که برای تشخیص  SVMنیاز است ،تقریبا
 1/3زمانی است که برای شبکه عصبی الزم است .ساختار  SVMبهگونه-
ای است که در دیگر روشها یا کرنلهای مورد استفاده برای تشخیص،
همین مزایا را دارد .همچنین آقایان  Jinhua Duو  ]7[ Sha Wangنیز
به بیان برتری  ،SVMنسبت به طبقهبندی کنندهی  MAXENTپرداختند.
مقایسهی بین شبکهی عصبی ،طبقهبندی کنندهی  Anfisو  SVMنیز
در مقالهی [ ]8انجام گرفت .در طبقهبندی کنندهی  Anfisاز  6ویژگی
برای تشخیص هویت استفاده گردید ،درحالیکه در شبکهی عصبی و
 SVMاز  9ویژگی استفاده نمودند .در مقایسهی شبکهی عصبی با Anfis
و  ،SVMاین را میتوان دریافت کرد که صحت شبکهی عصبی بیشتر از
 SVMو  Anfisبوده است .درحالیکه در دو طبقهبندی کنندهی  SVMو
 Anfisپیچیدگی محاسبات و زمان مصرف شده برای تشخیص هویت
کمتر از شبکهی عصبی میباشد .در مقایسهی  SVMو  ،Anfisاین
مشخص است که  SVMصحت بیشتری در مقایسه با  Anfisدارد .به-
عالوه پیچیدگی  SVMبسیار کمتر از  Anfisمیباشد .باتوجه به صحت
بهدست آمده توسط شبکهی عصبی ،صحت شبکهی عصبی بیشتر از
 SVMمیباشد ،اما  SVMنیز توانست به صحتی نزدیک به شبکه عصبی
دست یابد ،که صحتی بسیار خوب میباشد.
لذا باتوجه به این مطالب میتوان دریافت که طبقهبندی کنندهی
 SVMدارای مزایا و برتریهایی نسبت به سایر طبقهبندی کنندهها در
جهت کاهش حجم محاسبات درنتیجه افزایش سرعت اجرا و نیز کاهش
میزان خطا میباشد .همچنین شبکه عصبی نیز دارای صحت بیشتر
نسبت به سایر روشها میباشد.

را انجام دادیم ،بهدلیل تفکیک دو جنسیت ،در تشخیص هویت درصد
خطا کاهش یافت ،زیرا دیگر مشکل اشتباه گرفتن زنها با مردها و
بالعکس ،موجود نبود .همچنین سرعت اجرا کردن برنامهها در دو قسمت
تشخیص جنسیت و تشخیص چهره ،به دلیل تفکیک نوشتاری برنامهها و
اجرای آنها یکی پس از دیگری بسیار باال بوده ،در حالیکه در روشهای
دیگر ،گاهی به مدت چندین ساعت برای هر اجرای برنامه ،زمان صرف
میگردید .در تشخیص جنسیت ،از آنجایی که در بسیاری از مقاالت از
تعداد مقادیر ویژه پایین ،مثال  2استفاده مینمودند[ ،]2در تشخیص،
خطای بیشتری نسبت به زمانی که ما از  20مقدار ویژه اول استفاده
نمودیم ،وجود داشت .در این مقاله ما به این نتیجه رسیدیم که برای
تشخیص هویت از دیگر طبقهبندی کنندهها نظیر  FISHERیا همان
تطبیقپذیری یا ( PCAنظیر الگوریتم اجرا شده) برای تشخیص هویت
استفاده شود؛ زیرا این الگوریتمها نیاز به ویژگیهای جزئی از تصاویر
ندارند و همچنین نیاز به پیشپردازش روی تصاویر نیست .ضمن این که
احتمال وابسته بودن آنها به اجزایی مثل کاله و عینک و تمامرخ بودن
چهره کمتر است .به دلیل ترکیب دو روش تشخیص جنسیت و تشخیص
چهره ،میزان صحت تشخیص در دو روش باید در هم ضرب گردد .در
نتیجه ،میزان صحت تشخیص در روش پیشنهادی  % 94.5می باشد .در
مرجع[ ،]9ابتدا به یافتن بردار ویژگی با استفاده از  Gaborو سپس کاهش
بعد با استفاده از  DLDAپرداخته و آنگاه با استفاده از  SVMبا کرنل
 RBFبه تشخیص هویت پرداخت ،که دارای صحت  %95.33میباشد
و در مقایسه با روش پیشنهادی دارای میزان صحت بیشتری میباشد .ولی
حجم محاسباتی و در نتیجه میزان سرعت اجرای برنامه در روش
پیشنهادی کمتر میباشد.
همچنین در مقاله [ ]10با استفاده از الگوریتم ژنتیک و طبقهبندی
کنندهی  SVMبه تشخیص چهره پرداخته شد .که از  10فاصلهی انتخاب
شده روی چهره با استفاده از الگوریتم ژنتیک به میزان صحت %91.66
دست یافت.
محققین از شبکه عصبی  RBFبهعنوان طبقهبندی کننده در سیستم-
های تشخیص چهره استفاده مینمایند[ .]11جایی که ورودیهای شبکه
عصبی مشتق بردار ویژگی میباشد .میزان صحت تشخیص در این روش
 %89میباشد.

-5بحث و نتیجه گیری
روش انجام گرفته برای تفکیک هویت افراد ،از روی عکسهای تمام-
رخ پرسنلی ،انجام گرفت .برای باال بردن درصد صحت و به منظور آسان
نمودن کار تفکیک هویت ،آن را به دو بخش تقسیم نمودیم:

لذا با توجه به روشهای متفاوت در تشخیص چهره و مقایسهی میزان
صحت این روشها با روش پیشنهادی در این مقاله ،میتوان گفت که
روش پیشنهادی از لحاط صحت تشخیص وحجم محاسبات روش
مناسب است.

-1تشخیص جنسیت با استفاده از  PCAو طبقهبندی کنندهی .SVM

-2تشخیص هویت روی اشخاص تفکیک جنسیت شده ،براساس
ویژگیهای چهره.
تشخیص جنسیت در ابتدای کار ،وظیفه تشخیص هویت را برای
شبکه عصبی بسیار آسان مینماید .از آنجایی که ابتدا تشخیص جنسیت
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ترکیب مدل برگرفته از شبکیه چشم و  IHSوفقی بهبود
یافته جهت تلفیق تصاویر سنجش از دور
2
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چکیده -در این مقاله ،ترکیب مدل بر گرفته از شبکیه چشم و
روش  IHSوفقی بهبود یافته جهت افزایش وضوح مکانی تصاویر
چند طیفی ( )MSارائه خواهد شد .در روش وفقی بهبود یافته ،برای
کنترل مقدار و محل تزر یق جزئیات مکانی ،از لبههای تصویر  MSو
تصویر تک رنگ ( )Panاستفاده میشود .در روش پیشنهادی ،عالوه
بر این ،از ضرایب تخمین تصویر  Panتوسط تصویر  MSو مؤلفه
شدت روشنایی مدل شبکیه چشم نیز استفاده میشود .در نتیجه ،با
توجه به مقدار ضرایب تخمین ،مقدار جزئیات تزر یقی متناسب با هر
باند خواهد بود .نتایج شبیهسازی برای تصاویر ماهوارههای ،SPOT
 Landsatو  IKONOSنشان میدهد که روش ترکیبی ،عالوه بر
افزایش وضوح مکانی ،در حفظ ویژگیهای طیفی نیز کارآمدتر
میباشد.

مانند  IKONOSو  QuickBirdقرار دارند ،قادر به اخذ تصویر با وضوح
مکانی و طیفی باال نمیباشند .اما میتوانند تصویر تک رنگ
( )panchromatic - Panبا وضوح مکانی باال و وضوح طیفی پایین و
همچنین ،تصویر چند طیفی ( )Multi-Spectral: MSبا وضوح طیفی
باال و وضوح مکانی پایین تولید کنند [ .]3در واقع میتوان گفت ،وضوح
مکانی و طیفی رابطه عکس با یکدیگر دارند [.]4
در این مقاله ،هدف از ادغام تصاویر بدست آوردن تصویری با وضوح
طیفی و مکانی باال میباشد .بطور کلی ،روشهای افزایش وضوح مکانی
( )pansharpeningبه دو مرحله تقسیم میشوند :استخراج جزئیات
مکانی و تزریق جزئیات مکانی .در مرحله اول ،جزئیات مکانی مناسب از
تصویر  Panکه دارای وضوح مکانی باال میباشد استخراج و در مرحله دوم،
چگونگی تزریق جزئیات به تصویر  MSمشخص میشود .در اغلب
روشهای ارائه شده ،جزئیات مکانی از تفاضل تصویر  Panو تقریب پایین
گذر آن بدست میآید [ ]5و [.]6

 -1مقدمه

روشهای افزایش وضوح مکانی ،به چهار خانواده اصلی تقسیم
میشوند .روشهای مبتنی بر جایگزینی که مولفه مکانی بدست آمده از
تصویر  MSبا تصویر  Panجایگزین میشود ،مانند روشهای ،]7[ IHS
و ) .]8[ PCA (Principal Component Analysisروشهای تلفیق
مبتنی بر ترکیب ریاضی ،مانند روش  .]9[ Broveyروشهای تحلیل چند
مقیاسی ،مانند خانواده تبدیل موجک ،کانتورلت [ ،]2و اخیرا روشهای
مبتنی بر حسگری فشرده ( )compressed sensingمطرح شدهاند[.]11

کلمات کلیدی– ادغام تصاویر ،تصویر چند طیفی ،افزایش
وضوح مکانی IHS (intensity-hue-saturation) ،و RIM
) .(retina-inspired model
به فرایند تجمیع اطالعات چند تصویر در تصویری واحد ،تلفیق
تصاویر گفته میشود .از تصویر بدست آمده ،میتوان در جهت بهبود دسته
بندی ،شناسایی و تجزیه و تحلیل دادهها استفاده کرد .غالبا ،بیشتر
روشهای تلفیق در سطح پیکسل و پایین ترین سطح اطالعات میباشند.
برای ادغام در این سطح ،الزم است تصاویر دارای ابعاد یکسان بوده و کامال
هم مختصات شده باشند .این اطالعات عموما در حوزه مکان و طیف
میباشند .وضوح طیفی به پهنای باند الکترومغناطیسی دادههای اخذ شده
توسط سنجنده و وضوح مکانی به طول واقعی از سطح شیئی (زمینی) که
توسط یک پیکسل اخذ شده است گفته میشود [ .]1داشتن وضوح مکانی
باال ،بیشتر در تشخیص و پی بردن به شکل و ساختار موئلفههای موجود در
تصویر کاربرد دارد .در مقابل ،وضوح طیفی باال برای تشخیص نوع و جنس
اشیاء مناسب میباشد .نداشتن اطالعات مناسب مکانی و طیفی بصورت
همزمان ،بیشتر ناشی از محدودیتهای فناوری و سخت افزاری سنجندهها
میباشد [ .]2به همین دلیل ،سنجندههایی که در ماهوارههای امروزی،
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روشهای مبتنی بر  ،IHSمعموال به دلیل محاسبات ساده ،وضوح
مکانی باال و کارآمدی مورد استفاده قرار میگیرند .در روش ادغام ،IHS
تصویر از فضای ) RGB (Red-Green-Blueبه فضای  IHSمنتقل
میشود .برای این انتقال ،مدلهای متعددی ارائه شده است که میتوان به
دو مدل  ،]11[ cylinderو  ،]12[ triangularاشاره کرد .در روشهای
ادغام مبتنی بر  ،IHSمؤلفه شدت روشنایی ( )Iبدست آمده از تبدیل IHS
با تصویر  Panکه دارای وضوح مکانی باال میباشد ،جایگزین میشود.
اکنون با محاسبه تبدیل معکوس  ،IHSتصویر  MSبا وضوح مکانی باال
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خواهیم داشت .در حالت کلی ،تعداد باندهای تصویر  MSبیشتر از سه
باند میباشد ،بعنوان مثال سه باند  RGBو یک باند مادون قرمز .بنابراین،
برای بدست آوردن مؤلفه  Iاز رابطه ( )1استفاده میشود:

2

()5
که در آن y 2

N

()1

Mi

i 1

که در آن  Miباندهای تصویر چند طیفی میباشند .در این رابطه ،مؤلفه
شدت روشنایی بصورت ترکیب خطی از باندهای تصویر  MSمدل
میشود .در حالت تبدیل استاندارد ،ضرایب  iبرابر  1/Nانتخاب میشوند
[ .]4در بیشتر موارد ،هیستوگرام تصویر  Panو مولفه شدت روشنایی I
متفاوت میباشند .بنابراین ،در صورت جابجایی موئلفه  Iبا تصویر ،Pan
اعوجاجهای ناخواسته طیفی در تصویر ادغام ایجاد خواهد شد .برای
کاهش این موضوع ،از تطبیق هیستوگرام استفاده میشود .یکی از روشهای
استاندارد برای تطبیق هیستوگرام ،همسان کردن میانگین و واریانس تصویر
 Panبا میانگین و واریانس موئلفه شدت روشنایی  Iاست:
()2
که در آن

)

I

(P

P

I

I

،

()6

 Pو  Iبه ترتیب انحراف معیار آنها میباشند .همچنین Padj ،تصویر
تک رنگ تطبیق یافته میباشد که برای جایگزینی مورد استفاده قرار میگیرد.
باتوجه به اینکه مؤلفه  Iاز ترکیب خطی باندهای تصویر  MSبدست میآید،
رابطه ( ،)1بطور تقریبی حاوی اطالعات مکانی تصویر  Panبا جزئیات
پایین میباشد .بنابراین ،تنها جزئیاتی باید به تصویر  MSمنتقل شوند که در
آن حضور ندارد .این جزئیات ،با محاسبه تفاضل مؤلفه  Iو تصویر Pan
قابل استخراج میباشند .در نتیجه ،تصویر چند طیفی ادغام بصورت رابطه
( )3محاسبه خواهد شد:
()3

)I

()7

()8

()4

)

s

; G (r

s

)

2

به ترتیب ،اندازه پیکسل تصویر  Panو تصویر MS

2

}|

2

exp{ | r

2

)h 2 (r
2

h1 ( x, y ) Pan h 2 ( x, y ) MS

) g( x, y

روش  ،RIMبرخالف روش  ،IHSاطالعات طیفی را بیشتر حفظ
میکند؛ اما محتوای اطالعات مکانی آن کمتر است .در [ ،]2روش ترکیبی
 RIMو  IHSپیشنهاد شده است که از ویژگی هر دو روش بطور همزمان
استفاده میکند .با این وجود ،اعوجاج طیفی حاصل از روش  IHSهمچنان
میتواند غالب باشد.
در مقاالت ،روشهای مختلفی در جهت بهبود عملکرد  IHSارائه شده
است که در ادامه دو روش ) ،]13[ AIHS (Adaptive IHSو IAIHS
) ،]1[ (Improved Adaptive IHSرا مورد بررسی قرار خواهیم داد.

از روشهای دیگر ادغام تصاویر چند طیفی ،مدل الهام گرفته از
ساختار شبکیه چشم انسان ( )RIMمیباشد [2و .]14در این روش ،برای
استخراج جزئیات تصویر از ایده تفاضل دو فیلتر گوسی (Difference of-
 )Gaussianپایین گذر ،که الهام گرفته از ساختار بینایی انسان میباشد،
استفاده شده است ،رابطه (.)4
c

2

به این ترتیب ،با جایگزین کردن جزئیات حذف شده با جزئیات
استخراج شده در خروجی فیلتر تفاضل گوسی ،تصویر  MSنهایی بدست
میآید .این فیلتر ،یک مدل ساده از عملکرد سلولهای  bipolarدر شبکیه
چشم است:

که در آن Fi ،باند iام تصویر ادغام میباشد .عالرغم وضوح مکانی
باال ،تصاویر بدست آمده از روش  IHSدارای وضوح طیفی پایین بوده و
عموما دچار اعوجاج طیفی می شوند [ .]15در بیشتر موارد ،این اعوجاج
در نمایش  RGBتصویر  MSکامال قابل مشاهده با چشم میباشد.

; G (r
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) h1 ( r

که در آن  1و
میباشند .کاربرد دیگر سلولهای افقی در روش  ،RIMاستخراج
مشخصات طیفی تصویر  MSاست [ .]2به عبارتی ،با استفاده از فیلتر
پایین گذر گوسی ،جزئیات مکانی تصویر  MSکاهش پیدا میکند:

به ترتیب میانگین تصویر تک رنگ  Pو مؤلفه  Iو

(Padj

 rفاصله دو بعدی از مرکز فیلتر میباشد.

x2

2

Padj

Mi

2

2

2

P

P

2

2

معموال ضرایب  cو  sبرابر یک انتخاب میشوند .نقش این دو فیلتر،
مدل کردن سلولهای مخروطی ( )cone cellو افقی ()horizontal cell
در شبکیه چشم میباشد .با توجه به اینکه سنجندههای مخروطی به
جزئیات حساس میباشند؛ نسبت به سلولهای افقی دارای وضوح مکانی
باالتری هستند .در نتیجه ،پهنای باند فیلتر سلولهای افقی باریک تر از
پهنای باند سلولهای مخروطی میباشد [ .]2در حالت کلی ،این دو فیلتر
دارای واریانسهای متفاوتی میباشند که نسبت آنها بر اساس نسبت
وضوح مکانی تصویر  Panو  MSانتخاب میشود.
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-2مروری بر روش  IHSوفقی و بهبود یافته
همان طور که گفته شد ،یکی از مشکالت روشهای مبتنی بر IHS

ایجاد اعوجاج در اطالعات طیفی تصویر میباشد .این مشکل بیشتر از
آنجا ناشی میشود که اطالعات مکانی استخراج شده از تفاضل تصویر تک

DoG
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صورت استفاده از آشکارساز نمایی ،ماتریس ضرایب برای هر باند بصورت
رابطه ( )12خواهد بود:

رنگ و چند طیفی دارای قدرت باالتری میباشند .با توجه به اینکه در روش
 IHSساده ،جزئیات با ضرایب یکسانی برای همه پیکسلها اعمال
میشوند ،در پیکسلهایی که نیاز به این جزئیات کمتر باشد ،اعوجاج طیفی
ایجاد خواهد شد .راه حل ساده برای کاهش این اعوجاج ،تخمین مناسب
(بهینه) مؤلفه  Iدر رابطه ( )1است؛ به گونهای که تا حد ممکن به تصویر

()12

استفاده تنها از رابطه ( ،)12باعث هموارتر شدن تصویر ادغام میشود
[ ،]1که این موضوع به دلیل جزئیات مکانی پایین در تصاویر  MSمیباشد.
با توجه به اینکه تصویر  Panدارای جزئیات بیشتری میباشد ،یک انتخاب
مناسب برای ماتریس ضرایب ،بصورت ترکیب خطی از این دو ماتریس
خواهد بود .که ایده اصلی روش  IAIHSمیباشد .بنابراین ،ماتریس

 Panنزدیک باشد [ .]13بنابراین ،ضرایب  iدر رابطه ( )1باید به گونهای
انتخاب شوند که مسئله بهینهسازی زیر حداقل شود:
N

()9

M i ||2

min || P

i

N

i 1

0

0, ...,

n

1

1 ,...,

ضرایب  Wiبصورت رابطه ( )13انتخاب میشود:

s.t

البته ،معادله ( )9زمانی میتواند به کمترین مقدار خود برسد که
باندهای تصویر  MSدارای هم پوشانی با پهنای باند تصویر  Panباشند
[ .]1به این ترتیب ،با محاسبه تفاضل مولفه  Iو تصویر  ،Panتنها اطالعات
مکانی از دست رفته یا تضعیف شده در باندهای  MSتقویت خواهند شد.
بنابراین ،روش  AIHSبصورت زیر قابل پیاده سازی میباشد:
()11

)I

WP (Padj
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که در آن  I sمؤلفه شدت روشنایی استاندارد و عددی بین صفر و
یک میباشد .با توجه به مقدار  ،میتوان میزان جزئیات تزریقی را کنترل
کرد .همچنین ،ماتریس تناسب  Mi/Isبرای حفظ نسبت تاثیر هر یک از
باندها در ادغام و جلوگیری از اعوجاج طیفی اعمال میشود.

Fi

که در آن  WPماتریس وزن دهی جهت اعمال جزئیات میباشد.
باتوجه به اینکه جزئیات در لبههای تصویر دارای قدرت بیشتری میباشند،
ماتریس وزن دهی براساس لبههای تصویر  Panبدست میآید [ .]13به این
ترتیب ،تزریق جزئیات تنها در لبههای تصویر که دارای اهمیت میباشند،
انجام خواهد گرفت .برای استخراج لبههای تصویر ،میتوان از آشکارساز
 ،]15[ Cannyیا آشکارساز نمایی [ ]16استفاده کرد .با توجه به عملکرد
مناسب آشکارساز نمایی ،در این مقاله از آن استفاده میکنیم.
exp

M i |4
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 -3روش پیشنهادی RIM-IAIHS

همان طور که گفته شد ،مشکل عمده روشهای مبتنی بر  ،IHSایجاد
اعوجاج طیفی ،به دلیل تزریق جزئیات اضافه در تصویر  MSمیباشد .از
روشهای مؤثر در کاهش این اعوجاج ،تزریق هوشمند جزئیات بر اساس
اطالعات مکانی باندهای  MSاست .همان طور که در جدول  1مشاهده
میشود ،عملکرد روش  IHSدر ساختار وفقی به مراتب بهتر شده است .با
این وجود ،نتایج در برخی از معیارهای ارزیابی طیفی همچنان نامناسب
میباشد .در این مقاله ،برای حفظ ویژگیهای طیفی تصویر ادغام ،از
ترکیب روش  RIMو  IAIHSاستفاده میکنیم.

WP

که در آن  Pگرادیان تصویر تک رنگ ،پارامتر کنترل کننده همواری
تصویر و قدرت لبهها و یک مقدار کوچک برای صفر نشدن مخرج رابطه

روش وفقی بهبود یافته ،با توجه به اینکه ماتریس ضرایب به دست آمده
از باندهای تصویر چند طیفی ( )WMiبر اساس روش آشکارسازی لبه
میباشد ،قابلکنترل نیست .لذا ،با استفاده از نتایج معادله ( )9که ضرایب
آلفا برای باندهای مختلف متفاوت میباشد ،قدرت ضرایب به دست آمده
در رابطه ( )13بهینه نخواهد بود .این موضوع به این دلیل میباشد که نقش
باندهای تصویر  MSدر تشکیل تقریب تصویر  Panلحاظ نشده است .در
روش پیشنهادی ،عالوه بر ضرایب ماتریسی [ ،]1از ضریب قدرت شرکت
هر یک از باندها در تشکیل مولفه  Iنیز استفاده میکنیم .با توجه به اینکه
ضرایب آلفای بدست آمده از رابطه ( )9بهینه میباشند ،تزریق جزئیات
عالوه بر متناسب بودن با هر باند ،بهینه نیز خواهد بود.

( )11میباشد.در روش  ،AIHSماتریس ضرایب  WPاز آن جهت اهمیت
پیدا میکند که میزان و محل تزریق جزئیات را مشخص میکند .ضرب
کردن این ماتریس در همه باندها بطور یکسان ،چندان منطقی به نظر
نمیرسد .زیرا ممکن است ،نیازی به ظاهر شدن لبههای تصویر  Panدر
هر یک از باندهای  MSبا قدرت مساوی نباشد [ .]17بنابراین ،ماتریس
ضرایب  WPباید به گونهای انتخاب شود که کمترین اضافات را داشته
باشیم .با توجه به این توضیحات ،داشتن ماتریس ضرایب مجزا برای هر
باند ،اجتناب ناپذیر به نظر میرسد .یک روش برای بدست آوردن ماتریس
ضرایب مجزا برای هر باند ،استفاده از اطالعات مکانی آن باند میباشد .به
این ترتیب ،جزئیات اعمالی متناسب با لبههای هر باند خواهد بود .در

پیشنهاد دوم ،استفاده از مولفه شدت روشنایی بدست آمده از روش
 ،)IRIM( RIMبجای موئلفه  Iاستاندارد برای نرمالیزه کردن باندهای طیفی
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 SPOTدارای تصویر تک رنگ با رزلوشن مکانی  11متر و ابعاد 514×514
پیکسل و ماهواره  Landsatدارای تصویر  MSبا رزلوشن مکانی  31متر و
ابعاد  168×168میباشد .ماهواره  IKONOSنیز داری تصویر تک رنگ
با وضوح مکانی  1متر و تصویر  MSبا وضوح مکانی  4متر میباشد.
همانند [1و ،]13ماتریس ضرایب ادغام برای  λ=10-9و ε=10-10
محاسبه میشوند .برای پیاده سازی روشها ،از نرم افزار MATLAB
استفاده میکنیم.

در رابطه ( )13میباشد .بنابراین ،به دلیل اعوجاج طیفی پایین روش RIM

نسبت به روش  ،]2[ IHSماتریس تناسب ،بهینه تر خواهد بود .به این
ترتیب ،رابطه ( )13را بصورت زیر بازنویسی میکنیم:
()14

) ) WM
i

(1

i

( WP

Mi

Wi

I RIM

ساختار روش پیشنهادی در شکل  1آورده شده است .توجه شود که
تصاویر  Panو  ،MSقبل از ورود به الگوریتم ،ابتدا هم اندازه شده و سپس
به بازه [1و ]1نرمالیزه میشوند .در روش پیشنهادی ،ابتدا ضرایب آلفا و
مؤلفه شدت روشنایی تخمین زده میشوند .در ادامه تطبیق هیستوگرام بین
مؤلفه  Iو  Panانجام میگیرد .سپس تصویر تک رنگ  Padjو مؤلفه  Iدر
بلوک  RIMپردازش شده و مؤلفه شدت روشنایی  IRIMبه دست میآید.
در نهایت ماتریس ضرایب ادغام استخراج و تصویر ادغام بدست میآید.
 -4نتایج تجربی
برای مقایسه روشهای ادغام تصاویر ،میتوان از ارزیابی کیفی
(بصری) و کمی استفاده کرد .در ارزیابی کیفی ،از نمایش RGB
تصویرچند طیفی استفاده میشود .در این نوع ارزیابی ،با مشاهده تصویر
ادغام و مقایسه با تصویر چند طیفی مرجع ،طبیعی بودن رنگها بررسی
میشود [ .]1همچنین ،میزان وضوح مکانی تصویر نیز قابل ارزیابی خواهد
بود .در مقابل ،روشهای ارزیابی کمی ،از یک معیار پیش تعریف شده برای
مقایسه استفاده میکنند .بر اساس نوع معیار تعریف شده ،روشهای
ارزیابی کمی به دو دسته متکی به تصویر مرجع و مستقل از آن تقسیم
میشوند .براساس ساختار پیشنهادی  ،]18[Waldمعیارهای متکی بر
مرجع ،مانند )Root Mean ،]19[ Spectral Angle Mapper (SAM
)Relative Average Spectral Error ،Squared Error (RMSE
) Correlation Coefficient (CC)،]21[ (RASEو Universal
) ،Image Quality Index (Q-averageدر مقیاسی که تخریب مکانی
رخ داده است ،سنجیده میشوند .به عبارتی ،وضوح مکانی تصویر تک
رنگ و تصویر چند طیفی مرجع ،با عبور از یک فیلتر پایین گذر کاهش پیدا
میکند .به این ترتیب ،با اعمال روشهای ادغام به تصاویر تخریب شده و
مقایسه نتایج با تصویر چند طیفی مرجع ،میتوان عملکرد آنها را مقایسه
کرد .از معیارهای غیر متکی به تصویر مرجع ،میتوان به متوسط گرادیان
( ]21[ )Avgو روش )]22[ Quality with No Reference (QNR
اشاره کرد .معیار  Avgبرای سنجش کیفیت وضوح مکانی تصویر ادغام
استفاده میشود و هر چقدر مقدار آن بیشتر باشد نشان دهنده جزئیات بیشتر

نسبت وضوح مکانی تصویر تک رنگ به تصویر چند طیفی در
ماهوارههای  SPOTو  Landsatبرابر  3میباشد .بنابراین ،با اعمال فیلتر
تخریب ،وضوح مکانی و ابعاد تصویر تک رنگ و تصویر چند طیفی را به
نسبت  3کاهش میدهیم .نتایج مقایسه کمی برای تصاویر ماهوارههای
 Landsatو  SPOTدر جدول  1آورده شده است .همان طور که مشاهده
میشود ،روش پیشنهادی در بیشتر موارد عملکرد بهتری داشته و تنها در
معیار سنجش کیفت مکانی  Avgپایین تر از روش  IHSقرار دارد.
شبیه سازی دوم بر روی تصاویر ماهواره  IKONOSانجام شده است.
همان طور که در جدول  2مشاهده میشود ،روش پیشنهادی در بیشتر
معیارهای ارزیابی دارای عملکرد بهتری است .این بهبود در سه معیار طیفی
 RASE ،ERGASو  RMSEکامال واضح میباشد .نمایش RGB
تصویر چند طیفی ماهواره  IKONOSدر شکل  2آورده شده است .همان
طور که مشاهده میشود ،روش پیشنهادی عالوه بر افزایش وضوح مکانی،
مشخصات طیفی را نیز به خوبی حفظ کرده است .بعنوان مثال ،اعوجاج
طیفی در ناحیهای که مشخص شده است ،برای روش پیشنهادی دارای
مقدار کمتری میباشد.
-5جمع بندی
تصاویر چند طیفی اخذ شده توسط ماهوارههای سنجش از دور،
عالرغم وضوح طیفی باال ،وضوح مکانی مناسبی ندارند .ادغام تصاویر،
یکی از ابزارهای پرکاربرد در بهبود وضوح مکانی تصاویر چند طیفی است.
روش ادغام  ،IHSعالرغم ایجاد تصویر با وضوح مکانی باال ،به دلیل
کنترل نشدن مقدار جزئیات تزریقی دچار اعوجاج طیفی شدید میشود.
برای حل این موضوع ،از روشهای وفقی استفاده میشود .در روشهای
وفقی ،مقدار و محل تزریق جزئیات براساس لبههای تصویر مشخص
میشود .اما برای جلوگیری از اعوجاج طیفی ،مقدار جزئیات باید متناسب
با هر باند باشد .در روش پیشنهادی ،برای ایجاد تناسب از ضرایب تخمین
تصویر تک رنگ از تصویر چند طیفی استفاده کردیم .همچنین ،برای حفظ
بیشتر اطالعات طیفی ،برای استخراج جزئیات از مزیت مدل  RIMدر
حفظ ویژگیهای طیفی استفاده کردیم .نتایج شبیه نشان میدهند که روش
پیشنهاد ،با حفظ بیشتر ویژگیهای طیفی ،وضوح مکانی باالتری نسبت به
روشهای ذکر شده دارد.

در تصویر نهایی است .معیار QNRدارای دو شاخص  Dبرای سنجش
اعوجاج طیفی و  Dsبرای سنجش اعوجاج مکانی میباشد .ایده اصلی
 QNRبر مبنای معیار  Q-averageاست [ .]1در این مقاله ،از تصاویر
ماهوارههای  SPOT ،Landsatو  IKONOSاستفاده میکنیم .ماهواره
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شکل  :1بلوک دیاگرام روش پیشنهادی ترکیب مدل  RIMو IAIHS

جدول :1

معیارهای ارز یابی طیفی و مکانی برای تصاویر ماهواره  SPOTو Landsat

Avg

Qavg

CC

RASE

RMSE

ERGAS

SAM

-

1

1

1

1

1

1

6/9319
3/5395
3/1183
5/1111
5/1173

1/7358
1/7441
1/7411
1/7439
1/7429

1/7788
1/8956
1/9158
1/8552
1/8521

14/3882
8/8476
9/5748
11/1216
11/3948

11/2631
6/9256
7/4951
7/9232
8/1371

3/8518
2/5448
2/7443
2/7637
2/7194

2/3196
1/8382
2/3224
1/5261
1/5397

IAIHS

6/3411

1/7447

1/9128

8/1298

6/2857

2/1753

1/5111

RIM-IAIHS

جدول :2

مقدار مرجع
IHS
RIM
RIM-IHS
AIHS

معیارهای ارز یابی طیفی و مکانی برای تصاویر ماهواره IKONOS

Avg

Qavg

CC

RASE

RMSE

ERGAS

SAM

24/1756
11/8641
11/3696
23/9596
23/8168

1
1/1785
1/3474
1/3768
1/3863
1/3589

1
1/6182
1/8417
1/8345
1/6631
1/6668

1
39/4831
27/9889
28/1663
37/2162
37/1266

1
46/1355
32/7148
32/9121
43/4867
43/3821

1
9/8713
7/1184
7/1477
9/3233
9/3115

1
6/1831
5/3318
5/1347
4/9261
4/9858

IAIHS

21/6987

1/3947

1/8827

27/3835 23/4351

5/9654

4/4177

RIM-IAIHS
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مقدار مرجع
IHS
RIM
RIM-IHS
AIHS
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 ج) روش،IHS  ب) روش، متر11  مرجع با وضوح مکانیMS  الف) تصویر:IKONOS  مرجع و تصاویر ادغام برای ماهوارهMS  تصویرRGB  نمایش:2 شکل
. و) روش پیشنهادی،IAIHS  ه) روش،RIM-IHS  د) روش،RIM
[12] Gonzalez and Woods, “Digital Image Processing”, 3rd ED. Prentice
Hall, 2008.
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ﭼﮑﯿﺪه -آﺷﮑﺎرﺳﺎزی در رادار ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ واﯾﻤﮑﺲ ﺟﻬﺖ
ﮐﺸﻒ اﻫﺪاف در ﯾﺎﯾﯽ و ﻣﺮزی اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  ٢۰١۰در ﮐﺸﻮر
ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺳﻨﺘﯽ ﺗﺎﺑﻊ اﺑﻬﺎم اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از روش آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﯿﺰ وزن ﻫﺎی ﻓﯿﻠﺘﺮ
وﻓﻘﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﺑﻪ روش آﻧﺎﻟﯿﺰ وزن ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﺑﻬﺮه
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮد.ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺻﺤﺖ روش ﻓﻮق را ﺗﺎﯾﯿﺪ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
دﻫﺪ اﻟﮕﻮر ﯾﺘﻢ روش آﻧﺎﻟﯿﺰ وزن ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ
ﺑﻪ آﺷﮑﺎرﺳﺎزی اﻫﺪاف ﻣﯽ ﭘﺮدازد .اﯾﻦ روش در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ روش
آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﺳﻨﺘﯽ ﺗﺎﺑﻊ اﺑﻬﺎم ،دارای ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ از ﺟﻤﻠﻪ
دارای ﺣﺪ ﺗﻔﮑﯿﮏ در ﺑﺮد ﺑﻬﺘﺮ و ﻗﺪرت آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ.
ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی– آﺷﮑﺎرﺳﺎزی اﻫﺪاف ،آﻧﺎﻟﯿﺰ وزن ﻓﯿﻠﺘﺮ وﻓﻘﯽ،
ﺑﺎﻧﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی وﻓﻘﯽ ،واﯾﻤﮑﺲ.
 -۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻓﺮﺻﺖ واﯾﻤﮑﺲ ] [۱ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻣﺮﺟﻊ در
رادار ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل از ﺳﺎل  ۲۰۱۰در ﮐﺸﻮر ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ] [۲و ﺳﭙﺲ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
اﻧﮕﻠﯿﺲ ] ،[۳اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ] [۴و اﻣﺮﯾﮑﺎ ] [۵ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﯿﮕﻨﺎل
واﯾﻤﮑﺲ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺟﻬﺖ ﮐﺸﻒ اﻫﺪاف درﯾﺎﯾﯽ و ﻣﺮزی ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻣﺮﺟﻊ راداری از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ.
روش ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ﮐﺸﻒ اﻫﺪاف در داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر و دﯾﮕﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،اﺳﺘﻔﺎده از روش ﭘﺮدازش ﻫﻢ ﻓﺎز ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺎﺑﻊ اﺑﻬﺎم ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻮده
اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ روش ﺑﺮای ﮐﺸﻒ اﻫﺪاف ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﺤﺮک اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺑﻠﻮک ﺣﺬف وﻓﻘﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﮐﻼﺗﺮ در
ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺘﺤﺮک را دﻗﯿﻖ ﺗﺮ
ﻗﺒﻞ از ﺑﻠﻮک ﭘﺮدازش ﻫﻢ ﻓﺎز ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﻫﺪاف ً
ﮐﺸﻒ ﮐﻨﻨﺪ].[۲
روش ﮐﺸﻒ اﻫﺪاف ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﯿﺰ وزن ﻫﺎی ﺗﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮ وﻓﻘﯽ ﺳﺎﺑﻘﺎ
ﺑﺮای ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻓﺮﺻﺖ دﯾﮕﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ] .[۶در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ
اﻫﺪاف درﯾﺎﯾﯽ ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﺤﺮک ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮﺳﻌﻪ روش آﻧﺎﻟﯿﺰ وزن ﻫﺎی
ﺗﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮ وﻓﻘﯽ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ آﻧﺎﻟﯿﺰ وزن ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﺑﻬﺮه
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮد .روش ﺑﺎﻧﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮏ
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ﻓﯿﻠﺘﺮ وﻓﻘﯽ ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ در ﺑﺮ دارد از ﺟﻤﻠﻪ؛ اﻣﮑﺎن ﭘﻮﺷﺶ راداری ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﺤﺪوده اﻫﺪاف در ﺣﻮزه داﭘﻠﺮ و ﺗﻌﯿﯿﻦ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ داﭘﻠﺮی ﻫﺪف
اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺟﺎﻣﻊ اﯾﻦ روش ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.
-۲اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ آﺷﮑﺎرﺳﺎزی اﻫﺪاف ﺑﺎ روش ﺗﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮ وﻓﻘﯽ
در اﯾﻦ روش ﻣﺜﻞ روش ﺗﺎﺑﻊ اﺑﻬﺎم از دو ﺳﯿﮕﻨﺎل ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺮﺟﻊ و ﺳﯿﮕﻨﺎل
ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﯾﺎ ﻫﺪف ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ورودی ﻫﺎی اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺮﺧﻼف روش ﻫﺎی ﺳﺎﺑﻖ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻓﯿﻠﺘﺮ وﻓﻘﯽ ،ﺑﺮدار ﺧﻄﺎی
ﺧﺮوﺟﯽ ﻓﯿﻠﺘﺮ وﻓﻘﯽ ،ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﻮرد ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮدار وزن ﻫﺎی
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﺧﺮوﺟﯽ ﻓﯿﻠﺘﺮ وﻓﻘﯽ ،ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎﺳﺖ.
ﺑﺮدار وزن ﺧﺮوﺟﯽ ﻓﯿﻠﺘﺮ وﻓﻘﯽ در ﺧﻮد ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت اﻫﺪاف
ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺪازه و ﻓﺎز ﺑﺮدار وزن ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺗﻌﺪاد اﻫﺪاف ،ﺑﺮد ﻫﺪف و ﺳﺮﻋﺖ آن را ﺑﺪﺳﺖ آورد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ رﺳﻢ
ﻃﯿﻒ ﺑﺮدارﻫﺎی وزن ﻧﯿﺰ ،ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ اﻫﺪاف در ﮐﻞ ﻣﺤﺪوده ﺗﺤﺖ
ﻧﻈﺮ راداری ﻣﯽ ﺗﻮان دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﺑﺪون ﻧﻮﯾﺰ و ﮐﻼﺗﺮ ،ﺑﺮای ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮد ﻣﻌﺎدل
ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻃﺒﻘﻪ  ۶۵ام ﻓﯿﻠﺘﺮ وﻓﻘﯽ ﺑﺎ  ۱۰۰ﻃﺒﻘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ رﺳﻢ دور آﺧﺮ وزن
ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﺧﺮوﺟﯽ ﻓﯿﻠﺘﺮ وﻓﻘﯽ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  ۱ﻣﺸﻬﻮد
اﺳﺖ ﻣﮑﺎن ﻫﺪف ﺑﻪ درﺳﺘﯽ در وزن  ۶۵ام ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮد
ﻫﺪف ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﺷﮑﻞ  :۱دور آﺧﺮ اﻧﺪازه وزن ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻓﯿﻠﺘﺮ وﻓﻘﯽ)ﺳﻨﺎر ﯾﻮ ﺑﺪون ﻧﻮﯾﺰ
و ﮐﻼﺗﺮ(

۶۹۷

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

ﺟﻬﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺪف ﻧﯿﺰ ،ﺑﺎ رﺳﻢ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻓﺎز ﺑﺮدار وزن ﺣﺎوی
ﻫﺪف )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮدار وزن  ۶۵ام( و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﯿﺐ ﻣﻨﺤﻨﯽ
ﻓﺎز ،ﻣﻘﺪار ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ داﭘﻠﺮ ﻫﺪف از راﺑﻄﻪ ) (۱ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺳﺮﻋﺖ
ﻫﺪف ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ.
)(۱

⁄

=2

در راﺑﻄﻪ ﻓﻮق ﺷﯿﺐ ﻧﻤﻮدار ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻓﺎز ،ﻣﻘﺪار ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺮداری و ﻣﻘﺪار ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ داﭘﻠﺮ ﻫﺪف اﺳﺖ .در ﺷﮑﻞ  ۲ﻧﻤﻮدار ﻣﻨﺤﻨﯽ
ﻓﺎز ﺑﺮدار وزن  ۶۵ام در ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﻗﺒﻞ را ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ  :۲ﻧﻤﻮدار ﻓﺎز ﺑﺮدار وزن  ۶۵ام ﻓﯿﻠﺘﺮ وﻓﻘﯽ

در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎی ﻣﺮﺟﻊ و ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺪف ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزی ﺷﺪه
وارد ﺑﻠﻮک ﻓﯿﻠﺘﺮ وﻓﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
-۲-۲

ﺑﻠﻮک ﻓﯿﻠﺘﺮ وﻓﻘﯽ

در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﻮع ﻓﯿﻠﺘﺮ وﻓﻘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻧﯿﺰ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی آن ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ
ﺷﻮد .از ﺑﯿﻦ دو ﻧﻮع ﻓﯿﻠﺘﺮ وﻓﻘﯽ ﻣﺸﻬﻮر  RLSو  ،LMSﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ
ﻓﯿﻠﺘﺮ وﻓﻘﯽ  RLSﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  LMSاز دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ
اﻫﺪاف ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ ﺧﻄﺎی ﻓﯿﻠﺘﺮ  RLSاز  LMSﮐﻤﺘﺮ
اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﻓﯿﻠﺘﺮ وﻓﻘﯽ ﻣﻨﺘﺨﺐ  RLSﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدﻧﺪ .ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  SNRﺧﺮوﺟﯽ در ﯾﮏ ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﺗﮏ ﻫﺪﻓﯽ و در ﺣﻀﻮر ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻮﯾﺰ
ﮔﯿﺮﻧﺪه ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﮑﻞ  ۴ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ در
ﻣﻘﺪار ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ  ۰.۹۹۹۹ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان  SNRﺧﺮوﺟﯽ را ﺧﻮاﻫﯿﻢ
داﺷﺖ.ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  SNRﺧﺮوﺟﯽ از آن اﺳﻢ ﺑﺮده
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯿﺰان داﻣﻨﻪ ﭘﯿﮏ ﻫﺪف ﺑﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭘﯿﮏ ﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﻧﺎﺷﯽ از
ﻧﻮﯾﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺎ رﺳﻢ ﻃﯿﻒ ﺗﻤﺎم ﺑﺮدارﻫﺎی وزن ﺧﺮوﺟﯽ ﻓﯿﻠﺘﺮ
وﻓﻘﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻞ ﻣﺤﺪوده ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ رﺳﯿﻢ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در
ﺷﮑﻞ  ۳ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﮐﺸﻒ اﻫﺪاف ﺑﻪ روش آﻧﺎﻟﯿﺰ وزن
ﻫﺎی ﻓﯿﻠﺘﺮ وﻓﻘﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﯿﻒ ﺑﺮدارﻫﺎی وزن ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺪازه ﻃﯿﻒ ﺑﺮدارﻫﺎی وزن و ﺳﭙﺲ در اداﻣﻪ آن اﺳﺘﻔﺎده از
ﯾﮏ ﺑﻠﻮک آﺷﮑﺎرﺳﺎز ،اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ را ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺷﮑﻞ  :۴ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ  SNRoutﺑﻪ  SNRinﺑﺮ ﺣﺴﺐ  dBﺑﻪ ازای ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی
ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﯿﻠﺘﺮ وﻓﻘﯽ RLS
ﺷﮑﻞ :۳اﻟﮕﻮر ﯾﺘﻢ ﮐﺸﻒ اﻫﺪاف ﺑﻪ روش آﻧﺎﻟﯿﺰ وزن ﻓﯿﻠﺘﺮ وﻓﻘﯽ][۶

ﺑﺎﻧﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻌﺪادی از ﺗﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی وﻓﻘﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻟﺰوم اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻧﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی وﻓﻘﯽ و ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﺷﺮاﯾﻂ
آن ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻠﻮک ﻫﺎی ﺗﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮ وﻓﻘﯽ ﭘﺮداﺧﺖ].[۶
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ﺑﻠﻮک ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎی ورودی ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻣﺮﺟﻊ

ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻣﺮﺟﻊ ،ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺘﻦ ﮔﯿﺮﻧﺪه ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﻓﺮﺻﺖ
اﺳﺖ ،ﺟﻤﻊ آوری ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﯾﺎ ﻫﺪف ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﯿﺮﻧﺪه
دﯾﮕﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻣﺮاﻗﺒﺖ در ﺑﻠﻮک
ﻓﯿﻠﺘﺮ وﻓﻘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزی ﺷﻮد و از آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎی ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻣﺴﯿﺮ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر راه ﻫﺎی زﯾﺎدی ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.

-۳-۲

ﺑﻠﻮک اﻧﺪازه ﻃﯿﻒ ﺑﺮدارﻫﺎی وزن

ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل دو ورودی ﻣﺮﺟﻊ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ وﻓﻘﯽ ،در اداﻣﻪ
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﺑﺮدارﻫﺎی وزن ﺣﺎﺻﻞ از ﺧﺮوﺟﯽ ﻓﯿﻠﺘﺮ از ﻃﺮﯾﻖ  FFTاﻗﺪام ﺑﻪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻃﯿﻒ ﻧﻤﻮد .ﻃﯿﻒ ﺑﺮدارﻫﺎی وزن ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎری اﺳﺖ و
ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﻓﯿﻠﺘﺮ از روی ﻧﻤﻮدار ﻃﯿﻒ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.ﺟﺪول ۱
ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﻓﯿﻠﺘﺮ وﻓﻘﯽ  RLSرا ﺑﻪ ازای ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای
ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻓﺮﺻﺖ واﯾﻤﮑﺲ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ داﭘﻠﺮ اﻫﺪاف درﯾﺎﯾﯽ ﺣﺪود  ۳۲۵ﻫﺮﺗﺰ)ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب
ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺣﺎﻣﻞ  ۳.۵ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺑﺮای ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻓﺮﺻﺖ واﯾﻤﮑﺲ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﺳﺮﻋﺖ اﻫﺪاف درﯾﺎﯾﯽ  ۱۴ﻣﺘﺮﺑﺮﺛﺎﻧﯿﻪ( ،از ﺟﺪول  ۱ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام

۶۹۸

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

از ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ اﻣﮑﺎن رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ  ۳۲۵ﻫﺮﺗﺰ را ﻧﺪارﻧﺪ.
اﯾﺪه اﺳﻨﻔﺎده از ﺑﺎﻧﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮ وﻓﻘﯽ ﺑﺮای ﺳﯿﮕﻨﺎل
ﻓﺮﺻﺖ واﯾﻤﮑﺲ ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻮد.
ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺗﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮ وﻓﻘﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺎﮐﺘﻮر
ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ  ۶۵ ،۰.۹۹۹۹ﻫﺮﺗﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﮐﻞ
ﻣﺤﺪوده داﭘﻠﺮی اﻫﺪاف ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻋﺪد ﻓﯿﻠﺘﺮ وﻓﻘﯽ اﺳﺖ .در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی
ﺑﻌﺪ ﺷﺮح ﮐﺎﻣﻞ دﯾﺎﮔﺮام ﺑﺎﻧﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی وﻓﻘﯽ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺟﺪول :۱

-۴-۲

ﻓﯿﻠﺘﺮ وﻓﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی وﻓﻘﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،اﺳﺖ.
در ﺷﮑﻞ  ۵اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﻤﺎره ﮔﺬاری ﺷﺪه اﻧﺪ .در ﻓﯿﻠﺘﺮ اول ﺳﯿﮕﻨﺎل
ﻫﺪف ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮی وارد ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻓﯿﻠﺘﺮ دوم ،ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺳﯿﮕﻨﺎل
ﻫﺪف ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺗﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮ در ﺣﻮزه ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﯾﻌﻨﯽ  ۱۳۰ﻫﺮﺗﺰ
ﺷﯿﻔﺖ ﻣﻨﻔﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺳﻮم ﻧﯿﺰ ﺷﯿﻔﺖ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ۱۳۰
درﺟﻪ دﯾﮕﺮ اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻓﯿﻠﺘﺮ ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ اﺗﻔﺎق در
ﺣﻮزه داﭘﻠﺮﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و ﺷﯿﻔﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﻓﯿﻠﺘﺮ وﻓﻘﯽ  RLSﺑﻪ ازای ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﻘﺪار ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ

ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﻓﯿﻠﺘﺮ وﻓﻘﯽ

۰.۹۹۹۹

 ۶۵ﻫﺮﺗﺰ

۰.۹۹۹

 ۷۰ﻫﺮﺗﺰ

۰.۹۹

 ۷۵ﻫﺮﺗﺰ

۰.۹

ﻫﻤﮕﺮا ﻧﻤﯽ ﺷﻮد

ﺑﻠﻮک آﺷﮑﺎرﺳﺎزی

در ﺑﻠﻮک آﺷﮑﺎرﺳﺎز اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای
ﭼﮏ ﮐﺮدن ﻫﺮ ﺳﻠﻮل و ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺟﻮد ﯾﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻫﺪف در آن ،ﺑﻪ ﺷﻌﺎع ده
ﺳﻠﻮل از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ آن ﺳﻠﻮل ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﻘﺪار
ﺳﻠﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﯾﮏ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﻘﺪار آﺳﺘﺎﻧﻪ از ﯾﮏ ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﺑﺪون ﻫﺪف ﺟﻬﺖ ﺣﺼﻮل ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل
ﻫﺸﺪار ﮐﺎذب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ(CA-CFAR).
-۳ﺑﺎﻧﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی وﻓﻘﯽ
در ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻧﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده
از ﺗﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮ وﻓﻘﯽ اﺷﺎره ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ﺗﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮ وﻓﻘﯽ در ﭘﻮﺷﺶ
ﮐﻞ ﻣﺤﺪوده داﭘﻠﺮ اﻫﺪاف ،ﺑﺎﻧﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﯾﺎﮔﺮام ﮐﻠﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮ وﻓﻘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﮑﻞ  ۵ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎﻧﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮ وﻓﻘﯽ دارای دو ورودی ﻣﺮﺟﻊ و
ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ورودی ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﯿﻠﺘﺮ از ﺑﺎﻧﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮ
وﻓﻘﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺷﯿﻔﺖ داﭘﻠﺮی ﺑﻪ آن وارد ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ
ﻫﻤﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی وﻓﻘﯽ از ﻫﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ورودی
ﺳﯿﮕﻨﺎل ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺮﺟﻊ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ دارﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎوت آﻧﻬﺎ در ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺳﯿﮕﻨﺎل
ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺮاﻗﺒﺖ ورودی آﻧﻬﺎﺳﺖ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻗﺒﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮ وﻓﻘﯽ
ﺑﺮای ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻓﺮﺻﺖ واﯾﻤﮑﺲ ،دارای ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﻣﺤﺪودﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﭘﻮﺷﺶ ﮐﻞ ﻓﻀﺎی داﭘﻠﺮی اﻫﺪاف درﯾﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎﻣﻞ
اﻫﺪاف ﭼﻪ در داﭘﻠﺮﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﭼﻪ در داﭘﻠﺮﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺗﮏ

ﺷﮑﻞ  :۵اﻟﮕﻮر ﯾﺘﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی وﻓﻘﯽ

ﺧﺮوﺟﯽ ﻓﯿﻠﺘﺮ وﻓﻘﯽ ﻣﻄﻠﻮب ،ﺑﺮدارﻫﺎی وزن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﯿﻒ آﻧﻬﺎ در
ﻗﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ذﺧﯿﺮه و از آن ﻫﺎ ﻣﺎﮐﺴﯿﻤﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و روی
داده ﻫﺎی ﻫﺮ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا آﺷﮑﺎرﺳﺎزی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺑﺮای ﯾﮏ ﻓﺮﯾﻢ ﻓﺮوﺳﻮ ) (DLاز ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻓﺮﺻﺖ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه واﯾﻤﮑﺲ در
ﯾﮏ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻫﺪف ﻣﺘﺤﺮک ،از اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﯾﻢ.
ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ داﭘﻠﺮی اﻫﺪاف در اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ و در ﺣﻀﻮر ﮐﻼﺗﺮ ﺳﻄﺤﯽ درﯾﺎ و
ﻧﯿﺰ ﻧﻮﯾﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۳۰ﻫﺮﺗﺰ -۱۰۰ ،ﻫﺮﺗﺰ و  ۲۳۰ﻫﺮﺗﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻫﺪاف در ﻣﻘﺪار ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ ای  ۱۵۰ ،۹۸و  ۲۳۵ﻗﺮار
دارﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ﻗﺎب ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻫﺮ ﻓﯿﻠﺘﺮ وﻓﻘﯽ در ﺑﺎﻧﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﻪ
ﻣﺤﺪوده ﺑﯿﻦ  -۶۵ﻫﺮﺗﺰ ﺗﺎ  ۶۵ﻫﺮﺗﺰ را ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻔﺖ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﻫﺮ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﺠﺎورش ،اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﮐﻪ
ﻫﺪف اول ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ داﭘﻠﺮ  ۳۰ﻫﺮﺗﺰ در ﻗﺎب ﻓﯿﻠﺘﺮ اول ﮐﻪ ورودی ﮐﺎﻧﺎل
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺪون ﺷﯿﻔﺖ دارد آﺷﮑﺎر ﺷﻮد و ﻫﺪف دوم دارای ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ داﭘﻠﺮ
 -۱۰۰ﻫﺮﺗﺰ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﺧﺮوﺟﯽ ﻓﯿﻠﺘﺮی ﮐﻪ دارای ورودی ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺎ

۶۹۹

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

ﺷﯿﻔﺖ داﭘﻠﺮی ﻣﺜﺒﺖ  ۱۳۰ﻫﺮﺗﺰ و ﻓﯿﻠﺘﺮ ﭼﻬﺎرم ﻣﺎﺳﺖ ﮐﺸﻒ ﮔﺮدد و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺪف ﺳﻮم ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ داﭘﻠﺮ  ۲۳۰ﻫﺮﺗﺰ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﻓﯿﻠﺘﺮی ﮐﻪ دارای
ورودی ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺎ ﺷﯿﻔﺖ داﭘﻠﺮی ﻣﻨﻔﯽ  -۲۶۰ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺳﻮم
ﺑﺎﻧﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﺳﺖ ،آﺷﮑﺎر ﺑﺸﻮد.
ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﺧﺮوﺟﯽ ﭘﻨﺞ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺎﻧﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮ وﻓﻘﯽ در
ﺷﻤﺎره ﺷﮑﻞ ﻫﺎی  ۶ﺗﺎ  ۱۰ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺷﮑﺎل در واﻗﻊ ﺣﺎﺻﻞ
رﺳﻢ اﻧﺪازه ﻫﻤﻪ ﺑﺮدارﻫﺎی وزن ﻫﺎﺳﺖ .ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در
ﺷﮑﻞ ﻫﺎ و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺗﺌﻮری ،ﺻﺤﺖ آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺪف
اول در ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﻤﺎره ﯾﮏ ،ﻫﺪف دوم در ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎر و ﻫﺪف ﺳﻮم در
ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﻤﺎره ﺳﻪ ﮐﺸﻒ ﺷﺪﻧﺪ.

ﺷﮑﻞ :۱۰ﺧﺮوﺟﯽ اﻧﺪازه ﻃﯿﻒ وزن ﻫﺎی ﻓﯿﻠﺘﺮ وﻓﻘﯽ ﭘﻨﺠﻢ

اﮔﺮ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮏ ﺟﺎ از ﭘﻨﺞ ﺷﮑﻞ ﻣﺎﮐﺴﯿﻤﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و
آن را ﺑﻪ آﺷﮑﺎر ﺳﺎز ﺷﺮح داده ﺷﺪه در ﻗﺒﻞ وارد ﮐﻨﯿﻢ ،ﺷﮑﻞ  ۱۱را ﺧﻮاﻫﯿﻢ
داﺷﺖ و آﺷﮑﺎرﺳﺎز اﻫﺪاف را ﮐﺎﻣﻼ درﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ :۶ﺧﺮوﺟﯽ اﻧﺪازه ﻃﯿﻒ وزن ﻫﺎی ﻓﯿﻠﺘﺮ وﻓﻘﯽ اول

ﺷﮑﻞ :۱۱ﺧﺮوﺟﯽ آﺷﮑﺎرﺳﺎز دﯾﺎﮔﺮام ﺷﮑﻞ ۵

-۴ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ روش آﻧﺎﻟﯿﺰ وزن ﺑﺎﻧﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی وﻓﻘﯽ و روش ﺗﺎﺑﻊ اﺑﻬﺎم
روش ﺳﻨﺘﯽ ﮐﺸﻒ اﻫﺪاف ،روش ﺗﺎﺑﻊ اﺑﻬﺎم ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ از دو دﯾﺪﮔﺎه
ﺑﺎ روش آﻧﺎﻟﯿﺰ وزن ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺳﺖ:
-۱-۴

از دﯾﺪﮔﺎه ﺣﺪ ﺗﻔﮑﯿﮏ در ﺑﺮد

ﺣﺪ ﺗﻔﮑﯿﮏ در ﺑﺮد ﺑﺮای دو روش ﺑﺎﻧﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮ و ﺗﺎﺑﻊ اﺑﻬﺎم ،در
ﺳﻨﺎرﯾﻮﯾﯽ ﺑﻪ ازای دو ﻫﺪف در ﺑﺮد ﻫﺎﯾﯽ ﻣﻌﺎدل ﺷﻤﺎره ﺳﻠﻮل ﻫﺎی  ۶۵و
 ۶۷ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  ۱۲ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،روش
ﺑﺎﻧﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺣﺪ ﺗﻔﮑﯿﮏ در ﺑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮی را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ و در
ﺟﺪاﺳﺎزی اﻫﺪاف ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮ از روش ﺗﺎﺑﻊ اﺑﻬﺎم اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ :۷ﺧﺮوﺟﯽ اﻧﺪازه ﻃﯿﻒ وزن ﻫﺎی ﻓﯿﻠﺘﺮ وﻓﻘﯽ دوم

ﺷﮑﻞ :۸ﺧﺮوﺟﯽ اﻧﺪازه ﻃﯿﻒ وزن ﻫﺎی ﻓﯿﻠﺘﺮ وﻓﻘﯽ ﺳﻮم

ﺷﮑﻞ  :۱۲ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺣﺪ ﺗﻔﮑﯿﮏ در ﺑﺮد در دو روش ﺑﺎﻧﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮ وﻓﻘﯽ و روش
ﺗﺎﺑﻊ اﺑﻬﺎم

ﺷﮑﻞ :۹ﺧﺮوﺟﯽ اﻧﺪازه ﻃﯿﻒ وزن ﻫﺎی ﻓﯿﻠﺘﺮ وﻓﻘﯽ ﭼﻬﺎرم

۷۰۰

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

-۲-۴

ﻣﺮاﺟﻊ

از دﯾﺪﮔﺎه اﺣﺘﻤﺎل آﺷﮑﺎرﺳﺎزی

در ﺳﻨﺎرﯾﻮﯾﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﺪف و ﻋﻮارض ﻣﺤﯿﻄﯽ )ﮐﻼﺗﺮ درﯾﺎ( و ﻧﻮﯾﺰ،
اﺣﺘﻤﺎل آﺷﮑﺎر ﺷﺪن ﻫﺪﻓﯽ در ﺑﺮدی ﻣﻌﺎدل ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻃﺒﻘﻪ ۶۵ام ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺑﻪ ازای
ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ راداری ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻫﺪاف ) (RCSﺑﻪ ازای اﺣﺘﻤﺎل ﻫﺸﺪار
ﮐﺎذب  ۰.۰۱ﺑﺮای دو روش ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول  ۲اﺳﺖ.
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول  ،۲روش آﻧﺎﻟﯿﺰ وزن ﺑﺎﻧﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
روش ﺗﺎﺑﻊ اﺑﻬﺎم دارای اﺣﺘﻤﺎل آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﻪ ازای  RCSﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻫﺪاف اﺳﺖ.
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] [۶ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺣﺎج ﺻﺎدﻗﯽ »آﺷﮑﺎرﺳﺎزی اﻫﺪاف درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﻣﺎﻫﻮاره
ای ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی وزن ﻫﺎی ﻓﯿﻠﺘﺮ وﻓﻘﯽ« ﻣﺠﻠﻪ رادار ،داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ،ﺷﻤﺎره ،۱
ﭘﺎﺋﯿﺰ  ،۱۳۹۲ﺻﻔﺤﺎت .۴۷- ۳۵

ﺟﺪول  :۲ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺣﺘﻤﺎل آﺷﮑﺎرﺳﺎزی روش ﺗﺎﺑﻊ اﺑﻬﺎم و روش آﻧﺎﻟﯿﺰ وزن ﺑﺎﻧﮏ
ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﺑﻪ ازای ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻫﺎی راداری ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺪف
ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ راداری

][1

-۵ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
روش ﮐﺸﻒ اﻫﺪاف ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آﻧﺎﻟﯿﺰ وزن ﻫﺎی ﻓﯿﻠﺘﺮ وﻓﻘﯽ روش ﻧﻮﯾﻨﯽ
ﺟﻬﺖ ﮐﺸﻒ اﻫﺪاف اﺳﺖ .در درون ﺑﺮدار وزن ﺧﺮوﺟﯽ ﻓﯿﻠﺘﺮ وﻓﻘﯽ،
اﻃﻼﻋﺎت اﻫﺪاف ﻧﻬﻔﺘﻪ در ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻣﺮاﻗﺒﺖ ورودی ﻓﯿﻠﺘﺮ ،ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺸﻒ
اﺳﺖ.
روش ﮐﺸﻒ اﻫﺪاف ﺑﺎ آﻧﺎﻟﯿﺰ وزن ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی وﻓﻘﯽ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﯾﺎﻓﺘﻪ روش ﮐﺸﻒ اﻫﺪاف ﺑﺎ آﻧﺎﻟﯿﺰ وزن ﻫﺎی ﺗﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮ وﻓﻘﯽ اﺳﺖ .در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ دارای ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﻓﯿﻠﺘﺮ وﻓﻘﯽ ﺟﻬﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﻞ
ﻓﻀﺎی داﭘﻠﺮی راداری ﻫﺴﺘﯿﻢ ،روش ﺑﺎﻧﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﻮﺷﺶ
ﮐﻞ ﻓﻀﺎی داﭘﻠﺮی رادار را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد .اﯾﻦ روش دارای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی
ﺧﻮﺑﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﺸﻒ اﻫﺪاف ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺎﻻ و ﺣﺪ ﺗﻔﮑﯿﮏ در ﺑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ و
ﻗﺪرت آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﺑﻬﺘﺮ در ﺣﻀﻮر ﮐﻼﺗﺮ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ روش ﺗﺎﺑﻊ اﺑﻬﺎم
اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﮕﻨﺎل واﯾﻤﮑﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻓﺮﺻﺖ
راداری ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی راداری و ﮐﺸﻒ اﻫﺪاف درﯾﺎﯾﯽ و
ﻣﺮزی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.

۷۰۱
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روﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل واﺣﺪﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪﻫﺠﺎ و ﺣﺬف
ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽﻫﺎ در ﺳﻨﺘﺰ ﮔﻔﺘﺎر ﻓﺎرﺳﯽ
۱

اﻣﯿﺪ ﻋﺒﺎﺳﯽ ،۱اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺻﯿﺎدﯾﺎن

۲

داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ،داﻧﺸﮑﺪه ﺑﺮق ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮoabbasi@aut.ac.ir ،
۲

داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮑﺪه ﺑﺮق ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮeeas35@aut.ac.ir ،

ﭼﮑﯿﺪه -ﯾﮑﯽ از راﯾﺞﺗﺮ ﯾﻦ روشﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﻨﺘﺰ ﮔﻔﺘﺎر در ﺳﯿﺴﺘﻢ-
ﻫﺎی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎر ،اﺗﺼﺎل واﺣﺪﻫﺎی ﮔﻔﺘﺎری از ﭘﯿﺶﺿﺒﻂﺷﺪه
اﺳﺖ .از ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ ﻣﻮارد ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﻔﺘﺎر ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه در اﯾﻦ
روش ،ﻧﻮع واﺣﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﺳﻨﺘﺰ ﮔﻔﺘﺎر اﺳﺖ .ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺠﺎﯾﯽ
زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺳﺎده ﺑﻮده و ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮان وﯾﺮاﯾﺶ ﻧﻮای ﮔﻔﺘﺎر را ﺑﺮ
روی واﺣﺪﻫﺎی ﻫﺠﺎ اﻧﺠﺎم داد .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮای
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻔﺘﺎر ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر از واﺣﺪ ﻧﯿﻤﻪﻫﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﺘﺮی
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺠﺎﻫﺎ داﺷﺘﻪ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی واﺣﺪ ﻫﺠﺎ را ﻧﯿﺰ دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل واﺣﺪﻫﺎی ﮔﻔﺘﺎری ﻧﯿﻤﻪﻫﺠﺎ
و ﺣﺬف ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽﻫﺎی داﻣﻨﻪ و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﮔﺎم در ﻧﻘﺎط اﺗﺼﺎل ،ﯾﮏ
روش ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ روش ﻃﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮی از
واﺣﺪﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪﻫﺠﺎ -ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻫﺴﺘﻪ -ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد و
ﺑﺮای ﺳﻨﺘﺰ ﮔﻔﺘﺎر اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ-
ﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ روش از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی روش آﻧﺎﻟﯿﺰ و ﺳﻨﺘﺰ  HSMاﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺪه و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻓﺮ ﯾﻢﻫﺎی دارای ﻫﻢﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ،از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﻄﯽ وزن-
دار ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی دو واﺣﺪ ﻧﯿﻤﻪﻫﺠﺎی دارای ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽ-
آﯾﻨﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن  MOSو آزﻣﻮن ﺗﺮﺟﯿﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﺷﺪه ﺑﺮای اﺗﺼﺎل و ﻫﻤﻮارﺳﺎزی واﺣﺪﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪﻫﺠﺎ را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
روش راﯾﺞ ﭘﺨﺸﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی وﺳﯿﻊﺗﺮ ﺑﺎﯾﺪ از واﺣﺪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻃﻮل و ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﺘﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .اﺳﺘﻔﺎده از واجﻫﺎ و ﺣﺘﯽ واﺟﮕﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺎﻗﺪ
ﺑﺴﯿﺎری از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻫﻢﺗﻮﻟﯿﺪی ٤ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮔﻔﺘﺎر ﺧﺮوﺟﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ
ﻓﻬﻤﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .واﺣﺪ دوآواﺋﯽ از ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﺪار ﯾﮏ واج ﺷﺮوع ﺷﺪه
و ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﭘﺎﯾﺪار واج ﺑﻌﺪی ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد .از ﻣﺰاﯾﺎی دوآواﺋﯽﻫﺎ
ﺗﻌﺪاد ﮐﻢ آﻧﻬﺎ )ﺣﺪود  ۹۰۰واﺣﺪ ﺑﺮای زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ( و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻫﻢﺗﻮﻟﯿﺪی و ﮔﺬر از ﺻﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﺪای دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ] .[۸ﺳﻪ-
ً
آواﺋﯽﻫﺎ را ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪﻋﻨﻮان واﺣﺪﻫﺎی ﻣﮑﻤﻞ دوآواﺋﯽﻫﺎ ،ﺑﺮای رﻓﻊ ﺑﻌﻀﯽ از
ﻣﺸﮑﻼت دوآواﺋﯽﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺠﺎﯾﯽ ﺳﺎده زﺑﺎن
ﻓﺎرﺳﯽ -ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ دارای ﺳﻪ ﻧﻮع ﻫﺠﺎ اﺳﺖ -اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ واﺣﺪ ﺑﺮای ﺳﻨﺘﺰ
ﮔﻔﺘﺎر ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد
ﻫﺠﺎﻫﺎی زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از واﺣﺪ ﻧﯿﻤﻪﻫﺠﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻔﺘﺎر
ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻢ دارای ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی ﮐﻤﯽ اﺳﺖ و ﻫﻢ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی واﺣﺪ ﻫﺠﺎ را دارد.
ﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی اﺗﺼﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﭘﺎراﻣﺘﺮی و ﻏﯿﺮﭘﺎراﻣﺘﺮی ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی اﺗﺼﺎﻟﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮی ﻣﺪل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺟﻬﺖ
ُ
آﻧﺎﻟﯿﺰ و ﺳﻨﺘﺰ ﮔﻔﺘﺎر) ﻧﻮع ُوﮐﺪر (٥از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ً
اﺻﻮﻻ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ )ﻋﻤﻞ آﻧﺎﻟﯿﺰ( و
ﺳﭙﺲ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﮔﻔﺘﺎر)ﻋﻤﻞ ﺳﻨﺘﺰ( ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮی از
اﻓﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ روشﻫﺎی آﻧﺎﻟﯿﺰ و ﺳﻨﺘﺰ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻪ
روش ﭘﺎراﻣﺘﺮی روش  LPC٦اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﻧﻘﺺﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد .ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد
اﯾﻦ روش ،ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .روش آﻧﺎﻟﯿﺰ و ﺳﻨﺘﺰ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ
ً
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﮔﻔﺘﺎر ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ از ﺳﯿﻨﻮﺳﯽﻫﺎ ] ،[۱ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎﻣﻼ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای ﮔﻔﺘﺎر ﺳﻨﺘﺰﺷﺪه اراﺋﻪ ﻣﯽداد ،اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﻋﻈﯿﻢ
٧
در ﺳﻨﺘﺰ ﮔﻔﺘﺎر ﺷﺪ [۲] PSOLA ،و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻧﻤﻮﻧﻪ زﻣﺎﻧﯽ آن TD-
 PSOLAﺑﻮد .ﻣﺸﮑﻞ روش  TD-PSOLAﻏﯿﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮی ﺑﻮدن آن ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻮای ﮔﻔﺘﺎر)ﮔﺎم و ﻃﻮل زﻣﺎﻧﯽ( ،ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﻫﻤﻮار ﮐﺮدن واﺣﺪﻫﺎی اﺗﺼﺎﻟﯽ در ﻣﺮز اﺗﺼﺎل ﻧﺒﻮد .ﺑﺎ ﺗﻠﻔﯿﻖ روش TD-

ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی– ﺳﻨﺘﺰ ﮔﻔﺘﺎر ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻧﯿﻤﻪﻫﺠﺎ ،اﺗﺼﺎل واﺣﺪ ﺑﺎ
ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ ،روش  ،HSMﻫﻤﻮارﺳﺎزی ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽﻫﺎی ﻃﯿﻔﯽ و
ﻓﺎزی
 -١ﻣﻘﺪﻣﻪ
در ﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی اﺗﺼﺎﻟﯽ ،از اﺗﺼﺎل واﺣﺪﻫﺎی ﮔﻔﺘﺎری از ﭘﯿﺶﺿﺒﻂ
ﺷﺪه ﺑﺮای ﺳﻨﺘﺰ ﮔﻔﺘﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ،اﻧﺘﺨﺎب
ﻧﻮع واﺣﺪ ﺑﺮای ﺳﻨﺘﺰ ﮔﻔﺘﺎر ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه و ﻣﻬﻢ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺮای ﺳﻨﺘﺰ
ﮔﻔﺘﺎر ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ واج ،واﺟﮕﻮﻧﻪ ،١دوآواﺋﯽ ،٢ﺳﻪآواﺋﯽ ،ﻧﯿﻤﻪﻫﺠﺎ ،٣ﻫﺠﺎ،
ﮐﻠﻤﻪ ،ﺟﻤﻼت و ﻋﺒﺎرات اﺷﺎره ﮐﺮد ] .[۸ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺧﺎص ﻣﯽﺗﻮان
از ﮐﻠﻤﺎت و ﺟﻤﻼت و ﻋﺒﺎرات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﺣﺪ ﺑﺮای ﺳﻨﺘﺰ ﮔﻔﺘﺎر اﺳﺘﻔﺎده
1

4

2

5

allophone
diphone
3
Demisyllable or half-syllable
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coarticulation
Vocoder
6
Linear predictive coding
7
Pitch synchronous overlap add

۷۰۲

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

ُ
 PSOLAﺑﺎ روشﻫﺎی آﻧﺎﻟﯿﺰ و ﺳﻨﺘﺰ ﻗﻮیﺗﺮُ ،وﮐﺪرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
] –[۳ﮐﻪ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از ﺗﮑﻨﯿﮏ  PSOLAو ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﮔﻔﺘﺎر ﺑﺼﻮرت
ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ از ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮏﻫﺎی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﮔﺎم ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻮﯾﺰ ﺑﻮد -اراﺋﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ
دارای ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮی در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻮای ﮔﻔﺘﺎر و ﺣﺬف ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﻫﺎ در ﻣﺮز
اﺗﺼﺎل ﺑﻮدﻧﺪ.
HNM١

در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،در ﺑﺨﺶ دو ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﻫﺠﺎ و
ﻧﯿﻤﻪﻫﺠﺎ ﺑﺮای زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ .در ﺑﺨﺶ ﺳﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ روش
آﻧﺎﻟﯿﺰ و ﺳﻨﺘﺰ  HSMﺑﺮای اﺗﺼﺎل واﺣﺪﻫﺎی ﮔﻔﺘﺎری ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .در ﺑﺨﺶ
ﭼﻬﺎر روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای اﺗﺼﺎل واﺣﺪﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪﻫﺠﺎ ﺟﻬﺖ ﺣﺬف
ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽﻫﺎی داﻣﻨﻪ و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﮔﺎم ٨اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪه ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺗﺼﺎل واﺣﺪﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪﻫﺠﺎ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎر  MOS٩و آزﻣﻮن ﺗﺮﺟﯿﺢ ارزﯾﺎﺑﯽ
ً
ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ در ﺑﺨﺶ ﺷﺶ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی از ﻣﻘﺎﻟﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.

در ﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی اﺗﺼﺎﻟﯽ ﻫﻨﮕﺎم اﺗﺼﺎل واﺣﺪﻫﺎی ﮔﻔﺘﺎری ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪﻫﺎی ﮔﻔﺘﺎری از ﻋﺒﺎرات ﻣﺘﻔﺎوت و ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
ﻃﯿﻔﯽ ،ﻓﺎزی و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﮔﺎم ،ﻧﺎﻫﻤﻮاریﻫﺎﯾﯽ در ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ﻋﺪم رﻓﻊ آن ﮐﯿﻔﯿﺖ و رواﻧﯽ ﮔﻔﺘﺎر ﺳﻨﺘﺰﺷﺪه را ﺑﻪﻃﻮر ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﮐﺎﻫﺶ
ُ
ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﯾﺪ از ﯾﮏ ُوﮐﺪر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای آﻧﺎﻟﯿﺰ و ﺳﻨﺘﺰ ﮔﻔﺘﺎر
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ .در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺪلﻫﺎی
ﺳﯿﻨﻮﺳﯽ و ﻗﻄﻌﯽ-ﺗﺼﺎدﻓﯽ ٢ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ .در ] [۴ﯾﮏ روش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ
ﮔﺎم (HNM) ٣ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﮐﻪ در آن ﺳﯿﮕﻨﺎل ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮع دو
ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺳﯿﻨﻮﺳﯽ و ﻧﻮﯾﺰ ﻣﺪل ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ دو ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ
ﺻﺪاداری ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ) (MVF٤از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ روش ﺑﺮای
ﻫﻤﻮارﺳﺎزی داﻣﻨﻪ و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﮔﺎم در ﻧﻘﺎط اﺗﺼﺎل ،ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد
در ﻓﺮﯾﻢﻫﺎی ﻣﺠﺎور ﻧﻘﻄﻪ اﺗﺼﺎل ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ دروﻧﯿﺎﺑﯽ ﺳﺎده ﺑﻪ
ﺗﻌﺪادی از ﻓﺮﯾﻢﻫﺎی ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و راﺳﺖ ﻣﺮز ﭘﺨﺶ ٥ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺸﮑﻞ
اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﺪاﺳﺎزی ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻖ ﺑﺮای
ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎی ﮔﺎم ﻻزم اﺳﺖ .در ] [۵ﯾﮏ روش ﻏﯿﺮﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮔﺎم
) (HSM٦ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻓﺮﯾﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮای ﺳﻨﺘﺰ و اﺗﺼﺎل واﺣﺪﻫﺎی ﮔﻔﺘﺎری اراﺋﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻧﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ زﻣﺎنﻫﺎی ﮔﺎم ٧و ﻧﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ
ﺟﺪاﺳﺎزی دﻗﯿﻖ ﭘﺮﯾﻮدﻫﺎی ﮔﺎم ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺪل ،ﺑﺮﺧﻼف
روش  HNMﻗﺴﻤﺖ ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﺗﻤﺎم ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ
روش ﻧﯿﺰ روش اراﺋﻪ ﺷﺪه در ] [۴ﺑﺮای ﺣﺬف ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽﻫﺎی داﻣﻨﻪ و ﻓﺎز در
ﻧﻘﺎط اﺗﺼﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

 -٢ﺑﺮرﺳﯽ واﺣﺪﻫﺎی ﻫﺠﺎ و ﻧﯿﻤﻪﻫﺠﺎ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﮔﻔﺘﺎر
ﯾﮏ رﺷﺘﻪ آواﺋﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻋﺪ و اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ ،آواﻫﺎﺋﯽ
ﻣﻌﯿﻦ را ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و واﺣﺪﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ از ﺧﻮد ﺑﻮﺟﻮد آورده
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺠﺎ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ] .[۶از دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻫﺠﺎﻫﺎ ،ﮔﻔﺘﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪی
ﺑﺼﻮرت ﯾﮑﺘﺎﺋﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺤﻨﯽ اﻧﺮژی و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ اﺻﻠﯽ آﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﻬﺎد
ﻣﻨﺴﺠﻢ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ] .[۷ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه )ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻟﺤﻨﯽ ١٠و
اﺳﺘﺮس ﻟﻐﻮی (١١در ﺳﻄﺢ ﻫﺠﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﻈﻢﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﻗﻄﻌﺎت ﻓﻮﻧﺘﯿﮑﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده از واﺣﺪ ﻫﺠﺎ ﺑﺎزﻧﻤﺎﺋﯽ ﻣﻘﺎومﺗﺮ و ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮی از
ﺳﯿﮕﻨﺎل ﮔﻔﺘﺎر را ﺗﺤﺖ ﻣﺤﺪوده وﺳﯿﻌﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮات آ ﮐﻮﺳﺘﯿﮑﯽ ﮔﻔﺘﺎر ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،داﻣﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﻫﺠﺎﺳﺖ و ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل،
ﺗﮑﯿﻪدار ﺷﺪن ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﮔﺎم ،ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ واﮐﻪ و ﺷﺪت
زﯾﺎدﺗﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ] .[۶ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق ،اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﻮای ﮔﻔﺘﺎر ﺑﺮ
روی واﺣﺪ ﻫﺠﺎ راﺣﺖﺗﺮ از واﺣﺪﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ ﻧﻮای ﮔﻔﺘﺎر در ﻫﺠﺎﻫﺎ و ﯾﺎ واﺣﺪﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ زﺑﺎن ﻣﻌﻨﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺠﺎ از ﻣﻠﺰوﻣﺎت اوﻟﯿﻪ وﯾﺮاﯾﺶ ﻧﻮای ﮔﻔﺘﺎر
اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ زﺑﺎنﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،آﻟﻤﺎﻧﯽ و ﺑﺴﯿﺎری از زﺑﺎﻧﻬﺎی ﻫﻨﺪ و
اروﭘﺎﺋﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺠﺎﯾﯽ ﻧﺎﻣﺘﺠﺎﻧﺴﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ آن اﻟﮕﻮی ﭘﯿﭽﯿﺪه
ﻫﺠﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ زﺑﺎنﻫﺎ ﺷﺮوع و اﻧﺘﻬﺎی ﻫﺠﺎ اﻏﻠﺐ ﺷﺎﻣﻞ
دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﻢﺧﻮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در اﺛﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﯾﻦ ﻫﻢﺧﻮان-
ﻫﺎ ،١٢ﻫﺠﺎﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ  Cﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﯾﮏ ﻫﻤﺨﻮان و
 Vﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﯾﮏ واﮐﻪ ١٣ﺑﺎﺷﺪ ،در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ  ۲۰ﻧﻮع ﻫﺠﺎ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻓﺮﻣﻮل ﮐﻠﯽ )))) (((C)C)C)V(C(C(Cﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ] .[۸زﺑﺎن
ﻓﺎرﺳﯽ از دﺳﺘﻪ زﺑﺎنﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺠﺎﯾﯽ ﺳﺎدهای اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ زﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﺳﻪ ﻧﻮع ﻫﺠﺎ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ وﺟﻮد دارد ] [۹ﮐﻪ
ﺑﺼﻮرت  CVC ،CVو  CVCCﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎ
داﺷﺘﻦ  ۶واﮐﻪ و  ۲۳ﻫﺠﺎ ،ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻫﺠﺎﻫﺎ  ۷۶۳۱۴ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺑﺮای اﺗﺼﺎل واﺣﺪﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪﻫﺠﺎ و ﺣﺬف ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽﻫﺎی
داﻣﻨﻪ و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﮔﺎم در ﻧﻘﺎط اﺗﺼﺎل ﯾﮏ روش ﺟﺪﯾﺪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در
اﯾﻦ روش ﻃﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮی از واﺣﺪﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪﻫﺠﺎ -ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﺎﯾﺪار
ﻫﺴﺘﻪ -در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻨﺘﺰ ﮔﻔﺘﺎر اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ ﺑﺎ
ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ روش از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی روش
آﻧﺎﻟﯿﺰ و ﺳﻨﺘﺰ  HSMاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻓﺮﯾﻢﻫﺎی دارای ﻫﻢﭘﻮﺷﺎﻧﯽ
از ﺗﺮﮐﯿﺐ وزندار ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی دو واﺣﺪ ﻧﯿﻤﻪﻫﺠﺎی دارای ﻫﻢﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ﺑﻪدﺳﺖ
ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
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Pitch frequency
Minimum opinion score
10
Prosodic prominence
11
Lexical stress
12
consonant
13
Vowel

Harmonic plus noise model
Deterministic plus stochastic
3
Pitch synchronous
4
Maximum voiced frequency
5
propagation
6
Harmonic plus stochastic model
7
Pitch mark

۷۰۳

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮑﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﻓﺮﯾﻢﻫﺎی ﺻﺪادار ١ﮔﻔﺘﺎر ﺣﻀﻮر دارد ﮐﻪ در
آنﻫﺎ ﺗﺎرﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ اﺻﻠﯽ ٢ﻣﺸﺨﺼﯽ ارﺗﻌﺎش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻮﻟﻔﻪ
ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮﺳﯿﻨﻮﺳﯽ را ﻣﺪل ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺮ دوی
اﯾﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎ دارای ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎزﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آﻧﻬﺎ را در
ﻓﻮاﺻﻞ ﮐﻮﺗﺎه )ﻓﺮﯾﻢﻫﺎ( ﺛﺎﺑﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روش
اراﺋﻪ ﺷﺪه در ] [۵اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ روش آﻧﺎﻟﯿﺰ و ﺳﻨﺘﺰ  HSMﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
ﺳﭙﺲ ﻧﺤﻮه اﺗﺼﺎل واﺣﺪﻫﺎی ﮔﻔﺘﺎری ﺑﺮای ﺣﺬف ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽﻫﺎی ﻧﻘﺎط
اﺗﺼﺎل را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ.

اﯾﻦ ،در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖ و ﻓﺸﺎر ﺳﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮای ﻫﻢﻧﺸﯿﻨﯽ واجﻫﺎ
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻫﺮ آواﺋﯽ را ﮐﻨﺎر آوای دﯾﮕﺮ ﻗﺮار داد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
ﻫﺠﺎﻫﺎ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺣﺪود  ۶۰۰۰ﻫﺠﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ].[۸
ﻫﺮ ﻫﺠﺎ از ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺷﺮوع ،ﻫﺴﺘﻪ و اﻧﺘﻬﺎ )در ﺻﻮرت وﺟﻮد( ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽﺷﻮد .در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻫﻤﻮاره ﻫﺴﺘﻪ ﯾﮏ واﮐﻪ ﺑﻮده و ﺷﺮوع و اﻧﺘﻬﺎی
ﻫﺠﺎ )در ﺻﻮرت وﺟﻮد( ﻫﻢﺧﻮان ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻫﺠﺎﻫﺎ در ﯾﮏ
رﺷﺘﻪ آواﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻫﺠﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش واﮐﻪﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﻮد .ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺠﺎ ﺧﻮد از ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮔﺬار اﺑﺘﺪاﺋﯽ ،ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﺎﯾﺪار و
ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮔﺬار اﻧﺘﻬﺎﺋﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﺎﯾﺪار دارای ﻃﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮی
اﺳﺖ .ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد ﻫﻢﺧﻮانﻫﺎی ﺑﯿﻦ دو واﮐﻪ ﯾﮏ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ آن ﺳﻪ ﻫﻢ-
ﺧﻮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺮﺗﯿﺐ آراﯾﺶ ﻫﻢﺧﻮاﻧﯽ ﺑﯿﻦ دو واﮐﻪ در ﻫﺮ رﺷﺘﻪ آواﺋﯽ
ﺑﺼﻮرت  VCCV ،VCVو  VCCCVﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺤﻞ ﺑﺮش ﻫﺠﺎﯾﯽ
در ﻣﻮرد اول ﺑﯿﻦ  Vاول و  Cاﺳﺖ .ﭼﻮن ﻫﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ واﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺬﯾﺮد
وﻟﯽ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺑﺎ واﮐﻪ ﺷﺮوع ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻣﺤﻞ ﺑﺮش ﻫﺠﺎ در ﻣﻮرد دوم ﺑﯿﻦ دو
 Cﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﻣﻮرد ﺳﻮم ﻣﺮز دو ﻫﺠﺎ ﺑﯿﻦ  Cدوم و ﺳﻮم اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ در ﻫﺮ رﺷﺘﻪ آواﺋﯽ ،ﻫﻤﺨﻮان ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ واﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ
اﺑﺘﺪای ﻫﺠﺎ اﺳﺖ .ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺮزﻫﺎی ﻫﺠﺎﯾﯽ را در ﻫﺮ
رﺷﺘﻪ آواﺋﯽ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ و ﺑﺪون اﺑﻬﺎم ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد.

-١-٣

آﻧﺎﻟﯿﺰ

اوﻟﯿﻦ ﮐﺎر در آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﮔﻔﺘﺎر ،اﺳﺘﺨﺮاج ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ اﺻﻠﯽ ﺳﯿﮕﻨﺎل
اﺳﺖ .از اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺻﺪادار ﺑﻮدن و ﯾﺎ ﺑﯽﺻﺪا ﺑﻮدن ﯾﮏ
ﻓﺮﯾﻢ ﮔﻔﺘﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .دوره ﺗﻨﺎوب ﮔﺎم ٣ﺑﺮای ﻓﺮﯾﻢﻫﺎی ﺑﯽﺻﺪا ﺻﻔﺮ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮای اﯾﻦ ﻓﺮﯾﻢﻫﺎ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮑﯽ ﻧﺪارﯾﻢ .داﻣﻨﻪﻫﺎ
٤
و ﻓﺎزﻫﺎی ﺳﯿﻨﻮﺳﯽﻫﺎی ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮑﯽ در ﻧﻘﺎﻃﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﺳﻨﺠﺶ
ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی
در
ﻧﻘﺎط
اﯾﻦ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﻧﺪازهﮔﯿﺮی
 n k .N , k 1, 2,3,...ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ N .ﯾﮏ ﻋﺪد ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ  ۸ﻣﯿﻠﯽﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮﯾﻢ
ﺻﺪادار ﺑﺎﺷﺪ ،داﻣﻨﻪﻫﺎ و ﻓﺮﯾﻢﻫﺎی ﻫﻤﻪ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ
ﻗﻄﻊ )  ( f max 5khzﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ داﻣﻨﻪﻫﺎ و
ﻓﺎزﻫﺎ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﮐﻤﯿﻨﻪ ﻣﺮﺑﻌﺎت در ﺣﻮزه ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽﺷﺪه در ] [۱۰ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآورﯾﻢ.

ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻌﺪاد ﻫﺠﺎﻫﺎی زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﮔﻔﺘﺎر ﺑﺎ اﺗﺼﺎل واﺣﺪ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ واﺣﺪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ دوآواﺋﯽ زﯾﺎد اﺳﺖ.
ﻧﯿﻤﻪﻫﺠﺎ واﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی واﺣﺪ ﻫﺠﺎ را دارد و ﻫﻢ ﺗﻌﺪاد
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ دوآواﺋﯽ دارد .در واﻗﻊ ﻫﺮ ﻫﺠﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﻧﯿﻤﻪﻫﺠﺎ
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﯿﻢﻫﺠﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮﺷﻪ ﻫﻢﺧﻮان اﺑﺘﺪاﯾﯽ )ﺑﺨﺶ
ﺷﺮوع ﻫﺠﺎ( و ﺑﺨﺸﯽ از واﮐﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﻢﻫﺠﺎی اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ
ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻫﺴﺘﻪ و ﺧﻮﺷﻪ ﻫﻤﺨﻮان )ﻫﺎی( اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ )ﺑﺨﺶ اﻧﺘﻬﺎی
ﻫﺠﺎ( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﻧﯿﻤﻪﻫﺠﺎ ﺑﺼﻮرتﻫﺎی ،V ،CV
 VCو  VCCوﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ  ۶واﮐﻪ و  ۲۳ﻫﻤﺨﻮان ،ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻟﻘﻮه
ﻧﯿﻤﻪﻫﺠﺎﻫﺎ  ۳۴۵۶ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻧﯿﻤﻪﻫﺠﺎﻫﺎ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ
ﺣﺪود  ۷۰۰ﻧﯿﻤﻪﻫﺠﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ داﻣﻨﻪﻫﺎ و ﻓﺎزﻫﺎ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪﻧﺪ ،ﺷﮑﻞﻣﻮج ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ دروﻧﯿﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان اﺛﺮ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ را از ﺳﯿﮕﻨﺎل
اﺻﻠﯽ اﯾﺰوﻟﻪ ﮐﺮد .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ )  A j ( kداﻣﻨﻪ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮏ  jام در
ﻓﺮﯾﻢ kام ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺼﻮرت زﯾﺮ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ داﻣﻨﻪ آﻧﯽ ﻫﺮ ﺳﯿﻨﻮﺳﯽ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﯿﻢ:

) A(j k 1)  A(j k



) (k
j

m
)(2
N
ﺑﻪ ازای ] . m [0, N  1ﻓﺎزﻫﺎ و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎ ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ
ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪای ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﻮم – ﮐﻪ ﻓﺎز آﻧﯽ ﻫﺮ ﺳﯿﻨﻮﺳﯽ را ﻣﺪل ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺸﺘﻖ
آنﻫﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ آﻧﯽ اﺳﺖ -دروﻧﯿﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:

 -٣اﺗﺼﺎل واﺣﺪﻫﺎی ﮔﻔﺘﺎری ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده اروش آﻧﺎﻟﯿﺰ و ﺳﻨﺘﺰ HSM

در ﻣﺪل  HSMﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﮔﻔﺘﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪادی ﺳﯿﻨﻮﺳﯽ ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎ زﻣﺎن و ﯾﮏ
ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺰ ﻣﺪل ﺷﻮد:

)(3

A

]A j [kN  m

T j [kN  m ] am 3  bm 2  cm  d

J

)(1

]¦ A [n].cos(T [n])  e[n
j

j

]s[n
1

j 1

voiced
2
Fundamental frequency
3
Pitch period
4
Measurement points

۷۰۴

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

ﺑﻪ ازای ] . m [0, N  1ﺿﺮاﯾﺐ }  {a, b , c , dﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اوﻟﯿﻪ و ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﻬﯿﻨﻪ ارﺿﺎ ﮐﻨﻨﺪ .در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﮑﻞ ﻣﻮج ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺼﻮرت زﯾﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ:

n

)(4

ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ٢ﮐﻪ ﺑﺎ راﺑﻄﻪ )  D ( kداده ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﮏ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺎز ﻟﻮﻟﻪ
ﺻﻮﺗﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ

j

j

 Dﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎدی در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺧﺮوﺟﯽ
ﺗﺨﻤﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮔﺎم ،ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻓﺎز ﺧﻄﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ
ﻓﺮﯾﻢﻫﺎ ﺻﻔﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ در ﻋﻮض ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﻧﻘﺎط ﮔﺎم ﺑﺮای

]d [ n

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ از ﮐﻢ ﮐﺮدن ﺷﮑﻞ ﻣﻮج ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻗﻄﻌﯽ از
ﺳﯿﮕﻨﺎل اﺻﻠﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ:

ﻫﻤﺰﻣﺎنﺳﺎزی ﺷﮑﻞ ﻣﻮج ذﺧﯿﺮه ﺷﻮد .ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ )  D ( kاز
ﻓﺮﻣﻮل زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد:

]e[n] s[n]  d[n

اﯾﻦ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻣﺎﻧﺪه در ﻓﺮﯾﻢﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻃﻮل  Nو ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻘﺎط ﺳﻨﺠﺶ
آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﮑﻨﯿﮏ  LPCﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪ  ۱۴ﺑﺮای ﻣﺪل ﮐﺮدن ﭘﻮش ﺷﮑﻞ ﻣﻮج
ﻃﯿﻔﯽ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
-٢-٣

)(9

)(6

) (k
n f s  M (j k ) ) V [n] hLPC

)(7

-۴-٣

]s ( k ) [ n

( ]s[kN  m

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﺨﺶ  ۳-۳و ﺑﺎ ﻓﺮض اﯾﻨﮑﻪ  K Aآﺧﺮﯾﻦ ﻓﺮﯾﻢ
واﺣﺪ  Aو  K Bاوﻟﯿﻦ ﻓﺮﯾﻢ واﺣﺪ  Bﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻓﺎز و ﻫﻢزﻣﺎنﺳﺎزی
ﻓﺮﯾﻢﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رواﺑﻂ زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد:

ﺣﻔﻆ ﻫﻤﺪوﺳﯽ ١ﺑﯿﻦ ﻓﺮﯾﻢﻫﺎی ﻣﺠﺎور

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای آﻧﺎﻟﯿﺰ و ﺳﻨﺘﺰ ﮔﻔﺘﺎر از ﯾﮏ روش ﻏﯿﺮﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ
ﮔﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺎز ﻓﺮﯾﻢﻫﺎ را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻫﻤﺪوﺳﯽ ﺑﯿﻦ ﻓﺮﯾﻢ-
ﻫﺎ از ﺑﯿﻦ ﻧﺮود .ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ،در ] [۵ﯾﮏ روش ﺑﺮای ﺗﺼﺤﯿﺢ

)(10

ﻓﺎز اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ روش ،ﻓﺎز )  M j ( kﮐﻪ در ﻓﺮﯾﻢ  kام اﻧﺪازهﮔﯿﺮی
ﻣﯽﺷﻮد را ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﻤﻮع دو ﻣﻮﻟﻔﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﯾﮏ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺧﻄﯽ-

coherency

ﺣﺬف ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽﻫﺎ در ﻧﻘﺎط اﺗﺼﺎل

در ﺳﻨﺘﺰﮔﻔﺘﺎر ﺑﻪ روش اﺗﺼﺎل واﺣﺪ،ﮔﻔﺘﺎر ﺧﺮوﺟﯽ از اﺗﺼﺎل واﺣﺪ-
ﻫﺎی ﮔﻔﺘﺎری ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ از دادﮔﺎن ﺿﺒﻂﺷﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ-
ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎرﺳﺎزﻫﺎ واﺣﺪﻫﺎی ﮔﻔﺘﺎری ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽﻫﺎی ﻓﺎز ،ﻃﯿﻔﯽ و ﺷﮑﻞ ﻣﻮﺟﯽ در ﻣﺮزﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ
ﺑﺮﺳﺪ .در ﻣﺮز ﺑﯿﻦ دو واﺣﺪ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ،ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﻓﺎز از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد .در ] [۵روﺷﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در آن

ﺑﻪ ازای ] . m [0, N  1ﺳﯿﮕﻨﺎل ﮔﻔﺘﺎر ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ
ً
ﻓﻮق ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ از ﺳﯿﮕﻨﺎل اﺻﻠﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﺖ.
-٣-٣

D

] [۵ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآورﯾﻢ .ﺳﭙﺲ ﻓﺎزی ﺑﻪ اﻧﺪازه )  j *D ( kﺑﻪ ﻓﺎز راﺑﻄﻪ ۶
اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎ اﻓﺰودن اﯾﻦ ﻓﺎز ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﻤﻊ و ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ ﻓﺮﯾﻢﻫﺎ
ﺑﺼﻮرت ﺳﻨﮑﺮون اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد.

j 1

m
) N  m (k
] ).s [m]  ( ).s ( k 1) [m  N
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N

arg max ¦ A

D

ﻓﺎز اﺑﺘﺪا ﻣﻘﺎدﯾﺮ )  D ( kرا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﻓﻮق و روش ﺑﯿﺎن ﺷﺪه در

) J (k

) (k
0

cos(M

) (k
j

) (k

در واﻗﻊ ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻓﺎز ﺧﻄﯽ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻧﻘﺎط ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ
ﺷﮑﻞﻣﻮﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮏﻫﺎی اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺪه ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺻﻔﺮ
اﺳﺖ .ﻓﺮﻣﻮل ﻓﻮق ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺎز ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ
ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺷﮑﻞ ﻣﻮج ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺧﻮد ﻣﯽرﺳﺪ .ﺑﺮای ﺗﺼﺤﯿﺢ

ﺳﯿﮕﻨﺎل ﮔﻔﺘﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻢﭘﻮﺷﺎﻧﯽ و ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﻓﺮﯾﻢﻫﺎی ﺑﻪ ﻃﻮل
 2Nﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮ ﻓﺮﯾﻢ ﺳﻨﺘﺰﺷﺪه از ﺟﻤﻊ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮏﻫﺎی ﺑﺎ داﻣﻨﻪ،
ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ و ﻓﺎز ﺛﺎﺑﺖ و ﯾﮏ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ از
ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻧﻮﯾﺰ ﺳﻔﯿﺪ ﮔﻮﺳﯽ ﺑﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺣﺎﺻﻞ از ﺿﺮاﯾﺐ  LPCﺑﺪﺳﺖ-
آﻣﺪه از ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻧﺎﻟﯿﺰ ،ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﻫﻢﭘﻮﺷﺎﻧﯽ و ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﻓﺮﯾﻢ-
ﻫﺎ از ﯾﮏ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﺜﻠﺜﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﻓﺮض اﯾﻨﮑﻪ  kﺷﻤﺎره ﻓﺮﯾﻢ و j
ﺷﻤﺎره ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮏ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎی زﯾﺮ ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی ﻓﺮﯾﻢ ﮔﻔﺘﺎر اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:
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در راﺑﻄﻪ  ،۱۰ﺑﺎ ﻓﺮض ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺧﻄﯽ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ اﺻﻠﯽ از ﻓﺮﯾﻢ  k-1ﺗﺎ ، k
ﺗﺎﺑﻊ \ را ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶدﻫﻨﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺎز )ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺧﻄﯽ( ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر
ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮏ اول ﺑﯿﻦ دو ﻧﻘﻄﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد:

1

Linear-in-frequency

۷۰۵

2

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

)(12

ﺿﺮﯾﺐ  Eﺑﺮای ﻓﺮﯾﻢﻫﺎی ﺳﻤﺖ ﭼﭗ )kﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ( ﺑﺰرگ ﺑﻮده و
ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻓﺮﯾﻢﻫﺎی ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺼﻮرت ﺧﻄﯽ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺿﺮﯾﺐ  Jﺑﺮای ﻓﺮﯾﻢﻫﺎی ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ
ﻓﺮﯾﻢﻫﺎی ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺼﻮرت ﺧﻄﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ دو
ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺪﺳﺖ آوردن
ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻫﺎی ﮔﺎم ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﻘﺎدﯾﺮ داﻣﻨﻪ ﻓﺮﯾﻢﻫﺎی واﺣﺪﻫﺎی ﭼﭗ و راﺳﺖ
ﺑﺮای ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎزﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ دارای ﺗﻌﺪاد
ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮏﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ  ۱۴ﻣﻘﺎدﯾﺮ داﻣﻨﻪ
ﺑﺮای ﻓﺮﯾﻢﻫﺎی دارای ﻫﻢﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﻨﺪ.

<(f 0(k A ) , f 0(k B ) , N ) S N (f 0( k A )  f 0( k B ) ) f s

در ] [۵ﺑﺮای ﺣﺬف ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽﻫﺎی داﻣﻨﻪ و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﮔﺎم در ﻣﺮز اﺗﺼﺎل
دو واﺣﺪ ،از روش اراﺋﻪﺷﺪه در ] [۴اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ روش ،اﺑﺘﺪا
اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﮔﺎم و داﻣﻨﻪ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮏﻫﺎ در ﻣﺮز اﺗﺼﺎل اﻧﺪازه-
ﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ،اﯾﻦ اﺧﺘﻼف در ﻓﺮﯾﻢﻫﺎی ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و راﺳﺖ ﻧﻘﻄﻪ
اﺗﺼﺎل وزندﻫﯽ و ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻌﺪاد ﻓﺮﯾﻢﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺮای ﻓﺮآﯾﻨﺪ
دروﻧﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ١ﺗﻌﺪاد ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮏﻫﺎ و ﺗﻌﺪاد ﻓﺮﯾﻢﻫﺎی واﺣﺪﻫﺎی
واﺣﺪﻫﺎی ﮔﻔﺘﺎری ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .در روش اراﺋﻪﺷﺪه در ] [۴ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ روی ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ
ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﻨﺘﺰ ﮔﻔﺘﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﭘﺲ از ﺑﺪﺳﺖ آوردن داﻣﻨﻪﻫﺎ و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎی ﮔﺎم ﻓﺮﯾﻢﻫﺎی دارای

ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ  ۱۰و ﺑﺎ ﻓﺮض اﯾﻨﮑﻪ  D k Aﻓﺎز ﺧﻄﯽ آﺧﺮﯾﻦ

 -۴روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای اﺗﺼﺎل واﺣﺪﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪﻫﺠﺎ و ﺣﺬف ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽﻫﺎ
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﯾﮏ روش ﺑﺮای اﺗﺼﺎل واﺣﺪﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪﻫﺠﺎ و
ﻫﻤﻮارﺳﺎزی ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽﻫﺎی داﻣﻨﻪ و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ در ﻧﻘﺎط اﺗﺼﺎل اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
در روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ،در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻘﻄﯿﻊ واﺣﺪﻫﺎی ﮔﻔﺘﺎری ﻧﯿﻤﻪﻫﺠﺎ ،ﺑﻪ ﺟﺎی
ﺑﺮش واﺣﺪﻫﺎ از ﻣﺮﮐﺰ ﻫﺴﺘﻪ و ﺗﺸﮑﯿﻞ دو ﻧﯿﻤﻪﻫﺠﺎ ،ﮐﻞ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻫﺴﺘﻪ
ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻧﯿﻤﻪﻫﺠﺎﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﻧﯿﻢ-
ﻫﺠﺎی اول ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻢﺧﻮان اﺑﺘﺪای ﻫﺠﺎ و ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﮔﺬرا و ﭘﺎﯾﺪار ﻫﺴﺘﻪ و
ﻧﯿﻢﻫﺠﺎی دوم ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪار و ﮔﺬرای ﻫﺴﺘﻪ و ﻫﻤﺨﻮان )ﻫﺎی(
اﻧﺘﻬﺎی ﻫﺠﺎ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ از ﺗﻘﻄﯿﻊ واﺣﺪﻫﺎ ،از روش ﺑﺨﺶ  ۳-۳ﺑﺮای
ﭘﺎراﻣﺘﺮی ﮐﺮدن و ﺣﻔﻆ ﻫﻤﺪوﺳﯽ ﻓﺮﯾﻢﻫﺎی ﮔﻔﺘﺎر اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ-
ﺷﻮد .ﺗﻌﺪاد ﻓﺮﯾﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻫﺮ واﺣﺪ ﻧﯿﻤﻪﻫﺠﺎ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﺴﺘﻪ
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد.

ﻓﺮﯾﻢ واﺣﺪ  Aﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ D k B ،ﻓﺎز ﺧﻄﯽ اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﯾﻢ واﺣﺪ

 f 0 k A ، Bﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﮔﺎم آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺮﯾﻢ واﺣﺪ  Aﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ و
 f 0 k Bﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﮔﺎم اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﯾﻢ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ )ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از راﺑﻄﻪ(۱۳
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﻤﻞ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻓﺎز و ﻫﻢزﻣﺎنﺳﺎزی ﺑﯿﻦ واﺣﺪﻫﺎ را ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺎز
راﺑﻄﻪ  ۱۱ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻓﺮﯾﻢﻫﺎی ﺑﻌﺪ از ﺷﺮوع ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ.
ﺑﺮای ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﯿﺰ ،ﺿﺮاﺋﺐ  LSFواﺣﺪﻫﺎی ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و
راﺳﺖ را ﺑﺪﺳﺖ آورده و ﺑﺮای ﻓﺮﯾﻢﻫﺎی دارای ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ رواﺑﻂ ۱۳
و  ۱۴ﺑﺮای داﻣﻨﻪ و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﮔﺎم ،ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﻄﯽ وزنداری از اﯾﻦ ﺿﺮاﯾﺐ را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺿﺮاﺋﺐ ﻧﻬﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﺳﻨﺘﺰ ﮔﻔﺘﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
 -۵ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺑﺮای ﺳﻨﺘﺰ ﮔﻔﺘﺎر ﻓﺎرﺳﯽ ،از دادﮔﺎن ﻓﺎرسدات ] [۱۱ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﭘﺎﯾﮕﺎه داده اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﺗﻌﺪاد  ۲۰ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﯾﻨﺪه ﻣﺮد و ۲۰
ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﯾﻨﺪه زن از اﯾﻦ دادﮔﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .ﺟﻤﻼت ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ۲۲۰۵۰
ﻫﺮﺗﺰ و ﺑﺎ دﻗﺖ  ۱۶ﺑﯿﺖ ﺿﺒﻂ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺟﻤﻼت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده در
ﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪه ،ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۱۶۰۰۰ﻫﺮﺗﺰ ﺑﺎز -ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ٣ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ
روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی دو ﺳﺮی واﺣﺪ ﻧﯿﻤﻪﻫﺠﺎ ﺗﻘﻄﯿﻊ ﺷﺪ .ﺑﺮای ﺗﻘﻄﯿﻊ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻪ
واﺣﺪﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪﻫﺠﺎ ،از ﯾﮏ روش ﻧﯿﻤﻪاﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﺪﯾﻦ
ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﺎﺑﻊ اﻧﺮژی ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ ،ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎی
ﻣﺮزﻫﺎی ﻫﺠﺎ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻘﻄﯿﻊ دﺳﺘﯽ و ﮔﻮش دادن
ﺑﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﮔﻔﺘﺎر ،ﻣﺮز دﻗﯿﻖ ﻫﺠﺎﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮای ﺑﻪدﺳﺖ آوردن ﻧﯿﻤﻪ-
ﻫﺠﺎﻫﺎی ﺳﺮی اول – ﮐﻪ ﻣﺮزﺷﺎن ﻫﻤﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺠﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ -اﺑﺘﺪا
ﭘﯿﮏﻫﺎی ﺗﺎﺑﻊ اﻧﺮژی را ﺑﻪدﺳﺖ آورده و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻘﻄﯿﻊ دﺳﺘﯽ
ﻣﺮز دﻗﯿﻖ ﻧﯿﻤﻪﻫﺠﺎﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻧﯿﻤﻪﻫﺠﺎﻫﺎی ﺳﺮی دوم ﻧﯿﺰ ﺑﻪ-
ﺻﻮرت ﮔﻔﺘﻪﺷﺪه در ﺑﺨﺶ  ۴و ﺑﺎ روش ﺗﻘﻄﯿﻊ دﺳﺘﯽ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪﻧﺪ .در
ﮐﻞ ﺗﻌﺪاد  ۳۰۰ﻧﯿﻤﻪﻫﺠﺎ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻘﻄﯿﻊ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﺮی ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ
ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ ﺗﮑﺮاری ﺑﻮدﻧﺪ.
٢

ﺑﺮای اﺗﺼﺎل واﺣﺪﻫﺎی ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ،ﺑﺮ ﺧﻼف روشﻫﺎی راﯾﺞ
واﺣﺪﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪﻫﺠﺎ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺗﻌﺪاد
ﻓﺮﯾﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮﯾﻢﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ذﺧﯿﺮه
ﺷﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻘﻄﯿﻊ )ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﻓﺮﯾﻢﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﯿﻤﻪﻫﺠﺎ ﺑﺼﻮرت
ﯾﮏ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در اﺧﺘﯿﺎر اﺳﺖ( ﺑﺮای ﻧﯿﻤﻪﻫﺠﺎﻫﺎی ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و راﺳﺖ
ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻓﺮﯾﻢﻫﺎ ،ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﮔﺎم و داﻣﻨﻪ از ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﺧﻄﯽ وزندار ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻓﺮﯾﻢﻫﺎی دارای ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﺎ
ﻓﺮض اﯾﻨﮑﻪ  kﺷﻤﺎره ﻓﺮﯾﻢ دارای ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ و واﺣﺪﻫﺎی ﭼﭗ و
راﺳﺖ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ  Aو  Bﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﯿﻢ ،ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﮔﺎم و داﻣﻨﻪ )ﺑﺮ
ﺣﺴﺐ دﺳﯽﺑﻞ( ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮏ  jام ﻓﺮﯾﻢ  kام ﺑﺎ راﺑﻄﻪ زﯾﺮ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ:
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ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

 -۶ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﻠﯽ ﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ روش اﺗﺼﺎل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ،از
آزﻣﻮن  MOSﮐﻪ ﯾﮑﯽ از راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ روشﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎل
ﮔﻔﺘﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .در اﯾﻦ روش ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺻﺪای ﭘﺨﺶ ﺷﺪه ،از ) ۱ﮐﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺪ اﺳﺖ( ﺗﺎ ) ۵ﮐﻪ ﻧﺸﺎن-
دﻫﻨﺪه ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب اﺳﺖ( ﯾﮏ ﻧﻤﺮه ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ،از ۸
ﺷﻨﻮﻧﺪه ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﻤﻼت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﮔﻮش داده و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﺮه دﻫﻨﺪ.
ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺗﺼﺎل واﺣﺪﻫﺎ در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﻔﺘﺎر
ﺧﺮوﺟﯽ ،ﺗﻌﺪاد  ۵ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﯾﻨﺪه ﻣﺮد و  ۵ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﯾﻨﺪه زن از ﺟﻤﻼت
ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر از واﺣﺪ ﻧﯿﻤﻪﻫﺠﺎ ﺑﺮای ﺳﻨﺘﺰ ﮔﻔﺘﺎر ﻓﺎرﺳﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .اﯾﻦ واﺣﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﺳﺎن ﺑﻮدن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺮزﻫﺎی آن ،ﺗﻌﺪاد ﮐﻢ
واﺣﺪﻫﺎی آن و داﺷﺘﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻫﺠﺎ -راﺣﺖ ﺑﻮدن ﺑﻮدن اﺻﻼح ﻧﻮای
ﮔﻔﺘﺎر ﺑﺮ روی آن -واﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺳﻨﺘﺰ ﮔﻔﺘﺎر ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﮏ روش ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل واﺣﺪﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪﻫﺠﺎ و
ﻫﻤﻮارﺳﺎزی ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽﻫﺎی داﻣﻨﻪ و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﮔﺎم در ﻧﻘﺎط اﺗﺼﺎل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﺷﺪ .در اﯾﻦ روش از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی روش آﻧﺎﻟﯿﺰ و ﺳﻨﺘﺰ  HSMاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ-
ﺷﻮد و ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن  MOSو آزﻣﻮن ﺗﺮﺟﯿﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﮔﻔﺘﺎر ﺳﻨﺘﺰ
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ روش را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش راﯾﺞ ﭘﺨﺸﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻮارﺳﺎزی
ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽﻫﺎ در ﻧﻘﺎط اﺗﺼﺎل ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﻌﺪی اﻓﺰاﯾﺶ
ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻼت ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎﻣﻞ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و اﻋﻤﺎل روش
اﺗﺼﺎل واﺣﺪ و ﻫﻤﻮارﺳﺎزی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﺷﺪه ﺑﺮای واﺣﺪﻫﺎی دوآواﺋﯽ ﻣﺪﻧﻈﺮ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

واﺣﺪﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺮای ﺳﻨﺘﺰ ﮔﻔﺘﺎر از ﺟﻤﻼت دﯾﮕﺮ ﺗﻘﻄﯿﻊ ﺷﺪﻧﺪ
و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﻤﻮارﺳﺎزی داﻣﻨﻪ ،ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﮔﺎم و ﻓﺎز در ﻣﺮز اﺗﺼﺎل ﺑﻮدﻧﺪ .ﻋﻤﻞ
اﺗﺼﺎل واﺣﺪﻫﺎ ،ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﻤﻪﻫﺠﺎﻫﺎی ﺳﺮی اول و روش
ﻫﻤﻮارﺳﺎزی اراﺋﻪ ﺷﺪه در ]) [۵روش ﭘﺨﺸﯽ( و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻧﯿﻤﻪﻫﺠﺎﻫﺎی ﺳﺮی دوم و روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﺷﺪه در ﺑﺨﺶ  ۴اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .در
ﻫﺮ دوی اﯾﻦ روشﻫﺎ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی  HSMاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن
 MOSﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات  ۸ﺷﻨﻮﻧﺪه ﺑﺮای  ۵ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﯾﻨﺪه ﻣﺮد و  ۵ﺟﻤﻠﻪ
ﺑﺎ ﮔﻮﯾﻨﺪه زن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،در ﺟﺪول  ۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
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ﺟﺪول  :۱ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن  MOSﺑﺮای ارز ﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻨﺘﺰ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای اﺗﺼﺎل واﺣﺪﻫﺎ و ﻫﻤﻮارﺳﺎزی ﻧﻘﺎط اﺗﺼﺎل
ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮنMOS

ﺑﺮای ﮔﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮد

ﺑﺮای ﮔﻮﯾﻨﺪﮔﺎن زن

ﺑﺎ روش ﭘﺨﺸﯽ

۳ .۲۳

۳ .۱۴

ﺑﺎ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

۳ .۶۲

۳ .۳۵

.۸

ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﻔﺘﺎر ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی از آزﻣﻮن
ﺗﺮﺟﯿﺢ ١ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .در اﯾﻦ آزﻣﻮن از ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ
ﯾﮑﯽ از ﺻﺪاﻫﺎی ﭘﺨﺶﺷﺪه ﺑﺮای آﻧﻬﺎ را ﮐﻪ دارای ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮی ﻣﯽ-
ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺑﺼﻮرت درﺻﺪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از
ﺟﻤﻼت ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو روش اﺗﺼﺎل واﺣﺪ ﺑﺮای آزﻣﻮن MOS
ﺑﺮای آزﻣﻮن ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﺗﺮﺟﯿﺢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ۸
ﺷﻨﻮﻧﺪه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ،در ﺟﺪول  ۲دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

.۹

ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﺗﺮﺟﯿﺢ

ﺑﺮای ﮔﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮد

ﺑﺎ روش ﭘﺨﺸﯽ

%۲۶

%۳۳

ﺑﺎ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

%۷۴

%۶۷
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طراحی شکل موج وفقی در رادار چند -ورودی چند-
خروجی ماوراء افق بر پایه دنباله های DPS
2

مریم مصطفی نظری1و رضا محسنی

 1دانشکده برق و الکترونیک ،دانشگاه صنعتی شیراز mar.nazari@sutech.ac.ir ،
 2دانشکده برق و الکترونیک ،دانشگاه صنعتی شیراز mohseni@sutech.ac.ir ،

چکیده -رادارهای ماوراء افق موج آسمانی در محدوده فرکانسی
 3-3۰MHzبواسطه انتشار از طر یق یونسفر بر خالف رادارهای
معمولی برای پوشش دهی محدوده های وسیع تا حداکثر ۴۰۰۰
کیلومتر مورد استفاده قرار می گیرند .طراحی شکل موج ارسالی در
این دسته از رادارها به دلیل تحوالت فضا-زمان یونسفر و سطح باالی
تداخالت خارجی با چالش های بسیاری مواجه است .در این مقاله
یک الگور یتم طراحی شکل موج وفقی برای چنین کاربردی ارائه شده
است .شکل موج ارسالی قطار پالس کد شده با کدهای مبتنی بر
دنباله های گسسته  DPSو فرکانس مرکزی قابل انتخاب است .ابتدا
یک روش جهت تنظیم وفقی فرکانس ارسالی متناسب با شرایط
یونسفر ارائه شده و سپس الگوریتمی جهت طراحی کدهای  DPSبا
معیار بهینگی به لحاظ احتمال آشکارساز ی در حضور کالتر و نویز
گوسی رنگی ارائه می گردد.

یونسفر ،فرکانس عملیاتی ،سطح نو یز و طرح تخصیص فرکانس ملی،
پارامترهای سیگنال ارسالی را با هدف پوشش دهی کامل در
حدود ۵۰۰-3۵۰۰kmانتخاب نموده است .در [ ]۴مدلی از سیگنال
ارسالی بر پایه دنباله های  DPSبرای رادارهای چند-ورودی چند-خروجی
ارائه شده است .شکل موج های بهینه ارسالی برای هر آنتن بر اساس
عملکرد آشکارسازی ماکزیمم در حضور نویز رنگی و کالتر طراحی شده
اند .هدف اصلی ما در این مقاله بررسی دو روش مرجع های [ ]3و [ ]۴به
منظور ارائه روشی وفقی برای طراحی شکل موج های بهینه جهت کاربرد
در رادارهای ماوراء افق چند-ورودی چند-خروجی است .بر این اساس
دربخش  2مدل سیگنال ارسالی منطبق بر الگوریتم طراحی سیگنال به
صورت وفقی ارائه شده است .سیستم تولید کننده شکل موج به صورت
وفقی در رادارهای ماوراء افق در بخش  3و مدل سیگنال دریافتی در بخش
 ۴آمده است .بخش  ۵به مسئله طراحی شکل موج بهینه بر پایه دنباله های
 DPSبا هدف آشکارسازی سازی بهینه پرداخته است و در نهایت نتایج
شبیه سازی در بخش  ۶آمده است.

رادارهای ماوراء افق در باند  HFمحدوده فرکانسی  3-3۰MHzعمل
می کنند .حفاظت و دفاع از حریم ملی به صورت مراقبت های هشدار اولیه
در کاربردهای نظامی ،کنترل حریم های هوایی و دریایی در راستای مبارزه
با حمل و قاچاق مواد مخدر ،شناسایی فعالیت های غیر قانونی در آب های
ساحلی و حفاظت شده ،محافظت از سکوهای نفتی ،عملیات جستجو و
نجات ،برنامه های کنترل از راه دور شامل مطالعات مربوط به اقیانوس
شناسی و بررسی شرایط یونسفر از جمله کاربردهای رادارهای ماوراء افق
است[ .]1از جمله تفاوت های اساسی رادارهای ماوراء افق با رادارهای
معمولی الزام در بهینه سازی فرکانس ارسالی و همچنین مینیمم سازی
تلفات انتشار است .فرکانس ارسالی به گونه ای انتخاب می شود که در
نتیجه آن تلفات انتشار در مسیرهای طوالنی به حداقل برسد[ .]2تحقیقات
بسیاری پیرامون طراحی شکل موج برای وظایف مختلف از قبیل
آشکارسازی ،تخمین ،ردگیری و شناسایی اهداف صورت گرفته است .در
[ ]3الگوریتم طراحی شکل موج به صورت هوشمندانه بر اساس شرایط

-2مدل سیگنال

کلمات کلیدی– الگوریتم طراحی وفقی شکل موج ،دنباله های
 ،DPSرادار چند-ورودی چند-خروجی ماوراء افق
 -1مقدمه

© ،۱۳۹۴اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

شکل  1شمای ساده ای از الگوریتم طراحی شکل موج به صورت وفقی
است .ساختار مذکور به دو بخش کلی انتخاب و طراحی پارامترها تفکیک
می شود .در بخش انتخاب از بین شکل موج ها و پارامترهای مجاز مطابق
با نیازهای طراحی سیستم ،شکل موج اولیه ای انتخاب می شود .در بخش
طراحی ،پارامتر و یا پارامترهای جدیدی بر اساس فرضیات ارائه شده از
ساختار شکل موج و مطابق با شرایط محیط انتشار طراحی می شوند .در
نهایت بر اساس نیازهای سیستم و مطابق با شرایط محیط انتشار بهینه سازی
شکل موج اختیاری بر اساس فاکتورهای آشکار سازی هدف انجام می
شود[ .]۵مطابق با بلوک شکل  1برای هر زاویه سمت مشخص انتخاب
فرکانس ارسالی ،پهنای باند و دیگر پارامترهای رادار از قبیل عرض پالس و
دوره تکرار پالس متناسب با شرایط محیط خارجی و حد تفکیک برد مورد
نیاز رادار به صورت وفقی انجام می شود.
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رادارهای ماوراء افق تحت تأثیر عوامل متغیر فضا -زمان به دلیل
ساختار دینامیکی یونسفر ،حضور نو یز خارجی قوی و ازدحام بیش از حد
باند  HFهستند .به دلیل وابستگی عوامل مذکور به فرکانس ارسالی ضروری
است قبل از طراحی هر یک از پارامتر های شکل موج فرکانس ارسالی
مناسب انتخاب شود .سیستم مدیریت فرکانسی بر اساس الگوریتم های
بهینه سازی مطابق با سه مرحله ذیل به منظور طراحی پارامترهای شکل موج
ارسالی زوج فرکانس و زاویه انتشار مناسب را ارائه می دهد[.]3
شکل :1بلوک دیاگرام طراحی شکل موج به صورت وفقی[]۵

-

در اغلب موارد سیگنال های انتخابی متعلق به یک کالس یا خانواده
مشخصی از شکل موج هایی با ساختار مناسب هستند .به عنوان مثال
سیگنال  𝑠Φمتعلق به خانواده  𝔖Φبه فرم رابطه ( )1توصیف می شود[.]۶
()1

-

}𝜂𝑠Φ ∈ 𝔖Φ ≔ {𝑠|𝑠 = Φ

 Φمشخصه اصلی خانواده  𝔖Φاست که با توجه به شکل موج انتخابی در
این مقاله معرف دنباله های  DPSاست که با )𝑊  𝑣𝑘 (𝑛; 𝑁,نمایش داده
شده اند .دنباله های  DPSمتعامد و دارای دوره زمانی ] [0,N-1و عرض
باند محدود ] [-W,Wهستند[ 𝜂.]7بردار کدهای مشخصی است که بر
اساس انتخاب بهینه آن شکل موج های  𝑠Φمناسب با عملکرد مورد نظر
سیستم طراحی می شوند .با توجه به فرم سیگنال ارسالی برای آنتن  mام بر
اساس مجموع وزن دار  2NWدنباله اول  DPSبه صورت رابطه (𝜂 )2
معرف بردار وزن دهی  𝐝mاست[.]۴

-

شکل  :3بلوک ردیاب مسیر[]3

𝑊𝑁2

()2

)𝑊 𝑠𝑚 (𝑛; 𝒅𝑚 ) = ∑ 𝑑𝑘𝑚 𝑣𝑘 (𝑛; 𝑁,
= 𝐯 T (𝑛)𝐝m

یافتن کانال های قابل استفاده مطابق با معیارهای طرح تخصیص
بین الملی فرکانس و سطح نو یز خارجی پایین بر اساس مدل های
،]8[ITU
تحلیل داده های یونسفر و ترسیم نمودارهای IPC(Ionosphere
) Propagation Chartمنطبق بر اطالعات خروجی الگوریتم
ردیابی اشعه) (Ray Tracingبلوک شکل ،3
انتخاب پارامترهای مورد نیاز رادار.

شکل ۴مجموعه  IPCبرای زوایای مختلف ارتفاع،𝛽 ،است که برد
زمینی معادل با آن به ازای تغییرات فرکانس رسم شده است.

𝑘=1

در رابطه (𝐯(𝑛) = [𝑣1 (𝑛; 𝑁, 𝑊), … , 𝑣2𝑁𝑊 (𝑛; 𝑁, 𝑊)]𝑇 )2

𝑇] 𝑚
𝑊𝑁 𝐝m = [𝑑1𝑚 , … , 𝑑2بردار
بردار حاوی دنباله های متعامد  DPSو
وزن دهی هستند.

 -3سیستم تولید کننده شکل موج به صورت وفقی
بلوک تولید کننده شکل موج در رادارهای ماوراء افق مطابق با شکل 2
از دو بخش کلی سیستم مدیریت فرکانسی و انتخاب شکل موج تشکیل
شده است[.]3

شکل  :۴نمودار  IPCبه ازای زوایای انتشار مختلف

سلول های  iso-MTFمطابق با رابطه ( )1برای بازه ای از برد به ازای
یک زاو یه سمت مشخص و برد ثابت بر اساس نمودار  IPCتعیین می
شوند[ MTF .]9ماکز یمم فرکانس ارسالی است که در اغلب موارد به

شکل  :2سیستم تولید کننده شکل موج[]3
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 ۶با استفاده از داده های  OFTناحیه نظارتی تعیین شده به سلول هایی
جزئی تر تقسیم می شود به طوری که هر سلول دارای یک جفت فرکانس و
زاویه ارتفاع مشخصی است.

منظور اطمینان از بازگشت موج از الیه های یونسفر به سمت زمین بین ۶۵
تا  7۵درصد فرکانس قابل قبول ( )MUFتنظیم می شود .شکل  ۵نمایشی
از سلول های  iso-MTFبر اساس مجموعه  IPCشکل  ۴است.
()1
|)𝑑 𝑚𝑎𝑥 |𝑀𝑇𝐹(𝑅𝑔𝑟 ) − 𝑀𝑇𝐹(𝑅𝑔𝑟 +
)≤ 0.1
(
𝑑
) 𝑟𝑔𝑅(𝐹𝑇𝑀
MTF= 19.7451
MTF= 19.1061

در نهایت به ازای یک زاویه ارتفاع ثابت مقادیر مینیمم و ماکزیمم مطلق
برد زمینی و تأخیر متناظر با آن محاسبه می شود.

= ) 𝑟𝑔𝑅( 𝑜𝑠𝑖𝑅Δ

ISO-MTF cells
20
MTF= 17.1714

18

MTF= 15.6053
16

MTF= 14.1464
MTF= 12.8166

14

MTF= 11.623
MTF= 9.5608
MTF= 8.6475
10
MTF= 7.8382

R=341.2672
 R=518.7355
 R=332.5967
R=268.0778
R=220.7911

8
6

 R=184.8874
R=156.9827
 R=144.8898

4

 R=131.2144
 R=117.9211
3000

1500

2000

2500

)Frequency(MHz

MTF= 10.5633

12

1000

2
0
500

)Rgr(km

شکل :۶روند محاسبه تاخیر گروه[]3

شکل  :۵نمودار iso-MTF

𝑖𝑖_𝑚 𝑅𝑔𝑟,و 𝑗𝑖_𝑀 𝑅𝑔𝑟,به ترتیب مقادیر مینیمم و ماکزیمم برد زمینی
سلول  iام ،سلول  jام  𝜏𝑔𝑟,𝑚_𝑖𝑖 ،و 𝑗𝑖_𝑚 𝜏𝑔𝑟,مقادیر مینیمم و ماکزیمم مطلق

برای هر سلول  iso-MTFکانالی انتخاب می شود که در محدوده
فرکانسی مورد نظر کمترین میزان سطح اختالل را داشته باشد[.]3

تأخیر گروه متناظر با زاویه ارتفاع ( 𝑖𝛽) هستند .تأخیر گروه مینیمم محاسبه
شده به ازای زوایای ارتفاع متفاوت در شکل  7به ترسیم آمده است .در این

در نتیجه عملیات فوق برای هر زاو یه سمت ،پارامترهای اولیه طراحی
شکل موج ارسالی از قبیل فرکانس ارسالی و زاو یه انتشار در OFT
) (Operative Frequency Tableذخیره می شوند .سیستم تولید کننده
شکل موج بر اساس داده های محیط خارجی ،پارامترهای رادار و اطالعات
 OFTپارامترهای سیگنال از قبیل پهنای باند ،عرض پالس و دوره تکرار
پالس را تعیین می کند.
-1-3

حالت 𝑖𝑇 مطابق با شرط ( )2محاسبه می شود[.]3
()2

𝑎𝑚𝜏 ≤ 𝑖𝑇
𝑟𝑔
)minimum group Delay, ma =4.5839(ms
11

10

انتخاب پهنای باند

9

پهنای باند سیگنال بر اساس فاکتورهای ذیل محاسبه می شود[:]3
-2-3

7

حد تفکیک برد زمینی مورد نیاز،
کانال یونسفر که حداکثر پهنای باند مجاز را به  1۰۰kHzمحدود
می کند؛
طرح تخصیص فرکانس ملی که تعیین کننده کانال های مجاز
فرکانسی است.

)gr,min(ms

8
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5
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شکل :7تاخیر مینیمم به ازای زوایای انتشار مختلف

انتخاب عرض پالس و دوره زمانی تکرار پالس

برای محاسبه 𝑟𝑇 سیستم در دو وضعیت بدون ابهام و ابهام بررسی می

در مرحله اول تطبیق پذیری نخست برای ناحیه نظارتی مقادیر ماکزیمم

شود .در شرایط بدون ابهام با توجه به شکل  𝑇𝑟 ،8مطابق با رابطه ( )3به
گونه ای تنظیم می شود که از روی هم افتادگی بین اکوی دریافتی و پالس
های ارسالی جلوگیری کند.

و مینیمم تأخیر گروه ) 𝑟𝑔𝑀𝜏  (𝜏𝑚𝑔𝑟 ,محاسبه شده و بر اساس آنها عرض

پالس ،𝑇𝑖 ،و دوره زمانی تکرار پالس ،𝑇𝑟 ،تعیین می شوند .با توجه به شکل

۷۱۰

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

()3

1
𝑖𝑇𝜏𝑔𝑟,𝑀 +

()7

≤ 𝐹𝑅𝑃 ⇒ ) 𝑖𝑇 𝑇𝑟 ≥ max(𝜏𝑔𝑟,𝑀 +

𝑀
𝑟𝜃)−𝑗(𝑙−1

𝑟𝑒 }])𝑛( 𝑚𝑡𝑟𝑙 (𝑛) = { ∑ 𝑠𝑚 (𝑛; 𝒅𝑚 ) ⊛ [ℎ𝑡𝑚 (𝑛) + ℎ
𝑚=1

)𝑛(𝑙𝑧 +

)𝑛(𝑙𝑧 نویز موجود در گیرنده  lام و 𝑟𝜃 اختالف فاز فضایی بین گیرنده
های مجاور است.
شکل :8شرایط بدون ابهام

 -۵طراحی شکل موج بهینه بر پایه دنباله های DPS

در شرایطی که رادار دچار ابهام است مطابق با شکل های  9و 𝑇𝑟 ،1۰

با توجه به مدل سیگنال دریافتی رابطه ( )7به منظور طراحی شکل موج
ارسالی بهینه با هدف ماکزیمم عملکرد آشکارسازی در حضور نویز رنگی
و کالتر مسئله آشکارسازی به فرم رابطه ( )8بیان می شود[.]۴

به کمک رابطه ( )۴طوری تنظیم می شود که از روی هم افتادگی بین اکوهای
متناوب پالس های ارسالی و از روی هم افتادگی بین اکوی برگشتی و پالس
های ارسالی جلوگیری کند .
()۴

()8

𝑜𝑇𝑟 ≥ 𝑇𝑖 + 𝑇𝑒𝑐ℎ

𝒛 𝐇0 ∶ 𝒓 = 𝒙𝑐 +
𝒛 𝐇1 ∶ 𝒓 = 𝒙𝑡 + 𝒙𝑐 +

 zنویز گوسی مختلط با میانگین صفر و ماتریس کواریانس معلوم
} 𝐻𝒛𝒛{𝔼 = 𝑧𝑹 است 𝒙𝑐 .و 𝑡𝒙 بردارهای برگشتی از کالتر و هدف به فرم
روابط ( )9و ( )1۰هستند.

شکل :9روی هم افتادگی اکوها

()9

) 𝑟𝜃( 𝒙𝑐 = 𝐇𝐜 𝐬⨂𝐚r

()1۰

) 𝑟𝜃( 𝒙𝑡 = 𝐇𝐭 𝐬⨂𝐚r

اگر تعداد مشاهدات هر یک از آنتن های گیرنده 𝑅 Nباشد 𝐇𝐜 ،و 𝒕𝐇

ماتریس هایی با ابعاد 𝑁𝑀 × 𝑅 Nهستند که بر اساس پاسخ ضربه کالتر و
هدف به فرم رابطه ( )11بیان می شوند .همچین بردار سیگنال ارسالی = 𝐬
𝑇]) [𝐬T (0), … , 𝐬T (𝑁 − 1و

𝑇

] 𝑟𝜃)𝐚r (θr ) = [1, . . . , 𝑒 −𝑗(𝑙−1

𝑇]) 𝑀𝒅 ;𝑛( 𝑀𝑠 …  𝐬 = [𝑠1 (𝑛; 𝒅1 ),است.

که

()11
)𝑁 𝒉𝑇𝜀 (0) 𝒉𝑇𝜀 (−1) … 𝒉𝑇𝜀 (1 −
)𝑁 𝒉𝑇𝜀 (1) 𝒉𝑇𝜀 (0) … 𝒉𝑇𝜀 (2 −
= 𝜀𝐇
⋮
⋮
⋮
⋱
])𝑁 [𝒉𝑇𝜀 (𝑁𝑅 − 1) 𝒉𝑇𝜀 (𝑁𝑅 − 2) . . 𝒉𝑇𝜀 (𝑁𝑅 −

شکل :1۰عدم روی هم افتادگی بین پالس و اکو در سوئیپ  kام

لذا محدوده انتخاب 𝑟𝑇 بر اساس رابطه ( )۵تعیین می شود.
()۵

𝑎𝑀
𝑎𝑚
𝑟𝑔𝜏
𝑖𝑇 +
𝑟𝑔𝜏
𝑖𝑇 −
≤ 𝑟𝑇 ≤
,
𝑘+1
𝑘
𝑎𝑚
𝑟𝑔𝜏
𝑖𝑇 −
)
𝑖𝑇𝑇𝑒𝑐ℎ𝑜 + 2

در رابطه ( 𝑡 ،)11یا 𝑐 = 𝜀 و
است .پاسخ ضربه هدف دارای دوره زمانی محدود 𝑡𝑁 و توزیع گوسی
مختلط با میانگین صفر و ماتریس کوواریانس معلوم 𝑡 𝑹ℎبه فرم
𝐻
𝑤𝑜𝑙
𝑀∑ = } 𝑡𝐻𝒉 𝑡𝒉{𝔼 = 𝑡 𝑹ℎاست که 𝑀 𝑡𝑁 ≤ 𝑤𝑜𝑙𝑀 مرتبه
𝑖𝒒 𝑖𝒒 𝑖𝜆 𝑖=1
𝑡 𝜆𝑖 ،𝑅ℎبزرگترین مقدار ویژه  iام از 𝑡 𝑹ℎو 𝑖𝒒 بردار ویژه متعامد است.
بدین ترتیب برگشتی هدف نیز دارای توزیع گوسی مختلط با ماتریس
کوواریانس معلوم 𝑡𝑹 است که به فرم رابطه ( )12بیان می شود[.]1۰
𝑇])𝑛( 𝑀𝜀[ℎ1𝜀 (𝑛), . . . , ℎ

( 𝑡𝑛𝑖 = 𝑥𝑎𝑚𝑘

-۴مدل سیگنال دریافتی
طراحی سیگنال ارسالی بر پایه دنباله های  DPSبرای رادار چند
ورودی -چند خروجی ماوراء افق با  Mآنتن فرستنده و  Lآنتن گیرنده
صورت گرفته است .با فرض سیگنال ارسالی به فرم رابطه ( )2و تعریف
)𝑛( 𝑚𝑡 ℎو )𝑛( 𝑚𝑐 ℎبه عنوان پاسخ های ضربه هدف و کالتر برای آنتن m
ام سیگنال برگشتی در گیرنده  lام به صورت رابطه ( )7محاسبه می شود[.]۴

()12

𝑤𝑜𝑙𝑀

𝐻𝒀∑ 𝑡𝒀 = 𝐻) 𝑡𝑖𝑦( 𝑡𝑖𝑦 𝑖𝜆 ∑ =
𝑡
𝑖=1

۷۱۱

= )𝑛( 𝜀𝒉

𝐻𝒙 𝑡𝒙{𝔼
}𝑡

= 𝑡𝑹

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

در رابطه ( 𝑦𝑖𝑡 = 𝑸𝑖 𝑠⨂𝐚𝑟 (𝜃𝑟 ) ،𝒀𝑡 = [𝑦1𝑡 , … , 𝑦𝑀𝑡 𝑙𝑜𝑤 ] )12و
) 𝑤𝑜𝑙𝑀𝜆  ∑ = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝜆1 , … ,است که 𝑖𝑸 ماتریس بلوکی با ابعاد
𝑁𝑀 × 𝑅𝑁 و بر اساس بردار 𝑖𝒒 به فرم رابطه  13محاسبه می شود.
()13

𝑡𝑁 < 0 ≤ 𝜅 − ℓ
o. w

جدول  1گزارش شده است .شکل  ۶منحنی تغییرات تأخیر گروه مینیمم به
ازای زوایای ارتفاع بدست آمده در جدول  1را نمایش می دهد که بر اساس
آن 𝑖𝑇 مطابق با شرط ( )2برابر با  3msمحاسبه شده است .طراحی شکل
موج های بهینه برای راداری با چهار آنتن فرستنده و دو آنتن گیرنده با انرژی
ارسالی برابر  𝐸0 =۴برای تعداد نمونه های  NR=37 ، N = 3۰و Nt=8
انجام شده است .همچین  W=۰/۴و بردار )𝑛(  𝒒1مطابق مرجع[،]۴
[ 𝒒1 (𝑛) = ]1/۵71۴، ۰/۰873،-۰/1۴۰9،-1/22۶1انتخاب شده اند.
شکل  11بخش حقیقی شکل موج های ارسالی برای هر آنتن را نمایش می
دهد .منحنی تغییرات  ROCبرای دو سیگنال  DPSبهینه و غیر بهینه در
شرایط مشابه نویز برای دو حالت  M=۴و  M= 1در شکل  12ترسیم شده
است .شکل  13توزیع انرژی برای هر آنتن فرستنده متناظر با شکل موج
𝑀∑  𝐸𝑚,𝑜𝑝𝑡 = 𝑃𝑡,𝑚 𝐸0 /و توان برگشتی نهایی از
های بهینه𝑚=1 𝑃𝑡,𝑚 ،
2
آنتن  mام ،𝑃𝑡,𝑚 ،است که ) 𝑚 .𝑃𝑡,𝑚 = 𝜆1 𝐿(𝑞1همان طور که مشهود
است نحوه تغییرات آنها از یک الگو تبعیت می کند.

)𝒒 (𝜅 − ℓ
𝑖 { = [𝑸𝒊 ]𝜅ℓ
𝑀×𝟎1

پاسخ ضربه کالتر نیز دارای توزیع گوسی مختلط با میانگین صفر و
𝐻𝒉 𝑐𝒉{𝔼 = 𝑐𝑹ℎ
ماتریس کواریانس معلوم 𝑐 𝑹ℎبرابر با= } 𝑐
𝑠𝐶⨂ 𝑇𝐶 است که 𝑇𝐶 و 𝑠𝐶 به ترتیب همبستگی زمانی و همبستگی
فضایی پاسخ ضربه کالتر بین فرستنده های مختلف است 𝐶𝑇 .به
 𝐶𝑇−1 = 𝑨𝐻 𝑬−1مدل می
صورت یک فرایند  TVARبه فرم 𝑨 𝑇
2 (1
شود[ 𝑬 𝑇 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝜎𝑇 − 𝑁), … , 𝜎𝑇2 (𝑁𝑅 − 1)).]11است
که )𝑛(  𝜎𝑇2واریانس متغیر با زمان از فرایند گوسی مختلط سفید و 𝑨
ماتریس حاوی ضرایت  TVARهستند[ .]11بدین ترتیب 𝑐𝒙 نیز دارای
توزیع گوسی با ماتریس کواریانس معلوم است که به فرم رابطه ()1۴
محاسبه می شود.

جدول :1

𝐻
𝐻𝒙 𝑐𝒙{𝔼 = 𝑐𝑹
]) 𝑟𝜃( 𝑟𝐚) 𝑟𝜃( 𝑟𝐚[⨂𝝃 = } 𝑐

()1۴

محدوده فرکانس و زاویه ارتفاع معادل سلول های iso-MTF

زاویه
ارتفاع

حداکثر
فرکانس)(MHz

iso-MTF

بنابراین آماره تست بر اساس آزمون  likelihoodبه فرم رابطه ()1۵

6/86

7/4

13

3

𝟏−
𝟐 𝟏−
𝑯𝒀( 𝒕𝒀 = 𝒕 ̃
𝒀.
است که در آن 𝒄𝑹  𝑪𝟎 = 𝑹𝑧 +و
) 𝚺 𝒕 𝑪𝟎 𝒀𝒕 +

9/68

7/4

13/3

1

11/68

6/1

13/3

1

33/81

7/4

31/4

4

31/63

7/4

31/4

6

34/34

33

31/4

8

36/86

7/4

7

7

37/37

31/4

7

6

39/36

38/1

7

9

39/74

39/1

7

36

در رابطه ( 𝝃 = 𝔼{𝑯𝑐 𝒔𝒔𝐻 𝑯𝐻𝑐 } )1۴است[.]9
𝟏

−

̃ ̃ 𝐻 −1
Λ = 𝒓𝐻 𝑪−1
𝒓 0 𝒀𝒕 𝒀𝒕 𝑪0

()1۵

با فرض  𝑀𝑙𝑜𝑤 = 1برای دو فرض  𝐻0و  𝐻1آماره تست به صورت
مجموع وزن دار از متغیرهای تصادفی با توزیع  chi-squareبیان می شود.
در نهایت با توجه به عملکرد آشکار ساز با حل مسئله بهینه سازی رابطه
( )1۶به ازای حداکثر انرژی فرستنده ،𝐸0 ،بردارهای وزن دهی برای
دستیابی به عملکرد آشکارسازی ماکزیمم و طراحی شکل موج های بهینه
محاسبه می شوند[.]9
()1۶

𝟏max 𝑯 ̃ 𝑻 𝑯 𝑯 −
̃ 𝒅 𝑠. 𝑡 𝒅𝑯 𝒅 ≤ 𝐸0
𝑽 𝟏𝑸 𝑹𝑨 𝟎𝑪 𝑹𝑨 𝟏𝑸 𝑽 𝒅
𝒅
𝑇] 𝑀𝑇𝒅 ̃ = [𝚿 𝑇 (1), … , 𝚿 𝑇 (𝑁)]𝑇 ،𝒅 = [𝒅1𝑇 , … ,
𝑽،

-3

x 10

5

0.1

0

0
)

opt2

Re(S

𝒗{𝑔𝑎𝑖𝐷 = )𝑖( 𝚿 ماتریس حاوی دنباله های DPS

𝑇 (𝑖),

)

-5

-0.1

-10

با ابعاد 𝑀𝑊𝑁 𝑀 × 2و }) 𝑟𝜃( 𝑟𝐚  𝑨𝑹 = 𝐷𝑖𝑎𝑔{𝐚𝑟 (𝜃𝑟 ), … ,است.

30

10

20

0

-0.2

-15

30

20

n

 -۶نتایج شبیه سازی

10

0

-0.3

n
0.3

0.03

0.2

0.02
)

opt4

)

Re(S

0
30

10

20
n

0

-0.1

opt3

0.1

0.01
0
30

10

20

0

-0.01

n

شکل  :11بخش حقیقی شکل موج های بهینه برای چهار آنتن فرستنده

۷۱۲

Re(S

به منظور ترسیم منحنی های  IPCو استخراج زوج فرکانس ارسالی و
زاویه انتشار تحلیل های عددی برای بردار فرکانسی  3 :۰/2 :3۰MHzو
بردار زاو یه ارسالی  7:3:۴3صورت گرفته است که در نتیجه عملیات
سیستم مدیریت فرکانس برای هر سلول از نمودار  iso-MTFشکل ۵
محدوده فرکانس و زاو یه ارتفاع مجاز را تعیین نموده ایم که نتایج آن در

opt1

})𝑖( 𝑇𝒗 … ,

سلول

Re(S

که

حداقل
فرکانس)(MHz

۱۳۹۴  اردﯾﺒﻬﺸﺖ۲۴  ﺗﺎ۲۰ ، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ،ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

خروجی برای هر آنتن فرستنده بر اساس-ورودی چند-یک رادار چند
عملکرد آشکارسازی ماکزیمم در حضور نویز رنگی و کالتر طراحی شده
DPS  شکل موج ارسالی به فرم مجموع وزن دار از دنباله های متعامد.اند
است که با انتخاب وزن دهی های مناسب شکل موج های بهینه به صورت
 همچین ترسیمی.متعامد و غیر متعامد برای هر آنتن فرستنده مدل می شوند
از نحوه توزیع انرژی برای هر آنتن فرستنده به ازای شکل موج های بهینه و
.توان بازگشتی از اهداف برای هر آنتن ارائه شده است
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 توان،)  توزیع انرژی برای شکل موجهای بهینه(سمت راست:13 شکل
)برگشتی نهایی به دلیل بازگشتیهای هدف(سمت چپ

نتیجهگیری-7
 به دلیل وابستگی بهHF و یژگی های انتشار بوسیله سیگنال های
ً
زمان یونسفر در مقایسه با رادارهای معمولی عمدتا-ساختار متغیر فضا
 فرکانس ارسالی در رادارهای ماوراء افق به گونه ای انتخاب می.متغیر است
.شود که در نتیجه آن تلفات انتشار در مسیرهای طوالنی به حداقل برسد
سیستم تولید کننده شکل موج وفقی در رادارهای ماوراء افق همواره با
 سطح تداخالت و نو یز حاکم پارامترهای شکل،شناخت محیط خارجی
.موج را طراحی می کند
در این مقاله الگوریتم طراحی شکل موج وفقی در این سیستم ها
بررسی و در نتیجه آن برای یک ناحیه نظارتی مشخص به منظور پوشش
.دهی کامل زوج فرکانس ارسالی و زاویه انتشار مناسب ارائه شده است
دیگر پارامترهای شکل موج نیز بر اساس داده های بدست آمده از سیستم
 مدل سیگنال ارائه.مدیریت فرکانسی و پارامترهای رادار محاسبه شده است
 است که برایDPS شده در این مقاله شکل موج های بر پایه دنباله های
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مقایسهی روشهای مکانیابی به کمک پردازشهای
آرایهای

هادی بیجاری ،1مهرزاد بیغش2

1دانشجوی کارشناسی ارشد برق مخابرات سیستم ،دانشکدهی برق وکامپوتر،دانشگاه شیراز
2دانشیار دانشکدهی برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز ،بخش مخابرات و الکترونیک
hadi.bijari@shirazu.ac.ir
چکیده -در این مقاله به معرفی و مقایسهی روشهای مکانیابی
مستقیم با استفاده از الگور یتمهای پردازشهای آرایه ای پرداختهایم.
عملکرد روشهای  Capon ،SMLو  MUSICرا در مکانیابی
هدف برای SNRهای متفاوت و همچنین تعداد نمونه های سیگنال
متفاوت مورد بررسی قرار دادهایم.بررسی شبیهسازیهای انجام شده
نشان میدهد که روش  SMLعملکرد بهتری از نظر  SNRداشته و
همچنین برای مکانیابی هدف ،تعداد نمونه های کمتری را نسبت به
دو روش دیگر نیاز دارد .در حالت کلی عملکرد روش  SMLو روش
 Caponاز روش  MUSICبسیار بهتربوده است .
کلمات کلیدی– مکانیابی ،پردازشهای

MUSIC ،Capon

روش  TDOAفاصله و همچنین مکان هدف را از روی اختالف زمان
دریافت سیگنال در آنتنهای متفاوت بدست میآورد .روش  RSSاز
اطالعات توان فرستنده ،تلفات محیط و توان سیگنال دریافت شده برای
اندازهگیری فاصله گیرنده از فرستنده استفاده میکند] . [2دقت روش RSS
از عواملی مانند محوشدگی 4و نویز متاثر است .به عنوان جایگزین تکنیک
 ،RSSروش مکانیابی با استفاده از بردار مقادیر ویژه در ] [3و ] [4مورد
بررسی قرار گرفته است .این روش از آنتنهای آرایهای استفاده میکند و با
پردارش آرایهای سیگنال دریافت شده DOA ،سیگنال را تخمین میزند و
براساس این نتایج مکان هدف را بدست میآورد .برخالف تکنیک ،RSS
این روش مکانیابی میتواند اثر نویز را کاهش دهد .برای مکان یابی در این
روش حداقل به دو آنتن آرایه ای نیاز است ] .[5دقت این روش مکانیابی
از نظر تئوری بیشتر از دو روش  TDOAو  RSSاست اما برای بهبود دقت
مکانیابی با محدودیتهای عملی از جمله تعداد نمونههای سیگنال ،تعداد
آنتنهای مورد استفاده روبرو هستیم ].[6

آرایهای،SML،

 -1مقدمه
امروزه مکانیابی با اهداف مختلف تجاری و غیرتجاری مانند
سرویسهای خدماتی و ارتباطات سیار ،اهداف نظامی از جمله اهداف
امنیتی و کاربرد های ناوبری و غیره مورد استفاده قرار میگیرد.

به منظور مکانیابی منبع سیگنال میتوانیم از پردازشهای آرایهای،

روشهای رایج در مکانیابی معموال از پارامترهای زیر استفاده می-
کنند :توان سیگنال دریافت شده ( ،)RSS1جهت سیگنال ورودی به آنتن
( )DOA2و اختالف زمانی در دریافت سیگنال ( . [1] )TDOA3سیستم
مکانیاب جهانی ( )GPSمعروفترین روش تخمین موقعیت میباشد؛
اساس این روش تکنیک مثلث سازی با استفاده از روش  TDOAاست.
برای مکانیابی دست کم نیاز است که گیرندهی مربوطه سیگنال  3عدد از
ماهوارههای نصب شده را برای این منظور دریافت کند .با بهکارگیری
سیستم موقعیتیاب  GPSدقت اندازهگیریها در محیط های شهری و
درون ساختمان کاهش یافته یا غیر ممکن میشود.

هنگامی که منبع سیگنال نسبت به آرایه در محدوهی میدان نزدیک 5قرار
گرفته باشد ،استفاده کنیم .در این مقاله روشهای پردازش آرایهای
 Capon ، MUSIC6و  SML7را برای مکانیابی منبع سیگنال باند باریک
مورد استفاده و آزمون قرار دادهایم .این روشها تحت شرایطی به صورت
دقیق مکان هدف را تخمین میزنند ،عالوه بر آن محدودیت استفاده از آنتن-
های آرایهای را نخواهیم داشت.

Received Signal Strength1

Near Field 5

Direction Of Arrival 2

MUltiple SIgnal Classification6

Time Difference Of Arrival 3

Stochastic Maximum likelihood ۶

Fading۴
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 -2مدل سیگنال دریافتی
در شکل  2مدل میدان نزدیک 5سیگنال نمایش داده شده است  .در این
مدل زوایای ورود سیگنال به المانهای آرایه یکسان نیست

سیگنال  sکه توسط منبع در محیط منتشر میشود را یک فرایند اتفاقی

ایستا و تواما گوسی 1با میانگین صفر و ماتریس کواریانس 𝑠𝑅 در نظر می-
گیریم .درحقیقت سیگنال  sمد نظر ما نمونهی سیگنال ارسالی از منبع می-
باشد که توسط المانهای آرایهی دریافت شده است .در این صورت  sیک
بردار و 𝑠𝑅 که در ادامه محاسبه شده به صورت یک ماتریس خواهد بود
} 𝐻 𝑠𝑠{R 𝑠 = E

()1

با فرض باند باریک بودن سیگنال  ،sنمایش باند پایهی نمونهی lام
سیگنال دریافت شده توسط المان های آرایه را به صورت زیر بیان می-
کنیم
()2

)𝑙(𝑛 𝑧(𝑙) = 𝑎𝑠(𝑙) +

𝑃 𝑙 = 1, … ,

که در رابطهی فوق ) s(lنشانگر lامین نمونه ی از سیگنال باند باریک
ارسالی توسط منبع است و بردار ) 𝑛(lبا ابعاد  1×Kنشانگر نمونهی lام
نویز گوسی جمعشونده در المانهای آرایه است ،فرض میکنیم  Kتعداد
المانهای آرایه است .بردار 𝑎 بردار هدایت آرایه 2نامیده میشود .بردار 𝑎
برای سیگنال میدان دور 3و آنتن آرایهای خطی یکنواخت ( )ULA4مانند
آنچه در شکل  1نشان داده شده است ،به صورت زیر قابل محاسبه می-

شکل  :2مدل میدان نزدیک سیگنال

بردار 𝑎 در حالت میدان نزدیک براساس آنچه در شکل  2نشان داده شده
است را به صورت زیر محاسبه میکنیم
()۵

𝑇] 𝑇𝜏 𝑐𝜔 𝑗 𝑒 … 𝑙𝜏 𝑐𝜔 𝑗 𝑒 … 𝑎(𝑥, 𝑦) = [ 𝑒 𝑗 𝜔𝑐 𝜏1

باشد 𝜃.زاویه ی ورودی به آنتن است و  Cنشانگر سرعت انتشار

𝑇 … 𝑙 = 1,

سیگنال در محیط میباشد 𝜔𝑐 .فرکانس موج منتشر از منبع سیگنال شده

𝑙𝜏 نشاندهندهی تاخیر سیگنال مابین منبع سیگنال و آنتن 𝑙ام می -
باشد.

است.
()3

𝑇] 𝑎(𝜃) = [1 𝑒 𝑗 𝜔𝑐 τ … 𝑒 𝑗 𝜔𝑐 (T−1)τ
)𝑑 sin(θ

()۴

𝐶

()۶

√(𝑦𝑙 −𝑦)2 +(𝑥𝑙 −x)2

𝑇 … 𝑙 = 1,

𝐶

= 𝑙𝜏

) 𝑙𝑦  (𝑥𝑙 ,نشانگر محل آنتن و) (x, yنشاندهندهی محل منبع
سیگنال است C.نیز نشاندهندهی سرعت انتشار سیگنال در محیط است.
ماتریس کواریانس سیگنال دریافت شده توسط آرایه را به صورت زیر
محاسبه میکنیم

=𝜏

()7

𝑛 R 𝑧 = E{𝑍𝑍 𝐻 } = 𝑎(𝑥, 𝑦)𝑅𝑠 𝑎𝐻 (𝑥, 𝑦) + R

که در این رابطه
()8

} 𝐻 𝑁𝑁{R 𝑛 = E

در روابط فوق عملگر  Eنشانگر عملیات میانگینگیری است و ماتریس
 Nمجموعهای از نمونههای نویز دریافت شده در در المانهای آرایه
است

شکل  :1مدل میدان دور سیگنال

Stationary Jointly Gaussian Stochastic Processes1

Uniform Linear Array 4

Array Steering Vector2

Near Field 5

Far Field 3
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()9

N = [𝑛(1), 𝑛(2), ⋯ , 𝑛(𝑃)]K×P

در نمایش فوق  Kنشانگر تعداد آنتنها و Pنشانگر تعداد نمونه های
سیگنال است.از آنجایی که نویز را به صورت سفید و ناهمبسته در نظر
گرفتهایم میتوان معادله ( )7را به صورت زیر باز نویسی کنیم
()1۰

2

𝐼 𝑛𝜎 R 𝑧 = E{𝑍𝑍 𝐻 } = 𝑎(𝑥, 𝑦)𝑅𝑠 𝑎𝐻 (𝑥, 𝑦) +

در رابطهی فوق  Iماتریس واحد با ابعاد  K×Kاست و  𝜎𝑛 2واریانس
نویز میباشد  .در عمل معموال تخمین ماتریس کواریانس از اطالعات
دریافتی آرایه به صورت زیر بدست میآید
𝐻 𝑍𝑍

()11

1
𝑃

= 𝑧𝑅
شکل :3مثالی از چیدمان آنتنها در محیط

در روابط فوق ماتریس 𝑍 مجموعهای از اطالعات دریافت شده توسط
آنتنها را نشان میدهد.
()12

𝑃𝑧 1,
𝑃𝑧 2,
] ⋮
𝑧 K,P K×P

…
⋮
…

𝑧 1,2
𝑧 2,2
𝑧 K,2

⋮

𝑧 1,1
𝑧 2,1

-1-2-3

این روش از معروف ترین روشهای مورد استفاده در پردازشهای
آرایهای میباشد ،اساس آن بر تفکیک زیر فضای سیگنال از زیر فضای نویز
است .در این روش طیف توان سیگنال خروجی الگوریتم به صورت زیر
محاسبه میشود ].[8

[ =𝑍

𝑧 K,1

= [𝑧(1), … , 𝑧(𝑃 − 1)]K×P

 -3روشهای مکانیابی
اکثر روشهای مکانیابی که در مقدمه نیز اشاره شده است ،را میتوانیم
به دودستهی مکانیابی مستقیم و مکانیابی غیر مستقیم تقسیم کنیم
-1-3

1

()13

)𝑦𝑎𝐻 (𝑥,𝑦)𝐸𝑛 𝐸𝑛 𝐻 𝑎(𝑥,

()1۴

)𝑦 (𝑥̂𝑠 , 𝑦̂𝑠 ) = arg max 𝑃𝑚𝑢𝑠𝑖𝑐 (𝑥,

= )𝑦 𝑃𝑚𝑢𝑠𝑖𝑐 (𝑥,

)𝑦(𝑥,

در معادله ی باال 𝑛𝐸 نشاندهندهی زیر فضای نویز سیگنال دریافت شده

روش های مکانیابی غیر مستقیم

است و با استفاده از ماتریس کواریانس محاسبه میشود 𝑎(𝑥, 𝑦) .نشان-
دهندهی بردار هدایت است زمانی که منبع سیگنال در نقطهی )𝑦  (𝑥,قرار
دارد و باتوجه به معادلهی ( )۵محاسبه میشود .عالمت 𝐻 نیز نشاندهنده-
ی عملگر هرمیشن میباشد .در معادله ی ( )13عمل جستوجو در
محدودهی مد نظر انجام میگیرد.خروجی این روش در شکل ۴نشان داده
شده است

در این روشها پارمترهای سیگنال را از اطالعات دریافت شده
توسط آنتنهای آرایهای بدست میآورند و سپس با پردازش آنها موقعیت
اهداف را مشخص میکنند روشهای  TOA ، TDOAو  AOAاز
رایجترین روشها دراین زمینه میباشند ].[7
-2-3

روش MUSIC

روشهای مکانیابی مستقیم

-2-2-3

در این روشها نیاز به ساختار آنتنهای آرایهای نیست ،بلکه میتوان از
مدل دلخواهی برای چیدمان آنتنها براساس شرایط محیطی و الزامات
مسئله استفاده کرد .در این حالت همانطور در شکل  3مشخص است
مدل میدان نزدیک سیگنال را مورد استفاده قرار میدهیم  .روش
پیشنهادی برای مکانیابی مستقیم ،استفاده از پردازش آرایهای اطالعات
دریافت شده میباشد .در ادامه روشهای پردازش آرایه ای را به اختصار
توضیخ داده و از آنها برای حل مسئله ی مکانیابی استفاده میکنیم.

روش Capon

الگوریتم  Caponبه عنوان یک تخمینگر طیف سیگنال در ] [9بررسی
شده است.این روش را میتوان بهعنوان یک فیلتر(شکل دهندهی پرتو) در
نظر گرفت که بیشترین خروجی را در جهت مد نظر دارد .وزنهای بهینهی
این فیلتر را به صورت زیر محاسبه شده است.در این معادالت 𝜃 به عنوان
جهت مطلوب در نظر گرفته شده است.
()1۵

subject to 𝑤 𝐻 𝑎(𝜃) = 1

𝑤𝑧̂
𝑚𝑖𝑛 𝑤R
𝑤

در این مقاله با توجه به مدل میدان نزدیک سیگنال و نوع جستوجوی
محیط معادله فوق را به صورت زیر بازنویسی میکنیم.
()1۶

۷۱۶

subject to 𝑤 𝐻 𝑎(𝑥, 𝑦) = 1

𝑤𝑧̂
min 𝑤R
𝑤
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 wوزنهای مورد محاسبه هستند .وزن بهینه با توجه به شرط مورد نظر
به صورت زیر خواهد بود.
)𝑦𝑎(𝑥,

()17

−1

𝑧𝑅

)𝑦𝑎𝐻 (𝑥,𝑦)𝑅𝑧 −1 𝑎(𝑥,

با لگاریتم گیری از طرفین رابطه و صرفنظر کردن از مقادیر ثابت و
سپس ساده سازی روابط ،تخمینگر  SMLرا از مسئلهی بهینهسازی زیر
بدست میآید

=𝑤

min
}} 𝑧𝑅 {log|𝑅𝑧 | + 𝑇𝑟{𝑅𝑧 −1
2

𝜃𝜎 ,𝑅𝑠 ,

()22

طیف توان روش  Caponبه صورت زیر بدست میآید.
()18

= )𝑦 𝑃𝑐𝑎𝑝𝑜𝑛 (𝑥,

()2۴

)𝑦 (𝑥̂𝑠 , 𝑦̂𝑠 ) = arg max 𝑃𝑐𝑎𝑝𝑜𝑛 (𝑥,
)𝑦(𝑥,

)𝑦 𝑃 ⊥ (𝑥, 𝑦) = 𝐼 − 𝑃(𝑥,
†

()2۶

)𝑦 𝑃(𝑥, 𝑦) = 𝑎(𝑥, 𝑦)𝐴 (𝑥,

این ماتریس اطالعات دریافتی  Zرا بر روی زیر فضای نویز تصویر می-
کند ،توجه داریم که حاصل رابطهی فوق بر زیرفضای سیگنال که توسط
) a(x , yمشخص میشود ،متعامد میباشد.

هنگامی که روش  MLرا برای پردازش مسایل سنسور های آرایهای
استفاده میکنیم ،بر اساس مدلی که برای اطالعات در نظر گرفته شده با دو
روش اصلی روبرو هستیم .زمانی که سیگنال دریافتی به عنوان یک فرایند
تصادفی گوسی را مدل میشود ،روش  SMLمد نظر خواهد بود .از طرف
دیگر اگر سیگنال دریافتی با کمیت های قطعی نامشحص مدل شود ،روش
مد نظر روش  DML2خواهد بود

با توجه به روابط بیان شده مسئله تخمینگر پارامتر  SMLرا به صورت
مسئلهی بهینه سازی زیر باز نویسی میکنیم
()27

)|𝐼 𝑦) + 𝜎̂𝑛 2

= )̂𝑦 (𝑥̂,
𝐻 (𝑥,

𝑎)𝑦 arg max(−log|𝑎(𝑥, 𝑦)𝑅̂𝑠 (𝑥,
)𝑦(𝑥,

خروجی این روش در شکل  ۶برای نقاط مختلف نشان داده شده است.

بر اساس فرضیاتی که در مورد سیگنال دریافت شده در بخش  2داشتیم
روش  SMLرا برای مکانیابی هدف انتخاب کردهایم .با توجه به IID3
بودن نمونههای سیگنال نسبت به یکدیگر میتوان تابع چگالی اطالعات
دریافتی ) z(1) , … , z(P-1را به صورت زیر نوشت [10].
()2۰

)𝑦 𝐴 (𝑥, 𝑦) = (𝑎 (𝑥, 𝑦)𝑎(𝑥, 𝑦)) 𝑎 (𝑥,

()2۵

روش  ML1یک روش استاندارد در تئوری تخمین آماری است .برای
استفاده از این روش به تابع  likelihoodاز مشاهدات نیاز داریم .تخمین
 MLتوانایی محاسبه ی مقدار پارامترهای مجهول را با استفاده از ماکزیمم
کردن تابع  likelihoodدارد.

)𝑙(𝑧 𝐻 𝑅 −1
𝑧

𝐻

و همچنین)𝑦  𝑃 (𝑥,که ماتریس تصویر میباشد به صورت زیر
تعریف میگردد.

 -3-2-3روش SML

)𝑙(𝑧𝑒 −

𝐻 −1

†

⊥

 .در معادله ی ( )11عمل جستوجو در محدودهی مد نظر انجام میگیرد.

1

) 𝑧𝑅)𝑦 𝑡𝑟(𝑃 ⊥ (𝑥,

1
𝑘−1

= 𝜎̂𝑛 2

در روابط فوق †𝐴 نشاندهندهی عملگر شبه معکوس 4بوده و به صورت
زیر محاسبه می شود.

تخمین این روش از مکان منبع سیگنال به صورت زیر بدست میآید.

| 𝑧𝑅| 𝑘𝜋

𝐻
)𝑦 𝑅̂𝑠 (𝑥, 𝑦) = 𝐴† (𝑥, 𝑦)(𝑅𝑧 − 𝜎̂𝑛 2 𝐼)𝐴† (𝑥,

()23

شکل  ۵مثالی از این روش است .
()11

arg

تخمین  SMLاز ماتریس کواریانس سیگنال ارسالی منبع و توان نویز با
توجه به مکان هدف ( )x ,yاز روابط زیر محاسبه میشود.

شود 𝑅𝑧 .ماتریس کواریانس سیگنالهای دریافتی در المانهای آرایه است
و در معادله ( )1۰محاسبه شده است
1

= ]̂𝑦 [𝜎̂𝑛 , 𝑅̂𝑠 , 𝑥̂,

()21

همانطور که در قسمت قبل بیان شد )𝑦  𝑎(𝑥,نشاندهندهی بردار
هدایت در نقطهی )𝑦  (𝑥,است و باتوجه به معادلهی ( )۵محاسبه می-

)𝑦𝑎𝐻 (𝑥,𝑦)𝑅𝑧 −1 𝑎(𝑥,

2

 - ۴شبیه سازی
خروجی های الگوریتمهای مکانیابی در حضور تک منبع سیگنال و با
استفاده از  12المان آرایه که به مانند شکل 3در محیط توزیع شده اند

𝑓(𝑍) = ∏𝑃−1
𝑙=0

Maximum Likelihood 1

Independent and Identically Distributed 3

Deterministic ML 2

Pseudo Inverse 4
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در ادامه شبیهسازیهایی را برای مقایسه روشهای مختلف درمکانیابی
انجام دادهایم .شبیه سازی اول از  12المان آرایه در محیط و  1۰۰نمونه از
سیگنال دریافتی در آنتنها استفاده کرده است .عملکرد روشهای بیان شده
را در SNRهای مختلف مورد بررسی قرار دادهایم( شکل)7

در) SNR = 10(dBو تعداد  1۰۰نمونه از سیگنال را در شکلهای  ۴برای
روش ۵، MUSICبرای  Caponو  ۶برای  SMLنشان داده شده است.

محاسبهی  RMSEدر شبیه سازیها با استفاده از  2۰۰مرتبه تکرار
شبیهسازی انجام شده است.
25
ML localization
MUSIC localization
Capon localization

20

15
RMSE

شکل : ۴طیف توان خروجی روشMUSIC
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شکل :7مقایسه سه روش معرفی شده در مکان یابی در  SNRهای متفاوت

در شبیه سازی بعدی اثر تغییر تعداد نمونههای سیگنال را در مکانیابی منبع
با استفاده از الگوریتمهای معرفی شده بررسی کردهایم .شبیهسازیها را
برای  12سنسور و در )( SNR = 5 (dBشکل )8و )SNR =0 (dB
(شکل )1انجام داده ایم.
30
ML localization
MUSIC localization
Capon localization

شکل : ۵طیف توان خروجی روش Capon
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شکل :8بررسی اثر تغییر تعداد نمونه های سیگنال بر روی عملکرد روشهای مختلف
در )SNR = 5 (dB

شکل : ۶خروجی روش SML
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-همانطور که نشان داده شد میتوان از پردازشهای آرایهای برای مکان
 در این مقاله به بررسی مکانیابی هدف در حالتی.یابی اهداف استفاده نمود
 پرداختهایم و روشهای،که نسبت به آرایه در میدان نزدیک قرار دارد

R. Peng and M.L.Sichitiu, "Angle of Arrival
Localization for Wireless Sensor," in Proc. of the
Third Annual IEEE Communications Society
Conference on Sensor and Ad Hoc
Communications and Networks, (Reston, VA),
Sep. 2006.

. با استفاده از شبیهسازیها مقایسه کردهایمSML  وCapon، MUSIC

G. Mao, B. Fidan, Localization algorithms
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سیگنال را مشخص میکنند (به طور مشخص الگوریتم های مکانیابی با

M. kaveh, "Sensor Array Processing," in
Digital Signal Processing Handbook, CRC Press
LLC, 1999, p. section 12.

های پایین و استفاده از تعداد نمونههای پایین سرعت محاسباتSNR

 نسبت به دوSML همانگونه که از نتایج شبیهسازی برمیآید الگوریتم
روش دیگر دارای دقت بهتری از نظر تعداد نمونههای سیگنال الزم برای
 یکی از معایب روشهایی که بهطور مستقیم مکان.مکانیابی مناسب است
استفاده از روشهای پردازش آرایهای) باال بودن حجم محاسبات این
 با توجه به عملکرد مناسب درSML  در این بین الگوریتم،روشهاست
.باالتری را فراهم خواهد آورد
 در مکان یابیSML  نشان دهنده ی توانایی روش7 شکل شماره ی

J.Capon,
"High-resolution
frequencywavenumber spectrum analysis," Proceedings of
the IEEE, vol. 57, pp. 1407-1418, 1969.

Capon یعنی

 های پایین نسبت به دو روش دیگرSNR هدف در
. داردMUSIC و

B. Ottersten, M. Viberg, P. Stoica, and A.
Nehorai,, "Exact and large sample ML techniques
for parameter estimation from sensor array data,,"
Radar Array Processing, vol. 25, pp. 99-151,
1993.

 در حالتی که تعداد نمونههای سیگنال از تعدادCapon روش
سنسورهای مورد استفاده در آرایه بیشتر باشد ( شرط الزم برای معکوسپذیر
 مناسب جواب درستی برایSNR بودن ماتریس کواریانس مشاهدات) در
مکان هدف ارائه میدهد
SNR  در مکانیابی نیازمند شرایط ایدهآلتری (یعنیMUSIC روش
.مناسب و تعداد نمونههای سیگنال کافی) نسبت به دو روش دیگر است

۷۱۹
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آنالیزبافتوارائهروشیمبتنیبرنمایشتنکبرای
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چکیده -توصیف و طبقهبندی مؤثر بافت تصاویر ،از
موضوعات تحقیقاتی مهم در سامانههای بینائی ماشین است .در
فرایند توصیف بافت ،هدف استخراج ویژگیهایی است که موجب
ً
تمایز بیشتر طبقات مختلف بافت شوند .اخیرا روشهای طبقهبندی
مبتنی بر نمایش تنک ،از مباحث تئوری بهینهسازی نرم صفر به حوزه
بینایی ماشین نیز واردشده است .در این پژوهش ،ضمن بهرهبرداری
از روشهای توصیف بافت مبتنی بر الگوی باینری محلی ،فیلتر
گابور و ماتر یسهای همرخداد ،روشی برای طبقهبندی تصاویر
بافت ارائه میشود که مبتنی بر تکنیک نمایش تنک دادهها است .در
این مقاله ،کیفیت عملکرد روش پیشنهادی با برخی از روشهای
مطرح مقایسه شده و مقاوم بودن طبقهبندی کننده در برابر دوران و
تغییر مقیاس تصاویر نیز مورد ارزیابی واقع میشود .نتایج نشان
میدهد که روش پیشنهادی از دقت باالیی برخوردار است.

تشخیص چهره و پردازش تصاویر پزشکی حاصلشده است .در این
پژوهش،باهدف بهبود فرایند طبقهبندی بافت تصاویر ،در مرحله استخراج
ویژگی از الگوی باینری محلی و ماتریس همرخداد سطوح خاکستری که
ازجمله روشهای آماری موفق بوده و همچنین از فیلتر گابور که یکی از
روشهای تبدیل است ،استفاده نموده و طبقهبندی را مبتنی بر نمایش تنک
انجام دادهایم.نتایج آزمایشهای گزارششده در این مقاله ،مؤ ید کیفیت
عملکرد خوب روش پیشنهادی است.
ساختار مقاله بدین گونه است که در بخش دوم روشهای استخراج
ویژگی بافت به کار گرفتهشده را تشریح نموده و در بخش سوم نظریه
نمایش تنک دادهها و طبقهبند مبتنی بر آن را شرح میدهیم .در بخش
چهارم قاعده تصمیمگیری جدیدی را برای طبقهبندی پیشنهاد داده و در
بخش پنجم نتایج شبیهسازی را ارائه میدهیم.درنهایت،ارزیابیهای کلی
ارائه میشود.

کلمات کلیدی– آنالیز بافت ،استخراج ویژگی بافت،طبقهبندی
مبتنی بر نمایش تنک،نمایش تنک

-2توصیف بافت تصویر

 -1مقدمه

چنانچه اشاره شد ،توصیف مؤثر بافت تصاویر اهمیت زیادی دارد.
در این بخش ،روشهای به کار گرفتهشده در این پژوهش ،بهاختصار مرور
میشود.

تحلیل بافت شاخه مهمی از پردازش تصویر است که در زمینههای
گوناگون نظیر سنجش از راه دور ،آنالیز تصاویر پزشکی ،تشخیص هویت
به کار گرفتهشده است[ .]1باآنکه تعریف دقیقی از بافت بیاننشده است،
ولی بسته به کاربرد میتوان تعریف خاصی برای آن ارائه نمود .بافت
الگویی است که با توزیع مکانی تغییرات درجات شدت روشنایی به روی
ً
نواحی نسبتا کوچکی ایجاد میشود .استخراج ویژگی بافت یکی از
مهمترین مسائل آنالیز بافت تصو یر است .این مسئله عبارت است از
استخراج ویژگیهایی که عالوه بر متمایز نمودن دستههای مختلف و
افزایش دقت طبقهبندی ،در برابر تغییراتی مانند دوران و تغییر اندازه
تصاویر نیز تا جای ممکن مقاوم باشد .برای استخراج ویژگی بافت ،چهار
روش اصلی بیان میشود که عبارتاند از روشهای آماری ،روشهای
ساختاری ،روشهای مبتنی بر مدل و روشهای تبدیل[.]2
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الگوی باینری محلی

یکی از روشهای مفید بیان بافت تصویر استفاده از ارتباط بین
همسایگی پیکسلها است .الگوی باینری محلی 1اولین بار توسط اجاال
بهعنوان توصیفکننده بافت مستقل از دوران ارائه گردید [ .]3در الگوی
باینری محلی ،با در نظر گرفتن یک همسایگی در اطراف هر پیکسل

2

(حداقل  ،)3 3اگر مقدار شدت پیکسلهای همسایگی از پیکسل
مرکزی بیشتر یا مساوی بود مقدار  1برای آن پیکسلها در نظر گرفتهشده و
در غیر این صورت مقدار صفر لحاظ میشود .در پایان ،کد پیکسل

از سوی دیگر ،در سالهای اخیر ،با بهکارگیری طبقهبند مبتنی بر
تکنیکهای نمایش تنک دادهها ،موفقیتهای زیادی در زمینههایی مانند

1

Local Binary Pattern
Ojala

2
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مرکزی با جمع وزندار باینری مقادیر لحاظ شده برای پیکسلهای همسایه
جایگزین میگردد[ .]3بیان ریاضی این الگو بهصورت زیر میباشد:
()1

{

}

) (

(

)

( )7همبستگی:3

()2

) ( )

)(

)(

√

در رابطه ( ،)7مقادیر میانگین و واریانس از روابط زیر به دست میآید:

∑

()8

Rو  Pدر رابطه باال به ترتیب بیانگر شعاع همسایگی و تعداد پیکسلهای
همسایه پیکسل مرکزی بوده و مقدار شدت روشنایی پیکسل مرکزی با gc
و شدت روشنایی پیکسلهای همسایگی با  gpبیان گردیده است .از آنجا
که مقدار الگو به نحوه اندیس گذاری به روی پیکسلهای همسایگی
مرتبط است ،رابطه زیر برای مقاوم بودن این ویژگی در برابر دوران ارائه
شده است:
)

()

∑

(

∑

()9

) (

∑

∑

μ

) (

∑

∑

μ

) (

)

(

∑

∑

)(

) (

)

(

∑

∑

)(

پارامتر انرژی مبین میزان صافی سطح نمونه است ،بهطوریکه کاهش
صافی این ویژگی را کاهش میدهد .کنتراست تنوع شدت سطوح
خاکستری رانشان داده ،یکنواختی مبین میزان یکنواختی در تصویر و
همبستگی میزان خطی بودن پیکسلهای تصو یر را توصیف مینماید .در

(

در رابطه ( )2کمینه شیفت یافتههای الگوی باینری ،بهعنوان الگوی مقاوم
در برابر دوران استخراج میگردد[.]4

انتخابشده و مقدار  dبرای بافتهای
{
بیشتر مقاالت }
منظم و نرم مقادیر کوچک و برای بافتهای نامنظم مقادیر بزرگتری
انتخاب میگردد[.]6

اولین بار توسط هارالیك 1معرفی شد که درواقع مدلی است که
مشخصههای آماری مرتبههای باال را بهروشنی نمایش میدهد[.]5
ماتریسهای همرخداد را میتوان در جهتها و زوایای گوناگون تعریف
کرد که هرکدام بهنوعی و یژگیهای بافت را توصیف میکنند .حجم
محاسبات درروش ماتریسهای همرخداد زیاد است که البته به تعداد این
ماتریسها نیز بستگی دارد.برای استخراج ویژگی باید از تابع چگالی
احتمال )  f(i,j|d,استفاده کنیم ،برای تخمین تابع چگالی احتمال بدین
گونه عمل میکنیم که جفت پیکسلهایی با سطوح خاکستریiوjکه به
فاصله  dو در زاویه  θاز هم قرارگرفتهاند را شمارش میکنیم .ابتدا ماتریس
همرخداد را از روی رابطه زیر محاسبه مینماییم:
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()3

ماتریسهای همرخداد

}

) (

(

)

∑

{

∑

)

یکی از روشهای مورد توجه در تحلیل بافت روشهای پردازش سیگنال
هستند که ازجمله آنها میتوان به روش چند فرکانسی جهتدار
) 4(MSMDاشاره کرد .در این روش از چندین فیلتر در فرکانسها و
زوایای مختلف جهت استخراج ویژگیهای بافت استفاده میگردد.
روشهای تحلیل بافت  MSMDبرمبنای سیستم بینایی بشر ،تصویر
ورودی را توسط تعدادی فیلتر به تصاویر جزئی با فرکانسهای مختلف و
در جهات مختلف تجزیه میکنند .هر یك از این تصاویر جزئی
دربرگیرنده ویژگیهای خاصی از تصو یر ورودی میباشند .ازجمله
فیلترهای MSMDمیتوان به فیلترهای گابور اشاره نمود .فیلتر گابور در
حوزه مکان یك موج سینوسی است که با یك پوش گوسی 5مدولهشده
است .هر فیلتر گابور را میتوان هم در حوزه مکان وهم در حوزه فرکانس
تعریف کرد .روابط زیر تابع گابور دوبعدی ) f(x, yرا معرفی میکند:

(

در رابطه باال  Mو Nبه ترتیب بیانگر تعداد پیکسلهای تصویر در راستای
افقی و عمودی هستند g(i,j) .مقدار سطوح خاکستری پیکسل در نقطه
) (i,jو ) g(I,Jنیز مقدار سطح خاکستری پیکسل در
موقعیت)(I=i+r,J=j+rاست که  rفاصله بین دو پیکسل میباشد که در
زاویه  θو فاصله  dاز هم قرار گرفتهاند.در اغلب مقاالت ،برای توصیف
بافت از چهار ویژگی مهم ماتریسهای همرخداد استفاده شده است:
()4انرژی:
( )5کنتراست:
()6یکنواختی:2

) (
‖

) (

) (
‖

‖

‖
∑

∑

∑

∑

∑

فیلترهای گابور

]

()11

])

(

)

(

[

)

[

]

[
(

)

(

به ترتیب مشخصکننده مقیاس مکانی تابع گوسی در راستای y

(مرکز فرکانسی تابع
) مرکز مکانی تابع و )
و xمیباشد( .
هستند[.]7برای آنکه ویژگی نسبت به دوران و تغییر مقیاس و تغییرات
روشنایی ثابت باشد،عالوه بر استفاده از بانک فیلتر گابور ،از تبدیل فوریه
استفاده میگردد.میدانیم دامنه تبدیل فوریه نسبت به شیفت تغییرناپذیر

∑

3

Correlation
Multi Scale / Multi Directional
5
Gaussian Envelope
4

1

Haralick
Homogeneity

2
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است .برای کم کردن اثر دوران میتوان ابتدا ماتریس میانگین زیر را
مشخص نمود و سپس تبدیل فوریه آن را بهعنوان ویژگی استخراج نمود.
()11
()12

]
) ( ⁄

) ⁄
]

حل مسئله فوق در حوزه ریاضی به کمک برنامهنویسی خطی صورت
گرفته است .یکی از سادهترین روشها الگوریتم جستجوی تطابق
ً
میباشد ،که تعمیم یافته آن روش2OMPاست و حل نسبتا دقیقی را ارائه
ً
به علت وجود نویز برقرار
میدهد.از آنجا که عموما تساوی
نیست ،در بسیاری از کاربردها ،تساوی  y=Dx+nرا در نظر میگیرند که
منجر به حل مسئلهی پایدار نسبت به نویز زیر میگردد[.]11

1

[
(

)

(

∑[

√

∑

)

(

()16

در دو معادله باال  sو به ترتیب اندازه فیلتر و زوایای آن را بیان مینمایند.

-3نظریه نمایش تنک دادهها

()17

در این بخش ،ابتدا مبانی نظری نمایش تنک دادهها را به اختصار بیان
نموده و سپس طبقهبند مبتنی بر نمایش تنک را مرور میکنیم.
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‖

طبقهبندی مبتنی بر نمایش تنک
3

هست[ .]12در این الگوریتم لغتنامه از کنار هم قرار دادن دادههای
آموزشی دستههای مختلف به دست میآید و معیار طبقهبندی حداقل
خطای بازسازی سیگنال هست .بنابراین ماتریس  Dرا بدینصورت
میتوان به دست آورد:

نمایش تنک

()18

[

]

 Cبیانگر تعداد دستهها و  niتعداد نمونههای آموزشی دسته  iام را بیان
 Dواضح است که  Mتعداد کل
مینماید .بنابراین
∑
) محاسبه میگردد.
ستونهای(اتمها) لغتنامه از رابطه (
با بدست آوردن ماتریس لغتنامه و نرمالیزه نمودن ستونهای(اتمها) آن،
با استفاده از الگوریتمهای حل نرم ،ضریب هر اتم بدست میآید.
بازسازی سیگنال متناظر با هر دسته توسط رابطه زیر صورت میگیرد:

()13
از آنجا که  N<Mمیباشد .مسئله ( )13یا حل ندارد و یا بیشمار جواب
دارد .بنابراین با قرار دادن قیدی این جوابها را محدود مینمایند ،که
منجر به حل مسئله نرم میگردد .در مسئله حل نرم هدف بدست آوردن
ضرایب تنک( (xبرای نمایش تصویر) (yتوسط ستونهای ماتریس
لغتنامه با قید نرم صفراست.این قید بیانگر تعداد مقادیر غیر صفر بردار
ضریب xمیباشد .این مسئله به صورت زیر بیان میگردد:

()19

̂

()21

[

]

روابط باال این مفهوم را بیان مینماید ،که از جمع وزنی اتمهای هر دسته
که این وزنها متناسباند با ضرایب بدست آمده از حل نرم ،سیگنالی
متناظر با هر دسته بازسازی میگردد .بر اساس قاعده تصمیمگیری که
کمینه خطای بازسازی است،برچسب داده مشخص میگردد:

‖ ‖

از آنجا که نرم صفر محدب نیست ،مسئله فوق  NP-Hardتلقی
میشود[ .]9بنابراین با جایگزینی نرم یک( )L1به جای نرم صفر به مسئله
بهینهسازی محدب زیر رسیدهاند:
()15

‖ ‖

‖

‖ ‖

از معروفترین روشهای طبقهبندی مبتنی بر نمایش تنک ،روش SRC

در سالهای اخیر نمایش تنک سیگنال بهصورت قابل توجهی در
زمینههای مختلف مانند شناسایی چهره ،تشخیص هویت ،حذف نویز
تصویر و در زمینههای متنوع دیگری مورد بررسی قرارگرفته و عملکرد
مطلوب نیز داشته است .در پردازش تنک سیگنال هدف بیان یک سیگنال
بر اساس پایههای قرار گرفته در ماتریس تبدیل میباشد ،به ماتریس تبدیل
 )Dماتریس لغتنامه فراکامل و به ستونهای آن که پایههای
(
موردنیاز برای مدل کردن سیگنال)(yاست ،اتم میگویند .بنابراین مسئله
موردنظر حل رابطه زیر میباشد:

()14

‖

حل نامعادله باال با استفاده از ضرایب الگرانژ و روش برنامه نویسی
خطی است که با تبدیل نامعادله نرم یک()16به معادله زیر صورت
میگیرد که روشی برای حل آن در[ ]11نیز ارائهشده است.

در نظر
در اغلب مقاالت  s=1,...,5و
میگیرند .بیانگر میانگین پاسخ فیلتر گابور با مشخصه اندازه  sو زاویه
در بانک فیلتری میباشد[.]8
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‖

‖ ‖

()21
()22

‖
) (

‖

) (

) (

‖ ‖
1

Matching Pursuit
Orthogonal Matching Pursuit
3
Sparse Representation based Classification
2
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و از مابقی آنها برای آزمایش استفاده شد به منظور بررسی بیشتر غنای
روش پیشنهادی از  41نوع بافت انتخابی در [ ]15نیز استفاده گردید.
همانند روند ذکر شده در[ ]15دادگان هر طبقه توسط  13زاویه دوران و11
ضریب مقیاس تغییر سایز یافته و سپس  5زیرتصویر  128×128پیکسلی
از هر کدام استخراج شده ،یک زیر تصویر برای آموزش (13×11تصویر) و
مابقی به عنوان داده آزمایش( )13×11×4استفاده شده است .شکل  1و 2
نمایش دو دسته داده انتخابی از پایگاه  Brodatzمیباشد.

-4تصمیمگیری بر مبنای  Kبزرگترین ضرایب نمایش تنک در SRC

ً
در چارچوب طبقهبند مبتنی بر نمایش تنک ،SRC ،اخیرا روشهای
جدیدی برای تصمیمگیری ،بر اساس معیاری که به ضرایب تنک اعمال
ً
میشود ،ارائه شده است .مثال برای تشخیص چهره قاعده مجموع ضرایب
تنک هر دسته ( )1SOCبه شکل زیر مطرح شده است:
()23

) (

که در آن جمع ضرایب متناظر با هر دسته ،معیار شباهت بین داده ورودی
سیستم و دادههای آن دسته میباشد[ .]13در رابطه باال بردار یکه به طول
اتمهای دسته  Cدر ضرایب تنک آن دسته ضرب شده ،که بیانگر جمع
ضرایب تنک دسته  Cمیباشد .در همین راستا ،معیار بزرگترین ضریب نیز
ارائهشده است[ 2SRC-LV.]14روشی است که در آن ،بزرگترین ضریب
نمایش تنک تعیینشده و برچسب اتم متناظر با آن بهعنوان برچسب داده
ورودی انتخاب میگردد .در بررسیهای ما به روی دادههای بافتی از آنجا
که ویژگیهای استخراجی بهخوبی تنک هستند ،توجه ما به بررسی
حاالت بین دو روش مطرح شده معطوف نمود .ایده اصلی به نوعی ترکیب
ایدههای مطرح در  SOCو طبقهبند  Kنزدیکترین همسایه ()KNN
است ،بدین صورت که ابتدا  Kبزرگترین ضرائب نمایش تنک تعیین می-
شود .سپس با درنظر گرفتن این  Kضریب ،مجموع ضرایب مرتبط با هر
طبقه از دادگان با لحاظ نمودن برچسب دادگان مربوطه در ماتریس لغت
نامه محاسبه میشود .درنهایت ،داده ورودی متعلق به طبقهای درنظر
گرفته میشود که مجموع ضرایب آن بیشترین شود .واضح است که اگر
 K=1و یا  K=2باشد ،این روش منجر به روش  SRC-LVمیگردد و اگر
 Kبهگونهای انتخاب شود که همهی ضرایب را شامل شود SOC ،حاصل
میشود.

شکل :1نمایش 3دسته انتخابی از مجموعه تصاویر Brodatz

شکل :2نمایش  04دسته اتخابی از مجموعه تصاویر Brodatz
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پایگاه

Kylberg Texture

این پایگاه داده دارای  121طبقه داده است که هر طبقه شامل 161
تصویر 576×576پیکسلی میباشد.برای انجام شبیهسازی از دادگان 6
طبقه که از هر طبقه  41تصویر بهصورت تصادفی انتخاب گردیده،
استفاده شده است[ .]16شکل  3نمایش یک نمونه از هر طبقه میباشد.

 -5نتایج شبیهسازی
بهمنظور بررسی کارایی روش پیشنهادی ،آزمایشهایی بر روی دو
پایگاه داده انجام شد .در این بخش ،ابتدا دادگان تصاویر بافت به کار
گرفته شده در این پژوهش را معرفی نموده و سپس نتایج آزمایشهای اجرا
شده گزارش میشود.
-1-5

پایگاه

شکل :3نمایش  6طبقه انتخابی پایگاه داده Kylberg

برای تولید دادههای آموزشی و آزمایشی 111 ،زیرتصویر 111 111
پیکسلی از هر دسته استخراج نمودیم .از  5زیرتصویر برای آموزش و از
مابقی آنها برای آزمایش استفاده شد .در مرحله استخراج ویژگی چهار
ویژگی مرتبط با ماتریسهای همرخداد ذکرشده در زیربخش  2-2در

Brodatz Texture

چهار جهت }

این پایگاه داده ،دارای  112نوع بافت متفاوت ()D1,D2,...,D112
میباشد که به ازای هر بافت (هر طبقه) تنها یک نمونه تصویر به ابعاد
 641641پیکسل موجود میباشد .از دادگان فوق سه بافت D15,D77
و D111انتخاب و از هر طبقه  111زیر تصویر  21×21پیکسلی به عنوان
دادگان آموزشی و آزمایشی استخراج نمودیم .از  5زیرتصویر برای آموزش

Sum of Coefficient
SRC-Largest Value

{

محاسبه نموده ،همچنین ویژگی LBP

مقاوم در برابر دوران و ویژگی مطرح در زیربخش 3-2از فیلتر گابور،
استخراج میگردد .برای تشکیل سه ماتریس لغتنامه متناظر با این سه
دسته ویژگی 5 ،تصویر آموزشی را با زوایای
دوران داده ،از  51تصویر بدست آمده برای هر دسته ،سه نوع ویژگی
مذکور را استخراج نموده و به عنوان اتمهای آن دسته در ماتریس لغتنامه
متناظر خود کنار هم قراردادیم .از آنجا که دادهگان  Kylbergمورد بررسی
دارای  6طبقه میباشد ،هر لغت نامه شامل  311اتم میگردد.

1
2
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در مرحله آزمایش ،چنانچه شکل 4نشان میدهد ،از هر تصویر سه دسته
ً
ویژگی مذکور مجددا استخراج شده و با استفاده از طبقهبند مبتنی بر
نمایش تنک رأی مبتنی بر هر دسته ویژگی صادر میشود .در نهایت،
برچسب داده آزمون با رأیگیری به روی نتایج سه طبقهبند مبتنی بر  3نوع
و یژگی تعیین میشود.
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SRC
SRC-LV
SRC-3NNsoc
SRC-4NNsoc
SRC-5NNsoc
SRC-6NNsoc
SRC-7NNsoc
SOC

94

92

90

88

LBP
SRC

voting

Data

GLCM

100
Rotation angles

150

200

0

50

قاعده تصمیمگیری مختلف در روش SRC

شکل :0بلوک دیاگرام طبقهبند

100

معیار رأیگیری به روی نتایج سه طبقهبند بدین صورت است که ،اگر
حداقل  2طبقهبند مبتنی بر  3ویژگی ،برچسب یکسان به داده آزمون
نسبت دهند ،همان برچسب به داده آزمون اختصاص داده میشود .ولی
اگر هر سه طبقهبند ،برچسب متفاوت به داده آزمون نسبت دهند ،فرض
میشود که داده بهاشتباه طبقهبندی شده است .برای بررسی بهتر عملکرد
روش پیشنهادی در مقایسه با سایر روشهای مبتنی بر نمایش تنک ،در
فرآیند طبقهبندی برای تصمیمگیری روشهای زیر مورد توجه قرار گرفت:

99
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95
94
93
92

150

200

50

100
Rotation angles

با قاعده تصمیمگیری مختلف در روش SRC
100

 :SOC -3تصمیمگیری بر مبنای جمع ضرایب نمایش تنک هر طبقه

90
80
70
60
50
40
SRC
SRC-LV
SRC-3NNsoc
SRC-4NNsoc
SOC

نتایج آزمایش را در جدول 1مشاهده مینمایید.
مقایسه نتایج روش پیشنهادی با سایر روشها

SRC

SRC

SRC

SRC

6LV

5LV

4LV

3LV

LV

1.6

1.4

1.2

Classification accouracy

 -4روش پیشنهادی(:(SRC-KNNSoCتصمیمگیری برمبنای
بزرگترین ضرایب نمایش تنک و جمع ضرایب مرتبط با هر طبقه
()K=3,4,5,6
K

SRC

0

91

شکل :6مقایسه طبقهبندی 3دسته تصاویر انتخابی  Brodatzدوران یافته

 : SRC-LV-2تصمیمگیری بر مبنای بزرگترین ضریب نمایش تنک

SRC

Classification accouracy

SRC
SRC-LV
SRC-3NNsoc
SRC-4NNsoc
SRC-5NNsoc
SRC-6NNsoc
SRC-7NNsoc
SOC

SRC -1پایه :تصمیمگیری بر مبنای خطای بازسازی سیگنال

SoC

86

شکل :5مقایسه طبقهبندی تصاویر انتخابی  Kylbergدوران یافته با

GABOR

جدول :1

Classification accouracy
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شکل  :7مقایسه طبقهبندی تصاویر انتخابی  Kylbergتغییر سایز یافته

الگوریتم

با قاعده تصمیمگیری مختلف در روش SRC
100

0.91

0.92

0.93

0.97

0.97

0.89

0.91

Kylberg

0.95

0.97

0.98

0.992

0.99

0.948

0.94

Brodatz

90

SRC
SRC-LV
SRC-3NNsoc
SRC-4NNsoc
SOC

70

60

Classification accouracy

همچنین برای بررسی مقاوم بودن طبقهبند در برابر دوران ،آزمایش با
دادگان آزمون دوران و تغییر سایز یافته انجام گرفت ،که نتایج حاصل از
دوران را در شکلهای 5و  6ومقایسه عملکرد حاصل در دادگان تغییر سایز
یافته ،در شکلهای  7و  8مشاهده مینمایید.
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شکل  :8مقایسه طبقهبندی 3دسته تصاویر انتخابی  Brodatzتغییر سایز
یافته با قاعده تصمیمگیری مختلف در روش SRC
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 همان طور،برای مقایسه نتایج روش پیشنهادی با نتایج دیگر محققین
 به استخراج،Brodatz  دسته از پایگاه41 ] با انتخاب15[ که بیان شد در
 به مقایسه نتایج2  در جدول.پرداخته است1WRSI-LBPویژگی جدید
.ارائه شده در آن با نتیجه حاصل از روش پیشنهادی میپردازیم

 نتیجهگیری-6
 با ویژگی مقاوم در برابر، طبقهبند مبتنی بر نمایش تنک،در این تحقیق
 با به کارگیری روش پیشنهادی در.چرخش وتغییر مقیاس ارائه گردید
]15[  درصد در مقایسه با روشهای مطرح در3/88 و7  به بهبود،طبقهبند
 به سبب، بهبود حاصله در طبقهبندی دادگان بافت.] دست یافتیم17[و
 به کارگیری معیار پیشنهادی،استخراج سه ویژگی مختلف بافت تصویر
در مرحله تصمیمگیری طبقهبند مبتنی بر نمایش تنک و اعمال قاعده
. نوع ویژگی است3 رأیگیری به روی نتایج سه طبقهبند مبتنی بر
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الگوریتم

LBP

LBP-V

WRSI-LBP

SRC*

دقت
طبقهبندی

0.26

0.337

0.7320

0.801

ً
] برای بدست آوردن اتمهای لغت نامه عالوه بر در نظر17[ اخیرا در
 قابلیت،گرفتن معیار نرم یک ضرایب و کمینه نمودن خطای بازسازی
 در بررسی طبقهبندی تصاویر.تمایز بین دستهها نیز اعمال گردیده است
،D15, D77,D111  تصویرهایBrodatz  از مجموعه تصاویر،بافت
 روند تولید دادگان. انتخاب شده است،مشاهده نمودهاید1که در شکل
 در. همانند روند در نظر گرفته شده برای آزمایش است،آموزش و آزمایش
2
DGSDL  با نتایج روشهای،  نتیجه روش جدید ارائه شده3 جدول
.مقایسه گردیده است4LFKC  و3MFL
:3 جدول

[ با روش پیشنهادی17] مقایسه نتایج ارائهشده در

الگوریتم

LFKC

SRC

MFL

DGSDL

SRC*

دقت
طبقهبندی

0.951

0.915

0.937

0.9532

0.992

،Brodatz نتیجه آزمایش روش پیشنهادی به روی تصاویر انتخابی
 که در مقایسه با نتایج مشاهده شده در، درصد است99/2 دارای دقت
ً
 به مقایسه4 نهایتا در جدول. بهبود قابلتوجهی داشته است2جدول
 با سایر،پیچیدگی محاسباتی مرحله استخراج ویژگی روش پیشنهادی
.روشها میپردازیم
:4 جدول

مرتبه پیچیدگی محاسباتی

الگوریتم

LBP

GLCM

Gabor
Bank

WRSI-LBP

DGSDL

مرتبه
پیچیدگی

O(PN2)

O(N2)

O(2N2
nƟnS m)

O(2PN2m)

O(N4Nt)

 بهترتیب بیانگر تعداد پیکسلهای تصویر و تعدادNt وP,N2
همسایگی در نظر گرفته شده برای هر پیکسل و تعداد دادگان آموزشی
 بهnS  وnƟ . سایزفیلتر مورد استفاده در استخراج ویژگی استm .میباشد
. در بانک فیلتر گابور میباشد،ترتیب بیانگر تعداد راستاها و مقیاس

1

Weighted, Rotation- and Scale- Invariant Local Binary Pattern
Discriminative Group Sparse Dictionary Learning
3
MetaFace Learning
4
Local Features and Kernels for Classification
2
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ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ آراﯾﻪ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی
روش ﻫﺎی ﺷﮑﻞ دﻫﯽ ﭘﺮﺗﻮ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺎﻻ
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ﭼﮑﯿﺪه -در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎده ﺳﺎز ی ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ آراﯾﻪ ی
ﭼﻬﺎر ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮﻧﯽ ﺧﻄﯽ و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ،ﺑﺎ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار اﺑﺘﮑﺎر ی ،ﺑﺮای
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ از راه دور ،ﺟﻬﺖ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮔﻮ ﯾﻨﺪه و ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺪاﻫﺎی ﻣﺰاﺣﻢ در اﺗﺎق ﻫﺎی
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺑﺘﺪا
آﻧﺎﻟﻮگ در ﯾﺎﻓﺘﯽ از ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن ﻫﺎی آراﯾﻪ ،ﺗﻘﻮ ﯾﺖ ﻣﯽ
ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎی
ِ
ﯾﺠﯿﺘﺎل
ﮔﺮدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺟﻬﺖ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺷﺪن ﺑﻪ ﭘﻮرت آﻧﺎﻟﻮگ ﺑﻪ د
ِ
) (ADCﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟﺮ MSP430F2619ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺳﭙﺲ
ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻮرت  UARTاﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟﺮ و  USBﻟﭗ ﺗﺎپ ،داده ﻫﺎی
دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮ ﯾﺎل وارد ﻧﺮم اﻓﺰار  MATLABﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ
اﻟﮕﻮر ﯾﺘﻢ ﻫﺎی ML ،Capon ،MUSICﺑﺎ ﺗﻘﺮ ﯾﺐ ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺎر ﯾﮏ و ﯾﮏ
اﻟﮕﻮر ﯾﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮔﻮ ﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻧﺘﺎﯾﺞ
اﯾﻦ اﻟﮕﻮر ﯾﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﻬﺖ
ﮔﻮ ﯾﻨﺪه ،وزن ﻫﺎی ﻻزم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن ﻫﺎ ،ﺟﻬﺖ
اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺷﮑﻞ دﻫﯽ ﭘﺮﺗﻮ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮر ﯾﺘﻢ ﺗﺎﺧﯿﺮ و ﺟﻤﻊ
ِ
) (DELAY & SUMﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار  MATLABﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪه
و ﺳﭙﺲ اﯾﻦ وزن ﻫﺎ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﻫﻤﺎن ﭘﻮرت  USBوارد ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟﺮ
ﺷﺪه و ﺿﻤﻦ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺷﮑﻞ دﻫﯽ ﭘﺮﺗﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟﺮ،
ﺧﺮوﺟﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﺟﻬﺖ ﮔﻮ ﯾﻨﺪه ،ﺗﻘﻮ ﯾﺖ و ﺑﺼﻮرت
 Real-timeﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی– آراﯾﻪ ی ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮﻧﯽ ،ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ از راه دور ،ﺷﮑﻞ
دﻫﯽ ﭘﺮﺗﻮ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﮔﻮ ﯾﻨﺪه ،ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟﺮ.MSP430F2619
ِ
-١ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ از راه دور ﮐﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮ آن و ﯾﺪﺋﻮ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﮏ ﻓﻨﺎوری ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد در ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،و
ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﻪ ﺻﺪا و ﺗﺼﻮ ﯾﺮ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺼﻮرت
زﻧﺪه درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺟﻠﺴﺎت ﺣﻀﻮری ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ و
ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد و روش ﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرآراﯾﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ اﻣﺮی اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﭘﺮدازش آراﯾﻪ ﻫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻘﺶ ﭘﺮرﻧﮓ ﺗﺮی را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﻣﺮوزه ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺮدازش آراﯾﻪ ﻫﺎ ،در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی رادار ،ﺳﻮﻧﺎر،
ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺳﯿﺎر ،ﮐﯿﻬﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ رادﯾﻮﯾﯽ ،ﻟﺮزه ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی
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ً
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،اﺧﯿﺮا ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ در ﭘﺮدازش آراﯾﻪ ﻫﺎی
ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﺒﻊ ﮔﻔﺘﺎر در ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ
ﺑﺼﻮرت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل در ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻫﺎی ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ از راه دور ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻬﺖ ﮔﻮ ﯾﻨﺪه را ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ،
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ردﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﯾﮏ ﭘﺮﺗﻮ ﺷﻨﯿﺪاری را در ﺟﻬﺖ ﮔﻮ ﯾﻨﺪه ﻗﺮار دﻫﺪ
ﺗﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺻﻮت ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ ،در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل و ﯾﺪﺋﻮﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻌﺪ از
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮔﻮ ﯾﻨﺪه ،دورﺑﯿﻦ را در ﺟﻬﺖ ﮔﻮ ﯾﻨﺪه ﻓﻌﺎل ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ
] ،[۶ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﻤﮏ ﺷﻨﻮاﯾﯽ )ﺳﻤﻌﮏ( ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﭘﺮﺗﻮ
ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ در ﺟﻬﺖ ﻣﻄﻠﻮب ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻓﻬﻢ ﺻﻮت ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده از آراﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن ﻫﺎ در
ﻓﻀﺎ ،ﺑﺮای ﭘﺮدازش ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ درﯾﺎﻓﺘﯽ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ،از اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻀﺎﯾﯽ درﯾﺎﻓﺖ
ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻣﻄﻠﻮب و ﺣﺬف ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎی
ﻧﻮ ﯾﺰ و ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﻮزه ی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﭘﺮدازش آراﯾﻪ
ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻮل دو ﻣﺤﻮر ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ
ﺷﻮد  :۱ﯾﺎﻓﺘﻦ زاو ﯾﻪ ی ورود ) (Direction Of Arrivalﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎی
ﺻﻮﺗﯽ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن ﻫﺎی آراﯾﻪ )ﺟﻬﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﮔﻮ ﯾﻨﺪه( :۲ .ﺑﻬﺒﻮد
ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎی ﺻﻮت ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ از ﺟﻬﺎت ﻣﻄﻠﻮب ﮐﻪ ﺑﻪ آراﯾﻪ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮﻧﯽ
وارد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮوﻧﺸﺎﻧﯽ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎی ﺗﺪاﺧﻠﯽ در زﻣﺎن ﯾﮑﺴﺎن
)ﺷﮑﻞ دﻫﯽ ﭘﺮﺗﻮ )،((Beamforming
ً
ﺑﺮای ﺟﻬﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﺒﻊ ﺻﻮت ،ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﺳﻪ روش :۱ ،ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﮐﺮدن
ﻗﺪرت ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺪه ) :۲ ،(Steered Response Powerروش
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻃﯿﻒ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ ﺑﺎﻻ ]۲و۳و۴و :۳ ،[۵روش ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
اﺧﺘﻼف زﻣﺎن رﺳﯿﺪن ) [۱]،(Time Difference Of Arrivalاﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺟﻬﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﺒﻊ ﺻﻮت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦ
ﻃﯿﻒ ﺗﻮان ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺎﻻ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﻲ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد:۱ ،
روش ﻫﺎی ﺣﻮزه ی زﻣﺎن :از ﺟﻤﻠﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﺣﻮزه زﻣﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ
دو روش ) [۲] M.L (Maximum Likelihoodو  [۳] Caponاﺷﺎره
ﮐﺮد :۲ .روش ﻫﺎی ﺣﻮزه ی زﯾﺮﻓﻀﺎ :از ﺟﻤﻠﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎي اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﻣﻲ
ﺗﻮان روش ﻫﺎي ) [۴]MUSIC (Multiple Signal Classificationو

۷۲۶

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

ESPRIT (Estimation of Signal Parameters via Rotational
) [۵] Invariance Techniquesرا ﻧﺎم ﺑﺮد.

در ﺑﺤﺚ ﺷﮑﻞ دﻫﯽ ﭘﺮﺗﻮ ﻃﯽ دﻫﻪ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی
ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن ﻫﺎی ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ
]۷و .[۸در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎ ،اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺗﺄﺧﯿﺮ و
ﺟﻤﻊ ] [۹ﺟﻬﺖ ﺷﮑﻞ دﻫﯽ ﭘﺮﺗﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
در ﻣﻘﺎﻟﻪ ی ﺣﺎﺿﺮ ،ﻫﻢ ﻣﺴﺌﻠﻪ ی ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻓﻬﻢ ﮔﻔﺘﺎر آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ
ﻧﻮ ﯾﺰ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺷﮑﻞ دﻫﻨﺪه ی ﭘﺮﺗﻮ ﺗﺄﺧﯿﺮ و ﺟﻤﻊ و ﻫﻢ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ
ﮔﻮ ﯾﻨﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ML،Capon ،MUSICﺗﻘﺮﯾﺐ ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺎرﯾﮏ
و ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی ﺳﯿﺴﺘﻢ آراﯾﻪ ی ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮﻧﯽ ﻃﺮاﺣﯽ
و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،اﺑﺘﺪا ﺳﯿﮕﻨﺎل
ﺻﻮت ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن ﻫﺎی آراﯾﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﺎﻟﻮگ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه و ﭘﺲ از
ﻋﺒﻮر از ﻓﯿﻠﺘﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺬر ﺑﺮای ﺣﺬف ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻫﺎی ﻣﺰاﺣﻢ ،ﺟﻬﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺳﯿﮕﻨﺎل آﻧﺎﻟﻮگ ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎل ،ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻘﻮ ﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽLM380
ﮐﺎﻧﺎل ﭘﻮرت آﻧﺎﻟﻮگ ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎل )(ADC
ﺗﻘﻮ ﯾﺖ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﭼﻬﺎر
ِ
ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟﺮ MSP430F2619ﺑﺮای دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺷﺪن ﻫﻤﺰﻣﺎن ،ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻮرت  UARTاﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟﺮ و ﻣﺎژول USB-TO-
 ،UARTدﯾﺘﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻮرت ﻣﺠﺎزی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﭘﻮرت
 USBﻟﭗ ﺗﺎپ ،وارد ﻧﺮم اﻓﺰار  MATLABﺷﺪه و ﺑﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮔﻮ ﯾﻨﺪه ﯾﺎ ﮔﻮ ﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﺮدﯾﺪه ﭘﺲ
از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﮔﻮ ﯾﻨﺪه ،وزن ﻫﺎی ﻻزم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن ﻫﺎی
آراﯾﻪ ،ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺷﮑﻞ دﻫﯽ ﭘﺮﺗﻮ ﺗﺎﺧﯿﺮ و ﺟﻤﻊ ،ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار
ِ
 MATLABﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺳﭙﺲ اﯾﻦ وزن ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﺎن
ﭘﻮرت  USBوارد ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﺷﺪه ،و ﺿﻤﻦ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺷﮑﻞ دﻫﯽ ﭘﺮﺗﻮ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ،ﺧﺮوﺟﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﺟﻬﺖ ﮔﻮ ﯾﻨﺪه ،ﺗﻘﻮ ﯾﺖ
و ﺑﺼﻮرت  Real-timeﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﺷﺮوع داده ﻫﺎ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻮرت  USBﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺳﺮﯾﺎل وارد ﺑﺎﻓﺮ ورودی ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺘﻠﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اوﻟﯿﻦ
ﮐﺎراﮐﺘﺮ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎراﮐﺘﺮ راﻫﻨﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن اول ،ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن دوم ،ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن ﺳﻮم و
ً
ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن ﭼﻬﺎرم در ﻟﺤﻈﻪ ی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری  nام و ﻣﺠﺪدا ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﺧﺮوﺟﯽ
ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن اول ﺗﺎ ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن ﭼﻬﺎرم در ﻟﺤﻈﻪ ی ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺮداری ) (n+1ام و  ...درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﭘﺮﺷﺪن ﺑﺎﻓﺮ ورودی
ﻣﺘﻠﺐ ،ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎراﮐﺘﺮ راﻫﻨﻤﺎ داده ﻫﺎی ﻫﺮ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن در ﺑﺮدارﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .راﺑﻄﻪ ی ) (۱ﺑﺮدار ﺳﯿﮕﻨﺎل دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﺮﯾﮏ از
ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن ﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
)(۱

T

x i   x i (n ), x i (n  1), x i (n  2),...
500001

i=1,2,3,4

اﮐﻨﻮن ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ
ﺷﮑﻞ داد:
)(۲


    T
X   x 1 , x 2 , x 3 , x 4  4  5 0 0 0 0

ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺮدازش اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺟﻬﺖ ﮔﻮﯾﻨﺪه آﻏﺎز ﻣﯿﺸﻮد.
ﻗﺪم اول اﯾﻦ ﭘﺮدازش ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ی ﻓﺎﺻﻠﻪ ی ﮔﻮﯾﻨﺪه ی ﻓﺮﺿﯽ از ﻫﺮ
ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن آراﯾﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ  ۱ﻓﺮض ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
ِ
ﮐﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪه در ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮ روی ﻧﯿﻢ داﯾﺮه ای ﺑﻪ ﺷﻌﺎع  rﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ آراﯾﻪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ زاوﯾﻪ ی ورود ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ اﯾﻦ آراﯾﻪ
ﻣﺴﺘﻘﻞ از اﻧﺪازه ی ﺷﻌﺎع ﻧﯿﻢ داﯾﺮه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺪف ﯾﺎﻓﺘﻦ
زاوﯾﻪ ی ورود ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺻﻮت ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ آراﯾﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﺑﺨﺶ دوم ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺗﺌﻮری ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﮔﻮﯾﻨﺪه و اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺷﮑﻞ دﻫﯽ ﭘﺮﺗﻮ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺷﺮح داده
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺳﯿﺴﺘﻢ آراﯾﻪ ی ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮﻧﯽ در ﺑﺨﺶ
ﺳﻮم اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﻤﻠﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﺳﻂ
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی و
ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی را ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.

ﺷﮑﻞ  :۱ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﺮﺿﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪه ی  Aاز ﻣﺮﮐﺰ آراﯾﻪ.

اﮐﻨﻮن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮔﻮﯾﻨﺪه را از  ۰ﺗﺎ  ۱۸۰درﺟﻪ ﺟﺎروب ﮐﺮده و ﺑﻪ ازای ﻫﺮ

-٢اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﺷﮑﻞ دﻫﻨﺪه ی ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه

ﻓﺮﺿﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪه روی ﻧﯿﻢ داﯾﺮه ،ﻓﺎﺻﻠﻪ آن از ﻫﺮ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
زاوﯾﻪ ی
ِ

در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﺌﻮری ﻫﺎی اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺟﻬﺖ ﮔﻮﯾﻨﺪه
و اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺷﮑﻞ دﻫﯽ ﭘﺮﺗﻮ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺟﻤﻊ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺷﺮح داده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ آﻧﮕﺎه ﻓﺎﺻﻠﻪ اش از ﻫﺮ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻮﺳﻂ رواﺑﻂ

-١-٢

اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﮔﻮ ﯾﻨﺪﮔﺎن

در اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﻋﻤﺎل دﺳﺘﻮر از ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺘﻠﺐ ﺑﻪ ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟﺮ
 ۵۰۰۰۰ﻧﻤﻮﻧﻪ ی دﯾﺠﯿﺘﺎل از ﻫﺮﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن و ﯾﮏ ﮐﺎراﮐﺘﺮ راﻫﻨﻤﺎ )ﻋﺪد (۲۵۵

ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﮔﻮﯾﻨﺪه در ﻧﻘﻄﻪ ی  Aروی ﻧﯿﻢ داﯾﺮه ی ﺷﮑﻞ۱

) (۳و ) (۴ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد.
ﺑﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮐﺮدن ﺑﺮدار  rﺑﺮ روی ﻣﺤﻮرﻫﺎی اﻓﻘﯽ و ﻋﻤﻮدی آراﯾﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ

داﺷﺖ:
)(۳

۷۲۷

) n  r  sin( ) , m  r  cos(

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ی ﮔﻮﯾﻨﺪه ی  Aاز ﻫﺮ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:
)(۴

3
1
2
2
2
2
) r1  n  (( )d  m ) , r2  n  (( )d  m
2
2
2

3

2

2

1

2

) r3  n  (( )d  m ) , r4  n  (( )d  m
2
2

آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ازاء ﺗﻤﺎم زواﯾﺎ از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  ۱۸۰ﺑﺎ دﻗﺖ ﯾﮏ درﺟﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ی
ﮔﻮﯾﻨﺪه ﻓﺮﺿﯽ را ﺗﺎ ﻫﺮ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن آراﯾﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮده و در ﺑﺮدارﻫﺎﯾﯽ ﻣﺠﺰا
ﺟﻬﺖ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺮ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن ﺗﺎ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن ﻣﺮﺟﻊ،

در ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎی ﺑﺮدار ﻓﺎﺻﻠﻪ ی ﮔﻮﯾﻨﺪه ی
ﻓﺮﺿﯽ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن ،اﺧﺘﻼف ﻓﺎز ﻣﯿﺎن ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن ﻫﺎ
را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زاوﯾﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آراﯾﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻓﺎز
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﯿﺎن ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺮ
ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮﯾﺐ دﻗﺖ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
اﯾﻦ ﺗﺄﺧﯿﺮﻫﺎ ﻣﯿﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن ﻣﺮﺟﻊ در
ﺗﻤﺎم زواﯾﺎ ﻃﺒﻖ راﺑﻄﻪ ی زﯾﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽ ﺷﻮد:
rx 0x 1x 2x 3 (t1,t 2 ,t 3 ) 

ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ی دوم ﺑﺮای ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﭘﺮدازش ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ

)(۶

ﺻﻮرت  ،Real-timeﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ زﯾﺮ
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده و ﺑﺮای ﻫﺮ زﯾﺮ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﭘﺮدازش ﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای را
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﻢ:
)(۵





X   X 11 , X 12 , ..., X 1de 



 

 

از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ زﯾﺮ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﭘﺮدازش ﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای را
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﻢ .اﯾﻦ ﭘﺮدازش ﻫﺎ اﺑﺘﺪا ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺴﺘﺮش ﻫﺮ زﯾﺮﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺗﻮﺳﻂ
ﯾﮏ ﺿﺮﯾﺐ دﻗﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری
ﻣﺠﺎزی و اﻓﺰاﯾﺶ دﻗﺖ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﮔﺮ ﺿﺮﯾﺐ
دﻗﺖ ﺻﺤﯿﺢ  acرا درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﺑﻪ اﻧﺪازه ی اﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ دﻗﺖ ،داده ﻫﺎی
ﻫﺮ زﯾﺮ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻌﺎدل اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻔﺖ
ﻫﺎی اﻋﺸﺎری و ﮐﺴﺮی  1را ﺟﻬﺖ ﻫﻢ ﻓﺎز ﻧﻤﻮدن ﺳﯿﮕﻨﺎل ﭼﻬﺎر

N 1

) x 3 (n ) x 1 (n  t1) x 2 (n t 2 )x 0 (n t 3


n 0

ﮐﻪ  rx 0x 1x 2x 3ﻣﯿﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن ،و )  x i (nﺳﯿﮕﻨﺎل
ﻫﺎی ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن iام و  Nﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﻣﻘﺪار )  rx 0x 1x 2x 3 (t1 , t 2 , t 3ﺑﻪ ازاء زﻣﺎﻧﻲ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﭼﻬﺎر
ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن ﺑﺮروی ﻫﻢ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﮔﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺟﺰ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺤﯿﺢ
 t1, t 2 , t 3اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .اﮐﻨﻮن ﻓﻀﺎ را از  ۰ﺗﺎ  ۱۸۰درﺟﻪ ﺑﻪ ازای
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺟﺎروب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﺮ زاو ﯾﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺷﺪن
راﺑﻄﻪ ) (۷ﮔﺮدد ،در آن زاو ﯾﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺻﻮﺗﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
)(۷

2

)   arg max rx 0 x 1x 2 x 3 (t 1 ,t 2 ,t 3 ,
t 1 ,t 2 ,t 3

ac

ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺷﮑﻞ  ۲ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺧﺮوﺟﯽ آراﯾﻪ را زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﮔﻮﯾﻨﺪه در زاوﯾﻪ ۱۰۰درﺟﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ
ﺑﺮای ﺗﻔﮑﯿﮏ زواﯾﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﻢ از ﺿﺮﯾﺐ دﻗﺖ  ۳اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ دﻗﺖ ،اﺧﺘﻼف ﻓﺎز
ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺻﻮت در دو زاوﯾﻪ ی ﺟﺎروب ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ زاوﯾﻪ ی دﻗﯿﻖ،
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ  :۲ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺧﺮوﺟﯽ آراﯾﻪ در دو زاوﯾﻪ ی ﺟﺎروب ﺷﺪه ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮔﻮﯾﻨﺪه
در  ۱۰۰درﺟﻪ.

ﺷﮑﻞ  :۳ﻓﻠﻮﭼﺎرت اﻟﮕﻮر ﯾﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺟﻬﺖ ﮔﻮﯾﻨﺪه.

۷۲۸

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴
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اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺷﮑﻞ دﻫﯽ ﺗﺄﺧﯿﺮ وﺟﻤﻊ

اﯾﺪه ی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ روش آن اﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﯾﮏ آراﯾﻪ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮﻧﯽ
ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن ﻫﺎ ،ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .در اﯾﻦ روش ﺳﻌﯽ ﺑﺮآن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ
ﺣﺪاﻣﮑﺎن اﯾﻦ ﺗﺎﺧﯿﺮﻫﺎ ﺟﺒﺮان ﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﯾﮏ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺮﺟﻊ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺧﯿﺮ زﻣﺎﻧﯽOf Arrival )TDOA
 (Time Delayﺑﺮای ﻣﺎﺑﻘﯽ ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﺳﭙﺲ ﺳﯿﮕﻨﺎل
ﻫﺎی ﺗﺎﺧﯿﺮ داده ﺷﺪه ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮐﻪ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪی
ﺣﺬف ﺷﺪه و ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﻤﻪ ی ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن ﻫﺎ ﻫﻢ ﻓﺎز ﮔﺸﺘﻪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎل
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ از ﺳﯿﮕﻨﺎل درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﮑﻞ ۴
ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن ﻫﺎ را ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﺷﮑﻞ دﻫﯽ ﭘﺮﺗﻮ در ﺣﻀﻮر ﮔﻮ ﯾﻨﺪه
واﻗﻊ در زاو ﯾﻪ ی  ۹۰درﺟﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻣﯿﺎن ﺳﯿﮕﻨﺎل ﭼﻬﺎر
ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺷﮑﻞ دﻫﯽ ﭘﺮﺗﻮ
ﺟﺒﺮان اﯾﻦ ﺗﺎﺧﯿﺮﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮕﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﭼﻬﺎر ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن ﻫﻢ ﻓﺎز
ﺷﺪه و ﺧﺮوﺟﯽ در ﺟﻬﺖ ﮔﻮ ﯾﻨﺪه ﺗﻘﻮ ﯾﺖ ﮔﺮدد.

ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و درک ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻬﺒﻮد ﺻﻮت در ﺟﻬﺖ ﮔﻮﯾﻨﺪه ،روﻧﺪ
اﻟﮕﻮی ﭘﺮﺗﻮ و اﻟﮕﻮی ﭘﺮﺗﻮ ﺗﺌﻮری ﺷﮑﻞ  ۶و  ۷ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ  :۶روﻧﺪ اﻟﮕﻮی ﭘﺮﺗﻮ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﮔﻮ ﯾﻨﺪه در زاوﯾﻪ  ۹۰درﺟﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آراﯾﻪ.

ﺷﮑﻞ  :۷اﻟﮕﻮی ﭘﺮﺗﻮ ﺗﺌﻮری ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﮔﻮ ﯾﻨﺪه در زاو ﯾﻪ  ۹۰درﺟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
آراﯾﻪ.

-٣ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه

ﺷﮑﻞ  ۲۰ :۴ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎل از ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮﻧﻬﺎ.

ﯿﮕﻨﺎل ﺷﮑﻞ دﻫﯽ ﺷﺪه ،ﺗﻮﺳﻂ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
ﺷﮑﻞ  ۵اﻟﮕﻮی ﻋﻤﻠﯽ ﭘﺮﺗﻮ ﺳ ِ
ﺗﺎﺧﯿﺮ و ﺟﻤﻊ ،در ﺣﻀﻮر ﮔﻮ ﯾﻨﺪه ی ﻣﻄﻠﻮب در  ۹۰درﺟﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
دﻫﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ دﻫﻨﺪه ﯾﮏ ﺑﯿﻢ ﺷﻨﯿﺪاری ﺑﻬﯿﻨﻪ
را در ﺟﻬﺖ ﮔﻮ ﯾﻨﺪه ﻗﺮار داده اﺳﺖ.

ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺷﺪه ،ﻃﺒﻖ
ﺑﻠﻮک دﯾﺎﮔﺮام ﺷﮑﻞ  ۸ﻣﺘﺸﮑﻞ از :آراﯾﻪ ی ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮﻧﯽ ﺧﻄﯽ و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ،
ﭘﯿﺶ ﺗﻘﻮ ﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی دو ﺗﺮاﻧﺰ ﯾﺴﺘﻮری و ﺗﻘﻮ ﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از  ICﺗﻘﻮ ﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ی  LM380ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن ،ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟﺮ
 ،MSP430F2619ﺗﻘﻮ ﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ی  ۳۰وات ﺧﺮوﺟﯽ  TBA810ﺟﻬﺖ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺻﻮت ﭘﺮدازش ﺷﺪه و ﭘﺨﺶ ﻫﻤﺰﻣﺎن آن ،ﻣﺎژول ﻣﺒﺪل
 USB-TO-UARTو ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﮑﻞ  :۵اﻟﮕﻮی ﭘﺮﺗﻮ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﮔﻮ ﯾﻨﺪه در زاو ﯾﻪ  ۹۰درﺟﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آراﯾﻪ.
ﺷﮑﻞ  :۸ﺑﻠﻮک دﯾﺎﮔﺮام ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه.

۷۲۹

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﺑﯿﻦ  ۰ﺗﺎ  ۳/۳وﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ازﻣﺪار ﺷﯿﻔﺖ دﻫﻨﺪه ی وﻟﺘﺎژ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از  ICﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه ی وﻟﺘﺎژ  LM317اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ
ﻣﺪار اﯾﻦ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ  ۱۰ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ آراﯾﻪ ی ﭼﻬﺎر ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮﻧﯽ ﺧﻄﯽ و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ
ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ از راه دور ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻬﺘﺮ
و دﻗﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ی ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮔﻮ ﯾﻨﺪه و ﯾﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺻﻮت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻣﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ را در
ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﺎ ﻓﺮض دور ﺑﻮدن ﻣﻨﺒﻊ ﺻﻮﺗﯽ از ﻣﺤﻮر ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن ﻫﺎ
)ﻓﺮض  (Far Fieldاﻣﻮاج درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن ﻫﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ
ﺻﻮرت اﻣﻮاج ﺗﺨﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﭘﺪﯾﺪه ی  Spatial Aliasingﻓﺎﺻﻠﻪ ی ﺑﯿﻦ دو ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﺎﻣﺴﺎوی
زﯾﺮ ﺻﺪق ﮐﻨﺪ:
)(۸

c
2 f max



min
2

ﺷﮑﻞ  :۱۰ﻣﺪار ﻓﯿﻠﺘﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺬر ،ﺗﻘﻮ ﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ی ﺻﻮﺗﯽ و ﺷﯿﻔﺖ دﻫﻨﺪه وﻟﺘﺎژ.

d 
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در راﺑﻄﻪ ی ﺑﺎﻻ  Cﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﺻﻮت و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۳۴۶m/sو f max

واﺣﺪ ﭘﺮدازش و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ،ﯾﮏ ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﯾﺎ ﯾﮏ رﯾﺰﭘﺮدازﻧﺪه و ﻟﭗ
ﺗﺎپ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ،MSP430F2619ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﯿﮕﻨﺎل آﻧﺎﻟﻮگ ﺑﻪ
دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻬﺎر ﭘﻮرت ) ADCﺑﺎﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری  ۱۱۲۵۰ﻫﺮﺗﺰ
در ﻫﺮ ﮐﺎﻧﺎل( ،اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺷﮑﻞ دﻫﯽ ﺻﻮت در ﺟﻬﺖ ﮔﻮ ﯾﻨﺪه و ﺗﻀﻌﯿﻒ
ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎی ﺗﺪاﺧﻞ ،ﻓﺮﺳﺘﺎدن اﻃﻼﻋﺎت دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﺮﯾﺎل
اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۴۶۰۸۰۰ﺳﻤﺒﻞ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ )ﻫﺮ ﺳﻤﺒﻞ  ۸ﺑﯿﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ(
آﻧﺎﻟﻮگ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺻﻮت
ﺑﻪ ﭘﻮرت  UARTو ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﯿﮕﻨﺎل دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﻪ
ِ
ﺟﻬﺖ ﭘﺨﺶ ﻫﻤﺰﻣﺎن ،را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد .اﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟﺮ از ﺳﺮی
ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی  ۱۶ﺑﯿﺘﯽ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۱۶ﻣﮕﺎ ﻫﺮﺗﺰ ۶۴ ،ﭘﺎﯾﻪ ،ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ
 TEXAS INSTRUMENTSﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دارای ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﻢ و
ﻣﺤﺪوده ی وﻟﺘﺎژ ﭘﺎﯾﯿﻦ از  ۱/۸ﺗﺎ  ۳/۳وﻟﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟﺮ دارای
 ۱۲۰ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی  Flashو  ۴ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی  RAMﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟﺮ دارای  ۸ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺒﺪل آﻧﺎﻟﻮگ ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ ۱۲
ﺑﯿﺖ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺒﺪل آﻧﺎﻟﻮگ ﺑﻪ
دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟﺮ از دو
ﭘﻮرت دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﻪ آﻧﺎﻟﻮگ ﺑﺎ دﻗﺖ  ۱۲ﺑﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺻﻮت در ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ
راﺑﻄﻪ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ی ﺑﯿﻦ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن ﻫﺎی آراﯾﻪ ۱۰cm ،ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮﺧﯽ از واﺣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ ﻣﺪارات داﺧﻠﯽ آن ﺷﺮح داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
-١-٣

ﭘﺮدازش و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت

ﭘﯿﺶ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ

ﭘﯿﺶ ﺗﻘﻮ ﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،دو ﺗﺮاﻧﺰ ﯾﺴﺘﻮری ،ﺑﺎ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺻﺪای ﻋﺎﻟﯽ و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ
ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﺗﻘﻮ ﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺗﻮازن ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺒﻊ
ﺻﻮت و ﺗﻘﻮ ﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ی اﺻﻠﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻣﺪار ﭘﯿﺶ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ی
ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن در ﺷﮑﻞ  ۹ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ
ﮔﻮ ﯾﻨﺪﮔﺎن ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﭘﺮدازش ﺑﻪ ﻟﭗ
ﺗﺎپ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺮدازش اﺻﻠﯽ را ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺘﻠﺐ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ؛ ﺑﺪﯾﻦ
وﺳﯿﻠﻪ اﯾﻦ داده ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای از ﭘﺮوﺳﺴﻮر ﺧﺎرج و ﺑﻪ ﻟﭗ ﺗﺎپ وارد
ﮔﺮدﻧﺪ .ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻮرت  UARTﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ،ﭘﻮرت  USBﻟﭗ
ﺗﺎپ و ﻣﺎژول  USB-to-UARTﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد .در ﻟﭗ ﺗﺎپ ﭘﺲ از ﯾﺎﻓﺘﻦ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻮﺳﻂ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﺗﻌﺪادی ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺟﻬﺖ
ﺷﯿﻔﺖ دادن ﺑﺮدارﻫﺎی ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن ﻫﺎ )ﮐﻪ ﻫﺮﻟﺤﻈﻪ درﺣﺎل ذﺧﯿﺮه
ﺷﺪن در ﺣﺎﻓﻈﻪ ی RAMﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ( ،ﺟﻬﺖ ﺟﺒﺮان
ﺗﺎﺧﯿﺮﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎ و ﺗﻘﻮ ﯾﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺧﺮوﺟﯽ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻮرت  ،USBوارد
ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﭘﺮدازش ﺷﺪه و ﺗﻘﻮ ﯾﺖ ﺷﺪه ،از

ﺷﮑﻞ :۹ﻣﺪار ﭘﯿﺶ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ی ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن ﻫﺎی ﺧﺎزﻧﯽ.

ﻣﺪار ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ :ﺑﺨﺶ
اول ،ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺬر اﺳﺖ .ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺣﺬف ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﻬﺎ ی
ﻣﺰاﺣﻢ و ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﻬﺎی ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﺪار ﺗﻘﻮ ﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ی اﺻﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺨﺶ
دوم ،ﺗﻘﻮ ﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ی  LM380ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﻘﻮ ﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ی ﺻﻮﺗﯽ ﻗﻮی ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .و ﺑﺨﺶ آﺧﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺤﺪوده ی وﻟﺘﺎژ ورودی

۷۳۰

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ ،را ﻧﯿﺰ داراﺳﺖ .در آزﻣﺎﯾﺶ دوم ،ﺳﻪ ﮔﻮ ﯾﻨﺪه در زواﯾﺎی  ۶۲و ۹۹
و ۱۳۰درﺟﻪ ﻗﺮار دادﯾﻢ و ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آن ﻫﺎ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺷﮑﻞ  ۱۲ﺻﺤﺖ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻮرت دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﻪ آﻧﺎﻟﻮگ ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﺟﻬﺖ ﭘﺨﺶ آﻧﺎﻟﻮگ ﻣﯽ
ﮔﺮدد.

ﺷﮑﻞ  :۱۱ﻧﻤﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه.

-۴ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﻤﻠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ی دﻗﺖ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎ
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ اراﺋﻪ ی ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ،
ﮐﺎراﯾﯽ و دﻗﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺟﻬﺖ ﮔﻮﯾﻨﺪه و ﻧﯿﺰ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺟﻬﺖ ﮔﻮﯾﻨﺪه ﺑﺎ
دﻗﺖ ﺑﺎﻻ  Capon ،M.Lو MUSICﮐﻪ ﺗﺌﻮری آﻧﻬﺎ در ﻣﺮاﺟﻊ ]۲و۳و[۴
ﺷﺮح داده ﺷﺪه ،ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺶ در اﺗﺎق ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
 3m  4mاﻧﺠﺎم دادﯾﻢ؛ در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﮔﻮﯾﻨﺪه در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯾﮏ ﻣﺘﺮی از
ﺳﯿﺴﺘﻢ آراﯾﻪ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮﻧﯽ در زواﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ
ﭘﺮدازش ﺻﻮت درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن ﻫﺎی آراﯾﻪ ،ﺗﻮﺳﻂ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮔﻮﯾﻨﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه و ﺧﻄﺎی ﻣﻄﻠﻖ ﻫﺮ روش ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺟﻪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪه و در ﻧﻤﻮدار ذﯾﻞ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ :۱۲ﻃﯿﻒ ﻓﻀﺎﯾﻲ اﻟﮕﻮر ﯾﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در ﺣﻀﻮر ﺳﻪ ﮔﻮ ﯾﻨﺪه.

در ﺷﮑﻞ ﻓﻮق ﻣﺤﻮر اﻓﻘﯽ زاوﯾﻪ ی ﮔﻮﯾﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻮدی ﻣﯿﺰان
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎی ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن ﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از راﺑﻄﻪ ،۶
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
-۵ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻬﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺷﺨﺺ ﮔﻮ ﯾﻨﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
ﻫﺎی MUSIC ،Capon ،M.Lو اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ از راه دور ﺑﺮای ﯾﮏ آراﯾﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮﻧﯽ ﺧﻄﯽ و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ
ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺑﺘﮑﺎری ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ دﻗﺖ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮔﻮ ﯾﻨﺪه ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؛ ﺳﭙﺲ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻣﯿﺎن ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن ﻫﺎ
ﺟﺒﺮان ﮔﺮدﯾﺪ و ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺟﺒﺮان ﺷﺪه ﭘﺲ از ﺗﻘﻮ ﯾﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت Real-time
در ﺟﻬﺖ ﮔﻮ ﯾﻨﺪه ﻣﻮرد ﭘﺨﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
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در نظر گرفتن برهمکنش پنج موجی برای اصالح

معادله ی سیگنال کوچک پیرس گونه در ساختارهای
متناوب موج رونده ی موج آهسته
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چکیده -در هقاله ی حاضر یک هؼادله ی از درخه پًح به دست
آهده است که بهره ی سیگًال کىچک الهپ های هایکروویى هىج
آهسته با ساختار هتًاوب را در تقریبا تماهی بايد ايتطار  ،به ویژه
بساهدهای يسدیک به بساهد های قطغ باال و پاییى ساختار هتًاوب،
بدوو برخىرد با هرگىيه تکیًگی به دست هی آورد .ایى هؼادله ،که از
تسویح دو هىج آهسته و سریغ پالسمایی در بار یکه ی الکترويی و سه
هارهىيیک فضایی  RFحاصل ضده است ،به ویژه برای کمی سازی
برهمکًص در ساختارهایی هايًد الهپ هىج رويده با حفره های
کىپل ضده و الهپ هىج رويده با هىخبر تا ضده قابل استفاده است.

ؼول پیؽـ یک ؼول ػام بؽای تىصیف بؽهمکًم هىج ؼويعه ی
 RFو باؼیکه ی الکتؽويی اقت] .[6ظؼ زالت هتؼاؼف ایى هعل،
بؽهمکًم باؼیکه و یک ضظ ايتمال همگى ( ظؼ همیاـ عىل هىج) کمی
هی نىظ ،که هؼاظل بؽهمکًم باؼیکه و ظو هىج ؼفت و بؽگهت بؽ ؼوی
ضظ ايتمال اقت که تابؼیت عىلی ؾیؽ ؼا ظاؼيع :
()1

یؼًی اهىاج ؼفت و بؽگهت هن فؽکايف ظؼ یک هسیظ و ظؼ يتیده
ظاؼای ثابت ايتهاؼ یکكاو هكتًع و يیؿ اؾ زضىؼ هؽگىيه هاؼهىيیک فضایی
که ظاؼای ثابت ايتهاؼی زتی با ايعاؾه ی هتفاوت با هاؼهىيیک فضایی
اصلی هىج ؼفت و بؽگهت اقت چهن پىنی نعه اقت .ایى ؼول،
پاقص هایی ظلیك بؽای الهپ هىج ؼويعه ی هلیکف ظؼ اکثؽ بايع ايتهاؼ
هىخبؽ هی ظهع )که البته ظؼ آو بكاهعها پعیعه ی زفؽه های ظؼوو بايع ؼش
يعاظه بانع(.

کلمات کلیدی– المپ مایکروویو موج رونده ،ساختار متناوب،
سرعت گروه.
 -1همعهه
الهپ های هایکؽوویى هىج ؼويعه ی هىج آهكته] ،[1قاهايه های
يكبتا پهى بايع تمىیت کًًعه ی اهىاج الکتؽوهغًاعیكی ايع که اؾ هن
قؽػت نعو باؼیکه ی الکتؽويی و هىج  RFآهكته نعه ظؼ یک قاضتاؼ
آهكته کًًعه ی هىج بهؽه هی خىیًع .الهپ های هىج ؼويعه با زفؽه ی
کىپل نعه (نکل  )1يىع ویژه ای اؾ ایى قاهايه ها هكتًع که تىايایی تىلیع
بیم اؾ صع کیلىوات پالكی ظؼ بايع  Xو چًع صع وات ظؼ بايع  Kؼا ظاؼا
هی بانًع  .ایى قاهايه ها اؾ کاواک های الکتؽوهغًاعیكی بهؽه هی خىیًع
که اؾ يظؽ الکتؽوهغًاعیكی به واقغه ی نیاؼهایی ظؼ لاػعه ی ضىظ با
یکعیگؽ کىپل نعه ايع .قاضتاؼ فىق ،یک قاضتاؼ هتًاوب اقت که بكته
به هًعقه ،ظؼ يىازی ویژه ی فؽکايكی هىقىم به بايع ػبىؼ ،تبعیل به هىخبؽ
نعه و به اهىاج الکتؽوهغًاعیكی اخاؾه ی ايتهاؼ هی ظهع].[2

نعت بؽهن کًم هىج-باؼیکه با کمیت هىقىم به اهپعايف پیؽـ
بیاو هی نىظ که کمیتی هكتمل اؾ ظاهًه ی هیعاو و تابغ فؽکايف کاؼی و
يیؿ نکل هًعقی و ضىاو الکتؽوهغًاعیكی هىاظ هىخبؽ اقت]: [6
))2

E 2 peak
2 2 Pwg

K int 

صىؼت ؼابغه ی باال هدػوؼ نعت هیعاو الکتؽیکی عىلی اثؽ کًًعه
بؽ باؼیکه ی الکتؽويی و هطؽج آو ناهل هدػوؼ ثابت ايتهاؼ ضؽبعؼ تىاو
 RFگػؼيعه اؾ قغر همغغ هىخبؽ اقت که با چهن پىنی اؾ تلفات
هىخبؽ ،بؽابؽ با زاصلضؽب قؽػت گؽوه ظؼ هتىقظ ايؽژی
الکتؽوهغًاعیكی ظؼ یک تًاوب قاضتاؼ اقت:

اؾ بعو پیهًهاظ ایى قاهايه ها ،و وابكته به تىايمًعی های هساقباتی،
ؼول های هتفاوتی بؽای تسلیل آو ها پیهًهاظ نعه اقت  .ؼول هعاؼ
هؼاظل] ،[1ؼول پیؽـ] ،[1,3ؼول ؼؾوياتىؼ های کىپل نعه] [4و
اقتفاظه اؾ ؼابغه ی تابم ظؼ قاضتاؼ های پؽیىظیک] [5اؾ ایى خمله ايع.
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ضکل  -1ساختار هىج رويده با حفره های کىپل ضده از يىع staggered-
slot

ظؼ هعل هتؼاؼف پیؽـ که اؾ یک ضظ ايتمال بؽای هىج ؼفت و
بؽگهت بهؽه هی خىیع ،به ػباؼت ظیگؽ ،هىج ؼفت و بؽگهت ظاؼای ثابت
ايتهاؼ با ايعاؾه ی یکكاو و ػالهت هطالف یکعیگؽ هكتًع ،يهاو ظاظه هی
نىظ که  -ظؼ غیاب زؽکت ژایؽو هغًاعیكی الکتؽوو -ایى تًها بؽهن کًم
هىج ؼفت با باؼیکه اقت که هًدؽ به تغییؽ ظاهًه و ظؼ يتیده تمىیت
قیگًال هی نىظ و هىج بؽگهت تًها یک تغییؽ ثابت ايتهاؼ بكیاؼ کن ؼا
تدؽبه هی کًع و ظاهًه ی آو ثابت هی هايع].[1
بؽای قاضتاؼ های هىج ؼويعه با زفؽه های کىپل نعه و هىج بؽ تانعه
ظؼ هیايه ی بايع يیؿ ایى هعل کافی اقت ،اها با يؿظیک نعو به لبه های
باالیی و پاییًی بايع ايتهاؼ هىخبؽ  ،بؽهمکًم باؼیکه با هاؼهىيیک های
فضایی اهىاج بؽگهتی نعیع و لابل هالزظه با هىج ؼفت هی نىظ(نکل
 . )2ظؼ ایى زالت ،بؽای تىصیف صسیر بؽهمکًم ،هی بایكت بؽهن
کًم با ایى هاؼهىيیک های فضایی ظؼ يظؽ گؽفته نىظ .ثابت ايتهاؼ ایى
هاؼهىيیک های فضایی هؽبىط به هىج بؽگهتی ،ػعظی هن ػالهت با ثابت
ايتهاؼ هىج ؼفت ،و اهپعايف بؽهمکًم هىثؽ آو ها ،ػعظی هًفی اقت.
بًا بؽ ایى اقتفاظه اؾ یک ضظ ايتمال همگى و همكايگؽظ بؽای ظؼيظؽ گؽفتى
بؽهمکًم باؼیکه با تمام اهىاج  RFؼفت و بؽگهت کاهال ياظؼقت اقت.

ضکل  -2هًحًی پاضًدگی ساختار هتًاوب (قرهس ريگ) و سرػت باریکه ی
الکترويی (آبی ريگ) .در ایى ضکل هىدهای سر یغ و آهسته ی اهىاج پالسمایی بر روی
باریکه يطاو داده يطده ايد .هًاطق بر خىرد خظ سبسريگ (فرکايس کاری) با هًحًی
قرهس ريگ ،هارهىيیک های فضایی اصلی درگیر در برهمکًص را يطاو هی دهد .با يسدیک
ضدو به لبه های بايد ،سرػت فاز یک هارهىيیک فضایی برگطتی يسدیک به سرػت
باریکه ی الکترويی (و یا اهىاج بار فضایی آو) هی ضىد و برهن کًص هىج برگطتی قابل
هقایسه با برهمکًص هىج پیطرو هی گردد.

یک ؼول که چه ظؼ هماالت کالقیک الهپ و چه ظؼ هماالت به ؼوؾ
تؽ ایى انکال ؼا هؽتفغ هی کًع ،اقتفاظه اؾ تکًیک هعاؼ هؼاظل اقت .ظؼ
صىؼت اقتفاظه اؾ الماو های هعاؼی هًاقب بؽای هعل قاؾی
الکتؽوهغًاعیكی کاواک بؽهمکًم ،ایى ؼول تماهی هاؼهىيیک های
فضایی ظؼگیؽ ؼا ظؼ يظؽ هی گیؽظ و ظؼ هؽ ظو يازیه ی قیگًال کىچک و
قیگًال بؿؼگ لابل اقتفاظه اقت .ظؼ ػیى زال  ،هعاؼ هؼاظل یک کاواک
کىپل نعه ،یک هعل تمؽیبی اقت ،و به همیى ظلیل یکتا يیؿ يیكت .الماو
های هعاؼی و هماظیؽ آياو ،هی تىايًع تا زعی ظقتطىل تغییؽ نىيع.
هؿیت ههن هعل هعاؼی ،اقتفاظه اؾ آو ظؼ کاؼبؽظهای زىؾه ی ؾهاو اقت.
ظؼ ایى زالت و با هعلكاؾی هىظ های هؿازن يىقايی ،زتی اظػای نبیه
قاؾی ایى هىظ ها ظؼ زىؾه ی ؾهاو و بسث ؼلابت هىظها لابل بؽؼقی
اقت .با ایى زال هعل قاؾی خاغب ها و يیؿ ظهاهه های وؼوظی-
ضؽوخی ظؼ ایى ؼهیافت ظلت و تمهیعات ویژه ای هی علبع.

بایع تىخه ظانت که ظؼ صىؼتی که به عىؼ هًاقبی اؾ ػعم ولىع
يىقايات ياضىاقته اعمیًاو زاصل نىظ ،یک هعل زىؾه ی فؽکايف با
لساػ کؽظو باؾتاب اهىاج اؾ ظهايه ها و يىازی هىقىم به خاغب هتمؽکؿ
هی تىايع کايعیع هًاقب و کاهل عؽازی و تسلیل الهپ بانع.
هعف ها یک کاؼبؽظ زىؾه ی فؽکايف بؽای لعم اول عؽازی الهپ
اقت .بؽای يازیه ی قیگًال کىچک ،و به ػًىاو اولیى لعم عؽازی ،هی
تىاو هؼاظله ی پیؽـ ؼا به گىيه ای اصالذ يمىظ که هن هىج ؼفت و هن
بؽگهت ؼا ظؼ يظؽ بگیؽظ .هماو گىيه که اناؼه ضىاهع نع،ظؼ ؼول ها،
هؼاظله اؾ ظؼخه ی پًح ضىاهع بىظ و پًح ؼیهه ضىاهع ظانت .ظؼ هماالت
هىؼظ بؽؼقی ضىظ ،تاکًىو به ایى ؼول هؼاظله ی ظؼخه پًح بؽيطىؼظه این،
و به يظؽ هی ؼقع که ؼول هعاؼی ؼهیافت غالب هساقبه ی اهىاج
بؽگهتی اقت .به هؽ زال ،ظؼ ایى هماله ،اؾ ؼهیافت پیؽـ اصالذ نعه و
ظؼ زىؾه ی فؽکايف اقتفاظه ضىاهین يمىظ.
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ضکل  -3برش از يیمه ی یک کاواک ساختار  CCTWTدر
يرم افسار سه بؼدی CST

ضکل  -4پروفیل هیداو اثر کًًده بر باریکه در ساختار  CCTWTبه
دست آهده از يرم افسار ( CSTسمت راست) و تابؼیت یک بؼدی آو
(سمت چپ).

 -2فؽهىل بًعی هكاله
هؼاظله ی اقاقی هىؼظ اقتفاظه ی ها ،هؼاظله ی ؼنع ؾیؽ بؽای ظاهًه ی
هیعاو الکتؽیکی(هؼاظله ی -)1يىنته نعه ظؼ ظقتگاه  -SIاقت ] [7که
ظؼ زاالت يؿظیک به هن قؽػت بىظو هىج-باؼیکه ،يتایدی تمؽیبا هًغبك
با هؼاظله ی پیؽـ هی ظهع:
((4

يکته ای که ظؼ ایى خا هی بایكت بعاو اناؼه نىظ ،ایى اقت که هاؼهىيیک
های فضایی یک هىظ،هثال هىج ؼفت یا بؽگهت هكتمل اؾ هن يیكتًع ،ظؼ
زالی که ظؼ هؼاظالت ( )5و ( )6که هاؼهىيیک های هىج بؽگهتی ؼا
يهاو هی ظهًع ،هكتمل اؾ هن ؼنع هی کًًع .به ػباؼت ظلیك تؽ ،هؼاظالت
هكتمل ( )5و ( )6ناهل يىػی تمؽیب هكتًع  .اها يهاو ظاظه ضىاهع نع
که ایى تمؽیب يتایدی ظؼقت ؼا به ظقت هی ظهع ،ؾیؽا ظؼ يمغه ای که
هاؼهىيیک  1قًکؽوو با باؼیکه اقت ،هاؼهىيیک  2چًاو ضاؼج اؾ
قًکؽوو اقت که بىظ و يبىظ آو ظؼ هساقبات تاثیؽ لابل تىخهی يطىاهع
ظانت و همیى اقتعالل ظؼ هًگام قًکؽوو نعو هاؼهىيیک  2يیؿ بؽلؽاؼ
اقت .ظؼ زالتی که باؼیکه ظؼ وضؼیت بیًابیى لؽاؼ گیؽظ ،بؽهمکًم اصلی
با هىج ؼفت ضىاهع بىظ و بؽهمکًم با هؽظو هاؼهىيیک ضؼیف و لابل
چهن پىنی اقت .ظؼ هًگام به ظقت آوؼظو هؼاظله ی خبؽی ؼنع ،ایى
لضیه واضستؽ ضىاهع بىظ .بًا بؽ ایى هكتمل فؽض کؽظو هاؼهىيیک های
فضایی هىج بؽگهتی صعهه ای به هعل واؼظ يطىاهع کؽظ.

dA0
1
0 e j 0 z
  02 K int
I e
dz
2

ظؼ ؼابغه ی باال  zهکاو ظؼ عىل الهپ ،و I e
خؽیاو الکتؽويی ظؼ هکاو  zاقت.

ظاهًه ی هطتلظ

ؼابغه ی باال ،تًها یک هىج پیهؽو ؼا ظؼ يظؽ هی گیؽظ و بؽ عبك آو چه
لبال گفته نع ،هتًاقب با کاؼبؽظ ها اقت ،اگؽ ػالوه بؽ هىج  1که
هاؼهىيیک فضایی هىج اصلی ؼا يمایم هی ظهع ،ظو هاؼهىيیک هؽبىط به
هىج باؾگهتی ،یکی ظؼ يازیه ی اول بؽیلىییى و ظیگؽی ظؼ يازیه ی ظوم ؼا
هًظىؼ کًین:
((5

dA1
1
1
  12 K int
I e e j 1z
dz
2

)(6

dA 2
1
   22 K int2 I e e j 2z
dz
2

هؼاظالت ( )4تا ( )6تاثیؽ پػیؽی هیعاو اؾ خؽیاو الکتؽويی ؼا يمایم
هی ظهع .هؼاظله ای که هعل ؼا تکمیل هی کًع ،هؼاظله ی تاثیؽ پػیؽی
خؽیاو اؾ هیعاو اقت که ظؼ زالت قیگًال کىچک ظؼ یک هعل اویلؽی
به نکل ؾیؽ به ظقت هی آیع]:[6

هؼاظله ی ( (5هؽبىط به هاؼهىيیک بؽگهتی ظؼ يازیه ی اول بؽیلىییى
و هؼاظله ی ( )6هؽبىط به هاؼهىيیک فضایی بؽگهتی ظؼ يازیه ی ظوم
بؽیلىییى اقت که هؽکعام اهپعايف و ثابت ايتهاؼ هؽبىط به ضىظ ؼا ظاؼيع.
اهپعايف بؽ همکًم هؽ هاؼهىيیک اؾ ؼابغه ی ( )2هساقبه هی نىظ ،و
بایع تىخه يمىظ که ظاهًه ی هیعاو الکتؽیکی هؽبىط به هؽ هاؼهىيیک
فضایی ،اؾ تبعیل فىؼیه گؽفتى اؾ پؽوفیل هیعاو (نکل )4به ظقت هی آیع:

()8

d 2 I e
dI e

2
j

e
dz 2
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2
2
e
 ( e   q ) I  

q 2 I 0
2j
(A e  j  z
e V 0 0
0

()7

f (z )e j i z dz
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ظؼ هؼاظله ی باال e ،ثابت ايتهاؼ الکتؽويی q ،ثابت ايتهاؼ
هتًاقب با فؽکايف اصالذ نعه ی فؽکايف پالقما I 0 ،خؽیاو

هؽتبه هی نىيع ،که هماو بؽهمکًم هن ؾهاو باؼیکه با هىج ؼفت و
بؽگهت (تًها یک هاؼهىيیک!) اقت که هعف هعيظؽ هماله ضىاهع بىظ.

DC

باؼیکه و  V 0ولتاژ  DCباؼیکه اقت.
()9

q
ve

, q 



ظؼ زالت ضاو ،بایع تىخه کؽظ که با چهن پىنی اؾ هاؼهىيیک های
بؽگهتی ،هؼاظله ی ؾیؽ به ظقت هی آیع:

e 

ve

()12

هؼاظالت ( )4تا ( )8یک ظقتگاه هؼاظالت کىپل نعه ؼا تهکیل هی
ظهًع که ظؼ زالت قیگًال کىچک ،با اػمال یک پاقص به صىؼت هىظ

2
()11

u2  x



1
u1  x

0
u0  x

((1  x ) 2  a 2 )  0

ظؼ ػباؼت باال  ،اولیى خمله هؽبىط به هىج ؼويعه ی پیهؽو ،ظوهیى
خمله هؽبىط به هاؼهىيیک اول بؽگهتی و قىهیى خمله هؽبىط به
هاؼهىيیک ظوم بؽگهتی اقت و ظاؼین:

1 I 0 i i 2
) ( K int
4 V0
e

()11

 -3يتایح زل ػعظی هؼاظالت
با تىخه به هعف هماله ،بؽای یک قاضتاؼ يىػی  - CCTWTنکل
( - )3هؼاظالت ( )11و ( )12زل نعه ايع .ؼنع هىج اؾ لكمت هىهىهی
پاؼاهتؽ  xبه ظقت آهعه اقت.

i  

i
)
e

يتیده ی همایكه ،با تىخه به قاضتاؼ ػام هؼاظالت به ظقت آهعه ،به
ویژه هؼاظالت ( )11و ( ، )12به هیچ ػًىاو تًها به ویژگی های کلی يازیه
ی  RFقؽظ الهپ که اؾ ايعاؾه های هًعقی الهپ يانی هی نىظ وابكته
يیكت ،بلکه با تىخه به بسث های لبل و نکل ظو هؼاظله ی بهًداؼ نعه
ی هػکىؼ ،به پاؼاهتؽهای کلی تؽی هايًع ظؼصع قًکؽوو نعو هىج-
باؼیکه (که ظؼ یک ولتاژ ثابت تابغ فؽکايف اقت)  ،و خؽیاو باؼیکه وابكته
اقت.

( ui 

i  0,1, 2

) (x
e
)

q
e

(a

بًابؽایى ظؼ هؽکعام اؾ ایى يىازی همایكه ای خعاگايه ايدام ضىاهع
نع .انکال ( )6( ،)5و ( )7بؽای یک الهپ با خؽیاو  2.5آهپؽ و نکل
( )8بؽای هماو الهپ ظؼ خؽیاو الکتؽويی  1.2آهپؽ به ظقت آهعه اقت.

زال هی تىاو اؾ هؼاظله ی ( )11پی به بسث لبل بؽظ .اگؽ یکی اؾ
قؽػت ها به قؽػت باؼیکه يؿظیک نىظ ،هطؽج یکی اؾ قه ػباؼت اول
هؼاظله ی ( )11بیم اؾ بمیه به صفؽ يؿظیک ضىاهع نع ،و زاصل آو کكؽ
اؾ قه کكؽ ظیگؽ به هؽاتب بؿؼگتؽ هی نىظ ،و کل هدمىع قه خمله ؼا هی
تىاو به آو خمله تمؽیب ؾظ.ظؼ ایى زالت ،با تىخه به ؼابغه ی ؾیؽ:
()11

u0  x

که یک هؼاظله ی پیؽـ گىيه اؾ ظؼخه ی قىم اقت .ایى هؼاظله قه
ؼیهه ظاؼظ که اؾ اهتؿاج (کىپالژ) ظو هىج آهكته و قؽیغ الکتؽويی و یک
هىج پیهؽو  RFزاصل نعه ايع  .به ضاعؽ زمیمی بىظو ضؽایب ،ایى
هؼاظله هی تىايع قه ؼیهه ی زمیمی و یا یک ؼیهه ی زمیمی و ظو ؼیهه ی
هطتلظ ظانته بانع .ظؼ زالت اول ،تمىیتی ؼش يطىاهع ظاظ ،ولی ظؼ
زالت ظوم ،یک ؼیهه ی هطتلظ بیايگؽ ؼنع و تمىیت هىج ظؼ عىل الهپ
ضىاهع بىظ.

کىپل نعه ی هىج ؼويعه به صىؼت  e  j  zبا یک ثابت ايتهاؼ هدهىل
(ویژه همعاؼ هكاله) که لكمت هىهىهی آو ،ؼنع  /تضؼیف هىج ؼا يهاو
هی ظهع ،هی تىاو هكاله ی ویژه همعاؼی آو ؼا به صىؼت ؾیؽ يىنت:



 ((1  x )  a )  0
2

2

0

نکل ( )5هىلؼیتی ؼا يهاو هی ظهع که زعاکثؽ بؽهمکًم باؼیکه ی
الکتؽويی و هىج  RFظؼ زىالی هیايه ی بايع ايتهاؼ اقت .زل هؼاظله ی
ظؼخه قىم ،يىػی اؾ تکیًگی ؼا ظؼ ابتعای بايع يهاو هی ظهع .ایى يتیده ی
 غیؽ والؼی -يانی اؾ ایى هؼاظله کاهال لابل ايتظاؼ اقت ،ؾیؽا عبك ؼوابظ( )2و ( ، )3با يؿظیک نعو به لبه ی بايع ،قؽػت گؽوه هىج پیهؽو ػعظ
کىچکی نعه ،اهپعايف بؽهمکًم هىج پیهؽو ػعظ لابل تىخهی هی نىظ
و چهن پىنی اؾ هىج باؾگهتی ،به ضغای لابل تىخهی اؾ يىع تکیًگی
هًدؽ هی گؽظظ .به عىؼ ضالصه ،ظؼ ایى زالت ،اضتالف يتایح ظؼ ايتهای

1  0  2

هیچگاه ظو خمله ی زاوی هاؼهىيیک های باؾگهتی با یکعیگؽ هن
هؽتبه و هن وؾو ظؼ يتیده ی يهایی يطىاهًع نع ،بلکه ظؼ زاالت ویژه ای ،
خمالت هؽبىط به هىج ؼفت و تًها یکی اؾ هاؼهىيیک های بؽگهتی هن
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بايع به زعالل هی ؼقع ،ظؼ يیمه ی اول بايع ؾیاظ هی نىظ و ظؼ ابتعای
بايع ،يتیده کاهال غیؽ والؼی هی نىظ.
نکل ( )6هىلؼیتی ؼا يهاو هی ظهع که با افؿایم ولتاژ باؼیکه،
زعاکثؽ بهؽه ظؼ ابتعای بايع ؼش هی ظهع .ظؼ ایى زالت يیؿ ظؼ يظؽ يگؽفتى
هىج بؽگهتی باػث ضغایی لابل تىخه ،هًتها ظؼ یک باؾه ی بكاهعی
کىچک تؽ اؾ زالت لبل ضىاهع نع .ظؼ يظؽ گؽفتى هىج بؽگهتی ،اؾ
تکیًگی غیؽ فیؿیکی بهؽه خلىگیؽی هی کًع.
نکل ( )7وضؼیت زعاکثؽ کىپالژ ظؼ ايتهای بايع ؼا يهاو هی ظهع.
ظؼ ایى زالت ػعم ايغباق هن ظؼ هیايه و هن ظؼ ايتهای بايع وخىظ ظاؼظ.
يتیده ی خالب تىخه ایى اقت که ظؼ یک قاهايه با پهًای بايع زعوظ
ظه ظؼصع و بیهتؽ ،بؽای به ظقت آوؼظو عؽازی صسیر ،زتی بؽای یافتى
فؽکايف زعاکثؽ بهؽه ،الؿاها هىج بؽگهتی هی بایكت هىؼظ يظؽ لؽاؼ گیؽظ.
یؼًی ظؼ يظؽ گؽفتى هىج ؼفت به تًهایی ،باػث ياهؼیى نعو بكاهع
زعاکثؽ بهؽه هی نىظ .ظؼ نکل ( ، )5هؽظو هعل ظؼ  %5يیمه ی ظوم
فؽکايكی ،یؼًی اؾ بكاهع يؽهالیؿه ی  1تا  1.15پاقطهایی تمؽیبا یکكاو
هی ظهًع ،ظؼزالی که ظؼ لكمتی اؾ يیمه ی اول پهًای بايع تمىیت ،یؼًی
اؾ بكاهع يؽهالیؿه ی  1.95تا  ،1.97ظاؼای اضتالف لابل تىخه هی نىيع.
ایى ضغا ظؼ زاالت ظیگؽ بیهتؽ اقت.

ضکل  -5تفاوت حل هؼادله ی ( )12آبی ريگ -بدوو هىج برگطتی -و
هؼادله ی ( )11قرهس ريگ  -با در يظر گرفتى هىج برگطتی ،در خر یاو باریکه ی
 2.5آهپر .باتًظین ولتاژ بار یکه حداکثر بهره در وسط بايد رخ داده است.

ضکل  -6تفاوت حل هؼادله ی ( )12آبی ريگ و هؼادله ی ()11قرهس ريگ در
خر یاو باریکه ی  2.5آهپر .باتًظین ولتاژ بار یکه در هقداری بیص از ولتاژ ضکل
( ،)5حداکثر بهره در ابتدای بايد رخ داده است.

ضکل  -8تفاوت حل هؼادله ی ( )12آبی ريگ -بدوو هىج برگطتی -و
هؼادله ی ( )11قرهس ريگ  -با در يظر گرفتى هىج برگطتی ،در خریاو باریکه ی
 1.2آهپر .باتًظین ولتاژ باریکه حداکثر بهره در وسط بايد رخ داده است.

نکل ( ، )8نؽایغی ؼا يهاو هی ظهع که ظؼ خؽیاو باؼیکه ی 1.2
آهپؽ که  %8همعاؼ لبل اقت ،با تًغین ولتاژ باؼیکه ،بهؽه ظؼ وقظ بايع به
زعاکثؽ ؼقیعه اقت .قاهايه هایی با ایى ویژگی  ،یؼًی خؽیاو باؼیکه ی
کن ،يىػا بؽای هماصع بايع باؼیک به کاؼ هی ؼويع .اؾ نکل ( )8واضر
اقت که بؽای کاؼبؽظ بايع باؼیک ظؼ هیايه ی بايع ايتهاؼ هىخبؽ با پهًای
بايع کن تؽ اؾ  ،%5چهن پىنی اؾ هىج باؾگهتی ،ضغای لابل تىخهی ؼا
قبب يمی نىظ.

ضکل  -7تفاوت حل هؼادله ی ( )12آبی ريگ و هؼادله ی ( )11قرهس ريگ در
خر یاو باریکه ی  2.5آهپر .باتًظین ولتاژ باریکه در هقداری کن تر از ولتاژ ضکل(، )5
حداکثر بهره در ايتهای بايد رخ داده است.
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 -4يتیده گیؽی
هؼاظله ی ظؼخه پًدن اؾ يىع پیؽـ گىيه بؽای تسلیل بؽهمکًم هىج-
باؼیکه ظؼ قاضتاؼهای هتًاوب هىج ؼويعه به ظقت آهع و ظؼ نؽایظ
هتفاوت هن قؽػتی هىج-باؼیکه آؾهىظه نع .يهاو ظاظین که ظؼ تمام
نؽایظ ،ظؼ زىالی ابتعای بايع ايتهاؼ ،هی بایكت هىج بؽگهتی ظؼيظؽ
گؽفته نىظ .ظؼ نؽایظ با خؽیاو باؼیکه ی کن ،ظؼ هیايه ی بايع ايتهاؼ
قاضتاؼ و يیؿ ظؼ يىازی ايتهایی آو ،چهن پىنی اؾ هىج باؾگهتی ضغای
لابل تىخهی ؼا قبب يمی نىظ .ظؼ نؽایظ با خؽیاو باؼیکه و پهًای بايع
باال ،الؿاها هی بایكت هىج بؽگهتی ظؼيظؽ گؽفته نىظ و هؽچه به ابتعای
بايع يؿظیک تؽ هی نىین ،هىج بؽگهتی اهمیت بیهتؽی هی یابع .به ظقت
آوؼظو فؽکايف زعاکثؽ بهؽه ی قیگًال کىچک ظؼ ایى نؽایظ الؿاها يیاؾ به
ظؼيظؽ گؽفتى هىج بؽگهتی ظاؼظ.

ضکل -9تفاوت حل هؼادله ی ( )12آبی ريگ و هؼادله ی ()11قرهس
ريگ در خریاو بار یکه ی  1.2آهپر .باتًظین ولتاژ باریکه در هقداری بیص از
ولتاژ ضکل ( ،)8حداکثر بهره در ابتدای بايد رخ داده است.
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ه -ف اژ در  ﯾه ه ات
 # ! !$ر ارا"!  ت ع  وﯾ"% ،ا و (ه و
رن ! خه داده - .اﺣ +ها،ر ز ﯾد ا./
اﯾ- ،2اﺣ ه اژ $ر  در ل ه ا  ر3ر
ا8ب 56ﯾ ا ./در اﯾ ! !9: 2ر =$ ; < !9ر 
> اژ در  ه 6  OFDMAداز ﯾ ?6 .از  3ل
 = ،> ; < !9از ا@9ر ﯾ ; < !$ MDSA
ز ﯾﺣ و <ان را ! %رت ز CDاBم ده ،ا ﺣ
= !9اEده  .$در اﯾ 2ا@9ر ﯾ ،اا ز ﯾﺣ ه او!9
! $ران < ; داده +ه و < ; < ?Fان اBم 
+د و اﯾ3 2ﯾ ! %رت ز  G< ; < < CDز ﯾﺣ
ه ! $ران ادا ! ﯾ< ; < .ان در اﯾ 2ا@9ر ﯾ 
اEده از دو روش KC6د ا@9ر ﯾ ژ Jو روش  ! ر ﯾH
در !8دوم د!9Lا ) (SQPاBم +د ،?F .ﯾ !L+ Oز
 !Cو < ; <ان
 روش  ; < !$BPAزﯾﺣ
Eوت دارد: ،ﯾ! +ه ا ./هGن-ر  !$ﯾC Oن ده،
در < ; <ان  اEده از روش  ،SQPزده اژ <.
 ! /Lدو روش دﯾ@  /ﯾ .ﻋPوه  اﯾ ،2روش SQP
ﻋ /ه@Gاﯾ  <.در  /وردن 8اب و ز ن !L+ز
 ! /L G$دو روش دﯾ@ دارد.

5ه اCQMت < 91#$ه  ازا ه واﺣ ا ژ ) Sع ا ژ
ا 1#ل و ا ژ  FBار( )ﯾ< Uد.
از $C  OFDMAان ﯾ ,از Mحه د  $V  #او> در
ﺴ 9ﯾ$ه < ,Wه  "  7رت ﺴ#ده ا #ده <ه ا  .[٢] 5در
= ] [٣ﺴ7#ه  OFDMا ژ ر در ﺴ Fا  ا
 له  <   Fا  &;#ر  <ه ا M .5ح
!$'Dد در ] [٣زده ا ژ را  و @ ا WXق )ان ا 1#ل @ و
); YBن ن زﯾﺣ9ه  )  <اﯾ  Zل و )ان  FBار
' .$ $در = ][ Mحه ); =$ YBو ا WXق >[$
ا ! $دن 5ه < 91#$ه ا ه ژول ا ژ   S$
'< $ن ذNه ا ژ در << ,Wد  ) ،داده <ه ا  .5در
= ]][ از  Z #ز  زده ا ژ ا )  Mحه 
D )W  ^Dﯾ? ا #ده <ه ا  .5ﯾ[ ا>&رﯾYB;) 7#
)ان ا ژ ر ا ﺴ7#ه  OFDMدر = ]_[ !$'Dد
<د =) .هف ﺴ`>  "رت ا ژ  !#ﯾ? 5ه درﯾ5F
<ه )ﯾ< Uه ا  5و * ﺣ 9ﺴ`>  ا #ده از Cbه وا)a$@F
 د  5ه ا  .5در = ] [٧ه 7ا   ;ات ا ژ ر
ر  <ه ا  .5در = ] [٨ا>&رﯾ =$ YB;) 7#ا ;ات
ا ژ ر در < ,Wه  OFDMAدر ﺴ Fو   دا< 5ا ژ
) Wدر اﯾﺴ&#ه Dﯾ Mاﺣ <ه ا  .5اﯾ? ﺣل ،ره ود
رو ;ات ا ژ ر در < ,Wه   OFDMAدر ?#F e
 ل ه   Fا  &;#و زه  5وﯾ ران ود
دارد.

 ت –  زده اژ،    ،روش ،SQP
!"#ه  OFDMA
1 -١
اه  5زده  3ا ژ ا ﺴ 9ﯾ$ه ﺴ7#ه ;ات
   7د> ) =$ 9ود <ه در ا-اره )@? ه اه و -
ه-ﯾB 3 )@ C $ف ا ژ در اﯾﺴ&#ه ه Dﯾ   5Cدر
ﺣل ا-Fاﯾ Eا $ .[١] 5اﯾ? Mحه ﯾﯾ 5ر  =$ا ژ در
له ا Nرو .ع   $ز Bف ا ژ و در  ?Cﺣل
' $ز خ داده ار > < - #ها  .زده ا ژ  "رت

© ،۱۳۹۴اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

در اﯾ?   =$ YB;) ، >1هف ' $ز زده ا ژ در
ﺴ7#ه  OFDMAر  <د D.از Fل  $ﺴ`>
); YBر  =$ا ژ  در  ?#Feودﯾ5ه ,@ Cد
ﺴ 7#و  له   Fا  &;#ا ران  ،ﺣ 9ﺴ`> ا
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  5وردن زﯾﺣ9ه ); YBداده <ه  ران و )زﯾ= )ان
 رو اﯾ? زﯾﺣ9ه Dدازﯾ .7ا ﺣ 9ﺴ`> از ا>&رﯾ7#
); YBزﯾﺣ 9در ﺴ Fو   ا س ' $دن ان Dﯾ?
زده ا ژ (MDSA) ١ا #ده  .7$در اﯾ? ا>&رﯾYB;) ،7#
)ان QCوه  ا>&رﯾWX  #ق )ان  ا س ﺴ- S#ﯾ ،(BPA)٢
ا #ده از دو روش ا>&رﯾ 7#ژ  [#و روش   رﯾ -در دوم
د  >Wا (SQP)٣ا Sم <د# .ﯾ W< lز 'ن ده  روش
1 SQPدﯾ زده ا ژ  )3و  #  )W  ^Dﺴ  5Wدو
روش دﯾ& را دارا .5
#Nر اﯾ?  >1ﯾ? "رت < .در ; Eدو ل ﺴ7#
 "رت ;<  U") B#د و ﺴ`> );"  =$ YBرت
ﯾ[ ﺴ`> ' $ز زده ا ژ وزن داده <ه  )  زه
 5وﯾ ،ل  <د ،* .راه ﺣ 9ه !$'Dد ا ﺣ9
ﺴ`> در ; Eن  <د# .ﯾ W< lز در ;!V Eر اراm
 <د .ا Sم ،در ;  S# l$D Eن <د.

ه ^) YB;) ?$ان  د> 9ودﯾ 5ه  @ Cﯾ <اﯾ Zزﯾ را
ورده زد:
)(

∀k , n

)](

C 4 : ∑∑ ρ k , n p k , n ≤ Pmax

 در ن ) $' Pmaxان ا 1#ل @ در $# Fه ا ا 1#ل در ﺴ
Fو  را 'ن ده.ا ا 1#ل در ﺴ Fو  Bف )ان @ در
$# Fه  "رت زﯾ داده  <د:
)_(

)(٧
Fل  $ﺴ`>

Fل  $رﯾ .ﺴ`>  "رت زﯾ ا :[٩] 5
rk , n
,

)(٨

k ,n

∑w ∑ ρ
∑ ∑ ςρ p
k

n ∈Ν

+ Pc

k ,n

k ∈Κ

k ,n

m ax

C 1,C 2 ,C 3 ,C 4

)" Uﺴ7#

rk , n ≥ R k , ∀ k ∈ Κ .

k ,n

∑ρ

s.t.

n ∈Ν

∧

 در ن  η EEزده ا ژ ' $و  w kوزنه از < ?) EDه
 او>ﯾ 5ران را 'ن ده ،ا  .[٩] 5ه ^?$
زه خ ران را 'ن ده.

∨

Rk

7 $

 -٣ﺣ 9ﺴ`>
ﺴ`> @  در را (٨) Xه ا  5ﯾ[ ﺴ`>   رﯾ-
C XNuد "ﺢ  -وج(MINLP)٤ا   )  .5اﯾ ,$ﺴ9m
 MINLPﺴ 9mد<ار در ! $ز هﺴ ،$#روشه ا,#ر  $
ا>&رﯾ 7#ژ  [#ا ﺣ 9اﯾ? ﺴ  9mر < #Fد$ .اﯾ?-  ،
اﯾ? ﺴ`> را   [ ا>&رﯾ 7#ژ  [#ﺣ 9دﯾ .7ا ا>&رﯾ 7#ژ - [#
bدر  ﯾ ?#Fﯾ[ اب <  و ! $ا اﯾ? ﺴ`> ' )  .
اﯾ ,$ﺣ 9ﺴ  MINLP 9mو @ ا>&رﯾ7#ه د - wbد<ار ا 5
) د> 9ﺴﺴ #دن   e  ،( < xFر  ! #ا   5د Wل
رو< <  7در ا#ا 1ار y#ه ﺴﺴ #را   5ورد و *
ﺴ`> ! $ز را  ازا 1ار  5zا y#ه "ﺢ ﺣ.7$ 9

) rk , n = W log 2 (1 + p k , n H k , n 2 / N 0W

C 1: ρ k , n ∈ {0,1} , ∀k , n
∀n

≜ ηˆ E E

k ∈Κ n ∈ Ν
∨

 p k , nو ) q))  H k ,nان ا 1#ل و !ه  ل ر  kرو زﯾﺣ9
nام ا    $!D W .5ه زﯾﺣ 9و ) UM >&V N 0ان ﯾ[
 FMﯾ   -ا  C S .5زﯾﺣ9ه ); YBداده <ه 
ران #وت ﯾ در <اﯾ Zزﯾ "ق :$

)(٣

pk ,n

k ,n

∑∑ρ

=P

k ∈Κ n ∈Ν

-٢-٢

ﯾ[ < >@ [) OFDMA ,Wدر ﺴ Fو  
) K (k=1,2,...,Kر و ) N (n=1,2,...,Nزﯾﺣ 9در & eﯾ.
"  B @   $!Dرت ﺴو ?  Nزﯾﺣ1) 9ﺴ< 7ه ا .5
 e$ر ا$#ب از )ا ،9Nه زﯾﺣ  !$) 9ﯾ[ ر ); YBداده
<د $' .خ داده  9bﺣBل  kا? ر رو  nا? زﯾﺣ9
 )  را Xزﯾ   5ﯾ ]:[٩

)(٢

Ptot = ς P + Pc

  ςاز ';Bت ط  )1ﯾ$$ 5ه )ان و B Pcف ا ژ ار
ا ).5ان ا 1#ل @ ا ا : 5

ا Fل  $ﺴ`> ); YBر  =$ا ژ از رواZ
د در = ] [٩ا #ده دﯾ.7

)(١

N

K

k =1 n =1

 U") -٢ﺴ 7#و Fل  $ﺴ`>

-١-٢

C 3 : p k , n ≥ 0,

K

C 2 : ∑ ρ k , n = 1,
k =1

ﯾ? e$ر ا#ا )اد از y#ه "ﺢ 1ارده  <  و
* در  ! Mاﯾ? Fﯾ1 ) $ارده !ﯾ ا ) م y#ه و

1

Maximizing EE Lower Bound Based Downlink
Subcarrier Assignment Algorithm
2
Bisection Based Power Adaption Algorithm
3
Sequential Quadratic Programming

4

Mixed Integer Nonlinear Problem
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ﯾ ?#Fاب ! $ادا ﯾ$ .اﯾ? ' ،ن  Vدر ]$C  [٩ان
روش زﯾ ! $ن <ه ا    ،5ﺣ 9ﺴ`> MINLPد  >Wا از
ﺴ NLP 9mرا ﺣN 9اه 7د.

ا   5وردن  αاو> در ا>&رﯾ - MDSA 7#در ] [٩ﯾ[
ﺴ~@ < F MINLPه ا    5ﺣ 9اﯾ? ﺴ`> 1دﯾ  αاو>
  5ﯾ.

 ١-٣ﺣ 9زﯾ!$
در ]' [٩ن داده <ه ا   5زده ا ژ ! $ه اره ا ا 5

 ٢-٣روشه !$'Dد ا ﺣ 9زﯾ! $ﺴ`>

:
w k ∑ ρk , n rk ,n




+ αk Pc 


)(٩

n∈Ν

pk ,n

∑ςρ

k ,n

n∈Ν



min
k∈Κ



∨

≥ R k , ∀k ∈Κ

max

C 1,C 2,C 3,C 4,α∈α

∑ρ

r

); YBزﯾﺣ9ه در روش !$'Dد '  );YB
زﯾﺣ 9در ا>&رﯾMDSA 7#ا  ،5و> );) YBان  ا #ده از دو
روش ا>&رﯾ 7#ژ  [#و روش  SQPا Sم <د.

= ηˆEE

•

s.t.

k , n k ,n

ا #ده از ا>&رﯾ 7#ژ  [#ا );) YBان

n∈Ν




= 1; α k ∈ ℝ 



= [α k


]K ×1 | ∑ α k
k ∈Κ

ا>&رﯾ 7#ژ  (GA) [#ﯾ ,از وف)ﯾ? و << #N$ه)ﯾ?
روشه ا,#ر ﺣ 9ﺴ $! 9mز ا   5ا"ل او> ن ) Z
ن ه@ $و ه ,را  Eدر ل  ١٩_٢ارا mدﯾ GA .ﯾ[ ا>&رﯾ7#
)  $#W @,ﺴ S#ا    5ا س زو ر ا ;#ب  WMو
1ء <ﯾﺴ) #ﯾ?ه < #F 9,ا .5در اﯾ? ا>&رﯾ ،7#ا#ا  5
او> ا  "رت )Bد Fدر  q>bر< #هﯾ  م وزوم <9,
د .هوزوم 'ن ده$ه ﯾ[ اب ا ﺴ`> رد  eا .5
در ه ﺣ@ از ا>&رﯾ ،7#ﺴ 9ﯾ  ا #ده از ا"Qح  5
ﺣ@   9Wbد  5ﯾ و اﯾ? رو  ) ر ن   $!  Dادا
ﯾ .ا )? ! $دن ه اب =) ،هف  ازا هﯾ[ از راه
ﺣ9ه د در  < W  5د و  )  )= از 
)ﯾ< Uه 1ار <ﯾﺴ &#ه اب  < Wد].[١٢

 αا  .5ا 5z α ∈α

زده ا ژ دارا ان Dﯾ?  "رت زﯾ ا :[٩] 5



+ αk Pc 

r

∑ρ

k ,n k ,n

)(١٠

n ∈Ν

p k ,n

k ,n

wk

∑ ςρ

n ∈Ν

∨

≥ R k , ∀k ∈Κ

r



min
k∈Κ



∑ρ

k ,n k ,n

max

C 1,C 2,C 3,C 4

≥ ηˆEE

s.t.

n∈Ν

Fض   αopt = α kopt  K ×1 $زده ا ژ ! $در ) (٨و )(٩
1 .$ 51Xار $$ Y;' αkoptه !  از )ان ار ا  5
 و @ ر  kام ه&$م ﺣBل ' $زده ا ژ Bف <د .
ا ﺣ 9زﯾ! $ﺴ`>  W   ،ان Dﯾ? زده ا ژ  wWM
راD (١٠) Xدازﯾ.7

•

ﯾﺴ$ن در = ] [٩ﯾ[ روﯾ,د ); YBزﯾ ﺣ 9ز $
م ا>&رﯾ!$'D MDSA 7#د داد   از ا>&رﯾ7#ه Xح <ه در
] [١٠و ] [١١اﯾه  #Fا  .5اﯾ? ا>&رﯾ  7#ا س );YB
زﯾﺣ9ه  "رت ),ار  هف ' $دن   $زده ا ژ
<;B

EE , k

ا #ده از روش SQPا );) YBان

روش  SQPﯾ[ روش ),ار }Dﯾ ﺴر  q $و  ا ﺣ9
Cد ﺴ $! 9mز  1 XNuا  .5روش  SQPدر ﺴ@m
 )= هف و ودﯾ5ه دارا ' W) w#دوم < ،$ا #ده
<د .روشه  SQPد  >Wا از زﯾﺴ $! 9mز را ﺣ9
  $$هﯾ[ از نه ل در دوم از )= هف را  )  XN
دن ودﯾ5ه !.$$ $

  )  minزه  5وﯾ ران ر
ˆη
k ∈K

 .$ا#ا) ،ﯾ? زﯾﺣ 9از ? زﯾﺣ9ه د ا ه
ر  ن ر وا}ار <د ،* .زده ا ژ ه ر  )
 زه  5وﯾ  ا #ده از ا>&رﯾ) YB;) 7#ان$! ،
<د و  $Cان ﯾ[ ر ا ا ازه  .ور دن );YB
زﯾﺣ  9ﯾ[ ر در ﺣ@  ا #ده <د .در ه ),ار،
ر   #ﯾ? زده ا ژ را دارد#! ،ﯾ? زﯾﺣ 9را از ?
زﯾﺣ9ه ); YBداده 'ه ا ;#ب  $و زده ا ژ Nد را
 )  زه  5وﯾ و  ا #ده از ا>&رﯾ) YB;) 7#ان
'F .$ $ﯾ,) $ار  ) 3ز   ه زﯾ ﺣ 9ه );YB
داده <  ،ادا ﯾ.

ﺴ`>   رﯾ"  XNu -رت زﯾ را در & eﯾ:
) min f ( x
x

)(١١

i=1,...,I

s.t. c i ( x ) = 0,

j=1,...,J

c j ( x ) ≤ 0,

در ه ),ار  ، x kﯾ[ ا>&رﯾ   7#رﯾ -در دوم د  >Wا5! ،
ﺴ d q $ S#را  $Cان ﺣ 9زﯾﺴ`>   رﯾ -در دوم
k

زﯾ:
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)(١٢

2
{ 1 d T ∇ xx
} L ( x k , λ k )d + ∇T f ( x k )d
2
∇T c i (x k ) d + c i (x k ) = ,
i=1,...,I

j=1,...,J

# -ﯾ W< lز

min

در < Wزه  له < راﯾ@ < Eﺴه ا ه
ر در < #F eه ا D .5را#ه دﯾ& < Wز در ول )(١
ورده <ه ا .5

s.t.

∇T c j ( x k ) d + c j (x k ) ≤ ,

)? ) ∇2xx L (x k , λ k )  $ﯾ هﺴ?))ﯾ '1#ت

8ول 6 :١را ه  !L+ز

 W) m-دوم( )= 3ا  ا ﺴ`> ) ∇T f (x k ) ،(١١ادﯾن )=
هف در X1

k

 ∇T c i ( x k ) ، xو )  ∇T c j (x kادﯾن bد و

! 5ﺣ 5ا   .5ﺣ 9اﯾ? ﺴ`> در دوم ،اب

∧

),λ

k

d

  (dدر

<اﯾ KKT Zا اﯾ? ﺴ`> "ق   ،$د  5ﯾ] .[١٣ﯾ[
)= <ﯾﺴ &#ا )?  q $دن اب وbار )دل ن -ان
ه1 Eار )= هف و bار bد ﺴ> Mاﺣ <د  .در ن
D µرا#ﯾ ا  5و ';$$ Yه !  ا   5ا
  $ز )= هف ﺴb  5Wار bد ﺴ`> e$ر <د.
I

)W = 15(KHz

ς = 2.63

)R 1 = ... = R k = 100(Kbps

w 1 = ... = w k = 1

∨

<1 (١) 9,ﯾﺴ
را ا ا>&رﯾ 7#ژ  [#و روشه  SQPو ' BPAن ده.
ه  Xر  <' 9,ن ده ،ا>&رﯾ 7#ژ 1 [#دﯾ زده ا ژ
Dﯾ?) ﺴ  5Wروش   SQPد  5ورده ا  .5ه ^1 ،?$دﯾ
زده ا ژ ا روش W! SQPد   ﺴ  5Wروش  BPAدارد.
دار زده ا ژ  ﺣﺴ#  qﯾ? ز خ ران ا دو روش
 BPAو  SQPدر <' (٢) 9,ن داده <ه ا  .5ه ^ ،?$داره
زده ا ژ  ا س )اد ران د در ﺴ)7#از  )  ١٠م
 (٢و زده ا ژ  ﺣﺴ) qاد زﯾﺣ9ه )از _  ١١٢ ) ١م _(١
در <9,ه ) (٣و )( ورده <ه ا   5زده ا ژ  )3روش
 SQPﺴ  5Wروش  BPAرا 'ن ده .در اﯾ? ﺣ>5ه ،از ر 7
 $$ا>&رﯾ 7#ژ   [#د> wF 9دن در ﺣ 9ﺴ`> );YB
" =$ف .7$ e

i =1

)) µ∑max(0,c j (x
j =1

∧

 Dاز   ، (d , λ ) Wا#ا  d λو  µ kرا از روا Zزﯾ  5
ورﯾ:7
)(١
d = λˆ − λ k
k

λ

)](١

)N 0 = 0.1(µW/Hz

)B =1.08(MHz

داره زده ا ژ  ﺣﺴCNR ?&  q

J

∇f kT dk + (1/ 2)dkT ∇xx2 L(x k , λk )dk
(1− ρ)|| c(x k )||1

)Pc = 2(W

N =72

∨

φ(x ; µ) = f (x ) + µ∑ ci (x ) +

)(١٣

)Pmax = 20(W

K =4

≥ µk

 در ن ) α k ،* . ρ ∈ (0,1را   ا ﯾ:  7
)(١٦
φ ( x k + α k d k ; µ k ) ≤ φ (x k ; µ k ) +
) ηα k D (φ ( x k ; µ k ), d k

 ـ در ن ) ' D(φ(x ; µk ),dkــ#! w#ــ )  φ ( x k ; µ kدر ا#ــاد
k

*  ،ر  زن اا ا دو روش );) YBان ،BPA
D SQPدازﯾ# .7ﯾ lدر اﯾ? ﺣ>  5ازا ده ر اا ه ا>&رﯾ 7#و
*  &?  زن اا در اﯾ? ده ),ار  (]) 9,< . 5
داره زده ا ژ  ﺣﺴ qزن اا را ا دو روش  BPAو
1 y)   SQPار  &?  5  CNRه ا ' ،5ن ده.
ه ن  <' 9,ن ده ،روش  SQPزن اا ) 7
ﺴ  5Wروش  BPAدارد ،* .ا>&رﯾ7#ه را  ازا )) yاد
ران اا دﯾ# .7ﯾ 5  lه در اﯾ? ﺣ> 5در <' (_) 9,ن
داده <ه ا  .5در اﯾ? ﺣ>' - 5هه <  روش  SQPزن اا
  #دارد .ه ^) ،?$اد FاNا ه )= هف در  l$Dر اا
دو روش  BPAو 1 y)) SQPدﯾ CNRو )) yاد ران(
 < Wه ا  5و درول ) (٢و ول )' (٣ن داده <ه ا  .5

 d kا  5و ) .η ∈ (0, 0.5در !ﯾb 5ار ده:7
)(١٧

x k +1 = x k + α k d k , λ k +1 = λ k + α k d λ

و ),اره ) ر ن  ﯾ[ اب Wb 9bل ادا ﯾ.[١٣]$
ا ﺣ 9ﺴ`> ) (١٠ا#ا ﯾ 1دﯾ  αiniرا  )  .7$ W
 اﯾ ,$ﺴ`> ن <ه در ] [٩ا  د  5وردن 1دﯾ  αiniﯾ[
ﺴ`>  MINLPا  5و  )   Dﯾ? ن از ا>&رﯾ 7#ژ  [#ا
ﺣ 9ن ا #ده دﯾ .7ﯾ? e$ر د #ر gaدر م ا-Fار  ٢٠١٣ q@#را
 bدر  ﺣ 9ﺴ  MINLP 9mا #ده از ا>&رﯾ 7#ژ  [#ا   ،5ر
 * .7#Fا>&رﯾ MDSA 7#را ا ﺣ 9ﺴ`> ) (١٠اا دﯾ 7و در
م );) YBان   ا #ده از ا>&رﯾ ،BPA7#از ا>&رﯾ 7#ژ [#
و روش  SQPا #ده دﯾ.7
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زده اژ )  /ژول(

زده اژ)  /ژول(

)  اﯾ? دو ول Qﺣ< eد  )اد FاNا  )= هف ا
روش  )7 SQPاز روش  BPAا  ,#زن < Wز   #روش
 SQPﺴ  5Wروش  BPAرا  S#ده.

زﯾﺣ -ه
<Wاد ]

 :Y U+زده اژ ﺣW< Xاد  Z$ز ﯾﺣ ه ا دو روش BPAو
SQP

@CNR 2

: :١ U+ﯾ! زده اژ ! روش < ; <ان ا@9ر ﯾ ژ،J
روش  SQPو روش ( K =4, N = 72 )BPA

زده اژ)  /ژول(

زده اژ)  /ژول(

ز ن)^!(
 :[ U+زده اژ  ﺣ Xز ن ا8ا ا دو روش BPA

خ)  !^  /ه<(H

و(CNR \<)SQP

: :٢ U+ﯾ! زده اژ  ﺣ G$ Xﯾ 2ز خ
$ران ا دو روش < ; <ان SQPو BPA

زده اژ)  /ژول(

زده اژ )  /ژول(

ز ن)^!(
<Wاد $ران

 :] U+زده اژ  ﺣ Xز ن ا8ا ا دو روش  BPAوSQP

 :٣ U+زده اژ ﺣW< Xاد $ران ا دو روش BPAو SQP

)<\ <Wاد $ران(
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 ه,W< = ا ژ ا$  رYB;) >1 ?در اﯾ

.5 ) ن ا3  ه &اﯾ5C 9>  د

لF  وF  ازD .7و  را ر  دﯾF  در ﺴOFDMA
[#  ژ7#ده از ا>&رﯾ#  )ان را  اYB;)  دو روش، >` ﺴ$
،BPA  ز  روشW< lﯾ# ،* .7 ن دﯾSQP و روش
  روش5W ﺴSQP ) روش3  زده ا ژ،lﯾ# .< ﯾﺴ1
wF [#  ژ7# 'ن داده <  ا>&رﯾ،?$^  ه.را 'ن دادBPA
  دو5Wﯾ? ) ﺴD  و زده ا ژ5 اﯾ? ﺴ`> ﺴ$! 9 ﺣ
.روش دﯾ& ده
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ه-ه  ا ﯾ از    ﯾ در زه ات
ً
 *##ا  )! ا#ا در ' & ﺤ# $#$ر رد  "!  ده ا  .در
اﯾ روش -ش  6د  از 4ﯾ4 5ا  2 3 /ﯾره در /0 1ه
هﯾ< از )ران ،ا  6از )ران  #9د 8در #7هه ه
 ! . 6اﯾ  80A# 8B1 ،3#ا >/#?/@# 8ه )ر =
 اه  )! در ? اﯾهDل ا   #از ) /@# 8B1ل در
ا#0ر ه )ر ا  .در اﯾ  !?$از اﯾه ه  /@#ل در زه
-B1ز ن ا *# 8زﯾ)له 8ﯾ< MIMO-OFDM *0#
ا E0ده 6ه ا  .ﺤG25$ﯾ 8و در"! Dزاد 8ه )ر در #/F
 0#ﺼ رت ﺤ H#Hرد ر  =ار  !017ا  و ا#2 8ده ز8
Dن ﯾ< روش  زﯾ& 6ه ارا6 !Jه ا  .در ا 0ﺤ ه ﻋHد روش
/A#2د 8از  4ﯾ !#6 5ز 8رد = !L?Mار  !017ا .
 ت    -ﯾ   ،ورود-
و*" ،در*) (زاد ،ه  "#$%ا .

* + -١
اﯾه هﺴ'0 ,ا [١] ١/اا  $هف $'$ 74 *$5له$
ً
0ا !/ارا .9 *:ا  $در =ﯾ@ +0 [٣-٢] >!? *$+ﯾ $ﺼرت
ً
ه$ Eن * Iر ارا *:رو 9ا ,د درG *Hزاد 5ح Jدﯾ .ا7/ا،
 IAاEار  ,ا $'$ *$5له0 $ا !/از دﯾ$Jه در$Hت Gزاد
ده اﺳ .در اﯾ@ ار$0ط' ،ﯾﺴ$Jن در ] [Nرو 9ا اد$Pم 0ا/
' 9$از $ران ط * دو 'ع $& 7P *R9ر $,&7Qد  *
0ا'  &7 $ا ار$0ط $ران Gه
در $ر هﺴ',
Gورد .ض اﺳ$ﺳ روشه5 $ح 9ه در ] [١و $ره$JG ،*$& $ه
ه* Jهه $از 0$ﯾ$'$ Vل اﺳ.
ً
ا $RنWQﯾ و $Iت $7Qدهﺳ$ز / IAﺼ $ $در'@J I
واﺴG %ن * ا$"Xت   $از 9اﯾ$'$ Yل ) (CSIدر ا[٧-[] ZH
رد ] *$5ار  *Jاﺳ .در هﺴ'0 ,ا$ /ران  *R9ﺳ$%7ل
 * 0ا 9$' /از  $,'Gدر
ارﺳ/ $د را * '  R9ده
$ﯾ "د   $ﺳ!5 _7$%7ب '7Jه ]ار 7Jد$7Q $ .دهﺳ$ز
اﯾ@ اﯾه0 ،ا/ه $درﯾ $در ﯾ` '7Jه $/ص ،از  $ظ $ﯾ $
ﯾRﯾ %هﺴ 9ه و ا0 cا%!/ه$ $ﯾ Eدر ه '7Jه $دل  $اc
ﯾ` 0ا/ $,0 %!/اه د ] $ .[٢هﺴ دن ﺳ$%7ل 0ا !/ه*
)Interference Alignment (IA
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٢

0ا%!/ه $در ?& از زﯾH $د ،زﯾ'$ ]$ $ه * 'ﺼ>
 $ﺳ$%7ل درﯾ $اﺳ ﯾ` زﯾ $ون 0ا /ده و * ﺳ$%7ل
!5ب ا/ﺼ$ص داده 9د ] * .[١اﯾ@  d700ﯾ` زوج ﺳه-
'7Jه /اه 0ا'ﺴ در زﯾ$ﯾ  $/از 0ا $ /ﯾRﯾ %ار$0ط
]ار '$ﯾ .در f&/اﯾه هﺴ' ,در EJار0 * 9ﺳ[١] Jafar Y
ً
& ' 9د ﯾ$H $ﯾ * در Gن ا او$ @7ر ﯾ` روش  $
ً
 $ !7! 0روا 5ﺴ* و ا*  5/  $ا هﺴ' ,ﺳ$%7ل در
 $دار اراJ *:دﯾ .رو ﯾ* 9  5/ه 0ﺳ0 Jafar YﺳY
 Maddah-Aliو ه$Rرا' fدر EJارش  و *$+ا * & د'
] .9 *J Q [٢در 7+ Qه $او *7رو $'$له ، X $هﺴ',
0ا /در  $ﺳ$%7ل ا $'$ل 0ا$ K !/ره 0ﺳCadambe Y
و  ،Jafarا *R9ه $ﺳ! 0ﺳ Suh Yو Tseدر ] ،[٨ا
*R9ه $ر*  MIMO٢دو$'$) *Xل 0 (Yﺳ Lee andLim Yدر
 J9ار$Jدﯾ` 0ﺳ Nazer Yو
] ،[٩ا *R9ه0 $ا!/
ه$Rرا' fدر ] [١٠و ا *R9ه0 $ا $ !/ودﯾه $ا  7در
]0 [١١ﺳ* ﯾ .$هﺴ' ,ﺳ$%7ل در زه -$ز $ن در ] [١٢رد
] *$5ار  *Jاﺳ و در رد WQ m+ 0ﯾ Gن در ﯾ` $ K *R9ره
 9 nه اﺳ.
در اﯾ@  ،*$+ﯾ` $ K *R9ره ،ه ﯾ` & Rاز ﯾ` زوج
ﺳه'7J-ه در ﯾ` 0 Y7ا !/در '9 *J Iه اﺳ .ل
ﺳ7ﺴ رد  *$5از 'ع  MIMO-OFDM٣ده و در Gن از اﯾه
هﺴ' ,ﺳ$%7ل ا 0ﺴ $ 7,ﺳ$%7ل در ا$7/ر $ران اﺳ$ده
9ه اﺳ .اﯾ@  $ﺳ$%7ل  $ d70 $اﯾ$pد 9ه 0ﺳY
@'Gه $ارﺳ$ل درﯾ $در ﯾ` ﺳ7ﺴ  MIMOو  $اﯾ$pد 9ه
0ﺳ Yزﯾ$'$له'$ $ﺴ در  `7R0ارﺳ$ل-درﯾOFDM   $
اﺳ .در اﯾ@  @q ،*$5رﺳ WQm+ 0ﯾ = @7ﺳ7ﺴ  ،رو9
ا Xا QﯾRر و $R9Gرﺳ$ز $ران ارا9 *:ه اﺳ.
در ادا *0$ ،ﯾVه $و داره $ d700 * $وف Eرگ Hﺴ* و
وف =` Hﺴ* '$ﯾ fداده $'  .'9ﯾ fدهه ﯾ`
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و و  ﺳ$%7ل درﯾ $در ﺴ$ @'G R 7ر  ] $0 jاز !y
 space-freq deinterleaverﺼرت زﯾ /اه د:
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$اﯾ@$&' *R9 $ m$5 ،ن داده 9ه در  ،١ R9ﺳ$%7ل درﯾ $در
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و ه* ا$د ,هدار  .اﯾ@ $ر از XﯾX mا $ﺳ0$ dﯾ-V
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از د و0zر  OFDMو  space-frequency deinterleavingدر زﯾ
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ãʭŕŉʭŒâŞğ ęĕ ŏŘŞğťŗĖŎ ĦŞĔĤă ŗ ŉʭőʭÝ ŐŞ˙Ĕă

ęĕ ťʭý ŔþăĚŎ ŏʭáęʭŎí ěù ˮĕʭŀĄğù ʭý MQAM ˮĕùŘőʭē
ˮĚŞĠŎĖŒ× àŒŰĖŞĿ äăùĚýʭĔŎ ãʭŕŉʭőʭÝ
äÝĜŞý äńŊʭē ŐŞĠď ʯ ęŘÐőʭýĚŃ ùĚŕě
ÜŞőŗĚĄÞŊùŗ ŁĚý ˫ĖÞĤőùĕ -ĚĄģù ÜŊʭŎ äĄĸŒħ ˫ʭâĤőùĕ
(z_ghorbanpour, bizaki) @yahoo.com

ŔÞŒŰù Ŕý ŔċŘă ʭý ĂŕʭþģĚý äŒĄþŎ ġŗę ęĕ .( FBˀ)äáĜŰŗ ûʭĔĄőù Ěý äŒĄþŎ
ĦŞĔĤă ŔŊʭĠŎ ʯĖģʭþŞŎ ŔĄēʭŒģʭő ãʭŕĚĄŎùęʭÏ ˛Ŏʭģ äĄĿʭŰęĕ ŉʭŒâŞğ
ŏí ˛ď ˫ùę ŔÝ ĕĕĚáäŎ ˛ŰĖþă üÝĚŎ ĩĚĿ ŏŘŎěí ŔŊʭĠŎ ÜŰ Ŕý ŏŘŞğťŗĖŎ
ęŘį Ŕý .ĕŘģäŎ ĮþăĚŎ ŉʭŒâŞğ ŌŘŋĸŎʭő ãʭŕĚĄŎùęʭÏ ŏĕŘ˙ő ŉĖŎ ˫ŘĐő Ŕý
ŏùŘăäŎ üÝĚŎ ĩĚĿ ŏŘŎěí ŔŊʭĠŎ ˛ď ĂŖċ ˫Ė˙ķ ÜŞŒÞă Ŕğ äŋÝ
(ALRTˁ) ãʭ˙ŒĄğęĕ ĂþĠő ŐŞâőʭŞŎ ŏŘŎěí ʯ ŉŗù ŏŘŎěí .[ʴ]ĕŘ˙ő äĿĚĸŎ
ãʭŕĚŞļĄŎ ŏùŘŒķ Ŕý ŉʭŒâŞğ ŗ ŉʭőʭÝ ŔĄēʭŒģʭő ãʭŕĚĄŎùęʭÏ ŏí ęĕ ŔÝ . Ăğù
Ŕý Ăŕʭþģ Ķýʭă ŗ ĖőŘģäŎ ĩĚĿ ŌŘŋĸŎ ŉʭ˙Ąďù äŊʭâ× Ķýʭă ʭý äĿĕʭĨă
-äŎ ŔþğʭĐŎ ŉʭ˙Ąďù äŊʭâ× ĶýùŘă ŐŰù ãŗę Ěý ãĚŞáĮğŘĄŎ ŔŋŞğŗ
ʯĂğù (GLRT˂) äŰʭ˙ŒĄğęĕ ĂþĠő ŔĄĿʭŰ ōŞ˙ĸă ŏŘŎěíʯ Ōŗĕ ÜŞŒÞă.ĕĕĚá
ŉŘŖČŎ ʭŎù Ăýʭć ŗ äŒŞńŰ ãʭŕĚŞļĄŎ ŏùŘŒķ Ŕý ŔĄēʭŒģʭő ãʭŕĚĄŎùęʭÏ ŏí ęĕ ŔÝ
-ŏí Ŕý ĂþĠő ãěʭğĚĈÝùĖď ŔŋŞğŗ Ŕý Ăŕʭþģ Ķýʭă ŗ ĖőŘģäŎ ŔĄĿĚá ĚĴő ęĕ
ĮŋĄĔŎ äŰʭ˙ŒĄğęĕ ĂþĠő ŏŘŎěí ʯŌŘğ ÜŞŒÞă .ĕŘĤŞŎ ŔþğʭĐŎ ʭŕ
äŋÝ ęŘį Ŕý .ĖģʭýäŎ Ōŗĕ ŗ ŉŗù ÜŞŒÞă ŗĕ ěù äþŞÝĚă ŔÝ Ăğù (HLRT˃)
ŏĕŘ˙ő ō˙ŞŒŞŎ äŰʭőùŘă ĖŰʭģ Ăŕʭþģ Ěý äŒĄþŎ ãʭŕġŗę Ăŀá ŏùŘăäŎ
ęʭŞĠý äáĖŞØŞÏ ãùęùĕ äĿĚįěù äŊŗ ĖŒģʭý ùęùĕ ùę ĦŞĔĤă ãʭİē ŉʭ˙Ąďù
.ĖŰʭ˙őäŎ ęùŘģĕ ùę ʭŕŏí ěù ˫ĕʭŀĄğù ŔÝ ĖŒĄĠŕ

ęʭÝĕŘē ĦŞĔĤă ŔŊʭĠŎ ˛ď ãùĚý äķŘŒĄŎ ãʭŕōĄŰ ęŘâŊù ŏŘŒÝʭă
.Ăğù ˫ĖŰĕĚá Ŕ÷ùęù MQAM ˫ĕùŘőʭē ãʭŕŉʭŒâŞğ ęĕ ŏŘŞğťŗĖŎ
àŒŰĖŞĿ ŉʭőʭÝ ʭŰ ŗ AWGN ãʭŕ ŉʭőʭÝ ãùĚý ʭŕōĄŰęŘâŊù ŐŰù ĚĈÝù
ĂŃĕ ěù ˫ĚŞĠŎĖŒ× àŒŰĖŞĿ ŉʭőʭÝ ęĕ ŗ Ėőù˫Ėģ äďùĚį ˫ĚŞĠŎ Üă
ŏŗĖý ŔÝ ˫Ėģ Ŕ÷ùęù ä˙ĄŰęŘâŊù ŔŊʭńŎ ŐŰù ęĕ .ĖŒĄĠŞő ęùĕęŘēĚý äþğʭŒŎ
ʭý ùę ˫ĚŞĠŎ ĖŒ× àŒŰĖŞĿ ŉʭőʭÝ üŰùĚī ʯŉʭőʭÝ ěù äăʭķŦįù ŐĄģùĕ
ŏí ěù ĞÏ ŗ ĖőěäŎ ŐŞ˙Ĕă ŌęʭŖ× ŔþăĚŎ ŏʭ˙Ŏ Ü˙Ý Ŕý ŗ ťʭý ĂŃĕ
ŌęʭŖ× ŔþăĚŎ ĂŒŊŘŎŘÝ Ü˙Ý Ŕý ùę äĄĿʭŰ ęĕ ŉʭŒâŞğ ŏŘŞğťŗĖŎ ĵŘő
ŐŰù ĮğŘă ŏŘŞğťŗĖŎ ĎŞĐħ ĦŞĔĤă Ėħ ęĕ .ĖŰʭ˙ŒŞŎ ĦĔĤŎ
āʭķŦįù ŔÝ Ăğù äİŰùĚģ ęĕ ĂŞńĿŘŎ Ėħ ęĕ ʭý ĚýùĚý ōĄŰ ęŘâŊù
ãťʭý ĂŃĕ ĚâőʭŞý ĕŘē ŐŰù ŗ Ėģʭý ĕŘċŘŎ ŉʭőʭÝ üŰùĚī ěù äŋŎʭÝ
.Ăğù ŉʭőʭÝ üŰùĚī ŐŞ˙Ĕă ęĕ ãĕʭŖŒĤŞÏ ōĄŰ ęŘâŊù
ĖŒ× àŒŰĖŞĿ ŉʭőʭÝʯŏŘŞğťŗĖŎ ĦŞĔĤă µ ãĖŞŋÝ āʭ˙ŋÝ
ĂŒŊŘŎŘÝʯ˫ĚŞĠŎ
ŔŎĖńŎ -ʴ
ęĕ äőùŗùĚĿ ãʭŕĕĚýęʭÝ ãùęùĕ (AMCʾ) ŏŘŞğťŗĖŎ ęʭÝĕŘē ĦŞĔĤă
ľŞį ĂŰĚŰĖŎ ŗ ęùĜĿùŌĚőŘŰĕùę ĖŒőʭŎ ãęʭČăĚŞĻ ŗ ãęʭČă ãʭŕ ŔħĚķ
Ŕý ŏŘŞğťŗĖŎ ĦŞĔĤă ōĄĠŞğ ÜŰ .Ăğù ÜŞőŗĚĄÞŊù àŒċ ŗ äĠőʭÝĚĿ
ŉʭŒâŞğ ġěùĕĚÏĢŞÏ ŔŋďĚŎ -ʴ :Ăğù˫Ėģ ˛ŞÞĤă ŔŋďĚŎ ŗĕ ěù äŋÝ ęŘį
ęĕ .ŏŘŞğťŗĖŎ ĵŘő ĦŞĔĤă ōĄŰęŘâŊù ãěʭğ˫ĕʭŞÏ ŔŋďĚŎ -ʵ äĄĿʭŰęĕ
ěʭŞő ãĚĄ˙Ý ġěùĕĚÏĢŞÏ ŔÝ ä˙ĄŰęŘâŊù ʯęʭÝĕŘē ĦŞĔĤă ōĄĠŞğ ÜŰ
.Ăğù ęùĕęŘēĚý ãĚăťʭý ġěęù ěù Ėģʭý ŔĄģùĕ

Ăğù äáÚŰŗ Ěý äŒĄþŎ ĕĚÞŰŗę ʯ ŏŘŞğťŗĖŎ ĦŞĔĤă ęĕ Ōŗĕ ĕĚÞŰŗę
ęĕ .Ăğù ˫Ėģ ˛ŞÞĤă ŘâŊù ĦŞĔĤă ŗ äáÚŰŗ ĉùĚĔĄğù ŔŋďĚŎ ŗĕ ěù ŔÝ
ŏŘŞğťŗĖŎ ĵŘő ˫Ėģ ġěùĕĚÏ ãʭŕäáÚŰŗ ěù ˫ĕʭŀĄğù ʭý ĕĚÞŰŗę ŐŰù
Ěý äŒĄþŎ ġŗę ʭý ŔĠŰʭńŎ ęĕ äáÚŰŗ Ěý äŒĄþŎ ġŗę .ĕĕĚáäŎ ĦĔĤŎ
ãʭŕäáÚŰŗ ûʭĔĄőù ŗ äďùĚį āęŘħ ęĕ äŊŗ ĂĠŞő ŔŒŞŖý Ăŕʭþģ

ŗĕ Ŕý ŏùŘăäŎ ùę ŏŘŞğťŗĖŎ ęʭÝĕŘē ĦŞĔĤă ãʭŕġŗę ˛Ý ęĕ
ĕĚÞŰŗę -ʵ (LBʿ)Ăŕʭþģ Ěý äŒĄþŎ ĕĚÞŰŗę -ʴ :ĕŘ˙ő ōŞĠńă ĕĚÞŰŗę

ʶ

Feature Base

ʷ

Average Likelihood ratio Test

ʸ

Generalized Likelihood Ratio Test

ʴ

Automatic Modulation classification

Hybrid Likelihood Ratio Test

ʵ

Likelihood Base

ʹ

۷۵۰
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ʭý ŗ ĦĔĤŎʭő ãÙĚőù ʭý äŊʭğęù ãʭŕŉŘþ˙ğ ʭý ĚýùĚý x(n) ŏí ęĕ ŔÝ
ʯĖŒģʭþŞŎ ĚâŰĖÞŰ ěù ˛ńĄĠŎ ŗ ŏʭĠÞŰ ĵŘŃŗ ŉʭ˙Ąďù
ŗ Ăğù L ŉŘį Ŕý ŉʭőʭÝ üŰùĚīʭý ĚýùĚý h ( n ) , n 0,1,..., L  1
ŗ Ěŀħ ŐŞâőʭŞŎ ʭý (AWGN) ˫ĖőŘģĶ˙ċ ĖŞŀğ äğŘá ĜŰŘő g ( n )

ãĚĄ˙Ý äáĖŞØŞÏ ěù äĿĚį ěù ŗ Ăğù ŔŒŞŖý Ŕý ÜŰĕĜő äŰùęʭÝ ãùęùĕ üğʭŒŎ
ŔþăĚŎ ŏʭáęʭŎí äăùĚýʭĔŎ ãʭŕŉʭŒâŞğ äŰʭŕäáÚŰŗ ŏʭŞŎ ęĕ.Ăğù ęùĕęŘēĚý
.ĖŒĄĠŕ äőùŗùĚĿ ĕĚýęʭÝ ãùęùĕ ŗ ˫ĕŘý ęùĕęŘēĚý ãù˫ÚŰŗ ĂŞ˙ŕù ěù ťʭý
ěù ˫ĕʭŀĄğù ʭý ŏŘŞğťŗĖŎ ĦŞĔĤă ŔŒŞŎě ęĕ ãù˫ĕĚĄĠá ãʭŕłŞńĐă ŏŘŒÝʭă
Ŕý ŗ ŌęʭŖ× ŔþăĚŎ ĂŒŊŘŎŘÝ ěù ˫ĕʭŀĄğù ʭý [ʵ] ęĕ .Ăğù ˫ĖŰĕĚá Ŕ÷ùęù ŏʭáęʭŎí
ŏŘŞğťŗĖŎ ĦŞĔĤă ŔŊʭĠŎ ˛ď Ŕý AWGN˄ ĮŞĐŎ ęĕ äþŞăĚă āęŘħ
ĚýùĚý ęĕ ŏĕŘý ŌŗʭńŎ ˛ŞŊĕ Ŕý äĤēĚ× ãʭŕĂŒŊŘŎŘÝ .Ăğù ˫Ėģ ŔĄēùĕĚÏ
˫ĕʭŀĄğù ʭý ĢőùęʭÞ˙ŕ ŗ ĚőŘÐğù ʯ ĖŒĄĠŕ äŰťʭý ĂŞ˙ŕù ãùęùĕ äőʭŎě ĚŞēʭă
ĵŘő ĦŞĔĤă Ŕý AWGN ĮŞĐŎ ęĕ ōĤģ ŔþăĚŎ äĤēĚ× ĂŒŊŘŎŘÝ ěù
˛ď ãùĚý äķŘŒĄŎ ãʭŕōĄŰęŘâŊù ˫Ěýŗĕ ōőʭē .[ʶ]ĖŒĄēùĕĚÏ ŏŘŞğťŗĖŎ
˫ĕŘ˙ő Ŕ÷ùęù ĂĔă àŒŰĖŞĿ ŗ AWGN ŉʭőʭÝ ęĕ ŏŘŞğťŗĖŎ ĦŞĔĤă ŔŊʭĠŎ
ãʭŕĂŒŊŘŎŘÝ ˛Ŏʭģ ŔÝ äáÚŰŗ ęùĕĚý ěù ˫ĕʭŀĄğù ʭý ŗù. ʯ[ʹ-ʷ]Ăğù
-ŉʭŒâŞğ ŏŘŞğťŗĖŎ ĵŘő ĦŞĔĤă Ŕý ŌùĖŃù ĖģʭýäŎ ĂĤŕ ŔþăĚŎ äĤēĚ×
äğęĚý ĂĐă ŉʭőʭÝ āťʭńŎ ŐŰù Ŕ˙ŕ ęĕ äŊŗ.[ʺ]ĕŘ˙ő QAM ˫ĕùŘőʭē ãʭŕ
ęĕ ŔÝ Ėģ Ŕ÷ùęù ä˙ĄŰęŘâŊù [ʻ] ęĕ ęʭý ŐŞŊŗù ãùĚý ʯĕŘý ˫ĚŞĠŎ Üă ŉʭőʭÝ ÜŰ
ěù äĤőùĕ ŐĄģùĕ ŏŗĖý ŗ ęŘÝ āęŘħ Ŕý ŌęʭŖ× ŔþăĚŎ ŏʭ˙Ŏ ěù ˫ĕʭŀĄğù ʭý ŏí
ěù ˫ĕʭŀĄğù ʭý ŏí ěù ĞÏ ŗ Ėģ ˫ĕě ŐŞ˙Ĕă ŉʭőʭÝ ˫ĜŞŊʭŎĚő üŰùĚī ŉʭőʭÝ
-ʼ]ęĕ ŏí ěù ĞÏ .ĖŰĕĚá ĦĔĤŎ ŏŘŞğťŗĖŎ ĵŘő ŌęʭŖ× ŔþăĚŎ ĂŒŊŘŎŘÝ
ęʭÝĕŘē ĦŞĔĤă ěù ˛ħʭď ĊŰʭĄő ōĤģ ŔþăĚŎ ĂŒŊŘŎŘÝ ěù ˫ĕʭŀĄğù ʭý [ʴʴ
ŗ čŦħù ʭý ŔŊʭńŎ ŐŰù ęĕ .Ėģ ˫ĕùĕ ʭńăęù ˫ĚŞĠŎĖŒ× ŉʭőʭÝ ęĕ ŏŘŞğťŗĖŎ
Ěăťʭý ĂŃĕ ʭý ŉʭőʭÝ ˫ĜŞŊʭŎĚő üŰùĚī ʯ[ʻ] ęĕ ˫Ėģ Ŕ÷ùęù ōĄŰęŘâŊù ʭńăęù
ĵŘő ʯęʭŖ× ŔþăĚŎ ĂŒŊŘŎŘÝ ěù ˫ĕʭŀĄğù ʭý ŏí ěù ĞÏ ŗ Ėģ ĖŕùŘē ˫ĕě ŐŞ˙Ĕă
ĚâőʭŞý ĕŘē ʯãěʭğŔŞþģ ěù ˛ħʭď ĊŰʭĄő .ĕĕĚáäŎ ĦĔĤŎ ŏŘŞğťŗĖŎ
ãĕʭŖŒĤŞÏ ōĄŰęŘâŊù ĮğŘă ŏŘŞğťŗĖŎ ĎŞĐħ ĦŞĔĤă Ėħ ęĕ ĕŘþŖý
.ĖŒģʭýäŎ

ŔþăĚŎ ĂŒŊŘŎŘÝ ěù ˫ĕʭŀĄğù ʭý ŔŊʭńŎ ŐŰù ęĕ .ĖģʭýäŎ G g2 ĞőʭŰęùŗ
àŒŰĖŞĿ ŉʭőʭÝ ÜŰ ěù äĄĿʭŰęĕ ŉʭŒâŞğ ŏŘŞğťŗĖŎ ĵŘő (C42 )ęʭŖ×
.ĕŘĤŞŎ ĦĔĤŎ ʯ ˫ĚŞĠŎĖŒ×

ãʭŕŉŘþ˙ğ ãùĚý q ĊŰŗĜă ęùĖńŎ ʭý Ōù n ŔþăĚŎ ĂŒŊŘŎŘÝ ęùĖńŎ
.[ʴʷ-ʴʵ]ĕě ŐŞ˙Ĕă (ʵ )ŉŘŎĚĿ ãŗę ěù ŏùŘăäŎ ùę x ( n ) äŊʭğęù
Cum[( x(n)) q ( x(n)) n  q ]

Cx,n ,q

Z

¦

{1 ,...,Z }

(1) Z 1 ( Z  1)! mx ,nz ,qz

,

(ʵ)

z 1

ěù ĉùĚĔĄğù ˛ýʭŃ ŗ ŐÞ˙Ŏ ãʭŕãĖŒýŔĄğĕ Ōʭ˙ă ĚâőʭŞý z ŏí ęĕ ŔÝ
˛ńĄĠŎ ŗ äŖă ĚŞĻ ʭŕãĖŒýŔĄğĕ ŐŰù ʯ Ăğù  {1,..., n} ŔķŘ˙ČŎ
ĚâőʭŞý Z .ĕŘģäŎ ŔķŘ˙ČŎ ʭý ĚýùĚý ʭŕŏí ĵŘ˙ČŎ ŗ ˫ĕŘý ĚâŰĖÞŰ ěù

ĚýùĚý nz ŗ (1 d Z d n ) Ăğù ãĖŒýŔĄğĕĚŕ ęĕ ʭŕŔķŘ˙ČŎĚŰě ĕùĖĸă

ĉŗĕĜŎ ãʭĬķù ĕùĖĸă ĚâőʭŰʭ˙ő qz ŗ ŔķŘ˙ČŎĚŰě Ěŕ ãʭĬķù ĕùĖĸă ʭý
ŗ

¦n

ŔÞŰęŘį Ŕý .ĖŒģʭýäŎ ŔķŘ˙ČŎĚŰě Ěŕ ˫Ėģ

n

z

Ōù n ŔþăĚŎ ŏʭ˙Ŏ ĚâőʭŞý mx , nz ,qz ŔŊĕʭĸŎ ŐŰù ęĕ .Ăğù ¦ qz q
ŐŞ˙Ĕă (ʶ) ŉŘŎĚĿ ěù ˫ĕʭŀĄğù ʭý ùę ŏí ŏùŘĄŞŎ ŔÝ .Ăğù q ĊŰŗĜă ęùĖńŎ ʭý
:ĕě
mx , n z , q z

E[( x(n)) qz ( x( n)) nz qz ]

(ʵ)

M

M 1 ¦ ( x(n)) qz ( x( n)) nz qz

˫ĚŞĠŎĖŒ× ŉʭőʭÝ ÜŰ ěù äĄĿʭŰęĕ ŉʭŒâŞğ ŉĖŎ Ōŗĕ Ă˙ĠŃ ęĕ ŔŎùĕù ęĕ
ŌŘğ Ă˙ĠŃ ęĕ .Ăğù ˫ĖŰĕĚá ŏʭŞý ŏí ěù ĂŒŊŘŎŘÝ äáÚŰŗ ĉùĚĔĄğù ěĚį ŗ
˫Ėģ ˫ĜŰʭŎĚő üŰùĚī ŐŞ˙Ĕă ãùĚý łŞŃĕ äģŗę [ʻ] ōĄŰęŘâŊù čŦħù ʭý
ęùĚŃ äğęĚý ĕęŘŎ ãěʭğŔŞþģ ĊŰʭĄő ŌęʭŖ× Ă˙ĠŃ ęĕ ŗ ʯĕŘģäŎ Ŕ÷ùęù ŉʭőʭÝ
.ĂĿĚá ĖŕùŘē

m 1

˛Ý ĕùĖĸă ʭý ĚýùĚý M ŗ äīʭŰę ĖŞŎù Ěâŋ˙ķ ãʭŒĸŎ Ŕý E ŏí ęĕ ŔÝ
.Ăğù Ōù i ŏŘŞğťŗĖŎ ěù äŊʭğęù ãʭŕŉŘþ˙ğ
ęùĖńŎ ŗ ˫ĕŘ˙ő ĉùĚĔĄğù ùę C42 ŉŘŎĚĿ (ʶ) ŗ (ʵ) ŉŘŎĚĿ ěù ˫ĕʭŀĄğù ʭý
:ōŞŰʭ˙őäŎ ŔþğʭĐŎ ĚŰě āęŘħ Ŕý ùę ŏí ˫Ėģ ˫ĜŞŊʭŎĚő
C 42, x

C42, x
C21, x

äáÚŰŗ ĉùĚĔĄğù ŗ ŉʭŒâŞğ āʭŞħŘĨē -ʵ

(ʶ)

ŔŊĕʭĸŎ āęŘħ Ŕý ŏùŘăäŎ ùę äĄĿʭŰęĕ ŉʭŒâŞğ ˫ĚŞĠŎĖŒ× ŉʭőʭÝ ÜŰ ęĕ
:ĕŘ˙ő ŉĖŎ (ʴ)

˫ĜŞŊʭŎĚő ĚŰĕʭńŎ .ĖŕĕäŎ ŏʭĤő ùę ŉʭŒâŞğ ãÙĚőù ęùĖńŎ C21 ŏí ęĕ ŔÝ
ęĕ 64QAM ŗ16QAM ŗ 4QAM ãʭŕ ŏŘŞğťŗĖŎ ãùĚý ʷ ĂŒŊŘŎŘÝ ˫Ėģ
.Ăğù ˫Ėģ ˫ĕùĕ ŏʭĤő ÜŰ ŉŗĖċ

l 1

y (n)

¦ h( k ) x ( n  k )  g ( n)
k 0

ʺ

۷۵۱

Additive White Gaussian Noise

(ʴ)
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h (k )

ʻŗʷ ŔþăĚŎ ãʭŕĂŒŊŘŎŘÝ ˫Ėģ ˫ĜŞŊʭŎĚő ĚŰĕʭńŎ

h( k )
h(0)
h(0)h( L  1)h( L  1)h(k ) E ( x 4 )  Residual
(h(0)h( L  1))2 E ( x 4 )  Residual

(ʻ)

Constellation

C 42

Ŕý ŔċŘă ʭý ĉĚĔŎ ŗ āęŘħ ęĕ ĕŘċŘŎ (Residual)ƚ ˫Ėőʭ˙ŞŃʭý ĚŰĕʭńŎ ŔÝ
ŉʭ˙Ąďù ŗ ˫ĕŘý ĚâŰĖÞŰ ěù ˛ńĄĠŎ äĄĿʭŰęĕ ŉʭŒâŞğ ãʭŕŉŘþ˙ğ ŔÝ ŔÞŒŰù
ÜŰ ęĕ ĶŃùŗ ęĕ.ĖŒģʭýäŎ Ěŀħ ʭý ĚýùĚý ʯ(i.i.d˅) Ėőęùĕ äőʭĠÞŰ ĵŘŃŗ
:ĖģʭýäŎ ęùĚŃĚý ĚŰě ĮŰùĚģ i.i.d ŉʭŒâŞğ

:ʴ ŉŗĖċ

4QAM

16QAM

64QAM

-ʴ

-ʳºʹʻ

-ʳºʹʵ

ãʭŕäáÚŰŗ ŗ (ʴ) ŔŊĕʭĸŎ Ŕý ŔċŘă ʭý ˫ĚŞĠŎ ĖŒ× àŒŰĖŞĿ ŉʭőʭÝ ęĕ
ãʭŕŉŘþ˙ğ ŐŞý ˫Ėģ ˫ĜŞŊʭŎĚő ĂŒŊŘŎŘÝ Ŕİýùę ŏùŘăäŎ [ʴʷ-ʴʵ]ĂŒŊŘ˙Ý
:ĕŘ˙ő ŏʭŞý (ʸ) ŔŊĕʭĸŎ āęŘħ Ŕý ùę äĄĿʭŰęĕ ãʭŕŉŘþ˙ğ ŗ äŊʭğęù

E{x(n) x(n  W 1 ) x( n  W 2 ) x(n  W 3 )}
 E ( x 4 ), W 1 W 2 W 3
®
otherwise
¯0,

0

(ʼ)

C 42, x

1

E (C 2 21, y  G g2 )
L 1

äŒŞ˙Ĕă ęùĖńŎ ěù āʭþğʭĐŎ ęĕ ŔÞŒŰù Ŕý ŔċŘă ʭý äĸŃùŗ ĮŰùĚģ ęĕ äŊŗ
ʭńŞŃĕ (ʻ) ŉŘŎĚĿ ęĕ ˫Ėőʭ˙ŞŃʭý ĚŰĕʭńŎ ʯĕŘģäŎ ˫ĕʭŀĄğù ãęʭŎí ãʭŕŏʭ˙Ŏ
ŉʭŒâŞğ ŗ ŉʭőʭÝ üŰùĚī ęùĖńŎ ˛ŞŊĕ Ŕý ãĕęùŘŎęĕ ŗ ĖőŘģä˙ő Ěŀħ ʭý ĚýùĚý
ĕʭČŰù Ćķʭý ĕŘē ĚŎù ŐŰù ŔÝ ĖőŘģäŎ äŖċŘă ˛ýʭŃ ęùĖńŎ ãùęùĕ äŊʭğęù
.ĕĕĚâŞŎ [ʻ] ōĄŰęŘâŊù ŔŋŞğŗ Ŕý ŉʭőʭÝ üŰùĚī ŐŞ˙Ĕă ęĕ ˛ēùĖă
ęùĖńŎ ŏĖģ ßęĜý üċŘŎ ŔÝ äŋŰťĕ ěù äÞŰ (ʻ)ŗ(ʹ) ŉŘŎĚĿ Ŕý ŔċŘă ʭý
L-1 ĚŞĠŎ üŰĚī ŏĕŘý Ü×ŘÝ ʯĕŘģäŎ äŋħù Ŕŋ˙ċ Ŕý ĂþĠő ˫Ėőʭ˙ŞŃʭý
äáÚŰŗ ŐŞŒ× ãùęùĕ ŉʭőʭÝ ŔÝ äĄŊʭď ęĕ .Ăğù ŉʭőʭÝ üŰùĚī ĚŰʭğ Ŕý ĂþĠő
ĂŃĕ ŗ ĕŘģäŎ ˛ÞĤŎ ęʭ×ĕ [ʻ] ōĄŰęŘâŊù ˫ŘŞģ Ŕý ŉʭőʭÝ ŐŞ˙Ĕă Ėģʭý
.ĖýʭŰäŎ ĢŕʭÝ äğŘĠĐŎ āęŘħ Ŕý ŐŞ˙Ĕă
ĞőʭŰęùŗ ŗ äğŘá üŰùĚī ʭý ˫ĚŞĠŎ ęʭŖ× ŉʭőʭÝ ŗĕ ĵŘīŘŎ ŐŰù äğęĚý ãùĚý
(L-1) ŌęʭŖ× ĚŞĠŎ üŰĚī ˫ěùĖőù ŉŗù ŉʭőʭÝ ęĕ .Ėģ ŔĄĿĚá ĚĴő ęĕ ʳºʳʸ
ěù Ōŗĕ ŉʭőʭÝ ęĕ äŊŗ ʯĂğù ãĚĄÞ×ŘÝ ęùĖńŎ ãùęùĕ ʭŕĚŞĠŎ ĚŰʭğ Ŕý ĂþĠő
ĂþĠő ęùĖńŎ ʯ ŉʭőʭÝ ŗĕ ŔĠŰʭńŎ ãùĚý .Ăğù ęùĕęŘēĚý äþğʭŒŎ ęùĖńŎ

E


h (k )

ʻ

h( k )
h(0)

4

m4y (0, U , U , k )
,k
m4y (0, U , U , 0)

0,..., L  1

m4y (0, L  1, L  1, k )
,
m4y (0, L  1, L  1, 0)
k

˫ŘŞģ Ŕý ùę [ʻ] ōĄŰęŘâŊù ʯ˫Ėőʭ˙ŞŃʭý ęùĖńŎ Ěćù ĢŕʭÝ ŗ ˛ÞĤŎ ŐŰù ˛ď ãùĚý
:ōŞŰʭ˙őäŎ čŦħù ĚŰě
h( k )
h(0)

2

ěù ˫ĕʭŀĄğù ʭý ŏí ęĕ ŔÝ ĖŰĕĚá Ŕ÷ùęù ä˙ĄŰęŘâŊù ęʭý ŐŞŊŗù ãùĚý [ʻ] ęĕ
ŉʭőʭÝ àŒŰĖŞĿ üŰùĚī ʯŉʭőʭÝ ěù ĂķŦįù ŐĄģùĕ ŏŗĖý ŗ ŏʭáęʭŎí äáÚŰŗ
ŔþăĚŎ ŏʭ˙Ŏ ěù ˫ĕʭŀĄğù ʭý [ʻ] ōĄŰęŘâŊù ęĕ .ĖģäŎ ˫ĕě ŐŞ˙Ĕă ˫ĚŞĠŎĖŒ×
ŔþğʭĐŎĚŰě āęŘħ Ŕý ŉʭőʭÝ ˫Ėģ ˫ĜŞŊʭŎĚő üŰùĚī ʯäĄĿʭŰęĕ ŉʭŒâŞğ ŌęʭŖ×
:ĖőŘģäŎ

(ʴʳ)

(ʹ)

0,..., L  1

ŏí ęĕ ŔÝ

ŗ Ėģ ŔþğʭĐŎ ŘŊęʭÝ ŔĄőŘŎ ġŦă ʴʳʳʳ ŗ ʶʳdB ĜŰŘő Ŕý ŉʭŒâŞğ ĂþĠő ęĕ
ęĕ ŔÝ ĕŘģäŎ ˫ĖŕʭĤŎ ʯ Ăğù ˫Ėģ ˫ĕùĕ ŏʭĤő Ōŗĕ ŉŗĖċ ęĕ ŏí ĊŰʭĄő ŗ
ŗ Ăğù ãĚĄáęĜý ęùĖńŎ ãùęùĕ |R/M| ʯ Ōŗĕ ŉʭőʭÝ Ŕý ĂþĠő ŉŗù ŉʭőʭÝ
.ĕŘý ĖŕùŘē ŔċŘă ˛ýʭŃ ˫Ėőʭ˙ŞŃʭý ęùĖńŎ


h (k )

k 0

 L 1
2½
®¦ h( k ) ¾
¯k 0
¿

m (0, 4, 4, 0)  h(0)h(l  1) E ( x )
m4y (0, 4, 4, 0)
2

y
4

M

4

ŉʭőʭÝ ŐŞ˙Ĕă ãùĚý ãĕʭŖŒĤŞÏ ōĄŰęŘâŊù-ʶ

y
4

ŉʭőʭÝ ŗĕ Ěŕ ãùĚý ( R

¦ h( k )

(ʷ)

,
2

ĂŒŊŘŎŘÝ ęùĖńŎ ŏĕęŗí ĂğĖý ãùĚý ʯ(ʸ) ŉŘŎĚĿ Ŕý ŔċŘă ʭý üŞăĚă ŐŰù Ŕý
-äŎ ŉʭőʭÝ üŰùĚī ěù ŔĄĿĚá Ěý ŔÝ E ęùĖńŎ ĂĠŰʭýäŎ äŊʭğęù ãʭŖŊŘþ˙ğ
.ĕŘ˙ő ŔþğʭĐŎ ùę Ėģʭý

m (0, 4, 4, 0) Ŕŋ˙ċ ˛Ý Ŕý (Residual) ˫Ėőʭ˙ŞŃʭý

)

C42, y

.

m4y (0,W , U , T )
E ( y (n) y (n  W ) y (n  U ) y (n  T )) ,

(ʺ)

ęĕ ŉʭőʭÝ üŰùĚī ãʭċ Ŕý ˫ĕěŐŞ˙Ĕă ˫ĜŞŊʭŎĚő üŰùĚī ŏĕùĕ ęùĚŃ ʭý
.ĕŘ˙ő ŔþğʭĐŎ äþŰĚńă ęŘį Ŕý ùę E ęùĖńŎ ŏùŘăäŎ ʯ(ʸ) ŔŊĕʭĸŎ
ʯŏí ěù ŉʭőʭÝ ˫ĜŞŊʭŎĚő üŰùĚī ĉùĚĔĄğù ˫ŘĐő ŗ (ʹ) ŉŘŎĚĿ äğęĚý ãùĚý
: ōŞŕĕäŎ ĮĠý ĚŰě āęŘħ Ŕý ùę ŔŊĕʭĸŎ ŐŰù ĉĚĔŎ ŗ āęŘħ

Independent and identically distribution
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-äŎ (˫Ėģ ĉęĕ (ʴ) ŉŗĖċ ęĕ ŔÝ)äĸŃùŗ ęùĖńŎ Ŕý ãĚĄŒŞŰʭÏ ĜŰŘő Ŕý ŉʭŒâŞğ
.ĖŒŰùĚá
2
4QAM proposed algorithm
4QAM algorithm [8]
16QAM proposed algorithm
16QAM algorithm [8]

1.8

ęʭŞĄēù ùę ^0,..., L  1` ĚŰĕʭńŎ ěù äÞŰ ĖőùŘăäŎ U ŏí ęĕ ŔÝ
(ʻ) ŔŊĕʭĸŎ ĉĚĔŎ ŗ āęŘħ ęĕ ĕŘċŘŎ ˫Ėőʭ˙ŞŃʭý ęùĖńŎ ŔÞŒŰù ãùĚý .ĖŰʭ˙ő
-ŔőŘá Ŕý U ʯĂŊʭď L-1 ŏʭŞŎ ěù ʯĕĕĚá ō˙ŞŒŞŎ äŋħù Ŕŋ˙ċ ʭý ŔĠŰʭńŎ ęĕ
)äĄĿʭŰęĕ ŉʭŒâŞğ ŌęʭŖ× ŔþăĚŎ ŏʭ˙Ŏ ĖőùŘĄý ŔÝ ĕĕĚáäŎ ûʭĔĄőù äŰù
.ĖŰʭ˙ő ō˙ŰĜÝʭŎ ùę ( m4y ( U , U , U , U )

Residual ęùĖńŎ ęĕ ŉʭőʭÝ Ěćù äğęĚý

1.6

|R/M|

ãĕʭŖŒĤŞÏ ōĄŰęŘâŊù

1.4

:ʵ ŉŗĖċ

|R/M|
[ʻ] ōĄŰęŘâŊù

ŉʭőʭÝ üŰùĚī

ŉʭőʭÝ

C42

h(0) = ʴ
1.2

ʳºʳʴʻʹ

ʳºʺʻʼʼ

1

H1

h(0) = ʴ

ʳºʳʳʺʹ
-5

-4

-3

-2

-1

0
1
SNRdB

2

3

4

5

h(1) = ʳºʳʶʺ + ʳºʴʸ i
h(2) = ʳºʳʴʴ - ʳºʳʵʴi

H2

h(3) = ʳºʴʷʸ + ʳºʴʳʸi



( E ( E )  E ) E ãʭİē ĶýĚŎ ŐŞâőʭŞŎ ˫ĜŞŊʭŎĚő ęùĖńŎ ʯŉʭőʭÝ ŐŞ˙Ĕă
E

(L=4) ˫ĚŞĠŎ ęʭŖ× ŉʭőʭÝ ÜŰ ãùĚý āŗʭŀĄŎ ãʭŕĜŰŘő Ŕý ŉʭŒâŞğ ĂþĠő ęĕ
ōĄŰęŘâŊù ęĕ ĕŘģäŎ ˫ĖŕʭĤŎ ŔÝ ŔőŘâőʭ˙ŕ .Ăğù ˫Ėģ ˫ĕùĕ ŏʭĤő
ęĕ ŗ ˫ĕŘý Ü×ŘÝ ęʭŞĠý [ʻ] ōĄŰęŘâŊù ʭý ŔĠŰʭńŎ ęĕ ęùĖńŎ ŐŰù ãĕʭŖŒĤŞÏ
.Ăğù ęùĕęŘēĚý ãĚăťʭý ãęùĖŰʭÏ ěù āŗʭŀĄŎ ãʭŕĜŰŘő Ŕý ŉʭŒâŞğ ĂþĠő
0.16
Proposed algorithm
algorithm [8]

m4y (0, U , U , 0)  h(0)h( U ) E ( x 4 )
2

R

ęĕ ãĕʭŖŒĤŞÏ ōĄŰęŘâŊù ĂŃĕ ŏùĜŞŎ ŏĕùĕ ŏʭĤő ãùĚý Ōŗĕ ˛Þģ ęĕ .

0.14

ʳºʳʶʹʴ

6

[ʻ]ōĄŰęŘâŊù ŗ ãĕʭŖŒĤŞÏ ōĄŰęŘâŊù ĮğŘă C 42 ˫ĕě ŐŞ˙Ĕă ęùĖńŎ :ʴ ˛Þģ
L=ʷŗ N=ʵʳʳʳ ãùĚý SNR Ŕý ĂþĠő

M

( propsed )

m4y (0, U , U , 0)

ęùĖńŎ

.Ăğù ˫ĖŰĕĚá Ŕ÷ùęù ŗĕ ŉŗĖċ ęĕ ŗ ˫Ėģ ŔþğʭĐŎ ŗĕ ŗ ÜŰ ãʭŕŉʭőʭÝ ãùĚý
Ŕý ĂþĠő ŉʭőʭÝ ŗĕ Ěŕ ęĕ ˫Ėőʭ˙ŞŃʭý ęùĖńŎ ĕŘģäŎ ˫ĖŕʭĤŎ ŔÝ ŔőŘâőʭ˙ŕ
.Ăğù ŔĄĿʭŰ ĢŕʭÝ [ʻ] ōĄŰęŘâŊù
˛ýʭŃ Ėď ʭă Ăģùĕ ĕŘċŗ [ʻ] ōĄŰęŘâŊù ęĕ ŔÝ äŎʭŖýù üŞăĚă ŐŰù Ŕý
ŔŊĕʭĸŎ ĉĚĔŎ ŗ āęŘħ ęĕ ˫Ėőʭ˙ŞŃʭý ĚŰĕʭńŎŗ ĖýʭŰäŎ ĢŕʭÝ äŰùŔĴďŦŎ
˛ýʭŃ ˫ěùĖőù Ŕý ŉʭőʭÝ üŰùĚī ŐŞ˙Ĕă ĂŃĕ ŗ ĖŰùĚáäŎ Ěŀħ Ă˙ğ Ŕý (ʼ)
ãěʭğŔŞþģ ĊŰʭĄő ęĕ ŏùŘăäŎ ùę ĵŘīŘŎ ŐŰù .ĖýʭŰäŎ ĢŰùĜĿù äŰùŔĴďŦŎ
.ĕŘ˙ő ˫ĖŕʭĤŎ
ãěʭğŔŞþģ – ʷ
˫ĕ ŉŘį ŗ ęʭŖ× ŉŘį ʭý äŋŰùę àŒŰĖŞĿ ŉʭőʭÝ ŉĖŎ ŗĕ ěù ʭŕãěʭğŔŞþģ ęĕ
ōĄŰęŘâŊù Ŕý ŔċŘă ʭý . (h(0),..., h( L  1)) Ăğù ˫Ėģ ˫ĕʭŀĄğù
ĚýùĚý ùę ŏí ęùĖńŎ ĂŊŘŖğ ãùĚý ʯ h (0) ęùĖńŎ Ŕý ŏí ěʭŞő ŌĖķ ŗ ãĕʭŖŒĤŞÏ
ĮĄĔŎ äğŘá äĿĕʭĨă ãʭŕĚŞŞļĄŎ ʭý ĚýùĚý ùę üŰùĚī ŔŞńý ŗ ˫ĕùĕ ęùĚŃ ÜŰ ʭý
ãùęùĕ ÜŰ Ěŕ ŔÞŰęŘį Ŕý ōŞŰʭ˙őäŎ ĩĚĿ Ěŀħ ŐŞâőʭŞŎ ʭý ˛ńĄĠŎ

0.12
0.1
0.08
0.06
0.04

ʵʳʳʳ ãùĚý ùę āʭŞŋ˙ķ.ĖŒĄĠŕ Ěŀħ ŐŞâőʭŞŎ ŗ G h2 0.05 ĞőʭŰęùŗ
˫ęʭ˙ģ ˛Þģ ęĕ .ōŞŕĕäŎ ŌʭČőù N ŉŘį ʭý ãʭŕ˫ĕùĕ ŗ ŘŊęʭÝ ŔĄőŘŎ ġŦă

0.02



1

2



SNR Ŕý ĂþĠő

h(2) = ʳºʳʼʺ - ʳºʵʴ i
h(3) = ʳºʳʵʷ + ʳºʳʴʺi

0.8

0
0

h(1) = ʳºʳʻʼ + ʳºʵʵ i

3

E (E )  E ʯ

E

4

5
6
SNR (dB)

7

8

9

10

E ŐŞ˙Ĕă ãʭİē ˫ĜŞŊʭŎĚő ęùĖńŎ :ʵ ˛Þģ

L=4 ŗ N= ʵʳʳʳ

ãùĚý

ŏŘŞğťŗĖŎ ãùĚý C 42 ĚŰĕʭńŎ ʯ(L=4) ˫ĚŞĠŎ ęʭŖ× ŉʭőʭÝ ÜŰ ãùĚý ʯÜŰ
˫ĕùĕ ĢŰʭ˙ő āŗʭŀĄŎ ãʭŕĜŰŘő Ŕý ŉʭŒâŞğ Ŕý ĂþĠő 16QAM , 4QAM
˫ĕě ŐŞ˙Ĕă ãĕʭŖŒĤŞÏ ōĄŰęŘâŊù ŗ [ʻ]ōĄŰęŘâŊù ĮğŘă ĚŰĕʭńŎ ŐŰù.Ėőù ˫Ėģ


ōĄŰęŘâŊù ĮğŘă ŔÝ C 42 ĚŰĕʭńŎ ĕŘģäŎ ˫ĖŕʭĤŎ ŔÝ ŔőŘâőʭ˙ŕʯĖőù˫Ėģ
ĂþĠő ęĕ ŗ ĖŒĄĠŕ ęùĕęŘēĚý ãĚăťʭý ãęùĖŰʭÏ ěù Ėőù˫Ėģ ˫ĕě ŐŞ˙Ĕă ĖŰĖċ
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ĢŰùĜĿù ʭý ŉʭőʭÝ ŐŞ˙Ĕă ĂŃĕ .ĖőŘģäŎ ˫ĕě ŐŞ˙Ĕă ťʭý ęʭŞĠý ĂŃĕ ʭý ŉʭőʭÝ
ĮğŘă ŏŘŞğťŗĖŎ ĎŞĐħ ĦŞĔĤă Ėħ ęĕ .ĖýʭŰä˙ő ĢŕʭÝ ŉʭőʭÝ ŉŘį
äŋŎʭÝ āʭķŦįù ŔÝ Ăğù äİŰùĚģ ęĕ ĂŞńĿŘŎ Ėħ ęĕ ʭý ĚýùĚý ōĄŰęŘâŊù ŐŰù
-äŎ Ėģʭý ĚĄĤŞý ʭŕŏŘŞğťŗĖŎ ĕùĖĸă ŔÞŞăęŘħ ęĕ .Ėģʭý ĕŘċŘŎ ŉʭőʭÝ ěù
ʹŗʷ ŔþăĚŎ ãʭŕ ĂŒŊŘŎŘÝ ˛Ŏʭģ ŔÝʯ ʭŕäáÚŰŗ ěù ãęùĕĚý ěù ˫ĕʭŀĄğù ʭý ŏùŘă
.ĕŘ˙ő ˛ħʭď äýŘē ĊŰʭĄő ĖŒģʭý ʻŗ

90

80

àŒŰĖŞĿ ŉʭőʭÝ ęĕ ŏŘŞğťŗĖŎ ęʭÝĕŘē ĦŞĔĤă ōĄŰęŘâŊù äğęĚý ãùĚý
} ãʭŕŏŘŞğťŗĖŎ ŔķŘ˙ČŎ ěù [ʻ] ōĄŰęŘâŊù ʭý ŏí ŔĠŰʭńŎ ŗ ˫ĚŞĠŎ ĖŒ×
ŉʭőʭÝ ŉĖŎ ŗĕ ãùĚý ãěʭğŔŞþģ .ōŰĕŘ˙ő ˫ĕʭŀĄğù {4QAM,16QAM,64QAM
ŏʭĠÞŰ ʭŕŏŘŞğťŗĖŎ Ŕ˙ŕ ŉʭğęù ŉʭ˙Ąďù .ĂĿĚá āęŘħ ˫ĚŞĠŎ ˫ĕ ŗ ęʭŖ×
ŏŘŞğťŗĖŎ ĎŞĐħ ĦŞĔĤă ŉʭ˙Ąďù ŌŘğ ˛Þģ ęĕ.Ăğù ˫Ėģ ĩĚĿ
ęʭŖ× ŉŘį ʭý àŒŰĖŞĿ ŉʭőʭÝ ÜŰ ãùĚý āŗʭŀĄŎ ãʭŕĜŰŘő Ŕý ŉʭŒâŞğ Ŕý ĂþĠő
ĦŞĔĤă Ėħ ęĕ ĕŘģäŎ ˫ĖŕʭĤŎ ŔÝ ŔőŘâőʭ˙ŕ . Ăğù ˫Ėģ ˫ĕùĕ ŏʭĤő
Ŕý [ʻ]ōĄŰęŘâŊù Ŕý ĂþĠő ãĕʭŖŒĤŞÏ ōĄŰęŘâŊù ĮğŘă ŏŘŞğťŗĖŎ ĎŞĐħ
āʭķŦįù ŔÝ Ăğù äőʭŎě ʭý ĚýùĚý ŏí ŏùĜŞŎ ŗ ŔĄĿʭŰ ĢŰùĜĿù äğŘĠĐŎ ęŘį
ōĄŰęŘâŊù ãťʭý ĂŃĕ ĚâőʭŞý ĕŘē ŐŰù ŗ Ėģʭý Ăğĕ ęĕ ŉʭőʭÝ ěù äŋŎʭÝ
.Ăğù ŉʭőʭÝ ŐŞ˙Ĕă ęĕ ãĕʭŖŒĤŞÏ
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L= ʷŗ N=ʵʳʳʳ ãùĚý SNR Ŕý ĂþĠő {4QAM,16QAM,64QAM} ãʭŕ

ãʭŕŉʭŒâŞğ ęĕ ŏŘŞğťŗĖŎ ĎŞĐħ ĦŞĔĤă Ėħęĕ ŌęʭŖ× ˛Þģ ęĕ
˫ĕùĕ ŏʭĤő (L=ʴʳ) ˫ĕ ŉŘį ʭý àŒŰĖŞĿ ŉʭőʭÝ ÜŰ ãùĚý MQAM ˫ĕùŘőʭē
ŉʭőʭÝ ŉŘį Ŕ× Ěŕ ĕŘģäŎ ˫ĖŕʭĤŎ ŌŘğ ˛Þģ ʭý ŔĠŰʭńŎ ęĕ .Ăğù ˫Ėģ
ĕùĖĸă ãùĚý ŗ ĖýʭŰäŎ ĢŕʭÝ ĜŞő ĎŞĐħ ĦŞĔĤă ŉʭ˙Ąďù ĖýʭŰ ĢŰùĜĿù
Ŕý ŔċŘă ʭý.ĖģʭýäŎ ãĚĄĤŞý ãʭŕ ŉŘþ˙ğ ĕùĖĸă Ŕý ěʭŞő ĚĄĤŞý ãʭŕĚŞĠŎ
ōĄŰęŘâŊù ĮğŘă ŏŘŞğťŗĖŎ ĎŞĐħ ĦŞĔĤă Ėħęĕ ęʭŖ× ˛Þģ
ěù ˛ŎʭÝ äăʭķŦįù ŔÝ Ăğù äőʭŎě ęĕ ĂŞńĿŘŎ ŉʭ˙Ąďù ʭý ĚýùĚý ãĕʭŖŒĤŞÏ
ŉʭőʭÝ ŐŞ˙Ĕă ęĕ ōĄŰęŘâŊù ĂŃĕ ŔÝ ĖŕĖŞŎ ŏʭĤő ŐŰùŗ Ėģʭý ęʭŞĄēù ęĕ ŉʭőʭÝ
.ĖýʭŰä˙ő ĢŕʭÝ ŉʭőʭÝ ŉŘį ĢŰùĜĿù ʭý
ãĚŞáŔČŞĄő - ʸ
ęĕ ŏŘŞğťŗĖŎ ĦŞĔĤă ãùĚý ĖŰĖċ ä˙ĄŰęŘâŊù ŔŊʭńŎ ŐŰù ęĕ
Ŕ÷ùęù ˫ĚŞĠŎĖŒ× àŒŰĖŞĿ ŉʭőʭÝ ęĕ ŗ MQAM ˫ĕùŘőʭē ãʭŕŉʭŒâŞğ
˫ĜŞŊʭŎĚő üŰùĚī [ʻ] ęĕ ˫Ėģ Ŕ÷ùęù ġŗę čŦħù ʭý ōĄŰęŘâŊù ŐŰù ęĕ.ĖŰĕĚá
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موجبر پالسمونی هیبریدی با سطح موثر مد بهبود یافته
2

1

هذظى کافی ،1هیزهجتبی هیزصالذی
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چکیده -در ایه مقاله یک ساختار دو بؼذی مىجبر پالسمىوی
هیبر یذی مؼرفی شذه است .در ایه ساختار یک الیه وازک
دیالکتر یک با ضر یب دیالکتر یک وسبی باال با یک مىجبر
پالسمىوی فلسـدیالکتر یکـفلس ترکیب شذه است .وتایج بذست
آمذه وشان میدهذ سطح مىثر مذهای مىتشر شذه در مقایسه با
ساختار مؼمىل فلسـدیالکتر یکـفلس در حذود دو برابر کاهش یافته
است .همچىیه به مىظىر کاهش بیشتر سطح مىثر مذ از یک ساختار
متىاوب به جای فلس در هىذسه مىجبر استفاده شذه است .وتایج
بذست آمذه در ایه حالت ویس وشان میدهذ که مقذار ورمالیسه شذه
سطح مىثر مذ در مقایسه با ساختار مؼمىل فلسـدیالکتر یکـفلس در
حذود هشت برابر کاهش یافته است .محاسبات در طىل مىج
155۵واوىمتر و با استفاده از ورمافسار  Comsolاوجام شذه است.

فلش ) (MIMو هىجبزهای پالطمىو پالریتىو کايال ) (CPPاػاره کزد
[ .]3با ایى دال سهايی که صذبت اس هىجبزهایی بز پایه پالطمىو
پالریتىوهای ططذی هیػىد بایذ تىجه خاصی به همذار سیاد تلفات
اهمی ياػی اس فلش داػته باػین [ .]3اخیزا هىجبزهای پالطمىيی
هیبزیذی با طاختاری هتؼکل اس یک الیه دیالکتزیک با ضزیب ػکظت
باال که به وطیله یک الیه دیالکتزیک با ضزیب ػکظت پاییى اس ططخ
فلشی جذا ػذه اطت ،هؼزفی ػذهايذ .يؼاو داده ػذه اطت که چًیى
طاختاری به دلیل پاییى بىدو تلفات اس طىل ايتؼار باالیی بزخىردار اطت
[ .]2با ایى وجىد در چًیى طاختارهایی همىاره هیاو طىل ايتؼار و ططخ
هىثز هذ هصالذهای وجىد دارد.
در ایى هماله طاختار هىجبز فلش-ػایك-فلش ) (MIMهىرد بزرطی لزار
گزفته اطت .در طزح پیؼًهادی ،هىجبزی با طاختار فىق و یک الیه
دیالکتزیک با ضزیب ػکظت باال با یکذیگز هجتمغ ػذهايذ .يخظت
تاثیز تغییز در ابؼاد و ػکل هًذطی طاختار بز پاراهتزهای ايتؼاری هىجبز
هىرد بزرطی لزار گزفته اطت .در بخغ دوم با تىجه به تاثیز هىاد بکار رفته
در الیه های هختلف هىجبز بز ػملکزد آو ،تذلیلی اس ػملکزد هىجبز در
صىرت اطتفاده اس هىاد هختلف در طاختار آو صىرت گزفته اطت .در
ايتها با اطتفاده اس یک طاختار هتًاوب به جای الیه فلشی همذار ططخ هىثز
هذ بهبىد یافته اطت.

کلمات کلیدی– طول انتشار ،موجبر پالسمونی ،سطح موثر مد
 -1مقذمه
در طالهای اخیز دطتیابی به پهًای بايذ سیاد بزای ايتمال اطالػات به
صىرت فشایًذهای هىرد تماضا بىده اطت .اطتفاده اس هىجبزهای يىری در
ارتباطات با بزد کىتاه یکی اس راهکارهای هىجىد در ایى سهیًه به ػمار
هیرود .اس ایى رو به هًظىر تذمك هذارهای هجتمغ يىری يیاس به
هىجبزهایی با لابلیت هذایت يىر در ابؼاد سیز طىل هىجی خىاهین داػت
[ .]1هؼکل اطاطی در تذمك ایى اهز هذذودیت دذ پزاع يىر در هىاد
دیالکتزیک اطت .به ػبارت دیگز ايزژی الکتزوهغًاطیظی يمیتىايذ در
يادیهای کىچکتز اس طىل هىج يىر در دیالکتزیک هذذود ػىد [ .]2یک
راهدل همکى بزای ایى هؼکل اطتفاده اس هىجبزهای هبتًی بز اهىاج
پالطمىيیک اطت .پالطمىيیک ػاخهای اس يايىفىتىيیک اطت که به
هطالؼه و بزرطی بز هنکًغ اهىاج الکتزوهغًاطیظی و الکتزووهای آساد
در ططخ فلش هیپزداسد .هشیت هىجبزهای پالطمىيی ایى اطت که اس
طزیك تشویج هیاو اهىاج الکتزوهغًاطیظی و يىطاو الکتزووهای آساد در
ططخ فلش هی تىاو بز هذذودیت دذ پزاع يىر غلبه کزده و هذذودیت
سیز طىل هىجی در همیاص يايىهتز ایجاد کزد [ .]1در ایى راطتا
طاختارهای هىجبزی هختلفی هىرد هطالؼه لزار گزفته و هؼزفی ػذهايذ
که اس جمله آيها هیتىاو به هىجبزهای پالطمىو پالریتىو ططذی با بزد
بلًذ ) ،(LRSPPهىجبزهای پالطمىو پالریتىو ططذی با دیالکتزیک
بارگذاری ػذه ) ،(DLSPPهىجبزهایی با طاختار فلش-ػایك-

© ،۱۳۹۴اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

 -2هىذسه مىجبر پالسمىوی هیبریذی
ػکل  1طاختار هىجبز تزکیبی پیؼًهادی را يؼاو هیهذ .ایى طاختار
ػاهل یک الیه دی الکتزیک با ضزیب ػکظت باال ( )ndاطت که در
داخل یک هاده با ضزیب ػکظت پاییى ( )ngلزار گزفته اطت .دو تیغه
فلشی به صىرت هتمارو در باال و پاییى الیه دی الکتزیک لزار داده ػذه
اطت .الیه دیالکتزیک هیايی اس جًض طیلیکىو با ضزیب ػکظت
 nd =3/455و با ارتفاع  hdدر يظز گزفته ػذه اطت .ػزض الیه دی
الکتزیک هیايی دو هیکزوهتز اطت .دو تیغه فلشی يیش اس جًض يمزه با
ضزیب ػکظت  nm= ۰/144+i11/366و با ابؼاد  wm× hmبىده و در
فاصله  hgاس الیه هیايی لزار داريذ .همچًیى هاده دیالکتزیک با ضزیب
ػکظت پاییى اسجًض طیلیکا با ضزیب ػکظت  ng= 1/444در يظز
گزفته ػذه اطت [ .]4در هذاطبات طىل ايتؼار به صىرت فاصلهای که در
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شکل  :1ساختار مىجبر پالسمىوی هیبریذی

آو تىاو هىج به  1/eهمذار اولیه خىد هی رطذ ،تؼزیف ػذه و با اطتفاده اس
رابطه ( )1به دطت هی آیذ [:]5
()1

*

( )+

شکل  :2ومىدار طىل اوتشار بر حسب تغییرات ػرض و ارتفاع تیغههای فلسی

که در ایى رابطه ثابت ايتؼار هختلط اطت .همچًیى ططخ هىثز هذ به
صىرت يظبت کل تىاو هذهای هًتؼز ػذه ،Pm ،به همذار هاکشیمن
چگالی تىاو ،W(r) ،تؼزیف هیػىد و با اطتفاده اس رابطه ( )2هذاطبه
هیػىد [:]6
()2

) (

∬

( )+

*

( )+

*

در يتایج بذطت آهذه ايذاسه ططخ هىثز هذ تىطط همذار
يزهالیشه هیػىد .ػبیه طاسیها با اطتفاده اس يزم افشار  Comsolو بزای
طىل هىج  1/55 µmايجام ػذه اطت.
-1-2

بررسی تاثیر تغییر ابعاد بر پارامترهای موجبر

ػکل طاختار و ابؼاد الیههای هىجبز اس ػىاهل هىثز بز ػملکزد آو
اطت .در ابتذا به هًظىر بزرطی تاثیز تغییز ابؼاد تیغههای فلشی بز ػملکزد
هىجبز ،پاراهتزهای ايتؼاری را در صىرت تغییز ابؼاد تیغههای فلشی هىرد
بزرطی لزار هیدهین .ضخاهت الیه دیالکتزیک و ارتفاع ػکاف را
 3۰nmدر يظز گزفتهاین .ػکلهای 2و 3همادیز طىل ايتؼار و تلفات
ايتؼار هىجبز را بز دظب تغییزات ارتفاع و ػزض تیغههای فلشی يؼاو
هیدهذ .در ػکل  3يمىدار تلفات ايتؼار هىجبز به صىرت يزهالیشه
بذطت آهذه اطت .همایظه ایى يمىدار با يتایج بذطت آهذه در ػکل 2
يؼاو هیدهذ افشایغ ػزض تیغه فلشی باػث کاهغ تلفات ايتؼار هىجبز
و در يتیجه افشایغ طىل ايتؼار هیػىد .البته باتىجه به يمىدار ػکل 2
بزای ارتفاع الیه فلشی بیغ اس  1۰۰nmافشایغ طىل ايتؼار سیاد يیظت.
يتایج بذطت آهذه يؼاو هیدهذ افشایغ ابؼاد تیغههای فلشی طبب افشایغ
طىل ايتؼار و ططخ هىثز هذ هىجبز هیػىد .اس طزفی با تىجه به يتایج
بذطت آهذه در ػکل  4همذار ططخ هىثز هذ بزای ارتفاع تیغههای فلشی
 15۰nmو  2۰۰nmتمزیبا یکظاو اطت .به همیى ػلت در اداهه ػزض
تیغههای فلشی  25۰nmو ارتفاع هز تیغه  1۰۰nmدر يظز گزفته ػذه اطت.

شکل  :3ومىدار تلفات اوتشار بر حسب تغییرات ػرض و ارتفاع تیغههای فلسی

شکل  :4ومىدار مقذار ورمالیسه شذه سطح مىثر مذ بر حسب تغییرات ػرض و
ارتفاع تیغههای فلسی
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ضخاهت الیه دیالکتزیک هیايی ( )hdو ارتفاع ػکاف هیاو تیغههای
فلشی و الیه دیالکتزیک ( )hgاس دیگز ػىاهل هىثز بز پاراهتزهای ايتؼاری
هىجبز به ػمار هیرويذ .ػکل  5تغییزات طىل ايتؼار هىجبز بزای همادیز
هختلف ارتفاع ػکاف و ضخاهت الیه دیالکتزیک را يؼاو هیدهذ.
همايطىر که در ایى ػکل واضخ اطت افشایغ ضخاهت الیه دیالکتزیک
و همچًیى ارتفاع ػکاف هًجز به افشایغ طىل ايتؼار هىجبز هیػىد .اها
بایذ به ایى يکته اػاره کزد که افشایغ ارتفاع ػکاف يظبت به افشایغ
ضخاهت الیه دیالکتزیک تاثیز بیؼتزی بز افشایغ طىل ايتؼار دارد .اس
طزفی با تىجه به رابطه ػکض هیاو طىل ايتؼار و تلفات ايتؼار هىجبز،
همايطىر که در ػکل  6يؼاو داده ػذه اطت با افشایغ ضخاهت
الیه دیالکتزیک و همچًیى ارتفاع ػکاف هیشاو تلفات ايتؼار کاهغ
هییابذ.

شکل  :6ومىدار تلفات اوتشار بر حسب تغییرات ضخامت الیه دی الکتر یک و
ارتفاع شکاف

در ػکل  7تغییزات ططخ هىثز هذ بز دظب ضخاهت الیه دی
الکتزیک و ارتفاع ػکاف يؼاو داده ػذه اطت .با تىجه به ػکل هؼاهذه
هی ػىد افشایغ ارتفاع ػکاف تاثیز سیادی بز افشایغ ططخ هىثز هذ دارد.
با ایى وجىد يتایج بذطت آهذه يؼاو هیدهذ همذار يزهالیشه ػذه ططخ
هىثز هذ بزای ارتفاع الیه ػکاف  1۰nmو ضخاهت الیه دیالکتزیک
 1۰nmبزابز  ۰/۰۰6اطت.
به هًظىر همایظه طاختار ارائه ػذه در ػکل  1هىجبز  MIMتىسیغ يزم
هیذاو الکتزیکی در ایى دو طاختار با ابؼاد یکظاو در ػکل  8يؼاو داده
ػذه اطت .همایظه يتایج بذطت آهذه يؼاو هیدهذ در دالی که طىل
ايتؼار هىجبز در دو هىجبز تمزیبا" ثابت هايذه اطت ،همذار يزهالیشه ػذه
ططخ هىثز هذ در طاختار ػکل  1يظبت به دالت طاختار  MIMدر
دذود دو بزابز کاهغ یافته اطت .ػبیه طاسیهای ايجام ػذه يؼاو
هیدهذ ایى پاراهتز بزای طاختار  MIMبزابز  ۰ /۰4اطت در دالی که
همذار آو بزای طاختار پیؼًهادی  ۰ /۰2بذطت آهذه اطت.

شکل  :7ومىدار مقذار ورمالیسه شذه سطح مىثر مذ بر حسب تغییرات ضخامت
الیه دی الکتر یک و ارتفاع شکاف

شکل  :8تىزیغ میذان الکتریکی (الف) ساختار ( ، MIMب) ساختار
پیشىهادی

 -2-2بررسی تاثیر تغییر مواد بر پارامترهای موجبر
در طاختار هىجبز پالطمىيی هیبزیذی با تىجه به ایًکه هذهای
تزکیبی اس تشویج هذهای پالطمىيی داصل اس ايتؼار پالطمىوهای
ططذی در هزس فلشـدیالکتزیک و هذهای دیالکتزیکی در يادیه با
ضزیب دیالکتزیک پاییى هًتؼز هیػىيذ ،خىاؽ و پاراهتزهای هىاد

شکل  :5ومىدار طىل اوتشار بر حسب تغییرات ضخامت الیه دی الکتر یک و
ارتفاع شکاف
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هىجىد در الیه های هختلف ایى هىجبز ها بز ايتؼار هذهای پالطمىيی
هىثز اطت .اس ایى رو تاثیز تغییز هىاد الیههای هختلف هىجبز در همادیز
طىل ايتؼار و ططخ هىثز هذ را هىرد بزرطی لزار دادهاین .ػکل 9
يمىدار طىل ايتؼار هىجبز را بز دظب تغییزات ضزیب ػکظت الیه
دیالکتزیک يؼاو هیدهذ .يتایج بذطت آهذه يؼاو هیدهذ با تىجه به
کن بىدو ضخاهت الیه دیالکتزیک تغییز هاده بکار رفته در ایى الیه
تاثیز سیادی بز روی ػملکزد هىجبز يذارد .در ایى دالت داهًه تغییزات
طىل ايتؼار بزای تغییزات ضزیب ػکظت هاده دیالکتزیک تًها در
دذود طه هیکزوهتز اطت .با ایى وجىد با تىجه به يتایج بذطت آهذه
هیتىاو گفت که وجىد الیه دیالکتزیک هیايی با وجىد ثابت يگه
داػتى طىل ايتؼار هىجبز همذار ططخ هىثز هذ را در دذود دو بزابز
کاهغ هیدهذ.

شکل  :9ومىدار طىل اوتشار بر حسب تغییرات ضریب شکست الیه دیالکتر یک

با تىجه به تلفات اهمی ایجاد ػذه ياػی اس دضىر فلش در طاختار
هىجبزهای پالطمىيی ،اطتفاده اس فلشات هختلف هیتىايذ طبب تغییز
طىل ايتؼار هىجبز ػىد .در ایى بخغ به هًظىر کاهغ بیؼتز ططخ هىثز
هذ ،اس یک طاختار هتًاوب به جای تیغههای فلشی اطتفاده هیکًین.
ػکل  1۰طاختار هىجبز با تیغههای هتًاوب را يؼاو هیدهذ .در ایى
طاختار الیههای فلش و دیالکتزیک به طىر هتًاوب بز روی یکذیگز لزار
گزفتهايذ .ارتفاع الیههای فلشی  hmو ارتفاع الیههای دیالکتزیک hn
اطت .ایى طاختار هتًاوب را هیتىاو به صىرت یک طاختار همگى در
يظز گزفت .ػًاصز اصلی تايظىر ضزیب گذردهی يظبی الکتزیکی آو با
اطتفاده اس روابط سیز لابل هذاطبه اطت[:]7
()3

)
-

)

شکل  :1۵ساختار مىجبر با تیغههای متىاوب

(
(

,

که در آو  rيظبت فلش بکار رفته در طاختار هتًاوب اطت .ضزیب
گذردهی يظبی فلش و ضزیب گذردهی يظبی دیالکتزیک بکار رفته
در تیغههای هتًاوب اطت .جًض الیه دیالکتزیک اطتفاده ػذه در
تیغههای هتًاوب تیتايیىم دیاکظیذ ( )TiO2با ضزیب ػکظت n=2/45
بىده و در هذاطبات ايجام ػذه همذار  ۰/6و r = ۰/4در يظز گزفته ػذه
اطت .همچًیى بزای همایظه يتایج بذطت آهذه در ایى دالت با يتایج
دالت لبل بزای ارتفاع تیغههای هتًاوب دو همذار  1۰۰nmو  2۰۰nmدر
يظز گزفته ػذه اطت.

شکل  :11ومىدار طىل اوتشار بر حسب تغییرات ارتفاع شکاف در ساختار
مىجبر با تیغههای متىاوب

ػکل  11يمىدار طىل ايتؼار بزای طاختار فىق را يؼاو هیدهذ.
همايطىر که دیذه هی ػىد به ػلت اطتفاده اس تیغههای هتًاوب طىل
ايتؼار همذار کمی کاهغ داػته اطت .البته در صىرتی که ارتفاع
تیغههای فلشی بیؼتز اس  1۰۰nmايتخاب ػىد و یا يظبت فلش بکار رفته در
طاختار هتًاوب بیؼتز ػىد طىل ايتؼار هىجبز هؼابه دالت لبل خىاهذ
بىد.

در ػکل  12يیش يمىدار ططخ هىثز هذ بزای ایى طاختار يؼاو داده ػذه
اطت .در ایى دالت همذار يزهالیشه ػذه ططخ هىثز هذ بهبىد یافته اطت.
ایى پاراهتز بزای ارتفاع ػکاف و ضخاهت الیه دیالکتزیک  3۰nmبه
 ۰/۰۰6بزای ارتفاع ػکاف و ضخاهت الیه دیالکتزیک  1۰nmبه ۰/۰۰5
کاهغ یافته اطت.
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 ومىدار سطح مىثر مذ بر حسب تغییرات ارتفاع شکاف در ساختار:12شکل
مىجبر با تیغههای متىاوب

 وتیجهگیری-3
 هؼزفی ػذهMIM در ایى هماله طاختار تزکیبی اس هىجبز پالطمىيی
 يتایج ػبیه طاسیهای ايجام ػذه يؼاو هیدهذ ططخ هىثز هذ.اطت
 در دذود دو بزابز کاهغ یافته اطتMIM هىجبز يظبت به طاختار هىجبز
 ػالوه بز ایى يؼاو داده ػذه.در دالیکه طىل ايتؼار تغییزی يذاػته اطت
 اطتفاده اس تیغههایی با طاختار هتًاوب با تىجه به همذار فلش بکار،اطت
رفته در آو اگز چه طبب کاهغ طىل ايتؼار هیػىد اها باػث بهبىد ططخ
 همچًیى در ایى دالت با افشایغ ارتفاع ػکاف همذار.هىثز هذ هیػىد
-  در ػبیه.ططخ هىثز هذ با ػیب کمتزی يظبت به دالت لبل افشایغ دارد
طاسیهای ايجام ػذه همذار يزهالیشه ططخ هىثز هذ با اطتفاده اس طاختار
. کاهغ یافته اطت۰/۰۰5 هتًاوب به
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ایجاد مدل مستقل برای هر گوینده در تصدیق هویت
گوینده متن تصادفی با داده ثبت نامی محدود
2
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چکیده -در این مقاله روش جدیدی برای ساختن مدل مستقل
برای هر گوینده در تصدیق هویت گوینده متن تصادفی در شرایطی که
داده ثبتنامی هر گوینده محدود باشد ،ارائه شده است .در این روش
با استفاده از بردار هویت برای هر ماه گفته شده توسط گوینده یک
ابربردار میانگین ساخته میشود که در نهایت برای هر گوینده  21مدل
(به ازای هر ماه) بر پایهی مدل مخفی مارکوف خواهیم داشت .امتیاز
نهایی گفتار تست با ترکیب امتیاز حاصل از هر ماه به دست میآید.
نتایج به دست آمده از دادگان تلفنی ضبط شده بر اساس اسامی
ماههای سال نشان میدهند که روش پیشنهادی نرخ خطای برابر را به
میزان %28.71در مقایسه با روش پایه کاهش میدهد.

گوینده ،یک ادعا در مورد هویت گوینده وجود دارد و باید تعیین شود که آیا
این ادعا صحیح است یا خیر .در این مقاله به مسئلهی تصدیق هویت
گوینده پرداخته شده است .در صورتی که تنها یک قطعه گفتار از گویندهی
مفروض داشته باشیم ،با فرض داشتن دو قطعه گفتار  U1و  ، U2تصدیق
هویت گوینده تعیین میکند که  U1و  U2توسط یک گوینده گفته شده اند
یا خیر [ .]4تصدیق هویت گوینده به دو دسته وابسته به متن 4و مستقل از
متن 5تقسیم میشود .دقت روش وابسته به متن به مراتب بیشتر از روش
مستقل از متن است .از این رو در سیستم های امنیتی از این نوع سامانه
استفاده میشود .حالت وابسته به متن دو دسته کلی را در برمیگیرد ،دسته
اول ،محتوای گفتار در زمان آموزش و آزمایش دقیقا یکسان هستند .در دسته
دوم ،محتوای گفتار تست به صورت تصادفی از بین کلمات زمان آموزش
تولید میشود ،به این دسته تصدیق هویت گوینده متن تصادفی 6گفته
میشود .از آنجایی که در این حالت محتوای گفتار مرحله تست به صورت
تصادفی از دنبالهی کلمات مرحله آموزش تولید میشود احتمال تقلب با
استفاده از ضبط صدا کاهش مییابد.

کلمات کلیدی– ابربردار میانگین ،بردارهویت ،تصدیق هویت
گوینده ،متن تصادفی ،مدل مخفی مارکوف.
 -1مقدمه
در سالهای اخیر پیشرفت چشمگیری در تکنولوژی به وجود آمده
است .یکی از این تکنولوژیها استفاده از زیست سنجی برای شناسایی افراد
است .زیست سنجی ،1علم شناختن افراد با استفاده از خصوصیات فیزیکی
و ویژگیهای رفتاری آنها است .امنیت همواره از نیازهای مهم بشر بوده
است،از این رو روش های متعددی تاکنون برای شناسایی افراد با استفاده از
زیست سنجی پیشنهاد شده است مانند :اثر انگشت ,صورت ,عنبیه و گفتار.
استفاده از گفتار برای تشخیص گوینده دارای برتریهای قابل توجهی است
و از دهها سال گذشته مورد توجه محققین بوده است[ .]3-1گفتار همیشه
همراه انسان است و برای کاربردهای از راه دور ،سامانههای تلفنی مانند
تلفن بانک و تجارت تلفنی ،دیگر نیاز به حضور فیزیکی شخص نیست.
تشخیص گوینده به دو شاخه اصلی شناسایی گوینده 2و تصدیق هویت
گوینده 3تقسیم میشود .برای شناسایی گوینده ،گوینده یک قطعه گفتار ،از
بین چندین گویندهی از پیش تعیین شده مشخص میشود و فرض قبلی
راجع به گویندهی گفتار مورد آزمایش وجود ندارد .اما در تصدیق هویت

© ،۱۳۹۴اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

یکی از چالشهای مهم در زمینه تصدیق هویت گوینده  ،میزان داده
ثبتنامی برای هر گوینده در سیستم طراحی شده است .در کاربرد های
عملی داده ثبت نامی برای هر گوینده محدود میباشد که در این مقاله این
محدودیت در نظر گرفته شده است.
در سال های اخیر روش های متعددی برای تصدیق هویت گوینده متن
تصادفی ارائه شده است که هر کدام مزایا و معایبی دارند .در [ ]5دادگانی
برای تصدیق هویت گوینده وابسته به متن معرفی شده است  .این دادگان
شامل سه قسمت است .که بخش سوم این دادگان ،برای حالت متن تصادفی
با استفاده از دنباله اعداد تهیه شده است .در این مقاله تذکر داده شده است
که در حالت داده محدود ،آموزش استخراجکنندهی بردار هویت غیرممکن
است و استخراجکننده با استفاده از دادگان تلفنی سازمان ملی استاندارد و

1 Biometric
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identification

2 Speaker
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6 Text-prompted
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در نهایت ترکیب امتیاز ها را به عنوان امتیاز نهایی در نظر میگیریم .عالوه
بر این ،در روش پیشنهادی از مدل مخفی مارکوف به جای مدل مخلوط
گاوسی ( 14)GMMبرای ساختن مدل پس زمینه جهانی استفاده شده
است .این روش با استفاده از دادگانی از اسامی ماههای فارسی ارزیابی شده
است که دادگان در ادامه شرح داده میشوند.

فناوری ( )NISTآموزش داده شده است .و نتایج گزارش شده نشان
میدهند که روشهای مبتنی بر بردار هویت از دقت کمتری نسبت به روش
پایه برخوردار هستند.
در [ ]6برای هر کلمه یک مدل مخفی مارکوف ( 7)HMMآموزش
داده شده است و سپس با استفاده از بیشینهسازی احتمال پسین (،8)MAP
برای هر گوینده ،بر اساس مدل مخفی مارکوف مدل مجزایی انطباق داده
میشود .برای هر کلمه امتیاز جداگانهای در نظر گرفته شده و امتیاز گفتار
تست از جمع وزن دار امتیاز هر کلمه حاصل میشود.

این مقاله در ادامه شامل بخش های زیر است :در بخش  ،2روشهایی
که به عنوان روشهای پایه برای مقایسه پیادهسازی شدهاند شرح داده
میشوند .سپس بخش  3بردار هویت را توصیف میکند .در بخش ،4روش
پیشنهادی توضیح داده شدهاند .بخش  ،5آزمایشها و دادگان جمعآوری شده
را شرح میدهد .بخش  ،6شامل نتایج حاصل از آزمایشها است .و در
بخش  7نتیجه گیری بیان شده است.

روشهای متعددی برای حالت وابسته به متن ارائه شدهاند که هدف
اکثر آنها افزایش دقت برای حالت دادهی کم بوده است .روشهای متعددی
که سعی کردهاند روشهای مستقل از متن را با اعمال تغییراتی برای حالت
وابسته به متن استفاده کنند [.]11-7

 -2روش های پایه

اکثر کارهای انجام شده حالت وابسته به متن را در نظر گرفتهاند و به
زمینهی متن تصادفی کمتر توجه شده است .روش ارائه شده در ] [11حالت
متن تصادفی را مورد بررسی قرار داده است و ما این روش(State-GMM-
 )MAPرا به عنوان روش پایه در این مقاله در نظر گرفته و پیاده سازی
کردهایم .در این روش ،از دنباله اعداد به عنوان دادگان هر گوینده استفاده
شده است .دادگان تست شامل  4رقم هستند که به صورت تصادفی اما با
در نظر گرفتن صعودی بودن اعداد تولید شدهاند .بنابراین ،برای هر گوینده،
برای هر دنبالهی چهارتایی ممکن از اعداد یک ابربردار 9میانگین استخراج
شده است که باعث ایجاد ( 221ترکیب  4از  )11زیرسیستم برای هر گوینده
میشود .برای از بین بردن تاثیرات کانال از نگاشت مشخصهی مزاحم
( 10)NAPاستفاده شده است و با طبقه بندی کنندهی ماشین بردار پشتیبان
( 11)SVMخطی ،امتیاز گفتار تست به دست آمده است.

-1-2

بر مبنای مدل مخفی مارکوف

در این روش ،برای هر ماه یک مدل مخفی مارکوف بر اساس دادههای
بخش توسعه آموزش داده میشود که به عنوان مدل پیش زمینه جهانی
استفاده میشود } .𝑈𝐵𝑀𝑚 {𝑚 = 1 … 12با استفاده از روش
بیشینهسازی احتمال پسین و دادههای آموزشی هر گوینده برای هر ماه،
مقادیر میانگین مولفههای گاوسی مدل پیش زمینهی جهانی را برای هر
گوینده تطبیق میدهیم .از این رو میتوانیم برای هر گوینده  12مدل
بسازیم .در نهایت امتیاز گفتار تست برای گوینده sام با استفاده از نسبت
لگاریتم درستنمایی محاسبه میشود :
()1

𝑀∑ = ) 𝑡𝑿( 𝑠𝑒𝑟𝑜𝑐𝑆
𝑗=1 𝛼𝑚𝑗 (log 𝑝 (𝐗 tj |𝜆𝑠𝑚 ) −
𝑗

)) 𝑚𝑀𝐵𝑈𝜆| log 𝑝 (𝐗 tj
𝑗

که در معادله باال M ،تعداد اسامی ماهها در گفتار تست 𝑚𝑗 ،نشان
دهندهی ماه jام در عبارت تست 𝑋𝑡𝑗 ،نشان دهنده بردارهای ویژگی برای ماه

در این مقاله ،روش جدیدی با استفاده از ابربردار میانگین برای تصدیق
هویت گویندهی متن تصادفی بر اساس [ ]12ارائه شده است .در این روش
پیشنهاد شده است که برای هر گوینده و برای هر کلمه (اسامی ماههای
سال) یک ابربردار میانگین با استفاده از بردار هویت استخراج شود تا برای
هر گوینده مدل مجزایی داشته باشیم و از این طریق مدل پیش زمینهی
جهانی ( 12)UBMرا با استفاده از داده های ثبت نامی هر گوینده ،برای هر
گوینده ،تطبیق دهیم .برای به دست آوردن امتیاز گفتار تست ،برای هر از
کلمات گفتار تست ،با معیار بیشینه درستنمایی 13امتیاز رامحاسبه کرده و

jام و  αعامل وزن برای ترکیب امتیازهای به دست آمده از هر ماه است .در
این معادله برای هر ماه ،لگاریتم درستنمایی با استفاده از الگوریتم
ویتربی 15محاسبه میشود .امتیاز هرماه به طور جداگانه با استفاده از روش
آزمون وابسته به صفر ( )ZT-normهنجارسازی میشود.

Hidden Markov Model

7

Universal Background Model

12

Maximum A Posteriori

8

Log-likelihood

13

Supervector

9

Gaussian Mixture Model

14

Nuisance Attribute Projection

10

Viterbi Algorithm

15

Support Vector Machine

11
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میتواند مدل مخفی مارکوف و یا مدل مخلوط گاوسی باشد .در این مدل،
ابربردار میانگین برای هر گفتار میتواند به صورت زیر نشان داده شود:

روش State-GMM-MAP

در ] [11دو روش بر مبنای ابربردار میانگین ارائه شده است .برای
بدست آوردن ابربردار میانگین پیشنهاد شده است که از روشهای
بیشینهسازی احتمال پسین و یا تجزیه عامل توأم ) 16 (JFAاستفاده شود.
نتایج در این مقاله نشان داده که استفاده از تجزیه عامل توأم برای حالتی که
تغییرات کانال وجود ندارد بهتر است و در شرایطی که تغییرات کانال وجود
دارد روش بیشینهسازی احتمال پسین نتایج بهتری دارد .نتایج کلی نیز
نشاندهنده برتری روش بیشینهسازی احتمال پسین نسبت به روش تجزیه
عامل توأم است .از آنجایی که دادگانی که در مقاله ما استفاده شده دارای
تغییرات کانال است ،روش بیشینهسازی احتمال پسین برای پیادهسازی و
مقایسه انتخاب شد.

)(2

که  Mابر بردار مستقل گوینده m ،ابربردار مدل جهانی است ،T .ماتریس
تغییر پذیری کل ،یک ماتریس از مرتبه پایین است و  ،wبردار عاملهای
کل ،یک بردار تصادفی با توزیع نرمال استاندارد است .بنابراین  Mبه
صورت گاوسی با میانگین  mو همبستگی 𝑡 𝑇𝑇 فرض شده است .هر قطعه
گفتار در این مدل با بردار  wمشخص میشود .به این بردار ،بردار هویت یا
 i-vectorمیگویند .در واقع در این رویکرد ،با یک تجزیه عامل ساده
ابربردار گفتار در یک فضای با ابعاد کم تصویر میشود .روند آموزش
ماتریس  Tدر ] [13شرح داده شده است.

در این روش برای هر یک از ماه های سال یک مدل مخلوط گاوسی با
استفاده از دادههای بخش توسعه به عنوان مدل پیش زمینهی جهانی آموزش
داده شده است .مقادیر میانگین مولفههای مخلوط گاوسی مدل پیش زمینه
جهانی ،برای هر سه بخش دادگان با استفاده از روش بیشینهسازی احتمال
پسین تطبیق داده میشوند .سپس برای هر گوینده و برای تکرار گفتار هر
ماه ،یک ابربردار میانگین محاسبه میشود .ابربردار از پشت سرهم قرار دادن
مقادیر میانگین مدل مخلوط گاوسی تطبیق یافته ،حاصل میشود .تمامی
ابربردارهای ساخته شده با در نظر گرفتن برچسب ماه هر ابربردار ،با استفاده
از انحراف معیار و جذر وزنهای مدل مخلوط گاوسی هنجارسازی
میشوند.سپس مطابق با دادههای تست برای هر دنباله  4تایی از اعداد یک
زیرسیستم ساخته میشود.بدین صورت که ابربردار میانگین  4ماه پشت
سرهم چسبانده میشوند و یک ابربردار بزرگتر ساخته میشود .برای هر
ترکیب ممکن ،یک زیرسیستم ساخته میشود که در نهایت  211زیرسیستم
خواهیم داشت ( 211زیرسیستم = ترکیب  4از  .)11برای جبران اثر کانال،
ابربردارها با استفاده از نگاشت مشخصهی مزاحم به فضای جدید تصویر
میشوند .سپس برای هر زیرسیستم و برای هر گوینده یک ماشین بردار
پشتیبان خطی آموزش داده میشود .البته برای آموزش از ابربردارهای متعلق
به آن گوینده و شبیه ترین ابربردارها از بخش توسعه به عنوان شیاد ،استفاده
میشود .معیار شباهت از جنس فاصلهی اقلیدسی در نظر گرفته شده است.
در نهایت ،امتیاز برای هر گفتار تست ،با محاسبهی فاصلهی ابربردار
میانگین گفتار تست تا سطح ماشین بردار پشتیبان به دست می آید .امتیازات
به دست آمده با آزمون وابسته به صفر نرمالسازی میشوند.

 -4روشهای پیشنهادی
در] [12روشی برای ساختن مدل مستقل برای هر گوینده ،در شرایط
دادهی محدود ارائه شده است .در دادگان ما نیز داده های ثبتنامی هر
گوینده محدود میباشد .در روش پیشنهادی ،از آنجایی که ترتیب زمانی
قاب های گفتار در تصدیق هویت گوینده وابسته به متن مهم است ،از مدل
مخفی مارکوف برای هر ماه به عنوان مدل پس زمینهی جهانی استفاده
میشود .سپس یک ماتریس  Tجداگانه برای هر ماه با استفاده از معادله ()2
آموزش داده میشود .از دو طریق میتوان بردار هویت را برای هر ماه هر
گوینده ،با استفاده از ماتریس  Tو مدل مخفی مارکوف همان ماه محاسبه
کرد:
 -1برای هر تکرار ،بردار هویت راجداگانه به دست آورد و در انتها
متوسط بردارهای هویت را به عنوان بردار هویت آن ماه برای آن
گوینده ،در نظر گرفت.
 -2برای هر تکرار ،آمارگان بام ولخ را محاسبه کرده و در نهایت
متوسط آمارگان ،برای محاسبه بردار هویت در نظر گرفته شود.
با محاسبه بردار هویت برای هر ماه هر گوینده،ابربردار میانگین مدل
پس زمینه جهانی برای هر ماه و ماتریس  Tمیتوانیم ابربردار میانگین هر
ماه هر گوینده را محاسبه کرده و در نهایت مدل هر گوینده را برای هر ماه به
صورت مستقل به دست آوریم.ماتریس  Tبرای هر ماه و بردارهای هویت با
استفاده از بسته نرم افزاری  MSR Identityبا ایجاد تغییراتی محاسبه شده
اند ] .[14برای محاسبه امتیاز گفتار تست مانند روش پایه (بر مبنای مدل
مخفی مارکوف) بعد از جدا کردن گفتار مربوط به هر ماه ،لگاریتم
درستنمایی با استفاده از روش ویتربی محاسبه میشود .امتیاز هرماه به
طور جداگانه قبل از ترکیب امتیازات با استفاده از روش آزمون وابسته به
صفر هنجارسازی میشود .در ] [6برای بدست آوردن امتیاز گفتار تست از

 -3بردار هویت
استخراج کنندهی بردار هویت ،گفتار با طول دلخواه را به یک بردار با
طول ثابت تبدیل میکند .برای این منظور ،آمارگان بام-ولخ 17باید با استفاده
از مدل پس زمینهی جهانی محاسبه گردند که مدل پس زمینه جهانی
Factor Analysis

𝒘𝑻 𝑴 = 𝒎 +

16 Joint

Baum-Welch
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مجموع وزنداری از امتیازات برای هر کلمه استفاده شده است .این حالت
مانند استفاده از چند یادگیر ضعیف و ترکیب آنها برای بهبود دقت است.

 -2دادگان آموزش :این مجموعه شامل  26گوینده است هر یک از
گویندگان اسامی ماههای سال را به ترتیب  4بار تکرار کردهاند.
از این مجموعه برای ساختن مدل هر گوینده استفاده میشود.
 -3دادگان تست :بخش آخر دادگان جمعآوری شده که برای ارزیابی
استفاده میشود و شامل  44گوینده است  .از تمامی گویندههای
آموزش ،داده برای ارزیابی آنها ضبط شده است همچنین صدای
 11گوینده به عنوان شیاد به منظور محاسبهی بهتر خطای تایید
غلط 18ضبط شده است .دادههای تست یک سال پس از ضبط
دادگان آموزش جمعآوری شدهاند ،تا اثر عوامل مختلفی مانند
سن گویندگان ،تغییر کانال و تغییر شرایط ضبط صدا در نظر گرفته
شود.

 -5آزمایشها
در این مقاله دادگان جدیدی به منظور تصدیق هویت گوینده وابسته به
متن تصادفی در زبان فارسی جمع آوری شده است .این دادگان به صورت
تلفنی ضبط شده اند .برای ضبط دادگان شرایط زیر در نظر گرفته شده است:
-1
-2

-3

-4

به منظور بررسی تاثیرات کانال ،نمونههای این دادگان با استفاده
از موبایل و خط ثابت ضبط شدهاند.
در سامانه های تصدیق هویت گوینده تلفنی ،کاربر ممکن است
در محیط های مختلفی حضور داشته باشد و بخواهد به سیستم
دسترسی پیدا کند.از این رو برای شبیه سازی محیطهای واقعی،
دادگان در شرایط مختلفی ضبط شدهاند ،در مکان های عمومی
و پر صر و صدا مثل :خیابان و دانشگاه ومحل کار و در مکان های
غیر عمومی مثل :خانه.
گویندگان شامل مرد و زن هستند .محدوده سنی آنها از  15سال
تا  61سال را شامل میشود .گویندگان از شهرهای مختلف با
لهجههای متفاوت تشکیل شدهاند تا تفاوتهای اقلیمی زبان
فارسی در نظر گرفته شود .
اکثر دادگان جمعآوری شده در زمینه متن تصادفی ] [6-5از ارقام
استفاده میکنند ،اما در این جا از اسامی ماههای سال استفاده
شده است ،زیرا ماه های سال دارای دو برتری نسبت به ارقام
هستند :طول بیشتر،اسامی ماه های سال همانند زبان انگلیسی
تقریبا دارای طولی دو برابر از نظر آوا و طول گفتار هستند که باعث
میشود برای ساختن مدلها داده بیشتری نسبت به ارقام در اختیار
داشته باشیم.همچنین ،اسامی ماهها واکهی بیشتری را شامل
میشوند که تمایز بیشتری بین گویندگان ایجاد میکند.

تمامی فایل های ضبط شده در سه بخش با استفاده از الگوریتم ویتربی
بر اساس ماههای سال تقسیم شدهاند .قسمتهای سکوت سیگنال گفتار با
در نظر گرفتن مدلی جداگانه برای سکوت حذف شدهاند از این رو نیاز به
آشکارساز صوت ( 19)VADحذف شده است.بعد از جداسازی ماهها،
بردارهای ویژگی از  11ضریب تبدیل طیفی نسبی-پیشگویانه خطی ادراکی
( [16-15] 20 )RASTA-PLPبه همراه لگاریتم انرژی تشکیل شدهاند که
از قاب هایی با طول  25میلی ثانیه با همپوشانی  15میلی ثانیه استخراج
شدهاند .از کپسترال میانگین و نرمال سازی واریانس ( 21)CMVNبه عنوان
پیش پردازش برای حذف تاثیرات خطی کانال استفاده شده است و در
نهایت با اضافه کردن ضرایب مشتق اول برای بهبود دقت ،بردارهای و یژگی
با طول  41ساخته شدهاند.
در روش پایه ،برای هر ماه ،یک مدل مخفی مارکوف با  1حالت استفاده
شده که هر حالت شامل  1مولفه گاوسی است .مدل هر گوینده با استفاده
از مدل پیش زمینهی جهانی ،با یک بار تکرار الگوریتم بیشینهسازی احتمال
پسین انطباق داده میشود .برای روش  ،State-GMM-MAPیک مدل
مخلوط گاوسی  16مولفهای استفاده شده است و ابربردارهای میانگین با
یک بار تکرار الگوریتم بیشینهسازی احتمال پسین ساخته میشوند .در
نتیجه برای هر گوینده  221ابربردار میانگین ساخته میشود ،که هر یک از
ابربردارها با پشت سر هم قراردادن  3ابربردار حاصل شد ،زیرا هر یک از
گفتارهای تست در دادگان جمعآوری شده ،شامل اسامی  3ماه متفاوت
است .بنابراین بعد بردار هر ابربردار  41*16*3است .سپس ماتریس
نگاشت مشخصهی مزاحم با استفاده از دادگان توسعه تشکیل شد (برای هر
یک از  221زیرسیستم ماتریس جداگانه آموزش داده شد) .با استفاده از
ماتریس نگاشت مشخصهی مزاحم تمامی ابربردار ها به فضای جدید

این دادگان شامل  3قسمت استاندارد هستند :بخش توسعه ،بخش
آموزش و بخش تست:
 -1دادگان توسعه :این قسمت شامل  164گوینده میباشد که
گویندگان آن با دو قسمت آموزش و تست کامال متفاوت اند .هر
کدام از گویندگان اسامی ماههای سال را چندین بار تکرار کردهاند
که تعداد تکرار در این بخش نسبت به بخش آموزش بیشتر است.
زیرا از این مجموعه برای به دست آوردن پارامترهای مدل و
مدلسازی پسزمینه استفاده میشود.
False Accept
Activity Detection

18

Relative Spectral Transform–Perceptual Linear

20

Prediction
21 Cepstral Mean and Variance Normalization

19 Voice
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مطابق با جدول  ،1نتایج به دست آمده نشان میدهند که روشهای
پیشنهادی نتایج را بهبود داده اند .در بهترین حالت و با استفاده از رابطه (،)4
نرخ خطای برابر در مقایسه با روش %17.14 State-GMM-MAP
کاهش یافته است و  %16.51 minDCFبهبود داشته است .در نتیجه
روش پیشنهادی-متوسط آمارگان هم با معیار  EERو هم با معیار
 minDCFبهترین عملکرد را داشته است.

تصویر شدند .سپس برای هر گوینده  221مدل ماشین بردار پشتیبان با
استفاده از ابربردارهای هدف گوینده و شبیهترین ابربردارهای شیاد از دادگان
توسعه تولید شد.
در روش پیشنهاد شده ،از مدل مخفی مارکوف روش پایه استفاده شده
است .بعد بردار هویت برای تمامی گویندگان و تمامی ماه ها  175است.
و از هر دو روش پیشنهادی برای ساختن بردار هویت استفاده شده است.

)(4

در تمامی روشها ،برای هنجارسازی امتیازات از روش آزمون وابسته
به صفر استفاده شده است که بدین منظور از بین گویندگان بخش توسعه،
 151گوینده با بیشترین شباهت در نظر گرفته شده اند .از آنجایی که تمامی

∗ 100

) 𝑑𝑜(𝐸𝐸𝑅𝑆𝑡𝑎𝑡𝑒−𝐺𝑀𝑀−𝑀𝐴𝑃 −𝐸𝐸𝑅𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠𝑒𝑑 𝑚𝑒𝑡ℎ
𝑃𝐴𝑀𝐸𝐸𝑅𝑆𝑡𝑎𝑡𝑒−𝐺𝑀𝑀−

در شکل  ،1منحنیهای مصالحهی خطای آشکارسازی ( 25)DETبرای
مقایسهی روشهای پیاده سازی شده نشان داده شده است.

امتیازات قبل از ترکیب هنجارسازی میشوند،ضریب  αدر تمامی روشها
یکسان فرض شده است.
 -6نتایج
جدول  1نتایج را برای چهار روش پیادهسازی شده نشان میدهد .ستون
دوم از جدول میزان نرخ خطای برابر ( 22)EERو ستون سوم حداقل تابع
هزینهی تشخیص ( 23)MinDCFبراساس معیار ارزیابی سازمان ملی
استاندارد و فناوری ( )NISTدر سال  2111را نشان می دهند .که رابطه
 DCFبه صورت زیر تعریف میشود:
)(3

)𝜃(𝑅𝐴𝐹 × 𝐷𝐶𝐹(𝜃) = 0.1 × 𝐹𝑅𝑅(𝜃) + 0.99

)𝜃(𝑅𝑅𝐹 نرخ رد غلط 24و )𝜃(𝑅𝐴𝐹 نرخ تایید غلط می باشند.که در این
رابطه به ازای همهی آستانه های ممکن  ،θبا در نظر گرفتن امتیازهای به
دست آمده ،عملکرد سامانه با یک تابع هزینهی تشخیص معین ارزیابی
میشود و کمینهی آن به عنوان مالک عملکرد سامانه در نظر گرفته میشود.

شکل  :1منحنیهای مصالحهی خطای آشکارسازی برای روشهای پایه و روش
پیشنهادی – متوسط آمارگان

جدول :1مقایسه نتایج بین روشهای پایه و روشهای پیشنهادی

روش پایه بر مبنای مدل
مخفی مارکوف
روش پایه State-GMM-
MAP

روش پیشنهادی -متوسط
بردارهای هویت
روش پیشنهادی -متوسط
آمارگان

در روش پیشنهادی حجم محاسبات در مقایسه با State-GMM-MAP

EER

DCF

%4.76

1.1117

%4.26

1.1211

%3.1

1.115

 -7نتیجه گیری

%3.5

1.1176

در این مقاله ،روش جدیدی برای ساختن مدل هر گوینده به صورت
مستقل در شرایطی که داده ثبت نامی گوینده محدود میباشد با استفاده از
بردار هویت ارائه شد .در این روش مطابق با دادگان ثبت نامی برای هر ماه
گفته شده توسط گوینده ،یک ابربردار میانگین ساخته شد و در نهایت با

Rate
Cost Function

کاهش چشم گیری داشته است .واستفاده از مدل مخفی مارکوف به جای
مدل مخلوط گاوسی باعث کاهش نرخ خطای برابر شده است .زیرا مدل
مخفی مارکوف به خوبی تغییرات آماری در طیف ویژگی ها را مدل میکند
که در شکل  1به خوبی اثبات شده است.

22 Equal Error

False Reject

23 Minimum Decision

24

25 Detection Error Tradeoff
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.استفاده از مدل پس زمینه جهانی مدل مجزایی برای گوینده به دست آمد
امتیاز نهایی برای گفتار تست با ترکیب امتیازات به دست آمده به ازای هر
State-  در روش ارائه شده در مقایسه با روش.ماه حاصل شد
 حافظهی کمتری برای محاسبات نیاز است و نرخ خطایGMM_MAP
 بهبود%16.51 minDCF  کاهش پیدا کرده است و%17.14 برابر
.داشته است
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ردیابی شی در ویدئو با استفاده از نمایش همزمان
ُ
ُ
تنکی در پیکسلها و تنکی در بلوکها
پوریا نوائی ،محمد اسالمی ،فرح ترکمنی آذر
دانشگاه شهید بهشتی
چکیده -در این مقاله یک روش جدید و مقاوم برای ردیابی شی
ُ
در ویدئو با استفاده از نمایش تنکی در بلوک ارائه میشود .در این
روش برای دستیابی به دقت بیشتر ،عالوه بر مدل کردن ظاهر شی بر
ُ
ُ
اساس نمایش تنک بلوکی ،تنکی در تکتک پیکسلهای ظاهر شی
ُ
ُ
نیز بررسی میشود .به منظور دستیابی به پاسخ تنک و تنک بلوکی،
یک الگوریتم جدید با استفاده از روش  ISTAارائه میشود .در این
روش یکی از تکنیکهای کاهش ابعاد یعنی  PCAرا با مدل نمایش
پیشنهادی ترکیب کرده ،تا با استفاده از آن بتوان حالتهای بیشتری
از شی را در نظر گرفت .عالوه بر آن این مدل در حین ردیابی به
صورت آنالین بهروزرسانی میشود .در نهایت این نوع نمایش را در
قالب فیلتر ذرهای برای ردیابی قرار میدهیم .نتایج آزمایش این روش
بر روی چند دنبالهی عمومی در ردیابی نشاندهندهی مقاوم بودن آن
نسبت به چالشهای ردیابی از جمله انسداد ،تغییرات روشنایی و
مات شدگی حرکت و همچنین عملکرد بهتر نسبت به دیگر روش-
های ردیابی است.
ُ
کلمات کلیدی– تنک بلوکی ،فیلتر ذرهای ،ردیابی شی ،نمایش
ُ
تنک.

یکی از قسمتهای کلیدی در ردیابی ،مدل ظاهر شی است که در
سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است .از یک دیدگاه میتوان
مدل ظاهر را به دو دستهی تولیدی 1و متمایزکننده 2تقسیم کرد.
در الگوریتمهای ردیابی تولیدی ،یک مدل برای نمایش هدف،
آموزش داده میشود و سپس به جستجوی ناحیهی مورد نظر شی می-
پردازند .از جمله روشهای این دسته ،روشهای مبتنی بر الگو[ ،]1روش-
های آموزش زیر فضا به صورت آفالین[ ،]2روش  ]3[ IVT3که در آن
مدل زیرفضای افزایشی استفادهشده به صورت آنالین آموزش داده می-
شود ،میتوان نام برد.
الگوریتمهای متمایزکننده ،مسائل ردیابی را به صورت کالسبندی
باینری به منظور جدا کردن شی از پسزمینه دنبال میکنند .به عنوان مثال
در مقالهی [ ]4اکثر ویژگیهای شی برای تمایز بین شی و پسزمینه
استفاده میشود .از دیگر کارهای موفق در این دسته میتوان به مقالهی []5
و یا  MILtrackerاشاره کرد که در آن از خودیادگیری استفاده شده است.
هر چند روشهای ردیابی متمایزکننده توانایی باالیی برای انتخاب ویژگی
خوب در ردیابی دارند ،اما در این روشها نیاز است که به درستی نمونهها
را برای آموزش و بهروزرسانی کالسها ،برچسبگذاری کنند که در
بسیاری از الگوریتمهای ردیابی واقعی امکانپذیر نمیباشد.
ً
ُ
اخیرا نمایش تنک در ردیابی برای مدل ظاهر استفاده میشود به
ُ
نحوی که در آن یک شی با استفاده از یک ترکیب خطی تنک از الگوهای
هدف و جزئی مدل میشود .هدف از استفادهی این نوع نمایش در ردیابی
رفع چالشهای ردیابی مانند انسداد ،تغییر روشنایی شدید و مات شدن
هدف است .اولین تالش در این زمینه در سال  2002صورت گرفت[.]6
اما این روش به دلیل محاسبات زیاد و دیگر مشکالت نتوانست به یک
الگوریتم مقاوم تبدیل شود .تالشهای بعدی در مقالههای [ ]10-7برای
رفع محاسبات زیاد و مشکالت این روش انجام شد ،اما باز هم این
روشها نتوانستند همهی مشکالت را آدرسدهی کنند.

 -1مقدمه
یکی از اهداف اصلی پردازش تصویر و بینایی کامپیوتر ،توانا کردن
کامپیوترها و رباتها در تکرار کارهای پایه مانند بینایی انسان در درک
حرکت و صحنه است .به منظور رسیدن به این هدف ،تالشهای بسیاری
در زمینهی ردیابی اشیا انجام شده است .ردیابی شی به دلیل کاربردهای
فراوان در عمل همانند امنیت ،فشردهسازی ،تشخیص حرکت ،هدایت
وسایل نقلیه و  ،...همچنان توجه تعداد بسیار زیادی از محققان را به خود
جلب کرده و عالقهمندی به آن در حال افزایش است.
ً
یک الگوریتم ردیابی دیداری معموال از سه قسمت تشکیل میشود.
)1مدل حرکت :به مکانهای هدف بین دنبالههای تصویر اشاره
دارد)2،مدل ظاهر :مشخصات دیداری از هدف را در نظر گرفته و شباهت
بین نمونههای مشاهدهشده و مدل را ارزیابی میکند و )3استراتژی بهینه:
روشی که مدل ظاهر را با مدل حرکت تطبیق دهد.

1

. Generative
. Discriminative
3
. Incremental Visual Tracking
2
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ُ
در این مقاله یک روش ردیابی تولیدی با استفاده از نمایش تنک بلوکی
ُ
ارائه میگردد .اما به منظور افزایش دقت ،نمایش تنکی در بلوک را با
ُ
نمایش تنکی در تکتک پیکسلها ،ترکیب میکنیم .رابطهای که در روش
ُ
ارائهشده استفاده میشود دارای نرم یک برای نمایش تنکی و همچنین نرم
ُ
2و 1برای نمایش تنکی در بلوکهای بردار خطا است .جهت حل این
رابطه الگوریتمی از روش  ISTAکه یکی از روشهای موثر و سریع برای
ُ
دستیابی به تنکی سیگنال است ،استفاده میکنیم.
ُ
-2الگوریتم ردیابی پیشنهادی با استفاده از نمایش همزمان تنکی در
ُ
پیکسلها و تنکی در بلوکها
ُ
در این قسمت ابتدا به بررسی نمایش تنک نسخهی اصلی در ردیابی
ُ
میپردازیم و پس از بررسی نمایش تنک بلوکی و مشکل آن ،روش
پیشنهادی را برای رفع این مشکل ارائه میدهیم.
ُ
 -1-2ردیابی با استفاده از نمایش تنک در تکتک پیکسلها

در بردار خطا محاسبه شود .پس میتوان رابطهی ( )3را بدین منظور در
نظر گرفت.
()3

که ̅ بردار مشاهده است که مقدار متوسط زیرفضا از آن کم شده
̅ و بردار متوسط زیرفضای آموزشی است) .رابطهی
است(
( )3نشان میدهد که باید مقدار بهینهی بردار خطا و بردار ضرایب زیرفضا
ُ
را برای حداقل کردن عبارت پیدا کرد ،درحالیکه بردار خطا تنک باشد.
ُ
 -2-2ردیابی با استفاده از نمایش تنک بلوکی
ُ
در این دسته ،از ویژگی ساختاری ضرایب تنک استفاده می شود.
برخی مقاالت همانند [ ]12 ,11 ,2 ,8با فرض داشتن اطالعات قبلی در
مورد ساختار دیکشنری و همچنین با استفاده از فرض پیوسته بودن
ُ
انسدادها به بررسی تنکی در بلوکهای میپردازند .با این فرضها میتوان
طوری دیکشنری را تعریف کرد که در آن پیکسلهایی که دارای خطا
هستند در یک گروه قرار گیرند و در نتیجه این گروه از پیکسلها دارای
ضریب غیر صفر شود.

در ردیابی ،استفاده از یک زیرفضای خطی برای نمایش ظاهر شی،
یک روش منطقی است[ .]3در این روش تصویر نمونهی مشاهدهشده را
 ،با استفاده از یک
میتوان پس از تبدیل آن به یک بردار یعنی
[
الگوی آموزش داده ]
زیرفضا که شامل
است به صورت معادله ( )1تقریب زد.

برای دستیابی به این نوع نمایش همان طور که در شکل  1نشان
دادهشده ،ابتدا نمونهی مشاهدهشده از ظاهر شی به قسمت محلی مجزا
تقسیم میشود و سپس هر قسمت به بردار تبدیلشده و در نهایت همهی
این بردارهای محلی در یک بردار قرار میگیرند .همان طور که در شکل
 )c( Error! Reference source not found.1نشان داده ،نمونهی
مشاهده برداری  ،از قرار گرفتن پشت سر هم بردارهای محلی
تشکیل میشود.

()1
(
به طوری که در آن )
ضرایب بردارهای داخل
زیرفضا را نشان میدهد .در بسیاری از سناریوهای ردیابی ،نویز و یا
انسدادهای جزئی رخ میدهد ،بنابراین رابطه ( ،)2استفاده میشود[ ]6که
هم به
عالوه بر نمایش ترکیب خطی زیرفضا  ،بردار خطای
آن اضافه شده است.

()2

] []

‖ ‖

‖̅

‖

[

ماتریس واحد و
که در آن
(
)
دیکشنری مدل است .با فرض اینکه هر الگوی مشاهده را
ُ
میتوان به صورت تنک با استفاده از مجموعهای الگوهای هدف و جزئی
ُ
را با استفاده از
نشان داد ،بنابراین میتوان جواب تنک بردار
نرم یک به دست آورد.
]

[

شکل  :1تبدیل نمونهی مشاهده به الگوهای محلی و بردار مشاهده.

اما برای رسیدن به این هدف باید دیکشنری را هم به صورت بلوکی
گروه تقسیم می-
تشکیل داد .بردارهای ستونی در دیکشنری به
شوند .گروه اول مربوط به زیرفضای الگو آموزش داده ،است و بقیهی
گروهها مربوط به الگوهای جزئی میباشد.

به منظور در نظر گرفتن حالتهای بیشتر شی در مدل ارائهشدهی
رابطه ( )2از زیرفضای برداری به دست آمده از تئوری تحلیل مؤلفههای
اصلی ( )PCAاستفاده میشود .در واقع به جای ماتریس الگوهای هدف
 ،از ماتریس بردارهای متعامد  Uمحاسبهشده از  PCAاستفاده می-
شود .با انتخاب زیر فضای  ،PCAچون بردارهای پایه در زیرفضای PCA
ُ
متعامد و نا همبستهاند ،بنابراین بردار فشرده میباشند .بنابراین تنکی در
بردار  ،تنها در قسمت بردار خطا اتفاق افتاده و کافی است که تنکی فقط

همان طور که میدانیم در ردیابی شکل انسداد برای ما مجهول است
ُ
و بنابراین در تنکی بلوکی بدون در نظر گرفتن شکل انسداد نمونهی
مشاهده به بلوکهای از پیش تعریفشده ،تقسیم میشود .حال باید به این
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نکته توجه نمود که در حاالتی که انسداد تمام یک بلوک را در بر نمیگیرد،
برای مثال در شکل  ،1در بلوک  7تنها قسمتی از بلوک دارای انسداد است،
ً
ُ
بنابراین در بررسی تنکی به صورت بلوکی ممکن است این بلوک کامال
ً
صفر (بدون انسداد) و یا کامال دارای مقدار (دارای انسداد کامل بر روی
بلوک) تشخیص داده شود که این خود باعث ایجاد خطا در نتیجهی
ردیابی و کاهش دقت در ردیابی خواهد شد .جهت رفع این مشکالت ،در
روش پیشنهادی در این روش از نمایش ظاهر شی با استفاده همزمان
ُ
ُ
نسخهی اصلی نمایش تنک و نمایش تنکی بلوکی سود میبریم .بنابراین
رابطهی ( )4برای نمایش ظاهر شی پیشنهاد میشود.
‖̅

()4

‖
‖ ‖

گرفته میشود ،استفاده شده است .اما برای بهبود مدل مشاهده مدل
رابطهی ( )8را پیشنهاد میکنیم.
ُ
ُ
الگوریتم :1حل رابطهی ( )4شامل تنک اصلی و تنکی در بلوک.
شروع :انتخاب نقطهی شروع،

)2محاسبه بردار خطای بهینه و تنک در درایهها:
(
)
عملگر شرینکیج است.
 ،که در آن
 )3تشکیل بلوکهای بردار خطا:

ُ
در این رابطه عالوه بر بررسی تنکی به صورت گروهی یعنی
‖ ‖∑ ‖ ‖ (،
‖ ‖که در آن بردار خطا در بلوک
ُ
ام) تنکی در تکتک درایههای بردار خطا یعنی ‖ ‖ نیز در نظر گرفته
ُ
میشود .مقدار برای کنترل مقدار تنکی در تکتک ضرایب بردار خطا
ُ
و مقدار برای کنترل تنکی در بلوکهاست .برای حل معادلهی ()4
الگوریتم ( )1که در آن از روش  ISTAاستفاده شده است ،را پیشنهاد می-
ُ
کنیم .روش  ISTAیک روش حل معادلهی تنکی برای نرم یک است.

]

()6

)

()7

⏟

‖ ‖ (

 )5قرار دادن ]

‖ ‖

[

 )6محاسبهی رابطهی زیر:
‖

‖̅
‖

)
‖

‖

(
‖

 )7تکرار مراحل  1تا  7تا برقرار شدن شرط زیر.
(مقدار ثابت)

(

)

(

)

(
‖)

)

(

()8

⏞
‖

)

(
) )

(
(⏞

صفر یا یک هستند ،به طوری که
در رابطهی( ،)8درایههای
اگر درایهای از بردار خطا ( ) غیر صفر باشد یعنی خطا وجود دارد و
درایهی متناظر با آن در بردار صفر است و اگر درایهای در بردار خطا
صفر باشد یعنی خطا نداشته باشد ،درایهی متناظر با آن در بردار یک
است .ضرب نشاندهندهی ضرب درایه به درایه است .در نتیجه حاصل
این ضرب در عبارت اول این رابطه ،مقدار خطای بازسازی در پیکسلهای
در عبارت دوم ،مجموع عدد خطای
بدون خطا را نتیجه میدهد.
تمام بلوکهای نمونهی مشاهده است .عدد هر بلوک با استفاده معیار

در ردیابی با استفاده از فیلتر ذرهای ،مدل مشاهده در این فیلتر به صورت
رابطهی ( )7تعریف میشود.
) ‖̂

)

)

که در آن ،ماتریس کوواریانس است و حالت شی در فریم ام
به صورت
است .بردار حالت شی در لحظهی
شش پارامتر از تبدیل آفینی تعریف می-
(
)
شود که در آن و انتقال در راستای و و پارامترهای ، ،
و به ترتیب مشخصکنندهی زاویهی چرخش ،تغییر مقیاس ،نسبت
ابعاد تصویر و جهت انحراف در لحظهی میباشند.

‖ (

( ⏟|

⏟[

)4محاسبه عبارت زیر:

 -3فیلتر ذرهای
مدل نمایش پیشنهادشده در قالب فیلتر ذرهای برای ردیابی قرار
میگیرد .مدل حرکتی در فیلتر ذرهای را به صورت توزیع گوسی حول
حالت شی در فریم قبل یعنی به صورت رابطهی ( )6استفاده میکنیم.
(

و

 )1افزایش و محاسبهی مقدار بهینهی بردار ضرایب زیرفضا:
.
(
)

‖ ‖

)

،

.

(

که در آن ̂ تصویر بازسازیشده در فریم ام را نشان میدهد .در
̂ ]13 ,6[،یعنی فقط بازسازی حاصل از بازتاب
برخی از کارها
نمونهی مشاهدهشده بر روی زیرفضای الگوها و در برخی دیگر از
̂ ]2[،یعنی عالوه بر بازتاب نمونه بر زیرفضا ،خطا هم در نظر

تعداد پیکسلها دارای خطا داخل بلوک
تعداد کل پیکسلهای داخل بلوک

 γو دو حد آستانهی پایین

و باال

در نظر
و
تعیین میشود (در آزمایشها
گرفته شده است) .ما برای هر بلوک سه نوع عدد خطا را در نظر میگیریم:
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است .همچنین به منظور مقایسه ،نتایج را با سه الگوریتم معروف ردیابی
مقایسه میکنیم .این الگوریتمها عبارتاند از IVT)1:ارائهشده در [،]3
 ]6[ Tracker )2و  .[5] MIL Tracker )3ما نتایج را در دو نوع
ارزیابی کیفی و کمی بررسی میکنیم.

 γباشد بلوک بدون خطا است و عدد خطای بلوک برابر
 )1اگر
ً
 γباشد ،بلوک کامال دارای خطاست و عدد خطای
" )2 ،"0اگر
بلوک " "1است و  )3اگر

γ

باشد ،تعدادی از پیکسلهای

بلوک دارای خطا میباشند و عدد خطای بلوک برابر  γمیشود.

 -1-5ارزیابی کیفی

 -4بهروزرسانی مدل نمایش
به دلیل تغییرات ظاهر هدف در طول زمان ردیابی ،استفاده از یک
مجموعهی الگوی ثابت برای در نظر گرفتن تغییرات ظاهر هدف در مدت
زمان طوالنی غیرممکن است .بنابراین بهروزرسانی آنالین مدل ظاهر برای
بهبود ردیابی بسیار مهم است .اما نکتهی مهم استفاده از الگوهای صحیح
برای بهروزرسانی است ،یعنی الگوهایی که فاقد خطا (انسداد ،پسزمینه)
هستند .بنابراین اولین گام در بهروزرسانی ،انتخاب الگوی مناسب
میباشد .برای این منظور ،پس از اعمال فیلتر ذرهای بر روی مدل مشاهده
) ،با استفاده از بردار خطای
و انتخاب نمونهی مشاهدهی درست (
) ،نمونهی مشاهدهی درست برای بهروزرسانی مدل
متناظر با آن (
مشاهده به صورت زیر اصالح میشود.

دنبالههای  Caviar1،faceocc2دارای چالش انسداد در ردیابی می-
باشند .در  faceocc2انسداد شدید همراه با چرخش هدف و در دنبالهی
 Caviar1انسداد ،تغییر اندازه و عالوه بر آن در صحنه یک فرد عابر مشابه
باهدف وجود دارد .در تمام فریمهای این دو دنباله ردیاب پیشنهادی ما
هدف را تا انتهای دنباله به درستی ردیابی میکنند .در شکل  )a( 3در فریم
 505ردیاب پیشنهادی هدف را به درستی تشخیص داده درحالیکه دیگر
ردیاب ها با شکست مواجه شدهاند .هرچند الگوریتم توانایی استخراج
انسداد را دارد اما نتیجهی آن در این دنباله نشاندهندهی خطاهای زیاد
است .برای دنبالهی  Caviar1همان طور که در شکل  )b( 3دیده میشود
از فریم  116به بعد که بر روی هدف انسداد رخ میدهد ردیابهای MIL
و  IVTعابر دیگری را که هدف نیست به اشتباه ردیابی میکنند.

 γباشد ،مقادیر
اگر در الگوی انتخابشده بلوکی به صورت
پیکسلهای بلوک در نمونهی مشاهده بدون تغییر میمانند ،اگر در بلوکی

دنبالهی  Davidدارای چالش تغییر روشنایی و تغییر حالت هدف
میباشد .ردیاب پیشنهادی و  IVTهدف را تا انتهای دنباله بهدرستی
ردیابی میکنند .همانطور که در شکل  )c( 3دیده میشود ،هدف از
محیط تاریک وارد محیط روشن میشود و این باعث گم شدن هدف در
ردیاب در فریم  100شده ،از طرفی در فریم  155هدف تغییر حالت
میدهد که ردیابی  MILهم هدف را در این فریم از دست میدهد .هر
چند  IVTهدف را تا آخر ردیابی میکنند اما در فریم  450دیده میشود
که دقت آن کاهش یافته است.

 γباشد کل پیکسلهای بلوک با مقادیر متناظر از بردار متوسط
زیرفضا (بردار متوسط ) از مرحله قبل جایگزین میشود و اگر
در این صورت فقط پیکسلهای دارای خطا با مقادیر
γ
متناظر با آنها در بردار متوسط زیرفضا جایگزین شده و دیگر پیکسلها
بدون تغییر در نمونه مشاهده میمانند .پس از تعیین الگوی مناسب و
جمعآوری تعدادی الگو مناسب (در روش ما  5الگوی مناسب) با استفاده
از الگوریتم یادگیری افزایشی ارائهشده در [ ]3زیرفضای بروز رسانی
میشود.

دنبالهی  Car11همانطور که در شکل  )d( 3دیده میشود ،ویدئو در
شرایط روشنایی نامناسب میشود که هدف بهسختی دیده میشود و
همچنین شی مشابه هدف در صحنه وجود دارد ،ضبط شده است.
الگوریتم پیشنهادی و  IVTبه خوبی هدف را تا انتهای دنباله ردیابی می-
کند درحالیکه در ردیاب  MILاز فریم  30به بعد عملکردش کاهشیافته
و در الگوریتم از فریم  220جایی که یک خودرو مشابه در صحنه
یافت میشود با شکست مواجه شده و خودروی دیگر را ردیابی میکند.

-5نتایج
در آزمایشات ابتدا مکان هدف در فریم اول به صورت دستی
نشانهگذاری میشود .سپس هر نمونهی مشاهده به اندازهی 32 32
نرمالیزه و هر الگو به  64ناحیهی محلی تقسیم میشود .همچنین در
زیرفضای آموزشی  16 ،PCAبردار پایه در دیکشنری قرار میگیرد .در
فیلتر ذرهای  600ذره 4به منظور ایجاد یک تعادل بین حجم محاسبات و
و
دقت استفاده میشود .در تمام آزمایشات
ثابت در نظر گرفته میشود.

 -2-5ارزیابی کمی
در این نوع ارزیابی نتایج پس از  20بار اجرای الگوریتمها برای هر
دنباله به دست آمده است .همچنین معیار صحت که نشاندهندهی محل
درست هدف در هر فریم است ،برای هر دنباله به صورت دستی
نشانهگذاری شده است .اولین معیار در ارزیابی کمی ،محاسبهی خطای
موقعیت مرکز ،که فاصلهی اقلیدسی بین مرکز پنجره در برگیرندهی هدف و
معیار صحت است .مقدار متوسط خطای موقعیت مرکز برای دنبالهها در

به منظور ارزیابی عملکرد الگوریتم پیشنهادشده 4 ،ویدیوی عمومی
در ردیابی که هر کدام دارای چالشهایی همانند انسداد ،تغییرات
روشنایی ،درهمریختگی پسزمینه ،و تغییرات حالت دارند ،استفاده شده
. Particle

4
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جدول  1آورده شده است .کمترین مقدار برای هر دنباله در این جدول با
فونت سیاه نشان داده شده است.

1
0.9
0.8
0.7

نام دنباله

روش

0.5
ours
IVT
MIL
L1

0.4
0.3

پیشنهادی

IVT

MIL

Faceocc2

3.79

6.95

17.43

12.42

Caviar1

1.82

62.49

61.48

2.34

0.8

David

3.84

4.59

31.98

66.82

0.6

Car11

2.36

2.61

41.23

900

700

800

600

400
500
Frame Number

300

0

0.2

(a) faceocc2
Overlap Rate
1

ours
IVT
MIL
L1
400

300

350

150
200
250
Frame Number

50

100

0.2

0

0

(b) Caviar
Overlap Rate
1

0.8

(
(

0.4

X: 461
Y: 0.2884

ناحیهی

ours
IVT
MIL
L1
200
300
Frame Number

400

500

نرخ همپوشانی در نمودارهای رسم شده در شکل  2برای هر دنباله
نشان دادهشدهاند .همان طور که دیده میشود در اکثر فریمهای هر دنباله
الگوریتم پیشنهادی ما دارای عملکرد بهتری نسبت به دیگر الگوریتمها
دارد .در صورتی که برای دیگر الگوریتمها در برخی از فریمها دارای مقدار
همپوشانی بسیار کم و نزدیک به صفر میباشد که این نشاندهندهی
ناکارآمد بودن الگوریتم در آن دنباله است.
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-6نتیجهگیری
در این مقاله یک روش ردیابی ،مقاوم در برابر چالشهای ردیابی با
ُ
ُ
استفاده از نمایش تنک بلوکی به همراه تنک در تکتک پیکسلها ارائه
دادیم .برای تشکیل دیکشنری از زیرفضای  PCAکه باعث کاهش ابعاد
میشود ،استفاده گردید ،همچنین این زیرفضا به صورت آنالین در حین
ردیابی بهروزرسانی میشد .آزمایشات نشان دادهاند که الگوریتم
پیشنهادی توانایی ردیابی هدف در برابر چالشهای مختلف ردیابی از
جمله انسداد ،تغییرات روشنایی ،تغییرات حالت و درهمریختگی پس-
زمینه را دارد .درحالیکه الگوریتمهای دیگر مانند  MIL ،IVTو در
برخی از دنبالهها خوب عمل کرده و در برخی دیگر در ردیابی هدف
بازمانده و هدف را از دست میدهند.

. Overlap Rate
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0

100

Overlap

0.6

ناحیهی هدف حاصل از ردیاب و
که در آن
مشخصشده در معیار صحت است.

Overlap

26.16

0.4

دومین معیار در ارزیابی کمی ،نرخ همپوشانی است که نشان-
دهندهی پایداری هر الگوریتم در ردیابی شی با اندازهها و حالتهای
مختلف از هدف است .با استفاده از چالش  ]14[ PASCALنرخ
همپوشانی بین ناحیهی آشکارشده از هدف و ناحیهی هدف در معیار
صحت به صورت رابطهی ( )2بیان میشود.
()2

100

200

5

)

Overlap

جدول :1

نتایج حاصل از متوسط خطای موقعیت مرکز برای  4دنباله و مقایسهی
الگوریتمها.

0.6

0.2

0
0

(d) Car11

شکل  :2نمودارهای نتایج همپوشانی الگوریتمهای ردیابی بر روی 4ویدئوی
مورد آزمایش.
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روشی جدید برای کاهش لوبهای فرعی در شکلدهی

پرتو به روش حوزه داده مستقیم ( )D3در رادار هواپایه
مسعود جاللی ،1محمود مدرس هاشمی ،2مجتبی بهشتی 3و محمد مهدی نقش
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چکیده -یکی از روشهای غیر آماری شکلدهی وفقی پرتو در
رادار هواپایه ،روش حوزه داده مستقیم ( )D3است .این روش در
حذف تداخل و استخراج سیگنال هدف کارایی خوبی دارد .اما یکی
از مشکالت آن باال بودن سطح لوبهای فرعی است .در این مقاله با
معلوم فرض کردن زاویه دقیق هدف ،روشی تحلیلی برای کاهش
لوبهای فرعی بر اساس معیار  ISLارائه شده و کارایی آن در حذف
تداخلها و ایجاد حداکثر بهره در هدف با شبیهسازی الگوی پرتو
تطبیقیافته ،نشان داده شده است .شبیهسازی نشان میدهد که این
روش عالوه بر کاهش لوبهای فرعی با معیار  ،ISLبا معیارهای
 PSLو  BWنیز نسبت به روش  D3مرسوم بهتر است .مزیت دیگر
روش پیشنهادی نسبت به روش مرسوم ،ایجاد  nullعمیقتر در زاویه
ورود تداخلها است.

برای حذف تداخل سلول برد تحت آزمون 2نیازمند تخمین آن از داده سلول-
های مجاور  CUTهستند .به داده این سلولها ،داده ثانویه 3گفته میشود.
با توجه به اینکه  CUTحاوی اطالعات هدف است ،برای جلوگیری از خود
حذفی هدف ،4در این روشها از داده  CUTبرای تخمین تداخل استفاده
نمیشود.
از سوی دیگر گاهی عالوه بر نویز و جمر ،5تداخل دیگری به نام تداخل
گسسته (ناهمبسته) 6نیز در محیط کاری رادار وجود دارد .منظور از منبع
تداخل گسسته منبعی است که در  CUTقرار داشته و از زاویه خاصی وارد
آرایه میشود و دامنه آن در همه پالسهای برگشتی ثابت است .بنابراین یک
هدف تداخلی که در داده ثانویه قرار دارد ،تداخل گسسته محسوب نمی-
شود .برای مثال اگر یک هدف بزرگ و یک هدف کوچک با زاویه ورود
متفاوت در  CUTوجود داشته و آشکارسازی هدف کوچکتر مورد نظر
باشد ،هدف بزرگتر یک تداخل گسسته محسوب میشود .این دو در یک
سلول برد هستند ولی پس از انجام صحیح شکلدهی پرتو ،هدف بزرگ در
ناحیه لوبهای فرعی و هدف کوچک در لوب اصلی قرار میگیرد .با توجه
به اینکه در داده ثانویه هیچ اطالعاتی از  CUTوجود ندارد ،روشهای
شکلدهی پرتو آماری قادر به حذف چنین تداخلی نیستند[ .]1از دیگر منابع
تداخل گسسته میتوان به ایستگاه فرستندههای رادیو و تلویزیون،
چندمسیریهای همدوس سیگنال ارسالی[ ]2و ساختمانهای مرتفع در
نواحی شهری اشاره کرد .در چنین شرایطی به دلیل مشکل مبنایی عدم
استفاده از داده  CUTدر روشهای شکلدهی پرتو آماری ،میتوان از

کلمات کلیدی– رادار هواپایه ،شکلدهی پرتو ،حوزه داده مستقیم،
کاهش لوب فرعی
 -1مقدمه
شکلدهی وفقی پرتو 1در رادارهای آرایه فازی ،روش پردازش سیگنال
فضایی است که از درجات آزادی فضایی المانهای یک آنتن آرایهای
استفاده میکند و با محاسبه ضرائب وزن و اعمال آنها به آرایه ضمن
استخراج سیگنال هدف ،تداخل را حذف میکند .روشهای شکلدهی
وفقی پرتو در رادار هواپایه بر اساس ماهیتشان به دو دسته کلی روشهای
ً
آماری و روشهای غیر آماری تقسیم میشوند .روشهای آماری عموما

1 Adaptive Beamforming

)(CUT

© ،۱۳۹۴اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

Self-nulling

4 Target

2 Range Cell Under Test

5 Jammer

3 Secondary Data

6

Discrete (uncorrelated) Interference
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روشهای غیر آماری استفاده کرد .یکی از این روشها ،روش حوزه داده
مستقیم 1است .این روش فقط از  CUTکه حاوی اطالعات تداخل گسسته
است ،استفاده میکند و نیازی به داده ثانویه و تخمین تداخل ندارد .در این
ً
روش فرض شده است که زاویه ورود هدف دقیقا معلوم است .اما در عمل
اطالعات هدف به طور تقریبی از رادار جستجو به رادار ردگیر داده میشود
و خطاهای احتمالی در آن باعث افت کارایی در روش  D3مرسوم میشود.
برای غلبه بر این مشکل در [ ]3روشی مقاوم در برابر عدم قطعیت در
اطالعات هدف برای شکلدهی پرتو در رادار آرایه فازی هواپایه ارائه شده
است .همچنین روش مشابهی در [ ]4برای رادار  2MIMOهواپایه ارائه
شده است.

 -2مدلسازی سیگنال
رادار هواپایه کنار نگر 8آرایه فازی روی هواپیمایی نصب شده است .و
فرض میشود که با سرعت ثابت  vدر حال حرکت است .این رادار از آرایه
یکنواخت خطی 9با  Nالمان همهسویه 10تشکیل شده است .المانها به
فاصله  dاز یکدیگر قرارگرفته و در فرکانس مرکزی متناظر با طولموج λ
تشعشع میکنند .بازتاب پالس ارسالی توسط المانهای آرایه ،در مد
گیرندگی دریافت شده و پس از عبور از فیلتر منطبق و برداشتن  Lنمونه از
هر کانال در مدتزمان یک  ،11PRIدر ماتریس داده دریافتی ذخیره میشود.
با توجه به اینکه در روش  D3فقط از داده یک سلول برد استفاده میشود،
داده جمع آوری شده از همه المانهای آرایه در سلول برد تحت آزمون در
بردار داده دریافتی به نام  xذخیره میشود.

مشکل دیگر روش  D3مرسوم باال بودن سطح لوبهای فرعی است.
در [ ]5روشی بر اساس معیار  3PSLبرای محدود کردن سطح لوبهای
فرعی به یک آستانه از پیش تعیین شده بیان شده است .اما این روش مبتنی
بر حل عددی یک مسأله بهینه سازی است و تضمینی برای جواب داشتن
مسأله به ازای آستانه انتخاب شده ارائه نمیکند .در این مقاله روشی تحلیلی
برای کاهش لوبهای فرعی بر اساس معیار  4ISLبیان شده است که عالوه
بر کاهش لوبهای فرعی با معیار  ،ISLبر اساس معیارهای  PSLو 5BW
نیز نسبت به روش  D3مرسوم بهتر است .مزیت دیگر این روش نسبت به
روش مرسوم ،ایجاد  nullعمیقتر در زاویه ورود تداخلها است.

با فرض مدل سورلینگ صفر ،میتوان سیگنال هدف را به صورت
حاصلضرب دامنه ثابت هدف ( )αsدر بردار هدایت فضایی  N  1 12آن
نوشت که عبارت است از[:]7
()1

که  θ sزاویه ورود نرمالیزه هدف بوده و برابر است با:
d
sin θ s


()2

بر اساس روش شکلدهی پرتو  ،D3تا کنون روشهای "مقدار و یژه
تعمیمیافته" ،"6رو به جلو"" ،رو به عقب" و "رو به جلو-رو به عقب7
"مطرح شده است[ .]6روش ارائه شده در این مقاله بر مبنای روش رو به
جلو بوده و به سادگی برای روشهای دیگر نیز قابل بیان است.

θs 

سیگنال دریافتی از هر یک از منابع تداخل گسسته با دامنه   dو زاویه
i

ورود  θ dنیز با رابطه زیر مدل میشود[:]2
i



T

()3

در بخش  ،2نحوه مدلسازی سیگنال برای شکلدهی پرتو در رادار آرایه
فازی هواپایه شرح داده شده است .در بخش  ،3روش شکلدهی پرتو
مرسوم  D3رو به جلو بیان میگردد .در بخش  ،4روش تئوری جدیدی برای
کاهش لوبهای فرعی در شکلدهی پرتو به روش حوزه داده مستقیم
پیشنهاد شده است .در بخش  ،5الگوی پرتو تطبیق یافته برای روش
پیشنهادی و روش مرسوم  D3رسم شده و نشان داده شده است که لوبهای
فرعی روش پیشنهادی نسبت به روش  D3مرسوم با معیارهای  PSL،ISLو
 BWکاهش مییابد .سرانجام در بخش  6نتیجهگیری بیان شده است.

i

j 2 π  N 1θ d

e

i

j 2π θd

d i   d 1 e
i

بنابراین سیگنال کلی  Ndمنبع تداخل گسسته عبارت است از:
Nd

xd   di

()4

i 1

سیگنال دریافتی از هر یک از جمرها نیز از ضرب دامنه در بردار هدایت
فضایی آن به دست میآید[:]2
T

()5

d
d
j 2π sin θ J i
j 2π  N 1 sin θ J i 



J i  Ji 1 e
e




1 Direct

Forward-Backward Method

7

2 Multiple Input Multiple Output

)Side-Looking Airborne Radar (SLAR

8

3 Peak

)Uniform Linear Array (ULA

9

)Data Domain (D3
)(MIMO

T

xs  s 1 e j 2πθs  e j 2π  N 1θs 

)Sidelobe Level (PSL
)(ISL

4 Integrated Sidelobe Level

)(BW

Isotropic

5 BeamWidth

Generalized Eigenvalue Method

)Interval (PRI

6

11 Pulse Repetition

Spatial Steering Vector

۷۷۴
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که  θ J iزاویه ورود و  Jiدامنه جمر -iام است .بنابراین سیگنال کلی
 NJجمر عبارت است از:

1

NJ

()6

xJ   J i

2

i 1

نویز حرارتي گیرنده ،سفید و گوسی فرض شده است و نمونههای آن از
یک المان به المان دیگر ناهمبسته فرض شده است .بردار نویز در گیرنده با
 xnنشان داده شده است.

شکل  :1برد د ده د ی فتی

تا انتهای بردار داده دریافتی آرایه هر بار پنجره یک واحد شیفت یافته و
بردار سطری  TSمحاسبه میشود .به دلیل تفاضل انجامگرفته بین داده هر
یک از موقعیتهای پنجره و موقعیت قبلی آن اثر هدف از بردار داده حذف
میشود .به همین دلیل به بردار  Tsدر رابطه ( )9سطر حذفی گفته میشود.
با زیر هم قرار دادن این سطرها ،ماتریس حذفی  F2به دست میآید که داده
درون آن فقط شامل اطالعات سیگنالهای نامطلوب است .سرانجام بردار
ضرایب فیلتر فضایی  D3که سیگنالهای نامطلوب را فیلتر میکند با  wنشان
داده شده و از حل معادله زیر به دست میآید:

بنابراین ،مدل کلی بردار سیگنال دریافتی عبارت است از:
()7

x  xs  xJ  xd  xn

-3شکلدهی پرتو به روش حوزه داده مستقیم
ً
در این روش ،زاویه ورود هدف به آرایه دقیقا معلوم فرض شده و
اطالعات هدف از ماتریس داده  CUTحذف میشود تا فقط اطالعات
تداخل باقی بماند .سپس بردار ضرایب بهینه  D3بهگونهای تعیین میگردند
که توان تداخل و نویز در خروجی آن به حداقل برسد .پس از اعمال بردار
وزنهای محاسبه شده با این روش به آرایه ،الگوی پرتو 1بهگونهای شکل
مییابد که در راستای هدف حداکثر بهره را داشته و در راستای تداخل
گسسته و جمر  nullایجاد میکند.

()11

()8

d
sin θ s


راست معادله ( )yبه ترتیب ،بردار هدایت فضایی کوتاه شده 1 Ns 2هدف
و عدد یک قرار میگیرد .ماتریس جدید F ،نام دارد و معادله جدید عبارت
است از[:]6

zs  e

مطابق شکل  ،1یک پنجره مستطیلی ( 1 Naبه نام  )Tروی بردار
داده دریافتی از آرایه میلغزد و با شیفت یافتن یک واحدی در راستای المان-
ها ،سعی در حذف سیگنال هدف از داده دارد .به عنوان مثال در اولین

()11

حرکت پنجره ،بردار داده پنجره در موقعیت شماره  2پس از ضرب در zs 1
از داده پنجره در موقعیت شماره  1کم شده و بردار تفاضل شیفت المانی
پنجره روی داده ( )Tsرا ایجاد میکند؛ بنابراین درایههای این بردار عبارتاند
از:

1 
0
F.w  y   
 
 
0

برای حل این معادله روشهایی مانند گرادیان مزدوج 3و  LSQRارائه
شده است .نشان داده شده است که برای محاسبه بردار وزن در روش D3
مرسوم ،استفاده از روش  ،LSQRبهترین کارایی را دارد[.]8
پس از حل معادله رابطه ( )11با روش  ،LSQRبردار وزنی به دست
میآید که در محل تداخل null ،و در راستای هدف حداکثر بهره را ایجاد
میکند .با استفاده از بردار وزن محاسبه شده  wمیتوان دامنه هدف را نیز
از رابطه زیر تخمین زد[:]9

1

()9

F2 .w  0

برای جلوگیری از حذف هدف توسط پردازشگر  D3و تنظیم لوب
اصلی الگوی پرتو در راستای هدف ،در سطر اول ماتریس  F2و بردار سمت

با توجه به مدل بردار هدایت هدف ،شیفت فاز فضایی سیگنال هدف
از یک المان آنتن به المان مجاور عبارت است از:
j 2π

ی آ یه د سل ل برد ت ت آز

)Ts (1, n)  T(1, n)  zs T(1, n  1
n  1, 2, ..., Ns

Ns

()12

1 Beampattern

Space-Time Steering Vector

) w(n)x(n

ˆ 

n 1

)(CG

2 Truncated

۷۷۵

3 Conjugate Gradient
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بیشینه ابعاد بردار وزن محاسبه شده ،حداکثر درجات آزادی فضایی این
روش در حذف تداخل( )Nsبوده و برابر است با[:]9
N 1

()13

برای کنترب لوبهای فرعی مسئله بهینهسازی جدیدی طرح شده و
p





2
min  Fw  y  ISL 
( )17
w
2
p


OF


در این بخش با ساده سازی تابع هدف نشان داده شده است که مسئله
بهینهسازی رابطه ( )17محدب است .بنابراین این مسأله به کمک جعبه ابزار
بهینهسازی محدب  CVXبه صورت عددی قابل حل است .اما در این
مقاله به جای استفاده از روشهای عددی ،این مسأله به شکل تحلیلی حل
شده است.

Ns 

2

روش ارائه شده در [ ]5بر اساس معیار  ،PSLبا طرح یک مسأله بهینه-
سازی سطح لوبهای فرعی روش  D3مرسوم را به یک آستانه از پیش تعیین
شده محدود میکند .در این روش به جای حل مستقیم معادله  11به کمک
جعبه ابزار بهینهسازی محدب  ،SeDuMiتابع هدف  Fw  y 2با قید
2

بیشینه سطح لوبهای فرعی کمینه میگردد .چون این تابع محدب و مثبت
است ،همیشه مقدار کمینهای برای آن وجود دارد .ولی ممکن است به ازای
مقادیری از آستانه از پیش تعیین شده قید ،حل مسئله ناممکن بشود .در این
مقاله روشی تحلیلی ارائه شده است که همیشه جواب دارد و لوبهای
فرعی را کمینه میکند.

 Fw  y 
()18

با توجه به اینکه عبارت  y H yمستقل از  wاست ،میتوان آن را از تابع
هدف حذف کرده و نوشت:

BW
SL  min , s  BW
2 )  (s  2 , max 


()19

که در آن  ،BWپهنای پرتو  3dBو  θminو  θmaxبه ترتیب ابتدا و انتهای
زاویه دید آرایه هستند.

()21

T

()21

()16

w a(SL,k )a (SL,k ) w
H



a(SL,k )a (SL, k )  w  w Q ISL w
H

H



H



SL





H



wopt  (F F  QISL ) F y
H

H

 ، FH F  QISLمعادل معکوس این ماتریس است.

برای بررسی بهتر عملکرد روش ارائه شده ،الگوی پرتو تطبیق یافته در کل
زوایای  0    180با توجه به رابطه ( )22محاسبه میگردد:

=

SL ,k SL

H

H

که  +نماد شبه معکوس است و در صورت معکوسپذیر بودن

ISL p



 w OF  2(F F  QISL )w  2F y

بنابراین بردار وزن بهینه عبارت است از:

در ادامه در روش پیشنهادی پارامتری به نام  ISLتعریف شده و به کمک
آن مجموع انرژی لوبهای فرعی کمینه میشود:
SL ,k SL

H

ماتریس  FH F  QISLمثبت معین 2است OF ،تابعی محدب است.
بنابراین به منظور کمینه کردن تابع هدف ،با اخذ گرادیان و برابر صفر قرار
دادن آن میتوان نوشت:

d
d
j 2π sin SL,k
j 2π  N 1 sin SL,k 



a(SL,k )  1 e
e
( )15



2

H

OF  w

با توجه به اینکه عبارت  w (F F  QISL )wفرم کوادراتیک داشته و

 Kزاویه گسسته  SL,kاز مجموعه  SLمدل میشود .بردار هدایت
فضایی هر یک از این زوایا عبارت است از:

H

(FH F  QISL )w  2 Re  y H Fw 
H

ناحیه لوبهای فرعی الگوی پرتو روش حوزه داده مستقیم به صورت

) w a(SL,k

 w H Q ISL w  w H FH Fw  2 Re  y H Fw 
 y H y  w H Q ISL w

ناحیه لوبهای فرعی در الگوی پرتو به صورت زیر تعریف میشود:



H

 ISL   Fw  y 

2

OF  Fw  y

2

 -4روش پیشنهادی برای کاهش لوبهای فرعی در شکلدهی پرتو به روش
حوزه داده مستقیم
( )14

 ISLبه تابع هدف 1آن افزوده میشود:

()22

w

2

H
Pwopt ()  w opt
)a(

SL ,k

QISL

Objective Function

1

Positive Definite
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 -5نتایج شبیهسازی

جدول :2

برای بررسی کارایی روش  D3پیشنهادی ،راداری با آرایه یکنواخت
خطی دارای  9المان به فاصله  0.5شبیهسازی شده است و در آن از اثر
تزویج متقابل بین المانهای آرایه صرفنظر شده است .به منظور بررسی
کارایی روش ارائه شده ،در دو چیدمان الگوی پرتو تطبیق یافته رابطه ()22
برای روش  D3مرسوم و روش پیشنهادی با نرمالیزه کردن لوب اصلی به
 0dBشبیهسازی و مقایسه شده است.
-1-5

جدول :1
پارامتر
نسبت توان هدف
به توان نویز
نسبت توان جمر
اول به توان نویز
نسبت توان جمر
دوم به توان نویز
نسبت توان جمر
سوم به توان نویز

پ

نماد

مقدار

روش  D3پیشنهادی

15.6

-12.7

16

میزان بهبود (کاهش)

2.5

3.5

1

گ ی پرت د ز ویه و ود تد خل (بر حسب )dB

قد

زاویه ورود

˚58

˚98

˚138

روش  D3مرسوم

-91.2

-83.8

-79

-2-5

روش  Dپیشنهادی

-94.2

-84.7

-81.8

میزان بهبود (کاهش)

3.1

0.9

2.8

چیدمان دوم

در این چیدمان ،دو جمر همراه با یک تداخل گسسته با پارامترهای
جدول  4برای شبیهسازی در نظر گرفته شده است .در شکل  3الگوی پرتو
برای روش  D3پیشنهادی و روش  D3مرسوم مقایسه شده است .در این
حالت نیز پارامترهای الگوی پرتو دو روش از نظر میزان لوبهای فرعی و
عمق  nullایجاد شده در راستای تداخل به ترتیب در جدول  5و جدول 6
مقایسه شده است .نتایج شبیهسازی در این حالت نیز نشان دهنده عملکرد
بهتر روش پیشنهادی از نظر  BW ،PSL ،ISLو عمق  nullایجاد شده در
راستای تداخل نسبت به روش مرسوم است.
جدول :4
پارامتر

پارامتر

SNR

0

DOATarget

˚120

JNR

30

DOAJammer#1

˚58

JNR

30

DOAJammer#2

˚98

JNR

30

DOAJammer#3

˚138

Signal to Interference pluse Noise Ratio

پ

مقدار

نماد

نسبت توان هدف
به توان نویز

پارامتر

SNR

0

DOATarget

˚60

JNR

30

DOAJammer#1

˚30

JNR

30

DOAJammer#2

˚90

نسبت توان جمر
اول به توان نویز

ول

تر ی شبیهس زی د چید

دوم
مقدار

نسبت توان جمر
مقدار

()dB

روش  D3مرسوم

18.1

-9.2

17

3

در چیدمان اول ،شبیهسازی الگوی پرتو با حضور سه جمر انجام شده
است .در جدول  1پارامترهای دیگر شبیهسازی برای چیدمان اول آمده
است .الگوی پرتو این چیدمان در شکل  2رسم شده است .مشاهده میشود
که در راستای هدف در زاویه  120درجه ،الگوی پرتو حداکثر بهره را دارد و
در زاویه ورود جمرها در  98 ،58و  138درجه null ،ایجاد شده است.
بنابراین روش پیشنهادی با حذف جمر و همچنین داشتن حداکثر بهره در
محل حضور هدف ،باعث بهبود  1SINRدر خروجی پردازشگر میشود.
معیارهای مهم برای مقایسه عملکرد این دو روش در چیدمان اول شامل
 PSL،ISLو BWدر جدول  2ذکر شده است .روش پیشنهادی بر اساس
کنترل  ISLطراحی و ارائه شده است و این پارامتر را نسبت به روش D3
مرسوم در چیدمان اول  2.5dBبهبود میدهد .جدول  2نشان میدهد که
در چیدمان اول ،روش پیشنهادی از نظر معیارهای  PSLو  BWنیز به ترتیب
به میزان  3.5dBو˚ 1نسبت به روش مرسوم بهتر است.
عالوه بر کنترل مناسب لوبهای فرعی در روش پیشنهادی ،مزیت دیگر این
روش ایجاد  nullعمیقتر در محل تداخل است .در جدول  3مقدار الگوی
پرتو در محل تداخلها برای دو روش بیان شده است .مشاهده میشود که
 nullروش پیشنهادی نسبت به روش مرسوم در زاویه ورود جمرها در ،58
 98و  138درجه ،به ترتیب به میزان  0.9 ،3.1و  2.8دسیبل عمیقتر است.
تر ی شبیهس زی د چید

معیار

)ISL(dB

)PSL(dB

)˚(BW

جدول :3

چیدمان اول

پ

تر ی گ ی پرت ی تطبیق ی فته

دوم به توان نویز

()dB

نسبت توان
تداخل گسسته به

INR

20

˚120

DOADiscrete Interference

توان نویز
جدول :5

1

۷۷۷

پ

تر ی گ ی پرت ی تطبیق ی فته

معیار

)ISL(dB

)PSL(dB

)˚(BW

روش  D3مرسوم

25.7

-6.9

15

روش  D3پیشنهادی

22.7

-12

14

میزان بهبود (کاهش)

3

5.1

1
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)dB گ ی پرت د ز ویه و ود تد خل (بر حسب

قد

:6 جدول

120˚

90˚

30˚

زاویه ورود

-58.9

-84.8

-75.4

 مرسومD3 روش

-67.3

-86.6

-81.5

 پیشنهادیD3 روش

8.4

1.8

6.1

)میزان بهبود (کاهش

 نتیجهگیری-6

دوم

 ق یسه گ ی پرت تطبیق ی فته دو وش د چید:3 شکل
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 در روشهایCUT در این مقاله ابتدا به مشکل عدم استفاده از داده
- سپس یکی از روشهای غیر آماری شکل.آماری شکلدهی پرتو اشاره شد
 بیان شد که در حذف تداخل و استخراجD3 دهی وفقی پرتو به نام روش
 اما این روش هیچ کنترلی روی لوبهای.سیگنال هدف کارایی خوبی دارد
 بنابراین در این مقاله.فرعی ندارد و سطح لوبهای فرعی در آن باال است
 ارائهISL  تحلیلی برای کاهش لوبهای فرعی بر اساس معیارD3 روش
D3  این روش همراه با روش، برای ارزیابی کارایی روش پیشنهادی.شد
 نتایج شبیهسازی در هر دو چیدمان.مرسوم در دو چیدمان شبیهسازی شد
نشان میدهد که روش پیشنهادی عالوه بر کاهش لوبهای فرعی با معیار
 مرسوم کاراییD3  نیز نسبت به روشBW  وPSL  از نظر معیارهای،ISL
 همچنین مشاهده شد که روش پیشنهادی نسبت به روش.بهتری دارد
 عمیقتری در زاویه ورود تداخلها ایجاد میکند که این باعثnull ،مرسوم
. خروجی در روش پیشنهادی نسبت به روش مرسوم میشودSINR افزایش
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ﮐﻨﻨﺪه اﺻﻠﯽ ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و در ﺳﯿﺴﺘﻢ رادﯾﻮﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﺎر
ﺛ ﺎﻧ ﻮﯾ ﻪ ﺑ ﺪﻧ ﺒ ﺎل ﯾ ﺎﻓ ﺘ ﻦ ﺑ ﺎﻧ ﺪ ﻓ ﺮﮐ ﺎﻧ ﺴ ﯽ ﺧ ﺎﻟ ﯽ ﺑ ﺮای اﺳ ﺘ ﻔ ﺎده ﺧ ﻮد ﺧ ﻮاﻫ ﺪ
ﺑ ﻮد .ﺳ ﯿ ﺴ ﺘ ﻢ رادﯾ ﻮﺷ ﻨ ﺎﺧ ﺘ ﯽ ﺑ ﻪ ﻋ ﻨ ﻮان ﯾ ﮏ ﺳ ﯿ ﺴ ﺘ ﻢ ﻣ ﺨ ﺎﺑ ﺮاﺗ ﯽ ﻫ ﻮﺷ ﻤ ﻨ ﺪ
و آﮔ ﺎه از ﻣ ﺤ ﯿ ﻂ ﺷ ﻨ ﺎﺧ ﺘ ﻪ ﻣ ﯽﺷ ﻮد ،ﺳ ﯿ ﺴ ﺘ ﻤ ﯽ ﮐ ﻪ ﻣ ﯽﺗ ﻮاﻧ ﺪ ﺑ ﺎ اﺳ ﺘ ﻔ ﺎده
از اﺑ ﺰار ﭘ ﺮدازش ﺳ ﯿ ﮕ ﻨ ﺎل ،ﻃ ﯿ ﻒ ﻓ ﺮﮐ ﺎﻧ ﺴ ﯽ ﻣ ﻨ ﺎﺳ ﺐ ﺑ ﺮای اﺳ ﺘ ﻔ ﺎده ﮐ ﺎرﺑ ﺮ
ﺛ ﺎﻧ ﻮﯾ ﻪ را ﺑ ﺪون اﺧ ﻼل در ﻋ ﻤ ﻠ ﮑ ﺮد ﮐ ﺎرﺑ ﺮ اوﻟ ﯿ ﻪ ﻣ ﻬ ﯿ ﺎ ﮐ ﻨ ﺪ] .[۲ﺑ ﻨ ﺎﺑ ﺮاﯾ ﻦ
ﭘﻮﯾﺶ ﻃﯿﻒ  ۳ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ و اﮔﺎه ﺑﻮدن از ﺣﻀﻮر ﮐﺎرﺑﺮ اوﻟﯿﻪ در ﯾﮏ ﭘﻬﻨﺎی
ﺑﺎﻧﺪ ﺧﺎص ،اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾ ﻦ وﻇﯿﻔﻪﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ رادﯾﻮﺷﻨﺎﺧﺘ ﯽ اﺳ ﺖ .ﭘﻮﯾﺶ
ﻃ ﯿ ﻒ را ﺑ ﻪ روشﻫ ﺎی ﻣ ﺨ ﺘ ﻠ ﻔ ﯽ ﻧ ﻈ ﯿ ﺮ ﻓ ﯿ ﻠ ﺘ ﺮ ﻣ ﻨ ﻄ ﺒ ﻖ ،آﺷ ﮑ ﺎرﺳ ﺎز اﻧ ﺮژی و
آﺷ ﮑ ﺎرﺳ ﺎز وﯾ ﮋﮔ ﯽ اﺳ ﺘ ﺎن ﮔ ﺮدﺷ ﯽ اﻧ ﺠ ﺎم ﻣ ﯽ دﻫ ﻨ ﺪ .ﺑ ﺎﯾ ﺪ ﺗ ﻮﺟ ﻪ ﻧ ﻤ ﻮد ﮐ ﻪ
ﻣ ﯽﺗ ﻮان ﺑ ﺎ ﺑ ﻬ ﺮهﮔ ﯿ ﺮی از ژوﯾ ﺶ ﻃ ﯿ ﻒ ﺑ ﺎﻧ ﺪوﺳ ﯿ ﻊ ،ﮐ ﺎراﯾ ﯽ ژوﯾ ﺶ ﻃ ﯿ ﻒ
را اﻓ ﺰاﯾ ﺶ داد .ﭘ ﻮﯾ ﺶ ﻃ ﯿ ﻒ ﺑ ﺎﻧ ﺪوﺳ ﯿ ﻊ ﺑ ﺮ اﺳ ﺎس ﻧ ﻮع ﻧ ﻤ ﻮﻧ ﻪﺑ ﺮداری از
ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﺎﻧﺪوﺳﯿﻊ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ روشﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺮخ ﻧﺎﯾﮑﻮﺋﯿﺴﺖ] [۳و
روشﻫ ﺎی ﻣ ﺒ ﺘ ﻨ ﯽ ﺑ ﺮ ﻧ ﺮخ زﯾ ﺮ-ﻧ ﺎﯾ ﮑ ﻮﺋ ﯿ ﺴ ﺖ] [۴ﺗ ﻘ ﺴ ﯿ ﻢ ﻣ ﯽﺷ ﻮﻧ ﺪ .ﺗ ﺎ ﮐ ﻨ ﻮن
اﻟ ﮕ ﻮرﯾ ﺘ ﻢﻫ ﺎی ﻣ ﺨ ﺘ ﻠ ﻔ ﯽ ﺑ ﺮاﺳ ﺎس ﻧ ﻤ ﻮﻧ ﻪﺑ ﺮداری ﻧ ﺮخ ﻧ ﺎﯾ ﮑ ﻮﺋ ﯿ ﺴ ﺖ ﺑ ﺮای
ﭘﻮﯾﺶ ﻃﯿﻒ ﺑﺎﻧﺪوﺳﯿﻊ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺷﮑﺎرﺳﺎز اﻧﺮژی ،ﺑﺎﻧﮏ
ﻓ ﯿ ﻠ ﺘ ﺮ ] ،[۵آﺷ ﮑ ﺎرﺳ ﺎز ﭼ ﻨ ﺪ ﺑ ﺎﻧ ﺪی] [۶و ﺗ ﺒ ﺪﯾ ﻞ ﻣ ﻮﺟ ﮏ] .[۷روشﻫ ﺎی
ﻣ ﺒ ﺘ ﻨ ﯽ ﺑ ﺮ ﻧ ﺮخ ﻧ ﺎﯾ ﮑ ﻮﺋ ﯿ ﺴ ﺖ ﺑ ﻪ دﻟ ﯿ ﻞ ﺗ ﺤ ﻘ ﻖ ﻏ ﯿ ﺮ ﻋ ﻤ ﻠ ﯽ ﻧ ﻤ ﻮﻧ ﻪﺑ ﺮدار و
ﯾ ﺎ ﺑ ﯿ ﺶ از اﻧ ﺪازه ﮔ ﺮان ﺑ ﻮدن آن روشﻫ ﺎی ﮐ ﺎرآﻣ ﺪی ﺑ ﺮای ﭘ ﻮﯾ ﺶ ﻃ ﯿ ﻒ
ﺑ ﺎﻧ ﺪوﺳ ﯿ ﻊ ﻧ ﯿ ﺴ ﺘ ﻨ ﺪ .ﻧ ﻤ ﻮﻧ ﻪﺑ ﺮداری ﻣ ﺒ ﺘ ﻨ ﯽ ﺑ ﺮ ﻧ ﺮخ زﯾ ﺮ-ﻧ ﺎﯾ ﮑ ﻮﺋ ﯿ ﺴ ﺖ ﮐ ﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﻓﺸﺮده] [۴ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑ ﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺗﻨﮏ
ﺑ ﻮدن  ۴ﺳ ﯿ ﮕ ﻨ ﺎل ،ﻣ ﯽﺗ ﻮاﻧ ﺪ از روی ﻧ ﻤ ﻮﻧ ﻪﻫ ﺎﯾ ﯽ ﮐ ﻪ ﺑ ﺎ ﻧ ﺮﺧ ﯽ ﮐ ﻤ ﺘ ﺮ از ﻧ ﺮخ
ﻧﺎﯾﮑﻮﯾﺴﺖ از روی ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺳﯿﮕﻨﺎل را ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻨﺪ .در
] [۸ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﻓﺸﺮده ،ﺑﺎزﺳﺎزی ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﺼﻮرت دﻗﯿﻖ و
ﮐﺎﻣﻞ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ روش داﻧﺴﺘﻦ
ﻣ ﺤ ﻞ دﻗ ﯿ ﻖ زﯾ ﺮ ﺑ ﺎﻧ ﺪﻫ ﺎ ﻻزم اﺳ ﺖ .در روشﻫ ﺎی اراﺋ ﻪ ﺷ ﺪه در ] [۹و
] [۱۰ﺑ ﺪون ﻧ ﯿ ﺎز ﺑ ﻪ داﻧ ﺴ ﺘ ﻦ ﻣ ﺤ ﻞ زﯾ ﺮﺑ ﺎﻧ ﺪﻫ ﺎی ﻓ ﻌ ﺎل ،ﺳ ﯿ ﮕ ﻨ ﺎل ﺑ ﺼ ﻮرت

ﭼ ﮑ ﯿ ﺪه — در اﯾ ﻦ ﻣ ﻘ ﺎﻟ ﻪ ﺑ ﻪ ﭘ ﻮﯾ ﺶ ﻃ ﯿ ﻒ ﺑ ﺎﻧ ﺪ وﺳ ﯿ ﻊ ﺑ ﺮای ﯾ ﺎﻓ ﺘ ﻦ
ﻣ ﺤ ﻞ زﯾ ﺮﺑ ﺎﻧ ﺪﻫ ﺎی ﻓ ﻌ ﺎل ﺑ ﺎ اﺳ ﺘ ﻔ ﺎده از ﻧ ﻤ ﻮﻧ ﻪﺑ ﺮداری ﻓ ﺸ ﺮده و ﻣ ﻘ ﺎدﯾ ﺮ وﯾ ﮋه
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻓﺸﺮده ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .در ﭘﻮﯾﺶ ﻃﯿﻒ ﺑﺎﻧﺪ وﺳﯿﻊ
ﺑﻪ روش ﺳﻨﺘﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری از ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻧﺎﯾﮑﻮﺋﯿﺴﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘ ﯿ ﺎده ﺳ ﺎزی ﯾ ﮏ ﻧ ﻤ ﻮﻧ ﻪﺑ ﺮدار ﺑ ﺎ ﻧ ﺮخ ﻧ ﺎﯾ ﮑ ﻮﺋ ﯿ ﺴ ﺖ ﺑ ﺮای ﺳ ﯿ ﮕ ﻨ ﺎل ﺑ ﺎﻧ ﺪ وﺳ ﯿ ﻊ
ﻏ ﯿ ﺮﻋ ﻤ ﻠ ﯽ و ﮔ ﺮان اﺳ ﺖ؛ ﺑ ﻪ ﻫ ﻤ ﯿ ﻦ دﻟ ﯿ ﻞ ﭘ ﻮﯾ ﺶ ﻃ ﯿ ﻒ ﺑ ﺎﻧ ﺪوﺳ ﯿ ﻊ ﻣ ﺒ ﺘ ﻨ ﯽ ﺑ ﺮ
ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﻓﺸﺮده ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﻣﻄﺮح در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ
روشﻫﺎ ،ﭘﻮﯾﺶ ﻃﯿﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺎﻣﻞ ﺳﯿﮕﻨﺎل و ﯾﺎ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻃﯿﻒ
ﺗ ﻮان ﺳ ﯿ ﮕ ﻨ ﺎل ﺑ ﺎﻧ ﺪوﺳ ﯿ ﻊ اﻧ ﺠ ﺎم ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد .در اﯾ ﻦ ﻣ ﻘ ﺎﻟ ﻪ ﺑ ﺮای ﭘ ﻮﯾ ﺶ ﻃ ﯿ ﻒ
ﺑﺎﻧﺪوﺳﯿﻊ از ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﻓﺸﺮده ،ﺑﺪون ﺑﺎزﺳﺎزی ﺳﯿﮕﻨﺎل و ﯾﺎ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻃﯿﻒ
ﺗ ﻮان ﺳ ﯿ ﮕ ﻨ ﺎل اﺳ ﺘ ﻔ ﺎده ﻣ ﯽﺷ ﻮد .ﺑ ﺪﯾ ﻦﻣ ﻨ ﻈ ﻮر ﺑ ﺮای ﭘ ﻮﯾ ﺶ ﻃ ﯿ ﻒ از ﺗ ﺠ ﺰﯾ ﻪ
ﻃ ﯿ ﻔ ﯽ ﻣ ﺎﺗ ﺮﯾ ﺲ ﻫ ﻤ ﺒ ﺴ ﺘ ﮕ ﯽ ﻧ ﻤ ﻮﻧ ﻪﻫ ﺎی ﻓ ﺸ ﺮده ﺳ ﯿ ﮕ ﻨ ﺎل ﺑ ﺎﻧ ﺪوﺳ ﯿ ﻊ اﺳ ﺘ ﻔ ﺎده
ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ روش ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮدازش ﺑﺎ
اﺳ ﺘ ﻔ ﺎده از ﻧ ﻤ ﻮﻧ ﻪﻫ ﺎی ﮐ ﻢ و ﻋ ﺪم ﺑ ﺎزﺳ ﺎزی ﺳ ﯿ ﮕ ﻨ ﺎل دارای ﻋ ﻤ ﻠ ﮑ ﺮد ﺑ ﻬ ﺘ ﺮی
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روشﻫﺎای ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮاﺟﻪ اﺳﺖ.
ﮐ ﻠ ﻤ ﺎت ﮐ ﻠ ﯿ ﺪی — ﭘ ﻮﯾ ﺶ ﻃ ﯿ ﻒ ﺑ ﺎﻧ ﺪوﺳ ﯿ ﻊ ،ﻧ ﻤ ﻮﻧ ﻪﺑ ﺮداری ﻓ ﺸ ﺮده،
رادﯾﻮﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻃﯿﻔﯽ.

 .۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑ ﺎ اﻓ ﺰاﯾ ﺶ روزاﻓ ﺰون اﺳ ﺘ ﻔ ﺎده از ﺳ ﯿ ﺴ ﺘ ﻢﻫ ﺎی ﻣ ﺨ ﺎﺑ ﺮاﺗ ﯽ ﺑ ﯽﺳ ﯿ ﻢ،
ﺑ ﺰودی ﻃ ﯿ ﻒ ﻓ ﺮﮐ ﺎﻧ ﺴ ﯽ ﺧ ﺎﻟ ﯽ ﺑ ﺮای ﮐ ﺎرﺑ ﺮدﻫ ﺎی آﺗ ﯽ در دﺳ ﺘ ﺮس ﻧ ﺨ ﻮاﻫ ﺪ
ﺑﻮد .ﺑﻌﻼوه ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻬﺪرﺣﺎل ﺣﺎﻇﺮ ﺑﺨﺶ
ﻋ ﻤ ﺪهای از ﻃ ﯿ ﻒ ﻓ ﺮﮐ ﺎﻧ ﺴ ﯽ ﺑ ﻨ ﺪرت در ﺣ ﺎل اﺳ ﺘ ﻔ ﺎده اﺳ ﺖ] .[۱ﺳ ﯿ ﺴ ﺘ ﻢ
رادﯾﻮﺷﻨﺎﺧﺘﯽ  ۱ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﻦآوری ﻧﻮﻇﻬﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎراﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻃﯿﻒ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ را ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺎزهﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ )۲ﺣﻔﺮهﻫﺎی ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ(
ﺑ ﺮای ارﺳ ﺎل و درﯾ ﺎﻓ ﺖ دادهﻫ ﺎی ﮐ ﺎرﺑ ﺮ ﺛ ﺎﻧ ﻮﯾ ﻪ اﻓ ﺰاﯾ ﺶ دﻫ ﺪ .ﺑ ﺎﻧ ﺪ ﺳ ﻔ ﯿ ﺪ
در ﻋ ﻤ ﻞ ﺑ ﻪ ﺑ ﺎﻧ ﺪﻫ ﺎی ﻓ ﺮﮐ ﺎﻧ ﺴ ﯽ ﮔ ﻔ ﺘ ﻪ ﻣ ﯽﺷ ﻮد ﮐ ﻪ در اﺧ ﺘ ﯿ ﺎر ﮐ ﺎرﺑ ﺮ اوﻟ ﯿ ﻪ
اﺳ ﺖ وﻟ ﯽ در آن واﺣ ﺪ زﻣ ﺎﻧ ﯽ-ﻣ ﮑ ﺎﻧ ﯽ از آن اﺳ ﺘ ﻔ ﺎده ﻧ ﻤ ﯽﺷ ﻮد؛ ﻣ ﺜ ﻼ
ﺑ ﺎﻧ ﺪﻫ ﺎی اﯾ ﺴ ﺘ ﮕ ﺎهﻫ ﺎی ﺗ ﻠ ﻮﯾ ﺰﯾ ﻮن .ﮐ ﺎرﺑ ﺮ اوﻟ ﯿ ﻪ ﺑ ﻪ ﻣ ﺎﻟ ﮏ و ﯾ ﺎ اﺳ ﺘ ﻔ ﺎده
۱ Cognitive Radio
۲ Withe Space

© ،۱۳۹۴اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

۳ Spectrum Sensing
۴ Sparsity

۷۷۹
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ﮐ ﺎﻣ ﻞ ﺑ ﺎزﺳ ﺎزی ﻣ ﯽﺷ ﻮد .اﻟ ﺒ ﺘ ﻪ داﻧ ﺴ ﺘ ﻦ ﺣ ﺪاﮐ ﺜ ﺮ ﺗ ﻌ ﺪاد زﯾ ﺮ ﺑ ﺎﻧ ﺪﻫ ﺎی ﻓ ﻌ ﺎل
 Mو ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد  ۲Mﺷﺎﺧﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮدار ﺑﺎ ﻧﺮخ )  L(> Mﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻤﺘﺮ
از ﻧﺮخ ﻧﺎﯾﮑﻮﺋﯿﺴﺖ ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺿﺮوری اﺳﺖ .در ] [۱۱ﯾﮏ
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ زﯾﺮﺑﺎﻧﺪﻫﺎی ﺳﯿﮕﻨﺎل از روی ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﺎزﺳﺎزی
ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﭼﭽﻨﺪ ﺷﺎﺧﻪای ﻣﻮازی ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ
اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻻزم ﺑﺬﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﺮای ﭘﻮﯾﺶ ﻃﯿﻒ
ﺑﺎﻧﺪوﺳﯿﻊ از روی ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻓﺸﺮده ﺿﺮوری ﻧﯿﺴﺖ .در ] [۱۲ﺑﺮای ﭘﻮﯾﺶ
ﻃﯿﻒ ﺑﺎﻧﺪوﺳﯿﻊ از ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮدار ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ] [۱۰و ﻓﺮﺿﯿﺎت آن اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺤﻞ زﯾﺮ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی
ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻃﯿﻒ ﺗﻮان ﺳﯿﮕﻨﺎل از روی
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻓﺸﺮده و ﺳﭙﺲ اﻋﻤﺎل آﺷﮑﺎرﺳﺎز اﻧﺮژی ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
در اﯾ ﻦ ﻣ ﻘ ﺎﻟ ﻪ ﺗ ﺸ ﺨ ﯿ ﺺ ﻣ ﺤ ﻞ زﯾ ﺮﺑ ﺎﻧ ﺪﻫ ﺎی ﻓ ﻌ ﺎل ﺑ ﺪون ﻧ ﯿ ﺎز ﺑ ﻪ داﻧ ﺴ ﺘ ﻦ
اﻃ ﻼﻋ ﺎت اوﻟ ﯿ ﻪ از ﺳ ﯿ ﮕ ﻨ ﺎل ﺻ ﻮرت ﻣ ﯽﮔ ﯿ ﺮد ،اﻟ ﺒ ﺘ ﻪ ﻓ ﺮﺿ ﯿ ﺎت ﻣ ﺴ ﺌ ﻠ ﻪ در
] [۱۰و ] [۱۲در اﯾ ﻦ روش ﭘ ﯿ ﺸ ﻨ ﻬ ﺎدی ﺑ ﺮﻗ ﺮار ﻫ ﺴ ﺘ ﻨ ﺪ .در اﯾ ﻦ ﻣ ﻘ ﺎﻟ ﻪ از
ﻧ ﻤ ﻮﻧ ﻪﺑ ﺮدار ﻣ ﻄ ﺮح ﺷ ﺪه در ] [۱۰اﺳ ﺘ ﻔ ﺎده ﻣ ﯽﺷ ﻮد ،ﺑ ﺎ اﯾ ﻦ ﺗ ﻔ ﺎوت ﮐ ﻪ در
اﯾﻨﺠﺎ ﭘﻮﯾﺶ ﻃﯿﻒ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﺎﻧﺪوﺳﯿﻊ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺳﯿﮕﻨﺎل ﯾﺎ
ﻃ ﯿ ﻒ ﺗ ﻮان آن ﺑ ﺎ اﺳ ﺘ ﻔ ﺎده ﻣ ﺴ ﺘ ﻘ ﯿ ﻢ از ﻧ ﻤ ﻮﻧ ﻪﻫ ﺎی ﻓ ﺸ ﺮده ﺻ ﻮرت ﻣ ﯽﮔ ﯿ ﺮد.
اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﯾﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺑ ﺨ ﺶ  ۲ﻣ ﺪل ﺳ ﯿ ﮕ ﻨ ﺎل ،در ﺑ ﺨ ﺶ  ۳روش ﭘ ﯿ ﺸ ﻨ ﻬ ﺎدی ،در ﺑ ﺨ ﺶ ۴
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی و ﺑﻼﺧﺮه در ﺑﺨﺶ  ۵ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﺑﯿﺎن

)اﻟﻒ( ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار Multi-coset

ﮐﻪ در آن  τiﺗﺎﺧﯿﺮ ﺳﯿﮕﻨﺎل زﯾﺮﺑﺎﻧﺪ iام و ) n(tﻧﻮﯾﺰ ﺳﻔﯿﺪ ﮔﻮﺳﯽ ﺟﻤﻊ
ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺎ ﺗﻮان  σ۲در ﮔﯿﺮﻧﺪه رادﯾﻮﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﻮﯾﺶ
ﻃﯿﻒ ﺑﺎﻧﺪوﺳﯿﻊ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد:
 Wmax = max{Wi }mو ﺣ ﺪاﮐ ﺜ ﺮ ﻣ ﻘ ﺪار زﯾ ﺮﺑ ﺎﻧ ﺪﻫ ﺎی
ﮐ ﻪ ﺑ ﺎ داﺷ ﺘ ﻦ i=۱
ﻓ ﻌ ﺎل  ، Mﻣ ﻘ ﺪار واﻗ ﻌ ﯽ  mو )  Bi , i = ۱, . . . , m (m ≤ Mرا
ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری  Multi-cosetاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﺗﺸﺮﯾﺢ آن در ﻓﺼﻞ  ۳ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
 .۳اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
در اﯾ ﻦ ﺑ ﺨ ﺶ اﺑ ﺘ ﺪا ﺑ ﻪ ﺗ ﻮﺿ ﯿ ﺢ ﻣ ﺨ ﺘ ﺼ ﺮی از ﻧ ﻤ ﻮﻧ ﻪﺑ ﺮداری
 Multi-cosetﻣ ﯽﭘ ﺮدازﯾ ﻢ و در اداﻣ ﻪ ﺑ ﻪ ﺗ ﺸ ﺮﯾ ﺢ اﻟ ﮕ ﻮرﯾ ﺘ ﻢ ﭘ ﯿ ﺸ ﻨ ﻬ ﺎدی
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.

ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 .۱.۳ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری Multi-coset

 .۲ﻣﺪل ﺳﯿﮕﻨﺎل

ﻧ ﻤ ﻮﻧ ﻪﺑ ﺮداری  Multi-cosetﯾ ﮏ ﻧ ﻤ ﻮﻧ ﻪﺑ ﺮداری ﻓ ﺸ ﺮده ﻣ ﺒ ﺘ ﻨ ﯽ ﺑ ﺮ
ﭘ ﺮدازش ﺳ ﯿ ﮕ ﻨ ﺎل ﭼ ﻨ ﺪ ﻧ ﺮﺧ ﯽ اﺳ ﺖ و ﺑ ﺎ اﺳ ﺘ ﻔ ﺎده از ﭼ ﻨ ﺪ ﺷ ﺎﺧ ﻪ ﻣ ﻮازی
آﻧ ﺎﻟ ﻮگ ﺑ ﻪ دﯾ ﺠ ﯿ ﺘ ﺎل ﺑ ﻪ ﻃ ﻮر ﯾ ﮑ ﻨ ﻮاﺧ ﺖ از ﺳ ﯿ ﮕ ﻨ ﺎل ﺑ ﺎ ﻧ ﺮخ ﮐ ﺎﻫ ﻨ ﺪه
)زﯾ ﺮ-ﻧ ﺎﯾ ﮑ ﻮﺋ ﯿ ﺴ ﺖ( ﻧ ﻤ ﻮﻧ ﻪﺑ ﺮداری ﻣ ﯽﮐ ﻨ ﺪ .ﺑ ﺮای ﻧ ﺮخ ﮐ ﺎﻫ ﺸ ﯽ ﺑ ﺮاﺑ ﺮ  Lو
ﺗ ﻌ ﺪاد ﺷ ﺎﺧ ﻪﻫ ﺎی ﺑ ﺮاﺑ ﺮ  Pﺷ ﺮط  P ≤ Lﺑ ﺎﯾ ﺪ ﺑ ﺮﻗ ﺮار ﺑ ﺎﺷ ﺪ .ﻫ ﺮ ﺷ ﺎﺧ ﻪ
 Cosetﺳﺎﺧﺘﺎر ﭼﻨﺪﻓﺎزی  ۵ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﺎﻧﺪ ﻣﺤﺪود ) x(tاﺳﺖ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ
 P = Lﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻤﺎم ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭼﻨﺪﻓﺎزی ) x(tﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮدار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭼﻨﺪ ﻓﺎزی ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮدار ﻧﺎﯾﮑﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .اﻟﮕﻮی
ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﭼﻨﺪﻓﺎزی ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ :

در اﯾ ﻦ ﻣ ﻘ ﺎﻟ ﻪ ﺑ ﺎﻧ ﺪ ﺳ ﯿ ﮕ ﻨ ﺎل ﻣ ﻮرد ﻧ ﻈ ﺮ ﺑ ﺮای ﭘ ﺮدازش در ﺳ ﯿ ﺴ ﺘ ﻢ
رادﯾ ﻮﺷ ﻨ ﺎﺧ ﺘ ﯽ ]  F = [fmin , fmaxو ﺗ ﻌ ﺪاد زﯾ ﺮﺑ ﺎﻧ ﺪﻫ ﺎی ﻓ ﻌ ﺎل در زﻣ ﺎن
ﭘﻮﯾﺶ ﻃﯿﻒ  mﻓﺮض ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺮم ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺳﯿﮕﻨﺎل زﯾﺮﺑﺎﻧﺪ iام
ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﯾﻞ اﺳﺖ:
)(۱
∑
j ۲πfi t
= )si (t
di [n]gi (t − nTi )e
,
;i = ۱, ۲, . . . , m
n∈Z

ﮐ ﻪ در آن}] {di [nرﺷ ﺘ ﻪ ﺳ ﻤ ﺒ ﻠ ﻬ ﺎی ﻣ ﺪوﻻﺳ ﯿ ﻮن و ) gi (tﺷ ﮑ ﻞ ﭘ ﺎﻟ ﺲ و
 fiﻓ ﺮﮐ ﺎﻧ ﺲ ﻣ ﺮﮐ ﺰی زﯾ ﺮﺑ ﺎﻧ ﺪ iام اﺳ ﺖ .ﺑ ﺎزه ﻓ ﺮﮐ ﺎﻧ ﺴ ﯽ و ﭘ ﻬ ﻨ ﺎی ﺑ ﺎﻧ ﺪ ﻫ ﺮ
زﯾﺮﺑﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ Bi = [fil , fiu ) ،و  Wi = fiu − filاﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
u
l
i
ﻣ ﯽﺗ ﻮان ﻓ ﺮﮐ ﺎﻧ ﺲ ﻣ ﺮﮐ ﺰی ﻫ ﺮزﯾ ﺮﺑ ﺎﻧ ﺪ ﻓ ﻌ ﺎل را ﺑ ﻔ ﺮم
 fi = fi +fﻧ ﻮﺷ ﺖ.
۲
ﻓ ﺮض ﻣ ﯽﺷ ﻮد ﮐ ﻪ ﺳ ﯿ ﮕ ﻨ ﺎل ﻣ ﺮﺑ ﻮط ﺑ ﻪ زﯾ ﺮﺑ ﺎﻧ ﺪﻫ ﺎی ﻣ ﺨ ﺘ ﻠ ﻒ ﯾ ﻌ ﻨ ﯽ
) s۱ (t), s۲ (t), . . . , sm (tﻫ ﻤ ﮕ ﯽ ﻣ ﺴ ﺘ ﻘ ﻞ از ﻫ ﻢ و ﺑ ﺎ ﻣ ﯿ ﺎﻧ ﮕ ﯿ ﻦ ﺻ ﻔ ﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﯿﮕﻨﺎل درﯾﺎﻓﺘﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ رادﯾﻮﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﺮم ذﯾﻞ اﺳﺖ:
)(۲

si (t − τi ) + n(t),

m
∑

)(۳

C = {c۰ , c۱ , . . . , cP −۱ } ⊆ {۰, ۱, . . . , L − ۱}.

اﺳ ﺖ ﮐ ﻪ ﺷ ﺎﻣ ﻞ  Pﻋ ﻀ ﻮ ﻣ ﺘ ﻤ ﺎﯾ ﺰ ﺻ ﺤ ﯿ ﺢ اﺳ ﺖi .اﻣ ﯿ ﻦ  cosetﺑ ﻪ
ﺻ ﻮرت ﯾ ﮑ ﻨ ﻮاﺧ ﺖ و ﺑ ﺎ ﻧ ﺮخ  ۱/LTدر زﻣ ﺎن (kL + ci )T, k ∈ Z
از ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺷﮑﻞ)۱اﻟﻒ( .ﻓﺮم زﻣﺎن ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎل
ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﺷﺪه در iاﻣﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭼﻨﺪﻓﺎزی ﺑﻪ ﻓﺮم ذﯾﻞ اﺳﺖ:

= )x(t

۵ Polyphase

i=۱

۷۸۰
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)(۴

ﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎر راﺑﻄﻪ  ۸را از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ در  AHو از ﺳﻤﺖ راﺳﺖ در A

{

x(nT ),
n = mL + ci
= ]yi [n
i = ۰, ۱, . . . , P −۱
۰,
ﮐ ﻪ )  Yi (e−j ۲πf Tﺗ ﺒ ﺪﯾ ﻞ ﻓ ﻮرﯾ ﻪ ﮔ ﺴ ﺴ ﺘ ﻪ از ] yi [nاﺳ ﺖ .ﺑ ﺎ ﺗ ﻮﺟ ﻪ ﺑ ﻪ

ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل راﺑﻄﻪ ذﯾﻞ اﺳﺖ:

)(۹

راﺑﻄﻪ  ۴ﻣﯽﺗﻮان ) Yi (fرا ﺑﻪ ﻓﺮم ذﯾﻞ ﻧﻮﺷﺖ:
j ۲πci l
l
)e L
LT

δ(f +

∑ ۱

LT
l∈Z
∑
j ۲πci l
l
۱
X(f +
=
)e L
LT
|
} {z LT

•

)(۵

) Xl (f

[
)
۱
f ∈ ۰,
.
LT

,

Xl (f )e

=

l=۰

ﺑ ﺎ ﺗ ﻮﺟ ﻪ ﺑ ﻪ اﯾ ﻨ ﮑ ﻪ در ﻋ ﻤ ﻞ ﺗ ﺒ ﺪﯾ ﻞ ﻓ ﻮرﯾ ﻪ ﺑ ﺎ اﻋ ﻤ ﺎل  FFTﺑ ﺪﺳ ﺖ ﻣ ﯽآﯾ ﺪ
ﻣﯽﺗﻮان راﺑﻄﻪ  ۵را ﺑﻪ ﻓﺮم ﻣﺎﺗﺮﯾﺴﯽ ﻧﻮﺷﺖ :

j ۲πc۱ (L−۱) 
L
e
j ۲πc۲ (L−۱) 
L

e
×
..


.

}

j ۲πc۱ ۱

...
...

...
)j ۲πcP (L−۱
L
... e

e L
j ۲πc۲ ۱
e L

..
.

{z

j ۲πcP ۱
L

′

e

A

 j۲πc۱ ۰

e L
]Y۰ [K
√  j ۲πc۲ ۰
Y
][k

 ۱
e L
N
=  . 
 .

 . 
L  ..
.
j ۲πcP ۰
]YP −۱ [k
e L
} | {z
|
]Y[k


′

ﺗ ﻌ ﺮﯾ ﻒ [۱۳]:زﯾ ﺮﻓ ﻀ ﺎی ﺳ ﯿ ﮕ ﻨ ﺎل)ﻧ ﻮﯾ ﺰ( ﺑ ﻪ ﻣ ﺠ ﻤ ﻮﻋ ﻪ
ﺑ ﺮدارﻫ ﺎی  ،q۱ , q۲ , · · · , qnﮔ ﻔ ﺘ ﻪ ﻣ ﯽﺷ ﻮد ﮐ ﻪ ﺑ ﺮدارﻫ ﺎی وﯾ ﮋه
ﺳﯿﮕﻨﺎل)ﻧﻮﯾﺰ( را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

)(۱۱

H

R̂Y [k] = QΛQ .

|

′

′

′

′

= A {R̂S [k] + R̂N [k]}A

ﮐﻪ ] Yi [Kﺗﺒﺪﯾﻞ N L FFTﻧﻘﻄﻪای از راﺑﻄﻪ  ۴اﺳﺖ .ﻣﯽﺗﻮان راﺑﻄﻪ ۶
را ﺑﻪ ﻓﺮم ذﯾﻞ ﻧﻮﺷﺖ :
)(۷
Y[k] = AX[k] = A(S[k] + N[k]),
k = ۰, · · · , N − ۱.

′

)(۱۲

′

′

′

= A R̂S [k]A + A R̂N [k]A .

ﺑ ﺮای ﻣ ﺤ ﺎﺳ ﺒ ﻪ ﻣ ﻘ ﺎدﯾ ﺮ وﯾ ﮋه ﻧ ﻮﯾ ﺰ ،ﮐ ﺎﻓ ﯽ اﺳ ﺖ ﮐ ﻪ ﻣ ﻘ ﺎدﯾ ﺮ وﯾ ﮋه ﺟ ﻤ ﻠ ﻪ دوم
′
′
راﺑ ﻄ ﻪ ﻓ ﻮق ﯾ ﻌ ﻨ ﯽ  A R̂N [k]Aرا ﻣ ﺤ ﺎﺳ ﺒ ﻪ ﻧ ﻤ ﻮد .ﺑ ﺎ ﻓ ﺮض اﯾ ﻨ ﮑ ﻪ ﻧ ﻮﯾ ﺰ
داری ﺗﻮزﯾﻊ )  N (۰, σ۲اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻮﺷﺖ:

ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ  RYرا ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﯾﻞ ﺑﺪﺳﺖ آورد:
}]R̂Y [k] = E{Y [k]Y H [k

)(۱۳

} = E{AX[k]XH [k]AH

′

′

′

′

A R̂N [k]A = σ ۲ A A .
′

′

ﻣ ﺎﺗ ﺮﯾ ﺲ  A R̂N [k]Aدارای  Lﻣ ﻘ ﺪار } {λN,۱ , λN,۲ , · · · , λN,L

= AE{X[k]XH [k]}AH

)(۸

′

R̂Y [k] = A R̂X [k]A

]X[k

k = ۰, · · · , N − ۱.

′

ﻣ ﺎﺗ ﺮﯾ ﺲ ﻗ ﻄ ﺮی  Λدارای  Lﻣ ﻘ ﺪار وﯾ ﮋه }  {λ۱ , λ۲ , · · · , λLاﺳ ﺖ ،ﮐ ﻪ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ  Mﺗﺎ از اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ وﯾﮋه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎل اﺳﺖ ،ﻓﺮض ﻣﺴﺌﻠﻪ
داﻧ ﺴ ﺘ ﻦ ﺣ ﺪاﮐ ﺜ ﺮ ﺗ ﻌ ﺪاد زﯾ ﺮﺑ ﺎﻧ ﺪﻫ ﺎی ﻓ ﻌ ﺎل ﯾ ﻌ ﻨ ﯽ  Mاﺳ ﺖ .راﺑ ﻄ ﻪ  ۱۰را
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﯾﻞ ﻧﻮﺷﺖ:


]X۰ [k
 X۱ [k] 

.
..


.
]X(L−۱) [k
{z
}

′

R̂Y [k] = A R̂X [k]A .

ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺤﻞ زﯾﺮ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺮﻓﻀﺎی
ﻧ ﻮﯾ ﺰ و ﺳ ﯿ ﮕ ﻨ ﺎل ﻣ ﺤ ﺎﺳ ﺒ ﻪ ﺷ ﻮد .زﯾ ﺮﻓ ﻀ ﺎی ﺑ ﺮداری ﻧ ﻮﯾ ﺰ و ﺳ ﯿ ﮕ ﻨ ﺎل ﺑ ﺎ
′
ﻣ ﺤ ﺎﺳ ﺒ ﻪ ﻣ ﻘ ﺎدﯾ ﺮ وﯾ ﮋه و ﺑ ﺮدارﻫ ﺎی وﯾ ﮋه ﻣ ﺎﺗ ﺮﯾ ﺲ ] R̂Y [kاﻣ ﮑ ﺎن ﭘ ﺬﯾ ﺮ
اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪ  ۱۰ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ذﯾﻞ دارﯾﻢ:



)(۶

′

)(۱۰

l∈Z

j ۲πci l
L

′

ﺑ ﺎ ﺗ ﻌ ﺮﯾ ﻒ ] AH R̂Y [k]A ≜ R̂Y [kو  AH A ≜ Aﮐ ﻪ ﻣ ﺎﺗ ﺮﯾ ﺲ
ﻫﺎی  L × Lاﻫﺴﺘﻨﺪ ۹ ،را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ذﯾﻞ ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:

∗ ) Yi (f ) = X(f

L−
∑۱

AH R̂Y [k]A = AH AR̂X [k]AH A.

اﺳ ﺖ ،ﺑ ﺮای ﺗ ﻔ ﮑ ﯿ ﮏ ﻣ ﻘ ﺎدﯾ ﺮ وﯾ ﮋه ﺳ ﯿ ﮕ ﻨ ﺎل ﮐ ﺎرﺑ ﺮ از ﻧ ﻮﯾ ﺰ ﮐ ﺎﻓ ﯽ اﺳ ﺖ ﮐ ﻪ
′
ﻣ ﻘ ﺎدﯾ ﺮ وﯾ ﮋه ﻣ ﺎﺗ ﺮﯾ ﺲ ] R̂Y [kرا ﮐ ﻪ از ﺑ ﺰرﮔ ﺘ ﺮﯾ ﻦ ﻣ ﻘ ﺪار وﯾ ﮋه ﻧ ﻮﯾ ﺰ ﯾ ﻌﻨ ﯽ
 λN,maxﺑ ﺰرﮔ ﺘ ﺮ ﻫ ﺴ ﺘ ﻨ ﺪ ،را ﺑ ﻌ ﻨ ﻮان ﻣ ﻘ ﺪار وﯾ ﮋه ﺳ ﯿ ﮕ ﻨ ﺎل در ﻧ ﻈ ﺮ ﮔ ﺮﻓ ﺖ.
ﺑ ﻨ ﺎﺑ ﺮاﯾ ﻦ ﺑ ﺎ اﯾ ﻦ ﮐ ﺎر ﻫ ﻢ ﻣ ﯽﺗ ﻮان ﺗ ﻌ ﺪاد زﯾ ﺮ ﺑ ﺎﻧ ﺪ ﻓ ﻌ ﺎل  NSرا ﺑ ﺮای ﻫ ﺮ k
ﺗ ﺨ ﻤ ﯿ ﻦ زد؛ و ﻫ ﻢ ﺑ ﺎ ﻣ ﺤ ﺎﺳ ﺒ ﻪ ﺑ ﺮدار وﯾ ﮋه ﻣ ﺘﻨ ﺎﻇ ﺮ ﺑ ﺎ  L − Mﺑ ﺮدار وﯾﮋه
ﮐ ﻮﭼ ﮑ ﺘ ﺮ از  λN,maxزﯾ ﺮﻓ ﻀ ﺎی ﺑ ﺮداری ﻧ ﻮﯾ ﺰ را ﺑ ﺪﺳ ﺖ آورد .اﻟ ﮕ ﻮرﯾ ﺘ ﻢ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﻞ زﯾﺮ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﺎﻧﺪوﺳﯿﻊ )x(t
را ﺑﻪ دو ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .در اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  ۱ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار وﯾﮋه
ﺳ ﯿ ﮕ ﻨ ﺎل ﯾ ﻌ ﻨ ﯽ  λS,maxو ﺑ ﺪﺳ ﺖ آوردن ﺑ ﺮدار وﯾ ﮋه ﻣ ﺘ ﻨ ﺎﻇ ﺮ ﺑ ﺎ آن ﯾ ﻌ ﻨ ﯽ

= AR̂X [k]AH ,

 .۲.۳اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﭘﻮﯾﺶ ﻃﯿﻒ ﺑﺎﻧﺪوﺳﯿﻊ
ﻣ ﺤ ﻞ زﯾ ﺮﺑ ﺎﻧ ﺪﻫ ﺎی ﻓ ﻌ ﺎل را ﻣ ﯽﺗ ﻮان ﺑ ﺎ ﺗ ﺠ ﺰﯾ ﻪ ﻃ ﯿ ﻔ ﯽ ﻣ ﺎﺗ ﺮﯾ ﺲ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻓﺸﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑ ﺎ اﺳﺘﻔﺎده از زﯾﺮﻓﻀﺎی ﺳﯿﮕﻨﺎل و
ﻧ ﻮﯾ ﺰ ﺑ ﺪﺳ ﺖ آورد .ﺑ ﺮای اﯾ ﻨ ﮑ ﺎر ﻧ ﯿ ﺎز اﺳ ﺖ ﮐ ﻪ ﻣ ﺎﺗ ﺮﯾ ﺲ ﻫ ﻤ ﺒ ﺴ ﺘ ﮕ ﯽ ﻧ ﻤ ﻮﻧ ﻪ
ﻫ ﺎی ﻓ ﺸ ﺮده ﺑ ﺎ ﻣ ﺎﺗ ﺮﯾ ﺲ ﻫ ﻤ ﺒ ﺴ ﺘ ﮕ ﯽ ﺳ ﯿ ﮕ ﻨ ﺎل ﺑ ﺎﻧ ﺪ وﺳ ﯿ ﻊ ﻫ ﻢ ﺑ ﻌ ﺪ ﺑ ﺎﺷ ﻨ ﺪ،
ﺑ ﻨ ﺎﺑ ﺮاﯾ ﻦ ﺑ ﺎﯾ ﺪ ﻃ ﺮف ﭼ ﭗ  ۸را ﺑ ﻪ ﯾ ﮏ ﻣ ﺎﺗ ﺮﯾ ﺲ  L × Lﺗ ﺒ ﺪﯾ ﻞ ﮐ ﻨ ﯿ ﻢ.

۷۸۱

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

−2

10

8

1

9.5
8

x 10

)Frequency (Hz

 .۴ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی
ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  ۱ﻧﺸﺎن از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﯾﻦ
اﻟﮕ ﻮرﯾﺘ ﻢ در ﺗﺸ ﺨﯿ ﺺ ﻣﺤ ﻞ ﺳﯿﮕﻨ ﺎل ﮐ ﺎرﺑ ﺮ را دارد .ﺑﺮای ﺷﺒ ﯿﻪﺳ ﺎزی از
ﯾ ﮏ ﺳ ﯿ ﮕ ﻨ ﺎل ﺑ ﺎ ﭘ ﻬ ﻨ ﺎی ﺑ ﺎﻧ ﺪ  ۱GHzاﺳ ﺘ ﻔ ﺎده ﺷ ﺪه ﮐ ﻪ دارای دو ﺳ ﯿ ﮕ ﻨ ﺎل
ﮐ ﺎرﺑ ﺮ در دو ﻓ ﺮﮐ ﺎﻧ ﺲ ﺗ ﺼ ﺎدﻓ ﯽ اﺳ ﺖ ،ﺷ ﮑ ﻞ )۱ب( .ﺷ ﺒ ﯿ ﻪﺳ ﺎزی ﺗ ﺤ ﺖ
ﻫ ﺮ دو اﻟ ﮕ ﻮرﯾ ﺘ ﻢ و ﺑ ﺮای دو ﺣ ﺎﻟ ﺖ اﻧ ﺠ ﺎم ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ .در ﺣ ﺎﻟ ﺖ ﯾ ﮏ
 ۱۲۰۰۰ FFTﻧ ﻘ ﻄ ﻪای و در ﺣ ﺎﻟ ﺖ دو  ۲۴۰۰۰ FFTﻧ ﻘ ﻄ ﻪای در ﻧ ﻈ ﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺑﺮای }{L = ۲۰, C = ۱۲
و } {L = ۱۵, C = ۹و } {L = ۱۰, C = ۶اﻧ ﺠ ﺎم ﮔ ﺮدﯾ ﺪ .اﺣ ﺘ ﻤ ﺎل
ﺧ ﻄ ﺎ ﺑ ﺮای ﺗ ﺸ ﺨ ﯿ ﺺ اﺷ ﺘ ﺒ ﺎه و ﯾ ﺎ ﻋ ﺪم ﺗ ﺸ ﺨ ﯿ ﺺ زﯾ ﺮ ﺑ ﺎﻧ ﺪﻫ ﺎی ﻓ ﻌ ﺎل در
اﻟ ﮕ ﻮرﯾ ﺘ ﻢ  ۱ﺑ ﺮای  ۱۲۰۰۰ ،FFTﻧ ﻘ ﻄ ﻪ در ﺷ ﮑ ﻞ )۱ج( و ﺑ ﺮای ،FFT
 ۲۴۰۰۰ﻧ ﻘ ﻄ ﻪای در ﺷ ﮑ ﻞ )۱د( ﻧ ﺸ ﺎن داده ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ .ﻫ ﻤ ﺎﻧ ﻄ ﻮر ﮐ ﻪ
ﻣ ﺸ ﺎﻫ ﺪه ﻣ ﯽﺷ ﻮد ﺑ ﺎ ﮐ ﺎﻫ ﺶ اﺧ ﺘ ﻼف  Lو  Pﻋ ﻤ ﻠ ﮑ ﺮد اﻟ ﮕ ﻮرﯾ ﺘ ﻢ ﺑ ﻬ ﺒ ﻮد
ﻣ ﯽﯾ ﺎﺑ ﺪ ﮐ ﻪ اﯾ ﻦ ﺑ ﻬ ﺒ ﻮد ﻋ ﻤ ﻠ ﮑ ﺮد ﺑ ﻪ دﻟ ﯿ ﻞ ﻧ ﺰدﯾ ﮏ ﺷ ﺪن ﺗ ﻌ ﺪاد ﻧ ﻤ ﻮﻧ ﻪﻫ ﺎی
ﻓ ﺸ ﺮده ﺑ ﻪ ﺗ ﻌ ﺪاد ﻧ ﻤ ﻮﻧ ﻪﻫ ﺎی ﻧ ﺮخ ﻧ ﺎﯾ ﮑ ﻮﺋ ﯿ ﺴ ﺖ اﺳ ﺖ .ﻫ ﻤ ﭽ ﻨ ﯿ ﻦ در ﺷ ﮑ ﻞ
)۱ﻫ( اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ زﯾﺮ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﺑﯿﻦ دو اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  ۱و
 ۲ﺑﺮای  L = ۲۰, C = ۱۲و ﻧﺮخ ﻧﺎﯾﮑﻮﺋﯿﺴﺖ ﺑﺮای  ۱۲۰۰۰ FFTﻧﻘﻄﻪ
و در ﺷﮑﻞ )۱و( ﺑﺮای  ۲۴۰۰۰ FFTﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻧﺸﺎن
دﻫﻨﺪه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  ۱اﺳﺖ .ﻫﺮ دو اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ در ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎی
ﺑﺎﻻی ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺰ ﻫﻤﮕﺮا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻘﺪار وﯾﮋه ﺳﯿﮕﻨﺎل
ﮐ ﺎرﺑ ﺮ از ﻧ ﻮﯾ ﺰ راﺣ ﺖ ﺗ ﺮ و ﺑ ﺎ دﻗ ﺖ ﺑ ﯿ ﺸ ﺘ ﺮی اﻧ ﺠ ﺎم ﻣ ﯽﮔ ﯿ ﺮد ،ﺑ ﻌ ﺒ ﺎرﺗ ﯽ در
SNRﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ وﯾﮋه ﺳﯿﮕﻨﺎل از روی ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻓﺸﺮده ﺑﺎ
ﻣﻘﺪار وﯾﮋه ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻧﺎﯾﮑﻮﺋﯿﺴﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

′

 qS,maxو ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺿﺮب  qS,maxدر ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ اﻧﺘﻘﺎل : A
′

H
A = rl.
qS,max

و ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﻮدن ﻣﺤﻞ NSﺗﺎ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دارﯾﻪﻫﺎی ﺑﺮدار ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮای ﻫﺮ
 kﻣﺤﻞ دﻗﯿﻖ زﯾﺮ ﺑﺎﻧﺪ ﻓﻌﺎل را ﺑﺪﺳﺖ آورد.
در اﻟ ﮕ ﻮرﯾ ﺘ ﻢ  ۲ﻣ ﯽﺗ ﻮان ﺑ ﺎ ﻣ ﺤ ﺎﺳ ﺒ ﻪ ﺑ ﺰرﮔ ﺘ ﺮﯾ ﻦ ﻣ ﻘ ﺪار وﯾ ﮋه ﻧ ﻮﯾ ﺰ
ﯾﻌﻨﯽ  λN,maxو ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺑﺮدار وﯾﮋه ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ آن ،qN,max ،و ﺳﭙﺲ
′
ﺑﺎ ﺿﺮب  qN,maxدر ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ اﻧﺘﻘﺎل  Aو ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﻮدن ﻣﺤﻞ Mﺗﺎ از
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ دارﯾﻪﻫﺎی ﺑﺮدار ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮای ﻫﺮ  kﻣﺤﻞ دﻗﯿﻖ زﯾﺮ ﺑﺎﻧﺪ ﻓﻌﺎل را
ﺑﺪﺳﺖ آورد .ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  ۲دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  ۱اﺳﺖ.
ﻻزم ﺑﺬﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ دو اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ از اﯾﻦ دو ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺪه اﺳﺖ.

(۲

9

8.5

8

7.5

7

0

)ب(  (۱ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﺎﻧﺪوﺳﯿﻊ (۲ ،ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺤﻞ زﯾﺮ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی ﻓﻌﺎل

Input: Compressed SamplesX[k],
k = 0, 1, · · · , N − 1
Output: Vector Support X(f ).
1: compute Y [k] = AX[k].
′
]2: Compute R̂Y [k
′
3: Compute Decomposition R̂Y [k] = QΛQH .
′
′
′
′
4: Compute the Niose eigenvalue A R̂N [k]A as σ 2 A A .
5: Compute λN,max
6: Compute {λS,1 , · · · , λS,N } from λi > λN,max
S
7: Compute qN,max
′
H
A as Is
8: Compute location NS minimum qN,max
)9: Compute Vector Support elements k + N (Is − 1

(۱

)Frequency (Hz

x 10

اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  ۲اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺤﻞ زﯾﺮ-ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
زﯾﺮﻓﻀﺎی ﻧﻮﯾﺰ

)(۱۴

7

output

Input: Compressed SamplesX[k],
k = 0, 1, · · · , N − 1
Output: Vector Support X(f ).
1: compute Y [k] = AX[k].
′
]2: Compute R̂Y [k
′
3: Compute Decomposition R̂Y [k] = QΛQH .
′
′
′
′
4: Compute the eigenvalue A R̂N [k]A as σ 2 A A .
5: Compute λN,max
6: Compute {λS,1 , · · · , λS,N } from λi > λN,max
S
7: Compute λS,max and qS,max
′
H
A as Is
8: Compute location NS maximum qS,max
)9: Compute Vector Support elements k + N (Is − 1

9.5

9

8.5

8

7.5

sensing error

اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  ۱اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺤﻞ زﯾﺮ-ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
زﯾﺮﻓﻀﺎی ﺳﯿﮕﻨﺎل

 .۵ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،روﺷﯽ ﺑﺮای ﭘﻮﯾﺶ ﻃﯿﻒ ﺑﺎﻧﺪوﺳﯿﻊ اراﺋﻪ ﺷﺪ .در
اﯾﻦ روش ﭘﻮﯾﺶ ﻃﯿﻒ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﺑﺎ ﻧﺮخ زﯾﺮ-ﻧﺎﯾﮑﻮﺋﯿﺴﺖ
و ﺑﺼﻮرت  Multi-cosetو ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻃﯿﻔﯽ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی
ﻓﺸﺮده اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ دو اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﺮای ﭘﻮﯾﺶ ﻃﯿﻒ ﺑﺎﻧﺪوﺳﯿﻊ

ﺑ ﺮدارﻫ ﺎی  qS,maxو  qN,maxﺑ ﻪ ﺗ ﺮﺗ ﯿ ﺐ در ﻓ ﻀ ﺎی ﭘ ﻮﭼ ﯽ،
زﯾﺮﻓﻀﺎی ﻧﻮﯾﺰ و ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻗﺮار دارﻧﺪ.
′
ﺳﺘﻮن iام ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ اﻧﺘﻘﺎل  Aﺑﺮدار اﻧﺘﻘﺎل زﯾﺮ ﺑﺎﻧﺪ iام ﻃﯿﻒ
ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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آنتن موج نشتی با قطبش دایروی مبتنی بر خطوط
انتقال راستگرد-چپگرد متعادل
3
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چکيده -در این مقاله یک آ نتن موج نشتی جدید با قطبش
دایروی با استفاده از موجبر مجتمع شده در ز یرالیه ) (SIWو بر پایه
خط انتقال راستگرد-چپگرد متعادل ()Balanced CRLH-TL
ارائه شده است .قطبش دایروی با ایجاد شکافهای اینتردیجیتال
طولی و عرضی عمود بر هم (به شکل  )Tبر سطح باالیی SIW
طراحی شده است .مزیت اصلی این ساختار ،ایجاد و حفظ قطبش
دایروی در باند فرکانسی  7.5تا  10.75 GHzتنها با استفاده از یک
آنتن (بدون شبکهی تغذیهی پیچیده) همراه با پویش فضای وسیع از
 -20°تا  +84°با تغییر فرکانس میباشد .به دلیل ماهیت خازنی
شکافهای اینتردیجیتال و خاصیت سلفی وایاهای دیوارهی SIW
امکان ایجاد یک باند چپگرد و پویش فضا در پشتتاب فراهم آمده
است .سلول  CRLHاستفاده شده در آنتن ،متعادل بوده و بنابراین
امکان پویش فرکانسی از سمت پشتتاب تا جلوتاب بدون باند قطع
در پهلوتاب را فراهم میکند .قطبش آنتن ،دایروی چپگرد
( )LHCPو نسبت محوری در باند فرکانسی ،بسیار پایین
(نزدیک  )0 dBبوده و از این لحاظ نسبت به نمونههای اخیر
همردهی خود ،ممتاز است .بازدهی تشعشعی ساختار ،بسیار باال و
به  96%میرسد .بیشینهی بهره در اواسط باند فرکانسی 9.06 dB
است .این آنتن با نرمافزار  Ansoft HFSSشبیهسازی و تحلیل
شده است.
کلمات کليدی -آنتن موج نتوتی ،خو ننتاوا رنسوترد -چپرود
متعا  ،قطبش نیدوی ،مججبد مجتمع شده ر ز یدلیه
 -1مقدمه
آنتن موج نشتی 1یک ساختار موج رونده است که همزمان با انتشار
موج در طول ساختار ،تشعشع میکند [ .]1از این آنتن معموال در
کاربردهای پویش فضا با فرکانس استفاده می شود .از آنجا که این
آنتنها بدون نیاز به شبکهی تغذیهی پیچیده ،قابلیت پویش فضا را دارند،

جایگزین مناسب و ارزانتری برای آنتنهای آرایهای هستند .آنتنهای
موج نشتی معمولی از پهلوتاب تا جلوتاب را پویش میکنند .خطوط
انتقال راستگرد-چپگرد ترکیبی ( )CRLH-TLs2همچنین ،ساختارهای
مایکروویوی مصنوعی هستند که ویژگیهای منحصر به فرد
الکترومغناطیسی مثل انتشار معکوس موج 3را از خود نشان میدهند.
این ساختارها در الکترومغناطیس تحت عنوان گروهی از ساختارهای
مهندسی شده با نام فراماده 4دستهبندی شده و در یک دههی گذشته
کاربردهای متعددی یافتهاند .ترکیب دو ایدهی اخیر یعنی ایجاد یک آنتن
موج نشتی مبتنی بر خطوط انتقال راستگرد-چپگرد ترکیبی ،یک ویژگی
ممتاز به آنتنهای موج نشتی میبخشد و آن ،پویش فرکانسی در
پشتتاب است .این ساختارها ،آنتنهای موج نشتی فراماده نیز نامیده
می شوند [ .]2برای تحقق چنین ایدهای نیاز به یک ساختار برای
پیادهسازی آنتن داریم .موجبر مجتمع شده در زیرالیه ) (SIW5در
سالهای اخیر به عنوان یک میزبان برگزیده برای پیادهسازی انواع
آنتنهای موج نشتی مطرح بوده است [ .]3آنتنهای موج نشتی معموال
یا روی موجبرهای فلزی و یا با استفاده از خطوط ریزنواری ایجاد
میشوند .موجبرهای مجتمع شده در زیرالیه در واقع حد واسطی بین
خطوط ریزنواری و موجبرها هستند که عالوه بر حفظ خصوصیات
موجبرهای مستطیلی معمولی نظیر داشتن ضریب کیفیت باال ،قابلیت
حمل توان باال و ایزوالسیون بسیار خوب ،امکان تجمیع با سایر
ساختارهای ریزنواری را نیز دارند .همچنین کمتلف ،کمقیمت و
کمحجم هستند .مهمترین مزیت فناوری  SIWامکان تجمیع همه اجزاء
سیستم شامل ساختارهای غیرفعال ،عناصر فعال و حتی آنتنها بر روی
یک زیرالیه میباشد [.]4

2

Composite Right/Left Handed Transmission lines
Backward propagation
4
)Metamaterial (MTM
5
Substrate Integrated Waveguide
3

)Leaky-Wave Antenna (LWA
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در سالهای اخیر برای رسیدن به قطبش دایروی همراه با پویش فضا
و با استفاده از آنتنهای موج نشتی کوششهایی صورت گرفته است .در
مرجع [ ]5برای ایجاد قطبش دایروی ،از دو آنتن موج نشتی HMSIW1
و شکافهای معمولی مورب و یک کوپلر استفاده شده است .این
ساختار ،قابلیت تشعشع با قطبش خطی را نیز دارد .در مرجع [ ]6با دو
آنتن موج نشتی  SIWو یک کوپلر و استفاده از ساختاری شبیه مرجع
[ ]5ولی این بار با شکافهای اینتردیجیتال 2مورب ،قطبش دایروی
ایجاد شده است .یکی از مزایای این ساختار نسبت به ساختار [،]5
تشعشع در باند چپگرد میباشد .در مراجع [ ]8-7از یک آنتن موج
نشتی  HMSIWو شکافهای اینتردیجیتال عرضی روی سطح آن
استفاده شده است .ایجاد قطبش دایروی در این دو ساختار بر این
واقعیت استوار است که تشعشع از شکافهای اینتردیجیتال روی سطح
 HMSIWو تشعشع از دیوارهی باز ساختار  ،HMSIWتقریبا هماندازه و
دارای اختالف فاز  90°میباشند .از نقاط ضعف ساختار [ ،]8پویش در
فرکانس ثابت (پهنای باند بسیار محدود) و استفاده از عناصر SMA
تلفدار را میتوان بیان نمود .مرجع [ ]9برای رسیدن به قطبش دایروی از
یک آنتن موج نشتی  SIWبا شکافهای معمولی عمود بر هم
(به شکل  (Hروی سطح آن استفاده کرده است .تشعشع با قطبش دایروی
در این ساختار ،مبتنی بر این واقعیت است که شکافهای عمود بر هم،
جریانهای سطحی موثری از روی موجبر را برش میزنند که این
جریانها دارای هندسهی عمود بر هم و اختالف فاز  90°میباشند .از
نقاط ضعف ساختار [ ،]9عدم تشعشع آنتن در نزدیکی پهلوتاب و
پشتتاب و همچنین باال نبودن بازدهی تشعشعی را میتوان بیان کرد.
در این مقاله یک آنتن موج نشتی  SIWبا شکافهای اینتردیجیتال
عمود بر هم (به شکل  )Tبه منظور رسیدن به قطبش دایروی ارائه شده
است .در این ساختار ،امکان پویش فرکانسی با قطبش دایروی مناسب از
سمت پشتتاب تا جلوتاب بدون باند قطع در پهلوتاب فراهم آمده است.
ابعاد و پیچیدگی طراحی به دلیل استفاده از تنها یک آنتن کاهش ،و
بازدهی تشعشعی افزایش یافته است.

 -2مبانی تئوری
 -1-2خطوط انتقال راستگرد-چپگرد ترکیبی
در شکل  1مدار معادل خط انتقال راستتگرد ،ختط انتقتال چپگترد و
خط انتقال راستگرد-چپگرد ترکیبی نشان داده شتده استت .در متدارهای
معتتادل LR ،CR ،و  LL ،CLبتته ترتی تب ختتازن و ستتلف در ی تک ستتلول
 RH-TLو  LH-TLمیباشند .طول هر سلول از طول موج ختط انتقتال
بسیار کوچکتر است .از روابط ( )3-1به ترتیب ثابت فاز این خطوط بته
دست میآید [ 2و.]10

شکل  :1مدار معادل الف)  RH-TLب)  LH-TLپ) .CRLH-TL

()1
()2
()3

<0
1

 LL C L

1

 LL C L

 LH TL  

 BalancedCRLH TL   LR C R 

در این روابط  فرکانس زاویهای است .با توجه به روابتط (1و )2ثابتت
فتتاز در  RH-TLمقتتداری مثبتتت و در  LH-TLمقتتداری منفتتی دارد .از
روابط ( )4و ( )5به ترتیب سرعت فاز و سرعت گروه را میتوان به دستت
آورد.
()4
()5




Vp 

1
d / d

Vg 

بر طبق روابط ( )5-4و با توجه به روابط ( )3-1سرعت فاز در ،RH-TL
مثبت و در  ،LH-TLمنفی و سرعت گروه در هر سه خط انتقتال ،مثبتت
است و بنابراین توان در هر سه خط انتقال از سمت مولتد بته ستمت بتار
(در آنتن موج نشتی فراماده از دهانهی ورودی به دهانهی خروجی) انتقال
مییابتتد .ضتتریب گتتذردهی الکتریکتتی(  ) و ضتتریب نفوذپتتذیری

سازماندهی مقاله به این شکل است :در بخش  2مبانی تئوری
خطوط انتقال راستگرد-چپگرد ترکیبی و آنتن موج نشتی بیان میگردد .در
بخش  3به ساختار آنتن پیشنهادی و شرح عملکرد آن پرداخته میشود.
در بخش  4نتایج شبیهسازی ساختار ،ارائه شده و نهایتا در بخش 5
جمعبندی و نتیجهگیری بیان میگردد.

Half-Mode Substrate Integrated Waveguide
)Interdigital Slot (ID slot

 RH TL   LR CR > 0

مغناطیسی(  ) معادل در خط راستگرد ،مثبت و در خط چپگرد ،منفتی
میباشند .محیطی که همزمان دارای ضریب گذردهی و نفوذپذیری منفی
باشد ،فرامادهی چپگرد 3نامیده میشود [.]2

1
2

Left-Handed Metamaterial \ DNG
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 -2-2آنتن موج نشتی
یک آنتن موج نشتی ،ساختاری دو دهانته استت کته متوج در طتول
حرکت در داخل ساختار از دهانهی ورودی به دهانهی خروجی ،به بیرون
نشت میکند و الگوی پرتو آنتن را شکل میدهد .از مزایای ایتن آنتنهتا،
تغذیهی ساده ،پهنای بیم باریک و پویش فضا با تغییرات فرکتانس استت.
دستهای از این آنتتنهتا پتویش فضتا را در فرکتانس ثابتت و بته صتورت
الکترونیکی انجام می دهند(ماننتد [ ]8و [ .)]11آنتتنهتای متوج نشتتی
ایجاد شده بر  ،SIWدارای شکافهایی بر سطح باالیی هستند که با قطع
مسیر جریان ،موج را به بیرون نشت میدهند .زاویهی پویش در آنتنهای
موج نشتی معمولی از رابطهی ( )6به دست میآید [ 2و .]10
()6

)   arcsin(  ( ) / k0

که  زاویهی پرتو اصلی آنتن و  k0عدد موج فضای آزاد است .مطابق

مشابه و عمود برهم (به شکل  )Tبر سطح آن میباشتد .نمتایی از ستلول
واحد و ابعاد فیزیکی آن در شکل  2آمده است .زیرالیهی استتفاده شتده،
 Rogers RT/duroid 5880با ضریب گتذردهی  2.2و بتا ضتخامت
 50 milاست .شکاف اینتردیجیتال طولی برای تشعشع موثر ،بایتد یتک
عدمتقارن مطلوب ( )rنسبت به محور طتولی داشتته باشتد [ .]9مطتابق
دستورالعملهای اصلی بترای طراحتی آنتتنهتای متوج نشتتی فرامتاده،
مسئلهی اساسی برای ساختار سلول واحد آنتن ،بته دستت آوردن نمتودار
 Dispersionاست .تعداد انگشتها ( ،)Nطول ،پهنا و محل قرار گرفتن
شکافهای اینتردیجیتال به گونهای انتخاب شده است کته عتالوه بتر بته
دست آوردن یک نمودار  Dispersionمطلوب برای سلول واحد ،قطتبش
دایروی برای آنتن نهایی (که از کنار هم قرار گرفتن سلولهای واحد شکل
میگیرد) در باند فرکانسی تشعشعی ،تضمین شود.

روابط ( )3-1و ( )6پرتو آنتن در باند چپگرد از پشتتاب تا پهلوتاب

w1

(  ) 90    0و در باند راستگرد از پهلوتاب تا جلوتاب
(  ) 0    90را پویش میکند .در هر دو حالت باند چپگرد و

r

p

راستگرد ،باید شرط    k0برقرار باشد تا موج به بیرون نشت کند و
ساختار به آنتن تبدیل شود .ناحیهی    k0ناحیهی موج سریع

s

w3

(مد نشتی یا آنتنی) و خارج از این ناحیه ،ناحیهی موج آهسته

شکل  :2نمایی از سلول واحد آنتن و ابعاد فیزیکی آن بر حسب mm

(.)w1=16.1, s=1.5, d=0.8, p=9.1, r=3.1, N=9

موج نشتی ،نزدیک شدن هر چه بیشتر پرتو آنتن به جلوتاب یا پشتتاب
است .از پارامترهای مهم آنتنهای موج نشتی ،بازدهی تشعشعی آنها

 -2-3ساختار آرایهی شکافدار نهایی آنتن

میباشد که به لحاظ تئوری از رابطهی ( )7به دست میآید.
()7

ساختار آنتن نهایی ،آرایهای از  14سلول واحد است کته در راستتای
طولی (طول موجبر – راستای  )pکنار هم قرار گرفتهاند .همچنین دو ختط
ریزنواری باریکشونده در دو سمت و به منظور تطبیق امپدانس با دهانهی
ورودی  50اهم به این ساختار اضافه شده است .نمتایی از ستاختار آنتتن
نهایی و ابعاد فیزیکی آن در شکل  5آمده است .شکافهای اینتردیجیتال
عرضی و طولی ،بترای تشعشتع بتا قطتبش دایتروی در کتل بانتد پتویش
فرکانسی ،طراحی شدهاند .تصور کنید یک موجبر فقتط بتا شتکافهتای
معمولی و در جهت عرضی داریم .این شکافهای عرضی ،فقتط برشتی
موثر از جریانهای طولی روی موجبر دارند .حال آن کته یتک متوجبر بتا
شکافهای طولی ،فقط برش موثری از جریانهای عرضتی روی متوجبر
را دارا میباشد .این جریانهای طولی و عرضی روی متوجبر بتا یکتدیگر

er 

در ایتتن رابطتته  l ،تلفتتات نشتتتی  c ،تلفتتات هتتادی و   dتلفتتات
دیالکتریک است.
 -3ساختار آنتن پیشنهادی و شرح عملکرد آن
آنتن پیشنهادی ،یک آنتن موج نشتی ایجاد شده روی موجبر مجتمتع
شده در زیرالیه و مبتنی بر خط انتقال راستگرد-چپگرد ترکیبی 1میباشتد.
ساختار این آنتن را در دو مرحله میتوان مورد بررسی و تحلیل قرار داد:
 -1-3ساختار سلول واحد آنتن
سلول واحد به کار گرفته شده در ساختار آنتن ،یتک ستلول CRLH

متعادل ،ایجاد شده بر یتک  SIWبته طتول محتدود ) )pهمتراه بتا یتک
شکاف اینتردیجیتال طتولی و یتک شتکاف اینتردیجیتتال عرضتی کتامال
SIW CRLH LWA

1

w2
l1

(مد هدایتی یا موجبری) میباشد .یکی از چالشهای طراحی آنتنهای

l
l   c   d

d

 90°اختتالف فتاز دارنتد [ .]9همچنتین هندستهی دو شتکاف طتولی و
عرضی نیز عمود بر هم است و بنابراین میدانهای الکتریکی عمود بر هم
ایجاد می کنند (میدان الکتریکی راه دور یتک شتکاف طتولی ،در جهتت
عرضی است و برعکس [ .)]6پس انتظتار متیرود کته اگتر هتر دو ایتن
شکافها بر سطح باالی  SIWایجتاد شتوند ،بته شترط ایجتاد انتدازهی
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تشعشع یکسان از آنها ،مجموع دو شتکاف ،مثتل یتک آنتتن بتا قطتبش
دایروی عمل کند .استفاده از شکافهای اینتردیجیتال و ماهیتت ختازنی
آنها باعث شده تا این شکافها عالوه بر تشعشع ،نقش خازن سری برای
خط انتقال چپگرد را هم بازی کنند .وایاهای دیوارهی  SIWنیز همانطور
که در فرکانسهای راستگرد ،نقش دیوارهی موجبری را ایفتا متیکننتد ،در
فرکانسهای چپگرد ،نقش سلف موازی برای ختط انتقتال چپگترد را بتر
عهده میگیرند [ .]6به این ترتیب امکان ایجاد یک باند چپگرد و تشعشع
در پشتتاب فراهم میآید .بنابراین آنتن نهایی طراحتی شتده ،یتک آنتتن
موج نشتی  SIWبا قطبش دایروی ،مبتنی بتر  CRLH-TLو بتا قابلیتت
پویش فرکانسی از سمت پشتتاب تا جلوتاب است.

1
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2nd Fast Wave Region
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Slow Wave
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شکل  :3نمودار  Dispersionبرای سلول واحد (نمودار سبزرنگ) ،قطع داده
شده با خط نوری (نمودار مشکیرنگ).

در شکل  4نمودار پارامترهای پراکندگی آنتن برای ساختار آرایهی
شکافدار نهایی نشان داده شده است ،S11 .به میزان خوبی کمتر از
 -10 dBبوده و بنابراین آنتن از تطبیق مناسبی برخوردار است.
همچنین  S21در کل باند تشعشعی آنتن ،بسیار پایین میباشد و نشانگر
این است که بیش از  90%توان داخل  SIWاز شکافهای اینتردیجیتال،
تشعشع میشود .پایین بودن همزمان مقادیر  S11و  S21در کنار ناچیز
بودن مقادیر تلفات هدایتی و دیالکتریک ،سبب شده تا بازدهی
تشعشعی آنتن ،بسیار باال و به  96%برسد (به خاطر مد انتشاری
ساختار ،ضخیم بودن نسبی زیرالیه و کمی ثابت دیالکتریک ،تلفات
عایقی و هدایتی ساختار ،بسیار ناچیز میباشد) .بنابراین اختالف بسیار
ناچیزی بین مقادیر سمتگرایی و بهره وجود دارد .بازدهی تشعشعی آنتن
نسبت به مراجع [ ]6و [ ]9به میزان بسیار خوبی بهبود یافته است.

 -4نتایج شبیهسازی
شبیهسازی و بهینهسازی آنتن پیشنهادی با نرمافزار

Fast Wave Region

)abs(Beta*P/pi) (rad

0.8

Ansoft HFSS

انجام شده است .نمودار  Dispersionبرای سلول واحد در شکل  3دیده
میشود .نمودار  Dispersionهمان نمودار ثابت فاز سلول واحد
 CRLH-TLبر حسب فرکانس است که قدرمطلق (ضریبی از) آن و بر
حسب رادیان رسم شده است .از قطع نمودار  Dispersionبا خط نوری،
ناحیهی موج سریع (مد تشعشعی یا آنتنی) و ناحیهی موج آهسته
(مد هدایتی یا موجبری) برای ساختار نهایی پیشبینی میشود .همچنین
از متعادل بودن ساختار  CRLH-TLیعنی عدم وجود فاصله بین باند
راستگرد و چپگرد و در نتیجه داشتن تشعشع در پهلوتاب
(در فرکانس  ،)8 GHzاطمینان حاصل میشود .این نمودار از
پارامترهای پراکندگی حاصل از شبیهسازی در نرمافزار  HFSSبه دو
روش  Driven-modeو  Eigen-modeبه دست میآید .تحلیل دوم
اگرچه دقیقتر اما مستلزم صرف زمان بیشتر و با نتایجی سازگار با تحلیل
اول میباشد [ .]7-6نتایج شبیهسازی برای آنتن نهایی نشان میدهد که
باند راستگرد و به تبع آن کل باند تشعشعی ،نسبت به نتایج نمودار
 Dispersionبرای سلول واحد ،افزایش یافته است .با رجوع به
شکلهای  6و -7ب ،کل باند فرکانسی ساختار در مد تشعشعی از 7.5
تا  10.75 GHzبه دست میآید.

شکل  :4نمودار پارامترهای پراکندگی آنتن نهایی.

l2

p
t1
t0

w1

w4 t
1

شکل :5نمای باال از ساختار آنتن نهایی و ابعاد فیزیکی آن بر حسب )w1=16.1, w4=8.5, p=9.1, l2=128.7, t0=5, t1=4( mm
)آنتن از سمت چپ تغذیه شده است).
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باند  3 dBآنتن برای قطبش دایروی ،از  8.2تا  10.2 GHzو حدود
 2 GHzاست که در مقایسه با [ ]9-8بهبود یافته است .آنتن موج نشتی
ارائه شده ،فضایی از نزدیک پهلوتاب تا جلوتاب را با یک قطبش دایروی
بسیار مناسب پویش میکند .هرچه به پشتتاب و جلوتاب آنتن نزدیک
میشویم ،قطبش آنتن از حالت دایرهای ایدهآل ،خارج شده و به یک
قطبش بیضوی نزدیک به دایروی تبدیل میشود .این نتیجه با نتایج
مقالهی [ ]9سازگار است .از منطبق شدن نمودار بهرهی کل با بهرهی
قطبش دایروی چپگرد در نتایج شبیهسازی مشخص میشود که قطبش
آنتن ،دایروی چپگرد ( )LHCPاست.

شکل  6نمودار زاویهی پویش شده توسط پرتو اصلی آنتن را بر
حسب فرکانس نمایش میدهد .همانطور که مشاهده میشود پرتو اصلی
آنتن با افزایش فرکانس از سمت پشتتاب به سمت پهلوتاب و سپس به
سمت جلوتاب حرکت میکند .زاویهی پویش پرتو اصلی از  -20°تا
 +84°به صورت پیوسته بدون باند قطع در صفر درجه و در باند فرکانسی
 7.5تا  10.75 GHzمیباشد .حداکثر زاویهی پویش آنتن در جلوتاب،
بسیار خوب و از مراجع [ ]8-5بیشتر است .همچنین داشتن تشعشع در
پهلوتاب و پشتتاب ،امتیازی نسبت به ساختار [ ]9محسوب میشود.
پهنای باند مد تشعشعی حدود  3.25 GHzو نسبت به ساختارهای
[ ]9-8بهبود یافته است.
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نمودارهای بهرهی نرمالیزه شده و نسبت محوری در صفحهی اصتلی
تشعشع آنتن ( )XOZبه ترتیب در شتکلهای -7ب و -7پ بترای چنتد
فرکانس دلخواه رسم شده است .پرتو اصلی با افزایش فرکانس از  -20°تتا
 +84°را پتتویش و در حتتین آن قطتتبش دایتتروی ختتود را حفتتظ میکنتتد.
همانطور که در ایتن دو شتکل مشتاهده متیشتود ،نستبت محتوری در
کمترین میزان خود ،منطبق با بیشترین میزان تشعشع (زاویهی پرتو اصلی)
است و این یک نتیجهی ایدهآل به شمار میرود.

-40
7.5

)Frequency (GHz

یکی از مزیتهای ساختار نهایی ،به دست آوردن یک قطبش دایروی
بسیار مناسب فقط با استفاده از یک آنتن در باند فرکانسی پویش فضا
است .ایدهی معروف در برخی از ساختارهای با قطبش دایروی ،استفاده
از دو آنتن با تحریکهای یکسان در اندازه و اختالف فاز  90°است که
مشکالتی نظیر طراحی یک شبکهی تغذیه (کوپلر) مناسب ،افزایش ابعاد
ساختار ،طراحی ایزوالسیون مناسب و غیره را دارد .ساختار پیشنهادی در
مقاله از این لحاظ نسبت به ساختارهای مراجع [ ]6-5برتری دارد.

8
6

3dB AR Band

4
2

10.5

10

9.5

9

8.5

8

)Frequency (GHz

0

)Axial Ratio at main lobe (dB

شکل  :6نمودار زاویهی پویش شده توسط پرتو اصلی آنتن بر حسب فرکانس.

10

الف

ابعاد الکتریکی (ابعاد ،نسبت به طول موج ،در فرکانس کاری
مرکزی) آنتن نسبت به ساختارهای [ ]6-5و [ ]9به طور قابل مالحظهای
کاهش یافته است .به عنوان مثال ،ابعاد الکتریکی آنتن ،نسبت به ساختار
[ ،]9از طول و عرض ،بیش از  60%کاهش دارد .به طور کلی
مصالحهای بین بهره و ابعاد یک آنتن وجود دارد .بهرهی آنتن در اواسط
باند فرکانسی 9.06 dB ،است و با افزایش طول آنتن و تعداد شکافها
به بیشتر از  10 dBمیرسد.

ب

حفظ قطبش دایروی در حین پویش فرکانسی از مزیتهای دیگر
آنتن نهایی است .قطبش دایروی مناسب ،با میزان نسبت محوری کمتر از
( 3 dBدر برخی مراجع مثل [ )6 dB ،]9ارزیابی میشود .نمودار نسبت
محوری (در جهت پرتو اصلی) بر حسب فرکانس در شکل -7الف
نمایش داده شده است .از این نمودار به دست میآید که سطح نسبت
محوری در اکثر نقاط باند فرکانسی ،بسیار پایین و نزدیک  0 dBاست و
این به معنای طراحی بسیار مناسب آنتن برای قطبش دایروی است .پهنای

پ
شکل  :7الف -نمودار نسبت محوری در پرتو اصلی بر حسب فرکانس.
ب و پ -به ترتیب نمودار بهرهی نرمالیزه شده و نسبت محوری برای چند فرکانس
دلخواه در صفحهی اصلی تشعشع آنتن (.)XOZ
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جدول  1مقایسهی مفصلی بین پارامترهای اساسی ساختار پیشنهادی
با پنج ساختار ارائه شده در مقاالت معتبتر ستالهتای اخیتر فتراهم آورده
است .این ساختارها همگی آنتنهای موج نشتی ایجاد شده بر  SIWو با
قطبش دایروی هستند .نتایج شبیهسازی این مقاله حتیاالمکان بتا نتتایج
شبیهسازی (و نه اندازه گیری) مقاالت دیگر مقایسه شده است.

جلوتاب ( -20°تا  )+84°را بدون باند قطع در پهلوتاب (صفر درجه)
پویش میکند .آنتن از نزدیک پهلوتاب تا جلوتاب ،قطبش دایروی چپگرد
و بسیار مناسب (نسبت محوری نزدیک به  0 dBدر تمام باند فرکانسی) و
در پشتتاب و انتهای جلوتاب ،یک قطبش بیضوی نزدیک به دایروی
دارد .پهنای باند مد تشعشعی ،پهنای باند  3 dBبرای قطبش دایروی،
متوسط مقادیر نسبت محوری ،تشعشع در پهلوتاب و پشتتاب ،حداکثر
زاویهی پویش در جلوتاب و بازدهی تشعشعی ،هر کدام در مقایسه با
ساختاری از ساختارهای همردهی اخیر بهبود یافته است .همچنین برای
ایجاد قطبش دایروی به جای استفاده از دو آنتن و کوپلر و پیچیدگیهای
دیگر ،از یک آنتن استفاده شده که باعث شده ابعاد آنتن کاهش یابد.

 -5نتیجهگیری
در این مقاله یک آنتن موج نشتی جدید با قطبش دایروی ،ایجاد شده
بر  SIWو مبتنی بر  CRLH-TLمتعادل ارائه شد .این آنتن در باند
فرکانسی  7.5تا  ،10.75 GHzفضایی وسیع از سمت پشتتاب تا

جدول  :1مقایسهی پارامترهای اساسی ساختار پیشنهادی با پنج ساختار ارائه شده در سالهای اخیر.
(* :ابعاد الکتر یکی ،از تقسیم ابعاد فیزیکی به طول موج ،در فرکانس کاری مرکزی هر ساختار به دست آمده است).
ساختار

[]5

نوع آنتن موج
نشتی
2-HMSIW with
45º inclined
typical slots

حدود زاویه
پویش
()deg
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فضا

پهنای باند
قطبش

 3 dBقطبش
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ایده ایجاد قطبش
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یک روش جدید جهت شناسایی و طبقه بندی شناورها با
استفاده از سیگنالهای صوتی زیرآب
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چکیده -مقاله حاضر روشی جدید برای شناسایی و طبقهبندی
شناورها با استفاده از صوت انتشاری ز یرآب ارائه میکند .به طور
کلی ،الگوریتم پیشنهادی شامل سه مرحله اصلی برای استخراج
مشخصه صوتی شناورها میباشد .در مرحله اول (پیشپردازش) اثر
نویز بر روی سیگنال صوتی کاهش داده میشود .سپس ،تصویری
باینری از روی طیف حاصل از بخشبندی سیگنال مورد نظر به
منظور استخراج ویژگیهای موثر تشکیل میشود .در نهایت ،از یک
کالسبندی عصبی برای طبقه بندی سیگنالها استفاده میشود.
روش پیشنهادی در این مقاله بر روی دادههای واقعی اعمال شده و
نتایج بدست آمده از آن با روش مبتنی بر فراکتال مورد مقایسه قرار
گرفته است .نتایج حاصل از این مقایسه کارایی مناسب الگوریتم
پیشنهادی را در حالتهای مختلف به لحاظ کیفیت سیگنال صوتی
ورودی نشان میدهد.

سیگنالهای پروانه ،مؤلفههای تونال طیف پیوسته ناشی از سیگنال-
های کویتاسیون را تولید میکند .سیگنالهای هیدرودینامیک متشکل از
سیگنالهای گوسی تولید شده از طریق برخورد بدنه کشتی و جریان آب
در زیر بدنه است .این سیگنالها شبیه به سیگنالهای محیطی در دریا
است .هر کدام از این منابع باند فرکانسی مخصوصی دارند و تحت شرایط
متفاوت رفتار متفاوتی از خود نشان میدهند .بیشتر اطالعات در محدوده
فرکانسی  11هرتز تا  2کیلوهرتز است [ .]15شکل ( )1منابع تولید نویز
ناشی از یک شناور را نشان میدهد.
طیف سیگنالهای انتشاری از یک منبع زیرآبی ترکیبی از دو نوع طیف
 ،باندباریک با طیفی ناپیوسته که متشکل از مؤلفههای خطی در فرکانس-
های گسسته و طیف باند پهن با طیفی پیوسته است .متأسفانه مشخصه
صوتی در مسیر انتشار با توجه به نویز محیط موجود در دریا و تداخل
امواج تغییر مییابد .در نتیجه فرآیند تشخیص و کالسبندی شناور را از
طریق صوت انتشاری آن دشوار میسازد .برای این منظور ،روشهای
سنتی توانایی اپراتورها را برای شناسایی و طبقهبندی اهداف زیرآبی به کار
میگیرند [ .]8برخالف روشهای قدیمی ،روشهای امروزی ( روشهای
خودکار) ،فرآیند تصمیمگیری را سرعت میبخشند و به کمک اپراتور می-
آیند .در گذشته ،تالشهای قابل توجهی به منظور کالس بندی و شناسایی
کشتیها یا اهداف زیرآبی بر مبنای آنالیز طیفی شکل گرفته بود [،]11-9

کلمات کلیدی– صوت انتشاری ،ماتر یس تصویر باینری ،کالس
بندی عصبی
 -1مقدمه
امروزه استفاده از سیگنالهای صوتی زیرآبی در کاربردهای گسترده-
ای ،چه در حیطه نظامی و چه در حیطه غیرنظامی مورد توجه قرار گرفته
است .از جملهی این کاربردها میتوان به شناسایی و ردیابی کشتیها و
زیردریاییها با استفاده از نویز انتشاری ادوات مکانیکی آنها [،]3-1
ارتباطات و مخابرات زیرآبی [4و ،]5شناسایی پستانداران دریایی[ ]6و
اقیانوس شناسی [ ]7اشاره کرد .کالسبندی سیگنالهای صوتی زیرآبی
بدلیل تغییرات بسیار در مشخصههای زمانی و طیفی آنها بعنوان یک
مسئله پیچیده و دشوار در نظر گرفته میشود .مدل نمودن سیگنالهای
زیرآبی انتشاری از شناورها منجر به تقسیمبندی منابع سیگنال شناورها به
سه قسمت اصلی )1( :سیگنالهای ناشی از ماشین آالت )2( ،سیگنال-
های ناشی از پروانه ،و ( )3سیگنالهای هیدرودینامیک میشود.
سیگنالهای ماشینآالت از طریق قسمتهای گوناگون حرکتی شناور
همچون پمپها ،لولهها ،آرمیچر موتور و غیره ایجاد میشود.

© ،۱۳۹۴اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

شکل  :1محدوده فرکانسی منابع نویز یک شناور
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و اخیرا این روشها بر پایهی رویکردهای مبتنی بر فراکتال [3و،]12
کالس بندی بر اساس ویژگیهای آشوبناک [ ،]13و کالس بندی بر
اساس ویژگیهای غیرخطی [ ]14است .اینکه آیا صدای منتشر شده
توسط کشتیها یک سیگنال فراکتال است یا خیر ،سوال اصلی پیرامون
مطالعات در حوزه شناسایی مبتنی بر روشهای فراکتال است [3و.]12
این رویکردها شامل آنالیز مبتنی بر حرکت براونی فراکتال ،ابعاد فراکتال و
ویولت است [ .]3حساسیت به نویز ،تعداد زیاد ویژگیها که سبب
افزایش زمان پردازش میشود ،برخی از معایب این روشها است.
در این مقاله هدف اصلی شناسایی و کالسبندی خودکار شناورها
است .ما الگوریتمی مناسب با استفاده از پردازش طیف باند باریک
استخراجی از تبدیل فوریه زمان کوتاه ارائه کرده ایم.حساسیت کم نسبت
به نویز و تعداد کم مشخصههای استخراجی برای کالسبندی از مزایای
الگوریتم پینهادی است .ایدهی اصلی این روش نسبتا ساده بوده و آن را
میتوان به گامهای زیر تقسیم کرد:





شکل  :2بلوک دیاگرام الگور یتم پیشنهادی

کاهش دهد .از آنجایی که نرخ نمونه برداری به میزان قابل توجهی باالتر از
پهنای باند سیگنال است نرخ نمونه برداری باید به مقدار  2561هرتز و
اندازه سیگنال به  256نقطه کاهش یابد [ .]15به عالوه ،هر نمونه با تقسیم
بر مجذور انرژی سیگنال به منظور تغییر تنظیم فاصله بین منبع تولیدی و
دریافت کننده نرمالیزه میشود [.]3

عملیات پیش پردازش
محاسبه و تشکیل ماتریس تصویر باینری
استخراج ویژگیها
کالس بندی عصبی

از طرفی میدانیم که سیگنال دریافتی ،سیگنالی آغشته به نویز است،
که اغلب این نویز ،از نوع سفید یا گوسی در نظر گرفته میشود .یکی از
روشهای کاهش نویز ،بخش بندی سیگنال به فواصل زمانی کوتاه است.
هر یک از این فواصل یک بلوک با طول معین نامیده میشود .انتخاب
بازهی زمانی بین دو مقدار متوالی سیگنال دیجیتال ،که تحت عنوان دورهی
نمونه برداری شناخته میشود ،میبایست به گونهای باشد که مانع از
حذف اطالعات گردد .بنابراین ،معیار نایکویست که در آن حداقل
فرکانس نمونه برداری از دو برابر باالترین جزء فرکانس اصلی بزرگ تر
است ،میبایست برآورده شود [ .]16سپس بلوکهای پی در پی 256
نقطهای بدون همپوشانی در یک پنجره هنینگ با طول برابر ضرب و در
نهایت توسط تبدیل فوریه زمان کوتاه به حوزهی فرکانس برده میشود .اثر
بیم جانبی به علت استفاده از پنجره محدود زمانی و اثر پیکت فنس که به
دلیل نمونه برداری در حوزهی فرکانس ایجاد میشود با استفاده از عملیات
ضرب در پنجره هنینگ خنثی میشود .اگر نویز چند بخش با یکدیگر
همبسته باشند ،این بخشبندی و متوسط گیری سبب کاهش تأثیر نویز،
حتی در صورت استفاده از همپوشانی میگردد .شکل ( )3یک پنجره
همینگ با طول  64را نشان میدهد [.]17

عالوه بر این ،سیگنال دیجیتال ورودی از یک فیلتر پایین گذر نیز عبور
میکند .این فیلتر از نوع چبیشف با مرتبه  8بوده ،که اثر ناهمواری را در
باند میانی از بین میبرد.
در قسمت بعدی به توصیف الگوریتم پیشنهادی میپردازیم ،در
بخش  ،3عملکرد روش پیشنهادی و روش مبتنی بر فراکتال را با هم
مقایسه میکنیم .در زیربخش  1-3دادههای مورد استفاده را شرح می-
دهیم ،و در نهایت ،در بخش  4به نتیجه گیری و جمعبندی مسئله می-
پردازیم.
-2معرفی الگوریتم پیشنهادی
بلوک یاگرام الگوریتم پیشنهادی در شکل ( )2نشان داده شدهاست.
همانطور که از این شکل برمیآید ،الگوریتم پیشنهادی متشکل از 4
مرحله است .در ادامه به بررسی هر یک از این  4مرحله میپردازیم.
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عملیات پیش پردازش

()1

اولین موضوعی که در فرآیند شناسایی شناورها با آن روبرو هستیم،
عملیات پیش پردازش سیگنال است .در این بخش ما فرآیند پیش پردازش
را به منظور استخراج ویژگی و در نهایت کالس بندی دادهها توصیف می-
کنیم .پس از عبور سیگنال از یک مبدل آنالوگ به دیجیتال ،یک عملیات
پیش پردازش مناسب میتواند ویژگیهای سیگنال دریافتی را برجسته و
عملکرد کالسبند مرود نظر را بهینه کند و حشو و افزونگی اطالعات را

H (n)  0.5  1  cos 2n / N 

که در آن  Nتعداد نمونههاست و مقداری بین [ ]N , 0دارد .همچنین
که پنجره دارای طول واحد است عدد  1بازگردانده میشود.
در ادامه تابع خودهمبستگی تابع زمانی دیجیتالی را با استفاده از
معادالت ( )2و ( )3بدست میآوریم [.]17
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فرکانس  fمربوط میشود .همچنین  fsفرکانس نمونهبرداری است بر
حسب . sample/second
تبدیل فوریه به منظور آنالیز و کشف سیگنالهای صوتی در بسیاری از
روشها به کار میرود .اگر چه این روش بسیار مفید و خوش کاربرد
است ،اما مشکالت پایهای جهت رفتارهای گذرای زمانی صدا دارد .برای
رفع این مشکل از تبدیل فوریه زمان کوتاه استفاده شده است [.]16
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در این قسمت ماتریس تصویر باینری (ماتریس  ) Hرا تشکیل می-
دهیم .تمامی مراحل آنالیز برای حل مسئله به نوعی با این ماتریس درگیر
هستند .بردار ویژگیها توسط این ماتریس بدست میآیند .در واقع
ماتریس  Hیک ماتریس باینری است که به عنوان یک تصویر باینری با
فرمت  doubleبا ممیز شناور در نظر میگیریم .ویژگیهای منحصر به
فردی از مشخصه پیکسلی این تصویر باینری به دست میآید .روش
ابتکاری تشکیل این ماتریس در ادامه میآید.

شکل  :3یک پنجره هنینگ با طول 46
()2

 N m1 x
*
 n 0 n  m x n ; m  0
R xx ( m)  
)  R* (  m
; m0
 xx

()3

) C (m)  Rxx (m  N

که در آن  xتابع دیجیتال زمانی C(m) ،سیگنال همبسته با طول  511و
* عملگر مزدوج مختلط را نشان میدهد.

ابتدا بردار  Sرا به صورت زیر تعریف میکنیم:
()5

عملگر همبستگی بسیار نزدیک به عملگر کانولوشن است .در عملگر
همبستگی ،مقدار پیکسل خروجی به عنوان مجموع وزنی پیکسلهای
مجاور محاسبه میشود .با این تفاوت که ماتریس وزنی با نام هستهی
همبستگی در طول محاسبات دوران نمییابد .مزایای استفاده از معادالت
( )2و( )3قبل از عملیات تبدیل فوریهی سیگنال ورودی در شکل ()4
نشان داده شده است .با دقت در این شکل درمییابیم طیف خروجی
کیفیت باالتر و نویز کمتری دارد.

قرار میدهیم،
()6

l
 jm
C ( )   C ( m)e
m0

()7

که در آن  lتعداد نقاط تبدیل فوریه ω ،فرکانس زاویهای نرمالیزه شده
بر حسب  radian/sampleکه با استفاده از رابطهی  f=(ω.fs )/2πبه

) Gi , j  Si ( j

Gi , j
} max{ Gi. j

Gni , j 

که در آن  iو  jبه ترتیب تعداد سطرها و ستونهای  Gi,jاست.
سپس رابطه ( )7با استفاده از رابطه ( )8به ماتریس تصویر باینری
تبدیل میشود.
()8

(الف)

Si 1  (Ci 1  h)  Si

جایی که  L، S0=0, i= 0,1,2,…,k=L/lطول سیگنال l ،تعداد
نقاط تبدیل فوریه h ،برداری است با توزیع گوسی که در فرآیند فیلتر کردن
جهت افزایش کیفیت تصویر به کار میرود Ci+1 ،تبدیل فوریهی خروجی
تابع خودهمبستگی هر قسمت از سیگنال ورودی است.

طبق تعریف داریم [:]16
()4

تشکیل ماتریس تصویر باینری (ماتریس )H

G
; ni , j  M
G
; ni , j  M

H


1
H i, j  

0

شکل ( )5ماتریس تصویر باینری یک نمونه از کالسها را نشان می-
دهد .در این شکل به دلیل تقارن موجود تنها نیمی از ماتریس  Hنشان داده
شده است .عمل بعدی پیش پردازش ،حذف ناحیههایی با اندازه کمتر از
 21پیکسل میباشد.

(ب)

شکل  :6یک اسپکتوگرام نمونه (الف) بدون استفاده از تابع
خودهمبستگی (ب) با استفاده از تابع خودهمبستگی
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شکل  :5ماتر یس تصویر باینری یک نمونه از کالسها

استخراج و یژگی

شکل  :7شبکه عصبی پیشخورد

الگوریتم یادگیری پس انتشار با نرخ یادگیری تطبیقی گوناگون به عنوان
تابعی از خطای خروجی عمل میکند .تمامی نرونها از تابع فعال ساز
تانژانت هایپربولیک استفاده میکنند .نرخ طبقه بندی به صورت درصدی
از طیف تمامی کالسهایی که درست تشخیص داده شده اند استخراج
میشود.

در این مرحله فواصل بینی نشان داده شده در جدول ( )1را تعریف
میکنیم.برای محاسبه بردار ویژگی داریم:
تعداد پیکسل ها با مقدار "یک" در )bin (i
()9

تعداد کل پیکسل ها در )bin (i

= بردار ویژگی )(i

-3نتایج عملی

در نهایت این بردار ،که دارای  11درایه است  ، i=1,2,…,10نرمالیزه
میشود و بعنوان ورودی به شبکه عصبی داده میشود .یک نمونه انتخاب
بازهی بینی در شکل ( )6آمده است .ذکر این نکته حائز اهمیت میباشد،
که فواصل بینی را با طول بخش بندی  256در نظر گرفتهایم.
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در ادامه الگوریتم فوق را برای طیف وسیعی از دادههای صوتی ناشی
از شناورهای دریایی تحت عنوان یک بانک داده به کار میبریم .قبل از
پرداختن به این موضوع ،به تشریح بانک داده مورد استفاده میپردازیم.
سپس به نتایج حاصل از پیادهسازی و تاثیر تغییر میزان سیگنال به نویز در
کارایی الگوریتم ارائه شده میپردازیم.

کالسبندی عصبی

کالسبندهای عصبی مختلفی با استفاده از شبکههای پبش خور در
حوزهی شناسایی الگو و پردازش سیگنال پیشنهاد شدهاند .در این مقاله،
یک شبکه عصبی به منظور انجام کالسبندی نویز انتشاری کشتیها
طراحی شده است (شکل  .)7ویژگیهای منحصر به فرد برای آموزش
کالسبند عصبی بر مبنای شبکههای عصبی با معماری پیش خور به کار
گرفته شده اند .این شبکه یک شبکه سه الیه با  11گره ورودی 7 ،گره در
الیهی پنهان و  5گره خروجی است .توسط آنالیز معینی  7گره در الیهی
پنهان یافت میشود که برای عمل کالس بندی کافی است .هر گره
خروجی نشان دهندهی یک کالس معین است .این شبکه با استفاده از

شکل  :4یک نمونه انتخاب بین
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بانک داده مورد استفاده

الگوریتم پیشنهادی برای کالس بندی  5کالس مختلف از شناورها
استفاده شده است .که شامل قایق ،کشتی متوسط در غالب سه کالس ،به
ترتیب با وزن  1248تن 2592 ،تن و  3661تن ،کشتی سنگین با وزن
 35573تن و زیر دریایی است .تعداد فایلهای صوتی ،فایلهای آموزشی
و فایلهای مورد آزمون در جدول ( )2آمده است .هر سیگنال الگو دارای
مدت زمان  21ثانیه و نرخ نمونه برداری  2561هرتز است .تقسیمبندی
دادههای مورد استفاده جهت آموزش و آزمایش در جدول  2آورده شده
است .نویز اضافه شده به سیگنالها یک نویز گوسی با میانگین صفر
است.شرایط نویزی مورد استفاده ()1بدون نویز ( )2سیگنال به نویز 11
دسیبل ( )3سیگنال به نویز  5دسیبل است .مقدار نسبت سیگنال به نویز
به صورت نسبت توان سیگنال به توان نویز پس زمینه بر حسب دسی بل
تعریف میشود .الزم به یادآوری است که ویژگی-های منحصر به فرد در
این الگوریتم که تنها  11ویژگی است ،به صورت تجربی انتخاب و
پیشنهاد شدهاند.

[]11 22[]07 07
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در این بخش به ارزیابی کارایی الگوریتم پیشنهادی در شرایط بدون
. دسی بل میپردازیم11  و5 نویز و شرایط نویزی با میزان سیگنال به نویز
همچنین روش پیشنهاد شده را با روش مبتنی بر فراکتال مورد مقایسه قرار
 در این مقایسه از بانک داده معرفی در قسمت قبلی استفاده شده.میدهیم
 همانطور که پیشتر گفتیم برخی دادهها، در هر عملکرد مقایسهای.است
جهت آموزش شبکه و باقی مانده آنها برای آزمودن عملکرد شبکه به کار
. آمده است5  تا3  نتایج حاصل از مقایسه در جداول.رفتهاند
نتیجه گیری-4
روشی پیشنهادی قادر بود با تعداد ویژگی کم که منجر به صرف زمان
 کالس سیگنال صوت،کمتر هم برای آموزش و هم برای شناسایی میشود
 حساسیت آن به نویز هم با توجه به نتایج.زیرآبی شناور را تشخیص دهد
 این الگوریتم بر پایه تبدیل فوریه. کم است5  تا3 بدست آمده در جدوال
-زمان کوتاه و تشکیل یک تصویر باینری با استفاده از جمع متوالی طیف
 به عبارتی در روش.های ناشی از بخش بندی سیگنال ورودی بود
پیشنهادی ما با پردازش طیف باند باریک شناور و جمع کردن متوالی
طیفهای حاصل از قسمت بندی سیگنال ورودی یک تصویر باینری
 سپس از این ماتریس بخشهایی،بعنوان یک ماتریس ویژگی ایجاد کردیم
بعنوان بردار ویژگی استخراج شد و سپس با استفاده از طراحی یک شبکهی
عصبی به عنوان یک کالس بند به تشخیص نویز انتشاری چند نمونه
 در پایان به ارزیابی این روش در شرایط نویزی مختلف.شناور پرداختیم
 کالس در شرایط نویزی با میزان5  نرخ تشخیص صحیح در این.پرداختیم
11  در شرایط نویزی با سیگنال به نویز، درصد94/17  دسی بل5 سیگنال
 با. درصد میباشد111  درصد و در شرایط بدون نو یز95/13 دسی بل
مقایسه این روش با روشهای موجود دیگر درمیابیم که روش پیشنهادی
نسبت به نویز مقاوم تر بوده و با تعداد ویژگیهای استخراجی کم دارای
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فواصل بینی در نظر گرفته شده

جدول :1
)Bin(10

)Bin(9

)Bin(8

)Bin(7

)Bin(6

)Bin(5

)Bin(4

)Bin(3

)Bin(2

)Bin(1

][193 208

][70 100

][50 70

][30 56

][18 60

][14 34

][11 22

][2 45

][2 30

][1 5

جدول :2

تعداد داده های آزمایش

تعداد داده های آموزش

تعداد کل داده ها

کالس

6

14

20

کالس اول

6

14

20

کالس دوم

6

14

20

کالس سوم

6

14

20

کالس چهارم

6

14

20

کالس پنجم

جدول :3
مجمو

تعداد دادهها ،دادههای آموزش و آزمایش در هر کالس

میزان شناسایی کالسها در شرایط بدون نویز بر حسب درصد
کالس مورد نظر

کالس پنجم

کالس چهارم

کالس سوم

کالس دوم

روش

کالس اول

93.33

83.33

100

100

100

83.33

روش مبتنی بر فراکتال

100

100

100

100

100

100

روش پیشنهادی

جدول :4

مجمو

کالس پنجم

میزان شناسایی کالسها در شرایط نویزی با میزان سیگنال به نویز  5دسیبل بر حسب
کالس مورد نظردرصد

کالس چهارم

کالس دوم

کالس سوم

46/93

0

33.97

80/83

0

92

99.33

98.17

95.13

96.67

جدول :5
مجمو
51/23
94.03

کالس اول
56/5

روش
روش مبتنی بر فراکتال
روش پیشنهادی

70.67

میزان شناسایی کالسها در شرایط نویزی با میزان سیگنال به نویز 11دسیبل بر حسب درصد
کالس مورد نظر

کالس پنجم

کالس چهارم

کالس دوم

کالس سوم

کالس اول

روش

0

100

0

0

58/33

روش مبتنی بر فراکتال

99.67

98.83

97.67

98

76

روش پیشنهادی
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ترکیب شکل دهی پرتو و جداسازی کور منابع برای افزایش
رزولوشن در تصویر برداری اولتراسوند
عبدالله رستمی* ،1بابک محمد زاده اصل

2

 1دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهرانabdollah.rostami@modares.ac.ir ،
 2استادیار ،دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهرانbabakmasl@modares.ac.ir ،

چکیده -الگوریتم های شکل دهی پرتو و جداسازی کور منابع
دارای هدف یکسان ،یعنی بازیابی سیگنال مطلوب از سیگنال ترکیب
هستند که به ترتیب از اطالعات مکانی و زمان-فرکانس استفاده می
کنند .در این تحقیق به منظور افزایش رزولوشن در تصویربرداری
اولتراسوند از ترکیب این دو الگوریتم برای باز یابی بهتر سیگنال
مطلوب استفاده شده است.ایده ی اصلی این است که از بردار جهت
بازیابی شده توسط الگوریتم جداسازی کور منابع ،به منظور حل
مشکل فرکانسی سیگنال های باند پهن ،در محاسبهی وزن های روش
شکل دهی پرتو مینیمم وار یانس ارائه شده ،استفاده شده است .برای
ارزیابی الگوریتم پیشنهادی ،فانتوم اهداف نقطهای و فانتوم کیست
شبیه سازی شدند و نتایج بدست آمده بهبود رزولوشن (بر حسب
 )FWHMو کنتراست (بر حسب  )CNRرا به ترتیب به میزان ٪83
و  ٪7نسبت به روش مینیمم وار یانس نشان می دهند.

تخمین بهتر ماتریس کواریانس مکانی ) (Rاستفاده شده است و این کار
موجب افزایش رزولوشن و بهبود کنتراست در روش مینیمم واریانس
گردیده است هر چند که این روش لوب های فرعی را نسبت به روش
مینیمم واریانس معمولی بدتر کرده است .بر همین اساس ایده ی استفاده
از اطالعات مکانی و زمانی با هم ،در تخمین ماتریس کواریانس مکانی
) (Rو نهایتا تخمین بردار وزن دقیقتر ،قوت گرفت .از آنجا که روش های
جداسازی کور منابع ) ،(Blind Source Separationروشهایی هستند
که از اطالعات زمان-فرکانس برای بازیابی سیگنال مطلوب از سیگنال
ترکیب استفاده می کنند در نتیجه ورود این روش ها به حوزه ی اولتراسوند
و استفاده از آنها در کنار روش شکل دهی پرتو مینیمم واریانس ،یکی از
مطلوب های محققان شد .در این راستا تالش های زیر انجام شده است:
در سال  2002آقای سینه واگ در رساله خود ،در مورد رابطهی بین
جداسازی کور منابع و شکل دهی پرتو سخن به میان آورد و بیان کرد که
وزن های خروجی الگوریتم جداسازی کور منابع ممکن است جایگزینی
برای وزن های شکل دهی پرتو مینیمم واریانس باشند] .[3در سال 2010
آقای محمد زاده ،در رساله خود از ترکیب جداسازی کور منابع و شکل دهی
پرتو سخن به میان آورد و بیان کرد که ترکیب این دو الگوریتم ممکن است
باعث بهبود رزولوشن در تصویر برداری اولتراسوند شود] .[4در ] [5ما به
عنوان اولین قدم در ترکیب جداسازی کور منابع و شکل دهی پرتو ،از
الگوریتم های جداسازی کور منابع به منظور بهبود فریم ریت در روش
شکل دهی پرتو استفاده کردیم .بر این اساس نرخ فریم در تصویربرداری
به روش روزنه ی مصنوعی را با استفاده از الگوریتم ICA (Independent
) Component Analysisدو برابر بهبود بخشیدیم.

کلمات کلیدی–شکل دهی پرتو ،مینیمم وار یانس ،جداسازی کور
منابع ،تاخیر و حاصل جمع
 -1مقدمه
شکل دهی ،فوکوس آرایه در راستای یک جهت خاص یا یک نقطه از
محیط تصویر برداری به منظور تخمین سیگنال آن راستای خاص یا سیگنال
مربوط به آن نقطه از تصویر می باشد .شکل دهنده پرتو از اطالعات مکانی
برای بازیابی سیگنال یک راستا استفاده می کند ،بدین صورت که با فوکوس
در مد ارسال و دریافت ،نمونه متناسب با تاخیر نقطهی مورد نظر از تصویر
را از سیگنال المان های دریافت که سیگنال های زمانی می باشند،
استخراج می کند و آن را به عنوان مشاهده ی مربوط به آن المان دریافت در
آن نقطه از تصویر در نظر می گیرد .اگر این کار برای تمامی المان های آرایه
ی دریافت انجام شود به ازای هر نقطه از تصویر ،به تعداد المان های
دریافت نمونه خواهیم داشت] .[1روش شکل دهی پرتو مینیمم واریانس با
محاسبه ی وزن بهینه روی این مشاهدات و ضرب آن در بردار مشاهدات،
مقدار شدت روشنایی مربوط به پیکسل مورد نظر از تصویر را بدست می
آورد .اگر این کار برای بقیه ی پیکسل های موجود در یک راستا تکرار شود
در نتیجه سیگنال آن راستای مورد نظر بازیابی خواهد شد .در ] [2از این
اطالعات زمانی(سیگنال راستای مورد نظر) در کنار اطالعات مکانی برای

© ،۱۳۹۴اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

در این تحقیق به منظور ترکیب الگوریتم های جداسازی کور منابع و شکل
دهی پرتو ،از ایده ی جهت دهی و فوکوس به جای فوکوس در مد ارسال و
دریافت ،در روش شکل دهی پرتو مینیمم واریانس استفاده شده است .در
بخش  2این روش تصویر برداری دقیق تر بررسی خواهد شد .بخش 3
نتایج بدست آمده را نشان می دهد و بخش  4و  5به ترتیب بیانگر بحث و
جمع بندی می باشند.
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 -2روش پیشنهادی
 – 1-2شکل دهی پرتو مینیمم واریانس
اگر فرض شود که آرایه ی خطی  Mالمانی در دسترس باشد که هر کدام
سیگنال )𝑡( 𝑚𝑥 را دریافت می کنند و  P+1پراکنده ساز در محیط وجود
داشته باشند که هر کدام سیگنال )𝑡( 𝑝𝑠 را منعکس می کنند و )𝑡( 𝑠0
سیگنال منعکس شده از منبع موجود در نقطهی کانونی باشد و بقیهی پراکنده
سازها ،نقش منابع تداخلی را ایفا کنند ،سیگنال تاخیر داده شدهی المان
Mام آرایه ی دریافت به صورت زیر قابل بیان است :

sp (t) * δ(t τ m, p )  n m (t),

P

1
r

s0 (t)  

p 1 m, p

1
rm,0

این ترم تاخیر به صورت شیفت نمونهای ،به هر کدام از سیگنال المانهای
دریافت اعمال شد تا بردار سیگنال های جهت دهی و فوکوس داده شده،
تشکیل شود .علت استفاده از ترم های جهت دهی و فوکوس به جای فوکوس
در مد ارسال و دریافت برای محاسبه تاخیرها این است که الگوریتمهای
 ICAبه اطالعات زمانی ناشی از فوکوس در مد ارسال و دریافت جواب
نمی دهند .هدف روش شکل دهی پرتو وفقی ،محاسبه ی وزن های بهینه
ای می باشد که این مشاهدات را با هم ترکیب کند تا سیگنال آن راستا
بازیابی شود .درنتیجه خروجی شکل دهی پرتو بعد از محاسبه ی وزن های
بهینه به صورت زیر خواهد شد:

x m (t) 

)(7

)(1

H

عالمت کانولوشن

می باشد X(t) .بردار مشاهدات را نشان می دهد که بیانگر میدان موج
مشاهده شده توسط المان های آرایه دریافت می باشد]:[1

x 0 (t) 

x1 (t) 
X(t) 
: .

)(2







.

)x M 1 (t














)(2

()9

steer term  (1 /c). sind(theta). en ,

)(5

subject to w H (t) a  1

)(10

R 1 (t) a
.
a H R 1 (t) a

w(t) 

اعمال این وزن ها به ( ،)7تخمین دامنه ی الگوریتم مینیمم واریانس را
نتیجه می دهد.

focus term   (en 2 . cosd(theta)) /(2. r0 . c),

که در آن r0 ،به صورت زیر تعریف شد :

)min w H (t) R(t) w(t

که در آن ) R(tماتریس کواریانس مکانی و  aبردار جهت تخمین زده
شده می باشد .حل معادلهی ( )9وزن های بهینه را به صورت زیر نتیجه می
دهد:

که در ( en ،)3بیانگر فاصلهی مرکز المان  nام آرایه تا مبدا مختصاتc ،
بیانگر سرعت صوت در محیط  theta ،بیانگر راستای جهت و  .نماد
ضرب نقطهای می باشند .ترم فوکوس هم برای کانال  nام به صورت زیر
در نظر گرفته شد :
)(4

2

p(t)  E w H (t) X(t) ,

که  ،Eبیانگر امید ریاضی میباشد .مسالهی بهینه سازی در الگوریتم مینیمم
واریانس به صورت زیر قابل بیان خواهد بود:

در الگوریتم پیشنهادی ما ،از دو ترم جهت دهی ( )steerو فوکوس
برای محاسبهی تاخیرها استفاده شد .ترم جهت دهی برای راستای theta
و کانال  nام به صورت زیر در نظر گرفته شد :
)(3

m 1

 w(t)   w 0 (t) w1 (t) .... w M 1 میباشند .هدف
روش مینیمم واریانس این است که توان خروجی شکل دهنده مینیمم شود
به شرطی که توان در راستای مطلوب ثابت بماند در نتیجه با مینیمم کردن
توان خروجی شکل دهنده ، p(t) ،و ثابت ماندن توان در راستای مطلوب،
توان مربوط به تداخالت کم خواهد شد.

) δ(tتابع ضربه τ m, p ،تاخیر از پراکنده ساز  Pتا المان mام آرایهی
دریافت n m (t) ،نویز اضافه شده به کانال mام و

z(t)   w m (t) * x m (t)  w (t) X(t),
H

که در آن w m (t) ،وزن بهینهی بدست آمده مربوط به کانال mام و

که در آن rm, p ،فاصله از پراکنده ساز  Pتا المان  mام آرایه ی دریافت،
*

M 1

 -1-1-2تخمین ماتریس کواریانس مکانی
با توجه به اینکه پالس های ارسالی در تصویربرداری اولتراسوند پزشکی

r0  (r min  r max ) / 2,

کوتاه و غیر ایستا هستند در نتیجه ) R(tخیلی به  tوابسته است و باید
روی تعداد کمی نمونه زمانی محاسبه شود .در این مقاله با جهت دهی و
فوکوس سیگنال هر راستا ،سیگنال های آن راستا بازیابی شده اند .در نتیجه
برای حل مشکل غیر ایستا بودن سیگنال مشاهدات ،در هر مرحله ،سیگنالی
به طول  40نمونه به عنوان سیگنال کانال مورد نظر در نظر گرفته شد ماتریس

که در آن  ، rminمولفهی عمودی نزدیکترین نقطهی فانتوم و ، rmax
مولفهی عمودی دورترین نقطه ی فانتوم می باشد.
تاخیر کلی برای کانال  nام به صورت مجموع دو ترم باال می باشد یعنی:
)(6
Δtn  steer term focus term.
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مستقل و تخمین ماتریس ترکیب از سیگنالهای ترکیب شده ،بدون در
اختیار داشتن اطالعات قبلی ،اثبات شده است] .[6در این الگوریتم ،فقدان
اطالعات در مورد سیگنال منابع و نحوهی ترکیب آنها ،با فرض استقالل دو
به دو منابع با هم جبران شده است .از شکل  1واضح است ،که سیگنال های
) X(tو ) Y(tتوسط روابط زیر قابل بیان هستند :

) R(tروی آن مجموعه حساب شد و این ماتریس تخمین زده شده در
( )10قرار داده شد تا وزن های بهینه محاسبه شوند .وزن های بهینه بدست
آمده در ( )7قرار داده شدند تا  40نمونه از سیگنال آن راستا ،بازیابی شود.
نمونه وسط سیگنال بازیابی شده ،به عنوان مقدار تخمین زده شده برای
پیکسل وسط بازه در نظر گرفته شد .در مرحلهی بعد ،بازهی قبلی یک نمونه
شیفت داده شد و روی بازه ی جدید هم این منوال تکرار شد تا مقدار نمونه
بعدی هم تخمین زده شود .این کار برای تمام طول سیگنال جهت موردنظر
تکرار شد تا کل سیگنال آن راستا بازیابی شود .در عمل ماتریس )، R(t

شکل :1بلوک دیاگرام الگور یتم جداسازی کور منابع

توسط ) R(tمشابه جایگزین میشود .برای تخمین دقیق تر ماتریس
) ، R(tاز روش هموار سازی مکانی( )Spatial Smoothingاستفاده می
شود که در آن آرایه به زیر آرایه هایی که با هم همپوشانی دارند تقسیم خواهد
شد و ماتریس کواریانس مکانی از میانگین ماتریس کواریانس این زیر آرایه
ها بدست می آید .در نتیجه ماتریس کواریانس تخمین زده شده در زمان
 tبه صورت زیر تعریف می شود:
)(11

M  L 1

H
 X l (t). Xl (t),

1
M  L 1

l 1

)(15
)(16

R (t) 


l



11







 l  L 1

ماتریس سفید کننده  Wانجام می شود ،یعنی یک ماتریس n m
بطوریکه ) WX(tسفید باشد .شرط سفیدی به صورت معادله ی زیر
خواهد بود:

.

)(17

x

بعد از محاسبه ی ) R(tو قرار دادن آن در معادله ی ( ،)10وزن های بهینه
محاسبه خواهند شد .معموال برای افزایش پایداری روش شکل دهی پرتو،
قبل از محاسبهی وزن ها ( ،)10ترم  εرا به ماتریس ) R(tاضافه می کنند.
)(13

در این الگوریتم برای استخراج اطالعات مرتبه دوم از سفید کردن
( ،)whiteningسیگنال ) X(tاستفاده شده است .این کار با استفاده از

x (t) 

x (t) 
:  .
Xl (t) 
)(t

ε  Δ . tr( R(t)) I

)(14

M  L 1

 w H (t)X l (t) .

l 1

M  L 1

H
H
H
In  W R x W  WAA W .

در ( In ،)17ماتریس همانی با سایز  R x ، n nکواریانس سیگنال
مشاهدات و  Aماتریس ترکیب است .همچنین از ( )17می توان نتیجه
گرفت که ماتریس  WAباید برابر یک ماتریس یکتای ( unitary
 U )matrixباشد .بنابراین ماتریس  ، Aبه صورت زیر قابل بازیابی است:
)(12

که در (  ،)13ثابت tr ،نماد تریس ماتریس و  Iبیانگر ماتریس همانی
می باشد .با قرار دادن وزن های بهینه در رابطه ی زیر 40 ،نمونه از سیگنال
راستای مورد نظر بازیابی خواهد شد:
1

)Y(t)  X(t)  n(t

 -1-2-2استفاده از آمار مرتبه دوم()second-order statistics

باید به منظور معکوس پذیر بودن ماتریس ) R(tدر شرط L  M/ 2
صدق کند .همچنین داریم:

)(12

p 1

که در ( X(t) ،)15بیانگر سیگنال مشاهدات a p ،بیانگر بردار جهت در
راستای منبع  pام و ) S(tبیانگر ماتریس منابع می باشند .همچنین در
( Y(t) ،)16نمایندهی مشاهدات و ) n(tبیانگر نویز اضافه شده به هر
کانال می باشند].[6

که در ( X H ،)11نماد هرمتین بردار  L ، Xطول زیرآرایه می باشد که







n

)X(t)   sp a p  AS(t

A  W U  W [u 1, u 2,..., un].
1

1

استفاده از آمار مرتبه دوم برای تخمین  R xکه به منظور دستیابی به ماتریس
 Wدر ( )17به کار می رود ،تعیین ماتریس  Amnرا به تعیین ماتریس
یکتای  Umnتبدیل کرد .در نتیجه فرآیند سفید کردن سیگنالهای
مشاهدات ) Y(tبه صورت زیر خواهد شد :

ẑ(t) 

 –2-2جداسازی کور منابع

P(t)  WY(t)  W(AS(t)  n(t))  US(t)  Wn(t).
)(19

روش قطرسازی تقریبی پیوسته ماتریس ویژه
 )JADE(Diagonalization of Eigen-matrixیک ابزار قدرتمند در
زمینهی جداسازی کور منابع بوده و کارایی این روش در استخراج مولفههای
Joint Approximate

در ( P(t) ،)19بیانگر مشاهدات سفید شده می باشد.
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واریانس برای حالت  L  M/3و  Δ  1 / 10 Lبه واقعیت
نزدیکتر است در نتیجه اعتبار سنجی برای هر دو الگوریتم شکل دهی پرتو
مینیمم واریانس و روش ارائه شده ،با این فرضیات انجام شد .رنج دینامیکی
تغییرات شدت روشنایی  60 dBمی باشد .نرم افزار  Field IIبرای شبیه
سازی مورد استفاده قرار گرفت ].[7

 -1-1-2-2تخمین ماتریس یکتای U

در این الگوریتم ،تخمین ماتریس  ، Uبه وسیلهی قطری سازی
پیوستهی ماتریس های کوموالنت مرتبه چهار  ، Qpمشاهدات سفید شده
انجام می شود .برای هر ماتریس  ، Mnnیک ماتریس کوموالنت که با
) Qp (Mنشان داده می شود وجود دارد که به صورت زیر تعریف می
شود:

N  Qp (M)  nij   cum( pi, p*j , pk , p*l) mlk
k,l 1,n

1  i, j  n
()20
که در آن  . M  bl b*kهمچنین  bkبیانگر بردار واحد  n1با مقدار
 1در  kامین مکان و صفر در باقی نقاط است .حال با استفاده از مدل خطی
معادله ( )19می توان ماتریس های کوموالنت را به شکل ساده تری بیان
نمود .با استفاده از ویژگی های کوموالنت یعنی خطی بودن (
 ،)multilinearityجمع پذیری ( ،)additivityرد گاوسی ( Gaussian
 )rejectionمی توان به معادلهی زیر رسید:
()21

M

Qp (M)   kurt t u*t M u t u t u*t
t 1,n

در رابطه ی باال  kurt pبیانگر کورتوسیس است همچنین  ، u pبیانگر
ستون های ماتریس  Uمی باشد .معادل ( )21برابر است با :
()22

Qp (M)  U DM UH
) DM  Diag( k1 u1 M u1 ,..., k n u n M u n
*

 -1-3اعتبار سنجی برای حالت دو منبع
در هر سه الگوریتم تاخیر و جمع  ،مینیمم واریانس و روش ارائه شده ،از
فانتوم دو نقطهای (منعکس کننده) درمکانهای - 3,0,70;3,0,70]/1000
[ استفاده شد .شکل  2به ترتیب خروجی الگوریتم های تاخیر و جمع ،
شکل دهی پرتو مینیمم واریانس و ترکیب مینیمم واریانس و جداسازی کور
منابع را نشان می دهد .شکل  3مقایسهی تغییرات جانبی( lateral
 )variationبین این سه الگوریتم را نشان می دهد .روش ترکیب مینیمم
واریانس و جداسازی کور منابع ،رزولوشن را نسبت به روش شکل دهی
پرتو مینیمم واریانس و تاخیر و جمع  ،بر اساس معیار FWHM (Full Width
) ،Half Maximumبه ترتیب به اندازه ی  0810 mmو  0892 mmبهبود
داده است .این حقیقت در جدول  1قابل مشاهده است .این جدول
رزولوشن شکل دهندههای مختلف را بر اساس پهنای لوب اصلی ،مورد
مقایسه قرار داده است .روش ارائه شده ،لوب های فرعی را بین دو منبع،
تقریبا مانند روش مینیمم واریانس رد کرده است ولی در خارج از دو منبع
به اندازه ی آن نتوانسته لوب های فرعی را سرکوب کند .همچنین قابل
مشاهده است که روش ارائه شده ،در مقایسه با الگوریتم تاخیر و جمع ،هم
رزولوشن را بهبود داده و هم لوب های فرعی را بهتر سرکوب کرده است.

*

 -2-3اعتبار سنجی برای حالت کیست

که در آن  ، k nنمایندهی  nامین کوموالنت می باشد .معادله ( )22بیان

به منظور مقایسهی کنتراست روش ارائه شده نسبت به الگوریتمهای
شکل دهی پرتو مینیمم واریانس و تاخیر و جمع از فانتوم مرکب ،شامل یک
کیست سیاه با شعاع  4میلی متر در عمق  73میلی متر و اهداف سیمی با
شعاع های  084میلی متر در عمق های  22و  26میلی متر استفاده شد.
همچنین از توزیع گاوسین برای تعریف دامنهی نقاط اسکتر کننده استفاده
شد .شکل  4به ترتیب خروجی الگوریتم های تاخیر و جمع  ،شکل دهی
پرتو مینیمم واریانس و ترکیب مینیمم واریانس و جداسازی کور منابع را
نشان می دهد .در این تحقیق از پارامترهای  )contrast ratio( CRو
 )contrast to noise ratio( CNRبرای مقایسه کنتراست سه روش ذکر
شده فوق  ،بهره گرفته شد .پارامتر  CRبه صورت قدرمطلق حاصل تفریق
میانگین شدت روشنایی در داخل کیست سیاه ،نسبت به میانگین شدت
روشنایی در خارج از آن تعریف می شود .همچنین پارامتر  CNRاز حاصل
تقسیم پارامتر  CRبه انحراف معیار شدت روشنایی در خارج از کیست
سیاه ،تعریف می شود .جدول  2مقایسه کنتراست شکل دهندههای مختلف

می کند که هر ماتریس کوموالنت توسط ماتریس یکتای  ، Uقطری می
شود .از این نتیجه ،ایده تشخیص کور بر پایه مقادیر ویژه پایه ریزی می
شود .اگر مانند معادلهی ( ،)12ماتریس  ، Wدر بردارهای ویژه ماتریس
کوموالنت ضرب شوند ستون های ماتریس  Aبدست خواهند آمد.
 -3-2ترکیب جداسازی کور منابع و شکل دهی پرتو مینیمم واریانس
به منظور ترکیب این دو الگوریتم ،از بردار جهت تخمین زده شده توسط
روش  ،JADEدر محاسبهی وزن های روش مینیمم واریانس( )10استفاده
شد .ورودی روش  ،JADEبردار مشاهدات ( )2می باشد که بعد از جهت
دهی و فوکوس هر کانال و انجام هموار سازی مکانی به عنوان مشاهدات
راستای موردنظر به الگوریتم اعمال شدند .خروجی آن شامل یک سیگنال
بازیابی شده و یک بردار جهت تخمین زده شده برای آن راستا می باشد.
 -8نتایج
در این تحقیق از آرایهای  96المانی ،به طول  1285میلی متر ،ارتفاع 5
میلی متر و فرکانس مرکزی 4 MHzاستفاده شد .از آنجا که روش مینیمم
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conv-DAS, M=96

Lateral Variation for comparision
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conv-DAS, M=96
conv-MV, M=96, L=M/3, 1/10L
MV+ICA, M=96, L=M/3, 1/10L
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شکل  :8مقایسه تغییرات جانبی ( )Lateral variationالگور یتم های تاخیر و
جمع ،مینیمم وار یانس و روش ارائه شده

الف
conv-MV, M=96, L=32, Delta=1/10L

پارامتر  CRرا  684 dBخراب می کند ولی پارامتر  CNRرا  ٪7بهبود داده
است.از مقایسه شکلهای ( 4الف)( 4 ،ب) و (4ج) قابل مشاهده است
که مزیت مهم روش پیشنهادی ما این است که مرز کیست با اسپکل زمینه
بسیار مشخص تر و واضح تر از روش های تاخیر و جمع و مینیمم واریانس
نشان داده شده است و کیست اندازه ی واقعی خود را حفظ کرده است.
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69.5

جدول  :1مقایسهی شکل دهندههای پرتو از لحاظ رزولوشن
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حد باالی حد پایین
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MV+ICA , M=96,L=32=M/3, Delta=1/10L

1.14

0.57

-0.57

68.5

0.26

0.13

-0.13

Cov-MV

69

0.16

0.08

-0.08

MV+ICA

70.5

*conv=conventional

)<--- Depth (mm

70

 -4بحث
نتایج به دست آمده در این تحقیق این حقیقت را اثبات می کند که
روشهای جداسازی کور منابع دارای این توانایی ذاتی هستند که در
تصویربرداری اولتراسوند ،در کنار روش های شکل دهی پرتو مورد استفاده
قرار بگیرند و به حل مشکالت روش های شکل دهی پرتو کمک کنند .در
این تحقیق به منظور حل مشکالت فرکانسی الگوریتم های شکل دهی پرتو،
از روش جداسازی کور منابع استفاده شد .اگرچه در این تحقیق رزولوشن
و کنتراست با معیار  CNRبهبود داده شد ولی کنتراست با معیار  CRنسبت
به الگوریتم شکل دهی پرتو مینیمم واریانس و تاخیر و جمع بدتر شده
است .پژوهش های آینده ما روی ارائه راهکارهایی برای بهبود کنتراست این
الگوریتم و حل پاره ای از مشکالت دیگر ،متمرکز شده است.

71
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4
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الگوریتم
Conv-DAS
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-60
-10

72
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ج
شکل( : 2الف) خروجی روش تاخیر و حاصل جمع( ،ب) خروجی روش
مینیمم وار یانس( ،ج) خروجی ترکیب مینیمم وار یانس و جداسازی کور منابع (
الگور یتم پیشنهادی)

را بر اساس معیارهای  CRو  CNRنشان داده است .قابل مالحظه است
که روش ترکیب مینیمم واریانس و جداسازی کورمنابع پارامترهای  CRو
 CNRرا نسبت به روش تاخیر و جمع به ترتیب  389 dBو  ٪785بدتر
کرده است .در مقایسه با الگوریتم شکل دهی پرتو مینیمم واریانس،

 -1جمع بندی
در این پژوهش قواعد اساسی تئوری های جداسازی کور منابع و شکل دهی
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MV+ICA, M=96, L=M/3=32, Delta=1/10L

conv-DAS, M=96
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شکل( : 4الف) خروجی روش تاخیر و حاصل جمع( ،ب) خروجی روش
مینیمم وار یانس( ،ج) خروجی ترکیب مینیمم وار یانس و جداسازی کور منابع.

conv-MV , M=96, L=M/3=32, Delta=1/10L

70

پرتو مینیمم واریانس به طور مختصر بررسی شد .در ادامه از ترکیب روش
های جداسازی کور منابع و شکل دهی پرتو ،به منظور بهبود رزولوشن در
تصویربرداری اولتراسوند استفاده شد .ترکیب به این صورت است که از
بردار جهت تخمین زده شده توسط الگوریتم  ،JADEدر محاسبهی
وزنهای روش شکل دهی پرتو مینیمم واریانس ارائه شده استفاده شد .در
مقایسه با روش شکل دهی پرتو مینیمم واریانس ،این روش هم رزولوشن را
بهبود بخشید و هم معیار  CNRرا بهتر کرد همچنین مرز کیست با اسپکل
زمینه را بسیار مشخص تر نشان می دهد.
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جدول  :2مقایسه شکل دهندههای پرتو از لحاظ کنتراست

پارامتر CNR

 stdدرخارج
کیست

پارامتر CR

میانگین شدت
روشنایی در خارج
کیست ()dB

میانگین شدت
روشنایی در داخل
کیست ()dB

الگوریتم

4.7

5.3

24.9

-28.2

-53.0

Conv-DAS

4.1

6.7

27.4

-29.6

-57.0

Conv-MV

4.4

4.8

21.0

-33.0

-54.0

MV+ICA

] [4بابک محمد زاده اصل" ،ارائهی یک شکل دهی پرتو وفقی میدان نزدیک و باند پهن
برای تصویربرداری اولتراسوند " رساله دکترا ،دانشگاه تربیت مدرس.1329،
] [5عبدالله رستمی و بابک محمد زاده اصل"،افزایش فریم ریت در تصویربرداری
اولتراسوند به روش روزنهی مصنوعی با استفاده از آنالیز مولفههای مستقل " ،بیست و
یکمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران ،آذر .1393
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تحلیل سیگنال تالش تنفسی شکمی جهت تشخیص

هوشمند و کلینیکی بیماریهای آپنه خواب و هایپوآپنه
3

1

معین شعاع کاظمی ،1عطااله عباسی 2و پیوند قادریان

آزمایشگاه علوم اعصاب محاسباتی ،گروه مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی سهند تبریزmoein.shoakazemi@gmail.com ،
2

3

آزمایشگاه علوم اعصاب محاسباتی ،گروه مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی سهند تبریزata.abbasi@sut.ac.ir ،
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چکیده -یکی از مسائل مورد توجه محققان در بیماریهای آپنه
خواب و هایپوآپنه ،ارائه الگوریتمی کاربردی برای تشخیص این
بیمار یها است .هماکنون روش اصلی برای این کار استفاده از
دستگاه پلیسومنوگرام است .از سیگنال تالش تنفسی شکمی در
موارد معدودی برای تشخیص انواع آپنه خواب استفاده شده است،
ولی تا کنون الگوریتمی که قادر به ایجاد نتایج مناسب ،کاربردی و
کلینیکی باشد ،ارائه نشده است.

باعث رویهمافتادگی حلقی میشود .در هنگام هجوم این نوع
از بیماری جریان هوا قطع شده ولی تالش تنفسی در برابر این انسداد
وجود دارد .همچنین بیشتر مبتالیان ،انسداد ککر شده را در حالت
برپشت خوابیده تجربه میکنند [.]4[،]3

 -2آپنه خواب مرکزی :در این نوع بیماری به دلیل عدم تعادل در مراکز
کنترل تنفسی مغز  ،جریان هوا در حین خواب قطع شده و دامنهی
پیک تا پیک سیگنال تالش تنفسی به کمتر از  %11خط پایه کاهش
مییابد [.]3

در روش پیشنهادی از ویژگیهای خطی تکمتغیره استفاده شده
است که بار محاسباتی کمی دارند .این ویژگیها از تبدیل موجک
سیگنال استخراج شدهاند .در ادامه به منظور افزایش سرعت
تشخیص الگوریتم ،تکنیک تحلیل مؤلفههای اصلی برای انتخاب
ویژگیهای بهینه مورد استفاده قرار گرفته است .ویژگیهای مؤثر
انتخاب شده توسط دو طبقهبند شبکه عصبی و  kنزدیکتر ین
همسایه( )k-NNمورد تفکیک و مقایسه قرار گرفتهاند .همچنین
تأثیر روش انتخاب ویژگی بررسی شده است .نتایج الگوریتم
پیشنهادی با دقتی به ترتیب برابر با  %89/67و  ،%29/52نشان
از دقت باال در عین سادگی و کاربردی بودن آن دارد .ویژگی متمایز
این الگوریتم استفاده از تک سیگنال تالش تنفسی شکمی با شرایط
ثبت آسان است که استفاده از آن را برای سیستمهای هوشمند
تشخیصی با هزینه و بارمحاسباتی پایین مناسب میسازد.

 -3آپنه خواب مختلط  :این نوع آپنه ،الگویی به صورت ترکیبی از
دو نوع آپنهی قبل را دارد ،به این ترتیب که ابتدا آپنهی مرکزی و
متعاقب آن آپنهی انسدادی رخ میدهد [.]2
طب ،برآوردهای انجام شده  %2از زنان و  %4از مردان بازهی سنی
 31الی  01سال دارای سندرم آپنه خواب هستند [ .]1همچنین تقریبا
 %11از بیماران نارساییهای قلبی نیز مبتال به این بیماری هستند [.]3
عوارض این بیماری میتواند به نوبهی خود باعث ایجاد مشکالت دیگری
در زندگی این بیماران شود و کیفیت زندگی آنها را تحت تأثیر قرار دهد .از
این رو تشخیص به موقع و درست این بیماری با استفاده از الگوریتمهای
ماشینی میتواند گامی مهم در جهت پیشگیری و کنترل این بیماری باشد.
در حال حاضر معمولترین روش برای تشخیص بیماری آپنه خواب
دستگاه پلیسومنوگرام( )PSGاست که با نظارت شبانه بر بیمار از طری،
ثبت سیگنالهای حیاتی همراه است .این سیگنالها شامل سیگنالهای
الکترواکولوگرافی(،)EOG
،
الکتروانسفالوگرافی()EEG
الکترومایوگرافی( ،)EMGمبدلهایی برای ثبت جریان هوا(،)AirFlow
تالشهای تنفسی شکمی و سینهای و ریتم قلبی یا
الکتروکاردیوگرافی( )ECGمیباشد .ضمنا از پالساکسیمتری نیز برای
) استفاده میشود [ .]4معموال
بررسی شدت درصد اشباع خون(
برای تشخیص بیماری آپنه خواب ،بیماران به مدت یک یا چند شبانهروز با
سیمها و حسگرهایی به  PSGمتصل هستند .استفاده از این دستگاه برای

کلمات کلیدی– آپنه خواب ،تحلیل مؤلفههای اصلی(،)PCA
سیگنال تالش تنفسی شکمی ،شبکه عصبی ،طبقهبند k-NN
 -1مقدمه
بیماری آپنه خواب که برای اولین بار در سال  ]1[ 1991مطرح شد،
تحت عنوان یک بیماری تنفسی همراه با قطع جریان هوا(وقفهی تنفسی)
در مجراهای تنفسی به مدت حداقل  11ثانیه در هنگام خواب تعریف می-
شود .این بیماری به سه نوع متفاوت تقسیمبندی میشود [.]2
 -1آپنه خواب انسدادی  :در این نوع آپنه ،یک انسداد موقت در
ناحیهی فوقانی راه تنفسی ،معموال حل ،،بهوجود میآید و
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در هنگام هجوم آپنه خواب مرکزی ،تالش تنفسی بیمار قطع میشود .از
این رو به نظر میرسد که استفاده از سیگنالهای تالش تنفس شکمی برای
تشخیص این بیماریها مفید واقع گردد .تاکنون مطالعات کمی برای
تشخیص وجود یا عدم وجود این بیماریها با استفاده از تنها این نوع از
سیگنال صورت گرفته است .استفادهی تنها از سیگنال شکمی باعث کمتر
شدن اتصاالت سیمها و حسگرها به بیمار در حین خواب شده و معایب
استفاده از  PSGرا ندارد.

تشخیص بیماری ،عالوه بر اینکه خوابیدن را برای بیماران سخت میکند،
بسیار پرهزینه است.
در  21سال اخیر تالشهای زیادی برای تشخیص این بیماری با
استفاده از تعداد سیگنالهای کمتری نسبت به  PSGتوسط محققین
صورت گرفته است .در بررسیهای مختلفی ،تشخیص این بیماری با
[]8
استفاده از سیگنالهای  ]7[ EEG ،]0[ ECGو سیگنال
تحق ،یافته است .برخی تحقیقات دیگر از ترکیب دو یا چند سیگنال برای
تشخیص استفاده کردهاند [ .]9از سیگنالهای تالش تنفسی نیز در نواحی
شکم و سینه ،در تشخیص وقایع آپنه استفاده شده است [ .]1این سیگنال-
ها با استفاده از کمربندهایی که روی شکم و سینه قرار میگیرند ،به آسانی
ثبت میشوند و مقاومت بیشتری در برابر نویزهای احتمالی دارند .نمونه-
ای از سیگنال تالش تنفسی شکمی همراه با بیماری آپنهخواب و قطع
جریان هوا در شکل  1نشان داده شده است .تحقیقات دیگری نیز توسط
سیگنالهای تالش تنفسی برای تشخیص انواع آپنه خواب صورت گرفته
است [ ]11[ ،]2و [ ،]11ولی نتایج بدست آمده از آنها رضایت بخش
نبوده است و در بعضی از تحقیقات نیز عنوان شده است که استفاده از
سیگنالهای تالش تنفسی جهت تشخیص دورههای بیمار از سالم ،مؤثر
نیست [.]12

این تحقی ،به صورت متفاوتی با دیگر تحقیقات در نظر دارد که تنها
از سیگنال تالش تنفسی شکمی حالت سالم را از حالت بیماری(آپنه و
هایپوآپنه) تفکیک کند .همچنین از ویژگیهای جدید ،خطی و سادهای
استفاده کند که بار محاسباتی کمتری داشته باشند .بدین منظور یک سری
ویژگی از ضرایب تبدیل موجک گسسته استخراج خواهند شد و سپس
بهینهی آنها توسط روش تحلیل مؤلفههای اصلی انتخاب میشوند .این
ویژگیهای بهینه در مرحله بعد با استفاده از طبقهبندهای شبکه عصبی و
 k-NNبه دو حالت سالم و بیماری تفکیک میشوند .در انتها تأثیر روش
انتخاب ویژگی و همچنین نوع الگوریتم طبقهبند بکاررفته در تشخیص این
بیماری به صورت جامعی مورد ارزیابی و مقایسه قرارخواهند گرفت.
 -2روش کار
در این قسمت مراحل مختلف الگوریتم پیشنهادی جهت تشخیص
بیماری تشریح میشود .روند این تحقی ،به طور خالصه در شکل  2آمده
است.
-1-2

پایگاه داده

در اینننن تحقیننن ،از مجموعنننه داده آپننننه خنننواب دانشنننگاه/کالج
دوبلین( ]13[ )UCD Sleep Apnea Databaseبرای بررسی اسنتفاده
شده است که از طری ،سایت فیزیونت( ]14[ )PhysioNetقابل دسترسی
میباشد .دادههای گردآوری شده دارای  14نوع ثبت پلنیسنومنوگرافی از
 21بیمار مختلف( 21مرد و  4زن) میباشد کنه در اینن تحقین ،فقنط از
سیگنال تالش تنفسی شکمی برای تحلیل اسنتفاده شنده اسنت .فرکنانس
نمونهبرداری این سیگنال  128هرتنز بنوده اسنت .برخنی از مشخصنات
کلینیکی بیماران در جدول  1آمده است .الزم به ککر است که شاخص

شکل  : 1سیگنال جر یان هوا (شکل باال) و سیگنال تالش تنفسی
شکمی (شکل پایین) هنگام هجوم بیماری آپنه خواب انسدادی

k-NN

استخراج ویژگی

سالم
بیمار

اعمال تبدیل موجک گسسته

ANN

PCA

سیگنال تالش تنفسی شکمی

تحقیقات صورت گرفته نشان دادهاند که در هنگام وقوع وقفههای
تنفسی ،جریان هوای ورودی به مجراهای تنفسی حداقل به مدت  11ثانیه
قطع میشود ،به این معنی که وقفهی تنفسی کمتر از  11ثانیه به عنوان
بیماری در نظر گرفته نمیشود .از سوی دیگر ،بیماری هایپوآپنه به صورت
کاهش حداقل  11درصدی از خط پایهی سیگنال جریان هوای بیمار
تعریف میشود و باید یکی از این شرایط را هم داشته باشد -1 :یک
کاهش به اندازهی حداقل  %3در اشباع اکسیژن خون -2 ،یک
برانگیختگی [ .]4این در حالی است که در هنگام هجوم بیماریهای
هایپوآپنه و آپنه خواب انسدادی و مختلط ،تالش تنفسی بیمار بیشتر شده و

شکل  :5بلوک دیاگرام تشخیص کلی دورههای سالم و بیماری
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جدول  :1مشخصات کلینیکی بیماران پایگاه داده آپنه خواب دانشگاه دوبلین

بازه

مقدار میانگین

28 - 08

11 11

سن (سال)

19/8 -128/0

91/1 14/7

وزن (کیلوگرم)

1/7 - 91/9

24/1 21/3

شاخص آپنه – هایپوآپنه

21/1 - 42/1

31/0 4/1

شاخص جرم بدن (

)

1/1 - 0/9

7/10 1/13

مدت زمان ثبت (ساعت)

شکل  :3ضرایب جزئی مرحلهی نهم یک دوره سالم(آبی) و یک
دورهی بیماری(قرمز)

آپنه-هایپوآپنه تعداد هجوم وقایع بیماریهای آپننه خنواب و هایپوآپننه در
طول یک ساعت است .بر اساس استانداردهای موجود در زمینه بیمناری
آپنه خواب 11 ،ثانیه از وقوع وقفه تنفسی به عننوان کمتنرین مندت زمنان
واقعهی بیماری درنظر گرفته شده است .همچنین  11ثانیهی اول هر واقعه-
ی سالم به عنوان یک دوره سالم انتخاب شده است [.]11
-2-2
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استخراج ویژگی

در این مرحله ،جهت مشاهده بهتر تفاوت رفتار سیگنال تالش تنفسی
شکمی در حالت بیماری و سالم ،یک سری ویژگی از ضرایب تبدیل
موجک استخراج شده است .این ویژگیها شامل  18ویژگی ساده تک
متغیره با بار محاسباتی کم هستند [ .]11[،]10ویژگیهای استخراج شده
در جدول 2و تعاریف ریاضیاتی آنها نیز در جدول 3ککر شدهاست.

تبدیل موجک گسسته

سیگنال ایستان به سیگنالی گفته میشود که در طول زمان رفتار ثابتی
داشته باشد [ .]11این نوع از سیگنال را میتوان با تبدیل فوریه تحلیل نمود.
تبدیل فوریه روی سیگنالهای غیرایستان به خوبی جواب نمیدهد زیرا
نمیتواند تغییرات سریع را دنبال کند .اما تبدیل موجک که مهمترین
کاربرد آن استخراج ویژگی است ،سیگنالهای غیر ایستان را به خوبی
تعقیب میکند .اعمال تبدیل موجک برای کاهش تعداد داده بسیار مناسب
بوده و در جداسازی ویژگیهای سیگنالهای غیر ایستان ،معموال نتایج
خوبی به دست میدهد [ .]11تبدیل موجک گسسته یک پروسهی تکراری
و برگشتپذیر است که سیگنال موردنظر ابتدا از یک فیلتر پایینگذر و
سپس از یک فیلتر باالگذر عبور میکند .این تجزیه منجر به ایجاد ضرایب
جزئی(خروجی فیلتر باالگذر) و ضرایب تقریبی(خروجی فیلتر پایینگذر)
میشود [ .]11با توجه به ماهیت غیرایستان سیگنالهای تالش تنفسی
شکمی ،استفاده از این روش جهت شناسایی الگوهای وقفه تنفسی
مناسبتر به نظر میرسد .از این رو در این الگوریتم از دورههای 11ثانیه-
ای حالت بیماری و سالم ،ضرایب جزئی مرحلهی 9ام تبدیل موجک
خانوادهی سیملت( )symletمرتبهی ( 1شامل بازه فرکانسی  1/121تا
 1/21هرتز) استخراج شد .نتیجهی این مرحله 11 ،ضریبی است که حاوی
اطالعات با ارزشی از الگوهای وقوع وقفه تنفسی است.

تکنیک تحلیل مؤلفههای اصلی( )PCAیک روش کاهش بعد و
استخراج ویژگی غیرنظارت شده است .این انتقال خطی بر اساس برخی
مشخصههای آماری یک مجموعه داده یعنی ماتریس کوواریانس الگوهای
داده ،مقادیر ویژه و مطاب ،آن بردارهای ویژهشان میباشد .تحلیل مؤلفهها-
ی اصلی یک تکنیک برای ارائه یک تحلیل رگرسیون خطی و بر اساس
حداقل مربعات خطاست .همچنین این تکنیک یک انتقال بهینه خطی را
تشخیص میدهد که داده اصلی  xرا از فضای  nبعدی به بردار  yدارای m
 .تحلیل مؤلفههای اصلی همبستگیهای
بعد تبدیل میکند که
آماری بین المانهای الگوهای اصلی را جستجو کرده و اطالعات
غیرهمبسته و غیرزاید از دادههای اصلی را نگه میدارد [ .]17در نهایت این
روش ،برداری از ویژگیها را بدست میدهد که هر بردار به ترتیب
اطالعات بیشتری از دادهها را نسبت به بردار بعدی دارد .این تکنیک روی
بردار ویژگی دورهها اعمال شده است 12 .مؤلفهی اصلی که  99درصد از
تغییرات دادهها را نشان میدادند ،به عنوان ویژگیهای بهینه برای ورود به
طبقهبند برگزیده شدهاند .شکل  4نشاندهندهی سه مؤلفهی اصلی اول
حاصل از اعمال  PCAروی ویژگیهای استخراجی است.

این تبدیل موجک و سطح تجزیه ،به صورت تجربی و با روش سعی و
خطا بهدست آمده است .شکل 3نمایشی از ضرایب جزئی مرحلهی 9ام
یک دورهی سالم و یک دورهی بیماری میباشد .این شکل به خوبی تفاوت
رفتار این سیگنالها را در دو دوره بیماری و سالم ،با استفاده از این ضرایب

جهت بررسی میزان تأثیر روش تحلیل مؤلفههای اصلی ،طی دو
مرحله یک بار با اعمال این تکنیک و یک بار بدون اعمال آن به تفکیک
دورههای وقوع بیماری از حالت سالم اقدام شده است .نتایج با استفاده از
دو روش شبکه عصبی و  k-NNمورد مقایسه و تحلیل قرار گرفتهاند.
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جدول  : 5ویژگیهای استخراج شده از ضرایب جزئی مرحلهی نهم تبدیل موجک  ( symlet5ضرایب تبدیل موجک است)
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جدول  : 3فرمولهای ریاضیاتی ویژگیهای استخراج شده
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قرار میگیرند .پرسپترون چندالیه( ،)MLPیکی از انواع شبکه عصبی
مصنوعی است که شامل یک الیهی ورودی ،یک یا چند الیهی پنهان و
یک الیهی خروجی است .ویژگیهای استخراج شده به الیهی ورودی
اعمال شده و هر ورودی به هر نورون از الیهی پنهان با یک وزن و بایاسی
ضرب میشود .هر نورون این اعداد را جمع کرده و از یک تابع فعالسازی
عبور میدهد .خروجی نیز با ضرب شدن خروجی تابع فعالسازی در
بردار وزنی الیهی خروجی بدست میآید .دادهها به سه قسمت دادهی
آموزشی( ،)%71اعتبارسنجی( )%11و تست( )%11تقسیم شدند .از
قسمت دادههای آموزشی برای آموزش شبکه ،از قسمت اعتبارسنجی برای
پیشگیری از ایجاد خطای زیاد در حین آموزش و از قسمت آزمایش برای
بررسی نوع عملکرد شبکه استفاده گردیده است .در این مرحله از ویژگی-
های استخراج شده از دورههای  21بیمار( %81دادهها) برای آموزش و 1
بیمار( %21دادهها) برای آزمایش شبکهی عصبی استفاده شد .دادههای
آموزشی به دلیل عدم وجود تعادل در تعداد دورههای سالم و بیماری ،به
روش تصادفی متعادلسازی شدند .به عبارت دیگر چون تعداد دادههای

شکل :4سه مؤلفهی اصلی اول حاصل از اعمال  PCAروی ویژگی-
های استخراجی .نمونههای بیمار با عالمت  +قرمزرنگ و سالم با نقطههای
آبی رنگ نشان داده شدهاند

شبکه عصبی مصنوعی()ANN
شبکههای عصبی مصنوعی( )ANNابزار قدرتمندی در مهندسی
هستند که ساختار نسبتا سادهای داشته و در طبقهبندی ،بسیار مورد استفاده
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آموزشی سالم خیلی بیشتر از تعداد دادههای آموزشی بیماری است و این
موضوع باعث اختالل در آموزش طبقهبندها میشود ،به تعداد دادههای
آموزشی بیماری ،دادههای آموزشی سالم به صورت تصادفی انتخاب شده
و به این طری ،تعداد نمونههای آموزشی دو گروه برابر شدند .این در حالی
است که دادههای آزمایش دست نخورده باقی ماند .بار دیگر با اعمال
تکنیک  PCAو انتخاب ویژگیهای مؤثر و سپس اعمال روش متعادل-
سازی کار طبقهبندی تکرار شد .این دادهها به طور تصادفی برای آموزش و
آزمایش جابهجا شدند و شبکه برای هر حالت  21بار آموزش داده و سپس
آزمایش شد .در این مطالعه از یک شبکه عصبی پرسپترون چندالیه با تابع
فعالسازی معادله( )1برای الیههای پنهان استفاده شده است.
()1

1
1
)1  exp( 2n

()2
()3
()4

TP
TP  FN

Sensitivit y 

TN
TN  FP

Specificit y 

که  TPو  TNتشخیصهای درست و  FPو  FNتشخیصهای اشتباه برای
هر دوره هستند [.]9
جدول  :4نتایج بدست آمده در این تحقیق

tan sig (n) 

همچنین از الگوریتم آموزشی  Levenberg-Marquardtهمراه با
معیار میانگین مربعات خطا برای ارزیابی کارایی( )Performanceشبکه
استفاده شده است.
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TP  TN
TP  TN  FN  FP

Accuracy 

طبقهبند  kنزدیکترین همسایه()k-NN

ویژگی

حساسیت

دقت

روش

%99/29

%92/81

%98/70

 ANNبدون اعمال PCA

%99/32

%71/11

%92/21

 k-NNبدون اعمال PCA

%97/72

%94/18

%97/44

 ANNبا اعمال PCA

%99/32

%71/11

%92/21

 k-NNبا اعمال PCA

بر اساس نتایج ارائه شده در جدول  4الگوریتم پیشنهادی توانسته
است با دقت بسیار مناسبی اقدام به تشخیص این بیماری نماید .از سوی
دیگر استفاده از تکنیک  PCAدر هر دو طبقهبند تقریبا بدون تأثیر بر دقت
توانسته است سرعت اجرای الگوریتم را به دلیل کاهش بعد ورودی،
افزایش دهد که با توجه به کاربرد کلینیکی این الگوریتم حائز اهمیت
است.

 k-NNیک تکنیک غیرپارامتریک بنرای طبقنهبنندی اسنت .در اینن
تکنیک فرض بر این است کنه هنیا اطالعنات قبلنی راجنع بنه سناختار
احتمالی داده نداریم .این طبقهبند یک داده جدید را بنر اسناس برچسنب
نزدیکترین همسایههایش در دادههای آموزشی طبقهبندی منیکنند [.]0
ویژگیهای استخراجشده یک بار به صورت کامل و بنار دیگنر بنا اعمنال
تکنیک  ،PCAمتعادلسازی شده و به طبقهبند  k-NNاعمال شدند.

الگوریتم پیشنهادی از تک سیگنالی با شرایط ثبت آسان در کنار
ویژگیهای خطی تک متغیره با پیچیدگی کم استفاده نمود و نتایج نشان
داد که استخراج این ویژگیها از سیگنال مذکور میتوانند تأثیر بهسزایی در
افزایش میزان صحت تشخیص از خود نشان دهند .به بیان دیگر روش
پیشنهادی توانست مصالحه مناسبی بین دقت الگوریتم و سادگی آن برقرار
کند .سادگی روش پیشنهادی به لحاظ پیادهسازی در کاربردهای عملی
حائز اهمیت است .این تحقی ،میتواند به دلیل دقت باال ،کمک شایانی
به پزشکان در تشخیص بیماری و به دلیل استفاده از یک حسگر برای ثبت
سیگنال تالش تنفسی شکمی ،کاهش هزینه را برای بیمارستانها به دنبال
داشته باشد.

 -3نتایج و جمع بندی
در این تخقی ،سعی گردید تا روشی جدید ،ساده و کم هزینه مبتنی بر
الگوریتمی هوشمند به منظور افزایش صحت تشخیص بیماری آپنه و
هایپوآپنه ارائه شود تا از این طری ،به کنترل و پیشگیری این بیماریها
کمک شود .به همین منظور ابتدا سیگنال تالش تنفسی شکمی بر اساس
راهنماییهای پایگاه داده به دورههای  11ثانیهای سالم و بیماری پنجره-
بندی شدند .سپس روی این دورهها تبدیل موجک اعمال گردید و از
ضرایب جزئی آن ،ویژگیهای معرفی شده در جدول  2استخراج شد.
سپس از دادههای  21بیمار به صورت تصادفی برای آموزش و از دادههای
 1بیمار دیگر برای آزمایش طبقهبندها استفاده شد .دادههای آموزشی یک
بار به صورت کلی و بار دیگر با اعمال تکنیک  ،PCAمتعادلسازی شده و
به عنوان ورودیهای طبقهبندها قرار گرفتند .نتایج این الگوریتم پیشنهادی
با سه معیار دقت( ،)Accuracyحساسیت( )Sensitivityو
ویژگی( )Specificityکه به ترتیب در معادالت ( )3( ،)2و ( )4نشان
داده شدهاند ،مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن در جدول  4نشان داده
شده است.

مقایسه نتایج بدست آمده از این تحقی ،با کارهای پیشین نشان از
عملکرد بهتر الگوریتم ارائه شده در مجزاسازی دورههای بیماری از حالت
سالم را داشت .به عنوان مثال نسبت به کار انجام شده در مقاله [ ]18که از
سیگنال  ECGبرای جداسازی بین گروههای سالم و بیمار استفاده شده
بود ،معیارهای دقت ،حساسیت و ویژگی باالتری داشته است .در تحقی،
دیگری که از ترکیب چند سیگنال برای تشخیص استفاده کرده است ،به
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 همچنین از همکاری آزمایشگاه علوم. اعالم میداریم،عالی کردهاند
اعصاب محاسباتی دانشگاه صنعتی سهند و تمامی دوستانی که ما را در
. تشکر مینماییم، یاری کردند،این تحقی

 این در حالی است که نتایج.]19[  نرسیده است%91 دقتی باالتر از
 تنها با استفاده از یک نوع،مناسبتر الگوریتم پیشنهادی در این تحقی
] هم با استفاده از21[  روش پیشنهادی در.سیگنال بدست آمده است
%90 تعداد ویژگیهای بیشتر و الگوریتم پیچیدهتر توانست با دقتی کمتر
 دورههای سالم را از دورهی آپنه انسدادی%92 و حساسیت کمتر از
-] بیان شده است که سیگنال12[ ، با وجود اینکه در تحقی.تشخیص دهد
های تالش تنفسی شکمی و سینهای در مواقعی نیاز است که بخواهیم
 این مطالعه توانست با استفاده از ویژگیهای،انواع آپنه را تشخیص دهیم
ساده و با بار محاسباتی کم و تنها با استفاده از تک سیگنال تالش تنفسی با
 الزم به ککر است که.دقت باالیی دورههای سالم را از بیماری تفکیک کند
تاکنون تعداد کمی از تحقیقات از این سیگنال برای تشخیص حالت سالم
-از بیماری استفاده کردهاند و در عین حال نتایج مناسبی نیز بدست نیاورده
 مقایسهای از نتایج تحقیقات مختلف انجام1  در پایان نمودار شکل.اند
، این مقایسه نیز بر اساس سه معیار دقت.شده در این راستا ارائه میدهد
 مقایسه این نتایج نشان از قابلیت.حساسیت و ویژگی صورت گرفته است
.الگوریتم پیشنهادی در عین سادگی آن دارد
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در تحقیقات آتی نیز میتوان با کاهش همپوشانی میان ویژگیهای
 با استفاده از روش کاهش ویژگی از تعداد ابعاد فضای،انتخاب شده
.ویژگی کاست
Accuracy
Sensitivity
Specificity
100%
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.حساسیت و ویژگی تحقیقات مختلف، مقایسه معیارهای دقت: 2 شکل
 قرمز نشانگر معیار حساسیت و سبز نشانگر معیار،رنگ آبی نشانگر معیار دقت
] با7[ -7 .]51[ -2 .]8[ -4 .]52[ -3 .]18[-5 . ]19[-1 .ویژگی است
 نتایج-9 .[ با استفاده از طبقهبند شبکه عصبی7] -6 .k-NN استفاده از طبقهبند
 نتایج این تحقیق با استفاده از طبقهبند-8 .ANN این تحقیق با استفاده از طبقهبند
.k-NN

سپاسگزاری
مراتب سپاسگزاری خود را از پایگاه دادهی فیزیونت برای کمک
شایانی که به رشته مهندسی پزشکی و ایجاد این پایگاه دادهی بزرگ و
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استخراج طیف بیوامپدانس با تحریک پهن باند و بررسی
تأثیر پارامترهای مختلف بر آن
3

سودا قره باغی ،1جواد فرونچی 2و صابر بهکامی
1دانشگاه تبریزs.v.gharehbaghi@ieee.org ،
2دانشگاه تبریزjfrounchi@tabrizu.ac.ir ،
 3دانشگاه تبریز sbehkami@tabrizu.ac.ir ،

چکیده -طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی ( ،)EISروشی
برای تحلیل خواص الکتریکی مواد شیمیایی و بیولوژیکی در
فرکانسهای مختلف است .از مزایای این تکنیک میتوان به امکان
تحلیل تک سلول ،صرفه جویی در زمان تحلیل و غیر تهاجمی بودن
آن اشاره کرد .در این مقاله تأثیر پارامترهای الکتروشیمیایی یک سلول
بیولوژیکی بر طیف امپدانسی آن بررسی شده است .دادههای مربوط
به سلول از مراجع استخراج شده و شبیهسازیهای عددی در نرم افزار
المان محدود  Comsol Multiphysicsصورت گرفته است.
بررسیهای نظری انجام شده ،تمایز خوبی برای تشخیص حضور
سلول ،شکل سلول ،ضخامت غشاء ،ماهیت سیتوپالسم سلول و
همچنین مایع خارج سلولی براساس طیف امپدانسی را نشان
میدهد .همچنین در استخراج طیف امپدانسی تک سلول به جای
جاروب فرکانسی سیگنال تحریک از سیگنال پهنباند یا به اصطالح
چرپ استفاده شده و سبب مز یت سیستم  EISاز نظر سرعت و دقت
طیفسنجی و نیز سادگی پیادهسازی آن گشته و امپدانسسنجی را از
اسیالتورهای حجیم و گران قیمت بینیاز میسازد.

خون بکار میرود .تشخیص سلولهای سرطانی یا سلولهای بنیادی و
همچنین شناسایی سلولهای تغییر یافته با انگلها (برای مثال انگل ماالریا
یا سایر عوامل ،از جمله موضوعات مهم دیگر است .در چند دهه اخیر
تحقیق و توسعه سنجش امپدانسی بر روی موارد بیولوژیکی از قبیل DNA
و پروتئینها ،سلولها ،اجزای سلولها و باکتریها متمرکز شده است [.]1
یکی از روشهایی که در زمینه تشخیص سلول به خوبی توسعه یافته ،روش
طیف سنجی امپدانسی است [ .]2این در حالیست که روشهای معمول
تشخیص سلول به صورت نوری و یا با نشانگرها انجام میشدند که در
مقایسه با روش  EISکندتر بوده و به سیستمهای حجیم و گران نیاز دارند.
به عبارت دیگر ،امپدانسسنجی الکتریکی یا سایتومتری امپدانسی
میکروفلوئیدیک 2روشی غیرتهاجمی و بدون نیاز به عالمت گذاری 3بوده
بعالوه ،روشی سریع است .این روش کاربردهای گستردهای در تعیین
ویژگیهای دیالکتریکی تکذرهها و سلولها دارد .از طرف دیگر برای
دست یافتن به دقت باالتر حین اندازهگیریهای امپدانس تک سلول ،باید
ابزار سنجش را تا حد ابعاد سلول کوچک کرد؛ حال آنکه با بهرهگیری از
تکنولوژی توسعه یافته ساخت ادوات نیمه هادی ،پیاده سازی روش EIS
برای این هدف کارامدتر شده است [.]3

کلمات کلیدی– بیوامپدانس ،تحر یک پهنباند ،تک سلول ،چرپ
و طیفسنجی.
 -1مقدمه

از آنجاکه امپدانس الکتریکی سلول به خاطر اندازه ،شکل ،وضعیت
داخلی و  ...تغییر میکند ،روش  EISمیتواند در زمینه بیولوژی و پزشکی
به منظور تعیین وضعیت سلولها و شناسایی بیماریها استفاده شود.
همچنین گستره کاربردهای این روش به علوم پزشکی محدود نمیشود.
چنانکه این روش در سایر علوم از جمله بررسی فرآیندهای خورندگی در
شیمی ،اندازهگیری شارژ باتری در برق و پایش فرآیندهای الکتروشیمیایی
روش رایجی است.با وجود توسعه هرچه بیشتر تکنیک  EISدر تحلیل
ً
سیستمهای عملی ،امپدانس (یا مقاومت الکتریکی مختلط اساسا بر پایه
مفهومی ساده استوار است .این روش شامل اعمال پتانسیل (یا تزریق

رویکرد تحقیقات در زمینه علوم بهداشت و کاربردهای بیولوژیکی و
شیمیایی در طول ده سال اخیر به سمت کوچکتر کردن سیستمها میل نموده
است که راهکارهای سریعتر و مؤثرتری را برای تجزیه تحلیلهای سلولی و
بافتی فراهم مینماید.
تشخیص سلول و طبقهبندی آن از بنیادیترین وظایف آزمایشگاههای
آنالیز سلول است .برای مثال دستگاه شمارش کامل خون 1رایجترین دستگاه
برای اندازهگیریهای کلینیکی است که برای تحلیل پارامترها و سلولهای

)complete blood count (CBC

1

Microfluidic impedance cytometer

2

© ،۱۳۹۴اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

label-free

۸۰۸

3

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

و محیط بیرون را کنترل میکند ولی در شرایط عادی به الیهای نارسانا تبدیل
میگردد .به سبب تأثیر آب بر پروتئینهای غشاء ،گذردهی نسبی غشاء
مقداری متغیر دارد .اعمال سیگنال  DCو یا فرکانسهای بسیار پایین به
سلول ،سبب افت ولتاژ بزرگی بر روی غشاء شده و باعث نابودی سلول و به
اصطالح شکست دیالکتریکی آن میشود [.]4

جریان کوچک متغیر با زمان (در فرکانسهای مختلف  ،اندازهگیری
چگالی جریان تبادلی (یا افت ولتاژ و تعیین اندازه و فاز امپدانس سیستم
است .در واقع در آنالیز  ،EISاندازه و فاز امپدانس سیستم به صورت تابعی
از فرکانس تعیین میشوند .بنابراین سیستم  EISطراحی شده ،باید سیگنال
ولتاژ/جریان مناسبی را به سلولها اعمال کند و سیگنال جریان/ولتاژ را اندازه
بگیرد و در ادامه پس از پردازشهای اولیه آن را به کامپیوتر بفرستد تا دادهها
ذخیره شده و مورد پردازشهای بعدی قرار گیرد.
ً
سلولها ،زیر میکروسکوپ ،عموما به شکل  1به قسمتهای عمدهای
ً
قابل تجزیه هستند .همانطور که مشاهده میشود ،سلول معموال دارای یک
الیه محافظ خارجی به نام غشاء است که دربرگیرندهی سایر اجزای سلولی
است .مایع داخل سلول سیتوپالسم نام دارد که حاوی مواد مورد نیاز برای
بقای سلول از جمله آب ،نمک ،پروتئین و کربوهیدراتها است .یکی دیگر
از اجزای عمده ساختار قابل مشاهده در شکل  ،1هسته سلول است .اگر به
سایر اجزای درون سلول نیز توجه کنیم ،میتوان اینطور بیان کرد که
میتوکندری ،واکوئیل و سایر اجزا درون سیتوپالسم شناورند .ساختار سلول
بیولوژ یکی از نظر شکل سلول نیز میتواند مورد بررسی قرار بگیرد که
بخشی از شاخههای علم بیولوژی را به خود اختصاص میدهد .اما باید
دانست که سلولهای بیولوژ یکی از نظر شکل به دو دسته عمده کروی و
ً
غیرکروی تقسیم میشود .سلولهای جانوری عموما شکل کروی دارند و
سلولهای گیاهی شکل غیرکروی و شبه مکعبی دارند .سلولها از نظر ابعاد
و اندازه نیز طیف وسیعی دارند .از نمونههای بسیار ریز چند ده نانومتری
مانند و یروسها و سلولهای چند میکرومتری مانند سلولهای عصبی
انسان تا سلولهای چند میلیمتری مثل سلولهای تخمک و تخم حیوانات
گسترده هستند.

سیتوپالسم سلول حاوی مقادیر زیادی نمک ،پروتئینها ،نوکلئیک
اسید و مولکولهای کوچک است .مقدار گذردهی الکتریکی سیتوپالسم
ً
معموال بین مقادیر  05تا  255متغییر بوده و در برابر گذردهی نسبی آب که
برابر با  97است ،توانایی پالریزه شدن بیشتری دارد .در بسیاری موارد
سیتوپالسم سلول مانند مایع آب نمک با هدایت الکتریکی باال شناخته
میشود [.]0 ,4

شکل  :1قسمتهای عمده تشکیل دهنده سلول جانوری

-2بررسی تأثیر پارامترهای الکتروشیمیایی سلول
امپدانس بافتهای زنده و مواد بیولوژ یکی که به اختصار بیوامپدانس4

نامیده میشود ،به صورت مختلط و وابسته به فرکانس هستند .به خاطر
پروسههای شیمیایی که در بافتهای زنده رخ میدهد ،بیوامپدانس مقدار
ثابتی نیست و با زمان تغییر میکند .البته در نظر گرفتن تمامی فرآیندهای
شیمیایی و الکتریکی در مدل ،کار بسیار دشواری است و نیازمند شبیهسازی
همزمان پدیدههای شیمیایی و الکتریکی است .لذا در اینجا قصد داریم تنها
با در نظر گرفتن پارامترهای الکتریکی چند الیه عمده سلول ،آن را
شبیهسازی کرده و سپس اثر پدیدههای شیمیایی شناخته شده را نیز اعمال
کنیم.

رفتار مواد در حضور میدان الکتریکی ،از طریق دو پارامتر ضریب نفوذ
پذیری الکتریکی (𝜖 و هدایت الکتریکی (𝜎 تحلیل میشود .با دانستن
این دو پارامتر برای اجزای سلول و استفاده از نرم افزارهایی مانند
 COMSOL MultiPhysicsامکان شبیهسازی فیزیکی سلول همراه
محیط کشت اطرافش ،فراهم میگردد و میتوانیم رفتار الکتریکی سلول را
ً
بررسی کنیم .معموال برای بررسی رفتار سلول ،با شبیهسازی غشاء و
سیتوپالسم و مایع برون سلولی نتایج قابل قبولی به دست میآید و تاثیر
اجزای دیگر یا قابل صرف نظر است و یا در محدوده فرکانسی دیگری
میگنجد که در ادامه توضیح تفصیلی راجع به آن میدهیم .بنابراین با اطالع
از پارامترهای 𝜖 و𝜎 برای غشاء و سیتوپالسم و مایع برون سلولی میتوان
رفتار سلول را پیشبینی کرد.

روند انجام شبیهسازی بدین صورت است که بعد از معرفی هندسه
سلول به نرمافزار ،سیگنال تحریکی با شکل و اندازه معین به دهانهها 5اعمال
کرده و پاسخ آنها سنجیده میشود .این شبیهسازیها را میتوان به صورت
زمانی و یا فرکانسی انجام داد .در شبیهسازیهای زمانی برای دستیابی به
طیف امپدانسی باید سیگنال ورودی و خروجی را در حوزه فرکانس برده و
از تقسیم تبدیل فوریه سیگنال خروجی به تبدیل فوریه سیگنال ورودی ،تابع
تبدیل را براساس نسبت دامنهها و اختالف فازشان به دست آورد .البته این
روش برای فرکانسهایی معتبر است که مؤلفه سیگنال تحریک ورودی در
آن فرکانس غیرصفر باشد .در روش دیگر که شبیهسازی فرکانسی است،

غشای حول سلول ساختاری چندالیه ولی بسیار نازک (حدود چند ده
نانومتر از چربی و پروتئینهاست و به طور منظمی انتقال یونها بین سلول
Electrical Bioimpedance
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سیگنال ورودی در حوزه فرکانسی جاروب میگردد تا پاسخ در کل طیف
ً
فرکانسی بدست آید .این دادهها معموال با دو نمودار معروف نایکوئیست و
بد نشان داده میشوند.
شبیهسازیهای سلول بیولوژیکی توسط نرمافزار COMSOL

شکل  :2ساختار سه بعدی سلول در کانال

 Multiphysics 4.4و با ماژول  AC/DCانجام شده است .در ادامه،
نمونهای از هندسه مدل مطرح شده و سپس پارامترهای الکتروشیمیایی
مربوط به هر قسمت بیان گردیده است.

بررسی تأثیر پارامترهای گوناگون ،از جمله پارامترهای محیط برون
سلولی ،ابعاد فیزیکی محفظه کشت و پارامترهای داخل سلول نیازمند
شبیهسازیهای مختلفی است که با تغییر هر یک از پارامترها جهت تغییرات
طیف امپدانسی و حساسیت بیوامپدانس به پارامتر مورد نظر تحقیق
شده است.

هندسه سیستم شامل کانال میکروفلوئیدیک ،الکترودهای اندازهگیری،
مایع خارج سلولی و خود سلول است .برای سلول نیز از مدل پایه آن شامل
غشاء و سیتوپالسم ،استفاده شده است که تا حد امکان از پیچیدگی
شبیهسازی ها کاسته شود .با توجه به اینکه ابعاد کانال میکروفلوئیدیک به
قطر سلول بستگی دارد ،باید ابتدا سلول مناسب را انتخاب نمود .از میان
سلولها با پارامترهای استخراج شده ،سلول تخمک نوعی قورباغه یا
زنؤپوس اوسایت 6با قطر  1/2میلیمتر ،به خاطر سهولت آزمایشها و
ساخت کانال میکروفلوئیدیک در ابعاد میلیمتری ،بسیار مناسب است.
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در شکل  3طیف سیستم بیوامپدانسی محلول خارج سلولی با/بدون
حضور سلول رسم شده است که تفاوت امپدانسی ناشی از سلول مشاهده
میگردد .بارزترین تفاوت ،مربوط به افزایش مقاومت فرکانس پایین سیستم
در حضور سلول (از حدود  905اهم به حدود  1/3کیلواهم است که در
فرکانسهای میانی (در اینجا از حدود  155کیلوهرتز رفتار خازنی غشاء
سبب افت این امپدانس میگردد .در این بازه فرکانسی ،فاز امپدانس نیز تا
ً
 12درجه پایین میآید و با اتصال کوتاه شدن اثر خازنی مجددا فاز افزایش
مییابد .در فرکانسهای باالتر نیز ،اثر خازنی سلول به کلی ناپدید میشود
و دو نمودار روی هم قرار میگیرند.

مدلسازی سه بعدی سلول اوسایت به روش المان محدود با
مشخصات زیر در شکل  2به نمایش گذاشته شده است .این سلول در زمره
سلولهای جانوری است که شکلی مانند گوی دارند .مایع خارج سلولی،
به عنوان محلول آب نمک ،با رسانایی الکتریکی  1/4 S/mو گذردهی نسبی
 05مدل شده است و غشای سلول را به صورت الیهای با ضخامت 25
نانومتر ،رسانایی الکتریکی بسیارکم  ، 3/14×15-7 S/mگذردهی نسبی75
و سیتوپالسم نیز با رسانای الکتریکی  1/50 S/mو گذردهی نسبی  155در
نظر گرفته شده است [ .]9 ,6 ,4ذکر این نکته حائز اهمیت است که
ضخامت غشای این سلول در منابع در حدود  25نانومتر گزارش شده است.
به خاطر ضخامت بسیار ریز غشا در مقایسه با قطر سلول ،تعداد مش بندی
آن بسیار زیاد خواهد بود .به همین دلیل ،با بررسی و در نظر داشتن اثر
افزایش یا کاهش ضخامت غشاء ،در شبیهسازیها ضخامت غشا را چند
برابر پهنتر فرض کرده و زمان شبیه سازی را تا چندین برابر کاهش دادیم؛
سپس طیف مربوط به حالت واقعی تخمین زده شد [ .]0تحلیل این رفتار
در قسمت  3-2بحث میگردد.
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شکل  :3طیف محلول خارج سلولی با/بدون حضور سلول
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الکترودهای تحریک و اندازهگیری نیز یک جفت الکترود موازی در
سقف و کف کانال میکروفلوئیدیک قرار داده شدهاند (شکل  . 2تحریک
جریان سینوسی در حد چند میلیآمپر بین دو الکترود اعمال شده و شبیه
سازیهای حوزه فرکانسی برای این ساختار انجام میگردد .فرکانس منبع
جریان تحریک در محدوده فرکانسی وسیعی جاروب گردیده تا رفتار سلول
و تأثیر پارامترهای مختلف معین گردد.

Xenopus Oocyte

حضور سلول

شکل سلول

در قسمت قبل سلول را به صورت گوی کروی فرض کرده بودیم ،اما در
این قسمت میخواهیم با تغییر شکل سلول تمایز امپدانسی سلول بیضوی
را بر اثر زاویه قرارگیری آن بررسی کنیم (شکل  . 4بنابراین دو تحلیل عددی
برای ساختارهای یکسان انجام میدهیم که در یکی سلول به صورت افقی
و در دیگری به صورت عمودی بین الکترودها قرار دارد (شکل  . 4نتایج

6

۸۱۰
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شبیه سازی تفاوت  0درصدی در دامنه امپدانس فرکانس پایین را نشان
میدهد که در جریان مناسب قابل تشخیص است (شکل  .)5هر چه این
شکل ،از حالت کروی دورتر باشد ،این اختالف امپدانس بیشتر میگردد.
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تغییر وضعیت سلول میتواند غلظت یونهای سیتوپالسم سلول را
تغییر دهد .به همین دلیل ،تغییرات رسانایی الکتریکی سیتوپالسم را در چند
مرحله و به اندازه  ±%20از مقدار اولیه رسانایی سالین( 1/4 S/mبررسی
کرده و نتایج را به صورت طیف امپدانسی شکل  9بدست آوردهایم .بنا بر
نتایج این تحلیل ،محدوده فرکانسی  4مگاهرتز تا  155مگاهرتز برای
اندازهگیری رسانایی سیتوپالسم مناسب است .تفاوت رسانایی سالین و
سیتوپالیم را نیز میتوان در شکل  9مقایسه کرد و با استفاده از روش
تفاضلی ،این مقدار را سنجید.

شکل  :4سلول بیضوی به صورت افقی و عمودی بین الکترودها در کانال
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شکل  :5طیف اندازه امپدانس سلول بیضوی افقی و عمودی
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شکل  :7طیف اندازه امپدانس به ازای تغییرات رسانایی الکتریکی سیتوپالسم

غشای سلول اوسایت در حالت واقعی  25نانومتر است .این مقدار در
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مقایسه با قطر سلول که در حدود  1میلیمتر است 0555 ،برابر کوچکتر

تغییرات مایع خارج سلولی یا سالین

رسانایی مایع خارج سلولی ( محلول آب نمکی با درصد نمک حل
شده در آن نسبت مستقیم دارد [ .]7در تحلیل عددی نرمافزار نیز همین
تغییرات در طیف امپدانسی بررسی شد .در شکل  0تغییرات ±%05
رسانایی سالین و تغییرات امپدانسی را بر روی دامنه طیف امپدانسی سالین
مشاهده میکنیم که میتوان اینگونه توجیه کرد که مقاومت سالین با
امپدانس سلول سری شده و با تغییر آن ،امپدانس محلول بدین صورت تغییر
میکند.

است .چنین اختالفی سبب دشواریهایی در مش بندی سیستم میگردد و
تعداد مشهای مدار بسیار زیاد خواهد بود ،در نتیجه حجم پردازشی زیادی
را تحمیل میکند .بنابراین برای فائق آمدن بر این مسئله ،ابتدا تأثیر ضخامت
غشاء را بر سیستم بررسی میکنیم و سپس شبیهسازیها را با ضخامت غشا
بزرگتری انجام میدهیم تا حجم پردازشی کاهش یابد و در نهایت نتایج
حالت واقعی را تخمین میزنیم .شکل  6نتیجه این مقایسه را برای
ضخامتهای مختلف نمایش میدهد .مشاهده میشود که با کاهش غشاء

absolute of impedance

به اندازه  15برابر ،فرکانس افت دامنه به اندازه یک دهه کاهش میابد و در
تأیید آن ،در طیف فاز نیز نقطه مینیمم به اندازه یک دهه سریعتر اتفاق
میافتد .پس در حالت واقعی سلولی که ضخامت غشاء  25نانومتر است،
فرکانس افت از  15کیلوهرتز به  1کیلوهرتز تقلیل میابد]0[ .
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شکل  :8طیف اندازه امپدانس به ازای تغییرات رسانایی سالین

تغییرات گذردهی مایع خارج سلولی نیز بر دومین فرکانس افت طیف
امپدانسی تأثیر میگذارد و به این طریق قابل استخراج است .در شکل 7
این اثر نمایش داده شده است .با ده برابر شدن گذردهی سالین ،فرکانس
افت اندازه فرکانس ده برابر کاهش مییابد.
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شکل  :6طیف سیستم بیوامپدانسی به ازای تغییر ضخامتهای غشاء سلول
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absolute of impedance

سیگنالی که برای برانگیختن سلول بیولوژیکی اعمال میشود ،از لحاظ
پیادهسازی و طیف فرکانسی حائز اهمیت است .همانطور که در بخشهای
قبلی مطرح شد ،امپدانس الکتریکی بافتهای بیولوژیکی از جمله
سلولها ،در گستره فرکانسی ،مقدار ثابتی ندارد .در نتیجه برای اینکه پاسخ
سلول را در محدوده فرکانسی وسیعی بسنجیم ،باید سیگنال تحریک را

frequency

شکل  :9طیف اندازه امپدانس به ازای تغییرات گذردهی سالین
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جاروب نماییم و یا سیگنال تحریک پهنباند باشد .برای این منظور،
دستهای از سیگنالها که با اصطالح چرپ 7معرفی شدهاند که دارای
ً
مؤلفههای فرکانسی در محدوده وسیعتر و تقریبا به صورت پیوسته میباشند.

جمعبندی تأثیر پارامترها

در نهایت اگر پارامترهای بررسی شده بر روی طیف امپدانسی نوعی از
سلول شبیهسازی شده جمع بندی شود ،شکل  15حاصل میگردد.
همانطور که مشاهده میشود ،رسانایی سالین و حضور سلول تعیین کننده
اندازه طیف در فرکانسهای پایین هستند .اولین فرکانس افت را ضخامت
غشاء و دومین فرکانس افت را گذردهی سالین معلوم مینماید .اندازه پله
دوم طیف امپدانسی نیز تحت کنترل رسانایی سیتوپالسم و ذرات درون آن
است.

سیگنالهای چرپ در واقع جاروبهای فرکانسی زمان-کوتاه هستند
که به قصد تحلیل سیستمهای گوناگون و گرفتن اطالعات وسیعی از طیف
فرکانسی سیستم معرفی شدند .از جمله موارد استفاده آن میتوان به
ُ
ُ
کاربردهای آکوستیک ،التراسونیک ،اپتیکی ،زلزلهشناسی و مطالعات
بیولوژ یکی و پزشکی اشاره کرد [ .]11چرپها به دو دسته عمدهی سینوسی
ً
و مستطیلی تقسیم میشوند .طیف فرکانسی این توابع ذاتا محدوده وسیع و
ً
نسبتا پیوستهای دارد .همانطور که گفته شد به سبب جلوگیری از تغییرات

Cell presence

سلول در زمان عالقهمندیم که مدت زمان اندازهگیری طیف امپدانسی را به

Membrane
Thickness
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And
Other particles in
cytoplasm

شکل سیگنال تحریک

Saline Epsilon
Saline Sigma

حداقل برسانیم؛ حال آن که استفاده از چرپها بجای جاروب سیگنالهای
تکفرکانسی ،زمان اندازهگیری را کم میکند .با بررسی طیف فرکانسی توابع
چرپ ،میتوان سیگنالهایی تولید نمود که چگالی طیفی توان ،در بازههای
فرکانسی مورد نظر متمرکزتر باشد.
سیگنالهای چرپ سینوسی ،توابع سینوسی هستند که آرگومان آن
تابعی متغییر با زمان است و طیف فرکانسی آن پهنباند است .در سادهترین

frequency

حالت فرکانس چرپ بصورت خطی افزایش یا کاهش مییابد .اگرچه

شکل  :11تأثیر پارامترهای سیستم بیوامپدانس بر طیف امپدانسی سلول نمونه

چرپهای غیرخطی مانند کوادراتیک ،8نمایی و موارد پیچیدهتری نیز

 -3انتخاب سیگنال تحریک

تعریف شدهاند.

یکی از عناصر کلیدی در هر سیستم اندازهگیری بیوامپدانس بخش
تحریک آن است .انتخاب سیگنال تحریک برای استخراج امپدانس ،از
ً
جنبههای مختلفی قابل بررسی است .از حیث جنس ،عمدتا به دو نوع ولتاژ
یا جریان تقسیم میشود .از حیث شکل موج و طیف فرکانسی نیز انواع
مختلفی دارد .معمولترین آنها توابعی چون سینوسی و مستطیلی است و
توابع پیچیدهتر آن ترکیبهایی از سینوسیها و مستطیلیها هستند .از لحاظ
دامنه سیگنال نیز مالحظاتی باید رعایت شود .به این معنی که دامنه سیگنال
نه آنقدر کوچک باشد که  SNRسیگنال اندازهگیری شده کم باشد ،و نه آن
اندازه بزرگ باشد که به بافت صدمه بزند [.]15

ً
چرپهای مستطیلی معموال از اعمال تابع عالمت 9بر روی چرپهای

سینوسی ایجاد میشود .این توابع با اسامی گوناگونی از قبیل signum-

 pseudo-chirp ،binary-chirp ،chirpو  ternary-chirpشناخته
شدهاند [.]13-11
از میان سیگنالهای تحریک پهن باند ،چرپهای مستطیلی به دلیل
امکان پیادهسازی سادهتر آن انتخاب گردیده است .در شکل  ،11شکل موج
زمانی و طیف فرکانسی چرپ مستطیلی با پهنای باند  055کیلوهرتز قابل
مشاهده است که به عنوان سیگنال تحریک انتخاب شده و مشخصات آن
در روابط ریاضی  1و  2ارائه شده است .طول زمانی این سیگنال  4میلیثانیه

chirp

7

quadratic

8

signum function
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9
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 جاروب.دلیل اندازه مؤلفههای یکنواختتر در طیف فرکانسی انتخاب شد
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فرکانسییی مورد نیاز در چنین سیییگنال تحریکی در بازه زمانی در حد چند

.شده است

میلی ثانیه بطور ذاتی وجود دارد و کل طیف مورد نظر با یک بار تحریک
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 شکل موج زمانی و طیف فرکانسی چرپ مستطیلی نمونه:11 شکل
𝑡2

1(

𝑥1 = 𝑠𝑖𝑔𝑛(sin(2𝜋(100𝐻𝑧 𝑡 + 𝛽 2 )))
𝛽=

100 𝑘 𝐻𝑧 −100𝐻𝑧

2(

1 𝑚𝑆

 سیگنال تحریک مورد نظر به سیستم،در محیط نرمافزار متلب
 سپس.بدون سلول اعمال گردیده و پاسخ آن معین شده است/بیوامپدانس با
 با تقسیم تبدیل،مطابق با روابط سیستم خطی تغییرناپذیر با زمان
 میتوان تابع تبدیل،فوریه ورودی/فوریه خروجی به تبدیل الپالس/الپالس
. 12 سیستم را تعیین کرد (شکل
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بدون سلول و نیز اختالف این/ اندازه طیف استخراج شده از سیستم با:12 شکل
دو حالت

 نشان داده شده اندازه امپدانس برای حالت12 همانطور که در شکل
 نوسانات مشترک پاسخ دو سیستم،اختالف سیستم بدون سلول و با سلول
.را نداشته و نشان دهنده تأثیر حضور سلول بر سیستم بیوامپدانسی است
نتیجهگیری-4
 خواصییی از،با بررسییی طیف در محدودههای معین شییده فرکانسییی
 تغییرات سیتوپالسم و اجزای درون، ضخامت غشاء،سلول از جمله شکل
 از این اطالعات در آزمایشییگاههای بیولوژیکی.سییلول آشییکار میگردد
 برای، مورفولوژی و به طور کلی وضییعیت سییلول،میتوان برای شییمارش
 سیگنال.تشخیص بیماریها و مونیتورینگ فرآیند تغییر سلول استفاده کرد
 سییرعت و رزلوشیین فرکانسییی را باال،تحریک پهنباند در اسییتخراج طیف
 سیییگنالی مانند چرپ مسییتطیلی خطی به، از میان انواع چرپها.میبرد
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بازشناسی الگو ی احساسی در افراد الکسی تایمیک با
استفاده از سیگنال EEG
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چکیده -سیستمهای بازشناسی احساس بهمنظور تشخیص
حاالت احساسی انسان در کاربردهای نوروفیدبکی یا اهداف
درمانی ،در تحقیقات جایگاه خاصی پیدا کردهاند .الکسیتایمیا
صفتی اخالقی است که در آن فرد قادر به بیان و ابراز احساسات خود
نیست .به نظر می رسد که از طر یق سیگنال  EEGمی توان احساس
این افراد را نیز شناسایی کرد .عدم بیان و ابراز احساسات ،باعث بروز
بیماریهای مختلف روانی و سایکوسوماتیک می شود .بر همین
اساس اخیرا تحقیقاتی در راستای طراحی سیستم بازشناسی احساس
برای این افراد انجام شده است .در این طرح ،افرادی که در پرسشنامه
 TAS-20نمرات باال کسب کردند ،بعنوان سوژههای ثبت انتخاب
شدند ( 12نفر) .فرآیند بازشناسی احساس با محرک موسیقیایی و
ثبت  4کاناله  EEGانجام شد .پس از پیش پردازش ،با استفاده از دو
طبقه بند  SVMو در دو محور ظرفیت و برانگیختگی ،سوژههای در
 4کالس سنجش شدند .ورودی طبقه بند با استفاده از الگوریتم
 SFSارزیابی شد و خطای طبقه بندی در هر حالت محاسبه شد.
کمتر ین خطا به عنوان بهتر ین ویژگیها ،برای ورودی طبقه بند
استفاده شد .ویژگیهای مورد استفاده در این طرح با تاکید بر
ویژگیهای بارز موجود در افراد الکسی تایمیک انتخاب شدند.
سیستم پیاده سازی شده ،در مقایسه با طرحهای قبلی ،در دو محور
ظرفیت و برانگیختگی دارای صحت و دقت باالتر و قابل قبولی
هستند .نتیجه نهایی برای  4کالس احساسی ،عملکرد صحیح
سیستم را تایید می کند .از این سیستم می توان به عنوان پایه تشخیص،
در فرآیندهای درمان نوروفیدبکی برای کمک به افراد الکسی تایمیک،
استفاده کرد.

الکسیتایمیا به طور معمول قادر به شناسایی ،درک و یا توصیف هیجانات
خویش نیستند[ .]4 ,3الکسیتایمیا در برگیرنده ویژگیهایی چون دشواری
در تشخیص احساسات (،)Difficulty in identifying feelings
دشواری در بیان و توصیف احساسات ( difficulty in describing
 ،)feelingsو تمرکز بر تجارب بیرونی ( )oriented thinkingاست [.]5
الکسیتایمیا در سال  1976برای اولین بار توسط سیفنئوز بیان شد [.]3
نقص در ارتباط بین نواحی مغزی به عنوان یک احتمال نورولوژی پایه
ای برای الکسیتایمیا مطرح شده است .مک لین مطرح کرد که سیستم
لیمبیک ،درک فیزیولوژیک احساس را به عهده دارد ،همانجایی که
نئوکورتکس بیان سیمبلیک احساس را فراهم میکند[ .]6بر مبنای این مدل،
سیفنئوز و همکاران پیشنهاد کردند که الکسیتایمیا قابل استناد به یک
اختالل نورفیزیولوژیکال است که به وسیله اتصال عصبی ناکافی بین
سیستم لیمبیک و نواحی نئوکورتیکال ایجاد میشود .یک مدل
نوربیولوژ یکال دیگر نقص ارتباطی بین نیم کرهها را در افراد الکسی تایمیک
در نظر میگیرد .این مشاهده بر مبنای بیمارانی بوده که مغز آنها شکافته
شده است ،چرا که این بیماران عالئمی بیش از آنچه در مطالعات کنترلی
صرف به دست میاید نشان میدهند[.]7
از طرفی ،روانشناسان موسیقی بین احساسات درک شده و احساسات
القا شده تمایز قائل هستند .احساسات درک شده ،به توصیف احساسات
برمی گردد ،در حالی که هیچ احساسی در فرد برانگیخته نشده است؛ و اما
احساسات القایی ناشی از پاسخ احساسی برانگیخته در فرد است [ .]8در
این میان ،بررسی اثر موسیقی بر افرادی که به نحو صحیحی قادر به بیان
احساس خود نیستند ،به عنوان یک ایده مطرح است.

کلمات کلیدی– ،valence ،EEG ،arousalبازشناسی
احساس ،طبقه بندی ،الکسی تایمیا

تا قبل سال  2005بیشتر مطالعاتی که در زمینه شناسایی احساس
صورت گرفته بود ،بر مبنای محرکهای بینایی بود [ .]9در آخرین کارها،
در سال  2013ناجی و همکاران [ ]10و در سال  2014دالی و همکاران []11

 -1مقدمه
الکسیتایمیا  1یک صفت اخالقی و به معنی ناتوانی در بیان
احساسات به دلیل فقدان آگاهی هیجانی است [ .]2 ,1افراد مبتال به
Alexithymia 1
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 -3-1-2محرک های موسیقیایی

با محرک موسیقیایی و با تعریف کانال و ویژگیهای متفاوت ،احساس افراد
را بازشناسی کردند.

مبنای انتخاب موسیقی های این طرح ،نظرسنجی عمومی بوده است.
این موسیقیها قبال نیز در طرح شناسایی احساس توسط ناجی و همکاران
[ ]13مورد استفاده قرار گرفته است.

در تحقیقات زیادی که تا کنون بر روی شناسایی احساس با استفاده از
موسیقی انجام شده است ،معموال سوژه های سالم و بدون نقص هیجانی
در نظر گرفته شده اند .از آنجایی که عدم ابراز صحیح احساسات و یا حتی
بیان آن ها ،می تواند منجر به بروز بیماری های مختلف روانی از جمله
افسردگی و  ...و نیز بیماری های سایکوسوماتیک مختلفی شود[ ،]12لذا
وجود سیستمی که بتواند تمایز هیجانی مناسب برای افراد الکسی تایمیک
را تشخیص دهد ،ضروری به نظر می رسد .هدف از این مقاله ،بررسی این
موضوع است که آیا طراحی چنین سیستمی با استفاده از  EEGبرای این
افراد مقدور است یا خیر؟

 4قطعه موزیک برای  4حالت احساسی (برمبنای مختصات هیجانی
ارائه شده توسط ایکمن و همکاران [( ]14شکل  ))1در نظر گرفته شد.
موسقی ها به مدت  90ثانیه برای فرد پخش شد .هر سیگنال ثبت شده 90
ثانیه ای ،به  3قطعه  30ثانیه ای تقسیم می شود و متناسب با هدف طبقه
بندی ،استخراج ویژگی انجام می شود.

در ادامه مقاله به معرفی روش انجام کار می پردازیم .پروتکل آزمایش
شامل سوژههای ثبت ،محرک های موسیقیایی و دستگاه مورد استفاده؛
روشهای پیش پردازش ،ویژگیهای در نظر گرفته شده ،روش کاهش
ویژگی و طبقه بند را ارائه می دهیم .در قسمت نهایی ،نتایج و جمع بندی را
بیان می کنیم.
 -2مواد و روشها
-1-2

پروتکل آزمایشی

شکل  :1مختصات هیجانی ارائه شده توسط ایکمن

 -1-1-2مشخصات سوژههای ثبت

 -4-1-2دستگاه مورد استفاده در ثبت

برای انجام طرح پرسش نامه الکسیتایمیا بین دانشجویان کارشناسی
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شد.
تعداد  122نفر در این طرح مشارکت داشتند که میانگین سنی این افراد 0/35
 19 ±و همگی خانم بودند.

برای ثبت سیگنال از دستگاه  10 flex compکاناله استفاده کردیم.
تعداد الکتردهای مورد استفاده  4عدد و در نواحی F3, F4, C3 & C4
بود .قرارگیری الکترودها بر مبنای سیستم  20-10انجام شد .نرخ نمونه
برداری دستگاه ( 256سمپل بر ثانیه) است.

شرکت کنندگان نهایی (افراد الکسی تایمیک) در طرح  12نفر از این
افراد بودند .این افراد دست راست بودند و سابقه قبلی اختالل یا بیماری
روانی نداشتند .همچنین ،افراد هیچ گونه تخصصی در زمینه موسیقیایی
نداشتند.
-2-1-2

شکل  2الگوریتم کلی طرح را نشان می دهد.
-2-2

طراحی ماشین شناخت الگو و تجزیه و تحلیل سیگنال

-1-2-2

پیش پردازش سیگنال EEG

پیش پردازش سیگنال با اعمال فیلتر باترورث میان گذر مرتبه  6در بازه
 1تا  60هرتز انجام شد.

پرسش نامه الکسیتایمیا )(TAS-20

مقیاس آلکسیتیمیا تورنتو یک آزمون  20سوالی است که توسط باگبی
و همکارانش در سال  1994برای ارزیابی الکسیتایمیا طراحی شد [.]5
این پرسش نامه ،به صورت خودسنجی ( )self-reportاست و دارای سه
بعد دشواری در تشخیص و شناسایی احساس ( 7سوال) ،دشواری در
توصیف احساسات ( 5سوال) و تمرکز بر تجارب بیرونی یا تفکر برون مدار
یا تفکر عینی ( 8سوال) است [ .]5نمرات باالتر از  63به عنوانهایپرالکسی
تایمیک در نظر گرفته می شوند و نمرات زیر  52به عنوان افراد سالم .بین
این دو عدد را افراد هیپوالکسی تایمیک تشکیل می دهند.

برای اینکه تفاوتهای بین فردی در سیگنال افراد حذف شود ،ویژگیها
در افراد نرمال شد .فرمول ( )1نحوه این کار را بیان می کند:
)𝑡𝑠𝑒𝑟( 𝑗𝐹 𝐹𝑗 (𝑒𝑚𝑜𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙) −
), 𝑗 = 1,2,3 (1
)𝑡𝑠𝑒𝑟( 𝑗𝐹

= 𝑗𝐹

که )𝑙𝑎𝑛𝑜𝑖𝑡𝑜𝑚𝑒( 𝑗𝐹 ویژگی استخراج شده در هنگام پخش موسیقی
و )𝑡𝑠𝑒𝑟( 𝑗𝐹 همان ویژگی در حالت استراحت است j .تعداد قطعه بندی
موسیقی را نشان میدهد.
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ویژگیهای در نظر گرفته در این بخش شامل  40ویژگی به صورت زیر
است:
-

TAS

53

طیف توان ،برای  4کانال ،در  5بازه فرکانسی =  20ویژگی
تفاضل طیف توان برای نیم کرهها ،در دو زوج کانال ،برای  5بازه
فرکانسی=  10ویژگی
نسبت طیف توان برای نیم کرهها ،در دو زوج کانال ،برای  5بازه
فرکانسی =  10ویژگی

طیف توان به عنوان یک ویژگی مهم در سال  2010توسط لین و
همکاران مورد استفاده قرار گرفت [.]15
 -2-2-2-2عبور از صفرهای مرتبه باال ()HOC4
عبور از صفرهای مرتبه باال با محاسبه ی تعداد عبور از صفر سریهای
زمانی فیلتر شده به دست می آید و یکی از ویژگیهایی است که می تواند
فرکانس غالب بزرگتر را نشان دهد .در واقع هر عمل تفاضل به عنوان یک
فیلتر باالگذر (مشتق گیر) عمل می کند .فرمول ( )3نحوه محاسبه HOC
را نشان می دهد.

A

شکل  :2الگوریتم کلی طرح

𝐻𝑂𝐶𝑚 = 𝑁𝑍𝐶 {∇𝑚−1 (𝑥𝑠𝑖𝑔 (𝑛))},

 -2-2-2استخراج ویژگی در بازشناسی احساس برای افراد الکسی
تایمیک

)(3

𝑚 = 1,2, … , 10

هرکدام از ویژگیهای توضیح داده شده در ادامه ،برای  5باند فرکانسی
دلتا ،تتا ،آلفا ،بتا و گاما مورد محاسبه قرار گرفته است.

که در این فرمول NZC ،به معنای تعداد عبور از صفر است و ∇ عملگر
تفاضل و  mمرتبه تفاضل را بیان میکند.

 -1-2-2-2طیف توان ()PSD2

اگر تعداد مراتب باالی این ویژگی را  10در نظر بگیریم ،پس تعداد
ویژگیها در این حالت ( 10مرتبه در  4کانال)  40خواهد بود .این ویژگی
جزو ویژگیهای زمانی است ،بنابراین باندهای فرکانسی در آن دخالتی
ندارند.

یکی از ویژگیهای مهمی که در عملکرد مغزی مورد استفاده قرار میگیرد،
چگالی طیف توان است .محاسبه طیف توان برای سیگنالهای غیر ایستا
با استفاده از SHORT TIME FOURIER TRANSFORM (STFT)3
انجام می شود.

تعداد عبور از صفر به عنوان ویژگی استخراج شده از  EEGبرای
اولین بار در سال  2010در بازشناسی هیجانها توسط پترانتوناکیس و
همکاران مورد استفاده قرار گرفت [.]16

برای این کار سیگنال را با استفاده از پنجره  256 hanningنقطه ای
قطعه بندی می کنیم .و برای هر بازه  fftآن را محاسبه می کنیم .میزان شیفت
پنجره در هر حرکت به اندازه  0.75طول پنجره است .فرمول ( )2نحوه
محاسبه  stftرا بیان می کند.

 -3-2-2-2همدوسی5

 Coherenceدرواقع مشخصه ای از سیگنال هست که به نوعی هم به
کوواریانس و هم به  cross-correlationمرتبط است .بیان ساده
همدوسی ،تغییرات همزمان دو سیگنال است.

1

)(2

𝑡𝑑 𝑡𝑢𝜋𝑆𝑇𝐹𝑇𝑓𝑢 (𝑡 ′ , 𝑢) = ∫ [𝑓(𝑡). 𝑊(𝑡 − 𝑡 ′ )]. 𝑒 −𝑗2
𝑡

که  fسیگنال مورد نظر و  wپنجره اعمالی ،و مابقی توصیف فرمول،
همان  fftاست که بروی سیگنال پنجره شده ،اعمال می شود.

یکی از ویژگیهایی که در الکسیتایمیا مورد توجه نورلوژیست قرار می
گیرد ،عدم ارتباط صحیح بین دو نیم کره است .به طور پیش فرض برای افراد
راست دست ،یا نیم کره راست دریافت صحیح هیجانات را انجام نمی دهد

Power Spectral Density 2

Higher Order Crossing 4

 3تحلیل فوریه زمان کوتاه

Coherence 5
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یا نیم کره چپ تحلیل صحیح هیجانی را انجام نمی دهد .بررسی کوهرنس
در افراد الکس یتایمیک در تحقیقات بسیاری مورد توجه بوده است [.]17
همدوسی از رابطه ( )4محاسبه می شود.
)(4

2

|)𝑓( 𝑦𝑥𝐺|
)𝑓( 𝑦𝑦𝐺)𝑓( 𝑥𝑥𝐺

در عین حال برای افراد سالم ،ویژگی های منتخب به سمت ویژگی
هایی چون  PSDمیل می کند ،چنانکه در تحقیقات قبلی نیز تایید شده بود.
جداول  1و ( 2در انتهای مقاله) مقادیر مربوط به طبقه بندی ظرفیت و
برانگیختگی را با توجه به تعداد ویژگی ها در الگوریتم نشان میدهد .بهترین
نتیجه برای هر حالت پررنگ شده است.

= )𝑓( 𝑦𝑥𝐶

که  Cهمدوسی بین دو سیگنال و  Gچگالی طیف حاشیه ای دو
سیگنال است.

جدول  3نتایج صحت طبقه بندی کل با توجه به دسته ویژگی های
منتخب برای هر دو گروه ظرفیت و برانگیختگی بیان می کند.

در این حالت مجموعا  30ویژگی ایجاد می شود:
-3-2

 -4بحث و نتیجه گیری

 6جایگشت بین زوج کانالها ( 4کانال) در  5بازه فرکانسی

آنچه در این مقاله بیان شد طراحی سیستم بازشناسی احساس برای افراد
الکسی تایمیک بود .افراد الکسی تایمیک در بیان یا توصیف و ابراز
هیجانات خود دچار اشکالند .طراحی سیستمی که بتواند به تشخیص
صحیح احساسات این افراد کمک کند ضروری به نظر می رسد .زیرا عدم
بیان و بروز احساسات ،به تدریج باعث ایجاد بیماری روانی و
سایکوسوماتیک در افراد می شود .محرک مورد استفاده در طرح موسیقی
بود و سوژه ها با استفاده از پرسش نامه  TAS-20انتخاب شدند .در این
سیستم ویژگیهایی چون چگالی طیف توان ،عبور از صفرهای مرتبه باال و
همدوسی مورد بررسی قرار گرفتند .با استفاده از شاخص دان ،هر کدام از
این ویژگیها مورد ارزیابی قرار گرفت .طبقه بندی کننده مورد استفاده در
این طرح  SVMبود که از آنجا که به صورت دو دسته ای طبقه بندی را انجام
می دهد ،هیجانها در دو دسته ظرفیت و برانگیختگی مورد بررسی قرار
گرفتند .نتایج ارزیابی ویژگیها نشان داد که ویژگیهای مربوط به همدوسی
در حالت ظرفیت و ویژگیهای چگالی طیف توان در حالت بر انگیختگی
بهترین نتیجه را می دهد (نتایج به صورت جزیی ،در جداول  1و  .)2با به
کارگیری این روش متوسط صحت طبقه بندی  86/56برای طبقه بندی
برانگیختگی) برانگیختگی باال /پایین( ،صحت طبقه بندی متوسط 89/58
برای طبقه بندی جذابیت (مثبت /منفی) و صحت طبقه بندی کل 83/74
برای طبقه بندی هیجان در فضای برانگیختگی-جذابیت به دست آمد .این
مقاله نشان می دهد که می توان به تدریج برای افراد الکسی تایمک ماشین
های شناسایی احساس مناسبی طراحی کرد ،تا با استفاده از درمان های
نوروفیدبکی به بهبود این افراد کمک کرد.

ارزیابی فضای ویژگی و استخراج ویژگیهای بهینه

برای ارزیابی فضای ویژگی ،از الگوریتم  SFSاستفاده شده است .این
شاخص به این صورت انتخاب ویژگی را انجام می دهد که در ابتدا مجموعه
خالی از ویژگی ها را در نظر می گیرد و به صورت پیشرو مجموعه های
یکی ،دوتا ،سه تاو  ...از ویزگی ها در نظر می گیرد ت بهترین صحت را
ایجاد می کند .تابع هزینه برای این انتخابگر می تواند تعداد ویژگی یا
صحت مطلوب در نتایج باشد.
برای طبقه بندی سیگنال از روش  SVM6استفاده کردیم .هدف در
 SVMماکزیمم کردن فاصله دو گروه از یک دیگر و جداسازی طبقات بر
این مبناست .این جداسازی با استفاده از تعریف  kernelمناسب و در
فضای با ابعاد مطلوب ایجاد می شود.
از آنجایی که  SVMطبقه بندی را به صورت دو دسته ای انجام می
دهد ،پس برای طبقه بندی  4حالت احساسی ،الزم است که آنها را دو به
دو به دستههای "ظرفیت" و "برانگیختگی" تقسیم کنیم .نتیجه طبقه بندی
نهایی ،از ترکیب پاسخ طبقه بند ،برای دو حالت ظرفیت و برانگیختگی
ایجاد می شود.
شکل  3الگوریتم پردازشی سیگنال را نشان می دهد.
 -3نتایج
بر اساس نتایجی که از این طبقه بند حاصل شد ،برای افراد الکسی
تایمیک ،ویژگی هایی مثل همدوسی غلبه بیشتری دارند و در باال بردن
صحت طبقه بند تاثیر بیشتری دارند.

Support Vector Machine 6
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HOC

4
A

PSD

Coherence

 الگوریتم پردازشی سیگنال:3 شکل
ویژگیهای انتخابی برای ظرفیت و نتایج طبقه بندی آنها:1 جدول

تعداد
F3 ویژگی های کانال
ویژگی ها

C3 ویژگی های کانال

C4 ویژگی های کانال

های

ویژگی
صحت طبقه بندی
F4 کانال
کننده

1

PSDtheta

COHdeltaBD

COHdeltaAC

COHdeltaBD

94/79±10/41

2

COHbetaAB,
COHalphaAB

COHbetaBD

COHalphaAC

COHbetaBD

95/83±3/40

COHgammaBD

COHthetaBC

COHgammaBD

PSDbetaBDd

COHbetaAC

PSDbetaBDd

COHbetaBD

COHdeltaBC

COHbetaBD

COHgammaBD

COHthetaBC

COHgammaBD

HOC3

PSDthetaBDr

PSDbetaACd

PSDbeta

COHalphaAB

COHdeltaBC

HOC7

PSDbetaBDd

COHbetaAB

COHthetaBC

HOC8

PSDgammaBDd

COHgammaAB

COHalphaBC

HOC9

PSDdeltaBDr

3

COHbetaAB,
COHalphaAB
COHalphaAD

4

88/54±2/09

79/17±9/00

 و یژگیهای انتخابی برای برانگیختگی و نتایج طبقه بندی آنها:2جدول
تعداد
ویژگی ها

1
2

3

F3 ویژگی های کانال

C3 ویژگی های کانال

C4 ویژگی های کانال

COHbetaAD

-----------

-----------

های

ویژگی
F4 کانال

صحت
بندی کننده

PSDdelta

68/75±8/34
83/33±5/89

PSDdeltaACr

PSDdelta

PSDdelta

PSDbetaBDr

PSDdeltaACd

PSDalphaBDd

PSDdeltaACd

COHbetaAD

PSDdeltaACd

PSDdelta

PSDdeltaACd

PSDtheta

COHbetaAB

PSDalphaBDd

PSDdeltaAC

COHbetaAD

COHgammaAB

PSDbetaBDd

PSDthetaAC

COHgammaAD
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طبقه

87/13±2/09
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4

PSDbeta

PSDbetaBDd

PSDtheta

PSDdelta

PSDdeltaACd

COHthetaAB

PSDdeltaACd

PSDthetaBDd

PSDthetaACd

COHalphaAB

PSDthetaACd

PSDalphaBDd

PSDalphaACd

COHbetaAB

PSDalphaACd

PSDbetaBDd

76/04±3/99

 نتایج طبقه بندی کل برای ویژگی های منتخب:3جدول

ز یر دسته ویژگی بهینه
برای برانگیختگی

ز یر دسته ویژگی
بهینه برای ظرفیت

طبقه

صحت
بندی کننده کل

AFS

VFS1

±

85/83
9/85

AFS

VFS2

±

81/66
5/89
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چکیده -در شکلدهی پرتوهای فراصوت پزشکی ،ضر یب
همدوسی به منظور کاهش اندازه لوبهای کناری و افزایش
کنتراست سیستم تصویربرداری معرفی شده است .این ضر یب
سیگنالهای در راستای اصلی را تقویت و سیگنالهای در سایر
راستاها را تضعیف میکند .مشکل اصلی این ضر یب ،تخر یب نویز
پسزمینه و حساس بودن آن به کیستهای با قدرت پراکنده کنندگی
باالست .در این مقاله به منظور افزایش مقاومت ضر یب همدوسی،
به معنی کاهش تخر یب نویز و عدم حساسیت آن به کیست های با
پراکنده کنندگی باال ،ضر یب وینر پیشنهادشده است .ضر یب وینر
حالت جامع تری نسبت به ضر یب همدوسی دارد و می توان ضر یب
همدوسی را به عنوان حالت خاصی از ضر یب وینر در نظر گرفت.
در روش پیشنهادشده ،تخمینی از توان نویز و توان سیگنال انجام
میپذیرد که این امر منجر به افزایش مقاومت این ضر یب میشود.
نتایج شبیهسازیها نشان میدهند که روش پیشنهاد شده میتواند
عملکرد بهتری از لحاظ حفظ نویز پس زمینه نسبت به ضر یب
همدوسی داشته باشد و عالوه بر آن در مواجه با کیست های با
اسکتر کنندگی باال عملکرد بهتری نسبت به ضر یب همدوسی داشته
باشد .روش پیشنهاد شده توانسته است معیار کنتراست نسبی را به
میزان  %54در مقایسه با ضر یب همدوسی بهبود ببخشد.

و یژگی بافتهای بدن ،موجهای ارسال شده از عمقهای مختلف از درون
بدن بازتاب میشوند .این موجهای بازتاب شده توسط آرایهای از پیزو
الکتریکها اندازهگیری میشوند .با ترکیب این سیگنالها و با تکنیکهای
پردازش سیگنالهای آرایههای ،فاصله و شدت اکوها محاسبه شده و در
نهایت تصو یر فراصوت ساخته میشود.
شکلدهی پرتو به منزله اعمال وزنهای مناسب به هر کدام از
المانهای آرایه و ساخت خروجی نهایی از سیگنال های اندازه گیری
شدهاست .این شکلدهی میتواند در فرآیند ارسال و دریافت و به طور
مستقل در هر مرحله صورت پذیرد .با انتخاب بردار وزن مناسب برای
المانهای ارسال و دریافت میتوان خصوصیات تصو یر بدست آمده را به
نحوه دلخواهی تنظیم کرد .دو پارامتر مهم در تصو یربرداری سیگنالهای
آرایهای ،پهنای لوب اصلی الگوی پرتو به عنوان معیاری از رزولوشن
سیستم تصویربرداری و اندازه لوبهای کناری به عنوان معیاری از
کنتراست است].[1
اصلیترین شکلدهنده پرتو غیر وفقی متداول که امروزه در
دستگاههای تصو یربرداری فراصوت پزشکی نیز مورد استفاده قرار
میگیرد ،شکلدهنده پرتو تأخیر و حاصلجمع است .در این شکلدهنده
پرتو ابتدا تأخیرهای مناسبی به سیگنالهای دریافت شده به منظور
همگامسازی آنها اعمال شده و سپس یک بردار وزن (یا به تعبیر دیگر یک
پنجره وزن دهی) از پیش تعیین شده به المانها تعلق میگیرد .با در نظر
گرفتن پنجرههای مختلف میتوان پهنای لوب اصلی و اندازه لوبهای
کناری را تنظیم کرد].[2

کلمات کلیدی– فراصوت پزشکی ،شکلدهی پرتو ،ضر یب
همدوسی ،ضر یب وینر
 -1مقدمه
از تصو یربرداری فراصوت میتوان برای اهداف تشخیصی و درمانی
در حوزه پزشکی استفاده کرد .با استفاده از این روش تصو یربرداری،
بخشهای داخلی و اعضای درونی بدن به صورت بیوقفه و بدون هیچ
تابش زیانآور یونیزه کنندهای قابل مشاهده هستند .از مزیتهای
تصو یربرداری فراصوت پزشکی میتوان به ارزانی ،قابل حمل بودن و عدم
ایجاد ناراحتی برای بیمار در مقایسه با سایر روشهای تصو یربرداری
پزشکی مانند  CTو  MRIاشاره کرد.یک اسکن فراصوت با ارسال یک
موج صوتی به بدن با فرکانسی در محدوده چند مگاهرتز که خارج از
محدوده شنوایی انسان است انجام میشود .به دلیل تفاوتهای موجود در
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شکلدهنده پرتو مینیمم واریانس ،یک شکلدهنده پرتو وفقی در
تصویربرداری فراصوت پزشکی است .این شکلدهنده پرتو بردار وزن را
در هر نقطه از تصویر بر اساس اطالعات آن نقطه تعیین میکند و میتواند
به رزولوشنی به مراتب بهتر از روشهای غیر وفقی مانند رزولوشن
شکلدهنده پرتو تأخیر و حاصلجمع دست یابد[.]3 ,2
ضریب همدوسی ،یک روش وفقی برای بهبود کیفیت تصاویر
فراصوت پزشکی است .این ضریب ،همدوسی سیگنالهای رسیده به آرایه
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بردار وزن شکلدهنده پرتو مینیمم واریانس به صورت زیر از روی
دادههای دریافتی محاسبه میشود:

را اندازهگیری میکند و میتواند به عنوان معیاری از میزان تمرکز در نقطه
تصویربرداری نیز تعبیر شود [ .]4این ضریب ابتدا به منظور کاهش اثر
تخریب فاز ،که به دلیل تخمین نادقیق پارامترهای محیط ایجاد میشود،
در تصویربرداری فراصوت پزشکی پیشنهاد شد[ .]5از این ضریب و
ترکیب آن با روشهای دیگر ،شکلدهندههای پرتو مختلفی معرفی شده
است[.]8 ،7 ,6

()4

که در این رابطه ،بردار جهتدهی در راستای سیگنال مطلوب و
) ( ̂  ،ماتریس کوواریانس است که به صورت زیر از روی سیگنالهای
اندازهگیری شده تخمین زده میشود:

اگرچه استفاده از ضریب همدوسی منجر به بهبود کنتراست میشود،
اما نویز پس زمنیه نیز تخریب می شود .عالوه بر آن این ضریب در مواجه
با کیستهایی که دارای اسکتر کنندگی باال هستند ،عملکرد مناسبی
ندارد .برای رفع این مشکل ضریب وینر پیشنهاد شده است [ .]9این
ضریب از لحاظ ساختاری مشابه با ضریب همدوسی است با این تفاوت
که در آن توان نویز و توان سیگنال به طور جداگانه تخمین زده شده و از آن
برای بهبود این روش و افزایش مقاومت آن استفاده میشود.

()5
()6

()1
()2

) (

) (

) (

()3

]) (

) ( [

) (

) (

⃗.

) (̂

()9

) ( ̂

)) ( ̂ (

که در این رابطه پارامتر  ،تعیین کننده میزان بارگذاری قطری است.
ضریب همدوسی از روی سیگنالهای اندازهگیری شده به صورت زیر
محاسبه میشود:

) (

میزان تأخیر الزم برای ساخت تصویر در خط
که در این رابطه،
المان وزن مربوطه ، ( ) ،خروجی نهایی
اسکن مورد نظر،
شکلدهنده پرتو و اندیس شماره المان است .در شکلدهنده پرتو تأخیر
و حاصلجمع ،بردار وزن به صورت یک بردار ثابت به صورت زیر در نظر
گرفته میشود:
⃗

( )

()8

) (
∑

)

(

∑

∑

برای بهبود مقاومت شکلدهنده پرتو مینیمم واریانس به انحراف فاز و
پایداری عددی در محاسبه معکوس ماتریس کوواریانس ،از روش
بارگذاری قطری به صورت زیر استفاده میشود.

)( )( [ )( ،
اگر فرض کنیم که بردار ]) (
سیگنال رسیده به یک آرایهی المانی در لحظه باشد ،میتوان
خروجی آرایه را به صورت زیر بدست آورد:
))

()

()7

 -2پیش زمینه

(

)

(

) (̂

که در رابطه باال طول زیر آرایه برای هموارسازی مکانی،
تعداد نمونههای الزم برای هموارسازی زمانی و اندیس نمایانگر المان
مورد نظر است .از آنجا که تأخیرهای الزم در حوزه زمان و پیش از اعمال
وزنها محاسبه میشوند ،بردار به صورت یک بردار ثابت و به صورت
زیر در نظر گرفته میشود:

در ادامه و در بخش دوم ،نحوه محاسبه تأخیرها و وزن دهی دو
شکلدهنده پرتو تأخیر و حاصلجمع و مینیمم واریانس بررسی شده و
ضریب همدوسی معرفی میشود .در بخش سوم ضریب وینر که روش
پیشنهادی است معرفی شده و سپس نتایج پیاده سازی و شبیه سازی
روشهای مطرح شده در بخش چهارم بیان شدهاند .در بخش پنجم و
پایانی ،جمعبندی از روش پیشنهادی و عملکرد آن انجام شده است.

(

) (̂
) (̂

) (

()11

|) (
| ) ( |

∑|
∑

) (

این ضریب را میتوان به عنوان میزان کیفیت تمرکز نیز در نظر گرفت.
به کمک این ضریب ،میتوان شکلدهنده پرتو وفقی جدیدی به کمک
شکلدهنده پرتو تأخیر و حاصلجمع و مینیمم واریانس به صورت زیر در
نظر گرفت:

) (

()11

که ) (
بردار وزن مربوط به شکل دهنده پرتو تأخیر و حاصل
جمع است .در این شکلدهنده پرتو ،بردار وزن صرفنظر از محیط
تصویربرداری و به صورت از پیش تعیین شده است .میتوان بردارهای
وزن دیگری نیز مانند رابطه ( )3در نظر گرفت .در مرجع [ ،]11بررسی
جامعی در مورد نحوه انتخاب بردار وزن پیشنهاد شده است.

()12
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 -3روش پیشنهادی

( )،
که در این روابط) (
و ) ( ̂ به ترتیب برابر با توان
سیگنال ،توان نویز بعالوه تداخالت و ماتریس کوواریانس با استفاده از
ضریب همدوسی می باشند .ضریب همدوسی ،نویر محیط را به صورت
یک نویز سفید که به اندازه برابر بزرگ شده است ،تخمین می زند و و
بنابراین ماتریس نویز به صورت یک ماتریس همانی خواهد بود ،در حالی
که ضریب وینر میکوشد که ماتریس نویز را ،بدون فرض سفید بودن آن،
تخمین بزند .عالوه بر این در ضریب وینر می توان از شکل دهنده های
پرتو مختلف استفاده کرد ،در حالی که ضریب همدوسی محدود به روش
تاخیر و حاصلجمع است.

ضریب همدوسی در مواجه با محیطهای نویزی ،مانند تصاویری که
دارای نویز پسزمینه هستند دچار مشکل میشود .این ضریب اگرچه
اندازه لوبهای کناری را به میزان قابل توجهی کم میکند ،اما نویز
پسزمینه را که یکی از معیارهای کیفیت تصاویر فراصوت پزشکی
میباشد ،تخریب میکند .در این مقاله پیشنهادشده است که از ضریب
وینر به جای ضریب همدوسی برای بهبود مقاومت این ضریب در
محیطهای با نویز پسزمینه استفاده شود .ضریب وینر به صورت زیر
تعریف میشود:
) (

()13

) (

 -4نتایج و شبیهسازی

) (

) (

که در این رابطه ) ( توان سیگنال مورد نظر و
بعالوه تداخالت میباشد که به صورت زیر محاسبه میشوند:

توان نویز

) (

()14

|) ( |

()15

برای شبیهسازی روش پیشنهادی از بسته  ]11[ Filed IIتحت
نرمافزار  MATLABاستفاده شد .ابتدا یک ترنسدیوسر  18میلیمتری با
تعداد  96المان ،فرکانس مرکزی  4مگاهرتز و فرکانس نمونهبرداری 21
مگاهرتز در نظر گرفته شد .فاصله بین المانها برابر با نصف طول موج و
سرعت صوت برابر با  1541متر بر ثانیه فرض شد .پالس تحریک و پاسخ
ضربه به صورت دو پالس سینوسی قرار داده شد .در همه شبیهسازیها بعد
از اخذ دادهها ،ابتدا تأخیرهای مناسبی به دادهها اعمال و سپس نویز جمع
شوندهای به میزان  61دسیبل به سیگنالها اضافه شد .سپس از تبدیل
هیلبرت برای تبدیل دادهها به دادهی قابل آنالیز (دادهی مختلط و منتقل
شده به باند پایه) استفاده شد .از دو محیط کیست شبیهسازی شده برای
بررسی روش پیشنهادی استفاده شده است.

) (

) ( ) ( ̂) (

) (

که در این رابطه ) ( ̂  ،ماتریس کوواریانس نویز بعالوه تداخالت و
) ( خروجی نهایی محاسبه شده توسط شکلدهنده پرتو مورد نظر
میباشد .ماتریس ̂ به صورت زیر تخمین زده میشود:
∑

()16

∑

)) (

)

()

)

( ()) (

) ( ̂

(
)

-1-4

( (

بنابراین خروجی نهایی شکلدهندههای پرتو با استفاده از ضریب وینر
به صورت زیر خواهد بود:
()17

) (

()18

) (

) (

یک فانتوم کیست بدون بازتاب با نویز پسزمینه با در نظر گرفتن
حداقل ده نقطه اسکتر کننده در یک سلول رزولوشن شبیهسازی شد .یک
سلول رزولوشن ،فضایی سه بعدی با اندازه طول و عرض و ارتفاعی برابر با
طول موج ارسالی میباشد .این فانتوم دارای یک کیست به شعاع 3
میلیمتر است که در عمق  51میلیمتری قرار داده شده است .پارامترهای
شکلدهنده پرتو مینیمم واریانس به کار رفته در شبیهسازی در جدول 1
خالصه شده است .این مقادیر بر اساس مرجع ] [2انتخاب شده اند.

) (

) (

) (

 ،ضریب وینر محاسبه شده به کمک روابط
که در این رابطه
( 13تا  )16و با فرض استفاده از بردار وزن و خروجی نهایی روش تأخیر و
 ،ضریب وینر محاسبه شده با بردار وزن و خروجی
حاصلجمع و
حاصل از شکلدهنده پرتو مینیمم واریانس به کمک همین روابط است.

جدول :1

ضریب همدوسی را می توان به عنوان حالت خاصی از ضریب وینر
به صورت زیر در نظر گرفت ]:[9
()19

|) (

()21
()21

) (
,

|) (

) (

|

) (

̂

) (

) (

|

∑

پارامترهای استفاده شده در شکلدهنده پرتو مینیمم وار یانس

پارامتر

مقدار

طول آرایه ) (

96

طول زیر آرایه ) (

32

هموارسازی زمانی

) (
) (

فانتوم کیست بدون بازتاب شبیهسازی شده

)
̂

(

 11نمونه

بارگذاری قطری ) (

تصاویر حاصل از شبیه سازی این فانتوم در شکل  1نشان داده شده است.
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از روی شکل  1دیده میشود که تصاویر حاصل از شکلدهندههای پرتو با
استفاده از ضریب همدوسی ،شکل  )b( 1و ( ،)eدر مقایسه با حالتی که
از این ضریب استفاده نمیشود ،شکل  )a( 1و ( ،)dتوانسته است درون
کیست را سیاهتر نشان دهد ،در حالی که این بهبود با تخریب پسزمینه و
سیاهتر شدن آن همراه بوده است .ضریب وینر عالوه بر اینکه نویز
پسزمینه را تا حد مطلوبی حفظ کرده است ،کیست را نیز به نسبت
تصویر بدون پردازش ،سیاهتر نشان داده است ،شکل  )c( 1و ( .)fدر
جدول  2مقادیر کنتراست و کنتراست نسبی برای تصاویر شکل  1نشان
داده شده است .مقادیر کنتراست و کنتراست نسبی به صورت زیر محاسبه
میشوند.
()19

)

()21

,

)

(

-2-4
(

از روی شکل 2دیده میشود که ضریب همدوسی ،کنارههای کیست
با اسکتر کنندگی باال را به شدت تخریب کرده است در حالی که ضریب
وینر چنین تخریبی نداشته است .تخریب کنارهی کیست برای هر دو
شکلدهنده پرتو تأخیر و حاصلجمع و مینیمم واریانس با استفاده از
ضریب همدوسی رخ داده است ،شکل  )b( 2و ( ،)eکه نتایج حاصل از
روش پیشنهادی ،شکل  )c( 2و ( )fنشان میدهند که این تخریب به میزان

مقادیر شدت روشنایی و کنتراست برای شکلدهندههای پرتو مختلف

شکلدهنده پرتو
DAS

-45.73

-14.89

30.84

5.87

DAS+CF

-59.56

-21.79

37.76

3.54

DAS+Wiener

-50.00

-15.71

34.29

5.13

MV

-51.09

-15.66

35.42

6.67

فانتوم کیست شبیهسازی شده با اسکتر کنندگی باال

مشکل اصلی در ضریب همدوسی در مواجه با کیستهای با اسکتر
کنندگی باالست .در شکل  2نتایج شبیهسازی یک کیست با اسکتر
کنندگی باال نشان داده شده است .این کیست دارای شعاع  3میلیمتری
است که در عمق  51میلیمتری قرار داده شده است.

که در آن  ،متوسط شدت پیکسل درون ناحیه کیست ، ،متوسط
شدت پیکسلها در خارج از کیست و ) (  ،انحراف معیار
پیکسلهای خارج از کیست میباشد.
جدول :2

MV+Wiener

-57.92

-20.29

37.62

3.92

با توجه به مقادیر جدول نیز مشخص است که ضریب وینر از لحاظ حفظ
نویز پسزمینه عملکرد بهتری نسبت به ضریب همدوسی دارد .اگرچه در
شکلدهنده پرتو  DAS+CFمیزان کنتراست بهتر از دو شکلدهنده پرتو
 DASو  DAS+Wienerاست اما پایین بودن ضریب  CNRآن نشان
میدهد که این بهبود کنتراست با هزینه تخریب نویز پسزمینه همراه بوده
است .مولفه کنتراست نسبی ضریب وینر در شکل دهنده پرتو تاخیر و
حاصلجمع در حدود  %45بهتر از روش ضریب همدوسی است که
نشان دهنده حفظ بهتر نویز پس زمینه می باشد.

(

)

MV+CF

-59.85

-22.60

37.25

3.51

شکل  :1فانتوم کیست شبیه سازی شده در محیط دارای نویز پسزمینه )a( .شکلدهنده پرتو تأخیر و حاصلجمع )b( ،شکل دهند پرتو تأخیر و حاصلجمع به همراه
ضر یب همدوسی )c( ،شکلدهنده پرتو تأخیر و حاصلجمع به همراه ضریب وینر )d( ،شکلدهنده پرتو مینیمم وار یانس )e( ،شکل دهند پرتو مینیمم وار یانس به همراه
ضر یب همدوسی )f( ،شکلدهنده پرتو مینیمم وار یانس به همراه ضریب وینر.
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) شکل دهند پرتو تأخیر و حاصلجمع بهb( ،) شکلدهنده پرتو تأخیر و حاصلجمعa( . فانتوم کیست با اسکتر کنندگی باال در محیط دارای نویز پسزمینه2 شکل
) شکل دهند پرتو مینیمم وار یانس بهe( ،) شکلدهنده پرتو مینیمم وار یانسd( ،) شکلدهنده پرتو تأخیر و حاصلجمع به همراه ضریب وینرc( ،همراه ضریب همدوسی
.) شکلدهنده پرتو مینیمم وار یانس به همراه ضریب وینرf( ،همراه ضریب همدوسی
[2]

J. F. Synnevaag, A. Austeng, and S. Holm, "Adaptive Beamforming
Applied to Medical Ultrasound Imaging," Ultrasonics Ferroelectrics
and Frequency Control, IEEE Transactions on, vol. 54, pp. 16061613, 2007.
[3] J. F. Synnevaag, A. Austeng, and S. Holm, "Benefits of minimumvariance beamforming in medical ultrasound imaging," Ultrasonics,
Ferroelectrics and Frequency Control, IEEE Transactions on, vol.
56, pp. 1868-1879, 2009.
[4] B. M. Asl and A. Mahloojifar, "Minimum variance beamforming
combined with adaptive coherence weighting applied to medical
ultrasound imaging," Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency
Control, IEEE Transactions on, vol. 56, pp. 1923-1931, 2009.
[5] L. Pai-Chi and L. Meng-Lin, "Adaptive imaging using the
generalized coherence factor," Ultrasonics, Ferroelectrics and
Frequency Control, IEEE Transactions on, vol. 50, pp. 128-141,
2003.
[6] L. Qiaoliang, Z. Ting, C. Xin, W. Tianfu, and C. Siping, "Adaptive
Ultrasound Imaging Using Forward-Backward Minimum Variance
Beamforming and Coherence Weighting," in Intelligent
Computation and Bio-Medical Instrumentation (ICBMI), 2011
International Conference on, 2011, pp. 27-30.
[7] A. E. A. Blomberg, C. C. Nilsen, A. Austeng, and R. E. Hansen,
"Adaptive Sonar Imaging Using Aperture Coherence," Oceanic
Engineering, IEEE Journal of, vol. 38, pp. 98-108, 2013.
[8] X. Zeng, C. Chen, and Y. Wang, "Eigenspace-based minimum
variance beamformer combined with Wiener postfilter for medical
ultrasound imaging," Ultrasonics, vol. 52, pp. 996-1004, 2012.
[9] C. C. Nilsen and S. Holm, "Wiener beamforming and the coherence
factor in ultrasound imaging," Ultrasonics, Ferroelectrics and
Frequency Control, IEEE Transactions on, vol. 57, pp. 1329-1346,
2010.
[10] K. J. Parker, "Correspondence: Apodization and Windowing
Functions," Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control,
IEEE Transactions on, vol. 60, pp. 1263-1271, 2013.
[11] J. Jensen, A, "Field: A Program for Simulating Ultrasound
Systems," in 10th Nordic-Baltic Conference on Biomedical
Imaging Published in Medical & Biological Engineering &
Computing,, 1996, pp. 351-353.

.قابل مالحظهای با استفاده از روش پیشنهادی کاهش یافته است
 نتیجهگیری و بحث-5
ضریب همدوسی در شکلدهی پرتوهای فراصوت به منظور بهبود
عملکرد شکلدهندهها برای کاهش اندازه لوبهای کناری معرفی شده
 مشکل اصلی این ضریب در مواجه با نویز پسزمینه است که.[4و3]بود
 نویز پسزمینه تخریب،در شکلدهندههای پرتو مبتنی بر این ضریب
 ضریب وینر به منظور بهبود مقاومت ضریب همدوسی پیشنهاد.میشود
 این ضریب با اندازهگیری توان نویز و توان سیگنال سعی میکند این.شد
 در شبیه سازی.ضریب را با توجه به محیط تصو یربرداری اصالح کند
 دیده شد که این ضریب میتواند کیست را سیاهتر،کیست بدون بازتاب
 در.نشان دهد درحالی که نویز پسزمینه را نیز تا حد مطلوبی حفظ کند
شبیه سازی کیست با اسکتر کنندگی باال مشاهده شد که استفاده از
 این پدیده.ضریب همدوسی منجر به تخریب کنارههای کیست میشود
میتواند به علت کاهش بیش از اندازه لوبهای کناری باشد که به علت
 ضریب وینر از این.وجود بخشی با اسکتر کنندگی باال اتفاق افتاده است
منظر عملکرد بسیار بهتری نسبت به روش ضریب همدوسی دارد و
.تخریب کنارههای کیست در این روش مرتفع شده است
مراجع
[1] H. L. V. Trees, Detection, Estimation, and Modulation Theory IV:
Optimum Array processing: New York, NY: Wiley, 2003.
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ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ ﺳﯿﮕﻨﺎل اﻟﮑﺘﺮوﮐﺎردﯾﻮﮔﺮام ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﺘﺮ ∞H
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وﯾﻮﻟﺖ  ،[۴]۴ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺎﻟﻤﻦ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ  ،[۵]۵ﺧﺎﻧﻮاده
ﮐﺎﻟﻤﻦ ] [۹]،[۶و ﻓﯿﻠﺘﺮ ﭘﺎرﺗﯿﮑﻞ  [۳] ۶اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام ﺑﻪ ﻧﺤﻮی
ﺳﻌﯽ در ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ و ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮان ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﻪ ﺗﻮان ﻧﻮﯾﺰ (SNR) ۷
داﺷ ﺘ ﻪاﻧ ﺪ و ﻧ ﺘﺎﯾ ﺞ اﯾ ﻦ ﭘ ﮋوﻫ ﺸﻬ ﺎ ﺑﻬ ﺒ ﻮد ﮐ ﯿ ﻔ ﯿ ﺖ ﺳ ﯿ ﮕ ﻨ ﺎﻟ ﻬ ﺎ ﺑ ﺎ ﻣ ﻌ ﯿ ﺎر ﻧ ﺴ ﺒ ﺖ
ﺗﻮان ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺰ ) (SNRرا ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﭼ ﮑ ﯿ ﺪه — در اﯾ ﻦ ﻣ ﻘ ﺎﻟ ﻪ ﺑ ﻪ ﺑ ﺮرﺳ ﯽ ﻓ ﺮم ﻏ ﯿ ﺮﺧ ﻄ ﯽ ﻓ ﯿ ﻠ ﺘ ﺮ ∞ Hو
اﺳ ﺘ ﻔ ﺎده از آن در ﺟ ﻬ ﺖ ﺣ ﺬف ﻧ ﻮﯾ ﺰ ﺗ ﮏ ﮐ ﺎﻧ ﺎﻟ ﻪ ﺳ ﯿ ﮕ ﻨ ﺎل اﻟ ﮑ ﺘ ﺮوﮐ ﺎردﯾ ﻮﮔ ﺮام
) (ECGﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺪل دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﺧﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎل  ECGﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،ﻣﺪل ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺪل McSharry
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺎﻟﻤﻦ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه در
ﺗ ﺤ ﻘ ﯿ ﻘ ﺎت ﮔ ﺬﺷ ﺘ ﻪ ﻣ ﯽﺑ ﺎﺷ ﺪ .ﮐ ﻤ ﯿ ﺖ  SNRو ﻣ ﯿ ﺰان ﺑ ﻬ ﺒ ﻮد اﯾ ﻦ ﮐ ﻤ ﯿ ﺖ در
ﺧﺮوﺟ ﯽ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫ ﺎی ﻣ ﻮرد آزﻣ ﺎﯾ ﺶ ،ﺑ ﻪ ﻣﻨﻈ ﻮر ارزﯾ ﺎﺑ ﯽ ﻧﺘﺎﯾ ﺞ اﯾ ﻦ ﻣﻘﺎﻟ ﻪ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ
از روﺷ ﻬ ﺎی ﻓ ﻮق دارای ﻧ ﻘ ﺎط ﻗ ﻮت و ﺿ ﻌ ﻔ ﯽ ﻣ ﯽﺑ ﺎﺷ ﺪ ﮐ ﻪ ﻫ ﺮ ﯾ ﮏ را ﺑ ﺮای
ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﺎص ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺳﺎزد .واﺑﺴﺘﮕﯽ زﯾﺎد ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺎﻟﻤﻦ ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی
ﻣﺪل و اﻟﺰام در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ ﻧﻮﯾﺰﻫﺎی ﻓﺮآﯾﻨﺪ و ﻣﺸﺎﻫﺪات از
ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎی ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺎﻟﻤﻦ و ﭘﺎﯾﺪاری و ﺑﻬﯿﻨﮕﯽ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮ در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮآورده
ﺷﺪن ﭘﯿﺶ ﻓﺮﺿﻬﺎی آن ،از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت آن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
ﺣ ﺴ ﺎﺳ ﯿ ﺖ زﯾ ﺎد ﻓ ﯿ ﻠ ﺘ ﺮ ∞ Hﺑ ﻪ ﭘ ﺎراﻣ ﺘ ﺮﻫ ﺎی ﻣ ﻮرد اﺳ ﺘ ﻔ ﺎده در ﻓ ﯿ ﻠ ﺘ ﺮ از ﻧ ﻘ ﺎط
ﺿ ﻌ ﻒ آن و ﺑ ﯽﻧ ﯿ ﺎزی از ﻗ ﯿ ﺪﻫ ﺎی ﻣ ﻮرد اﺳ ﺘ ﻔ ﺎده در ﮐ ﺎﻟ ﻤ ﻦ و اﺳ ﺘ ﻔ ﺎده در
زﻣﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺪل ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺪل دﻗﯿﻘﯽ ﻧﯿﺴﺖ از ﻣﺰاﯾﺎی ﻓﯿﻠﺘﺮ ∞ Hﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

در اﺳ ﺘ ﻔ ﺎده از ﻓ ﯿ ﻠ ﺘ ﺮﻫ ﺎی ﺧ ﺎﻧ ﻮاده ﮐ ﺎﻟ ﻤ ﻦ ﻧ ﻈ ﯿ ﺮ  EKFﮐ ﻪ ﺟ ﺰء
ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ ﻗﯿﺪﻫﺎی زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد
ﮐ ﻪ ﻣ ﯽﺗ ﻮان ﺑ ﻪ در دﺳ ﺘ ﺮس ﺑ ﻮدن ﻣ ﯿ ﺎﻧ ﮕ ﯿ ﻦ و ﻣ ﻘ ﺪار اﻧ ﺤ ﺮاف از ﻣ ﻌ ﯿ ﺎر و
ﺧﻮاص آﻣﺎری ﻧﻮﯾﺰﻫﺎی ﻣﺪل دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ و ﻣﺸﺎﻫﺪات اﺷﺎره ﻧﻤﻮد .ﯾﮑﯽ از
ﭼ ﺎﻟ ﺶﻫ ﺎی اﺳ ﺘ ﻔ ﺎده از اﯾ ﻦ ﺧ ﺎﻧ ﻮاده ﻓ ﯿ ﻠ ﺘ ﺮﻫ ﺎ ،ﻫ ﻤ ﯿ ﻦ ﻗ ﯿ ﻮد ﻣ ﯽﺑ ﺎﺷ ﺪ ﮐ ﻪ در
ﺻﻮرت در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮدن ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ روﺑﺮو
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
در دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ∞ Hﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺮی از ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی
ﮐﺎﻟﻤﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ
ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﮐﺎﻟﻤﻦ دارﻧﺪ ،دارای ﺗﺎﺑﻊ
ﻫ ﺰﯾ ﻨ ﻪ ﻣ ﺘ ﻔ ﺎوت ﺑ ﻮده و واﺑ ﺴ ﺘ ﮕ ﯽ ﮐ ﻤ ﺘ ﺮی ﻧ ﺴ ﺒ ﺖ ﺑ ﻪ ﻗ ﯿ ﻮد ﻣ ﻮرد ﻧ ﯿ ﺎز ﺑ ﺮای
ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﻮدن ﻓﯿﻠﺘﺮ دارﻧﺪ.

ﮐ ﻠ ﻤ ﺎت ﮐ ﻠ ﯿ ﺪی — ﺣ ﺬف ﻧ ﻮﯾ ﺰ ،اﻟ ﮑ ﺘ ﺮوﮐ ﺎردﯾ ﻮﮔ ﺮام ،ﻓ ﯿ ﻠ ﺘ ﺮ ﻣ ﯿ ﻨ ﯽ
ﻣﺎﮐﺲ ،ﻓﯿﻠﺘﺮ ∞H

 .۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺳﯿﮕﻨﺎل اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻗﻠﺒﯽ  (ECG)۱از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﻬﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ
ﻣ ﯽﺑ ﺎﺷ ﺪ ﮐ ﻪ ﺑ ﺮرﺳ ﯽ و ﭘ ﺮدازش آن از اﻫ ﻤ ﯿ ﺖ ﺑ ﺎﻻﯾ ﯽ ﺑ ﺮﺧ ﻮردار اﺳ ﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﺎرﮐﺮد ﺻﺤﯿﺢ ﻗﻠﺐ اﻧﺴﺎن از روی اﯾﻦ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ْ
ﺑ ﺤ ﺚ ﺣ ﺬف ﻧ ﻮﯾ ﺰ  ۲از اﯾ ﻦ ﺳ ﯿ ﮕ ﻨ ﺎل ،ﻣ ﺴ ﺎﻟ ﻪ ای ﺑ ﺴ ﯿ ﺎر ﻣ ﻬ ﻢ در ﭘ ﺮدازش
ﺳ ﯿ ﮕ ﻨ ﺎل ﻗ ﻠ ﺒ ﯽ ﻣ ﯽﺑ ﺎﺷ ﺪ ﮐ ﻪ ﺑ ﻪ ﻧ ﻤ ﺎﯾ ﺶ دﻗ ﯿ ﻖ ﮐ ﺎرﮐ ﺮد ﻗ ﻠ ﺐ و ﺗ ﺸ ﺨ ﯿ ﺺ
ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭼﺎرﭼﻮب ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ] [۶ﺑﺮای ﺣﺬف
ﻧ ﻮﯾ ﺰ ﺳ ﯿ ﮕ ﻨ ﺎﻟ ﻬ ﺎی اﻟ ﮑ ﺘ ﺮوﮐ ﺎردﯾ ﻮﮔ ﺮام ﺑ ﻪ ﻓ ﯿ ﻠ ﺘ ﺮﻫ ﺎی ∞ Hﺗ ﻌ ﻤ ﯿ ﻢ داده ﺷ ﺪه
اﺳ ﺖ .ﺑ ﺎ ﺗ ﻮﺟ ﻪ ﺑ ﻪ ﻧ ﻘ ﺎط ﻗ ﻮت و ﺿ ﻌ ﻒ ﻫ ﺮ ﯾ ﮏ از اﯾ ﻦ دو روش ،ﻣ ﻮرد
ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳ ﺎﺧ ﺘ ﺎر اداﻣ ﻪ ﻣ ﻘ ﺎﻟ ﻪ ﺑ ﻪ ﺷ ﺮح زﯾ ﺮ اﺳ ﺖ .در ﺑ ﺨ ﺶ  ۲ﺑ ﻪ ﻣ ﻌ ﺮﻓ ﯽ
ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺧﻄﯽ ∞ Hو ﺗﻌﻤﯿﻢ آن ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .در اﺑﺘﺪای ﺑﺨﺶ  ۳ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪل دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺳﯿﮕﻨﺎل  ECGو در
اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻌﺎدﻻت و ﺗﺨﻤﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻻزم

ﺗﺎﮐﻨﻮن روشﻫﺎی ﻣﺘﻌ ﺪدی در ﺟﻬﺖ ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻗﻠﺒﯽ
ﻣ ﻮرد ﺑ ﺮرﺳ ﯽ ﻗ ﺮار ﮔ ﺮﻓ ﺘ ﻪاﻧ ﺪ ﮐ ﻪ ﻣ ﯽﺗ ﻮان ﺑ ﻪ ﺣ ﺬف ﻧ ﻮﯾ ﺰ ﺑ ﺎ ﻓ ﯿ ﻠ ﺘ ﺮﻫ ﺎی
ﻣ ﯿ ﺎﻧ ﮕ ﺬر] ،[۱ﺣ ﺬف ﻧ ﻮﯾ ﺰ ﺑ ﺎ ﻓ ﯿ ﻠ ﺘ ﺮﻫ ﺎی ﺗ ﻄ ﺒ ﯿ ﻘ ﯽ  ،[۲]۳ﺣ ﺬف ﻧ ﻮﯾ ﺰ ﺑ ﺎ

۴ Wavelet denoising
۵ Extended kalman filter
۶ Particle filter
۷ Signal to noise ratio

۱ Electreocardiogram
۲ Denoising
۳ Adaptive filter

© ،۱۳۹۴اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

۸۲۶

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

در ) ،(۳ﻫﺪف ﺑﺪﺳﺖ آوردن  zkاﯾﺴﺖ ﮐﻪ  J۱را ﮐﻤﯿﻨﻪ ﮐﻨﺪ.

ﺟﻬﺖ ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ ﺳﯿﮕﻨﺎل  ECGو در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ در اﯾﻦ
ﻣ ﻘ ﺎﻟ ﻪ آورده ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ .در ﺑ ﺨ ﺶ  ۴ﻧ ﺘ ﺎﯾ ﺞ ﺷ ﺒ ﯿ ﻪ ﺳ ﺎزی و در ﻧ ﻬ ﺎﯾ ﺖ در
ﺑﺨﺶ  ،۵ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﮐﻠﯽ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.

 .۲.۲اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﺘﺮ ∞ Hدر ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ
در اﯾ ﻦ ﺑ ﺨ ﺶ ﺑ ﺎ اﺳ ﺘ ﻔ ﺎده از ﺗ ﮑ ﻨ ﯿ ﮏ ﺧ ﻄ ﯽ ﺳ ﺎزی و اﯾ ﺪه ﻓ ﯿ ﻠ ﺘ ﺮ
ﮐﺎﻟﻤﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ  EKFاز ﻓﯿﻠﺘﺮ ∞ Hﺧﻄﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻣﺮاﺟﻊ ]،[۸
ﺑﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﺳﯿﺪ؛ ﮐﻪ
آن را ﻓ ﯿ ﻠ ﺘ ﺮ ∞ Hﺗ ﻮﺳ ﻌ ﻪ ﯾ ﺎﻓ ﺘ ﻪ ﻣ ﯽ ﻧ ﺎﻣ ﯿ ﻢ .اﯾ ﻦ اﻟ ﮕ ﻮرﯾ ﺘ ﻢ ﺑ ﻪ ﺻ ﻮرت زﯾ ﺮ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮔﺮدد:

 .۲ﻣﻌﺮﻓﯽ

 .۱.۲ﻓﯿﻠﺘﺮ ∞H

در ﻓ ﯿ ﻠ ﺘ ﺮ ﮐ ﺎﻟ ﻤ ﻦ ﻓ ﺮض ﺑ ﺮ اﯾ ﻦ اﺳ ﺖ ﮐ ﻪ ﻫ ﻢ ﻣ ﺪل و ﻫ ﻢ ﺧ ﻮاص
آﻣ ﺎری ورودﯾ ﻬ ﺎ در دﺳ ﺘ ﺮس اﺳ ﺖ ﮐ ﻪ اﯾ ﻦ ﻓ ﺮﺿ ﯿ ﺎت ﮐ ﺎرﺑ ﺮد ﺗ ﺎﺑ ﻊ ﻫ ﺰﯾ ﻨ ﻪ
ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺎﻟﻤﻦ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ در ﮐﻤﯿﻨﻪ ﮐﺮدن وارﯾﺎﻧﺲ ﺧﻄﺎی ﺗﺨﻤﯿﻦ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ
ﻣﺪل و ﻧﻮﯾﺰ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ].[۸

(۱

ﻓﯿﻠﺘﺮ ∞ Hﻫﯿﭻ ﻓﺮﺿﯽ را در ﻣﻮرد ﺧﻮاص آﻣﺎری ﻧﻮﯾﺰ و ﭘﺮوﺳﻪ
در ﻧ ﻈ ﺮ ﻧ ﻤ ﯽﮔ ﯿ ﺮد .ﻫ ﺮﭼ ﻨ ﺪ ﻣ ﯽﺗ ﻮان از اﻃ ﻼﻋ ﺎت و ﻗ ﯿ ﻮد ﺣ ﺎﮐ ﻢ ﺑ ﺮ ﻣ ﺴ ﺄﻟ ﻪ
)در ﺻ ﻮرت وﺟ ﻮد( اﺳ ﺘ ﻔ ﺎده ﻧ ﻤ ﻮد .اﯾ ﻦ ﻓ ﯿ ﻠ ﺘ ﺮ ﺳ ﻌ ﯽ در ﮐ ﺎﻫ ﺶ ﺑ ﯿ ﺸ ﯿ ﻨ ﻪ
ﺧ ﻄ ﺎ ﯾ ﺎ ﺑ ﺪﺗ ﺮﯾ ﻦ ﺣ ﺎﻟ ﺖ ﺧ ﻄ ﺎی ﺗ ﺨ ﻤ ﯿ ﻦ  ۸دارد .از اﯾ ﻦ روی ﺑ ﻪ ﻓ ﯿ ﻠ ﺘ ﺮﻫ ﺎی
 minimaxﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻓﯿﻠﺘﺮ ∞ Hﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺎﻟﻤﻦ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮ
ﺧ ﻄ ﯽ ﺑ ﺎزﮔ ﺸ ﺘ ﯽ اﺳ ﺖ .در اداﻣ ﻪ ﻓ ﺮﻣ ﻮﻻﺳ ﯿ ﻮن اﯾ ﻦ ﻓ ﯿ ﻠ ﺘ ﺮ ﺑ ﻪ اﺟ ﻤ ﺎل ﻣ ﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

)(۴
(۲
(۳

)(۷

zk = Lk xk

ﮐﻪ در ) Lk ،(۲ﻣﺎﺗﺮﯾﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮاح ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد
)ﺑ ﺎ ﻓ ﺮض اﯾ ﻨ ﮑ ﻪ دارای ﻣ ﺮﺗ ﺒ ﻪ ﮐ ﺎﻣ ﻞ  ۹ﺑ ﺎﺷ ﺪ( .اﮔ ﺮ ﺑ ﻪ ﻣ ﺎﻧ ﻨ ﺪ ﻓ ﯿ ﻠ ﺘ ﺮ ﮐ ﺎﻟ ﻤ ﻦ
ﻫﺪف ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ  xkﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان  Lk = Iﻗﺮار داد .وﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐ ﻠ ﯽ ﻣ ﻤ ﮑ ﻦ اﺳ ﺖ ﮐ ﻤ ﯿ ﻨ ﻪ ﮐ ﺮدن ﺧ ﻄ ﺎی ﺗ ﺨ ﻤ ﯿ ﻦ ﺗ ﺮﮐ ﯿ ﺐ ﺧ ﻄ ﯽ ﺗ ﻌ ﺪادی
از ﺣ ﺎﻟ ﺘ ﻬ ﺎ ﻣ ﻮرد ﻧ ﻈ ﺮ ﺑ ﺎﺷ ﺪ .ﺗ ﺨ ﻤ ﯿ ﻦ  zkﺑ ﺎ  ẑkﻧ ﻤ ﺎﯾ ﺶ داده ﻣ ﯽﺷ ﻮد ﮐ ﻪ
اﯾ ﻦ ﺗ ﺨ ﻤ ﯿ ﻦ ﺑ ﺮ اﺳ ﺎس ﻣ ﺸ ﺎﻫ ﺪات از ﻟ ﺤ ﻈ ﺔ ﺻ ﻔ ﺮ ﺗ ﺎ ﻟ ﺤ ﻈ ﻪ  N۱ﺻ ﻮرت
ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﻓﯿﻠﺘﺮ ∞ Hﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد:

k

k

||x۰ − x̂۰ ||۲P −۱

∂fk−۱
+
∂x |x̂k−۱
∂fk−۱
+
∂ω |x̂k−۱

{
= Fk−۱

= Lk−۱

ج(

ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧ ﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺣﺎﻟﺖ و ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ
ﺧﻄﺎی ﺗﺨﻤﯿﻦ:
)(۸
{

د(

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺴﻬﺎی ﻣﺸﺘﻘﺎت ﺟﺰﺋﯽ:

+
T
T
Pk− = Fk−۱ Pk−
۱ Fk−۱ + Lk−۱ Qk−۱ Lk−۱
−
+
)x̂k = fk−۱ (x̂k−۱ , uk−۱ , ۰

)(۹
ه(

{
k
−
Hk−۱ = ∂h
∂x |x̂k
∂hk
Mk−۱ = ∂v |x̂−
k

ﺑ ﻪ روز رﺳ ﺎﻧ ﯽ ﺑ ﺎ اﻧ ﺪازهﮔ ﯿ ﺮی ﺗ ﺨ ﻤ ﯿ ﻦ ﺣ ﺎﻟ ﺖ و
ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ ﺧﻄﺎی ﺗﺨﻤﯿﻦ:
)(۱۰

− +

T
T −۱
) Kk = Pk Pk H (Mk Rk Mk
+
−
−
])x̂ = x̂k + Kk [yk − hk (x̂k , ۰
 k+
Pk = Pk− (I − θS̃Pk− + HkT (Mk Rk MkT )−۱ Hk Pk− )−۱
و( ﻣﻌﺎدﻟﻪ زﯾﺮ ﺑﻪ ازای ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺎدﯾﺮ  kﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ

∑N −۱

||zk − ẑk ||۲SK
)(۳
∑N −۱
) + k=۰ (||ωk ||۲Q−۱ + ||vk ||۲R−۱

S̃k = LTk Sk Lk

ب( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺴﻬﺎی ﻣﺸﺘﻘﺎت ﺟﺰﺋﯽ:

ﮐ ﻪ در ) ωk ،(۱و  vkﻧ ﻮﯾ ﺰﻫ ﺎی ﺗ ﺼ ﺎدﻓ ﯽ ﺑ ﺎ ﺧ ﻮاص آﻣ ﺎری ﺷ ﻨ ﺎﺧ ﺘ ﻪ )ﯾ ﺎ
ﻧ ﺎﺷ ﻨ ﺎﺧ ﺘ ﻪ( ﻣ ﯿ ﺒ ﺎﺷ ﻨ ﺪ .در ﺣ ﺎﻟ ﺖ ﮐ ﻠ ﯽ ،اﯾ ﻦ ﻧ ﻮﯾ ﺰﻫ ﺎ ﻣ ﻤ ﮑ ﻦ اﺳ ﺖ دارای
ﻣ ﯿ ﺎﻧ ﮕ ﯿ ﻦ ﺻ ﻔ ﺮ ﯾ ﺎ ﻏ ﯿ ﺮ ﺻ ﻔ ﺮ ﺑ ﺎﺷ ﻨ ﺪ .در اﯾ ﻨ ﺠ ﺎ ﻫ ﺪف ﺗ ﺨ ﻤ ﯿ ﻦ ﯾ ﮏ ﺗ ﺮﮐ ﯿ ﺐ
ﺧ ﻄ ﯽ از ﺣ ﺎﻟ ﺘ ﻬ ﺎ ﻣ ﯽﺑ ﺎﺷ ﺪ .ﯾ ﻌ ﻨ ﯽ ﻫ ﺪف ﺑ ﺪﺳ ﺖ آوردن  zkاﯾ ﺴ ﺖ ﮐ ﻪ ﺑ ﻪ
ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد:

k=۰

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺪار S̃k

)(۶

{
xk+۱ = Fk xk + ωk
yk = Hk xk + vk

)(۲

ﻣﻘﺪاردﻫﯽ اوﻟﯿﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ:

{ +
) x̂۰ = E(x۰
)(۵
+ T
P۰+ = E[(x۰ − x̂+
] ) ۰ )(x۰ − x̂۰
ﺑﻪ ازای  k = ۱, ۲, ۳, . . .ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد:

آ(

ﻓ ﺮض ﺷ ﻮد ﯾ ﮏ ﺳ ﯿ ﺴ ﺘ ﻢ ﺧ ﻄ ﯽ ﮔ ﺴ ﺴ ﺘ ﻪ در زﻣ ﺎن ﺑ ﺎ ﺗ ﻌ ﺮﯾ ﻒ زﯾ ﺮ
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ:
)(۱

ﻣﻌﺎدﻻت دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﻣﺸﺎﻫﺪات:



) x = fk−۱ (xk−۱ , uk−۱ , ωk−۱

 k


) yk = hk (xk + vk
zk = LK xk



) ωk ∼ (۰, Qk



) vk ∼ (۰, Rk

= J۱

ﺗﺎ ﻋﻤﻞ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد.
)(۱۱
−۱
T
T −۱
Pk − θS̃k + Hk (Mk Rk Mk ) Hk > ۰

۰

۸ Worst-case estimation error
۹ Full-rank

۸۲۷

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺪﻟﻬﺎ در ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی  EKFو ∞H

ذﮐ ﺮ اﯾ ﻦ ﻧ ﮑ ﺘ ﻪ ﺑ ﺴ ﯿ ﺎر ﻣ ﻬ ﻢ اﺳ ﺖ ﮐ ﻪ در ﻣ ﻌ ﺎدﻻت ∞ ،Hﺷ ﺮط
) (۱۱ﺣ ﺘ ﻤ ﺎ ﺑ ﺎﯾ ﺪ ﺑ ﺮآورده ﺷ ﻮد ﺗ ﺎ ﻣ ﺎﺗ ﺮﯾ ﺴ ﻬ ﺎی ﮐ ﻮوارﯾ ﺎﻧ ﺲ ﺧ ﻄ ﺎی ﺗ ﺨ ﻤ ﯿ ﻦ
ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﯿﻦ  ۱۰ﮔﺮدﻧﺪ .ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻮدن ﻻزﻣﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺴﻬﺎی ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ و
ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.

ﺗ ﻮﺳ ﻌ ﻪ ﯾ ﺎﻓ ﺘ ﻪ ﺑ ﺮ اﺳ ﺎس ﺗ ﺌ ﻮری  ،EKFﻣ ﺪل ﺧ ﻄ ﯽ ﺳ ﺎزی ﺷ ﺪه ﯾ ﺎ ﻧ ﺴ ﺨ ﺔ
ﺧﻄﯽ ﺳﺎزی ﺷﺪه اﯾﻦ ﻣﺪﻟﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ
از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺧﻄﯽ ﺳﺎزی در ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﻣ ﻨ ﻈ ﻮر ﻣ ﻌ ﺎدﻻت ﺣ ﺎﻟ ﺖ ﻣ ﻄ ﺮح ﺷ ﺪه در راﺑ ﻄ ﻪ  ۱۲ﻣ ﺴ ﺘ ﻠ ﺰم ﺧ ﻄ ﯽ ﺳ ﺎزی
اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ:

 .۳روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
 .۱.۳ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻗﻠﺒﯽ

{

)θk+۱ = F۱ (θk , ω, k
)(۱۴
)zk+۱ = F۲ (θk , zk , ω, αi , θi , bi , η.k
ﻟ ﺬا ﺧ ﻄ ﯽ ﺳ ﺎزی ﻣ ﺪل ﻧ ﺴ ﺒ ﺖ ﺑ ﻪ ﻣ ﺘ ﻐ ﯿ ﺮﻫ ﺎی ﺣ ﺎﻟ ﺖ  zkو  θﺑ ﻪ ﺻ ﻮرت

ﺑﻪ ﻣﻨﻈ ﻮر اﺳﺘﻔ ﺎده از ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺎﻟﻤﻦ و ∞ Hدر
ﺗﺨﻤﯿﻦ و ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﻟﯽ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ در دﺳﺘﺮس
ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ و ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ از ﻣﺪل دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ و
ﻣ ﺸ ﺎﻫ ﺪات در ﺣ ﺬف ﻧ ﻮﯾ ﺰ ﺳ ﯿ ﮕ ﻨ ﺎل ﻣ ﻮرد ﻧ ﻈ ﺮ اﺳ ﺘ ﻔ ﺎده ﻣ ﯽﮐ ﻨ ﻨ ﺪ .ﻣ ﺪل
دﯾ ﻨ ﺎﻣ ﯿ ﮑ ﯽ در ﻓ ﺮم ﻣ ﻌ ﺎدﻻت ﺣ ﺎﻟ ﺖ اﺳﺘ ﻔ ﺎده ﺷ ﺪه در اﯾ ﻦ ﻣ ﻘ ﺎﻟ ﻪ ﺑ ﻪ ﻣ ﻨ ﻈ ﻮر
اﺳ ﺘ ﻔ ﺎده در ﻓ ﯿ ﻠ ﺘ ﺮﻫ ﺎی ﺗ ﻄ ﺒ ﯿ ﻘ ﯽ ﮐ ﺎﻟ ﻤ ﻦ و ∞ ،Hﻣ ﺪل ﺑ ﻬ ﺒ ﻮد ﯾ ﺎﻓ ﺘ ﻪی ﻣ ﺪل
 McSharryﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ:

=۰

)(۱۵
∑ αi ω
∆θ۲
∆θ۲
) δ ۲ [۱ − ۲ i ] exp(− ۲i
bi
bi
۲bi
i

ﻣ ﺪل ﺑ ﻬ ﺒ ﻮد ﯾ ﺎﻓ ﺘ ﻪ ﻣ ﺪل  McSharryدر ﺳ ﺎل  ۲۰۰۵و ﭘ ﺲ از آن
 ۲۰۰۷ﺗﻮﺳﻂ ﺛﺎﻣﻨﯽ و ﻫﻤﮑﺎران اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪ][۵و ] [۶و ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﮐﻪ
از ﻧ ﻈ ﺮ دﯾ ﻤ ﺎﻧ ﺴ ﯿ ﻮن اﯾ ﺮاداﺗ ﯽ ﺑ ﺮ ﻣ ﺪل  McSharryوارد اﺳ ﺖ ﮐ ﻪ در اﯾ ﻦ
ﻣ ﺪل ﺑ ﻪ رﻓ ﻊ اﯾ ﻦ اﯾ ﺮادات ﭘ ﺮداﺧ ﺘ ﻪ ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ .در ﻣ ﺪل ﺑ ﻬ ﺒ ﻮد ﯾ ﺎﻓ ﺘ ﻪ اﺑ ﺘ ﺪا
ﻣﻌﺎدﻻت  McSharryرا از ﻓﺮم ﮐﺎرﺗﺰﯾﻦ ﺑﻪ ﻓﺮم ﻗﻄﺒﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﮐ ﻪ اﯾ ﻦ ﻓ ﺮم ﺳ ﺎدهﺗ ﺮ و ﻗ ﺎﺑ ﻞ ﺗ ﻔ ﺴ ﯿ ﺮﺗ ﺮ از ﻣ ﺪل اوﻟ ﯿ ﻪ اﺳ ﺖ .ﻓ ﺮم ﮔ ﺴ ﺴ ﺘ ﻪ و
ﺳﺎده ﺷﺪه ﻣﺪل ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺪل  McSharryﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:
)(۱۲

i

)(۱۶

i

در ﻣ ﻌ ﺎدﻟ ﻪ  η ،۱۲ﯾ ﮏ ﻧ ﻮﯾ ﺰ ﺟ ﻤ ﻊ ﺷ ﻮﻧ ﺪه اﺳ ﺖ ﮐ ﻪ ﻣ ﯽﺗ ﻮاﻧ ﺪ ﻫ ﺮﮔ ﻮﻧ ﻪ
اﻏ ﺘﺸ ﺎﺷ ﯽ ﺑ ﺎﺷ ﺪ )ﺷ ﺎﻣ ﻞ ﻧ ﻮﯾ ﺰ ﻧ ﻮﺳ ﺎن ﺧ ﻂ ﻣ ﺒﻨ ﺎ  (۱۱ﮐ ﻪ ﺑ ﺎﯾ ﺪ ﺑ ﻪ ﻋﻨ ﻮان ﻧ ﻮﯾ ﺰ
ﭘﺮوﺳﻪ در ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﺳﯿﮕﻨﺎل اﻟﮑﺘﺮوﮐﺎردﯾﻮﮔﺮام ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد .در اﯾﻨﺠﺎ  θkو
 ،zkﺣ ﺎﻟ ﺘ ﻬ ﺎی  ۱۲ﻣ ﺪل و  bi ،θi ،αi ،ωو  ηﻣ ﻘ ﺎدﯾ ﺮ ﺗ ﺼ ﺎدﻓ ﯽ ﮔ ﻮﺳ ﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﯾﺰ ﻓﺮاﯾﻨﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻟﺬا ﺣﺎﻟﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ
و ﺑﺮدار ﻧﻮﯾﺰ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد]:[۶
)(۱۳

Xk = [θk , zk ]T
]Wk = [αP , ...αT , bP , ..., bT , θP , ..., θT , ω, η

=۱
=−

و ﺧﻄﯽ ﺳﺎزی ﻣﺪل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻧﻮﯾﺰ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت:


)θk+۱ = (θk + ωδ)mod(۲π
∑ αω
∆θ ۲
zk+۱ = − δ bi۲ ∆θi exp(− ۲b۲i ) + zk + η
i

=۱


∂F۱




∂zk



∂F۱



∂θ
∂F
 ۲


∂zk



∂F۲



 ∂θ

=δ
} i ∈ {P, Q, R, S, T
∂F۱
∂F۱
∂F۱
=
=
=
=۰
∂θi
∂bi
∂η
∑ αi ∆θi
∆θ۲
) = − δ ۲ exp(− ۲i
bi
۲bi
i
۲
∆θ
ω∆θi
) = −δ ۲ exp(− ۲i
bi
۲bi
∆θi۲
∆θ۲
αi ω
) = δ ۲ [۱ − ۲ ] exp(− ۲i
bi
bi
۲bi
∆θi۲
∆θ۲
αi ω∆θi
) [۱ − ۲ ] exp(− ۲i
= ۲δ
۳
bi
۲b i
bi
=۱

 ∂F
۱




∂ω


∂F۱




∂αi




∂F۲




∂ω



 ∂F
۲

∂α
i



∂F

۲




 ∂θi


∂F۲





∂bi



∂F

 ۲
∂η

 .۳.۳ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﺸﺎﻫﺪات
ﻣ ﺸ ﺎﻫ ﺪات ﻣ ﺮﺑ ﻮط ﺑ ﻪ ﺳ ﯿ ﮕ ﻨ ﺎل اﻟ ﮑ ﺘ ﺮوﮐ ﺎردﯾ ﻮﮔ ﺮام ﺗ ﻮﺳ ﻂ
اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روی ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺛﺒﺖ و ﺿﺒﻂ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻟﺬا
دادهﻫ ﺎی اﻧ ﺪازهﮔ ﯿ ﺮی ﺛ ﺒ ﺖ ﺷ ﺪهی اﻟ ﮑ ﺘ ﺮوﮐ ﺎردﯾ ﻮﮔ ﺮام ﯾ ﮑ ﯽ از ﻣ ﺸ ﺎﻫ ﺪات
ﻣ ﻮرد اﺳ ﺘ ﻔ ﺎده در اﯾ ﻦ ﻣ ﻘ ﺎﻟ ﻪ را ﺗ ﺸ ﮑ ﯿ ﻞ ﻣ ﯽدﻫ ﺪ .راﺑ ﻄ ﻪی ﺑ ﯿ ﻦ ﺣ ﺎﻟ ﺖ و
ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎ روی ﺳﻄﺢ ﺑﺪن و ﻣﻨﺒﻊ
ﻧﻮﯾﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ].[۶

{

و در ﻧ ﺘ ﯿ ﺠ ﻪ ﮐ ﻮوارﯾ ﺎﻧ ﺲ ﻧ ﻮﯾ ﺰ ﭘ ﺮوﺳ ﻪ ﯾ ﺎ ﻓ ﺮاﯾ ﻨ ﺪ ﺑ ﻪ ﺻ ﻮرت
}  Qk = E{Wk WkTﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 .۲.۳ﺧﻄﯽ ﺳﺎزی ﻣﺪل دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﺳﯿﮕﻨﺎل اﻟﮑﺘﺮوﮐﺎردﯾﻮﮔﺮام
ﻣ ﺪﻟ ﻬ ﺎی ﺗ ﻌ ﺮﯾ ﻒ ﺷ ﺪه ﺑ ﻪ ﻋ ﻨ ﻮان ﻣ ﺪل  McSharryو ﻣ ﺪل ﺑ ﻬ ﺒ ﻮد
ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﻣﺪﻟﻬﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺳﯿﮕﻨﺎل اﻟﮑﺘﺮوﮐﺎردﯾﻮﮔﺮام

دوﻣ ﯿ ﻦ ﻣ ﺸ ﺎﻫ ﺪه ﻣ ﻮرد اﺳ ﺘ ﻔ ﺎده ،ﻓ ﺎز ﺳ ﯿ ﮕ ﻨ ﺎل اﻟ ﮑ ﺘ ﺮوﮐ ﺎردﯾ ﻮﮔ ﺮام
ﻣ ﯽﺑ ﺎﺷ ﺪ ﮐ ﻪ ﻣ ﯽﺗ ﻮاﻧ ﺪ ﺑ ﻪ ﻣ ﻨ ﻈ ﻮر ﺳ ﻨ ﮑ ﺮون ﮐ ﺮدن دادهﻫ ﺎی ﻧ ﻮﯾ ﺰی و ﻣ ﺪل
دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺳﯿﮕﻨﺎل اﻟﮑﺘﺮوﮐﺎردﯾﻮﮔﺮام ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد .ﻟﺬا ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﺸﺎﻫﺪات ﮐﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺳﯿﮕﻨﺎل اﻟﮑﺘﺮوﮐﺎردﯾﻮﮔﺮام و

۱۰ Positive Definite
۱۱ Baseline Wander
۱۲ State

۸۲۸

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

ﻓﺎز آن اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ زﯾﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد].[۶
)(۱۷

[ ]
] [ ] []
ϕk
۱ ۰ θk + uk
=
sk
۰ ۱ zk
vk

ﺑ ﺎ ﺗ ﻮﺟ ﻪ ﺑ ﻪ ﻫ ﺮ ﮐ ﺎرﺑ ﺮد ﺧ ﺎص و ﻫ ﺪف از ﺗ ﺨ ﻤ ﯿ ﻦ و ﭼ ﮕ ﻮﻧ ﮕ ﯽ ﺗ ﺮﮐ ﯿ ﺐ
ﺣ ﺎﻟ ﺘ ﻬ ﺎی ﺳ ﯿ ﺴ ﺘ ﻢ ﻣ ﺸ ﺨ ﺺ ﺧ ﻮاﻫ ﺪ ﺷ ﺪ .ﻣ ﺜ ﻼ اﮔ ﺮ ﻻزم اﺳ ﺖ ﮐ ﻪ در
ﺧ ﺮوﺟ ﯽ ﻓ ﯿ ﻠ ﺘ ﺮ ﺗ ﺮﮐ ﯿ ﺐ ﺧ ﺎﺻ ﯽ از ﺣ ﺎﻟ ﺘ ﻬ ﺎ ﺗ ﺨ ﻤ ﯿ ﻦ زده ﺷ ﻮد ﻣ ﻘ ﺪار  Lkﺑ ﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

[

ﺑ ﻨ ﺎﺑ ﺮاﯾ ﻦ ﻣ ﺎﺗ ﺮﯾ ﺲ ﮐ ﻮوارﯾ ﺎﻧ ﺲ ﻧ ﻮﯾ ﺰ ﻣ ﺸ ﺎﻫ ﺪات ﺑ ﻪ ﺻ ﻮرت
]  Rk = E[uk , vk ]T [uk , vkﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

در ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ ﺳﯿﮕﻨﺎل اﻟﮑﺘﺮوﮐﺎردﯾﻮﮔﺮام ،در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﯾ ﻨ ﮑ ﻪ ﻣ ﺘ ﻐ ﯿ ﺮﻫ ﺎی ﺣ ﺎﻟ ﺖ ﺳ ﯿ ﮕ ﻨ ﺎل و ﻓ ﺎز آن اﺳ ﺖ و ﺑ ﻪ دﻟ ﯿ ﻞ اﯾ ﻨ ﮑ ﻪ ﻫ ﺪف
ﺗﺨﻤﯿﻦ و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﻣﻨﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﺎﺻﯽ از ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ Lk
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺎﻟﻤﻦ ﯾﮏ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻫﻤﺎﻧﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﻪ
ﺻ ﻮرت ﻣ ﺴ ﺘ ﻘ ﯿ ﻢ ،ﻫ ﻢ ﺳ ﯿ ﮕ ﻨ ﺎل و ﻫ ﻢ ﻓ ﺎز ﺳ ﯿ ﮕ ﻨ ﺎل ﺗ ﺨ ﻤ ﯿ ﻦ زده ﺷ ﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻘﻂ از اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺎز در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺨﻤﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣ ﯽﺷ ﻮد و در ﺧ ﺮوﺟ ﯽ ﻧ ﯿ ﺎز ﺑ ﻪ ﺗ ﺨ ﻤ ﯿ ﻦ آن ﻧ ﯿ ﺴ ﺖ ،ﺑ ﻨ ﺎﺑ ﺮاﯾ ﻦ ﻣ ﯽﺗ ﻮان ﻓ ﻘ ﻂ
ﭘﺎراﻣﺘﺮ آﺧﺮ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ  Lkرا ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ و ﺑﻘﯿﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ را ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ ﻗﺮار
داد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻘﺪار  Lkﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از دو ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ:

 .۴.۳ﺗﺨﻤﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺪل
ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﮐﺎﻟﻤﻦ و ∞ Hﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ
ﺳﯿﮕﻨﺎل اﻟﮑﺘﺮوﮐﺎردﯾﻮﮔﺮام ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺎﺗﺮﯾﺴﻬﺎی ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ ﻧﻮﯾﺰ ﻓﺮآﯾﻨﺪ
و ﻣ ﺸ ﺎﻫ ﺪات در دﺳ ﺘ ﺮس ﺑ ﺎﺷ ﺪ .ﺑ ﻪ ﻫ ﻤ ﯿ ﻦ ﻣ ﻨ ﻈ ﻮر ﭘ ﺲ از ﺧ ﻄ ﯽ ﺳ ﺎزی
ﻣﺪل ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻻزم ﻣﺪل ﻧﻈﯿﺮ داﻣﻨﻪ ﻫﺮﮐﺪام از ﺗﻮاﺑﻊ ﮔﻮﺳﯽ ،ﻣﺤﻞ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان اﻧﺤﺮاف از ﻣﻌﯿﺎر ﻫﺮ ﯾﮏ ،ﮐﻪ در )(۱۳
ﺗﻌ ﺮﯾ ﻒ ﺷ ﺪ ،در دﺳ ﺘ ﺮس ﺑ ﺎﺷ ﺪ .در اﯾ ﻦ ﻣ ﻘ ﺎﻟ ﻪ از ﺗ ﺎﺑ ﻊ ECGBeatFitter
ﺟ ﻌ ﺒ ﻪ اﺑ ﺰار  ،[۷] OSETﺑ ﻪ ﻣ ﻨ ﻈ ﻮر ﺗ ﺨ ﻤ ﯿ ﻦ اﺗ ﻮﻣ ﺎﺗ ﯿ ﮏ ﭘ ﺎراﻣ ﺘ ﺮﻫ ﺎی ﻣ ﺪل
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

]

[

[

]

۱ ۰ OR ۰ ۰
= zk = Lk xk ⇒ Lk
)(۱۸
۰ ۱
۰ ۱
در اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺎراﻣﺘﺮ  Skﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﻪ
ﻣ ﻨ ﻈ ﻮر ﺗ ﺄﮐ ﯿ ﺪ و اوﻟ ﻮﯾ ﺖ ﺑ ﻨ ﺪی ﺣ ﺎﻟ ﺘ ﻬ ﺎ اﺳ ﺘ ﻔ ﺎده ﺧ ﻮاﻫ ﺪ ﺷ ﺪ .ﭘ ﺎراﻣ ﺘ ﺮ Sk
ﻣ ﯿ ﺰان اﻫ ﻤ ﯿ ﺖ ﻫ ﺮ ﻣ ﺘ ﻐ ﯿ ﺮ ﺣ ﺎﻟ ﺖ را ﻧ ﺸ ﺎن ﻣ ﯽدﻫ ﺪ؛ ﯾ ﻌ ﻨ ﯽ ﺑ ﺎ ﻣ ﻘ ﺎدﯾ ﺮی ﮐ ﻪ
ﺑﺮای دراﯾﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺪام
ﻣ ﺘ ﻐ ﯿ ﺮ ﺣ ﺎﻟ ﺖ از درﺟ ﻪ اﻫ ﻤ ﯿ ﺖ ﺑ ﺎﻻﺗ ﺮی ﺑ ﺮﺧ ﻮردار اﺳ ﺖ و ﺑ ﯿ ﺸ ﺘ ﺮ ﻣ ﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﻣﻨﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎل
اﻟﮑﺘﺮوﮐﺎردﯾﻮﮔﺮام ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ،ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ  Skرا ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﯾﻢ:

در ﺷ ﮑ ﻞ  ،۱ﯾ ﮏ ﭘ ﺮﯾ ﻮد از ﺳ ﯿ ﮕ ﻨ ﺎل اﻟ ﮑ ﺘ ﺮوﮐ ﺎردﯾ ﻮﮔ ﺮام ﺑ ﻪ ﻋ ﻨ ﻮان
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﯿﮕﻨﺎل اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف از ﻣﻌﯿﺎر  ۳۰ﭘﺮﯾﻮد ﻧﻮﯾﺰی
از ﺳ ﯿ ﮕ ﻨ ﺎل اﻟ ﮑ ﺘ ﺮوﮐ ﺎردﯾ ﻮﮔ ﺮام اﺳ ﺖ ﺑ ﻪ ﻧ ﻤ ﺎﯾ ﺶ ﮔ ﺬاﺷ ﺘ ﻪ ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ ]،[۶
ﮐ ﻪ ﭘ ﺲ از ﺑ ﺮازش ﻣ ﺪل ،ﺗ ﺨ ﻤ ﯿ ﻦ ﭘ ﺎراﻣ ﺘ ﺮﻫ ﺎی ﻣ ﺪل ﺑ ﻪ ﺻ ﻮرت اﺗ ﻮﻣ ﺎﺗ ﯿ ﮏ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و از اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

]

)(۱۹

۰ ۰
۰ ۱

[

= Sk

اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺎراﻣﺘﺮ  θدر ﻓﯿﻠﺘﺮ ∞ ،Hﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮ و
ﺑﺮﻗﺮاری ﺷﺮط ) (۱۱ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺻﺤﯿﺢ ﻓﯿﻠﺘﺮ ،در SNRﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﻣ ﻘ ﺪار ﺑ ﻪ اﻧ ﺪازه ﮐ ﺎﻓ ﯽ ﮐ ﻮﭼ ﮏ و در SNRﻫ ﺎی ﺑ ﺎﻻ ﻣ ﯽﺗ ﻮاﻧ ﺪ ﻣ ﻘ ﺪاری ﺑ ﻪ
ﻣ ﺮاﺗ ﺐ ﺑ ﺰرﮔ ﺘ ﺮ ﺑ ﺮای ﺗ ﺨ ﻤ ﯿ ﻦ ﺑ ﻬ ﯿ ﻨ ﻪ داﺷ ﺘ ﻪ ﺑ ﺎﺷ ﺪ  .۱۳ﺑ ﺪﯾ ﻦ ﺻ ﻮرت ﮐ ﻪ در
SN Rﻫ ﺎی ﭘ ﺎﯾ ﯿ ﻦ ﺑ ﻪ دﻟ ﯿ ﻞ ﺑ ﺰرﮔ ﺘ ﺮ ﺑ ﻮدن ﻧ ﻮﯾ ﺰ و ﭘ ﺎﯾ ﯿ ﻦ ﺑ ﻮدن ﻧ ﺴ ﺒ ﺖ ﺗ ﻮان
ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺰ ،ﻣﻘﺪار ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ ﻧﻮﯾﺰ) (Rو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ
ﺧ ﻄ ﺎی ﺗ ﺨ ﻤ ﯿ ﻦ)  (Pﺑ ﺰرگ ﺧ ﻮاﻫ ﺪ ﺑ ﻮد .ﺑ ﻨ ﺎﺑ ﺮاﯾ ﻦ در ) Rk−۱ (۱۱و Pk−۱
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺮای ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺎﻧﺪن ﻣﻌﺎدﻟﻪ و ﺑﺮآورده
ﺷ ﺪن ﺷ ﺮط ﻣ ﺜ ﺒ ﺖ ﻣ ﻌ ﯿ ﻦ ﺑ ﻮدن ،ﻣ ﻘ ﺪار  θS˜kﺑ ﺎﯾ ﺪ ﺑ ﻪ اﻧ ﺪازه ﮐ ﺎﻓ ﯽ ﮐ ﻮﭼ ﮏ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ  S˜k = LTk Sk Lkو ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﻣﻘﺎدﯾﺮ  Lkو
 Skﻣﻘﺪار  S̃kرا ﺑﺼﻮرت زﯾﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ:

ﺷﮑﻞ  :۱ﺑﺮازش ﻣﺪل روی ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺣﻘﯿﻘﯽ اﻟﮑﺘﺮوﮐﺎردﯾﻮﮔﺮام
ﭘ ﺲ از ﺗ ﺨ ﻤ ﯿ ﻦ ﭘ ﺎراﻣ ﺘ ﺮﻫ ﺎی ﻣ ﺪل ،ﻻزم اﺳ ﺖ ﻣ ﻘ ﺪار ﮐ ﻮوارﯾ ﺎﻧ ﺲ
ﻧﻮﯾﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪات)  (Rkﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر در  SNRﻫﺎی
ﺑ ﺎﻻ دراﯾ ﻪ ﻫ ﺎی ﻣ ﺎﺗ ﺮﯾ ﺲ  Rkﮐ ﻮﭼ ﮏ و زﻣ ﺎﻧ ﯽ ﮐ ﻪ ﻣ ﯿ ﺰان  SNRﺳ ﯿ ﮕ ﻨ ﺎل
ﻣ ﻮرد ﻧ ﻈ ﺮ ﭘ ﺎﯾ ﯿ ﻦ و ﻣ ﯿ ﺰان ﻧ ﻮﯾ ﺰ زﯾ ﺎد اﺳ ﺖ ،ﺑ ﺎﯾ ﺪ دراﯾ ﻪ ﻫ ﺎی ﻣ ﺎﺗ ﺮﯾ ﺲ Rk
ﺑﺰرگ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
در اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی  Lk ،Skو  θﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ ∞ Hو
ﻓ ﯿ ﻠ ﺘ ﺮ ﭘ ﯿ ﺸ ﻨ ﻬ ﺎدی اﺳ ﺖ ﺑ ﻪ اﯾ ﻦ ﺻ ﻮرت ﻋ ﻤ ﻞ ﺧ ﻮاﻫ ﺪ ﺷ ﺪ ﮐ ﻪ اﻧ ﺘ ﺨ ﺎب Lk

۱۳در اﯾ ﻨ ﺠ ﺎ ﺑ ﺰرگ ﯾ ﺎ ﮐ ﻮﭼ ﮏ ﺑ ﻮدن ﭘ ﺎراﻣ ﺘ ﺮ  θﻧ ﺴ ﺒ ﯽ ﻣ ﯽ ﺑ ﺎﺷ ﺪ و در ﻋ ﻤ ﻞ ﻣ ﺘ ﻨ ﺎﺳ ﺐ ﺑ ﺎ
دﯾﻤﺎﻧﺴﯿﻮن و داﻣﻨﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﻬﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮔﺮدد.

۸۲۹

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

[ ]T
[]
)] [ (۲۰
]
۱
۰
۰
۰
۱
۰
۰
۰
T
= S̃k = Lk Sk Lk ⇒ S̃k
۰ ۱
۰ ۱ ۰ ۱ = ۰ ۱
ﺑ ﻨ ﺎﺑ ﺮاﯾ ﻦ ﻣ ﺸ ﺨ ﺺ اﺳ ﺖ ﮐ ﻪ در ﺗ ﺨ ﻤ ﯿ ﻦ ﻣ ﺘ ﻐ ﯿ ﺮ ﺣ ﺎﻟ ﺖ داﻣ ﻨ ﺔ ﺳ ﯿ ﮕ ﻨ ﺎل
اﻟﮑﺘﺮوﮐﺎردﯾﻮﮔﺮام ،دراﯾﻪ ﭼﻬﺎرم ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ  S˜k = LTk Sk Lkﺑﺮاﺑﺮ  θﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮای ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺧﺮوﺟﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ روی  θﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد،
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻓﻮق در SNRﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ
ﮐ ﻮﭼ ﮏ .در SNRﻫ ﺎی ﺑ ﺎﻻ ﻧ ﯿ ﺰ ﺑ ﺮ ﻋ ﮑ ﺲ ﻋ ﻤ ﻞ ﻣ ﯽ ﮐ ﻨ ﯿ ﻢ .ﻻزم ﺑ ﻪ ذﮐ ﺮ
اﺳ ﺖ ﮐ ﻪ در ﺻ ﻮرت اﻧ ﺘ ﺨ ﺎب اﺷ ﺘ ﺒ ﺎه ﭘ ﺎراﻣ ﺘ ﺮﻫ ﺎی ﻣ ﺮﺑ ﻮط ﺑ ﻪ ﻓ ﯿ ﻠ ﺘ ﺮ ∞H
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺮط ) (۱۱ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻧﻘﺾ ﺷﺪه و ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻏﻠﻂ در ﺧﺮوﺟﯽ
ﻓ ﯿ ﻠ ﺘ ﺮ ﻣ ﺸ ﺎﻫ ﺪه ﮔ ﺮدد .ﺧ ﻮﺷ ﺒ ﺨ ﺘ ﺎﻧ ﻪ ﻣ ﻘ ﺪار ﻣ ﻨ ﺎﺳ ﺐ اﯾ ﻦ ﭘ ﺎراﻣ ﺘ ﺮ را ﻣ ﯽ ﺗ ﻮان
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻬﺮه ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺎﻟﻤﻦ  ۱۴ﺑﺼﻮرت  offlineﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد.
[
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ﻣﺪل و ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻗﯿﻖ ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ.

درﯾﺎﻓﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎل اﻟﮑﺘﺮوﮐﺎردﯾﻮﮔﺮام ﻧﻮﯾﺰی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺸﺎﻫﺪه اول
ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺧﻂ ﻣﺒﻨﺎ ) (BW
ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻓﺎز ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه دوم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻨﮑﺮون
ﮐﺮدن ﻣﺪل و ﻣﺸﺎﻫﺪات
ﺗﺨﻤﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺪل و ﻣﺸﺎﻫﺪات
ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﺳﯿﮕﻨﺎل آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺰ
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 .۴ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی

)Amplitude(mv

(۴
(۵
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)time(sec.

2

1
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ﺷﮑﻞ  :۲ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ ﺳﯿﮕﻨﺎل  ECGﺑﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی  EKFو SNR .EHF
ورودی  ۵دﺳﯽ ﺑﻞ و SNRﺧﺮوﺟﯽ ﻓﯿﻠﺘﺮ  EKFﺑﺮاﺑﺮ  ۱۵/۸۴دﺳﯽ ﺑﻞ و
 EHFﺑﺮاﺑﺮ  ۱۵/۷۴ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺰ

ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﺳﯿﮕﻨﺎل اﻟﮑﺘﺮوﮐﺎردﯾﻮﮔﺮام در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

(۲
(۳

)Amplitude(mv

0.2

 .۵.۳ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﺳﯿﮕﻨﺎل اﻟﮑﺘﺮوﮐﺎردﯾﻮﮔﺮام

(۱

0.4

−0.1
−0.2

در ] [۶ﻓ ﯿ ﻠ ﺘ ﺮ  EKFﭘ ﯿ ﺸ ﻨ ﻬ ﺎد ﺷ ﺪه ﺑ ﺮای ﺣ ﺬف ﻧ ﻮﯾ ﺰ  ECGﺑ ﺎ
دﯾﮕﺮ روﺷﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪه و ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﻬﺘﺮ آن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ
روﺷﻬ ﺎ ﺑ ﻪ اﺛ ﺒ ﺎت رﺳ ﯿ ﺪه اﺳ ﺖ .ﻟ ﺬا در اﯾ ﻦ ﻣ ﻘ ﺎﻟ ﻪ ﺟ ﻬ ﺖ رﻋﺎﯾ ﺖ اﺧ ﺘﺼ ﺎر
ْ
ﺻ ﺮﻓ ﺎ ﺑ ﻪ ﺑ ﺮرﺳ ﯽ روش ﭘ ﯿ ﺸ ﻨ ﻬ ﺎدی ﺑ ﺎ  EKFﭘ ﺮداﺧ ﺘ ﻪ ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ .ﻧ ﺘ ﺎﯾ ﺞ
ﺷ ﺒ ﯿ ﻪ ﺳ ﺎزی در دو ﺣ ﺎﻟ ﺖ ﻣ ﻮرد ﺑ ﺮرﺳ ﯽ ﻣ ﯽﮔ ﯿ ﺮد .در ﺣ ﺎﻟ ﺖ اول ﻣ ﻘ ﺎدﯾ ﺮ
وارﯾﺎﻧﺲ ﻧﻮﯾﺰﻫﺎی ﻣﺪل و ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻗﯿﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺣ ﺎﻟ ﺖ دوم ﻣ ﻘ ﺎدﯾ ﺮ وارﯾ ﺎﻧ ﺲ ﻧ ﻮﯾ ﺰﻫ ﺎی ﻣ ﺪل و ﻣ ﺸ ﺎﻫ ﺪات ﺑ ﻪ ﺻ ﻮرت
ﻓ ﺮﺿ ﯽ و ﺑ ﺪون اﻃ ﻼع از ﻣ ﻘ ﺪار واﻗ ﻌ ﯽ وارﯾ ﺎﻧ ﺲ ﻧ ﻮﯾ ﺰﻫ ﺎ ﺗ ﻌ ﯿ ﯿ ﻦ ﮔ ﺮدﯾ ﺪه
اﺳ ﺖ .در ﺷﮑ ﻞ  ۲ﭘﺎﺳ ﺦ دو ﻓﯿﻠﺘ ﺮ  EKFو ∞ Hﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘ ﻪ در SNR
ورودی  ۵دﺳﯽ ﺑﻞ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﺮوﺟﯽ در ﻧﺘﯿﺠﻪی اﺳﺘﺨﺮاج
ﭘ ﺎراﻣ ﺘ ﺮﻫ ﺎی ﻣ ﺪل از داده ﻧ ﻮﯾ ﺰی و ﺗ ﻌ ﯿ ﯿ ﻦ ﻣ ﻘ ﺎدﯾ ﺮ آﻣ ﺎری ﻧ ﻮﯾ ﺰﻫ ﺎی ﻣ ﺪل و
ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻗﯿﻖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ ∞ Hو
 EKFﭘ ﺎﺳ ﺨ ﻬ ﺎﯾ ﯽ ﻣ ﺸ ﺎﺑ ﻪ در اﺧ ﺘ ﯿ ﺎر ﮔ ﺬاﺷ ﺘ ﻪاﻧ ﺪ .در ﺷ ﮑ ﻞ  ۳ﭘ ﺎﺳ ﺦ دو
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ﺷﮑﻞ  :۳ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ ﺳﯿﮕﻨﺎل  ECGﺑﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی  EKFو SNR .EHF
ورودی ﺑ ﺮاﺑ ﺮ ﺑ ﺎ  ۵دﺳ ﯽ ﺑ ﻞ و SNRﺧ ﺮوﺟ ﯽ ﻓ ﯿ ﻠ ﺘ ﺮ  EKFﺑ ﺮاﺑ ﺮ ۱۴/۲۱
دﺳ ﯽ ﺑ ﻞ و  EHFﺑ ﺮاﺑ ﺮ  ۱۶/۲۹ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ .در اﯾ ﻦ ﺷ ﮑ ﻞ ﭘ ﺎراﻣ ﺘ ﺮﻫ ﺎی

ﻣ ﺮﺑ ﻮط ﺑ ﻪ ﻧ ﻮﯾ ﺰﻫ ﺎی ﻣ ﺪل و ﻣ ﺸ ﺎﻫ ﺪات ﺑ ﻪ ﺻ ﻮرت ﻓ ﺮﺿ ﯽ ﻟ ﺤ ﺎظ ﺷ ﺪه
اﺳﺖ.

ﻓﯿﻠﺘﺮ  EKFو ∞ Hﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ در  SNRورودی  ۵دﺳﯽ ﺑﻞ آورده ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﺮوﺟﯽ در ﻧﺘﯿﺠﻪی اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺪل از داده ﻧﻮﯾﺰی
و ﺗ ﻌ ﯿ ﯿ ﻦ ﻣ ﻘ ﺎدﯾ ﺮ آﻣ ﺎری ﻧ ﻮﯾ ﺰﻫ ﺎی ﻣ ﺪل و ﻣ ﺸ ﺎﻫ ﺪات ﺑ ﻪ ﺻ ﻮرت ﻓ ﺮﺿ ﯽ و
ﺑﺪون اﻃﻼع از ﻣﻘﺪار وارﯾﺎﻧﺲ ﻧﻮﯾﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ
∞ Hﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻬﺘﺮ از ﻓﯿﻠﺘﺮ  EKFدر اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺷﮑﻞ ۴
ﺧﺮوﺟﯽ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی  EKFو ﻓﯿﻠﺘﺮ ∞ Hﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ ﺳﻔﯿﺪ

۱۴ Kalman Gain

۸۳۰

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

ﺻ ﺪق ﺧ ﻮاﻫ ﺪ ﮐ ﺮد و ﺗ ﻀ ﻤ ﯿ ﻦ اﯾ ﻨ ﮑ ﻪ در ﮐ ﺎرﺑ ﺮدﻫ ﺎی ﻏ ﯿ ﺮﺧ ﻄ ﯽ ﻧ ﯿ ﺰ ﻫ ﻤ ﯿ ﻦ
ﻣ ﺼ ﺪاق وﺟ ﻮد داﺳ ﺘ ﻪ ﺑ ﺎﺷ ﺪ ﺻ ﺤ ﯿ ﺢ ﻧ ﻤ ﯽﺑ ﺎﺷ ﺪ .ﻫ ﻤ ﺎﻧ ﻄ ﻮر ﮐ ﻪ ﻗ ﺒ ﻞﺗ ﺮ ﻧ ﯿ ﺰ
اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺎﻟﻤﻦ را ﺗﺤﺖ ﻗﯿﺪﻫﺎی ﺧﺎص ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎﺻﯽ از
ﻓ ﯿ ﻠ ﺘ ﺮ ∞ Hداﻧ ﺴ ﺖ .ﺑ ﻨ ﺎﺑ ﺮاﯾ ﻦ اﮔ ﺮ ﭘ ﺎراﻣ ﺘ ﺮﻫ ﺎی ﻣ ﻮﺟ ﻮد در ﻓ ﯿ ﻠ ﺘ ﺮ ∞ Hﺑ ﻪ
ﮔﻮﻧﻪای ﺧﺎص ﻗﺮار داده ﺷﻮﻧﺪ ﻓﯿﻠﺘﺮ ∞ Hﺑﻪ ﮐﺎﻟﻤﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺪاری ﺣﺎﺷﯿﻪای آﻧﻬﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و
اﻣﮑﺎن ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮان از ﻓﯿﻠﺘﺮ ∞ Hاﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد؛
در اﯾ ﻦ ﺻ ﻮرت ﺑ ﻪ دﻟ ﯿ ﻞ ﺗ ﻀ ﻤ ﯿ ﻦ ﭘ ﺎﯾ ﺪاری ﻣ ﺸ ﮑ ﻞ ﺣ ﺴ ﺎﺳ ﯿ ﺖ زﯾ ﺎد ﻓ ﯿ ﻠ ﺘ ﺮ
ﺑ ﻪ ﭘ ﺎراﻣ ﺘ ﺮﻫ ﺎی ﻣ ﻮرد اﺳ ﺘ ﻔ ﺎده ،ﻣ ﺸ ﮑ ﻞ ﺳ ﺎز ﻧ ﺨ ﻮاﻫ ﺪ ﺑ ﻮد و ﻓ ﻘ ﻂ ﻣ ﻘ ﺎدﯾ ﺮ
ﭘ ﺎراﻣ ﺘ ﺮﻫ ﺎی ﻣ ﺬﮐ ﻮر ﺑ ﺮای رﺳ ﯿ ﺪن ﺑ ﻪ ﭘ ﺎﺳ ﺦ ﺑ ﻬ ﯿ ﻨ ﻪ ﭼ ﺎﻟ ﺶ ﭘ ﯿ ﺶ رو ﺧ ﻮاﻫ ﺪ
ﺑ ﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻧﺘﻮان در اﯾﻦ ﮔﻮﻧ ﻪ از ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎ ﭘ ﺎراﻣﺘﺮﻫ ﺎ را ﺑﺮای
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻓﯿﺖ ﻧﻤﻮد ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﻣﻘﺪار  θﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ ﻓﯿﻠﺘﺮ
∞ Hﺑ ﻪ ﻓ ﯿ ﻠ ﺘ ﺮ ﮐ ﺎﻟ ﻤ ﻦ ﺗ ﺒ ﺪﯾ ﻞ ﺷ ﺪه و ﻧ ﺘ ﺎﯾ ﺞ ﻣ ﻮرد اﻧ ﺘ ﻈ ﺎر از ﮐ ﺎﻟ ﻤ ﻦ در
ﺧﺮوﺟﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻧﻮ آوری اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﺘﺮی ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﺮای ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ  ECGاﺳﺖ ،ﻓﯿﻠﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﺪون در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﻗﯿﺪﻫﺎی
ﻻزم و ﺿ ﺮوری ﺑ ﺮای ﻋ ﻤ ﻞ ﻓ ﯿ ﻠ ﺘ ﺮﯾ ﻨ ﮓ در ﻓ ﯿ ﻠ ﺘ ﺮ  ،EKFﺑ ﺎ دﻗ ﺖ ﺑ ﯿ ﺸ ﺘ ﺮی
ﻋ ﻤ ﻞ ﻓ ﯿ ﻠ ﺘ ﺮﯾ ﻨ ﮓ را اﻧ ﺠ ﺎم ﻣ ﯽدﻫ ﺪ ،ﻫ ﺮﭼ ﻨ ﺪ وﺟ ﻮد اﯾ ﻦ ﻗ ﯿ ﺪﻫ ﺎ ﻣ ﯽﺗ ﻮاﻧ ﺪ
ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار دﻫﺪ.

ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻣﺎری و ﺑﺮ روی  ۲۰ﮐﺎﻧﺎل داده ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ در SNRﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آورده ﺷﺪه و ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺒﻮد SNR
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ دﺳﯽ ﺑﻞ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺷﮑﻞ  :۴ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﻬﺒﻮد  SNRدر ﺧﺮوﺟﯽ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی  EKFو ﻓﯿﻠﺘﺮ ∞H
ﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ دﺳﯽ ﺑﻞ در  SNRﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از  ۲۰ﮐﺎﻧﺎل داده

ﺣﻘﯿﻘﯽ.

از ﻧ ﺘ ﺎﯾ ﺞ ﺑ ﺪﺳ ﺖ آﻣ ﺪه در اﯾ ﻦ ﻣ ﻘ ﺎﻟ ﻪ ﻣ ﯽﺗ ﻮاﻧ ﺪ درﯾ ﺎﻓ ﺖ ﮐ ﻪ در
ﺣ ﺬف ﻧ ﻮﯾ ﺰ ﺳﻔ ﯿ ﺪ و در زﻣ ﺎﻧ ﻬﺎﯾ ﯽ ﮐ ﻪ ﺗﻤ ﺎم ﭘ ﺎراﻣ ﺘ ﺮﻫ ﺎی ﻣ ﺮﺑ ﻮط ﺑ ﻪ ﻧ ﻮﯾ ﺰ و
ﻣﺪل در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪل از داده ﺗﻤﯿﺰ اﺳﺘﺨﺮاج
ﺷﻮد ،ﻓﯿﻠﺘﺮﮐﺎﻟﻤﻦ و ∞ Hﭘﺎﺳﺦﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺎﻟﻤﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎﺻﯽ از ﻓﯿﻠﺘﺮ ∞ Hاﺳﺖ
ﮐ ﻪ ﺗ ﺤ ﺖ ﺷ ﺮاﯾ ﻄ ﯽ ﺧ ﺎص ﻋ ﻤ ﻞ ﻓ ﯿ ﻠ ﺘ ﺮﯾ ﻨ ﮓ را اﻧ ﺠ ﺎم ﻣ ﯽدﻫ ﺪ و زﻣ ﺎﻧ ﯽ ﮐ ﻪ
ﺗﻤﺎم ﺷﺮاﯾﻂ و ﻗﯿﺪﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻋﻤﻞ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ دو ﻓﯿﻠﺘﺮ
ﺑ ﺎﺷ ﺪ ﻃ ﺒ ﯿ ﻌ ﯽ اﺳ ﺖ ﮐ ﻪ ﭘ ﺎﺳ ﺨ ﯽ ﻣ ﺸ ﺎﺑ ﻪ در اﺧ ﺘ ﯿ ﺎر ﻗ ﺮار دﻫ ﻨ ﺪّ .اﻣ ﺎ در
زﻣﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی آﻣﺎری ﻧﻮﯾﺰﻫﺎی ﻓﺮآﯾﻨﺪ و ﻣﺸﺎﻫﺪات در دﺳﺘﺮس
ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺪل ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ داﻣﻨﻪ ﮔﻮﺳﯿﻬﺎ،ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ آﻧﻬﺎ و ﻣﮑﺎن
آﻧﻬﺎ از روی داده ﻧﻮﯾﺰی اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﻮد ،ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی
ﻣ ﺮﺑ ﻮط ﺑ ﻪ ﻓ ﯿ ﻠ ﺘ ﺮ ∞ Hﻣ ﯽﺗ ﻮان ﺑ ﻪ ﭘ ﺎﺳ ﺨ ﯽ ﺑ ﻬ ﯿ ﻨ ﻪ ﺗ ﺮ ﻧ ﺴ ﺒ ﺖ ﺑ ﻪ ﮐ ﺎﻟ ﻤ ﻦ
دﺳ ﺖ ﯾ ﺎﻓ ﺖ؛ ﻟ ﺬا زﻣ ﺎﻧ ﯽ اﯾ ﻦ ﻋ ﻤ ﻞ ارزﺷ ﻤ ﻨ ﺪ ﺑ ﻪ ﻧ ﻈ ﺮ ﺧ ﻮاﻫ ﺪ رﺳ ﯿ ﺪ ﮐ ﻪ
ﺳ ﯿ ﮕ ﻨ ﺎﻟ ﯽ ﻧ ﻮﯾ ﺰی در اﺧ ﺘ ﯿ ﺎر ﮐ ﺎرﺑ ﺮ وﺟ ﻮد دارد و ﮐ ﺎرﺑ ﺮ ﺑ ﺪون اﻃ ﻼع از
ﺧ ﻮاص آﻣ ﺎری و ﻣ ﻘ ﺪار ﻧ ﻮﯾ ﺰ و ﺑ ﺎ اﺳ ﺘ ﻔ ﺎده از ﭘ ﺎراﻣ ﺘ ﺮﻫ ﺎی ﻓ ﺮﺿ ﯽ ﻣ ﺪل
دﯾ ﻨ ﺎﻣ ﯿ ﮑ ﯽ ﯾ ﺎ اﺳ ﺘ ﺨ ﺮاج ﭘ ﺎراﻣ ﺘ ﺮﻫ ﺎی ﻣ ﺪل دﯾ ﻨ ﺎﻣ ﯿ ﮑ ﯽ از داده ﻧ ﻮﯾ ﺰی ﻋ ﻤ ﻞ
ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ.
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توسعه و پیاده سازی و ارزیابی شبیهساز سیستم  MRIبا
استفاده از DWT
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چکیده -تصویربرداری رزونانس مغناطیسی یک پروسه زمانبر می-
باشد ،بر این اساس سرعت تصویربرداری ،هنوز به عنوان یک چالش
اساسی در برنامههای کاربردی  MRIمحسوب میشود .افزایش
سرعت ،با جمعآوری سریعتر دادهها با استفاده از مسیرهای فضای-
 Kپیشرفته میسر شده است .همینطور با توجه به خاصیت تنکی
( (Sparseتصاویر  MRمیتوان با کاهش دادههای نمونهبرداری
بدون از دست دادن اطالعات تصویر زمان تصویر برداری را کاهش
داد .بر این اساس ،روشی جدید به نام سنجش فشرده
( )Compressive Sensingبر اساس بهرهبرداری از تراکمپذیری
تصاویر  MRمعرفی شده است .در این مقاله ابتدا الگوهای مختلف
مسیر فضای  Kبا کاهش نرخ نمونهبرداری بررسی شده است .در
ادامه ،با توجه به کاهش نرخ نمونهبرداری و مسیر فضای  Kطراحی
شده ،الگوریتمهای مختلف بازسازی بررسی و با هم مقایسه شده
است .با توجه به نتایج بدست آمده نشان داده که الگوریتمهای
سریع تطبیقی ز یرباند ویولت ،)FWISTA( ISTAگرادیان مزدوج(
 )CGو  TVCMRIدارای سرعت باالتری در بازسازی تصاویر می-
باشند .همینطور در ادامه پیشنهاد به استفاده از قابلیت تبدیل ویولت
و گسینوسی گسسته  DCTدر الگوریتم بازسازی حداقل مربعی
وزندهی شده تکرار پذیر (  ) IRLS–TVشده که نشان داده این
روش کیفیت تصاویر با استفاده از این روش نسبت به سایر روشها
بهبود پیدا کرده است.

2

تئوری نمونهبرداری شانن -نائکو یست
نرخ نمونهبرداری باید متناسب با میدان دید ( )FOVو ماکزیمم فرکانس
نمونهبرداری شده متناسب با پهنای پیکسل تصویر بازسازی شده انتخاب
شود.
نظریه جدیدی به نام سنجش فشرده ( )Compressive Sensingدر
سال 2۰۰۶مطرح شده [ ،]2-3تحولی در این زمینه ایجاد کرده است .بر
این اساس هرسیگنال با قابلیت فشرده سازی با تعداد سنجش های کمتری
بدون از دست دادن اطالعات قابل بازسازی میباشد .کسب سریع داده،
بطور عمده بوسیله بهبود سختافزاری  ،MRIگسترش پالسهای سریع و
و غیره حاصل میشود .با این حال ،اثرات فیزیکی و فیزیولوژیکی بنیادی
ما را در کدگذاری سریعتر داده محدود میکند .این محدودیت باعث شده
که بسیاری از محققان به دنبال روشیهایی برای کاهش دادهها بدون
کاهش کیفیت تصو یر باشند .تصاویر میتوان با دقت از این محاسبات با
استفاده چندین روش بازیابی غیر خطی بازسازی کرده .دادههای بدست
آورده از تصویربرداری  MRرا میتوان با استفاده از این تئوری با کسب
داده کمتر بازسازی کرده .اولین کار در این زمینه در سال  2۰۰8توسط
 Lustinانجام گرفته است [ .]۴از جمله کارهای دیگر صورت گرفته در این
زمینه یافتن راههای بهتر نمونه دادههای فضای  Kبرای بدست آوردن
اطالعات بیشتر با دادههای کمتر میباشد [ .]۵یکی از چالشهای اصلی
دیگر در تصویربرداری  MRاز نظر پردازش تصویر ،مشکل بازسازی
تصویر است که میتوان به این صورت توضیح داده .باید یک تصویر

کلمات کلیدی– الگوریتم بازسازی حداقل مربعی وزندهی شده
تکرار پذیر (  ،) IRLS–TVتبدیل گسینوسی گسسته( ،)DCTتبدیل
ویولت گسسته( ،)DWTسنجش فشرده( )CSو فضای .K

گسستهای را برآورد کرده که نشان دهنده تابع پیوسته موجود میباشد .از
این چالش به عنوان مشکل معکوس خطی 3میتوان نام برد.

-1مقدمه

مشکل دیگر این است که الگوریتمهای بازسازی غیر خطی تکرار شونده،

تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI) 1یک تکنیک
تصویربرداری غیر تهاجمی است که به دهه  ۷۰میگردد [ .]1بر اساس

کندتر از بازسازی مبتنی بر تبدیل فوریه سریع متداول میباشند .یکی از
Shannon–Nyquist sampling theory 2

Magnetic Resonance Imaging (MRI)1

© ،۱۳۹۴اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

در هر دو حوزه مکانی و فضای K

Linear Inverse Problem3
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تنک ( ( )sparseبه عنوان مثال :برداری دارای تعداد معدودی ورودی
غیر صفر) یا قابل فشردهسازی ( به عنوان مثال :با تعداد معدودی ورودی

چالشهای دیگر در مسئله بازسازی طراحی الگوریتم بازسازی غیر خطی
سریعتر با باال بردن کیفیت تصویر میباشد .با توجه به این مسئله یکی
دیگر از چالشهای اصلی در بازسازی تصویر ،طراحی الگوریتمهای

مهم) .بازسازی پایه CS

بازسازی کارآمد در فشرده سازی و بازسازی دادههای نمونهبرداری بدون

))3

از دست دادن اطالعات و کیفیت تصویر میباشد .بسیاری از کارهای

≤ 𝜀2

اخیر  MRIبازسازی غیر خطی از طریق تنظیمات کلی ( ، 4)TVبا

|  ، ‖X‖l1 =√∑i |xiتعریف شده .پارامتر  εسطح مجاز اختالف
داده را کنترل کرده و معموال مبتنی بر تخمین واریانس نویز انتخاب شده
است.

تئوری سنجش فشرده توضیح داده شده است .سپس در بخش  3تئوری
الگوریتمهای بازسازی مختلف استفاده بیان میشود .نهایتا در بخش  ۴با

می توان تضمین کرد ،اگر  Eو Ψ

صحت بازسازی  CSبا استفاده (،)3
شرایط خاص ریاضی را برآورد کرده .برای مثال ،در نظر گرفته  Ψمربع و
ماتریس معکوسپذیر است و  𝜑 = 𝐸𝛹 −1تعریف کرده [.]۷

استفاده از قابلیت کد شبیهسازی استفاده شده الگوهای مختلف
مسیرفضای  Kبر اساس تئوری سنجش فشرده و کاهش داده اکتسابی
طراحی و مورد بررسی واقع شده است .سپس با استفاده از قابلیت تبدیل

ویولت و  DCT5اقدام به بهبود الگوریتم بازسازی  IRLS–TVمیکنیم و

بنا به تئوری سنجش فشرده( )CSاگر اطالعاتی غیر از پهنای باند
سیگنال ،همچون تنک( )sparseبودن نمایش آن در فضای مناسب وجود
داشته باشد .میتوان با استفاده از روشهای بهینه سازی خطی بازسازی
دقیق سیگنال را از روی مشاهداتی به مراتب کمتر از تئوری شانن بیان می-
دارد .این تئوری مبتنی بر دو خاصیت تنک بود سیگنال (تنکی) و
گسستگی بین تبدیل نمایش تنکی و ماتریس سنجش است .یک سیگنال
تنک ،سیگنالی است که بتوان آن را با ترکیب خطی تعداد کمی از اعضای
یک مجموعه بردارهای پایه ،نمایش داد .مدل ارائه شده برای  CSبرای داده
جمع آوری شده برابر است با [:]۷
()1

𝜂 𝑑 = 𝐸𝜌 +

-3بازسازی خطی تصویربرداری موازیMRI
کسب همزمان فضایی هارمونیک  ، (SMASH)6معرفی شده بوسیله
مینیگ و همکاران [ ،]8اولین بازسازی کاربردی در فضای  Kرا ارائه کرده
است .برخی از تکنیکهای بازسازی دیگر مبتنی بر فضای  Kمانند
7
 ،]9-1۰[ GRAPPAیا تعمیم یافته روش  SMASHروش AUTO-
 ]9[ SMASHرا پیشنهاد شده است .در سال  ، 1999یک روش
بازسازی جایگزین به نام کد گذاری ]11[ 8)SENSE( SENSitivity
معرفی شده است .در شکل ساده ،متکی بر نمونهبرداری فضای  Kدکارتی
است SENSE ،یک روش دو مرحلهای شامل مرحله نخست بازسازی
تصاویر  FOVکاهش یافته و دومین مرحله تکنیک آشکارسازی فضایی
است ،که حداقل مربع وزنی را تخمین زده .این روش ،نیازمند یک نقشه
دقیق از حساسیت کویل 9با استفاده از یک اسکن مرجع(معموال
دوبعدی) میباشد .در این روش برای بازسازی تصویر معادله زیر را حل
کرده:
()۵

اینجا  ρبردار سیگنال مورد نظر به طول است  𝑑 ، Nبردار داده به ابعاد ،M
 Eماتریس کدگذاری شده M× Nبا 𝑁 ≪ 𝑀 و  ηبردار نویز به ابعاد
𝑀 میباشد .دو فرضیه کلیدی در مورد بازسازی  CSوجود دارد )1 :بردار
سیگنال  ρتنک یا قابل فشردهسازی در فضای تبدیل خطی مورد نظر می-
باشد ،و  )2ماتریس مشاهده شرایط ریاضی معین را با توجه به این تبدیل
برآورده میکند Ψ .ماتریس تبدیل تنکساز میباشد به طوری که [:]۷
()2

𝑙2

̂
𝑆𝐶𝜌𝐸‖𝑜𝑡 𝑡𝑐𝑒𝑗𝑏𝑢𝑠
‖𝑑 −

2

در ادامه ساختار مقاله بدین ترتیب است ،که ابتدا در بخش 2مبانی

-2تئوری سنجش فشرده

2

𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒‖𝛹𝜌̂𝐶𝑆 ‖𝑙1

اینجا نرم l1-و نرم l2 -به ترتیب |  ‖X‖l1 = ∑i |xiو

انتخاب تبدیالت تنکساز مختلف [ ]۶-۴متمرکز میباشد.

روشهای مختلف بازسازی با روش پیشنهادی مقایسه میشوند.

𝑆𝐶̂𝜌 با حل معادله زیر بدست میآید [:]۷

m=Fs+b

در این رابطه  mبردار مغناطیس شوندگی b ،ترم نویز s ،سیگنال
محاسبه شده میباشد .مسئله اصلی بازیابی ماتریس  Fمیباشد [.]13
 -1-3الگوریتم حداقل مربعی وزندهی شده تکرار پذیر
الگوریتم حداقل مربعی وزندهی شده تکرار پذیر ) ،10)IRLSکه به
عنوان یک فرم مثبت مینیممساز  ]12[ half-quadraticشناخته میشود،

𝜌𝛹 = 𝑐

SiMultaneous Acquisition of Spatial Harmonics 6
Generalized Autocalibrating Partially Parallel Acquisitions7
Sensitivity Encoding 8

Total Variation (TV) 4

9

Discrete Cosine Transform 5

Sensitivity Map

Iteratively Reweighted Least-Squares 10
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 -1-1-4نمونه برداری یکنواخت

که برای محاسبه راه حل معلوم ( )۶میتوانند مورد استفاده قرار بگیرد:
𝑝

()۶

فضای  Kاستفاده شده شکل( ،)1فضای  Kدکارتی میباشد که
بوسیله پارامترهای نمونهبرداری فرکانس و فاز بطور یکنواخت نمونه
برداری شده است .همانطور که مشاهد کرده شکل( ،)2تصویر حاصل از
این مسیر فضای  Kرزولوشن و کیفیت مناسبی خوبی نمیباشد.

𝑝 𝑙||𝑠𝑅||𝜆 𝑠 ∗ = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛𝑆 ||𝑚 − 𝐹𝑠||𝑋 2 +

 -2-1- 3الگوریتم IRLS-TV
الگوریتم  IRLSمیتواند به سادگی با ترمهای تنظیم ترکیب شده برا
حل میمینیم سازی تطبیق داده شده .یک مورد خاص تغییرات کلی ()TV
که مطابق با نرم  l1 pixel-wiseنرم  l2گرادیان فضایی میباشد.
الگوریتم  IRSLبا تنظیم  TVبرای اولین با توسط  Wohlbergو
 Rodrígueپیشنهاد شده است [ .]14برای بازسازی با این روش باید
معادله( )7را حل کرد [:]13
()۷

s⋆=arg mins||m−Fs ||X2 + λ||s ||TV

شکل :1مسیرفضای  kدکارتی که بطور یکنواخت نمونهبرداری شده.

 -2-1-3الگوریتم  IRLS-TVبا قابلیت ویولت و DCT
برای بهبود الگوریتم  IRLS-TVدر بازسازی دادههایی با نرخ نمونه-
برداری کمتر قابلیت تبدیل ویولت و  DCTدر الگوریتم IRLS-TV
افزودهایم .در این روش با توجه به خاصیت تنک ساز تبدیل ویولت و
 DCTبرای انجام محاسبات داده ورودی تبدیل ویولت ( 11)DWTو
 DCTداده بک پروچکش محاسبه شده روتین میباشد .برای پیاده سازی
الگوریتم  IRLS-TVنیاز به پیش محاسبه  a=FHXmو  A=FHXFکه
 aتصویر بک پروجکشن  12داده محاسبه شده میباشد که  Xشبه معکوس
ماتریس رابط نویز A ،13ماتریس هرماتین مثبت  14میباشیم  .در روش
پیشنهاد شده به جای ورودی  aبک پروجکشن داده محاسبه شده فضای
 Kتبدیل ویولت گسسته یا  w( a) DCT،را به الگوریتم میدهیم.

شکل :2به ترتیب سمت راست :تصویر شبیهسازی و بازسازی شده با فضای K
شکل ( )1سمت چپ :تصویر شبیهسازی و بازسازی شده با فضای  Kدکارتی
کامل به روش .IRLS–TV

 -2-1-4فضای  Kنمونه برداری شده یک بعدی در مسیر کد گذاری
فرکانس
مسیرفضای  Kمسیر کد گذاری فرکانس بطور غیر یکنواخت بطوری
که در مرکز فضای  Kتراکم داده بیشتری وجود دارد شکل( .)3همانطور که
مشاهده کرده شکل( )۴با توجه این نکته سیگنال  MRمحاسبه شده در
مرکز فضای  Kدارای اطالعات بیشتری میباشد کیفیت تصو یر بازسازی
شده بهبود یافته است.

 -۴شبیهسازی و نتایج
دادههای  ،MRIتوسط کد شبیهسازی و بازسازی  Matlabمحاسبه
شده است[ .]1۵این ابزار شامل شبیهسازی تصویربرداری  MRدوبعدی
به روش موازی میباشد .نتایج بدست آمده توسط دو معیار  SNRو
( SSIMاندازه گیری کیفیت تصویر بر اساس یک تصویر غیر فشرده و یا
بدون اعوجاج اولیه به عنوان مرجع است ) .مورد ارزیابی و مقایسه قرار
گرفته است.
-1-4

مقایسه الگوهای مختلف نمونهبرداری فضای K

پارامترهای شبیهسازی ،شامل تصویربرداری موازی اسکنر

شکل :3مسیرفضای  kدکارتی نمونه برداری شده در مسیر کد گذاری فرکانس.
MRI

شامل  8کویل ، FOV =۰/28 ،فانتوم مورد آزمایش فانتوم مغز [ ]1۶و
ماتریس  2۵۶×2۵۶میباشد.

شکل :۴به ترتیب سمت راست :تصویر شبیهسازی و بازسازی شده با
فضای  Kشکل ( )3سمت چپ :تصویر شبیهسازی و بازسازی شده با
فضای  Kدکارتی کامل به روش .CG

Discrete Wavelet Transform 11
12

Back projection

pseudoinverse of the noise correlation matrix 13
Hermitian symmetric 14

۸۳۴
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 -3-1-4فضای  Kنمونه برداری شده تصادفی در دو بعد فرکانس و فاز با
تراکم بیشتر در مرکز فضای K

 TVنوشته شده است)،]13[15FWISTA ،]13[ FWISTA-DCT ،
TVCMRI

یک ماسک تصادفی در مسیر فضای  Kضرب شده بطوری که تراکم
نقاط نمونهبرداری در مرکز دو مسیر کدگذاری فاز و فرکانس زیاد بود و هر
چه با خط صفر(مرکز) فاصله پیدا کرده تراکم کمتر شده شکل(.)۵
همانطور که مشاهده کرده شکل( )۶تصویر بازسازی شده دارای کیفیت
مناسبی میباشد.

16

[ ]18و همینطور روش پیشنهادی  IRLS–TVبا قابلیت

تبدیل ویولت و  DCTبا هم از نظر کیفیت تصویر و زمان بازسازی
مقایسه شده است.
 -1-2-4فضای  kشعاعی
فضای  Kاستفاده شده برای شبیهسازی و بازسازی یک فضای
شعاعی با  39شعاع مطابق شکل( )۷میباشد.

K

شکل :۵مسیر فضای  Kنمونهبرداری شده با یک ماسک تصادفی با تراکم بیشتر
در مرکز فضای .K
شکل :7مسیرفضای  kشعاعی.

در شکل( )8روشهای بازسازی ذکر شده داده فضای  Kشکل()۷
مقایسه شده است.
شکل :6به ترتیب سمت راست :تصویر شبیهسازی و بازسازی شده با فضای
 Kشکل ( )۵سمت چپ :تصویر شبیهسازی و بازسازی شده با فضای K
دکارتی کامل به روش .IRLS–TV

در جدول( )1کیفیت تصاویر بازسازی شده با روش  IRLS–TVاز
نرخ نمونه برداری %۵۷با سه مسیر فضای  Kمقایسه میشود.
 :1مقایسه کیفیت تصویر بازسازی شده با نرخ نمونه برداری
فضای  Kبا استفاده از سه فضای  Kمختلف فوق.

جدول

فضای  Kنمونه فضای  Kنمونه
برداری شده
برداری شده
تصادفی متمرکز یک بعدی در
مسیر فرکانس
در مرکز

-2-4

شکل  :8مقایسه روشهای مختلف بازسازی با استفاده از داده فضایK
شعاعی.

فضای  Kنمونه-
برداری شده
یکنواخت

جدول ( )2روشهای مختلف بازسازی شکل ( )8را از نظر کیفیت و
زمان بازسازی ،داده حاصل از فضای  Kشکل ( )۷مقایسه میکند.

18/۶۶

۶/۰۶

3/۶3

SNR

۰/93

۰/۷۴

۰/۷3

SSIM

جدول  : 2به ترتیب  SNRو  SSIMروشهای مختلف بازسازی
شکل(.)8
SSIM

مقایسه الگوریتمهای مختلف بازسازی

پارامترهای شبیهسازی ،شامل تصویربرداری موازی اسکنر

MRI

شامل  8کویل ،FOV =۰/28 ،ماتریس  2۵۶×2۵۶و تعداد تکرار 3۰می-
باشد .برای روشهای بازسازیهای جعبه ابزار ویولت خانواده''haar
بدلیل نتایج بهتر استفاده شده است .در این قسمت دادههای محاسبه شده
به وسیله الگوریتمهای مختلف شامل

)SNR(dB

۰/۷9

1۴/19

CG

۰/8۵

1۴/3۶

IRLS– TV

۰/8۵

1۴/38

IRLS–TV+Wavlet

۰/8۶

1۴/۴2

IRLS–TV+ DCT

۰/۷۵

11/۷8

FWISTA-DCT

Classical Conjugate
Fast Weighted ISTA 15

 ( IRLS–TV ،]1۷[ (CG) Gradientدر شکل ها به اختصار روش

Total Variation based Compressed MRI 16
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۰/۷۴

11/93

FWISTA

۰/82

11/۴۴

TVCMRI

 -3-2-4فضای  Kنمونه برداری شده بطور یکنواخت
برای محاسبه دادهها از فضای  Kنمونهبرداری با یکنواخت نرخ نمونه
برداری  ۰/۰۷استفاده شده است .شکل( )11مقایسه روشهای مختلف

 -2-2-4فضای  Kتصادفی متمرکز در مرکز
ابتدا  ۵۰۰۰نقطه بصورت تصادفی انتخاب شده سپس یک ماسک
تصادفی اعمال کرده به طوری که تراکم نقاط در مرکز فضای  Kبیشتر می-
باشد شکل(  .)9نرخ نمونه برداری برابر با  ۰/۰۷میباشد.

بازسازی با داده فضای  Kیکنواخت نمایش میدهد.

شکل :11مقایسه روشهای مختلف بازسازی با استفاده از داده فضایK
یکنواخت با نرخ نمونه برداری .۰/۰7

شکل :9مسیر فضای  Kنمونهبرداری شده با یک ماسک تصادفی با تراکم بیشتر
در مرکز فضای  Kبا نرخ نمونه برداری.۰/۰7

جدول ( )۴روشهای مختلف بازسازی شکل ( )11را از نظر کیفیت و
زمان بازسازی داده حاصل از فضای  Kیکنواخت مقایسه میکند.

در شکل( )1۰روشهای بازسازی ذکر شده با بازسازی داده محاسبه
شده با فضای  Kشکل( )9مقایسه شده است.

جدول  :۴به ترتیب  SNRو  SSIMروشهای مختلف بازسازی
شکل(.)11

شکل :1۰مقایسه روشهای مختلف بازسازی با استفاده از داده فضای Kفوق با
نرخ نمونه برداری .۰/۰7

جدول ( )3روشهای مختلف بازسازی شکل( )1۰را از نظر کیفیت
و زمان بازسازی داده حاصل از فضای  Kفوق مقایسه میکند.

SSIM

)SNR(dB

۰/83

1۷/۰۶

CG

۰/93

1۷/۴2

.IRLS– TV

۰/9۴

1۷/۴3

IRLS–TV+Wavlet

۰/93

1۷/۴۰

IRLS–TV+ DCT

۰/82

1۵/۷۷

FWISTA –DCT

۰/82

1۶/۰۶

FWISTA

۰/8۶

12/38

TVCMRI

۰/۷۴

۵/3۰

CG

۰/۷۵

۵/۶3

.IRLS– TV

۰/۷۶

۵/۶3

IRLS–TV+Wavlet

۰/۷۶

۵/۶۵

IRLS–TV+ DCT

۰/81

۷/۶۶

FWISTA -DCT

۰/8۰

۷/۶8

FWISTA

۰/۶2

۴/3۷

TVCMRI

در شکلهای ( (13( ،)12و ( )1۴به ترتیب نمودارهای ،SNR
 ،SSIMزمان بازسازی روشهای مختلف بازسازی بر حسب تعداد تکرار
با استفاده از دادههای شبیه سازی شده بوسیله فضای  Kشکل( )9نمایش
داده شده است.

جدول  : 3به ترتیب  SNRو  SSIMروشهای مختلف بازسازی
شکل(.)1۰
Method

SSIM

)SNR(dB

Method

شکل :12نمودار  SNRروشهای مختلف بازسازی را برحسب تعداد تکرار داده
فضای  Kشکل ( )9با نرخ نمونهبرداری .۰/۰7

۸۳۶
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ﺑﺨﺶﺑﻨﺪی ﺧﻮدﮐﺎر ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی ﻓﮏ و ﺻﻮرت ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﻘﺎرن
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ ،۱رﺿﺎ آﻗﺎﯾﯽ زاده ﻇﺮوﻓﯽ

۱

۲

ﻗﻄﺐ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﺮدازش ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،داﻧﺸﮑﺪه ﺑﺮق و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،داﻧﺸﮑﺪه ﻓﻨﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮانf.abdolali@ut.ac.ir ،
۲

ﻗﻄﺐ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﺮدازش ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،داﻧﺸﮑﺪه ﺑﺮق و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،داﻧﺸﮑﺪه ﻓﻨﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮانzoroofi@ut.ac.ir ،

ﭼﮑﯿﺪه -ﺑﺨﺶﺑﻨﺪی و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻮدﮐﺎر ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی ﻓﮏ و
ﺻﻮرت در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﯽﺗﯽ اﺳﮑﻦ ﮔﺎم ﻣﻬﻤﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای
ً
ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﻤﻮﻣﺎ اﯾﻦ ﮔﺎم ﺑﺼﻮرت دﺳﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن رادﯾﻮﻟﻮژﯾﺴﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎری زﻣﺎنﺑﺮ اﺳﺖ .در
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ روﺷﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺮای ﺑﺨﺶﺑﻨﺪی ﺧﻮدﮐﺎر اﻧﻮاع ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری-
ﻫﺎی ﻓﮏ و ﺻﻮرت ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻋﺪم ﺗﻘﺎرن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﺑﮑﻤﮏ آن ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری را در ﺳﻪ ﻧﻮع
ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻟﺐ ﺷﮑﺮی ،ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ و اﯾﻤﭙﮑﺸﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .در
روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اﺑﺘﺪا ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﻮر ﺗﻘﺎرن در ﻫﺮ اﺳﻼﯾﺲ
اﮐﺴﯿﺎل ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻘﺎرن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ از
اﻧﻄﺒﺎق دﻣﻮن ﺑﺮای اﻧﻄﺒﺎق ﻏﯿﺮﺻﻠﺐ اﯾﻦ دو ﺑﺨﺶ و اﺻﻼح ﺗﻔﺎوت –
ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ در دو ﺑﺨﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ-
ﮐﻨﯿﻢ .در ﮔﺎم ﺑﻌﺪی ﭘﺲ از اﻧﻄﺒﺎق ،ﺗﻔﺎوت ﺷﺪت روﺷﻨﺎﯾﯽ دو
ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﺑﺎ آﺳﺘﺎﻧﻪﮔﺬاری،
ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻗﯿﻮدی ﻧﻮاﺣﯽ FP
)ﺗﺸﺨﯿﺼﻬﺎی ﻏﻠﻂ ﻣﺜﺒﺖ( را ﺣﺬف ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ
ﻋﻤﻠﮑﺮد روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی از  ۲۰ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده ﺳﯽﺗﯽ اﺳﮑﻦ ﺷﺎﻣﻞ
ﺳﻪ ﻧﻮع ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻟﺐ ﺷﮑﺮی ،ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ و اﯾﻤﭙﮑﺸﻦ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮدﯾﻢ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﻤﯽ ﺑﺨﺶﺑﻨﺪی از ﺟﻤﻠﻪ ﺿﺮ ﯾﺐ داﯾﺲ و ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻫﺎﺳﺪورف ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ دﻗﺖ و ﮐﺎرآﯾﯽ ﺑﺎﻻی روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی– آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﻘﺎرن ،اﻧﻄﯿﺎق دﻣﻮن ،ﺑﺨﺶﺑﻨﺪی ﺧﻮدﮐﺎر،
ﺟﺮاﺣﯽ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ.
 -١ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺨﺶﺑﻨﺪی ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎ ﮔﺎم ﻣﻬﻤﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای ﺟﺮاﺣﯽ و
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﮑﻤﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .اﻧﺠﺎم ﺑﺨﺶﺑﻨﺪی ﺑﺼﻮرت
دﺳﺘﯽ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﯽﺗﯽ اﺳﮑﻦ ﮐﻪ ﺣﺎوی ﭼﻨﺪﯾﻦ اﺳﻼﯾﺲ اﮐﺴﯿﺎل،١
ﮐﺮوﻧﺎل ٢و ﺳﺎﺟﯿﺘﺎل ٣ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر زﻣﺎنﺑﺮ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ
اﺧﯿﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺴﯿﺎری درزﻣﯿﻨﻪ روشﻫﺎی ﺑﺨﺶﺑﻨﺪی ﺧﻮدﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه

اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎ در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪت روﺷﻨﺎﯾﯽ در ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭼﺎﻟﺶﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ .ﺑﮑﻤﮏ
داﻧﺶ ﭘﯿﺸﯿﻦ درزﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎدهﺳﺎزی اﯾﻦ ﻋﻤﻞ
ﮐﻤﮏ ﮐﺮد .ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺴﯿﺎری درزﻣﯿﻨﻪی ﺑﺨﺶﺑﻨﺪی ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﻮﻣﻮر
و ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻣﻐﺰی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل  Cherifiﯾﮏ روش
ﺑﺨﺶﺑﻨﺪی ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی  EM٤ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد و از اﯾﻦ روش ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﺎﺣﯿﻪ
ﺳﺎﻟﻢ و ﺗﻮﻣﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ] .[۱در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ  Stoetzerو
ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﯾﮏ روش ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی اﻃﻠﺲ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی
آﻧﺎﺗﻮﻣﯿﮑﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﯿﻤﺎر را ﺑﺨﺶﺑﻨﺪی ﮐﺮدﻧﺪ ] .[۲در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ
ﺗﻨﺎﻇﺮﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻃﻠﺲ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎران ،ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺿﺎﯾﻌﻪ ﺑﺼﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر
ﺑﺨﺶﺑﻨﺪی ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ از دو روش ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺣﺠﻢ ﮐﯿﺴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
راﺟﻊ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﮐﯿﺴﺖ را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺎﻻ در اﺧﺘﯿﺎر ﺟﺮاح ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﻘﺎرن ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ
در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ] [۳ﯾﮏ روش ﺧﻮدﮐﺎر
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﻮﻣﻮر ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﻘﺎرن و اﻓﺮاز ﮔﺮاف اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در
اﯾﻦ روش ﻧﯿﻤﮑﺮه راﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﯿﺪﺳﺎﺟﯿﺘﺎل ٥ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﺷﻮد و
ﺗﻔﺎوت وﮐﺴﻞﻫﺎی ﻧﯿﻤﮑﺮه ﭼﭗ و ﻧﺴﺨﻪی اﻧﻌﮑﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﯿﻤﮑﺮه راﺳﺖ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺣﺠﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻔﺎوت ﺷﺪت روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺳﭙﺲ ﺑﮑﻤﮏ اﻓﺮاز ﮔﺮاف اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه و ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺻﻔﺤﻪ ﻣﯿﺪﺳﺎﺟﯿﺘﺎل ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎی
ﻫﺎﯾﭙﺮاﯾﻨﺘﺲ ٦را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﺤﻘﯿﻖ دﯾﮕﺮی از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻃﺒﻘﻪ-
ﺑﻨﺪی ﻓﺎزی و آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﻘﺎرن ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ
 MRاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ] .[۴در روش ﻣﺬﮐﻮر ﻧﻮاﺣﯽ ﺗﻮﻣﻮری ﺑﺎ ﻓﺮض
وﺟﻮد ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ در ﺳﻄﻮح ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﻣﻌﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻗﺪرت ﺗﻌﻤﯿﻢ اﯾﻦ روش ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻣﻮر ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ .در
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ﺗﺤﻘﯿﻖ دﯾﮕﺮی  Rayﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﻼدرﻧﮓ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﻄﺒﺎق ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﻧﻤﻮد ] .[۵در اﯾﻦ روش ﻧﺎﺣﯿﻪی ﺿﺎﯾﻌﻪ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﯾﮏ ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه
در اﻃﺮاف ﻣﺤﻞ ﺿﺎﯾﻌﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد .ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه ﺗﺨﻤﯿﻦ
زﻣﺨﺘﯽ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺿﺎﯾﻌﻪ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار داده و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻮاﺣﯽ
ﺳﺎﻟﻢ ﮐﻪ در اﻃﺮاف ﺗﻮﻣﻮر ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﻧﯿﺰ در داﺧﻞ ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮار
ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺨﺶﺑﻨﺪی ﺿﺎﯾﻌﺎت
ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺑﺨﺶﺑﻨﺪی
ﺿﺎﯾﻌﺎت و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺑﺪاع ﻧﺸﺪه ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی در
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﺿﺎﯾﻌﺎت و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﮏ
ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺨﺶﺑﻨﺪی ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻓﮏ و ﺻﻮرت
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺨﺶﺑﻨﺪی ﻧﺎﺣﯿﻪی ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری در ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﯽﺗﯽ اﺳﮑﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .دو ﮔﺎم اﺻﻠﯽ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺤﻮر ﺗﻘﺎرن و اﻧﻄﺒﺎق ﻏﯿﺮﺻﻠﺐ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﻗﺖ اﻧﺠﺎم
ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ اﻧﻄﺒﺎق دﻣﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﻢ.
ﺳﺎﺧﺘﺎر اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ :در ﺑﺨﺶ دوم ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭼﻬﺎرﭼﻮب
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی و ﮔﺎمﻫﺎی ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .ﺳﭙﺲ در ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی و
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی اﺳﺖ.

 (۱ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻘﺎط وﯾﮋﮔﯽ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻘﺎط وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ
روش ﻧﺎﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺶ )ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺳﯿﻔﺖ (٨
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ از ﺗﻮﺻﯿﻔﮕﺮ ﺳﯿﻔﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 (۲ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻘﺎرن ﻣﺤﻮری ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺗﻮﺻﯿﻔﮕﺮﻫﺎی اﻧﻌﮑﺎس
ﯾﺎﻓﺘﻪ :ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ راه ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﺮدن ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺻﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻮر  (y) xو
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﮕﺮﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 (۳اﻧﻄﺒﺎق :ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﺑﯿﻦ ﻧﻘﺎط وﯾﮋﮔﯽ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و از ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻗﻠﯿﺪﺳﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻔﮕﺮﻫﺎی ﺳﯿﻔﺖ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﺑﯿﻦ ﺑﺮدارﻫﺎی وﯾﮋﮔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
در ﺷﮑﻞ  ۲ﻣﺤﻮر ﺗﻘﺎرن در ﯾﮏ اﺳﻼﯾﺲ اﮐﺴﯿﺎل ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه
اﺳﺖ.

 -٢ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺟﺰای روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﻘﺎرن
ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .اﺳﺎس اﯾﻦ روش ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮ در
ً
ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺮﻣﺎل ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺘﻘﺎرن اﺳﺖ و ﺑﺮوز ﺿﺎﯾﻌﻪ ﺳﺒﺐ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﯾﻦ
ﺧﺎﺻﯿﺖ در ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد .در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺨﺘﺼﺮ روش
ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﻮر ﺗﻘﺎرن ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﺟﺰای
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ اﻧﻄﺒﺎق دﻣﻮن ٧ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .ﺑﻠﻮک دﯾﺎﮔﺮام روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در
ﺷﮑﻞ  ۱ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
-١-٢

ﺷﮑﻞ  :۱ﺑﻠﻮک دﯾﺎﮔﺮام روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻣﺤﻮر ﺗﻘﺎرن

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﻮر ﺗﻘﺎرن ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد در ﺣﻮزه ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ
و ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی اﺳﺖ ،ﭼﺮاﮐﻪ دارای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺎﻫﺶ اﻓﺰوﻧﮕﯽ و زﻣﺎن
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺳﺖ ] .[۶ﺗﺎﮐﻨﻮن روشﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻘﺎرن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ از روش ] [۷ﮐﻪ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺟﻔﺖ ﻧﻘﺎط ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﯾﻢ .ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻦ روش ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی
روش وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺪرن ﻣﻘﺎوم اﺳﺖ .ﻣﯿﺰان ﺗﻘﺎرن ﻫﺮ ﺟﻔﺖ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﮑﺎن
ﻧﺴﺒﯽ ،ﺟﻬﺖ و ﻣﻘﯿﺎس وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﮐﻤﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ روش ﻫﺎف ﺗﻘﺎرن
ﻏﺎﻟﺐ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻘﺎرن ﻣﺤﻮری و
ﭼﺮﺧﺸﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
Demon registration

ﺷﮑﻞ  :۲ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺤﻮر ﺗﻘﺎرن در ﯾﮏ اﺳﻼﯾﺲ اﮐﺴﯿﺎل.

-٢-٢

اﻧﻄﺒﺎق ﻏﯿﺮﺻﻠﺐ دﻣﻮن

ﯾﮑﯽ از اﺟﺰای ﻣﻬﻢ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ،اﻧﻄﺒﺎق ﻏﯿﺮﺻﻠﺐ اﺳﺖ .ﺗﺎﮐﻨﻮن
روشﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺟﻬﺖ اﻧﻄﺒﺎق ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ

7

Scale-invariant feature transform

۸۳۹

8

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

ﺻﻠﺐ ،آﻓﯿﻦ و ﻏﯿﺮﺻﻠﺐ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ] .[۸در اﻧﻄﺒﺎق ﺻﻠﺐ و آﻓﯿﻦ
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی
ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﺑﯿﻦ دو ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .در اﻧﻄﺒﺎق ﻏﯿﺮﺻﻠﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ] [۹ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ از اﻧﻄﺒﺎق
دﻣﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ از ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
اﻧﻄﺒﺎق دﻣﻮن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ  Thirionﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ] [۱۰-۱۱و ﺗﻮﺳﻂ
 Cachierو  Wangﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪ ] .[۱۲-۱۳در اﯾﻦ روش ﺳﺮﻋﺖ
)ﺣﺮﮐﺖ( ﺑﺮای ﻫﺮ ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺷﺪت روﺷﻨﺎﯾﯽ و
ﮔﺮادﯾﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﯿﺪان ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﻮﺳﯿﻦ ﻫﻤﻮارﺗﺮ ﺷﺪه و از آن
ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺘﺤﺮک و اﻧﻄﺒﺎق اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮروی ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻌﺎدﻻت اﯾﻦ روش را ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی را ﺑﺎ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎز  BFGS٩و در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭼﻨﺪرزوﻟﺸﻨﯽ ﺣﻞ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺮﻣﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻌﺎدﻻت ﺑﺸﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
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ﻫﺎی ﻏﻠﻂ ﻣﺜﺒﺖ( را ﺣﺬف ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻔﺎوت ﺷﺪت روﺷﻨﺎﯾﯽ
) (Iﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و ﺑﺨﺶ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و آﺳﺘﺎﻧﻪی ) T =  max(Iرا اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﭘﺲ از
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ،اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻟﺒﻪی ﮐﻨﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺮز
ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ،ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺣﺬف
ﻧﻮاﺣﯽ  FPاز ﺗﺎﺑﻊ  bwareaopenدر ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﺘﻠﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﮐﻪ
اﺷﯿﺎء )ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺘﺼﻞ( ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از  Pاﺳﺖ ،را از
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﯾﻨﺮی ﺣﺬف ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺷﮑﻞ  ۳ﺗﻔﺎوت ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از
اﻧﻄﺒﺎق دﻣﻮن در ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر ﻟﺐﺷﮑﺮی ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺷﮑﻞ اﻟﻒ،
ﺑﺨﺶ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ اﺳﻼﯾﺲ اﮐﺴﯿﺎل و در ﺷﮑﻞ ب ﻧﺴﺨﻪ
اﻧﻌﮑﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪی ﺑﺨﺶ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﭘﯿﺶ از اﻧﻄﺒﺎق ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه و ﭘﺲ
از اﻧﻄﺒﺎق دﻣﻮن و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻔﺎوت ﺷﺪت روﺷﻨﺎﯾﯽ ،در ﺷﮑﻞ ج ﻧﺎﺣﯿﻪای ﮐﻪ
دارای ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﻏﯿﺮﺳﯿﺎه اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎنﮔﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻋﺪم ﺗﻘﺎرن
اﺳﺖ .در ﺷﮑﻞ  ۴ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻋﻤﺎل آﺳﺘﺎﻧﻪﮔﯿﺮی ﺑﺮ ﺗﺼﻮ ﯾﺮ ﺗﻔﺎوت ﺷﺪت
روﺷﻨﺎﯾﯽ )ﺷﮑﻞ -۳ج( و ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﭘﺲ از ﺣﺬف ﻧﻮاﺣﯽ  FPﻧﺸﺎن
داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
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در ﻣﻌﺎدﻟﻪ ) (۱و ) E ،(۲ﺧﻄﺎی اﻧﻄﺒﺎق M T ،و  FTﺗﺼﺎوﯾﺮ اﻧﺘﻘﺎل
ﯾﺎﻓﺘﻪی ﻣﺘﺤﺮک و ﺳﺎﮐﻦ S ،ﻣﯿﺪان اﻧﺘﻘﺎل و  Uﺑﻬﻨﮕﺎم ﺷﺪهی ﻣﯿﺪان اﻧﺘﻘﺎل
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻤﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ ﻣﺤﻠﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﻄﺒﺎق ،از اﻧﻄﺒﺎق
ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺒﯽ و ﭼﻨﺪرزوﻟﻮﺷﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا
ﺗﺼﺎوﯾﺮ اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ  ۸  ۸ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻘﯿﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﻄﺒﺎق اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﭙﺲ اﻧﺪازه ﻣﯿﺪان اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﺼﺎوﯾﺮ اوﻟﯿﻪ را ﺑﻪ  ۱۶  ۱۶ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و اﯾﻦ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ رزوﻟﻮﺷﻦ اوﻟﯿﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺮﺳﯿﻢ.
 -٣-٢ﮐﻤﯽﺳﺎزی ﻋﺪمﺗﻘﺎرن و ﺑﺨﺶﺑﻨﺪی ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از اﻧﻄﺒﺎق
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺑﻠﻮک دﯾﺎﮔﺮام ﺷﮑﻞ  ۱ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ،ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﺤﻮر ﺗﻘﺎرن ﻫﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه و از اﻧﻄﺒﺎق دﻣﻮن ﺟﻬﺖ
ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽﻫﺎی اﻧﺪک ﭘﯿﮑﺲﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺨﺶ ﭼﭗ و ﻧﺴﺨﻪ
اﻧﻌﮑﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪی ﺑﺨﺶ راﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﺮای آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﻔﺎوت ﺷﺪت
روﺷﻨﺎﯾﯽ دو ﻗﺴﻤﺖ ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎ آﺳﺘﺎﻧﻪﮔﯿﺮی ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری را ﺑﺼﻮرت
زﻣﺨﺖ ﺑﺨﺶﺑﻨﺪی ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻗﯿﻮدی ﻧﻮاﺣﯽ ) FP١٠ﺗﺸﺨﯿﺺ-

ﺷﮑﻞ  :۳ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﻔﺎوت ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﻧﻄﺒﺎق دﻣﻮن )ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر ﻟﺐ-
ﺷﮑﺮی( ،اﻟﻒ( ﺑﺨﺶ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ اﺳﻼﯾﺲ اﮐﺴﯿﺎل ،ب( ﻧﺴﺨﻪ
اﻧﻌﮑﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪی ﺑﺨﺶ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﭘﯿﺶ از اﻧﻄﺒﺎق ،ج( ﺗﻔﺎوت ﺷﺪت روﺷﻨﺎﯾﯽ دو
ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺲ از اﻧﻄﺒﺎق.

 -٣ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی
ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﯽﺗﯽ اﺳﮑﻦ
 ۲۱ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎ ﺳﻪ ﻧﻮع ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻟﺐ ﺷﮑﺮی ،١١ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ١٢و اﯾﻤﭙﮑﺸﻦ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺑﺨﺶ ﺟﺮاﺣﯽ ﻓﮏ و ﺻﻮرت در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان
اﺧﺬ ﺷﺪهاﻧﺪ .دادهﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ۱۲ﺑﯿﻤﺎر دﭼﺎر ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ۳ ،ﻣﻮرد ﻟﺐ
ﺷﮑﺮی و ۶اﯾﻤﭙﮑﺸﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ دوم ﺑﺘﻔﺼﯿﻞ ﺷﺮح
داده ﺷﺪ ،ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﻮر ﺗﻘﺎرن ﻫﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه و از
اﻧﻄﺒﺎق دﻣﻮن ﺟﻬﺖ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽﻫﺎی اﻧﺪک ﭘﯿﮑﺲﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺨﺶ

١٣

11
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ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

ﭼﭗ و ﻧﺴﺨﻪ اﻧﻌﮑﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪی ﺑﺨﺶ راﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﻢ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ
آﺳﺘﺎﻧﻪﮔﯿﺮی ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری را ﺑﺼﻮرت زﻣﺨﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ اﻋﻤﺎل
ﻗﯿﻮدی ﻧﻮاﺣﯽ  FPرا ﺣﺬف ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺨﺶﺑﻨﺪی ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری در
ﺳﻪ ﺑﯿﻤﺎر دﭼﺎر اﯾﻤﭙﮑﺸﻦ ،ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ و ﻟﺐ ﺷﮑﺮی ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ در ﺷﮑﻞﻫﺎی ۵
ﺗﺎ  ۷ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﺑﺎ ﮐﺎﻧﺘﻮر آﺑﯽ
رﻧﮓ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻤﯽ ﺑﺨﺶﺑﻨﺪی از دو ﻣﺘﺮﯾﮏ ﻣﺘﺪاول در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﻢ :اﻧﺪﯾﺲ ﺷﺒﺎﻫﺖ داﯾﺲ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎﺳﺪورف .ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ داﯾﺲ
ﻣﯽﺗﻮان ﻣﯿﺰان اﻧﻄﺒﺎق ﻧﺎﺣﯿﻪی ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺨﺶﺑﻨﺪی ﺑﻪ روش ﺧﻮدﮐﺎر و
ﺑﺨﺶﺑﻨﺪی ﻣﺮﺟﻊ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺺ رادﯾﻮﻟﻮژﯾﺴﺖ ﺑﺼﻮرت دﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ از راﺑﻄﻪ زﯾﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ:
2 A M

)(۳

A+ M

)(۴
در

اﻟﻒ( ﺗﺼﻮﯾﺮ اوﻟﯿﻪ ،ب( ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ رﻧﮓ آﺑﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه.

= ) D( A, M

در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ  Aو  Mﺑﺘﺮﺗﯿﺐ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺨﺶﺑﻨﺪی ﺣﺎﺻﻞ از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﺎ
و روش دﺳﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮﯾﺐ داﯾﺲ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﯿﺰان ﻧﺎﺣﯿﻪ
ﻣﺸﺘﺮک در دو روش ﺑﺨﺶﺑﻨﺪی را ﺑﺪﺳﺖ آورد اﻣﺎ ﻣﺮزﻫﺎی دو ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ از ﻫﻢ دور ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎﺳﺪورف ﻣﯽﺗﻮان ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ
ﮐﺎﻧﺘﻮرﻫﺎی ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه را ﺳﻨﺠﯿﺪ ﮐﻪ از راﺑﻄﻪ زﯾﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ:



ﺷﮑﻞ  :٥ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺨﺶﺑﻨﺪی ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری در ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر دﭼﺎر اﯾﻤﭙﮑﺸﻦ.

ﺷﮑﻞ  :۶ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺨﺶﺑﻨﺪی ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری در ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر دﭼﺎر ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ.
اﻟﻒ( ﺗﺼﻮﯾﺮ اوﻟﯿﻪ ،ب( ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ رﻧﮓ آﺑﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه.

HD( A, M ) = maxmaxXAminYM { A - M
},maxYM minXA Y - X 

اﯾﻦ راﺑﻄﻪ  Xو  Yﻣﺨﺘﺼﺎت ﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی  Aو M

ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و  .ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻗﻠﯿﺪﺳﯽ اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺿﺮﯾﺐ داﯾﺲ
و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎﺳﺪورف در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺟﺪول  ۱ﮔﺰارش ﺷﺪه
اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ  :۷ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺨﺶﺑﻨﺪی ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری در ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر ﻟﺐ ﺷﮑﺮی .اﻟﻒ(
ﺗﺼﻮﯾﺮ اوﻟﯿﻪ ،ب( ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ رﻧﮓ آﺑﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه.
ﺟﺪول :۱

ﺿﺮﯾﺐ داﯾﺲ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎﺳﺪورف )ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ( ﺑﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺑﺨﺶ-
ﺑﻨﺪی ﺧﻮدﮐﺎر و دﺳﺘﯽ )ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر(
اﯾﻤﭙﮑﺸﻦ
ﻟﺐ ﺷﮑﺮی
ﻣﺘﺮﯾﮏ

ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ

ﺿﺮﯾﺐ
داﯾﺲ

٠/٧٦  ٠/١٠

 ٠/٠٩

٠/٨٥

۰/۵۵  ۰/۱۱

ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻫﺎﺳﺪورف

٥/٠٩  ٠/٩٠

٠/٦٩  ٠/٦٤

۶/۳۱  ۰/۶۸

ﺷﮑﻞ  :۴اﻟﻒ( ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻋﻤﺎل آﺳﺘﺎﻧﻪﮔﯿﺮی ﺑﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﻔﺎوت ﺷﺪت روﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در ﺷﮑﻞ -۳ج ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ،ب( ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﭘﺲ از ﺣﺬف ﻧﻮاﺣﯽ .FP

 -۴ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﮏ روش ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺑﺨﺶﺑﻨﺪی
ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی ﻓﮏ و ﺻﻮرت در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﯽﺗﯽ اﺳﮑﻦ اراﺋﻪ ﮐﺮدﯾﻢ.
ﭼﻬﺎرﭼﻮب روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﮔﺎم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﻮر ﺗﻘﺎرن ،اﻧﻄﺒﺎق
دﻣﻮن و اﻋﻤﺎل ﻗﯿﻮدی ﺟﻬﺖ ﺣﺬف ﻧﻮاﺣﯽ  FPاﺳﺖ .از ﯾﮏ روش ﻣﻘﺎوم و
ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﻧﻘﺎط وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺪرن ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﻮر ﺗﻘﺎرن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﻢ.
ﭘﺲ از آن ﻫﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی اﻧﻄﺒﺎق دﻣﻮن ﺑﻪ

۸۴۱

۱۳۹۴  اردﯾﺒﻬﺸﺖ۲۴  ﺗﺎ۲۰ ، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ،ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

[12] X. Pennec, P. Cachier and N. Ayache, 1999 ‘Understanding the
"Demon's Algorithm": 3D non-rigid registration by gradient
descent, in Proceedings of MICCAI, LNCS 1679, pp. 597-605,
1999.
[13] H. Wang, L. Dong, J.O. Daniel, R. Mohan, A.S. Garden, K. Ang,
D.A. Kuban, M. Bonnen, J.Y. Chang and R. Cheung, “Validation
of an accelerated 'demons' algorithm for deformable image
registration in radiation therapy,” Phys Med Biol, vol. 50, no. 12,
pp. 2887- 2905, 2005.

ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽﻫﺎی اﻧﺪک ﭘﯿﮑﺲﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺨﺶ ﭼﭗ و ﻧﺴﺨﻪ
- در اﻧﻄﺒﺎق دﻣﻮن ﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎ ﻣﯽ.اﻧﻌﮑﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪی ﺑﺨﺶ راﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻓﻮاﺻﻞ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ
 ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﯽﺗﯽ اﺳﮑﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ.اﺳﺖ
 ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ و اﯾﻤﭙﮑﺸﻦ اﺳﺘﻔﺎده، ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎ ﺳﻪ ﻧﻮع ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻟﺐ ﺷﮑﺮی۲۰
 ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻤﯽ ﺑﺨﺶﺑﻨﺪی ﺑﮑﻤﮏ دو ﻣﻌﯿﺎر اﻧﺪﯾﺲ ﺷﺒﺎﻫﺖ داﯾﺲ و.ﮐﺮدﯾﻢ
 ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺼﺮی ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺨﺶﺑﻨﺪی در.ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎﺳﺪورف اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی۱  و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺟﺪول۷  ﺗﺎ۵ ﺷﮑﻞﻫﺎی
ﮐﺮد ﮐﻪ دﻗﺖ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در ﺑﺨﺶﺑﻨﺪی ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی ﻟﺐﺷﮑﺮی و
اﯾﻤﭙﮑﺸﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ و ﺿﺮﯾﺐ داﯾﺲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
. ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﮐﻪ دﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد۰/۷۵ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﮐﻤﺘﺮ از
ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی اﺻﻠﯽ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﺑﺨﺶﺑﻨﺪی
ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺧﻂ ﺗﻘﺎرن ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﯾﮏ زوج
 در ﮐﺎرﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ روشﻫﺎﯾﯽ اﺑﺪاع ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ.ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻣﺘﻘﺎرن اﺳﺖ
 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ دﯾﮕﺮ زﯾﺎد.ﺑﺘﻮان از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد
 ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻗﯿﻮد اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﺮای ﺣﺬف اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درFP ﺑﻮدن
.ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﯾﻨﺪه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ
ﺳﭙﺎسﮔﺰاری
ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ از زﺣﻤﺎت ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﭘﻮراﻓﮕﺎری و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
 ﻗﺪرداﻧﯽ،ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی داده ﺑﯿﻤﺎران را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار دادﻧﺪ
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 :CSFS-SFSیک روش انتخاب ویژگی ترکیبی جدید

برای تشخیص خوابآلودگی حین رانندگی با استفاده از
سیگنالهای  EOG ،EEGو کیفیت رانندگی
4
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چکیده -طبق آمار ،خوابآلودگی از دالیل اصلی بسیاری از
تصادفات رانندگی است .هدف از این تحقیق ارائه یک روش برای
تشخیص خوابآلودگی در سیگنالهای  EOG ،EEGو سیگنال-
های کیفیت رانندگی ثبت شده است .این روش از آنالیز حوزه زمان،
طیف فرکانسی و تبدیل موجک استفاده میکند .به منظور انتخاب
بهتر ین ز یرمجموعه از ویژگیهای استخراج شده ،روش جدیدی با
ترکیب دو روش  CSFSو  SFSمعرفی شده است که ضمن کاهش
زمان محاسبات ،هزینههای ساخت یک سیستم عملیاتی و تجاری
برای تشخیص خوابآلودگی حین رانندگی را کاهش داده و نتایج را
نیز ،نسبت به روش مرسوم  ،SFSبدون تغییر نگه میدارد .روش
پیشنهادی میتواند در سیستمهای تشخیص خوابآلودگی خودکار
در وسایل نقلیه ،به منظور کاهش تصادفات جادهای مورد استفاده قرار
بگیرد.

نیاز است [ .]2اگرچه روشهای مبتنی بر تصویر روشهای مناسبی هستند،
ً
اما تقریبا همه رانندهها تمایلی به ثبت همیشگی تصویر بدنشان با دوربین
ندارند .این در حالی است که روشهای مبتنی بر سیگنالهای حیاتی با
مخالفتهای کمتری همراه است [.]7 ،6
سیگنالهای حیاتی به ویژه برای جمعآوری اطالعات مربوط به پاسخ
بدن حین خوابآلودگی بسیار مفید هستند .به منظور تشخیص خواب-
آلودگی ،برخی محققین از سیگنالهای الکتروکاردیوگرام [ ]8یا سیگنال-
ُ
های الکترواکلوگرام [ ]9استفاده کردهاند .الکتروانسفالوگرافی ()EEG
گستردهترین تکنیک مورد استفاده برای اندازهگیری فعالیت الکتریکی مغز
است [ .]12چندین محقق تجزیه و تحلیل  EEGرا برای شناسایی حالت
خوابآلودگی )DS( 1پیشنهاد کردهاند [.]7 ،6

کلمات کلیدی– خوابآلودگی حین رانندگی ،انتخاب ویژگی،
جداییپذیری کالسی ،کالسبندی.

در کنار استفاده از سیگنالهای حیاتی برای تشخیص خوابآلودگی حین
رانندگی ،گروهی از محققین تالش کردهاند تا با تحلیل سیگنالهای به
دست آمده از پارامترهای خودرو و سیگنالهای کیفیت رانندگی)DQ( 2

 -1مقدمه
حین خوابآلودگی ،توانایی فرد در حفظ هوشیاری و تصمیمگیری

فرد این اتفاق را تشخیص بدهند [ .]11در این تحقیقات فرض میشود که
الگوی رفتاری راننده حین هوشیاری و خوابآلودگی با هم تفاوت دارد.

صحیح به طرز قابل توجهی کاهش مییابد .این وضعیت برای رانندگان
میتواند خطرات و مشکالتی را به همراه داشته باشد .به گزارش سازمان

هدف این تحقیق پیشنهاد یک روش خودکار برای تشخیص  DSدر
سیگنالهای  EOG ،EEGو  DQثبت شده میباشد .در این روش از آنالیز
زمانی ،طیف فرکانسی و تبدیل موجک استفاده شده است .برای جداسازی
 DQاز حالت هوشیاری 756 ،)AS( 3ویژگی از کانالهای به ثبت رسیده
محاسبه و آنالیز شده است .بعد از فرآیند انتخاب ویژگی ،تعداد متفاوتی
ویژگی انتخاب شده و به کالسبند اعمال شد.

بهداشت جهانی مرگ و میر جادهای در دنیا به  1/24میلیون نفر در سال
رسیده است که پیشبینی میشود تا سال  2232این رقم به  3/6میلیون نفر
افزایش یابد [ .]1به همین خاطر تشخیص خوابآلودگی حین رانندگی و
ساخت دستگاهی خودکار برای این کار اهمیت ویژهای دارد.
روشهای تشخیص خوابآلودگی رابطه نزدیکی با رفتار و عکس-

تمرکز اصلی ما در این مقاله ،در بخش پردازش ،به کارگیری یک شیوه

العملهای راننده دارد [ 2و  .]3برخی محققین تکنیکهایی را مبتنی بر

جدید برای انتخاب بهترین ویژگیها بوده است .این روش که از ترکیب دو

حرکات چشم و سر برای تشخیص خوابآلودگی حین رانندگی پیشنهاد

روش انتخاب ویژگی ترتیبی جلوسو )SFS( 4و روش انتخاب ویژگی مبتنی

دادهاند [ .]5 ،4در این روشها به یک دوربین برای ثبت حرکات بدن فرد
Drowsy State 1

Alert State 3

Driving Quality 2

4
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بر جداییپذیری کالسی )CSFS( 5تشکیل شده ،با نام  CSFS-SFSنام

رانندگی در حدود  17 Hzمیباشد که برای همزمانسازی با سیگنالهای

گذاری شده است .در بخشهای بعدی مقاله به معرفی مجموعه دادهها،

حیاتی به فرکانس  256 Hzنرخافزایی میشوند.

نحوه استخراج و انتخاب ویژگی میپردازیم .سپس نتایج و بحثهای

به منظور بهبود ذخیرهسازی رخدادها حین ثبت ،تصویر چهره فرد با
استفاده از یک دوربین وبکم ضبط شد .همچنین فیلم مربوط به رانندگی
توسط کامپیوتری که نرمافزار شبیهساز بر روی آن نصب شده بود ،به ثبت
رسید .به این ترتیب برای لیبلگذاری دادههای به دست آمده از نتایج مربوط
به تست  ،KSSدو فیلم ذکر شده و نیز گزارشهای به ثبت رسیده حین انجام
آزمایش استفاده شد .این گزارشها شامل مواردی از قبیل حرکتهای
ناگهانی فرد و وضعیت خاص بدن میباشد .بعد از لیبلگذاری دادههای
ثبت شده ،از مجموعه دادهای با  492مشاهده ،شامل  245مشاهده در هر
کالس ،برای تجزیه و تحلیل استفاده شد.

مربوطه آورده شده است.
-2جمعآوری دادهها
دادههای این مقاله در آزمایشگاه پردازش سیگنالهای بیولوژیکی ،واقع
در دانشگاه شاهد ،و با استفاده از شبیهساز رانندگی ثبت شده است .برای
ثبت دادههای  EEGو  EOGاز دستگاه  16کاناله  g.USBampشرکت
 gtecاتریش و برای ثبت دادههای  DQاز یک نرمافزار شبیهساز

رانندگی6

استفاده شده است .ثبت سیگنال از  6نفر از دانشجویان مرد به صورت
داوطلبانه انجام شد .برای تشخیص بهتر الگوهای خوابآلودگی از

-3استخراج ویژگی
سیگنالهای ثبت شده به بخشهای 3ثانیهای بخشبندی شد .این
بخشبندی زمانی برای حصول اطمینان از ایستان بودن سیگنال ،به لحاظ
آماری ،نیاز است .تعداد  756ویژگی ،شامل  4ویژگی زمانی 9 ،ویژگی از
حوزه فرکانس و  15ویژگی از حوزه تبدیل موجک سیگنال ،برای همه 27
کانال  EOG ،EEGو  DQاستخراج شد .در حوزه زمان این ویژگیها
شامل ماکزیمم ،مینیمم ،انحراف معیار و میانگین میباشد.

هوشیاری ،داوطلبین قبل از انجام آزمایش ،به طور میانگین ،حدود 22
ساعت محرومیت از خواب را تجربه کردند.
در حین انجام آزمایش ،به منظور ارزیابی هر چه بهتر میزان خواب-
آلودگی از آزمون مقیاس خوابآلودگی کارولینسکا )KSS( 7استفاده شد
[ .]12این مقیاس تمام بازه بین بیداری تا ابتدای خواب را در  9مرحله
(عددی بین  1تا  )9تقسیمبندی میکند .بر این اساس ،عدد  1معرف
وضعیت به شدت هوشیار و عدد  9به معنی خیلی خوابآلوده است .هر 12
دقیقه ،از ابتدای شروع رانندگی ،با ظاهر شدن یک مستطیل در پایین
صفحه ،راننده موظف به اعالم یک عدد به عنوان آزمون  KSSبود.
دادههای  EEGو  EOGبا فرکانس  256 Hzو براساس استاندارد
الکترودگذاری  12-22ثبت شد .تعداد  15کانال برای ثبت  EEGو یک
کانال برای ثبت سیگنال  EOGاز چشم چپ مورد استفاده قرار گرفت.
کانالهای ثبت  EEGعبارتند از،C4 ،FPZ ،F4 ،P4 ،O2 ،PZ ،CZ :
 T3 ،T5 ،FP1 ،O3 ،O1 ،F8 ،T6و  .F7محل  FZبه عنوان زمین دستگاه

برای استخراج ویژگیهای مربوط به حوزه فرکانس ،ابتدا مقدار میانگین
هر بخش  3ثانیهای حذف شد ،سپس  PSDهر بخش با استفاده از روش
 Burgمرتبه  22تخمین زده شد [ .]13ویژگیهای استخراج شده از PSD
عبارتند از :فرکانس مرکزی ( ،)CFفرکانس قله ( ،)PFنسبت  Hبه L
( ،)RH/Lکه در آن  Hو  ،Lبه ترتیب ،انتگرال قدرمطلق سیگنال تا فرکانس
 32 Hzو  7 Hzاست ،فرکانس چارک اول و سوم ( Q1Fو  ،)Q3Fانحراف
معیار ( ،)SSDمحدوده میانچارکی ( ،)IRضریب چولگی )SC( 8و درجه
اوج.)KC( 9

و  A2به عنوان مرجع ثبت سیگنال به کار گرفته شد .فیلترهای داخلی

 15ویژگی از هر بخش با استفاده از تبدیل موجک استخراج شد.
استفاده از تبدیل موجک امکان جداسازی سیگنالهای غیرایستان با مؤلفه-
های فرکانسی متفاوت را فراهم میکند .بخشها با استفاده از تبدیل موجک
گسسته دابچیز مرتبه  2تجزیه شدند .این نوع تبدیل موجک کالسبندی
بهتری را نسبت به دیگر موجکهای معمول ارائه میکند .در شکل ( )1نحوه
تجزیه سیگنال با استفاده از تبدیل موجک نشان داده شده است .ویژگیهای
به دست آمده از سیگنالهای  𝐷6 ،𝐷5و  𝐴6عبارتند از :عبور از صفر (،)ZC
انتگرال قدر مطلق داده ،)ID( 10میانگین ،انحراف معیار ( )SDو آنتروپی

دستگاه برای ثبت سیگنال شامل یک فیلتر میانگذر با فرکانس قطع 2/5 Hz
تا  32 Hzو یک فیلتر ناچ  52 Hzبود .فیلتر ناچ  52 Hzبرای تضعیف هر
چه بیشتر سیگنالها در محدوده فرکانس برق شهر به کار گرفته شد .مدت
زمان ثبت سیگنال برای هر فرد حدود  52دقیقه بود.
سیگنالهای کیفیت رانندگی که توسط نرمافزار شبیهساز رانندگی ثبت
میشود عبارتند از :سیگنال موقعیت شامل سه مؤلفه  Y ،Xو  ،Zسیگنال
جهت خودرو شامل چهار مؤلفه  Z ،Y ،Xو  ،Wسرعت ،زاویه فرمان،
موقعیت پدال گاز و موقعیت پدال ترمز .فرکانس ثبت سیگنالهای کیفیت

Skewness Coefficient 8

Class Seperability Feature Selection 5
 6قابل دسترسی درhttp://opends.de/ :
Karolinska Sleepiness Scale 7
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9

Kurtosis

10

Integral of the Absolute Data
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زیرباند موجک ID .)SWE( 11و  ZCبه صورت زیر ،طبق فرمولهای ()1
و ( )2تعریف میشود:
()1

𝑁∑ = 𝐷𝐼
|)𝑘( 𝑖𝑑| 𝑘=1

()2

ZC = ∑N−1
]))k=1 [sgn(−di (k + 1)di (k

()7

()8

برای  1 ،𝑑𝑖 ≥ 0است k .شماره نمونه 𝑑𝑖 (𝑘) ،نمونههای مربوط به ،𝐷5
آنتروپی زیر باند موجک برحسب انرژی نسبی ضرایب موجک تعریف

()9

شده است .بدین ترتیب که انرژی در هر سطح تجزیه ( )j=1,…,Nمحاسبه

2

)(4

Ej

)(5

Etotal

= Pj

و در نهایت مقدار  SWEبرای هر سطح تجزیه  jمحاسبه میشود:
)(6
D2
64-128 Hz

A3
0-32 Hz

D5
8-16 Hz

𝑛

𝑁

𝑛

𝑖
∑𝑗=1
𝑗𝑖𝑥

1
𝑖𝑛

= 𝑖𝑢

در ادامه ماتریس پراکندگی بین کالسی ،𝑆𝑏 ،و ماتریس پراکندگی درون
کالسی ،𝑆𝑤 ،طبق فرمولهای ( )12و ( )13تعریف میشود.

A2
0-64 Hz

D4
16-32 Hz

A6
0-4 Hz

Signal
0-256Hz

1

𝑖
𝑢 = ∑𝐶𝑖=1 ∑𝑗=1
𝑗𝑖𝑥

()11

A1
0-128 Hz

D3
32-64 Hz

D6
4-8 Hz

()12

Hj = −Pj log Pj
D1
128-256 Hz

𝑦𝑑𝑥𝑑 ))𝑦 𝐻(𝑋; 𝑌) = − ∬ 𝑝(𝑥, 𝑦)log(𝑝(𝑥,

فرض کنیم )𝑌 × 𝑚𝑅( ∈ )𝑦  ،(𝑥,که در آن 𝑚𝑅 یک فضای ویژگی
با 𝑚 ُبعد و }𝐶  𝑌 = {1,2, … ,مجموعه برچسبها است .نماد 𝑖𝑛 نشان-
دهنده تعداد نمونههای متعلق به کالس 𝑖-ام ،و 𝑁 تعداد کل نمونهها است.
اگر فرض 𝑗𝑖𝑥 نشاندهنده 𝑗-امین نمونه در کالس 𝑖-ام باشد 𝑢 ،میانگین
نمونهها در تمام کالسها ،و 𝑖𝑢 میانگین نمونهها در کالس 𝑖 است .فرمول-
های ( )12و ( )11نحوه محاسبه 𝑢 و 𝑖𝑢 را نشان میدهد.

میشود .نحوه این محاسبه در فرمولهای ( )3-6آورده شده است [.]13

Etotal = ∑j Ej

)𝑌 𝐼(𝑋; 𝑌) = 𝐻(𝑋) + 𝐻(𝑌) − 𝐻(𝑋,

در فرمول ( 𝐻(𝑋, 𝑌) ،)8آنتروپی توأم 𝑋 و 𝑌 است که به صورت
فرمول ( )9تعریف میشود.

 𝐷6و  ،𝐴6و  Nتعداد کل نمونهها در هر دوره است.

)(3

)𝑦(𝑃)𝑥(𝑝

که در آن )𝑦  𝑝(𝑥,تابع چگالی احتمال توأم ،و )𝑥(𝑝 و )𝑦(𝑝 توابع
چگالی احتمال کناری هستند MI .را میتوان کاهش عدم قطعیت 𝑋 در
نتیجه دانستن 𝑌 توصیف کرد .رابطه بین  MIو آنتروپی میتواند از تعاریف
به شکل فرمول ( )8استخراج شود.

که در آن  sgnتابع عالمت است و مقدار آن برای  ،𝑑𝑖 < 0صفر و

|)Ej = ∑k|dj (k

𝑦𝑑𝑥𝑑 )

)𝑦𝑃(𝑥,

(𝐼(𝑋; 𝑌) = ∬ 𝑝(𝑥, 𝑦)log

A4
0-16 Hz

()12

A5
0-8 Hz

شکل  :1نحوه انجام تبدیل موجک و انتخاب سطوح مختلف مربوط به تقریب و

()13

جزئیات سیگنال (بخشهای زرد رنگ برای استخراج ویژگی انتخاب شده است).

𝑇
𝑇

)𝑢 − 𝑢)(𝑢𝑖 −

𝑖𝑢( 𝑖𝑛 ∑𝐶𝑖=1

= 𝑏𝑆

𝑛

𝑖
𝑆𝑤 = ∑𝐶𝑖=1 ∑𝑗=1
) 𝑗𝑖𝑥 (𝑢𝑖 − 𝑥𝑖𝑗 )(𝑢𝑖 −

برای یک زیرمجموعه از ویژگیها (کانالها) ،میزان جداییپذیری
کالسی ،براساس ماتریس پراکندگی ،با توجه به نسبت مقادیر متناظر
ماتریس پراکندگی بین کالسی به ماتریس پراکندگی درون کالسی ارزیابی
میشود .زیرمجموعهای از کانالها که جداییپذیری کالسی باالیی را فراهم
کند ،به عنوان زیرمجموعه مطلوب شناخته میشود .ایده جداییپذیری
کالسی برای انتخاب کانالهای بهینه برای کالسبندی قابل استفاده است.
ماتریس پراکندگی بین متغیری ،𝑆𝑓 ،برای جلوگیری از انتخاب ویژگیهای
دارای افزونگی تعریف میشود .به کمک این ماتریس میزان افزونگی بین
متغیری ،مطابق فرمول ( ،)14ارزیابی میشود.

 -4روش  CSFS-SFSبرای انتخاب ویژگی
یکی از روشهای بسیار مرسوم برای انتخاب ویژگی روش  SFSاست.
الگوریتم  ]14[ SFSبا یک زیرمجموعه تهی آغاز میشود و ویژگیها به
صورت تکتک به زیرمجموعه مورد نظر اضافه شده و زیرمجموعه جدید
ارزیابی میشود .انتخاب یک ویژگی مشروط به حداکثر کردن صحت
کالسبندی است .در روش به کار رفته در این مقاله حداکثر شدن مجموع
فواصل ماهاالنوبیس دادههای یک کالس از مرکز کالس دیگر ،عنوان تابع
ارزیابی ،از نوع رپر ،در نظر گرفته شد.
یکی دیگر از روشهای مناسب برای انتخاب ویژگی ،استفاده از معیار
اطالعات متقابل ( )MIاست [ .]15تعریف  MIبین دو متغیر تصادفی 𝑋
و 𝑌 در فرمول ( )7آمده است.

()14

𝑇

) 𝑖𝑗𝑢 − 𝑢𝑗𝑖 )(𝑢𝑖 −

1

𝑖𝑢( 𝑛 𝐶∑ |𝑆|∑
𝑖 |𝑆| 𝑗=1 𝑖=1

= 𝑓𝑆

که در آن |𝑆| اندازه 𝑆 و نشاندهنده تعداد کانالهای انتخاب شده
است 𝑢𝑗𝑖 .میانگین نمونههای کانال 𝑗-ام در زیرمجموعه 𝑆 در کالس 𝑖-ام

Subband Wavelet Entropy 11
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در این مقاله روشی جدیدی برای انتخاب ویژگیهای بهینه معرفی شده
است .این روش ترکیبی از دو روش توضیح داده شده یعنی  SFSو CSFS
میباشد ،لذا روش جدید  CSFS-SFSنامگذاری شده است .در روش
پیشنهادی ابتدا با استفاده از  CSFSیک زیرمجموعه از کانالهای بهینه
انتخاب میشود ،سپس ویژگیهای مورد نظر (در مسئله ما  28ویژگی) از
کانالهای منتخب استخراج خواهد شد .در ادامه با استفاده از روش SFS
زیرمجموعهای از بهترین ویژگیها انتخاب میشود .به این ترتیب بهترین
ویژگیها از میان بهترین کانالها به دست میآید.

است 𝑆𝑓 .قابلیت جداییپذیری کالسی را بین کانالهای انتخاب نشده و
زیرمجموعه مربوط به کانالهای انتخاب شده بیان میکند .هرچه 𝑓𝑆 بزرگ-
تر باشد ،میزان افزونگی بین کانالها کمتر است .براساس این معیار ،یک
روش مؤثر انتخاب زیرمجموعهای از ویژگیها (کانالها) ،به نام انتخاب
ویژگی مبتنی بر جداییپذیری کالسی ( )CSFSپیشنهاد شده است [.]16
در ادامه گامهای این روش به صورت شبهکد توضیح آمده است.
گام  -1استخراج ویژگی :محاسبه  MIبرای هر جفت کانال و استخراج
ماتریس  )𝐼( MIبرای سیگنالها با سایز 𝑚 × 𝑚 .ماتریس 𝐼 در فرمول
( )15نشان داده شده است.

()15

) 𝑚𝑋 ⋮ 𝐼𝑗 (𝑋2 ,
) 𝑚𝑋 ⋮ 𝐼𝑗 (𝑋2 ,
,
⋱
⋮
]) 𝑚𝑋 … 𝐼𝑗 (𝑋𝑚 ,

-5کالسبند
برای کالسبندی از کالسبند با تابع تفکیککننده خطی استفاده شده
است .در این روش فرض میشود دادههای هر دو کالس از توزیع گوسی
پیروی میکنند ،همچنین ماتریس کوواریانس کالسها برابر و میانگین آنها
متفاوت در نظر گرفته میشود .در نتیجه میانگین دادههای هر کالس به
عنوان پارامتر میانگین در نظر گرفته شده و ماتریس کوواریانس ،پس از کم
کردن میانگین دادهها از مشاهدات هر کالس ،برای هر دو کالس محاسبه
میشود .برای دادههای تست ،کالسبندی به گونهای صورت میگیرد که
تابع هزینه کالسبند مینیمم شود:

= 𝑗𝐼
) 𝐼𝑗 (𝑋1 , 𝑋1 ) 𝐼𝑗 (𝑋1 , 𝑋2
) 𝐼𝑗 (𝑋2 , 𝑋1 ) 𝐼𝑗 (𝑋2 , 𝑋2
⋮
⋮
𝐼
𝑋(
,
𝑋
)
𝐼
𝑋(
[𝑗 𝑚 1
𝑗
) 𝑚 , 𝑋1
𝑁 𝑗 = 1,2, … ,

در فرمول ( 𝑋𝑖 , 𝑖 = 1,2, … , 𝑚 ،)15نشان دهنده 𝑖-امین کانال
𝑇

است .بردار ستونی ]) 𝑖𝑋 ،𝛽𝑗𝑖 = [𝐼𝑗 (𝑋1 , 𝑋𝑖 ) 𝐼𝑗 (𝑋2 , 𝑋𝑖 ) … 𝐼𝑗 (𝑋𝑚 ,
𝑚  𝑖 = 1,2, … ,به عنوان 𝑖-امین ویژگی از مشاهده 𝑗-ام در نظر گرفته
میشود .میانگین به دست آمده برای هر ویژگی یک بردار خواهد بود.

()18

گام  -2انتخاب ویژگی :محاسبه 𝑖𝑏𝑆 و 𝑖𝑤𝑆 برای هر ویژگی با استفاده
از ماتریس  MIبه دست آمده در گام  .1سپس تمام کانالها براساس نسبت
بین 𝑖𝑏𝑆 و 𝑖𝑤𝑆 مرتب میشوند.
()16

𝑚 , 𝑖 = 1,2, … ,

𝑖𝑏𝑆
𝑖𝑤𝑆

̂𝑦 نتاایج کالسبناد 𝐾 ،تعاداد کالسها𝑃̂ (𝑘|𝑥) ،

در فرمول (،)18
احتمال پسااین مربوط به کالس 𝑘 به شاارط مشاااهده  xاساات𝐶(𝑦|𝑘) .
هزینه کالسبندی یک مشاااهده به عنوان کالس 𝑦 اساات در حالی که آن
مشاااهاده در حقیقت متعلق به کالس 𝑘 بوده اساات .هزینه کالسبندی
صااحیح صاافر و هزینه کالسبندی غلط  1اساات .برای محاساابه احتمال
پساین ،احتمال پیشاین برای هر کالس به صااورت حاصاال تقسیم تعداد
نموناههای آموزش آن کالس بر تعداد کل نمونههای آموزش ،تخمین زده
میشاود .برای آموزش و تسات کالسبند ،به ترتیب ،از  75و  25درصد
دادههای ثبت شده استفاده شد.

= 𝑖𝑚𝐽

طبق فرمول ( ،)16هرچه مقادیر 𝑖𝑚𝐽 بزرگتر باشد ،کانال 𝑖-ام از
اهمیت بیشتری برای کالسبندی برخوردار خواهد بود.
گام  -3انتخاب اولین ویژگی جلوسو :انتخاب متغیر با بزرگترین مقدار
برای 𝑖𝑚𝐽 ،به عنوان اولین عضو از زیرمجموعه ویژگیهای بهینه  .Sانتخاب
ویژگی -iام به عنوان یک ویژگی بهینه در حقیقت منتاظر با انتخاب کانال
-iام به عنوان کانال بهینه خواهد بود.

 -6نتایج
از بخشهای سیگنال ثبت شده با طول  3ثانیه برای کمیسازی آنالیز
الگوریتم مورد نظر استفاده شد .الگوریتم توسط نرمافزار Matlab 2013
پیاده ساازی شاده و سایساتمی با این مشخصات مورد استفاده قرار گرفته
است CPU Intel core i5, 2.53GHz :و .4GB Ram

گام  -4انتخاب ویژگی جلوسوی دوم به بعد :برای انتخاب کانال
بعدی ،الزم است تا افزونگی بین کانالها ارزیابی شود .میزان افزونگی 𝑖𝑓𝑆
را میتوان با فرمول ( )17به صورت کمی معرفی کرد.
()17

𝑚 , 𝑖 = 1,2, … ,

𝑖𝑓𝑆𝑆𝑏𝑖 +
𝑖𝑤𝑆

𝑛𝑖𝑚𝑔𝑟𝑎
)𝑘|𝑦(𝐶)𝑥|𝑘(̂𝑃 𝐾∑
𝑦 = 1, … , 𝐾 𝑘=1

= ̂𝑦

برای گزارش نتایج ،ابتدا با روش  SFSاز میان  756ویژگی استخراج
شده ،از میان همه  27کانال ،زیرمجموعهای از ویژگیها انتخاب شده و
نتایج حاصل از کالسبندی به دست آمد .در ادامه با استفاده از روش
 CSFS-SFSابتدا یک زیرمجموعه  13عضوی از کانالهای بهینه انتخاب
شد .سپس از میان کانالهای منتخب 28 ،ویژگی معرفی شده استخراج
شد .در ادامه از میان  364ویژگی یک زیرمجموعه بهینه از ویژگیها

= 𝑖𝑟𝐽

هر چه 𝑖𝑟𝐽 بزرگتر باشد-𝑖 ،امین کانال از اهمیت بیشتری برای کالس-
بندی برخوردار است .کانالی که دارای بزرگترین مقدار 𝑖𝑟𝐽 است ،وارد
مجموعه  Sمیشود.
گام  -5معیار توقف :اگر 𝐾 = |𝑆| ،الگوریتم متوقف میشود ،در غیر
این صورت ،الگوریتم به گام  4میرود.

۸۴۶

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

انتخاب شد .بعد از بررسی تعداد کانالهای مختلف انتخاب شده در روش
 ،CSFS-SFSبهترین نتایج با انتخاب  13کانال به دست آمد ،لذا نتایج
مربوط به این تعداد کانال منتخب گزارش شده است.
در شکل  2نتایج مربوط به صحت کالسبند با تابع جدایی خطی آمده
است .نمودار سمت راست نتایج مربوط به صحت به دست آمده به روش
 SFSو نمودار سمت چپ نتایج مربوط به صحت به دست آمده به روش
 CSFS-SFSرا نشان میدهد .همانطور که در نمودارها مشخص است،
در هر دو روش ،بهترین نتایج به ازای یک زیرمجموعه  122عضوی از
ویژگیها به دست میآید .به ازای این تعداد ویژگی ،میانه برای روش SFS
و  ،CSFS-SFSبه ترتیب  % 93/92و  ،% 92/54تعداد نقاط پرت ،در
هر دو روش 3 ،نقطه به دست آمد .همچنین مقدار انحراف معیار استاندار
برای دو روش ،به ترتیب 3/83 ،و  3/95محاسبه شد .با توجه به مقادیر
گزارش شده ،در روش پیشنهادی میزان صحت در حدود  % 1/46کاهش
ً
یافته ،همچنین تعداد نقاط پرت بدون تغییر و انحراف معیار استاندارد تقریبا
بدون تغییر است .مقادیر مربوط به  22بار آموزش و تست کالسبند است.

 -7بحث
در این تحقیق ،آنالیزی از ریتمها و الگوهای موجود در ساایگنالهای
ثبت شاده  EOG ،EEGو  DQدر حوزه زمان ،طیف و موجک ارائه شده
اسات .پروتکل و فرآیند ثبت دادهها در این مطالعه به گونهای طراحی شد
که در عین ساادگی ،شارایط واقعی رانندگی را به خوبی شاابیهسازی کند.
نرمافزار به کار گرفته شااده به عنوان شاابیهساااز رانندگی بساایار قدرتمند و
منطبق با شارایط واقعی است .مسیر انتخاب شده برای رانندگی یک مسیر
ساده ،یکنواخت و تکراری است تا بتواند شرایط واقعی خوابآلودگی را به
خوبی القا کند .مزیت دیگر سیستم ،نسبت به سایر سیستمهای شبیهساز
رانندگی ،کم هزینه بودن فرآیند ثبت است ،به گونهای که تجهیزات مربوط
به سیستم شبیهساز راهاندازی شده ارزان قیمت و در دسترس هستند.
برای دسااتیابی به بهترین ویژگیهای اسااتخراج شااده ،روش ترکیبی
جدیدی با نام  CSFS-SFSپیشنهاد شده است .با توجه به افزایش سرعت
ً
در این روش،تقریبا بدون تغییر ماندن نتایج و نیز کاهش زمان محاسبات به
میزان  ،%73میتوان روش پیشنهادی را به عنوان یک روش بهتر و با کاربرد

برای مقایسه بهتر نتایج به دست آمده از دو روش انتخاب ویژگی باید
توجه داشت که یکی از پارامترهای بسیار مهم و ضروری زمان مورد نیاز
برای انجام محاسبات است .زمان مورد نیاز برای انتخاب  122ویژگی از
میان  756ویژگی با استفاده از روش  SFSدرحدود  4825ثانیه است .این
در حالی است که زمان مورد نیاز برای انتخاب ویژگی در روش CSFS-
 SFSدر حدود  1341ثانیه است .مالحظه میشود که در روش پیشنهادی
برای انتخاب ویژگی ،زمان مورد نیاز نسبت به روش مرسوم  SFSحدود
 %73کاهش یافته است .این کاهش قابل مالحظه مؤید مزیت روش
پیشنهادی خواهد بود ،چراکه یکی از اهداف روشهای انتخاب ویژگی
کاهش زمان انجام محاسبات است .زمان محاسبات در پردازندهها ،به طور
معمول ،یک پارامتر متناسب با توان تلفاتی است .روش پیشنهادی با کاهش
زمان انجام محاسبات میزان تلفات توان و مصرف انرژی در پردازندهها را
نیز کاهش میدهد .به این ترتیب میتوان ادعا کرد که در سیستمهای عملی
روش پیشنهادی عملکرد بهتری خواهد داشت.

گسااتردهتر ،نساابت به روش مرسااوم  ،SFSمعرفی نمود .از آنجا که در
سایستمهای عملی حجم محاسبات و به دنبال آن میزان اشغال پردازنده و
تلفات توان بساایار ارزشاامند و در انتخاب روش انجام محاساابات تعیین
کننده است ،لذا پیادهسازی روش پیشنهادی و استفاده از آن در سیستمهای
کاربردی راحتتر خواهد بود.
با در نظر گرفتن مفاهیم به کار گرفته شده در روش

CSFS-SFS

مشخص میشود که در این روش روابط خطی و غیر خطی بین ویژگیها،
همچنین میزان افزونگی بین کانالها در بخش  CSFSدر نظر گرفته می-
شود .در مرحله انتخاب بهترین کانالها ،از میان  13کانال انتخاب شده5 ،
کانال متعلق به سیگنالهای  ،EEGیک کانال  EOGو  7کانال به  DQتعلق
دارد .در مطالعات قبلی اغلب از یک نوع سیگنال برای تشخیص خواب-
آلودگی حین رانندگی استفاده شده است .لذا استفاده از ترکیب این سه نوع

شکل  :2نتایج به دست آمده برای صحت کالسبند با انتخاب ویژگی به روش ( SFSنمودار سمت راست) و ( CSFS-SFSنمودار سمت چپ)
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۱۳۹۴  اردﯾﺒﻬﺸﺖ۲۴  ﺗﺎ۲۰ ، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ،ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

 با توجه به مزیتهای پروتکل و فرآیند تعریف شده برای،در مجموع

سیگنال یکی از مزیتهای این مطالعه نسبت به سایر مطالعات مشابه بوده

 کم، سادگی، مانند انطباق با واقعیت،ثبت دادهها نسبت به سایر مطالعات

و نتایج نشان میدهد هر سه نوع سیگنال حاوی اطالعات مفیدی برای

 و همچنین با توجه به مزیتهای روش،هزینه بودن و در دسترس بودن

. هستندDS  وAS تفکیک الگوهای

 از جمله سرعت باال و کاهش چشمگیر زمان انجام،پردازشی پیشنهاد شده

انتخاب تعداد محدودی از کانالها در گام نخست از روش پیشنهادی

 میتوان نتایج به دست آمده را قابل اتکا فرض کرده و به عنوان،محاسبات
ً
 قطعا استفاده از روشهای.مبنایی برای مطالعات بعدی در نظر گرفت

 در سیستمهای عملی و.در این مقاله یک مزیت دیگر نیز خواهد داشت
کاربردی بسیار مهم است که سیستم با کمترین تعداد کانالهای ثبت داده

دیگری برای استخراج ویژگی و کالسبندی دادهها میتواند ما را در رسیدن

 به این ترتیب باید کانالهای مهم و دارای.بتواند به تشخیص صحیح برسد

.به یک سیستم واقعی تشخیص خوابآلودگی حین رانندگی یاری کند
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 در روش پیشنهادی ابتدا تعداد کانالها کاهش یافته و کانالهای بهینه.گیرد
،شناسایی میشود که این موضوع به لحاظ کاربردی یک مزیت خواهد بود
چراکه به این ترتیب میتوان تعداد سنسورهای مورد نیاز برای ساخت تجهیز
 هزینههای،را کاهش داده و عالوه بر صرفه جویی در زمان محاسبات
.ساخت را نیز کاهش داد
 سعی شده تا با ترکیب تابع ارزیابیCSFS-SFS در روش پیشنهادی
از نوع رپر و فیلتر از مزیتهای هر دو روش بهره برده و در عین حال اثر
 ویژگیهای منتخب توسط فیلترها عمومیت.معایب آنها به حداقل برسد
 فیلترها، اما در مقابل.بیشتری داشته و سرعت انتخاب آنها باالتر است
)تمایل به انتخاب زیرمجموعههای بزرگتر (در حدود زیرمجموعه کامل
 همچنین رپرها نسبت به فیلترها میزان صحت باالتری داشته و.دارند
 اما.مکانیسم آنها به گونهای است که دچار تطبیق بیش از حد نمیشوند
رپرها سرعت کمی در انتخاب ویژگی داشته و ویژگیهای منتخب آنها
 ما در روش پیشنهادی سعی کردیم تا در ابتدا با.عمومیت پایینتری دارند
 که تابع ارزیابی آن از نوع فیلترCSFS استفاده از روش انتخاب ویژگی
 با سرعت باال یک زیرمجموعه محدود از بهترین کانالها را انتخاب،است
کرده و در گام بعد با استفاده از یک روش انتخاب ویژگی با تابع ارزیابی از
- بهترین زیرمجموعه از ویژگیها که منجر به باالترین صحت می،نوع رپر
 به این ترتیب با محدود کردن تعداد کانالها در گام. انتخاب شود،شوند
 سعی شده تا اثر معایب روشهای مبتنی بر رپر و فیلتر به حداقل،نخست
.برسد
 نسبت به زمانی که تنها از روش،CSFS-SFS در روش پیشنهادی
 ممکن است برخی از ویژگیهای بهینه از دست، استفاده میشودSFS
 ویژگیها در تک تک کانالها مورد ارزیابی قرارSFS  چراکه در روش،برود
 فقط به ویژگیها درSFS میگیرد ولی در روش پیشنهادی در این مقاله
 مجموعهای، براساس نتایج به دست آمده.کانالهای منتخب دسترسی دارد
) و کمترین میزان%92/54(  ویژگی انتخاب شده بیشترین صحت122 با
.) را نتیجه میدهد%3/95( انحراف معیار
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ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

اﺳﺘﺨﺮاج ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻨﻔﺴﯽ از ﺳﯿﮕﻨﺎل  ECGﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از

روشVMDو ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی آن ﺑﺎ روشﻫﺎی  EMDو NAMEMD
۲

۱

ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻧﻈﺮی ،۱ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﺳﺨﺎﯾﯽ

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﻮﺷﯿﺮواﻧﯽ ﺑﺎﺑﻞm.nazari@stu.nit.ac.ir ،
۲

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﻮﺷﯿﺮواﻧﯽ ﺑﺎﺑﻞsmsakhaei@nit.ac.ir ،

ﭼﮑﯿﺪه -ﺛﺒﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺗﻨﻔﺴﯽ و ﭘﺎﯾﺶ آن ،اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ در
ً
ﺣﻮزهی ﭘﺰﺷﮑﯽ دارد .روشﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺛﺒﺖ اﯾﻦ ﺳﯿﮕﻨﺎل اﮐﺜﺮا

ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ در ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎﯾﺶ ﺳﯿﺎر ،آزﻣﺎﯾﺶ اﺳﺘﺮس و
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮاب اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ روشﻫﺎ ،ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ زﯾﺎدی
ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺰﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ دارﻧﺪ و در ﻣﻮارد وﺟﻮد آرﺗﯿﻔﮑﺖﻫﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ ،دﻗﺖ
ﻋﻤﻞ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ دارﻧﺪ.

ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ ،ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎر اﯾﺠﺎد ﻣﺰاﺣﻤﺖ

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺨﺮاج

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻨﻔﺴﯽ از ﺳﯿﮕﻨﺎل  ECGراه ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ

در ﻣﺮاﺟﻊ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی
ﻗﻠﺒﯽ ) ،(ECG٣ﺣﺠﻢ ﺳﻨﺠﯽ ﻧﻮری ) (PPG٤و ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ) (BP٥ﺑﻪ ﻃﺮق
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ] .[۲ﻣﻌﺎﯾﺐ روشﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ
ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﭘﯽ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای
اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺗﻨﻔﺴﯽ از ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻓﻮق ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻮق اﺳﺖ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺠﺰﯾﻪی ﻣﺪ

ﺗﺠﺮﺑﯽ ) (EMDﮐﻪ ﯾﮏ روش ﺗﺠﺰ ﯾﻪ ﭼﻨﺪدﻗﺘﯽ اﺳﺖ ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ

ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻮﯾﺰﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻗﻠﺒﯽ ،اﯾﻦ

روشﻫﺎ در ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از

روش ﺗﺠﺰﯾﻪی ﻣﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ) (VMDﺑﺮای ﺗﺠﺰ ﯾﻪ ﭼﻨﺪ دﻗﺘﯽ ﺳﯿﮕﻨﺎل

ﻣﺤﻘﻘﺎن از ﻃﺮﯾﻖ اﻋﻤﺎل ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﺬر ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﮐﺎری  ۰/۱ﺗﺎ ۰/۵
ﻫﺮﺗﺰ ﺑﺮ روی ﺳﯿﮕﻨﺎل  PPGﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺗﻨﻔﺴﯽ را اﺳﺘﺨﺮاج
ﮐﻨﻨﺪ] .[۳روش ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در آن ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻗﻄﻊ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ رﻧﺞ
ﻗﻠﺒﯽ ،از ﻣﺤﺪوده  ۰/۳ﺗﺎ  ۰/۵۵ﻫﺮﺗﺰ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮد ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﺷﺪ] .[۴ﺑﺪﯾﻬﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودهی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻓﻘﻂ در اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل و آن ﻫﻢ در
ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻨﻔﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺗﻨﻔﺲ ،اﻓﺰاﯾﺶ
ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺗﻨﻔﺴﯽ را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؛ از اﯾﻨﺮو اﯾﻦ روشﻫﺎ ﻧﯿﺰ دﻗﺖ
ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺧﻄﺎﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺮاه ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 ECGاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ روش ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪی ﺳﯿﮕﻨﺎل در ﺣﻮزهی

ﻓﻮر ﯾﻪ ﻣﯽﭘﺮدازد ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارﺗﺒﺎط ﻗﻮی ﺑﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮ وﯾﻨﺮ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮﺑﯽ در
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﯾﺰ دارد .ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮ روی دادهﻫﺎی

ﻣﺨﺘﻠﻒ  ECGﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﯾﻦ روش در اﺳﺘﺨﺮاج ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻨﻔﺴﯽ

ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﻓﻖﺗﺮ از روشﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی– ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺗﻨﻔﺴﯽ ،ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻗﻠﺒﯽ) ،(ECGﺗﺠﺰ ﯾﻪی
ﭼﻨﺪ دﻗﺘﯽVMD ،EMD ،
 -۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﭘﺎﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﯾﮏ اﺑﺰار ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﻬﻢ در ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻼﺋﻢ
ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﯿﻤﺎر در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ و اورژاﻧﺴﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﺎق
ﻋﻤﻞ و واﺣﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی وﯾﮋه ) (ICUاﺳﺖ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای ﺿﺒﻂ ﮐﺮدن و
ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ از ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻨﻔﺲﺳﻨﺠﯽ،
ﭘﻨﯿﻮﻣﺎﮔﺮاﻓﯽ ،١ﯾﺎ ﺣﺠﻢ ﺳﻨﺠﯽ ﮐﻞ ﺑﺪن ٢اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﺰاﺣﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ روشﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﮐﻤﺘﺮ از ﺟﺎﻧﺐ ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ] .[۱ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ ،ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده

ﺳﯿﮕﻨﺎل  ECGﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺗﻨﻔﺲ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﻣﯽﺷﻮد
دارای وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی زﯾﺎدی ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻨﻔﺴﯽ اﺳﺖ .اﺳﺘﺨﺮاج
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻨﻔﺴﯽ از ﺳﯿﮕﻨﺎل  ECGﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﺑﺮداری
ﺧﻮدﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ دو ﻣﺘﻐﯿﺮه ٦در ] [۵ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ روش
ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺪﻟﺴﺎزی  VARدو ﻣﺘﻐﯿﺮه ،ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻗﻄﺐﻫﺎی ﻣﺪل و
ﺳﭙﺲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻄﺐﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺪل ﮐﻪ در ﻣﺤﺪودهی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ
ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ .از اﯾﻨﺮو اﯾﻦ روش ﻧﯿﺰ در ﺑﺎزهی ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﺧﺎﺻﯽ از ﺑﺎزه
ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ دارد .در ] [۶اﺳﺘﺨﺮاج ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ
۳

Electrocardiography

۴

۱

۵

۲

۶

Penumography
Whole Body Plethysmography

© ،۱۳۹۴اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

Photoplethysmography

Blood Pressure

Bivariate Vector Autoregressive

۸۴۹

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻃﯿﻒ ﺗﻮان  ECGو ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺰان ﭼﺮﺧﺶ ﺑﺮدار ﻗﻠﺒﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
اﺳﺖ .در اﯾﻦ روش ،اﺑﺘﺪا ﻃﯿﻒ ﺗﻮان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ۲ ،۱
و  ۳ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮏﻫﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﯿﻒﻫﺎ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺒﯽ
ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ،وﺟﻮد اﯾﻦ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮏﻫﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﺮدار ﻗﻠﺒﯽ اﺳﺖ.
در ﺗﺤﻘﯿﻖ دﯾﮕﺮی ،از ﺗﻐﯿﯿﺮات زاوﯾﻪی ﺑﺮدار ﻗﻠﺒﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ECG
۸ﮐﺎﻧﺎﻟﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻨﻔﺴﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ] .[۷در ﻫﻤﯿﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ،ﺗﻼشﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﮕﻨﺎل  ECGﭼﻨﺪﮐﺎﻧﺎﻟﻪ و ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺗﻨﻔﺲ ﺑﺮ روی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی  QRSاﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ] [۸و] .[۹ﻫﻤﻪ
روﺷﻬﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻧﯿﺎز ﺑﻪ  ECGﭼﻨﺪﮐﺎﻧﺎﻟﻪ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺰ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ
ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﮕﻨﺎل  ECGﺗﮏ ﮐﺎﻧﺎﻟﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
 QRSﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﺮﺑﺎن ﺑﻪ ﺿﺮﺑﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ] .[۱۰از
روشﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻮﺟﮏ ﮔﺴﺴﺘﻪ ) (DWT٧ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آﺷﮑﺎرﺳﺎزی
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ] [۱۱و ] .[۱۲اﯾﻦ روشﻫﺎ از ﻧﻈﺮ
ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻗﻠﻪﻫﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺳﯿﮕﻨﺎل اﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻣﺮﺟﻊ در ﻣﻮاردی
ﺧﻮب ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .دﯾﮕﺮ ﻧﻘﻄﻪی ﺿﻌﻒ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﺑﻪ ﺗﻮاﺑﻊ ﭘﯿﺶ
اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﺟﮏ اﺳﺖ.

ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی  EMDو  NAMEMDدر
اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺗﻨﻔﺴﯽ از ﺳﯿﮕﻨﺎل  ECGﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻫﺮ
دو ﻣﻮرد ﺑﺮﺗﺮی آﻧﻬﺎ ﺑﺮ روش ﺗﺠﺰﯾﻪ  DWTﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ][۱۹؛ ﮐﻪ
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن در آن ﻗﺒﻞ از اﻋﻤﺎل روش  ،NAMEMDاﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  [۲۰] Frostو ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ ،ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯽ ﺑﺪون ﻧﻮﯾﺰ را
آﻣﺎده ﮐﺮده ،ﺳﭙﺲ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  NAMEMDرا ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﮔﺮﭼﻪ در
ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از روش  NAMEMDﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮﺑﯽ را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺪﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎل ورودی و ﻧﺘﯿﺠﻪی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ،دارای ﭘﺮدازش ﺳﻨﮕﯿﻦ و
ﭘﯿﭽﯿﺪهای اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﺤﯿﺢ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  EMDو روشﻫﺎی
ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪی آن ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯽ ﺑﺪون ﻧﻮﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ
ً
ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﻤﺘﺮ اﻣﮑﺎن آن وﺟﻮد دارد .از ﻃﺮﻓﯽ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﯿﻮب
 EMDﻧﺪاﺷﺘﻦ اﺻﻮل رﯾﺎﺿﯿﺎﺗﯽ ﻣﺤﮑﻢ و اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ رﻓﺘﺎر
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ روی ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺮای ﺣﻞ
اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﯿﺰ ﺗﻼشﻫﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻓﻘﻂ ﺗﺎ ﺣﺪودی
ﺑﻬﺒﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ] [۲۳و ].[۲۴
ً
اﺧﯿﺮا روﺷﯽ ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﻪی ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی ﻏﯿﺮاﯾﺴﺘﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف  EMDدر ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮﯾﺰ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری دارای ﻣﻘﺎوﻣﺖ زﯾﺎدی
اﺳﺖ .اﯾﻦ روش ﮐﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ) (VMD١١ﻧﺎم دارد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ
ﻋﯿﻮب ﺗﺠﺰﯾﻪی ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی ﻏﯿﺮ اﯾﺴﺘﺎ را ﮐﻪ در  EMDﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد ،ﺑﺮﻃﺮف
ﺳﺎزد] .[۲۱ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﺎراﯾﯽ روش  VMDدر اﺳﺘﺨﺮاج ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺗﻨﻔﺴﯽ از ﺳﯿﮕﻨﺎل  ECGرا ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دادﯾﻢ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ را
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﯾﻢ .ﻫﺪف ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی
 VMDﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  EMDدر ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪی ﻣﺬﮐﻮر ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﯿﮕﻨﺎل
ﺗﻨﻔﺴﯽ از  ECGاﺳﺖ .در ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪی اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ
 EMDو ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻋﻤﻠﮑﺮد VMDﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.

ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻃﯿﻔﯽ )ﺗﺠﺰﯾﻪ ﭼﻨﺪ دﻗﺘﯽ( ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻮﺟﮏ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮاﺑﻊ ﭘﯿﺶاﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻧﺪارد ،روش ﺗﺠﺰﯾﻪی ﻣﺪ ﺗﺠﺮﺑﯽ
) (EMD٨اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ  Huangو ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﻪ
ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی ﻏﯿﺮاﯾﺴﺘﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ در آن اﺳﺎس ﺗﺠﺰﯾﻪ ،ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
اﮐﺴﺘﺮﻣﻢﻫﺎی ﯾﮏ ﺳﯿﮕﻨﺎل و اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺪﻫﺎی ﻧﻮﺳﺎﻧﯽ ذاﺗﯽ )(IMF٩
آن اﺳﺖ] .[۱۳ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻗﻠﺒﯽ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻨﻔﺴﯽ اﺳﺖ
ﭘﺲ ﺑﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪی آن ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻮﻟﻔﻪی
ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻨﻔﺴﯽ را در ﯾﮏ  IMFﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ دﯾﺪ و اﺳﺘﺨﺮاج
ﻧﻤﻮد] .[۱۴از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺎط اﮐﺴﺘﺮﻣﻢ
اﺳﺖ ﭘﺲ راه ﺣﻞ ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ ﺑﺤﺴﺎب ﻧﻤﯽآﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺑﺸﺪت
ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻧﻮﯾﺰ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی ﭼﻨﺪﺑﻌﺪی
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  EMDﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه ،ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻌﻤﯿﻤﯽ از  EMDﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺷﺪ] [۱۶]،[۱۵و ] .[۱۷ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  EMDﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه،
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ EMDﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻮ ﯾﺰ ) (NAMEMD١٠اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ] .[۱۸در
اﯾﻦ روش ﺑﺎ اﻓﺰودن دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﺎﻧﺎل ﻧﻮ ﯾﺰ در ﮐﻨﺎر ﺳﯿﮕﻨﺎل اﺻﻠﯽ ،ﯾﮏ
ﺳﯿﮕﻨﺎل ﭼﻨﺪﺑﻌﺪی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ روش  EMDﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه،
ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﻃﯿﻔﯽ آن اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﺎﯾﻪی  EMDﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺪﻫﺎی ذاﺗﯽ
اﺳﺖ و ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ،ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮوز ﻣﺪﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ را در روش EMD
Discrete Wavelet Transform
Empirical Mode Decomposition
Intrinsic Mode Function

-۲ﻣﻌﺮﻓﯽ EMDو VMD

-۱-۲

ﺗﺠﺰﯾﻪ EMD

ﺗﺠﺰﯾﻪ  ،EMDﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی  IMFﺟﺪا از ﻫﻢ،
ﮐﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .ﻫﺮ  IMFﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺷﺎﻣﻞ
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﮐﻤﺘﺮ از  IMFﻗﺒﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ
 ،IMFﯾﮏ ﻣﺪ ﻧﻮﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻃﻮل ﻣﺤﻮر زﻣﺎن ،داﻣﻨﻪ و
ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻣﺘﻐﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

۷
۸
۹

۱۰

Variational Mode Decomposition

Noise-Assisted Multivariate EMD

۸۵۰

۱۱

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

اﯾﻦ روش اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻘﺎط اﮐﺴﺘﺮﻣﻢ)ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ و ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ( در ﯾﮏ
ﺳﯿﮕﻨﺎل و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻮش ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ )) emin(tو ) (emax(tﺑﺎ اﺗﺼﺎل
دادن ﻧﻘﺎط ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ و ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ دروﻧﯿﺎﺑﯽ Cubic-
 splineﻣﯽﭘﺮدازد ،ﺳﭙﺲ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺤﻠﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت:

ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ وﯾﻨﺮ ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺎرﯾﮏ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺣﺎﺿﺮ از
ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﺮ ﻣﺪ ،ﺑﻪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪهی ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺳﯿﮕﻨﺎل از ﺗﻤﺎم ﻣﺪﻫﺎی دﯾﮕﺮ
اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد ﺳﭙﺲ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻣﺮﮐﺰی دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ ﻃﯿﻒ ﺗﻮان
ﻣﺪ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽﺷﻮد ].[۲۱
ُ
ُ
در اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﺪ  kام در ﺣﻮزهی ﻓﻮرﯾﻪ در ﺗﮑﺮار  n+1ام ﺑﺼﻮرت
زﯾﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ:

)(
)) (
( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻔﺮﯾﻖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺤﻠﯽ از
رﺷﺘﻪی اﺻﻠﯽ و ﺗﮑﺮار اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ روی ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﻮش ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﺻﻔﺮ ﺷﻮد ١٢اوﻟﯿﻦ  IMFﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺳﭙﺲ
 IMFﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه را از ﺳﯿﮕﻨﺎل اﺻﻠﯽ ﺗﻔﺮﯾﻖ ﮐﺮده و اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ را روی
ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯿﮑﻪ آﺧﺮﯾﻦ  IMFﺳﯿﮕﻨﺎل ﮐﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪای ﻫﻤﻮار
و ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ اﺳﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.

-۲-۲

)(۲

ﺗﺠﺰﯾﻪ VMD

 VMDاز ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺪﯾﺪی از IMFﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮﺧﻼف
 EMDﮐﻪ IMFﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﻧﻮﺳﺎﻧﯽ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻣﯽداﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ را
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی ﻣﺪﻻﺳﯿﻮن داﻣﻨﻪ – ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ) (AM-FMﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ:
)(۱

)) (

( ( )cos

ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪهی ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﯿﻠﺘﺮ وﯾﻨﺮ ﺑﺎ ﺳﯿﮕﻨﺎل اوﻟﯿﻪی
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﺮ ﻣﺪ ﺑﺼﻮرت زﯾﺮ ﺑﻬﻨﮕﺎم
ﻣﯽﺷﻮد:
)

ﮐﻪ در آن  kﺷﻤﺎرهی ﻣﺪ ( ) ،ﻓﺎز ( ) ،ﭘﻮش و ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ
اﺳﺖ ، ( ) ≥ 0:و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﻮش ) ( و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻟﺤﻈﻪای )ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﺎ ﻣﺸﺘﻖ ﻓﺎز ﯾﻌﻨﯽ) ( ≔ ) ( ( ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻨﺪﺗﺮ از ﻓﺎز ) ( ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ در ﯾﮏ ﺑﺎزهی ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﮐﺎﻓﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ]  [ − , +و

)(۳

) (

) (

∫

∫

=

 -۳اﺑﺰار و روشﻫﺎ
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،از دادهﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ  MIMICو دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶ-
ﻫﺎی ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧﮏ دادهﻫﺎی  Physionetاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ
ﺑﺎﻧﮏ ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺿﺒﻂ ﺷﺪه از ﺑﯿﻤﺎران واﺣﺪﻫﺎی  CCUو ICU
در ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺑﻮﺳﺘﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ ] .[۲۲اﯾﻦ دادهﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ
ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی  PPG ،ECGو  BPﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺿﺒﻂ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺗﻨﻔﺴﯽ
ﺑﻮده وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﺎﺛﺮ از آرﺗﯿﻔﮑﺖﻫﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ و ﺷﺎﻣﻞ ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ
ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽﻫﺴﺘﻨﺪ)ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﻨﻔﺴﯽ
ﺑﯿﻤﺎران( .ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ،ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﯿﻦ  ۱۰اﻟﯽ ۲۵
ﺿﺮﺑﺎن در دﻗﯿﻘﻪ) (Bpm١٦و ﻧﺮخ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری  ۱۲۵ﻫﺮﺗﺰ ﺿﺒﻂ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺷﮑﻞ  ۱ﻧﻤﻮﻧﻪی ﺷﻤﺎرهی  ۲۲۱mرا ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻠﯿﺪی در ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﯿﮕﻨﺎل  ECGﺣﺎوی
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺗﻨﻔﺴﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
 ،VMDﺳﯿﮕﻨﺎل  ECGرا ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮐﺮده و اوﻟﯿﻦ ﻣﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه در ﺧﺮوﺟﯽ
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ را ﺑﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﯿﻢ.

در اﯾﻦ روش ﻫﺮ ﮐﺪام از IMFﻫﺎ ،ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﺎﻧﺪ ﻣﺤﺪود
ﺣﻮل ﯾﮏ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻣﺮﮐﺰی در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ
ﺑﺼﻮرت زﻣﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽﺷﻮد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ راﺑﻄﻪی
ﺷﺪﯾﺪی ﮐﻪ VMDﺑﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮ وﯾﻨﺮ ١٣دارد ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ روش
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮﯾﺰ دارد .در  VMDﺗﻤﺎم ﻣﺪﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﯾﮑﺠﺎ
اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر در  EMDاز ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد VMD .ﺷﺎﻣﻞ ﻓﯿﻠﺘﺮ وﯾﻨﺮ ﺟﻬﺖ ﻧﻮﯾﺰ زادﯾﯽ،
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻫﯿﻠﺒﺮت ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﺎﻧﺪ ﮐﻨﺎری ﯾﮑﻄﺮﻓﻪ ١٤و ﺷﯿﻔﺖ
دادن ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﺎ ﺿﺮب ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻂ در آن اﺳﺖ.
١٥
ﻫﺮﮐﺪام از ﻣﺪﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ در ﺣﻮزهی ﻓﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ّ
ﻣﮑﺮر ﺑﻬﻨﮕﺎم
۱۲
۱۳
۱۴

Single side-band
Update

(

ﮐﻪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻣﺮﮐﺰی را ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺪ در ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ ﻃﯿﻒ ﺗﻮان ﻣﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻣﺪ ) ( ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮏ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﺎ
)( ≈ ِ ،
داﻣﻨﻪ ) ( و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻟﺤﻈﻪای ) ( در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﺟﺪﯾﺪ از  ،IMFﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺎرﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮض
اﺻﻠﯽ اﯾﻦ روش در ﺟﺪا ﺳﺎزی ﻣﺪﻫﺎ اﺳﺖ.

Wiener Filter

) (

) (

∑ ) (

∑

ﮐﻪ  λﺿﺮﯾﺐ ﻻﮔﺮاﻧﮋ ﺟﻬﺖ ﮐﻤﯿﻨﻪ ﺳﺎزی و ﺗﻮان ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ﻧﻮﯾﺰ و
) ( ﺳﯿﮕﻨﺎل ورودی درﺣﻮزهی ﻓﻮرﯾﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﺎﻧﻨﺪ

=) (

Sifting Process

−

) (

=) (

۱۵

Beats Per Minute

۸۵۱

۱۶

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

ﺷﮑﻞ  :۱دادهی ﺷﻤﺎره  .۲۲۱mﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ۲)ECG ،ﮐﺎﻧﺎل

ﻣﻮﺟﻮد در داده( PPG ،BP ،و ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﺮﺟﻊ

اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ  λ ،αو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
)Kﺗﻌﺪاد ﻣﺪﻫﺎ( ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ در ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ دارد .اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻘﺎدﯾﺮ
ﺑﺰرگ  Kﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﺪﻫﺎ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی
ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دادهی  ،۰۵۵mدر ﺷﮑﻞ  ۲در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪون
ﻧﻮﯾﺰ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺷﮑﻞﻫﺎ ،ﻃﻮل ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ
 ۱۶ﺛﺎﻧﯿﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهاﻧﺪ )ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺮخ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ۱۲۵ﻫﺮﺗﺰ ۱۶ ،ﺛﺎﻧﯿﻪ
ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ  ۲۰۰۰ﻧﻤﻮﻧﻪ( .در ﻫﺮ ﻣﻮرد ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﯿﮕﻨﺎل  ،ECGﺳﯿﮕﻨﺎل
ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ از ﺳﯿﮕﻨﺎل  ECGﺑﺎ ﺳﻪ
روش  NAMEMD ،VMDو  EMDرﺳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ
از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ ﺑﺮﺗﺮی روشﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  EMDﺑﺮ روش  DWTدر ][۱۹
اﺛﺒﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از  VMDﺑﺎ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از  DWTﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ در ﻣﻘﺪار  Kﺗﺎ ﯾﮏ ﺣﺪودی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ؛
ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎل ،ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ را دارا
ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻣﺪﻫﺎی ﺗﮑﺮاری ﺑﺎ داﻣﻨﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت در
ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﯽﺷﻮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد
در ﺳﯿﮕﻨﺎل زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺎﻫﺶ  Kﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺗﺪاﺧﻞ ﻣﺪﻫﺎ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺮای
ﭘﺎراﻣﺘﺮ  αﻧﯿﺰ اﮔﺮ ﻣﻘﺪار ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺪﯾﺪهی ﺗﺪاﺧﻞ
ﻣﺪﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد و در ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻘﺪار ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺪادی از
ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﯾﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻘﺪار ﭘﺎراﻣﺘﺮ  λﻧﯿﺰ
ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﻪ ﻧﻮ ﯾﺰ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮای  λﺑﺮای
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎل ورودی ﻧﻮﯾﺰ ﺷﺪﯾﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
اﺳﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای  αو  Kﺳﺒﺐ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﭘﺮدازش ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺑﯿﻬﻮده و اﯾﺠﺎد ﺧﺮوﺟﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﻲ-
ﮔﺮدد.

ﺷﮑﻞ  :۲دادهی ﺷﻤﺎره )۰۵۵mﺑﺪون ﻧﻮﯾﺰ( .ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ،

 -۴ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی و ﻧﺘﺎﯾﺞ
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﺪف ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻮﻟﻔﻪی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﯿﮕﻨﺎل  ECGﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻨﻔﺴﯽ اﺳﺖ ،ﻧﮕﺮان ﺣﺬف ﺷﺪن
ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .از اﯾﻨﺮو ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ IMF
اول ،ﭘﺎراﻣﺘﺮ  αرا در ﺣﺪود  ،۲۰۰۰۰ﮔﺎم ﺑﻬﻨﮕﺎم رﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮای  λرا  ۰/۱و  Kرا
 ۱۳در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  VMDرا ﺑﺮ روی دادهﻫﺎ اﺟﺮا ﮐﺮدﯾﻢ)در ﺗﻤﺎم
آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﺎ ﺟﻬﺖ اﻋﻤﺎل ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮑﺴﺎن ،ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺬﮐﻮر ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮده و
ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ( .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ،روشﻫﺎی  EMDو
 NAMEMDﺑﺮ روی اﯾﻦ دادهﻫﺎ ،اﺟﺮا ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
 VMDﺑﺮای ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ دادهی ﺑﺪون ﻧﻮﯾﺰ و ﯾﺎ دادهی ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻧﻮﯾﺰ،
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی ﻣﺘﺎﺛﺮ از آرﺗﯿﻔﮑﺖﻫﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ و ﯾﺎ ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی
ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻬﺘﺮی ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺗﻨﻔﺴﯽ اﺳﺖ،
ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﯿﺶﭘﺮدازشﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ در ] [۱۹ﺑﺮای روش
 EMDﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ ،ﻧﺪارد .ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ،ﺑﻪ

ECGﺑﺪون ﻧﻮﯾﺰ ،ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﺮﺟﻊ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻋﻤﺎل
روش ،VMDروش  NAMEMDو روش EMD

در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻧﻮﯾﺰ ﺳﻔﯿﺪ ﮔﻮﺳﯽ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﻪ دادهی
 ۰۵۵mﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺰ  ۱۰db ،۳dbو  ،۲۰dbاﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ را روی اﯾﻦ داده آزﻣﻮدﯾﻢ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻋﻤﺎل اﯾﻦ روشﻫﺎ در
ﺷﮑﻞﻫﺎی  ۴ ،۳و  ۵ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد
ﺑﻌﺪ از اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻧﻮﯾﺰ ﺑﻪ داده ،ﺿﻌﻒ روشﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  EMDدر
ّ
ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮﯾﺰ آﺷﮑﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺿﻌﻒ روی ﺗﻌﺪاد ﻗﻠﻪﻫﺎی آﺷﮑﺎر ﺷﺪهی
ﺗﻨﻔﺴﯽ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد روی ﻣﮑﺎن ﺑﺮوز آﻧﻬﺎ و ﯾﺎ در ﻫﺮ دوی اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ
ﺑﺼﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮوز ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روش VMD
در ﻫﻤﻪی ﻣﻮارد ﺣﺘﯽ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ
اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮﺑﯽ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

۸۵۲

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

ﺷﮑﻞ  :۳دادهی ﺷﻤﺎره )۰۵۵mﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺰ  .(۲۰dbﻧﺘﺎﯾﺞ

ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺬﮐﻮر در ﺷﮑﻞ ۲

ﺷﮑﻞ  :۵دادهی ﺷﻤﺎره )۰۵۵mﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺰ  .(۳dbﻧﺘﺎﯾﺞ

ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺬﮐﻮر در ﺷﮑﻞ ۲

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد روشﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  EMDدر ﻣﻮارد
زﯾﺎدی از ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ وﺟﻮد ﻧﻮﯾﺰ دﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ را در اﺳﺘﺨﺮاج ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ روشﻫﺎ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ دﻗﯿﻖ ﻣﺪی
اﺳﺖ ﮐﻪ  IMFﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻨﻔﺴﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻌﺒﺎرت
دﯾﮕﺮ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﯾﮏ داده ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻨﻔﺴﯽ ،در IMFﻫﻔﺘﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺷﻮد وﻟﯽ در دادهی دﯾﮕﺮی ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻨﻔﺴﯽ در IMFﻧﻬﻢ رخ ﻣﯽدﻫﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲرﻓﺖ ،ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﻓﻮق در
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  NAMEMDﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  EMDﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ  VMDدر ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اوﻟﯿﻦ  IMFﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﺘﺮی از روشﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  EMDاراﺋﻪ
دﻫﺪ.
ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻤﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد  VMDو ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ روشﻫﺎی دﯾﮕﺮ،
ﻣﻘﺪار ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﺮﺟﻊ و ﺳﯿﮕﻨﺎل اﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ
از  ECGﺑﺼﻮرت زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:
)(۴

ﺷﮑﻞ  :۴دادهی ﺷﻤﺎره )۰۵۵mﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺰ  .(۱۰dbﻧﺘﺎﯾﺞ

ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺬﮐﻮر در ﺷﮑﻞ ۲

)

)

(

() ̅

∑ )̅

(

(

∑

∑

=

ﻓﻬﺮﺳﺖ دادهﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از] [۲۲در ﺟﺪول  ۱و ﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺪار
ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻓﻮق ﺑﻪ ازای دادهﻫﺎی ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ و اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﮑﻞ  ۶ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دﻗﺖ و
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﺑﺮای ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﻫﺮ ﺳﻪ روش روی ۱۷

۸۵۳

۱۳۹۴  اردﯾﺒﻬﺸﺖ۲۴  ﺗﺎ۲۰ ، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ،ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

ﻧﺪارﻧﺪ وﻟﯽ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ آﻧﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮﯾﺰ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻫﻤﯿﺘﯽ
 ﻫﻢ، در ﭘﺎﯾﺎن.اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺠﺰﯾﻪی ﺻﺤﯿﺢ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
 ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪهی ﺑﺮﺗﺮی روش،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺼﺮی و ﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی ﻋﻤﻠﮑﺮد
. در اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺗﻨﻔﺴﯽ اﺳﺖVMD

 ﻧﻤﻮدار. آورده ﺷﺪه اﺳﺖ۲ [ در ﺟﺪول۲۲] دادهی ﻣﺨﺘﻠﻒ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه از
. را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪVMD و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺟﺪول ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺗﺮی روش
[(ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ۲۲] ﺷﻤﺎره دادهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ )درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه از
۶ ﺷﻤﺎرهی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ روی ﻣﺤﻮر اﻓﻘﯽ در ﻧﻤﻮدار ﺷﮑﻞ
ﺷﻤﺎرهی داده ﻧﺎم داده ﺷﻤﺎرهی داده ﻧﺎم داده
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ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی-۵
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﭘﺎﯾﺶ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ
 ﯾﮏ روش،VMD  در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن دادﯾﻢ ﮐﻪ روش.اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ
 ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻧﻮﯾﺰ ﯾﺎECG ﻣﻮﺛﺮ و ﺑﺎ دﻗﺖ ﺧﻮب ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی
 در اﯾﻦ.آرﺗﯿﻔﮑﺖﻫﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ و اﺳﺘﺨﺮاج ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻨﻔﺴﯽ از آن اﺳﺖ
 ﻣﯽﺗﻮانK  وλ ،α  ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﯾﻌﻨﯽ،روش
 اﻟﺒﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ.ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﺑﻬﺘﺮ از روشﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺪﺳﺖ آورد
 ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ،ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻓﻮق ﺑﻪ ﻣﻘﺪاری آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ ﻧﯿﺎز دارد و ﭘﺲ از آن
 را ﺗﺠﺰﯾﻪECG ﺗﻐﯿﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﭘﺎرﻣﺘﺮﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻫﺮ ﺳﯿﮕﻨﺎل
 ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ در ﺗﻤﺎم۴ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ.ﮐﺮد
.ﻃﻮل آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮده و ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
[ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮده و۲۲] ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺮای دادهﻫﺎی ﭘﺎﯾﮕﺎه دادهی
 ﻫﺮ.ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﺎﯾﮕﺎه دادهﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺠﺪد آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ
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الگوریتم طبقهبندی جدید مبتنی بر
ماشین بردار پشتیبان و یادگیری برخط
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چکیده -در حوزه یادگیری ماشین ،روشهای بسیاری برای
طبقهبندی ارائه شده است .از جمله کارآمدتر ین این روشها،
ماشین بردار پشتیبان میباشد .صحت و کارایی ماشین بردار پشتیبان
در یادگیری برون خط ،در بسیاری از مقالهها به اثبات رسیده است؛
اما در یادگیری برخط به خوبی عمل نمیکند و با ورود نمونه جدید
طبقهبندی نشده ،از تمامی نمونههای آموزشی قبلی در بهروز رسانی
طبقهبند استفاده میکند که هزینه باالیی دارد .در این مقاله،
الگور یتم جدیدی برای ماشین بردار پشتیبان برخط ارائه شده است.
در الگوریتم پیشنهادی از تمام نقاط پوسته محدب برای بهروز
رسانی طبقهبند استفاده نمیشود و فقط از نقاط واقع بر پوسته
محدب و نزدیک خط تفکیککننده استفاده میشود ،در نتیجه
نسبت به سایر الگوریتمهای مرز دانش از سرعت باالتری برخوردار
است .در آزمایشها از روش اعتبارسنجی ضربدری با 10-( k=10
 )fold-corss-validationاستفاده شده است .نتایج بهدست آمده
نشاندهنده برتری الگوریتم پیشنهادی از نظر صحت و کارایی در
مقایسه با الگوریتمهای مرز دانش است.

محدب4

که میتوان این مسئله را به یک مسئله بهینهسازی درجه دوم
تبدیل کرد و سپس آن را با تکنیک برنامهنویسی درجه دوم 5حل کرد.
همچنین  SVMمیتواند نمونههای غیرخطی را با استفاده از توابع کرنل
طبقهبندی کند.
از معایب ماشین بردار پشتیبان میتوان به عدم کارآیی آن در حوزه
یادگیری برخط 6اشاره کرد .در یادگیری برخط ،طبقهبند با جریانی از
نمونههای جدید به طور مداوم آموزش میبیند به طوری که توانایی تعمیم
طبقهبند به طور تدریجی بهبود مییابد []2؛ اما  SVMدر یادگیری برخط
به خوبی عمل نمیکند و با ورود نمونه جدید طبقهبندی نشده ،از تمامی
نمونههای آموزشی قبلی در بهروز رسانی طبقهبند استفاده میکند که هزینه
باالیی دارد .در الگوریتم پیشنهادی ،در مرحله بهروز رسانی از حداقل
تعداد نقاط قبلی و نقطه جدید در بهروز رسانی استفاده میشود .لذا نقاطی
که برای بهروز رسانی استفاده میشوند باید دارای دو شرط زیر باشند :اول،
بر روی پوسته محدب فعلی واقع شده باشند .دوم ،نزدیک به خط
تفکیککننده فعلی باشند .در الگوریتم پیشنهادی تعداد بهروز رسانیها و
تعداد نقاطی که در بهروز رسانی طبقهبند شرکت میکنند ،به حداقل
میرسد.

کلمات کلیدی– پوسته محدب ،طبقهبندی ،ماشین بردار
پشتیبان ،یادگیری برخط
 -1مقدمه

ساختار ادامه مقاله به شرح زیرر اسرت :در بخرش دوم ،سرایر روشهرای

یکی از روشهایی که در حال حاضر به صورت گسترده و کارآمد
برای حل مسئله طبقهبندی مورد استفاده قرار میگیرد ،ماشین بردار
پشتیبان )SVM( 1است .این روش برای اولین بار توسط ]1[ Vapnik
ارائه شد و توانست با کاهش خطای تجربی و جلوگیری از بیش برازش 2به
کارآیی عمومی دست پیدا کند .ماشین بردار پشتیبان برای حل مسئله
طبقهبندی ،ابر صفحهای 3با حداکثر حاشیه را بین دو کالس پیدا میکند

)Machine (SVM

ماشین برردار پشرتیبان بررخط ارائره شرده اسرت .در بخرش سروم ،روش
پیشنهادی توصیف شده ،در بخش  1-3الگوریتم انتخراب نمونرهها و در
بخش  2-3الگوریتم بهروز رسانی طبقهبند ارائره شرده اسرت .در بخرش
چهارم ،نتایج حاصرل از آزمایشهرا برر روی مجموعره دادههرای دنیرای
واقعی و در بخش  1-4تحلیل آماری نترایج آزمایشهرا نشران داده شرده
است .بخش پایانی ،نتیجهگیری و پیشنهاد ادامه کار بیان شده است.

1 Support Vector

quadratic optimization problem

2 Overfitting

programming

3 Hyperplane

© ،۱۳۹۴اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

4 Convex

5 Quadratic

learning
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6 Online
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جهت باعث افزایش سرعت برهروز رسرانی میشرود و همچنرین حرداقل
فضای حافظه را برای نگهداری نقاط الزم دارد.

 -2مرور کارهای گذشته
در این بخش سایر روشهایی که در مورد ماشین بردار پشتیبان برخط
ارائه شده است ،بازبینی میشروند .ایرن روشهرا را میتروان بره دو گرروه
اصلی تقسیمبندی کرد :روشهای یادگیری برخط که مسئله اولیه 7را برای
 SVMحل میکنند و روشهای یادگیری برخط که مسئله دوگان 8را برای
 SVMحل میکنند که الگوریتم پیشنهادی این مقالره در گرروه دوم قررار
دارد .در گروه اول ،کارهای زیادی وجرود دارد کره از روش Stochastic
) Gradient Descent (GSDاستفاده میکنند مانند ].[3,4

-3روش پیشنهادی
در این بخش روش پیشنهادی به تفصیل بیان میشود .در بخش 1-3
الگوریتم انتخاب نمونهها و در بخش  2-3الگوریتم بهروز رسانی طبقهبند
 SVMشرح داده میشود.
-1-3

الگوریتم انتخاب نمونهها

در الگوریتم پیشنهادی برای آموزش طبقهبند  SVMاز تمامی نقاط
موجود استفاده نمیشود و تنها از نقاط واقع بر پوسته محدب و نزدیک
خط تفکیککننده فعلی استفاده میشود .از این رو الگوریتم انتخاب
نمونهها ،وظیفه انتخاب نمونههای واقع بر پوسته محدب و نزدیک خط
تفکیککننده فعلی را بر عهده دارد .الگوریتم انتخاب نمونهها با سه
مجموعه داده کار میکند که عبارتند از :مجموعه ( Pشامل تمام
نمونههای موجود فعلی) ،مجموعه پوسته محدب( CH 11شامل تمام
نمونههای واقع بر پوسته محدب فعلی) و مجموعه پوسته محدب
کاهشیافته )RCH( 12تمام نقاط واقع بر پوسته محدب فعلی که نزدیک
خط تفکیککننده هستند را شامل میشود .عالمت مثبت و منفی در کنار
هر کدام از مجموعهها ،کالس آن مجموعه را مشخص میکند.

در گررروه دوم ،در مقالرره ] [5روشرری مبتنرری بررر  ،SMO9برره نررام
 LASVMارائه شده است که در این روش ،هنگام ورود داده جدیرد ،بره
روزرسانی طبقهبند در دو مرحله پردازش و باز پردازش انجام میشود .در
این روش با ورود هر داده جدید مراحرل پرردازش و براز پرردازش انجرام
میشود به طوری که در روش پیشنهادی فقط دادهها با برچسب اشرتباه و
نزدیک خط تفکیککننده در بهروز رسانی شرکت میکنند .در مقالره ][6
یک  SVMافزایشی با استفاده از پررس و جرو فعرال ( )AQ10ارائره شرده
اسررت .در ایررن روش ب ررای محاسرربه ابررر سررطا اولیرره ،بررا اسررتفاده از
خوشهبندی  Kmeansیک زیرمجموعره از مجموعره آموزشری انتخراب
میشود و سرپس در هرر تکررار ،طبقهبنرد برر اسراس دادههرای آموزشری
انتخاب شده توسط  ،AQبهروز رسانی میشود؛ و تکرارها زمرانی پایران
میپذیرد کره هرید داده آموزشری وجرود نداشرته باشرد .در مقالره ] [7از
نمونههایی که شررایط  KKTرا نقر میکننرد بررای یرادگیری افزایشری
استفاده می شرود ،چنانچره فاصرله نقراطی کره خراره حاشریه هسرتند و
برچسب اشتباه خوردهاند از خط تفکیککننرده زیراد باشرد الگروریتم راه
حل بهینهای ندارد و به عالوه الگوریتم در مقابل مجموعه دادههای نویزی
به خوبی عمل نمیکند .در ] [8از نقاط جدید ورودی آنهایی که نزدیک
به خط تفکیککننرده فعلری هسرتند ،در برهروز رسرانی طبقهبنرد SVM
استفاده میشوند .لذا در این روش چنانچه دادهها توزیع نرمرالی نداشرته
باشند و تجمع دادهها در نزدیکی خط تفکیککننده باشد آنگاه با گذشرت
زمان تعداد نقاطی که در حافظه نگهداری میشوند افزایش مییابد اما در
روش پیشنهادی تنها پوسته محدب نقاط نزدیک به خط تفکیککننرده در
حافظه نگهداری میشود Bordes .و همکراران ] [3,9,10,11از تمرامی
نقاط پوسته محدب فعلی بررای برهروز رسرانی طبقهبنرد  SVMاسرتفاده
میکنند؛ اما الگوریتم پیشنهادی از نقاط پوسته محدب نزدیرک بره خرط
تفکیککننده برای بهروز رسانی طبقهبند  SVMاسرتفاده میکنرد .از ایرن

الگوریتم انتخاب نمونهها را میتوان به دو مرحله اصلی تقسیم کرد:
مرحله  :1در ابتدا با استفاده از نمونههای موجود کالس مثبت و منفی که
به ترتیب در مجموعههای  P+و  P-قرار دارند ،پوسته محدب هر دو کالس
محاسبه میشود و نقاط واقع بر پوسته محدب کالس مثبت و منفی به
ترتیب در مجموعههای  CH+و  CH-قرار میگیرند .سپس داریم
 P+=CH+و  .P-=CH-در شکل ( )1مرحله  1الگوریتم انتخاب نمونهها
نمایش داده شده است.
مرحله  :2با ورود نمونه جدید  ،Xبرچسب  Xبا استفاده از طبقهبند
فعلی پیشبینی میشود و سپس با برچسب اصلی نمونه  Xمقایسه
میشود ،چنانچه هر دو برچسب یکسان باشند نمونه بعدی وارد میشود
ولی اگر دو برچسب با هم برابر نباشند آنگاه طبقهبند بهروزرسانی
میشود .سپس نمونه  Xبا توجه به برچسب اصلی آن به  P+و یا  P-اضافه
میشود و دوباره مرحله  1اجرا میشود .با اجرای مرحله  1ممکن است
دو حالت پیش آید .حالت اول ،نمونه جدید  Xداخل پوسته محدب
فعلی قرار میگیرد در نتیجه هید یک از مجموعههای  Pو  CHو RCH
بهروز نمیشوند .حالت دوم ،نمونه جدید  Xخاره پوسته محدب قرار

7 Primal
8 Dual

Optimization

9 Sequential Minimal

Query

)Hull (CH

10 Active

)Convex Hull (RCH
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میگیرد و باعث گسترش پوسته محدب فعلی میشود در نتیجه
مجموعههای  Pو  CHرا بهروز رسانی میکند ،اما مجموعه  RCHدر
صورتی تغییر میکند که نمونه جدید  Xهم خاره پوسته محدب و هم
نزدیک خط تفکیککننده فعلی است.

Class -1
𝑊 𝑇 𝑋 + 𝑏 ≤ −1

S

در شکل ( )2مرحله  2الگوریتم انتخاب نمونهها نمایش داده شده
است و حالتی را نشان میدهد که نمونه جدید  ،Xداخل پوسته محدب
فعلی است.

S
S

در شکل ( )3مرحله  2الگوریتم انتخاب نمونهها نمایش داده شده
است و حالتی را نشان میدهد که نمونه جدید  ،Xخاره پوسته محدب
فعلی است.
-2-3

Class
𝑇 +1
𝑊 𝑋+𝑏 ≥ 1

𝑊𝑇𝑋 + 𝑏 = 1

𝑊 𝑇 𝑋 + 𝑏 = −1

𝑊 𝑇 𝑋 + 𝑏 =0

شکل :1مرحله  1الگور یتم انتخاب نمونهها .تشکیل پوسته محدب دو کالس

الگوریتم بهروز رسانی طبقهبند

در الگوریتم پیشنهادی برای بهروزرسانی طبقهبند  SVMتنها از
نقاط مجموعه پوسته محدب کاهشیافته ( )RCHاستفاده میشود و
نقطه تمایز این الگوریتم با سایر الگوریتمها در این است که در هر تکرار
کمترین نقاط الزم (نقاط مجموعه  )RCHبرای آموزش طبقهبند نگهداری
و سایر نقاط دور ریخته میشوند .از این جهت باعث افزایش سرعت هر
تکرار و کاهش فضای حافظه برای نگهداری نقاط الزم میشود.

Class -1

Class
𝑇 +1
𝑊 𝑋+𝑏 ≥ 1

𝑊 𝑇 𝑋 + 𝑏 ≤ −1

X

X

S
S

با توجه به توضیحاتی که در بخش  1-3آورده شده اسرت ،مجموعره
 RCHزمانی تغییر میکند که نمونه جدید  Xدارای  3شرط زیر باشد:
.1
است.

نمونه جدید  ،Xتوسط طبقهبند فعلی برچسب اشرتباه خرورده

𝑊𝑇𝑋 + 𝑏 = 1

𝑊 𝑇 𝑋 + 𝑏 = −1
𝑊 𝑇 𝑋 + 𝑏 =0

 .2نمونه جدید ( Xبا توجه به برچسب اصلی آن) خاره یکری از
پوستههای محدب کالس مثبت یا منفی قرار دارد.

شکل  :2نمونه جدید  Xداخل پوسته محدب فعلی قرار دارد.

 .3نمونه جدید  ،Xنزدیک خرط تفکیککننرده فعلری قررار دارد.
چنانچه نمونه جدید  ،Xتمام شرایط براال را داشرته باشرد ،باعرث برهروز
رسانی مجموعههای  CH ،RCHو  Pمیشود؛ اما اگر نمونره جدیرد ،X
تنها شررطهای  1و  2را داشرته باشرد ،فقرط مجموعره  CHو  Pرا تغییرر
میدهد؛ و اگر تنها شرط  1را داشته باشد مجموعه  Pرا تغییر میدهد.

Class -1

Class +1
𝑇

𝑊 𝑋+𝑏 ≥1

𝑊 𝑇 𝑋 + 𝑏 ≤ −1

Z

S

X
X
X

X

S

پس از بهروز رسانی مجموعه  ،RCHطبقهبند  SVMبا توجه به
نقاط مجموعه  RCHدوباره آموزش میبیند .شکل ( )4بهروز رسانی
طبقهبند  SVMرا نشان میدهد.

S
𝑊 𝑇 𝑋 + 𝑏 = −1

𝑊 𝑇𝑋 + 𝑏 = 1

𝑊 𝑇 𝑋 + 𝑏 =0

شکل  :3نمونه جدید  Xخارج پوسته محدب فعلی قرار دارد و باعث
بهروز رسانی مجموعه پوسته محدب ( )CHمیشود.
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X

نمونه جدید  Xکه پس از بهروز رسانی دستهبند جزء نقاط بردار پشتیبان است.

Algorithm: Online SVM.
Input: training samples set 𝑝+ and 𝑝−
;Initialization: 𝑤𝑐𝑢𝑟 = 0, 𝑏 = 0
Step 1: applying selection samples algorithm on set
𝑝+ and 𝑝− .
initialize 𝐶𝐻+, 𝐶𝐻−, 𝑅𝐶𝐻+ and 𝑅𝐶𝐻−.
Step 2: applying SVM algorithm on 𝑅𝐶𝐻+ and 𝑅𝐶𝐻− and
Compute 𝑤𝑐𝑢𝑟 .
… Step 3: For 𝑡 = 1,2,3,
;3.1: Get instance vector 𝑥𝑡 ∈ ℝ𝑑 , ‖𝑥𝑡 ‖ = 1
;}3.2: Predict with 𝑦̂𝑡 = 𝑆𝐺𝑁(𝑤𝑐𝑢𝑟 𝑥𝑡 + 𝑏) ∈ {−1, +1
;}3.3: Get Label 𝑦𝑡 ∈ {−1, +1
3.4:
If 𝑦̂𝑡 = 𝑦𝑡 Then
3.4.1: 𝑡 = 𝑡 + 1; // go to step3
𝑡𝑦 ≠ 𝑡̂𝑦 Else If
3.4.2:
If 𝑥𝑡 is inside Convex Hull Then
3.4.2.1: 𝑡 = 𝑡 + 1; // go to step3
Else If 𝑥𝑡 is outside Convex Hull Then
; 𝑡𝑥 3.4.2.2: 𝐶𝐻 update with
3.4.2.3:
If 𝑑(𝑥𝑡 , 𝑤𝑐𝑢𝑟 ) < 𝐷 Then
{
; 𝑡𝑥 𝑅𝐶𝐻 update with
; 𝑟𝑢𝑐𝑤 applying SVM algorithm on 𝑅𝐶𝐻 and update
𝑡 = 𝑡 + 1; // go to step3
}

میشود
تفکیککننده قبلی
تفکیککننده جدید
Class +1
𝑊 𝑇𝑋 + 𝑏 ≥ 1

Class -1
𝑊 𝑇 𝑋 + 𝑏 ≤ −1

Y
Z
S
S

𝑊 𝑇 𝑋 + 𝑏 = −1

𝑊𝑇𝑋 + 𝑏 = 1

𝑊 𝑇 𝑋 + 𝑏 =0

شکل  :4بهروز رسانی SVM

در شکل  5شبه کد الگوریتم پیشنهادی آورده شده است .در این شبه
کد  𝑝+و  𝑝−به ترتیب نقاط فعلی موجود در کالس مثبت و منفری𝐶𝐻+ ،
و  𝐶𝐻−به ترتیب نقاط فعلی موجود در مجموعه پوسته محردب مثبرت و
منفی 𝑅𝐶𝐻+ ،و  𝑅𝐶𝐻−به ترتیب نقاط فعلی موجود در مجموعه پوسرته
محدب کاهشیافته مثبت و منفری 𝑤𝑐𝑢𝑟 ،خرط تفکیککننرده فعلری𝑥𝑡 ،
داده ورودی جدیررد 𝑦̂𝑡 ،برچسرربی کرره تفکیککننررده ب ررای 𝑡𝑥 پیشبینرری
میکند 𝑦𝑡 ،برچسرب اصرلی 𝑡𝑥 𝑑(𝑥𝑡 , 𝑤𝑐𝑢𝑟 ) ،فاصرله برین 𝑡𝑥 و خرط
تفکیککننده فعلی و𝐷 حرداکثر فاصرله 𝑡𝑥 از خرط تفکیککننرده فعلری
است.

شکل  :5شبه کد الگور یتم پیشنهادی
و
نمونه جدید وجود دارد
ه

واندن نمونه جدید X

ش ی

در شکل  6مراحل اصلی الگوریتم ماشین برردار پشرتیبان بررخط در
یک فلوچارت نشان داده شده است .در هر تکرار و با ورود داده جدید ،X
طبق فلوچارت الگوریتم اجرا میشود و در هر مرحله نمونرههایی کره در
بهروز رسانی طبقهبنرد شررکت میکننرد بررای مراحرل بعردی نگرهداری
میشوند و سایر نقاط دور ریخته میشروند .در مرحلره برهروز رسرانی از
حداقل تعداد نقاط قبلی و نقطه جدید در بهروز رسانی اسرتفاده میشرود.
لذا نقاطی که برای بهروز رسانی استفاده میشوند باید دارای  2شرط زیرر
باشند :اول ،بر روی پوسته محدب فعلی واقع شده باشند .دوم ،نزدیک به
خط تفکیک کننرده فعلری باشرند .در الگروریتم پیشرنهادی تعرداد برهروز
رسانیها و تعداد نقاطی که در بهروز رسانی طبقهبند شرکت میکنند ،بره
حداقل میرسد.

X

ه

X

ه

 Xدا

و ته م د
ار دارد

 Xن دی

ه

ه در ت ی
دها

هد

یا

ی

ک ده

ه
 Pو  CHو RCH

م مو هها
هرو ر انی می وند.

ال وریت  SVMرو م مو ه
 RCHا ما می ود و ه د
هرو ر انی می ود.
ا نتای
وجی ال وریت
ایان

شکل  :6فلوچارت الگور یتم پیشنهادی
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جدول  :2نتایج آزمایشها بر روی مجموعه دادههای جدول 1

-4نتایج آزمایشها
به منظور انجام آزمایشها بر روی روش ارائه شده ،از مجموعه
دادههای مختلفی استفاده شده است .این مجموعه دادهها از پایگاه دادهی
 UCIانتخاب شدهاند ] .[12پیادهسازیها در محیط  Matlabانجام شده
و در همه آزمایشها روش ارزیابی مبتنی بر 10-fold-cross-validation
است .برای بررسی مجموعه دادههای دارای بیش از دو کالس ،از روش
"یکی در مقابل دیگران" استفاده شده است .این روش که در مقاله ][13
بیان شده است ،سادهترین روش در ماشین بردار پشتیبان چند کالسی
است .این روش  Kمدل ماشین بردار پشتیبان را ایجاد مینماید که این
عدد برابر تعداد کالسهای دادههاست .ماشین بردار پشتیبان شماره  ،iبا
همه دادههای آموزشی کالس شماره  iبا برچسب مثبت و دیگر دادهها با
برچسب منفی آموزش میبینند.

مجموعه دادهها

میانگین
میانگین
میانگین
نرخ خطا
نرخ خطا
نرخ خطا
7.21
5.98
5.49
Zoo
±0.190
±0.101
±0.091
3.23
3.5
2.80
Iris
±0.053
±0.011
±0.021
11.48
12.90
10.95
Sonar
±0.125
±0.104
±0.092
27.49
25.20
26.7
Glass
±0.320
±0.252
±0.122
15.80
16.84
15.42
Heart
±0.092
±0.111
±0.012
22.86
25.48
23.62
Haberman
±0.144
±0.152
±0.103
15.8
10.05
10.21
Ecoli
±0.120
±0.094
±0.042
24.87
27.41
23.85
Liver
±0.221
±0.232
±0.191
15.75
12.47
14.63
Musk
±0.211
±0.106
±0.151
30.17
29.48
29.16
Vehicle
±0.322
±0.193
±0.122
7.89
7.24
7.07
Ionosphere
±0.204
±0.024
±0.054
4.06
3.14
2.58
Wdbc
±0.090
±0.056
±0.031
31.50
29.74
28.88
Transfusion
±0.256
±0.201
±0.221
26.15
27.51
26.95
Diabetes
±0.241
±0.101
±0.151
23.50
21.42
21.30
Pendigits
±0.462
±0.215
±0.392
9.78
9.50
9.45
Satimage
±0.215
±0.112
±0.144
8.10
7.71
7.37
Letter
±0.011
±0.022
±0.041
4.63
3.78
4.2
Shuttle
±0.141
±0.021
±0.091
38.74
38.90
32.61
Yeast
±0.551
±0.342
±0.221
18.73
17.10
18.42
Wine
±0.201
±0.091
±0.140
جدول  :3زمان اجرای الگور یتمها بر روی مجموعه دادههای جدول 1

در این مقاله ،نتایج الگوریتم پیشنهادی با نتایج دو الگوریتم دیگر
 ]11[ VS-OSVMو  ]5[ LASVMاز نظر نرخ خطا طبقهبندی مقایسه
شده است .دو الگوریتم  VS-OSVMو  LASVMدر بخش کارهای
گذشته شرح داده شده است .جدول  2نشاندهنده نتایج انجام آزمایشها
توسط سه الگوریتم مذکور بر روی مجموعه دادههای جدول  1میباشد.
همانطور که در جدول  2مشاهده میشود ،الگوریتم پیشنهادی بر روی
اکثر مجموعه دادهها از نظر نرخ خطا کمترین مقدار را دارد و در دیگر
موارد نزدیکترین مقدار به کمترین نرخ خطا است؛ بنابراین الگوریتم
پیشنهادی در مقایسه با دو الگوریتم دیگر کارایی باالتری دارد .به عالوه
الگوریتم پیشنهادی از نظر زمان اجرا نسبت به دو الگوریتم دیگر برتری
دارد .در جدول  3زمان اجرا ( )tهر سه الگوریتم آورده شده است.
جدول  :1مشخصات مجموعه دادههای استفاده شده از UCI

ردیف

نام مجموعه داده

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21

Zoo
Iris
Sonar
Glass
Heart
Haberman
Ecoli
Liver
Musk
Vehicle
Ionosphere
Wdbc
Transfusion
Diabetes
Pendigits
Satimage
Letter
Shuttle
Yeast
Wine

تعداد
ویژگیها
11
4
60
9
44
3
1
6
161
12
34
30
4
2
16
36
16
9
16
13

تعداد
نمونهها
101
150
202
214
261
306
336
345
416
246
351
569
142
162
3492
4435
15000
43500
2400
112

روش پیشنهادی

VS-OSVM
][11

LASVM
][5

تعداد
طبقهها
1
3
2
1
1
2
2
2
2
4
2
2
2
2
10
6
26
1
2
3

مجموعه دادهها
Zoo
Iris
Sonar
Glass
Heart
Haberman
Ecoli
Liver
Musk
Vehicle
Ionosphere
Wdbc
Transfusion
Diabetes
Pendigits
Satimage
Letter
Shuttle
Yeast
Wine
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روش پیشنهادی
)t (s

110.2
39.6
102.7
141.2
192.2
45.6
122.8
58.2
142.4
152.9
98.8
102.6
42.9
98.8
305.2
384.1
742.8
846.9
278.1
122.4

VS-OSVM
][11

)t (s

123.5
45.12
115.9
143.3
209.2
58.7
135.4
65.8
160.3
162.1
115.4
122.5
68.7
115.1
386.8
495.8
953.2
1030.7
341.5
144.8

LASVM
][5

)t (s

194.3
58.4
140.6
173.2
226.3
69.1
147.7
72.1
194.4
175.4
138.0
129.7
80.9
136.4
475.5
608.3
1172.1
1420.8
385.3
152.5
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نتیجه گرفت که تفاوت آماری معنیداری بین صحت دو الگوریتم
.(الگوریتم پیشنهادی و هر دو الگوریتم دیگر) وجود دارد

تحلیل آماری نتایج آزمایشها

در این بخش به تحلیل آماری و مقایسه نتایج حاصل از طبقهبندی
داده با استفاده از الگوریتم پیشنهادی و روشهای دیگر پرداخته شده
 هدف از این تحلیل تأیید صحت دادههای به دست آمده به وسیله.است
.روش آماری است

نتیجهگیری و کار آینده-5
 در. برخط جدید ارائه شده استSVM  یک طبقهبند،در این مقاله
 در ابتدا با تمامی نقاط پوستهSVM  طبقهبند،الگوریتم پیشنهادی
محدب و سپس با ورود دادههای جدید با نقاطی از پوسته محدب که
 بهروز رسانی میشود؛ و همین،نزدیک خط تفکیککننده فعلی هستند
امر باعث کاهش تعداد بردارهای پشتیبان و حافظه مورد استفاده و افزایش
 نتایج حاصل از آزمایشها. میشودSVM سرعت بهروز رسانی طبقهبند
بر روی دادههای دنیای واقعی کارایی الگوریتم پیشنهادی را نشان
 کاهش حساسیت روش پیشنهادي در مقابل دادههای پرنویز را.میدهد
.ميتوان به عنوان کار آینده در نظر گرفت

برای تحلیل آماری نتایج از روش
] استفاده شده است که این روش جایگزین غیر پارامتریکی14[ Test
3  نتایج حاصل از این تحلیل آماری در جدول. استT-Test برای آزمون
 به ترتیب ازZ  وT ،R- ،R+  مقادیر3  در جدول.آورده شده است
. محاسبه میشوند4  و3 ،2 ،1 معادلههای
Wilcoxon Signed-Ranks

R    rank (di ) 

1
 rank (di )
2 di  0

)1(

R    rank (di ) 

1
 rank (di )
2 di  0

)2(

di  0
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 مقایسه روش پیشنهادی با سایر الگور یتمها،Wilcoxon  نتیجه آزمون:3 جدول
LASVM

VS-OSVM

190
20
20
-3.1740
0.002

150
60
60
-1.6805
0.09

R+
RT
Z
P

 = 𝑁 و20  برایT  مقدار،]14[  درA5 بر اساس جدول
 این پارامتر که بیانگر3  باشد که در جدول52  باید کمتر یا مساوی0.05
VS-OSVM  برای روش پیشنهادی و،اختالف بین دو الگوریتم است
 است؛ و52  کمتر ازLASVM  و برای روش پیشنهادی و52 بیشتر از
 باشد که در60  باید کمتر یا مساوی،T  = 𝛼 مقدار پارامتر0.1 برای
 برای مقایسه روش پیشنهادی و سایر روشها این شرط رعایت3 جدول
 برای هر دو الگوریتمp < α  شرط،𝛼 = 0.1  به عالوه برای.شده است
 رعایت شده است و میتوان3  در جدولVS-OSVM  وLASVM
𝛼=

۸۶۰
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یک الگوریتم سبک وزن جهت مقابله با حمله گرههای کپی در
شبکههای حسگر بیسیم متحرک به کمک عاملهای یادگیر
مجتبی جمشیدی ،1سمیرا عباسی ،2مهدی اثنی عشری ،3محمدرضا میبدی
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تاکنون الگوریتمهای زیادی نظیر ] [3-11جهت مقابله با حمله گرههای کپی

چكیده :تاکنون حملههای متنوعی بر روی شبكههای حسگر بیسیم تعریف

در شبکههای حسگر ثابت مطرح شده است ولی ای الگوریتمهدا در شدبکههدای

شده است که یكی از خطرناکترین آنها ،حملهه تكهرار رهره ایها رهره ک هی

حسگر متحرک قاب بکارگیری نیستند ،چراکه اکثر ای الگدوریتمهدا یدا متکدی بدر

است .در این حمله ،دشمن یک ایا چند رهره نرمهاد درون شهبكه را هب

تعیی مکان گرهها و ارسال ادعاهای مکانی به گرههای شاهد یا مکانهدای خدا

کرده ،مواد قفلرذاری درون آن را استخراج نموده و ک یههایی از آن توییهد و

در شبکه هستند ،یا مخدت

در شبكه تزریق میکند .در ایهن مقایهه ،یهک ایگهوریتم جدیهد ،هوشهمند و

ارتباطی و حافظه باال ،عد مقیاسپذیری ،مکانیز پیچیده و سنگی  ،نیاز به تعیی

پیشنهادی از نظر سربار ارتباطات و حافظه بها دیگهر ایگهوریتمههای موجهود

مکان گرهها و استفاده از کلیدهای عمومی و امضاهای دیجیتال میباشند

مقایسه رردیده که نتایج ایهن مقایسهه حهاکی از برتهری ایگهوریتم پیشهنهادی

در ای مقاله ،یک الگوریتم جدید ،هوشمند و سبک وزن مبتنی بر عام های

است .همچنین ،ایگوریتم پیشنهادی توسه شهبیهسهاز  JSIMپیهادهسهازی

یادگیر و گرههای نگهبان 4جهت شناسایی گدرههدای کپدی در شدبکههدای حسدگر

رردیده و با انجام یکسری آزمایشها کارایی آن در قایب معیارهای احتمهاد

متحرک پیشنهاد میگردد ،بهطوری که معای الگوریتمهای موجود را برطرف کند

تشخیص ررههای ک ی و احتماد تشخیص غل ارزیابی شده است.

الگوریتم پیشنهادی نیاز به تعیی مکان گرهها ،انتشار پیغدا هدای ادعدای مکدانی،

کلمات کلیدی :امنیت ،عاملهای یادریر ،ررههای ک ی ،ررههای نگهبان.

کلیدهای عمومی و فرایندهای پیچیده تشخی

 -1مقدمه

گرههای کپی ندارد

ادامه ای مقاله بدی ترتی سازماندهی میشود در بخش ،2کارهای گذشته

یک شبکه حسگر بیسیم از مجموعهای از گرههای حسگر منابع محددود تشدکی

و در بخش  ،3عام های یادگیر آمده است فرضدیات سیسدتم در بخدش  4آمدده

شده است که با همکاری یکدیگر امکان نظارت بر محیط را فراهم میآورندد اید

است در بخش  5الگوریتم پیشنهادی شرح داده میشود ارزیابی کارایی و نتدای

نوع شبکهها کاربردهای متنوعی در بخشهای نظامی ،صنعت ،بهداشدت و علدو

شبیهسازی در بخش  6ارائه شده است بخش آخر نیز به نتیجهگیری میپردازد

دیگر دارند گرههای حسگر محدودیتهای بسیاری از نظر ظرفیت حافظده ،تدوان

 -2کارهای رذشته

محاسباتی ،برد رادیویی و میزان انرژی دارند برقراری امنیت در این نوع شبکه هب

در ] [3-11الگوریتمهایی جهت مقابله با حمله گرههای کپی در شبکههای حسگر

امری بسیار مهم و چالشزا میباشد که توجه بسیاری از محققان را به خدود جلد

ثابت مطرح شده است ولی ای الگوریتمها در شبکههای متحرک قاب بکدارگیری
نیستند در ادامه به بررسی الگوریتمهای خا

1

یکی از حملههای خطرناک در شبکههای حسگر بیسیم حمله تکرار گره یدا

شبکههای متحرک میپردازیم

در ] [12یک الگوریتم توزیعی مبتندی بدر تولیدد و معاوضده اعدداد تصدادفی

گره کپی 2است با توجه به گسترش بدون مراقبت گرهها در محیط عملیاتی ،دشم

جهت شناسایی گرههای کپی مطرح شده است ایده اصلی الگوریتمهای ارائه شده

میتواند یک (یا چند) گره قانونی درون شبکه را ضبط و اطالعدات مهدم از جملده

در ] [14] ،[13و ] [15برگرفته از ای حقیقت است کده یدک گدره متحدرک ضدبط

مواد قف گذاری 3داخ آن را استخراج کند و با استفاده از اید مدواد قفد گدذاری،

نشده (قانونی) نباید هرگز در سرعتی بیش از حداکثر سدرعت سیسدتم پیکربنددی

گرههای تکراری (یدا گدرههدای کپدی) ایجداد کندد گدرههدای کپدی دقیقدا حداوی

شده حرکت کند وجود گرههای کپی  ،uسب میشود گرههای دیگدر گمدان کنندد

مشخصات و اطالعات (از جمله شناسه ،مواد قف گذاری و ) گره قانونی ضدبط

ای گره  uبا سرعتی بیش از حداکثر سرعت از پیش تعریف شده حرکت مدیکندد

شده میباشند ،از ای رو ،قابلیت برپایی کلید با دیگدر گدرههدای قدانونی شدبکه را

ایده اصلی دو الگوریتم  EDDو  SEDDارائه شده ] [16برگرفتده از اید مالحظده

دارند دشم سپس میتواند ای گرههای کپی را در شبکه پخدش کندد و عملیدات

است که برای یک شبکه بدون گره تکراری ،در یک دوره زمانی مشدخ

و یا شنود کند ].[2

© ،۱۳۹۴اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

توپولدوژیهدای خدا

شبکههای حسگر متحرک ارائه شده است که بهطور کلی دارای معایبی نظیر سربار

ررههای ک ی در شبكههای حسگر متحرک پیشنهاد میرردد .کارایی ایگوریتم

کرده است ].[1

(نظیدر ،گریدد) مدیباشدند

همچنی در ] [12-20نیز الگوریتمهایی جهت مقابله با حملده گدرههدای کپدی در

سبکوزن به کمک عاملهای یهادریر و رهرهههای نگهبهان جههت شناسهایی

شبکه را مخت

4

 ،Tتعداد دفعات رویارویی گره  uبا یک گره خا

۸۶۱

بدا طدول

 vبه احتمال زیاد بایدد محددود
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باشدد در ] [17یددک الگددوریتم جهددت شناسددایی گدرههددای کپددی در شددبکههددای

در ای صورت ،عام یادگیر ،یک عم را بهطور تصادفی و بر اساس بردار احتمال

سکتوربندی شده ارائه شده است ایده اصلی الگوریتم ] ،[18اسدتفاده از پروتکد

برای تکرار  k+1خود انتخار میکند

پیشتوزیع کلید جفتی مبتنی بر چندجملهای و فیلترهای شمارشدی [21] Bloom

 -4فر یات سیستم و مدد حمله

جهت شناسایی گرههای کپدی اسدت ایده اصدلی الگدوریتم ] ،SHD ،[19مبادلده

شبکه حسگر حاوی دو مجموعه گرههای حسگر معمولی ( )6SNو گرههای نگهبان

لیست همسایهها میان گرههدای متحدرک و انتخدار گدرههدای شداهد بدرای عمد
تشخی

گرهها کپی است در ] [20نیدز دو الگدوریتم در حدوزه زمدان ( )TDDو

فضا ( )SDDبه کمک تابع درهمسازی تک-راهه رمزنگاری جهت مقابله با حمله

( )7WNاست که بهطور تصادفی در یک محیط دوبعدی پراکنده میشدوند تعدداد
گرههای حسگر معمدولی   SN ،و تعدداد گدرههدای نگهبدان  WN ،

است تعداد گرههای نگهبان خیلی کمتدر از تعدداد حسدگرهای معمدولی اسدت (
 )   تعداد ک گرههای شدبکه را بدا  nنشدان مدیدهدیم کده در الگدوریتم

گرههای کپی مطرح شده است
 -3عامل یادریر

پیشددنهادی از  n    بدسددت مددیآیددد گددرههددای حسددگر معمددولی،SN ،

در ای بخش ،یک مدل از عام های یادگیر ارائده مدیدهدیم مددل عامد یدادگیر

مأموریت شبکه (نظیر جمعآوری اطالعات ،ارسال دادهها به سمت ایستگاه پایه و

پیشنهادی ،برگرفته از مدل اتوماتاهای یادگیر ] [23][22است با ای تفاوت کوچک

) را انجا میدهند و گرههای نگهبان ،WN ،وظیفه شناسایی گرههای کپی را بدر

که نحوه پاداش به عم های درسدت ،انددکی متفداوت اسدت عامد یدادگیر یدک

عهده دارند هر گره یک شناسه یکتا دارد و از موقعیت مکانی خود آگاه نیست برد

ماشی با حاالت محدود است که میتواند تعداد محدودی عم را انجا دهد هر

رادیویی تما گرهها یکسان است تما گرهها متحرک میباشند و در طدول حیدات

عم انتخار شده ،توسط یک محیط تصادفی ارزیابی شدده و پاسدخی بده عامد

شبکه مطابق مدلهدای تحدرک ،نظیدر  Random waypointدر محدیط عملیداتی

یادگیر داده میشود عام یادگیر از ای پاسخ استفاده نموده و عم خدود را بدرای

مورد نظر حرکت میکنند گرههای حسگر معمولی ( )SNدر برابر مداخلده مقداو

مرحله بعد انتخار میکند در طی ای فرآیند ،عامد یدادگیر ،یداد مدیگیدرد کده

نیستند و دشم در صورت ضدبط یدك گدره مدیتواندد بده اطالعدات محرمانده آن

چگونه بهتری عم را از بی اعمال مجاز خود انتخار کند شک ( )1ارتباط بدی
عام یادگیر و محیط را نشان میدهد

دسترسی داشته باشد و آن را برنامه ریزی مجددد کندد ولدی فدرم مدیشدود کده
گرههای نگهبان در برابر مداخله مقاو بوده و در صورت ضبط توسط دشم  ،قابد
کدگشایی و برنامهریزی مجدد نمیباشند ] [24][25همچنی  ،با توجه به متحرک
بودن گرههای حسگر در محیط عملیاتی ،گرهها میبایست بدهطدور پریودیدک (بده
عنوان مثال بعد از هر  tواحد زمانی یا پس از ای که به یک مکان جدیدد در شدبکه

شكل ا 1مدد عاملهای یادریر

محددیط را میتددوان توسددط سددهتایی  E   ,  , cنشددان داد کدده در آن
   1, 2 ,...,r مجموعددده ورودیهدددای محدددیط  1 ,  2 ,..., m  ،

میرسند) یک پیغا ” ،“Helloدرخواست مسیر ،ارسال داده ،زندده بدودن 8و

خود منتشر کنند ] .[26ای عم درواقع یکی از نیازمندیهای شبکههدای حسدگر
متحرک است تا هر گره بتواند در هر لحظه از زمان ،همسدایههدای جداری خدود را

مجموعه خروجیهای محیط و  c  c1 , c2 ,...,cr مجموعه احتمالهای جریمده
میباشند ورودی محیط یکی از  rعم انتخار شده عام یادگیر است خروجی
(پاسخ) محیط به هر عمد  iتوسدط   iمشدخ

شناسایی کرده ،در صورت نیاز با آنها کلیدهای امنیتی برپا کندد ،بدا هدم مخدابره
کنند و جدول مسیریابی خود را ایجاد کند البته در اید جدا ،گدرههدای نگهبدان از

میشدود اگدر   iیدک پاسدخ

دودو یی باشد ،محدیط مددل 5Pنامیدده میشدود در چندی محیطدی  i (n)  1

بهعنوان پاسخ نامطلور یا شکست و  i (n)  0بهعنوان پاسخ مطلور یا موفقیت

ارسال پریودیک ای گونه پیغا ها خودداری میکنندد تدا حضورشدان از دیدد دیگدر
گرهها مخفی بماند چراکه ای گرههای نگهبان وظیفه شناسایی گدرههدای بددخواه
دشم (گرههای کپی) را دارند

در نظر گرفتده میشدوند بده اید ترتید عامد یدادگیر را میتدوان بدا چهارتدایی
LA   ,  , p, T 

فرم میشود شبکه حسگر در یک محیط خصمانه گسترش مییابدد ،بندابر

نشان داد کده    1 , 2 ,..., r مجموعده عمد هدای

اتوماتا (  rتعدداد عمد هدای عامد یدادگیر)،
ورودیهای عام یادگیر،

  1 ,  2 ,..., r 

p  p1 , p2 ,..., pr 

مجموعده

بردار احتمال عم هدای عامد

ای  ،شبکه ناام بوده و دشم میتواند گرههایی را ضبط کند و کپدیهدایی از اید
گرههای ضبط شده را ایجاد و سپس در شبکه تزریق کند همچنی  ،فرم میشدود
هر گره کپی نیز در هر دوره زمانی  ،tیک پیغا ” ،“Helloدرخواست مسیر ،ارسدال

یادگیر و ])  T  p(k  1)  T[ (k ),  (k ), p(kالگدوریتم یدادگیری میباشدد

داده یا زنده بودن منتشر میکند گرههای کپی ،میتوانند همچون گدرههدای نرمدال

اگر عام یادگیر در تکرار kا  ،یک عم خود مانندد   iرا انتخدار کندد ،تغییدر

متحرک باشند و یا دشم آنها را بهطور ثابت در مکانهای خدا

احتمال عم ها بصورت زیر خواهد بود ( aپارامتر پاداش و  bپارامتر جریمه):
()1

مسدتقر نمایدد

هیچ یک از ای دو حالت تأثیری بر الگوریتم پیشنهادی ندارد

الف -پاسخ مطلور از محیط
j, j  i

از

 -5ایگوریتم پیشنهادی

]) pi (k  1)  pi (k )  a[1  pi (k
) p j (k  1)  (1  a) p j (k

ایددده اصددلی الگددوریتم پیشددنهادی ،بکددارگیری عام د هددای یددادگیر و اسددتفاده از

در ای صورت ،عام یادگیر ،همی عم   iرا برای تکرار  k+1انتخار میکند

پیغا های”(“Helloو درخواست مسیر ،ارسال داده یا ) منتشر شده توسط گرههدا

ر -پاسخ نامطلور از محیط

جهت شناسایی گرهه ی کپی در شکه ه ی حسگر متحرک است .همب طبور کب

()2

j , j  i

گفت شد ،در الگوریتم پیشنه دی عالوه بر گرهه ی حسگر معمبولی ،ععبدادی گبره

) pi (k  1)  (1  b) pi (k
b
p j (k  1) 
)  (1  b) p j (k
r 1

نگهک در شکه وجود دارد ک ترافیک شبکه را نظدارت کدرده و گدرههدای کپدی را
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شناسایی میکنند بر روی هریك از ای گرههای نگهبان ،یك عامد یدادگیر سدوار

بهطور تصادفی برحس بردار  P_vectorانتخار میکند اید عملیدات بدهطدور

میشود از دالی موثر بودن مدل عام یادگیر پیشنهادی میتدوان بده هوشدمندی،

همزمان توسط تما گرههای نگهبان انجا میگیرد به ای ترتی  ،پس از گذشدت

سبکوزن و غیر قطعی بودن اشاره کرد که مناس شبکههای حسگر بیسیم است

یک بازه زمانی  ،tدوره زمانی اول از اجدرای فداز دو الگدوریتم پیشدنهادی خاتمده

الگددوریتم پیشددنهادی از  3فدداز تشددکی تشددکی شددده اسددت در فههاز اود،

مییابد سپس گرهها یک مقصد تصادفی جدید بدرای خدود انتخدار و شدروع بده

عام های یادگیر پیکربندی میشوند در فاز دوم ،هر گدره نگهبدان بدا نظدارت بدر
ترافیک شبکه ،عام یادگیر خود را برروزرسانی میکند ای فداز خدود بده  دوره

حرکت به سوی مقصد میکنند به ای ترتی  ،دور بعدی از فاز دو آغاز میشود

همانطور که گفته شد ،فاز دو  ،به تعداد  دور اجرا میگردد از آنجا کده

زمانی کوچكتر با طول زمان  tشکسته میشود در هر دوره زمانی  ،tگدرههدا یدک

در حمله تکرار گره ،دشم یک گره (نظیدر  )uرا ضدبط و چنددی کپدی از آن را در

مقصد تصادفی برای خود انتخار نموده و پس از رسیدن به مقصد در آنجدا بدرای

شبکه منتشر میکند ،لذا گرهی با شناسه  uبده تعدداد دفعدات بیشدتری نسدبت بده

مدت زمانی ساک مدیمانندد و شدروع بده ارسدال پیغدا هدای ” ،“Helloدادهای،
درخواست مسیر و میکنند پس از آنکه  دور عم نظارت بر ترافیک شدبکه،

گرههای غیرکپی در همسایگی گرههای نگهبان ظاهر میشود که ای سب میشود
عام های یادگیر احتمال عمد متنداظر بدا اید گدره کپدی را در بدردار احتمداالت

توسط گرههای نگهبان صورت پدذیرفت و فداز دو خاتمده یافدت ،فداز سدو آغداز

( )P_vectorافزایش دهند تا به مقدار  1نزدیک شود

میشود که در آن ،اقدا به شناسایی گرههدای کپدی مدیشدود در ادامده بده شدرح

 -2-5فاز سوم اشناسایی ررههای ک ی

جزئیات ای  3فاز از الگوریتم پیشنهادی میپردازیم

پس از پایان اجرای فاز دو الگوریتم پیشنهادی ،هر گره نگهبان باید تصمیم بگیرد

 -1-5فاز اود اپیكربندی عاملهای یادریر

که آیا گرهی کپیای شناسایی کرده است یا خیر اگر هیچ گره کپیای در شبکه

قب از گسترش گرهها در محیط عملیاتی ،عامد هدای یدادگیر بدر روی گدرههدای
نگهبان بار میشوند و با فرم ای که تعداد گرههای حسگر معمولی  باشد ،بردار

وجود نداشته باشد ،در ای صورت با توجه به مدل تصافی حرکت گرهها ،تعداد
دفعات حضور همه گرهها در همسایگی هر گره نگهبان  vتقریبا برابر خواهد بود که

عم ( )A_vectorو بردار احتماالت ( )P_vectorعم های عام های یادگیر بده

ای سب میشود مقدار احتمالها در بردار  P_vectorتقریبا باهم برابر باشند

صورت رابطه ( )3تنظیم میشوند:

ولی اگر دشم یک گره  uرا ضبط نموده و چندی کپی از آن در شبکه تزریق کرده

()3

] A _ vector  [1,2,..., 

باشد ،در ای صورت ،تعداد دفعات ظاهر شدن گره با شناسه  uدر همسایگی

[ P _ vector 

گرههای نگهبان بیشتر از سایر گرهها خواهد بود ای سب میشود مقدار احتمال

1 1
1
] , ,...,



 

عم متناظر با گره  uدر بردار  P_vectorعام یادگیر گرههای نگهبان به مرات

درواقع ،هر گره حسگر معمولی ،بیانگر یک عم ( )actionبرای عام

بیشتر از مقدار احتمال عم های متناظر با سایر گرهها باشد بنابر ای  ،هر گره

یادگیر است سپس ،هر عام یادگیر بهطور تصادفی یک عم (  )  iرا انتخار

نگهبان باید با توجه به بردار احتماالت عم های ( )P_vectorعام یادگیر خود

میکند عم انتخار شده   iتوسط عام یادگیر موجود در گره نگهبان  vدر

واقع گرهای است که  vانتظار دارد در دوره بعدی نظارت بر ترافیک (در ای جا،
دوره اول از فاز دو ) آن را در همسایگی خود مشاهده کند پس از انجا ای

اقدا به شناسایی گرههای کپی کند در اینجا یک روال ساده جهت شناسایی
گرههای کپی ،بر اساس بردار ،P_vectorپیشنهاد میشود شبهکد ای روال در
شک ( )2آمده است

مرحله ،یعنی پیکربندی عام های یادگیر موجود در گرههای نگهبان ،گرهها بهطور
تصادفی در محیط گسترش مییابند

,  1



2 : sort P _ vector in Descend order
3 : m alicious_ list  
4 : for i  0 to   2
) if ( P _ vector[i ]  P _ vector[i  1]  2 
add Action[i ] to m alicious_ list
else
exit for

 -2-5فاز دوم انظارت بر ترافیک
هر گره پس از ساک شدن در یک مکان از شبکه ،یک پیغا ”“Helloمنتشر میکند
تا خود را به همسایههایش معرفی نماید و در صورت نیاز اقدا به ارسال پیغا های
درخواست مسیر ،دادهای یا زنده بودن میکند ای سب میشود هر گدره نگهبدان

شكل ا 2شبهکد رواد شناسایی ررههای ک ی

در ای روال ،ابتدا میانگی (  ) بردار  P_vectorمحاسبه میگردد سپس،

آگاه شود که چه گدرههدایی در حدال حاضدر (دوره فعلدی از فداز دو ) همسدایه آن

ای بردار  P_vectorبه صورت نزولی مرت میشود در آخر ،با یک حلقه ،بردار

هستند پس از گذشت  tواحد زمانی ،یا به عبارت دیگر ،پس از پایان دوره زمدانی
فعلی ،عام یادگیر هر گره نگهبان  vپاسخی (مثبت یا منفدی) از محدیط دریافدت

میکند اگر عم (یا همان گدره) انتخدار شدده ،یعندی  ،  iدر همسدایگی گدره

 P_vectorرا پیمایش نموده و چنانچه اختالف احتمال عم iا با احتمال عم
 i+1بیشتر از مقدار"دو برابر میانگی بردار  "P_vectorباشد ،عم متناظر با
] ،P_vector[iیعنی ] A_vector[iرا به عنوان گره بدخواه کپی عالمت میزند

نگهبان  vظاهر شده باشد ،ای به منزله پاسخ مثبت از محیط است و چنانچه عم

ولی اگر شرط مورد نظر برای عنصر iا برقرار نباشد ،حلقه پیمایش شکسته شده و

  iدر همسایگی گره نگهبان  vظاهر نشده باشد ،ای بده منزلده پاسدخ منفدی از

محیط است اگر عام یادگیر پاسخ مثبت از محیط دریافت کندد ،بده عمد  i

مطابق رابطه ( )1پاداش داده و همی عم   iرا برای دوره بعدی انتخار میکند

1 : evaluate 

عناصر بزرگتر از  iدیگر بررسی نمیشوند چراکه عم های متناظر با گرههای کپی،
میزان احتمالشان در بردار احتماالت خیلی بیشتر از احتمال دیگر عم ها خواهد
شد از ای رو ،تفاض مقدار احتمال عم های متناظر با گرههای کپی نسبت به

ولی اگر پاسخ منفی از محیط دریافت کند ،ابتددا عمد   iرا مطدابق رابطده ()2

عم های متناظر با دیگر گرههای غیرکپی خیلی بیشتر از دو برابر میانگی خواهد

جریمه نموده ،سپس یک عم را مجددا از مجموعه عم های خدود ()A_vector

شد (بسته به تعداد دورههای فاز دو و تعداد کپیها)
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 -4-5تشخیص غل در ایگوریتم پیشنهادی
الگوریتم پیشنهادی در تشخی

سربار ارتباطات :با توجه به محدودیتهای انرژی گرههای حسگر ،میزان انرژی

گرههای کپی ممک است دچار اشتباه گردد

مصرفی الگوریتمهای ارائه شده برای شبکههای حسگر یک موضدوع مهدم اسدت

یعنی ممک است برخی گرههای غیرکپی را به اشتباه به عنوان گرههای کپی

عملیات ارسال ،دریافت و پردازش بسته از مجموعه اعمال مهمی هستند که انرژی

غلط زمانی رخ میدهد که برخی گرههای

مصرف میکنند از آنجا که عم ارسال بستههدا نسدبت بده عملیدات پدردازش و

نرمال (نظیر  )uبه تصادف به تعداد دفعات زیادی در همسایگی یک گره نگهبان

دریافت بستهها انرژی خیلی بیشتری مصرف میکند ،لذا محاسبه تعداد بستههای

(نظیر  )Wظاهر شوند که ای سب میشود احتمال متناظر با عم  uدر

به شبکه تحمید مدیشدود (یدا

شناسایی کند حالت منجر به تشخی
خا

ارسالی که به دلی استفاده از یک الگوریتم خا

 P_vectorگره نگهبان  Wافزایش یابد (به سمت  1نزدیک شود) درنتیجه ،در فاز

همان سربار ارتباطات) ،یک معیار مهدم جهدت ارزیدابی کدارایی الگدوریتمهدای

سو الگوریتم پیشنهادی ،گره  uبه اشتباه توسط گره نگهبان  Wبه عنوان گره کپی

مطرح برای شبکههای حسگر اسدت از آنجدا کده الگدوریتم پیشدنهادی ،فقدط از

تشخی

پیغا های ” ،“Helloدرخواست مسیر و

داده میشود

جهت اجرای الگوریتم بهره میگیدرد و

 -6ارزیابی کارایی و نتایج شبیهسازی

با توجه به اینکه ارسال ای دست پیغا ها جزء نیازمندیهدای شدبکههدای حسدگر

سربار حافظه :از آنجا که الگوریتم پیشنهادی فقدط بدر روی گدرههدای نگهبدان

متحرک است ،لذا هیچگونه سربار ارتباطاتی به گرههای حسدگر معمدولی تحمید
نمیشود همچنی گرههای نگهبدان در طدی دورهدای مختلدف اجدرای الگدوریتم

سوار است ،لذا هیچ سربار حافظهای بر گرههای حسگر معمولی تحمی نمیکند

ولی گرههای نگهبان به یک فضای )  O(جهت ذخیره لیسدت عمد هدای عامد

یددادگیر (یعنددی  )A_vectorو یددک فضددای )  O(جهددت ذخیددره بددردار احتمددال

پیشنهادی هیچگونه پیغامی در شبکه منتشر نمیکنندد از اید رو ،سدربار ارتبداطی
گرههای نگهبان نیز صفر است در جدول ( )1همچنی سربار ارتباطات الگدوریتم
پیشنهای و سایر الگوریتمهدای موجدود مقایسده گردیدده اسدت از حید سدربار

عم های عام یادگیر(یعنی  )P_vectorنیداز دارندد بندابر اید  ،سدربار حافظده

ارتباطات ،الگوریتم پیشنهادی برتر از دیگر الگوریتمها میباشند

مربوط به هر گره نگهبان از مرتبه )  O(است درحالی که هیچ سدربار حافظدهای

به گرههای حسگر معمولی تحمی نمیشود در جدول ( )1سربار حافظه الگوریتم

 -2-6نتایج شبیهسازیها

پیشنهادی با دیگر الگوریتمها موجود مقایسه شده است همانطور کده در جددول

الگوریتم پیشنهادی توسط نر افزار شبیهساز  JSIMپیادهسازی گردیده و بدا انجدا

( )1مشخ

یکسری آزمایشها ،کارایی آن در قال معیارهدای احتمدال تشدخی

اسدت ،الگدوریتم پیشدنهادی از نظدر سدربار حافظده برتدر از سدایر

الگوریتمها میباشد چراکه سربار حافظده الگدوریتم پیشدنهادی ،بده ازای  گدره

تشخی

حسگر معمولی برابر صفر و به ازای  گره نگهبان از مرتبه )  O(است که بایدد

و احتمدال

غلط ارزیابی شده است

 احتماد تشخیص :تعیی میکند الگوریتم پیشنهادی با چه احتمالی موفدق

توجه شود تعداد حسگرهای معمولی خیلی بیشتر از تعداد گرههای نگهبان است

به شناسایی گرههای میشود
 احتماد تشخیص غل  :احتمال اینکه یک گره غیرکپی به اشتباه توسط یک

جدود ا 1مقایسه سربار ایگوریتم پیشنهادی با دیگر ایگور یتمها

الگوریتم امنیتی به عنوان گره کپی تشخی

ایگوریتم

داده شود

سربار ارتباطات

سربار حافظه

) O( n n

) O( n

)O(n
)O(r n )  O(s

) O(n / T
)O(w

]P-MPC, SDC [7

) O( n n

) O(d

]RED[4

) O(log n  n

) O(logn  n

]RAWL[9

عبارت دیگر ،محیط عملیاتی حاوی  R  Mگره بددخواه مدیباشدد هدمچندی ،

)] O(4  d  E[ X

]XED[12
]SPRT[15

عام های یادگیر با مقدادیر  a  0.01, b  0.001تنظدیم شدده اسدت بدرد

]LSM[3
]SET[6

)O(1
)O(n

) O( n n

)O(n

) O(n), O(

]EDD, SEDD[16

)O(n  logn

) O(d
)O(n

]Algorithm[18

) O( n ), O(d

0
 : nتعداد ررهها در شبكه.

) 0 ~ O(

در اجرای شبیهسازیها ،فرم میشود شبکه حاوی  nگره حسگر اسدت کده
بهطور تصادفی در یک ناحیه دوبعدی  100×100متر مربع پراکنده شدهاند دشدم
 Mگره قانونی را ضبط نموده و از هر یک از آنها R ،گدره کپدی ایجداد مدیکندد بده
تعداد گرههای نگهبان  در نظر گرفته شده اسدت پارامترهدای پداداش و جریمده
رادیویی تما گرهها نیز  20متر درنظر گرفته شده است به منظور اطمینان از اعتبدار
نتای  ،هر شبیهسازی  100بار تکرار شده و نتیجه نهایی از میانگی نتدای اید 100
تکرار بدست آمده است

]TDD, SDD[20
†

آزمهههههههههههایش  :1در ایددددددددددد آزمدددددددددددایش پارامترهدددددددددددای

ایگوریتم پیشنهادی

M  5, R  10, n  100

 : wتعداد ررههای شاهدی که ادعای مكانی از  Lرا ذخیره میکنند.

احتمددال تشددخی

 : sتعداد ررههای حسگر در یک سلود از شبكه.

را به ترتی در قال معیارهای احتمال تشخی

از ررههای ک ی را مالقات کند.

† به ازای حسگر معمویی صفر و به ازای ررههای نگهبان ) O(
نكته :در ایگوریتم پیشنهادی سربارها احافظهای و ارتباطی فق به ررههای نگهبهان

غلددط گددرههددای کپددی در الگددوریتم پیشددنهادی ،بدده ازای

 ،   50,..., 400ارزیابی گردیده است شک های( )3و ( )4نتای ای آزمایش

]  : E[ Xتعداد حرکتهای مورد انتظار که یک رره  siنیاز دارد تا دو نسخه متفهاوت
 : زیرمجموعهای از ررههای شبكه ا .   n

   10,تنظددیم شددده و احتمددال تشددخی

و

و احتمال تشدخی

غلدط نشدان

میدهند نتای ای آزمدایش در شدک ( )3نشدان مدیدهدد ،احتمدال تشدخی

گرههای کپی به ازای    200برابر ،%84به ازای    300برابر  %98و به
ازای    350برابر  %100است همچنی  ،نتای ای آزمدایش در شدک ()4

تحمیل میشوند ویی در سایر ایگوریتمها ،همه ررهها متحمل سربار میشوند.

نشان میدهد ،احتمال تشخی

۸۶۴

غلط الگدوریتم پیشدنهادی بده ازای   350

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

کمتر از  %0/5و به ازای   350برابر  %0است دلی ای نتای واضح است
هرچه تعداد دورهای نظارت بر ترافیک (یعنی تعداد دورهای فاز دو ) افزایش یابد،

امکانپذیر است ولی الگوریتمهایی امنیتی در ای حالت ممک است سریعتدر و

گرههای نگهبان دفعدات بیشدتری گدرههدای کپدی را در همسدایگی خدود مالقدات

دقیقتر اقدا به شناسایی گرههدای کپدی کنندد نتیجده اید آزمداش نیدز نشدان داد

میکنند که ای سب میشود احتمال عم های متناظر با اید گدرههدای کپدی بده

الگوریتم پیشنهادی به ازای Rهای بزرگتدر ،سدریعتدر گدرههدای کپدی را شناسدایی

سمت  1و احتمال سایر عم ها (گرههای غیرکپی) به سمت می کند در نتیجده،

میکند چراکه ،اگر تعداد کپیهای زیادی از یک گدره خدا  ،نظیدر  ،uدر شدبکه

فاز سو الگوریتم پیشنهادی ،با دقت بیشتری گرههای کپی را از گدرههدای غیرکپدی

موجود باشد ،گرههای نگهبان تعداد دفعات بیشتری ای گره  uرا مالقات میکنند و

به سمت

در نتیجه احتمال متناظر با عم ای گره  uدر عام های یدادگیر سدریعتدر افدزایش

تمیز میکند بنابر ای  ،افزایش پارامتر سب میشود احتمال تشخی
 %100و احتمال تشخی

غلط به سمت  %0می کند

هر گره ضبط شده در شبکه منتشر کند پیش گرفت ای شیوه ،برای دشم سداده و

مییابد و به سمت  1می میکند همچنی  ،نتای ای آزمایش نشان داد ،تغییدر در
پارامتر  ،Rتأثیر چندانی بر معیار احتمال تشخی

آزمایش  :2هدف ای آزمایش ،ارزیابی تأثیر تعداد گرهها ،n ،بر کارایی
الگوریتم

پیشنهادی

است

در

آزمایش

ای

و

غلط گرههای کپی در الگوریتم پیشنهادی ،به ازای

احتماد تشخیص ا%

احتمال تشخی

و نرخ ای معیار تقریبا بی  %0/3تا  %0/4میباشد

پارامترهای

   10, M  5, R  10,   350تنظیم شده و احتمال تشخی

غلط الگوریتم پیشنهادی نددارد

 ، n  100,200,300ارزیابی گردیده و نتای حاص در جدول ( )2آمده

است نتای ای آزمایش نشان داد ،با افزایش تعداد گرهها در شبکه ،احتمال
تشخی

گرههای کپی کاهش و احتمال تشخی

غلط افزایش مییابد دلی ای

نتیجه ای است که هرچه تعداد گرهها ،n ،در شبکه افزیش یابد ،به نسبت آن تعداد

تعداد دورهای نظارت بر ترافیک ا 

عم های عام های یادگیر نیز افزایش مییابد از طرفی ،هرچه تعداد عم های

شكل ا 3تأثیر پارامتر  بر احتماد تشخیص ایگوریتم پیشنهادی

عام یادگیر افزایش یابد ،سرعت همگرایی عام یادگیر کندتر میشود به عنوان
مثال ،زمانی که  100گره در شبکه وجود داشته باشد احتمال تشخی

غلط الگوریتم پیشنهادی به ترتی  %100و  %0میشود ولی زمانی که

 300گره در شبکه وجود داشته باشد احتمال تشخی

و احتمال تشخی

احتماد تشخیص غل ا%

تشخی

و احتمال
غلط

الگوریتم پیشنهادی به ترتی  %92و  %1/4است البته اگر تعداد دورهای فاز
دو  ،یعنی  را افزایش دهیم (  ،)   350احتمال تشخی گرههای کپی بیشتر
از  %92میشود و به سمت  %100می میکند و احتمال تشخی

غلط کمتر از

تعداد دورهای نظارت بر ترافیک ا 

 %1/4و به سمت  %0می میکند بهمنظور تصدیق ای ادعا ،همی آزمایش را به

ازای    500تکرار نموده و نتای حاص را در جدول ( )3نشان دادهایم
میبینیم که با افزایش  ، کارایی الگوریتم باالتر میرود

شكل ا 4تأثیر پارامتر  بر احتماد تشخیص غل ایگوریتم پیشنهادی

جدودا 2تأثیر پارامتر  nبر کارایی ایگور یتم پیشنهادی به ازای   350

آزمایش  :3هدف ای آزمایش ،ارزیابی تأثیر تعداد کپیهای منتشر شده از هر
گره ،یعنی  ،Rبر کارایی الگوریتم پیشنهادی است در ای آزمایش پارامترهای
M  5 n  100,   300

احتمال تشخی

   10,تنظیم شده و احتمال تشخی

و

92%

96%

100%

1.4%

0.9%

0%

احتماد تشخیص غل

جدودا 3تأثیر پارامتر  nبر کارایی ایگور یتم پیشنهادی به ازای   500

غلط الگوریتم پیشنهادی ،به ازای  ، R  5,10,15ارزیابی

گردیده است جدول ( )4نتای حاص از ای آزمایش را نشان میدهد نتیجه ای
آزمایش نشان میدهد با افزایش پارامتر  ،Rاحتمال تشخی

n=300

n=200

n=100
احتماد تشخیص

گرههای کپی نیز

افزایش مییابد در ادامه ،دلی ای نتیجه را با یک نکته مهم شرح میدهیم:

n=300

n=200

n=100

94.5%

98%

100%

1%

0.5%

0%

احتماد تشخیص

احتماد تشخیص غل

جدود ا 4تأثیر پارامتر  Rبر کارایی ایگوریتم پیشنهادی

دشم به دو صورت میتواند با راهاندازی حملده گدرههدای کپدی ،عملکدرد

R=15

شبکه را مخت کند شیوه اول ای است که دشم تعداد زیدادی گدره قدانونی درون
شبکه را ضبط کرده و از روی هر کدا فقط تعداد انددکی (بده عندوان مثدال  2یدا 3

R=10

R=5

100%

100%

70%

0.32%

0.37%

0.38%

احتماد تشخیص

احتماد تشخیص غل

کپی) گره کپی ایجاد و در شبکه منتشر کند در ای حالت ،الگوریتمهای امنیتی به

آزمایش  :4هدف ای آزمایش ،بررسی تأثیر تعدداد گدرههدای نگهبدان ،  ،بدر

سختی و حتی ممک است قادر به شناسایی گرههای کپی نباشند ولی پیش گرفت

کددددارایی الگددددوریتم پیشددددنهادی اسددددت در ایدددد آزمددددایش پارامترهددددای
 M  5, n  100, R  10,   600تنظیم شده و احتمال تشخی

ای روش برای دشم سخت و زمانبر است چراکه باید گرههای زیادی را ضدبط،
کدگشایی ،برنامه ریزی مجدد و کنترل کند شیوه دو ای است که دشدم تعدداد

احتمددال تشددخی

و

غلددط گددرههددای کپددی در الگددوریتم پیشددنهادی را بدده ازای

   2,...10ارزیابی نمودهایم شک های ( )5و ( )6نتای اید آزمدایش را بده

گرههای اندکی را ضبط کند ولی تعداد کپیهای زیادی (به عنوان مثال  10کپدی) از
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و احتمال تشخی

ترتی در قال احتمال تشخی

 احتمدال،ای آزمایش نشان میدهد با افزایش تعدداد گدرههدای نگهبدان در شدبکه
گرههای کپی نیز افزایش مییابد دلی ای نتیجه ای است که با افدزایش

تشخی

 نواحی بیشتری از شبکه تحت پوشش نظارت اید،تعداد گرههای نگهبان در شبکه
 احتمال شناسایی تمامی گرههدای بددخواه،گرههای نگهبان قرار میگیرد از ای رو
، اشداره شدد4-5  همانطور که در بخش،در شبکه افزایش مییابد از طرف دیگر
) به تصادف به تعداد دفعداتu ای احتمال وجود دارد برخی گرههای نرمال (نظیر
) ظاهر شدود کده اید سدبW (نظیر

زیادی در همسایگی یک گره نگهبان خا

 افدزایش یابددW  گره نگهبدانP_vector  درu میشود احتمال متناظر با عم گره
 بدهu  گدره، در فاز سدو الگدوریتم پیشدنهادی، نزدیک شود) درنتیجه1 (به سمت
داده میشود افزایش تعداد
غلدط مدیشدود

 به عنوان گره کپی تشخیW اشتباه توسط گره نگهبان

 سب افزایش حالت منجر به تشخی،گرههای نگهبان در شبکه

زیرا احتمال اینکه یک گره غیرکپی بهتصادف و به دفعات زیادی در همسایگی یک

%احتماد تشخیص ا

 افزایش مییابد،گره نگهبان ظاهر شود

 تعداد ررههای نگهبان ا

%احتماد تشخیص غل ا

 بر احتماد تشخیص ایگوریتم پیشنهادی  تأثیر پارامتر6شكل ا

 تعداد ررههای نگهبان ا

 بر احتماد تشخیص غل ایگوریتم پیشنهادی  تأثیر پارامتر7شكل ا

 نتیجهریری-7
 هوشمند و سبکوزن به کمک عام های یادگیر، یک الگوریتم جدید،در ای مقاله
جهت شناسایی گرههای کپی در شبکههای حسگر متحرک ارائه گردیدد الگدوریتم
، پیادهسازی گردید و نتای آزمایشهدا نشدان دادJSIM پیشنهادی توسط شبیهساز
الگوریتم پیشدنهادی کدارایی مطلدوبی در شناسدایی گدرههدای کپدی دارد مشدک

ز یرنو یسها

 سرعت کم در همگرایی عام های یادگیر است (به خصو،الگوریتم پیشنهادی
هنگا زیاد شدن تعداد گرهها در شبکه) بدهکدارگیری عامد هدای یدادگیر سدلولی

1

node replication attack
2
Replica node
3
keying materials
4
Observer Nodes
5
P-Model
6
SensorNodes
7
WatchdogNodes
8
Keep alive message

میتواند یک راهکار موثر جهت برطرف نمودن ای مشک باشد که در کدار بعددی
خود به آن میپردازیم
مراجع
[1] Yick J., Mukherjee B. and Ghosal D., “Wireless sensor network survey”,
Computer Networks 52, pp. 2292–2330, 2008.

[2] Karlof C. And Wagner D, “Secure Routing in Wireless Sensor Networks:
Attacks and Countermeasures”, AdHoc Networks, 2003.
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ارائه یک مدل جدید از برپایی حمله سایبیل در شبکههای حسگر
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چكیده :یكی از حملههای خطرناک شناخته شده علیه شبكههاای حسارر

بر عم یاتی نظیر تجمیع دادهها ،تخریص منابع و رأیگیرری ترأثیر گرذارد و یرا

بیسیم ،حمله سایبیل است .در این حمله ،گره بادخااه همزماا چنادین

حتی دادههای غ ط در شبکه ت ریق کند ].[5] [4] [3

شناسه جعلی از خاد منتشر میکند که این ساب مایشااد پروتكالهاای

در ای مقاله ،یک مدل جدید از راهاندازی حم ره سرایبی در شربکههرای

مسیریابی و عملیاتی نظیر رأیگیری و تجمیع دادهها تا حد زیاادی تحات

حسگر بیسیم خوشهبندی شده پیشنهاد میشود .همچنی یک الگوریتم جدید

تأثیر قرار گیرند .در این مقاله ،ابتدا یک مدل جدید از برپایی حمله ساایبیل

جهت مقاب ه با ای مدل پیشنهادی از حم ه سایبی منرح میگردد.

یاک

ادامه ای مقاله بدی ترتیی سازماندهی مریشرود .در بخرش  ،2کارهرای

در شبكههای حسرر مبتنی بر خاشهبنادی مطار مایگاردد .ساس

الراریتم ،مبتنی بر مشخصه قدرت سیرنال دریافتی ( )RSSIو مكا یابی

گذشته آمرده اسرت .فرضریات سیسرتم و مردل حم ره در بخرش  3شررح داده

به کمک سه نقطه جهات مقابلاه باا ایان مادل جدیاد از حملاه پیشانهاد

میشود .در بخش  4الگوریتم پیشنهادی و در بخش  5ارزیابی کرارایی و نترای

میگردد .الراریتم پیشانهادی شابیهساازی شاده و باا انجاا یاکساری

شبیهسازی ارایه میشود .بخش آخر نی به نتیجهگیری میپردازد.

آزمااای هااا ،کااارایی آ از نقطااه نظرهااای ناارص تشااخین درساات ،ناارص

 -2کارهای گذشته

تشخین غلط و سربار ارتباطات ارزیابی گردیده است .نتیجه آزمای هاا

حم ه سایبی نخستی بار توسط  Douceurدر ] [3معرفی شد و اشاره شرد کره

نشا داد الراریتم پیشنهادی با تحمیل سربار ارتبااطی انادکی باه شابكه،

شبکههای نظیر به نظیر در برابر ای حم ه آسرییپرذیر هسرتند Karlof .در ][4

قادر به شناسایی  %99.8گرههای سایبیل و نرص تشخین غلط %0.08

بیان کرد ای حم ه میتوانرد برر پروتکر هرای مسریریابی شربکههرای حسرگر

است (در حالت میانرین).

تأثیرگررذار باشررد Newsome .و همکررارانش در ] [5ب ررای اولرری بررار بررهطررور

کلمات کلیدی :شبكه حسرر بیسیم ،حمله سایبیل ،خاشهبندی.

سیستماتیک به بررسی و تح ی حم ه سایبی برای شبکههای حسرگر بریسریم
پرداختند و راهکارهایی نظیر تست منبع رادیویی و پیشتوزیرع تررادفی ک یردها

 -1مقدمه

برای مقاب ه با ای حم ه منرح گردید .در ] [6و ] [7الگروریتمهرایی مبتنری برر

یک شبکه حسگر حاوی تعداد زیادی گره حسگر منابع محدود (از نظر انرریی،

 1RSSIجهت شناسایی گرههای سایبی در شبکههای حسگر مبتنی بر پروتکر

حافظه ،برد رادیویی ،پردازش و  )...است .خوشهبنردی یکری از مکرانی هرای

مسیریابی  LEACHارایه شده است که مدل حم ه سایبی در نظر گرفته شده در

مقیاسپذیری و موثر در کاهش ترافیک شبکه و انرریی مرررفی اسرت .در ایر
مکانی  ،شبکه به چند قسمت موسو به خوشه تقسیم میشرود و در هرر خوشره
یکی از گرهها با ایفای نقش "سرخوشه" ،وظیفه تجمیع دادههای جمعآوری شده

آنها ،چنی است که گره بدخواه (گرههرای سرایبی ) بره عنروان سرخوشره عمر
میکند .در ] [8نی یک الگوریتم جهت شناسایی گرههای سایبی در شبکههرای
حسگر متحر که مبتنی بر الگوریتم "خوشهبندی کمتری  [9] "IDهستند ارایره

توسط اعضای خوشه و در صورت ل و ارسال دادهها به ایستگاه پایه را بر عهرده

شده است .در مرجع ] [11از مکانی تعیی مکان ارایه شده در ] [10بهره گرفته

میگیرد] .[2] [1یکی از چالشهای پیش روی شبکههای حسگر خوشهبنردی

و یک الگوریتم جهت شناسایی گرههای سایبی منرح شده است .در ] [12یک

شرده ،مسرره ه امنیررت اسررت .حم ره سررایبی ( )Sybilیکرری از خنرنررا تررری

الگوریتم توزیعی به منظور شناسایی گرههای سایبی ارایه شده است که فقرط از

حم ههای تأثیرگذار در الیه مسیریابی است که امکان برپرایی آن در شربکههرای

اطالعات مربوط به تعداد همسایهها اسرتفاده مریکنرد ترا گررههرای سرایبی را

حسگر مبتنی بر خوشهبندی نی وجود دارد .در ای حم ه ،گرره بردخواه دشرم

شناسایی کند .در ] [13-20نی الگوریتمهای دیگری جهت مقاب ه با ای حم ره

هم مان چندی شناسه جع ی از خود منتشر میکند .ایر امرر سربی مریشرود

در شبکههای حسگر غیرخوشهبندی شده ارایه شده است.

گره های نرمال در همسایگی گره بدخواه فریی خورده و بره اشرتباه گمران کننرد

 -3فرضیات سیستم و مدل حمله

همسایههای زیادی دارند .از ای رو ،گره بدخواه ترافیک زیادی بره خرود جرذ

 -1-3فرضیات سیستم

نموده و بهطور چشمگیری پروتک های مسیریابی را مخت میکند و نی میتواند

© ،۱۳۹۴اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان
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شبکه حسگر حاوی  Nگره حسگر است کره بره طرور تررادفی در یرک ناحیره

مدل حم ه پیشنهادی ،برخالف مدل منرح شده در ] [8و ] ،[9ای سربی

دوبعدی توزیع میشوند .گرههرا سراک بروده و از موقعیرت مکرانی خرود آگراه

میشود -1 ،گره بدخواه به راحتی توسط ایستگاه پایه شناسایی نشرود و  -2گرره

نیستند .شبکه همگ (همه گرهها امکانات سختافر اری و نرر افر اری برابرری

بدخواه هم مان بر روی چند خوشره ترأثیر گرذارد (بره عنروان مارال ،برا ت ریرق

دارند) بوده و هر گره یک شناسه یکتا دارد .همچنی  ،فرض میشود برد رادیویی

دادههای نادرست) .ای مدل از راهاندازی حم ره سرایبی ترا بره حرال در هری

( )rهمه گره ها یکسان و بره حردی اسرت کره کر محریط عم یراتی را پوشرش

تحقیقی منرح نشده است ،اما با توجه به تأثیری زیرادی کره مریتوانرد برر روی

میدهد .شبکه ،خوشهبندی شده است و تعداد خوشهها  Coptمیباشد.

بخش عظیمی از شبکه بگذارد ،در اینجا معرفری شرده و در بخرش بعردی یرک

 -2-3مدل حمله

راهکار جهت مقاب ه با آن پیشنهاد میگردد.
 -4الراریتم پیشنهادی

در ] [8و ] [9یررک مرردل از راهانرردازی حم رره سررایبی در شرربکههررای حسررگر

ایده اص ی الگوریتم پیشنهادی برگرفته از ای موضوع است کره همره گررههرای

خوشهبندی شده منرح گردیده است .در ای مدل ،گره بدخواه تالش میکند به

سایبی در یک مکان از شربکه قررار دارنرد چراکره همره آنهرا مربروط بره یرک

عنوان سرخوشه انتخا شود تا تأثیر زیادی بر عم کررد شربکه گرذارد .ولری از

سختاف ار یکتا (گره بدخواه) هستند .همانطور که پیشترر گفتره شرد ،در فراز

آنجا که گره های سرخوشه معموال در ارتباط مستقیم برا ایسرتگاه پایره هسرتند و

شک گیری خوشهها ،گرههای سرخوشه یک پیغا فراگیر در کر محریط شربکه

نقش مهمی در شبکه ایفا میکنند لذا رفتارشان به شردت توسرط ایسرتگاه پایره

منتشر میکنند .هر یک از دیگر گرهها با دریافت ای پیغا ها ،منابق یرکسرری

کنترل میشوند .بنابر ای  ،در حم ه سایبی  ،اگرر گرره بردخواه نقرش سرخوشره

معیارهرا (نظیرر فاصر ه تررا گررههرای سرخوشره ،میر ان انرریی آنهرا) یکرری از

داشته باشد و یا تالشی در ای جهت انجا دهد ،به سرعت توسط ایستگاه پایره

سرخوشهها را انتخا میکنند تا عضو خوشهی آن شوند .سرپس هرر گرره یرک

شناسایی میشود .چراکه ،گره ایسرتگاه پایره از لحرا منرابع نامحردود بروده و

پیغا  joinبه سرخوشه انتخابی خود ارسرال مریکنرد .هرر گرره سرخوشره ،برا

میتواند حاوی الگوریتمهای امنیتی پیچیده و مقاو باشد .هرمچنری  ،ایسرتگاه

دریافت پیغا های  ،joinشناسه گره ارسال کننده پیغا  joinو فاص ه تقریبری برا

پایه معموال از تما اطالعات شبکه ،نظیر تعداد گرههرا ،شناسره دیگرر گررههرا،
ک یدهای رم نگاری و  ...آگاه است.
در ای جا ،یک مردل جدیرد از راهانردازی حم ره سرایبی در شربکههرای

آن را در جردولی برره نررا ( member_tableشررک  )2در حافظرره خررود هخیررره
میکند .گره سرخوشه ،شناسه هر عضو خود را در فی د  member_IDو فاصر ه
تخمینی تا آن را در فی د  est_distanceهخیره میکنرد .گررههرای سرخوشره از

حسگر خوشهبندی شده ارایه میگردد .مدل حم ه پیشنهادی بدی صورت است

شاخص قدرت سیگنال دریافتی ( )RSSIجهت تخمی فاص ه گرههای عضو برا

که در فاز شک گیری خوشهها ،پس از ای که گرههای سرخوشه (که تعداد آنهرا

خود استفاده میکنند .با فرض ای که گره  iیک سیگنال رادیویی با توان  P0برای

 Coptاست) پیغا کاندیداتوری خود را در شبکه منتشر میکنند ،گرره بردخواه برا

گره  jارسال کند ،در ای صورت ،توان سیگنال دریافتی در گیرنرده از رابنره ()1

دریافت ای پیغا های کاندیداتوری S ،شناسه سایبی تولید کرده و با هر شناسره

بدست میآید.

به یک سرخوشه مریپیونردد .در ایر مردل حم ره ،گرره بردخواه تالشری بررای

P0 K

()1

سرخوشه شدن انجا نمیدهد ب که تالش میکند با هرر شناسره سرایبی خرود
عضو یک خوشه خاص شود .از ای رو گره بدخواه هم مان عضرو چنردی و یرا

dˆij 

Rij 

که در ای رابنه Rij ،توان سیگنال دریافتی در گیرنده (یا همران شراخص

حتی همهی خوشهها خواهد شد .در نتیجه عم یات و دادههای چندی خوشره و

قدرت سیگنال دریافتی در گیرنده) K ،یک عدد ثابتdij ،

یا حتی تما خوشههای شبکه را تحت تأثیر قرار میدهد .شک ( ،)2یرک مارال

فاص ه اق یدوسی بی

دو گره  iو  ،jو  فاکتور تضعیف سیگنال اسرت  {2,4} .مریباشرد و توجره

از راهاندازی ای مدل از حم ه سایبی را نشان میدهد.

شود که به دلی خناهای اندازهگیری ،فاص ه دو گرره  iو  )dij( jفقرط مریتوانرد
تخمی زده شود ) .[13] (dˆij
member_ID
est_distance
a
12
…
…
شكل  :2جدول  member_tableگرههای سرخاشه

توجه شود که عم شک گیری خوشرههرا ممکر اسرت بارهرا در طرول
حیات شبکه صورت پذیرد .از ای رو ،در هر دور خوشهبندی ،سرخوشهها بایرد

شكل  :1یک نمانه از راهاندازی مدل جدید حمله سایبیل

در ای

فاص ه گرههای عضو تا خود را تخمی زنند .پس از هر دور خوشهبندی و تخمی

ماال ،گره بدخواه با شناسره  Aعضرو سرخوشره  ،H1برا شناسره B

فاص هها بی سرخوشهها و گررههرای عضرو ،گررههرای سرخوشره برا همکراری

عضو  ،H4با شناسه  Cعضو  H2و با شناسه  Dعضو  H3است .توجه شرود کره

یکدیگر الگوریتم پیشنهادی جهت تشخیص گرههای سایبی را اجررا مریکننرد.

گره بدخواه با توانهای مخت ف پیغا  joinرا به سرخوشرههرا ارسرال مریکنرد.

الگوریتم پیشنهادی از دو فاز تشکی شده است:

هرچه سرخوشه به گره بدخواه دورتر باشد ،با توان بیشتری پیغرا  joinرا ارسرال
میکند تا به دست آن سرخوشه برسد.

 -1-4فاز اول الراریتم پیشنهادی (فاز پای )
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در فاز اول ،هر گره سرخوشه  ،CHiابتدا میانگی فاصر ه ترا عضروهای خرود را

عالمت میزند .البته ،با توجه به اینکه مقدار  RSSIممک اسرت همیشره دقیرق

محاسبه کرده و در یرک فی رد بره نرا  avg_distanceدر حافظره خرود هخیرره

نباشد و به عوام محینی متعددی بستگی دارد ،لذا میتوان یک "آساتانه قابال

میکند .سپس جدول  member_tableخود را پیمایش کرده و گرههای عضوی

تحمل" در نظر گرفت و چنانچه اختالف  RSSIبستههای دریافت شرده از یرک

که فاص ه تخمینی تا آنها بیشتر از  avg_distanceباشد ،به عنروان عضروهرای

گره عضو کمتر از ای آستانه قاب تحم بود ،چشمپوشی شود.

مشکو در لیستی به نا  2SLثبت میکند .چراکه گره بدخواه اگر هم مان عضو

هر سرخوشهی  CHjپس از دریافت پیغا  ، ESCHiابتدا فاص ه ایر گرره

 Sخوشه باشد ،در ای صورت به احتمال  pحداق در یکری از خوشرههرا جر

(یعنی  ) ESCHiتا خودش را منابق رابنه ( )1محاسبه نموده و در متغیرری بره

عضوهایی خواهد بود که فاص ه بیشتر از  avg_distanceبرا سرخوشرهی خرود

نا  disقرار میدهد .سرخوشه  CHjسرپس  member_tableخرود را پیمرایش

دارد .هرچه  Sب رگتر باشرد p ،نیر افر ایش مرییابرد SL .سرخوشره  CHiرا برا

نموده و هر عضرو  uکره فاصر ه ترا آن برابرر  disباشرد را انتخرا و بره عنروان

 SLCHiنشان میدهیم .بنابر ای  ،در فاز پویش ،هر گره سرخوشه SL ،خود را

"گرههای بدخااه احتمالی" برای سرخوشه  CHiارسال میکند .اگرر سرخوشره

تهیه میکند تا در فاز دو به کمک دیگر سرخوشهها اقدا به شناسایی گررههرای

 CHjهی عضوی نداشته باشد که فاص ه تا آن برابر  disباشد ،در ایر صرورت

بردخواه (سرایبی ) احتمررالی کنرد .فرراز پرویش بررهطرور هم مرران توسرط تمررا

پاسخی برای سرخوشه  CHiنمیفرستد .سرخوشه  CHiچنانچه حداق

از Tmin

سرخوشهها اجرا میشود.

سرخوشه دیگر پاسخ دریافت کنرد ،در ایر صرورت لیسرت گررههرای بردخواه

 -2-4فاز دو الراریتم پیشنهادی (فاز آزما )

احتمالی دریافت کرده از دیگر سرخوشهها به همراه نمونه آزمایشی خود ،یعنری
 ESCHiرا به عنوان "گرههای بدخااه سایبیل" در لیستی در حافظه خود به نا

در ای فاز ،هر گره سرخوشه  ،CHiعضو  u  SLCHiرا که بیشتری فاصر ه ترا

 Sybil_Listثبت میکند .در غیر ای صورت هی گره بدخواهی در ای مرح ره

آن را دارد به عنوان نمونه آزمایشری ( )3ESانتخرا مریکنرد .نمونره آزمایشری

شناسایی نمیشود .طبق مسه

سرخوشهی  CHiرا با  ESCHiنشان میدهیم .سرپس ،هرر سرخوشره ،در یرک

باید حداق با مقدار  2تنظیم شود تا دقت تشخیص باال باشد .پس از پایان ایر

بسته ،نمونه آزمایشی خود (شام شناسه گره عضو و فاصر ه تخمینری ترا آن) را

مرح ه (چه گره بدخواهی شناسایی شود یا نشود) ،سرخوشره آغرازگر  CHiایر

برای دیگر سرخوشهها ارسرال مریکنرد .از ایر رو ،هرر گرره سرخوشره ،نمونره

نمونه آزمایشی  ESCHiرا از لیست  SLخود حذف کرده و یک عضرو دیگرر را

آزمایشی تما دیگر سرخوشهها را خواهرد داشرت .هرر گرره سرخوشره ،نمونره

از  SLخود (در صورت وجود) بره عنروان نمونره آزمایشری جدیرد ( ) ESCHi

آزمایشی خود و دیگر سرخوشهها را در لیستی به نا  ES_Listدر حافظره خرود

انتخا نموده و با یک پیغا اطالعات مربوط به نمونه آزمایشی جدیرد را بررای

هخیره میکند .هر عضو از ای لیست  ES_Listدر واقع نمونه آزمایشی مربروط

دیگر سرخوشهها ارسال میکند .دیگر سرخوشهها با دریافت ای پیغرا  ،نمونره

به یک سرخوشه خاص را نشان میدهد .توجره شرود کره ES_Listهرا در تمرا

آزمایشی جدید سرخوشه  CHiرا جایگ ی نمونه آزمایشی قب

سرخوشهها مقادیر یکسانی دارند .حال ،گره سرخوشه CHiی که بیشتری فاص ه

برای سرخوشه  CHiبروزرسانی میشود .در ای مرح

کننده روال تشخیص گره بدخواه انتخا میشود .اگر حالتی رخ دهد کره بریش
صورت سرخوشه با کوچکتری شناسه به عنوان آغازگر روال تشرخیص انتخرا

میشود.مقدار  -1در ES_Listها به عنوان نمونه آزمایشی سرخوشه  CHiنشان

دهنده ای است کره  SLسرخوشره  CHiتهری شرده و از ایر مرح ره بره بعرد
سرخوشه  CHiهی گاه به عنوان آغازگر روال تشخیص انتخا نمیشود.

بدخواه بودن ای گره (با توجه به مدل حم ه پیشنهادی) بیشتر است.

در مرح ه بعد نی  ،سرخوشهای که دارای نمونه آزمایشی با بیشتری

سرخوشه  CHiپس از ای که به عنروان آغرازگر روال تشرخیص انتخرا
در ای پیغا به نمونه آزمایشی دستور داده میشود یک پیغا (برا همران قردرت

فاص ه است (منابق لیست ES_Listها) به عنوان سرخوشه آغازگر انتخا
میشود و ای عم یات گفته شده در باال دوباره تکرار میشود .روال تشخیص تا
زمانی ادامه مییابد که تمامی عضوهای ( ES_Listدر واقع  ES_Listتما

سیگنالی که پیغا  joinرا پیشتر در فاز خوشهبندی بره سرخوشره  CHiارسرال

سرخوشهها)  -1شود .در ای زمان ،اجرای الگوریتم پیشنهادی خاتمه یافته و هر

کرده بود) منتشر کند ( به عبارت دیگر broadcast ،کند) تا ای پیغا به دسرت

سرخوشه لیست گرههای موجود در  Sybil_Listخود را به عنوان گرههای

دیگر گرههای سرخوشه برسد .البته توجه شود که ای پیغا منتشرر شرده توسرط

بدخواه به ایستگاه پایه و یا دیگر گرهها اعال میکند .البته ،در برخی حاالت

نمونه آزمایشی فقط به دست سرخوشههایی میرسد که فاصر ه آنهرا ترا نمونره
آزمایشی ،کوچکتر یا مساوی فاص ه نمونه آزمایشری ترا سرخوشره  CHiاسرت.
چراکه گره انتخا شده به عنوان نمونه آزمایشی موظف است پیغرا خرود را برا

ممک است برخی گرههای قانونی به اشتباه توسط الگوریتم پیشنهادی به عنوان
گرههای سایبی عالمت زده شوند .به سناریوای زیر دقت کنید:
سناریا  :1شبکهای را در نظر بگیرید که به صورت شک ( )3خوشهبندی شده

همان قدرتی منتشر کند که پیشتر به سرخوشه  CHiپیغا  joinرا ارسرال کررده

است .در ای جا ،سه گره سرخوشه به نا های  H2 ،H1و  H3داریم .همچنی

بود .در ای مرح ه ،اگر نمونه آزمایشی پیغا خود را برا قردرت متفراوتی ارسرال
کند ،سرخوشه  CHiای موضوع را متوجره شرده و آن را بره عنروان گرره بردخواه

ه ،اگر  SLسرخوشه CHi

تهی باشد ،مقدار  -1به عنوان نمونه آزمایشی بررای دیگرر سرخوشرههرا ارسرال

میشود .به ای دلی اولویت را به  ESبا بیشتری فاص ه میدهریم زیررا احتمرال

شد ،یک پیغا برای برای نمونه آزمایشی خود ،یعنی  ESCHiارسال مریکنرد.

ی آن در ES_List

خود میکنند .به ای ترتیی  ES_Listتما سرخوشهها با نمونه آزمایشی جدیرد

تا نمونه آزمایشی خودش ،یعنی  ، ESCHiرا داشته باشد به عنوان سرخوشه آعاز
از یک سرخوشه ،نمونه آزمایشی آنهرا بیشرتری فاصر ه را داشرته باشرد در ایر

ه "مکانیابی به کمک سه نقنه" ] ،[19آستانه Tmin

یک گره بدخواه در شبکه وجود دارد که با شناسه  S1به سرخوشه  ،H1با شناسه
 S2به سرخوشه  H2و با شناسه  S3به سرخوشه  H3وص شده است (پیغا
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 joinارسال کرده است) .در مرح ه خوشهبندی ،سرخوشه  H1فاص ه تخمینی
گره عضو  S1تا خود را  11تخمی میزند .همچنی سرخوشه  H2فاص

آزمایشی خود و دیگر سرخوشهها اقدا به سراخت  ES_Listمریکنرد .از ایر
مرح ه به بعد ،برای هر نمونه آزمایش ،عم یات زیر انجا میگیرد:

ه تا S2

را  18و  H3فاص ه تا  S3را  5تخمی میزند .در فاز اول (فاز پویش) الگوریتم

سرخوشه آغازگر یک پیغا برای نمونه آزمایشی خرود ارسرال مریکنرد و

پیشنهادی ،سرخوشهها  SLخود را میسازند .به عنوان ماال SL ،سرخوشه H2

نمونه آزمایشی نی یک بسته در شبکه منتشر ( )broadcastمیکند که ای منجر

حاوی گرههای } SL  {S 2, u, vخواهد بود چراکه فاص ه تخمینی تا ای
گرهها بیشتر از ( avg_distance=10.75میانگی فاص ه سرخوشه  H2تا

به ارسال  2بسته در شبکه میشود .بنابر ای  ،به ازای هر نمونه آزمایشی 2 ،بسته
در شبکه منتشر میشود .تعداد ک نمونههای آزمایشی نی برابر است با:

عضوهایش) است .در فاز دو  ،هر سرخوشه ،گره عضوی که بیشتری فاص ه تا
آن دارد را به عنوان نمونه آزمایشی خود ( )ESانتخا

()2

میکند .سپس

با فرض ای که بسته ارسال شده از سوی نمونه آزمایشی ،در حالت

سرخوشهها نمونه آزمایشی خود را برای یکدیگر ارسال میکنند .در ای ماال،
برای سرخوشههای

میانگی  ،به دست

 H2 ،H1و  H3به ترتیی گرههای عضو ( Kیا  S2 ،)S1و F

(یا  )Gبه عنوان نمونه آزمایشی انتخا و در ES_Listها ثبت میشود .سپس،
سرخوشه  H2به عنوان آغازگر روال تشخیص انتخا

C opt  1
2

سرخوشه دیگر (تحت عنوان سرخاشههای

گیرنده) برسد ،هر یک از ای سرخوشههای گیرنده،

میشود چراکه دارای

جدول member_table

خود را پویش نموده و در صورت ل و یک پیغا حاوی لیست "گرههای بدخواه

نمونه آزمایشی با بیشتری فاص ه است .سرخوشه  H2یک پیغا برای نمونه

احتمالی" برای سرخوشه آغازگر ارسال میکند.

آزمایشی خود ،یعنی  S2ارسال میکند و به او دستور میدهد یک پیغا در

احتمال سایبی بودن یک گره در شبکه

شبکه منتشر کند .گره  S2پیغا خود را با توانی ارسال میکند که گرههایی با

M S
)N  M ( S  1

است .از طرفی

هم ،یک گره سایبی عضو یک سرخوشه ،نظیر  ،CHiتنها زمانیکه در فاص ه

فاص ه حداکار  18واحد از آن ،پیغا را دریافت کنند .از ای رو ،سرخوشههای

دورتر از "میانگی فاص ه سرخوشه تا عضوها" واقع شده باشد ،در لیست

 H1و  H3پیغا  S2را دریافت و فاص ه تخمینی خود تا ای گره را محاسبه
میکنند .سرخوشه  H1فاص ه تا  S2را  11و سرخوشه  H3فاص ه تا  S2را

)N  M ( S  1) N  M ( S  1

2  Copt
2

ES  Copt 

گرههای مشکو ( )SLسرخوشه  CHiقرار میگیرد .بنابرای  ،با توجه به فرض

5

هوشمند عم کردن گره بدخواه در انتخا سرخوشهها ،ای احتمال وجود دارد

تخمی میزند .سرخوشه  H1جدول  member_tableخود را پیمایش نموده و

که یک گره سایبی عضو یک سرخوشه ،در لیست  SLآن قرار نگیرد .فرض

چون فاص ه تا عضوهای  Kو  S1را نی برابر  11میبیند ،لذا ای دو عضو خود را

میکنیم ،بهطور میانگی  ،نیمی از گرههای سایبی عضو یک سرخوشه ،در

به عنوان "گرههای بدخواه احتمالی" به سرخوشه آغازگر ،یعنی  H2ارسال

لیست  SLآن سرخوشه قرار خواهند گرفت .بنابر ای  ،احتمال بدخواه بودن

میکند .به همی ترتیی سرخوشه  H3نی گرههای عضو  Wو  S3را به عنوان

نمونه آزمایشی انتخا شده توسط سرخوشه آغازگر ، Em ،برابر است با:

"گرههای بدخواه احتمالی" به سرخوشه  H2ارسال میکند .با فرض ای که آستانه

M S
)N  M ( S  1
M S
2
Em 


)N  M ( S  1
2  Copt
) ( N  M ( S  1))(2  Cout

()3

 Tmin=2باشد ،در ای صورت سرخوشه  H2گرههای ( S2نمونه آزمایشی
خود) W ،S1 ،K ،و  S3را به عنوان گرههای بدخواه سایبی در  Sybil_Listخود

حال ،احتمال ای که گره بدخواه (همان نمونه آزمایشی انتخا

ثبت میکند .در نتیجه گرههای  Wو  Kبه اشتباه به عنوان گرههای بدخواه سایبی

شده

توسط سرخوشه آغازگر) هم مان عضو هر یک از سرخوشههای دریافت کننده

تشخیص داده شدهاند .باید توجه شود در ای سناریو چنانچه  Tmin>2انتخا

نی باشد ، Ec ،برابر است با:

شده باشد ،گرههای بدخواه شناسایی نمیشوند .پس بهطور ک ی Tmin ،باید
کوچکتر از تعداد کالسترها در شبکه (یعنی  )Coptباشد.

S 1
Ec 
Copt 1

()4
در ای صورت ،به تعداد

Copt  1
 Ec  1
2

بسته در ای مرح ره توسرط

سرخوشههای دریافت کننده به سوی سرخوشه آغازگر ارسال میشود .در مرح ه
بعد ،سرخوشه آغازگر ،نمونه آزمایشی انتخا شده را از  SLخود حذف نموده و
نمونه آزمایشی جدید را درصورت وجود انتخا و با یک پیغا آن را برای دیگرر
سرخوشهها ارسال میکند (با سربار ارتباطی  1بسته) .مراح هکر شرده در براال
به ازای ک نمونههای آزمایش ،یعنی

ES

مرح ه تکرار میشود .از ای رو ،کر

سربار ارتباطات به ازای اجرای الگوریتم پیشنهادی برابر است با:

شكل  :3یک حالت ممكن از خاشهبندی شبكه و تشخین غلط الراریتم پیشنهادی

 -5ارزیابی کارایی و نتایج شبیهسازی

1)  ES 1

 -1-5سربار ارتباطات

)(5

هر سرخوشره ،لیسرت  SLخرود را سراخته و نمونره آزمایشری ،ES ،را بدسرت

Copt1
2

Commcos t  Copt  ES  2  ES  ( Em  Ec 
)N  M ( S  1

2

 Commcos t  Copt 


M S
S 1 
( 2  1 

)
) ( N  M ( S  1))(2  Copt
2 



میآورد .سپس ،همه سرخوشهها  ESخود را برای یکدیگر منتشر ()broadcast
میکنند (با سربار ارتباطاتی  .) C optسپس ،هر سرخوشه با توجه به نمونههرای

۸۷۰
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 -2-5نتایج شبیهسازی

سربار ارتباطات  1یا  2واحد اف ایش مییابد و نترای شربیهسرازی نشران داد برا

الگوریتم پیشنهادی پیادهسازی گردیده وبا انجا تعدادی آزمایش ،کارایی آن برا

اف ایش  ،Sسربار ارتباطات  2یا  3واحد اف ایش مییابد .بنابر ای  ،تغییر پرارامتر

دیگر الگوریتمها مقایسه شده است .معیارهای مورد ارزیرابی عبارتنرد از :نارص

 Sتأثیر چندانی بر می ان سربار ارتباطات الگوریتم پیشنهادی ندارد.

تشخین درست :درصدی از گرههای سایبی است که توسرط یرک الگروریتم

آزمای

امنیتی شناسایی میشود ،نرص تشخین غلط :درصدی از گرههای نرمال که به

تنظیم شده و  Nاز  100تا ( 500با گا اف ایش  )100تغییر داده شده و تأثیر آن

اشتباه توسط الگوریتم امنیتی بهعنوان گرههای سایبی شناسایی میشوود ،سربار
تعدادبستههایارسوای توسو کو گوههوا،بوهااایاجوهاییو 

ارتباطات:
ایگوریتمامنیت درشبکهاست.

بر کارایی الگوریتم پیشنهادی ارزیابی شده است .شک ( )6نرخ تشخیص
درست ،شک ( )7نرخ تشخیص غ ط و جدول ( )2سربار ارتباطی حاص از
ای آزمایش را نشان میدهد .شک های ( )6و ( )7نشان میدهد اف ایش تعداد

در اجرای شبیهسازیها ،فرض میشود شبکه حاوی  Nگره حسرگر اسرت

گرهها در شبکه منجر به اف ایش نرخ تشخیص درست و غ ط الگوریتم

که از ای تعداد M ،گره بدخواه میباشند .گرهها بهطور ترادفی در یرک ناحیره

پیشنهادی میشود .چراکه اف ایش تعداد گرهها در شبکه منجر به اف ایش تعداد

 100×100مترمربع پراکنده شدهاند .شبکه به  C optخوشه تقسیم مریشرود .هرر

نمونههای آزمایشی و در نتیجه اف ایش تعداد دورهای اجرای الگوریتم تشخیص

گره بدخواه S ،شناسه جع ی از خود منتشر مریکنرد (  .) S  Coptبره منظرور

میشود .نتیجه ای آزمایش نشان داد به ازای مقادیر مخت ف  ،Nنرخ تشخیص

اطمینان از اعتبار نتای  ،هر شبیهسازی  1000بار تکررار شرده و نتیجره نهرایی از

درست بیشتر از %99.7و نرخ تشخص غ ط کوچکتر از  %0.086است.

میانگی نتای ای  1000تکرار بدست آمده است.

نتیجه ای آزمایش در جدول ( )2نشان میدهد ،با اف ایش تعداد گررههرا

آزمای  :1در ای آزمایش ،پارامترهای  Copt  7 ،M=1 ،N=100تنظیم
شده و  Sاز  2تا  7تغییر داده شده و نتای حاص در قالی معیارهای نرخ

در شبکه ،سربار ارتباطات نی اف ایش مییابد .چراکه اف ایش تعداد گرهها منجر
به اف ایش تعداد نمونههای آزمایشی و در نتیجه اف ایش تعرداد دورهرای اجررای

تشخیص درست ،نرخ تشخیص غ ط و سربار ارتباطات به ترتیی در شک های

الگوریتم تشخیص میشود .از ای رو ،سربار ارتباطات نی اف ایش خواهد یافت.

( )5( ،)4و جدول ( )1آمده است .همانطور که از نتای ای آزمایش در شک

نتای محاسباتی نشان میدهد به ازای اف ایش  100( Nواحد) ،سربار ارتباطات

( )4مشخص است ،هرچه گره بدخواه هم مان عضو خوشههای بیشتری شود،

 150واحد اف ایش مییابد و نتای شبیهسازی نشان داد به ازای ای می ان اف ایش

نرخ تشخیص درست الگوریتم پیشنهادی اف ایش مییابد .به عنوان ماال،

در پارامتر  ،Nسربار ارتباطات تقریبا  143واحد اف ایش مییابد.

زمانیکه گره بدخواه عضو دو خوشه باشد ،نرخ تشخیص  %86و زمانی که

آزمای

عضو بیش از  3خوشه باشد ،نرخ تشخیص باالتر از  %99میشود .دو دلی

 :3از آنجا که مدل حم ه درنظر گرفته شده در اینجا متفراوت از

مدل حم ه درنظر گرفته شده در دیگر الگروریتمهاسرت لرذا نمریتروان کرارایی

برای ای موضوع وجود دارد .دلی اول ،از آنجا که در الگوریتم پیشنهادی

الگوریتم پیشنهادی را با دیگر الگوریتمهرای موجرود در قالری معیارهرای نررخ

سرخوشهها با همکاری همدیگر اقدا به شناسایی گره بدخواه میکنند لذا

تشخیص و نرخ تشخیص غ ط (به ازای تغییر در پارامترهای مخت رف نظیرر ،M

هرچه گره بدخواه هم مان عضو خوشههای بیشتری باشد ،نرخ تشخیص اف ایش

 )Copt ،Sمقایسه نمود .ولی در حالت میانگی میتوان ای مقایسه را انجا داد.

مییابد .دلی دو  ،ای است که اگر گره بدخواه هم مان عضو تعداد خوشههای

از ای رو ،در ایر آزمرایش ،میرانگی نررخ تشرخیص درسرت و میرانگی نررخ

کمتری باشد ،احتمال شناسایی شدن آن توسط الگوریتم پیشنهادی کاهش

تشخیص غ ط الگوریتم پیشنهادی و دیگر الگوریتمهای موجود مقایسه گردیرده

مییابد .چراکه گره بدخواه میتواند خوشههایی را جهت عضویت انتخا کند

است .جدول ( )3نتیجه ای مقایسه را نشان میدهد .همانطور که از نتیجه ای

که در ن دیکتری فاص ه با آن هستند که ای سبی میشود گره بدخواه در لیست

مقایسه مشخص است ،الگوریتم پیشنهادی با میانگی نررخ تشرخیص درسرت

 SLهی یک از سرخوشهها قرار نگیرد .ولی اگر گره بدخواه هم مان عضو

 %99.8پایی تر از الگوریتمهای منرح شرده در ] [11و ] [17و برترر از سرایر

خوشههای بیشتری شود ،احتمال ای که فاص هاش با تما ای سرخوشه به قدری

الگوریتمهاست .البته الگوریتم منرح شده در ] [11بره دلیر متکری برودن بره

کم باشد که در لیست  SLهی یک از ای سرخوشهها قرار نگیرد کاهش

ارسال و ح پازلهای مشتری ،سربار ارتباطی و محاسباتی بیشرتری نسربت بره

مییابد .از ای رو احتمال تشخیص آن اف ایش مییابد.

الگوریتم پیشنهادی به شبکه تحمی میکند .اما از حیث میانگی نرخ تشخیص

نتای ای آزمایش در شرک ( )5نشران مریدهرد نررخ تشرخیص غ رط

غ ط ،الگوریتم پیشنهادی با نرخ  %0.1برتر از سایر الگوریتمها میباشد.

الگوریتم پیشنهادی به ازای  S=2و  S=3به ترتیی  %0.06و  %0.07و به ازای
S 3

 :2در ای آزمایش،

پارامترهای Tmin=2 ، Copt  7 ،M=1 ،S=5

نرص تشخین درست ()%

نرخ ای معیار تقریبا  %0.085است .همانطور که در سرناریو  1شررح

داده شد ،در هر دور اجرای الگوریتم تشخیص برای یک نمونه آزمایشی ،ممک
است بعضی گرههای قانونی به اشتباه به عنوان گرههای سایبی شناسایی شروند.
لذا ،هرچه گره بدخواه عضو خوشههای بیشتری باشد ،تعداد نمونههای آزمایشی
اف ایش یافته و در نتیجه نرخ تشخیص غ ط نی تاحد اندکی اف ایش مییابد.
همچنی  ،در جدول ( ،)1هر دو نتای محاسرباتی و شربیهسرازی سرربار

تعداد گرههای سایبیل ()S

ارتباطات ارایه شده است .نتای محاسباتی نشان داد با اف ایش ( Sیرک واحرد)،

شكل  :4تأثیر پارامتر  Sبر نرص تشخین درست الراریتم پیشنهادی

۸۷۱

۱۳۹۴  اردﯾﺒﻬﺸﺖ۲۴  ﺗﺎ۲۰ ، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ،ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

)%( نرص تشخین غلط

 نتیجهگیری-6
 در شربکههرای حسرگرSybil  یک مدل جدیرد از برپرایی حم ره،در ای مقاله
 سرپس یرک. پیشرنهاد گردیرد،LEACH  نظیرر،بیسیم مبتنی بر خوشرهبنردی
 مبتنی بر مشخره قدرت سیگنال دریافتی و مکانیابی به کمرک سره،الگوریتم
 الگروریتم. منررح شردSybil نقنه جهت مقاب ه با ایر مردل جدیرد از حم ره
پیشنهادی شبیهسازی گردید و نتیجه آزمایشها نشان داد الگوریتم پیشنهادی برا

)S( تعداد گرههای سایبیل

 بر نرص تشخین درست الراریتم پیشنهادیS  تأثیر پارامتر:5 شكل

گررههرای%99.8  قرادر بره شناسرایی،تحمی سربار ارتباطی اندکی به شربکه
.)  است (در حالت میانگی%0.08  و نرخ تشخیص غ طSybil
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یک الگوریتم سبک وزن جهت مقابله با حمله تکرار گره در
شبکههای حسگر بیسیم متحرک به کمک اطالعات همسایگی
مجتبی جمشیدی ،1مهدی اثنی عشری ،2پیمان صیدی ،3محمد رضا میبدی
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چكیده :یكی از حملههای مشهور و خطرناا للیاه شاکكههاای حسارر

رایج شبکههای حسگر از جم ه خوشدهبنددی و تجمید دادههدا را ماتد کندد

ییاا چ)ادر گاره

مراکه از یک طرف ،این رههای کپی توسط دشمن کنترل میشدوند و از طدرف

قانونی درون شکكه را ضکط نموده و چ)دین گره کپی از آن تولید و در شکكه

دیگر ،دارای شناسه و مواد قل ااری میباشند که آنها را در شبکه مجاز ج دوه

بیسیم ،حمله تكرار گره است .در این حمله ،دشمن یا
تزریق میک)د .در این مقاله ،ی

الروریتم سک وزن باه کما

گارههاای

میدهد ][3][2][1

نرهکان جهت مقابله با این حمله در شکكههای حسرر بیسیم متحر ارائه

تاکنون الگوریتمهای زیادی نظیر ] [4-9جهت مقاب ه بدا حم ده درههدای

میشود .ایده اصلی الروریتم پیش)هادی ،استفاده از اطاللات همساایری

کپی در شبکههای حسگر ثابت مطرح شدده اسدت ولدی ایدن الگدوریتمهدا در

ه)رام تحر گرهها در محیط شکكه ،جهت ش)اسایی گرههای کپی اسات.

شبکههای حسگر متحرک قاب بکار یری نیستند ،مراکه اکثر این الگوریتمها یدا

کارایی الروریتم پیش)هادی از حیث سربارهای ارتکاطات و حافظه ارزیاابی

متکی بر تعیین مکان رهها و ارسال ادعاهدای مکدانی بده درههدای شداهد یدا

گردیده و نتایج حاصل با دیرر الروریتمهای موجود مقایسه شده است که

توپولدوژیهدای خداص (نظیدر،

4

مکانهای خاص در شبکه هستند ،یا مادت

نتایج این مقایسه برتاری الراوریتم پیشا)هادی را مایرسااند .هامچ)این،

رید) میباشند هممنین در ] [10-20نیا الگوریتمهایی جهت مقاب ه با حم ه

الروریتم پیش)هادی توسط شکیهساز  JSIMپیادهسازی گردیده و باا انااام

رههای کپی در شبکههای حسگر متحرک ارائه شده است که بهطور ک دی دارای

و

معایبی نظیر سربار ارتباطات و حافظه باال ،عد مقیاسپدایری ،فرایندد پیدیدده

غلط گرههای کپی ارزیابی شده است .نتایج آزمایشهاا

رههای کپی ،نیاز به تعیین مکان رهها و استلاده از ک یدهای عمدومی

ی سری آزمایشها کاارایی آن در قالا مییارهاای احتماا تشاصی
احتما تشصی

تشای

نشان داد الروریتم پیش)هادی قادر به ش)اسایی تمام گرههای کپای اسات و
احتما تشصی

و امضاهای دیجیتال میباشند

غلط آن بهطور میانرین کمتر از  0.005است.

در این مقاله ،یک الگدوریتم سدبک وزن ،بده کمدک درههدای نگهبدان و
استلاده از اطالعات همسایگی جهت شناسایی درههدای کپدی در شدبکههدای

کلمات کلیدی :امنیت ،سبک وزن ،گرههای کپی ،گرههای نگهبان.

حسگر بیسیم متحرک پیشنهاد می ردد ،بهطدوری کده معایدل الگدوریتمهدای

 -1مقدمه

موجود را برطرف کند الگوریتم پیشنهادی نیاز به تعیین مکدان درههدا ،انتشدار

یک شبکه حسگر بیسیم از صددها تدا هدااران دره حسدگر کومدک و منداب

پیغا های ادعای مکانی ،ک یدهای عمومی (و امضدای دیجیتدال) و فراینددهای

محدود (از نظر حافظه ،انرژی ،پدرداز و ییدره) تشدکی مدیشدود ایدن ندو

پیدیده تشای

شبکهها کاربردهای متنوعی در دامنههدای نظدامی ،صدنعتی ،بهداشدتی و ع دو

رههای کپی ندارد و فقدط براسداس بدر تعدداد دفعدات هدور

رههای حسگر در همسایگی رههای نگهبان عم میکند

دیگر دارند یکی از حم ههای خطرناک در شبکههدای حسدگر بدیسدیم حم ده

ادامه این مقاله بدین ترتسیل سازماندهی میشدود در بادش ،2کارهدای

تکرار ره 1یا ره کپی 2است با توجه به ستر بدون مراقبت رهها در محدیط

اشته ارائه میشود مددل سیسدتم و فرضدیات در بادش  3و شدرح الگدوریتم

عم یاتی ،دشمن میتواند یدک (یدا مندد) دره قدانونی درون شدبکه را ضدبط و

پیشنهادی در باش  4آمده است ارزیابی کارایی و نتایج شبیهسدازی در بادش

اطالعات مهم از جم ه مدواد قلد دااری 3داخد آن را اسدتارا نمدوده و بدا

 5ارائه شده است باش آخر نیا به نتیجه یری میپردازد

استلاده از این مواد قل ااری ،رههای تکراری (یا رههای کپی) ایجاد کند از

 -2کارهای گذشته

آنجا که رههای کپی کامال حاوی مشاصدات و اطالعدات (از جم ده شناسده،

از آنجا که هدف ما در این مقاله ،مقاب ه با حم ه درههدای کپدی در شدبکههدای

مواد قل ااری و ) ره قانونی ضبط شده هستند ،لاا قاب یت برپایی ک ید بدا

حسگر بیسیم متحرک است ،لاا در این باش ،از شرح الگوریتمهای مادت

دیگر رههای قانونی شبکه را دارند دشمن میتواند به ساد ی باش اعظمدی از

شبکههای حسگر ثابت ،نظیر ] ،[4-9صرفنظر میکنیم

ترافیک شبکه که از طریق رههای کپی عبور میکند را نظدارت کندد ،بدا تاریدق
دادههای تحریف شده عم یات نظارتی حسگرها را خراب کندد و پروتکد هدای

© ،۱۳۹۴اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان
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ایده اص ی الگوریتم ] ،[11به نا  ،XEDتولید و معاوضه اعداد تصدادفی

شبکه میرسند) یک پیغا ” ،“Helloدرخواست مسیر ،ارسال داده ،زنده بودن

بین هر دو ره در هر بار رویارویی آن دو ره ،جهدت شناسدایی درههدای کپدی

و

از خود منتشر کنند] [24این عم درواق یکی از نیازمندیهای شبکههای

است ایده اص ی الگوریتمهای ارائه شده در ] [13] ،[12و ] [14بر رفته از ایدن

حسگر متحرک است تا هر ره بتواند در هر لحظه از زمان ،همسایههای جداری

حقیقت است که یک ره متحرک ضبط نشده (قانونی) نبایدد هر دا در سدرعتی

خود را شناسایی کرده ،در صورت نیاز با آنها ک یدهای امنیتی برپا کند ،بدا هدم

بیش از حداکثر سرعت پیکربندی شده حرکت کندد وجدود درههدای کپدی ،u

ماابره کنند و جدول مسیریابی خود را ایجاد کند البتده در ایدنجدا ،درههدای

سبل میشود رههای دیگر مان کنند این دره  uبدا سدرعتی بدیش از حدداکثر

نگهبان از ارسال پریودیک این ونه پیغا ها خودداری میکنند تدا حضورشدان از

سرعت از پیش تعریف شده حرکت میکند ایدده اصد ی دو الگدوریتم  EDDو

دید دیگر رهها مالی بماند مراکده ایدن درههدای نگهبدان و یلده شناسدایی

 SEDDارائه شده ] [15بر رفته از این مالحظه است که برای یدک شدبکه بددون
ره تکراری ،در یک دوره زمانی مشا

رههای بدخواه دشمن ( رههای کپی) را دارند
هممنین فرض میشود شبکه حسگر در یدک محدیط خصدمانه سدتر

با طول  ،Tتعداد دفعات رویارویی ره

 uبا یک ره خاص  vبه احتمال زیاد باید محدود باشد برای یک شبکه با دو ره

مییابد ،بنابر این ،شبکه ناامن بوده و دشمن میتواند رههدایی را ضدبط کندد و

ره  vدر یک دوره زمانی بدا طدول T

کپیهایی از این رههای ضبط شدده را ایجداد و سدپس در شدبکه تاریدق کندد

بایددد بار تددر از یددک آسددتانه باشددد الگددوریتم ارائدده شددده در ] [16مبتنددی بددر

هممنین فرض مدیشدود هدر دره کپدی نیدا در هدر دوره زمدانی  ،tیدک پیغدا

سکتوربندی شبکه است و هر سکتور یک ره مرکای دارد که از رو هایی نظیر

”،“Helloدرخواست مسیر ،ارسال داده یا زنده بودن منتشر مدیکندد درههدای

همسدایههدای تکدراری و آرایدهی ردیدابی (خخیدره

کپی ،میتوانند هممون رههای نرمال ،متحرک باشند و یا دشمن آنها را بهطدور

مکانهای رهها) استلاده میکند تا رههای حسگر را شناسایی کند ایده اص ی

ثابت در مکانهای خاصی از شبکه مستقر نماید هدی یدک از ایدن دو حالدت

الگوریتم ] [17استلاده از پروتک پیشتوزی ک ید جلتی مبتنی بر مندجم های

تأثیری بر الگوریتم پیشنهادی ندارد

تکراری  ،vتعداد دفعات رویارویی ره  uبا

تشای

شناسه ،تشدای

و فی ترهای شمارشی ] Bloom[21جهت شناسایی رههدای کپدی اسدت ایدده

 -4الروریتم پیش)هادی

اص ی الگوریتم ] ،SHD ،[18مبادله لیست همسایهها میان رههدای متحدرک و
انتااب رههای شاهد برای عم تشای

ایده اص ی الگوریتم پیشنهادی جهت شناسایی رههای کپی ،نظارت بر ترافیک

است در ] [19نیا دو راهح مبتندی

و تحرک رهها توسط رههای نگهبان است درواق  ،رههدای نگهبدان بدا توجده

بر از ارسال ادعاهای زمانی-مکانی جهت شناسایی درههدای کپدی ارائده شدده

پیغا های”(“Helloو درخواست مسیر ،ارسال داده یا زنده بدودن) منتشدر شدده

است ایده اص ی الگوریتم ارائه شده در ] ،[20استلاده از یک تصددیق هویدت
مبتنی بر نشانه جهت تشای

توسط رهها در طول حیات شبکه ،همسایههای جاری خود را شناسایی کدرده و

رههای کپی است

از همین اطالعات همسایگی جهت شناسایی رههای کپی استلاده میکند

 -3فرضیات سیستم و مد حمله

الگوریتم پیشنهادی از  3فاز تشدکی شدده اسدت در فااز او  ،درههدای

6

شبکه حسگر حاوی دو مجموعه رههدای حسدگر معمدولی ( ) SNو درههدای

نگهبان پیکربندی میشوند در فاز دوم ،هر ره نگهبان بهطور مستق ترافیک و

نگهبان ( )7WNاست کده بدهطدور تصدادفی در یدک محدیط دوبعددی پراکندده

تحرک دیگر رههای شبکه را نظارت میکند و اطالعات الز را در حافظه خدود

میشوند تعداد رههای نگهبان خی ی کمتر از تعداد حسگرهای معمولی اسدت
( یعنی ) WN  SN ،تعداد ک

ثبت مینماید در فاز سوم ،رههای نگهبان با توجه به اطالعات کسدل نمدوده

رههای شبکه را بدا n  WN  SN

در فاز دو  ،رههای کپی را درصورت وجود شناسایی میکنند در ادامه به شرح

نشان میدهیم رههای حسگر معمولی ،SN ،مأموریت شبکه (نظیر جم آوری

جائیات این  3فاز میپردازیم:

اطالعات ،ارسال دادهها به سمت ایستگاه پایه و ) را انجا میدهند و رههای

 -1-4فاز او یپیكرب)دی گرههای نرهکانر

نگهبان ،WN ،و یله شناسایی رههای کپی را بر عهده دارند هر ره یک شناسه

قب از ستر

یکتا دارد و از موقعیت مکانی خود آ اه نیست برد رادیویی تما رههدا یکسدان
است تما رهها متحرک میباشند و در طول حیدات شدبکه مطدابق مددلهدای
تحرک ،نظیر  Random waypointدر محیط شبکه مورد نظر حرکت میکنندد
رهها با یکدیگر از طریق کانال رادیویی بدیسدیم مادابره و از انتشدار بده شدیوه

رهها در محیط شبکه ،رههای نگهبان پیکربندی میشدوند در

حافظه هر ره نگهبان ،یک ماتریس به نا  ،historyمطدابق شدک ( ،)1تنظدیم
میشود در ستون  NodeIDشناسه ره و در ستون  valueیک عدد اعشاری بین
 0و  1خخیره میشود
Value

همه-جهته استلاده میکنند رههای حسگر معمدولی در برابدر مداخ ده مقداو
نیستند و دشمن در صورت ضبط یك ره مدیتواندد بده اطالعدات محرمانده آن

NodeID
NodeID1

NodeID2
…

دسترسی داشته باشد و آن را برنامهریای مجدد کند ولی فرض میشود رههای

NodeIDSN

نگهبان در برابر مداخ ه مقداو بدوده و در صدورت ضدبط توسدط دشدمن ،قابد

شكل  :1ساختار ماتر یس  historyگرههای نرهکان

کد شایی و برنامهریای مجدد نمدیباشدند] [23][22هدممندین ،بدا توجده بده

از آنجا که رههای نگهبان باید فعالیت رههای حسگر معمدولی را جهدت

متحرک بودن رههای حسگر در محیط شبکه ،رهها میبایست بهطور پریودیک

شناسایی رههای کپی نظدارت کنندد ،لداا قبد از سدتر

(به عنوان مثال ،بعد از هر  tواحد زمانی یا پس از اینکه به یک مکان جدیدد در

۸۷۴

درههدا در محدیط
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عم یاتی مدنظر ،شناسه تمدا حسدگرهای معمدولی در  historyایدن درههدای

1 : d  CurrentNeighbor , Sum  0.0
for i  1 to SN

نگهبان ثبت میشود مقدار  valueنیا برای همه آنها یک مقدار یکسدان درنظدر

) if (history[i ][ NodeID ]  CurrentNeighbor
]Sum  Sum  (  history[i ][ value
]history[i ][ value]  (1   )  history[i ][ value
end if

رفته میشود مقداردهی اولیه به ماتریس  historyهر ره نگهبان مطابق فرمول
( )1انجا میشود:
()1

history[i ][ NodeID]  NodeIDi ,
1
history[i ][value] 
} ,  i {1,..., SN
SN

 -2-4فاز دوم ینظارت بر ترافی

2:

for i  1 to SN

3:

) if (history[i ][ NodeID ]  CurrentNeighbor


d

و تحر گرههار

history[i ][ value]  (1   )  history[i ][ value] 
end if

نظارت بر ترافیک و تحرک رهها ،بهطور متناوب در طول حیات شدبکه ،توسدط

شكل  :2شکهکد روا بروزرسانی  historyگرههای نرهکان

رههای نگهبان انجا می یرد مطابق مدل تحرک تصادفی درنظر رفتده شدده،
هر ره یک مقصد تصادفی برای خود انتااب نموده و شرو به حرکت به سدوی

فاز نظارت بر ترافیک و تحرک رهها R ،مرتبه (دور) اجرا می ردد پس از

پس از رسیدن به مقصد ،برای مدت زمانی (به عنوان مثالt ،

ره کپیای در شدبکه وجدود نداشدته باشدد،

آن مقصد میکنند

اشت  Rدور از فاز دو  ،ا ر هی

ثانیه) در آنجا ساکن ماندده و شدرو بده ارسدال پیغدا هدای ” ،“Helloدادهای،

مقدار  valueتما NodeIDهدا در  historyدرههدای نگهبدان تقریبدا برابدر بدا

درخواست مسیر و میکند رهها سپس یک مقصد تصادفی دیگر برای خدود

 1خواهد شد مراکه تعداد دفعات رویارویی هر یک از این درههدا در

SN

انتااب نموده و شرو به حرکت به سوی آن میکنند رههای نگهبان نیا مطابق

مجاورت هر ره نگهبان تقریبا برابر خواهد بود ] [15ولی ا ر مندین (به عنوان

همین مدل تحرک عم میکنند ولی از ارسال پیغا های ” ،“Helloدادهای و

مثال )k ،نساه کپی از یک ره ،نظیر  ،uدر شدبکه وجدود داشدته باشدد ،آنگداه

امتنا میورزند تا خود را از دید رههای دشمن مالی نگه دارند

تعداد دفعات هور ره با شناسه  uدرهمسایگی رههای نگهبان تقریبدا  kبرابدر

هر ره پس از رسیدن به مقصد و ساکن شددن در آن مکدان از شدبکه ،بده

دیگر رهها خواهد بود ] [15از اینرو value ،متنا ر با این

عنوان مثال ،در زمدان  ،T1یدک پیغدا ”“Helloمنتشدر مدیکندد تدا خدود را بده

دره  uدر history

رههای نگهبان به مراتل بیشتر از  valueسایر رهها میباشد به عبارت دیگدر،

همسایههدایش معرفدی نمایدد و در صدورت نیداز اقددا بده ارسدال پیغدا هدای

با افاایش  ،Rمقدار  valueمتنا ر با رههای کپی به سمت  1مید مدیکندد ،در

درخواست مسیر ،دادهای یا زنده بودن مدیکندد ایدن سدبل مدیشدود هدر دره

حالی که مقدار  valueدیگر رهها به سمت  0می خواهد کرد در فداز سدو  ،از

نگهبان ،در هر ناحیهای از شبکه که ساکن شده باشدد ،از همسدایههدای جداری

همین ویژ ی ،جهت شناسایی رههای کپی استلاده می ردد

خود آ اه شود و شناسه آنها را در بردار همسایگی خدود،CurrentNeighbor ،

 -3-4فاز سوم یش)اسایی گرههای کپیر

ثبت نماید در ای ل سناریوهای شبکههای حسگر ،هر ره در حافظه خود یک

پس از پایان اجرای فاز دو الگوریتم پیشنهادی ،هر ره نگهبان بهطدور مسدتق

بردار  CurrentNeighborجهت ثبت شناسه همسایههدای جداری خدود دارد

اقدا به عالمت زدن رههای کپی میکند همانطور که اشاره شد ،ا ر هی

پس از اشت  tواحد زمانی یا به عبارت دیگر ،پس از پایان دور فع ی ،در زمان

ره

کپیای در شبکه وجود نداشته باشد ،در این صورت بدا توجده بده مددل تصدافی

 ،T1+tرههای حسگر معمولی شرو به حرکدت بده سدوی مقصدد (تصدادفی)

حرکت رهها ،تعداد دفعات حضور همه رهها در همسدایگی هدر دره نگهبدان

جدید میکنند و رههای نگهبان سه عم زیر را به ترتیل اجرا میکنند:

تقریبا برابر خواهد بود که این سبل مدیشدود  valueتمدا

 -1بروزرسانی ماتریس  historyخود

درههدا در history

رههای نگهبان تقریبا برابر باشد ولی ا ر دشمن یدک دره  uرا ضدبط نمدوده و

 -2پاک کردن بردار  CurrentNeighborخود

مندین کپی از آن در شبکه تاریق کرده باشد ،در ایدن صدورت ،تعدداد دفعدات

 -3حرکت به سمت مقصد (تصادفی) جدید

اهر شدن ره با شناسه  uدر همسایگی رههای نگهبان بیشتر از سدایر درههدا

فرآیند بروزرسانی ماتریس  historyرههای نگهبان به این صدورت اسدت

خواهد بود که این سبل میشود  valueمتنا ر با ره  uبه مراتل بیشتر از سدایر

که هر ره نگهبان  ،WNjبه ازای هر دره  NodeIDiموجدود در  historyخدود،

رهها شود بنابر این ،در فاز سو  ،رهای نگهبان میتوانند بدا توجده بده مقددار

منانده این ره  NodeIDiدر دور فع ی ،در همسایگی ره نگهبدان  WNjداهر

 valueرهها در  historyخود تشای

نشده باشد (یعنی  ،) NodeIDi CurrentNeighborره نگهبان به میداان
ضریل  از  valueمتنا ر با ره  NodeIDiکم میکند و در یک انباشدته در،

دهند کدا یک از رهها کپدی هسدتند

یک روال ساده این است که هر ره نگهبدان  historyخدود را پیمدایش نمدوده و
1
منانده  valueمتندا ر بدا یدک دره ،نظیدر  ،NodeIDiبار تدر از
SN

 ،Sumخخیره میکند سپس ،محتوای  Sumرا بهطور مساوی بین تما درههدای
همسایه جاری ،یعنی رههای موجود در  ،CurrentNeighborتقسیم مدیکندد

باشد ،ره  NodeIDiرا به عنوان ره کپی عالمت زند ( )   1

(به  valueآنها در  historyاضافه می ردد) شک ( )2شبهکد روال بروزرسانی
ماتریس  historyرههای نگهبان را نشان میدهد

۸۷۵
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آزماااااااااااایش  :1در ایدددددددددددن آزمدددددددددددایش پارامترهدددددددددددای

 -5ارزیابی کارایی و نتایج شکیهسازی

   4, M  1,   5, n  300,   2تنظددیم شددده و احتمددال

 -1-5سربار الروریتم پیش)هادی

تشای

سربار حافظه :از آنجا که الگوریتم پیشنهادی فقط بدر روی درههدای نگهبدان

 ،   0.005,0.01,0.02ارزیابی ردیده است نتایج این آزمایش بده ازای

سوار است ،لاا هی سربار حافظدهای بدر درههدای حسدگر معمدولی تحمید

 R=25..100دور نظددارت بددر ترافیددک و تحددرک ددرههددا (فدداز دو الگددوریتم

نمیکند ولی رههای نگهبان بده یدک فضدای ) O(nجهدت خخیدره مداتریس

پیشنهادی) ارزیابی شده است شک های ( )3و ( )4نتایج آزمایش را به ترتیدل

 historyو یک فضای )  O(dبرای بردار  CurrentNeighborنیداز دارد بندابر

در قالل معیارهای احتمال تشای

این ،سربار حافظه مربوط به هر ره نگهبان از مرتبه )  O(n  dو سربار حافظه

همسایگی رههای نگهبان اهر میشوند و درنتیجه مقدار  valueمتنا ر با این

میدهد الگوریتم پیشنهادی از نظر سربار حافظه برتر از دیگر الگوریتمهاسدت

رههای کپی در ماتریس  historyرههای نگهبان افداایش یافتده و بده سدمت 1
1
می میکند درنتیجه ،درفاز سو الگوریتم ،شرط
SN

هممنین ،نتایج این آزمایش نشان میدهد ،افاایش پدارامتر  ، منجدر بده

ونه سدربار

افاایش احتمال تشای

ارتباطات به رههای حسگر معمولی تحمید نمدیکندد هدممندین ،درههدای

بده ازای  R=25,50,75,100بده ترتیدل

برابر  Pd  0.97 ، Pd  0.5 ، Pd  0.008و  Pd  1خواهد بود،

نمیکنند لاا ،الگوریتم پیشنهادی ،به رههای نگهبان نیا هی سدربار ارتبداطی

ولددی منانددده    0.01باشددد ،احتمددال تشددای

تحمی نمیکند این در حالی است که سدربار ارتباطدات الگدوریتمهدای ]،[4

 Pd  0.68و برای  ، R  50احتمال تشای

] [11] ،[7] ،[5و ] [14به ترتیل ) O(log n  n ) ، O(n n ) ، O(n n

بدده ازای  ،R=25برابددر

 Pd  1میشود دلید

این نتیجه این است که ا ر  بارگ انتااب شود ،در هر بار همسایگی یک ره

 O(1) ،و ) O(nاسددت بنددابر ایددن ،از حیدد سددربار ارتباطددات ،الگددوریتم

نگهبان و ره کپی ،مقدار بیشتری از فی د  valueسایر

پیشنهادی برتر از دیگر الگوریتمها میباشد

رهها کاهش و بده value

ره کپی اضافه می ردد لاا ،مقدار  valueرههای کپی سری تر رشد کرده و به

 -2-6نتایج شکیهسازیها

سمت 1می مدیکنندد و درنتیجده بده احتمدال بیشدتری در فداز سدو الگدوریتم

الگوریتم پیشنهادی توسط شبیهساز ] JSIM[25پیادهسازی ردیدده و بدا انجدا

پیشنهادی به عنوان رههای کپی تشای

یکسری آزمایشها ،کارایی آن در قالل معیارهای زیر ارزیابی شده است:

داده خواهندد شدد بده عندوان مثدال،

منانده    0.02باشد ،بعد از  R=25دور نظارت بر ترافیک و تحرک رهها،

یPdر :احتمال شناسایی تما رههای کپی در شبکه ،پس از

احتمال تشای

اشت  Rدور نظارت بر ترافیک در الگوریتم پیشنهادی است

برابر  Pd  1خواهد شد

از طرفی ،همانطور که در شک ( )4نیا مشا

غلط یPfر :احتمال شناسایی یک ره ییرکپی بده اشدتباه بده

اسدت ،افداایش تعدداد

دورهای نظارت بر ترافیک و تحرک رهها ( ،)Rتدا حدد انددکی ،سدبل افداایش

عنوان یک ره کپی توسط الگوریتم پیشنهادی است

احتمال تشای

در اجرای شبیهسازیها ،فرض میشود شبکه حاوی  nره حسگر است که

ی ط میشود مراکه ،با افداایش  ،Rایدن احتمدال وجدود دارد

برخی رههای ییرکپی (نرمال) ،تحت عنوان "گرههای بدشانس" ،به تصدادف،

بهطور تصادفی در یک ناحیه دوبعددی  100×100متدر مربد پراکندده شددهاندد

به تعداد دفعات زیادی در همسایگی رههای نگهبان اهر شوند که ایدن سدبل

دشمن  Mره قانونی درون شبکه را ضبط نموده و از روی هرکددا  دره کپدی
ایجاد و در شبکه منتشدر مدیکندد بندابر ایدن ،محدیط عم یداتی شدبکه حداوی
 M  ره بدخواه است هممنین ،تعداد رههای نگهبدان  در نظدر رفتده

درههدای کپدی مدی دردد بده عندوان مثدال ،مناندده

   0.005باشد ،احتمال تشای

نگهبان در طول اجرای الگوریتم پیشنهادی هی ونده پیغدامی در شدبکه منتشدر

احتما تشصی

 value   بدرای

رههای کپی برقرار خواهد شد و به عنوان رههای کپی شناسایی می ردند

اینکه ارسال این دسته پیغا ها جاء نیازمندیهای شدبکههدای حسدگر متحدرک

احتما تشصی

افاایش مییابد مراکه

با افاایش  ،Rدره هدای کپدی موجدود در شدبکه بده تعدداد دفعدات بیشدتری در

)  O(n) ، O(log n  nو )  O(n nاسددت نتیجدده ایددن مقایسدده نشددان

است (مستق از وجود یا عد وجود الگوریتم پیشنهادی) ،لاا هی

و احتمال تشای

نظارت بر ترافیک و تحرک رهها ( ،)Rاحتمال تشای

برای الگوریتمهای ] [11] ،[7] ،[5] ،[4و ] [14به ترتیدل ) ، O(d ) ، O( n

درخواست مسیر ،ارسال داده و زنده بودن جهت اجرا بهره می یرد و با توجه بده

ی ط نشان میدهند

نتایج این آزمایش در شک ( )3نشان میدهد ،با افداایش تعدداد دورهدای

مربوط رههای حسگر معمولی صلر است این در حالی است که سربار حافظه

سربار ارتکاطات :از آنجا که الگوریتم پیشنهادی ،فقط از پیغا های ”،“Hello

و احتمال تشای

ی ط رههای کپی در الگوریتم پیشنهادی ،به ازای

افاایش مقدار  valueمتنا ر با این رهها در ماتریس  historyرههدای نگهبدان
می ردد لاا در فاز سو  ،این رههای نرمال به اشتباه بده عندوان درههدای کپدی
تشای

شده است برد رادیویی تما رهها نیا  15متر درنظر رفته شده اسدت (بده جدا

1
داده میشوند مراکه  valueآنها بار تر از
SN

  خواهد بود

آزمایش آخر) تعداد دورهای فاز دو الگوریتم پیشدنهادی نیدا  Rدرنظدر رفتده

هممنین ،افاایش مقدار پارامتر  نیا موجل افداایش احتمدال تشدای

حرکت رهها در محیط عم یاتی استلاده میکنیم به منظدور اطمیندان از اعتبدار

مرح ه که رههای نرمال بدشانس در همسایگی رههای نگهبدان داهر شدوند،

شده است هممنین ،ما از مدل حرکت در نظر رفته شده در مرج ] [11جهت

ی ط الگوریتم پیشنهادی می ردد مراکه ،هرمه مقدار  بار تر باشد ،در هدر

نتایج ،هر شبیهسازی  50بار تکرار شده و نتایج نهایی از میانگین نتدایج ایدن 50

مقدار بیشتری از  valueسایر رهها کم و به  valueدرههدای بدشدانس اضدافه

تکرار بدست آمده است

۸۷۶
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1
می ردد در نتیجه  valueاین رههای بدشانس بار تدر از
SN

شد و از اینرو ،احتمال تشای

آزمایش ،فرض شده است دشمن  M=1ره قانونی را ضبط نموده و  2( تا )10

  خواهدد

نمونه ره کپی از روی آن ایجاد و در شبکه تاریدق مدیکندد الگدوریتم ] [17بدا

ی ط الگوریتم پیشنهادی افاایش مییابدد بده

پارامترهددای ) Vmin  1,Vmax  3, t pause  20, thershold 4  T ( N

 R  100های ،کمتر از  ) Pf  0.0001 ( 0.0001میشدود ،مناندده
   0.01باشد ،احتمال تشای ی ط ،به ازای  R  100هدای ،کمتدر از

شده است شک های ( )7و ( )8نتایج این آزمایش را به ترتیل در قالدل معیدار

عنوان مثدال ،مناندده    0.005باشدد ،احتمدال تشدای

ی دط ،بده ازای

و الگوریتم پیشنهادی با پارامترهای    4,   2,  0.01, R  100تنظدیم

احتمال تشای

 ) Pf  0.005 ( 0.005مدیشدود و مناندده    0.02باشدد ،احتمددال

آزمایش نیا نشان میدهد الگوریتم پیشنهادی از نظر احتمال تشای

تشای ی ط ،به ازای  R  100های ،کمتر از ) Pf  0.066 ( 0.066
میشود در ک  ،نتیجه این آزمایش نشدان داد مقددار    0.01یدک انتاداب
(برای  ) R  50و از طرفی دیگدر ،احتمدال تشدای

ی دط بسدیار انددکی (

کپی و احتمال تشای

ی ط ،کارایی بهتری نسبت به الگوریتم ] [17دارد

 ) Pf  0.005را نتیجه میدهد
آزمایش  :2هدف این آزمایش ،بررسی تأثیر تعداد ک

رههدا در شدبکه ،n ،بدر

یPdر

کدددارایی الگدددوریتم پیشدددنهادی اسدددت در ایدددن آزمدددایش پارامترهدددای

   2, M  3,   5,  0.01,   4تنظددیم شددده و احتمددال

تشدددای

و احتمدددال تشدددای

تیداد دورهای نظارت بر ترافی

ی دددط الگدددوریتم پیشدددنهادی را بددده ازای

و تحر گرههایRر

شكل  :3تأثیر پارامتر  بر احتما تشصی

 n  200,...1000ارزیابی نمودهایم شک ( )5نتایج حاص از این آزمایش

را در قالل احتمال تشای

الروریتم پیش)هادی

رههای کپدی و شدک ( )6نتدایج حاصد از ایدن
احتما تشصی

آزمایش را در قالل احتمال تشای

ی ط نشان میدهد

نتایج حاص در شک ( )5نشان میدهد مگالی شدبکه (یعندی  ،)nتدأثیر
مندانی بر احتمال تشای

رههدای

احتما تشصی

مناسل است زیرا از یک طرف ،منجر به شناسایی ک

رههای کپدی مدی دردد

واحتمال تشای

ی ط نشان میدهند نتایج حاصد از ایدن

رههای کپی در الگوریتم پیشنهادی نددارد نتیجده
ی دط الگدوریتم

نتایج حاص در شک ( )6نشان مدیدهدد احتمدال تشدای

تیداد دورهای نظارت بر ترافی

پیشنهادی به ازای  n  400های تقریبا ثابت و برابر میباشد ولی هنگامی کده
مگالی شبکه پایین باشد ،نظیدر  ، n  200احتمدال تشدای

و تحر گرهها یRر

شكل  :4تأثیر پارامتر  بر احتما تشصی

ی دط انددکی

غلط یPfر

این آزمایش ،مقیاسپایری الگوریتم پیشنهادی را اثبدات مدیکندد هدممندین،

غلط الروریتم پیش)هادی

افاایش مییابد به عنوان مثال ،بعد از  R=100دور نظارت بر ترافیدک و تحدرک
اسددت درحددالی کدده بدده ازای  n  400هددای احتمددال تشددای

احتما تشصی

رهها ،احتمال تشای

ی ط ،به ازای  n  200ره برابدر Pf  0.0048

ی ددط تقریبددا

 Pf  0.0034میباشد البته واضح است این اختالف بسیار نامیا است

یPdر

دلی این نتیجه نیا این است ،منانده مگالی شبکه پایین باشد ،رههای نگهبان
در هر دور نظارت بر ترافیک ،ممکن است تعدداد انددکی دره را در همسدایگی
خود ببینند این سبل میشود ،در هر دور بروزرسانی ماتریس  historyرههای

تیداد دورهای نظارت بر ترافی

نگهبان value ،رههایی که در آن دور ،همسایه ره نگهبان بودهاندد ،بده میداان

شكل  :5تأثیر پارامتر  nبر احتما تشصی

زیادی افاایش یابد بنابر این ،ا ر یک یا مند ره حسگر معمولی ،حتی به تعداد
1
آنها بیشتر از
SN

  شده و منجر به تشای

الروریتم پیش)هادی

اهر شدوندvalue ،

احتما تشصی

دفعات نه مندان زیاد در همسایگی یک ره نگهبان خاص

و تحر گرهها یRر

ی ط می ردد

الگوریتم ارائه شده در ] [17از نظر معیار احتمال تشای
ی ط است در این آزمایش ،تعداد ک

غلط یPfر

آزمایش  :3هدف این آزمدایش نیدا ،مقایسده کدارایی الگدوریتم پیشدنهادی بدا
و احتمال تشدای

رهها  n=250و برد رادیدویی درههدا بده

تیداد دورهای نظارت بر ترافی

ونهای انتااب شده است که هر ره تقریبا  d=12همسایه داشته باشد در ایدن

و تحر گرهها یRر

شكل  :6تأثیر پارامتر  nبر احتما تشصی

۸۷۷
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قادر به شناسایی تما رههای کپی است و احتمال تشدای
 است0.005 میانگین کمتر از
مراجع

ز یرنو یسها

[1] Karlof C. And Wagner D, “Secure Routing in Wireless Sensor Networks:
Attacks and Countermeasures”, AdHoc Networks, pp. 299-302, 2003.

[2] D. Liu, P. Ning, “Establishing pairwise keys in distributed sensor networks”,

1

node replication attack
2
Replica node
3
keying materials
4
Locationclaims
5
Observer Nodes
6
SensorNodes
7
WatchdogNodes
8
Keep alive message

in: Proceedings of the ACM Conference on Computer and Communications
Security, pp. 52–61, 2003.
[3] Padmavathi G. and shanmugapriya D., "A survey of attacks, security
mechanisms and Challenges in Wireless sensor networks", International
Journal of Computer Science And Information Security (IJCSIS), Vol. 4,
No. 1 & 2, 2009.
[4] Parno B., Perrig A., and Gligor V. D., “Distributed Detection of
NodeReplication Attacks in Sensor Networks”, in: Proceedings of theIEEE
Symposium on Security and Privacy, 2005.
[5] Conti M. and et al., “Distributed Detection of Clone Attacksin Wireless
Sensor Networks”,IEEE TRANSACTIONS ON DEPEDABLE AND
SECURE COMPUTING, 2010.

۸۷۸

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

کاهش دسترسی به منابع دادهای با حجم باال در
نگهداری افزایشی دید
عیذ ههذی قشیؾی ،1يگیى دايؾپىس
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بشوص سعايی و يگهذاسی گشديذ .با تىخه به حدن صیاد دادهها دس پایگاه داده
تحلیلی ،بشوص سعايی و يگهذاسی دیذهای رخیشه ؽذه هغتلضم صهاو و هضیًه
صیادی اعت .اعتفاده اص الگىسیتن و سوػ هًاعب دس يگهذاسی اص دیذهای
رخیشه ؽذه اهمیت بغیاسی دس پاعخگىیی به هىقغ پشط و خىهای تحلیلی
کاسبشاو داسد .سوػ پایه بشای يگهذاسی اص دیذها ،هحاعبه دوباسه دیذ اص هًابغ
داده پایه هیباؽذ .به دلیل حدن صیاد دادهها دس پایگاه داده تحلیلی اعتفاده اص
سوػ پایه هقشوو به صشفه يمیباؽذ .دس سوػ يگهذاسی افضایؾی دیذ 3به
خای تؾکیل دوباسهی دیذهای رخیشه ؽذه اص هحاعبه تغییشات هًابغ داده پایه
اعتفاده هیگشدد] .[1-17اص سوؽهای پشکاسبشد دس صهیًه يگهذاسی افضایؾی دیذ
هیتىاو به تىلیذ ػباست يگهذاسی دیذ اؽاسه کشد] .[12,13,14دس ػباست
يگهذاسی دیذ ،تغییشات هش یک اص هًابغ داده پایه سا هحاعبه يمىده و يتیده دس
قالب بش سوی دیذ يهایی اػمال هیگشدد .دس سوػ ] [15بشای یک دیذ با
) ػباست يگهذاسی دیذ به
1
2
3
چهاس هًبغ داده پایه( 4
صىست سابغه ( )1اسائه هیگشدد.

چکیده -پایگاه داده تذلیلی به عًىاو هًبعی با دجن دادهای باال،
ابسار هًاسبی برای کمک به هذیراو در تصمینگیریها هیباضذ .بهروز
بىدو پایگاه داده تذلیلی يقص ههمی در پاسخگىیی صذیخ به پرش
وجىهای تذلیلی کاربراو و ارائه تصمیمات درست دارد .برای بهبىد
سرعت پاسخگىیی به پرش و جىهای تذلیلی کاربراو ،پاسخ به برخی
از پرش و جىها را رخیره هیيمایًذ که به آيها دیذهای رخیره ضذه در
پایگاه داده تذلیلی گفته هیضىد .يگهذاری از دیذهای رخیره ضذه در
پایگاه داده تذلیلی هساله ههمی است که در هًگام تغییر دادهها در
هًابع داده پایه هطرح هیضىد .در ایى هقاله با استفاده از روش يگهذاری
افسایطی دیذ ،الگىریتمی برای کاهص دسترسی به منابع دادهای با دجن
باال در عبارت يگهذاری دیذ ارائه هیگردد .در الگىریتن پیطًهادی از
هفهمىهی به يام درخت ز یر هجمىعه استفاده هیگردد .الگىر یتنهای
قبلی که برای کاهص دسترسی به هًابع دادهای با دجن باال در عبارت
يگهذاری دیذ ارائه ضذهايذ از هرتبه زهايی باالیی برخىردار هستًذ.
الگىر یتن پیطًهادی با بهبىد هرتبه زهايی از عملکرد و کارایی هًاسبی در
کاهص زهاو و هسیًه يگهذاری دیذهای رخیره ضذه برخىردار است.

()1

4

3

2
4
4
4

کلمات کلیدی– پایگاه داده تحلیلی ،عبارت نگهداری دید ،دید
ذخیره شده در پایگاه داده تحلیلی ،نگهداری افزایشی دید.
پایگاه داده تحلیلی 1ؽاهل هدمىػهای اص دادهها هیباؽذ که اص هًابغ داده
هغتقل و ياهمگى اعتخشاج ؽذه اعت .هًابغ داده پایه هذام دس حال تغییش و
بشوص سعايی هغتًذ ،به همیى دلیل بشای پاعخگىیی هًاعب به پشط و
خىهای تحلیلی کاسبشاو دیذهای رخیشه ؽذه دس پایگاه داده تحلیلی 2بایذ
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3
3
3

4
2

1

2

1
2

1

دس ػباست يگهذاسی دیذ سابغه ( )1يماد  Riبیايگش هًابغ داده پایه و
بیايگش تغییشات هًبغ دادهای  Riهیباؽذ .تؼذاد خمالت ػباست يگهذاسی دیذ
يقؼ ههمی دس بهیًه بىدو صهاو و هضیًه يگهذاسی داسد .بشای کاهؼ تؼذاد
خمالت ػباست يگهذاسی دیذ دس سوػ ] [15اص سوؽی به يام n-term
اعتفاده هیگشدد .سوػ  n-termیکی اص سوؽهای هؼشوف دس صهیًه کاهؼ
تؼذاد خمالت ػباست يگهذاسی دیذ هیباؽذ] .[16دس سوػ ،n-term
ػباست يگهذاسی دیذ بشای دیذ رخیشه ؽذهای که اص پًح هًبغ داده پایه تؾکیل
ؽذه اعت به صىست سابغه ( )2هیباؽذ.

 -1هقذهه

-Data Warehouse
-Materialized view

1

3

2

1

(=

1
2

-Incremental view maintenance
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بضسگ اسائه هیگشدد .بخؼ چهاسم تدضیه و تحلیل الگىسیتن پیؾًهادی و
هحاعبه هشتبه صهايی آو سا بیاو هیکًذ و دس بخؼ پًدن يتیدهگیشی کاس اسائه
هیگشدد.

1

يؾاو دهًذه تغییشات دیذ رخیشه ؽذه دس
دس سابغه ( )2ػباست
پایگاه داده تحلیلی هیباؽذ Ri .يؾاو دهًذه هًابغ داده پایه دیذ و بیايگش
هًبؼی اعت که تغییشات هًابغ داده پایه بش سوی آو اػمال ؽذه
 .دعتشعی به هًابغ داده پایه تاثیش
1
اعت
صیادی دس کاسایی ػباست يگهذاسی دیذ داسد .دس سوػ  n-termبه اصای دیذ
رخیشه ؽذهای که اص  mهًبغ داده پایه تؾکیل ؽذه اعت ،تؼذاد خمالت بشابش
با  mهیباؽذ و هش کذام اص هًابغ دادهای دس  m-1خمله اص ػباست يگهذاسی
دیذ هؾاهذه هیؽىيذ .بًابشایى دس سابغه ( )2تؼذاد دعتشعیها به هش هًبغ
دادهای بشابش با چهاس هیباؽذ .بؼضی اص هًابغ دادهای داسای حدن دادهای باال
و تغییشات صیادی هغتًذ ،بًابشایى ػباست يگهذاسی دیذ بایذ عىسی عشاحی
گشدد که تؼذاد دعتشعی به ایى هًابغ دادهای سا کاهؼ دهذ .به ػًىاو هثال اگش
دس سابغه ( )2هًبغ دادهای  R5و  R4دس هقایغه با هًابغ دادهای دیگش بضسگتش
باؽًذ ،آيگاه بشای کاهؼ دعتشعی به هًبغ دادهای  R5و  R4هیتىاو اص سابغه
( )3اعتفاده يمىد.
()3

3
5

2
4

1
3

3
2

5

1

2
5

4

3

تابغ هضیًه خغی 4یکی اص سوؽهای هؼشوف دس تخمیى هضیًهی ػباست
يگهذاسی دیذ هیباؽذ] .[14تابغ هضیًه خغی دس هش خمله اص ػباست
يگهذاسی دیذ ،تغییشات هش کذام اص هًابغ داده پایه و ايذاصه هًابغ داده پایه سا
هحاعبه هیيمایذ .هدمىع هضیًهی تمام خمالت دس ػباست يگهذاسی دیذ،
بیايگش هضیًهی يگهذاسی اص دیذ رخیشه ؽذه هیباؽذ .تابغ هضیًه خغی بشای یک دیذ
که اص دو هًبغ داده پایه تؾکیل ؽذه اعت به صىست سابغه ( )4هیباؽذ.
()4

4

1

3

2

2
|2

1

|

|| 1

2

|| 2

1

(( = Cost
|1

|

=

دس سابغه ( )4ػباست  cبیايگش یک هقذاس ثابت هیباؽذ .ػباستهای | |Riو
| | به تشتیب بیايگش ايذاصه هًبغ داده  Riو ايذاصه تغییشات هًبغ داده  Riهی-
باؽذ.
 -3دعتشعی به هًابغ دادهای با هفهىم صیشهدمىػه
دس ایى هقاله اص هفهىهی به يام دسخت صیشهدمىػه بشای کاهؼ دعتشعی
به هًابغ داده بضسگ و کاهؼ هضیًه يگهذاسی اص پایگاه داده تحلیلی اعتفاده
هیگشدد .ػباستهای يگهذاسی دیذ هتفاوتی بشای اػمال تغییشات هًابغ داده
پایه بش سوی دیذهای رخیشه ؽذه دس پایگاه داده تحلیلی اسائه ؽذه
اعت] .[12,13,14بًابشایى با تىخه به تًىع ػباستهای يگهذاسی دیذ ،ها به
ػباست يگهذاسی دیذ هًاعبی يیاص داسین که صهاو و هضیًه يگهذاسی اص دیذها
سا دس کمتشیى حالت قشاس دهذ .هضیًه و صهاو يگهذاسی دس ػباست يگهذاسی
دیذ با تؼذاد خمالت هىخىد دس آو و تؼذاد دعتشعی به هًابغ دادهای استباط
هغتقین داسد .به ػًىاو هثال به دلیل ایًکه ػباست يگهذاسی دیذ رکش ؽذه دس
سابغه ( )2اص تؼذاد خمالت کمتشی يغبت به سابغه ( )1بشخىسداس اعت،
بًابشایى صهاو و هضیًه يگهذاسی دس ػباست سابغه ( )2کمتش اص سابغه ()1
خىاهذ بىد .اص عشفی تؼذاد دعتشعی به هًابغ داده پایه دس سابغه ( )2بشای هش
کذام اص هًابغ دادهای بشابش با چهاس هیباؽذ .ایى دس حالی اعت که دس سابغه
( )3تؼذاد دعتشعی به هًابغ داده پایه R4 ،R3 ،R2 ،R1و  R5به تشتیب بشابش
با  2،2،4،4،4هیباؽذ .دس واقغ اگش هدمىػه هًابغ داده پایه دس سابغه ( )3به
صیش هدمىػههایی همايًذ { }R1,R2,R3و { }R4,R5تقغین گشدد ،دس ایى
صىست هیتىاو تؼذاد دعتشعیها به هًابغ داده  R4و  R5سا کاهؼ داد.

(((=

1
2

 -2تابغ هضیًه

1

دس سابغه ( )3تؼذاد دعتشعیها به هًبغ داده  R5و  R4بشابش با دو هیباؽذ
ایى دس حالی اعت که دس سابغه ( )2تؼذاد دعتشعیها به  R5و  R4بشابش با
چهاس هیباؽذ.
بشای کاهؼ دعتشعی به هًابغ دادهای بضسگ هیتىاو اص سوؽی به يام
اسصیابی دلتای بهیًه اعتفاده يمىد] .[13سوػ اسصیابی دلتای بهیًه بش هبًای
افشاصهای هتفاوت بش سوی هًابغ داده پایه هیباؽذ .ایى سوػ بشای دیذی با n
هًبغ داده پایه ،اص الگىسیتمی به يام دسخت دلتا با هشتبه صهايی 2
اعتفاده هیيمایذ .ایى الگىسیتن بشای دیذهایی که اص هًابغ داده بیؾتشی
بشخىسداس هغتًذ کاسایی هًاعبی يذاسد و داسای هشتبه صهايی باالیی اعت.
بًابشایى دس ایى هقاله بشای کاهؼ دعتشعی به هًابغ داده بضسگ اص الگىسیتمی
به يام دسخت صیش هدمىػه اعتفاده هیگشدد .هشتبه صهايی الگىسیتن اسائه ؽذه
بشابش با  2 2هیباؽذ که کاسایی و ػملکشد هًاعبی دس کاهؼ صهاو و
هضیًهی ػباست يگهذاسی دیذ داسد.
ایى هقاله ؽاهل پًح بخؼ هیباؽذ .بخؼ دوم ؽاهل تابغ هضیًه اعتفاده
ؽذه بشای هقایغه ػباستهای يگهذاسی دیذ هیباؽذ .دس بخؼ عىم با اعتفاده
اص هفهىم دسخت صیشهدمىػه الگىسیتمی بشای کاهؼ دعتشعی به هًابغ داده

-Linear work metric
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فشض هیکًین دیذی با پًح هًبغ داده پایه همايًذ
 V=R1∞R2∞R3∞R4∞R5داسین .ػباستهای يگهذاسی هتفاوتی بشای ایى
دیذ هیتىاو اسائه کشد .بشای يگهذاسی دیذ  Vبا پًح هًبغ داده پایه هیتىاو اص
ػباست يگهذاسی دیذ سابغه ( )5اعتفاده يمىد.
()5
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 )3پظ اص هحاعبه تغییشات هش صیش هدمىػه و بذعت آوسدو تغییشات
همهی هًابغ دادهای ،يتیده بش سوی دیذ يهایی اػمال هیگشدد.
دس ؽکل ( )2دسخت هتًاظش ػباست يگهذاسی دیذ سابغه ( )6اسائه هی-
گشدد.

1

2
2
2

1
1
1

الصم به رکش اعت که هش کذام اص خمالت دلتا( )∆Vسا که بیؼ اص یک
هًبغ داده پایه داسيذ ،هیتىاو به صىست باصگؾتی هحاعبه يمىد .بشای ػباست
يگهذاسی اسائه ؽذه دس سابغه ( )5هیتىاو دسخت هتًاظشی همايًذ ؽکل ()1
سا اسائه يمىد.

ضکل :2درخت ارائه ضذه برای عبارت يگهذاری دیذ رابطه ((6

تفاوت ػباست يگهذاسی دیذ سابغه ( )6با سابغه ( )5دس تشتیب اػمال
تغییشات هًابغ داده پایه بش سوی دیذ رخیشه ؽذه هیباؽذ .به عىسی که دس
سابغه ( )6تغییشات هًبغ داده  R1دس هشحله آخش اص هحاعبه تغییشات بش سوی
دیذ رخیشه ؽذه اػمال هیگشدد ولی دس سابغه ( )5تغییشات  R1دس هشحله اول
اص هحاعبه تغییشات اػمال هیگشدد .اص عشفی اگش ايذاصه هًبغ داده  R1و
تغییشات آو دس هقایغه با هًابغ دادهای دیگش بضسگتش باؽذ ،بشای کاهؼ هضیًه و
صهاو يگهذاسی اص دیذهای رخیشه ؽذه هغلىب اعت که تؼذاد دعتشعی به
هًبغ داده  R1کمتش باؽذ .ػالوه بش ایى خهت بهبىد ػباست يگهذاسی دیذ بهتش
اعت که تغییشات  R1دس هشحله پایايی اص هحاعبه تغییشات ػباست يگهذاسی
دیذ ظاهش گشدد] .[14بًابشایى با تىخه به هغالب رکش ؽذه بشای يگهذاسی اص
یک دیذ دسختهای هتفاوتی هیتىاو اسائه يمىد و هذف ها ایى اعت که اص
بیى دسختهای هىخىد بهتشیى دسخت سا بشای يگهذاسی اص دیذهای رخیشه
ؽذه ايتخاب يمایین .دس اداهه با اعتفاده اص هفهىم دسخت صیش هدمىػه،
الگىسیتمی بشای عاخت بهتشیى دسخت صیش هدمىػه اسائه هیگشدد .دسخت
عاخته ؽذه تىعظ الگىسیتن پیؾًهادی ،دعتشعی به هًابغ دادهای با حدن
باال دس ػباست يگهذاسی دیذ سا کاهؼ داده و ػملکشد هغلىبی دس کاهؼ
هضیًه و صهاو يگهذاسی داسد.

ضکل :1درخت ارائه ضذه برای عبارت يگهذاری دیذ رابطه ((5

بشای دیذ  Vبا پًح هًبغ داده پایه هیتىاو ػباست يگهذاسی دیذ دیگشی
همايًذ سابغه ( )6اسائه يمىد.
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ػباست يگهذاسی دیذ سابغه ( )6دس عی عه هشحله تؾکیل هیگشدد:

-1-3

 )1هدمىػه هًابغ داده پایه تؾکیل دهًذه دیذ به دو صیش هدمىػه {R2,
} R3, R4,R5و } {R1تقغین هیؽىيذ.
 )2هش کذام اص صیش هدمىػهها به صىست هدضا و باصگؾتی هحاعبه هی-
گشدد.

ساخت درخت زیر مجموعه

دسختهایی که بش اعاط صیش هدمىػههایی اص هدمىػه هًابغ داده پایه
 1 2تؾکیل هیگشديذ ،به ػًىاو دسخت صیش هدمىػه
دیذ
ياهگزاسی هیؽىيذ .ؽکل ( )1و ( )2يمىيههایی اص دسخت صیشهدمىػه بشای
یک دیذ با پًح هًبغ داده پایه هیباؽذ .سیؾه دسخت صیش هدمىػه سا تغییشات
يهایی دیذ ( ) تؾکیل هیدهذ .هش کذام اص هًابغ داده پایه دیذ ( ) به

۸۸۱

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

ػًىاو بشگهای دسخت صیش هدمىػه و بیايگش تغییشات هًابغ داده پایه هی-
باؽذ .هش کذام اص گشههای هیايی به صىست تغییشات صیش هدمىػههایی اص
 ) 1 2به
هدمىػهی هًابغ داده پایه (
1 2
هیباؽًذ .هش کذام اص گشههای هیايی که
صىست ػباست
1
2
ؽاهل بیؼ اص یک هًبغ داده پایه هغتًذ به صىست باصگؾتی به صیش هدمىػه-
های کىچکتشی تقغین ؽذه و تغییشات آوها هحاعبه هیگشدد .الصم به رکش
اعت که هیچ گشهای اص دسخت صیش هدمىػه يمیتىايذ تهی باؽذ و به ػباستی
صیشهدمىػه تهی اص هدمىػه هًابغ داده پایه دس عاخت دسخت صیش هدمىػه
اعتفاده يمیؽىد.

دس الگىسیتن اسائه ؽذه دس ؽکل ( ،)3بشای دیذ رخیشه ؽذهای همايًذ
 V= 1 2با  nهًبغ داده پایه ابتذا همه صیش هدمىػههایی اص
هدمىػه هًابغ داده پایه تؾکیل هیگشدد .دس واقغ دس هشحله اول اص الگىسیتن
پیؾًهادی بشگهای دسخت صیش هدمىػه با هًابغ داده پایه هقذاسدهی هی-
گشدد .هشحله دوم عاخت گشههای هیايی دسخت صیش هدمىػه هیباؽذ که ایى
کاس تىعظ دو حلقه تى دس تى ايدام هیؽىد .حلقه اول بشای عاخت گشههایی
اص دسخه  iهیباؽذ( .)i=2,3, … ,nحلقه تکشاس دوم بش سوی کل
صیشهدمىػههای تؾکیل ؽذه دس هشحله اول حشکت هیيمایذ و به ديبال
صیشهدمىػه یا گشهای اص دسخه  iهیباؽذ که داسای کمتشیى هقذاس صهاو و
هضیًه يگهذاسی باؽذ .به همیى تشتیب هشاحل کاس اداهه هییابذ تا به گشهای اص
دسخه  i=nبشعین که دس واقغ هماو سیؾه دسخت یا دیذ رخیشه ؽذه هىسد يظش
هیباؽذ .الصم به رکش اعت که دس هًگام عاخت گشههای دسخت دس هش
هشحلهای هايًذ  iاص گشههای عاخته ؽذه دس هشحله  jاعتفاده هی-
گشدد(.)2≤j≤i-1

همايغىس که گفته ؽذ دسختهای بغیاسی بشای یک دیذ با  nهًبغ داده
هیتىاو اسائه يمىد .دسختهای صیش هدمىػه هتفاوت داسای يتیده یکغايی دس
اػمال تغییشات بش سوی دیذهای رخیشه ؽذه هیباؽًذ .دس واقغ همه دسخت-
های صیش هدمىػه ػمل هحاعبه تغییشات هًابغ دادهای و اػمال آو بش سوی
دیذهای رخیشه ؽذه سا ايدام هیدهًذ .تفاوت دسختهای صیش هدمىػه دس
هیضاو صهاو و هضیًه صشف ؽذه بشای هحاعبه تغییشات هًابغ دادهای هیباؽذ.
دس ؽکل ( )3الگىسیتن پیؾًهادی بشای عاخت بهتشیى دسخت صیش هدمىػه
اسائه هیگشدد .دسخت عاخته ؽذه تىعظ الگىسیتن پیؾًهادی داسای ػملکشد
هغلىبی دس کاهؼ صهاو و هضیًه يگهذاسی اص دیذها هیباؽذ.

 -4تحلیل الگىسیتن پیؾًهادی
 V= 1 2با n
خهت تحلیل الگىسیتن پیؾًهادی ،دیذ
هًبغ داده پایه سا دس يظش بگیشیذ .بشای دیذ رخیشه ؽذهای با  nهًبغ داده پایه،
الگىسیتن پیؾًهادی بشای تؾکیل گشههای هیايی دسخت بش سوی همهی
صیشهدمىػهها اص هدمىػه هًابغ داده پایه دیذ ػمل خغتدى سا ايدام هیدهذ.
تؼذاد حاالت همکى بشای عاخت صیشهدمىػههای یک هدمىػه  nػضىی
بشایش با  2هیباؽذ .دس هش هشحله اص الگىسیتن پیؾًهادی بشای عاخت یک
گشه هیايی هیبایغت اص عشیق خغتدى بش سوی همه صیشهدمىػهها به ديبال
گشه یا صیشهدمىػهای باؽین که داسای کمتشیى هیضاو هضیًه و صهاو يگهذاسی
باؽذ .هشتبه صهايی بشای تؾکیل یک گشه دس دسخت صیشهدمىػه بشابش با
هیباؽذ .بًابشایى بشای عاخت همه گشههای هیايی دسخت
2
صیشهدمىػهی هتًاظش با دیذ رخیشه ؽذهای که ؽاهل  nهًبغ داده پایه هی-
باؽذ ،به تؼذاد  nباس ػمل خغتدى بش سوی همه صیشهدمىػهها ايدام هی-
گشدد .بًابشایى هشتبه صهايی بشای عاخت دسخت صیشهدمىػه بشابش با
 2 2هیباؽذ .سوػ اسائه ؽذه دس ] [13یکی اص سوػهای هؼشوف دس
صهیًه کاهؼ دعتشط به هًابغ داده بضسگ هیباؽذ .سوػ اسائه ؽذه دس ][13

بشای دیذی با  nهًبغ داده پایه اص الگىسیتمی با هشتبه صهايی 2
اعتفاده هیيمایذ .ایى دس حالی اعت که الگىسیتن اسائه ؽذه دس ؽکل ()3

بشای کاهؼ دعتشعی به هًابغ داده بضسگ داسای هشتبه صهايی  2 2هی-
باؽذ که ػملکشد و کاسایی هًاعبی يغبت به الگىسیتن اسائه ؽذه دس ] [13سا
داسد.

ضکل :3الگىر یتن تىلیذ درخت ز یر هجمىعه
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پایگاه داده تحلیلی ؽاهل دادههای بغیاسی اعت که اص هًابغ دادهای
، تشاکًؼهایی که دس هًابغ داده پایه سوی هیدهذ.هتفاوت اعتخشاج هیگشدد
 بًابشایى دیذهای.ؽاهل بشوص سعايیهایی دس یک یا چًذیى هًبغ دادهای اعت
رخیشه ؽذه دس پایگاه داده تحلیلی خهت عاصگاسی با هًابغ داده پایه يیاصهًذ
 ػباست يگهذاسی دیذ اص سوؽهای پشکاسبشد دس.يگهذاسی و بشوص سعايی هغتًذ
 تالػ بشای عاخت یک.صهیًه يگهذاسی اص دیذهای رخیشه ؽذه هیباؽذ
 اص،ػباست يگهذاسی دیذ که دس آو هیضاو صهاو و هضیًه يگهذاسی کاهؼ یابذ
.هىضىػات ههن دس صهیًه يگهذاسی اص دیذها هیباؽذ
 ابتذا هفهىهی تحت ػًىاو دسخت صیش هدمىػه هؼشفی،دس ایى هقاله
- دسخت صیش هدمىػه عاختماو دادهای اعت که اص صیشهدمىػه.ؽذه اعت
، پظ اص هؼشفی ایى دسخت. هدمىػه هًابغ داده پایه تؾکیل هیؽىد،های
الگىسیتمی بشای عاخت بهتشیى دسخت صیشهدمىػه دس صهیًه يگهذاسی
 هذف اص عاخت دسخت صیشهدمىػه کاهؼ.افضایؾی دیذ اسائه گشدیذ
.دعتشعیها به هًابغ دادهای با حدن باال دس ػباست يگهذاسی دیذ هیباؽذ
الگىسیتن پیؾًهادی دس صهیًه کاهؼ دعتشعی به هًابغ دادهای با حدن باال
،داسای هشتبه صهايی پاییىتشی يغبت به الگىسیتنهای اسائه ؽذه قبلی هیباؽذ
که ایى اهش هىخب بهبىد ػملکشد الگىسیتن پیؾًهادی دس يگهذاسی اص دیذهای
.رخیشه ؽذه هیگشدد
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ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﭘﻨﺠﺮه رﻗﺎﺑﺘﯽ  CWاﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﺑﺼﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓـﺮض و ﺛﺎﺑـﺖ در EDCA
ﺑــﺮای اﻧ ـﻮاع ﺗﺮاﻓﯿــﮏ ،ﮐﯿﻔﯿــﺖ ﺳــﺮوﯾﺲ در ﺣــﺪ ﻣﻄﻠــﻮب ﺑــﺮآورده
ﻧﻤﯽﺷﻮد .روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ Queue Length EDCA
ﯾﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر  QL-EDCAﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣﺸـﮑﻼﺗﯽ ﭼـﻮن
ﺗﻌﯿــﯿﻦ ﭘــﺎراﻣﺘﺮ ﭘﻨﺠــﺮهرﻗــﺎﺑﺘﯽ ) Contention Window (CWﺑــﻪ
ﺑﺼﻮرت ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻃﻮل ﺻﻒﻫﺎی اﻧـﻮاع ﺗﺮاﻓﯿـﮏ
ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺒﮑﻪ ﻣﯽ ﭘﺮدازد .اﯾﻦ ﮐـﺎر ﺗﻮﺳـﻂ اﻟﮕـﻮر ﯾﺘﻤﯽ ﺑـﺎ ﺗﻨﻈـﯿﻢ
ﭘﺎراﻣﺘﺮ  CWﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺻﻒ ﺗﺮاﻓﯿﮏﻫﺎی از ﻧﻮع ﺻﺪا )،(Voice
وﯾــــــﺪﺋﻮ) ،(Videoﺑﻬﺘــــــﺮ ﯾﻦ ﺗــــــﻼش) (Best Effortو
ﭘــﺲزﻣﯿﻨــﻪ) (Backgroundﺻــﻮرت ﺧﻮاﻫــﺪ ﭘــﺬﯾﺮﻓﺖ .ﻧﺘــﺎﯾﺞ
ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺣﺎﮐﯽ از ﺑﻬﺒـﻮد ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﺳـﺮوﯾﺲ روش ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﺷـﺪه
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  IEEE802.11eﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

اﺳﺖ HCCA(HCF Controlled Channel Access)،ﻧﺎﻣﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ در  EDCAﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد EDCA .ﺑﺎ اوﻟﻮ ﯾﺖ ﮔﺬاری ﺗﺮاﻓﯿﮏﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ
ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪ ) Access Category (ACﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ  ۱ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮاﻓﯿﮏﻫﺎی ﺻﺪا ،وﯾﺪﺋﻮ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦﺗﻼش و ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺻﺪا دارای ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ و ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ دارای ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ
اوﻟﻮﯾﺖ اﺳﺖ .اوﻟﻮﯾﺖﮔﺬاری ﺑﺮای اﻧﻮاع ﺗﺮاﻓﯿﮏ از ﻃﺮﯾﻖ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی Arbitration Inter-frame Space (AIFS) ،CWو...
ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد].[۲]،[۳

ﮐﻠﻤـــﺎت ﮐﻠﯿـــﺪی– ﮐﯿﻔﯿـــﺖ ﺳـــﺮوﯾﺲHCF ،EDCA ،

.Medium Access Control ، IEEE802.11e
 - ۱ﻣﻘﺪﻣﻪ

در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش روزاﻓﺰون ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﯿﺴﯿﻢ ،ﻧﻘﺶ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻬﺒﻮد آن در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﻨﺪ.
) The Enhancements Task Group (TGeﺗﺤﺖ ﭘﺮوژهی
 IEEE802.11ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ در
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﯿﺴﯿﻢ ،اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﺠﺎد اﺳﺘﺎﻧﺪاردی ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﻪ
 IEEE802.11eﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ در
ﻻﯾﻪی ) Medium Access Control (MACاراﯾﻪ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ] .[۱اﯾﻦ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل از ﺗﺎﺑﻊ ) Hybrid Coordination
 HCF(Functionاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل در دو ﺑﺨﺶ رﻗﺎﺑﺘﯽ
و ﻏﯿﺮ رﻗﺎﺑﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ﻗﺴﻤﺖ اول)(Enhanced Distributed Channel Access

 EDCAﺑﻪ ﺻﻮرت رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﻗﺴﻤﺖ دوم ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﻏﯿﺮ رﻗﺎﺑﺘﯽ

© ،۱۳۹۴اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

ﺷﮑﻞ  :۱اوﻟﻮﯾﺖ دﻫﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس .[۳] AC

در ] [۴زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده Waiting-time Dependent Backoff (WDB) ،ﻧﺎﻣﯿﺪه
ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ از ﭘﺎراﻣﺘﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ) Waiting Time (WTدر
ﻣﻮرد ﻫﺮ ﺑﺴﺘﻪی  VOIPاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ از زﻣﺎن رﺳﯿﺪن ﻫﺮ
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻻﯾﻪی  MACآﻏﺎز ﺷﺪه و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ )WTmaxﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﻓﺮﯾﻢ در ﻻﯾﻪی  MACﺑﻤﺎﻧﺪ (.اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﻘﺪار
اوﻟﯿﻪی  Backoff timeﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺎزه ی ] [0,CWاز ﺑﺎزهی ][WL,WU

۸۸۴

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  Wating timeرا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ واﺣﺪ
ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﺗﺎﺧﯿﺮ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻣﻘﺎدﯾﺮ  WLو  WUﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ Waiting time
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ  WTmaxﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﻋﻤﺎل
اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﺮﺧﻼف ﭘﺮوﺗﮑﻞ  MACﮐﻪ درآن ﺣﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ دو ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺣﺪود ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ در ﺗﻌﯿﯿﻦ زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
اﺣﺘﻤﺎل آﻧﮑﻪ دو ﮔﺮه ﯾﮏ ﻣﻘﺪار  Backoff timeاﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺼﺎدم ) (Collisionﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ زﻣﺎن ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ در زﯾﺮ ﻻﯾﻪی  MACاز ﺣﺪ  WTmaxﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد ،دور
رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در روش اراﯾﻪ ﺷﺪه ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎ و در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل ﻧﺮخ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ ) (Drop rateﺑﺎ ﻧﺮخ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺣﻔﻆ
ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﯿﺰان ﺗﺮاﻓﯿﮏﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺖ .روش اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺟﻬﺖ
رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮔﺮدد .روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
 Queue Length EDCAﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ در اﯾﻦ روش زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ
) (Back Off Timeﺑﺮای ﺗﺮاﻓﯿﮏﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺼﻮرت ﭘﻮﯾﺎ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﯿﺰان ﺑﺎر ورودی ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﮐﻪ
ﺻﻒ ﻃﻮﯾﻠﺘﺮی دارد ،زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮی ﻧﯿﺰ در دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی روش ﻣﺬﮐﻮر در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ
ﺷﺮح زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد:

در ] [۵اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺪار اوﻟﯿﻪ ﭘﻨﺠﺮه رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻃﻮل ﺻﻒ ﮔﺮهﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی ﻫﺮ ﮔﺮه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻨﻈﻮر از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻟﯿﻨﮏ ،ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﻣﻘﺪار ﻧﺮخ ارﺳﺎل در ﻻﯾﻪی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .روش اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﮕﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮه ای ﮐﻪ ﻻﯾﻪی
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ آن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮخ ارﺳﺎل داده ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻃﻮل
ﺻﻒ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﺎﻧﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺮداﺧﺖ .روش
اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺎﻧﺎل از ﻧﻈﺮ
ﺑﻬﺒﻮد ﮔﺬردﻫﯽ ) (Throughputﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .از ﻣﻌﺎﯾﺐ اﯾﻦ روش آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻫﺎ اﻋﻢ از ﺑﻼدرﻧﮓ و ﻏﯿﺮ ﺑﻼدرﻧﮓ در ﺷﺮاﯾﻂ
ﯾﮑﺴﺎن ،اوﻟﻮﯾﺖ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ در دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
زﻣﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺮهﻫﺎ و ﻧﻪ ﻣﻘﺪار ﺗﺮاﻓﯿﮏﻫﺎ اﺳﺖ .در][۶
ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم )Carrier sense multiple access (CSMA/CA
 ، with collision avoidanceاﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺎﺧﯿﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل اراﯾﻪ ﮔﺸﺘﻪاﺳﺖ .ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ،ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺎﺧﯿﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل در
ﻋﯿﻦ ﺣ ﻔﻆ ﮔﺬردﻫﯽ ﮐﺎﻧﺎل اﺳﺖ .زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﯾﮏ ﻟﯿﻨﮏ در اﯾﻦ روش ﺑﺎ
ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﻃﻮل ﺻﻒ ،ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺮﻋﮑﺲ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ ﻃﻮل
ﺻﻒ ﯾﮏ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرگ ﺷﻮد ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ
ﻃﻮل ﺻﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و از ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﺪن ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازهی  CWﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﻟﻒ -ﺟﻤﻊ آوری ﻃﻮل ﺻﻒ ﻫﺎی اﻧﻮاع ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﮔﺮهﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ.

ب  -ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺎﺑﻌﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺮ
اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺮﺣﻠﻪی اﻟﻒ.
ج  -ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و اﻧﺘﺸﺎرزﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺟﺪﯾﺪ در ﺳﻄﺢ ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻬﺖ
اﺳﺘﻔﺎدهی ﮔﺮهﻫﺎ در ﻃﻮل دوره رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی.
در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی ﻣﺬﮐﻮر ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺮﺣﻠﻪی اﻟﻒ:
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﺮهﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮل ﺻﻔﻮف ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﻮع ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﻪ ﮔﺮه ﻣﺮﮐﺰی در ﺷﺒﮑﻪ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻟﺬا
ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺮﯾﻢ  MACاز زﯾﺮﻣﯿﺪاﻧﻬﺎی ﻣﻌﯿﻦ ) (Sub Fieldﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  ۲ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .زﯾﺮﻓﺮﯾﻢ
ﻣﻮردﻧﻈﺮ در اﯾﻦ روش ،ﻣﯿﺪان ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ اﺳﺖ .اﯾﻦ
زﯾﺮﻣﯿﺪان  ۱۶ﺑﯿﺘﯽ اﺳﺖ و ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﺧﺼﻮص ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺳﺮوﯾﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻓﺮﯾﻢ و زﯾﺮﻓﺮﯾﻢ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ﻣﯿﺪان ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﻮد از ﭘﻨﺞ زﯾﺮ ﻣﯿﺪان
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺖ آن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﯾﻌﻨﯽ آﻧﮑﻪ
ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﮔﺮه ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ ﯾﺎ ﯾﮏ ﮔﺮه ﻋﺎدی در ﺷﺒﮑﻪ ،ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺖ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  ۳ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻧﻮع
ﺳﻮم ﻓﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻓﺮﯾﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﮐﺪام ﻧﻮع
ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺘﻌﻠﻖ اﺳﺖ و ﻣﻘﺪار ﻃﻮل آن ﺻﻒ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ
ﻣﯽﮔﺮدد.

- ۲اﯾﺪه ی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺷﺮح داده ﺷﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت
 EDCAﺗﺨﺼﯿﺺ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﺼﻮرت ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

ﺷﮑﻞ  :۲ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺮﯾﻢ .[۷] IEEE802.11e
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ﺷﮑﻞ  :۳ﻓﺮﻣﺖ زﯾﺮ ﻓﺮﯾﻢ  Qosدر .[۷] IEEE802.11e

ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﮑﻞ  ۳ﮔﺮهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺒﮑﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از ﻧﻮع ﺳﻮم
ﺟﻬﺖ ارﺳﺎل ﻃﻮل ﺻﻔﻮف ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺟﺪول  :۱ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در .[۸ ] EDCA

زﯾﺮﻣﯿﺪان ) Traffic identifications (TIDﮐﻪ ﺑﯿﺖﻫﺎی  ۰- ۳را در
ﻣﯿﺪان ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ اﺷﻐﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ داده
) MAC service data unit (MSDUﺑﻪ ﮐﺪام ﮐﻼس ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ
اﺳﺖ .ﮔﺮه ﻫﺎ ﺑﺎ ارﺳﺎل اﯾﻦ ﻓﺮﯾﻢ ،ﻃﻮل ﺻﻒ ﻫﺎی ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﻮع ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﻪ ﮔﺮه ﻣﺮﮐﺰی اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﺳﭙﺲ ﮔﺮه ﻣﺮﮐﺰی ﻃﻮل
ﺻﻒﻫﺎی درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه از ﮔﺮهﻫﺎ را ﺟﻤﻊ زده و در ﯾﮏ ﺑﺎﻓﺮﻣﺤﻠﯽ ذﺧﯿﺮه
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی
 AIFS ،CWو ...در ﺗﻌﯿﯿﻦ زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﺧﯿﻞاﻧﺪ .ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ روش
اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ روی ﭘﺎراﻣﺘﺮ  CWﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ دارای دو
ﮐﺮان ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ  CWmaxو  CWminﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻧﺤﻮهی اﻧﺘﺨﺎب  CWﺑﺮ اﺳﺎس راﺑﻄﻪی  ۱ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ].[۱
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)(2

CWmax(Voice) = CWmax default (Voice) × log
CWmin defult (Voice) + 1

+
)(3

CWmax(Video) = CWmax default (Video) × log
CWmin defult (Video) + 1

CWmax(Best Effort) = CWmax default (Best Effort) × log
+ CWmin defult (Best Effort) + 1
)(4

=0
<
>

> 0,
> 0,

15

7

Voice
Video

روش ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ  CWmaxﺑﺮای اﻧﻮاع ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺒﮑﻪ
ﺑﺮاﺳﺎس رواﺑﻂ  ۲اﻟﯽ  ۵ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻣﺮﺣﻠﻪی ب:

+ 1) × 2 − 1

CWmax

CWmin

ﭘﺎراﻣﺘﺮ
ﻧﻮع ﺗﺮاﻓﯿﮏ

(

CWmax(Background) = CWmax default (Background) × log
+ CWmin defult (Background) + 1
)(5

)(1

 nﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮔﺮه در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﻮد
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﻧﺪازهی  ،CWﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺮاﺑﺮ
ﮐﺮان ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﭘﺲ از ﻫﺮﺑﺎر دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺎﻧ ﺎل دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن ﻃﻮل ﺻﻔﻮف ﻧﻘﺶ  CWmaxﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻧﺪازه
 CWminﻧﯿﺰ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ را در ﺗﻌﯿﯿﻦ زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
در ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺎ ﺑﺮروی ﻫﺮ دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ  CWmaxو
 CWminﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روش ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ  CWminﺑﺮای اﻧﻮاع ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻣﻮﺟﻮد در
ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮاﺳﺎس رواﺑﻂ  ۹- ۶ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎﯾﺺ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  IEEE802.11eآن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار
 CWmaxﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺟﺪول  ۱ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻫﺎ
ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ.
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+
)(6

CWmin(Voice) = CWmin default (Voice) × log
)0.5 CWmin defult (Voice

+
)(7

CWmin (Video) = CWmin default (Video) × log
)0.5 CWmin defult (Video

CWmin (Best Effort) = CWmin default (Best Effort) × log
)+ 0.5 CWmin defult (Best Effort
)(8
CWmin (Background) = CWmin default (Background) × log
)+ 0.5 CWmin defult (Background
)(9
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ﻣﻘﺪار  Sumﺑﺮاﺑﺮ
)(10

Sum = Q1 + Q2 + Q3 + Q4

و ﻣﻘﺎدﯾﺮ  Q1ﺗﺎ  Q4ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻮل ﺗﺮاﻓﯿﮏﻫﺎی ﺻﺪا ،وﯾﺪﺋﻮ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﺗﻼش و ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ) (Defultدر
رواﺑﻂ  ۲اﻟﯽ  ۹ﻣﻘﺎدﯾﺮﺟﺪول  ۱اﺳﺖ.
دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ در ﺗﺎﺑﻊ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﮐﻮﭼﮏ
ﺑﻮدن ﻃﻮل ﺻﻒ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺗﺮاﻓﯿﮏ درﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺠﻤﻮع ﻃﻮل ﺻﻔﻬﺎی اﻧﻮاع
ﺗﺮاﻓﯿﮏ ،ﻣﻘﺪار  CWﺑﺮای آن ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﺰرگ ﻧﺸﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﻘﺪار ﻋﺪد ﯾﮏ در داﺧﻞ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﺟﻬﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﻃﻮل ﺻﻒ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺻﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺑﯿﻨﻬﺎﯾﺖ ﺷﺪن ﻣﻘﺪار
 CWmaxﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻃﻮل ﺻﻒ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ
) (Packetﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،درج ﻋﺪد ﯾﮏ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ
ﺳﺒﺐ ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﻘﺪار ﻋﺪد ﯾﮏ ﻧﯿﺰ در ﺧﺎرج
ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ  CWminو  CWmaxﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ
ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺮﺣﻠﻪی ج:
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺮهی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ  CWﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه درﻣﺮﺣﻠﻪی ب
را در ﺳﻄﺢ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل ﺗﺎﺑﻊ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی
آن ﺑﻪ ﺗﺴﺖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻗﺒﻞ ﻧﺸﺎن
داده ﺷﺪ ،اﺳﺘﺎﻧﺪارد  IEEE802.11eاوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺮاﻓﯿﮏﻫﺎی
ﺑﻼدرﻧﮓ ﭼﻮن ﺻﺪا و وﯾﺪﺋﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮاﻓﯿﮏﻫﺎی ﻏﯿﺮﺑﻼدرﻧﮓ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﻼش و ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ  :۴ﺷﺒﮑﻪی ﻣﺤﻠﯽ ﺑﯿﺴﯿﻢ

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  ٥ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺣﺎﮐﯽ از
ﺑﻬﺒﻮد ﮔﺬردﻫﯽ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﻼش در روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد  IEEE802.11eﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا در اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺷﺪه
ﻃﺒﻖ راﺑﻄﻪی  ٤و  ٨ﮔﺮهی ﻣﺮﮐﺰی ﻃﻮل ﭘﻨﺠﺮه رﻗﺎﺑﺘﯽ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل
ﺻﻒ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮده و ﻃﺒﻖ ﺷﮑﻞ  ٦ﺗﺎﺧﯿﺮ در دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
ﮐﺎﻧﺎل را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ از اﻓﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺳﺮوﯾﺲ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی  CWﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻃﻮل ﺻﻒﻫﺎی ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺳﺒﺐ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻏﯿﺮﺑﻼدرﻧﮕﯽ ﭼﻮن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﻼش،
اﻓﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺮاﻓﯿﮏ در ﺣﻀﻮر ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﻼدرﻧﮓ ﻣﻮﺟﺐ
ﻧﺸﻮد.
- ۳ارزﯾﺎﺑﯽ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
ﺟﻬﺖ ﺗﺴﺖ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺷﺒﮑﻪی  LANﺑﯿﺴﯿﻢ ﮐﻪ
در ﺷﮑﻞ  ٤ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻏﯿﺮﺑﻼدرﻧﮓ
از ﻧﻮع ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﻼش از ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎر ﺳﺒﮏ ﻃﺒﻖ ﺟﺪول  ۲ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎر
ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ۳ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺒﮑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ
ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻮاع ﺗﺮاﻓﯿﮑﻬﺎ در ﺷﺒﮑﻪ ﻃﺒﻖ ﺟﺪول  ۴اﻟﯽ  ۶اﺳﺖ .ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﺑﺎ
اﺻﻼح و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺎﺑﻊ  HCFدرﻣﺤﯿﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار OPNET Modeler 14.5
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺎﯾﻞ
 HCFاﺻﻠﯽ ﻣﻮﺟﻮد در  OPNETو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  HCFاﺻﻼح ﺷﺪه ،ﺻﻮرت
ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.

۸۸۷

ﺷﮑﻞ  :۵ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﮔﺬردﻫﯽ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﻼش در روش  QL-EDCAﺑﺎ
.EDCA

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺣﺠﻢ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺮاﻓﯿﮏﻫﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ( اﻓﺖ ﻧﺎﭼﯿﺰی در
ﮔﺬردﻫﯽ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺻﺪا و وﯾﺪﺋﻮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺷﮑﻞ  :۶ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی ﺗﺎﺧﯿﺮ در دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﺑ ﺮای ﺗﺮاﻓﯿﮏ از ﻧﻮع ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﻼش در
روش  QL-EDCAﺑﺎ .EDCA
ﺷﮑﻞ  :۸ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﮔﺬردﻫﯽ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺻﺪا در روش  QL-EDCAﺑﺎ . EDCA

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  ۷ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ در اﺛﺮ ﭘﺮﺷﺪن ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻓﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
.

ﺷﮑﻞ  :۹ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﮔﺬردﻫﯽ ﺗﺮاﻓﯿﮏ وﯾﺪﺋﻮ در روش  QL-EDCAﺑﺎ .EDCA
ﺷﮑﻞ  :۷ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی ﻣﯿﺰان از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎ در اﺛﺮ ﭘﺮ ﺷﺪن ﺑﺎﻓﺮ در  QL-EDCAﺑﺎ
.EDCA

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻃﺒﯿﻌﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ،دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺗﺮاﻓﯿﮏ
ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺮاﻓﯿﮏﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﮑﯽ
دﯾﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻃﺮاﺣﯽ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺳﺮوﯾﺲ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺗﺮاﻓﯿﮏ ،اﻓﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺮاﻓﯿﮏﻫﺎ را
ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺸﻮد .ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺷﮑﻠﻬﺎی  ۸و  ۹ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻃﻮل ﻧﺴﺒﯽ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﻼش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﺗﺮاﻓﯿﮏ )در

ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞﻫﺎی  ۸و  ۹ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ
ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻏﯿﺮﺑﻼدرﻧﮓ ﺗﺎ ﺣﺪی ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﻼدرﻧﮓ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻧﺸﻮد.
- ۴ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  QL-EDCAﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ
در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﯿﺴﯿﻢ اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻃﻮل ﺻﻒﻫﺎی اﻧﻮاع ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺒﮑﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ رﻓﻊ
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﭼﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ رﻗﺎﺑﺘﯽ  CWﺑﺼﻮرت ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

۸۸۸

۱۳۹۴  اردﯾﺒﻬﺸﺖ۲۴  ﺗﺎ۲۰ ، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ،ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ:۶ ﺟﺪول

وﯾﮋﮔﯽ

 ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﺣﺎﮐﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ.ﻣﯿﺰان ﺑﺎر ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﭘﺮداﺧﺖ
 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ.ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﮔﺬردﻫﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺎﺧﯿﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻓﺮ و ﮐﻢ اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﻪ
 ﺷﺪه و ﻣﺎﻧﻊ از دﺳﺘﺮﺳﯽ،ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ در اﻧﺘﻈﺎر دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﺑﻮدهاﻧﺪ
ﮐﻤﺘﺮ ﺗﺮاﻓﯿﮑﻬﺎی ﻏﯿﺮﺑﻼدرﻧﮓ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل در ﺣﻀﻮر ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی ﺗﺮاﻓﯿﮑﻬﺎی
 آﻧﭽﻪ ﮐﻪ درآﯾﻨﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی.ﺑﻼدرﻧﮓ ﺷﻮد
 اراﺋﻪی روﺷﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﺑﺎر ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ،اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد
. ﺗﺎ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﮔﺮدد،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ

ﻣﻘﺪار

HTTP Specification

HTTP1.1

Page Interarrival Time (secs)

Exponential (10)

Page Properties

Constant(5)

(object per page)
Server Selection

Exponential (10)

(page per server)

( ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﻼش اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ)ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎر ﺳﺒﮏ: ۲ ﺟﺪول
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ﻣﻘﺪار

Command Mix (Get/Total)

50%

Inter Request Time (secs)

Exponential (3600)

Files size (bytes)

Constant(1000)
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ﻣﻘﺪار

Command Mix (Get/Total)

50%

Inter Request Time (secs)

Exponential (360)

Files size (bytes)

Constant(50000)
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وﯾﮋﮔﯽ

ﻣﻘﺪار

Frame Interarrival Time Information

10 frames/sec

Frame Size Information

128X120 pixels

Traffic mix(%)

All Discrete

[8]
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وﯾﮋﮔﯽ

۸۸۹

ﻣﻘﺪار

Silence Length (secs)

Exponential(0.65)

Talk Spurt Length (secs)

Exponential(0.35)

Encoder Scheme

GSM FR

Compression Delay(secs)

0.02

Decompression Delay(secs)

0.02

Traffic mix(%)

All Discrete
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ﭼﮑﯿﺪه -در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ ﭘﺎﯾﻪای ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ
ً
اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﺎﻣﻼ
آ ﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ،ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻪﺑﻌﺪی ﺷﯽء ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ روﺷﯽ اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﻃﻼﻋﺎت زاوﯾﻪای
ﺷﺨﺺ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻣﺪل ﻇﺎﻫﺮی اﻓﺮاد را در زواﯾﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮام دﻗﯿﻖﺗﺮی را
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﺮد اراﺋﻪ دﻫﺪ .آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻬﺒﻮد در
دﻗﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ را در ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮ ﯾﻦ اﻟﮕﻮر ﯾﺘﻢﻫﺎی ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ،
 ،SDALFﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﭘﺎﯾﮕﺎه دادهﻫﺎی ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ،
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دادهای  ViPERﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻟﮕﻮر ﯾﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺑﺎ اﻟﮕﻮر ﯾﺘﻢﻫﺎی راﯾﺞ در ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ را داراﺳﺖ.

ﺑﺮای ردﯾﺎﺑﯽ اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﺘﺤﺮک در دﻧﺒﺎﻟﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
ﻋﺒﻮر ﻓﺮد از ﭘﺸﺖ ﺳﺘﻮن ﯾﺎ ﻓﺮد دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺠﺪد ِرد آن ﻓﺮد ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻋﻤﻞ
ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از روشﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽﺷﺪه در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﻮد .از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ را دﺷﻮار ﻣﯽﺳﺎزد ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻌﺪد
اﻓﺮاد ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ دورﺑﯿﻦﻫﺎ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻮری ﻣﺘﻔﺎوت ﺻﺤﻨﻪﻫﺎ و زاو ﯾﻪﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﺮاد در دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ].[2
از ﻓﺮﺿﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ روشﻫﺎی اراﺋﻪﺷﺪه ﺑﺮای ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻋﺪمﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﻇﺎﻫﺮی ﺷﺨﺺ در ﻣﺪتزﻣﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎرﺗﯽ رؤ ﯾﺖ ﻣﯽﮔﺮدد .ازآﻧﺠﺎﯾﯽﮐﻪ دورﺑﯿﻦﻫﺎی
ً
ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻓﺮاد
از ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎد ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮔﺮدد اﺳﺘﻔﺎده از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﭼﻬﺮه ﻣﺘﺪاول ﻧﯿﺴﺖ و
اﮐﺜﺮ روشﻫﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻇﺎﻫﺮی و ﭘﻮﺷﺶ ﻓﺮد
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ از اﻃﻼﻋﺎت ﭼﻬﺮه ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮔﺮدد،
زﻣﺎنﺑﺮ ﺑﻮدن اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎﺳﺖ.

ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی– ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺴﺎن ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎرت وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ،
ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ
 -۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻧﻈﺎرت وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺴﺎن،ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺠﺪد ﯾﮏ ﻓﺮد در
دورﺑﯿﻦﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،از ﭘﺎﯾﻪایﺗﺮﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻧﻈﺎرت وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ
اﺳﺖ .دﻗﺖ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرآﻣﺪی ﭘﺮدازشﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻣﯽﺷﻮد.
از ﭘﺮدازشﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آﻧﺎﻟﯿﺰ رﻓﺘﺎری اﺷﺨﺎص و ﺗﺸﺨﯿﺺ
روﯾﺪادﻫﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ].[1

روشﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ اﻓﺮاد را اﻏﻠﺐ ﺑﻪ دودﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .دﺳﺘﻪ اول روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ از اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و دﺳﺘﻪ دوم روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﻃﻼﻋﺎت ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی دورﺑﯿﻦﻫﺎ ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .دﺳﺘﻪ اول ﺷﺎﻣﻞ روشﻫﺎی ﻓﻌﺎل
و ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻨﻈﻮر از روشﻫﺎی ﻓﻌﺎل روشﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .روشﻫﺎی ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﻓﺎﻗﺪ
ﻓﺎز ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﮔﺮوه روشﻫﺎی ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ روشﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ از ﺗﻮﺻﯿﻔﮕﺮ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ ١اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻔﮕﺮ ﺑﺎ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ ﻓﺮد ،ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
ِ
ﺗﻨﻮع زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎﻓﺖ را در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻘﺎوم اﺳﺖ ] .[3-5در ﻣﻘﺎﻟﻪ ] [6ﺑﺎ
اﻧﻄﺒﺎق ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﺮد ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺪل ﻣﺜﻠﺜﯽ و ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﯾﮏ روش ﻗﻄﻌﻪﺑﻨﺪی
ﻋﻤﻞ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .در ﻣﻘﺎﻟﻪ ] [7ﺗﻮﺻﯿﻔﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اراﺋﻪ

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ اﻓﺮاد را ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻤﻮد :ﻓﺮاﯾﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﺗﺼﻮ ﯾﺮ ﯾﺎ
دﻧﺒﺎﻟﻪای از ﺗﺼﺎو ﯾﺮ ﯾﮏ ﻓﺮد در ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺠﺪد ﻫﻤﺎن
ﻓﺮد در دورﺑﯿﻦﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ ] .[2ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﯾﮏ
ً
ﻓﺮد در ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻓﺮد ﻗﺒﻼ در ﻫﯿﭻﯾﮏ از
دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻣﺬﮐﻮر رؤ ﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮد
ً
ﻗﺒﻼ رؤ ﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮﭼﺴﺒﯽ ﻣﻌﺎدل ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻓﺮد ﭘﯿﺸﯿﻦ را در
ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﺨﺺ ﻣﺬﮐﻮر ﻓﺮدی ﺗﺎزه وارد ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﮏ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای آن در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد.

Covariance Descriptor

© ،۱۳۹۴اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

۸۹۰

1

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

ً
ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ روشﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ زاوﯾﻪ ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ اﺳﺖ .اﮐﺜﺮ روشﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ دادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﺗﻐﯿﯿﺮات زاوﯾﻪای وﺟﻮد دارد دﻗﺖ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .از ﻣﯿﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی دادهای ﻣﻮﺟﻮد ،دادهﻫﺎی ViPER
دارای اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯿﺴﺖ ] .[17اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺎﻣﻞ  ۱۲۶۴ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
 ۶۳۲ﻓﺮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻧﻮاع ﻣﺸﮑﻼت در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺪﯾﺪ
ﻧﻮری ،ﺗﻐﯿﯿﺮات زاوﯾﻪای و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺳﺖ .ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻗﺖ
ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ اراﺋﻪﺷﺪه در روشﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده زﯾﺮ ۲۰
درﺻﺪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ وﯾﮋﮔﯽ زاوﯾﻪ در ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻪﺻﻮرت آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ از اﯾﻦ داﻧﺶ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .درواﻗﻊ ﺑﺎ
اﻟﻬﺎم از ﺷﯿﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن در ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺴﺎن ،دﻗﺖ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
 SDALF٣را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽدﻫﯿﻢ ].[8

ﺟﻮﻫﺮه٢

ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ از دو ﺑﺨﺶ ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮام در ﻣﺪل رﻧﮕﯽ  HSVو آﻧﺎﻟﯿﺰ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻣﻘﺎﻟﻪ ] [8ﺗﻮﺻﯿﻔﮕﺮی ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺮﻓﯽﺷﺪه
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮام وزندار ،آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺟﻮﻫﺮه و
ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪی ﻧﺎﺣﯿﻪای رﻧﮓﻫﺎ .در ﺑﺴﯿﺎری از روشﻫﺎ از ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮام ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ] .[9ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮام
ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎﺳﺖ .ﻟﺬا روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ
اﯾﻦ ﻧﻘﯿﺼﻪ اراﺋﻪﺷﺪه اﺳﺖ ] .[10,11در ﻣﻘﺎﻟﻪ ] [12ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﻌﯽ در اراﺋﻪ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻗﺎﺑﻞﻓﻬﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺪﺑﻠﻨﺪی ،ﮐﻮﺗﺎهﻗﺪی ،دارای ﮐﻮﻟﻪﭘﺸﺘﯽ ﺑﻮدن ،دارای ﻣﻮی ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮدن و
ﻏﯿﺮه ﺑﺎﺷﻨﺪ .درﻧﺘﯿﺠﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ از ﻓﺮد ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺪﻧﻈﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
در دﺳﺘﻪ روشﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ در اﺳﺘﺨﺮاج
ﯾﮏ ﺗﻮﺻﯿﻔﮕﺮ ﺑﺎ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﻗﻮی دارﻧﺪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
در ﻣﻘﺎﻟﻪ ] [13ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺑﻪ دو ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺎﻻﺗﻨﻪ و ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﻨﻪ ﺑﺨﺶﺑﻨﺪی
ﻣﯽﮔﺮدد .ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪی ﻣﻘﺎدﯾﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آن ﺑﺮای
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺮای ﻫﺮ
ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ ﻧﮕﻪداری ﺷﺪه و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮد
ﺑﺮداری از ﻣﯿﺰان ﻋﺪم ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻣﯽﮔﺮدد .در ﺑﺮﺧﯽ روشﻫﺎ ﺑﺎ وزن دﻫﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده،
ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد اﯾﺠﺎد ﮔﺮدد ،ﺳﻌﯽ در ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ
دارﻧﺪ .اﯾﻦ وزن دﻫﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد
] .[14ﮔﺮوﻫﯽ از روشﻫﺎ در ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ،ﺳﻌﯽ در ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﺎﺑﻊ
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻦ دو ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه ﺑﺮای ﯾﮏ زوج دورﺑﯿﻦ را دارﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از زوج ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه از اﻓﺮاد ﺑﺮای زوج
دورﺑﯿﻦ ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ ،ﺗﺎﺑﻊ اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ زوج دورﺑﯿﻦ ﻣﺪل ﻣﯽﮔﺮدد .زوج
ً
ﺗﺼﺎو ﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دو دورﺑﯿﻦ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ .در
ﺑﺮﺧﯽ روشﻫﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻌﯿﺎر ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮرد ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ] [15و در
ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﺎﺑﻊ اﻧﺘﻘﺎل رﻧﮕﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ دو دورﺑﯿﻦ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

 -۲روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
ﺷﮑﻞ  ۱ﺟﻔﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮی از ﯾﮏ ﻓﺮد در دو زاوﯾﻪ دﯾﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ViPERاﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد دارای ﺗﻐﯿﯿﺮات
زاوﯾﻪای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ اﺳﺖ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ از ﭘﻮﺷﺶ )ﻟﺒﺎس( آن ﻣﺨﻔﯽ
ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﻤﺎن ﻓﺮد از ﭘﻬﻠﻮ)اﻟﻒ(

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ از روشﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت
ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی دورﺑﯿﻦﻫﺎ ﺳﻌﯽ در ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﮐﺮدن ﻓﻀﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ
] .[16ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪلﺳﺎزی ﻣﮑﺎنﻫﺎی ورود و
ﺧﺮوج اﻓﺮاد در دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻓﺮد در
ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮوج از ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ و ورود ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ دﯾﮕﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ
ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮرد زﻣﺎن ورود ﺑﻪ دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ روشﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻓﻀﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ را ﮐﺎﻫﺶ داد و دﻗﺖ
ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ را ﺑﺎﻻ ﺑﺮد.

Epitome Analysis

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﺮد از روﺑﺮو)ب(

ﺷﮑﻞ  :۱ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻇﺎﻫﺮی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات زاوﯾﻪای
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Symmetry-Driven Accumulation of Local Features

۸۹۱

3

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻄﺮ اول ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮی ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﻓﺮد ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮓ
)روﺷﻦ( ﺑﻮده ﮐﻪ در زاوﯾﻪ دﯾﺪ دوم اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺨﻔﯽﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ
در ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻄﺮ اول و ﺳﺘﻮن اﻟﻒ ﺷﮑﻞ  ۱ﻣﻮرد
ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .اﮐﺜﺮ روشﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺼﻮﯾﺮی را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪی در ﺗﺼﻮﯾﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺳﯿﺴﺘﻢ در اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮔﺮدد .ﻣﺸﮑﻞ ﻓﻮق در ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ
اﻧﺠﺎمﺷﺪه ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ رخ ﻧﻤﯽدﻫﺪ .دﻟﯿﻞ آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن
از اﺻﻮل ﺳﺎده اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺗﺠﺮﺑﻪ و داﻧﺶ ﻗﺒﻠﯽ از ﺷﯽء ﻣﻮرد
ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﺻﻮل ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از  :ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺟﻠﻮی
ً
ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ در زاوﯾﻪ ﭘﻬﻠﻮ ﮐﻤﺘﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﺎ اﺻﻼ دﯾﺪه
ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اﺻﻮل ﻓﻮق را اﻋﻤﺎل ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن دﻗﺖ
ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ازآﻧﺠﺎﯾﯽﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﻣﯿﺎنﺗﻨﻪ
اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ از ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮای
ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﻨﻪ از روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  SDALFﺑﻬﺮه
ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ .ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪان اﺷﺎره ﻧﻤﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮات زاوﯾﻪ
از ﻓﺮضﻫﺎی ﻣﻌﻘﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی واﻗﻌﯽ
ﺗﻐﯿﯿﺮات زاوﯾﻪ دﯾﺪ وﺟﻮد دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻣﯿﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی دادهای
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ViPERرا ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر
ارزﯾﺎﺑﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدﯾﻢ .در اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ اراﺋﻪﺷﺪه در
] [8ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .دﻟﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ روش ،ﮐﺎرآﻣﺪی آن
در ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ و ارﺟﺎﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎر آن در ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﺳﺖ .در اداﻣﻪ
ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮی از ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  SDALFاراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
-۱-۲

درواﻗﻊ ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪی ﺑﺮ روی ﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎی ﻫﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪ از ﺗﺼﻮ ﯾﺮ ﺷﺨﺺ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدﻫﺪ .در ﺣﯿﻦ ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪی اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻟﺤﺎظ رﻧﮕﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﺮ ﺧﻮﺷﻪ ﺑﺎ ﻧﻪ ﺑﻌﺪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ ،ﻣﺮﮐﺰ ﺧﻮﺷﻪ ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ رﻧﮕﯽ
 RGBو ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺗﮑﺎﻧﻪ دوم اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻨﺪ ﺗﺼﻮ ﯾﺮی ،ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪی
دﯾﮕﺮی ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﻮﻣﯿﻦ و ﯾﮋﮔﯽ
ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺎﻻ و ﻣﮑﺮر )(RHSP٥
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﺪه اﺳﺘﺨﺮاج ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺟﻮﻫﺮه ٦اﺳﺖ.
درواﻗﻊ در اﯾﻦ روش ﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﻮاﺣﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ دارای ﻣﻘﺪار آﻧﺘﺮوﭘﯽ ﺑﺎﻻ
ﺑﻮده و درﻋﯿﻦﺣﺎل ﺗﺤﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎ
ﺗﺼﻮﯾﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺗﺒﺪﯾﻼت ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﭼﺮﺧﺶ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ
اﻧﺪازه و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺗﺒﺪﯾﻼت در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﻨﺠﺮ
ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات زاو ﯾﻪای اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﮑﻞ  ۲ﺳﻪ و ﯾﮋﮔﯽ اﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ در اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  SDALFرا ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
اﻟﻒ

اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  SDALFدر ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺴﺎن

پ

ب

ﺷﮑﻞ  :۲ﺳﺘﻮن اﻟﻒ :ﺗﮑﻪ  ،RHSPﺳﺘﻮن ب :ﺗﻮﺻﯿﻔﮕﺮ  ،MSCRﺳﺘﻮن پ:

اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  SDALFﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ در ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺴﺎن
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ] .[۶در اﯾﻦ روش اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﯾﮏ روش اﺑﺘﮑﺎری ،ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺪن
ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺳﺮ ،ﺗﻨﻪ و ﭘﺎﻫﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ﺑﺮای در
ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﺤﻮری ﻋﻤﻮدی اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﮔﺮدد .اﯾﻦ ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻮدی ﻃﻮری
اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺣﻮل آن از ﻗﺮﯾﻨﮕﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮدار ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای
ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﺳﻪ و ﯾﮋﮔﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﮔﺮدد .اوﻟﯿﻦ و ﯾﮋﮔﯽ،
ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮام وزندار در ﻣﺪل رﻧﮕﯽ  HSVاﺳﺖ .ﻃﺮﯾﻘﻪ وزندار ﮐﺮدن آن ﻧﯿﺰ
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﯾﮏ ﭘﯿﮑﺴﻞ در ﺗﺼﻮ ﯾﺮ ﺷﺨﺺ از ﻣﺤﻮر
ﻋﻤﻮدی ﻗﺮﯾﻨﻪ دور ﺑﺎﺷﺪ وزن ﮐﻤﺘﺮی در ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮام ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ
وزن دﻫﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ از ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻮدی دور
ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻌﻠﻖ ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﻪ ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮔﺮدد .در واﻗﻊ ﺑﺎ اﯾﻦ
وزن دﻫﯽ ﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎی ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ و ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
دوﻣﯿﻦ و ﯾﮋﮔﯽ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺻﯿﻔﮕﺮ  MSCR٤ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻔﮕﺮ

ﺗﺼﻮ ﯾﺮ  back-projectionﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮام وزندار ،ﺳﺘﻮن ت :اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻮاﺣﯽ ﺗﻨﻪ و

ﭘﺎﻫﺎ و ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻗﺮ ﯾﻨﮕﯽ و ﺳﺘﻮن ث :ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺻﻠﯽ ].[۶

 -۲-۲ﺑﻬﺒﻮد اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  SDALFﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﻃﻼﻋﺎت زاو ﯾﻪای
ﺷﺨﺺ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ
ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﻧﺴﺨﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
 SDALFاﻋﻤﺎل ﮔﺮدﯾﺪه ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از :در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت زاوﯾﻪ و
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ وزنﻫﺎ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮام .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ
ﯾﮑﯽ از ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  SDALFﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮام وزندار اﺳﺖ.
ﺷﮑﻞ  ۳ﺳﺘﻮن ب وزنﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎص دادهﺷﺪه ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ را
ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﺷﮑﻞ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻮدی وزن ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻫﺮﭼﻪ از اﯾﻦ
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ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

ﻣﺤﻮر دور ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ اﯾﻦ وزنﻫﺎ ﮐﻢﺗﺮ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﻣﯿﺰان ﺷﺒﺎﻫﺖ دو ﺗﺼﻮﯾﺮ  Xو  Yرا ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﻢ .اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ SDALF
اﺑﺘﺪا ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﺳﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ در
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ  Xو  Yﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی از ﭘﯿﺶ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﺷﺪه ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد.
اﻟﻒ

ب

پ

ﺷﮑﻞ  :۳اﻟﻒ -ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﺮدی از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دادهای  .ViPERب -ﻣﺎﺗﺮ ﯾﺲ

وزنﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎص دادهﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  SDALFﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮام.
پ -ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ وزنﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺟﻠﻮی ﻓﺮد وزن ﮐﻤﺘﺮی اﺧﺘﺼﺎص

ﻣﯽدﻫﺪ.

در ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﻫﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ زاوﯾﻪ ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
دورﺑﯿﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدد .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از روش اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﻟﻪ ][18
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮای  ۸زاوﯾﻪ ﻗﺮارﮔﯿﺮی ۸ ،ﮐﻼﺳﺒﻨﺪ ﺑﺮ
روی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺧﻮرده ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت زاوﯾﻪ ،آﻣﻮزش داده
ﻣﯽﺷﻮد .وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای آﻣﻮزش ﮐﻼﺳﺒﻨﺪﻫﺎ ﺗﻮﺻﯿﻔﮕﺮ HOG٧
اﺳﺖ .ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﺮ ﮐﻼﺳﺒﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻘﺪاری ﺑﺎﯾﻨﺮی ،ﻣﻘﺪار ﭘﯿﻮﺳﺘﻪای
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﻼس ﻣﺬﮐﻮر را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮای
اﺳﺘﺨﺮاج زاوﯾﻪ ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﻓﺮد ،ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﺑﻪ  ۸ﮐﻼﺳﺒﻨﺪ داده و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺧﺮوﺟﯽ اﯾﻦ  ۸ﮐﻼس ،ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ از زاوﯾﻪ ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﻓﺮد ،ﻣﺸﺨﺺ
ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺨﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮاﺣﻞ
ﭘﯿﺶﭘﺮدازﺷﯽ ،ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  SDALFﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
 SDALFدارای ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺮاﺣﻞ آن را در ﮔﺎمﻫﺎی زﯾﺮ
ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﻮد:
 -۱زاوﯾﻪ ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﺷﺨﺺ  Xﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد.
 -۲زاوﯾﻪ ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﺷﺨﺺ  Yﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد.
 -۳در ﺻﻮرﺗﯽ اﯾﻦ دو زاوﯾﻪ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮد از وزنﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺷﮑﻞ -۳
ب اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

 -۴درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ از ﭘﻬﻠﻮ و دﯾﮕﺮی از روﺑﺮو ﺑﻮد ﺑﺮای
ﺗﺼﻮ ﯾﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮام وزندار از
وزنﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺷﮑﻞ -۳پ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
ﭘﺲ از اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮام وزندار ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ
اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  SDALFﺷﺒﺎﻫﺖ دو ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد .ﻧﺤﻮه
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وزنﻫﺎی ﺷﮑﻞ  ۳ﺳﺘﻮن پ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻗﺮﯾﻨﮕﯽ
ً
ﻋﻤﻮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از دو ﺑﺨﺶ ﻣﯿﺎنﺗﻨﻪ و ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﻨﻪ
ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه اﺳﺖ .در ﺑﺨﺶ ﻣﯿﺎنﺗﻨﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ ﮔﺎوﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮی
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺷﮑﻞ -۳پ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .در وزندﻫﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺎﺣﯿﻪای از
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ وزن ﮐﻮﭼﮏﺗﺮی ﺑﮕﯿﺮد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻌﺒﯿﺮ دﯾﮕﺮی از
ﺷﮑﻞ  ۳و ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺪﯾﻦﺻﻮرت ﻋﻨﻮان
ﻧﻤﻮد :درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺨﺺ ﺷﮑﻞ  ۳ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی
از ﺷﺨﺼﯽ در زاوﯾﻪ ﭘﻬﻠﻮ ﺑﺎﺷﺪ از ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ وزنﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺷﮑﻞ -۳پ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای ﻧﺎﺣﯿﻪ
ﺟﻠﻮﯾﯽ ﻓﺮد از اﻫﻤﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و از دﯾﺪ ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪان اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻞ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ،ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﺮای ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯿﺎنﺗﻨﻪ دارای اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻮده و ﺑﺮای ﭘﺎﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﭘﺎﻫﺎ در ﭘﻮﺷﺶﻫﺎی ﻣﺮﺳﻮم ،رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺎ
ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻨﺎری ﭘﺎﻫﺎ را دارﻧﺪ.
-۳ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ روشﻫﺎی ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﮑﯽ
از ﻣﺮﺳﻮم ﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮدار  CMC٨ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ
ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮر اﻓﻘﯽ رﺗﺒﻪ٩ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻮدی ﻧﺮخ ﺗﺸﺨﯿﺺ را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﺪف ﻣﺮﺗﺐﺳﺎزی ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ،
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺪار ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﺧﺎص اﺳﺖ .ﻧﺮخ ﺗﺸﺨﯿﺺ
در رﺗﺒﻪ  ۱ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اوﻟﯿﻦ ﻋﻀﻮ در ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺮﺗﺐ
ﺷﺪه ﻫﻤﺎن ﺷﺨﺺ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺮخ ﺗﺸﺨﯿﺺ رﺗﺒﻪ ۱۰
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺷﺨﺺ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﯾﮑﯽ از  ۱۰ﺟﺎﯾﮕﺎه
اول در ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ روش
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ اوﻟﯿﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ،اﺑﺘﺪا ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺼﺎو ﯾﺮ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ را ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪﺻﻮرت ﭘﯿﺶﻓﺮض و ﺑﺎر دوم ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺮ اول ﮐﻠﯿﻪ  ۱۲۶۳ﺗﺼﻮﯾﺮ دﯾﮕﺮ را
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺪار ﻓﺎﺻﻠﻪ آنﻫﺎ ﻣﺮﺗﺐ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ
اﻧﺠﺎم داده و ﻧﺘﯿﺠﻪ را در ﻣﺎﺗﺮﯾﺴﯽ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻧﻤﻮدار  CMCرﺳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار ﺑﺮای
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SDALF  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻟﮕﻮر ﯾﺘﻢ:۵ ﺷﮑﻞ

 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای۵ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه در ﺷﮑﻞ
 ﻣﻘﺪار اﯾﻦ ﺑﻬﺒﻮد.رﺗﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺒﻮدی در ﻧﺮخ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ وﺟﻮد دارد
. دﻗﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ۱٫۵٪ در رﺗﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی-۴
 ﻋﻤﻞ،در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت زاوﯾﻪ ﺷﺨﺺ
 ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از اﺻﻮﻟﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ.ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪﺻﻮرت آﮔﺎﻫﺎﻧﻪﺗﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
 درواﻗﻊ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ،آﻧﭽﻪ اﻧﺴﺎن در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد
 ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﺮد در زواﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ،ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت زاوﯾﻪ
 روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞﺗﺮی در ﮐﺎرﻫﺎی.ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد
پ ﺑﻪ-۳ زن ﺷﮑﻞ
ِ  ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ و.آﺗﯽ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
 ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺎﻻﺗﺮی،SDALF دو ﻣﺆﻟﻔﻪ دﯾﮕﺮ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ وزن را ﺑﻪﺻﻮرت آﮔﺎﻫﺎﻧﻪﺗﺮی.دﺳﺖﯾﺎﻓﺖ
 ﻣﻘﺪار، در اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻋﺮض ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺎ وزن ﭘﺎﯾﯿﻦ.ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد
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چکیده -يظرکاوی که در سالهای اخیر بسیار هىردتىخه قرار
گرفته است به استخراج ،تحلیل و خالصهسازی يظرات هطرذ ضذه
تىسط کاربراو هیپردازد .یکی از وظایف اصلی يظرکاوی ،تعییى بار
يظرات است .هذف ایى وظیفه دستهبًذی يظرات در گروههای از
ً
پیصتعییى ضذه (هعمىال در دو گروه هثبت و هًفی) است .به دلیل
اهمیت واژگاوهای سًدمايی در تعییى بار يظرات ،تالشهای
هتعذدی خهت ساخت واژگاوهای عمىهی و خاظ داهًه ايدام
گرفته است .تمرکس روشهای فعلی بیطتر بر روی تعییى بار واژهها
بىده است .ایى در حالی است که در تعییى بار یک خمله ،يه تًها
واژهها بلکه رابطه بیى واژهها يیس هىثر است .در ایى هقاله روضی
خىدکار برای ساخت یک واژگاو سًدمايی هبتًی بر هفهىم در داهًه
دارو ارائه هیضىد .سپس از ایى واژگاو به هًظىر تعییى بار يظرات
هطرذ ضذه درباره داروها استفاده هیگردد .يتایح آزهایطات ايدام
گرفته يطاو هیدهذ که ایى واژگاو در تعییى بار هدمىعه تست به
يتایح بهتری در هقایسه با دو روش برخسته هىخىد هیرسذ.

يظشکاوی دس داهًه پضؽکی يیض واسد ؽذه اعت .آهاس يؾاو هی دهذ
سوص به سوص بش اػتماد افشاد و عاصهاوهای هختلف اص خمله اسائه دهًذگاو
هشاقبتهای بهذاؽتی ،بیماساو و ايدمىهای زاهی بیماساو به ابضاسهای
استباطی و هًابغ اطالػاتی افضوده هی ؽىد [ .]4ایى هًابغ اطالػاتی غًی
کمک بضسگی به ؽشکتهای داسویی دس اسصیابی هیضاو سضایت بیماساو اص
اثشبخؾی داسوها هیکًذ .بذیى دلیل دس عالهای اخیش تالػهایی دس
خهت يظشکاوی بیماساو دس سابطه با داسوها ايدام گشفته اعت [.]6 ,5
یکی اص وظایف افلی دس يظشکاوی تؼییى باس 3یک يظش اعت .هذف
ایى وظیفه دعتهبًذی يظشات دس گشوههای اص پیؼ تؼییى ؽذه (اغلب دس دو
گشوه هثبت و هًفی) اعت .اص آيدا که واژهها و ػباسات وازذهای صبايی
پایه بشای بیاو يظشات و ازغاعات هغتًذ ،واژگاوهای عًدمايی 4يقؼ
ههمی دس تؼییى باس يظشات ایفا هیکًًذ .یک واژگاو عًدمايی زاوی
هدمىػهای اص لغات و ػباسات با باس عًدمايی 5هؾخـ اعت .با تىخه
به اهمیت واژگاوهای عًدمايی تالػهای بغیاسی خهت عاخت آيها
ايدام گشفته اعت .تمشکض تالػهای اولیه بش سوی عاخت واژگاوهای
ً
ػمىهی بىده اعت [ .]8 ,7با ایى وخىد ،باس واژهها کاهال وابغته به داهًه
اعت .به ػًىاو هثال واژه "غیش قابل پیؼبیًی" دس داهًه "فیلن" هیتىايذ
داسای باس هثبت باؽذ دس زالی که دس سابطه با "دصدگیش هاؽیى" یک ففت
هًفی اعت .به ػالوه واژگاوهای ػمىهی بغیاسی اص يیاصهای خاؿ داهًه
سا يمیپىؽايًذ و باػث کاهؼ دقت الگىسیتنهای يظشکاوی هیؽىيذ.

کلمات کلیدی– تحلیل احساسات ،ساخت خىدکار واژگان،
نظرکاوی مبتنی بر مفهىم ،واژگان سنجمانی خاص دامنه
 -1هقذهه
يظشکاوی 1که دس بشخی اص تسقیقات تسلیل ازغاعات 2يیض ياهیذه
ؽذه اعت یکی اص ؽاخههای پشداصػ صباو طبیؼی اعت که به اسائه
سوػهای خىدکاس خهت کاوػ ،تسلیل ،دعته بًذی و خالفه عاصی
يظشات هی پشداصد .يظشکاوی اص صهاو هؼشفی دس کاسبشدهای هختلف به کاس
گشفته ؽذه اعت و ایى کاسبشدها به عشػت دس زال گغتشػ هغتًذ .بشای
يمىيه يظشکاوی دس تداست بشای دسک بهتش يیاصهای هؾتشیاو و استقا کیفیت
هسقىالت [ ،]1دس عیغتنهای پیؾًهادگش به هًظىس پیؾًهاد کاالهای
هسبىب تش [ ]2و دس تسلیل سوابط افشاد دس ؽبکههای اختماػی []3
اعتفاده ؽذه اعت.

به دلیل هؾکالت واژگاوهای عًدمايی ػمىهی ،تالػهایی خهت
عاخت واژگاوهای خاؿ داهًه يیض ايدام گشفته اعت [ . ]11-9اغلب
سوػهای هىخىد هتکی بش عاخت دعتی واژگاو هغتًذ که اهشی صهاوبش و
هضیًهبش اعت .به ػالوه واژگاوهای هىخىد اغلب دس عطر واژه هغتًذ.
بذیى هؼًا که دس ایى واژگاوها به هش واژه یا به هش هؼًای 6آو باس يغبت داده
3

Polarity detection
Sentiment lexicons
5
Sentiment polarity
6
sense
4

Opinion mining
Sentiment analysis
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هیؽىد .ایى دس زالی اعت که باس و هؼًای یک خمله تًها اص طشیق واژهها
هًتقل يمیؽىد بلکه تؼاهل واژهها يیض دس تؼییى باس خمله هىثش اعت .به
طىس خاؿ دس داهًه پضؽکی اغلب واژهها هايًذ "بیماسی"" ،آلضایمش"" ،تب"
و "دسد" هًفی هغتًذ .با ایى وخىد ،ایى واژهها به هشاتب دس خمالت هثبت

 .]15تمشکض سوػهای هبتًی بش واژگاو بش تؼییى باس لغات و ػباسات هتى با
اعتفاده اص یک واژگاو عًدمايی اعت .دس هقابل سوػهای یادگیشی

هاؽیى با دس يظش گشفتى بافتاس Cیک يظش دس بشخی اص هىاسد قادس به تؼییى باس
خمالت فاقذ واژه عًدمايی فشیر هغتًذ .با ایى وخىد ایى سوػها اص

سش هیدهًذ .به هثالهای صیش تىخه کًیذ:7

یک هؾکل ػمذه سيح هیبشيذ و آو يیاص به یک هدمىػه آهىصػ اص يظشات

""This drug eliminated my acne completely.

داسای بشچغب باس (هثبت/هًفی) اعت .ایى هدمىػه آهىصػ دس اغلب

""This drug reduced my pain.

داهًهها وخىد يذاسد و عاخت دعتی آو يیض اهشی صهاوبش و هضیًهبش اعت.
اص آيدا که تمشکض ایى هقاله بش سوی عاخت خىدکاس یک واژگاو
عًدمايی اعت دس ایى بخؼ به هشوس کاسهای ايدام گشفته دس صهیًه
عاخت واژگاو هیپشداصین .واژگاوهای عًدمايی سا به دو طشیق هیتىاو
ایداد کشد :دعتی و خىدکاس.

""This drug decreased my vision.

سوػهایی که دس عطر واژه ػمل هیکًًذ ،اص تؼییى باس دسعت ایى
گىيه هثالها قافشيذ صیشا بشخی اص واژهها يظیش "آ کًه" و "دسد" دس

واژگاوهای هىخىد هايًذ عًتیوسديت ]8[ Bهًفی هغتًذ و بشخی دیگش اص
واژهها يظیش "بیًایی" بذوو باس دس يظش گشفته ؽذهايذ .ایى اهش باػث هیؽىد
دو خمله اول هًفی و خمله عىم بذوو باس دس يظش گشفته ؽىيذ .دس زالی که
واضر اعت دو خمله اول هثبت و خمله عىم هًفی اعت .دس واقغ به
هًظىس تؼییى باس فسیر ایى خمالت بایذ بذايین هفاهین "بشطشف عاختى
آ کًه" و "کاهؼ دسد" هثبت و هفهىم "کاهؼ بیًایی" هًفی اعت .بش طبق
[ ]12هًظىس اص هفهىم ،واژه یا هدمىػهای اص واژهها اعت که دس کًاس
یکذیگش واقؼیتی اص ديیای خاسج سا به رهى ايغاو هیسعايذ.

اص خمله هًابغ دعتعاص هیتىاو به  ]7[ General Inquirerو
واژگاو  ]11[ Bing-Liuاؽاسه کشد .اگشچه بشخی افشاد اقذام به عاخت
دعتی واژگاوهای عًدمايی کشدهايذ ،سوػهای دعتی صهاوبش و پشهضیًه
هغتًذ .به ػالوه واژگاوهای دعتعاص خاهغ يیغتًذ و بغیاسی اص واژهها سا
پىؽؼ يمیدهًذ .بذیى دلیل تسقیقاتی دس صهیًه یافتى خىدکاس واژههای
عًدمايی ايدام ؽذه اعت که هیتىاو آيها سا به دو سده کلی تقغین کشد:
سوػهای هبتًی بش فشهًگ لغت 11و سوػهای هبتًی بش پیکشه.11

دس ایى هقاله سوؽی خىدکاس بشای عاخت یک واژگاو اص هفاهین
عًدمايی دس داهًه داسو هؼشفی هیؽىد .دس ایى سوػ ابتذا هفاهین اص یک
پیکشه اص يظشات هطشذ ؽذه دسباسه داسوها اعتخشاج هیؽىيذ .عپظ با
بکاسگیشی عاختاس يظشات دس یک عایت يظشعًدی ،سوػهای آهاسی و
قىاػذ صبايی هفاهین تؼییى باس هیؽىيذ .اسصیابیهای ايدام گشفته يؾاو
هیدهذ که ایى واژگاو دس تؼییى باس هدمىػه تغت به يتایح بهتشی دس
هقایغه با دو سوػ بشخغته هىخىد هیسعذ.

سوػهای هبتًی بش فشهًگ لغت اغلب اص یک هدمىػه اولیه اص واژهها
با باس هؾخـ ؽشوع هیکًًذ و با تىخه به سوابط هنهؼًایی و تضاد هىخىد
دس یک فشهًگ لغت هايًذ وسديت<; [ ]16به تؼییى باس عایش لغات
هیپشداصيذ [ .]17 ,8اص آيدا که فشهًگهای لغت ػمىهی اطالػات خاؿ
داهًه ايذکی داسيذ ،سوػهای هبتًی بش فشهًگ لغت بشای عاخت واژگاو
عًدمايی خاؿ یک داهًه هًاعب يیغتًذ .دیگش هؾکل ایى سوػها ػذم
ً
تىخه به هتى اطشاف لغت هىسد بشسعی اعت .هماوطىس که قبال يیض اؽاسه
ؽذ دايغتى باس لغات به تًهایی بشای تؼییى باس خمله کافی يیغت .به بیايی
دیگش بشای تؼییى باس فسیر یک خمله بایذ به تؼییى باس هفاهین آو خمله
پشداخت.

اداهه ایى هقاله به فىست صیش عاصهاودهی ؽذه اعت .دس ابتذا دس
بخؼ  2کاسهای هشتبط ايدام گشفته دس صهیًه عاخت واژگاوهای
عًدمايی به اختقاس بشسعی هیؽىيذ .عپظ دس بخؼ  3خضئیات سوػ
پیؾًهادی بشای عاخت خىدکاس واژگايی اص هفاهین خاؿ داهًه ؽشذ داده
هیؽىد .بخؼ  4يتایح آصهایؾات ايدام گشفته به هًظىس اسصیابی سوػ
پیؾًهادی سا اسائه هیکًذ .دس پایاو بخؼ  5به يتیدهگیشی هیپشداصد.

سوػهای هبتًی بش پیکشه بشای تؼییى باس لغات اص الگىهای آهاسی
هن وقىػی واژهها دس یک پیکشه اعتفاده هیکًًذ [ .]19 ,18ایذه افلی ایى
سوػها ایى اعت که اگش واژهای بیؾتش با واژههای هثبت (هًفی) هن وقىع
باؽذ با ازتمال باال خىد واژه يیض هثبت (هًفی) اعت .اغلب سوػهای
هبتًی بش پیکشه هىخىد دس عطر واژه هغتًذ و به سابطه بیى واژهها دس خمله
تىخه يذاسيذ.

 -2هشوس کاسهای پیؾیى
کاسهای پیؾیى دس صهیًه يظشکاوی سا هیتىاو به دو سده کلی تقغین کشد:
سوػهای هبتًی بش واژگاو [ ]13 ,11و سوػهای یادگیشی هاؽیى [,14
A

هثالهای ایى هقاله اص عایت  www.druglib.comايتخاب ؽذهايذ .اص آيدا که کاسبشاو
ً
ایى عایت اص کؾىسهای هختلف هغتًذ که گاها با صباو ايگلیغی آؽًایی کافی يذاسيذ ،دس يظشات

9
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يىؽته ؽذه گاهی غلط اهالیی و/یا گشاهشی دیذه هیؽىد.
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تالػهایی يیض دس خهت عاخت هًابغ هبتًی بش هفهىم ايدام ؽذه
اعت .ایى سوػها اغلب هتکی بش اعتفاده اص دايؼ ػشفی بشای تؼییى باس
=;
هفاهین هغتًذ .اص خمله هؼشوفتشیى ایى هًابغ هیتىاو به عًتیکيت
اؽاسه کشد که اص تکًیکهای هىػ هقًىػی ،وب هؼًایی ،دايؼ اختماػی
و هساعبات ػاطفی بشای تؼییى باس هفاهین ػشفی بهشه هیگیشد [ .]12دس

ضکل :1هثالی از یک يظر هطرذ ضذه در سایت www.druglib.com

پیؼفشك ایى اعت که کاسبش دس بخؼ فىایذ دسباسه اثشات هثبت داسو
بًىیغذ .به ػباست دیگش ايتظاس هیسود خمالت ایى بخؼ داسای باس هثبت
باؽًذ .به طىس هؾابه فشك هیؽىد خمالت يىؽته ؽذه دس بخؼ ػىاسك
ً
داسویی داسای باس هًفی هغتًذ اگش چه ایى فشك الضاها همیؾه دسعت
يیغت .خمالت هطشذ ؽذه دس بخؼ تىضیسات يیض هسذودیتی يذاسيذ.

[ ]22يیض اص الگىسیتن قذم صدو تقادفی 14بشای تؼییى باس هفاهین ػشفی دس
اعتفاده ؽذه اعت .ایى سوػها هتکی بش هفاهین هىخىد دس

با تىخه به باال بىدو زدن ػملیات پشداصؽی اعتخشاج هفاهین
خمالت بشای ؽشوع کاس هیضاو  1313يظش کافی اعت .اها بشای کاسهای
آتی و بهبىد يتیده بهتش اعت زدن داده آهىصػ افضایؼ یابذ.

 15ConceptNetهغتًذ که یک پایگاه دايؼ ػشفی و فاقذ بغیاسی اص
هفاهین خاؿ داهًه اعت .به ػالوه ایى سوػها به هًظىس تؼییى باس
هفاهین خذیذ اص عاختاس گشاف  ConceptNetکه دس آو هفاهین گشهها و
سابطه بیى هفاهین یالهای گشاف هغتًذ اعتفاده هیکًًذ .دس زالی که ایى
عاختاس بشای اغلب داهًهها وخىد يذاسد .بذیى دلیل بشای اعتخشاج و تؼییى
باس هفاهین خاؿ داهًه يیاص به هؼشفی سوؽی خذیذ اعت.

-2-3

ساخت واژگان

هشازل سوػ پیؾًهادی بشای عاخت واژگاو عًدمايی دس داهًه داسو
دس ؽکل  2يؾاو داده ؽذه اعت .دس اداهه ایى بخؼ خضئیات هش هشزله
تؾشیر هیگشدد.

 -3سوػ پیؾًهادی
دس ایى بخؼ دس ابتذا هدمىػه دادهای هىسد اعتفاده بشای عاخت
واژگاو تىفیف هیگشدد .عپظ خضئیات سوػ پیؾًهادی بشای عاخت
واژگاو عًدمايی هبتًی بش هفهىم ؽشذ داده هیؽىد.
-1-3

مجموعه دادهای

ضکل  :2يمای روش پیطًهادی برای ساخت واژگاو هبتًی بر هفهىم

هدمىػه دادهای آهىصػ هىسد اعتفاده خهت اعتخشاج هفاهین داسای
باس اص عایت  www.druglib.comخمغآوسی ؽذه اعت .ایى هدمىػه
ؽاهل يظشات  83داسو و  1313يظش اعت .هدمىػه تىعؼه يیض اص همیى
عایت خمغ آوسی ؽذه که ؽاهل يظشات  8داسوی دیگش و  32يظش اعت.

پیصپردازش :هماوطىس که دس ؽکل  2هؾاهذه هیؽىد هشزله اول
پیؼپشداصػ يظشات اعت .پیؼپشداصػ ؽاهل دو بخؼ اعت:
پیؼپشداصػ هتا دادهها و پیؼپشداصػ هتى .دس ابتذا هتا دادههای هش يظش
ؽاهل اهتیاصی که کاسبش به اثشبخؾی و ػىاسك داسویی داده اعت
اعتخشاج هیؽىد .عپظ ایى اهتیاص به یک هقذاس ػذدی يگاؽت هیؽىد.
بشای يگاؽت اهتیاصات هطابق خذول  1ػمل ؽذه اعت .هقادیش ایى خذول
با عؼی و خطا اعتخشاج ؽذهايذ.

هش يظش داسای دو بخؼ اعت (ؽکل  :)1هتا دادهها و هتى يظش .هتا
دادهها ؽاهل اطالػاتی اص قبیل عى ،خًغیت بیماس و يیض اهتیاصی که او به
اثشبخؾی و ػىاسك خايبی داسو هیدهذ هغتًذ .هتى يظش يیض ؽاهل عه
بخؼ اعت :فىایذ ،ػىاسك داسویی و تىضیسات.

خذول  :1يگاضت اهتیازات داده ضذه تىسط کار براو به هقادیر عذدی
الف :اهتیاصات دس بخؼ اثشبخؾی داسو

هقذار عذدی
=;
;:
A
>
;-

13

SenticNet
Random walk

14

http://conceptnet5.media.mit.edu
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اهتیاز کاربر

Highly Effective

Considerably Effective
Moderately Effective
Marginally Effective
Ineffective
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ب :اهتیاصات دس بخؼ ػىاسك خايبی داسو

هقذار عذدی
=;-

اهتیاز کاربر

Extremely Severe Side
Effects
Severe Side Effects

-;:
Moderate Side Effects
-A
Mild Side Effects
>-
None
;
دس پیؼپشداصػ هتى ،هتى يظش به تؼذادی خمله ؽکغته هیؽىد .بشای
ایى هًظىس اص ػالئن يگاسؽی خذا کًًذه خمالت هايًذ يقطه ،ػالهت
عىال و غیشه اعتفاده ؽذه اعت .ایى خمالت به ػًىاو وسودی هشزله
بؼذی اعتفاده هیؽىيذ.

که
دس سابطه ( w(c) ،)1وصو هفهىم  cسا هیسعايذ( ) .
اص سابطه ( )2هساعبه هیؽىد هیضاو عًدمايی (داسای باس) بىدو هفهىم سا
هیسعايذ NTF(c) .هًداسعاصی ؽذه تؼذاد تکشاس هفهىم  cدس کل
هدمىػه يظشات اعت و ) length(cتؼذاد کلمات یک هفهىم سا يؾاو
هیدهذ .گاهی تدضیهگش عًتیک هفاهیمی سا اعتخشاج هیکًذ که خىد
دسبشگیشيذه هفاهین دیگشی هغتًذ .به ػًىاو هثال بشای خمله صیش دو هفهىم
” “reduce painو ” “painهش دو اعتخشاج هیؽىيذ.
“Lyrica reduced the pain associated with my anklosing
”spondylitis

دس ایى هىاسد به هفهىهی که تؼذاد کلمات بیؾتشی داسد وصو بیؾتشی
اختقاؿ هیدهین .دس ػیى زال هفاهین کىتاهتش سا ززف يمیکًین صیشا
دس بشخی اص هىاسد ایى هفاهین هیتىايًذ دس تؼییى باس خمله هىثش باؽًذ .به
ػًىاو هثال همکى اعت هفهىم ” “stomach painسا به دلیل تؼذاد سخذاد
کن يتىايین تؼییى باس کًین .دس ایى هىاسد هیتىاو اص هفهىم ” “painکه تؼذاد
سخذاد بیؾتشی داسد کمک گشفت.

استخراج هفاهین :هشزله دوم اعتخشاج هفاهین اص خمالت اعت .به
هًظىس اعتخشاج هفاهین اص تدضیهگش عًتیک [ ]21اعتفاده ؽذه اعت.
تدضیهگش عًتیک اص قىاػذی صبايی يظیش "ففت+اعن" و "فؼل+اعن" به
هًظىس اعتخشاج هفاهین ههن هتى اعتفاده هیکًذ .پظ اص اعتخشاج
هفاهین ،هفاهین بیهؼًی هايًذ هفاهین تکزشفی و هفاهیمی که یک ػذد

یکی اص پاساهتشهای هىثش دس تؼییى وصو یک هفهىم هیضاو عًدمايی
بىدو آو هفهىم اعت که اص سابطه ( )2هساعبه هیؽىد.

سا يؾاو هیدهًذ ززف هیؽىيذ .دس پایاو اص هشصواژههای 16هفاهین
فشفًظش هیؽىد .همچًیى هش لغت با سیؾه آو خایگضیى هیؽىد.

()2

دس سابطه ( )2هتغیش  PFتؼذاد تکشاس هفهىم دس يظشات هثبت و هتغیش
 NFتؼذاد تکشاس هفهىم دس يظشات هًفی سا يؾاو هیدهذ .دس ایى سابطه اگش
هفهىهی به تؼذاد دفؼات یکغاو دس يظشات هًفی و هثبت سش دهذ هیضاو
عًدمايی بىدو هفهىم بشابش ففش هیؽىد .دس هقابل اگش هفهىهی تًها دس
يظشات هثبت یا دس يظشات هًفی سش دهذ ایى هقذاس بشابش یک خىاهذ بىد.

تعییى بار اولیه هفاهین :دس هشزله عىم به هفاهین اعتخشاج ؽذه به
فىست پیؼ فشك باس يغبت داده هیؽىد .باس یک هفهىم ػذدی دس باصه
] [-1 ، 1اعت .هثبت/هًفی بىدو ایى ػذد يؾاو دهًذه هثبت/هًفی بىدو
باس يظش و هقذاس ایى ػذد دسخه اطمیًاو به هثبت/هًفی بىدو هفهىم اعت.
هش چه ػذد به  -1/1يضدیکتش باؽذ اطمیًاو ها به هثبت/هًفی بىدو هفهىم
بیؾتش اعت.

ايتطار بار هفاهین :دس ایى هشزله باس هفاهین غیش هطمئى با اعتفاده اص
عایش هفاهین بذعت هیآیذ .بذیى هًظىس اص الگىسیتن ايتؾاس بشچغب الهام
گشفته ؽذه اعت [ .]22دس ایى الگىسیتن گشاف ) G(V,E,EWسا داسین که
 Vهدمىػه گشههای گشاف E ،هدمىػه یالهای بیى گشهها و  EWوصو
یالهای گشاف سا يؾاو هیدهذ .باس تؼذادی اص گشهها که عیذ ياهیذه
هیؽىيذ به فىست دعتی یا به کمک یک هًبغ دايؼ تؼییى هیؽىد .عپظ
دس طی تؼذادی تکشاس باس عیذها به گشههای بذوو باس هًتؾش هیؽىد.

بشای تؼییى باس هفاهین دس ابتذا اص هفاهیمی که دس یک هفهىم بضسگتش يیض
دیذه ؽذهايذ فشفًظش هیکًین .به ػًىاو هثال اص هفهىم "آ کًه" صهايی که
هفهىم "کاهؼ آ کًه" يیض اعتخشاج ؽذه اعت ،فشفًظش هیؽىد .بشای
هفاهین باقیهايذه اگش هفهىم اص بخؼ فىایذ یا ػىاسك اعتخشاج ؽذه باؽذ
باس آو اص خذول  1بذعت هیآیذ .اگش هفهىم اص بخؼ تىضیسات اعتخشاج
ؽذه باؽذ ،باس هفهىم ػذد اثشبخؾی داسو هًهای ػذد ػىاسك داسو
هیؽىد .عپظ باس هش هفهىم دس باصه ] [-1 ، 1هًداسعاصی هیؽىد .دس
پایاو اگش هفهىهی تک واژههای دس عًتیکيت وخىد داؽته باؽذ باس آو اص
آيدا گشفته هیؽىد.

با الهام گشفتى اص ایى الگىسیتن دس ابتذا گشافی عاخته هیؽىد که
هفاهین اعتخشاج ؽذه گشههای آو گشاف هغتًذ .به هش گشه وصيی اختقاؿ
داده هیؽىد که هماو وصو هفهىم هتًاظش با گشه اعت .بیى هش دو هفهىهی
که دس یک خمله واقغ ؽذه باؽًذ و يیض هش دو هفهىهی که دس دو خمله
هتىالی واقغ ؽذه باؽًذ یک یال بشقشاس هیؽىد .به هش یال يیض وصيی

وزودهی به هفاهین :دس ایى هشزله به هفاهین اعتخشاج ؽذه وصو
تخقیـ داده هیؽىد .وصو یک هفهىم اص سابطه ( )1بذعت هیآیذ.
()1

)(c).NTF(c).length(c

) (

Stop words

) (
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تخقیـ داده هیؽىد .وصو یک یال با اعتفاده اص هؼیاس  ;A PMIکه اص
سابطه ( )3هساعبه هیؽىد [ ،]18بذعت هیآیذ.
()3

)
)

(

)

( ) (

clear infection
blur vision
trouble breathing

(

Dry skin

( ازتمال هنوقىػی و و ) p(xازتمال
دس سابطه () ،)3
سخذاد  xبهتًهایی اعت .بشای هساعبه وصو يهایی یک یال بذیى فىست
ػمل هیؽىد که بشای دو هفهىم و  ،ابتذا یک باس  PMIبش اعاط
هنوقىػی دو هفهىم دسوو یک خمله هساعبه هیؽىد و باس دیگش  PMIبش
اعاط هنوقىػی دو هفهىم دس دو خمله هتىالی بذعت هیآیذ .عپظ
هیايگیى وصوداس دو هقذاس  PMIبه ػًىاو وصو يهایی یال دس يظش گشفته
هیؽىد .دس واقغ به هفاهین دسوو یک خمله وصيی بیؾتش اص هفاهین دو
خمله هتىالی داده ؽذه اعت .بشای دو خمله هتىالی يیض بشزغب زشف
سبط بیى آيها وصو یال تؼییى ؽذه اعت .به ایى فىست که اگش دو خمله با
زشوف سبطی هؾابه-و هتقل ؽذه باؽًذ وصو آيها هثبت و اگش با زشوف
سبط هؾابه-اها هتقل ؽذه باؽًذ وصو یال بیى آيها هًفی هیؽىد .اص ایى
گشاف به هًظىس تؼییى باس هفاهیمی که اطمیًاو کمی به باس تؼییى ؽذه بشای
آيها داسین اعتفاده هیؽىد.

ػباساتی هايًذ ” ”clear infection”، “reduce painو
” visionدس عًتیک يت و عًتیوسديت وخىد يذاسيذ.

()4

)

(

) ( ) (

) (

(

)

∑ ) (
) (

∑

به هًظىس تؼییى باس یک خمله بش اعاط واژگاو عاخته ؽذه به فىست
صیش ػمل هیؽىد .دس ابتذا هفاهین آو خمله با اعتفاده اص تدضیهگش عًتیک
اعتخشاج هیؽىد .عپظ هفاهین اولىیتبًذی هیؽىيذ .بذیى فىست که
اگش دو هفهىم اعتخشاج ؽذه اعت که یکی دسبشگیشيذه دیگشی اعت ،به
هفهىم بضسگتش اولىیت بیؾتشی داده هیؽىد .عپظ هفاهین داسای بیؾتشیى
اولىیت دس واژگاو خغتدى هیؽىيذ و باس آيها تؼییى هیؽىد .اگش هفهىم
داسای اولىیت بیؾتش دس واژگاو يبىد اص هفهىم هؾمىل آو اعتفاده هیؽىد.
به ػًىاو هثال اگش ” “back painدس واژگاو يبىد ” “painسا خغتدى
هیکًین.

) (

دس سابطه ( p(c) ،)4باس هفهىم  cو ) w(cوصو آو سا يؾاو
هیدهذ .ها هفاهیمی اص همغایههای  cهغتًذ که دسخه اطمیًاو
(
بیؾتشی يغبت به هفهىم  cداسيذ و  nتؼذاد ایى هفاهین اعت) .
وصو یال بیى هفهىم  cو هفهىم همغایه سا يؾاو هیدهذ.

دس پایاو بشاعاط باس هفاهین باس کلی خمله تؼییى هیؽىد .بذیى
هًظىس اص دو سوػ هشعىم اعتفاده ؽذه اعت .سوػ اول سای اکثشیت
ياهیذه هیؽىد .به ایى هؼًا که اگش دس خمله تؼذاد هفاهین هثبت بیؾتش بىد،
خمله هثبت و دس غیش ایى فىست خمله هًفی دس يظش گشفته هیؽىد .سوػ
دوم که هیايگیى باس هفاهین ياهیذه هیؽىد ػذد هتًاظش با باس هفاهین
اعتخشاج ؽذه اص خمله سا با هن خمغ هیصيذ .اگش ایى ػذد هثبت ؽذ باس
خمله هثبت و دس غیش ایى فىست باس خمله هًفی دس يظش گشفته هیؽىد.

-4اسصیابی سوػ پیؾًهادی
با بکاسگیشی سوػ پیؾًهادی ،یک واژگاو عًدمايی ؽاهل 962
هفهىم اعتخشاج ؽذه اعت .دس ایى واژگاو  581هفهىم تکواژهای وخىد
داسد .به بیايی دیگش زذود  42دسفذ هفاهین اعتخشاج ؽذه ؽاهل بیؾتش اص
یک واژه هغتًذ .هثالهایی اص هفاهین چًذواژهای اعتخشاج ؽذه و باس آيها
دس خذول  2يؾاو داده ؽذه اعت .اص هیاو هفاهین اعتخشاج ؽذه تًها 327
هفهىم دس عًتیک يت هىخىد هغتًذ .ایى اهش يؾاو هیدهذ عًتیکيت
بغیاسی اص هفاهین خاؿ داهًه سا يمیپىؽايذ.

خذول  3کاسایی سوػ پیؾًهادی بشای تؼییى باس يظشات سا يؾاو
هیدهذ .به هًظىس اسصیابی کاسایی اص عه هؼیاس ؽًاخته ؽذه دقت،
فشاخىايی و  F-measureاعتفاده ؽذه اعت .دقت ػباست اعت اص
دسفذی اص خمالت تؼییى باس ؽذه که به دسعتی دعتهبًذی ؽذهايذ.
فشاخىايی دسفذی اص خمالت هدمىػه تغت اعت که به دسعتی
دعتهبًذی ؽذهايذ F-measure .هیايیگى هىصوو ایى دو هؼیاس سا يؾاو
هیدهذ و اص سابطه صیش هساعبه هیؽىد.

خذول  :2هثالهایی از هفاهین استخراج ضذه

هفهىم
Reduce pain
feel better

بار
هثبت
هثبت

point-wise mutual information

“blur

به هًظىس اسصیابی کاسایی سوػ پیؾًهادی دس ابتذا یک هدمىػه تغت
اص يظشات هطشذ ؽذه دسباسه داسوها گشدآوسی ؽذه اعت .عپظ اص واژگاو
هبتًی بش هفهىم عاخته ؽذه بشای تؼییى باس خمالت هدمىػه تغت اعتفاده
ؽذه اعت .ایى هدمىػه تغت که هتفاوت اص هدمىػه هىسد اعتفاده بشای
عاخت واژگاو اعت به ایى فىست گشدآوسی ؽذه که ابتذا خمالت
هختلف بخؼ يظش دسباسه داسوهای هختلف اص عایت
 www.askapatient.comگشدآوسی ؽذه و عپظ تىعط دويفش باس هثبت
و هًفی دادهؽذيذ .پظ اص آو  82خمله که تىعط هشدو يفش یکغاو باسگشفته
بىد هدمىػه تغت دس يظش گشفته ؽذ.

پظ اص عاخت گشاف الگىسیتن ايتؾاس بشچغب اخشا هیؽىد .دس هش
تکشاس اص الگىسیتن باس یک هفهىم با اعتفاده اص سابطه ( )4افالذ هیؽىد.
) (

هثبت
هًفی
هًفی
هًفی
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و فشاهن آوسدو هًبؼی غًی اص هفاهین ػشفی و خاؿ داهًه دقت عیغتن
.يظشکاوی سا بهىد دهین

)5(
 دیذه هیؽىد سوػ هیايگیى باس هفاهین3 هماوطىس که دس خذول
.کاسایی بیؾتشی دس هقایغه با سوػ سای اکثشیت داسد
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يتیدهگیشی-4
دس ایى هقاله سوؽی بشای عاخت خىدکاس یک واژگاو عًدمايی هبتًی
 دس ایى سوػ ابتذا هفاهین اص یک پیکشه اص يظشات هطشذ.بش هفهىم اسائه ؽذ
 عپظ با بکاسگیشی عاختاس يظشات.ؽذه دسباسه داسوها اعتخشاج هیؽىيذ
 سوػهای آهاسی و الگىسیتن ايتؾاس بشچغب،دس یک عایت يظشعًدی
 يتایح آصهایؾات ايدام گشفته يؾاو هیدهذ که.هفاهین تؼییى باس هیؽىيذ
واژگاو عاخته ؽذه دس ایى هقاله دس تؼییى باس يظشات یک هدمىػه تغت
به يتایح بهتشی دس هقایغه با دو هًبغ ؽًاخته ؽذه دس صهیًه يظشکاوی به
.يامهای عًتیوسديت و عًتیکيت هیسعذ
عًتیکيت اگشچه یک پایگاه دايؼ غًی اص هفاهین ػشفی داسای باس سا
واژه.فشاهن عاخته اعت ولی بغیاسی اص هفاهین خاؿ داهًه سا يمیپىؽايذ
بًابشایى ايتظاس هیسود بکاسگیشی یک واژگاو خاؿ داهًه يظیش واژگاو
عاخته ؽذه دس ایى هقاله دس کًاس یک واژگاو ػمىهی يظیش عًتیکيت دقت
 بذیى دلیل دس کاس آتی ققذ داسین با.عیغتن يظشکاوی سا افضایؼ دهذ
بشسعی تؼذاد بیؾتشی اص يظشات هطشذ ؽذه دسباسه داسوها واژگاو عاخته
 همچًیى با تشکیب واژگاو عاخته ؽذه با عًتیکيت.ؽذه سا گغتشػ دهین
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معماری بازپیکربندی شونده برای مسیریاب شبکه روی تراشه
سهبعدی
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سید حسین سید آقایی رضایی ،1مهدی مدرسی

 1دانشجو کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر/معماری کامپیوتر ،دانشگاه تهران ،تهرانs.hseyyedaghaei@ut.ac.ir ،
 2استادیار گروه معماری کامپیوتر ،دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ،پردیس دانشکدههای فنی ،دانشگاه تهران ،تهرانmodarressi@ut.ac.ir ،

چکیده -با وجود اینکه شبکههای روی تراشه بسیاری از معایب
و مشکالت روشهای سنتی ارتباطات داخل تراشه را برطرف کرده
است اما همچنان دارای برخی از محدودیتها مانند توان مصرفی
باال و هزینه باالی پیادهسازی است که استفاده از آنها برای
سیستمهایی در مقیاس بزرگ نیازمند رفع این مشکالت میباشند .با
پیشرفت تکنولوژی شبکهی روی تراشه سهبعدی بدلیل سرعت باال و
توان مصرفی پایین بعنوان یک راهحل مناسب برای این سیستمها ارائه
شده است .یکی از ویژگیهای بارز این مدل از شبکهها تاخیر کم
ارتباطات بین الیهای بواسطه فاصله کم بین الیهها و استفاده از
لینکهای سریع عمودی میباشد .در این مقاله یک معماری برای
مسیر یابهای شبکه روی تراشه سهبعدی ارائه شده است تا با
استفاده از فاصله کم بین الیهها بتوان کراسبار بدون استفاده
مسیر یابهای همسایه را به اشتراک گذاشت .در معماری پیشنهاد
شده یک مسیر یاب با بار کاری باال میتواند کراسبار مسیر یابهای
باال یا پایین خود را که استفاده نمیشود ،موقتا در اختیار بگیرد.
نتایج به دست آمده نشان میدهد که این معماری توانسته است با
تحمیل کمتر ین سربار مساحتی و توان مصرفی ،کارایی شبکه را به
طور متوسط تا  02درصد بهبود بخشد.

معایب و مشکالت روش سنتی را برطرف کرده است اما همچنان بدلیل
برخی از محدودیتها مانند توان مصرفی و هزینه باالی پیادهسازی،
استفاده از آنها در سیستمهای در مقیاس بزرگ ،نیازمند فراهم آوردن
تمهیداتی جهت افزایش کارآیی میباشد .با پیشرفت تکنولوژی ،شبکهی
روی تراشه سهبعدی بعنوان یک راهحل جدید برای مقابله با این مشکالت
معرفی شده و کارهای تحقیقاتی زیادی در این زمینه انجام گرفته است[1-
 .]5اکثر تحقیقاتی که در زمینهی شبکههای روی تراشه صورت میگیرد
بهدنبال ارائه روشهایی برای کاهش توان مصرفی و تاخیر میباشند .برخی
از این روشها با تغییر در ساختار مسیریاب و سوئیچ ،توان مصرفی و
تاخیر را کاهش میدهند .در اغلب موارد برای کاهش تاخیر از مکانیزم-
هایی همچون موازیسازی و ارسال به صورت خطلوله استفاده میشود.
همچنین برای کاهش توان مصرفی از روشهایی مانند کاهش فعالیت
مسیریابها ،کاهش تعداد گامهایی که یک بسته برای رسیدن تا مقصد
باید طی کند ] ،[6,7استفاده از دو زیر شبکه برای ارسال بستههای
درخواست و پاسخ [ ]8و یا استفاده از بستری مناسب که برای آن کار
فراهم شده است استفاده میشود.

کلمات کلیدی -باز پیکربندی ،شبکه روی تراشه ،مدارات
سهبعدی.

در این مقاله سعی شده تا با ارائه یک معماری بازپیکربندی شونده
برای شبکههای روی تراشه سه بعدی تاخیر رسیدن بسته در شبکه را
کاهش داد .در معماری پیشنهادی کراسبار مسیریابهایی که بدون
استفاده میباشند در صورت لزوم در اختیار مسیریابهای همسایه که در
باال یا پایین این مسیریاب (در یک شبکهی روی تراشه سهبعدی) قرار
دارند ،قرار میگیرد .در ابتدا یک فلیت که به یک مسیریاب وارد میشود
پس از گذراندن چند مرحله اول خط لوله(شکل  ،)2در مرحله تخصیص
سوئیچ در صورتی که به دلیل تصادم در ورودی و یا تصادم در خروجی با
شکست مواجه شود ،یک درخواست به سوئیچ مسیریاب باال یا پایین خود
ارسال میکند ،در صورتی که داور مسیریابهای مربوطه سوئیچ را به این
فلیت اختصاص دهند فلیت از سوئیچ مسیریابهای باال یا پایین عبور
خواهد کرد .مکانیزم کامل معماری پیشنهادی در ادامه مورد بررسی قرار

 -1مقدمه
در طی سالهای گذشته افزایش روز افزون تعداد هستههای پردازشی
در چندپردازندههای روی تراشه به دلیل کاهش اندازه ترانزیستورها ،حجم
باالی ارتباطات بین هستهها را به همراه داشته است .روشهای سنتی
ارتباطات مانند سیستمهای مبتنی بر گذرگاه مشترک به دلیل تاخیر زیاد،
توان مصرفی باال ،عدم فراهم آوردن امکان موازی سازی و گذردهی پایین
برای این سیستمها مناسب نمیباشند .در دهههای گذشته شبکههای روی
تراشه بعنوان یک راهحل مقیاسپذیر و کارآ برای استفاده در سیستمهای
روی تراشه معرفی شدند .با وجود اینکه شبکههای روی تراشه بسیاری از
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همانطور که اشاره شد شکست در مرحله تخصیص کراسبار به دلیل
اشغال بودن ورودی و یا خروجی توسط فلیتهای دیگر رخ میدهد .این
در حالی است که شبیهسازیها نشان میدهد ،در اکثر مواقع کراسبار
مربوط به مسیریابهای باال و پایین مسیریابی که در مرحله تخصیص
کراسبار با شکست مواجه شده است ،بیکار است .همانطور که قبال هم
اشاره شد در این مقاله سعی شده تا با کمک فاصله کم بین الیهای در
شبکههای روی تراشه سهبعدی ،یک معماری برای مسیریابهای شبکه
روی تراشه سهبعدی ارائه شود تا بتواند کراسبار مسیریابهایی که در یک
ستون قرار دارند را به اشتراک بگذارد.

خواهد گرفت .یکی از بزرگترین مزیت معماری پیشنهادی ،عدم تغییر در
الگوریتم مسیریابی است .الگوریتم مسیریابی در معماری پیشنهادی
 XYZمیباشد [.]9
در بخش بعدی ابتدا انگیزه معرفی معماری پیشنهادی مورد بررسی
قرار گرفته است .در ادامه ،ابتدا معماری کلی یک مسیریاب روی تراشه
توضیح داده شده و سپس چند نمونه از معماری مسیریابهای شبکه روی
تراشه سهبعدی مورد بررسی قرار گرفته است .در آخر هم معماری
پیشنهادی را ارائه کرده و نتایج شبیهسازی حاصل از معماری ارائه شده را
مورد بررسی قرار خواهیم داد.

نتایج نشان میدهد که به کمک این روش میتوان تا % 22
شکستها در مرحله تخصیص کراسبار را جبران کرد .جدول  1نتایج
شبیهسازی تحت ترافیک یکنواخت و جدول  2نتایج شبیهسازی تحت

 -2انگیزه طرح معماری پیشنهادی
در هر مسیریاب وقتی یک فلیت وارد مسیریاب میشود باید مراحل
خط لوله مسیریاب را طی کند تا به مسیریاب بعدی ارسال شود .در حالت
ایدهآل تمام منابعی که فلیت درخواست میکند مانند کانال مجازی،
کراسبار و اتصال در اختیارش قرار میگیرد تا فلیت بدون هیچ تاخیری در
خطلوله به مسیر خود ادامه دهد .اما این احتمال وجود دارد ،منابعی که
فلیت به آنها نیاز دارد در اختیارش قرار نگیرد .در این صورت باید تعداد
سیکلهای بیشتری را برای عبور در آن مسیریاب صرف کند .معموال
فلیتها در مرحله تخصیص کانال مجازی و تخصیص کراسبار خطلوله
مسیریاب ،با شکست مواجه شده و منابع در اختیار آنها قرار نمیگیرد .در
این مقاله سعی شده تا با ارائه معماری قابل پیکربندی برای مسیریابهای
روی تراشه سهبعدی از تاثیر شکستهای مرحله تخصیص کراسبار بر
روی کارآیی شبکه کاسته شود .کاهش تاثیر شکست در مرحله تخصیص
کانال مجازی بر روی کارآیی در کارهای آینده مورد بررسی قرار خواهد
گرفت .به دو دلیل ممکن است یک بسته در مرحله تخصیص کراسبار با
شکست مواجه شود :آ) تصادم در ورودی کراسبار و ب) تصادم در
خروجی کراسبار .تصادم در ورودی کراسبار هنگامی رخ میدهد که دو
(یا بیشتر) فلیت از چند کانال مجازی مربوط به یک ورودی ،سعی در
عبور از کراسبار دارند ولی فقط یکی از این دو در داوری پیروز شده و
کراسبار را در اختیار میگیرد .فلیت بازنده باید در سیکلهای بعدی
شانس خود را برای به دست آوردن کراسبار امتحان کند .شکل  1تصادم
در ورودی را نشان میدهد .در این شکل دو فلیت  Aو  Bاز دو کانال
مجازی مختلف مربوط به یک ورودی ،سعی در عبور از کراسبار را دارند.
با وجود اینکه درگاه خروجی این دو فلیت متفاوت است اما به دلیل اینکه
کراسبار فقط یک ورودی دارد یکی از این فلیتها در داوری برنده شده و
از کراسبار عبور میکند .تصادم در خروجی کراسبار هنگامی رخ می-
دهد که دو (یا بیشتر) فلیت قصد عبور از یک درگاه خروجی کراسبار را
داشته باشند در حالیکه داور کراسبار فقط به یکی از درخواستها پاسخ
مثبت داده و مابقی فلیتها باید در سیکلهای بعدی شانس خود را
امتحان کنند.

ترافیک نقطهی داغ 1را نشان میدهد .در این جدول درصد شکست در
مرحله تخصیص کراسبار و درصد جبران این شکستها به کمک
مسیریابهای همسایه  -در باال یا پایین این مسیریاب -نشان داده شده
است .در بخش هفت مقاله جزئیات بیشتری در مورد شبیه سازیها ارائه
شده است.
 -3ساختار کلی مسیریاب شبکه روی تراشه
شبکهی روی تراشه ،شبکه ای مبتنی بر مسیریاب است و از
مسیریابها برای انتقال داده از هستهی پردازشی مبدأ به هستهی پردازشی
مقصد استفاده میشود .هستههای پردازشی از طریق رابطهای شبکه به
مسیریابها متصل میشوند .ارتباط بین مسیریابها از طریق اتصاالت
شبکه صورت میگیرد.
جدول :1

نتایج مربوط به شبیهسازی تحت ترافیک یکنواخت.

درصد جبران شکست در مرحله
تخصیص کراسبار

درصد شکست در مرحله
تخصیص کراسبار

بارکاری

11/11

11/31

خلوت

11/13

33/11

متوسط

14/17

74/37

شلوغ

جدول :2

نتایج مربوط به شبیهسازی تحت ترافیک نقطهی داغ.

درصد جبران شکست در مرحله
تخصیص کراسبار

درصد شکست در مرحله
تخصیص کراسبار

بارکاری

11/33

11/33

خلوت

11/23

11/33

متوسط

14/33

33/41

شلوغ

- Hotspot
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Switching fabric

پیمایش کراسبار) :(STدر مرحله بعد به محض رسیدن اجازهی
استفاده از درگاه خروجی فلیت سرآیند از میانگیر خوانده شده و بر روی
ورودی کراسبار قرار میگیرد .مدار داور بهطور همزمان ورودی مورد نظر
را به خروجی تعیین شده متصل کرده و فلیت از آن طریق کراسبار را
پیموده و به درگاه خروجی میرود.
پیمایش اتصال) :(LTمرحله آخر پیمایش اتصال بین درگاه خروجی
مسیریاب جاری و ورودی مسیریاب بعدی است.
فلیتهای بدنه پیام نیز این مراحل را میپیمایند با این تفاوت که دیگر
نیازی به عبور از مراحل مسیریابی و تخصیص کانال مجازی ندارند .در
نهایت پس از عبور فلیت پایانی مسیر آزاد میگردد.

Input i

E
Packet A

W
N

Packet B

S

شکل  .1تصادم در ورودی کراسبار .فلیت  Aو  Bبرای در اختیار گرفتن
کراسبار با هم رقابت میکنند.

هستههای پردازشی برای ارتباط با یکدیگر از بستههای داده استفاده
میکنند .مسیر این بستهها توسط مسیریابها مشخص میشود .وظیفهی
رابط شبکه برقراری ارتباط بین هستههای پردازشی و مسیریابها میباشد.
خط لوله این مسیریابها از شش مرحلهی ذخیره در میانگیر ،مسیریابی،
تخصیص کانال مجازی ،تخصیص خروجی ،پیمایش کراسبار و پیمایش
اتصال تشکیل شده است [ .]10در صورت عدم استفاده از کانال مجازی،
مرحلهی تخصیص کانال مجازی از خط لوله حذف میشود .در شکل 2
این مراحل نشان داده شده است.
ذخیره در میانگیر ( :)BWبا رسیدن یک فلیت سرآیند ،برخی
اطالعات آن کدگشایی شده و فلیت بر اساس شمارهی کانال مجازیاش
در میانگیر مربوط به آن کانال مجازی ،ذخیره میگردد .معموال یک
میانگیر مستقل به هر کانال مجازی تخصیص داده میشود.
مسیریابی ( :)RCاطالعات مربوط به مسیر در سرآیند کدگشایی شده
و به واحد مسیریابی ارسال میگردد تا درگاه خروجی این بسته را مشخص
کند.
تخصیص کانال مجازی ( :)VCدر این مرحله فلیت سرآیند اجازهی
استفاده از یکی از کانالهای مجازی درگاه تعیین شده در مرحله قبل را
درخواست میکند که مدار تخصیص دهندهی مربوطه ،در صورت امکان
یکی از کانالهای مجازی درگاه خروجی را به این فلیت اختصاص می-
دهد.
تخصیص خروجی کراسبار) :(SAدر مرحله چهارم از خط لوله که
مرحله تخصیص خروجی کراسبار (و در نتیجه درگاه خروجی مسیریاب)
است ،فلیت مزبور درخواست خود را برای تصاحب خروجی کراسبار
(تعیین شده در مرحله دوم خط لوله) به داور درگاه خروجی ارسال می-
کند .در این مرحله ،داور هر درگاه خروجی بر اساس یک مکانیزم داوری
برای یکی از درخواست کنندگان درگاه ،اجازهی استفاده صادر مینماید.

شکل  :2مراحل خط لوله مسیر یاب روی تراشه[.]10

 -7کارهای پیشین
شبکه روی تراشه سه بعدی .مدارات مجتمع سهبعدی یک راهحل
جدید برای مقابله با مشکل مقیاسناپذیری اتصاالت فراهم آورده است
[ ،]11بنابراین همچنان فرصت برای افزایش کارآیی سیستم به دلیل استفاده
از چند تکنولوژی در یک تراشه در الیههای مختلف با فاصله کم وجود
دارد .در میان تکنولوژیهای مختلفی که برای مدارات مجتمع سهبعدی
مطرح شده است استفاده از اتصاالت بین سیلیکونی ( )TSVمتداولترین
روش برای ارتباطات بین الیهای میباشد [ .]12اگرچه مدارت مجتمع
سهبعدی و شبکههای روی تراشه روشی برای مقابله با مشکل مقیاس-
ناپذیری اتصاالت هستند ،هنوز بسیاری از چالشهای پیش روی شبکه-
های روی تراشه سه بعدی حل نشده است [.]13,14
معماری مسیریاب شبکه روی تراشه سهبعدی متقارن .ابتداییترین و
سادهترین روش برای ایجاد یک شبکه سهبعدی ،اضافه کردن دو درگاه به
درگاههای مسیریاب روی تراشه دوبعدی میباشد .این دو درگاه برای
حرکت بسته در جهت باال و دیگری برای حرکت در جهت پایین به
مسیریاب اضافه میشود.
با اضافه کردن این مسیریابها به هر الیه و قرار دادن این الیهها بر
روی یکدیگر میتوان یک شبکه سهبعدی تشکیل داد .از آنجا که تمام
اتصاالت در این شبکه -چه درون الیهای و چه بین الیهای -دارای یک
مشخصه و یک اندازه میباشند ،به این شبکهها همگن میگویند [ .]15در
واقع در این مدل از شبکههای سهبعدی از مزیت اصلی این دسته از
شبکهها که فاصله کم میان الیهای میباشد بهره نبردهاند.

با این کار یک پرچم بهنام پرچم اشغال 1برای درگاه خروجی نشانده می-
شود تا نشان دهد درگاه خروجی مورد نظر در حال استفاده است.

Busy
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شکل  :3معماری پیشنهادی برای مسیر یابهای روی تراشه سهبعدی.

هربار که در مرحله تخصیص کراسبار با شکست مواجه شویم،
کراسبارهای باال و پایین این مسیریاب بررسی شده و در صورتی که در آن
لحظه توسط فلیت دیگری اشغال نباشند به اشتراک گذاشته میشود .در
این روش ،اشتراکگذاری در سطح فلیت و برای یک سیکل انجام می-
شود .طرز کار دقیق و تغییراتی که در مسیریاب اعمال شده تا بتوانیم
کراسبار را به اشتراک بگذاریم در ادامه توضیح داده شده است.

معماری دوگانه شبکه روی تراشه-گذرگاه مشترک .هدف از حرکت
تکنولوژی از ساختار دوبعدی به ساختار سهبعدی استفاده از تاخیر کم
لینکهای عمودی میباشد در حالی که این مزیت در ساختار قبل به کار
گرفته نشده است .در معماری قبلی حرکت در میان الیهها مستلزم پیمایش
مسیریابهای میانی و صرف زمان در آنهاست .در معماری دوگانه از
مزیت لینکهای عمودی استفاده شده است به این صورت که در این
معماری برای حرکت بین الیهای از یک گذرگاه مشترک استفاده میشود،
در نتیجه ارتباطات بین الیهای صرف نظر از اینکه از چند مسیریاب باید
عبور کند در یک گام انجام میشوند [.]4

تمام فلیتهایی که برای تخصیص کراسبار درخواست میدهند باید
مرحله مسیریابی و اختصاص کانال مجازی را گذرانده باشند .در هر
سیکل داور کراسبار تمام درخواستهایی که از طرف فلیتهای مختلف
مبنی بر تخصیص کراسبار میباشد را مورد بررسی قرار میدهد .با توجه
به الگوریتم داوریکه برای داور کراسبار اتخاذ شده است داور یکی از این
درخواستها را بعنوان برنده انتخاب کرده و کراسبار را به آن اختصاص
میدهد .داور کراسبار دو سیگنال دیگر هم از جانب مسیریابهای باال و
پایین خودش -مسیریابهایی که در یک ستون قرار دارند -دریافت
مسیریاب خود استفاده
بار
میکند .در صورتی که فلیت بتواند از کراس ِ
ِ
کند ،سیگنالهایی که برای کراسبار مسیریابهای باال و پایین ارسال
شدهاند نادیده گرفته میشوند .اگر فلیت برای تصاحب کراسبار مسیریاب
خودش با شکست روبهرو شود ،داور کراسبار مسیریاب باال و پایین ،در
صورتی که کراسبار آنها بیکار باشد به این درخواست رسیدگی کرده و
فلیت برای رسیدن به گره بعدی از مسیریاب باال یا پایین خود استفاده می-

در این معماری نسبت به معماری قبلی دو بهبود صورت گرفته است.
اول اینکه در این معماری از مسیریابهایی با شش درگاه استفاده میشود،
در نتیجه برای این معماری یک کراسبار با شش درگاه ورودی و شش
درگاه خروجی مورد نیاز است .دوم اینکه توان مصرفی و مساحت
مسیریابها در این ساختار به دلیل کاهش پیچدگی کراسبار کاهش یافته
است .گذرگاه مشترک در این معماری صف اختصاصی خودش را دارد و
توسط یک کنترل کننده مرکزی کنترل میشود.
 -3معماری پیشنهادی
تاخیر در مراحل خط لوله مسیریاب که اغلب به دلیل نبودن منابع رخ
میدهد ،یکی از عوامل تاثیرگذار در زمان رسیدن بسته میباشد .در
معماری پیشنهادی ،کراسبار مسیریابهایی که بر روی هم قرار دارند در
صورتیکه به آنها نیازی نداشته باشند ،در اختیار مسیریابی قرار میگیرد که
بار کاری بیشتری روی آن قرار دارد .با به اشتراک گذاری کراسبار می-
توانیم تا حدودی تاخیر در خط لوله را کاهش داده و زمان رسیدن بسته را
بهبود بخشیم .معماری پیشنهادی برای مسیریابهای روی تراشه سهبعدی
در شکل  3نشان داده شده است.

کند .به این منظور فلیت از  TSVشماره 2و تسهیمکننده 1شماره 3برای
استفاده از کراسبار مسیریابهایی که در یک ستون قرار دارند استفاده
میکند .مشخصا هنگامی این عمل صورت میگیرد که درگاههای مورد

Multiplexer
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نظر از کراسبار به اشتراک گذاشته شده نیز خالی باشد .فلیتی که از منابع
دیگر مسیریابها استفاده کند پس از عبور از تسهیم کننده شماره ،3مانند
فلیتی که در یک شبکه روی تراشه معمولی با آن رفتار میشود ،عمل می-
کند .در انتهای مسیر اگر فلیتی از کراسبار مسیریاب دیگر استفاده کرده
باشد به کمک  TSVشماره  1و تسهیم کننده شماره 1یا  2در مسیریاب
انتهایی ،به مسیر اصلی خود باز میگردد .به کمک این مکانیزم از بسیاری
از شکستها که در مرحله اختصاص کراسبار به دلیل تصادم در ورودی
یا خروجی رخ میداد ،جلوگیری شده و به این ترتیب کارآیی شبکه بهبود
پیدا خواهد کرد .در صورتی که یک فلیت در مرحله تخصیص کراسبار
با شکست روبهرو شود مثل یک شبکه روی تراشه معمولی ،در سیکل
بعدی برای بدست آوردن کراسبار تالش کند و تمام مراحل باال دوباره
تکرار میشود.
 -1شبیه سازی و ارزیابی نتایج
برای ارزیابی معماری ارائه شده از شبیهساز ]19[ Booksim2.0
استفاده شده است .این شبیهساز ابزاری معتبر و شناخته شده برای شبکه-
های میانارتباطی روی تراشه است که بر اساس مفاهیم ارائه شده در []10
طراحی شده است .این شبیهساز ،قابلیت تنظیم پارامترهای مختلفی از
شبکه مانند تعیین نوع تزریق بستههای داده ،روش مسیریابی ،نحوه داوری
برای کانال مجازی و سوئیچ و بسیاری پارامتر دیگر را دارد .شبیهسازی در
 Booksimبا دقت در حد سیکل انجام میشود .پارامترهای شبکه
شبیهسازی شده در جدول  3لیست شده است .نتایج کاهش  22درصدی
در تاخیر رسیدن بسته را با کمک معماری پیشنهادی را نشان میدهد.
جدول :3

همبندی

ترافیک نقطهی داغ .برای تولید ترافیک نقطه داغ از مدل ارائه شده در
[ ]17استفاده شده است .در این مدل ابتدا هر گره یک عدد تصادفی تولید
میکند اگر این عدد تصادفی از یک عدد آستانه ،a ،کمتر باشد بسته به گره
نقطه داغ ارسال خواهد شد در غیر اینصورت از یک توزیع یکنواخت
برای ارسال بستهها در شبکه استفاده خواهد شد .برای تعیین گره نقطه داغ
در این مدل ترافیکی ،شبکه نشان داده شده در شکل  4به شش ناحیه
تقسیم شده است .در جدول 4گرههای موجود در هر ناحیه نشان داده شده
است .ناحیه یک و چهار ،دو ناحیه نقطه داغ میباشند و اکثر بار ترافیکی
شبکه به این دو ناحیه ختم میشود .نتایج شبیهسازی تحت ترافیک نقطه
داغ در شکل  5نشان داده شده است .نتایج کاهش  22درصدی زمان
رسیدن بستهها را نشان میدهد.
ترافیک یکنواخت .این ترافیک یکی از پرکاربردترین ترافیکها در
بررسی کارایی شبکههای روی تراشه میباشد [ ]18در این مدل احتمال
ارسال و دریافت بسته در یک سیکل برای تمام گرهها یکسان میباشد.
شکل  6نتایج حاصل از شبیهسازی تحت ترافیک یکنواخت را نشان می-
دهد .در این شکل نتایج شبیهسازی مربوط به معماری پیشنهادی و شبکه
سهبعدی همگن [ ]15مقایسه شده است .نتایج کاهش  11درصدی زمان
رسیدن بستهها را نشان میدهد.
 -3نتیجه گیری
یکی از ویژگیهای بارز شبکههای روی تراشه سهبعدی ،تاخیر کم
آنها بواسطه فاصله کم بین الیهها و استفاده از لینکهای سریع عمودی
میباشد .در این مقاله از این ویژگی استفاده و یک معماری بازپیکربندی
شونده برای شبکههای روی تراشه سهبعدی ارائه شده است .به کمک این
معماری میتوان شبکه را با توجه به وضعیت ترافیکی به صورت پویا بهینه
کرد .نتایج نشان میدهد استفاده از معماری پیشنهادی در عین سادگی و
تحمیل کمترین هزینه ،میتواند کارآیی شبکه را تا  11درصد بهبود بخشد.

پارامترهای شبیهسازی.

مش سهبعدی  7*7با سه الیه

تعداد کانال مجازی

2

الگوریتم مسیریابی

XYZ

ترافیک

یکنواخت -نقطهی داغ

عمق میانگیر

7

اندازه بسته

7

46

47
43

45
41

42
39

38
35

جدول :4

تقسیم بندی شبکه سهبعدی در مدل ترافیکی نقطه داغ.

شماره ناحیه

گرههای هر ناحیه

ناحیه 1

11117131114112113

ناحیه 2

2131113111111117113

ناحیه 3

11114122123121121131131

ناحیه 7

11113121121127123121124

ناحیه 3

32133131133171172177173

ناحیه 1

37133131134172173171173

30

31
27

29

23

14

20
17

18

16

12

9
6

3

24
21

13

7

32

28

22

10

36
33

25

19

15

37
34

26

11

44
40

8
5

2

4
1

شکل  :4شبکه سه بعدی  4*4با سه الیه.
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ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺸﮏﺳﺎﻟﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی
ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮارهای ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ
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ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه روی ﯾﮏ ﺑﺎزهی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﯾ ﻨ ﮑ ﻪ  SPIاز روی ﯾ ﮏ ﺑ ﺎزهی زﻣ ﺎﻧ ﯽ ﻗ ﺎﺑ ﻞ ﺗ ﻨ ﻈ ﯿ ﻢ ﺑ ﻪ دﺳ ﺖ ﻣ ﯽآﯾ ﺪ و
ﻫ ﻤ ﭽ ﻨ ﯿ ﻦ ﺑ ﻪ اﯾ ﻦ دﻟ ﯿ ﻞ ﮐ ﻪ ﻓ ﻘ ﻂ از ﻣ ﻌ ﯿ ﺎر ﻣ ﯿ ﺰان ﺑ ﺎرش ﺑ ﺮای ﺗ ﻮﻟ ﯿ ﺪ ﻣ ﻘ ﺪار
ﺷ ﺪت ﺧ ﺸ ﮏﺳ ﺎﻟ ﯽ اﺳ ﺘ ﻔ ﺎده ﻣ ﯽﮐ ﻨ ﺪ ،ﺑ ﻪﻃ ﻮرﻣ ﻌ ﻤ ﻮل ﻧ ﺴ ﺒ ﺖ ﺑ ﻪ ﺳ ﺎﯾ ﺮ
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ در ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ارﺟﺢ اﺳﺖ.

ﭼﮑﯿﺪه — ﺧﺸﮏﺳﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺎنآور آب و ﻫﻮاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﺷﺪﯾﺪی ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد ،وﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻃﺒﯿﻌﺖ
ِ
در درازﻣ ﺪت دارد .اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ،ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ و ﺗﮑﺮاری روی ﻣﯽدﻫﺪ و
ازآﻧﺠﺎﮐﻪ دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪهای دارد ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ آن ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ.
ﺑ ﺎ ﭘ ﯿ ﺶﺑ ﯿ ﻨ ﯽ ﻣ ﻘ ﺪار و ﻧ ﺤ ﻮهی ﭘ ﺮاﮐ ﻨ ﺪﮔ ﯽ ﺧ ﺸ ﮏﺳ ﺎﻟ ﯽ اﻓ ﺮاد ﺗ ﺼ ﻤ ﯿ ﻢﮔ ﯿ ﺮﻧ ﺪه
ِ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺷﺪت ﻣﻀﺮات آن ﺑﮑﺎﻫﻨﺪ .در
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ
در ﺳ ﺮاﺳ ﺮ اﯾ ﺮان و دادهﻫ ﺎی ﺟ ﻤ ﻊآوریﺷ ﺪه از راه دور ﺗ ﻮﺳ ﻂ ﻣ ﺎﻫ ﻮاره ،۱
وﺿ ﻌ ﯿ ﺖ ﺧ ﺸ ﮏﺳ ﺎﻟ ﯽ در ﻧ ﻮاﺣ ﯽ ﻣ ﺨ ﺘ ﻠ ﻒ اﯾ ﺮان ﭘ ﯿ ﺶﺑ ﯿ ﻨ ﯽ ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ.
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺸﮏﺳﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
روی دادهﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺑ ﻪ دﺳﺖ آوردن ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺮای
ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﺷﺒﮑﻪی ﻋﺼﺒﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی آنﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی روشﻫﺎی
ﻣ ﺨ ﺘﻠ ﻒ در ﻣ ﺪلﺳ ﺎزی دادهﻫ ﺎ ﺳ ﻌ ﯽ ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ ﯾ ﮏ روش ﻣ ﻨ ﺎﺳ ﺐ ﺟ ﻬ ﺖ
اراﺋﻪی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺸﮏﺳﺎﻟﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮدد.

از اواﯾﻞ دﻫﻪ  ۸۰ﻣﯿﻼدی ،دادهﻫﺎی ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه از ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی از
راه دور ﻣﺎﻧﻨﺪ رادﯾﻮﻣﺘﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺎﻻ  ۱۱ﯾﺎ  AVHRRاز ﻣﺎﻫﻮارهی
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اداره ﮐﻞ ﻫﻮاﯾﯽ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯽ ﻣﻠﯽ  ۱۲ﯾﺎ  NOAAﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج
ﺷ ﺎﺧ ﺺﻫ ﺎی ﺳ ﺒ ﺰﯾ ﻨ ﮕ ِﯽ  ۱۳ﻣ ﺮﺑ ﻮط ﺑ ﻪ رﻃ ﻮﺑ ﺖ ﻣ ﺜ ﻞ ﺷ ﺎﺧ ﺺ ﺗ ﻔ ﺎوت
ﺳ ﺒ ﺰﯾ ﻨ ﮕ ﯽ ﻧ ﺮﻣ ﺎل ﺷ ﺪه  ۱۴ﯾ ﺎ  NDVIو ﺷ ﺎﺧ ﺺ وﺿ ﻌ ﯿ ﺖ دﻣ ﺎ  ۱۵ﯾ ﺎ TCI
ِ
اﺳ ﺘ ﻔ ﺎده ﻣ ﯽﺷ ﻮد .از اﯾ ﻦ دو ﺷ ﺎﺧ ﺺ در ﻣ ﻄ ﺎﻟ ﻌ ﺎت زﯾ ﺎدی در زﻣ ﯿ ﻨ ﻪی
ﭘ ﻮﺷ ﺶ ﮔ ﯿ ﺎﻫ ﯽ زﻣ ﯿ ﻦ و وﺿ ﻌ ﯿ ﺖ ﺳ ﺒ ﺰﯾ ﻨ ﮕ ﯽ اﺳ ﺘ ﻔ ﺎده ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ و در
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ]،[۵] ،[۴
].[۱۰] ،[۹] ،[۸] ،[۷] ،[۶

ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی — ﺧﺸﮏﺳﺎﻟﯽ  ،۲دادهﻫﺎی ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ  ،۳ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ،۴
دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی  ،۵ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ  ،۶ﻣﺪلﺳﺎزی  ،۷دادهﮐﺎوی .۸
ِ

ﯾﮏ روش ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺧﺸﮏﺳﺎﻟﯽ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ] [۱۱ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﺮداری ﻣ ﺎﻫ ﻮارهای ﺑ ﺮای
ﻗ ﺮار ﮔ ﺮﻓ ﺘ ﻪ اﺳ ﺖ ﮐ ﻪ در آن از دادهﻫ ﺎی ﺗ ﺼ ﻮﯾ ﺮﺑ
ِ
ﺎزی روش ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدهاﻧﺪ .در ] [۱۲ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی
ﭘﯿﺎدهﺳ ِ
اﺳ ﺘ ﺨ ﺮاجﺷ ﺪه از ﺗ ﺼ ﺎوﯾ ﺮ ﻣ ﺎﻫ ﻮارهای و ﻫ ﻤ ﭽ ﻨ ﯿ ﻦ دادهﻫ ﺎی ﺑ ﻪدﺳ ﺖآﻣ ﺪه
از اﯾ ﺴ ﺘ ﮕ ﺎهﻫ ﺎی ﻫ ﻮاﺷ ﻨ ﺎﺳ ﯽ در ﺳ ﺮاﺳ ﺮ اﯾ ﺮان ،ﺑ ﻪوﺳ ﯿ ﻠ ﻪی ﺷ ﺒ ﮑ ﻪﻫ ﺎی اﮐ ﻮ
اﺳﺘﯿﺖ  ۱۶ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺸﮏﺳﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ورودی اﯾﻦ
ﺷﺒﮑﻪ ،ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ  NDVIاﺳﺖ و ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﺮوﺟﯽ ،ﻣﻘﺪار SPI
ِ
ِ
را ﺑﺮای ﻣﺎهﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ] [۱۳ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی  RBFو  MLPو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی

 .۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺧ ﺸ ﮏﺳ ﺎﻟ ﯽ ﺣ ﺎﺻ ﻞ از ﮐ ﺎﻫ ﺶ ﻣ ﻘ ﺪار رﯾ ﺰش ﺑ ﺎران ﺑ ﻪاﻧ ﺪازهی
ﭼ ﺸ ﻤ ﮕ ﯿ ﺮ در ﯾ ﮏ ﻣ ﻨ ﻄ ﻘ ﻪ اﺳ ﺖ .روشﻫ ﺎی ﻣ ﺘ ﻔ ﺎوﺗ ﯽ ﺑ ﺮای اﻧ ﺪازهﮔ ﯿ ﺮی
ﺪارد
ﺺ اﺳﺘﺎﻧ ِ
ﺷ ِ
ﺪت ﺧﺸﮏﺳﺎﻟﯽ وﺟﻮد دارد] [۱ﮐﻪ ازﺟﻤﻠﻪی آنﻫﺎ ،ﺷﺎﺧ ِ
ﺑﺎرش  [۲]۹و ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺪت ﺧﺸﮏﺳﺎﻟﯽ ﭘﺎﻟﻤﺮ  [۳]۱۰را ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد.
ﺪارد ﺑ ﺎرش ﯾ ﺎ  SPIﻣ ﯿ ﺰان اﺧ ﺘ ﻼف ﺑ ﺎرش را از ﻣ ﻘ ﺪار
ﺷ ﺎﺧ ﺺ اﺳ ﺘ ﺎﻧ ِ
۱ Satellite-based Remote Sensing Data
۲ Drought
۳ Meteorological Data
۴ Prediction
۵ Classification
۶ Artificial Neural Networks
۷ Modeling
۸ Data Mining
۹ Standardized Precipitation Index
۱۰ Palmer Drought Severity Index

© ،۱۳۹۴اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

۱۱ Advanced Very High Resolution Radiometer
۱۲ National Oceanic and Atmospheric Administration
۱۳ Vegetation
۱۴ Normalized Difference Vegetation Index
۱۵ Temperature Condition Index
۱۶ Echo State Network

۹۱۲

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

ﻣﻌ ﺎدﻟ ﻪی ) (۱ﺑ ﺮای آن ﻧﻘﻄ ﻪ و ﻧﻘ ﺎﻃ ﯽ ﮐ ﻪ در اوﻟﯿ ﻦ ﻫﻤﺴ ﺎﯾ ﮕ ِﯽ
آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﮔﯿﺮی از آنﻫﺎ،
 NDVIﺑﺮای ﻣﮑﺎن ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮔﺮدد.

 VCI ،NDVI-DEV ،NDVIو  TCIﺑ ﻪدﺳ ﺖآﻣ ﺪه از ﻣ ﻨ ﺎﻃ ﻖ ﻣ ﺨ ﺘ ﻠ ﻒ
آب و ﻫ ﻮاﯾ ِﯽ ﺳ ﺮاﺳ ﺮ اﯾ ﺮان ،ﭘ ﯿ ﺶﺑ ﯿ ﻨ ﯽ وﺿ ﻌ ﯿ ﺖ ﺧ ﺸ ﮏﺳ ﺎﻟ ﯽ ﻫ ﻢراﺳ ﺘ ﺎ ﺑ ﺎ
ﻓﺮاﯾﻨﺪ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﻫﺎﯾﯽ
ازﺟﻤﻠﻪ ،ﺑﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از آنﻫﺎ ﺑﺮ دﻗﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ِ
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

bN IR − bRED
,
)(۱
bN IR + bRED
ﮐ ﻪ  bN IRو  bREDﻣ ﻘ ﺎدﯾ ﺮ ﺑ ﺎزﺗ ﺎب  ۱۸ﺑ ﻪ ﺗ ﺮﺗ ﯿ ﺐ در ﻃ ﯿ ﻒ
= N DV I

در اﯾ ﻦ ﻣ ﻘ ﺎﻟ ﻪ ﺑ ﺎ اﺳ ﺘ ﻔ ﺎده از دادهﻫ ﺎی ﺑ ﻪدﺳ ﺖآﻣ ﺪه از ﺗ ﺼ ﺎوﯾ ﺮ
ﻣﺎﻫ ﻮارهای و ﻫﻤﭽﻨ ﯿ ﻦ دادهﻫ ﺎی ﺑﻪدﺳ ﺖآﻣ ﺪه از اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫ ﺎی ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳ ﯽ،
ﻣ ﺠ ﻤ ﻮﻋ ﻪ دادهای ﻣ ﺮﺑ ﻮط ﺑ ﻪ ﺳ ﺎلﻫ ﺎی  ۲۰۰۵ﺗ ﺎ  ۲۰۰۸ﻣ ﯿ ﻼدی از
وﯾ ﮋﮔ ﯽﻫ ﺎی ﻣ ﺮﺗ ﺒ ﻂ ﺑ ﺎ ﺧ ﺸ ﮏﺳ ﺎﻟ ﯽ در  ۱۸۸۷ﻧ ﻘ ﻄ ﻪ از اﯾ ﺮان ﮐ ﻪ در ﺗ ﻤ ﺎم
ﻣﻨﺎﻃﻖ آب و ﻫﻮاﯾﯽ اﯾﺮان ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
اﯾ ﻦ دادهﻫ ﺎ و ﺑ ﻪوﺳ ﯿ ﻠ ﻪی ﭼﻨ ﺪ ﺳ ﺎﺧﺘ ﺎر از ﺷ ﺒﮑ ﻪﻫ ﺎی ﻋﺼﺒ ﯽ ﺑ ﻪ ﭘ ﯿ ﺶﺑ ﯿﻨ ﯽ
وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺸﮏﺳﺎﻟﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﯾﻢ .ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻃﯽ ﻋﻤﻞ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺗﻮﺳﻂ
ﺷ ﺒ ﮑ ﻪﻫ ﺎی ﻋ ﺼ ﺒ ﯽ ﺻ ﻮرت ﮔ ﺮﻓ ﺘ ﻪ اﺳ ﺖ و ﺑ ﺎ ﺗ ﻮﺟ ﻪ ﺑ ﻪ دﻗ ﺖ دﺳ ﺘ ﻪﺑ ﻨ ﺪی،
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ را در اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﺷﯿﻮهی ﻣﺪلﺳﺎزی دادهﻫﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد و ﻋﻤﻠﮑﺮد آنﻫﺎ
در اﯾ ﻦ ﮐ ﺎرﺑ ﺮد ﯾ ﻌ ﻨ ﯽ ﭘ ﯿ ﺶﺑ ﯿ ﻨ ِﯽ وﺿ ﻌ ﯿ ﺖ ﺧ ﺸ ﮏﺳ ﺎﻟ ﯽ ﻣ ﻮرد ﻣ ﻘ ﺎﯾ ﺴ ﻪ ﻗ ﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﺎدونﻗﺮﻣﺰ  ۱۹و ﻗﺮﻣﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

•

)(۲
•

ﺳ ﺒ ﺰﯾ ﻨ ﮕ ﯽ ۲۰

) : (VCIاﯾ ﻦ ﺷ ﺎﺧ ﺺ
ﺷ ﺎﺧ ﺺ وﺿ ﻌ ﯿ ﺖ
ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺻﺪ اﺳﺖ و ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهی ﻣﯿﺰان ﻧﺴﺒﯽ ﺧﺸﮑﯽ ﻣﺎه
ﺟﺎری اﺳﺖ و ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ ﺑﺮای ﻣﺎه  iﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
(

) N DV Ii − N DV Imin,i
), (۳
N DV Imax,i − N DV Imin,i
ﮐ ﻪ  N DV Imin,iو  N DV Imax,iﺑ ﻪ ﺗ ﺮﺗ ﯿ ﺐ ﺣ ﺪاﻗ ﻞ و

دادهﻫﺎی ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻣﺘﺸﮑﻞ از دو دﺳﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
دادهﻫ ﺎی اﯾ ﺴ ﺘ ﮕ ﺎهﻫ ﺎی ﻫ ﻮاﺷ ﻨ ﺎﺳ ﯽ ،دادهﻫ ﺎی اﺳ ﺘ ﺨ ﺮاجﺷ ﺪه از ﺗ ﺼ ﺎوﯾ ﺮ
ﻣﺎﻫﻮارهای .وﯾﮋﮔ ِﯽ  SPIﺑﺮای ﻣﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل از دادهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهی ﻣﯿﺰان ﺑﺎرش اﺳﺖ ،ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه
اﺳﺖ .ﺟﺪول  ۱ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺪار  SPIو وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺸﮏﺳﺎﻟﯽ را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺣ ﺪاﮐ ﺜ ﺮ ﻣ ﻘ ﺎدﯾ ﺮ  NDVIﺑ ﺮای ﻣ ﺎه  iدر ﯾ ﮏ ﺑ ﺎزهی زﻣ ﺎﻧ ﯽ
ﭼﻨﺪﺳﺎﻟﻪی ﺛﺒﺖﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
•

ﺟﺪول  :۱ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺪار  SPIو وﺿﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺸﮏﺳﺎﻟﯽ
ﺷﺪت ﺧﺸﮏﺳﺎﻟﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺸﮏ
ﺧﺸﮏ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺧﺸﮏ
ﺧﻨﺜﯽ
ﻣﺮﻃﻮب
ﻣﺮﻃﻮب ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺮﻃﻮب

دادهﻫﺎی ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮارهای  ۱۷ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از
آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
•

N DV IDEVi = N DV Ii − N DV Imean,i

= V CIi

 .۲ﺗﻮﺻﯿﻒ دادهﻫﺎ

ﻣﻘﺎدﯾﺮ SPI
≤ −۲٫۰
 -۱٫۵ﺗﺎ -۲٫۰
 -۱٫۵ﺗﺎ -۱٫۰
 -۱٫۰ﺗﺎ ۱٫۰
 ۱٫۰ﺗﺎ ۱٫۵
 ۱٫۵ﺗﺎ ۲٫۰
≤ ۲٫۰

ﺰان اﻧ ﺤ ﺮاف  : (NDVI-DEV) NDVIاﯾ ﻦ ﺷ ﺎﺧ ﺺ
ﻣﯿ ِ
ﻣﯿﺰان اﻧﺤﺮاف  NDVIرا ﺑﺮای ﻣﺎه ﺟﺎری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ در
ﺑ ﻠ ﻨ ﺪﻣ ﺪت ،ﺑ ﺮای ﻫ ﻤ ﺎن ﻣ ﺎه ﻧ ﺸ ﺎن ﻣ ﯽدﻫ ﺪ .ﻣ ﻘ ﺪار ﻣ ﻨ ﻔ ِﯽ اﯾ ﻦ
ﻣﻌﯿﺎر ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهی ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺪ ﯾﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل
ﺑ ﺮای ﭘﻮﺷ ﺶ ﮔ ﯿ ﺎﻫ ﯽ اﺳ ﺖ .اﯾ ﻦ وﯾ ﮋﮔ ﯽ ﺑﻪﺻ ﻮرت زﯾ ﺮ ﻣ ﺤ ﺎﺳﺒ ﻪ
ﻣﯽﺷﻮد.

اف دﻣ ﺎی ﻣ ﺎه
ﺷ ﺎﺧ ﺺ وﺿ ﻌ ﯿ ﺖ دﻣ ﺎ ) : (TCIﻣ ﯿ ﺰان اﻧ ﺤ ﺮ ِ
ﺟﺎری از ﺣﺪاﮐﺜﺮ دﻣﺎی ﺛﺒﺖﺷﺪه ﺑﺮای آن ﻣﺎه در ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺻﺪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
دادهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣ ﯽﺷ ﻮﻧ ﺪ و ﯾ ﺎ ﺑ ﻪ ﻋ ﺒ ﺎرﺗ ﯽ ﻧ ﻤ ﻮﻧ ﻪﻫ ﺎی ﻣ ﺠ ﻤ ﻮﻋ ﻪی آﻣ ﻮزﺷ ﯽ و
ﻣ ﺠ ﻤ ﻮﻋ ﻪی آزﻣ ﺎﯾ ﺸ ِﯽ ﻣ ﻮرد اﺳ ﺘ ﻔ ﺎده در دﺳ ﺘ ﻪﺑ ﻨ ﺪی ،ﻫ ﺮ ﯾ ﮏ
ﻣ ﺘ ﻨ ﺎﻇ ﺮ ﺑ ﺎ ﯾ ﮑ ﯽ از  ۱۸۸۷ﻣ ﻮﻗ ﻌ ﯿ ﺖ ﻣ ﺨ ﺘ ﻠ ﻒ ﻣ ﮑ ﺎﻧ ﯽ در ﺳ ﺮاﺳ ﺮ
اﯾ ﺮان ﻫ ﺴ ﺘ ﻨ ﺪ ﮐ ﻪ ﺗ ﻮزﯾ ﻊ آنﻫ ﺎ در ﺷ ﮑ ﻞ  ۱ﻗ ﺎﺑ ﻞ ﻣ ﺸ ﺎﻫ ﺪه اﺳ ﺖ.
در ﺣ ﻘ ﯿ ﻘ ﺖ در اﯾ ﻦ ﺷ ﮑ ﻞ ﻣ ﻮﻗ ﻌ ﯿ ﺖ ﻣ ﮑ ﺎﻧ ﯽ اﯾ ﺴ ﺘ ﮕ ﺎهﻫ ﺎﯾ ﯽ ﮐ ﻪ
دادهﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آب و ﻫﻮاﯾ ِﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﯽﺷﻮد.
 .۳ﻧﺤﻮهی ﻣﺪلﺳﺎزی دادهﻫﺎ

ﺑ ﺮای اﻧ ﺠ ﺎم ﭘ ﯿ ﺶﺑ ﯿ ﻨ ﯽ ﺑ ﻪوﺳ ﯿ ﻠ ﻪی ﺷ ﺒ ﮑ ﻪﻫ ﺎی ﻋ ﺼ ﺒ ﯽ در اﯾ ﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ در ﯾﮏ ﭘﻨﺠﺮهی زﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ آﻣﻮزش اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

ﺷﺎﺧﺺ اﺧﺘﻼف ﺳﺒﺰﯾﻨﮕﯽ ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪه ) : (NDVIﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ِ
ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ را در آﻧﺠﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﯿﻢ،
ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه ،ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از

۱۸ Reflectance
۱۹ Near Infra Red
۲۰ Vegetation Condition Index

۱۷ NOAA-AVHRR

۹۱۳

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

دادﯾ ﻢ .ﻫ ﺮ ﻧ ﻮع ﺷ ﺒ ﮑ ﻪ ﺑ ﺎ ﺗ ﻨ ﻈ ﯿ ﻤ ﺎت ﻣ ﺨ ﺘ ﻠ ﻒ ﻣ ﻮرد آزﻣ ﺎﯾ ﺶ ﻗ ﺮار ﮔ ﺮﻓ ﺖ و
ﺪن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ،اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار
ﭘﺲ از ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣ ِ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺑ ﺮدار ورودی ﺑ ﺮای ﺷ ﺒ ﮑ ﻪﻫ ﺎ را ﺑ ﺎ وﯾ ﮋﮔ ﯽﻫ ﺎی ،NDVI
 VCI ،NDVI-DEVو  TCIﺑ ﺮای ﻫ ﺮ ﻣ ﺎه ﺗ ﺸ ﮑ ﯿ ﻞ دادﯾ ﻢ و ﺑ ﺎ آﻣ ﻮزش
دادن ﺷﺒﮑﻪ روی ﭘﻨﺠﺮهی آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻃﻮل  ۴ﻣﺎه ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﻘﺪار  SPIرا
در ﺗ ﻤ ﺎم ﮔ ﺮهﻫ ﺎی ﻣ ﮑ ﺎﻧ ﯽ ﺑ ﺮای ﻣ ِﺎه ﺑ ﻼﻓ ﺎﺻ ﻠ ﻪ ﭘ ﺲ از ﭘ ﻨ ﺠ ﺮه اﻧ ﺠ ﺎم داده و
دﻗ ﺖ دﺳ ﺘ ﻪﺑ ﻨ ﺪی )ﮐ ﺴ ﺮی از ﮔ ﺮهﻫ ﺎی ﻣ ﮑ ﺎﻧ ﯽ ﮐ ﻪ ﭘ ﯿ ﺶﺑ ﯿ ﻨ ﯽ ﺑ ﺮای آنﻫ ﺎ ﺑ ﻪ
درﺳﺘﯽ ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ( را ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺎه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
دادهﻫ ﺎی ﻣ ﺮﺑ ﻮط ﺑ ﻪ ﺳ ﺎلﻫ ﺎی  ۲۰۰۵ﺗ ﺎ  ،۲۰۰۸ﭘ ﯿ ﺶﺑ ﯿ ﻨ ﯽ ﺷ ﺒ ﮑ ﻪﻫ ﺎ ﺑ ﺮای
ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۰۰۷ ،۲۰۰۶و  ۲۰۰۸ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ.
ﻋ ﺼ ﺒ ﯽ ۲۵

ﺗ ﻤ ﺎم ﭘ ﯿ ﺎدهﺳ ﺎزیﻫ ﺎ ﺑ ﺎ اﺳ ﺘ ﻔ ﺎده از ﺟ ﻌ ﺒ ﻪاﺑ ﺰار ﺷ ﺒ ﮑ ﻪی
در ﻧ ﺮماﻓ ﺰار  MATLABاﻧ ﺠ ﺎم ﺷ ﺪ و ﺑ ﺮای ﻫ ﺮ ﻧ ﻮع ﺷ ﺒ ﮑ ﻪ ﺑ ﯿ ﻦ  ۴ﺗ ﺎ ۶
آزﻣ ﺎﯾ ﺶ ﺑ ﺎ ﺗ ﻨ ﻈ ﯿ ﻤ ﺎت ﻣ ﺨ ﺘ ﻠ ﻒ اﻧ ﺠ ﺎم ﮔ ﺮﻓ ﺖ .ﺑ ﺮای ﺷ ﺒ ﮑ ﻪﻫ ﺎی RBFN
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠ ِﻒ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻌﺪاد ﻧﻮرون و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠ ِﻒ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﺎت ﺧ ﻄ ﺎی  ۲۶ﻫ ﺪف ﻣ ﻮرد آزﻣ ﺎﯾ ﺶ ﻗ ﺮار ﮔ ﺮﻓ ﺘ ﻨ ﺪ .در آزﻣ ﺎﯾ ﺶﻫ ﺎی
ﻣ ﺮﺑ ﻌ ِ
ﻣ ﺮﺑ ﻮط ﺑ ﻪ  ANFISﺗ ﻌ ﺪاد ﺗ ﻮاﺑ ﻊ ﻋ ﻀ ﻮﯾ ﺖ  ۲۷و ﻫ ﻤ ﭽ ﻨ ﯿ ﻦ ﺗ ﻌ ﺪاد دوره ۲۸
ﻫ ﺎی آﻣ ﻮزش ﺷ ﺒ ﮑ ﻪ ﻣ ﺘ ﻐ ﯿ ﺮ ﻗ ﺮار داده ﺷ ﺪ .ﺷ ﺒ ﮑ ﻪﻫ ﺎی  MLPو CFMLP
ﻧ ﯿ ﺰ ﺑ ﺎ ﺗ ﻌ ﺪاد ﻣ ﺨ ﺘ ﻠ ﻒ ﻻﯾ ﻪﻫ ﺎی ﭘ ﻨ ﻬ ﺎن  ۲۹و ﺗ ﻌ ﺪاد ﻣ ﺨ ﺘ ﻠ ﻒ ﻧ ﻮرونﻫ ﺎی ﻫ ﺮ
ﻻﯾﻪ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺠﻢ زﯾﺎد ﻧﺘﺎﯾﺞ ،از ﻧﻤﺎﯾﺶ آنﻫﺎ
ﺧﻮدداری ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺠﺎمﺷﺪه ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت
ﺑﺮای اﻧﻮاع ﺷﺒﮑﻪی ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ  :۱ﺗﻮزﯾﻊ اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان ﮐﻪ از اﻃﻼﻋﺎت
ﺎی ﻣ ﺘ ﻨ ﺎﻇ ﺮ ﺑ ﺎ
آنﻫ ﺎ در اﯾ ﻦ ﻣ ﻘ ﺎﻟ ﻪ اﺳ ﺘ ﻔ ﺎده ﺷ ﺪه ﯾ ﺎ ﻣ ﻮﻗ ﻌ ﯿ ﺖ ﻣ ﮑ ﺎﻧ ﯽ ﮔ ﺮهﻫ ِ
دادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ اﺳﺖ.
ﻣﻘﺼﻮد از اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﯾﮏ ﺑﺎزهی زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ داده
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺑﺮدار ورودی ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺎه
و ﺧﺮوﺟ ِﯽ آن ،ﻣﻘﺪار  SPIﻣ ﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣ ِﺎه ﺑﻌﺪی اﺳﺖ .ﺟﻬ ﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ ِﯽ
 SPIدر ﻣ ﺎه ، mﭘ ﻨ ﺠ ﺮهی آﻣ ﻮزش ،ﺷ ﺎﻣ ﻞ دﻧ ﺒ ﺎﻟ ﻪای از ﻣ ﺎهﻫ ﺎ ﺑ ﻪ ﻃ ﻮل w
ﺑﻪﺻﻮرت } {m − w, m − w + ۱, ..., m − ۲, m − ۱ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ورودی ﻫ ﺮ ﻧ ﻤ ﻮﻧ ﻪی آﻣ ﻮزﺷ ﯽ از اﻃ ﻼﻋ ﺎت ﻣ ﺮﺑ ﻮط ﺑ ﻪ
ﺑ ﺮای ﺳ ﺎﺧ ﺖ ﺑ ﺮدار
ِ
ﯾﮏ ﮔﺮه ﻣﮑﺎﻧﯽ در ﻣﺎه  iو از ﻣﻘﺪار  SPIﻫﻤﺎن ﮔﺮه در ﻣﺎه  i + ۱اﺳﺘﻔﺎده
ﺮدار ﺣﺎوی
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ  .i = m − w, m − w + ۱, ..., m − ۲ﺳﭙﺲ ﺑ ِ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه  m − ۱را ﺑﻪﻋﻨﻮان ورودی ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﯽدﻫﯿﻢ و
ﺧﺮوﺟﯽ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻘﺪار ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺎه  mﺛﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول  ۱ﻣﻘﺪار واﻗﻌ ِﯽ  SPIﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﺷﺪه از آن در ﯾﮏ
دﺳ ﺘ ﻪ از ﺷ ﺪت ﺧ ﺸ ﮏﺳ ﺎﻟ ﯽ ﻗ ﺮار ﮔ ﯿ ﺮﻧ ﺪ ﯾ ﮏ دﺳ ﺘ ﻪﺑ ﻨ ﺪی ﺻ ﺤ ﯿ ﺢ ﺻ ﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﯾﮏ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻏﻠﻂ ﺛﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

•

ﺪف  MSE=۰٫۴و ﺣ ﺪاﮐﺜ ﺮ ﺗ ﻌ ﺪاد ﻧ ﻮرون
 RBFNﺑ ﺎ ﺧ ﻄ ﺎی ﻫ ِ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ۳۰

•

ﺎزی ﺳ ﻮﮔ ﻨ ﻮ  ۲۰ ، ۳۰ﺗ ﺎﺑ ﻊ
 ANFISﺑ ﺎ ﺳ ﺎﻣ ﺎﻧ ﻪی اﺳ ﺘ ﻨ ﺘ ﺎج ﻓ ِ
ِ
ﻋﻀﻮﯾﺖ و ﺗﻌﺪاد  ۳۰دوره آﻣﻮزش

•

 MLPﺑﺎ دو ﻻﯾﻪی ﭘﻨﻬﺎن و ﻫﺮ ﻻﯾﻪ ﺑﺎ  ۵ﻧﻮرون

•

 CFMLPﺑﺎ ﯾﮏ ﻻﯾﻪی ﭘﻨﻬﺎن دارای  ۱۵ﻧﻮرون

ﻧ ﺘ ﺎﯾ ﺞ ﻣ ﺮﺑ ﻮط ﺑ ﻪ دﻗ ﺖ ﭘ ﯿ ﺶﺑ ﯿ ﻨ ﯽ ﺳ ﺎﺧ ﺘ ﺎرﻫ ﺎی ﻣ ﺨ ﺘ ﻠ ﻒ ﺷ ﺒ ﮑ ﻪی
ﻋﺼﺒ ﯽ ﺑﺮای ﺳ ﺎلﻫﺎی  ۲۰۰۶،۲۰۰۷و  ۲۰۰۸ﺑ ﻪ ﺗﺮﺗﯿ ﺐ در ﺟ ﺪاول ۳ ،۲
ﺪن ﻣ ﻘ ﺎﯾ ﺴ ﻪ،
و  ۴ﻧ ﺸ ﺎن داده ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ .در اﯾ ﻦ ﺟ ﺪول ﺑ ﺮای ﺳ ﺎدهﺗ ﺮ ﺷ ِ
درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺎه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻬﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ

 .۴آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ و ﻧﺘﺎﯾﺞ
 .۱.۴ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﺷﺒﮑﻪی ﻋﺼﺒﯽ
در آزﻣ ﺎﯾ ﺶﻫ ﺎ اﺑ ﺘ ﺪا ﻣ ﻘ ﺎﯾ ﺴ ﻪای ﺑ ﯿ ﻦ  ۴ﻧ ﻮع ﺷ ﺒ ﮑ ﻪی ﻣ ﺼ ﻨ ﻮﻋ ِﯽ
ﻋ ﺼ ﺒ ﯽ ﺷ ﺎﻣ ﻞ  MLP۲۳ ،ANFIS۲۲ ،RBFN۲۱و  CFMLP۲۴اﻧ ﺠ ﺎم

۲۵ Neural Network Toolbox
۲۶ Mean Squared Error
۲۷ Membership Function
۲۸ Epoch
۲۹ Hidden Layer
۳۰ Sugeno

۲۱ Radial Basis Function Network
۲۲ Adaptive Neuro Fuzzy Inference System
۲۳ Multilayer Perceptron
۲۴ Cascade-Forward MLP

۹۱۴

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

ﺑ ﺎﺷ ﺪ ،ﻧ ﺘ ﺎﯾ ﺞ ﻣ ﺮﺑ ﻮط ﺑ ﻪ آنﻫ ﺎ ﺑ ﻪ رﻧ ﮓ ﺳ ﺒ ﺰ)ﻫ ﻤ ﭽ ﻨ ﯿ ﻦ ﺑ ﺎ اﻧ ﺪازهی ﺑ ﺰرگﺗ ﺮ
ﺎوی دﻗﺖ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ( درآﻣﺪه اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺳﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺴ ِ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ از
ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪی ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ درآﻣﺪه
اﺳﺖ.

ﺟ ﺪول  :۳ﻣ ﻘ ﺎﯾ ﺴ ﻪی ﭘ ﯿ ﺶﺑ ﯿ ﻨ ﯽ اﻧ ﻮاع ﺷ ﺒ ﮑ ﻪی ﻋ ﺼ ﺒ ﯽ در ﻣ ﺎهﻫ ﺎی ﺳ ﺎل
 .۲۰۰۷ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻫﺮ ردﯾﻒ دﻗﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺸﮏﺳﺎﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﯾﮏ ﻣﺎه از ﺳﺎل را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
#Month

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲

ﺑ ﺎ ﺗ ﻮﺟ ﻪ ﺑ ﻪ ﻧ ﺘ ﺎﯾ ﺞ ﺑ ﻪدﺳ ﺖآﻣ ﺪه در ﺟ ﺪول  ۲ﮐ ﻪ ﭘ ﯿ ﺶﺑ ﯿ ﻨ ﯽ اﻧ ﻮاع
ﻣ ﺨ ﺘ ﻠ ﻒ ﺷ ﺒ ﮑ ﻪﻫ ﺎ را ﺑ ﺮای ﺳ ﺎل  ۲۰۰۶ﻧ ﺸ ﺎن ﻣ ﯽدﻫ ﺪ ،ﺳ ﺎﺧ ﺘ ﺎر RBFN
ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد را داﺷﺘﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺷ ﺒ ﮑ ﻪی  CFMLPﺑ ﻮده و ﺑ ﺎ اﺧ ﺘ ﻼف ﮐ ﻤ ﯽ ﻧ ﺴ ﺒ ﺖ ﺑ ﻪ آن  ANFISدر
رﺗ ﺒ ﻪی دوم ﻗ ﺮار ﻣ ﯽﮔ ﯿ ﺮد .ﺑ ﻪﻃ ﻮر ﺗ ﻘ ﺮﯾ ﺒ ﯽ ﻧ ﺘ ﺎﯾ ﺞ ﺑ ﻪدﺳ ﺖآﻣ ﺪه ﺑ ﺮای ﺳ ﺎل
 ۲۰۰۷ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺟﺪول  ۳ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺎل
 ۲۰۰۶اﺳ ﺖ .اﯾ ﻦ ﺑ ﺎر ﺷ ﺒ ﮑ ﻪﻫ ﺎی  RBFNو  MLPﻋ ﻤ ﻠ ﮑ ﺮد ﺿ ﻌ ﯿ ﻒﺗ ﺮ و
ﺷ ﺒ ﮑ ﻪﻫ ﺎی  CFMLPو  ANFISﻋ ﻤ ﻠ ﮑ ﺮد ﺑ ﻬ ﺘ ﺮی را ﻧ ﺸ ﺎن دادهاﻧ ﺪ اﻣ ﺎ
ﺷ ﺒ ﮑ ﻪی  CFMLPﺑ ﺎ اﺧ ﺘ ﻼف ﺟ ﺰﺋ ﯽ ﺑ ﻪ ﻟ ﺤ ﺎظ ﻋ ﻤ ﻠ ﮑ ﺮد در ﺻ ﺪر ﻗ ﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﺟﺪول  ۴ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﮑﻪی  MLPدر ﺳﺎل
 ۲۰۰۸ﻧﺴﺒ ﺖ ﺑ ﻪ ﺳ ﺎﯾ ﺮ ﺳ ﺎﺧﺘ ﺎرﻫ ﺎ در ﻣﺎهﻫ ﺎی ﺑﯿﺸﺘ ﺮی ﺑﻬﺘ ﺮﯾ ﻦ ﻋﻤﻠﮑ ﺮد را
دارد ،اﻣﺎ ﺷﺒﮑﻪی  CFMLPدر وﻫﻠﻪی اول از ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺗﻔ ّﻮق دارد ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪی  MLPﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ.
ﻫ ﻤ ﭽ ﻨ ﯿ ﻦ ﺑ ﺎ ﻣ ﻘ ﺎﯾ ﺴ ﻪی اﯾ ﻦ دو ﺳ ﺎﺧ ﺘ ﺎر ﻣ ﯽﺗ ﻮان ﺗ ﺤ ﻘ ﯿ ﻖ ﮐ ﺮد ﮐ ﻪ ﻋ ﻼوه ﺑ ﺮ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮدن ﻧﺘﺎﯾﺞ آنﻫﺎ ﺑﺮای اﮐﺜﺮ ﻣﺎهﻫﺎ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد  CFMLPدر ﻣﺎهﻫﺎی
۹ام و ۱۰ام ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻓﺎﺣﺸﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد  MLPدر رﺗﺒﻪی اول
ﻗ ﺮار دارد .ﺑ ﺎ ﺟ ﻤ ﻊﺑ ﻨ ﺪی ﻣ ﻮاردی ﮐ ﻪ ذﮐ ﺮ ﺷ ﺪ ،ﻣ ﯽﺗ ﻮان ﻧ ﺘ ﯿ ﺠ ﻪ ﮔ ﺮﻓ ﺖ
اﮔ ﺮﭼ ﻪ ﻋ ﻤ ﻠ ﮑ ﺮد ﺳ ﺎﺧ ﺘ ﺎرﻫ ﺎی  MLP ،CFMLPو  ANFISﺑ ﻪ ﯾ ﮑ ﺪﯾ ﮕ ﺮ
ﻧ ﺰدﯾ ﮏ اﺳ ﺖ اﻣ ﺎ ﺷ ﺒ ﮑ ﻪی  CFMLPﺑ ﻬ ﺘ ﺮﯾ ﻦ ﻋ ﻤ ﻠ ﮑ ﺮد را در ﭘ ﯿ ﺶﺑ ﯿ ﻨ ﯽ
وﺿ ﻌ ﯿ ﺖ ﺧ ﺸ ﮏﺳ ﺎﻟ ﯽ در ﻣ ﺠ ﻤ ﻮع اﯾ ﻦ ﺳ ﻪ ﺳ ﺎل ﻧ ﺸ ﺎن داده و ﺑ ﺪون ﺷ ﮏ
ﺿﻌﯿﻒﺗﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد را ﺳﺎﺧﺘﺎر  RBFNﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

#Month

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲

RBFN

۹۰٫۲۴۹۰
۸۴٫۷۳۷۶
۸۸٫۳۴۱۲
۸۹٫۳۴۸۱
۸۸٫۲۸۸۲
۸۶٫۶۹۸۴
۸۴٫۷۹۰۶
۸۹٫۱۸۹۱
۸۹٫۵۰۷۱
۷۴٫۴۵۶۸
۸۱٫۵۰۵۰
۸۶٫۱۱۵۵

ANFIS

MLP

۹۰٫۵۷۶۰

۸۵٫۶۳۸۶
۸۹٫۸۲۵۱

۸۵٫۰۰۲۶
۸۹٫۲۹۵۱
۸۹٫۰۳۰۲
۸۷٫۷۵۸۳
۸۵٫۵۸۵۵
۸۹٫۶۶۶۱
۸۹٫۷۱۹۱
۷۴٫۵۰۹۸
۸۱٫۵۵۸۰
۸۵٫۵۸۵۵

۸۵٫۰۰۲۶
۸۸٫۳۵۶۲
۸۹٫۲۰۱۲
۸۹٫۰۳۰۲
۸۷٫۷۵۸۳
۸۹٫۷۱۹۱
۷۴٫۵۰۹۸
۸۱٫۵۵۸۰

۸۶٫۳۸۰۵

۸۸٫۰۷۶۳

۸۷٫۳۸۷۳
۸۱٫۹۲۸۹

۶۸٫۲۵۶۴
۶۳٫۸۰۴۹
۴۳٫۲۹۶۲
۷۷٫۰۰۰۵
۷۵٫۴۱۰۷
۷۱٫۲۷۷۱

۷۶٫۸۹۴۵
۷۲٫۱۷۸۰

۴۳٫۳۴۹۲
۷۸٫۲۷۲۳

۷۶٫۸۹۴۵
۷۲٫۱۷۸۰

ﺟ ﺪول  :۴ﻣ ﻘ ﺎﯾ ﺴ ﻪی ﭘ ﯿ ﺶﺑ ﯿ ﻨ ﯽ اﻧ ﻮاع ﺷ ﺒ ﮑ ﻪی ﻋ ﺼ ﺒ ﯽ در ﻣ ﺎهﻫ ﺎی ﺳ ﺎل
 .۲۰۰۸ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻫﺮ ردﯾﻒ دﻗﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺸﮏﺳﺎﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﯾﮏ ﻣﺎه از ﺳﺎل را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
#Month

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲

RBFN

۵۷٫۶۰۴۷
۵۶٫۷۰۳۸
۳۳٫۲۲۷۳
۲۶٫۱۷۹۱
۴۲٫۹۷۸۳
۳۹٫۱۰۹۷
۳۹٫۵۸۶۶
۳۵٫۶۶۵۱
۲۵٫۲۲۵۲
۲٫۵۹۶۷
۸۳٫۸۸۹۸
۹۰٫۰۳۷۱

ANFIS

۵۷٫۸۱۶۶

MLP

۵۷٫۰۲۱۷

۵۷٫۸۱۶۶
۵۶٫۵۹۷۸

۸۷٫۷۵۸۳

۳۴٫۶۰۵۲
۱۵٫۸۴۵۳
۷۹٫۷۰۳۲
۹۰٫۷۲۶۰

۳۴٫۴۹۹۲
۳۳٫۲۲۷۳
۴۳٫۱۳۷۳
۳۹٫۲۶۸۷
۲۲٫۸۴۰۵
۳۵٫۶۶۵۱
۲۵٫۵۴۳۲
۲٫۷۰۲۷
۹۰٫۷۲۶۰

۳۴٫۶۰۵۲
۳۶٫۲۴۸۰
۴۳٫۸۷۹۲
۴۲٫۲۸۹۳
۴۱٫۸۶۵۴
۳۷٫۷۸۴۸

CFMLP

۵۷٫۸۱۶۶

۵۷٫۰۲۱۷
۳۴٫۱۸۱۲
۳۳٫۲۲۷۳
۲۵٫۴۹۰۲
۳۹٫۲۱۵۷
۳۹٫۷۹۸۶
۱۸٫۴۴۲۰

۶۲٫۳۲۱۱
۸۷٫۸۶۴۳
۸۷٫۷۵۸۳
۹۰٫۷۲۶۰

 .۲.۴ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻓﺰودن وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺸﮏﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ ورودیﻫﺎ ﺑﺮ دﻗ ِﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﺑ ﺎ ﺗ ﻮﺟ ﻪ ﺑ ﻪ ﻧ ﺘ ﯿ ﺠ ﻪﮔ ﯿ ﺮی اﻧ ﺠ ﺎمﺷ ﺪه از آزﻣ ﺎﯾ ﺶﻫ ﺎی ﺑ ﺨ ﺶ ۴.۱
در اﯾ ﻦ ﺑ ﺨ ﺶ ﺑ ﺎ اﺳ ﺘ ﻔ ﺎده از ﺳ ﺎﺧ ﺘ ﺎر ﺷ ﺒ ﮑ ﻪی ﻋ ﺼ ﺒ ِﯽ  CFMLPﺑ ﺎ ۱۵
ﻧﻮرون در ﻻﯾﻪی ﭘﻨﻬﺎن ،ﺗﺄﺛﯿﺮ دو ورودی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ را در ﻋﻤﻠﮑﺮد آن
ﺑ ﺮرﺳ ﯽ ﻣ ﯽﮐ ﻨ ﯿ ﻢ .در آزﻣ ﺎﯾ ﺶ اول ﺑ ﺮای ﺳ ﺎﺧ ﺖ ﻫ ﺮ ﻧ ﻤ ﻮﻧ ﻪ در ﻣ ﺠ ﻤ ﻮﻋ ﻪ
داده ﻋﻼوه ﺑﺮ  VCI ،NDVI-DEV ،NDVIو  TCIﻣﻘﺪار  SPIﻧﯿﺰ در
ورودی ﺷ ﺒ ﮑ ﻪ در ﻧ ﻈ ﺮ ﮔ ﺮﻓ ﺘ ﻪ ﺷ ﺪ .در آزﻣ ﺎﯾ ﺶ ﺑ ﻌ ﺪی
ﻣ ﺎه ﺟ ﺎری ﺑ ﻪﻋ ﻨ ﻮان
ِ
ﺑ ﺮای ﭘ ﯿ ﺶﺑ ﯿ ﻨ ﯽ وﺿ ﻌ ﯿ ﺖ ﺧ ﺸ ﮏﺳ ﺎﻟ ﯽ در ﻣ ﺎه  m + ۱ﻋ ﻼوه ﺑ ﺮ  SPIدر
ﻣ ﺎه ﺟ ﺎری ﯾ ﻌ ﻨ ﯽ ) SPI(mﻣ ﻘ ﺪار اﯾ ﻦ وﯾ ﮋﮔ ﯽ در ﯾ ﮏ ﻣ ﺎه ﻗ ﺒ ﻞ ﯾ ﻌ ﻨ ﯽ
) SPI(m − 1را ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻋﻨﻮان ورودی ﺟﺪﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ.

ﺟ ﺪول  :۲ﻣ ﻘ ﺎﯾ ﺴ ﻪی ﭘ ﯿ ﺶﺑ ﯿ ﻨ ﯽ اﻧ ﻮاع ﺷ ﺒ ﮑ ﻪی ﻋ ﺼ ﺒ ﯽ در ﻣ ﺎهﻫ ﺎی ﺳ ﺎل
 .۲۰۰۶ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻫﺮ ردﯾﻒ دﻗﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺸﮏﺳﺎﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﯾﮏ ﻣﺎه از ﺳﺎل را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
۹۰٫۵۶۷۰

RBFN

۸۸٫۹۷۷۲
۹۰٫۳۵۵۰
۸۷٫۹۷۰۳
۸۸٫۶۰۶۲

ANFIS

۸۹٫۷۷۲۱
۹۰٫۵۱۴۰
۸۷٫۹۷۰۳
۸۸٫۶۰۶۲
۸۷٫۳۳۴۳
۸۲٫۰۳۴۹
۶۸٫۲۰۳۴
۶۳٫۸۰۴۹
۴۰٫۴۸۷۵
۷۸٫۲۷۲۳

MLP

۸۹٫۷۷۲۱
۹۰٫۵۱۴۰
۸۷٫۹۷۰۳
۸۸٫۱۲۹۳
۸۶٫۹۱۰۴
۸۲٫۰۳۴۹
۶۸٫۲۰۳۴
۶۳٫۴۳۴۰
۴۳٫۰۳۱۲
۷۸٫۲۷۲۳
۷۶٫۸۴۱۵
۶۸٫۹۹۸۴

CFMLP

۸۹٫۷۷۲۱
۹۰٫۵۱۴۰
۸۷٫۹۷۰۳
۸۸٫۶۰۶۲
۸۷٫۳۳۴۳
۸۲٫۰۳۴۹
۶۸٫۲۰۳۴
۶۳٫۸۰۴۹

CFMLP

۹۰٫۵۶۷۰
۸۵٫۰۰۲۶

ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶ در ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۰۰۶و  ۲۰۰۷ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ دﻗﺖ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻀﻮر ﯾﺎ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻣﻘﺪار  SPIﻣﺎه
ﺟﺎری ﺑﻪﻋﻨﻮان ورودی ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ .ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﺎل ۲۰۰۸
در ﺷﮑﻞ  ۲ﻗﺎﺑﻞﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ .ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮد ﮐﻪ دﻗﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ در
ﻣﺎه ۵ام اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ و ﺑﺮای ﻣ ِﺎه ۹ام اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ داﺷﺘﻪ ،اﻣﺎ
دﻗ ﺖ در ﻣ ﺎهﻫ ﺎی  ،۴ ،۲و ۷ام ﮐ ﺎﻫ ﺶ ﭼ ﺸ ﻤ ﮕ ﯿ ﺮ داﺷ ﺘ ﻪ اﺳ ﺖ .در ﮐ ﻞ
ﻣ ﯽﺗ ﻮان ﻧ ﺘ ﯿ ﺠ ﻪ ﮔ ﺮﻓ ﺖ اﺿ ﺎﻓ ﻪ ﮐ ﺮدن ﻣ ﻘ ﺪار  SPIﺑ ﻪ ﺳ ﺎﯾ ﺮ وﯾ ﮋﮔ ﯽﻫ ﺎی ﻣ ﺎه

۸۸٫۶۵۹۲
۸۹٫۴۰۱۱
۸۹٫۰۳۰۲
۸۷٫۷۵۸۳

۸۵٫۶۳۸۶
۸۹٫۸۲۵۱
۸۹٫۷۱۹۱
۷۴٫۵۰۹۸
۸۱٫۵۵۸۰

۸۶٫۳۸۰۵

۹۱۵

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

ﻣﺸﺎﻫﺪهی ﺗﻔﺎوت روی ﻧﻤﻮدار اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،از ﺗﺮﺳﯿﻢ آن ﺧﻮدداری
ﻧﻤﻮدﯾﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻃﻮل ﭘﻨﺠﺮه ﺑﻪ  ۳ﻣﺎه ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ در دﻗﺖ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﺎهﻫﺎی ۵ام و ۸ام از ﺳﺎل  ۲۰۰۸ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﻪﻃﻮر ﺗﻘﺮﯾﺒ ِﯽ
 ۱۵درﺻﺪی ﺣﺎﺻ ﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﺎﻫﺶ دﻗ ﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾ ﺎدی را در ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
۱۰ام ﺳﺎل  ۲۰۰۸ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ
وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺸﮏﺳﺎﻟﯽ در ﻣﺎهﻫﺎی ۹ام و ِ
ﮐ ﻪ ﺑ ﻪ ﺗ ﺮﺗ ﯿ ﺐ و ﺑ ﻪﻃ ﻮر ﺗ ﻘ ﺮﯾ ﺒ ﯽ  ۳۵و  ۸۰درﺻ ﺪ اﺳ ﺖ .ﺷ ﮑ ﻞ  ۳ﺗ ﻔ ﺎوت
اﺳ ﺘ ﻔ ﺎده از ﭘ ﻨ ﺠ ﺮه ﺑ ﻪ ﻃ ﻮل  ۳و  ۴را در ﭘ ﯿ ﺶﺑ ﯿ ﻨ ﯽ وﺿ ﻌ ﯿ ﺖ ﺧ ﺸ ﮏﺳ ﺎﻟ ﯽ
ﺑﺮای ﺳﺎل  ۲۰۰۸ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻨﺪی اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽﺗﻮان
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻃﻮل ﭘﻨﺠﺮهی آﻣﻮزش ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ دﻗﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و
اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﭘﻨﺠﺮهی آﻣﻮزش ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﺰﺋﯽ در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺒﮑﻪی ﻋﺼﺒ ِﯽ
ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺟﺎری در ﺑﺮدار ورودی ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ در دﻗﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷ ﺖ .ﻧ ﺘ ﺎﯾ ﺞ آزﻣ ﺎﯾ ﺶ دوم ﻧ ﺸ ﺎن داد ﮐ ﻪ اﻓ ﺰودن ﻣ ﻘ ﺪار  SPIﻣ ﺮﺑ ﻮط ﺑ ﻪ
ﻣ ﺎه ﮔ ﺬﺷ ﺘ ﻪ ﺑ ﻪ وﯾ ﮋﮔ ﯽﻫ ﺎی ﻣ ﻮرداﺳ ﺘ ﻔ ﺎده در آزﻣ ﺎﯾ ﺶ اول ،ﺗ ﺄﺛ ﯿ ﺮ ﻣ ﻨ ﻔ ِﯽ
ﻣﻀﺎف ،ﺑﺮ دﻗﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ ِﯽ ﺧﺸﮏﺳﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه دارد .ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﺎت
ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ اﻓﺰودن اﻃﻼﻋ ِ
ورودی ﺷﺒﮑﻪی ﻋﺼﺒﯽ ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ در ﻋﻤﻠﮑ ِﺮد آن
وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺸﮏﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ
ِ
ﺑ ﻪﻋ ﻨ ﻮان اﺑ ﺰار ﭘ ﯿ ﺶﺑ ﯿ ﻨ ﯽ وﺿ ﻌ ﯿ ﺖ ﺧ ﺸ ﮏﺳ ﺎﻟ ﯽ ﺑ ﺮای ﯾ ﮏ ﻣ ﺎه ﭘ ﯿ ﺶ رو،
ﻧ ﺨ ﻮاﻫ ﺪ داﺷ ﺖ ﯾ ﺎ ﺑ ﻪ ﻋ ﺒ ﺎرﺗ ﯽ وﯾ ﮋﮔ ﯽ  SPIﺑ ﻪﻋ ﻨ ﻮان ورودی ،ﮐ ﻤ ﮑ ﯽ ﺑ ﻪ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﻘﺪار ﻫﻤﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ در ﻣﺎهﻫﺎی آﺗﯽ ﻧﺪارد.

ﺷ ﮑ ﻞ  :۲ﻣ ﻘ ﺎﯾ ﺴ ﻪی ﭘ ﯿ ﺶﺑ ﯿ ﻨ ﯽ وﺿ ﻌ ﯿ ﺖ ﺧ ﺸ ﮏﺳ ﺎﻟ ﯽ در ﺳ ﺎل  ۲۰۰۸ﺑ ﺎ
ورودی ﺷ ﺒ ﮑ ﻪی ﻋ ﺼ ﺒ ﯽ ﺑ ﺎ ﺳ ﺎﺧ ﺘ ﺎر
اﻓ ﺰودن ﻣ ﻘ ﺪار وﯾ ﮋﮔ ِﯽ  SPIﺑ ﻪﻋ ﻨ ﻮان
ِ
.CFMLP

ﺷﮑﻞ  :۳ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی دﻗ ِﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺸﮏﺳﺎﻟﯽ در ﺳﺎل ۲۰۰۸
ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺮهی آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻃﻮل  ،۴در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﻨﺠﺮهی آﻣﻮزش ﮐﻮﺟﮏ ﺷﺪه ﺑﻪ
ﻃﻮل  ۳ﻣﺎه.

 .۳.۴ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﺪازهی ﭘﻨﺠﺮهی آﻣﻮزش ﺑﺮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
در اﯾ ﻦ ﺑ ﺨ ﺶ دو آزﻣ ﺎﯾ ﺶ ﺑ ﺎ ﺗ ﻐ ﯿ ﯿ ﺮ اﻧ ﺪازهی ﭘ ﻨ ﺠ ﺮهی آﻣ ﻮزش ﮐ ﻪ
در ﺑﺨﺶ  ۳از ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪ ،اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪی
ﻋ ﺼ ﺒ ﯽ ﺑ ﺎ ﺳ ﺎﺧ ﺘ ﺎر  CFMLPﮐ ﻪ ﻋ ﻤ ﻠ ﮑ ﺮد ﻣ ﻨ ﺎﺳ ِﺐ آن ﺗ ﺤ ﻘ ﯿ ﻖ ﺷ ﺪ و
ﻫ ﻤ ﭽ ﻨ ﯿ ﻦ اﺳ ﺘ ﻔ ﺎده از ﺑ ﺮدار ورودی ﺑ ﻪ ﺷ ﺒ ﮑ ﻪ ﺷ ﺎﻣ ﻞ وﯾ ﮋﮔ ﯽﻫ ﺎی ،NDVI
 VCI ،NDVI-DEVو  TCIدر ﻣ ﺎه ﺟ ﺎری و ﺧ ﺮوﺟ ِﯽ ﻣ ﻘ ﺪار  SPIدر
ﻣ ﺎه آﺗ ﯽ ،ﯾ ﮏ ﺑ ﺎر ﭘ ﯿ ﺶﺑ ﯿ ﻨ ﯽ را در ﺳ ﺎلﻫ ﺎی  ۲۰۰۷ ،۲۰۰۶و  ۲۰۰۸ﺑ ﺎ
ﭘﻨﺠﺮهی آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻃﻮل  ۳و ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺮهی آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻃﻮل  ۵اﻧﺠﺎم
ً
دادﯾ ﻢ و ﺑ ﺎ ﻧ ﺘ ﺎﯾ ﺞ ﺣ ﺎﺻ ﻞ از ﭘ ﻨ ﺠ ﺮهی ﺑ ﻪ ﻃ ﻮل  ۴ﮐ ﻪ ﻗ ﺒ ﻼ ﺑ ﻪدﺳ ﺖآﻣ ﺪه
اﺳﺖ ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪ.

 .۵ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از دادهﻫﺎی ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه از اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ
ای ﭘ ﺮاﮐ ﻨ ﺪه در ﺳ ﺮاﺳ ِﺮ اﯾ ﺮان
و دادهﻫ ﺎی اﺳ ﺘ ﺨ ﺮاجﺷ ﺪه از ﺗ ﺼ ﺎوﯾ ﺮ ﻣ ﺎﻫ ﻮاره ِ
ﺑ ﻬ ﺮه ﮔ ﺮﻓ ﺘ ﯿ ﻢ و ﺑ ﻪوﺳ ﯿ ﻠ ﻪی ﺷ ﺒ ﮑ ﻪﻫ ﺎی ﻋ ﺼ ﺒ ﯽ ﻣ ﺨ ﺘ ﻠ ﻒ ﺑ ﻪﻋ ﻨ ﻮان اﺑ ﺰار
دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ،وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺸﮏﺳﺎﻟﯽ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد
ﯾﻌﻨﯽ  SPIﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺸﮏﺳﺎﻟﯽ
ﺷ ﺎﻣ ﻞ  VCI ،NDVI-DEV ،NDVIو  TCIﺑ ﻪﻋ ﻨ ﻮان ورودی ﺑ ﻪ ﺷ ﺒ ﮑ ﻪ
داده ﺷ ﺪ و وﺿ ﻌ ﯿ ﺖ ﺧ ﺸ ﮏﺳ ﺎﻟ ﯽ در ﺧ ﺮوﺟ ﯽ ﺑ ﺮای ﻣ ﺎهﻫ ﺎی ﺑ ﻌ ﺪی
ﭘ ﯿ ﺶﺑ ﯿ ﻨ ﯽ ﮔ ﺮدﯾ ﺪ .ﺑ ﺮای  ۴ﻧ ﻮع ﻣ ﺨ ﺘ ﻠ ﻒ از ﺷ ﺒ ﮑ ﻪﻫ ﺎی ﻋ ﺼ ﺒ ﯽ ﯾ ﻌ ﻨ ﯽ
 MLP ،ANFIS ،RBFNو  CFMLPﺗ ﻨ ﻈ ﯿ ﻤ ﺎت ﻣ ﻨ ﺎﺳ ﺐ را ﺑ ﺮ اﺳ ﺎس
ﻋﻤﻠﮑﺮد آنﻫﺎ در دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﺎت ﺑ ﻪدﺳ ﺖآﻣ ﺪه ﺑ ﺎ ﯾ ﮑ ﺪﯾ ﮕ ﺮ ﻣ ﻘ ﺎﯾ ﺴ ﻪ ﻧ ﻤ ﻮدﯾ ﻢ .ﻧ ﺘ ﺎﯾ ﺞ
از ﺑ ﻬ ﺘ ﺮﯾ ﻦ ﺗ ﻨ ﻈ ﯿ ﻤ ِ
آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪی  CFMLPﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد را در ﺑﯿﻦ
ﺳ ﺎﺧ ﺘ ﺎرﻫ ﺎی ﻣ ﺨ ﺘ ﻠ ﻒ در ﭘ ﯿ ﺶﺑ ﯿ ﻨ ﯽ وﺿ ﻌ ﯿ ﺖ ﺧ ﺸ ﮏﺳ ﺎﻟ ﯽ اراﺋ ﻪ ﻣ ﯽدﻫ ﻨ ﺪ.
ﻫ ﻤ ﭽ ﻨ ﯿ ﻦ ﻧ ﺤ ﻮهی ﻣ ﺪلﺳ ﺎزی دادهﻫ ﺎ را دﺳ ﺖﮐ ﺎری ﮐ ﺮدﯾ ﻢ و ﻧ ﺸ ﺎن دادﯾ ﻢ
اﺳ ﺘ ﻔ ﺎده از ﺷ ﺎﺧ ﺺ  SPIﺑ ﻪﻋ ﻨ ﻮان
ورودی ﺷ ﺒ ﮑ ﻪی ﻋ ﺼ ﺒ ﯽ ﺑ ﻬ ﺒ ﻮدی را در
ِ

در ﻫﺮ دو آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻔﺎوت ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮای ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۰۰۶و  ۲۰۰۷ﺑﺎ
ﻧ ﺘ ﺎﯾ ﺞ ﺣ ﺎﺻ ﻞ از ﭘ ﻨ ﺠ ﺮهی ﺑ ﻪ ﻃ ﻮل  ۴ﻣ ﺎه ،ﺑ ﺴ ﯿ ﺎر ﮐ ﻢ و ﻗ ﺎﺑ ﻞﭼ ﺸ ﻢﭘ ﻮﺷ ﯽ
اﺳ ﺖ .ﺑ ﺮای ﭘ ﯿ ﺶﺑ ﯿ ﻨ ِﯽ ﻣ ﻘ ﺪار  SPIدر ﻣ ﺎهﻫ ﺎی ﺳ ﺎل  ۲۰۰۸اﺳ ﺘ ﻔ ﺎده از
ﭘﻨﺠﺮهای ﺑﻪ ﻃﻮل  ۵ﻣﺎه ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺰﺋﯽ در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﺑ ﻪ ﻣ ﯿ ﺰان ﺑ ﺴ ﯿ ﺎر ﮐ ﻤ ﯽ دﻗ ﺖ را در ﭘ ﯿ ﺶﺑ ﯿ ﻨ ﯽ اﻓ ﺰاﯾ ﺶ ﻣ ﯽدﻫ ﺪ .ﻋ ﻤ ﻠ ﮑ ﺮد ﺑ ﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﭘﻨﺠﺮه  ،ﺑﺮای ﻣﺎهﻫﺎی ۳ام و ۸ام از ﺳﺎل ۲۰۰۸
ﺑﻪﻃﻮر ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺑﯿﻦ  ۱ﺗﺎ  ۲درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ازآﻧﺠﺎﯾﯽﮐﻪ

۹۱۶
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 در اﻧ ﺘ ﻬ ﺎ ﻃ ﻮل ﭘ ﻨ ﺠ ﺮهی.ﻋ ﻤ ﻠ ﮑ ﺮد آن ﻫ ﻨ ﮕ ﺎم ﭘ ﯿ ﺶﺑ ﯿ ﻨ ﯽ ﺣ ﺎﺻ ﻞ ﻧ ﻤ ﯽﮐ ﻨ ﺪ
 ﺷﺒﮑﻪ آﻣﻮزش داده ﻣﯽﺷﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دادهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن
 و ﺑ ﺰرگ ﮐ ﺮدن آن،دادﯾ ﻢ و ﻧ ﺸ ﺎن دادﯾ ﻢ ﮐ ﻮﭼ ﮏ ﮐ ﺮدن ﭘ ﻨ ﺠ ﺮه ﺗ ﺄﺛ ﯿ ﺮ ﻣ ﻨ ﻔ ﯽ
.ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺟﺰﺋﯽ در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺒﮑﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ
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چکیده -استخراج روابط معنایی میان عبارات در زمینههای
مختلف پردازش متن همچون بررسی شباهت دو متن ،اصالح
غلطهای امالیی ،خالصه سازی متن ،ابهام زدایی لغات ،باز یابی
اطالعات و دیگر حوزههای پردازش زبان طبیعی از اهمیت باالیی
برخوردار است .در این مقاله مفاهیم موجود در این زمینه بهدقت
مورد بررسی قرارگرفته است .در روشی جدید با استفاده از پایگاه
دانش ویکیپدیا برای هر عبارت یک فضای مفهوم ایجاد شده
است .این فضای مفهوم با وزن دهی قسمتهای مختلف موجود در
سایت ویکیپدیا ساخته شده که به این دلیل ،فضای مفهوم وزندار
نامگذاری شده است .با استفاده از فضای مفهوم وزندار ،ارتباط
معنایی بین دو عبارت و همچنین بین دو متن محاسبه شده است.
برای نمایش کارایی این الگوریتم در زبان فارسی ،دو پایگاه داده در
زبان فارسی ایجاد شده است و نتایج آزمایشات نشان میدهد که
روش پیشنهادی کارایی مناسبی در استخراج روابط معنایی میان
عبارات و متون زبان فارسی دارد.

که از آن جمله میتوان در زمینههای اصالح غلطهای امالیی ] ،[2خالصه
سازی متن ] ،[3ابهام زدایی لغات ] ،[4,5,6,7حل مشکل چند
منبعی] ،[8بازیابی اطالعات ] ،[9استخراج الگوهای اطالعات ]،[10
تشخیص موضوع ] ،[11,12,13استخراج خودکار کلمات کلیدی ]،[14
شاخص گذاری موضوع ] [15و خوشهبندی متون ] [16نام برد.
در شبکههای واژگان ،انواع مختلفی از ارتباطات مورد بررسی قرار
میگیرد .در حقیقت کار اصلی شبکه واژگان بیان انواع ارتباط میان کلمات
است .با توجه به شبکههای واژگان متفاوت در حوزههای مختلف ،انواع
متفاوتی از ارتباط تعریف شده است .برای مثال در شبکه واژگان
فارسنت] [17که یک شبکه واژگان عمومی برای فارسی محسوب
میشود ،انواع مختلف ارتباط مانند متضاد ،مترادف ،رابطه جز به کل،
رابطه کل به جز و ...وجود دارد.
ارتباط معنایی یک سطح باالتر از انواع ارتباط در شبکههای واژگان
است .درحقیقت تمام ارتباطات بیان شده در شبکههای واژگان ،نشان
دهنده نوعی ارتباط معنایی هستند .در حالت کلی ممکن است دو عبارت
با یکدیگر ارتباط معنایی داشته باشند ولی در ساختارهای شبکه واژگان
جایی نداشته باشد .برای مثال میان عبارت "شب" و "ماه" ارتباط معنایی
وجود دارد ولی این ارتباط در شبکه واژگان فارسنت ] [17قرار ندارد .در
حقیقت دو عبارت میتوانند با یکدیگر ارتباط معنایی داشته باشند اگر با
یکدیگر به کار روند ،یا یکی بر دیگری تأثیر داشته باشد ،یا در گفتار و
تفکرات با یکدیگر همراه باشند ].[18

کلمات کلیدی– ارتباط معنایی ،تحلیل معنایی ،کاوش
ویکیپدیا ،متن کاوی ،استخراج دانش
 -1مقدمه
با توجه به پیشرفتهای روزافزون در زمینههای پردازش متن و
دادهکاوی مبتنی بر متن ،موضوع یافتن انواع مختلف ارتباط میان عبارات
روز به روز در حال یافتن ارزش و اهمیت بیشتر است .ازاینرو تاکنون در
این زمینه تحقیقات گستردهای در سالهای اخیر ،انجام شده که خود
حاکی از اهمیت باالی موضوع است.

از آنجایی که شباهت دو متن ،نوعی از ارتباط را بیان میکند ،روش
مدل فضای بردار ] [19را میتوان از جمله روشهای محاسبه ارتباط
معنایی بیان کرد .فرضیه اصلی در اینجا این است که آن دو متنی با هم
ارتباط معنایی دارند که با یکدیگر کلمات یکسانی داشته باشند.

منظور از ارتباط معنایی در حقیقت هر نوع وابستگی و ارتباط مفهومی
بین دو کلمه ،دو عبارت یا دو متن است ] [1که انتظار میرود کامپیوتر
توانایی تشخیص آن را داشته باشد .این ارتباط در هر سطح و به هر میزانی
میتواند باشد.

برخی از روشها برای محاسبه ارتباط معنایی از محاسبات آماری بهره
میبرند .اصلیترین روشی که در این دسته وجود دارد ،روش تحلیل
معنای پنهان ( [20] )LSAاست .در آن ابتدا عبارات توسط یک نگاشت

از آنجایی که استخراج ارتباط معنایی از جمله کارهای بنیادی در
حوزه پردازش زبان طبیعی است ،کاربردهای متفاوتی برای آن وجود دارد
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در مقایسات انجام شده نشان داده شده است که روش  ESAاز دقت
بیشتری برخوردار است ][27؛ زیرا با توجه به متن مقاالت که حجم
بیشتری از اطالعات را در بر دارد ،کار خود را انجام میدهد .ازاینرو در
این مقاله الگوریتم  ESAبا توجه به دو پایگاه داده ایجاد شده در فارسی
ارزیابی میشود .همچنین با استفاده از بهبودی که در الگوریتم  ESAداده
میشود ،الگوریتم پیشنهادی با روش  ESAمقایسه میشود.

به فضای معنایی جدیدی منتقل میشوند .ایده اصلی در این روش،
کاهش ابعاد با استفاده از تجزیه مقادیر منفرد است .از مشکالت این
روش ،محاسبات زیاد و سنگین و تفسیر پذیری پایین است.
در برخی از روشها تالش شده تا با استفاده از پایگاهدانشهای
موجود ،ارتباط معنایی محاسبه شود .نمونهای از آن با استفاده از مسیر طی
شده در شبکه واژگان است که در ] [21توضیح داده شده است .فاصله در
این شبکهها نمایانگر ارتباط معنایی است که میتوان ارتباط را با استفاده از
نوع اتصاالت شبکه محاسبه کرد ] .[22همچنین میتوان ارتباط را با
استفاده از محتوای تعریف شده در این شبکهها ،محاسبه نمود ].[23
ً
از آنجایی که شبکههای واژگانی معموال در به روز شدن دادههایشان با
تاخیر مواجه هستند و همچنین اطالعات جمع آوری شده در آنها محدود
است ،لذا باید دنبال روشی بود که این کاستیها را تا حد ممکن پوشش
دهد .ازاینرو در این مقاله از ویکیپدیا ] [22به عنوان یک منبع به روز ،با
دادههای عظیم و قابل دسترس ،بهره گرفته شده است .به همین سبب در
ادامه به بررسی کارهایی که از ویکیپدیا استفاده کردهاند ،پرداخته
میشود.

ادامه این مقاله بدین صورت خواهد بود که در بخش دوم اطالعاتی
درباره ساختار ویکیپدیا بیان میشود .در بخش سوم به نحوه جمع آوری
دادهها و انجام پیش پردازش دادهها پرداخته میشود .در بخش چهارم
روش پیشنهادی که بهبود یافته روش  ESAاست توضیح داده میشود .در
بخش پنجم پایگاهدادههای تست ایجاد شده برای زبان فارسی شرح داده
میشود و با استفاده از آن نتایج الگوریتم پیشنهادی مورد ارزیابی قرار
میگیرید .در نهایت در بخش ششم با جمعبندی موضوع ،نتیجه گیری
ارائه خواهد شد.
-2پایگاه دانش ضمنی و یکیپدیا
از آنجایی که ویکیپدیا قابلیتهای بالقوه بسیاری دارد ،ابتدا درباره
ساختارهای موجود در ویکیپدیا توضیحاتی داده میشود و بعد علت نام
گذاری آن به پایگاه دانش ضمنی مطرح میشود.

در روشی با نام "ارتباط و یکی" ،هدف اصلی بر روی ردهبندی موجود
ً
در سایت و یکیپدیا است .از آنجایی که در و یکیپدیا ،هر مقاله معموال
در ردههای مختلفی قرار دارد ،از ردههای موجود در آن برای ساخت
درخت رده استفاده شده و بعد میزان ارتباط معنایی دو عبارت با استفاده از
آن محاسبه شده است ].[24
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ویکیپدیا

و یکیپدیا یک فرهنگ جامع چند زبانه ،مبتنی بر وب است که
محتوایش را رایگان در اختیار عموم قرار می دهد و در سالهای اخیر
محبوبیت و عمومیت زیادی پیدا کرده است .در و یکیپدیا بیش از 11
میلیون مقاله در بیش از  251زبان گوناگون وجود دارد ] .[29این حجم
زیاد اطالعات حاصل کار کاربران اینترنتی از تمام نقاط دنیا است که
احتمال دارد درباره موضوعات مختلف ،نظرات مختلفی را داشته باشند.
و یکیپدیا برای این مقاالت صفحات بحثی ایجاد میکند تا به مدیران
و یکیپدیا کمک شود یک نظر نهایی را اتخاذ کنند .در حقیقت یک
ساختار سلسله مراتبی بین کاربران برای تائید نهایی یک مقاله وجود دارد
که به سرعت به روز میشود .هر مقاله یک عنوان برای خود دارد که
توصیفی از محتوای مقاله است .ویکیپدیا یک ساختار سلسله مراتبی به
نام رده دارد که تمام مقاالت را در یک سلسله مراتب سازماندهی میکند.
سلسله مراتب ردهها به صورت درخت نیست و ممکن است هر مقاله
چندین پدر داشته باشد .هم معنایی ،کلمات اختصاری و امالهای
مختلف را میتوان در ارجاعات مقاالت یافت .کلماتی که دارای چند معنا
و کاربرد مختلف هستند از طریق صفحات رفع ابهام قابل بررسی هستند.
در صفحات رفع ابهام تمام معانی و کاربردهای مختلف یک عبارت وجود
دارد که برای روشن شدن معنا و رفع ابهام آن ،توضیحاتی در داخل پرانتز
برای هر عبارت قرار داده شده است.

در روش آنالیز معنایی صریح ( )ESAبا استفاده از روشهای
یادگیری ماشین به تولید یک مفسر معنایی ،مبتنی بر متن مقاالت پرداخته
میشود .در آن هر عبارت به یک بردار از مفاهیم نگاشت میشود که به نام
بردار تفسیر شناخته میشود .در حقیقت تفسیر معنایی هر عبارت با
بررسی مؤلفههای این بردار ،صورت میپذیرد [.]25
در روشی به نام معیار مبتنی بر لینک ( ،)WLMبر خالف روشهای
پیشین که مرتبط به ردهها یا محتوای موجود در مقاالت بودند ،مبتنی بر
ساختار لینکهای موجود در ویکیپدیا کار میکند .فرضیه اصلی این
است که صفحات ارتباط معنایی دارند در صورتی که با یکدیگر لینکهای
مشترک داشته باشند [.]26
در روش ولگشت و یکی ] [27سعی میشود تا با ترکیب کردن
روشهای قدیمی ،شیوهای جدید و کارا ارائه شود .ابتدا ویکیپدیا با
استفاده از یک نگاشت به گرافی منتقل میشود .سپس هر یک از عبارات
ورودی نیز به این گراف نگاشت میشوند و با استفاده از روش رتبه بندی
شخصی ] ،[28توزیع عبارت با توجه به و یژگیهای آن بدست میآید.
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در مرحله بعد تنها آن دسته از مقاالتی باقی میمانند که فضاینام
آنها مقاالت یا رده بوده است؛ زیرا در این صفحات ،اطالعات مفیدی
قرار دارد که نمایانگر توصیف عنوان مقاله است .به بیانی ،از صفحاتی که
شامل مطالب توصیف کننده یک مفهوم نیست ،چشمپوشی شده است.

پایگاه دانش ضمنی

با توجه به مطالب عنوان شده درباره ویکیپدیا ،مشاهده میشود که
دادههای بسیار ارزشمند ،غنی و به روزی در ویکیپدیا وجود دارد که
میتوان آن را به عنوان نوعی از پایگاه دانش در نظر گرفت ،ولی به دلیل
داشتن ساختار ضعیف به نسبت پایگاههای دانش موجود ،آن را پایگاه
دانش ضمنی مینامیم.

متن مقاالت در قالب  XMLویکیپدیا به فرمت خاصی ذخیره شده
که در آن قسمتهای متفاوت ،در قالب عالئم و نوشتههای خاص
مشخص شده است .برای مثال اگر کلمهای در الگوی "[[رده :نام رده]]"
قرار داشته باشد بدین معنی است که کلمه "نام رده" در سایت و یکیپدیا
نمایش داده شده است .از این دست الگوها در متن  XMLبسیار وجود
دارد .در مرحله "استخراج کلمات" ،عالئم زائد حذف و کلمات استخراج
میشوند.

-3جمعآوری و پیش پردازش دادهها
در بیشتر کارها در حوزه پردازش متن ،مرحلهای به نام پیشپردازش
دادهها وجود دارد که در آن بر روی دادههای جمع آوری شده،
ً
پردازشهایی انجام میشود تا دادهها اصطالحا تمیز شوند .در این بخش
به نحوه جمع آوری دادهها و پیش پردازش دادهها پرداخته میشود.
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بررسیهای انجام شده نشان میدهد ،در ویکیپدیا از حروف
فارسی ،عربی و اردو استفاده شده است .استفاده از این حروف ،باعث
میشود تا چند کلمه که ظاهری یکسان دارند ،به صورت جدا از هم
تشخیص داده شوند که باعث افزایش حجم فضای مفهوم میشود .برای
استخراج کلمات و یکسانسازی نو یسهها از کتابخانههای و یراستیار
استفاده شده که کتابخانهای آماده برای پردازش زبان طبیعی در زبان
فارسی است .اطالعات تکمیلی درباره کتابخانه در ] [30وجود دارد.

جمع آوری داده

سایت و یکیپدیا یک نسخه از پایگاه داده خود را هر روز برای دانلود
در سایت خود قرار میدهد .فایلهایی که برای دانلود قرار میگیرد ،دو
حالت دارند که نوع اول آن اسکریپت دیتابیس  My SQLاست .در نوع
دوم کل محتوای صفحات در ساختار  XMLقرار دارد .در این پژوهش از
دادههای موجود در این  XMLاستفاده شده است .ازاینرو در جدول ،1
توضیحاتی درباره برخی از دادهها که در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته
است ،وجود دارد.

در قسمت عملیات "محدود کننده کلمات" کلماتی که طول کوچکتر
از دو دارند و همچنین کلماتی که در کمتر یا مساوی پنج مقاله دیده
شدهاند ،حذف میشود .همچنین مقاالتی که تعداد کمتر یا مساوی ده
کلمه غیر تکراری را دارند ،در مرحله "عملیات محدود کننده مقاالت"
حذف میکنیم؛ زیرا این مقاالت باعث افزایش اندازه فضای مفهوم
میشود.

در جدول ،1آخرین سطر که  Redirect_Titleاست ،برای انتقال از
یک صفحه به صفحه مشابه آن به کار میرود .برای مثال صفحهای وجود
دارد که عنوان آن "علم زمین" و  Redirect_Titleآن "زمینشناسی" است.
این بدین معناست که اگر در و یکیپدیا "علم زمین" جستوجو شود
صفحه "زمینشناسی" نمایش داده خواهد شد .همچنین صفحات با توجه
به محتوا ،دارای فضاینامهای متفاوتی هستند .برای مثال صفحات
مقاالت ،با صفحات بحث کاربران ،در فضاینام جدا از هم هستند.
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از دیتابیس اولیه  2،175،100مقاله و  1،999،951کلمه استخراج
شده که بعد از انجام مراحل پیشپردازش تعداد مقاالت که نشان دهنده
تعداد مفاهیم است به  381،110و تعداد کلمات به  215،873کاهش پیدا
میکند .این امر باعث تقویت معنای فضای مفهوم میشود .همچنین از
مقاالت ویکیپدیا تعداد  231،037رده استخراج شده است.

پیش پردازش داده

مطابق شکل ،1در اولین مرحله صفحاتی که دارای
هستند ،حذف میشود ،زیرا این صفحات در متن خود اطالعات قابل
اتکایی ندارند و از دید معنایی برای ساخت فضای مفهوم مفید نیستند.
Redirect_Title

جدول :1

راهنمای فیلدهای استفاده شده از  XMLویکیپدیا

عنوان داده

توضیحات

Page_Id

شماره غیر تکراری برای هر مقاله

Title

عنوان هر مقاله که شامل چند کلمه است

Namespace

فضاینام موجود آن صفحه

Text

متن کامل مقاله

Redirect_Title

صفحاتی که با جستجو به آنها انتقال داده میشود

شکل :1نمای کلی از مرحله پیشپردازش داده
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در رابطه( n ،)9برابر تعداد مفاهیم مورد استفاده و برگرفته شده از
سایت و یکیپدیا و در حقیقت همان مقاالت ویکیپدیا است .حال برای
انتقال سند به فضای مفهوم از رابطه( )5استفاده میشود.

-4روش پیشنهادی
همانطور که بیان شد ،در این مقاله میخواهیم بهبودی بر الگوریتم
 ESAبرای استخراج روابط معنایی ارائه دهیم .از این رو در این بخش
الگوریتم  ESAو تغییراتی که باعث بهبود عملکرد این الگوریتم میشود،
شرح داده شده است.
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()5

در روش  ،ESAعبارات به یک فضای معنای طبیعی بر گرفته شده از
دانش بشری نگاشت میشوند که به آن فضای مفهوم گفته میشود .هر یک
از این مفاهیم ،عناو ین مقاالت موجود در سایت و یکیپدیا است .فضای
مفهوم با یک ماتریس عبارت_مفهوم نمایش داده میشود که ستونهای آن
نمایانگر مفاهیم ،سطرهای آن نمایانگر عبارات و هر یک از خانههای این
ماتریس ،میزان ارتباط معنایی یک عبارت به یک مفهوم را نشان میدهد.
میزان ارتباط معنایی در هر یک از خانههای این ماتریس با استفاده از معیار
معروف  TFIDFمحاسبه میشود .در حقیقت  TFIDFیک عبارت در
متن هر مقاله ،در هر یک از خانههای این ماتریس قرار میگیرد.

()0

xi y i

()7

()1

n

2
i

x y
i 1

2
i
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x. y
cos( x, y ) 

| | x || y

i 1

میدانیم که در متن مقاالت ویکیپدیا اطالعاتی مانند عنوان مقاله و
دستههای ارائه شده برای یک مقاله که با عنوان رده شناخته میشود از بار
معنایی بیشتری نسبت به کل متن برخوردار هستند .به بیانی اگر یک انسان
فقط عنوان و ردههای موجود در سایت ویکیپدیا را مطالعه کند ،یک دید
کلی از آن موضوع بدست خواهد آورد .لذا به نسبت تعداد کلمات که در
عناوین کمتر از ردهها و در ردهها کمتر از متن اصلی است ،بار معنایی
کلمات در عناوین ،بیشتر از ردهها و همچنین بار معنایی کلمات در ردهها
بیشتر از متن اصلی است .با توجه به این فرضیه سعی شده است تا با
استفاده از وزن کلمه در قسمتهای مختلف مقاله و ترکیب آن ،به
معناییتر شدن ماتریس عبارت_مفهوم پرداخته شود .برای محاسبه وزن
یک عبارت در یک مفهوم از رابطه ( )8استفاده شده است.

} 𝑚𝑤 𝑇 = {𝑤1 , 𝑤2 , … ,

که در آن  mتعداد کلمات موجود در سند و  wiنماینده هر کلمه است.
مقدار  TFIDFهر کلمه در متن  Tرا به صورت  viنمایش میدهیم و برای
مجموعه تمام آنها بردار  Vرا مطابق رابطه( )3خواهیم داشت.
()3

} 𝑚𝑣 𝑉 = {𝑣1 , 𝑣2 , … ,

همچنین برای کلمات  wiموجود در سند  ،Tیک بردار از وزنهای
مفاهیم موجود در ماتریس عبارت -مفهوم را با  Kبه صورت رابطه()9
نمایش میدهیم.
()9

بهبود الگوریتم ESA

روش  ESAبرای ایجاد ماتریس عبارت مفهوم از متن مقاالت موجود
در ویکیپدیا استفاده میکند که این ماتریس با استفاده از وزن TFIDF
هر کلمه در متن مقاله ساخته شده است؛ اما در اینجا قصد داریم تا نحوه
استخراج وزن یک کلمه برای هر مفهوم را تغییر دهیم.

برای محاسبه ارتباط معنایی دو سند چند کلمهای(عبارت چند
کلمهای یا متن بلند) ،ابتدا کل سند باید به فضای مفهوم نگاشت شود.
برای این منظور متن ورودی را به صورت رابطه( )2در نظر میگیریم.
()2

} 𝑛𝑐 𝐶 = {𝑐1 , 𝑐2 , … ,

در فضای مفهوم ،سند  Tبه بردار  Cانتقال پیدا کرده است .حال برای
مقایسه معنایی دو سند ،میتوان هر یک از مستندات را با روش ذکر شده به
فضای مفهوم انتقال داد و بعد در فضای مفهوم ،دو بردار بدست آمده را با
یکدیگر مقایسه کرد.

n

n

𝑐1 = 𝑣1 . 𝑘11 + 𝑣2 . 𝑘21 + 𝑣3 . 𝑘31
𝑐2 = 𝑣1 . 𝑘12 + 𝑣2 . 𝑘22 + 𝑣3 . 𝑘32
{
⋮
𝑁𝑐𝑁 = 𝑣1 . 𝑘1𝑁 + 𝑣2 . 𝑘2𝑁 + 𝑣3 . 𝑘3

که از کنار هم قرار گرفتن تمامی  cjها در رابطه( )0بردار مفهوم به شکل
رابطه( )7بدست میآید.

برای نگاشت هر کلمه به فضای مفهوم و ساخت بردار تفسیر ،کافی
است تا کل سطر مربوط به آن کلمه از ماتریس عبارت_مفهوم انتخاب
شود و به عنوان یک بردار در نظر گرفته شود .برای محاسبه ارتباط معنایی
دو کلمه میتوان بردار تفسیر هر دو کلمه را با استفاده از یک روش مقایسه،
مانند روش کسینوسی که در رابطه( )1نمایش داده شده ،حساب کرد.
i 1

𝑇 ∈ 𝑖𝑤

اگر هر درایه ماتریس عبارت -مفهوم را به صورت  kijنمایش دهیم که
در آن  iبیان کننده عبارت و  jبیانگر مفهوم باشد ،برای هر یک از مفاهیم،
روابط( )0را خواهیم داشت.

شرح الگوریتم ESA



𝑗𝑘 ∗ 𝑖𝑣

∑ = 𝑗𝑐

()8

} 𝑛𝑘 𝐾 = {𝑘1 , 𝑘2 , … ,

وزن عبارت در متن مقاله = 𝑗𝑖𝐾
)وزن عبارت در رده های مقاله ∗ + (2
)وزن عبارت در عنوان مقاله ∗ + (4
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همانطور که بیان شد وزن عبارات در عنوان مقاله باید از ردهها بیشتر
و آنها نیز از متن مقاله بیشتر باشند .بر این اساس مشاهده میشود ،برای
عباراتی که در ردههای مقاالت آمدهاند ،وزن را دوبرابر و برای عباراتی که
در عنوان مقاله آمده است ،وزن را چهار برابر میکنیم.
در محاسبه "وزن عبارت در متن" از معیار  TFIDFاستفاده شده که
مقدار آن از ضرب  TFدر  IDFبدست میآید .تنها نکتهای که در این
قسمت اهمیت دارد ،این است که برای قسمت  TFاز نسبت تعداد تکرار
یک کلمه در متن ،بر تعداد کل کلمات آن متن استفاده شده است.
برای محاسبه "وزن عبارت در ردههای مقاله" ،از نسبت تعداد تکرار
یک عبارت در تمام ردههای موجود در آن مقاله ،به تعداد کل عبارات
موجود در ردههای آن مقاله استفاده شده است .همچنین از این روش برای
محاسبه "وزن یک عبارت در عنوان مقاله" ،استفاده شده است.
-5ارزیابی
در کارهای مشابهی که در زبان انگلیسی انجام شده ،برای بیان کارایی
ارتباط معنایی ،از تستهای بخش واژگان آزمون تافل استفاده میشود
] .[31از آنجایی که در زبان فارسی این نوع آزمون وجود ندارد ،لذا تالش
شد تا با بهرهگیری از این رو یکرد ،دو پایگاه داده ایجاد شود .در این دو
پایگاه داده از قابلیت چند گزینهای آزمون تافل استفاده شده و در حقیقت
سؤاالتی که در آنها مطرح میشود ،این است که یک عبارت یا یک متن،
به کدام یک از گزینههای مطرح شده ارتباط معنایی بیشتری دارد.
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پایگاه داده انسانی

اطالعات موجود در این پایگاه داده توسط یک عامل انسانی انتخاب
شده است و سعی شده تا در آن انواع حاالت مختلف نمونه ،از نظر
دشواری و آسانی وجود داشته باشد .بعد از آماده شدن دادهها توسط یک
عامل انسانی ،دو نفر دیگر هم آن دادهها را تأیید کردهاند و درجایی که بین
نظر این سه نفر اختالفی بود ،گزینهای انتخاب شده است که دو نفر آن را
تأیید کردهاند .دادههای موجود در این پایگاه داده در جدولی در  115سطر
قرار دارد که از این تعداد  81سطر آن با استفاده از عنوان اخبار و  25سطر
آن با استفاده از عبارات پر شده است .به بیانی در  81سطر ،این سؤال
مطرح است که عنوان خبر پایه با عنوان خبر اول ارتباط معنایی بیشتری
دارد یا عنوان خبری دوم؛ و در آن  25سطر این سؤال مطرح است که آیا
عبارت پایه با عبارت اول ارتباط معنایی بیشتری دارد یا با عبارت دوم
مرتبطتر است .نمونهای از این داده در جدول 2آمده است.
جدول :2

نمونه سواالت پایگاه داده انسانی

پاسخ

گزینه دوم

گزینه اول

متن پایه

2

محمد

علی

پیامبر

1

وزیرکشوردرجلسه
غیرعلنی مجلس

گزارش تکان دهنده

داعش وارد قاچاق
مواد مخدر شده

رحمانی فضلی از اعتیاد

شکل :2مقایسه روش پیشنهادی و روش  ESAدر پایگاه داده انسانی

روش  ESAاز بین  115سؤال به  29مورد پاسخ اشتباه داد .در مقابل
تعداد پاسخهای اشتباه در روش پیشنهادی  19عدد بوده است .در نتیجه
پاسخگو یی روش  ESAدر این پایگاه داده برابر  77درصد و برای روش
پیشنهادی  82درصد است .این نتایج در شکل 2قابل مشاهده است.
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پایگاه داده خودکار

ارزش و اهمیت پایگاه داده انسانی ،بدلیل وجود درجات مختلف
سختی در سؤاالت است؛ اما این ایراد به آن وارد است که تعداد گزینههای
انتخابی کم است و از آنجایی که احتمال انتخاب جواب صحیح بین دو
گزینه  51درصد است و همچنین تنها بر روی تعداد  115داده ارزیابی
صورت گرفته است ،با دید سختگیرانه شاید به طور قطع نتوان گفت که
فضای مفهوم ایجاد شده کارایی مناسبی دارد .از این رو پایگاه داده خودکار
ایجاد شده است تا این دو ایراد را رفع کند.
در این پایگاه داده برای رفع ایراد اول ،تعداد گزینهها به شش گزینه و
برای رفع ایراد دوم تعداد دادهها به  1111داده افزایش یافته است .برای جمع
آوری این دادهها از قسمتی از پایگاه داده موتور جستوجوی اخبار تینیوز
] [32استفاده شده است .در پایگاه داده تینیوز جدولی وجود دارد که
مشخص میکند هر دو خبر چه میزان با یکدیگر شباهت دارد .روش
استفاده شده برای تشخیص میزان مشابهت در آن پایگاه داده ،روش مبتنی
بر همپوشانی دو متن است.
برای ساخت پایگاه داده خودکار ،در ابتدا دو خبر از پایگاه تینیوز که
شباهت میان  01تا  05درصد دارند انتخاب میشوند .عنوان یکی از این
خبرها به عنوان متن پایه و عنوان دیگری به عنوان گزینه صحیح انتخاب
میشود .تاکنون یک گزینه برای این داده آزمایشی انتخاب شده است.
حال پنج گزینه دیگر به صورت تصادفی از بین عناوین اخبار در دستههای
ورزشی ،مذهبی ،سیاسی ،سالمت و حوادث انتخاب میشود.
پایگاه داده خودکار ایجاد شده ،فقط شامل عناو ین اخبار است .در
صورتی که میزان شباهت در جدول مشابهت تینیوز بر اساس متن اخبار
کار میکند که دادههای بسیار بیشتری را برای محاسبه میزان شباهت ،مورد
بررسی قرار میدهد؛ زیرا در روش پیشنهادی ارتباط معنایی بین عنوان
اخبار که داده بسیار کمی دارد محاسبه میشود.مطابق شکل  ،3روش
 ESAاز بین  1111سؤال ،به  91مورد و روش پیشنهادی به  30مورد اشتباه
پاسخ داد .در نتیجه پاسخگویی روش  ESAدر پایگاه داده خودکار برابر
 9559درصد و برای روش پیشنهادی  9059درصد است.
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 در پایگاه داده خودکارESA  مقایسه روش پیشنهادی و روش:3شکل

علت باال بودن درصد پاسخهای درست در پایگاه داده خودکار به
نسبت پایگاه داده انسانی این است که در پایگاه داده انسانی تالش شده تا
 همانطور.دادههایی جمع آوری شود که فضای مفهوم را به چالش بکشد
که در بخش پایگاه داده انسانی بیان شد دادهها در مواردی تا حدی چالش
برانگیز بوده که بین عاملهای انسانی اختالف نظر وجود داشته است؛ اما
 تمرکز بر روی تعداد دادهها وگزینههای بیشتر بوده،در پایگاه داده خودکار
. ازاینرو اختالف پاسخهای درست بین دو پایگاه داده منطقی است.است
نتیجهگیری-6
 روشهای،در این مقاله روابط معنایی در مستندات توضیح داده شد
مختلف برای استخراج روابط معنایی مورد بررسی قرار گرفت و روشی
 لذا.انتخاب شد که برای زبان فارسی پاسخگویی مناسبی داشته باشد
.پایگاه دانش ضمنی ویکیپدیا مورد استفاده قرار گرفت
روشهای متفاوت برای استخراج روابط معنایی با استفاده از
 برای پیاده سازی درESA  روش،ویکیپدیا بررسی شد و از این بین
 مشاهده شد که این روش عبارت را با استفاده از.فارسی انتخاب شد
ماتریس عبارت_مفهوم به یک فضای مفهوم انتقال میدهد و در آن ارتباط
 با استفاده از وزن دهی به.معنایی بین دو عبارت محاسبه میشود
 فضای مفهوم بهبود یافت و در نتیجه،قسمتهای مختلف هر مقاله
. کارایی بهتری پیدا کردESA الگوریتم
 یکی توسط عامل انسانی،برای نمایش کارایی الگوریتم دو پایگاه داده
 توسط این دو پایگاه داده نشان.و دیگر به صورت خودکار تهیه شده است
ً
ً
 در زبان فارسی کارایی مناسبی دارد و ثانیاESA داده شد که اوال روش
. نتایج بهتری را حاصل کرده میکندESA بهبود ایجاد شده در الگوریتم
در کارهای آتی میتوان از قسمت جعبه اطالعات موجود در
 همچنین. استفاده کرد،ویکیپدیا که اطالعات مهمی از دید معنایی دارد
در قسمت پیش پردازش دادهها میتوان از یک ریشهیاب بهره گرفت تا
. کوچکتر و معناییتر شود،فضای مفهوم
مراجع
[1]
[2]

S. Hassan and R. Mihalcea, “Semantic Relatedness Using Salient
Semantic Analysis,” in Proceedings of the 25th AAAI Conference
on Artificial Intelligence, (AAAI 2011), 2011, pp. 884–889.
A. Budanitsky and G. Hirst, “Evaluating WordNet-based Measures
of Lexical Semantic Relatedness,” Computational Linguistics, vol.
32. pp. 13–47, 2006.
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ارائه روشی کارا برای تعیین هویت نویسنده مبتنی بر دست
نوشته فارسی متشکل از حروف مجزا
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چکیده -تشخيص هوشمند نويسنده بر اساس دست نوشته از
زمينه هايی است که همواره در اموری مانند جرم شناسی مورد استفاده
قرار می گرفته است .با توجه به پيچيدگی های ساختاری انسان و فرم
نوشتار ،تشخيص هويت نويسنده بر اساس فرم دست خط همواره
چالش برانگيز و نياز به آشنايی با ويژگيهای خط شناسی هر زبان دارد.
زبان های فارسی و عربی به دليل انحنای بسيار زياد و حاالت
گوناگون نوشتن دارای ويژگی هايی کامال متمايز با زبان های غربی
هستند .با توجه به کارهای کم انجام شده در زمينه تشخيص نويسنده
بر اساس دست نوشته در زبان فارسی ،در اين مقاله بر اساس
استخراج ويژگی از تبديل ويولت کاراکترهای جدا از هم ،ميزان
سودمندی کاراکترهای فارسی به صورت مجزا در تشخيص نويسنده
بررسی و سپس بر اساس ترکيب آنها روشی برای تشخيص نويسنده
با دقت بسيار مناسب پيشنهاد شده است .با توجه به نبود پايگاه داده
استاندارد برای اين کار ،يک پايگاه داده متشکل از دست نوشته 051
فرد مختلف گردآوری و تدوين شد .نتايج پياده سازی روش
پيشنهادی بر روی اين پايگاه داده دقت بسيار مناسب و سرعت باالی
ان را نسبت به روشهای قبلی انجام شده در زبان فارسی نشان می
دهد.

بدیهي است دست نوشته شخص نیز شامل موارد زیادي است که مي
تواند به شناسایي نویسنده کمك کند .ویژگي هاي ریاضي خاصي مي تواند
از یك دست نوشته استخراج شود تا به عنوان معیار براي تشخیص تفاوت
بین افراد استفاده شود .این ویژگیها در حالت کلی به دو دسته آنالین (برخط)
و افالین (برون خط) دسته بندی میشوند .دسته اول شامل مواردی چون
فشار قلم ،سرعت نوشتن ،حرکت در خم های کاراکترها و سایر مواردی
است که تشخیص و ضبط انها نیاز به ابزار خاص سخت افزاری مانند
اسکنرهای مخصوص و یا صفحات لمسی ویژه دارد .دسته دوم صرفا بر
روی فرم نوشتن کاراکترها و اسکن دست نوشته کار میکنند .با توجه به اینکه
در اکثر موارد امکان تهیه نمونه حضوری از فرد و تهیه ویژگیهای انالین
نوشتاری وجود ندارد و عالوه بر آن این کار نیاز به سخت افزار نسبتا هزینه
بر دارد که ممکن است در بسیاری از موارد در دسترس نباشد روشهای دسته
دوم یعنی افالین متداول تر و پرکاربردترند.
به عنوان یکی از اولین کارها ،پس از عمومیت یافتن سیستمهای
کامپیوتری و تکامل نسبی نرم افزارهای تحلیل و محاسبات پردازشی در سال
 2222میتوان به [ ]3اشاره کرد .در این کار که اولین پیاده سازی عملی
تشخیص نویسنده محسوب میشود سعی شده از ویژگیهایی که خط
شناسان برای تشخیص نویسنده استفاده میکنند کمک گرفته شود .استفاده
از طبقه بندی کننده بیز ،شبکه عصبی ،تحلیل وابستگی ویژگی ها به یکدیگر
همه از مواردی است که این کار را به عنوان یک کار نسبتا خوب مطرح
میسازد .این پیاده سازی با نرم افزار  Matlabصورت گرفته است .تنها نقطه
ضعف این کار که در تمامی کارهای اولیه وجود دارد ،عدم وجود یک
دیتابیس مدون است .بدیهی است به دلیل پیشرو بودن کار هنوز هیچ
دیتابیس مدون و استانداردی برای تشخیص نویسنده تا آن زمان وجود
نداشت .روش پیشنهادی در ] [4با تشکیل یک مدل آماری سعی در
تشخیص نویسنده های مختلف از یکدیگر کرده است .در این مقاله برای

کلمات کلیدی– تبدیل ویولت ،تشخیص نویسنده ،زبان فارسی،
LDA ،KNN
 -1مقدمه
در سالهاي اخیر الگوریتم هاي امنیت بیومتریك با توجه به گسترش
سیستم هاي کامپیوتري ،تصدیق هویت و رمزنگاري گسترش سریعي یافته
است .به عالوه با توجه به نگراني هاي موجود در قضاوت و دادگستري نیاز
به ارزیابي دقیق دست نوشته ها برای تشخیص نویسنده است .تحقیقات
براي تشخیص نویسنده از طریق دست نوشته قدمت بسیار باالیي دارد ،که
به عنوان اولین آن ها به کارهای انجام شده در زمینه تشخیص امضا می توان
اشاره کرد].[1, 2
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اولین بار مفهوم استرک 1به عنوان یک قسمت از نوشته که در ان قلم از صفحه
بلند نمیشود و به صورت یکپارچه نوشته شده در تشخیص نویسنده استفاده
شده است .در ] [4از روی نحوه اتصال حروف بزرگ در زبان انگلیسی ،یک
مجموعه نقاط کانتور به هم متصل (co3) 2ایجاد می شود .این مجموعه
کانتورهای به هم پیوسته برای ایجاد یک مدل آماری-فرایندی ،منحصر بفرد
برای هر شخص استفاده می شود .نقطه ضعف این روش در کاهش درصد
درستی با افزایش تعداد نفرات به دلیل نزدیک شدن پارامترهای تابع چگالی
احتمال به هم است [5] .با هدف تشخیص مولف روی الگوریتم ریاضی
دسته بندی آماری کار کرده است .اگرچه این کار بیشتر به جنبه ریاضی
موضوع پرداخته ولی از جهت باز کردن مفهوم رگرسیون لجستیک چندگانه3
و ارتباط آن با تشخیص نویسنده میتواند بسیار جالب باشد .در زمینه
ویژگی کار خاصی در این مرجع صورت نگرفته و فقط تحلیل الگوریتم
ریاضی و شبه کد یادگیری رگرسیون لجستیک چندگانه بسیار مهم است.
] [6کار خود را اختصاص به روی کاراکترهای  d, y, fو گرافم 4یا
استروک به هم پیوسته  thانجام داده است .گرافم به مفهوم نویسه هایی است
که شامل اجزایی به هم متصل هستند و تفاوت آن با استرک این است که قلم
میتواند بلند شده باشد و سپس از همان مکان ادامه نویسه را در بار بعد نوشته
باشد در حالیکه در استرک بلند شدن قلم مجاز نبود [6].بر اساس فرم
نوشتار یکسری ویژگی بر اساس هندسه کاراکتر استخراج کرده است و نشان
داده ویژگیهای  thدر تشخیص نویسنده بسیار موثرتر از سه کاراکتر دیگر
است .از جمله کارهای جالب این مقاله کار آماری روی میزان تکرارپذیری
کاراکترها و نویسه ها در نوشته های التین است [7] .نیز با استرک و گرافم
کار کرده است .این مقاله چند ایده خوب هم در زمینه ویژگی و هم در زمینه
دسته بند استفاده شده دارد .به عنوان ویژگی از مجموعه نقاط کانتور حروف
استفاده شده است و به عنوان دسته بندی کننده نیز از شبکه کوهونن 5استفاده
شده است [8] .هم از ویژگیهای بافت و هم از ویژگیهای الوگرافیک 6استفاده
کرده است .در ویژگیهای بافت مثل ] [7سعی شده از کانتور نقاط استفاده
شود .در ویژگیهای الوگرافیک هم رابطه ای بین ویژگیهای مورد استفاده
توسط خط شناسان مانند انحنا و  ..و پردازش تصویر برقرار شده است[9] .
که جدیدتر از مراجع قبلی محسوب می شود برای تشخیص نویسنده روی
دو موضوع مشخص تکیه کرده است .الگوهای تکراری و ویژگیهای بصری.
الف .الگوهای تکراری :این قسمت که در حقیقت ایده اصلی مقاله

دارد که درصد تغییرات و تکرار آنها با اشخاص دیگر متفاوت است .این
ویژگی ها با توجه به جزئی بودن براحتی قابل تشخیص بوسیله انسان نیستند
اما کامپیوتر می تواند تعداد تکرار و درصد تغییرات انها را تشخیص داده و
طبقه بندی مشخصی برای هر فرد تشکیل دهد.

شکل  :1الگوهای تکراری بسيار کوچک مشابه که در کلمات و کاراکترهای
مختلف وجود دارد

چالش اصلی چنین ایده ای نحوه استخراج این الگو های تکراری و در
نهایت تبدیل انها به کدبوک مشخص هر فرد است .در مقابل کارهای
گسترده در باره نوشتار انگلیسی ،در زبان فارسی کارهای بسیار کمی صورت
گرفته است .با توجه به فرم بسیار متفاوت و پیچیده تر نوشتار در زبان فارسی
مطمئنا الگوریتم ها و متدها به شرط استفاده مناسب از ویژگیهای ساختاری
نوشتار و زبان میتوانند کارایی بیشتری از خود نشان دهند .از جمله کارهای
فارسی انجام شده می توان به ] [10اشاره کرد که با استفاده فیلتر گابور و
ماتریس هم رخداد 7در یک پایگاه داده  02نفره با  122ویژگی به دقت
حداکثر  %5.79رسیده است [11] .نیز مختص زبان فارسی انجام شده
و صرفا از ویژگیهای کلی برای تحلیل و تشخیص نویسنده استفاده کرده
است .این مرجع برای استخراج ویژگی از فیلتر گابور 8و نوع اصالح شده ان
 Xgaborاستفاده کرده است .در روش پیشنهادی ابتدا نوشته تحلیل و
خطوط از هم تفکیک می شوند .در این الگوریتم نیازی به استخراج استرک
یا گرافم نیست .خطوط تفکیک شده در مرحله استخراج ویژگی با فیلتر
گابور و  xgaborمورد تحلیل قرار میگیرند .مجموعه ویژگیهای استخراج
شده در  9دسته فازی طبقه بندی شده اند و بعد در نهایت توابع تعلق فازی
تعریف شده و نتیجه مناسب بدست آمده است [12] .برای زبان عربی
صورت گرفته است .در این روش که شباهت نسبتا زیادی به ] [11دارد از
تبدیل موجک بسته ای استفاده شده است [13, 14] .نیز کارهای نسبتا
مشابه ولی محدودی روی ویژگیهای زبان و نوشتجات فارسی که می تواند
در تشخیص نویسنده مورد استفاده قرار گیرد انجام داده اند [16] .به عنوان
آخرین کار مشابه روی زبان عربی یک مدل ریاضی تعریف کرده است و در
نهایت با فرض استقالل دست نوشته ها به درصد درستی  %59رسیده
است .تعداد ویژگی استفاده شده برابر  92و معیار تشخیص نیز ترکیب
همبستگی متقابل و معیار خطی فیشر بوده است.

محسوب می شود بررسی تکرار پذیری الگوهای بسیار کوچکی است که
حتی از گرافم یا استرک ها هم کوچکتر محسوب می شوند .شکل  1مثال
خوبی از این الگو هاست .بدیهی است هر فرد الگوهای تکراری یکسانی
stroke
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ب .در مرحله بعد با یک الگوریتم تطبیقی بر اساس ماکزیمم های
هیستوگرام افقی و عمودی تصویر ،خطوط و محل تقاطع انها مشخص و
کاراکتر داخل هر قسمت به صورت تصویر استخراج گردید .کاراکترهای
تایپی سمت چپ و راست (شکل  2را ببینید) حذف شدند.

با توجه به کار کم انجام شده روی تشخیص نویسنده بر اساس دست
نوشته در زبان فارسی و ابهامات موجود در این زمینه ،در این مقاله روشی
ساده ،مطمئن و با درصد درستی بسیار خوب برای تشخیص نویسنده
پیشنهاد شده است .در این روش با حذف پیچیدگی های ساختاری
روشهای قبل از تبدیل ویولت کاراکترهای نوشته شده به صورت جدا از هم
توسط نویسنده استفاده شده و کال  12ویژگی از شش قالب کاراکتر مختلف
بدون در نظر گرفتن نقطه استخراج شده است .استفاده از ویژگیهای آماری
ساده و در عین حال مناسب برای باال بردن دقت ،و نوع کالسه بند استفاده
شده از دیگر امتیازات روش پیشنهادی می باشد .ساختار مقاله به شرح زیر
است .در بخش دو پایگاه داده تهیه شده و پیش پردازش تصاویر شرح داده
شده است .در بخش سه استخراج ویژگی پیشنهادی و کالسه بند استفاده
شده آورده شده و در نهایت بخش چهار به جزییات پیاده سازی و نتایج
اختصاص یافته و آخرین قسمت مقاله نیز نتیجه گیری و جمع بندي نهایی
است.

شکل  :2نمونه پرسشنامه تهيه شده .مجموعا  6حرف که هر حرف  3بار تکرار

 -2پایگاه داده تهیه شده و پیش پردازش تصاویر

شده است.

-1-2پایگاه داده

-3-2پیش پردازش

با توجه به نبود یک پایگاه داده استاندارد در زمینه متون فارسی که دارای
شرایط فرض شده در روش پیشنهادی باشد ابتدا قالب مناسب برای تهیه
پرسشنامه تهیه شد .در این پرسشنامه مجموعا  9حرف س ،ن ،ه ،ع ،ب ،م
به عنوان نماینده مجموعه حروف انتخاب شدند .دلیل انتخاب این حروف
باال بودن تعداد تکرار این حروف و مشابهات آنها (بدون در نظر گرفتن
نقطه) در مجموعه نوشتار فارسی است .برای مثال حرف ب نماینده پ،
ت ،ث نیز محسوب می شود .یا حرف ف به نوعی ترکیب ه و ب است لذا
مشخصات موجود در این دو حرف مجموعا بیانگر مشخصات حرف ف
نیز می باشد .از هر نویسنده خواسته شد تا از روی هر حرف  11بار در سه
نوبت مختلف (مجموعا  33بار) بنویسد .در نهایت  192پرسشنامه تهیه
شد که اطالعات سن و جنسیت نیز در آنها لحاظ شده تا در صورت لزوم
بعدها مورد استفاده قرار گیرد .یک قالب پرسشنامه نمونه در شکل  2آورده
شده است.

پس از جمع آوری نمونه ها ،باید هر کاراکتر به صورت مناسب از فرم
استخراج و با برچسبی شامل نام یا شماره فرد و نام کاراکترذخیره شود .برای
استخراج مناسب کاراکترها از پرسشنامه ،به صورت تصاویر مجزا و ذخیره
انها مراحل زیر صورت گرفت:
الف .ابتدا صفحات بر اساس حاشیه سمت چپ که تایپی است ،با
دقت  271درجه تراز شد تا خطوط به صورت عمود قرار گیرند و صفحه
صاف شود.
ب .در مرحله بعد با یک الگوریتم تطبیقی بر اساس ماکزیمم های
هیستوگرام افقی و عمودی تصویر ،خطوط و محل تقاطع انها مشخص و
کاراکتر داخل هر قسمت به صورت تصویر استخراج گردید .کاراکترهای
تایپی سمت چپ و راست (شکل  2را ببینید) حذف شدند.
ج .تصاویر حاصل ممکن است دارای حاشیه سیاه باقی مانده از خطوط
عمود افقی و عمودی باشند .با فرض قرار گرفتن حرف یا نویسه تقریبا در
وسط تصویر استخراجی ،خطوط سیاه حاشیه ها در صورت وجود حذف و
تصویر حاصل با عملگرهای مورفولوژی پردازش و بریدگی های احتمالی
یا گسستگی ها حذف می شوند .تنظیم دقیق پارامترهای عملگر مورفولوژی
در این مرحله بسیار مهم می باشند چرا که برای مثال قسمت خالی ه یا م
باید حفظ شود.
د .نقطه در ب و ن حذف می شود .چرا که نقطه تک در تشخیص هویت
نویسنده تاثیر بسیار کمی دارد و بیشتر تابع پهنای نوک قلم می باشد.
در نهایت تصاویر  192نمونه گردآوری شده جداسازی شده و بر اساس
شماره فرد و به تفکیک کاراکتر برچسب زنی و ذخیره شد.

-2-2پیش پردازش
پس از جمع آوری نمونه ها ،باید هر کاراکتر به صورت مناسب از فرم
استخراج و با برچسبی شامل نام یا شماره فرد و نام کاراکترذخیره شود .برای
استخراج مناسب کاراکترها از پرسشنامه ،به صورت تصاویر مجزا و ذخیره
انها مراحل زیر صورت گرفت:
الف .ابتدا صفحات بر اساس حاشیه سمت چپ که تایپی است ،با
دقت  271درجه تراز شد تا خطوط به صورت عمود قرار گیرند و صفحه
صاف شود.
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 -3استخراج ویژگی و الگوریتم کالسه بندی
 .1-3استخراج ویژگی
استخراج ویژگی یکی از مهمترین قسمتهای هر سیستم کالسه بندی یا
طبقه بندی محسوب می شود .در روش پیشنهادی از ویژگیهای کلی که به
خواصی چون انرژی عمودی و افقی در حوزه مکان یا زمان -فرکانس (مانند
ویولت و گابور) روی کل مجموعه حرف میپردازند استفاده شده است .در
ابتدا کل تصویر کاراکتر با تبدیل ویولت دو بعدی گسسته به حوزه ویولت
برده می شود .نوع ویولت انتخابی بر اساس نتایج شبیه سازیهای مختلف
دابوچز  98و سطح آن برابر یک انتخاب شد .در این حالت از یک تصویر
ورودی  0تصویر در خروجی ویولت بدست می آید .ویژگیهای استفاده شده
همگی از خروجی های تبدیل ویولت تصویر استخراج شده اند.
چهار ویژگی اول :انرژی  0کانال خروجی ویولت تصویر کاراکتر.
انرژی با رابطه  1محاسبه شده است.
M

2
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ن

س

5.39

5.39

انرژی ضرایب تقریبی تبدیل ویولت

1

3.05

3.13

انرژی ضرایب افقی تبدیل ویولت

2

Daubechies 8
K nearest neighbor

3.95

4.05

انرژی گرادیان افقی ضرایب افقی تبدیل ویولت

7

4.26

4.27

انرژی گرادیان عمودی ضرایب افقی تبدیل ویولت

8

3.84

3.97

انرژی گرادیان افقی ضرایب عمودی تبدیل ویولت

9

3.62

3.85

انرژی گرادیان عمودی ضرایب عمودی تبدیل ویولت

11

3.7

4.01

انرژی گرادیان افقی ضرایب قطری تبدیل ویولت

11

3.75

3.94

انرژی گرادیان عمودی ضرایب قطری تبدیل ویولت

12

مرکز مشخص خالصه میکند .در صورتی که الگوریتم خوب آموزش ببینید
تعداد نمونه های آموزش که در محدوده مراکز مختلف قرار می گیرند برابر
است .محدوده مرکز در این الگوریتم فضایی تعریف می شود که نمونه قرار
گرفته در آن نزدیکترین فاصله و یا بیشترین شباهت را به مرکز مربوطه (نسبت
به سایر مراکز) دارد .بدیهی است انتخاب صحیح مراکز مهمترین بخش این
الگوریتم کالسه بندی محسوب می شود .در این روش کالسه بندی ،اینکه
یک نمونه جدید در کدام کالس قرار گیرد با بررسی فاصله آن تا تمام مراکز
و انتخاب کالس متناظر با مرکز دارای کمترین فاصله انجام میشود.
انتخاب معیار شباهت یا فاصله بین ویژگیها در  KNNنیز بسیار مهم
است .در حالتی که ویژگیها از نظر مقدار و اهمیت مشابه باشند فاصله
اقلیدسی معموال معیار مناسبی است.
-2-1-3تحلیل افتراق خطی(LDA) 11
افتراق خطی نیز از جمله روشهای آماری است که در یادگیری
ماشین و بازشناسی الگو برای پیدا کردن ترکیب خطی خصوصیاتی که به
بهترین صورت دو یا چند کالس از اشیا را از هم جدا میکند ،استفاده
میشوند.
12
تحلیل افتراق خطی شباهت زیادی به تحلیل مؤلفههای اصلی دارد
] .[15هر دوی این روشهای آماری برای ترکیب خطی متغیرها به شکلی
که داده را به بهترین نحو توضیح بدهد و یا کاستن تعداد بعدهای داده به کار
میروند .الزم به توضیح است که در تحلیل افتراقی خطی ،تفاوت کالسها
مدلسازی میشود در حالی که در تحلیل مؤلفههای اصلی تفاوت کالسها
نادیده گرفته میشود LDA .معموال برای مدلسازی تفاوت بین کالس های

جدول :1مقادير ويژگی های مختلف حروف انتخابی برای يک فرد مشخص پس از
اعمال مراحل پيش پردازش
نام ویژگی

5.18

5.1

انرژی گرادیان عمودی ضرایب تقریبی تبدیل ویولت

6

 KNNیک تکنیک کالسه بندی است که یک فضای  Nبعدی را در K

 X ijدرایه ها و  Nو  Mبترتیب تعداد سطر و ستون چهار ماتریس
خروجی ویولت است.
هشت ویژگی دوم :انرژی گرادیان عمودی و افقی کانالهای خروجی
ویولت .در این حالت ابتدا از هر کانال خروجی ویولت ،گرادیان عمودی و
افقی با عملگر سوبل گرفته شده و سپس از ماتریس حاصل از گرادیان،
انرژی طبق رابطه  1بدست آمده است.
بدلیل مقدار بسیار باالی اعداد انرژی در هر  12ویژگی و با توجه به
مثبت بودن مقادیر ،از تمامی ویژگیها لگاریتم در مبنای ده گرفته شد و عدد
حاصل مالک ارزیابی قرار گرفت .برای اجتناب از ابهام مقدار صفر در تابع
لگاریتم که ممکن است به دلیل خطا در پایگاه داده و  ...رخ دهد ،به کلیه
ویژگیها عدد یک اضافه شد تا هیچ مقدار صفر و یا کمتر از یکی که منجر
به عدد منفی در لگاریتم شود در ویژگیها وجود نداشته باشد 12 .ویژگی
خروجی در این مرحله برای دو کاراکتر نمونه از یک فرد مشخص در جدول
یک اورده شده است.

شماره ویژگی

4.7

5.02

انرژی گرادیان افقی ضرایب تقریبی تبدیل ویولت

5
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انرژی ضرایب قطری تبدیل ویولت
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انرژی ضرایب عمودی تبدیل ویولت
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Linear discriminant analysis
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Principal Component Analysis
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مختلف داده ها زمانی که اندازه های مشاهدات مقادیر پیوسته باشند استفاده
می شود.
 -4جزئیات پیاده سازی و نتایج
برای بررسی میزان صحت روش پیشنهادی در مرحله پیاده سازی ابتدا
از هر نویسنده تعداد  32نمونه بازای هر کاراکتر (مجموعا  182نمونه)
انتخاب شد .پس از طی مراحل پیش پردازش و استخراج ویژگی که در
بخش سوم به ان اشاره شد ،دو روش کالسه بندی  KNNو  LDAبر روی
ویژگیها تست و نتایج با یکدیگر مقایسه شد .نکته مهم در این قسمت تفاوت
کالسه بندی در تشخیص نویسنده با کالسه بندیهای مرسوم است.
ویژگیهای نوشتاری هر کاراکتر در هر بار نوشتن حتی به صورت متوالی با
همان کاراکتر که توسط همان نویسنده نوشته شده کمی تفاوت خواهد کرد.
این تغییرات اندک که از ان تحت عنوان تغییرات خود نویسنده یاد میکنیم
به طور مشهودی می تواند کارایی الگوریتم کالسه بند را هنگام آموزش
تحت الشعاع قرار دهد .عالوه بر آن هنگام تحلیل یک دست نوشته تعداد
کاراکترهای موجود از یک حرف ،مطمئنا بیش از یک خواهد بود که که این
تعداد میتواند در باال بردن دقت به صورت مفید استفاده شود .با توجه به
توضیحات فوق و پس از شبیه سازیهای مختلف مشخص شد در صورتی
که در پروسه آموزش و تحلیل ،به جای یک کاراکتر تک از میانگین
ویژگیهای هشت کاراکتر مشابه استفاده شود پایداری و صحت روش بسیار
بهبود می یابد .لذا هنگام آموزش دسته های تصادفی بدون تکرار هشت
تایی از  32نمونه موجود ساخته شد .با توجه به تعداد بسیار زیاد انتخاب
زیرمجموعه های هشت عضوی یک مجموعه سی عضوی این کار براحتی
ممکن می باشد .از هر کاراکتر  182دسته هشت تایی متفاوت انتخاب و
میانگین ویژگیهای آنها در حوزه لگاریتمی به عنوان دسته آموزش به کار
رفت .در هنگام آزمایش نیز از میانگین ویژگیهای هشت کاراکتر استفاده می
شود .با توجه به تعداد  9کاراکتر پایگاه داده مجموعا  1282نمونه اموزش و
ازمایش تولید شد که  %92آنها برای آموزش و بقیه برای ازمایش مورد
استفاده قرار گرفت .نتایج برای دو روش  KNNبا تعداد همسایگی  1و
 LDAدر جدول  2به تفکیک هر کاراکتر آورده شده است .در این حالت
 12ویژگی هر کاراکتر به صورت مجزا برای طراحی کالسه بند مورد استفاده
قرار گرفته است .در جدول  3نتایج برای کل حروف ،یعنی  .2ویژگی به
صورت همزمان ،نشان داده شده است .در مجموع با توجه به نتایج دو
جدول بدیهی است روش  LDAهم در مشابهت درصدهای آموزش و
آزمایش و هم از نقطه نظر دقت باالتر ،از  KNNبهتر است.

LDA

آزمایش

آموزش

90.00

92.82

79.59

80.62

87.94

89.90

76.80

77.04

ع

90.72

92.68

83.13

83.06

ب

83.64

88.14

77.56

79.93

م

LDA

KNN

آزمایش

آموزش

آزمایش

آموزش

تعداد نمونه
میانگین گیری شده

94.67

96.70

86.63

100.00

6

97.08

97.97

91.10

99.97

7

98.21

98.69

94.85

100.00

8

98.21

98.87

96.29

100.00

9

99.24

99.18

97.42

100.00

10

99.55

99.45

98.63

100.00

11

از نتایج قسمت الف جدول یک می توان دید که حروف س و ب در
دسته بندی  LDAباالترین درصد تفکیک را در تشخیص نویسنده دارند.
حروف ن ،م ،ه نیز ضعیف ترین حروف محسوب می شوند .اگرچه تفاوت
درصدها بسیار مشهود نیست .در حالت استفاده از کلیه حروف (مجموعا
 .2ویژگی) در روش  LDAاز میانگین گیری از هشت کاراکتر مشابه به بعد
درصد درستی بسیار باال بوده و سیستم با وجود اطالعات آموزش و آزمایش
تقریبا برابر ،بسیار مناسب عمل کرده است .درصد درستی بدست امده ،با
توجه به تعداد گویندگان از کلیه روشهای فارسی مراجع قبل بهتر می باشد،
برای نمونه ] [11به دقت  %58بر اساس کل دست نوشته رسیده است.
اگرچه بدلیل تفاوت نوع تحلیل صورت گرفته و در نظر گرفتن کاراکترهای
جدا نوشته شده در روش پیشنهادی ،مقایسه مستقیم امکان پذیر نمی باشد.
 -5نتیجه گیری
در این مقاله روشی برای تشخیص نویسنده بر اساس دست نوشته ارائه
شده است .با توجه به کارهای کم انجام شده در زمینه تشخیص نویسنده بر
اساس دست نوشته در زبان فارسی و نبود پایگاه داده استاندارد مناسب ،ابتدا
یک پایگاه داده از شش کاراکتر فارسی که بصورت تک نوشته شده اند تهیه
شد .پس از طی مراحل پیش پردازش و برچسب زنی مناسب تصاویر،
ویژگیهای کل نمونه ها با استفاده از تبدیل ویولت تصویر کاراکتر و تابع
گرادیان انرژی افقی و عمودی استخراج شد .پس از نگاشت لگاریتمی
متغیرها به فضایی با تغییرات محدودتر ،میزان سودمندی شش کاراکتر
استفاده شده هم به صورت مجزا و هم در ترکیب با یکدیگر در تشخیص
نویسنده بررسی شد.

KNN

آزمایش

84.16

87.46

72.99

74.16

ه

جدول :3نتايج درصد درستی دو کالسه بند مختلف با کل ويژگيها

جدول  :2نتايج درصد درستی دو کالسه بند مختلف به تفکيک حرف در تشخيص
نويسنده
آموزش

85.40

87.42

82.30

83.64

ن

س
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در نهایت روشی بر اساس ترکیب ویژگیهای شش کاراکتر برای
 از امتیازات.تشخیص نویسنده با دقت بسیار مناسب پیشنهاد شده است
 مقاوم بودن آن نسبت به،روش پیشنهادی توجه به تغییرات نوشتار یک فرد
نویزهای متعارف بدلیل عمل میانگین گیری و پروسه آموزش سریع و آسان
 نتایج پیاده سازی روش.و با حجم اطالعات کم را می توان نام برد
پیشنهادی بر روی پایگاه داده تدوین شده دقت بسیار مناسب و سرعت
.باالی ان را نسبت به روشهای مشابه موجود نشان می دهد
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چکیده -موضوع طبقهبندی اطالعات ( )Classificationبا
توجه به دادههای نامتوازن ( )Imbalance Dataو همچنین رانش
مفهوم ( ،)Concept Driftچالش نسبتا جدیدی در زمینه یادگیری
ماشین میباشد.این موضوع در سالیان اخیر مورد توجه پژوهشگران
ز یادی قرار گرفته است .به عنوان مثال ،در مسائلی مانند تشخیص
نفوذ در شبکههای کامپیوتری ،پردازش جر یان تصویر و طبقهبندی
هرزنامهها مورد استفاده قرار گرفته است .در این مقاله ،روشی مبتنی
بر الگوریتم  Learn++.NSEارائه شده که ضمن یادگیری رانش
مفهوم ،به طبقهبندی اطالعات با دادههای نامتوازن میپردازد .نتایج
حاصل از شبیهسازی نشان میدهد که روش پیشنهادی قادر به
طبقهبندی اطالعات نامتوازن بوده و عملکرد بهتری نسبت به سایر
روشها دارد.

كالس معینی باشد ،چنانچه تغییر مفهوم رخ دهد ،ممکن است این داده
دیگر به كالس قبلی تعلق نداشته باشد و به كالس دیگری منتسب گردد.
در اثر این رانش مفهوم ،مدل ایجاد شده جهت طبقهبندی تناسب خود را
با دادهها از دست خواهد دادو دقت آن كم خواهد شد.
رانش مفهوم دارای انواع مختلفی است كه برای تشخیص هر كدام از
آنها روشهای زیادی پیشنهاد شده است .با استفاده از این روشها
میتوان تا حدودی وقوع رانش مفهوم را تشخیص داده و با آن مقابله كرد.
در یک گروهبندی خاص ،از نظر شدت و سرعت به وقوع پیوستن رانش
مفهوم ،دو نوع رانش مفهوم ممکن است در دادهها رخ دهد كه عبارتند از
رانش مفهوم تدریجی (كند یا آهسته) و رانش مفهوم ناگهانی (سریع) [.]3
در رانش مفهوم تدریجی میزان خطای طبقهبند كمكم افزایش مییابد ،اما
در رانش مفهوم ناگهانی این تغییرات در مدت زمان كوتاهی رخ میدهد و
خطای طبقهبند به صورت ناگهانی زیاد میشود .همچنین از دیدگاهی
دیگر ،رانش مفهوم میتواند متناوب یا نامتناوب باشد [ .]3اگر رانش
مفهوم در یک دوره از زمان تکرار شود ،از نوع متناوب خواهد بود؛ در غیر
این صورت ،رانش مفهوم نامتناوب خواهد بود.

کلمات کلیدی– طبقهبندی ،دادههای نامتوازن ،رانش مفهوم،
الگور یتم Learn++.NSE
 -1مقدمه
دادهكاوی در جریان دادهها ( )data streamفرایند استخراج دانش از
ركوردهای دادهای پیوسته و انبوه ورودی در طول زمان است .جریان دادهها
در اصل به منزله رشتهای از نمونههای ترتیبدار زمانی است كه در
كاربردهای واقعی تنها یك بار و یا به دفعات بسیار محدودی قابل مشاهده
هستند .مجموعهای پیوسته از تصاویر و یا مجموعهای از وضعیتهای
شبکه در زمانهای متوالی نمونههایی از جریان داده میباشند .در اغلب
كاربردهای این حوزه ،الزم است كه كالس یا در حالت كلی ارزشی برای
داده جدیدی كه قبال دیده نشده است تعیین گردد .دشواری خاص مساله
در آنجاست كه توزیعی كه دادهها بر اساس آن به الگوریتم طبقهبندی وارد
میشوند یا قوانینی كه برچسبهای خروجی را ایجاد میكنند ،در طول
زمان عوض میشوند كه این و یژگی به رانش مفهوم تعبیر میشود [.]1

از آنجا كه در دنیای واقعی معموال تغییرات بر اساس قواعد خاصی
صورت میگیرد ،لذا بدیهی است كه رانش مفهوم نیز از قواعد خاصی
پیروی كند [ .]4بنابراین كشف این گونه قواعد به خصوص در حالتی كه
این روابط پیچیده باشند ،نیازمند نوعی یادگیری و استدالل به همراه
هوشمند سازی میباشد تا سیستم متناسب با وضعیت و شرایط محیط در
هر لحظه بتواند وضعیت و شرایط آتی محیط را پیشبینی كند [.]5
كاوش دادهها در دنیای واقعی همواره با مشکل نامتوازن بودن مجموعه
دادهها روبرو است .این مشکل هنگامی رخ میدهد كه تعداد نمونهها در
طبقههای گوناگون اختالف بسیاری داشته باشند [ .]6در مسائل مربوط به
طبقهبنـدی دادههـا ،الگوریتمهـای سـنتی معموال از دید توازن ،به دادهها
نگاه نمیكنند .در ایـن مسائل معموال نسبت بین دادههای رده كمتر و رده
بیشـتر 1 ،به  111و یا حتی با نسبتی با تفاوت بیشتر میباشد .بـه عنـوان

رانش مفهوم در طول زمان ،نتایج طبقهبندی را تغییر میدهد كه این
موضوع به دلیل وقوع تغییرات در مفهوم و الگوی دادهها میباشد [ .]2به
عبارت دیگر فرض كنید دادهای با مقادیر خصوصیات مشخص متعلق به
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شناسـایی پدیده تغییر مفهوم و كنترل آن در الگوریتمهـای یـادگیری،
روشهـای بسیاری پیشنهاد شده است كه در ادامه تعدادی از آنها مورد
بررسی قرار خواهد گرفت.

مثال اگر دادهها را به دو رده مثبت و منفی تقسـیم كنـیم ،ایـن امکان
وجود دارد كه در نمونههـای پایگـاه داده ،تعـداد دادههـای نمونه منفـی 21
و تعـداد دادههـای نمونـه مثبـت  1111مـورد باشد.
یادگیری دسته جمعی ( ،)Ensemble Learningبه مطالعه
روشهایی اختصاص دارد كه یادگیری را به كمك اجتماعی از طبقهبندها
انجام میدهند .در شرایطی خاص ،این یادگیری دستهجمعی ،بهتر از
یادگیری بر اساس یك مدل واحد عمل مینماید [ .]2این روشها بیشتر
در مقوله طبقهبندی و گاه در خوشهبندی و رگرسیون به كار میروند.
سیستمهای یادگیری دستهجمعی دارای دو مولفه كلیدی هستند؛ مؤلفه
اول ،یك استراتژی برای ساختن اعضاء (طبقهبندهای پایه) و مؤلفه دوم،
یك استراتژی برای تركیب خروجی طبقهبندهای مجزا است به گونهای كه
تصمیمات صحیح آنها تقو یت و تصمیمات ناصحیح لغو یا تضعیف
گردد.

-1-2

استفاده از پنجره لغزشی

استفاده از پنجره لغزشی ،یکی از روشهای تشخیص رانش مفهوم
است كه در [ ]8مورد استفاده قرار گرفته شده است .این روش ،یکی از
روشهای قدیمی در این زمینه است كه در آن تعدادی از دادهها برای
ساختن طبقهبند انتخاب میشوند .در این مقاله ،هر و یژگی با یک بردار
نمایش داده شده و هر عضو بردار توسط یک تابع چگالی تولید میشود.
در صورت بروز رانش مفهوم ،تابع چگالی یک عضو بردار (یا عضوهای
بیشتر) دچار تغییر میشود .این روش معایب خاصی نیز دارد؛ به عنوان
مثال ،زمانی كه هیچ تغییر مفهومی در دادههای ورودی وجود نداشته باشد
كارایی الگوریتم پایین میآید؛ زیرا در این روش دادههای قدیمی نادیده
گرفته میشوند.

مسئله طبقهبندی اطالعات با توجه به دادههای نامتوازن و حضور
رانش مفهوم ،در پژوهشهایی از قبیل [ ]5[ ،]3و [ ]6مورد استفاده قرار
گرفته است ،ولی تا كنون هیچ كدام نتوانستهاند پاسخی كامل به این مسئله
بدهند .در الگوریتم  ]3[ Learn++.NSEنویسنده با استفاده از یک سری
روابط ،قصد تشخیص وقوع رانش مفهوم را داشته و با رایگیری بین
طبقهبندها ،خروجی نهایی را مشخص میكند .این الگوریتم قابلیت
برخورد با انواع مدلهای رانش مفهوم را دارد؛ ولی توانایی آن در برخورد با
دادههای نامتوازن كم است .از طرفی دیگر ،الگوریتم  ،]7[ SERAپاسخ
مناسبی در طبقهبندی دادههای نامتوازن دارد؛ ولی این الگوریتم عملکرد
مناسبی در حضور رانش مفهوم ندارد.
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روشهای پارامتری

گاهی میتوان به مسئله رانش مفهوم ،مانند یک مسئله چند بعدی نگاه
كرد؛ در این صورت روشهای كاهش بعد ،میتواند كارایی خوبی داشته
باشد [ .]5روش كاهش ابعاد ،به طور معمول در دادههای با برچسب طرح
میشود و فضای بهبود یافته ،تفاوت بین دادههای پیشبینی شده با
برچسب طبقههای مختلف را فراهم میكند .از معایب این روش میتوان
به پیچیدگیهای خاصی كه از نظر زمانی بر سیستم تحمیل میكند ،اشاره
كرد.
-3-2

در این مقاله ،با به كار گیری نقاط قوت الگوریتمهای
 Learn++.NSEو  ،SERAروش جدیدی جهت حل مسئله طبقهبندی
در شرایط رانش مفهوم و دادههای نامتوازن ارائه شده است .بدین ترتیب كه
ابتدا دادههای نامتوازن به وسیله الگوریتم  SERAتعدیل شده و سپس به
وسیله الگوریتم  Learn++.NSEطبقهبندی انجام میشود .جزئیات
الگوریتم پیشنهادی در بخش  3ارائه شده است.

الگوریتم SEA

الگوریتم ،[9[ SEAیکی از قدیمیترین و پایهایترین الگوریتمهای
موجود در زمینه رانش مفهوم است؛ به طوری كه روش پیشنهاد شده در آن
در مقاالت زیادی مورد بحث و مقایسه قرار گرفته است .این الگوریتم با
دریافت هر تکه داده ،طبقهبند ( )classifiersمناسب با آن را ایجاد
میكند .حال با بررسی میزان دقت طبقهبند ایجاد شده ،تصمیم گیری الزم
در ارتباط با ذخیره یا حذف طبقهبندهای موجود را انجام میدهد .در این
الگوریتم ،برای كاهش سربار حافظه در سیستم ،تعداد طبقهبندهای ذخیره
شده محدود در نظر گرفته شده است .از معایب آن میتوان به زمان پاسخ
نسبتا باال ،دقت پایین در حضور رانش مفهوم و دقت كم در حضور داده
نامتوزان ،اشاره كرد.

در ادامه ،در بخش  ،2تحقیقات مرتبط انجام شده در این زمینه
بررسی خواهد شد .در بخش  ،3توضیح كاملی در مورد روش پیشنهادی
ارائه میشود و در بخش  ،4معیارهای پیاده سازی و ارزیابی الگوریتم
پیشنهادی معرفی میشوند .نهایتا ،خالصه ،نتیجه گیری و كارهای آینده در
بخش  5ارائه میشود.
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-2تحقیقات مرتبط

الگوریتم UCB

در الگوریتم  ،]11[ UCBمجموعه داده مورد استفاده به تکههایی
تقسیم شده و در هر مرحله زمانی یک تکه داده وارد سیستم میشود .در
هر مرحله ،تکه داده ورودی به دو طبقه اقلیت و اكثریت تقسیم میشود.
نو یسنده برای مقابله با دادههای نامتوزان ،ابتدا سعی میكند تکه داده

تغییرات ایجاد شده در مفاهیم ،به دلیل تغییر در توصـیف نمـادین
مفاهیم هدف ،ایجاد مفاهیم هدف جدید و یا تغییر مفهوم هدف
نمونـههـا ،تحت عنوان پدیده تغییر مفهوم شناخته میشود .جهـت
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ورودی را متوازن كرده و در مرحله بعد دادههای متوازن شده را به الگوریتم
وارد كند .برای این منظور ،در هر مرحله زمانی ،طبقه اقلیت تکه داده
ورودی را با تمامی دادههای طبقه اقلیت مراحل قبل الحاق میكند .این
طرح دارای نقاط ضعف بسیاری است؛ به عنوان مثال ،این امر باعث
میشود كه به مرور زمان ،تعداد دادههای طبقه اقلیت افزایش یابد و كمكم
طبقه اقلیت به طبقه اكثریت با دادههایی ناصحیح تبدیل شود .زیرا در هر
مرحله امکان وقوع رانش مفهوم وجود دارد؛ در نتیجه دادههای ذخیره شده
از مراحل قبل ،دادههای صحیحی نخواهند بود كه در این الگوریتم از آنها
به عنوان داده صحیح استفاده میكند.
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این الگوریتم دارای یک مشکل اساسی است؛ اگر نرخ نامتوازنی
دادههای ورودی افزایش یابد ،دقت الگوریتم كاهش مییابد.
-3روش پیشنهادی
در روش پیشنهادی ،از دو الگوریتم  Learn++.NSEو
استفاده شده است .هدف از این فرایند بهبود الگوریتم Learn++.NSE
در مواجهه با دادههای نامتوازن است .همان طور كه گفته شد ،الگوریتم
 Learn++.NSEقابلیت تشخیص انواع رانش مفهوم ،از قبیل رانش
مفهوم متناوب ،رانش مفهوم تدریجی و رانش مفهوم ناگهانی ،با هر نرخی
را دارا میباشد .ولی این الگوریتم در مقابله با دادههای نامتوازن دارای
مشکل است .در عوض الگوریتم  SERAبا استفاده از روشی كه برای
متوازن سازی داده ورودی استفاده میكند ،توانایی خوبی در مقابله با
دادههای نامتوازن دارد.
SERA

الگوریتم SERA

الگوریتم  ]7[ SERAتکامل یافته الگوریتم  UCBاست .در
الگوریتم  ،SERAمانند الگوریتم  ،UCBمجموعه داده به تکههایی
تقسیم شده و در هر مرحله زمانی یک تکه داده وارد سیستم میشود و در
هر مرحله قبل از ساخت طبقهبند سعی در موازنه كردن دادههای ورودی
دارد .به این صورت كه در هر مرحله زمانی ،دادههای ورودی را به طبقه،
اقلیت و اكثریت ،تقسیم كرده و از دادههای اقلیت تمامی ورودیها
استفاده میكند.

برای بهبود الگوریتم  ،Learn++.NSEاز روش الگوریتم
برای متوازنسازی دادهها استفاده شده است .یعنی ابتدا سعی در متوازن
كردن تکه داده ورودی كرده و سپس تکه داده متوازن شده وارد الگوریتم
 Learn++.NSEمیشود .الگوریتم پیشنهادی در شکل  1و تابع
متوازنسازی در شکل  2نشان داده شده است.
SERA

الگوریتم  SERAسعی دارد مشکل الگوریتم  UCBرا حل كند.
برای همین ،به جای استفاده از تمامی دادههای طبقه اقلیت برای ساخت
طبقهبند جدید ،فقط تعداد  nنمونه از دادههای پیشین كه كمترین فاصله
(بیشترین شباهت) را با دادههای ورودی دارد ،انتخاب میكند .این امر
باعث میشود كه طبقهبند ایجاد شده ،كمتر با مشکالت اعالم شده در
الگوریتم  UCBدر رابطه با موازنه سازی تکههای داده ،مواجه شود .ولی
این الگوریتم هنوز هم در حضور رانش مفهوم مشکالتی دارد و نمیتواند
تمامی حاالت رانش مفهوم را تشخیص دهد.
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t=1,2,...

𝑡 𝒟 Input: For each dataset
…Do for t = 1,2,

𝑖∀ ,

1
𝑚1

= )𝑖( 𝑡 𝑤 = )𝑖( If t = 1, Initialize 𝐷1
Go to step 3. Endif

1. Compute 𝐸 𝑡 , error of the existing ensemble on new data
𝑃 < 𝑡 𝐸 2. If
𝑡 𝒟 Call BalanceSERA with
Endif

الگوریتم Learn++.NSE

3. Update and normalize instance weights

الگوریتم  ،]3[ Learn++.NSEزیرمجموعهای از الگوریتمهای
 ]11[ Learn++است .این الگوریتم كه در مقاالت [ ]13[ ،]12و []14
نیز به آن اشاره شده است ،روشی خاص برای استفاده از الگوریتم
 Learn++در حضور رانش مفهوم دارد .مانند روشهای قبل ،مجموعه
داده ورودی به تکههایی تقسیم شده و در هر مرحله زمانی یک تکه برای
ساخت طبقهبند وارد الگوریتم میشود .الگوریتم در هر مرحله داده
موجود را با طبقهبند مرحله قبل مقایسه كرده و با محاسبه فاصله میان داده
ورودی و داده مرحله قبل ،وجود یا عدم وجود رانش مفهوم را تشخیص
میدهد .در مرحله بعد ،طبقهبند جدید با استفاده از داده ورودی ساخته
شده و پس از محاسبه میزا ن خطا ،وزن مورد نیاز برای استفاده از آن
تشخیص داده میشود .ساختار این الگوریتم به صورتی است كه توانایی
تشخیص تمامی حاالت رانش مفهوم ،با هر نرخ ورودی را دارا میباشد.

𝑌 → 𝑋 4. Call BaseClassifier with 𝒟 𝑡 , obtain ℎ𝑡 :
𝑡 𝒟 5. Evaluate all existing classifires on new data
6. Compute the weighted average of all normalized errors
for kth classifier ℎ𝑘 : 𝐹𝑜𝑟 𝑎, 𝑑 ∈ ℝ
7. Calculate classifier voting weights
8. Obtain the final hypothesis
شکل  :1الگور یتم پیشنهادی

طبقه مطالب گفته شده در الگوریتم  ،Learn++.NSEاین الگوریتم
به نسبت كمتری به  BaseClassifierوابسته بوده و برای آن میتوان از
طبقهبندهای متنوعی از قبیل بیز ساده ( ،]15[)Bayes Naïveماشین
بردار پشتیبان ( ]16[)support vector machineو یا روش طبقهبندی و
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رگرسیون درخت ( ]17[)classification and regression treeبه
عنوان  BaseClassifierاستفاده كرد.

رانش مفهوم ناگهانی است و مقدار كمتر از این آستانه نشان دهنده رانش
مفهوم تدریجی بوده و یا ناشی از نامتوازن بودن دادهها است.

تابع  ،BalanceSERAتکه داده ورودی 𝑡 𝒟 را گرفته و آن را به دو
طبقه اقلیت 𝑡𝑃 و اكثریت 𝑡𝑁 تقسیم میكند .در مرحله بعد ،تابع سعی در
موازنه كردن (افزایش تعداد نمونههای طبقه اقلیت) داده ورودی را خواهد
داشت و در مرحله آخر ،بعد از اعمال تغییرات مورد نیاز ،تکه داده 𝑡 𝒟′را
به خروجی میدهد .در این تابع  rنسبت بین طبقه اقلیت و اكثریت در تکه
داده ورودی و  fنرخ مورد بررسی برای نامتوازنی است و مقدار آن  1/2و
 1/3فرض شده است.

-4پیادهسازی و ارزیابی نتایج
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پایگاه داده

برای پیاده سازی ،از مجموعه داده ایجاد شده در [ ]9استفاده شده
است .این مجموعه داده جزء منابع معتبر در این زمینه بوده و در مقالههای
متنوعی ،از قبیل [ ]7[ ،]6[ ،]3و [ ]11مورد استفاده قرار گرفته است .این
مجموعه داده دارای  2طبقه و  3ویژگی به نامهای  𝑥2 ،𝑥1و  𝑥3بوده و
مقادیر ویژگیها ( ،)xاعدادی تصادفی بین  1تا  11میباشد .اگر مجموع
دو ویژگی  𝑥1و  𝑥2از یک عدد خاص ( )cبیشتر باشد در طبقه  2و در غیر
این صورت در طبقه  1قرار میگیرد.

1. Split 𝒟 𝑡 into 𝑃𝑡 and 𝑁𝑡 , where 𝑃𝑡 denotes the minority
example set and 𝑁𝑡 denotes majority example set.
2. If 𝑓 > (𝑡 − 1) × 𝑟, then include all minority examples
of 𝐶𝑘−1 into the current training data chunk 𝑆𝑡 for
} learning, i.e., 𝒟′𝑡 = {𝒟 𝑡 , 𝐶𝑡−1

با تغییر پارامتر  ،cدر مجموعه داده رانش مفهوم ایجاد خواهد شد.
این تغییر در كل مجموعه داده در  4قسمت از مجموعه داده انجام شده
است .برای ایجاد دادههای نامتوازن در این پایگاه داده مقدار  cدر دو
آزمایش انجام شده به ترتیب اعداد  1.5-4-1-3و  1.5-3-1-2خواهد
بود كه حالت دوم نسبت به حالت اول ،دارای نرخ نامتوازنی بیشتری در
داده است .در شکل  3میتوان یک نمای كلی از این مجموعه داده را
مشاهده كرد.

3. Else
a. Calculate the Mahalanobis distance 𝑑𝑖 between 𝑃𝑡 and
each minority instance 𝑥′𝑖 of 𝐶𝑖−1 .
b. Sort {𝑑𝑖 } in ascending order, then pick out minority
𝑚 × )𝑟 examples of 𝐶𝑖−1 with respect to the first (𝑓 −
terms in the sorted {𝑑𝑖 } and associate them as the set
𝑀𝑡 .
c. Accommodate 𝑀𝑡 into the current training data chunk
𝒟 𝑡 i.e., 𝒟′𝑡 = {𝒟 𝑡 , 𝑀𝑡 }.
Endif
شکل  :2تابع  BalanceSERAدر الگوریتم پیشنهادی

همانطور كه در توضیح الگوریتم  Learn++.NSEگفته شد ،این
الگوریتم با استفاده از مقایسه تکه داده ورودی و طبقهبند مرحله قبل،
سعی دارد وجود یا عدم وجود رانش مفهوم را پیشبینی كند .به صورت
كلیتر ،الگوریتم  Learn++.NSEبا استفاده از محاسبه فاصله میان تکه
داده ورودی و تکه داده های پیشین ،میزان شباهت میان این دو تکه داده را
تعیین میكند .اگر این میزان فاصله ،از یک حد (مقدار  Pدر الگوریتم
پیشنهادی) بیشتر باشد ،به این معنا است كه تکه داده ورودی شباهت
كمی با تکههای داده پیشین دارد؛ در این صورت نیازی به موازنه كردن تکه
داده موجود با استفاده از دادههای پیشین نیست؛ چون به دلیل وقوع رانش
مفهوم ،تکه داده ورودی شباهتی با دادههای پیشین ندارد .پس در صورت
استفاده از دادههای مراحل قبل ،به دلیل فاصله زیاد بین آنها ،عالوه بر این
كه میزان دقت در طبقهبند جدید افزایش نمییابد ،بلکه میزان دقت كم
شده و میزان خطا در تشخیص افزایش مییابد.

شکل  :3نمایی از مجموعه داده  SEAدر چهار مرحله زمانی
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معیارهای ارزیابی

معیارهای اندازهگیری باید به گونهای انتخاب شوند كه نتایج آنها بیان
كننده تمامی حاالت بهبود یا ضعف مسئله باشد .در این پژوهش ،مواردی
كه باید به عنوان پارامتر در نظر گرفته شوند ،دقت طبقهبندی در حضور
رانش مفهوم و دادهها نامتوازن است .برای این منظور معیارهای مورد
استفاده در [ ]7و [ ]3از قبیل  G_mean ،Precision ، Recallو

در الگوریتم پیشنهادی مقدار این آستانه ( 1/2 )Pفرض شده است؛ این
مقدار بهینهترین حالت برای این الگوریتم است كه از طریق آزمایشات
مختلف به دست آمده است .مقدار خطای بیشتر از این آستانه نشان دهنده
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 F_measureبرای سنجش و ارزیابی مورد استفاده قرار گرفتهاند .موارد
فوق توسط معادله  3 ،2 ،1و  4محاسبه میشوند .در این معادلهها،TN ،
بیانگر تعداد ركوردهایی است كه طبقه واقعی آنها منفی بوده و الگوریتم
طبقهبندی نیز طبقه آنها را به درستی منفی تشخیص داده است،TP .
بیانگر تعداد ركوردهایی است كه طبقه واقعی آنها مثبت بوده و الگوریتم
طبقهبندی نیز طبقه آنها را به درستی مثبت تشخیص داده است،FP.
بیانگر تعداد ركوردهایی است كه طبقه واقعی آنها منفی بوده و الگوریتم
طبقهبندی طبقه آنها را به اشتباه مثبت تشخیص داده است و  ،FNبیانگر
تعداد ركوردهایی است كه طبقه واقعی آنها مثبت بوده و الگوریتم
طبقهبندی طبقه آنها را به اشتباه منفی تشخیص داده است.
𝑃𝑇

()1
()2
()3
()4
-3-4

𝑁𝐹𝑇𝑃+
𝑃𝑇
𝑃𝐹𝑇𝑃+
𝑁𝑇

جدول :1

= Precision

∗

√ = G_mean

𝑃𝐹𝑇𝑃+𝐹𝑁 𝑇𝑁+
𝑛𝑜𝑖𝑠𝑖𝑐𝑟𝑒𝑃(1+𝛽 2 ).𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙.
𝑛𝑜𝑖𝑠𝑖𝑐𝑟𝑒𝑃𝛽 2 .𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙+

Recall

Precision

G_mean

F_measure

نام الگوریتم

0.0423

0.6000

0.1539

0.0772

SERA

0.6020

0.9026

0.3604

0.6310

Learn++.NSE

0.6305

0.8010

0.4111

0.6515

روش پیشنهادی

برای برابری شرایط الگوریتمهای مورد استفاده ،سعی شده است كه
داده ورودی و همچنین طبقهبند پایه ،در همه آنها یکسان باشد .به همین
منظور ،در همه آنها از طبقهبند  SVMو مجموعه داده  SEAمشترک،
استفاده شده است .در بین الگوریتمهای فوق ،الگوریتم  ،SERAبه دلیل
نرخ نامتوازنی باال و همچنین كم بودن تعداد نمونههای تکه داده ورودی به
هر طبقهبند ،نتایج نسبتا ضعیفی را از خود نشان میدهد .در شبیهسازی
دوم ،نرخ نامتوازنی دادهها افزایش داده شده و معیارهای فوق دوباره
محاسبه شدهاند .نتایج این پیاده سازی در جدول  2و شکل  5قابل
مشاهده است .این نتایج نشان میدهند كه هر چه نرخ نامتوازنی دادهها
بیشتر باشد الگوریتم پیشنهادی نسبت به الگوریتم  SERAو الگوریتم
 Learn++.NSEبازده بهتری از خود نشان میدهد.

= Recall
𝑃𝑇

نتایج پیادهسازی شماره 1

= Fmeasure

نتایج شبیه سازی

برای پیادهسازی ،از محیط نرمافزاری متلب و از مجموعه دادهای
شامل  211تکه و هر تکه  85نمونه استفاده شده كه به طور همزمان به
الگوریتمهای  Learn++.NSE ،SERAو الگوریتم پیشنهادی ،وارد شده
است .در این مجموعه داده ،نسبت طبقه اقلیت و طبقه اكثریت حدود  5به
 81است .نتایج به دست آمده از این پیادهسازی در جدول  1و شکل 4
قابل مشاهده است .این نتایج نشان میدهد كه الگوریتم پیشنهادی نسبت
به الگوریتمهای  Learn++.NSEو  ،SERAمعیارهای ، recall
 g_meanو  f_measureرا بهبود بخشیده و معیار  Precisionرا بدتر
كرده است.

شکل  :4نتایج پیادهسازی شماره 2
جدول :2

شکل  :4نتایج پیادهسازی شماره 1
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نتایج پیادهسازی شماره 2

Recall

Precision

G_mean

F_measure

نام الگوریتم

0.0389

0.6879

0.1564

0.0722

SERA

0.5278

0.9411

0.1164

0.5279

Learn++.NSE

0.5588

0.8692

0.2337

0.5702

روش پیشنهادی
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موضوع طبقهبندی اطالعات با توجه به دادههای نامتوازن و همچنین
 در پژوهشهای زیادی توجه، در سالهای اخیر،حضور رانش مفهوم
محققان را به خود جلب كرده است؛ ولی تا به حال هیچ كدام از آنها
 از.نتوانستهاند به صورت كامل و قطعی به حل و تشخیص آن بپردازند
،جمله مسائل و كاربردهای این موضوع میتوان به شناسایی هرزنامه
 دادهكاوی در، تشخیص تقلب، امنیت در كامپیوتر،پیشبینی آب و هوا
.شبکههای توزیع شده و بسیاری از موارد دیگر اشاره كرد
 افزایش دقت الگوریتم،هدف از الگوریتم پیشنهادی
 در حضور دادههای نامتوازن بوده است كه با اعمال یکLearn++.NSE
 نتایج حاصل از شبیهسازی نشان.سری تغییرات پیاده سازی شده است
میدهد كه روش پیشنهادی قادر به طبقهبندی اطالعات نامتوازن بوده و
.عملکرد بهتری نسبت به سایر روشها دارد
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ارائهی یک روش خودکار برای دستهبندی موضوعی
پرسوجوهای زبان فارسی
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چکیده-دسسالهای اخیش ،دستهبىذي به عىىان مهمتش يه مسئلهي
يادگیشي با واظش دس بسیاسي اص حىصهها بىده است .دس ايه مقاله تمشکض
ما بش دستهبىذی مىضىعی پشطوجىها است که دس بسیاسی اص
کاسبشدها ماوىذ مىتىسهای جستجى ،سیستم پشسصوپاسخ و سیستم-
های آواليه تبلیغات کاسبشد داسد .با وجىد اهمیت بسیاس باالی
دستهبىذی پشطوجىها ،هىىص پژوهطی دس ايه صمیىه بشای صبان فاسسی
صىست وگشفته است ،لزا دس ايه مقاله سعی ضذه است که يک سوش
خىدکاس بشای دستهبىذی مىضىعی پشطوجىهای صبان فاسسی با
استفاده اص مجمىعه دادهی همطهشی و تکىیکهای سایدهی اسائه
دهیم .دس وهايت با استفاده اص سوش اسائه ضذه ،پشطوجىهای الگ
مىتىس جستجىی پاسسیجى سا دستهبىذی ومىده و رائقهی کاسبشان
فاسسی صبان بشسسی ضذه است .اسصيابیهای صىست گشفته بیاوگش
دقت مىاسب سوش پیطىهادی و عالقهمىذی کاسبشان فاسسی صبان به
مىضىعات فىاوسی اطالعات ،اقتصاد و مىضىعات اجتماعی و
وسصضی میباضذ.

هىضىػی ایى پشطوخى بشای هىتىس خغتدى هؾخـ باؽذ هیتىايذ
تبلیغات هشتبظ با دوسبیى سا به کاسبش يؾاو دهذ.
بهبىد وتايج مربىط به مىتىرهاي جستجى :بشخي اص پشطوخىهاي
کاسبشاو داساي ابهام هيباؽًذ .به ػًىاو هثال فشك کًیذ کاسبش پشطوخىي
" "appleسا بشاي هىتىس خغتدى اسعال کشده باؽذ ،هًظىس کاسبش اص ایى
پشطوخى همکى اعت هیىهي عیب و یا ؽشکت کاهپیىتشي  appleباؽذ
لزا دس ایى هىاسد دس فىستي که دعتهي پشطوخى هؾخـ باؽذ هيتىاو
يتایح هشتبظتشي سا به کاسبش يؾاو داد و یا با دعتهبًذی يتایح بش اعاط
دعتههای هىضىػی پشطوخى يمایؼ بهتشی سا داؽت[.]1
پاسخگىيي به پرسوجىهاي مربىط به يک دستهي خاص به کمک

مىتىرهاي جستجىي خاص مىظىره? :با هؾخـ بىدو دعتهي هىضىػی
هشبىط به پشطوخى هيتىاو بشاي پاعخگى یي به ایى پشطوخى اص هىتىس
خغتدىي خاؿ ایى يىع اص پشطخىها اعتفاده کشد به ایى تشتیب دلت

کلمات کلیدی– دستهبندی پرسوجىها ،مجمىعهداده
همشهری ،روش رایدهی.

اعًاد باصیابي ؽذه بهبىد پیذا هيکًذ.
هغئله دعتهبًذي پشطوخىها با هغئله عًتي دعتهبًذي اعًاد
تفاوتهایي داسد:

 -1همذهه
دعتهبًذي پشطوخىها; یک هغئه تؼشیف ؽذه دس ػلن اعالػات

 اول ایًکه پشطوخىهاي کاسبشاو بغیاس کىتاه هغتًذ .هیايگیى

<

پشطوخىهاي کاسبشاو دس الگ هىتىس خغتدىی پاسعيخى بشابش

اعت که به ایى فىست تؼشیف هيؽىد :عیغتن دعتهبًذي پشطوخى،

 2.9کلمه بىده اعت همچًیى دس[ ]1يؾاو دادهؽذه اعت که 88

پشطوخى کاسبش سا گشفته و آو سا به یک یا چًذ دعتهي= اص پیؼ تؼشیف ؽذه

دسفذ اص پشطوخىهاي کاسبشاو کمتش اص  3کلمه بىده اعت .لزا

يغبت هيدهذ .هغئله دعتهبًذي پشطوخى هيتىايذ کابشدهاي صیادي
داؽته باؽذ به ػًىاو هثال:

@

اعتفاده اص کلمات پشطوخى بشاي هذل فضاي بشداسي Aهًاعب
يميباؽذ.

>

بهبىد ومايش تبليغات در سرويسهاي آواليه تبليغات  :با پیذا کشدو

 دوم ایًکه بغیاسي اص پشطوخىها هبهن هيباؽًذ .و همکى اعت دس

دعتهي هشبىط به یک پشطوخى هيتىاو تبیلغات هتًاعب با آو دعته سا به

چًذیى دعته لشاس گیشيذ .به ػًىاو هثال دس [ ]2به فىست تقادفي

کاسبش يمایؼ داد .به ػًىاو هثال فشك کًیذ پشطوخىی کاسبش ""SD450

 888پشط وخى سا اص هیاو پشطوخىهاي [ ]3ايتخاب کشده و پظ اص

که دس والغ یک هذل دوسبیى ػکاعی اعت ،باؽذ دس فىستی که دعتهی
1

query topic classification/categorization
information science
3
categories
4
Online advertisement services
2
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vertical search engine

5

document classification
vector space model

6
7
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دعتهبًذی کشدو ایى پشطوخىها به فىست دعتي هؾخـ گشدیذه



که  682پشطوخى دس چًذیى عبمه لشاس گشفتهايذ.

دعتهي چهاسم سوػهاي آگاه اص صهیًه که دس ایى زالت بشای
دعتهبًذی پشطوخىها سفتاس کاسبش سا يیض دس يظش هيگیشيذ هايًذ
[]14

دس ایى هماله عؼی ؽذه اعت که یک سوػ کاسا بشای دعتهبًذی هىضىػی
پشطوخىهای صباو فاسعی با اعتفاده اص هدمىػه دادهی همؾهشی [ ]4که

دس [ ]6يىیغًذگاو اص ففسات باصگشدايًذه ؽذه تىعظ هىتىس

یکی اص هدىػه دادههای اعتايذاسد بشای باصیابی اعالػات دس صباو فاسعی

خغتدى بشاي بهبىد دلت دعتهبًذي پشطوخىها اعتفاده کشدهايذ به ایى

اعت ،اسائه دهین.

فىست که دس ابتذا پشطوخى سا به یک هىتىس خغتدى دادهايذ و عپظ يتایح

دس ابتذا با اعتفاده اص سوػ باصیابی اعالػات  PL2اعًاد هشتبظ با پشط-

هىتىس خغتدى سا اعتخشاج کشده و اعًاد باصیابي ؽذه سا به کمک دعتهبًذي

وخىی وسودی کاسبش سا که دس هدمىػه دادهی همؾهشی لشاس داسد ،باصیابی

هتىو ،دعتهبًذي هييمایًذ و عپظ به کمک دعتهي ایى اعًاد و بشخی اص

هیکًین .عپظ با اعتفاده اص سوػ سایدهی و بش اعاط دعتهی هىضىػی

سوػهاي ازتماالتي دعتهي پشطوخى سا پیذا هيکًًذ .ایى سوػ اص دو

ایى اعًاد  ،دعتهی هىضىػی پشطوخىی کاسبش سا پیذا هیکًین.

بخؼ دعتهبًذي اعًاد و دعتهبًذي پشطوخى تؾکیل ؽذه اعت که به دو

اداههي هماله به فىست صیش عاصهاودهي ؽذه اعت:

فىست آفالیى و آيالیى ايدام هيؽىد .دس والغ بخؼ هشبىط به دعتهبًذي

دس بخؼ دوم هشوسي خىاهین داؽت بش پژوهؼهاي فىست گشفته

اعًاد هىتىس خغتدى به فىست آفالیى و بخؼ دعتهبًذي پشطوخى به

دس زىصهي دعتهبًذي هىضىػی پشطوخىها و دس بخؼ عىم هشازل

فىست آيالیى و به اصاي هش پشطوخى ايدام هيؽىد.
دس [ ]8یک عیغتن دعتهبًذی پشطوخى بش اعاط ویکیپذیا اسائه ؽذه
اعت .با اعتفاده اص یک پیؼ پشداصػ بش سوی هدمىػه داده ویکیپذیا
بشای هش ففسه یک ػًىاو و یک بشچغب دعته هًسقشبه فشد دس يظش
گشفته هیؽىد .عپظ اص ایى هدمىػه بشای دعتهبًذی پشطوخىها اعتفاده
ؽذه اعت .دس [ ]9اص گشاف بشچغب ویکیپذیا که ؽاهل 388888بشچغب
دعته و استباط بیى آوها اعت ،بشای دعتهبًذی پشطوخىها اعتفاده ؽذه
اعت .دس [ ]9یک سوػ خذیذ بشای اعتفاده اص ایى گشاف و همچًیى دعته
بًذی پشطوخىها بش اعاط کلمات کلیذی کاسبش اسائه گشدیذه اعت .ایى
الگىسیتن اص عه هشزله پیؼ پشداصػ گشاف بشچغبها ،تؼییى بشچغب-
های پایه و ستبهبًذی بشچغبهای هذف تؾکیل ؽذه اعت.

هختلف سوػ پیؾًهادي اسائه ؽذه اعت .دس يهایت دس بخؼهای چهاسم
و پًدن يتایح هشبىط به سوػ پیؾًهادی و تسلیل آوها و همچًیى يتیده-
گیشی کلی هماله بشسعی ؽذه اعت.
-2کاسهای هشتبظ
به فىست کلي سوػهاي دعتهبًذي پشطوخىها دس دعتههای صیش
لشاس هي گیشيذ:


دعتهي اول سوػهایي هغتًذ که با اعتفاده اص هًابغ
خاسخي(هًابؼي به غیش اص خىد پشطوخى) دعتهی پشطوخىي
کاسبش سا تؼییى يمىدهايذهًابغ خاسخي اعتفادهؽذه ؽاهل:





ویکیپذیا ،ففسات باصگشدايًذه ؽذه بشاي پشطوخى تىعظ

دس [ ]18اص عاختاسهاي دعتهبًذي ؽذه اعًاد که اص لبل ايدامؽذه

هىتىس خغتدى ،هدمىػه داده خاسخي هىخىد و اعتفاده اص

هايًذ  ODPاعتفادهؽذه اعت .هشازل کاس به ایى فىست اعت :ابتذا با

دعتهبًذيهاي هىخىد به ػًىاو یک دعتهبًذي واعظ بشاي

تىخه به کىتاه بىدو پشطوخىها ،الذام به تىعؼه پشطوخى يمىدهايذ به ایى

دعتهبًذي يهایي پشطوخى هايًذ[]18 ،9، ،8،7 ،5،6

فىست که پشطوخى سا به هىتىس خغتدى داده و اص  Nعًذ اول باصیابي ؽذه

;:

دعته دوم سوػ هایي هغتًذ اص یادگیشي با ياظش Bاعتفاده کشده-

بشاي تىعؼه پشطوخى اعتفاده يمىدهايذ .به سوػ هؾابه ،با تىخه به کىتاه

ايذ و اص دادههاي بشچغب يخىسده بشاي بهبىد یادگیشي اعتفاده

بىدو دعتهها يیض کلمات هشبىط به دعته سا به ػًىاو پشطوخى به هىتىس

يمىدهايذ]2،11[.

خغتدى داده و ػًىاو دعته سا به کمک  Nعًذ اول باصیابي ؽذه تىعؼه

دعته عىم سوػهایي هغتًذ که الذام به تىعؼه دادههاي

دادهايذ.زال دس فىستي که یک هدمىػه دادهي آهىصػ وخىد داؽته باؽذ

آهىصػ  Cبا اعتفاده اص دعتهبًذي کشدو خىدکاس تؼذادي پشط

هيتىاو اص سوػهاي دعتهبًذي اعًاد بشاي دعتهبًذي پشطوخى اعتفاده

وخى به کمک دادههاي هايًذ کلیک کاسبشاو ،يمىدهايذ

يمىد .بشاي هدمىػه دادهي آهىصػ اص عاختاسهاي دعتهبًذي ؽذه اعًاد

هايًذ[]12،13

که اص لبل ايدامؽذه هايًذ  ODPاعتفادهؽذه اعت .دس [ ]2اص سوػهاي
یادگشي با ياظش بشاي دعتهبًذي پشطوخى اعتفاده يمىده اعت ولي اص
آيدایي که پشطوخىها هؼمىال کىتاه هغتًذ لزا تؼذاد هؾخقههاي
Supervised learning
training data

8
9
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يغخه  ،2آخشیى يغخه هدمىػه اعت که يغبت به يغخه  1بضسگتش و
خاهغتش هيباؽذ .دس خذول  1اعالػات هشبىط به ایى هدمىػه داده آوسده
ؽذه اعت .بشای يمایهعاصی هدمىػه دادهی همؾهشی اص
ابضاس>;(Terrierیک يشم افضاس هتى باص بشاي باصیابي اعالػات اعت که
بغتشی سا بشای کاس کشدو با سوػهاي هختلف باصیابي اعالػات فشاهن
يمىده اعت) اعتفاده ؽذه و تماهی اعًاد هدمىػه داده همشاه با دعتهی
هىضىػی هش عًذ يمایه ؽذه اعت .دس هشازل بؼذی اص ایى يمایه اعتفاده
ؽذه اعت.

هشبىط به بشداس پشطوخى کن هيباؽذ .بشاي زل ایى هؾکل دس [ ]2سوؽي
بشاي اعتفاده اص دادههاي بشچغپ يخىسده با اعتفاده اص هؼذود دادههاي
آهىصػ اسائه ؽذه اعت.
دس [ ]14بشاي عبمه بًذي پشطوخىها اص اعالػات صهیًه با اعتفاده
اص هذل زىصههاي تقادفي ؽشعي<; اعتفاده کشده اعت .دسایى زالت اص
اعالػات پشطوخىهاي همغایه ایى پشط وخى دس يؾغت هشبىط به ایى
پشطوخى که ؽاهل پشطوخىهاي هؾابه وففسات کلیک ؽذه تىعظ
کاسبش به ػًىاو اعالػات صهیًه اعتفاده کشده اعت .دس [ ]7الگىسیتن
 IARE-QCبشای دعتهبًذی پشطوخىهای کاسبشاو بش اعاط ايذیظ-
گزاسی اسائه گشدیذه اعت .دس ایى الگىسیتن به هًظىس کاهؼ صهاو پاعخ به
پشطوخى ،اص یک چهاسچىب دعتهبًذی پشطوخى هبتًی بش ايذیظگزاسی
اعتفاده ؽذه اعت .دس ایى چهاسچىب هغئله دعتهبًذی پشطوخىها به
هغئله دعتهبًذی کلمات ايذیظگزاسی ؽذه تبذیل ؽذه اعت.
;;

جذول  :1اطالعات مجمىعه داده همطهشی
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بازيابي  Nسىد مرتبط اول در رابطه با پرسوجىی ورودی کاربر

دستهبىدی مىضىعی پرسوجىها

اگش یک هدمىػه ستبهبًذي ؽذه اص اعًاد هشتبظ دس سابغه با
پشطوخىي کاسبش سا داؽته باؽین ،دس ایى هماله بش اعاط الگىسیتنهاي
سايدهي ،سوؽي پیؾًهاد ؽذه اعت که با اعتفاده اص اولىیت اعًاد باصیابي
ؽذه ،دعتهي هشبىط به پشطوخى سا هؾخـ هييمایذ .ایذهي اولیه ایى
سوػ اص تئىسي ايتخاب اختماػي الهام گشفته ؽذه اعت .دس آيدا هذف
ایى اعت که یک يفش یا چًذیى يفش به ػًىاو يمایًذه هشدم ايتخاب ؽىيذ و
بشاي ایى کاس تؼذادي اص هشدم واخذ ؽشایظ سايدهي هيؽىيذ و يهایتا بش
اعاط آساي کغب ؽذه بشاي هش کايذیذ ،يمایًذه ايتخاب هيؽىد .بشای
هغئلهی دعتهبًذی پشطوخىها ،دعتههای هىضىػی اص پیؼ تؼشیف ؽذه
بیايگش کايذیذاهای هختلف و هدمىػهي اعًاد باصیابي ؽذه بشاي
پشطوخى بیايگش لیغت افشاد واخذ ؽشایظ بشاي سايدادو هيباؽًذ .دس ایى
زالت هذف ایى اعت که دس يهایت بشای هش پشطوخى بش اعاط آسائی که
اعًاد باصیابی ؽذه به کايذیذاهای هختلف که دعتههای هىضىػی هغتًذ،
کايذیذای بشتش یا هماو دعتهی هىضىػی پشطوخى ايتخاب ؽىد .به ػًىاو
هثال دس ؽکل  1فشایًذ هؾخـ يمىدو دعتهی هىضىػی پشطوخى بش

هشزلهی عىم :هؾخـ کشدو دعتهي پشطوخى بش اعاط
دهي و تدمیغ اعالػات
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دارد

دارد

دس ایى هشزله  Nعًذ هشتبظ اول اص هدمىػه دادهی همؾهشی يمایه
ؽذه ،با اعتفاده اص سوػ باصیابی اعالػات  PL2باصیابی ؽذه اعت.
همادیش هختلفی بشای  Nآصهایؼ ؽذه ولی با اسصیابیهای فىست گشفته
بهتشیى همذاس  Nبشابش  1888هؾخـ گشدیذ.

دعتهی هىضىػی اعًاد باصیابی ؽذه با اعتفاده اص سوػ ساي-


تا

22/11/1381

23/2/1386
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وخىی وسودی کاسبش اص هدمىػه داده همؾهشي


از

4/2/1375

4/2/1375

دستهبنذي اسناد

هشازل ايدام سوػ پیؾًهادي به فىست صیش اعت که دس اداهه هش یک
اص هشازل ؽشذ داده هیؽىد:
هشزلهی دوم :باصیابي  Nعًذ هشتبظ اول دس سابغه با پشط-

تعذاد اسناد

 160هزار

 318هزار

زماني اسناد

-3سوػ پیؾًهادی بشای دعتهبًذی پشطوخىهای صباو فاسعی



حجم

MB 700

MB 1400

محذوده

دس [ ]15یک هدمىػه داده اعتايذاسد بشای همایغه و اسصیابی سوػهای
دعتهبًذی پشطوخى اسائه گشدیذه اعت .ایى هدمىػه داده بش اعاط پشط-
وخىهای والؼی کاسبشاو خمغآوسی گشدیذه و عپظ به کمک سوػهای
خمغ عپاسی بشچغب هتًاعب با هشیک اص آوها هؾخـ گشدیذه اعت.

هشزلهی اول :يمایه کشدو هدمىػه داده همؾهشي

معيار

نسخه 1

نسخه 2

هشزلهی چهاسم:بهبىد دلت اعًاد هشتبظ با پشطوخى
ومايه کردن مجمىعه داده همشهری

هدمىػه داده همؾهشي [ ]4با خضػ=; وب عایت همؾهشي و
چًذیى هشزله پیؼپشداصػ و بشچغبگزاسي زافل آهذه اعت.
يغخه  1ایى هدمىػه يمىيهاي اعت که دس همایؼهاي  CLEFدس
عالهاي  2888و  2889بشاي اسصیابي عاهايههاي اسصیابي
عاهايههاي باصیابي اعالػات هىسد اعتفاده لشاس گشفته اعت.

11

context information
conditional random field models
13
crawl
12

http://terrier.org/
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دس فشهىل  ،1عًذ  jام اص لیغت  Nعًذ هشتبظ اول بشای پشطوخى
دعتهی هىضىػی عًذ سا يؾاو هیدهذ .دس ایى زالت دس
و
والغ فمظ تؼذاد آساء بشاي هساعبهي اهتیاص یک دعته دس يظش گشفته ؽذه
اعت و و اهتیاص دعتهي بشابش تؼذاد اعًادي اعت که دس
داساي دعتهي هغتًذ.

اعاط سوػ سایدهی سا يؾاو هیدهذ .لغمت ساعت ؽکل ،لیغت
عًذ هشتبظ اول دس سابغه با پشطوخىي کاسبش و دعتهی هىضىػی آوها سا
يؾاو هيدهذ که با اعتفاده اص يشمافضاس  Terrierاعتخشاج ؽذه اعت و
خذول عمت چپ تؼذاد آساي کغب ؽذه بشاي هش دعته سا يؾاو هيدهذ.
هماوعىس که هؾخـ اعت دس ایًدا دعتههای هىضىػی هختلف
کايذیذاهای هختلف هغتًذ و لیغت  Nعًذ هشتبظ يیض افشاد واخذ ؽشایظ
بشای سایدهی هغتًذ که دعتهی هىضىػی هش عًذ بیايگش سای آو عًذ
اعت دس يهایت بش اعاط تؼذاد آسا ،دعتهی هىضىػی پشطوخى هؾخـ
ؽذه اعت .دس هثال والغ دس ؽکل صیش دعتهی هىضىػی وسصؽی بیؾتشیى
آساء سا کغب کشده اعت لزا به ػًىاو دعتهی هىضىػی پشطوخى ايتخاب
هیؽىد .البته هیتىاو دعتهی هىضىػی پشطوخى سا به فىست فاصی يیض
هؾخـ يمىد و ازتمال هشتبظ بىدو هش دعته سا با پشطوخى به فىست
خذاگايه يؾاو داد که دس ایى زالت بشای هثال رکش ؽذه دس ؽکل صیش
دعتهی وسصؽی ازتمال  58دسفذ  ،دعتهی اختماػی ازتمال  33دسفذ
و دعتهی گىياگىو ازتمال  16دسفذ به ػًىاو دعتهی هىضىػی پشطوخى
ايتخاب هیؽىد .
N

فشهىلهاي 2و 3ػالوه بش تؼذاد آساء ،کیفیت یا لذست آساء سا يیض دس
ستبهي عًذ سا يؾاو هيدهذ دس ایى
يظش گشفتهايذ .دس فشهىل ،2
زالت دس والغ ستبهي عًذ به ػًىاو کیفیت آساء دس يظش گشفته ؽذه اعت و
هش چمذس ستبهي عًذ بهتش باؽذ تاثیش ساي آو بیؾتش خىاهذ بىد .دس فشهىل
اهتیاص عًذ سا يؾاو هيدهذ دس ایى زالت اهتیاص یک عًذ به
،3
ػًىاو کیفیت ساي دس يظش گشفته ؽذه اعت و هش چمذس عًذاهتیاص بیؾتشي
داؽته باؽذ تاثیش ساي آو بیؾتش خىاهذ بىد.

سوػ گفته ؽذه دس باال ،بشاي هؾخـ کشدو دعتهي پشطوخى فمظ
تؼذاد آساء سا دس يظش هيگیشد و کیفیت آساء سا دس يظش يميگیشد لزا هيتىاو اص
هؾخقات دیگش اعًاد باصیابي ؽذه(افشاد واخذ ؽشایظ بشاي ساي دادو)
هايًذ ستبهي اعًاد و یا اهتیاص هشبىط به هستىاي اعًاد يیض اعتفاده يمىد .لزا
دس اداهه سوػهاي هختلفي بشاي اعتفاده اص عایش هؾخقههاي اعًاد بشاي
دعتهبًذي اسائه هيؽىد.
فشك

کًیذ،

List(Q)={D1=(R1,S1,C1),

ضکل :1سوش سای دهی بشای دسته بىذی پشطوجىها

Voter

} ) D2=(R2,S2,C2),…, Dn=(Rn,Sn,Cnهدمىػهي  Nعًذ هشتبظ اول
دس سابغه با پشطوخىی  Qاعت که بشاي هش ػضى ایى هدمىػه  Dnبیايگش
ؽًاعه عًذ  nامRn ،ستبهي عًذ  nام  Sn ،اهتیاص عًذ  nام و  Cnدعتهي
هشبىط به عًذ  nام هيباؽذ.
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یکی اص هشازل کلیذی سوػ اسائه ؽذه بشای دعتهبًذی پشطوخىها
ايتخاب  Nعًذ هشتبظ اول با پشطوخى اص هدمىػه داده همؾهشی اعت
که دس سوػ اسائه ؽذه اص هذل  PL2بشای باصیابی اعًاد هشتبظ اعتفاده
ؽذه اعت .ايتخاب دسعت ایى  Nعًذ دس دلت سوػ دعتهبًذی خیلی
تاثیش گزاس اعت صیشا دعتهی پشطوخىی اص سوی دعتهی ایى اعًاد تؼییى
هیگشدد لزا دس فىستی که یک عًذ هشتبظ وخىد داؽته باؽذ ولی خضو
ایى  Nعًذ يباؽذ و یا ایًکه عًذ ياهشتبغی باؽذ که به فىست يادسعت
خضو ایى  Nعًذ لشاس گشفته باؽذ دلت سوػ دعتهبًذی پاییى هیآیذ .لزا
دس ایى بخؼ عؼی ؽذه اعت با اعتفاده اص سوػهای هختلف تشکیب
اعالػات ایى  Nعًذ با دلت هًاعبتشی باصیابی ؽىد به فىستی که N
عًذ والؼا هشتبظ باصیابی ؽىد .بشای ایى کاس ابتذا  Nعًذ هشتبظ با پشط-
وخى سا به کمک چهاس سوػ هختلف باصیابی اعالػات
) (BM25,PL2,PL2F,LMباصیابی هیکًین .لیغت تماهی اعًاد
باصیابی ؽذه تىعظ ایى چهاس سوػ سا هؾخـ هیکًین و عپظ به هش

دس فىستی که } C={C1,C2,...,Cnهدمىػهي دعتههاي هىخىد
بشاي دعتهبًذي پشطوخىها باؽذ .بشاي هساعبهي اهتیاص دعتهي  Ciبشای
پشطوخىي  Qاص فشهىلهاي صیش اعتفاده ؽذه اعت:
()1

()2

()3

)

∑

(

∑

)

(

∑

)

(

بهبىد دقت ليست  Nسىد مرتبط اول با پرسوجى
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پیؾًهادی و سوػهای بهبىد یافته يؾاو داده ؽذه اعت .هماوعىس که
هؾخـ اعت سوػ  Score_Cبهتش اص عایش سوػها ػمل کشده و دلت
 53دسفذی داؽته اعت .يتایح زافل ؽذه بیايگش ایى اعت که اػمال
سوػهای هختلف تشکیب اعالػات بشای بهبىد دلت لیغت  Nعًذ
هشتبظ اول باػث بهبىد دلت سوػ دعتهبًذی ؽذه اعت و سوػهای
 Score_C , Score_RR, Score_Sسا به تشتیب اص ساعت به چپ،22
 29و  18دسفذ بهبىد داده اعت .دس يهایت سوػ  FScore_Cکه دس
والغ هماو سوػ  Score_Cاعت که با اعتفاده اص سوػهای تشکیب
اعالػات بهبىد یافته اعت ،باالتشیى دلت سا داؽته اعت.

کذام اص ایى اعًاد یک اهتیاص خذیذ يغبت هیدهین و دس يهایت ایى اعًاد
بش اعاط اهتیاص خذیذ هشتبظ ؽذه و  Nعًذ هشتبظ سا اص هیاو ایى لیغت
خذیذ باصیابی هیکًین .بشای هساعبهی اهتیاص خذیذ اعًاد اص سوػهای
هختلف تشکیب اعالػات اعتفاده ؽذه اعت که دس اداهه تىضر داده هی-
ؽىد.
سوػ اول :تشکیب بش اعاط تؼذاد :اهتیاص خذیذ دس ایى سوػ بش اعاط
تؼذاد دفؼات تکشاس ؽذو یک عًذ دس لیغت اعًاد باصیابی ؽذه تىعظ
چهاس سوػ هختلف باصیابی اعالػات ػمل هیکًذ یؼًی اهتیاص یک عًذ
بشابش اعت با تؼذاد دفؼاتی که یک عًذ تىعظ سوػهای هختلف باصیابی
ؽذه باؽذ لزا بش ایى اعاط بیؾتشیى اهتیاص یک عًذ بشابش  4اعت بشای
زالتی که یک عًذ تىعظ هش چهاس سوػ باصیابی ؽذه باؽذ.

جذول :2وتايج مشبىط به سوش های دسته بىذی پشط وجىی اسائه ضذه
Score_C

سوػ دوم  :تشکیب بش اعاط تؼذاد و ستبه :هؾابه زالت لبلی با ایى تفاوت
که ػالوه بش تؼذاد دفؼات تکشاس ؽذو یک عًذ دس لیغتهای هختلف
ستبهی آوها سا يیض دس يپش هیگیشد .دس ایى زالت یک عًذ دس فىستی
اهتیاص باالیی هیگیشد که هن تىعظ سوػهای بیؾتشی اص چهاس سوػ
باصیابی ؽذه باؽذ و هن ایًکه دس هش کذام اص ایى لیغتها ستبهی بهتشی
داؽته باؽذ.

Score_RR

Score_S

%35

%14

%53

FScore_C

FScore_RR

FScore_S

%35

%31

%15

دلت
دلت

بشای اسصیابی دلیكتش سوػ پیؾًهادی  ،ابتذا  1888پشطوخىی
اعتخشاج ؽذه اص الگ پاسعیخى بش اعاط دعتهبًذی هىضىػی فىست
گشفته تىعظ کاسبشاو ايغايی  ،تفکیک ؽذه اعت و عپظ دلت بهتشیى
سوػ پیؾًهادی یؼًی  FScore_Cسا به فىست خذاگايه بشای دعتههای
هختلف هساعبه يمىدهاین که يتایح هشبىط به آو دس ؽکل  2گضاسػ ؽذه
اعت .سوػ پیؾًهادی بشای دعتههای وسصؽی ،التقادی و فًاوسی
اعالػات دلت بهتشی سا يغبت به عایش دعتهها داؽته اعت .دس يهایت
بشای تسلیل دلیكتش يتایح ،تؼذادی اص پشطوخىهای دعتهبًذی ؽذه تىعظ
سوػ پیؾًهادی سا بشای دعتههای هختلف به فىست خذاگايه بشسعی
يمىدهاین که يتایح هشبىط به تؼذادی اص پشطوخىها اص دعتههای هختلف
که سوػ پیؾًهادی آوها سا اؽتباه دعتهبًذی يمىده دس خذول  3آوسده ؽذه
اعت .به ػًىاو هثال اص دعتهی وسصؽی ،دعتهی پشطوخىی "لهشهايی
فىالد" سا "التقادی" تؾخیـ داده اعت .دلیل آو وخىد کلمهی فىالد دس
پشطوخى اعت که همکى اعت دس هدمىػه داده همؾهشی اعًادی به
ػًىاو هشتبظ باصگشدايذه ؽذه باؽًذ که دس سابغه با فًؼت فىالد فسبت
کشده باؽًذ لزا سوػ پیؾًهادی دعتهی ایى پشطوخى سا به اؽتباه التقادی
تؾخیـ داده اعت و یا بشای دعتهی فًاوسی اعالػات ،دعتهی پشط-
وخىی "هساعبات ابشی" سا التقادی دس يظش گشفته اعت که به دلیل وخىد
کلمهی هساعبات دس پشطوخى بىده اعت و یا بشای دعتهی التقادی
پشطوخىی "لیمت لپتاپ  "lenovoسا يادسعت دس دعتهی فًاوسی
اعالػات لشاس داده اعت که دلیل آو وخىد کلمهی لب تاب دس او بىده
اعت .دس خذول  3يمىيههای هختلفی اص ایى هىاسد آوسده ؽذه اعت.

سوػ عىم :تشکیب بش اعاط تؼذاد و اهتیاص :دس ایى زالت اهتیاص خذیذ یک
عًذ بشابش اعت با هدمىع اهتیاص ایى عًذ دس لیغت هشبىط به هش کذام اص
سوػها دس تؼذاد دفؼاتی که ایى عًذ تىعظ سوػهای هختلف باصیابی
ؽذه باؽذ .دس ایى زالت یک عًذ دس فىستی اهتیاص باالیی هیگیشد که
هن تىعظ سوػهای بیؾتشی اص چهاس سوػ باصیابی ؽذه باؽذ و هن ایًکه
دس هش کذام اص ایى لیغتها اهتیاص بیؾتشی کغب کشده باؽذ.
-4يتایح
بشای اسصیابی سوػ دعتهبًذی پشطوخىی اسائه ؽذه اص پشطوخىهای
هشبىط به الگ هىتىس خغتدىی بىهی پاسعیخى اعتفاده ؽذه اعت.
تسمیمات هختلفی دس سابغه با تسلیل الگ هىتىس خغتدىی پاسعیخى
فىست گشفته اعت [ ]17 ،16که يتایح گضاسػ ؽذه زاکی اص آو داسد که
يغبت به عایش هىتىسهای خغتدىی بىهی اص يتایح بهتشی بشخىسداس
اعت .لزا دس ایى هماله بشای اسصیابی سوػ پیؾًهادی اص پشطوخىهای
کاسبشاو پاسعیخى اعتفاده ؽذه اعت .دس ابتذا تؼذاد  1888پشطوخى اص
الگ هىتىس خغتدىی پاسعیخى اعتخشاج ؽذه و عپظ ایى پشطخىها
تىعظ سوػ پیؾًهادی دعتهبًذی ؽذه اعت .دس يهایت دعتهبًذی
فىست گشفته ،تىعظ تؼذادی کاسبش ايغايی اسصیابی ؽذه و دلت سوػ
پیؾًهادی بش اعاط تؼذاد پشطوخىهایی که به دسعتی اسصیابی ؽذه
اعت گضاسػ ؽذه اعت .دس خذول  2يتایح هشبىط به دلت سوػهای

بشای بشسعی رائمهی کاسبشاو فاسعی صباو ،تؼذاد  18888پشطوخى به
فىست تقادفی اص الگ هىتىس خغتدىی پاسعیخى اعتخشاج ؽذه و
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تىعظ سوػ پیؾًهادی دعتهبًذی ؽذه اعت که يتایح هشبىط به آو دس
 يتایح زافل ؽذه بیايگش ایى اعت که. آوسده ؽذه اعت3 ؽکل
هىضىػات فًاوسی اعالػات و التقاد و همچًیى هىضىػات اختماػی و
.وسصؽی همبىلیت بیؾتشی بشای کاسبشاو فاسعی صباو داؽته اعت
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دس ایى هماله یک سوػ دعتهبًذی هىضىػی پشطوخى با اعتفاده اص
 دس کل دلت سوػ پیؾًهادی به اعًاد.هدمىػه داده همؾهشی اسائه گشدیذ
هدمىػه دادهی همؾهشی وابغته اعت و همکى اعت بشای یک پشطوخى
اعًاد هًاعب و هشتبغی دس هدمىػه داده همؾهشی وخىد يذاؽته باؽذ لزا
 لزا ساهزل پیؾًهادی ها بشای.سوػ پیؾًهادی به دسعتی ػمل يخىاهذ کشد
بهبىد سوػ پیؾًهادی تىعؼهی هدمىػه داده به هشوس صهاو اعت به ایى
فىست که تىعظ تؼذادی کاسبش ايغايی اعًاد خذیذ همشاه با دعتهی
 دس پژوهؼهای آتی عؼی دس.هىضىػی آوها به هدمىػه داده اضافه ؽىد
بشسعی وتسلیل پشطوخىهای کاسبشاو بشای دعتههای هىضىػی هختلف
.خىاهین کشد
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ʯĽùĚá ęʭĄēʭğ ŐŞŞĸă ʭý ōŞőùŘăäŎ äĄďùę Ŕý ŔČŞĄő ęĕ .ĕĚÝ ľŞħŘă ùę ŉĖŎ
ŔĸŊʭİŎ ãùĚý .ōŞŒÝ ˛Şēĕ ŉĖŎ ęĕ ùę äĿĕʭĨă ãʭŕĚŞļĄŎ ĕęŘŎ ęĕ ĕŘē Ģőùĕ
.ĖŞŒÝ ŔĸċùĚŎ [ʵ ,ʴ] Ŕý äŊʭ˙Ąďù äĿùĚá ãʭŕŉĖŎ ĕęŘŎ ęĕ ĚĄĤŞý
äįĚģ äĿĕʭĨă ŏùĖŞŎ ŏùŘŒķ ʭý äŃùĚĄĿù ŉĖŎ äķŘő ŔŊʭńŎ ŐŰù ęĕ
ĕʭŖŒĤŞÏ āùĖŕʭĤŎ ěù ãùŔŊʭþőĕ Ŕý üĠ×Ěý ÜŰ ĥʭĨĄēù ãùĚý ãěʭĿŗĚő
üĠ×Ěý ŗ āùĖŕʭĤŎ ŐŞý ãŔİýùę ťŘ˙ĸŎ ˛÷ʭĠŎ ŔőŘâŒŰù ęĕ .Ăğù ˫Ėģ
ãĕʭŖŒĤŞÏ ŉĖŎ ęĕ ˛ŞŊĕ ŐŞ˙ŕ Ŕý ʯĂğù äİēĚŞĻ āĖģ Ŕý ãùŔİýùę ʯŔŊʭþőĕ
ęʭŞĠý āęĖŃ ŔÝ ˫Ėģ ˫ĕʭŀĄğù [ʶ]ʿĚŰĘÏłŞþİă ãěʭĿŗĚő ãʭŕŔÞþģ ěù ãùŔŰť
Ōʭá Ěŕ Ŕý ĭŘýĚŎ āùĖŕʭĤŎ .Ėőęùĕ äİēĚŞĻ ĶýùŘă üŰĚńă ęĕ äŰťʭý
ŐŰù äċŗĚē ŗ ĖŕĕäŎ ˛ŞÞĤă ùę ãěʭĿŗĚő ãʭŕŔÞþģ ãĕŗęŗ ʯäőʭŎě
.ĕŘģäŎ ŔĄĿĚá ĚĴő ęĕ Ěăťʭý ãʭŕŔŰť ãĕŗęŗ ŏùŘŒķ Ŕý ʭŕŔÞþģ
łŞńĐă ŔŒŞĤŞÏ-ʵ
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ãùĚý ĖŒ˙ăęĖŃ äýŘ×ęʭ× äŊʭ˙Ąďù äĿùĚá ãʭŕŉĖŎ -˫ĖŞÞ×
ěù äÞŰ .ĖŒĄĠŕ ĕʭŰě ãʭŕĚŞļĄŎ ĕùĖĸă ʭý äŊʭ˙Ąďù ãʭŕĶŰ ěŘă äŰʭ˙őěʭý
ãùŔŊʭþőĕ äőěüĠ×Ěý ãŔŋøĠŎ ʯŘâŊù äğʭŒģěʭý ã˫ěŘď ãʭŕĢŊʭ×
Ŕý ĭŘýĚŎ āùĖŕʭĤŎ ŏĕŘý ōŕùĚĿ ʭý ŔŋøĠŎ ŐŰù ęĕ .Ăğù āùĖŕʭĤŎ ěù
ʭŰ ŔŊʭþőĕ ˛Ý Ŕý ĭŘýĚŎ üĠ×Ěý ŐŞŞĸă ʯōŕĚğ ĂĤÏ äőʭŎě ãʭŕŌʭá
ŐŰù ãʭŕĕĚýęʭÝ ěù .Ăğù ûŘŋİŎ äőʭŎě ãʭŕŌʭá ěù ŌùĖÝ Ěŕ üĠ×Ěý
ĽŗĚď ĦŞĔĤă ʯŏʭĠőù āʭÝĚď ĵŘő äğʭŒģěʭý Ŕý ŏùŘăäŎ ŔŋøĠŎ
ŏùĖŞŎ ʯĽŘÝęʭŎ ŏʭŖő ŉĖŎ .ĕĚÝ ˫ęʭģù ęʭĄŀá äğʭŒģěʭý ŗ ŔĄģŘőĂğĕ
äĿùĚá ãʭŕŉĖŎ ěù äŰʭŕŔőŘ˙ő äįĚģ äþĨķ ŏùĖŞŎ ŗ äįĚģ äĿĕʭĨă
ãʭŕŉĖŎ ęĕ .ĖŒĄĠŕ ŔŋøĠŎ ŐŰù ˛ď ãùĚý ˫Ėģ ˫ĕʭŀĄğù äŊʭ˙Ąďù
ĝʭğù Ěý ʯäċŗĚē ĚŰĕʭńŎ ŉʭ˙Ąďù ʯäįĚģ äĿĕʭĨă ŏùĖŞŎ Ěý äŒĄþŎ
˛˙ķ ęĕ ʯĕŘċŗ ŐŰù ʭý .ĕŘģäŎ ŔþğʭĐŎ āùĖŕʭĤŎ ěù äİē üŞÝĚă
äİēĚŞĻ āĖģ Ŕý ãùŔİýùę äċŗĚē ŗ ãĕŗęŗ ãʭŕĚŞļĄŎ ŐŞý ãŔİýùę
ŉĖŎ äķŘő ŔŊʭńŎ ŐŰù ęĕ ʯäİēĚŞĻ Ŕİýùę ŐŰù ãěʭğŉĖŎ ãùĚý .Ăğù
Ŕ÷ùęù ŏʭŖő ãěʭĿŗĚő äįĚģ äĿĕʭĨă ŏùĖŞŎ ŏùŘŒķ ʭý äŊʭ˙Ąďù äĿùĚá
ãŔİğùŗ Ŕý äċŗĚē ãʭŕĚŞļĄŎ ŗ āùĖŕʭĤŎ ãŔİýùę ŏí ęĕ ŔÝ ˫Ėģ
ęùĚŃĚý ŘŒáŘğ ĵŘő ěù ĚŰĘÏ łŞþİă ãěʭĿ-äþĨķ ĉʭĄŒĄğù ōĄĠŞğ ÜŰ
ŉĖŎ .ĕęùĕ äİēĚŞĻ ĶýùŘă ãěʭğŉĖŎ ęĕ äŰťʭý āęĖŃ ŔÝ ʯ˫Ėģ
˫Ėģ ŔĄĿĚá ęʭÝ Ŕý ŏʭĠőù āʭÝĚď ĵŘő äğʭŒģěʭý ĕĚýęʭÝ ęĕ ãĕʭŖŒĤŞÏ
.Ăğù ˫ĕĚÝ ˛ħʭď ŔýʭĤŎ ãʭŕŉĖŎ Ŕý ĂþĠő ãĚĄŖý ĊŰʭĄő ŗ
ʯäįĚģ äþĨķ ŏùĖŞŎ ʯäįĚģ äĿĕʭĨă ŏùĖŞŎ –ãĖŞŋÝ āʭ˙ŋÝ
.äŊʭ˙Ąďù äĿùĚá ãʭŕŉĖŎ ʯʭŕŔŊʭþőĕ äőěüĠ×Ěý
ŔŎĖńŎ -ʴ
ʯĚŰŘĨă ľŋĄĔŎ ãʭŕŔŞďʭő ãĖŒýŔĄğĕ ĖŒőʭŎ ʭŕĕĚýęʭÝ ěù ãęʭŞĠý ęĕ
-ĂÝĚď ĵŘő ãĖŒýŔĄğĕ ʯäĸŞþį ŏʭýě ŔŰĜČă ʯãùˑ ŏùˑ ãĕ ãʭŕŏÙ ãĖŒýŔĸİŃ
ŐŞ˙Ĕă ĖŒŎěʭŞő ʯŔĄģŘőĂğĕ āʭ˙ŋÝ ĦŞĔĤă ŗ Ř÷ĖŰŗ ãŗę ěù ŏʭĠőù ãʭŕ
.Ėőęùĕ ĚâŰĖÞŰ ʭý ãù˫ĖŞØŞÏ Įýùŗę ŔÝ ōŞĄĠŕ äĿĕʭĨă ãʭŕĚŞļĄŎ ęùĖńŎ
äċŗĚē äĿĕʭĨă ęùĕĚý ÜŰ ŐŞ˙Ĕă ˛÷ʭĠŎ ŔőŘâŒŰù ęĕ ĽĖŕ
ŉʭĈŎ ŏùŘŒķ Ŕý .Ăğù  ܠāùĖŕʭĤŎ ęùĕĚý ŐĄģùĕ ʭý  ܡൌ ሼݕ ǡ ݕଵ ǡ ǥ ǡ  ்ݕሽ
ʯōğù)ŏʭáÙùŗ ãęŘĄğĕ äőěüĠ×Ěý ŔŋøĠŎ ŗ äĸŞþį ŏʭýě ġěùĕĚÏ ˫ěŘď ęĕ
 ܠൌ ሼ ܠ ǡ ܠଵ ǡ ǥ ǡ  ் ܠሽ āęŘħ Ŕý āùĖŕʭĤŎ ęùĕĚý ʯ(ĚŞ˙ī ʯĂŀħ

ĶŰěŘă Ķýʭă Ăēʭğ äâőŘâ× ĝʭğù Ěý ùę äŊʭ˙Ąďù äĿùĚá ãʭŕŉĖŎ
.ĕĚÝ ōŞĠńă äŃùĚĄĿù ãʭŕŉĖŎ ŗ ĖŊŘŎ ãʭŕŉĖŎ ˫ŗĚá ŗĕ Ŕý ŏùŘăäŎ ʯŉʭ˙Ąďù
˫ĕʭŀĄğù ʭý ሺܡǡ ܠሻ ŌùŘă ĶŰěŘă Ķýʭă ŔÝ Ăğù ŏí Ěý äĸğ ĖŊŘŎ ãʭŕŉĖŎ ęĕ
ĖŞŊŘă ŉĖŎ äŃùĚĄĿù ãʭŕŉĖŎ ęĕ .ĕŘģ ŔĄēʭğ āùĖŕʭĤŎ ĖŞŊŘă ŉĖŎ ěù
.ĕŘģä˙ő ŔĄĿĚá ĚĴő ęĕ āùĖŕʭĤŎ
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ŗ äŊʭ˙Ąďù äĿùĚá ãʭŕŉĖŎ ã˫ěŘď ęĕ ˫Ėģ ŌʭČőù ãʭŕęʭÝ ŐŰĚă˫ěʭă ěù
[ʴʷ]äŒ˙Čőù äþăùĚŎŔŋĠŋğ äĿĕʭĨă ŏùĖŞŎ Ŕý ŏùŘăäŎ ʭŕŔŊʭþőĕ ãĖŒýŔĄğĕ
ęĕ .Ăğù ˫Ėģ Ŕ÷ùęù ĚŰŗʭĨă äŰʭŒĸŎ ãĖŒý ŔĸİŃ ęŘĴŒŎ Ŕý ŔÝ ĕĚÝ ˫ęʭģù
ōŕ ęŗʭČŎ äőʭŎě ãʭŕŌʭá üĠ×Ěý ŐŞý ĮńĿ [ʹ]äįĚģ äĿĕʭĨă ŏùĖŞŎ
ĶĿę ãùĚý äįĚģ äĿĕʭĨă ŏùĖŞŎ äķŘő [ʴʸ] ęĕ .ĕęùĕ ĕŘċŗ ōŞńĄĠŎ ĭʭþăęù
ʭý ŏʭŖő äįĚģ äĿĕʭĨă ŏùĖŞŎ äķŘő [ʴʹ] ęĕ .Ăğù ˫Ėģ Ŕ÷ùęù ľĸī ŐŰù
ŌʭČőù ãùĚý ãĖŰĖċ äģŗę ŗ Ăğù ˫Ėģ Ŕ÷ùęù ĕŗĖĐŎʭő ŏʭŖő āťʭď ĕùĖĸă
.Ăğù ˫Ėģ Ŕ÷ùęù ˂äăùĚŞŞļă ãʭŕġŗę ĝʭğù Ěý ʭŕŉĖŎ ŔőŘâŒŰù ęĕ ĉʭĄŒĄğù
äŊʭ˙Ąďù äĿùĚá ãʭŕŉĖŎ-ʶ
ęĕ ùę ܻ ĖŒőʭŎ äĿĕʭĨă ãʭŕĚŞļĄŎ ěù ãùŔķŘ˙ČŎ ãŗę äăťʭ˙Ąďù ĶŰěŘă
Ěŕ .ōŞŒÝäŎ ãęùĘáĞŰĖőù ͳ א ݏǡʹǡ ǥ ȁܻȁ ʭý ùę ʭŕĚŞļĄŎ .ĖŰĚŞâý ĚĴő
ŐŰù ŔÝ ĕĚŞáäŎ ࣳ ŔķŘ˙ČŎ ěù ãĖŎíĚý ʯ ܻୱ  ܻ אĖŒőʭŎ äĿĕʭĨă ĚŞļĄŎ
ĂŊʭď ĮńĿ ĢĔý ŐŰù ęĕ .Ăğù ŔĄĠĠá ʭŰ ŔĄğŘŞÏ ĚŰĕʭńŎ ãŗʭď ŔķŘ˙ČŎ
ʭý ùę ܻ ãʭŕĚŞļĄŎ ŔķŘ˙ČŎ Ŕý ˫ùŘĔŊĕ ûʭĠĄőù ÜŰ .Ăğù ĚĴőĖŎ ŔĄĠĠá
.ĖŕĕäŎ ŏʭĤő ùęܻୱ ĚŞļĄŎ Ŕý üĠĄŒŎ ęùĖńŎ ݕୱ .ōŞŕĕäŎ ŏʭĤő  ܡęùĕĚý
ûĚī āęŘħ Ŕý ŏùŘăäŎ ùę  ûŘŋİŎ äăťʭ˙Ąďù ĶŰěŘă ĖŞŒÝ ĩĚĿ
ĞŰĖőù ܽ  אሼͳǡʹǡ ǥ ܣሽ .ĕĚÝ äŰʭ˙őěʭý Ȍ ሺܡ ሻ ˛Þģ Ŕý äŰʭŕęŘĄÝʭĿ
ʭŖŒă ʯ Ȍ ĖŒőʭŎ ęŘĄÝʭĿ Ěŕ .ĂğʭŕęŘĄÝʭĿ ˛Ý ĕùĖĸă  ܣŗ Ăğù ęŘĄÝʭĿ Ěŕ
ęùĖńŎ .Ăğù ŔĄĠýùŗ ʯ ܻ  ܻ كĖŒőʭŎ ʯʭŕĚŞļĄŎ ěù ãùŔķŘ˙ČŎĚŰě Ŕý
ŏùĜŞŎ ãĕĖķ ęùĖńŎ ŐŰù .Ăğù äŀŒŎʭő ãĕĖķ ęùĖńŎ ÜŰ Ȍ ሺܡ ሻ
äŰʭŕûʭĠĄőù .ĖŕĕäŎ ŏʭĤő ùę ĚâŰĖÞŰ ʭý ܡ ęĕ ĕŘċŘŎ ĚŰĕʭńŎ ãęʭáěʭğ
ęĕ .Ăģùĕ ĖŒŕùŘē ĜŞő ãĚăťʭý ŉʭ˙Ąďù ʯĖőęùĕ ãĚĄĤŞý ãęʭáěʭğ ŔÝ
 ĶŰěŘă äŰťʭý ęʭŞĠý äŰùęʭÝ ʭý ĖŕĕäŎ ˫ěʭċù ʭŎ Ŕý ãĚŞáęŘĄÝʭĿ ŐŰù ĂńŞńď
ěù ĚĄÞ×ŘÝ ęʭŞĠý ĖŒőùŘăäŎ ܻ ãʭŕŔķŘ˙ČŎ ŏŘ× .ōŞŒÝ äŰʭ˙őěʭý ùę
ãùĚý ãĚĄ˙Ý ãʭŕĚĄŎùęʭÏ ŔČŞĄő ęĕ ŗ ĖŒģʭý ʭŕĚŞļĄŎ ˛ŎʭÝ ãŔķŘ˙ČŎ
.[ʴʺ ,ʴ]Ăģùĕ ōŞŕùŘē Ōěť ʭŖőí Ŕý ĭŘýĚŎ ŉʭ˙Ąďù äŰʭ˙őěʭý

.ĖŰĚŞâý ĚĴő ęĕ ùę ሼܻ ሽୀଵ
ĖŒőʭŎ ܻ ãʭŕŔķŘ˙ČŎĚŰě ěù ãùŔķŘ˙ČŎ
ŔÝ äăťʭ˙Ąďù ãʭŕĶŰěŘă äŎʭ˙ă ěù ĂĠăęʭþķ äŊʭ˙Ąďù äĿùĚá ŉĖŎ ÜŰ
:ĂģŘő ĚŰě āęŘħ Ŕý ŏùŘăäŎ
ଵ

ሺݕሻ ൌ ςୀଵ Ȍ ሺܡ ሻ


(ʴ)

äŎʭ˙ă ãùěù Ŕý ŔÝ ࣠ ൌ ൛Ȳ ൟ ĖŒőʭŎ ʭŕęŘĄÝʭĿ ěù ãùŔķŘ˙ČŎ Ěŕ ãùĚý
ĶýùŘă ʯʭŕęŘĄÝʭĿ ŐŰù .Ėģʭý ęùĚŃĚý Ȳ ሺܡ ሻ  Ͳ ĭĚģ ʯܡ ŐÞ˙Ŏ āťʭď
ěù ĥʭē ĶŰěŘă ÜŰ Ŕý .ĖőŘģäŎ ˫ĖŞŎʭő ĜŞő ãęʭáěʭğ ĶýùŘă ʭŰ äŋĐŎ
äĿĕʭĨă ŏùĖŞŎ ÜŰ ĖőŘģäŎ ľŰĚĸă ťʭý ãŔİýùę ʭý ŔÝ äŰʭŕĶŰěŘă ˫ĕùŘőʭē
.[ʴʺ]ōŞŰŘáäŎ

ęʭÝ Ŕý ʭŕŔŊʭþőĕ ãĖŒýŔĄğĕ ãùĚý ŔÝ äĿùĚá ãʭŕŉĖŎ ŐŰĚăŉŗùĖĄŎ ěù äÞŰ
ĖŊŘŎ ãʭŕŉĖŎ ˫ŗĚá ęĕ ŉĖŎ ŐŰù .Ăğù [ʷ] ĽŘÝęʭŎ ŏʭŖő ŉĖŎ ˫Ėģ ŔĄĿĚá
ãʭŕŉĖŎ ŏŘŒÝ ʭă .ĖŒÝäŎ ŉĖŎ ùę ሺܠǡ ܡሻ ŌùŘă ŉʭ˙Ąďù ŗ ĕĚŞáäŎ ęùĚŃ
Ŕý .Ăğù ˫Ėģ Ŕ÷ùęù ĖŊŘŎ ãʭŕŉĖŎ ŐŰĜâŰʭċ ŏùŘŒķ Ŕý äőŘáʭőŘá äŃùĚĄĿù
ĽŘÝęʭŎ ŏʭŖő ŉĖŎ äŃùĚĄĿù ŐŰĜâŰʭċ [ʸ]ŔŒŞĤŞý äÏŗĚĄőù ŉĖŎ ŉʭĈŎ ŏùŘŒķ
ʭý āùĖŕʭĤŎ ŗ ŏʭŖő ãʭŕĂŊʭď ŌùŘă ŉʭ˙Ąďù ĽŘÝęʭŎ ŏʭŖő ŉĖŎ ęĕ .Ăğù
ʭŎù ʯĕŘģäŎ ŔþğʭĐŎ ሺݕ௧ ȁݕ௧ିଵ ሻ ŗ ሺݔ௧ ȁݕ௧ ሻ ŉʭ˙Ąďù ŗĕ ěù ˫ĕʭŀĄğù
ŗ ሺݕ௧ ȁݔ௧ ሻ ŉʭ˙Ąďù ŗĕ ěù ŌùŘă ŉʭ˙Ąďù ŔŒŞĤŞý äÏŗĚĄőù ŉĖŎ ęĕ
ŉĖŎ ęĕ äğʭğù ľĸī ÜŰ ŏʭŒØ˙ŕ ʭŎù .ĕŘģäŎ ŔþğʭĐŎ ሺݕ௧ ȁݕ௧ିଵ ሻ
ãĕŗęŗ ãʭŕĚŞļĄŎ ãŗę ŌùŘă ĶŰěŘă ŉĖŎ ŐŰù ęĕ .ĕęùĕ ĕŘċŗ ŔŒŞĤŞý äÏŗĚĄőù
.ĕŘģäŎ ŔĄēʭğ äŋĐŎ äįĚģ ŉʭ˙Ąďù ĶŰěŘă ĶýùŘă ãŔŋŞğŗ Ŕý äċŗĚē ŗ
ÜŰ äċŗĚē ãʭŕŉʭŰ ãʭŕŉʭ˙Ąďù ĵŘ˙ČŎ ŔÝ Ăğù ŏí ãʭŒĸŎ Ŕý ĚŎù ŐŰù
Ŕý äŋÞĤŎ Ćķʭý ŔŋøĠŎ ŐŰù ŔÝ ĕùĕ ŏʭĤő ŏùŘăäŎ .Ėģʭý ʴ ĚýùĚý ĖŰʭý ĂŊʭď
Ŕý ŔÝ äăùĖŕʭĤŎ ŔŊʭþőĕ ãùĚý ŏí Ķþă Ŕý ŔÝ ĕŘģäŎ [ʹ]ˀäþĠ×Ěý ĽùĚĐőù Ōʭő
ŔŊʭþőĕ ʭý äőʭĠÞŰ ŉʭ˙Ąďù ʯĖőęùĕ ĕŘċŗ äģěŘŎí ãʭŕ˫ĕùĕ ęĕ āęĖő
.ĂĠŞő ûŘŋİŎ ťŘ˙ĸŎ ŔÝ ĕŘģäŎ ŔþğʭĐŎ ŉŗùĖĄŎ āùĖŕʭĤŎ
ĕʭŖŒĤŞÏ [ʹ]äįĚģ äĿĕʭĨă ŏùĖŞŎ äþĠ×Ěý ĽùĚĐőù ˛ÞĤŎ ˛ď ãùĚý
ãʭŕĚŞļĄŎ ŌùŘă ĶŰěŘă ŔÝ Ăğù äŃùĚĄĿù ŉĖŎ ÜŰ äįĚģ äĿĕʭĨă ŏùĖŞŎ .Ėģ
ŔÞŒŰù ˛ŞŊĕ Ŕý .ĖŒÝäŎ ŉĖŎ äİē-ōĄŰęʭâŊ Ķýʭă ÜŰ āęŘħ Ŕý ùę äċŗĚē
ŉĖŎ ĖŒőʭŎ ŗ ĕŘģäŎ ˫ĕě ŐŞ˙Ĕă ãĚğùĚğ ĶŰěŘă Ķýʭă ÜŰ ʭŖŒă ŉĖŎ ŐŰù ęĕ
ĂĠŞő Ōěť ʯĖőŘģä˙ő ŔĄĿĚá ĚĴő ęĕ äŋĐŎ äŊʭ˙Ąďù ĶýùŘă ŔŒŞĤŞý äÏŗĚĄőù
ĕùĕ ŏʭĤő ŏùŘăäŎ .Ėģʭý ʴ ĚýùĚý ĂŊʭď Ěŕ ěù äċŗĚē ãʭŕŏěŗ ĵŘ˙ČŎ ʭă
-äŎ ˛ď ùę äþĠ×Ěý ĽùĚĐőù ˛ÞĤŎ äįĚģ äĿĕʭĨă ŏùĖŞŎ äáÚŰŗ ŐŰù ŔÝ
ãĖŒýŔĄğĕ ˛÷ʭĠŎ ęĕ äįĚģ äĿĕʭĨă ŏùĖŞŎ ĂŞńĿŘŎ ŉʭþőĕ Ŕý .[ʺ ,ʹ]ĖŒÝ
ŏùĖŞŎ .Ėģ ĕʭŖŒĤŞÏ ŉĖŎ ŐŰù ŔĄĿʭŰġĚĄĠá ŗ ľŋĄĔŎ ãʭŕŔőŘá ʯʭŕŔŊʭþőĕ
āʭÝĚď ʯĚŰŘĨă ęĕ ´ʭŞģù ãĖŒýŔĄğĕ ãùĚý [ʼ ,ʻ]ŏʭŖő äįĚģ äĿĕʭĨă
ŏʭŖŒÏ ãŔŰť ÜŰ ŏĕĚÝ ŔĿʭīù ʭý ŉĖŎ ŐŰù .Ėģ Ŕ÷ùęù ęʭĄŀá ĦŞĔĤă ŗ ŏʭĠőù
ŏʭŖő ãʭŕęʭĄēʭğ ĉùĚĔĄğù ęĕ äĸğ äċŗĚē ãʭŕĚŞļĄŎ ŗ āùĖŕʭĤŎ ŏʭŞŎ
ŏùĖŞŎ .ĕęùĕ Ěăťʭý Ďİğ ãʭŕäáÚŰŗ ĖŞŊŘă ŗ āùĖŕʭĤŎ ľŋĄĔŎ ãùĜċù ʭŰ
ŐŞ˙Ĕă ĂŞŋýʭŃ ʭý äįĚģ äĿĕʭĨă ŏùĖŞŎ ÜŰ [ʴʴ ,ʴʳ]ʭŰŘÏ äįĚģ äĿĕʭĨă
ŏùĖŞŎ .Ăğù äőʭŎě Ōʭá Ěŕ Ŕý ĭŘýĚŎ āùĖŕʭĤŎ ãùĚý üĠ×ĚýĖŒ×
ŗ ˁãùŔĄĠŕ ãʭŕġŗę ěù Ăğù äþŞÝĚă [ʴʵ]ŔŒŞĤŞý-ŔŞģʭď äįĚģ äĿĕʭĨă
ŐŰù ěù ÜŰ Ěŕ ãʭŕĂŰĜŎ ěù ŐĄĿĚá ˫ĚŖý ŉʭþőĕ Ŕý ŔÝ Ăğù äĿùĚá ãʭŕŉĖŎ
ãŔŰť ŏʭŞŎ [ʴʶ]äįĚģ äþĨķ ŏùĖŞŎ ęĕ .Ăğù ōŕ ęʭŒÝ ęĕ ʭŕŉĖŎ
ŏí ĽĖŕ ŔÝ ˫Ėģ ŔĄĿĚá ĚĴő ęĕ äþĨķ ãŔÞþģ ÜŰ āùĖŕʭĤŎ ŗ äċŗĚē
ĕŘċŗ ʭŕäċŗĚē ŗ ʭŕãĕŗęŗ ŏʭŞŎ ŔÝ Ăğù äİēĚŞĻ ãŔİýùę ŏĕĚÝ ŉĖŎ
.ĕęùĕ
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Label Bias Problem
Kernel Methods
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ÜŰ ŉĖŎ ŐŰù ęĕ .ĕĚÝ ˫ĕʭŀĄğù ʭŕŔŊʭþőĕ äőěüĠ×Ěý ŔŋøĠŎ ˛ď ãùĚý
-ġŗę ãĚŞáęʭÞý ʭý ŏùŘăäŎ ŔÝ ˫Ėģ ŔĄĿĚá ĚĴő ęĕ ŔŊʭþőĕ ˛Ý ãùĚý üĠ×Ěý
:ĕęŗí ĂğĖý ĚŰě ãŔİýùę ěù ùę üĠ×Ěý ęùĖńŎ ʯäŊʭ˙Ąďù ĉʭĄŒĄğù ãʭŕ
(ʷ)

כ

 ݕൌ  ௬ ሺݕȁܠሻ

ęʭĄēʭğ

-ʴ-ʷ

˛Þģ ęĕ ŏʭŖő ãěʭĿŗĚő äįĚģ äĿĕʭĨă ŏùĖŞŎ Ŕý ĭŘýĚŎ ęŘĄÝʭĿ ĽùĚá
h1 ãʭŕ˫Ěá ŗ ŔŊʭþőĕ üĠ×Ěý Ŕý ĭŘýĚŎ äĿĕʭĨă ĚŞļĄŎ y ˫Ěá .Ăğù ˫ĖŎí ʵ
āùĖŕʭĤŎ xT ʭă x1 ãʭŕęùĕĚý .ĖŒĄĠŕ ŉĖŎ ŏʭŖő ãʭŕĚŞļĄŎ Ŕý ĭŘýĚŎ hT ʭă
MO- ʭý ŔÝ äŰʭŕĢĔý .ĖŒŒÝäŎ ĦĔĤŎ ùę äőʭŎě Ōʭá Ěŕ Ŕý ĭŘýĚŎ
ĖŒ× [ʴʼ ,ʶ]ãěʭĿŗĚő ĚŰĘÏłŞþİă ãʭŕŔÞþģ ˫Ėģ ãęùĘâŎʭő ANFIS
.ĖŒĄĠŕ ŉŗù ŔþăĚŎ ŘŒáŘğ ĵŘő ěù äċŗĚē
ěù ĢŞý łŞþİă ěù ãĚŞáŘŋċ ŗ ŉĖŎ ãʭŕĚĄŎùęʭÏ ĕùĖĸă ĢŕʭÝ ęŘĴŒŎ Ŕý
ŏùŘŒķ Ŕý ŗ (ʵ˛Þģ ęĕ xtp)˫Ėģ ōŞĠńă ˫ŗĚá ĖŒ× Ŕý ˫ĖŕʭĤŎ ęùĕĚý Ěŕ ʯĖď
.ĕŘģäŎ ŔĄĿĚá ĚĴő ęĕ ŔőʭáùĖċ ãěʭĿŗĚő ãŔÞþģ ãĕŗęŗ

ĚŰĕʭńŎ ĵŘ˙ČŎ ŔÝ Ăğù ŐŰù ěù ŏʭŒŞ˙įù ãùĚý ãěʭğŉʭŎĚő Ăýʭć ÜŰ ܼ
:ĕŘģäŎ ľŰĚĸă ĚŰě āęŘħ Ŕý ŗ Ėģʭý ʴ ĚýùĚý ĶŰěŘă
ܼ ൌ σ࢟ ςୀଵ Ȍ ሺܡ ሻ

˫ĕʭŀĄğù ʭý ŏùŘăäŎ ùę ʴ ãŔİýùę ęĕ ĕŘċŘŎ ãĚŞáęŘĄÝʭĿ ŔÝ ˛ŞŊĕ ŐŰù Ŕý
.ĖőŘģäŎ ˫ĖŞŎʭő äĿùĚá ãʭŕŉĖŎ ʭŕŉĖŎ ŐŰù ʯĕĚÝ äŰʭ˙őěʭý ĽùĚá ÜŰ ěù
äŰʭ˙őěʭý ãùĚý ˫Ėģ Ŕ÷ùęù ãʭŕûŘ×ęʭ× ěù äÞŰ [ʴʻ]ęŘĄÝʭĿ ĽùĚá
ĖŒőʭŎ ˃äĄ˙ĠŃ ŗĕ Ăğù äĿùĚá ęŘĄÝʭĿ ĽùĚá ÜŰ .Ăğù äĿùĚá ãʭŕŉĖŎ
äĿĕʭĨă ãʭŕĚŞļĄŎ ĞŰĖőù ܸ ൌ ሼͳǡʹǡ ǥ ǡ ȁܻȁሽ ŔÝ  ܩൌ ሺܸǡ ܨǡ ܧሻ
E ŗ ãĚŞáęŘĄÝʭĿ ęĕ ĕŘċŘŎ ãʭŕęŘĄÝʭĿ ĞŰĖőù  ܨൌ ሼͳǡʹǡ ǥ ǡ ܣሽ ʯŉĖŎ
äĿĕʭĨă ĚŞļĄŎ ã˫Ěá ÜŰ Ěáù ĽùĚá ŐŰù ęĕ .Ăğù ĽùĚá ãʭŖŊʭŰ ŔķŘ˙ČŎ
ŔĄģùĕ ŉʭŰ ܽ  ܨ אŔÝ Ȳ ĖŒőʭŎ ęŘĄÝʭĿ ã˫Ěá ÜŰ Ŕý ʯ ܸ א ݏŔÝ ܻୱ ĖŒőʭŎ
.ĕŘý ĖŕùŘē Ȳ ãʭŕŏʭŎŘáęí ěù äÞŰ ܻୱ ˫ʭâőí ʯĖģʭý
ĞŰĖőù ʭý ęŘĄÝʭĿ ÜŰ ŏʭâŰʭĠ˙ŕ ãŔķŘ˙ČŎ ʭý ĚýùĚý ܰሺܽሻ ĖŞŒÝ ĩĚĿ
ęŘĄÝʭĿ ĽùĚá ÜŰ łþį ሺܡሻ ĖŒőʭŎ äăťʭ˙Ąďù ĶŰěŘă ÜŰ ˫ʭâőí ʯĖģʭý 
ŔĄģùĕ ĕŘċŗ Ȳ äŋĐŎ ĶýùŘă ěù ãùŔķŘ˙ČŎ Ěáù ʯĕŘģäŎ ãĖŒýęŘĄÝʭĿ
:ĂģŘő ĚŰě āęŘħ Ŕý ùę  ŏùŘĄý ŔÝ Ėģʭý
ଵ

ሺݕሻ ൌ ςאி Ȳ ሺܡேሺሻ ሻ


ãěʭĿŗĚő äįĚģ äĿĕʭĨă ŏùĖŞŎ ęŘĄÝʭĿ ĽùĚá :ʵ ˛Þģ

Ŕý ãěʭĿŗĚő ãʭŕŔÞþģ ŐŞý äċŗĚē ãŔŰť ãʭŕĚĄŎùęʭÏ ŐŞŒØ˙ŕ
ãùĚý ĜŞő ãěʭĿŗĚő ãŔÞþģ Ěŕ ĂŰŘĬķ ĶýùŘă .Ăğù ˫Ėģ ŔĄģùĘá ÛùĚĄģù
ʵ ˛Þģ ęĕ .Ăğù ˫Ėģ ŔĄģùĘá ÛùĚĄģù Ŕý ŔÞþģ ŏí ľŋĄĔŎ äċŗĚē
ãěʭĿŗĚő ãʭŕŔÞþģ ãʭŕäċŗĚē ĶŞ˙Čă ã˫ĖŒŕĕŏʭĤő ŐŞØİē ˛ŞİĄĠŎ
-ŔÞþģ äċŗĚē ŏĕùĕ ęùĚŃ ōŕ ęʭŒÝ ʭý ĶŞ˙Čă āʭŞŋ˙ķ łŞńĐă ŐŰù ęĕ .Ăğù
 ܩʭý (˫ŗĚá)ãěʭĿŗĚő ãŔÞþģ ܲ Ěáù ŔČŞĄő ęĕ .Ăğù ˫Ėģ ŌʭČőù ʭŕ
 ܩൈ ܲ ŉŘį Ŕý ãęùĕĚý ĶŞ˙Čă āʭŞŋ˙ķ ˛ħʭď ʯōŰĚŞâý ĚĴő ęĕ äċŗĚē
.ĕŘý ĖŕùŘē
äőʭŎě Ōʭá Ěŕ ęĕ ŔÝ ˫Ėģ ŔĄĿĚá ĚĴő ęĕ ŉĖŎ ŐŰù ęĕ ęŘĄÝʭĿ ĵŘő ęʭŖ×
Ŕý ľŋĄĔŎ äőʭŎě ãʭŕŌʭá ŐŞý ęŘĄÝʭĿ ĵŘő Ěŕ ãʭŕĚĄŎùęʭÏ .ĖőŘģäŎ ęùĚÞă
:ĖőŘģäŎ ľŰĚĸă ĚŰě āęŘħ Ŕý ʭŕęŘĄÝʭĿ .ĕŘģäŎ ŔĄģùĘá ÛùĚĄģù
Ȳு ሺݕǡ ܐǡ ݐሻ ൌ σ௬ᇲ ǡ ߠ௬ᇲ  ݂௬ᇲ  ሺݕǡ ܐǡ ݐሻ
Ȳுு ሺܐǡ ݐሻ ൌ σǡᇲ ߠᇲ ݂ᇲ ሺܐǡ ݐሻ
Ȳீ ሺݕǡ ܠǡ ݐሻ ൌ σ௬ᇲ ߠ௬ᇲ ீ ή ݂௬ᇲ ீ ሺݕǡ ܠǡ ݐሻ
Ȳுீ ሺܐǡ ܠǡ ݐሻ ൌ σ ߠீ ή ݂ீ ሺܐǡ ܠǡ ݐሻ

(ʵ)

(ʶ)

ùę äĿùĚá ŉĖŎ ÜŰ ʭŕŔķŘ˙ČŎĚŰě ěù ãùŔķŘ˙ČŎ ĖŒőʭŎ  ܩęŘĄÝʭĿ ĽùĚá
ĚýùĚý ʭŕŔķŘ˙ČŎĚŰě ãŔķŘ˙ČŎ ĖŞŒÝ ĩĚĿ ʴ ãŔİýùę ęĕ .ĖŒÝäŎ ľŞħŘă
.Ėģʭý ሼܻேሺሻ ȁܨ א ܽሽäŒĸŰ ĽùĚá ęĕ ĕŘċŘŎ äâŰʭĠ˙ŕ ãʭŕŔķŘ˙ČŎ
ã˫ĖŒŕĕŏʭĤő ʭńŞŃĕ ʴ ãŔİýùę ěù ˛ħʭď äŊʭ˙Ąďù äĿùĚá ŉĖŎ āęŘĨŒŰù ęĕ
ŉʭĈŎ ŏùŘŒķ Ŕý .ĖőŘģäŎ ãĖŒýęŘĄÝʭĿ  ܩłþį ŔÝ Ăğù äŰʭŕĶŰěŘă äŎʭ˙ă
Ěý ʭŕ˫Ěá .ĖŕĕäŎ ŏʭĤő ùę äĿĕʭĨă ĚŞļĄŎ Ŕğ ãŗę ãęŘĄÝʭĿ ĽùĚá ʴ ˛Þģ
ŐŰù .Ėőù˫Ėģ ãęùĘáüĠ×Ěý ŔįŘýĚŎ äĿĕʭĨăĚŞļĄŎ ʭŰ ęŘĄÝʭĿ ĞŰĖőù ĝʭğù
Ŕý ùę ʭŖőí ŏùŘĄý ŔÝ ùę äĿĕʭĨă ĚŞļĄŎ Ŕğ ãŗę  ãʭŕĶŰěŘă ŔŞŋÝ ęŘĄÝʭĿ ĽùĚá
Ŕý ሺݕଵ ǡ ݕଶ ǡ ݕଷ ሻ ൌ Ȳଵ ሺݕଵ ǡ ݕଶ ሻȲଶ ሺݕଶ ǡ ݕଷ ሻȲሺݕଵ ǡ ݕଷ ሻ āęŘħ
äŰʭ˙őěʭý ʯĂģŘő  ܡൌ ሺݕଵ ǡ ݕଶ ǡ ݕଷ ሻ ŐÞ˙Ŏ ãʭŕûʭĠĄőù äŎʭ˙ă ãùěù
.ĖŒÝäŎ

[ʴʺ]äĿĕʭĨă ĚŞļĄŎ Ŕğ ãŗę ęŘĄÝʭĿ ĽùĚá ěù ãùŔőŘ˙ő :ʴ ˛Þģ

ŏʭŖő ãěʭĿŗĚő äįĚģ äĿĕʭĨă ŏùĖŞŎ-ʷ
.ōŞŒÝäŎ äĿĚĸŎ ùę ŏʭŖő ãěʭĿŗĚő äįĚģ äĿĕʭĨă ŏùĖŞŎ ĢĔý ŐŰù ęĕ
ŏí ěù ŏùŘăäŎ ŔÝ ĖŒÝäŎ ŉĖŎ ùę ሺݕȁܠሻ äįĚģ ŉʭ˙Ąďù ʯäĿùĚá ŉĖŎ ŐŰù

(ʸ)
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ଶ

ଶ



ଵ ௫ ିೝ



ߤ ൫ݔ௧ௗ ൯ ൌ  ቊെ ൬


ఙೝ

ûʭĠĄőù ęùĕĚý  ܐʯäőʭŎě Ōʭá ĞŰĖőù  ݐʯüĠ×Ěý ęùĖńŎ  ݕĮýùŗę ŐŰù ęĕ
Ķýʭă ݂ ʯŉĖŎ ãʭŕĚĄŎùęʭÏ ߠ ʯāùĖŕʭĤŎ ãŔŊʭþőĕ  ܠʯŏʭŖő ãʭŕĚŞļĄŎ Ŕý
.ĖŒŒÝäŎ ĦĔĤŎ ùę äŋēùĕ ûĚī Ěâŋ˙ķ ή ŗ ĚĄŎùęʭÏ Ěŕ Ŕý ĭŘýĚŎ äáÚŰŗ

(ʴʴ)

൰ ቋ



ĦĔĤŎ ùę Ōù ݎŏŘőʭŃ Ŕý ĭŘýĚŎ äğŗʭá Ķýʭă ãʭŒŖÏ ߪௗ
ŗ ĜÝĚŎ ܿௗ
:ōŰęùĕ ãěʭĿ ŏŘőʭŃ Ěŕ äċŗĚē ãùĚý .ĖŒŒÝäŎ


ݖ ൫ܠ௧ ൯

ൌ


 
σௗୀଵ
ߠௗ ݔ௧ௗ

āęŘħ Ŕý ŏʭŖő ãěʭĿŗĚő äįĚģ äĿĕʭĨă ŏùĖŞŎ äįĚģ ŉʭ˙Ąďù ĶŰěŘă
:ĕŘģäŎ ŔĄģŘő ĚŰě

(ʴʵ)


Ōù݃ äċŗĚē ěù Ōù ݎŏŘőʭŃ ãŔČŞĄő Ă˙ĠŃ Ōù݀ Ėĸý ĚĄŎùęʭÏ ߠௗ
ŔÝ
.Ăğù ãěʭĿŗĚő ãŔÞþģ

ĉʭĄŒĄğù

-ʵ-ʷ

ŔŒŞŖý ãʭŕĚĄŎùęʭÏ ŐŞ˙Ĕă ãùĚý ŐŞŒØ˙ŕ ŗ ŔŊʭþőĕ üĠ×Ěý ŐŞŞĸă ãùĚý
ęʭĄēʭğ Ŕý ŔċŘă ʭý .ōŞĄĠŕ ãùŔŞģʭď ŉʭ˙Ąďù ĶýùŘă ŔþğʭĐŎ ĖŒŎěʭŞő ʯŉĖŎ
ʭý äĄďùę Ŕý ùę ãùŔŞģʭď ĶŰěŘă ĶýùŘă ŏùŘăäŎ ãĕʭŖŒĤŞÏ ŉĖŎ ãù˫ĚŞČőě
.ĕĚÝ ŔþğʭĐŎ [ʴ]üńķŔýŗę-ŘŋċŔýŗę ōĄŰęŘâŊù ěù ˫ĕʭŀĄğù
ʭŕĚĄŎùęʭÏ ŐŞ˙Ĕă

ఏೖమ
ଶఙ మ

(ʴʶ)

Ōù݅ ãŔőŘ˙ő Ŕý ĭŘýĚŎ āùĖŕʭĤŎ  ܠሺሻ ŗ üĠ×Ěý  ܡሺሻ Ŕİýùę ŐŰù ęĕ
Ōŗĕ Ŕŋ˙ċ .Ăğù ęùĕĚý ŐŰù Ōù݇ ŔŀŊŘŎ ߠ ŗ ŉĖŎ ãʭŕĚĄŎùęʭÏ ęùĕĚý ࣂ .Ăğù
ĢŞý łŞþİă ěù ãĚŞáŘŋċ ãùĚý ŔÝ Ăğù ŔŒŰĜŕ ʭŰ ˄ōŞĴŒă āęʭþķ Ŕİýùę ŐŰù ęĕ
ŏùĜŞŎ ŔÝ Ăğù ߪ ōŞĴŒă ˛ýʭŃ ĚĄŎùęʭÏ ãùęùĕ ŗ ˫Ėģ ŔĿʭīù ʭŕĚĄŎùęʭÏ Ėď ěù
.ĖŒÝäŎ ŐŞŞĸă ùę ŉĖŎ ãʭŕĚĄŎùęʭÏ ŔŒŰĜŕ
ãĕĖķ ãěʭğŔŒŞŖý ãʭŕġŗę ěù ŏùŘăäŎ Ķýʭă ŐŰù ãěʭğŔŒŞŖý ãùĚý
ĖŒőʭŎ ŐăŘŞő Ŕþģ ãʭŕġŗę ʭŰ ŗ ĉŗĕĜŎ ŏʭŰĕùĚá ʯäőʭŰĕùĚá ŉŗĜő ĖŒőʭŎ
łĄĤŎ Ăğù Ōěť ęŘĴŒŎ ŐŰù Ŕý .ĕĚÝ ˫ĕʭŀĄğù [ʵʴ ,ʵʳ]L-BFGS ōĄŰęŘâŊù
(ʹ) Ŕİýùę ãęùĘâŰʭċ ʭý .ĕŘģ ŔþğʭĐŎ ŉĖŎ ãʭŕĚĄŎùęʭÏ Ŕý ĂþĠő Ķýʭă ŐŰù
:ōŞğęäŎ ĚŰě Ŕİýùę Ŕý ãĚŞáłĄĤŎ ŗ (ʴʶ) Ŕİýùę ęĕ
డ
డఏೖ

ሺሻ ሺሻ
ൌ σே
ୀଵ σ ܐ൫ܐห ܠǡ  ݕ൯

డஏ

డఏೖ
பஏ


ሺሻ
Ȃ σ୧ୀଵ σ୷ σ୦ ൫ǡ ห ܠ൯
െ ౡమ

பౡ

(ʴʷ)

ଵ
ሺܠሻ

(ʹ)

ľŰĚĸă ĚŰě āęŘħ Ŕý ŗ Ăğù ãěʭĠŊʭŎĚő Ķýʭă ܼሺܠሻ Ŕİýùę ŐŰù ęĕ ŔÝ
:ĕŘģäŎ
ܼሺܠሻ ൌ σ௬ σ ܐς்௧ୀଵ ሼȲு ሺݕǡ ܐǡ ݐሻ  Ȳுு ሺܐǡ ݐሻ
(ʺ)
Ȳீ ሺݕǡ ܠǡ ݐሻ  Ȳுீ ሺܐǡ ܠǡ ݐሻሽ

:ĖőŘģäŎ ľŰĚĸă ĚŰě āęŘħ Ŕý ľŋĄĔŎ ãʭŕęŘĄÝʭĿ äáÚŰŗ ĶýùŘă
݂௬ᇲ  ሺݕǡ ܐǡ ݐሻ ൌ ൛௬ୀ௬ᇲ ൟ ሼୀሽ
݂ᇲ ሺܐǡ ݐሻ ൌ ሼషభୀሽ ൛ୀᇲ ൟ

(ʻ)

݂௬ᇲீ ሺݕǡ ܠǡ ݐሻ ൌ ݂ீ ሺܠ௧ ሻ൛௬ୀ௬ᇲ ൟ
݂ீ ሺǡ ܠǡ ݐሻ ൌ ݂ீ ሺ ܠ௧ ሻሼୀሽ

ŔÞŞăęŘħ ęĕ ŗ Ăğù ĚâőʭĤő Ķýʭă ʯͳሼ௬ୀ௬ǯሽ āęʭþķ ťʭý Įýùŗę ęĕ
Ěý ùę ʳ ęùĖńŎ āęŘĨŒŰù ĚŞĻ ęĕ ŗ ʴ ęùĖńŎ ʯĖģʭý ęùĚŃĚý ሼ ݕൌ ݕǯሽ ĭĚģ
ŐĄĿĚá ęùĚŃ ōŕ ęʭŒÝ ěù ˛ħʭď  ܩൈ ܲ ŉŘį Ŕý ãęùĕĚý ݂ீ ሺܠ௧ ሻ .ĖőùĕĚáäŎ
Ōùt äőʭŎě Ōʭá ã˫ĖŕʭĤŎ ãùěù Ŕý ľŋĄĔŎ ãěʭĿŗĚő ãʭŕŔÞþģ ãʭŕäċŗĚē
ōŞŒÝäŎ ãęùĘá ĞŰĖőù ݂ āęŘħ Ŕý ùę ݂ீ ሺܠ௧ ሻ ęùĕĚý ãʭŕŔŀŊŘŎ .Ăğù
Ōù˫ ŗĚá Ŕý ĭŘýĚŎ ãěʭĿŗĚő ãŔÞþģ ěù Ōù݃ äċŗĚē ã˫ĖŒŕĕŏʭĤő ŔÝ
:ĕŘģäŎ ŔþğʭĐŎ ĚŰě ãŔİýùę ěù ݂ .Ăğù āùĖŕʭĤŎ


݂ ሺ ܠ௧ ሻ ൌ 







σೃ
ೝసభ ௪ೝ ൫ ܠ ൯௭ೝ ൫ ܠ ൯
 
σೃ
ೝసభ ௪ೝ ൫ ܠ ൯









ൌ σோୀଵ ݓ
ഥ ൫ ܠ௧ ൯ݖ ൫ ܠ௧ ൯

(ʼ)

Ŕý ĭŘýĚŎ āùĖŕʭĤŎ ęùĕĚý ܠ௧ ʯãěʭĿ ŐŞőùŘŃ ĕùĖĸă ܴ Ŕİýùę ŐŰù ęĕ
Ōù ãěʭĿŗĚő ãŔÞþģ Ōù ݎŏŘőʭŃ ãěʭğŉʭĸĿ āęĖŃ ݓ ൫ܠ௧ ൯ ʯŌù˫ ŗĚá
Ōù݃ äċŗĚē Ŕý ĭŘýĚŎ Ōù ݎŏŘőʭŃ äċŗĚē ݖ ൫ܠ௧ ൯ ŐŞŒØ˙ŕ .Ăğù


˫ĖģŉʭŎĚő ãěʭĠŊʭĸĿ āęĖŃ ĚýùĚý ݓ
ഥ ൫ ܠ௧ ൯ .Ăğù Ōù ãěʭĿŗĚő ŔÞþģ
-äŎ ĚĴő ęĕ äŀİķ üŞÝĚă āęŘħ Ŕý ùę ãěʭĿ ŐŞőùŘŃ .Ăğù ŔįŘýĚŎ ŏŘőʭŃ
ãùĚý ŔČŞĄő ęĕ .ōŞŒÝäŎ ˫ĕʭŀĄğù ľİķ ŏùŘŒķ Ŕý ûĚī Ěâŋ˙ķ ěù ŗ ōŰĚŞá
:Ăģùĕ ōŞŕùŘē Ōù˫ ŗĚá ěù Ōù ݎŏŘőʭŃ ãěʭğŉʭĸĿ āęĖŃ











ݓ ൫ ܠ௧ ൯ ൌ ςௗୀଵ
ߤ ൫ݔ௧ௗ ൯

:ōŰęùĕ Ȳ ãùĚý ŔÝ



(ʴʳ)



ݔ௧ௗ .ĖŒÝäŎ ĦĔĤŎ ùę  ܠ௧ ęùĕĚý ãʭŕŔŀŊŘŎ ĕùĖĸă ܦ Ŕİýùę ŐŰù ęĕ

ሺሻ

Ȳ ൌ σ௧ሺȲு ൫ ݕǡ ܐǡ ݐ൯  Ȳுு ሺܐǡ ݐሻ 

ęĕ äğŗʭá ùę ãěʭĿ ŐŞőùŘŃ ĂŰŘĬķ Ķýʭă Ěáù .Ăğù ęùĕĚý ŐŰù Ōù݀ ãŔŀŊŘŎ
:Ăģùĕ ōŞŕùŘē ōŰĚŞâý ĚĴő

Ȳீ ൫ ݕሺሻ ǡ  ܠሺሻ ǡ ݐ൯  Ȳுீ ൫ܐǡ  ܠሺሻ ǡ ݐ൯ሻ

7

Ȳீ ሺݕǡ ܠǡ ݐሻ  Ȳுீ ሺܐǡ ܠǡ ݐሻሽ ൈ

-ʶ-ʷ

ĖŰʭý ŉĖŎ ãʭŕĚĄŎùęʭÏ ʯäģěŘŎí ãʭŕ˫ĕùĕ ěù ãùŔķŘ˙ČŎ ʭý łŞþİă ãùĚý
ĮğŘă äĄğęĕ Ŕý ʭŕ˫ĕùĕ Ěý ōÝʭď äŊʭ˙Ąďù ĶŰěŘă ŔÝ ĕŘģ ōŞĴŒă ãęŘį
Ķýʭă ãěʭğ ŔŒŞŖý ʭý ŏùŘăäŎ ùę ŉĖŎ ŔŒŞŖý ãʭŕĚĄŎùęʭÏ .ĕŘģ ãěʭğěʭý ŉĖŎ
ěù ãùŔķŘ˙ČŎ ãùĚý Ķýʭă ŐŰù .ĕęŗí ĂğĖý ęùĕŔŒŰĜŕ äįĚģ ŉʭ˙Ąďù ōĄŰęʭâŊ
:ĕŘģäŎ ŔĄģŘő ĚŰě āęŘħ Ŕý ŔőŘ˙ő ܰ ˛Ŏʭģ äģěŘŎí ãʭŕ˫ĕùĕ
ሺሻ ሺሻ

݈ሺߠሻ ൌ  σே
ୀଵ  ൫ ܡȁ ܠǢ ࣂ൯ െ σୀଵ

ሺݕȁܠሻ ൌ  σ ܐς்௧ୀଵ ሼȲு ሺݕǡ ܐǡ ݐሻ  Ȳுு ሺܐǡ ݐሻ

Regularization

۹۴۵

۱۳۹۴  اردﯾﺒﻬﺸﺖ۲۴  ﺗﺎ۲۰ ، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ،ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

ęŗʭČŎ äőʭŎě ãʭŕŌʭá ãʭŕüĠ×Ěý ŐŞý ōŞńĄĠŎ ĭʭþăęù ŔÝ āŗʭŀă ŐŰù ʭý
ęĕ .ĕŘģäŎ ęùĚŃĚý ŏʭŖő ãʭŕĚŞļĄŎ łŰĚį ěù ĭʭþăęù ŐŰù ŗ ĕęùĖő ĕŘċŗ ōŕ
łŰĚį ěù ʭŕüĠ×Ěý ŗ āùĖŕʭĤŎ ŐŞý ãŔİýùę [ʴʶ]äįĚģ äþĨķ ŏùĖŞŎ
ʭý ʭŕŉĖŎ äŎʭ˙ă ãʭŕĚĄŎùęʭÏ .Ăğù ˫Ėģ ŉĖŎ äþĨķ ãʭŕŏŗĚő ŔŰť ÜŰ
ōĄŰęʭâŊ Ķýʭă ãŗę [ʵʴ ,ʵʳ] L-BFGS ãěʭğŔŒŞŖý ōĄŰęŘâŊù ãùĚċù
ĚĄŎùęʭÏ ęùĖńŎ .Ăğù ˫Ėģ ˫ĕě ŐŞ˙Ĕă (ʴʶ Ŕİýùę)ęùĕŔŒŰĜŕ äįĚģ ŉʭ˙Ąďù
ãŔķŘ˙ČŎ ěù n ŔÝ ˫Ėģ ŔĄĿĚá ĚĴő ęĕ ʵn āęŘħ Ŕý ŔŒŰĜŕ
NF-HCRF ŉĖŎ ãùĚý .Ăğù ˫Ėģ ûʭĔĄőù {-ʴʳ,-ʼ,-ʻ,...,ʻ,ʼ,ʴʳ}
ãʭŕäċŗĚē ĕùĖĸă ʯ{ʸ,ʴʳ,ʴʸ,ʵʳ,ʷʳ} ãŔķŘ˙ČŎ ěù ãěʭĿ ŐŞőùŘŃ ĕùĖĸă
ŏʭŖő ãʭŕĂŊʭď ĕùĖĸăŗ{ʸ,ʴʳ,ʴʸ,ʵʳ} ãŔķŘ˙ČŎ ěù ãěʭĿŗĚő ãʭŕŔÞþģ
ãʭŕãĕŗęŗ ŐŞŞĸă ãùĚý .Ăğù ˫Ėģ ĢŰʭŎěí{ʷ,ʻ,ʴʵ} ãŔķŘ˙ČŎ ěù
ãʭĬķù ĝʭğù Ěý ˫ěùĖőù ōŕ ˫ŗĚá ʸ Ŕý āùĖŕʭĤŎ ʯãěʭĿŗĚő ãʭŕŔÞþģ
ŏŘĄğ ŗ Ěğ ʯÎ× ãʭÏ ʯĂğùę ãʭÏ ʯÎ× Ăğĕ ʯĂğùę Ăğĕ) ŏĖý äŋħù
ĂŰŘĬķ ĶýùŘă ĜÝĚŎ ŔŞŊŗù ęùĖńŎ ŉĖŎ ŐŰù ęĕ .Ėőù˫Ėģ ōŞĠńă (ʭŕ˫ĚŖŎ
-ŉĖŎ ęĕ .ĕŘģäŎ ŐŞŞĸă c-means ãĖŒýŔģŘē ěù ˫ĕʭŀĄğù ʭý ãěʭĿ ŐŞőùŘŃ
ĚĴő ęĕ ŔőʭáùĖċ äþĠ×Ěý äőʭŎě Ōʭá Ěŕ ãùĚý ŔÝ LDCRF ŗ CRF ãʭŕ
.Ăğù ˫Ėģ ęùĚÞă äőʭŎě ãʭŕŌʭá äŎʭ˙ă ęĕ ŔŊʭþőĕ ˛Ý üĠ×Ěý ʯĖőĚŞáäŎ
ŔķŘ˙ČŎ ěù LDCRF ŗ HCRF ãʭŕŉĖŎ ŐŰù ãùĚý ŏʭŖő ãʭŕĂŊʭď ĕùĖĸă
-ŔÞþģ ãʭŕäċŗĚē ĕùĖĸă CNF ŉĖŎ ęĕ .Ăğù ˫Ėģ ûʭĔĄőù {ʷ,ʻ,ʴʵ}
.Ăğù ˫Ėģ ûʭĔĄőù {ʸ,ʴʳ,ʴʸ,ʵʳ,ʶʳ,ʷʳ} ãŔķŘ˙ČŎ ěù äþĨķ ã
ĊŰʭĄő

-ʶ-ʸ

AS3 ŗ AS2 ʯAS1 ãʭŕŔķŘ˙ČŎĚŰě ěù ŌùĖÝ Ěŕ ãŗę ʭŕŉĖŎ äŎʭ˙ă

ĂþĠő .Ėőù˫Ėģ äğęĚý Ėģ ˫ęʭģù äŋþŃ ĢĔý ęĕ ŔÝ äŀŋĄĔŎ āʭ˙ŞĴŒă ʭý
.Ăğù ˫Ėģ ŔĄĿĚá ĚĴő ęĕ ʴ Ŕý ʵ äĤŰʭŎěí ãʭŕ˫ĕùĕ Ŕý äģěŘŎí ãʭŕ˫ĕùĕ
ʭý ŉĖŎ Ěŕ ãĖŒýŔĄğĕ ŗ ãĚŞáĕʭŰ ęʭý ʸ ĂŃĕ ęʭŞĸŎ ĽùĚĐőù ŗ ŐŞâőʭŞŎ
ʭŕŉĖŎ AS1 ãŔķŘ˙ČŎ ęĕ .Ăğù ˫ĖŎí ʴ ŉŗĖċ ęĕ āʭ˙ŞĴŒă ŐŰĚĄŖý
ĽŦĄēù ʭý ãĕʭŖŒĤŞÏ ŉĖŎ AS2 ãŔķŘ˙ČŎ ęĕ .ĖőùŔĄģùĕ äÞŰĕĜő ĕĚÞŋ˙ķ
ŗ CNF ŉĖŎ AS3 ãŔķŘ˙ČŎ ęĕ .Ăğù ˫ĕùĕ ŏʭĤő ãĚĄŖý ĕĚÞŋ˙ķ ĕʭŰě
ĚâŰĕ ãʭŕŉĖŎ Ŕý ĂþĠő ãĚĄŖý ĕĚÞŋ˙ķ ŔýʭĤŎ āęŘħ Ŕý ãĕʭŖŒĤŞÏ ŉĖŎ
Ŕğ ãŗę ʼʹ/ʵʷ ĂŃĕ ŐŞâőʭŞŎ ʭý ãĕʭŖŒĤŞÏ ŉĖŎ ĵŘ˙ČŎ ęĕ .ĖőùŔĄģùĕ
-ŔķŘ˙ČŎ ęĕ ʭŕŉĖŎ äŎʭ˙ă .Ăğù ˫ĕùĕ ŏʭĤő ãĚĄŖý ĕĚÞŋ˙ķ ˫ĕùĕ ŔķŘ˙ČŎ
Ėőù˫ĕùĕ ŏʭĤő ĚâŰĕ ãŔķŘ˙ČŎ ŗĕ Ŕý ĂþĠő ãĚăľŞĸī ĕĚÞŋ˙ķ AS2 ã
.Ăğù ŔķŘ˙ČŎ ŐŰù ęĕ ĕŘċŘŎ āʭÝĚď ŐŞý ĕʭŰě Ăŕʭþģ ŏí äŋħù ˛ŞŊĕ ŔÝ
ĚâŰĕ ãʭŕŉĖŎ Ŕý ĂþĠő ãĚŞâ˙Ĥ× ãĚăĚý ŔķŘ˙ČŎ ŐŰù ęĕ ãĕʭŖŒĤŞÏ ŉĖŎ
ãʭŕŔŊʭþőĕ ÜŞÞŀă ęĕ ŉĖŎ ãťʭý āęĖŃ ã˫ĖŒŕĕŏʭĤő ˫ĖŰĖÏ ŐŰù .ĕęùĕ
ãĕʭŰě āŗʭŀă ŔÝ Ăğù äăʭÝĚď ˛Ŏʭģ AS3 ãŔķŘ˙ČŎ .Ăğù ōŕ ŔýʭĤŎ
äĿĕʭĨă ŏùĖŞŎ ŉĖŎ ŗ ŔŊʭńŎ ŐŰù ęĕ ãĕʭŖŒĤŞÏ ŉĖŎ .Ėőęùĕ ĚâŰĖÞŰ ʭý
Ăğĕ ˛ŎʭÝ ĂŃĕ Ŕý ŗ ˫ĕĚÝ ĉùĚĔĄğù ùę ʭŕāŗʭŀă ŐŰù äýŘē Ŕý [ʴʶ]äįĚģ
ĂþĠő ʯōŕ ʭý āʭÝĚď āŗʭŀă ʭŰ Ăŕʭþģ ĚĴő ěù AS1 ãŔķŘ˙ČŎ .ĖőùŔĄĿʭŰ

۹۴۶

ŗ ሺݕǡ ܐȁܠሻ ãùŔŞģʭď ĶýùŘă ęùĖńŎ Ŕý (ʴʷ) ãŔİýùę ŔþğʭĐŎ ãùĚý
-Ŕýŗę-ŘŋċŔýŗę ōĄŰęŘâŊù ěù ˫ĕʭŀĄğù ʭý ŏùŘăäŎ ŔÝ ōŰęùĕ ěʭŞő ሺܐȁܠǡ ݕሻ
Ěŕ Ŕý ĂþĠő Ȳ Ķýʭă łĄĤŎ Ŕý ĭŘýĚŎ Įýùŗę .ĕĚÝ ŔþğʭĐŎ ùę ʭŖőí [ʴ]üńķ
.Ăğù ˫ĖŎí ʭŕĂğŘŞÏ ęĕ ŉĖŎ ãʭŕĚĄŎùęʭÏ ěù ÜŰ
ʭŕĢŰʭŎěí-ʸ
äőě üĠ×Ěý ãŔŋøĠŎ ęĕ ãĕʭŖŒĤŞÏ ŉĖŎ äŰùęʭÝ äğęĚý ęŘĴŒŎ Ŕý
ĕęŘŎ ĚŰŗʭĨă ãŔŊʭþőĕ ãŗę ěù ŏʭĠőù āʭÝĚď ãĖŒýŔĄğĕ ŔŋøĠŎ ʯʭŕŔŊʭþőĕ
.Ăğù ŔĄĿĚá ęùĚŃ äğęĚý
ˮĕùĕ ŔķŘ˙ČŎ

-ʴ-ʸ

ĜÝĚŎ ĮğŘă ŔÝ MSR Action 3D ˫ĕùĕ ŔķŘ˙ČŎ ěù łŞńĐă ŐŰù ęĕ
ĂÞŒŞÝ
ˑ ĚâĠď ʭý ŔýʭĤŎ ãĚâĠď ěù ˫ĕʭŀĄğù ʭý ĂĿʭğŗĚÞŰʭŎ āʭńŞńĐă
ĂÝĚď ĵŘő ʵʳ ˛Ŏʭģ ŔķŘ˙ČŎ ŐŰù .ōŞŒÝäŎ ˫ĕʭŀĄğù [ʵʵ]˫Ėģ ãęŗí Ķ˙ċ
˛Ý ęĕ ŔķŘ˙ČŎ ŐŰù .Ăğù ˫Ėģ ùĚċù ęʭý ʶ ʭŰ ʵ ʯ Ěŀő ʴʳ ĮğŘă ŔÝ Ăğù
ÜŰ ĮğŘă ŔÝ Ăğù ʹʷʳ × ʷʻʳ ĂŃĕ ʭý äń˙ķ ĚŰŘĨă ŔŊʭþőĕ ʸʹʺ ˛Ŏʭģ
ʴʸ ĂķĚğ ʭý ŗ ŔĄĿʭŰęʭĄēʭğ ĜŎĚŃ ŏŗĕʭŎ ãěùĕĚÏęŘő ġŗę ʭý ł˙ķ ŐŞýęŗĕ
ã˫ěŘď ęĕ ˫Ėģ Ăþć ãʭŕĂÝĚď ĵŘő .Ėőù˫Ėģ ãęùĕĚýĚŰŘĨă ŔŞőʭć Ěý ōŰĚĿ
ŏĖý ŗ ʭŕʭÏ ʯʭŕĂğĕ ľŋĄĔŎ āʭÝĚď ŗ ĖŒĄĠŕ ãěʭý ãʭŕŉŘĠŒÝ ã˫ĕʭŀĄğù
˛ħʭŀŎ ˛ĐŎ ãĖĸý Ŕğ āʭĨĄĔŎ ěù łŞńĐă ŐŰù ęĕ .ĖŒŕĕäŎ ĢģŘÏ ùę
Ăğù ˫Ėģ ĉùĚĔĄğù ˫ĕùĕ ŔķŘ˙ČŎ ŐŰù äń˙ķ ĚŰŗʭĨă ěù [ʵʶ]ęĕ ŔÝ ŏĖý
˛ĨŀŎ ʴʸ ěù ʭŖŒă [ʵʶ] ęĕ ˫Ėģ ĉùĚĔĄğù ˛ĨŀŎ ʵʳ ěù .ōŞŒÝäŎ ˫ĕʭŀĄğù
ʷʸ äőʭŎě Ōʭá Ěŕ ęĕ āùĖŕʭĤŎ ęùĕĚý ŐŰùĚýʭŒý .ĕŘģäŎ ˫ĕʭŀĄğù ĚĄ˙ŖŎ
ŌʭČőù ãʭŕĢŰʭŎěí ŔýʭĤŎ .Ăğù (˛ĨŀŎ ʴʸ ãĖĸý Ŕğ āʭĨĄĔŎ)ãĖĸý
ʯAS1 ŔķŘ˙ČŎ ĚŰě Ŕğ äăʭþğʭĐŎ ęʭý ĢŕʭÝ ęŘĴŒŎ Ŕý ʯ[ʵʵ] ęĕ ˫Ėģ
˫ĕùĕ ŔķŘ˙ČŎ ěù ĖŒĄĠŕ ĂÝĚď ĵŘő ʻ ˛Ŏʭģ ŌùĖÝ Ěŕ ŔÝ AS3 ŗ AS2
ěù ŌùĖÝ Ěŕ ãŗę ŔőʭáùĖċ āęŘħ Ŕý ŉĖŎ äŰùęʭÝ ŗ ˫Ėģ ĉùĚĔĄğù äŋħù
.Ăğù ˫Ėģ äğęĚý ʭŕŔķŘ˙ČŎĚŰě ŐŰù
ʭŕġŗę

-ʵ-ʸ

NF-)ŏʭŖő ãěʭĿŗĚő äįĚģ äĿĕʭĨă ŏùĖŞŎ ãʭŕŉĖŎ ãŗę ʭŕĢŰʭŎěí

äįĚģ äĿĕʭĨă ŏùĖŞŎ ʯ[ʹ](CRF)äįĚģ äĿĕʭĨă ŏùĖŞŎ ʯ(HCRF
[ʴʳ](LDCRF)ʭŰŘÏ ŏʭŖő äįĚģ äĿĕʭĨă ŏùĖŞŎ ʯ[ʼ ,ʻ](HCRF)ŏʭŖő
ÜŰ äőʭŎě Ōʭá Ěŕ ãùĚý [ʹ]äįĚģ äĿĕʭĨă ŏùĖŞŎ ęĕ .Ăğù ˫Ėģ ŌʭČőù
ʭŕüĠ×Ěý ŉʭ˙Ąďù ōĄŰęʭâŊ ŗ ĕŘģäŎ ŔĄĿĚá ĚĴő ęĕ ŔőʭáùĖċ üĠ×Ěý
ÜŰ [ʼ]ŏʭŖő äįĚģ äĿĕʭĨă ŏùĖŞŎ ęĕ .Ăğù āùĖŕʭĤŎ ěù äİē üŞÝĚă
ęŘĴŒŎ Ŕý ŏʭŖő ãʭŕĚŞļĄŎ ěù ŔŰť ÜŰ ŗ ĕęùĕ ĕŘċŗ ŔŊʭþőĕ ˛Ý ãùĚý üĠ×Ěý
ŉĖŎ ŐŰù ęĕ .Ăğù ˫Ėģ ŔĄĿĚá ĚĴő ęĕ ʭŕ˫ĕùĕ ęĕ ŏʭŖő ãʭŕęʭĄēʭğ ĉùĚĔĄğù
äİē-ōĄŰęʭâŊ Ķýʭă ÜŰ ãŔŋŞğŗ Ŕý ŏʭŖő ãʭŕĚŞļĄŎ ʭý āùĖŕʭĤŎ ĭʭþăęù ĜŞő
ŏùĖŞŎ ĖŒőʭŎ ĜŞő [ʴʳ]ʭŰŘÏ ŏʭŖő äįĚģ äĿĕʭĨă ŏùĖŞŎ .ĕŘģäŎ ŉĖŎ
ĕĚŞáäŎ ĚĴő ęĕ ŔőʭáùĖċ äþĠ×Ěý äőʭŎě Ōʭá Ěŕ ãùĚý [ʹ]äįĚģ äĿĕʭĨă
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ĂŃĕ ʭŕŉĖŎ äŎʭ˙ă Ăŋķ ŐŞ˙ŕ Ŕý .Ăğù ĚăŉĕʭĸĄŎ ĚâŰĕ ãŔķŘ˙ČŎ ŗĕ Ŕý
Ŕý ʭŕ ãĖŒýŔĄğĕ ã˫ĖŕʭĤŎ ãùĚý .Ėőù ŔĄģùĕ ŔķŘ˙ČŎ ŐŰù ãŗę äŊŘþŃ ˛ýʭŃ
.ĖŞŒÝ ŔĸċùĚŎ [ʵʵ]
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ěù ŔĄĿĚá ŌʭŖŊù ŏʭŖő ãěʭĿŗĚő äįĚģ äĿĕʭĨă ŏùĖŞŎ ŉĖŎ ŔŊʭńŎ ŐŰù ęĕ
ãùĚý [ʴʶ]äįĚģ äþĨķ ŏùĖŞŎ ŗ [ʹ]äįĚģ äĿĕʭĨă ŏùĖŞŎ ŉĖŎ ŗĕ
ŔŋøĠŎ ęĕ ŏí äŰùęʭÝ ŗ Ėģ Ŕ÷ùęù āùĖŕʭĤŎ ěù ãùŔŊʭþőĕ äőěüĠ×Ěý
äŃùĚĄĿù ŉĖŎ ÜŰ ãĕʭŖŒĤŞÏ ŉĖŎ .Ėģ äğęĚý ŏʭĠőù āʭÝĚď ĵŘő äğʭŒģěʭý
ãʭŕŔÞþģ ěù ŔŰť ÜŰ ŏĕĚÝ ŔĿʭīù ʭý ŔÝ Ăğù äįĚģ äĿĕʭĨă ŏùĖŞŎ ĵŘő ěù
ʯāùĖŕʭĤŎ ŗ äċŗĚē ãŔŰť ŏʭŞŎ ŘŒáŘğ ĵŘő ěù [ʶ]ĚŰĘÏłŞþİă ãěʭĿŗĚő
ŐŰù .ĖŒÝäŎ ŉĖŎ äýŘē Ŕý ùę ŔŰť ŗĕ ŐŰù ŏʭŞŎ äİēĚŞĻ āĖģ Ŕý ãŔİýùę
˫ĕĚÝ ˛ħʭď ŏʭĠőù ĂÝĚď äğʭŒģěʭý ŔŋøĠŎ ęĕ äýŘē ęʭŞĠý ĊŰʭĄő ŉĖŎ
ŏùĖŞŎ ěù ãĚăäŎŘ˙ķ ĂŊʭď ãĕʭŖŒĤŞÏ ŉĖŎ ĕùĕ ŏʭĤő ŏùŘăäŎ .Ăğù
Ŕý āùĖŕʭĤŎ ęùĕĚý ōŞĠńă ŔÝ ōŞĄĿʭŰęĕ łŞńĐă ŐŰù ęĕ .Ăğù äįĚģ äþĨķ
ãʭŕŔÞþģ äċŗĚē ãʭŕĚĄŎùęʭÏ ãęùĘáÛùĚĄģù Ŕý ŗ ľŋĄĔŎ ãʭŕ˫ŗĚá
.ĕęùĕ ŉĖŎ äŰùęʭÝ ĢŰùĜĿù ęĕ äŰùĜĠý ĚŞćʭă ʭŕ˫ŗĚá ŐŰù ŏʭŞŎ ãěʭĿŗĚő
äċŗĚē ŏʭŞŎ äâĄĠþ˙ŕ äŒ˙ī āęŘħ Ŕý ãęùĘáÛùĚĄģù ŐŰù ĂńŞńďęĕ
ĶŰěŘă ãʭŕĚĄŎùęʭÏ ĕùĖĸă ĢŕʭÝ Ćķʭý ŐŞŒØ˙ŕ ŗ ĖŒÝäŎ ŉĖŎ ùę ʭŕŔÞþģ
-äŎ ĢŕʭÝ ùę Ėď ěù ĢŞý łŞþİă ˛ÞĤŎ ŉʭ˙Ąďù ŗ Ėģ ĖŕùŘē äŊʭ˙Ąďù
Ŕý ùę āùĖŕʭĤŎ ŏùŘăäŎ ʭŖŒă ʭŕĚĄŎùęʭÏ ŐŰù ãęùĘáÛùĚĄģù ʭý ŔĄþŊù .Ėŕĕ
.ĕĚÝ ōŞĠńă ãŗʭĠŎ ˫ěùĖőù ʭý äŰʭŕ˫ŗĚá
˛Ŏʭģ āʭ˙ŞĴŒă ĕʭŰě ĕùĖĸă Ŕý ŏùŘăäŎ ãĕʭŖŒĤŞÏ ŉĖŎ ľĸī ĭʭńő ěù
ãʭŕŔÞþģ ãʭŕäċŗĚē ĕùĖĸă ʯŏʭŖő ãʭŕĚŞļĄŎ ĕùĖĸă ʯãěʭĿ ŐŞőùŘŃ ĕùĖĸă
ĕùĖĸă ĶŰĚğ Ėģę ŐŞŒØ˙ŕ .ĕĚÝ ˫ęʭģù āùĖŕʭĤŎ ãĖŒý˫ŗĚá ĵŘő ŗ ãěʭĿŗĚő
ãĖŒý˫ŗĚá .Ăğù ãĕʭŖŒĤŞÏ ŉĖŎ ľĸī ĭʭńő ĚâŰĕ ěù ĶŰěŘă ãʭŕĚĄŎùęʭÏ
āęŘħ ŏʭĠőù ŏĖý ãʭĬķù Ěý ŏʭĠőù āʭÝĚď ĵŘő ĦŞĔĤă ęĕ āùĖŕʭĤŎ
ŐÞ˙Ŏ ĞŰŘőĂğĕ ĽŗĚď ĦŞĔĤă ĖŒőʭŎ ĚâŰĕ ãʭŕĕĚýęʭÝ ęĕ .ĂĿĚá
ŐŰùĚýʭŒý .Ėģʭþő ĦĔĤŎ ŉĖŎ čùĚį ãùĚý äýŘē Ŕý ęʭĄēʭğ ŐŰù Ăğù
-äŎ ãĖŒý˫ŗĚá ŐŰù ŐŞŞĸă ãùĚý ĕĚýęʭÝ ěù ˛ńĄĠŎ ŗ ĶŎʭċ ãęʭÞŕùę äğęĚý
Ŕý üĠ×Ěý ÜŰ ʭŖŒă ŐŞŞĸă ãùĚý ãĕʭŖŒĤŞÏ ŉĖŎ ʯŐŞŒØ˙ŕ .Ėģʭý ĖŞŀŎ ĖőùŘă
ĜŞő ŉĖŎ ŐŰù ãù˫ĚŞČőě ĵŘő .Ăğù ˫Ėģ äďùĚį āùĖŕʭĤŎ ěù ãùŔŊʭþőĕ ãùěù
ŗ äþĠ×ĚýĖŒ× ŉĖŎ ŐŞŒØ˙ŕ .Ăğù äýʭŰěęù ŗ äğęĚý Ăğĕ ęĕ ŏŘŒÝùōŕ
.ĕùĕ ġĚĄĠá ŏùŘăäŎ ùę ãěʭĿŗĚő äįĚģ äĿĕʭĨă ŏùĖŞŎ äŎŘ˙ķ ĂŊʭď
ŗ äŰʭ˙őěʭý āęĖŃ ĢŰùĜĿù Ŕý ĚČŒŎ ʯŉĖŎ ãěʭĿŗĚő ãʭŕŔŰť ĕùĖĸă ĢŰùĜĿù
āʭŞŋ˙ķ ŗ Ėģ ĖŕùŘē ŉĖŎ ōŞĴŒă ˛ýʭŃ ãʭŕĚĄŎùęʭÏ ĕùĖĸă ĢŰùĜĿù ŔĄþŊù
łŞ˙ķ ãĚŞáĕʭŰ ã˫ěŘď ęĕ ŔŋøĠŎ ŐŰù .ĖŒÝäŎ ˛ÞĤŎ ęʭ×ĕ ùę ãěʭğŔŒŞŖý
ŏùĖŞŎ ÜŰ äďùĚį .Ăğù ˫Ėģ Ŕ÷ùęù ŏí ãùĚý äŰʭŕęʭÞŕùę ŗ ˫Ėģ čĚİŎ
˫ĖŒŰí ęĕ ŏí ʭý ĮþăĚŎ āŦÞĤŎ äğęĚý ŗ łŞ˙ķ ãěʭĿŗĚő äįĚģ äĿĕʭĨă
.Ăğù äğęĚý ˛ýʭŃ

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

ﺷﺎﺧﺺﺑﻨﺪی ﺧﻮد ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎ Cached
DMP-Tree
ﺣﺠﺖ ﮐﻠﯽ ۱و ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪی

۲

۱داﻧﺸﮑﺪه ﺑﺮق و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ داﻧﺸﮕﺎه زﻧﺠﺎنHojat_keley@znu.ac.ir ،

۲اﺳﺘﺎد ﯾﺎر ﮔﺮوه ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ – داﻧﺸﮑﺪه ﻓﻨﯽ داﻧﺸﮕﺎه زﻧﺠﺎنhosm@znu.ac.ir ،

ﭼﮑﯿــﺪه -روشﻫــﺎی ﺷــﺎﺧﺺﺑﻨــﺪی ﺧــﻮد ﺗﻨﻈﯿﻤــﯽ ﮐــﻪ در
ﭼﻨــﺪ ﺳــﺎل اﺧﯿــﺮ اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪه اﺳــﺖ ،ﻫــﺮ ﮐــﺪام ﺑــﻪ ﻧــﻮﻋﯽ دارای
ﻧﻮاﻗﺼــﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ؛ از ﺟﻤﻠــﻪ ﻣﻬﻢﺗــﺮ ﯾﻦ ﻧﻘــﺺﻫــﺎﯾﯽ ﮐــﻪ در ﺗﻤــﺎﻣﯽ
اﯾﻦ ﮐﺎرﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺸـﺘﺮک ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﺸـﺎﻫﺪه اﺳـﺖ ﻣـﯽﺗـﻮان ﺑـﻪ
ﻧﺒـﻮد ﺳـﺮﻋﺖ ﻫﻤﮕﺮاﯾـﯽ ﮐـﺎﻓﯽ در ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺷـﺎﺧﺺﺑﻨــﺪی و از
اﯾــﻦ ﻣﻬﻢﺗــﺮ واﺑﺴــﺘﮕﯽ اﯾــﻦ ﺳــﺮﻋﺖ ﺑــﻪ ﭘــﺮسوﺟﻮﻫــﺎی دﺳــﺘﻪای و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺗﻨﻈـﯿﻢ اﯾـﻦ ﺳـﺮﻋﺖ در اﯾﻦﮔﻮﻧـﻪ ﮐﺎرﻫـﺎ اﺷـﺎره
ﮐــﺮد  .ﻫــﺪف از ﻃﺮاﺣــﯽ و ﭘﯿﺎدهﺳــﺎزی روش ﺟﺪﯾــﺪ ،رﻓــﻊ ﻫــﺮ ﺳــﻪ
ﻧﻘﺺ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳـﺖ؛ ﮐـﻪ ﻧﻤﻮدارﻫـﺎی اراﺋـﻪ ﺷـﺪه در اﯾـﻦ ﻧﻮﺷـﺘﻪ
ﺑﯿــﺎﻧﮕﺮ دﺳــﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑــﻪ اﯾــﻦ اﻫــﺪاف اﺳــﺖ .اﯾــﺪۀ ﺳــﺎﺧﺘﺎر ﺟﺪﯾــﺪ
درﺧﺖ دی-ام-ﭘـﯽ ﮐـﺶ ﺷـﺪه ﯾـﮏ ﺳـﺎﺧﺘﺎر دوﺑﺨﺸـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
از دو ﻣﻌﻤــﺎری » دﯾﺘــﺎ ﺑــﯿﺲ ﮐﺮﮐﯿﻨــﮓ« و » درﺧــﺖ ﺑــﯽ ﭘﺎرﺗﯿﺸــﻦ
ﺷــﺪه« اﻟﻬــﺎم ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ و ﻣﺒﻨــﺎی آن »درﺧــﺖ ﭘﯿﺸــﻮﻧﺪی
دی-ام-ﭘــﯽ« ﻣﯽﺑﺎﺷــﺪ .در اﯾــﻦ ﺳــﺎﺧﺘﺎر ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ دﺳــﺘﺎوردﻫﺎی
دﯾﮕــﺮی از ﺟﻤﻠــﻪ اﻓــﺰاﯾﺶ در ﺳــﺮﻋﺖ درجﻫــﺎی ﺗﮑــﯽ و دﺳــﺘﻪای و
اﻓــﺰاﯾﺶ ﺳــﺮﻋﺖ در ﺟﺴــﺘﺠﻮﻫﺎی دﺳــﺘﻪای ﭘﯿﺸــﻮﻧﺪی ﺣﺎﺻــﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ.

در اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺﺑﻨـﺪیﻫـﺎ اﻣﯿـﺪوار ﺑـﻮد؟ ﺟـﻮاب اﯾـﻦ ﺳـﺆال در ﯾـﮏ
ﻣﻮﺿــﻮع ﻧﻬﻔﺘــﻪ اﺳــﺖ و آن ﺗﻐﯿــﺮ ﻧﮕــﺮش ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ روش ﺳــﺎﺧﺘﻦ
ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻃـﺮز ﺑﮑـﺎرﮔﯿـﺮی اﯾـﻦ ﺳـﺎﺧﺘﺎر اﺳـﺖ .اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣﺒﻨـﺎی
ﺑﺤﺚ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺖ .در زﻣﯿﻨـﮥ اﻧﺘﺨـﺎب ﻧـﻮع ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺑـﺮای ﺷـﺎﺧﺺ-
ﺑﻨﺪی ،اﯾﻦ ﻧﮑﺘـﻪ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﺄﻣـﻞ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻫـﺮ ﺳـﺎﺧﺘﺎری ﺑـﻪ ﺧـﻮدیﺧـﻮد
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ ﮐـﻪ ﯾﮑـﯽ را ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ دﯾﮕـﺮی ﺑﺮﺗـﺮی ﻣـﯽﺑﺨﺸـﺪ،
ﻧــﻮع ﮐــﺎرﺑﺮد اﺳــﺖ )ﮐــﺎری ﮐــﻪ در ] [1اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪه اﺳــﺖ( .در اﯾــﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ١ﯾـﮏ ٔ
اﯾـﺪه ﺟﺪﯾـﺪ ﻣﺒﻨـﯽ ﺑـﺮ ﺗﻐﯿـﺮ در
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻌﻤـﻮل ﺷـﺎﺧﺺﺑﻨـﺪی  ) B-Treeﮐـﻪ ﺑـﻪ روش ﺳـﻨﺘﯽ ﺳـﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻪ اﯾـﻦ ﻣﻔﻬـﻮم ﮐـﻪ اﺑﺘـﺪا ﻣﻌﻤـﺎری ﭘﺎﯾﮕـﺎه داده ﺑﺼـﻮرت آﻓﻼﯾـﻦ
ﻃﺮاﺣﯽ ﻣـﯽﺷـﺪ و ﺗﻤـﺎم اﻧﺪﯾﺴـﻬﺎ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸـﺪ( و اراﺋـﮥ ﯾـﮏ ﺳـﺎﺧﺘﺎر
ﭘﯿﺸــﻮﻧﺪی ﺟﺪﯾــﺪ ﺑــﻪ ﻧــﺎم ”“Cached DMP-Treeﺑــﺎ دو ﻫــﺪف اراﺋــﻪ
ﺷــﺪه اﺳــﺖ :اول اﯾﻨﮑــﻪ ﺑﺘــﻮاﻧﯿﻢ ﺑــﺎ اﯾــﻦ ﺳــﺎﺧﺘﺎر ﺟﺪﯾــﺪ ﺑــﻪ ﺳــﺮﻋﺖ
ﺑــﺎﻻﺗﺮی در ﺟﺴــﺘﺠﻮﻫﺎی ﭘﯿﺸــﻮﻧﺪی دﺳــﺖ ﭘﯿــﺪا ﮐﻨــﯿﻢ و دوم اﯾﻨﮑــﻪ
ﺑﺘــﻮاﻧﯿﻢ ﯾﮑــﯽ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫــﺎی ﻣﻬــﻢ در ﺷــﺎﺧﺺ ﮔــﺬاری ﺧــﻮدﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﻨــﺎم
“ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻤﮕﺮاﯾـﯽ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺷـﺎﺧﺺﺑﻨـﺪی” را ﺑﻬﺒـﻮد ﺑﺨﺸـﯿﻢ؛ ﮐـﻪ
ﻫﺮ دو ﻫﺪف در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺮﯾﻊﺗﺮ ﺷـﺪن ﺟﺴـﺘﺠﻮﻫﺎ ﮐﻤـﮏ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ.
ﺳـــﺎﺧﺘﺎر  Cached DMP-Treeﻧـــﻮع ﺗﻐﯿﯿـــﺮ ﯾﺎﻓﺘـــﻪای از ﺳـــﺎﺧﺘﺎر
ٔ
اﯾــــﺪه آن از
درﺧﺘــــﯽ ﭘﯿﺸــــﻮﻧﺪی  [2] DMP-Treeاﺳــــﺖ؛ ﮐــــﻪ
 [1] Partitioned B-Treeﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 -۱ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﭘــﺲ از ﻣﻌﺮﻓــﯽ ﻣﺨﺘﺼــﺮ ﮐﺎرﻫــﺎی اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪه در اﯾــﻦ زﻣﯿﻨــﻪ ،در
اداﻣﻪ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی را در ﺑﺨـﺶ ﺳـﻮم اراﺋـﻪ ﺧـﻮاﻫﯿﻢ ﮐـﺮد؛ ﭘـﺲ از
آن در ﺑﺨــﺶ ﭼﻬــﺎرم ﻧﺘــﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻــﻞ از ﭘﯿــﺎده ﺳــﺎزی روش آورده ﺷــﺪه.
در ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.

ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی– ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻨﺪی ﺧﻮد ﺗﻨﻈﯿﻢ ،دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ ﮐﺮﮐﯿﻨﮓ،
ادﻏﺎم ﺳﺎزی ﺗﻄﺒﯿﻖﭘﺬﯾﺮ ،ﭘﺮسوﺟﻮی دﺳﺘﻪای ،درﺧﺖ ﺑﯽ ﭘﺎرﺗﯿﺸﻦ
ﺷﺪه
در ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺎﺧﺺﺑﻨـﺪی در ﭘﺎﯾﮕـﺎه دادهﻫـﺎی راﺑﻄـﻪای ،ﺷـﺎﯾﺪ اﯾـﻦ
ﺗﺼﻮر ﭘـﯿﺶ آﯾـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ وﺟـﻮد ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺑﺴـﯿﺎر ﮐﺎرآﻣـﺪی ﻫﻤﭽـﻮن
 B-Treeو اﻧــﻮاع ﺑﺴــﯿﺎر زﯾــﺎد ﻧﺴــﺨﻪﻫــﺎﯾﯽ ﮐــﻪ از آن اﺳــﺘﺨﺮاج ﺷــﺪه
اﺳﺖ ،ﺑـﺪون اراﺋـﮥ ﯾـﮏ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺟﺪﯾـﺪﺗﺮ ﮐـﻪ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ زﻣـﺎن ﺟﺴـﺘﺠﻮی
ﺑﻬﺘﺮی را اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣـﯽﺗـﻮان ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺑـﻪ ﺑﻬﺒـﻮد زﻣـﺎن ﺟﺴـﺘﺠﻮ

 -١ﺳﺎﺧﺘﺎر ارﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ زﺑﺎن  Cو در ﻣﺤﯿﻂ  .Netﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ.

© ،۱۳۹۴اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

۹۴۸

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

 -۲ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ
ً
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﺤﺚ اﻧﺪﯾﺲﮔﺬاری ﺧﻮد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ،
ٔ
ﻃﺮﯾﻘﻪارزﯾﺎﺑﯽ روﺷﻬﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه در آن ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ ﻟﺬا در اداﻣﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻬﻢ در ارزﯾﺎﺑﯽ اﻧﺪﯾﺲ ﮔﺬاری
ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻫﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺨﺸﯽ از روﻧﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺳﺎﺧﺘﺎر
را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺣﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ،ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.
 -۱-۲ﺗﻄﺒﯿﻖ ﭘﺬﯾﺮی
ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﺪﯾﺲ ﮔﺬاری ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻢ دو ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻣﻬﻢ دارد :اول،
اﯾﺠﺎد ،ﺣﺬف و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن اﻧﺪﯾﺴﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﺧﻮدﮐﺎر؛ و دوم ،اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺑﺼﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ] .[3رﻋﺎﯾﺖ ﺧﺎﺻﯿﺖ اول،ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻄﺒﯿﻖ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن ﺳﺎﺧﺘﺎر
اﺳﺖ و ﺧﺎﺻﯿﺖ دوم ﺑﺤﺚ رﺷﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﺪﯾﺲﮔﺬاری را ﻣﯽ-
ﻃﻠﺒﺪ .در اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺎرﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ،ﻣﺒﺤﺚ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﭘﺬﯾﺮی ﻣﻮرد
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ] [4و ][5؛ ﭼﺮا ﮐﻪ روﺷﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺒﺤﺚ
ﺗﻄﺒﯿﻖ ﭘﺬﯾﺮی اراﺋﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﺧﺎرج از ﻣﺒﺤﺚ اﻧﺪﯾﺲ ﮔﺬاری
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ] [6و ] .[7در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ از ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی،
ﻫﻤﭽﻮن روش  ،[5] Database Crackingﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮای ﺗﻄﺒﯿﻖ ﭘﺬﯾﺮی ،ﺑﻪ
ازای ﭘﺮسوﺟﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﺘﻮن ﮐﺮک ٢ﻧﺸﺪه ﻣﯽآﯾﻨﺪ آن ﺳﺘﻮن ﮐﺮک
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 -۲-۲رﺷﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ
در اﯾﻦ ﺳﺒﮏ از ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺬاری ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻞ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ،
در اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺮای اﻧﺪﯾﺲ ﺑﺼﻮرت از ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ
وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﻪ ازای داﺷﺘﻦ ﭘﺮسوﺟﻮ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﺘﻮن از ﯾﮏ ﺟﺪول ،اﻗﺪام
ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ اﻧﺪﯾﺲ ﺑﺮای آن ﺳﺘﻮن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﺳﺘﻮن ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺟﺴﺘﺠﻮی دﺳﺘﻪای ﻣﻮرد
ﭘﺮسوﺟﻮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،از ﺳﺘﻮن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه )ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ زﯾﺮدرﺧﺖ ﺑﺮای آن ﺑﺨﺶ و اﺧﺘﺼﺎص ﯾﮏ
 (ALKC٣ﺑﻌﻨﻮان ﺟﻮاب ﭘﺮسوﺟﻮ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ از آن ﺑﺨﺸﯽ از
ﺳﺘﻮن ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ در ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺑﻌﺪی و ﺑﺨﺸﯽ از
ﺳﺘﻮن ﮐﻪ از ﭘﺎﺳﺦ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ اﺳﺖ در ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ )ﺷﮑﻞ
 .(۱ﭘﺎراﻣﺘﺮ رﺷﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ “ﭼﻪ
ﺗﻌﺪاد ﭘﺮسوﺟﻮ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺘﻮن ﮐﺮک ﺷﺪه ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﻮد”.

ﺷﮑﻞ  :۱روش ﮐﺮک ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺳﺘﻮن ].[5

-۳-۲

ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ورودی/ﺧﺮوﺟﯽ٤

ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ورودی/ﺧﺮوﺟﯽ ] [3ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی
درﺧﺘﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر  AVL-Treeرا
در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ؛ اﮔﺮ در اﺑﺘﺪا ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﺳﺘﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﺮﺗﺐ
ﺷﻮﻧﺪ در ﮔﺮه رﯾﺸﻪ از اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﭘﺮسوﺟﻮ اﯾﻦ ﮔﺮه
ﺑﻪ زﯾﺮﮔﺮهﻫﺎﯾﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮد )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ  ،(۱در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﻫﺮ ﭘﺮسوﺟﻮ
ﮐﻠﯿﺪﻫﺎ ﺑﻪ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ رﺳﯿﺪن ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺎزی ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﭘﺮسوﺟﻮ اﺳﺖ .ﺑﺎ
ً
اﯾﻦ روش ،اﺻﻄﻼﺣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﺧﺮوﺟﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺪد دو ﯾﺎ
ً
ﺳﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎر ،دﻗﯿﻘﺎ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮐﺎر Database
 Crackingرخ ﻣﯽداد .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺣﺎﻟﺘﯽ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺮک
ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺳﺘﻮن ،ﺗﻤﺎم ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﺳﺘﻮن در ﺑﺎﮐﺘﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺰ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺮﺗﺐ
ً
ﺷﻮﻧﺪ )ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ﺑﺎ روش ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺎزی ﺳﺮﯾﻊ ]([8؛ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺮسوﺟﻮﯾﯽ
ﺑﺮای ﺳﺘﻮن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺗﻤﺎم ﺑﺎﮐﺘﻬﺎی ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه ﺑﺮای ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻣﻮرد
ﭘﺮسوﺟﻮ ،ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ادﻏﺎم
ﺷﺪه )ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ﺑﺎ روش ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺎزی ادﻏﺎﻣﯽ ] ([9و ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه
ٔ
ﺑﻌﻼوه ﮐﻤﯽ
ﻣﯽﺷﻮد )ﺷﮑﻞ  .(۲اﯾﻦ روﻧﺪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر  B-Treeاﺳﺖ
ﺗﻐﯿﺮات .اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﺧﺘﻦ  ،B-Treeﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی آن در ﺑﺎﮐﺘﻬﺎﯾﯽ ﻣﺮﺗﺐ
ﺷﺪه ،ﮐﻪ وﺻﻒ آن ﭘﯿﺸﺘﺮ رﻓﺖ ،ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت روﻧﺪی ﮐﻪ
ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺮسوﺟﻮ ،ﺗﻌﺪاد
زﯾﺎدی ﮐﻠﯿﺪ از ﺑﺎﮐﺘﻬﺎی ﺑﺼﻮرت ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه  ،اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﺷﻮد و در
ً
ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر  B-Treeذﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد .اﺻﻄﻼﺣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﻠﯿﺪ ﮐﻪ از
ﺳﺘﻮن ﮐﺮک ﺷﺪه اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﺧﺮوﺟﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪهاﯾﺪ ،روش دوم ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﺑﺎﻻی ﺧﺮوﺟﯽ از ﺳﺮﻋﺖ
ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﻗﺒﻠﯽ ) (Database Crackingﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .اﯾﻦ
اﺳﺖ.
ﺷﺪه
اراﺋﻪ
][1
ﮐﺎر
در
روش

 -٢ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﭙﯽ ﮐﺮدن ﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی ﺟﺪوﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺮ روی آن اﻧﺪﯾﺲ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ،در

3- Artificial Leading Key Column
4- Fan In/Out

ﺑﺨﺶ اﻧﺪﯾﺲ ،ﮐﺮک ﮐﺮدن ﺟﺪول ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ].[5

۹۴۹

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

ﻫﺴﺘﻪای ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ] [11اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﮐﺎر ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .از
ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﻫﺎی اوﻟﯿﻪای ﮐﻪ از ٔ
اﯾﺪه ﮐﺶ ﮐﺮدن در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ ﻣﯽ-
ﺗﻮان ﺑﻪ ] [12اﺷﺎره ﮐﺮد .ﻧﺎم Cachedﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﺎ
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻧﯿﺰ از ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ  ۲-۴ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻻزم دﯾﺪﯾﻢ ﺗﺎ
ﺑﺠﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎر  B-Treeاز ٔ
اﯾﺪه ﺟﺎﻟﺐ  [2] DMP-Treeﺑﺎ ﻣﻘﺪاری ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﯾﻢ .اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﯿﺸﻮﻧﺪی واﻗﻌﯽ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻪ
ﻫﺮ ﮐﻠﯿﺪ را در زﯾﺮ درﺧﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻮﻧﺪ آن ﮐﻠﯿﺪ در ﮔﺮه ﭘﺪر اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮای اﻟﻔﺒﺎی ﺻﻔﺮ و ﯾﮏ و ﺑﺮای ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی در ﺟﺪاول آدرس-
دﻫﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ  ،ﺑﺮای ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺎزی رﺷﺘﻪﻫﺎ
ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر [13] Prefix B-Tree
ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﯿﺸﻮﻧﺪی اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮐﻠﯿﺪﻫﺎﯾﯽ
را در زﯾﺮ درﺧﺘﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻮﻧﺪ آن در ﮔﺮه ﭘﺪر ﻧﺒﺎﺷﺪ )ﺷﮑﻞ  ۱از ].([13

ﺷﮑﻞ  :۲ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﺑﺎﮐﺘﻬﺎ ﺑﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  Mergesortادﻏﺎم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ].[3

 -۴-۲ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ
ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت
ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ
ورودی/ﺧﺮوﺟﯽ اﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ در ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮسوﺟﻮ ،و ﯾﺎ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از ﺑﺎرﮐﺎری ٥ﺻﺮف ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ
ﺳﺎﺧﺘﺎر )ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﺎﺧﺘﺎر درﺧﺘﯽ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ( ﻣﯽﺷﻮد.
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در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺧﻮد را ﺑﻄﻮر ﻣﻔﺼﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﯿﻢ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﮐﻠﯽ در ﻣﻮرد ﺳﺎﺧﺘﺎر داده ﺷﻮد؛
ﭘﺲ از آن اﺟﺰای ﺳﺎﺧﺘﺎر در ﺑﺨﺸﻬﺎﯾﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺳﺎﺧﺘﺎر  Cached DMP-Treeﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر درﺧﺘﯽ ﺑﺮای اﻧﺪﯾﺲ ﮔﺬاری ﺑﻪ
ﺳﺒﮏ ﺧﻮدﺗﻨﻈﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ از دو ﺑﺨﺶ ﮐﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ )اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر
 ،ﺑﺎ ﻣﻘﺪاری ﺗﻐﯿﯿﺮ ،ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر Partitioned B-Tree
اﺳﺖ( .ﺑﺨﺶ اول ﺑﺨﺶ ﮐﺶ و ﺑﺨﺶ دوم ﻗﺴﻤﺖ درﺧﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﺖ.
روﻧﺪ ﮐﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﻮری ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻧﺪﯾﺲ
ﺑﺮ روی ﺳﺘﻮﻧﯽ از ﯾﮏ ﺟﺪول داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ )اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ
روﺷﻬﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه ] [6ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد( ،اﺑﺘﺪا ﺗﻤﺎم ﺳﺘﻮن در ﺑﺎﮐﺘﻬﺎﯾﯽ ﻣﺮﺗﺐ
ﺷﺪه )ﺑﻪ روش  (Quick Sortو ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺰ ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺸﺨﺺ )ﻣﺜﻼ  ۱۰ﮐﻠﯿﺪ
در ﻫﺮ ﺑﺎﮐﺖ( ﮐﭙﯽ ﻣﯽﺷﻮد )ﮐﺮک ﮐﺮدن ﺳﺘﻮن(؛ ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ازای ﭘﺮس-
وﺟﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺘﻮن ﮐﺮک ﺷﺪه ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﮐﻠﯿﺪﻫﺎ درون ﺑﺎﮐﺘﻬﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﺷﺪه و ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﺎ روش  Mergesortادﻏﺎم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮسوﺟﻮی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ،
ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﯿﺸﻮﻧﺪی  DMP-Treeوارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ
اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺮسو ﺟﻮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﺳﺘﻮن را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻨﺪ
ﺗﮑﺮار ﺷﻮد ،ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶ ﮐﺮک ﺷﺪه )ﺑﺎﮐﺘﻬﺎ( ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﺷﻮد و در
ﺳﺎﺧﺘﺎر  DMP-Treeوارد ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ روﻧﺪ ،ﺗﻤﺎم ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻧﺪﯾﺲ ﺑﺮ روی ﯾﮑﯽ از ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی ﺟﺪول اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
)ﺷﮑﻞ  .(۳در دو ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪ ،دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﺑﺨﺶ  Cacheو  DMP-Treeرا
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.

 -۳ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺗﺎ ﮐﻨﻮن دو ﻣﻮرد از ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻄﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺎر از آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﺑﻄﻮر ﺿﻤﻨﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ .اول ،ﮐﺎر  Database Crackingﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖﭘﺬﯾﺮی را ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﺪﯾﺲ
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ ٔ
اﯾﺪه ﮐﺮﮐﯿﻨﮓ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داد .ﺑﺎ اﯾﻦ اﯾﺪه ،ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖﭘﺬﯾﺮی
ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﺪﯾﺲ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ وﻟﯽ دارای ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮد؛ و
آن ،ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﺧﺘﺎر AVL-
 Treeﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ در ﮐﺎر ﺑﻌﺪی ] [3ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ
ٔ
در آن از ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪای از  B-Treeﺑﻨﺎم Partitioned B-Tree
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ دارای ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﻮد )اﯾﻦ
ﺳﺎﺧﺘﺎر در ﺑﺨﺶ  ۴-۲ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ( .ﭘﺲ از اﯾﻦ دو ﻣﻘﺎﻟﻪ ،در ٔ
زﻣﯿﻨﻪ
اﻧﺪﯾﺲ ﮔﺬاری ﺗﻄﺒﯿﻖ ﭘﺬﯾﺮ ،ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ زﯾﺎدی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ
ﯾﺎ ﻫﺮﮐﺪام ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺧﺎﺻﯽ از ﺳﺎﺧﺘﺎر را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪهاﻧﺪ؛ و از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﯽ-
ﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺎر ] [4اﺷﺎره ﮐﺮد؛ ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻄﺒﯿﻖﭘﺬﯾﺮ را روی
ﭘﺎﯾﮕﺎه ٔ
داده راﺑﻄﻪای اﻋﻤﺎل ﮐﺮد .روﺷﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﻮدﮐﺎر اﻧﺪﯾﺲ
اراﺋﻪ ﺷﺪ ] [6و ] [7ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﺑﺨﺶ اﻧﺪﯾﺲ ﮔﺬاری ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻓﻘﻂ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﯾﺠﺎد ،ﺣﺬف ﯾﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن اﻧﺪﯾﺲ را ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ،
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ راه ﺣﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻫﻤﺮوﻧﺪی اراﺋﻪ
ﺷﺪهاﻧﺪ ] [10و ﯾﺎ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻄﺒﯿﻖﭘﺬﯾﺮی را در ﺑﺮای ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﭼﻨﺪ
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ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

ً
ﺗﺎﮐﻨﻮن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺒﻮد و ﮐﺎﻣﻼ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ
ﮐﻠﯿﺪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﺮسوﺟﻮی دﺳﺘﻪای در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .در اﯾﻦ روش
اﮔﺮ ﭘﯿﺸﻮﻧﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ ” “abcﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻮﻧﺪ
آﻧﻬﺎ ” “abcاﺳﺖ را در ﺑﺨﺶ ﮐﺶ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد و ﻧﺘﯿﺠﻪ را در درﺧﺖ وارد
ً
ﮐﺮد .وﻟﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻮﻧﺪ ” “abرا ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﻢ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﻌﺪاد
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﻠﯿﺪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﺷﻮد؛ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ در ﻣﻮرد ﺟﺴﺘﺠﻮی ” .“aدر
ٔ
رﺷﺘﻪ ﭘﯿﺸﻮﻧﺪی ﮐﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺣﺠﻢ
ﮐﻞ ،ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﻮل
ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه و ﺑﺎاﻟﻄﺒﻊ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺎﺧﺖ درﺧﺖ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺰﯾﺖ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ،زﯾﺮدرﺧﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ادﻏﺎم زﯾﺮدرﺧﺘﻬﺎ در آﯾﻨﺪه ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ
از ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ،ﻃﻮل ٔ
رﺷﺘﻪ ﭘﯿﺸﻮﻧﺪی ﻣﻮرد ﺟﺴﺘﺠﻮ “ﯾﮏ” در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ  :۳ﺷﻤﺎﯾﯽ از ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر  Cached DMP-Treeدر ﺣﺎل ﺗﮑﺎﻣﻞ.

 -۱-۴ﺑﺨﺶ Cache
ً
ﻟﺰوم وﺟﻮد ﺑﺨﺶ ﮐﺶ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،اﻓﺰودن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﺗﻄﺒﯿﻖﭘﺬﯾﺮی و رﺷﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎﮐﺘﻬﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﮐﺶ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺎی دادن ﺳﺮﯾﻊ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﯾﮏ ﺳﺘﻮن را ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﯽدﻫﻨﺪ؛
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون وﺟﻮد اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﺑﺮای ﮐﺮک ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺳﺘﻮن ،ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی
آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺑﺨﺶ درﺧﺘﯽ وارد ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯽ زﻣﺎﻧﺒﺮ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ از ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﻤﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺎﮐﺖ از
ﺑﺨﺶ ﮐﺶ در زﻣﺎن ﮐﺮک ﮐﺮدن ﺳﺘﻮن ،ﭘﺮ از ﮐﻠﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺣﯿﻦ،
ﮐﻠﯿﺪی ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺳﺎﺧﺘﺎر درج ﺷﻮد ،در اوﻟﯿﻦ ﺑﺎﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺎﻟﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وارد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻋﻤﻠﮕﺮ
درج ،از ݈݃ ) nﺗﻌﺪاد ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در درﺧﺖ و  bﻓﺎﮐﺘﻮر اﻧﺸﻌﺎب
درﺧﺖ اﺳﺖ( ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ )ﺑﻄﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻧﺼﻒ ﺳﺎﯾﺰ ﯾﮏ ﺑﺎﮐﺖ(
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻣﺰﯾﺖ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ وﺟﻮد ﺑﺨﺶ ﮐﺶ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآورد،
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن ﮐﻠﯿﺪﻫﺎ ﺑﺎ روش ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺎزی ادﻏﺎﻣﯽ ﻣﻮازی ] [14ﺑﺎ
ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ زﻣﺎﻧﯽ ݈݃ ﺑﺠﺎی ݈݃݊ اﺳﺖ؛ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در
زﻣﺎن ﺳﺎﺧﺖ درﺧﺖ اﺳﺖ .ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﺘﯽ
ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎ ﺗﮏ ﺗﮏ و ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﯿﺴﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﺑﺼﻮرت ﯾﮑﺠﺎ در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

 -۵ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ،ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎﯾﯽ را آوردهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺴﺖ
ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی  Cached DMP-Treeﺑﺎ زﺑﺎن  Cو در ﻣﺤﯿﻂ  .Netاﺳﺖ.
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺴﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺎرﻫﺎی ﮐﺎری اﺳﺘﺎﻧﺪارد ] [15اﻧﺠﺎم ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺎرﻫﺎی
ً
ﮐﺎری ﺑﺮای ﺗﺴﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ روﺷﻬﺎ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ )ﻣﺜﻼ ﻫﻤﺎن ﺑﺎر ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺗﺴﺖ “درج” در ﺳﺎﺧﺘﺎر  Cached DMP-Treeاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮای
ﺗﺴﺖ درج در  MSSQLو  MySQLﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای
ﺻﺤﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ،در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎهدادهﻫﺎ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻮگ-
ﻫﺎ و  ...ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺟﺪاوﻟﯽ ﺗﮏ ﺳﺘﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﺘﻮن ﮐﻠﯿﺪ اﺳﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﺪﯾﺲﮔﺬاری آﻧﻬﺎ ﺗﺴﺖ ﺷﻮد(.
-۱-۵

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر Cached DMP-Tree

در ﻧﻤﻮدار ) ،(۱ﺗﻌﺪاد ﭘﺮسوﺟﻮﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر،
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮسوﺟﻮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ دارای ﻃﻮل ﭘﯿﺸﻮﻧﺪ ﺑﺮش داده ٔ
ﺷﺪه
ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻣﺒﺤﺚ ﺑﺨﺶ  (۲-۴ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از
ﻧﻤﻮدار ﭘﯿﺪاﺳﺖ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﺎ ﺑﺮش ﭘﯿﺸﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻃﻮل ﯾﮏ ﺑﺪﺳﺖ آوردهاﯾﻢ
ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎ ﺣﺪود  ۲۶ﭘﺮسوﺟﻮ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻪ ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺑﺎرﻫﺎی ﮐﺎری ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺰ ﺣﺪود ﭘﻨﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ،ﻋﺪد  ۲۶ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
ﻫﺰﯾﻨﻪای ﻣﻌﺎدل ﺣﺪود ﺻﻔﺮ اﺳﺖ )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎرﮐﺎری ﻣﺎ ﺑﯿﻦ
ﯾﮏ ﺗﺎ دوازده ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﺮسوﺟﻮ اﺳﺖ( .اﯾﻦ رﻗﻢ درﺣﺎﻟﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ روش  Database Crackingﺑﻪ ﺣﺪود  ۴۰۰ﭘﺮسوﺟﻮس دﺳﺘﻪای ﺑﺮای
ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎرش ﻧﯿﺎز دارد )ﺣﺪود ۴۰درﺻﺪ از ﺑﺎرﮐﺎری ] ([5و روش
 Partitioned B-Treeﺑﻪ ﺣﺪود ۵۰ﭘﺮسوﺟﻮی دﺳﺘﻪای ﻧﯿﺎز دارد )ﺣﺪود
۰٫۵درﺻﺪ از ﺑﺎر ﮐﺎری ] .([15در ﻧﻤﻮدار  ۲ﺳﺮﺑﺎر زﻣﺎﻧﯽ اﺿﺎﻓﯽ ﮐﻪ ۲۶
ﭘﺮسوﺟﻮی اول ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ-
ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻧﻤﻮدار ﭘﯿﺪاﺳﺖ ،ﭘﺲ از دوﺑﺎر ﺗﮑﺮار اﯾﻦ ﺑﺎر ﮐﺎری،
زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﺎ ،ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﭘﺎﯾﮕﺎه
دادهﻫﺎی  MSSQLو  MySQLﺷﺪه اﺳﺖ.

 -۲-۴ﺑﺨﺶ DMP-Tree
ً
ﺳﺎﺧﺘﺎر  ،DMP-Treeﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر درﺧﺘﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺘﻮازن ﭘﯿﺸﻮﻧﺪی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای رﺷﺘﻪﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮد دارد .در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ از ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر،
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﮐﻠﯿﺪﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﯾﮑﺠﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﻮﻧﺪی ﺑﻮدن
ﺳﺎﺧﺘﺎر،زﯾﺮدرﺧﺖ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﺘﯿﺠﻪی ﯾﮏ اﺟﺮا )ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از
ﺑﺎﮐﺘﻬﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺮسوﺟﻮ( ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد )ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ٔ
ﯾﮑﺒﺎره درﺧﺖ آورده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻓﻀﺎ ،ﺷﺒﻪ ﮐﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ
در ﮐﻞ اﯾﻦ روش ﺑﺼﻮرت ﻣﻌﮑﻮس و از رﯾﺸﻪ ،ﺷﺮوع ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن
ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﺮه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ زﻣﺎﻧﯽ  nﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ(
و ﺑﻪ درﺧﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد.ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ روش ﺑﻬﻤﺮاه روش ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺎزی
ادﻏﺎﻣﯽ ﻣﻮازی ،ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ درﺧﺖ ﺑﺮاﺑﺮ )O(n
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺠﺎی
 B-Treeﮐﺮد ،ﭘﯿﺸﻮﻧﺪی ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﺖ؛ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ
ٔ
اﺟﺎزه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن درﺧﺖ را ﻣﯽدﻫﺪ .در ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ

۹۵۱

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴
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 DMP-Treeﺑﺮای درجﻫﺎی دﺳﺘﻪای ﮐﻪ ﺣﺠﻢ آﻧﻬﺎ از ﺣﺪود ۲۲۸ﻫﺰار ﮐﻠﯿﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻤﺘﺮ از دو روش دﯾﮕﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ و اﯾﻦ ﺑﻬﺒﻮدٔ ،
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی
روش ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای درج در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اراﺋﻪ ﮐﺮدهاﯾﻢ.
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ٔ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺮﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﯿﺸﻮﻧﺪی ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺮﺷﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮس-
ﻧﻤﻮدار :۱
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ٔ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ درج در ﺳﻪ روش ﻣﺨﺘﻠﻒ.
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ٔ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن درﺧﺖ در  ۲۶ﭘﺮسوﺟﻮی
ﻧﻤﻮدار  :۲ارزﯾﺎﺑﯽ و
دﺳﺘﻪای اول ،در ﺳﻪ روش ﻣﺨﺘﻠﻒ.

ٔ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای درج ﻫﺮﮐﺪام از ﮐﻠﯿﺪﻫﺎ در درجﻫﺎی
ﻧﻤﻮدار  :۴ارزﯾﺎﺑﯽ و
دﺳﺘﻪای ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻣﺘﻔﺎوت در ﺳﻪ روش ﻣﺨﺘﻠﻒ.

ٔ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮیﻫﺎی ﺗﮑﯽ و دﺳﺘﻪای
 -۳-۵ارزﯾﺎﺑﯽ و
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ار ٔ
اﺋﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮕﺮ ﺟﺴﺘﺠﻮی

ٔ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ درجﻫﺎی ﺗﮑﯽ و دﺳﺘﻪای
 -۲-۵ارزﯾﺎﺑﯽ و
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ ،ﺑﺎ روش ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ
اراﺋﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ،درج در ﺳﺎﺧﺘﺎر  Cached DMP-Treeﺑﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ زﻣﺎﻧﯽ
ﺛﺎﺑﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪﺗﺮ از ) ݈݃݊ ܱሺاﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ  B-Treeو ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .در
ﻧﻤﻮدار  ۳ﺣﺎﺻﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮕﺮ درج ﺗﮑﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر Cached DMP-
ٔ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ دو ﭘﺎﯾﮕﺎه ٔ
داده  MSSQLو  MySQLاﺳﺖ.
 ،Treeﺑﻬﻤﺮاه
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﻧﻤﻮدار ﭘﯿﺪاﺳﺖ ،ﺑﻬﺒﻮدی ﺣﺪود  ۵ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ MSSQL
و ﺑﻄﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﺪود  ۵۰ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  MySQLﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻬﺒﻮدی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ.
ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ درج دﺳﺘﻪای از ﮐﻠﯿﺪﻫﺎ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی،ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ دﺳﺘﻪﻫﺎﯾﯽ از ﮐﻠﯿﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺠﻢﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت )از  ۱ﺗﺎ
۴۵۶ﻫﺰار( را ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻪای در ﺳﺎﺧﺘﺎر وارد ﮐﺮدهاﯾﻢ و زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮕﺮ را ﺑﺮ ﺣﺠﻢ ﺗﺮاﮐﻨﺶ درج ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدهاﯾﻢ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﻣﺎن
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای درج ﻫﺮﮐﺪام از ﮐﻠﯿﺪﻫﺎ در ﯾﮏ درج دﺳﺘﻪای ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﻪ روش  MSSQL ،Cached DMP-Treeو
 MySQLﺗﮑﺮار ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﻧﺘﺎﯾﺞ را در ﻧﻤﻮدار  ۴ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﺸﯿﺪهاﯾﻢ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﻧﻤﻮدار ﭘﯿﺪاﺳﺖ ،زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺳﺎﺧﺘﺎر Cached

ﺗﮑﯽ ) (Exact matchو دﺳﺘﻪای ) Batch Searchﯾﺎ (Prefix Search
ٔ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﺪﯾﺲﮔﺬاری
در ﺳﺎﺧﺘﺎر  Cached DMP-Treeو
ﭘﺎﯾﮕﺎه دادهﻫﺎی  MSSQLو  MySQLﮐﺮدهاﯾﻢ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻧﻤﻮدار ۵
ﭘﯿﺪاﺳﺖ ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎی ﺗﮑﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
ﻣﻘﺪار زﻣﺎن در ﭘﺎﯾﮕﺎه ٔ
داده  MySQLﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺪان ﻣﻔﻬﻮم
اﺳﺖ ﮐﻪ در ازای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﮐﺎﻫﺶ در زﻣﺎن درج ،ﻧﺘﻨﻬﺎ ﻫﯿﭻ ﻫﺰﯾﻨﻪای در
ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎ ﻣﺘﻘﺒﻞ ﻧﺸﺪهاﯾﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ )
ﻧﻤﻮدار ﺣﺎﺻﻞ ،ﭘﺲ از ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻌﺪ از  ۲۶ﭘﺮسوﺟﻮی
اول رﺳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ( .اﯾﻦ ﺑﻬﺒﻮد در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی
ﺣﺪس ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﯿﺸﻮﻧﺪی  Cached DMP-Treeﺑﺮای
ﺟﺴﺘﺠﻮی رﺷﺘﻪﻫﺎ ﻣﻘﺪاری ﮐﻨﺪﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ،ﺑﻬﺒﻮد ﺣﺎﺻﻞ
ﺷﺪهٔ ،
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزیﻫﺎی زﯾﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی روش اﻧﺠﺎم
دادهاﯾﻢ .در ﻣﺮﺟﻊ ] [16روﺷﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و ﺗﻄﺒﯿﻖ رﺷﺘﻪﻫﺎ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ  ۳ﺗﺎ ۴
ﭘﺎﻟﺲ از ﭘﺮدازﻧﺪه اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزﯾﻬﺎی ﺧﻮد از روش
ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ.
آﺧﺮﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻧﻤﻮدار  ۶اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮای
ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎی دﺳﺘﻪای )ﭘﯿﺸﻮﻧﺪی( در ﺳﺎﺧﺘﺎر  Cached DMP-Treeرا ﺑﺎ
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.ﻣﺨﺘﻠﻒ

 ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺗﻄﺒﯿﻖﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮای اﻧﺪﯾﺲﮔﺬاری اراﺋﻪ دادﯾﻢ،دادهﻫﺎ
ٔ
 ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ،اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮدﮐﺎر اﻧﺪﯾﺴﻬﺎ را ﺑﺼﻮرت آﻧﻼﯾﻦ دارد
ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﺬف و
 ﺑﺎ.اﯾﺠﺎد ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎﯾﯽ در ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻋﻤﻠﮕﺮ درج و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﺪﯾﻢ
 ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭘﺎﯾﮕﺎه دادهﻫﺎﯾﯽ ﺗﻄﺒﯿﻖﭘﺬﯾﺮ داﺷﺘﻪ،ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ روش ﺟﺪﯾﺪ
 ﺑﺪون ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ در ﺟﺴﺘﺠﻮ،ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ درج ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ
.را داراﺳﺖ

 "ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻨﺪی ﻣﻮﺛﺮ،ﺣﺠﺖ ﮐﻠﯽ و ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪی
[۱۷]
، زﻧﺠﺎن، داﻧﺸﮕﺎه زﻧﺠﺎن،"ﺑﺮای ﭘﺮس و ﺟﻮی اﻟﮕﻮ در ﭘﺎﯾﮕﺎه دادﻫﻬﺎ
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ﭼﮑﯿﺪه -آراﯾﻪﻫﺎی دروازهای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از رﺷﺘﻪ-
ﺑﯿﺘﯽ دارای اﻧﻌﻄﺎف ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ رﺷﺘﻪ ﺑﯿﺘﯽ ﺧﻮد اﺻﻠﯽ-
ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﺎاﻣﻨﯽ در اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .رﺷﺘﻪﺑﯿﺘﯽ ،ﻗﺎﻟﺐ
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺑﺰار ﻃﺮاﺣﯽ آراﯾﻪ دروازهای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭘﺬﯾﺮ و
ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﻣﻌﮑﻮس آن ،ﺿﻤﻦ آﺷﮑﺎر ﺷﺪن ﻃﺮح ﻣﺪار ،درج ﺗﺮوﺟﺎن ﺳﺨﺖ-
اﻓﺰاری ﯾﺎ دﺳﺘﮑﺎریﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در آن اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد .در
ً
آراﯾﻪﻫﺎی دروازهای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭘﺬﯾﺮ راﺑﻄﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ واﺿﺤﯽ ﺑﯿﻦ رﺷﺘﻪیﺑﯿﺘﯽ و
ﻃﺮح ﻣﺪار وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻼوهﺑﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ،راهﮐﺎری را ﺑﺮای رﻓﻊ
آن اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﯿﻢ .در اﯾﻦ راهﮐﺎر ﻣﻌﻤﺎری ﺟﻌﺒﻪ ﺳﻮﺋﯿﭻ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺑﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از
ﻣﺎﻟﺘﯽﭘﻠﮑﺴﺮﻫﺎی آن ،ﺗﻨﺎﻇﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎن رﺷﺘﻪﺑﯿﺘﯽ و ﻃﺮح
ﻣﺪار از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ و ﮐﺪﮔﺬاری ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای رﺷﺘﻪﺑﯿﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎ و آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ ﮔﻮﯾﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺪﮔﺬاری ﺑﺎ
ﺳﺮﺑﺎر ﻣﺨﺘﺼﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﻬﻢﺳﺎزی ﻣﺴﺘﺘﺮ در رﺷﺘﻪ ﺑﯿﺘﯽ را ﺗﺎ ﺳﻄﺢ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻬﺒﻮد دﻫﺪ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﮑﻮس آن را ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار و
ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻣﮑﺎن دارد در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﻘﺎل و ﺑﺎرﮔﺬاری در دﺳﺘﺮس
ﺷﺨﺺ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن آراﯾﻪﻫﺎی دروازهای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭘﺬﯾﺮ،
ازﺟﻤﻠﻪ  Xilinxو  Alteraﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﺘﻮای رﺷﺘﻪﺑﯿﺘﯽ ،از
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ] .[۱اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ راهﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت و
ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒﻫﺎﯾﯽ دارد ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﮏ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
رﻣﺰﻧﮕﺎری رﺷﺘﻪﺑﯿﺘﯽ در ﺗﻤﺎم آراﯾﻪﻫﺎی دروازهای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭘﺬﯾﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد و
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ] ،[۲دوم اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی-
ﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﺑﺎﺗﺮی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻠﯿﺪ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﻧﯿﺎز
دارﻧﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﺮاﺑﯽ ﺳﺨﺖاﻓﺰار را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ] .[۱ﺳﻮم اﯾﻨﮑﻪ در
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻧﻬﻔﺘﻪ iiﯾﺎ دارای ﺑﺎزﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺳﺮﺑﺎر ﺗﻮان
ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﺗﺄﺧﯿﺮ رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ رﺷﺘﻪﺑﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﯾﻦ ﻧﻮع آراﯾﻪ-
ﻫﺎی دروازهای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭘﺬﯾﺮ را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ ] [۲و ] .[۳ﭼﻬﺎرم اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎژول-
ﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری ﻫﻤﻮاره در ﻣﻌﺮض ﺣﻤﻼت رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﮐﺎﻧﺎل ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻗﺮار
دارﻧﺪ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ] [۴و ] [۵ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺣﻤﻼت ﮐﺎﻧﺎل ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎده ﺗﻮان و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻔﺎﺿﻠﯽ ﺗﻮان ﻣﯽ-
ﺗﻮان ﮐﻠﯿﺪ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺧﺎﻧﻮاده  Virtexﺷﺮﮐﺖ  Xilinxرا
ﺑﺮای اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری  3DESو  AES-256ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﮐﻞ
ﻣﺤﺘﻮا دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.

 -۱ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﯾﻨﮑﻪ رﻣﺰﻧﮕﺎری رﺷﺘﻪﺑﯿﺘﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ
ﻧﻤﯽآورد ،ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﮑﻮس رﺷﺘﻪﺑﯿﺘﯽ در ] [۲ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن
ﺳﻄﺢ ﻣﺒﻬﻢﺳﺎزی ﻣﺴﺘﺘﺮ در رﺷﺘﻪﺑﯿﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ] [۲ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ در آراﯾﻪﻫﺎی دروازهای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭘﺬﯾﺮ  Virtex-5و ﻣﺎﻗﺒﻞ ،ﺑﻪ ازای
روﺷﻦ ﺷﺪن ﯾﮏ اﺗﺼﺎل ﻗﺎﺑﻞﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی در ﻣﺪار ،ﻫﻤﻮاره دو ﺑﯿﺖ در ﻣﮑﺎن
ﺛﺎﺑﺘﯽ از رﺷﺘﻪﺑﯿﺘﯽ ،ﻣﻘﺪار » «۱ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪای دﺳﺖ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﯿﻦ رﺷﺘﻪﺑﯿﺘﯽ و ﻃﺮح ﻣﺪار را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ
ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط
ِ
اﻣﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ رﺷﺘﻪﺑﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﮔﺮه ﻣﺪار را ﻫﻤﻮار ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی– آراﯾﻪﻫﺎی دروازهای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭘﺬﯾﺮ ،اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺨﺖ-

اﻓﺰار ،رﺷﺘﻪﺑﯿﺘﯽ ،ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﮑﻮس.

ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ روز اﻓﺰون ﮐﺎرﺑﺮد آراﯾﻪﻫﺎی دروازهای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭘﺬﯾﺮ iدر ﻋﺮﺻﻪ-
ﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﭼﻮن ﺳﻼﻣﺖ ،ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﻓﻀﺎ ،ارﺗﺶ و ﻏﯿﺮه
ﺗﻬﺪﯾﺪات ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﻧﯿﺰ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ آن ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ آراﯾﻪ-
ﻫﺎی دروازهای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭘﺬﯾﺮ ،رﺷﺘﻪﺑﯿﺘﯽ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ .رﺷﺘﻪﺑﯿﺘﯽ ،ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺑﺰار ﻃﺮاﺣﯽ آراﯾﻪﻫﺎی دروازهای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭘﺬﯾﺮ و ﺣﺎوی
اﻃﻼﻋﺎت ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر
روﺷﻦ ﺷﺪن آراﯾﻪ دروازهای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭘﺬﯾﺮ ،از ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎرﮔﺬاری
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ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻔﯽ در آراﯾﻪﻫﺎی دروازهای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭘﺬﯾﺮ،
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﮑﻮس ،دﺳﺖﮐﺎریﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﺣﻤﻼﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ درج
ﺗﺮوﺟﺎن ﺳﺨﺖاﻓﺰاری در آن دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ][۶
ً
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺮماﻓﺰاری و ﺑﺎ دﺳﺖﮐﺎری
ﺑﯿﺘﯽ رﻣﺰ ﻧﺸﺪه ،ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮏ ﺗﺮوﺟﺎن ﺳﺨﺖاﻓﺰاری را در آراﯾﻪ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ رﺷﺘﻪ ِ
دروازهای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭘﺬﯾﺮ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻧﻤﻮد.
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺟﺪی ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی اﻣﻨﯿﺖ رﺷﺘﻪﺑﯿﺘﯽ در آراﯾﻪﻫﺎی
دروازهای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭘﺬﯾﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﻣﻌﮑﻮس رﺷﺘﻪﺑﯿﺘﯽ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺪار و ﺣﻤﻼت ﺧﺮاﺑﮑﺎراﻧﻪ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ،ﻋﻼوهﺑﺮ
اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎی ﻣﺮﺳﻮم ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﺷﺘﻪﺑﯿﺘﯽ ﺑﻪ-
دﻧﺒﺎل راهﮐﺎری ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد اﻣﻨﯿﺖ و ﭘﻨﻬﺎنﺳﺎزی ﻃﺮح ﻣﺪار ﺑﺎﺷﯿﻢ ].[۵
ﻃﺒﻖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎ ،ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎریﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﻌﺒﻪ
ﺳﻮﺋﯿﭻ آراﯾﻪﻫﺎی دروازهای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭘﺬﯾﺮ ،ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺒﺘﻨﯽﺑﺮ ﻣﺎﻟﺘﯽﭘﻠﮑﺴﺮ ﯾﺎ ﺑﻪ
ﺑﯿﺎن ﺑﻬﺘﺮ» ،ﺷﺒﻪ ﻣﺎﻟﺘﯽﭘﻠﮑﺴﺮ« اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی اﻓﻘﯽ و
ﻋﻤﻮدی ﺟﻌﺒﻪ ﺳﻮﺋﯿﭻ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ] .[۷ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﺒﺶ از اﯾﻦ اﺷﺎره
ً
ﺷﺪ ،در آراﯾﻪﻫﺎی دروازهای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭘﺬﯾﺮ راﺑﻄﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ واﺿﺤﯽ ﻣﯿﺎن ﻃﺮح ﻣﺪار
و رﺷﺘﻪﺑﯿﺘﯽ وﺟﻮد دارد ،در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ،راه-
ﮐﺎری را ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﻣﻌﻤﺎری »ﺷﺒﻪ ﻣﺎﻟﺘﯽﭘﻠﮑﺴﺮ« آراﯾﻪ دروازهای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭘﺬﯾﺮ
ﺷﺮﮐﺖ  Xilinxاراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﯿﻢ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺑﯿﺖ،
ﺑﻪ ﺑﯿﺖﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮ ﯾﮏ از »ﺷﺒﻪ ﻣﺎﻟﺘﯽﭘﻠﮑﺴﺮﻫﺎی« ﺟﻌﺒﻪ ﺳﻮﺋﯿﭻ و
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﺰﺋﯽ در ﻣﻨﻄﻖ اﻧﺘﺨﺎب آﻧﻬﺎ ،آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﻣﺬﮐﻮر رﻓﻊ ﺷﺪه و
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﮑﻮس رﺷﺘﻪﺑﯿﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﺴﯿﺎر
دﺷﻮار و ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن اﻣﮑﺎن درج ﺗﺮوﺟﺎنﻫﺎی ﺳﺨﺖ-
اﻓﺰاری ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﺳﺮﻗﺖ اﯾﺪه ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ  .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﻮن
ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی اﯾﻦ راهﮐﺎر ﻗﺒﻞ از ﻣﺮﺣﻠﻪ رﻣﺰﻧﮕﺎری و ﻣﺴﺘﻘﻞ از آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،
ﺣﻤﻼت ﮐﺎﻧﺎل ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و در آراﯾﻪﻫﺎی
دروازهای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭘﺬﯾﺮ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺎژول رﻣﺰﻧﮕﺎری رﺷﺘﻪﺑﯿﺘﯽ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای
ارﺗﻘﺎی ﻣﺒﻬﻢﺳﺎزی رﺷﺘﻪﺑﯿﺘﯽ اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻌﺒﻪ ﺳﻮﺋﯿﭻ »ﺷﺒﻪ ﻣﺎﻟﺘﯽﭘﻠﮑﺴﺮی« در
ﺑﺨﺶ  ۲و آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی رﺷﺘﻪﺑﯿﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎری در ﺑﺨﺶ  ،۳راهﮐﺎر
ﺧﻮد را در ﺑﺨﺶ  ۴ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮده و در ﺑﺨﺶ  ۵آن را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و در
ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی را در ﺑﺨﺶ  ۶اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد.
 -۲ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻌﺒﻪ ﺳﻮﺋﯿﭻ »ﺷﺒﻪ ﻣﺎﻟﺘﯽﭘﻠﮑﺴﺮی« در آراﯾﻪﻫﺎی دروازهای
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭘﺬﯾﺮ
در آراﯾﻪﻫﺎی دروازهای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭘﺬﯾﺮ ،ﺣﺪود  %۹۰-۵۰ﻣﺴﺎﺣﺖ ،ﺻﺮف
ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﯽﺷﻮد و ﺟﻌﺒﻪ ﺳﻮﺋﯿﭻ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﻫﺪاﯾﺖ
و ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد ،ﺳﻬﻢ زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص
ﻣﯽدﻫﺪ] .[۸در ﺟﻌﺒﻪ ﺳﻮﺋﯿﭻﻫﺎی »ﺷﺒﻪ ﻣﺎﻟﺘﯽﭘﻠﮑﺴﺮی« از ﻣﺪاراﺗﯽ ﮐﻪ

ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻣﺎﻟﺘﯽﭘﻠﮑﺴﺮ دارﻧﺪ ،ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری اﺗﺼﺎﻻت و ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ
ﺳﯿﻢﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  ۱ﻧﻤﺎی ﺳﺎدهای از ﺟﻌﺒﻪ
ﺳﻮﺋﯿﭻ »ﺷﺒﻪ ﻣﺎﻟﺘﯽﭘﻠﮑﺴﺮی« ﺑﺎ  Fs = ۳ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ] ،[۹ﯾﮏ
ﺟﻌﺒﻪ ﺳﻮﺋﯿﭻ دارای ﭼﻬﺎر وﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم وﺟﻪﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎﻧﺎل
اﻓﻘﯽ و ﻋﻤﻮدی ﯾﺎ ﺳﯿﻢ ورودی و ﺧﺮوﺟﯽ دارﻧﺪ .ﻣﺤﻞ رﺳﯿﺪن ﺳﯿﻢﻫﺎی
رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ اﻓﻘﯽ و ﻋﻤﻮدی در داﺧﻞ ﺟﻌﺒﻪ ﺳﻮﺋﯿﭻ ،را ﭼﻬﺎرراه ﻣﯽ-
ﻧﺎﻣﯿﻢ .ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی اﻓﻘﯽ و ﻋﻤﻮدی ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏﺟﻬﺘﻪ ﯾﺎ دوﺟﻬﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ
اﮔﺮ ﯾﮏﺟﻬﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﻫﺮ وﺟﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ زوج ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﮔﺮ ﻫﺮ وﺟﻪ ﺟﻌﺒﻪ ﺳﻮﺋﯿﭻ  nﺳﯿﻢ ورودی ﯾﮏﺟﻬﺘﻪ و  nﺳﯿﻢ
ﺧﺮوﺟﯽ ﯾﮏﺟﻬﺘﻪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ  nﺳﯿﻢ دوﺟﻬﺘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه در ﺟﻌﺒﻪ
ﺳﻮﺋﯿﭻ  nﭼﻬﺎرراه وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﺷﮑﻞ .۱ﻧﻤﺎی ﺳﺎدهای از ﺟﻌﺒﻪ ﺳﻮﺋﯿﭻ و ﺷﺒﻪ ﻣﺎﻟﺘﯽﭘﻠﮑﺴﺮ ،ﺑﺎ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﯾﮏ و
دوﺟﻬﺘﻪ

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺷﮑﻞ  ۱دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،در ﯾﮏ ﺟﻌﺒﻪ ﺳﻮﺋﯿﭻ ﺑﺎ  ،Fs = ۳ﻫﺮ
وﺟﻪ ﭼﻬﺎرراه دارای ﯾﮏ ﺳﯿﻢ ورودی و ﯾﮏ ﺳﯿﻢ ﺧﺮوﺟﯽ اﺳﺖ و در
ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﺮ ﺳﯿﻢ ﺧﺮوﺟﯽ ﯾﮏ ﻣﺎﻟﺘﯽﭘﻠﮑﺴﺮ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از
ﺳﻪ ﺳﯿﻢ ورودی وﺟﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ آن ﭼﻬﺎرراه را ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﺟﻌﺒﻪ ﺳﻮﺋﯿﭻ
ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ .در ﺳﺎﺧﺘﺎر »ﺷﺒﻪ ﻣﺎﻟﺘﯽﭘﻠﮑﺴﺮی« ﺟﻌﺒﻪ ﺳﻮﺋﯿﭻ ،ﻫﺮ ﯾﮏ از
ﻣﺎﻟﺘﯽﭘﻠﮑﺴﺮﻫﺎ دو ﺑﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎب دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ  ۲۲ = ۴ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ
» «۱۰» ،«۰۱» ،«۰۰و » «۱۱اﺳﺖ ،ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ
ﺳﯿﻢ ورودی و ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻬﺎرم ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ و ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ »ﻋﺪم اﺗﺼﺎل«
ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﯿﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﯽ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻧﺎمﮔﺬاری »ﺷﺒﻪ ﻣﺎﻟﺘﯽ-
ﭘﻠﮑﺴﺮی« ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎری ،ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻟﺖ »ﻋﺪم اﺗﺼﺎل« و
ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮدن ﻣﺎﻟﺘﯽﭘﻠﮑﺴﺮ اﺳﺖ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﻢ ورودی در
ﻫﺮ ﯾﮏ از وﺟﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﺪاء ﯾﮏ ،دو و ﯾﺎ ﺳﻪ ﻣﺎﻟﺘﯽﭘﻠﮑﺴﺮ وﺟﻪﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﺧﺮوﺟﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ ﺳﯿﻢ وﺟﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﻮد ،در ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی
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ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

ﯾﮏﺟﻬﺘﻪ ﺑﺎ  ۱۲و در ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی دوﺟﻬﺘﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ  ۶اﺗﺼﺎل ﻣﯽﺗﻮان
ﺗﻤﺎم ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻤﮑﻦ ورودیﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎ را در ﯾﮏ ﭼﻬﺎرراه ﺑﺮﻗﺮار
ﻧﻤﻮد ] [۷و ] .[۹در آراﯾﻪﻫﺎی دروازهای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭘﺬﯾﺮ  ،Xilinxﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از
اﯾﻦ ﻧﻘﺎط اﺗﺼﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭘﺬﯾﺮ ،ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﭘﯿﭗ iiiﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺷﮑﻞ ۲
ﯾﮏ ﻧﻤﺎی اﻧﺘﺰاﻋﯽ از ﻧﻘﺶ ﭘﯿﭗﻫﺎ در اﯾﺠﺎد اﺗﺼﺎﻻت ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

 -۳آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی رﺷﺘﻪﺑﯿﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽﺑﺮ ﻣﻌﻤﺎری »ﺷﺒﻪ ﻣﺎﻟﺘﯽﭘﻠﮑﺴﺮ ﻣﺒﻨﺎ«
در اﺑﺰار ﻃﺮاﺣﯽ آراﯾﻪﻫﺎی دروازهای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭘﺬﯾﺮ ،اﺑﺰار ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ وﻇﯿﻔﻪ
اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻌﺒﻪ ﺳﻮﺋﯿﭻ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد .در اﺑﺰار ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ،
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﯾﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺑﻪ-
ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﻢﻫﺎ ،ﭘﯿﭗﻫﺎ و ﻏﯿﺮه را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﮑﺎن
ﻫﻨﺪﺳﯽ آﻧﻬﺎ در ﻓﺎﯾﻠﯽ ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت در اﺑﺰار  ISEﺷﺮﮐﺖ
 Xilinxدر ﻓﺎﯾﻠﯽ ﺑﺎ ﭘﺴﻮﻧﺪ  .XDLRCذﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد.
در روﻧﺪ ﻃﺮاﺣﯽ آراﯾﻪﻫﺎی دروازهای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭘﺬﯾﺮ در  ISEﻋﻼوهﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻟﯿﺴﺖ ﮔﺮه ﻣﺪار ،ﻣﯽﺗﻮان ﻓﺎﯾﻠﯽ ﺑﺎ ﭘﺴﻮﻧﺪ  .XDLﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮد .ﻓﺎﯾﻞ XDL
ﻧﮕﺎﺷﺖ ﻣﺘﻨﯽ ﻓﺎﯾﻞ  NCDﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻟﯿﺴﺖ ﮔﺮه ﻣﺪار اﺳﺖ .ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ
ﻓﺎﯾﻞ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻓﺎﯾﻞ  XDLRCاﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺨﺖاﻓﺰاری
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﻃﺮح ﻣﺪار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺷﮑﻞ  ۴اﺳﺘﺨﺮاج ﻓﺎﯾﻞ  XDLدر
ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮاﺣﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ .وﺟﻮد اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ راه را ﺑﺮای ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﻣﻌﮑﻮس ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺬارد ].[۱۰

ﺷﮑﻞ  .۲ﻧﻤﺎی اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﭘﯿﭗﻫﺎ در اﯾﺠﺎد اﺗﺼﺎل ﺳﯿﻢﻫﺎ در ﺷﺒﻪ ﻣﺎﻟﺘﯽﭘﻠﮑﺴﺮ ،در
ﮐﺎﻧﺎل ﯾﮏ و دو ﺟﻬﺘﻪ

»ﺷﺒﻪ ﻣﺎﻟﺘﯽﭘﻠﮑﺴﺮ« ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﻣﻌﻤﺎری ﺟﻌﺒﻪ ﺳﻮﺋﯿﭻ آراﯾﻪﻫﺎی
دروازهای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭘﺬﯾﺮ ،ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ آن را »ﺷﺒﻪ ﻣﺎﻟﺘﯽﭘﻠﮑﺴﺮ ﻣﺒﻨﺎ« درﻧﻈﺮ ﻣﯽ-
ﮔﯿﺮﯾﻢ ،دارای دو ﺑﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎب  Aو  Bاﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ  ۲۲ = ۴ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ.
در ﺷﮑﻞ  ۳ﻣﺪار ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ »ﺷﺒﻪ ﻣﺎﻟﺘﯽﭘﻠﮑﺴﺮ ﻣﺒﻨﺎ« ﻧﺸﺎن
داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺣﺎﻟﺖ
»ﻋﺪم اﺗﺼﺎل« ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺪار اﺗﺼﺎل اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻨﻄﻖ اﻧﺘﺨﺎب
»ﺷﺒﻪ ﻣﺎﻟﺘﯽﭘﻠﮑﺴﺮ ﻣﺒﻨﺎ« ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﻊ ﺳﻪ ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب دو ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﯽ-
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ . A′B′ + A′B + AB′ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮر
ﻋﺒﻮر ،ﻣﻨﻄﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﻪ ﺳﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮر
ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻨﻄﻖ اﻧﺘﺨﺎب »ﺷﺒﻪ ﻣﺎﻟﺘﯽﭘﻠﮑﺴﺮ ﻣﺒﻨﺎ« ﺑﻪ ۶
ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮر ﻧﯿﺎز دارد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﻤﻢ ﻋﺒﺎرتﻫﺎی  Aو  Bﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺣﺎﻓﻈﻪ اﯾﺴﺘﺎ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻌﮑﻮسﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ.

ﺷﮑﻞ  .۳ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﯿﻢﻫﺎی ورودی ﺑﺮای اﺗﺼﺎل و

ﺷﮑﻞ  .۴ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺎﯾﻞ  XDLدر ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ روﻧﺪ اﺑﺰار ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ
رﺷﺘﻪﺑﯿﺘﯽ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ آن ][۱۰

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﮑﻮس رﺷﺘﻪﺑﯿﺘﯽ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ رﺷﺘﻪﺑﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﮔﺮه
ﻣﺪار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﻫﺮ ﺑﯿﺖ از رﺷﺘﻪ ﺑﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﺪام
اﺗﺼﺎل در ﻟﯿﺴﺖ ﮔﺮه ﻣﺪار ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ
اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺰﺋﯽ و ﺗﺪرﯾﺠﯽ در ﻟﯿﺴﺖ ﮔﺮه ،رﺷﺘﻪﺑﯿﺘﯽ ﻣﻌﺎدل را ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻧﻤﻮد و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات را در آن ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ رﮐﻮرد در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده
ذﺧﯿﺮه ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺮاﺳﺮ آراﯾﻪ دروازهای
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭘﺬﯾﺮ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ .از ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ رﮐﻮردﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﮕﺎﺷﺘﯽ دﺳﺖ
ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﮑﻮس ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ،
در آراﯾﻪ دروازهای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭘﺬﯾﺮ  ،Virtex-5ﺑﺎ روﺷﻦ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﭘﯿﭗ ،ﻫﻤﻮاره
دو ﺑﯿﺖ در ﻣﮑﺎن ﺛﺎﺑﺘﯽ از رﺷﺘﻪﺑﯿﺘﯽ ،ﻣﻘﺪار » «۱ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ روﺷﻦ
ﮐﺮدن ﺗﮏ ﺑﻪ ﺗﮏ ﭘﯿﭗﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﮕﺎﺷﺖ دﻗﯿﻘﯽ از اﻧﻌﮑﺎس ﭘﯿﭗﻫﺎ در
رﺷﺘﻪﺑﯿﺘﯽ را ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮد .ﺣﺎل ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﮕﺎﺷﺖ ،ﻋﻼوهﺑﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ً
ﻣﻌﮑﻮس ﻃﺮح ﻣﺪار ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺮماﻓﺰاری ﺑﺎ دﺳﺘﮑﺎری
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ رﺷﺘﻪﺑﯿﺘﯽ ،ﻃﺮح ﻣﺪار را ﻧﯿﺰ دﺳﺘﮑﺎری ﻧﻤﻮد.

ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﺷﺒﻪ ﻣﺎﻟﺘﯽﭘﻠﮑﺴﺮ

۹۵۶

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﻣﻌﻤﺎری »ﺷﺒﻪ ﻣﺎﻟﺘﯽﭘﻠﮑﺴﺮ ﻣﺒﻨﺎ« در واﻗﻊ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﺛﺮ
ﺛﺎﺑﺖ ،ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪ ﻓﺮد و ﻗﺎﺑﻞ ردﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ اﺗﺼﺎﻻت
در ﻟﯿﺴﺖ ﮔﺮه ﻣﺪار ،ﺑﺮ روی رﺷﺘﻪ ﺑﯿﺘﯽ ﺑﻪﺟﺎی ﻣﯽﮔﺬارد.
 -۴راهﮐﺎر اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺒﻬﻢﺳﺎزی رﺷﺘﻪ ﺑﯿﺘﯽ
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻌﻤﺎری »ﺷﺒﻪ ﻣﺎﻟﺘﯽﭘﻠﮑﺴﺮ ﻣﺒﻨﺎ« ،ﺗﻌﺪاد ﻓﻀﺎی
ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ آن را اﻓﺰاﯾﺶ دادهاﯾﻢ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎب
»ﺷﺒﻪ ﻣﺎﻟﺘﯽﭘﻠﮑﺴﺮﻫﺎﯾﯽ« ﮐﻪ در ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎی ﭼﻬﺎرراهﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ از دو
ﺑﯿﺖ ،ﺑﻪ ﺳﻪ ﯾﺎ ﭼﻬﺎر ﺑﯿﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .در واﻗﻊ ﺗﻌﺪاد ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب
از  ۲۲ = ۴ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ  ۲۳ = ۸ﯾﺎ  ۲۴ = ۱۶اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
در ﻫﺮ »ﺷﺒﻪ ﻣﺎﻟﺘﯽﭘﻠﮑﺴﺮ ﻣﺒﻨﺎ« ،ﺳﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮای ﺳﻪ ﺳﯿﻢ ورودی ﺑﻪ
ﻣﺎﻟﺘﯽﭘﻠﮑﺴﺮ و ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻢ ﺑﺮای ﺣﺎﻟﺖ »ﻋﺪم اﺗﺼﺎل« دارﯾﻢ ،ﺣﺎﻟﺖ-
ﻫﺎی اﺿﺎﻓﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ راهﮐﺎر ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮑﺮاری
ﺑﻪ ورودیﻫﺎ و ﺣﺎﻟﺖ »ﻋﺪم اﺗﺼﺎل« ﺗﺨﺼﯿﺺ داد .ﺑﺎ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی اﯾﻦ راه-
ﮐﺎر ،ﭼﻨﺪﯾﻦ اﻟﮕﻮی ﺑﯿﺘﯽ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﯾﺎ ﻋﺪم اﺗﺼﺎل ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺗﺼﺎﻻت
ﻣﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻨﺎﻇﺮ ﯾﮏﺑﻪﯾﮏ ﺑﯿﻦ
ﭘﯿﭗﻫﺎ و رﺷﺘﻪﺑﯿﺘﯽ رﻓﻊ ﻣﯽﮔﺮدد .راهﮐﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﺎ در دو دﺳﺘﻪ ﻣﺘﻔﺎوت
ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ .دﺳﺘﻪ اول ﯾﮏ ﺑﯿﺖ اﻓﺰوﻧﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﺖﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب
»ﺷﺒﻪ ﻣﺎﻟﺘﯽﭘﻠﮑﺴﺮ ﻣﺒﻨﺎ« و دﺳﺘﻪ دوم ﺑﺎ دو ﺑﯿﺖ اﻓﺰوﻧﻪ.

ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ و در رﺷﺘﻪﺑﯿﺘﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﻨﻄﻖ اﻧﺘﺨﺎب در »ﺷﺒﻪ ﻣﺎﻟﺘﯽﭘﻠﮑﺴﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ« ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ-
رﯾﺰی ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ در آراﯾﻪ دروازهای ،ﻋﻤﻞ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ را اﻧﺠﺎم
ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ رﺷﺘﻪﺑﯿﺘﯽ ،اﺑﺰار ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﯿﺖ
اﻧﺘﺨﺎب »ﺷﺒﻪ ﻣﺎﻟﺘﯽﭘﻠﮑﺴﺮﻫﺎ« را ﺑﻪ ﺗﺼﺎدف اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺗﻤﺎم اﺗﺼﺎﻻت ﻗﻄﻊ ﯾﺎ ﭘﯿﭗﻫﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻟﯿﺴﺖ ﮔﺮه ،ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی رﺷﺘﻪﺑﯿﺘﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮای
ﻣﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺎدل ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﮑﻞ  ۶ﺑﺨﺶ
ﮐﻮﭼﮑﯽ از رﺷﺘﻪﺑﯿﺘﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺷﮑﻞ .۶رﺷﺘﻪﺑﯿﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺮای »ﺷﺒﻪ ﻣﺎﻟﺘﯽﭘﻠﮑﺴﺮ ﻣﺒﻨﺎ« در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ-

دﺳﺘﻪ اول ،اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﯿﺖ اﻓﺰوﻧﻪ :

ﺑﯿﺘﯽﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ روش » .« ۲ - ۶

ﺗﺨﺼﯿﺺ » : «۲ – ۶در روش » «۲-۶از  ۲۳ = ۸ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در آن  ۶ﻣﻌﺮف ﺗﻌﺪاد ﺣﺎﻟﺘﻬﺎی اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ
ﺳﯿﻢ ورودی و  ۲ﻣﻌﺮف ﺗﻌﺪاد ﺣﺎﻟﺘﻬﺎی اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ »ﻋﺪم
اﺗﺼﺎل« ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﺮ ﺳﯿﻢ و ﺣﺎﻟﺖ »ﻋﺪم اﺗﺼﺎل« ﺑﺎ دو
ﻣﻘﺪار ﺑﯿﺘﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .در ﺷﮑﻞ  ۵ﺟﺪول ﮐﺎرﻧﻮ
ﺗﻮاﺑﻊ ﺑﺮﻗﺮاری اﺗﺼﺎل ﺳﻪ ﺳﯿﻢ ورودی »ﺷﺒﻪ ﻣﺎﻟﺘﯽﭘﻠﮑﺴﺮ« ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎ و ﺳﺎده ﺳﺎزی ﺑﻪﻧﺤﻮی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﻣﺒﻬﻢﺳﺎزی را ﺑﻪوﺟﻮد ﺑﯿﺎورد.

ﺷﮑﻞ  .۵ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺣﺎﻟﺖ و ﺳﺎدهﺳﺎزی ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺗﺼﺎل ﺳﯿﻢﻫﺎی ﺷﺒﻪ
ﻣﺎﻟﺘﯽﭘﻠﮑﺴﺮ در روش ».«۲ – ۶

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،اﺑﺰار ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ رﺷﺘﻪﺑﯿﺘﯽ ،ﺑﻪ ازای وﺟﻮد ﯾﺎ ﻋﺪم
وﺟﻮد ﯾﮏ اﺗﺼﺎل ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دو ﻣﻘﺪار ﺑﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﺑﻪ

دﺳﺘﻪ دوم ،اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎ دو ﺑﯿﺖ اﻓﺰوﻧﻪ :
در اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ،ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﺑﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎب ۲۴ = ۱۶ ،ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻣﺘﻔﺎوت
در اﺧﺘﯿﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻨﻮع زﯾﺎدی در ﻧﺤﻮه ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی
اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺑﺎ اﯾﻦ  ۱۶ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،در ﺻﻮرت
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﺘﻘﺎرن ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﻪ ﺳﯿﻢ ورودی ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﻃﻮر ﺑﺮاﺑﺮ۲ ،
ﺣﺎﻟﺖ اﺧﺘﺼﺎص داد و  ۱۰ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای »ﻋﺪم
اﺗﺼﺎل« در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﻧﺤﻮه ﺗﺨﺼﯿﺺ را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان » «۱۰ – ۶ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ  ۶ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺳﻪ ﺳﯿﻢ ورودی ﺑﻪ »ﺷﺒﻪ
ﻣﺎﻟﺘﯽﭘﻠﮑﺴﺮ« و  ۱۰ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺪاد ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﺮای »ﻋﺪم اﺗﺼﺎل«
اﺳﺖ .روش دﯾﮕﺮ » «۷ – ۹اﺳﺖ ،ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﻪ ﺳﯿﻢ ،ﺳﻪ
ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ و ﺑﻪ »ﻋﺪم اﺗﺼﺎل« ۷ ،ﺣﺎﻟﺖ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .در روش
ﺑﻌﺪی ،«۴ – ۱۲» ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﻪ ﺳﯿﻢ ورودی و »ﻋﺪم اﺗﺼﺎل« ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺑﺮاﺑﺮ ۴ ،ﺣﺎﻟﺖ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ۱۲ ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی
اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﻢﻫﺎ و  ۴ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﻌﺪاد ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی »ﻋﺪم اﺗﺼﺎل«
اﺳﺖ .در ﺻﻮرت ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن ،ﺗﻌﺪاد ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻫﺮ ﺳﯿﻢ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،از  ۱۶ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
ﺳﯿﻢ اول  ۴ﺣﺎﻟﺖ و ﺑﻪ ﺳﯿﻢ دوم و ﺳﻮم  ۲ﺣﺎﻟﺖ اﺧﺘﺼﺎص داد و  ۸ﺣﺎﻟﺖ
ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه را ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ »ﻋﺪم اﺗﺼﺎل« درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.

۹۵۷

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻋﻼوه ﺑﺮ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در
ﺗﻌﺪاد ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﻢﻫﺎ و »ﻋﺪم اﺗﺼﺎل« ،ﻧﺤﻮه
ﺗﺨﺼﯿﺺ
ِ
ِ
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻘﺪار ﺑﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ اﻫﻤﯿﺖ دارد و در ﺑﻬﺒﻮد
ﻣﺒﻬﻢﺳﺎزی رﺷﺘﻪﺑﯿﺘﯽ و ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﺪار ﺗﻮاﺑﻊ اﺗﺼﺎل »ﺷﺒﻪ ﻣﺎﻟﺘﯽﭘﻠﮑﺴﺮ« ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﮔﺬار اﺳﺖ .در ﺷﮑﻞ  ۷ﺟﺪول ﮐﺎرﻧﻮ ﺗﻮاﺑﻊ ﺑﺮﻗﺮاری اﺗﺼﺎل ﺳﻪ ﺳﯿﻢ ورودی
»ﺷﺒﻪ ﻣﺎﻟﺘﯽﭘﻠﮑﺴﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ« ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری » «۴ – ۱۲ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه
اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺟﺪول ،ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎ و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﯿﺘﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎده-
ﺳﺎزی ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺒﻬﻢﺳﺎزی را ﺑﺪون ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ
ﺳﺮﺑﺎر ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ،ﺑﻪوﺟﻮد ﺑﯿﺎورد.

)(۳

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ،ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻧﮕﺎﺷﺖ ﯾﮏﺑﻪﯾﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪازای روﺷﻦ
ﻧﻤﻮدن ﻫﺮ ﭘﯿﭗ ،رﺷﺘﻪﺑﯿﺘﯽ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ را ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد ،ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﻫﺎ از ﻓﺮﻣﻮل ) (۴ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.
)(۴

ﺷﮑﻞ  .۷ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺣﺎﻟﺖ و ﺳﺎدهﺳﺎز ی ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺗﺼﺎل ﺳﯿﻢﻫﺎی »ﺷﺒﻪ
ﻣﺎﻟﺘﯽﭘﻠﮑﺴﺮ« در روش ».«۴ – ۱۲

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﮑﻮس رﺷﺘﻪﺑﯿﺘﯽ و ﻟﺰوم اﯾﺠﺎد ﭘﺎﯾﮕﺎه داده-
ای از ﻧﮕﺎﺷﺖ ﯾﮏﺑﻪﯾﮏ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺨﺖاﻓﺰاری آراﯾﻪ دروازهای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭘﺬﯾﺮ و
رﺷﺘﻪﺑﯿﺘﯽ ،ﻫﺮﭼﻪ ﻓﻀﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ،ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺷﺨﺺ
ﻣﻬﺎﺟﻢ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺰرﮔﯽ ﻓﻀﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای
ارزﯾﺎﺑﯽ راهﮐﺎر اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻌﺪاد ﭼﻬﺎرراهﻫﺎ در ﮐﻞ آراﯾﻪ دروازهای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭘﺬﯾﺮ را ﺑﺎ  Cﻧﺸﺎن ﻣﯽ-
دﻫﯿﻢ و ﺗﻌﺪاد ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﯿﻢ و »ﻋﺪم
اﺗﺼﺎل« را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ،و  .Sاﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﭘﯿﭗﻫﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﺗﻌﺪاد رﺷﺘﻪﺑﯿﺘﯽﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﻓﺮﻣﻮل ) (۱ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽ-
آﯾﺪ.
)(۱

ﺗﻌﺪاد رﺷﺘﻪﺑﯿﺘﯽﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻌﺎدل ،ﺑﻪ ازای روﺷﻦ ﻧﻤﻮدن ﻫﺮ
ﭘﯿﭗ ﻧﯿﺰ از ﻓﺮﻣﻮل ) (۲ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.
)(۲

×

×

=

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺗﻌﺪاد ﻓﻀﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ) (۳ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰان دﺷﻮاری ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﮑﻮس ،در »ﺷﺒﻪ ﻣﺎﻟﺘﯽﭘﻠﮑﺴﺮ ﻣﺒﻨﺎ« و
ﻫﺮ ﯾﮏ از روشﻫﺎی ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺣﺎﻟﺖ
روش ﺗﺨﺼﯿﺺ

ﻣﯿﺰان دﺷﻮاری ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﮑﻮس

ﺷﺒﻪ ﻣﺎﻟﺘﯽ ﭘﻠﮑﺴﺮ ﻣﺒﻨﺎ

1

»«۲ – ۶

 -۵ارزﯾﺎﺑﯽ راهﮐﺎر اراﺋﻪ ﺷﺪه

×

×

=

در آراﯾﻪﻫﺎی دروازهای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎ ﺟﻌﺒﻪ ﺳﻮﺋﯿﭻﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽﺑﺮ ﻣﻌﻤﺎری
»ﺷﺒﻪ ﻣﺎﻟﺘﯽﭘﻠﮑﺴﺮ ﻣﺒﻨﺎ« ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﻪ ﺳﯿﻢ ورودی و »ﻋﺪم اﺗﺼﺎل«،
ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﮑﻮس
رﺷﺘﻪﺑﯿﺘﯽ ،اﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﭘﯿﭗﻫﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻫﻤﻮاره ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ رﺷﺘﻪﺑﯿﺘﯽ
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﯾﮏ ﭘﯿﭗ ﻧﯿﺰ روﺷﻦ ﺷﻮد ،ﺑﺎز
ﻫﻢ ﻫﻤﻮاره ﯾﮏ رﺷﺘﻪﺑﯿﺘﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻌﺪاد
ﻓﻀﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ در اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎری «۱» ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﮕﺎﺷﺖ
ﯾﮏﺑﻪﯾﮏ ﭘﯿﭗﻫﺎ و رﺷﺘﻪﺑﯿﺘﯽ ،ﺑﺎ وﺟﻮد  Pﭘﯿﭗ در ﮐﻞ آراﯾﻪ دروازهای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ-
ﭘﺬﯾﺮ ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﻫﺎ  Pﻣﺮﺗﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﺟﺪول  ۱ﻣﯿﺰان
دﺷﻮاری ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﮑﻮس ،ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﻌﺪاد ﻓﻀﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
روشﻫﺎی ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺪول :۱

=

U =U × U

»«۴ – ۱۲
»«۱۰ – ۶
»«۷ – ۹

2

4
0.2 × 10

0.43 × 7

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻓﻀﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻌﻤﺎری »ﺷﺒﻪ ﻣﺎﻟﺘﯽﭘﻠﮑﺴﺮ ﻣﺒﻨﺎ«
ﺑﺮاﺑﺮ » «۱اﺳﺖ ،ﺿﺮﯾﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﻓﻀﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ و درواﻗﻊ ﺿﺮﯾﺐ ﻣﯿﺰان
دﺷﻮاری ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﮑﻮس ،از ﻓﺮﻣﻮل ) (۳ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
در راهﮐﺎر اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻋﻼوهﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﺣﺠﻢ
ِ
ﻣﻌﮑﻮس ،از دﯾﮕﺮ اﺑﻬﺎمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺳﺖ ،ﻋﺪم آﮔﺎﻫﯽ
ﺷﺨﺺ ﻣﻬﺎﺟﻢ از ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺖﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب »ﺷﺒﻪ ﻣﺎﻟﺘﯽﭘﻠﮑﺴﺮ« ﯾﺎ ﻫﻤﺎن
ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺖﻫﺎﯾﯽ از رﺷﺘﻪﺑﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﯾﮏ ﭘﯿﭗ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ و
 Sاﺳﺖ .ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ،ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﺖﻫﺎ و ﻋﺪم آﮔﺎﻫﯽ از ﻣﮑﺎن آﻧﻬﺎ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻓﻀﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﭼﻬﺎرراه-
ﻫﺎی آراﯾﻪ دروازهای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭘﺬﯾﺮ ،ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﻤﺎﯾﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ
راهﮐﺎر را در آراﯾﻪ دروازهای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭘﺬﯾﺮ  ،XC2V40ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻋﻀﻮ
ﺧﺎﻧﻮاده  Virtex-IIﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،ﺑﺮای ﺗﻤﺎم روشﻫﺎی ﺗﺨﺼﯿﺺ
ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ،ﻓﻀﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ ،ﻓﺮاﯾﻨﺪ
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ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﮑﻮس را ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از روﺷﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﺑﺎر ﺳﺨﺖاﻓﺰاری را دارد
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .در ﺟﺪول  ۲ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺪام از روشﻫﺎی ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺣﺎﻟﺖ،
ﺗﻌﺪاد ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮرﻫﺎی ﻋﺒﻮر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺗﻮاﺑﻊ اﺗﺼﺎل ﺳﯿﻢﻫﺎی
»ﺷﺒﻪ ﻣﺎﻟﺘﯽﭘﻠﮑﺴﺮ« ،ﺳﺮﺑﺎر ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮرﻫﺎی ﻋﺒﻮر ،ﺳﺮﺑﺎر ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺣﺎﻓﻈﻪ
اﯾﺴﺘﺎ و ﺳﺮﺑﺎر ﮐﻠﯽ در ﻣﺴﺎﺣﺖ آراﯾﻪ دروازهای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭘﺬﯾﺮ را آوردهاﯾﻢ.
ﺟﺪول :۲
روش

ﺗﺨﺼﯿﺺ
ﺷﺒﻪ ﻣﺎﻟﺘﯽ

ﭘﻠﮑﺴﺮ ﻣﺒﻨﺎ
»«۲ – ۶

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﺮﺑﺎر اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﯾﮏ از روشﻫﺎی ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﺷﺒﻪ
ﻣﺎﻟﺘﯽﭘﻠﮑﺴﺮﻣﺒﻨﺎ
ﺗﻌﺪاد

ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮرﻫﺎی

6 × 4C

ﻋﺒﻮری

6 × 4C

»«۴ – ۱۲

6 × 4C

»«۷ – ۹

18 × 4C

»«۱۰ – ۶

ﺳﺮﺑﺎر

ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮر

9 × 4C

ﻫﺎی ﻋﺒﻮر

ﺳﺮﺑﺎر ﺳﻠﻮلﻫﺎی
ﺣﺎﻓﻈﻪ اﯾﺴﺘﺎ

ﺳﺮﺑﺎر ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﻞ

0%

0%

0%

0%

50 %

10 %

0%

100 %

20 %

50 %

100 %

24.5 %

200 %

100 %

38 %

 -۶ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد روز اﻓﺰون آراﯾﻪﻫﺎی دروازهای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭘﺬﯾﺮ در ﺑﺴﯿﺎری از
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ،ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ اﯾﻦ ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ اﻫﻤﯿﺖ
دارد .رﺷﺘﻪﺑﯿﺘﯽ ﺣﺎوی ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﻃﺮح ﻣﺪار اﺳﺖ ،در ﺻﻮرت
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﮑﻮس آن ﻋﻼوه ﺑﺮ آﺷﮑﺎر ﺷﺪن ﻃﺮح ﻣﺪار ،دﺳﺘﮑﺎریﻫﺎی
ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﮑﯽ از آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎی رﺷﺘﻪ-
ً
ﺑﯿﺘﯽ ﮐﻪ آن را در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻧﺴﺒﺘﺎ
واﺿﺢ ﺑﯿﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﮔﺮه ﻣﺪار و رﺷﺘﻪﺑﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روﻧﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﮑﻮس را
ﺳﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺎ راهﮐﺎری را ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی اراﺋﻪ دادﯾﻢ .در اﯾﻦ
راهﮐﺎر ﺑﺎ اﻓﺰودن ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺑﯿﺖ ،ﺑﻪ ﺑﯿﺖﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب »ﺷﺒﻪ ﻣﺎﻟﺘﯽ-
ﭘﻠﮑﺴﺮﻫﺎی« ﺟﻌﺒﻪ ﺳﻮﺋﯿﭻ ،ﺑﺎ ﺳﺮﺑﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ،اﺑﻬﺎم ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی در
ِ
رﺷﺘﻪﺑﯿﺘﯽ ﺑﻪوﺟﻮد آوردﯾﻢ .اﯾﻦ راهﮐﺎر ﻗﺒﻞ از ﻣﺮﺣﻠﻪ رﻣﺰﻧﮕﺎری اﺟﺮا ﺷﺪه و
ﻣﺴﺘﻘﻞ از آن اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺗﻤﺎم آراﯾﻪﻫﺎی دروازهای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭘﺬﯾﺮ و ﺑﺎ ﻫﺮ
ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺷﻮد و درواﻗﻊ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎری »ﺷﺒﻪ
ﻣﺎﻟﺘﯽﭘﻠﮑﺴﺮی« ﻓﻌﻠﯽ ﺷﻮد.
 -۷ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری

ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﻣﺎ ،در روشﻫﺎی » «۲ – ۶و » «۴ – ۱۲ﻋﻼوهﺑﺮ
ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﻣﻨﯿﺖ در روﻧﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﮑﻮس رﺷﺘﻪﺑﯿﺘﯽ ،ﻋﻤﻞ
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای اﻧﺠﺎم داد ﮐﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺗﻮاﺑﻊ
ً
ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺗﺼﺎل ﺳﯿﻢﻫﺎ ،ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺎﺑﻪ »ﺷﺒﻪ ﻣﺎﻟﺘﯽﭘﻠﮑﺴﺮ ﻣﺒﻨﺎ« ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪﻏﯿﺮ
از ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺑﯿﺖ اﻓﺰوﻧﻪ در ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺣﺎﻓﻈﻪ اﯾﺴﺘﺎ ،ﺳﺮﺑﺎر دﯾﮕﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ] [۸در ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ،ﺣﺎﻓﻈﻪ اﯾﺴﺘﺎ و
ﺳﻮﺋﯿﭻﻫﺎ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺪود  ۲۰و  ۹درﺻﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﻞ آراﯾﻪ دروازهای
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭘﺬﯾﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺮﺑﺎرﻫﺎی
اﯾﻦ دو روش در ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺳﺮﺑﺎرﻫﺎی ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎری »ﺷﺒﻪ ﻣﺎﻟﺘﯽ-
ﭘﻠﮑﺴﺮی ﻣﺒﻨﺎ« اﺳﺖ ،ﻣﺒﻬﻢﺳﺎزی ﻣﺴﺘﺘﺮ در رﺷﺘﻪﺑﯿﺘﯽ ﺑﻬﺒﻮد زﯾﺎدی ﯾﺎﻓﺘﻪ و
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﮑﻮس آن ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﻣﯽﮔﺮدد .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای
ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺮﺑﺎر ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی اﯾﻦ راهﮐﺎر ،در ﯾﮏ آراﯾﻪ دروازهای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺬﯾﺮ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻌﺒﻪ ﺳﻮﺋﯿﭻﻫﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد و ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻧﻬﺎ را
ﺑﻬﺒﻮد داد .ﺑﺮای ﺑﻘﯿﻪ ﺟﻌﺒﻪ ﺳﻮﺋﯿﭻﻫﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری »ﺷﺒﻪ ﻣﺎﻟﺘﯽ-
ﭘﻠﮑﺴﺮ ﻣﺒﻨﺎ« ،ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،دﯾﮑﺪری ﻗﺮار داده ﺷﻮد ﺗﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ-
رﯾﺰی ،رﺷﺘﻪﺑﯿﺘﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ را ﺑﺮای ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺒﻨﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ،ﻋﻼوهﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﺑﺎر ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی اﯾﻦ روشﻫﺎ ،ﻣﺒﻬﻢﺳﺎزی ﻓﺮاﻫﻢ
آﻣﺪه و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ و دﺷﻮاری ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﮑﻮس ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﺧﻮاﻫﺪ
ﻣﺎﻧﺪ.

در اﯾﻨﺠﺎ از آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻬﺮﺷﺎد وﺛﻮﻗﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﻌﻤﺎری
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﮐﻪ در ﻃﯽ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻤﺎل ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ را دارﯾﻢ.
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الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری
وظایف در محیط رایانش ابری سیار
2
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چکیده -این مقاله الگوریتم نوینی برای تخصیص مناسب
وظایف در محیط رایانش ابری سیار به صورت آفالین ارائه میدهد.
سیستم بهکاربرده شده مبتنی بر معماری دو لیه ابری است که شامل
ابر عمومی و تکه ابرها میشود .در الگوریتم پیشنهادی ،از ترکیب
مدل صف و الگوریتم ژنتیک ،به همراه الگوریتم بهینهسازی کلونی
مورچگان استفاده شده است تا میانگین زمان اتمام وظایف ،توان
مصرفی دستگاه سیار ،هزینه پرداختشده توسط کاربر و تعداد
درخواستهای رد شده در سیستم کمینه شود .با استفاده از مدل
صف ،تعداد سرویسدهنده تکه ابرها و زمان انتظار مشتری در صف
هر تکه ابر مدل میشود .الگوریتم ترکیبی نظر یه صف و الگوریتم
ژنتیک در واحد تصمیمگیری مبتنی بر صف پیادهسازی شده و
احتمالت مربوط به تخصیص وظایف به هر تکه ابر را به نحوی
مشخص میکند که زمان پاسخ وظایف کمینه شود .این مسئله
بهینهسازی ،به دلیل فضای جست و جوی بزرگ با استفاده از
راهحلهای معمول قابل حل نیست که برای حل آن ،الگوریتم ژنتیک
را پیشنهاد کردهایم .با استفاده از این احتمالت در واحد تصمیمگیری
مبتنی بر الگوریتم بهینهسازی کلونی مورچگان ،وظایف به گونهای
تخصیص دهی میشوند که میانگین تأخیر ارسال و در یافت کمینه
شود .الگوریتم پیشنهادی با دو الگوریتم تخصیصدهی استفاده شده
در مقالت مقایسه شده و بهبود قابلتوجهی را نشان میدهد.

هوشمند رواج یافته است .به این ترتیب برخی برنامههای دستگاههای
همراه ،برای کاهش مصرف انرژی باطری و افزایش سرعت پردازش و یا
جبران محدودیت منابع خود ،برخی محاسبات را به ابر برونسپاری
میکنند[.]1
رایانش ابری سیار به طور معمول از دو الیه تشکیل میشود .الیه اول
ً
ابر عمومی است که احتماال در فاصلهای دور از کاربر قرار داشته و ارتباط
با آن تنها از طریق اینترنت ،با استفاده از بسترهای مخابراتی نظیر 4G ،3G
ً
امکانپذیر است .این ارتباط معموال به دلیل فاصله زیاد کاربر و ابر ،سرعت
پایینی دارد و با هزینهی مالی برای کاربر همراه خواهد بود .برای جبران این
تأخیر ،استفاده از مدل تکه ابر به عنوان الیه دوم پیشنهادشده است تا تأخیر
ارتباط و کمبود پهنای باند مرتفع شود[.]2
تکه ابرها مراکز داده کوچک با منابع محدودی هستند که در نقاط
مختلف شهری قرار داشته و دسترسی به آنها از طریق نقاط دسترسی متصل
به آنها با استاندارد  Wi-Fiامکانپذیر است .کاربر میتواند نزدیکترین
تکه ابر را برای برون سپاری انتخاب کند تا تأخیر ارسال و دریافت و در نتیجه
توان مصرفی کاهش یابد .بنابراین کارهای زیادی در راستای انتخاب تکه ابر
نزدیکتر با قدرت سیگنال باالتر انجام شده است .در [ ،]3رحیمی و
همکاران ،الگوریتمی ارائه دادهاند که به یک کاربر سیار با توجه به نزدیکی
تکه ابرها به کاربر ،خدمات مورد نظر را به گونهای تخصیص میدهد که
زمان ،توان مصرفی و قیمت حداقل شود .در [ ،]4یانگ کاو و همکاران،
الگوریتمی ارائه دادهاند که تخصیص منابع رادیویی برای برونسپاری به
گونهای صورت گیرد که تأخیر ارتباط کاهش یافته و مصرف توان برون
سپاری حداقل شود .اما در هیچ یک از این پژوهشها به منابع محدود تکه
ابرها ،صف ایجادشده در آنها و زمان انتظار کاربر در صف پرداخته نشده
است .در [ ،]5یک مکانیزم تخصیص دهی وظیفه ارائه شده است که
وظایف را به صورت پویا تخصیص دهی میکند و هدف آن بهبود
پارامترهای کیفیت سرویس و توان عملیاتی محیط رایانش ابری سیار با
استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان است .در هیچ یک از این مراجع،

کلمات کلیدی– محاسبات ابری سیار ،الگور یتم کلونی
مورچگان ،مدل صف ،برون سپاری ،تخصیص هوشمند وظایف
 -1مقدمه
تلفنهای هوشمند امروزی گسترهی وسیعی از برنامههای کاربردی را
پشتیبانی میکنند .با توجه به اینکه گوشیهای هوشمند توان محاسباتی،
حافظه ،فضای ذخیرهسازی ،و انرژی محدودی دارند ،اجرای برنامههایی که
نیاز به منابع پردازشی زیاد بر روی تلفن همراه دارند ،یک چالش محسوب
میشود .خوشبختانه ،فناوری رایانش ابری منابع محاسباتی مجازی پویای
نامحدودی برای رایانش ،ذخیرهسازی و ارائه خدمات فراهم میآورد .امروزه
استفاده از خدمات ابری به منظور غلبه بر محدودیتهای گوشیهای
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State1

State3
State2
شکل  :1معماری کلی سیستم برونسپاری ابر سیار

انتظار خود ،سرویسدهندههای دیگر تکه ابرها و سایر درخواستها،
تخصیص دهی مناسب صورت گیرد .این تخصیص دهی در راستای کاهش
میانگین زمان برون سپاری کلیه درخواستهاست .به این ترتیب با توجه به
شکل  1سه حالت ممکن است در راستای برون سپاری پیش آید که به ترتیب
بهینه بودن در ادامه بیان میشوند:

منابع تکه ابرها ،صف تشکیلشده در آنها و زمان انتظار مشتری در صف
هر تکه ابر در نظر گرفته نشده است.
در این مقاله روشی نوین ارائه شده است که محل مناسب برای
برونسپاری را با توجه به منابع تکه ابرها ،فاصله تکه ابر از کاربر و حداکثر
زمان اجرای قابل قبول کاربر تعیین میکند .در این روش ،از مدل صف
تکهابرها و تأخیر ناشی از انتظار کاربر در صف استفاده شده است .الگوریتم
پبشنهادی با انتخاب تکه ابر و یا ابر عمومی مناسب برای هر برون سپاری،
برآیند عملکرد سیستم را با کاهش هزینه کاربر ،میانگین زمان برونسپاری،
مصرف توان و تعداد درخواستهای رد شده سیستم بهبود میبخشد.

حالت اول ،برون سپاری به تکه ابر :اگر منافع کلی سیستم برون سپاری
درخواست به تکه ابر را پیشنهاد دهد ،اجرای درخواست کاربر حداقل تأخیر
را متحمل میشود .با توجه به هدف سیستم که بهینه کردن پارامترهای
جمعی سیستم است ،ممکن است در این راه کاربری مجبور به تجربه تأخیر
بیشتری شود .برای مثال در صورتی که منابع تکه ابر نزدیک محدود باشند
و چندین کاربر به آن تکه ابر درخواست داده باشند ،در صورت
تصمیمگیری ،باید برخی از آنها بجای قرار گرفتن در صف تکه ابر مربوطه،
به تکه ابر کمی دورتر برون سپاری شوند تا تأخیر سیستم حداقل شود.

 -2معماری کلی سیستم ابر سیار
شکل ( )1معماری کلی بهکاربرده شده برای سیستم ابری را نشان
میدهد که از دو الیه ابر عمومی و تکه ابرها تشکیل شده است .در این
سیستم موقعیت نسبی کاربر دستگاه همراه و تکه ابرها از اهمیت و یژهای
برخوردار است .هرچه فاصله کاربر از تکه ابر بیشتر باشد ،ارتباط آنها به
دلیل کاهش قدرت سیگنال ارتباطی و کاهش نرخ ارسال اطالعات ،زمان
بیشتری طول خواهد کشید[ .]6افزایش زمان ارتباط ،انرژی مصرفشده
برای برقراری ارتباط را نیز افزایش میدهد.

حالت دوم ،برون سپاری به ابر عمومی از طریق تکه ابر :در صورت پر
بودن ظرفیت تمام تکه ابرها ،درخواستها در صف قرار میگیرند .اگر زمان
انتظار در صف از حد تحمل کاربر بیشتر شود ،درخواست توسط تکه ابر از
طریق اینترنت به ابر عمومی فرستاده میشود و کاربر باید هزینه برون سپاری
به ابر عمومی را بپردازد.

هر کاربر درخواست خود را به نزدیکترین تکه ابر اطراف خود
میفرستد .پروکسی تکه ابر بعد از دریافت درخواست ،باید در مورد آن
تصمیمگیری نماید ،تا با توجه به تعداد سرویسدهنده خالی خود ،صف

حالت سوم ،برون سپاری به ابر عمومی از طریق ارتباط  :3Gدر صورت
پر بودن ظرفیت تکه ابرها و ابر عمومی و نبود پهنای باند کافی ،درخواست
از تکه ابر برگشت خورده و تلفن همراه باید از طریق ارتباط  3Gبه ابر
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که 𝑟 ،𝑡𝑡ℎحداکثر زمان قابلتحمل برای کاربر است .در صورتی که شرط رابطه
( )4رعایت نشود ،حالت دوم پیش آمده و درخواست به ابر عمومی برون
سپاری خواهد شد که هزینه بیشتری برای کاربر در پی خواهد داشت.

عمومی متصل شود .این نوع برون سپاری بیشترین مقدار تأخیر و هزینه و
مصرف توان را ایجاب میکند .در این حالت کاربر باید برای ارتباط  3Gو
برون سپاری به ابر عمومی هزینه پرداخت کند.

()5

 -3تعریف مسئله

که در رابطه فوق 𝛼𝑐 ،و 𝑐𝑛 به ترتیب مقادیر ضریب قیمت ابر و تعداد
مشتریهای برون سپاری شده به ابر از طریق تکه ابر را نشان میدهند .پهنای
باند برون سپاری از طریق اینترنت به ابر عمومی محدود است .در صورتی
که تعداد مشتریان تخصیص دادهشده به ابر عمومی از تعداد مشخصی که
با 𝑟 𝑛𝑡ℎنشان داده میشود ،بیشتر شود ،تأخیر باال رفته و درخواست کاربر
رد میشود .در این حالت ،تلفن همراه باید از طریق  3Gبه ابر عمومی
برونسپاری را انجام دهد که هزینه آن از رابطه زیر محاسبه میشود.

هر درخواست کاربر از مجموعهای وظیفه تشکیل شده است که به
صورت }𝑛  𝑇 ≜ {𝑇𝑖 |𝑖 = 1, . . ,نشان داده میشود .وظیفه یک واحد
محاسباتی است که میتواند یک زیربرنامه یا یک تابع محاسباتی باشد.
برخی وظایف قابل برون سپاری نیستند و باید به صورت محلی بر روی
دستگاه همراه اجرا شوند .در صورت تصمیم جهت برون سپاری ،هر وظیفه
توسط یک سرویسدهنده در ابر عمومی یا تکه ابر ،انجام میشود .هر تکه
ابر با }𝑚  𝐶𝑙𝑒𝑡 ≜ {𝐶𝑙𝑒𝑡𝑗 |𝑗 = 1, . . ,مشخص میشود .هر تکه ابر
تعداد سرور مشخصی دارد که با 𝑗𝑐 نشان داده میشود .هر تخصیصدهی
وظیفه 𝑖𝑇 به تکه ابر 𝑗𝑡𝑒𝑙𝐶 با یک زوج از مجموعه  Sبه صورت = 𝑆
}) 𝑗𝑡𝑒𝑙𝐶  {𝑆𝑖,𝑗 ≜ (𝑇𝑖 ,نشان داده میشود.

()6

𝑗𝑖,

()1

با یک مسئله بهینهسازی روبرو هستیم که با توجه به پارامترهای موقعیت
و منابع تکه ابرها ،تخصیص دهی وظایف باید به گونهای انجام شود که
برآیند زمان کلی انجام درخواستها و هزینه حداقل شود .این یک مسئله
 Np-hardاست که برای حل آن راهکارهای هوش مصنوعی را پیشنهاد
کردهایم .با توجه به محدودیت منابع تکه ابرها الگوریتم تصمیمگیری مبتنی
بر صف و کلونی مورچگان ( )ACOQDپیشنهاد شده تا برآیند هزینه  ،توان
مصرفی و زمان انتظار برای تمام کاربران سیستم حداقل شود .

𝑗𝑖,

𝑟𝑡 𝑡𝑐 = 𝑡𝑡𝑥𝑟 +

𝑗𝑖,
𝑟𝑥𝑡𝑡 و 𝑗 ،𝑡𝑟𝑖,به ترتیب ،زمان اتمام انجام هر وظیفه ،زمان
در این رابطه 𝑗،𝑡𝑐𝑖,
ارتباط جهت ارسال و دریافت و زمان پاسخ درخواست است .قابل توجه
است که زمان ارتباط با فرض ثابت بودن طول بستههای ارسالی تمام
وظایف و با توجه به نزدیکی کاربر به تکه ابر ،در نظر گرفته شده است .زمان
پاسخ درخواست نیز از مجموع مدت زمان سرویسدهی و طول مدت قرار
گرفتن درخواست در صف مطابق رابطه ( )2به دست میآید:
𝑗𝑖,

()2

𝑗𝑖,

 -4الگوریتم تصمیمگیری
الگوریتم تصمیمگیری سیستم پیشنهادی از دو واحد کلی تشکیل
میشود که کارشان مکمل یکدیگر است .واحد تصمیمگیری مبتنی بر صف
( )QDبر اساس مدل صف سیستم ،احتمال تخصیص درخواست به هر
یک از تکه ابرها یا ابر عمومی را باهدف کاهش زمان پاسخ کلی سیستم به
دست میآورد .خروجی این واحد ،ورودی واحد تصمیمگیری مبتنی بر
الگوریتم بهینهسازی کلونی مورچگان ( )ACODرا تشکیل میدهد.
ورودی دیگر واحد  ACODفاصله و یا تأخیر ارتباطی هر کاربر از هر کدام
از تکه ابرها است .واحد  ACODبا در نظر داشتن احتماالت به دست آمده
از واحد قبلی ،از الگوریتم کلونی مورچگان استفاده کرده و تخصیص دهی
وظایف را به تکه ابرها و یا ابر عمومی ،به صورتی انجام میدهد که تأخیر
کلی برونسپاری کارها برای همه کاربران کمینه شود .در ادامه هر یک از
واحدهای  QDو  ACODبا جزئیات بیشتر تشریح میشوند.

𝑗𝑖,

𝑤𝑡 𝑡𝑟 = 𝑡𝑠 +

که در این رابطه 𝑡𝑠𝑖,𝑗 ،و 𝑗، 𝑡𝑤𝑖,به ترتیب بیانگر مدت زمان سرویسدهی و
مدت زمان انتظار 𝑖𝑇 در صف تکه ابر 𝑗𝑡𝑒𝑙𝐶 میباشند .به همین ترتیب
زمان کلی با توجه به تعداد مشتریهای درون صف ،تعداد وظیفه تخصیص
دادهشده به آن تکه ابر و تعداد سرورهای تکه ابر از رابطه زیر به دست میآید.
()3

𝑗𝑖,

𝑐𝑡 𝑡𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑𝑛𝑖=1

که در این رابطه 𝑙𝑎𝑡𝑜𝑇𝑡 زمان کلی یک مجموعه تخصیص دهی است.
همانطور که در رابطه ( )4نشان داده شده است ،برای سرویسدهی بهتر به
کاربران و اغنای پارامترهای کیفیت سرویس ،الزم است که 𝑙𝑎𝑡𝑜𝑇𝑡 تا حد
امکان کوچک باشد.
()4

) 𝐺𝑛𝑐 > 𝑛𝑡ℎ𝑟 → 𝑐𝑜𝑠𝑡𝐶 = 𝑛𝑑 (𝛼𝑐 + 𝛼3

در رابطه فوق ،پارامترهای 𝑑𝑛 و 𝐺 𝛼3مشخصکننده تعداد درخواستهای
رد شده و هزینه ارتباط  3Gهستند.

در صورت تصمیمگیری جهت برون سپاری ،زمان اتمام انجام هر
وظیفه 𝑖𝑇 در تکه ابر 𝑗𝑡𝑒𝑙𝐶 از حاصل جمع زمان پاسخ تکه ابر و طول
مدت زمان ارتباط جهت برون سپاری به دست میآید که در معادله ()1
مشخص شده است.
𝑗𝑖,

𝑐𝑛 𝑐𝛼 = 𝐶𝑡𝑠𝑜𝑐 → 𝑟𝑡𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 > 𝑡𝑡ℎ
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واحد QD

هدف این واحد کمینه کردن زمان پردازش کارهای برونسپاری شده در
تکه ابرها و ابر عمومی است .زمان پردازش برای یک وظیفه بر اساس مدل

𝑗𝑖,

) 𝑟𝑡 min 𝑡𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑆,

𝑟𝑠. 𝑡.: 𝑡𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 < 𝑡𝑡ℎ

۹۶۲
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صف از حاصل جمع زمان انتظار در صف و زمان سرویسدهی به دست
میآید .با توجه به شکل  2هر درخواست کاربر ابتدا به واحد تصمیمگیری
مبتنی بر صف فرستاده میشود .این واحد درخواست را با احتمال 𝐺 𝑃3از
طریق ارتباط  3Gبه ابر عمومی که با صف ∞ M/M/مدل شده ،میفرستد؛
در این حالت کاربر زمان سرویسدهی 𝐺 𝜇3را برای ارتباط از طریق 3G
متحمل خواهد شد .در حالت بعدی درخواست با احتمال 𝑡𝑒𝑛𝑟𝑒𝑡𝑛𝑖𝑃 و از
طریق تکه ابرها به ابرعمومی فرستاده خواهد شد که زمان سرویسدهی
𝑡𝑒𝑛𝑟𝑒𝑡𝑛𝑖𝜇 خواهد شد .در آخرین حالت درخواست با احتمال 𝑡𝑒𝑙𝑑𝑢𝑜𝑙𝑐𝑃
به تکه ابرها فرستاده خواهد شد
اگر نرخ درخواستهای ورودی به تکه ابرها 𝜆 باشد ،نرخ ورودی هر
تکه ابر را میتوان از رابطه 𝜆 𝑗𝑃 = 𝑗𝜆 به دست آورد 𝑃𝑗 .احتمال تخصیص
وظیفه به تکه ابر  jام توسط واحد تصمیم گیرنده است .اگر تکه ابرها را به
صورت صفهای ∞ M/M/c/در نظر گرفته و زمان سرویسدهی را برای
همه آنها یکسان در نظر بگیریم ،با توجه به منابع محدود هر تکه ابر ،تعداد
𝑗𝑐 درخواست را میتواند به صورت همزمان سرویس داده و درخواستهای
بعدی باید در صف قرار گیرند .شرط الزم برای رسیدن این سیستم به حالت
پایدار در رابطه ( )7مشخص شده است:
()7

<1

𝑗𝜆
𝜇 𝑗𝑐

شکل  :2مدل صف ارایه شده از سیستم

مدت زمانی که درخواست در تکه ابر سپری میکند از مجموع زمان
انتظار در صف و زمان سرویسدهی تکه ابر ،مطابق رابطه ( )12بدست
میآید:
()12

که پارامتر 𝑗𝜌 ،میزان اشغال بودن تکه ابر  jام را مشخص میکند .در صورت
برقرار بودن این شرط میتوان به رابطه زیر برای احتماالت پایدار هر صف
 M/M/cکه معادل یک تکه ابر است ،دست یافت:
−1

()8

𝑗𝜌 × 𝑗𝑐 = 𝑗𝑎

)

,

𝑐
𝑗 𝑗𝑎

) 𝑗𝜌𝑐𝑗 !(1−

()13

𝑃0 = (∑𝑘=0

𝑛

𝑧
∞∑ = 𝑧 𝑒 در رابطه ( )8خواهیم داشت:
که با تقریب ) !𝑛 (𝑛=0
−1

()9

)

𝑐
𝑗 𝑗𝑎

) 𝑗𝜌𝑐𝑗 !(1−

≈ 𝑒 𝑎𝑗 → 𝑃0 ≈ (𝑒 𝑎𝑗 +

𝑘

()14

𝑗𝑎 𝑐 −1

!𝑘

𝑗
∑𝑘=0

()11

∞∑ = ) 𝑗𝑐 > 𝑘(𝑃 = 𝑗𝑐𝑃
= 𝑘𝑃 𝑗𝑐=𝑘
)

𝑐 −1

𝑗
1 − ∑𝑘=0
( 𝑃 = 𝑘𝑃

) 𝑗𝜌0 𝑐𝑗 !(1−

تعداد میانگین مشتریهای موجود در سیستم ( 𝑔𝑣𝑎𝑄) نیز از رابطه زیر
به دست میآید:
()11

𝑗𝜌
𝑃
𝑗𝑐 𝑗𝜌1−

) +
𝜇

𝑗𝜆

(

𝑗𝜆

𝑙𝑎𝑡𝑜𝑡𝑡

𝜆 = 𝑡𝑒𝑙𝑑𝑢𝑜𝑙𝑐𝜆 𝑚𝑖𝑛(𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ) 𝑠. 𝑡. 𝜆1 + 𝜆2 + ⋯ +

مسئله مطرحشده به دلیل فضای جست و جوی بسیار بزرگی که دارد و
از راهحلهای معمول قابل حل نیست .بنابراین الگوریتم ژنتیک برای حل
آن پیشنهاد شده است .با حل این مسئله متغیرهای 𝑗𝜆 به صورتی به دست
میآیند که زمان پاسخ سیستم کمینه باشد .با استفاده از این متغیرها میتوان
به راحتی پارامترهای 𝑗𝑃 را به دست آورد .بنابراین در الگوریتم ژنتیک
مربوطه ،پارامترهای 𝑗𝜆 ،ژنهای هر کروموزوم را تشکیل داده و تابع هزینه،
همان 𝑙𝑎𝑡𝑜𝑡𝑡 تعریف میشود و البته شرط رابطه ( )14باید بررسی شود .از
تقسیم متغیرهای 𝑗𝜆 بر 𝜆 احتماالت تخصیص وظیفه به هر یک از تکه
ابرها،یعنی 𝑖𝑃 ها ،به دست میآید که ورودی واحد  ACODخواهد بود.
در صورت تخصیص وظایف به تکه ابرها با پیروی از احتماالت به دست
آمده در این مرحله ،میانگین زمان اجرای کارهای برونسپاری شده حداقل
میشود .البته همواره تکه ابری که کمترین زمان پاسخ را فراهم میکند الزما
فاصلهی کمتری از کاربر ندارد .بنابراین با استفاده از الگوریتم کلونی

همان طور که گفته شد درخواستهای ورودی در صورت خالی بودن
صف به سرویسدهنده تکه ابر مناسبتر تخصیص مییابند ولی در صورت
پر بودن منابع سرویسدهنده و اتمام منابع آزاد تکه ابر ،یعنی حضور قبلی
 cjدرخواست یا بیشتر در تکه ابر ،درخواست جدید باید در صف قرار گیرد.
احتمال در صف قرار گرفتن یک درخواست ورودی با توجه به فرمول ارالنگ
سی ( )Earlang’s C formulaاز رابطه زیر به دست میآید:
𝑐
𝑗 𝑗𝑎

1

𝑔𝑣𝑎𝑄

𝜆

𝑛

𝑛

𝑡𝑒𝑙𝑑𝑢𝑜𝑙𝑐
𝑡𝑒𝑙𝑑𝑢𝑜𝑙𝑐
= ∑𝑖=1
𝑃𝑖 𝑡𝑖 = ∑𝑗=1

همانطور که گفته شد ،هدف کاهش زمان سرویسدهی به
درخواستهای برونسپاری شده است .در رابطه ( )13زمان پاسخ کلی
سیستم نمایش داده شده است که بر حسب متغیر  λاست .و شرط زیر بر
روی متغیرهای 𝑗 λبرقرار است:

𝑘 𝑗𝑎 𝑐𝑗 −1
!𝑘

𝑗𝜆

𝑔𝑣𝑎𝑄 و 𝑡𝑖𝑛𝑖𝑄 به ترتیب مقدار میانگین مشتریها در صف تکه ابر jام
و تعداد اولیه مشتریها که از تخصیص دهی قبلی در صف قرار گرفتهاند را
مشخص میکند .به این ترتیب زمان پردازش برای کل سیستم از مجموع
زمان پاسخ هر تکه ابر به صورت زیر به دست میآید:

>= 𝜌𝑗 < 1

+

1
𝜇

+

𝑡𝑖𝑛𝑖𝑄𝑄𝑎𝑣𝑔 +

1

𝜇

= 𝑡𝑗 = 𝑡𝑤 +

= 𝑔𝑣𝑎𝑄
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مورچگان ،عالوه بر زمان پاسخ،زمان ارسال و دریافت وظایف نیز در
تصمیم گیری نهایی لحاظ شده است.
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()17

زمان انتظار از رابطه زیر به دست میآید:

واحد ACOD

()18

کاهش زمان ارتباط در کاهش مصرف باتری دستگاه همراه بسیار موثر
است ،بنابراین واحد  ACODبه این منظور در نظر گرفته شده است .هدف
این واحد کمینه کردن زمان ارتباط کاربر و تکه ابر با توجه به فاصله آن دو از
هم است .ورودی این واحد موقعیت کاربران و تکه ابرها و خروجی واحد
 QDاست .این واحد از یک الگوریتم کلونی مورچگان بهره میبرد .در این
الگوریتم از احتماالت به دست آمده از واحد  QDکمک گرفتهشده و آنها
به عنوان پارامتر اکتشافی در الگوریتم کلونی مورچگان قرار میگیرند.

()15
()16

()19

)𝑡( 𝑗𝑖𝜂 × )𝑡( 𝛼 𝑗𝑖𝜏
)𝑡( 𝛽 𝜂×)𝑡( 𝛼𝜏 ∑

= 𝑗𝑃𝑖,

در واحد  QDعمل کرده و احتماالت تخصیص وظایف به هر تکه ابر
را مشخص میشود؛ این احتماالت به عنوان مقادیر اکتشافی ،در الگوریتم
کلونی مورچگان مورد استفاده قرار میگیرند .در مرحله بعد ،مورچهها با
توجه به این احتماالت اکتشافی اولیه و همچنین فرمون مسیرها ،در هر قدم
تخصیصدهی بعدی مورد نظر خود را انتخاب میکنند .در هر مرحله،
مقادیر فرمونها با توجه به امتیاز مسیرهای جدید با استفاده از رابطه زیر
بروزرسانی میشوند.
()21

)𝑡( 𝑗𝑖𝜏∆ 𝜏𝑖𝑗 (𝑡 + 1) = 𝜌. 𝜏𝑖𝑗 (𝑡) +

که 𝜌 ضریب تبخیر فرمون در هر لینک در مدت زمان  tتا  t+1را نشان
میدهد .این پارامتر کمک میکند که الگوریتم بر روی یک مسیر با فرمون
زیاد محدود نشده و به جست و جوی مسیرهای دیگر نیز بپردازد.
 -5شبیهسازی و مقایسه الگوریتم ACOQD

الگوریتم ارائه شده با الگوریتم تخصیص تصادفی ( )Raو الگوریتم
چرخش ترتیبی () )Round Robbin(RRمقایسه شده است .در سناریوی
پیادهسازی شده 11 ،تکه ابر به صورت تصادفی در فضای مسئله پخش
شدهاند .درخواستها یکسان هستند ،بنابراین زمان سرویسدهی در همه
سرویسدهندههای تکه ابرها برابر است .برای ارزیابی عملکرد الگوریتم
پیشنهادی ،تعداد وظایف به صورت پلهای در هر مرحله شبیهسازی افزایش
مییابد .مقادیر ثابت 𝑟 𝑡𝑡ℎو 𝑟 𝑛𝑡ℎنیز به ترتیب  21ثانیه و  4درخواست
مقداردهی شدهاند .در مدل صف نرخ ورودی 45 ،𝜆 ،و زمان سرویسدهی
در تکه ابرها و ابر عمومی به ترتیب  1و  1ثانیه در نظر گرفته شدهاند.

𝐴

𝑘
𝑗𝑖𝜏∆
𝑘𝑇𝑆𝑂𝐶{ =

0

𝑘
𝑡𝑛𝐴𝑛∑ = 𝑗𝑖𝜏∆
𝑗𝑖𝜏∆ 𝑘=1

در این رابطه 𝑗𝑖𝑘𝜏∆ مقدار فرمونی است که توسط مورچه  kام در لینک
تخصیص 𝑗 𝑆𝑖,به جا میماند

𝑘𝑐

𝛽

در الگوریتم پیشنهادی  ، ACOQDماتریسی به نام  Dتعریف میشود
که سطرهای آن نشانگر کاربرها و ستونهای آن نماینده تکه ابرها هستند و
هر عنصر ماتریس ،𝐷𝑖𝑗 ،زمان ارتباط کاربر  iبا تکه ابر  jرا مشخص میکند.
در هر نسل ،مسیر هر مورچه مجموعهای از 𝑗𝑆𝑖,ها است که با در نظر داشتن
ظرفیت باقیمانده تکه ابرها به صورت تصادفی انتخاب میشوند .در
صورتی که به تکه ابری بیش از ظرفیتش ،وظیفه فرستاده شود ،صفی در تکه
ابر تشکیل شده و وظایف اضافه در آن قرار میگیرند .سپس تابع هزینه با
توجه به تخصیصهای دادهشده ،مجموع فاصلهها ،زمان انتظار در صف و
زمان اجرای وظایف را محاسبه کرده و به مسیر طی شده توسط هر مورچه،
هزینهای نسبت میدهد .با توجه به هزینه هر مسیر مقدار مشخصی فرمون
که از رابطه زیر محاسبه میشود ،به هر لینک تعلق میگیرد.
𝑒𝑠𝑖𝑤𝑟𝑒𝑜𝑡ℎ

𝑄

𝜇 × ⌉ 𝑘 ⌈ = 𝑘𝑡𝑤

که در آن 𝑐𝑘 ،𝑄𝑘 ،و 𝜇 به ترتیب تعداد مشتریهای داخل صف هر سیستم،
ظرفیت هر صف و زمان سرویسدهی سیستمها هستند .از مجموع مقادیر
فرمونهای بجا مانده از همه مورچهها در هر لینک ( ،)i,jفرمون کلی آن
لینک به دست میآید .سپس با توجه به مقادیر فرمونها ،𝜏𝑖𝑗 ،و مقادیر
اکتشافی هر مسیر 𝑗𝑖𝜂 ،احتماالت انتخاب هر گره  jبرای وظیفه iام ،برای
مرحله بعد توسط  kامین مورچه از رابطه زیر مشخص میشود.

الگوریتم کلونی مورچگان برگرفته از رفتار طبیعی مورچگان در جست
و جوی غذا است .در ابتدا مورچهها فضای جست و جو را به صورت
تصادفی میگردند تا به منبع غذا دست پیدا کنند .در صورت یافتن غذا به
النه بازمیگردند .مورچهها در مسیر حرکت خود مادهای به نام فرمون از
خود ترشح میکنند تا مسیر برای سایر مورچگان عالمتگذاری شود تا
فرآیند بازیابی غذا سادهتر گردد .بنابراین مورچهها در انتخاب مسیر خود ،با
احتمالی ،مسیری را انتخاب میکنند که بیشترین فرمون را داشته باشد.

𝑗𝑖𝑘𝑛𝑖𝑙 𝑠𝑒𝑠𝑠𝑎𝑝 𝑖𝑓 𝑘𝑡ℎ 𝑎𝑛𝑡,

) 𝑘𝑡𝑤(𝐶𝑂𝑆𝑇𝑘 = 𝑚𝑒𝑎𝑛(𝐿𝑘 ) + mean

و  Aیک مقدار ثابت و مثبت است𝐶𝑂𝑆𝑇𝑘 .

در شکل  3میانگین زمان پاسخ برونسپاری برای الگوریتم ACOQD

هزینه مسیر طی شده توسط  kامین مورچه است که از میانگین فاصله

در مقایسه با دو الگوریتم دیگر نشان داده شده است .با توجه به شکل ،با
افزایش تعداد وظایف ،میانگین زمان پاسخ افزایش پیدا میکند .الگوریتم
پیشنهادی ،در کمینه کردن میانگین زمان پاسخ ،نسبت به الگوریتم  RRو
 Raبه ترتیب 2446درصد و 31درصد بهبود عملکرد دارد .

کاربران از تکه ابرهایی که به آنها تخصیص یافتهاند ،𝐿𝑘 ،و میانگین زمان
انتظار کاربران ،𝑤𝑡𝑘 ،برای اجرا شدن درخواستهایشان ،با استفاده از رابطه
زیر به دست میآید.
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شکل  :5نرخ درخواست های رد شده سیستم با تعداد کارها ی متفاوت

شکل  :3میانگین زمان انجام تعداد کارها ی متفاوت

شکل  :4توان میانگین مصرفی کاربران در سیستم با تعداد کارها ی متفاوت

شکل  :6هزینه کل سیستم با تعداد کارها ی متفاوت

شکل  4میانگین مصرف توان کاربران با استفاده از الگوریتم
 ACOQDو دو الگوریتم دیگر را نشان میدهد .مصرف توان تنها با طول
زمان ارتباط متناسب است ،بنابراین برای الگوریتم  ،RRچون مجموعه
تخصیص وظایف به تکه ابرها ،S،همواره ثابت است ،زمان ارتباط تغییری
نمیکند؛ بنابراین نمودار مصرف توان الگوریتم  RRیک خط صاف
میشود .همان طور که در بخش دوم ،حالت دوم شرح داده شد ،برای
کاهش میانگین زمان اتمام وظایف ،بعضی کاربران باید زمان ارتباط بیشتر
که منجر به مصرف توان بیشتری میشود ،را تحمل کنند .بنابراین در شکل
 4حالتی که  31وظیفه به سیستم وارد میشوند ،با وجود کاهش زمان اتمام
وظایف ،زمان ارتباط و در نتیجه مصرف توان افزایش یافته است.

 -6نتیجهگیری
در این مقاله الگوریتمی آفالین جهت تخصیص بهینه وظایف
برونسپاری شده توسط کاربران سیار در محیط رایانش ابری ارائه شده
است .در این راستا ترکیبی از مدل صف و الگوریتمهای ژنتیک و کلونی
مورچگان استفاده شده است .الگوریتم پیشنهادی میانگین زمان پاسخ و
هزینه مادی کاربر را به ترتیب در حدود 25و  55درصد نسبت به
الگوریتمهای موجود بهبود داده است و توان مصرفی باتری دستگاه همراه،
و تعداد درخواستهای رد شده سیستم کاهش داده است.
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در شکل  5تعداد درخواستهای رد شده سیستم نشان داده شده است.
رد درخواستها بر اساس زمان انتظار بیشتر از 𝑟 𝑡𝑡ℎانجام میشود که با
توجه به تخصیص بهتر و بهینهتر کارها در الگوریتم  ،ACOQDتعداد
درخواستهای رد شده کمتر است.
در شکل  6هزینه کلی سیستم در سه الگوریتم با هم مقایسه شده
است که همان طور که مشخص است ،الگوریتم پیشنهادی در تعداد وظیفه
پایین ،هزینهای برای سیستم نداشته و نسبت به الگوریتم  RRو  Raبه طور
متوسط ،به ترتیب  51و  64درصد بهبود عملکرد داشته است.
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ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭼﺮاغ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪی در ﺷﺒﮑﻪ
ﻣﻮردی ﺑﯿﻦﺧﻮدروﯾﯽ

ﺣﺴﯿﻦ رﺷﯿﺪ ،۱ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻓﺎﺿﻞ اﺷﺮﻓﯽ  ۲و ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺣﯿﺪری ﻧﮋاد
۱

۳
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ﭼﮑﯿﺪه -ﺑﺎ رﺷﺪ روزاﻓﺰون ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺧﻮدروﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ،ﺗﺮاﻓﯿﮏ درون ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﻣﻌﻀﻞ ﮔﺮ ﯾﺰ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺪرن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﺑﻪ
ﻣﻮازات اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻦﺧﻮدروﯾﯽ ﻧﻮﯾﺪﺑﺨﺶ اﯾﻦ
واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺟﺰء ﺟﺪاﯾﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ زﻧﺪﮔﯽ آﯾﻨﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ روﺷﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آن اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺮﮐﺘﯽ
ﺧﻮدروﻫﺎ در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪی در ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮردی ﺑﯿﻦ
ﺧﻮدروﯾﯽ ﺟﻤﻊآوری و ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﭼﺮاغ در ﭼﻬﺎرراهﻫﺎ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ روش ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی در ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر و ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻗﻒ ﺳﺮاﺳﺮی ﺧﻮدروﻫﺎ دارد.
ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی– ﺧﻮد ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ،ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪی ،ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮردی ﺑﯿﻦ
ﺧﻮدروﯾﯽ ،ﮐﻨﺘﺮل ﭼﺮاغ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ،ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ
- ۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
0B

ﭘﺪﯾﺪه ﭘﻮﯾﺎ اﺳﺖ و ﻫﺮ اﺗﻔﺎق ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺛﺮات ﺑﺰرگ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
اﯾﻦ روشﻫﺎ ﮐﺎراﯾﯽ زﯾﺎدی ﻧﺪارﻧﺪ .در روﯾﮑﺮد ﭘﻮﯾﺎ ﮐﻪ در آن اﻃﻼﻋﺎت ﺑـﻪ
ﻃﻮر ﺑﻼدرﻧـﮓ ﺟﻤـﻊ آوری ﻣﯽﺷـﻮد ،دو ﻧـﻮع ﮐﻨﺘـﺮل ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺘﻤﺮﮐـﺰ و
ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮ ،ﻃﺒﯿﻌﺖ ﭘﯿﭽﯿﺪه
و وﺟــﻮد ﻣﺘﻐﯿﺮﻫــﺎی زﯾــﺎد در ﺗﺮاﻓﯿــﮏ ﺗﺤﻘﯿﻘــﺎت زﯾــﺎدی روی ﻃﺮحﻫــﺎی
ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻣﺪلﺳﺎزیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
از ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮدروﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺟﻤﻊآوری ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳـﺎس آن ﮐﻨﺘـﺮل
ﮐﻨﻨﺪه ﭼﺮاغ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ .در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل اﻟﻘـﺎﯾﯽ )Actuated

 (Controlاز اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺤـﺪود ﺗﻮﺳـﻂ ﺣﻠﻘـﻪﻫﺎی
آﺷﮑﺎرﺳﺎز ) (Inductive Loopsﺟﻤﻊ آوری ﻣﯽﺷﻮد ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ.
اﯾﺮاد اﯾﻦ روشﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑـﯿﻦ ﺑـﻮده و اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ از ﺟﺮﯾـﺎن
ﺧﻮدروﻫــﺎﯾﯽ ﮐــﻪ در آﯾﻨــﺪه ﺑــﻪ ﭼﻬــﺎر راه وارد ﻣﯽﺷــﻮﻧﺪ ،ﻧﺪارﻧــﺪ [4] .در
ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫـﺎی ﺗﻄﺒﯿﻘـﯽ ) (Adaptiveﻫﻤﭽـﻮن

ﺧﻮدرو ﯾﮑﯽ از اﺟﺰای ﻣﻬﻢ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن اﻣﺮوزی اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ

 [6] SCOOT ،[5] SCATSو  [7] RHODESاز اﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ ﻋﻘـﺐﺗﺮ از

ﻫﺮ روز ﻓﻨﺎوریﻫـﺎی ﺑﯿﺸـﺘﺮی ﺑـﺎ آن ادﻏـﺎم ﻣﯽﺷـﻮد .ﻋﻠـﯽ رﻏـﻢ ﺗﻮﺳـﻌﻪ

ﭼﻬﺎر راه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺧـﻮدرو ﭼﻨـﺪ ﺛﺎﻧﯿـﻪ ﯾـﮏ

زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨﺎوری ﺧﻮدروﻫﺎ در ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ،ﻃﺒﻖ آﻣـﺎر

ﺣﻠﻘﻪ را اﺷﻐﺎل و رد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺳﺮﻋﺖ ﻟﺤﻈﻪای آن را ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯽزﻧﻨﺪ .در اﯾﻦ

] ،[1ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺧﻮدرو در آﻣﺮﯾﮑﺎ ،از  ۱۶ﺳﺎﻋﺖ در

روشﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺪلﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ،ﺻﻒ ﺧﻮدروﻫـﺎی ﭘﺸـﺖ ﭼـﺮاغ را

ﺳﺎل  ۱۹۸۲ﺑﻪ ﺣﺪود  ۳۸ﺳﺎﻋﺖ در ﺳﺎل  ۲۰۱۲رﺳﯿﺪه و ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨـﻪ

ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯽزﻧﻨﺪ .ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﺑـﺎ اداﻣـﻪ ﺣﺮﮐـﺖ

ازدﺣﺎم در ﻫﻤﯿﻦ ﻣـﺪت از  ۳۴۲دﻻر ﺑـﻪ  ۸۱۸دﻻر اﻓـﺰون ﮔﺸـﺘﻪ اﺳـﺖ.

ﺧﻮدرو ﺑﺮ روال ﻗﺒﻠﯽ و ﺻﺤﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ دارد .اﮔﺮﭼﻪ ،ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺑﺮﺧـﯽ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮاﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ دیاﮐﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ ﻧﯿﺰ دو ﺑﺮاﺑـﺮ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .در ﻫﻤـﯿﻦ

ﻣــﺪل ﺳــﺎزیﻫﺎی اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪه ] ،[8ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺧﻮدروﻫــﺎ در ﻗﺎﻟــﺐ ﮔــﺮوه

راﺳﺘﺎ ،اﺑﺪاع ﻫﺮ روﺷﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﮐـﺎﻫﺶ ﺗﻮﻗـﻒ ﺧﻮدروﻫـﺎ ﭘﺸـﺖ ﭼـﺮاغ

) (Platoonدر ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮ ﮔـﺮوه وﯾﮋﮔﯽﻫـﺎﯾﯽ دارد

راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی زﻣﺎنﺑﻨﺪی اﯾﻦ ﭼﺮاغﻫـﺎ ﮐـﻪ ﻋﺎﻣـﻞ اﺻـﻠﯽ ﮐﻨﺘـﺮل

] [9ﮐــﻪ ﻋﺒــﺎرت اﺳــﺖ از :ﺗﻌــﺪاد ﺧﻮدروﻫــﺎی ﮔــﺮوه ،ﻣﯿــﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳــﺮﻋﺖ

ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺟﻬﺖ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺷـﻬﺮی و ﺳـﻼﻣﺖ

ﺧﻮدروﻫﺎ ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻋﻀﺎ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑـﯿﻦ ﮔﺮوﻫـﯽ .ﻃﺮﺣـﯽ ] [10ﺑـﺮ

ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.

اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﺪل اراﺋﻪ ﺷﺪه ﮐـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس آن در ﻫـﺮ ﭼﻬـﺎرراه ،ﭼﺮاغﻫـﺎی

زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﭼﺮاغﻫﺎ ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﭘﻮﯾﺎ و اﯾﺴﺘﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد .روش اﯾﺴـﺘﺎ

راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﺧـﻮد زﻣﺎنﺑﻨـﺪ ) (Self-schedulerو ﺧـﻮد

] [2ﺧﻮد ﺑﻪ دو روش ﭼﺮاغ ﺑﺎ زﻣﺎن ﺛﺎﺑﺖ و ﭼﺮاغ ﺑﺎ زﻣﺎنﺑﻨـﺪی ﺑـﺮ اﺳـﺎس

ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪه ) ،(Self-organizerﺑﺪون ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﭼﻬﺎر راه را

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و دادهﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ] [3اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺮاﻓﯿـﮏ ﯾـﮏ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻃﺮح ﮐﻨﺘﺮلﮐﻨﻨـﺪه ﻫـﺎی ﺧﻮدﻣﺨﺘـﺎر ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر

© ،۱۳۹۴اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

۹۶۶

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﻮج ﺳﺒﺰ ) (Green Waveﺑﺎ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺗﻮﻗﻒ زﻣﺎن ﻓﺎز ﭼﺮاغ

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﺪار آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ از

ﺳﺒﺰ ،ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﻮﻗﻒ ﻏﯿﺮﺿﺮوری ﮔﺮوهﻫﺎ در ﻣﺤﺪوده ﺧﻮد ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ .اﯾـﺮاد

ﺳﺮﻋﺖ دو ﺧﻮدرو ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺧﻮدرو ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد

اﯾــﻦ روش در اﯾــﻦ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺗﻨﻬــﺎ در ﭼﻬــﺎر راه ﺑــﺎ دو ﺷــﺮﯾﺎن ﯾﮏﻃﺮﻓــﻪ

را از ﻫﻤﺴﺎﯾﻪاش ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورد ﺗﻔﺎوت ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ آن ﺧﻮدرو ) (ΔXرا

ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺷﺪهاﻧﺪ و در ﭼﻬﺎر راه ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﻬﺎر زﻣﺎﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ از ﻣﻘﺪار

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﮔﺮوه ،دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداری و ﻋﮑـﺲ

آﺳـﺘﺎﻧﻪ ﺑـﻮد ،ﺑــﻪ آن ﺧـﻮدرو درﺧﻮاﺳــﺖ ﭘﯿﻮﺳـﺘﻦ ﺑــﻪ ﺧﻮﺷـﻪ ﻣﯽﻓﺮﺳــﺘﺪ و

ﺑﺮداری دﯾﺪ ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﻣﺴﯿﺮ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ ] ،[11ﺑﺮای ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﮔﺮوهﻫـﺎ ﻧﯿـﺰ
ً
ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی آﺷﮑﺎرﺳﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ درک ﯾﮏ ﮔـﺮوه

درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﺧﻮﺷﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﺮﺧﻮﺷﻪ ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﯿﺪ درﺧﻮاﺳﺖ،
ﺗﻤﺎم ﺟﺪاول ﺧﻮﺷﻪ را ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و اﻧﺪازه اﯾـﻦ ﺗﺠﻬﯿـﺰات و ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪی

وﻟﯽ اﮔﺮ ﺧﻮدروﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺪا ﻧﺸﺪ ،ﺧﻮدرو ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺴﺘﺎ

اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺮﺗﺒﻂ آن دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻃﺮاﺣﺎن ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻏﺎزﮔﺮ ) (Initiatorاﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد .آﻏـﺎزﮔﺮ در ﻓﺎﺻـﻠﻪ آﺳـﺘﺎﻧﻪ

ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ) ،(Detection Areaﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ

) (Dthﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ آنﻫﺎ را در ﺟﺪول ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن وارد

ﻣﺠﺎز ﺑﯿﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ و اﺧﺘﻼف ﺳﺮﻋﺘﺸﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﮐﻨﺪ .ﺧﻮدروﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ای ﮐﻪ اﺧﺘﻼف ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯿﺸﺎن از ﻣﻘﺪار آﺳﺘﺎﻧﻪ

ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﮑﻼت ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺣﺎﻟﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻧﺼـﺐ ﺗﺠﻬﯿـﺰات

) (Tthﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ را ﺑﻪ ﻃﻮر اوﻟﯿﻪ وارد ﺧﻮﺷﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻤـﺎم اﻋﻀـﺎی اوﻟﯿـﻪ

ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻦ ﺧﻮدروﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻣﺸـﮑﻼت ﻓـﺎﺋﻖ آﻣـﺪ.

ﺧﻮﺷﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ و ﺟﺪاوﻟﺸـﺎن را ﺑـﻪ ﻋﺎﻣـﻞ اﯾﺴـﺘﺎ ﻣﻨﺘﻘـﻞ

ﻣﻔﻬﻮم ﮔﺮوه ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﺧﻮﺷﻪ ) (Clusterدر ﺷـﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣـﻮردی

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺴﺘﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺟﺪول اﺻﻠﯽ ﺧﻮﺷﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺮ

ﺑﯿﻦ ﺧﻮدروﯾﯽ )(VANETدارد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ ﻫﻤﺎن ﮔﺮوه ﻣﺠﺎزی

اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎر ﭘﺎﯾﺪاری ،ﺳﺮﺧﻮﺷﻪ را اﻧﺘﺨـﺎب و ﻧـﻮع ﻋﻀـﻮﯾﺖ ﻫـﺮ ﯾـﮏ از

از ﮔﺮهﻫﺎ ) (Nodesﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﯿﺎس ﭘـﺬﯾﺮی ،اﯾﺠـﺎد
ً
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﻫﻤﻪ ﭘﺨﺸـﯽ ،اﻓـﺰاﯾﺶ

اﻋﻀﺎ را ﺑﻪ آنﻫﺎ اﻃﻼع ﻣﯽدﻫﺪ .ﻋﺎﻣـﻞ اﯾﺴـﺘﺎ ﺟـﺪول ﺧﻮﺷـﻪ را در ﻋﺎﻣـﻞ
ﻣﺘﺤﺮک ﺳﺮﺧﻮﺷﻪ ﮐﭙﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ ﺟـﺪول ﻫﻤﺴـﺎﯾﮕﺎن ﯾـﮏ

ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ].[12

ﺧﻮدرو ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾـﮏ آﻏـﺎزﮔﺮ ،ﺑـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ روش ﯾـﮏ

در ﺑﺨﺶ دوم اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ روﺷﯽ ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊآوری

ﺧﻮﺷﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﺪ.

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻔﻬﻮم ﮔﺮوه ،ﺑـﻪ ﮐﻤـﮏ ﺧﻮﺷـﻪﺑﻨﺪی اﺑـﺪاع ﺷـﻮد .در

اﮔﺮ ﯾﮏ ﺧﻮدرو در ﺟﺪول ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎﻧﺶ ،ﺧﻮدرو ﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ و ﺳﺮﻋﺖ

ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﻧﯿﺰ راﻫﺒﺮدﻫﺎﯾﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗـﺎ ﮐﻨﺘـﺮل ﮐﻨﻨـﺪه ﺑـﺮ اﺳـﺎس آنﻫـﺎ و

ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺪار آﺳﺘﺎﻧﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﯾﮏ ﺧﻮﺷﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻮد ،ﺑﺎﯾـﺪ دو ﺧﻮﺷـﻪ

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮدروﻫﺎ ،ﺑﺮای زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﭼﻬﺎر راهﻫﺎی

ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ در ﻫﻢ ادﻏﺎم ﺷﻮﻧﺪ .ﺳﺮﺧﻮﺷﻪ ﻋﻘﺐ ،ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺳﺮﺧﻮﺷـﻪ ﺧﻮﺷـﻪ

دو ﻃﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨـﺪ .در ﺑﺨـﺶ ﭼﻬـﺎرم ﻧﯿـﺰ

ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد و ﺟﺪاول ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی اﯾﺴﺘﺎ ﺑـﻪ

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪه در

ﮐﻤﮏ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﯿﻤﯽ ،اﺑﺮی از اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ را ﺑﻼدرﻧﮓ ﺑﻪ ﭼﻬﺎرراه

اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﺧﻮﺷﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿـﻞ از ﻋﻮاﻣـﻞ اﯾﺴـﺘﺎی

- ۲روش ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪی
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ﺑﺮای ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪی ﺧﻮدروﻫﺎ و ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺮﮐﺘﯽ آنﻫﺎ از دو
ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺴﺘﺎ ) (Stableو ﻣﺘﺤﺮک ) (Mobileاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .در ﻫـﺮ
ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ورود ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ ،ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺮماﻓﺰاری ﻣﺘﺤﺮک
ﺑﺮای ﭘﺨﺶ ،ﺟﻤﻊ آوری و ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﻣﻮﻗﺖ اﻃﻼﻋـﺎت ،ﺗﻮﺳـﻂ ﻋﺎﻣـﻞ
اﯾﺴﺘﺎ ﮐﻪ ﻫﻤـﺎن واﺣـﺪ ﮐﻨـﺎره ﺟـﺎدهای ) (Road Side Unitاﺳـﺖ اﺟـﺮا
ﻣﯽﺷﻮد .اﻃﻼﻋﺎت ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﻤﭽﻮن ﻃﻮل ،ﻧﻮع ﺧﯿﺎﺑﺎن و اوﻟﻮﯾﺖ ﺧﻮدرو در
اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﻤﻪ ﺧﻮدروﻫﺎ و ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﻫﻢ ارز

ﮐﻨﺎر ﺟﺎدهای ﭘﺎﺳﺨﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮد ،اﻃﻼﻋﺎﺗﺶ را ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻠﻮﺗﺮﯾﻦ ﻋﻀـﻮ
ﺧﻮﺷﻪ ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻘﺐﺗﺮﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺧﻮﺷﻪ ﺟﻠﻮﺗﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺳﺮﺧﻮﺷﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺧﻮﺷﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮﺷﻪ را از
اﻋﻀﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺮﺧﻮﺷﻪ از ﻣﻌﯿﺎر ﭘﺎﯾﺪاری )(FC
ﺧﻮﺷﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺧﻮﺷﻪ ﻋﻘﺐﺗﺮﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺧﻮﺷﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻋﻀﺎی ﺧﻮﺷﻪ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﺳﺮﻋﺖ را دارد .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻘﺐﺗﺮﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺧﻮﺷﻪ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ از ﺷﺎﺧﺺ
زﻣﺎن ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه )(Tremاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
)(۱

ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺧﻮدرو در ﻣﺤﺪوده ﺑﺮد رادﯾﻮﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾـﺎ
ﯾﮏ ﺧﻮدرو ﻫﻢﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﺧﻮﺷﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ و در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻣﻄﻤﺌﻦ ) (Dthﺑﺎﺷﺪ وﺟـﻮد دارد ﯾـﺎ ﺧﯿـﺮ؟ در ﺻـﻮرت وﺟـﻮد ﺧـﻮدرو ﺑـﺎ
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺬﮐﻮر ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻮد ﺑـﺎ آن ﺧـﻮدرو را ﺑـﺎ ﻣﻘـﺪار آﺳـﺘﺎﻧﻪ )(Tth

) (L − d
t
d

= Trem

در راﺑﻄﻪ ﺑﺎﻻ ) (dﻣﺴﺎﻓﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ
در ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻃﻮل ) (Lدر ﻣﺪت زﻣﺎن ) (tﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
ً
ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺧﻮدرو ﺣﺪودا ﺑﻌﺪ از ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻂ

۹۶۷

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

ً
ﺗﻮﻗﻒ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .ﻃﺒﻌﺎ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻣﻘﺪار ) (Tremﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮدرو
ﻋﻘﺐﺗﺮ اﺳﺖ و دﯾﺮﺗﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﯽرﺳﺪ .ﻣﯿﺰان درﺟﻪ اﺗﺼﺎل
را ﺑﺎ ) (Cdﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﯿﻢ و ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺳﻄﺮ ﺟﺪول ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺑﺮای ﻫﺮ
ﺧﻮدرو ،ﻣﻘﺪار آن ﯾﮏ واﺣﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﻫﺮ ﺧﻮدرو ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺮﻋﺘﺶ ) (ΔVاز اﺑﺘﺪای ورود ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ را
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮده در راﺑﻄﻪ زﯾﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ:
)(۲

) FC = C1 × Trem + C 2 × C D + C3 × log (∆S

 C2 ،C1و  C3ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺎﻻ ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺮ و ﯾﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺟﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻫﺮ ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺠﻤﻮع ﺿﺮاﯾﺐ
ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﻮدروﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﺧﻮﺷﻪ ارﺟﺤﯿﺖ دارد ﮐﻪ FC
ﺑﺰرگﺗﺮی دارد.
- ۳ﮐﻨﺘﺮل ﭼﺮاغ
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 -۱ ۳دادهﻫﺎی ورودی ﭼﺮاغ:
اﮔﺮﭼﻪ ﺳﺮﺧﻮﺷﻪ ،ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺧﻮﺷﻪ اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی را ﻧﮕﻬﺪاری
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪادی از آنﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ،ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻨﺘﺮلﮐﻨﻨﺪه
ﭼﺮاغ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ دادهﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
اﻧﺪازه ﺧﻮﺷﻪ ):(Sizeﺧﻮﺷﻪﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎ ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﺧﻮﺷﻪ
ﺑﺰرگ ) (Cmو ﺧﻮﺷﻪ ﮐﻮﭼﮏ ) (Ctﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺗﻌﺪاد از ﻣﻘﺪار آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد ) ،(nthﺧﻮﺷﻪ از ﻧﻮع ﺧﻮﺷﻪ ﺑﺰرگ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﻧﺪازه ﺧﻮﺷﻪ را ﺑﺎ | |Cﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﯿﻢ.
ﻧﺮخ ﺟﺮﯾﺎن ) :(flowcﻧﺮخ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮﺷﻪ ،ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻤﺎم ﺧﻮﺷﻪ از ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄـﻊ ﻓﺮﺿـﯽ ﻋﻤـﻮد ﺑـﺮ ﺧﯿﺎﺑـﺎن ﻋﺒـﻮر
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن آن ) ،(Tremﻋﻀﻮ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺧﻮﺷﻪ ﮐـﻪ از ﻫﻤـﻪ
ﺧﻮدروﻫﺎ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻣﺎن رﺳﯿﺪن ﺧﻮﺷﻪ )(Arrivec
و ) (Tremآﺧﺮﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺧﻮﺷﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮدروﻫﺎ روان اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
زﻣــــﺎن ﺧــــﺮوج ﺧﻮﺷــــﻪ ) (Departurecاز ﻫــــﻢ ﮐــــﻢ ﻣــــﯽﮐﻨﯿﻢ
)  ( DurationC = DepartureC − ArriveCو ﺣﺎﺻﻞ آن را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ (Gmin) .ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و ) (Gmaxﺣﺪاﮐﺜﺮ زﻣﺎن
از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار )  (Giدو راﻫﺒﺮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدهاﯾﻢ .اوﻟﯿﻦ راﻫﺒﺮد ﺧﺎﻟﯽ
ﺷﺪن ﺗﻤﺎم ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮﺷﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﭘﺸﺖ ﭼﺮاغ ) (Csاﺳﺖ .اﯾﻦ
ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ دارای ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺎز ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ً
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﭘﺸﺖ ﭼﺮاغ ،ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺧﺎﻟﯽ
ﺷﻮد ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﺛﺮ اﻟﺤﺎق ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﺤﺮک ﺑﻪ آن ،ﺑﺰرگ ﺷﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪهای» ،ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر« را
ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺎز ﺗﻌﺮﯾﻒ و اﻧﺪازه | |Caآن را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﭘﯿﺶ از
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺮخ ﺗﺨﻠﯿﻪ ) (Clearﺧﻮﺷﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه ) (tcsرا ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻣﺪل ] [13ﻃﺒﻖ راﺑﻄﻪ زﯾﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ.
)(۴

در راﺑﻄﻪ ﺑﺎﻻ ) (ncsﺗﻌﺪاد ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮﺷﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﭘﺸﺖ ﭼﺮاغ(tge) ،
زﻣﺎن ﺳﺒﺰ ﺳﭙﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ زﻣﺎن واﻗﻌﯽ ﺗﺨﻠﯿﻪ آن را ﻣﺴﺎوی
ﺻﻔﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ ) .( tge= 0زﻣﺎن راه اﻧﺪازی )(tslﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﺧﻮدروﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ راه ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﺮخ
اﺷﺒﺎع ) ،(flowsatﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭼﻬﺎر راه در ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺧﻮدروﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮای ﻫﺮ ﭼﻬﺎرراه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻮد .ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ) (tcsﺣﺎﻻ آن را ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻃﺮح ] [14در اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺷﻤﺎره ) (۱ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره ) (۱آﻣﺪه ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﯿﻢ.
اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺮخ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺧﻮﺷﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ) (tcsو زﻣﺎن ورود
) (Arrivecﺧﻮﺷﻪﻫﺎی در ﺣﺎل ورود ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از
ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ و ﯾﺎ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار از ﯾﮏ ﺧﻮﺷﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺧﻮﺷﻪ
ﻣﺘﻮﻗﻒ ،ﺑﻪ آن ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد و ﺗﻌﺪاد آن را ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ.
Begin
Ca =Cs
for i=1 to all clusters in Lane
t=tcs
)(using Eq. 4
if ArriveCi ≤ t then
Δ flow=flowsat - flowCi
if Δflow ≤ 0 or DepartureCi ≤ t then
|Ca = Ca +|Ci
else
ΔDuration = ( t - ArriveCi ) . tcs /Δflow
if ΔDuration ≥ DurationCi then
|return Ca = Ca +|Ci
else
Ca = Ca+|Ci|.Δ Duration/DurationCi and
break
end
end
end
end
return Ca
Begin

زﻣﺎن اﺳﺘﻤﺮار ﺧﻮﺷﻪ ) (Durationcدر راﺑﻄﻪ زﯾﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ:
)(۳

||C
DurationC

t cs (ncs , t ge ) = max(t sl − t ge ,0) + ncs / flowsat

= flowC

ﻧﻮع ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮﺷﻪ :ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﺧﻮﺷﻪ
ﻣﺘﺤﺮک و ﺧﻮﺷﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ) (Csﭘﺸﺖ ﭼﺮاغ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
 ۲- ۳راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ:
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﯾﮏ ﺳﯿﮑﻞ ،از ﯾﮏ ﻓﺎز ﺛﺎﺑﺖ ﭼﺮاغ زرد ) (Yو ﯾﮏ ﻓﺎز ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰ ) (Giاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ زﻣﺎن آن ﺑﯿﻦ ﺑﺎزه ] [Gmin , Gmax

ﺷﮑﻞ  :۱اﻟﮕﻮر ﯾﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻧﺪازه ﺧﻮﺷﻪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر

۹۶۸

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

)Ca,r=max (Ca,r1, Ca,r2
)tcc=max (tcs (Ca,r ), Gmin
for each(Lineg) begin
ts=Arrive (Cm)-2.Y
tconf= tcc- ts
end
)if(tconf (g1)<0 && tconf (g2)<0
)terminate (Current Green Phase
)else if(tconf (g1)>0 || tconf (g2)>0
|δg1=∑|Ct ,g1|+|Cm g1
|δg2= ∑|Ct ,g2|+| Cm g2
δg= δg1+ δg2
|δr=|Ca,r1|+ |Ca,r2|+∑|Crem1|+∑|Crem2
)if(δg >= δr
return text=max(Departure (Cm g1),
))Departure (Cm g2
else
|δg=∑|Ct ,g1|+| Cm g1|+∑|Ci,g2
|δr=|Ca,r1|+ |Ca,r2|+∑|Crem1|+∑|Crem2
)if(δg >= δr
)return text= Departure (Cm g1
end
ﺷﮑﻞ  :۲اﻟﮕﻮر ﯾﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ راﻫﺒﺮد دوم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰ

ﭘﺲ از ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ) (Ca,gدر دو ﻣﺴﯿﺮ
ﻫﻢروﻧﺪ ﮐﻪ از روﺑﺮوی ﻫﻢ وارد ﭼﻬﺎر راه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺣﺎل ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﭼﺮاغ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﺒﺮد دوم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰ را اداﻣﻪ
دﻫﺪ ﯾﺎ آن را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎزد.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺘﺮلﮐﻨﻨﺪه از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺷﮑﻞ ) (۲اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻃﺒﻖ ﺷﮑﻞ ) (۳ﻓﺮض اﯾﻦ اﺳﺖ در ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰ اﺳﺖ ،ﭘﺲ از
ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪن ﺧﻮﺷﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ،ﯾﮏ ﺧﻮﺷﻪ ﺑﺰرگ در ﺣﺎل ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن اﺳﺖ.
ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه اﺑﺘﺪا در دو ﻣﺴﯿﺮ ﻫﻢروﻧﺪ روﺑﺮوی ﻫﻢ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﭼﺮاغ ﻗﺮﻣﺰ
ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ دو ﻣﻘﺪار ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ) (Ca,rﻧﻬﺎﯾﯽ در اﺟﺮای اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ) (۲ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از دو ﻣﺴﯿﺮ
ﻫﻢروﻧﺪ ﺳﺒﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻌﺪ از آن ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺨﻠﯿﻪ
ﺧﻮﺷﻪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ) tcs(Ca,rو ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰ ) (Gminﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻣﺎن
ﺗﺨﻠﯿﻪ ) (tcsاﺻﻠﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از دو ﻣﺴﯿﺮ ﻫﻢروﻧﺪ ﮐﻪ
ﭼﺮاﻏﺸﺎن ﺳﺒﺰ اﺳﺖ ،ﻣﺪت زﻣﺎن رﺳﯿﺪن ﺧﻮﺷﻪ ﺑﺰرگ ﻣﻨﻬﺎی دو ﭼﺮاغ زرد
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻣﺎن ﺳﻮﺋﯿﭻ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ) (tsو ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪن زﻣﺎن
ﺑﺮﺧﻮرد ) (tconfآن را از زﻣﺎن ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﻗﺮﻣﺰ )tcs(Ca,rﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ
ﻣﻘﺪار آن ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎن رﺳﯿﺪن ﺧﻮﺷﻪ ﺑﺰرگ ،ﺑﻪ
ﻗﺪری اﺳﺖ ﮐﻪ از زﻣﺎن ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮﺷﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﭘﺸﺖ ﭼﺮاغ ﻧﯿﺰ
ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﻘﺪار زﻣﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ) (tconfدر ﻫﺮ دو ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﻨﻔﯽ
ﺑﻮد ،ﻓﺎز ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .اﮔﺮ ﻫﺮ دو ﻋﺪد ﻣﺜﺒﺖ
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ،ﻣﻘﺪار ﺳﻮد و زﯾﺎن ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺠﻤﻌﯽ دو ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺧﻮدروﻫﺎی ﻫﺮ دو ﺧﻮﺷﻪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر | |Ca,rﺑﺎ
ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺧﻮدروﻫﺎی| |Cremدو ﻣﺴﯿﺮ ﭼﺮاغ ﻗﺮﻣﺰ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮد و در
ﻣﺘﻐﯿﺮ ) (δrﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﺷﮑﻞ  :۳ﺧﻮﺷﻪ اﺻﻠﯽ در ﺣﺎل ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰ

ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺗﻤﺎم ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ در دو ﻣﺴﯿﺮ ﭼﺮاغ ﻗﺮﻣﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
زﻣﺎن ﺧﺮوﺟﺸﺎن ) (Departurecﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﻣﺴﺎوی زﻣﺎن ﺧﺮوج ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﻫﺮ
دو ﺧﻮﺷﻪ ﺑﺰرگ ) (Cm,gدر ﺣﺎل ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪاد دو
ﺧﻮﺷﻪ ﺑﺰرگ و ﺗﻌﺪاد ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﻤﺎم ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻗﺒﻠﺸﺎن ﻫﻢ در
ﻣﺘﻐﯿﺮ ) (δgرﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و دو ﻣﻘﺪار ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ )(δg
ﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﻮد ،ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ زﻣﺎن ﺧﺮوج دو ﺧﻮﺷﻪ ﻣﺘﺤﺮک،
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ) (Gmaxاﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
و در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻮم ﯾﮑﯽ از دو ﻣﺴﯿﺮ ) (tconfﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ .در اﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺪار ﺳﻮد و زﯾﺎن اﻓﺰاﯾﺶ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﻌﺪاد ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮﺷﻪای ﮐﻪ ) (tconfﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺑﺎ ﺧﻮدروﻫﺎی
ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻗﺒﻞ و ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﻫﻢروﻧﺪ روﺑﺮو ﮐﻪ
زﻣﺎن ﺧﺮوﺟﺸﺎن ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﻣﺴﺎوی زﻣﺎن ﺧﺮوج ﺧﻮﺷﻪ ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ) (δgرﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی
ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی در ﻣﺴﯿﺮ ﭼﺮاغ ﻗﺮﻣﺰ ﻫﻢ در ) (δrرﯾﺨﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ) (δgﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﻮد ،ﭼﺮاغ ﺑﻪ اﻧﺪازه زﻣﺎن ﺧﺮوج
ﺧﻮﺷﻪ ﺑﺰرگ ﻣﺘﺤﺮک ) ،(Departurecﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ) (Gmaxاﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
- ۴ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی:
3B

در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ راﻫﮑﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﭼﺮاغﻫﺎی
راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ
ﻋﻤﻠﮑﺮد راﻫﮑﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ،ﻣﺪل واﻗﻌﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﻮﻧﺖﮐﺎرﻟﻮ و
زﺑﺎن ﺟﺎوا ) (Javaﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه رادﯾﻮﯾﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮردی ﺑﯿﻦ ﺧﻮدروﯾﯽ و
دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﯾﺎب ﺟﻬﺎﻧﯽ ) (GPSﻣﺠﻬﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﻫﻤﺒﻨﺪی
ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ و ﭼﻬﺎرراهﻫﺎ از ﻣﺪل ﻣﻨﻬﺘﻦ ] [15اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر
ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ) (۴ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ،اﯾﻦ ﻣﺪل از  ۱۷ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل ،۵۰۰
 ۱۰۰۰و  ۱۵۰۰ﻣﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﻢ ﻋﻤﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮ
ﺧﯿﺎﺑﺎن از دو ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺧﻮدروﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﻢ
در آنﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دور ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺟﺰ در ﭼﻬﺎرراه ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ  ۶ﭼﻬﺎر راه و ﭼﺮاغ
راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد .ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۱آﻣﺪه
اﺳﺖ.
در اﺑﺘﺪا ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ درون ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻫﺮ ﺧﻮدرو ﭘﯿﺶ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭼﻬﺎر راه ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺮ ﺧﻮدرو اﺑﺘﺪا ﯾﮏ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ ۵ ،ﺳﺎﺑﻘﻪ

۹۶۹

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

ﺷﮑﻞ  :۴ﻣﺪل ﻫﻤﺒﻨﺪی ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮی ﻣﻨﻬﺘﻦ

ﺑﺮای ﮔﺮدش ﺑﻪ ﭼﭗ ،ﮔﺮدش ﺑﻪ راﺳﺖ و ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻣﯿﺰان اﺣﺘﻤﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻌﺪی ،از ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﻫﺎی
) (۵-۷ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﯿﺮ ،ﺧﻮدرو آنرا ﺑﺮای
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﻗﺒﻠﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
)(۵

ζl
× 0.25
ζt

= Pl t

)(۶

ζr
× 0.25
ζt

= Prt

)(۷

ζs
× 0.5
ζt

= Pst

ﺷﮑﻞ  :۵ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻌﺪاد ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ زﻣﺎن ﺗﻮﻗﻒ

ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ] ،[16ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از
ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ) (µو وارﯾﺎﻧﺲ ) (σ2ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺎﺑﻊ
ﭼﮕﺎﻟﯽ اﺣﺘﻤﺎل آن از راﺑﻄﻪ ) (۸ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.
)(۸

t
را ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﮐﻨﺪ و  Plاﺣﺘﻤﺎل ﮔﺮدش ﺑﻪ ﭼﭗ Prt ،اﺣﺘﻤﺎل ﮔﺮدش
t
ﺑﻪ راﺳﺖ و  Psاﺣﺘﻤﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺟﺪول  :۱ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی
ﺷﻤﺎره

ﭘﺎراﻣﺘﺮ

۱
۲
۳

زﻣﺎن ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی
اﻧﺪازه ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ
ﺗﻌﺪاد ﺧﻮدروﻫﺎ

 ۶۰۰۰ﺛﺎﻧﯿﻪ
 ۵۰۰ﺗﺎ  ۱۵۰۰ﻣﺘﺮ
 ۱۰ﺗﺎ  ۱۰۰دﺳﺘﮕﺎه

۴

ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮدروﻫﺎ

 ۱۰ﺗﺎ  ۴۵ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ/ﺳﺎﻋﺖ

۵

ﻫﻤﺒﻨﺪی ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ

اﻟﮕﻮی ﻣﻨﻬﺘﻦ

۶

ﺗﻌﺪاد ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ

 ۱۷ﺧﯿﺎﺑﺎن) ۳۴ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ(

۷

ﺗﻌﺪاد ﭼﻬﺎر راهﻫﺎ

 ۶ﻋﺪد

۸
۹
۱۰

ﻓﺎﺻﻠﻪ اﯾﻤﻨﯽ)(Ds
ﻃﻮل ﺧﻮدرو

 ۲ﻣﺘﺮ
 ۳ﻣﺘﺮ
 ۶ﺛﺎﻧﯿﻪ

Tth

۱۱
۱۲

] [ Gmin , Gmax

) ۰٫۴و  ۰٫۳و (۰٫۳
] [۵-۵۵ﺛﺎﻧﯿﻪ

) (C1 , C 2 , C3

۱۳

ﭼﺮاغ زرد)(Y

 ۵ﺛﺎﻧﯿﻪ

۱۴
۱۵

nth
tsl

 ۵دﺳﺘﮕﺎه
 ۳ﺛﺎﻧﯿﻪ

۱۶

tsh

 ۲ﺛﺎﻧﯿﻪ

۱۷
۱۸

flowsat

 ۱/۲ﺧﻮدرو ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ
 ۲۵۰ﻣﺘﺮ

Dth

2σ 2

e

1
2π

f S (S ) = σ

ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ،از دو روش ﺛﺎﺑﺖ و روش ) (AACﮐﻪ
در ﻣﻨﺒﻊ ] [14اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .در روش ﺛﺎﺑﺖ ،از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم
ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﻣﻌﺎدل ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺴﯿﺮ اﺻﻠﯽ-ﻓﺮﻋﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ،ﻫﺮ ﺳﯿﮑﻞ ﭼﺮاغ
از ﯾﮏ ﻓﺎز ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت  ۳۰ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺳﺒﺰ و ﯾﮏ ﻓﺎز ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت  ۵ﺛﺎﻧﯿﻪ زرد
ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﺪ .روش دوم ،ﻫﻤﺎن روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺧﻮﺷﻪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر را
ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯽزدﯾﻢ .در اﯾﻦ روش ﭘﺲ از ﺳﺒﺰ ﺷﺪن ﭼﺮاغ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺻﻒ
ﭘﺸﺖ ﺧﻂ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺎز ﺳﺒﺰ ،ﻓﺎز  ۵ﺛﺎﻧﯿﻪ ای ﭼﺮاغ
زرد آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮ ﺧﻮدرو ﻣﺘﺤﺮک ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﻮدرو ﻣﺘﻮﻗﻒ ﯾﺎ
ﭼﺮاغ ﻗﺮﻣﺰ رﺳﯿﺪ ،ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﮐﺎﻫﻨﺪه  ۳٫۴۷ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﺠﺬور ﺛﺎﻧﯿﻪ از ﺳﺮﻋﺖ
ﺧﻮد ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

در راﺑﻄﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻻ (ζt) ،ﺗﻌﺪاد ﮔﺮدشﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﻫﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ (ζl) ،ﺗﻌﺪاد
ﮔﺮدش ﺑﻪ ﭼﭗ (ζr) ،ﺗﻌﺪاد ﮔﺮدش ﺑﻪ راﺳﺖ و ) (ζsﺗﻌﺪاد ﺣﺮﮐﺖ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ

ﻣﻘﺪار

− ( s −µ )2

ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ۱۰ ،ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺧﻮدروﻫـﺎ
اﻓﺰوده و ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ دﻗﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﻣﻮﻧﺖﮐﺎرﻟﻮ ،ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ۱۰۰۰
ﺑﺎر اﺟﺮا ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﻧﻤـﻮدار ﺷـﮑﻞ ) (۵ﻧﺴـﺒﺖ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ زﻣـﺎن ﺗـﺄﺧﯿﺮ
ﺧﻮدروﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد آنﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﺠﻤـﻮع زﻣـﺎن ﺗـﺄﺧﯿﺮ
ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺮاﺳﺮی ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻄﻠـﻮب ﻫـﺮ ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳـﯿﮕﻨﺎلدﻫﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺑﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﺗﻌـﺪاد ﺧﻮدروﻫـﺎی در ﺣـﺎل
ﺗﺮدد ،ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑـﺮای اﺟـﺮای اﻟﮕـﻮرﯾﺘﻢ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدی ﮐﻤﺘـﺮ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ راﻫﺒﺮد دوم ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷـﻮد .در ﻧﺘﯿﺠـﻪ
اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺗﺼـﻤﯿﻢﻫﺎی ﻣﻤﮑـﻦ ﺗﻮﺳـﻂ
ﭼﺮاغﻫﺎی راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺗﻔﺎوت زﯾﺎدی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ) (AACﺑـﻪ ﺗﻨﻬـﺎﯾﯽ
ﻧﺪارد .ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮدروﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﺮدد ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮﻗﺮاری ﺷﺮاﯾﻂ اﻋﻤﺎل

۹۷۰

۱۳۹۴  اردﯾﺒﻬﺸﺖ۲۴  ﺗﺎ۲۰ ، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ،ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

 ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ زﻣـﺎن ﺗـﺄﺧﯿﺮ ﮐـﺎﻫﺶ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﺮاغ ﺑﺮای ﻋﺒﻮر ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ
.ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ
( ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﻮﻗﻒ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻌـﺪاد۶) ﻧﻤﻮدار ﺷﮑﻞ
 ﺑﺮای ﺑـﺮآورده ﮐـﺮدن ﭘﺪﯾـﺪه »ﻣـﻮج ﺳـﺒﺰ« روﺷـﯽ.آنﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
 ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد،ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺠﻤﻌﯽ ﺧﻮدروﻫﺎ
.دﻓﻌﺎت ﺗﻮﻗﻒ آنﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ
 ﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺗﻌـﺪاد،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐـﻪ در ﺷـﮑﻞ ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ
ﺧﻮدروﻫــﺎی در ﺣــﺎل ﺗــﺮدد و اﻋﻤــﺎل اﻟﮕــﻮرﯾﺘﻢ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد ﺷــﺪه در ﻃــﻮل
.ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دور روش دﯾﮕﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی- ۵

 ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻌﺪاد ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻗﻒ ﺧﻮدروﻫﺎ ﭘﺸﺖ ﭼﺮاغ:۶ ﺷﮑﻞ
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 روﺷﯽ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری ﺑﻼدرﻧﮓ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮدروﻫـﺎ،در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ

[9] Q. He, K. L. Head, and J. Ding, “PAMSCOD: Platoonbased arterial multi-modal signal control with online
data”, Transp. Res. C, Emerging Technol., vol. 20, no. 1,
pp. 164–184, Feb. 2012.
[10] X.-F. Xie, S. F. Smith, L. Lu, and G. J. Barlow,
“Schedule-driven intersection control,” Transp. Res. C,
Emerging Technol., vol. 24, pp. 168–189, Oct. 2012.
[11] A. Buchenscheit, F.Schaub, “A VANET-based Emergency
Vehicle Warning System”, IEEE Vehicular Networking
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and vehicle flows in urban road networks”, Journal of
Statistical Mechanics: Theory and Experiment, p.
P04019, 2008.
[15] Bai F, Sadagopan N, Helmy A. “Important: a framework
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In: The 22nd IEEE annual joint conference on computer
communications and networking, INFOCOM’03,
California, USA; p. 825–35, 2003.
[16] A. May, Traffic Flow Fundamentals, Prentice-Hall, 1990.

در ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪی در ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮردی ﺑﯿﻦ ﺧـﻮدروﯾﯽ ﺑـﺮ
 ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ.اﺳﺎس ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮدروﻫﺎ در ﻣﺤـﯿﻂ ﺷـﻬﺮی اراﺋـﻪ ﺷـﺪ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺮ ﭼﻬﺎر راهﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺑﺪون ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺎﯾﺮ ﭼﻬﺎر راهﻫﺎ ﯾﺎ ﯾـﮏ ﮐﻨﺘـﺮل
 ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑـﻪ. ﻣﺤﺪوده ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﮐﻨﻨﺪ،ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺮﮐﺰی
دﺳﺖ آﻣﺪه ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ روش زﻣﺎن ﺑﻨﺪی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴـﺰاﯾﯽ
.در ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮاﺳﺮی زﻣﺎن و ﺗﻌﺪاد ﺗﻮﻗﻒ ﺧﻮدروﻫﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
در روش اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑـﺎ اﺟﺘﻨـﺎب از ﺳـﺎده ﺳـﺎزیﻫﺎی ﻣﺮﺳـﻮم ﻣﺴـﺌﻠﻪ
 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ و روشﻫـﺎی دﻧﯿـﺎی واﻗﻌـﯽ ﺷـﺪه،ﺗﺮاﻓﯿﮏ
.اﺳﺖ
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چکیده -یکی از سازوکارهای گذر به آدرسدهی نسخهی شش
اینترنت ،استفاده از سازوکار تونلزنی است .که میتواند به عنوان
یک روش موقت جهت مهاجرت به  IPv6مورد استفاده قرار گیرد.
یکی از مسائلی که شبکههای ارتباطی در دوران گذر با آن روبهرو
هستند ،امنیت این سازوکار است .با توجه به آسیبپذیریهای
موجود در این روش گذر ،نیاز به ارائهی راهحلهای امنیتی برای گذر
امن به  IPv6با استفاده از این سازوکار احساس میشود .در این
مقاله سعی شده است با تحلیل انواع آسیبپذیریها و حمالت
ناشی از آن ،به ارائهی راهکارهای امن برای رفع این گونه از آسیب-
پذیری ها پرداخته شود .که با رعایت این راهکارها میتوان یک گذر
امن به پروتکل  IPv6با استفاده از سازوکار تونلزنی داشت.

هر سازوکار ،جهت مهاجرت امن به  IPv6انجام شود .یکی از
سازوکارهای مهاجرت به  ،IPv6استفاده از روش تونلزنی است .در این
مقاله به بررسی انواع روشهای تونلزنی پرداخته و سپس ،با تحلیل
آسیبپذیریها و حمالت این روشها ،راهکارهای امنسازی آن بیان
میشود.
بنابراین در بخش دوم به بررسی انواع روشهای تونل زنی متداول
پرداخته شده است .آسیبپذیریهای انواع سازوکارهای گذر در بخش
سوم بیان شده است که برای هر آسیب پذیری راهکار مقابله با آن بیان شده
است .در انتها نیز به نتیجه گیری و کارهای آینده مرتبط پرداخته شده
است.

کلمات کلیدی– آسیبپذیری ،تونل زنی ،حمله ،راهکار امن،

IPv6

 -2بررسی روش های تونل زنی
جهت گذار از  IPv4به  ،IPv6در روش تونلزنی سه پیکره بندی زیر

 -1مقدمه

تعریف شده اند:0

IPv4از فضای آدرسی  ۲۳بیتی استفاده میکند .این فضای اجازهی

آدرسدهی  ۳۲۳یعنی حدود  ۴میلیارد آدرس در اینترنت را میدهد .با
توجه به اینکه امروزه بسیاری از دستگاهها افزون بر کامپیوترها مانند تلفن-
های همراه ،دوربینها و حتی لوازم خانگی و قاب عکسهای دیجیتال به



میزبان به مسیریاب یا مسیریاب به میزبان



میزبان به میزبان

شایان ذکر است که منظور از تونلزنی  IPv6بر روی  ،IPv4جاسازی

اینترنت متصل میشوند ،این فضا رو به اتمام است و تاکنون با تمهیداتی

بستههای  IPv6در بستهی  IPv4است .به طوری که گرههای

مانند ترجمهی آدرس سعی در جبران این کمبود داشتهاند .اما  IPv6از

IPv6

قابلدسترس در یک زیرساخت  IPv4باشند .در این روشهای تونلزنی

فضای آدرسدهی  ۸۳۱بیتی استفاده میکند که اجازه داشتن  ۳۸۳۱آدرس

هیچ نوع پیامی برای راهاندازی تونل ،نگهداری یا خاتمه تونل فرستاده

یگانه را جهت آدرسدهی میدهد و مشکل فضای آدرسی که هماکنون

نمیشود .همچنین در تونلزنی  IPv6بر روی  IPv4هیچ سازوکار امنیتی

وجود دارد را رفع میکند.

پیشبینی نشده است.

با توجه به گریز ناپذیری مهاجرت به  ،IPv6باید در هنگام استفاده از

روشهای تونلزنی روش متداولی برای گذر بستههای  IPv6از

سازوکارهای مهاجرت ،مالحظات امنیتی برای یک انتقال امن به  IPv6را

جزیرههای  IPv4هستند .در این روش یک پروتکل الیه انتقال به عنوان

رعایت نمود .به این منظور تحقیقاتی برای مهاجرت امن به  IPv6انجام

داده در پروتکل دیگر جاسازی میشود که به دو دسته روشهای دستی و

شده است که میتوان به ][3] ،[2] ،[1و ] [4اشاره نمود با توجه کشف

خودکار دستهبندی میشوند .سازوکار تونل کردن اجازه میدهد بستههای

حمالت و آسیبپذیریهای جدید در سازوکارهای انتقال و نبود راهکار

 IPv6با استفاده از بستر  IPv4منتقل شوند .تا زمانی که زیرساخت

امن مناسب ،نیاز است تا بررسی دقیقی بر روی آسیبپذیری و حمالت

© ،۱۳۹۴اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان
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برای انتقال بستههای  IPv6استفاده کرد .در شکل  1مراحل کلی تونل زنی

سازوکار گذر 6to4

تونلزنی خودکار در این حالت توسط یک مسیریاب ،که مسیریاب

بیان شده است.

 6to4نامیده میشود انجام میشود این مسیریاب در مرز قلمروی  IPv6و
 IPv4قرار دارد .در سازوکار  ،6to4گرههای  IPv6نیاز به آدرس IPv4

IPv6 domain
Router

IPv4 Network

IPv6 domain
Router

IPv6 packet

دادهشده به میزبان  ،IPv6با توجه به دامنه  IPv6است ] .[7در شکل 2
ساز و کار کلی این روش به تصور کشیده شده است.

Tunnel
IPv4 IPv6 packet

واسط مسیریاب دارند که یک بخش از پیشوند آدرس  IPv6اختصاص

IPv6 packet

Terminal

Terminal

شکل  1مراحل تونل زنی در IPv6

IPv4
Network

6to4 domain

6to4 domain

6to4 Router

تونل زنی به دو روش کلی تونلزنی دستی و تونلزنی خودکار تقسیم

IPv6
Data

6to4 Router

IPv4
IPv6
Header Header

میشود .یک تونل پیکربندی شده دستی معادل یک لینک ثابت میان دو
قلمرو  IPv6با اتصال ثابت فراهمشده بر روی زیرساخت  IPv4است .در
IPv6 Host

تونلزنی دستی ،آدرسهای  IPv4تخصیصیافته میتواند به طور دستی به
عنوان آدرس مبدأ و مقصد تونل در نظر گرفته شود .از این روش زمانی

شکل  2ساز و کار 6to4

استفاده میشود که تعداد محدود و کمی تونل بین چند ناحیه  IPv6که از

روش  6to4به علت نبود متولی مشخص در بستر اینترنت و

یکدیگر جدا هستند ایجاد شود .در تونل زنی خودکار ،این عمل به

زیرساخت شبکه های بین کشوری ،جهت برپا سازی رلههای ،6to4

صورت خودکار انجام میپذیرد که در ادامه به روش های تونلزنی خودکار

گسترش محدودی داشته است.

پرداخته میشود.
-1-2
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روش تونلزنی خودکار با استفاده از آدرسهای  IPv6سازگار با IPv4

گذر برای توسعه سایتهای  IPv6بر روی فراهمکنندگان سرویس)SP( 1

 ،IPv4با استفاده از پیشوند  ::/66تونل میشوند ] 32 .[5بیت سمت

شبکهی  IPv4است .این سازوکار مشابه سازوکار  6to4است با این

راست آدرس بستهی  ،IPv6آدرس  IPv4گرهی دریافتی است .بستههای

تفاوت که فراهمکنندگان سرویس پیشوند آدرس  IPv6مختص به خود را

در یک بسته IPv4

دارند .با استفاده از این پیشوند ،حوزه کارکرد  6rdمحدود به شبکهی

با آدرس مقصد  IPv4جاسازی میشوند.
-2-2

سازو کار 6rd

سازوکار  6rdتوسعهیافته سازوکار  6to4است 6rd .یک سازوکار

در روش تونلزنی خودکار بستههای  ،IPv6بر روی زیرساخت

 IPv6که آدرس مقصد  IPv4دارند به صورت خودکار

IPv6 Host

فراهمکنندگان سرویس میشود و تحت کنترل آن قرار میگیرد .سازوکار

سازوکار گذر 6Over4

 6rdمتکی بر نگاشت آدرسهای  IPv6و  IPv4برای شبکه فراهمکنندگان

سازوکار گذر  ،6Over4تونلزنی چندپخشی  IPv4نامیده میشود

سرویس است .این نگاشت برای تعیین خودکار نقاط انتهایی  IPv4از

که از قابلیت چندپخشی یک شبکه  IPv4استفاده میکند که در آن شبکه

پیشوندهای  IPv6است که امکان کارکرد بیحالت  6rdرا میدهد.

 IPv4به عنوان یک زیر شبکه مجازی برای مسیریابها و میزبانهای

استفاده از این سازوکار به فراهمکنندگان سرویس اجازه میدهد تا

 IPv6در نظر گرفته میشود .در این سازوکار ،پروتکل  IPv4به عنوان

بدون داشتن زیرساخت  IPv6و تنها با متصل بودن به شبکه  IPv6به

الیه دو انتقال  IPv6استفاده میشود .این سازوکار همانند  IPv6بر روی

مشتریان خود سرویس  IPv6بدهند.

اترنت است که کارکرد الیه  2اترنت با شبکه چندپخشی  IPv4جایگزین

در شکل  3شمای کلی معماری این روش نمایش داده شدهاست.

شده است .این روش به علت پشتیبانی نکردن زیرساخت های ارتباطی از
چند پخشی ،مورد استفاده قرار نمیگیرد ].[6

Provider
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اینترنت از مترجم آدرس شبکه )NAT( 3استفاده میکنند .در بیشتر
IPv4
Network

IPv6 + IPv4
Network

6rd
Border Relay

پیکربندیهای  ،NATوسایلی که کارکرد  NATرا پشتیبانی میکنند قادر

IPv6 domain

نیستند مسیریاب  6to4باشند.

6rd CE

از آنجا که کارکرد  6to4در مسیریابهای امروزی اکثرا وجود ندارند.
 ،Teredoپیکربندی  NATچند الیه را برای تونلزنی بستههای

IPv6

میان میزبانها را پیشنهاد میکند .درصورتیکه در سازوکار ،6to4

IPv6 Host

تونلزنی بستههای  IPv6میان وسایل انتهایی انجام میشود .در شکل 5

شکل  3شمای کلی معماری روش 6rd

شمای معماری اجزای روش  Tredoنشان داده شدهاست.

در  6rdمسیریابهای رلهی مرزی تنها بستههای مربوط به فراهم

IPv6 over IPv4 Traffic

کنندهی سرویس را تونل میکنند و به کاربران فراهمکنندهی سرویس
خدمات میدهد ].[8
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IPv6
Internet

سازوکار پروتکل آدرسدهی تونل شده خودکار داخل سایت)ISATAP(2

IPv4
Internet

Teredo Server

 ،ISATAPیک تخصیص آدرس و تونلزنی خودکار میزبان به

Teredo Relay

میزبان ،میزبان به مسیریاب و مسیریاب به میزبان است که برای فراهم

NAT

IPv6 Only
Host

نمودن اتصال  IPv6از نوع آدرس تک پخشی به میزبانهای IPv6/IPv4

از طریق اینترانت  IPv4استفاده میشود .میزبانهای  ISATAPنیازی به

Tredo
Client

IPv6 Traffic

پیکربندی دستی ندارند و آدرسهای  ISATAPبا استفاده از سازوکارهای
پیکربندی خودکار آدرس میتواند تخصیص داده شوند.

شکل  5شمای کلی معماری روش Tredo

در  ،ISATAPگرههای  IPv6ایزوله شده در داخل سایت  IPv4از
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طریق تونلهای  IPv6بر روی  IPv4به هم متصل میشوندISATAP .

بررسی سازوکار DS-Lite4

با پیادهسازی همهگیر  IPv6در شبکه ،ممکن است نودهایی از شبکه

کارکردهایی همانند اعالن مسیریاب و همسایه را پشتیبانی نمیکند .شمای

به خاطر محدودیت فناوری فقط از آدرسیدهی  IPv4استفاده کنند.

کلی معماری اجزای روش  ISATAPدر شکل  4نشان داده شده است

فراهمکنندگان خدمات اینترنتی برای این منظور از راهکارهای دوپشته DS-

].[6

 Liteبرای برطرف نمودن این مشکل استفاده میکنند .هدف سازکار
IPv4
Intranet

IPv6
Network

ISATAP
Router

 Liteادامه پشتیبانی از سرویسهای مبتنی بر  IPv4با گسترش شبکه
ISATAP
Host

شکل  4معماری اجزای تشکیل دهنده روش ISATAP

-6-2

مبتنی بر  IPv6است .سازوکار  DS-Liteاین امکان را با دو فناوری زیر
فراهم میکند:

ISATAP
Host

IPv6 Host



فناوری جاسازی ( IPv4در )IPv6



ترجمه آدرس شبکه ()NAT

در  DS-Liteبه جای استفاده از اتصال سریNAT 5ها ،از تونلزنی
 IPv4در  IPv6برای عبور از شبکهی مبتنی بر  IPv4به منظور رسیدن به
 6AFTRاستفاده میشود AFTR .که عموما در مرز شبکه خدماتدهنده
سرویس اینترنت قرار میگیرد ،تونلهای ایجاد شده به وسیلهی مشتریان را

سازوکار گذر Teredo

با ترجمهی آدرس  IPv4خصوصی به آدرس  IPv4عمومی ،پایان می-

 Teredoیک تخصیص آدرس و فناوری تونلزنی خودکار هست که
که اتصال  IPv6تک پخشی را از طریق شبکهی اینترنت مبتنی بر IPv4

فراهم میکند] .[10اکثر ادارات یا شرکتهای کوچک برای دسترسی به
Tunnel Addressing Protocol

DS-

Address Translator

3 Network

Dual-Stack Lite

4

5 Cascade

2 Intraُ Site Automatic

Address Family Transition Router
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دهد .در شکل  6ساز و کار کلی  DS-Liteبه تصویر کشیده شده است

روی گره ،خود را به عنوان مسیریاب پیشفرض معرفی کند و حمله مرد

].[11

میانی شکل گیرد .آسیب پذیری عدم احراز اصالت پیغامهای اعالن
مسیریاب به خودی خود منجر به حمله و صدمه نمیشود به عبارت دیگر

IPv4
Internet

IPv6
Internet

Private
Ipv4

B4

IPv6
Network

حمله مرد میانی با ترکیب آسیبپذیری و تهدید مذکور شکل گرفت.
گفتنی است تهدیدات مختلف میتوانند از این آسیبپذیری استفاده کنند

IPv6 Router

AFTR

و حمالت متعددی را نیز شکل دهند .بنابراین برای مقابله با این حمالت

IPv6 Router

کافی است آسیبپذیری یا ضعف امنیتی را شناسایی و رفع نمود و یا اینکه

Public Ipv6

Service Provider IPv6 Netowrk

احتمال وقوع تهدیدات را کاهش داد تا بدین ترتیب احتمال و امکان وقوع

شکل  6شمای کلی ساز و کار DS-Lite

حمالت را به حداقل برسد.

-3تحلیل آسیبپذیری ها و ارائهی راهکار

-1-3

تحلیل آسیبپذیری های عمومی تونل زنی

در این بخش به تحلیل آسیبپذیریها و حمالت ناشی شده از آن

این دسته از آسیبپذیریها  ،به یک روش خاص تونلزنی محدود

پرداخته میشود در پایان برای هرکدام از آسیبپذیریها راهکار و یا

نمیشود ،و سازوکار تونلزنی باعث به وجود آمدن این گونه از آسیب-

راهکارهایی ارائه میشود .برای مقابله با مخاطرات ،ابتدا الزم است

پذیری ها میشود .که در ادامه با معرفی و راهکارهای رفع و کاهش اثر

تعریف روشنی از آسیبپذیری ،7تهدید 8و حمله 6انجام شود .در

آنها پرداخته میشود.

استاندارد  ISO 27005این مفاهیم به شرح زیر تعریف شدهاند:

-1-1-3
عموما در سیستمعاملهای همهگیر ،امکانات تونلزنی برای تسهیل
فعال بودن پیشفرض تونلها در سیستمعاملها

آسیب پذیری :یک ضعف در یک سرمایه یا گروهی از سرمایهها است که
میتوانند بوسیله یک یا چند تهدید مورد استثمار قرار گیرند.

استفادهی کاربر به طور پیشفرض فعال میباشد.

تهدید :تهدید یک عامل بالقوهای حادثه ناخواسته است که منجر به ضرر و

حمله :مهاجم با اطالع از این وضعیت میتواند سرویسهای تونلزنی

زیان به سامانه 10یا سازمان و داراییهایش میگردد.

جعلی ایجاد کرده و بدون اطالع کاربر ،ترافیک قسمتی از شبکه از خود

حمله :حمله یک تجاوز به امنیت سامانه با استفاده از یک تهدید هوشمند

عبور دهد .و یا از بستر ایجاد شده جهت حمالت در سطح الیه لینک و

است ].[12

کشف همسایگی استفاده نماید.

آسیبپذیری به تنهایی و به خودی خود باعث صدمه نمیشود ،بلکه

راهکار :در صورت عدم استفاده از تونل میتوان ،بستههای دارای فیلد

شرایطی را مهیا میکند که تهدید بتواند دارایی را تحت تأثیر قرار دهد.

پروتکل  41فیلتر شوند .همچنین در روشهایی که از پروتکل  TCPیا

بنابراین هر حمله از ضعف یک یا چند آسیبپذیری استفاده میکند و با

 UDPبرای تونلکردن استفاده میکنند ،شماره پورت مربوطه فیلتر شود و

عامل بالقوه تهدید عجین شده و حمله را بالفعل مینماید .به عنوان مثال

یا آدرس سرورها جهت تونلزنی فیلتر شوند.

اعالن مسیریاب یا  RA11در پروتکل  IPv6و تهدید فعال بودن همزمان

-2-1-3
به علت نبود فناوری و پر هزینه بودن بازرسی محتوای تونلشده،

مهاجم میتواند با استفاده از آسیبپذیری عدم احراز اصالت پیامهای

عدم بررسی محتوی داخل تونلها توسط ماژولهای امنیتی

به صورت سهوی یا خودکار 12هر دو پروتکل  IPv4و  IPv6بر روی

امکان بازرسی بستههای تونلشده توسط ماژولهای امنیتی وجود ندارد.

سیستمعامل گره ،حمله مردمیانی را شکل دهد] .[13در این حمله کاربر

حمله :این آسیبپذیری به مهاجم اجازه میدهد تا ترافیک خود را برای

یا گره در شبکهی مبتنی بر  IPv4قرار دارد و مهاجم با ارسال پیغامهای

پنهان ماندن از بازرسی ماژولهای امنیتی  ،از طریق تونلزنی مخفی

جعلی اعالن مسیریاب و تهدید فعال بودن سهوی و خودکار  IPv6بر

کند ] .[14راهکار :بررسی محتوایی داخل تونل یا در صورت ناشناخته
بودن نوع تونل کل بسته حذف گردد( .در صورت عدم استفاده از تونل

7 Vulnerability
Threat

8

Attack

9

System

10

Router Advertisement

11

تمام بستههای با پروتکل  41خذف گردند)
-3-1-3
در روشهای تونلزنی بهجز روش  6rdو روش واسطتونل،
تزریق ترافیک بوسیله جعل آدرس IPv4

سازوکاری جهت جلوگیری از تزریق ترافیک جعلی وجود ندارد ].[14

12در حال حاضر به صورت پیشفرض سیستمعاملهای معروف مانند Microsoft
 ،Windowsبه صورت دوپشته کار میکنند.

۹۷۵
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حمله :مهاجم میتواند با جعل آدرس ترافیک مورد نظر خود را در میان

راهکار :پیکرهبندی دستی گره ،استفاده از  ،DNSECامنسازی سرور

ترافیک معتبر جاسازی کند .و یا با جعل آدرس منشاء حمالت دیگر باشد.

.DNS

راهکار :استفاده از فیلترینگ بر اساس آدرس مبدأ بستهها(.)URPF13
-2-3

-5-3

تحلیل آسیبپذیریهای سازوکار Teredo

-1-5-3
حمله :مهاجم با استفاده از این آسیبپذیری میتواند به داخل شبکه
حفره امنیتی NAT15

تحلیل آسیب پذیری های سازکار 6to4

 -1-2-3جایگزینی آدرس رلهی  6to4به عنوان مبدا بسته
در سازوکار  ، 6to4آدرس رله نماینده تعداد بسیاری گرهی

خصوصی که از سازکار  Tredoاستفاده میکند نفوذ کند ].[10

IPv6

میباشد .در زمان ردگیری حمالت آدرس  IPv4رله به عنوان مهاجم ثبت

راهکار :استفاده از  NATهای حالت دار ،جلسات  NATدارای زمان

میشود ].[15

محدود باشند و دیوارهی آتش دارای پیکرهبندی صحیح باشد.

حمله :مهاجم میتواند ،آدرس مبداء بستههای حمله را جعل کند.

-2-5-3
ترافیک کنترلی کاربران برای برقراری سازوکار  Tredoباید از یک
عبور دادههای کنترلی از سرور خارجی

راهکار :اعمال فیلترینگ ورودی ،14در واسط  IPv6رلههای  6to4برای
جلوگیری از جعل آدرس مبدأ.

-3-3

سرور مرکزی خارج از شبکهی خصوصی کاربران بگذرد ].[10
حمله :مهاجم با برپاسازی یک سرور جعلی  Tredoمیتوانداطالعات

تحلیل آسیبپذیری های سازوکار 6rd

آماری از ترافیک گرههای مبتنی بر  Tredoجمعآوری نماید.

به علت پیادهسازی این سازوکار در داخل یک فراهم کنندهی سرویس

راهکار :ایجاد سرورهای  Tredoدر داخل شبکههای خصوصی.

و وجود قوانین سختگیرانهی در فراهمکنندگان سرویس ،آسیبپذیری
اختصاصی یافت نشد.
-4-3

-3-5-3
تعداد سرویسدهندهگان سازوکار  Tredoدر شبکهی اینترنت محدود
منابع محدود سرور و رله

تحلیل آسیبپیذیری های سازوکار ISATAP

است ].[10

 -1-4-3آسیب پذیریهای گرههای دوپشته
گرههایی که این سازوکار را پیادهسازی میکنند باید دو پشته باشند و

حمله :مهاجم میتواند با پرکردن جداول حالت رلهها ،باعت حمله منع

در نتیجه همه حمالت ساختار دوپشته بر این سازوکار امکانپذیر می-

سرویس شود.

باشد ].[6

راهکار :فراهم کردن سرور و رلهی پشتیبان ،محدودسازی تعداد کاربران،

حمله :مهاجم میتواند برای تکمیل حملهی از آسیبپذیری های دوپشته

عدم اعالن دسترسی رله به شبکه  IPv6در هنگام حمله منعخدمت.

راهکار :الزامات امنیتی مناسب در خصوص گرههای دو پشته اعمال شود.

 -4-5-3عدم احراز اصالت سرور
در سازوکار  ،Tredoروشی جهت احراز اصالت سرور

-2-4-3
از آنجایی که کل بستر مبتنی بر  IPv4به عنوان یک لینک در نظر

وجودندارد ].[10

استفاده نماید.

تزریق ترافیک

Tredo

حمله :مهاجم میتواند با ایجاد سرویسدهنده  ،Tredoحملهی مرد میانی

گرفته میشود ،میتوان به گرههای دوپشته ترافیک تزریق کرد ].[6

رای پیادهسازی کند.

حمله:مهاجم میتواند ترافیک خود را به شکل تونلشده با فرمت

راهکار :استفاده از امکان احراز اصالت در پروتکل .Tredo

ورودی دارای فیلد پروتکل  41در لبه سازمان.
 -3-4-3آسیبپذیریهای رکوردهای  Aمربوط به  DNSسرور
امکان جعل پاسخ پیام پرسوجوی  DNSبرای یافتن مسیریاب وجود

 -5-5-3آسیبپذیریهای رکوردهای  Aمربوط به  DNSسرور
امکان جعل پاسخ پیام پرسوجوی  DNSبرای یافتن سرویسدهنده-

 ISATAPبه داخل سازمان ارسال نماید .راهکار :فیلتر کردن بستههای

ی  Tredoوجود دارد ].[10
حمله :مهاجم میتواند با استفاده از جعل پیام پاسخ  ،DNSخود را به

دارد ].[6

عنوان سرویسدهندهی  Tredoمعرفی کند.

حمله :مهاجم میتواند با استفاده از جعل پیام مسیریاب  ،ISATAPخود
را به عنوان مسیریاب معتبر معرفی کند.

راهکار :پیکرهبندی دستی گره ،استفاده از  ،DNSECامنسازی سرور
.DNS

13 Unicast Reverse Path Forwarding
14 Ingress Filtering

Address Translator

۹۷۶

15 Network
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استفاده از روشهای تونلزنی به شرایط استفاده و امکانات موجود توجه

DS-Lite تحلیل آسیبپذیریهای سازوکار

 جهت. استفاده کرد6rd نمود و حد المکان از روشهای امنتر مانند

 جهت برقراری تونلDHCPv6  استفاده از-1-6-3
 بدون، جهت آدرس دهی به گرههای انتهاییDHCPv6 استفاده از

ادامهی تحقیقات بر روی تجزیه و تحلیل تهدیدات امنیتی مهاجرت به
 میتوان به بررسی شدت این تهدیدات و، در روش تونلزنیIPv6
 در انتها از سازمان فناوری.حمالت ناشی شده از آنها پرداخته شود

.[16] وجود روشهای تایید هویت و صالحیت است
 را جعل کند و باعث حمالتیDHCP  سرویس، مهاجم میتواند:حمله
.AAA16  استفاده از سرویس: راهکار.چون مرد میانی شود
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دايؾدىی کاسؽًاعی اسؽذ ههًذعی فًاوسی اطالػات ،دايؾگاه الضهشا (ط) ،تهشاوr.hoseini@student.alzahra.ac.ir،
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اعتادیاس گشوه ههًذعی کاهپیىتش،دايؾگاه الضهشا (ط) ،تهشاوazmi@alzahra.ac.ir

چکیده -یکی از ویژگیهای بارز شبکههای ديیای واقعی هايًذ
شبکههای اجتماعی ،وجىد ضاختارهای اجتماعی اضت .با تىجه به
اهمیت گروهها و اجتماعات در شبکههای اجتماعی الگىر یتنهای
هختلفی برای شًاضایی اجتماعات پیشًهاد شذه اضت که از هیاو
آيها الگىر یتن ايتشار برچطب با تىجه به ضرعت بالی آو و ضهىلت
پیادهضازی برای شبکههای اجتماعی هیتىايذ هًاضبتر باشذ ،اها
عذم پایذاری در اجراهای هختلف باعث کاهش کارایی الگىریتن
شذه اضت .در ایى هقاله برای بهبىد الگىر یتن ايتشار برچطب ،وزو-
دهی یالهای گراف تىضط هعیارهای شباهت هابیى رئىش پیشًهاد
شذه اضت و ضپص الگىر یتن براضاش وزوهای اعمال شذه برای
یالها هیتىايذ برای ايتشار برچطب در هراحل بعذی اولى یت وزو را
لحاظ يمایذ .برای ارز یابی اجتماعات بذضت آهذه تىضط الگىر یتن
پیشًهادی از هعیار هاژولر یتی گیرواو-يیىهى بر روی دادههای
اضتايذارد شبکههای اجتماعی اضتفاده شذه اضت که يتایج شبیه-
ضازی حاکی از هىفقیت يطبی الگىر یتن پیشًهادی در هقایطه با
الگىر یتن اضتايذارد ايتشار برچطب و چًذیى الگىر یتن هعروف دیگر
برای شًاضایی اجتماعات هیباشذ.

هش اختماع داسای استباطات لىی و استباطات هابیى اخضای اختماػات
هتمایض به طىس ػکظ داسای استباطات ضؼیفی باؽًذ [ .]2[]1دس ؽبکههای
پیچیذه هايًذ ؽبکههای اختماػی به خای افطالذ اختماع ،اعتفاده اص
افطالزات دیگشی چىو خىؽه ،هدمغ و ايدمى يیض هقطلر اعت .دس
[ ،]3یک اختماع (گشوه) ،هدمىػهای اص سئىط دس يظش گشفته ؽذه اعت
که سئىط هىخىد دس آو اختماع يغبت به هن يضدیک و يغبت به عایش سئىط
هىخىد دس اختماػات دیگش دوستش باؽًذ .هؼیاس يضدیکی دو ساط هیتىايذ
کىتاهتشیى هغیش بیى دو ساط یا هدمىع تماهی هغیشهای هغتمل بیى دو
ساط و یا تىابغ فافله دیگشی اص ایى دعت باؽذ [ .]3دس تؼشیف دیگشی دس
[ ،]4یک اختماع ،هدمىػهای اص سئىط اعت که استباطات هیاو سئىط آو
ايدمى لىیتش و چگالتش اص استباطات هیاو سئىط ايدمى یا عایش سئىط دس
ؽبکههای پیچیذه باؽذ .به هش زال اختماػات زاوی اطالػات ههمی اص
يىع استباطات گشهها و يسىه ايتمال اطالػات هابیى آيها دس ؽبکههای
هختلف هیباؽًذ .ؽًاعایی عاختاسهای اختماػات دس ؽبکههای
اختماػی به تسلیل بهتش عاختاس ؽبکه کمک هیکًذ و دس کاسبشدهای
هختلفی چىو گغتشػ اطالػات دس ؽبکههای اختماػی ،عیغتنهای
تىفیهگش ،یادگیشی الکتشويیکی و کؾف کاسبشاو خاؿ هىسد اعتفاده لشاس
هیگیشد .يمىيهای اص اختماػات بذعت آهذه دس یک ؽبکه يمىيه هطابك
ؽکل  1اعت که اص چهاس اختماع هختلف تؾکیل ؽذه اعت.

کلمات کلیدی–الگور یتم انتشار برچسب،شبکههای
اجتماعی،شبکههای پیچیده ،شناسایی اجتماعات.
 -1همذهه
خیلی اص هغائل بیىلىژیکی ،اختماػی ،اکىلىژیکی ،تکًىلىژیکی و
اطالػاتی به فىست گشاف هذل هیؽىيذ ،به طىسیکه به ػًىاو هثال سئىط
گشاف بیايگش کاسبشاو دس یک ؽبکه اختماػی و یالهای گشاف هؼشف
استباطات هیاو کاسبشاو اعت .یکی اص و یژگیهای باسص ؽبکههای ديیای
والؼی هايًذ ؽبکههای اختماػی وخىد عاختاسهای اختماػی و گشوهی
افشاد دس ایى ؽبکههاعت که هىسد هطالؼه هسمماو فشاوايی لشاس گشفته اعت.
با وخىد آيکه تؼشیف وازذی بشای اختماع دس هیاو هسممیى ؽبکههای
اختماػی وخىد يذاسد ،اها به طىس کلی هذف ؽًاعایی اختماػات،
خذاعاصی افشاد ،کاسبشاو ،هىضىػات ،اتفالات و هش يىع هىخىدیت ههن
دس ؽبکههای اختماػی هیباؽذ ،به طىسیکه استباطات هیاو اخضا دس داخل

© ،۱۳۹۴اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

۹۷۸

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

والغ همذاس بیًابیًی یالها ،اهمیت هش یال دس ايتمال اص کىتاهتشیى هغیش سا
هؾخـ هیکًًذ .پظ اص اسائه الگىسیتن گیشواويیىهى ،تًىع وعیؼی اص
تکًیکها هايًذ هذلهای التباط ؽذه اص فیضیک و طبیؼت ،سوػهای بهیًه
عاصی ،سو یکشدهای لذمصيی تقادفی و سوػهای طیفی هىسد اعتفاده لشاس
گشفته اعت [ .]6دعته دیگشی اص الگىسیتنهای اعتخشاج اختماػات که
بیؾتش بش سوی ؽبکههای اختماػی زافل اص وب تمشکض داسيذ اص سوػ
بیؾیًهخشیاو کمیًهبشػ بشای ؽًاعایی اختماػات اعتفاده هیکًًذ .دس
سوػ اسائه ؽذه دس [ ]7پظ اص تؼییى یک ساط به ػًىاو هًبغ و یک ساط به
ػًىاو همقذ اص الگىسیتن بیؾیًهخشیاو کمیًهبشػ اعتفاده هیؽىد تا با
کمتشیى هضیًه گشاف به دو صیش گشاف تمغن ؽىد که هش یک اص ایى صیش
گشافها يؾاودهًذه یک اختماع هیباؽذ .ایى بشػ هیتىايذ به طىس
تکشاسی تا سعیذو به تؼذاد هًاعبی اص اختماػات اداهه پیذا کًذ .دس [ ]8اص
یک لذم صو تقادفی بشای ؽکلدهی اختماػات اولیه اعتفاده ؽذه اعت و
عپظ اص خابدایی تقادفی بشای بهبىد يتایح هداهغ اعتفاده هیکًذ .اها
سوػ فىق دس هشزله اول کىسکىسايه ػمل يمىده و دس هشزله بؼذی يیض به
ً
خىبی يمیتىايذ بش سوی کل سئىط اثشگزاس باؽذ و فشفا بخؾی اص گشاف سا
دچاس تغییش هیکًذ .یکی اص سوػهای عشیغ و هًاعب بشای ؽًاعایی
اختماػات دس ؽبکههای اختماػی اعتفاده اص سوػهای پیمایؾی و هسلی
اعت که دس صهاو هًاعبی هیتىايًذ خشوخی هًاعب سا اسائه يمایًذ.
الگىسیتن ايتؾاس بشچغب اص خمله سوػهای پیمایؾی اعت که با
پیچیذگی صهايی يضدیک به خطی بشای ؽًاعایی اختماػات هىسد اعتفاده
لشاس هیگیشد .ػلیشغن عشػت باال ،ایى سوػ اص ضؼف ػذم پایذاسی يتایح
دس اخشاهای هختلف بشخىسداس اعت .با ایى زال هسمماو هختلفی بشای
بهبىد ایى سوػ پیؾًهادات هختلفی سا بشای کاهؼ اخشای تقادفی
الگىسیتن هايًذ ايتخاب سئىط اولیه هذفداس یا هؼیاسهایی بشای تىلف
الگىسیتن اسائه يمىدهايذ.

ؽکل  :1اختماػات بذعت آهذه اص یک ؽبکه يمىيه که زاوی چهاس
اختماع هیباؽذ.
تئىسی گشاف بشای هذلعاصی بغیاسی اص هغائل دس اکثش ؽاخههای
ػلىم اػن اص ههًذعی ،پضؽکی و ػلىم پایه هىسد اعتفاده لشاس گشفته اعت.
به طىس هؼمىل ؽبکههای اختماػی سا هیتىاو دس لالب گشاف (G(V, E
يؾاو داد به طىسیکه  Vبیايگش سئىط و  Eيمایؼدهًذه یالهای گشاف
اعت .به ػًىاو هثال دس ؽبکههای اختماػی سئىط هؼادل با افشاد بىده و
یالهای گشاف يؾاودهًذه استباط بیى افشاد هیباؽذ .با تىخه به عاختاس
ؽبکه اختماػی و یک طشفه یا دو طشفه بىدو استباط ،گشاف هتًاظش هیتىايذ
گشاف خهتداس یا بذوو خهت باؽذ .همچًیى دس فىستی که هیضاو استباط
بیى افشاد دس ؽبکه اختماػی یکغاو يباؽذ گشاف هتًاظش با ؽبکه یک گشاف
وصيذاس خىاهذ بىد که دس آو وصو هش یال هتًاظش با هیضاو استباط هیباؽذ
[.]5
دس اکثش سوػهای عًتی ،اختماػات با اعتفاده اص خىؽهبًذی علغله
هشاتبی و خىؽهبًذی افشاصی بذعت هیآیًذ به طىسیکه سئىط بشاعاط
فىافل هیاو کاسبشاو دس اختماػات لشاس هیگیشيذ اها ایى سوػها همايطىس
که دس [ ]6تىضیر داده ؽذه اعت تًها دس زالتهای هسذودی هىفك به
اعتخشاج اختماػات هًاعب هیباؽًذ .یکی اص ػمذهتشیى اؽکاالت ایى
سوػها ایى اعت که سئىعی سا که دس ؽبکه اختماػی تًها بىعیله یک یال
به عایش گشهها هتقل هغتًذ ،دس هیچ اختماػی دس عطىذ پاییى طبمهبًذی
يمیکًذ دس زالی که ايتظاس هیسود ایى سئىط دس اختماػی که سئىط به آو
هتقل هغتًذ ،لشاس گیشيذ.

با تىخه به کاسهای ايدام ؽذه بشای ؽًاعایی اختماػات ،ايىاع سوػ
های ؽًاعایی اختماػات سا هیتىاو هطابك ؽکل  2هىسد دعتهبًذی لشاس
داد.

یکی اص هؼشوفتشیى کاسهای ايدام ؽذه بشای ؽًاعایی اختماػات
تىعط گیشواو و يیىهى دس عال  2002اسائه ؽذه اعت که دس ایى الگىسیتن
به هًظىس ؽًاعایی اختماػات اص یک سويذ تکشاسی بشای ززف یالهای
هابیى اختماػات اعتفاده هیؽىد [ .]7دس ایى الگىسیتن ،یالهای ايتخابی
بشای ززف بشاعاط همذاس هؼیاس هشکضیت بیًابیًی هؾخـ هیؽىيذ .دس

ؽکل :2دعتهبًذی ايىاع سوػهای ؽًاعایی اختماػات
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سئىط  viو  vjهمذاس  1يیض به آو افضوده هیؽىد تا ػالوه بش هیضاو ؽباهت
غیشهغتمین ،استباط هغتمین هابیى آيها يیض هساعبه ؽىد .ؽاخـ خکاسد
بشای سئىط  viو  vjهطابك سابطه صیش هساعبه هیؽىد.

دس ایى هماله بشای بهبىد الگىسیتن ايتؾاس بشچغب اعتفاده اص وصودهی
یالهای گشاف تىعط هؼیاس ؽباهت پیؾًهاد ؽذه اعت .ایى هماله دس اداهه
به ایى فىست عاصهايذهی ؽذه اعت :دس بخؼ دوم الگىسیتن ايتؾاس
بشچغب و الگىسیتن پیؾًهادی بشای بهبىد الگىسیتن ايتؾاس بشچغب ؽشذ
داده ؽذهايذ .بخؼ عىم به اسائه يتایح ؽبیهعاصی بش سوی گشافهای
اعتايذاسد ؽبکههای اختماػی و همایغه با عایش الگىسیتنها اختقاؿ
یافته اعت و دس يهایت دس بخؼ پًدن ایى هماله به يتیده گیشی هیپشداصد..

()2

vi  v j

پظ اص هساعبه همادیش ؽباهت هابیى کلیه سئىط هتقل دس گشاف،
هیتىاو به گشاف وصوداس دعت یافت .زال هیتىاو دس هشزله دوم،
الگىسیتن ايتؾاس بشچغب سا بش سوی گشاف وصوداس ؽذه اػمال يمىد .دس ایى
زالت ،الگىسیتن بشای ايتخاب ساط بؼذی بشای ايتؾاس بشچغب اص بیى
سئىط همغایگی اص ساط هتًاعب با باالتشیى وصو اعتفاده هیکًذ .دس ایى
فىست دس الگىسیتن پیؾًهادی ،به خای ايتخاب تقادفی سئىط ،سئىط با
بیؾتشیى ؽباهت بشای ايتؾاس بشچغب دس اولى یت لشاس هیگیشيذ و الگىسیتن
هیتىايذ اص پایذاسی بیؾتشی و اسائه يتایح هًاعبتشی بشخىسداس ؽىد .فشآیًذ
ايتخاب سئىط با بیؾتشیى ؽباهت بشای ايتؾاس بشچغب به فىست تکشاسی
تا سعیذو به ؽشایط پایايی اداهه هییابذ .ؽشط تىلف دس الگىسیتن
پیؾًهادی سعیذو به تؼذاد تکشاس هؾخـ اص اخشای الگىسیتن هتًاعب با
ايذاصه گشاف یا ػذم تغییش دس ايتغاب و ايتؾاس بشچغب هیباؽذ.

دس ایى بخؼ دس ابتذا الگىسیتن ايتؾاس بشچغب تىضیر داده ؽذه
اعت و عپظ الگىسیتن پیؾًهادی بشای بهبىد الگىسیتن ايتؾاس بشچغب
بشای ؽًاعایی اختماػات ؽشذ داده ؽذه اعت.
الگوریتم ايتؾاس بشچغب

الگىسیتن ايتؾاس بشچغب ( )LPAاولیى باس تىعط سلىاو [ ]9دس عال
 2007اسائه گشدیذه اعت .ایى سوػ یک الگىسیتن هسلی بشای ؽًاعایی
اختماػات اسائه هیکًذ به طىسیکه اص عاختاس هسلی و تىپىلىژیکی خىد
ؽبکه کمک هیگیشد .دس الگىسیتن ايتؾاس بشچغب ،دس ابتذا هش ساط با یک
همذاس وازذ همذاسدهی اولیه هیؽىد و دس هش چشخه اص تکشاس الگىسیتن ،به
هش ساط بشچغبی اختقاؿ هییابذ به گىيهای که اکثش همغایگاو آو ساط
يیض به آو بشچغب اختقاؿ یافتهايذ .الگىسیتن ايتؾاس بشچغب هطابك با
تىضیسات هزکىس اداهه هییابذ تا یک هدمىػه هتشاکن با بشچغب یکغاو
ؽکل گیشد .دس پایاو الگىسیتن ،سئىط با بشچغبهای یکغاو با یکذیگش
ادغام هیؽىيذ .الصم به رکش اعت که دس ایى الگىسیتن يیاصی به اطالع اص
تؼذاد و ايذاصه اختماػات اص لبل يیغت و دس پایاو الگىسیتن ،تؼذاد و ايذاصه
اختماػات بذعت هیآیًذ .همچًیى ایى الگىسیتن هیتىايذ کلیکهای
ً
گشاف سا دس یک صهاو يغبتا خطی بیابذ.
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ایى سويذ تا سعیذو به یک زذ اص خابداییها یا تؼذاد تکشاس هؾخقی
اداهه هییابذ .بًابشایى با تىخه به هىاسد هزکىس هشازل اخشای الگىسیتن به
فىست هشازل صیش خىاهذ بىد.
 1وصيذهی یالهای ؽبکه بشاعاط هساعبه ؽباهت هابیى کلیه سئىط
گشاف هطابك سابطه ()1
 2تکشاس هشازل  1-2و  2-2تا سعیذو به ؽشایط تىلف الگىسیتن
(تؼذاد تکشاس هؾخـ)
 1-2اختقاؿ بشچغب به کلیه سئىط با بشچغبهای وازذ

بهبىد الگىسیتن ايتؾاس بشچغب

 2-2تغییش یا تثبیت بشچغب هش ساط با تىخه به اکثشیت وصو یالهای
همغایگی

دس الگىسیتن پیؾًهادی ،دس ابتذا وصو هش یال بشاعاط هیضاو ؽباهت
هیاو استباطات هابیى هش دو ساط تؼییى هیؽىد .دس ایى هماله همذاس
ؽباهت هابیى هش دو ساط هطابك با هؼیاس ؽباهت اسائه ؽذه دس صیش هساعبه
هیؽىد.
()1

e(vi , v j )  E
e(vi , v j )  E


J(vi , v j )  1


0

J(v i , v j ) 

به طىسیکه دس فىست سابطه باال تؼذاد سئىط هؾتشک و دس هخشج
تؼذاد کل هدمىع سئىط هشتبط با سئىط  viو  vjهىسد اعتفاده لشاس
هیگیشيذ.

 -2الگىسیتن پیؾًهادی :بهبىد الگىسیتن ايتؾاس بشچغب بشای ؽًاعایی
اختماػات

-1-2

vi  v j
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تسلیل الگىسیتن پیؾًهادی

الگىسیتن پیؾًهادی اص دو هشزله پؾت عشهن یا تشتیبی تؾکیل ؽذه
اعت که يتایح هش هشزله دس هشزله بؼذی تاثیشگزاس بىده و هىسد اعتفاده
لشاس هیگیشد .بًابشایى اص يظش پیچیذگی صهايی با داؽتى  nساط و  mیال دس
هشزله اول زذاکثش  mتکشاس بشای هساعبه همذاس ؽباهت هیاو یالها تىعط

wi, j

به طىسیکه ،دس سابطه باال ) J(vi, vjهمذاس زافل اص ؽباهت هیاو سئىط
تىعط ؽاخـ خکاسد سا هؾخـ هیکًذ و به اصای وخىد استباط هیاو
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ؽاخـ خکاسد يیاص اعت .یؼًی پیچیذگی صهايی دس ایى هشزله دس بذتشیى
زالت به فىست ( O(mیا ) O(n2خىاهذ بىد ،دس هشزله دوم ايتغاب
بشچغب به سئىط و ايتؾاس بشچغبها سا خىاهین داؽت که بشای  nساط
زذاکثش ايتؾاسی بشابش با  nساط و زذالل به اصای  kاختماع هختلف هىسد
يیاص اعت یؼًی پیچیذگی صهايی دسایى هشزله يیض هیتىايذ به فىست
) O(n2باؽذ .بًابشایى با تىخه به تشتیبی بىدو هشازل دس الگىسیتن
پیؾًهادی پیچیذگی صهايی به فىست ) O(n2هیباؽذ که دس گشافهای
خلىت هیتىاو به يضدیک به خطی يیض دعت یافت .لابل تىخه اعت که
اکثش ؽبکههای ديیای والؼی اص و یژگی خلىت بىدو بشخىسداس هیباؽًذ.

()3

به طىسیکه  Aهاتشیظ هداوست گشاف m ،کل تؼذاد یالهوای گوشاف و ki

يمایؼدهًذه دسخه ساط iام هی باؽذ .تابغ  به اصای دو ساط داخول یوک
اختماع همذاس یک ،و دس غیش ایى فىست همذاس ففش داسد .دس آصهایؼهای
فىست گشفته همذاس هاژوالسیتی  Qگضاسػ ؽذه اعت.
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بشای همایغه کاسایی الگىسیتن پیؾًهادی با الگىسیتن ايتؾاس بشچغب
اعتايذاسد و عایش الگىسیتنها بشای ؽًاعایی اختماػات دس ؽبکههای
اختماػی اص هدمىػه دادههای هؼشوف ؽبکههای اختماػی اعتفاده ؽذه
اعت .یکي اص هؼشوفتشیى هدمىػه دادگاو ؽبکه اختماػي هشبىط به
ؽبکه کاساته هی باؽذ که يؾاودهًذه استباط بیى هًشآهىصاو دس یک کالط
کاساته اعت و بطىس گغتشده تىعط هسمماو هختلف هىسد اعتفاده لشاس
هیگیشد اص ایى خهت که اطالػاتی دسباسه تمغینبًذی اختماػی والؼی یک
گشاف سا يؾاو هیدهذ .ایى هدمىػه داده ؽاهل  34گشه هیباؽذ .هدمىػه
دادهای دیگش هشبىط به هغابمات فىتبال دايؾگاهی اهشیکا اعت که
يؾايذهًذه هغابمه تینهای فىتبال دس ایى هدمىػه داده اعت .هدمىػه
هؼشوف دیگش هىسد اعتفاده هدمىػه دلفیى اعت که يؾايذهًذه تؼاهل
هؾاهذه ؽذه هابیى  62دلفیى هیباؽًذ .خضئیات هشبىط به هدمىػه
دادگاو هزکىس دس خذول  1اسائه ؽذه اعت.

ؽکل  :3يتیده ؽًاعایی اختماػات بشای هدمىػه Karate

تىصیف و جسئیات دادههای شبکهها پیچیذه

يام هجمىعه

تعذاد گرهها

تعذاد یالها

يىع شبکه

Karate

34

78

ؽبکه اختماػی

Football

115

613

ؽبکه اختماػی

Dolphins

62

159

ؽبکه اختماػی

Netscience

1589

2742

ؽبکه اختماػی

PGP

10680

24316

ؽبکه تکًىلىژ یکی

Political Books

105

441

ؽبکه اختماػی

Email

1133

5451

ؽبکه اختماػی

Blogs

3982

6803

ؽبکه تکًىلىژ یکی
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يتایح آصهایؼها

آصهایؼها بش سوی عیغتمی با هؾخقات عختافضاسی با پشداصيذه
 Intel Core i53337U 1.80 GHzو زافظه  4 GB Ramايدام ؽذه
اعت .يتایح بقشی بشای عه ؽبکه کىچکتش دس ابتذا بشای کاساته دس ؽکل
 ،3فىتبال دس ؽکل  4و دلفیى دس ؽکل  5اسائه ؽذه اعت.

-3يتایح ؽبیهعاصی

خذول :1

ki k j 

1

 Aij 
  Ci , C j 
2m i, j 
2m 

Q(C) 

ؽکل :4يتیده ؽًاعایی اختماػات بشای هدمىػه Football

هؼیاس اسصیابی

هیضاو کیفیت اختماػات بذعت آهذه تىعط الگوىسیتن بوا اعوتفاده اص
هؼیاس پیمايهای یا هاژوالسیتی اسائه ؽذه تىعط گیشواو-يیىهى ،بذعت هی-
آیذ[:]10
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 سو یکشد پیؾًهادی.تکشاس خافی بشعذ یا تغییشات بشچغب هتىلف ؽىد
بشای بهبىد الگىسیتن ايتؾاس بشچغب هیتىايذ تا زذود صیادی هاهیت
تقادفی دس اخشای الگىسیتن اعتايذاسد سا کاهؼ دهذ و يتایح بذعت آهذه
 ؽبیهعاصی.دس اخشاهای هختلف اص پایذاسی بیؾتشی بشخىسداس ؽىيذ
آصهایؼها بش سوی هدمىػه دادگاو اعتايذاسد ؽبکههای اختماػی بشاعاط
هؼیاس هاژوالستی دس همایغه با الگىسیتنهای دیگش اسائه ؽذه دس هماالت
لبلی همایغه ؽذه اعت که يتایح ؽبیهعاصی بیايگش آو اعت که الگىسیتن
بهبىدی اص هىفمیت يغبی بشخىسداس اعت و اص لساظ صهاو اخشا يیض لابل
.سلابت با عایش الگىسیتنها هیباؽذ

Dolphins يتیده ؽًاعایی اختماػات بشای هدمىػه:5 ؽکل
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الگىسیتن پیؾًهادی دس همایغه با الگىسیتنهای هؼشوف هىسد اسصیابی
لشاس گشفته اعت بشای آصهایؾات الگىسیتن ايتؾاس بشچغب اعتايذاسد با
،]15[ KBLPA  الگىسیتن ژیًگ و همکاساو با ػًىاو،]9[ LPA ػًىاو
] و الگىسیتن16[ LPAE  وLPACNP1 الگىسیتن لى و همکاساو با ػًىاو
ILPA پیؾًهادی به فىست ايتؾاس بشچغب بهبىد یافته پیؾًهادی با ػًىاو
.هىسد همایغه لشاس گشفتهايذ
يتایج بذضت آهذه برای شًاضایی اجتمات تىضط هعیار هاژولر یتی

:2 خذول

الگوریتم

IPLA

KBLPA

LPA
CNP1

LPA
CNPE

LPA

0.306

0.073

0.284

0.302

0.296

Karate

0.487

0.489

0.457

0.463

0.465

Dolphins

0.451

0.449

0.451

0.451

0.489

Political Books

0.588

0.573

0.600

0.600

0.582

Football

0.414

0.183

-

-

0.380

Email

0.885

0.883

-

-

0.871

Netscience

0.809

0.808

0.423

0.423

0.791

Blogs

0.812

0.775

-

-

0.806

PGP

شبکه

 الگىسیتن پیؾًهادی دس همایغه با،چًايچه هؾاهذه هیگشدد
الگىسیتنهای دیگش اص بهبىد يغبی بشخىسداس اعت و ایذه اولیه به خىبی
.ػمل کشده اعت
 يتیدهگیشی-4
 الگىسیتن ايتؾاس بشچغب تىعط وصودهی یالهای گشاف،دس ایى هماله
 به طىسیکه دس الگىسیتن پیؾًهادی دس ابتذا کلیه یالهای،بهبىد یافته اعت
گشاف تىعط هؼیاس ؽباهت بشاعاط ؽاخـ خکاسد تغییش یافته وصو داده
 عپظ دس هشزله بؼذی الگىسیتن ايتؾاس بشچغب بشاعاط.هیؽىيذ
هدمىع وصو هش یال هابیى سئىط هختلف سا اولى یت بًذی هیکًذ و فشآیًذ
 ؽشایط.ايتؾاس بشچغب سا تا سعیذو به ؽشایط تىلف اداهه پیذا هیدهذ
تىلف دس الگىسیتن ايتؾاس بشچغب سعیذو به زالتی اعت که به تؼذاد
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افسایش طول عمر شبکههای حسگر بیسیم
با استفاده ازخوشهبندی  K-MEANSو رگرسیون
3

1

آطع دیضعی ،1دمیضعضا ياجی 2و ههضی کمايضاع

صايلگاه تذویالت تکمیلی هًقتی و فًاوعی پیلغفته heidary2007@yahoo.com ،
2

3

صايلگاه تذویالت تکمیلی هًقتی و فًاوعی پیلغفته h.naji@kgut.ac.ir ،
صايلگاه تذویالت تکمیلی هًقتی و فًاوعی پیلغفته m.kamandar@kgut.ac.ir ،

چکیده -هتؼادل ساختى بار و کاهش هصزف ايزژی اس هسائل
ههن در طزاحی شبکههای حسگز بیسین است .هکايیشم خىشه-
بًذی با ساختار سلسلههزاتبی جهت بهبىد کارایی شبکه و کاهش
هصزف ايزژی به کارگزفته هیشىد .پزوتکل سلسلههزاتبی LEACH
پایهی اصلی بسیاری اس الگىریتنهای هسیز یابی است که جهت حل
هشکل هصزف ايزژی در سزخىشهها چزخش يقش سزخىشه در هز
دور را پیشًهاد يمىده است .ػلیرغن هشایای ایى پزوتکل تىس یغ
ياػاداليه سزخىشهها ،تمزکش سزخىشههای گشیًش شذه در قسمتی
اس شبکه و تشکیل خىشههای غیز هنايذاسه همگی هتاثز اس استزاتژی
گشیًش تصادفی/احتمالی هستًذ؛ در يتیجه گزهها ايزژی بیشتزی
جهت ارسال اطالػات به ایستگاه اصلی هصزف کزده و هتؼاقبا
سبب کاهش طىل ػمز شبکه هیشىيذ .در پزوتکل پیشًهادی جهت
ايتخاب بهیًهی سزخىشه ،در دور اول اس الگىریتن خىشهبًذی
 K-meansبهبىدیافته استفاده هیشىد ،و در دورهای بؼذ پاراهتز
ايزژی باقیهايذهی گزهها در هز سزخىشه با استفاده اس رگزسیىو
چًذگايه هحاسبه هیگزدد ،همچًیى پاراهتزهایی يظیز فاصلهی گزهها
اس یکذیگز ،فاصلهی سزخىشهها اس ایستگاه اصلی و پزاکًذگی
گزههای اطزاف یک سزخىشه را در يظز هیگیزد .يتایج شبیهساسی
ايجام شذه تىسط شبیهساس  NS2يشاو هیدهذ که با ورود
پاراهتزهای هذکىر به الگىریتن  LEACHسزخىشه با دقت بیشتزی
ايتخاب گزدیذه ،در يتیجه تؼادل در تىسیغ بار را در بزدارد که هىجب
کاهش تزافیک ،کاهش هصزف ايزژی و افشایش طىل ػمز شبکه
هیگزدد.

هوغفی پاییى و هؼیًهی کن عا فغاهن ؿاسته اؿت که اػ يؾغ ايضاػه سیلی
کىچك هـتًض و بغای هـافتهای کىتاه هیتىايًض با هن اعتباط بغقغاع
کًًض .ایى گغههای دـگغ صاعای تجهیؼات دؾکغصو ،پغصاػف صاصهها و
هشابغهی آيها به هىعت بیؿین هـتًض .كبکههای دـگغ بیؿین اػ تقضاص
ً
بـیاع ػیاصی دـگغ تلکیل كضهايض که هقمىال صع هذیغی صوع اػ صؿتغؽ
پشق هیكىيض و پؾ اػ جمـآوعی صاصهها و ايجام پغصاػفهای هذلی
1
يؾیغ فلغصهؿاػی و کىايتیؼه کغصو صاصهها ،آوها عا به ؿمت ایـتگاه اهلی
اعؿال هیکًًض .تىايایی اعتباط هـتقین با پضیضههای عبیقی بافث تىؿقهی
کاعبغصهای ایى كبکهها صع اهىع يؾاهی ،تجاعی ،تلشین يفىط ،هًقت،
بهضاكت و صعهاو ،بالهای عبیقی و فملیات يجات كضه اؿت[.]1
اػ آيجاییکه هغ گغه دـگغ اػ یک باتغی غیغقابل كاعژ اؿتفاصه
هیکًض ،چگىيگی دفؼ ايغژی بغای هىفقیت كبکههای دـگغ بیؿین
اهغی ههن اؿت[ .]2جهت کاهق هوغف ايغژی صع كبکههای دـگغ
بیؿین ،هکايیؼمهای هشتلفی اػ جمله ػهايبًضی عاصیىیی ،هذضوص کغصو
بـتههای کًتغلی ،کًتغل تىپىلىژی و ههنتغیى آوها یکپاعچگی یا تجمیـ
صاصه 2اعائه كضه اؿت[ .]3تجمیـ صاصه كاهل تغکیب صاصههایی اؿت که
هتقلق به یک عویضاص باكًض .ههنتغیى هضف تجمیـ صاصه ایى اؿت که عىل
فمغ كبکه عا اػ عغیق کاهق هوغف هًابـ(هايًض ايغژی باتغی یا پهًای
بايض) افؼایق صهض .همچًیى پغوتکلهای تجمیـ صاصه فالوه بغ افؼایق
عىل فمغ كبکه عوی پاعاهتغهای ههن کیفیت سضهات افن اػ صقت صاصه،
تاسیغ ،تذملپظیغی سغا و اهًیت تاثیغ هیگظاعيض؛ بًابغایى بایض بیى ایى
پاعاهتغها تقاصل بغقغاع کغص[.]4

کلماتکلیدی:شبکههایحسگربیسیم ،رگرسیون  ،مصرف
انرژیLEACH، k-means ،

یکی اػ عوفهای عایج بغای تجمیـ صاصهها تقـینبًضی دـگغها به
تقضاصی سىكه اؿت که صع هغ سىكه یک گغه به فًىاو ؿغسىكه ايتشاب
هیكىص تا صاصهها عا تجمیـ کغصه و به ایـتگاه اهلی اعؿال کًض .تکًیک-
های هشتلفی جهت ايجام فملیات سىكهبًضی اؿتفاصه هیكىص که بغ

 -1هقضهه
پیلغفتهای اسیغ صع ػهیًهی دـگغهای هىكمًض ،هشابغات بیؿین
و الکتغويیك صیجیتال اهکاو ؿاست گغههای دـگغ چًضکاعه ،با تىاو
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اضافی به ؿغسىكه هىعت هیگیغص .که به هیؼاو ػیاصی هىجب طسیغهی
ايغژی گغهها و صع يتیجه افؼایق عىل فمغ كبکههای دـگغ هیكىص.
عگغؿیىو عوكی اؿت که استوام به یافتى عابغهی بیى صو یا چًض
هتغیغ صاعص .به فباعتی صع عگغؿیىو به صيبال بغآوعص عابغه عیاضی وتذلیل آو
هـتین بهعىعی که بتىاو به کمک آو کمیت یک هتغیغ هجهىل عا با
اؿتفاصه اػ هتغیغ یا هتغیغهای هقلىم تقییى کغص.
بغ دـب ایًکه هتغیغهای هىعص بغعؿی صع عگغؿیىو اػ چه يىفی باكًض
و ایًکه تقضاص هتغیغهای پیلگىیی(هـتقل) چه تقضاص باكض ،اػ هضلهای
هتفاوتی اؿتفاصه هیكىص .گاهی همکى اؿت یک هتغیغ تذت تاثیغ بیق اػ
صو هتغیغ باكض که صع ایى دالت اػ عگغؿیىو چًضگايه اؿتفاصه هیكىص.
تذلیل عگغؿیىيی پغکاعبغصتغیى عوف تذلیل اؿت .تذلیلگغ دضؽ
هیػيض که يىفی اعتباط بیى صو هتغیغ وجىص صاعص و به جمـآوعی اعالفات
هیپغصاػص و صاصههای صعیافتی عا به هىعت يمىصاع صوبقضی عؿن هیکًض صع
يهایت عگغؿیىو يلاو هیصهض که صعؿت دضؽ ػصه اؿت یا سیغ.
صع عوف اعائه كضه ،صو صؿته هتغیغ تقغیف كضه اؿت :بغای هذاؿبهی
عگغؿیىو چًضگايه هتغیغ پاؿز  yکه ايغژی باقیهايضه اؿت هتغیغ وابـتهای
اؿت که تغییغات آو وابـتگی كضیضی به هتغیغهای هـتقل  x2 ، x1صاعص
که به تغتیب تقضاص بـتههای اعؿالی /صعیافتی و فاهلهی گغهها اػ ؿغسىكه
هـتًض .هذاؿبه عگغؿیىو صع عوف اعائه كضه با  spssايجام كضه اؿت که
صع اصاهه به هىعت کاهل تلغیخ هیگغصص.
صع اصاهه هقاله به هىعت ػیغ ؿاػهايضهی كضه اؿت :صع بشق  2هضل
ايغژی هىعص اؿتفاصه و فغضیات هقاله بیاو كضه اؿت .بشق  3كاهل
پغوتکل پیلًهاصی اؿت .بشق  4كاهل يتایج كبیهؿاػی اؿت و يهایتا صع
بشق  5يتیجهگیغی و پیلًهاصات اعائه كضه اؿت.

اؿاؽ تىپىلىژی كبکه و ویژگی گغهها ،كغایظ جىی و هذیغی و
هذضوصیتها صع كغایظ هشتلف کاعبغص صاعيض .بًابغایى صع كبکههای
دـگغ بیؿین عىاليی يمىصو فمغ كبکه ،هغفهجىیی صع هوغف ايغژی،
بهبىص پىكق و تقاصل باع ،اػ فىاهل کلیضی صع عغادی یک پغوتکل به
كماع هیعوص.
صع تذقیقات اسیغ سىكهبًضی یکی اػ عوفهای ههن هغفهجىیی
ايغژی صع كبکههای دـگغ بیؿین اؿت و فملکغص سىب ایى كبکهها
وابـتگی كضیضی به الگىعیتن سىكهبًضی کاعآهض صاعص[ .]5صع هیاو
عوفهای سىكهبًضی  LEACHیکی اػ اهلیتغیى الگىعیتنها اؿت که
پایهی اهلی بـیاعی اػ الگىعیتنها به دـاب هیآیض .بغای دل هلکل
هوغف ايغژی صع ؿغسىكهها الگىعیتن  LEACHچغسق يقق
ؿغسىكه صع هغ صوع عا پیلًهاص يمىصه اؿت .با تىجه به ايتشاب تواصفی
ؿغسىكهها هذضوصیتهای ػیاصی بغای ایى الگىعیتن هغغح كضه اؿت.
بیلتغ هذضوصیتهای اكاعه كضه اػ اؿتغاتژی گؼیًق ؿغسىكهها ياكی
هیكىص که صع آو یک فضص تواصفی تىلیض و با دض آؿتايه هقایـه هیكىص.
ایى دض آؿتايه و گؼیًق ادتمالی ؿبب هیكىص که صع بقضی اػ صوعها
هیچ گغهای به فًىاو ؿغسىكه گؼیًق يلىص .صع يتیجه گغهها ايغژی
ً
بیلتغی بغای اعؿال اعالفات به ایـتگاه اهلی هوغف کغصه و هتقاقبا
ؿبب کاهق عىل فمغ كبکه هیكىيض[.]6
عوف سىكهبًضی  ،K-meansبغ اؿاؽ کمتغیى فاهلههای هغ گغه
اػ هغکؼ یک سىكه(هیايگیى) ،سىكهبًضی عا ايجام هیصهض .الگىعیتن
 K-meansصاعای یک پاعاهتغ  Kاؿت که يمایًضهی تقضاص سىكههای
هضيؾغ هیباكض .ایى الگىعیتن صاعای عويض تکغاعی اؿت که بغای تقضاص
ثابتی اػ سىكهها ؿقی صع تشمیى هىاعص ػیغ صاعيض:
 بضؿت آوعصو يقاعی به فًىاو هغاکؼ سىكهها ،ایى يقاط صع واقـ
هماو هیايگیى يقاط هتقلق به هغ سىكه اؿت.
 يـبت صاصو هغ گغه به یک سىكه که آو گغه کمتغیى فاهله تا هغکؼ
آو سىكه عا صاعا باكض.

 -2پزوتکل ارائه شذه
صع ایى هقاله عوف سىكهبًضی ؿلـلههغاتبی با يام HCEEC

3

(High Coverage Energy Estimation based Clustering

) Protocolاعائه كضه اؿت .به فًىاو فاکتىع کلیضی  ،HCEECيیاػ به
اعؿال و صعیافت بـتههای اعالفاتی /کًتغلی و ايتقال به ایـتگاه اهلی
بـیاع کاهق یافته که ایى اهغ هىجب طسیغهی ايغژی گغهها به عغػ
چلنگیغی كضه اؿت.
جهت صؿتیابی به ایى هضف HCEEC ،صع هقایـه با الگىعیتنهای
سىكهبًضی هلابه ،اعؿال پاعاهتغ ايغژی باقیهايضه هغ گغه به ؿغسىكه عا
دظف يمىصه و تشمیى ایى پاعاهتغ ههن صع هغ صوع عا به ؿغسىكه واگظاع
هیکًض که ایى فمل تىؿظ عگغؿیىو هىعت هیگیغص.
ایى الگىعیتن جهت سىكهبًضی كبکه فالوه بغ ايغژی ،پاعاهتغ هىثغ
تىپىلىژی كبکه عا يیؼ هضيؾغ قغاع هیصهض ،با ایى هضف که بتىايض کل كبکه
عا پىكق صهض .فغضیات ػیغ به هًؾىع عغادی الگىعیتن آوعصه كضه اؿت.

صع عویکغص پیلًهاصی اػ الگىعیتن  K-meansجهت سىكهبًضی صوع
اول اؿتفاصه هیكىص که با صع يؾغ گغفتى پاعاهتغهایی يؾیغ فاهلهها و
تقضاص گغههای هغ سىكه و هیؼاو پغاکًضگی گغهها ،ايتشاب ؿغسىكه به
هىعت بهیًه ايجام هیكىص [.]7
اػ آيجا که فمضه ايغژی دـگغها هغف ايتقاالت صاصهای اػ جمله
اعؿال و صعیافت پیامهای کًتغلی هیكىص ،یکی صیگغ اػ اهضاف پغوتکل
پیلًهاصی کمیًه کغصو هیؼاو ایى ايتقالها صع هقایـه با عوفهای
سىكهبًضی هلابه اؿت که با اجغای فغایًض تشمیى ايغژی باقیهايضهی
گغهها با اؿتفاصه اػ عگغؿیىو چًضگايه ،بضوو يیاػ به اعؿال بـتهی کًتغلی

 .1ایـتگاه اهلی ثابت اؿت و هذضوصیت ايغژی يضاعص و گغههای
دـگغ هیتىايًض صع هغ فاهلهای اػ آو باكًض.
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 -2-2الگىر یتن پیشًهادی
صع ایى عوف ،پغوتکل  HECCEاعائه كضه اؿت که بغ اؿاؽ
هقیاعهایی يؾیغ فاهلهی گغهها اػ یکضیگغ ،تقضاص گغههای هغ سىكه،
تشمیى ايغژی باقیهايضهی گغهها صع هغ صوع ،ؿغسىكه عا به هىعت کاهال
بهیًه ايتشاب هیکًض.گغههای هقمىلی يیؼ با صع يؾغ گغفتى فاکتىعهای هىثغ
به سىكهها هیپیىيضيض .ایى الگىعیتن هیتىايض فمل سىكهبًضی عا صع یک
ػهاو ثابت و به هىعت هذلی ايجام صهض.
بهعىعکلی ،تقـینبًضی ػهايی صع الگىعیتن  HECCEكاهل صو فاػ
عاهايضاػی و دالت پایضاع اؿت(كکل .)1صع فاػ عاه ايضاػی 4سىكهها
كکل هیگیغيض و بغياههی ػهايبًضی هغ گغه که فضى تقییى كضه و به هغ
یک اػ سىكهها یک باػه استوام صاصه هیكىص .ایى فاػ كاهل چهاع گام
اؿت ،که صع اصاهه تىضیخ صاصه هیكىص .صع فاػ صوم صاصهها صع باػهی ػهايی
تقییى كضه به ؿغسىكهی هًتشب اعؿال و پؾ اػ تجمیـ تىؿظ ایـتگاه
اهلی صعیافت هیكىيض.

 .2تمام گغهها یکـاوايض و ايغژی اولیهی هذضوص و یکـايی صاعيض.
 .3یک گغه به عىع هـتقین صع تقاهل با همـایگاو  1گاهه سىص اؿت و
با گغههای صیگغ اػ عغیق ؿغسىكه فضى آو سىكه صع اعتباط اؿت.
 -1-2هذل ايزژی
ايغژی اعؿال صاصه بغای گغهها اػ عابغهی ( )1تبقیت هیکًض .همچًیى
ايغژی صعیافت صاصهها که هن هضل فضای آػاص و هن هضل چًضهـیغه صع يؾغ
گغفته كضه اؿت اػ عابغهی ( )2هذاؿبه هیكىص.
{

()1
()2

پاعاهتغ تقضاص بیت صاصه 𝑒 𝑒𝑐 ،ايغژی هىعص اؿتفاصه صع هضل
الکتغويیکی گیغيضه یا فغؿتًضه بغای صعیافت یا اعؿال یک بیت اػ بـتهی
صاصه ε𝑓𝑠 ،و 𝑝𝑚 εaايغژی هوغفی تقىیتکًًضهی عاصیىیی 𝑡ℎ ،هقضاع
فاهلهی آؿتايهی بیى فغؿتًضه و گیغيضه عا يلاو هیصهض که اػ عابغه ی()3
هذاؿبه هیكىص .همچًیى ايغژی که گغه ؿغسىكه هغف هیکًض ،اػ
عابغهی ( )4هذاؿبه هی كىص.
√

)(3
)(4

(

)

)

)

(

شکل ( .)1تقسین بًذی سهايی پزوتکل HCEEC

(

 -1-2-2فاس راهايذاسی
 گام اول :ايتخاب اولیى سزی سزخىشهها با استفاده اس k-means
هغ گغه هیتىايض یک گغه کايضیض ،گغه ؿغسىكه و یا یک گغه ؿاصه
باكض .همهی گغهها اػ دالت ؿاصه كغوؿ هیکًًض ،صع ایى فاػ گغههای
دـگغ ؿاصه اعالفات هکايی سىص عا با اؿتفاصه اػ  GPSهذاؿبه کغصه و
به ایـتگاه اهلی اعؿال هیکًًض .ایـتگاه اهلی با تىجه به تقضاص
ؿغسىكههای هىعص يیاػ که هقمىال  %5تقضاص کل گغهها اؿت ،با اؿتفاصه
اػ الگىعیتن هغتبؿاػی صوبقضی هکاو يىصها عا صؿتهبًضی کغصه و هیايهی
هغ صؿته عا به فًىاو يمایًضهی صؿته که هماو ؿغسىكههای اولیه اؿت
ايتشاب هیکًض.بضیىتغتیب اػ ايتشاب تواصفی ؿغسىكه صع k-means
جلىگیغی کغصه و يقن ایى الگىعیتن عا بهبىص هیبشلض .ؿپؾ گغهها با
تىجه به فاکتىع هیؼاو كباهت که صع ایى پغوتکل کمتغیى فاهله اػ
ؿغسىكه اؿت به یکی اػ ایى ؿغسىكهها يـبت صاصه هیكىيض و
سىكههای جضیضی داهل هیكىص .بقض اػ تلکیل ؿغسىكهها ،الگىعیتن
جهت یافتى هغکؼ سىكه با تکغاع همیى عوال ،صع هغ تکغاع با هیايگیىگیغی
اػ گغهها ،هغاکؼ جضیضی بغای آيها هذاؿبه کغصه و هجضصا گغهها به
سىكههای جضیض يـبت صاصه هیكىص .ایى عويض تا ػهايی اصاهه پیضا هیکًض
که صیگغ تغییغی صع گغهها داهل يلىص و ؿغسىكه صع هغکؼ سىكه قغاع
گیغص .عابغه ( )5به فًىاو تابـ هضف هغغح اؿت:

پاعاهتغ 𝑘 تقضاص گغههای صعووسىكه 𝐷A ،ايغژی هىعص يیاػ تجمیـ
صاصهها اؿت .عابغهی )𝑘 ( صاعای ؿه بشق اؿت که بشق اول ايغژی
صعیافت بـتهها اػ گغههای فضى تىؿظ ؿغسىكه اؿت ،بشق صوم هغبىط
به ايغژی اؿت که گغه ؿغسىكه بغای تجمیـ صاصههای سىص و صاصههای
صعیافتی اػ افضایق هغف هیکًض و بشق ؿىم ايغژی هىعص يیاػ بغای
اعؿال بـتهها به ایـتگاه اهلی عا يلاو هیصهض[ .]8پاعاهت عهای كبیه
ؿاػی كبکه صع جضول( )1آوعصه كضه اؿت.
جذول( .)1پاراهتزهای شبیهساسی شبکه
پارامترها

مقدار

تعداد گرهها

011

اندازه شبکه

011 × 011

مکان ایستگاه اصلی

)01, 01( m

اندازه بسته داده

011 bye
01 nJ/bit

E elec

εƒs

2

01pJ/bit/m

εamp

1/11100pJ/bit/m4

انرژی اولیه گرهها

1/0 J

توپولوژی شبکه

تصادفی
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()5

‖𝑐

) (

‖

∑

∑

کههه║║.هقی هاع فاهههلب ب هیى يقههاط و ( cjهغکههؼ سىكهههی  jام) اؿههت.
 HCEECبا قغاع صاصو گغههای ؿغسىكه صع هغکؼ سىكه هیتىايض هوغف
ايغژی بیى گغههای دـگغ عا تىػیـ کًض.
هماوعىع که بیاو كض صع گام اول يقن الگىعیتن  k-meansبا
هغتبؿاػی صوبقضی هکاو يىصها و صؿتهبًضی آوها هغتفـ هیگغصص .اػ
عغفی گام اول هجضصا تىؿظ الگىعیتن  LBGکه بهبىصیافتهی k-means
اؿت اجغا كضه و يتایج آو با عوف قبل هقایـه هیكىص .الگىعیتن LBG
يیؼ به هىعت ػیغ فمل هیکًض:
 .1شزوع :هقضاع ( Mتقضاص سىكهها) با فضص  1هقضاعصهی اولیه
هیكىص .ؿپؾ بغای تمام گغهها بغصاع هغکؼ هذاؿبه هیكىص.
 .2شکست :هغیک اػ  Mبغصاع هغکؼ به  2بغصاع جضیض كکـته
هیكىيض تا  2Mبغصاع هغکؼ تىلیض كىص .هغ بغصاع جضیض بایـتی
صعوو هماو سىكه قغاع صاكته باكض و به ايضاػهی کافی اػ هن صوع
باكًض.
 :K-Means .3با اجغای الگىعیتن  K-Meansبا تقضاص سىكه  2Mو
هغاکؼ اولیه سىكههای هذاؿبه كضه صع هغدلهی  iiسىكههای
جضیضی با هغاکؼ جضیض تىلیض هیكىص.
 .4شزط خاتمه :صع هىعتی که  Mبغابغ تقضاص سىكه هىعص يؾغ
الگىعیتن  LBGبىص الگىعیتن ساتمه هییابض و صع غیغ ایى هىعت
به هغدلب  iiعفته و الگىعیتن تکغاع هیكىص.
 گام دوم :هحاسبهی تؼذاد گزههای هز خىشه
اػ آيجایی که ؿغسىكههای صوعتغ اػ ایـتگاه اهلی ايغژی بیلتغی
بغای اعؿال صاصه هوغف هیکًًض ،لذاػ يمىصو تقضاص گغههای هغسىكه
فاکتىع ههمی صع هیؼاو هوغف ايغژی اؿت که صع ایى بشق اػ الگىعیتن
هىعت هیگیغص .ایـتگاه اهلی با تىجه به اعالفات هکايی بضؿت آهضه
اػ گغهها ،فاهلهی هغ گغه اػ هبضا (ایـتگاه اهلی) عا هذاؿبه کغصه و یک
دض آؿتايه بغای فاهله تقغیف هیکًض و بغ اؿاؽ آو به هغ یک اػ
ؿغسىكهها یک وػو هیصهض ،صع يهایت تقضاص گغههای هغ سىكه با تىجه
به وػو ؿغسىكهاف هلشن كضه و بغای ؿغسىكهها اعؿال هیكىص که
صع گام ؿىم با لذاػ يمىصو ایى فاکتىع فضى هیپظیغيض .هقضاع بهیًهی تابـ
وػو به ؿاستاع كبکه (يذىهی تىػیـ گغهها) هغتبظ اؿت.

اؿاؽ پیام صعیافت كضه اػ ؿغسىكه دـاب هیکًض و به ؿغسىكهای
هتول هیكىص که ایى صو فاهله و فاکتىع وػو عا کمیًه کًض .کمیًه کغصو
فاهلهی بیى گغه و ؿغسىكه کمک هیکًض تا صع هوغف ايغژی صع گغههای
ؿاصه هغفهجىیی كىص .هوغف ايغژی صع ؿغسىكه صع هىعتی کمیًه
هیكىص که صاصهی کمتغی عا ايتقال صهض و یا ايتقال به فاهلهی کىتاهتغی
ايجام كىص .صع يتیجه ؿغسىكههایی که اػ ایـتگاه اهلی صوعتغ هـتًض،
گغههای ؿاصهی کمتغی به آوها تشوین صاصه هیكىص .بًابغایى بیى صو
هقیاع فاهله (فاهلهی گغه تا ؿغسىكه و ؿغسىكه تا ایـتگاه اهلی) یک
تىاػو بغقغاع هیكىص.
 گام چهارم :ايتخاب
گغه ؿغسىكه وؽیفه صاعص که تمام صاصههای سىكهی سىص عا صعیافت
کغصه و پؾ اػ تجمیـ به ایـتگاه اهلی اعؿال کًض .صع ایى هغدله تقضاصی
اػ گغهها بایض به فًىاو ؿغسىكه بقضی ايتشاب كىيض .الگىعیتن HCEEC
جهت ايتشاب ؿغسىكه صو هقضاع ايغژی عا هذاؿبه هیکًض .ابتضا هیؼاو
ايغژی باقیهايضهی هغ گغه فضى سىكه عا بغ اؿاؽ فغهىل بضؿت آهضه اػ
عگغؿیىو هذاؿبه کغصه که با اجغای ایى فغایًض اػ اعؿال  /صعیافت بـتههای
کًتغلی داوی هیؼاو ايغژی هوغفی گغهها صع هغ صوع جهت ايتشاب
ؿغسىكه جلىگیغی يمىصه و به هیؼاو قابل تىجهی هىجب کاهق اتالف
ايغژی كضه اؿت.
جهت تقییى هیؼاو وابـتگی هغ یک اػ هتغیغها به یکضیگغ اػ ضغیب
همبـتگی اؿتفاصه كضه اؿت که صع كکل( )2ایى ضغایب آهضه اؿت.
همايغىع که هلاهضه هی كىص صع تقاعـ ؿغغ و ؿتىيی هتغیغهای هـتقل
 Distanceو  ،Numpacketضغیب همبـتگی سغی پیغؿىو تقغیبا
بغابغ با  0اؿت .ایى بضاو هقًاؿت که هیچگىيه همبـتگی بیى ایى صو هتغیغ
هـتقل وجىص يضاعص و تغییغات ایى پاعاهتغها عوی یکضیگغ بیتاثیغ اؿت .صع
هقابل ايغژی هوغفی هغ گغه ( )Cunsump-Energyبا ضغایب باالی
0/74و  0/47به صو هتغیغ هـتقل تقغیف كضه وابـته اؿت.

شکل( )2ضزیب همبستگی بیى هتغیزها

 گام سىم :بز پایی
صع ایى گام گغهها سىص عا صع سىكهها ؿاػهايضهی هیکًًض .گغههای
ؿاصه به یک سىكه هیپیىيضيض و تىاػو باع سىكهها صع دیى فاػ تلکیل
سىكه ايجام هیكىص .هغ ؿغسىكه یک پیغام همگايی اعؿال هیکًض ،هغ
گغه ؿاصه فاهله با هغ ؿغسىكهی همکى صع هذضوصهی عاصیىیی-
اف(ؿیگًال صعیافتی) و فاهلهی بیى هغ ؿغسىكه تا ایـتگاه اهلی عا بغ

صع هغدلهی بیاو هـأله بغعؿی كضه اؿت که آیا تغییغات ايغژی
هوغفی به تقضاص بـتههای اعؿالی و فاهلهی گغهها هغتبظ اؿت یا سیغ.
بغای پاؿز صاصو به ایى ؿؤال ،صاصههای هغبىط به اجغای الگىعیتن
 LEACHقبل اػ اعائهی پغوتکل  HECCEاؿتشغاج كضهايض .يتایج
بضؿت آهضه هذت فغضیه عا تاییض هیکًض.
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صع هغدلهی تلشین الگى ،الگىیی که هتغیغ پاؿز  Yعا به هتغیغهای
هـتقل  x2 ، x1هغتبظ هیکًض تقییى كضه اؿت که ایى الگىی فغضی با
تذلیل صاصههای گغصآوعی كضه تأییض كضيض .صع هغدله بقض،جهت بغاػف
الگى ،اػ عوف کمتغیى هغبقات اؿتفاصه كضه که ایى عوف سغی عا
هیصهض که هجمىفه تىاوهای صوم فىاهل فمىصی هغيقغه اػ سظ عگغؿیىو
عا هیًیمن هیکًض .صع يهایت هقاصله عگغؿیىو بغآوعص كضه به هىعت ػیغ
اؿت:
)(5
که عبق عابغه ی ( )4ضغایب  b0 ,b1 ,b2به تغتیهب هقهاصل پهاعاهتغ
تقضاص بیت صاصه 𝑒 𝑒𝑐 ،ايغژی هىعص اؿتفاصه صع هضل الکتغويیکی گیغيضه یها
فغؿتًضه بغای صعیافت یا اعؿهال یهک بیهت اػ بـهتهی صاصه εa𝑚𝑝 ،ايهغژی
هوغف كضهی تقىیتکًًضهی عاصیىیی اؿت .فغهىل( )4صع صع هغ صوع صع
ؿغسىكه جهت هذاؿبهی ايغژی باقیهايضه اؿتفاصه ههیگهغصص .اػ عغفهی
عگغؿیىو هقاصیغ بهیًهی ضغایب که هماو هقاصیغ اولیهه هـهتًض عا عهىعی
تقییى کغصه اؿت که يتیجه صاعای کمتغیى سغا باكض
هیتىاو يتیجه گغفت که با اؿتفاصه اػ تذلیل عگغؿیىو يه تًها هقاصله-
( )4اثبات كض ،بلکه هیتىاو بغای ههغ كهبکه اػ هجمىفههی كهبکهههای
دـگغ بیؿین ،با كغایظ هتفاوت فغهىل هذاؿباتی هشتن هماو كهبکه
اعائه صاص و بضیىتغتیب هیؼاو سغا عا کاهق صاصه و به جىاب بهیًه عؿیض.
فالوهبغایى ،ؿغسىكه یک هقضاع آؿتايه(هیايگیى ايغژی) عا بغای هغ
سىكه هذاؿبه کغصه و هغ گغهای که ايغژی باقیهايضهای کمتغ اػ ایى هقضاع
صاكته باكض اػ لیـت کايضیضهای ؿغسىكه دظف هیكىص .هقضاع آؿتايه اػ
عابغهی ( )6هذاؿبه هیكىص.
()6

)𝑡( 𝑐𝑓
)𝑡( 𝑐𝑓

)

(

{

فاػ هغ گغه ؿغسىكهی بقضی عا ايتشاب کغصه و به آو هیپیىيضص و ؿغسىكه
قبلی دالت سىص عا به یک گغه فضى تغییغ هیصهض.
 -3يتایج تحلیلی
كبیهؿاػی الگىعیتن پیلًهاصی ،تىؿظ يغمافؼاع  NS2ايجام گغفته
اؿت .صع اجغای كبیهؿاػیها ،كبکه داوی  Nگغه دـگغ اؿت که به
عىع تواصفی صع یک يادیه  100×100هتغهغبـ پغاکًضه كضهايض .چغسق
يقق ؿغسىكه به عىع يمىيه هغ  20ثايیه یک باع ايجام هیكىص .يتایج پؾ
اػ چًضیى باع تکغاع كبیهؿاػی و هذاؿبهی هیايگیى يتایج كبیهؿاػیها
هذاؿبه كضه اؿت .هقیاعهای هىعص اعػیابی فباعتًض اػ:
) : First Node Dead (FNDػهاو هغگ اولیى گغه.
) : Half Nodes Alive (HNAػهايی که يیمی اػ گغهها ػيضهايض.
هقایـهی پغوتکل پیلًهاصی  HCEECبا صیگغ عوفهای سىكهبًضی
تىػیـ كضه  ، LEACH,HEED,ARPDبغ پایه ايغژی هوغفی و هیؼاو
تاسیغ صع كبکه هىعت گغفته اؿت .الػم به طکغ اؿت که  HCEEC-Kو
 HCEEC-Lو  HECCE-Rبه تغتیب به اجغای پغوتکل پیلًهاصی با
الگىعیتن بهبىصیافتهی  K-meansو LGBو عگغؿیىو اكاعه صاعص.
كکل( )3عويضهوغف ايغژی صع پغوتکلهای ،HEED ،LEACH
 ADRPو پغوتکل پیلًهاصی HECCE-K HECCE-L-( HCEEC
 )HECCE-Rعا يلاو هیصهض .هماوعىع که هلاهضه هیكىص هوغف
ايغژی کل كبکه صع  HCEECيـبت به پغوتکلهای صیگغ ،به هغوع
کاهق یافته اؿت .ایى بضاو فلت اؿت که با ايتشاب هًاؿب ؿغسىكهها
و اتوال گغهها به آوها با تشمیى ايغژی باقیهايضهی گغهها ،فاهله و تغاکن
آوها بافث تىاػو ايغژی هوغفی صع گغههای دـگغ و کاهق هوغف
ايغژی کل كبکه كضه اؿت .همچیى هلاهضه هیكىص که هوغف ايغژی
بغای صو الگىعیتن پیلًهاصی تقغیبا هلابه اؿت و ایى هـاله صال بغ کاعکغص
یکـاو و هًاؿب الگىعیتن پیلًهاصی اؿت.

)𝑡( 𝑝

صع عابغهی باال  pصعهض پیلًهاصی بغای تقضاص ؿغسىكههای كبکه
اؿت که اػ قبل تقییى كضه اؿت که بغابغ  ، k opt( k opt / Nتقضاص بهیًهی
سىكههاؿت و  Nتقضاص گغههای كبکه هیباكض r ،).كماعه صوع جاعی و
) ci(tیک تابـ كاسن اؿت که يلاو هیصهض که گغه  iؽغف ( r mod
 )1/pصوع گظكته ؿغسىكه بىصه اؿت یا سیغ.
 -2-2-2فاس پایذار
صع ایى فاػ گغههای ؿغسىكه بغ اؿاؽ پیامهای صعیافتی اػ گغههای
فضى ػهايبًضی الػم عا بغ اؿاؽ  TDMAايجام صاصه و به افضا اعؿال
هیکًًض .ایى گغهها يیؼ صاصههای سىص عا صع باػهی ػهايی هلشن كضه به
ؿغسىكه هی فغؿتًض و صع ػهاوهایی غیغ اػ ػهاو اعؿال ،فغؿتًضهی سىص
عا ساهىف هیکًض که بافث هیكىص ايغژی بیلتغی طسیغه گغصص .ؿغسىكه
پؾ اػ تجمیـ صاصهها آو عا به ایـتگاه اهلی اعؿال هیکًض .صع پایاو ایى

شکل( .)3يمىدار هقایسه ايزژی هصزفی با اجزای پزوتکل پیشًهادی
 HCEECبا پزوتکلهایLEACH,HEED,ADRP
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ايغژی هوغف هیکًًض و به صيبال آو افت کیفیت سضهات كبکه يـبت به
پغوتکلهای پیلیى قابل قبىلتغ اؿت.

كکل( )4تقضاص گغههای ػيضه صع  1800صوع اجغای كبیهؿاػی عا
يلاو هیصهض .صع الگىعیتن  HECCEيـبت به  LEACHگغهها با
ؿغفت کمتغی هیهیغيض و صع يتیجه عىل فمغ كبکه افؼایق هییابض.
ایى به فلت ايتشاب هًاؿب ؿغسىكه اؿت.

با بغعؿی الگىعیتنهای عغادی كضه صع كبکههای دـگغ بیؿین و
صع هقابل کاعبغصها و يیاػهًضیهای ایى كبکهها هیتىاو صعیافت که
پاعاهتغهای کًتغل سضهات بیلماعی هـتًض که گاهی صع كبیهؿاػیها
ياصیضه گغفته هیكىيض .اها بایض هضيؾغ قغاع صاص که کاعبغصهایی
يؾیغکاعبغصهای بالصعيگ فالوهبغ کًتغل هوغف ايغژی ،يیاػ به تاهیى
پاعاهتغهایی اػ جمله افؼایق ؿغفت ،يغر گظعصهی صاصه و کاهق هیؼاو
تاسیغ صاعص که اگغ ایى هقیاعها يیؼ صع آیًضه صع عغادی الگىعیتنهای
سىكهبًضی لذاػ كىيض ،هیتىاو با صقت باالیی پاعاهتغهای هىعص يیاػ عا صع
هذیظ واققی ايضاػه گغفت و به يتایج ایضهآلتغی صؿت یافت.
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 -4يتیجهگیزی و پیشًهادها
صع ایى هقاله ،یک عوف سىكهبًضی پیلًهاص كضه اؿت که هضف
اهلی آو کاهق هوغف ايغژی اؿت که هغف اعؿال و صعیافت ػیاص
بـتههای کًتغلی هیكىص .الگىعیتن  ،HECCEبه صلیل اهمیت ايغژی
هوغفی گغهها ،به هقیاع ايغژی باقیهايضهی هغ گغه وػو بیلتغی يـبت به
ؿایغ هقیاعها استوام هی صهض و با تشمیى هقضاع آو ،اعؿال ايغژی باقی
هايضه صع هغ صوع عا دظف يمىصه اؿت .فالوهبغایى جهت جلىگیغی اػ
هغگ ػوصعؽ ؿغسىكههای يؼصیک به ایـتگاه اهلی تقضاص گغههای هغ
سىكه ،فاهلهی گغهها اػ ؿغسىكه ،فاهلهی ؿغسىكه اػ ایـتگاه اهلی عا
يیؼ صع ايتشاب ؿغسىكه لذاػ يمىصه اؿت .صع يتیجه گغههای دـگغ
كبکه به عىع یکًىاستتغی يـبت به پغوتکلهای پیلیى LEACH

س یزيىیسها
Base Station
Data Aggregation
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یافته کلیک وزندار بیشینه با استفاده از اتاماتای یادگیر
سلولی

3

فغياص بؼعگی ،1ػلیغضا عضىايیاو 2و هذمضعضا هیبضی

 1صايلجىکاعكًاؿی اعكض ،گغوه ههًضؿی کاهپیىتغ ،صايلگاه آػاص اؿالهی وادض ػلىم وتذمیمات ،لؼویى،ایغاو F_bozorgi@qiau.ac.ir
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چکیده -در ایى هقاله ،الگىریتمی هبتًی بر اتاهاتای یادگیر
سلىلی ياهًظن برای حل هسئله کلیک وزودار بیشیًه پیشًهاد
هیگردد .در الگىریتن پیشًهادی ،برای ساخت اتىهاتىوهای یادگیر
هعادل با گراف وزودار و بذوو جهت  ،Gبه ازای هر رأش هعادل با
آو یک اتىهاتىو یادگیر سلىلی در يظر گرفته هیشىد ،که هر سلىل آو
هجهس به یک اتىهاتىو یادگیر است و در ابتذا احتمال ايتخاب اقذام
هر یک از اتىهاتىوهای یادگیر به طىر هساوی هقذاردهی هیشىد .در
هراحل بعذی بردار احتمال با تىجه به الگىریتن یادگیری بروزرسايی
هیشىد .در ایى هسئله فرض بر ایى است که وزوها بر روی رئىش
قرار هیگیريذ .بر اساش يتایج هقایسات ايجام شذه ،الگىریتن
پیشًهادی يتایج قابل قبىلی را ارائه هیدهذ.

هیكىص ،که به هغ عاؽ آو یک وػو استوام هییابض .ایى وػو هیتىايض
فاهله ،يىع اعتباطات ،تغافیک یا هغچیؼ صیگغی تؼغیف كىص .به طىعی که
هجمىػه عئىؽ،
یالهای گغاف و

وػو هغبىط به عاؽ صع هجمىػه اػضاص دمیمی اؿت.

کلیکی با دضاکثغ وػو اػ هیاو تمام کلیکهای هىجىص عا کلیک با وػو
بیلیًه گىیًض که آو عا هیتىاو به هىعت کلیک کايضیض
و يلاو صاص ،که به اػای هغ صاعین
دالتی که وػوها بغ عوی عئىؽ باكًض:

صع يظغ گغفت
 .به طىعی که صع

𝜸

∑

)𝜸(

کلیکی با دضاکثغ وػو عئىؽ 6اطالق هیكىص [.]8[،]7

که به

الگىعیتن هبتًی بغ کلىيی هىعچه(عوكی که بغای یافتى کلیک بیلیًه از

کلمات کلیدی– اتاهاتای یادگیرسلولی ،اتاهاتی یادگیر سلولی
ناهنظن ،اقدام ،گراف وزودار

یک کلیک خالی شروع و در هر مرحله راسی را به کلیک اولیه
میافساید) را پیشنهاد کردهاند [ ،]9همچنین [( ]11الگوریتم جستجوی
محلی و واکشیدار )7بر پایهی جستجوی ممنوعه که بر اصل جریمه

 -1همضهه
هـئله کلیک به ػًىاو یکی اػ هـائل بًیاصی صع يظغیه گغاف و ایى
هـئله جؼء هـائل  -NPکاهل اؿت که صع کاعبغصهای هشتلف ههًضؿی
هىعص اؿتفاصه لغاع گغفته اؿت و بغای دل آو الگىعیتنهای هتؼضصی تىؿط
هذممیى اعائه كضه اؿت [ .]1یکی اػ ػیغگغافهای ههن صع گغاف ،کلیک
بیلیًه اؿت که به ػًىاو یکی اػ هـائل کالؿیک صع يظغیه گغاف كًاسته
هیكىص .کلیک بیلیًه اهغوػه صع طیف وؿیؼی اػ کاعبغصها هايًض
كبکههای هىعصی هتذغک ،]2[ 1تىهیه فغوف ،]3[2بیىايفىعهاتیک،]4[ 3
كًاؿایی الگى ]5[4و آيالیؼ كبکههای اجتماػی ]6[5هىعص اؿتفاصه لغاع
هیگیغص و عاهکاعهای هتًىػی جهت دل و بهیًه کغصو آو اعائه كضه اؿت.

دهی استوار است ،معروف به  RLSرا ارائه کردهاند.

صع ایى هماله ،الگىعیتمی هبتًی بغ اتاهاتای یاصگیغ ؿلىلی ياهًظن بغای دل
هـئله کلیک وػوصاع بیلنًه ییلنًهاص هیگنغصص .الگنىعیتن ییلنًهاصی بنا
الگىعیتنهای اعائه كضه صع []11همایـه هیگغصص .يتایج آػهایقهنا يلناو
هیصهض که الگىعیتن ییلًهاصی يتایج بهتغی عا تىلیض هیکًض .اصاهه هماله به
ایى هىعت ؿناػهاوصهی كنضه اؿنت :صع بشنق 2بنه هؼغفنی اجمنالی
اتاهاتای یاصگیغ ؿلىلی و اتاهاتای یاصگیغ ؿنلىلی يناهًظن هیینغصاػین .صع
بشق 3الگىعیتن ییلًهاصی هبتًی بغ اتاهاتای یاصگیغ ؿلىلی ياهًظن كغح
صاصه هیكىص و صع بشق  4الگنىعیتن اعائنه كنضه بنا الگىعیتنهنای []11

به طىع کلی صع صيیای والؼی هـائل ػیاصی با گغاف وػوصاع هطغح
هیكىص ،یک گغاف وػوصاع به هىعت

هجمىػه

همایـه هیگغصص .بشق يهایی هماله يتیجه گیغی اؿت.

يلاو صاصه
1

Mobile Adhac Network
Shopping Recommendation
3
Bioinformatics
4
Pattern Recognition
5
Social Networks Analysis
2
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Maximum Vertex Weighted Clique(MVWC) problem
Reactive
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-3الگىعیتن ییلًهاصی

-2اتاهاتای یاصگیغ ؿلىلی
اتىهاتای یاصگیغ ؿلىلی ،8یک هضل عیاضی بغای ؿیـتنهایی با
اجؼای ؿاصه اؿت ،بطىعیکه عفتاع هغ جؼء بغاؿاؽ عفتاع همـایگايق و
يیؼ تجغبیات گظكتهاف تؼییى و اهالح هیكىص .اجؼای ؿاصه تلکیل
صهًضه ایى هضل ،اػ طغیك کًق و واکًق با یکضیگغ عفتاع ییچیضهای اػ
سىص يلاو هیصهًض ،بًابغایى اػ آو هیتىاو صع هضلؿاػی بـیاعی اػ
هـائل بهغه بغص .ایى هضل صع [ ]12بوىعت عیاضی هىعص تذلیل لغاع گغفته
و عفتاع همگغایی آو هطالؼه كضه اؿت .هغ اتاهاتای یاصگیغ ؿلىلی ،اػ یک
اتاهاتای ؿلىلی تلکیل كضه اؿت که هغ ؿلىل آو به یک یا چًض اتاهاتای
یاصگیغ هجهؼ اؿت که دالت ایى ؿلىل عا هلشن هیؿاػص .لايىو هذلی
صع هذیط داکن اؿت و ایى لايىو تؼییى هیکًض که آیا ػمل ايتشاب كضه
تىؿط یک اتاهاتا صع ؿلىل بایض یاصاف صاصه كىص و یا ایًکه جغیمه كىص.
صاصو یاصاف و یا جغیمه باػث به هًگام عؿايی ؿاستاع اتاهاتای یاصگیغ
ؿلىلی بههًظىع يیل به یک هضف هلشن هیگغصص .ایضه اهلی اتاهاتای
یاصگیغ ؿلىلی ،که ػیغ هجمىػهای اػ اتاهاتای یاصگیغ ؿلىلی تواصفی
هذـىب هیكىص ،اؿتفاصه اػ اتاهاتای یاصگیغ بغای هذاؿبه ادتمال ايتمال
دالت صع اتاهاتای ؿلىلی تواصفی اؿت.
-1-2
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ساخت اتىهاتىوهای یاصگیغ ؿلىلی

جهت يگاكتى یک گغاف به اتىهاتای یاصگیغ ؿلىلی ،اػ اتىهاتای
یاصگیغ ؿلىلی ياهًظن با ؿاستاع هتغیغ اؿتفاصه هیکًین و بغای ؿاست
اتىهاتىوهای یاصگیغ هؼاصل با گغاف وػوصاع و بضوو جهت  ،Gبه اػای هغ
عأؽ هؼاصل با آو یک اتىهاتىو یاصگیغ ؿلىلی صع يظغ گغفته هیكىص ،که هغ
ؿلىل آو هجهؼ به یک اتىهاتىو یاصگیغ اؿت .اتىهاتای یاصگیغ صع هغ ؿلىل
با ضغیب یاصاف و جغیمه  1.1اؿت .تؼضاص الضام هغ یک اػ
اػ يىع
اتىهاتىوهای یاصگیغ صع اتىهاتای یاصگیغ ؿلىلی iبغابغ صعجهی يىص  iصع
گغاف اؿت و هغکضام اػ الضامها که به هىعت
 αيلاو صاصه هیكىص ،بغای اتاهاتای یاصگیغ بغابغ
با ايتشاب یکی اػ عئىؽ صع يظغ گغفته هیكىيض .ؿیگًال تمىیتی  βتابؼی
هتًاظغ با ییضا کغصو کلیک وػوصاع بیلیًه عا بغعؿی هیکًض .وضؼیت
 CLAهن به هىعت یک عكته اػ اػضاص هلشن كضه که هلشن کًًضه
کلیک اؿت و صع تمام CLAها همه اتاهاتاها به طىع همؼهاو فؼالیت
هیکًًض .صع ابتضا ادتمال ايتشاب الضام هغ یک اػ اتىهاتىوهای یاصگیغ
هـاوی و بغابغ یک تمـین بغ تؼضاص گغههای همـایه اؿت ،به ایى هىعت
که ادتمال الضامهای اتىهاتىوهای یاصگیغ بغ عوی یالها لغاع هیگیغص .صع
هغادل بؼضی بغصاع ادتمال با تىجه به الگىعیتن یاصگیغی بغوػعؿايی
هیكىص .صع ابتضا هیبایـت بغای هغ اتىهاتىو یاصگیغ هماصیغ اولیهای به هغ
ادتمال الضام تشوین صاص ،دال با صع يظغ گغفتى گغاف
يلاو صاصه هیكىص که  nبغابغ
بغصاع ادتمال به هىعت
بغابغ بغصاع ادتمال اولیه عاؽ
كماعه تکغاع الگىعیتن اؿت ،بًابغایى
iام اؿت .همضاع بغصاع ادتمال اولیه صع جاهایی که بیى عأؽ iام و jام یالی
و صع غیغ ایًوىعت بغابغ هفغ اؿت ،به طىعی که
وجىص صاعص بغابغ
بغابغ صعجه عاؽ iام اؿت.

اتاماتای یادگیر سلولی نامنظم

اتاهاتای یاصگیغ ؿلىلی ياهًظن[ ،]13یک اتاهاتای یاصگیغ ؿلىلی اؿنت بنا
دظف ایى هذضوصیت که اتاهاتای یاصگیغ ؿلىلی صع ایى يىع ،صاعای ؿاستاع
كبکهای يیـت .ایى يىع اتاهاتای یاصگیغ ؿلىلی ،بنغای کاعبغصهنایی هثنل
كبکههای دـگغ بیـین ،ؿیـتنهای كبکهای آػاص و کاعبغصهای هبتًی بغ
گغاف که بغ اؿاؽ یک كبکهی هـتطیلی يمیتىايًض هنضل كنىيض ،بـنیاع
هؤثغ اؿت .یک اتاهاتای یاصگیغ ؿلىلی ياهًظن ،بههىعت یک گغاف بضوو
ٌ
جهت تؼغیف هیكىص ،بطىعی که هغ عاؽ آو هًتاظغ با یک ؿلىل اؿنت
که صاعای یک اتاهاتای یاصگیغ اؿت .اتاهاتای یاصگیغ که صع هغ ؿلىل وجىص
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صاعص ،دالت( ػمل) آو ؿلىل عا بغ اؿاؽ بغصاع ادتمال ػمل هغبىط به آو

پیداکردن کلیک توسط اتوماتونهای یادگیر

یؾ اػ ؿاسته كضو اتىهاتىوهای یاصگیغ صع ایى هغدله يذىه

ؿلىل ،تؼییى هیکًض .كبیه اتاهاتای یاصگیغ ؿلىلی ،لايىيی وجىص صاعص کنه
اتاهاتای یاصگیغ ؿلىلی ياهًظن ،تذت آو ػمل هیکًنض و لنايىو اتاهاتنای

جـتجىی کلیک با وػو بیلیًه اعائه هیكىص .هغ ؿلىل صع اتىهاتای یاصگیغ

یاصگیغ ؿلىلی و اػمال ايتشاب كضه بىؿیلهی اتاهاتاهای یناصگیغ همـنایه

ؿلىلی با ؿلىل صیگغ همـایه اؿت اگغ و تًها اگغ بیى عاؽ هتًاظغ با آو

بغای یک اتاهاتای یاصگیغ سام ،بغصاع ادتمال اػمال هغبىط به آو اتاهاتای

ؿلىل صع گغاف هـاله با عاؽ هتًاظغ با ؿلىل صیگغ ،یالی وجىص صاكته باكض

یاصگیغ عا بغوػ هیکًض.

و یا به ػباعت صیگغ هجاوع باكض (لايىو همـایگی) .صع طىل اجغای
الگىعیتن هغ اتىهاتای یاصگیغ به طىع همؼهاو و هتًاؿب با بغصاع ادتمال
ايتشاب ػمل سىص ،یکی اػ الضامهایق ( یکی اػ همـایهها) عا ايتشاب
هیيمایض و ایى ايتشاب عا صع عكته سىص طسیغه هیکًض ،اگغ وػو عكته ایجاص
كضه بؼعگتغیى وػو عا صع هیاو تمام عكتههای هن طىل تىلیض كضه تىؿط
)Cellular Learning Automata (CLA

8

ؿایغ LAها صاكت ،ایى الضام صع عكته ایجاص كضه تىؿط  LAبالی هیهايض
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و صع غیغ ایى هىعت اػ عكته تىلیض كضه دظف هیكىص .ایى کاع تا ػهايی

 bاػ  aسیلی کىچکتغ باكض ،الگىعیتن
الگىعیتن  11ياهیضه هیكىص .

اصاهه ییضا هیکًض که صیگغ ايتشابی بغای LAها بالی يمايض ،یا عكتهها اػ

10

و اگغ  bهفغ باكض،

یک صیگغ تغییغی يضاكته باكًض و یا ایًکه تؼضاص دضاکثغ دلمه صاسلی فغا
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بغؿض .الػم به طکغ اؿت اگغ یک  LAالضاهی عا ايتشاب هیکًض و آو عا صع

كغط تىلف هیايگیىگیغی بغصاع ادتماالت اؿت ،به ایى هىعت که
اگغ صع یک تؼضاص گام هلشن ،هثال  21گام ،هیايگیى ادتمالهای
الگىعیتن بهبىصی يضاكت ،دلمه ساعجی ایى الگىعیتن هتىلف هیكىص.

عكته سىص لغاع هیصهض الضامهایی که با گغه هتًاظغ با ایى الضام همـایه
يیـتًض اػ لیـت الضامهای هجاػ ایى  LAدظف هیكىيض (ادتمال آيها صع
بغصاع ادتمال بغابغ هفغ هیكىص) .ایى هىضىع باػث هیكىص که عكته

هیايگیى ادتماالت اػ عابطه ػیغ هذاؿبه هیكىص:

ايتشابی تىؿط هغ  LAهمىاعه کلیک بالی بمايض.
-3-3

شرط توقف

∑

()3

 :جمغ ادتمالهای الضامهای كغکت کًًضه
صع هؼاصله (،)3
 :تؼضاص CLAها اؿت.
صع تىلیض کلیک i CLAام و

بروزرسانی بردار احتماالت

صع ایى هغدله بغ اؿاؽ لىايیى تؼغیف كضه بغای  CLAیاصاف یا
جغیمه تؼییى كضه و اتىهاتای یاصگیغ بغصاع ادتمال ايتشاب ػمل سىص عا
ً
هتًاؿبا بغوػ هیيمایض .یؾ اػ تکغاع الگىعیتن هغ کضام اػ  LAها یک عكته

کلیک بضؿت آهضه با بهتغیى کلیک صع تماهی تکغاعهای الگىعیتن تا

تىلیض کغصهايض که ایى عكته يمایًضه کلیک اؿت اگغ وػو هغ عكته اػ

هغدله جاعی اػ لذاظ وػيی با تىجه به دالت وػيی هبتًی بغ عأؽ بغ

بؼعگتغیى وػو تىلیض كضه تىؿط هماو  LAصع تکغاعهای لبل بؼعگتغ باكض

اؿاؽ عابطه ( )4همایـه كضه اؿت.

صع یایاو هغ باع جـتجىی کلیک و اجغای یک صوع اػ الگىعیتن،

کلیه الضامهایی که باػث كضهايض ایى همضاع وػيی داهل كىص یاصاف

()4

هیگیغيض و صع غیغ ایى هىعت اگغ وػو عكته کىچکتغ اػ وػو لبلی باكض،

هؼاصله((𝛾) ،)4

به طىعی که صع
وػو عأؽ iام اؿت .

کلیه الضامهایی که باػث كضهايض ایى همضاع وػيی داهل كىص جغیمه
هیكىيض .ایى عويض تا ػهايی که كغط تىلف فغا بغؿض اصاهه ییضا هیکًض.

 .1ؿاست اتىهاتىوهای یاصگیغ ؿلىلی

صاصه كضه اؿت.

 .2ییضا کغصو کلیک تىؿط هغکضام اػ اتىهاتىوهای

یاؿز هطلىب اػ هذیط:
()1

هجمىع وػيی کلیک کايضیض 𝛾 و

الگىعیتن ییلًهاصی كاهل  4هغدله اؿت:

يذىه گغفتى یاصاف وجغیمه به هىعت ػیغ صع هؼاصلههای  1و 2تىضیخ

]

∑

)𝛾(

یاصگیغ با تىجه به بغصاع ادتمال الضامهای آيها

[

 .3بغوػعؿايی بغصاع ادتماالت (یاصاف و جغیمه)
یاؿز ياهطلىب اػ هذیط:

 .4باػگلت به هغدله  2تا عؿیضو به كغط تىلف

()2

-4يتایج كبیه ؿاػی
یؾ اػ تفـیغ الگىعیتن ییلًهاصی جهت هذاؿبه کلیک با وػو بیلیًه،
دال بغای اعػیابی الگىعیتن ییلًهاصی اػ  12هجمىػه صاصهی هشتلف
یایگاه صاصه اؿتايضاعص( DIMACSاػ گغافهای اؿتايضاعص هغکؼ عیاضیات
گــته و ػلىم کاهپیىتغ )12اؿتفاصه كضه اؿت .با تىجه به ایى يکته که ایى
صاصگاو غیغ وػوصاع هـتًض جهت اعػیابی هیبایـت آيها عا به گغافهای

که صععوابط فىق ،هتغیغ  rتؼضاص اکلىهای اتاهاتای یاصگیغ ،هتغیغ a

به ػًىاو یاعاهتغ یاصاف و هتغیغ  bبه ػًىاو یاعاهتغ جغیمه صع يظغ
گغفته هیكىص .با تىجه به هماصیغ  aو  bؿه دالت عا هیتىاو صع يظغ
گغفت .اگغ هماصیغ  aو bبغابغ باكًض ،اتىهاتای یاصگیغ ، 9چًايچه

10 Linear Reward Epsilon Penalty
11 Linear Reward Inaction
12
Center for Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science
9 Linear Reward Penalty
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وػوصاع تغییغ صهین .ایى تغییغات بایـتی بغای گغافهای وػوصاع با وػيی
هؼاصل با عئىؽ هىعت گیغص .جهت ایى تبضیل عاهکاعی تىؿط یىالو
[ ]14اعائه كضه اؿت که صع ایى يىكتاع به طىع هلابه اػ ایى عوف بهغه
گغفته كضه اؿت .ایى عاهکاع به هىعتی اؿت که بغای گغافهای وػوصاع
جهت ایجاص وػو بغای
با وػيی بغ عوی عئىؽ اػ عابطه
هغ عاؽ اؿتفاصه كضه اؿت .بغای الگىعیتن ییلًهاصی عویکغصهای
هىعص آػهایق لغاع گغفته اؿت با
و
،
هشتلف یاصگیغی
تىجه به بغعؿیهای ايجام كضه ،بغای الگىعیتن ییلًهاصی عویکغص یاصگیغ
اػ يتایج بهتغی بغسىعصاع بىص به همیى صلیل بغای همضاعصهی به
با هماصیغ یاصاف و جغیمه به
یاعاهتغهای الگىعیتن ییلًهاصی اػ هؼیاع
هیؼاو  1.1اؿتفاصه كضهاؿت .هماصیغ یاصاف و جغیمه بغ اؿاؽ آػهىو و
سطا ،ایى همضاع صع يظغ گغفته كضه اؿت .الگىعیتن ییلًهاصی به تؼضاص
تکغاعی بغابغ 1111و صع  31اجغای هجؼا هىعت یظیغفته اؿت .صع الگىعیتن
ییلًهاصی جهت اعػیابی يتایج صع دالتی که وػوها بغ عوی عئىؽ لغاع
صاعيض ،الگىعیتن ییلًهاصی با []11همایـه كضه اؿت.

1725

1725

1725

1725

DSJC500.5

1472

1472

1472

1472

Hamming8_4

هماو طىع که صع جضول( )1هلاهضه هیكىص الگىعیتن ییلًهاصی بغای
صیتاؿتهای C250.9,C500.9,MANN_a27و  p_hat700-2صاعای
دضاکثغ وػو باالتغی يـبت به الگىعیتنهای  SSDALWو MSDLAW
اؿت.
صع اعػیابی صوم جهت يلاو صاصو تىايایی الگىعیتن ییلًهاصی ،هتىؿط
وػو بضؿت آهضه بغای  31تکغاع هجؼا ،ايذغاف هؼیاع بغای بهتغیى وػوهای
کلیکها و همچًیى ػهاو اجغای الگىعیتن صع اجغاهای هجؼا هذاؿبه كضه
اؿت صع جضول( ،)2هیايگیى و ايذغاف هؼیاع به تغتیب به هىعت
گؼاعف كضه اؿت .صع ایى جضول صع ؿتىو اول يام صاصگاو اؿتايضاعص ،صع
ؿتىو صوم بغای الگىعیتن ییلًهاصی به تغتیب ػهاو اجغا بغ دـب ثايیه و

صع اولیى آػهایق ابتضا اعػیابیها بغ اؿاؽ وػو هىجىص بغ عوی عئىؽ
ايجام كضه اؿت به طىعیکه هذاؿبه بهتغیى وػو اػ لذاظ ايضاػه ،هتىؿط
وػو و ايذغاف هؼیاع وػوهای بضؿت آهضه به اػای تکغاعهای هجؼا يلاو
صاصه كضه اؿت .جضول ( )1وػو بیلیًه بضؿت آهضه تىؿط الگىعیتن
ییلًهاصی ( )MCPCLAWعا صع همایـه با وػو بیلیًه والؼی و
الگىعیتنهای  MSDLAW, SSDLAWيلاو هیصهض همايطىع که
هلاهضه هیكىص ،الگىعیتن ییلًهاصی صع همایـه با الگىعیتنهای
 MSDLAW ، SSDLAWصاعای يتایج هطلىبتغی اؿت.
جضول :1

2107

2107

2107

2107

Brock200-4

هیايگیى وػو کلیک بضؿت آهضه طکغ كضه اؿت ،صع ؿتىو ؿىم وچهاعم يیؼ
به همیى تغتیب ػهاو اجغا وهیايگیى وػو کلیک بغای الگىعیتنهای
 SSDLAWو MSDLAWآوعصه كضه اؿت.
جضول  :2هقایسه هتىسط وزو ،ايحراف هعیار و هتىسط زهاو برای الگىر یتنهای
SSDLAW،MCPCLAWو MSDLAW
MSDLAW
Weight

هقایسه يتایج حذاکثر وزو الگىر یتن پیشًهادی MCPCLAWبا
الگىر یتنهای MSDLAW, SSDLAW

SSDLAW

Time

1428 0

10 3

Weight

MCPCLAW

Time

1418. 1

16 6

Weight

1428 0

Time

8 2

Brock2002

15 7

C125.9

16

Global
Weight

MSDLAW

SSDLAW

MCPCLAW

Max
Weight

Max
Weight

Max
Weight

Best
Weight

1428

1428

1428

1428

Brock200-2

2529

2529

2529

2529

C125.9

5060

5060

5072

5092

C250.9

6579

6493

6755

6955

C500.9

1153

1153

1153

1153

Keller4

12145

12139

12180

12281

MANN_a27

1057

1057

1057

1057

P_hat300-1

2487

2487

2487

2487

P_hat300-2

5012

5020

5026

5290

P_hat700-2

Graph

2521.9 8

19 8

5023.2

12 4

2504.2

25 11

2522 7

Graph

13

44
6422.5

47 29

6228.0

124
7 0

0.5
12134.4

58 35

6590

99

66
1152.8

4850.2

17 8

5035.
3 79

1146.5

71 35

5

10 .1

1152.9

1057 0

20 7

2441.2

22 10

4 0

87 41

12166

64 32

MANN_a
27

19 6

P_hat3001

21 9

P_hat3002

2
23 12

1057 0

0.7

38
4830.9

99

۹۹۲

2304. 7

25 13

80 44

159

2481.7

16

94
4637.5

Keller4

0.49

4
1056.8

44 27

C500.9

58

18
12127. 4

10 4

C250.9

92 56

4990

78

74 40

P_hat7002
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[7] Y. Xu-Hua, J. Feng-Ling, C. Sheng-Yong, and W. Wan-Liang,
"Modeling evolution of weighted clique networks," Communications in
Theoretical Physics, vol. 56, p. 952, 2011.

Brock2004

[8] X. Dolgui, A. Kovalyov, “Combinatorial design of a minimum cost
transfer line,” Journal Omega, Elsevier, Vol. 40, pp.31-41, January
2012.
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20 13
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[9] C. Solnon, S. Fenet, “A study of Aco capabilities for solving the
maximum clique problem,” Journal of Heuristics, Vol. 12, pp.155–180,
May 2006.
[10] R. Battiti, M. Protasi, “Reactive local search for the maximum
clique problem,” Journal Algorithmica, Springer, Vol. 29, pp.610-637.
December 2001.

2034.8

13 9

2101.9 8

30 12

1697.4

49

13
1703.8

35 17

20

1654.6

35

1472 0

12 6

1447.4

24
10 0.1

1472 0
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 الگىعیتن ییلًهاصی کاهال،) ییضاؿت2( هماوطىع که اػ يتایج جضول
 یاییى بىصو همضاع ايذغاف هؼیاع داکی،يتایج لابل علابتی عا اعائه هیصهض
اػ يؼصیکی وػوهای هذاؿبه كضه اؿت که بیايگغ همگغایی الگىعیتن به
جىابهای بهتغ اؿت و اػ يظغ هیايگیى وػيی بـیاع بهتغ اػ الگىعیتنهای
.] هیباكض11[ اعائه كضه صع

] هذمض ؿلیمايی یىعی " دل تمغیبی هـئله صؿته هاکؼیمال صع كبکههای ییچیضه با11[
 گغوه، فًاوعی اطالػات، عایايه، صايلگاه بغق،اؿتفاصه اػ اتىهاتای یاصگیغ" یایاوياهه
.1392بهاع،کاهپیىتغ
[12] H. Beigy, M.R, Meybodi, “Cellular learning automata with
multiple learning automata in each cell and its applications,” IEEE
Transactions on, Vol.40, pp.54-65, Feb 2010.

يتیجه گیغی-5
 هـئله کلیک بیلیًه هىعص بغعؿی لغاع گغفته كضه اؿت و،صع ایى هماله

[13] M. Asnaashari, MR. Meybodi, “Irregular Cellular Learning
Automata and Its Application to Clustering in Sensor Networks,”
Proceedings of 15th Conference on Electrical Engineering (15th ICEE),
Vol. on Communication, 2007.

 هبتًی بغ اتىهاتای یاصگیغ ؿلىلی،الگىعیتمی بغای یافتى کلیک بیلیًه
 صع ایى عوف به هغ گغه اػ گغاف یک اتىهاتای.اعائه گغصیضه اؿت

[14] W. Pullan, “Approximating the maximum vertex/edge weighted
clique using local search,” Journal of Heuristics, vol. 14, pp. 117–134,
2008.

. اؿت1.1 یاصگیغ استوام صاصه كضه که يغر یاصاف و جغیمه بغابغ
 عوف اعائه كضه عا بغ عوی صاصگاو،صع يهایت جهت همایـه کاعایی
 اعػیابی کغصه و يتایج الگىعیتن ییلًهاصی يلاوDIMACSاؿتايضاعص
.] اؿت11[ صهًضه بغتغی ایى الگىعیتن يـبت به
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تشخیص خطای عملگر در دسته ای از سیستمهای

غیرخطی با استفاده از رویتگر مذ لغسشی ترمینال
طپیذه یشدی ،1ػلیزضا خیاعیاو
1

2

دايؼکذه ههًذطی بزق و کاهپیىتز ،دايؼگاه ػیزاسsepideyazdi@yahoo.com،

2

دايؼکذه ههًذطی بزق و کاهپیىتز ،دايؼگاه ػیزاسkhayatia@shirazu.ac.ir،

چکیذه -در ایى هقاله حالتها و خطای عملگر در دستهای از
سیستنهای غیرخطی که دارای خطا و عذم قطعیت هی باشًذ ،با
استفاده از رویتگر هذ لغسشی ترهیًال تخمیى زده هیشويذ .رویتگر
هذ لغسشی ترهیًال قادر به تخمیى تمام حالتهای سیستن در زهاو
هحذود هیباشذ در حالی که رویتگر هذ لغسشی هتعارف فقط قادر
به تخمیى خروجیها در زهاو هحذود هیباشذ .رویتگر هذ لغسشی
هتعارف در سیستنهای دارای خطا و عذم قطعیت به شرط برقراری
رابطهای بیى هاتر یسهای سیستن قادر به تخمیى حالتها و خطای
سیستن هیباشذ .شبیهسازی بر روی سیستن غیرخطی بازوی ربات
با دو درجه آزادی که در شرط بیاو شذه صذق يمیکًذ ،با دو يوع
خطا ايجام شذه است .خطای ایى سیستن با استفاده از رویتگر هذ
لغسشی هرتبه دوم يیس بازسازی شذه است.يتایج کارایی استفاده از
رویتگر هذ لغسشی ترهیًال برای تخمیى خطای ایى سیستن و دقت
بیشتر آو يسبت به استفاده از رویتگر هذ لغسشی هرتبه دو را يشاو
هیدهذ.

رویتگز هذ لغشػی بزای تؼخیص خغا اطتفاده ػذه اطت .بزای چًیى
طیظتنهایی هیتىاو اس رویتگزهای با گیى باال 2يیش بزای تخمیى خغا
اطتفاده کزد ] . [4اها عزاحی ایى رویتگزها يیاس به یافتى تغییز هختصاتی
دارد که اطتفاده اس آو را پیچیذه و دػىار هیکًذ .هیتىاو اس رویتگزهای
ورودی ياهؼلىم يیش بزای تخمیى حالت و خغای ایى يىع اس طیظتنها
اطتفاده کزد .در ] [5و ] [6يؼاو داده ػذه اطت که با وخىد تىايایی هز
دو روع در باسطاسی خغاها ،رویتگز هذ لغشػی ػملکزد بهتزی يظبت
به رویتگز ورودی ياهؼلىم داػتهاطت .با تىخه به هحذودیتی که بزلزاری
ػزایغی بیى هاتزیضهای طیظتن (ػزط تغبیك) در اطتفاده اس رویتگز هذ
لغشػی ایداد هیکًذ ،رویتگزهای هذ لغشػی هزتبه باال 3که تىايایی
تخمیى حالت بذوو بزلزاری ایى ػزط را داريذ گظتزع یافتًذ ] .[7در
ایى رویتگزها خزوخیهای خذیذی بزای طیظتن فزض هیػىد که در ایى
حالت بزای طیظتن با خزوخی خذیذ ،ػزط بیى هاتزیضهای طیظتن
بزلزار اطت .بزای عزاحی ایى رویتگزها اس خزوخی خذیذ ،هؼتمات آو و
تغییز هختصات طیظتن اطتفاده هیػىد ] .[8به همیى دلیل عزاحی ایى
رویتگزها پیچیذه هیباػذ .در ایى هماله يىػی طیظتن غیزخغی که در
ػزط بیاو ػذه صذق يمیکًذ در يظز گزفته ػذه و روػی بز هبًای
رویتگز هذ لغشػی تزهیًال 4بزای تخمیى حالت و خغای طیظتن هؼزفی
هیػىد .طپض يؼاو دادهاین سهايی که طیظتن دارای خغای ػملگز و
ػذم لغؼیت باػذ ،ایى رویتگز لادر به تخمیى حالتهای طیظتن در
سهاو هحذود هیباػذ و هیتىاو اس آو بزای تخمیى خغا يیش اطتفاده کزد.

کلمات کلیذی  -تشخیص خطا ،رویتگر مذ لغسشی ترمینال،
زمان محذود همگرایی ،سیستمهای غیرخطی.
 - 1همذهه
در چًذ دهه اخیز بحث تؼخیص خغا بظیار هىرد تىخه لزار گزفته و
روػهای هتًىػی بزای تؼخیص خغا ارائه ػذه اطت .ػالوه بز هظاله
تؼخیص و تخمیى خغا ،هماوم بىدو طیظتن يظبت به ػذم لغؼیتها و
اغتؼاع يیش ههن خىاهذ بىد و در يتیده بایذ هصالحه هًاطبی بیى
حظاطیت طیظتن به خغا و هماوم بىدو طیظتن وخىد داػته باػذ .به
همیى دلیل اطتفاده اس رویتگزهای هذ لغشػی 1و رویتگزهای ورودی
ياهؼلىم تىطؼه بیؼتزی یافته اطت.
با تىخه به تًىع هىخىد در طیظتنهای غیزخغی بزای ايىاع هختلف
ایى طیظتنها روعهای هختلفی بزای تؼخیص خغا هؼزفی ػذه
اطت.یکی اس ایى روعها اطتفاده اس رویتگز هذ لغشػی هیباػذ .در
هزاخؼی هايًذ ] [3 ،2 ،1بزای دطتهای اس طیظتنهای غیزخغی اس

 – 2هؼزفی طیظتن
()1

طیظتن دیًاهیکی سیز را در يظز بگیزیذ.

()2

̅

)

)

)
(
( ̅ )
̅

̅

(

̇

(

̅̇
̅

2

High Gain Observers
Higher Order Sliding Mode Observers
4
Terminal Sliding Mode Observer
3

Sliding Mode Observers
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در ایى طیظتن

̅ به ترتیب يؼاودهًذه بزدارهای

و

هکاو و طزػت هظتًذ .تابغ
ػملگز و تابغ

)

()12

( يؼاودهًذه خغای

)

که ياهؼلىهًذ .فزض هیػىد که در طیظتن ( )1و ( )2فمظ
ايذاسهگیزی اطت .با تؼزیف بزدار

̅ -

() 3

(̅
)

)
( ̅

)

(̅
̅
( ̅
̅ ̅

)
̅

()4

̅

̅

̅

لابل

̅̇

در ایى روابظ هاتزیضهای  ، ،و به صىرت ( ،)5تىابغ
(̅ و )
( ̅ به صىرت ( )6و هؼلىم هیباػًذ.
) ̅
()5

̅ ] ̅[

] ̅[

̅ -
̅
( ])

̅

,

1

-

̅

[

( [

̅
̅

()8

*

+

در هختصات خذیذ طیظتن به صىرت سیز اطت.
(̅

)

(̅

)

()11

-

,

]

̅

)

̂ -

-

,
,

̂,

̂

,
,

()16
هتغیزهای و اػذاد صحیح هثبت هیباػًذ و و اػذاد
 .هاتزیض گیى هماو خشء خغی در
صحیح فزد هظتًذ که
رویتگز لئىيبزگز که لظمت خغی رو یتگز را پایذار هیکًذ ،به صىرت
,
هیباػذ.
)

*

+

(

*

+

با تؼزیف خغای تخمیى حالت به صىرت رابغه ( )17و اطتفاده اس
روابظ ( )9و ( )14دیًاهیک خغای تخمیى حالت به صىرت ( )18به
دطت هیآیذ.
̂
()17
̅
(
)
(
() )18
̇
در ایى رابغه و ̅ به صىرت ( )19هیباػًذ.
]

[
(̅

̅

(̅

()19
همچًیى هايًذ رابغه ( ،)19به صىرت سیز تؼزیف هیػىد.
) ̂ (
(
)
()21
,
با لظمتبًذی -
و با تىخه به رابغه ( )18دارین:
(
)
̇
()21
)

[
̇

()9
()11
 ،هاتزیضهای  ، ،و در هختصات
در ایى طیظتن ̅
(̅ و )
( ̅ به
خذیذ به صىرت ( )11و ( )12و تىابغ ) ̅
صىرت ( )13و ( )6هیباػًذ.
)

(

)

(

(

همچًیى به صىرت خش به خش عبك ( )16تؼزیف هیػىد.

را تخمیى سد .در ایى هماله يؼاو هید هین که با اطتفاده اس رویتگز هذ
لغشػی تزهیًال بز اطاص هزخغ ] [9لادر به تخمیى حالت و خغای
طیظتن در ایى حالت هیباػین.
با اطتفاده اس هاتزیض تبذیل که در ( )8آهذه اطت طیظتن را به
هختصات خذیذ ايتمال هیدهین.
]

[

,

-

()6
̅ هؼلىم هی-
و
در رابغه ( )5هاتزیضهای
باػًذ .هذف تخمیى بزدار طزػت ̅ در سهاو هحذود و تخمیى خغای
( لیپؼیتش اطت و
( اطت .تابغ غیزخغی ) ̅
ػملگز )
( هؼلىم هیباػًذ .عبك رابغه ()7
( و ) ̅
تىابغ )
خغای ػملگز و ػذم لغؼیت طیظتن ( )3و ( )4کزاودار هیباػًذ.
( ‖
‖)
( ‖
‖) ̅
()7
در رابغه ( )7کزاو باالی خغای ػملگز و ػذم لغؼیت طیظتن ( )3و
بىده و هؼلىم هظتًذ .با تىخه به رابغه
و
( )4به تزتیب
)( ̅ , ̅ ̅-
( )5در طیظتن ( )3و ( )4ػزط
بزلزار يیظت بًابزایى يمیتىاو با روع اطتفاده اس
)(, ̅ ̅-
رویتگز هذ لغشػی هتؼارف که در ] [1آهذه اطت ،حالت و خغای ػملگز
]
)

(

)

)

)

̂

در ایى حالت دارین

(̅

̅

)

(̅

بزای طیظتن ( )9و ( )11رویتگز سیز را در يظز بگیزیذ ].[9
)
̇̂
(̅ ) ̂ ( ̅ ̂
()14
̂
̂
()15
در ایى رویتگز ̂  ،و به صىرت سیز هظتًذ.

̅

0

(

] ̅[

()13
در بخغ بؼذی رویتگز هذ لغشػی تزهیًال بزای تخمیى حالت
طیظتن ( )9و ( )11که دارای خغا و ػذم لغؼیت هیباػذ ،هؼزفی هی-
ػىد.
 - 3رویتگز هذ لغشػی تزهیًال

به صىرت سیز خىاهذ بىد.
̅ ̅

[

)

̅ طیظتن ( )1و ()2

,

] ̅[
]

( يؼاودهًذه ػذم لغؼیت هیباػًذ
̅

̅

]

̅

]

[

(

)

̂

)

()22

[
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(

)

(

(

̇
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لضیه  – 1اگز هاتزیضهای و و پاراهتز هثبت 𝜀 به گىيهای
ايتخاب ػىيذ که هاتزیض که در ( )23تؼزیف ػذه اطت هًفی هؼیى
باػذ ،آيگاه خغای تخمیى حالت يهایتا کزايذار [11] 1اطت.
()23
در ایى رابغه

+

+

*
+

*

()24
اثبات – با تؼزیف تابغ لیاپايىف
( )18دارین:
+

̅

که:

*
*

𝜀

و اطتفاده اس رابغه

)

(

̅

̅𝜀

‖ ̅‖

()27
بًابزایى با اطتفاده روابظ ( )26( ،)24و ( )27دارین:
)

‖ ‖

‖

‖

‖

̇

(

𝜀

|

()28
در ياهظاوی ()28
)‖‖-

(
‖
‖

̇

∑

| |

| |

و

،
‖
‖

)

به صىرت سیز هیباػًذ.
(

‖
‖

‖
‖

‖
‖

,
,
,

𝜇 وخىد
 ،آيگاه اطکالز هثبت ) (
بًابزایى اگز
دارد .طپض با اطتفاده اس ياهظاوی رایلی ] [2در رابغه ( )28دارین:
)

‖

‖

∑√

∑√
‖

بًابزایى اگز رابغه سیز بزلزار باػذ آيگاه

‖ ‖𝜇(‖ ‖
‖ ∑√
̇ اطت.
∑√

()29
با تؼزیف:

‖

‖

∑√

𝜇

‖ ‖ ∑√
به ػًىاو  iاهیى خشء

/
و

𝜇

و

در

‖

∑√

‖

‖ ∑√

∑√

𝜇

𝜇

‖ ‖ ∑√
با تىخه به لضیه  1در سهاو هحذود دارین | | ‖ ‖
.
بًابزایى با تىخه به رابغه ( )32ػزط رطیذو به حزکت لغشػی بزلزار هی-
در سهاو هحذود اتفاق هی-
̇
ػىد و حزکت لغشػی روی
افتذ و بًابزایى يیش در سهاو هحذود همگزا هیػىد.
با تىخه به صادق بىدو لضیههای  1و  2بزای طیظتن ( )9و ()11
هیبیًین که رویتگز هذ لغشػی تزهیًال ( )14و ( )15لادر به تخمیى سدو
حالت طیظتن با وخىد خغای ػملگز و ػذم لغؼیت در طیظتن هیباػذ.
در اداهه يؼاو خىاهین داد که با اطتفاده اس رویتگز ( )14و ( )15هیتىاو
خغای را در طیظتن ( )9و ( )11تخمیى سد.
𝜇

با تىخه به رابغه ( ،)16هحذود بىدو خغای ػملگز و ػذم لغؼیت
عبك رابغه ( )7ياهظاوی ( )28بذطت هیآیذ.
|

∑√ 𝜇.

روابظ ( )21و ( )22و تؼزیف تابغ لیاپايىف
گزفتى اس دارین:
̇
(
)
(| |
)| |
()32
رابغه ( )31را به صىرت سیز باسيىیظی هی-
با فزض
کًین.

̅

( ]:[1

̅

‖

اتفاق هیافتذ اگز
‖ ∑√

در ياهظاوی سیز

و هؼتك

𝜀 هؼخص هیػىد که:

()26
با تىخه به لیپؼیتش بىدو )

در سهاو هحذود روی
صذق کًذ.

̇

()25
̅

‖

∑√

()31
اثبات – با در يظز گزفتى

حال با اطتفاده اس ياهظاوی سیز ]: [1
بزای هز اطکالز

()31
̇ و بًابزایى
اگز ‖ ‖ خارج اس تىپی به ػؼاع  Rباػذ آيگاه
‖ ‖ کاهغ هییابذ .بًابزایى ‖ ‖ کزاودار اطت و در سهاو هحذود
‖ ‖ بزلزار هیباػذ.
لضیه  – 2بزای دیًاهیک خغای تخمیى حالت ( )18حزکت لغشػی
‖

‖

‖

∑√

̇

‖ ‖

عزاحی رویتگز به صىرت خالصه در گامهای سیز آهذهاطت.
 – 1هتغیزهای هاتزیظی لغزی
و هتغیز اطکالز
هاتزیض را عبك ( )33تؼزیف هیکًین.
()33
 – 2یافتى
بزلزار باػذ.

∑√

()34
𝜇

Ultimately Bounded

1

،
]

𝜀

و

،

𝜀 را تؼزیف هیکًین .طپض
-

,

و 𝜀 به گىيهای که ياهظاوی هاتزیظی ()34
[

,
ایى ياهظاوی با خایگذاری -
در رابغه ( ،)23با
,
تىخه به رابغه (- )11
و
 ،اطتفاده اس تغییز هتغیز
اطتفاده اس لن  schurبه دطت هیآیذ]. [11
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 – 3اػذاد صحیح فزد و را با ػزط
اس آو عبك رابغه ()34

ايتخاب هیکًین .پض

را هحاطبه هیکًین .همچًیى

ايتخاب هیکًین .هاتزیض

را
𝜇 را هحاطبه

و) (

کزده و با تىخه به رابغه ( )31را بذطت هیآورین.
()35
يکته – در رویتگز ( )14و ( )15با تغییز پاراهتزهای  ،و هی-
تىاو ػملکزد رویتگز را بهبىد بخؼیذ .هزچه بشرگتز باػذ طزػت
همگزایی افشایغ هییابذ .بًابزایى عبك تىضیحات اثبات لضیه 2بایذ
گیى يیش بشرگتز باػذ .بشرگتز بىدو يظبت به باػث طزیغتز ػذو
همگزایی هیػىد.
 - 4تخمیى خغا با اطتفاده اس رویتگز هذ لغشػی تزهیًال در حضىر
ػذم لغؼیت
در ایى بخغ با فزض عزاحی رویتگز هذ لغشػی تزهیًال بزای
طیظتن ( )9و ( )11يؼاو هیدهین که خغای را هیتىاو تخمیى سد.
لضیه  – 3با فزض بزلزاری رابغه ( )7بزای طیظتن ( )9و ( )11و لابل
حل بىدو ياهظاوی هاتزیظی ( ،)34با عزاحی رویتگز هذ لغشػی تزهیًال
( )14و ( ،)15تخمیًی اس خغای به صىرت ̂ وخىد دارد که در رابغه
( )36صذق هیکًذ.
‖
̂‖
‖ ‖
()36
در ایى رابغه ػبه هؼکىص طمت چپ و عبك رابغه ()7
کزاو باالی ػذم لغؼیت طیظتن ( )9و ( )11هیباػذ ̂ .به صىرت سیز
تؼزیف هیػىد.
̂
(
)
()37
اثبات – با تىخه به تىضیحات آهذه در اثبات لضیه  3هؼاهذه کزدین
) به صىرت
̇
که روابظ ( )21و ( )22در طغح لغشع (
روابظ ( )38و ( )39خىاهًذ بىد.
()38
̇
()39
هؼادل طیگًال تشریمی خغای تخمیى
و
در ایى روابظ
خزوخی 1هظتًذ که هماو تزم فزکايض پاییى و هیباػًذ و هیتىاو
آيها را با گذرايذو و اس یک فیلتز پاییى گذر به دطت آورد ] .[12با
خایگذاری عبك رابغه ( )38در رابغه (:)39
)

با تىخه به تؼزیف ) (

()41
()41

(

،

هماوعىر که هیدايین در رابغه ( )41ػذم لغؼیت ياهؼلىم اطت
با تىخه به رابغه ( )7همذار هحذودی
اها اس آيدا که ػبارت
دارد ،هیتىايین با اطتفاده اس تؼزیف̂ که در رابغه ( )37آهذه ،هغابك
رابغه ( )36داػته باػین ‖
‖ ‖ ̂ ‖.
بًابزایى خغای ػملگز با تمزیب عبك رابغه ( )47تخمیى سده هی-
ػىد.
لضیه  – 4اگز هاتزیض ياتکیى
رابغه سیز صذق کًذ:
()42

]

-

ياتکیى
̃

اثبات – رابغه ( )41را به صىرت سیز باسيىیظی هیکًین.
()44
()45
اگز هاتزیض ياتکیى
( )42صذق کًذ ،آيگاه با ضزب
( )46بذطت هیآیذ.

] [-

,

وخىد داػته باػذ که در رابغه
در دو عزف رابغه ( ،)45رابغه

()46
هیتىاو خغای را با اطتفاده اس طغز آخز رابغه ( )46به صىرت
( )43تخمیى سد.
)

(

[

]

 - 5يتایح ػبیهطاسی
هؼادالت باسوی ربات هتصل هزخغ ] [9که به صىرت سیز اطت را
در يظز بگیزیذ.
]

̇

̇ ̇

̇

̈
] [1
̈

[

0

()47
در ایى طیظتن و هکاو لیًکها ،و گؼتاور کًتزلی و
تىابغ
و
،
،
،
،
گزايغ هیباػذ .همچًیى
غیزخغی اس و به صىرت سیز هیباػًذ ].[13
0 1

1

) (

0

)

̇

(

( ),

̇:

)

(

Equivalent Output Error Injection Signal

-

[

,

,

(
)
و
چًايچه در ایى رابغه
باػذ ،هیتىاو خغای را به صىرت سیز تخمیى سد:
(
)
()43
در ایى رابغه يؼاودهًذه طغز آخز اطت.

)
)

وخىد داػته باػذ که در

(
(

) (
) (

همادیز پاراهتزها به صىرت سیز هیباػًذ.

1
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گؼتاورها به صىرت سیز هیباػًذ.

)

(
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( ⁄
) ⁄

)

) ⁄

(

(

در طیظتن ( )47فزض هیػىد که فمظ
،
هظتًذ .با لزار دادو
,
تؼزیف
ضزب دو عزف هؼادله ( )47در
باسيىیظی هیػىد.
1

]

0

(] )48

[

̇

̇ ̇

[

]

و

و
و ̇
̇ ،
 ،و به صىرت سیز با
طیظتن به صىرت ()48
[

̇

لابل ايذاسهگیزی

]

1

[

0

]

̇

[

حال با فزض وخىد ػذم لغؼیت و خغا در طیظتن و با تؼزیف
,
طیظتن به صىرت ( )3و ( )4خىاهذ
(̅
(̅ و )
بىد .در ایى هثال هاتزیضهای ̅ و ̅ و تىابغ ) ̅
به صىرت سیز هیباػًذ.
]

]

[

هاتزیضهای ̅ و ̅

,

̅

]

[

[

(̅ ]

)

̅

)

[

̅

به صىرت سیز در يظز گزفته هیػىيذ.
̅

(̅
̅

()49
خغای یکبار به صىرت یک طیگًال ػیب هغابك ػکلهای ( )1و
هغابك ػکلهای ( )3و
(
( )2و یکبار به صىرت )
( )4در يظز گزفته ػذه اطت و ػذم لغؼیت طیظتن به صىرت
)
( در يظز گزفته هیػىد که در رابغه
(
)
( )7صذق هیکًًذ .بًابزایى با تىخه به هاتزیضهای طیظتن و يحىه ورود
خغا و ػذم لغؼیت به طیظتن هؼخص اطت که ػزایظ بزای اطتفاده اس
رویتگز هذ لغشػی تزهیًال ( )14و ( )15بزلزار اطت .با در يظز گزفتى
بزای هاتزیض  ،با اطتفاده اس هاتزیض
و
همادیز
تبذیل  ،عبك رابغه ( )8هاتزیضهای ایى طیظتن در هختصات خذیذ به
صىرت سیز هیباػًذ.
-

,

-

,

,

-

]

ايتخاب هیػىيذ .بًابزایى
و
پاراهتزهای
پاراهتزهای رویتگز هذ لغشػی تزهیًال عبك روابظ ( )35و( )32به
صىرت سیز به دطت هیآیًذ.
همذار اولیه بزای حالتهای طیظتن به صىرت
,
 ,و بزای رویتگز
( )14و ( )15صفز در يظز گزفته ػذه اطت .با اطتفاده اس ایى رویتگز
حالتهای طیظتن تخمیى سده هیػىيذ.
پض اس عزاحی رویتگز ( )14و ( ،)15بزای تخمیى خغای ػملگز در
طیظتن ( )9و ( )11با تىخه به لضیه ( )4در بخغ  4يیاس به وخىد
هاتزیض هیباػذ که در رابغه ( )42صذق کًذ .بزای ایى طیظتن
چًیى هاتزیظی وخىد دارد بًابزایى اس ایى روع در ایى هماله بزای تخمیى
خغای ػملگز اطتفاده ػذه اطت .با ايتخاب هاتزیض ياتکیى
و
و با تىخه به ( )49و رابغه ()42
( )0
1
بىده و همذار تمزیبی خغا اس رابغه ( )43به دطت هیآیذ .ػکل
( )1يؼاودهًذه خغا و تخمیى آو با اطتفاده اس رویتگز هذ لغشػی تزهیًال
هیباػذ .خغای طیظتن با اطتفاده اس رویتگز هذ لغشػی هزتبه دو هؼزفی
ػذه در هزخغ ] [14يیش تخمیى سده ػذه اطت و يتیده آو بزای خغای
در ػکل ( )2و بزای خغای در ػکل ( )4آورده ػذه اطت.

ػکل : 1همذار والؼی و تخمیى سده ػذه خغای
لغشػی تزهیًال

با اطتفاده اس رویتگز هذ

[

در ایى طیظتن بزرطی
بزلزاری ياهظاوی هاتزیظی ( )33با
ػذه و پاراهتزهای هاتزیض و هاتزیض به صىرت سیز هیباػًذ.
+

*

+

*

ػکل  : 2همذار والؼی و تخمیى سده ػذه خغای
لغشػی هزتبه دو

] [
[

]

همچًیى هاتزیض به صىرت
+

*

,

+

هیباػذ.
*

با اطتفاده اس رویتگز هذ

با تىخه به ػکل ( )1هؼخص اطت که رویتگز هذ لغشػی تزهیًال به
خىبی لادر به تخمیى خغای ػملگز در حضىر ػذم لغؼیت هیباػذ.
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 ایى روع يظبت به روع اطتفاده اس خزوخی. هؼزفی ػذ،يمیکًذ
-فزضی و هؼتمات آو که در رویتگز هذ لغشػی هزتبه باال اس ایى خزوخی
 يتایح ػبیهطاسی يؼاو هیدهذ که با. طادهتز هیباػذ،ها اطتفاده هیػىد
اطتفاده اس رویتگز هذ لغشػی تزهیًال خغای ایى طیظتن به خىبی تخمیى
سده هیػىد و يظبت به اطتفاده اس رویتگز هذ لغشػی هزتبه دو بزای
.تخمیى خغا اس دلت بیؼتزی بزخىردار اطت

) به تزتیب تخمیى خغای را با اطتفاده اس روع4( ) و3( ػکلهای
.رویتگز هذ لغشػی تزهیًال و رویتگز هذ لغشػی هزتبه دو يؼاو هیدهًذ
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با اطتفاده اس رویتگز هذ

 همذار والؼی و تخمیى سده ػذه خغای: 3ػکل
لغشػی تزهیًال

با اطتفاده اس رویتگز هذ

 همذار والؼی و تخمیى سده ػذه خغای: 4ػکل
لغشػی هزتبه دو

) هیبیًین که رویتگز هذ لغشػی4( ) و3( با تىخه به ػکلهای
تزهیًال يظبت به رویتگز هذ لغشػی هزتبه دو خغا را سودتز تؼخیص
 بزای همایظه.هیدهذ و لادر به باسطاسی آو با دلت هًاطبی هیباػذ
 به صىرت رابغه سیزITAE دلیمتز دو روع در باسطاسی خغا هؼیار
: تؼزیف هیػىد
∫ | ( )|

) آهذه1( ایى هؼیار بزای هز دو روع هحاطبه ػذه و يتایح در خذول
.اطت
ITAE  همذار هؼیار: 1 خذول
رویتگز هذ لغشػی هزتبه دو

رویتگز هذ لغشػی تزهیًال

0.08093

0.07298

0.2926

0.1774

) هؼخص اطت که رویتگز هذ لغشػی تزهیًال1( با تىخه به خذول
دلت باالتزی در باسطاسی خغا يظبت به رویتگز هذ لغشػی هزتبه دو
.داػته اطت
 – يتیدهگیزی6
در ایى هماله روػی بز هبًای اطتفاده اس رویتگز هذ لغشػی تزهیًال
بزای تخمیى خغا در يىػی طیظتن غیزخغی که ػزط تغبیك را بزآورده
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شناسایی مدل فضای حالت کانونیکال مرتبه کسری چند
ورودی چند خروجی
2

بهروز صفری نژادیان ،1مجتبی اسد

1دانشگاه صنعتی شیرازsafarinejad@sutech.ac.ir ،
2دانشگاه صنعتی شیرازm.asad@sutech.ac.ir ،

چکیده -این مقاله مسئله تخمین و شناسایی یک سیستم فضای
حالت مرتبه کسری چند ورودی چند خروجی را مورد بررسی قرار
میدهد .در این مقاله ابتدا یک الگوریتم تخمین پارامترها در سیستم
های کسری بر اساس حداقل مربعات بازگشتی ارائه شده و سپس
با ترکیب آن با فیلتر کالمن مرتبه کسری یک روش شناسایی جدید
ارائه میگردد .با توجه به اینکه شناسایی و تخمین همزمان دارای
اهمیت ویژه ای میباشد در این مقاله با ارائه الگوریتمی واحد به این
موضوع پرداخته میشود .در این مقاله از یک سیستم فضای حالت
کانونیکال استفاده شده است .از این خصوصیت میتوان در
چارچوب شناسایی استفاده کرد به این خاطر که مدلهای کانونیکال
باتوجه به فرم خاصی که دارند قابل شناسایی می باشند .در نهایت با
اجرای روش ارائه شده بر روی یک سیستم مناسب صحت مطالب
ارائه شده بررسی میگردد.
کلمات کلیدی– اصل شناسایی سلسله مراتبی ،سیستمهای مرتبه
کسری ،شناسایی بازگشتی ،فیلتر کالمن مرتبه کسری.
-1مقدمه
ریمان و لیوویل اولین افرادی بودند که در اواخر قرن نوزدهم نخستین
تعریف از مشتقات کسری را ارائه نمودند .هر چند که ایده و موضوع
حساب مرتبه کسری 1به سالها پیش باز میگردد ،اما در سالهای اخیر مورد
توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است .تعریف های زیادی از قبیل
تعریف گرانوالد-لتنیخوف ،2تعریف کاپیوتو 3و تعریف ریمان-لیوویل4
برای حساب کسری ارائه شده است .در میان این تعریفها ،تعریف
گرانوالد-لتنیخوف بیشترین کاربرد را دارد .از این تعریف نیز برای بدست
آوردن سیستم فضای حالت مرتبه کسری در[ ]1استفاده شده است.
حساب کسری و سیستمهای مرتبه کسری کاربردهای زیادی در زمینه
های مختلف دارند به عنوان مثال ،طراحی سیستمهای تطبیقی [،]2

الکترومغناطیس [ .]3کاربردهای بیشتری نیز از قبیل فرآیندهای انتشار
جرم و انتقال حرارت ،خطوط توزیع ،فرآیندهای الکتروشیمیایی ،قطبی
شدن دی الکتریک ،مواد ویسکواالستیک مانند پلیمر و الستیک،
ساختارهای انعطاف پذیر ،ترافیک در شبکه های اطالعاتی و سیستمهای
بیولوژیکی وجود دارد [.]11-4
شناسایی سیستمهای مرتبه کسری را میتوان به طور کلی در دو حوزه
فرکانس و زمان انجام داد .با توجه به فرم خاصی که سیستم های مرتبه
کسری دارند شناسایی آنها به مراتب دشوارتر از سیستم های مرتبه صحیح
می باشد .در سال های گذشته کارهای مختلفی در زمینه شناسایی سیستم
های مرتبه کسری انجام شده است و الگوریتم های مختلفی از قبیل
بازگشتی و غیربازگشتی ارائه گردیده است [ .]11-12موضوع دیگر تخمین
سیستم های مرتبه کسری می باشد که با توجه به اینکه سیستم های مرتبه
کسری کاربردهای فراوانی دارند تخمین حالت های سیستم مرتبه کسری
نیز اهمیت بسیاری دارد ،در این زمینه [ ]1با ارائه فیلتر کالمن مرتبه کسری
این مسئله را حل کرده است .مواردی که در باال بیان شد شناسایی و
تخمین سیستم های مرتبه کسری را به طور جداگانه بررسی کردهاند اما
هیچ کدام از آنها مسئله تخمین و شناسایی سیستم های مرتبه کسری چند
ورودی چند خروجی را به طور همزمان مورد بررسی قرار نداده اند .در این
مقاله مسئله تخمین حالت و شناسایی پارامترهای یک سیستم فضای
حالت مرتبه کسری چند ورودی چند خروجی بر اساس اصل شناسایی
سلسله مراتبی بررسی شده است.
این مقاله به صورت زیر سازماندهی شده است :در بخش  ،2تعریف
مسئله بیان شده است .در بخش  ،3مسئله شناسایی بررسی شده است .در
بخش  ،4الگوریتم تخمین حالت آمده است .در بخش ،5الگوریتم
تخمین حالت و پارامتر ارائه شده است .در بخش ،1نتایج شبیه سازی
آورده شده و در بخش ،7نتیجه گیری می باشد.

Fractional-order calculus 1
Grünwald-Letnikov 2
Caputo 3
Riemann-Liouville 4
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-2تعریف مسئله
سیستم فضای حالت تصادفی خطی گسسته زمان مرتبه کسری که به
صورت زیر می باشد را در نظر بگیرید [.]1
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میانگین صفر بوده
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T
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 نشان داده ) با بردار1( در این مقاله مرتبه های کسری که در رابطه
. معلوم فرض شده اند،شده است
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 و بردار ورودیx(k )   x1 (k ) x2 (k ) ... xm (k )T  Rn
 تعداد ورودی ها میباشد و همچنینr  کهu (k )  R r

 بیان کننده بردارy(k )   y1 (k ) y2 (k ) ... ym (k )T  Rm
اندازهگیری
نویز
همچنین
،میباشد
خروجی
 که یک نویز سفید باv(k )  v1 (k ) v2 (k ) ... vm (k )T  Rm
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یا

مسئله شناسایی-3
m ) می توان این معادله را به12( با توجه به معادله حالت بیان شده در

xi1 (k )  xi 2 (k  1)  bi1u (k  1)

این جداسازی با توجه به.زیر سیستم جداگانه برای شناسایی تبدیل کرد
فرم خاصی که برای فضای حالت در نظر گرفته شده است باعث ساده
)15()و14(  بنابراین با این جداسازی معادالت.شدن محاسبات می گردد
.به صورت زیر بدست می آید

k 1
 
  (1) j  i1 xi1 (k  j )
j 1
 j
xi 2 (k  1)  xi 3 (k  2)  bi 2 u (k  2)
k 1
 
  (1) j  i 2 xi 2 (k  j  1)
j 1
 j 

1
0 ...
0 
 0
  i1 xi1 (k  1)  
 x (k ) 
0
1 ...
0   i1 
 i2
  0

x
(
k

1)
x (k )
i2

 
  i2 





 
  0
0 ... 0
1 

ini
)14(
  xini (k  1)  
 xini (k ) 

a
a
...
...
a
ii , ni 
 ii ,1 ii ,2
0   x j1 (k )   bi1 
 0 ...

  x (k )   
m
  j 2    bi 2  u (k )
 


  
0
...
0
j i


  
a
...
a
x
(
k
)
ij , n j 
 ij ,1
  jn j  bini 

xi , ni 1 (k  ni  2)  xini (k  ni  1)  bi, ni 1u (k  ni  1)
k 1
  i , n 1 
  (1) j  i xi , ni 1 (k  j  ni  2)
j 1
 j 
T
xini (k  ni  1)  ai x(k  ni )  bini u (k  ni )
k 1
  i,n 
  (1) j  i xi , ni (k  j  ni  1)
j 1
 j 

)17(


 xi1 (k  1)    i1 xi1 (k  1) 



 x (k  1) 
 i 2 xi 2 (k  1) 
 i2



 


   in
 xini (k  1)    i xini (k  1) 
 ji1 xi1 (k  1  j ) 


 ji 2 xi 2 (k  1  j ) 
k 1

  (1) j 


j 1
 

ini
 j xini (k  1  j ) 



که در اینجا

ai  [ai1,1

ai1,2 ... ai1,n1

aim,1

aim,2

...

)18(

]T  R n

... aim,n m

 
 

این نتیجه بدست می آید که می توان با جایگزین کردن معادالت
) در یکدیگر به یک معادله رگرسیون به صورت زیر17( بدست آمده در
:دست یافت

 

xi1 (k )  aiT x( k  ni )  bi1u( k 1)  bi 2 u( k  2)  ...

yi (k )  eiT xi (k )  vi (k )  xi1 ( k )  vi ( k )

 
 bini u (k  ni )   ( 1)  i1 xi1 ( k  j)
j 1
 j
k 1
 
  (1) j  i 2 xi 2 ( k  j 1)
j 1
 j 
k 1

j

) و تعریف کردن15()و14( با باز کردن و توسعه دادن معادالت
 و شیفت دادن معادالتz 1 x(k )  x(k  1) اپراتور شیفت به صورت
: داریم،حالت به صورت زیر

بنابراین
bi1

bi 2

... bini 

 (k )  [ x1T (k  ni ) x2T (k  ni )
uT (k  1)

u T (k  2)

T

i  1,..., m
xmT (k  ni )
u T (k  ni )]T

k 1
 
N i (k )   (1) j  i1 xi1 (k  j )
j 1
 j
k 1
 
  (1) j  i 2 xi 2 (k  j  1)
j 1
 j 
k 1
  in
 ...   (1) j  i
j 1
 j

z 1 xi1 (k  1)  z 1 xi 2 (k )  z 1bi1u (k )

)21(
)21(

)22(


xini (k  j  ni  1)


yi (k )  xi1 (k )  vi (k )   T (k )  N i (k )  vi (k )

)11(

. i  1,..., m که

)19(

k 1
  in 
 ...   ( 1) j  i xini ( k  j  ni 1)
j 1
 j 

i   aiT

)15(

)23(

۱۰۰۸

k 1
 
  (1) j  i1 z 1 xi1 (k  1  j )
j 1
 j

z 2 xi 2 (k  1)  z 2 xi 3 (k )  z 2 bi 2 u (k )
k 1
 
  (1) j  i 2 z 2 xi 2 (k  1  j )
j 1
 j 

z1 ni xi , ni 1 (k  1)  z1 ni xini (k )  z1 ni bi , ni 1u (k )
k 1
  i , n 1 
  (1) j  i z1 ni xi , ni 1 (k  1  j )
j 1
 j 
 ni
 ni T
z xi , ni (k  1)  z ai x(k )  z  ni bi , ni u (k )
k 1
  i,n 
  (1) j  i z  ni xi , ni (k  1  j )
j 1
 j 
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طبق [ ]14برای بدست آمدن تخمین بهینه باید تابع هدف زیر مینیمم
گردد.
()24

1 k
[ yi (t)  yˆi (t, )]2
k t 1

()31

)   x(k  1)  A(k ) xˆ (k )  B( k )u (k
k 1

) x(k  1)    x(k  1)   C j xˆ (k  1  j

()31

^

 i (k  1)  arg min

j 1

()32

xˆ(k )  x(k )  K (k )  y(k )  Hx(k ) 

()33

Pk  ( I  K (k ) H ) Pk

سیستم قابل شناسایی می باشد.

()34

K (k )  Pk H T ( HPk H T  Rk )1

با تعمیم الگوریتم شناسایی حداقل مربعات بازگشتی ارائه شده در
[ ،]17می توان این الگوریتم را برای یک سیستم مرتبه کسری
چند ورودی-چند خروجی به صورت زیر بیان کرد.

()35



1

و همچنین در صورت وجود معکوس

()25

 k

T
   (i  1) (i  1) 
 i 1


()21
()27

) yi (k  1)  ˆiT (k ) (k )  Ni (k
) 1   T (k ) Fi (k ) (k

که در باال

I,0    1

1

Fi (k  1)  Fi ( k ) 

 i (k  1) 

در این بخش الگوریتم شناسایی حداقل مربعات بازگشتی ارائه شده
در بخش  3و همچنین فیلتر کالمن مرتبه کسری بیان شده در بخش  4را با
هم ترکیب کرده تا با ارائه یک الگوریتم واحد بتوان به طور همزمان
پارامترهای سیستم مجهول )ˆ (را شناسایی کرده و همچنین حالت ها
)  ( xˆk 1را تخمین زد.

Fi (0) 

2

()31

-4تخمین حالت
با توجه به معادله رگرسیون بیان شده در رابطه ( )23بردار  شامل
حالت ها می باشد .با توجه به مجهول بودن حالت ها نیاز به تخمین
حالت برای تشکیل  ضروری میباشد .برای تخمین حالت از فیلتر
کالمن مرتبه کسری ارائه شده در [ ]1استفاده می شود که در ادامه بیان
میگردد.

t

J (i ) :   yi ( j )   ( j )i  Ni (k ) 
T

j 1

)ˆi (k  1)  ˆi (k )  Fi (k )ˆ (k) i (k  1

()37
()38

) Fi (k )ˆ (k )ˆ (k ) Fi (k
) 1  ˆ T (k ) Fi (k )ˆ (k

()39

) yi (k  1)  ˆiT (k )ˆ (k )  Nˆ i (k
) 1  ˆ T (k ) Fi (k )ˆ (k

T

برای مقادیر

برای بدست آوردن تخمین بهینه تابع هدف زیر باید مینیمم گردد
[.]18
()29

  
  
 (1) j 1 diag  11  ...  mm  
 j 
 j 

 C jمی باشد.

-5الگوریتم تخمین حالت و پارامتر

که )  Fi (kماتریس بهره تطبیقی می باشد که به صورت زیر مقداردهی
اولیه می شود:


L 1

  C j Pk  j C Tj  Qk 1
j 2

)ˆi (k  1)  ˆi (k )  Fi (k ) (k) i (k  1
) Fi (k ) (k ) T (k ) Fi (k
) 1   T (k ) Fi (k ) (k

()28

Pk  ( A(k )  C1 ) Pk 1 ( A(k )  C1 )T

()41

xˆk  arg min[( xk  x) Pk1 ( xk  x)T
x

Fi (k  1)  Fi ( k ) 

 i (k  1) 

i  1,..., m
) xˆmT (k  ni

) ˆ (k )  [ xˆ1T (k  ni ) xˆ2T (k  ni
)u T (k  2

u T (k  ni )]T

)uT (k  1

)   x(k  1)  Aˆ (k ) xˆ (k )  Bˆ (k )u (k

]  ( yk  Hx) Rk1 ( yk  Hx)T

k 1

که در اینجا  xkبردار حالت پیش بین و  xˆkبردار حالت تخمینگر در
لحظه  kمی باشند [.]19
همچنین  ، Pkماتریس کوواریانس خطای تخمین پیش بین و ، Pk

) x(k  1)    x(k  1)   C j xˆ (k  1  j
j 1

()41

xˆ(k )  x(k )  K (k )  y ( k )  Hx( k ) 
Pk  ( I  K (k ) H ) Pk
K (k )  Pk H T ( HPk H T  Rk ) 1

ماتریس کوواریانس خطای تخمین میباشد.

k 1

برای یک سیستم فضای حالت گسسته زمان تصادفی چند ورودی
چند خروجی فیلتر کالمن مرتبه کسری به صورت زیر می باشد [.]1

Pk  ( Aˆ (k )  C1 ) Pk 1 ( Aˆ (k )  C1 )T   C j Pk  j C Tj  Qk 1
j 2

می توان الگوریتم تخمین حالت و شناسایی پارامتر را طی مراحل زیر
پیاده کرد:

۱۰۰۹

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

.1در لحظه  k=1مقدار دهی اولیه(در قسمت شبیه سازی مقادیر اولیه
آورده شده است)
.2جمع آوری داده های ورودی و خروجی و تشکیل )  ˆ (kو
.3محاسبه

1
0
0 
 0
 0.3 0.5 0.8 0.4 
)  x(k
  x(k  1)  
 0
0
0
1 


 0.2 0.3 0.5 0.7 
 0.5 0.6 
 0.8 0.9 
)  u (k

 0.2 0.3


 0.4 0.5

) Nˆ i (k

)Fi (k  1),  i (k  1

.4به روز رسانی بردار تخمین پارامتر ) ˆi (k

.5خواندن  aˆi , bˆijاز )  ˆi (kبا توجه به تعریف بردار تخمین پارامتر
) ˆi (k

)x(k  1)    x(k  1
 1.4 

0
0
0 
 
 j 



 0.8 
 0
0
0 


L


 j 
 (1) j 
)  x( k  1  j
 0.9 
j 1
 0
0
0 
 


j 




 0.4  
0
0
 0
 
 j 


.1تشکیل ماتریس های ) Aˆ (k ), Bˆ (k
.7محاسبه ماتریس کوواریانس  Pkو همچنین بردار بهره ) K (k

.8محاسبه بردار تخمین )xˆ(k  1

.9افزایش  kبه میزان یک واحد و رفتن به مرحله 2
-6نتایج شبیه سازی
برای اینکه درستی الگوریتمی که در بخش  5بیان شده نشان داده
شود از یک سیستم فضای حالت مرتبه کسری دو ورودی دو خروجی با
چهار متغییر حالت با ماتریس های زیر استفاده شده است:
0
 b11 b12 

b
a24 
b 
, B   21 22  ,
b31 b32 
1 



a44 
b41 b42 

 21  22 

0
a23
0
a43

1
a22
0
a42

1 0 0 0 
y (k )  
)  x(k )   0.7 0.9 v(k
0 0 1 0 

E  k kT   0.02,

0
a
A   21
0

 a41

0
0
0 
0.02
 0

0.02
0
0

E  wk wkT   
 0
0
0.02
0 


0
0
0.02 
 0

1 0 0 0 
H 
 ,    11  12
0 0 1 0 

که در اینجا )  u(kورودی و )  y (kخروجی سیستم می باشد .با
توجه به اینکه  m  2می باشد معادله فضای حالت به دو زیر سیستم برای
شناسایی تبدیل می شود که بردار  در هر دو زیر سیستم یکسان می
باشد.بردار اطالعات (بردار حاوی حالت ها و ورودی ها) و بردار
پارامترها به صورت زیر تشکیل می شوند.

که در این مثال مقادیر واقعی پارامترها به صورت زیر می باشد.
a21  0.3, a22  0.5, a23  0.8, a24  0.4
a41  0.2, a42  0.3, a43  0.5, a44  0.7
b11  0.5, b12  0.6, b21  0.8, b22  0.9

) (k )  [ x1 (k  2) x2 (k  2) x3 (k  2) x4 (k  2

b31  0.2, b32  0.3, b41  0.4, b42  0.5

 22  0.4

 21  0.9,

 12  0.8,

u1 (k  1) u2 ( k  1) u1 ( k  2) u2 ( k  2)]T

 11  1.4,

1   a21 a22 a23 a24 b11 b12 b21 b22 

در این مثال تعداد عناصر در معادله ( )2محدود در نظر گرفته شده
است،که در اینجا مقدار برابر  Lمی باشد که باعث ساده سازی وکاهش
محاسبات می گردد ،هر چند باعث ایجاد مقداری خطا می شود که با در
نظر گرفتن مقدار معقول برای  Lاین مقدار خطا ناچیز و قابل صرفنظر
کردن می باشد .پس معادله ( )2به صورت زیر در می آید:
()42

T

2   a41 a42 a43 a44 b31 b32 b41 b42 

T

در لحظه  k  1مقادیر اولیه به صورت زیر در نظر گرفته شده است
ˆ0  106 , P0  106 I , xˆ(1)  0

شبیه سازی به ازای  L  50درجدول  1و  2آورده شده است که
مقدار خطای ایجاد شده ناشی از تقریب ناچیز می باشد.

L

) x(k  1)    x(k  1)   (1) j   x(k  1  j
j 1
 j

بنابراین معادالت حالت به صورت زیر شکل می گیرد.
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نتیجه گیری-7
در این مقاله یک الگوریتم جامع براساس روش شناسایی سلسله
مراتبی ارائه شده است تا بتواند مساله تخمین پارامتر و تخمین حالت را به
 روش شناسایی ارائه شده حجم محاسبات را.طور همزمان انجام دهد
 از نتایج شبیه سازی.کاهش داده و همچنین پیادهسازی آن ساده میباشد
بر می آید که این الگوریتم تخمین و شناسایی را به طور صحیح و با
.خطای بسیار کم انجام داده است
مراجع
[1] D. Sierociuk and A. Dzieliński, "Fractional Kalman filter algorithm
for the states, parameters and order of fractional system
estimation," International Journal of Applied Mathematics
and Computer Science, vol. 16, pp. 129-140, 2006.
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جابجایی حداکثر بار ممکن با استفاده از یک بازوی سه
میلهای صلب صفحهای
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چکیده  -هدف این مقاله یافتن بیشینه ظرفیت حمل بار
دینامیکی بازوی سه میلهای صلب صفحهای بین دو نقطه داده شده
در فضای کاری بازو است .برای حل این مساله از ابزار کنترل بهینه
استفاده شده است .ابتدا مساله به فرم مساله بهینهسازی مطرح می -
گردد ،سپس با بهره گیری از روش حل مستقیم به حل مساله پرداخته
میشود .در این روش به جای بدست آوردن معادالت شرایط مرزی
هامیلتونی ،یک مساله کنترل بهینه با ابعاد نامحدود ،به یک مساله
بهینهسازی با ا بعاد محدود به همراه یک سری قیود جبری تبدیل
میگردد که برای حل مساله حاصله ،از روش عددی شبه طیف
گوس در این مقاله استفاده شده است .نتایج بدست آمده از شبیه -
سازی ،عملکرد مناسب روش انتخابی برای حل اینگونه از مسائل
را به روشنی بیان میکند .نوآوری بارز این مقاله ،محاسبه بیشینه بار
قابل حمل توسط ربات سه میلهای صلب صفحهای میباشد .الزم
به ذکر است که برای حل این مساله ابتدا از روش کنترل بهینه
غیرمستقیم استفاده شده است ولی مساله شرایط مرزی دو نقطهای
تولید شده در روند این روش حل ،به راحتی و با روشهای رایج
قابل حل نمیباشد.

برای محاسبهی ظرفیت حمل بار به کار گرفته شده است که در اغلب
کارهای انجام شده از روش برنامهریزی خطی تكراری استفاده شده است.
این روش توسط وانگ و روانی به منظور بدست آوردن مسیر بهینهی بار
بیشینه ارائه شد [ .]2یاو و همكارانش [ ]3از روش برنامهریزی خطی
تكرارپذیر برای حل مسالهی بهینهسازی مسیر بازوهای رباتیكی پایه ثابت
در یک فاصلهی زمانی معین استفاده کردهاند .همچنین کواریوم و غریبلو
از این روش جهت تعیین بار بیشینه یک بازوی متحرک صلب و بازوی
متحرک انعطافپذیر استفاده نمودند [ 4و  .]5در روش برنامهریزی خطی
تكراری ،خطیسازی و همگرایی به جواب مناسب ،کار پیچیدهای است.
وانگ و روانی نشان دادند که بیشینه بار مجاز یک بازو در امتداد یک مسیر
مشخص به گشتاور موتورها و مشخصههای سرعت مفاصل وابسته است
[ .]6همچنین کواریوم و باسو در [ ]7روش جدیدی جهت تعیین بیشینه
ظرفیت حمل بار دینامیكی برای بازوی رباتیكی با مفاصل االستیک با
اعمال محدودیتهای انحراف مجری نهایی و گشتاور موتورهای محرک
ارائه نمودند.

کلمات کلیدی – بازوی سه میلهای صلب ،روش شبه طیف
گوس ،ظرفیت حمل بار دینامیکی ،کنترل بهینه ،مسائل شرایط مرزی
دو نقطهای.

در بسیاری از تحقیقات اخیر جهت تعیین بیشینه ظرفیت حمل بار از
ابزار کنترل بهینه استفاده شده است .روش کنترل بهینه میتواند برای
استراتژیهای حلقه باز و حلقه بسته مورد استفاده قرار گیرد .کنترل بهینهی
حلقه بسته بر پایهی تنظیمکننده خطی درجه دوم (  )LQR1بهعنوان یک
کنترل کنندهی بازخورد به طور گسترده ای در بازوهای صلب و انعطاف -
پذیر به کار گرفته شده ،که از طریق خطیسازی حول مسیر مطلوب انجام
میگیرد [ .]8کواریوم و تورجیزاده در [ ]9یک کنترل بهینه غیرخطی به
روش حلقه بسته به منظور کنترل مجرینهایی در یک مسیر از پیش تعریف
شده ،در حالی که ربات بیشینه بار دینامیكی را حمل میکند ارائه
نمودهاند ،هدف اصلی آنها اعمال گشتاور مطلوب در میان موتورها با
دقت ردیابی قابل قبول است .از سوی دیگر روش کنترل بهینهی حلقه باز

 -1مقدمه
یافتن بیشینه ظرفیت حمل بار دینامیكی یكی از مسائل چالشی مطرح
در زمینه تحقیقات رباتیک است .تعیین بار بیشینه مجاز ،میتواند بهره -
وری و کارایی بازوهای مكانیكی را افزایش دهد .یكی از تعاریف بیان شده
برای ظرفیت حمل بار دینامیكی ،بیشینه باری است که یک بازو بین دو
نقطه داده شده در فضای کاری خود میتواند حمل کند .در این حالت
مسیر مفاصل و گشتاور استفاده شده در هر موتور نیز باید محاسبه شود.
بنابراین مساله تعیین ظرفیت حمل بار بین دو نقطه به یک مساله بهینه -
سازی مسیر تبدیل میشود [ .]1در پژوهشهای پیشین روشهای مختلفی
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روشی مناسب برای مواردی است که سیستم درجه آزادی زیادی دارد یا
بهینهسازی پارامترهای متنوعی مدنظر است و بهدلیل ذات غیرخطی مساله
کنترل بهینهی حلقه باز ،بسیاری از مشكالت از قبیل غیرخطیهای سیستم
و انواع قیود میتوانند به سادگی پیادهسازی شوند .این روش به طور
گسترده به عنوان ابزاری قدرتمند و کارا در تحلیل سیستمهای غیرخطی
مانند طراحی مسیر انواع بازوهای مختلف استفاده شده است [ 11و .]11
بهروز مشهدی و مجید مجیدی یک روش جدید طراحی مسیر بهینه برای
خودروهای زمینی در مواردی که خودرو میخواهد از مانع متحرک سبقت
بگیرد ،به وسیلهی کنترل بهینه دو فاز پیشنهاد نمودند که برای حل مساله از
کنترل بهینه حلقه باز ،روش شبه طیف گوس بهره بردهاند [ .]12همچنین
نیكوبین و کواریوم در [ ]1الگوریتمی جهت تعیین مقدار بار بیشینه در یک
حرکت نقطه به نقطه با بهره گیری از روش کنترل بهینهی حلقه باز ارائه
نمودند .در الگوریتم پیشنهاد شده ،حل بر مبنای کنترل بهینهی حلقه باز ،
روش غیرمستقیم است که برای حل مساله با تشكیل تابع هامیلتونین و
استخراج شرایط بهینگی از اصل مینیممیابی پونتریاگین استفاده شده
است.
هدف از این مقاله یافتن بیشینه ظرفیت حمل بار دینامیكی بازوی سه
میلهای صلب صفحهای بین دو نقطهی مشخص میباشد که برای این
منظور از کنترل بهینه حلقه باز ،روش حل مستقیم ()Direct Solution
بهره برده شده است .در گام اول ،با تعریف یک تابع هزینه مناسب و
استخراج معادالت دینامیكی بازو ،مساله به فرم یک مساله کنترل بهینه
مطرح می گردد .در ادامه برای حل مساله بدست آمده ،مساله به یک
مسالهی بهینه سازی با ابعاد محدود به همراه یک سری قیود جبری تبدیل
میگردد .یكی از چالشهای اصلی موجود در این تحقیق حل مساله تولید
شده است .این مسائل با تكنیکهای عددی قابل حل میباشند که در
اینجا مساله حاصله با روش عددی شبه طیف گوس حل شده است .الزم
به ذکر است که به منظور تعیین بیشینه ظرفیت حمل بار دینامیكی بازوی
سه میلهای صلب صفحهای از کنترل بهینه حلقه باز ،روش غیرمستقیم نیز
استفاده شده است و به دلیل آن که مساله شرایط مرزی دو نقطهای تولید
شده ( )TPBVPبه راحتی و با روشهای متداول موجود مانند دستور
 bvp4cنرمافزار  MATLABقابل حل نمیباشد ،از روش حل مستقیم
برای حل مساله استفاده شد.
- 2فرموله کردن تعیین بیشینه بار قابل حمل
قالب کلی مدل دینامیكی یک بازوی مكانیكی را میتوان بهصورت
رابطه ( )1توصیف کرد.
()1

) (

که در آن] ،
مكانیكی( ) ،

)̇
[

ماتریس اینرسی

(

نشاندهندهی جملههای گریز از مرکز و
) ̇ ( بردار
شامل جملههای مربوط به گرانش و
کوریولیس ( ) ،بردار
است ( nتعداد درجات آزادی سیستم).
گشتاور مفاصل ،یک بردار
به منظور تعیین بیشینه ظرفیت حمل بار دینامیكی به روش کنترل بهینه،
ابتدا بایستی یک تابع هزینه متناسب با اهداف مد نظر انتخاب شود .هدف
مطرح در این مساله ،تعیین ورودی کنترلی) ( و مسیر حرکت مفاصل
) ( است بگونهای که تابع هزینهی مشخص شده را کمینه نماید .با
[
]
تغییر متغیر بهصورت ] ̇ [
میتوان تابع هزینه را
بهصورت رابطه ( )2انتخاب نمود [.]1
‖) ( ‖

()2
)

) ( ) ( (

‖) (

‖

(

)

∫

که در آن:
()3
()4

) (
‖

‖ ‖

) (
‖

‖

‖

) (

) (

)

) ( ) ( (

در روابط ( )2تا ( ،)4و زمانهای ابتدا و نهایی معلوم میباشند
و یک تابع مشتقپذیر هموار بر حسب مقادیر گشتاورها ،حالتها و
نشاندهندهی بار حمل شده توسط مجری نهایی میباشد.
است که
ً
الزم به ذکر است که با وجود اینكه مستقیما در تابع هزینه ظاهر نشده
ً
ولی اثر آن در معادالت دینامیكی سیستم و در نتیجه در تابع هزینه کامال
ُ
‖ ‖ نرم مربعی تعمیم یافتهی بردار X
محسوس میباشد.
ماتریسهای وزنی
و
نسبت به تابع وزنی  Kمیباشد.
و  Rماتریسهای وزنی
متقارن مثبت نیمه معین و ،
متقارن مثبت معین هستند .خطای موقعیت در نقطهی نهایی و
مقادیر مطلوب
و
خطای سرعت در نقطهی نهایی همچنین
موقعیت و سرعت میلهها ،در زمان نهایی میباشند [ .]1خاطر نشان
میشود که تابع هزینه بگونهای انتخاب شده است که هدف حرکت نقطه
به نقطه را ارضا نماید .در ادامه برای حل مسالهی کنترل بهینه به روش
غیرمستقیم ،قیود دینامیكی به فرم رابطه ( )5بازنویسی میشوند.
()5

)

(

̇ )

(

)

(

) (

که در اینصورت رابطه ( )5به شكل استاندارد قیود معادالت
دیفرانسیلی میباشد [ .]13اکنون از روش ضرایب الگرانژ میتوان شرایط
الزم بهینگی را استخراج نمود .ابتدا تابع هزینه افزونه بهصورت رابطه ()6
تشكیل میگردد.

̈ ) (

()6

متغیرهای تعمیمیافتهی سیستم
مربوط به بازوی مكانیكی،
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۱۰۱۳

(
)
) ) ( ) ( ( [ ∫

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

بردار ضرایب الگرانژ است و میتواند به شكل ]

که
تعریف گردد .بر اساس اصل بنیادین حساب تغییرات اگر ) ( یک
جواب اکسترمم باشد ،تغییرات تابع هزینهی روی ) ( بایستی صفر
شود که اگر قیود معا دالت دیفرانسیلی برقرار باشند به ازای هر ) ( ،
)

است بنابراین،
باید رابطه ( )7برقرار باشد.
()7

()8

[

( 𝛿 خواهد بود .بدین ترتیب

)

با توجه به برقراری قیود،
تعریف میگردد.

در ادامه ،به منظور حل معادالت ایجاد شده میتوان آنها را به فرم
استاندارد  TPBVPبازنویسی کرد .تالشهای زیادی برای حل مساله
 TPBVPتولید شده ،با ابزارهای موجود مانند دستور  bvp4cنرمافزار
 ، MATLABانجام شد که به این نتیجه رسیدیم که ،این مساله به راحتی،
قابل حل با دستوراتی مانند  bvp5cو  bvp6cنرمافزار MATLAB
نمیباشد .دستورات  bvpنرمافزار  MATLABاز روش عددی ایستگاهی
( )Collocationبرای حل مسائل بهره میبرد [ .]16از اینرو برای حل
مساله در این پژوهش از کنترل بهینه مستقیم ،روش عددی شبه طیف
گوس استفاده شده است.

(

تابع انتگراند افزونه به شكل رابطه ()8

) ) ( ) ( (

- 3تعیین بیشینه ظرفیت حمل بار به روش حل مستقیم

) ) ( ) ( ) ( (

در این بخش روند حل مساله به روش حل مستقیم شرح داده خواهد
شد .ابتدا به همان شكل که در بخش پیش بیان شد مساله به فرم مسائل
کنترل بهینه مطرح میگردد سپس با بهر گیری از روش عددی شبه طیف
گوس به حل مساله ایجاد شده پرداخته میشود .در ادامه توضیح
مختصری از این روش عددی ارائه میگردد .روش شبه طیف گوس برای
ً
حل این گونه از مسائل نیاز به یک بازه زمانی ثابت دارد که عموما بازه
]
[ انتخاب میشود .لذا با استفاده از نگاشت رابطه ( )14میتوان
[
به ]
تبدیل نمود.
[
محدودهی زمانی مساله را از ]

)) ) ( ) ( ( () (

اکنون عالوه بر معادله ( )7روابط (  )9و ( )11نیز باید صادق باشند:
()9
) ) (
]) ) (

) (

) (

) ( (

) ( (

[

()11
) ) (
]) ) (

) (

) ( (

) (
̇

) ( (

()14

[

معادالت ( )9( ،)7و ( )11شرایط الزم برای کمینه نمودن تابع هزینه
را فراهم میکنند .از آن جا که برای مقادیر گشتاور موتورها نیز محدودیتی
در نظر گرفته شده است بنابراین به منظور محاسبهی کنترل در محدوده
قابل قبول باید رابطه ( )11نیز برقرار باشد.
()11

با بهره گیری از این نگاشت ،تابع هزینه بهصورت رابطه ()15
بازنویسی میشود.
()15
)

{

گشتاور بدست آمده از حل مسالهی بهینگی است و در این
که
رابطه محدودههای باال و پایین گشتاور بر اساس مشخصه سرعت -گشتاور
موتورهای الكتریكی جریان مستقیم بهصورت رابطه ( )12تعریف می -
شود.
()12
[
]
و
که
[ ⁄
⁄
]
 ،گشتاور استال موتور  -iام
و  ωحداکثر سرعت موتور  -iام در حالت بیباری میباشد [.]1
همچنین به منظور اعمال قیود شرایط مرزی به مساله ،رابطه ( )13نیز در
نظر گرفته میشود.

()13

) (

) (

‖) ( ‖
) ( ) ( (

‖) (

‖

)

(

∫

به همین ترتیب شرایط بهینگی نیز به فرم جدید تبدیل میشوند .اکنون
در روش شبه طیف گوس برای تخمین پارامترهای در بازه زمانی
]
[  ،این بازه زمانی گسستهسازی میشود .برای این منظور بازه
2
زمانی به  Kنقطه تقسیم میگردد که به نقاط لژاندر -گاوس ( ) LG
معروف میباشد .در ادامه با تشكیل مجموعه نقاط گسستهسازی 𝒦 ،که
از  Kنقطهی گسستهسازی  LGبه همراه نقطهی ابتدای بازه

و

تشكیل شده است ،به تقریب پارامترهای
نقطهی انتهای بازه
حالت با استفاده از  K+1چندجملهای الگرانژ  ،که
است ،میپردازد .مقدار به فرم رابطه ( )16میباشد [.]14
()16

∏

) (

سپس مقادیر بردار به شكل رابطه ( )17تخمین زده میشود.

) (

) (

2 - Legendre-Gauss

۱۰۱۴

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

) ( ) (

()17

) (

∑

) (

معادالت دینامیكی این بازوی سهمیلهای با بهرهگیری از روش
نیوتن -اویلر ،در نرم افزار میپل استخراج شده و معادالت بدست آمده
توسط سیممكانیک نرمافزار  MATLABصحتسنجی شده است.

که ) ( تقریبی از ) ( است .ویژگی این تقریب این است که
مقدار تقریب بردار حالت در نقاط مجموعه 𝒦 با مقدار واقعی آن در
این نقاط یكسان است .بردار کنترل نیز توسط  Kچندجملهای الگرانژ به
شكل رابطه ( )18تخمین زده میشود.
()18

∑

) ( ) (

) (

) (

در رابطه ( ، ( ) )18تقریبی از ) ( است .در ادامه قیود دینامیكی
به فرم رابطه ( )19بازسازی میگردد.
()19

) (

)

)

) (

) ( (

∑

(

(
در این رابطه ماتریس  ،Dیک ماتریس )
بعدی از
تقریب مشتقگیری میباشد .این ماتریس شامل هر یک از مشتقات
در نقاط LG
مربوط به پارامترهای
چندجمله ایهای الگرانژ
میباشد .این ماتریس بهصورت رابطه ( )21محاسبه میشود [.]14
∏

()21

∏

∑

) (

نكته قابل ذکر در این جا این است که رابطه ( )21بهصورت یک
سری قیود جبری میباشد .حال مجموعه معادالت تولید شده تشكیل یک
مساله بهینهسازی برنامهریزی غیرخطی را میدهند .برای حل این مساله
بهینهسازی از حلکننده  SNOPTشرکت نرمافزاری استنفورد استفاده
شده است .در حلکننده  SNOPTبا اعمال تكنیک برنامهریزی مربعی
متوالی از روش شبهنیوتن ،با فضای ذخیرهسازی محدود برای حل مساله
برنامهریزی غیرخطی ،بهره برده میشود [.]14
- 4شبیهسازی
در شكل  1یک بازوی سه میلهای صلب صفحهای پایه ثابت که
مشخصات آن در جدول  1آورده شده ،نشان داده شده است.
Y

3

X

Y

3

2

ϴ

2

X

2

Y0, 1

Y
ϴ1
X0, 1

X

واحد

مقدار

طول میلهها

m

جرم

kg

ممان
اینرسی

kg.m2

بیشینه
سرعت
بیباری
موتورها

rad/s

گشتاور
استال
موتورها

N.m

به منظور محاسبهی بار بیشینه ،با توجه به الگوریتم به کار برده شده،
نخست باید دو نقطه در فضای کاری ربات انتخاب شود که در اینجا
موقعیت مجری نهایی در زمان ابتدایی ) (
 ،برابر

)

(

و در زمان نهایی ) (

 ،برابر

(
)
در نظر گرفته شده است .سرعت مجری نهایی
نیز در ابتدا و انتهای مسیر صفر فرض شده است .ماتریسهای جریمه و
(
مقادیر دقت در محاسبه بار و حل مساله بهصورت
[ ]،
) ( )،
و
،
انتخاب میشوند که میزان دقت مطلوب در محاسبه
و دقت مطلوب برای جواب مساله ،در الگوریتم به کار گرفته شده که
شبه کد آن در شكل  2نشان داده شده است ،هستند .مطابق الگوریتم [،]1
مساله برای یک کمینه حل میشود و به تدریج افزایش مییابد تا
بیشینه ظرفیت حمل بار دینامیكی مشخص گردد که به ازای مقادیر
انتخاب شده برای ماتریسهای جریمه و با توجه به دقتهای مدنظر،

3

ϴ

پارامترها

جدول :1

پارامترهای بازوی سه میلهای [ ]15و [.]1

Z

شکل:1نمایی از بازوی سه میلهای صفحهای

بیشینه بار قابل حمل توسط ربات برابر
 3موقعیت مجری نهایی به ازای مقادیر مختلف

میباشد .در شكل
نشان داده شده است.

در شكلهای  4تا  9نمودارهای حالت (موقعیت زاویهای و سرعت
زاویهای) ،گشتاور مفاصل و شبهحالتها بر حسب زمان به ازای مقدار
نشان داده شده است .در نمودار گشتاور مفاصل ،خطوط
خط چین حدود باال و پایین گشتاور محرکها را نشان میدهد.
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1
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0
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𝑒
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2
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)
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3
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ε
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𝑖

1
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-4
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)Time (s

شکل:4مسیرهای موقعیت زاویهای بهینهی مفاصل

Solve TPBVP for
End while

𝑖 , Set

)

𝑠(

𝑖

) 𝑠(

Mass 5 Kg

, Set

𝑠

6

𝑠 Set

) 𝑠(
Max

Set
2

شکل :2شبه کد محاسبه بار بیشینه و مسیر بهینهی آن

0

Endeffector Position
2.5

-2

)Pf =(-0.2703, 2.0272

mp = 0.1kg
mp = 2kg
mp = 4kg
mp =5kg

Joint 1
Joint 2
Joint 3

2

1

1.5

0.8

-4

0.4

0.6

0.2

0

)Angular Velocity of Joints (Rad/s

End while

4

-6

)Time (s

)Y(m

1

شکل:5مسیرهای سرعت زاویهای بهینهی مفاصل
Mass 5 Kg
0.4

0.5
)P0=(1.2214, -0.2098
0

1.4

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

-0.2

0.2
0.1

-0.5
-0.4

0

)X(m

شکل:3موقعیت مجری نهایی به ازای مقادیر مختلف

-0.1

در حرکت از

Lagrange Multiplier

1
2
3
4
5
6

Costate
Costate
Costate
Costate
Costate
Costate

0.3

-0.2

به

-0.3

الزم به ذکر است با افزایش بار مجری نهایی ،مقادیر گشتاور نیز
افزایش مییابد به طوری که روی مرز گشتاور پیشروی کرده تا به بیشترین
در این مورد از مقدار  5کیلوگرم بیشتر شود
مقدار خود برسد و اگر
مستلزم این است که گشتاورها از حدودشان تجاوز کنند که این امكانپذیر
منجر به تغییرات ناگهانی
نمیباشد .همچنین در برخی مواقع افزایش
در متغیرهای حالت نیز میشود که این امر قابل قبول نمیباشد .در شكل
 11نیز مسیر بهینهی میلهها و مجری نهایی برای بیشینه بار محاسبه شده،
آورده شده است.

1
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-0.4

)Time (s

شکل :6شبهحالتهای بهینه
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۱۰۱۶

۱۳۹۴  اردﯾﺒﻬﺸﺖ۲۴  ﺗﺎ۲۰ ، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ،ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

 نتایج بدست آمده.روش عددی شبه طیف گوس بهره برده شده است
عملكرد مناسب روش عددی انتخاب شده برای حل این گونه از مسائل
.را به روشنی نشان میدهد

Endeffector Position

2.5

Pf =(-0.2703,2.0272)
2

1.5

Mass 5 Kg

Y(m)

150

1

100

P0=(1.2214,-0.2098)
Torque of Joint 1 (N.m)

0.5

0

-0.5
-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

X(m)

 مسیر بهینهی میلهها و مجری نهایی برای ربات سه میلهای پایه:11شكل

[4]
[5]

[6]

[7]

[8]
[9]

[10]
[11]

[12]

[13]
[14]

[15]

[16]

M. H. Korayem, A. Nikoobin, “Maximum Payload for Flexible
Joint Manipulators in Point-to-Point Task Using Optimal Control
Approach,” The International Journal of Advanced Manufacturing
Technology, Vol. 38, Issue. 9-10, pp. 1045-1060, 2008.
L. T. Wang, B. Ravani, “Dynamic Load Carrying Capacity of
Mechanical Manipulators—Part I: Problem Formulation,” Journal
of Dynamic Systems Measurement and Control, Vol. 110, No. 1,
pp. 46-52, 1988.
S. Yue, S. Tso, W. Xu, “Maximum-Dynamic-Payload Trajectory
for Flexible Robot Manipulators with Kinematic Redundancy,”
Mechanism and Machine Theory, Vol. 36, No. 6, pp. 785-800,
2001.
H. Ghariblu, M. H. Korayem, “Trajectory Optimization of Flexible
Mobile Manipulators,” Robotica, Vol. 24, No. 03, pp. 333-335,
2006.
M. H. Korayem, H. Ghariblu, A. Basu, “Maximum Allowable Load
of Mobile Manipulators for Two Given End Points of End
Effector,” The International Journal of Advanced Manufacturing
Technology, Vol. 24, No. 9-10, pp. 743-751, 2004.
Wang, L. T., and B. Ravani. “Dynamic Load Carrying Capacity of
Mechanical Manipulators—part II: Computational procedure and
applications,” Journal of Dynamic Systems, Measurement and
Control, Vol. 110, No. 1, pp. 53-61, 1988.
M. H. Korayem, A. Basu, “Dynamic Load Carrying Capacity of
Robotic Manipulators with Joint Elasticity Imposing Accuracy
Constraints,” Robotics and Autonomous Systems, Vol. 13, No. 3,
pp. 219-229, 1994.
B. Subudhi and A. S. Morris, “Dynamic Modelling, Simulation and
Control of a Manipulator with Flexible Links and Joints,” Robotics
and Autonomous Systems, Vol. 41, No. 4, pp. 257-270, 2002.
M. H. Korayem and H. Tourajizadeh, “Maximum DLCC of Spatial
Cable Robot for a Predefined Trajectory Within the Workspace
Using Closed Loop Optimal Control Approach,” Journal of
Intelligent and Robotic Systems, Vol. 63, No. 1, pp. 75-99, 2011.
A. Kelly and B. Nagy, “Reactive Nonholonomic Trajectory
Generation Via Parametric Optimal Control,” The International
Journal of Robotics Research, Vol. 22, No. 7-8, pp. 583-601, 2003.
D. G. Wilson, R. D. Robinett, G. R. Eisler, “Discrete Dynamic
Programming for Optimized Path Planning of Flexible Robots,”
Proceedings of the International Conference on Intelligent Robots
and Systems. pp. 2918-2923, 2004.
B. Mashadi and M. Majidi, “Two-phase Optimal Path Planning of
Autonomous Ground Vehicles Using Pseudo-Spectral Method—
Part K: Journal of Multi-body Dynamics,” Proceedings of the
Institution of Mechanical Engineers, DOI: 1464419314538245,
2014.
D. E. Kirk, Optimal Control Theory: an introduction. Courier
Dover Publications, 2012.
A. V. Rao, D. A. Benson, C. Darby, M. A. Patterson, C. Francolin,
I. Sanders, G. T. Huntington, “Algorithm 902: Gpops, a MATLAB
Software for Solving Multiple-Phase Optimal Control Problems
Using the Gauss Pseudo Spectral Method,” ACM Transactions on
Mathematical Software (TOMS), Vol. 37, No. 2, pp. 22, 2010.
L. Yu, Q. Cao, C. Li, C. Qiu, “On-line Planning of Nonholonomic
Mobile Manipulators Based on Stability Twist Constraint, ” Journal
of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering,
Vol. 32, pp. 165-170, 2010.
L. F. Shampine, M. W. Reichelt, J. Kierzenka, “Solving Boundary
Value
Problems for Ordinary Differential Equations in
MATLAB
with
bvp4c,”
Available
at
http://www.mathworks.com/bvp_tutorial.

-100

۱۰۱۷

0

0.2

0.4
0.6
Time (s)

0.8

1

 گشتاور مفصل اول:7شکل
Mass 5 Kg
250
Upper Bound
Lower Bound
Torque

200
150

Torque of Joint 2 (N.m)

[3]

Upper Bound
Lower Bound
Torque

-50

-200

100
50
0
-50
-100
-150
-200
-250

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Time (s)

گشتاور مفصل دوم:8شکل
Mass 5 Kg
200
Upper Bound
Lower Bound
Torque

150

Torque of Joint 3 (N.m)

[2]

0

-150

ثابت
مراجع
[1]

50

100
50
0
-50
-100
-150
-200

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Time (s)

گشتاور مفصل سوم:9شکل

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

������� ������� ������ ����
� �ر��� �� ر�� ������ ����
�

�
�
�

������� ���� ������ ����� ��� ����ﺳ� ���� ���ﺳ��� �m_safa@sbu.ac.ir

������� ���� ������ ����� ��� ����ﺳ� ���� ���ﺳ��� � afzalian@sbu.ac.ir

������� ���� ������ ����� ��� ����ﺳ� ���� ���ﺳ��� � mramezani@pwut.ac.ir

( '& . ! " #$%
"
' ( , - * .%/
" 2
0
* !/
!4
( .
# 5
6. 7
!(
!4
( !/
89 #
1
> = (
?
> / ! @ A( .* B * #
"!

.

���� ����� ��� ���� �������� � ���� ���� ������

)

(

* &
(
' ( +
(
.%/ * & ' ( $
- $%
3
1
* " # +
! " # $%
!
. " #
; 1(* :
!< "
!" # 3
*. #
* 9

–

������ ������� ��� �ﺳ� �� �� �� ���� �� ���� �� ����� ﺳ��� �
����� ����� �� ������� ����� ����]�������� ��� �� ��� ��� �� .[1
����� �� ���������� �� ����� ����� ������� ﺳ������ ���� ������
�� �������� ���� ����� � �� ��� �� ���� ﺳ��� ����� �� ���� ���
�� �� �� ���� ������� ��� �� ����� ��� � ����� ������� �� ��
������ ��ﺳ�� ����� ��� ����� �� �� ��� ��� �� .ﺳ�� ��ﺳ���
������� �������� �ﺼ� ��� �� ��� ��� ����� �� ����������
����� �������� ����� �� ����� ������]��� ��� �� ���� .[2,3
�ﺳ��������� ������ �������� ����� ���� ������ﺳ� �� ��
����� �� ��� ���ﺳ� �ﺳ����� ������ � ������ �� �� �� ���
������ ����� ���ﺳ� ����� ���]�[��� �� ��� ���� ������ ���� .

-C
��� �� ����� ��� ��� �������� �� ��� ������� �����
������ ���� ������ �ﺳ����� ���� ����� ������ �� ���� ������ .
���� �� ����� ��������� ����� ��� ��� � ����� � ����� ﺳ����
���� ����� ﺳ�� ���� ����� ������� ��� �ﺼ�� � �ﺼ����� ���� ��
��� � ��� ������.
�� ���� ��� �� ����� ����� ������ � ���� ����� ����� �������
�� ���� �� �� ���� ��� �ﺳ�� ���� ����� ���� ������� � ������
�ﺳ� �� ���� �� �������� ����� ���� ����� �� ����� ���� �������
����� ���������� ���� ��� .ﺼ�� �� ����� ����� � ������ ����
���� ����� ����.
�� �ﺳ�� ��������� �ﺳ�ﺳ� ������ � ��ﺼ�� ������ �����-
����� �� ��� �� �� ���� ����� ������� �� �� ����� ������ �����
���� ����� ������ �� ������ ���� ������ � ���� � ���� �������
���� ���� ����� ��������� ����� ������ �� ��� ��� ���� .
����� ����� ����� �� �� ���� ������������ ����� ��� ���� .

© ،۱۳۹۴اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

����� �ﺳ����� �� �� ������ ��ﺼ�� �� ������� ���� ����� � ����
ﺳ��� ����� ������� ������ �� �� ������ ���� ����� �� ���
��ﺼ� �� �� ����� ������ ��� ����� ������ �� ��� ���� .ﺳ� ��
���� ���ﺳ� � ����� ﺳ��� ��� ����� �� ������ �����ﺳ����� ������
�ﺳ����� ����� ������� ������ ��� ���� .ﺳ� ��� ���� ����
�����ﺳ������ �����ﺳ����� � ���ﺳ����� ������������� .
�����ﺳ����� ���� ������� �� ������ � ��� ���� �� �����
����� ������ � ��� ���������� ����� ���ﺳ� ﺳ��� � ����� � �����
�� �� ��� ������������ ������ .ﺳ����� ������� ����� � ����� ��
����� �� ������� ���ﺳ� ������ � �� ��� ������ ����� ﺳ��� �
����� ��� �� �� ������� ��������� ������ .ﺳ����� �� ����� ��
��� ���� ����� � ������ �� �� ������ ���ﺳ�� ��� ������]��� .[5
�������� �� ��� ����� �� �� ��� ���� ����� ������ �� ���
�����ﺳ����� � ������ �ﺳ� � ﺳ�� ��� �ﺳ� ��� ����� �������� ���
�� �� ���� ������ ��� �� �� �������� �� ��� �� ������� ��� �� .
������� �� ��� ����� �������������� �������� ������ ������ ��� .
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���� �� ��� ��������������� ����� �� ����� � ���������� ���� �ﺳ

.������ ��� �ﺳ� �� �� ��� ���� �� ���� �� ]�[ ���� ������ �ﺳ

: ���� �� �������� ����� �� �����ﺳ
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��� � (HA) ������� �������� : ���� ����� ��� ����� �� ���� �� �� ���
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�� m
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������ �� ����� ���� .����� ������ �� ���� � ���� �� ���� �������
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& E

��� �� ���� �� ��� �� ���� ��������ﺳ������� ������ �� ﺳ

: D+ E

����

>

� ����� �� ���� ������� ��� �� ������� �������� ����� �� ﺳ
H ������� �������� ����� ���� (�)����� ����� ���� �� .����� �������

�� ����� ��� �� ������� �� �� ���� ����� ������ ��� ��� �ﺳ
����� �� ����� ����� ��� ���� �ﺳ�� ���� ﺳVr ���� ���ﺳ
������ ����� �ﺳ� � �� ��� ����� �� ����� �� �� ��� ����� �ﺳ
����� ��� ��� ���� �� .����� ���� ���� ������ �� ���� �����
����� �� �� ��� �� ��� ���� ��� �� �� ��� �ﺳ�� ����� ���� �ﺼ
���� �� ����� �� ��� �� �� ���� ﺳ.����� ������ ������ �����
��� ����� ��� �� ���� ������ ����� � ����� ���� ���� ������ �ﺳ
.��ﺳ
�� ����� �� ���� �� Tsp ������ ����� �� �� ����� ���� �ﺳ
����� �� ���� �� �� ���� .����� ��� �� ���� ���� ����� �ﺳ
���� �������� � ����� ���� ��� �ﺳ� �� ����� ������ ������� � ﺳ
���� ��� ���� �� ���� �� � ��� ��� ����� ���� ��� ��� .��� �����

:����� ��� ����� ����� �� ������
H = (Q, X , f , Init , Dom, E , G, R)
(�)
����� ������ ���� ���ﺳ�� ﺳX � ���� ������ ���� ����� ﺳQ
����� Dom ����� ����� ����� Init ��� ����� ��� ���� ���ﺳf
R � ���� �� ��� ��� G ���� ������ ������ E � ����� ����
.[8]��� ����� ���� ������
���������� ���� ����� ������ ������ �������� �� ���� ���� � ﺳ
��� ����� ��� �� ������ ��� �� .��� ������ ��� �� �� �� ���� �������
�� ���� ���� .���� ������ ���� � ��� �� ������� � ��� ������ .��ﺳ
����� ����� ������ ������ ﺳ�� ����� ﺳ���� �� ����ﺳ� �� ﺳ
���� ������� �� ������� �� ��� ����� ���� ����� �� ��� ����� �
���� � ����� ������ ���� ������ ����� ���� ����� ��ﺳ.���� ������
���� ������ � ���� ������ � ������ ��� � ����� ����� �� ���� �� ﺳ

.������ ���� � ���� ���� ����� ��� �ﺳ
��� ��.��� ���� �������� ������� ���� ������ ��� � ����� ��� �ﺳ

.����� ����� �� ���� �� ����� ����� ������ ����� ���ﺳ
/!J 0 *C

" ( 4!

G/ H # ! I " I : C+ E
.E #

��� �� � ���� �� q8 �� q1 ���� � ����� ������� �� ����ﺺ �ﺳ
��� ���� ���� .������ �� ���� ����� ���� � ���� ���ﺺ ��� �ﺳ

Vr

Vr < 0

���� ������ ������� ���� � � � ���� �� ��� ���� �� �ﺳ

d

���� ����� ���� �� ����� �� ����� ��� �� �� � ���� �� .�������

d > d1

a max / 2

�� � ����� ����� ����� � ��� ����� ������ ���� ����� � ����

d1 > d > d 2

����� ��� �� �� �� ��� � ������ ����� ����� � ��� �� � ����

d2 > d > d3

����� � ���� � ���� �� � �� ��� �� �� ����� ����� ����� �����

۱۰۱۹

d3 > d

0
- a max / 2
- 5a max

.K

Vr > 0

a max
a max / 2

0
- 5a max
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*

+ : CN5#

( "

C

���� �� ������� �����.

���� ����� �� ���� �� ������� ﺳ������� ������� �� �� ����� �����

���� ������� ����� ������ ��� � ��� ���� ����� �� ��� ������ �� ����

����� ���� �ﺳ����� �� ��� �� ������ ����� ����� ����� ��� .

������� ������ ﺳ��� ���� ������ � ��� ���� ����� �����

������ �� ����� ����� ������ �� ����� ��� ����� �������� .

����� ���� � �� ����� �ﺳ�� ������� ���� ���� � �� ��� �������

����� ���� ������� ����ﺳ� ����� ������� � �� ����� ����� ����

����� ���� ������� ���� �� ���� ������� �� ���������� .

����� � �� ���� ��� ��� �ﺳ� �� �� ��� ������� ����� ��� ��

������� � ��������� ����� �������� ������� ��� �ﺳ� �� ��� ����� ��

����� ���� �� ������ ���� �������� �� ���� ��� ���� ���� .

�� ����� � ���� ����� ����� � ��� ����� �� �ﺳ� �� ���� ����� ���

����  ��� � ����� q1ﺳ��� ���� ���� �� ��� ���� ﺳ���� �� ����

����� ������� �� ��������� ���� ������ ��� � a maxﺳ� � �� �ﺼ�

 ��� � ������ ���� ���� � ��� ����� q4ﺳ��� ���� ����� ����

��� ���� �ﺳ����� ���� �ﺳ������ �� ����� ��� ������ �� ����� �� .

��� � ����� �� ��� ����� ����� � ��� ���� ���� �� ���� ��� q4

�� �� ���� ���� �ﺼ� ���� ������ �� ����� �� ��� �� �����

���� ���� .���� ���� ����� ��� ����� �� ���� ��� � ������� ��� q1

����� �� ��� ��� � ���� ����� ������ ����.

��� ���� ������ �� �� �ﺳ���� ��� � ��� �� ����� �� ��� �����

�� ����� ������ ���� ������ �� ����� ��ﺳ� ������ ����� �����

����� �� ��� ��� �� ��� � ����� � ���� Vr < 2 q4 �� q1

ﺳ��� ���� � ����� �� ����� ���� �ﺳ�.

��� �� .���� Vr > +2 q1 �� q4

G/ H # ! I " I : M+ E
.K

!" ( 4

/!J 0 *D

-M

.E #

�� ��� ��� �� ����� �� ﺳ������ ������ ������� ﺳ�� ����� �����

Vr > 0

Vr < 0

a max

a max

���� ������� �� ��� ����� ������ ���� ﺳ��� �������� �ﺼ��

Vr
d

a max

0

5a max

5a max

-

' A

6. 7 4 #

5

d > d2
d2 > d > d3

-

d3 > d

ﺳ��� � ����� ���� �� � ������� �� ���ﺳ� ������ �� .ﺳ������ ���
��� �� ��� ����� ��� �� ﺳ���� ���� � ���� ���� �� ���� �ﺳ�.
ﺳ��� ���� ����� ��� �� ��� �� �� �� ���� ������ ﺳ��� ����
����  ����� ��� ��� � ���� ��� Vmaxﺳ��� �� ��� ����� �� ��
�������� ��� � �� ������ ������ �� .ﺳ������ ���� ����� ��� ��
ﺳ��� ����� �� ��� ���� �ﺳ� �� �� �� ��� ������ ������ ���� �
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� �� ﺳ���� ���� �� ���� ����� ����
���� ���� ����� �� ��� � ﺳ��

89 # -O

��� ���� ����� ��� �� ��� �� ﺳ�����
�� �� ������� �� ���� ������ .
�� ���� ���� �ﺳ�.

' A

*" #

���� �� ���� ﺳ��� ﺳ� ���ﺺ �� �� ��� �����
���� ���ﺳ� ����� �
���ﺺ ��� ����� ���� ��� ������� ������ ��
� ������ ��������� .
������� �������� ���� �ﺳ���� ����� � �����
������ �� ���� �� ����
���ﺺ ��� ﺳ��� ���ﺳ� ������� �ﺳ� �� �����
������ ����� ����� .
����� �� ���� ���� ������ � ������ �� �������
�� ����� �� ��� ��
��� ���� �� ���ﺼ� ��� ����� ������ ������� .ﺺ ﺳ�� ��� �����
������� �� ����� ��� ����� [�] �� .ﺳ� �� �����
�ﺼ�� ﺳ��� �����
����� ������ ����� ������ ﺳ���� ����� ����� � ����� �����
����� ���� �� �ﺼ�� ﺳ��� ���� �ﺳ� ��� ��
����� ����� ��� � ���
��� ���� ���� ���� �� �� ���� ���ﺺ� ������ �ﺼ�� ﺳ��� ��
����� ��� ����������� ���� ���� ���� �� .
����� �� ����� ﺳ��� �
������� ����� ���� ���� �ﺳ� �� ����� �ﺼ��
�� ��� ���ﺳ�� ������

5

3B :D N5#

+

9

��� ﺳ��� ���� ������� �� ���� ���� �� .
ﺳ��� ����� �� �� �

!(

�������� �ﺼ�� ﺳ��� ���� �� �� ������ ��
��� ����� ﺳ��� �

� ����� �� ������ ��� �� ������ ��
���� ���ﺺ ��� ������
������ ����� �� ﺳ���� ���� ����� ��
ﺳ������ ��� � ��� �� ���� ���
������ ���������� ������ ���� �� .
���� ﺳ��� ������ ���� � �����
�� ��� ����� ���� �ﺳ�.
����� ��� � �� �� ����� ������ ���� ��
������� �� ������ ����� ���
ﺳ��� �� ��� ���� �ﺳ� ��� ������
����� ����� � �� ���� �
�������� ��� �ﺳ� �� ��� ���� �������
���� ����� ��� ����� �� ������
� �� ����.
������ � ��� ������ ������ �ﺼ���

���� ����� �ﺳ� �� ���� �ﺳ� ����� ﺳ���
������� ��� �� ���� .
�� ���� ��� ���� ��� ����� ������ � ����
���ﺳ� �� ����� �� �
������� ﺳ��� ��� �� �������� �� ����� �ﺼ�� ﺳ��� ������
����� ����.
�� ����� ���� ������ ���� ���ﺺ �� ����� �� ����� �� �� ����� ��
����� ����� ��� ��� �� �� � �� ﺳ������ ����� �� ��� ����� ������.
���� ��� ������� �� ��� � ����� � ��� ��� ���
��� ��� ��� ������ ��
����� ����� ���� ���� ����� �� ��� �� .ﺳ������ ��� ﺳ���
��� �� �� �� ���� � ����� ��� ����� Vmax
����� ��� �� �� �
����� �� �� ���� �� ������.
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��� ����� ﺳ������ ���� �ﺼ�� ﺳ��� � ����� ���� ��� ��������
��� � ���� �� ��� � �ﺳ� � ��� ����� ����� ��� ﺳ��� ���� ����
�ﺳ�� ��� ���� ���� ���� .ﺳ� �� ���� ����� ������� ���� ��
���� ���� ������� ��� �� ������ ����� ���� ��� ���� ���� �����
��� �ﺼ�� ﺳ��� � ﺳ��� ������ ������ �� �������� ����� ��
��� �����.
( +

E = > ?(T L -P

>
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���� � �� ���� �� ������ ������� �� ���� ��� ��� ����� ��� ﺳ���

+

���ﺳ�� �� ��� ����� ���� ��� ����� ���� �� .ﺳ��� ���ﺳ� ���
����� �� �� ���� ������� ������ �� ������� ������ ���ﺳ�� ���� ���

������ �� ��� �� ��� �� ﺳ��� ��� ��� ���� ������ ��� ���
ﺳ��� ������� �������� ��� � ����� �� ��� � �ﺳ� ��� �� ���
����� �ﺼ�� ﺳ��� � ����� ������� ����� ������ ���� ��
������� ��� � ������ .ﺼ�� ﺳ��� ���� �� ���� ������ ����
����� � ����� ���� �� �� ���� �� ���� ������ ����� �ﺳ��� .
ﺳ������ ��� ﺳ��� ��� �� ������ �� ��� ������� �� ����� �� ����
������ ﺳ��� � ﺳ��� ��� �� ���� �� ��� ������� �� �� ����
������ ﺳ��� ��� ���������� �� ����� �� �� ���� �� ����� .
����� ���.

� �� ������ �� ������ ����� ������� ﺳ��� �� �ﺼ��� �����
�ﺳ� � ����� �� ��� �������� �� �� ���� ����� � ��� ��� �����
������ ������ ����� ������ ����� ���� �� ���� ����� �� �� ����� .
����� � ������ ������ ����� ﺳ��� �� ������� ������ � ���� �ﺼ�
����� ���� ���� �� ����� �� ����� ﺳ��� ��� �� ������� ��� ������
���� ���� �� ���ﺺ��� ������� ����� ��� ����� �������� ����� �� .
ﺳ������ ��� �� �� ��� ������� �� ����� �� ��� ������� �ﺳ� � ������
����� �������� �� ������ ����� �� �������� ������ ��� �� .
� �� ������ �� ����� ﺳ��� � �� ������� ��� � ��� ���� � ������
�� ����� �� �� �� ���� ��� ����� � �� ���� ������ �� �� �� ����
ﺳ��� ������ � ������� ﺳ��� � �ﺼ�� ﺳ��� � ����� ���� �� ��
���ﺳ�� ���� � ����� �� ���� �� ��� ������� �� ������ � � � �� �����.
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ęťŘâŒŞğ ãěʭğŉĖŎ äŰùĚ× ŗ ĂŞ˙ŕù ʯęťŘâŒŞğ ãʭŕōĄĠŞğ
ʵ

ʴ

äķʭČģ ĖŞďŗ ʯ äĸŞŀģ ĕŘĸĠŎ ĚĄÝĕ

ʴ

mshafiee @aut.ac.ir ʯŁĚý äğĖŒŖŎ ˫ĖÞĤőùĕ -ĚŞþÝĚŞŎù äĄĸŒħ ˫ʭâĤőùĕ
Shojaee@aut.ac.ir ʯ ŁĚý äğĖŒŖŎ ˫ĖÞĤőùĕ -ĚŞþÝĚŞŎù äĄĸŒħ ˫ʭâĤőùĕ

ľŋĄĔŎ ãʭŕŔŒŞŎě Ŕý ŗ ˫ĖŰĕĚá äĿĚĸŎ ęťŘâŒŞğ ãʭŕōĄĠŞğ ùĖĄýù Ōŗĕ
˛Űťĕ ŏʭŞý Ŕý ŌŘğ ĢĔý .Ăğù ˫Ėģ ˫ęʭģù ęťŘâŒŞğ ãěʭğŉĖŎ ĕĚýęʭÝ
˫ĕùĕ ĥʭĨĄēù ʭŕōĄĠŞğ ŐŰù ãʭŰùĜŎ ŗ ęťŘâŒŞğ ãʭŕōĄĠŞğ ěù ˫ĕʭŀĄğù
-äŎ ˛ŞÞĤă ùę ŔŊʭńŎ ĢĔý ŐŰĚēí ʯüŋİŎ ãĖŒýĶ˙ċ ŗ ĆĐý .Ăğù ˫Ėģ
.Ėŕĕ

ãʭŕŉĖŎ ŏŗĜĿùěŗę ĕĚýęʭÝ Ėŕʭģ ĚŞēù Ŕŕĕ ĖŒ× -˫ĖŞÞ×
ãʭŕōĄĠŞğ ãęŘøă ŔŒŞŎě ęĕ ĚŞâ˙Ĥ× ãʭŕĂĿĚĤŞÏ ŗ ęťŘâŒŞğ
ŔĄēùĕĚÏ ʭŕōĄĠŞğ ŐŰù äĿĚĸŎ Ŕý ŔŊʭńŎ ŐŰù ęĕ .Ăğù ˫ĕŘý ęťŘâŒŞğ
ʯãěʭğŉĖŎ ęĕ ęťŘâŒŞğ ĢŰʭ˙ő ěù ˫ĕʭŀĄğù ãʭŰùĜŎ ŗ ˛Űťĕ ŗ ˫Ėģ
.Ăğù ˫ĖŰĕĚá ŏʭŞý äÞŞŎʭŒŰĕ ãʭŕōĄĠŞğ ŉĚĄŒÝ ŗ ŔĸŊʭİŎ
.ęťŘâŒŞğ ãěʭğŉĖŎ ʯęťŘâŒŞğ ãʭŕōĄĠŞğ –ãĖŞŋÝ āʭ˙ŋÝ

ęťŘâŒŞğ ãʭŕōĄĠŞğ -ʵ
äĿĚĸŎ

-ʴ-ʵ

ěù ŏʭŎĜ˙ŕ ʭŕŏí äÞŞŎʭŒŰĕ ęʭĄĿę ãěʭğŉĖŎ ęĕ ŔÝ äŰʭŕōĄĠŞğ
ˍ
ãʭŕōĄĠŞğ ʭďŦİħù ʯùę ĕŘģ ˫ĕʭŀĄğù ãĚþċ ŗ äŋŞĠőùĚŀŰĕ āťĕʭĸŎ
:ĖģʭýäŎ ĚŰě āęŘħ Ŕý ęťŘâŒŞğ ŉĖŎ äŋÝ üŊʭŃ .ĖŒŰŘá ęťŘâŒŞğ
൜

ܧሺݐሻݔሶ ሺݐሻ ൌ ܪሺݔሺݐሻǡ ݑሺݐሻǡ ݐሻ
ݕሺݐሻ ൌ ܬሺݔሺݐሻǡ ݑሺݐሻǡ ݐሻ

(ʴ)

ęùĕĚý ݑሺݐሻ ܴ א ʯęťŘâŒŞğ ĂŊʭď ęùĕĚý ݔሺݐሻ ܴ א ŏí ęĕ ŔÝ
ĕʭĸýù ʭý ãęùĕĚý ĶýùŘă ܪሺǤ ሻ ŗ ܬሺǤ ሻ ŗ äċŗĚē ęùĕĚý ݕሺݐሻ ܴ א ʯãĕŗęŗ
-äŎ ęťŘâŒŞğ ĞŰĚăʭŎ ÜŰ ܧሺݐሻ ܴ אൈ ĞŰĚăʭŎ .ĖŒĄĠŕ üğʭŒŎ
ŏùŘăäŎ ùę (ʴ) Ŕİýùę ŉŗù Ă˙ĠŃ ʯĖģʭý ܧ݇݊ܽݎሺݐሻ ൌ ݎሺݐሻ Ěáù .Ėģʭý
:ĕùĕ ĢŰʭ˙ő ĚŰě āęŘħ Ŕý
൜

ݔௗሶ ሺݐሻ ൌ ݂ሺݔௗ ሺݐሻǡ ݔ ሺݐሻǡ ݑሺݐሻǡ ݐሻ
Ͳ ൌ ݃ሺݔௗ ሺݐሻǡ ݔ ሺݐሻǡ ݑሺݐሻǡ ݐሻ

(ʵ)

ʯĂğù (ʴ) Ŕİýùę äŋŞĠőùĚŀŰĕ -ãĚþċ ŌĚĿ ŔÝ (ʵ) Ŕİýùę ęĕ
ãĚþċ ĂŊʭď ݔ ሺݐሻ ܴ אି୰ሺ୲ሻ ŗ äŋŞĠőùĚŀŰĕ ĂŊʭď ݔௗ ሺݐሻ ܴ א୰ሺ୲ሻ
.ĖŒĄĠŕ üğʭŒŎ ĕʭĸýù ʭý ãęùĕĚý ĶýùŘă ݃ ŗ ݂ .ĕŘģäŎ ˫ĖŞŎʭő ŉĖŎ
ˎ
ãʭŒþŎĚý ōĄĠŞğ āťĕʭĸŎ ŏʭŞý ˛ħʭď ťŘ˙ĸŎ ęťŘâŒŞğ ãʭŕōĄĠŞğ
ĖŒŰíĚĿ ŔÝ äŒĸŎ ŐŰù Ŕý .ĖŒģʭýäŎ ʾōĄĠŞğ ˫ĖŒŒÝľħŗ äĸŞþį ãʭŕĚŞļĄŎ
ľŞħŘă ãùĚý ŔÝ ʭŕĚŞļĄŎ ěù ãùŔķŘ˙ČŎ ľŰĚĸă ʭý ōĄĠŞğ ŏĕĚÝ ŉĖŎ
ùę ʭŕĚŞļĄŎ ŐŰù .ĕŘģäŎ ŌʭČőù ʯĖŒģʭý (˛ŃùĖď Ŕő ŗ äĿʭÝ)äĿʭÝ ōĄĠŞğ
˛ŃùĖď ûʭĔĄőù ãùĚý äģŦă ʭČŒŰù ęĕ .ĖŒŰŘá "ʿĚáľŞħŘă ãʭŕĚŞļĄŎ"
1- System's Natural Describing Variables
2- Descriptor Variables

ʵ

ŔŎĖńŎ -ʴ
ĖŒőʭŎ äğĖŒŖŎ ľŋĄĔŎ ãʭŕ˫ěŘď ęĕ äÞŞŎʭŒŰĕ ãʭŕōĄĠŞğ äğęĚý
ˍ
ʭăĖ˙ķ äĄĠŰě ŗ ãĕʭĨĄŃù ãʭŕōĄĠŞğ ŗ ä˙Şģ ʯŁĚý ʯÜŞőʭÞŎ äğĖŒŖŎ
ʯäŊĚĄŒÝ ľŋĄĔŎ ˛÷ʭĠŎ ęĕ .ĖģʭýäŎ ōĄĠŞğ ęʭĄĿę ěù äīʭŰę äŊĖŎ ĖŒŎěʭŞő
Ķýʭă ĢŰʭ˙ő ʭŕŏí ŐŰĚăĊŰùę ŔÝ ĕŗęäŎ ęʭÝŔý äķŘŒĄŎ äīʭŰę ãʭŕŉĖŎ
ĖŎíęʭÝ ãęùĜýù ĂŊʭď ãʭĬĿ ŉĖŎ .ĖģʭýäŎ ōĄĠŞğ ĂŊʭď ãʭĬĿ ŗ ˛ŰĖþă
ãĖŎíęʭÝ ŐŰù .ĖģʭýäŎ äÞŞŎʭŒŰĕ ãʭŕōĄĠŞğ äďùĚį ŗ ˛ŞŋĐă ʯŔĸŊʭİŎ ęĕ
äďùĚį ŗ ˛ŞŋĐă ŔĄĿʭŰŔĸğŘă ãʭŕęùĜýù ŗ ʭŕãęŘøă ĶŞğŗ ľŞį ŗ ʯŘğ ÜŰ ěù
Ŕý ŉĖŎ ŐŰù ŔÝ ˫ĖŰĕĚá üþğ ʯĚâŰĕ ãŘğ ěù ĂŊʭď ãʭĬĿ ŉĖŎ üŊʭŃ ęĕ
.ĕĕĚá ˛ŰĖþă äÞŞŎʭŒŰĕ ãʭŕōĄĠŞğ ľŋĄĔŎ ˛÷ʭĠŎ ˛ď ęĕ üŊʭĻ ęùĜýù
˛÷ʭĠŎ ˛ď ęĕ ĂŊʭď ãʭĬĿ ĢŰʭ˙ő ãĚŞáęʭÝŔý ŏùŗùĚĿ ãʭŰùĜŎ ōĻĚŞŋķ
ŔĄĿʭŰ ĉùŗę ʭŕŉĖŎ ěù ãĚâŰĕ ĵŘő ěù ˫ĕʭŀĄğù ĚŞēù Ŕŕĕ ĖŒ× ęĕ ʯľŋĄĔŎ
ʯ[ʴʴ -ʴ]äÞŞőʭÞŎ ãʭŕōĄĠŞğ .ĖģʭýäŎ "ęťŘâŒŞğ ŉĖŎ" ŏʭ˙ŕ ŔÝ Ăğù
äŰʭŞ˙Şģ ãʭŕĖŒŰíĚĿ ʯ[ʴʺ -ʴʵ] āęĖŃ ãʭŕōĄĠŞğ ŗ äÞŰĚĄÞŊù ãʭŕęùĖŎ
āʭńĄĤŎ ʭý āťĕʭĸŎ ãěʭğŔĄĠĠá ʯ[ʵʶ -ʴʻ] ŉĚĄŒÝ ãęŘøă ʯ[ʴʻ]
ĕĚýęʭÝ ãʭŕŔŒŞŎě [ʵʸ]ĶŞğŗ ĕʭĸýù ãʭŕōĄĠŞğ ĵùŘőù ŗ [ʵʷ ŗ ʵʵ]ä÷Ĝċ
ľŞħŘă ęťŘâŒŞğ ŉĖŎ ĮğŘă ŔÝ ä˙ĄĠŞğ .ĖŒģʭýäŎ ęťŘâŒŞğ ãʭŕŉĖŎ
ˍ
.ĖŒŰŘá "ęťŘâŒŞğ ōĄĠŞğ" ʭďŦİħù ùę ĕŘģäŎ
ĢŰʭ˙ő ãĚŞáęʭÝŔý ĉùŗę ęʭŒÝ ęĕ ĂŊʭď ãʭĬĿ ŉĖŎ ãʭŰùĜŎ ŗ ʭŕĂŞŋýʭŃ
ęťŘâŒŞğ ŉĖŎ" ŔÝ ĕęŗíäŎ ĖŰĖÏ ùę ŉùŘøğ ŐŰù ʯʭŕōĄĠŞğ ęťŘâŒŞğ
ĕĚýęʭÝ ŏí Ŕİğùŗ Ŕý ŔÝ ĖģʭýäŎ äŰʭŰùĜŎ ŗ ʭŕĂŞŋýʭŃ Ŕ× ãùęùĕ ʭŕōĄĠŞğ
ŉùŘøğ ŐŰù Ŕý ĒğʭÏ ."ʱĂğù ŔĄĿʭŰ ľŋĄĔŎ ãʭŕ˫ěŘď ęĕ äőŗĜĿùěŗę
ĢĔý ęĕ ęŘĴŒŎ ŐŰĖý .ĕęùĕ ŏí ŏʭŞý ęĕ äĸğ ŔŊʭńŎ ŐŰù ŔÝ Ăğù äķŘīŘŎ

۱۰۲۴

 اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان،۱۳۹۴©
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Ͳ ݖଵሷ
ʹ Ͳ ݖଵ
ͳ ͳ ݖሶଵ
ቃ ൨  ቂ
ቃቂ ቃ ൌ
ቃ ൨ቂ
ሷ
ݖሶ
ݖ
ͳ ଶ
Ͳ ͳ ݖଶ
ͳ ͳ ଶ
െͳ
ͳ
ቂ ቃ ݑቂ ቃߤ
ͳ
ͳ
۔
ۖ ݖଵ  ݖଶ ൌ Ͳ
 ݕ ەൌ ݖଵ 
ͳ
ۓቂ
ۖͲ

ãùŔķŘ
ķŘ˙ČŎ ŏĕęŗí ĂğĖý
Ă ʭŖŒă ĽĖŕ .ĕĚŞáä˙ő āęŘħ
ħ ʭŕĚŞļĄŎ ĕùĖĸăă
ċŘŎ ãĚþċ ĕŘŞŃ ĶŃùŗ
Ķ ęĕ .[ʴʼ]ĂğğʭŕĚŞļĄŎ ěù äĿʭÝÝ
ęťŘââŒŞğ ŉĖŎ ęĕ ĕŘċ
.[ʴʵ]]Ėőęùĕ ĚáľŞħŘăă ĂŊʭď ãʭŕĚŞļĄŎŎ ĕùĖĸă ęĕ ˀäâőŗŗĜĿù ÜŰ Ěý ĂŊťĕĕ
ł ěù äâőŗĜĿù ŐŰù ĽĘď ĮŰùĚģ
Ěģ ŔÝ äăęŘħ ęĕĕ
āťĕĕʭĸŎ ŔĄğĕ ˛ď łŰĚį
ĢŕʭʭÝ ōĄĠŞğ ˫ĖŒŒÝľŞ
ľ ħŘă ãʭŕĚŞļĄŎ ĕùĖĸă ʯĖģʭý ōŕŕùĚĿ ōĄĠŞğ ãĚþċ
ċ
ōĄĠŞğ
Şğ ĂŊʭď ãʭĬĿ ŉĖŎ ʯʭŕĚŞļĄŎ ĕùĖĸă
ĕ ŏĖģ ˛ŃùĖď
ď ʭý ŗ ˫ĕĚÝ ùĖŞÏÏ
.ĕĕĚáäŎ ˛ħʭď
ď

(ʶ)

.ĖģģʭýäŎ ÚőùĚáť üŰĚī
ü Ɋ ŗ ʭŕ ãĕŗęŗ ęùĕĚý ݑŏí ęĕ ŔÝ
Ŕ

ĚŞáŔýĚī -ĚŒĿ -ŌĚċ äÞŞőʭÞŎ ōĄĠ
ĠŞğ :ʴ ˛Þģ
 ݔൌ ሾݖଵ

ݖሶଵ

ݖଶ

ݖଶሶ

ߤሿሿ ęťŘâŒŞğ ĂŊʭď
Ă
ûʭĔĄőù ʭý

:[ʵʸ]ĕŘŘý ĖŒŕùŘē ĚŰě āęŘħ
ā Ŕý ōĄĠŞğ Ěýý ōÝʭď ĂŊʭď āťĕʭĸŎ
ā
ͳ
Ͳۍ
Ͳێ
ێ
Ͳێ
Ͳۏ

Ͳ
ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ
ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
ͳ
Ͳ

(ʷ)

Ͳ
Ͳ Ͳ
ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳۍ
Ͳې
Ͳ Ͳې
Ͳ
Ͳ
ۑ
ێ
Ͳݔ ۑሶ ൌ  ێെʹ
െ
ͳ െͳ ͳ ݔ ۑۑ
Ͳ െͳ
Ͳۑ
ͳ െͳ ͳۑ
 Ͳ ێെͳ െͳ
ͳۏ
Ͳے
Ͳ Ͳے
Ͳ
ͳ
Ͳ
ېͲۍ
ێെͳ
ۑ
ێെ ݑ ۑǡ ݕൌ ሾͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳሿݔ
ۑͳێ
ےͲۏ

ŗ (ʴ) Ŕİýùę ü
üŊʭŃ ęĕ āťĕʭĸĸŎ ʯĕŘģäŎ ˫ĖŕŕʭĤŎ ŔÝ ęŘİőʭ˙˙ŕ
.ĖŒģʭýäŎ ęťŘ
ťŘâŒŞğ
ãʭŕōĄĠŞğ ĕĚýęęʭÝ ˫ěŘď ĚâŰĕ äÞŰĚĄÞŊù
ä
ãʭŕęùĖŎŎ ˛ŞŋĐă ŗ äďùĚį
Ě
IBM ĮğŘă ˫ĖĖģ ˫ĕʭŀĄğù äŋħù ęùĜĿùŌĚő ʯASTA
AP .ĖģʭýäŎ ęťŘ
ťŘâŒŞğ
Ě ʯʭŕęùĖŎ ˛ŞŋĐ
Đă ęĕ
˫Ėģ ľŰĚĸă ęęùĖŎ ęťŘâŒŞğ ľŞħŘă ĝʭğùĚý
ęùĖŎ ęťŘâŒŞğ ŉĖŎ
ŉ ʯäİēĚŞĻ ãʭŕęùĖŎ
ã
˛ŞŋĐă ŗ äďùĚį ęĕ .[ʵʺʺ]Ăğù
ˍ
ʾʽ
Ŕý ŉùĕŘő ĜŞŊʭőíí ãʭŕġŗę ęĕ ʭħ
ħŘĨē .ĕŗęäŎ ęʭ˙ģŔý ĚćòŎ ãʭŕęù
ę Ĝýù ěù
ãʭŕōĄĠŞğ ãęęŘøă ʯäŋŞĠőùĚŀŰĕ -ãĚþċ āťĕʭĸĸŎ ŏĖģ Ěŕʭĳ Ŕİğùŗ
ä ĚĿ ĕĚýęʭÝ ęťŘ
ťŘâŒŞğ
ʭý äÞŰĚĄÞŊù ãʭʭŕęùĖŎ ˛ŞŋĐă .[ʴʵ]Ăğù ŔĄĿʭŰ äőùŗù
˫ěŘď ęĕ ęťŘââŒŞğ ãęŘøă ãʭŕŕĕĚýęʭÝ ĚâŰĕ ěù ęʭáěʭğʭő ŔŞŊŗù ĮŰùĚģ
-äŎ ŏʭĤő ùę ʭŕęęùĖŎ ŐŰù ěù ãùŔőŘŘ˙ő ʵ ŉʭĈŎ .ĖģʭýýäŎ äÞŰĚĄÞŊù ãʭŕęùĖŎ
:Ėŕĕ

ŔĸŊʭİİŎ ĕęŘŎ äŀŋĄĔŎ äăʭńŞńĐă ãʭŕ˫ěěŘď ęĕ ęťŘâŒŞğğ ãʭŕōĄĠŞğ
-āęŘŘħ ʭŕōĄĠŞğ ŐŰŰù ãùĚý äăŗʭŀĄŎ ãęùĘâŎʭő
ã
˫ěŘď Ěŕŕ ęĕ ŗ ŔĄĿĚá ęùĚŃ
ˍ
īʭŰę ŗ ŉĚĄŒÝ ˫ěŘď
ď ęĕ ŉʭĈŎ ŏùŘŒķķ Ŕý .Ăğù ŔĄĿĚáá
ŏùŘŒķķ ěù ʭþŊʭĻ āʭŞī
.ĕŘģäŎ ˫ĕʭŀĄğù ʭŕōĄĠ
ĠŞğ ěù ŔĄğĕ ŐŰù ŔýŔ ˫ęʭģù ãùĚý ęťŘŘâŒŞğ ãʭŕōĄĠŞğğ
ˍ
ˁ
ę ĜŞő " ŔĄĿʭŰŔĸğğŘă ĂŊʭď ãʭĬĿ ãʭŕōĄĠŞğ" ŏùŘŘŒķ ěù ʭĬĸý ŔĄþŊùù
ŐŰù ęĕ
ʭŕōĄĠ
ĠŞğ ãęŘøă ˫ěŘď ęĕ ŔĄĿę ęʭÝ Ŕý ŏùŘùŘŒķ ĚâŰĕ .ĕŘģäŎ ˫ĕʭŀĄğù ʭŕ˫ěŘď
ď
ˍ
ʯĕŗęä
äŎ ęʭÝ Ŕý ãĕʭĨ
ĨĄŃù ãʭŕōĄĠŞğ ʭýý ĮþăĚŎ ŏŘĄŎ ęĕ ʭþŊʭĻ ŔÝ ʯŉĚĄŒÝ ŗ
˃
-ãĚþþċ" Ōʭő ãĕĖķ ˛ŞŋĐă ˫ěŘď ęĕ .Ăğù "˂ĚáľŞħ
ħŘă ãʭŕōĄĠŞğ"
ä
ãʭŕęùĖŎ
ĖŎ ˛ŞŋĐă ˫ěŘď ęĕ
ę .ĕĕĚáäŎ ˫ĕʭŀĄĄğù "˄äŋŞĠőùĚŀŰĕĕ
ĜŞő äÞŰĚĄÞŊù
ˍ
ęĕ ùĚŞēù
Ě ŐÞŞŊ ʯĂğù ˫ĕŘý "́ĂŊʭďŔþģ
Ŕ ãʭŕōĄĠŞğ" ŔŞŊŗù ãęùĘâŎʭőő
ˆ
ŁŦįįù ʭŕōĄĠŞğ ŐŰù Ěý " ĂŊʭďŔ˙Şő ãʭŕōĄĠŞğ" ŏùŘŒķ
ŏ ĮþăĚŎ ŏŘĄŎŎ
.[ʵʹ]ĕŘģäŎŎ
ĕ
ĕĚýęʭÝ

ãʭŕōĄĠŞğ
ō
ŔŒŞŎě ęĕĕ ˫Ėģ ŌʭČőù āʭńŞńĐă
ā
ěù ãęęʭŞĠý ˫ĜŞâőù
Ė ŏŘáʭőŘá ãʭʭŕŔŒŞŎě ęĕ ŏí ĕĚýęʭÝ
ĕ
ʯęťŘâŒŞğğ
ʯÜŞőőʭÞŎ äğĖŒŖŎ ĖŒőʭŎ
āęĖĖŃ ãʭŕōĄĠŞğ äğğęĚý ʯä˙Şģ äğĖĖŒŖŎ ʯŉĚĄŒÝ ãęŘŘøă ʯʭŕęùĖŎ ãęŘøăă
äÞŞőőʭÞŎ ãʭŕōĄĠŞğ ˫ěŘď .ĖģʭýäŎ äğĖŒŖŎ ŌŘŋķ ã
ãʭŕ˫ěŘď ĚâŰĕ ŗ
ěù ŔÝÝ Ăğù ˫ĕŘý ęťŘââŒŞğ ãěʭğŉĖŎ ŔŒŞŎě
Ŕ ęĕ äőùŗùĚĿ ãʭŕ
ã ĂŞŊʭĸĿ Ėŕʭģģ
ʴ ŉʭĈĈŎ .ĕĚÝ ˫ęʭģù ʭŕŏí
ŏ ęĕ ˫Ėģ ĚÝė Ķċ
ċùĚŎ ŗ [ʴʴ -ʴ] ŔýŔ ŏùŘăäŎ ŏʭŞŎ ŏíí
ťŘâŒŞğ ĢŰʭ˙ő ĮğŘă
Į äÞŞőʭÞŎ ãʭŕ
ã ōĄĠŞğ ãěʭğğŉĖŎ ěù ãùŔőŘ˙őő
ùę ęť
:ĖŕĕäŎ ŏʭĤőő
.ĖŰĚŞŞâý ĚĴő ęĕ ùę ʴ ˛Þģ
˛ ęĕ ˫Ėģ ˫ĕùĕ ŏʭĤő
ŏ äÞŞőʭÞŎ ōĄĄĠŞğ :ʴ ŉʭĈŎ
Ėőù˫ĖĖģ ˛ĨĄŎ ōŕ Ŕý ĚĚŞáŔýĚī ÜŰ ĮğğŘă ŔÝ ĚŒĿ ŗ ŌĚċ ŗĕ ěù ōĄĠŞğ ŐŰùù
:ĚŰě ĚŰĕʭńŎ ĩĚĿ ʭý .Ă
Ăğù ˫Ėģ ˛ŞÞĤăă

ĶþŒŎ Ŕý ܮଵ ľŋğğ ùĖĄýù ʯʵ ˛Þģ ęĕ ˫Ėģ ˫ĕùĕ ŏʭĤ
Ĥő ęùĖŎ ęĕ :ʵ ŉʭĈʭĈŎ
Ŕý ÖŞ÷Řğ ĚÐŎí ʵ Ŕý ľŋğ ěù ãęŘŘþķ ŏʭŰĚċ ŏĖŞğğę ʭý ŗ ˫ĕŘý ˛ĨĄŎŎ ÙʭĄŊŗ
ܮଵ ľŋğ àŒŞØ
ØŞ÷Řğ ŐŰù ŔČŞĄő ęĕ
ę .ĖŕĕäŎ ĂŞĸĸīŗ ĚŞŞļă Ăğùę Ă˙ğ
ĕʭĬă ęĕ ʯäőěÖŞ÷Řğ
Ö
ěù ĞÏ ęùĖŎ
ę ęʭĄēʭğ ʭý ŔÝ äőʭŰĚċ Ŕİğğùŗ Ŕý
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- Nodal Analysis
A
Methods

۱۰۲۵

݉ଵ ൌ ݉ଶ ൌ ͳ ǡ ݀ ൌ ͳே௦ൗ

మ

ǡ ݇ଵ ൌ ʹேൗ , ݇ଶ ൌ ͳேൗ

:ĖŰíäŎ ĂğğĖý ōĄĠŞğ ŐŰù ãùùĚý (ʶ) Ŕİýùę
3 - Redundancy
4 - Generalized/Exxtended State Spaace Systems
5 - Descriptor Sysstems
6 - Numerical Anaalysis
7 - Differential-Allgebraic
8 - Pseudo State Systems
S
9 - Semi State Sysstems

۱۳۹۴  اردﯾﺒﻬﺸﺖ۲۴  ﺗﺎ۲۰ ، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ،ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

Ŕİýùę ŔŊĕʭĸŎ ŐŰĚĚēí ˛ď ʭý ŏùŘăäŎ
ä ܳ ŏĕŘý ĚŰĘÏĝŘÞĸŎ
ĝ
āęŘħ ęĕ
ę
ˍ
ãʭČŒŰù ʭă .ĕŘ˙őő ˛ď ʭ˙ŞńĄĠŎ ùę ŁŘĿ āťĕʭĸŎ ˫ʭâĄğĕ  ݑüĠďĚĚý (ʹ)
ܳ ŔÝ äăęŘħęĕ ŐÞŞŊ .ĕęùĖő äőùĖŒ×
ä
ĕĚýęʭÝ ęťŘâŒŞğ
ę
ãęŘøă ŔŋøĠŎ
Ő ʯĖģʭþő ĚŰĘÏĝŘÞĸŎ
ĝ
üŞăĚă ŐŰĖý .ĖŰííäŎ ęʭÝ Ŕý ŔŋøĠŎŎ ˛ď ęĕ ãęŘøă ŐŰù
்
˫ʭâĄğĕ ʯōĄĠŞğ ĂŊʭď ŏùŘŒķ Ŕý  ݖൌ ሾߣ ݑ ݔሿ ŐĄĿĚá ĚĴőęĕĕ ʭý ŔÝ
:ĕĕĚáäŎ ˛ħʭď ĚŰě ęťŘâŒŞğ āťĕʭĸŎ
ā
ͳ
Ͳ
Ͳ

െ כ
െܣ
Ͳ Ͳ ߣሶ
ͳ Ͳ൩ ݔሶ ൩ ൌ  Ͳ
െ כ
െܤ
Ͳ Ͳ ݑሶ

െܪ
ܣ
Ͳ

Ͳ ߣ
 ܤ൩  ݔ൩
െ
െܳ
ݑ

ōŃę ęùĖŎ
ę ãùĚý ęʭáěʭğğʭő ŔŞŊŗù ĂŊʭď ÜŰ
Ü ʯ(భ ሺͲሻ ് െమ ሺͲሻ)Ăğùù
.[ʵʻ]ĖőěäŎŎ

(ʺ)

ęʭááěʭğʭő ŔŞŊŗù ĮŰùĚģ ʭýʭ äÞŰĚĄÞŊù ęùĖŎ :ʵ ˛Þģ

ãęŘøă łŰĚį ěù ĖģʭýäŎ ęťŘâŒŞğğ ōĄĠŞğ ÜŰ üŊŊʭŃ ęĕ ŔÝ (ʺ) Ŕİýýùę
.[ʵʼ]Ăğù äğęęĚý ŗ ˛ď ˛ýʭŃ ęťŘ
ťŘâŒŞğ
-ŉĖŎ Ŕý ŏùŘăäŎŎ ęťŘâŒŞğ ãęŘøăă ãĕĚýęʭÝ ãʭŕ˫ěŘŘď ŐŰĚăŔĄĠċĚý ěù
˫ęʭģù "ʾˀęťŗĖŎŎ ãěʭğŉĖŎ" ġŗę
ġ ŗ ʾʿĶŞğŗ ĕʭĸýù
ĕ ãʭŕōĄĠŞğ ãěʭğ
ħ Ŕý ʭŕōĄĠŞğĚŰě ʯŉĖŎ ĉùĚĔĄğù ãù
ã Ěý ġŗę ŐŰù ęĕ .ĕĚÝ
ŔőʭáùĖċ āęŘħ
ŉĖŎ ʯōĄĠŞğ ęʭʭĄēʭğ ĝʭğù Ěý ʭŕ
ʭ ōĄĠŞğĚŰě ŉĖŎŎ üŞÝĚă ěù ŗ ˫Ėģģ ŉĖŎ
ä ĂğĖý äŋħù ōĄĠŞğ
ō
-˛Ŏʭĸă ãěʭğŉĖŎ " ùę ãěʭğŉĖŎŎ ġŗę ŐŰù .ĖŰíäŎ
ʾ˂
˺˽
˽
Ĩăù ġŗę" ʭŰ ŗ " ęŘĐŎ
ġŗę ŐŰù Ŕý ãěěʭğŉĖŎ .ĖŒŎʭőäŎ ĜŞő " ´ùĜċù ŉʭĨ
ˍ
Ķ ĕʭĸýù ãʭŕōĄĄĠŞğ ĕęŘŎ ęĕ ʭħ
ħŘĨē
ŉĖŎ ŗ ĖģʭýäŎ ãĕĚýęʭÝ ęʭŞĠý ĶŞğŗ
ˍ
ˍ
˛
ęʭĄĿę ťŘ˙ĸŎ ŔÝ ùĚ× .[ʵʸ]ĕĕęùĕ ęťŘâŒŞğ ęʭĄēʭğ ʭþŊʭĻ ˛ħʭď
ĠŞğĚŰě
Įýùŗę ĮğŘă ʭŕŏí ŐŞý āŦŎʭĸă ŗ äŋŞĠőùĚŀŰĕ Įýýùŗę ĮğŘă ʭŕōĄĠ
ˍ
ťŘ˙ĸŎ äŰʭŞ˙Şģģ ãʭŕĖŒŰíĚĿ ŉĖŎ ęĕ ŉʭĈŎ ŏùŘŒķ ŔýŔ .ĖőĕĚáäŎ ŏʭŞý ãĚþċ
āťĕʭĸŎ ŗ ˫ĕĚÝÝ ŏʭŞý ùę ãÙĚőù ŗ ŌĚĚċ äÞŞŎʭŒŰĕ ŉĕʭʭĸă äŋŞĠőùĚŀŰĕ āťĕʭĸŎ
ā
ʾ˄
ʾ˃
ãĕęùŘŎ ŗ ęʭáĖĖőʭŎ ĂŊʭď āʭŞī
īĚĿ ʯ äÞŞŎʭŒŰĕŘŘŎĚă ŔőěùŘŎ Įýùŗę ãĚþċ
ä ˛Ŏʭģ ùę Ăğĕ ŐŰù ěù
ÜŞŎʭŒŰĕ äÞŰĚĄÞÞŊù ãʭŕęùĖŎ ęĕ ʭŰʭ ŗ .[ʶʳ]ĖőŘģäŎ
ŗ äŋŞĠőùĚŀŰĕ Į
Įýùŗę ĮğŘă ʭŕŕŏěʭē ŗ ľŋğ ĖŒőʭŎ äŰʭŕōĄĠ
ĠŞğĚŰě
ŏʭŞý ľŖģĚÝ ŐŞőùŘŃ
Ő ěù ˛ħʭď ãĚþċ
ã Įýùŗę ĮğğŘă ´ùĜċù ŐŰù āťʭĨăù
ˍ
äğĖŒŖŎ ĖŒőʭŎ äŰʭŕ˫ěŘď ęĕ ŔÝ ĕĕĚáäŎ ˫ĖŕŕʭĤŎ ʭĄČŞĄő .ĖőŘőŘģäŎ
ʭŕōĄĠŞğ ŗ [ʴʻ]ä˙Şģ
Ěŕʭĳ ęťŘâŒŞğ āťĕʭĸŎ [ʴʺ -ʴʶ] āęĖŃ ãʭŕ
ĖŒőʭŎ äŰʭŕ˫ěŘď
ď ěù ŏùŘăäŎ ʯęŘÝĘŎ
ę
ĕęùŘŎ Ěý ˫ŗŦķ ŔĄþŊù .ĖőŘőŘģäŎ
ʶ ʯʶʴ]üŞķ ĦŞĔĤă
Ħ
ʭý āťĕʭĸŎ ãěʭʭğŔĄĠĠá ŗ [ʶʹ-ʶʶ]ÜŞăʭýę ʯ[ʶʵ
ãęŘøă ĕĚýęʭÝ ãʭŕ
ã ˫ěŘď ĚâŰĕ ŏùŘŒķ
ŏ Ŕý ĜŞő [ʵʷʷ ʯʵʵ]ä÷Ĝċ āʭńĄĤŎ
ā
.ĕĚý Ōʭő ęťŘ
ťŘâŒŞğ
ʯĖğęäŎ Őŕė Ŕý ęťŘâŒŞğ ãęŘøøă ãĚŞáęʭÝŔý ęĕ ŔÝ äŊùŘøğ ŐŰĚăōŖŖŎ
˛ď ŗ ãěʭğŉĖŎ ęĕ ãęŘøă ŐŰù ěù ˫ĕʭŀĄğù
˫
ĂŞ˙ŕù ŗ äŰùĚ×
ľŋĄĔŎ ˛÷ʭĠŎ ˛
ãʭĬĿ ˫ěŘď ęĕ ĕŘċŘŎ ĖŎíęʭÝ ãʭŕęù
ã Ĝýù ŗ ʭŕġŗę ĕŘċŗ ʭý ĶŃùŗ ęĕ .Ăğù

-ÖŞ÷ŘŘğ ěù ĞÏ ęùĖŎ ęťŘâŒŞğ
ę
ĢŰʭ˙ő Ü˙Ý Ŕý ŏùŘăäŎ ŉʭĈŎ ŐŰù ęĕ
ō
ęʭĄĿę ʯäőěě
.ĕĚÝ ŉĖŎ ęʭáěʭğʭő ŔŞŞŊŗù ĂŊʭď ŐŰù ʭý ŔŖċùŘŎ ęĕ ùę ōĄĠŞğ
Ŕý ݔሺሺݐሻ ൌ ሾ݅ଵ ሺݐሻ ݅ଶ ሺݐሻ ݒሺݐሻሿሿ் ŐĄĿĚá ĚĴőęĕ ʭý ŗ ęŘĴŒŎ ŐŰĖýý
:ĕĕĚáäŎ ˛ħ
ħʭď ĚŰě ŉĖŎ ōĄĠ
ĠŞğ ĂŊʭď ŏùŘŒķķ
Ͳ Ͳ
ͳ Ͳ Ͳ
Ͳ ͳ Ͳ൩ ݔሶ ൌ ͳ ͳ
Ͳ Ͳ Ͳ
ͳ െͳ

ͲȀͷ
Ͳ ൩ݔ
Ͳ

(ʸ)

āęŘħ
Řħ Ŕý ōĄĠŞğ ĒğʭÏ ęťŘâŒŞğğ ãęŘøă ěù ˫ĕʭʭŀĄğù ʭý ŔÝ
ସ



െ ݁ ିయ ݑሺݐሻ
ۍ
ې
ଷ

ێ
ۑ
ସ ି
.ĖŰíäŎ ĂğĖý  ݔൌ ێ
݁ య ݑሺݐሻ
ۑ
ଷ
 ێସ
ۑ
଼ ି
ۏെ ଷ ߜሺݐሻ  ଽ ݁ య ݑሺݐሻے

˫ěŘď ʯĂğù ęťŘâŒŞğ ãęŘøă Ŕý ŔċŘă ŗ ĕĚýęʭÝ ˛ĐŎ ŔÝ ãĚâŰĕ ˫ěŘď
ˍ
ď ęĕ .ĖģʭýäŎ ŔŒŒŞŖý ŉĚĄŒÝ ʭħŘĨ
Ĩē äŊĚĄŒÝ ˛÷ʭĠŎŎ
ãʭŕęęʭÝ ěù ĞÏ ĂńŞńď
Ŕý ãùù˫ĖŒŰíĜĿ ŉʭþŃù ŗ Ŕċ
ċŘă Ėŕʭģ ĚŞēù Ŕŕĕ
Ŕ Ŕğ ʯ[ʵʳ ŗʴʼʼ] ĚáĚþőŘŊ ęùĘáĚćùù
ŐŰù ęęĕ ŔÝ Ăğù ˫ĕŘý ęťŘâŒŞğ ˫ʭáĖŰĕ ʭý äŊĚĄŒÝ ľŋĄĔ
ĔŎ ˛÷ʭĠŎ ˛ŞŋĐăă
ŔőŘ˙ő ŏùŘŒķ Ŕý .Ėőù˫ĕŘý
Řý ŔċŘă ĕęŘŎ ĥʭʭē ęŘį Ŕý ŔŒŞŖý ŉĚĄŒÝ
ŉ ˛÷ʭĠŎ ŏʭŞŎŎ
ã ŔģŘá ʶ ŉʭĈŎ .ĕĚý Ōʭő [ʵʶ-ʵʴʴ ŗʴʻ] ĖŒőʭŎ äĸĸċùĚŎ ěù ŏùŘăäŎŎ
ěù ãù
.ĖĖŕĕäŎ ŏʭĤő ùę ˫ěěŘď ŐŰù ęĕ ęťŘââŒŞğ ãęŘøă ĕĚýęʭÝÝ
ŗ ݔሶ ൌ  ݔܣ  ݑܤĂŊʭď
Ă ãʭĬĿ ĢŰŰʭ˙ő ʭý ŉĚĄŒÝ ōĄĠ
ĠŞğ :ʶ ŉʭĈŎ

ŏí ęĕ
ę ŔÝ ʯܬሺݔǡ ݑሻሻ ൌ  ଵଶ ௧௧బభሺݔܪ ் ݔ
 ܪ ݑܳ ்ݑሻ݀
݀ ݐŔŒŰĜŕ äĸýʭăă
ŗ ōĄĄĠŞğ ãĕŗęŗ ŗ ĂŊʭď ęùĕĚý üŞăĚă
ü Ŕý ܴ א ݑ ŗ ܴ א ݔ

ʯĖŒģʭýäŎ äŒŞĸŎŔ˙Şő ĂþĈŎ ãʭŕĞŰĚăăʭŎ ܳ ܴ אൈ
ŗ ܴ א ܪൈ
ĚĄŒÝ ãĕŗęŗ ŏĕęŗíí ĂğĖý ãùĚý .ĕŘģģäŎ ŔĄĿĚá ĚĴőęĕĕ
ùę ŔŒŰĜĜŕ äĸýʭă ŔÝ äŊĚĄ
Ŕý ĚŰěě āťĕʭĸŎ ˫ʭâĄğğĕ ʾʾÚőùĚáť üŰùĚī ãęŘøă ěù ˫ĕʭŀĄğğù ʭý ĕěʭğ ˛ŃùĖď
ď
:ĕŘģäŎ ˛ħ
ħʭď äâŒŞŖý ãùĚý Ōěť ĮŰùĚģ ŏùŘŒķķ
ߣሶ   ߣ כܣ ݔܪ
ݔൌͲ
ቐݔሶ െ  ݔܣെ ݑܤ
 ݑൌ Ͳ
 ߣ כܤ ܳ ݑൌ Ͳ
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- Large Sccale Systems
- Modularr Modelling
- Interconnnection-Oriented
d Modelling
15
- Componnent-Connection based
b
Modelling
16
- Thermoddynamic equilibriium relations
17
- Steady-sstate assumptionss
13
14

11

۱۰۲۶

- Lagrange Mulltipliers

(ʹ)

۱۳۹۴  اردﯾﺒﻬﺸﺖ۲۴  ﺗﺎ۲۰ ، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ،ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

ŔĄēùĕĚÏ ŏí Ŕý ãĖĸý Ă˙ĠŃ ęĕ ŗ ʯĕęùĖő ùę ŏí ĂŞŋýýʭŃ ĂŊʭď ãʭĬĿ ĢŰʭ˙ő
Ģ
Ă äăʭķŦįù ŔŰʭğ ęĕ ʯĖģ ĖŕùŘē
Ė
ŉĖŎ ęĕ ĕŘċŘŎŎ äâőŗĜĿù ŔÝ Ăğù
äâőŗĜĿù ŐŰù ěù ʯ˫Ėģ ĚÝė ĕęùŘŎ Ěý ˫ŗŦķ .ĕęùĘáäŎ
ä ęʭŞĄēù ęĕ ęťŘ
ťŘâŒŞğ
ĠŞğ ʭý ĮþăĚŎ ˛÷ʭĠ
ĠŎ ĚâŰĕ ˛ď ęĕ ŏùŘă
ŏ äŎ
ęĕ ŉʭĈŎ ŏùŘŒķ Ŕýý .ĕĚý ˫ĚŖý ĜŞő ōĄĠ
ʾ˅
ŐĄĿĚáĚĴőęĕ ʭý ŔÝ ʯ[ʶʻ]āęĖŃ ãʭŕ
ã ōĄĠŞğ " ęʭĄʭĄēʭğ ĲĿʭď ãʭŕŕŉĖŎ"
ʾ
Ăýʭć ĞőùĖÐŎù āęŘħ Ŕý ŔÞþþģ ęʭý
ʯĖŒýʭŰäŎ ęťŘââŒŞğ ãęʭĄēʭğ ʾˆ
ä
ŐŰù ěù ˫ĕʭŀĄğù
˫
Ŕý üğʭŒŎ ĽŘőʭʭÏʭŞŊ Ķýʭă ŐĄĿʭŰ Ŕý äőʭŰʭģ Ü˙Ý äâőŗĜĿù
.[ʶʼŗʶʻʻ]ĖŰʭ˙őäŎ ōĄĠŞğğ ãęùĖŰʭÏ äğęĚý ęŘĴŒŎ
ʯōĄĠŞğ äŰʭğʭŒģ
Œģ ŔŋøĠŎ ęĕ :ōĄĄĠŞğ äŰʭğʭŒģ ŔŋøĠŎ ęĕ ˛ŞŖĠ
Ġă
Ěý ŔÝ ĖőĕĚáäŎ ōŞĴŒă ãùŔőŘá Ŕý ˫Ėģ ŐŞŞĸă ĢŞÏ ěù ŉĖŎ ÜŰ ãʭŕŕĚĄŎùęʭÏ
ĖőĕĚá łþİŒŎ ōĄĠŞŞğ ěù ˫ĖŎí ĂğĖýý ãʭĄŰĕ
ʯäŰʭğʭŒģ ęùŘģĕĕ ĮŰùĚģ ĂĐă .Ėő
ʭă ĖőùŘĄý ŔÝ Ėģʭýʭý ŔĄģùĕ ĂŞŎŘ˙ķ ęĖńőí ˫Ėģ ŔĄĿĚáĚĚĴőęĕ ŉĖŎ ŔÝ Ăğğù ěʭŞő
ãŘâŊù ęĕ äŒŞńŰŰʭő äĄď ʭŰ ŗ ōĄĠ
ĠŞğ äÞŞŎʭŒŰĕ Ŕċ
ċęĕ ęĕ äŒŞńŰʭő ãĕŗĖď
ã
ʿʽʽ
ŐŰù ãùĚý Ōěť ãʭŒĻ ęťŘâŒŞğ ãʭŕŕōĄĠŞğ ęʭĄēʭğ .Ėŕĕ ĢģŘÏ ùę ĂŞŋķ
ˍ
ťŘ˙ĸŎ ęťŘâŒŞğğĚŞĻ ĽęʭĸĄŎ ãʭŕüŊʭŃ ŔÞŞŊʭďęĕĕ ĖģʭýäŎ ùęùĕ ùę ĽĖŕ
.[ʵʳ]ĖőęùĖő äŰʭŒĻĻ ŐŞŒ×
ʭŕĂŞŋýʭŃ

-ʿ-ˀ

ãʭŕōĄĠŞğ :ã
ãěʭğŉĖŎ ęĕ ęťŘâŒŞğ
ę
ĢŰʭ˙˙ő ĚĄĤŞý ĂŞŋýʭŃ
ãĚĄĤŞý ĂŞŋýʭŃ ŏŘáʭőŘá
ŏ
ãʭŕ˫ĖŰĖÏ
ĖÏ ľŞħŘă ęĕ ęťŘ
ťŘâŒŞğ
ŉĖŎ Ŕý ĂþĠő ã
ŔÝ Ăğù ˫Ėģ ˫ĕĕùĕ ŏʭĤő [ʶʷ] ęĕĕ ŉʭĈŎ ŏùŘŒķ Ŕý .[ʵʹ]Ėőęùĕ ĂŊʭď ãʭĬĿ
-äŎ ĜŞő ĂŊʭď ãʭĬĿ ĢŰʭ˙ő ãù
ã ęùĕ ŔÝ ōĄĠŞğĚŰŰě ŗĕ ÜýĖŞĿ ŉʭĨ
Ĩăù ęĕ
ʯĖģʭý ŔĄģùĖő Ă
ĂŊʭď ãʭĬĿ ĢŰŰʭ˙ő ˛ħʭď ōĄĠŞŞğ Ăğù ŐÞ˙Ŏ ʯĖŒģʭý
ãùĚý .ĕęùĕ ùę ęťŘââŒŞğ ŉĖŎ ĮğŘă ĢŰʭ˙ő
Ģ ĂŞŋýʭŃ ŔÞŞŞŊʭďęĕ
ŐŰù ŏĕùĕ ŏʭĤő ã
ęĕ ʶ ˛Þģ łýʭİŎ (ܵଶ ) ŗ (ܵଵ ) ōĄĠŞğĚŰě ŗĕ ÜýĖŞĿ ŉʭĨăù üŋİŎ
ʯ˫Ėģ ŔĄĿĄĿĚáĚĴő

ĂŊʭʭď ãʭĬĿ ĢŰʭ˙ő ãùęùĕ ōĄĠŞğ ŗĕ ÜýĖŞĿ ü
üŞÝĚă :ʶ ˛Þģ

:Ăğù ˫Ėģ ĩ
ĩĚĿ ĚŰě āęŘħ Ŕý ōĄĠŞğ ŗĕ ŐŰù ĂŊʭď
Ă ãʭĬĿ ŉĖŎ ŗ
ሺܵଵ ሻǣ൜

ݔሶ ଵ ൌ െݔଵ െ ݑଵ
ݔሶ ൌ െݔଶ െ ݑଶ
ǡ ሺܵ ሻǣ൜ ଶ

ݕଶ ൌ ݑଶ 
ݕଵ ൌ ݔଵ  ݑଵ  ଶ

(ʴʷ)

ŗ Ăğù ĚŞáłĄĤŎŎ ÜŰ ˫Ėģ ˫ĕùĕ ŏʭĤő
ŏ ÜýĖŞĿ üŞÝĚĚă ěù ˛ħʭď ōĄĠŞŞğ
.[ʶʷ]Ėģʭýä˙ő ĢŰʭ˙ő ˛ýʭŃ ĂŊʭď
Ă ãʭĬĿ āť
ťĕʭĸŎ ĮğŘă ŏíí ŉĖŎ
ĂŊʭď
ŐĄĿĄĿĚá
ĚĴőęĕ
ʭý
ŔÞŞŞŊʭďęĕ
ĚáľŞħŘă
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- Structurre Preserving Moddels(SPMs)

 .[50Á49]dY ®Ë{¿
® dÌ «YÁ Ä] Ì¿ ¶¼
¶ { Á Ã{Â] µÁY|ff» Ê§ ,§ ¾ËY -ʾˆ
20

- Casualitty Pattern

Ŕý ĒğğʭÏ ʱĖģʭýäŎ ŉùŘŘøğ ĕęŘŎ ęťŘâŒŒŞğ ãęŘøă ěù ˫ĕʭŀŀĄğù ŌŗĜŊ ʯĂŊʭď
ď
.ĖŕĕäŎ ˛ŞÞĤ
Ĥă ùę ãĖĸý ĢĔýý ęŘĐŎ ŉùŘøğ ŐŰùù
ęťŘââŒŞğ ãěʭğŉĖŎ äŰù
ä Ě× ŗ ĂŞ˙ŕù-ʶ
ęĕ ĖŎŎíęʭÝ ãęùĜýù ĂŊʭʭď ãʭĬĿ ŉĖŎ ŔÝ
Ŕ ĂńŞńď ŐŰù ōĻĚŞŋķ
ōĻ ˫ěŗĚŎù
ãʭŕŉĖŎ
ŉ ĕĚýęʭÝ ʯĕĕĕĚáäŎ ûŘĠĐŎŎ äÞŞŎʭŒŰĕ ãʭŕ
ʭŕōĄĠŞğ äğęĚýý
-ĂŞŋŋýʭŃ ŗ ʭŰùĜŎ ĚŎù ŐŰùù ˛ŞŊĕ .Ăğù ˫ĕĚÝÝ ùĖŞÏ äŖċŘă ˛ýʭŃŃ ŔĸğŘă ęťŘâŒŞğğ
˛÷ʭĠ
ĠŎ ĂńŞńď ęĕ .ĖĖŒģʭýäŎ ęťŘâŒŞŞğ ŉĖŎ ĦĄĔŎŎ ŔÝ Ăğù äŰʭŕŕ
ãʭĬ
ĬĿ ŉĖŎ ěù ˫ĕʭŀĄğğù ʭŕŏí äğęĚý ŗ ˛ď ęĕ ŔÝ ĕęùĕ ĕŘċŗ äŀŋĄĔŎŎ
ŉĖŎ ěù ˫ĕʭŀĄğù Ěý ęť
ťŘâŒŞğ ŉĖŎ ãĚĚŞáęʭÝŔý ʭŰ ŗ ĂĠ
ĠŞő ŐÞ˙Ŏ ĂŊʭď
ď
Ŕ ęĕ .ĕęùĕ ãĚĚăĚý ĂŊʭď ãʭĬĿĿ
ŗ ęťŘŘâŒŞğ ĢŰʭ˙ő ãʭʭŕĂŞŋýʭŃ ŗ ʭŰùĜŎ ŔŎùĕù
ŏʭńńĐ
ĐŎ ěù äŀŋĄĔŎ ãʭŕ
ã ˫ŗĚá ˫ĜŞâőù ŔÝÝ ʯĂŊʭď ãʭĬĿ ĢŰʭ˙ő
Ģ ãʭŕäĄğʭÝÝ
.Ėőù˫Ėģ ŏʭŞý ęʭĨĄēù Ŕý ʯĖőőù˫ĖŰĕĚá ęťŘâŒŞğğ ãęŘøă ŔĸğŘă ęĕĕ
ʭŰùĜŎ

-ʾ-ˀ

˫ĕʭŀĄğğù ˛Űťĕ ŐŰĚăäŋħ
ŋħù ěù :ęťŘâŒŞğ ġŗę Ŕý ãěʭğŉĖŎ
ŉ äáĕʭğ
ľŋĄĔ
ĔŎ äÞŞŎʭŒŰĕ ãʭŕōĄĠŞğ ãěʭğŉĖŎ
ŉ äáĕʭğ ęťŘ
ťŘâŒŞğ ãęŘøă ěùù
˛ħʭď
ʭď ęťŘâŒŞğ ĢŰʭ˙ő ĂńŞńď ęĕ .ĖĖģʭýäŎ ęťŘâŒŞğğ ãʭŕŉĖŎ ĮğŘăă
ęťŗĖĖŎ ġŗę Ŕý ãěʭğğŉĖŎ ěù ˫ĕʭŀĄğù ʭýʭ .Ăğù ōĄĠŞğ äĸŞþį
ä ãěʭğŉĖŎŎ
ŏí ãʭŕ
ã äáĖŞØŞÏ ŗ ĕʭĸ
ʭĸýù ěù ĚĴőĽĚħ äÞŞŎʭŒŰĕ ōĄĠŞğ Ěŕ ãùĚý ŏùŘăäŎŎ
ĢŰʭ˙˙ő ŏĕęŗí ĂğĖý ãùĚý ŔÝäŊʭďęĕ .ĕęŗí ĂğĖý ęť
ťŘâŒŞğ ŉĖŎ ÜŰŰ
ĚŞļĄŎŎ ĕùĖĸă ˛ŃùĖď üĠď
ü Ěý ùę ōĄĠŞğ
Şğ āťĕʭĸŎ äĄĠ
ĠŰʭý ĂŊʭď ãʭĬĿĿ
ĕęŘŎ ęĕ ŔÝ ʭĠý Ŕ× .ĕŘ˙ő
.
ľŰĚĸă ŗ ōŞĴŒă
ō ʯōĄĠŞğ ľŞħŘă
ľ
ãùĚý Ōěť
ť
ŉ ĉùĚĔĄğù ʭŕōĄĠŞğ
ō
ěù ãęʭŞĠýý
äĄď ŗ äŋ˙ķĚŞĻ ʯęùŘģģĕ ĂŊʭď ãʭĬĿ ŉĖŎ
.[ʶʺʺ]Ėģʭý ŐÞ˙ŎĚŞĻĻ
ˍ
˛ħʭď
ʭď ťŘ˙ĸŎ ęťŘââŒŞğ ĢŰʭ˙ő :ʭŕĚĚŞļĄŎ äÞŰĜŞĿ ĂŞŕʭŎ
Ă
Ĳŀď
ĝĖŒŒŖŎ ŗ čùĚį ĖŰĕ ěù ŔÝ ãʭŕĚŞļĄŎ äŒĸĸŰ ʯōŖŎ äÞŰĜŞĿ ã
ãʭŕĚŞļĄŎ ûʭĔĄőùù
ãʭŕĚĚŞļĄŎ ŏùŘŒķ Ŕý ʯĖŒĄĠŕ äħʭē ãʭŒĸŎ ŗ ĂŞ˙ŕŕù ãùęùĕ ōĄĠŞğğ
łńĐŎ
ĐŎ ʯęťŘâŒŞğ ĢŰʭ˙ő ěù ˫ĕʭŀĄğù ʭý ùĘŊ
ù .ĖģʭýäŎ ōĄĠ
ĠŞğ ˫ĖŒŒÝľŞħŘăă
ˍ
ęĕ ʭ˙˙ŞńĄĠŎ ùę ġĚĴőĕęęŘŎ ãʭŕäğęĚý ŗ āʭĸŊʭİŎ ĖőùŘăäŎ
ä ōĄĠŞğ čùĚį ŗ
ŔŋøĠŎŎ ãŗę Ěý ùę ĕŘē ĜÝĚ˙ă ŗ Ėŕĕ ŌʭČ
Čőù ęùĕʭŒĸŎ äÞŰĜŞŞĿ ãʭŕĚŞļĄŎ üŊʭŃŃ
ĢŰʭ˙˙ő ěù ˫ĕʭŀĄğù āęŘħ
ā
ęĕ ŔÞŞŊʭďęęĕ .[ʵʹ]ĖŒÝ Ĳ
Ĳŀď ŔĸŊʭİŎ ĕęŘŎŎ
ŗ ˫ĕùĕĕ Ăğĕ ěù ùę ĕŘē äÞŰĜŞĿ ãʭŒĸŎ ʭŕŕĚŞļĄŎ Ăğù ŐÞ˙˙Ŏ ʯĂŊʭď ãʭĬĿĿ
.Ėģʭþő ĚŰĘÐőÐőʭÞŎù ʭŕŏí āùĚŞŞļļă ōŞńĄĠŎ äğęĚýý
Ěý ŏŗŗĜĿù ʯęťŘâŒŞğ ŉĖŎ
ŉ ęĕ :ōĄĠŞğ ˛ŎʭÝ
˛ āʭķŦįù Ŕý äğĚĄğĕ
ĚâőʭŰŰʭ˙ő ŔÝ ĖőŘģäŎ Ěŕʭĳ ĜŞő ãĚþċ
ċ āťĕʭĸŎ ʯäŋŞĠ
ŞĠőùĚŀŰĕ āťĕʭĸŎŎ
ùę ĕŘŞŞŃ ŐŰù ŏùŘăäŎ ãĕĕęùŘŎ ęĕ .ĖŒģʭýäŎ
ä ōĄĠŞğ Ěý ōÝʭʭď ĕŘŞŃ ŗ ęʭĄēʭğğ
-äŎ ōĄĠŞğ ĂŊʭď ãʭĬĿ
ã ĢŰʭ˙ő ŏĖŎŎí ĂğĖý ŏí ŔČŞ
ČŞĄő ŔÝ ĕĚÝ ĽĘď
ď
āʭķŦ
Ŧįù ěù äĤĔý ŏĕùĕ Ăğĕ ěù Ŕý ĚČ
ČŒŎ ĖőùŘăäŎ ˛˙ķ
˙ķ ŐŰù ŐÞŞŊ .ĕŘģģ
ŔÝ ōĄĠŞğ
ō
ęʭĄĿę ěù äĤĔý
ä
ãěʭğŉĖŎŎ ĶŃùŗ ęĕ .[ʶʷ]ĕĕĚá
]
ĜŞő ōĄĠŞğğ

۱۰۲۷

۱۳۹۴  اردﯾﺒﻬﺸﺖ۲۴  ﺗﺎ۲۰ ، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ،ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

ʭý ãʭŕōĄĠŞğ ęĕ ĥʭē ęŘįŔý ʯĂŰĜŎ ŐŰù .ĖģʭýäŎ ŏí ĖŃʭĿ ĂŊʭď ãʭĬĿ
ĖŞŀŎ ęʭŞĠý ĖőùŘăäŎ ʯäÞŰĚĄÞŊù ãÙĚőù ĶŰěŘă ãʭŕŔÞþģ ĖŒőʭŎ ʯĶŞğŗ ĕʭĸýù
.ĕŘģ ĶŃùŗ ãĕĚýęʭÝ ŗ
ĚâŰĕ ĂŞŋýʭŃ :ęťŘâŒŞğ ĭʭńő ęĕ ōĄĠŞğ ęʭĄĿę äğęĚý ŗ ãěʭğŉĖŎ
ʯĖģʭýäŎ ŏí ĖŃʭĿ ʭŕōĄĠŞğ ĂŊʭď ãʭĬĿ ŉĖŎ ŔÝ ęťŘâŒŞğ ãʭŕŉĖŎ
ãʭŕōĄĠŞğ ęĕ .Ăğù ęťŘâŒŞğ ĭʭńő ęĕ ōĄĠŞğ ęʭĄĿę ãěʭğŉĖŎ ĂŞŋýʭŃ
ĕŘŞŃ ˛ď ęŘĴŒŎ Ŕý äŒ˙ī Ķýʭă ãęŘøă ĭʭńő ŏí ęĕ ŔÝ äįʭńő ęťŘâŒŞğ
ˍ
.ĖŒŰŘá "ęťŘâŒŞğ ĭʭńő" ʭďŦİħù ùę ʿʾĂĠŞő ŉʭ˙ķù ˛ýʭŃ ōĄĠŞğ ãĚþċ
ōĄĠŞğ ˫ĖŒŒÝ ľŞħŘă āťĕʭĸŎ ŔÝ ãùŔőŘá Ŕý ōĄĠŞğ ãʭŕĚĄŎùęʭÏ āùĚŞŞļă
ŌʭőŔý ãù˫ĖŰĖÏ ĕʭČŰù Ŕý ĚČŒŎ ĖőùŘăäŎ ʯĖğĚý ęťŘâŒŞğ ĭʭńő ěù äÞŰ Ŕý
ęĕ ŔÝ ˫ĖŰĖÏ ŐŰù .ĕĕĚá "ʿʿäĄŰęťŘâŒŞğ ĮğŘă ˫Ėģ ʭńŊù ŐĤŞÝęŘŀŰʭý"
ęĕ ʯĕŘģ ōĄĠŞğ ęĕ ûŘŋİŎʭő ãʭŕęʭĄĿę ˛Ŏʭķ ĖőùŘăäŎ äĸŃùŗ ĮŰùĚģ
ãʭŕōĄĠŞğ ŗ [ʷʳŗʵʼ ʯʴʸ ʯʴʶ]āęĖŃ ãʭŕōĄĠŞğ ĖŒőʭŎ äŰʭŕōĄĠŞğ
˫ĖŰĖÏ ŐŰù ŔĸŊʭİŎ ŗ äğęĚý .Ăğù ŔĄĿĚá ęùĚŃ ŔĸŊʭİŎ ĕęŘŎ [ʷʴ]äÞŰÙŘŊŘŞý
ĂŊʭď ãʭĬĿ ŉĖŎ ŗ Ăğù ŐÞ˙Ŏ ęťŘâŒŞğ ŉĖŎ ěù ˫ĕʭŀĄğù āęŘħęĕ
.Ėģʭýä˙ő ùęùĕ ùę ęʭĄĿę ŐŰù ľŞħŘă ŗ ãěʭğŉĖŎ ĂŞŋýʭŃ
ʯęťŘâŒŞğ ŉĖŎ ěù ˫ĕʭŀĄğù ęĕ ŔÝ Ăğù ãęŗĚī ŔĄÞő ŐŰù ĚÝė ʭŖĄőù ęĕ
ˍ
ōĄĠŞğ ĮŰùĚģ Ŕý ŔĄĠýùŗ ŦŎʭÝ ˫Ėģ ĚÝė ˛Űťĕ ęʭþĄķù ŗ ĂŞķŘīŘŎ
ŔŋøĠŎ ˛ď äŰʭĻ ĽĖŕ ŗ ĝĚĄğĕ ęĕ āʭőʭÞŎù ʯŔĸŊʭİŎ ĕęŘŎ äÞŞŎʭŒŰĕ
ÜŰ ãěʭğŉĖŎ ęĕ ŔÝ ŔőŘâőʭ˙ŕ ʯĚăŐģŗę ŏʭŞý Ŕý .ĖģʭýäŎ ĚĴőĕęŘŎ
ŔŋøĠŎ ěù äĸýʭă ŏí äáĖŞØŞÏ ŏùĜŞŎ ŗ ŉĖŎ ĵŘő ûʭĔĄőù ʯäÞŞŎʭŒŰĕ ōĄĠŞğ
ŏʭŞŎ ûʭĔĄőù ęĕ ʯĖģʭýäŎ ŔŋøĠŎ ŏí ˛ŞŋĐă ãùĚý ĕŘċŘŎ ęùĜýù ŗ ĚĴőĕęŘŎ
ŗ ĂŞķŘīŘŎ ŏùĜŞŎ ĜŞő ŉŘ˙ĸŎ ĂŊʭď ãʭĬĿ ĢŰʭ˙ő ŗ ęťŘâŒŞğ ŉĖŎ
˫ĖŞČŒğ ŔŋøĠŎ ĽĖŕ Ŕý ŔċŘăʭý äĄĠŰʭý ˫Ėģ ĚÝė ˛Űťĕ ěù ÜŰ Ěŕ ĂŞ˙ŕù
ʯãĕʭķ ĮŰùĚģ ęĕ äÞŰĚĄÞŊù ŔÞþģ ÜŰ ʿˀĢŰʭÏ ęĕ ŉʭĈŎ ŏùŘŒķ Ŕý .ĕŘģ
ęĕ ŔĄĿʭŰ ŔĸğŘă ãęŘøă Ŕý ŔċŘă ʭý ĂŊʭď ãʭĬĿ ŉĖŎ ěù ˫ĕʭŀĄğù Ăğù ŐÞ˙Ŏ
ěù ˫ĕʭŀĄğù Ěý ʯ˫ěŘď ŐŰù ęĕ ĕŘċŘŎ ãʭŕęùĜĿùŌĚő ŗ ĂŊʭď ãʭĬĿ ˫ěŘď
ŏʭ˙ŕ ãęùĖŰʭÏ äğęĚý ãùĚý ŐÞŞŊ .Ėģʭý Ďċęù ōĄĠŞğ ęťŘâŒŞğ ĢŰʭ˙ő
ŉĖŎ ʯōĄĠŞğ ãùęĘá ãęùĖŰʭÏ Ěý ōĄĠŞğ ãʭŕĚĄŎùęʭÏ ĚŞŞļă ĚŞćðă ŗ ōĄĠŞğ
āùĚŞŞļă ʭý Ăğù ŐÞ˙Ŏ ŔÝ ùĚ× .Ėģʭþő ʭŕěʭŞő ãŘâĔğʭÏ ĂŊʭď ãʭĬĿ
ʭńŊù ŐĤŞÝęŘŀŰʭý Ěćù ęĕ ŗ ĖğĚý ĕŘē ęťŘâŒŞğ ĭʭńő Ŕý ōĄĠŞğ ʭŕĚĄŎùęʭÏ
Ŕý ŔÝ ãęʭĄĿę .Ėŕĕ ŏʭĤő ĕŘē ěù äýŘŋİŎʭő ęʭĄĿę ʯäĄŰęťŘâŒŞğ ĮğŘă ˫Ėģ
.ĖģʭýäŎ äğęĚý ŗ ŔĸŊʭİŎ ˛ýʭŃ ęťŘâŒŞğ ŉĖŎ ĮğŘă äýŘē
ŔÝ Ăģùĕ Ěįʭē Ŕý ùę ŔĄÞő ŐŰù äĄĠŰʭý ęťŘâŒŞğ ŉĖŎ ĕĚýęʭÝ ęĕ ŔĄþŊù
ŔĄĿʭŰ ŔĸğŘă ĚĄ˙Ý ĂŊʭď ãʭĬĿ ŉĖŎ ʭý ŔĠŰʭńŎ ęĕ ęťŘâŒŞğ ãęŘøă ˫ěŘď
ப

ęťŘâŒŞğ ( ப୶ ĚăłŞŃĕ āęʭþķ Ŕý) (ʵ) Ŕİýùę ęĕ ݃ Ķýʭă ŐŞýŘÝùÙ ĞŰĚăʭŎ ĭʭńő ŐŰù ęĕ -ʿʾ
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 .ĂĠŞő ōŕùĚĿ äŒ˙ī Ķýʭă ãęŘøă ěù ˫ĕʭŀĄğù ĮŰùĚģ ùĘŊ ŗ ĕĕĚáäŎ

- Singularity Induced Bifurcation
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-Monitoring

ãùĚý ĚŰě ęťŘâŒŞğ ĢŰʭ˙ő Ŕý ŏùŘăäŎ  ݔൌ ሾݔଵ ݑଵ ݔଶ ݑଶ ሿ்
:ĖŞğę ŁŘĿ ōĄĠŞğ
ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ
ͳ
Ͳ

Ͳ
െͳ Ͳ
Ͳ െͳ
Ͳ ݔሶ ൌ  Ͳ െͳ Ͳ ͳ   ݔ (ʴʸ)
Ͳ
െͳ െͳ െͳ Ͳ
Ͳ
ͳ
ͳ
Ͳ െͳ
െͳ
 ͳ  ݑǡ ݕൌ ሾͳ ͳ Ͳ Ͳሿݔ
Ͳ
Ͳ

ěù :ęʭáěʭğʭő ŔŞŊŗù ĮŰùĚģ ʭý ŔŖċùŘŎ ęĕ ōĄĠŞğ ęʭĄĿę ŏĕĚÝŉĖŎ
äŰùęʭÝ ŌĖķ ˛ýʭńŎ ęĕ ęťŘâŒŞğ ŉĖŎ ãʭŕĂŞŋýʭŃ ŏí ęĕ ŔÝ ãĕęùŘŎ ĚâŰĕ
ʭý ŔŖċùŘŎ ęĕ ōĄĠŞğ ĒğʭÏ ãěʭğŉĖŎ ʯĖŰíäŎ ōĤ× Ŕý ĂŊʭď ãʭĬĿ ŉĖŎ
äÞŞŎʭŒŰĕ ōĄĠŞğ ÜŰ ęĕ ʭŕĚŞļĄŎ ĚŰĕʭńŎ .ĖģʭýäŎ ęʭáěʭğʭő ŔŞŊŗù ĮŰùĚģ
ãʭŕãĕŗęŗ ʯüŞķ ĵŘŃŗ ʯäőěÖŞ÷Řğ ĖŒőʭŎ äŋŎùŘķ ĚŞćðă ĂĐă Ăğù ŐÞ˙Ŏ
ōĄĠŞğ ęʭĄēʭğ ʭý ŔÝ ĖŒÝ ėʭĔăù ãĚŰĕʭńŎ ŗ ˫ĕĚÝ ĚŞŞļă ŏí ĚŰʭĴő ŗ äċęʭē
ùĖŞÏ ùę ãùŔŞŊŗù ĂŊʭď ōÞď ʯĚŞŞļă ĵŘŃŗ ŔĴĐŊ ęĕ ĚŰĕʭńŎ ŐŰù .Ėģʭþő ęʭáěʭğ
ěù ˫ĕʭŀĄğù ĕęùŘŎ ŔőŘáŐŰù ęĕ .Ăğù ęʭáěʭğʭő ōĄĠŞğ ĮŰùĚģ ʭý ŔÝ ĖŒÝäŎ
Ėģʭýä˙ő üğʭŒŎ ōĄĠŞğ ęʭĄĿę ˛ŞŋĐă ęĕ ãĕʭķ ĂŊʭď ãʭĬĿ ŉĖŎ
ʭý ŔŖċùŘŎ ęĕ ùę ōĄĠŞğ ęʭĄĿę ĖőùŘăäŎ äýŘēŔý ęťŘâŒŞğ ŉĖŎ ŔÞŞŊʭďęĕ
[ʵʻ] ěù ŔÝ ʵ ŉʭĈŎ ěù üŋİŎ ŏĖģ ĚăŐģŗę ãùĚý .ĖŒÝ ľŞħŘă ĮŰùĚģ ŐŰù
àŒŞØŞ÷Řğ ĵŘŃŗ ʭý ęùĖŎ ŐŰù ęĕ .ĕŘģäŎ ŔĄĿĚá Ü˙Ý Ăğù ˫Ėģ ûʭĔĄőù
ãęŘþķ ŏʭŰĚċ ʭý ܮଶ ľŋğ ʭý ݅భ ሺͲሻ ൌ ʹ ãęŘþķ ŏʭŰĚċ ʭý ܮଵ ľŋğ
ĖŞŃ ľŋğ ŗĕ ŐŰù ãĚğ ŉʭĨăù .ĕŘģäŎ ãĚğ ݅మ ሺͲሻ ൌ Ͳ
ŔŞŊŗù ĚŰĕʭńŎ ŔÞŞŊʭďęĕ ĖŒÝäŎ ŉʭ˙ķù ʭŕŏʭŰĚċ Ěý ùę ݅భ ሺݐሻ ൌ െ݅మ ሺሻ
ãęʭáěʭğʭő ŐŰù Ŕý ōĄĠŞğ ĒğʭÏ .ĖģʭýäŎ ĖŞŃ ŐŰù ʭý ĕʭĬă ęĕ ʭŕŏʭŰĚċ
ŗĕ ãʭŕÙʭĄŊŗ ĚŰĕʭńŎ ęĕ ŔýĚī ĵŘŃŗ ŗ ʭŕŏʭŰĚċ ęĕ äőʭŖáʭő ĚŞŞļă ÜŰ ĕʭČŰù
Ŕý ŔÞþģ ( ݐ Ͳ ęĕ) ŏí ěù ĞÏ ŗ Ăğù (t=0) ÖŞ÷Řğ ŔĴĐŊ ęĕ ľŋğ
ęĕ ōĄĠŞğ ĂŊʭď ãʭĬĿ ĢŰʭ˙ő .ĖŒÝäŎ ùĖŞÏ ãĕʭķ ęʭĄĿę ŗ ˫ĖŞğę ŉĕʭĸă

-äŎ ଓሶభ ሺݐሻ ൌ െ ଵଷ ݅భ ሺݐሻ āęŘħ Ŕý ( ݐ Ͳ)ÖŞ÷Řğ ěù ĞÏ āʭĴĐŊ
ùę ( ݐൌ Ͳ) ÖŞ÷Řğ ŔĴĐŊ ęĕ ōĄĠŞğ ęʭĄĿę ŏùŘăä˙ő ŉĖŎ ŐŰù ĮğŘă .Ėģʭý
ęùĚŃĚý ݅భ ሺݐሻ ൌ െ݅మ ሺሻ ĖŞŃ ʯÖŞ÷Řğ ŔĴĐŊ ęĕ ŔÝ ùĚ× .ĕŘ˙ő ŉĖŎ
ĖŞŃ ŐŰù ãęùĚŃĚý ãʭŒþŎ Ěý ōĄĠŞğ ĂŊʭď ãʭĬĿ ĢŰʭ˙ő ŐÞŞŊŗ ĂĠŞő
ãęŘøă ĮğŘă ŔÝ ĖŰĕĚá ˫ĖŕʭĤŎ ʵ ŉʭĈŎ ęĕ ʯĚâŰĕ ãŘğ ěù .ĖŰíäŎ ĂğĖý
ęťŘâŒŞğ ŉĖŎ ěù ˫ĕʭŀĄğù ʭý ŗ ĕŘ˙ő ŉĖŎ ùę ōĄĠŞğ ŐŰù ŏùŘăäŎ ęťŘâŒŞğ
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ĂþĠő ãĚĄĤŞý ˫ĖĤő ˛ď ˛÷ʭĠŎ ęťŘâŒŞğ ãęŘøă ˫ěŘď ęĕ ĶŃùŗ ęĕ .Ăğù
ĚĄ˙Ý ĂŎĖŃ ěù äģʭő ĵŘīŘŎ ŐŰù ŔÝ ĕęùĕ ĕŘċŗ ĂŊʭď ãʭĬĿ ˫ěŘď Ŕý
ãĚĄ˙Ý ãĕĚýęʭÝ ãʭŕęùĜĿùŌĚő üŞăĚă ŐŞ˙ŕ Ŕý .ĖģʭýäŎ ęťŘâŒŞğ ãęŘøă
ĕŘċŘŎ ęťŘâŒŞğ ãʭŕōĄĠŞğ äďùĚį ŗ ˛ŞŋĐă ŗ ãěʭğŔŞþģ ŔŒŞŎě ęĕ ĜŞő
ŏùĖńĿ ŏùŘăäŎ ʯĂŊʭď ãʭĬĿ ĢŰʭ˙ő ʭý ŔĠŰʭńŎ ęĕ ĚâŰĕ āęʭþķ Ŕý .Ăğù
ęťŘâŒŞğ ãʭŕŉĖŎ ľĸī Ŕİńő ùę äĿʭÝ äďùĚį ŗ ˛ŞŋĐă ãʭŕġŗę
ŔĸğŘă Ėőŗę ŗ ãęŘøă ŐŰù ĕĚýęʭÝ ŗ ʭŰùĜŎ Ŕý ŔċŘă ʭý ŔĄþŊù .[ʶʳ]ĕĚÝ ûŘĠĐŎ
-ŌĚő ŗ ʭŕãęŘøă ŔĸğŘă ęŗĕ ŏùĖŒ×Ŕő ãù˫ĖŒŰí ęĕ ŔÝ ĖğęäŎ ĚĴőŔý ʯŏí
.ĕĕĚá ŔĠŰʭńŎ ˛ýʭŃ ŉŘ˙ĸŎ ĂŊʭď ãʭĬĿ ʭý ˫ěŘď ŐŰù ęĕ ãĕĚýęʭÝ ãʭŕęùĜĿù
ĚŞŞĸă ĚŰě āęŘħ Ŕý Ōŗĕ ĢĔý ãʭŖĄőù ęĕ ˫Ėģ čĚİŎ ŉùŘøğ ʯāęŘĨŒŰù ęĕ
:ŔÝ ĕĚÝ ĖŕùŘē
ěù ˫ĕʭŀĄğù Ŕý äŎŗĜŊ Ŕ× ęťŘâŒŞğ ŉĖŎ ěù ˫ĕʭŀĄğù ãʭŰùĜŎ Ŕý ŔċŘă ʭý"
"ʱ!ĕŘý ĖŕùŘē ĂŊʭď ãʭĬĿ ãʭŕŉĖŎ
ãĖŒýĶ˙ċ-ʷ
Ŕ÷ùęù ęťŘâŒŞğ ãʭŕŉĖŎ ĕĚýęʭÝ ĉùŗę ŗ ãĚŞáęʭÝŔý ˛Űťĕ ŔŊʭńŎ ŐŰù ęĕ
Ĳŀď ʯōĄĠŞğ āʭķŦįù Ĳŀď ʯãěʭğŉĖŎ äáĕʭğ ĖŒőʭŎ äŰʭŰùĜŎ.ĖŰĕĚá
ŐŰù ˫ĚŎě ęĕ ōĄĠŞğ äŰʭğʭŒģ ĚŎù ęĕ ˛ŞŖĠă ŗ ʭŕĚŞļĄŎ äÞŰĜŞĿ ĂŞŕʭŎ
äŋŎùŘķ ěù äģʭő ãʭŕęʭĄĿę ŔĸŊʭİŎ ĂŞŋýʭŃ ˫ŗŦĸý .ĖőĚŞáäŎ ęùĚŃ ˛Űťĕ
ãěʭğŉĖŎ ĂŞŋýʭŃ ŗ ʯęťŘâŒŞğ ĭʭńő ŗ ęʭáěʭğʭő ŔŞŊŗù ĂŊʭď ĖŒőʭŎ
ěù ĕęùŘŎ ŐŰù .ĖŒģʭýäŎ ęťŘâŒŞğ ãęŘøă āŘŃ ĭʭńő ěù äőí ãʭŕÜŞŎʭŒŰĕ
˛ýʭńŎ ęĕ .ĖŒģʭýäŎ ŏí ĖŃʭĿ ĂŊʭď ãʭĬĿ ãʭŕŉĖŎ ŔÝ ĖŒĄĠŕ äŰʭŕĂŞŋýʭŃ
ãęŘøă üŰʭĸŎ ěù ãĕĚýęʭÝ ãʭŕęùĜĿùŌĚő ŗ ˛ŞŋĐă ãʭŕġŗę ĕŘþ˙Ý
ˍ
ʯĽùĖŕù ŐŰù ʭĄŰʭŖő ʯŔŋøĠŎ Ěŕ ęĕ ŔÝ ĖŒ×Ěŕ .ĖőĕĚáäŎ ûŘĠĐŎ ęťŘâŒŞğ
˛ď ãùĚý üğʭŒŎ ŉĖŎ ˫ĖŒŒÝ ŐŞŞĸă ŔÝ ĖŒĄĠŕ ĕŘċŘŎ āʭőʭÞŎù ŗ ĮŰùĚģ
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چکیده -انرژی باد از مهمتر ین منابع تجدیدپذیر است که در
سالهای اخیر توسعه قابل توجهی داشته است .کنترل توربین باد
یک چالش بزرگ در تولید این انرژی است .در این مقاله به منظور
کنترل پیچ توربین باد با سرعت متغیر از یک روش تطبیقی مبتنی بر
شبکه عصبی استفاده شده است .شبکههای استفاده شده دو نوع و
بر اساس مدل استاتیکی پس انتشار خطا و دینامیکی با خط تاخیری
میباشند .پس از آموزش مدل ،در مرحله تست تخمینی از زاویه پیچ
در لحظه بعد به دست میآید .مقادیر حاصل از این تخمین در تنظیم
پیچ به عنوان ورودی کنترلی توربین باد استفاده میشوند.
شبیهسازیها و نتایج عددی نشان میدهند که توان خروجی با
استفاده از کنترل مبتنی بر شبکه عصبی دینامیکی نسبت به روشهای
پسانتشار خطا و روش کالسیکی کنترل ،مقدار نامی توان را با
سرعت بیشتر و خطای کمتری دنبال میکند.
کلمات کلیدی– توربین بادی ،شبکه عصبی استاتیکی پس
انتشار خطا ،شبکه عصبی دینامیکی با خط تاخیری ،کنترل پیچ.
مقدمه
باد ،منبع انرژی تجدید پذیری است که به طور گسترده در سراسر دنیا در
دسترس است kاولین تالشها برای استفاده از انرژی باد توسط ایرانیان در
به کارگیری آسیابها آغاز شد kامروزه ،انرژی باد به طور فزاینده سوخت-
های فسیلی بر محیط زیست است [ k]3-1استراتژیهای کنترلی نقش
مهمی در سیستمهای تبدیل انرژی باد در بهینهسازی توان خروجی
توربینهای بادی ایفا میکنند kکنترل سرعت نیازمند یک طبقه بندی کلی
سرعت باد به  4دسته است ،که در شکل  1نشان داده شده است kدر این
شکل ،سرعت  nr _aبه عنوان سرعت بادی است که در آن توربین شروع
به تولید توان میکند kسرعتهای کمتر ،برای راهاندازی توربین باد موثر
نیست kنرخ سرعت ) 𝑑𝑒𝑡𝑎𝑟𝑣( ،سرعت بادی است که در آن توربین به
نرخ توان خود میرسد kسرعت ) 𝑡𝑢𝑜 (𝑣𝑐𝑢𝑡−حداکثر سرعت وزش بادی
است که در آن توربین بادی هنوز میتواند به تولید ادامه دهد kفراتر از این
سرعت باد ،روتور برای حفظ تیغه ،ژنراتور الکتریکی و دیگر قطعات از
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خرابی ،خاموش میشود [ k]3مناطق عملیاتی مطلوب ،منطقههای  2و 3
هستند kمنطقهی  2محدودهی سرعت باد بین 𝑛𝑖 𝑣𝑐𝑢𝑡−و 𝑑𝑒𝑡𝑎𝑟𝑣 است
که منطقهی نرخ توان پایین نامیده میشود kاز آنجا که توان تولید شده در
این منطقه تابع مکعبی از سرعت باد است ،وظیفهی اصلی کنترلکننده
بدست آوردن توان خروجی از سرعت باد است kمنطقهی  3محدودهی
سرعت باد بین 𝑑𝑒𝑡𝑎𝑟𝑣 و 𝑡𝑢𝑜 𝑣𝑐𝑢𝑡−را پوشش میدهد که منطقهی نرخ
توان باال نامیده میشود kاز آنجایی که توان مکانیکی تولید شده توسط
روتور محدود است ،کار اصلی کنترلکننده در این منطقه نگهداشتن
خروجی در محدودهی نرخ توان خود است [ k]4تاکنون از شبکههای
عصبی در شناسائی و کنترل سیستمهای زیادی استفاده شده است که از
جمله میتوان به شناسایی سیستمهای غیرخطی با استفاده از شبکهی
عصبی تاخیری ،شناسایی سیستمهای غیر خطی با استفاده از شبکهی
عصبی دینامیکی ،شناسایی سیستمهای کنترلکنندهی انعطافپذیر به
وسیلهی شبکه عصبی و بهبود شبکهی عصبی در شناسایی کالسهبندی
سیستمهای غیرخطی نام برد [ ]9-5کنترل پیچ توربین هم از دامنه وسیع
کاربردهای شبکه عصبی مستثنی نیوده است kدر سال  2007با استفاده از
یک کنترلکنندهی عصبی خود تطبیق ،کنترل مستقل هر یک از پرهها انجام
شده است kدر این کار با استفاده از شبکهی عصبی  CAMC 1ضرایب
کنترلکنندهی  DIP2تنظیم شدهاست [ k]10در سال  2007و  2008در
روشهایی با تعریف خطای خروجی اقدام به آموزش شبکهی عصبی و در
نتیجه کنترل توربین کردهاند [11و ]12و همچنین در سال  2011با استفاده
از شبکه عصبی به تنظیم پیچ سیستم سرعت متغیر پرداخته شده است
[ k]13در سال  ،2012کنترل پیچ متغیر را با استفاده از شبکه عصبی
 RBF3پیشنهاد کردهاند kدر این مقاله کنترل به روش شبکهی عصبی
 RBFدر حاالت عملکردی مختلف توربین بادی سرعت متغیر با پیچ
متغیر پیشنهاد شده است kدر این مقاله به کنترل گشتاور در سرعتهای
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Cerebellar Model Articulation Controller
Proportional Integral Derivative
3
Radial Basis Function
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شکل :1محدودهی عملکردی توربین بادی با توجه به سرعت باد []4

پایینتر از سرعت نامی باد و کنترل پیچ توربین باد در سرعتهای باال
و ارتباط نرم بین این دو حالت پرداخته شده است kکنترل شبکه عصبی از
دینامیک غیر خطی توربین بادی بر اساس اندازهگیری ورودی و خروجی-
های توربین تخمین میزند kوزنهای شبکه عصبی مقاوم ،بر اساس به
روزرسانی قوانین بدست آمده از تجزیه و تحلیل تابع پایداری لیاپانوف
بدست میآیند kالگوریتم پیشنهاد شده در این مقاله ابتدا بر روی مدل
ریاضی ساده شدهی توربین باد تست شده است kسپس نتایج شبیهسازی
بر روی یک توربین  5مگاواتی اعمال شده است ] k[14در سال ،2013
ژانشان و همکاران ،روش کنترل توان خروجی ثابت در وزش باد متغیر در
کنترل پیچ توربین باد با استفاده از شبکهی عصبی ارائه کردند kدر این
روش یک استراتژی کنترل بر اساس شبکهی عصبی به منظور تنظیم زاو یه
پره و سرعت چرخش سیستم توربین بادی ارائه شده است kدر این روش از
آنجایی که محدودهی تغییرات زاویهی پیچ توربین باد محدود است،
سیستم توربینهای بادی به عنوان یک سیستمهای غیر خطی با محرک
ناشناخته در نظر گرفته میشود kبه منظور رفع این مشکل از شبکهی
عصبی استفاده از مشتقات جزئی و از یک شبکهی استاتیکی به عنوان یک
جبرانگر استفاده شده است ] k[15در این مقاله هدف کنترل پیچ توربین
باد با استفاده از دو کنترلکنندهی مبتنی بر شبکهی عصبی دینامیکی و
استاتیکی و مقایسهی نتایج این دو با کنترلکنندهی رایج کالسیک استk
در ادامه ابتدا مدلی از باد و توربین بادی مورد مطالعه ،ارائه خواهد شد kدر
بخش سوم شبکهی عصبی شرح داده میشود kدر این بخش ،روشهای
شبکهی عصبی استاتیکی پس انتشار خطا 4و شبکه عصبی دینامیکی
تاخیری 5توضیح داده شدهاند kبخش چهارم پیادهسازی مدل کنترلکننده-
های کالسیک و دو مدل پیشنهادی مبتنی بر شبکهی عصبی است ،در این
بخش نتایج حاصل از شبیهسازیها ارائه میگردد و در نهایت بخش پنجم
نتیجهگیری استk
مدلسازی
میزان متفاوت تابش خورشید به سطح زمین و تغییرات دمایی منجر به
تولید باد میشود kسرعت باد ،پیوسته در حال تغییر است و اندازهی آن در
هر بازهی زمانی یک متغیر تصادفی است kبا توجه به طیف وندرهوون

)Back Propagation Neural Network (BP-NN
)Time Delay Neural Network (TD-NN

V
Cut-in

0

0

مشاهده میشود که تمرکز انرژی در دو فرکانس مستقل است که این امر
سبب میگردد تا مدل باد در شبیهسازیها به صورت حاصلجمع متوسط
باد در منطقهی مورد بررسی و مجموعهای از اغتشاشات و نویز به صورت
یک عامل سینوسی در نظر گرفته شودk
()1
یک مدل پیشنهادی به منظور مدلسازی باد به صورت رابطهی زیر
ارائه شده است ،که در آن 𝑙 یک متغیر تصادفی است [k]13
𝑣 𝑣𝑤𝑖𝑛𝑑 = 𝑉𝑚 +

()2

))𝑣 = 𝑙(1 − 0.05𝑐𝑜𝑠(2𝜋/20
)− 0.05𝑐𝑜𝑠(2𝜋/600

در این مقاله یک مدل توربین باد سه پره با محور افقی در نظر گرفته
شده است kآیرودینامیک توربین بادی به توصیف نیروهای وارد بر توربین
باد از طرف جریان باد میپردازد kکه از بخشهای اصلی کنترل پیچ،
ضریب توان و گشتاور آیرودینامیکی تشکیل شده است kدو تئوری در
توصیف این آیرودینامیک مطرح است :تئوری دیسک محرک و تئوری جزء
پرهk
قابلیت بهرهبرداری از توان باد از حاصلضرب ضریب توان ( 𝑝 ،)Cدر
توان باد حاصل میشود که ضریب توان به سرعت متوسط باد ،سرعت
زاو یههای روتور و شرایط جغرافیای بستگی دارد که از روابط زیر حاصل
میگردد:
()3
()4

−12.5
116
( C𝑝 (𝜆, 𝛽) = 0.22
𝑖𝜆 𝑒 )− 0.4𝛽 − 5
𝑖𝜆
)1⁄𝜆𝑖 = (1⁄𝜆 + 0.08𝛽 ) − (0.035⁄𝛽 3 + 1

()5
𝑣λ = 𝜔R⁄
و در آن  λنسبت سرعت نوک β ،زاویهی پیچ است [k]16
زاویهی پیچ :ضریب توان به ازای یک نسبت سرعت باالی مشخص به
بیشترین مقدار خود میرسد kبه عبارت دیگر ،در سرعت زاو یهای خاصی
برای روتور ،ضریب توان ماکزیمم میشود kزاو یهی پیچ  ،زاویهای است که
سرعت زاو یهای را به آن حد خاص نزدیک میکندk
گشتاور آیرودینامیکی :توان تولیدی توسط توربین بادی و گشتاور روتور با
استفاده از روابط زیر محاسبه میشود:
()6

4

()7

5
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2
𝑡𝑜𝑟𝑅 P𝑟𝑜𝑡 = 0.5𝐶𝑝 𝜌𝑣𝑤𝑖𝑛𝑑 3
3

2
𝑡𝑜𝑟𝑅𝜋 𝑑𝑛𝑖𝑤𝑣𝜌 𝑝𝐶(0.5
𝑡𝑜𝑟𝜔)⁄

= 𝑡𝑜𝑟𝛤
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که در آن  ρچگالی هوا R rot ،شعاع روتور و  ωrotسرعت زاویهای روتور
استk
مدل الکترومکانیکی :مدل مکانیکی توربین بادی شامل شفت
روتور ،شفت ژنراتور و جعبه دنده است kمعادالت گشتاور ،رفتار مکانیکی
توربین بادی را نشان میدهد؛ بنابراین ،گشتاور آیرودینامیکی در تقابل با
گشتاور الکترومکانیکی قرار داده میشود که با استفاده از جفت معادله
کوپل شده ( )8و ( )9محاسبه میگردد kهمچنین با در نظر گرفتن محور
ژنراتور به عنوان یک جسم سخت ،سرعت زاو یههای ژنراتور و نرخ گشتاور
آن با توجه به رابطههای زیر محاسبه میشوند که پارامترها مطابق با جدول
 1تعریف شدهاند [:]16
()8
()9

1
])) 𝜃𝐺𝜃 𝜔̇ T = ( ) [𝛤𝑇 − 𝐷((𝜔 𝑇 − 𝜔𝐺 ) − 𝐾(𝜃𝑇 −
𝑇𝐽
1
) 𝐺𝜔 𝜔̇ G = ( ) [−𝛤𝐺 + 𝐷((𝜔 𝑇 −
𝐺𝐽
])) 𝜃𝐺𝜃 + 𝐾(𝜃𝑇 −

()10

𝐽𝑇 = 𝐽𝑟𝑜𝑡 ⁄𝑛2

()11

D = 𝐷𝑞2𝑔 + 𝐷𝑟𝑞1 (1⁄n)2

()12

K = 𝐾𝑟𝑞1 (1⁄𝑛)2

()13

𝑛𝜔𝛤𝑔𝑒𝑛−𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑 = 𝑃𝑚𝑒𝑐 ⁄

()14
شکل  2بلوک دیاگرام سادهای از توربین باد را نشان میدهد kسیستم
کنترل توربین باد ،به شدت به رفتار دینامیکی توربین باد بستگی داردk
آگاهی از رفتار دینامیکی سیستم موجب افزایش دقت مدل میگرددk
𝑦𝑐𝑛𝑒𝑞𝑒𝑟𝑓 𝑟𝑒𝑤𝑜𝑃 𝑧𝐻𝜔𝑛 = 120𝜋 ⁄𝑃 𝑓𝑜𝑟 60

مدل فضای حالت توربین به صورت زیر در نظر گرفته شده است:
()15

رابطههای ( )15و ( )16میتواند به صورت زیر نیز بیان گردد [-17
k]19
()18
()19

y = Cx + Du

ورودی کنترل است 𝑢𝐷 = ∆𝑣𝑤𝑖𝑛𝑑 ،و ماتریسهای  n ،B ،Aو  Dبه
صورت زیر تعریف میگردند [:]10
(𝛾 − 𝐷𝑑 − 𝐾𝑓𝑟𝑜𝑡 ) −1
𝑑𝐷
𝑡𝑜𝑟𝐽
𝑡𝑜𝑟𝐽
𝑡𝑜𝑟𝐽
𝑑𝐾
1
𝑑𝐾−
=A
) 𝑛𝑒𝑔𝑓𝐾 −(𝐷𝑑 +
𝑑𝐷
1
𝑛𝑒𝑔𝐽
𝑛𝑒𝑔𝐽
𝑛𝑒𝑔𝐽
[
]
𝜁
0
𝑡𝑜𝑟𝐽
B= 0
0
−1
0
[
] 𝑡𝑜𝑟𝐽
𝛼
𝐽
] 𝑡𝑜𝑟 [ = 𝛹
0
0

)𝑘( 𝐷𝑢𝛹 x(𝑘 + 1) = 𝐴𝑥(𝑘) + 𝐵𝑢(𝑘) +
)𝑘(y(𝑘) = Cx(𝑘) + Du

جدول  :1معرفی پارامترهای مدلسازی
𝝎
𝒇
𝑱
𝜞
𝑫
𝒅

سرعت زاویهای
اصطکاک
اینرسی
گشتاور
میرایی
شفت

𝑛𝑒𝑔
𝐾
𝜃
𝑡𝑜𝑟
𝑛

ژنراتور
سختی
جابهجایی زاویهای
روتور
ضریب گیربکس

شبکهی عصبی

شبکهی عصبی از جمله سیستمهای هوشمند است که با پردازش
دادههای تجربی ،قوانین پنهان موجود در دادهها را به شبکه منتقل میکنندk
شبکههای عصبی به دو دسته دینامیک و استاتیک طبقهبندی میگردندk
شبکههای استاتیکی هیچ عنصر بازخوردی ندارند و هیچ تاخیری را در
دادههای ورودی شبکه نمیپذیرند و خروجی مستقیما از ورودی با
اتصاالت پیشخور محاسبه میشود kاما در شبکههای دینامیک خروجی
نه تنها به ورودی جاری شبکه ،بلکه به ورودیها و خروجیها در حالت
جاری و قبل وابسته است kشبکههای دینامیک عموما در شبیهسازی
پدیدههای دینامیک قویتر از شبکههای استاتیک هستند kبه این دلیل که
شبکههای دینامیک حافظه زمانی دارند ،قابلیت آموزش الگوهای متوالی
یا متغیر با زمان را دارند [k]20

𝐷𝑢𝛹 ẋ = 𝐴𝑥 + 𝐵𝑢 +

()16
که در آن 𝑥 بردار حالت y ،خروجی u = [∆𝛽 ∆𝑇𝑔𝑒𝑛 ] ،بردار

()17

]C = [0 0 1
𝟎=D

 -1-3شبکه عصبی پس انتشار خطا استاتیکی
در این بخش برای اصالح وزنهای شبکه عصبی ،استفاده از روش
متداول پس انتشار خطای استاتیك پیشنهاد شده است kروش پس انتشار
خطای استاتیك بر مبنای روش گرادیان و معیار عملکرد به صورت مجموع
مربعات خطا در گرههای خروجی تعریف میگردد kاین روش دارای یک
الیهی ورودی ،یک الیهی خروجی و حداقل یک الیهی مخفی است kدر
این روش سعی میگردد تا مربع خطای بین خروجیهای شبکه و تابع
هدف رابطهی ( )20حداقل گردد [.]23-21
()20

(𝑡𝑘𝑑 − 𝑂𝑘𝑑 )2

∑

1
∑
2

𝑠𝑡𝑢𝑝𝑡𝑢𝑜∈𝑘 𝐷∈𝑑

≡ ) ⃗⃗⃗
𝑊(E

ساختار این روش و همچنین به صورت جزئیتر ساختار برای یک
نرون از الیهی مخفی که به یک نرون از الیهی خروجی متصل است در
شکل  3نشان داده شده است kکه در آن عالمت * نشاندهندهی عمل
حاصل ضرب است kدر این روش ،میزان اصالح وزنها برابر با حاصل
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شکل  :2بلوک دیاگرام توربین باد

ضرب چهار عبارت است )1 :مشتق تابع غیرخطی که مقدار آن در
خروجی جمعکننده (قبل از تابع غیرخطی) محاسبه میگردد )2 .ورودی
الیه )3 kخطای پس انتشار شده در خروجی الیه )4 kضریب یادگیری
Output Layer
out
Q,k

Target q

W
PQ,k
Neuron q
net
Q,k
dF
dnet

e
q

Neuron P
Hidden Layer

)out(1 -out

)W(n+1
pq,k

+

*

*
*

δ
q,k

out
p,j

η

)W(n
pq,k

الف
Output
Layer

Hidden
Layer

Input
Layer

Error back propagation

Input2
error
Input3
Input4
Input5

 -2-3شبکه عصبی دینامیکی با خط تاخیری
شبکههای عصبی دینامیکی به طور کلی قویتر از شبکههای
استاتیکی است kهر چند که آموزش آن دشوارتر است kاز آنجا که
شبکههای پو یا دارای حافظه هستند ،میتوان آنها را در آموزش و یادگیری
الگوهای متوالی و یا متغیر با زمان استفاده کرد kشبکه عصبی دینامیکی،
متشکل از یک شبکه پیشرو با یک یا چند خط تاخیری است که با استفاده
از خطوط تاخیر به تولید دینامیک در ساختار میپردازد kشبکهی عصبی با
خط تاخیری مشابه شبکهی عصبی پرسپترون میباشد با این تفاوت که
شبکهی پرسپترون پیشرو است و در آنها هیچ مسیر فیدبکی وجود ندارد
اما در شبکه با استفاده از خطوط تاخیری ،فیدبک از خروجی به شبکه
اعمال میشود kاستفاده از فیدبک باعث میشود تا شبکه عالوه بر دادههای
ورودی دادههای خروجی را نیز در اختیار داشته باشد kهمچنین تفاوت
اصلی این دو شبکه وجود تاخیر است که موجب میگردد تا اطالعات
ورودی در هر لحظه و در لحظات قبل و اطالعات خروجی در لحظات
قبل در اختیار باشد و این امر باعث میگردد که ورودی شبکه غنی گرددk

ب
شکل  :3ساختار پس انتشار خطا .الف :ساختار اتصال یک نرون از الیهی



مخفی به الیهی خروجی .ب :ساختار کلی روش پس انتشار خطا []20
براي تابع غیرخطی میتوان از سیگموئید یا تانژانت هایپربولیك
استفاده نمود که روابط آنها به ترتیب به صورت زیر است [:]23-20

x


()24
()25
()26
()27
()28

به منظور تنظیم وزنهای این شبکه از قواعد یادگیری مختلف
خصوصا قواعد پس انتشار خطا استفاده میگردد kشکل  5نمونهای از
شبکه دینامیکی تاخیری را نشان میدهد [k]29-24
y= ᶿi

𝑗∆𝑤𝑝𝑞,𝑘 = 𝜂𝛿𝑞,𝑘 𝑜𝑢𝑡𝑝,
𝑗w𝑟𝑝,𝑗 (𝑛 + 1) = 𝑤𝑟𝑝,𝑗 (𝑛) + ∆𝑤𝑟𝑝,
𝑗∆𝑤𝑟𝑝,𝑗 = 𝜂𝛿𝑝,𝑗 𝑜𝑢𝑡𝑟,
) 𝑘𝛿𝑝,𝑗 = 𝑜𝑢𝑡𝑝,𝑗 (1 − 𝑜𝑢𝑡𝑝,𝑗 )(∑𝑞 𝛿𝑞,𝑘 𝑤𝑝𝑞,
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شکل  :4فلوچارت پیادهسازی الگور یتم پس انتشار خطا

𝑘w𝑝𝑞 (𝑛 + 1) = 𝑤𝑝𝑞,𝑘 (𝑛) + ∆𝑤𝑝𝑞,
) 𝑘𝛿𝑞,𝑘 = 𝑜𝑢𝑡𝑞,𝑘 (1 − 𝑜𝑢𝑡𝑞,𝑘 )(𝑇𝑞 − 𝑜𝑢𝑡𝑞,
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()21
) 𝑥γ(x) = 1⁄(1 + 𝑒−
()22
) 𝑥γ(x) = (1 − 𝑒−𝑥 )⁄(1 + 𝑒−
فلوچارت به کار گرفته شده در این روش به صورت شکل  4نشان داده
شده است kقواعد یادگیری برای الیهی آخر و الیهی ما قبل آخر به صورت
روابط زیر است [k]20
()23
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شکل  :5بلوک دیاگرام شبکه عصبی دینامیکی با خط تاخیری []21
پیادهسازی و نتایج شبیهسازی
هدف از به کاربردن کنترلکننده در کنترل پیچ توربین باد ثابت
نگهداشتن توان به ازای تغییرات تصادفی سرعت باد و رسیدن سریعتر به

۱۰۳۳
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توان مطلوب است kدر این مقاله از سه کنترلکنندهی  ،DIPکنترلکننده با
استفاده از شبکهی عصبی استاتیکی و دینامیکی با خط تاخیری به منظور
تنظیم پیچ توربین باد در تغییرات سرعت باد استفاده شده است kبا اعمال
این روشهای کنترلی در محیط سیمولینک نرمافزار  AMtaMbنتایج
شبیهسازی به صورت زیر حاصل شده است kدر شبیهسازیهای این مقاله
از تانژانت هایپربولیك به عنوان تابع غیرخطی استفاده شد .برای تخمین
پارامترهای مدل نیز میتوان حالت شناسایی موازی و یا حالت شناسایی
سری-موازی را بکار گرفت kدر حالت شناسایی سری-موازی ،بجای
استفاده از خروجی مدل از خروجی سیستم استفاده میگردد kبا فرض
اینکه سیستم پایدار است ،در حالت شناسایی موازی تضمینی برای
همگرایی پارامترهای مدل وجود ندارد kاین مشکل در حالت شناسایی
سری-موازی برطرف شده است kدر شبیهسازیها از حالت شناسایی
سری-موازی استفاده شده است kدر بلوک دیاگرام شکل  6نحوه کنترل
شبکهی عصبی در سیستم مشاهده میشود kنتایج شبیهسازی نشان
میدهد که استفاده از این شبکهی عصبی به علت تطبیق خود با تغییرات
نتایج بهتری از کنترلکنندهی کالسیک در اختیار قرار میدهدk

شکل  7نتایج توان خروجی از توربین با استفاده از کنترلکنندهی
کالسیک ،شبکه عصبی استاتیکی پس انتشار خطا و دینامیکی با خط
تاخیری را نشان میدهد kبا توجه به شکل مالحظه میگردد که کنترل-
کنندهی کالسیک در ابتدا دارای نوسانهای زیادی است ،این مورد در
کنترلکنندهی پس انتشار خطا کمتر شده و در کنترلکنندهی دینامیکی با
خط تاخیری به حداقل رسیده است kکنترل پیچ توربین بادی با استفاده از
شبکهی عصبی دینامیکی توان مطلوب را با سرعت بیشتر و با تغییرات
کمتر دنبال میکند kهمچنین تغییرات زاویهی پیچ در این روش نرمتر است
اما در کنترلکنندهی کالسیک تغییرات زاویهی پیچ سریع بوده و یکنواخت
نیست kبا توجه به نتایج مشاهده میگردد که روش کنترل دینامیکی با خط
تاخیری نتایج بهتری نسبت به دو روش استاتیکی پس انتشار خطا و
کالسیک ،از خود نشان میدهد kهمچنین نتایج حاصل بیانگر کارایی
بهتر کنترل مبتنی بر شبکهی عصبی پس انتشار خطا نسبت به روش
کالسیک است kبرای مقایسهی کارایی هر یک از کنترلکنندهها ،معیارهایی
تعریف شده است kخطای ردیابی به عنوان یکی از معیارها از رابطهی زیر
بدست میآید:
𝑓𝐾

()29

Look
Up
Table

|)𝑘( 𝑑𝑦E = ∑|(𝑦(𝑘) − 𝑦𝑑 (𝑘))⁄
𝑘=1

جدول  3نتایج این مقدار در هر سه کنترلکنندهی کالسیک،
استاتیکی پس انتشار خطا و دینامیکی با خط تاخیری را نشان میدهدk
الف
Look
Up
Table

-1
Z -1

-1
Z -1

ب
شکل  :6بلوک دیاگرام کنترل پیچ توربین باد با استفاده از شبکهی عصبی.

الف

الف :پس انتشار خطا .ب :دینامیکی با خط تاخیری

پارامترهای توربین بادی مورد مطالعه به صورت جدول  2در نظر
گرفته شده است:
جدول  :2پارامترهای توربین باد مورد مطالعه

مساحت جاروب شده:
چگالی توان:
حداقل سرعت روتور:
حداکثر سرعت روتور:
سرعت باد برای شروع به کار:
سرعت باد نرمال:
حداکثر سرعت باد:

 8495متر مربع
 0/034متر مربع بر کیلو وات
9/4rd/min
17/1 rd/min
3a/a
12a/a
25a/a

ب
شکل  :7مقایسهی توان خروجی دو روش کنترلی پیشنهادی بر مبنای شبکهی
عصبی با روش کالسیک .الف :در بازهی زمانی  0تا  100ثانیه .ب :در بازهی
زمانی  0تا  50ثانیه
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 مقایسهی خطای ردیابی در سه کنترلکنندهی مورد ارز یابی کنترل پیچ:3 جدول
توربین باد

خطای ردیابی

کنترلکننده

1130/7

کالسیک
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شبکهی عصبی استاتیکی پس انتشار خطا

521/4

شبکهی عصبی دینامیکی با خط تاخیری
نتیجهگیری

استفاده از روشهای کنترل کالسیک جهت تنظیم ضرایب
کنترلکنندهها دارای مشکالت خاصی از جمله تغییر مدل سیستم یا تغییر
kمقدار مطلوب خروجی سیستم و نیاز به تنظیم مجدد پارامترها خواهد بود
در این مقاله برای کنترل پیچ کنترل توربین باد از شبکهی عصبی پس
انتشار خطا که به صورت استاتیکی است و شبکهی عصبی دینامیکی با
 که دارای مزایایی از جمله تنظیم خودکار،خط تاخیری استفاده شده است
 همانطور کهkو در نتیجه پاسخ بهتر در مقابل تغییرات سرعت باد است
نتایج شبیهسازی نشان داده شده است شبکهی عصبی دینامیکی نسبت به
شبکهی عصبی استاتیکی و آن نسبت به کنترلکنندهی کالسیک نتایج
 با توجه به نتایج با استفاده از شبکهی عصبیkبهتری را حاصل کرده است
میزان فراجهش کاهش یافته و توان تولیدی در سرعتهای مختلف باد
kسریعتر به میزان مطلوب خود رسیده است
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ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﯿﻮب ﺣﺲﮔﺮ ﺳﺮﻋﺖ روﺗﻮر و ژﻧﺮاﺗﻮر در
ﺗﻮرﺑﯿﻦﻫﺎی ﺑﺎدی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﯾﺘﮕﺮ ورودی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
اﻣﯿﻦ ﺣﺒﯿﺒﯽ ﮔﻠﻨﮕﺸﯽ  ۱و ﺟﻮاد ﻋﺴﮕﺮی  ۲و اﯾﻤﺎن
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ﭼﮑﯿﺪه — روشﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺟﺪاﺳﺎزی ﻋﯿﺐ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﮐﻠﯽ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺪل و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮ ﻣﺪل ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﯿﻮب ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،اﺳﺘﻔﺎده از روﯾﺘﮕﺮﻫﺎی ورودی
ﻧ ﺎﺷ ﻨ ﺎﺧ ﺘ ﻪ اﺳ ﺖ .در اﯾ ﻦ روش ﺑ ﺮای ﻃ ﺮاﺣ ﯽ روﯾ ﺘ ﮕ ﺮ ،ﯾ ﮏ ﻣ ﺪل از ﺳ ﯿ ﺴ ﺘ ﻢ
در ﻧ ﻈ ﺮ ﮔ ﺮﻓ ﺘ ﻪ ﻣ ﯽﺷ ﻮد و ﺑ ﺎ ﮐ ﻤ ﮏ آن ﻣ ﺪل ﺑ ﻪ ﻃ ﺮاﺣ ﯽ روﯾ ﺘ ﮕ ﺮ ﭘ ﺮداﺧ ﺘ ﻪ و
ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺟﺪاﺳﺎزی
ﻋ ﯿ ﻮب ،ﺑ ﺎﻧ ﮑ ﯽ از روﯾ ﺘ ﮕ ﺮﻫ ﺎ را ﻃ ﺮاﺣ ﯽ ﻣ ﯽﮐ ﻨ ﻨ ﺪ ﮐ ﻪ ﺑ ﻪ وﺳ ﯿ ﻠ ﻪی آنﻫ ﺎ ﻗ ﺎدر
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﻣﺎﻧﺪهﻫﺎﯾﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﭘﺮدازش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻧﺪهﻫﺎ ،زﻣﺎن و
ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﻮب اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ ﭘﺲ از زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﺪود ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
در اﯾ ﻦ ﻣ ﻘ ﺎﻟ ﻪ ﺑ ﻪ ﺗ ﺸ ﺨ ﯿ ﺺ آﻧ ﻼﯾ ﻦ ﻋ ﯿ ﻮب ﺣ ﺲﮔ ﺮ ﺳ ﺮﻋ ﺖ روﺗ ﻮر )ﻗ ﺴ ﻤ ﺖ
ﭼﺮﺧﻨﺪهی ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدی( و ژﻧﺮاﺗﻮر ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدی ﭘﺮداﺧﺘﻪاﯾﻢ .در واﻗﻊ روﺷﯽ
ﮐ ﻪ ﺑ ﺎ اﺳ ﺘ ﻔ ﺎده از روﯾ ﺘ ﮕ ﺮﻫ ﺎ ﺑ ﺮای ﺗ ﺸ ﺨ ﯿ ﺺ و ﺟ ﺪاﺳ ﺎزی ﻋ ﯿ ﺐ ﺣ ﺲﮔ ﺮ ﺑ ﻪ
ﮐ ﺎر رﻓ ﺘ ﻪ ﺑ ﻮد ﻃ ﻮری ﺑ ﻮد ﮐ ﻪ ﭘ ﺲ از ﭘ ﺎﯾ ﺎن ﻋ ﻤ ﻠ ﮑ ﺮد ﺳ ﯿ ﺴ ﺘ ﻢ در ﯾ ﮏ ﻣ ﺪت
زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ،ﻗﺎدر ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن وﻗﻮع ﻋﯿﺐ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﯿﺐ ﺑﻬﺮهی ﺣﺲﮔﺮ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﯿﺐ ﻣﻘﺪار
ﺛﺎﺑﺖ ﺣﺲﮔﺮ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮐﺎرﮔﯿﺮی آﻧﻼﯾﻦ اﯾﻦ روش ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻗﺘﯽ ﮐﻪ دارد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﻋﯿﺐ ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ ﺣﺲﮔﺮ و ﺑﻬﺮهی ﺣﺲﮔﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐ ﻠ ﻤ ﺎت ﮐ ﻠ ﯿ ﺪی — ﺗ ﺸ ﺨ ﯿ ﺺ ﻋ ﯿ ﺐ ،ﺟ ﺪاﺳ ﺎزی ﻋ ﯿ ﺐ ،روﯾ ﺘ ﮕ ﺮ
ورودی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ،ﺣﺲﮔﺮ ﺳﺮﻋﺖ روﺗﻮر و ژﻧﺮاﺗﻮر.

 .۱ﻣﻘﺪﻣﻪ

اﻟ ﮑ ﺘ ﺮﯾ ﮑ ﯽ ﺗ ﺒ ﺪﯾ ﻞ ﻣ ﯽﮐ ﻨ ﻨ ﺪ .در ﻣ ﺮﺣ ﻠ ﻪی اول روﺗ ﻮر ﺗ ﻮرﺑ ﯿ ﻦ ﺑ ﺎدی اﻧ ﺮژی
ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺑﺎد را ﺑﻪ اﻧﺮژی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻣﺮﺣﻠﻪی دوم اﻧﺮژی
ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ژﻧﺮاﺗﻮر ﺑﻪ اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻮرﺑﯿﻦﻫﺎی
ﺑ ﺎدی ﺳ ﯿ ﺴ ﺘ ﻢﻫ ﺎی اﻟ ﮑ ﺘ ﺮوﻣ ﮑ ﺎﻧ ﯿ ﮑ ﯽ ﭘ ﯿ ﭽ ﯿ ﺪهای ﻫ ﺴ ﺘ ﻨ ﺪ و از اﯾ ﻦ رو در
ﻣ ﻌ ﺮض ﻋ ﯿ ﻮب  ۱ﻣ ﺘ ﻨ ﻮﻋ ﯽ در ﻗ ﺴ ﻤ ﺖﻫ ﺎی ﻣ ﺨ ﺘ ﻠ ﻒ ﻫ ﻤ ﭽ ﻮن ﺳ ﯿ ﺴ ﺘ ﻢﻫ ﺎ،
ﻣﺤﺮکﻫﺎ و ﺣﺲﮔﺮﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺎدرﺳﺖ و
دﯾﺮﻫﻨﮕﺎم اﯾﻦ ﻋﯿﻮب ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﯿﻮب در ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺨﺶ ﺷﻮﻧﺪ
و ﺣﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮاﺑﯽ  ۲و از ﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ  ۳در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮرﺑﯿﻦ
ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻣﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻋﯿﺐ را در ﻟﺤﻈﺎت
اﺑ ﺘ ﺪاﯾ ﯽ ﻇ ﻬ ﻮرش در ﺳ ﯿ ﺴ ﺘ ﻢ ﺷ ﻨ ﺎﺳ ﺎﯾ ﯽ  ۴ﮐ ﻨ ﺪ و ﺑ ﻪ ﺟ ﺒ ﺮان اﺛ ﺮات ﻣ ﻨ ﻔ ﯽ
ﻋ ﯿ ﺐ ﺑ ﭙ ﺮدازد .از آﻧ ﺠ ﺎﯾ ﯽ ﮐ ﻪ اﺳ ﺘ ﻔ ﺎده از ﺗ ﻮرﺑ ﯿ ﻦﻫ ﺎی ﺑ ﺎدی در ﺳ ﺎلﻫ ﺎی
اﺧﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﺒﻊ آن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺎدی در
زﻣ ﯿ ﻨ ﻪی ﺗ ﺸ ﺨ ﯿ ﺺ زودﻫ ﻨ ﮕ ﺎم ﻋ ﯿ ﻮب  ۵و ﺟ ﺪاﺳ ﺎزی  ۶آنﻫ ﺎ اﻧ ﺠ ﺎم ﺷ ﺪه و
روشﻫ ﺎی ﻣ ﺘ ﻌ ﺪدی اراﺋ ﻪ ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ ] .[۱ﻫ ﻤ ﭽ ﻨ ﯿ ﻦ ﺑ ﺮای ﺟ ﺒ ﺮان اﺛ ﺮات
ﻋﯿﺐ ،روشﻫﺎی ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻋﯿﺐ  ۷زﯾﺎدی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪهاﻧﺪ .ﯾﮏ ﻣﺪل ﻣﻌﯿﺎر ۸
ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺟﺪاﺳﺎزی و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻋﯿﻮب ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدی در ] [۲و ][۳
اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺪل ﻣﻌﯿﺎر ،ﯾﮏ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدی ﺳﻪ ﭘﺮه ﻣﺤﻮر اﻓﻘﯽ ﺑﺎ
ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ و ﺗﻮان ﻣﺠﺎز  ۴٫۸ﻣﮕﺎوات را ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺪف از
اراﺋﻪی اﯾﻦ ﻣﺪل ،ﺑﻮﺟﻮد آوردن ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و آزﻣﺎﯾﺶ
روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻋﯿﻮب ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﮐ ﺮدن آنﻫ ﺎ ﺑ ﻪ ﺟ ﺎی ﺳ ﻮﺧ ﺖﻫ ﺎی ﻓ ﺴ ﯿ ﻠ ﯽ در ﮐ ﺸ ﻮرﻫ ﺎی ﺗ ﻮﺳ ﻌ ﻪﯾ ﺎﻓ ﺘ ﻪ و
ﺻ ﻨ ﻌ ﺘ ﯽ ﺑ ﺎ رﺷ ﺪ ﻗ ﺎﺑ ﻞ ﺗ ﻮﺟ ﻬ ﯽ ﻫ ﻤ ﺮاه ﺑ ﻮده اﺳ ﺖ .ﯾ ﮑ ﯽ از اﯾ ﻦ اﻧ ﺮژیﻫ ﺎی
ﺗ ﺠ ﺪﯾ ﺪﭘ ﺬﯾ ﺮ ﮐ ﻪ ﺑ ﯿ ﺸ ﺘ ﺮ از ﺳ ﺎﯾ ﺮ اﻧ ﺮژیﻫ ﺎ ﻣ ﻮرد اﺳ ﺘ ﻔ ﺎده ﻗ ﺮار ﮔ ﺮﻓ ﺘ ﻪ اﺳ ﺖ،
اﻧﺮژی ﺑﺎد اﺳﺖ .ﺗﻮرﺑﯿﻦﻫﺎی ﺑﺎدی ﻃﯽ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺮژی ﺑﺎد را ﺑﻪ اﻧﺮژی
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ﯾ ﮑ ﯽ از روشﻫ ﺎی ﻣ ﺒ ﺘ ﻨ ﯽ ﺑ ﺮ ﻣ ﺪل ﮐ ﻪ در زﻣ ﯿ ﻨ ﻪی ﺗ ﺸ ﺨ ﯿ ﺺ
و ﺟ ﺪاﺳ ﺎزی ﻋ ﯿ ﺐﻫ ﺎی ﺗ ﻮرﺑ ﯿ ﻦ ﺑ ﺎدی ﮐ ﺎرﺑ ﺮد زﯾ ﺎدی دارد ،اﺳ ﺘ ﻔ ﺎده از
روﯾﺘﮕﺮﻫﺎ  ۹ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ] [۴از روﯾﺘﮕﺮ ورودی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ  ۱۰ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﻋ ﯿ ﺐ ﺣ ﺲﮔ ﺮ ﻣ ﻌ ﯿ ﻮب در ﻣ ﺪل ﻣ ﻌ ﯿ ﺎر ﺗ ﻮرﺑ ﯿ ﻦ ﺑ ﺎدی اﺳ ﺘ ﻔ ﺎده ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ.
ﻣﺤﻘﻘﺎن در ] [۵ﺑﺎ ﻣﺪلﺳﺎزی ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪی  ۱۱ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدی ،روﯾﺘﮕﺮ ورودی
ﻧ ﺎﺷ ﻨ ﺎﺧ ﺘ ﻪ ﻃ ﺮاﺣ ﯽ ﮐ ﺮده و ﺑ ﻪ آﺷ ﮑ ﺎرﯾ ﺎﺑ ﯽ ﻋ ﯿ ﻮب ﺣ ﺲﮔ ﺮﻫ ﺎی ﺳ ﺮﻋ ﺖ
در اﻃ ﺮاف ﭘ ﯿ ﺸ ﺮاﻧ ﻪی ﺗ ﻮرﺑ ﯿ ﻦ ﺑ ﺎدی ﭘ ﺮداﺧ ﺘ ﻪاﻧ ﺪ .از آﻧ ﺠ ﺎﯾ ﯽ ﮐ ﻪ ﻣ ﻘ ﺎدﯾ ﺮ
اﻧ ﺪازهﮔ ﯿ ﺮی ﺷ ﺪه ﺑ ﻪ وﺳ ﯿ ﻠ ﻪی ﺣ ﺲﮔ ﺮﻫ ﺎی ﺳ ﺮﻋ ﺖ روﺗ ﻮر و ژﻧ ﺮاﺗ ﻮر ﺑ ﺮای
ﮐﻨﺘﺮلﮐﻨﻨﺪهی ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻈﺎرﺗﯽ  ۱۲ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدی
ﺣ ﺎﺋ ﺰ اﻫ ﻤ ﯿ ﺖ اﺳ ﺖ ،در ] [۶ﺑ ﺮای ﺗ ﻄ ﺒ ﯿ ﻖ ﻋ ﯿ ﻮب ﺣ ﺲﮔ ﺮﻫ ﺎی ﺳ ﺮﻋ ﺖ
روﺗﻮر و ژﻧﺮاﺗﻮر ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدی ﻃﺮﺣﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻃﺮح ﻧﯿﺰ
از روﯾﺘﮕﺮﻫﺎی ورودی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
 .۲ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﯿﺐ ﺑﺎ روﯾﺘﮕﺮﻫﺎی ورودی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﯿﻮهی آﺷﮑﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻋﯿﺐ ﮐﻪ در ] [۴و ] [۵ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی روﯾﺘﮕﺮﻫﺎی ورودی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎﻧﺪهﻫﺎ
اﺳﺖ و ﻋﯿﻮب ﺣﺲﮔﺮ ﺳﺮﻋﺖ روﺗﻮر و ژﻧﺮاﺗﻮر و ﮔﺸﺘﺎور ژﻧﺮاﺗﻮر در اﯾﻦ
روش ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺟﺪاﺳﺎزی اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺮح ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻋﯿﻮب ﮐﻪ
در ] [۶اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺖ و ﮐﻨﺘﺮلﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ
اﺳ ﺘ ﻔ ﺎده از ﺗ ﺨ ﻤ ﯿ ﻦ ﺳ ﺮﻋ ﺖ ژﻧ ﺮاﺗ ﻮر ﮐ ﻪ ﺑ ﻪ وﺳ ﯿ ﻠ ﻪی روﯾ ﺘ ﮕ ﺮﻫ ﺎی ورودی
ﻧ ﺎﺷ ﻨ ﺎﺧ ﺘ ﻪ اﻧ ﺠ ﺎم ﻣ ﯽﺷ ﻮد ،ﺑ ﻪ رﻓ ﻊ اﺛ ﺮات ﻣ ﻨ ﻔ ﯽ ﻋ ﯿ ﻮب ﺑ ﺮ روی ﺳ ﯿ ﺴ ﺘ ﻢ
ﻣﯽﭘﺮدازد .ﻃﺮح آﺷﮑﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻋﯿﺐ ﮐﻪ در ] [۴و ] [۵ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﭘﺲ
از ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن ﻋﯿﺐﻫﺎ اﺳﺖ و
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﺒﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺎد ،ﺳﯿﮕﻨﺎل آﺷﮑﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻋﯿﺐ در
دﺳ ﺘ ﺮس ﻧ ﯿ ﺴ ﺖ .اﻣ ﺎ در ﺷ ﯿ ﻮهی ﭘ ﯿ ﺸ ﻨ ﻬ ﺎدی ،ﺑ ﻪ ﻣ ﺤ ﺾ اﯾ ﻨ ﮑ ﻪ ﻋ ﯿ ﺒ ﯽ در
ﺣ ﺲﮔ ﺮﻫ ﺎی ﺳ ﺮﻋ ﺖ روﺗ ﻮر و ژﻧ ﺮاﺗ ﻮر اﺗ ﻔ ﺎق ﺑ ﯿ ﻔ ﺘ ﺪ ،ﻣ ﮑ ﺎن و زﻣ ﺎن وﻗ ﻮع
ﻋﯿﺐ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺳﯿﮕﻨﺎل آﺷﮑﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در
اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻋﻼوه ﺑﺮ آﺷﮑﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻋﯿﺐ ﺑﻬﺮهی  ۱۳ﺣﺲﮔﺮ ﺑﻪ آﺷﮑﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻋﯿﺐ
ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ  ۱۴ﺣﺲﮔﺮ ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﯾﻢ.
روش ﭘ ﯿ ﺸ ﻨ ﻬ ﺎدی ﻣ ﺒ ﺘ ﻨ ﯽ ﺑ ﺮ اﺳ ﺘ ﻔ ﺎده از روﯾ ﺘ ﮕ ﺮﻫ ﺎی ورودی
ﻧ ﺎﺷ ﻨ ﺎﺧ ﺘ ﻪ ﺑ ﺮای ﺗ ﺸ ﺨ ﯿ ﺺ و ﺟ ﺪاﺳ ﺎزی ﻋ ﯿ ﻮب اﺳ ﺖ ﮐ ﻪ در ﺗ ﺤ ﻘ ﯿ ﻘ ﺎت
ﮔ ﻮﻧ ﺎﮔ ﻮن از ﻓ ﺮﻣ ﻮﻟ ﺒ ﻨ ﺪیﻫ ﺎی ﻣ ﺘ ﻔ ﺎوﺗ ﯽ ﺑ ﺮای ﺑ ﯿ ﺎن اﯾ ﻦ روش اﺳ ﺘ ﻔ ﺎده ﺷ ﺪه
اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﻓﺮﻣﻮﻟﺒﻨﺪی ذﮐﺮ ﺷﺪه در ] [۱اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
از اﯾﻨﺮو ﻣﺮوری ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮﻟﺒﻨﺪی ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.
۹ Observers
)۱۰ Unknown Input Observer (UIO
۱۱ Drive train
۱۲ Supervisory Control
۱۳ Gain Factor
۱۴ Fixed value

 .۱.۲روﯾﺘﮕﺮﻫﺎی ورودی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺑ ﺎ ﺗ ﻮﺟ ﻪ ﺑ ﻪ ﻋ ﺪم ﻗ ﻄ ﻌ ﯿ ﺖﻫ ﺎﯾ ﯽ  ۱۵ﮐ ﻪ در اﻧ ﺪازهﮔ ﯿ ﺮی ﺳ ﺮﻋ ﺖ ﺑ ﺎد
وﺟﻮد دارد ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮح آﺷﮑﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻋﯿﺐ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدی
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖﻫﺎ ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ از
ﯾﮏ روﯾﺘﮕﺮ ورودی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺮای آﺷﮑﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻋﯿﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮان
ﻧﯿﺎز ﺑﺎﻻ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮد.
در ﻃ ﺮاﺣ ﯽ روﯾ ﺘ ﮕ ﺮﻫ ﺎی ورودی ﻧ ﺎﺷ ﻨ ﺎﺧ ﺘ ﻪ ،ﻫ ﺪف ﺟ ﺪاﺳ ﺎزی اﺛ ﺮ
ورودی ﻧ ﺎﺷ ﻨ ﺎﺧ ﺘ ﻪ در ﺗ ﻮﻟ ﯿ ﺪ ﻣ ﺎﻧ ﺪه ﻣ ﯽﺑ ﺎﺷ ﺪ .ﺑ ﻪ ﺳ ﺒ ﺐ ﻋ ﺪم ﻗ ﻄ ﻌ ﯿ ﺖ در
اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﮔﺸﺘﺎور آﯾﺮودﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ )ﮔﺸﺘﺎور روﺗﻮر( ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدی ،ﻣﯽﺗﻮان
آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ورودی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﻌﺎدﻻت روﯾﺘﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد:
{

)ż(t) = F z(t) + T Bu(t) + Ky(t
)(۱
)x̂(t) = z(t) + Hy(t
ﮐ ﻪ در ) x̂ ∈ Rn ،(۱ﺑ ﺮدار ﺣ ﺎﻟ ﺖ ﺗ ﺨ ﻤ ﯿ ﻦ زده ﺷ ﺪه و z ∈ Rn

ﺣ ﺎﻟ ﺖﻫ ﺎی روﯾ ﺘ ﮕ ﺮ ﻣ ﺮﺗ ﺒ ﻪ ﮐ ﺎﻣ ﻞ ﻣ ﯽﺑ ﺎﺷ ﻨ ﺪ .ﻣ ﺎﺗ ﺮﯾ ﺲﻫ ﺎی  Fو  Tو  Kو
 Hﮐ ﻪ در ﻃ ﺮاﺣ ﯽ روﯾ ﺘ ﮕ ﺮ ﺑ ﻪ ﮐ ﺎر رﻓ ﺘ ﻪاﻧ ﺪ ،ﺑ ﺮای ﺟ ﺪاﺳ ﺎزی اﺛ ﺮ ورودی
ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﯾﮏ روﯾﺘﮕﺮ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

اﮔ ﺮ ﺑ ﺮدار ﺧ ﻄ ﺎی ﺗ ﺨ ﻤ ﯿ ﻦ ﺣ ﺎﻟ ﺖ ﮐ ﻪ ﺑ ﻪ ﺻ ﻮرت
) e(t) = x(t) − x̂(tﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ورودی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺎﻧﺒﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺻﻔﺮ ﻣﯿﻞ ﮐﻨﺪ ،روﯾﺘﮕﺮ ورودی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ
در ) (۱ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ روﯾﺘﮕﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ اراﺋﻪ ﺷﺪه
در ) (۱۰ﺑ ﺎﺷ ﺪ .ﻣ ﺎﺗ ﺮﯾ ﺲﻫ ﺎﯾ ﯽ ﮐ ﻪ در روﯾ ﺘ ﮕ ﺮ ورودی ﻧ ﺎﺷ ﻨ ﺎﺧ ﺘ ﻪ ﺑ ﻪ ﮐ ﺎر
رﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ) (۲ﺗﺎ ) (۹ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ].[۱
)(۲

H = E[(CE)T CE]−۱ (CE)T

)(۳

T = I + HC

)(۴

F = A − HCA − K۱ C

)(۵

K۲ = F H

)(۶

K۱ = A۱ P C T (CP C T + R)−۱

)(۷

A۱ = A − HCA
۱۵ Uncertainty

۱۰۳۷

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

)(۱۱
)(۸

P = A۱ P۱ (A۱ )T + T QT T + HRH T

)(۹

P۱ = P − K۱ CP (A۱ )T

و ﻣﺪل ژﻧﺮاﺗﻮر و ﻣﺒﺪل ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
)(۱۲

 .۳ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﻣﺪل ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدی
ﭘ ﯿ ﺎدهﺳ ﺎزی ﻃ ﺮح ﭘ ﯿ ﺸ ﻨ ﻬ ﺎدی و ﻣ ﺸ ﺎﻫ ﺪهی ﻧ ﺘ ﺎﯾ ﺞ ﺷ ﺒ ﯿ ﻪﺳ ﺎزی،
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻃﺮحﻫﺎی آﺷﮑﺎرﯾﺎﺑﯽ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻋﯿﺐ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی
اﺧﯿﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮ روی ﻣﺪل ﻣﻌﯿﺎر ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدی
ﮐ ﻪ در ] [۲و ] [۳اراﺋ ﻪ ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ ،اﻧ ﺠ ﺎم ﻣ ﯽﭘ ﺬﯾ ﺮد ﮐ ﻪ در اﯾ ﻦ ﻣ ﻘ ﺎﻟ ﻪ ﺑ ﻪ
اﺧﺘﺼﺎر اﯾﻦ ﻣﺪل ﻣﻌﯿﺎر را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

 (۱.۱.۳ﺗ ﻮﺻ ﯿ ﻒ ﺳ ﯿ ﺴ ﺘ ﻢ :ﻣ ﺪﻟ ﯽ ﮐ ﻪ ﺑ ﺮای ﺗ ﻮرﺑ ﯿ ﻦ ﺑ ﺎدی در اﯾ ﻦ
ﻣ ﻘ ﺎﻟ ﻪ از آن اﺳ ﺘ ﻔ ﺎده ﻣ ﯽﮐ ﻨ ﯿ ﻢ در دو ﻧ ﺎﺣ ﯿ ﻪی ﮐ ﻨ ﺘ ﺮﻟ ﯽ در ﻧ ﻈ ﺮ ﮔ ﺮﻓ ﺘ ﻪ ﺷ ﺪه
اﺳﺖ .در ﻧﺎﺣﯿﻪی اول ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ زاوﯾﻪی ﭘﺮهﻫﺎ را ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
و ﮔ ﺸ ﺘ ﺎور ژﻧ ﺮاﺗ ﻮر را ﺑ ﺎ ﺗ ﻮﺟ ﻪ ﺑ ﻪ ﺳ ﺮﻋ ﺖ ﺑ ﺎد و ﺳ ﺮﻋ ﺖ روﺗ ﻮر ،ﮐ ﻨ ﺘ ﺮل
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .در ﻧﺎﺣﯿﻪی دوم ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﻫﺪف ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺗﻮان در ﻣﻘﺪار
ﻣﺠﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺪﻟﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدی ﻣﻌﯿﺎر ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻋﯿﻮب را ﺑﻪ ﺣﺲﮔﺮﻫﺎی آن اﻋﻤﺎل ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺪل دو ﺟﺮم ۱۶
اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ روﯾﺘﮕﺮ از ﻣﺪل ﺗﮏﺟﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ورودیﻫ ﺎی ﻣ ﺪل ﭘ ﯿ ﺸ ﺮاﻧ ﻪ ،ﮔ ﺸ ﺘ ﺎور روﺗ ﻮر )ﮔ ﺸ ﺘ ﺎور آﯾ ﺮودﯾ ﻨ ﺎﻣ ﯿ ﮑ ﯽ( و
ﮔﺸﺘﺎور ژﻧﺮاﺗﻮر و ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎی آن ﺳﺮﻋﺖ روﺗﻮر و ﺳﺮﻋﺖ ژﻧﺮاﺗﻮر ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .ﻣﻌﺎدﻻت اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ در ] [۲و ] [۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
 (۲.۱.۳ﺗ ﻮﺻ ﯿ ﻒ ﻣ ﺪل :ﺑ ﻪ ﻣ ﻨ ﻈ ﻮر ﻃ ﺮاﺣ ﯽ روﯾ ﺘ ﮕ ﺮ ورودی
ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ورودی ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ را ﺑﻪ
ﺻﻮرت زﯾﺮ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ:
{

y ∈ Rm

ﺑ ﺮدار ﺧ ﺮوﺟ ﯽ d ∈ Rr ،ورودی ﻧ ﺎﺷ ﻨ ﺎﺧ ﺘ ﻪ و  Eﻣ ﺎﺗ ﺮﯾ ﺲ ﺗ ﻮزﯾ ﻊ ورودی
ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎﺗﺮﯾﺲﻫﺎی  Aو  Bو  Eو  Cﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒﮐﻨﻨﺪهی ﻣﺪل
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،دارای اﺑﻌﺎد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺟ ﺮم ۱۷

در اﯾ ﻦ ﻣ ﻘ ﺎﻟ ﻪ ﺑ ﺮای ﻃ ﺮاﺣ ﯽ روﯾ ﺘ ﮕ ﺮ ،از ﻣ ﺪل ﺳ ﺎده ﺗ ﮏ
ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪی ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﺪل ﺗﮏ ﺟﺮم ﺑﻪ
ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:
۱۶ Two Mass Model
۱۷ One Mass Model

))τ̇g (t) = Pg (τref (t) − τg (t

ﮐ ﻪ در ) (۱۱و ) ωr ،(۱۲و  τrو  τgو  τrefو  Pgو  Jﺑ ﻪ ﺗ ﺮﺗ ﯿ ﺐ
ﻧ ﺸ ﺎندﻫ ﻨ ﺪهی ﺳ ﺮﻋ ﺖ روﺗ ﻮر ،ﮔ ﺸ ﺘ ﺎور روﺗ ﻮر ،ﮔ ﺸ ﺘ ﺎور ژﻧ ﺮاﺗ ﻮر ،ﮔ ﺸ ﺘ ﺎور
ﻣﺮﺟﻊ ،ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻣﺪل ژﻧﺮاﺗﻮر و ﻣﻤﺎن اﯾﻨﺮﺳﯽ ﻣﺪل ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﻓﺮم ﻓﻀﺎی ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺪل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:
)(۱۳

[ ]
[]
]
)ω̇r (t
)ωr (t
۰
− J۱
=
)τ̇g (t
۰ −Pg τg (t) +
] [

]

)۰ τ (t) + J۱ τ (t
Pg ref
۰ r

 .۱.۳ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﻣﺪل

)ẋ(t) = Ax(t) + Bu(t) + Ed(t
)(۱۰
)y(t) = Cx(t
ﮐﻪ در ) x ∈ Rn ،(۱۰ﺑﺮدار ﺣﺎﻟﺖ u ∈ Rr ،ﺑﺮدار ورودی،

))(τr (t) − τg (t

۱

J

= )ω̇r (t

[

[

 

)ωr,m۱ (t
۱ ۰
]
[  ωr,m۲ (t)   ۱ ۰

 
) ωr (t
)(۱۴
) ωg,m۱ (t)  = Nr ۰ τ (t
ω
 N ۰ g
)g,m۲ (t
r
)τg,m (t
۰ ۱
ﮐﻪ در ) ωg,m۲ ،ωg,m۱ ،ωr,m۲ ،ωr,m۱ ،Nr ،(۱۴و  τg,mﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ


ﻧ ﺸ ﺎندﻫ ﻨ ﺪهی ﻧ ﺴ ﺒ ﺖ ﭼ ﺮخدﻧ ﺪهی ﺟ ﻌ ﺒ ﻪدﻧ ﺪه ،ﻣ ﻘ ﺪار ﺣ ﺲﮔ ﺮ اول
اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺳﺮﻋﺖ روﺗﻮر ،ﻣﻘﺪار ﺣﺲﮔﺮ دوم اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺳﺮﻋﺖ روﺗﻮر،
ﻣ ﻘ ﺪار ﺣ ﺲﮔ ﺮ اول اﻧ ﺪازهﮔ ﯿ ﺮی ﺳ ﺮﻋ ﺖ ژﻧ ﺮاﺗ ﻮر ،ﻣ ﻘ ﺪار ﺣ ﺲﮔ ﺮ دوم
اﻧ ﺪازهﮔ ﯿ ﺮی ﺳ ﺮﻋ ﺖ ژﻧ ﺮاﺗ ﻮر و ﻣ ﻘ ﺪار ﺣ ﺲﮔ ﺮ اﻧ ﺪازهﮔ ﯿ ﺮی ﮔ ﺸ ﺘ ﺎور ژﻧ ﺮاﺗ ﻮر
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺎدﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺪل ﻣﻌﯿﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺪل ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ را ﻣﻘﺪاردﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎﺗﺮﯾﺲﻫﺎی
ﻣ ﺪل ﭘ ﯿ ﺸ ﺮاﻧ ﻪ ﮐ ﻪ در ) (۱۳و ) (۱۴ﺗ ﻮﺻ ﯿ ﻒ ﺷ ﺪهاﻧ ﺪ ،ﺑ ﻪ ﺻ ﻮرت زﯾ ﺮ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
]
] [
[
−
۰
۰
۱٫۲۸۳
· ۱۰ ۷
=B
۱۰۰ ، A = ۰
−۱۰۰


۱ ۰
]
[
 ۱ ۰
۱٫۲۸۳
· ۱۰−۷


= C = ۹۵ ۰ ، E
۰
۹۵ ۰
۰ ۱
 .۴روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﯿﺐ در ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدی
 .۱.۴ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﻧﺪه ﺟﻬﺖ آﺷﮑﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻋﯿﻮب ﺣﺲﮔﺮ ﺳﺮﻋﺖ

ﺑ ﺮای آﺷ ﮑ ﺎرﯾ ﺎﺑ ﯽ ﻋ ﯿ ﺐﻫ ﺎی ﺣ ﺲﮔ ﺮ ﺳ ﺮﻋ ﺖ روﺗ ﻮر و ژﻧ ﺮاﺗ ﻮر و
ﮔ ﺸ ﺘ ﺎور ژﻧ ﺮاﺗ ﻮر ﮐ ﻪ ﺑ ﻪ ﺗ ﺮﺗ ﯿ ﺐ ﺑ ﺎ ﻧ ﻤ ﺎدﻫ ﺎی  ωr,m۱و  ωr,m۲و ωg,m۱
و  ωg,m۲و  τg,mﻧ ﻤ ﺎﯾ ﺶ داده ﻣ ﯽﺷ ﻮﻧ ﺪ ،ﺑ ﺎﯾ ﺪ ﺑ ﺎ اﺳ ﺘ ﻔ ﺎده از روﯾ ﺘ ﮕ ﺮﻫ ﺎ
ﻣﺎﻧﺪهﻫﺎﯾﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﻣﺎﻧﺪهﻫﺎ ﺑﻪ آﺷﮑﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻋﯿﻮب

۱۰۳۸

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .ﺣﺲﮔﺮﻫﺎی ﺑﺎﻻ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺣﺲﮔﺮ iام ﮐﻪ  iاز  ۱ﺗﺎ
 ۵اﺳﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺑ ﺮای ﺗ ﻮﻟ ﯿ ﺪ ﻣ ﺎﻧ ﺪهﻫ ﺎ ،ﺑ ﺎ ﺣ ﺬف ﺳ ﻄ ﺮ ﻣ ﺮﺑ ﻮط ﺑ ﻪ ﺣ ﺲﮔ ﺮ iام از
ﻣ ﺎﺗ ﺮﯾ ﺲ ) Cﮐ ﻪ ﺑ ﻪ ﺻ ﻮرت  C iﻧ ﺸ ﺎن داده ﻣ ﯽﺷ ﻮد( و ﻃ ﺮاﺣ ﯽ ﻣ ﺠ ﺪد
ﻣ ﺎﺗ ﺮﯾ ﺲﻫ ﺎی  F iو  T iو  K iو  ،H iﺑ ﺎ اﺳ ﺘ ﻔ ﺎده از ) (۱۵و ) (۱۶ﺑ ﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ].[۱
)(۱۵

)ż i (t) = F i z i (t) + T i Bu(t) + K i y i (t

)(۱۶

)ri (t) = (I − C i H i )y i (t) − C i z i (t

ﺷﮑﻞ  :۱ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﯿﺐ ﺣﺲﮔﺮ اول ﺳﺮﻋﺖ روﺗﻮر.

ﺑ ﺮدار ﻣ ﺎﻧ ﺪه را ﺑ ﻪ ﺻ ﻮرت ) (۱۷در ﻧ ﻈ ﺮ ﻣ ﯽﮔ ﯿ ﺮﯾ ﻢ و ﺑ ﺎ ﭘ ﺮدازش ﻣ ﻨ ﺎﺳ ﺐ
آن ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﮕﻨﺎل آﺷﮑﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻋﯿﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
)(۱۷

 i
r۱
i
r


ri (t) =  ۲i 
r۳
r۴i

در ) i=۱،...،۵ ،(۱۷ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهی ﻣﺎﻧﺪهی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه از ﺣﺬف ﺣﺲﮔﺮ
iام و زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ  rﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهی ﺳﻄﺮ ﺑﺮدار ﻣﺎﻧﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎی ﻣﺎﻧﺪهی ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه را ﺑﻪ ﺻﻮرت ) (۱۸ﺗﺎ )(۲۲
ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﯿﻢ ،ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﯿﻮب ﺣﺲﮔﺮ ،ωr,m۱
 ωg,m۲ ،ωg,m۱ ،ωr,m۲و  τg,mرا آﺷﮑﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

ﻋ ﯿ ﺐ در ﺣ ﺲﮔ ﺮ ﻣ ﺮﺑ ﻮﻃ ﻪ ﻣ ﯽﺑ ﺎﺷ ﺪ .اﯾ ﻦ ﻣ ﻘ ﺎدﯾ ﺮ آﺳ ﺘ ﺎﻧ ﻪ ﺑ ﺎ اﺳ ﺘ ﻔ ﺎده از
آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮ روی اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.
 .۵ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی :روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
 .۱.۵ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﻋﯿﺐ در ﺣﺲﮔﺮﻫﺎ
ﺑ ﺎ اﺳ ﺘ ﻔ ﺎده از ﻣ ﺪل ﻣ ﻌ ﯿ ﺎر ﻣ ﻌ ﺮﻓ ﯽ ﺷ ﺪه در ] [۲و ] ،[۳ﭘ ﻨ ﺞ
ﺳ ﻨ ﺎرﯾ ﻮی ﻋ ﯿ ﺐ را ﺑ ﺮ روی ﺣ ﺲﮔ ﺮﻫ ﺎی ﺳ ﺮﻋ ﺖ روﺗ ﻮر و ﺳ ﺮﻋ ﺖ ژﻧ ﺮاﺗ ﻮر
و ﮔ ﺸ ﺘ ﺎور ژﻧ ﺮاﺗ ﻮر اﻋ ﻤ ﺎل ﻣ ﯽﮐ ﻨ ﯿ ﻢ و ﺑ ﺎ اﺳ ﺘ ﻔ ﺎده از روش اراﺋ ﻪ ﺷ ﺪه ﺑ ﻪ
آﺷﮑﺎرﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﻋﯿﻮب ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.

)(۱۸

)kwr۱ (t) = r۱۲ (t) · r۱۳ (t) · r۱۴ (t) · r۱۵ (t

)(۱۹

)kwr۲ (t) = r۱۱ (t) · r۲۳ (t) · r۲۴ (t) · r۲۵ (t

ﻋ ﯿ ﺐ ﺣ ﺲﮔ ﺮ اول ﺳ ﺮﻋ ﺖ روﺗ ﻮر )  :(ωr,m۱اﯾ ﻦ ﻋ ﯿ ﺐ را در
ﻓﺎﺻﻠﻪی زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ  ۱۰۰ﺗﺎ  ۱۰۵ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﺣﺲﮔﺮ اول اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺳﺮﻋﺖ
روﺗﻮر اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﻋﯿﺐ ﻣﻘﺪار ﺣﺲﮔﺮ را در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪی زﻣﺎﻧﯽ
ﺑ ﺮاﺑ ﺮ  ۰٫۵ﻧ ﺸ ﺎن ﻣ ﯽدﻫ ﺪ .ﻋ ﯿ ﺐ ﺣ ﺲﮔ ﺮ اول ﺳ ﺮﻋ ﺖ روﺗ ﻮر ﮐ ﻪ ﺑ ﻪ ﻣ ﺪل
ﻣﻌﯿﺎر اﻋﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺷﮑﻞ  ۱ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

)(۲۰

)kwg۱ (t) = r۲۱ (t) · r۲۲ (t) · r۳۴ (t) · r۳۵ (t

)(۲۱

)kwg۲ (t) = r۳۱ (t) · r۳۲ (t) · r۳۳ (t) · r۴۵ (t

)(۲۲

)kτg (t) = r۴۱ (t) · r۴۲ (t) · r۴۳ (t) · r۴۴ (t

ﻋ ﯿ ﺐ ﺣ ﺲﮔ ﺮ دوم ﺳ ﺮﻋ ﺖ روﺗ ﻮر )  :(ωr,m۲اﯾ ﻦ ﻋ ﯿ ﺐ را در
ﻓﺎﺻﻠﻪی زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ  ۱۳۰ﺗﺎ  ۱۳۵ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﺣﺲﮔﺮ دوم اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺳﺮﻋﺖ
روﺗ ﻮر اﻋ ﻤ ﺎل ﻣ ﯽﮐ ﻨ ﯿ ﻢ .اﯾ ﻦ ﻋ ﯿ ﺐ ﻧ ﯿ ﺰ ﺑ ﻬ ﺮهی ﺣ ﺲﮔ ﺮ را در اﯾ ﻦ ﻓ ﺎﺻ ﻠ ﻪی
زﻣ ﺎﻧ ﯽ ﺑ ﺮاﺑ ﺮ  ۰٫۷ﻣ ﯽﮐ ﻨ ﺪ .ﻋ ﯿ ﺐ ﺣ ﺲﮔ ﺮ دوم ﺳ ﺮﻋ ﺖ روﺗ ﻮر ﮐ ﻪ ﺑ ﻪ ﻣ ﺪل
ﻣﻌﯿﺎر اﻋﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺷﮑﻞ  ۲ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

 .۲.۴ﻣﻌﯿﺎر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﯿﺐ از روی ﺳﯿﮕﻨﺎل آﺷﮑﺎرﯾﺎﺑﯽ
ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی آﺷﮑﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻋﯿﺐ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی آﺷﮑﺎرﯾﺎﺑﯽ ﯾﮏ ﻣﻘﺪار آﺳﺘﺎﻧﻪ  ۱۸ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﻢ
ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﯿﮕﻨﺎل آﺷﮑﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻋﯿﺐ ﻣﺎ از آن ﻣﻘﺪار ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ وﻗﻮع
۱۸ Threshold

ﻋ ﯿ ﺐ ﺣ ﺲﮔ ﺮ اول ﺳ ﺮﻋ ﺖ ژﻧ ﺮاﺗ ﻮر )  :(ωg,m۱اﯾ ﻦ ﻋ ﯿ ﺐ را در
ﻓﺎﺻﻠﻪی زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ  ۱۶۰ﺗﺎ  ۱۶۵ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﺣﺲﮔﺮ اول اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺳﺮﻋﺖ
ژﻧ ﺮاﺗ ﻮر اﻋ ﻤ ﺎل ﻣ ﯽﮐ ﻨ ﯿ ﻢ .اﯾ ﻦ ﻋ ﯿ ﺐ ﺑ ﻬ ﺮهی ﺣ ﺲﮔ ﺮ را در اﯾ ﻦ ﻓ ﺎﺻ ﻠ ﻪی
زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاﺑﺮ  ۰٫۷ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻋﯿﺐ ﺣﺲﮔﺮ اول ﺳﺮﻋﺖ ژﻧﺮاﺗﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪل
ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺷﮑﻞ  ۳ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋ ﯿ ﺐ ﺣ ﺲﮔ ﺮ دوم ﺳ ﺮﻋ ﺖ ژﻧ ﺮاﺗ ﻮر )  :(ωg,m۲اﯾ ﻦ ﻋ ﯿ ﺐ را در
ﻓﺎﺻﻠﻪی زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ  ۱۹۰ﺗﺎ  ۱۹۵ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﺣﺲﮔﺮ دوم اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺳﺮﻋﺖ

۱۰۳۹

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

ﺷﮑﻞ  :۲ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﯿﺐ ﺣﺲﮔﺮ دوم ﺳﺮﻋﺖ روﺗﻮر.

ﺷﮑﻞ  :۴ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﯿﺐ ﺣﺲﮔﺮ دوم ﺳﺮﻋﺖ ژﻧﺮاﺗﻮر.

ﺷﮑﻞ  :۳ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﯿﺐ ﺣﺲﮔﺮ اول ﺳﺮﻋﺖ ژﻧﺮاﺗﻮر.

ﺷﮑﻞ  :۵ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﯿﺐ ﺣﺲﮔﺮ ﮔﺸﺘﺎور ژﻧﺮاﺗﻮر.

ژﻧ ﺮاﺗ ﻮر اﻋ ﻤ ﺎل ﻣ ﯽﮐ ﻨ ﯿ ﻢ .اﯾ ﻦ ﻋ ﯿ ﺐ ﺑ ﻬ ﺮهی ﺣ ﺲﮔ ﺮ را در اﯾ ﻦ ﻓ ﺎﺻ ﻠ ﻪی
زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاﺑﺮ  ۰٫۷ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻋﯿﺐ ﺣﺲﮔﺮ دوم ﺳﺮﻋﺖ ژﻧﺮاﺗﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪل
ﻣﻌﯿﺎر اﻋﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺷﮑﻞ  ۴ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ.

ﻣ ﺸ ﺨ ﺺﺷ ﺪه ﺗ ﺤ ﺖ ﺗ ﺎﺛ ﯿ ﺮ ﻗ ﺮار ﻣ ﯽدﻫ ﺪ .ﺣ ﺎل روش آﺷ ﮑ ﺎرﯾ ﺎﺑ ﯽ ﻋ ﯿ ﺐ ﺑ ﺮ
اﺳ ﺎس روﯾ ﺘ ﮕ ﺮﻫ ﺎی ورودی ﻧ ﺎﺷ ﻨ ﺎﺧ ﺘ ﻪ را ﺑ ﻪ ﺳ ﯿ ﺴ ﺘ ﻢ اﻋ ﻤ ﺎل ﻣ ﯽﮐ ﻨ ﯿ ﻢ .ﺑ ﺎ
اﺳ ﺘ ﻔ ﺎده از آزﻣ ﺎﯾ ﺶﻫ ﺎی ﻣ ﺘ ﻌ ﺪد ﻣ ﻘ ﺪار آﺳ ﺘ ﺎﻧ ﻪی ﻣ ﻨ ﺎﺳ ﺐ ﺑ ﺮای ﻫ ﺮ ﯾ ﮏ از
ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی آﺷﮑﺎرﯾﺎﺑﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﯾﻢ.

ﻋﯿﺐ ﺣﺲﮔﺮ ﮔﺸﺘﺎور ژﻧﺮاﺗﻮر )  :(τg,mاﯾﻦ ﻋﯿﺐ را در ﻓﺎﺻﻠﻪی
زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ  ۶۰ﺗﺎ  ۶۵ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﺣﺲﮔﺮ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﮔﺸﺘﺎور ژﻧﺮاﺗﻮر اﻋﻤﺎل
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﻋﯿ ﺐ ﺑﻬﺮهی ﺣﺲﮔ ﺮ را در اﯾ ﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪی زﻣﺎﻧ ﯽ ﺑ ﺮاﺑ ﺮ ۰٫۷
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻋﯿﺐ ﺣﺲﮔﺮ ﮔﺸﺘﺎور ژﻧﺮاﺗﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪل ﻣﻌﯿﺎر اﻋﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ
در ﺷ ﮑ ﻞ  ۵ﻣ ﺸ ﺨ ﺺ ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ .اﻧ ﺤ ﺮاﻓ ﯽ ﮐ ﻪ در ﺑ ﺎزهی زﻣ ﺎﻧ ﯽ  ۱۹۰ﺗ ﺎ
 ۱۹۵ﺛ ﺎﻧ ﯿ ﻪ در ﺷ ﮑ ﻞ  ۵ﺑ ﻪ وﺟ ﻮد آﻣ ﺪه اﺳ ﺖ ﺑ ﻪ دﻟ ﯿ ﻞ ﻋ ﯿ ﺐ ﺣ ﺲﮔ ﺮ دوم
اﻧ ﺪازهﮔ ﯿ ﺮی ﺳ ﺮﻋ ﺖ ژﻧ ﺮاﺗ ﻮر اﺳ ﺖ ﮐ ﻪ ﭼ ﻮن ورودی ﮐ ﻨ ﺘ ﺮلﮐ ﻨ ﻨ ﺪه اﺳ ﺖ ،ﺑ ﺎ
اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﻦ اﻧﺤﺮاف ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻫ ﻤ ﺎﻧ ﻄ ﻮر ﮐ ﻪ در ﺷ ﮑ ﻞ  ۶ﻣ ﯽﺑ ﯿ ﻨ ﯿ ﺪ ﻣ ﻘ ﺪار آﺳ ﺘ ﺎﻧ ﻪ ﺑ ﺮای ﻋ ﯿ ﺐ
ﺣﺲﮔﺮ اول ﺳﺮﻋﺖ روﺗﻮر ﺑﺮاﺑﺮ  ۸ × ۱۰−۴ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار از
روی آزﻣ ﺎﯾ ﺶﻫ ﺎی ﻣ ﺘ ﻌ ﺪدی ﮐ ﻪ اﻧ ﺠ ﺎم ﻣ ﯽﺷ ﻮد ﺑ ﻪ دﺳ ﺖ ﺧ ﻮاﻫ ﺪ آﻣ ﺪ .در
ﺑ ﺎزهی زﻣ ﺎﻧ ﯽ  ۱۰۰ﺗ ﺎ  ۱۰۵ﺛ ﺎﻧ ﯿ ﻪ ،ﻣ ﻘ ﺪار ﺳ ﯿ ﮕ ﻨ ﺎل آﺷ ﮑ ﺎرﯾ ﺎﺑ ﯽ از اﯾ ﻦ ﺣ ﺪ

 .۲.۵ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی
ﻫ ﻤ ﺎﻧ ﻄ ﻮر ﮐ ﻪ در ﺷ ﮑ ﻞﻫ ﺎی  ۱ﺗ ﺎ  ۵ﻣ ﺸ ﺨ ﺺ اﺳ ﺖ ،ﻋ ﯿ ﺐ ﺑ ﻪ
ﺣ ﺲﮔ ﺮﻫ ﺎی ﺳ ﯿ ﺴ ﺘ ﻢ وارد ﺷ ﺪه و اﻧ ﺪازهﮔ ﯿ ﺮی ﺣ ﺲﮔ ﺮﻫ ﺎ را در زﻣ ﺎنﻫ ﺎی

۱۰۴۰

ﺷﮑﻞ  :۶آﺷﮑﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻋﯿﺐ ﺣﺲﮔﺮ اول ﺳﺮﻋﺖ روﺗﻮر.

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

آﺷ ﮑ ﺎرﯾ ﺎﺑ ﯽ ﻋ ﯿ ﺐ ﺣ ﺲﮔ ﺮ دوم ژﻧ ﺮاﺗ ﻮر ﻧ ﯿ ﺰ ﺑ ﺮاﺑ ﺮ  ۱/۵ﺑ ﻪ دﺳ ﺖ ﻣ ﯽآﯾ ﺪ و
ﻣ ﻘ ﺪار ﺳ ﯿ ﮕ ﻨ ﺎل آﺷ ﮑ ﺎرﯾ ﺎﺑ ﯽ در ﺑ ﺎزهی زﻣ ﺎﻧ ﯽ  ۱۹۰ﺗ ﺎ  ۱۹۵ﺛ ﺎﻧ ﯿ ﻪ از اﯾ ﻦ
ﻣﻘﺪار آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد و وﻗﻮع ﻋﯿﺐ در ﺣﺲﮔﺮ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﺷ ﮑ ﻞ  ۱۰ﻧ ﯿ ﺰ ﺳ ﯿ ﮕ ﻨ ﺎل آﺷ ﮑ ﺎرﯾ ﺎﺑ ﯽ ﻋ ﯿ ﺐ ﺣ ﺲﮔ ﺮ ﮔ ﺸ ﺘ ﺎور
ژﻧ ﺮاﺗ ﻮر ﻧ ﺸ ﺎن داده ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ ﮐ ﻪ ﻫ ﻤ ﺎﻧ ﻄ ﻮر ﮐ ﻪ در اﯾ ﻦ ﺷ ﮑ ﻞ ﻣ ﻼﺣ ﻈ ﻪ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻣﻘﺪار آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮای آﺷﮑﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻋﯿﺐ اﯾﻦ ﺣﺲﮔﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ۰/۵ × ۱۰۱۲
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﻘﺪار ﺳﯿﮕﻨﺎل آﺷﮑﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻋﯿﺐ در ﺑﺎزهی زﻣﺎﻧﯽ  ۶۰ﺗﺎ ۶۵
ﺛﺎﻧﯿﻪ از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺠﺎوز ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﺑﻪ وﺿﻮح
ﭘﯿﺪاﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ  :۷آﺷﮑﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻋﯿﺐ ﺣﺲﮔﺮ دوم ﺳﺮﻋﺖ روﺗﻮر.

ﺷﮑﻞ  :۸آﺷﮑﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻋﯿﺐ ﺣﺲﮔﺮ اول ﺳﺮﻋﺖ ژﻧﺮاﺗﻮر.

ﻫ ﻤ ﺎﻧ ﻄ ﻮر ﮐ ﻪ در ﺑ ﻌ ﻀ ﯽ از ﺷ ﮑ ﻞﻫ ﺎی ﻣ ﺮﺑ ﻮط ﺑ ﻪ ﺳ ﯿ ﮕ ﻨ ﺎل
آﺷﮑﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎل آﺷﮑﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ
اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ از وﺟﻮد ﻋﯿﺐ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺪﻫﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺗﺎﺧﯿﺮ زﻣﺎﻧﯽ
دو ﺛﺎﻧﯿﻪای در اﻋﻼم ﻋﯿﺐ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺷﺘﺒﺎه ﻋﯿﺐ را ﮐﺎﻫﺶ داد.

آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺠﺎوز ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺐ در ﺣﺲﮔﺮ اﺗﻔﺎق
اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.

 .۶ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

در ﺷ ﮑ ﻞ  ۷ﻣ ﺸ ﺎﻫ ﺪه ﻣ ﯽﺷ ﻮد ﮐ ﻪ ﻣ ﻘ ﺪار آﺳ ﺘ ﺎﻧ ﻪ ﺑ ﺮاﺑ ﺮ ۵ × ۱۰−۴
ﺧ ﻮاﻫ ﺪ ﺑ ﻮد .در ﺑ ﺎزهی زﻣ ﺎﻧ ﯽ  ۱۳۰ﺗ ﺎ  ۱۳۵ﺛ ﺎﻧ ﯿ ﻪ ،ﺳ ﯿ ﮕ ﻨ ﺎل آﺷ ﮑ ﺎرﯾ ﺎﺑ ﯽ از
اﯾﻦ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺗﻌﺪی ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی وﻗﻮع ﻋﯿﺐ در اﯾﻦ زﻣﺎن اﺳﺖ.
ﻫ ﻤ ﺎﻧ ﻄ ﻮر ﮐ ﻪ ﻣ ﻼﺣ ﻈ ﻪ ﻣ ﯽﮐ ﻨ ﯿ ﺪ در ﺷ ﮑ ﻞ  ۸ﻣ ﻘ ﺪار آﺳ ﺘ ﺎﻧ ﻪ ﺑ ﺮای
آﺷ ﮑ ﺎرﯾ ﺎﺑ ﯽ ﻋ ﯿ ﺐ ﺣ ﺲﮔ ﺮ اول ﺳ ﺮﻋ ﺖ ژﻧ ﺮاﺗ ﻮر ﺑ ﺮاﺑ ﺮ  ۱/۵ﺑ ﻪ دﺳ ﺖ آﻣ ﺪه
اﺳﺖ .در ﺑﺎزهی زﻣﺎﻧﯽ  ۱۶۰ﺗﺎ  ۱۶۵ﺛﺎﻧﯿﻪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار آﺳﺘﺎﻧﻪ از  ۱/۵ﺗﺠﺎوز
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻇﻬﻮر ﻋﯿﺐ در ﺣﺲﮔﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﭼ ﻨ ﺎﻧ ﭽ ﻪ در ﺷ ﮑ ﻞ  ۹ﻣ ﺸ ﺎﻫ ﺪه ﻣ ﯽﺷ ﻮد ،ﻣ ﻘ ﺪار آﺳ ﺘ ﺎﻧ ﻪ ﺑ ﺮای

ﺷﮑﻞ  :۹آﺷﮑﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻋﯿﺐ ﺣﺲﮔﺮ دوم ﺳﺮﻋﺖ ژﻧﺮاﺗﻮر.

در ] [۴و ] [۵روﺷﯽ در زﻣﯿﻨﻪی ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺟﺪاﺳﺎزی ﻋﯿﺐ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از روﯾﺘﮕﺮﻫﺎی ورودی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ روش را
ﺑﺮ روی ﻣﺪل ﻣﻌﯿﺎر ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدی ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی و ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ آﺷﮑﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻋﯿﻮب
ﺣﺲﮔﺮ ﺳﺮﻋﺖ روﺗﻮر و ﺳﺮﻋﺖ ژﻧﺮاﺗﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﯿﺐ را ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﺮدﯾﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻼوه
ﺑﺮ آﺷﮑﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻋﯿﻮب ﺑﻬﺮهی ﺣﺲﮔﺮ ،ﻋﯿﻮب ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ را ﻧﯿﺰ آﺷﮑﺎرﯾﺎﺑﯽ
ﮐﺮدﯾﻢ.
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طراحی سنسور نرم بر مبنای روش LS_SVM

اصالحشده برای واحد غلظتشكن پااليشگاه نفت
2

سيذ علی احمذساده ،1ههذی علياری ضىرهدلی

1
2

دايطجىی كارضًاسی ارضذ ههًذسی بزق كًتزل ،دايطگاه صًعتی خىاجه يصيزالذیى طىسی ،تهزاوsaa8082@yahoo.com ،

استادیار دايطکذه ههًذسی بزق ،ععى هيئت علمی گزوه هکاتزوييک ،دايطگاه صًعتی خىاجه يصيزالذیى طىسی ،تهزاوaliyari@kntu.ac.ir ،

چکیده -در ايى هقاله يک روش جذيذ در طراحی سًسىر يرم بر
هبًای كمتر يى هربعات هاضيى بردار پطتيباو اصالحضذه ،پيطًهاد و
طراحی هیضىد .در روش اصالحضذه ،هاضيى بهطىر كاهل برای
تعذاد هختلف بردار پطتيباو آهىزش هیيابذ .عالوه بر آو ،هراكس
تىابع كريل بهصىرت تصادفی از بيى تمام دادهها ايتخاب هیضىد .از
روش پيطًهاد ضذه برای تخميى هتغير يقطه اضتعال هحصىل يهايی
در واحذ غلظتضكى پااليطگاه يفت تبر يس ،استفاده هیضىد.
بههًظىر كاهص ابعاد سيستن ،بهرهگيری از روش آياليس هىلفههای
اصلی پيطًهاد هیضىد .يتايج ضبيهسازی يطاو هیدهذ كه
بهكارگيری روش پيطًهادی يسبت به ساير روشهای طراحی سًسىر
يرم هايًذ ضبكه عصبی ،عصبی -فازی خطی هحلی و كمتر يى
هربعات هاضيى بردار پطتيباو استايذارد ،دارای عملكرد بهتری
است.
کلمات کلیدی– سىسور ورم ،کمتر يه مربعات ماشیه بردار
پشتیبان اصالحشده ،آوالیز مولفههای اصلی ،واحد غلظتشکه
پااليشگاه وفت تبر يز
 -1همذهه
بهطىر هعمىل در صًعت بزای ايذاسهگيزی كميتهای هختلف اس
سًسىر فيشیکی استفاده هیضىد .اها استفاده اس ایى روش ايذاسهگيزی
همىاره اهکاوپذیز ييست و همکى است با هطکالتی همزاه باضذ يظيز:





هشیًه باالی سًسىر
تعميز و تعىیط سًسىر
اهکاو ايذاسهگيزی اس كميت هىرد يظز وجىد يذاضته باضذ
سًسىر بزای ايذاسهگيزی كميت هىرد يظز وجىد يذاضته باضذ

بزای حل ایى هطکالت ،سًسىر يزم( )Soft Sensorپيطًهاد ضذ].[1
سًسىر يزم یک هذل ریاظی اس سيستن است كه با استفاده اس روشهای
هختلفی كه بزای ضًاسایی سيستن وجىد دارد هايًذ ضبکه عصبی ،فاسی
و ،...بذست هیآیذ].[2
ضبکه عصبی یک روش رایج در ضًاسایی تىابع غيزخطی است كه
هیتىايذ هز تابعی را با هز دلتی تخميى بشيذ] .[3ايتخاب دضىار ساختار

© ،۱۳۹۴اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

ضبکه ،وابستگی سیاد به كيفيت و كميت دادههای آهىسش و به دام افتادو
در هيًيمن هحلی ،چًذ يمىيه اس هطکالت استفاده اس ضبکه عصبی
هیباضذ] .[2ایى هماله یک روش جذیذ ضًاسایی سيستن غيزخطی را
پيطًهاد هیكًذ كه بز هبًای كمتزیى هزبعات هاضيى بزدار پطتيباو اصالح
ضذه()Modified Least Square Support Vector Machine
هیباضذ.
هاضيى بزدار پطتيباو( )SVMیک روش آهىسش هاضيى است كه تىسط
وپًيک( [4])vapnikهعزفی ضذ .چىو ایى روش یک هسئله بهيًهساسی
هحذب است ،جىاب بهيًه هحلی هماو جىاب بهيًه كلی هیباضذ و
هطکل به دام افتادو در هيًيمن هحلی وجىد يخىاهذ داضت .آهىسش
هاضيى در ایى روش بز هبًای كميًهساسی ریسک ساختاری( Sructural
 )Risk Minimizationاست در همایسه با روش ضبکه عصبی كه بز
هبًای كميًهساسی ریسک تجزبی()Emprical Risk Minimization
است ،بههميى دليل ايتخاب ساختار ضبکه هطکل ييست .با وجىد روش
هاضيى بزدار پطتيباو استايذارد ،ایى روش تعمين یافت و روش كمتزیى
هزبعات هاضيى بزدار پطتيباو تىسط سىیکًش و ويذوال( & suykens
5])vandewalleو [6پيطًهاد ضذ .در ایى روش ليىد بجای عالهت
ياهساوی دارای هساوی هستًذ و تابع هشیًه ييش به صىرت كمتزیى هزبعات
خطا هیباضذ .يتيجه ایى تغييزات ،حل دستگاه هعادالت خطی بهجای
هسئله بهيًهساسی هزبعی هیباضذ .بًابزایى آهىسش هاضيى در ایى روش
بسيار آساو است.
در ایى هماله اصالحاتی در روش  LS_SVMايجام هیضىد و اس ایى
روش بزای تخميى يمطه اضتعال( )Flash Pointهحصىل يهایی در واحذ
غلظتضکى پاالیطگاه يفت تبزیش كه ايذاسهگيزی آو بسيار دضىار و سهايبز
است ،استفاده هیضىد .چىو ایى واحذ دارای سیزسيستنهایی با ابعاد باال
است ،بًابزایى استفاده اس روش آياليش هىلفههای اصلی( Principle
 [7])Component Analysisكه یک روش كاهص بعذ است ،هیتىايذ
به كاهص پيچيذگی و حذف ابعاد غيزهىثز ،در يتيجه بهبىد عملکزد
سيستن ،كمک كًذ.
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-2سًسىر يزم
سًسىر يزم یک ابشار كاربزدی در بسياری اس سهيًههای صًعتی ضاهل
پاالیطگاه ،فزآیًذهای ضيميایی ،سيستنهای لذرت ،صًایع غذایی و ...
هیباضذ] .[1یکی اس كاربزدهای آو ،تخميى هتغيزهایی است كه
ايذاسهگيزی آيها به روش فيشیکی اهکاوپذیز ييست یا ایًکه سًجص آيها
بسيار دضىار هیباضذ .در بخص  1بياو ضذ كه سًسىر يزم یک هذل ریاظی
اس سيستن است كه با استفاده اس روشهای ضًاسایی سيستن بذست هیآیذ.
ورودی ایى هذل ،هتغيزهایی است كه لابل ايذاسهگيزی بىده و روی
خزوجی تأثيز دارد و خزوجی آو هتغيزی است كه تخميى سده هیضىد .در
ایى هماله اس روش كمتزیى هزبعات هاضيى بزدار پطتيباو اصالحضذه بزای
طزاحی سًسىر يزم استفاده هیضىد.

()3

()1

f (x )  w i i (x )  b

كه ) αi ( i = 1, . . . , ℓبيايگز ظزایب تابع الگزايژ است .با تىجه به
ضزایط بهيًگی ،روابط ( )4بذست هیآیذ:
l
L
)  0  w    i  (x i
w
i 1

()4

كه در آو ) φ i (xویژگی ورودی و  wiو  bظزایب هستًذ].[8

L
 0  y i  w T  (x i )  b  i ,i  1, ,


()2
با ليىد:

1 T
1
w w  c  i2
2
2 i 1

L
 0  i  0
b
i 1
ليىد باال را هیتىاو بهصىرت هعادله هاتزیسی ( )5يىضت:
()5
1
0

1
1 k ( x 1 , x 1 ) 
c



1
) k (x , x 1



b   0 
k (x 1 , x )     
 1    y 1 
   
   
1     y 
k (x , x ) 
c 
1

()6

در روش  ،LS_SVMهسئله بهيًهساسی با تابع هشیًه رابطه ( )2هعزفی
هیضىد:
=)

L
 0   i  c i ,i  1, ,
i

تابع تخميى بهصىرت رابطه ( )6هحاسبه هیضىد:

i 1



)   i (w  (x i )  b  i  y i
i 1

 -3روش كمتزیى هزبعات هاضيى بزدار پطتيباو استايذارد
در ایى روش فعای غيزخطی ورودی  ،Dتىسط يگاضت غيزخطی φ
به یک فعای ویژگی  Hبا ابعاد باالتز ،يگاضت هیضىد .در ایى فعای
جذیذ ،هعادالت حاكن بز سيستن بهصىرت خطی است .دادههای ورودی
بهصىرت هجمىعه }) D={(x1 , y1), . . . , (xℓ , yℓاست كه xi ∈ Rn
بزدار  nبعذی ورودی  yi ∈ R ،بزدار خزوجی و  i = 1, . . . , ℓتعذاد
يمىيه است .ایى هجمىعه تىسط يگاضت غيزخطی  ،φ : Rn → Hبه
هجمىعه دادههای جذیذ }) {(φ(x1) , y1) , . . . , (φ(xℓ) , yℓدر
فعای ویژگی يگاضت هیضىد .با استفاده اس روش  ،LS_SVMتابع
تخميى بهصىرت رابطه ( )1هحاسبه هیضىد:

1
1
L (w , b ,  ,  )  w T w  c  i2
2
2 i 1

Min J( w ,

y i  w T  ( x i )  b  i

كه در آو ( )i = 1, . . . , ℓو   iخطای تخميى است .بخص اول تابع
هشیًه بزای كاهص پيچيذگی تابع تخميى و بخص دوم آو بههًظىر كاهص
خطای تخميى است c .پاراهتز تًظين است كه هصالحه بيى هيشاو خطا و
پيچيذگی تابع تخميى را تعييى هیكًذ .به اسای افشایص ایى پاراهتز ،خطا
كاهص و پيچيذگی تابع تخميى افشایص هییابذ.
بزای تبذیل هسئله بهيًهساسی هميذ به ياهميذ ،تابع الگزايژ بهصىرت رابطه
( )3تعزیف هیضىد:

f (x )    i k (x , x i )  b
i 1

با حل هعادله هاتزیسی ( ،)5ظزایب الگزايژ و  bتعييى هیضىد و با
داضتى كزيلها و لزار دادو در هعادله ( ،)6تابع تخميى بذست هیآیذ].[9
)  k(x , xiتابع كزيل يام دارد كه اس ظزب داخلی ) φ(xدر ) φ(xiبذست
هیآیذ .در بخص بعذ ،يحىه ايتخاب تابع كزيل اس بيى چًذ تابع ضًاخته
ا
ضذه بياو هیضىد .به ظزایب  ،αiظزایب تابع كزيل هن هیگىیًذ .هعمىال
تعذادی اس ایى ظزایب صفز هیضىد .به بزدار ورودی  xiكه ظزیب كزيل
هتًاظز با آو غيز صفز باضذ ،بزدار پطتيباو( )Support Vectorهیگىیًذ.
هز چه هيشاو دلت خىاسته ضذه اس تابع تخميى بيطتز باضذ(پاراهتز c
بشرگتز) ،تعذاد بزدارهای پطتيباو بيطتز هیضىد.
-1-3

انتخاب تابع كرنل

همايطىر كه در هعادله ( )6هطخص است ،بهطىر هستمين يياس به
هحاسبه فعای ویژگی ()  )φ( xييست و كافيست تابع كزيل ) k( x , xi
هحاسبه ضىد .بزای هحاسبه كزيل ،تىابع سیادی وجىد دارد كه چًذ يمىيه اس
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آيها در سیز هعزفی ضذه است:

()11

 -تابع چًذجملهای اس هزتبه : d

1
1
0
 b

   0 
1
1 k ( x 1 , x 1 ) 
k ( x 1 , x m )   1   y 1 
c

    

   

  m   y m 
) k (x , x 1
k ( x , x m ) 
1
با تىجه به هعادله هاتزیسی ( )11هطخص است كه اگز هاضيى با m

k (x , x T )  (1  xx T )d

()7

 تابع پایه ضعاعی (: )RBF2

( )8

)

x xT
2 2

k (x , x )  exp( 
T

 تابع سيگمىئيذ (: )Sigmoid()9

) k (x , x T )  tanh(  (xx T )  b

 تابع سزی فىریه :()11

1
)) )( x  x T
2

sin((N 

1
)) sin( ( x  x T
2

)

T

k (x , x

كزيل چًذجملهای اگز  d=1باضذ ،تبذیل به كزيل خطی هیضىد .با
ا
تىجه به ایًکه سيستنهای صًعتی هعمىال غيزخطی هیباضذ ،ایى كزيل
پيطًهاد يمیضىد .با افشایص هزتبه كزيل یعًی افشایص  ،dپيچيذگی
بهصىرت يمایی افشایص هییابذ و با تىجه به هحذودیتهای سختافشاری
ا
و حافظه ،ایى كزيل ييش عملکزد هطلىب را يخىاهذ داضت .هعمىال بزای
ضًاسایی سيستنهای غيزخطی ،اس كزيل تابع پایه ضعاعی( )RBFاستفاده
هیضىد] .[8ایى تابع چىو به فزم گىسی است و تىابع گىسی ایى لابليت را
دارد كه هز تابعی را تخميى بشيذ یا به عبارت دیگز  GFAاست ،بًابزایى
بهطىر رایج اس ایى كزيل بزای ضًاسایی سيستنهای غيزخطی صًعتی
استفاده هیضىد.
 -4روش  LS_SVMاصالح ضذه
در بخص  3بياو ضذ كه تعذاد بزدارهای پطتيباو به هيشاو پاراهتز
وابسته است .یعًی با افشایص ایى پاراهتز ،تعذاد بزدارهای پطتيباو افشایص
هییابذ و با كاهص پاراهتز  ،cایى تعذاد كاهص هییابذ .اها در عمل چًيى
اتفالی يمیافتذ و تمام ظزایب كزيل همذار پيذا هیكًذ .و ایى حالت
هطلىب ييست چىو حجن هحاسبات و پيچيذگی سيستن افشایص هییابذ.
بًابزایى روش  LS_SVMيياس به اصالحات پيذا هیكًذ.
c

روضی كه در ایى هماله بزای اصالح  LS_SVMپيطًهاد هیضىد به
ایى صىرت است كه تعذاد بزدارهای پطتيباو بهتذریج افشایص هییابذ و در
هز هزحله ،هاضيى بهطىر كاهل آهىسش داده هیضىد و تابع تخميى بذست
هیآیذ .در يتيجه با تىجه به تعذاد يمىيهها كه  ℓاست ،هاضيى  ℓبار بزای
تمام دادهها بهطىر كاهل آهىسش هییابذ .در ایى روش تعذاد بزدارهای
پطتيباو  mفزض هیضىد كه اس  1تا  ℓتغييز هیكًذ .در يتيجه هعادله
هاتزیسی ( )5به صىرت رابطه ( )11تغييز هییابذ:

بزدار پطتيباو آهىسش داده ضىد ،بایذ بزای هحاسبه تابع كزيل اس دادههای 1
تا  mاستفاده ضىد .اها اگز به ایى صىرت عمل ضىد ،عملکزد تخميىگز
تًها بزای دادههای  1تا  mهطلىب است و دادههای m+1تا  ℓبهدرستی
آهىسش يمییابذ و تخميى آيها دارای خطای سیادی است .بزای حل ایى
هطکل بایذ  mتا دادهای كه بزای آهىسش هاضيى با  mبزدار پطتيباو يياس
است را با تحليل همبستگی بيى دادهها تعييى يمىد .ایى روش بسيار سهايبز
و دضىار است و در هىاردی كه تعذاد يمىيهها بسيار سیاد است ،لابل
پيادهساسی ييست .در ایى هماله یک روش سادهتز بزای ايتخاب  mتا داده
اس بيى تمام دادهها پيطًهاد هیضىد .در ایى روش  mتا داده بهطىر تصادفی
اس بيى تمام دادهها ايتخاب هیضىد و تابع كزيل با استفاده اس ایى  mتا داده
هحاسبه هیگزدد .يتایج ضبيهساسی در بخص بعذ ،عملکزد هطلىب ایى
روش را يطاو هیدهذ.
 -5واحذ غلظتضکى پاالیطگاه يفت تبزیش
هذف اصلی واحذ غلظتضکى پاالیطگاه ،تبذیل تههايذه بزج خأل به
یک هحصىل لابل عزظه در باسار هیباضذ .بخطی اس تههايذه بزج خأل
سىخت هایع است كه بزای عزظه در باسار ،بایذ غلظت آو كاهص یابذ.
واحذ غلظتضکى اس روش ضکستى هىلکىلهای تههايذه بزج ،بهوسيله
حزارت ،بزای كاهص غلظت استفاده هیكًذ .در ضکل ( )1واحذ
غلظتضکى پاالیطگاه يطاو داده ضذه است.

ضكل  :1واحذ غلظتضكى پااليطگاه يفت][11

در واحذ غلظتضکى ،دو هتغيز بسيار ههن وجىد دارد ،يمطه اضتعال و
غلظت هحصىل يهایی كه ايذاسهگيزی آيها بسيار پزهشیًه و سهايبز است.
بًابزایى اگز ایى دو هتغيز با دلت باال تخميى سده ضىد ،اس يظز كاهص هشیًه
و سهاو بسيار هفيذ خىاهذ بىد] .[11با بزرسیهای ايجام ضذه ،هطخص
ضذ كه  28ویژگی بز روی هتغيز يمطه اضتعال تأثيز دارد كه اس ایى 28
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ویژگی بهعًىاو ورودی بزای سيستن تخميىگز استفاده هیضىد .بهدليل
اختالف ريجی كه ایى  28ویژگی با هن دارد ،يزهاليشه كزدو آيها با استفاده
اس تابع يزهال(هيايگيى صفز و واریايس  )1پيطًهاد هیضىد .هز كذام اس ایى
ویژگیها با  3دیًاهيک (هز ویژگی با  1تا  3يمىيه تأخيز) وارد سيستن
هیضىد .بًابزایى ورودی سيستن دیًاهيکی  84بعذ است .با استفاده اس
روش كاهص بعذ  ،PCAابعاد ورودی سيستن به  11بعذ كاهص هییابذ.

همايطىر كه در ضکل ( )2هطخص است و در بخص  4بياو ضذ ،با
استفاده اس روش  LS_SVMاستايذارد ،هاضيى بزای تعذاد بزدار پطتيباو
كمتز اس  372بهدرستی آهىسش يمییابذ و خطای تخميى دادههای تست
در تعذاد بزدار پطتيباو كمتز اس  372سیاد است .ضکل ( )3همادیز والعی و
تخميى سده ضذه دادههای آهىسش را يطاو هیدهذ.
actual & estimated train data with 200 sv
3

در ایى هماله با تىجه به ایًکه بزای ضًاسایی و تخميى تابع ،اس دیًاهيک
خزوجی والعی بزای اعمال به سيستن استفاده يطذه است ،هذلی كه بزای
سيستن بذست هیآیذ ،هذل ضبيهساس سيستن يام دارد.

2
1

در كل  532يمىيه سالن اس ایى دادهها با دوره يمىيهبزدای  8ساعت بذست
آهذه كه به دو دسته دادههای تست و آهىسش تمسين هیضىد 372.يمىيه
بزای آهىسش و  161يمىيه بزای تست .با استفاده اس دادههای آهىسش،
هاضيى  LS_SVMاصالحضذه آهىسش داده هیضىد و ظزایب كزيل
بهاسای تعذاد هختلف بزدار پطتيباو تخميى سده هیضىد .سپس با استفاده
اس دادههای تست ،صحت عملکزد هذل بزرسی هیضىد.
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ضكل  :3هقادير واقعی و تخميى دادههای آهىزش به ازای  211بردار پطتيباو،
يمىدار ستارهای دادههای واقعی ،يمىدار دايرهای دادههای تخميى زده ضذه

در ضکل ( )3هاضيى با تعذاد  211بزدار پطتيباو آهىسش داده ضذه ،اها
همايطىر كه هطخص است ،بزای دادههای  211به بعذ ،خطای تخميى
سیاد است .ضکل ( )4همادیز والعی و تخميى سده ضذه دادههای تست را
يطاو هیدهذ.
actual & estimated test data with 200 sv
3
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يمىدار ستارهای دادههای واقعی  ،يمىدار دايرهای دادههای تخميى زده ضذه

0

ضكل  :2هيايگيى هربعات خطای تخميى برای تعذاد هختلف بردار پطتيباو،
يمىدار پيىسته برای دادههای آهىزش ،يمىدار خطچيى برای دادههای تست

140

-4

ضكل  :4هقادير واقعی و تخميى دادههای تست به ازای  211بردار پطتيباو،

0.2

0

flash point output

بزای ايجام ضبيهساسی يياس است كه دو پاراهتز تًظين ضىد .یکی اس
پاراهتزها ،پاراهتز تًظين  cاست كه تحليل ایى پاراهتز در اداهه بهصىرت
جذاگايه ايجام هیضىد و در ایى لسمت همذار آو  111فزض
هیضىد( .)c=111پاراهتز دیگزی كه بایذ تًظين ضىد ،هيشاو پزاكًذگی تابع
كزيل است( .)σبا ايجام ضبيهساسی بزای همادیز هختلف پزاكًذگی ،حالت
بهيًه در همذار پزاكًذگی  2بذست هیآیذ(  .) σ = 2با استفاده اس همادیز
بهيًه پاراهتزها ،هاضيى با استفاده اس روش  LS_SVMاستايذارد و
اصالحضذه ،بزای تعذاد بزدار پطتيباو اس  1تا  372آهىسش داده هیضىد.
در ضکل ( )2يمىدار هيايگيى هزبعات خطا( )MSEبزای تخميى دادههای
تست و آهىسش به اسای تعذاد هختلف بزدار پطتيباو با استفاده اس روش
 LS_SVMاستايذارد رسن ضذه است.

-1

flash point output

0

در ضکل ( )4هطخص است كه خطای تخميى بزای دادههای تست
بسيار سیاد است و تخميىگز ،عملکزد ياهطلىب دارد.
حال با استفاده اس روش  LS_SVMاصالحضذه ،هاضيى بزای تعذاد
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هختلف بزدار پطتيباو آهىسش داده هیضىد .ضکل ( )5يمىدار هيايگيى
هزبعات خطا را در تخميى دادههای آهىسش و تست يطاو هیدهذ.

actual & estimated test data with 300 sv
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ضكل  :7هقادير واقعی و تخميى دادههای تست به ازای  311بردار پطتيباو،
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يمىدار ستارهای هقادير واقعی ،يمىدار دايرهای هقادير تخميى زده ضذه

ضكل  :5هيايگيى هربعات خطای تخميى برای تعذاد هختلف بردار پطتيباو،
يمىدار پيىسته برای دادههای آهىزش ،يمىدار خطچيى برای دادههای تست

actual & estimated test data with 200 sv
3
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estimated
2

1

actual & estimated test data with 372 sv

0

3
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flash point output

در ضکل ( )5هطخص است كه عملکزد تخميىگز هطلىب است و
خطای تخميى دادههای تست با افشایص تعذاد بزدار پطتيباو كاهص
هییابذ .همچًيى ولتی اس تمام بزدارهای پطتيباو بزای آهىسش هاضيى
استفاده هیضىد ،خطای تخميى دادههای تست  1/11143است كه بسيار
هطلىب است .ضکل ( )6يمىدار همادیز والعی و تخميى سده ضذه را بزای
دادههای تست به اسای  372بزدار پطتيباو يطاو هیدهذ.

در ضکل ( )7هطخص است كه اس دلت تخميى كاسته ضذه است و ایى
به خاطز كاهص تعذاد بزدارهای پطتيباو هیباضذ .در ایى حالت هيايگيى
هزبعات خطای تخميى  1/1214است .ضکل ( )8يمىدار همادیز والعی و
تخميى سده ضذه دادههای تست را به اسای  211بزدار پطتيباو يطاو هیدهذ.
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ضكل  :6هقادير واقعی و تخميى دادههای تست به ازای  372بردار پطتيباو،
يمىدار ستارهای هقادير واقعی  ،يمىدار دايرهای هقادير تخميى زده ضذه

در ضکل ( )6هطخص است كه به اسای تمام بزدارهای پطتيباو ،تخميىگز
بطىر دليك دادههای تست را تخميى سده و هيايگيى هزبعات خطای تخميى
 1/11143است .ضکل ( )7يمىدار همادیز والعی و تخميى دادههای تست
را به اسای  311بزدار پطتيباو يطاو هیدهذ.

در ضکل ( )8هطخص است كه در اثز كاهص بزدارهای پطتيباو به 211
عذد ،دلت تخميى كاهص یافته و اختالف همادیز والعی اس تخميى سیاد
ضذه است .در ایى حالت هيايگيى خطای تخميى  1/1585است.
در جذول ( )1يتایج تخميى هتغيز يمطه اضتعال هحصىل يهایی در
واحذ غلظتضکى پاالیطگاه يفت بز حسب هيايگيى هزبعات خطای
تخميى دادههای آهىسش و تست ،با استفاده اس روشهای هختلف
ضًاسایی سيستن هايًذ كمتزیى هزبعات هاضيى بزدار پطتيباو اصالحضذه،
ضبکه عصبی پزسپتزوو چًذ الیه( ،)Multi Layer Perceptronضبکه
عصبی تابع پایه ضعاعی( )Radial Basis Functionو ضبکه عصبی-
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فاسی خطی هحلی ( ،)Local Linear Model Treeبا هن همایسه ضذه
است.
جذول  :1هقايسه يتايج تخميى هتغير يقطه اضتعال در واحذ غلظتضكى
پااليطگاه ،بر حسب هيايگيى هربعات خطای تخميى دادههای آهىزش و
تست ،با استفاده از روشهای هختلف ضًاسايی سيستن
MSE

MSE

دادههای تست دادههای آهىسش

روش

 -6يتيجهگيزی

ضًاسایی

1/125

1/1193

MLP

1/1198

1/1147

RBF

1/1134

1/1126

LOLIMOT

1/11143

3/114 × 11-24

در ضکل ( )9هطخص است كه به اسای تمام بزدارهای پطتيباو ،پاراهتز
 cكه افشایص هییابذ ،خطا در حال كاهص است .اها در تعذاد بزدارهای
پطتيباو كمتز ،به اسای افشایص  ،cخطا يىساو هیكًذ .بًابزایى به اسای تعذاد
بزدار پطتيباو كمتز اس ،372پاراهتز  cبایذ تغييز یابذ تا همذار بهيًه آو تعييى
ضىد.

LS_SVM with 372 sv

1/1138

1/1188

LS_SVM with 350 sv

1/1214

1/1353

LS_SVM with 300 sv

1/1585

1/1494

LS_SVM with 200 sv

با تىجه به يتایج جذول ( ،)1هطخص است كه روش
اصالحضذه ،عملکزد بهتزی يسبت به سایز روشهای ضًاسایی دارد.

LS_SVM

در ایى لسمت به تحليل پاراهتز  cپزداخته هیضىد .همايطىر كه در
بخص  3بياو ضذ ،ایى پاراهتز هصالحه بيى هيشاو خطا و پيچيذگی تابع
تخميى را تعييى هیكًذ .بًابزایى ايتطار هیرود كه با افشایص ایى پاراهتز،
خطا كاهص و با كاهص آو ،خطا افشایص یابذ .ضکل ( )9يمىدار سه بعذی
هيايگيى هزبعات خطای تخميى دادههای تست را يطاو هیدهذ كه بز
حسب افشایص تعذاد بزدارهای پطتيباو اس  1تا  372و افشایص پاراهتز  cاس
 1/1تا  11هیباضذ.

در ایى هماله یک روش جذیذ طزاحی سًسىر يزم بزهبًای روش
 LS_SVMاصالحضذه بزای تخميى هتغيزهای غيز لابل ايذاسهگيزی در
فزآیًذهای صًعتی ،پيطًهاد و طزاحی ضذ .در ابتذا روش LS_SVM
هعزفی ضذ و در اداهه با اصالحاتی كه در ایى روش ايجام ضذ ،روش
 LS_SVMاصالحضذه به عًىاو یک روش كاربزدی بزای تخميى هتغيزها
در فزآیًذهای صًعتی پيطًهاد ضذ .در آخز هن با استفاده اس ایى روش،
يمطه اضتعال هحصىل يهایی در واحذ غلظتضکى پاالیطگاه يفت تبزیش،
تخميى سده ضذ .يتایج ضبيهساسی يطاو داد كه طزاحی سًسىر يزم بز هبًای
روش  LS_SVMاصالحضذه ،عملکزد بهتزی يسبت به سایز روشها
يظيز ضبکه عصبی ،عصبی – فاسی خطی هحلی و  LS_SVMاستايذارد
دارد .همچًيى آهىسش هاضيى در ایى روش آساو و ساختارش هطخص
است و هطکل به دام افتادو در هيًيمن هحلی بهدليل هحذب بىدو تابع
هشیًه وجىد يذارد.
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طراحی کنترل تطبیقی مدل مرجع برای منبع مرجع
ولتاژ متناوب میکروالکترومکانیکی
3

1

بهضاد فشصايگاو ،1عیذ احغاو يیافش ، 2اهیش ابىالفضل فىستگش

دايؾکذه ههًذعی بشق  ،دايؾگاه فًؼتی اهیش کبیش b.farzanegan@gmail.com ،
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3

دايؾکذه ههًذعی بشق  ،دايؾگاه فًؼتی اهیش کبیش eniafar@gmail.com ،
دايؾکذه ههًذعی بشق  ،دايؾگاه فًؼتی اهیش کبیش a-suratgar@aut.ac.ir ،

چکیده -هًبع هزجع ولتاژ هیکزوالکتزوهکايیکی که در ایى هقاله
هىرد استفاده قزار گزفته است  ،شاهل یک خاسو هىاسی با یک
صفحهی ثابت و یک صفحهی هتحزک هی باشد.در پاسخ يهایی
سیستن ههن است که جابجایی صفحهی هتحزک به هقدار بیش اس
یک سىم فاصلهی اولیهی بیى دو صفحه يزسد .س یزا در ایى حالت
با عبىر اس حد آستايهی کشش ،دو صفحه به یکدیگز چسبیده و
سیستن در وضعیت ياپایدار قزار هی گیزد .هدل ر یاضیاتی جهت
تحلیل سیستن هعزفی شده وبا استفاده اس آو هدل فضای حالت بزای
سیستن تىصیف هی گزدد .سپس کًتزلز تطبیقی جهت بهبىد
عملکزد ،با تضمیى پایداری سیستن ارائه هی شىد.وبا استفاده اس
هحیظ يزم افشار  MATLABشبیه ساسی های السم صىرت هی
پذیزد.
کلمات کلیدی– سیستمهای میکروالکترومکانیکی،کنترل
تطبیقی،منابع مرجع ولتاژ
 -1همذهه
هًابغ هشجغ ولتاژ هتًاوب هیکشو الکتشوهکايیکی دس عىل  22عال
اخیش هىسد پژوهؼ لشاس گشفته ايذ .ایى هًابغ بشای اولیى باس دس عال 1998
تىعظ عىهشيى پیؾًهاد ؽذيذ[ .]1سوػ پیؾًهاد ؽذه دس [ ]1هبتًی بش
خاصو ؽاهل ففحات هىاصی بىده که یک ففحهی آو هتحشک بىده و
هتقل به یک فًش هی باؽذ .جًظ خاصو اص کشیغتال عیلیکىو بىده و
هضیتهای اعاعی آو ؽاهل پایذاسی باال و هضیًهی عاخت پاییى هی
باؽذ .اها اغتؾاؽات هکايیکی ،جاربه ،باس هحبىط سوی ففحات و ...
باػث ػذم اعمیًاو دس سعیذو به اعتايذاسدهای هغلىب خىاهًذ ؽذ.
هًبغ هشجغ ولتاژ هتًاوب ،تحت ولتاژ بایاط فؼالیت هیکًذ و ؽشایظ
کاسی آو دس يضدیکی يمغهی آعتايهی کؾؼ 1هی باؽذ[ .]2دس فىست
افضایؼ ولتاژ خاصو اص حذ آعتايهی کؾؼ ،عیغتن ياپایذاس ؽذه ،و دو
ففحه به یکذیگش هیچغبًذ.
pull in 1
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ایى يىع ياپایذاسی دس ػملکشدهای الکتشواعتاتیک دس اعشاف يمغهی
آعتايهی کؾؼ ،هًتج اص پذیذهی ففحات الکتشواعتاتیک ،پتايغیل
ففحه و جزب عغحی هی باؽذ[.]3
دس [ ]2يؾاو داده ؽذه اعت که خاصيی که تىعظ ولتاژ هغتمین
تحشیک هی گشدد ،ياپایذاستش اص خاصيی اعت که تىعظ ولتاژ هتًاوب
تحشیک هی ؽىد .دس فىستی که ولتاژ بایاط بغیاس کىچکتش اص ولتاژ
آعتايهی کؾؼ باؽذ ،تحشیک خاصو ياپایذاس خىاهذ بىد .پایذاسی عیغتن
وابغته به ػىاهلی چىو جًظ هىاد به کاس سفته ،هًذعهی آو ها ،خىاؿ
هکايیکی و همچًیى چگىيگی عاخت آو هی باؽذ.
سعىبت ،فؾاس و دها سوی پایذاسی عیغتن اثش هی گزاسيذ که هی تىاو
با کًتشل دها و جبشاو اثشات آو و همچًیى ايتخاب عاختاس هتماسو بشای
عیغتن اثشات ایى ػىاهل سا حزف يمىد[ .]3بشای کاهؼ دادو اثشات يى یض
و دها ،ؽبکه های ػقبی ساه حل هًاعبی هی باؽذ [ .]4هًبغ هشجغ ولتاژ
هتًاوب هیکشوالکتشوهکايیکی جذیذی که بش اعاط پذیذهی آعتايهی
کؾؼ سوی ديذايه های تیغه هی باؽذ ،هىسد عشاحی و عاخت لشاس گشفته
اعت تا بذیى تشتیب اثش خاصو های يؾتی سوی پایذاسی عیغتن کاهؼ
یابذ.]5[ .
هًگاهی که ولتاژ بایاط به يضدیک ولتاژ آعتايهی کؾؼ هی سعذ،
اهکاو ياپایذاسی به وجىد هی آیذ .بًابشایى بایذ هايغ سعیذو عیغتن به
ؽشایظ آعتايهی کؾؼ ؽذ .بًابشایى دعتیابی به هذل هکايیکی بشای کًتشل
و پایذاس کشدو عیغتن دس ولتاژ آعتايهی کؾؼ ههن هی باؽذ .دس [ ]6هذل
دیًاهیکی و اعتاتیک بشای تحشیک الکتشواعتاتیک عیغتن پیؾًهاد ؽذه
اعت که غیش خغی و هشتبه ی دوم هی باؽذ .ایى هذل وابغته به هؾخقات
عاخت خاصو هی باؽذ.
دس ایى هماله کًتشل تغبیمی هذل هشجغ بشای هًبغ هشجغ ولتاژ
هیکشوالکتشوهکايیکی پیؾًهاد هی ؽىد .ایى کًتشل کًًذه خشوجی هذل
هشجغ سا بىعیلهی وسودی هشجغ ديبال هی کًذ .عیغتن هشتبه ی دوم و غیش
خغی بىده و ؽاهل هتغیشهای هجهىل هی باؽذ .به همیى دلیل کًتشل
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کًًذهی تغبیمی ايتخاب ؽذه تا هتغیشهای کًتشل سا عىسی تًظین کًذ که
خغای ديبال کشدو هذل هشجغ کاهؼ یافته و پاعخ هغلىب حافل گشدد.

الکتشواعتاتیکی سوی ففحات و همچًیى ایجاد يیشوی الکتشواعتاتیکی
ؽىد.

دس لغمت دوم چگىيگی ػملکشد هًبغ هشجغ ولتاژ
هیکشوالکتشوهکايیکی و هذل دیًاهیکی غیش خغی آو به عىس خالفه
تؾشیح ؽذهايذ .دس لغمت عىم دس هىسد کًتشل کًًذهی تغبیمی هذل هشجغ
بشای عیغتن غیش خغی هشتبهی دو بحث خىاهذ ؽذ.

يیشوی الکتشواعتاتیکی با افضایؼ جشیاو ،افضایؼ یافته و ففحات به
یکذیگش يضدیک هیؽىيذ تا صهايی که يیشوی فًش با يیشوی الکتشواعتاتیک
بشابش گشدد .ایى سويذ تا جایی اداهه هی یابذ که يیشوی الکتشواعتاتیکی بش
يیشوی فًش غلبه کشده و ففحات به عىس ياگهايی به هن بچغبًذ .يمغهی
آعتايهی کؾؼ جایی اعت که ففحهی هتحشک به یک عىم فافلهی
اولیهاػ يغبت به ففحهی ثابت بشعذ.

دس ایى لغمت فیذبک حالت تغبیمی بشای ديبال کشدو خشوجی هذل
هشجغ پیؾًهاد ؽذه و همچًیى پایذاسی عیغتن تىعظ سوػ لیاپايىف يؾاو
داده ؽذه اعت.
هًبغ ولتاژ هتًاوب هشجغ هیکشوالکتشوهکايیکی دس لغمت چهاسم
هىسد ؽبیه عاصی لشاس گشفته و يؾاو داده هی ؽىد که خشوجی عیغتن،
خشوجی هذل هشجغ سا ديبال هی کًذ و يهایتا لغمت پًجن ؽاهل بشسعی
يتایج هی باؽذ.
-2هذل سیاضیاتی
خاصو تًظین پزیش که دس ایى هماله و پژوهؼهای لبلی هىسد اعتفاده
لشاس گشفته اعت ،ؽاهل ففحات هىاصی بىده که یک ففحهی آو هتحشک
و ففحهی دیگش آو ثابت هی باؽذ .ففحهی هتحشک تىعظ پایههای
کشیغتال عیلیکىيی هؼلك هايذه اعت .پایههای عیلیکىيی به واعغهی
پایذاسی هکايیکی واحذ هايًذ فًش ػمل هی کًًذ .ففحهی هتحشک به
عىی ففحهی ثابت حشکت هی کًذ و بذیى تشتیب فافلهی بیى دو ففحه
تغییش هیکًذ .دس ؽکل  1ػملگش الکتشواعتاتیک هیکشوالکتشوهکايیکی
يؾاو داده ؽذه اعت[.]2

ظشفیت خاصو هیکشوالکتشوهکايیکی با سابغهی صیش هؾخـ هی ؽىد
A
d x

()1

C 

و  xبه تشتیب بیايگش ضشیب گزسدهی الکتشیکی،
که دس آو
هغاحت هىثش ففحات ،فافلهی بیى ففحات و تغییش فافلهی ففحهی
هتحشک اص هکاو اولیهاػ هی باؽًذ .ؽکل  2يؾاو دهًذهی هذل جشم فًش
عیغتن بىده و هؼادلهی تؼادل عیغتن به فىست صیش اعت[.]7
E I
Iˆ 2 cos2 t
dx
d 2x


kx

b

m
x
dt
2 A  2
dt 2

()2

FE  

شکل :2هدل جزم فًز سیستن هیکزوالکتزوهکايیکی[]3

و  E Iبه تشتیب بیايگش فشکايظ جشیاو هتًاوب،
که دس آو
ضشیب افغکاک ،جشم ففحهی هتحشک ،ثابت فًش و ايشژی
الکتشواعتاتیکی ياؽی اص جشیاو هتًاوب هی باؽًذ.
شکل :1خاسو هیکزوالکتزوهکايیکی شاهل صفحات هىاسی(سمت چپ)،هدار
هعادل سیستن(سمت راست)[]2

يحىهی ػملکشد ػملگش بش پایهی هؼادلهی تؼادل الکتشوهکايیکی بیى
يیشوی الکتشواعتاتیک خاصو و يیشوی فًش هی باؽذ .با اػمال ولتاژ به خاصو
ؽاسژ الکتشواعتاتیکی سوی ففحات ایجاد هی ؽىد که باػث به وجىد
آهذو يیشوی الکتشواعتاتیکی ؽذه که ففحهی هتحشک سا به عمت
ففحهی ثابت هی کؾذ .اص عىی دیگش ،يیشوی فًش اص يضدیک ؽذو دو
ففحه به هن جلىگیشی هی کًذ .فشك هی کًین که جشیاو هتًاوب
 I  Iˆ sin tبه خاصو اػمال ؽذه و باػث ایجاد ؽاسژ

همچًیى ولتاژ هتًاوب دو عش خاصو که ياؽی اص تحشیک با جشیاو
هتًاوب هی باؽذ به فىست صیش لابل هحاعبه هی باؽذ]12[]3[،
()3
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آنالیز استاتیک عملکرد سیستم میکروالکترومکانیکی

ايباؽتگی باس الکتشیکی ياخىاعته ،باػث ایجاد ولتاژ ثابت هثبتی سوی
ففحات هی ؽىد که هی تىايذ باػث تضؼیف ػملکشد خاصو ؽذه به
عىسی که ولتاژ خاصو با اػمال جشیاو الصم به يمغهی آعتايهی کؾؼ يشعذ
و یا اص آو ػبىس کًذ.
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به ایى دلیل ولتاژ بایاط هغتمین )  (V biasبه خاصو اػمال هی ؽىد تا
اثش ايباؽت باس سوی ففحات سا به عشص لابل تىجهی کاهؼ دهذ .ولتاژ
ثابت ياخىاعته ؽاهل دو لغمت اعت ،لغمت اول ولتاژ بیلت–ایى 2هی
باؽذ که به واعغهی اختالف پتايغیل الکتشیکی بیى هىاد هختلف به وجىد
هیآیذ و لغمت دوم آو ولتاژ آفغت دی الکتشیک بىده که به خاعش تجمغ
باس الکتشیکی سوی دی الکتشیک به وجىد هی آیذ.
دسیکی و یا هش دو ففحه ی خاصو ،یک یا چًذ الیه فلض سوی الیهی
عیلیکىيی لشاس گشفته اعت .دلیل افلی به وجىد آهذو ولتاژ ثابت سوی
خاصو تفاوت تابغ ػملکشدی دس هىاد هختلف هی باؽذ که به ػًىاو ولتاژ
بیلت–ایى ؽًاخته هی ؽىد.
تخمیى هیضاو ایى ولتاژ تىعظ آصهایؾات تجشبی لابل حقىل اعت.
به عىس هثال اتقال الیهی عیلیکىو با الیهی آلىهیًیىم ولتاژ -2/57
ولت به وجىد هی آوسد .با ایى وجىد همذاس ایى ولتاژ به دلیل تغییشات
دهایی و تغییشات ضخاهت الیههای ياصک به عىس دلیك لابل دعتیابی
يیغت.
با تىجه به ایى که بشخی الکتشودها اص چًذ الیه فلض تؾکیل ؽذهايذ
ههن اعت که ایى ولتاژ تؾخیـ داده ؽىد]8[ .
بشای افضایؼ ظشفیت خاصو الیهی عیلیکىو اکغیذ یا عیلیکىو يیتشیذ
دس فضای بیى دو ففحه لشاس داده هی ؽىد .ولتی ولتاژ به خاصو اػمال ؽىد
باسهای الکتشیکی به هشوس صهاو سوی ففحات ايباؽته ؽذه و ولتاژ آفغت
به وجىد هیآیذ .تجمغ باس بغتگی به هیذاو الکتشیکی ،الیهی دی
الکتشیک ،ضخاهت دیالکتشیک ،دها ،چگىيگی عاخت ،هیضاو ياخالقی
دی الکتشیک و تًؼ داسد .بًابشایى ولتاژ آفغت دی الکتشیک با تغییشات
کىچک هیذاو الکتشیکی و دها تغییش کشده و به عىس دلیك لابل تخمیى يمی
باؽذ.
ولتاژ بیلت–ایى و ولتاژ آفغت ثابت بىده و سوی الیههای عیغتن
هیکشوالکتشوهکايیکی دس عىل ػملکشد آو به وجىد هی آیًذ .اها ولتاژ
بایاط خاسجی ولتاژ ثابتی اعت که به عیغتن اػمال هی ؽىد تا اثش ولتاژ
بیلت–ایى و آفغت سا اص بیى ببشد .همذاس ولتاژ خاسجی هؼمىال به ايذاصهی
ولتاژ بیلت–ایى که لابل تخمیى اعت دس يظش گشفته هی ؽىد و بذیى تشتیب
ولتاژ ثابت سوی خاصو به يضدیکی ففش هی سعذ که همذاس لابل لبىلی اعت
با ایى وجىد ػذم اعمیًاو هن چًاو وجىد داسد و ولتاژ ثابت کلی هًىص
بشابش با همذاس ففش يمی گشدد و همىاسه هی تىايذ به ػًىاو اغتؾاػ به
عیغتن واسد ؽىد.

به ایى تشتیب هجمىع هش عه ولتاژ که تىعظ هؼادلهی ( )4يمایؼ داده
دس هذلغاصی دس يظش گشفته ؽذه اعت.
ؽذه و
()4

V DC V bi V c V bias

به يیشوی الکتشواعتاتیکی
يیشوی به وجىد آهذه به ػلت وجىد
خاصو اضافه ؽذه و همذاس ایى يیشو اص سابغهی صیش هحاعبه هی گشدد،
2
EV
 AV DC

x
2(d  x )2

()5
که
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ايشژی الکتشواعتاتیکی به واعغه ای

هی باؽذ.

مدل دینامیکی عملکرد سیستم میکروالکترومکانیکی

يیشوی الکتشواعتاتیکی ؽاهل دو لغمت اعت؛ لغمت اول يیشوی
الکتشواعتاتیکی ياؽی اص جشیاو تحشیک و لغمت دوم يیشوی
الکتشواعتاتیکی ياؽی اص ولتاژ هغتمین ياخىاعته هی باؽذ.
()6

2
2
I RMS
 AV DC
(1  cos 2t ) 
2
2 A 
2(d  x )2

mx  bx  kx 

هؼادلهی ( )6يؾاو هی دهذ هذل دیًاهیکی عیغتن هؼادلهی
دیفشايغیل غیش خغی هی باؽذ .بادس يظش گشفتى  x  x 1و  x  x 2هذل
فضای حالت عیغتن به فىست صیش تىفیف هی گشدد.
()7
x1  x 2


2
 AV DC
k
b
(1  cos 2t ) 2

x 2   m x 1  m x 2  2 A  2 I RMS  2m (d  x ) 2

1

 xهیضاو جابجایی ففحهی هتحشک اعت ،که بایذ به عشػت به
يمغهی آعتايهی کؾؼ بشعذ و يبایذ اص ایى يمغه فشاتش سود و بایذ دس آو
ثابت بمايذ.
حالت دوم  xعشػت حشکت ففحهی هتحشک اعت که به هشوس
صهاو و پظ اص یک تغییش عشیغ به ففش هی سعذ .فاکتىسهای هحیغی و
چگىيگی عاخت،سوی ثابت فًش و ضشیب افغکاک تاثیش هی گزاسيذ و
هن ياهؼلىم اعت.
باػث ايحشاف اص همذاس ياهی ؽذه و اص عىی دیگش
بًابشایى کًتشل کًًذه با پاساهتشهای هؼلىم بشای کًتشل کشدو ایى عیغتن که
پاساهتشهای هجهىل داسد هًاعب يمی باؽذ.
کًتشل کًًذهی تغبیمی لادس اعت پاساهتشهای کًتشلی سا تًظین کشده تا
عیغتن به سفتاس هغلىب هىسد يظش بشعذ و بشای عیغتمی که پاساهتشهایؼ
ياهؼلىم ولی عاختاسػ هؼلىم اعت ،ياهًاعب هی باؽذ.

built-in 2
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()14

-3هذل هشجغ کًتشل تغبیمی
-1-3

) e  [A p  B pQ (t ) (t )]x p  [C p  B pQ (t )f (t )]F (x p

کنترل تطبیقی مستقیم

)  B pQ (t )r  A m x m (t )  B m r (t

کًتشل تغبیمی هذل هشجغ تکًیکی اعت که بشای عشاحی کًتشل
کًًذهی تغبیمی به کاس بشده هی ؽىد تا عیغتن خشوجی هذل هشجغ سا با
هماو وسودی هشجغ ديبال کًذ .فىست هغاله کًتشل عیغتن هشتبهی دو با
پاساهتشهایی هجهىل ،به فىست صیش لابل تىفیف اعت.
()8

) x p (t )  A p x p (t)  C p F (x p )  B pu (t

و  A pیک هاتشیظ ثابت 2×2هجهىل
که
بىده و  B pو  C pهاتشیظ های ثابت  2×1هجهىل هی باؽًذ و
)  (A p , B pکًتشل پزیش اعت.
حالت  x pدو بؼذی ،لابل دعتیابی فشك هی ؽىد .هذل هشجغ به
فىست صیش دس يظش گشفته ؽذه اعت.
()9
که دس آو

) x m (t )  Am x m (t)  B m r (t

و

وسودی هشجغ ،هحذود بىده و

 A mیک هاتشیظ  2×2پایذاس هجايبی هی باؽذ و  B mیک هاتشیظ
 2×1اعت x m (t) .هغیش هغلىبی اعت که حالت های عیغتن )x p (t
آو سا ديبال هی کًًذ .هذف عیغتن کًتشل به فىست صیش اعت.
()12

 [A p  A m  A m  B p (Q (t )  Q *  Q * ) (t )]x p
 [C p  B p (Q (t )  Q *  Q * )f (t )]F (x p )  B pQ (t )r
)  A m x m (t )  B m r (t

و اص هؼادالت ( )13و (،)14
()15
که

()16

-2-3

پایداری

تابغ لیاپايىف به فىست صیش پیؾًهاد هی ؽىد،

lim x p (t)  x m (t)   0

t 

1
1
V  e T Pe  Tr (T   T   T )  0
2
2

که دس آو  Vیک تابغ ػذدی ثابت اعت .بشای پایذاسی هؾتك صهايی
 Vدس عىل هغیش هؼادله ی ( )15بایذ يیمه هؼیى هًفی باؽذ بًابشایى،
(V  e T Q 0e Tr (T   T   T  )  0 )18

لىايیى تغبیمی عىسی ايتخاب ؽذه ايذ که هؼادله ی ( )11اسضا ؽىد.
لىايیى تغبیك به فىست صیش تىفیف هی گشديذ.

) x p (t )  [A p  B pQ (t ) (t )]x p (t
)  [C p  B pQ (t)f (t )]F (x p
)) B pQ (t) r(t

()19

فشك هی کًین هاتشیظ های ثابت *  * , Qو *  fوجىد داسيذ به
عىسی که،
()13

Q0  0

AmT P  PAm  Q0

اص آيجایی که خغا بایذ به ففش بشعذ پاساهتشهای خغا بایذ هحذود
باؽًذ.

()17

عیغتن حلمه بغته به فىست صیش تىفیف هی ؽىد،

1

)(t )  (t )   * ; (t ) Q *  Q 1 (t

و

*  A m . (t ) f (t )  fیک هاتشیظ هىسو یتض اعت و هذل هشجغ
یک عیغتن پایذاس هی باؽذ .بًابشایى هاتشیظ هتماسو هثبت وجىد داسد
که سابغهی صیش سا بشلشاس کًذ،

عاختاس کًتشل تغبیمی دس يمىداس  1يؾاو داده ؽذه که وسودی کًتشل
یک فیذبک حالت اعت .وسودی کًتشل به فىست صیش تؼشیف هیؽىد،
(u (t )  Q (t ) (t ) x p (t )  Q (t) f (t ) F( x p )  Q(t) r(t) )11

()12

) e  Am e  B m (t )x p  B m (t )u  B m (t ) F(x p

A p  B m  *  A m

*
B m  B pQ

*
B m f  C p

(t )  B mT Pex Tp

T
T
) (t )  B m PeF (x p

T
T
 (t )  B m Peu

اص هؼادالت ( )18و ( )19هؾتك  Vبه فىست صیش بذعت هی آیذ،
()22

V  e Q0e  0
T

تابغ لیاپايىف به فىست ؽؼاػی هحذود هیباؽذ .دس يتیجه تابغ
لیاپايىف پایذاسی عشاعشی دس فضای ) (e , , , سا تضمیى هی يمایذ.
اها پاساهتشهای کًتشل فىست گشفته Q , f ،و  هی باؽًذ و همچًیى

هؼادله ی خغا به فىست صیش هؾخـ هی ؽىد،
) e (t )  x p (t )  x m (t

اص هؼادله ی ( )9و ( )12هؼادله ی خغا به فىست صیش حافل هی
گشدد ،

وجىد داسد و همچًیى تابغ لیاپايىف دس
)  (e ,Q , f ,به فىست ؽؼاػی ياهحذود يمی باؽذ .بًابشایى وجىد تابغ
لیاپايىف پایذاسی هحلی سا يیض تضمیى هی يمایذ.
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همگرایی خطا
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تابغ لیاپايىف يؾاو هی دهذ که حالت عیغتن تغبیمی هحذود بىده و
هؾخـ يمیکًذ که خغا به ففش همگشا هی ؽىد یا خیش .یکی اص اهذاف
کًتشل e (t )  0
 tlimاعت .پظ لن باسباالت پیؾًهاد هیؽىد تا بتىاو

يؾاو داد خغا به ففش هی سعذ یا خیش]9[.

[.]4

ؽشایظ لن باسباالت به فىست صیش اعت:


( )2هی تىايذ به فىست هؼادلهی ( )8باصيى یغی ؽىد و به کًتشل دس
هؼادلهی ( )11اػمال ؽىد .خشوجیهای عیغتن هذل هشجغ سا ديبال کشده
و هىلؼیت (  ) x p 1به عشػت به  d / 3هیسعذ ،بذوو ایى که اص ایى همذاس
فشاتش سود.
 d / 3هىلؼیتی اعت که دس آو پذیذهی آعتايهی کؾؼ اتفاق هیافتذ
هذل هشجغ به فىست صیش تىفیف هی گشدد.

بًابش هؼادلهی ( )17و (V  0 )22و  V  0آيگاه


هحذود اعت( .) e  L

()22





اص آيجایی که  Vdt V () V (0)  و هؼادلهی
0

( )22آيگاه e  L2



با تىجه به هؼادلهی ( )17و ( V  0 )22و V  0

آيگاه  e , x p , , , و )  F (x pهحذود هغتًذ (
 ) e , x p , , , , F (x p )  Lو با اعتفاده اص
هؼادلهی ( )15داسین e  L

1 
0


x 
r
6 m
5
10 
1.67 10 

0

xm  
10
 25 10

پاعخ بذعت آهذه اص عیغتن دس حالت اػمال کًتشلش تغبیمی و همچًیى
پاعخ عیغتن دس حالت ػذم اػمال کًتشلش تغبیمی دس ؽکل 3يؾاو داده
ؽذه اعت.پاعخ هشبىعه بیايگش هیضاو جابجایی ففحهی هتحشک خاصو
هیباؽذ .همچًیى يمىداس هشبىط به ولتاژ هتًاوب ایجاد ؽذه سوی دو عش
خاصو دس اثش جشیاو تحشیک ،دس ؽکل 4يؾاو داده ؽذه اعت.
-6

x 10

تمام ؽشایظ بشلشاس هی گشديذ و lim e (t )  0

With MRAC
Without MRAC

t 

1
0.9
0.8

0.6

بشای يؾاو دادو هىثش بىدو عیغتن کًتشل ،هًبغ هشجغ ولتاژ هتًاوب
هیکشوالکتشوهکايیکی بىعیلهی پاساهتشهای هىجىد دس جذول  1دس يظش
گشفته هی ؽىد.
جدول  :1پاراهتزهای ساختاری هزبىط به عملگز
همادیش

پاساهتشهای عاختاسی

1/11×12-7 kg

m

⁄

2/21

b

⁄

2338

k

𝜇 2

0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

8

9
-5

x 10

7

6

4

5

3

2

1

شکل :3هًحًی جابجایی صفحهی هتحزک در حالت اعمال و عدم اعمال کًتزلز

d

هذل فضای حالت عیغتن با فشم کايىيیکال دس يظش گشفته هی ؽىد .اص
هؼادله ی ( )7فشم کايىيیکال به فىست صیش خىاهذ بىد
()21
0

 
0



2
2


 (1  cos 2t )  I RMS
 AV DC

 

 2m (d  x p 1 ) 2   2 A  2 


b xp
 
m
1

0

0

)TIME(sec

تطبیقی

 0
 k

 m

)DISPLACEMENT(meter

-4يتایج ؽبیه عاصی

0.7

xp

که دس آو  kو  bبه عىس هؼمىل هتفاوت اص همادیش ياهی بىده و V DC

هجهىل اعت به همیى دلیل کًتشلش تغبیمی پیؾًهاد ؽذه اعت .هؼادلهی
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شکل :4يمىدار ولتاژ هتًاوب خزوجی دو سز خاسو
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بحث و يتیجهگیشی-5
 هؾخـ اعت که دس فىست ػذم اػمال کًتشلش تغبیمی3با تىجه به ؽکل
هیضاو جابجایی تیغهی هتحشک لبل اص سعیذو به حالت پایذاس اص همذاس
هیکشوهتش) تجاوص2/67(آعتايهی کؾؼ یا یکعىم فافلهی اولیه
 ػبىس ففحهی،] رکش ؽذه3[ همايغىس که دس لغمت اول و دس.هیکًذ
هتحشک اص يمغهی آعتايهی کؾؼ باػث ياپایذاسی عیغتن ؽذه و دس ایى
 بًابشایى ههن اعت که پاعخ يهایی.حالت دو ففحه به یکذیگش هیچغبًذ
 پاعخ.عیغتن اص حذ آعتايهی کؾؼ ػبىس يکشده ودس ایى يمغه بمايذ
 يؾاو داده ؽذه3بذعت آهذه پظ اص اػمال کًتشلش تغبیمی که دس ؽکل
 يمىداس پاعخ عیغتن دس ایى. به خىبی ایى ویژگی سا داسا هیباؽذ،اعت
حالت چه دس لغمت گزسا و چه دس لغمت پایذاس اص حذ آعتايهی کؾؼ
همچًیى يمىداس.فشاتش يمیسود که ایى خىد بیايگش پایذاسی عیغتن هیباؽذ
 يؾاو هیدهذ که پظ اص گزؽت4ولتاژ هتًاوب خشوجی خاصو دس ؽکل
وبا گزؽت،صهاو بغیاس کىتاهی ايذاصهی ولتاژ هتًاوب به حذ ثابتی هیسعذ
.صهاو يیض ثابت هیهايذ
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چکیده  -امروزه در موتور خودروهای پیشرفته از عملگرهای
الکترونیوماتیکی( Electro-Pneumatic Valve Actuator
) ) (EPVAبه عنوان جایگزینی برای میل بادامک استفاده می شود که
با استفاده از آنها حرکت هر سوپاپ و باز و بسته شدن آن به صورت
مستقل کنترل می شود و نیاز به هیچگونه مکانیسم مکانیکی برای
کوپلینگ سوپاپها با محور موتور خودرو نیست  .در این مقاله روشی
نوین برای کنترل این عملگرها ارائه شده است که باعث کاهش توان
محاسباتی دراجرای بالدرنگ سیستم کنترل می شود.دراین روش از
الگوریتم تطبیقی مبتنی بر تابع لیاپانوف جهت شناسایی ضر یب
اصطکاک متغیر با زمان عملگر استفاده شده است که باعث بهبود
شاخص تکرار پذیری در سیستم کنترل جابجایی سوپاپ گردیده
است عالوه بر این پایداری سیستم کنترل مورد بررسی قرار گرفته و
اثبات شده است و در نهایت نتیجه سیستم کنترل حلقه بسته شبیه
سازی شده است.
کلمات کلیدی – ضر یب اصطکاک  ،عملگر الکترونیوماتیکی ،
کنترل تطبیقی
 -1مقدمه
تحت کنترل بودن میزان جابجایی سوپاپها و زمان باز و بسته شدن آنها
قابلیتی است که باعث کاهش مصرف سوخت  ،کاهش گازهای آالینده
ناشی از سوخت ناقص و افزایش توان خروجی موتور خودروها شده است
عملگرهایی که این قابلیت را برای موتور خودرو ایجاد می کنند به چهار
دسته مکانیکی  ،الکترو هیدرولیکی  ،الکترومغناطیسی و الکترونیوماتیکی
تقسیم بندی می شوند که در این بین نوع الکترونیوماتیکی و
الکتروهیدرولیکی آن این قابلیت را دارند که در کنترل جابجایی و کنترل
زمان باز و بست شدن سوپاپ مورد استفاده قرار بگیرند در این مقاله بر روی
کنترل تطبیقی عملگرهای الکترونیوماتیکی بحث شده است  ،با توجه به
اینکه ضرایب اصطکاک موجود در معادالت دینامیکی عملگر بر اثر
تغییرات دما  ،ویسکوزیته روغن و شرایط متفاوت کاری موتور خودرو
تغییرات محسوسی دارند  ،نیازمند اعمال الگوریتمهای تخمین تطبیقی
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هستند تا شناسایی آنها صورت گیرد ودر این بین الگوریتمی مناسب است
که بتواند ضریب اصطکاک متغیر با زمان کولمب را با دقت مناسبی تخمین
بزند و الگوریتم مورد استفاده در این مقاله این قابلیت را دارا می باشد ].[4
در ادامه  ،ابتدا مدل دینامیکی عملگر مورد بررسی قرار گرفته است ،
سپس الگوریتم تطبیقی مورد نظر معرفی شده و به سیستم اعمال شده است
در مرحله بعدی سیستم کنترل حلقه بسته به همراه تخمین گر تطبیقی به کار
گرفته شده و در نهایت نتایج شبیه سازی ارائه شده است .
 -2ساختار دینامیکی سیستم : EPVA

شکل  : 1عملگر الکتروپنیوماتیکی][4

شکل  1شمای ظاهری یک عملگر الکترونیوماتیکی را نشان می دهد .
قطعات مکانیکی این عملگر شامل دو سلونویید  ،دو اسپول ولو  ،دو پورت
ولو  ،پیستون عملگر و یک سیستم قفل هیدرولیکی است که به صورت
مجموعه ای مجزا در پشت سوپاپ قرار می گیرد و باعث باز و بسته شدن
آن می شود ] . [5

۱۰۵۴

شکل  : 2ساختار عملگر الکترونیوماتیکی][4
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مدلسازی از دید کنترل تنها بر دینامیک پیستون عملگر معطوف شده و
رفتار غیر خطی دینامیک سیاالت داخل آن در نظر گرفته نمی شود .با توجه
به شکل  ، 2بسته به موقعیت پیستون درون سیلندر عملگر ،دینامیک سیستم
شامل سه مرحله ورود فشار هوا به درون عملگر  ،مرحله ثابت ماندن
پیستون عملگر و مرحله خروج هوا از آن می باشد که ساز و کار این سه
مرحله به شرح زیر می باشد:

توسط اصطکاک لغزشی در حرکت سیال روغن می باشد
سختی فنر و 𝑝𝛿 بار اولیه روی فنر می باشد ] . [5

Kp .

ضریب

 -2-2مرحله ثابت ماندن پیستون عملگر (ثابت ماندن سوپاپ )
در این مرحله که در فاصله زمانی  t4تا  t6قرار دارد  ،سوپاپ با
استفاده از مکانیزم قفل هیدرولیکی باز نگه داشته می شود و معادله
دینامیکی این مرحله به صورت زیر می باشد :
()3

) Mÿ + Cdwell ẏ + K p ( y + δp
𝑚𝑡𝑎𝑃) 𝑝𝑎𝑐𝐴 = 𝐴𝑝 + 𝐴𝑐𝑎𝑝 𝑃𝑜𝑖𝑙 − (𝐴𝑝 +

 -3-2مرحله خروج هوا از عملگر ( بسته شدن سوپاپ)
دراین مرحله سلونویید  1در زمان  t5غیر فعال می شود و نتیجه آن
باز شدن قفل هیدرولیکی و آغاز بسته شدن سوپاپ در لحظه  t6می باشد
 .اختالف بین  t5و  t6تاخیر در عملکرد سلونویید 1است که بر روی رفتار
سیستم تاثیر می گذارد .

شکل  : 3پاسخ زمانی سیستم [4] EPVA

 -1-2مرحله ورود فشار هوا به درون عملگر( باز شدن سوپاپ )
با توجه به شکل  3برای باز کردن سوپاپ  ،سلونویید  1در زمان  t0فعال
می شود تا فشار هوای ورودی را به پیستون اعمال نماید به دلیل تاخیر
الکترومغناطیسی که در فعال شدن سلونویید وجود دارد  ،عمال در لحظه
 t1فعال می شود و فاصله زمانی بین  t0و  t1تاخیر خالص آن می باشد
در لحظه  t2سلونویید  2اکتیو می شود و فشار هوای ورودی را قطع کرده و
شیر خروجی را باز میکند برای سلونویید دوم نیز تاخیر الکترومغناطیسی
وجود دارد  ،لذا فعال شدن آن در لحظه  t3اتفاق می افتد]. [4
تاخیر بین فعال شدن دو سلونویید منجر به این می شود که فشار هوای
ورودی به صورت پالس بین لحظات t1 , t3اعمال شود و باعث جابجایی
پیستون گردد .با توجه به رفتار مرتبه دوم پیستون  ،جابجایی آن با قطع شدن
فشار هوای ورودی تا لحظه  t4ادامه می یابد و پس از آن به صورت میرای
نوسانی ثابت می شود ] . [4

دینامیک حرکت سوپاپ در این مرحله به سه قسمت تقسیم می باشد
قسمت اول بین فاصله زمانی  t6و  t7می باشد در این قسمت سوپاپ
حرکت آزادانه به سمت سیت خود دارد اما در قسمت دوم که از لحظه  t7تا
 t8به بعد می باشد  ،فشار هوای پشت سوپاپ مانند نیرویی در خالف
جهت حرکت آن عمل می کند و در نهایت در قسمت سوم که از لحظه t8
به بعد می باشد ،با حرکت سوپاپ به سمت عقب سیستم هیدرولیکی مانند
دمپر عمل می کند و باعث برگشت نرم سوپاپ به محل سیت خود می شود
] . [4
معادالت دینامیکی سیستم در این مرحله به صورت زیر می باشند :
Mÿ + Cf1 ẏ + K p ( y + δp ) = 0 ,

()4

= ) Mÿ + Cf1 ẏ + K p ( y + δp

از آنجایی که عملگر شامل فنر می باشد و قفل هیدرولیکی مانند دمپر
عمل می کند لذا رفتار سیستم  ،به صورت مرتبه دو می باشد و معادله
دینامیکی آن به صورت زیر است :

𝑚𝑡𝑎𝑃) 𝑝𝑎𝑐𝐴 𝐴𝑝 + 𝐴𝑐𝑎𝑝 𝑃𝑜𝑖𝑙 − (𝐴𝑝 +

()5

()1

0
,
if t < 0
{ = )F(t
()2
Ap + Acap Poil − (Ap + Acap )Patm if t ≥ 0

که در آن 𝑦𝑙𝑝𝑝𝑢𝑠𝑃= 𝑙𝑖𝑜𝑃= Ppو  Mمجموع جرم پیستون عملگر ،ساقه آن و
فنر داخل آن می باشد  ،پارامتر  Cfدر واقع تقریب و مدلی از اتالف انرژی

𝑡7 < 𝑡 < 𝑡8

 -3سیستم کنترل

) Mÿ + Cf1 ẏ + K p ( y + δp ) = F(t) − F(t − δ1
, δ1 = t3 − t1

t6 < t < t7

استراتژی کنترلی به این صورت است که الگوریتم تطبیقی جهت
شناسایی پارامترهای  ) damping ratio in valve opening ( 𝐶𝑓1و
 ) damping ratio in valve closing ( 𝐶𝑓2مورد استفاده قرار میگیرد و
سپس پارامترهای شناسایی شده جهت کنترل پیش خور در حلقه کنترلی به
همراه کنترلر PIبه کار میروند تا بتوان جابجایی سوپاپ و زمان باز و بسته
شدن آن را کنترل نمود  .در کل  ،سیستم کنترل عملگر سوپاپ شامل 3
حلقه کنترلی مجزاست که عبارتند از حلقه کنترلی کنترل زمان باز شدن
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سوپاپ  ،حلقه کنترلی کنترل بسته شدن سوپاپ و حلقه کنترلی کنترل
جابجایی سوپاپ  ،و در هر حلقه کنترلی دو کنترلر پیش خور و فیدبک
وجود دارد کنترلر فیدبک به صورت  PIو کنترل پیش خور تابعی است از
پارامتر  𝐶𝑓1یا  𝐶𝑓2که از الگوریتم تخمین تطبیقی بدست می آیند ] . [4

مرجع] [6استفاده شده است  .این روش در وضعیتی که اندازه ضریب
اصطکاک کولمب به صورت سیگنال متغیر با زمان باشد (مثال یک سیگنال
متناوب که حتی تناوب تغییرات آن نا مشخص باشد ) نتایج مطلوب تری
را مشروط به محدود بودن سرعت تغییرات این پارامتر به دنبال دارد .

 -1-3تعریف پارامترها

به دلیل مشابه بودن دو حالت باز شدن و بسته شدن سوپاپ  ،فقط
حالت باز شدن را مورد بررسی قرار می دهیم  ،در این حالت معادله
دینامیکی فرآیند به صورت زیر می باشد :

نقاط کار مربوط به جابجایی سو پاپ و زمان باز و بسته شدن آن که
نقاط زمانی  t1و  t8و مقدار 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑠𝑒𝑑𝑌 می باشند  ،بسته به شرایط
کاری موتور متفاوت می باشد و توسط سیستم کنترل موتور تعیین می شود
که بر مبنای بهینه سازی سوخت و کاهش گازهای سمی ناشی از عدم
سوخت کامل می باشد  .ب رای کنترل صحیح  ،باید پارامترهای کلیدی

مربوط به باز و بسته شدن سوپاپ که شامل به ترتیب ∆𝑡1 = 𝑡1 − 𝑡0
و  𝛿2 = 𝑡8 − 𝑡5می باشد و مربوط به جابجایی سوپاپ که = 𝛿1
 𝑡2 − 𝑡1می باشد را کنترل نمود که این پارامترها به خصوص کنترل زمان
باز شدن و کنترل جابجایی سوپاپ تابعی از مقادیر 𝐶𝑓2 , 𝐶𝑓1می باشند که
از تخمین بدست می آیند  ،با استفاده از آنها و روابط تقریبی که در ادامه
بیان می شود می توان پارامترهای  𝛿2و  𝛿1را تعیین نمود تا زمان باز و
بسته شدن سلونوییدها مشخص شود ]. [4

1

()6

p

G(s) = Ms2 +Cf1 s+K

خطای خروجی را به صورت زیر تعریف می کنیم :
()7

)Et (t) = ev (t) + λex (t

()8

)ex (t) = x(t) − xd (t

()9

̇
)ev (t) = v(t) − xd (t

در روابط  7و  8و  𝑒𝑣 (𝑡) 9و )𝑡( 𝑥𝑒 خطای دنباله روی سرعت و
موقعیت می باشند که در آنها )𝑡( 𝑑𝑥 و )𝑡( 𝑑𝑥 سیگنالهای مطلوب
موقعیت و سرعت می باشند]. [6
قانون تطبیقی به فرم زیر در نظر گرفته می شود :

 -2-3الگوریتم تطبیقی جهت شناسایی پارامتر :

)Ĉf1 (t) = −Psgn(v(t))Et (t

()11

در این رابطه  Pیک پارامتر ثابت طراحی می باشد  .خطای تخمین نیز به
صورت زیر تعریف می شود :
)ec (t) = Cf1 (t) − Ĉf1 (t

()11

پایداری الگوریتم تطبیقی فوق با در نظر گرفتن تابع لیاپانوف زیر اثبات
می شود :

شکل  : 4بلوک دیاگرام شناسایی سیستم با استفاده از الگور یتم تطبیقی

اساس شناسایی پارامترهای سیستم با استفاده از الگوریتم های تطبیقی
به صورت شکل  4می باشد  ،ورودی غنی به و مدل اعمال می شود و با
استفاده از خطای خروجی و یا نرمی از آن  ،قاعده تطبیقی ای برای تغییر
دادن پارامترهای مدل بدست می آید که با استفاده از این قاعده و با کاهش
خطای خروجی  ،پارامتر مجهول شناسایی می شود  .در این سیستم ،
پارامترهای  𝐶𝑓1و  𝐶𝑓2تقریبی از اصطکاک لغزشی سیال هستند و
نسبت به تغییرات دما  ،ویسکوزیته روغن و شرایط متفاوت کاری موتور
خودرو تغییرات محسوسی دارند لذا مقدار آنها مشخص و از پیش تعیین
شده نمی باشد و نیازمند اعمال الگوریتمهای تخمین تطبیقی هستند تا
شناسایی آنها صورت گیرد  .در مرجع ][4برای تخمین این پارامترها از
الگوریتم  MIT ruleاستفاده شده است مضافا بر اینکه در این مرجع
ضریب اصطکاک در هر سیکل باز یا بسته شدن سوپاپ ثابت فرض شده
است اما در این مقاله جهت شناسایی پارامترها از الگوریتم پیشنهادی

()12

t
1
E2 (t) +
∫ e2 (τ)dτ
2 t
2TP t−T k
1

= )V(t

با انجام یک سری محاسبات جبری نهایتا می توان به این نتیجه رسید

که اگر رابطه 𝛼 + 𝑃2 > 0برقرار باشد آنگاه  Δ𝑉 ≤ 0خواهد بود و
𝑝

پایداری مرزی الگوریتم به اثبات می رسد( پارامتر( -) α +ضریب 𝑡𝐸
2

در رابطه 𝑉∆ می باشد  ،جزییات اثبات پایداری الگوریتم در مرجع ][6

بیان شده است )

 -3-3قسمت پیش خور سیستم کنترل
داده های گرفته شده از فرآیند نشان می دهد که رفتار دینامیکی مرتبه دوم
عملگر برای هر دو حالت باز شدن و بسته شدن سوپاپ ،رفتاری به
صورت فوق میرا و یا زیر میرا است لذا می توان هر دو حالت را با سیستم
مرتبه اول تقریب زد که به صورت زیر می باشد ]: [6
برای حالت باز شدن سوپاپ :
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) (1 − e−σ1t

()13
()14
()15

f0 −Kp δp

کنترل پیش خور برای افزایش سرعت پاسخ سیستم و کنترلر  PIبرای حذف
خطای حالت مانا می باشد  .ورودی بلوک تخمین شامل پالسهای کنترلی
سلونویید  1و  2و خروجی فرآیند است  ،و خروجی آن تخمین پارامترهای
 𝐶𝑓1و  𝐶𝑓2می باشد .با توجه به اینکه تخمین پارامترها و همگرایی
الگوریتم نیاز به تکرار دارد  ،اجرای کنترل حلقه بسته زمانی اتفاق می افتد
که خطای تخمین در محدوده مجاز قرار بگیرد]. [4

= )y(t

Kp

𝑚𝑡𝑎𝑃) 𝑝𝑎𝑐𝐴 𝑓0 = 𝐴𝑝 + 𝐴𝑐𝑎𝑝 𝑃𝑜𝑖𝑙 − (𝐴𝑝 +
̂ f1
C

2
Ĉf1
≤ 4KpM

2M

̂ { = σ1

Cf1 −√C2
f1 −4Kp M

2
Ĉf1
> 4KpM

2m

و برای حالت بسته شدن :
()16
()17

 -1-4-3حلقه کنترلی جابجایی سوپاپ

y(t) = (ymax + δp )e−σ2t − δp
̂ f2
C

2
Ĉf2
≤ 4KpM
2
Ĉf2
> 4KpM

2M

{ = σ2

̂ f2 +√C2 −4Kp M
−C
f2
2M

 σ1عکس بزرگترین ثابت زمانی سیستم در حالت باز شدن میباشد.زمانی
که سیستم میرای بحرانی و یا زیر میراست ،این پارامتر قسمت حقیقی محل
قطب سیستم مرتبه دو است  .محاسبه 𝑒 δ1𝑒 , 𝛿2با استفاده از 𝐶̂𝑓2,
 ( 𝐶̂𝑓1که از تخمین بدست آمده اند ) و روابط محاسباتی زیر استفاده می
شوند که در کنترل پیش خور به کار می روند .در این روابط فرض بر این
است که تاخیر کوچک بین  t3و  t4در نظر گرفته نشده و
 ∆𝑡2 = 𝑡3 − 𝑡2ثابت باشد ].[4

مقدار  𝑡̂ 2ار رابطه 𝑒 𝑡̂2 = 𝑡1 + 𝛿1بدست می آید که در آن 𝑒𝛿1

برای حالت باز شدن سوپاپ داریم :
()18

δ1e ≈ δ̂1 − ∆t 2

()19

1
a
) δ̂1 = σ ln(a−y

تابعی از  𝐶̂𝑓1است و از الگوریتم تطبیقی و روابط قبل محاسبه می شود.

متغیر کنترلی  t2حاصل جمع خروجی کنترل پیش خور و کنترل کننده
 PIاست.

1

d

f

 -2-4-3حلقه کنترلی زمان باز شدن سوپاپ

0
a = Kp
− δp

()21

و برای حالت بسته شدن سوپاپ به صورت زیر است :
𝛿2𝑒 ≈ δ̂2 + ∆𝑡3

()21
()22

کنترل جابجایی سوپاپ در هر تغییر حالت سوپاپ اجرا می شود و هدف
آن کنترل پارامتر  t2است که زمان فعال شدن سلونویید  2می باشد و نتیجه
کار  ،قطع شدن نیروی فشار هوای ورودی است . .روند سیستم کنترل
جابجایی به این صورت است که قسمت کنترل آنالوگ که شامل فیدبک ،
کنترلر  PIو کنترل پیش خور می باشد  ،جابجایی سوپاپ را با مقدار نقطه
کار مقایسه می کند و سیگنال کنترلی خروجی  PIکه از خطای فوق تولید
می شود با خروجی گین پیش خور جمع شده و مقداری را می سازند که
تعیین کننده زمان قطع شدن پالس فشار هوای ورودی است  ،این زمان در
بلوک فرمان سلونویید( ) solenoid signal constructionبه سیگنالهای
کنترلی سلونوییدها تبدی ل می شود تا با هماهنگی بین قطع و وصل آنها ،
بتوان پالس فشار هوا ورودی را به صورت  on / offکنترل کرد .

)

𝑥𝑎𝑚𝑦𝛿𝑝 +
𝑝𝛿

(ln

1
𝜎2

= 𝛿̂2

 -4-3ساختار حلقه بسته سیستم کنترل
ساختار حلقه بسته سیستم کنترل شامل سه بخش است که در بلوک
دیاگرام زیر نمایش داده شده است :

کنترل زمان باز شدن سوپاپ با استفاده از کنترلر  PIبه همرا کنترل
پیش خور انجام می شود که در اینجا کنترل پیش خور به صورت گین
مشخص  𝑡1 − ∆𝑡1می باشد  .فرضی که شده این است که تاخیر
الکترومغناطیسی سلونویید در هر سیکل حرکتی سوپاپ تغییر نمیکند و
در نتیجه  ∆𝑡1ثابت خواهد بود اما در عمل تاخیر الکترومغناطیسی
سلونویید با شرایطی مثل تغییر دمای روغن  ،تغییر دمای هوای ورودی و
تغییر فشار هوای ورودی تغییر می کند و می توان آن را با اندازه گیری جریان
سلونویید تصحیح کرد]. [5
 -3-4-3حلقه کنترلی زمان بسته شدن سوپاپ
در کنترل زمان بسته شدن سوپاپ ،پارامتر کنترلی  𝑡̂5می باشد که با توجه
به رابطه  𝑡̂5 = 𝑡8 − 𝛿2𝑒 − ∆𝑡3تابعی از پارامتر  𝐶̂𝑓2است که از
الگوریتم تطبیقی تخمین بدست می آید .

شکل  : 5بلوک دیاگرام سیستم کنترل حلقه بسته ][4
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 -4شبیه سازی

2.5

شبیه سازی سیستم کنترل عملگر الکترونیوماتیکی در نرم افزار
 MATLABشامل دو قسمت است  .قسمت اول مربوط به تخمین
پارامتر 𝑓𝐶 که نتایج آن به صورت زیر می باشد ،در نمودار های زیر محور
افقی  ،محور زمان بر حسب ثانیه می باشد با توجه به مشابه بودن حالت باز
شدن و حالت بسته شدن سوپاپ  ،شبیه سازیها برای حالت باز شدن
سوپاپ انجام شده است .
1.5

2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2

0.2

0.18

0.16

0.14

0.12

0.1

0.08

0.06

0.04

0

0.02

-2.5

شکل  : 9خطای خروجی با استفاده از الگور یتم تطبیقی مبتنی بر لیاپانوف
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شکل  : 7شناسایی ضریب اصطکاک با استفاده از الگور یتم MIT rule
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شکل  : 8شناسایی ضریب اصطکاک با استفاده از الگور یتم تطبیقی مبتنی بر

0.16

0.14

0.12

0.1

0.08

0.06

0.04

0.02

شکل  :32خطای خروجی با استفاده از الگور یتم MIT rule

لیاپانوف
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شکل  : 35پاسخ زمانی سیستم حلقه بسته به ازای ورودی

0.2

𝒎𝒎𝟗 = 𝒅𝒆𝒓𝒊𝒔𝒆𝒅𝒚 (محور زمان بر حسب میکروثانیه)
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 -5نتیجه بحث :
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شکل  : 34خطای خروجی با استفاده از الگور یتم تطبیقی مبتنی بر تابع
لیاپانوف

قسمت دوم شبیه سازی مربوط به حلقه کنترل اصلی فرآیند می باشد .
حلقه کنترل شامل فرآیند  ،کنترل  PIو بلوک فرمان سلونویید می باشد .
وظیفه بلوک فرمان سلونویید ،محاسبه زمان قطع شدن سلونویید  2با
استفاده از  t2و اعمال آن به سلونویید  2می باشد  ،نتیجه ساز و کار ذکر
شده این است که نیروی ثابت  Fاعمالی به پیستون توسط فشار هوا که در
معادالت سیستم نیز وجود دارد  ،در لحظه ای که سلونویید  2غیر فعال شود
 ،حذف می شود  .چون در شبیه سازی امکان مدل کردن سلونویید و اضافه
کردن آن به سیستم کنترل وجود ندارد لذا فقط نتیجه بلوک فرمان سلونویید
را در شبیه سازی پیاده می کنیم .
نتیجه به این صورت است که خروجی کنترلر که بیانگر  t2است با زمان
شبیه سازی مقایسه می شود و هنگامی که زمان برابر  t2شد نیروی F
اعمالی به فرآیند قطع می شود که در واقع هماعنگی بین کنترل آنالوگ و
ترتیبی است .

در این پژوهش برای شناسایی پارامتر متغیر با زمان سیستم از الگوریتم
تطبیقی مبتنی بر تابع لیاپانوف استفاده شد و در نهایت پارامترهای تخمین
زده شده جهت تولید کنترل پیش خور که قسمتی از کنترل حلقه بسته است
به کار گرفته شد  ،با مقایسه منحنی ها می توان نتیجه گرفت در حالتی که
ضریب اصطکاک مجهول اما مقدار ثابتی دارد  ،الگوریتم تطبیقی ذکر شده
در مقایسه با الگوریتم  MIT ruleدر نصف زمان همگرا می شود و خطا
در محدوده مجاز قرار می گیرد ،این در حالی است که اگر ضریب
اصطکاک به صورت سینوسی و متغیر با زمان باشد  ،الگوریتم MIT rule
گزینه مناسبی جهت شناسایی تطبیقی ضریب اصطکاک نیست زیرا خطای
خروجی مقدار زیادی می باشد در حالی که استفاده از الگوریتم تطبیقی
مبتنی بر تابع لیاپانوف برای شناسایی پارامتر متغیر با زمان نتایج قابل قبول
تری به دنبال دارد  .با توجه به اینکه در عملگر الکترونیوماتیکی  ،ضریب
اصطکاک تابعی از دمای محیط  ،ویسکوزیته روغن و حالت مختلف کاری
موتور خودرو می باشد  ،لذا متغیر با زمان است و استفاده از الگوریتم
تطبیقی مبتنی بر روش لیاپانوف ،ترجیح داده می شود.
عالوه بر این نتایج عملی نشان می دهد که کنترل جابجایی سوپاپ با
استفاده از روش تطبیقی با دقت  1/5میلی متر انجام می شود و مقدار
ماکزیمم خطای حالت مانا کمتر از  1/7میلی متر می باشد همچنین سیستم
کنترل بر مبنای کنترل تطبیقی  ،قابلیت تکرار حالت مانا را تا  %31نسبت
به کنترل بدون تخمین تطبیقی  ،افزایش داده است ]. [4
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چکیده -تطبیق حرکت پای ربات با شرایط محیطهای گوناگون،
از قبیل مسیرهای ناهموار ،شیب یا مناطق متشکل از موانع و تضمین
حفظ پایداری ربات ،به کمک حرکت باالتنه ،ضرورتی انکارناپذیر
است .در این تحقیق ابتدا مدل دینامیکی ربات دوپا با استفاده از روش
الگرانژ استخراج شده است .مسیر پایینتنه ،به منظور غلبه بر اثر
نامطلوب برخورد با زمین ،تولید میگردد .از برنامهر یزی حرکت مسیر
باالتنه ،با توجه به معیار نقطه گشتاور صفر 1برای تضمین پایداری
ربات استفاده میشود .بمنظور نیل به این هدف از الگوریتمی مبتنی
بر محاسبات برگشتی استفاده خواهد شد .در نهایت پاسخ دو
کنترلکننده پیشرو و کنترلکننده فضای کارتزین مبتنی بر مدل مورد
بررسی قرار خواهندگرفت .مالحظه میشود عملکرد کنترلگر مبتنی بر
مدل دینامیکی فضای کارتزین به دلیل نتایج بازخورد در حضور شرایط
واقعی مانند نویز ،اغتشاش و عدم قطعیت مناسبتر است.
کلمات کلیدی– ربات دوپا  ،طراحی مسیر  ،کنترل ،مدلسازی
دینامیکی
-1مقدمه
انسان با ساخت ابزار تولید امکان تفوق و برتری نسبت به حیوانات و
طبیعت را یافته است .بسیاری از اختراعات صورت گرفته توسط انسان
مبتنی بر الهام از طبیعت و حیوانات بوده و در بعضی موارد از مدل اصلی
خود پیشی گرفته است .با این وجود حرکت بر روی دو پا ،که برای اکثر
انسانها بسیار آسان میباشد ،تاکنون بعنوان موضوعی به شدت پیچیده و
دشوار در علم رباتیک مطرح گردیده است .همچنین جابهجایی در مسیر
ناهموار که مزیت و برتری حرکت به وسیله پا در تقابل با چرخ است ،برای
رباتهای دوپا بصورت امری غیرممکن مطرح میگردد .تحقیقات گسترده
ای به منظور غلبه بر این مشکالت در زمینه معیار پایداری ،برنامهریزی
حرکت و کنترل این گونه سیستمها انجام شده است [1] Goswami .معیار
پایداری شاخص چرخش پا  FRI2را معرفی نمود .این معیار به نقطهای
داللت دارد که مجموع نیروی عکس العمل زمین بر آن اثر میکند .ایده

نقطه گشتاور صفر براي اولین بار توسط محقق صرب تبارVukobratovic

] ،[3،2در سال  1969معرفي گردید .برای نقطه گشتاور صفر ،تعاریف
متعددی در مراجع ذکر شده است .از جمله تعاریف صحیح و استوار نقطه
گشتاور صفر به شرح ذیل میباشند].[1

تعریف  Hemami - 1و : Gollidayنقطه گشتاور صفر نقطهای است
که نیروی عکس العمل عمودی از جانب زمین بر آن اثر میکند،

تعریف  Arakawa – 2و : Fukudaنقطه گشتاور صفر نقطهای است
بر روی زمین که ممان ایجاد شده ناشی از نیروها و گشتاورهای عکس
العمل حول آن نقطه ،در صفحه افق مؤلفه نداشته باشد.

 Takanishiو همکاران ] [4و  Kajitaو همکاران ] [5به منظور طراحی
مسیر ،از معیار پایداری نقطه گشتاور صفر ،بهره بردهاند و با در نظر گرفتن
این معیار به گونهای از پیش تعیین شده ،موقعیت مفصل ران را بر آن اساس
تعیین نمودهاند .این رویکرد موجب ایجاد گشتاور بزرگ در مفصل ران
گردیده ،که نامطلوب است Huang .و همکاران ] [6روشی را بمنظور
حل این مشکل پیشنهاد نمودند .در روش مطرح شده مسیر فوت 3و مفصل
ران 4در مختصات کارتزین ،با استفاده از درونیابی نقاط در فضای کاری
طراحی شده است .در نهایت مسیر حرکت مفصل ران با استفاده از
محاسبات تکرار شونده ،با هدف به دست آوردن بیشترین حاشیه پایداری
( کمترین فاصله نقطه گشتاور صفر تا مرز پایداری ) تعیین گردیده است.
روشهای جبران ساز دیگری به منظور پایداری ربات با استفاده از حرکت
باال تنه پیشنهاد شده است] Choi .[8،7و همکاران ] [9با استفاده از نقطه
گشتاور صفر ،موقعیت پاندول معکوس خطی را مشخص نمودند .در
تحقیقات  ،Choiپایداری ورودی حالتها ،با وجود اثر اغتشاش و میزان
مقاومت الگوریتم کنترلی ،با استفاده از شبیهسازی نشان داده شده است.
 Chenو همکاران بمنظور برنامهریزی گام ربات و بر اساس معیار پایداری
نقطه گشتاور صفر ،از حرکت باالتنه ،بر اساس مدل پاندول معکوس،
استفاده نمودهاند] Erbatur . [1۰و  [11] Kurtبا در نظر گرفتن نقطه
گشتاور صفر متحرک ،موقعیت پاندول معکوس خطی را بدست آورده و
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تقریب فوریه آن را با استفاده از تابع سینک 1وزن دار نمودهاند .نرم بودن
مسیر حرکت در نتایج بدست آمده ،به وضوح قابل مشاهده استErbatur.
و  Kurtپس از حل سینماتیک معکوس ،با توجه به مسیر مرجع در فضای
مفاصل ،از کنترلکننده موقعیت تناسبی ،مشتق گیر و انتگرالگیر 2استفاده
نموده اند .به منظور ردیابی مسیر ربات دوپا استراتژیهای کنترلی گوناگونی
پیشنهاد و پیادهسازی شده است .این کنترلکنندههای پیشنهادی شامل
کنترلگر موقعیت تناسبی ،مشتقگیر و انتگرالگیر ،روش گشتاور محاسبه
شده ،(CTM)3کنترل مقاوم 4و کنترل لغزشی 5و نظایر آنها میباشند.
 Moosavianو همکاران ] [12با استفاده از کنترلگر لغزشی ،یک ربات
صفحهای را در دو حالت تک تکیهگاهی و دو تکیهگاهی با وجود %5۰
عدم قطعیت در پارامتر جرم و اعمال اثر اغتشاش ،کنترل نمودند .در
تحقیقات  ،Moosavianاز روشی مبتنی بر تنظیم پارامترهای کنترلی

 1توصیف میشود.
()۱

استفاده شده است [13] Pratt .روش مود کنترل مجازی VCM 6را

موقعیت مفصل ران با استفاده از روابط زیر محاسبه میگردد.

معرفی نمود .مشخصه این روش استفاده از المانهای قابل انعطاف
مکانیکی مجازی مانند فنر و دمپر میباشد .این المانها نیروی مجازی یا
گشتاور مجازی را تولید میکنند ،که در واقع اگر با ربات در تعامل بودند،
ایجاد میگردید Liu .و همکاران مسئله کنترل موقعیت بازوی ربات را با
وجود تأخیر در ورودی ،خروجی کنترلکننده بررسی نمودند]Satoshi.[14
و همکاران از کنترلکننده بهینه یادگیر بمنظور تطابق با شرایط گوناگون
محیطی استفاده نمودهاند] Hong.[15و همکاران تحقیقات خود را حول
موضوع تولید بالدرنگ الگوی گام برای ربات دوپا بر اساس مدل پاندول
معکوس خطی بسط و توسعه دادند .در تحقیقات  Hongاز کنترلکننده
ترکیبی پیشرو به همراه بازخورد استفاده شده است] Shin .[16و همکاران
برنامهریزی گام و کنترل ربات دوپا را با توجه به مصرف انرژی بر اساس
پاندول معکوس سه بعدی خطی و با بهرهگیری از باند پایدار ربات مورد
بررسی قرار دادند] .[17کنترل ربات دوپا بر مبنای طراحی مسیر نرم و پایدار
مسئلهای چالشبرانگیز است که موضوع این تحقیق حول آن بسط و توسعه
مییابد .ساختار مقاله به شرح زیر است .بخش دوم به مبحث سینماتیک،
معادالت و برنامهریزی حرکت اختصاص دارد .در بخش سوم به تفصیل به
بررسی و تأیید دو کنترلکننده فضای دکارتی وابسته به مدل و پیشرو ،تحت
تأثیر نویز خارجی ناشی از اعمال سیگنال با فرکانس باال بر خروجی
سنسورهای موقعیت و سرعت ،اعمال اغتشاش و میزان  %2۰عدم قطعیت
در پارامترهای جرم و اینرسی خواهیم پرداخت .بخش چهارم به پیادهسازی
و شبیهسازی کار پرداخته است .در بخش آخر بحث و نتیجهگیری کار آمده
است.

 -2سینماتیک ،سینتیک و برنامهریزی حرکت
در این بخش مبحث سینماتیک ،دینامیک و برنامهریزی حرکت ربات
بررسی میشود.
-1-2

سینماتیک مستقیم و سینماتیک معکوس

ربات شش درجه آزادی مورد بحث در این پژوهش در شکل شماره  1نشان
داده شده است 𝑚i ، 𝑙𝑖 .و 𝑖𝐼 به ترتیب طول رابط  iام ،جرم رابط  iام و ممان
اینرسی رابط  iام نسبت به مختصات مرکز جرم همان رابط میباشند.
دستگاه مختصات مرجع به مفصل فوت پای عقب در آغاز اولین گام متصل
گردیده است .وضعیت هندسی سیستم با  6مختصه مطابق با رابطه شماره
𝑇] 𝑞̅ = [𝜃1 𝜃2 𝜃3 𝜃4 𝜃5 𝜃6

()2

𝑋𝐻 − 𝑋𝑎𝑛𝑘𝑙𝑒 = 𝑙1 𝑐𝑜𝑠𝜃1 + 𝑙2 𝑐𝑜𝑠𝜃2

()3

𝑌𝐻 − 𝑌𝑎𝑛𝑘𝑙𝑒 = 𝑙1 𝑠𝑖𝑛𝜃1 + 𝑙2 𝑠𝑖𝑛𝜃2

جایی که 𝐻𝑋

و 𝑒𝑙𝑘𝑛𝑎𝑋 به ترتیب معرف موقعیت افقی مفصل ران و مفصل

فوت پای جلویی نسبت به دستگاه مختصات متصل به مفصل فوت پای
عقب ( دستگاه مختصات مرجع ) و 𝐻𝑌 و 𝑒𝑙𝑘𝑛𝑎𝑌 به ترتیب معرف موقعیت
عمودی مفصل ران و مفصل فوت پای جلویی نسبت به دستگاه مختصات
متصل به مفصل فوت پای عقب ( دستگاه مختصات مرجع ) در آغاز گام
میباشد .در این بخش موضوع دشوارتری را نیز مطالعه میکنیم؛ چگونه
میتوان با دانستن فضای کاری ،زوایای مفصلی که ربات را در این وضعیت
قرار میدهند ،محاسبه کرد؟ به هر حال روش حل بسیار ساده و مبتنی بر
حل مثلثاتی روابط ( )2و ( )3برای محاسبه  Ɵ1و  Ɵ2و شیفت نتایج بدست
آمده به اندازه یک قدم برای محاسبه  Ɵ4و  Ɵ5است .در این تحقیق زاویه Ɵ3

را به منظور شباهت حرکت مدل با حرکت انسان برابر با مقداری ثابت در
نظر خواهیم گرفت.
-2-2

مدلسازی دینامیکی

سیستم نشان داده شده در شکل  1در فاز تک تکیهگاهی دارای شش درجه
آزادی میباشد .پایداری ربات در صفحه جلویی مفروض است و سیستم
تنها در صفحه جانبی حرکت میکند .مدل دینامیکی با شش معادله حرکت
و با فرمولبندی به روش الگرانژ توصیف میشود.

ً
 1در ریاضیات ،تابع سینک که با ) sinc(xنشان داده میشود ،معموال
با رابطه )𝑥𝜋( 𝑠𝑖𝑛𝑐(𝑥) = sin(𝜋𝑥)⁄تعریف میشود.
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4
Robust Control
5
Sliding Mode Control
6
Virtual Control Mode

3
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()4

)(𝑖 = 1 … 6

𝑖𝑄 =

𝑈𝜕
𝑖𝑞𝜕

+

𝐾𝜕
𝑖𝑞𝜕

}−

𝐾𝜕

{

𝑑

در صفحه جانبی صورت میپذیرد .مسیر حرکت فوت پای راست ،با بردار

̇𝑖𝑞𝜕 𝑡𝑑

 Kو  Uبه ترتیب انرژی جنبشی و انرژی پتانسیل کل میباشند Qi .برداری
 6 × 1از گشتاورهای کارانداز است .انرژی جنبشی کل سیستم ناشی از
مجموع انرژی جنبشی هر رابط است.

()5

])𝑡( 𝑒𝑙𝑘𝑛𝑎𝜃𝑿𝑎 = [𝑋𝑎𝑛𝑘𝑙𝑒 (𝑡)،𝑌𝑎𝑛𝑘𝑙𝑒 (𝑡)،

))𝑡( 𝑒𝑙𝑘𝑛𝑎𝑌(𝑋𝑎𝑛𝑘𝑙𝑒 (𝑡)،

بیان میگردد .جایی که

موقعیت مفصل فوت در فضای کاری و

)𝑡( 𝑒𝑙𝑘𝑛𝑎𝜃 زاویه آن مفصل را مشخص میسازد .حرکت مفصل ران با

1

2
𝑖𝐺𝑣 𝑖𝑚(𝐾 = ∑6𝑖=1 𝐾𝑖 = ∑6𝑖=1
) + 𝐼𝑖 𝜃̇𝑖2

بردار

2

در رابطه باال  VGiمعرف سرعت مرکز جرم و ̇𝜃 سرعت زاویهای است.
انرژی پتانسیل کل ذخیره شده در ربات برابر با مجموع انرژیهای پتانسیل
کل ذخیره شده در هر یک از رابطهاست].[18
()6

𝑇

𝐺̅𝑌𝑔 ̅
𝑀=𝑈

در این معادله  gشتاب جاذبه است و به صورت اسکالر میباشد 𝑀̅ .بردار
سطری از عناصر جرم و 𝐺̅𝑌 بردار ستونی است که درایه  jام آن معرف فاصله
مرکز جرم رابط  jام تا زمین است .گشتاور نشر یافته در هر رابط برابر با
تفاوت گشتاورهای کارانداز متصل به رابط میباشد](.[18شکل )2

𝑇

])𝑡( 𝑝𝑖𝑿ℎ = [𝑋ℎ𝑖𝑝 (𝑡)،𝑌ℎ𝑖𝑝 (𝑡)،𝜃ℎ

بیان میشود .جایی که

))𝑡( 𝑝𝑖 (𝑋ℎ𝑖𝑝 (𝑡)،𝑌ℎموقعیت مفصل ران و )𝑡( 𝑝𝑖 𝜃ℎزاویه آن را مشخص
میسازند.
()9

𝑍) 𝑖𝜏 𝑖∑∑𝑖 𝑚𝑖 (𝑌̈𝑖 +𝑔)𝑥𝑖 −∑𝑖 𝑚𝑖 𝑥̈ 𝑖 𝑌𝑖 −
)𝑔∑𝑖 𝑚𝑖 (𝑌̈𝑖 +

= 𝑃𝑀𝑍𝑋

𝑖𝑚 معرف جرم رابط  iام و Xzmp

بردار ] 𝑖𝑍 [𝑋𝑖 ،𝑌𝑖 ،موقعیت مرکز جرم و
نشان دهنده موقعیت نقطه گشتاور صفر نسبت به مختصات مرجع میباشد.
زمان الزم برای گذار از هر سیکل کامل را  Tcدر نظر میگیریم .در روابط
ذیل به توصیف طراحی مسیر فوت پای راست میپردازیم.
()10

𝑐𝑇𝑘 = 𝑡
𝑑𝑇 𝑡 = 𝑘𝑇𝑐 +
𝑐𝑇)𝑡 = (𝑘 + 1
𝑑𝑇 𝑡 = (𝑘 + 1)𝑇𝑐 +

0
𝑏𝑞
=
𝑓𝑞
{0

𝑒𝑙𝑘𝑛𝑎𝜃

زوایای 𝑏𝑞 و 𝑓𝑞 به ترتیب نقاط کاری فوت پای راست در لحظه جدایی
نوک انگشتان و لحظه برخورد پاشنه با زمین میباشند Td .زمان مورد نیاز
گذار از فاز دوتکیهگاهی است.
شکل  .1مدل ربات هفت رابط] [18شکل  .2گشتاور نشریافته][18
()7

𝑆𝐴𝜏 𝜏𝐾𝑆 −
𝜏1
𝑆𝐾𝜏𝜏𝐻𝑆 −
𝜏2
𝑎𝐻𝜏 −𝜏𝐻𝑆 −
𝜏3
𝐾𝜏 𝑄 = 𝜏 = 𝜏 = 𝜏𝐻 −
𝑎
𝑎
4
𝜏5
𝑎𝐴𝜏 𝜏𝐾𝑎 −
] [𝜏6
𝑎𝐴𝜏
[
]

شکل  .3چرخهی حرکت و پارامترهای آن][6

 K ، Hو  Aبه ترتیب معرف مفصل ران ،زانو و مفصل پا میباشند.
زیرنویسهای  sو  aبه ترتیب بر پای ثابت و پای تاب خورنده داللت دارند.
شش معادله حرکت به فرم ذیل قابل توصیف است.
()8

()11

𝜏 = )𝑞(𝐺 𝐷(𝑞)𝑞̈ + 𝐶 (𝑞،𝑞̇ ) 𝑞̇ +

در رابطه ( D(q) ،)8معرف ماتریس اینرسی و ) ̇𝑞  C(𝑞 ،معرف ماتریس
جملههای وابسته به سرعت و بردار ) G(qبردار گرانش میباشند.
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برنامهریزی حرکت

در این بخش ابتدا قیود پارامتری حرکت فوت ربات لحاظ خواهد گردید،

= )𝑡( 𝑒𝑙𝑘𝑛𝑎𝑌
𝑐𝑇𝑘 = 𝑡

()12

با استفاده از رابطه ( )9و رسم منحنی نقطه گشتاور صفر و با توجه به باند
مطلوب ،پایداری ربات به تأیید میرسد .در این تحقیق طراحی مسیر تنها

𝑑𝑇 𝑡 = 𝑘𝑇𝑐 +
𝑚𝑇 𝑡 = 𝑘𝑇𝑐 +
𝑐𝑇)𝑡 = (𝑘 + 1

سرانجام روشی مبتنی بر حرکت نرم مفصل ران با بیشینه حاشیه پایداری با
استفاده از دو پارامتر و با استفاده از محاسبات برگشتی پیادهسازی میگردد.

= )𝑡( 𝑒𝑙𝑘𝑛𝑎𝑋
𝑠𝐷𝑘
𝑐𝑇𝑘 = 𝑡
)𝑏𝑞 𝑘𝐷𝑠 + 𝑙𝑎𝑓 (1 − cos
𝑑𝑇 𝑡 = 𝑘𝑇𝑐 +
𝑜𝑎𝐿 𝑘𝐷𝑠 +
𝑚𝑇 𝑡 = 𝑘𝑇𝑐 +
𝑐𝑇)(𝑘 + 2)𝐷𝑠 − 𝑙𝑎𝑏 (1 − cos 𝑞𝑓) 𝑡 = (𝑘 + 1
𝑠𝐷){ (𝑘 + 2
𝑑𝑇 𝑡 = (𝑘 + 1)𝑇𝑐 +

𝑑𝑇 𝑡 = (𝑘 + 1)𝑇𝑐 +

0
) 𝑏𝑞𝑙𝑎𝑓 sin(−
𝑜𝑎𝐻
) 𝑏𝑞𝑙𝑎𝑏 sin(−

{0

با توجه به شکل  (𝐿𝑎𝑜 ،𝐻𝑎𝑜 )،3موقعیت باالترین نقطه قابل دستیابی پای
تاب خورنده در راستای محور عمود در فضای کاری است 2𝐷𝑠.طول یک
سیکل حرکت میباشد  𝐻𝑎𝑜 .بیشینه موقعیت عمودی مفصل فوت در طی

۱۰۶۲
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حرکت در طول مسیر است .قیود زیر را به منظور تضمین نرم بودن حرکت
به مسیر مطلوب اعمال میکنیم ].[6
()13

𝜃̇𝑎𝑛𝑘𝑙𝑒 (𝑘𝑇𝑐 ) = 0
{
̇
𝜃𝑎𝑛𝑘𝑙𝑒 ((𝑘 + 1)𝑇𝑐 + 𝑇𝑑 ) = 0

()14

𝑋̇𝑎𝑛𝑘𝑙𝑒 (𝑘𝑇𝑐 ) = 0
{
𝑋̇𝑎𝑛𝑘𝑙𝑒 ((𝑘 + 1)𝑇𝑐 + 𝑇𝑑 ) = 0

()15

̇
(𝑘𝑇𝑐 ) = 0
𝑒𝑙𝑘𝑛𝑎𝑌
{
̇𝑌𝑎𝑛𝑘𝑙𝑒 ((𝑘 + 1)𝑇𝑐 + 𝑇𝑑 ) = 0
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نقاط کاری مفصل ران به شرح ذیل میباشد.
𝑑𝑇𝑡 = 𝑘𝑇𝑐 + 0.5
) 𝑑𝑇 𝑡 = 𝑘𝑇𝑐 + 0.5(𝑇𝑐 −
𝑑𝑇𝑡 = (𝑘 + 1)𝑇𝑐 + 0.5

()16

𝐻ℎ𝑚𝑖𝑛 ,
𝑌ℎ𝑖𝑝 (𝑡) = {𝐻ℎ𝑚𝑎𝑥 ,
𝐻ℎ𝑚𝑖𝑛 ,

پیوستگی مشتق دوم برای این پارامتر بسیار با اهمیت است .تغییرات
)𝑡( 𝑝𝑖 𝑋ℎبه شدت بر پایداری ربات تأثیرگذار است.
()17

𝑐𝑇𝑘 = 𝑡
𝑑𝑇 𝑡 = 𝑘𝑇𝑐 +
𝑐𝑇)𝑡 = (𝑘 + 1

𝑘𝐷𝑠 + 𝑋𝑒𝑑 ,
𝑋ℎ𝑖𝑝 (𝑡) = {(𝑘 + 1)𝐷𝑠 − 𝑋𝑠𝑑 ,
(𝑘 + 1)𝐷𝑠 + 𝑋𝑒𝑑 ,
) 𝑐𝑇 𝑋̇ℎ𝑖𝑝 (𝑘𝑇𝑐 ) = 𝑥̇ ℎ (𝑘𝑇𝑐 +
) 𝑐𝑇 𝑋̈ℎ𝑖𝑝 (𝑘𝑇𝑐 ) = 𝑥̈ ℎ (𝑘𝑇𝑐 +

()18

ریاضی بدست آمده برای ربات دارد .در عمل هر چقدر خطای دینامیک
مدل نشده بیشتر باشد کارایی سیستم کنترلکننده نیز کاهش مییابد .با
استفاده از این دو روش و با فرض مدلسازی دینامیکی دقیق ربات ،عملکرد
کنترل ربات بسیار بهبود مییابد.
در این بخش کنترل مبتنی بر مختصات دکارتی را معرفی میکنیم .روشهای
مبتنی بر مختصات مفصلی بعلت انجام مشتقگیریهای عددی باعث
تقویت نویز میشوند و تأخیر ایجاد میکنند].[19این کنترلکننده بعلت به
کارگیری همزمان و واقعی متغیرهای کنترلی و مشتقات آنها در دینامیک
معکوس از عملکرد بسیار خوبی برخوردار است .پایدارسازی این الگوریتم
با انتخاب مناسب بهرهها تضمین میشود.معادله دینامیکی جسم صلب در
مختصات دکارتی بصورت زیر نوشته میشود.
()19
()20

{

𝑑𝑒𝑋 و 𝑑𝑠𝑋 به ترتیب فاصله مفصل ران تا مفصل فوت پای عقب در آغاز
سیکل حرکت و فاصله مفصل ران تا مفصل فوت پای جلویی در پایان فاز
دو تکیهگاهی میباشند .با استفاده از الگوریتم برنامهریزی حرکت][14
پارامترها به نحو مطلوب با توجه به معیار نقطه گشتاور صفر و بیشینه حاشیه
پایداری تنظیم میشوند .پارامترهای مورد استفاده در الگوریتم برنامهریزی
حرکت در جدول شماره  ،1آورده شده است.

)Hhmax(m

)Hhmin(m

)Xed(m

)Xsd(m

0.84

0.82

0.06

0.19

0.4

)qb(rad

)Hao(m

)Lao(m

)laf(m

)lab(m

-0.2618

0.1

0.2

0.2

0.1

)Tm(s

)Td(s

)Tc(s

)qf(rad

1.6

1.1

3.3

0.2618

()21

-3کنترل
تحقیق حاضر به بررسی روشهای کنترل موقعیت اختصاص دارد .در این
بخش عملکرد دو کنترلکننده فضای دکارتی وابسته به مدل و پیشرو در
ردیابی ربات مورد بررسی قرار میگیرد .کنترلکننده دکارتی وابسته به مدل
مبتنی بر ایده خطیسازی فیدبک برای سیستمهای غیر خطی و کنترلکننده
پیشرو شامل فیدبک خطی و مود فیدفروارد دینامیک غیر خطی مدل است.
عملکرد دو روش دکارتی وابسته به مدل و پیشرو وابستگی مستقیم به مدل

)𝜃( 𝑥𝐺 𝑓 = 𝑀𝑥 (𝜃)𝑥̈ + 𝑉𝑥 (𝜃،𝜃̇ ) +
)𝜃( 𝑀𝑥 (𝜃) = 𝐽 −𝑇 (𝜃)𝑀(𝜃)𝐽−1
) ̇𝜃𝑗)𝜃( { 𝑉𝑥 (𝜃،𝜃̇) = 𝐽−𝑇 (𝜃) (𝐶 (𝜃،𝜃̇) 𝜃̇ − 𝑀(𝜃)𝐽−1
)𝜃(𝐺)𝜃( 𝑇𝐺𝑥 (𝜃) = 𝐽−

 Mxماتریس جرم در مختصات دکارتی Vx ،بردار جملههای وابسته به
سرعت در فضای دکارتی و  Gxنیز بردار جملههای وابسته به گرانی در
فضای دکارتی است f .بردار نیرو ،گشتاوری است که بر مجری نهایی ربات
وارد میشود] .[19نیروی فرضی  fوارد بر مجری نهایی ،با استفاده از
ترانهاده ژاکوبین توسط کاراندازهای واقع در مفصلها اعمال میشود .بردار
 Xمعرف متغیرهای کنترلی در فضای دکارتی است.

جدول  .1جدول پارامترهای حرکت ربات
)Ds(m

کنترلکننده دکارتی وابسته به مدل

𝐿𝑒𝑙𝑘𝑛𝑎𝑋 𝑋𝐻 −
𝐿𝑒𝑙𝑘𝑛𝑎𝑌 𝑌𝐻 −
𝑝𝑖𝜃ℎ
= ̅𝑋
𝑒𝑙𝑘𝑛𝑎𝑋 𝑋𝐻 −
𝑒𝑙𝑘𝑛𝑎𝑌 𝑌𝐻 −
𝑒𝑙𝑘𝑛𝑎𝜃 [
]

 θhipمعرف زاویه ثابت مفصل باالتنه است XankleL .و  YankleLبه ترتیب
معرف موقعیت افقی و عمودی مفصل فوت پای چپ در فضای کاری
هستند .در ادامه عملکرد ربات ،با استفاده از این الگوریتم ،تحت تأثیر نویز
خارجی ناشی از اعمال سیگنال با فرکانس باال بر خروجی سنسورهای
موقعیت و سرعت ،اعمال  2۰نیوتون نیرو بر مفصل ران و  %2۰عدم قطعیت
در پارامترهای جرم و اینرسی مجدد بررسی میشود .شکل  7و  8عملکرد
کنترلکننده فضای دکارتی وابسته به مدل را در حضور شرایط باال نشان
میدهند .معادلهی خطای سیستم ،با در نظر گرفتن این اغتشاشها ،چنین به
دست میآید.
()22

۱۰۶۳

𝑑𝐹)𝑋( 𝐸̈ + 𝐾𝑣 𝐸̇ + 𝐾𝑝 𝐸 = 𝑀 −1
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که در آن  Fdبردار نیروهای اغتشاشی است .سمت چپ معادله 22مستقل
است ،اما از طرف راست میتوان دید که وجود اغتشاش در مفصل ران ،در
کلیه پیکربندیهای ربات در فضای کاری نیز خطا ایجاد میکند].[19
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کنترلکننده پیشرو

در کنترلکننده مدنظر کنترل وابسته به مدل در خارج حلقه سرو قرار
دارد].[19با نوشتن معادلههای این سیستم معادله خطا بصورت رابطه
( )24بدست میآید.
()23

شکل  .4فضای مفاصل در طول هفت سیکل حرکت

𝐸̈ + 𝑀−1 (𝜃)𝐾𝑣 𝐸̇ + 𝑀−1 (𝜃)𝐾𝑝 𝐸 = 0

برای این روش میتوان مجموعهای از بهرههای ثابت را طوری پیدا کرد که
به رغم حرکت قطبهای شبه استاتیک در صفحه مختلط قرارگیری آنها در
نواحی نسبتا مناسبی تضمین شود ] .[19این روش به علت محاسبات غیر
همزمان و بکارگیری متغیرهای از قبل تعیین شده در انجام محاسبات
دینامیک معکوس ،از حجم محاسبات کمتری نسبت به روش فضای
دکارتی مبتنی بر مدل دینامیکی برخوردار است .مقدار بهرههای کنترلی
مطابق جدول شماره  2میباشد.

شکل  .5فضای کاری ربات

جدول  .2جدول بهرههای کنترلی
کنترلکننده فضای دکارتی مبتنی بر مدل
)Diag(1000,1000,800,800,800,1000

Kp

)Diag(100,100,80,80,80,100

Kv

کنترلکننده پیشرو
)Diag(250,250,160,160,160,250

Kp

)Diag(100,100,80,80,80,100

Kv

شکل  .6معیار نقطه گشتاور صفر

-4شبیهسازی
روند شبیهسازی در این تحقیق با استفاده از سیممکانیک 1از سری
برنامههای کاربردی نرم افزار مطلب 2صورت پذیرفته است .در شکل 4
فضای مفاصل ربات در طول  23/1ثانیه معادل هفت سیکل حرکت نشان
داده شده است .زوایای  𝜃6و  𝜃3به گونهای مطلوب در آغاز پروسه طراحی
مسیر مشخص میگردند .سایر زوایای مفصلی با پیادهسازی توضیحات
مطرح شده در بخش  -3-2به دست میآیند .همانطور که از شکل 4
پیداست اطالعات مسیر در طول دو سیکل حرکت به طور کامل قابل
مشاهده است .شکل  5با استفاده از شرایط مرزی توضیح داده شده در
بخش  3-2و تطبیق چند جملهای مرتبه  4بر نقاط کاری ذکر شده ،رسم
گردیده است .مطابق عبارت ( )9و باند مطلوب معیار نقطه گشتاور صفر،
پایداری ربات به تأیید میرسد (.شکل )6

شکل  .7نمودار ردیابی کنترلکننده دکارتی وابسته به مدل
شکل  9نمودار خطای کنترلکننده پیشرو را در ردیابی متغیرهای کنترلی،
تحت تأثیر نویز خارجی با واریانس  ۰/۰۰1و میانگین صفر ،اعمال اثر
غیرخطی اصطکاک کولمب به مثابه اثر اغتشاش در مفاصل ربات و %2۰
عدم قطعیت در پارامترهای جرم و اینرسی نشان میدهد.

2

1

Matlab

Simmechanics
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 نمودار خطای شبیهسازی کنترلکننده دکارتی وابسته به مدل با.8 شکل
 اغتشاش و عدم قطعیت،وجود نویز

، نمودار خطای شبیهسازی کنترلکننده پیشرو با وجود نویز.9 شکل
اغتشاش و عدم قطعیت
بحث و نتیجهگیری-5
این بخش به بررسی نتایج به دست آمده و نتیجه گیری در تحقیق انجام شده
 در این تحقیق ضمن تشریح مدلسازی دینامیکی با استفاده.اختصاص دارد
 پایداری نقطه گشتاور،از روش الگرانژ و پیادهسازی مسیر حرکت ربات دوپا
، با توجه به نمودار خطای دو کنترلکننده.صفر مورد تأیید قرار گرفت
عملکرد الگوریتم دکارتی وابسته به مدل در ردیابی متغیرهای از پیش تعیین
 این برتری با. از عملکرد کنترلکننده پیشرو بهتر است%4۰  به میزان،شده
توجه به رفتار مناسب بازخورد در کاهش و تعدیل اثر نویز و اغتشاشهای
.خارجی قابل توجیه است
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����� ���������� �� ����� ������� �������� ������-����� .
����� ���� �� ����� ����� �� ����� ������� � ����� ﺣ���
���ﺣ� �����-�� ������� ����� �� ���������� ���������� ����� .
��� ����� ��� �����ﺳ��� �����ﻋ�� ���� ������ ������ ��
������ ��� ������ � ���� ���� ﺣ������ ﺳ���� ﺣ����
���� .ﺳ�� ���������� �� ����� ������� ������ ������� ���
��� ���� �� ���������� ����� ﺣ��� �� ﺳ����� ����� �� ����
��� ��� �ﺳ�� �� ���� �� ���������� ���� ����� ����� �
��� ﺣ�� ������� ���������� �� ����� �������� �� ����
���� ���� �ﻄ��� ﺣ����� � ������ ���� ��� �������� �
�������� ��� ��� �� ����� ���� ﺣ�� ���������� ��� �� .
���������� �� ����� ������� �������� ������ ���� ﺳ����
���ﺣ� ����� �� ���������� �� �� ����� ��� ����� �ﺤ�ﺳ�� ���
�ﺳ� .ﺳﻄ� ���� �������������� ����� ﺳﻄ� ���� �� �����
������� ��ﻋ��� ����� �������� �� ﺣ��� ﺳ���� �ﺳ� �� ����
����� ��� ������� ��� �ﺳ����� ����� .ﺳ��� ��������� ��� �ﺳ�
�� ��� ����������� ���� �� ��� ���� �������� �� ��� ����� �
������ ﺳ��� ������ ������ �� ����� �� ��� ﺳ���� ����
��ﺳ�� �ﻋ��� ��� ���� ��ﻋ� ����� �� ��ﺳ� ��� �ﺳ�.
!

–
( # )*$

"

( # )*$

���� ﺣ����� ��ﺳ�� �� �� ���� ��������� ������� �� ���� ���
����� � �ﺳ��� ����� ������ ����� ﺳ��� ����� ����� ��� ��
ﺳ�ﺴ������ �ﺳ� �� ����� �������� ������ ���� ����� �� �������� .
�� ������ �� ����� ���� ����� �� ����� ����� �ﺳ� ����]���[�� .
ﺳ����� ����� ����� �ﺤ�� ����� ������ � ����� ���� �����
���� � ��ﺳ�� �� ﺳ�ﺴ�� ���� ��ﺳ�� �ﺤ������ ����� �������� ��
����� ��� �ﺤ������ ���� ��ﺳ����� ������� ������ � ������� ���-
���� �� ���� ������]�� ��� �������� .[�-ﺳ� ������ ������ ���ﺳ�
��� ����� ��� ����� ������� ����� ����� ���.
�� ������� �� ������ ���� ����� ���� �� ��� ﺳ�ﺴ�� ����� ����
��� �ﺳ�� ��� ����� �� ������� ����� ����� ﺣ��� � ����� ���
�� �� ���� ���������� ���� ������]�[�� .ﺣ�� ����� �� ��� ���
���� ﺣ�� ����� ������ ��� �ﺳ��� ���� ��� .ﺴ� ﺣ���
������ ���� �ﺳ�.
�� ������ ����� �� ������ ���� ����� ��� ﺳ�ﺴ�� � ����� �����
��� ����� ���� ����� �� ����� �������� ������ �� �� ����� �������
�� ����� �ﺤ��� � ������ ��� �ﺴ�� �� ����� ������ � ��������
���� ���ﺳ� ���� ����� ﺳ�ﺴ�� ���� ��ﺳ�� ������]�[-�� ������ .
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ﺳ��� �� �ﺴ��� ������ ������� �� ���ﺣ� ��� ���������� �ﺳ����� ����
� ���������� �� ����� ������� ������� �� ���� ﺳ�ﺴ�� ���ﺣ�
����]��[���������� �� �� ��� ��� ������ ������ ���� ��� ������� .
����� ﺣ��� �� ���� ���������� ���� ����� ���-��� �� ������ .
��� ���ﺳ� ���� ���� ����� ��� ﺳ�ﺴ��� ��� ����� �� ����� �������
�������� ������� �ﺳ� �� ������� ����� �� ����� ���� � ������ �
������� ����� �� ﺳ�ﺴ�� ����]��[.
�� ��� ����� ������� ������ ﺳ��� ��ﺳ� �� ﺳ�ﺴ�� ���� ��ﺳ���
� ﺣ�� ������� �ﺴ�� �� ������ ���]�[� ������ ���� ���
�������� ������ � ������� �� ����� � ���� ���� ���� �� ��ﺣ�� ��
��� ﺳ�ﺴ�� ���� ��ﺳ�� ����� ���� �ﺳ�� ���� ���������� �����
ﺣ������ ����� ������� ������ � ���� � �� ����� ������� ��������
������ ���ﺣ� �����.
���������� ���� ������ �� �� ���������� ��ﺳ�� �� �����
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�ﺳ� �� �� �� ����� ������� ������ ��������� �� �������� ����� �ﺴ�
������ ���������� ���������� ���� ����� ��� �� ��� ����� ��� .
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������� �ﺤ�ﺳ��� � ���� ���� ���� ���� ���ﺣ� � ��������� ﺳ�ﺴ��
������ ������� �� �������� .ﺣ�� ���� ��� �� ����� ������� ��������
������ ������� ��� �ﺳ��������� ������� ����� �� ��� �� .
������ ����� ��� �� ��� ������ �� ����� ���� ���� ﺳ�ﺢ ���� �����
��� �ﺳ� �� ������ �� ﺳ�ﺢ ���� �� ����� ������� � ���� ����
������� ﺣ��� ﺳ�ﺴ�� �ﺳ� �� ���������� ��� ����� �� �������� �����
�ﺤ�ﺳ�� ������� ���� ���������� ������ ������� ���� ��� ��� .
����� � ����� �ﺴ���� ������� ����� ������ ����� ����� ���� ��ﺴ�
�� �� ﺣ��� ﺳ�ﺴ��� ��� ���� ������ � ���� �� ������� � ������ ��
������� ������ ������ ��� ���� �� ���� ����� ��� ������ .
���������� ����� �� ﺳ�ﺴ�� �������.
ﺳ����� �ﺴ����� ��������� ��� ����� �� ��� ���� �ﺳ� �� ��
����� ﺳ�ﺴ�� ���� ��ﺳ�� ���� ���ﺳ� ���� ������� ����� ����
���� �� �� ���� ����������� �� ������������� �� ��� �� .
������� ������������ ﺣ��� � ���� � �� ����� ������� ��������

������������� � ���ﺣ� ����� ���� ����� �� ��� �� .ﺳ��� �����
�����.����� ����� ��������� ��� ����� �� .
� ����� -ﺳ�ﺴ��
��� ������� ��������� �� �����]�������[ � ��� ����� ﺳ�-
���� ������ ����� ������ ������ ���� ��ﺳ�� ����� ����� )�( �����
�����.
)�(

� �� + �� �� + �� �� + �� = ±
�

�� �� �� � ∈ �� �� ����� ��������, �� ,ﺳ�� �
���������� ﺳ�ﺴ�� �ﺴ��� �� �ﺴ��� �� �������� ����� ﺣ�����
����� ����� ��س� ��� ���� ��� ��ﺳ�� � �ﺳ���� ���� ��ﺳ��
�����]�[� �� ���� ����� ��� �� .ﺳ� ���� ����� ��� � ��� −
������ ��� ����� ����� ������ ������ ������ ���������
���������� ����� �� ������� ��� �������� ��������
��]���[�� ��� ����� ��� �� �� = 50, �� = 1ﺳ���� ������ .
����ﺣ� ������� ���� ������ �� ���� ���� �� ��� ����� ��� �ﺳ�
�� ﺳ�ﺴ�� ���� ��ﺳ� ��ﺳ�� �� ��ﺣ�� ���� ���� ��������� ��� �� �� .
������� ﺳ�ﺴ�� �� = −130ﺣ��� ﺳ�ﺴ�� ����� �������� ����� �
������ ���� ����� ��� ﺳ�ﺴ�� �� ������� �� ������������ ��������
������]�[����� ����� ��� �� �� = �� � �� = �� � � = �� ��� .
ﺳ�ﺴ�� )�( ����� ������ )�(������� ����� ���:
� ∈ �� �, �� ,

)�(

�� = ���
�� = � ��
��� �� � = −��� − 50�� − �� −

�� ��� ������ ����� ﺣ��� ﺳ�ﺴ��� ] �� �� ��[ = �� �������
����� ��ﺳ�� �ﺴ��� .ﺳ�ﺴ�� ���� ��ﺳ�� �� ����� ��� ﺳ����� ������
������� � ������ �� ﺳ���� ���� �� ������ ﺣ��� ﺳ�ﺴ��� �� ����
����� )�( ���� ���� �� ���:
)�(

�� = ���
�� = � ��
���� �� � = −��� − 50�� − �� − ��� + ���� + ∆� +

�� �∆ � ���� ������� ������� � ������ ﺳ�ﺴ�� ������� �
� ≤ ������ �∆�� ≤ ��,

������� ���ﺣ� ������������� ﺳ����� ����� ���� �� ��� ������
)�( �� ��� ����� ������ ��� ��� ��� ��� ���� ������ ��� .
��� ��� ﺳ�ﺴ�� ���� ��ﺳ�� �� ���]�[.
)�(

�

ITSMC

��� �� ���� = �� ��� +
��� = ��� ��

�������� ﺳ�ﺴ�� ������� ������ ����� )�( ������ﺴ� ���.

�

IITSMC
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)�(

��� ����� �������� �� ]�[ ������ ��� �ﺳ� �� ����� �� ��� ��
���� ��� ��� ���� ����.

������ �� = ���� +
] �� �� ��[ = �
�]���� = [0�0�1
0
1
0
0
���� 1 � + ∆� +
���� = � 0
−� −50 −1

�

����-ﺣ� ����������
��� �� ����� ������� ���� ���� �ﺳ����� �� ������� �� ����
�ﺤ��� �� ���� ����� �� ����� �ﺳ��� �� .ﺣ�� �� ���ﺣ� ����������
�� ����� ������� ���� ���� ����� -��� :ﺳ�ﺢ ���� ����� ��
����� ������� � ���� �� .������� ����� �� ����� ����� ����� -
����� ���� ����� ���� ﺳ�ﺴ�� ���� ��ﺳ��� �� �� ��� �� �����
������� ����� ��� �� ]�[ �ﺳ����� ��� �ﺳ� �� ���� ��ﺳ� �� ﺳ�ﺴ�����
��� ��� ����� ﺳ� �� ����� �� ���� ����� ��� �ﺳ���������� ��� �� .
���� ﺳ�ﺴ�� ������ ����� ��� �� ����� )�(� ﺳ�ﺢ ���� �����
������ )�( ����� �����.
��� �� = ���
⋮
��� ���� = ��� ��
���� �� � = �� ��� +

)�(
)�(

��0� = 0

)��(

����� ��� = −�� ��� − ����� �1 + ��� � +

���� = �� − ℎ��� , … , ���� �,

������ ��sgn
�� �� ��� = −��� − 50�� −

� ���� ����� ����� ����� ��� ﺳ�ﺴ�� ���� ���� ��ﺳ�� ������
����� )��( ����� �����.
������� ��� = −�� ��� − ����� �1 + ��� � + ��� ��sgn
)��(
��� = ����� ��� +

�-�-�-
�� ��� ����� �� ����� ����� ﺣ��� �� ��� ����� ���ﺳ�� � ����
������ �� �� ���ﺣ� ����� ���� �ﺳ����� ����� ����� ������� .ﺣ�
���������� ����� ﺣ��� ���� ﺳ�ﺴ�� ������ )�(� �� ����� ������
������ ���� ������ �ﺳ����� �� ���� .ﺲ �� ���ﺣ� ����� ����� ���
������ ����� ����� ��� ﺳ�ﺴ�� ��� ��� ��ﺳ�� �� ����� )��( �����
�� ����.
)��(

��� ����� ��� = ���� ����� ��� = ���� � +

�-�-�-

�� � ���� ��� ����� ℎ��� , … ,ﺳ�� �ﺳ� �� ��� ���ﺴ��� )�( ��
������� ��ﺳ���.
���� �� �ℎ��� , … , ���� �� < �� +
)�(
� ��� ���
�� �� �� �� � �� ������� ���� �ﺴ���.
��� ��� ������ ﺳ�ﺴ�� )�( ��� ����� ����� �������� �� �����
)�(� �� ����� �ﺤ��� �� ﺳ�ﺢ ���� ����� )�( ����� �ﺳ��.
���� ���� = −�� ��� +
)�(
)��(

)��(

)��(

�-�-�-

�

���� ���� = �� + ���� +

���� ���� = −��1 +
������ ��� ����sgn
� > ������ , 1� � > 0

���� ﺳ�ﺴ�� ���� ���� ��ﺳ�� ��� ����� �������� ﺳ�ﺢ ����
� ����� ����� ����� ����� )��( � )��( �� ��� ����� ��� �ﺳ�]�[.
������ ��� ﺳ�ﺢ ���� �� ������ ������ �� ����� �� ����� �������
������ � �ﺳ�س ����� �� ����� �������� ������ ���� ﺳ�ﺢ ����
������ �� ����� ���� �ﺴ�� ���� ������ ﺳ��� ������� ﺣ���
ﺳ�ﺴ�� �� ��� ﺳ�ﺢ ���� �����(��) ����� ����� ����� ������ .

�� ��� ���� ������������� �� ����� ������� ������ � �����
ﺣ��� �� ���� ���������� ���� ���� ����� ������ �� ����� �������
������ ����� �� ��� �� ����� ������� ﺣ�� � �� ���� �� ����
��ﺴ� ﺣ��� ﺳ�ﺴ�� ����� ��� �� ����� ������� ﺣ�� ������ ���� .
��� �� ���� ]��[ ����� ��� �ﺳ� �� �� �� ���������� ��� ��
����� � ����� ﺣ��� �� ���� ���������� ���� ����� ��������� .ﺣ�
����� ����� ���� �� ��� ����� �� ��� ���� �ﺳ� �� ���� ﺳ�ﺢ ����
������� ������ ����� �� ��� ����� ���������� ����� ﺣ��� �������
����� ����� ﺳ�ﺴ�� ���� ��ﺳ��� ������� ��� ������� ����� �����.
�� ��� ������� ���������� �� ����� ������� �� ����� ��������
������� ����� ﺳ��� ���� ��ﺳ� � ����� ����� ﺳ�ﺴ�� �� �� ���� ��-
������� �(�) � (�) ��������� �� �� ��� ���� ���� ���������� .ﺣ�
�������� ������� .ﺣ� ���������� ������ �� ﺳ�ﺴ�� ���� ﺳ���� ��
������ ����� )��( �ﺳ����� �� ���.
)��(

IF��� is���,�� AND��� is���,�� AND … �AND
�If��� is���,�� THEN��� = ����� …�� ��� , �� , … , �� �,
� for�� = 1, … ,

���� ����� � ��� �� ����� ANDﺳ����� �����.
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����� �� �� �� ������ �� �� ����� ���� ������ ����� ��
��� ����� )��( ��ﺳ� �����.

�

��

)��(

)��(

��
�� ���

)��(

��� = �������� = ��� ������������: if���is���then

�

�

�

�

= ��� ��

� ���� �����: if���is���then��� ��� = ����� ���K

�

��
�

�

�

�� � �� −

ﺳ�ﺴ�� ����� ����� �� ﺳ�ﺴ�� �ﺳ����� ﺳ����� ����ﺳ�� ����� �
���� ���� ������� ������ ����� )��( ������� ����� ����� ��� �� ��
ﺳ�ﺴ�� )�(� �� ���� � ����� ����� ﺳ�ﺴ�� ���� ��ﺳ�������� ��
����� )�( ��ﺳ� ����� ���.
�-�-�-
���ﺣ� ���������� �� ����� ������� �������� ��� ���� �� ���
�ﺳ�ﺳ� ���� ������ ﺳ�ﺢ ���� ���ﺳ� � ����� ����� ����� �ﺳ�.
ﺳ�ﺢ ���� �������� �� ��� ��� ���� ﺳ�ﺴ�� )�(� �� ������
����� ������� ������ ��� ����� ������.
)��(

�

��
�

�

�

�� � �� −

��
�

���� = −�� −

�� = ���� + �� = −�� ��� −
�

�� �� �� �� .������ �� ��� = −��� − 50�� −
�������� ����� ����� ��� ������� �� ����� )�( ��ﺳ� ����� ���
����� �������:

�
�
�

�ﺤ���� ���ﺳ� �� ����� ��� ���� �� ��� ����� �� ��� �� ���
�� ���� ����� ����� �� ����� ������� ���� �ﺤ���� ���� ����
���������� ���� ��� ﺳ���� �� ���� � ���������� ����� ﺣ��� �����
ﺳ�ﺴ�� �� �� ����� �ﺤ���� ��� ������ ����.

�

��

>0

���+50�� + �� − ���� �1 + ��� � + ��� ��sgn

��� �� �� + ���� �� +

�

�� ��

������ ������ �� �� − �� �� −

��� = �������� = ��� ���� �����: if���is���then

��/

�

������� ����� ������� ��� ���� ����� ������� �������� ����� �����
�����.

���+50�� + �� − ���� �1 + ��� � + ��� ��sgn

��� +

�

�� �� �� � �� − �� �� −

)��(�� � �� −

������� ���ﺣ� ���������� ���� ���� ��� ���� ﺳ�ﺴ�� ����
���� ��ﺳ��� ����� ����� )��( �� ��� ����� �����.

)��(

�� � �� � + �� �� +

�������� ����� ����� ����� ������ ��� ��ﺳ� ����� ���.

�� � ����� .������ ��j ����� ���� ����� ���� ������ ���,�� �.
����� ﺳ�ﺴ�� �� ���� ������ﺳ�� �� �ﺳ����� �� ����� ������� ������
����� ��� �� ����� ������ ����� )��( �ﺤ�ﺳ�� �����]��[.
��
�� �� ���

��

����������������������������������������������������������������������������= 0

� ��� ���� = ����� ��,

)��(

�

�

�

�� � ��� +

��

�� ��� = �� � +

��/

��� ���� = �� +

��� ﺳ�ﺢ ���� ������ �� ﺳ�ﺢ ���� ����� �� ����� �������
�ﺤ���� �� ��� ��� � ����� �������� �� ﺣ��� ﺳ�ﺴ�� �ﺳ� �� �� ��
� ��� ����� ��� �� 1 < � < 2ﺳ� ��� ������ ���� .ﺳ�ﺢ ����
�ﺳ����� �� ﺳ��� ���� ������� �� ����� ���� �ﺴ�� �� �����
������� ������� �� ���� ���� ���� ������� �� ﺣ��� ﺳ�ﺴ�� �� ��
������� �ﺴ�� �������� �ﺳ�� ������� .ﺤ���� ��������� ���� ��
������� ������ ﺳ��� ������� �������� ���� .ﺳ� ����� �����
����� ���ﺳ�� ����� ����� ����� ����� �� ������ ��� ��ﺳ� �������.

�
�
�

��

� �
�
�

=�

��

�� = ��� = �[�� ��� + ������� + �� �� + �� �� +
�
�
�
�� �� + �� �� + ∆� + ����] = �[−������ ������ + ∆� +
]����

�� ���� �� �ﺤ���� ������� � ������ �� ����� )�( �����
� �∆� + ��� ≤ �∆�� + ������ ≤ � +

�������� ��� ��� = ������  ���� ��� ����� ��.ﺣ��� �ﺳ�:
�� = −������ �s� + s�∆� + ����� ≤ −������ �s� +
]� �s��∆� + ����� ≤ ���[−������ + � +

��� �
� ������ > � +
�����
���
��
��
� �� ≤ 0ﺤ�� ����� �� �� ����� ���� ����� ��� .ﺳ�ﺢ ����
�������� �� ﺳ�ﺢ ���� �ﺳ� � �ﺴ����� ﺳ�ﺴ�� ���� �� ﺳ�ﺢ
���� ∎.�� ������ ����� � = 0
�� ��� ����� ���������� ���������� �� ����� ������� � �� �����
������� �������� �� �ﺳ����� �� �������� �����ﺳ��� ����� �ﺴ� �������
��� ����� �� ���ﺣ� ����� ����� ������� ��� �� �������� ��� .
�ﺴ���� ﺳ��ﺳ�� �� �� ���� ��ﺳ�� ������� ����� �� ������� ��
������ ��ﺳ� ���� � ��� ����� ����]��[���� �������� ����� ���� .
��ﺳ� ����� ���������� �� ���������� �� ����� ������� ������ � ��
����� ������� �������� ������ �� ���� ��� ������ ��� �ﺳ�.
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����� �����-ﺳ���
�� ��� �ﺴ��� ����� ���� ﺳ��� ������� ���� ���� ������ ���
������ ����� ����� ��� �� ��� ������ ����� ��� �ﺳ������ ����� .
ﺳ�ﺴ�� ���� ��ﺳ�� ]���� ��� ����� ��� �� [ �� -ﺳ�-����� �� .
����� �� ����� ������� �������� ������ ���� � ����� �� ����� �� �.
����� ��� �ﺳ�.
����� ���������� ���� ����� ������ ��� ������ ��� �ﺳ�.
�� = 0.3;��� = 2;��� = 2;��� = 2

������ ����� ���������� ������������� �� ����� �������
������ � �� ����� ������� �������� ������ �� �������� ������ﺴ� ��-
����� �� ���� ��� ��ﺳ� ���� �ﺳ�.
�� ����� ������� ������:
� = 6.2442; � = 6.0841;������ = 31.2505

�� ����� ������� �������� ������:
;� = 9.6201; � = 6.7014;��� = 0.5846
����������� = −0.4569;�������� = 178.2600

ﺳ����� ���ﺲ �� ����� � � ����� �-�� ��.� �� �.� ����� �� ������ �.
����� ������ ����� �� ������������ ����� ������������ ������ .
ﺳ����� ﺳ���ﺳ� ������ ��� �� ��� ����� ��� �ﺳ�.
� ��∆� = 0.2 sin�π�� � sin�π�� � sin��π
������ ≤ 5, �∆�� ≤ 0.2

������ ����� ���������� ����� ﺣ��� �� ��� ������ ������
���� ﺳ�ﺴ�� ﺣ��� �ﺴ�� �� ]�-��� ����� ��� �� ��� ���� �� [-� -� -
���.
]���� = [�� �� �� ] = [−136�39 − 5

���� ����� �� ����� ����� ����� ���� ���������� ���� �� ���
����� ������ ��� ���� ���� � ��� �� �� ������� .ﺳ�� �� �� �
����� ����� ����� ﺳ�ﺢ ����� �������� .ﺤ���� ��� ����
����� �� ������ �ﺤ������� ���� �� �� �� ���������� ��ﺳ� �����.
����� ����� ���� ���� �� �ﺳ����� �� ﺳ� ����� ��� ��� ��� � �� �����-
�������� ���ﺣ���� ��� �������� ���� �� ����� ����� ������ .
��� ���� �� ����� ��� ������ ���� ������ �� �� ���� ������ ��� .
��� ���������� ����� ������ ����� ��� �� ���� ������� ������ .
�������� ��� ������ ���� ��� � ������ ����� ���������� ��� ��� .
�������� ��� ���� �������ﺳ��� ����� ������ ���� �ﺳ�.

������� � ������ ����� ��� �ﺳ������ �� ���������� ����� ������� .
������� ������ ����� ���� ��� �� ���� ��� �ﺳ����� ��� �ﺳ�-��� .
��� ���� ���� ������ �� ��� ���������� ����� � �� ��ﺳ�� ��� ��
����� ���� �� ��ﺳ� ﺳ�ﺴ�� ������� ����� �� �� ����� ��� ����� �����
�� ���� ��� ����� ��� �ﺳ����� �� ����� ������ �� ������� .
�������� ���� ���� ﺳ����� ����� �� ����� ������� ������ ������
����� ������ �ﺳ� �� ��� ����� ������� �� ����� ����� ���� �����
��� �ﺳ� ��� �� ���� �� .ﺳ�ﺴ�� ���� ����� �� ���������� �� �����
������� ������� ���������� �� ����� ������� �� ���� ��� ���ﺣ� ���
�ﺳ����� ������ ���� ���������� ����� ������ �� ������� .ﺴ��
�ﺳ� ������ ���� ���� �� ���� ��� �� ���������� �� ����� �������
������ �� ����� ������� ���� ������ .ﺴ� ﺣ��� ﺳ�ﺴ�� �� ����
���������� ������ ��ﺴ�� �ﺳ������� �-� � ���-� ������ �� .
����� �� ﺳ�������� ����� �� ����� ����� ���� � �� ����� �������
������ �� �� ����� ��� � ������ ������������ �-� ��� �� ��� .
�� �� ����� ������� ������ ���� ������ �ﺳ� �� �� ����� �����
���� ��� ����� ����� ��� �ﺳ��� ���� ����� ���� .ﺴ� ﺣ���
ﺳ�ﺴ�� � ������ ��� �ﺴ���� ������ ���� ���� �� ���ﺣ� ﺳ�ﺴ��
����� ���������� �� ����� ������� �������� ������ ���ﺣ���� ��
ﺳ�ﺴ�� ����� ��� �ﺳ� �� ������ ������ ��� ����� ����� �ﺴ�� �� ��
���������� ���� ����� �ﺳ��� ���� �� �� ����� �� ���� ��� ��� .
���ﺣ� ﺳ�ﺴ�� ���� ��ﺴ� � ������� ����� ���� ���� ������ ������
����ﺴ�� �ﺳ� ���� ��ﺴ� �� ���� � ������ �� ﺣ�� ������� �� ����� .
�� ����� ��ﺳ������ ��ﺳ� ���� �� ���������� �� ����� �������
�������� ������ �ﺴ�� �� ���� ������������ ����� ��ﺳ�� ������ �ﺳ�
�� ������ ��� �ﺴ��� �� �� ������ ����� ���� ������� ����� ���.
������ ��� ���� ��� �������� ﺣ�� ������ � ������ ﺳ���
��ﺳ� ﺳ�ﺴ�� �ﺳ� �� �� ���� �� ���� �� ���� ����� ������� �
�������� ����� ��� ����.

�� ��� � ����� ����ﺳ��� ����� �� ﺳ� ���������� �� �����
������� ������� ���� � �� ����� ������� �������� ������ �� ﺣ���

۱۰۷۰

1
Z
N
P

0.6

0

-0.6

��� � ����� ﻋ���� ﺳﻄ� ���� �� ����� ������� ������

0

۱۳۹۴  اردﯾﺒﻬﺸﺖ۲۴  ﺗﺎ۲۰ ، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ،ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان

���� �����-�

5

���������� �� ���� ��� ����� ���� ﺳ�ﺴ�� ������� ���� ��ﺳ
-����� ����� .����� ����� � �� ����� ������� �������� ������ ���ﺣ
����� � ������ ������� ����� �� ������������� ����� �� ���� �����
���ﺣ���� ������� ����� ����� ��������� ����� ���� ��ﺴ� ﺣ
���� ��ﺳ�ﺴ�� � ������ ���� �� ������� � ������ ����� �� ﺳ�ﺴ
�� ������� ����� �� ���������� ���������� �� ����� ���ﺳ�� ���ﺣ
���� ����������  ﺳ�ﺲ.�� ���ﺳ����� �� �������� �����ﺳ��� ����� �ﺤ�ﺳ
-���� �������� ���ﺣ� ����� �� �� ����� ��� ����� �� ���ﺣ� ��� ﺣ
������� ����� ����� �� ����� ������� ������ �� ���� ﺳ��� ��ﺳ
������ ���� �� �� ������� �������� ��� ������ � ������ﺳ� � ﺳ
�� ������ �������� ������� ����� �� ���������� ��� ��� �� .��ﺳ
��� �� ����� �������� �� ﺳ�ﺢ ���� ������� �������� ���� ���ﺣ
�� ���� ���� ������ ������ ����� ����� ���� ��ﺴ� ﺣ��� � ��� �ﺴ
.��� ������� � ������ ����� �� ������ ���� �� ���� �����ﺣ� ﺳ�ﺴ
������� ����ﺳ��� ��������� ������ ��� ���������� � ����� ��ﺳ� ﺳ�ﺴ
���� ���������� �� �� ������ ����� ���� ﺳ���� ���ﺣ� �ﺴ.��ﺳ
���� � ��� ������� ����� ��� �� �������� ������ .������ ���
.������� ���������� ������� �� �� ﺳ�ﺴ�� ���ﺳ

4

ITSMC
FLC
IITSMC

3

��

2

1

0

-1

0

2

�6

4

8

1

ITSMC
FLC
IITSMC

0.5

�

0

10

���

-0.5
-1

��

-1.5
-2
-2.5
-3
-3.5
-4

0

2

4

6

8

�

10

�

4
ITSMC
FLC
IITSMC

2

!"

0

[1] A. Chen, B. Chang, C. Yan, D. Liao, “EP-based PID control design
for chaotic synchronization with application in secure
communication” ExpertSystemswithApplications, Vol. 34, No.
2,pp. 1169–1177,2008.
[2] A. Rahmani and B. Jahed Motlagh, “Robust control of
spatiotemporal chaos in coupled map lattices,International Journal
of bifurcation and Chaos” Vol.19, No.6, pp. 2031-2042, 2009.
[3] A. Rezaie and B. Jahed Motlagh, “An adaptive delayed feedback
control method for stabilizing chaotic time-delayed systems”
Nonlinear Dynamics, Vol. 64,No 1-2, pp. 167-176, 2011.
[4] A. Ghorui and B. Das, “Theory of dynamic behavior in
atmospheric pressure arc plasma devices: Part I: Theory and system
behavior” IEEE Transactions on Plasma Science, Vol. 32, No. 1,pp.
296–307,2004.
[5] A. Pai, B. Yau, C. Kuo, “Fuzzy logic combining controller design
for chaos control of a rod-type plasma torch system” Expert
Systems with Applications,Vol. 37,No.12, pp. 8278–8283, 2010.
[6] A. Liaw, B. Chang, C. Li, D. Huang, E. Tzeng, “A bifurcation
study of the nonlinear dynamics in a rod-type plasma torch” Journal
of Aeronautics, Astronautics and Aviation,Vol. 41, No.2, pp. 129134, 2009.
[7] A. Ghorui, B. Sahasrabudhe, C. Muryt, D. Das, E. Venkatramani,
“Experimental evidence of chaotic behavior in atmosphere pressure
arc discharge ,IEEE Transactions on Plasma Science, Vol. 28, No.
1, pp. 253–260, 2000.
[8] A. Ghorui, B. Sahasrabudhe, C. Muryt, D. Das, “Theory of
dynamic behavior in atmospheric pressure arc plasma devices: Part
II: Validation of theory with experimental data” IEEE Transactions
on Plasma Science, Vol. 32, No. 1, pp. 308–315, 2004.
[9] A. Hong, B. Yang, C. Cheng, D. Spurgeon, “A new approach to
terminal sliding mode control design” Asian Journal of Control,
Vol. 7, No., pp. 177-181, 2005.
[10] A. Tereshko and B. Loengarov, “Collective decisionmaking in
honey bee foragingdynamics” J. Comput. Inf.Syst., vol. 9, No. 3,
pp. 1–7, 2005.
[11] A. Khoo, B. Xie, C. Fellow, “Integral terminal sliding mode
cooperative control of multi-robot networks” International Conf. on
Advanced Intelligent Mechatronics, pp. 969-973, 2009.
[12] A. Wong, B. Leung, C. Tam, “Design of fuzzy logic controllers for
Takagi-Sugenofuzzy model based system with guaranteed
performance” International Journal of Approximate Reasoning,
Vol. 30, No. 1, pp. 41-55, 2002.

��

-2

0.2

-4

0
-0.2

-6

-8

ITSMC
FLC
IITSMC

5.8
0

1

2

3

4

6
5

6

�

6.2
7

8

9

10

�

100

ITSMC
FLC
IITSMC

0
-100

�

ITSMC
FLC
IITSMC

20

-200
-300

0

-400
-500

-20

-600
-700
-800

5.8

0

2

5.9

4

6

6.1

�6

6.2

6.3

6.4

8

10

�

������ ������� ����� �� ����� ����� ��ﺳ� ����� ﺣ��� � ﺳ:� ���
������ � ������� �������� ���� ��� ����� ������� �������� ������ ��ﺣ,

۱۰۷۱

� ����� ��������( ��� �( ��� �( ��� �(ﺳ:

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
آ
آذرﺑﺮ ،ﻋﻠﯽ۵۲۲ ،
آرﯾﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ۱۳۳ ،
آﻗﺎﺟﺎﻧﻠﻮ ،ﺟﻌﻔﺮ۱۴۹ ،
آﻗﺎﮔﻞ زاده ،ﻋﻠﯽ۶۸۵ ،
آﻗﺎﻣﺤﻤﺪی ،ﻣﻬﺮداد۲۷۷ ،۲۰۹ ،
آﻗﺎﯾﯽ زاده ﻇﺮوﻓﯽ ،رﺿﺎ۸۳۸ ،
آﻗﺎﺋﯽ ﻟﯿﺎوﻟﯽ ،ﻓﺮاﻣﺮز۱۷ ،
آوخ ،آوﯾﺪ۶۰۲ ،
آﻫﻨﮕﺮی ،زﻫﺮا۱۱۶ ،

اﻧﺸﺎﯾﯽ ،ﻋﻠﯽ۲۴۱ ،
اﯾﺰدی ،اﯾﻤﺎن۱۰۳۶ ،
ب
ﺑﺎﺑﺎزاده ،اﻣﯿﻦ۶۷۴ ،۶۰۸ ،
ﺑﺎﺑﮑﯽ ،ﺟﻮاد۴۰۵ ،
ﺑﺎزوﺑﻨﺪ ،اﻟﻬﻪ۶۷۴ ،
ﺑﺎﻧﮋاد ،ﻣﻬﺪی۴۳۵ ،
ﺑﺪرﺳﯿﻤﺎﯾﯽ ،ﺣﺎﻣﺪ۲۵۹ ،
ﺑﺮاﺗﯽ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ۳۳۷ ،
ﺑﺰرﮔﯽ ،ارﺳﻄﻮ۹۳۶ ،
ﺑﺰرﮔﯽ ،ﻓﺮﻧﺎد۹۸۹ ،
ﺑﻨﺎﯾﯽ ،ﻋﻠﯽ۴۹۸ ،
ﺑﻬﺰاد ﻓﻼح ﭘﻮر ،ﻣﺠﺘﺒﯽ۴۸۷ ،
ﺑﻬﺸﺘﯽ ،ﻣﺠﺘﺒﯽ۷۷۳ ،
ﺑﻬﮑﺎﻣﯽ ،ﺻﺎﺑﺮ۸۰۸ ،۱۳۸ ،
ﺑﻬﻤﻦ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ،ﻫﻮﻣﻦ۷۳۲ ،
ﺑﯿﺎﺗﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ۴۴۷ ،
ﺑﯿﺠﺎری ،ﻫﺎدی۷۱۴ ،
ﺑﯿﺪاﺑﺎدی ،ﺳﻤﺎﻧﻪ۷۳۸ ،
ﺑﯿﺪاﺑﺎدی ،ﻧﺮﮔﺲ۷۳۸ ،
ﺑﯿﻐﺶ ،ﻣﻬﺮزاد۷۱۴ ،
ﺑﯿﮕﺪﻟﯽ ،ﻣﻬﺪی۱۴۹ ،

ا
اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﭘﻮر ،رﺿﺎ۳۰۱ ،
اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ،ﺑﻬﺮام۲۶۵ ،
اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ،ﺳﻮده۶۴ ،
اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ،ﺳﯿﺪه ﻣﻬﻨﺎز۳۷۶ ،
اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ۴۱۷ ،
اﺑﻦﻋﻠﯽ ﺣﯿﺪری ،ﻣﺠﯿﺪ۱۱۰ ،
اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ۷۲۰ ،
اﺑﻮﻃﺎﻟﺒﯽ ،ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ۶۵۰ ،۶۲۶ ،۵۹۶ ،
اﺑﻮﯾﯽ ،ﺟﻤﺸﯿﺪ۶۰۲ ،
اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮی ،ﻣﻬﺪی۸۷۳ ،۸۶۷ ،۸۶۱ ،
اﺣﻤﺪزاده ،ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ۱۰۴۲ ،
اﺣﻤﺪزاده ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ۶۴۴ ،
اﺣﻤﺪﻧﯿﺎ ،ﺳﺠﺎد۱۶۷ ،۱۶۱ ،
اﺣﻤﺪی ،آرش۵۶۳ ،
اﺣﻤﺪی ،اﯾﺮج۱۸۵ ،
اﺣﻤﺪی ،ﺑﻬﺰاد۴۹۸ ،
اﺣﻤﺪی ،ﻋﻠﯽ۹۱۸ ،
اﺣﻤﺪی ،وﺣﯿﺪ۶۸ ،
اردﺑﯿﻠﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ۴۷۵ ،
اردﻫﺎﻟﯽ ،ﻣﺮﺗﻀﯽ۳۳۱ ،
اروﺟﯽ ،ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ۳۴ ،
ارهﭘﻨﺎﻫﯽ ،ﻣﻬﺪی۳۷۲ ،
اﺳﺪﭘﻮر ،ﻣﺴﻌﻮد۹۰۱ ،
اﺳﺪ ،ﻣﺠﺘﺒﯽ۱۰۰۶ ،
اﺳﻔﻨﺪﯾﺎن ،ﻧﻔﯿﺴﻪ۵۴۰ ،
اﺳﮑﻨﺪری ،ﺻﺒﺎ۶۲۶ ،
اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ۷۶۷ ،
اﺷﺮﻓﯽ ،ﻋﻠﯽ۹۷۲ ،
اﺻﻐﺮﭘﻮر ﺣﺴﻦﮐﯿﺎده ،ﻣﺮﺗﻀﯽ۴۴۱ ،
اﺻﻐﺮی اﺑﺮاﻫﯿﻢ آﺑﺎد ،ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد۸۱۴ ،
اﺻﻠﯽ ﭘﻮر ،زﯾﻨﺐ۹۹۴ ،
اﺻﯿﻠﯽ ،ﻣﺤﺴﻦ۴۳۵ ،
اﻃﻬﺮی ،ﻣﯿﺮ ﻫﺎدی۳۹۹ ،۳۸۸ ،
اﻓﻀﻠﯿﺎن ،ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ۱۰۱۸ ،
اﮐﺒﺮی ﺑﺮوﻣﻨﺪ ،ﻓﺮﻫﺎد۹۰ ،
اﮐﺒﺮی ،ﻣﺤﻤﺪ۷۴۴ ،
اﻣﺎﻣﯽ ،ﻋﻠﯽ۶۶۲ ،
اﻣﺎﻧﯽﻓﺮد ،ﻓﺎﺋﺰه۱۹۱ ،
اﻣﺎن ،ﻣﺤﻤﺪ۵۲۲ ،
اﻣﺮاﺋﯽ ،ﺗﻮرج۳۴۹ ،
اﻣﯿﺪﺧﺪا ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ۳۱۹ ،
اﻣﯿﺪ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد۷۳۸ ،
اﻣﯿﺮی راﺋﯿﺰ ،ﻣﺠﺘﺒﯽ۷۹ ،
اﻣﯿﻨﯽ ،ﻣﻌﻈﻤﻪ۲۸۹ ،

پ
ﭘﺎﮐﯿﺰه ،ﺗﻮﮐﻞ۵۷۳ ،
ﭘﻮرﻗﻠﯽ ،ﻣﻬﺪی۲۶۵ ،
ﭘﻮﻻدﯾﺎن ،ﻣﺠﯿﺪ۸۳۲ ،
ﭘﯿﺮﻧﻬﺎد ،ﻣﺼﻄﻔﯽ۲۲۱ ،
ت
ﺗﺎﺑﺎن ،ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ۶۳۲ ،
ﺗﺎروﯾﺮدیزاده ،ﺑﻬﺮام۱۰۶۰ ،۱۰۱۲ ،
ﺗﺪﯾﻦ ﺗﻔﺖ ،ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ۷۷۹ ،
ﺗﺮﮐﻤﻨﯽ آذر ،ﻓﺮح۷۶۷ ،
ﺗﺮﮐﻤﻦ ،ﺣﺴﯿﻦ۴۲۹ ،
ﺗﻘﻮی ،ذواﻟﻨﻮر۱۴۳ ،
ﺗﻮﺳﻠﯽ ،ﻣﻬﺪی۱۲۷ ،
ﺗﻬﺎﻣﯽ ،ﻓﺮزاد۳۷۲ ،
ث
ﺛﺎﻣﻨﯽ ،رﺿﺎ۸۲۶ ،
ج
ﺟﺎﻧﺠﺎن ،ﺑﺎﺑﮏ۴۵ ،
ﺟﺎوﯾﺪی دﺷﺖ ﺑﯿﺎض ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ۴۸۱ ،
ﺟﺎوﯾﺪی ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ۲۸۳ ،۱۵۵ ،
ﺟﺒﺎر رﺷﯿﺪی ،ﻋﻠﯽ۴۸۷ ،
ﺟﺒﺎرﯾﺎن ﺟﻬﺮﻣﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ۶۳۸ ،
ﺟﺪﯾﺪ ،ﺷﻬﺮام۳۶۱ ،۳۳۷ ،
ﺟﺰاﯾﺮی ،ﺣﻤﯿﺪ۹۳۰ ،
ﺟﻌﻔﺮآﺑﺎدی آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ ،ﺷﺎﻫﯿﻦ۹۴ ،
ﺟﻌﻔﺮی ﺑﻬﻨﺎم ،ﺟﻌﻔﺮ۳۱۹ ،
ﺟﻼﻟﯽ ،ﻋﻠﯽ۱۲۷ ،
ﺟﻼﻟﯽ ،ﻣﺴﻌﻮد۷۷۳ ،
ﺟﻠﯿﻠﯿﺎن ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ۳۲۵ ،
ﺟﻠﯿﻠﯽ ،ﻣﻬﺪی۹۱۲ ،
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ﺟﻤﺸﯿﺪی ،ﻣﺠﺘﺒﯽ۸۷۳ ،۸۶۷ ،۸۶۱ ،
ﺟﻮادی ،اﻟﻬﻪ۵۶۹ ،
ﺟﻮادی ،ﺣﻤﯿﺪ۴۲۹ ،۳۷۶ ،
ﺟﻮزی ﻧﺠﻒآﺑﺎدی ،ﻣﺤﻤﺪ۳۴ ،
ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ،ﻋﻠﯽ۹۵۴ ،

دﻫﻘﺎﻧﯽ ،ﻣﺮﯾﻢ۱۷۹ ،
ر
رادان ،اﺣﻤﺪ۳۶۷ ،
رﺑﺎﻧﯽ زارﻋﯽ ،ﺳﻤﺎﻧﻪ۸۵۵ ،
رﺟﺒﻌﻠﯽ ،ﺷﯿﻤﺎ۶۸ ،
رﺟﺒﯽ ﻣﺸﻬﺪی ،ﺣﺒﯿﺐ۴۵۹ ،۴۵۳ ،۴۲۳ ،
رﺣﻤﺎﻧﯽ ،زﻫﺮا۱۰۶۶ ،
رﺣﯿﻢ زاده ﺑﺎﻓﺘﯽ ،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ۷۴ ،
رﺣﯿﻤﯿﺎن ،ﻣﺮﺗﻀﯽ۳۴۳ ،
رﺣﯿﻤﯽﻓﺮ ،ﻋﺎﻃﻔﻪ۳۴ ،
رﺳﺘﮕﺎر ﭘﺎﺷﺎﮐﯽ ،اﻟﻬﻪ۲۸ ،
رﺳﺘﮕﺎرﻧﯿﺎ ،اﻣﯿﺮ۷۹۰ ،
رﺳﺘﻤﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ۷۹۶ ،
رﺳﺘﻤﯽ ،ﻋﻠﯽ۱۰۰ ،
رﺳﺘﻤﯽ ،ﻗﺎﺳﻢ۱۰۰ ،
رﺷﯿﺪی ﻧﮋاد ،ﻣﺴﻌﻮد۳۱۳ ،۲۲۷ ،
رﺷﯿﺪی ،ﺷﯿﻤﺎ۹۶۰ ،
رﺷﯿﺪ ،ﺣﺴﯿﻦ۹۶۶ ،
رﺿﺎﯾﯽ ﺑﺮاوﺗﯽ ،ﭘﯿﻤﺎن۱۷۳ ،
رﺿﺎﯾﯽ ،ﺑﻬﺮوز۱۰۶۶ ،
رﺿﻮاﻧﯽ ﮐﻨﺎرﺳﺮی ،ﺳﺎﻧﺎز۲۵۳ ،
رﺿﻮاﻧﯿﺎن ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ۹۸۹ ،
رﻓﺎن ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ۱۰۳۰ ،
رﻣﻀﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ۱۰۱۸ ،
رﻣﻀﺎﻧﯽ ،ﻣﺮﯾﻢ۱۶۷ ،۱۶۱ ،
رﻣﻀﺎﻧﯽ ،ﻧﺒﯽ اﻟﻪ۱۹۱ ،۱۸۵ ،
رﻧﺠﺒﺮﯾﺎن ،راﺿﯿﻪ۵۹۶ ،
رﻧﺠﺒﺮ ،ﺣﺴﯿﻦ۳۵۵ ،
رﻧﺠﺒﺮ ،ﻋﻠﯿﻤﺤﻤﺪ۳۴۹ ،
روﺷﻦ ﻓﮑﺮ ،رﺿﺎ۳۲۵ ،
رﯾﺎﺣﯽ ،رﺿﺎ۱۴۳ ،

چ
ﭼﻨﮕﯿﺰی ،ﺳﺎرا۵۳۴ ،
ﭼﻮﭘﺎن ،رﺿﺎ۲۴۷ ،
ح
ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎدی ،ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ۲۰۹ ،
ﺣﺎﻣﺪﻣﻘﺪم راﻓﺘﯽ ،ﻫﻤﺎﯾﻮن۹۱۲ ،
ﺣﺎﻣﺪی ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ۳۹۴ ،
ﺣﺒﯿﺒﯽ ﮔﻠﻨﮕﺸﯽ ،اﻣﯿﻦ ۱۰۳۶ ،
ﺣﺒﯿﺒﯿﺎن ،ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ۷۴ ،
ﺣﺒﯿﺒﯽ ،ﻣﻬﺪی۶۸ ،
ﺣﺠﺎزی ،اﻣﯿﻦ۴۵۳ ،
ﺣﺪادی ،ﻓﺮزان۵۸۵ ،
ﺣﺴﺎﻣﯽ ﻧﻘﺸﺒﻨﺪی ،ﻋﻠﯽ۳۸۲ ،۲۹۵ ،
ﺣﺴﻦ ﭘﻮر ،آرﻣﺎن۱۰۱۲ ،
ﺣﺴﻦ ﭘﻮر ،ﺣﻤﯿﺪ۸۹۰ ،
ﺣﺴﯿﻦزاده ،ﺳﻌﯿﺪ۱۱ ،
ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻣﻈﺎﻫﺮ ،راﺿﯿﻪ۹۷۸ ،
ﺣﺴﯿﻨﯿﺎن ،ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ۴۴۱ ،
ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﺳﯿﺪ ﺣﻤﯿﺪ۳۵۵ ،
ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ۱۷۳ ،
ﺣﻤﯿﺪزاده ،ﺟﻮاد۸۵۵ ،
ﺣﯿﺎﺗﯽ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ۱۷۹ ،
ﺣﯿﺪرﭘﻮر ،اﯾﻤﺎن۵۹۰ ،
ﺣﯿﺪری ﻓﺮد ،زﻫﺮا۲۹۵ ،
ﺣﯿﺪری ﻧﮋاد ،ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ۹۶۶ ،
ﺣﯿﺪریﻓﺮ ،ﻣﺠﯿﺪ۳۰۷ ،۲۱۵ ،
ﺣﯿﺪری ،آذر۹۸۳ ،
ﺣﯿﺪری ،ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ۷۸۴ ،
ﺣﯿﺪری ،ﻋﻠﯽ۱۱ ،

ز
زاﺑﻠﯽ ،رﺿﺎ۱۵۵ ،
زارع زاده ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ۵۵۲ ،
زاﻫﺪی ،ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق۹۳۶ ،
زرﮔﺮزاده ،ﻣﺤﺴﻦ۵ ،
زﮐﺮﯾﺎﭘﻮر ،ﻋﻤﯿﺪ۸۹۵ ،
زﻣﺎن زاده ،ﺷﺮاره۹۵۴ ،
زﻧﮕﻨﻪ ،اﺣﺴﺎن۸۶۷ ،
زﻧﮕﻨﻪ ،ﻋﻠﯽ۳۰۱ ،۲۵۳ ،
زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻧﮋاد ،ﺣﺴﻦ۶۷۹ ،
زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻧﮋاد ،زﯾﻨﺐ۶۷۹ ،

خ
ﺧﺎدﻣﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ۲۲۷ ،
ﺧﺎری ،ﺻﻔﺎ۱۰۶۶ ،
ﺧﺎﺷﻌﯽ ،ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ۱۲۱ ،
ﺧﺎﻟﻘﯽ ﺑﯿﺰﮐﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ۷۵۰ ،
ﺧﺪاﺑﺨﺶزاده ،ﻓﺎﻃﻤﻪ۱ ،
ﺧﻠﯿﻠﯿﺎن ،ﺣﺴﯿﻦ۱۴۳ ،
ﺧﻠﯿﻠﯽ ،اﻋﻈﻢ۷۹۰ ،
ﺧﻮاﺟﻪراﯾﻨﯽ ،ﻓﺮﺷﯿﺪ۵۷۹ ،
ﺧﯿﺎﻃﯿﺎن ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ۱۰۰۰ ،۱۷۹ ،

س
ﺳﺎدات ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ۶۶۲ ،
ﺳﺎﻻری ،اﻟﻬﻪ۳۱۳ ،
ﺳﺎﻟﮑﯽ ،اﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ۹۴۲ ،
ﺳﺒﻄﯽ ،ﻋﻠﯽ۸۹۰ ،
ﺳﺨﺎﯾﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد۸۴۹ ،
ﺳﺪﯾﺪﭘﻮر ،ﺳﻌﯿﺪه ﺳﺎدات۹۰۱ ،
ﺳﺮوش ،ﻣﺤﻤﺪ۱۰۶ ،
ﺳﻌﺎدت ،رﺿﺎ۶۶۸ ،
ﺳﻠﻄﺎن زاده ،ﮐﺮﯾﻢ۱۴۳ ،
ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ ،ﺳﻌﯿﺪ۴۷۱ ،
ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ،ﻣﻬﻨﺎز۶۵۵ ،
ﺳﯿﺪ آﻗﺎﯾﯽ رﺿﺎﯾﯽ ،ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ۹۰۶ ،

د
داراﺑﯽ ،اﺣﻤﺪ۲۰۳ ،
داﻧﺶ ﭘﻮر ،ﻧﮕﯿﻦ۸۷۹ ،
داودی ﻣﻘﺪم ،ﺟﻮاد۹۱۸ ،
داﺋﻤﯽ ،ﭘﺮﯾﺴﺎ۱۰۱۲ ،
دﺑﻮری ﻓﺮﯾﻤﺎﻧﯽ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ۴۸۱ ،۴۵۹ ،
درﺑﺎری ﮐﻮزه ﮐﻨﺎن ،ﺳﺎرا۶۸ ،
درﺧﺘﯿﺎن ،ﻣﺼﻄﻔﯽ۵۰۴ ،
درﺧﺸﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪی۴۷۵ ،
درﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻮﺳﻒ۸۸۴ ،
دﻗﯿﻖ ،ﻋﻠﯽ۴۲۹ ،۳۷۶ ،
دوﻟﺘﯿﺎری ،ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ۱۰۰ ،
دﻫﻘﺎﻧﯽ ،ﺣﻤﯿﺪ۴۸۷ ،

ش
ﺷﺎﻟﭽﯿﺎن ،ﻣﺠﯿﺪ۵۴ ،۳۹ ،۲۸ ،۵ ،
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ﻋﺒﺎس ﻧﮋاد ،زﻫﺮا۶۸۵ ،
ﻋﺒﺎسزاده ،ﺳﻬﯿﻞ۵۰ ،
ﻋﺒﺎسﻓﺮ ،ﻋﻠﯽ اﻋﻈﻢ۶۳۸ ،
ﻋﺒﺎﺳﯽ آرﻧﺪ ،ﺑﯿﮋن۴۹۳ ،
ﻋﺒﺎﺳﯽ دره ﺳﺎری ،ﺳﻤﺎﻧﻪ۶۰۲ ،
ﻋﺒﺎﺳﯽ ،اﻣﯿﺪ۷۰۲ ،
ﻋﺒﺎﺳﯽ ،ﺳﻤﯿﺮا۸۷۳ ،۸۶۱ ،
ﻋﺒﺎﺳﯽ ،ﻋﻄﺎاﻟﻪ۸۰۲ ،
ﻋﺒﺎﺳﯽ ،ﻓﺮﻫﺎد۴۴۱ ،
ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ۸۳۸ ،
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯽ ،اﻣﯿﺮ۳۱۳ ،
ﻋﺒﯿﺮی ،ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻪ۷۳۲ ،۶۷۹ ،
ﻋﺮﺑﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ۷۷۹ ،
ﻋﺰﻣﯽ ،رﺿﺎ۹۷۸ ،
ﻋﺴﮑﺮی ،ﺟﻮاد۱۰۳۶ ،
ﻋﺴﮕﺮی ،ﺷﺎدی۱۰۳۰ ،
ﻋﻄﺎری ،اﻣﯿﺮ رﺿﺎ۵۲۲ ،
ﻋﻄﺎﯾﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ۲۰۳ ،
ﻋﻈﯿﻢ زاده ،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ۹۳۶ ،
ﻋﻼﻣﺘﯽ ،ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ۱۴۹ ،
ﻋﻠﻤﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ۱۲۷ ،
ﻋﻠﻮی ﻗﺮه ﺑﺎغ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ۹۲۴ ،
ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮑﯽ ﻣﻨﺸﺎدی ،آﺳﯿﻪ۶۵۰ ،
ﻋﻠﯽ ﻃﺎﻟﺸﯽ ،ﻋﺎﻃﻔﻪ۵۱۰ ،
ﻋﻠﯽ ﻗﻨﺒﺮی ،ﻋﺒﺎس۴۵ ،
ﻋﻠﯿﺎری ﺷﻮرهدﻟﯽ ،ﻣﻬﺪی۱۰۴۲ ،
ﻋﻠﯿﺪادی ،ﺣﻤﺰه۶۴۴ ،
ﻋﻠﯽﻧﮋاد ،ﭘﻮرﯾﺎ۶۱۴ ،

ﺷﺎﻣﻠﻮ ،ﺻﺎدق۴۷۵ ،
ﺷﺎه ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﻋﻠﯽ۱۷ ،
ﺷﺎه ﻧﻈﺮی ،ﻣﺼﻄﻔﯽ۴۷۱ ،
ﺷﺠﺎﻋﯽ ،وﺣﯿﺪ۱۰۲۴ ،
ﺷﺮﯾﻔﯿﺎن ﻋﻄﺎر ،ﺗﮑﺘﻢ۱۵۵ ،
ﺷﺮﯾﻔﯿﺎن ،ﺳﻌﯿﺪ۹۶۰ ،
ﺷﻌﺎع ﮐﺎﻇﻤﯽ ،ﻣﻌﯿﻦ۸۰۲ ،
ﺷﻔﯿﻌﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ۸۴ ،
ﺷﻔﯿﻌﯽ ،ﻣﺴﻌﻮد۱۰۲۴ ،
ﺷﮑﺮی ﮐﺠﻮری ،ﺷﮑﺮاﻟﻪ۳۶۷ ،
ﺷﮑﻮری ،ﻣﺤﻤﺪ۹۳۰ ،
ﺷﮑﯿﺒﺎ ،ﻣﺮﯾﻢ۲۲ ،
ﺷﻤﺲ ﻓﺮد ،ﻣﻬﺮﻧﻮش۸۹۵ ،
ﺷﻤﺴﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ۵۴۶ ،
ﺷﻬﺎﺑﯽ ،ﺷﻬﺮام۹۵۴ ،
ﺷﻬﺎﺑﯽ ،ﻣﺠﯿﺪ۴۶۵ ،۲۷۱ ،
ﺷﻬﺒﺎزی ،ﻧﻔﯿﺴﻪ۶۳۸ ،
ﺷﻬﺮاﻣﯽ ﻧﯿﺎ ،ﻣﺮﺿﯿﻪ۵۴۰ ،
ﺷﻬﺰادی ،ﻋﻠﯽ۶۵۵ ،
ﺷﯿﺨﯽ ،ﻋﺒﺎس۶۹۷ ،۴۸۷ ،
ﺷﯿﺨﯽ ،ﻫﻤﺎ۴۶۵ ،
ﺷﯿﺮازی ،اﻟﻬﺎم۳۶۱ ،
ﺷﯿﺮازی ،ﺣﺴﯿﻦ۹۰۱ ،
ﺷﯿﺴﯽ ،ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ۲۳۵ ،
ص
ﺻﺎﺑﺮﻋﻠﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ۵۶۹ ،
ﺻﺎﺑﺮی ﻧﻮﻗﺎﺑﯽ ،ﻋﺒﺎس۲۵۹ ،
ﺻﺎﺑﺮی ،ﻣﻬﺪی۶۴ ،
ﺻﺎدﻗﯽ ﮔﻞ ،زﻫﺮا۵۸۵ ،
ﺻﺎدﻗﯽ ﻧﮋاد ،زﻫﺮا۹۹۴ ،
ﺻﺎدﻗﯿﺎن ،ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ۳۹۹ ،۳۸۸ ،
ﺻﺎدﻗﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ۷۲۰ ،
ﺻﺎدﻗﯽ ،ﻣﺮﯾﻢ۳۹ ،
ﺻﺎدﻗﯽ ،وﺣﯿﺪه اﻟﺴﺎدات۴۱۱ ،
ﺻﺎﻣﺘﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ۷۶۱ ،
ﺻﺒﺎﺣﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮزاد۶۲۰ ،
ﺻﺒﺎﺣﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪی۷۸۴ ،
ﺻﺪر ،ﻣﺤﺴﻦ۲۸۳ ،
ﺻﻔﺎ ،ﻣﻬﺪی۱۰۱۸ ،
ﺻﻔﺮی ﻧﮋادﯾﺎن ،ﺑﻬﺮوز۱۰۰۶ ،
ﺻﻤﺪی ،ﻣﻬﺪی۲۸۳ ،۲۷۷ ،۲۲۱ ،
ﺻﻨﻌﺘﯽ ،اﻣﯿﺪ۵۷۳ ،
ﺻﻮرﺗﮕﺮ ،اﻣﯿﺮ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ۱۰۴۸ ،
ﺻﯿﺎدﯾﺎن ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ۷۰۲ ،
ﺻﯿﺪﻧﮋاد ،ﺳﻌﯿﺪرﺿﺎ۷۲۶ ،۶۱۴ ،

غ
ﻏﻔﺎری ﯾﻮﺳﻒ زاده ،ﻓﺮزاﻧﻪ۸۳۲ ،
ﻏﻔﺎریﻧﯿﺎ ،وﺣﯿﺪ۱۳۳ ،۷۹ ،
ﻏﻔﻮری ﻓﺮد ،ﺣﺴﻦ۷۴ ،
ﻏﻔﻮری ،رﺳﻮول۹۷۲ ،
ﻏﻼﻣﯿﺎن ،ﺳﯿﺪ اﺻﻔﺮ۴۰۵ ،
ﻏﻼﻣﯽ ،اﺣﻤﺪ۳۹۴ ،
ﻏﻨﺎﺋﯽ ،رﺿﺎ۲۰۳ ،
ف
ﻓﺎﺗﺤﯽ ،ﮐﺎوان۹۳۶ ،
ﻓﺎﺿﻞ اﺷﺮﻓﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد۹۶۶ ،
ﻓﺎﻃﻤﯽزاده ،ﻋﻤﺎداﻟﺪﯾﻦ۸۳۲ ،
ﻓﺎﻃﻤﯽ ،ﺳﯿﺪه راﺣﯿﻞ۱۱۰ ،
ﻓﺘﺎﺣﯽ ،ﺷﯿﻤﺎ۴۷۱ ،
ﻓﺮﺟﯽ ،ﻣﺪرﯾﮏ۵۵۲ ،
ﻓﺮزاﻧﮕﺎن ،ﺑﻬﺰاد۱۰۴۸ ،
ﻓﺮﺷﺎد ،ﻣﺤﺴﻦ۲۵۹ ،
ﻓﺮوزان ،اﻣﯿﺮ رﺿﺎ۶۲۰ ،
ﻓﺮوﻧﭽﯽ ،ﺟﻮاد۸۰۸ ،۱۳۸ ،
ﻓﻀﺎﺋﻠﯽ ،ﺻﺎﻟﺢ۴۸۱ ،
ﻓﻀﻠﯽ ،ﻣﯿﻨﺎ۳۷۲ ،
ﻓﻼﺣﺘﯽ ،اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ۷۴۴ ،
ﻓﻼﺣﯽ ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ۱۹۱ ،۱۸۵ ،
ﻓﻼح ،ﻣﺤﺴﻦ۵۹۰ ،
ﻓﯿﺮوزآﺑﺎدی ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ۸۱۴ ،
ﻓﯿﺾ اﻟﻪ ،ﻋﻠﯽ۹۰ ،
ﻓﯿﻀﯽ ،ﺑﻬﺮوز۶۳۲ ،

ط
ﻃﺎﻟﺒﯽ ،ﺣﻤﯿﺪه۱۰۰ ،
ﻃﺎﻫﺎﯾﯽ ﮔﯿﻼن ،ﺳﯿﺪه ﻫﺪی۵۰ ،
ﻃﺎﻫﺮﺧﺎﻧﯽ ،ﻣﻬﺪی۵۶۳ ،
ﻃﺎﻫﺮی ،ﺑﯿﺘﺎ۳۳۱ ،
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎ ،ﻓﺮوغ اﻟﺴﺎدات۵۳۴ ،
ﻃﻮﺳﯽ ،ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ۴۴۷ ،
ظ
ﻇﺮﯾﻔﮑﺎر ،ﻋﺒﺎس۴۵ ،
ع
ﻋﺎﻟﯽ ﭘﻮر ،ﺧﻠﯿﻞ۱۰۶۰ ،۱۰۱۲ ،
ﻋﺎﻣﺮی ،ﻣﺴﻌﻮد۳۴۳ ،

ق
ﻗﺎدری ﭘﺎﮐﺪل ،ﻓﯿﺮوز۱۳۸ ،
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ﻗﺎدری ﮐﺮﮐﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ۱ ،
ﻗﺎدرﯾﺎن ،ﭘﯿﻮﻧﺪ۸۰۲ ،
ﻗﺎدری ،ﻧﻮﺷﯿﻦ۱۱۰ ،
ﻗﺎﺳﻢﺧﺎﻧﯽ ،ﻏﺰل۳۱۳ ،
ﻗﺎﺳﻤﯿﺎن ﯾﺰدی ،ﺣﺴﻦ۵۷۹ ،۵۵۸ ،
ﻗﺎﺳﻤﯿﺎن ،ﺣﺴﻦ۶۹۱ ،۵۲۸ ،
ﻗﺎﺳﻤﯽ ،ﺣﺴﻦ۳۰۷ ،۲۱۵ ،
ﻗﺎﺿﯽ زاده ،رﺿﺎ۵۱۰ ،
ﻗﺮﺑﺎن ﭘﻮر ،زﻫﺮا۷۵۰ ،
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،اﻟﻬﻪ۵۱۶ ،
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،اﯾﺎز۵۵۲ ،
ﻗﺮه ﺑﺎﻏﯽ ،ﺳﻮدا۸۰۸ ،
ﻗﺮه ﭘﺘﯿﺎن ،ﮔﺌﻮرگ۴۴۱ ،۳۹۹ ،۳۸۸ ،
ﻗﺮﯾﺸﯽ ،ﺳﯿﺪ ﺻﺎﻟﺢ۵۰ ،
ﻗﺮﯾﺸﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻣﻬﺪی۸۷۹ ،
ﻗﻨﺒﺮی ،اﻣﯿﻦ۲۵۳ ،
ﻗﯿﺴﻮﻧﺪی ،ﻣﺤﻤﺪ۲۳۵ ،

ﻣﺮوج ﻓﺮﺷﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﻇﻢ۵۹ ،
ﻣﺴﻨﺪی ﺷﯿﺮازی ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ۶۹۷ ،
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻧﻈﺮی ،ﻣﺮﯾﻢ۷۰۸ ،
ﻣﺼﻠﯽ ﻧﮋاد ،اﻣﯿﻦ۹۱۸ ،
ﻣﻌﺼﻮم زاده ،ﻣﻠﯿﺤﻪ۶۲۰ ،
ﻣﻌﻠﻢ ،ﭘﯿﻤﺎن۵۱۶ ،
ﻣﻌﻠﻢ ،ﻣﻬﺪی۲۴۱ ،
ﻣﻨﺼﻮری ،ﻣﺠﺘﺒﯽ۹۳۰ ،
ﻣﻮﺣﺪی ،ﻣﺴﻌﻮد۷۸۴ ،
ﻣﻮﺳﻮی زاده ،ﺳﯿﺪه ﻣﺮﺿﯿﻪ۱۰۶ ،
ﻣﻮﺳﻮی ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ۴۹۳ ،
ﻣﻮﺳﻮی ،ﺳﯿﺪه ﻓﺎﺋﺰه۶۶۲ ،
ﻣﻮﺳﻮی ،ﻣﺤﺴﻦ۳۸۲ ،
ﻣﻬﺪﯾﺰاده ،ﻓﺮﻫﺎد۱۰۶ ،
ﻣﯿﺒﺪی ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ۹۸۹ ،۸۷۳ ،۸۶۷ ،۸۶۱ ،
ﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻣﻘﺪم ،ﺳﯿﺪ ﻣﺎزﯾﺎر۲۸۹ ،
ﻣﯿﺮ ﺻﺎﻟﺢ ،ﻣﯿﺮ ﻣﺠﺘﺒﯽ۷۵۶ ،
ﻣﯿﺮﺟﻠﯿﻠﯽ ،ﻗﺎﺳﻢ۶۶۸ ،
ﻣﯿﺮزاﯾﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ۹۴۲ ،
ﻣﯿﺮزاﯾﯽ ،ﻣﮋﮔﺎن۷۲۶ ،
ﻣﯿﺮﻏﻔﻮرﯾﺎن ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق۳۱۹ ،
ﻣﯿﺮی آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺪه ﻧﻐﻤﻪ۸۴۳ ،
ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻠﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ۸۴۳ ،
ﻣﯿﻮه ﭼﯽ ،ﻣﺤﺴﻦ۵۱۶ ،

ک
ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن ،ﺣﺴﻦ۱۲۱ ،
ﮐﺎزروﻧﯽ ،ﻣﺮﺗﻀﯽ۵۹۰ ،
ﮐﺎﻇﻤﯽ ،ﺟﻌﻔﺮ۷۳۸ ،
ﮐﺎﻇﻤﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ۵۴ ،
ﮐﺎﻓﯽ ،ﻣﺤﺴﻦ۷۵۶ ،
ﮐﺎوﯾﺎﻧﯽ ،راﻣﯿﻦ۲۲۷ ،
ﮐﻔﺎش ،ﻣﻬﺘﺎب۴۸۱ ،
ﮐﻼﻧﺘﺮی ،اﻟﻬﻪ۷۶۱ ،
ﮐﻼﻫﺪوزی ،رﻋﻨﺎ۳۸۲ ،
ﮐﻠﯽ ،ﺣﺠﺖ۹۴۸ ،
ﮐﻤﺎﻧﺪار ،ﻣﻬﺪی۹۸۳ ،
ﮐﻤﺮزرﯾﻦ ،ﻣﻬﺮﻧﻮش۱۰۳۰ ،
ﮐﻤﺮهای ،ﻣﺤﻤﻮد۱ ،
ﮐﻮﺛﺮﯾﺎن ،ﻋﺒﺪاﻟﻨﺒﯽ۲۲ ،
ﮐﻬﺎﯾﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ۶۳۸ ،۵۸۵ ،
ﮐﯿﻮﻣﺮﺛﯽ ،آرش۲۰۳ ،

ن
ﻧﺎﺟﯽ ،ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ۹۸۳ ،
ﻧﺠﯿﻤﯽ ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ۲۶۵ ،
ﻧﺮﯾﻤﺎﻧﯽ ،ﻫﺎدی۸۲۶ ،
ﻧﻈﺮﭘﻮر ،دارﯾﻮش۲۴۷ ،
ﻧﻈﺮزاده اوﻏﺎز ،اﻣﯿﻦ۱۰۵۴ ،
ﻧﻈﺮی ،ﻓﺮﺷﯿﺪ۳۰۱ ،
ﻧﻈﺮی ،ﻣﺠﺘﺒﯽ۸۴۹ ،
ﻧﻔﺮ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ۵۴۶ ،
ﻧﻘﺶ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪی۷۷۳ ،
ﻧﻮاﺋﯽ ،ﭘﻮرﯾﺎ۷۶۷ ،
ﻧﻮروزی ،رﺣﻤﺎن۶۷۴ ،۶۶۲ ،۶۰۸ ،
ﻧﻮرﯾﺎن ﺳﺎروی ،آزاده۲۷۱ ،
ﻧﻮری ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ۸۴۳ ،
ﻧﻮﻓﺮﺳﺘﯽ ،ﺳﻤﯿﺮا۸۹۵ ،
ﻧﯿﺎﻓﺮ ،اﺣﺴﺎن۱۰۴۸ ،
ﻧﯿﮏ ﻣﻠﮑﯽ ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ۶۶۸ ،

گ
ﮔﻞ اﻓﺸﺎن ،اﯾﻤﺎن۳۲۵ ،
ﮔﻮدرزﯾﺎن ،ﺑﺎﺑﮏ۴۱۱ ،
ﮔﻮدرزی ،اﻣﯿﻦ۱۹۷ ،
ل
ﻟﻄﻔﯽ ،ﻣﯿﺜﻢ۶۹۱ ،
ﻟﻄﯿﻔﯽ ﻧﻤﯿﻦ ،رﯾﺤﺎﻧﻪ۹۴ ،
ﻟﻄﯿﻔﯽ ،ﻣﺤﻤﺪاﻣﯿﻦ۳۴۳ ،

و
واﺣﺪی ،ﺳﺮوش۴۳۵ ،
واﻋﻈﯽ ،ﻋﻠﯽ۸۸۴ ،
واﻋﻈﯽ ،ﻓﺎﺋﺰه۵۲۸ ،
وﺛﻮﻗﯽ وﺣﺪت ،ﺑﯿﮋن۹۷۲ ،
وﺣﯿﺪ ﭘﻮر ،وﺣﯿﺪ۷۹۰ ،
ورﯾﺞ ﮐﺎﻇﻤﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ۴۰۵ ،
وﻃﻨﯽ ،ﻣﻬﺮﻧﻮش۳۴۹ ،

م
ﻣﺒﯿﻨﯽ ﭘﻮر ،وﺣﯿﺪ۱۰۶۰ ،
ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ،زﯾﻨﺐ۵۰۴ ،
ﻣﺤﺘﺸﻤﯽ ،وﺣﯿﺪ۵۲۲ ،
ﻣﺤﺪث دﯾﻠﻤﯽ ،ﻋﻠﯽ۸۲۱ ،
ﻣﺤﺴﻨﯽ ،رﺿﺎ۷۰۸ ،
ﻣﺤﻤﺪزاده اﺻﻞ ،ﺑﺎﺑﮏ۸۲۱ ،۷۹۶ ،
ﻣﺤﻤﺪﻧﮋاد ،اﺑﻮذر۳۶۷ ،
ﻣﺤﻤﺪی ،ﺣﺴﯿﻦ۹۴۸ ،
ﻣﺤﻤﺪی ،رﺣﯿﻢ۴۲۳ ،
ﻣﺤﻤﺪی ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ۹۰۱ ،
ﻣﺪرس ﻫﺎﺷﻤﯽ ،ﻣﺤﻤﻮد۷۷۳ ،۵۳۴ ،
ﻣﺪرﺳﯽ ،ﻣﻬﺪی۹۰۶ ،
ﻣﺪﻧﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ۴۱۷ ،
ﻣﺮدی ،زﻫﺮا۸۴۳ ،

ه
ﻫﺎدوی ،ﻣﺮﯾﻢ۵۵۸ ،
ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻃﺎﻫﺮی ،ﻣﺼﻄﻔﯽ۳۰۷ ،۲۱۵ ،
ﻫﺎﺷﻤﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ۴۱۷ ،
ی
ﯾﺎراﺣﻤﺪی ،ﻣﺮﺗﻀﯽ۵۹ ،
ﯾﺎوری ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ۸۴ ،
ﯾﺰدی زاده ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ۱۰۵۴ ،۱۰۳۰ ،۹۹۴ ،
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ﯾﺰدی ،ﺳﭙﯿﺪه۱۰۰۰ ،
ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ ،ﺣﻤﯿﺪ۱۹۷ ،
ﯾﻐﻤﺎﯾﯽ ،ﻓﺮزﯾﻦ۹۲۴ ،
ﯾﮑﺘﺎی ،ﻧﻮﯾﺪ۴۸۱ ،
ﯾﻮﺳﻔﯽ ﭘﻮر ،ﻓﺮزاﻧﻪ۸۱۴ ،
ﯾﻮﺳﻔﯽ ،رﺿﺎ۵۰ ،
ﯾﻮﺳﻔﯽ ،ﻟﯿﻼ۵۹ ،
ﯾﻮﺳﻔﯽ ،ﻧﺠﻤﻪ۶۹۷ ،

۱۰۷۶

