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يادداشت مديرمسئول

اي��ن روزه��ا در هر جمع��ی و در ه��ر گفتگوي��ی و به ويژه در 
شبکه های اجتماعی صحبت از مشکالت مردم، کاستی ها، ضعف 
در مديري��ت موثر منابع و به ط��ور کلی گرفتاری های اجتماعی 
و اقتصادی اس��ت که زندگی را بر مردم عزيز کشورمان سخت 
کرده است. افزايش قیمت در خیلی از کاالهای مورد نیاز مردم، 
نبود ثب��ات و تعادل اقتصادی، قاچاق ک��اال ، نوسان و افزايش 
ن��رخ ارز و …برخ��ی از مسايلی است که جامع��ه ايرانی با آن 
روبه رو است. از ديد بنگاه  ه��ای اقتصادی و صنايع نیز مسايلی 
چ��ون افزايش قیمت مواد اولیه، سخ��ت شدن مبادالت بانکی 
و ارز، پیچیدگ��ی فرآينده��ای اداری – مالی کار را برای تولید 
سخ��ت کرده اس��ت. اگرچه بررسی دقی��ق مسايل و مشکالت 
م��ردم، صنايع و بازار در حوصل��ه اين نوشتار نیست، اما به طور 
کلی می  توان گفت مسايل و مشکالت مختلفی در جامعه وجود 
دارد ک��ه بايستی به طور مناسب و صحیح ب��ا آنها روبه رو شد. 
البت��ه بديهی است اين مسايل در سط��وح مختلفی قابل طرح 
می  باشند و محدوده وسیعی از مسايل خرد در سطح يک بنگاه 

خاص تا مسايل کالن سیاست گذاری کشور را در برمی  گیرد.
نکته مهمی که مايلم در اين نوشتار به آن اشاره کنم رويارويی 
و مواجه��ه واقعی با مساله است. يکی از مهمترين مشکالت در 
کشور ما عدم شناخت دقیق صورت مساله است. صورت مساله 
هم��ه ابعاد خود را به آسانی آشکار نمی   سازد و برخورد سطحی 
و شت��اب زده ب��ا آن می  تواند هزينه های بزرگ��ی را در آينده بر 
تصمیم گی��ران و م��ردم تحمیل کن��د. بخش��ی از اين مشکل 
می توان��د به دلیل تحلیل سطحی، ک��م دانشی و عدم شناخت 
هم��ه ی ابعاد مساله رخ دهد و بخشی نیز به صورت عمدی و از 
نگاه کوتاه مدت سیاست م��داران به حل مسايل ناشی می  شود. 
سیاست مداران برای آن که با هزينه ها و چالش  های اساسی يک 
مسال��ه در دوره مسوولیت خود روب��ه رو نشوند، سعی می  کنند 
صورت مساله را يا نبینند و يا به نسخه های غیرواقعی از آن در 

حد رفع تکلیف بسنده کنند.
شعارزدگ��ی، پوپولیس��م و سطحی نگ��ری در سیاس��ت ورزی 
و تصمیم گی��ری در عم��ل در برخ��ی از کشوره��ا و به ويژه در 
کشورهای در حال توسع��ه زمینه ساز پیدايش مسايل بزرگ و 
عمیقی شده است که برخی از آنها همچون محیط زيست ابعاد 
جهان��ی پیدا کرده است. در کشور م��ا مساله تامین پايدار آب، 
قیمت گذاری ان��رژی )برق، سوخ��ت و…( مساله آلودگی هوا 
در شهره��ای بزرگ، نرخ ارز و … از جمل��ه مسايلی می  باشد 

که با آنه��ا هیچ گاه درست مواجه نشده  اي��م و همواره درصدد 
پیدا کردن راه حل  های مقطعی و کوتاه مدت برای آن ها بوده  ايم. 
س��وال اساسی اين است که چ��را چنین اتفاق��ی در کشور ما 
رخ می  ده��د؟ چرا م��ا از پذيرفتن برخ��ی از مساله  های کشور 
طفره می  رويم و چرا اغل��ب مسايلی را هم که درصدد حل آن 
برمی  آيی��م به صورت سطح��ی و کوتاه مدت م��ورد توجه قرار 

می دهیم. 
پی��دا کردن صورت مساله به طور واقعی و شناخت همه  ی ابعاد 
آن، ف��ارغ از نگاه های سیاسی و تالش صادقانه برای معرفی آن 
ب��ه مردم، يک نیاز اساسی کشور در زمانه کنونی است. اين امر 
هنگام��ی رخ می  ده��د که عالوه بر استف��اده از خرد جمعی از 
طريق رسانه  های عموم��ی و تبادل نظر بین متخصصان، مردم 
نی��ز با ابعاد مختلف مساله آشنا شون��د. روبه رو شدن به صورت 
واقع��ی با صورت مساله هنری اس��ت که مسئوالن هر بخش و 
حوزه بايستی به کار گیرند تا ما بتوانیم هر يک از مسايل کالن 
کشور را يکب��ار به طور همه جانبه درک ک��رده و درصدد حل 
منطقی آن برآيیم. دانشگاه  های کشور در اين فرآيند می  توانند 
نقش��ی بزرگ ايف��ا کنند و تمامی ظرفیت  ه��ای خود را در هر 
دو سط��ح آم��وزش و پژوهش برای تنظی��م و شناخت مسايل 
کشور به ک��ار گیرند. برای حل کردن مساي��ل کشور ابتدا بايد 
اين مسايل را شناخته و با آنها بدون تعارف، با چشم باز و نگاه 
بلندم��دت و عمیق روبه رو شوي��م. در مسايل کالن و اجتماعی 
تحلیل صورت مساله و زنده نگه داشتن آن از طريق رسانه های 
جمعی برای مدتی در حافظه مردم و به ويژه متخصصان ذي ربط 
و استف��اده حداکثری از ظرفیت خرد جمعی جامعه تنها راهی 

است که بايد برای درست حل کردن مساله تمرين کرد.
با همه مشکالت ريز و درشتی که اين روزها کشور با آن روبه رو 
اس��ت، ما چاره ای نداريم که برای رفع مشکالت صادقانه با هم 
گفتگ��و کنیم، امکانات و ظرفیت  ه��ای کشور را در نظر بگیريم 
و ب��رای حل آنها يک بار به صورت واقعی با صورت مساله ديدار 
کنی��م. دوره بندبازی کردن و از اين ستون به آن ستون فرجی 
هس��ت برای ما تمام ش��ده است، مردم م��ا بايستی برای حل 

مسايل کشور با هم امیدوارانه همراه شوند.  

حبيبرجبيمشهدي
مديرمسئول

***

روياروي�ی ب�ا ص�ورت واقعی مس�اله
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ارتب�اط صنع�ت و دانش�گاه ب�راي افزاي�ش به�ره وري و  
هم افزايي موثر

وي در م��ورد ارتباط موثر با دانشگاه  ها گف��ت: امروزه نقش همکاری 
صنع��ت با دانشگاه در توسعه فناوری و دست يابی به افزايش بهره وری 
در بخش ه��ای مختلف اقتصادی و خدماتی بسیار مهم و تعیین کننده 
اس��ت و وظیفه داريم از خدمات متقابل بیشترين استفاده را  ببريم به 
نح��وی که ضمن ايجاد منافع مشترک برای هريک، ارزش افزوده های 
مناسب��ی متوجه جامعه گردد. بیشتر نوآوری ها و اختراع ها و دستیابي 
ب��ه زمینه هاي جديد از اين طري��ق همکاری مشترک محقق می شود. 
اعتق��اد ما بر اين است که بايد از نگاه يک جانبه به اين موضوع کاسته 
ش��ود. دانشگاه و صنع��ت کامل کننده يکديگ��ر هستند. موضوعات و 
مشکالت جديد صنعت بايد به دانشگاه منتقل و از طريق دانشگاه و به 
کمک استادان با استفاده از علم روز دنیا رفع شود و بتوانیم به افزايش 

بهره وري و توسعه فناوري در کشور کمک کنیم. 
مديرعامل برق منطق��ه اي خراسان انعقاد تفاهم نام��ه با دانشگاه های 
فردوسی مشهد، حکیم سبزواری، صنعتی سجاد و دانشگاه آزاد مشهد 
)در دس��ت اقدام(، تعريف پروژه های تحقیقات��ی با اساتید دانشگاه در 
زمینه ه��ای تخصصی مورد نی��از صنعت برق، همک��اری در برگزاری 
کارگاه ه��ا، سمینارها و برگزاری بازديدهای علمی و ايجاد فرصت های 
مطالعاتی برای اعضای هیئت علمی را نمونه  اي از اقدام ات وتالش هايی 
برشمرد که در راستاي ارتباط بیشتر صنعت و دانشگاه در شرکت برق 

منطقه اي خراسان دنبال شده است.
مهندس رياح��ي در ادامه با تاکید بر استف��اده از ظرفیت دانشگاه ها، 
موسسه ه��اي علمي و محققان کشور براي انجام فعالیت هاي پژوهشي 
به حماي��ت از پايان نامه هاي دانشجويان تحصی��الت تکمیلي و انجام 
پروژه ه��اي کاربردي مورد نی��از صنعت برق اشاره کرد و گفت: در اين 
زمین��ه تمامي معاونت هاي اين شرکت اولويت ه��اي پژوهشي خود را 
اعالم کرده اند و اين اولويت ها براي تمامي دانشگاه هاي معتبر در سطح 
کش��ور ارسال خواهد شد ک��ه براي حمايت از تمام��ی پايان نامه های 
مرتبط با اتوماسیون و هوشمندس��ازی شبکه های انتقال و فوق توزيع 
طرحی تهیه شده اس��ت و ضمن حمايت از پايان نامه های دانشجويان 
کارشناسی ارشد و دکتری ب��رای بهره گیری از دانش اين دانشجويان 
ب��ا همکاری دانشگاه های استان، بتوانی��م پايان نامه های انجام شده در 
حوزه برق را مورد ارزيابی قرار دهیم و تا حدامکان از آن ها بهره ببريم.

كاهش تلفات و گذر از اوج بار تابستان 1398
مهندس رياحی مديرعامل برق منطقه اي خراسان در ادامه ي گفت وگو 
با  نشريه عصر برق برنامه هاي اين شرکت را در گذر از اوج بار تابستان 
98 را تشري��ح ک��رد و گف��ت: با توجه ب��ه کمبود تولی��د برق درسال 
گذشته، کمیت��ه راهبری گذر ازپیک س��ال98 باحضور مديران ارشد 
کلیه شرکت های صنعت برق است��ان از جمله نیروگاه های خصوصی، 
دولت��ی و شرکت های مديريت تولی��د و شرکت های توزيع نیروی برق 
با راهبری اين شرکت تشکیل و سیاست های گذر از پیک بارسال 98 
تدوين و پیگیری شده است که به شکر خدا تا کنون نتايج ارزشمندی 

را داشته است.
مهن��دس رياحی در ادامه از برگ��زاری جلسات ماهانه گذر از پیک بار 
ب��ا حضور شرکت های تولید و توزي��ع و پیگیری مصوبات با تشکیل 4 
کارگروه ب��ه منظور هماهنگی اقدامات درجهت گ��ذر از پیک 98 در 
بخش های مديري��ت مصرف، فرهنگ سازی، توسع��ه تولید پراکنده و 
تجديدپذي��ر و پايش و ارزيابی شبکه، پیگیری بهره برداری از حدود 7 
مگاوات تولید پراکنده در شهر مشهد قبل از پیک 98 به عنوان بخشي 
از اقدام��ات انجام شده در اي��ن خصوص ياد کرد و در ادامه هماهنگی 
و پیگیری عقد قرارداد خاص با مولدين تولید پراکنده برای4 ماه گرم 
س��ال با نرخ مطلوب،  شناساي��ی حدود 240 مگاوات ظرفیت مولدين 
اضطراری صناي��ع برای عقد تفاهم نامه و تولید ب��رق در ماه های گرم 
س��ال، هماهنگی با شرکت ملی گاز استان برای عدم قطع گاز مولدين 
صناي��ع و تولی��د پراکنده به خصوص در ماه های گ��رم سال و احداث 
پروژه های انتقال، فوق توزيع و توزيع را برای گذر از پیک 98 از ديگر 

اقدامات اين کارگروه بیان کرد.
به گفته مهندس رياحي در زمینه موضوعات مهم مانند توسعه  شبکه، 
کاه��ش تلفات و بهینه س��ازي مصرف برق نیز مطالع��ات طرح جامع 
شبکه انتقال و فوق توزي��ع شهر مشهد انجام شده و ابالغیه های الزم 
از شرک��ت توانیر اخذ گرديده و پروژه های طرح فاينانس شبکه انتقال 
و ف��وق توزيع شهر مشهد بازنگری شده و فاينانس خط اعتباری چین 
برای اجرا در ح��ال پیگیری است و همچنین به منظور کاهش تلفات 
فن��ي شبکه نیز کاهش شعاع تغذي��ه پست های فوق توزيع و مانور بار 
پست های داخل شهر مشهد )گلشهر، بازاررضا، دروازه قوچان، پرديس، 
پ��اژ، نمايشگاه، آب و برق، سیلو، بهار، دانشجو و ساغروان( مورد توجه 

قرار گرفته است.

دانشگاه، صنعت و توسعه مهندسی 
در گفت و گو با مهندس رياحی مديرعامل شركت برق منطقه اي خراسان 

مهندسرياحیكهچندماهياس�تبهعنوانمديرعاملش�ركتبرقمنطقهايخراسان،سكانصنعتبرقاستانرابدستگرفتهاست،
درگفتوگوبانشريهعصربرقبهتشريحبرنامههاورويكردهايجديداينشركتپرداخت.بيشكسال1398برايصنعتبرقكشور
وخراس�انس�الآس�انينخواهدبودوبهويژهبرايگذرازاوجمصرفدرتابس�تان98بايدبرنامهريزيهايجامعوكامليانجامشود.از
سويديگربسياريازمشكالتيكهصنعتبرقباآنهامواجهاستدرهمكاريبادانشگاهبايدحلشود.دراينميانانجمنمهندسين
ب�رقوالكتروني�كميتواندبهعنوانحلقهاتصال،ايندورادرزمينههايمختلفگردهمآوردوبهحلمش�كالتكمكنمايد.برگزاري
همايشهاوكنفرانسهاازجملهفعاليتهايياستكهپيشازايننيزانجمندربرگزاريآنهانقشاساسيداشتهاستوبهعنوانيكي
ازاهدافانجمنهموارهمطرحبودهاست.آنچهدرادامهخواهيدخواندبرگرفتهازگفتوگوبامهندسرياحيدرزمينههايمختلفاست.
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توسعه صادرات و انرژي هاي نو
با توجه به موقعیت جغرافیاي��ي ويژه استان خراسان، توسعه  صادرات 
و ترانزي��ت انرژي الکتريکي با کشورهاي همسايه می تواند مورد توجه 
ق��رار گیرد. هم مرزي با کشور افغانستان از يک سو و نیاز آن کشور به 
ان��رژي الکتريکي از سوي ديگر باعث شده ت��ا به کارهاي زير بنايي و 
ايج��اد زير ساخت در اين زمینه توج��ه شود. توسعه پست 400/132 
کیلوولت تربت جام به منظور افزايش توان صادرات برق به افغانستان از 
جمله اقدام هايي است که در اين زمینه انجام شده است. هم چنین به 
منظور افزايش بارگیری خط 132 کیلوولت تربت جام- هرات از طريق 
بخش خصوصی م��ورد مطالعات و بررسی فنی و اقتصادی قرار گرفته 
است. مذاکره با سرمايه گذاران بخش خصوصی برای احداث خط 500 
کیلو ولت از تربت جام به هرات برای افزايش ظرفیت انتقال و صادرات 
برق به کش��ور افغانستان از برنامه هاي شرکت برق منطقه اي خراسان 
است. از ديگر مزيت هاي استان خراسان، وجود تونل  باد در اين منطقه 
اس��ت که مي تواند با احداث نیروگاه هاي بادي و صادرات برق تولیدي 
آن ه��ا به کشور افغانستان مورد استفاده قرار گیرد.در اين خصوص )با 
توجه به بخشنامه ي وزير نیرو( با سرمايه گذاران بخش خصوصي برای 

بهره برداري از ظرفیت هاي بادي استان مذاکره شده است.   

استفاده از ظرفيت هاي ارتباطي صنعت برق و مخابرات
استف��اده از فناوري ه��اي مخابراتي و ارتباط��ي در صنعت برق به ويژه 
در شبکه ه��اي هوشمند يکي از مهم ترين کاربردهاي فناوري اطالعات 
است. صنعت برق بر اساس نیاز خود شبکه فیبر نوري بسیار خوبي را 
در سطح کشور و هم چنین استان خراسان ايجاد نموده است. مهندس 
رياح��ي مدير عامل شرکت ب��رق منطقه اي خراسان ب��ا اشاره به اين 
موضوع در ادامه مي گوي��د: صنعت برق مي تواند با استفاده از ظرفیت 
فیبر نوري خ��ود خدمات زيادی را به صنعت مخاب��رات ارايه نمايد و 
از طرف��ی صنعت برق قصد دارد ب��ا هوشمندسازی شبکه به خصوص 
ل��وازم اندازه گیری، اقدام��ات موثری در زمینه مديري��ت بار و انرژی 
به عم��ل آورد. بر اين اساس تفاهم نام��ه همکاری مشترک بین صنعت 
ب��رق استان و مخاب��رات منعقد شده و در حال پیگیری است. به ياري 
خ��دا و در صورت تحقق اه��داف اين تفاهم نامه، شرک��ت مخابرات از 
ظرفیت فیبر صنعت برق کشور برای تقويت ارتباطات بهره خواهد برد 
و هم صنعت برق با کم��ک مخابرات می تواند به هوشمندسازی لوازم 

اندازه گیری مشترکان سرعت ببخشد.  

توسعه علوم مهندسي و توجه به اخالق حرفه اي
بي ش��ک علم مهندسي تنها در سايه تسلط بر جزيیات رشته تحصیلي 
حاص��ل نمي شود و مهندس باي��د داراي ويژگي هاي ديگري هم باشد 
ت��ا او را از قالب يک دارنده مدرک مهندسي به شخصي برازنده عنوان 
مهن��دس يا کارشناس تبديل نمايد. مدير عامل شرکت برق منطقه اي 
خراس��ان در مورد ويژگي ه��اي يک مهندس خ��وب مي گويد: او بايد 
در کن��ار دانش از ق��درت تحلیل بااليي برخ��وردار و همواره به دنبال 
بهب��ود کار خ��ود  باشد. نوآوري، خالقیت و دق��ت در حل مسايل که 
از انج��ام کارهاي تک��راري جلوگیري مي  شود و ب��ه افزايش بهره وري 
و راندم��ان منجر مي شود، از مشخصه ه��اي يک مهندس خوب است. 
طراح��ي سیستم و استفاده از قدرت بی��ان در ارتباط موثر با اشخاص 
داخل سازمان باعث مي شود که يک مهندس بتواند از همه ظرفیت ها 
در قال��ب يک کار تیمي براي رسیدن ب��ه نتیجه  خوب بهره مند شود. 
دان��ش در تمامي حوزه ها ب��ه سرعت در حال گست��رش است و يک 
مهندس خوب بايد بتواند از دانش روز استفاده کند و آن را همیشه به 
روز نگ��ه  دارد و تالش نمايد از تحقیقات و مطالعات جديد در حوزه ي 
ک��اري خود با خبر باشد و از هم��ه  مهم تر اين که يک مهندس خوب 

بايد بسیار پیگیر، با تعهد و صادق باشد.
مهن��دس رياح��ي هم چنین در م��ورد نقش انجم��ن  مهندسین برق 
و الکترونی��ک و تشکل هاي��ی مانند آن در توسع��ه مهندسي کشور و 
حماي��ت از مهندسان مي گويد: باتوجه ب��ه اين که دو قشر فرهیخته و 
متخصص صنعتي و دانشگاهي در انجمن مهندسین برق حضور دارند، 
اي��ن انجمن می توان��د نقش موثرتری در همک��اری صنعت و دانشگاه 
داشت��ه باشد به طوری که با استف��اده از ظرفیت اين انجمن، تنگناها و 
موضوعات صنعت ب��ه دانشگاه ها منتقل شود و با همفکری و پیگیری 
و مديري��ت اين انجمن، راه حل ه��ای علمی )با نگاه به ساير کشورهای 
پیشرفت��ه( پیشنهاد شود تا هم صنعت ب��رق بتواند نقش بیشتری در 
انتقال تجربیاتش را در حوزه اجرا به دانشگاه ايفاء نمايد و از اين طريق 
هم، سطح علم��ی دانشجويان ارتقاء يافت��ه و فعالیت های دانشجويی 
مرتبط با صنعت توسعه يابد تا در نتیجه آن مشکالت و مسايل مرتبط 

با صنعت هم مرتفع شود. 
***



فصلنامه

علمي- ترويجي 
انجمن مهندسین برق و الکترونیک ايران-شاخه خراسان

5      سال پنجم/ شماره11/ زمستان1397

كلمات كليدي: پايداری گذرا، اينرسی، ژنراتور آسنکرون، تابع انرژی، زمان بحرانی رفع خطا

آناليز پايداری گذرا شبکه قدرت در حضور ژنراتورهای آسنکرون به روش تابع 
PEBS انرژی و سطح مرزی انرژی پتانسيل

Transient stability analysis of power system in the presence of 
asynchronous generators using potential energy boundary surface PEBS

ha.r.teymouri@khorasan.ac.ir /حمیدرضا تیموری/ موسسه آموزش عالی خراسان/مشهد-ايران
eidiani@khorasan.ac.ir /مصطفی عیديانی/ دانشیار موسسه آموزش عالی خراسان/مشهد-ايران

چکيده

امروزهدرصنعتبرقيكیازمسايلحائزاهميتبهرهبردارانشبكه،كاهشخاموشیوپايدارماندنسيستمدراثراغتشاشاتمیباشد.
رفتارسيستمقدرتدرزمانبروزخطا،وابستهبهماهيتعناصرموجوددرشبكهاست.يكیازعواملیكهبهحفظپايداریدرزمان
خطاكمكمیكند،اينرسیموجوددرژنراتورهایسنكرونمیباشد.ايناينرسی،مانعشتابگرفتنوازدستدادنسنكرونيزمخواهد
شد.باتوجهبهاينكهامروزهعالوهبرنيروگاههایفسيلی،حضورمزارعبادیروبهافزايشمیباشدوژنراتورهایآسنكروندرمقايسه
باژنراتورهایسنكروناينرسیپايينیدارند،ازاينروپايداریگذرادرشبكهكاهشمیيابد.اينمقالهاثركاهشاينرسیسيستمرابر
پايداریگذرادرنتيجهحضورژنراتورهایآسنكروندرشبكهقدرت،بااستفادهازتابعانرژیبررسیمیكند.جهتشبيهسازی،ژنراتور
آسنكرونبهصورتژنراتورسنكرونبااينرسیپايينمدلمیشود.ارزيابیبررویيكشبكهنمونهجهتمحاسبهانرژیبحرانیوزمان
بحرانیرفعخطاباروشنزديكتريننقطهتعادلناپايدار،نقطهتعادلناپايداركنترلكنندهوسطحمرزیانرژیپتانسيلPEBSانجام
FACTSجهتجبرانكمبوداينرسیسيستمدراثرحضورژنراتورآسنكرون، میگردد.كاهشراكتانسخطوطبااستفادهازادوات

پيشنهادميشودوميزانجبرانسازیدرخطوطانتقالمحاسبهخواهدشد.

Abstract
Nowadays, in the power industry, the reduction of power outage and stability of the system due to disturbances is one 
of the important issues for network operators. Operation of power system depends on the nature of all elements in 
network. One of the factors that help maintain synchronism during fault is inertia of synchronous generators. This 
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inertia will prevent the acceleration and loss of synchronization. Nowadays penetration of wind farms is increasing 
and asynchronous generators have lower inertia compared with synchronous generators, so the transient stability 
decreases in the network. This paper reviews the effect of system inertia reduction on transient stability in the 
presence of asynchronous generators in the power grid using the energy function. As a simulation, the asynchronous 
generator is modeled as an equivalent conventional synchronous generator with negligible inertia. The evaluation is 
done on a sample network for calculating critical energy and critical clearing time (CCT) using three methods which 
are called the closest unstable equilibrium point (UEP), controlling unstable equilibrium point, and the potential 
energy boundary surface (PEBS). Reduction of line reactance is proposed by using FACTS devices to compensate the 
inertia reduction of the system in the presence of an asynchronous generator and the compensation amount in the 
transmission lines will be calculated.

Keywords:  Transient Stability, Inertia, Asynchronous Generator, Energy Function, Critical Clearing Time

1- مقدمه
ه��ر سیستم دينامیکی که طراحی و يا ساخته می شود بايد در شرايط 
پايدار کار کند. در اين شراي��ط، سیستم بايد به صورت رضايت بخشی 
بکار خود ادامه دهد و با حاشیه ايمنی مناسب بتواند در تمام زمان ها 
حت��ی در زم��ان وقوع خط��ا پايدار بمان��د. هنگامی که ي��ک سیستم 
دينامی��ک مانند يک سیست��م قدرت به هم پیوسته ب��ا خطوط انتقال 
طوالنی، بزرگ و پیچیده باشد بررسی پايداری با استفاده از يک روش 
تحلیل��ی و عملی بسیار موثر خواه��د بود. سیستم قدرت يک سیستم 
دينامیک��ی است و پايداری يک سیستم دينامیک را می توان به صورت 
زير مشخص کرد. فرض کنید سیستم دريکی از حالت های تعادل خود 
قرار داشته باشد اگر پس از يک اغتشاش، سیستم باالخره به موقعیت 
تع��ادل خود يا به موقعیت تعادل ديگری همگرا شود سیستم را پايدار 
می نامن��د و اگر متغیرهای سیستم با افزايش زمان از نقطه تعادل دور 

شوند سیستم را ناپايدار گويند]1[. 
ام��روزه ب��ا توجه به افزاي��ش تقاضای ان��رژی الکتريک��ی، استفاده از 
انرژی های تجديدپذي��ر به دلیل عدم آلودگی محیط زيست در مقايسه 
ب��ا سوخت های فسیلی، رش��د چشمگیری داشته اس��ت. يکی از اين 
انرژی های تجديد پذير، انرژی باد می باش��د. ژنراتورهای مورداستفاده 
در اين توربین ها از نوع آسنکرون يا القايی می باشند]2[. هرچه ضريب 
نفوذ نیروگاه های بادي افزايش يابد و در کنار آن ظرفیت تولیدي اين 
نیروگاه ها افزاي��ش يابد، موضوع پايداری از اهمیت بیشتري برخوردار 
می گردد]3[. بررسی اثر افزايش نفوذ ژنراتور آسنکرون بر پايداری گذرا 
يک��ی از مسايل مورد توجه در طراح��ی و بهره برداری از سیستم های 
ق��درت می باشد]4, 5[. دو روش مختلف ب��رای بررسی پايداری گذرا 
مورد استفاده قرار می گی��رد. يک روش شبیه سازی و يا حل مستقیم 
معادالت ديفرانسیل غیرخطی سیستم قدرت است و روش دوم، روش 
تحلیل��ی است که بر اساس انرژی کل سیستم بنا شده است. از جمله 
روش ه��ای تحلیلی، روش دوم لیاپان��وف می باشد که قابلیت بیشتری 

نسبت به روش اول دارد]1[.
به منظور بررسی پايداری گ��ذرای سیستم های قدرت تا قبل از قانون 
دوم لیاپان��وف تنها از روش شبیه سازی زمانی معادالت حالت سیستم 
استف��اده می شد؛ ام��ا روش های تابع انرژی طرح ش��ده تا قبل از سال 
1978 نتاي��ج محافظه کارانه زيادی ارايه می نمودن��د بدين معنی که 
مقداری که برای زمان قطع بحرانی خطا به کمک اين روش ها بدست 
می آم��د، خیلی از مقدار واقعی آن کوچک تر بود. علت اين امر آن بود 
که انرژی بحرانی سیستم مستقل از محل خطا و به ازای نقطه تعادل 
ناپايداری که دارای کمترين سطح انرژی بود، محاسبه می شد]6[. در 
س��ال 1976 در مرجع ]7[ نش��ان داده شد که انرژی بحرانی سیستم 

وابسته به خطای اعمال شده در سیستم است و به ازای هر محل خطا 
بايستی به طور مستقل محاسبه شود و مفهوم نزديک ترين نقطه تعادل 
ناپاي��دار که زماني ديگر نقطه تعادل ناپايدار کنترل کننده نامیده شد، 
مط��رح گرديد. سپس در سال 1978 توسط کاکی موتو ]8[ و در سال 
1979 توسط ات��ای ]9[ روش مرز سطح انرژی پتانسیل ارايه گرديد. 
همچنی��ن در اواخر دهه هشتاد میالدی ط��ی مقاالتی توسط چیانگ 
در]10-12[ بنی��ان تئ��وری روش PEBS1 و روش مستقی��م ارزيابی 
پايداری گ��ذرای سیستم قدرت مطرح ش��د]6[. تحقیقات انجام شده 
بیشت��ر با ژنراتورهای سنک��رون بوده و از ژنرات��ور آسنکرون استفاده 
 نش��ده است. در اين مقال��ه در يک شبکه نمونه ب��ا ژنراتور سنکرون، 
محاسب��ه زمان قط��ع بحرانی با روش شبیه س��ازی و روش های انرژی 
انجام و نتايج مقايسه می گردند، سپس نتیجه حضور ژنراتور آسنکرون 
و کاه��ش اينرسی شبکه بررسی و با جبران سازی در خطوط انتقال و 
کاهش راکتانس خط به کم��ک ادوات فکتس، کاهش اينرسی شبکه 

جبران می گردد.

2- روش های ارزيابی پايداری گذرا
در مطالعه پايداری گذرا روش های مختلفی توسعه يافته است. در تمام 

اين روش ها، هدف اصلی تعیین زمان قطع بحرانی خطا می باشد. 
 تعدادی از اين روش ها عبارت اند از]1[:

1- روش شبیه سازی يا حل مستقیم معادالت ديفرانسیل غیرخطی
2- روش شناسايی الگو

3- روش مستقیم
الف- روش صفحه – فاز

ب- روش سطوح مساوی
ج- روش نقطه به نقطه

د- معیار انتگرال – انرژی
 و- روش تحلیلی بر اساس انرژی کل سیستم )لیاپانوف(

4-روش PEBS )سطح مرزی انرژی پتانسیل(

در اين مقاله آنالیز پايداری گذرا در سیستم های چند ماشینه بررسی 
می شود.

3-آناليز پايداری گذرای سيستم چند ماشينه
3-1-معادالتنوسان

نخستی��ن ق��دم در آنالیز پايداری گ��ذرا در سیستم های چند ماشینه 
اج��رای پخش بار و تعیین مقادير دامنه و زاويه ولتاژ باس ها می باشد. 
جريان ماشین ها قبل از اغتشاش به صورت زير محاسبه می شوند ]13[:
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 iQ iP و  iV ولتاژ ترمینال ژنرات��ور i ام و  m تع��داد ژنراتورهاس��ت. 
توان های اکتیو و راکتیو ژنراتور می باشند. ولتاژهای پشت راکتانس های 

گذرا به صورت زير محاسبه می شوند ]13[:

                                                                                     
' '
i i d iE V jX I= +                                                    )2( 

سپ��س تمام بارها با استف��اده از رابطه )3( ب��ه ادمیتانس های معادل 
تبديل می شوند.  

*

0 2 2
i i i

i
i i

S P jQy
V V

−
= =

                                               
)3(

  
                             

 در اين حالت می توان شبکه را با شبکه شکل )1( معادل کرد. نودهای 
m+n,…,2+n,1+n باس ه��ای ماشین يا به عبارت ديگر باس های پشت 

راکتانس های گذرا هستند ]13[.

شکل 1: نمايش سيستم قدرت جهت آناليز پايداری گذرا ]13[

حال ت��وان الکتريکی خروجی هر ماشین برحس��ب ولتاژهای داخلی 
ماشین با رابطه زير مشخص می شود:         
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' بنابراي��ن مع��ادالت نوس��ان در  ' ' ',ik ik i k ik ik i kC B E E D G E E= = ک��ه 
سیستم چند ماشین با رابطه )6( بدست می آيند]2[:
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( / ( , 1,...,

rad si
i

rad si mi ei

i
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d P P for i n
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δ
ω

ω

= ∆
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M ممان اينرسی هر ژنراتور می باشد.
3-2-تابعانرژی

به ط��ور معمول در روش تابع انرژی بیشتر از معادالت حالتی استفاده 
می کنند که در چهارچوب مرجع اينرسی COI بیان شده اند، زيرا توابع 
انرژی بدست آمده از اين نوع معادالت نسبت به معادالت حالتی که در 
چهارچوب مرجع سنک��رون بیان شده اند دارای تقارن بیشتری بوده و 
به کارگیری جمالت وابسته به مسیر آن ها ساده تر است از اين رو مرکز 

اينرسی را به صورت زير تعريف می کنیم ]2[:
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متغیرهای حالت سیستم در چهارچوب مرجع مرکز اينرسی به صورت 
تعريف می شوند:

بنابراين معادالت نوسان رابطه )6( به صورت زير خواهند بود:

     
 )10(

1

1 1 1
2 cos

n n n

COI i ij ij
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P P D θ
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تاب��ع انرژی مجموع انرژی پتانسیل و جنبش��ی است. انرژی پتانسیل 
) که مستق��ل از مسیر  (PV θ خ��ود به دو قسم��ت تقسیم می ش��ود 

) که وابسته به مسیر است]2[. (dV θ انتگرال گیری می باشد و 

                          )12(

sθ بردار نقاط تعادل سیستم بعد از خطا می باشد. در رابطه فوق 
1

1 1
( ( cos ( (i j

s s
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n n
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i j i
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رابطه )13( را می توان با تقريب زير محاسبه کرد ]1[:
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3-3-تحليلپايداریگذراباروشهایانرژی
3-3-1-نقاطتعادلسيستم

. اگ��ر مقادير ويژه ماتريس ژاکوبین 
( (x f x= در سیستم غیرخطی 

ب��دون قسمت حقیقی صف��ر باشند، سیستم دارای ي��ک نقطه تعادل 
است در اين صورت اگر قسمت حقیقی مقادير ويژه به طور اکید منفی 
باش��د، نقطه تعادل پايدار مجانبی در غیر اين صورت يک نقطه تعادل 
ناپايدار است. اگر يک مقدار ويژه با قسمت حقیقی مثبت داشته باشد، 
نقطه تع��ادل ناپايدار نوع يک و اگر K مق��دار ويژه با قسمت حقیقی 

مثبت داشته باشد، نقطه تعادل ناپايدار نوع K نامیده می شود]2[.
3-3-2-محاس�بهزم�انقطعبحران�یب�هروشنزديكتريننقطه

CLUEP2تعادلناپايدار
الگوريتم محاسبه زمان قطع بحرانی خطا ]1[:

1- تمام نقاط تعادل ناپايدار نوع يک محاسبه می شوند.
2- نقاط تعادل به ترتیب تابع انرژی مرتب می شوند.
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3- نقاط تعادلی که در مرز منطقه پايداری هستند، شناسايی می شوند.
4-از میان نقاط تعادلی ک��ه روی مرز قراردادند آن که کمترين مقدار 
تاب��ع انرژی را دارد نزديک ترين نقط��ه تعادل ناپايدار است و انرژی 

crV می باشد. پتانسیل در آن انرژی بحرانی 
] باشد سیستم پايدار است. ( (]cl crV X t V< 5- الف- اگر 

crt t= ] و درنتیجه ( (] crV X t V=     ب- t چنان محاسبه می شود که 
3-3-3-محاس�بهزمانقطعبحرانیبهروشنقط�هتعادلناپايدار

CUEP3كنترلكننده
اگ��ر مسیر سیستم خطادار را انتگرال گیری کنیم باالخره اين مسیر از 
مرز پايداری سیستم بعد از خطا خواهد گذشت. در هنگام عبور از مرز، 
اين مسیر از نزديکی نقطه تعادل ناپايداری عبور می کند. به اين نقطه، 
نقط��ه تعادل ناپايدار کنترل کننده می گويی��م. انرژی پتانسیل در اين 
نقطه به عنوان انرژی بحرانی در نظر گرفته می شود و به طور معمول از 
انرژی بحرانی نزديک ترين نقطه تعادل ناپايدار، بیشتر است. اين بدان 
معنی اس��ت که ناحیه پايداری سیستم بزرگ ت��ر شده و جواب زمان 

 دارای تقريب بهتری می باشد]1[.
crt قطع بحرانی خطا 

3-4-تحلي�لپاي�داریگذرابهروشس�طحمرزیانرژیپتانس�يل
PEBS

پاي��داری گ��ذرا ي��ک سیست��م را می توان به ط��ور ساده ب��ا استفاده 
از ي��ک گ��وی غلتان بر سطح ان��رژی پتانسیل توصی��ف کرد و سطح 
می تواند يک کاس��ه چندوجهی باشد )شکل 2(. محدوده داخل کاسه، 
نشان دهنده ناحیه پايداری و محدوده خارج کاسه، ناحیه ناپايداری را 
نش��ان می دهد. در ابتدا گوی در کف کاسه قرار دارد که کف کاسه را 
نقط��ه تعادل پايدار در نظر می گیري��م و انرژی پتانسیل در اين نقطه، 
کمینه يا صفر است. با بروز اغتشاش، انرژی جنبشی واردشده به گوی 
سب��ب می شود که گ��وی به سمت لبه کاسه حرک��ت کند و در حین 
ب��اال رفتن به سمت لبه کاسه و خروج از کاسه، انرژی پتانسیل جذب 
می کند. هنگامی که مق��داری انرژی جنبشی به گوی وارد شود، گوی 
در جهت خاصی حرکت می کند و بر روی سطح داخلی کاسه بر روی 
مسی��ری که با جه��ت حرکت اولیه تعیین می ش��ود به طرف باال غلت 
خواهد زد. نقطه ای که گوی از حرکت بازخواهد ايستاد با مقدار انرژی 
پتانسی��ل وارد شده به سیستم تعیین می شود. اگر گوی قبل از آن که 
به لب��ه کاسه برسد تمامی انرژی جنبشی خ��ود را به انرژی پتانسیل 
تبدي��ل کند، به طرف پايین غلت می خ��ورد و در پايان بعد از مقداری 
رفت وبرگش��ت در نقطه تعادل پايدار، مستق��ر خواهد شد. اگر انرژی 
جنبشی واردشده به سیستم به ان��دازه کافی بزرگ باشد، گوی به لبه 
کاسه رسی��ده و از آن بیرون می افتد. در اين صورت گوی به محدوده 
ناپاي��داری وارد شده و به نقطه تعادل پاي��دار بازنخواهد گشت. سطح 
داخ��ل کاسه، سط��ح انرژی پتانسیل می باشد و لب��ه کاسه را می توان 

به عنوان PEBS در نظر گرفت ]2, 14[.

 شکل 2: كاسه چندوجهی و گوی غلتان ]14[

3-4-1-روشاتایجهتمحاسبهزمانقطعبحرانیخطا
در اين روش معیار PEBS به شکل زير تعريف می شود ]1[:

1
( (.( (

n
s

i i i
i

f θ θ θ
=

−∑
                                              

  )15(
  

مشخص کننده نقاط تع��ادل پايدار سیستم بعد از  sθ در رابط��ه )15(
خط��ا می باشد؛ بنابراي��ن نقطه عبور از PEBS زمان��ی است که رابطه 
)15( مساوی صف��ر شود. مقدار رابطه )15( در داخل PEBS منفی و 
در خارج آن، مثبت می باشد. حال با استفاده از اين معیار می توان مرز 

پايداری سیستم اصلی را به صورت زير مشخص کرد:
 گام اول: مسیر سیستم خطادار محاسبه می شود.

 گ��ام دوم: مقدار معیار PEBS در هر گ��ام از انتگرال گیری محاسبه 
می شود.

 PEBS گ��ام سوم: گام ه��ای 1 و 2 آن قدر تکرار می شون��د تا معیار 
مس��اوی صفر شود و يا عالمت آن تغییر کند. اين زمان، زمان عبور 
در نظر گرفته  crV از PEBS ب��وده و ان��رژی در اين نقطه به عن��وان

می شود.
 گ��ام چهارم: با ش��روع از حالت اولیه سیستم قب��ل از خطا، دوباره 
از سیست��م خطادار انتگرال گی��ری می شود تا انرژی کل سیستم به 

crt خواهد بود.  برسد. اين زمان 
crV مقدار 

در اي��ن مقاله جه��ت محاسبه زمان قطع بحرانی ب��ه روش PEBS از 
روش پیشنهادی اتای استفاده شده است.

4- شبيه سازی
4-1-حضورماشينسنكروندرشبكهقدرت

در اي��ن قسمت از يک مثال ساده سه ژنراتور که ژنراتور سوم به عنوان 
مرجع انتخاب شده است استفاده می شود]15[. اگر اين سیستم داراي 

پارامترهاي زير باشد:
1 2 1 2

1 2 3 12 23 13

2 , 0.02 , 0.1
1 , 1 , 2

m mM M P P
V V V B B B

= = = =
= = = = = =                     

)16(

معادالت دينامیکی سیستم با استفاده از رابطه )6( به صورت زير بیان 
می شوند:

1 1 1 2 1 1 2

2 2 2 1 2 1 2

sin 0.5sin( ( 0.01 ( , (

0.5sin 0.5sin( ( 0.05 ( , (
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ω

ω
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)17(

نق��اط تعادل پاي��دار و ناپاي��دار سیستم را مشخص ک��رده، سپس با 
استفاده از نقطه تعادل پايدار و روابط بخش 3-2 تابع انرژی سیستم با 
رابط��ه )18( مشخص می گردد. انرژی پتانسیل هرکدام از نقاط تعادل 

محاسبه شده و در جدول شماره )1( نشان داده شده است.
2 2

1 2 1 2 1 2

1 2 1 2 1 2

( , , , (
2cos cos cos( ( 0.02 0.1
V δ δ ω ω ω ω

δ δ δ δ δ δ
= + −

− − − − −         
 )18(

ب��ا استفاده از مقادير ج��دول )1( معیار PEBS به صورت زير مشخص 
می شود:

                      
1 1 2 1

2 1 2 2

( , ( ( 0.02801(
( , ( ( 0.06403(

PEBS f
f

δ δ δ
δ δ δ
= × −

+ × −                           
)19(

مسیره��ای انرژی و محل نقاط تعادل سیست��م روی مرز پايداری در 
فضای دوبعدی و سه بعدی در شکل های )3( و )4( نشان داده شده اند. 
ب��ا استفاده از روش های بیان شده در بخش 3 زمان قطع بحرانی خطا 
را ب��ا بروز خط��ا در سیستم، محاسب��ه می شود. همان ط��ور که بیان 
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ش��د نزديک ترين نقطه تع��ادل ناپايدار، نقطه تع��ادل ناپايداری است 
ک��ه کمترين ان��رژی را دارد، بنابراي��ن نقطه تعادل ناپاي��دار با انرژی 
0,3133- نزديک ترين نقطه تع��ادل ناپايدار می باشد. با بروز خطا در 
سیست��م مسیر سیستم خطادار به سمت مرز پايداری حرکت می کند. 
ب��ا توجه به شک��ل )5( مسیر سیستم خط��ادار در هنگام عبور از مرز 
پايداری از نزديک نقطه تعادل ناپايدار با انرژی 1,9198 عبور می کند 
بنابراي��ن اي��ن نقطه را نقطه تع��ادل ناپايدار کنترل کنن��ده می نامیم. 
ب��ا استفاده از روش اتای معی��ار PEBS را محاسب��ه می کنیم. انرژی 
سیست��م را در لحظه عبور از مرز پاي��داری به عنوان انرژی بحرانی در 
نظ��ر گرفته و زمانی که انرژی ک��ل سیستم به مقدار بحرانی می رسد، 
زمان قطع بحرانی خطا خواه��د بود. نتايج شبیه سازی در جدول )2( 

نشان داده شده اند.
جدول 1: نقاط تعادل پايدار و ناپايدار و انرژی پتانسيل هركدام

نوعنقاطتعادل
1 2( , (V δ δ2δ1δ

4.00350.064030.02801-پايدار
0.31333.11490.04667-ناپايدار
3.16830.04667-0.315ناپايدار
1.623.22323.0407ناپايدار
1.91980.33413.2458ناپايدار
3.0374-2.04550.3341ناپايدار
3.243-3.06-2.374ناپايدار

جدول2: زمان قطع بحرانی خطا با روش های انرژی

روشزمان )ثانیه(انرژی 
نزديک ترين نقطه تعادل ناپايدار0.31330.57-

نقطه تعادل ناپايدار کنترل کننده1.91980.70

1.92920.71PEBS

شکل3: مسيرهای انرژی و محل نقاط تعادل سيستم در فضای دوبعدی

شکل4: مسيرهای انرژی و PEBS در فضای سه بعدی

شکل5: مسير سيستم خطادار

4-2-حضورماشينآسنكروندرشبكهقدرت
با حضور ماشین آسنک��رون در شبکه قدرت، اينرسی سیستم کاهش 
می يابد و به دنبال آن با بروز خطا در سیستم پايداری گذرا نیز کاهش 
می ياب��د. در اين مقاله ب��رای شبیه سازی ماشی��ن آسنکرون، ماشین 
سنک��رون با اينرسی کم به کار ب��رده می شود. با فرض کاهش اينرسی 
)1 معادالت دينامیکی سیستم به صورت  1(M = ماشین شماره ي��ک 

زير تغییر خواهند کرد:
نتاي��ج شبیه سازی و محاسب��ه زمان قطع بحرانی ب��ا معادالت جديد 

سیستم در جدول )3( نشان داده شده است.

1 1 1 2

2 2 2 1

2sin sin( ( 0.02

0.5sin 0.5sin( ( 0.05

.

.
δ δ δ

δ δ δ

ω

ω

 = − − − +

 = − − − +      

)20(

جدول 3:  زمان قطع بحرانی خطا با حضور ماشين آسنکرون

روشزمان)ثانيه(انرژی
نزديک ترين نقطه تعادل ناپايدار0.31330.30-
نقطه تعادل ناپايدار کنترل کننده1.91980.36
1.93110.39PEBS

4-3-بهبودپايداریگذراباحضورماشينآسنكروندرشبكه
در اي��ن مقاله روش پیشنهادی جهت جب��ران کاهش اينرسی شبکه، 
کاه��ش راکتانس خطوط ب��ا استف��اده از ادوات FACTS4 می باشد. با 
اي��ن روش مازاد اينرسی موردنیاز جهت حفظ پايداری سیستم در اثر 
کاه��ش اينرسی درنتیجه حضور ژنراتوره��ای آسنکرون، تأمین شده و 

سیستم پايدار خواهد شد]2[.
با حضور ژنراتور آسنکرون در شبکه می بايست خطوطی را که می توانند 
در جبران س��ازی شرکت نمايند، تشخیص داد. از اين رو  الگوريتم زير 

جهت تشخیص خطوط مذکور پیشنهاد می گردد]2[:
1- حضور ژنراتور آسنکرون دريک باس و محاسبه میزان جبران سازی 

سری خط از فرمول زير:

                                           

(1 0.8(c AB
new
AB AB c

X X
X X X

= −

= −                                            
 )21(

 B و باس A راکتانس خط انتق��ال بین باس ABX  در رابط��ه )21(، 
می باشد.

2- زمان قطع بحرانی را محاسبه و با زمان قطع بحرانی قبل از کاهش 
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اينرسی و حض��ور ژنراتور آسنکرون در شبک��ه )جدول 2( مقايسه 
می کنیم.

3- اگ��ر زمان بدست آم��ده بیشتر بود بنابراين خ��ط AB می تواند در 
جبران س��ازی مشارکت نمايد، در غیر اين ص��ورت خط مذکور در 

جبران سازی مشارکت نخواهد داشت.
نتاي��ج شبیه سازی با روش های انرژی در ج��دول )4( نشان داده شده  
است. ب��ا توجه به بررسی جدول )4( نتیج��ه می گیريم که خط 1-3 
نمی تواند در جبران سازی مشارکت نمايد. در حالت نخست )خط 2-3( 
مشاهده می شود که روش های CUEP  و PEBS نتايج قابل قبول دارند. 
در حالت دوم )خط 2-1( مشاهده می شود که روش های CLUEP  و 
PEBS نتايج قابل قبول دارند ولی در حالت سوم روش CUEP خطای 

زيادی دارد. 

5- نتيجه گيری
 CUEP( در اي��ن مقال��ه بررس��ی پايداری گذرا ب��ا روش های ان��رژی
و CLUEP و PEBS( انج��ام ش��د. قب��ل از حضور ژنرات��ور آسنکرون 
در شبک��ه، زمان قط��ع بحرانی با هر س��ه روش محاسبه شد و روش 
PEBS دق��ت بیشتری نسبت به ساير روش ها داشت. با حضور ژنراتور 
آسنکرون در شبکه به دلیل پايین بودن اينرسی ژنراتور، پايداری گذرا 
کاهش يافته و درنتیجه زمان قطع بحرانی خطا کاهش يافت. به منظور 
جب��ران میزان کاهش اينرسی در شبکه جبران سازی خطوط انتقال با 
استفاده از ادوات FACTS پیشنه��اد گرديد. در بررسی پايداری گذرا 
و محاسب��ه زم��ان قطع بحرانی، روش های ان��رژی در مقايسه با روش 
شبیه س��ازی و حل مستقی��م معادالت ديفرانسی��ل، سرعت بیشتری 
داشت��ه و نتايج قابل قبول��ی را ارايه می نماين��د و در میان روش های 
ان��رژی، بهترين معیار بررس��ی بهبود پايداری گذرا ب��ا توجه به دقت 

بیشتر، روش PEBS خواهد بود.

جدول4: محاسبه زمان قطع بحرانی به روش های انرژی بعد از جبران سازی

زمان قطع بحرانی با 
حضور ژنراتور آسنکرون 

و جبران سازی

زمان قطع بحرانی 
قبل از حضور ژنراتور 

آسنکرون
روش

خط 
انتقال

0.550.57CLUEP 

                                                    2-3 0.810.70CUEP

0.830.71PEBS

0.590.57CLUEP

1-2 0.690.70CUEP

0.820.71PEBS

0.540.57CLUEP

1-3 0.820.70CUEP

0.700.71PEBS

پي نوشت ها
1 Potential Energy Boundary Surface
2 Closest Unstable Equilibrium Point
3 Controlling Unstable Equilibrium Point
4 Flexible AC Transmission System
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بررسی و مقايسه روش های افزايش وضوح تصاوير زير آب

چکيده
  تصويربرداریدرزيرآب،برایاكتشافاتدريايیهمچونارزيابیمحيطزيست،كشفموادمعدنیوتجزيهوتحليلموجوداتزندهزير
آب،يكیاززمينههایتحقيقاتیموردعالقهپژوهشگرانمیباشد.برایاينتحقيقات،دريافتتصاويرواضحوباكيفيتازاشيازيرآب
ضروریاست.ولیتصاويرزيرآببهدليلنبودنوريكنواختوكنتراستكم،هموارهدچارضعفبصری،ماتشدگیويادرخشندگیبيش
ازاندازهبودهكهاينمواردبهنوبهخودمنجربهازبينرفتنجزئياتدرتصاويرزيرآبمیشوند.ازطرفیهرچهعمقآببيشترشود،
شدتنوركاهشبيشتریپيداخواهدكردكهاينموضوعباعثجذبيكسریرنگهاتوسطآبخواهدشد.دراينمقالهبهبررسی،
دستهبندیومقايسهروشهایبهبودتصاويرزيرآبپرداختهشدهاست.نتايجاينتحقيقاتنشانمیدهندكهروشهایمبتنیبر

اصالحرنگ،بهترينعملكردرادرميانروشهایبهبودتصاويرزيرآبازخودنشانمیدهند.

کلمات کليدی: بهبود تصاوير، تصاوير زير آب، مدل شکل گیری تصوير، مقايسه روش های بهبود زير آب 

Abstract:
Underwater imagery is one of the research areas of interest for marine exploration, such as environmental 
assessment, mineral detection and underwater living organisms analysis. For this research, clear, high-quality images 
of underwater objects are necessary. Underwater images, however, have always had visual, opaque, or excessive glare 
due to the lack of uniform and low light, which in turn results in the loss of detail in underwater images. On the other 
hand, the greater the depth of water, the more intense the light will diminish, which will result in the absorption 
of a series of wavelength by the water. This paper reviews, categorizes and compares the methods for enhancing 
underwater images. The results of this research show that color correction methods show better performance among 
other methods.

Keywords: image enhancement, underwater images, image formation model, Comparative analysis
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1- مقدمه
به دلی��ل خ��واص فیزيکی آب و محی��ط آن، پ��ردازش تصاوير گرفته 
ش��ده در زي��ر آب، در دهه اخیر، بسیار مورد توج��ه قرار گرفته است. 
فعالیت های زي��ر آب در زمینه کشف و شناساي��ی اشیاء، چالش های 
جدي��دی را در پ��ی داشته و در نتیجه اي��ن فعالیت ها، مسايل زيادی 

به دلیل تاثیرات جذب و انتشار نور بوجود آمده است]1[.
زمان��ی که نور خورشید به سط��ح آب می تابد، مقداری از آن منعکس 
می شود. عالوه بر اين، مقداری از انرژی نور وارد شده به آب نیز جذب 
آب ش��ده و اين امر باعث می شود اشیاء زير آب در فاصله بیش از 10 
متر، تقريبا غیرقابل تشخیص شوند]2[. تصاوير زير آب همواره از ديد 
ضعیف، مات شدگی، درخشندگی بیش از اندازه، روشنايی مصنوعی و 
تغیی��ر رنگ رنج می برند]3[. اين اثرات ب��ر روی تصاوير زير آب، تنها 
به دلی��ل طبیعت آب نیست، بلکه به دلیل وجود موجودات زنده و مواد 

موجود در آب نیز می باشد]4[. 
ب��ا حرکت ن��ور در آب، بسته به ط��ول موج طیف رنگ��ی، شدت نور 
به ص��ورت نمايی کاهش می يابد. در آب ه��ای روشن و پاک، نور مرئی 
ابت��دا در بلندترين طول موج جذب می گردد. رنگ قرمز در اين زمینه 
بیشت��ر تحت تاثیر ق��رار گرفته که در 5 متری جذب می شود و بعد از 
آن نارنج��ی در10 مت��ری، زرد در 20متری، سب��ز در30 متری و در 
نهايت آبی در60 متری ج��ذب خواهد گرديد. بنابراين در عمق بیش 
از 30 مت��ری رنگ غالب، آب��ی است. پديده جذب رنگ باعث می شود 
ک��ه تصاوير تهیه شده در زي��ر آب، کیفیت پايینی از لحاظ کانتراست 
و رن��گ داشته باشند. ضمن اينکه اطالعات مهمی از تصوير نیز حذف 

می گردند]5[. 
1-1-تصاويرزيرآب

زمین سی��اره ای است که 70٪ از سطح آن را  آب اشغال کرده است. 
ام��روزه، تصويرب��رداری در زي��ر آب، ب��رای اکتشاف��ات دريايی، يکی 
از زمینه ه��ای تحقیقات��ی مورد عالق��ه پژوهشگران اس��ت. برای اين 
تحقیق��ات، دريافت تصاوير واض��ح و با کیفیت از اشیا زير آب ضروری 
می باش��د]6[. اکتشافات زير آب به داليل مختلف علمی مانند ارزيابی 
محی��ط زيست، کشف مواد معدنی و تجزي��ه و تحلیل موجودات زنده 
زي��ر آب انجام می شود. اي��ن اکتشافات از سال 1856 آغاز و نخستین 
تصاوي��ر معروف ثبت شده از زير آب در سال 1893 توسط لويز بوتان 

گرفته شده است]7[.
1-2-مدلشكلگيریتصاويرزيرآب

تصوي��ری که در هوای صاف توسط يک دوربین گرفته می شود، شامل 
درخش��ش بخشی از ن��ور منعکس ش��ده از سطح جسم ب��ه دوربین 
مي باشد. با اين حال، شرايط تصويربرداری در زير آب نسبت به هوای 
آزاد پیچیده ت��ر است. جذب و پراکندگ��ي نور، محتوای طیفي تصاوير 
زي��ر آب را تغییر مي دهد. بنابراين، ب��رای تفسیر رنگ تصاوير بايد اثر 
تغیی��رات طیفي نور در نظر گرفته ش��ود]8[. بخشی از نور محیط به 
سم��ت دوربین عکاسی، توس��ط ذرات معلق و مولکول های آب پخش 
می ش��ود که اين امر نور پس زمینه را ايجاد مي  کند. همچنین اين نور 
پخ��ش شده منجر به ايجاد يک اليه از مه در تصاوير زير آب می شود. 
در م��دلMcGlamery ]9[ مولفه ه��ای تابش، ک��ه روی سطح دوربین 
ظاه��ر می شوند، شامل سه بخ��ش هستند: 1- نور محیط 2- تضعیف 
مستقی��م3- پراکندگي رو به جلو )پیش سو(که ناشی از درخشش نور 
پراکنده ش��ده از جسم می باش��د. معادله )1(درخشندگ��ی تصوير را 

تعريف می کند. 
                                                )1(

 D، B،I وF ب��ه ترتیب، کل درخشندگی دريافت شده توسط دوربین، 

نور پ��س زمینه، مولفه تضعیف مستقیم و مولفه پراکندگی رو به جلو 
 RGBنشان دهنده طول موج نور يا کانال های رنگی λ هستند. انديس
اس��ت. ژافه، روی شکل گیری تصاوير زير آب با نور مصنوعی بر اساس 
تئ��وریMcGlamery مطالعه کرده است]10[. با اين وجود، مطالعه و 
بررس��ی وضعیت تصويربرداری زيرآب با نور طبیعی نیز ضروری است. 
شک��ل )1( نحوه شکل گیری تصاوير زير آب تحت نور طبیعی را مدل 
کرده و رابطه بین نور پس زمینه و خواص ذاتی نور را نشان می دهد. 

شکل 1: تصويربرداری از يک شي در زير آب.  نور منعکس شده از سطح جسم، از 
پراكندگی و جذب ناش�ی از مولکول های آب و ذرات معلق رنج می برد. درخش�ش 
درياف�ت ش�ده توس�ط دوربين ش�امل مجم�وع تابش تضعيف ش�ده و درخش�ش 

پراكنده صحنه  و نور پس زمينه است. 
1-2-1-نورپسزمينه

بر خ��الف تضعیف مستقی��م و مولفه های پراکندگی ن��ور رو به جلو،  
ن��ور پس زمینه از جسم سرچشم��ه نمیگیرد. در عوض، با يک توزيع 
زاوي��ه ای گسترده از پراکندگی نور محی��ط توسط ذرات معلق در آب 

ايجاد می شود]11[.
در مدلMcGlamery و ژافه، يک مخروط سه بعدی در امتداد خط ديد 
دوربین،  به سطوح ضخیم بينهايت کوچک قطعه قطعه می شود. سهم 
و مشارک��ت ه��ر سطح در فاصله L و جهت φ  ب��رای نور پس زمینه، 

می تواند با استفاده از معادله )2( محاسبه شود.:

   )2(

  تابع پراکندگی ذرات می باشد و φ نشان دهنده زوايه نسبی 
، نشان دهنده نور  بین جهت ن��ور تابشی و خط ديد دوربین 
محی��ط و  ضريب تضعیف می باشند. تضعی��ف و پراکندگی رو به 
جلو در م��دل McGlamery و ژافه، برای نور پراکنده شده حاصل هر 
ک��دام از ذرات، در نظ��ر گرفته شده است.  با اين ح��ال، در بسیاری 
از مطالع��ات، تضعی��ف نور به تنهايی برای ساده س��ازی در نظر گرفته 
می ش��ود]12 و 13[. در شراي��ط نور طبیعی)بدون نی��از به منابع نور 
مصنوع��ی(، مناسب تر است که فرض شود ن��ور محیط زير آب به طور 
تقريبي يکنواخت می باشد، زي��را شدت نور، در چند متری سطح آب 
تغییرات کمی دارد]14[. بنابراين ب��رای ساده سازی، شدت روشنايی 
نور محیط يک ثابت Ea تعريف می شود و سیستم تصويربرداری توسط 
 Fl مقدار عبور نور از لنز( و( Tl ،)تعداد دوربین ه��اF( Fnس��ه پارامتر

)فاصله کانونی( توصیف می شود.
Fl در مقايس��ه ب��ا فاصله جس��م تا دوربی��ن، l بسی��ار کوچک است 
می ش��ود]12[. بنابراين   اين امر منج��ر به

می توان معادله )2( را به صورت معادله )3( ساده سازی کرد.

)3(
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 Kl ي��ک مقدار ثابت ب��وده و نشان دهنده خ��واص سیستمی دوربین
 lام اس��ت. کل نور پس زمینه، در ط��ول مسیر d از جسم تا دوربین، 
 l=0  را می ت��وان با انتگرال گی��ری از جمله سمت راست معادله )4( از

تا  l=d به دست آورد.  

 )4(

 
 نش��ان دهنده همه زوايای ممکن برای ت��وده معینی از پراکندگی 
می باشد و نور کلی پس زمینه با استفاده ازمعادله)5( بدست می آيد]9[.

)5(

بخش های بعدی اين مقاله به صورت زير مي باشند. بخش دوم کارهای 
انجام شده در اين حوزه را به طور مختصر مرور می کند. در بخش سوم، 
ب��ه دسته بندی و مقايس��ه روش های بهبود تصاوير زي��ر آب پرداخته 
شده اس��ت. در پايان بخش چهارم به مرور، جمع بندی و نتیجه گیری 

میپردازد.

2-كارهای گذشته
بیوان��و و همکاران با ه��دف بازگرداندن رنگ واقع��ی تصاوير زير آب، 
الگوريتم خود را ارايه کردند]5 , 15[. در روش پیشنهادی آنها، تصوير 
ورودی از فضای رنگی RGB به lab منتقل می شود. سپس با استفاده 
از دو پارامتر a و b ، رنگ از دست رفته تصوير بازگردانی می شود. در 
مرحله بعد  به منظور افزايش تباين، بر روی  هیستوگرام کانال l ، روش 
کشش و برش هیستوگرام انجام می گیرد. در مرحله آخر تصوير دوباره 
ب��ه فضای RGB برای بدس��ت آوردن تصوير خروجی منتقل می شود. 
نتاي��ج بدست آم��ده نشان می دهد تباين تصاوي��ر بهبود داشته است. 
همچنی��ن اين روش توانسته است تا ح��دودی رنگ های غالب سبز و 

آبی را در تصاوير ورودی کاهش دهد.
قان��ی و همکاران، با هدف بهبود تاريک��ی  و روشنايی کانال های سبز- 
آب��ی در پس زمینه تصاوي��ر زير آب، متد جديدی اراي��ه کردند]16[. 
مت��د پیشنه��ادی برای بهب��ود تصاوير زير آب از اص��الح هیستوگرام 
تطبی��ق بازگشتی استف��اده می کند. متد پیشنه��ادی به چهار مرحله 
تقسیم مي ش��ود. در ابتدا کانال های RGB جداس��ازی شده و تصوير 
ب��ه ناحیه ه��ای کوچک ت��ر تقسیم می ش��ود. در مرحل��ه دوم بر روی 
هیستوگرام تصوير عملی��ات کشش و برش انجام می گردد. در مرحله 
سوم نگاشت سطح خاکستری به وسیله تابع تبديل و درون يابی  خطی  
انج��ام می شود و سپس در مرحله آخر تصوير از فضای رنگی RGB به  
HSV منتق��ل و تقسیم و کشش در اواسط نقاط S و V انجام گرديده 
اس��ت. نتايج بدست آمده نشان دهنده باالتر بودن میانگین آنتروپی و 
معی��ار ارزيابی )measure of enhancement(EME  نسبت به متدهای 

حال حاضر می باشد.
چین��گ و چن  با توجه به اين مساله که تصاوير زير آب به طور عموم 
از کنتراس��ت کم و از بین رفتن جزئیات تصوير رنج می برند يک روش 
جديد و موثر بر پايه الگوريتم Dehazing با هدف بهبود تصاوير زيرآب 
اراي��ه نمودن��د]5 , 17[. اي��ن الگوريتم در جهت رف��ع تضعیف نور و 
بدس��ت آوردن منبع نور مصنوعی مورد استف��اده قرار می گیرد. نتايج 
بدست آمده نشان می دهد که اين الگوريتم  بهبود قابل توجهی از نظر 
کنتراست بر روی تصاوير زير آب ايجاد کرده و همچنین باعث از بین 

رفتن نور مصنوعی در تصاوير زير آب می شود.
ب��الک و همکاران، با هدف تشخیص رنگ اصلی  آب در مجموعه ای از 
تصاوير، مدل اتوماتیک بهبود تصاوير زير آب با استفاده از بهبود کانال 
تاري��ک را ارايه کردند]18[. متد پیشنه��ادی، رنگ اصلی  را به صورت 
سط��ح خاکستری متوسط نمايش می دهد و از آن به عنوان يک محور 
جدي��د در فضای رنگی CIELab استفاده می کند، سپس يک واريانس 
رنگی  گست��رده و هیستوگرام برابری به طور هم زمان به تصوير اعمال 
می ش��ود. نتايج اين متد در نرم اف��زار JEnhancer پیاده سازی و تست 

شده است که به صورت رايگان قابل دسترس قرار گرفته است.
ساتی��ا و همکاران برای حذف قسمت ه��ای مه آلود تصاوير زير آب، از 
Dark Channel Prior استف��اده کردند]5 و 19[. در روش پیشنهادی، 
ب��ا استفاده از مدل تصويرس��ازی تصاوير مه آلود رنگ��ی، ضخامت مه 
تخمین زده شده و ب��ا استفاده از الگوريتم حذف مه، باالنس رنگ در 
تصوي��ر بازگردانی می شود و مه در فرآين��د متعادل سازی هیستوگرام 
حذف می ش��ود. در نتیجه تصويری بدون مه ب��ا کیفیت باال بازسازی 
می گ��ردد. نتايج بدست آمده نشان می دهد که تصاوير بدست آمده از 
اين روش در مقايسه با روش برابری هیستوگرام، کیفیت بهتری دارند.

ما و همکاران با هدف بهبود کنتراست و بازسازی رنگ تصاوير زير آب 
با حفظ جزئیات تصوير، الگوريتم ترکیبی برای فضا های رنگی  مختلف 
 Contrast Limited Adaptive Histogram  (CLAHE( اس��اس  ب��ر 
Equalization اراي��ه کردن��د]20[. روش پیشنهادی در گام نخست از 
فض��ای رنگی RGB  به دو فضای رنگ��ی YIQ  و HSI منتقل می گردد 
و بع��د از اعمال مت��دCLAHE دوباره به فضای رنگ��ی  RGB منتقل 
مي ش��ود. در مرحله بعد با استفاده از فیلتر لبه ياب سابل تصوير نهايی 
ايج��اد می  شود. نتايج بدس��ت آمده نشان دهن��ده افزايش جزئیات و 
بازسازی رنگ نسب��ت به متد های حال حاضر می باشد. همچنین متد 
پیشنه��ادی به طور قابل توجهی  باعث کاه��ش نويز و افزايش کیفیت 

تصاوير زير آب می شود.
پن��گ و همک��اران، با ه��دف بهبود کنتراس��ت تصاوير، مت��د تعمیم 
يافت��ه کانال تاريک را  برای ترمی��م تصوير تکی  ارايه کردند]21[. متد 
پیشنهادی ابتدا نور محیط را با استفاده از تغییر رنگ وابسته به عمق 
محاسبه و سپس به وسیله شدت روشنايی مشاهده شده و نور محیط 
)ديفرانسیل ن��ور محیط(، نقشه انتقال محاسبه می شود. نتايج بدست 
آم��ده نشان دهنده بهبود عملکرد متد پیشنهادی نسبت به روش های 

مورد مقايسه نويسنده می باشد.
ونوگپال و همکاران يک الگوريتم ترکیبی بهبود تصوير و تشخیص لبه 
ب��رای تصاوير زير آب ارايه کردن��د]5 , 7[. در روش پیشنهادی، قبل 
از تشخی��ص لبه، بهبود تصوير طی دو مرحله انجام می شود. ابتدا يک 
فیلتر Homomorphic برای به حداقل رساندن روشنايی غیريکنواخت 
در تصوي��ر استفاده شده و در مرحله بعد يک فیلتر حذف نويز درخت 
دوگان��ه موجک،  به منظ��ور بهبود تصاوير به کار م��ی رود و بعد از آن، 
لبه ه��ای تصوير تشخیص داده می ش��ود. الگوريتم پیشنهادی کیفیت 
تصوير را افزايش و از ايجاد نويز در تصاوير زير آب جلوگیری می کند. 
غنی و ايسا در تحقی��ق خود، روشی را برای باال بردن کیفیت تصاوير 
زي��ر آب پیشنهاد کردند که شامل دو مرحله است]5 و 22[.در مرحله 
نخس��ت، اصالح تباي��ن تصوير و در مرحل��ه دوم تصحیح رنگ تصوير 
انج��ام می شود که در آن تصوي��ر از فضای رنگیRGB به فضای رنگی 
HSV برده می شود. با استفاده از اين فضای رنگ، اطالعات بیشتری از 
تصاوي��ر مورد نظر بدست می آيد. تجزيه و تحلیل کمی و کیفی نشان 
می دهد که روش پیشنهادی بهتر از روش های مورد مقايسه محقق، از 

نظر تباين، جزئیات و کاهش نويز بوده است.
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لی و همکاران، با هدف جلوگیری از تجزيه تصاوير زير آب به دلیل نور 
کم و ضريب سیگنال، يک متد با ترکیب کشش هیستوگرام و بازيابی 
تصاوير پالريمتری ارايه کردن��د]23[. در متد پیشنهادی هیستوگرام 
تصاوي��ر پالريمت��ری متعامد کش��ش داده ش��ده، در حالی  که نسبت 
قطبی ش��دن بین آنها حفظ شده است، سپس ب��ا استفاده از تصاوير 
پالريمتری متعامد پردازش ش��ده تصوير بهبود يافته با کیفیت باالتر 
توسط متد های سنتی بازيابی تصاوير  پالريمتری ايجاد میشود. نتايج 
بدست آمده نشان دهن��ده کارايی موثر و بهتر متد پیشنهادی نسبت 
به متد های بازيابی پالريمتری سنتی  است، همچنین متد پیشنهادی 

در شرايط محیطی  کدر به شدت موثر عمل می کند.
گال��درن و همکاران در روش پیشنهادی خ��ود، يک متد جديد برای 
اصالح کانال قرمز در تصاوير زير آب ارايه نمودند که رنگ های مربوط 
ب��ه طول موج های کوت��اه را بازيابی می نم��ود ]5 و 24[. هدف از اين 
ک��ار، بازياب��ی کنتراست از دس��ت رفته تصاوير زي��ر آب می باشد. در 
روش پیشنه��ادی، از مت��د کانال قرمز به عنوان ي��ک متغیر برای متد 
Channel Dark در بهب��ود تصاوير دارای م��ه استفاده می شود.  نتايج 
تجرب��ی نشان دهن��ده از بین رفتن نور مصنوع��ی، رسیدن به تصحیح 

رنگ طبیعی و بهبود جزئیات تصوير می باشد.
ل��ی و همک��اران در تحقیق خود، روش��ی را برای باال ب��ردن کیفیت 
تصاوي��ر زير آب پیشنهاد کردند که شامل دو مرحله می باشد]25[. در 
مرحله نخس��ت، يک روش موثر مه زدايی تصاوير زير آب برای بازيابی 
رن��گ، وضوح و ظاهر طبیعی تصوير اعمال می ش��ود. در مرحله دوم، 
روش��ي ساده و موثر بر اساس فرضی��ه توضیع هیستوگرام برای بهبود 
کانتراست و روشنايی تصوي��ر اعمال می شود. روش پیشنهادی دارای 
دو خروجی مي باشد، يکی دارای رنگ و ظاهر طبیعی برای نشان دادن 
در صفح��ه نمايش و ديگ��ری دارای روشنايی و کانتراست باال مناسب 
استخ��راج اطالعات. تجزيه و تحلیل کم��ی و کیفی نشان می دهد که 
روش پیشنهادی کیفیت بصری تصاوير زير آب را  باال برده و اطالعات 
با ارزش تر و رنگ دقیق تری را نسبت به ساير روش ها بازيابی میکند.

يو و شانگ، با هدف حذف مه از تصاوير زير آب، متد اصالح شده برای 
تصاوير بر اساس کانال تیره DCP را ارايه کردند]26[. متد پیشنهادي 
ابتدا نور محیط را با توجه به تفاوت کانال قرمز و آبی محاسبه و سپس 
ضعف های سه کانال به طور جداگانه بدست آورده می شود و در نهايت 
از يک مجموعه رنگ برای جبران اختالل رنگ های باقی  مانده استفاده 
ش��ده است. نتايج بدست آمده نشان دهنده بهبود عملکرد موثر روش 

پیشنهادی را نشان می دهد.
ف��ان و همک��اران با هدف افزايش کیفیت تصاوي��ر زير آب روش خود 
را ارايه کردن��د]27[. در روش پیشنهادی  به منظور بهبود هیستوگرام 
تصوي��ر ورودی، عملیات متعادل س��ازی هیستوگرام به ترتیب بر روی 
کانال ه��ای فض��ای رنگی RGB اعمال می گ��ردد. آزمايش انجام شده 
نش��ان دهن��ده اثربخشی روش باال می باشد، ولی ب��ا توجه به عملیات 
متعادل س��ازی هیستوگرام بر روی کانال های RGB تفاوت بسیاری از 

نظر رنگ بین تصوير ورودی و خروجی مشاهده می شود.

3- بررسی روش های بهبود تصاوير زير آب
ب��ا مرور کاره��ای انجام شده در اين حوزه، می ت��وان روش های بهبود 
تصاوي��ر زي��ر آب را در سه دست��ه، روش های مبتنی ب��ر هیستوگرام 
 Dark( روش ه��ای حذف مه ،)کش��ش و متعادل س��ازی هیستوگرام(
Channel( و روش ه��ای مبتن��ی بر اصالح رنگ )اص��الح کانال قرمز( 

طبقه بندی نمود.
3-1-كششومتعادلسازیهيستوگرام

کش��ش هیستوگرام، يک روش ساده برای بهب��ود تصوير می باشد که 

برای افزاي��ش کنتراست تصوي��ر، از فرآيند کش��ش مجموعه مقادير 
ش��دت روشنايی استف��اده می کن��د]4و1[. همچنی��ن متعادل سازی 
هیستوگ��رام يک روش برای تغیی��ر و اصالح شدت روشنايی تصوير با 
استفاده از هیستوگرام تصوير ورودی است. متعادل سازی هیستوگرام 
در تصاوي��ری که زمینه و نواح��ی آن، روشن و يا کم نور باشند، مفید 

خواهد بود]28[.
Dark Channel3-2-حذفمهباروش

روش Dark Channel ، ي��ک روش آم��اری برای ح��ذف مه از تصاوير 
دارای م��ه می باش��د. Dark Channel ي��ک روش ساده، ام��ا موثر در 

تخمین ضخامت و حذف مه است]19، 29[.
 در تصاوي��ر رنگ��ی دارای مه، به طور معمول ش��دت نور در پیکسل ها 
ب��ر اثر وجود مه، خیلی کمتر از ح��د طبیعی است )هر پیکسل دارای 
3 رن��گ می باشد که يک رنگ بر اثر م��ه، شدتی کمتر از حد طبیعی 
دارد(. در روش Dark Channel ضخام��ت مه با استفاده از معادله )6( 

تخمین زده می شود]29[.

                                   )6(

 n×n يک محدوده π (x(  و x کانال رنگ پیکسل JC ،که در اين رابطه
از پیکسل ها با مرکز x ميباشد.

3-3-اصالحرنگ)اصالحكانالقرمز(
در اي��ن روش، رنگ هايی که وابسته به ط��ول موج های کوتاه هستند 
بازياب��ی شده و همان طورک��ه انتظار می رود اي��ن روش برای تصاوير 
زيرآب منجر به بهب��ود کنتراست از دست رفته می شود]24[. در اين 
روش، ابت��دا رنگ غال��ب آب، تخمین زده می ش��ود و در مرحله بعد، 
نقشه انتق��ال اولیه تخمین زده شده و با استفاده از آن، تصحیح رنگ 

انجام می گیرد.

4- مقايسه روش های بهبود تصاوير زير آب 
به منظ��ور مقايسه سه دسته ب��اال، از سه روش بیوانو و همکاران ]15[ 
)از روش ه��ای مبتنی بر هیستوگرام(، روش ساتیا و همکاران]19[ )از 
گروه روش های حذف مه با متد )Dark channel) و گالدرن و همکاران 

]24[ )از گروه روش های اصالح رنگ( استفاده شده است. 
به منظ��ور ارزيابی روش های مورد مقايسه، از چه��ار تصوير استاندارد 
مرج��ع تصاوير زيرآب ]24[ استفاده ش��ده است )ستون اول از شکل 
2(. سه الگوريتم افزايش وضوح تصاوير زير آب بیوانو و همکاران، ساتیا 
و همک��اران و  گال��درن و همکاران بر روی چهار تصوير اعمال و نتايج 

حاصل در شکل )2( نشان داده شده است.
به منظور ارزيابی کنتراست تصاوير حاصل از روش های باال، از دو معیار 
ارزياب��ی measure of enhancement( EME)]30[ و معی��ار ارزياب��ی 
خراب��ی کنتراست ب��ر اساس داده ه��ای آماری تصاوي��ر طبیعی]31[ 

استفاده شده است.
EME متري��ک م��ورد استفاده برای مقايسه کیفی��ت تصاوير بوده که 
به صورت محل��ی، کنتراست تصوير را اندازه گی��ری می کند. در معیار 
ارزياب��ی EME، هر چه عدد حاص��ل، بیشتر باشد نشان دهنده افزيش 
کنتراس��ت باالتر است. نتايج حاصل از روش های مورد مقايسه توسط 

اين معیار ارزيابی، در جدول )1( نشان داده شده است.
با توجه به جدول )1(، روش گالدرن و همکاران بهترين عملکرد را در 

بین روش های مورد مقايسه نشان می دهد.
در معیار ارزيابی خراب��ی کنتراست  بر اساس داده های آماری تصاوير 
طبیع��ی، تمرکز عمده فقط ب��ر روی کنتراست تحريف شده می باشد. 
اي��ن معیار، امتیازی بی��ن 1 تا 5 به تصوير میده��د و هر چقدر اين 
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امتی��از بیشتر باشد، نشان دهنده کنتراست بهتر تصوير می باشد. نتايج 
حاص��ل از روش های مورد مقايسه توسط اين معیار ارزيابی، در جدول 

)2( نشان داده شده است.
ب��ا توجه ب��ه جدول 2، باز هم روش گال��درن و همکاران نسبت به دو 

روش ديگر، بهتر عمل کرده است. 

4- نتيجه گيری
وض��وح و کیفی��ت تصاوي��ر زير آب، به دلی��ل خ��واص فیزيکی آب و 
محدوديت های سنسورهای تصويربرداری، همواره کم است.  همچنین 
کنتراس��ت در اين تصاوير، به ش��دت پايین و نوي��ز در آن بسیار زياد 
می باش��د که اين موضوع باعث از بی��ن رفتن جزئیات تصوير می شود. 
بنابراين افزايش کنتراست برای تجسم و تفسیر مناسب تر اين تصاوير، 

بسیار ضروری است. 
در اي��ن مقال��ه، تکنیک ه��ای مختلف بهب��ود تصاوير زي��ر آب مورد 
بررس��ی و مطالعه قرار گرفته است. روش ه��ای بررسی شده تا حد به 
نسب��ت زيادی تصاوير زي��رآب را بهبود می دهند. ب��ا بررسی کارهای 
انجام ش��ده، روش های بهبود تصوير به س��ه دسته، روش هاي مبتنی 
بر متعادل س��ازی هیستوگرام، روش های حذف مه و روش های اصالح 

کان��ال رنگی تقسی��م و از هر کدام از سه دست��ه، يک روش به منظور 
مقايس��ه انتخاب گردي��د. با توجه به نتايج بدست آم��ده از معیارهای 
ارزياب��ی، می توان نتیجه گرفت که روش ه��ای مبتنی بر اصالح کانال 
رنگی، نسبت به دو دسته ديگر،  به نسبت، بهتر عمل کرده و منجر به 

افزايش ديد و وضوح در تصاوير زير آب شده است. 
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شکل 2 : خروجی روش های مورد مقايسه

جدول 1: ارزيابی روش های بهبود كنتراست تصاوير زير آب 
EMEبا استفاده از معيار

روشبيوانوونامتصوير
همكاران

روشساتياو
همكاران

روشگالدرنو
همكاران

0.55710.14280.6952تصوير1
0.50940.37120.3703تصوير2

0.56360.29580.7108تصوير3
0.58130.22450.9269تصوير4

جدول 2: ارزيابی روش های بهبود كنتراست تصاوير زير آب 
بر اساس داده های آماری تصاوير طبيعی

روشبيوانوونامتصوير
همكاران

روشساتياو
همكاران

روشگالدرنو
همكاران

3.04063.48552.8252تصوير1
3.00712.20702.6128تصوير2
3.10832.44053.4403تصوير3
2.56893.19993.4336تصوير4
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رساله دکتری مهندسی برق - الکترونيک

   بهبود الگوريتم تعيين مسير برای لنگرگاه 
متح�رک در مکان ياب�ی ش�بکه حس�گر 
بی س�يم ب�ا در نظ�ر گرفت�ن محدودي�ت 

انرژی و موانع موجود در محيط

سحر كورش نژاد 
استاد راهنما: دكتر علی پیروی  

استادان مشاور: دكتر محمد صیاد حقیقی، دكتر جی ژانگ
دانشگاه فردوسي مشهد

از استفاده بیسيم حسگرهای مكانيابی برای راهحل رايجترين
ازموقعيتمكانی لنگرگاهمتحرکاستكه نام با گرههایسياری
خودمطلعاندوبهحسگرهابامكاننامعلومكمكمیكنندتامكان
خودراتخمينبزنند.مسيرلنگرگاهمتحرکبهدوصورتايستاو
پوياقابلپيادهسازیاست.دراينرسالهطرحجديدتعيينمسير
ايستامبتنیبراولويت)OPTEC(برایلنگرگاهمتحرکارايهشده
برنامهريزیخطیعددصحيح بهينهسازی ازروش OPTEC است.
قيد نظرگرفتن در و حسگرها مكانی عدمقطعيت از اطالع با و
انرژی،مسيرلنگرگاهرامشخصمیكند.دراينرساله محدوديت
همچنينالگوريتمشبهپويایSEDMAGنيزبرایهدايتلنگرگاه
متحرکپيشنهادشدهاست.اينالگوريتمبابررسیهمهDFTهای
گرافشبكهودرنظرگرفتننزديكترينگرهبهلنگرگاهبهعنوان
حسگرها همه مالقات برای مسير كوتاهترين )ريشه( شروع نقطه
گراف افراز همچنين و گراف كاهش الگوريتم میكند. تعيين را
اين زمانی پيچيدگی كاهش هدف با كوچكتر زيرگرافهای به
منجر همچنين گراف كاهش الگوريتم است. شده ارايه الگوريتم
الگوريتم متحرک لنگرگاه میشود. نيز مكانيابی تاخير كاهش به
جستجویابتكاریمبتنیبروزنيالها(HWSA(رابهصورتپويا
،HWSA جستجوی الگوريتم هوشمند نسخه در میكند. دنبال
تا ازاطالعاتتوپولوژیگرافاستفادهمیكنند ازحسگرها برخی
تعدادبيكنهایالزمبرایمكانيابیرابهكمترازسهبيكنكاهش
بار الگوريتمیدرجهتمتعادلسازی برآن،پيشنهاد دهند.عالوه
حسگرهادرسناريوهايیباچندينلنگرگاهمنجربهكاهشتاخير
مكانيابیمیشود.نتايجشبيهسازیهایانجامشدهنشانمیدهد
كهالگوريتمSEDMAGومشتقاتآنمكانيابیكاملحسگرهارا
ازنظردقت الگوريتم اين تضمينمیكنند.همچنينعملكردبهتر
الگوريتم به نسبت انرژی مصرف و مكانيابی تاخير مكانيابی،
شبيهسازی نتايج در Dreams پويای الگوريتم و Zcurve ايستای

مشاهدهمیشود.

كلماتكليدی:
مكانيابیمبتنیبرلنگرگاهمتحرک،تعيينمسيرايستا،تعيينمسير
پويا،مكانيابیمستقلازاندازهگيری،مكانيابیوابستهبهاندازهگيری

***

رساله دکتری مهندسی برق -کنترل

شکل گيری عقايد در شبکه های اجتماعی: 

ارايه ی مدل ف�ازی احتماالتی و کنترل مدل 
ديفانت وايزبوش

مسعود بشري 
استاد راهنما: دكتر محمدرضا اكبرزاده توتونچی         

دانشگاه فردوسي مشهد

الگویرفتاراجتماعیكاربرانشبكههایاجتماعیپديدهاینامعين
وغيرخطیاستكهمدلسازیوكنترلآنموردتوجهپژوهشگران
حوزههایفناوریاطالعاتوسيس�تمهایهوشمنداست.بابررسی
پژوهشهایاخيردراينحوزه،مشاهدهمیشودكهبررسیهمزمان
طبيعتتصادفیارتباطعواملب�امحيط،ادراکابهامآميزعواملاز
محيط،ماهيتغيرخطیسازوكاربهروزرسانیعقايدونيزسازگاری
مدلباحضوردادگانواقعیبخش�یازچالشهایباقیماندهاست.
بهعالوه،بهبودهمگرايیمدلهايیكههمزمانتصادفیوغيرخطی
هس�تندني�زنيازمنداراي�هیراهحله�ایبهتریمیباش�د.براين
اس�اس،دوجنبهیاصلیمسالهیش�كلگيریعقايددراينرساله
موردبررسیقرارمیگيرند.جنبهینخست،ارايهوتحليلهمگرايی
م�دلفازیاحتماالتیش�كلگيریعقايددرش�بكههایاجتماعی،
بررس�ینقشتنگناهایارتباطیشبكهدرآسيبپذيریشكلگيری
عقايدازعملكردنامناس�بواحدهایادراکمحيط،استفادهازمدل
ارائهش�دهبرایپيشبينیعقايددريكگ�روهتلگرامونيزطراحی
ش�بكهیعواملپيشبينتوزيعشدهیمزارعخورشيدیمیباشد.
دومينجنبهنيز،بهبودهمگرايیعقايددريكیازمدلهایمشهور
ش�كلگيریعقايدبهناممدلديفانت-وايزبوشاس�ت.ازاينرودر
اينرس�الهازيكس�ويكمدلفازیاحتماالتیبرایش�كلگيری
عقايددرش�بكههایاجتماعیارايهش�دهونق�شپارامترهايشدر
همگرايیآناس�تخراجگشتهاس�ت.همچنيندرمحيطهایمتغير
بازمان،وابستگیاحتمالداش�تنعقيدهدرستبهزمانفراموشی
عواملوس�رعتتغييراتمحيطمحاسبهگرديدهاست.بهعالوه،در
ش�رايطوجودنارس�ايیدرادراکعوامل،وابستگیاحتمالداشتن
عقيدهدرس�تبهنرخارتباطبااعضایدارایادراکدرس�تتعيين
گش�تهاس�ت.بهمنظ�ورارزيابیس�ازگاریم�دلفازی-احتماالتی
ارايهشدهبادادگانواقعینيز،توانايیمدلدرپيشبينیشكلگيری
عقايددريككان�التلگرامونيزتوانايیالگویبرهمكنشآنبرای
طراحیش�بكهعواملپيشبينتوزيعشدهمورداستفادهقرارگرفته
است.درهردومورد،خطایپاييندرپيشبينیعقايدكاربرانگروه
تلگرامونيزتوليداتخورش�يدیمش�اهدهگرديدهاس�ت.ازسوی
ديگر،ضمنبررس�یتاثيرساختارش�بكهبروضعيتهمگرايیمدل
ديفانت-وايزب�وشوبادرنظرگرفتنهزينهیارتباطميانعوامل،با
بازآرايیس�اختارش�بكهدرمدلديفانت-وايزبوش،سرعتفرايند
ش�كلگيریعقاي�دهمگرايیبهب�ودقابلمالحظهایدرمقايس�هبا

ساختارمشهوراردوش-رنیپيداكردهاست.

كلماتكليدی:
بازآرايیشبكه،پيشبينی،تحليلش�رايطمحدودكننده،شبكههای

اجتماعی،شكلگيریعقايد،نظريهیفازیاحتماالتی.
***
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رساله دکتری مهندسی برق - مخابرات

تئ�وری  يادگي�ری  روش ه�ای  به س�ازی   
اطالعات�ی و کارب�رد آن ه�ا در مخاب�رات 

غيرگوسی و غيرخطی 
احمدرضا هروی  

استاد راهنما: دكتر قوشه عابد هدتنی
دانشگاه فردوسي مشهد           

موضوعرس�الهحاضر،بهسازیروشهایتخمينكانالدرمخابرات
غيرگوس�یوغيرخطیبااس�تفادهازمفاهيمنوينمطرحش�دهدر
يادگي�ریتئ�وریاطالعاتی)ITL(میباش�د.مس�الهتخمينكانال
دراينرس�الهبهصورتيكمس�الهيادگيریماشينباناظردرنظر
گرفتهمیشودواينتخمينبهصورتمقاومبااستفادهازمعيارهای
مرتبهباالدرحضورنويزهایغيرگوس�یبهويژهنويزهایدمكلفت
تحليلمیگردد.نوآوریهایپژوهش�یارائهشدهرامیتواندرسه

حوزهطبقهبندینمود.
دربخ�شنخس�تپ�سازبررس�یدانشنوي�نيادگي�ریتئوری
اطالعاتیوالگوريتمهایگوناگونآن،براساسكمبودهایاينحوزه
باهدفبهسازینرخهمگرايیالگوريتمهایITL،چندينالگوريتم
بهينهس�ازیجديددردودس�تهروشهایگردايانكاهش�یشامل
لونبرگ-م�اركاردبرمبنایكورآنتروپ�ی)CLM(وگردايانمزدوج
ب�رمبنایكورآنتروپ�ی)CCG(وروشهاینقطهثاب�تمانندنقطه
ثابتبرمبنایآنتروپیخطابانقطهاتكايی)FP-MEEF(ارايهشده
اس�ت.باتوجهبهماهيتبهينهسازیروشهایارايهشده،همگرايی
اي�نروشهایابت�كاریونيزنرخهمگراي�یدوروشنقطهثابتبر
مبنایكورآنتروپ�ی)FP-MCC(ونقطهثابتبرمبنایكورآنتورپی
مختل�ط)FP-MCCC(آنالي�زوبرایهريكازاي�نروشهاینوبر
اس�اسقضاياولمهايیجدي�دتوانايینرخهمگراي�یمرتبهدومو
تاثيرپارامترهس�تهگوس�یبرس�رعتهمگرايیآناناثباتش�ده

است.
درادام�ه،هري�كازاي�نروشه�ادرحوزههایمختل�فيادگيری
ماش�ينموردس�نجشومقايس�هباروشه�ایهمنظيرش�انقرار
گرفتهاند.عملك�ردبرتراينروشهادرحضورنويزهایدمكلفتبه
خوبیمش�خصاست.براساسهدفاينرساله،بهطورخاصتراين
برتریهادرمس�الهفيلترينگوفقیخط�یدرحضورنويزضربهای
وهمدرمس�الهتخمينكانالهایغيرگوس�یازجملهكانالبانويز

ضربهایوكانالOFDMبهصورتوفقیتحليلشدهاند.
دربخ�شس�وم،باتوج�هبهعملك�ردمتف�اوتمعياره�ایتئوری
اطالعات�یو MMSEدرحضورنويزه�ایمختلفونبوديكتحليل
دقيقازچرايیتفاوتوياش�باهتعملكردآناندرشرايطمختلف،
بهتحليلتئوریاطالعاتیاينموضوعپرداختهش�دهاس�ت.ارائهو
اثب�اتچندينرابطهجدي�دتئوریاطالعاتیمابي�ناينمعيارهاو
بكارگيریاينروابطجهتتحليلعلمكردش�انازدستاوردهایاين

بخشازرسالهحاضراست.

كلماتكليدی:
مخابراتغيرگوسی،كورآنتروپی،تخمينكانال،آنتروپیرنی،نويزضربهای،

روشگراديانمزدوج،روشنقطهثابت،يادگيریتئوریاطالعاتی.
***

رساله دکتری مهندسی برق - قدرت

مدل س�ازی احتماالت�ی هماهنگ کنن�ده 
خودروه�ای الکتريک�ی در ش�بکه توزيع با 

منابع توليد پراکنده   
مهدی شفیعی درب آسیابی 

استاد راهنما: دكتر رضا قاضی        
استاد مشاور: دكتر معین معینی اقطاعی    

دانشگاه فردوسي مشهد

رخدادخاموشیهایگستردهدرابتدایقرنبيستويكمدربسياری
ازمناطقدنياووابس�تگیهرچهبيش�تربش�ربهانرژیالكتريكیو
درنتيجهرش�دروزافزونمصرفبرق،هوشمندسازیشبكهقدرترا
بهيكیازاساس�یتريننيازهایاينزيرس�اختحياتیتبديلنموده
است.حضورگستردهانواعمنابعتوليدپراكندهوهمچنينخودروهای
الكتريكیدرش�بكههایتوزيعازاصلیترينجنبههایظهوروبروز
هوشمندس�ازیدرسيس�تمهایق�درتمعرف�یمیگ�ردد.درنظر
گرفت�نايندورويدادمهمدرش�بكههایتوزي�عمیتواندچالشها
وفرصتهایگوناگونیرابرایش�بكهبرقايج�ادنمايد.چالشهايی
درراس�تایعملكردفنیواقتصادیش�بكههایبرقوفرصتهايی
برایبكارگيریخودروهایالكتريكیبهعنوانيكمنبعذخيرهانرژی

الكتريكی.
طراحیس�اختاريكهماهنگكنندهمناس�ببرایاينخودروهاكه
بتواندبامديريتش�ارژودشارژخودروهایالكتريكیزمينهاستفاده
بهين�هازاينفنآوریجديدرافراهمآوردهوامكانبكارگيریمنابع
تولي�دپراكندهبخص�وصازن�وعتجديدپذيرراتس�هيلنمايديك

ضرورتغيرقابلاجتناببهشمارمیآيد.
دراينرسالهسعیشدهاستاينمسالهازابعادگوناگونموردبررسی
قرارگيردتابتوانس�اختارهماهنگكنن�دهخودروهایالكتريكیرا
بهگونهایطراحینمودكهنهتنهاخواستههاونيازهایانواعبازيگران
بازارالكتريكیباوجودعدمقطعيتهایتحميلیناشیازاينبازيگران
تامينشودبلكهبامديريتمناسبوبهينه،قيودفنیشبكهنيزتامين
گردد.ازاينرودرگامنخس�تپسازارايهمدلاحتماالتیمناس�ب
برایخودروهایالكتريكیومنابعتوليدپراكندهتجديدپذيرس�عی
شدهيكمدلبهرهبرداریدومرحلهایبااهدافمختلفبهرهبرداری
)كاهشهزينهه�ایبهرهب�رداری،كاهشميزانانتش�ارآاليندگیو
كاه�شهردو(بافرضاينكهمناب�عتوليدپراكندهدرمالكيتدولتی

باشندپيشنهادشدهاست.
درگامبع�دی،م�دلبهرهبرداریپيش�نهادیبرایحالت�یكهمنابع
توليدپراكندهخصوصیباش�ندبازنگریوموردبررس�یقرارگرفته
است.مدلپيش�نهاديبرروييكشبكهواقعیاعمالشدهونتايج
تحليلشدهوكارايیمدلپيشنهادیموردبررسیقرارگرفتهاست.
جهتانجاممحاس�باتدقيقبهينهسازيومطالعاتپخشبارازنرم
افزارMATLAB،GAMSوOPENDSS اس�تفادهش�دهاس�ت.درگام
نهايی،هزينههایمربوطبهتقويتش�بكهبااي�نفرضكهخودروها
بهصورتناهماهنگواردش�بكهشوندباهزينههایمربوطبهاجرای
مدلپيشنهادیمقايسهگرديدهاند.مهمترينمزيتمدلبهرهبرداری
پيش�نهادیايناستكهدرشبكههايباسطحنفوذبااليخودروهای
الكتريكی،ضمنتضميندس�تيابیبهپاسخبهينهكاهشهزينههای

تقويتشبكهوبهتعويقافتادنآنهانيزتامينمیگردد.

كلماتكليدی:
هماهنگكنن�ده)تجميعكننده(،منابعتولي�دپراكنده،خودروهای

الكتريكی،چارچوببرنامهريزیانرژی.
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مقايسه کيفيت ولتاژ ريزشبکه های DC به ازای دو رويکرد کنترل ثانويه متمرکز 
و توزيع شده

چکيده
ريزش�بكههابهعنوانبس�تربكارگيریمنابعانرژیپراكندهموردتوجهقرارگرفتهاند.سيستمهایتوزيعسنتیAC،ظهورريزشبكههای
ACرادرپ�یداش�تهاند.درراس�تایكاه�شهزينههاوتلفاتوافزايشقابلي�تاطمينان،بهتازگيسيس�تمهایتوزيعCDودرپیآن
ريزش�بكههایDCموردتوجهقرارگرفتهاند.دراينمقاله،كيفيتولتاژريزش�بكههایDCدرحالتعملكردجزيرهایمطالعهمیش�ود.
دراينحالتعملكرد،منابعبهطورمعمولبهوسيلهمشخصههایافتیكنترلمیشوند.درپیاستفادهازمشخصههایافتی،انحرافولتاژ
ريزش�بكهازمقدارنامیرخمیدهد.بهمنظوربازيابیولتاژازارتباطاتمخابراتیكنددرقالبس�طحكنترلثانويهاس�تفادهمیشود.اين
س�طحكنترلبايكیازدورويكردمتمركزوتوزيعش�دهبازيابیولتاژراانجاممیدهد.دراينمقالهبازيابیولتاژريزش�بكهطیايندو
رويكردمطالعهوتحليلشدهودرپیآنمقايسهآنهاارايهمیشود.نشاندادهمیشودطیرويكردمتمركز،نقطهاتصالمشترکكيفيت
DCولتاژمطلوبیداردوطیرويكردتوزيعشده،باسمنابعكيفيتمطلوبدارد.بهمنظورتاييدنتايج،ازشبيهسازیزمانیيكريزشبكه

كمكگرفتهمیشود.

كلمات كليدی: ريزشبکه  DC، کنترل سلسله مراتبی، استراتژی مشخصه افتی، کنترل اولیه، کنترل ثانويه.

Abstract:
Microgrids are considered as a platform for the use of distributed energy resources (DERs). The traditional AC 
distribution systems result in the emergence of AC grids. In order to reduce costs and losses and increase reliability, 
recently, DC distribution systems and subsequently DC microgrids have been considered. In this paper, the quality of 
DC voltages during the islanded mode is studied. In this mode, DERs are usually controlled by droop characteristics. 
In the use of the droop characteristics, the micro grid voltage deviation occurs from a nominal value. For voltage 
restoration, low band width communications as a part of secondary control are used. This control level, provides 
voltage restoration with one of two centralized and distributed approaches. In this paper, the voltage restoration with 
these two approaches is studied and analyzed, and then a comparison is presented. It is shown that for the centralized 
approach, the point of common coupling has desirable voltage quality and for the distributed approach, DERs buses 
have desirable voltage quality. For verification, the time domain simulation of a DC microgrid is used.
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1- مقدمه
ب��ا توجه ب��ه مشکالت زيس��ت محیطی و کاهش مناب��ع سوخت های 
فسیل��ی، تولی��دات پراکنده و به تبع آن مفه��وم ريزشبکه در چندين 
س��ال اخیر مطرح شده اس��ت ]1-2[. ريزشبکه قسمت��ی از سیستم 
توزي��ع الکتريک��ی است که دست کم دارای يک منب��ع تولید پراکنده 
وتعدادی بار وابسته بوده و توانايی ايجاد جزيره هايی در سیستم توزيع 
را داشته باشد. در يک ريزشبکه بارها و منابع تولید پراکنده می توانند 
از سیست��م قطع يا وصل شوند در شرايطی که کمترين قطعی بار رخ 

دهد]4-1[.
شبکه ه��ای توزيع به صورت سنتی AC می باشن��د. به واسطه افزايش 
ضري��ب نفوذ منابع و بارهای به خ��ودی خود DC، به تازگی شبکه های 
توزي��ع DC موردتوجه قرارگرفته ان��د. منابع به طور ذات��یDC، منابع 
تجديدپذيری چ��ون سیستم های فتوولتايیک، ب��ادی و پیل سوختی 
هستن��د که بیشتر انرژی را به فرم DC فراهم کرده و جهت اتصال به 
شبکه های مرس��وم AC، از يک طبقه اضافی مبدل استفاده می کنند. 
بارهای ذات��اDCً، باره��ای الکترونیکی چون سیستم ه��ای روشنايی، 
رايانه ه��ا و حتی درايوهای سرعت متغییر هستند که ولتاژ AC شبکه 
را قبل از استف��اده از طريق يک مبدل،به DC تبديل می کنند]6-5[. 
جايگزين��ی شبکه توزيعAC با DC، کاهش يک طبقه مبدل در منابع 
و باره��ای DC را به همراه خواه��د داشت. اين تغییر طی ضريب نفوذ 
باالی منابع و باره��ای DC، منجر به افزايش بازده و قابلیت اطمینان 
و کاهش هزينه های سیستم قدرت می شود. همچنین مباحث مربوط 
ب��ه توان راکتیو، فرکانس و اثر پوستی در سیستم های DC موضوعیت 
ندارن��د. انتظار است با اين تغییر، ب��ازده کل سیستم بین 10 تا %22 
 DCريزشبکه های DCافزايش يابد]7[. با استفاده از سیستم های توزيع

تشکیل خواهند شد.
ريزشبکه ه��ا از جمله نوع DC آنها، دو حالت عملکرد متصل به شبکه 
و جزي��ره ای دارن��د. در حالت عملکرد جزيره ای ک��ه در اين مقاله نیز 
م��ورد توجه است، کنترل ولتاژ ريزشبکه و تقسیم تقاضای توان اکتیو 
ب��ر عهده منابع می باشد. جهت فراهم کردن اين موارد، استراتژی های 
کنترل��ی متنوعی وج��ود دارد ک��ه استراتژی مشخصه ه��ای افتی از 
محبوبی��ت بیشتری برخوردار است]8-6[. با استفاده از اين استراتژی 
کنترل��ی، کل ساخت��ار کنترلی ريزشبکه به سه سط��ح اولیه، ثانويه و 
ثالثی��ه تقسیم می ش��ود]8[. سطح کنترل اولی��ه تحقق مشخصه های 
افتی منابع را بر عهده دارد. سطح کنترل ثانويه که مجهز به ارتباطات 
مخابرات��ی کند است،]9[ وظیفه تکمیل کنندگ��ی برای سطح کنترل 
اولی��ه را برعهده دارد. اين سطح کنت��رل بازيابی ولتاژ و بهبود تقسیم 
ت��وان بین مناب��ع را در حالت جزيره ای فراه��م می کند. سطح کنترل 
ثالثی��ه هم وظیفه تنظیم ت��وان تبادلی ريزشبکه با شبکه ی باال دست 

طی عملکرد متصل به شبکه را بر عهده دارد]9-8[.
سط��ح کنترل ثانوي��ه ريزشبکه بر اساس يک��ی از دو رويکرد متمرکز 
ي��ا توزيع شده عم��ل می کند. در استراتژی کنت��رل متمرکز پردازش 
اطالعات و تصمیمات کنترلی در کنترلر مرکزی انجام می پذيرد. و در 
استراتژی کنترل توزيع شده پردازش اطالعات بر روی ساختار کنترلی 

که بر روی منابع تولید پراکنده محقق شده انجام می پذيرد]9[.
در اي��ن مقال��ه دو رويکرد متمرکز و توزيع ش��ده سطح کنترل ثانويه 
مطالع��ه شده و مقايسه ای از جهت تواناي��ی آنها در بازيابی ولتاژ ارايه 

می شود.
در بخ��ش دوم مقاله سط��ح کنترل اولیه مطالع��ه می شود. در بخش 
س��وم نیز ساختار کنت��رل ثانويه و دو رويکرد متمرک��ز و توزيع شده 
آن به بحث گذاشت��ه می شود. در بخش چهارم نتايج شبیه سازی يک 

ريزشبکه DC نمونه ارايه می شود و عملکرد رويکردهای مختلف سطح 
کنت��رل ثانويه از جهت بازيابی ولتاژ نش��ان داده می شود. در انتها نیز 

نتیجه گیری ارايه می شود.

2- سطح كنترل اوليه
در اي��ن سطح، تحق��ق مشخصه افتی  انجام می ش��ود. مشخصه افتی 

منبع i ام در رابطه )1( ارايه شده است]9[.
                                                  )1(

im توان خروجی منبع و  dciP ولتاژ نامی ريزشبکه ، *
mgv در اين رابطه

شی��ب مشخصه افتی آن می باشد. اين شی��ب برای هر منبع براساس 
رابطه زير تعیین می شود.

                                                     )2(
توان نامی  ratediP flv ولت��اژ ريزشبکه در بار کام��ل و در رابط��ه )2( ،
منب��عi ام می باشد]10[. اين انتخاب شیب مشخصه های افتی، تقسیم 
متناس��ب با ظرفیت توان تولی��دی منابع را به هم��راه خواهد داشت 
]11[. در شک��ل )1( ساختار کنترل منبع جهت تحقق مشخصه افتی 
نشان داده شده است. همان طورکه ديده می شود، با اندازه گیری ولتاژ 
و جريان محلی منبع، توان تولیدی آن محاسبه مي گردد. اين توان به 
مشخصه افتی اعمال شده و ولتاژ مرجع منبع استخراج می شود. ولتاژ 
مرج��ع هم از طريق حلقه بیرون��ی کنترل ولتاژ و حلقه درونی کنترل 

جريان محقق می شود ]7[.

شکل 1: ساختار كنترل اوليه

ب��ا تحقق مشخصه ه��ای افتی، طی افزايش توان تولی��دی منابع ولتاژ 
ب��اس منابع و در پ��ی آن ولتاژ در سطح ريزشبک��ه کاهش يافته و از 
مق��دار نامی منحرف می شود. اين افت ولتاژ يکی از نقاط ضعف روش 

مشخصه افتی است]6[.
تقسی��م توان اکتی��و نیز بین مناب��ع به صورت دقیق انج��ام نمی شود 
ک��ه ناش��ی از خاصیت محلی ولتاژ است. اي��ن دو مورد از نقاط ضعف 
استراتژی مشخصه های افتی هستند که به کمک سطح کنترل ثانويه 

برطرف می شوند]9[.

3- سطح كنترل ثانويه
همان طور که در بخش قبل بیان شد در سطح کنترل اولیه مشخصه های 
افت��ی محقق می شوند]7[. وجود اي��ن مشخصه ها به خودی خود باعث 
ايج��اد افت ولتاژ در ريزشبکه می گردد. سطح کنترل ثانويه به بازيابی 
انحراف ولتاژ مورد بح��ث می پردازد. عالوه بر اين خطای تقسیم توان 
را نیز به کمک حلقه های کنترل تکمیلی می تواند برطرف کند. سطح 
کنترل ثانويه که مجهز به ارتباطات مخابراتی کند است، براساس يکی 
از دو استرات��ژی متمرکز يا توزيع شده عم��ل می کند]9[. در ساختار 
کنت��رل متمرکز متغییرهای مورد نظر در ي��ک کنترل کننده مرکزی 
جمع آوری شده و سپس پردازش اطالعات در اين کنترل کننده صورت 
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پذيرفته و بازخورد دستورات کنترلی از طريق ارتباطات مخابراتی کند 
به تک ت��ک کنترل کننده های محلی )LCs( ارسال می گردد]12[. در 
حالت کنترل توزيع شده، متغییرهای مورد نظر بین کنترل کننده های 
محلی )LCs( رد و بدل مي شود. سپس متغییرهای اطالع رسانی شده 

در هر کنترل کننده، معیار تصمیم گیری قرار می گیرد ]14[-]12[.
3-1-رويكردمتمركز

شک��ل )2( ساختارکنت��رل ثانوي��ه متمرکز را نش��ان می دهد. در اين 
ساخت��ار، دو حلقه کنترل��ی مجزا وجود دارد. وظیف��ه بااليی، بازيابی 
ولت��اژ و پايین��ی برطرف کردن خطای تقسیم ت��وان است. از آنجا که 
در اي��ن مقال��ه عملکرد بازياب��ی ولتاژ مطالعه می ش��ود، فقط ساختار 
کنترل مربوط ب��ه آن بررسی می شود]9[. در اين ساختار، ولتاژ نقطه 
اتص��ال مشترک )PCC(که محل اتص��ال ريزشبکه با شبکه باال دست 
) *

mgv اس��ت، توسط ارتباط��ات مخابراتی ارسال شده، ب��ا ولتاژ نامی )
مقايسه شده و خطای بدست آمده به کنترل کننده PI  اعمال می شود. 
بدست آم��ده از خروجی کنترل کننده به تمامی منابع تولید  vδ مقدار
پراکن��ده از طريق لینک ارتباطات مخابراتی کند ارسال می گردد. اين 
عملکرد باع��ث اصالح عرض از مبدا مشخصه ی افتی شده در راستای 

می گردد.  pccv بازيابی ولتاژ 
رابطه کنترلی در )3( ارايه شده است.

                        )3(
ki پارامترهای کنترل کننده  kp و  pccv ولتاژ PCC و  در اين رابطه

PI می باشند]11[.
3-2-رويكردتوزيعشده

در اي��ن ن��وع کنترل ثانويه، همانن��د استراتژی متمرک��ز از ارتباطات 
مخابراتی کند استفاده می شود]13-12[. بر خالف استراتژی متمرکز 
که ارتباطات مخابراتی آن بین منابع و کنترل کننده مرکزی است، در 
استراتژی توزيع ش��ده ارتباطات مخابراتی بین هر منبع و کلیه منابع 
ديگر ريزشبکه است. همچنین در اين استراتژی کنترل کننده مرکزی 
وج��ود ندارد و ساختار کنترل ثانويه بر روی کنترل های محلی محقق 
م��ي شود]13[. شکل )3( ساختار کنت��رل ثانويه توزيع شده را نشان 
می ده��د. دوباره دو حلقه کنترلی استفاده ش��ده که بااليی مربوط به 

بازيابی ولتاژ می باشد که مورد توجه در اين مقاله است.
همان ط��ور که ديده می شود، ولتاژ ب��اس DC هر منبع تولید پراکنده 
به صورت محلی اندازه گیری ش��ده و ولتاژ باس DC ديگر منابع تولید 
پراکن��ده از طري��ق ارتباط��ات مخابراتی کند ب��ه کنترل کننده ثانويه 
موجود بر روی ديگر منابع تولی��د پراکنده ارسال می گردد]13-12[. 
در کنترل کننده ثانوي��ه موجود بر روی هر منبع، مقدار متوسط ولتاژ 
ب��اس مناب��ع ريزشبکه از رابط��ه )4( محاسبه گرديده، ب��ا ولتاژ نامی

( مقايس��ه شده، خطای بدست آم��ده به کنترل کننده PI اعمال  *
mgv (

Viδ به ازاء هر منبع از طريق رابطه )5( بدست آيد]13[. شده تا مقدار 

شکل2 : ساختار كنترل ثانويه متمركز

شکل3 : ساختار كنترل ثانويه توزيع شده

                  )4(

                    )5(

متوسط ولتاژ منابع محاسبه شده در منبع  aveiV   در روابط )4( و )5( ،
ولتاژ ارسال شده منبع j ام از طريق لینک ارتباطات مخابراتی  jtV i ام، 
تغییرات عرض از مبداء مشخصه افتی منبع iام می باشند. بر اين  viδ و 

اساس متوسط ولتاژ منابع به مقدار ولتاژ نامی بازيابی مي شود.
3-3-مقايسهكيفيتولتاژ

يکی از مزيت های ريزشبکه، فراهم کردن ولتاژ با کیفیت مطلوب برای 
مصرف کننده ه��ا است. همان طورکه گفته ش��د بازيابی ولتاژ به سطح 
نامی، برعهده سطح کنترل ثانويه می باشد. در رويکرد متمرکز )بخش 
3-1(، کنترل کنن��ده ولت��اژ PCC را بر مقدار نام��ی منطبق می کند. 
وج��ود امپدانس خطوط و افت ولتاژ متناظر با آنها، انحراف ولتاژ ديگر 
نق��اط ريزشبک��ه از مقدار نام��ی را در پی دارد. در اي��ن شرايط ولتاژ 
PCC بهتري��ن کیفیت را دارد. در مقابل در رويکرد توزيع شده )بخش 
3-2(، کنترل کننده میانگین ولتاژ باس منابع را بر مقدار نامی منطبق 
می کن��د. به عبارتی سعی می شود ولتاژ باس کلیه منابع در حد امکان 
به مق��دار نامی نزديک شده و ولتاژ باس منابع کیفیت مطلوب داشته 
باشند. به ص��ورت مشابه افت ولتاژ متناظر با امپدانس خطوط، کاهش 

کیفیت ولتاژ ديگر بخش های ريزشبکه را درپی دارد.
بحث حاضر تايید می کند هرچند هر دو رويکرد بهبود کیفیت ولتاژ را 
در پی دارند، ام��ا در رويکرد متمرکز، ولتاژ PCC کیفیت عالی داشته 
و در رويک��رد توزي��ع شده ولتاژ ب��اس منابع کیفیت عال��ی دارند. در 
اي��ن شرايط، برتری وابسته به ساختار ريزشبکه است. در ريزشبکه ای 
که بارهای حساس الکتريک��ی در PCC يا اطراف آن هستند، رويکرد 
متمرکز شرايط بهتری را فراهم می کند اما در ريزشبکه ای که بارهای 
حساس الکتريکی در باس منابع يا نزديک آنها هستند، رويکرد توزيع 

شده شرايط بهتر است.

 4-نتايج شبيه سازی
دراي��ن بخش نتايج شبیه سازی يک ريزشبکه تست درمحیط نرم افزار 
PSIM اراي��ه می شود. طی اي��ن شبیه سازی، ريزشبکه مجهز به سطح 
کنت��رل اولیه و ثانويه ش��ده است. شک��ل )4(ساختارريزشبکه تحت 
مطالعه را نش��ان می دهد.پارامترهای اين ريزشبکه درجدول )1( ارايه 

شده است.
در ابت��دا ريزشبکه بی بار اس��ت. در t=4s  بار3 با ت��وان kW 25 وارد 
می ش��ود. درt=10s ب��ار 1 با ت��وان kW 12و درt=16s ب��ار 2 با توان 
kW 12وارد می شوند. شکل)5( ولتاژباس های ريزشبکه به ازای سطح 
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کنت��رل ثانويه متمرکز و شکل )6( ولتاژ باس ه��ای ريزشبکه به ازای 
سط��ح کنترل ثانويه توزي��ع شده را نشان می ده��د. همان طورکه در 
ه��ر دو شکل ديده می شود، با اضافه شدن بار، ولتاژدرسطح ريزشبکه 
افتک��رده که نتیجه عکس العمل مشخصه ه��ای افتی منابع به افزايش 
تولیدت��وان است. سطح کنترل ثانويه هم که سرعت کمتری نسبت به 
سطح کنترل اولیه دارد در هر دو رويکرد، بازيابی ولتاژ پس از کاهش 
آن را انج��ام داده است. به صورت کلی، هر دو رويکرد متمرکز و توزيع 
ش��ده موفق به بازيابی ولتاژ ش��ده اند. در ادامه مقايسه ای بین اين دو 

رويکرد از جهت کیفیت ولتاژ ارايه خواهد شد.
همان طور که در نتاي��ج شکل )5( نشان داده شده است، طی رويکرد 
متمرک��ز ولت��اژ PCC بر مقدار نامی منطبق ش��ده است. اين درحالی 
اس��ت که ولت��اژ باس منابع از مق��دار نامی منحرف ش��ده اند.رويکرد 
متمرک��ز برای بار 3 که متصل ب��ه PCC است، ولتاژ با کیفیت بهتری 
نسبت به بارهای 1 و 2 که متصل به منابع هستند فراهم کرده است.

اين نتايج با مطالعات بخش 3-3 مطابقت دارند.

جدول1 :  پارامترهای ريزشبکه تحت مطالعه

ط��ی رويکرد توزيع شده که نتايج شبیه س��ازی آن در شکل )6( ارايه 
ش��ده است، ولتاژ ب��اس منابع به مقدار نامی نزدي��ک هستند. اين در 
حال��ی است که انحراف بزرگی از مق��دار نامی در ولتاژ PCC رخ داده 
اس��ت. رويکرد توزيع شده ب��رای بارهای 1 و 2 ولتاژ با کیفیت بهتری 

فراهم کرده که مطابق با مطالعات بخش 3-3 می باشد. 

شکل 4 :  ريزشبکه تحت مطالعه

شکل 5 : ولتاژ باس های ريزشبکه تحت مطالعه به ازای سطح كنترل ثانويه 
متمركز

شکل 6 : ولتاژ باس های ريزشبکه تحت مطالعه به ازای سطح كنترل ثانويه 
توزيع شده

 5- نتيجه گيری
در اين مقال��ه ساختار کنترل ثانويه متمرکز و توزيع شده ريزشبکه ها 
مطالع��ه شدن��د. در ساختارکنت��رل ثانوي��ه متمرک��ز، تصمیمات در 
کنترل کنن��ده مرکزی اخذ شده از طري��ق ارتباطات مخابراتی کند به 
کنترل کننده های محلی ارسال مي شود. در ساختار کنترل ثانويه توزيع 
شده، اطالعات منابع از طريق لینک مخابراتی کند به ديگر منابع تولید 
پراکنده ارسال شده و هر منب��ع به صورت مستقل تصمیمات کنترلی 
را اتخ��اذ می نمايد. به صورت کلی هر دو ساختار موفق به بازيابی ولتاژ 
می شوند. براساس مطالعات انجام شده، رويکرد متمرکز ولتاژ PCC را 
بر مقدار نامی منطبق می کند. اين درحالی است که امپدانس خطوط 
انح��راف ولتاژ ديگ��ر نقاط ريزشبکه از مقدار نام��ی را در پی دارد. در 
مقاب��ل رويکرد توزيع شده، میانگین ولتاژ باس منابع را بر مقدار نامی 
منطب��ق می کند. ب��ه عبارتی ولتاژ باس مناب��ع کیفیت مطلوب دارند. 
امپدانس خطوط نیز کاهش کیفیت ولتاژ ديگر بخش های ريزشبکه را 
درپ��ی دارد. در انتها گفته می شود در ريزشبکه ای که بارهای حساس 
الکتريکی در PCC يا اطراف آن هستند، رويکرد متمرکز شرايط بهتری 
را فراهم می کند ام��ا در ريزشبکه ای که بارهای حساس الکتريکی در 
باس منابع ي��ا نزديک آنها هستند، رويکرد توزيع شده شرايط بهتر را 

فراهم می کند.
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پردازش تصاوير پزشکی با استفاده از شبکه های عصبی کانولوشن عميق

چکيده
MRIحوزهپردازشتصاويرپزشكیبازهوسيعیازكاربردهاازتشخيصديابتچشمیازرویتصاويرشبكيهچشمتابخشبندیتصاوير
جهتتشخيصتومورهایمغرانسانرادربرمیگيرد.نگرشهایگوناگوندستهبندیوخوشهبندیمبتنیبريادگيریماشيندرمقاالت
جهتبهبوددقتدرغربالگریبيماریهاارايهشدهاست.بعضیازاينروشهامبتنیبراستخراجويژگیهاازرویتصاويرپزشكی
بهصورتدستیبودهوتوسطمتخصصانپردازشتصويرباصرفزمانوانرژیزياد،صورتمیپذيرد.درسالهایاخيرروشیجديد
برایتشخيصوطبقهبندیتصاويرپزشكیبدوننيازبهاستخراجويژگیهابهصورتدستی،مبتنیبرشبكههایعصبیكانولوشنارايه
شدهاست.ايندستهازشبكههایعصبیكهمبتنیبرفرآينديادگيریعميقارايهشدهاندنسبتبهشبكههایعصبیمعمولیبهعلت
داشتناليههایكانولوشنومخفیبيشتردرزمينهكارباورودیهایباابعادباالترمانندتصاويردارایتوانمندیبيشتریهستند.يك
معضلجدیدرآموزشيكشبكهعصبیكانولوشنبايادگيریعميق،بهموضوعآموزشآنهاازابتدابازمیگردداينمعضلناشیاز
كمبوددادههایطبقهبندیشدهجهتآموزشوزمانبربودنفرآيندآموزشتايكهمگرايیمناسباست.بنابراينيكروشمتداول
برایآموزششبكههایعصبیكانولوشنبررویدادههایپزشكی،براساسبازتنظيمشبكههایازپيشآموزشيافته،میباشد.برخی
ازمهمترينونيرومندترينشبكههایعصبیكانولوشنكهبررویبانكهایاطالعاتتصاوير،نظيربانكاطالعاتتصاويرImageNetبا
بيشازيكميليونتصوير،آموزشديدهاندشاملشبكهسيفارنت (CifarNet)،الكسنت(AlexNet)وگوگلنت(GoogleNet)است.كه

جهتبازتنظيمآنهادرتشخيصتصاويرپزشكیباكاربردهایخاصوباتعدادمحدودیازتصاوير،میتوانبهرهبرد.

.ImageNet كلمات كليدی: شبکه های عصبی کانولوشن، شبکه کانولوشن گوگل نت، شبکه الکس نت، شبکه سیفارنت، بانک اطالعات تصاوير

Abstract:
The field of medical image processing includes a wide range of applications from automated screening of diabetic 
retinopathy based on retinal images to MRI segmentation for tumor recognition. Various machine learning classification 
and clustering approaches have been studied in literature with the purpose of improving the accuracy of the screening 
methods. Some studies used manually feature extraction of fundus images by image processing experts. In recent years, 
a new approach for image classification and diagnosis without using any manual feature extraction is proposed based 
on convolutional neural network (CNN). The CNNs are based on deep learning concept have more convolutional and 
hidden layers and are more powerful envolving the high dimension inputs such as medical images. In medical imaging 
and diagnosis, training a deep CNN from scratch is difficult because it requires a large amount of labeled training data 
and the training procedure is a time consuming task to ensure proper convergence. Therefore, a very common method 
to train CNNs for medical diagnosis is fine-tuning a pre-trained CNN. Some of these powerful pre-trained CNNs are the 
GoogleNet, CifarNet and AlexNet which have been trained on the ImageNet as a a large databas

Keywords: Diabetic retinopathy; Convolutional neural network (CNN(, GoogleNet, Kaggle retinopathy database.
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1- مقدمه
 )CNN(  1مهم تري��ن مزيت استف��اده از شبکه های عصب��ی کانولوشن
توانايی آن در استخراج ويژگی های تصاوير به صورت خودکار با استفاده 
از مفهوم يادگیری عمیق2 است]2،1[. به دلیل همین مزيت بسیار مهم 
در سال ه��ای اخیر، استفاده از CNNها ب��رای تشخیص بیماری ها در 
کاربردهای متفاوت پزشکی مورد توجه محققان قرار گرفته است. برای 
مث��ال، در زمینه تشخیص رتینوپات��ی ديابتی )DR( يا ديابت چشمی 
ک��ه به علت بیماری ديابت در اين دست��ه از بیماران، رگ های شبکیه 
چشم تغییر شکل داده و ب��رای خون رسانی بهتر گشادتر می شوند، از 
شبکه ه��ای CNN، جهت استخ��راج ويژگی های تصاوير شبکیه کمک 
گرفت��ه شده و سپس ب��ه روش يادگی��ری گروهی، رگ ه��ای خونی 
شبکیه چش��م بخش بندی شده ان��د]4،3[. از CNNها برای تشخیص 
مراحل پیشرفت بیماری DR نیز استفاده می شود]6،5[. همچنین در 
ي��ک مطالعه ديگر، مقايسه ای بین دو ساخت��ار CNN با ابعاد و تعداد 
اليه ه��ای چندگان��ه برای تشخی��ص هرچه دقیق ت��ر DR انجام شده 
اس��ت]8-10[. از ديگر کاربردهای بکارگی��ری CNNها در تشخیص 
و دسته بن��دی می توان به تشخیص صحی��ح پولیپ ها3]11[ در طول 
فیلم ب��رداری کلونوسکپی4]12[، تشخیص اتوم��ات رگ گرفتگی های 
ري��وی5 در تصاوير سی ت��ی )CT( اسک��ن6 ]13[، تشخیص به کمک 
کامپیوت��ر تقسی��م سلول��ی7 سرطان سین��ه در بانک ه��ای اطالعات 
پاتولوژی]14[، تشخیص غدد لنفاوی8 در تصاوير CT ]15[، تشخیص 
غدد لنف��اوی شکمی9 ]16[، دسته بندی بیماری ه��ای منافذ ريوی10 
]17[ و تشخی��ص اتوماتی��ک آناتوم��ی در تصاوي��ر CT]18[ نام برد. 
کاربرده��ای CNNها تنها به موض��وع سیستم های تشخیصی محدود 
نمی شود بلک��ه به تازگي در زمینه اندازه گی��ری و بخش بندی تصاوير 
ح��وزه پزشک��ی نی��ز دارای عملکرد مناسب��ی بوده اند. برخ��ی از اين 
کاربرده��ا شامل بخش بندی لوزالمع��ده11 در اسکن توموگرافی ]18[، 
]19[، بخش بندی تصاوير مغز کودک12 ]20[، بخش بندی غشا عصبی 
در تصاوي��ر الکترومیکروسکوپی ]21[، بخش بن��دی تصاوير غضروف 
زانو13 در اسکن MRI ]22[ و سنجش ضخامت اليه های عروق14 ]23[ 

و ده ها زمینه ديگر بوده است.
در اين مقاله در بخش دوم به بررسی ساختار نوعی يک شبکه عصبی 
کانولوشن و معرفی اليه های مختل��ف آن پرداخته می شود. در بخش 
س��وم، چند نمونه از معروف ترين شبکه های عصبی کانولوشن از قبیل 
شبکه سیفارنت15، الکس نت16  و گوگل نت17 معرفی و بررسی می شوند. 

درنهايت در بخش چهارم نتیجه گیری و جمع بندی ارايه می گردد.  

2- شبکه های عصبی كانولوشن
شبکه ه��ای عصب��ی کانولوش��ن )CNN( مدل��ی از شبکه های عصبی 
 )TNN( 18مصنوع��ی بوده ک��ه همانند شبکه ه��ای عصبی معمول��ی
از نورون ه��ا، اليه ه��ا و وزن  ها تشکی��ل شده اس��ت. مهم ترين تفاوت 
CNNه��ا با TNNها، به قابلی��ت ويژه CNNها در يادگیری های عمیق 
مانند تشخیص تصاوير، صداها و دست خط های متفاوت باز  می گردد. 
بنابراين ورودی اين شبکه ها می تواند شامل ماتريس هايی از اطالعات 
با ابعاد باالتر باشد. مطالعه ای که در سال 1968 میالدی صورت گرفت 
نشان داد که قشر بینايی مغز برای پردازش اطالعات تصاوير از الگوی 
پیچیده ای استفاده می نماي��د]24[. نواحی ادراکی که قشر بینايی در 
آن ق��رار دارد، همانند فیلترهای محلی بر روی اطالعات تصوير اعمال 
می شود سلول های ساده ت��ر برای تشخیص ويژگی های سطح پايین تر 
در نواح��ی ادراکی همچون لبه ها کاربرد دارن��د، همچنین سلول های 
پیچیده قادر به تشخیص ويژگی های مهم تر و اختصاصی تر و در سطوح 

باالتر می باشند. تشخیص ويژگی ه��ای اختصاصی تر نتیجه و ترکیبی 
از ويژگی ه��ای سطح پايی��ن می باشند. اين عملک��رد مغز الهام  بخش 
شبکه های عمیق عصبی ام��روزی شده است. مفهوم شبکه کانولوشن 
ب��رای نخستین بار در س��ال 1980 توس��ط فکوشیما19مطرح گرديد 
]25[. در سال بع��د شبکه های کانولوشن ام��روزی  به منظور استفاده 
در شبکه ه��ای عصبی بررسی شدند. اما به دلی��ل نیاز به سخت افزارها 
و پردازشگره��ای گرافیکی قوی استف��اده از اين شبکه برای تشخیص 
تصاوير تا سال 2012 ک��ه به شکل اختصاصی برای تشخیص تصاوير 

ارايه و معروف گرديد به تعويق افتاد]26[.
2-1-ساختارشبكهعصبیكانولوشن

شبکه عصبی کانولوشن مدل��ی از شبکه های عصبی چنداليه هستند 
که به طور معمول شامل اليه های کانولوشن، پولینگ20 و تمام متصل21  
)FC( می باشن��د]26[. در يک TNN، شبکه عصبی، ورودی را دريافت 
و آن را ب��ه تعدادی اليه مخف��ی می فرستد. هر اليه مخفی از تعدادی 
نورون به شکل يک بردار تشکیل شده است که هر نورون به طور کامل 
ب��ه تمامی نورون های اليه قبلی خ��ود متصل می باشد نورون ها در هر 
اليه به طور مستقل عم��ل می کنند و در ارتباطات و وزن ها با يکديگر 
شري��ک نمی شوند. اليه  آخر اين شبکه، اليه خروجی بوده که مسوول 
نهايی تعیین کالس داده ها است. اما در CNNها، ورودی يک ماتريس 
چن��د اليه يا دارای عمق مانند يک تصوير است و اليه های اين شبکه 
ب��ر خالف TNNها، متشک��ل از نورون هايی در سه بعد هستند. که در 

برخی از مقاالت به آنها تنسور نیز گفته می شود. 
در اين شبکه ها نورون های يک اليه تنها به ناحیه کوچکی از اليه قبلی 
متصل می باشند و به تمامی نرون های اليه قبلی متصل نیستند. شکل 
)1( تفاوت شبکه عصب��ی کانولوشن با شبکه  عصبی معمولی را نشان 
می ده��د. همان طورکه در شکل مشخص است تمامی نورون ها در يک

TNN به هم متصل می باشند اما در يک CNN نورن ها در سه بعد قرار 
گرفته ان��د. در شکل )1-ب(، الي��ه ی ورودی که با رنگ قرمز مشخص 
ش��ده است می تواند يک تصوير ورودی به شبکه باشد که دارای طول، 
ع��رض و عمق بوده و ب��رای تصاوير با فرم��ت RGB معرف سه کانال 

قرمز، سبز و آبی در تصوير است]27[.

شکل1 : مقايسه شبکه عصبی معمولی )TNN( و شبکه عصبی كانولوشن 
)CNN(، الف( شبکه عصبی معمولی، ب( شبکه عصبی كانولوشن

2-1-1-اليهكانولوشن 
اي��ن اليه به عنوان اصلی ترين اليه در اي��ن دسته از شبکه های عصبی 
محس��وب شده ب��ه همین دلیل، آنه��ا را به عن��وان شبکه های عصبی 

قرمز

قرمز

آبي

آبي

آبي

سبز

سبز
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کانولوش��ن می شناسند. وظیفه اي��ن اليه استخ��راج ويژگی ها است. 
اي��ن اليه عملیات کانولوش��ن را ب��ر روی داده ورودی اعمال می کند 
و خروجی هاي��ی به نام نقشه ويژگی22 از اي��ن اليه بدست می آيد. در 
نتیج��ه تمامی نورون ه��ا در يک نقشه ويژگ��ی، مجموعه ای از وزن ها 
و باياس ه��ای مشابه و مشترکی دارند ک��ه باعث می شود، ويژگی های 
تصوي��ر در موقعیت های مختلف قاب��ل شناسايی باشند. از طرف ديگر 
اين اشت��راک وزن ها باعث کاهش تعداد پارامتره��ای مورد نیاز برای 

آموزش می گردد.  
در شبکه ه��ای کانولوشن اتصاالت به ص��ورت نواحی کوچک و محلی 
ص��ورت می گیرد. به بیان ديگر هر ن��ورون در نخستین اليه  مخفی به 
ناحیه کوچکی از نورون های ورودی متصل است. برای مثال اين ناحیه 
می توان��د 5×5 باشد. اي��ن ناحیه کوچک 25 پیکسل��ی ناحیه  ادراک 
محلی23 يا کرنل کانولوشن 24 نامیده می شود]28[. برای توضیح بیشتر 
می ت��وان شک��ل)2(، را با يک تصوي��ر ورودی 28×28 در نظر گرفت. 
پنجره کرنل 5×5 بر روی پیکسل های ورودی از چپ به راست حرکت 
می کن��د هر پنجره به نورون��ی در اليه مخفی متصل می شود. بنابراين 
همان طور که در شکل )2( مشخص است اليه مخفی شامل يک شبکه 

24×24 نورونی خواهد بود. 
 

 شکل2 :عمليات كانولوشن در يک CNN با يک كرنل  5×5، 
راست: نورون های اليه پنهان، چپ: نورون های اليه ورودی 

در شک��ل )2( هر نورون اليه ی مخفی دارای يک باياس و تعداد 5×5 
وزن می باش��د ک��ه به ناحی��ه  ادارکی خود متصل ش��ده است. تمامی 
نورون ه��ای اليه مخفی مذک��ور که دارای ابع��اد 24×24 خواهد بود، 
دارای وزن ها و باياس مشترکی می باشند. به بیان ديگر خروجی نورون 
اليه کانولوشن yw,h,m در طول و عرض w، h و عمق m به صورت رابطه 

)1( قابل بیان است.

)1( 

Wk,m ،باياس مشترک نورون ها bm ،25تابع فعالیت f که در اين رابطه
 j, i ورودی در موقعیت xi,j,k وزن ه��ای 5×5 مشترک نورون ها و نهايتا
و k می باشد. بکارگیری توابع فعالیت در اليه کانولوشن، باعث افزايش 
خصوصیات غیرخطی در خروجی می شوند. توابع فعالیت انواع متفاوتی 
دارند. چند نمونه از معروف ترين توابع فعالیت، تابع سیگموئید26 ، تابع 
تانژان��ت هايپربولیک )tanh(، تابع يکسوساز خط��ی27 )ReLU(، تابع 
خط��ی نمایELU( 28( و Softmax اس��ت. بنابراين تمامی نورون های 
واق��ع در اليه مخف��ی اول به طور دقیق ويژگ��ی مشابهی را در نواحی 
مختل��ف تصوير شناسايی می نمايند. در نهاي��ت خروجی اليه  ورودی 
يا نورون های اليه مخف��ی به نام نقشه ويژگی شناخته می شوند. ابعاد 
مربوط به ماتريس خروجی اليه کانولوشن W2×H2×D2 که از ماتريس 

ورودی ب��ا ابعاد W1×H1×D1 به ص��ورت روابط )2(، )3( و )4( به دست 
می آيد:

                                            )2(                                    

                                            )3( 

                                                               )4(

در اي��ن روابطS, P, F و K به ترتیب نشان دهن��ده  اندازه کرنل، مقدار 
zero padding، ان��دازه ی گام و تعداد فیلتره��ا می باشد. از اين روابط 
مشخ��ص است که به ازای هر فیلتر به مق��دار F×F×D1 وزن داريم و 
)F×F×D1

(  Kفیلتر موجود، در مجموع، تعداد K با توجه به تع��داد
وزن و K باياس ايج��اد می شود. بنابراين تعداد پارامترهايی که شبکه 
در يک ال يه  کانولوشن خود می بايد آموزش  ببیند، بسیار زياد هستند.

2-1-2-اليهپولينگ29
در ي��ک شبک��ه عصب��ی کانولوشن به ط��ور معمول پ��س از هر اليه  
کانولوشن يک اليه  پولینگ قرار می گیرد. اين اليه از آن جهت اهمیت 
دارد که باع��ث کاهش تعداد پارامترهايی می شود که بايستی آموزش 
ببینن��د. بنابراين با بکارگیری اي��ن اليه ضمن کاهش محاسبات مورد 
نی��از در بخش آموزش، باعث کنترل فرايادگیری30 احتمالی در شبکه 
نی��ز  می گ��ردد. اين اليه ب��ر روی هر برش از اليه ه��ای عمق ورودی 
اعمال می شود و اندازه  آن را تغییر می دهد. دو تابع عملکردی معروف 
اي��ن اليه، پولینگ بیشینه31  و میانگین32  نام دارند، که مدل نخست 
دارای کاربرد بیشتری در CNNها است. طريقه  عمل پولینگ بیشینه 
بدي��ن صورت است که در هر پنجره، بزرگترين پیکسل را به خروجی 
می فرستد. اين پنجره بر روی تصوير همانند تابع کانولوشن از چپ به 
راست و از باال به پايین با اندازه گام های مشخص شده حرکت می کند 
و نتیج��ه را به خروجی می فرست��د. به دلیل اينکه اين عملیات بر روی 
تمامی برش ها اعمال می گ��ردد، عمق خروجی همان عمق ورودی به 
اليه پولین��گ می باشد و تغییری نمی کند. رابط��ه مربوط به ماتريس 
خروج��ی با ابعاد W3×H3×D3 که از ماتريس ورودی مرحله کانولوشن 

با ابعاد W2×H2×D2 بدست می آيد به صورت روابط زير می باشد.

                                                  )5(

)6(                                                     

)7( 

در رواب��ط باال، Fp و Sp به ترتیب ان��دازه  ناحیه ادراکی يا کرنل و گام 
الي��ه پولینگ می باشند. شک��ل )3( عملکرد اليه ی پولینگ بیشینه را 

نشان می دهد.
2-1-3-اليهبهطوركاملمتصل

الي��ه به طور کام��ل متصل، اليه آخر ي��ک شبکه  عصب��ی کانولوشن 
محسوب می ش��ود و مشابه شبک��ه عصبی معمولی اتص��االت کاملی 
ب��ا خروج��ی اليه قبلی ايج��اد می کند. اين الي��ه ورودی را دريافت و 
سپس خروج��ی را به صورت برداری با N مولف��ه تولید می کند. تعداد 
 N کالس هاي��ی که شبکه مورد نظ��ر آن را طبقه بندی می کند برابر با
اس��ت. در واقع يک شبک��ه CNN جهت تولید يک ب��ردار خروجی با 
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شکل 4: نمايش ساده ای از ساختار سه شبکه عصبی كانولوشن معروف سيفارنت، آلکس نت و گوگل نت] 16[

شکل3 :عملکرد اليه پولينگ با كرنل 2×2 جهت كاهش پارامترهای مورد آموزش شبکه

وزن جه��ت آموزش اس��ت. عالوه بر اي��ن آموزش شبک��ه از ابتدا به 
سخت افزار ه��ای قوی همانند پردازشگرهای ق��وی گرافیکی نیاز دارد 
که در عمل با محدوديت سخت افزاری بیان شده آموزش اين شبکه ها 
از ابت��دا ناممکن می باش��د]29[. بنابراين به دو روش استخراج ويژگی 
و ي��ا استفاده از روش بازتنظیم يک شبک��ه از پیش آموزش ديده در 
اليه ه��ای انتهايی آن می توان عمل نم��ود. در روش استخراج ويژگی، 
ب��ه کمک ي��ک CNN، ويژگی های تصاوير پزشک��ی بدست آمده و به 
کمک يک روش  طبقه بندی، همانن��د ماشین بردار پشتیبان می توان 
ب��ه دسته بن��دی مورد نظ��ر دست ياف��ت. اين شیوه ب��رای زمانی که 
تع��داد نمونه ه��ای بسیار کمی موج��ود است دارای کارب��رد بوده در 
اي��ن حالت بايست��ی ابتدا ويژگی ه��ای تصاوير را ب��ه کمک اليه های 
کانولوش��ن و پولینگ استخ��راج نموده و در نهايت اي��ن ويژگی ها را 
به عن��وان ورودی ب��ه الگوريتم ه��ای طبقه بندی داد، ت��ا طبقه بندی 
نهايی ص��ورت گیرد. اما زمان��ی که تعداد نمونه ه��ا بیشتر است ولي 
به اندازه ای نیس��ت که بتوان کل پارامترهای شبکه را از ابتدا آموزش 
داد، و اي��ن نمونه ه��ا با داده های آموزش شبکه  اصل��ی بسیار متفاوت 
باشن��د بايستی دوباره از تنظیم يا بازتنظیم شبکه استفاده شود]29[.

در روش بازتنظی��م ي��ک CNN، ابت��دا يک شبکه آم��وزش ديده که 

N مولف��ه عددی طراحی می شود که هر ع��دد در اين بردار خروجی، 
درصد احتم��ال تعلق به کالس مورد نظر را نش��ان می دهد. باالترين 
درصد بیان گر نتیجه  نهايی آموزش شبکه است]26[. در الگوريتم های 
يادگی��ری، بحث مهم در نظ��ر گرفتن رابطه ای ب��رای بدست آوردن 
ارتب��اط بین ک��الس داده مورد نظ��ر و فرض بدست آم��ده از نتیجه  
آم��وزش الگوريتم می باشد. اين رابطه که با ن��ام تابع تلفات نیز از آن 
ياد می ش��ود بايستی با روش های مناسب، بهینه ش��ود. بنابراين ايده  
اساس��ی در آموزش ي��ک شبکه و يا الگوريتم يادگی��ری، بهینه کردن 
تاب��ع تلفات با پیمودن گام های مناسب ب��رای رسیدن به نتیجه بهتر 
اس��ت. روش های مهم بهینه س��ازی برای ي��ک CNN شامل؛ گراديان 
نزول��ی، گراديان نزولی batch، گراديان نزولی تصادفی و راديان نزولی
 mini-batch ،   الگوريتم Adagrad  ،   الگوريتم RMSprop   و Adam   می باشد.

در شبکه ه��ای عصبی کانولوشن به دلی��ل اينکه تعداد پارامترهايی که 
آم��وزش می بینند بسیار زياد اس��ت و همچنین اين دسته از شبکه ها 
دارای اليه ه��ای عمیق هستند بنابراي��ن در طی زمان آموزش، شبکه 
مستع��د فرايادگی��ری می شود. اين به اين معنا اس��ت که شبکه برای 
داده های آموزش عملکرد خوبی از خود نشان می دهد اما اين عملکرد 
ب��ا وارد شدن داده های تست دچ��ار مشکل می شود. برای حل نمودن 
اي��ن مشک��ل راه های متفاوت بسی��اری پیشنهاد ش��ده است. يکی از 
روش های معروف، روش افزايش تعداد داده های آموزش و روش ديگر، 
روش اضاف��ه نمودن اليه dropout مناسب در اليه  به طور کامل متصل 
برای رفع اين معضل است. روش افزايش داده ها در موضوع فرآيندهای 
يادگی��ری، يک روش مرسوم ب��وده که در آن با اعم��ال تغییراتی در 
تصاوي��ر مانند چرخان��دن، بزرگ نمايی، جابجايی و غی��ره به افزايش 
تع��داد تصاوير ورودی به شبکه می پ��ردازد. در روش dropout قبل از 
هر مرحل��ه آموزش، تع��دادی از نورون ها به صورت رن��دم و با نسبت 
تعیین ش��ده در برنام��ه  مورد نظ��ر از فرآيند آموزش خ��ارج می شوند 
و تنه��ا نورون ه��ای باقی مانده در آم��وزش شرک��ت می کنند ]28[.

2-2-بازتنظيمشبكههایازقبلآموزشديده
 در زمینه های پزشکی به علت کمبود تعداد تصاوير دارای طبقه بندی 
مناسب، آم��وزش کامل يک شبکه  عصبی کانولوش��ن بسیار دشوار و 
ي��ا غیرممکن اس��ت. به عنوان مثال در بان��ک اطالعات چشم پزشکی 
کگ��ل  تنها ح��دود 35 هزار تصوي��ر شبکیه چشم وج��ود دارد حال 
آنک��ه يک شبکه عصبی کانولوشن نظی��ر آلکس نت دارای 60 میلیون 
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نتاي��ج بسیار خوبی در بانک های تصاوي��ر مطرح بدست آورده انتخاب  
می گردد، سپس اليه تماماً متصل نهايی با اليه تماماً متصل مورد نظر 
که قابلیت طبقه بندی به تعداد کالس های مورد نظر را دارد، جايگزين  
مي ش��ود. در اي��ن فرآيند وزن های اليه های اولی��ه  شبکه اصلی بدون 
تغیی��ر وارد شبکه مورد نظر جديد می شون��د و اليه های نهايی شبکه 
دوباره آموزش می بینند تا شبکه  مورد نظر قابلیت طبقه بندی تصاوير 
جديد را داشته باشد. برخی از شبکه های عصبی کانولوشن معروف که 
در چند سال اخیر معرفی شده اند در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد.

3- انواع شبکه های عصبی كانولوشن
س��ه نمون��ه از پرکاربردتري��ن CNNه��ای موج��ود به خص��وص در 
ح��وزه پردازش تصاوي��ر پزشکی در اين بخش م��ورد بررسی اجمالي 
ق��رار می گیرند. اين سه شبک��ه عصبی کانولوش��ن شامل شبکه های 
سیفارن��ت، الکس ن��ت و گوگل نت ب��وده که جهت بازتنظی��م آنها در 
تشخیص بیماری ها و يا بخش بندی های تصاوير پزشکی می توان بهره 
ب��رد]16[. شکل )4( ساخت��ار کلی اين س��ه CNN را نشان می دهد.

3-1-شبكهCNNسيفارنت 
سیفارن��ت اولین بار در دانشگاه تورنت��و و در قالب تز دکتری در سال 
2009 برای تشخیص اشیای بانک اطالعات تصاوير سیفار10  معرفی 
ش��د]30[. اين بان��ک اطالعات تصاوير شام��ل 60000 عکس با ابعاد 
32×32 و در 10 ک��الس مختلف بوده لذا ب��ه ازای هر کالس 6000 
عکس متفاوت کوچک وج��ود دارد. شکل )5( نمونه ای از تصاوير اين 
بانک اطالعات��ی را نشان می دهد. سیفارنت دارای سه اليه کانولوشن، 

سه اليه پولینگ و يک اليه تماما متصل می باشد. 
  

شکل 5: چند نمونه از تصاوير بانک اطالعاتی سيفار10، شامل 60000 عکس در 
10 كالس متفاوت با ابعاد 32×32

3-2-شبكهCNNالكسنت
اين شبکه در 26امین کنفرانس سیستم های پردازش اطالعات عصبی  
در س��ال 2012 معرف��ی گردي��د]26[. اين شبکه برت��ری خود را بر 
شبکه های عصبی غیر عمیق برای تشخیص تصاوير در مسابقه معروف 
تشخی��ص تصاوير ابعاد بزرگ ImageNet2 به اثبات رساند]31[. بانک 
اطالعات ImageNet شامل 1/2 میلیون تصوير با ابعاد 256×256 بوده 
ک��ه در 1000 کالس مختلف گردآوری شده اند. شکل )6( چند نمونه 
از تصاوير اين بانک اطالعات تصاوير را نشان می دهد. الکس نت شامل 

5 اليه کانولوشن، سه اليه پولینگ و دو اليه تماما متصل بوده و حدود 
60 میلیون پارامتر آزاد جهت آموزش دارد. 

Inception-v3گوگلنتومدلCNN3-3-شبكه
شبک��ه عصب��ی کانولوش��ن گوگل ن��ت به عن��وان عمیق تري��ن شبکه 
CNN در بی��ن مدل ه��ای راي��ج ب��وده مهمتري��ن وج��ه تماي��ز اين 
شبک��ه نسب��ت ب��ه مدل ه��ای قبل��ی مانن��د الکس نت ي��ا سیفارنت 
اس��ت]1[. خ��ود  ساخت��ار  در   Inception م��اژول  از  استف��اده 

 ب��ه شکل کل��ی ي��ک شبک��ه کانولوش��ن گوگل ن��ت دارای دو اليه 
کانولوش��ن، دو الي��ه پولین��گ و 9 الي��ه Inception ب��وده ه��ر اليه 
Inception خ��ود دارای 6 الي��ه کانولوش��ن و ي��ک الي��ه پولین��گ 
اس��ت. شک��ل )7( ساختار ي��ک گوگل ن��ت را نشان می ده��د. مدل

Inception-v3 به عن��وان يک مدل پیشرفته از شبکه عصبی کانولوشن 

گوگل ن��ت، اولی��ن بار توس��ط Szegedy و همک��اران در سال 2015 
معرف��ی گرديد ]2[. در اين مدل، کانولوشن های 1×1، 3×3 و 5×5 در 
ي��ک ماژول يکسان و بر روی ي��ک ورودی اعمال می شوند و خروجی 
تمام��ی اين فرآينده��ا با يکديگر الحاق شده ت��ا به عنوان ورودی اليه 
بع��دی در نظر گرفته شوند. شکل )8( يک ماژول Inception از شبکه 
کانولوش��ن گوگل نت را نش��ان می دهد. به دلی-ل الح��اق مذکور نام 
ديگر م��اژول Inception، استخراج کننده ی ويژگی چنداليه می باشد. 

گوگل ن�ت كانولوش�ن  عصب�ی  ش�بکه  از   Inception-a3 م�اژول  ي�ک   :8 ش�کل   

4- نتيجه گيری
شبکه ه��ای عصبی مصنوع��ی کانولوشن در طول کمت��ر از يک دهه 
گذشته با توسعه قدرت پردازش کامپیوترها، در حوزه يادگیری عمیق 
سهم به سزايی را ايفا نموده به گونه ای که در کاربردهای مهم و حیاتی 
مانن��د پ��ردازش تصاوير پزشک��ی و سیستم های اتومبی��ل خودران با 

موفقیت های روزافزونی همراه بوده اند. 
بکارگی��ری شبکه ه��ای کانولوش��ن از قبی��ل سیفارن��ت، گوگل نت و 
الکس ن��ت به عل��ت استفاده از اليه ه��ای عمیق بیشت��ر در مقايسه با 
شبکه ه��ای عصبی مت��داول، می تواند در پ��ردازش تصاوير پزشکی و 

مقوله غربالگری بیماری ها تحول چشم گیری را ايجاد نمايد.

پي نوشت ها
1 Convolutional neural network
2 Deep learning
3 Polyp type
4 Colonoscopy videos
5 Pulmonary embolism (PE(
6 CT scan
7 Mitotic cells
8 Lymph nodes
9 Abdominal lymph nodes
10 Interstitial lung diseases
11 Pancreas segmentation
12 Infant brain image segmentation
13 Knee cartilage segmentation
14 Carotid intima-media thickness measurement
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شکل 6: چند نمونه از تصاوير بانک اطالعات تصاوير ImageNet، شامل 1/2 ميليون تصوير مختلف در 1000 كالس متفاوت

شکل 7: مدل شبکه عصبی كانولوشن گوگل نت با ماژول های Inception به عنوان عميق ترين CNN موجود 

15 CifarNet
16 AlexNet
17 GoogleNet
18 Traditional neural network
19 Fukushima 
20 pooling layer
21Fully connected layer
22 Feature map
23 Local receptive field
24 Convolutional kernel
25 Activation function
26 Sigmoid
27 Rectified linear unit
28 Exponential linear unit
29 Over fitting
30 Max-pooling
31 Average-pooling
32 Adaptive Gradient Algorithm
33 Root Mean Square Propagation
34 Adaptive Moment Estimation
35 Kaggle database

36 Support vector machine
37 Cifar10 database
38 Neural Information Processing Systems Conference
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مدل سازی و عيب يابی سيستم انتقال قدرت توربين بادی با استفاده از شبکه 
عصبی پرسپترون چنداليه ی تقويت شده

چکيده
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واقعیدريافتیازنيروگاهبادیكهكمبنایكاركردمابودهوبرایمدلسازیوعيبيابیازشبكهعصبیتقويتشدهاستفادهنمودهايم.
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استفادهمیباشد.دراينمقالهبابهينهسازیتابعهزينهیشبكهعصبیتوسطالگوريتمژنتيك،شبكهیعصبیتقويتشدهجهتانجام
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مطلوبش�بكهعصبیتقويتش�دهنس�بتبهحالتعدمتقويتشدهیشبكهعصبیدرقالبش�كلوجداولنتيجهگيریآوردهشده

است.

كلمات كليدی:  انرژی باد، شبکه عصبی تقويت شده، عیب يابی، مدل سازی

Abstract:
In this paper we use new neural network for modeling and fault detection of KAHAK wind turbine. We use real data 
from KAHAK wind farm that installed in Qazvin province. Our new neural network is a neural network that we 
optimizing the cost function of that with genetic algorithm. We use MATLAB software for simulation and result of 
article shown in figures and tables. 
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1- مقدمه
ب��ا توجه به کاهش سط��ح ذخاير سوخت های فسیل��ی و نیز با توجه 
ب��ه آلودگی های ناشی از اين سوخت ه��ا، استفاده از انرژی های پاک و 
تجديدپذير بیشتر از پیش مورد توجه جهانیان قرار گرفته است. انواع 
مختل��ف انرژی های تجديدپذير قابل دسترس انسان عبارتند از: انرژی 
خورشیدی، انرژی بادی، انرژی جزر و مد، انرژی زمین گرمايی و انرژی 

برق آب��ی که از میان اين انرژی ه��ا، استفاده از انرژی بادی برای تامین 
انرژی الکتريکی بسیار مورد توجه می باشد و دلیل اين امر نیز به خاطر 
همواره در دسترس ب��ودن، بازدهی قابل توجه و امکان بهره بردای در 
بیشت��ر مناطق کره ی زمین می باشد. توربین ه��ای بادی سیستم های 
بسیار گران قیمت و بسیار پیچیده ای می باشند که اين دو دلیل باعث 
می شود ت��ا توجه و رسیدگی به اين سیستم ها بیشتر مورد توجه قرار 
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گیرن��د، چرا که در صورت بروز خراب��ی در سیستم های توربین بادی 
ع��الوه بر متوقف شدن تولید برق، هزين��ه ی تعمیر اين سیستم ها نیز 
بسی��ار زياد خواهد ب��ود. قبل از بروز خراب��ی در سیستم عیب بوجود 
می آي��د، در صورتی که عی��ب بوجود آمده آشکارس��ازی گردد خرابی 
بوج��ود نخواهد آمد و می توان با توجه به روش های موجود در کنترل 
تحمل پذير عی��ب، سیستم را از بروز خرابی مص��ون نگاه داشت و در 
صورت عدم آشکارسازی عیب در سیستم، عیب اتفاق افتاده به خرابی 
منج��ر می گردد. قابل ذک��ر است که عیب و خراب��ی دو مفهوم کامال 
مجزا ولی مرتبط می باشن��د و نخست عیب در سیستم اتفاق می افتد 
و سپس خرابی صورت می گیرد. همان گونه که اشاره شد، سیستم های 
توربین های بادی بسیار پیچیده بوده و از تجهیزات و بخش های بسیار 
زي��ادی تشکیل شده است، در کل می توان توربین های بادی را به سه 

بخش عمده و کامال مرتبط با يکديگر طبقه بندی نمود:
1- بخش آيرودينامیکی 

2- بخش مکانیکی
3- بخش الکتريکی

اين سه بخش عمده ی تشکیل دهن��ده ی توربین های بادی در ارتباط 
کامل و مستقیم ب��ا يکديگر می باشند و رخداد عیب در هريک از اين 
بخش ها ب��ر روی کل سیستم توربین ب��ادی و در نهايت تولید انرژی 

الکتريکی تاثیرگذار خواهد بود.
هري��ک از اين بخش ها خود شامل زيربخش ه��ای مختلفی می باشند. 
سیستم انتقال قدرت زيربخش مربوط به قسمت مکانیکی توربین های 
بادی بوده که خود شامل، جعبه دنده، شفت سرعت باال )شفت سمت 
ژنراتور(، شفت سرعت پايین )شفت سمت روتور( و ياتاقان ها می باشند 
که وظیفه ی انتق��ال انرژی مکانیکی را برعه��ده دارند. عیب يابی اين 
زيربخش قسمت مکانیکی توربین بادی در اين مقاله مورد نظر است.

عیب ه��ا در سه بخ��ش از توربین های بادی بوج��ود می آيند، عیب در 
سنسورها، عی��ب در سیستم و عیب در عملگرها، همچنین روش های 
عیب ياب��ی متنوعی تاکنون ب��ر روی توربین های ب��ادی و بخش های 
مختلف آن طراحی و پیاده سازی شده است. همچنین قابل ذکر است 

که عیب يابی با توجه به سه روش انجام می گیرد:
1-  عیب يابی بر مبنای مدل دينامیکی سیستم )مدل محور(.
2-  عیب يابی بر مبنای داده های واقعی و عددی )داده محور(.
3- عیب يابی بر مبنای سیگنال های دريافتی )سیگنال محور(.

در مرجع]1[ عیب يابی برای بخش های مربوط به سنسورها و عملگرها 
ص��ورت گرفته است، اين عیب يابی بر مبن��ای مدل سیستم و توسط 
الگوريت��م تطبیقی و فیلتر کالمن انجام ش��ده است که در مقاله ]1[ 
الگوريتم تطبیق��ی وظیفه ی تخمین نامعینی ه��ای موجود را برعهده 
داشت��ه و فیلتر کالمن به عنوان مشاهده گر عمل کرده و با تولید مانده 
ب��ه آشکارسازی عی��ب پرداخته شده است. در مرج��ع ]2[ عیب يابی 
ب��رای سنسوره��ای توربی��ن بادی انج��ام گرفته است ک��ه عیب يابی 
ص��ورت گرفته در آن برای س��ه سنسور، اندازه گی��ری سرعت روتور، 
اندازه گی��ری سرعت ژنراتور و سنسور مبدل می باشد. اين عیب يابی به 
روش UIO1 ص��ورت گرفته است. در ]3[ عیب يابی مقاوم برای توربین 
بادی V47/660kW با استف��اده از روش Ui-Pio انجام شده است که در 
اي��ن عیب يابی آشکارسازی و جداسازی عیوب در سنسورها، عملگرها 
و سیست��م صورت گرفته است. در مرجع ]4[ ب��رای ژنراتور سنکرون 
مغناطی��س دايم عملیات عیب يابی انج��ام گرفته شده است و در اين 
مقاله يک روش جديد عیب يابی صورت پذيرفته است، عنوان اين روش 
توس��ط يینگنینگ کیو2 و همکارانش »رديابی جريان نرمالیزه شده بر 
مبنای سرعت باد« نامگذاری شده است. اين روش عیب يابی بر مبنای 
سیگنال می باشد و با مقايس��ه رديابی جريان نرمالیزه با بردار رديابی 
جريان در مورد رخداد و ع��دم رخداد عیب تصمیم گیری می کند. در 

واق��ع عیب يابی صورت گرفته در اين مقاله برای آشکارسازی عیب در 
مب��دل ژنراتور بوده و ب��ه عیب يابی مدار IGBT مب��دل می پردازد. در 
مرجع]5[ عیب يابی برای عملگ��ر چرخش پره ها يا همان عملگر پیچ 
و نی��ز برای سیستم خنک کاری توسط الگوريتم SDW-LSI انجام شده 
است. در مرجع]6[ عیب يابی توربین بادی توسط فیلتر کالمن توسعه 
يافته EKF3 صورت گرفته است، در اين مقاله عیب يابی بر مبنای مدل 
سیستم توربین بادی بوده و عیب يابی به جهت مشخص سازی رخداد 
و ع��دم رخداد عیب در عملگر سیستم پی��چ، سنسورسنجش سرعت 

روتور و نیز سنسور سنجش سرعت ژنراتور انجام شده است. 
تمامی عیب يابی ه��ا برپايه ی تولید مانده است��وار است، درواقع مانده 
همان اختالف مقدار واقعی و مقدار مشاهده شده يا تخمین زده شده 

می باشد. در شکل )1( روند تولید مانده آورده شده است]7[.

شکل 1: روند توليد مانده

2- شبکه عصبی پرسپترون چنداليه تقويت شده 
شبکه های عصبی مصنوعی همانند مغز انسان به طور اساسي واحدهای 
پردازش��ی هستند که اطالعات را حفظ می کنند و اين اطالعات را در 
تم��ام شبکه توزيع می نمايند. شبکه های عصب��ی به طور گسترده در 
حوزه های کنترل، پردازش سیگنال، بازشناسی الگو، تشخیص عیب و 
کاربردهای بسی��ار ديگر مورد استفاده قرار می گیرند. برای شبکه های 

عصبی مصنوعی ويژگی های زير را می توان در نظر گرفت:
1- قابلیت يادگیری

2- پراکندگی اطالعات
3- قابلیت تعمیم

4- پردازش موازی 
5- مقاوم بودن

شبکه های عصبی را می توان ب��ه دو بخش عمده ی شبکه های عصبی 
استاتیکی و دينامیکی طبقه بن��دی کرد، شبکه های عصبی استاتیکی 
را شبکه های عصبی پیش��رو نیز می نامند. در شکل)2( ساختار شبکه 

عصبی استاتیکی- پیشرو آورده شده است]7[.

شکل 2: ساختار شبکه عصبی پيشرو 

شبکه ه��ای عصبی استاتیک��ی را می توان به عن��وان شبکه های بدون 
حافظ��ه يا به ص��ورت واضح ت��ر شبکه هايی که خروجی آنه��ا تابعی از 
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ورودی لحظه ح��ال باشد دانست. در شبکه های عصبی استاتیکی سه 
فاز يادگیری، تايی��د و آزمايش مورد بررسی قرار می گیرد. شبکه های 
عصب��ی استاتیکی برای مسايل غیرخط��ی و مدل کردن سیستم های 
غیرخط��ی و پیچیده، با تواناي��ی و انعطاف ب��اال می باشند]8[. مزيت 
شبکه ه��ای عصبی استاتیکی اين است که شبک��ه به راحتی می تواند 
ب��ا يک الگوريتم بهینه سازی ساده ساخته شود. نوآوری مقاله ی حاضر 
مرب��وط به بهینه س��ازی تابع هزينه ی شبکه عصب��ی است که برروی 
سه فاز ياد ش��ده در قسمت باال تاثیر می گذارد. در واقع در اين مقاله 
به ج��ای استفاده از الگوريتم بهینه سازی س��اده کالسیک از الگوريتم 
هوشمند ژنتیک استف��اده نموده ايم و با اين کار شبکه عصبی تقويت 

شده را معرفی می نمايیم]8[. 
 MLP شبک��ه ی عصبی م��ورد استفاده در اين مقال��ه، شبکه ی عصبی
تقوي��ت شده می باشد. شبکه های چند اليه ی پیشرو يکی از مهمترين 
ساختاره��ای شبک��ه عصبی مصنوع��ی می باشد. به ط��ور معمول اين 
شبکه ه��ا شامل مجموع��ه ای از نرون ها می باشد ک��ه شامل يک اليه 
ورودی، يک الي��ه خروجی و يک اليه پنهان اس��ت. سیگنال ورودی 
در خ��الل شبکه و در مسیری رو به جلو به صورت اليه به اليه منتشر 
می ش��ود]9[. يک طبقهبن��دی ديگری که می توان ب��رای شبکه های 

عصبی در نظر گرفت عبارت است از تفکیک يادگیری ها: 
1- يادگیری با سرپرست يا نظارتی.
2- يادگیری بدون سرپرست و ناظر.

3- يادگیری ترکیبی از دو حالت قبل.
در يادگی��ری با سرپرست يا نظارت��ی، خروجی هر دنباله ی ورودی به 
شبکه داده می شود. وزن ها به گونه ای تعیین می شوند که پاسخ شبکه 
ت��ا حد ممکن به پاسخ واقعی نزدي��ک باشد. در يادگیری با سرپرست 
ف��رض بر اين است که در هر مرحل��ه تکرار الگوريتم يادگیری، جواب 
مطل��وب سیستم يادگیرنده از قبل آم��اده است و به عبارتی الگوريتم 

يادگیری به جواب مطلوب و واقعی دسترسی دارد]9[.  
شبکه عصبی MLP يک شبکه ی عصبی استاتیکی پیشرو و با سرپرست 
يا نظارتی می باشد. قابل ذکر است که شبکه عصبی پرسپترون چنداليه 
و تقويت ش��ده ی آن تنها در نوع بهینه سازی تابع هزينه تفاوت دارند 
و در ساي��ر م��وارد دقیقا همانند هم عمل می کنن��د. دلیل استفاده از 
الگوريتم ژنتیک جهت انج��ام بهینه سازی تابع هزينه ی شبکه عصبی 
به خاط��ر عدم نیازمندی اين روش به مشتق گیری و شرايط پیوستگی 
تاب��ع هزين��ه و شروط مربوط به آن می باشد ک��ه باعث گستردگی در 
استفاده از انواع مختلف توابع هزينه و عدم محدوديت در تعیین توابع  
به منظ��ور افزايش ق��درت و بازدهی شبکه عصب��ی و همچنین باعث 

افزايش دقت بهینه سازی می شود]10[. 
در شکل )3( ساختار شبکه عصبی MLP آورده شده است. 

MLP شکل 3: ساختار شبکه عصبی

در ادام��ه فرموالسیون مربوط به شبکه عصب��ی پرسپترون چند اليه 
آورده شده است ]10[.

                                     )1(

                                                   )2( 
 

Wiوزن های 
t ،خروجی مدل سازی که در آن  خروجی سیست��م، 

شبک��ه ی عصبی،  تابع ورودی ه��ای سیستم، b مقدار باياس و 
e خط��ای مدل سازی می باشد. تابع هدف برای اين شبکه ی عصبی به 

قرار فرمول )3 (تعريف می شود]9و10[.

             
)3( 

به ص��ورت متداول ب��رای بهینه سازی تابع هزين��ه ی شبکه عصبی که 
رابط��ه ی شماره )3( نشانگر آن اس��ت، از الگوريتم های بسیار ساده و 
کالسی��ک استفاده می شود و در اين مقال��ه بهینه سازی تابع هزينه ی 
شم��اره )3(  توسط الگوريتم ژنتیک انجام می شود. الگوريتم ژنتیک با 

الهام از ژنتیک انسان به بهینه سازی توابع هزينه می پردازد. 
در اي��ن مقاله در هر قسمت که از شبک��ه عصبی MLP نام برده شود، 
منظور همان شبکه عصبی MLP تقويت شده می باشد و اساس تمامی 
شبیه سازی ه��ای انجام شده در اين مقاله شبکه پرسپترون چنداليه ی 

تقويت شده می باشد. 

3- بيان سيستم انتقال قدرت توربين بادی
داده های مورد استفاده در اين مقال��ه با نمونه برداری هايی با فاصله ی 
زمان��ی 5 دقیقه و به تع��داد 500 داده می باشد. اين داده ها مربوط به 
سرع��ت چرخشی ژنراتور توربین بادی و نیز سرعت باد است. در ادامه 

شکل های مربوط به ورودی و هدف آورده شده است. 

شکل 4: سرعت باد به عنوان ورودی شبکه عصبی

شکل 5: سرعت چرخشی ژنراتور به عنوان هدف شبکه عصبی
همان گونه ک��ه قبال بیان شد، شبک��ه ی عصبی MLP از نوع شبکه های 
عصبی استاتیکی می باش��د و در شبکه های عصبی استاتیکی رابطه ی 
ورودی و خروج��ی يک رابط��ه ی استاتیکی و جب��ری است. در ادامه 
رابطه ی بین سرعت باد و سرعت چرخشی ژنراتور آورده شده است]9[. 
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)4(

                                                                                                  
)5(

                                                                               )6(

                                                                                            )7(

                                                                             )8(
در جدول )1( اطالع��ات مربوط به هريک از پارامترهای ذکر شده در 

روابط موجود در اين مقاله بیان شده است]6و7[.

جدول 1: پارامترها متغيرها

شماره 
پارامتر و 

متغیر
واحدمفهوم

1λبدون واحد سرعت نسبی نوک پره

2ωrotorدور در دقیقهسرعت چرخشی روتور

3Vwindمتر بر ثانیهسرعت باد

4Rمتر شعاع روتور

5ωgeneratorدور در دقیقهسرعت چرخشی ژنراتور

6Ng بدون واحدنسبت تبديل جعبه دنده

7Jکیلوگرم مترمربعاينرسی

8Dنیوتن متر بر راديانضريب میرايی

9Kنیوتن مترثانیه بر سفتی
راديان

10rنیوتن مترگشتاور

11θدرجهزاويه ی چرخشی

12JT کیلوگرم مترمربعاينرسی روتور

13JG
کیلوگرم متر مربعاينرسی ژنراتور

14θG
درجهزاويه ی چرخشی ژنراتور

15θT
درجهزاويه ی چرخشی روتور

16ωTدور در دقیقهسرعت زاويه ای روتور

17ωGدور در دقیقه سرعت زاويه ای ژنراتور

18rTنیوتن مترگشتاور روتور

19rGنیوتن مترگشتاور ژنراتور

20N1
تعداد دندانه های جعبه دنده 

بدون واحد سمت روتور

21N2
تعداد دندانه های جعبه دنده 

بدون واحدسمت ژنراتور

در ادامه مدل دينامیکی مربوط به بخش سیستم انتقال قدرت توربین 
بادی آورده شده است. توربی��ن بادی مورد نظر دارای سیستم انتقال 
ق��درت دو جرمه است. در شکل های )6( و )7( مدل فیزيکی سیستم 
انتق��ال قدرت توربین بادی نشان داده ش��ده است]7[.که پارامترهای 
موجود در اين رابطه ها در جدول)1( لیست گرديده  است.  همان گونه 
ک��ه در شکل )7( نشان داده شده، سیستم انتقال قدرت توربین بادی 

از س��ه قسمت عمده تشکیل شده است. اي��ن سه بخش عمده شامل 
جعبه دنده، شفت سرعت باال و شفت سرعت پايین مي باشد که شفت 
سرعت باال را توسط سیستم 2 و شفت سرعت پايین را توسط سیستم 
1 نشان می دهد و جعبه دنده نیز مبدل سرعت پايین سمت روتور به 

سرعت باال در سمت ژنراتور است. 

شکل 6: مدل ديسک مربوط به سيستم انتقال قدرت توربين بادی

شکل 7: مدل فيزيکی سيستم انتقال قدرت توربين بادی

                                            )9( 

4- شبيه سازی
مدل س��ازی توسط شبک��ه ی عصبی در ادام��ه آورده شده است، برای 
مدل س��ازی زيربخش مکانیک��ی سیستم انتقال ق��درت توربین بادی 
توس��ط شبکه ی عصبی، از يک شبکه ی عصب��ی MLP تقويت شده با 

تعداد نرون های 5 در اليه ی پنهان استفاده شده است.  
ب��رای مدل س��ازی زيربخش سیستم انتق��ال قدرت پن��ج آزمايش با 
شراي��ط متفاوت صورت گرفته و تمامی موارد مربوط به هريک از اين 
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مدل سازی ها در جدول )2( لیست شده و بهترين مدل سازی مشخص 
گرديده است. 

از می��ان مدل سازی های انج��ام شده با شرايط بی��ان شده در جدول 
ب��اال، مدل سازی ب��ا اطالعات مربوط به شم��اره 5 بهترين نتايج را در 
اختیار قرار می دهد. در ادامه نتايج مربوط به مدل سازی و شبیه سازی 
سیست��م انتقال ق��درت توربین بادی با شرايط ذک��ر شده در مورد 5 
ج��دول)2( با استفاده از شبک��ه عصبی MLP تقويت شده آورده شده 

است. 
در شک��ل )8( سرع��ت چرخشی مربوط ب��ه ژنراتور توربی��ن بادی با 

استفاده از مدل سازی توسط شبکه ی عصبی آورده شده است. 

شکل 8: مدل سرعت چرخشی ژنراتور 
ب��ا توجه به مطالب ذکر ش��ده در بخش های قبل می بايست در حالت 
عدم رخداد عیب، مان��ده ی تولیدی مقداری بسیار کم در حدود صفر 
داشت��ه باشد، در شکل )9( مان��ده ی تولید شده در حالت عدم رخداد 
عی��ب، آورده شده است و همان گونه که انتظار می رود مانده ی تولیدی 

مقداری تقريبا برابر صفر دارد. 

شکل 9: مانده در حالت بدون عيب

ب��ا رخداد عی��ب در سیستم انتقال ق��درت توربین ب��ادی می بايست 
مان��ده ی تولیدی نیز مقداری غی��ر از صفر داشته باشد، در شکل)10( 
مدل سیست��م انتقال قدرت در حالت بدون رخ��داد عیب و با رخداد 
عیب آورده شده است و پس از آن نیز مانده ی مربوط به مدل سیستم 

پس از رخداد عیب ترسیم شده است. 
در ادامه شکل مربوط به مانده در حالت رخداد عیب آورده شده است 
و می بايس��ت مقداری بزرگت��ر از صفر داشته باش��د. عیب اعمالی در 

لحظه ی شروع به کار سیستم و با اندازه100 می باشد.

شکل 10: سرعت چرخشی ژنراتور در دو حالت 

شکل 11: مانده در حالت بروز عيب
همان گونه که در شکل )11( مشخص است، مانده ی تولیدی در حالت 
رخ��داد عیب دارای مقداری به مراتب بیشت��ر از صفر است و اين امر 
رخداد عی��ب را مشخص می س��ازد. انتخاب حدآستان��ه ای بر مبنای 
ان��دازه ی عیب وارد شده به سیستم انتقال قدرت می باشد و مقدار آن 

از رابطه ی زير محاسبه می گردد:

                                                                                                                  )18( 

جدول 2: شرايط مختلف مدل سازی سيستم انتقال قدرت

تعداد تکرار آموزش نرخ يادگیریتعداد اليهشماره
بیشترين تعداد خطامقدار نهايی تابعشبکه 

121e-45005e-36

231e-45005e-36

341e-55005e-57

451e-650005e-510

551e-9500005e-610
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که در اين رابطه  اندازه ی عیب وارد شده به سیستم است. 
جه��ت افزايش دقت عیب ياب��ی می توان بر روی مان��ده ی تولید شده 
شروط��ی ق��رار داد و ب��ه اي��ن وسیله دق��ت و درست��يعیب يابی را 
افزاي��ش داد. اي��ن نیازمندی در سیستم های عمل��ی و در پیاده سازی 
الگوريتم ه��ای عیب يابی به صورت عملی بسیار مورد نیاز و مورد توجه 
می باشد و با اعمال شروط تصمیم گیری دقیق تر می توان از بروز اعالم 
عیب به صورت اشتباه جلوگیری کرد و اثرات نويز و اغتشاشات بیرونی 
را نی��ز حذف نم��ود. يکی از شروط را می توان به ب��ازه ی زمانی ايجاد 
مانده ی اعالم رخداد و نبود رخداد عیب اختصاص داد رابطه ی مربوط 

به اين شرط به قرار زير است:

                                                                                    
)19( 

ک��ه در اين رابط��ه، H_time مدت زمان نشان دهن��ده ی نبود رخداد 
عیب می باشد، همچنین مقدار انتخاب حدآستانه برای اين مدت زمان 
اختی��اری و به طور معمول در حد چن��د ده ثانیه انتخاب می شود. در 
ادامه شکل مربوط به هیستوگرام خطا آورده شده است، همان گونه که 
در شک��ل )12( مشخص است، فراوانی می��زان خطای مدل سازی در 
نزديک��ی صفر ب��وده و اين بدان مفهوم است ک��ه میزان نزديک بودن 
مدل س��ازی انجام ش��ده به مدل واقعی و رفت��ار واقعی سیستم بسیار 

زياد است. 

شکل 12: نمودار فراوانی خطا
برای مشخص سازی دقت مدل سازی انجام شده به معرفی و محاسبه ی 

RMSE ،MSE و SSE می پردازيم]8[. 

)20(

)21(

)22(
 ،1/3460e -0.7 :مق��دار اي��ن پارامتره��ا ب��ه ترتی��ب براب��ر اس��ت با
، که اين مقادير بیانگر دقت بسیار  1/8117e-14 8/5129  و نی��زe-0.9
باالی مدل سازی انجام گرفت��ه است. با مقايسه ی نتايج حاصل از اين 
مقاله با نتايج مربوط به مرجع]11[ بهبود دقت مدل سازی و عیب يابی 
توس��ط روش جديد بی��ان شده مشخص می گ��ردد. مقادير مربوط به  
معیاره��ای خطايی اشاره شده در باال به ترتیب برای مرجع ]11[برابر 

است با: 0/00004، 0/00200 و 0/0904. 

4- نتيجه گيری
در اي��ن مقاله به اين موض��وع رسیديم که استف��اده از شبکه عصبی 
پرسپت��رون چندالي��ه ی تقويت شده دق��ت مدل س��ازی و در نتیجه 
عیب ياب��ی سیستم انتقال قدرت توربین ب��ادی نصب شده در نیروگاه 

ب��ادی کهک استان قزوي��ن را بسیار افزايش می ده��د. تقويت شبکه 
عصبی پرسپت��رون چنداليه توسط بهینه س��ازی تابع هزينه ی شبکه 
عصبی انجام شده است. نتايج حاصل از شبیه سازی در قالب شکل های 
مختلف آورده شد. سیستم انتق��ال قدرت توربین بادی به عنوان يکی 
از بخش های بسیار مه��م توربین بادی مورد مطالعه ی اين مقاله بوده 
اس��ت. خطاهای بسی��ار ناچی��ز در مدل سازی توس��ط شبکه عصبی 
پرسپترون چنداليه ی تقويت شده نشانگر دقت بسیار باالی اين شبکه 
عصب��ی است. مقايسه ی نتايج معیاره��ای خطايی حاصل از اين مقاله 
با نتايج معیارهای خطايی مرجع]11[ کامال بهبود عملکرد را تصديق 

می کند.

پي نوشت ها
 
1 Unknown Input Output
2 Yeing Ku
3 Extended Kalman Filter
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ABSTRACT
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to ensure the omission of the defects. Drive test is common approach of testing which is time-consuming and expensive 
due to necessity for experts and equipment. To overcome these limitations, this paper proposes a new software-based 
testing method using OPTIMA software. Performance of the proposed method together with drive test approach 
have been studied and evaluated for the 70 BTS sites of Kerman GSM network as the statistical society. The results 
demonstrate that the proposed method provides performance similar to that of drive test for defect fixing. However, 
this software method not only removes the dependency to experts and equipment, but also reduces the testing time 
about one-third compared to the drive test.
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1- مقدمه
سیستم جهان��ي ارتباطات سیار GSM(1( يک شبکه مخابراتي مبتني 
بر ساختار سلولي است که با ايده ي تقسیم منطقه جغرافیايي به تعداد 
زيادي سلول و استفاده دوباره از منابع فرکانسي شبکه در اين ساختار 
با هدف پوشش دهي تمام منطقه جغرافیايي شروع به کار کرد ]3-1[. 
ام��روزه میلیون ها کاربر در سراسر جه��ان از سیستم هاي تلفن همراه 
بهره من��د مي باشند و بر مبناي اطالعات پايگ��اه داده اتحاديه جهاني 
مخاب��رات شبکه سلولي تلف��ن همراه گسترده تري��ن شبکه استاندارد 

مخابراتي است که بیش از 6 میلیارد مشترک را شامل مي شود]4[.
اراي��ه خدم��ات مطلوب به اين حج��م وسیع از مشترک��ان در مرحله 
نخس��ت مستلزم طراحي و پیاده سازي بهینه ساختار شبکه است و در 
مرحله بعد در گ��رو بهینه سازي منظم عملکرد شبکه مي باشد]3-1[. 
بنابراين در مرحله طراحي تیم هاي مختلف مهندسي  به منظور طراحي 
بهین��ه مکان و تجهیزات سايت ها و تخصی��ص منابع به آنها همکاری 
دارن��د]5، 6[. پس از پیاده س��ازي شبکه سلولي، عملکرد آن به صورت 
منظم بر مبناي معیارهايي همچون کیفیت خدمات2 و کیفیت تجربه3  
مورد ارزيابي و بهینه سازي قرار مي گیرد که در کیفیت خدمات هدف 
ارزياب��ي عملکرد بر مبناي شاخص هاي مختل��ف شبکه است ولي در 
کیفی��ت تجربه، تجربی��ات مشترکان مالک قض��اوت می باشد]6، 7[. 
در واق��ع بهینه س��ازي همان فراين��د شناسايي و اص��الح مشکالت و 
نقايص موث��ر در کارايي و کیفیت عملکرد شبک��ه يا پروسه اصالح يا 
تنظی��م سخت افزاري و نرم افزاري پارامترهاي مختلف شبکه در جهت 

دستیابي به بیشینه کیفیت خدمات مي باشد]7، 8[.
شاخص هاي مورد استفاده برای ارزيابي و بهینه سازي کیفیت خدمات 
شبکه تحت عنوان شاخص هاي کلیدي عملکردKPI( 4( شبکه شناخته 
مي شون��د. به طور کل��ي، بهینه سازي عملکرد شبکه ب��ر مبناي اين 
شاخص ها شامل گزارش گیري روزانه از اين شاخص ها، پردازش آن ها 
به منظ��ور مشخص ک��ردن شاخص های خارج از مح��دوده استاندارد، 
ص��دور دستور رفع نق��ص و در نهايت انج��ام آزمون هاي تست جهت 
اطمین��ان از رفع نقايص و قرارگیري شاخص هاي مد نظر در محدوده 
استاندارد است. در اين راستا فعالیت هاي پژوهشي قابل توجهي انجام 
پذيرفت��ه است که برخ��ي از آن ها نظی��ر ]9-12[ معطوف به کلیاتي 
همچون معرف��ي تکنیک هاي بهینه سازي و ارزياب��ي عملکرد و انجام 
آزمون رانندگ��ي5 است و برخي ديگر همچ��ون ]13-21[ به مطالعه 
م��وردي و عمل��ي شبکه تلفن همراه در نق��اط مختلف دنیا اختصاص 
دارد. به عن��وان مثال کاربردهاي مختلف آزم��ون رانندگي در ارزيابي 
کیفی��ت خدمات شبکه در ]9[ مورد مطالعه قرار گرفته است و ]10[ 
ب��ه ارايه راهکار براي کاهش هزين��ه عملیاتي اين آزمون در نسل هاي 
جدي��د شبکه تلفن همراه اختص��اص دارد. مقاالت ]5[ و ]11[ نیز به 
نح��وه ارزيابي عملک��رد شبکه های مختلف تلفن هم��راه با استفاده از 
شاخص ه��اي کلیدي عملکرد شبکه اختصاص دارند. در ]12[ ترکیب 
شاخص ه��اي کلیدي عملک��رد با کیفیت تجربه کارب��ران براي بهبود 
عملکرد شبکه پیشنهاد شده است. در مطالعات موردي، ]13-15[ به 
ارزيابي عملکرد شبکه تلفن همراه کشور نیجريه بر مبناي شاخص هاي 
کلی��دي آن اختصاص دارند و اين ارزيابي براي کشورهاي هندوستان، 
ترکی��ه، افغانستان و اندونزي به ترتیب در ]16[، ]17[، ]18[ و ]19[ 
ارايه شده است. در نهايت بهبود ترافیک شبکه تلفن همراه کشورهاي 

نیجريه و هندوستان به ترتیب در ]20[ و ]21[ گزارش شده است. 
اين مقاله ب��ه ارزيابي و بهینه سازي کیفی��ت خدمات سیستم جهاني 
ارتباط��ات سیار کشور ايران با استفاده از شاخص هاي کلیدي عملکرد 
شبک��ه اختص��اص دارد. در اي��ن تحقیق پیشنهاد مي ش��ود که روش 

مرس��وم آزمون تست رفع نقايص ک��ه در حال حاضر مبتني بر آزمون 
سخت اف��زاري رانندگي اس��ت، با روش نرم افزاري مبتن��ي بر نرم افزار 
OPTIMA جايگزين شود. الزم بذکر است که نرم افزار OPTIMA يک 
نرم اف��زار يکپارچه براي مديريت شبکه است که در حال حاضر شبکه 
تلف��ن همراه کشور توسط آن مديريت و برنامه ريزي مي شود. از اين رو 
در يک مطالعه موردي، عملکرد اين دو روش تست در 70 سايت تلفن 
همراه از شبکه شهر کرمان مورد ارزيابي و مقايسه قرار مي گیرد. پس 
از ص��دور دستور رفع نقص و مرتفع ش��دن مشکل، آزمون تست رفع 
نق��ص سايت هاي معیوب هم از طري��ق روش نرم افزاري پیشنهادي و 
ه��م توسط آزمون رانندگي انجام مي پذيرد. ب��ر مبناي نتايج حاصله 
مشخص مي شود که هر دو روش در سنجش میزان رفع نقص، عملکرد 
تقريب��ا يکساني دارند، اين درحالي است که روش پیشنهادي عالوه بر 
ح��ذف هزينه حضور فیزيکي افراد و تجهی��زات، متوسط زمان اجراي 

آزمون تست را از سه ساعت به يک ساعت کاهش مي دهد. 
ادام��ه ساختار مقاله بدين صورت مي باش��د که قسمت بعد به معرفي 
مفاهی��م مرتبط با اين کار پژوهش��ي اختصاص دارد. قسمت سوم اين 
مقال��ه معطوف به معرف��ي الگوريتم نرم افزاري پیشنه��ادي و ارزيابي 
عملک��رد آن مي باشد و در نهايت جمع بن��دي و نتیجه گیري مقاله در 

قسمت آخر ارايه مي شود.

2- سيستم جهاني ارتباطات سيار و بهينه سازی
2-1-ساختارسيستمجهانيارتباطاتسيار

ساختار سیستم جهاني ارتباطات سیار در شکل )1( نمايش داده شده 
است که شامل سه بخش واحد سیار MS(6(، زيرسیستم ايستگاه پايه  
BSS(7( و زيرسیست��م شبک��ه 8)NS( می باشد. واحد سیار يا مشترک 

شامل سی��م ک��ارت SIM(9( و دستگاه تلفن هم��راه10)ME( است و 
زيرسیست��م ايستگاه پايه از دو زيربخ��شBTS 11  وBSC 12  تشکیل 
شده است که در اصطالح به ترتیب سايت و مرکز کنترل سايت نامیده 
م��ي شوند. در پايان زير بخش شبکه سیستم شامل چندين زيربخش 
 )MSC(13 مختل��ف است ک��ه مهمترين آن ها مرکز کلیدزن��ي موبايل
اس��ت که به عنوان قلب شبک��ه محسوب مي ش��ود. همچنین فعالیت 
ساي��ر اجزاء زيرسیستم شبکه که در شک��ل )1( نمايش داده شده اند 
معط��وف به ثبت اطالعات مشترکان و تعیی��ن هويت آن ها، اطالعات 

سیم کارت ها و دستگاه هاي تلفن همراه مي باشد. 
 

شکل 1: ساختار كلي سيستم جهاني ارتباطات سيار ]22[

در ساخت��ار سلولي هر سلول شبکه به ي��ک BTS تجهیز مي شود که 
شام��ل چندين سکت��ور است و هر سکتور شام��ل تجهیزاتي همچون 
چندي��ن فرستنده و گیرنده راديويي است و وظیفه اصلي آن برقراري 
 BTS ارتباط راديويي مشترک��ان با ساير اجزا شبکه مي باشد. چندين
يا ساي��ت توسط يک مرکز کنترل سايت ي��ا BSC مديريت و کنترل 
مي شوند که وظیفه اصلي مرکز کنترل سايت برقراري ارتباط سايت ها 



فصلنامه

علمي- ترويجي 
انجمن مهندسین برق و الکترونیک ايران-شاخه خراسان

37      سال پنجم/ شماره11/ زمستان1397

با زيرسیستم شبک��ه مي باشد. در نهايت هر چندين BSC توسط يک 
مرک��ز کلیدزن��ي MSC مديريت و کنترل مي شون��د و ارتباط آن ها با 
ساي��ر اجزا شبکه و ساير شبکه ارتباطات��ي همچون شبکه تلفن ثابت 
از طريق اي��ن مرکز کلیدزني برقرار مي شود]22[. الزم بذکر است که 
عالوه بر بخش های مذکور، معموال هر شبکه GSM مبتني بر واحدي 
بن��ام مرکز نگهداري و پشتیباني OMC(14( است که در برخي مراجع 
به عن��وان ي��ک قسمت مستقل محس��وب مي ش��ود و در برخي ديگر 
به عن��وان يک زيربخش زيرسیستم شبکه محسوب مي شود که وظیفه 
اصل��ي آن مانیتورينگ مداوم و بهینه س��ازي عملکرد شبکه و تمامي 
تجهیزات مربوطه به منظور دستیابي به کیفیت خدمات بهتر و افزايش 

ضريب امنیتي و حفاظتي شبکه است]22[.
2-2-شاخصهايكليديعملكردشبكه

شاخص هاي کلیدي عملکرد شبک��ه به طور معمول برمبناي اطالعات 
واصل��ه از شمارشگره��اي مختلفي که در قسمت ه��اي مختلف شبکه 
نصب شده است محاسبه و گزارش مي شوند. مهمترين اين شاخص ها 

عبارتند از ]5، 23[: 
 ن��رخ موفقی��ت در برقراري مکالم��ه CSSR(15(: اين شاخص معرف 
درص��د موفقیت در اختصاص کانال ترافیکي به تقاضاهايي است که 

صرفا براي برپايي مکالمه درخواست شده است. 
 نرخ قطعي مکالمه CDR(16(: اين شاخص معرف درصد تداوم ارتباط 
است و قطعي مکالمه مي تواند به دلیل پايین بودن قدرت و کیفیت 

سیگنال يا تداخل حاصل از نزديک بودن کانال فرکانسي باشد.
 ن��رخ مسدود بودن کان��ال ترافیک��يTCHCR(17(: شاخص مسدود 
ب��ودن کانال ترافیک��ي بیانگر درصد ب��از درخواست هاي اختصاص 
کانال ترافیکي است که به دلیل وجود نداشتن کانال ترافیکي آزاد، 

مسدود شده اند.
 ن��رخ موفقی��ت در جابجايي بی��ن سلول��ي HSR(18(: معرف درصد 
موفقی��ت شبک��ه در مديريت جابجاي��ي مکالم��ات مشترکان بین 

سلول هاي مختلف شبکه است.
 ق��درت آنتن ده��ي )RX Level(: اين شاخص ب��ه اندازه گیري توان 
سیگن��ال دريافت��ي کاربران در نق��اط مختلف ساي��ت مي پردازد و 
مي توان��د به عنوان معی��اري از میزان پوشش ده��ي سايت مربوطه 

توسط BTS محسوب شود.
 کیفی��ت آنتن ده��ي )RX Quality): اي��ن شاخص مع��رف کیفیت 
سیگنال دريافت��ي در سايت ها است و به صورت مستقیم با احتمال 

خطاي سیستم در ارتباط است.
2-3-فرايندارزيابيوبهينهسازيشبكه

رون��د کلي فرايند ارزيابي و بهینه س��ازي کیفیت خدمات شبکه بدين 
شرح اس��ت که واحد نگهداري و پشتیابي به ص��ورت روزانه نسبت به 
گزارش گی��ري و جمع آوري اطالعات سايت ه��ا و مراکز کنترل سايت 
اقدام مي نماي��د. در مرحله بعد شاخص هاي کلی��دي عملکرد شبکه 
از اي��ن اطالع��ات استخ��راج مي شود و ب��ا پردازش اي��ن شاخص ها، 
سايت هايي ک��ه شاخص هاي آن ها خارج از مح��دوده استاندارد باشد 
مشخ��ص مي شوند و برای آن ها دستور رفع نق��ص صادر مي شود که 
اي��ن دستور مي تواند نرم اف��زاري و يا سخت افزاري باشد. رفع نقص در 
حالت نرم افزاري بدون دخالت عوامل انساني و از طريق نرم افزار انجام 
مي پذيرد، اما رفع نقص سخت اف��زاري مبتني بر حضور فیزيکي افراد 
در سايت ه��اي مشکل دار و رفع نقايص است. در نهايت آخرين مرحله 
پروسه بهینه سازي انجام آزم��ون تست جهت اطمینان از رفع نقايص 
و قرارگیري شاخص هاي کلیدي عملکرد شبکه در محدوده استاندارد 

مي باشد. 

روش معم��ول انج��ام آزمون تست بر مبناي آزم��ون میداني رانندگي 
اس��ت که اين آزمون با يک وسیله نقلی��ه مجهز سیستم تست شامل 
وسايل��ي همچون دستگاه تلفن همراه، دستگ��اه موقعیت ياب، رايانه و 
نرم افزاري مربوطه جهت پردازش و استخراج اطالعات انجام مي پذيرد. 
روش کار به اين صورت است که کارشناس مربوطه با وسیله نقیله در 
مسی��ر از قبل مشخص شده در محدوده سايت مدنظر حرکت مي کند 
و ب��ا برقراري مکالمه و پ��ردازش اطالعات نسبت ب��ه تشخیص نقاط 
نداشت��ن پوشش و يا داراي پوشش ضعی��ف اقدام مي نمايد ]15-10، 

.]24-23

3- الگوريتم پيشنهادي و ارزيابي نتايج
در اين قسمت ابتدا فرايند بهینه سازي عملکرد شبکه کشور با استفاده 
از شاخص ه��اي کلیدي عملکرد معرفي و ي��ک روش نرم افزاري براي 
انجام آزمون تست آن پیشنهاد مي شود. در انتها نتايج ارزيابی عملکرد 

روش پیشنهادي ارايه می گردد. 
3-1-الگوريتمپيشنهادي

فراين��د ارزيابي و بهینه سازي عملک��رد شبکه تلفن همراه کشور ايران 
بدي��ن صورت است که ي��ک مرکز مجهز به سیستم ه��اي رايانه اي با 
ق��درت پ��ردازش ب��اال به ص��ورت روزانه نسب��ت ب��ه گزارش گیري و 
جمع آوري اطالعات شبک��ه تمامي استان هاي کشور اقدام مي کند. بر 
مبناي اين گ��زارش، شاخص هاي کلیدي عملکرد شبکه کشور توسط 
نرم اف��زار يکپارچه مديريت شبک��ه در اين مرک��ز محاسبه می شوند. 
در ش��روع سیکل کاري روزان��ه، مراکز نگه��داري و پشتیباني شبکه 
در اقص��ي نقاط کش��ور از طريق اين نرم افزار ب��ه جدول شاخص هاي 
کلی��دي عملک��رد متعلق به يک روز قب��ل از سايت هاي تحت کنترل 
خود دسترسی خواهن��د داشت و با پردازش اين شاخص ها، نسبت به 
شناسايي سايت هاي با شاخص هاي خارج از محدوده استاندارد و صدور 
دست��ور رفع نقص آن ها اقدام مي نمايند. براي رفع نقص سخت افزاري 
کارشن��اس مربوطه به ساي��ت مراجعه و طبق دست��ور نسبت به رفع 
مشک��ل اق��دام مي نمايد. در مرحله آخر ب��راي اطمینان از رفع نقص، 
اطالع��ات عملکردي سايت مربوطه توسط آزمون رانندگي استخراج و 
ب��ه مرکز نگهداري و پشتیبان��ي ارسال مي شود و اين مرکز با پردازش 
اطالع��ات نسبت به میزان بهب��ود عملکرد شبکه قضاوت مي کند و در 
صورت ل��زوم، دوباره دستور رفع نقص ص��ادر مي کند و اين فرايند تا 

حصول اطمینان از عملکرد بهینه شبکه ادامه مي يابد. 
الزم به ذک��ر است که آزمون رانندگي کش��ور ايران مبتني بر سنجش 
 RX( و کیفیت آنتن دهي (RX Level( دو شاخ��ص قدرت آنتن ده��ي
Quality) اس��ت ک��ه بر مبنای ج��دول )1(، وضعی��ت پوشش دهي و 
کیفی��ت مکالمه شبکه به چهار صورت عالي، خوب، متوسط و ضعیف 
گزارش مي شود. خروجي آزمون رانندگي نیز شامل يک ترسیم رنگي 
از موقعی��ت مکان��ي نقطه مدنظر است که رن��گ آن طبق جدول )1(

ب��ر مبناي مقادير اين دو شاخص به ص��ورت سبز، زرد، نارنجي و قرمز 
مي باش��د ک��ه به ترتیب مع��رف وضعیت هاي عالي، خ��وب، متوسط و 
ضعیف مي باشن��د. همان طورکه در جدول)1( نمايش داده شده است 
سط��ح سیگنال دريافتي بر مبن��اي واحد dBm اندازه گیري مي شود و 
کیفیت سیگنال دريافت��ي در واقع معرف نرخ خطاي بیت در مقیاس 

0 تا 7 مي باشد.
آزمون تست رانندگ��ي از محدوديت هايي برخوردار است که از جمله 

مي توان به موارد زير اشاره کرد:
 نکته نخست در محدودي��ت تعداد کارشناسان خبره انجام آزمون و 
نیازمن��دي به حضور کارشناس در مح��ل مربوطه و انجام چندباره 
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آزم��ون تا رفع کامل نقص اس��ت. زيرا هر مرک��ز نگهداري وظیفه 
سرويس ده��ي به تع��داد زي��ادي ساي��ت را دارد و از طرفي تعداد 
کارشناس��ان اين مرکز محدود اس��ت، از اين رو در حالتي که تعداد 
سايت ه��اي معیوب زياد باشد به علت کمب��ود نیروي انساني امکان 
رفع نقص تمام سايت ها يا وجود ندارد يا دست کم رفع نقص بسیار 

زمانبر است.
 نکت��ه بع��دي در وابستگي آزم��ون تست به سیستم ه��اي مختلف 
سخت اف��زاري و نرم افزاري از يک طرف و ارتباط مستمر کارشناس 
آزمون تست و مرکز نگه��داري و پشتیباني از طرف ديگر است که 
هر گونه نقص در هر کدام از اين موارد مي تواند انجام آزمون تست 

را با اختالل همراه کند.
 چالش مه��م ديگر در زمان انجام آزمون تس��ت رانندگي براي رفع 
نق��ص هر سايت است ک��ه اين ماموريت به ط��ور معمول براي يک 
ساي��ت واقع شده در داخل بافت شهري بین 2 تا 4 ساعت به طول 
مي انجامد. ام��ا در حالتي که رفع نقص مربوط به سايت هاي خارج 
از مح��دوده شهري نظیر جاده ه��ا باشد، بايد مدت زمان رسیدن به 

نقطه ي مورد نظر نیز به اين زمان دو تا چهار ساعته اضافه شود. 
 نکت��ه ديگر در لزوم پیوستگ��ي ارتباط در زمان انجام آزمون است و 
درصورت قطع��ي مکالمه بايد آزمون دوب��اره از نقطه قطع مکالمه 

آغاز شود. 
جدول 1: مبناي تعيين وضعيت و ميزان رفع نقص در آزمون رانندگي

RX  Lev (dBm(RX Qualرنگ معادلوضعیت

RxLev< -10 0< RxQual < 2>70- سبزعالي

RxLev <-70 2< RxQual < 4 >90-زردخوب

RxLev<-90 4< RxQual <6>100-سبز پررنگمتوسط

RLev<100- 6 < RxQual < 7>110-قرمزضعیف
بنابراين با توجه ب��ه اينکه اطالعات شاخص هاي کلیدي شبکه که در 
دست��رس کاربر مرکز نگه��داري و پشتیباني شبکه متعلق به روز قبل 
است، اگر پس از رفع نقص به هر دلیلي آزمون تست انجام نشود، اين 
کاربر امکان قضاوت راجع به سنجش میزان رفع نقص را ندارد و بايد تا 
ف��رداي آن روز صبر کند و بر مبناي شاخص دريافتي جديد نسبت به 
آن قض��اوت و در صورت لزوم دستور جديد رفع نقص صادر نمايد. در 
اين صورت ممکن است رفع نقص يک سايت چندين شبانه روز طول 
بکشد ک��ه اين امر کامال نامطلوب است و کاهش رضايت مشترکان را 

بدنبال دارد.
اگ��ر چه نرم اف��زار OPTIMA به ص��ورت روزانه ج��دول شاخص هاي 
کلی��دي عملکرد ک��ل شبکه متعلق به روز ماقب��ل را در اختیار مراکز 
نگه��داري و پشتیبان��ي قرار مي ده��د و قابلیت دسترس��ی به جدول 
شاخص ه��اي کلیدي عملکرد کل سايت هاي تحت مديريت اين مراکز 
در ب��ازه زماني کمتر از ي��ک روز را برای آن ها فراهم نمی کند، اما اين 
نرم اف��زار اين امکان را برای اين مراک��ز فراهم مي کند که به اطالعات 
ي��ک سايت خاص از حوزه تحت مديريت خود در بازه هاي زماني يک 
ساعت��ه دسترسی داشته باشند. متاسفانه در حال حاضر از اين قابلیت 
در شبک��ه تلفن همراه کشور استفاده نمي ش��ود، از اين رو در اين کار 
پژوهش��ي پیشنهاد مي شود ک��ه با فعال کردن اي��ن قابلیت، کاربران 
مراک��ز نگهداري و پشتیبان��ي شبکه يک ساعت پس از رفع نقص يک 
سايت خ��اص، دوباره از طريق نرم افزار OPTIMA نسبت به استخراج 
شاخص هاي کلیدي عملکرد آن سايت اقدام نمايند و پس از پردازش 
مربوطه در صورت لزوم دوباره دستور رفع نقص را صادر نمايند. واضح 

اس��ت که با توجه به بازه زماني يک ساعته مورد نیاز، اين روش ضمن 
ح��ذف هزينه حضور فیزيکي عوامل انساني و تجهیزات، امکان کاهش 
زم��ان اجراي آزمون تست را نیز فراهم مي آورد. به منظور صحه گذاري 
ب��ر اين مزاي��ا، در ادامه عملکرد اين روش پشنه��ادي به همراه آزمون 
تس��ت رانندگ��ي در شبکه تلفن هم��راه شهر کرمان م��ورد ارزيابي و 

مقايسه قرار مي گیرد. 
3-2-ارزيابينتايج:مطالعهشبكهتلفنهمراهشهركرمان

در اي��ن تحقی��ق شاخص ه��اي ن��رخ موفقی��ت در برق��راري مکالمه 
)CSSR(، ن��رخ قطع��ي مکالم��ه )CDR( و نرخ مسدود ب��ودن کانال 
ترافیک��ي )TCHCR(، براي ارزيابي و بهینه سازي عملکرد شبکه مورد 
مطالع��ه انتخاب شده اند ک��ه محدوده استاندارد مدنظ��ر براي آن ها 
 .TCHCR≤2% و  CDR≤2% ،CSSR≥98% :به ترتی��ب عبارتن��د از
روش کار بدين صورت است که ابتدا با گزارش گیري از شبکه، جدول 
شاخص ه��اي کلی��دي عملکرد سايت ه��اي جامعه آم��اري استخراج 
مي ش��ود. الزم به ذکر است که جدول شاخص ه��ای کلیدی عملکرد 
ب��رای هر سکتور شبکه شامل يک ج��دول مبتنی بر 50 ستون و 24 
سط��ر می باشد که هر ستون معرف اطالعات��ی خاص همچون مقادير 
پارامتره��ای کلیدی عملکرد شبکه و اطالعات مکانی آن سکتور است 
و هر سطر اين جدول اين اطالعات را برای يک بازه زماني يک ساعته 
از شبان��ه روز مدنظر نمايش می دهد. در اي��ن مقاله به علت کمبود جا 
فقط ب��ه برش هايی از اين جداول اکتفا شده است که حاوی اطالعات 

مدنظر تحقیق می باشند. 
مرحله بعد پردازش اين اطالعات براي تمامي سايت هاي تحت کنترل 
در جامع��ه آماري نمونه و تعیین سايت هاي معیوب با مقادير شاخص 
خارج از محدوده استان��دارد است. روش مرسوم در تعیین سايت هاي 
معیوب نیز مبتني بر عملکرد آن سايت در ساعت هاي اوج شبکه است 
و مق��دار شاخص ها در اين ساعت ها مالک قضاوت قرار مي گیرد. الزم 
به ذکر است که معموال براي هر شبانه روز دو ساعت اوج در نظر گرفته 
مي شود که عبارتند از بازه زمان��ي 11:00-10:00 و 19:00-20:00. 
البت��ه ممکن است ب��ر مبناي تغییر فصول اين دو ب��ازه زماني اندکي 
متفاوت در نظر گرفته شوند. براي تعیین تمامي نقاط معیوب، جدول 
شاخص ه��اي کلیدي عملکرد تمام جامعه آماري بر اساس ساعت هاي 

اوج شبکه فیلتر مي شود و خروجي مالک قضاوت قرار مي گیرد.
ج��دول )2( اين خروجي را براي يک شبانه روز از جامعه آماری نشان 
مي دهد. همان گونه که مالحظه مي شود تعداد کل سايت هاي معیوب 
در اي��ن شبان��ه روز برابر با 14عدد مي باشد ک��ه شاخص هاي خارج از 
محدوده استاندارد آن ها با رنگ تیره تري مشخص شده اند. همچنین بر 
طبق اين جدول، عملکرد برخي سکتورها نظیر سکتورهاي شماره 20 
و 32 فق��ط در يک��ي از ساعت هاي اوج قبل از ظهر يا بعدازظهر خارج 
از مح��دوده استاندارد گزارش شده اس��ت. دلیل اين امر در اين است 
که ممکن است میزان ترافیک اين سکتورها در اين دو ساعت متفاوت 
باشد يا اينکه در بازه زماني بین اين دو ساعت اوج نقص يا رفع نقصي 
در سکت��ور مدنظر رخ داده است. از طرف ديگر عملکرد سکتور شماره 
87 در ه��ر دو ساعت اوج قبل از ظه��ر و بعدازظهر خارج از محدوده 
استان��دارد گزارش شده است که مي تواند به دلیل ترافیک زياد اين دو 

ساعت يا رفع نکردن نقص آن باشد. 
مرحله بعد صدور دستور رفع نقص نقاط معیوب مي باشد که محتويات 
آن با توج��ه  به اينکه اصالح کدام شاخ��ص مدنظر مي باشد متفاوت 
است. به عنوان مثال به طور معمول اصالح شاخص موفقیت در برقراري 
مکالمه با دستور بررسي موجب رها و گرفتن برگشتي آنها همراه است 
و برای شاخص نرخ قطعي مکالمه دستور بررسي زاويه آنتن سکتور و 
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تغییر زاويه پوشش صادر مي شود.
جدول 2: استخراج جدول شاخص هاي كليدي عملکرد تمامي سايت هاي معيوب در 

يک شبانه روز
CDRTCHCRCSSRاستانتاريخوزمانشمارهسكتور

کرمان3/13/1980/1122017/3/11-19

کرمان3/321/5683/05202017/3/11-19

کرمان3/54/1385322017/3/11-10

کرمان44/184562017/3/11-10

کرمان2/61/970/9702017/3/11-19

کرمان3/83/4375/32842017/3/11-10

کرمان94/886/3872017/3/11-10/.3

کرمان3/65/181872017/3/11-19

کرمان2/983/6574/2952017/3/11-10

کرمان3/653/179/41232017/3/11-19

کرمان3/285/478/581322017/3/11-19

کرمان2/993/2681/11382017/3/11-19

کرمان2/751/45691512017/3/11-10

کرمان3/644/3283/011782017/3/11-10

کرمان3/854/71741792017/3/11-19

در پايان پس از رفع نقص، آزمون تست تمامي نقاط جدول )2( هم به 
روش مرسوم آزمون رانندگي و هم توسط روش پیشنهادي نرم افزاري 
انجام مي پذيرد. به عنوان نمون��ه شکل هاي)2( و)3( به ترتیب معرف 
نتاي��ج آزم��ون میداني رانندگي ب��راي سکتورهاي شم��اره 12 و 87 
مي باشند. همان طورک��ه مالحظه مي شود ناحیه تحت پوشش سکتور 
12 در شک��ل )2( سبزرن��گ نمايش داده شده است که اين به معناي 
موفقیت آمی��ز بودن رفع نقص است. اما رنگ ناحیه سکتور شماره 87 
در قسم��ت ب��االي شکل)3( قرمز رنگ اس��ت و در قسمت پايین اين 
شکل سبزرنگ مي باشد. اين بدان معني است که پس از نخستین رفع 
نقص مشک��ل اين سکتور برطرف نشده است، از اين رو  دوباره دستور 
رفع نقص ديگري ص��ادر شده است که منجر به نرمال شدن وضعیت 

اين سکتور شده است. 
از ط��رف ديگر نتايج آزمون نرم افزاري پیشنه��ادي براي سکتور هاي 
شم��اره 12 و 87 در جدول ه��اي )3( و )4( نماي��ش داده شده اند که 
در واق��ع بر مبن��اي گزارش گیري از نرم اف��زار OPTIMA يک ساعت 
پ��س از رفع نقايص استخراج شده ان��د. همان طورکه مالحظه مي شود 
نتاي��ج روش نرم افزاري پیشنهادي در سنجش میزان رفع نقص مشابه 
ب��ا نتايج آزمون رانندگي است و همان ط��ور که نتايج آزمون رانندگي 
مع��رف موفقیت آمیز بودن رفع نقص سکتور شم��اره 12 بود، مقادير 
شاخص هاي کلیدي عملکرد اين سکتور در جدول )3( نیز تايیدکننده 
اين مطلب است. مقادير شاخص ه��اي کلیدي عملکرد جدول )4(نیز 
بیانگ��ر اين مطل��ب است که رفع نقص سکتور شم��اره 87 در مرحله 
نخس��ت موفقیت آمیز نبوده اس��ت و عملکرد اين سکتور در رفع نقص 

دوباره نرمال شده است. 
جدول 3: خروجي آزمون پيشنهادي براي سکتور شماره 12 

CDRTCHCRCSSRاستانتاريخوزمانشمارهسكتور

کرمان1/081/898/2122017/3/12-12

ج��دول )5( مع��رف مقادير شاخص هاي کلی��دي عملکرد 14 سکتور 
معی��وب جدول )2( در ساعت اوج شبانه روز بعد است و همان طور که 
مالحظ��ه مي شود در مقايسه با جدول )2( درصد زيادي از شاخص ها 
در محدوده استاندارد قرار گرفته اند و عملکرد شبکه در مجموع بهبود 
يافته اس��ت. الزم بذکر است اصلي ترين دلیل ع��دم قرارگیري برخي 

شاخص هاي ج��دول )5( در محدوده استاندارد ناشي از گزارش گیري 
در ساع��ت اوج مصرف است. البته ممکن است همچنان برخي نقايص 
روز قبل به صورت بهینه مرتفع نشده باشند که اين امر با گزارش گیري 
از سايت ه��ا در طي چن��د روز متوالي مشخص مي شود. به عنوان مثال 
شک��ل )4( رون��د بهبود عملکرد سکتور شم��اره 12 در طي چهار روز 
متوال��ي را نمايش مي دهد. همان طورک��ه مشخص است نتايج  معرف 
اين اس��ت که پس از رفع نقِص صورت پذيرفت��ه، عملکرد اين سکتور 

خاص در محدوده نرمال قرار گرفته است.

شکل 2: خروجي آزمون رانندگي براي سکتور شماره 12  

الف:پسازرفعنقصاول

ب:پسازرفعنفصدوم
شکل 3: خروجي آزمون رانندگي براي سکتور شماره 78 
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جدول 4: خروجي آزمون پيشنهادي براي سکتور شماره 78 
الف: رفع نقص اول

CDRTCHCRCSSRاستانتاريخوزمانشمارهسكتور

کرمان3/1489872017/3/12-10

ب: رفع نقص دوم
CDRTCHCRCSSRاستانتاريخوزمانشمارهسكتور

کرمان1/81/598872017/3/12-12

جدول 5: جدول شاخص هاي كليدي عملکرد سايت هاي معيوب يک شبانه روز 
پس از رفع نقص

CDRTCHCRCSSRاستانتاريخ و زمانشماره سکتور

کرمان1/952/598/1122017/3/13-10

کرمان2/41/3997/1202017/3/13-10

کرمان20/5895/3322017/3/13-10

کرمان2/11/0296/1562017/3/13-10

کرمان3/31/7893/1702017/3/13-10

کرمان02/1599/03842017/3/13-10

کرمان1/91/7898/5872017/3/13-10

کرمان1/22/3698/52952017/3/13-10

کرمان0/571/8941232017/3/13-10

کرمان2/221/9971322017/3/13-10

کرمان1/111/795/121382017/3/13-10

کرمان2/51/1951512017/3/13-10

کرمان2/4199/011782017/3/13-10

کرمان0/781/3298/61792017/3/13-10

نتايج ارايه شده تاکنون فقط مربوط به سنجش میزان توانايي دو روش 
آزم��ون تست در میزان رفع نقايص بود، در اين قسمت اين دو آزمون 
از منظر زم��ان الزم براي انجام آزمون تست م��ورد ارزيابي و مقايسه 
قرار مي گیرند. زمان الزم براي انجام آزمون تست رانندگي سايت هاي 
معیوب جدول )2( در جدول)6( گزارش ذکر شده است. همان طورکه 
قاب��ل پیش بین��ي بود با توجه ب��ه اينکه روش پیشنه��ادي نرم افزاري 
مبتني بر گزارش گی��ري از نرم افزار OPTIMA دقیقا يک ساعت پس 
از رفع نقص است، از اين رو زمان انجام آن براي تمامي آزمون ها برابر 

ب��ا 60 دقیقه است. اما همان طورکه از جدول )6( مشخص است زمان 
آزم��ون تست رانندگي براي همه آزمون ها خیلي بیشتر از يک ساعت 

است که میانگین آن برابر با 150 دقیقه است.
جدول 6: زمان انجام آزمون تست رانندگي براي سکتورهاي معيوب 

جدول 2 )بر حسب دقيقه( 

متوسطزمانانجامآزمونتستتعدادآزمونشمارهسكتور

240يکبار12

70يکبار20

150يکبار32

90يکبار56

110يکبار70

195يکبار84

80دوبار87

225يکبار95

270يکبار123

45يکبار132

-عدم انجام138

-عدم انجام151

210يکبار178

120يکبار179

ام��ا ب��ا توجه به اينکه زمان ه��اي ارايه شده در ج��دول )6( متعلق به 
آزم��ون تست يک شبانه روز خاص بود، قض��اوت در رابطه با متوسط 
زم��ان تست مورد نیاز در اي��ن دو روش بر اين مبن��ا عادالنه نیست. 
بنابراين در اين تحقیق عملکرد شبکه در يک بازه زماني چندين شبانه 
روزه مورد ارزيابي قرار گرفته است و میانگین عملکرد اين دوره زماني 
به عن��وان مالک عملک��رد قرار گرفته است. ب��راي اين منظور متوسط 

زمان اجراي آزمون تست به صورت زير تعريف شده است:

)1(

ک��ه  به ترتی��ب متوسط زمان اج��راي آزمون 
تس��ت، متوسط زمان اجراي آزمون تس��ت شبانه روز iام و زمان الزم 

TCHCR و CDR ب: شاخص هاي CSSR شکل 4: نمودار بهبود عملکرد سکتور شماره 12 در طي چهار روز متوالي الف: شاخص
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ب��راي انجام آزمون jام از شبانه روز iام اس��ت. N و Mi نیز به ترتیب 
معرف تعداد شبانه روزهای انج��ام آزمون و تعداد دفعات انجام آزمون 

رفع نقص در شبانه روز iام مي باشد.
متوس��ط زمان انج��ام آزمون تست براي يک ب��ازه 10 شبانه روزي در 
جدول)7( نمايش داده شده است. بر مبناي نتايج اين جدول متوسط 
زم��ان آزمون تست رانندگي برابر ب��ا 175 دقیقه محاسبه مي شود که 
تقريب��ا سه برابر متوسط زماني يک ساعته مورد نیاز آزمون نرم افزاري 

پیشنهادي است.
جدول 7: مقايسه متوسط زمان انجام آزمون تست )بر حسب دقيقه(

ترتیب شبانه روز
زمان متوسط روزانه 

آزمون رانندگي:
 Ti test 

زمان متوسط روزانه آزمون 
پیشنهادي:
Ti test 

115060

220060

315760

419560

517260

619560

713560

818060

917560

1019060

4- نتيجه گيری
در اي��ن مقاله، عملکرد شبک��ه GSM کشور بر مبن��اي شاخص هاي 
کلیدي عملک��رد شبکه مورد ارزيابي و بهینه س��ازي قرار گرفت و در 
اي��ن راستا يک روش جديد مبتني بر نرم اف��زار OPTIMA براي تست 
رفع نق��ص شبکه پیشنهاد شد. عملک��رد روش نرم افزاري پیشنهادي 
ب��ه هم��راه روش سخت افزاري مبتن��ي بر آزم��ون رانندگي در شبکه 
تلف��ن همراه شهر کرمان مورد ارزيابي و مقايسه قرار گرفت. بر مبناي 
نتاي��ج مشخص شد که هر دو روش سخت افزاري و نرم افزاري عملکرد 
يکسان��ي در سنجش می��زان رفع نق��ص دارند. ام��ا روش نرم افزاري 
پیشنهادي ضم��ن حذف هزينه هاي سخت اف��زاري مربوط به نیروي 
انسان��ي و تجهیزات، زمان انجام آزمون تس��ت را به يک سوم کاهش 

مي دهد.
پي نوشت ها

1 Global system for mobile communication (GSM( 
2 Quality of service (QoS(
3 Quality of experience (QoE(
4 Key Performance Indicators 
5 Drive test
6 Mobile station
7 Base Station Subsystem
8 Network Subsystem 
9 Subscriber Identity Module
10 Mobile Equipment 
11 Base Transceiver Station
12 Base Station Controller 
13 Mobile Switching Center 
14 Operation and Maintenance Center 
15 Call Set-up Success Rate
16 Call Drop Rate 
17 Traffic Channel Congestion Rate

18 Handover Success Rate
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 FPGA بررسی عملکرد و بهبود نورون مصنوعی و پياده سازی آن برروی
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كلمات كليدی: نورون زيستی، باز پیکربندی، مدل Hodgkin-Huxley، کاهش پیچیدگی.

چکيده
دراينمقالهباهدفشبيهس�ازیرفتارتكنورون،بهپيادهس�ازیسختافزاریيكنورونزيستیطبقمدلHodgkin-Huxleyپرداخته
ش�دهاس�تكهاينمدلبيش�ترينشباهترابهنورونواقعیداردوپيادهسازیآنبسياردشواراس�ت،ولیبهكمكاستفادهازقابليت
پيكربندیدوبارهواجرایدستوراتبهصورتموازی،طراحیسختافزاریسيستمنورونیبهينهشده،مبتنیبرFPGAانجامشدهاست.
برایاينمنظوردرپيادهس�ازیتكنورون،ازايدههایس�ختافزاریگوناگوني،بهرهگرفتهايمتابهتريننوعازنورونكاملرابراس�اس
سرعتباال،حجمكم،دقتباالوقابليتتوسعهپذيری،طراحیكنيم.برخیازايدههادرطراحیوپيادهسازیعبارتندازانجاممحاسبات
ديجيتالبابيتمحدود،سادهسازیتوابعرياضیوتبديلعملياتمميزشناوربهمميزثابت،كهعلیرغمبهينهبودنوكاهشسختافزار
مصرفی،ازويژگیبيش�ينهموازیس�ازیودقتكافیدرتوليدس�يگنالخروجینيزبرخوردارباش�د.مدلارايهشدهدراينمقالهبرای

بسياریازدانشمنداندرحوزهعلوماعصابشناختی،اهميتفراواندارد.

ABSTRACT
 In this paper, simulation the behavior of a single neuron, and the implementation of the hardware of a biochemical 
neuron according to the Hodgkin-Huxley model is investigated, that is closely resembles the real neuron, and its 
implementation is very difficult, But with the help of re-configuration and implementation on parallel, the FPGA-
based hardware design of the optimized neuronal system was performed. For this purpose, we have been using a 
variety of hardware ideas for the implementation of single-neurons to design the best type of complete neuron based 
on high speed, compactness, high precision and expandability. Some of the ideas in design and implementation include 
doing limited digital calculations, simplifying mathematical functions, and converting floating-point operations to 
fixed-point, which have the optimization and reduction of consumable hardware, have the maximum parallelism and 
the precision of the production of the output signals. The model presented in this paper is very important for many 
scientists in the field of cognitive neuroscience.

Evaluation, improvement and implementation of an artificial neuron on 
FPGA
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1- مقدمه
نورون ه��ا سلول های تحريکی  و مهاری  هستن��د که سیگنال ها را از 
نورون ه��ای ديگر دريافت نموده، داده ه��ا را پردازش کرده و آنها را به 
کمک يک فرآيند پیچیده الکتروشیمیايی منتقل می کنند. سازماندهی 
مغ��ز و فعل و انفعاالت بین نورون ها بر اساس تابعیت نورون ها و محل 
آناتومیک آن ه��ا تغییر می کند. در يک شبک��ه نورونی هزاران نورون 
به ص��ورت موازی با يکديگ��ر در ارتباط هستن��د]1[. در دهه کنونی، 
شبیه س��ازی رفتار نورون، در يک شبکه نورون��ی بزرگ به يک عالقه 
خاص تبديل شده اس��ت؛ به طوری که در سال های اخیر از شبکه های 
نورونی در زمینه های مختلف پزشکی مانند بررسی اثر بیماری اتیسم 
و يا تاثیر آن بر سیستم درک انسان استفاده شده است ]4-1[. تعامل 
پوي��ا بین نورون ها در عملکرد شبک��ه نورونی بسیار مهم است. چنین 
تعامل��ی در سیستم با ماهیت سريال، قاب��ل شبیه سازی و پیاده سازی 
نیس��ت، بنابراين مدل سازی م��وازی، برای تعام��الت پويای نورون ها 
ضروری ب��وده و پیاده سازی يک سیستم نورونی زيستی در يک بستر 
م��وازی  به منظور دست يابی به يک شبکه با تع��داد نورون های زياد و 
زمان اج��رای کم قابل اجرا اس��ت]5[. ويژگي اجراي موازي نورونها 
بی��ن  از  است]6[.  ناممکن  نرم افزار  روي  بر  نوروني  شبکه  يک  در 
روش های پیاده سازی سخت افزار، پیاده س��ازی ديجیتال ترجیح داده 
می شود زي��را ويژگی هايی چون سیگنال به نوي��ز کمتر، تکرارپذيری 
راحت ت��ر، انعطاف پذي��ری زي��اد و قابلی��ت تست راحت ت��ر نسبت به 
پیاده سازی آنال��وگ را داراست]5[. به عالوه، زمان تولید نمونه اولیه و 
هزينه مهندسی طراحی ديجیتال کمتر است]7[. پیاده سازی به کمک 
پردازنده ه��ای خاص منظوره به دلی��ل ويژگی اجرای ترتیبی آن روش 
مناسب��ی برای مدل کردن رفتار موازی نورون ها در يک شبکه نورونی 
نیست. پیاده سازی های مبتنی بر ASIC علیرغم سرعت مناسب اجرا، 
ت��وان مصرفی پايی��ن و هزينه تولید نهايی ان��دک، قابلیت پیکربندی 
دوب��اره را ندارد ]8[. طرح های مبتنی بر FPGA دارای مزايای قابلیت 
پیکربن��دی دوباره و پردازش موازی اس��ت و بدين جهت، سخت افزار 
بهینه ب��رای پیاده سازی شبکه نورونی به شمار م��ی رود ]5[. از جمله 
مزاياي پیادهسازي بر روي FPGA اين مزي��ت است که کد طراحي 
شده با HDL، مختص يک نوعFPGA خاص نیست و به راحتي قابل 

انتقال از يک نوع تراشه به نوع ديگر است]9[. 
نورونها  است.  شده  تشکیل  نورون  بدنه  و  هسته  يک  از  نورون  هر 
اطالعات را از طريق  شاخههاي��ی به نام دندريت دريافت کرده و آنها 
را به بدنه منتقل ميکنند. اين اطالعات از آکسون به پايانه آکسون 
رسیده و به نورونهاي ديگر منتقل ميشود. به اين ترتیب، نورونها 
اطالعات را تا فاصلههاي دور منتقل می کنن��د]10[. فعالیت الکتريکي 
نورونها از طريق نقل و انتقال يونها صورت ميگیرد]10[. اگر نورون 
توسط يک جريان خارجي و يا توسط نورونهاي ديگر تحريک شود، 
تعادل يون ه��ا به هم ريخته و جريانهاي يوني از داخل به خارج غشاء 
و برعکس برقرار ميشود. در اثر اين تحريک، پتانسیل نورون به يک 
مقدار  به  کوتاهي  مدت  از  بعد  و  مي کند  پیدا  افزايش  مثبت  مقدار 
نورون  که  گويند  حالت  اين  در  ميگردد.  بر  خود  استراحت  حالت 
آتش کرده است و يا اسپايک زده است، شکل )1( نمودار آتش کردن 
نورون را در اث��ر تحري��ک نشان ميدهد. در طراح��ی ن��ورون هر چه 
به سمت مدل های انتزاع��ی پیش برويم، بهره وری محاسباتی افزايش 
می يابد، نمونه هايی از مدل انتزاعی در مراجع ]14-11[ مورد استفاده 
ق��رار گرفته است. اگرچه اين نوع شبکهها در کاربردهاي خاص، چون 
تشخیص الگو و . . . بسیار مورد استفاده قرار ميگیرد، ولي نميتوان 

از آن انتظار رفتار يک نورون زيستي را داشت.

 

شکل 1: تغييرات سطح ولتاژ نورون در يک اسپايک بر حسب زمان]10[

مدل نوروني H-H کاملترين مدل نوروني زيستي است و رفتارهاي 
آن  از  مي توان  بنابراين  ميدهد.  نشان  خود  از  را  واقعي  نورون  يک 
به عنوان مدل مناسب براي شبیهسازي رفتارهاي مغز استفاده کرد. از 
آن جمل��ه می توان به مقاله]15[ اشاره کرد که در آن نويسنده، شبکه 
نورون��ی از نورون های م��دل )Hodgkin-Huxley (H-H را با استفاده 
از ASIC پیاده س��ازی کرده اس��ت، اگرچه پیادهسازي خاص منظوره 
مي تواند مزاياي خود را داشته باشد، ولي در اين حالت بعد از ساخت، 
امکان تغییر سیستم وجود ندارد. در]16[، گرس و همکارانش نورون 
پیادهسازي  براي  پیادهسازي کرده اند.   FPGA بر روي  را   H-H مدل 
و  کرده  شبیه سازي   Simulink محی��ط  در  را  مدل  ابتدا  مدل،  اين 
توسط مولد سیستم مدل را به کد قابل انتقال بر روي FPGA تبديل 
کرده اند. اگرچه در اين روش، پیادهسازي راحتتر و داراي زمان کمی 
است، اما واضح است که سیستمي که با روش مبتنی بر HDL طراحي 
شود، انعطافپذيري بیشتري در بهب��ود طراحي و پیاده سازی بر روی 
ان��واع تراشه ه��ای FPGA خواهد داش��ت. پورهاج و تنگ در ]17[ به 
پیادهسازي نورون مدل H-H پرداختهاند. آنها براي پیادهسازي اين 
معادالت  و گسستهسازي  تبديل  به  نخس��ت  مرحله  همان  از  مدل، 
مربوطه با استفاده از روش اويلر پرداختند. اگرچه اين نوع پیادهسازي 
باال  اجرايي  داراي سرعت  و  دارد  پايیني  منابع سخت افزاري  مصرف 
است، ولي دق��ت کمی دارد در حالی ک��ه در کاربردهای پزشکی دقت 
مهمترين معیار است. در ]20-18[ يک شبکه نوروني زيستي بر مبناي 
نورونهاي مدل H-H پیادهسازي شده است. در اين پیادهسازي ه��ا از 
چندين مدار مجتمع آنالوگ که محاسبات مربوط به هر نورون در اين 
مدارهاي مجتمع انجام ميشود، استفاده شده است. در اين سیستم ها، 
به دلیل پیادهسازي نورون با مدارهاي مجتمع، امکان تغییر مدل و 
همکارانش  و  گريسیا  ندارد.  وجود  ساخت  از  بعد  اتصاالت  تغییر  يا 
بررسي  براي  را   ]20[ در  شده  پیادهسازي  نوروني  شبکه   ]21[ در 
آن ها  استفاده کرده اند.  نوروني  نورونها در شبکه  رفتارهاي مختلف 
به منظور کم کردن سختافزار مصرفي، ثابت زماني موجود در معادالت 
H-H را به صورت يک مقدار ثابت فرض کردند. اگرچه اين کار باعث 
کم شدن فضاي مصرفي ميشود، ولي در مصارفي که نیاز به دانستن 
تغییرات اين ثابت زماني باشد، پاسخگو نیست. مدل Izhikevich را 
ميتوان بین مدلهاي نورون زيستي و انتزاعي ب��ا سخت اف��زار ب��اال و 
دق��ت متوس��ط قرار داد، که در مقاالت ]24-22[ به پیادهسازي اين 
مدل پرداخته شده است. از بی��ن تمام��ی مدل ه��ای ارايه شده برای 
نورون، مدل H-H به عنوان يک مدل مناسب و کامل براي شبیهسازي 
رفتار نورون انتخاب شده اس��ت ]21-16[. تاکن��ون تمايل کمتري به 
پیادهسازي مدل H-H به دلیل پیچیدگي پیادهسازي و فضاي مصرفي 
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زياد آن وجود داشت��ه اس��ت ]25[. قابلیت پیکربندي دوباره و اجراي 
سختافزار  انتخاب  در  نوروني  شبکههاي  پیادهسازي  براي  موازي 
براي  موجود  بستره��ای  بین  در  است.  اهمیت  حائز  بسیار  مناسب 
طراحي ديجیتال، FPGA هر دو ويژگي را دارد. بنابراين بهعنوان بستر 
مناسب براي اين پژوهش انتخاب شده است. از مدل تک نورون بهبود 
يافته در اين مقاله می توان در راستای ساخت يک بستر سخت افزاری 
مناسب برای يک نورون با کانال های ورودی و خروجی فراوان استفاده 
ک��رد که ب��ا الهام از ساختار مغ��ز بتواند قابلیت ه��ای مغز نظیر حجم 
کوچ��ک، سرعت پردازش زياد، مص��رف توان کم و قابلیت تشخیص و 
استنت��اج چشمگیری را در خود داشته باشد. در ادامه و در بخش دوم 
مدل ن��ورون مذکور بیان می شود. در بخش سوم الگوريتم پیشنهادی 
ب��رای بهینه سازی هرکدام از اجزای موردنیاز توضیح داده می شود، در 
بخ��ش چهارم نتايج شبیه سازی، در بخش پنجم گزارش پیاده سازی و 

در انتها نیز نتیجه مقاله آمده است. 

  H-H 2-مدل نورون
همان گونه که در بخش قبل اشاره شد، مدل H-H برای نورون توسط
Hodgkin-Huxley  پ��س از آزمايشات بسیار اراي��ه گرديد که با اين 
توصی��ف، توانستند جايزه نوب��ل را از آن خود کنند. مهمترين ويژگی 
اين م��دل، الهام گرفتن از ساختار بیولوژيکی نورون واقعی است. غشا 
ن��ورون مانند يک سد، يون های داخل ن��ورون را از مايع خارجی جدا 
می کن��د. اين عمل می تواند توسط يک خ��ازن در مدارهای الکتريکی 
جايگزي��ن شود. بنابراين يک خازن با ظرفی��ت C می تواند نقش غشا 
سلول را برای مدل سازی بازی کند. مدل نورونی استفاده شده در اين 
پیاده سازی، م��دل مرتبه چهار است. دو نوع نورون تحريکی و مهاری 
در شبک��ه وجود دارد که ساختار مدل ن��ورون برای هر دو نوع نورون 
تحريکی و مهاری يکسان است. مدار شکل )2( برای مدل سازی روابط 

نورون توسط هاجیکن و هاکسلی معرفی شده است ]26[.
 

شکل 2: مدار پيشنهادی توسط هاجکين و هاكسلی در يک اسپايک ]26[

ب��ا توجه ب��ه ]10[ و ]26،27[ رابطه بین پتانسیل غشاء و جريان های 
يونی و جريان تحريکی در معادله )1( نشان داده شده است. 

                                          
 )1(

در عب��ارت )INa )1 نشان دهنده جريان يون��ی مربوط به سديم است. 
اي��ن جريان تحت تاثیر دو متغیر دريچ��ه فعال ساز )m( وغیرفعال ساز 
)h( اس��ت. فعال ساز اي��ن دريچه از سه پره تشکی��ل شده است که با 
توان س��ه در m  اثر می گذارد و سرعت باز شدن اين دريچه بیشتر از 
سرعت بسته شدن دريچه توسط h  است. رابطه )2( نشان دهنده  اين 

جريان يونی است. 
                                             )2(

جريان پتاسیمی ناشی از حرکت يون های پتاسیم در رابطه )3( نشان 

داده ش��ده است. دريچه مربوط به کانال اين يون از چهار پره تشکیل 
شده است که با توان چهار در متغیر n نشان داده می شود. 

                                                    )3(

در مدل H-H جريان ه��ای ناشی از ساير يون ها، از جمله يون کلسیم 
به ص��ورت يک جريان نشتی )IL( نش��ان داده می شود. اين جريان در 

رابطه )4( نشان داده شده است. 
                                                        )4(

مقادي��ر پارامترهای مربوط به دريچه ه��ای کانال های يونی با استفاده 
از مع��ادالت )5( ت��ا )13( بدس��ت می آي��د]27[. رواب��ط )5( تا )7( 

نشان دهنده معادالت مربوط به پارامتر m است. 
                                                  )5(

 )6(
                                                 )7(

روابط )8( ت��ا )10( نشان دهنده معادله مربوط به دريچه غیرفعال ساز 
  H-Hروابط ، hکان��ال يون سديم است. با صرف نظر کردن از دينامیک

از مرتبه چهار به مرتبه دو کاهش يافته است. 

                                                                                                                                                       )8(
                

                                                
  )9(

    
     )10(

روابط مربوط به پارامتر کانال پتاسیمی در روابط )11( تا )13( نشان 
داده شده است.

                                           )11(
     )12(
     )13(

پارامتره��ای I ، T، V، C و g  ب��ه ترتی��ب نشان دهنده چگالی خازنی، 
ولت��اژ، زمان، جري��ان تحريکی و چگال��ی رسانايی اس��ت. واحدهای 

استفاده شده برای اين پارامترها  برابر است با:
µA/cm 2 ms/sm2و ms ،mV،µ،F/Cm 2

مقادي��ر پارامترهای مورد استفاده در مع��ادالت بیان شده، برابر است 
 ،  C=1  ،g Na =100  ،V Na = 50، g K =80 ، V K = -100 ب��ا 
g L = 1.0 و VL = -67. اي��ن مقادي��ر همانند مقادير استفاده شده در 

]28،27[ است.
2-1-معماریپيش�نهادیبرایپيادهسازیتكنورونبراساسمدل

 H-H
ب��رای پیاده سازی ت��ک نورون معماری شکل )3( م��ورد استفاده قرار 
گرفته است. هر کدام از بلوک های موجود در اين معماری، نشان دهنده 
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معادالت مربوط به تک نورون هستند که در روابط )1( تا )13( آورده 
شده است. کنت��رل ارتباط بین اين بلوک ها، زم��ان انتقال ورودی به 
ه��ر کدام، زمان آماده شدن خروج��ی و تمامی فعالیت های مربوط به 
سیست��م کنترل به طوری که از درستی انجام عملیات اطمینان حاصل 
شود، توسط کنترلر انجام می شود، که ماشین حالت آن در شکل )4(

نشان داده شده است. در ابتدا تمام بلوک ها ريست می شوند و کنترلر 
به مرحله بعدی، S1  تغییر حالت می دهد. در حالتS1  کالک مربوط 
و  که x  شامل پارامتره��ایm ,n ,h  می شود  ب��ه بلوک ه��ای 
فع��ال شده و اين مداره��ا کار خود را شروع می کنن��د و تا زمانی که 
خروجی آنه��ا آماده شود، کنترلر در اين حال��ت باقی می ماند. بعد از 
آم��اده شدن خروجی اي��ن بلوک ها، کنترلر با آم��دن کالک به حالت

S2  تغیی��ر حالت می دهد. در حال��ت S2 کالک بلوک های  dx/dt که 
x  شامل m ,n ,h  می شود،  فعال شده و کنترلر تا زمانی که خروجی 
 IL ، ،کالک جريان S3 آم��اده نش��ده، در اين حالت باقی می مان��د. در
INa و IK، فع��ال شده و ب��ا آماده شدن خروجی آن ها، کنترلر به حالت 
بعد يعنی S4، تغییر حالت می دهد. درS4 ، کالک dv / dt  فعال شده 
و ب��ا آماده شدن خروجی، کنترلر ب��ه حالت Finish رفته و پاسخ يک 
مرتب��ه اجرای نورون آماده می ش��ود. کنترلر شکل )5( که ارتباط بین 
SInit  کار 

بل��وک نورونی  و انتگرال گیرها را ممک��ن می سازد، از حالت 
خ��ود را شروع می کند و ب��ا آمدن کالک به حال��ت S1  تغییر حالت 
می ده��د. در حالت S1 کالک انتگرال گیر فع��ال می شود که با مقادير 
SBack که حال��ت بازگشت برای تکرار 

اولی��ه مقداردهی شود. در حالت
عملی��ات نیز است، کالک انتگرال گیر غیرفعال شده، سپس کنترلر به 
حال��ت S3 می رود و تا زمانی که خروجی بلوک نورونی آماده شود، در 

اين حالت باقی می ماند.
 

شکل 3: معماری پيشنهادی برای پياده سازی تک نورون

با آماده شدن خروجی بل��وک نورونی، کنترلر به حالتS4 منتقل شده 
و کالک انتگرال گیر فعال می شود که داده های جديد را دريافت کند.

α m را 
شک��ل)6( بل��وک دياگرام م��دار پیاده سازی شده ب��رای معادله 

نش��ان می دهد. با توجه به بلوک دياگرام شکل )3( و شکل )6(، برای 
پیاده س��ازی تک نورون و معادالت آن بايد در ابت��دا تمام توابع مورد 
نی��از، جمع/ تفريق، ضرب/ تقسیم، تاب��ع نمايی، توان و انتگرال گیر، با 
تعداد بیت مناسب پیاده سازی شوند، به طوری که نتیجه نهايی از دقت 
مناس��ب برخوردار باشد و از طرفی مساحت زيادی را اشغال نکند. در 

اي��ن زمینه ايده های مختلفی در پیاده سازی توابع در اين مقاله به کار 
گرفت��ه شده است، که در ادامه توضیح��ات مربوط به آن ها شرح داده 

خواهد شد. 

 شکل 4: كنترلر پيشنهادی برای كنترل عمليات بين بلوكها

شکل 5: كنترلر طراحی شده برای تک نورون
 

  am شکل 6: بلوک دياگرام مدار پياده سازی شده برای

3-الگوريتم پيشنهادی
در پیاده سازی سخت افزاری بايد نحوه نمايش داده ها و تعداد بیت های 
الزم ب��رای نمايش انتخ��اب شود. برای تصمیم گی��ری در مورد تعداد 
بیت مناسب برای پیاده سازی بهینه با دقت باال، مراحل زير به ترتیب 

انجام شد: 
- شبیه س��ازی تک نورون توس��طSimulink به ازای بازه پیوسته ای از 
ورودی ها و بدس��ت آوردن بازه تغییر تک تک متغیرها، و در نهايت 
تعیی��ن تعداد بیت مورد نیاز برای قسم��ت اعشار با استفاده از بازه 
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تغییر متغیرها. 
- مح��دود کردن تعداد ارقام اعشار تمامی پارامترها و عملیات موجود 
در کد تک نورون شبیه سازی شده در Simulink، تغییر تعداد ارقام 
اعش��ار و بررسی تغییرات حاص��ل در نتیجه نهايی و فرکانس آتش 
ک��ردن نورون ها و بدس��ت آوردن تعداد بیت های م��ورد نیاز برای 

نمايش ارقام در پیاده سازی ديجیتال.
- از جمل��ه توابعی ک��ه در پیاده سازی آن ه��ا از روش های محاسبات 
سخت اف��زاری برای بهبود پیاده سازی استف��اده شده است می توان 
ب��ه تابع نمايی اشاره کرد که مح��دوده ورودی آن با صرف حداقل 
سخت افزار افزايش می ياب��د. همچنین تابع توان که در پیاده سازی 
آن ع��الوه بر داشت��ن دقت کافی، تعداد ماژول ه��ای مورد استفاده 
کاهش ياف��ت. معیارهای انتخاب روش پیاده س��ازی توابع عبارتند 
از: استف��اده از توابع موردنظر در چند بخش مدار، تعداد ارقام مورد 
استفاده در عملیات، تعداد کالک پالس هايی که می توان برای تولید 
خروجی بع��د از اعمال ورودی منتظر ماند، اولويت سرعت يا حجم 
سخت افزاری و بازه تغییرات ورودی. در ادامه به بررسی پیاده سازی 

توابع و ايده های ارايه شده می پردازيم.
3-1-پيادهسازیديجيتالتابعنمايی

با توجه به روابط )5( و )6(، تابع نمايی از جمله توابع مهم و پرکاربرد 
در پیاده س��ازی ت��ک نورون اس��ت و دقت خروج��ی آن تاثیر زيادی 
در دق��ت خروجی نهاي��ی دارد. برای پیاده سازی اي��ن تابع روش های 
مختلفی چ��ون پیاده سازی با روش اويلر، پیاده سازی بر اساس جدول 
و پیاده س��ازی با استف��اده از الگوريتم CORDIC وج��ود دارد. روش 
اويل��ر به دلیل مص��رف سخت افزار زياد و دقت ک��م در خروجی روش 
مناسب��ی نیست. ايده به ک��ار رفته در اين مقال��ه، تلفیقی از دو روش 
پیاده سازی ب��ر اساس جدول و الگوريت��م CORDIC به منظور دست 
يافت��ن ب��ه پیاده سازی بهین��ه، سرعت اجرای زياد و دق��ت باال است. 
الگوريت��م CORDIC به دلی��ل بهینه ب��ودن آن در پیاده سازی توابعی 
چ��ون؛ هايپربولیک، Sin  و … کارب��رد دارد. اساس کار اين الگوريتم 
ب��ا استفاده از جمع و شیفت ه��ای پیاپی است که تا رسیدن به جواب 
مطلوب انجام می ش��ود. بدين ترتیب، با حداقل سخت افزار، خروجی با 
دق��ت کافی تولید می شود]29[. روابط )14( تا )20( نشان دهنده اين 

الگوريتم است. 
                                                                            )14(

    )15(
   )16(

  
                                                                     )17(
                                                    )18(

 )19(
                                                              

                                                                               )20(
همان طور که از روابط )14( تا )20( پیداست، اين الگوريتم با استفاده 
از شیفت رجیستر و جمع کننده قابل پیاده سازی است. برای  پیاده سازی 
بخ��ش tan -1 ، ب��ا توجه به مح��دوده j و مق��دار tan -1 ، مقادير آن از 
قب��ل محاسبه و ذخی��ره شدند. در شک��ل )7( معم��اری به کار رفته 
ب��رای پیاده سازی اين الگوريتم نشان داده ش��ده است. بیشینه مقدار 
ورودی برای کارک��رد صحیح اين الگوريتم برابر است با1.11817= 
به طوری ک��ه ب��ه ازای مقادير بزرگ تر از آن خروج��ی درستی بدست 

نمی آيد]30[.  
 از اي��ن رو، بن��ا به درستي رواب��ط )21( و )22( ايده ديگری که از آن 

استف��اده شد، ج��دا کردن بخش صحیح از بخش اعش��ار ورودی تابع 
نماي��ی، محاسبه جداگانه هر بخ��ش و در نهايت حاصلضرب دو پاسخ 

بدست آمده برای محاسبه پاسخ تابع نمايی است.

CORDIC شکل 7: بلوک دياگرام پيشنهادی برای پياده سازی الگوريتم

                                                                           )21(
                                                             )22(

معم��اری پیشنهادی در شکل )8( نشان داده ش��ده است. با استفاده 
از اي��ن پیاده سازی، پاسخ دقیق تابع نماي��ی، در زمان کم و با مصرف 

کمینه سخت افزار بدست آمد.
 

شکل 8: بلوک دياگرام پيشنهادی برای پياده سازی تابع نمايی

3-2-پيادهسازیديجيتالتابعتوان
با توجه به روابط )2( و )3( برای پیاده سازی جريان ها نیاز به محاسبه 
توان سه و توان چهار است. برای پیاده سازی توان، معماری شکل )9( 
در نظ��ر گرفته شده است. به اين ص��ورت تعداد ضرب کننده ها کاهش 

يافته و به سرعت باال و دقت مناسب دست يافتیم. 
 

شکل 9: بلوک دياگرام محاسبه گر توان
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3-3-پيادهسازیديجيتالتابعانتگرالگير
ب��ا توجه ب��ه شکل )3( در بخش قبل، ابتدا مقادير n،V، h، m ، بايد با 
مقادير اولیه مقداردهی شوند و بعد از نخستین اجرا، خروجی انتگرال 
dv/dt   بدس��ت  آيد. برای پیاده سازی انتگرال گیر از ساده شده روش 
اويل��ر با گام ه��ای زمانی بسیار کوچک که از زم��ان آماده شدن پاسخ 
نورون بدست آمده، استفاده شد. رابطه استفاده شده برای پیاده سازی 

انتگرال گیر در عبارت )23( نشان داده شده است.

                                                                           )23(
با توجه به رابطه )23( پیاده سازی انتگرال گیر با استفاده از مدار شکل 

)10( قابل انجام است. 
 

شکل 10: بلوک دياگرام معماری پيشنهادی برای پياده سازی انتگرال گير

4-نتايج شبيه سازی و پيکربندی محيط آزمايش
برای ارزيابی درستي خروجی نتايج مربوط به شبیه سازی پیاده سازی 
ديجیت��ال با شبیه سازی انجام شده با کم��ک نرم افزار MATLAB  و 
در محی��ط Simulink مقايسه شده است. برای پیاده سازی بخش های 
ديجیت��ال از نرم اف��زارXilinx ISE  به��ره گرفت��ه شده اس��ت. کلیه 
شبیه سازی های انجام شده نیز در نرم افزار Modelsim  صورت گرفته 
است . برای ش��روع پیاده سازی و بررسی مرحله به مرحله درستی آن، 
باي��د يک م��دل پايه وجود داشت��ه باشد، که بت��وان مقادير داده های 
پیاده س��ازی ش��ده را با مقادير آن سنجید. به اي��ن منظور تک نورون 
م��دل H-H  در Simulink  شبیه سازی شد. پس از شبیه سازی سطح 
باالی انجام شده، با اعمال ورودی های مختلف به اين نورون و بررسی 
تاثی��ر تغییرات اين ورودی، از درستي عملکرد و شبیه سازی اطمینان 
حاص��ل شد. شکل )11( نمودار سطح ولت��اژ غشاء نورون شبیه سازی 
ش��ده را ب��ه ازای جري��ان ورودی ثاب��ت Iext = 0.5 A  نشان می دهد. 
نم��ودار تغییرات مقادير دريچه ه��ای n ،m  و  h  که سرعت تغییرات 
اي��ن دريچه ها را نشان می دهد، به ترتیب در شکل )12(، شکل )13( 

و شکل )14( آورده شده است.

 

0.5mA=I  شکل 11: نمودار سطح ولتاژ غشا نورون به ازای جريان خارجی

ب��ا بررسی شکل )11(، شک��ل )12(، شکل )13( و شکل )14( معلوم 
می ش��ود که با اعم��ال جريان ورودی، ابتدا دريچ��هm  با سرعت زياد 
فع��ال شده و باعث افزايش ولتاژ غش��اء می شود. سرعت باز شدن اين 
دريچ��ه بیشتر از تغیی��رات دريچه های n و h اس��ت. بنابراين قبل از 
  m بتوانند مانع تغیی��رات ناشی از دريچه h و  n اي��ن ک��ه دريچه های
شون��د، ولتاژ غشاء نورون به حد آستانه رسیده و نورون آتش می کند. 
سپ��س ب��ا بیشتر شدن مق��دار n  و کمتر شدن مق��دارh  سطح ولتاژ 

کاه��ش می يابد و اين عملیات تازمانی که جريان اعمالی وجود داشته 
باش��د، تکرار می شود، نم��ودار سطح ولتاژ غشاء ن��ورون بدون حضور 
جريان تحريکی در شک��ل)15( نشان داده شده است. با توجه به اين 
شک��ل، در زمان های اولیه شبیه سازی سطح ولتاژ غشاء نورون به دلیل 
مقادير اولیه و ب��رای ايجاد تعادل بین آن ها، تغییر کرده، ولی با ثابت 
شدن مقادي��ر پارامترها، ولتاژ غشاء نورون نیز ثابت می ماند. در شکل 
)16( نم��ودار سطح ولتاژ غشاء نورون به ازای جريان تحريکی خارجی 
 n  و متغیر دريچه اولیه V = -65mV و ولتاژ اولی��ه I = 0.7m A ثاب��ت
0.01 =  نش��ان داده شده است. به ازای جري��ان تحريکی اعمال شده، 
ن��ورون به صورت تکرار شونده آتش می کند. بنابراين درستی داده های 

تک نورون ثابت می شود.

 شکل 12: نمودار تغييرات متغير دريچه m برحسب زمان به ازای 
I=0.5mA  جريان خارجی

 شکل 13: نمودار تغييرات متغير دريچه n برحسب زمان به

I=0.5mA  ازای جريان خارجی 

  شکل 14: نمودار تغييرات متغير دريچه h برحسب زمان به ازای
I=0.5mA  جريان خارجی 

 در ط��ول مراح��ل پیاده سازی، هر کدام از تواب��ع تشکیل دهنده تک 
ن��ورون، به طور جداگانه و به ازای بازه های ورودی مختلف تست شدند 
و مقاديرشان با مقادي��ر شبیه سازی شده مقايسه شد. در شکل) 17( 
شبیه س��ازی نورون پیشنه��ادی با نرم اف��زار Modelsim آمده است و 

درستی عملکرد آن بررسی شده است.
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 شکل 15: نمودار سطح ولتاژ غشا نورون بدون حضور جريان تحريکی

شکل 16: نمودار سطح ولتاژ غشا نورون در حضور جريان تحريکی ثابت

 

شکل 17: بخشی از شبيه سازی اسپايک های نورون پيشنهادی در نرم افزار 
Modelsim

5- گزارش پياده س�ازی و ارزيابی عملکرد سيستم برحسب 
زمان

در اي��ن بخش درستی سیستم پیاده سازی شده با استفاده از داده های 
معتبر بدست آمده از شبیه سازی  بخش قبل، مورد بررسی قرار گرفته 
و به تحلی��ل عملکرد سیست��م، تحلیل زمان��ی و سخت افزار مصرفی 
پرداخت��ه شده است. در ج��دول )1( نتايج سنتز م��دل پیشنهادی و 

منبع سخت افزاری قابل دسترس در تراشه موردنظر آمده است.
جدول 1: گزارش سنتز مدل پيشنهادی

HH(ARTIX-7(
used available

FF 1700 160000
RAM 700byte 13Mbyte
LUT 5400 215000

DSP BLUK 4 740
MAX SPEED 250MHZ

در محاسب��ات Matlab ب��رای به روزرسانی گام ها از م��دت زمانی که 
برابر است ب��ا 7 میکروثانیه استفاده می شود اما در سخت افزار موجود 
بیشترين کالک برابر با 4 نانوثانیه اندازه گیری گرديد بدون اينکه مدار 
از مق��دار زمانی که دارد، تخطی کند. در Matlab تمامی محاسبات با 

سیستم ممیز شناور و با دقت Bit double 64 انجام شده در حالی که 
برای دقت مورد نظ��ر bit fix point 32 در نظر گرفته ايم که 12 بیت 
صحیح و 20 بیت اعشار می باشد. در جدول )2( مقايسه زمانی و دقت 

در نرم افزار مطلب و تراشه ARTIX-7 را مشاهده می کنید. 
Matlab 7 و-Artix جدول 2: مقايسه زمانی

MatlabArtix-7
7 µs4 nsSpeed

floating pointfix pointAccuracy
در شک��ل )18(نمودار سط��ح ولتاژ غشاء تک نورون ب��ه ازای جريان 
ورودی I = 0.7m A  و مق��دار اولیه n = 0.01  نشان داده شده است. 
نمودار قرمز رنگ نشان دهنده نتايج حاصل از شبیه سازی Matlab  و 
نم��ودار آبی رنگ نشان دهنده نتايج حاصل از پیاده سازی است. همان 
ط��ور که در اين نمودار مشخص است، هیچ تغییری در فرکانس آتش 
کردن نورون که از جمله خصوصیات مهم در رفتار نورون است، ديده 

نمی شود. 
ب��ا توج��ه به شکل )18( تنه��ا اختالف اندک در دو نم��ودار است که 
آن ه��م از خط��ای ديجیتال سازی ناشی می ش��ود و قابل چشم پوشی 
اس��ت. هر چند به عل��ت محدوديت ه��ای فضايی مرب��وط به تراشه 
م��ورد نظر، امکان موازی سازی کام��ل در سیستم وجود ندارد ولی در 
طراحی ديجیتال موردنظر برای پیاده سازی سیستم نورونی، حداکثر 
موازی س��ازی به ک��ار گرفته شد. اين موضوع سب��ب شده است که با 
توج��ه به فرکانس کاری سیستم ديجیت��ال پیاده سازی شده، سرعت 
عملکرد آن بسیار بیشتر از سرعت اجرای آن بر روی نرم افزار باشد. به 
طوريکه زمان اجراي��ی سیستم نزديک به زمان واقعی است، در حالی 
که زمان شبیه سازی سیستم با استفاده از MATLAB  بر روی پردازنده

Intel Core i5  2.8GHz براب��ر 736/81 ثانیه اس��ت. در مشابه ترين 
مقاله، ت��ک نورون��ی ب��ا روش Izhikevich ]31[ پیاده سازی شده 
اس��ت، با توجه به اينکه محاسبات مدل H-H بسیار پیچیده تر از ساير 
مدل ه��ای نورونی ب��رای دستیابی به دقت ب��اال می باشد اما نسبت به 
م��دل IZH  ک��ه از محاسبات بسیار ساده ای برخ��وردار است، سرعت 

محاسبات که مالک مهمی در عملکرد نورون است، بیشتر است.
 

شکل 18: نمودار سطح ولتاژ غشا نورون در حضور جريان تحريکی خارجی  
I=0.7mA و n=0.01 )نتايج حاصل از نرم افزار Matlab )قرمز(، نتايج حاصل از 

پياده سازی )آبی((

همان طورک��ه در ج��دول )3( مشاهده می ش��ود، استف��اده از تراشه 
Artix-7 به دلی��ل برخ��ورداری از بلوک ه��ای DSP، باالبردن سرعت 
محاسبات و کاهش ساير منابع سخت افزاری، مناسب ترين گزينه برای 
پیاده سازی اين طرح ب��وده است که در معماری های جديد نیز به آن 

تاکید شده است ]32،33[.
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جدول 3: مقايسه سخت افزاری و سرعت

HH(ARTIX-7(IZH(VIRTIX-II(

availableusedavailableused

7404--------DSP بلوک

250MHZ241MHZسرعت  ماکزيمم

6-نتيجه گيری
  H-Hدر اي��ن مقاله به پیاده سازی يک سیست��م نورونی زيستی مدل 
مبتنی بر FPGA پرداخته شد. در مقاله حاضر در پیادهسازي نورون از 
روش ساده س��ازی محاسباتی بهره برده و با ايده های ديگر در طراحي، 
دقت محاسبات را افزايش داديم. همچنین برای غلبه بر محدوديت های 
عملکرد نرم افزاری، طراحی سخت افزار با سرعت و با عملکرد باال انجام 
شد. بدين منظور نیز ايده های مختلفی در طول مراحل پیاده سازی در 
نظ��ر گرفته شد که با به کار گرفتن آنه��ا، تک نورون پیاده سازی شده 
دارای سرع��ت بسیار باال و زم��ان اجرايی نزديک به زمان واقعی باشد. 
از جمل��ه ويژگی های ديگر اين طرح، مقیاس پذير و قابل توسعه بودن 
آن ب��رای تعداد بیشتری از نورون ه��ا است. از مدل بهبوديافته در اين 
مقال��ه می توان برای ساخت يک بستر مناسب ک��ه با الهام از ساختار 
مغ��ز بتواند قابلیت های مغز نظیر حجم کوچک، سرعت پردازش زياد، 
مص��رف توان کم و قابلیت تشخیص و استنتاج چشمگیری را در خود 

داشته باشد، استفاده نمود. 
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چکيده
دراينمقاله،كنترلفركانسش�بكههایتوزيعبرقكهتوس�طمنابعتوليدپراكندهتغذيهمیش�ونددرحالتجزيرهایبررسیوتحليل
شدهاس�ت.يكش�بكهتوزيعتغذيهشدهتوس�طمنابعتوليدپراكنده،درصورتیكهبتوانددرهردوحالتاتصالبهشبكهويادرحالت
جزي�رهایب�هفعاليتخودادامهدهد،توانس�تهكهقابليتاطمينانوكيفيتتوانرابرایمش�تريانحفظنماي�د.دراينصورتازمنابع
توليدپراكندهبيش�تريناس�تفادهجهتتامينوتغذيهبارهایشبكهتوزيع،حتیدرحالتجزيرهایامكانپذيرميشود.بنابراين،جهت
عملك�ردش�بكهتوزي�عدرحالتجزيرهایبايدازپايداریفركانسوولتاژش�بكه،بادرنظرگرفتنايننكتهك�هولتاژوفركانسدربازه
مطل�وبخ�ودقراردارند،اطمينانحاصلگردد.درحالتعملكردجزيرهایباتوجهكوچكبودنثابتاينرس�یش�بكهتوزيع،فركانس
شبكهبسيارحساسمیباشد.دراينخصوص،پايداریفركانسيكیازمهمترينچالشهایپيشرومیباشد.بنابرايندراينمقاله،يك
كنترلكنن�دهجديدجهتكاهشباربرایش�بكههایتوزيعدرحالتجزيرهایمتصلبهتوليداتپراكندهبراس�اسروشهایمبتنیبر
پاس�خورخدادپيش�نهادگرديدهتابتواندبامحاسبهسريعاختالفتواناكتيوبينتوليدومصرفدرشبكه،اولويتبندیبارهاوكاهش
باردريكمرحلهبراس�اساولويتبندی،فركانسشبكهراكهتوس�طمنابعتوليدپراكندهتغذيهمیشوددربازهقابلقبولیحفظنمايد.
بدينجهت،درستيعملكردكنترلكنندهپيشنهادیبرایيكشبكهتوزيعدرحالتجزيرهایبررسیشدهوپايداریقابلقبولیبرای

ولتاژوفركانسشبكهبدستآمدهاست.

ABSTRACT
In this article; an islanded distribution network, which is connected with Distributed Generation (DG), is investigated. 
A distribution network that be able of operating in both grid connected or islanded condition, will improve reliability 
and power quality of the customers. In this case, the DG will be maximized to supply and feed the distribution network 
loads, even in islanded mode. Therefore, for the operation of the islanded distribution network, the frequency and 
voltage of the network should be kept within their optimal range. During the islanding mode voltage and frequency 
are very sensitive in distribution network connected with DG and the system frequency is determined by the power 
balance in the islanded system. This research adopt an Under Frequency Load Shedding (UFLS) scheme in response 
based and event based methods to improve the system stability and security by enhancing the frequency and voltage 
response of the system on occurrence of contingency in distribution network. Proposed method is performed based 
on frequency and Rate of Change of Frequency (RoCoF) for islanded distribution network. Developed UFLS scheme 
provide a fast decision to prevent the frequency decline in the system. Hence, after calculating the amount of load 

 Power system frequency control of an islanded distribution network
connected to distributed generation based on under-frequency load shedding
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1- مقدمه
امروزه نفوذ نسبی انرژی های تجديدپذير در شبکه های برق قدرت در 
ح��ال افزايش است. به عنوان مثال اتحادي��ه اروپا، با توجه به سیاست 
لح��اظ شده در استفاده از انرژی های ن��و، در نظر دارد تا سال 2030 
به ط��ور تقريبي 20٪ از انرژی توس��ط انرژی های نو تولید و در شبکه 
تزري��ق شون��د]1[. اين نش��ان می دهد ک��ه فناوری ه��ای انرژی های 
تجديدپذي��ر برای گسترش و تج��اری شدن در سراسر جهان با عزمی 
راسخ در حال پیگیری و توسعه می باشد. استفاده از منابع تجديدپذير 
در سراسر جهان جهت فرايند تولید برق است که از آلودگی ها و تولید 
گازه��ای گلخانه ای مبراست يا به اصطالح پ��اک و سبز می باشد. اين 
مهم ترين جنبه برای به حداقل رساندن اثرات فناوری به محیط زيست 
اس��ت و بر اين اس��اس، با استفاده از منابع ان��رژی طبیعی موجود در 
قالب تولیدات پراکنده1، قادر به تامین برق ارزان تر با پايداری و قابلیت 
اطمینان باالتری برای مشتريان خواهیم بود]2, 3[. در سال های اخیر 
ب��ا توجه به گسترش استفاده از انرژی های تجديدپذير مباحث زيادی 
در بی��ن پژوهشگر ها مطرح گرديده و همگی در جهت افزايش قابلیت 
استف��اده از اي��ن نوع انرژی در شبکه های ب��رق، تحقیقات و مطالعات 
زي��ادی را انجام داده اند. براساس همی��ن پژوهش ها، هر چند استفاده 
و بکارگی��ری از انرژی ه��ای تجديدپذير مزايای بسی��اری را به ارمغان 
می آورد با اين حال، پیاده سازی آن در يک شبکه سبب شده که شبکه 
و پیکربندی شبکه نیازمن��د تغییراتی شود. اين تغییرات شامل تغییر 
در شبک��ه کنت��رل و تنظیمات حفاظتی نیز می ش��ود. چنین چالشی 
برای تنظیم دوب��اره شبکه های معمولی، زمانی ک��ه توسط انرژی های 
تجديدپذي��ر و در قالب تولید پراکنده تغذيه می شوند، مورد توجه قرار 

گرفته است.
به طور کلی، تولید پراکن��ده می تواند هر نوعی از تولید برق الکتريکی 
باش��د که به طور معمول در يک شبکه توزي��ع با ظرفیت کمتر از 10 
مگ��اوات نصب می شود و می تواند براس��اس انواع فنآوری های مختلف 
مانن��د توربین ب��ادی، آرايه فتوولتايیک، سیستم ه��ای ترکیبی برق و 
حرارت2، سلول های سوختی، موتورهای ديزلی و گاز طبیعی معمولی 
و فناوری ه��ای ذخیره سازی ان��رژی باشد]4[. تزريق ان��رژی برق در 
شبکه ه��ای توزيع با توجه به گست��رش و پیشرفت فناوری استفاده از 
انرژی های تجديدپذي��ر به طور معمول از اين نوع بوده و در اين راستا 
مسايل فنی و پژوهش های زيادی قابل انجام و بررسی می باشند. يکی 
از اي��ن موارد ک��ه می توان به آن اشاره داشت مرب��وط به زمانی است 
ک��ه تولیدات پراکنده در شبکه توزيع متصل باشند و به صورت اتفاقی 
شبک��ه توزيع از شبکه سراسری برق جدا شود و در اصطالح به صورت 
جزيره ای به کار خ��ود ادامه دهد. يک شبکه جزيره ای3 می تواند شامل 
بسی��اری از ژنراتوره��ا و بسی��اری از باره��ا باشد و اي��ن جزيره سازی 
می تواند دارای مزيت های قابل توجهی از قبیل بهبود قابلیت اطمینان، 
کاه��ش خاموشی و کاهش خسارت باش��د، اگر تقاضا و نسبت بارها با 

دقت تخمین زده شوند]5[.
شبک��ه توزيع بايد قابلی��ت کارآيی در هر دو حال��ت اتصال يا قطع از 
شبک��ه اصلی را در صورتی ک��ه توسط تولید پراکن��ده تغذيه می شود 
داشت��ه باشد. در حالت جزيره ای، شبکه توزيع و يا ابزارهای کنترلی و 

حفاظتی نصب شده در اين شبکه بايد بتواند پايداری، قابلیت اطمینان 
و کیفی��ت قدرت شبک��ه را حفظ و اطمینان حاصل ش��ود که ولتاژ و 
فرکان��س مشتري��ان در محدوده قابل قبول حف��ظ می شود. در حالت 
جزي��ره ای با توجه ب��ه اينرسی پايین شبک��ه، فرکانس بسیار حساس 
می باش��د و فرکانس شبکه توسط تعادل توان اکتی��و بین تولید و بار 
در شبک��ه تعیین می شود. يکی ديگر از جنبه ه��ای مهم که در زمان 
جزيره س��ازی باي��د در نظر گرفته شود، اث��ر اختالالتی مانند از دست 
دادن تولی��د ي��ا اضافه بار است. اگر اختالف بی��ن تقاضای بار و تولید 
انرژی ناسازگار باشد، فرکانس و ولتاژ شبکه تغییر می کند]6[. در اين 
پژوهش، يک کنترل کننده پیشنهاد شده است، تا بتواند فرکانس شبکه 
توزي��ع را در حال��ت جزيره ای با استف��اده از روش کاهش بار براساس 

فرکانس مديريت نمايد. 

2- پيکربندی ش�بکه های توزيع ان�رژی الکتريکی متصل به 
توليدات پراكنده

پیکربن��دی شبکه ه��ای توزيع ان��رژی الکتريکی متصل ب��ه تولیدات 
پراکنده را می توان به دو دسته اصلی زير تقسیم بندی نمود ]7[: 

2-1- حالت موازی که تولیدات پراکنده به طور عمده به صورت موازی 
ب��ا ديگر مناب��ع تولید در شبک��ه عمل می کنن��د و شبکه به شین 
بی نهايت متص��ل است. هنگامی که منابع تولی��د پراکنده به شبکه 
متصل شده اند و در حالت موازی کار می کند، می توان بیان کرد که 
تولیدات پراکنده به بخش��ی از شبکه اصلی تبديل می شوند که در 
شکل )1( نش��ان داده شده است. از اين رو، شبکه بايد به عنوان يک 

شبکه يکپارچه محافظت و کنترل شود.

 شکل 1: شبکه توزيع متصل به منابع توليد پراكنده در حالت موازی
ب��ا داشتن انواع مختلف تولیدات پراکن��ده همانند شکل )1(، مقداری 
از ک��ل تقاضای بار را می توان توسط آنها تغذي��ه نمود و کمبود توان 
اکتیو و راکتیو شبکه توزيع را توسط نیروگاه های متمرکز جبران نمود. 

needed to be shed; this method will shed the required load in one-step to find a better response. The proposed method 
functionality has been investigated and an acceptable stability for the voltage and frequency of the network has been 
obtained. 

Keywords: Distributed generation, Islanded distribution network, Frequency control, Rate of change of frequency
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2-2- حال��ت جزيره ای که مناب��ع تولید پراکنده ط��وری پیکربندی 
شده ان��د که مستقل از شبکه می باشند و شبکه متصل به آنها فقط 

توسط منابع تولید پراکنده تغذيه می گردد. 
با توجه ب��ه استاندارد IEEE ]8, 9[، حالت جزيره ای منوط به حالتی 
است که بخشی از شبکه برق قدرت توسط منابع تولید پراکنده تغذيه 
شون��د و در شبکه بی��ان شده، تولیدکنن��ده و مصرف کننده به همراه 
کنترل کننده های مورد نی��از ولتاژ و فرکانس وجود داشته باشد]10[. 
در اين حالت الزم است که حفاظت شبکه در اثر اتصال کوتاه و صاعقه 
نیز لحاظ ش��ود و به عبارتی شبکه جزيره ای حالت کوچک شده ای از 

شبکه برق قدرت می باشد.
اين حالت معموال به عل��ت اختالل در شبکه های قدرت مانند خطای 
اتصال کوتاه، قطع خط و قطع برق ژنراتورها، ممکن است اتفاق بیافتد 
و در جاهايی که شبکه توسط منابع تولید پراکنده تغذيه مي شود يک 
حال��ت جزيره ای مستقل می تواند به وجود آيد و بارها می توانند توسط 
اي��ن منابع تغذي��ه گردند]11[. در شکل)2(، ناحی��ه ی جزيره ای يک 
شبک��ه را که شبکه توزيع توسط مناب��ع تولید پراکنده تغذيه می شود 
به نمايش گذاشته ش��ده و حالت جزيره ای توسط دايره ای قرمز رنگ 

مشخص شده است.  
هنگامی ک��ه شبکه توزيع به صورت اتفاقی از شبکه اصلی جدا می شود 
و منابع تولید پراکنده همچنان برای شبکه تولید توان می نمايند، اين 
وضعیت به عنوان حالت جزي��ره ای غیرعمدی شناخته می شود. حالت 
جزيره ای غیرعمدی پاي��دار نیست، زيرا اين گونه شبکه ها ابزار کنترل 
ولتاژ و فرکانس را در ط��ی شرايط جزيره ای ندارند و کنترل کننده ای 
در اين شبکه ها طراح��ی نشده است. برعکس، حالت عمدی جزيره ای 
پاي��دار اس��ت و اين می تواند ثبات و قابلیت اطمین��ان شبکه را بهبود 
بخشد. حال��ت عمدی جزيره ای به طور هدفمن��د قادر است تا ولتاژ و 
فرکانس شبکه جزيره ای را کنترل نمايد و مانع از وقوع قطعی در کل 
شبکه جزيره ای گردد. ب��ا اين حال، موارد حفاظتی و مديريتی شبکه 
باي��د در نظر گرفت��ه شوند، تا تولیدات پراکن��ده بتوانند به طور مداوم 

شبکه را تغذيه نمايند.
 عملک��رد شبکه در حالت عمدی جزي��ره ای دشوارتر از حالت موازی 
اس��ت که شبکه به شین بی نهايت متصل بوده و به اين حالت عملکرد 
جزي��ره ای4 گفته مي شود. در حالت عملکرد جزي��ره ای بايد اطمینان 
حاصل شود که ولتاژ و فرکان��س بین محدوده های قابل قبول مطابق 
با منحن��ی تقاضا نگهداری می شود. عدم تعادل ت��وان اکتیو و راکتیو 
مابین تولید و مصرف يک کار چالش برانگیز در شبکه جزيره ای است. 
تولی��دات پراکنده در اين حالت بايد قادر به تامین نیاز بار برای شبکه 

توزيع باشند ]12[.

شکل 2: شبکه توزيع متصل به توليد پراكنده در ناحيه ی جزيره ای

3- كنترل فركانس و روش كاهش بار براساس فركانس
وقتی ک��ه تولید در شبکه قدرت نتواند ب��ه افزايش تقاضای بار پاسخ 
دهد،  به منظور حفظ ثبات شبک��ه، کاهش بار به عنوان آخرين راهکار 
پیشنه��اد مي ش��ود. اين امرکه جهت کنت��رل فرکانس در شبکه های 
ب��رق مورد بحث قرار می گیرد و در ص��ورت کاهش فرکانس برخی از 
بارهای موج��ود در شبکه را کاهش می دهد با عنوان روش کاهش بار 
براس��اس فرکان��س5 مطرح مي شود. اين کاهش ب��ار زمانی در دستور 
ک��ار قرار می گیرد که تم��ام اقدامات کنترلی قادر ب��ه حفظ امنیت و 
پاي��داری در شبکه نباشند و به عنوان يک راه حل نهايی مورد استفاده 
ق��رار می گی��رد. در اين تحقیق، کنترل فرکانس ب��ا توجه به فراگیری 
استف��اده از انرژی های نو و مناب��ع تولید پراکنده در شبکه های توزيع، 
که در برخی موارد می توانن��د به صورت جزيره ای نیز به عملکرد خود 
ادام��ه دهند مورد بحث قرار گرفته اس��ت. اين شبکه های توزيع گاهی 
در مناط��ق دورافت��اده شکل گرفته اند و به ص��ورت جزيره ای نیاز برق 

مشتريان را به توسط منابع تولید پراکنده تامین می نمايند.
3-1-تعادلباروپايداریفركانس

شبک��ه برق ک��ه متشکل از ژنراتوره��ا و بارهای مختلف��ی است، بايد 
تواناي��ی آن را داشته باشد که در زم��ان تغییر تقاضای بار، فرکانس و 
ولتاژ شبکه را در سطح مطلوب و تعريف شده با استانداردهای مربوطه 
نگ��ه دارد. در عمل شبکه قدرت هرگز در حالت تعادل باقی نمی ماند، 
اگر کنترل کننده هايی وج��ود نداشته باشند، زيرا تقاضا به طور مداوم 
از طرف مشتری تغییر می نمايد و به طور معمول افزايش يا کاهش بار 
خواهی��م داشت. اين افزايش يا کاهش بار منجر به برهم زدن پايداری 

فرکانسی در شبکه خواهد شد]13[. 
از اين رو، تغییر در فرکانس شبکه نشان دهنده عدم تعادل توان اکتیو 
مابین تولی��د و مصرف کنندگان در يک لحظه خ��اص است. به عنوان 
مث��ال، شکل )3( اطالعات واقعی فرکانس شبکه را برای 60 دقیقه در 

انگلستان نشان می دهد.
به طور کلی، کنترل کننده های شبکه قدرت تالش می کنند تا فرکانس 

شبکه را در باندهای باريک ثابت نگه دارند، زيرا:
1- بسی��اری از موتورهای الکتريک��ی در سرعت ثابت در شبکه قدرت 
عم��ل می کنند و بسی��اری از برنامه های کارب��ردی مشتری نیاز به 
سرع��ت ثابت دارند. سرعت موتور به طور مستقیم با فرکانس شبکه 

متناسب است.
2- برخ��ی از اعمال الکتريکی مانند برنامه های الکترونیکی از فرکانس 
اصلی به عنوان پايه ای برای زمان بندی فرآيندهای مختلف استفاده 

می نمايند.
3- ترانسفورماتورها به عنوان ي��ک تجهیزات حساس در شبکه قدرت 

شکل 3: فركانس واقعی شبکه كه در انگلستان ثبت شده است 
(/www.nationalgrid.com/uk)

قرمز
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کار می کنند و نسبت به تغییرات فرکانس و ولتاژ حساس هستند و 
اين تغییرات تاثیر چشمگیری در تلفات و عمر آنها خواهد داشت.

4-عملکرد ژنراتورها در نیروگاه ها بستگی به عملکرد صحیح تجهیزات 
کمک��ی دارند و اين بخ��ش کمکی حساسیت زي��ادی به تغییرات 
سرع��ت ژنراتور اصلی دارد بدين گونه ک��ه کاهش فرکانس ناشی از 
سرعت چرخش ک��م ژنراتورها باعث کاهش خروجی اين تجهیزات 
می ش��ود و به طور مستقیم اين کاهش ب��ر روی ژنراتور اصلی تاثیر 

می گذارد.
پس  به منظ��ور کنترل فرکانس در محدوده قابل قبول، سرعت ژنراتور 
بايد کنت��رل شود، زيرا به طور مستقیم به فرکانس شبکه وابسته است. 
اگ��ر بار به طور ناگهانی در شبکه افزايش ياب��د، تقاضای انرژی اضافی 
در ابت��دا توسط نیروی چرخشی موت��ور تولید می شود و باعث کاهش 
سرع��ت چرخش آن می گردد. کاهش سرعت روت��ور در ژنراتور باعث 
کاهش نسبی فرکانس می شود. ب��رای نگهداری فرکانس در بازه قابل 
قب��ول، گاورنر مجبور ب��ه تغییر دريچ��ه توربین خواهد ب��ود تا توان 
مکانیک��ی توربی��ن را افزايش ده��د و ژنراتور بتواند ت��وان الکتريکی 
بیشتری برای پاسخ به افزايش بار در شبکه ايجاد نمايد. ناگفته نماند 
که اين کنترل فرکانس يا چرخش در ژنراتور تا حدود زيادی کند بوده 
و ب��رای شبکه های جزيره ای که اينرسی آنه��ا کم می باشد به تنهايی 
پاسخگ��و نخواهد بود و نمی تواند جلوی کاه��ش فرکانس را در زمان 

مناسب بگیرد.
3-2-معادلهچرخششبكهقدرت

ق��درت مکانیکی مورد نیاز ژنراتور توس��ط توربین تولید می شود و به 
شف��ت ژنراتور منتقل می ش��ود. ژنراتور قدرت مکانیک��ی را به قدرت 
الکتريکی تبديل می نمايد. Tmech در توربین از قدرت آب يا بخار ايجاد 
شده است و Telec به عن��وان يک نتیجه از اتصال بار است. هر اختالفی 
بین آنها می تواند سرعت چرخ��ش روتور را در ژنراتورها افزايش دهد 
و ب��ه همین دلیل تغییر سرعت يا فرکانس را در شبکه قدرت خواهیم 

داشت]14[. 
معادله نوسانات نشان دهنده رابطه بین انحراف گشتاور و تغییر شتاب 

زاويه ای براساس معادله زير بیان گرديده است]15, 16[: 
                                             )1(

در معادل��ه نوس��ان )ω ،)1 سرعت زاويه ای اس��ت و J ممان اينرسی 
ژنراتور و توربین است. 

گشت��اور مکانیکی و الکتريکی ضرب در سرع��ت زاويه ای، ωm، نشان 
دهن��ده توان مکانیکی و الکتريکی خواهد ب��ود و براساس اين تعريف 
که با  خواهیم داشت، 

جايگزينی در معادله )1( خواهیم داشت: 
                                                                )2(

از معادل��ه )2(، واضح است که فرکانس شبک��ه وابسته به تعادل بین 
Pmech و Pelec اس��ت. معادله )2( را می ت��وان در شرايط ثابت براساس 

اينرسی يا لختی شبک��ه تعريف کرد که به طور معمول به صورت ثابت 
در شبکه تعريف می شود و با H نمايش داده می شود. ثابت H در رابطه 

)3( تعريف می شود.
                                                        )3(

در اي��ن معادله، H اينرسی شبکه است ک��ه به صورت مقداری ثابت و 
 P همان طور ک��ه در معادله )3( بیان شده قابل محاسبه می باشد. اگر
تعداد قطب ها در ژنراتور باشد، سرعت مکانیکی با سرعت الکتريکی در 
معادله )4( مرتبط است و ω در واقع همان سرعت سنکرون می باشد.

                                                             )4(

در حالی ک��ه، ωm در حال��ت پايدار تغییر نمی کن��د ، H را می توان با 
سرعت سنکرون يا همان ω بررسی کرد. پس از جايگزينی )3( و )4( 

در معادله )2( خواهیم داشت:
                               )5(

در اي��ن معادله Sbase توان پايه شبکه می باشد و سپس، معادله )5( را 
بر ثابت Sbase تقسیم می نمايیم:

                                             )6(

ب��ر اين اساس توان الکتريک��ی تولیدی توسط ژنرات��ور، Pelec، و توان 
مکانیک��ی ايجاد ش��ده توسط توربی��ن،  Pmech، می توانن��د به صورت 

پريونیت بیان گردند. اين توان ها در رابطه )7( بیان شده اند. 
                                         )7(

در اي��ن معادله  و  ب��ه ترتیب توان الکتريکی و توان 
مکانیک��ی به صورت پريونی��ت هستند و H اينرس��ی شبکه به صورت 

مقداری ثابت براساس توان پايه می باشد.
3-3-كاهشباربراساسمعادلهچرخشدرشبكههایقدرت

روش کاه��ش بار، براساس معادله چرخ��ش )8(، در شبکه قدرت در 
شرايط بحرانی می تواند استف��اده شود. اين معادله که جهت محاسبه 
اختالف بین توان اکتیو تولیدی و مصرفی می باشد، در واقع وابسته به 
اينرس��ی شبکه قدرت و اندازه تغییر فرکانس در واحد زمان است. اين 
معادله در واقع به صورت تقريبی مقدار اختالف توان را نشان می دهد.

                                               )8(

در معادل��ه)H ،)8، اينرس��ی ژنراتور بر حسب ثانیه، Pe و Pm به ترتیب 
ت��وان الکتريکی تولی��دی توسط ژنراتور و ت��وان مکانیکی ايجاد شده 
توس��ط توربین هستند، fn فرکانس اسم��ی شبکه و fc فرکانس واقعی 
شبک��ه می باشند. جهت محاسبه توان م��ورد نیاز برای کاهش بار بايد 
اطمین��ان حاصل شود که فرکانس شبک��ه به محدوده استاندارد مورد 

نظر و در بازه خود می تواند برگردد.
براساس يک جمع بندی کلی، کاهش بار در شبکه نیاز به بررسی موارد 

زير نیز دارد ]17[:
1- برآورد میزان اختالف بین توان تولیدی و مصرفی

2- برآورد محل ايجاد و دلیل آن
3- ايج��اد هماهنگی بین رله های حفاظتی و سیستم کنترل فرکانس 

و کاهش بار در شبکه.
باي��د در نظر گرفت که پس از محاسبه میزان اختالف توان تولیدی و 
مصرفی، کاهش بار بايد براساس مقدار تخمینی و اولويت بارها اعمال 
گردد و فرکانس شبکه بايد به طور دايم نمونه برداری و بررسی شود تا 

در صورت بهبود يافتن فرکانس از کاهش بار بیشتر جلوگیری شود.

4- پيش�نهاد ي�ک كنترل كننده جديد جهت پاي�داری فركانس 
شبکه های توزيع متصل به توليدات پراكنده در حالت جزيره ای 

روش کاه��ش بار براساس فرکانس همان طورکه بیان شد يک عملیات 
اضط��راری می باشد که می تواند مانع از فروپاش��ی شبکه و در نتیجه 
کاه��ش اخت��الالت و نوسان��ات فرکان��س و ولتاژ در شبک��ه شود. از 
آنجايي که اينرس��ی شبکه توزيع در حالت جزيره ای بسیار کوچکتر از 
زمان��ی خواهد بود که شبکه ب��ه شین بی نهايت متصل است، فرکانس 
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شبک��ه توزيع در حال��ت جزيره ای بسیار حساس اس��ت. بنابراين يک 
اختالل کوچک می توان��د تغییرات فرکانسی زيادی را در شبکه ايجاد 

نمايد.
جه��ت تثبیت فرکان��س يک شبکه توزي��ع، در حال��ت جزيره ای که 
اينرس��ی پايینی دارد، يک کنترل کننده جديد پیشنهاد شده تا بتواند 
ب��ا محاسبه سريع اختالف توان اکتیو بی��ن تولید و مصرف در شبکه، 
اولويت بندی بارها و کاهش ب��ار در يک مرحله براساس اولويت بندی، 
فرکانس شبکه را که توسط منابع تولید پراکنده تغذيه می شود در بازه 
قاب��ل قبولی حفظ نمايد و بتواند مانع از فروپاشی شبکه در زمان های 
قط��ع ژنراتور يا افزايش ناگهانی بار ش��ود. در اين کنترل کننده، روش 
کاه��ش بار مبتنی بر پاسخ6، براس��اس اطالعات فرکانس و نرخ تغییر 
فرکانس7 پیشنه��اد گرديده است. اين مقادير به عن��وان مقدار ورودی 
برای تعیین میزان اختالف بین توان اکتیو تولیدی و مصرفی استفاده 

می شوند. 
اين ورودی ها جه��ت محاسبه در معادله )8( بکارگیری شده و نتیجه 
حاص��ل از آن ب��رای استفاده در روش کاهش ب��ار مبتنی بر پاسخ در 
شبک��ه استفاده می شود. کنترل کننده پیشنهادی با قابلیت قطع بارها 
PSCAD/ براس��اس اولويت مشخص ش��ده توسط کارب��ر در نرم افزار

EMTDC طراح��ی گردي��د. در واقع م��اژول پیشنه��ادی دارای يک 
الگوريت��م محاسبات��ی و تصمیم گیری می باشد ک��ه در شکل )4( به 
نمايش در آمده است. در ابتدا فرکانس شبکه محاسبه شده و نرخ تغییر 
فرکانس نی��ز به عنوان ورودی در الگوريت��م محاسبه می گردد. سپس 

قدرمطلق و اندازه نرخ تغییر فرکانس بدست می آيد. 
بع��د از محاسبه قدرمطلق نرخ تغییر فرکان��س، اين مقدار با مقدار از 
پی��ش تعیین شده مقايسه می شود و اگر از مقدار از پیش تعیین شده 
ب��زرگ تر باشد به عنوان يک اتفاق درنظ��ر گرفته می شود و الگوريتم 
وارد مرحل��ه بعدی می ش��ود. در غیر اين ص��ورت الگوريتم در همین 
مرحل��ه منتظر خواهد ماند. در ص��ورت وقوع هرگونه اتفاقی در شبکه 
ناشی از اختالف ت��وان بین بار مصرفی و توان تولیدی، که به اختصار 
اتفاق نامیده خواهد شد، با توجه به مقدار نرخ تغییر فرکانس و معادله 
چرخ��ش شبکه ک��ه در بخش قبل تشريح ش��د، الگوريتم پیشنهادی 
مق��دار اختالف توان مصرفی و تولی��دی را محاسبه و تخمین می زند. 
سپ��س بارهای با اولويت کمتر را ب��ه ترتیب قطع می نمايد تا مجموع 
بارهای کاسته شده از مق��دار پیش بینی شده اختالف توان تولیدی و 
مصرفی تقريبا برابر گردند و فرکانس شبکه بهبود يابد. زمان مورد نیاز 
جهت قطع باره��ا و زمان انجام عملیات محاسباتی در اين الگوريتم و 
براساس واقعیت موجود به اندازه 60 میلی ثانیه لحاظ گرديده است تا 

پاسخ شبکه به واقعیت نزديک تر شود. 
در الگوريت��م مربوط��ه، حالتی نیز پیش بین��ی شده است تا در صورت 
وجود تجهیزات اندازه گیری در مکان های خاص که امکان اندازه گیری 
اتفاق مربوطه و اندازه دقیق اختالف بین توان تولیدی و مصرفی امکان 
اندازه گیری داشت اين الگوريتم بتواند مقدار دقیق را جهت کاهش بار 
لحاظ نمايد. از اين حالت به عنوان حالت مبتنی بر رخداد8 در الگوريتم 
پیشنهادی ياد شده اس��ت. قابل ذکر است که زمان های تاخیر در اين 

بخش از الگوريتم نیز لحاظ گرديده اند.
 

5- شبکه مورد مطالعه
شبک��ه مورد مطالعه جهت تست و بررس��ی، در شکل )5( نشان داده 
شده است. اين شبکه يک شبکه واقعی در کشور مالزی بوده که شامل 
22 باس بار با 2 ژنراتور واحد آبی کوچک است و باس بارها را می توان 
ب��ا 16 کلید قطع ق��درت کنترل کرد. هر دو ژنراتور واحد آبی کوچک 

در باس ب��ار اصلی متصل می شوند و توان م��ورد نیاز و مصرفی شبکه 
توزي��ع را تامین می کنن��د. ژنراتورهای واحد آب��ی کوچک با توجه به 
اينرس��ی پايین جهت مدل سازی در اين شبکه در نظر گرفته شده اند. 
دياگ��رام تک خطی اين شبکه مورد آزمايش، در شکل )5( نشان داده 
شده اس��ت. تمام خطوط با مدل π يا مدل خط متوسط شبیه سازی و 
مدل سازی شده اند. در واقع طول خطوط بیش از 6 کیلومتر نیست، اما 
زمان��ی که جريان شارژ خط افزايش می يابد، ظرفیت شانت بايد مورد 
توج��ه قرار گیرد زيرا تمامی خطوط در اين شبکه، به صورت کابل های 

زيرزمینی می باشند.
 جدول )1(، مقدار بار و نوع آن را به تفکیک برای توان اکتیو و راکتیو 
مصرفی به صورت جداگانه در ه��ر باس بار نشان می دهد. در الگوريتم 
پیشنهادی، بارها بر اساس اولويت بن��دی آنها رتبه بندی می شوند. در 
اي��ن روش، بار با رتب��ه پايین تر در ابتدا قطع می شود و بارهای با رتبه 

باالتر ديرتر و در صورت نیاز قطع می شوند.

6- نتايج بدست آمده
مطالع��ات و نتاي��ج مربوط به م��اژول پیشنهادی ب��رای کنترل کننده 
فرکان��س براس��اس کاهش بار ک��ه تشريح شد، در اي��ن قسمت ارايه 
می گردن��د. براساس مدل شبیه سازی شده شبک��ه توزيع، شکل )5(، 
سناريوه��ای مختلفی بررسی شده اند و نتايج ناش��ی از اين سناريوها 
در اي��ن بخ��ش آورده شده اند. ب��رای بررسی و مطالع��ه طرح کاهش 
ب��ار و کنترل فرکانس پیشنهادی، يک شبک��ه توزيع که توسط منابع 

(UFLS) شکل 4: الگوريتم پيشنهادی جهت ماژول كاهش بار
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تولی��د پراکنده آبی کوچک تغذيه می شود، جهت شبیه سازی استفاده 
شده اس��ت. اين شبکه توزيع در واقع ب��ه شبکه انتقال برق نیز متصل 
ب��وده و در اين بررسی فرض بر آن است که از شبکه برق ايزوله گشته 
و به ص��ورت جزيره ای به کار خود ادامه ده��د. در اين راستا، پايداری 
فرکانس شبک��ه در چند سناريوی مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار 
خواهد گرفت. سناريوهای مورد بررسی در جدول )2( بیان گرديده اند.

جدول 1: انواع و مقادير بار، براساس رتبه بندی لحاظ شده

Row Bus number P (MW( Q (MVAR( Consumption type

1 1013 0.0456 0.0282 Residential

2 1141 0.0531 0.033 Residential

3 1012 0.0531 0.033 Residential

4 1050 0.063 0.0384 Residential

5 1047-1079 0.11721 0.07281 Residential

6 1057 0.126 0.0768 Residential

7 1058 0.132 0.0819 Residential

8 1010-1039 0.15009 0.0933 Residential

9 1018 0.11619 0.072 Shopping centre

10 1004 0.14151 0.0876 College

11 1020 0.1845 0.11439 Shopping centre

12 1046 0.1701 0.1053 Factory

13 1154 0.1398 0.0849 Shopping centre

14 1064 0.093201 0.057801 Gas station

15 1029 0.2313 0.1431 Factory

16 1019 0.10671 0,06609 Polyclinic

17 1151 0.107199 0.06639 Vital

18 1056 0.35259 0.2187 Vital

19 1000 0 0 Main bus

جدول 2: سناريوهای بررسی شده در شبکه شبيه سازی شده
سناريوهای مطرح شده شماره سناريو

قطع ناگهانی تولیدکننده کوچک آبی شماره 2 سناريوی 1

افزايش ناگهانی بار در 2 مرحله متوالی سناريوی 2

در واق��ع 2 سناريوی مط��رح شده در اين بخش، ب��ه بررسی بدترين 
شراي��ط احتمالی ممک��ن در اين شبک��ه توزيع می پردازن��د. زيرا در 
سناري��وی نخست، شبکه تقريبا 50٪ تولید خود را از دست می دهد و 
سناريوی دوم به افزايش متوالی و ناگهانی بار در دو مرحله می پردازد 
ک��ه اي��ن خود می تواند شوک زي��ادی را به شبک��ه وارد نمايد. هر دو 
روي��داد می توانند ب��ه کاهش ولتاژ و فرکان��س در شبکه منجر شوند؛ 
و روش پیشنهادی کاهش ب��ار برای بازيابی فرکانس و ولتاژ بايد قادر 

باشد تا بار مطلوب شبکه را کاهش دهد.
6-1-سناريونخست:قطعناگهانیتوليدكنندهشماره2

در اين سناريو، از دست دادن يک ژنراتور يک اختالل بزرگ در شبکه 
توزي��ع ايج��اد می نمايد و همان طور که مشخ��ص است، شبکه حدود 
50٪ از تولید خود را از دست می دهد. اين اختالل )قطع يک ژنراتور( 
در زم��ان t=10 s شبیه سازی شده است. ب��ا توجه به طرح پیشنهادی، 
م��اژول کنترل فرکانس و کاهش ب��ار برخی از بارها را  به منظور تعادل 
ولتاژ و فرکانس از شبکه قطع می نمايد. در اين سناريو فرکانس شبکه 
که توسط ماژول محاسب��ه فرکانس شبکه بدست آمده است در شکل 

)6( به نمايش گذاشته شده است. 
منحن��ی فرکانس در شک��ل )6( برای قبل و بع��د از اختالل که قطع 
ناگهان��ی ژنراتور بوده اراي��ه شده است. در اين سناري��و، فرکانس بعد 
از آنک��ه ژنراتور از مدار خ��ارج شده تا مق��دار 48,175 هرتز کاهش 
می آي��د و پس از حدود30 ثانیه به 50 هرت��ز برمی گردد. شايان ذکر 
اس��ت که در اين حالت ماژول کنت��رل فرکانس پیشنهادی تعدادی از 
بارها را جهت حفظ و پاي��داری فرکانس کاهش داده است. با توجه به 
آنک��ه کمترين مقدار فرکانس ب��رای قطع ژنراتورهای شبکه در ماژول 

DG شکل 5: شبکه توزيع در حالت جزيره ای متصل به



فصلنامه

علمي- ترويجي 
انجمن مهندسین برق و الکترونیک ايران-شاخه خراسان
سال پنجم/ شماره11/  زمستان 1397 56

محاسب��ه فرکان��س شبکه 47,5 هرت��ز برای زم��ان 3 ثانیه مشخص 
ش��ده، در اين سناريو که کاهش تولیدی برابر 50% شبیه سازی شده، 
کنترل کنن��ده فرکانس و ماژول کنترل کننده پیشنهادی توانسته است 
تا فرکان��س شبکه را در بازه مورد نظر حفظ نمايد و مانع از فروپاشی 

فرکانسی و خاموشی در شبکه گردد.

شکل 6: فركانس شبکه توزيع در حالت جزيره ای برای سناريوی اول

 در شکل)7(، بارهايی که توسط ماژول پیشنهادی کاهش بار از شبکه 
قط��ع شده اند به نمايش گذاشته شده است. در اين راستا و برای حفظ 
پاي��داری شبکه بارهای با اولويت پايین ت��ر انتخاب گرديده اند و براين 

اساس بارهای با اولويت 1 الی 10 از شبکه جدا شده اند.
 م��اژول کنترل کننده فرکان��س، با کاهش بار شبک��ه، میزان تولید و 
مص��رف را در تعادل نگه می دارد تا امکان ادامه برق رسانی برای ديگر 
بارهای شبکه ب��ا اولويت باالتر امکان پذير گردد. بارهايی را که پس از 
قطع ژنرات��ور 2 در اين سناريو به توسط ماژول کنترل کننده فرکانس 

قطع می شوند در جدول )3( لیست شده اند. 
هم��ان طورکه پیش تر بیان شد، پايداری ولتاژ نیز يکی از موارد بسیار 
مه��م می باش��د که بايد مورد توج��ه قرار گیرد. در همی��ن راستا، هر 
چن��د که بررسی پاي��داری ولتاژ در قالب اين تحقی��ق در نظر گرفته 
نشده اس��ت، ولی پروفايل ولتاژ چند باس ب��ار بررسی شده است. شکل 
)8(پروفايل ولتاژ باس های 1000، 1020، 1056 و 1075 را به صورت 

پريونیت به نمايش گذاشته شده است.

در اين سناريو، هر دو ژنراتور 2,616 مگاوات را به شبکه توزيع عرضه 
می کنند؛ هنگامی که يک ژنراتور قطع می شود، توان تولیدی در شبکه 
توزي��ع برابر با 1,461 مگاوات می شود و اي��ن شبکه در واقع 1,308 
مگ��اوات تولی��د را از دست می دهد. م��اژول کنترل کننده فرکانس، با 
ايجاد کاهش باری مطلوب، بارهای با اولويت پايین را به مقدار 1,173 

مگاوات قطع نموده است.

1

1

2

2

3

3

4

4

شکل 8: پروفايل ولتاژ قبل و بعد از قطع ناگهانی ژنراتور

جدول 3: بارهای قطع شده از شبکه در سناريوی اول
 )MW( اولويت بارشماره باس بارتوان حقیقی

0.045610131

0.053111412

0.053110123

0.06310504

0.117211047-10795

0.12610576

0.13210587

0.150091010-10398

0.1161910189

0.14151100410

شکل 7: كاهش بار در شبکه توزيع در حالت جزيره ای برای سناريوی اول
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در اي��ن روش پیشنهادی، ب��ا توجه به عدم تعادل زي��اد بین تولید و 
مصرف بعد از قط��ع ژنراتور شماره 2 همان طور که بیان شد به مقدار 
50٪ تولی��د کل، شاهد ثبات ولت��اژ و فرکانس شبکه هستیم و ماژول 
کنترل کنن��ده توانسته با دقت مورد قبولی پايداری ولتاژ و فرکانس را 
به همراه بی��اورد. يکی از مزايای اين ماژول آن است که کنترل کننده 
پیشنه��ادی، قابلیت اطمینان را در حالت جزي��ره ای برای اين شبکه 
توزي��ع افزاي��ش داده و امکان برق رسانی به بارهای ب��ا اولويت زياد را 

حتی در شرايط وخیم فراهم آورده است.
6-2-سناريودوم:افزايشناگهانیباردر2مرحلهمتوالی

در اي��ن سناريو، افزايش ناگهانی بار در دو مرحله متوالی مورد بررسی 
و مطالع��ه قرار گرفته  است. افزايش ناگهانی ب��ار در زمان 10 ثانیه و 
50 ثانی��ه به ترتیب در باس شم��اره 1000 اعمال مي شود. پیکربندی 
شبکه توزيع برای اين سناريوی پیشنهادی در شکل)9( به نمايش در 
آمده اس��ت. ماژول کنترل کننده فرکانس در اين سناريو نیز بايد بتواند 
مق��دار عدم تعادل توان را تخمین زده و سپس نسبت به کاهش بار در 

شبکه اقدام نمايد.
 در اي��ن سناريو، نخستی��ن افزايش بار برابر ب��ا 0,36 مگاوات در 10 
ثانی��ه اعمال می ش��ود و بار بعدی برابر با 0,51 مگ��اوات در 50 ثانیه 
ب��ه شبکه توزيع متصل می شود. شک��ل )10( منحنی فرکانس شبکه 
را در خصوص سناريوی دوم بعد از افزايش متوالی بار در شبکه نشان 

می دهد. 
ولتاژ برخی از باس های شبکه نیز در شکل )11( به نمايش درآمده اند 
و همان گون��ه که مشاهده می شود، ولتاژ در محدوده قابل قبول بوده و 
پاي��داری ولتاژ را بعد از وجود اختالل در شبکه شاهد هستیم. در اين 

سناريو نیز، ولتاژ باس های شبکه در بازه قابل قبول قرار گرفته است.
در اي��ن سناري��و، ماژول کنترل کنن��ده فرکانس پیشنه��ادی، پس از 
افزاي��ش ناگهان��ی نخستین بار، ب��ا توجه به افت فرکان��س در شبکه، 
باره��ای 1، 2، 3 و 4 را قطع می نمايد. اين کاهش بار در اختالل دوم 
)افزاي��ش ناگهانی ب��ار دوم( نیز برای بارهای 5، 6 و 7 اتفاق می افتد و 
نکت��ه جالب توجه در ماژول پیشنهادی اي��ن می باشد، که اين ماژول 
در واق��ع تشخیص می دهد ک��دام بارها از شبکه قطع شده اند و آنها را 
برای کاهش بار انتخاب نمی کند. در اين خصوص، ماژول کنترل کننده 

فرکانس، بارهای ب��ا رتبه پايین را اگر قطع نباشند ابتدا از شبکه جدا 
می نمايد و سپس به سراغ بارهای با اولويت باالتر می رود.

شک��ل )12( کاهش ب��ار در شبکه توزي��ع در حالت جزي��ره ای برای 
سناري��وی دوم را به نمايش گذاشته اس��ت. در اين شکل بارهايی که 

در هر دو اختالل از شبکه جدا می شوند به نمايش گذاشته شده اند.
در اي��ن حال��ت نیز، م��اژول کنترل کنن��ده فرکانس، نب��ود تعادل بار 
در شبک��ه را تخمین می زن��د و نسبت به کاهش ب��ار در شبکه اقدام 
می نماي��د. نتیجه همان طورک��ه در منحنی فرکانس در شکل )13( به 
نماي��ش درآمده مشاهده می شود و به راحتی می توان نتیجه گرفت که 
پاسخ فرکانس همانند حالت نخست است که هر دو بار در باس شماره 
1000 ب��ه شبکه متصل شدن��د. در واقع اين بررس��ی نشان می دهد 
ک��ه پاسخ م��اژول کنترل کننده فرکانس به مکان اتص��ال ناگهانی بار 
بستگی نداشته است و اين موضوع با توجه به آنکه شبکه های توزيع در 
مح��دوده کوچک جغرافیايی قرار دارند مربوط می باشد. در اين حالت 
نیز بارهای با اولويت 1، 2، 3 و 4 در مرحله اتصال ناگهانی بار نخست 
قط��ع می شوند و کاهش بار در اختالل دوم )افزايش ناگهانی بار دوم( 

نیز برای بارهای 5، 6 و 7 اتفاق می افتد.

شکل 10: منحنی فركانس شبکه در سناريوی دوم

جهت بررسی بیشتر عملکرد ماژول کنترل کننده فرکانس، دو اختالل 
ذک��ر شده در اين سناري��و در باس های ديگری نیز م��ورد آزمايش و 
بررسی قرار گرفته اند. باس های 1058 و 1075 برای افزايش ناگهانی 

شکل 9: پيکربندی شبکه توزيع برای سناريوی دوم
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ب��ار در دو مرحله انتخاب شده اند و بترتیب 0,36 و 0,51 مگاوات بار، 
همانن��د حالت نخس��ت به طور ناگهانی به شبک��ه متصل شده اند. اين 
آزماي��ش در خصوص بررسی ماژول کنترل فرکانس و اينکه پاسخ آن 
به مکان افزايش بار وابستگی دارد يا نه در نظر گرفته شده است. پاسخ 

فرکانس شبکه در شکل )13( به نمايش درآمده است.
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شکل 11: منحنی ولتاژ در سناريوی دوم

 

شکل 13: پاسخ فركانس برای افزايش ناگهانی بار در باس های متفاوت

7- نتيجه گيري
از تست ه��ای پیشنهادی و بررسی شده می ت��وان چنین نتیجه گیری 
نم��ود که، ماژول کنترل کنن��ده فرکانس توانسته تا ب��ار مطلوب را با 
توجه به مقدار عدم تع��ادل مابین توان اکتیو تولیدی و مصرفی را در 
ي��ک شبکه توزيع با اينرسی پايی��ن، در يک مرحله کاهش دهد و در 
اين خصوص پايداری الزم را برای ولتاژ و فرکانس شبکه ايجاد نمايد. 
اي��ن مهم در شبکه توزيع در حال��ت جزيره ای که معموال در محدوده 
کوچک جغرافیايی قرار گرفته در واقع بدون وابستگی به محل افزايش 

بار انجام می پذيرد. 
نکته مثبت ديگر در م��اژول و طرح پیشنهادی، کاهش بارها براساس 
اولوي��ت آنها اس��ت. کنترل کننده پیشنه��ادی توانسته است تا بارها را 
بترتیب از اولويت کمت��ر از شبکه قطع نمايد و در صورتی که بارهای 
با اولويت کمتر از شبکه قطع باشند از بارهای با اولويت باالتر استفاده 
نمايد. در اين راستا، بارها با توجه به اهمیت آنها دسته بندی می شوند. 
در واقع بارهای با اولويت باالتر به عنوان گزينه های نهايی برای کاهش 
ب��ار خواهند بود و اين مسئل��ه در خصوص کاهش بار در شبکه بسیار 
مهم ب��وده و نیازمند طراحی ويژه می باشد. به عنوان مثال، مکان هايی 
همچون بیمارستان ها و مکان های نظامی دارای اولويت بسیار باالتری 
نسب��ت به مکان ه��ای مسکونی می باشند و برق رسان��ی به آنها در هر 

شرايطی بايد تداوم يابد. 
م��اژول کنترل فرکانس، برای بهبود ثبات و امنیت در شبکه پیشنهاد 
داده شده اس��ت و تصمیمات خود را در خصوص کاهش بار با توجه به 
نرخ افزايش يا کاهش فرکانس اتخاذ می نمايد. بنابراين از نرخ فرکانس 
و فرکان��س شبک��ه در هنگام وق��وع احتمالی عدم تع��ادل در تولید و 
مص��رف در شبکه استفاده می نمايد ت��ا بتواند کاهش بار را پیش بینی 
نماي��د. همانطور که در نتايج مشاهده شده است، ماژول پیشنهادی در 
خص��وص ايجاد پايداری فرکانس و ولت��اژ در شبکه بسیار موفق عمل 
نموده اس��ت و توانست��ه اين مهم را با استف��اده از روش های مبتنی بر 

پاسخ و رخداد به انجام رساند. 
در واقع کنترل کنن��ده فرکانس از يک طرح تطبیقی و هوشمند برای 

شکل 12: كاهش بار در شبکه توزيع در حالت جزيره ای برای سناريوی دوم
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کاهش ب��ار در شبکه استفاده می نمايد تا پاي��داری فرکانس شبکه را 
تضمین نمايد. در اين روش از معادله چرخش يا معادله نوسان قدرت 
استفاده شده است و سپس با استفاده از ماژول پیشنهادی يک تصمیم 
سريع برای جلوگیری از کاهش بیش از اندازه فرکانس در شبکه اتخاذ 
می کند. همانطور که در نتايج به آن اشاره شد، کنترل کننده فرکانس 
پیشنه��ادی، طرح کاهش بار را بدون در نظر گرفتن مکان افزايش بار 

محاسبه می کند.

پی نوشت ها
1Distributed Generation
2 Combined Heat and Power
3 Islanding Network
4 Islanding Operation
5 Under Frequency Load Shedding
6 Response Based
7 Rate of Change of Frequency
8 Event Based

مراجع

[1] I. Dafnomilis et al., "Review of solid and liquid biofuel demand and 
supply in Northwest Europe towards 2030–A comparison of national 
and regional projections," vol. 78, pp. 31-45, 2017.

[2] K. L. Anaya and M. G. J. E. P. Pollitt, "Integrating distributed genera-
tion: Regulation and trends in three leading countries," vol. 85, pp. 
475-486, 2015.

[3] T. Amraee, M. G. Darebaghi, A. Soroudi, and A. J. I. T. o. P. S. Keane, 
"Probabilistic under frequency load shedding considering RoCoF re-
lays of distributed generators," vol. 33, no. 4, pp. 3587-3598, 2018.

[4] P. P. Barker and R. W. De Mello, "Determining the impact of distrib-
uted generation on power systems. I. Radial distribution systems," in 
Power Engineering Society Summer Meeting, 2000. IEEE, 2000, vol. 
3, pp. 1645-1656: IEEE.

[5] R. Walling and N. Miller, "Distributed generation islanding-implications 
on power system dynamic performance," in power engineering soci-
ety summer meeting, 2002 IEEE, 2002, vol. 1, pp. 92-96: IEEE.

[6] X. Lu, X. Yu, J. Lai, J. M. Guerrero, and H. J. I. T. o. I. I. Zhou, "Distrib-
uted secondary voltage and frequency control for islanded microgrids 
with uncertain communication links," vol. 13, no. 2, pp. 448-460, 2017.

[7] A.-M. Borbely and J. F. Kreider, Distributed generation: the power 
paradigm for the new millennium. CRC press, 2001.

[8] A. T. Elsayed, A. A. Mohamed, and O. A. J. E. P. S. R. Mohammed, 
"DC microgrids and distribution systems: An overview," vol. 119, pp. 
407-417, 2015.

[9] T. Basso and R. J. G.-I. DeBlasio, "IEEE smart grid series of stan-
dards IEEE 2030 (interoperability) and IEEE 1547 (interconnection) 
status," vol. 2030, pp. 5-8, 2011.

[10] IEEE, IEEE recommended practice for utility interface of photovol-
taic (PV) systems. IEEE, 2000.

[11] H. M. Dola and B. H. Chowdhury, "Intentional islanding and adap-
tive load shedding to avoid cascading outages," in Power Engineering 
Society General Meeting, 2006. IEEE, 2006, p. 8 pp.: IEEE.

[12] Y. Lu, X. Yi, J. a. Wu, and X. Lin, "An intelligent islanding technique 
considering load balance for distribution system with DGs," in Power 
Engineering Society General Meeting, 2006. IEEE, 2006, p. 5 pp.: 
IEEE.

[13] P. Mahat, Z. Chen, and B. J. I. T. o. P. D. Bak-Jensen, "Underfre-
quency load shedding for an islanded distribution system with distrib-
uted generators," vol. 25, no. 2, pp. 911-918, 2010.

[14] I. P. S. R. C. J. I. S. C, "IEEE Guide for the Application of Protective 
Relays Used for Abnormal Frequency Load Shedding and Restora-
tion," vol. 37, 2007.

[15] H. Saadat, Power system analysis. WCB/McGraw-Hill Singapore, 
1999.

[16] P. Kundur, "Power system stability and control. McGrawHill, London, 
1994. PikeResearch. Worldwide revenue from microgrid swill reach 
$17.3 billion by 2017," Technical report, PikeResearcch, 2012. URL 
http://www. pikeresearch. com/newsroom/worldwiderevenuefrom-
microgrids-will-reach-17-3-billionby-2017.

[17] S. Hirodontis, H. Li, and P. Crossley, "Load shedding in a distribution 
network," in Sustainable Power Generation and Supply, 2009. SU-
PERGEN'09. International Conference on, 2009, pp. 1-6: IEEE.

***

Technology, vol. 7, no. 1-5, p. 19, 2017.
[7] B. a. Antal and A. a. Hajdu, "An ensemble-based system for automatic 

screening of diabetic retinopathy," Knowledge-Based Systems, Else-
vier, vol. 60, pp. 20-27, April 2014.

[8] B. v. G. M. Niemeijer, Michael J. Cree, "Retinopathy online challenge: 
Automatic detection of Microaneurysms in digital color Fundus pho-
tographs," IEEE Trans. Medical Imaging, vol. 29, pp. 185-195, Jan. 
2010.

[9] S. S. Rahim, C. Jayne, V. Palade, and J. Shuttleworth, "Automatic 
detection of microaneurysms in colour fundus images for diabetic reti-
nopathy screening," Neural Comput. and Applications, June 2015.

[10]L. G. L. Giancardo, F. Meriaudeaub, T. P. Karnowskic, Y. L. G. Ken-
neth W. Tobin, J. C. EdwardChaumd, "Exudate-based diabetic macu-
lar edema detection in fundus images using publicly available datas-
ets," Medical Image Analysis, vol. 16, pp. 216–226, Jan. 2012.

[11] N. Tajbakhsh, S. R. Gurudu, and J. Liang, “A comprehensive com-
puter-aided polyp detection system for colonoscopy videos,” in Inf. 
Process. in Med. Imag., New York: Springer, 2015, pp. 327–338.

[12]   R. Zhang, Y. Zheng, T. Mak, R. Yu, S. Wong, J. Lau and C. Poon, 
"Automatic detection and classification of colorectal polyps by trans-
ferring low-level CNN features from nonmedical domain," IEEE J. 
Biomed. Health Inform., vol. 21, no. 1, pp. 41-47, 2017.

[13]  N. Tajbakhsh, “Computer-aided pulmonary embolism detection using a 
novel vessel-aligned multi-planar image representation and convolu-
tional neural networks,” in Proc. MICCAI, 2015.

[14]  D. C. Cireşan, A. Giusti, L. M. Gambardella and J. Schmidhuber, 
“Mitosis detection in breast cancer histology images with deep neural 
networks,” in Proc. MICCAI, 2013, pp. 411–418.

[15]   H. Roth et al., “A new 2.5D representation for lymph node detec-
tion using random sets of deep convolutional neural network observa-
tions,” in Proc. MICCAI, P. Goll, N. Hata, C. Barillot, J. Hornegger, and 
R. Howe, Eds., 2014, vol. 8673, LNCS, pp. 520–527.

[16]    H. Shin, H. Roth, M. Gao, L. Lu, Z. Xu, I. Nogues, J. Yao, D. "Deep 
convolutional neural networks for computer-aided detection: CNN 
architectures, dataset characteristics and transfer learning," IEEE 
Trans. on Med. Imag., vol. 35, no. 5, pp. 1285-1298, 2016.

[17]   Y. Zheng, D. Liu, B. Georgescu, H. Nguyen and D. Comaniciu, “3d 
deep learning for efficient and robust landmark detection in volumetric 
data,” in Proc. MICCAI, 2015, pp. 565–572.

[18]  H. Roth, L. Lu, N. Lay, A. Harrison, A. Farag, A. Sohn and R. Sum-
mers, "Spatial aggregation of holistically-nested convolutional neural 
networks for automated pancreas localization and segmentation," 
Med. Image Anal., vol. 45, pp. 94-107, 2018.

[19] D. Vo "Semantic image segmentation using fully convolutional neu-
ral networks with multi-scale images and multi-scale dilated convolu-
tions," Multimedia Tools and appl., vol, 77, pp. 1-19, 2018.

 [20] W. Zhang et al., “Deep convolutional neural networks for multi-mo-
dality isointense infant brain image segmentation,” NeuroImage, vol. 
108, pp. 214–224, 2015.

[21]  D. C. Ciresan, A. Giusti, L. M. Gambardella, and J. Schmidhuber, 
“Deep neural networks segment neuronal membranes in electron 
microscopy images,” in Advances in Neural Inf. Process. Syst., F. 
Pereira, C. Burges, L. Bottou, and K. Weinberger, Eds. Red Hook, 
NY: Curran, 2012, vol. 25, pp. 2843–2851.

[22]  A. Prasoon, K. Petersen, C. Igel, F. Lauze and E. Dam “Deep fea-
ture learning for knee cartilage segmentation using a triplanar convo-
lutional neural network,” in Proc. MICCAI, 2013, pp. 246–253.

[23]  J. Y. Shin, N. Tajbakhsh, R. T. Hurst, C. B. Kendall and J. Liang, 
“Automating carotid intima-media thickness video interpretation with 
convolutional neural networks,” in Proc. IEEE Conf. Comput. Vis. Pat-
tern Recognit., Las Vegas, NV, 2016.

 [24] D. H. Hubel and T. N. Wiesel, "Receptive fields and func-
tional architecture of monkey striate cortex," J. Physiol, vol. 195, pp. 
215–24, Jun. 1968.

 [25] K. Fukushima, "Neocognitron: A self-organizing neural network 
model for a mechanism of pattern recognition unaffected by shift in 
position," Biological Cybernetics, vol. 36, no. 4, pp. 193–202, 1980.

[26] A. Krizhevsky, I. Sutskever, and G. E. Hinton, "ImageNet classifica-
tion with deep convolutional neural networks," Conf. Neural Inf. Pro-
cessing Syst. (NIPS), 2012.

[27] Y. LeCun, L. Bottou, Y. Bengio, and P. Haffner, "Gradient based 
learning applied to document recognition," Proc. IEEE, vol. 86, pp. 
2278–2324, 1998.

[28] [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/ 1207.0580. Accessed: Nov. 
10, 2016.

[29]  N. Tajbakhsh et al., “ Convolutional neural networks for medical 
image analysis: fine tuning or full training?,” IEEE Trans. Med. Imag., 
vol. 35, no. 5, pp. 1299–1312, May. 2016.

[30] A. Krizhevsky, “Learning multiple layers of features from tiny imag-
es,” in Master’s Thesis. Dept. of Comp. Science, University of Toronto, 
2009.

[31] J. Deng, W. Dong, R. Socher, L.-J. Li, K. Li, and L. Fei-Fei, “Imagen-
et: A large-scale hierarchical image database,” in IEEE CVPR, 2009.

*** 

 ادامهازصفحه28



فصلنامه

علمي- ترويجي 
انجمن مهندسین برق و الکترونیک ايران-شاخه خراسان
سال پنجم/ شماره11/  زمستان 1397 60

تاريخ:   /   /    139

شماره اشتراک:
شماره اشتراک قبل:

)مشخصات متقاضي(

نام شركت/موسسه: ......................................................

نام خانوادگي:  .......................................

نام: ......................................................

شغل: ...................................................... ميزان تحصيالت: ........................................................... رشته تحصيلي: ...................................................

استان: .......................................... شهر: ............................................. بلوار: ................................ خيابان: ..................................................................... 

كوچه: .......................................... پالک: ........................................ طبقه: ................................ واحد: ..........................كد پستي: ..................................

صندوق پستي: .................................... پست الکترونيک ...................................................................................................تلفن: ..................................

نمابر: ...................................................... پيش شماره ..................................تلفن همراه: ..................................................

تعداد نسخه در هر نوبت:                  ارسال از شماره:                     شماره هاي قبلي مورد درخواست: ..................................................

سرويس پست:عادي                         سفارشي                                  ارسال به: نشاني پستی                    صندوق پستي

مبلغ واريزي:  .....................................  شماره رسيد بانکي: ............................................................                   بانک/شعبه: ............................

ب�راي برق�راري اش�تراک نش�ريه عصر ب�رق، هزينه اش�تراک مورد نظ�ر را از جدول زي�ر انتخاب نموده و به حس�اب 
406537927 و يا ش�ماره كارت 5157 2806 8311 5859 نزد بانک تجارت ش�عبه برق )قابل پرداخت در همه شعب بانک 
تجارت( به نام نش�ريه عصر برق واريزو رس�يد مربوطه را به همراه برگ تکميل ش�ده درخواس�ت اشتراک به نشاني: 

مشهد. پرديس دانشگاه فردوسي مشهد، دانشکده مهندسی گروه برق ارسال فرماييد.
 هم چني�ن ب�راي جلوگي�ري از عمليات پس�تي و س�هولت كار مي توانيد فرم تکميل ش�ده را به وس�يله نمابر به ش�ماره 

36103858-051 ارسال فرماييد. 

دانشجويان محترم، اساتيد گرامي و فرهنگيان عزيز در صورت تمايل مي توانند مبلغ فوق را پس از كسر 10% واريز فرمايند.
 نسخه الکترونيکی شماره های قبلی نشريه در سايت انجمن موجود است و براي دريافت نسخه چاپی شماره هاي قبلي نشريه به ازاي 

هر شماره مبلغ 100،000 ريال به حساب واريز گردد.

يکساله                600،000 ريال        700،000 ريالاشتراک

پست عادي          پست سفارشي

درخواست اشتراک نشريه عصر برق
)لطفا كپي اين فرم را به طور خوانا و دقيق تکميل فرماييد(

تذكر: اشتراک بيش ار يک سال پذيرفته نمي شود.



انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران - شاخه خراسان 
Khorasan Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers

همکاری علمی استادان گرامی و فرهیختگان ارجمند در داوری مقاله های نشریه علمی ترویجی عصر برق در سال 
۱۳۹۷ که ثمره آن در غنای علمی و فنی مطالب منتش�ر ش�ده بس�یار موثر بوده اس�ت باعث خوشحالی و شایسته 
تقدیر اس�ت. امید اس�ت افتخار همراهی صاحب نظران و اندیش�مندان گرامی باعث تداوم موفقیت ها در ادامه راه 

باشد.
با احترام و امتنان
شورای سردبیری

 مشهد، بلوار وكيل آباد، نبش بلوار امامت، مجموعه فرهنگي ورزشي شركت
   برق منطقه اي خراسان 
 تلفن: 051-36103857
 نمابر: 051-36103858

www.kiaeee.ir :وب سايت انجمن 
info@Kiaeee.ir :پست الکترونيک 

۱. دکتر حسین ابوترابی زارچی، دانشگاه فردوسی مشهد
۲. دکتر ایمان احدی اخالقی، دانشگاه صنعتی سجاد

۳. خانم دکتر فهیمه آرمین، فارغ التحصیل دانشگاه فردوسی مشهد
۴. مهندس حسن اروجی، مخابرات منطقه ای خراسان رضوی

۵. دکتر نجمه اقبال، دانشگاه صنعتی سجاد
۶. دکتر محمدرضا اکبرزاده توتونچی، دانشگاه فردوسی مشهد

۷. دکتر امیر مسعود امینیان مدرس، دانشگاه صنعتی سجاد
۸. مهندس مجتبی ایاز، دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

۹. مهندس محمدرضا باخدا، شرکت برق منطقه ای خراسان
۱۰. مهندس رضا بخشی، دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد

۱۱. دکتر ناصر پریز، دانشگاه فردوسی مشهد
۱۲. دکتر محمدابراهیم حاجی آبادی، دانشگاه حکیم سبزواری

۱۳. دکتر مهرداد حجت، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود
۱۴. دکتر سمیه حسن پور دربان، دانشگاه صنعتی سجاد
۱۵. دکتر سید ابراهیم حسینی، دانشگاه فردوسی مشهد

۱۶. دکتر محمد حسینی ابرده، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود
۱۷. مهندس زهره حمیدی، شرکت برق منطقه ای خراسان

۱۸. مهندس مرتضی خاتمی، شرکت برق منطقه ای خراسان
۱۹. دکتر جاوید خراسانی، موسسه غیرانتفاعی خراسان

۲۰. دکتر محمود خطیبی، دانشگاه بین المللی امام رضا)ع(
۲۱. دکتر حسین خوش بین قماش، دانشگاه فردوسی مشهد

۲۲. دکتر سید مجتبی روحانی، دانشگاه فردوسی مشهد
۲۳. دکتر جواد ساده، دانشگاه فردوسی مشهد

۲۴. دکتر سید علی رضا سیدین، دانشگاه فردوسی مشهد
۲۵. مهندس تکتم شریفیان عطار، شرکت برق منطقه ای خراسان

۲۶. دکتر مهرداد شکوه صارمی، دانشگاه فردوسی مشهد
۲۷. دکتر جواد صفائی، دانشگاه فردوسی مشهد

۲۸. دکتر محمد طلوع خیامی، شرکت برق منطقه ای خراسان 

۲۹. دکتر حیدر طوسیان شاندیز، دانشگاه صنعتی شاهرود
۳۰. دکتر قوشه عابد هدتنی، دانشگاه فردوسی مشهد

۳۱. دکتر محسن عباسی جنت آباد، موسسه غیرانتفاعی خراسان
۳۲. دکتر مجید علومی بایگی، دانشگاه فردوسی مشهد

۳۳. دکتر مهدی علومی بایگی، شرکت برق منطقه ای خراسان
۳۴. مهندس محمد عیدی، دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

۳۵. دکتر مصطفی عیدیانی، موسسه غیرانتفاعی خراسان
۳۶. مهندس هادی فکور پاکدامن، شرکت برق منطقه ای خراسان

۳۷. دکتر محسن قاینی، دانشگاه صنعتی سجاد
۳۸. دکتر ریحانه کاردهی مقدم دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد

۳۹. دکتر عباداهلل کامیاب، شرکت برق منطقه ای خراسان
۴۰. دکتر غالمرضا کامیاب، دانشگاه آزاد اسالمی واحد گناباد

۴۱. دکتر علی کریم پور، دانشگاه فردوسی مشهد
۴۲. دکتر مرتضی کفائی رضوی، دانشگاه صنعتی سجاد 

۴۳. دکتر سینا کوثری، موسسه غیرانتفاعی بهار
۴۴. دکتر عباس گلمکانی، دانشگاه صنعتی سجاد
۴۵. دکتر هاشم مرتضوی، دانشگاه صنعتی سجاد

۴۶. دکتر سید مجید مزینانی، دانشگاه بین المللی امام رضا)ع(
۴۷. مهندس حمیدرضا مصدق، دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

۴۸. دکتر حامد مال احمدیان، موسسه غیرانتفاعی خراسان
۴۹. دکتر محمد منفرد، دانشگاه فردوسی مشهد

۵۰. دکتر میر مجتبی میر صالحی، دانشگاه فردوسی مشهد
۵۱. مهندس حمیدرضا میریزدی، شرکت برق منطقه ای خراسان

۵۲. دکتر محمد حسن نشاطی، دانشگاه فردوسی مشهد
۵۲. دکتر حمید نوری، دانشگاه فردوسی مشهد

۵۴. مهندس پیمان نهاوندی، شرکت برق منطقه ای خراسان
۵۵. دکتر علی وحیدیان کامیاد، دانشگاه فردوسی مشهد

۵۶. دکتر منیره هوشمند، دانشگاه بین المللی امام رضا )ع(
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