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یک��ی از مباح��ث مه��م در سیس��تم های ق��درت موضوع 
بهره برداری بهینه از این سیس��تم اس��ت. به منظور اجرایی 
نم��ودن بهره ب��رداری بهین��ه الزم اس��ت اطالع��ات مهم 
ش��بکه در مرکزی جم��ع آوری و با پ��ردازش این اطالعات 
تصمیم گیری ه��ای مه��م و راهبردی اتخاذ گ��ردد. تاکنون 
جمع آوری این اطالعات به کمک سیس��تم های سرپرستی 
و گ��رد آوری داده )SCADA( محق��ق می ش��ده اس��ت. 
محدودیت های ذاتی این شیوه ارتباطی شامل غیرهمزمان 
بودن داده ها، س��رعت کم برداش��ت و انتق��ال داده ها و… 
از یک طرف و رش��د و پیش��رفت فناوری ه��ای ارتباطی از 
س��وی دیگ��ر، بکارگیری تجهی��زات ارتباط��ی متفاوتی را 
در سیس��تم های قدرت رقم زده اس��ت. حض��ور واحدهای 
اندازه گی��ری ف��ازور )PMU( و ام��کان هم زم��ان ک��ردن 
داده های جمع آوری شده توسط آنها به کمک سیستم های 
موقعیت یاب جهانی )GPS( دیدگاه متفاوتی در بهره برداری 
از سیستم های قدرت را فراهم نموده است. از جمله مباحث 
مه��م در بهره برداری از سیس��تم های قدرت بحث حفاظت 
تجهیزات و کل سیس��تم در مقابل اتفاقاتی است که ممکن 

است برای تجهیزات و یا سیستم رخ دهد.
به کارگیری رله های حفاظتی ش��یوه متداولی است که در 
این زمینه استفاده می شود. در صورتی که بتوان به گونه ای 
رله های سیس��تم را با یکدیگر مرتبط س��اخت و یا مرکزی 
بتوان��د اطالع��ات جامعی از سیس��تم در اختیار داش��ته و 
امکان ارتباط با رله های حفاظتی نیز فراهم باش��د، تحولی 
در بح��ث حفاظت رخ خواهد داد. اخیرا بکارگیری اطالعات 

PMUه��ا برای بهب��ود عملکرد سیس��تم های حفاظتی در 
خط��وط انتقال مورد توجه قرار گرفته و با توجه به تاخیری 
که در ارس��ال داده ها وج��ود دارد، عمدتا این نوع حفاظت 
به عنوان حفاظت پش��تیبان مد نظر قرار گرفته اس��ت. اما 
به کارگیری اطالعات جمع آوری ش��ده از PMUها می تواند 
در بح��ث مکان یابی خطا که به تعیین موقعیت دقیق مکان 
خطا بر روی خطوط انتقال می پردازد، کمک شایانی نماید. 
مش��خص نمودن خط خطادار و تعیین دقیق موقعیت وقوع 
خطا از جمله مزایایی است که استفاده از اطالعات جامع و 

هم زمان شده سیستم می تواند در اختیار قرار دهد.
امید آنکه با رش��د و توس��عه ای��ن ف��ن آوری و بکارگیری 
گس��ترده آن در سیستم قدرت کش��ور عزیزمان که نمونه 
هایی از آن در خطوط انتقال کش��ور نصب گردیده اس��ت، 

بتوان بهره برداری ایمن تر سیستم قدرت را شاهد باشیم.
البت��ه یک نکته مهم که نباید فراموش ش��ود، مش��کالت و 
معضالتی اس��ت که فن آوری های نوین مبتنی بر ارتباطات 
می تواند ایجاد نماید و آن هم دسترس غیرمجاز )دستبرد( 
ب��ه اطالعات و یا اخ��الل در اطالعات با حمالت س��ایبری 
است. پس الزم است دقت کافی در این زمینه صورت پذیرد 

تا معایب آن بر مزایای آن پیش نگیرد.

جوادساده
سردبير

***

یادداشت سردبیر

بهره ب�رداري بهينه از سيس�تم هاي  قدرت
)PMU( ب�ا واحده�اي اندازه گي�ري ف�ازور 
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فناوري  FTTH مخفف عبارت  Fiber to the home یا همان »فیبر خانگي« است که به معني استفاده از زیرساخت فیبر نوري بجاي سیم 
مسي براي برقراري ارتباطات مخابراتي منازل است. با توجه به مزایاي زیادي که فناوري  FTTH دارد، اپراتورهاي مخابراتي سراسر دنیا با 
صرف هزینه هاي الزم به توسعه این فناوري مي پردازند. در ایران اسالمي هم شرکت مخابرات ایران با استقرار زیرساخت هاي الزم در سراسر 
کشور این سرویس را با نام تجاري »تانوما« به متقاضیان عرضه مي کند. آن چه در ادامه خواهید خواند برگرفته از گفت وگویي است که با 

مهندس علي کارگزار مدیر مخابرات منطقه خراسان رضوي براي آشنایي بیشتر با این فناوري نوین انجام شده است.

Fiber To The Home
گفت وگو با مهندس علي کارگزار؛ مدير مخابرات منطقه خراسان رضوي

في��بر خان�گي

لطفا در خصوص تاریخچهFTTHبيشتر توضيح دهيد؟
شرکت هاي  نیز  و  مخابراتي  شرکت هاي  میالدي  هفتاد  دهه  در 
متوجه  داشتند(  فعالیت  شمالي  امریکاي  در  بیشتر  )که  تلویزیون 
با  اما  فیبرنوري شدند  با  ارزش جایگزیني کابل هاي مسي  و  اهمیت 
موفقیت  با  زیاد  مسیر  این  فیبرنوري  فناوري  توسعه  عدم  به  توجه 
 Loop همراه نبود. اما در سال هاي اخیر به دنبال تحوالتي که در بخش
Laserها و در کل تجهیزات نوري پسیو رخ داد، شرکت هاي زیادي به 
سمت استفاده از فناوري فیبر در بخش دسترسي رفتند، در حقیقت 
با توسعه فناوري انتقال اطالعات روي فیبر و به کمک تجهیزات پسیو 
یا غیرفعال که نیاز به تغذیه الکتریکي ندارند این فناوري روز به روز 
ژاپن   NTT مخابرات  که شرکت  گفت  توان  مي  کرد.  پیدا  گسترش 
پیشاهنگ استفاده و ترویج  فناوري FTTH  است. این شرکت در سال 
1990 از شرکت هاي دیگر خواست تا به توسعه اجزا و عناصر مورد 

نیاز در شبکه  FTTH بپردازند.

به لحاظ فني ساختار فناوريFTTHچگونه است؟
تجریه  است.  پرهزینه  و  دشوار  کاري   FTTH شبکه  یک  ساختن 
اپراتورهایي که این نوع از شبکه دسترسي را راه اندازي کرده اند نشان 
امور  مي دهد که بیشترین حجم کار در بخش عملیات تاسیساتي و 
شهرسازي است و آنچه به فیبرنوري مربوط مي شود بخش کوچک تر 

ماجرا را تشکیل مي دهد.
به طوري کلي در FTTH با سه ساختار زیر روبه رو هستیم:

1- ساختار حلقوي )RING( و سویچ هاي اترنتي
2- ساختار ستاره ) STAR( و سویچ هاي اترنتي

GPON 3- ساختار درختي با استفاده از فناوري
 که در ساختار حلقوي)RING(و سویچ هاي اترنتي، از آنجا که الزم 
بود تا بهاي تمام شده شبکه FTTH به ازاي هر مشترك پایین باشد 
مبتني  ساختارهاي  کند،  پیدا  افزایش  بازار  به  آن  عرضه  وسرعت 
  FTTH براترنت از اقبال مناسبي برخوردار شدند. در ابتداي استقرار
بر اساس اترنت در قاره اروپا، سویچ ها در طبقه همکف مجتمع هاي 
یک  سرعت  با  اترنت  خطوط  طریق  از  و  مي گرفتند  قرار  مسکوني 
این  به یکدیگر مربوط مي شدند.  ثانیه و به شکل حلقه  بر  گیگابیت 
ساختار در برابر قطعي ارتباط بسیار مقاوم و از این نظر مطلوب است 
از  را   یک  هر  سهم  مشترکان،  براي  فیبر  فضاي  بودن  مشترك  اما 
پهناي باند کاهش مي دهد و براي کاربري هاي آینده که ممکن است 

نیاز به حجم عظیمي از اطالعات داشته باشند مناسب نیست.
اترنتي، یک شاخه فیبر  و سویچ هاي  ) STAR( ساختار ستاره اما در
اختصاصي از تجهیزات انتهایي شبکه تا منزل یا محل کار مشترك، 
اطالعات مشتري را حمل مي کند. این فیبر به طور معمول تک مد با 
اترنتي  اواخر ساختار ستاره اي  این  اترنتي است که در  انتقال  فرمت 

بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است.
از فناوري GPON، شاخصه اصلي  با استفاده  اما در ساختار درختي  
از  است،  غیرفعال  یا  پسیو  نوري  شبکه  عبارت  مخفف  که   PON
اسپلیترها یا جداسازهاي نوري براي توزیع فیبر بین مشتریان استفاده 
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پشتیباني  را  اترنت  پروتکل  معموال   PON فیزیکي  ساختار  مي شود. 
مي کند. GPON براي باالترین نرخ دریافت اطالعات براي مشتري و 
قابلیت حمل اطالعات ATM و TDM ساخته شده و در حال حاضر 

براي نصب در محدوده مشتریان خانگي بهترین انتخاب است.

رشد  روند  مورد  در  است  ممكن  اگر  كارگزار  مهندس  آقاي 
استفاده از فناوري  FTTH  در دنيا و چشم انداز آینده ي آن 

توضيحاتي ارایه بفرمایيد.
در  را  خود  راه  تدریج  به  دیگري  فناوري  هر  مانند  هم  فناوري  این 
19هزار  تنها  امریکا  قاره  در   2001 سال  در  است.  کرده  باز  جامعه 
در  به ویژه  از سال 2008  اما  بوده اند  فناوري مجهز  این  به  مشترك 
مناطقي در سطح اروپا، امریکاي شمالي و آسیا که تراکم جمعیت باال 
و مصرف پهناي باند زیاد داشتند استفاده و استقرار FTTH سرعت 
اپراتورهاي  که  شد  تبدیل  روش هایي  مهم ترین  از  یکي  به  و  گرفت 
مخابراتي براي افزایش سرعت دسترسي کاربران خود از آن استفاده 

مي کنند.
اقبال  به دلیل   FTTH فناوري  ساالنه  رشد  نرخ  مي شود  پیش بیني 
عمومي اپراتورهاي مخابراتي تا سال 2025 مثبت باشد. همچنین به 
احتمال فراوان در 5 سال آینده باالترین نرخ حضور FTTH در شبکه 
در  بود.  خواهد  ژاپن  سپس  و  شمالي  امریکاي  به  متعلق  مخابراتي، 
حالي که به نظر مي رسد امریکاي جنوبي و منطقه خاورمیانه و شمال 
آفریقا کم ترین ضریب نفوذ FTTH را در مقایسه با اروپاي شرقي و 
غرب آسیا داشته باشند. البته برخي کشورهاي حاشیه جنوبي خلیج 
فارس به لطف سرمایه هاي فراوان و مساحت کوچک هم اکنون هم 

باالترین برخورداري از سرویس فیبر خانگي را در جهان دارند.
افزایش استقرار FTTH در 5 سال  بر  از مهم ترین عوامل موثر  یکي 
آینده همان افزایش تقاضاي سرعت دسترسي مشترکان خانگي براي 
دسترسي به سرگرمي ها و بازي هاي آنالین، موسیقي، فیلم و کتاب 
از  بیشتري  تعداد  مي شود  پیش بیني  بنابراین  است.  از طریق شبکه 
شرکت هاي مخابراتي به طرف استفاده از این فناوري بروند گرچه در 
مقابل عواملي چون بهاي تمام شده تجهیزات FTTH و برخي قوانین 
کم انعطاف رگوالتوري و محدودیت هاي جغرافیایي در بعضي مناطق 

رشد به کارگیريFTTH را کمي کند خواهد کرد.

به عنوان پرسش پایاني در خصوص مزایا و معایب فناوري
FTTHتوضيح دهيد.

از مزایاي فناوري FTTH مي توان به موارد زیر اشاره کرد: 
از مهم ترین مزیت هاي  FTTH مي توان به سرعت باالي دسترسي 
مشترکان از جمله به اینترنت اشاره کرد که اندك اندك به زیربناي 

انواع و اقسام ارتباطات تبدیل مي شود. سرویس مورد تقاضاي مشترك 
هر چه باشد،VOD یا IPTV یا تماس تصویري یا مرور اینترنت به هر 
حال افزایش پهناي باند در اختیار مشترك، بسیار راهگشا و مهم است. 
از سوي دیگر، امروزه اینترنت منحصر به یک یا دو استفاده کننده در 
یک خانه نیست و همه اعضاي خانواده خواهان دسترسي پر سرعت 
هستند و تمامي کارشناسان در این موضوع که پرسرعت ترین راهبرد 
دسترسي مشترك به سرویس هاي ارتباطي،  FTTH است اتفاق نظر 

دارند.
آمادگي براي خدمات افزوده یکي دیگر از مزایاي FTTH است. هر 
مي شود  عرضه  کاربران  به  اینترنت  در  به ویژه  جدیدي  سرویس  روز 
نیاز  مجاز  واقعیت  یا  بعدي  برخي سرویس هاي سه  مانند  گاهي  که 
به پهناي باند زیادي دارند و استفاده از فناوري FTTH  نگراني هاي 
مربوط به پهناي باند مورد نیاز براي این سرویس ها را برطرف مي کند.

امروز برقراري یک ارتباط ایمن در شمار مطالبه هاي مهم مشترکان 
است و فیبرها ضمن این که از مقاومت باالیي در برابر تداخل امواج 
از شنود غیرقانوني مشترکان که  الکترومغناطیس برخوردار هستند، 
این  و  است جلوگیري مي کند  و محتمل  کابل هاي مسي ممکن  در 

موضوع باعث افزایش امنیت ارتباطات مي شود.
در  الکتریکي  توان  به  نیاز  عدم  و  ناچیز  توان  افت  آسان،  عیب یابي 
دانست.  این سیستم  مزیت هاي  دیگر  از  مي توان  را   PON تجهیزات 
پیدا کردن نقطه خرابي فیبر با استفاده از تجهیزات موجود مي تواند 
به صورت بسیار سریع تر و آسان تر از کابل مسي انجام شود. از طرف 
دیگر در کابل هاي مسي مشاهده مي کنیم که سیگنال هاي فرکانس 
دست  از  را  خود  اولیه  توان  از  نیمي  چندصدمتر  از  پس  تنها  باال 
مي دهند اما همین اتفاق براي فیبر پس از ده ها کیلومتر طي مسیر 
از تجهیزات  FTTH یعني  رخ مي دهد. هم چنین چون بخش مهمي 
تجهیزات  PON  یا  Passive optical network نیاز به توان الکتریکي 
نیاز  مصرفي  توان  هزینه  در  صرفه جویي  بر  عالوه  ندارند  کار  براي 

تجهیزات به گراندینگ و محافظت الکتریکي را منتفي مي کند.
اما در مورد معایب فناوري  FTTH مي توان به گراني تجهیزات، گراني 
مفصل بندي  دشواري  و  شیمیایي  آسیب پذیري  ضربه پذیري،  نصب، 
  FTTH به عنوان معایب این فناوري جدید اشاره کرد. خرید تجهیزات
مشترکان  از  برخي  به  آن  ارایه  که  است  زیادي  هزینه هاي  نیازمند 
برخي شرایط  در  دلیل  به همین  اقتصاد خارج مي سازد  از  صرفه  را 
ممکن راهبردهاي فیبري دیگري مثلFTTP مطرح مي شوند که فیبر 
را تا نزدیکي منازل مشترکان برقرار مي کنند. اگر چه گفته مي شود 
کاهش  فراوان  نوآوري هاي  به دلیل  ساله  هر  فیبر  نصب  هزینه هاي 
مي یابد اما همچنان بخش مهمي از نگراني اپراتورها را همین موضوع 
گراني هزینه نصب فیبر تشکیل مي دهد. همچنین فناوري الزم براي 
اجراي فیبر در سمت مشترکان با اجراي فیبر در خیابان به طور کامل 
متفاوت است و به مهارت هاي متفاوتي احتیاج دارد که خود به معني 
به کارگیري و آموزش نیروي انساني و در نهایت پرداخت هزینه است. 
فیبرنوري نسبت به کابل هاي مسي، سبک و ظریف است و به همین 
دلیل به شدت نسبت به ضربه حساس است و حتي اگر ضربه منجر 
از دست رفتن  به  به قطع فیبر نشود تغییر شکل ظاهري آن منجر 
جمله  از  شیمیایي  مواد  برخي  شد.  خواهد  سیگنال  توان  از  بخشي 
هیدروژن باعث تغییر ماهیت شیمیایي فیبر و در نتیجه اختالل کارکرد 
آن مي شوند. مفصل بندي فیبرنوري هم در مقایسه با سیم هاي مسي 
ماهر  انساني  نیروي  نتیجه  در  بیشتر  دقت  نیازمند  و  است  دشوارتر 

مي باشد.
***
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Investigating the impact of consolidated supportive policy on the 
influence of home-based photovoltaic power plants
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Abstract
In recent years, increasing share of renewable technologies in energy supply basket lead to a change of viewpoint in 
power system planning and operation. The aim of “diffusion of innovation” models is to predict and simulate new 
technology adoptions by the members of society. Questions related to policy design and power system planning can be 
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answered by utilizing diffusion of solar photovoltaic systems.

In this paper, the impact of combined politics )lending and feed in tariffs( has been simulated on the diffusion of the 
home-grown photovoltaic power plant. Factor decision making is modeled with regard to risk taking and budget and 
capacity constraints. The dynamics of the cost of building a photovoltaic power plant in the simulation process is 
considered using the technology learning model.

In order to evaluate the consolidation policy, various scenarios for loan and feed in tariffs payments have been 
investigated. The simulation results show that, in order to increase the diffusion of photovoltaic power plants in the 
medium term (the next five years), the use of financial incentives (lending) will be more effective. Therefore, in the 
medium term, lending policies will be more effective if government funding is limited. The results also show that the 
best diffusion in the middle (end of the fifth year) is for a scenario in which fixed tariffs and fixed loan amounts are 
given each year.

In general, the model presented in this paper can be used to assess the effectiveness of the consolidated support policy 
of the state. This model can determine the optimal allocation of resources between different financial incentives. It 
also provides optimal time dynamics for various incentives.

Keywords: Renewable Energies, Consolidated Supportive Policy, Influence Model, Photovoltaic Power Plant.

1- مقدمه
محدودی��ت ذخایر نفتی جه��ان  در دهه های 1960 و 1970 میالدي 
باعث نگرانی دولت ها    ش��د. این موضوع هم زمان با دوره ای اس��ت که 
س��رمایه گذاری در بخش انرژی تجدیدپذیر آغاز ش��ده و تالش برای 
جایگزین کردن فناوری های تجدیدپذیر، به جای س��وخت های فسیلی 
معم��ول آغاز گردید. حادثه فاجعه بار نیروگاه هس��ته ای  در چرنوبیل  
در س��ال 1986 میالدی تاثیر زیادی در تغیی��ر جهت برنامه ریزی در 
صنعت برق داش��ت. این حادثه نش��ان داد که انرژی هسته ای به طرز 
قابل توجهی خطرناك بوده و تاثیر زیادی بر س��المت انسان می گذارد 
که می تواند منجر به یک فاجعه ش��ود. بعد از این حادثه، مخالفت با 
انرژی هس��ته ای افزایش یافت که این موض��وع  امتیاز جدیدی برای 
انرژی های تجدید پذیر ایجاد کرد. بعد از حادثه فوکوشیما نیز در سال 
2011 میالدی در ژاپن، بیش��تر دولت ها عالقه ش��دیدی برای یافتن 

جایگزین انرژی هسته ای پیدا کردند]1[. 
توس��عه فناوری انرژی  های تجدیدپذیر به واس��طه ویژگی های خاصی 
که دارن��د )هزینه های باالی س��رمایه گذاری، عم��ر بلند مدت پروژه، 
مزای��ای محیط زیس��تی و امنی��ت انرژی(، وابس��ته به سیاس��ت ها و 
مشوق ها می باش��د.  مزیتی که انرژی های تجدیدپذیر نسبت به منابع 
فس��یلی و هسته ای دارند این اس��ت که فناوری آن هنوز بالغ نشده و 
هزینه ه��ای س��رمایه گذاری در این حوزه با گس��ترش فناوری کاهش 

یافتنی است]2[. 
مدل های نفوذ نوآوری به بررس��ی نحوه ی انتشار و رشد یک پدیده ی 
جدید در جامعه می پردازند، روند انتش��ار ش��امل چهار عنصر کلیدی 
نوآوری، کانال های ارتباطی، زمان و سیس��تم  اجتماعی اس��ت]3[. با 
بهرهگی��ري از مدل های نف��وذ می توان تاثیر مش��وق های دولتی را بر 
می��زان نفوذ انرژی های تجدیدپذیر در آین��ده تحلیل کرد. پیش بینی 
نتای��ج سیاس��ت های حمایتی برای ان��رژی تجدیدپذیر ب��ه علت افق 
زمانی بلندمدتی که دارند، پیچیده مي  باش��د. از طرفی تخمین میزان 
نص��ب منابع تجدید پذی��ر در آین��ده، در برنامه ریزی های کالن نقش 
به سزایی دارد، که با استفاده از شبیه سازی مدل نفوذ می توان ظرفیت 

انرژی های تجدید پذیر را تعیین کرد. 
هدف اصلی این مقاله، شبیه سازی  مدل نفوذ نیروگاه های فتوولتاییک 
خانگی و بررسی تاثیر مشوق های دولتی و سیاست حمایتی تلفیقی بر 

نفوذ نیروگاه های فتوولتاییک مقیاس خانگی می باشد.

این مقاله از چهار بخش تش��کیل ش��ده اس��ت. در بخش نخس��ت به 
بیانانگیزه تحقیق و اهمیت مس��اله می پردازی��م. در بخش دوم ابتدا 
به ش��رح اجزای اصلی م��دل نفوذ نیروگاه ه��ای فتوولتاییک پرداخته 
و س��پس مدل جامع نفوذ  فتوولتاییک، ارایه ش��ده اس��ت. در بخش 
س��وم شبیه س��ازی مش��وق های مالی و قانونی بر نفوذ فتوولتاییک و 
نتایج شبیه س��ازی سناریوهای مختلف آورده  شده   و در بخش چهارم، 

نتیجه گیری ارایه شده است.

2- تشریح مدل پيشنهادی
در این بخش از مقاله، نحوه مدل س��ازی نفوذ نیروگاه های فتوولتاییک 
خانگی در سیس��تم قدرت توصیف ش��ده است. ش��کل )1( روند کلی 
شبیه سازی را نشان می دهد. در این فرآیند، ابتدا منحنی بازدهی منبع 
برای گس��تره جغرافیایی مورد نظر برآورد می شود. این منحنی میزان 
ظرفیت کل در دس��ترس به ازای هر ضریب ظرفیت را نشان می دهد. 
بر اس��اس این منحنی و هزینه نیروگاه ه��ا، منحنی هزینه منبع  برای 
نیروگاه های فتوولتاییک مقیاس خانگی در مناطق مسکونی آورده شده 
اس��ت. درآمد نیروگاه های فتوولتاییک براساس میزان انرژی تولیدی و 
مشوق های قانونی )نرخ خرید تضمینی( تعیین مي  شود. سپس عملیات 
تصمیم گیری برای عامل های سرمایه گذار بر اساس منحنی هزینه منبع 
و میزان درآمد انجام می شود. هر عامل که با محدودیت بودجه مواجه 
ش��ود، می تواند از مشوق مالی )وام( برای تکمیل بودجه کمک بگیرد. 
براس��اس ظرفیت نصب ش��ده و نرخ یادگیری فناوری و همچنین در 
نظرگرفتن تاثیر مش��وق مالی)وام(، هزینه ها به روز می ش��ود، سپس 
منحنی بازدهی منبع براس��اس هزینه های جدید و ظرفیت نصب شده 
ساالنه به روز می شود. بدین ترتیب حلقه شبیه سازی بسته شده و روند 

سرمایه گذاری عامل ها در هر سال تکرار می شود.
در روند شبیه سازی، هر عامل ابتدا از فناوری فتوولتاییک آگاه می شود، 
س��پس محاسبات اقتصادی را برای احداث نیروگاه فتوولتاییک برآورد 
می کند. در صورتی که درآمد ماهیانه از هزینه بیش��تر باش��د، تصمیم 
به نصب نی��روگاه فتوولتاییک می گیرد. هر ف��رد بعد از تصمیمگیری 
ب��رای نصب نیروگاه فتوولتاییک، می��زان ظرفیت قابل نصب خود را با 
توجه به بودجه در دسترس، برآورد می کند و اگر با محدودیت بودجه 
مواجه ش��ود، از وام )عامل مالی مش��وق دولت( کمک می گیرد. روند 
تصمیم گیری هر عامل س��رمایه گذار در ش��کل )2(  نش��ان داده شده 
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است.

شكل 1: فرآیند شبيه سازی نفوذ نيروگاه های فتوولتایيک مقياس خانگی 

شكل 2:  مراحل تصميم گيری عامل های سرمایه گذار

2-1-یادگيریفناوری
کاه��ش هزینه ب��ر  اثر یادگیری فناوری و گس��ترش اس��تفاده از یک 
فناوری در طی زمان، آینده روش��نی را برای توسعه و نفوذ انر ژی های 
تجدیدپذی��ر رقم می زند. مطالع��ات زیادی برای بدس��ت آوردن تابع 
منحنی یادگیری فناوری انجام ش��ده اس��ت. برای هزینه های مربوط 
به ان��رژی فتوولتاییک، یادگیری منطق��ه ای و بین  المللی مي توانند بر 
هزینه فتوولتاییک موثر باش��ند. بنابراین در رابطه )1(، رابطه ظرفیت 
نصب ش��ده جهانی و منطقه ای با تابع منحن��ی یادگیری فتوولتاییک 

در نظر گرفته  شده  است]4[.
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nQ ظرفیت نصب شده منطقه ای    ،n هزینه در سال 
nCost  در )1(  

LRlocal 1 و   در س��ال n،  ظرفیت نصب ش��ده جهانی در س��ال n، و 
 

localα LRglobal 2 به ترتیب ن��رخ یادگیری منطقه ای و بین المللی و 
globalα نیز به ترتیب بخش منطقه ای و بین المللی هزینه هستند. و 

2-2-مدلنفوذراجرز
انتش��ار یک ن��وآوری،  فرآیندی  اس��ت که طی آن، ن��وآوری از طریق 
کانال ه��ای ارتباطی در میان اعضای یک سیس��تم اجتماعی منتش��ر 
مي ش��ود. براس��اس مدل راجرز اف��راد جامعه از نظر س��رعت پذیرش 
فناوری با یکدیگر متفاوت  هستند. همان طور که در شکل)3( مالحظه 
می ش��ود، در این مدل افراد جامعه از نظر ریسک پذیری به پنج دسته 
تقس��یم می شوند، افرادی که پیش از همه فناوری جدید را می پذیرند 

»نوآوران« هس��تند. روند نفوذ پس از این دسته، توسط دسته دیگری 
از جمعیت که ریس��ک پذیری کمتری داشته و فرآیند تصمیم گیری را 

با سرعت کمتری طی می کنند دنبال می شود]5[.

شكل3: نرخ پذیرش نوآوری بر اساس مدل راجرز 

2-3-محاسبههزینهودرآمد
به منظور محاس��به درآمد باید میزان تولید انرژی مشخص شود که به  

عوامل مختلفی که در رابطه )2( آمده است، بستگی دارد.

24mE D CF Cap= × × ×                                      
   )2(

D تعداد  mE  ان��رژی تولیدی ماهانه بر حس��ب کیلووات س��اعت،   
Cap توان نامی  CF ضریب ظرفی��ت و  روزه��ای م��اه )30 روز(، 3
پروژه بر حسب کیلووات می باشد. پس از آن میزان ارزش فعلی درآمد 
واحد فتوولتاییک از رابطه )3( محاسبه می شود. ضریب تعدیل ساالنه 
خرید تضمینی درنظر گرفته ش��ده است. این ضریب در 10 ساله دوم 

قرارداد خرید تضمینی برابر 0.7 درنظر گرفته شده است. 
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i  نرخ بهره ماهیانه  ارزش  فعلی درآمد پروژه خورش��یدی، 
RevNPV

Fit  ن��رخ خرید تضمینی می باش��د. بخش  عام��ل س��رمایه گذار و  4
نخس��ت مربوط به 10 س��اله اول دوره خرید تضمین��ی و بخش دوم 
مربوط به 10 س��اله دوم دوره خرید تضمینی می باش��د. ارزش فعلی 

هزینه کل واحدهای خورشیدی از رابطه )4( محاسبه می شود.

( )
( )

20

& 20

1 1

1
a

O M
a a

Cost inv
i

Cost
i i

NPV Cost
 + −
 ×
 + 

= +
                

 )4(

هزینه  invCost هزین��ه فعلی کل واح��د خورش��یدی، 5
CostNPV

O&  هزینه س��االنه بهره ب��رداری و  MCost س��رمایه گذاری اولی��ه، 6
ai  نرخ بهره ساالنه عامل سرمایه گذار می باشد.  نگهداری و 

بنابراین براس��اس مق��دار هزینه فعل��ی و انرژی تولی��دی کل پروژه، 
IRR  محاسبه 

kWh LCOE  برحسب  شاخص میزان هزینه انرژی  7
می شود. که در رابطه )5( آورده شده  است. 
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LROE براساس رابطه )6(  همچنین ش��اخص درآمد واحد انرژی 8
بدست می  آید. برای مقایسه دقیق درآمد و هزینه بهتر است به صورت 

پرداخت های ماهانه و طی n دوره محاسبه شود.
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در رابطه )7( و )8( به ترتیب درآمد و هزینه ماهیانه پروژه به ازای یک 
کیلووات ساعت انرژی در نرخ بهره مربوط محاسبه شده است.

هزین��ه س��رمایه گذاری فردی که وام نگرفته برابر ب��ا نرخ بهره در نظر 
گرفته فرد اس��ت، در صورتی که عامل س��رمایه گذار وام بگیرد هزینه 
س��رمایه گذاری آن فرد با توجه ب��ه میزان و نرخ وام دریافتی اش تغییر 
می کن��د. میانگین هزینه س��رمایه WACC 9 با اس��تفاده از رابطه )9( 

محاسبه می شود]6[. 
max

max

) ( ) (debtIRR B I DiWACC
B Di

× + ×
=

+                       )8(
  
  

maxB IRR نرخ بهره واقعی کشور، WACCمیانگین هزینه س��رمایه،
Di میزان وام دریافتی هر فرد   ن��رخ بهره وام و 

debtI بودج��ه هر فرد، 
می باشد.

2-4-منحنیهزینهمنبع
بر اس��اس منحنی بازدهی منب��ع و هزینه نیروگاه ه��ای فتوولتاییک 
می ت��وان منحنی هزینه منبع را بدس��ت آورد. منحن��ی هزینه  منبع 
نش��ان دهنده هزینه تولید انرژی فتوولتاییک در یک منطقه مشخص 
اس��ت که بدیهی اس��ت با تفاوت های اقلیمی و تغیی��رات جغرافیایی 
مناط��ق مختلف و بر حس��ب بازدهی هر منطقه، ای��ن منحنی تغییر 
خواهد کرد. با توجه به اینکه مقیاس ما بخش خانگی است، هر عامل  
فقط بر روی سقف خانه خود می تواند سیستم فتوولتاییک نصب کند. 
بنابراین در یک منطقه جغرافیایی مش��ترك، عامل های س��رمایه گذار 

منحنی هزینه منبع مشابهی را خواهند داشت]7[.         
2-5-فرضياتشبيهسازی

در این مقاله س��عی شده است فرضیات شبیه س��ازی براساس شرایط 
بومی ایران انجام شود. در جدول )1( پارامترهای شبیه سازی و مقادیر 

عددی هر کدام آورده شده است.
در ج��دول )2( می��زان بازدهی و ظرفی��ت فتوولتایی��ک قابل نصب،  
فرض شده در روند شبیه س��ازی مقیاس خانگی نشان داده شده است. 
نرخ بهره اقتصادی بر اس��اس آمار حدود 18% در نظرگرفته شده  است 
]8[. بر مبنای مدل راجرز هر دس��ته از افراد جامعه، درك متفاوتی از 
شرایط اقتصادی داشته و نرخ بهره را متفاوت از واقعیت درك می کنند. 
بر این اس��اس، هر چه میزان ریس��ک پذیری دسته های جمعیت راجرز 
کمتر باشد، درك آنها از نرخ بهره، بیشتر از واقعیت خواهد بود. جدول 

)3( نرخ بهره درك شده هر عامل از جمعیت راجرز را نشان می دهد.
ب��رای مدل س��ازی یادگی��ری جهان��ی، نیاز ب��ه پیش بین��ی ظرفیت 
نیروگاه های فتوولتاییک جهانی در افق زمانی شبیه س��ازی 20 س��ال 
می باش��د. پیش بینی انجام ش��ده در ]9[ که در شکل )4( آمده است، 

مبنای شبیه سازی قرار گرفته است.

جدول 1: فرضيات شبيه سازی در انجام محاسبات اقتصادی حالت پایه

توضیحواحدمقدارنماد
n5#دسته های راجرز
N8طول عمر پروژهسال
Fit8000IRR/Kwhنرخ خرید تضمینی

costinv55Million IRR/Kwهزینه سرمایه گذاری
Costo&m1.1Million IRR/Kwهزینه تعمیر و نگهداری
LRlocal20%نرخ یادگیری منطقه ای
LRglobal17%نرخ یادگیری جهانی

 local 30%درصد هزینه منطقه ای

 local70%درصد هزینه جهانی

جدول 2: بازدهی و ميزان ظرفيت فتوولتائيک قابل نصب فرض شده 

)MW( مجموع ظرفیت قابل نصب ضریب ظرفیت استان

7500

0.25 استان 1

0.23 استان 2

0.21 استان 3

 جدول 3: توزیع جمعيت ونرخ بهره درک  شده در فرآیند شبيه سازی
سهم جمعیت )%(نرخ بهره درك شده )%(نوع عامل

212.5نوآوران

2413.5اتخاذکنندگان اولیه

2734اکثریت پیشرو

3034اکثریت پیرو

3316عقب افتاده ها

شكل 4: پيش بينی ظرفيت نصب فتوولتایيک در جهان طی 20 سال آینده

3- نتایج شبيه سازی
بر اساس فرضیات شبیه سازی حالت پایه که در جدول)1( و)2( آمده، 
نتایج در ش��کل)5( آمده اس��ت. در این حالت فقط مش��وق قانونی در 
نظر گرفته ش��ده است و وامی به س��رمایه گذاران اعطا نشده است. برای 
نمایش بهتر حالت پایه در20 سال نشان داده  شده است. همان طور که 
مشاهده می ش��ود، با توجه به هزینه باالی سرمایه گذاری، بخش کمی 
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از اف��راد جامعه اقدام به نصب سیس��تم فتوولتایی��ک کرده اند.  فرآیند 
سرمایه گذاری توسط دسته های نوآور راجرز آغاز می شود. سپس بر  اثر 
افزایش ظرفیت نصب شده و فرآیند یادگیری فناوری، هزینه های پروژه 
کاهش می یابد و دس��ته های بعدی راجرز نیز اقدام به س��رمایه گذاری 

می کنند. 

شكل 5: نتایج شبيه سازی نفوذ فتوولتایيک حالت پایه
 

3-1-سياستتلفيقی
در  این  بخش چهار س��ناریو در نظر گرفته شده اس��ت، که در جدول  
)4( آمده اس��ت. نتایج شبیه سازی چهار سناریو در شکل )7( به صورت 
مجزا و برای نمایش بهتر تا 20 سال و در شکل )6( به صورت تجمعی 

نمایش داده  شده اند.

جدول4: سناریوهای طرح شده سياست تلفيقی

نرخ بهره وامتعرفه خرید تضمینیسناریوها

بدون وام8000سناریو 1

نرخ بهره وام 10%8000سناریو 2

بدون وام9000سناریو 3

نرخ بهره وام 10%9000سناریو 4

همان طور که در ش��کل های)6( و )7( مالحظه می ش��ود سناریوی 4 
ک��ه در آن نرخ خرید تضمینی باالتر و وام اعطا ش��ده اس��ت، بهترین 
نتایج را داشته اس��ت. سناریو 1 که در آن وامی پرداخت نشده است، 
نامناس��ب ترین سناریو می باشد. س��ناریوی 3 در مقایسه با سناریو 2 
اثربخش��ی کمتری در میان مدت )5 س��ال( از خود نش��ان داده است 
ولی تا س��ال س��وم به میزان کمی از س��ناریو 2 پیش��ی گرفته است. 
بنابرای��ن می توان نتیجه گرفت ک��ه در میان مدت، اعطای وام کم بهره 
برای احداث نیروگاه های فتوولتاییک باعث افزایش نفوذ خواهد ش��د. 
در شرایطی که منابع مالی دولت محدود است و دولت باید منابع خود 
را به صورت تلفیقی در مشوق های مالی و قانونی تقسیم کند، سیاست 

اعطای وام در میان مدت اثربخشی بیشتری در پی خواهد داشت. 
3-2-تعرفهگذاریپویاوکيفيتاعطایوام

در ای��ن بخش تاثیر تعرفه گذاری پوی��ا و کیفیت اعطای وام، بر میزان 
ظرفیت نصب ش��ده نهایی، بررسی شده اس��ت. تعرفه خرید تضمینی 
می توان��د ب��ه دو صورت ثاب��ت و یا دینامیک داده ش��ود، که در حالت 
دینامی��ک، مقدار تعرفه خرید تضمینی با توجه به هزینه تولید انرژی 
الکتریکی از منابع انرژی تجدید پذیر تعیین می شود. با توجه به کاهش 
هزینه ها براس��اس یادگیری فناوری، تعرفه دینامی��ک در ابتدا مقدار 
باالتری خواهد داش��ت و در س��ال های بعد کاه��ش می یابد. در اینجا 

فرض شده اس��ت که سیاست گذار بتواند از طریق نظارت بر روند بازار، 
شاخص هزینه انرژی را برآورد کند. بدین ترتیب می توان در هر سال، 
تعرفه خرید تضمینی را براساس هزینه انرژی به روز کرد. رابطه 10 به 

منظور به روزرسانی نرخ خرید تضمینی به کار گرفته شده است.

1 * *)1 (n nFit Fit LCOEα α−= + −                       )10( 

LCOE ش��اخص هزینه انرژی   ،n نرخ تعرفه دوره nFit ک��ه در آن
α ضریبی است که سیاست گذار تعیین می کند )در اینجا   دوره n و  

0/9 لحاظ شده است(.

شكل 6: ظرفيت تجمعی سياست تلفيقی

شكل7:  نتایج شبيه سازی نفوذ نيروگاه های فتوولتایيک در سناریوهای طرح 
شده سياست تلفيقی

کیفیت اعطای وام در اینجا به سه صورت ثابت، نزولی و صعودی طرح 
ش��ده است. به این صورت که در حالت نزولی، در سال های اول مقدار 
بودجه وام بیشتر و به تدریج در سال های بعد کم شده است. در حالت 
اعطای وام به صورت صعودی در سال های ابتدایی، بودجه وام کمتر و 
به تدریج در سال های بعدی افزایش می یابد. در حالت ثابت نیز مقدار 

بودجه وام به طور مساوی در هر سال داده شده است. 
شش س��ناریو درنظر گرفته ش��ده  در این بخش در جدول )5( نشان 
داده شده است. نتایج شبیه سازی نیز در شکل )8( آورده شده است. 
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جدول 5: سناریوهای طرح شده تعرفه گذاری پویا و كيفيت اعطای وام

کیفیت وامدینامیک تعرفهسناریوها

وام ثابتتعرفه ثابت 8000 ریالسناریو 1

وام ثابتتعرفه دینامیک 9000 ریالسناریو 2

وام نزولیتعرفه ثابت 8000 ریالسناریو 3

وام نزولیتعرفه دینامیک 9000 ریالسناریو 4

وام صعودیتعرفه ثابت 8000 ریالستاریو 5 

وام صعودیتعرفه دینامیک 9000 ریالستاریو 6

همان طور که در شکل )8( مشاهده می شود بهترین نتایج در میان مدت 
)پنج سال( در سناریوی اول که دارای تعرفه ثابت و مقدار وام ثابت در 
هر سال بوده است، بدست آمده است. نامناسب ترین نتایج در سناریو 4 

و سناریو 6 مالحظه می شود که دارای تعرفه دینامیک است.
البته مس��اله قابل توجه این اس��ت که در کوتاه مدت سناریوهایی که 
تعرفه دینامیک داش��ته اند، از س��ناریوهایی که تعرفه ثابت داش��ته اند 
پیش��ی گرفته اند ولی از اواس��ط س��ال چهارم به بعد ظرفیت تجمعی 

سناریوهایی که تعرفه ثابت داشته اند بیشتر شده است. 
از نظر کیفیت اعطای وام مش��خص اس��ت که اعطای وام به طور ثابت 

در طول پنج سال بهترین نتایج نفوذ را داشته  است.

شكل 8: نتایج تغييرات ظرفيت نصب شده انباشتی در سناریوهای طرح شده 
تعرفه گذاری پویا و كيفيت اعطای وام

4- نتيجه گيری
برای بررس��ی تاثیر سیاس��ت دولت بر نفوذ نیروگاه ه��ای فتوولتاییک 
مقیاس خانگی ابتدا براساس فرضیات انجام شده و بدون وام فقط با در 
نظر گرفتن سیاس��ت فعلی )خرید تضمینی( میزان ظرفیت نصب شده 
بدست آمده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد ابتدا دسته نوآوران 
راج��رز فرآیند س��رمایه گذاری را آغاز کرده اند، س��پس بر اثر افزایش 
ظرفیت نصب  ش��ده و فرآیند یادگیری فناوری افراد بیشتری اقدام به 
نصب کرده اند و دس��ته های بعدی راجرز نیز پروژه را س��ودده ارزیابی 
کرده اند. بدین ترتیب، پویایی زمانی مدل بر اس��اس یادگیری فناوری 

و دسته های جمعیتی راجرز شکل گرفته است.
به منظور بررس��ی سیاس��ت تلفیقی مش��وق قانونی )خرید تضمینی( 
و مش��وق مال��ي )اعطای وام( به طور هم زم��ان و در کوتاه مدت، چهار 
سناریو در نظر گرفته شده اس��ت. نتایج نشان می دهد در میان مدت، 
اعط��ای وام کم بهره ب��رای اح��داث نیروگاه ه��ای فتوولتاییک باعث 
افزایش نفوذ خواهد ش��د. بنابراین در ش��رایطی که منابع مالی دولت 

محدود اس��ت و دولت باید منابع خود را بین چند سیاس��ت حمایتی 
تقسیم کند، سیاست اعطای وام در کوتاه مدت اثربخشی بیشتري در 

پی خواهد داشت.
در بخش انتهای مقاله نیز به منظور بررس��ی تاثیر تعرفه گذاری پویا و 
کیفیت اعطای وام بر میزان ظرفیت نصب ش��ده، ش��ش سناریو مطرح 
شده است. تعرفه گذاری به دو حالت ثابت و دینامیک و کیفیت اعطای 
وام در س��ه حالت ثاب��ت، صعودی و نزولی در طول پنج س��ال آورده 
شده است. نتایج نشان می دهد که بیشترین میزان نفوذ در میان مدت 
)انتهای سال پنجم( در سناریویی رخ داده که تعرفه ثابت و مقدار وام 
ثابت در هر سال داده شده است. بهترین نتایج در کوتاه مدت )انتهای 

سال دوم( در سناریوهایی است که تعرفه دینامیک داده شده است.
ب��ه طور کل��ی مدل ارایه ش��ده در این مقاله می توان��د جهت ارزیابی 
اثربخشی سیاست حمایتی تلفیقی دولت به کار گرفته شود. این مدل 
می تواند تقسیم بهینه منابع بین مشوق های مالی متفاوت را مشخص 
کن��د. همچنین پویایی زمانی بهینه برای مش��وق های مختلف را ارایه 

دهد.

پی نوشت ها
1 Local learning rate
2 Global learning rate
3 Capacity factor
4 Feed -in -tariffs
5 Investment costs
6 Operation and maintenance costs
7 Levelized cost of energy 
8 Levelized revenue of energy
9 Weighted average cost of capital  
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بهينه سازی استقرار در شبکه حسگر بی سيم جهت دستيابی به پوشش کامل و اتصال

چكيده
شبکههایحسگربیسيممجموعهایازحسگرهایمتصلاستکهدرآنهرگرهحسگرقادربهجمعآوریبرخیازاطالعات،پردازش،
ذخيرهسازیودرصورتلزومارتباطبرقرارکردنباحسگرهایدیگراست.یکیازجنبههایطراحیبسيارحياتیدرشبکههایحسگر
بیسيم،مسالهاستقرارحسگرهامیباشد.استقرارحسگرنشاندهندههزینهوقابليتتشخيصیکشبکهحسگراست.استقرارشبکه
حسگربایدهردومسالهپوششواتصالرادرنظربگيرد.انتخابنوعاستقرار،بهنوعحسگرها،برنامهومحيطیکهحسگرهادرآنکار
میکنند،بستگیدارد.دراینمقاله،انواعاستقرارشبکهحسگرازلحاظميدانسنجشطبقهبندیشدهاست.همچنين،چهارنوعميدان
سنجشمختلفباموانع،ایجادشدهوسپستوسطالگوریتمژنتيک،مکانحسگرها،ارتباطبينآنهاوشعاعتشخيصنمایشدادهشده
اس�ت.درنهایت،روشارایهش�دهباروشهایپيشينمقایسهشدهونتایجنشانمیدهدکهروشارایهشدهنسبتبهروشهایقبل،به

حسگرهایکمتریبرایدستيابیبهپوششواتصالنيازدارد.

کلمات کليدی: اتصال، استقرار، پوشش، شبکه حسگر.

Abstract:
 Wireless sensor networks are a set of connected sensors in which each sensor node is able to collect some information, 
process, store and, if necessary, communicate with other sensors. One aspect of design in wireless sensor networks 
is the problem of sensor deployment. The deployment of the sensor represents the cost and capability of detecting a 
sensor network. The deployment of the sensor network should take into account both the coverage and connection 
issues. In this paper, the types of deployment of the sensor network are classified in terms of the sensing field. Also, 
four different sensing field with obstacle were created and then displayed by genetic algorithm, location of sensors, 
the relationship between them and the detection radius. Finally, the proposed method is compared with the previous 
methods and the results show that the proposed method requires less sensors to achieve coverage and connectivity 
than previous methods.

Keywords: Connection, Deployment, Coverage, Sensor network
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1- مقدمه
در طول دهه گذش��ته، ش��بکه های حسگر بی سیم به حوزه ای غنی، با 
معرفی طیف گس��ترده ای از برنامه های کاربردی جدید هیجان انگیز و 
به تازگ��ی به یک بخش جدایی ناپذیر در مفهوم اینترنت اش��یاء تبدیل 
شده اس��ت. در بس��یاری از کاربردها، شبکه های حس��گر بی سیم، از 
صدها گره تش��کیل شده اس��ت که با باتری های کوچک کار می کنند. 
در بس��یاری از برنامه های کاربردی شبکه حسگر، استقرار حسگرها به 
صورت تصادفی مي تواند به منظور اطمینان از پوشش و بدست آوردن 
چگالی گره یکنواخت در هنگام دس��تیابی به توپولوژی شبکه متصل، 
اعمال ش��ود. در سال های اخیر پژوهش��گران زیادی در حوزه استقرار 
ش��بکه های حسگر بی س��یم کار کرده اند و روش های مختلفی را ارایه 
داده ان��د. وانگ و همکاران در س��ال 2005 طی پژوهش��ی به مطالعه 
و بررس��ی مساله بهینه سازی استقرار در ش��بکه حسگر بی سیم با در 
نظ��ر گرفتن محدودیت طول عمر و حداق��ل هزینه پرداختند]1[. در 
س��ال 2006 بای و همکاران در پژوهش��ی دیگر به بررس��ی استقرار 
حس��گرها به منظور دستیابی به پوشش و اتصال پرداختند. آنها در این 
پژوهش یک الگوی استقرار بهینه برای دستیابی به پوشش و 2-اتصال 
ارایه کردند]2[. در سال 2007 عزیز و همکاران به بهینه سازی مساله 
پوش��ش با اس��تفاده از الگوریتم فراابتکاری ازدح��ام ذرات و دیاگرام 
ورونی پرداختند]3[. در ]4[ مطالعه ای در حوزه استقرار موثر حسگرها 
در ش��بکه مس��طح ارایه ش��ده اس��ت که با در نظر گرفتن یک مدل 
س��نجش احتماالتی، توانایی سنجش از لحاظ دامنه پوشش و کیفیت 
آشکارس��ازی با هزینه های مختلف فراهم می ش��ود. گوپتا و همکاران 
در س��ال 2013، روشی برای بیش��ینه کردن پوشش شبکه حسگر با 
موقعیت مناسب گره ها ارایه نمودند]5[. در ]6 و7[ روش های مختلفی 
به منظور استقرار حسگرهایی که به طور تصادفی مستقر شده اند، برای 

دستیابی به پوشش باال با کمینه مصرف انرژی پیشنهاد شده است.
 در این پژوهش، طبقه بندی استقرار شبکه حسگر از لحاظ ویژگی های 
میدان س��نجش مورد بررسی قرار گرفته اس��ت. همچنین، چهار نوع 
میدان س��نجش با ش��کل های دلخواه و موانع ایجاد گردیده و سپس 
به بررس��ی استقرار حسگرها توس��ط الگوریتم بهینه سازی فراابتکاری 
ژنتیک و تپه نوردی با حفظ اتصال و پوش��ش در این مناطق پرداخته 
ش��ده و در نهایت، روش ارایه ش��ده با دو روش رایج پوش��ش اولیه و 
اتصال اولیه، مقایس��ه شده و شبیه سازیها نشان می دهند که در این 
روش، تعداد حسگرهای مورد نیاز جهت استقرار، نسبت به روش های 

دیگر کاهش می یابد.

2- پوشش
یکی از مهم ترین معیارهای عملکرد در ش��بکه های حس��گر بی سیم، 
پوش��ش است. پوشش در ش��بکه های حسگر بس��تگی به جنبه هایی 
مانند توپولوژی هندس��ه شبکه، حالت س��نجش حسگر و به طور قابل 
توجهی اس��تقرار دارد. با توجه به تاثیر مستقیم تعداد گره های حسگر 
بر هزینه های ش��بکه، استقرار مناس��ب گره می تواند منجر به کاهش 
پیچیدگی مش��کالت، کاهش مصرف انرژی و موجب گس��ترش طول 

عمر شبکه حسگر شود]8[. 
مس��اله پوشش حسگر به دو قسمت مساله 1-پوشش و یا  K-پوشش 
تقس��یم می شود. در مس��اله 1-پوش��ش، هر هدف یا نقطه در میدان 
س��نجش توسط دست کم یک حسگر فعال و در مساله K-پوشش، هر 
هدف یا نقطه در منطقه باید توس��ط دست کم K حسگر پوشش داده 
شود. حل مساله K-پوش��ش با به حداقل رساندن تعداد حسگرها، به 
گونه ای اس��ت که هر نقطه درحوزه حسگر توسط دست کم K حسگر 

مجزا با حفظ اتصال اصلی حس��گر تحت پوشش قرار گرفته باشد. در 
ش��کل)1(، طبقه بندی پوشش بر اس��اس ویژگی های مختلف نمایش 

داده شده است.
2-1-استقرارشبکه

در پوش��ش شبکه معین، گره های حس��گر به شیوه ای از پیش تعیین 
ش��ده مستقر می شوند. قرار دادن گره های حسگر برای الگوی پوشش 
معین بسیار ساده تر از پوشش تصادفی است.پوشش تصادفی بر خالف 
پوش��ش شبکه معین اس��ت، به این معنی که، هیچ اطالعات از پیش 
تعریف ش��ده ای در مورد محل حس��گرها و ساختار توپولوژیکی شبکه 

وجود ندارد.
2-2-مدلسنجشگره

به طور کلی مدل سنجش حسگرها، یک مدل ریاضی است که احتمال 
Pj تش��خیص ه��دف را با فرض اینکه هدف و یا روی��داد در یک نقطه

در منطقه مورد نظر رخ می دهد، توصیف می کند. در مدل س��نجش 
  rsباینریفرض می ش��ود که یک حسگر دارای محدوده سنجش ثابت
است. اگر یک رویداد در نقطه Pj؛ در فاصله کمتر یا مساوی rs از محل 

حسگر Si رخ دهد، این رویداد توسط شناسایی شده است. 

                           )1(

در مدل ش��اخص، موقعیت هدف قابل س��نجش، متناسب با معکوس 
توان kام از فاصله بین هدف و گره حسگر است.

مدل حسگر احتماالتی به صورت زیر است:
    

)2(

در رابطه )α ،)2 و β پارامترهای حس��گر ب��ا مقادیر متغیر و  مقیاس 
عدم قطعیت در تشخیص حسگر است.

2-3-مناطقتحتنظارت
در پوش��ش منطقه ای، هر نقطه، تحت نظارت دس��ت کم یک حس��گر 
است. در پوش��ش نقطه ای تنها تعداد محدودی از اشیاء مجزا یا نقاط 
هدف نظارت می ش��وند. در این نوع پوش��ش، گره های حس��گر به زیر 
مجموعه هایی تحت توزیع تصادفی تقس��یم می ش��وند. پوشش مانع با 
احتم��ال حرکت اش��یاء در منطقه مورد هدف مرتبط اس��ت. احتمال 
حرکت اشیاء، توسط نرخ حرکت شی و شدت سنجش حسگرها برای 

هر نقطه در مسیر دنبال شده توسط شي، تعیین می شود.
2-4-مشخصاتهدف

اهداف ساکن)ثابت(، با توجه به گره سنجش، قادر به حرکت نیستند. 
هدف از این این نوع پوش��ش، به بیشینه رساندن پوشش با استفاده از 

حداقل گره های حسگر است.
پوش��ش هدف متحرك در مقایسه با پوش��ش ساکن پیچیده تر است. 
یک��ی از کاربردهای این پوش��ش در اهداف نظام��ی، مانند نظارت بر 

میدان جنگ است]9[.
در ح��ال حاضر در نظر گرفتن پوش��ش به تنهایی در هنگام مس��تقر 
شدن شبکه کافی نیست، اتصال نیز باید در نظر گرفته شود. به دلیل 
عوامل فراتر از کنترل انس��انی حس��گرها پس از استقرار ممکن است 
دچار خرابی های غیرمنتظره شوند، بنابراین متصل بودن شبکه حسگر 

بی سیم به تنهایی کافی نیست، بلکه باید K- اتصال باشد. 
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شكل1:  طبقه بندی پوشش

3-استقرار شبكه حسگر بيسيم 
در این قس��مت، انواع اس��تقرار شبکه حس��گر با توجه به ویژگی های 

میدان سنجش، به صورت زیر طبقه بندی می شوند:
3-1-استقرارقطعی

اس��تقرار قطعی نیاز به آرایش دستی حسگر دارد که این مساله باعث 
می ش��ود در بس��یاری از برنامه ه��ای کاربردی، غیرعمل��ی و یا حتی 
غیرممکن باشد. به عنوان مثال، زمانی که منطقه مورد نظر توسط موانع 
ثابت و یا متحرك مانند محیط های داخلی، محیط های کوهستانی در 
فضای باز و جنگل مش��خص ش��ده باشد. از روش اس��تقرار قطعی در 
دسترسی های آسان به حسگر و هزینه استقرار ارزان استفاده می شود.

3-2-استقرارتصادفی
در بس��یاری از برنامه ه��ای کارب��ردی مانند نظارت ب��ر میدان جنگ، 
نظارت زیس��تگاه، مدیریت بالیای طبیعی و غیره، گره های حس��گر به 
صورت تصادفی مس��تقر می ش��وند. در این گونه موارد استقرار قطعی 

امکان پذیر نیست. 
3-3-خوداستقرار

برخ��ی از الگوریتم ه��ا برای تنظی��م دوباره گره های حس��گر، به طور 
تصادفی مس��تقر می ش��وند. هدف اصلی الگوریتم جابجایی، به کمینه 
رس��اندن مصرف انرژی در ط��ی فاصله و ارتباط به منظور دس��تیابی 

موقعیت مناسب برای حسگرها می باشد]10[. 

4- الگوریتم استقرار ساده
به منظور حل مس��اله اس��تقرار حس��گرها دو راه حل آسان ارایه شده 
است. در نخستین راه حل، ابتدا ویژگی پوشش در نظر گرفته می شود. 
در این مدل، به منظور اس��تفاده از حداقل تعداد حس��گرها، پوش��ش 
مناطقی که دارای هم پوش��انی هستند باید تا حد امکان کمینه شود. 
این مدل در شکل)2-الف( نشان داده شده است. حسگرهای همسایه 
rc ≥ √3rs باش��د، این 

3rs√ از هم جدا ش��ده اند. زمانی که  
در فاصله 

 rc  > √3rs مدل  به دلیل حفظ اتصال، بس��یار موثر اس��ت. زمانی که
باشد، حسگرهای بیشتری باید برای حفظ اتصال اضافه شوند. راه حل 

دوم ابتدا اتصال را در نظر می گیرد. اس��تقرار حس��گرها با استفاده از 
این مدل در ش��کل )2-ب( نشان داده شده است. حسگرهای همسایه 
 rc ≥ √3rs

توس��ط فاصله rc از هم جدا شده اند. در این مدل زمانی که
باشد، پوشش کامل فراهم می شود.

5- تعریف مساله
اس��تقرار یک شبکه حسگر بی س��یم، به طور تقریبي تمام عملکرد آن، 
مانند اتصال بین حس��گرها، پوش��ش موثر شبکه و طول عمر شبکه را 
تحت تاثیر قرار می دهد. استقرار گره های حسگر در دو نوع تصادفی و 
معین انجام می شود. در استقرار تصادفی میدان سنجش دارای شکلی 
نامشخص اس��ت، در حالی که در استقرار معین میدان سنجش دارای 
شکلی از پیش تعیین شده می باشد. هدف از استقرار گره های حسگر، 
تضمین پوش��ش کامل در منطقه وحفظ اتص��ال بین تمامی گره های 
حس��گر با استفاده از کمینه تعداد حسگرها می باشد. در این پژوهش، 
به منظور بررسی استقرار معین، محیط هایی با شکل های مختلف همراه 
با مرز و موانع ایجاد شده و سپس به بررسی استقرار گره های حسگر با 

روشی مابین الگوریتم ژنتیک و تپه نوردی پرداخته شده است.

            )ب(                                                                          )الف(
شكل2: دو راه حل استقرار )الف( با توجه به ویژگی پوشش اوليه )ب( با توجه 

به ویژگی اتصال اوليه

6- الگوریتم ژنتيک و تپه نوردی
در الگوریتم  ژنتیک ابتدا به طور تصادفی، چندین جواب برای مس��اله 
تولید می ش��ود. این مجموعه جواب، جمعیت اولیه نام دارد. هر جواب 
یک کروموزوم نامیده می شود. با استفاده از تابع ارزیابی، کیفیت تمام 
کروموزوم ها محاسبه و ذخیره می شود. کروموزوم ها یک راه حل اولیه 
هس��تند ک��ه بر روی ای��ن راه حل ها جهش ترکیب انجام می ش��ود و 
راه حل)جواب(های جدید بدس��ت می آید و با تابع تناس��ب جواب ها 
بررسی می شوند، راه حل های بهتر وارد مرحله جدید می شوند و دوباره 
جایگزین جواب های اولیه ش��ده و این چرخ��ه ادامه پیدا می کند. )به 
عبارتی دیگر کروموزوم ها مجموعه نقاط تصادفی در اندازه مش��خص 
شده می باش��ند که به عنوان صورت مس��اله بیان می شود.( زمانی که 
یک راه حل یافت ش��د، برنامه یک بار دیگر جستجو را با دقت بیشتر 
و ب��ا نقاط ترکیبی از راه حل قبلی و نقاط تصادفی انجام می دهد. این 
قسمت از برنامه به این دلیل است که اگر در حوالی جواب یافت شده، 
پاس��خ بهتری وجود داشت، یافت شود. در خروجی هنگام پیدا کردن 
راه ح��ل اولیه، مقدار maxsensor چاپ ش��ده و هنگام پیدا کردن راه 
حل نهایی و کم کردن تعداد حس��گرها مقدار puredsensor چاپ می 

شود. شکل)3(، فلوچارت الگوریتم ژنتیک را نشان می دهد. 

7- استقرار گره های حسگر در ميدان های سنجش مختلف
میدان س��نجش، یک منطقه با ش��کل دلخواه و موان��ع در نظر گرفته 
می ش��ود. موانع نیز دارای ش��کل های گوناگونی می باشند. هر حسگر 
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دارای ی��ک محدوده ارتباط rc  اس��ت که درون آن می تواند بس��ته ها 
را به دیگر حس��گرها منتقل کند و یک محدوده حس��ی rs، که در آن 
می توان��د به طور صحیح نظارت کند. در این مقاله فرض می ش��ود که 
 rc  یکسان هس��تند و هیج ارتباطی بین rs  و rc همه حس��گرها دارای
و  rs وجود ندارد. هدف از الگوریتم اس��تقرار، استفاده از کمینه تعداد 
حس��گرها برای حفظ پوش��ش و اتصال در یک میدان سنجش است. 
ابتدا میدان س��نجش به تعدادی ناحیه به ش��کل چندضلعی تقس��یم 
می ش��ود. نواحی به دو دس��ته کوچک و بزرگ تقسیم بندی می شوند. 
ناحیه کوچک، ناحیه بین موانع یا مرزهای میدان س��نجش می باشد و 
پهنای آن کوچک تر از3rmin√ است))rmin= min)rs.rc(. به غیر از نواحی 

کوچک، بقیه نواحی جزو نواحی بزرگ می باشند.
برنامه از روش��ی مابین الگوریتم ژنتیک و تپه نوردی استفاده می کند. 
در ابت��دا، از طریق تعدادی نقاط تصادفی اولیه یک راه حل قابل قبول 
پیدا می کند و سپس با حذف نقاط اضافی راه حل را بهبود می بخشد. 
این شبیه سازی، از یک حد پایین تخمینی برای تعداد حسگرها شروع 
و چندی��ن مرتبه به صورت تصادفی، نقاط��ی را انتخاب و هر مرتبه از 
طریق تابع هدف قابل قبول بودن راه حل را بررس��ی می کند. اگر راه 
ح��ل قابل قبول ب��ود، تابع دیگری برای کم کردن تعداد حس��گرها و 
رس��یدن به راه حل نهایی اجرا می ش��ود، در غیر ای��ن صورت، تعداد 
حس��گرها کمی افزایش می یابد و دوب��اره نقاطی را به صورت تصادفی 
انتخاب می کند. زمانی که راه حل یافت ش��د، برنامه بار دیگر جستجو 
را با دقت بیش��تر و با نقاط ترکیب��ی از راه حل قبلی و نقاط تصادفی 
انجام می دهد. در نهایت تعداد حس��گرهای الزم ب��رای فراهم آوردن 
پوش��ش کام��ل و اتصال نمایش داده می ش��ود. همچنین این روش با 
دو روش موجود پوش��ش اولیه و اتصال اولیه، جهت استقرار گره های 

حسگر مقایسه شده است.

شكل 3:  فلوچارت الگوریتم ژنتيک
8- شبيه سازی

در این قس��مت 4 نوع میدان س��نجش مختلف شامل دفتر1، دفتر2، 
قل��ب و پازل ایجاد ش��ده اس��ت. در این تصاویر مناط��ق خارجی که 

حس��گر در آن قرار ندارد با رنگ س��یاه مطلق)مق��دار صفر(، مناطق 
دارای موانع، با رنگ خاکس��تری)مقدار 128( و مناطق دارای حسگر 
ب��ا رنگ س��فید)مقدار 255( نمای��ش داده می ش��وند. تصاویر مربع 
ش��کل و با اندازه 500*500 پیکسل می باشند. تصاویر ایجاد شده در 
شکل)4( نمایش داده شده است. مقدار شعاع حسی و ارتباطی به طور 
پیش فرض 5 قرار داده ش��ده اس��ت. پس از پردازش، همان طورکه در 
ش��کل)5( نشان داده ش��ده اس��ت، نقاط آبی بیانگر محل حسگرها و 
خطوط قرمز اتصال بین حس��گرها و دایره های قرمز ش��عاع تشخیص 

حسگرها میباشد.
الگوریت��م ارایه ش��ده در این مقاله با الگوریتم پوش��ش اولیه و اتصال 
اولیه، از لحاظ تعداد حسگرهای استفاده شده جهت استقرار به منظور 
دس��تیابی به پوش��ش و اتصال مقایسه شده اس��ت. روش پیشنهادی 
می تواند فاصله بین دو ردیف مجاور را با توجه به روابط  rc و  rs تنظیم 
کند و به همین دلیل از کمترین تعداد حس��گرها استفاده می کند. با 
توجه به شکل)6(، زمانی که rs ≥ rc  باشد، به دلیل همپوشانی بزرگ 
پوشش، روش اتصال اولیه  به تعداد حسگرهای بیشتری نسبت به دو 
rs ≥ rc >√3rs باش��د، متد 

روش دیگ��ر نیاز دارد. همچنین زمانی که 
پوش��ش اولیه به دلیل نیاز به حسگرهای اضافی برای حفظ اتصال بین 
حس��گرهای همسایه، به تعداد حسگرهای بیشتری نسبت به دو روش 
دیگر نیاز دارد. با توجه به شکل ها مشاهده می شود که روش ارایه شده 
توسط الگوریتم ژنتیک نسبت به دو روش رایج استقرار پوشش اولیه و 
اتصال اولیه نتیجه مطلوب تری را ارایه می دهد. تعداد گره های حسگر 
جهت اس��تقرار با حفظ اتصال و پوش��ش کامل نسبت دو روش دیگر 

همواره کاهش یافته است.
9- نتيجه گيری

شبکه حسگر بی س��یم با توجه به محدودیت های بسیاری مانند طول 
عمر ش��بکه، کارایی و عملکرد ش��بکه با چالش های بس��یاری مواجه 
است. اس��تقرار حس��گر از آن جایی که هزینه و توانایی تشخیص یک 
ش��بکه حسگر بی س��یم را بازتاب می دهد، یک مساله حیاتی و تقریبا 
تمام عملکرد آن در متریک، مانند اتصال بین حس��گرها، پوشش موثر 
ش��بکه و طول عمر شبکه را تحت تاثیر قرار می دهد. در این پژوهش، 
انواع اس��تراتژی های مختلف اس��تقرار حس��گر با ویژگی های مختلف 
طبقه بندی ش��ده اس��ت. بر اس��اس ویژگی های میدان سنجش، سه 
نوع  روش استقرار  قطعی، تصادفی و خود استقرار وجود دارد. هشت 
میدان سنجش مختلف با توجه به محل قرارگرفتن حسگر ایجاد شده 
و س��پس توسط الگوریتم ژنتیک و تپه نوردی محل استقرار حسگرها، 

اتصال بین آنها و شعاع تشخیص حسگر نشان داده شده است. 

شكل4: هشت نوع ميدان سنجش ایجاد شده
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در نهایت الگوریتم ارایه ش��ده با الگوریتم های موجود مقایس��ه شده و 
نتایج حاکی از آن است که الگوریتم ارایه شده به حسگرهای کمتری 
جهت دس��تیابی به پوشش کامل میدان س��نجش و اتصال شبکه در 
مقایسه با روش های دیگر نیاز دارد. حوزه سنجش به عنوان یک چند 
ضلعی دلخواه با موانع مدل سازی مي شود. در روش ارایه شده می توان 
س��تون های بیشتری از حسگرها را میان ردیف های مجاور برای بهبود 

قابلیت اطمینان شبکه اضافه کرد.
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Neural recording systems; from electrodes to electronic interface

Abstract
Neural activities recording from heart, brain and muscles could give brilliant information about the body physiology 
and help scientists to cure diseases such as paresis, depression, epilepsy and Parkinson. Besides, it also could cure the 
peripheral nerves injuries and amend the spinal cord injuries. In recent decades, appearing the new technologies in 
electronics and also in biocompatible materials, has led to more demand for design and implementation of implantable 
integrated systems which record neural activities or generate them. Such a system has three subsystems, electrodes, 
recording electronics interface and also stimulation interface. The paper is about the body nervous system and studies 
the interface between the body and the electronics, i.e. electrodes. 
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1- مقدمه، سيستم عصبی موجود زنده
سیستم عصبی1، مهم ترین سیستم ارتباطی بدن می باشد که بر اعمال 
سایر سیستم های بدن نظارت دارد. در یک تقسیم بندی کلی سیستم 
عصبی را به دو بخش عمده تقسیم می کنند: سیستم عصبی مرکزی2 
ک��ه درون جمجمه و کانال مهره ای قرار داش��ته، ش��امل مغز و نخاع 
می باش��د و سیس��تم عصبی جانبی یا پیرامونی3 )ش��کل 1(. سیستم 
عصبی جانبی از رش��ته های عصبی یا آکس��ون تش��کیل شده است و 
وظیف��ه انتقال پیام عصبی از محیط ب��ه CNS و یا برعکس را برعهده 

دارد.

شكل 1: سيستم عصبی مركزی و سيستم عصبی محيطی ]1[

شكل 2: تصویر ميكروسكوپی یک سلول عصبی ]2[
سیس��تم عصبی از بافت ویژه ای تش��کیل شده است که شامل دو نوع 
سلول می باشد: سلول های عصبی یا نورون4 و سلول های غیرعصبی یا 
نوروگلیا. س��لول های عصبی که پیچیده ترین سلول های بدن هستند، 
واحد تشریحی و عملکردی سیستم عصبی بوده و تعداد آنها در سیستم 
عصبی حدود 16میلیارد می باش��د. این س��لول ها ش��امل س��ه بخش 
اصلی جس��م س��لولی، آکسون و دندریت می باش��ند )شکل 2(. جسم 
سلولی ش��امل هسته و سیتوپالسم اس��ت. در سیتوپالسم رشته های 
ظریف��ی به نام رش��ته های عصبی یا نورو فیبر وج��ود دارد که وظیفه 
آنها انتقال پیام های عصبی اس��ت. دندریت ها زوائد کوتاهی هس��تند 
که پیام های عصبی را به جسم سلولی منتقل می کنند. آکسون، زائده 
دراز و منفردی اس��ت که پیام های عصبی را از جسم سلولی به خارج 
هدایت می کند و طول آن می تواند از یک میلی متر تا یک متر متفاوت 
باشد. وظیفه سلول های غیرعصبی، تغذیه، ترمیم و حفاظت سلول های 
عصبی اس��ت. این سلول ها نقشی در انتقال پیام های عصبی ندارند. از 
لحاظ عملکردی می توان سلول های عصبی را به دو دسته تقسیم کرد:

 نورون های آوران5: وظیفه این نورون ها که به نام عصب های حس��ی6 
نیز ش��ناخته می ش��وند، انتقال پیام های عصبی از محیط )پوست و 

اندام های حسی( به CNS می باشد.
 نورون های وابران7: وظیفه این نورون ها که به نام عصب های موتوری 
 CNS یا حرکتی8 نیز ش��ناخته می شوند، انتقال پیام های عصبی از

به اندام ها می باشد.

2- تبادل اطالعات با سيستم عصبی
وظیفه اتصاالت عصبی9 تبادل اطالعات با سیستم عصبی است که این 
تبادل می تواند به صورت دوطرفه باش��د. ارتباطات و مخابره اطالعات 
درون سیس��تم عصبی از طریق سیگنال های الکتریکی انجام می شود. 
درواقع، این ارتباط به طور اساس��ي از طریق نرخ و الگوی سیگنال های 
الکتریک��ی که در اصطالح پتانس��یل عمل10 نامیده می ش��ود )از این 
پ��س آن را AP می نامی��م(، و همچنین از طریق تع��داد یا فاصله این 
پتانسیل های عمل در واحد زمان که اطالعات را در سیستم عصبی کد 
می کند، انجام می شود. بیشتر فرایند پردازش اطالعات سیستم عصبی 
توس��ط همین APه��ا و الگوهای زمانی-مکانی آن ها انجام می ش��ود. 
بنابراین، اطالعات می تواند از طریق فراهم آوردن AP ها به سیس��تم 
عصبی منتقل ش��وند و یا به طور برعکس می توان تعداد، نرخ یا الگوی 
این APها را بدس��ت آورد و از آنها جهت بازیابی اطالعات از سیس��تم 
عصبی اس��تفاده کرد. تبادل اطالعات با سیس��تم عصبی در س��طوح 
مختلفی انجام می شود. در سطح عصب های جانبی، ثبت سیگنال های 
efferent می توان��د برای کنت��رل حرکت یک پروت��ز مکانیکی به کار 
رود]3[. از طرف دیگر، فیدبک های سنس��وری از سنس��ورهای نیرو و 
سنس��ورهای المس��ه ای و … می تواند برای تحریک فیبرهای عصبی 
afferent داخل عضو باقی مانده کاربر به کار روند. عالوه بر این، تبادل 
اطالعات می تواند در س��طح سیستم عصبی مرکزی نیز انجام شود که 
این تبادل می تواند با مغز و یا با نخاع باشد. در این سطح نیز، تحریک 
می تواند باعث اثرگذاری بر اندامها ش��ده و ثبت س��یگنال نیز می تواند 
جهت یادگیری و کس��ب اطالعات در مورد وضعیت این سیس��تم به 

کار رود.
وظیفه سیس��تم عصب��ی جانبی که ازین پس PNS خوانده می ش��ود، 
مخابره اطالعات از CNS به اندام های جانبی و برعکس اس��ت. ارتباط 
با عصب  های جانبی از این جهت مورد توجه است که می تواند عملکرد 
موتوری آن را تقویت کرد یا اطالعات سنس��وری آن را استخراج کرده 
و برای پیاده س��ازی پروتزهای دقیق اس��تفاده کرد. در چنین مواردی 
اعصاب جانبی س��الم و صدمه ندیده هس��تند و می توان از آنها جهت 
راه اندازی درایورهایی اس��تفاده کرد که توانایی اعصاب جانبی را برای 
ش��روع انقباضات عضل��ه و اندام های جانبی بهب��ود می دهند. قابلیت 
تحریک عصب های جانبی جهت داشتن خروجی های موتوری مطلوب 
یک��ی از مهم تری��ن دالیل اس��تفاده از PNS Interfacing اس��ت. این 
اتصاالت و ارتباط با سیستم عصبی به طور معمول توسط الکترودهای 

ثبت و تحریک انجام می شود.
ارتباط موفق با عصب های جانبی می تواند انقالب بزرگی در کاربردهای 
پروتزهای عصب��ی ایجاد کند. به این طریق، هم می توان اثرات صدمه 
ب��ه عصب های جانبی را خنثی کرد و ه��م می توان صدمات نخاعی را 
نیز بهبود داد. ام��کان ثبت و تحریک الکتریکی اعصاب جانبی، امکان 
مطالعه شکل و عملکرد سیستم عصبی را فراهم کرده و اجازه بازیابی 
عملکردهای از دس��ت رفته به خاطر صدمه ی��ا بیماری را می دهد. از 
جمله نمون��ه کاربردهای تحریک عصب های جانبی می توان به درمان 
درد]4[ و از جمل��ه نمون��ه کاربرده��ای ثب��ت س��یگنال های عصبی 
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می توان به مطالعه ویژگی های کدگذاری عصب های سنس��وری جانبی 
]5[ و بازیاب��ی فعالی��ت کلی عصب ها جهت س��یگنال های فیدبکی و 

دستورالعمل برای کنترل پروتزها ]6[ اشاره کرد.
2-1-ارتباطالکتریکیباسيستمعصبی

زمانی که س��لول های عصبی تحریک شوند، در غشا، جریان های یونی 
تولید می ش��وند که باعث تغیی��ر در ولتاژ بین داخل و خارج س��لول 
می ش��وند. در فاز تحریک، الکت��رود جریان الکتریکی را به جریان های 
یونی در داخل آکس��ون ها تبدیل می کند. این جریان های یونی منجر 
ب��ه فعال ش��دن کانال های یونی س��لول های تحریک پذیر11 ش��ده و 
باعث می ش��ود که س��لول دپالرایز ش��ده، AP ای تولید کند. در فاز 
ثبت، الکترود تغییرات ناش��ی از حرکت یون ها را به جریان الکترون ها 
)جری��ان الکتریکی( تبدیل می کند. بس��ته به محل ثبت س��یگنال ها، 
می توان اندازه گیری فعالیت های عصبی را به دو دس��ته، تقسیم بندی 

کرد:
 ثبت داخل س��لولی12، که AP را از تک تک س��لول ها ثبت می کند. 
سیگنال های ثبت شده در این نوع ثبت، اندازه ای در حدود چند ده 
میلی ول��ت دارند. گرچه این نوع س��یگنال ها دقیق و به طور تقریبي 
نویز کمی  دارند، ایراد این نوع ثبت آن است که دسترسی به تک تک 
س��لول ها نیاز به الکترودهای بسیار تیز با دقت بسیار باال داشته که 
نیاز به فرایندهای پیچیده در س��اخت الکترود دارد. به عالوه آن که 
احتمال صدمه زدن به س��لول ها بسیار باالس��ت. در واقع، این نوع 
ثبت مناس��ب برای فناوري های قابل کاشت و طوالنی مدت نیست 
و به دلیل تخریب س��لول و مرگ آنها پس از گذشت چندساعت از 

ثبت، تنها برای اندازه گیریهای In-Vitro مناسب هستند.
 ثب��ت خارج س��لولی13، که AP را از تعداد زیادی س��لول های عصبی 
ثبت می کند. APهای ثبت ش��ده به این طریق در اصطالح APهای 
عصبی14 نامیده می ش��وند و اندازه ای در حدود چند ده تا چند صد 
میکروولت در محدوده فرکانسیHz 300 تا حداکثرKHz 10 دارند 
]7[. نرخ رخداد این AP ها از 10 تا 120 تا در ثانیه متغیر اس��ت 

.]8[
جدول )1( به طور خالصه مش��خصات س��یگنالهای عصبی را نش��ان 
می ده��د ]AP .]9 ها پهنای باندdB 3- در حدود KHz 3داش��ته که 
محتویات فرکانسی آن تاKHz 6 هم موجود است]10[. محدودکردن 
محتویات فرکانس��ی تا حدودKHz 6-7 اثر نوی��ز اعمالی از مدارات و 
الکترودها را به شدت کاهش می دهد. پتانسیل عمل محلی15 که ناشی 
از فعالیت هم زمان عصب های زیادی است، می تواند هم زمان با APهای 
عصبی رخ داده و اندازه در حدود چند ده mV با محتویات فرکانس��ی 
Hz 1-300داش��ته باشد. بس��ته به اینکه کدام یک از این سیگنال ها 
جهت ثبت مدنظر باشد، واحدهای readout سیستم ثبت باید قادر به 

ثبت آن محدوده فرکانسی باشند ]9[.

جدول 1: مشخصات سيگنال های عصبی ]9[

نوعسيگنالباندفرکانسیاندازهولتاژ
> 5mV300 Hz – 1 HzNeural Local Field Potential

> 1mV300 Hz – 6 KHzNeural Action Potential

> 50mV1 Hz – 1 KHzCardiac Action Potential

با داش��تن چنین ولتاژه��ای کوچکی، نویز به طور معم��ول مهم ترین 
مس��اله در فرایند ثبت س��یگنال بوده، از این رو نویز سیس��تم ثبت و 
نویز محیطی بایس��تی تا حد امکان حداقل باش��ند. چون ثبت عصبی 
جانبی به طور معمول در کنار اندام های عملیاتی نظیر ماهیچه ها انجام 

می ش��ود، artifact ه��ای با انداره بزرگ نظی��ر EMG و artifact های 
حرکت��ی فرکانس پایین می توانند منابع مهم اخالل کننده در طراحی 
سیس��تم ثبت باشند. با طراحی و انتخاب مناسب الکترودها و مدارات 

ثبت می توان اثرات نویز را تا حدزیادی کاهش داد.

3-الكترودها و انواع آن
واس��ط میان س��لول های عصبی و مدارهای خارج��ی ثبت و تحریک، 
الکتروده��ا هس��تند که در واق��ع پلی دوجهته میان سیس��تم عصبی 
مرکزی یا جانبی و مدارات ثبت و تحریک می باشند. الکترودهای مورد 
استفاده برای ثبت از اعصاب جانبی را بر اساس ویژگی های مختلف آن 
می توان در گروه های متفاوتی دسته بندی کرد. شکل )3( دسته بندی 

کلی الکترودها را بر اساس میزان انتخاب گری16 آنها نشان می دهد.

شكل 3: دسته بندی كلی الكترودها بر اساس ميزان انتخاب گری آنها ]11[

Cuff3-1-الکترودهای
دسته نخس��ت، الکترودهای Cuff هس��تند که از یک پوشش لوله ای 
عایق تشکیل شده اند که به طور کامل دور عصب قرار می گیرد و شامل 
دو یا تعداد بیش��تری اتصال الکترودی است که در سطح داخلی لوله 
ق��رار دارند. این اتصاالت به س��یم های اتصال عایق دار وصل هس��تند 
)ش��کل 4(. مهم ترین مزیت الکترودهای Cuff آن اس��ت که می توان 
س��رهای الکت��رود را دقیق��اً در محل عصب مربوط ق��رار داد و به این 
طریق اعوجاج مکانیکی ناش��ی از حرک��ت الکترودها را کاهش داد. به 
عالوه، چون جریان تحریک به س��طح داخلی الکترود محدود می شود، 
از تحریک س��ایر عصب ها و بافت های مجاور جلوگیری ش��ده، س��طح 
نوی��ز EMG تا حدودی کاهش می یاب��د. مزیت دیگر آن، صدمه کمتر 
به عصب ها و کاش��ت و نصب به نسبت آسان آن است. علی رغم اینکه 
الکترودهای Cuff چندین دهه اس��ت که در بیماران مختلف استفاده 
می شوند، به خاطر ویژگی های فیزیکی الکترودها و اینکه بافت به مرور 
زمان در داخل Cuff رش��د می کند، عصب ها صدمه می بینند. به طور 
خ��اص می توان به صدمات زیادی که ب��ه عصب های جانبی اندام های 
بدن وارد می شود، اشاره کرد، چرا که اندام ها در معرض حرکت زیادی 

هستند.

شكل 4: نمونه ای از الكترود Cuff از جنس سيليكن-پلياماید71 ]11[
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LIFE3-2-الکترودهای
الکترودهایی ک��ه در داخل عصب جانبی قرار می گیرند، در مقایس��ه 
با الکترودهایی که در خارج عصب نصب و کاش��ت می ش��وند، به دلیل 
تماس مس��تقیم با بافت، نس��بت س��یگنال به نویز18 را افزایش داده، 
قدرت انتخاب باالتری دارند. الکترودهای بین فاسیکولی19 از این دسته 
الکترودهای داخلی هستند که در تماس مستقیم با بافتی هستند که 
قرار اس��ت فعال ش��ود و یا س��یگنالی از آن ثبت ش��ود. بنابراین، در 
مقایسه با الکترودهای خارج از عصب20 به شدت تحریک های کمتری 
نی��از دارند. به کمک الکترودهای بین فاس��یکولی کاش��ت ش��ده به 
صورت طولیLIFE( 21(، )ش��کل 5(، می توان به مجموعه محدودی از 
آکس��ون ها در داخل عصب های جانبی دسترس��ی پیدا کرد. LIFE ها 
)معموالً( از س��یم های  هادی نازکی از جنس Pt-Ir ساخته می شوند و 
ناحیه فعالی که سیگنال از آنجا ثبت یا به آنجا اعمال می شود، محدود 

و کوچک )μm 1000-500( است.

شكل 5: شماتيک الكترود LIFE پليمری ایزوله شده توسط الیه های سيليكنی. 
الیه فعال ثبت و تحریک، محدودی به طول  1mm از جنس پالتين است ]12[

قدرت انتخابگری LIFE ها به دلیل تماس مس��تقیم با بافت ها بس��یار 
مناس��ب بوده، هندس��ه آنها این الکترودها را ب��رای مصارف طوالنی 
مناس��ب س��اخته اس��ت. به دلیل همین ویژگی ه��ا، LIFE ها گزینه 
مناس��بی برای کارب��رد در سیس��تم های FES22، و در مطالعات اولیه 
کنترل و کدینگ عصبی اس��ت. با این حال، س��یگنال های ثبت شده 
توسط آنها بسیار ضعیف است که آشکارسازی آن ها را سخت می کند. 
تحری��ک الکتریک��ی از طریق ای��ن الکترودها می تواند حس المس��ه، 
حرک��ت و حالت مفاصل را فعال کند. این ویژگی ها طراحان را مجاب 
می کند که به س��راغ طراحی مدارات واس��ط عصب های جانبی بروند 
و ب��ه کم��ک این الکترودها به اف��راد فلجی که ان��دام مصنوعی دارند 
کمک کنند تا کنترل دقیق تر و احس��اس طبیعی تری نس��بت به این 
عضو مصنوعی خود در مقایس��ه با پروتزهایی داشته باشند که توسط 
مغز کنترل می ش��وند. با همه این ویژگی ها، به دلیل مشکالت ساخت 
آنها، کاشت حتی تعداد کمی  از آن ها در فاسیکول های مختلف خیلی 
س��خت اس��ت و این باعث شده اس��ت که نمونه های عملی کار با این 

الکترودها برای ثبت از عصب های جانبی محدود باشد]11[.
Regenerative3-3-الکترودهای

الکتروده��ای Regenerative ب��ه گون��ه ای س��اخته می ش��وند که در 
ارتباط با تعداد زیادی از فیبرهای عصبی باش��ند. این ارتباط توس��ط 
آرای��ه ای از حفره ها ک��ه الکترودهایی در اطراف آنه��ا قرار دارد و بین 
دو بخش قطع ش��ده عصب جانبی قرار گرفته اس��ت، ایجاد می ش��ود 
)ش��کل 6(. آکسون های احیاش��ده داخل این سوراخ ها رشد می کنند. 
از ای��ن رو می ت��وان آنها را تحریک ی��ا از آنها س��یگنالی را ثبت کرد. 
موفقیت این نوع الکترودها منوط به رش��د کامل آکس��ون ها در درون 
این حفره هاست. در نسخه های اولیه این الکترودها، حفره ها به قطر 2 
 Regenerative ها دس��ته ای از الکترودهایSieve .بوده اند μm10 تا
هس��تند که قطر حفره ها در آنها زیاد اس��ت تا بتوان از تعداد بیشتری 
آکس��ون هم زمان س��یگنال ثبت کرد. به عالوه آن که، بتوان صدمات 

بالق��وه به آکس��ون های در حال رش��د و احیا را تا ح��د امکان کاهش 
داد، چرا که قطر خود آکس��ون ها بیش��تر ازμm 2 اس��ت. مزیت دیگر 
Sieve ها جنس پلیامیدی آن هاس��ت که بسیار سازگار با بدن بوده و 
می تواند برای مدت های طوالنی به صورت پایدار در آزمایش های روی 
موجود زن��ده32 به کار رود. این الکتروده��ا به صورت عمود بر عصب 

قرار می گیرند.
 Sieve ب��ا این حال، عالوه بر پیش��رفت های تکنولوژیکی، الکترودهای
نیازمند پیش��رفت های بیولوژیکی نیز هستند تا بتواند عالوه بر بهبود 
روند احیا آکسون های موتوری، آکسون ها را از نیروهای فشاری داخل 
خود حفره ها رها کند. عالوه بر این، محدودیت دامنه و قابلیت تفکیک 
APه��ای ثبت ش��ده از فیبرهای عصبی داخل ای��ن الکترودها، اندازه 
واقعی سیگنال ثبت شده را کاهش می دهد. گرچه یکی از کاربردهای 
چالش برانگیز این نوع الکترود، کاش��ت آنها در عصب های جداش��ده 
یک عضو قطع ش��ده برای ارتباط دوسویه در پروتزهای عصبی کنترل 
ش��ونده به صورت فیدبکی24 است، اما به دالیل ذکر شده، هیچ کاربرد 

انسانی تاکنون از این الکترودها گزارش نشده است.

شكل 6: شماتيک مفهومی الكترودهای regenerative. فيبرهای عصبی یک عصب 
قطع شده در داخل حفره های الكترود رشد می كنند ]11[.

3-4-الکترودهاینفوذی25
میکرونروگرافی عملی اس��ت که به طور گس��ترده ای به عنوان روش��ی 
غیرمخرب ب��رای اندازه گیری فعالیت عصب های جانبی به کار می رود 
]11[. به ط��ور معمول یک میکروالکترود از جنس تنگس��تن از طریق 
پوس��ت در داخل فاس��یکول های یک عضو قرار گرفته )نفوذ کرده( و 
فعالیت ه��ای afferent یا efferent فیبرهای عصبی را مانیتور می کند. 
علی رغ��م ایجاد زخم های کوچکی که در عصب به خاطر نفوذ الکترود 
ب��ه داخل آن حاصل می ش��ود، احتمال مرگ عصب و س��لول های آن 

بسیار پایین است.
تحریک ایجاد شده توسط این میکروالکترودها نیز به طور معمول برای 
تحریک یک تک آکسون هم می تواند به کار رود، اما در واقع باز هم دسته 
کوچکی از آکس��ون ها در داخل یک فاس��یکول تحریک می شوند. این 
الکترودهای نفوذی به دلیل دقت باال، به طور معمول به صورت آرایه ای 
با تع��داد زیاد به کار می روند. آرایه ای ش��دن آنها قدرت انتخاب گری 
الکترودها را به ش��دت باال می برند. آرایه های میکروالکترودی26 که از 
ای��ن پس در این گزارش به اختصار آنه��ا را MEA می نامیم، در واقع 
مجموعه ای از الکترودها هس��تند که بر روی یک س��وزن، یک سطح 
شیشه ای، سطح سیلیکنی یا س��طح پلیامیدی نصب شده و به صورت 
آرایه های یک بعدی، دو بعدی و س��ه بعدی وجود دارند )ش��کل 7(. 
MEA ه��ا در ابتدا برای ثبت و تحریک س��یگنال های مغزی طراحی 
ش��دند و تاکنون در کاربردهای طوالنی مدت زیادی جهت ثبت خارج 
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س��لولی از سلول های مغزی یا سلول های شبکیه چشم به کار رفته اند 
]13[. با پیش��رفت فناوري ساخت و حرکت از MEAهای غیرفعال به 
MEA-CMOS ه��ا، کاربرد آنها از حوزه ثب��ت مغزی تا حوزه ثبت از 

عصب های جانبی افزایش یافت.
نخس��تین نوع MEAها، از ن��وع غیرفعال27 بودن��د. این نوع MEAها 
به طور معمول الکترودهای فلزی هستند که برروی بدنه شیشه ای قرار 
گرفته اند. تعداد الکترودها روی این بدنه محدود بوده )حداکثر 300( و 
رزولوشن مکانی کمی  دارند. محدودیت تعداد الکترودها و فاصله زیاد 

آنها از هم، دقت و وسعت اندازه گیری را کاهش می دهند.
ب��ا پیش��رفت فناوري CMOS، ای��ن محدودیت ها برطرف ش��د و نوع 
MEA-CMOS ها ارایه ش��دند که تعداد زی��ادی الکترود را با فواصل 
بس��یار نزدیک به هم برروی یک بدنه قرار می دهند و می توانند نواحی 
ثبت یا تحریک بزرگی با رزولوش��ن مکانی بس��یار باال فراهم کنند. از 
طرف دیگر به کمک تکنیک های مداری خاصی برای سیستم های ثبت 
و تحریک مثاًل به اش��تراك گذاری مدارات ثب��ت هر الکترود، می توان 
رزولوش��ن مکانی آنها را باز هم افزایش داد. با این حال، مشکل اصلی 
آنها که باعث ش��ده اس��ت تعداد کمی  از آن ها در نمونه های عملی به 
کار روند، عملکرد نویزی آنها در مدارات ثبت و تحریک هم زمان است 
]9[. یکی از پرکاربردترین الکترودهای آرایه ای، الکترودهای س��اخته 
ش��ده توسط گروه هایی از دانش��گاه های Utah ایاالت متحده امریکا و 
Twente هلند اس��ت که آرایه ای با بیش از 100 الکترود سوزنی شکل 
است که در فناوري سیلیکون ساخته شده است )شکل 7-د(. در سال 
1999 برای نخس��تین بار از آرایه سه بعدی Utah با 128 الکترود در 
کاربردهای ثبت از اعصاب جانبی استفاده شده است. این آرایه مورب 
شامل الکترودهایی با ارتفاع متفاوت ازμm 250 تا μm 600 بود که با 

فاصلهμm 120 از هم قرار گرفته بودند.
ای��ن فاصله، فاصله بهین��ه ای برای ثبت انتخابی28 اس��ت. با این حال 
در ای��ن ن��وع الکترودها نیز، مصالح��ه ای میان ق��درت انتخاب و کل 
تع��داد فیبره��ای عصبی که می توانند فعال ش��وند وجود دارد. قدرت 
انتخاب گ��ری زیاد، مس��تلزم تعداد فراوانی الکت��رود با فاصله کم و در 
س��اختار سه بعدی اس��ت. خوشبختانه در چند س��ال اخیر به کمک 

تکنیک های مداری مشکل انتخاب گری تا حد امکان کم شده است.
4- نتيجه گيري

واس��ط میان س��لول های عصب��ی و مدارات خارجی ثب��ت و تحریک، 
الکتروده��ا هس��تند که در واق��ع پلی دوجهته میان سیس��تم عصبی 
مرک��زی یا جانبی و مدارات ثبت و تحریک می باش��ند. بس��ته به نوع 
الکترود، می توان تعداد س��یگنال های بیش��تر یا سیگنال کمتر ولی با 
کیفی��ت باالتر ثبت ک��رد. از آنجا که درکاربرده��ای علوم عصبی29 و 
پروتزهای عصبی نیاز به داش��تن اطالعات زی��ادی به طور هم زمان از 
عصب های مختلف اس��ت، آرایه های میکروالکت��رودی به عنوان نوعی 
از الکترودهای خارج س��لولی پیش��رفت چش��م گیری پی��دا کرده اند. 
اس��تفاده از الکترودهای خارج س��لولی گرچه ایمن تر و ساده تر است، 
اما سیگنال های آنالوگ ضعیف و آغشته به نویزی را ثبت می کنند که 
جهت استخراج داده های مورد نیاز از آنها بایستی قبل از ارسال آنها به 
واحدهای پردازش و ذخیره س��ازی، عملیاتی نظیر تقویت و فیلترینگ 
بر آنها انجام داد. دلیل این امر آن است که دامنه های میکروولتی این 
س��یگنال ها به طور معم��ول با نویز عضله و نویز خ��ود تقویت کننده ها 
در مسیر ثبت پوش��انده می شود. عالوه بر آن، نویز حرارتی الکترودها 
نیز خود مساله س��از است. تداخالت حاصل از تغذیه مدارات دیجیتال 
و نویز مد مش��ترك مدارات نیز بخش دیگری از س��یگنال های مزاحم 
را می س��ازند. عملیات تقویت، فیلترینگ و …توس��ط مداراتی انجام 

شكل7: انواع مختلف الكترودهای نفوذی ]11[
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شبیه سازی سیگنالینگ سویچ های دیجیتال به وسیله شبکه پتری رنگی

چکيده
سویچهایدیجیتالازاجزاءاصلیدرشبکهانتقالاطالعاتهستندومدلسازیآنهادرکاربردهاییمانندترافیکسنجی،تشخیصعیب
وآموزشبهرهبرداراناس�تفادهزیادیدارد.دراینمقالهبااستفادهازمفهومشبکههایپتریرنگی،سیگنالینگیکسویچشبیهسازی
میشود.شبکههایپتریرنگیقابلیتپشتیبانیازانواعدادههایمختلفراداراهستندوباتوجهبهقابلیتتوصیفشهودیفرآیندها
وکارآییدرمدلس�ازیسیس�تمهایرویدادگسس�ته،برایمدلسازیسویچدیجیتالمخابراتیانتخابش�دهاند.اینمقالهبهچگونگی
مدلس�ازیسیگنالینگسویچکهس�رویسهایمختلفارتباطیرابهصورتیکپارچهبهمشترکانتلفندیجیتالوآنالوگارایهمیکند،
میپردازد.ازمش�خصاتپروتکلموردبحثدراینمقاله،میتوانبهپایداریوجامعیتآناش�ارهکرد.اینپروتکلتمامنیازهایارتباط
بینمراکزدیجیتالیرابرآوردهمیکندوهماننقش�یرادرسیس�تممخابراتیداردکهپروتکلهایارتباطیدرش�بکههایکامپیوتری
دارند.ازآنجاکههدفاینمقالهارایهروش�یبرایشبیهس�ازیاس�ت،ازاینروحالتس�یگنالینگرابهحالتیکتماسموفقبیندو
مشترکمحدودمیکنیم.پسازمشخصکردنشبکهپتریرنگیبرایسویچدیجیتالی،گرافدسترسپذیریآننیزاستخراجمیشود

کهنقشاساسیدرکاربردهاییمانندتشخیصعیبدارد.

NEAX کلمات کليدی: شبكه پتري رنگی، شبیه سازي سویچ دیجیتالی، سیگنالینگ سویچ مخابراتی، سویچ دیجیتالی

Abstract:
Digital switches are one of the main components of the data transmission networks, and their modeling in applications 
such as traffic measurement, fault diagnosis, and operator training, have significant importance. In this paper, 
signaling of a digital switch is modeled and simulated using Colored Petri Nets. Colored Petri Net can support various 
data types and due to its intuitive graphical representation is known as an efficient tool for modeling of Discrete 
Event Systems (DES). In this paper a digital switch is considered as a DES and its signaling is modeled using a CPN. 
Signaling is a sustainable and comprehensive protocol that can integrate various communication services into digital 
and analog telephone subscribers. The protocol cited in this paper, meets all the requirements for communication 
between digital databases and its role in the communications system is the same as one in computer networks. In this 
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1- مقدمه
در سیس��تم های مخابرات��ی انواع مختلفی از پیام ه��ا وجود دارند. این 
پیام ها ش��امل اطالع��ات متنوعی نظیر درخواس��ت مکالم��ه، خاتمه 
مکالمه، شماره مش��ترك خواسته شده، نوع سرویس درخواستی، نوع 
مس��یر و نحوه ارتباط آن، پیام های نظارتی و کنترلی، اطالعات کاربر 
به کاربر، اعالم وضعیت مش��ترك، پیام زنگ و غیره هستند. بعضی از 
ای��ن پیام ها بین مش��ترك و مرکز و بعضی از آنها بی��ن مراکز مبادله 

می گردند. 
سیس��تمی که انتقال این پیام ها را مقدور می کند و ضمن پاسخگویی 
به تمام نیازهای ش��بکه های ارتباطی، بس��تری مناسب جهت انتقال 
اطالع��ات اضافی و ارایه س��رویس های پیش��رفته مخابراتی نیز فراهم 
می آورد، سیستم سیگنالینگ نامیده می شود]1[. پس از ورود فناوري 
دیجیتال به عرصه های مخابراتی، نیاز به یک سیس��تم س��یگنالینگ 

قدرتمند بیش از پیش حس گردید]2[.
نظر به اهمیت این سیگنالینگ در ارتباطات دیجیتال، تجزیه و تحلیل 
بسته های ارسالی و همچنین تاخیر و تشخیص عیوب احتمالی در آن 
نیز از اهمیت به س��زایی برخوردار اس��ت.  ازاین رو، شبیه سازی آن نیز 
گامی موثر در دسترس��ی به این اهداف می باشد. با توجه به پیچیدگی 
سیس��تم و ماهیت آن که مبتنی بر وقوع رویدادها اس��ت، اس��تفاده از 
مدل ه��ای رویداد گسس��ته مانند ش��بکه های پتری رنگ��ی می تواند 
مورد توجه قرار گیرد که در این مقاله مدل س��ازی این س��یگنالینگ 
توس��ط سیستم های رویداد گسسته انجام می شود ]4. 3[ . در نتیجه، 
ضمن شبیه سازی فرآیند سیگنالینگ به صورت شهودی که از مزایای 
ش��بکه های پتری اس��ت، امکان تحلیل فرآیند نیز فراهم می شود. در 
این مقاله گراف دسترس��ی پذیری شبکه نیز استخراج می شود که ابزار 
مناس��بی جهت پیش بینی رفت��ار فرآیند و انج��ام تحلیل هایی مانند 

تشخیص عیوب رخ داده در سیگنالینگ است. 
س��اختار این مقاله بدین صورت است: در بخش 2 به بررسی و معرفی 
سیگنالینگ جهت ایجاد یک ارتباط موفق مخابراتی پرداخته می شود 
و بخش3 به مرور ش��بکه پتری و پتری رنگی اختصاص دارد. دربخش 
4، مدل سازی س��یگنالینگیISUP برای تماس موفق به وسیله شبکه 
پتری رنگی تش��ریح  ش��ده اس��ت و در بخش 5 به اس��تخراج گراف 
دسترسی درش��بکه پتری رنگی پرداخته و در پایان نتیجه گیری بیان 

می شود.

2- سيگنالينگ 
س��یگنالینگ بین مراکز ب��ه دو صورت س��یگنالینگ کانال مرتبط1 و 
سیگنالینگ کانال مشترك2 انجام می ش��ود]6.5[. سیگنالینگ کانال 
مرتبط روشی از س��یگنالینگ است که در آن تمامی سیگنال ها روی 
کانال��ی که ترافی��ک تلفنی را حمل می کند و ی��ا در کانالی مرتبط یا 
وابس��ته به آن انتقال می یابند. در واقع ترافیک صحبت و سیگنالینگ 
ه��ر دو از ی��ک مدار اس��تفاده می کنند. س��رعت و ظرفی��ت این نوع 
سیگنالینگ بس��یار پایین و محدود است. سیس��تم های سیگنالینگ 
No.4 ،R2 ،R1 و No.5 از جمله سیستم هایی هستند که از این روش 

3

سیگنالینگ بهره می برند]7[.

در حال حاضر، طراحان سیستم های سیگنالینگ سیستم سیگنالینگ 
کانال مش��ترك4 را پیشنهاد کرده اند. این سیستم سیگنالینگی بر پایه 
بس��ته5 های اطالعات��ی و یک کانال از یک لین��ک انتقال دیجیتال با 
سرعت ارسال و دریافت 2048 کیلو بیت بر ثانیه6 قابل ارایه می باشد.

]8[ س��یگنالینگ کانال مش��ترك روشی از س��یگنالینگ است که در 
آن تمامی س��یگنال ها روی کانالی ج��دا از کانال حمل ترافیک تلفنی 
مبادله می شوند و کانال سیگنالینگ به مدارهای مکالمه خاصی تعلق 
ندارد. این سیستم به منظور رفع محدودیت های سیستم سیگنالینگ 
کانال مرتبط و ایجاد سازگاری با سیستم های دیجیتال در شبکه های 

مخابراتی پدید آمده است. 
در همی��ن راس��تا کمیت��ه استانداردس��ازی بین الملل��ی مخابرات7در 
دهه ش��صت میالدی سیس��تم س��یگنالینگ تمام دیجیتالی را به نام 
سیگنالینگ شماره شش8معرفی کرد. این سیستم سیگنالینگ تحول 
بزرگی را در صنعت تلفن به وجود آورد. س��پس سیس��تم سیگنالینگ 
فوق توس��عه یافت و س��یگنالینگ ش��ماره هفت به وجود آمد که در 
حال حاضر به عنوان یک سیس��تم اس��تاندارد و پرق��درت در کل دنیا 
مورد اس��تفاده قرار می گیرد. مسیر انتقال س��یگنالینگ به طور کامل 
جدا از مس��یر حمل ترافیک تلفنی و دیتا اس��ت و این، همان مفهوم 
سیستم سیگنالینگ کانال مشترك است. در این نوع سیستم ها مسیر 
حمل س��یگنالینگ و مس��یر حمل ترافیک تلفنی و دیت��ا از یکدیگر 

جداست]9[. 
سیگنالینگ شماره هفت در دهه هشتاد میالدی در شبکه های مخابراتی 
به کار گرفته ش��د. سیگنالینگ ش��ماره هفت یک پروتکل ارتباطی 4 
الیه مش��ابه با مدل مرجع هفت الیه شبکه 9می باشد که در تجهیزات 
مخابراتی از آن اس��تفاده می ش��ود]11.10[.  این سیستم قابلیت های 
بیشتری را نسبت به سیگنالینگ شماره شش ارایه می کند و بر خالف 
آن از واحدهای سیگنال با طول متغیر بهره می برد. سیگنالینگ شماره 
هفت دارای انعطاف و قدرت باالیی اس��ت و واحدهایی را نیز در رابطه 
با مدیریت شبکه سیگنالینگ ارایه کرده است. سرعت انتقال اطالعات 
در این سیس��تم به مراتب باالتر از س��یگنالینگ ش��ماره شش است، 
به طوری که س��رعت پایه انتقال اطالعات در این سیستم 64 کیلوبایت 
برثانی��ه برای محی��ط دیجیتال و 4.8 کیلوبای��ت برثانیه برای محیط 
آنالوگ اس��ت. همچنین لینک داده س��یگنالینگ با س��رعت 2.048 
مگابیت بر ثانیه نیز در این سیس��تم سیگنالینگ استاندارد شده است. 
در حالت کلی می توان گفت که س��یگنالینگ ش��ماره هفت نقطه اوج 
سیستم های مخابراتی مدرن محسوب می شود و پایه و اساس بسیاری 
از س��رویس های جدید مخابراتی به حس��اب می آید. بیشتر شبکه ها و 
فناوری های جدید از س��یگنالینگ شماره هفت استفاده می کنند. یک 
ش��بکه تلفن موبایل به طور کانل به س��یگنالینگ شماره هفت وابسته 
اس��ت. هیچ سرویسی در شبکه هوش��مند10 بدون سیگنالینگ شماره 
هفت قابل پیاده س��ازی نیس��ت. یک مشترك ش��بکه عمومی تلفن11 
و ش��بکه های مجتمع خدمات دیجیتال12 بدون س��یگنالینگ شماره 
هفت قادر به اس��تفاده از س��رویس های مختلف نخواهد بود. در حالت 
کلی می ت��وان گفت که امروزه ش��بکه های مخابراتی به پیاده س��ازی 
س��یگنالینگ شماره هفت در داخل خود نیاز دارند]13.12[. از جمله 

paper the signaling state is limited to a successful call between two subscribers. In addition, the reachability graph 
is extracted for the CPN which contains all possible events in the DES and can be used for supervisory control tasks 
such as fault diagnosis process.  

Keywords:  Color Petri Net, Discrete Event Systems, Telecommunication Switching Signaling, Modeling.
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کاربردهای مهم س��یگنالینگ، اس��تعالم از دیتابیس، مدیریت شبکه 
س��یگنالینگ و درخواس��ت اطالعات موقعیت مش��ترك تلفن موبایل 
اس��ت. همچنین ش��بکه های مخابراتی آینده و س��رویس های شبکه 
هوش��مند IN وISDN، بدون راه اندازی سیگنالینگ کانال مشترك و 
جداسازی کانال های مکالمه و سیگنالینگ از یکدیگر تحقق نخواهند 
یافت. درنهایت سیس��تم س��یگنالینگ ش��ماره هفت امکان اس��تفاده 

دوطرفه از مدارهای مکالمه را به وجود می آورد]14.15[.
سطوح س��یگنالینگ شماره هفت از چهار س��طح تشکیل شده است. 
سطوح 1و2و3 را بخش انتقال پیام13و سطح 4 که در برگیرنده نرم افزار 
کاربردي بین دو پردازنده در دو مرکز مقابل هم براي تبادل پیام هاي 
کنترلي س��یگنالینگ مي باشد، بخش کاربر14 نامیده اند. بخش انتقال 
پیام یک انتقال مطمئن اما اتصال ناگرا 15براي هدایت پیام ها در شبکه 
سیگنالینگ را فراهم مي آورد. همه مراکز بجزء مرکز انتقال سیگنال16 
باید قادر به انجام وظایف 4 س��طح گفته ش��ده باشند و مراکز انتقال 
س��یگنال ، انجام وظایف س��طوح 1و2و3 را بعهده دارند. در شکل )1( 

سطوح مختلف سیگنالینگ شماره هفت نشان داده شده است]16[.
 

شكل 1: سطوح سيگنالينگ شماره هفت 
وظایف الیه های انتقال پیام برای الیه نخس��ت، متناظر با الیه فیزیکي 
مدل مرجع ش��بکه است و دارنده مشخصات فیزیکي و الکتریکي خط 
انتقال مي باشد، وظیفه الیه دوم این سطح، متناظر با الیه دوم مرجع 
ش��بکه است و تبدیل لینک فیزیکي به لینک مطمئن انتقال اطالعات 
را انجام مي دهد، الیه س��وم وظیفه هدایت پیام بین نقاط سیگنالینگ 
ش��بکه و مدیریت شبکه س��یگنالینگ و مدیریت ترافیک را به عهده 
دارد. الیه چهارم، نرم افزارکاربردي س��طح 4 یا بخش کاربری است که 
در دو مرکز باید از یک نوع باش��ند تا دو مرکز قادر به تبادل پیام هاي 

سیگنالینگ شوند]17[.
سیگنالینگ شماره هفت دو نوع سرویس، موسوم به پایه ای و تکمیلی 
را ارایه می دهد. س��رویس های پایه ش��امل سرویس هایی می شوند که 
در عمل برقراری و قطع مکالمه به کار می روند. س��رویس های تکمیلی 
ش��امل س��رویس هایی می ش��وند که در عبور پیام های مورد نیاز و یا 
اصالح مکالمه مورد اس��تفاده قرار می گیرن��د. توانایی عملیات بخش 
سرویس دهی ش��بکه هوش��مندکاربر را می توان به سه بخش تقسیم 
کرد. بخش نخس��ت کنترل س��یگنالینگ اس��ت که به طور مستقیم با 
سرویس های قسمت انتقال پیام در تماس می باشد. بخش دوم قسمت 
کنترل نظارتی مداری و بخش س��وم قس��مت کنترل پردازش مکالمه 

می باشد]18[. 
ش��کل )2( یک مکالمه موفق در شبکه هوش��مند خدمات دیجیتالی 
را نش��ان مي دهد. روند س��یگنالینگی این مکالمه را مي توان به دو فاز 
برقراري و قطع مکالمه تقس��یم بندي نمود. فاز نخس��ت با ارسال پیام 
Setup از پیام هایQ.931 ، توسط مشترك دیجیتالی به قصد برقراري 

مکالمه، آغاز مي شود.
 این پیام با پیام آدرس اولیه17  در شبکه خدمات مجتمع دیجیتالی، به 
 Setup طرف مرکز دیجیتالی مقصد ارسال مي شود و در مقصد به پیام
تبدیل شده و به اشتراك ارسال مي شود. براي قطع مکالمه، هر یک از 
مشترکان مي توانند درخواست قطع مکالمه را داشته باشند. این فاز با 
 Q.931پیام های پایان18 و آزادشدن کامل19 که ترجمه شده پیام هاي

براي قطع مکالمه اند، صورت مي گیرد که روند آن در ش��کل)2( نشان 
داده شده است]21-17.19[.

ISUP شكل 2: مراحل سيگنالينگی یک تماس تلفنی موفق

2- مروری بر شبكه پتری و پتری رنگی
به طور کلی یک ش��بکه پتری، یک شبکه گرافیکی است که از 3 جزء 
اصلی تش��کیل ش��ده اس��ت. این 3 جزء عبارتند از: مکان ها، گذرها و 
کمان ه��ا. عموم��اً مکان به ش��کل دای��ره و گذرها به ص��ورت میله یا 
چهارگوش نمایش داده می ش��ود. درشکل )3( یک شبکه پتری ساده 

نشان داده شده است.

شكل 3: یک شبكه پتری ساده
ی��ک گ��ذر، زمانی ام��کان وقوع پیدا می کند که فعال ش��ده باش��د و 
درص��ورت وقوع از تعداد نش��انه های هر م��کان ورودی به میزان وزن 
کمان مربوطه کاس��ته شده و به تعداد نشانه های هر مکان خروجی به 
اندازه وزن کم��ان ارتباطی اش افزوده می گردد]22[. همچنین، زمانی 
یک گذر زمانی فعال می ش��ود که دست کم در هرمکان ورودی آن به 
ان��دازه وزن کمان ارتباط دهنده اش به آن گذر، نش��انه وجود داش��ته 

باشد.
به عنوان نمونه در شکل )3( گذر T0 یک گذر فعال بوده و امکان وقوع 
دارد زی��را یک نش��انه در داخل مکان P0 موجود می باش��د. درصورت 
وقوع گذرT0، یک نش��انه از P0 کم می شود و به P1 یک نشانه اضافه 

می گردد که درشکل )4( نشان داده شده است.

شكل 4: حالت منتجه از وقوع T0 درشكل3
یک ش��بکه پتری اگرچه به عنوان یک مدل گرافیکی ش��ناخته شده 
اس��ت اما بر مبنای قوانین ریاضی ماتریس��ی اس��توار است. برای یک 
ش��بکه پتری مانند s ب��ا nمکان و m گذر، معادل��ه حالت زیر برقرار 

می باشد:
                                                                           )1(
 k+1 ام یا لحظهi  بردار حالت درمرحله که در این رابطه، 
ام با ابعاد می باش��د و درایه i ام آن بیانگر تعداد نش��انه های موجود 
، بردار حالت درمرحله قبل  در مکان iام درمرحله k ام اس��ت. 
است و B با ابعادm*n ماتریس انتشار نامیده می شود که عبارتست از:

                                                                                                                  )2(
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در رابطه)2(،  وزن کمانی است که از مکان Pj  به گذرPi  وارد 
می ش��ود و  وزن کمانی اس��ت ک��ه از مکانti  به گ��ذر Pj وارد 

می شود.
 بردار کنترل مدل بوده و برای یک شبکه با m گذر یک ماتریس

m*1  خواهد ش��د که درهرمرحله تنها درایه مربوط به آن مرحله یک 
بوده و سایر درایه ها صفر خواهد بود. به عبارت دیگر این بردار ترتیب 

وقوع گذرها درطی مراحل یک الی m را نشان می دهد]23.24[. 
تفاوت اصلی شبکه پتری رنگی با شبکه پتری ساده در نوع نشانه های 
آنها اس��ت. ش��بکه های پت��ری رنگی از نش��انه های رنگی پش��تیبانی 
می کنن��د. رنگ ها معادل انواع داده ها در زبان برنامه نویس��ی هس��تند 
و نش��انه های رنگی نمایانگر مقادیر مج��از از هرنوع داده یا به عبارتی 
نمونه ای از یک نوع داده می باش��ند. برای آشنایی بیشتر با شبکه های 

پتری رنگی بهتر است به معرفی چند اصطالح بپردازیم:
برچسب نوع: هرمکان دارای یک برچسب نوع است که نوع داده های 

ممکن در آن مکان را مشخص می کند.
نش�انهگذاری20: حالت یک شبکه پتری رنگی،که شامل تعداد و مکان 
نشانه ها در یک مقطع زمانی معین است، نشانه گذاری نامیده می شوند.

Multi-Set:یک مجموعه از نشانه هاس��ت ک��ه برخالف مجموعه های 
معمول��ی، چنانچ��ه یک عضو تکراری وارد آن ش��ود، تع��داد آن عضو 

افزایش می یابد.
عبارتهایکمان21: تعداد دقیق نش��انه ها و مقادیر داده ای آنها توسط 

عبارت های کمان مشخص می شود.
چس�باندن22: در هنگام وقوع یک گذار، مقادیر مجاز نش��انه ها باید با 
توجه به نوع و تعداد مش��خص ش��ده روی کمان ها انتخاب شوند، این 

عمل چسباندن نام دارد.
محافظ23: یک عبارت بولی اس��ت که به یک گذار منسوب می شود و 

امکان شلیک کردن آن را محدود به شرط می نماید.
تحليلفضایحالت24ش�بکههایپتریرنگی:اشکال زدایی و بررسی 
ش��بکه های پتری رنگی مش��ابه عمل آزمون25 در اعتبار سنجی است. 
بنابرای��ن نمی تواند درس��تي یک مدل را اثبات کن��د. از این رو به طور 
معمول شبیه س��ازی را با س��اخت یک یا چند فض��ای حالت تکمیل 
می کنند. ایده اصلی تحلیل فضای حالت ساختن یک گراف دسترسی 
اس��ت که ب��ه ازای هر وضعیت قابل دس��ترس یک گ��ره و به ازای هر 
تغییر وضعیت ممکن یک کمان داش��ته باش��د به فضای حالت،گراف 

رخدادها26 یا درخت/گراف دسترسی27 نیز گفته می شود]25[.
یکی دیگر از خصوصیات مهم ش��بکه پتري قابل اجرابودن آن اس��ت 
ک��ه از همی��ن خاصیت می ت��وان ب��راي ارزیابی رفت��ار و کارایی یک 
سیس��تم بهره جس��ت. ام��روزه نرم افزارهاي قوي شبیه س��ازي وجود 
دارندکه براس��اس شبکه هاي پتري کار می کنند. ابزارهای شبیه سازی 
مث��ل]26[PIPE  ی��ا ]CPN TOOLS ]27 قادرند با انواع پردازش، به 
بررس��ی مشکالت احتمالی سیستم ها وتولید فضاي حالت پرداخته و 

عملکردکلی سیستم را شبیه سازي نمایند]28.29.30[.
3- مد لس�ازی س�يگنالينگ ISUP  برای تماس موفق توسط 

شبكه پتری رنگی
برای مدل کردن سیگنالینگ متناظر با حالت برقراری تماس موفق به 
کمک ش��بکه پتری رنگی، ابتدا با آنالیز سیگنالینگ ISUP رویدادها و 
حاالت سیس��تم را مش��خص می کنیم. حالت ها را متناظر با مکان ها و 
رویداده��ا را متناظر با گذرها در نظر می گیریم و وزن تمامی کمان ها 
در این مدل برابر یک می باش��د. توصیف کامل مراحل مدل شکل)2( 
در بخش1ب��ه هم��راه گذار مربوطه بر اس��اس ترتیب وق��وع در مقاله 

]31[ آورده ش��ده اس��ت. در شکل )5( ش��بکه پتری رنگی متناظر با 
س��یگنالینگ تماس موفق با اس��تفاده از نرم افزار شبیه سازی شبکه 
پتری رنگی CPN TOOLS رس��م شده است. در شکل )5( مکان های 
1الی 6 )س��بز رنگ(، متناظر با حالت های مش��ترك مبدأ، مکان های 
7 ال��ی 14 )آب��ی رنگ(، حالت ه��ای مرکز متصل به مش��ترك مبدأ، 
مکان ه��ای 15 الی 22)زردرنگ(، متناظ��ر باحالت های مرکز مقصد و 

مکان های 23 الی 25 متناظر با حالت های مشترك مقصد می باشد.
شبکه ش��کل )5( چگونگی اجرای سیگنالینگ یک تماس موفق را بر 
اس��اس پروتکل ش��کل )2( نش��ان می دهد. به عنوان مثال، در ابتدای 
تماس، مش��ترك مب��دأ و مقصد و مراکز آنها در حالت Idle هس��تند، 
از ای��ن رو مکان ه��ای 1، 7، 15 و 23 دارای یک نش��انه هس��تند. در 
این حالت گذر 1که متناظر با برداش��تن گوشی توسط مشترك مبدأ 
)Off-Hook( اس��ت، می تواند شلیک ش��ود. با برداشتن گوشی توسط 
مش��ترك مبدأ، این گذر شلیک ش��ده و مکان های 2و 8 دارای نشانه 
می ش��وند ک��ه به ترتی��ب نش��ان دهنده منتظر بودن مش��ترك مبدأ 
برای دریافت بوق آزاد و ارس��ال س��یگنال بوق آزاد توسط مرکز مبدأ 
می باش��ند. به این ترتیب با دنبال کردن دنباله پیش��امدها در ش��بکه 
شکل )5 ( می توان مشاهده نمود که این شبکه به خوبی مراحل انجام 

سیگنالینگ شکل)2( را شبیه سازی می کند.

4- گراف دسترسی شبكه پتري رنگی 
برای تحلیل سیستم به کمک شبکه پتری می توان از گراف دسترسی 
اس��تفاده کرد. هر حالت از این گراف متناظر با وضعیت کلی ش��بکه 
اس��ت که پس از ش��لیک شدن یک گذر، ش��بکه در آن وضعیت قرار 
می گیرد. وضعیت ش��بکه توس��ط بردار حالت که نش��ان دهنده تعداد 
نشانه ها در هر مکان است، مشخص می شود. در ضمن گراف دسترسی 
تمامی گذرهایی که قابل آتش ش��دن هس��تند را مشخص می کند. با 
شروع از حالت اولیه شبکه پتری، تمامی حاالت ممکن بررسی شده و 
بدین ترتیب گراف دسترس��ی ترسیم می شود. این گراف در شکل)6( 
برای ش��بکه پتری شکل )5( ترسیم شده اس��ت. به عنوان مثال، گره 
S0 نش��ان دهنده حالت اولیه شبکه است که با شلیک، گذر T1، حالت 
ش��بکه به S1 منتقل می شود. نشانه های متناظر با هر حالت به صورت 

کلی به صورت زیر مشخص می شود:
Marking = {P1, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, 
P19, P2, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P3, P4, P5, 
P6, P7, P8, P9} 

در سیستم های واقعی مثل همین سیستم چون تعداد مکان ها وگذرها 
زیاد است، باید از نرم افزارهای شبیه ساز شبکه پتری رنگی  مانند نرم 
افزار CPN TOOLS و PIPE اس��تفاده کرد. گراف دسترسی مهم ترین 
ابزار در تحلیل ش��بکه پتری به خصوص برای مش��خص کردن حاالت 
مس��دود یا تشخیص عیب اس��ت. در]31[ چگونگی استفاده از شبکه 
پتری برای تش��خیص عیب تش��ریح ش��ده اس��ت. یکی از روش های 
تش��خیص عیب به کمک ش��بکه پتری، ترسیم گراف دسترسی کامل 
اس��ت که در برگیرنده حاالت معیوب نیز می باش��د. سپس با مشاهده 
بردار نشانه های ش��بکه )بردار حالت شبکه( می توان تشخیص داد که 
این بردار با بروز کدام عیب در سیستم سازگاری دارد و به این ترتیب 

عیوب متناظر با این حالت شبکه را مشخص نمود.

5- نتيجه گيری
در این مقاله مدل س��ازی و شبیه سازی یک سویچ دیجیتال به کمک 
ش��بکه پتری بررسی شد. تمرکز اصلی مقاله بر سیگنالینگ این سویچ 
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شكل 5: مدل شبكه پتری رنگی سيگنالينگ تماس تلفنی حالت موفق

که مبتنی بر س��یگنالینگ ISUP اس��ت، می باشد. شبکه پتری رنگی 
حاصل شده ، به خوبی تمامی حاالت ممکن در یک تماس موفق را به 
صورتی شهودی وقابل درك نشان می دهد که این از خصوصیات بارز 
شبکه های پتری رنگی اس��ت. ازاین مدل جهت آموزش سیگنالینگ 
ISUP و مش��خص ک��ردن نحوه ارتباط مش��ترك با ی��ک مرکز تلفن 
دیجیتال می توان اس��تفاده کرد. همچنین این م��دل می تواند جهت 

عیب یابی در قس��مت های مختلف مرکز و کنترل ترافیک مرکز و رفع 
خرابی پس از توسعه، به خوبی مورد استفاده قرار گیرد. 

در حال حاضر برای مانیتورینگ سیگنالینگ در مراکز، از دستگاهی به 
نام PT#7 اس��تفاده می شود که فقط آمار بسته های ارسالی و دریافتی 
از لین��ک مربوط��ه را نمایش می دهد و تحلیل بس��ته ها و تش��خیص 
عیب بس��ته های سیگنالینگی به وسیله اپراتور و به صورت دستی انجام 
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می شود که این امر، در برگیرنده صرف وقت زیاد و احتمال بروز خطا 
در آن می باشد. با استفاده از روش ارایه شده در این مقاله، مانیتورینگ 
بس��ته ها و عیب های هر قسمت در یک ارتباط تلفنی می تواند سریع تر 

و با دقت باالتری توسط شبکه پتری انجام شود.
از جمل��ه م��وارد قابل گس��ترش در این طرح، اضافه نمودن قس��مت 
ترافیک س��نجی و ت��وازن ترافیکی روی خطوط تلفن��ی، به مدل ارایه 

شده می باشد.

EPIP شكل 6: درخت دسترسی تماس تلفنی موفق با نرم افزار

پي نوشت ها
1 Channel Associated Signaling)CAS(
2Common Channel Signaling)CCS(
3Register Signaling )R1(
4 Common Channel Signaling Number 7)CCS7(
5 Packet
6 European format for digital transmission)E1(
7 The International Telegraph - Telecommunication )ITU-T(
8 Signaling System Number 6)SS6(
9  The Open System Interconnection)OSI(
10 Intelligent Network )IN(
11Public Switched Telephone Network)PSTN(
12 Integrated Services Digital network )ISDN(
13 Message Transfer Part)MTP(
14 User Part
15 Connection-less
16 Signal Transfer Point)STP(
17 Initial Address message)IAM(
18 Release
19 Release Complete
20 Marking
21 Arc Expression
22 Binding
23 Guard
24 State Space Analysis
25 Testing
26 Reachability Graph/Tree
27 Occurrence Graph
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مروری بر بيست سال روش های متعادل سازی هيستوگرام

چكيده
بهبودکنتراس�تتصویریکیازمهمترینعملياتیاس��تک�هدرکاربرده�ایپ�ردازشتص�ویروبين�اییماش��ينم�ورداس��تفاده
ق�رارمیگيرد.دراینميان،متعادلس�ازیهيس�توگرامیکیازمهمترینوقدرتمندترینروشهایافزایشکنتراس�توبهبودکيفيت
تصاوی�ردیجيت�المیباش�د.ازاینرواینروش،بهطورمعمولباعثافزایشبيشازاندازهکنتراس�توازبينرفتنقس�متیازجزئيات
تصویرمیش�ود.بهمنظوررفعمشکالتگوناگونمتعادلسازیهيس�توگرام،روشهایبسياریدرطولدودههگذشتهبيانشدهاست.
دراینمقالهبهبررسی،دستهبندیومقایسهبيستسالهروشهایارایهشدهدرزمينهمتعادلسازیهسيتوگرامپرداختهشدهاست.

كلمات كليدی: بررسی روش ها، متعادل سازی هیستوگرام، برش هیستوگرام، افزایش کنتراست

Abstract:
 Improved image contrast is one of the most important operations used in image processing and visual processing 
applications. Histogram equalization is one of the most powerful ways to increase the contrast and improve the 
quality of digital images. However, this method usually causes an excessive increase in contrast and a loss of part of 
the image details. Many problems have been resolved in the past two decades in order to overcome the many problems 
of histogram equalization. In this paper, we have reviewed, categorized and compared the methods proposed in the 
field of histogram equalization for twenty years.

s.sedighi@iaushiraz.ac.ir  /سعید صدیقی/باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان/ دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز
shayegan@iaushiraz.ac.ir/محمدامین شایگان/گروه مهندسی کامپیوتر/ دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز
a.hosseini@iaushiraz.ac. ir/علی حسینی/ باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان/ دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز

A review of twenty years histogram equalization methods

Saeed Sedighi/ Young Researchers Club/ Shiraz Branch/ Islamic Azad University/ Sedighi.saeed@gmail.com

Mohammad Amin Shayegan/ Department of Computer/ Faculty of Engineering/ Azad University/ Shiraz Branch/ Shayegan@iaushiraz.ac.ir

Ali Hosseini/ Young Researchers Club/Shiraz Branch/Islamic Azad University/ A.hosseini@iaushiraz.ac.ir

Keywords: review of methods, Histogram equalization, Histogram clipping, Contrast enhancement



فصلنامه

علمي- ترويجي 
انجمن مهندسین برق و الکترونیک ايران-شاخه خراسان
سال پنجم/شماره10/ پایيز 1397 28

1- مقدمه
پ��ردازش تصویر به معنی پردازش هرگونه داده دو بعدی توس��ط یک 
کامپیوتر دیجیتال اس��ت]1[. نخس��تین کاربردهای پردازش تصویر با 
معرفی نخس��تین کامپیوترهای قدرتمن��د در  زمینه عکس برداری از 
ماه معرفی ش��د. هم زمان با کاربرده��ای فضایی، در اواخر دهه 1960 
و اوای��ل دهه 1970 از تکنیک  های پردازش تصویر در حوزه هایی مثل 
عکس برداری پزشکی، عکس برداری از منابع و سطح زمین و همچنین 

کاربردهایی در نجوم استفاده شد]2[. 
از س��ال 1960تا به امروز، حوزه پردازش تصویر به شدت رشد داشته 
است. عالوه بر کاربردهای این حوزه در زمینه پزشکی و فضایی، امروزه 
کاربردهای بس��یار گس��ترده تری از جمله استفاده از تصویرپردازی در 
علم نجوم، صنایع نظامی، جغرافیا و … را ش��اهد هستیم]2[. در این 
راستا، فرآیند بهبود تصویر یکی از اصلی ترین و پایه ای ترین کاربردهای 

پردازش تصویر می باشد.
ه��دف از بهب��ود تصویر، افزای��ش کیفیت تصویر یعن��ی بهبود وضوح 
لبه ه��ا و تاکید بر روی دس��ته ای از ویژگی ها اس��ت که در درك یک 
تصویر توسط سیستم بینایي انسان تاثیر زیادی دارد]3[. تکنیک های 
بهبود تصویر در واقع باعث بهتر کردن درك بینایی انس��ان شده و در 
پردازش های اتوماتیک، ش��انس کاربر را برای رسیدن به هدف بیشتر 
ميکنن��د]4[. تکنیک ه��ای بهبود تصویر، ماهی��ت اطالعات تصویر را 
تغیی��ر نمی دهند، این تکنیک ها در واقع بر یک س��ری از ویژگی های 
تصویر، مثل روش��نایی تاکید بیشتري ميکنند که این ویژگی ها باعث 

افزایش وضوح تصویر می شود]5[.
متعادل س��ازی هیس��توگرام یکی از الگوریتم های بهبود تصویر اس��ت 
که روش��ی قدرتمند برای باال بردن کنتراس��ت تصاوی��ر با وضوح کم 

می باشد]6[. 
به طورکل��ی روش ه�ای بهب�ود کنتراس��ت تصویر ب��ه دو گروه اصلی 
روش های مستقیم]7و8[ و روش های غیرمستقیم]9،10،11[ تقسیم 
می گردن��د. در روش های مس��تقیم، تمرک��ز بر باال بردن کنتراس��ت 
تصوی��ر از طری��ق باال ب��ردن یک معی��ار بهبود اس��ت. در روشهای 
غیرمستقیم،گس��تره ی دینامیکی س��طوح خاکس��تری تص�ویر برای 
بهبود کنتراس��ت اف�زایش داده می ش��ود که این روش بیش��تر مورد 
اس��تقبال پژهشگران بوده اس��ت]12[. روش های غیرمستقیم خود به 
چه��ار گروه روش های تغییر مولفه های فرکانس��ی باال و پایین ]13[. 
روش ه��ای مبتنی بر تبدی��ل]14،15[ ، روش ه��ای مبتنی بر اصالح 
هیس��توگرام]16،17،18[ و روش های مبتنی بر محاس��بات نرم]19[ 

تقسیم می گردند.

2- متعادل سازی هيستوگرام 
متعادل س��ازی هیس��توگرام یکی از روش های معمول، س��اده و موثر 
برای بهبود کنتراس��ت در تصاویر دیجیتال اس��ت. این روش از دسته 
روش های غیرمس��تقیم بهبود کنتراس��ت تصویر می باش��د. در ادامه 

فرمول کلی متعادل سازی هیستوگرام تشریح شده است]20[.
برای تصویر دریافتی)X(، هیس��توگرام شدت روشنایی تصویر )h)xدر 

معادله )1( تعریف شده است.

                          )1(

که در آن nx تعداد فراوانی یا تعداد دفعات مش��اهده ش��دت روشنایی 
x در تصویر ورودی)X( و L آخرین مقدار شدت روشنایی  می باشد.

تاب��ع احتمال چگالی )x(p برابر معادل��ه )2( بوده که در آن N برابر با 

تعداد کل پیکسل های موجود در تصویر می باشد.
                         )2(  

 با توجه به )x(p ، تابع چگالی احتمال تجمعی)x(c توس��ط معادله)3( 
تعریف می گردد:

              )3(

تابع انتقال )f )x، برای متعادل سازی هیستوگرام به صورت استاندارد، 
  c)x(با اس��تفاده از ] X0, Xl-1[  تصوی��ر ورودی را به کل محدوده پویا
نگاش��ت می کند.  فرمول تابع انتقال)x(f در معادله )4(برای بدس��ت 
آمدن ش��دت روش��نایی خروجی در بازه محدوده پویا مورد اس��تفاده 

قرار می گیرد.
                      )4(

فرمول نهایی برای بدست آوردن تصویر خروجی حاصل از متعادل سازی 
هیس��توگرام، به صورت معادله )5( می باش��د که در آن)i.j( اشاره به 

موقعیت مکانی پیکسل در تصویر ورودی دارد.
                )5(

مثالی از بهبود کنتراس��ت تصویر با اس��تفاده از روش متعادل س��ازی 
هیستوگرام در شکل )1( نشان داده شده است.

)ب(                                                            )الف(
HE شكل1: الف(عكس اصلی ب(تصویر بهبود یافته با روش

روش متعادل سازی هیستوگرام به طور معمول باعث مشکالتی همچون 
افزایش کنتراس��ت بی��ش از اندازه، ع��دم حفظ میانگین روش��نایی، 
ح��ذف جزئیات ری��ز تصوی��ر و غیرطبیع��ی کردن تصوی��ر خروجی 
می شود]28،27،26،25،21،16[. بنابراین روش های دیگری بر اساس 
روش متعادل س��ازی هیستوگرام، برای متعادل س��ازی هیستوگرام، با 
هدف حفظ میانگین روش��نایی تصویر ارایه شده است که به دو دسته 
کلی »شکستن هیس��توگرام« و »شکستن هیستوگرام به همراه برش 

فراوانی هیستوگرام« تقسیم می گردنند.
2-1-روشهایمبتنیبرشکستنهيستوگرام

متعادل سازی هیستوگرام روشی برای تغییر و اصالح شدت روشنایی و 
کنتراس��ت تصویر با استفاده از هیستوگرام تصویر است. متعادل سازی 
هیس��توگرام در تصاوی��ری ک��ه زمین��ه و نواحی آن، روش��ن و یا کم 
نور باش��ند مفید اس��ت. علی رغم آن که این تکنیک س��اده است، ولی 
نوی��ز زمین��ه را تقویت مي کند و منجر به کاهش س��یگنال های مفید 
تصویر مي ش��ود. بنابراین، اثرات تصنعی فراوان��ی در تصاویر خروجی 
ایجاد مي ش��ود]22،23،24[. در جهت رفع مشکالت فوق، شیوه های 
گوناگوني برای شکستن هیستوگرام پیشنهاد گردیدکه ایده اصلی آنها، 
گروه بندی های شدت روشنایی پیکسل های هم دسته با هم می باشد. 
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البته این روش ها در نقطه شکس��تن و تعداد شکس��تن هیستوگرام با 
هم تفاوت دارند. 

نخستین تالشی که برای رفع مشکالت متعادل سازی هیستوگرام ارایه 
شد، روش حفظ روش��نایی با استفاده از متعادل سازی هیستوگرام دو 
بخش��ی بود که هدف آن افزایش کنتراست با حفظ میانگین روشنایی 
تصویر می باش��د]25[. در این روش، هیس��توگرام تصوی��ر ورودی بر 
اساس آستانه ای برابر با میانگین شدت روشنایی کل تصویر، به دو زیر 
هیس��توگرام شکسته و س��پس بر روی هر کدام از زیر هیستوگرام به 
طور مجزا متد متعادل سازی هیستوگرام اعمال می گردد. نتایج بدست 
آمده نش��ان دهنده افزایش کنتراست می باشد، ولی میانگین روشنایی 
تصویر به ش��کل مطلوبی حفظ نمی گردد و س��طح خاکستری زمینه، 
نسبت به تصویر اصلی تفاوت به نسبت زیادی دارد. پیشنهاددهندگان 
روش حفظ روشنایی با استفاده از متعادل سازی هیستوگرام دو بخشی 
ادعا کرده اند که با جداس��ازی هیس��توگرام بر اس��اس نقطه میانگین، 
هیس��توگرام تصویر به دو زیر هیستوگرام با مساحت یکسان شکسته 
می ش��ود که این ادعا، توس��ط وانگ و هم��کاران رد گردید]26[. این 
محققان برای رفع مش��کل حفظ روشنایی با استفاده از متعادل سازی 
هیس��توگرام دو بخشی روش متعادل س��ازی هیستوگرام با استفاده از 
زیر تصویر دوگانه را پیشنهاد کردند. در روش آنها،  هیستوگرام تصویر 
ورودی بر اس��اس آس��تانه ای که در آن تابع چگالی احتمال تجمعی، 
با اس��تفاده از مفهوم آنتروپی برابر 0.5 ش��ود، به دو زیر هیس��توگرام 
با مس��احت های یکس��ان شکسته می ش��ود و  بر روی هر کدام از زیر 
هیس��توگرام ها به صورت مجزا، روش متعادل سازی هیستوگرام اعمال 
می گردد. نتایج شبیه س��ازی نش��ان می دهد که این الگوریتم نه تنها 
اطالعات تصویر را به طور موثر بهبود می بخش��د بلکه روشنایی تصویر 
اصلی را به اندازه کافی محفوظ نگه می دارد تا بتواند در سیس��تم های 
ویدیویی به طور مس��تقیم اس��تفاده شود.  حفظ روش��نایی با استفاده 
از متعادل س��ازی هیس��توگرام چند بخش��ی به صورت بازگشتی برای 
بهبود روش حفظ روش��نایی با اس��تفاده از متعادل سازی هیستوگرام 
دو بخش��ی ب��ا هدف افزایش کنتراس��ت و حفظ روش��نایی، به منظور 
جلوگی��ری از اث��رات آزاردهنده و بهبود غیرطبیعی ناش��ی از افزایش 
بیش از حد کنتراس��ت ارای��ه گردید]27[. در این روش، جداس��ازی 
هیستوگرام به صورت بازگشتی بوده و نقطه جداسازی آن مانند حفظ 
روشنایی با اس��تفاده از متعادل سازی هیستوگرام دو بخشی بر اساس 
آس��تانه ای برابر میانگین کل شدت روشنایی تصویر می باشد. در پایان 
بر روی تمام زیر هیس��توگرام ها به صورت مس��تقل متد متعادل سازی 
هیس��توگرام اعمال می گردد. نتایج بدس��ت آمده نشان دهنده افزایش 

کنتراست با حفظ روشنایی تصویر مي باشد.
روش دیگری به نام متعادل سازی هیستوگرام با استفاده از زیر تصویر 
دوگانه)RSIHE( به صورت بازگشتی برای بهبود روش متعادل سازی 
هیس��توگرام با استفاده از زیر تصویر دوگانه با هدف افزایش کنتراست 
و حفظ میانگین روشنایی تصویر، ارایه شده است]28[. در این روش، 
جداس��ازی هیس��توگرام به صورت بازگش��تی بوده و نقطه جداسازی 
همانند روش متعادل سازی هیستوگرام با استفاده از زیر تصویر دوگانه 
بر اساس آستانه ای که در آن تابع چگالی احتمال تجمعی با استفاده از 
مفهوم آنتروپی برابر 0.5 شود، به چند زیر هیستوگرام با مساحت های 
یکس��ان شکس��ته می ش��ود. در پایان بر روی تمام زیر هیستوگرام ها 
به صورت مستقل متد متعادل سازی هیستوگرام اعمال می گردد. نتایج 
بدست آمده نشان دهنده افزایش کنتراست با حفظ میانگین روشنایی 
بهتر، نسبت به روش متعادل سازی هیستوگرام با استفاده از زیر تصویر 

دوگانه می باشد.

در تالشی دیگر با هدف بهبود کانتراست و به کمینه رساندن اختالف 
روش��نایی می��ان تصوی��ر ورودی و بهبود یافته، ی��ک روش جدید به 
نام متعادل س��ازی هیستوگرام با اس��تفاده از هیستوگرام دو بخشی با 
کمترین اختالف شدت روش��نایی ارایه شده است. در این روش ابتدا 
تمامی نقاط به طور مجزا به عنوان آستانه جداسازیهیستوگرام انتخاب 
و ه��ر کدام از زیر هیس��توگرام ها به صورت محل��ی و جداگانه با روش 
متعادل س��ازی هیستوگرام متعادل سازی مي ش��وند، سپس با استفاده 
از معیار کمترین قدرمطلق اختالف ش��دت روش��نایی اختالف شدت 
روش��نایی محاسبه و برای آن آس��تانه ذخیره مي شود. در آخر سطح 
آس��تانه ای برای جداسازی هیس��توگرام انتخاب می گردد که کمترین 
مقدار را در معیار کمترین قدرمطلق اختالف ش��دت روش��نایی نشان 
می دهد. نتایج تجربی نش��ان می دهد که این روش برای تصاویری که 
در آنها حفظ روش��نایی اهمیت دارد نتایج خوبی را بدس��ت می آورد، 

ولی بهبود کنتراست در تصویر خروجی به اندازه کافی نمی باشد.
روش دیگری به نام متعادل س��ازی هیس��توگرام پویا )DHE( با هدف 
بهبود کنتراست با حفظ میانگین روشنایی، پیشنهاد شده است ]29[. 
در ای��ن متد، همانن��د روش های قبل، هیس��توگرام تصویر ورودی به 
تعدادی زیر هیس��توگرام تقسیم می ش��ود تا اطمینان حاصل شود که 
هیچ بخش س��لطه ای در زیرهیس��توگرام ها وجود ندارد. س��پس یک 
س��طح خاکس��تری دینامیک به ه��ر زیر هیس��توگرام تخصیص داده 
می ش��ود که هر سطح خاکس��تری مي تواند به وس��یله متعادل سازی 
هیستوگرام نگاشت شود. نتایج بدست آمده بهبود کنتراست به همراه 

حفظ میانگین روشنایی تصویر را نشان می دهد.
در تالش��ی دیگر برای جلوگیری از غیرطبیعی شدن تصویر و تحریف 
رنگ، روش��ي به نام متعادل سازی هیس��توگرام با استفاده از محدوده 
جدا ش��ده معرفی گردی��د]30[. در ای��ن روش از میانگین وزنی قدر 
مطل��ق تفاضل رنگ به منظور تاکید بر لبه های تصویر اصلی و متعادل 
کردن هیس��توگرام اس��تفاده شده اس��ت. این روش با استفاده از متد 
Adaptive End-In Search، موقعی��ت ابتدایی و پایانی منطقه پویا را 
مشخص کرده و سپس این محدوده را به K قسمت تقسیم مي کند و 
محدوده هر زیر هیس��توگرام را بر اساس نسبت مساحت، تغییر اندازه 
می ده��د. در این متد از فاکتور مقیاس تطبیق خطی، برای گس��ترش 
مح��دوده دینامیک��ی مقیاس پذی��ر و کاه��ش تغییرات بی��ش از حد 
روش��نایی، استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان دهنده افزایش 

کنتراست با حفظ میانگین روشنایی می باشد.
در روش متعادل س��ازی هیس��توگرام چه��ار بخش��ی، محققان تالش 
کرده اند با اس��تفاده از تفکیک نمودن مقیاس خاکستری به چهار زیر 
هیس��توگرام، میانگین روش��نایی تصویر را طی عملیات متعادل سازی 
حفظ کنند]31[.  به کمک این روش، که در واقع تکنیک متعادل سازی 
هیستوگرام چهارگانه می باشد، تصویر به چهار زیر هیستوگرام تقسیم 
و بر روی هر کدام متد متعادل سازی هیستوگرام اعمال می گردد. نتایج 
تجربی توسط این روش نشان داده است که الگوریتم پیشنهادی بهتر 
از تکنیک های متعادل س��ازی هیستوگرام و حفظ روشنایی با استفاده 

از متعادل سازی هیستوگرام دو بخشی عمل می کند.
محققان در روش��ی دیگ��ر به نام فناوري اصالح نش��ده غیر پارامتری 
از الگوریتم اتس��و برای بدست آوردن آس��تانه جداسازی هیستوگرام 
اس��تفاده کرده اند]32[.  در این روش، هیس��توگرام تصویر ورودی بر 
اس��اس آستانه اتسو به دو زیر هیس��توگرام تقسیم شده است. سپس 
از تکنی��ک اص��الح هیس��توگرام برای کنت��رل بهبود و پی��دا کردن 
باالترین آنتروپی اس��تفاده ش��ده و در مرحله آخر بر روی هر کدام از 
زیرهیستوگرام ها به صورت جداگانه عملیات متعادل سازی هیستوگرام 
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انجام شده است. نتایج شبیه س��ازی نشان دهنده افزایش کنتراست با 
حفظ جزئیات تصویر مي باشد.

روش ه��ای دیگ��ری ب��ا اس��تفاده از الگوریتم های ابتکاری س��عی بر 
بدس��ت آوردن بهینه ترین نقطه آس��تانه برای جداسازی هیستوگرام  
کرده ان��د]35،34،33[. در یکی از روش ها، تالش ش��ده اس��ت که با 
اس��تفاده از الگوریت��م ژنتی��ک، بهینه ترین نقطه با اس��تفاده از معیار 
ارزیابی نس��بت سیگنال به نویز بدست آورده شود]36[. در این روش 
در هر نس��ل تولید شده توس��ط الگوریتم ژنتیک، هیستوگرام تصویر 
ورودی وارد ب��الك ژنتیک ش��ده و ب��رای هر کروموزوم تولید ش��ده، 
هیس��توگرام با اس��تفاده از دو مقدار آس��تانه ای  T1 و T2، به س��ه 
زیر هیس��توگرام U2 ،U1 و U3 تقس��یم مي گردد. سپس بر روی هر 
کدام از زیر هیستوگرام ها به صورت جداگانه متعادل سازی هیستوگرام 
اعمال و تصویر خروجی با معیار نس��بت سیگنال به نویز مورد ارزیابی 
ق��رار مي گیرد. ای��ن کار تا جایی ادامه پیدامي کن��د که بهترین مقدار 
آس��تانه ای با باالترین مقدار نسبت سیگنال به نویز در تصویر خروجی 
انتخاب شوند. نتایج بدست آمده نشان دهنده بهبود کنتراست تصویر 

با حفظ میانگین روشنایی تصویر می باشد.
روش��ی دیگری با هدف بهبود کانتراس��ت و برطرف کردن مش��کالت 
موجود در روش متعادل س��ازی هیستوگرام توسط شاکری و همکاران 
ارای��ه ش��ده اس��ت]37[. در روش پیش��نهادی، در مرحله نخس��ت 
هیس��توگرام تصویر ورودی بر اس��اس میانگین و انح��راف معیار و با 
هدف کنترل نس��بت س��یگنال به نویز به چند زیرهیستوگرام تقسیم 
ميشود. سپس بر روی هر کدام از زیر  هیستوگرام به صورت جداگانه 
روش متعادل سازی  هیس��توگرام اعمال می گردد. در آخر تمامي زیر 
هیس��توگرام ها ب��ا هم ترکیب و تصوی��ر بهبود یافته بدس��ت می آید. 
نتایج تجربی نش��ان دهنده حفظ اطالعاتی موجود در تصویر و افزایش 

کنتراست بوده است.
2-2-روشهایمبتنیبرشکستنوبرشهيستوگرام

   فرآین��د متعادل س��ازی هیس��توگرام در نواحی باالی  هیس��توگرام،
 کنتراس��ت را منبس��ط و در نواحی پایین هیس��توگرام کنتراس��ت را
 متراکم مي کند. در اثر این حالت، اگر ش��ی در تصویر بخش کوچکی
 را اش��غال کرده باش��د، به طور مطلوب بهبود نمی یاب��د. عالوه بر این،
 متعادل س��ازی  هیستوگرام شدت روشنایی را به سمت راست یا چپ
 هیس��توگرام انتقال می دهد که باعث مش��کالتی همچون اثر س��طح
 اش��باع مي شود]38[. متدهای برش هیستوگرام، با محدود کردن نرخ
 تعدیل، س��عی در غلبه بر مشکالت باال را دارند. در این روش ها عالوه
 بر شکس��تن هیستوگرام، برش سطح هیس��توگرام بر روی فراوانی نیز

  انجام می گردد.
یکی از نخس��تین روش های استفاده از شکستن هیستوگرام به همراه 
برش، روش متعادل سازی هیس��توگرام دو بخشی با استفاده از کلیپ 
هیس��توگرام)BHEP( می باش��د]38[. در این روش ابتدا هیستوگرام 
تصوی��ر ورودی ب��ر اس��اس میانه س��طوح ش��دت روش��نایی، به دو 
زیرهیستوگرام مستقل تقسیم و هر زیر هیستوگرام بر اساس میانگین 
فراوان��ی هیس��توگرام در آن ناحیه، برش داده می ش��ود و در پایان بر 
روی هر کدام از زیرهیس��توگرام ها متد متعادل س��ازی هیس��توگرام 
اعمال مي ش��ود. نتایج روش پیش��نهادی نش��ان دهنده حفظ جزئیات 

تصویر می باشد. 
در تالش��ی دیگر برای کنترل کردن افزایش بیش از اندازه کنتراست، 
روش متعاد ل س��ازی هیس��توگرام پویا چهار بخشی ارایه گردید]39[. 
الگوریتم پیش��نهادی، بر اس��اس میانه تصویر ورودی هیس��توگرام را 
به چهار زیرهیس��توگرام تقس��یم مي  کند. س��پس، به منظور مقابله با 

مشکل اش��باع تصویر، زیرهیستوگرام ها را براس��اس میانگین فراوانی 
شدت روشنایی هیستوگرام، برش می دهد و در نتیجه محدوده پویای 
جدیدی به هر زیر هیس��توگرام اختصاص می یابد. در نهایت،  بر روی 
هر یک از زیر هیس��توگرام ها روش متعادل س��ازی هیستوگرام اعمال 
می گردد. نتایج بدس��ت آمده نش��ان دهنده افزایش کنتراست با حفظ 

جزئیات تصویر می باشد. 
در روش متعادل س��ازی هیس��توگرام زی��ر تصویر بر اس��اس آس��تانه 
نورده��ی)EBSIHE(، ه��دف بهب��ود کنتراس��ت و مح��دود ک��ردن 
هیس��توگرام برای کنترل نرخ افزایش کنتراس��ت و حفظ روش��نایی 
تصوی��ر می باش��د]40[. در این روش، با اس��تفاده از پارامتر آس��تانه 
نوردهی، مقدار نور تصویر مشخص و با استفاده از آستانه، هیستوگرام 
ورودی به ص��ورت عمودی به دو زیرتصویر تقسیممي ش��ود. همچنین 
هیس��توگرام با استفاده از روش پیش��نهادی به صورت افقی برش داده 
شده تا نرخ افزایش کنتراس��ت کنترل شود. بنابراین، هیستوگرام هم 
به صورت عمودی و هم به صورت افقی، با هدف بهبود کنتراست، برش 
می یابد. سپس بر روی هر کدام از زیر هیستوگرام ها به صورت جداگانه 
روش متعادل سازی هیس��توگرام  اعمال می گردد. نتایج تجربی نشان 
می ده��د که این روش برای تصاویر با وضوح کم بس��یار موثر اس��ت، 
به طوری ک��ه هم آنتروپی را ب��ه خوبی حفظ می کند و هم نرخ افزایش 

کنتراست را می تواند کنترل نماید.
در تالش��ی دیگر به نام متعادل سازی هیستوگرام چند بخشی با برش 
دادن هیس��توگرام، ه��دف بهبود کیفیت با حفظ میانگین روش��نایی 
تصویر بوده اس��ت]41[. در این روش در مرحله نخس��ت هیستوگرام 
تصویر ورودی بر اس��اس میانه، به دو زیر هیستوگرام تقسیم مي گردد. 
س��پس در مرحله دوم، میانگین هر کدام از زیر هیستوگرام ها محاسبه 
و بر اس��اس آن هر زیر هیستوگرام به دو زیر هیستوگرام دیگر تقسیم 
می ش��ود. در مرحله س��وم هر کدام از زیر هیس��توگرام ها بر اس��اس 
میانگین فراوانی ش��دت روش��نایی برش داده شده و در مرحله آخر بر 
روی هر کدام از زیر هیس��توگرام ها به طور جداگانه متد متعادل سازی 
هیستوگرام اعمال شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که این 
روش از سایر روش های معمول بهبود کنتراست بهتر عمل کرده است.

3- ارزیابی روش های متعادل سازی هيستوگرام
 به منظور ارزیابی دو گروه »شکس��تن هیس��توگرام« و »شکس��تن به
 همراه برش هیس��توگرام« از چهار روش متعادل سازی هیستوگرام با
 اس��تفاده از زیر تصویر به صورت بازگش��تی به صورت بازگش��تی]28[
 و متعادل س��ازی هیس��توگرام چهار بخش��ی]31[ به عن��وان نماینده
 روش های شکس��تن هیس��توگرام و روش متعادل س��ازی هیستوگرام
 دو بخش��ی با اس��تفاده از کلیپ هیس��توگرام]38[ و متعادل س��ازی
 هیستوگرام زیر تصویر بر اساس آستانه نوردهی]40[ به عنوان نماینده
 دس��ته بندی شکستن و برش هیستوگرام استفاده شد. همچنین برای
 بررس��ی عملکرد روش های مورد مقایس��ه، از چهار تصویر اس��تاندارد
 ]42[ استفاده گردید. شکل )2( دیتاست مورد استفاده در این تحقیق

را نشان می دهد.
به منظور ارزیابی روش های مورد مقایس��ه، از سه معیار ارزیابی نسبت 
س��یگنال به نویز]43[، ارزیابی شباهت س��اختار]43[ و معیار ارزیابی 

بهبود]44[ استفاده شده است.
  معیار ارزیابی نس��بت سیگنال به نویز، نسبت س��یگنال به نویز بوده
 که مقدار باالتر آن، معرف اثرگذاری کمتر نویز در تصاویر است. نتایج
 حاصل از روش های مورد مقایسه، با استفاده از معیار ارزیابی نسبت

سیگنال به نویز، در جدول )1( نشان داده شده اند.
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جدول1: نتایج روش هاي مورد مقایسه با استفاده از معيار نسبت سيگنال به نویز

EBSIHEBHEPQHERSIHE

22.557122.697421.928122.1401Moon
26.411123.405922.585626.2890House
37.570441.034531.536827.3695Bridge
22.765121.578920.857822.5633Boat

با توج��ه به جدول )1( می توان دریافت که روش های متعادل س��ازی 
هیستوگرام دو بخشی با استفاده از کلیپ هیستوگرام و متعادل سازی 
هیس��توگرام زیر تصویر بر اساس آستانه نوردهی در این ارزیابی، بهتر 

عمل کرده اند.

شكل 2: دیتاست پيشنهادی ]42[ 

در معیار ارزیابی ش��باهت س��اختار، شباهت س��اختاری تصویر مورد 
ارزیابی قرار می گیرد و هر چه مقدار این معیار به یک نزدیک تر باشد، 
تصویر بهبود یافته شباهت بیشتری به تصویر اصلی دارد. نتایج حاصل 
از روش های مورد مقایس��ه با استفاده از معیار ارزیابی شباهت ساختار 

در جدول )2( نشان داده شده اند.
جدول2: نتایج روش هاي مورد مقایسه با استفاده از معيار ارزیابی شباهت ساختار

EBSIHEBHEPQHERSIHE
0.89400.90440.94890.8961Moon
0.96690.97320.90870.9450House
0.99540.99680.98370.9627Bridge
0.89380.92620.90950.8761Boat

ب��ا توجه ب��ه ج��دول )2( می توان دریاف��ت که روش متعادل س��ازی 
هیستوگرام دو بخشی با استفاده از کلیپ هیستوگرام با توجه به معیار 
ارزیابی ارزیابی شباهت ساختار بهتر از سایر روش ها عمل کرده است.

 در معیار ارزیابی بهبود ، میزان کنتراست تصویر اندازه گیری می شود 
و هر چه میزان این مقدار بیشتر باشد، نشان دهنده افزایش کنتراست 

بیشتر در تصویر است.

جدول3: مقایسه روش ها با استفاده از معيار ارزیابی بهبود

EBSIHEBHEPQHERSIHE

0.95890.96130.99290.9558Moon
0.76800.67060.62750.7709House
0.68820.69720.70590.7511Bridge
0.60290.60800.62830.6105Boat

باتوج��ه به ج��دول )3( می توان دریافت که روش های متعادل س��ازی 
هیستوگرام با استفاده از زیر تصویر به صورت بازگشتی و متعادل سازی 
هیس��توگرام پویا بخشی با توجه به معیار ارزیابی معیار ارزیابی بهبود 
بهت��ر عم��ل کرده اند. در نتیجه با توجه به ج��دول )1( و )2( می توان 
دریافت که روش های تقس��یم هیس��توگرام به همراه برش، بیشتر در 
مواردی که هدف، حذف نویز و نزدیک بودن به ش��باهت س��اختاری 
تصویر اصلی اس��ت، کاراتر هس��تند، چرا که با س��طح برشی که روی 
فراوانی هیس��توگرام انجام می گیرد از افزایش بیش از اندازه کنتراست 
جلوگیری می کنند. همچنین ب��ا توجه به جدول)3( می توان دریافت 
که روش های تقس��یم هیس��توگرام، بیش��تر برای مواردی مناسب تر 
اس��ت که هدف، افزایش کنتراست باش��د. البته هر چه تعداد تقسیم 
هیس��توگرام بیشتر شود این افزایش، کنترل شده تر خواهد بود. نتایج 
حاصل از روش های مورد مقایسه بر روی دیتاست پیشنهادی در شکل 

)3( نشان داده شده است.

4- نتيجه گيري
متعادل س��ازی هیس��توگرام یک روش ب��رای تغییر و اصالح ش��دت 
روش��نایی و کنتراست تصویر با استفاده از هیس��توگرام تصویر است. 
ولی ای��ن تکنیک به طور معمول باعث کنتراس��ت بیش از حد تصویر 

شده و همچنین نویز زمینه را نیز تقویت مي کند. 
در ای��ن مقاله به بررس��ی روش های متعادل س��ازی هیس��توگرام در 
طی بیس��ت سال گذشته پرداخته شده اس��ت و در نتیجه با توجه به 
ادبیات تحقیق، کل روش های متعادل س��ازی به دو دس��ته »شکستن 
هیس��توگرام« و »شکستن هیس��توگرام همراه با برش« تقسیم بندی 
گردید. نتایج بدس��ت آمده با توجه به معیارهای ارزیابی نشان می دهد 
که روش های تقسیم هیستوگرام به همراه برش بیشتر در مواردی که 
هدف حذف نویز و نزدیک بودن به ش��باهت س��اختاری تصویر اصلی 
اس��ت کاراتر بوده و روش های تقسیم هیستوگرام بیشتر برای موردی 

بهتر است که هدف، افزایش کنتراست باشد. 
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21 Longitudinal intra-fascicular Electrode
22 Functional Electrical Stimulation
23 In-vivo
24 Feedback-Controlled Neuro-prosthesis
25 Penetrating Electrodes
26 Microelectrode Array)MEA(
27 Passive
28 Selective
29 Neuroscience
30 Analog Front-end Circuits

مراجع
[1] "NF2, Informations and Services," 16 Nov. 2018. [Online]. Avail-

able: https://www.nf2is.org/peripheral_nerve_damage.php.
[2] Miller-Keane, Encyclopedia and Dictionary of Medicine, Nursing, 

and Allied Health, 7th Ed., Saunders, an imprint of Elsevier, 2000.
[3] B. Gosselin, "Recent Advances in Neural Recording Microsys-

tems," Sensors, vol. 11, pp. 4572-4597, 2011.
[4] W. RL., "The future of peripheral nerve neuro-stimulation," Neurol. 

Res., vol. 22, p. 299–304, 2000.
[5] J. R. Vallbo AB, "Properties of cutaneous mechanoreceptors in 

the human hand related to touch sensation," Hum. Neurobiol., vol. 
3, pp. 3-14, 1984.

[6] H. M. I. A. H. M. N. K. Sinkjaer T, "Biopotentials as command and 
feedback signals in functional electrical stimulation systems," Med. 
Eng. Phys, vol. 25, pp. 29-40, 2003.1 Analog Front-end Circuits

[7] H.-G. R. D. R. K. a. M. P. F. Jongwoo Lee, "A 64 Channel Program-
mable Closed-Loop Neurostimulator With 8 Channel Neural Ampli-
fier and Logarithmic ADC," IEEE Journal Of Solid-State Circuits, 
vol. 45, no. 9, pp. 1935 - 1945, 2010.

[8] P. T. W. R. J. K. R. O. L. D. J. B. B. G. a. F. S. R. R. Harrison, 
"A low-power integrated circuit for a wireless 100-electrode neural 
recording system," IEEE J. Solid-State Circuits, vol. 42, no. 1, p. 
123–133, 2007.

[9] J. M. P. e. Marco Ballini, "A 1024-Channel CMOS Microelectrode 
Array with 26,400 Electrodes for Recording and Stimulation of 
Electrogenic Cells in Vitro," IEEE Journal of Solid-State Circuits, 
vol. 49, no. 11, 2014.

[10] T. D. a. P. W. T. Jochum, "Integrated circuit amplifiers for multi-
electrode intracortical recording," J. Neural Eng., vol. 6, no. 1, 
2009.

[11]T. B. K. N. L. S. M. T. S. P. D. Xavier Navarro, "A critical review 
of interfaces with the peripheral nervous system for the control of 
neuro-prostheses and hybrid bionic systems," Journal of the Pe-
ripheral Nervous System, , vol. 10, pp. 229-258, 2005.

[12] D. G. H. K. Lawrence SM, "Fabrication and characteristics of an 
implantable, polymer-based, intra-fascicular electrode," J Neurosci 
Methods. , vol. 131, no. 1, pp. 9-26, 2003.

[13] A. S. al., "Biological application of microelectrode arrays in drug 
discovery and basic Research," Anal. Bioanal. Chem., vol. 377, no. 
3, pp. 486-494, 2003.

***

 ادامهازصفحه20



فصلنامه

علمي- ترويجي 
انجمن مهندسین برق و الکترونیک ايران-شاخه خراسان
سال پنجم/شماره10/ پایيز 1397 34

 K-meansشناسايی گوينده وابسته به متن با استفاده از الگوريتم خوشه بندی
SVM و روش دسته بندی
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چكيده
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ABSTRACT
The purpose of this paper is to develop a text-based speakerIdentification system by providing a new method for speaker 
classification. In this work, a speaker identification system has been successfully tested for a 10-person database pro-
vided by the authors in the normal room environment with a standard headset microphone.The Mel Frequency Cepstral 
Coefficient (MFCC) is used as a discriminating feature which is extracted from the speech of individual persons and 
stored with the first and second derivatives as a property vector.Using Vector Quantization (VQ), the data has been 
reduced and the SupportVector Machine )SVM( with the radial base functions and polynomial core to classify the speak-
ers.The simulation results show that the proposed algorithm has acceptable detection capability in high Signal to Noise 
Ratio (SNR), but detection percentage decreases by decreasing the signal-to-noise ratio.

Text based speaker identification using K-means-clustering and SVM 
classification
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1- مقدمه
تمای��ل به ایجاد ارتب��اط گفتاری انس��ان با کامپیوت��ر و عدم امنیت 
شناس��ه های کاربری مختلف برای تعیین هویت اف��راد مانند: کلمات 
عب��ور و کارت های الکترونیکی و غی��ره در مقابل جعل، محققان را به 
یافتن شناس��ه های قابل اطمینان مانند شناس��ه های بیومتریک سوق 
داده است. شناسه های بیومتریک مانند: اثر انگشت، خصوصیات چهره، 
عنبیه چش��م و صدا، کمتر قابل جعل هستند. بر این اساس، استخراج 
ویژگی های صوتی گوینده بر اس��اس متن موجود و س��پس تشخیص 
فرد مورد نظر در بین افرد مختلف بر اساس ویژگی های استخراج شده 
از اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت. فرآیند شناس��ایی )تشخیص( یک 
گوینده به طور عموم به صورت اتوماتیک توس��ط ماشین و با استفاده از 

برخی خصوصیات صدای گوینده قابل انجام است.
تش��خیص گوینده مي تواند به دو قسمت: شناسایی گوینده و تصدیق 
هویت گوینده طبقه بندی ش��ود. شناس��ایی گوینده فرآیند شناسایی 
گوینده از میان یک پایگاه داده بوده در حالی که تصدیق هویت گوینده 
فرآیند پذیرش یا ردکردن شناس��ایی یک گوینده مي باش��د. بسیاري 
از روش های تش��خیص گوینده مانند تطبیق س��اده الگو، رویکردهای 
پیچ��ش زمانی پوی��ا و رویکردهای تش��خیص آماری الگ��و )از قبیل 
ش��بکه های عصبی و مدل های مخفی مارکوف(، مدل س��ازی مخلوط 
گوسی، پرسپترون های چند الیه، توابع شعاعی پایه و الگوریتم ژنتیک 

برای تشخیص گوینده استفاده شده اند. 
از طرف دیگر، روش های تش��خیص گوینده مي توانند وابس��ته به متن 
و یا مس��تقل از متن باشند. در یک سیستم مستقل از متن، بدون در 
نظرگرفتن آنچه که قبال گفته ش��ده، تشخیص گوینده انجام می شود 
در حالی که در سیس��تم وابس��ته به متن، گوینده ها براس��اس گفتن 
برخی عب��ارات خاص، مانند کلمات عبور، ش��ماره کارت، پین کدها و 
غیره شناسایی مي ش��وند. در مقاله حاضر، تشخیص گوینده به صورت 
یک تطبیقN:1 مدل می شود که در آن ویژگی های استخراج شده یک 
گوینده ناش��ناخته با تمام الگوه��ای موجود در مدل مرجع، برای پیدا 
کردن بیش��ترین شباهت، تطبیق داده می ش��وند. انتخاب ویژگی های 
گوینده در طراحی یک سیستم شناسایی گوینده مهم است. مجموعه 
ویژگی ه��ای گوینده بای��د تغییرپذیری میان-گوین��ده باال و واریانس 
درون-گوینده پایینی داش��ته باش��ند. همچنی��ن ویژگی های گوینده 
انتخاب شده به منظور کاهش افزونگی باید مستقل از یکدیگر باشند.

پژوهش ه��ای زیادی در زمینه اس��تخراج ویژگی های صوتی مناس��ب 
در خصوص سیس��تم های تشخیص گوینده انجام شده است. حسن و 
همکاران در]1[یک سیس��تم شناسایی گوینده را با استفاده از ضرایب 
 ))MFCC( Mel Frequency Cepstral Coefficient(کپسترال فرکانس-ِمل
توصیف و توس��عه دادند. مولفان برای آزمایش جهت نرخ شناسایی، از 
هر دو پنجره همینگ و مثلثی اس��تفاده کرده و نشان دادند که نتایج 
ب��ا پنجره همین��گ دارای کارآیی بهتری مي باش��د. همچنین مولفان 
به منظور بدست  آوردن نتایج رضایت بخش تر، افزایش تعداد مراکز ثقل 

متناسب با افزایش تعداد گویندگان را پیشنهاد کرده اند.
 MFCCمودا و همکاران در]2[یک سیستم تشخیص صوت با استفاده از
 ))DTW( Dynamic Time Warping(و تکنیک پیچ��ش زمان��ی پوی��ا
توصیف کردند. نتایج نشان می دهد که هر دو تکنیک مي توانند به طور 

موثر برای مقاصد تشخیص صوت استفاده شوند.
اِلی��س در]3[ جزئی��ات یک پروژه با اس��تفاده از متل��ب، که طراحی 
یک سیس��تم تشخیص گوینده مي باش��د، را ارایه داد. این سیستم بر 
تجزیه و تحلیل گام برای تشخیص یک گوینده مبتنی بوده و جزئیات 
مراح��ل الزم برای تجزیه و تحلیل گام را در حضور نویز ارایه می دهد. 

 MFCCهمچنین،یک سیستم تش��خیص اتوماتیک گوینده مبتنی بر
توسط ولیساوجویک]4[ ارایه شده است.

اکسیونگ در]5[ طراحی یک سیس��تم شناس��ایی گوینده مبتنی بر 
تکنیکMFCC با اس��تفاده از12ضریب را توصیف کرده اس��ت. چهار 
نس��خه مختلف از سیستم با روش های مختلف استخراج ویژگی انجام 
ش��ده اند. مولفان گ��زارش کرده اندک��ه چهار روش آم��وزش مختلف 
کارآیی های مشابه در دقت و درستي را نشان می دهند. این پیاده سازی 
ش��امل جمع آوری اطالع��ات، حذف س��کوت، پیش تاکیدس��یگنال، 

محاسبهMFCC، شیفت سیگنال، آموزش، و ارزیابی مي باشد.
در مرجع]6[ یک روش برای تشخیص گوینده بر اساس روش ترکیبی

SVM و GMM ارایه ش��ده است. در مرجع ]7[ نیز کارایی روش های 
SVM و چند طبقه بندی کننده دیگر برای تش��خیص گوینده بررس��ی 
ش��ده و یک روش ترکیبی برای بهبود کیفیت تشخیص پیشنهاد شده 

است. 
 ه��دف از ای��ن مقال��ه، ارایه ی��ک سیس��تم کارآمد برای شناس��ایی 
گوین��ده وابس��ته ب��ه مت��ن ب��ا اس��تفاده از روش ه��ایMFCC و
)Support Vector Machine )SVM مي باشد. پژوهشهای گذشته نشان 
داده اندکهMFCCها نمایانگر جزئیات خصوصیات فردی گوینده ها بوده 
و مقاوم هستند. از طرف دیگر، SVMیک طبقه بندی کننده بسیار قوی 
می باش��د که می توان از آن برای تش��خیص گوینده استفاده نمود. در 
ساختار پیشنهادی، مراحل زیر برای طراحی سیستم تشخیص گوینده 

در نظر گرفته شده است:
1- اکتساب دادهها ازطریق میکروفن.

2- استخراج ویژگی.
 Vector Quantization 3- فشردهس��ازی داده ها با اس��تفاده ازالگوریت��م

)VGLBG( Linde,Buzo and Gray
4- تطبیق ویژگی.

با توجه به مراحل باال، در باالترین س��طح، تمام سیستم های شناسایی 
گوین��ده دارای دو ماژول اصلی هس��تند: اس��تخراج ویژگی و تطبیق 
ویژگی. در ادامه این مقاله، در ابتدا، استخراج ویژگی از صدای ورودی 
بر اساس روشMFCC بررسی ش��ده سپس به ماشین بردار پشتیبان 

مورد استفاده برای تطبیق ویژگی پرداخته می شود.
2-استخراج ویژگی و تطبيق ویژگی

1-2-استخراجویژگی
واحد اس��تخراج ویژگی، یکی از واحدهای مورد نیاز بیش��تر کاربردهای 
بازشناسی الگو می باش��د. هدف از ماژول استخراج ویژگی، کاهش حجم 
محاسبات و حذف افزونگی های موجود در سیگنال گفتار با استخراج تعداد 
محدودی پارامتر از آن و همچنین استخراج بردارهای ویژگی صوتی، که 
برای مش��خص کردن خواص طیفی از زمان های مختلف سیگنال گفتار 
اس��تفاده می ش��وند، مي باش��د. برخی از روش های پر کاربرد عبارتند 
 ،Linear Prediction Coding )LPC( از: کدگ��ذاری پیش بینی خط��ی
Linear Prediction Cepstral Coeffii  ررایب کپس��ترال پیش��گویی خطی
LPCC(cient(  و ضرایب کپس��تروم فرکانس-ِم��ل )MFCC( )مراجعه 
به جدول MFCC .)1هابراس��اس تغییرات شناخته شده ی پهنای باند 
بحرانی گوش انس��ان با فرکانس می باشند. تکنیکMFCC با استفاده 
از دو ن��وع فیلتر ایجاد مي ش��ود: فیلترهای به طول خطی و فیلترهای 
به طول لگاریتمی. همچنینMFCCها کمتر در معرض تغییرات شکل 
موج گفتار، با توجه با شرایط فیزیکی تارهای صوتی، بوده و بر همین 

اساس در این مقاله از این ویژگی استفاده شده است.
MFCC2-2-پردازنده

ضرایب کپس��ترال فرکانس-ِمل بهترین و ش��ناخته شده ترین ویژگی 
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گفتار بوده که به طور گس��ترده تری برای هر دو هدف تشخیص گفتار 
و گوینده اس��تفاده می ش��ود. یک ِمل،یک واح��د اندازه گیری مبتنی 
بر فرکانس درك ش��ده گوش انسان اس��ت. مقیاس مل تقریبا فواصل 
فرکانس خطی زی��ر 1000هرتز و فواصل لگاریتمی باالی 1000هرتز 
دارد. تقریبی از مل برای فرکانس می تواند به صورت زیر بیان شود]1[:

                                            )1(

که در آن fبه فرکانس واقعی و) mel)f به فرکانس درك ش��ده اش��اره 
دارد. باید توجه داش��ت که مهم ترین مزیت اصلیMFCC، استحکام و 
مقاومت نس��بت به نویز وخطاهای تخمین طیف تحت شرایط مختلف 
می باش��د. با توجه به ش��کل )1(، به منظوراس��تخراجMFCCها باید 
مراح��ل زیر صورت گی��رد: تبدیل فوریه س��ریع، فیلترکردن وتبدیل 

کسینوسی از لگاریتم بردار انرژی.

شكل 1: بلوک دیاگرام كپسترال فركانس-مل 

با توجه به شکل )1(، سیگنال ورودی در ابتدا با نرخی بیش از دو برابر 
پهنای باند سیگنال، نمونه برداری میشود. نرخهای نمونه برداری رایج 
8000،11025،22050 و 44000 نمونه در ثانیه هس��تند. از آنجایی 
تغیی��رات دامنه ش��کل موج گفتارنس��بت به زمان، ب��ه دلیل تغییرات 
درمج��رای صوت��ی و مه��ارت صحبت گفت��ار، یک فرآیند غیرایس��تا 
نمی باش��د، با اس��تفاده از فریم بندی آن را به بازه هایی از20میلی ثانیه 
تا30 میلی ثانیه، که در آن س��یگنال ایس��تان )ش��به ایستان( درنظر 
گرفته شود، تقسیم می شود. پس از این که سیگنال قاببندی شد، به 
منظورجلوگیری از مسایل ناشی از برش سیگنال، هر قاب با یک تابع 
پنجره )مثال همینگ(با همپوشانی %30 الی%50 بین قاب های مجاور، 
پنجره گذاری می شود. سپس به منظور پیداکردن مولفه های فرکانسی 
یک س��یگنال نوی��زی و همچنین محاس��به پیچ��ش فرکانس مل، از 
سیگنال حاصله تبدیل فوریه گسسته گرفته می شود. پیچش فرکانسی 
مل،طیف را هموار و فرکانس های معنی دار ادراکی را تایید می کند. در 

شکل )2( فیلتر بانک مقیاس مل و طیف مل نشان داده شده است.
انجام تبدیل کسینوس��ی گسس��ته برای ناهمبس��تگی دامنه ی طیف 
لگاریتمی مل با ضرایب کپس��ترال فرکانس ملMFCC می باش��د. در 
نهایت، باتبدیل لگاریتم طیف مل، س��یگنال به حوزه زمان برگش��ت 

 )MFCC( داده می شود. نتیجه حاصله، ضرایب کپستروم فرکانس مل
نامی��ده می ش��ود. ازآنجایی که ضریب طیفی م��ل )وبه همین ترتیب 
لگاریت��م آن( اعدادحقیقی هس��تند، می ت��وان با اس��تفاده از تبدیل 

کسینوسی گسسته آنها را به حوزه زمان تبدیل نمود.

شكل 2: فيلتر بانک مقياس مل و طيف آن 

3-2-تطبيقویژگی
مساله تش��خیص گوینده وابس��ته به یک زمینه بسیارگسترده علمی 
و مهندس��ی به نام تش��خیص الگو، می باش��د. هدف از تشخیص الگو، 
طبقه بندی اشیاء مدنظر در یکی از کالس های از پیش تعیین شده بر 
اساس تطبیق ویژگی آن می باشد. برخي از جدیدترین روش های مورد 
 ،)DTW(اس��تفاده در تطبیق ویژگی عبارتند از: پیچش زمانی ایستان
مدل س��ازی مخف��ی مارک��وف)Hidden Markov Model )HMM و 
چندی س��ازی برداری)VQ( مي باش��ند. در این مقاله از روش VQ، به 

LPCLPCCMFCCمعيارها

استخراج ویژگی ها مبتنی برحوزه فرکانس با استفاده از مقیاس مل.استخراج ویژگی ها با ترکیبLPC و  تحلیل طیفی استخراج ویژگی با تحلیل نمونه های پیشینوظیفه اصلی

وابستگی گوینده متوسط)مناسب(وابستگی گوینده باالوابستگی گوینده باالوابستگی گوینده

خوبضعیفضعیفاستحکام

به صورت ادراکیتولید گفتارتولید گفتارانگیزه معرفی 

فیلترهای مثلثی ملفیلترهای تمام قطبفیلترهای تمام قطبفیلتر بانک

تشخیص گفتار و گویندهتشخیص گفتار و گویندهفشرده سازی گفتارنمونه کاربردها

جدول 1: روش های مختلف استخراج ویژگی 
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 ،VQ دلیل س��هولت پیاده سازی و دقت باال، استفاده شده است. روش
فرآیند نقش��ه برداری بردارها از یک فضای برداری بزرگ به یک تعداد 
مح��دودی از نواحی را انجام می دهد. هر ناحیه با یک خوش��ه و مرکز 
آن یک کلمه کد نامیده ش��ده اس��ت. جمع آوری تمام کلمات کد یک 

کتاب کد نامیده مي شود]8[.

VQ 3- تشخيص گوینده با استفاده از الگوریتم
فرآیند تشخیص گوینده در دو مرحله اصلی انجام می شود: 

- استخراج ویژگی
-  تطبیق ویژگی.

1-3-استخراجویژگی
هدف در استخراج ویژگی، استخراج پارامترهای اساسی برای شناسایی 
کردن یک سیگنال گفتار است. اگرچه چندین روش مختلف برای این 
کار وجود دارد، اما در این مقاله از روش MFCC اس��تفاده شده است 

که خود شامل مراحل زیر مي  باشد:
الف- قاب بندی)تقسیم سیگنال به قاب ها( .

ب -پنجره گذاری) بدست آوردن طیف دامنه برای هر قاب(.
ج -تبدیل فوریه سریع )استخراج مولفه های فرکانسی(.

د -پیچش فرکانسی ِمل )تبدیل به طیف مل(.
ه -ِکپس��تروم) انجام تبدیل کسینوس��ی گسس��ته برای بدست آوردن 

ضرایب کپستروم(.
3-2-تطبيقویژگی

به منظور تطبیق ویژگی از کوانتیزاس��یون برداری )VQ( استفاده شده 
است که خود شامل مراحل زیر مي باشد:

الف-کوانتيزاسيونبرداری
در این روش، در ابتدا، به منظور مش��خص ک��ردن ویژگی های خاص 
گوینده، به استخراج تعداد کمی از بردارهای ویژگی پرداخته و سپس 
بر اساس ویژگی های اس��تخراج شده به کمک خوشه بندی،یک کتاب 
کد برای هر گوینده تشکیل مي شود. در مرحله تشخیص، ویژگی های 
داده ه��ای گوینده ی م��ورد آزمایش با کتاب کد مقایس��ه ش��ده و از 
روی میزان این اختالف فاصله، به منظور تش��خیص گوینده اس��تفاده 
می ش��ود. برای خوش��ه بندی از الگوریتمk-means، بر اس��اس کمینه 

کردن واریانس درون خوشه ها، استفاده شده است. 
ب-اندازهگيریفاصله

ب��ه منظور اندازه گیری اختالف ویژگی صوتی کاربر مورد نظر با کتاب 
کد از معیار کمینه فاصله اقلیدسی استفاده شده است.

SVM-VQ 4-تشخيص گوینده با استفاده از الگوریتم
در روش VQ، دسته بندی با استفاده از فواصل مراکز ثقل بردار ویژگی 
هر فرد و مقایس��ه آن با کل پایگاه داده، عمل شناسایی گوینده انجام 
می گیرد. به منظور بهبود الگوریتم از روش چندی سازی برداری جهت 
کاهش محاس��بات اس��تفاده شده و عملیات شناس��ایی گوینده در دو 
بخش آموزش و آزمایش به عهده ماش��ین بردار پش��تیبان انجام شده 

است.

5- شبيه سازی و نتایج آن
به منظور تش��کیل پایگاه داده و اجرای سریع برنامه، یک رابط کاربری 
)GUI( Graphical User Interface به صورت شکل )3( در نظر گرفته 
ش��ده اس��ت. این رابط کاربری دارای 13 گزینه است که عملکرد آنها 

به اختصار عبارتند از:
گزین��ه1: خواندن یک فایل صوتی جدی��د از حافظه که وظیفه اضافه 

ک��ردن یک فایل جدید صوتی ب��ه اندازه 8 الی10 ثانیه را به کمک 
میکروف��ون به پایگاه داده و با درنظر گرفتن یک برچس��ب )ID( به 

عهده دارد.
گزین��ه2: پخش یک فایل صوتی از دیس��ک س��خت که با کمک یک 

پنجره محاوره ای انجام می گیرد.
گزینه 3:نمایش شکل موج صوتی از دیسک که به کاربر اجازه می دهد 
تا یک فایل صوتی را از جعبه محاوره انتخاب کرده و نمایش دهد. 
گزینه4:نمایش ش��کل موج فایل صوتی از پایگاه داده که مشابه گزینه 
3 بوده با این تفاوت که فایل صوتی برای نمایش از صداهای پایگاه 

داده انتخاب می شود نه از روی دیسک سخت.
گزینه5: نمایش هم زمان تمام شکل موج های صوتی موجود در پایگاه 

داده.

شكل GUI :3 سيستم شناسایی گوینده

گزین��ه 6: با انتخاب این گزینه تش��خیص گوینده به روش VQ انجام 
می ش��ود. این گزین��ه اصلی ترین گزینه رابط کاربری مي باش��د که 
فرآیند پیاده س��ازی تش��خیص گوینده را انجام می دهد. زماني که 
کاربر این گزینه را انتخاب می کند یک کادر محاوره ای مانند شکل 
)4( نمایش داده می ش��ود، سیس��تم بعد از اجرای برنامه به کاربر 
دس��تور ورود یک فایل صوتی را برای شناس��ایی مي دهد. الگوریتم

MFCC در ای��ن گزین��ه اجرا ش��ده و ویژگی های فای��ل صوتی را 
اس��تخراج می کند. س��پس این ویژگی ها توس��ط الگوریتم تطبیق 
ویژگی کوانتیزاسیون برداری )VQ( مقایسه شده و خروجی تطبیق 

و شناسایی گوینده در برنامه نشان داده می شود.
گزین��ه 7: این گزینه طیف توان فایل صوتی که توس��ط کاربر انتخاب 

شده را به صورت خطی و لگاریتمی نمایش مي دهد )شکل 5(.
گزین��ه 8: نمایش صوت بدون پنجره گذاری و با پنجره گذاری را انجام 
می ده��د که این کار به منظور جلوگیری از مس��اله ناش��ی از برش 

سیگنال انجام می شود. 
گزینه 9: جزئیات فایل های صوتی ذخیره ش��ده در ساختمان داده را 

نمایش می دهد.
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شكل 4: كادر محاوره ای تشخيص گوینده

شكل 5: نمایش طيف توان یک سيگنال صوتی

گزینه10: وظیفه نمای��ش اطالعات یک فایل صوتی در پایگاه داده را 
به عهده دارد.

گزینه 11: رسم فیلتر بانک مل و سیگنال گفتار و ضرایب کپسترال و 
طیف توان را انجام می دهد )مشابه شکل 2(.

گزینه 12: شناسایی گوینده به روش SVM-VQ و رسم نتایج برای هر 
گوینده را به صورت یک نمودار میله ای انجام می دهد. 

گزینه 13: وظیفه خروج از برنامه را برعهده دارد.
به منظور بررس��ی سیستم تش��خیص گوینده، در ابتدا، به ضبط گفتار 
و جم��ع آوری فایل صوتی از گوینده ها اق��دام کرده و با یک میکروفن 
س��اده و منویی که در GUI متلب جهت ضبط صدا بیان ش��د، پایگاه 
داده را فراهم نمودیم. برای تش��کیل پایگاه، مدت زمان گفتار هر فرد 
ب��ه طور تقریبي 8تا10 ثانیه، تعداد افراد برابر با 10 نفر ش��امل 5 زن 
و 5 مرد درنظر گرفته شده است. به دلیل اینکه صدای افراد و طریقه 
بیان جمالت در ش��رایط مختلف کمی تفاوت دارد س��عی شده جهت 
بررسی سیستم در ش��رایط مختلف، گفتاِر افراد در ده نسخه مختلف 
ضبط شده است )تش��کیل یک پایگاه 100 تایی(. با این کار پایداری 
سیستم نسبت به شرایط، لهجه و تن صدای افراد، محک زده می شود.

VQ1-5-آزمایشسيستمشناساییگویندهبا
اثر تعداد مراکز ثقل )اندازه کتاب کد( مورد استفاده در الگوریتم و اثر 
آن بر نرخ شناس��ایی گوینده )درصدی از تعداد گوینده های شناسایی 
ش��ده به کل گوینده های موجود در پایگاه داده( در جدول )2( نشان 
داده ش��ده اس��ت. نتایج نش��ان می دهد که زمانی که اگر تعداد مراکز 
ثق��ل بی��ش از 4 و نویز کمتر از 0.001 باش��د، نرخ شناس��ایی 100 
درصد حاصل مي ش��ود،یعنی تمام گوینده های پایگاه داده به درستی 
شناسایی مي شوند در حالی که با افزایش نویز باید تعداد مراکز ثقل را 

زیاد کرد تا نرخ شناسایی 100% باقی بماند.

جدول 2: اثر انداز كتاب كد و نویز بر روی نرخ شناسایی گوینده

تعداد مراکز 
)k( ثقل

نرخ شناسایی 
)بدون نویز(

نرخ شناسایی
)واریانس نویز 0.001(

نرخ شناسایی
)واریانس نویز1. 0(

180%80%60%

280%80%30%

4100%100%50%

8100%100%70%

16100%100%100%

32100%100%100%

64100%100%100%

SVM&VQ2-5-آزمایششناساییگویندهبا
عالوه بر روش دس��ته بندی VQ، از روش دس��ته بندی ماش��ین بردار 
پش��تیبان نیز شناسایی گوینده انجام ش��ده است با این تفاوت که در 
مرحل��ه قبل فقط با اس��تفاده از فواصل مراکز ثقل ب��ردار ویژگی هر 
فرد و مقایس��ه آن با کل پایگاه داده، فرد مورد نظر شناساییمي ش��د 
درحالی که در این قسمت، از روش چندی سازی برداری جهت کاهش 
حجم اطالعات و همچنین کاهش محاس��بات استفاده شده و عملیات 
شناسایی گوینده در دو بخش آموزش و آزمایش به عهده ماشین بردار 

پشتیبان انجام می گیرد. 
ماش��ین بردار پش��تیبان دارای سه نوع هس��ته متداول می باشد که با 
توجه به انتخاب هس��ته ها، طریقه دس��ته بندی متفاوتی داش��ته و در 
نتیجه نتایج حاصل از آن متفاوت خواهد بود. در این مقاله با استفاده 
از دو هس��ته Multilayer Perceptron( MLP(  و توابع پایه شعاعی
Radial Basis Function( RBF(، ن��رخ شناس��ایی گوین��ده و میزان 

تطبیق داده های گوینده هدف با دیگر گوینده ها بررسی شده است. 
نرخ شناس��ایی و میزان تطبیق داده ه��ا با انتخاب حجم کامل ضرایب 
کپس��ترال، هسته RBF و نوع خوش��ه بندیk-means وk-meanLBG با 
SNR=100  )تقریب��ا بدون نویز( و ب��ا مراکز ثقل 4، 8 و 16)به منظور 
شناس��ایی گوینده اول( در جدول )3( نش��ان داده شده است. از این 
جدول مشاهده می شود که با افزایش تعداد مراکز ثقل، نرخ شناسایی 

کاهش می یابد.
همچنین، اث��ر تغییرات میزان ضرایب کپس��ترال بر نرخ شناس��ایی، 
ب��ه ازای هس��ته RBF و خوش��ه بن��دیk-meanLBG مرکز ثقل 8 و 
SNR=100 بررس��ی ش��ده و در جدول )4( نش��ان داده شده است. از 
این جدول مشاهده می شودکه با کاهش تعداد ضرایب، نرخ شناسایی 

افزایش می یابد. 
 ،RBFو باالخ��ره، شناس��ایی گوینده در حضور نویزگوس��ی با هس��ته
خوش��ه بندیK-meanLBG با مرک��ز ثقل 8،تع��داد ضرایب2000 و 
میزان س��یگنال به نویز)SNR( متفاوت در جدول )5( نشان داده شده 
است. نتایج نش��ان می دهد که با کاهش SNR، نرخ شناسایی کاهش 

می یابد.
6-نتيجه گيري

در ای��ن مقاله، یک سیس��تم مبتنی بر متلب برای تش��خیص گوینده 
توس��عه داده ش��د به گونه ای که قادر به تش��خیص گوینده مبتنی بر 
پایگاه داده اش می باش��د. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که الگوریتم 
پیشنهادی در س��یگنال به نویز های باال دارای قابلیت شناسایی قابل 
قبولی می باش��د اما با کاهش سیگنال به نویز،درصد شناسایی کاهش 

می یابد.
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جدول3: نرخ شناسایی گوینده به ازای خوشه بندی های مختلف

درصد تشخیصمرکز ثقلخوشه بندی

k-means

471.38

861.35

1637.12

k-means LBG

470.39

861.95

1637.19

جدول4: نرخ شناسایی گوینده به ازای تعداد ضرایب مختلف

80006000400020001000600تعداد ضرایب

63.0964.5868.747374.8677.45نرخ شناسایی

4002001008050تعداد ضرایب

84.8889.8296.7998.4698.78نرخ شناسایی

 جدول5: نرخ شناسایی گوینده اول به ازای SNRهای مختلف
SNR)dB(10080604030

7372.1969.8563.5256.26درصدتشخيص

SNR)dB(25222120

57.9954.9552.1249.69درصدتشخيص

سپاسگزاری
برخود الزم می دانیم که از زحمات جناب آقای دکتر مجتبی لطفی زاد 

کمال تشکر را داشته باشیم.
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رساله دکتری مهندسی برق -کنترل

کنت�رل مقاوم امپدانس ب�ازوی ربات تک 
راب�ط انعطاف پذي�ر در محيطی با س�ختی 

نامشخص
علی فیاضی 

استاتید راهنما: دکتر ناصر پریز، دکتر علی کریم پور  
دانشگاه فردوسي مشهد

رباتهایانعطافپذیرسبکبهعلتپاسخسریعوکاردرسرعتباال
درمقایسهبارباتهایصلبمرسومبهطورگستردهایدرکاربردهای
مختلفازجملههوافضا،پزش�کی،صنایعوغيرهمورداس�تفادهقرار
میگيرند.امابهعلتقابليتانعطافس�اختاریگس�ترده،مدلسازی
وکنت�رلرباتهایانعطافپذیرپيچيدهتراس�ت.بهع�الوهبرخیاز
پيچيدگیهایکنترلیدرایندس�تازرباتهاوج�ودداردکهازآن
جملهمیتوانبهمشخصهغيرحداقلفاز،رفتارزیرتحریک،مشخصه

غيرخطیتغييرپذیربازمانوپارامترگستردهاشارهکرد.
رهيافتهایکنترلیمختلفیدرگذشتهمعرفیشدهاست،امابيشتر
ایناس�تراتژیهاِیکنترلیبهکنترلموقعيتب�ازویرباتتکرابط
انعطافپذیرپرداختهش�دهاس�توب�هاثرمتقابلوکنت�رلنيرودر
برخ�وردبامحيطتوجهچندانینش�دهاس�ت.عالوهب�رایندرتمام
مطالعاتانجامش�دهدرکنترلموقعيتونيروتکرابطانعطافپذیر،
نقطهبرخوردبامحيطنقطهانتهاییرابطدرنظرگرفتهشدهاستوتا
آنجاییکهنویس�ندهاطالعدارد،مفهومکنترلمقاومامپدانسربات
تکرابطانعطافپذیردرمحيطنامشخصبابرخورددرنقطهینامعلوم
ميانی،بهنسبتجدیدوبراینخستينباربهآنپرداختهشدهاست.
کنت�رلامپدانسداراییکویژگیجامعاس�تک�هآنرادرکنترل
ح�رکاتتعامل�یکارآمدترمیکن�د.درحقيقت،کنت�رلامپدانسبا
کنت�رلرفتاردیناميکیبينبازوومحيطبهطورغيرمس�تقيموظيفه
کنترلنيروراانجاممیدهد.هدفنهاییاینپژوهشاعمالاینروش
کنترلیبهبازویرباتتکرابطانعطافپذیردرتعاملبامحيطنامعلوم
بابرخ�ورددرنقطهیانتهای�یوميانیبازواس�ت.دررویکردجدید
پيش�نهادی،کنترلکنندهبهصورتخودکارازمودکاریحرکتآزاد
بهمودکاریمقيدتغييروضعيتمیدهد.بنابرایننيازیبهالگوریتمی
جداگانهبرایتشخيصبرخوردرابطبامحيطنمیباشد.دراینراستا،
کنترلکنندهامپدانسباحلقهیدرونیموقعيتپيشنهادشدهاست.
بدینمعن�یکهدرحرکتآزادنيرویاعمالیبهمحيطصفراس�تو
زاویهیمرجعب�رایحلقهیدرونیموقعيتهم�انموقعيتمطلوب
اس�ت.درحرکتمقيد،مس�يرمرجعبرایحلقهیدرونیبااستفاده
ازدینامي�کامپدان�سمطل�وبتعيينمیش�ود.اس�تراتژیکنترل
پيشنهادی،دربرابرتغييراتپارامترهایمحيط)نظيرسختیوضریب
ميرایی(،اغتش�اشنامعلوماصطکاککولمب�ی،تغييراتجرمرابطو
اصطکاکویس�کوزموتورمقاوماس�ت.همچنين،روشپيش�نهادی
ب�رایهردوحرکتآزادومقيدمعتبرمیباش�د.بخشاصلیطراحی
کنترلکنندهدراستراتژیکنترلامپدانسپيشنهادی،کنترلکننده
موقعيتحلقهیداخلیاس�ت.اس�تراتژیکنت�رلموقعيتحلقهی
داخلیبراس�اسیککنترلکنندهمودلغزش�یباسطحلغزشمرتبه
کسریتعميمیافتهمجهزبهرویتگراغتشاشنامعلوممیباشد.کارایی
واثربخش�یطرحکنترلپيشنهادیبااستفادهازشبيهسازیعددی

نشاندادهشدهاست.

کلماتکليدی:
کنت�رلمق�اومامپدانس،کنترلمودلغزش�یمرتبهکس�ری،رویتگر
اغتشاشنامعلوم،بازویرباتتکرابطانعطافپذیر،محيطنامشخص.
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رساله دکتری مهندسی برق - مخابرات

 نقشه های شناختی فازی احتماالتی مبتنی 
ب�ر قواع�د و کاربرد آن در مس�اله ارزيابی 

تهديد
 محسن یادگاری  

استاد راهنما: دکتر سید علیرضا سیدین
دانشگاه فردوسي مشهد           

درعلوممهندسیوصنایعمختلف،جمعآوریاطالعاتودادههای
دقيقبرایتوصيفرفتارسيس�تمهایواقعیکاریبس�يارمشکل
اس�ت.ازای�نرومدلس�ازیدقيقریاض�ی،باافزای�شپيچيدگی
سيس�تمهاغيرممکنمیش�ود.ب�اافزایشپيچيدگیسيس�تمها،
دق�تمدلریاض�یکاهشمییابدوبهجاییمیرس�دکهنمیتوان
نظراتقابلقبولدربارهدیناميکسيس�تممطرحکرد.محاس�بات
فازیپاس�خیبرایمس�ایلپيچيدهامروزاست.سيستمهایفازی
رامیتوانبهعنوانسيس�تمهایدیناميکیغيرخطیدرنظرگرفت
کهقادرندسيس�تمهایواقعیراهرچقدرپيچيده،ازرویدادههای
تجربیوبراس�اسمحاس�باتعددیبادقتیخ�اصتقریبزنند.
درواقعمحاس�باتسيس�تمهایفازی،مدلیجهتکن�ارآمدنبا
عدمقطعيتهاارایهمیدهند.ازدیگرس�ودرسيس�تمهایواقعی
ب�امجموع�هایازعوام�لومتغيره�ایتصادف�یمواجههس�تيم
ک�هموجبع�دمقطعيتميش�ود.ب�رایمدلس�ازیچنينعدم
قطعيتهای�ی،مدلس�ازیاحتماالتیمورداس�تفادهقرارمیگيرد.
درنتيجهدربس�ياریازمواردنيازبهلح�اظکردنهردونوععدم
قطعيتف�ازیواحتماالتیوجوددارد.یک�یازروشهایپرکاربرد
مدلس�ازی،استفادهازمدلهایگرافيکیاست.مدلهایگرافيکی
ازیکمجموعهگرهوارتباطتش�کيلش�دهاندوازمزایایفراوانی
نظيرس�هولتنحوهمدلک�ردن،قابلي�تدرکوانعطافباالو… 
برخوردارهس�تند.بادرنظرگرفتنقواع�ددرارتباطبينگرههابه
ش�بکههایمبتنیبرقواعدمیرس�يمکهامکانبرقراریارتباطات
غيرخط�یبينگرههارافراه�ممیکنند.دوم�دلگرافيکیمهمو
پرکاربرددرسيستمهایواقعی،نقشهشناختیفازیوشبکهبيزین
است.نقشههایش�ناختیفازیبرایمدلسازیفازیوشبکههای
بيزینبرایمدلسازیاحتماالتیاس�تفادهمیشوند.دراینرساله
بارویکردیجدیدومتفاوتازهردومدلنقش�هیش�ناختیفازی
وش�بکهیبيزینبرایمدلسازییکسيستماستفادهمیشود.در
ای�نروشازتبدیالتفازیبهاحتماالت�یوبالعکساجتنابکرده
ومدلس�ازیف�ازیواحتماالتیدریکسيس�تم،ب�هخوبیانجام
میش�ود.همچنيندراینرس�اله،س�اختاروروش�یجدی�دارایه
ميشودکهمیتواندچالشهایپيادهسازیمدلهایگرافيکیبزرگ
رامرتفعس�ازد.بااستفادهازاینروشاستخراجقوانينبينگرهها
توسطمتخصصانسادهش�دهوحساسيتمناسبیبينورودیهاو
خروجیمدلایجادمیشود.ارزیابیتهدیداهدافدریکصحنهی

رساله دکتری مهندسی برق - الکترونيک

ش�يلدينگ  تحلي�ل  و  م�دل س�ازی   
الکترومغناطيسی در حضور چند دريچه

علی شورورزی 
استاد راهنما: آقای دکتر مجتبی جودکی

دانشگاه فردوسي مشهد

ب�اافزای�شفرکان�سکاریسيس�تمهاومداره�ایالکترونيکیو
مخابراتیوهمچنينبافشردهترشدناینسيستمهاومدارها،نياز
،)EMC(1بهدرنظرگرفتنمالحظههایسازگاریالکترومغناطيسی
بس�ياراحساسمیشود.دراینش�اخهازعلممهندسیبرق،سعی
برآناس�تک�هاثرهاییکمدار/سيس�تمبرمدار/سيس�تمدیگر
کنت�رلش�ود.یکیازاصلیتری�نومهمترینبخشهایس�ازگاری
الکترومغناطيسی،شيلدهایالکترومغناطيسیهستند.برایطراحی
یکش�يلد،نيازاس�تکهطراحبهمعيارهایشایس�تگی2مناسبو
نحوهیاندازهگيریآنهادسترس�یداشتهباش�د.تالشمحققانو
دانشمندانشاخهیشيلدالکترومغناطيسینيز،برآناستکهاین
اب�زاررابهبهتریننحودراختيارطراحانش�يلدق�راردهند.نتایج
اینتحقيقاتبهخصوصدرس�الهایاخير،کهدربيش�ترمقاالتو
استانداردهایمتنوعشيلدارایهشدهاندحاکیازاینتالشاست.

بيش�ترتالشهایتئ�وریوعملیانجامش�دهدرزمينهیش�يلدبر
اس�استنهایکمعيارشایس�تگی)اثربخشیش�يلدSE(3((ویک
روشاندازهگيریبودهاندوهمگیبهآنوفادارماندهاند.یعنیتالش
همگیآنهابراینبودهاس�تکهیاس�رعتاینروشاندازهگيریرا

تسریعنمایند،ویابهدقتآنبيفزایند.
دراینرس�الهابتداروشیبرایاندازهگيریامپدانسدریچهموجود
ب�ررویی�کمحفظهیفل�زیمعرفیخواهدش�دوس�پسازاین
امپدانسبرایمحاس�بهیSEاس�تفادهخواهيمکرد.دراینراس�تا
ازتئ�وریم�دارونيزایجادیکموجبرمایکرواس�تریپMSL(4(بر
رویدریچه/دریچههایمحفظهیش�يلد،اس�تفادهخواهيمکرد.از
امپدان�سدریچهیبدس�تآمده،برایمحاس�بهیSEیکمحفظه
فل�زیکهتحتتاب�شیکميدانبازاویهیتاب�شدلخواهوقطبش
دلخواهقرارگرفتهاس�تومکاندریچهنيزدلخواهاس�ت،استفاده

خواهيمنمود.
همچنينبااستفادهازنتایجشبيهسازیدرستياینروشراارزیابی
خواهي�منم�ود.درادامهبرایای�نروشاندازهگي�ری،یکچينش
آزمایش�گاهیپيش�نهادخواهيمداد.نتایجاندازهگي�ریعملینيز

میتوانندبرکاربردیبودناینروشصّحهگذارد.

کلماتکليدی:
موجب�رمایکرواس�تریپ،اثربخش�یش�يلد،پارامتره�ایپراکندگی،

S-parameters،بهينهسازی

1 Electromagnetic Compatibility
2 Figures of Merit
3 Shielding Effectiveness
4 Microstripline43ادامهدرصفحه 
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چكيده
ترانزیس�تورهایباتحرکالکترونیباال)HEMT(افزارههایالکترونيکیمهمیبرایس�اختارهایس�رعتباالبهشمارمیروند.دراین
مقاله،بهبررس�یمش�خصههایالکتریکیساختارAlGaN/GaN HEMTپرداختهش�دهوميزانتاثيرگيتدومبراثراتکانالکوتاهو
عملکردفرکانسباالیافزارهموردتحليلوبررسیقرارگرفتهاست.تمامیشبيهسازیهاتوسطنرمافزاردوبعدیسيلواکوانجامگرفته
اس�ت.مقدارولتاژآس�تانه،جریانحالتروش�ن،حالتخاموشوشيبزیرآس�تانهبررسیشد.مش�خصگردیدباافزایشتعدادگيت
اث�راتکانالکوتاهبهدلي�لافزایشکنترلگيتبرکانالبهطورقابلمالحظهایکاهشمییابد.همچنينپارامترهایفرکانسباالش�امل
)DG(ترارس�انایی،خازنگيتوفرکانسقطعباالمحاس�بهش�د.نتایجبدستآمدهنش�انمیدهدفرکانسقطعباالدرافزارهدوگيتی
بيش�ترازفرکانسقطعباالدرافزارهیکگيتی)SG(اس�ت.ازاینروس�اختاردوگيتیبرایکاربردهایفرکانسباالافزارهمناس�بتری

میباشد.

Keywords:High electron mobility transistor, Short channel effects, gate capacitance, transconductance, high cut-off 
frequency

ABSTRACT
High Electron Mobility Transistors )HEMTs( are the promising devices for high speed structures. In this paper, the elec-
trical characteristics of AlGaN/GaN HEMT have been investigated. The impact of the second gate on the short channel 
effects )SCEs( and the high frequency performance of presented structure has been analyzed. All simulations were car-
ried out using 2-D Silvaco software. The threshold voltage, on-state current, off-state current, subthreshold swing have 
been evaluated. It was shown that SCEs  on state current, off state current, subthreshold swing have been evaluated. 
It was shown that Siftware. The thresignificantly decrease with increasing the number of gates because of the better 
control of gate in double gate )DG( structure. Also, the high frequency parameters )transconductance, gate capacitance 
and cut-off frequency) have been calculated. The results show that the cut-off frequency in double gate (DG) structure 
is more than that of single gate )SG( structure. Therefore, the DG structure is more suitable device for high frequency 
applications. 

The impact of the second gate on high frequency performance of 
AlGaN/GaN HEMT
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1-مقدمه
Al- ک��ه بر پایه )HEMT(    ترانزیس��تورهای با تح��رك الکترونی باال

GaN/GaN س��اخته می شوند دارای کاربرد بس��یار زیادی در ولتاژها 
و توان های باال می باش��ند زیرا گالیم نیترای��د دارای میدان الکتریکی 
شکست و شکاف انرژی باالیی است]1-3[. همچنین در این ساختارها 
به علت تفاوت زیاد در شکاف انرژی دو ماده یک ناپیوستگي بزرگ در 
نوار هدایت ایجاد مي ش��ود که این ناپیوستگي مثل یک چاه کوانتومي 
رفت��ار مي کند که باعث تش��کیل گاز الکترون��ي دو بعدي در این چاه 
می ش��ود. در میان س��اختارهای ارایه شده، س��اختارهاي نامتجانس 
نیتریدي به علت داشتن ناپیوستگی نوار هدایت بزرگ و نیز دارا بودن 
قطب��ش خود به خودي و قطبش پیزوالکتریکي مورد توجه بس��یاري 
قرار گرفته ان��د]4-6[. به عبارت دیگر، اس��تفاده از GaN/AlGaN در 
س��اخت این ترانزیس��تورها، باعث افزایش قالبیت حرکت و س��رعت 
حامل ها می گردد. این ترانزیس��تورها به دلی��ل ویژگی های الکتریکی 
خاص خود گزینه بسیار خوبی برای نسل های آینده تقویت کننده های 

توان باال و فرکانس باال هستند]8-7[. 
کوچک تر شدن طول گیت و وارد شدن به حوزه چند صد نانومتر منجر 
به پدیدار شدن اثرات نامطلوب کانال کوتاه می شود. دلیل پدیدار شدن 
ای��ن اثرات، عدم کنترل مناس��ب گیت بر روی کان��ال و افزایش تاثیر 
میدان درین، در حالت های خاموش و روشن می باشد]9[. اثرات کانال 
کوتاه در حالت خاموش باعث تغییر ولتاژ آس��تانه، افزایش ش��یب زیر 
آستانه و افزایش اثر DIBL می شوند]10[. اثرات کانال کوتاه در حالت 
روش��ن باعث تضعیف کارکرد فرکانس باالی افزاره می گردند. بنابراین 
ارای��ه روش ها و س��اختارهایی برای کاهش اثرات کان��ال کوتاه امری 
ضروری به نظر می رسد. در سال های اخیر استفاده از ساختارهای چند 
گیت��ی با کنترل گیت باال بر روی کان��ال در نتیجه اثرات کانال کوتاه 
پایین، به طور وس��یعی مورد مطالعه و بررس��ی قرار گرفته است]-15
11[. در این مقاله یک س��اختار دو گیتی)DG( ترانزیس��تور با تحرك 
باالی الکترونی AlGaN/GaN ارایه می ش��ود. مشخصه های الکتریکی 
س��اختار ارایه شده بررسی شده و با مشخصه های ساختار معمول یک 
گیتی)SG( مقایس��ه می ش��ود. همچنین در این مقاله، نسبت جریان 
روش��ن به خاموش، شیب زیر آستانه، ترا رس��انایی، خازن گیت و در 

نهایت فرکانس قطع باال برای هر دو ساختار بدست خواهد آمد. 

2-ساختار افزاره های ارایه شده
   AlGaN/GaN2-1-س�اختارترانزیس�تورباتحرکالکترونیب�اال

یکگيتی
همان طور که در ش��کل )1( نش��ان داده شده اس��ت، در ساختار یک 
 ،1019 cm-3به ان��دازه nب��ا تزریق ناخالص��ی نوع GaN گیت��ی، ماده
به عنوان Cap Layer با ضخامت 10 نانومتر اس��تفاده ش��ده اس��ت تا 
پیوندهای اهمی مناس��بی برای اتصاالت س��ورس و درین ایجاد شود. 
الیه  Al0.3Ga0.7N با ضخامت 15نانومتر و به صورت نیمه هادی ذاتی 
برای جلوگیری از اثرات هدایت موازی لحاظ ش��ده اس��ت. پایین تر از 
آن، ی��ک الیه جدا کنن��ده از جنس Al0.3Ga0.7N ب��ا تزریق ناخالصی 
cm-3 1019 نوع n، برای تامین الکترون های اضافی مورد نیاز کانال، در 

نظر گرفته ش��ده اس��ت. گاز الکترون دو بعدی در ناحیه GaN ذاتی با 
ضخامت20 نانومترتش��کیل می شود. الیه Al0.3Ga0.7N جداکننده، که 
بین کانال و الیه با ناخالصی باال قرار گرفته است، نقش مهمی در کم 
ک��ردن فعل و انفعاالت کولنی بین الکترون ه��ای نفوذ کرده در کانال 
و اتم ه��ای دهنده تزریق ش��ده در الیه با ناخالصی ب��اال، ایفا می کند. 

درپایی��ن الیه GaN ذاتی، یک الیه بافر200 نانومتر برای مجزا کردن 
کانال از تاثیرات بستر، استفاده شده است. 

2-2-ساختارترانزیس�تورباتحرکالکترونیباالAlGaN/GaN دو
گيتی

الیه های س��اختار دوگیتی مشابه الیه های اس��تفاده شده در ساختار 
یک گیتی اس��ت، ب��ا این تفاوت که در س��اختار دو گیت��ی الیه بافر 
200نانومتری حذف شده است والیه های بعدی تا گیت دوم، به صورت 
متقارن، مشابه الیه های پیاده شده تا گیت اول می باشد )شکل 2(.       

                        

 

شكل 1: ساختار ترانزیستور AlGaN/GaN HEMT یک گيتی

شكل 2: ساختار ترانزیستور AlGaN/GaN HEMT دوگيتی

3- نتایج شبيه سازی
تمام شبیه س��ازی ها با اس��تفاده از نرم افزار سیلواکو در محیط اطلس 
انج��ام گرفته اس��ت]16[. م��دل فرمی دی��راك بدون یونیزاس��یون 
برخوردی لحاظ ش��ده اس��ت. به دلیل تراکم ناخالص��ي باال در کانال 
از مدل باریک ش��دگي شکاف انرژي )BGN( و مدل شاکلي رید هال 
)SRH( به منظور مدل س��ازي اثر تله و مش��کالت شبکه استفاده شده 
اس��ت.]17-18[. همچنین در شبیه س��ازی ها، از مدل های مربوط به 
قابلیت حرکت حامل ها، مدل وابسته به غلظت )CONMON( و مدل 

وابسته به میدان )FLDMOB( در نظر گرفته شده است.
در ش��کل )3( نم��ودار جری��ان درین بر حس��ب ولتاژ گیت س��اختار 
دو گیت��ی و یک گیتی مش��اهده مي ش��ود. مش��خصه های الکتریکی 
ساختارهای ارایه شده که از نمودار شکل )4( می توان استخراج نمود، 
در جدول)1( اش��اره ش��ده اس��ت. آنچه از جدول مشخص است ولتاژ 
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آس��تانه س��اختار یک گیتی کمتر از ساختار دو گیتی است. همچنین 
در جدول)1( جریان حالت روش��ن و حالت خاموش ساختارهای ارایه 

شده، مورد بررسی قرار گرفته است. 

الف

ب
شكل 3:  نمودار جریان- ولتاژ ترانزیستورهای با تحرک باالی الكترونی

  AlGaN/ GaN  یک گيتی و دو گيتی در ولتاژ درین 6 ولت الف( خطی ب(لگاریتمی

 VGS-VTH=4V،جریان حالت روشن مقدار جریان درین است که در
VDS=6V و جری��ان حالت خاموش مقدار جریان درین اس��ت که در 
VDS=6V ،VGS-VTH=-2V بدس��ت می آید]19[. همان طور که در 
جدول )1( مش��اهده می شود ش��یب زیر آستانه در ساختار یک گیتی 
بیشتر ازساختار دو گیتی است از این رو می توان جریان حالت خاموش 
باالیی انتظار داش��ت. جریان حالت روشن در ساختار دو گیتی بیشتر 
و جری��ان حالت خاموش کمتر از س��اختار یک گیتی اس��ت. پس در 
س��اختار دو گیتی نس��بت جریان روش��ن به جریان خاموش باالتری 
بدست می آید. می توان نتیجه گرفت وجود گیت دوم به دلیل افزایش 
کنترل گیت بر روی کانال، باعث کاهش اثرات کانال کوتاه شده است.
یکی از مهمتری��ن پارامترها در ارزیابی کاربردهای آنالوگ یک افزاره، 
مقدار ترارس��انایی می باش��د که از مش��تق گیری جریان درین نسبت 
به ولتاژ گیت - س��ورس در یک ولتاژ درین ثابت محاس��به می ش��ود. 
ترارس��انایی میزان تقویت صورت گرفته توسط افزاره می باشد. بیشتر 
بودن ترارس��انایی به منزله تقویت موثرتر و مناسب تر برای کاربردهای 
آنالوگ می باش��د. در ش��کل )4( نمودار تراسانایی بر حسب ولتاژ موثر 
گیت نش��ان داده ش��ده اس��ت. در ولتاژهای پایین، مقدار ترارسانایی 

کوچ��ک بوده و با افزایش ولتاژ موث��ر افزایش می یابد. با ادامه افزایش 
ولتاژ، ترارس��انایی به دلیل کاهش قابلی��ت حرکت الکترون ها کاهش 
می یابد. همان طورکه در ش��کل نش��ان داده ش��ده اس��ت ترارسانایی 

ساختار دو گیتی بیشتر از ساختار یک گیتی است.

جدول1: نتایج حاصل از شبيه سازی ساختارهای ارایه شده

ساختار یک گیتیساختار دو گیتی

-1/6-3/1[V]ولتاژ آستانه

1/10×4-103/37×5-10[A/um])ION(جریان حالت روشن

3/96×10-122/62×10-9[A/um] )IOFF(جریان حالت خاموش

2/77×1071/28×104ION/IOFF

0/0910/156[V/dec]شیب زیر آستانه

شكل4: ترارسانایی ترانزیستورهای با تحرک باالی الكترونی AlGaN/GaN یک 
گيتی و دو گيتی در ولتاژ درین 6 ولت

شكل5:خازن گيت بر حسب ولتاژ موثر در ترانزیستورهای با تحرک باالی 
الكترونی AlGaN/GaN یک گيتی و دو گيتی در ولتاژ درین 6 ولت

خ��ازن گیت)Cgg( یکی دیگ��ر از پارامترهای مهم در ارزیابی عملکرد 
فرکانس باالی افزاره می باش��د. خازن گیت شامل خازن گیت با کانال 
به عالوه خازن گیت با سورس/ درین است. خازن گیت بر حسب ولتاژ 
موثر گیت در شکل)5( رس��م شده است. همان طورکه از شکل واضح 
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اس��ت مقدار خازن گیت در س��اختار دو گیتی بیش��تر از ساختار یک 
گیتی است. این افزایش در مقدار خازن به دلیل وجود یک گیت دوم 

در ساختار دو گیتی است.
در بررس��ی عملکرد فرکانس باال، اصلی ترین پارامتر ارزیابی، فرکانس 
قطع باالی افزاره می باشد. فرکانس قطع باال فرکانسی است که در آن 

 / 2T ggf gm Cπ= بهره جریان یک می ش��ود که با استفاده از رابطه
]8[ حاصل می ش��ود. از شکل )6( می توان نتیجه گرفت فرکانس قطع 
باال با افزایش ولتاژ موثر افزایش می یابد. دلیل آن هم افزایش در مقدار 
ترارس��انایی اس��ت. پس از کمی افزایش در یک ولت��اژ معین به دلیل 
کاهش ترارسانایی که آن هم ناشی از کاهش قابلیت حرکت الکترون ها 
اس��ت، فرکانس قطع شروع به افت می کند. همان طورکه از شکل )6( 
واضح اس��ت علی رغم زیاد بودن مقدار خازن گیت در افزاره دو گیتی، 
به دلیل باال بودن مقدار ترا رسانایی، فرکانس قطع بیشتر از افزاره یک 
گیتی اس��ت. ماکزیمم فرکانس قطع 62 گیگاهرتز در ولتاژ موثر 0.16 
ول��ت در افزاره دو گیتی و به طور مش��ابه ماکزیم��م فرکانس قطع40 

گیگاهرتز در ولتاژ موثر 0.2 ولت در افزاره یک گیتی بدست می آید.

شكل6: فركانس قطع باالی ترانزیستورهای با تحرک باالی الكترونی
   AlGaN/GaN یک گيتی و دو گيتی در ولتاژ درین 6 ولت

4- نتيجه گيري
در ای��ن مقاله مش��خصه های الکتریکی ترانزیس��تور ب��ا تحرك باالی 
الکترونAlGaN/GaN یک گیتی و دوگیتی مورد بررس��ی قرار گرفت. 
مش��خص گردید با افزایش تعداد گیت ب��ه دلیل کنترل بهتر گیت بر 
روی کان��ال، اثرات کانال کوتاه به طور قابل مالحظه ای کاهش می یابد. 
همچنی��ن عملک��رد فرکانس ب��االی افزاره های ارایه ش��ده، تحلیل و 
ارزیابی ش��د. ترارس��انایی باال، خازن گیت باال و فرکانس قطع باال در 
ساختار دو گیتی بدس��ت آمد. بنابراین می توان نتیجه گرفت ساختار 
دو گیتی، اثرات کانال کوتاه کوچک تر و فرکانس قطع باالتری نس��بت 

به افزاره یک گیتی دارد.
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مروری بر روش های تشخيص ايمني سيستم قدرت
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Abstract:
In this paper, the methods of decentralized power system security assessment is presented with an accurate and 
approximate method. A brief history of load and generation forecasting methods, economic-fuzzy load flow, 
probabilistic load flow and transient and voltage stability assessment are presented. These methods are categorized 
and prioritized. In the end, power system security assessment is calculated with a real system and the accuracy and 
speed of the methods are compared.

eidiani@khorasan.ac.ir /مصطفی عیدیانی/ موسسه آموزش عالی خراسان

A review of methods for power system security assessment

Mostafa Eidiani/ Khorasan Institute of Higher Education/eidiani@khorasan.ac.ir

Keywords: Contingency Ranking, Decentralized Power System, Fuzzy Logic, Load Forecasting

1- مقدمه
از قدی��م تصور بر آن ب��ود که صنعت برق یک انحصار طبیعي اس��ت 
ب��ه این معني که قابل تبدیل به بازار نمي باش��د چون اصل اولیه بازار، 
تعداد بازیگران زیاد آن مي باش��د و در صنعت برق امکان پذیر نیس��ت. 
ولي در حقیقت فقط شبکه انتقال انحصار طبیعي1 دارد و بخش تولید 
و مصرف امکان خصوصي ش��دن دارد. هم زمان با بهبود س��اختارهاي 
مدیریتي، فناوری س��خت افزاري صنعت برق نی��ز بهبود یافت. بهبود 
ساختار ژنراتور، توربین، خطوط انتقال، تجهیزات مختلف، نرم افزارها، 

امنیت سیس��تم، کیفیت انرژي و … همگي باعث ش��د س��د انحصار 
طبیعي تولید شکسته شود و تولیدکنندگان کوچک وارد بخش تولید 
ش��وند. بهبود مقررات و قوانین باعث ش��د که به نتایج س��ودمند زیر 

برسیم ]1[:
- جلوگیري از اجحاف بین تولیدکنندگان انحصاري

- جلوگیري از هدر رفتن سرمایه هاي ملي
- تامین حداقل نیاز اقشار ضعیف
- کمک به رشد صنایع کشاورزي
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- حمایت از صنایع داخلي سازنده تجهیزات
- افزایش رقابت در عرصه خدمات

- امکان رسیدن به سود ناشي از بازسازي
- ایجاد یک ساختار براي بازار برق که باعث رقابت بیشتر، هزینه کمتر 

و خدمات مطمئن تر شود.
- تهی��ه اطالعات کافي براي مش��تریان در انتخ��اب انرژي و تضمین 

حفاظت مصرف کنندگان
- توسعه منابع الکتریکي متنوع و خاص محیط

- دسترسي عام و غیر تبعیض آمیز به خدمات برق
البته مشکالت اساس��ي خصوصي سازي پس از وارد شدن به آن نمود 
مي کند که در این مقاله مشکل ایمني سیستم قدرت بررسي مي شود 
چرا که در س��اختار جدید صنعت برق، تشخیص ایمني سیستم بسیار 
متفاوت از سیستم قدیم مي باش��د و راه حل های جدیدي را مي طلبد. 
یکي از تفاوت هاي سیستم جدید نسبت به سیستم قدیم، عدم قطعیت 
در مقادیر مصرف و تولید مي باش��د. در سیستم غیرمتمرکز، هر ناحیه 
کنترلي نه تنها از نواحي اط��راف خویش هیچ گونه اطالعي ندارد بلکه 
با آن ها رقیب نیز مي باش��د. درنتیجه توان واردشده به ناحیه کنترلي 
مورد بررس��ی داراي عدم قطعیت مي باش��د همچنین مصرف و تولید 
در ناحی��ه کنترلي به دلیل بازار آزاد و رقابت براي کس��ب بیش��ترین 
س��ود، داراي عدم قطعیت مي باشند. در این سیستم مشکالت فراواني 
ب��ه وجود مي آید که در صورت حل ش��دن آن ها، مي ت��وان از مزایاي 
یک سیس��تم رقابتي سود جست]1[. یکي از مشکالت به وجود آمده، 
تش��خیص ایمني سیستم قدرت مي باش��د که در این مقاله درباره آن 
بحث مي ش��ود .بخش دوم مقاله به پیش بیني بار و تولید وابس��ته به 
قیم��ت، پخش بار اقتصادي فازي و پخ��ش بار احتمالي مي پردازد. در 
این قس��مت بر اس��اس مقادیر تولید و مصرف که به صورت احتمالي و 
یا اعداد فازي مدل زده ش��ده اند یک پخش بار اقتصادي احتمالي و یا 
ف��ازي انجام مي ش��ود. در بخش، ایمني سیس��تم جدید با وجود تمام 
عدم قطعیت ها محاس��به مي ش��ود که به دو زیر قسمت پایداري گذرا 
و پایداري ولتاژ تقسیم ش��ده اس��ت و تاریخچه مختصري از روش هاي 
موجود در سیس��تم متمرکز )قدیم( آورده ش��ده اس��ت. این روش ها 
دس��ته بندي و اولویت بندي شده اند. در انتها با یک مثال، نحوه تعیین 

ایمني یک سیستم غیرمتمرکز نشان داده شده است.

2-تجزیه و تحليل اطالعات
1-2-پيشبينیبار

در سیس��تم هاي قدیمي )متمرکز(، قیمت ثابت بوده و تولید بر اساس 
بار، به طور اقتصادي تعیین مي شد. بار به درجه حرارت، زمان، روزهاي 
مش��خص و  غیره وابسته اس��ت که توسط روش هاي مختلفي از قبیل 
س��ري هاي زماني، شبکه هاي عصبي، عصبي فازي و … پیش بیني بار 

انجام مي شود]2[.
در سیس��تم هاي جدی��د )خصوصي(، قیمت برق ثاب��ت نبوده و تولید 
و مص��رف به صورت رقابتي با یکدیگ��ر کار مي کنند از این رو بار عالوه 
بر وابس��تگي به پارامترهاي قبلي به قیمت نیز وابس��ته است. چنانچه 
قیمت افزایش یابد مصرف کم و در صورت کاهش قیمت برق، مصرف 
افزایش مي یابد. عالوه بر آن، قیمت برق به تولید نیز وابس��ته اس��ت. 
افزای��ش تولید، کاهش قیمت و کاهش تولید، افزایش آن را در بردارد.  
همچنین، تولید و مصرف در هر لحظه سعي مي کنند در بهترین نقطه 
اقتصادي کار کنند بنابراین پیش بیني بار در این سیستم، مشکل تر از 

حالت قبل اس��ت. پاسخ در این قسمت، تعیین بار در زمان هاي آینده 
به صورت یک عدد فازي )یا با تابع چگالي احتمال( مي باش��د در واقع 
بار، با یک نوع عدم قطعیت مشخص ش��ده است. روش هاي پیش بیني 
بار را مي توان به صورت زیر خالصه و به ترتیب اهمیت و زمان ارایه آن 

دسته بندي کرد]5-3[
1- روش هاي پیک بار )رگرسیون و سري هاي زماني(

2- روش هاي شکل بار
1-2-روش هاي قدیمي مبتني بر روابط پیچیده ریاضي

)MA , AR , ARMA , ARIMA( 1-1-2-رگرسیون و سري هاي زماني
2-1-2-هموارسازي نمایي

3-1-2-فیلتر کالمن
4-1-2-باکس جنکینز

2-2- روش هاي جدید و هوشمند
)ANN( 1-2-2-شبکه هاي عصبي

]6[)FNN( 2-2-2-شبکه هاي عصبي-فازي
3-2-2- ترکیب ANN یا FNN و روش هاي شناسایي الگو

2-2-پيشبينیتوليد
براي پیش بیني تولید نواحي همس��ایه، باید بر اس��اس پیش بیني بار 
در ناحی��ه کنترلي مورد بحث و قیم��ت برق در همین ناحیه و نواحي 
اطراف، توان واردش��ده به ناحیه کنترلي پیش بیني ش��ود. این توان را 
مي ت��وان به صورت یک عدد فازي )یا تابع چگالي احتمال( مش��خص 

کرد]7[.
3-2-پخشباراقتصاديفازي)احتمالي(

پ��س از پیش بیني بار ب��ا در نظر گرفتن قیمت، تولید هر واحد و توان 
انتقال��ي تمام خطوط، با اس��تفاده از پخش بار اقتص��ادي فازي )و یا 
احتمالي( محاس��به مي ش��ود. در این قس��مت تمام تولیدات، مصارف 
و توان هاي عب��وري از خطوط، به صورت اعداد ف��ازي )و یا احتمالي( 

مشخص مي شوند]7[.
روش های پخ��ش بار اقتصادي را مي توان به ص��ورت زیر خالصه و به 

ترتیب زمان ارایه آن دسته بندي کرد:]8[ 
1- پخش بار اقتصادي توان

2- پخش بار اقتصادي توان با در نظر گرفتن تلفات
3- پخش بار اقتصادي توان با هماهنگي تولید آبي و حرارتي

4- پخش بار دینامیکي
5- پخش بار توان موهومي به منظور بهبود سطح ولتاژ

6- روش آنالیز حساسیت در حل مساله پخش توان موهومي
7- پخش بار بهینه با در نظر گرفتن مدل هاي فرآیند اتفاقي

8- پخش بار بهینه با استفاده از منطق فازي
9- پخش بهینه توان با منابع غیرعمومی

10- پخش بار اقتصادي در سیستم هاي نوین
4-2-پخشبارفازي)احتمالي(

پس از حل پخش بار اقتصادي فازي )و یا احتمالي( توان هاي تولیدي 
و مصرفي بهینه وابس��ته به قیمت تعیین ش��ده اس��ت. بنابراین از این 
قس��مت به بعد احتیاج به یک پخش بار احتمالي )و یا فازي( داریم تا 
بتوان ولتاژها و زوایاي باس ها را تعیین کرد. ازآنجا که ورودي ها داراي 
عدم قطعیت مي باش��ند خروجي هاي برنامه نی��ز داراي عدم قطعیتي 
به ص��ورت یک تابع چگال��ي احتمالي )و یا یک عدد فازي( مي باش��د. 
در ای��ن قس��مت روش پخش بار احتمالي به طور خالصه آورده ش��ده 
اس��ت]9[. ابتدا با مقادیر میانگین اطالع��ات ورودي، پخش بار DC و 
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س��پس پخش بار AC به روش نیوتن رافس��ون انجام مي شود. سپس 
مقادی��ر احتمالي به برنامه پخش بار احتمالي اضافه مي ش��ود. پخش 
بار احتمالي از تغییر معادالت پخش بار نیوتن رافس��ون و با اس��تفاده 
از بس��ط س��ري گرام-چارلیر2 مرتبه هشتم به دس��ت مي آید]9[. در 
ازاي ورودي ب��ا مقادیر احتمالي، خروجي پخش بار احتمالي به صورت 
نموداره��اي تابع چگالي احتم��ال براي ولتاژها، زاویه ه��ا و توان هاي 
خطوط قابل محاسبه و رس��م مي باشد. به طور خالصه روش پخش بار 

احتمالي داراي الگوریتم زیر است:
1- ورود اطالعات
DC 2- پخش بار
AC 3- پخش بار

4- تشکیل ماتریس های امپدانس، ادمیتانس، ژاکوبین
5- واردکردن مقادیر احتمالي مربوط به ژنراتورها، بارها

6- محاسبه تراکم و گشتاور متغیرهای اتفاقی
7- محاسبه تابع چگالی احتمال متغیر

8- رسم تابع چگالي احتمال برحسب متغیر اتفاقي
در بخ��ش بعدي خروجي پخ��ش بار احتمالي براي ی��ک مثال نمونه 

آورده شده است.

3- تشخيص ایمني
تش��خیص ایمني سیس��تم قدرت به دو قسمت تعیین پایداري گذرا و 
پایداري ولتاژ تقسیم ش��ده اس��ت که در بخش هاي بعدي درباره آن ها 

بیشتر توضیح داده مي شود.
3-1-روشهايتعيينپایداريگذرا

در این قس��مت روش هاي پای��داري گذرا به صورت زی��ر خالصه و به 
ترتیب زمان ارایه آن دسته بندي شده است]10و11[: 

1- روش شبیه سازي
2- روش شناسایي الگو
3- روش هاي مستقیم

3-1- روش صفحه-فاز
3-2- روش سطوح مساوي
3-3- معیار انتگرال-انرژي
3-4- روش نقطه به نقطه

3-5- روش مستقیم لیاپانوف
3-5-1- نزدیک ترین نقطه تعادل ناپایدار

3-5-2- نقطه تعادل ناپایدار کنترل کننده]12[ 
3-5-3- شاخص بر اساس ارتباط3

3-5-4- روش اتاي4
3-5-5- روش س��طح م��رزي ان��رژي پتانس��یلPEBS 5 )روش 

کاکي موتو6(
3-5-6- شاخص بر اساس شبکه عصبي مصنوعي]13[ 

3-5-7- شاخص بر اساس تابع انرژي گذراي خلوت
3-5-8- روش های جدید بر اساس تقریب در محاسبه نقطه تعادل 

ناپایدار
 ]14[ BCU 3-5-8-1- روش

3-5-8-2- روش CTS و POMP ]15و16[ 
3-5-8-3- روش« ضربه دوم”7 ]17[ 

3-5-8-4- شاخص هاي ترکیبي8 ]18[ 
روش هایي که از تقریب نقاط تعادل ناپایدار سیستم استفاده مي کنند 
مانن��د )3-5-8(، از س��رعت و دقت باالیي نس��بت ب��ه دیگر روش ها 

برخوردار مي باشند ]18[.

3-2-روشهايتعيينپایداريولتاژ
در این قس��مت روش هاي پای��داري ولتاژ به صورت زی��ر خالصه و به 

ترتیب زمان ارائه آن دسته بندي شده است ]19و20[: 
1- پخش بار تداومي

2- شرایط عددي در ویژه بودن ماتریس ژاکوبین
3- شاخص فاصله بین نقطه تعادل پایدار و نقطه تعادل ناپایدار

4- شاخص اختالف انرژي بین نقطه تعادل پایدار و ناپایدار]21[ 
5- حل معادله مشخصه سیستم براي پیدا کردن نقطه بحراني

6- محاسبه حساسیت معادالت پخش بار به تغییرات بار
7- روش تابع انرژي

بیش��تر روش ه��اي پایداري ولت��اژ داراي مقاله هاي جدید مي باش��ند 
به طوری ک��ه روش هاي قبل��ي را بهبود داده ان��د و به راحتی نمي توان 
آن ه��ا را به صورت زماني مرتب کرد. به عنوان مثال قدیمي ترین روش، 
پخ��ش بار متوالي مي باش��د که باز هم ب��ر روي آن کارهاي جدیدي 
انجام ش��ده اس��ت و در بیش��تر روش ها براي مقایس��ه روش ها از آن 

استفاده مي شود]22[. 

4- روش بررسي
در این بخش دو روش تقریبي و دقیق براي تش��خیص ایمني سیستم 
ق��درت غیرمتمرک��ز توضیح داده مي ش��ود. در هر روش ابت��دا بارها 
و تولی��د ب��ا روش هاي پیش بیني بار و تولید مش��خص مي ش��وند و با 
اس��تفاده از ایده هاي قبل براي تعیین پای��داري ولتاژ و پایداري گذرا، 
ایمني سیستم قدرت غیرمتمرکز تعیین مي شود. در روش دقیق براي 
تعیین پایداري ولتاژ از الگوریتم روش پخش بار متوالي معمولي]22[  
استفاده مي شود. با این تفاوت که برنامه نویسي به صورت فازي مي باشد 
و تمام اعمال ریاضي با متغیرهاي فازي انجام مي شود. ورودي ها )بارها 
و تولید( نیز داراي عدم قطعیت مي باشند و درنتیجه حد پایداري ولتاژ 

نیز داراي عدم قطعیت مي باشد.
براي تعیین پایداري گذرا از روش CTSA ]15[  استفاده شده است که 
از روش PEBS سریع تر و دقیق تر است. در اینجا هیچ گونه تغییري در 
الگوریتم تعیین پایداري گذرا داده نشده است، فقط تمام محاسبات و 
اعمال ریاضي با متغیرهاي فازي انجام مي شود و در نتیجه خروجي ها 
یعني زمان قط��ع بحراني نیز داراي عدم قطعیت مي باش��د. ازآنجاکه 
هیچ گون��ه تغیی��ري در الگوریت��م تعیین پای��داري ولت��اژ و پایداري 
گذرا داده نش��ده اس��ت و فقط ن��وع برنامه نویس��ي از حالت عادي به 
برنامه نویس��ي با اعداد فازي تغییریافته است از این رو در مورد روش ها 
توضیح بیشتري آورده نشده است. براي برنامه نویسي با اعداد فازي از 

مرجع]23[ استفاده شده است.
در روش تقریبي به جای استفاده از برنامه نویسي فازي از برنامه نویسي 
معمولي استفاده ش��ده اس��ت و ازآنجاکه ورودي ها داراي عدم قطعیت 
مي باشند فقط چند نقطه کاري که داراي بیشترین و کمترین احتمال 
را دارا مي باش��ند به عن��وان ورودي اس��تفاده مي ش��وند. در ازاي این 
ورودي ها ب��ا احتماالت مختلف، خروجي ها نیز ب��ا احتماالت مختلف 
محاس��به مي ش��وند. هر چه تعداد این نقاط بیش��تر باشد جواب این 
قس��مت ب��ه جواب قس��مت قبلي نزدیک تر اس��ت و در ع��وض زمان 
بیشتري براي محاسبات الزم است. براي اینکه تعداد این نقاط حداقل 
ش��ود از روش هاي زیر استفاده مي ش��ود. براي پایداري ولتاژ از روش 
تحلیل حساس��یت تغیی��ر توان هاي ورودي )بارها ی��ا تولید( به تغییر 
توان بار در نقطه موردنظر اس��تفاده مي ش��ود. که همان روش تحلیل 
حساس��یت مرجع ]24[ مي باشد و براي تعیین پایداري گذرا از روش 
تعیین پایداري با س��اختار متغیر اس��تفاده مي ش��ود )مرجع ]11[  و 
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]25[(. با اس��تفاده از روش هاي تحلیل حساسیت براي پایداري ولتاژ 
و روش تغییر س��اختار براي پایداري گذرا، مي توان بدترین و بهترین 
حالت را از نقطه  نظر پایداري ولتاژ و گذرا در ازاي تغییر توان هاي بار 
و تولید )که داراي عدم قطعیت مي باشند( محاسبه کرد. به این معني 
که با این دو روش فقط از س��ه  نقطه کار اس��تفاده مي شود. یک نقطه 
کار با بیش��ترین احتمال که در پخش بار احتمالي به عنوان نقطه کار 
اس��تفاده مي شود؛ نقطه کار با بیشترین حد پایداري گذرا و یا ولتاژ و 

نقطه کار با کمترین حد پایداري گذرا یا ولتاژ.

5-  مثال عملی
ش��بکه مورد بررسی، شبکه ساده شده خراس��ان مي باشد که با اتصال 
به ش��بکه هاي سراسري و شبکه سیس��تان به عنوان دو ناحیه همسایه 
به صورت غیرمتمرکز تحلیل مي ش��ود. فرض ش��ده اس��ت که این دو 
ناحیه تواني ب��ا عدم قطعیت مصرف مي کنند و تواني از این دو ناحیه 
خریداري نمي ش��ود. )با آنکه برنامه کامپیوتري قادر اس��ت هر دو نوع 
ت��وان تولیدي و مصرفي با عدم قطعی��ت را تحلیل کند(. اطالعات بار 
شبکه براي س��ال 92 پیش بیني شده اس��ت که داراي عدم قطعیتي 
به صورت پیوس��ته در باس هاي بار مختلف مي باشد]2و26[. بعضي از 

بارها در جدول )1( آورده شده است.

جدول1: بعضي از بارهاي شبكه خراسان
توان موهوميتوان حقيقي

انحراف معياراميدانحراف معياراميدنامباس

36/00/0918/00/092عطار10

52/00/1010/00/105سبزوار11

24/00/1111/00/097بابك41

47/00/0923/00/05حميد48

21/70/09515/10/095چناران46

37/00/1016/20/10سيلو61

44/00/07610/70/086بازار62

همچنی��ن توان هاي مصرف��ي دو ناحیه مجاور و با اس��تفاده از آمار و 
اطالع��ات به دس��ت آمده به صورت عدم قطعیت در جدول )2( نش��ان 

داده شده است]2و26[.
جدول 2: توان هاي مصرفي نواحي همسایه شبكه خراسان

انحراف معياراميدشبكه

1300/10سراسري

300/06سيستان

نرخ خروج اجباري ژنراتورها در جدول )3( آورده شده است ]27.26[. 
)براي سادگي فرض شده است نرخ خروج اجباري خطوط صفر است(

جدول 3: نرخ خروج اجباري ژنراتورها و خطوط شبكه خراسان ]27[ 
FORتعداد واحدهاظرفیت واحدنام واحد
15040/098طوس

6020/110مشهد1
67/520/201مشهد2
1620/201مشهد3

20/560/201شریعتي1
11520/110شریعتي2
11040/110نیشابور
2060/201شیروان
2030/201قاین
12540/110طبس

و باالخ��ره اطالع��ات خطوط، تولید، مصرف و ولت��اژ باس هاي کنترل 
ولتاژ از ]26[گرفته ش��ده است. تعداد کل باس ها 122، تعداد خطوط 
اصلي 79 و تعداد ژنراتورها 15 در نظر گرفته شده است. پروفایل ولتاژ 
در نقطه کار در ش��کل )1( نشان داده شده است. برنامه نوشته شده در 
این قسمت، پخش بار ماتریسي خلوت به زبان مطلب است که سرعت 

آن 25 برابر پخش بار معمولي است.

شكل 1: پروفایل ولتاژ در نقطه كار

با استفاده از جداول )1( تا )3(، ابتدا پخش بار احتمالي انجام مي شود. 
ولت��اژ باس ها و زوایا به صورت احتمالي و با چگالي احتمال مش��خص 
مي ش��ود. سپس با استفاده از پخش بار متوالي حد پایداري ولتاژ باس 
46 )چناران( مش��خص مي شود که در شکل )2( نشان داده شده است 
به عبارت دیگ��ر حداکث��ر توان مصرفي در باس ب��ار 46 با یک منحني 
مش��خص مي شود و نه یک عدد. حال مي توان حد پایداري ولتاژ باس 
46 را با روش تقریبي نیز به دست آورد که در شکل )2( )خط راست( 
مشخص ش��ده است. دقت روش قابل قبول )خطا 0.9 درصد( و سرعت 
روش 10/3 برابر شده است. همچنین براي حد پایداري گذرا سیستم 
موردنظ��ر، ابت��دا پخش بار احتمالي انجام مي ش��ود. س��پس پایداري 
گذراي سیستم در ازاي اتصال کوتاه در خط چناران-قوچان و برطرف 
ش��دن اتصال کوتاه بررسي مي شود. زمان قطع بحراني به روش دقیق 
در شکل )3( به صورت احتمالي مشخص شده است. همچنین با روش 
تقریبي، زمان قطع بحراني در ش��کل )3( )خط راس��ت( مشخص شده 
اس��ت که دقت به نسبت قابل قبولي دارد )خطا 1.8 درصد( و سرعت 

روش 22 برابر شده است.

شكل 2: حد پایداري ولتاژ در باس بار 46 به روش دقيق )منحني( و روش 
تقریبي )خطوط راست(
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شكل 3: حد پایداري گذرا در ازاي اتصال كوتاه در خط چناران-قوچان به روش 
دقيق )منحني( و روش تقریبي )خطوط راست(

6- نتيجه گيري
در سیستم غیرمتمرکز به دلیل ساختاري، عدم قطعیت هاي بیشتري 
در سیس��تم وج��ود دارد که باعث افزایش حج��م اطالعات ورودي به 
سیس��تم مي شود. این عمل باعث مي ش��ود برنامه نویسي فازي مدنظر 
قرار بگیرد که روش دقیق این مقاله بر این اس��اس اس��توار است ولي 
همچنان که دیده ش��ده زمان زیادي صرف تعیین جواب مي شود و این 
زمان ارزش بیشتري نس��بت به اطالعات بدست آمده دارد. ولي روش 
تقریبي که با اس��تفاده از تحلیل حساس��یت در پایداري ولتاژ و تغییر 
ساختار سیستم در پایداري گذرا مشخص مي شود به دلیل سرعت باال، 
استفاده از برنامه هاي کالسیک قبلي براي تعیین حدود پایداري ولتاژ 
و گذرا، اس��تفاده از زیربرنامه هاي تحلیل حساس��یت و تغییر ساختار 
براي تعیین پایداري، مي تواند روش مناس��بي براي تعیین ایمني این 

نوع سیستم ها باشد.

پي نوشت ها
1 Monopoly
2 Gram-Charlier
3 Coherency
4 Athay
5 Potential Energy Boundary Surface
6 Kakimoto
7 Second Kick
8 Severity Indices
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بررسی و مقايسه ساختار فيلترهای نوين ترکيبی

چكيده
افزایشمصرفکنندگانبزرگ،غيرخطیومتغيربازماندرش�بکهقدرتباعثافزایشمش�کالتینظيرهارمونيک،فليکر،نامتعادلیو
ضریبقدرتپایينشدهکهکيفيتتوانشبکهراتحتتاثيرقرارمیدهند.برایبرطرفکردناینمشکالتراهکارهایزیادیازجمله
فيلترهایپس�يو،فيلترهایاکتيووفيلترهایترکيبیبرایاهدافگوناگونپيش�نهادمیش�ود.بهدليلضعفهایدیناميکیفيلترهای
پس�يوواکتيودرس�الهایاخيرپژوهشهایزیادیدرزمينهطرحهاینوینفيلترترکيبیانجامش�دهاس�ت.هدفاینمقالهمعرفیو
بررس�یس�اختارهاینوینفيلترترکيبیومقایسهآنهاازلحاظعملکردهایمختلفدرش�بکهقدرتمیباشد.دراینبررسیبهوضوح
دیدهمیشودکه،طرحنوینجبرانگراستاتيکیتوانراکتيو،سریبافيلتراکتيوقدرت)FPAH-CVS(میتواندعملکردمناسبینسبت

بهدیگرطرحهادرشبکهقدرتداشتهباشد.

.SVC-HAPF كلمات كليدی: کیفیت توان، طرح های  نوین فیلتر ترکیبی، طرح

Abstract:
some problems such as harmonics, flickr, unbalance and low power factor raises on the power grid because large, non-
linear, and time variable Loads Increasing that affecting network power quality. many solutions including passive 
filters, active filters and hybrid filters for different purposes are suggested for overcome these problems. recent 
research has been carried out on novel Hybrid filter designs, Due to the dynamic problems of passive and active 
filters. The purpose of this paper is to introduce and review the new Hybrid Filter structures and compare them in 
terms of different functions in the power grid. In this study new design of hybrid filter including reactive power static 
compensator coupling with the Active Power Filter (SVC-HAPF) can better performance in the power system of other 
structure.
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Study and comprison of novel hybrid active power filter topologies 
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1-مقدمه
جبرانگره��ای کیفی��ت ت��وان قادرند ب��ا نصب بر روی ش��بکه قدرت 
مش��کالتی نظیر ضریب ق��درت پایی��ن، آلودگی ه��ای هارمونیکی و 
مش��کالت ناش��ی از نامتعادلی جریان و ولتاژ را بهبود ببخشند. برای 
جبرانس��ازی توان راکتیو و هارمونیک، فیلترهای پسیو و جبرانگرهای 
استاتیکی توان راکتیو )SVC( به دلیل هزینه پایین و ساختار ساده در 
س��ال 1940 و 1960 به ترتیب وارد صنعت ش��دند]1-3[. در هر دو 
این جبرانگرها مشکالت رزونانسی به دلیل تغییر پارامترهای شبکه در 
اثر تغییر فرکانس وجود داشت]4-5[. برای حل این مشکل فیلترهای 
اکتیو قدرت)APF( در سال 1976 پیشنهاد شدند]6-7[. برای کاربرد 
فیلترهای اکتیو در سطوح ولتاژ متوسط باید از مبدل های چندسطحی 
توان باال اس��تفاده ش��ود که این موضوع هزینه و تلفات این فیلترها را 
افزای��ش می ده��د]8-10[. به دلیل توان، تلف��ات و هزینه باالی فیلتر 
اکتیو و همچنین مشکالت ناشی از حضور فیلتر پسیو، در سال 2003 
فیلتر ترکیبی معرفی شد]11[. اگرچه فیلترهای ترکیبی در سال های 
اولیه رنج کمی از هارمونیک و توان راکتیو را جبرانس��ازی می کرد اما 
با افزایش پژوهش ها بر روی فیلتر ترکیبی و به خصوص در س��ال های 
اخیر طرح های جدیدی از فیلتر ترکیبی معرفی ش��ده اند که توانس��ته 
قسمت اعظمی از این مشکالت را برطرف کند. جدول)1( خالصه ای از 
عملکرد فیلترهای پسیو، اکتیو و ترکیبی را نشان می دهد. نقاط ضعف 
فیلترها پررنگ نمایش داده ش��ده  است. هدف اصلی این مقاله معرفی 
پژوهش ه��ای جدید در زمینه کیفیت توان به خصوص طرح های نوین 
فیلتر ترکیبی می باشد. در این مقاله در بخش2 ساختار فیلتر ترکیبی 
و س��اختارهای نوین فیلتر پسیو و اکتیو آورده شده است، در بخش3 
ساختارهای نوین فیلتر ترکیبی شرح داده شده و در انتها نتیجه گیری 

در بخش4 دیده می شود.

2- ساختار فيلتر تركيبی
فیلترهای ترکیبی برای س��ه حالت از ش��بکه طراحی می ش��وند: 1- 
فیلتر ترکیبی برای ش��بکه تک ف��از]12-13[.2- فیلتر ترکیبی برای 
ش��بکه سه فاز-سه سیمه]14-15[. 3- فیلتر ترکیبی برای شبکه سه 
فاز-چهار س��یمه. برای هر سه حالت از ش��بکه سه نوع فیلتر ترکیبی 
می توان اس��تفاده نمود: 1- فیلترپسیو-فیلتر پسیو]16-17[.2- فیلتر 

پسیو-فیلتر اکتیو]18-19[. 3- فیلتر اکتیو-فیلتر اکتیو]21-20[.
ب��رای هر هدفی از ترکیب ه��ای خاصی از فیلتر پس��یو و فیلتر اکتیو 
استفاده می شود. اما ترکیب فیلتر پسیو-فیلتر اکتیو، طرحی است که 
مورد توجه پژوهشگران می باشد و بیشتر طرح های نوین فیلتر ترکیبی 
بر همین اس��اس می باشد. در این قسمت ابتدا تعدادی از ساختارهای 
فیلتر پسیو و فیلتر اکتیو جدید مورد بررسی قرار می گیرد و در بخش 

بعدی نمونه هایی از فیلتر ترکیبی نوین آورده می شود.
2-1-ساختارهایجدیدفيلترپسيو

فیلترهای پس��یو در طرح ه��ای ترکیبی برای اهداف��ی خاص طراحی 
می شوند. از جمله این اهداف می توان به کاهش هارمونیک های جریان 
و ولتاژ، جبرانس��ازی ت��وان راکتیو و کاهش ریپ��ل حاصل از عملیات 
کلیدزنی فیلتر اکتیو اش��اره کرد. در طرح های جدید فیلتر پس��یو بر 
روی کاه��ش معایب این فیلترها مانن��د کاهش خطر رزونانس حضور 
تکی فیلتر پس��یو تمرکز شده است. برای این منظور چهار طرح فیلتر 
پسیو معرفی می ش��ود. در این طرح ها مدارات سری و موازی کاهنده 
رزونانس همرا با س��اختار فیلتر پسیو پیش��نهاد شده است]23-22[. 

شکل)1( طرح های جدید فیلتر پسیو را نشان می دهد.

سالمشکالت رزونانسیرنج جبرانسازیرنج مبدلتلفات توانهزینه

طرح فیلتر پسیو )PPF(1940ضعیفمحدود-پایینپایین

1960SVCضعیفگسترده-پایینپایین

فیلتر اکتیو)APF(1976قویگستردهباالباالباال

فیلتر ترکیبی)HAPF(2003قویمحدودپایینمتوسطمتوسط

جدول1: عملكرد فيلترهای پسيو، اكتيو و تركيبی

شكل1: طرح های جدید فيلتر پسيو

)الف( )ب(

)ج( )د(
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2-1-1-طرحفيلترLCLبامقاومتسری
 ) fC ( س��ری با خازن فیلتر)

dR در ای��ن طرح یک مقاومت کاهنده)
قرار گرفته ش��ده است. مقاومت سری در این فیلتر می تواند به صورت 
موازی ب��ا خازن فیلتر نیز قرار گیرد ولی از لحاظ عملی پیاده س��ازی 
این س��اختار امکان پذیر نمی باشد. به این دلیل که امکان عبور جریان 
ریپ��ل با مقدار باال از این مقاومت پذیر وجود ندارد]24[. این فیلتر در 

شکل)1-الف( نشان داده شده است.
2-1-2-طرحفيلترLCLبامدارRCموازی

یکی از اصلی ترین مزایای این فیلتر پسیو اینست که می تواند تضعیف 
60 ثابت نگه داش��ته  db

decade
فرکانس باالی فیلتر پس��یو را در مقدار 

و همچنین مقدار تلفات توان ناش��ی از مقاومت تعدیل کننده به دلیل 
( کاهش داده می ش��ود. این طرح در ش��کل)1-ب( 

dC حضور خازن)
نشان داده شده است.

2-1-3-طرحفيلترLCLبامدارRLCموازی
ای��ن فیلتر تضعیف فرکانس باال و تلف��ات توان پایین را با حضور مدار 
کاهن��ده رزونانس فراهم می کن��د. این مدار در  d d dR L C مرتبه دوم 

شکل)1-ج( نشان داده شده است.
2-1-4-طرحفيلترLCLبامدارRLCسری

d موازی با خازن  d dR L C ویژگی ه��ای این فیلتر به صورت مش��ابه با 
( می باش��د. در طرح RLC می ت��وان مدار کاهن��ده را به  fC فیلت��ر)
( دو طرف ش��بکه نیز  1L - 2L صورت س��ری یا موازی با س��لف های)
قرار داد]25[. ولی بیش��ترین رنج محدودس��ازی رزونانسی متعلق به 
طرح هایی اس��ت که RLC س��ری و موازی با خازن فیلتر قرار گرفته 

می شود. این طرح در شکل)1-د( نشان داده شده است.
2-2-ساختارهایفيلتراکتيو

فیلترهای اکتیو قدرت در حالت کلی به دو صورت س��ری و موازی به 
ش��بکه قدرت متصل می ش��ود. فیلترهای اکتیو وابسته به نوع کنترل 
می توانند وظایف مختلفی را در ش��بکه قدرت اجرا کنند. از جمله این 
وظای��ف می توان به ح��ذف آلودگی های هارمونیک��ی جریان و ولتاژ و 
بهبود نامتعادلی ولتاژ و جریان شبکه نام برد. تحقیقات اخیر در زمینه 
فیلترهای اکتیو نشان می دهد بیشتر تمرکز پژوهشگران بر روی نحوه 
کنت��رل برای ایجاد وظایف مختلف و همچنین کاهش تلفات و هزینه 

فیلتر اکتیو قدرت می باشد]27-26[. 
از آنجایی که فیلتر اکتیو بر مبنای مبدل های منبع ولتاژ VSC، منبع 
جری��ان CSC و منبع امپدانس��ی ZVC می باش��د، طرح های مختلفی 
ب��رای بهبود انعطاف پذیری فیلتر اکتیو ق��درت بر مبنای این مبدل ها 
طراحی شده اس��ت تا عملکردهای مختلف فیلتر سنجیده شود]28-
29[. در ش��کل 2، )الف( فیلتر اکتیو موازی با شبکه، )ب( فیلتر اکتیو 
س��ری با شبکه، )ج( فیلتر اکتیو سری با ش��بکه بدون ترانسفورماتور 

نشان داده می شود.
نفوذ رو به رشد انرژی های تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی به شبکه 
قدرت باعث ش��ده استفاده از این انرژی مورد توجه محققان در حوزه 
کیفیت ت��وان نیز قرار گیرد. انتقال توان خورش��یدی از طریق مبدل 

DC/AC از جمله تحقیقات در سال های اخیر می باشد]39-30[. 
در این تحقیقات ثابت ش��ده بر اس��اس نحوه کنت��رل، مبدل می تواند 
عالوه بر جبرانس��ازی هارمونیک و ت��وان راکتیو، توان اکتیو حاصل از 
حضور سلول های خورشیدی نیز از طریق مبدل به شبکه تزریق شود. 
ویژگی ها و عیوب چند طرح مبتنی بر انرژی خورش��یدی در زیر مورد 

بررسی قرار گرفته است. 
در س��اختاری که در ش��کل)3( نش��ان داده ش��ده از مبدل های چند 
س��طحی به عن��وان فیلت��ر اکتی��و اس��تفاده می کند، که س��لول های 

خورش��یدی جدا از هم به سمت DC آنها متصل است. این مبدل ها از 
طریق یک سلف کوپلینگ به شبکه)IGCT( متصل می شوند. این طرح 
  )Inductive Coupling grid connected Inverter( IGCTبه اختص��ار
گفته می شود. در این طرح با استفاده از مبدل های چندسطحی، تعداد 
نیم��ه هادی های ق��درت و خازن های DC را افزایش داده و به تبع آن 
هزینه و پیچیدگی کنترل مبدل نیز افزایش می یابد]30-31[. ساختار 
نشان داده ش��ده در شکل)4( از یک ترانسفورماتور برای تطبیق ولتاژ 
بین ش��بکه و مبدل چند س��طحی اس��تفاده کرده است. در این طرح 
به دلیل اس��تفاده از ترانس��فورماتور اندازه، وزن، تلفات و هزینه فیلتر 
 DC/DC افزایش داده می شود]32-33[. در طرح بعدی از یک مبدل
افزاینده برای افزایش ولتاژ س��لول های خورش��یدی استفاده می شود. 
در این طرح که در ش��کل)5( نش��ان داده ش��ده، به دلیل اس��تفاده از 
 AC/DC مبدل ،DC پیچیدگی کنترل در س��مت DC مبدل افزاینده
افزایش یافته است]34-36[. شکل)6 ( ساختاری از فیلترهای مبتنی 
بر س��لول های خورشیدی را نشان می دهد که با حذف مبدل افزاینده 
و ترانس��فورماتور پیچیدگی کنترل، هزینه، ان��دازه و… کاهش داده 
می ش��ود. در این طرح با افزایش س��لول های خورشیدی، تا حد بسیار 
مناس��بی هزینه های کنترلی را کاهش می دهد ولی در مقابل آن زمان 
و هزینه بیشتری برای تعمیر و نگهداری سلول ها باید صرف شود]37-

 .]39
ج��دول)2( مزای��ا و معایب این طرح ها را نش��ان می دهد. نقاط ضعف 
طرح ها در این جدول پررنگ نمایش داده شده است. همچنین منظور 
از رنج جبرانسازی در این جدول، این است که فیلتر در رنج گسترده ای 
بتواند هارمونیک، توان راکتیو و توان اکتیو را هم زمان جبرانس��ازی و 
به ش��بکه تزریق کند. تحقیقات در س��ال های 2018 و 2019  نشان 
داده که عملکرد فیلترها به صورت ترکیبی مبتنی بر انرژی خورشیدی 
ع��الوه بر قابلیت های فوق می توانند با ایده های متنوعی همراه باش��د 
به طوری که توان و تلفات مبدل متصل به شبکه نیز کاهش یابد]40[.

3- ساختارهای نوین فيلتر تركيبی
س��اختارهای نوین فیلتر ترکیبی بر اس��اس بهبود عملکرد فیلترهای 
پس��یو و اکتیو طراحی می شوند و با توجه به اهداف خاصی در شبکه، 

کنترل فیلتر ترکیبی انجام می گیرد. 
در مرجع ]41[ یک فیلتر ترکیبی شامل یک SVC موازی و یک فیلتر 
 SVC اکتیو موازی با ش��بکه پیشنهاد ش��ده است. در این طرح بخش
وظیفه جبرانس��ازی توان راکتیو را در رنج وسیعی بر عهده دارد و این 

موضوع نرخ جریان فیلتر اکتیو را کاهش می دهد. 
اگرچه باز هم در این طرح مش��کل حضور فیلتر اکتیو در س��طح ولتاژ 
متوسط بررس��ی و برطرف نش��ده و فیلتر اکتیو وابسته به مبدل های 
چندس��طحی، پرهزینه می باشد. اس��تفاده از مبدل های چند سطحی 
باع��ث افزایش نیم��ه هادی های قدرت و همچنین خازن های س��مت 
DC مبدل می ش��ود. با افزایش تعداد نیم��ه هادی ها، تلفات حاصل از 
کلیدزن��ی مبدل رش��د پیدا کرده و همچنین هزین��ه مبدل نیز صرفه 

اقتصادی نخواهد داشت.
در س��ال 2010، طرحی از فیلتر ترکیبی معرفی گردید که یک بخش 
فیلتر پسیو موازی با شبکه و یک بخش فیلتر اکتیو موازی با شبکه را 
ش��امل می شود. فیلتر پسیو موازی بخش بزرگی از جریان جبرانسازی 
را از خ��ود عبور می دهد و باعث کاهش جریان فیلتر اکتیو می ش��ود. 
اما این طرح یک مش��کل اساس��ی داشت و آن این بود که زمانی توان 
راکتیو بار متغیر باشد، تلفات فیلتر اکتیو نیز افزایش می یابد]43-42[. 
در این طرح کنترل فیلتر پس��یو موازی به وسیله تریستور انجام نشده 
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اس��ت. به همین دلیل با تغییراتی که در بار ایجاد می شود، مسوولیت 
کنت��رل یکپارچه تمام این تغییرات برعهده فیلتر اکتیو اس��ت که این 
موضوع فشار و استرس را بر روی نیمه هادی ها افزایش داده و به تبع 
آن تلف��ات فیلتر اکتی��و نیز افزایش می یابد. در ط��رح ]42[ از مبدل 
چندس��طحی آبشاری اس��تفاده شده اس��ت که کنترل فیلتر اکتیو را 

پیچیده تر می کند.
طرحی از فیلتر ترکیبی در س��ال 2012 پیش��نهاد می شود که شامل 
یک سلف قابل کنترل با تریستور)TCR( و یک فیلتر اکتیو که توسط 
یک ترانس��فورماتور به ش��بکه متصل اس��ت همچنین م��وازی با هر 
ترانسفورماتور یک مدار رزونانسی سری قرار دارد. این طرح به اختصار 

)الف( )ب(

)ج(

شكل 2: ساختارهای مختلف فيلتر اكتيو: الف( فيلتر اكتيو موازی ب( فيلتر اكتيو سری ج(فيلتر اكتيو سری بدون ترانسفورماتور

IGCT شكل3: ساختار

شكل4: ساختار فيلتر با ترانسفورماتور كوپلينگ
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سالمشکالت رزونانسیرنج جبرانسازیرنج مبدلتلفات توانهزینه

طرح SVC موازی با 2003APFقویگستردهمتوسطباالباال

طرح PPF موازی با 2010APFقویگستردهمتوسطباالباال

طرح 2012TCR-RITHAPFمتوسطمتوسطمتوسط-پایینمتوسطباال

طرح SVC سری با 2016APFقویگستردهمتوسطمتوسطمتوسط

جدول2: مزایا و معایب فيلترهای مبتنی بر سلول های خورشيدی

رنج جبرانسازیتلفات توانهزینهاندازهپیچیدگی کنترل
IGCT گستردهباالباالمتوسطباال

فیلتر با ترانسفورماتور کوپلینگگستردهباالباالباالمتوسط
فیلتر با میدل DC/DC افزایندهگستردهباالمتوسطمتوسطمتوسط-باال

فیلتر با افزایش پنلهای خورشیدیگستردهپایینمتوسطمتوسطپایین

شكل6: ساختار فيلتر با افزایش سلول های خورشيدی

TCR-RITHAPF نام دارد]44[. از آنجایی که بیش��تر بارهای ش��بکه 
قدرت س��لفی می باشند و بخش TCR نیز خاصیت سلفی دارد، بخش 
RITHAPF نیازمند یک جریان جبرانسازی خازنی بزرگ می باشد که 
بتوان��د توان راکتیو مورد نیاز ب��ار را تامین کند و همین موضوع توان 
RITHAPF را افزایش می دهد. همچنین با توجه به اینکه در این طرح 
از ترانسفورماتور استفاده شده است، اندازه، وزن و تلفات فیلتر ترکیبی 

افزایش پیدا کرده است. 
مراجع ]45-46[ طرحی از فیلتر ترکیبی موازی با ش��بکه را پیشنهاد 
می کنند، که ش��امل یک بخش SVC و یک بخش فیلتر اکتیو قدرت 
)APF( اس��ت. این دو بخش به صورت س��ری با هم یک ساختار نوین 
از فیلتر ترکیبی را ایجاد می کنند. این طرح در ش��کل)7( نشان داده 
ش��ده اس��ت. فیلتر ترکیبی )SVC-HAPF( رنج جبرانسازی وسیع تر 
داش��ته و همچنین توان مبدل فیلت��ر اکتیو قدرت را کاهش می دهد. 
در این طرح با حذف فیلترهای پس��یو ثابت، مبدل های چندس��طحی 
ب��ه عنوان فیلتر اکتیو و ترانس��فورماتور، مش��کالتی نظی��ر رزونانس، 
تلفات حاص��ل از افزایش نیمه هادی ها، هزینه حاصل از افزایش تعداد 
نیمه هادی ه��ا و خازن های DC مبدل و افزایش اندازه و وزن حاصل از 
حضور ترانس��فورماتور را به طورکلی برطرف کرده اس��ت. در این طرح  
نوین، وابس��ته به ن��وع کنترل می توان بس��یاری از عملکردهای فیلتر 

ترکیبی را بهبود بخشید. 
در س��اختار SVC-HAPF طراح می تواند برمبنای ش��اخص مورد نظر 
پارامتره��ای فیلتر را تنظی��م و انعطاف پذیری معنی داری را در اهداف 

طرح بدست آورد در حالی که هم زمان تلفات و هزینه کلی فیلتر اکتیو 
را کاهش  دهد. در سا ل های 2017 و 2018 بیشتر با پژوهش بر روی 
طرح SVC-HAPF بسیاری از نقاط ضعف فیلتر ترکیبی بر طرف شده 
اس��ت. در جدول)3( مقایس��ه ای بین طرح های نوین فیلتر ترکیبی و 
نقاط ضعف و قدرت آنها را نمایش داده می ش��ود. نقاط ضعف طرح ها 
در این جدول پررنگ نمایش داده ش��ده است. همچنین منظور از رنج 
جبرانسازی، این است که فیلتر در رنج گسترده ای بتواند هارمونیک و 

توان راکتیو را هم زمان جبرانسازی نماید.

4- نتيجه گيری
افزایش اهمیت کیفیت توان الکتریکی باعث شده پژوهش های زیادی 
بر روی س��اختارهای نوین فیلتر ترکیبی انجام شود. این ساختارها که 
نمونه های موفق آنها در این مقاله معرفی گردید به خوبی توانس��ته ا   ند 
نقاط ضعف خود را برطرف کنند و پاس��خ مناس��بی برای مش��کالت 
توان در شبکه قدرت داشته باشند. از جمله این ساختارها طرح نوین 
SVC-HAPF می باش��د، که توانس��ته با اتصال به شبکه  قدرت دارای 
بار غیرخط��ی و وجود مش��کالتی نظیر نامتعادل��ی و هارمونیک های 
ولت��اژ و جریان عملک��رد مطلوبی از خود به نمای��ش بگذارد در حالی 
ک��ه توان و تلفات حاص��ل از عملکرد فیلتر نیز کاه��ش یابد. افزایش 
سرعت تحقیقات در زمینه فیلترهای ترکیبی باعث شده در اواخر سال 
2018 مقال��ه ای در مجله IEEE چاپ ش��ود که ویژگی جدیدی را به 
ساختار SVC-HAPF اضافه کرده است که بتواند عالوه بر جبرانسازی 

شكل5:ساختار فيلتر با مبدل DC/DC افزاینده

جدول3: مقایسه طرح های نوین فيلتر تركيبی
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خرابی های توان، بخشی از توان حقیقی بارها را نیز تامین کند.
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پیشگیري از خاموشي و تامین پیوسته انرژي الکتریکي در شبکه  هاي 
برق یکي از اساس��ي ترین اهداف متولیان و دس��ت اندرکاران آن است. 
ب��راي ای��ن منظور بای��د در نخس��تین گام راه حل هایي ب��راي تامین 
کمبود انرژي الکتریکي که به ویژه خود را در س��اعت هاي اوج مصرف 
نش��ان مي دهد و بهره برداران ش��بکه را ناچار به اعمال خاموشي هاي 
برنامه ریزي شده مي نماید، اندیشیده شود. بر این اساس باید ابتدا رشد 
تقاضا مورد بررسي قرار گیرد و متناسب با آن ظرفیت هاي الزم ایجاد 
شود. بررسي ها نشان مي دهد در سال هاي گذشته صنعت برق ایران با 
رشد تقاضایي معادل 5 درصد درساعت هاي پیک بار روبه رو بوده است 
که در صورت تحقق رشد اقتصادي مطلوب این میزان به هفت درصد 
در س��ال هاي آینده خواهد رسید. س��اعت هاي اوج مصرف یا پیک بار 
ساالنه در شبکه برق ایران کم تر از 500 ساعت در سال است اما براي 
همین تعداد س��اعت باید سرمایه گذاري هاي بسیار سنگیني در بخش 
تولید، انتقال و توزیع انجام ش��ود تا از بروز خاموش��ي و کمبود انرژي 
در ش��بکه جلوگیري ش��ود. این در حالي است که کشور از یک سو با 
بحران کم آبي روبه رو است که خود عالوه بر کاهش یا حذف ظرفیت 
نیروگاه هاي آبي، از بهره برداري س��ایر نیروگاه ها با ظرفیت اسمي هم 
جلوگیري مي نماید به گونه اي که در سال آبي 96-97 با وجود افزایش 
2000 مگاوات قدرت اسمي نیروگاه هاي جدید، تامین تقاضا به صورت 
کامل فراهم نیامده است و از سوي دیگر کمبود منابع مالي و نقدینگي 
در س��ال هاي اخی��ر صنعت برق را آزار داده و از توس��عه ي ش��بکه ها 

جلوگیري نموده است.
ایج��اد ظرفیت ه��اي جدید اگر چه نخس��تین گام در تامین کمبودها 
به ش��مار مي رود اما در شرایط موجود هوشمندسازي راه حلي دیگري 
اس��ت که عالوه بر ضروري بودن براي بهره برداري، امکان بهینه سازي 
مصرف و مدیریت بار را نیز فراهم مي نماید و به دست  اندرکاران صنعت 
برق امکان انجام مانورهاي مختلف را بر اس��اس آمار و اطالعات علمي 
و مطمئ��ن فراهم مي س��ازد. به همین دلیل باید متناس��ب با نیازهاي 
فعلي صنعت برق و هماهنگ با س��ایر طرح هاي توسعه اي این صنعت، 

به هوشمند سازي به عنوان اساسي ترین ضرورت توسعه توجه شود.
تجربه ی سال های گذش��ته به ویژه تابستان 1397 در زمینه مدیریت 
س��مت تقاضا، پاسخگویي بار، طرح تش��ویقي ذخیره عملیاتي صنایع،  
مدیریت س��اعت کارک��رد چاه هاي کش��اورزي و اصالح س��اعت کار 
اداره ه��اي دولتي از جمله اقدامات مختلفي بود که براي عبور از پیک 
بار در س��ایه هوشمندسازی شبکه و اس��تفاده از کنتورهاي هوشمند 
ص��ورت پذیرفت و نتایج آن در کاهش میزان خاموش��ي ها به 18 روز 

تنها در اجراي طرح ذخیره عملیاتي صنایع بزرگ مشخص گردید.
از دیگر مش��کالت ش��بکه برق ای��ران حبس تولید بیش از س��ه هزار 
مگاوات ظرفیت نیروگاهي اس��ت که ناشي از پر شدن ظرفیت خطوط 
نیرو و ترانس��فورماتورها و افت ولتاژهاي ناشي از آن است. این مشکل 
با طرح هاي حفاظت ویژه براي رفع گلوگاه هاي شبکه انتقال قابل حل 

است. اجراي این طرح ها برای حفظ پایداری شبکه در کوتاه مدت نیز 
سودمند اس��ت و زمینه ای برای توس��عه هوشمندسازی شبکه انتقال 
فراه��م مي کند تا با الگوریتم های کامل تر و هوش��مند بتوان ش��رایط 

تنگناهای صنعت برق را برای سال های آینده برطرف نمود.
اجراي کامل ش��بکه ي هوش��مند به یک ساختار ارتباطي ایمن و قابل 
اطمینان نیاز دارد و خوشبختانه شبکه فیبرنوری صنعت برق، در این 
زمینه قابل اس��تفاده است. بومي س��ازي نرم افزارها و سخت افزارها در 
آمادگي براي بازیابي خودکار شبکه در مقابل تهدیدها و دفاع سایبري 
از نکته هایي هستند که هم زمان با هوشمندسازي باید توسعه یابند. 

در حال حاضر650 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر نصب شده و برنامه ریزي 
براي رس��یدن به چهارهزار مگاوات در دس��تور کار قرار دارد بنابراین 
نق��ش نیروگاه هاي تجدیدپذیر و مولدهاي مقیاس کوچک را نمي توان 
در ش��بکه  برق آینده در نظر نگرفت. از این جهت متناسب با افزایش 
ضریب نفوذ تولید انرژي هاي تجدیدپذیر باید حفظ یکپارچگي، کنترل 

تولید و ذخیره سازها در اولویت قرار گیرد.
 هم چنی��ن در بحث مولدهاي مقی��اس کوچک و مولدهاي خودتامین 
طرح خرید تابستاني برق براي چهار ماه خرداد تا شهریورماه مطرح است 
که پیش بیني مي ش��ود 1000 مگاوات ظرفیت فعلي این نیروگاه ها به 
3000 مگاوات افزایش یابد که نیازمند مدیریت پذیري و رویت پذیري 
اس��ت و این مهم بدون اس��تفاده از هوشمندسازي محقق نخواهد شد 
و با تحقق ظرفیت های برنامه ریزی ش��ده ي مولد هاي مقیاس کوچک 
و افزای��ش ظرفیت بیش از پنج درصد آن ه��ا، رویکرد کنترلی باید از 
سیس��تم های متمرکز به سیس��تم های ترکیبی و شبکه های هوشمند 
تغییر کند. البته الزم اس��ت کارکرد این مولدها در ش��رایط جزیره اي 

براي مراکز حساس و مهم مورد توجه قرار گیرد. 
مصارف خانگي س��هم قابل توجهي از بار ش��بکه را به خود اختصاص 
داده ان��د بنابراین عالوه بر طرح هاي مدیریت  بار در بخش هاي صنعتي 
و کش��اورزي، الزم اس��ت در بخ��ش مص��ارف خانگي توج��ه ویژه اي 
 AMI صورت پذیرد. در حال حاضر با نصب 350هزار کنتور هوش��مند
نزدیک به 30 درصد بار ش��بکه رویت پذیر شده است و شرکت توانیر 
در نظ��ر دارد ب��ا افزایش تع��داد کنتوره��اي AMI رویت پذیري براي 
مدیریت بار را به 50 درصد برس��اند. با راه اندازی کسب و کارهای نوپا 
)اس��تارتاپ ها( می توان مدیریت بار را در سطح گسترده ای اجرا نمود 

که برنامه ریزی هایی در این زمینه صورت گرفته است. 
افزون بر همه ي آن چه گفته ش��د، باید توجه کرد که ش��بکه ي برق با 
انبوهي از تجهیزات پیش��رفته روبه رو است که در حال ورود به زندگي 
مردم و جامعه اس��ت که الزمه ي بهره برداري مطلوب از آن ها داش��تن 
یک ش��بکه ي هوشمند است. بي ش��ک بدون هوشمندسازي متوازن 

شبکه توانایي ادامه ي کار را نخواهد داشت.

***

هوشمندس�ازی متوازن ش�بکه 

 دكت�ر مصطف�ي رجب�ي مش�هدي مع�اون برنامه ری�زی ش�ركت تواني�ر
و ریيس هيات مدیره انجمن مهندسين برق و الكترونيک ایران- شاخه خراسان

راه ح�ل چالش ه�ای صنع�ت برق
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ب�راي برق�راري اش�تراک نش�ریه عصر ب�رق، هزینه اش�تراک مورد نظ�ر را از جدول زی�ر انتخاب نموده و به حس�اب 
406537927 نزد بانک تجارت ش�عبه برق )قابل پرداخت در همه ش�عب بانک تجارت( به نام نش�ریه عصر برق واریزو 
رس�يد مربوطه را به همراه برگ تكميل ش�ده درخواس�ت اش�تراک به نشاني: مشهد. پردیس دانش�گاه فردوسي مشهد، 

دانشكده مهندسی گروه برق ارسال فرمایيد.
 هم چني�ن ب�راي جلوگي�ري از عمليات پس�تي و س�هولت كار مي توانيد فرم تكميل ش�ده را به وس�يله نمابر به ش�ماره 

36103858-051 ارسال فرمایيد. 

دانشجویان محترم، اساتيد گرامي و فرهنگيان عزیز در صورت تمایل مي توانند مبلغ فوق را پس از كسر 10% واریز فرمایند.
 نسخه الكترونيكی شماره های قبلی نشریه در سایت انجمن موجود است و براي دریافت نسخه چاپی شماره هاي قبلي نشریه به ازاي 

هر شماره مبلغ 50،000 ریال به حساب واریز گردد.

یكساله                250،000ریال        300،000 ریالاشتراک

پست عادي          پست سفارشي

درخواست اشتراک نشریه عصر برق
)لطفا كپي این فرم را به طور خوانا و دقيق تكميل فرمایيد(

تذكر: اشتراک بيش ار یک سال پذیرفته نمي شود.



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

تصاويري از بازديدهاي انجام شده توسط انجمن 

 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 
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