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چكيده:
 ام�روزه كنت�رل فركانس در سيس�تم های ق�درت با نفوذ 
گس�ترده مناب�ع ان�رژی تجديدپذير از جمل�ه نيروگاه های 
باد از اهميت ويژه ای برخوردار اس�ت. كمبود منابع ذخيره 
كنت�رل فركانس س�ريع و كافی برای پاس�خ گويی به عدم 
قطعي�ت ذاتی موجود در ت�وان باد يك�ی از عوامل محدود 
كننده اتصال توربين های باد به ش�بكه اس�ت. در اين مقاله 
قابليت فراهم كردن نرخ بارگيری چندگانه  (MRR1)توسط 
واحدهای تولي�دی برای مقابله با ع�دم قطعيت موجود در 
توان باد معرفی ش�ده و در فرمول بندی مسأله برنامه ريزی 
همزم�ان انرژی و ذخيره اوليه وارد ش�ده اس�ت. همچنين 
برنامه ري�زی همزم�ان ان�رژی و ذخي�ره اولي�ه ب�ا در نظر 
گرفتن قابليت ه�ا و محدوديت های واحدهای توليدی برای 
مش�اركت در كنترل فركانس برای يك سيستم نمونه انجام 
شده اس�ت. نتايج حاصل از شبيه س�ازی نشان می دهد كه 
در ص�ورت به كارگيری قابليت جديد نرخ بارگيری چندگانه 
برای پاسخ گويی به تغييرات توليد، می توان از در مدار قرار 
گرفتن نيروگاه های جديد اجتناب نمود و هزينه بهره برداری 

شبكه را كاهش داد.

1. مقدمه
ب��ا نفوذ گس��ترده  منابع ان��رژی تجدیدپذیر در سیس��تم های قدرت 
امروزی اس��تفاده از فناوری های جدید ب��رای کنترل فرکانس بیش از 
گذش��ته اهمیت دارد. خدمات کنترل فرکانس که توس��ط واحدهای 
حرارتی فراهم می ش��ود را با توجه به اهمیت و زمان پاسخ گویی آن ها 
می توان به س��ه دس��ته کلی خدمات کنترل فرکان��س اولیه، ثانویه و 
ثالثیه تقس��یم بندی ک��رد ]2،1[. ذخیره اولیه س��ریع ترین ذخیره در 
میان ذخیره های موجود بوده و بعد از چندین ثانیه پس از یک تغییر 
ناگهانی در بار و یا  تولید سیستم بکارگرفته می شود. در ذخیره کنترل 
فرکان��س اولیه، واحدهای تولیدی پس از چندی��ن ثانیه پس از وقوع 
حادثه بر طبق مشخصه دروپ گاورنر خود به انحراف فرکانس از مقدار 
نامی پاسخ می دهند. ذخیره کنترل فرکانس ثانویه برای جبران ذخیره 
کنترل فرکانس اولیه مصرف ش��ده و بازگردان��دن فرکانس و خطای 
کنت��رل ناحیه به مقدار برنامه ریزی ش��ده بعد از حدود چندین دقیقه 
بکار گرفته می شوند ]3،4[. ذخیره کنترل فرکانس ثالثیه برای جبران 
ذخیره های اس��تفاده ش��ده در مراحل قبل و پس از حدود 15 الی30 

دقیقه بکار گرفته می شود ]6،5[. 
س��هم مش��ارکت هر واحد تولیدی در کنترل فرکانس از برنامه ریزی 
ان��رژی و ذخیره اولیه مش��خص می ش��ود. مکانیزم برگ��زاري حراج 
ب��راي تأمین انرژي و خدمات جانبی ب��ه روش هاي متفاوت از جمله 
برنامه ری��زي همزمان و ی��ا برنامه ریزي متوالی ص��ورت می گیرد. در 
برنامه ری��زي همزم��ان، ان��رژي و خدمات جانبی به ص��ورت همزمان 

كليد واژه: برنامه ریزی هم زمان انرژی و ذخیره اولیه، عدم قطعیت توان 
باد، کنترل فرکانس، نرخ بارگیری، نرخ بارگیری چندگانه.

خری��داري می گردند. این در حالی اس��ت که در برنامه ریزي متوالی و 
پشت س��ر هم، ابتدا حراج انرژي براي تأمین انرژي مصرف کنندگان 
اجرا ش��ده و س��پس ذخیره هاي متفاوت به ترتیب و بر اساس میزان 
مرغوبی��ت انتخ��اب می گردن��د از آن جایی که برنامه ری��زی انرژی و 
سرویس های ذخیره بسیار به یکدیگر وابسته هستند برنامه ریزی آن ها 
به صورت همزمان دارای مزایای زیادی از جمله افزایش رفاه اجتماعی 

]8[ و قیمت های مناقصه بازار کمتر می شود ]9[. 
یک��ی از اصلی ترین مطالعات انجام ش��ده بر روی برنامه ریزی همزمان 
انرژی و ذخیره اولیه در ]7[  ارائه ش��ده اس��ت. در مطالعه انجام شده 
ارتباط بین میزان ذخیره اختصاص یافته به هر واحد و انحراف فرکانس 
ناش��ی از یک اغتشاش در مس��ئله در مدار قرار گرفتن نیروگاه ها وارد 
شده است. در ]10[ روش پخش بار اقتصادی دو مرحله ای معرفی شده 
است که در آن انحراف فرکانس فراتر از حد مجاز در مرحله دوم جواب 
پخش بار اقتصادی انجام ش��ده در مرحل��ه اول را اصالح می کند. در 
]11[ روش پخش بار اقتصادی بر پایه الگوریتم درخت تصمیم معرفی 
ش��ده که به صورت همزمان انرژی و ذخی��ره اولیه را کمینه می کند. 
یکی از معایب کارهای انجام شده تاکنون در نظر نگرفتن محدودیت ها 
و قابلیت های فنی و واقعی واحدهای تولیدی برای ش��رکت در کنترل 
فرکانس است که منجر به پاسخی غیر ممکن برای برنامه ریزی انرژی 
و ذخیره اولیه خواهد ش��د. در ]12[ الگوریتم اصالحی برای توس��عه 
قابلیت های واحد گازی یک نیروگاه س��یکل ترکیبی برای مش��ارکت 
در کنترل فرکانس معرفی ش��ده است. در ]13[  یک الگوریتم ژنتیک 
باینری برای حل مسأله برنامه ریزی همزمان انرژی و ذخیره اولیه ارائه 
شده که در آن قابلیت ها و محدودیت های واقعی واحدهای تولیدی از 
جمل��ه قابلیت انتخاب نرخ بارگیری )نرخ بارگیری عادی و س��ریع( و 

همچنین انتخاب مد کنترل فرکانس وارد شده است.
در سیستم های قدرت امروزی با نفوذ گسترده منابع انرژی عدم قطعی 
از جمله انرژی باد کنترل فرکانس اهمیتی بیش از گذشته دارد. عدم 
قطعیت ذاتی موجود در سرعت باد منجر به تغییرات شدید و متناوب 
در توان تولیدی توربین های باد و تغییرات متناوب در فرکانس سیستم 
قدرت خواهد شد. عالوه بر این سهم زیاد این توربین ها از بار سیستم 
منجر به کاهش جرم چرخان سیس��تم ش��ده و در نهایت افت شدید 
فرکانسی را هنگام وقوع یک حادثه از جمله خروج ناگهانی یک واحد 
خواهیم داش��ت. اخیراً بس��یاری از مراجع به بررس��ی راه های شرکت 
کردن واحدهای بادی در کنترل فرکانس برای کاهش نیاز به استفاده 
از ذخیره های جانبی ارائه ش��ده توس��ط واحدهای تولیدی مرسوم، به 
وس��یله معرفی کردن کنترلرهای متفاوت پرداخته اند ]14[. در ]15[ 
و ]16[ کنترلرهایی برای فراهم کردن پاسخ لختی توسط توربین های 
بادی دو سو تغذیه پیشنهاد شده است و در ]17[ کنترل دروپ نیز به 

کنترلرهای معرفی شده اضافه شده است. 
با پیشرفت های صورت گرفته در زمینه کنترل نرم افزاری نیروگاه های 
مدرن پیش بینی می ش��ود که در آینده ای نزدیک این واحدها قابلیت 
فراه��م کردن نرخ بارگیری تا چندین برابر نرخ بارگیری عادی خود را 
داش��ته باش��ند. افزایش نرخ بارگیری منجر به افزایش ذخیره کنترل 
فرکان��س قابل بکارگی��ری هر واحد خواهد ش��د. از طرف دیگر، عدم 
قطعیت موجود در سرعت باد منجر به نوسانات با دامنه زیاد و تغییرات 
متناوب در فرکانس سیستم قدرت در حالت نفوذ زیاد توربین های باد 
در شبکه خواهد شد. در نتیجه نداشتن منابع ذخیره کنترل فرکانس 

کافی و سریع یکی از عواملی است که اتصال توربین های باد به شبکه 
را مح��دود می کند. از این رو در این مقال��ه ابتدا قابلیت فراهم کردن 
نرخ بارگیری چندگانه )MRR( توسط واحدهای تولیدی معرفی شده 
و سپس این قابلیت در فرمول بندی مسأله برنامه ریزی همزمان انرژی 
و ذخیره اولیه وارد ش��ده اس��ت. در نهایت شبیه س��ازی بر روی یک 
سیستم نمونه با 17 واحد تولیدی با در نظر گرفتن نفوذ زیاد توان باد 

در شبکه انجام شده است. 

2. قابليت ه�ا و محدوديت های واقع�ی واحدهای مدرن برای 
مشارکت در کنترل فرکانس اوليه

ع��الوه بر آنکه میزان نرخ بارگی��ري در برنامه ریزي کوتاه مدت تولید 
تأثی��ر گذار مي باش��د، در میزان ذخیره اولیه ي بکارگرفته ش��ده نیز 
نقش مؤثري دارد. بطوریکه، ذخیره ي اولیه در صورت خروج یک واحد 
نیروگاهي و یا افزایش ناگهاني بار، متناس��ب با میزان انحراف فرکانس 
و مش��خصه دروپ گاورنر به ص��ورت خطي افزایش مي یابد و با میزان 
حداکثر ظرفیت تولید مجاز براي مشارکت در کنترل فرکانس و یا نرخ 
بارگی��ري واحد هر کدام که کمتر بود، محدود مي گردد »ش��کل 1«.  
حداکثر میزان تولید واحد نیروگاهي در طی فرآیند  در این ش��کل

کنترل فرکانس می باشد و توسط رابطه )1(  تعریف می شود.

توس��عه ف��ن آوري در بخش نرم افزاري سیس��تم کنت��رل واحدهاي 
نیروگاهي، قابلیت هاي مانور جدیدي از جمله، انتخاب مد مشارکت در 
کنت��رل فرکانس)فعال و یا غیرفعال( و همچنین انتخاب نرخ بارگیري 
)ع��ادي و یا س��ریع( را در هر لحظه و بدون توق��ف واحد امکان  پذیر 
نموده که در توسعه ي ظرفیت ذخیره ي کنترل فرکانس اولیه  و نحوه ي 

مشارکت واحدهاي نیروگاهي در کنترل فرکانس تأثیر گذار است.
 

شکل 1: ذخيره اوليه بکار گرفته شده متناسب با انحراف فرکانس

هم چنی��ن با پیش��رفت های صورت گرفته در ای��ن زمینه این واحدها 
ب��ه قابلیت فراهم ک��ردن چندین نرخ بارگیری ب��ه صورت همزمان و 
ت��ا چند برابر ن��رخ بارگیری عادی مجهز خواهند ش��د. با بهره برداری 
واحدها در نرخ بارگیری بیش��تر، میزان ذخیره ي اولیه ) rit( آماده بکار 
بیشتري براي مشارکت در کنترل فرکانس در اختیار بهره بردار شبکه 
خواهد بود. »شکل 2« رابطه ی بین افزایش نرخ بارگیری و ذخیره در 
دس��ترس واحدهایی که قابلیت فراهم کردن نرخ بارگیری چندگانه را 
دارا می باشند، نشان می دهد. رابطه حداکثر میزان توان تولیدی برای 

یک واحد با قابلیت MRR به صورت )2( تعریف می شود.

pr
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شکل 2: ذخيره اوليه در دسترس متناسب با انحراف فرکانس 
MRR برای واحدهای توليدی با قابليت

       
افزایش نرخ بارگیری منجر به کاهش طول عمر رتور و تحمیل هزینه 
به بهره بردار واحد نیروگاهی می شود. اما در صورت جبران هزینه های 
ناش��ی از افزایش نرخ می توان انتظار داش��ت بهره بردار، نرخ بارگیري 
واح��د نیروگاه��ي خود را افزایش دهد. الزم به ذکر اس��ت که محدوه 
مجاز واحدها برای مش��ارکت در کنت��رل فرکانس با محدوده ی مجاز 
بهره ب��رداری آن ها یکس��ان نب��وده و در برخی موارد ب��ه دالیل فنی 
کوچکتر از آن است  ]18،19[. »شکل 3« محدوده مجاز بهره برداري 
و بخش��ی از آن را که براي مشارکت واحد در کنترل فرکانس در نظر 

گرفته می شو برای یک واحد تولیدی نشان می دهد.

شکل 3: محدوده ی مجاز واحدهای نيروگاهی برای مشارکت در 
کنترل فرکانس       

در صورت اس��تفاده از قابلیت MRR واحدهای تولیدی قادر به فراهم 
ک��ردن چندین نرخ بارگیری و تا چن��د برابر نرخ بارگیری عادی خود 
خواهن��د ب��ود. از ای��ن رو برای مقابله ب��ا عدم قطعیت ه��ای توان باد 
بهره بردار ش��بکه ذخیره اولیه در دس��ترس بیشتری در اختیار دارد و 
می تواند در برنامه ریزی س��اعتی انرژی و ذخیره اولیه  هر یک از این 
نرخ ه��ای بارگیری را در ص��ورت لزوم انتخاب کن��د. در ادامه قابلیت 
MRR در مس��أله برنامه ریزی همزمان انرژی و ذخیره اولیه وارد شده 
است. در مدل معرفی ش��ده محدودیت های واقعی واحدهای تولیدی 

برای مشارکت در کنترل فرکانس نیز در نظر گرفته شده است.

3. فرمول بندی مسئله معرفی شده
در ای��ن بخش به فرمول بندی مس��ئله برنامه ری��زی همزمان انرژی و 
ذخی��ره اولیه با وجود توان باد در ش��بکه و با فرض این که هر یک از 
واحدهای تولیدی قابلیت فراهم کردن چندین نرخ بارگیری هس��تند 
پرداخت��ه می ش��ود. تابع هدف مدل پیش��نهادی کمینه کردن هزینه 

تأمین انرژی و ذخیره اولیه در طول دوره برنامه ریزی می باشد. معادله 
)3( بیان کننده تابع هدف پیش��نهادی اس��ت که ش��امل هزینه های 
بهره برداری و هزینه ذخیره اولیه است.  هزینه بهره برداری خود شامل 
هزین��ه راه اندازی، هزینه خاموش کردن واح��د و هزینه توان تولیدی 
اس��ت. هزینه بهره برداری به صورت تابعی خطی از میزان تولید واحد 

در نظر گرفته شده است.

                   
از آن جای��ی که افزایش بی��ش از حد نرخ بارگی��ری منجر به کاهش 
ط��ول عمر روتور و نتیجتاً افزایش هزینه بهره برداری می ش��ود قیمت 
پیش��نهادی واحده��ای تولیدی ب��رای تأمین ذخیره اولی��ه از معادله 
)4( تبعی��ت می کند، که در آن قیمت پیش��نهادی واحد برای 

بکارگیری امین نرخ بارگیری می باشد.
 

       
همان طور که گفته ش��د، هدف برنامه ری��زی همزمان انرژی و ذخیره 
اولیه در کمترین هزینه ممکن بدون نقض کردن قیود زیر است. تعادل 
بین میزان بار و ت��وان تولیدی واحدها و توان تزریقی توربین های باد 
بای��د قبل از وقوع حادث��ه در طول دوره برنامه ریزی برابر باش��د )5(. 
همچنین حداکثر و حداقل توان تولیدی واحدهای مشارکت کننده در 

کنترل فرکانس باید در محدوده ی مجاز باشد )6(،)7(. 

ب��رای اطمینان از اینک��ه در هر بازه زمانی تنها یک��ی از مدهای نرخ 
بارگیری واحدها انتخاب می شود قید زیر تعریف می شود.

   
بر طبق معیار قابلیت اطمینان N-1 در هر حادثه که به صورت خروج 
ناگهانی یک واحد تعریف می شود، قید تعادل بین تولید و مصرف باید 
برقرار شود. بنابراین واحدهای سالم در مدار باید به اندازه کافی ذخیره 
اولی��ه در هر حادث��ه تأمین کنند. همچنی��ن از آن جایی که تغییرات 
فرکان��س منفی در برنامه ریزی لحاظ ش��ده اس��ت، می��زان ذخیره ی 
برنامه ریزی ش��ده جوابگوی تغییرات مثبت توان باد نیز باید باش��د. از 
این رو قید زیر برای پیاده س��ازی معیار میزان ذخیره مورد نیاز شبکه 

تعریف شده است.  
 

ذخی��ره اولیه واحد i باید در )10( صدق کن��د که بیان کننده ی این 
اس��ت که حداکثر ذخیره اولیه در دسترس واحد i مقدار حداقل بین 

ظرفیت استفاده نشده واحدهای در مدار و نرخ بارگیری آن هاست.
 

نقطه شکست فرکانس در شکل )1( توسط )11( تعریف می شود. 
      

    
ع��الوه ب��ر این برای اجتن��اب از عملک��رد رله های فرکان��س پایین و 
جلوگیری از ح��ذف بار، انحراف فرکانس از مق��دار نامی باید محدود 

شود. 
 

4.  نتايج شبيه سازی بر روی يک سيستم نمونه
مدل معرفی ش��ده برای حل مس��أله ی برنامه ری��زی همزمان انرژی و 
ذخی��ره اولیه ب��ا در نظر گرفتن نفوذ زیاد توان باد در ش��بکه بر روی 
سیس��تم نمونه ای شامل 17 واحد تولیدی شبیه سازی گردیده  است. 
مس��ئله برنامه ریزی مخلوط عدد صحیح غیرخطی فرمول بندی شده 
به وس��یله روش هایی که در ]22[ معرفی ش��ده، خطی شده و توسط 
حل کننده ی CPLEX نرم افزار GAMS حل شده است. از آن جایی که 
بازه زمانی تغییرات توان باد کمتر از 15 دقیقه می باش��د و در مراجع 
نیز تاکنون برنامه ریزی ان��رژی و ذخیره اولیه برای حداقل بازه زمانی 
15 دقیقه انجام شده، در این مقاله نیز شبیه سازی  برای بازه های زمانی 
15 دقیقه ای و برای 6 ساعت متوالی انجام شده است. میزان نفوذ توان 
باد در ش��بکه 20درصد بار پیک ش��بکه و برابر 400 مگاوات در نظر 
گرفته ش��ده و فرض شده است که این مقدار به میزان مساوی در دو 
منطقه مختلف با دو س��رعت باد متفاوت نصب شده است. مشخصات 
سیس��تم نمونه از ]10[ و داده های س��رعت باد از ]21[ گرفته ش��ده 
اس��ت. ضریب دروپ گاورنر تمامی واحدها 5درص��د ، فرکانس نامی 
سیستم 50 هرتز و ماکزیمم انحراف فرکانس مجاز 500 میلی هرتز در 
نظر گرفته شده است. از معیار قابلیت اطمینان N-1 به عنوان معیاری 
برای سنجش مقدار ذخیره اولیه مورد نیاز سیستم استفاده شده است. 
مقدار ذخیره اولیه در دسترس سیستم باید به گونه ای باشد که منجر 
ب��ه عملکرد رله های فرکانس پایی��ن و حذف بار نگردد و عالوه بر این 
تغییرات توان باد را در بازه زمانی برنامه ریزی پوشش دهد. میزان نرخ 
بارگیری س��ریع تمامی واحدها برابر با می��زان نرخ بارگیری در ]10[ 
مس��اوی نظر گرفته شده و فرض شده است که تمامی واحدها قابلیت 
فراهم کردن س��ه نرخ بارگیری که نرخ های بارگیری عادی، س��ریع و 
خیلی س��ریع نامیده می شود را داشته باش��ند. نرخ بارگیری عادی و 
خیلی سریع واحدها به ترتیب نصف و دو برابر نرخ بارگیری سریع در 

نظر گرفته شده است.

حد ماکزیمم و مینیمم واحدهای تولیدی هنگام مش��ارکت در کنترل 
فرکانس برابر ب��ا 90درصد و 120درصد حد ماکزیمم و مینیمم توان 
تولیدی آن ها در ]10[ در نظر گرفته ش��ده است. هزینه حدی ذخیره 
اولی��ه واحدها ب��رای فراهم کردن برای نرخ بارگیری عادی، س��ریع و 
خیلی سریع به ترتیب 0.05، 0.1 و 0.2 برابر ضریب خطی تابع هزینه 
]10[ در نظر گرفته ش��ده و  ضریب مربوط به قس��مت درجه دو تابع 
هزینه صفر در نظر گرفته ش��ده اس��ت. قیود وابسته به زمان از جمله 
ن��رخ بارگیری باالرونده و پایی��ن رونده و قیود مربوط به نرخ بارگیری 
در هنگام راه اندازی و خاموش کردن واحدها در نظر گرفته شده است. 
می��زان بار در بازه های 15 دقیقه ای، مش��ابه تغییرات بار س��اعتی در 
]10[ در نظر گرفته ش��ده اس��ت. میزان توان تولیدی و ذخیره اولیه 
برنامه ریزی ش��ده واحدها و همچنی��ن مد عملکردی نرخ بارگیری در 
»جدول 1« نش��ان داده ش��ده اس��ت. در این ج��دول نماینگر نرخ 
بارگی��ری ع��ادی، نماینگر ن��رخ بارگیری س��ریع و نمایانگر نرخ 
بارگیری خیلی سریع می باشند. همچنین عدد مربوط به زمان در این 
جدول نمایانگر امین 15 دقیقه ای اس��ت که برنامه ریزی در آن بازه 

زمانی انجام شده است.

همان طور که از »جدول1« مشخص است برای تأمین نیازهای ذخیره 
کنترل فرکانس شبکه و برای مقابله با تغییرات توان باد در اکثر ساعات، 
واحدهای تولیدی در نرخ بارگیری س��ریع و خیلی سریع بهره برداری 
می  ش��وند، که منجر ب��ه جلوگیری از در مدار ق��رار گرفتن واحدهای 
جدید ش��ده و هزینه بهره برداری شبکه را کاهش می دهد. همچنین 
نتایج شبیه سازی نشان می دهد که بکارگیری MRR منجر به کاهش 
3.3 درص��دی در هزینه بهره برداری از ش��بکه نس��بت به حالتی که 
واحدها تنها در نرخ بارگیری عادی خود می توانند بهره برداری ش��وند، 

می شود.

جدول 1: توليد ذخيره اوليه )MW( و نرخ بارگيری برنامه  ريزی شده برای 
سيستم با 17 واحد توليدی
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5. نتيجه گيری
در ای��ن مقاله ابت��دا قابلیت بکارگیری نرخ بارگیری چندگانه توس��ط 
 MRR واحدهای نیروگاهی معرفی ش��ده اس��ت. با بکارگیری قابلیت
واحدهای تولیدی قادر ب��ه فراهم کردن نرخ بارگیری تا چندین برابر 
نرخ بارگی��ری عادی خود می ش��وند و بهره بردار ش��بکه برای تأمین 
ذخیره کنت��رل فرکانس اولیه مورد نیاز می توان��د هر یک از نرخ های 
بارگی��ری را به طور دلخواه بدون خاموش ک��ردن واحد انتخاب کند. 
از آنجایی که با اس��تفاده از قابلی��ت MRR واحدهای تولیدی قادر به 
دنبال کردن نوسانات توان باد خواهند شد، میزان توان باد قابل اتصال 
به ش��بکه افزایش خواهد یافت. در ادام��ه محدودیت ها و قابلیت های 
معرفی شده واحدهای تولیدی از جمله قابلیت MRR در فرمول بندی 
مسئله برنامه ریزی همزمان انرژی و ذخیره اولیه با در نظر گرفتن نفوذ 
باد در ش��بکه وارد شده است. فرمول بندی غیرخطی ارائه شده، خطی 
ش��ده و بر روی یک سیس��تم نمونه با 17 واح��د تولیدی و با در نظر 
گرفتن سه نرخ بارگیری برای هر واحد پیاده سازی شده است. مسئله 
برنامه ری��زی خطی مخلوط عدد صحیح حاصله با اس��تفاده از نرم  افزار 
GAMS و توس��ط حل کننده ی CPLEX این نرم افزار حل شده است. 
 MRR نتایج حاصله از ش��بیه س��ازی نش��ان می دهد که با بکارگیری
می ت��وان از در مدار قرار گرفتن واحدهای تولید گران برای تأمین نیاز 
ذخیره کنترل فرکانس ش��بکه جلوگیری کرد و هزینه بهره برداری از 

شبکه را کاهش داد.
***
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کیفیت سرویس در زیرسیستم 
(IMS)      چند رسانه ای

مسعود هوشمند کفاشیان/ شرکت مخابرات استان خراسان رضوی

چكيده: 
ارائ�ه خدم�ات مختلف ص�وت، تصوي�ر، پيام ف�وری، داده و 
س�رويس های تركيب�ی در ميان ش�بكه های مختل�ف منجر 
ب�ه اب�داع و طراحی ي�ك معماری ش�بكه يكپارچ�ه مبتنی 
ب�ر پروت�كل اينترنت (IP) ش�ده اس�ت. در اي�ن معماری كه 
زيرسامانه ی چندرس�انه ای آی پی1 (IMS) ناميده مي شود، از 
يك هسته مش�ترک برای تمام فناوری های متفاوت ارتباطی 
موجود  استفاده می ش�ود. از سوی ديگر كيفيت سرويس در 
ش�بكه های ارتباطی ب�ه مفهومی كليدی ب�رای ارائه خدمات 
مطلوب و كارامد تبديل ش�ده است. اي�ن مقاله به مالحظات 

كيفيت سرويس در شبكه IMS می پردازد.

IP

1- مقدمه: 
بین  در  مهم  مساله ای  به  اخیرا  سرویس  کیفیت  اینکه  وجود  با 
و  فه�م  ش�یوه  در  ابهاماتي  هم  هنوز  شده،  تبدیل  شبکه  محققان 
تعریف آن وجود دارد. بطور کلي کیفیت سرویس به معني توانای��ی 
شبک��ه ارتباطی در تأمین نیازهای سرویس ترافیک های مختلف و در 

نتیجه ارائه سطحی از اطمینان برای آن هاست.
کیفیت سرویس را از دو دیدگاه می توان بررسی نمود: کاربران شبکه 
و تأمین کنندگ��ان سرویس شبکه. ه�ر ی�ک از ای�ن دو دارای اهداف 
کیفیت سرویس متفاوتي هستند. آنچه که یک کاربر شبکه نیاز دارد، 

دسترسي به حداکثر پهنای باند با کم تری��ن هزینه ممکن است. از 
طرف دیگر، هدف تأمین کننده شبکه به ح�داکثر رس�اندن ک�ارایي 
ش�بکه همزم�ان ب�ا برط�رف ک�ردن نیازهای کیفیت سرویس همه 

کاربران به صورت همزمان است. 

2- شاخص های تعريف کيفيت سرويس
پارامترهای متداول کیفیت سرویس که برای توصیف کارایي شبکه 

بکار مي روند عبارتند از: 
1- پهنای باند )گذردهي یا throughput(: تعداد بایت هایی که در یک 

دوره تناوب خاص از طریق شبکه انتقال مي یابند.  
2- تأخیر)delay(: زماني که طول مي کشد تا یک بسته داده از مبدا 
خود به سمت مقصد حرکت کن�د. ت�أخیر ش�امل س�ه مؤلف�ه است: 
تأخیر انتقال )زمان الزم برای قرار دادن همه بیت های بسته در کانال 
ک��ه به سای��ز بسته و آهنگ بیت لینک وابسته اس��ت(، تأخیر انتشار 
)زم��ان الزم برای طی کردن کانال فیزیک��ی وابسته به طول کانال و 
سرعت انتش��ار( و تأخیر صف بندی )میزان زمان انتظار یک بسته در 

صف، قبل از ارسال به درگاه خروجی مناسب(. 
3- نوس��ان تأخیر )jitter(: واریانس تأخیری که یک بسته داده با آن 
مواجه است برابر با تفاوت بین حداکثر و حداقل تأخیر ممکن ب��رای 

بسته، می باشد.
یک��ی دیگر از دالیل وق��وع تغییرات تاخیر این اس��ت که بسته های 
متعل��ق به ی��ک جریان ترافیکی ممک��ن است بعد ازانج��ام عملیات 
مسیریاب��ی از مسیرهای فیزیک��ی متفاوتی به سم��ت مقصد ارسال 
شوندکه ای��ن مسئله باعث ایجاد تغییرات تاخیردربسته های دریافتی 

درمقصد می شود.
برخ��ی از برنامه های کاربردی ب��ه تغییرات تاخیر حساسند. به عنوان 
مث��ال درکاربردهایی نظیر ارسال ص��وت و تصویر زنده برروی شبکه، 
پدیده تغییر تاخیر باعث کاهش کارآیی سرویس می شود. البته برخی 
دیگ��راز برنامه های کاربردی TCP/IP وجود دارند که پدیده تغییرات 

تاخیر برروی آن ها چندان اثری ندارد.
4- درص��د دور ریختن)Packet Loss(: شانس دور ریخته شدن بسته 

كليد واژه: زیرسامانه ی چندرسانه ای آی پی)IMS(، معماری مبتنی بر 
.SIPسیاست گزاری، کیفیت سرویس، پروتکل




