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چکـیده
زمینه و هدف :ایده استفاده از بطری های آب معدنی با مشاهده سازه سه بعدی  3Dپانل و سقف کوبیاکس آغاز گردید به
این نحو که در صورت استفاده از بطری های آب معدنی در دل سازه سه بعدی 3Dپانل نقشی همانند توپ های پلی
اتیلنی پر تراکم که جهت کاهش وزن و کاهش حجم بتن مصرفی در سقف کوبیاکس مورد استفاده قرار گرفته اندرا دارند.
و در سازه سه بعدی  3Dپانل کاهش میزان مصرف یونولیت بکار رفته در این سازه را در پی خواهد داشت .همچنین از
طرفی با کاهش میزان مصرف یونولیت غیرقابل تجزیه از تولید این محصول تا حدودی جلوگیری بهعمل خواهد آمد و هم
اینکه بطری های آب معدنی از محیط زیست جمع آوری خواهند شد .در همین راستا تالش های مختلفی شده است که در
این تحقیق سعی گردید عالوه بر استفاده از بطری های پالستیکی از یونولیتهای بکار رفته در سازه سه بعدی  3Dپانل
بطور مشترک استفاده گردد تا ضمن استفاده از بطری های آب معدنی و جمعآوری و کاهش تعداد بطری های رها شده در
جوامع شهری استفاده بهینه تری هم از بطری های آب معدنی گردد و هم اینکه افزایش وزن به نسبت به  3Dپانل
جلوگیری بعمل آید .در این مقاله با ساخت نمونه های جدید در قالب بلوک های تک سلولهای کوچک از بطری پانل،
 3Dپانل که مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج در خور توجه آنها مورد بررسی قرار گرفت.
روش بررسی :جهت دستیابی به اهداف تحقیق ما با استفاده از مواد مختلف از جمله بطری های آب معدنی ،یونولیت و
سازه های سه بعدی  3Dپانل به تحلیل فرضیات مورد نظر دامن زدیم .این تحقیق کاربردی و از لحاظ رویکرد ماهیت
«توصیفی– تحلیلی» دارد.
یافته ها :فرضیه های کاهش هزینه های ساخت دیوار ،مقاومت فشاری ،کاهش تعداد بطریهای رها شده در محیط
زیست و کاهش مصرف یونولیت مورد تایید قرار گرفت که تاثیر بسزایی در ساخت دیوار های بطری پانل برای ساختمان
ها به همراه دارند .نتایج به دست آمده از تحلیل نتایج آزمایشگاه و فرضیهها نشان داد در مجموع از نظر صرفه اقتصادی و
کاهش مصرف یونولیت دیوارها ساخته شده با بطری های آب معدنی نسبت به دیوارهای مشابهه ( )3D Panelدر برخی
موارد عملکردی مشابه و در برخی موارد دیگر از عملکرد مناسب تری برخوردار میباشند.
واژگـان کلـیدی :بطریهای آب معدنی ،پلی اتیلن ترفتاالت ) 3D ،)PETپانل ،بطری پانل ،یونولیت ،صرفه اقتصادی
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در سال های اخیر مبارزه با آلودگی های زیست محیطی بیشترین توجه کشورهای جهان را به خود معطوف نموده است .در
حقیقت این آلودگی ها محصول جمعیت و پیشرفت تکنولوژی صنعتی می باشد که مستلزم بکارگیری روش ها و برنامه ریزی
گسترده در این حوضه می باشد .برای همین منظور کنترل دهها هزار نوع مواد سمی و خطرناک در محیط ،بخش عمده ای از
مبارزه بر علیه آلودگی های زیست محیطی را تشکیل داده است .لذا در سال  0780موضوع بازیافت مواد زائد به شکل جدی در
دستور کار و برنامه ریزی جهت دفع زباله ها آغاز گردید .امروزه بازیافت طوری مورد استقبال کشورهای جهان قرار گرفته است که
جزء الینفکی از مدیریت مواد زائد به شمار می رود( .مرادی .)0378معموالً از بطری های خالی پالستیکی در موارد گوناگون و بطور
مجدد استفاده می شود که بیشترین استفاده از این مواد برای تولید لوازم پالستیکی بازیافتی از جمله پتو ،لباس اسکی ،کیسه خواب
و غیره می باشد .همچنین در ساخت ساختمان های سنتی اکثر ،کشورهای همچون نیجریه ،آرژانتین و تایلند و حتی در بعضی از
نقاط کشور عزیزمان ایران در چندین موارد از بطری های نوشیدنی جهت ساخت ساختمان با بطری پالستیکی اجرا گردیده و از این
طریق پیام اهمیت و ضرورت استفاده و بکارگیری از بطری های پالستیکی را برای همگان آشکار نمودند .بیشترین شکل استفاده از
بطری های پالستیکی جهت ساخت دیوار به گونه ای می باشد که با استفاده از خاک در درون بطری ها و قرار دادن آنها روی هم
و استفاده از مالت خاک یا سیمانی بین رج های آنها و بستن سر بطری ها توسط یک طناب پالستیکی جهت یکپارچه شدن بطری
ها با یکدیگر می باشد از آنجایکه هزینه ساخت و ساز این نوع سازه ها نسبت به سایر مصالح دارای قیمت ارزان و هزینه پایین تری
می باشد همچنین از جمله مواردی که می تواند به آن اشاره نمود هزینه های زیاد ساخت مسکن و نیاز روز افزون تهیه مسکن
برای جوانان با قدرت خرید پایین می باشد که در سایر کشور های با استفاده از بطری های خالی از نوشیدنی ها سعی بر رفع
مشکالت مالی و پاکیزه نگه داشتن محیط اطراف خود شده است .که اهمیت موضوع را در سایر جوامع و ملل و نیاز به تهیه مسکن
ارزان و مقاوم را بیان می نمایید .پس می تواند نتیجه گرفت بازار مستعد و پویای این صنعت در پیش روی مهندسین عمران و
ساختمان خواهد بود.

 -2بیان مساله
در حال حاضر میزان مصرف آب های بطری شده به دلیل عدم اطمینان مردم به کیفیت آب لوله کشی شهری در حال افزایش
است .با توجه به اینکه عمده مصرف کنندگان آب بطری شده نگرانی از کیفیت آب لوله کشی شهری را دلیل مصرف آب بطری
شده اعالم کرده اند و همین موضوع عامل مصرف آب های بطری شده در ایران را به سرعت افزایش داده است .آثار زیست
محیطی ناشی از بطری های پالستیکی PETشامل مواردی نظیر عدم تجزیه زیستی این بطری ها و افزایش حجم زباله های
تولیدی ،همچنین مصرف انرژی بیشتر ناشی از تولید و حمل و نقل بطری های آب در قیاس با شبکه لوله کشی می باشند .لذا
بررسی علل تمایل مردم به استفاده از آب های بطری شده با توجه به اثرات بهداشتی و زیست محیطی دفع بطری های ناشی از آن
می طلبد که با فرهنگ سازی و اطالع رسانی مناسب به شهروندان و ایجاد اطمینان الزم در خصوص قابل قبول بودن کیفیت آب
شرب شبکه در بین مردم و حتی سمی بودن آبهای بطری شده ،می تواند از مصرف بی رویه آب های بطری شده و اثرات بهداشتی
و زیست محیطی ناشی از آن را کاهش داد( .پشم تاب  .)0370 ،همزمان با کاهش مصرف و ایجاد راهکارهای عملی جهت استفاده
مجدد از بطری های آب معدنی از اثرات منفی وجود بطری های پالستیکی در محیط زیست جلوگیری بعمل آید .در سالهای اخیر
تمرکز بیشتری روی نحوه جمع آوری و استفاده مجدد از برخی ضایعاتی صورت گرفته است که می توانند دوباره در چرخه مصرف
قرار بگیرند .اولین گام در راستای حفظ محیط زیست تفکیک مناسب زباله ها و گام بعدی بازیافت برخی از ضایعات به مواد قابل
استفاده می باشد .امروزه نگاه دیگری به ضایعات وجود دارد و آن ،بازیافت زباله ها به چرخه مصرف در زمینه ایجاد مصالح
ساختمانی است .این نگرش حاکی از اینست که ضایعات فقط از تخریب ساختمان ها یا جاده سازی و غیره حاصل نمی شود بلکه
زباله های تولید شده روزانه مانند زباله های خانگی یا تجاری میتواند با فرآیند بازیافت به یک مواد و مصالح قابل استفاده در
ساختمان سازی تبدیل گردد (سپهری  .)0370 ،حال با توجه به اینکه سازه سه بعدی  3Dپانل عالوه بر مزایای معرفی شده از آن،
دارای یک سری معایب مانند هزینه باالی خرید بوده که می تواند سازه سه بعدی  3Dپانل به نحوی بهینه تر تهیه و ساخته شود و
با کاهش حجم یونولیت بکار رفته در آن هزینه ساخت این محصول صنعتی را کاهش داد و همچنین بدلیل عدم تجزیه پذیری
یونولیت مجبور به تولید محصولی غیر قابل بازیافت در صنعت نباشیم و تولید آن را بصورت حداقلی انجام دهیم .می تواند به این
نکته اشاره نمود که به تنهایی استفاده از مواد غیر قابل تجزیه و جمع آوری آنها از محیط زیست جهت حفظ و حراست از طبیعت
کافی نمی باشد و باید از تولید این گونه محصوالت جلوگیری بعمل آید .در همین راستا با استفاده مشترک بطری های آب معدنی با
یونولیت سازه سه بعدی  3Dپانل و با کاهش حجم استفاده از یونولیت هزینه تولید سازه سه بعدی  3Dپانل را کاهش خواهد داد و
از طرفی بدلیل ارزشمند شدن این بطری ها سعی و تالش جهت جمع آوری بطری های آب معدنی از سطح معابر شهری و بیرون

شهری باعث خواهد گردید حجم قابل توجهی از آنها جمع آوری و از تعداد آنها در محیط زیست کاسته می گردد .مزایای استفاد از
بطری های آب معدنی می تواند به هزینه کمتر نسبت به یونولیت ،کاهش هزینه های باز تولید بطری به سایر محصوالت بازیافتی،
در دسترس بودن بطری های آب معدنی ،جلوگیری از تولید زباله غیر قابل تجزیه صنعتی ،جمع آوری زباله ها از محیط زیست و
استفاده مجدد از آنها اشاره نمود .بطری های پالستیکی برای یک مرتبه تولید می شوند و بعد از یک بار استفاده ،چون استفاده
دیگری ندارد دور ریخته می شود .بنابراین به جای دور ریخته شدن مجدد مورد استفاد قرار می گیرد و هزینه باز تولید مواد
پالستیکی به محیط زیست تحمیل نمی شود حال آنکه تولید یونولیت عالوه بر ،هزینه بر بودن و عدم سازگاری با محیط زیست و
عدم وجود تاریخ بازیافت صدمات جبران ناپذیر دیگری را به دنبال خواهد داشت .باید توجه داشت که دیوارهای  3Dپانل عمدتاً
نقش جدا سازی و تقسیم فضا ر ا در ساختمانها ایفا می کند و به همین سبب در باربری و نقش سازه ای آنچنانی در ساختمان ایفا
نمی کند .جایگذاری بطری ها در دل این دیوارها سبب می شود که عامل جدا سازی دیوار ها پابرجا باشد و همچنین وزن و سربار
اضافه ای به ساختمان تحمیل نشود چراکه وزن تمام شده بطری ها تقریباً برابر با وزن یونولیت بکار رفته در این دیوارهای جدا
کننده می باشد .قرار دادن بطری در این دیوارها و محصور شدن آنها بین دو الیه نازک یونولیت و دو الیه بتنی هیچ خلل در
عملکرد این گونه دیوار ها ایجاد نمی کند.

 -3اهمیت و ضرورت تحقیق
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مصرف روز افزون مواد پالستیکی باعث گردیده که حجم زیادی از این پالستیک ها پس از مصرف بصورت ضایعات دور
ریخته شوند .یکی از دالیل ازدیاد مصرف پالستیک و مواد پالستیکی (بطری) توسعه صنایع پتروشیمی و نفت می باشد .کاالهای
پالستیکی غالباً از مواد پلیمر مصنوعی ساخته می شوند که در مقابل عوامل محیطی مقاوم می باشند و بطور کامل در طبیعت
تجزیه نمی شوند .همچنین این محصوالت بدلیل داشتن ترکیبات شیمیایی و خاصیت مهاجرت قسمتی از ترکیبات شیمیایی خود با
محتویات درون خود باعث اثرات سوء بهداشتی برای مصرف کننده را به همراه دارد که گزارشات متعدد از این نوع مهاجرت به مواد
غذایی و آب معدنی شده است .همچنین استفاده روز افزون و گسترده پالستیک  PETبه لحاظ خصوصیات منحصر به فرد آن و
دارا بودن اثرات منفی بر روی سالمتی بشر و محیط زیست بسیار مورد توجه قرارگرفت بطوری که بررسی ها نشان می دهد مقادیر
قابل توجهی از ترکیبات مونومرهای  PETدر مواد غذایی که در آنها از بسته بندی پلی اتیلن ترفتاالت استفاده گردیده است وجود
دارد .همچنین باال بودن میزان استرهای اسید فتالیک که از اجزا مهم در ساخت پلیمرهای  PETاست در آب های زیر زمینی واقع
در مناطق دفع زباله وجود دارد .بررسی های موجود نشان می دهد که استرهای فتاالت و متابولیت آن اثر بازدارندگی بر تولید مثل
ارگانسیم های آبزیان داشته و اثرات سوء بر موجودات خشکی مانند بازدارندگی تولید مثل جوندگان ،سرطانزایی ،ناهنجاری های
جنینی ،ناهنجاری های نوزدان و جهش زایی در موشها شده است .اهمیت و ضرورت بازیافت محصوالت تولید شده از  PETبه
حدی جدی می باشد که مطالعات فراوان در این حوضه انجام و با ارائه راهکارهایی سعی گردید تا از اثرات منفی ورود محصوالت
پالستیکی  PETکه بیشتر برای بس ته بندی آب استفاده می شود جلوگیری و به حداقل برسد .بطور کلی منافع حاصل از بازیافت
 PETیا زیست محیطی هستند و یا اقتصادی و هر کدام به نوبه خود دارای اهمیت می باشند( .مرادی.)0378
ضرورت قطع چرخه و زنجیره مواد غیر قابل بازیافت پالستیکی از اهمیت ویژه ای برخودار می باشد همچنین استفاده از
بطری خالی به عنوان یک ماده پر کننده در ساخت دیوار های ساختمان ،در کنار یونولیت جهت کاهش هزینه ها و کاهش وزن
ساختمان ،خود یک موضوع می باشد که نیازمند بررسی دارد .از آنجایکه که مسکن ارزان قیمت یکی از دغدغه های جوانان می
باشد استفاده از بطری های پالستیکی در ساخت دیوار به میزان قابل توجهی هزینه های ساخت را کاهش خواهد داد بنابراین
استفاده از بطری های خالی به عنوان یک ماده جایگزین جهت ساخت مسکن ارزان قیمت دارای اهمیت می باشد که نیازمند
بررسی و تحقیق در این حوضه می باشد.

 -4اهداف تحقیق
از نظر اقتصادی :کاهش هزینه ساخت دیوار و کاهش مصرف یونولیت بعنوان ماده غیرقابل تجزیه
از نظر مقاومت  :افزایش مقاومت فشاری
از نظر محیط زیست :جمع آوری بطری های آب معدنی
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استفاده از مواد دور ریز و غیر قابل تجزیه و ارائه راهکار جهت بکارگیری مجدد زباله امری پسندیده و متدوال در اکثر
کشورهای جهان می باشد که دارای زمینه های اقتصادی و زیست محیطی می باشد همچنین ذکر این نکته خالی از لطف نمی
باشد که به تنهایی استفاده مجدد از این محصوالت غیر قابل تجریه جهت حفظ محیط زیست کافی نبود و جهانیان به سوی
کاهش تولید مواد غیر قابل تجزیه در حال پیشرفت می باشند و در همین زمینه تحقیقات داخلی و خارجی متفاوتی وجود دارد از
جمله :
موسوی و همکاران ( )0000در تحقیقی با عنوان ساخت خانه زیست سازگار با محیط با استفاده از اکوبریک های ساخته شده
از پسماند های بازیافتی به عنوان مصالح ساختمانی سبز ضمن اشاره به در حال افزایش بودن جمعیت جهان و نیاز مبرم به منابع
جدید انرژی و مواد ،آلودگی های ناشی از استفاده از سوخت های فسیلی و گسترش بیماری ها مختلف سبب شده که بازیافت و
استفاده مجدد از انرژی طبیعی به عنوان یکی از راهکارهای حل مشکالت معرفی شد .استفاده از مصالح و موادی که قابلیت
بازیافت و کاربرد مجدد دارند می توانند عالوه بر ایجاد نشاط و شادابی در بروز حس مسئولیت نسبت به طبیعت ،مشکالت به وجود
آمده ناشی از استفاده از مصالح ساختمان های صنعتی را کاهش داده و به دنبال آن در کاهش هزینه های پسماند پالستیکی غیر
قابل تجزیه به انسان ها و طبیعت کمک کند .در واقع ساخت خانه های زیست سازگار با محیط دارای اصول و قواعد خاص خود
بوده که شامل صرفه جویی در منابع انرژی مورد نیاز از طریق بازیافت و استفاده مجدد مواد ،حفظ انرژی و کاهش مصرف آب می
باشد .انواع اکوبریک های تولید شده از بطری های پالستیکی شامل اکوبریک های از نوع بلوک یا آجر ساختمانی است که به جای
سیمان و ماسه و شن از پالستیک غیر قابل بازیافت استفاده و با بسته بندی پوست چیپس ،کیک ،پفک ،بیسکویت و یونولیت ،فیلتر
های سیگار فاقد توتون انواع دستکش های پالستیکی و سایر پالستیکهای رنگارنگ و انواع نی های پالستیکی  ،سلفون  ،چسب
های نواری ،انواع تیوپ خمیر دندان ،ورقه دارو ،انواع کیسه فریزر ،درون بطری پالستیکی متراکم شده استفاده می شود همچنین
در تهیه این نوع از اکو بریک هابه هیچ عنوان نباید از مواد تجزیه پذیر و پسماند تر در بطری های پالستیکی استفاده نمود و به
عنوان بلوک در دیوارها استفاد می شود .نوع دیگر از اکوبریک ها نوع فشرده نام دارد که در تهیه آن از مواد پالستیکی غیر قابل
بازیافت و غیر قابل استفاده در نوع اول (اکوبریک بلوکی یا آجری) می باشد .در واقع پس از جمع آوری پسماندها و تمیز کردن آنها،
پسماند خورد شده و پس از دادن حرارت به آنها و ذوب مواد ،توسط دستگاه هیدرولیکی به ضخامت های مختلف فشرده و در
رنگهای مختلف تولید و با قیمت تمام شده کمتر بکار گرفته می شوند.
منصور و علی ( .)0000در تحقیقی با استفاده مجدد از بطری های پالستیکی به عنوان یک ماده ساختمانی جایگزین پایدار به
بررسی عملکرد سازه ای و حرارتی بلوک های بتنی سنتی و بلوک های ساخته شده با بطری های پالستیکی پر شده با ماسه
خشک ،ماسه اشباع و پر از هوا (بطری خالی) که توسط مالت ماسه سیمان به هم پیوند خورده اند مورد آزمایش و بررسی قرار داد
که نتایج به شرح ذیل می باشد :بلوکهای بطری دار پر شده با هوا ،کمی مقاومت بیشتری نسبت به بلوکهای بطری دار با سایر پر
کننده ها دارد و ثابت شده که دارای پایداری سازه ای با ضریب اطمینان باال می باشد .بلوکهای بطری دار پر شده با هوا می تواند
جهت ساخت پارتیشن ( در ساختمانهای چند طبقه) یا دیوار حمال با یک سقف دالی در ساختمان یک طبقه با ضریب اطمینان 0.7
مورد استفاده قرار گیرد .مواد پر کننده همچنین بر اساس مشخصاتشان مورد بررسی قرار گرفتند عالوه بر این مدل پیشنهادی اتاق
توسط نرم افراز جهت بررسی رفتار اتاق ساخته شده مورد بررسی قرار گرفت و جهت مقایسه اتاق های ساخته شده با بلوکهای
معمولی سنتی نشانگر این موضوع می باشد که بطری های پر شده با هوا دارای مشخصات عایق کنندگی بسیار بهتری نسبت به
مدل ها سنتی ساخته شده می باشد .بنابراین استفاده از بطری های پالستیکی به عنوان یک ماده پر کننده ساختمانی نه تنها از
دفن شدن زباله آنها جلوگیری می کند بلکه به عنوان یک عایق حرارتی قابل قبول می باشد که همچنین از لحاظ سازه ای ،پایدار
و نگرانی های زیست محیطی را بر طرف می کند.
تافی و همکاران ( )0000در تحقیقی به بررسی مشخصات و ویژگی های آزمایشگاهی آجرهای سازگار با محیط زیست همراه
با پالستیک های دور ریز و بطری های پلی اتیلن ترفتاالت ( )PETپرداختند .و هدف از این تحقیق امکان استفاده از آجرهای
سازگار با محیط زیست و بکار گیری مصالح دور ریز و پالستیک های تولید شده از تمام تولیدات بسته بندی شده و بازیافت آنها به
نحوی که بتواند از پالستیک های دور ریز را درون بطری های پالستیکی به شکل یکنواخت متراکم و به بررسی خصوصیات و
ویژگی های این نوع مصالح و مقایسه با مصالح سنتی از نظر عایق صوت و میزان انتقال نور مورد ارزیابی قرار داده است .نتایج
حاصل از آن نشان می دهد که آجرهای زیست محیطی می تواند به عنوان یک منبع بادوام جهت مقاصد ساخت و ساز مورد
استفاده قرار گیرد.
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البکری 0و همکاران ( .)0003در تحقیقی به بررسی بتن های ساخته شده از ذرات درشت اصالح شده پلی استایرن پرداختند .در
ساخت این نوع از بتن قبل از ورود به خورد کن می بایست قطعات پلی استایرن به قطعات تقریبا یک سانتیمتر خورد و پس از خورد
نمودن و آسیاب کردن قطعات بزرگ پلی استایرن آنها را در کوره به مدت  0دقیقه قرار و به میزان  00~07درصد کاهش حجم
منقبض و به ذرات درشت  00الی 00میلیمتری تبدیل شوند .که با نسبت آب به سیمان  0/0 ،0/0 ،0/0تهیه شده است و با نسبت
های متفاوت از دانه بندی ریز و درشت تحت آزمایش مقاومت فشاری و وزن مخصوص قرار داده شده اند که نتایج آزمایش ها پس
از مقایسه بین نمونه های ساخته بتن معمولی و بتن های حاوی پلی استایرن پس از  07روز به این شرح می باشد.
مقاومت فشاری نمونه های مکعبی بتن معمولی از مقاومت فشاری نمونه های مکعبی حاوی پلی استایرن به میزان  03درصد
بیشتر می باشند و وزن مخصوص بتن های حاوی پلی استایرن در مقایسه با بتن های معمولی به میزان  30درصد کمتر می باشند
و با توجه به وزن مخصوص بتن های سبک ( 0700کیلوگرم بر متر مکعب) ،بتن های حاوی پلی استایرن به عنوان بتن سبک وزن
دسته بندی می شوند.
رفعتی و همکاران ( .)0370در تحقیقی به بررسی ارزش بازیافت  PETبدلیل و قیمت ارزان نسبت به سایر مصالح مثل شیشه
و فلز  ،مقاومت باال در برابر شکستگی ،دما و نفوذ گاز و میزان مصرف این محصول در ایران اشاره شده بدلیل موفقیت روش
استفاده از مراکز خرید در امر جمع آوری و بازیافت کاغذ باطله و قابلیت بیشتر آن جهت جمع آوری بطری های  PETپس از
مصرف از مبداء تولید بدون آغشته شده با مواد آالینده خارجی و در نتیجه صرف هزینه کمتر جهت شستشو بطری ها جهت بازیافت
آنها ،این روش در مدت زمان  0سال در منطقه  03تهران مورد ارزیابی و آنالیز اقتصادی قرار گرفته است .جهت ارزیابی اقتصادی
این طرح ،تمامی هزینه ها از مرحله ساخت مراکز خرید ،خرید بطری های  PETاز مردم تا آسیاب و تبدیل آن به پرک محاسبه
شده است .منظور از محاسبه هزینه  PETتا مرحله پرک به این معنی است که اکثر فعالیتهای موجود در حال حاضر به تولید پرک
ختم شده است که این پرک ها اکثراً صادر می گردد .که شامل هزینه های ثابت و جاری می باشد .هزینه های ثابت مانند :ساخت
غرفه ،ساخت متراکم ساز ،خرید میز و صندلی و خرید آسیاب پرک کننده که این هزینه ها در اوایل اجرای طرح در سال 0370
وجود داشته و هزینه های جاری شامل :اجاره محل غرفه ،دستمزد متصدی غرفه ،دستمزد بازرسی غرفه ،سرویس جمع آوری
هفتگی ،خرید  PETاز مردم ،اجاره واحد بازیافت ،دستمزد پرسنل واحد بازیافت ،هزینه های جانبی غرفه و هزینه های پیش بینی
نشده می باشد .بررسی ها نشان داد در سال اول بهره برداری ( )0370یا سال دوم اجرای طرح ،هزینه ها تنها شامل هزینه جاری
غرفه بوده که باز هم سود سال دوم بدلیل باالتر بودن هزینه های جاری از درآمد منفی گردید .این طرح از اواسط سال 0370
هزینه و در آمد سر به سر و سود آوری از سال  0378آغاز می گردد و نهایتاً در پنج سال اول طرح به لحاظ اقتصادی دارای توجهی
بوده با در نظر گرفتن تورم سالیانه  00درصد موفق نامگذاری کرد .البته الزم به ذکر است که قبل از اجرای هر گونه طرح در ارتباط
با زباله ،آموزش مردم و فرهنگ سازی برای همکاری آنها با طرح ،امری مهم و ضروری بوده و بدون این مهم حتی سود آورترین
طرح ها نیز در اجرا و در شرایط واقعی به شکست مواجه خواهند شد.
(قاسمعلی .)0373 ،در این مطالعه مشخص گردید که میزان تولید  PETدر هر منطقه از شهر قم با فاکتورهای مختلفی نظیر
موقعیت زمانی ،مکانی ،وسعت منطقه و ویژگی ها فرهنگی بستگی دارد.

 -6روش تحقیق
در این مقاله از روش نمونه گیری احتمالی ساده و حجم نمونه ها بسته به نیاز تعیین شده است همانگونه که در مقدمة توضیح
داده شد روش تحقیق کاربردی و از لحاظ رویکرد ماهیت((توصیفی– تحلیلی)) می باشد همچنین روش کار به موضوع ،امکانات و
اهداف تحقیق بستگی دارد .در تحقیق حاضر با توجه به اینکه هدف اصلی کاهش هزینه ساخت دیوار ،افزایش مقاومت فشاری،
جمع آوری بطری های آب معدنی و کاهش مصرف یونولیت بعنوان ماده غیر قابل تجزیه میباشد .لذا برای تدوین چارچوب نظری
تحقیق و مروری بر تحقیقات پیشین از روش اسنادی نیز بهره گرفته شده است .به منظور جمعآوری اطالعات ،آمیزهای از
روشهای تحقیق کتابخانهای و میدانی استفاده میشود .روش تجزیه تحلیل به کمک ماشین حساب و ترازو ،جک های فشاری
صورت می گیرد.

 -7بررسی و تحلیل یافته ها
با مقایسه وزن بین بلوکهای تک سلولی به ابعاد  10*10*30برای دیوار با عرض  00سانتیمتر به وزن  0.73کیلوگرم،
بلوکهای به ابعاد  00*00*30سانتیمتر برای دیوار با عرض  00سانتیمتر به وزن  3.00کیلوگرم ساخت شده و بلوکهای تک سلولی
به ابعاد  00*00*30سانتیمتربرای دیوار با عرض  00سانتیمتر به وزن  0.00کیلوگرم ساخت شده بطری پانل با سازه سه بعدی 3D
1 Al Bakri.
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پانل مشخص گردید که نتایج حاصل از آزمایش توزین ،تمام نمونه ها با عرض  00 ،00و  00سانتیمتر ساخته شده از بطری پانل با
نمونه های سازه سه بعدی  3Dپانل وزنی برابر با یکدیگر داشته و تفاوت قابل مالحظه ای با یکدیگر ندارند ولی وزن نمونه ای که
درون آن تا نیمه از ماسه پر شده بود به میزان استفاده از ماسه خشک در درون آن (یک کیلوگرم) از سایر نمونه ها بیشتر بود.
بررسی ها نشان داد بدلیل قرارگیری یونولیت در فضاهایی بین بطری ها و ایجاد یک سطح یکپارچه از ورود مالت بین بطری ها
جلوگیری بعمل آورد و تاثیری منفی بر وزن نهایی بطری پانل نسبت به  3Dپانل جلوگیری بعمل می آید .محاسبات اقتصادی
نشان می دهد که به ازای کاهش استفاده از یونولیت (غیر قابل تجزیه در محیط زیست) و استفاده از بطری های آب معدنی به
جای آن ،هزینه تهیه بطری پانل (پانل های ساخت شده از بطری پالستیکی و یونولیت) برای ابعاد  0.00*0.00متر که بصورت
پیش فرض در این مقاله در نظر گرفته شده است نسبت به سازه سه بعدی  3Dپانل با همان ابعاد مورد مقایسه قرار گرفته و بطور
مثال برای دیوارها با عرض  10سانتی که از بطری  0.0لیتری در تهیه آن استفاده شده است بیش از  08درصد ،برای دیوارها با
عرض  00سانتی که از بطری  0.0لیتری در تهیه آن استفاده شده است بیش از  03درصد و برای دیوارها با عرض  00سانتی که از
بطری  0.80لیتری در تهیه آن استفاده شده است بیش از  03درصد و برای دیوارها با عرض  00سانتی که از بطری های  0لیتری
و نیم لیتری بطور همزمان و مشترک استفاده گردد بیش از  08درصد و برای دیوارها با عرض  00سانتی که فقط از بطری های 0
لیتری استفاده شده بیش از  30درصد و برای دیوارها با عرض  00سانتی که فقط از بطری های نیم لیتری استفاده شده بیش از 03
درصد نسبت به هزینه تهیه  3Dپانل کاهش هزینه ،کاهش استفاده از یونولیت و صرفه اقتصادی دارند (.درصد کاهش هزینه های
نوشته شده مربوط به مقایسه هزینه های یونولیت مصرف شده در بطری پانل و  3Dپانل می باشد)
همچنین نتایج آزمون جک فشاری برای نمونه های بلوک تک سلولی بطری پانل های با عرض  00سانتیمتر دارای تحمل
نیروی فشاری  0نیوتن بر میلیمترمربع برای بلوک با عرض  00سانتیمتر دارای تحمل نیروی فشاری  0.07نیوتن برمیلیمترمربع و
برای دیوار با عرض  00سانتیمتر دارای تحمل نیروی فشاری  0.78نیوتن بر میلیمترمربع تحمل نیروی فشاری ثبت نمودن که
نسبت به  3Dپانل با همان عرض تغییری نداشت .همچنین حداقل تعداد بطری پالستیکی آب معدنی جمع آوری شده از محیط
زیست برای تولید بطری پانل به ابعاد  0.00*0.00متر با ضخامت  00سانتی  ،تعداد  00عدد بطری  0.0لیتری نیاز می باشد .برای
تهیه بطری پانل با ابعاد  0.00*0.00متر به ضخامت  00سانتی در صورتی که فقط از بطری های  0.0لیتری استفاده گردد تعداد
 00عدد بطری و در صورتی که فقط از بطری های  0.80لیتری استفاده گردد تعداد  00نیاز می باشد .برای تهیه بطری پانل با ابعاد
 0.00*0.00متر به ضخامت  00سانتی سه نوع آرایش بطری در نظر گرفته شده است که نشان دهنده این موضوع می باشد که در
صورت جمع آوری بطری های پالستیکی آب معدنی از محیط زیست هیچ گونه محدودیتی جهت تولید این نوع دیوار نخواهیم
داشت و به راحتی می تواند از هر سایز از بطری های آب معدنی استفاده نمود .برای آرایش اول در صورتی که از بطری های 0
لیتری و نیم لیتری بطور همزمان و مشترک استفاده گردد تعداد  00عدد بطری  0لیتری و تعداد  80عدد بطری  0.0لیتری مورد نیاز
می باشد .آرایش دوم در صورتی که فقط از بطری های  0لیتری استفاده گردد تعداد  00عدد بطری  0لیتری مورد نیاز می باشد.
آرایش سوم در صورتی که فقط از بطری های نیم لیتری استفاده گردد تعداد  030عدد بطری نیم لیتری مورد نیاز بوده که حجم
قابل توجهی از بطری های پالستیکی رها شده در محیط زیست با هر ظرفیتی می توانند برای ساخت بطری پانل از آنها بهره
گرفت .از طرفی بدلیل اینکه وزن بطری های آب معدنی خالی بکار رفته برابر با حجم متناظر همان فضای از یونولیت می باشد و از
نظر میزان وزن با هم برابر هستند پس تغییر در وزن سازه بطری پانل و سازه سه بعدی  3dپانل بوجود نیآمد و بطری های بکار
رفته هیچ گونه تغییر در ساختار سازه ای  3dپانل ایجاد نکرده اند و نتایج حاصل از آزمایش های مقاومتی ،نشانگر عدم تغییر در
مقاومت فشاری را نشان می دهد.

شکل  -1ساخت نمونه تک سلولی از سازه سه بعدی  3Dپانل با ابعاد  13*11*03سانتیمتر
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شکل  -2ساخت نمونه تک سلولی از سازه بطری پانل با بطری خالی با ابعاد  53*51*03سانتیمتر

سانتیمتر
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شکل  -0ساخت نمونه تک سلولی از سازه بطری پانل با بطری نیمهپر شده از ماسه خشک با ابعاد 53*51*03

شکل  -4طرح و نقشه ساخت دیوار بطری پانل با عرض  53سانتیمتر دارای بطری آب معدنی نیم لیتری همراه با
یونولیت

شکل  -1طرح و نقشه ساخت دیوار بطری پانل با عرض  51سانتیمتر دارای بطری آب معدنی  37.1لیتری همراه با
یونولیت
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شکل  -6طرح و نقشه ساخت دیوار بطری پانل با عرض  51سانتیمتر دارای بطری آب معدنی  571لیتری همراه با
یونولیت
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شکل  -.طرح و نقشه ساخت دیوار بطری پانل با عرض  23سانتیمتر دارای بطری آب معدنی  2لیتری و نیم لیتری
همراه با یونولیت

شکل  -8طرح و نقشه ساخت دیوار بطری پانل با عرض  23سانتیمتر دارای بطری آب معدنی  2لیتری همراه با
یونولیت

شکل  -9طرح و نقشه ساخت دیوار بطری پانل با عرض  23سانتیمتر دارای بطری آب معدنی  371لیتری همراه با
یونولیت
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0.25

نمودار  -2مقایسه میزان مصرف و میزان کاهش مصرف یونولیت در دو نوع دیوار ها در ضخامت های

 -8نتیجه گیری
با مقایسه وزن بین بطری خالی آب معدنی و یونولیت هم حجم آن مشخص گردید ،بطری خالی آب معدنی هم وزن و برابر با
یونولیت هم حجم خود بوده و با استفاده از بطری های خالی آب معدنی در دل سازه  3dپانل مشخص گردید تغییری در ساختار سازه
ای و میزان مصرف بتن پاششی در هر دو نوع از سازه های بطری پانل و  3dپانل ایجاد نخواهد شد و همین امر باعث گردید تا
تغییری در نتایج حاصل از آزمایش های مقاومتی نداشته و میزان مقاومت فشاری برای سازه های بطری پانل و  3dپانل با هم برابر و یا
دارای اختالف بسیار ناچیز باشد .البته نتایج حاصل از کاهش میزان مصرف یونولیت غیر قابل تجزیه یکی از نکات قابل اهمیت و مثبت در
این مقاله می باشد که در هر نوع از آرایش ها با هر عرض از دیواره بطری پانل نسبت به  3dپانل می توان به آن اشاره نمود و نتایج
اقتصادی ناشی از کاهش تولید و مصرف محصوالت غیر قابل تجزیه (یونولیت) در بطری پانل با عرض  00سانتیمتر بیش از 08
درصد و برای بطری پانل با عرض  00سانتیمتر بطور متوسط برای هر دو نوع آرایش بطری بیش از  30درصد و برای بطری پانل با
عرض  00سانتیمتر بطور متوسط برای هر سه نوع آرایش بطری ها بیش از  07درصد کاهش هزینه و صرفه جویی اقتصادی را
نسبت به  3dپانل در پی دارد ( .درصد کاهش هزینه های نوشته شده مربوط به مقایسه هزینه های یونولیت مصرف شده در بطری پانل و
 3Dپانل می باشد) همچنین می تواند نتیجه گرفت جهت ساخت و ساز از دیوار های غیر باربر ،بطری پانل در ساختمان های مسکونی استفاده
نمود و با قطع زنجیره انباشت بطری های پالستیکی با استفاده مجدد از بطری های رها شده در طبیعت ،گام های موثری در حفظ محیط زیست
برداشت .ضمناً از نقطه نظر اجتماعی جهت جمع آوری بطری های پالستیکی از سطح معابر شهری با ایجاد دکه های جمع آوری بطری های
آب معدنی می تواند برای افراد کم درآمد و معتادین رها شده از بند اعتیاد با کمترین سرمایه ایجاد اشتغال نمود و به آنها در جدایی از منجالب
اعتیاد کمک نمود .همچنین ضروری است جهت استفاده از دیوار های بطری پانل ،سایر جوانب ایمنی این نوع از دیوارها مورد بررسی قرار گرفته
شود.
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استخراج ویژگی در تشخیص هویت از روی عنبیه با استفاده از
الگوریتم ژنتیک وشبکه عصبی مصنوعی
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چکـیده
امروزه سعی در مکانیزه سازی سیستم های شناسایی یا تشخیص هویت به یکی از مهمترین موضوعات تبدیل شده است.
نیازی که پیشرفت در آن مزایای بسیاری در پی دارد از جمله باعث کاهش تخلفات ،افزایش امنیت ،تسریع در امور روزمره
و  ...شده است .در گذشته جهت شناسایی جرم و جنایتکار ،از روال شناسایی اثر انگشت و چهرهنگاری استفاده میشده ،اما
اکنون سیستم های مکانیزهای ایجاد شده است .فرآیند تشخیص و تایید هویت یک فرد به صورت خودکار را بیومتریک
گویند .کلیه سامانههای بیومتریک دارای قابلیت تشخیص و تایید هویت به صورت یک جا هستند .مرحله تشخیص هویت
با جستجوی ویژگی های فرد در بانک اطالعاتی موجود در سامانه صورت میگیرد در مرحله تائید هویت تمامی مقایسات
شخص و بانک اطالعاتی به صورت تک به تک انجام می شود ،در بیش تر سامانه های بیومتریک مرحله ثبت نام در
سامانه از مرحله تشخیص هویت جدا شده است .به طور کلی روش پیشنهادی در این پژوهش برای بازشناسی هویت به
کمک عنبیه که یکی از تکنولوژیهای بیومتریک میباشد ،به این صورت است که یک الگوی عنبیه با انجام مراحل
ضروری شناسایی عنبیه تولید میگردد و با الگوهای عنبیه پایگاه داده خیلی از اشخاص انطباق داده میشود .یک معیار
انطباق در مرحله کدگذاری ویژگی استفاده میشود که مشابهت بین دو الگوی عنبیه را اندازهگیری می کند .این تحقیق از
تلفیق الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی مصنوعی برای استخراج ویژگی در تشخیص هویت از روی عنبیه استفاده میکند.
سامانه پیاده سازی شامل چند مرحله است .این مراحل عبارت اند از  :قطعه بندی کردن (مشخص کردن مرزهای داخلی و
خارجی یعنی مشخص کردن مرز بین مردمک -عنبیه و مشخص کردن مرز بین عنبیه -صلبیه در تصاویر چشم) ،بهنجار
کردن (نگاشت تصویر عنبیه به یک تصویر مستطیلی شکل با ابعاد مشخص) ،استخراج ویژگی (کد کردن بردار ویژگی از
تصویر بهنجار شده مرحله قبل) ،تطابق (مقایسه کد فرد با سایر کدهای موجود در پایگاه داده به منظور تشخیص هویت
فرد) .پس از ارائه الگوریتمها و پارامترهای مورد نیاز آنها را در نرم افزار متلب وارد نموده و در ادامه با استفاده از الگوریتم
پیشنهادی به شبیه سازی برای تشخیص چشم شخص خواهیم پرداخت.
واژگـان کلـیدی :تشخیص هویت ،بیومتریک ،عنبیه چشم ،الگوریتم ژنتیک ،شبکه عصبی مصنوعی

 -1کارشناس ارشد نرم افزار ،دانشگاه غیرانتفاعی یاسین بروجرد ،بروجرد ،ایران (نویسنده مسئول)
f.shams1371@gmail.com

 -2استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آیت اله بروجردی ،بروجرد ،ایران
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 -1مقدمه
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بیومتریک ،فناوری تعیین یا تأیید هویت خودکار افراد بر اساس مشخصه های فیزیولوژیکی یا رفتاری منحصر به فرد انسانها
می باشد و از جمله فناوری های نوظهور در عرصه فناوری اطالعات است که مواجهه صحیح با آن مستلزم اتخاذ رویکردی جامع و
همه جانبه نگر می باشد .کلیه سامانههای بیومتریک دارای قابلیت تشخیص و تایید هویت به صورت یک جا هستند] .[1مرحله
تشخیص هویت با جستجوی ویژگی های فرد در بانک اطالعاتی موجود در سامانه صورت میگیرد و در صورت وجود اطالعات
ذخیره شده شخص در بانک اطالعاتی سامانه ،هویت او شناسایی و مشخص میشود .در مرحله تائید هویت تمامی مقایسات
شخص و بانک اطالعاتی به صورت تک به تک انجام می شود ،سامانه کد ورودی را با کد موجود مقایسه میکند و مشخص
میکند که آیا مورد تشخیص داده شده درست است یا نه] .[2در بیش تر سامانههای بیومتریک مرحله ثبت نام در سامانه از مرحله
تشخیص هویت جدا شده است ،زیرا در مرحله ثبت نام باید این که آیا فرد قبال در سامانه ثبت نام کرده است یا نه مدنظر قرار گیرد
تا از ثبت نام یک نفر در سامانه با چند هویت مختلف جلوگیری شود و ضریب اطمینان سامانه باال رود ،در حالی که در مرحله
تشخیص هویت مساله مهم فقط یافتن اطالعات فرد از بین کدهای ذخیره شده در بانک اطالعات است .خصوصیات یک ویژگی
بیومتریک خوب جهت ذخیره سازی در بانک اطالعاتی و استفاده در سامانه عبارتند از :منحصر به فرد بودن ،استخراج پذیری،
قابلیت تفکیک پذیری باال و پایداری] .[3-4عنبیه یک دیافگرام دایره ای نازک است که بین قرنیه و عدسی چشمی شخص
واقع می شود .تقش عنبیه کنترل مقدار نور ورودی به مردمک می باشد که این کار توسط ماهیچه های منبسط کننده و منقبض
کننده انجام شده و اندازه مردمک را تنظیم می کنند .در کل میتوان گفت ،فناوری بیومتریک کاربردهای زیادی دارد .هویت
شخص بر مبنای ویژگیهای فیزیولوژیکی مانند عنبیه و اثر انگشت و ...بررسی میشود که در میان این ویژگی های فیزیولوژیکی
تایید هویت فرد از روی عنبیه جالب توجه بوده است و در جامعه کنونی گسترش یافته است .الگوهای عنبیه در تشخیص هویت
قابل اطمینان هستند و به سختی تغییر میکنند] .[5-6در این مقاله به استخراج ویژگی در تشخیص هویت از روی عنبیه با استفاده
از الگوریتم ژنتیک وشبکه عصبی مصنوعی پرداخته می شود.

 -2روش مقاله
روش پیشنهادی در این مقاله برای بازشناسی هویت به کمک عنبیه که یکی از تکنولوژیهای بیومتریک می باشد ،به این
صورت است که یک الگوی عنبیه با انجام مراحل ضروری شناسایی عنبیه تولید میگردد و با الگوهای عنبیه پایگاه داده خیلی از
اشخاص انطباق داده می شود .یک معیار انطباق در مرحله کدگذاری ویژگی استفاده میشود که مشابهت بین دو الگوی عنبیه را
اندازه گیری میکند .دو نوع مقایسه دستهای وجود دارد .در مقایسه های درون کالسی ،مقایسه یک تصویر عنبیه با سایر تصاویر
برای هر شخص ثبت می شود .این عمل به عنوان روند بررسی شناخته می شود .اما در مقایسه های زیر کالس ،مقایسه یک
تصویر عنبیه با تمام تصاویر عنبیه برای یافتن تصاویری که به آن تعلق دارند صورت میگیرد که این روند پروسه شناسایی نام دارد.
این دو دسته برای روند استخراج ویژگی بسیار با اهمیت هستند.

 -3اجرای شبیه سازی
برای انجام شبیه سازی ابتدا شرایط و پارامترهایی تعریف می شوند که در زیر لیست شده اند:
 چهل عکس از افراد مختلف هر کدام از عکس ها به صورت جداگانه بخش بندی شده اندسیستم پردازش شده شامل  0مرحله اصلی است :تصویرگیری از چشم ،محلی سازی عنبیه ،برقراری سیستمهای مختصات،
فرآیند تشخیص و شناسایی عنبیه ،تطابق

 -1-3تصویرگیری از چشم
در این مرحله تصویر چشم با استفاده از یک دوربین دیجیتال گرفته می شود .یک چالش اصلی در سیستم تشخیص عنبیه،
گرفتن تصویری با کیفیت باال از عنبیه است .زیرا تشخیص عنبیه ،به طور ذاتی به کیفیت تصویر عنبیه چشم و دستگاه های
تصویرگیری اپتیکی مربوط می شود .با یک دستگاه تصویرگیری اپتیکی خوب ،تصویر گرفته شده باید بافت عنبیه را با جزئیات
خوبی مشخص کند .تصویر  0یک نمونه از تصویر عنبیه با کیفیت خوب را نشان می دهد.
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اگر ما نتوانیم یک تصویر با کیفیت خوب از عنبیه
برای مرحله ثبت نام بگیریم ،عملکرد تشخیص در مراحل
بعد به شدت مشکل خواهد بود .بنابراین کیفیت تصویر
نقش مهمی در مرحله تشخیص عنبیه دارد .برخی از دیتا
بیس هایی که برای شبیه سازی در نظر گرفته شده است
در شکل  7نشان داده شده است و تعدادی هم در فایل
شبیه سازی موجود می باشد.
شکل ( )1تصویر عنبیه با کیفیت خوب ][4
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شکل ( )2برخی دیتا بیس های مورد نظر برای تشخیص چشم[]8

 -2-3محلی سازی عنبیه
مشخص کردن مرزهای داخلی و خارجی عنبیه در تصویر چشم با به کار بردن تصویر چشم در مرحله ی محلی سازی،
مرزهای داخلی چشم ،یعنی مرز بین مردمک و عنبیه و مرزهای خارجی چشم ،یعنی مرز بین عنبیه و صلبیه در تصویر چشم
مشخص می شوند .سپس مرکز و شعاع مردمک مشخص شده و با استفاده از آن شعاع چپ و راست عنبیه مبنی بر این داده ها
مشخص می شوند.

 -3-3برقراری سیستم های مختصات
با استفاده از مرکز و شعاع که در مرحله قبل محاسبه شده ،ناحیه عنبیه را از مختصات کارتزین به مختصات قطبی تبدیل می
کنیم .در این سیستم مختصات ویژگی های عنبیه استخراج می شوند.

 -4-3فرایند تشخیص و شناسایی عنبیه
بعد از تشخیص عنبیه برخی از قسمت های این ناحیه نویزی هستند و بافت ما نیاز به برخی فرایندها برای ناچیز گرفتن
آرتیفکتها دارد .پلکها و مژهها منبع اصلی این مشکل هستند .در این کار ما مدل مخلوط گاوسی  GMMرا استفاده میکنیم.
13

سپس از الگوریتم ژنتیک برای تشخیص نقاط کلیدی و ذخیره آن در نمونهای برای ثبت کاربر استفاده میکنیم .مزیت اصلی این
کار سریعبودن آن برای فضای جستجو است .ما مشخصههای ژنتیک از ناحیه عنبیه در پایگاه داده را به عنوان ویژگیهای ماکرو و
بازیابی مربوط عنبیهها از پایگاه داده ثبت می کنیم.

-5-3تطابق
در نهایت سیستم برای تشخیص یا شناسایی عنبیه داده شده توسط نمره تطابق ،یک تصمیمی می گیرد .شکل  0روند کلی از
کارهای انجام شده را نمایش می دهد.
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شکل( ) 3فلوچارت تشخیص چشم با الگوریتم ژنتیک و عصبی][6-7

 -4تشخیص چهره با الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی
یکی از مراحل اصلی در سیستم ارائه شده ما ،مشخص کردن مکان چشم در تصویر ورودی است .انتقال های قوی چشم باید
برای دست یافتن به این هدف تحت شرایط نوری و متغیر استفاده شود .منطقه چشم معموال شامل تصاویری با آشکارسازی کم و
لبه های با تراکم باالست .تشخیص چشم یک مرحله مورد نیاز در تشخیص چهره و تشخیص عنبیه در فاصله های طوالنی است،
در این کار ما یک حد آستانه تطبیقی موضعی ترکیب شده با الگوریتم مورفولوژیکی را استفاده کردیم .در مرحله ی اول ،ما یک
نقش باینری از هیستوگرام تصاویر هم شکل که منطقه پوست را از نواحی دیگر جدا می کند ،ایجاد کردیم .برای انجام این کار از
عملگر  dilationبا  diskSEو اندازه  ، 00که توسط پر کردن حفره ها دنبال می شود ،استفاده نمودیم .سپس عملگر erosion
به کار بردیم .در آخر ،تحلیل مولفه های اتصالی به کار گرفته شد .در آخر برای شبیه سازی با کمک الگوریتم ژنتیک و شبکه
عصبی به صورت زیر عمل می کنیم:
 ابتدا یک چشم از تصویری خاص با هر حالتی که دارد به صورت آموزش با الگوریتم ژنتیک در شبکه عصبیآموزش داده می شود.
 یک نمودار هیستوگرام برای هر تصویر مطابق کدهای متلب ایجاد می شود. نمودار هیستوگرامی مشابه برای تمام تصاویر دیتابیس تشکیل می شود و تحلیل هیستوگرام بر روی آنها انجام میشود.
 بر اساس این تحلیل شبکه عصبی به صورت کامل آموزش داده می شود. از طریق ویژگی های استخراج شده و شبکه مصنوعی چشم شخص مورد نظر از بین دیتابیس تشخیص داده میشود.
در شکل  0برای یک تصویر خاص عمل تشخیص انجام شده است .توجه کنید که قبل از تشخیص کامل فیلتر گابور اعمال
شده و پس از آن عملیات خوشه بندی برای کشف نقاط کلیدی مربوط به چشم انجام شده و عمل تشخیص را تسهیل می نماید.
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تشخیص عنبیه ،اگر تصویر چشم واضح باشد و کنتراست باالیی داشته باشد ،یک روند خیلی ساده ای خواهد داشت .اما در
بسیاری از مواقع تصاویر واقعی که توسط سیستم های عنبیه در فاصله های طوالنی به دست میآیند تار و نویزی هستند .سیستم
های شناسایی بیومتریک جدید نیاز دارند که قابل اطمینان ،کاربر پسندانه و سریع باشند .همچنین شرکت ها نیز تمایل دارند از
چنین تکنولوژی هایی استفاده کنند.
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شکل ( )4تشخیص چشم شخص از دیتابیس مورد نظر][10

در شکل  0برای یک تصویر تصادفی نمودار هیستوگرام استخراج شده است و روی تمام تصاویر دیتابیس تحلیل هیستوگرام
انجام شده و ویژگیهای الزم از این طریق استخراج شده و از طریق تصاویر دیتابیس چشم شخص تشخیص داده شده است .در
ادامه برخی از دیتابیس های ارائه شده ،شبیه سازی شده و نتایج آن ارائه می شوند.

شکل () 5تشخیص چشم یک تصویر تصادفی از دیتا بیس مربوطه][10

در شکل های  0الی  04تصاویر اشخاص مختلف برای اثبات کارایی الگوریتم پیشنهادی انتخاب شده و این تصاویر به صورت
دقیق چشم اشخاص موجود در دیتا بیس را تشخیص داده اند.
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شکل( )7تشخیص چشم شخص دیگری از داخل دیتا

شکل()8تشخیص چشم شخص دیگری از داخل دیتا

بیس][10

بیس ][10

شکل( )9تشخیص چشم شخص دیگری از داخل دیتا

شکل ( )11تشخیص چشم شخص دیگری از داخل دیتا

بیس][10

بیس][10
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شکل() 6تشخیص چشم شخص دیگری از داخل دیتا بیس][10
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-5تشخیص بینی ،دهان و گوش به کمک الگوریتم پیشنهادی
برای اثبات عملکرد الگوریتم پیشنهادی برخی از شکل های موجود در دیتابیس را مورد ارزیابی قرار داده و بر روی آنها
تشخیص بینی ،دهان و گوش نیز اعمال می شوند .این تصاویر در شکل های  00الی  00نشان داده شده اند.

شکل( )11تشخیص بینی شخص دیگری از داخل دیتا

شکل()12تشخیص همزمان چشم و دهان دیتا بیس][9

بیس][9
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شکل( )13استخراج و تشخیص همزمان دیتا بیس][9

 -6بحث و نتیجه گیری
الگوریتم پیشنهادی نسبت به روشی که از تبدیالت موجک و ماشین بردار پشتیبان استفاده می کند نتایج بهتری را در بردارد.

برای ارزیابی الگوریتم پیشنهادی ،نتایج حاصل را با روشی که جهت تعیین هویت از تبدیالت موجک و ماشین بردار پشتیبان در
دیتاست استاندارد  CASIA-Iris-Twinsاستفاده میکند مقایسه کردیم و نتایج این مقایسه از لحاظ زمان اجرا و دقت به ازای
یکصد مرتبه اجرا مشخص گردید .همچنین برای تعیین زمان اجرای عملیات از چهار تصویر نمونه که بصورت تصادفی انتخاب
شدهاند استفاده شد .سنجش زمان اجرا برای یکصد بار انجام گرفته و میانگین نتایج حاصل از آن در قالب شکل نشان داده شده
است.

شکل ( )14مقایسه زمان اجرای الگوریتم پیشنهادی و دیگر روش ها
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) مقایسه دقت اجرای الگوریتم پیشنهادی و دیگر روش ها15( شکل

1411  تابستان،)34 : (پیاپی2  شماره،سال ششم

در این مقاله تشخیص هویت و شناسایی افراد بر مبنای عنبیه چشم با استفاده از انتخاب ویژگی بهینه مبتنی بر الگوریتم
 الگوریتم.ژنتیک و شبکه های عصبی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل از آن با برخی از متدهای مشابه مقایسه شده است
.پیشنهادی این مقاله می تواند با دقت بیشتر و در زمان کمتری عملیات تشخیص هویت را انجام داده و نتایج را ارائه دهد
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ﻛﻨﺘﺮل وﻟﺘﺎژ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮان راﻛﺘﻴﻮ در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﻌﺎﻋﻲ ﺗﺤﺖ
ﻧﻔﻮذ ﺑﺎﻻي ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﻳﻴﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ژﻧﺘﻴﻚ
ﺑﺎﺑﻚ ﺻﻔﺮي ﭼﺎﺑﻚ ،*1ﺳﺠﺎد ﻏﻼﻣﺮﺿﺎﻳﻲ ﺳﺮوﻻت،2
ﺣﻤﻴﺪ اﻣﻴﻨﻲ ﺧﻨﺎوﻧﺪي ،3ﺳﻮﻟﻤﺎز ﻛﺎﻇﻤﻲ ،4اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ آﻣﺮزش

5

ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ1400/05/02 :
ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش1400/06/16 :
ﻛﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ93597 :

ﭼﻜـﻴﺪه
در ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﻌﺎﻋﻲ ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ ﺑﺎﻻي ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﻳﻴﻚ ) ،(PVsﺑﺎﺳﻬﺎي ﺣﺴﺎس ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﺎﺳﻬﺎي
اﻧﺘﻬﺎي ﻓﻴﺪر ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻻي ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ در ﻣﻌﺮض اﺿﺎﻓﻪ وﻟﺘﺎژﻫﺎي اﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻲ و دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ .در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻳﻚ
رﻫﻴﺎﻓﺖ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ دو ﻣﺮﺣﻠﻪاي ﻛﻨﺘﺮل وﻟﺘﺎژ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮان راﻛﺘﻴﻮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻪاﻟﻘﻮه واﺳﻂﻫﺎي اﻳﻨﻮرﺗﺮي
ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي  PVsﺑﺮاي ﺣﻞ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﮔﺮدد .اﺑﺘﺪا ،ﺣﺴﺎسﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎﺳﻬﺎي ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اوﻟﻮﻳﺖﺑﻨﺪي ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ،ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺟﺬب ﺗﻮان راﻛﺘﻴﻮ ﺗﻮﺳﻂ واﺳﻂﻫﺎي اﻳﻨﻮرﺗﺮي  PVsدر ﺑﺎﺳﻬﺎي
ﺣﺴﺎس ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻟﻴﺴﺖ اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﺬف اﺿﺎﻓﻪ وﻟﺘﺎژﻫﺎ و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن داﻣﻨﻪ وﻟﺘﺎژ ﺑﺎسﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ﻣﺠﺎز
ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﺎراﻳﻲ رﻫﻴﺎﻓﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﺪدي و
ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي ﺑﺮ روي ﻳﻚ ﻓﻴﺪر ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﻌﺎﻋﻲ ﻓﺸﺎر ﺿﻌﻴﻒ -10ﺑﺎﺳﻪ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺴﺖ ﻫﻮاﻳﻲ  60ﻛﻴﻠﻮوﻟﺖ آﻣﭙﺮ داراي ﺑﺎر ﻣﻤﺘﺪ
 5ﻛﻴﻠﻮواﺗﻲ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻮان واﺣﺪ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ،در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﺴﺖ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﺎس  1ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺑﺎس-ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ PV
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ واﺳﻂ اﻳﻨﻮرﺗﺮي ﻣﺘﺼﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي ﮔﻮاه اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ رﻫﻴﺎﻓﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي داراي دﻗﺖ و
ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺣﺬف اﺿﺎﻓﻪ وﻟﺘﺎژﻫﺎي اﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻲ و دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﻔﻮذ ﺑﺎﻻي  PVدر ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﻌﺎﻋﻲ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ.

واژﮔـﺎن ﻛﻠـﻴﺪي :ﻛﻨﺘﺮل وﻟﺘﺎژ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮان راﻛﺘﻴﻮ ) ،(Volt/Varﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﻌﺎﻋﻲ ،اﺿﺎﻓﻪ وﻟﺘﺎژﻫﺎي اﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻲ و
دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ،اﻳﻨﻮرﺗﺮﻫﺎ و ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﻳﻴﻚ )(PV

 -1ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق-ﻗﺪرت ،رﺋﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻬﻜﺸﺎن ﭘﮋوﻫﺶﮔﺴﺘﺮ ﺑﺮق )ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل(
Babak.safari9941@gmail.com

 -2ﻣﺮﺑﻲ -ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ آﻣﻮزﺷﻜﺪه اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﻴﻪ
 -3داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮا ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق-ﻗﺪرت داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ﺳﺎوه
 -4ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق-ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺎرغ ااﺗﺤﺼﻴﻞ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ﺗﻬﺮان -ﺟﻨﻮب
 -5ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق-ﻗﺪرت ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ﺗﻬﺮان -ﻣﺮﻛﺰ
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اﻣﺮوزه ،ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﻳﻴﻚ ) (PVsﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻣﺰاﻳﺎي ﻓﺮاوان ﺑﺴﻴﺎر اﻫﻤﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ
اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه دﻳﮕﺮ از ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮدار ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻳﻜﻲ از ﻣﺰاﻳﺎي اﺻﻠﻲ
اﺳﺘﻔﺎده از  PVsدر ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺸﺎر ﺿﻌﻴﻒ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﻛﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻧﺼﺐ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﻮري
ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ،اﺿﺎﻓﻪ وﻟﺘﺎژ و ﻏﻴﺮه را اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ .در ﺳﺎﻋﺎت ﻛﻢ ﺑﺎري ،ﺷﺮاﻳﻂ وﻗﻮع اﺿﺎﻓﻪ وﻟﺘﺎژ و ﺷﺎرش ﻣﻌﻜﻮس ﺗﻮان ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻧﻔﻮذ
ﺑﺎﻻي  PVsدر ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮآﻫﻢ ﻣﻲﮔﺮدد ﻛﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﺼﺐ آﻧﻬﺎ را ﻣﺤﺪود ﻣﻲﺳﺎزد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ وﻟﺘﺎژ ﺑﺎﺳﻬﺎ در ﻣﺤﺪوه ﻣﺠﺎز
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺤﺚ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺧﻼﺻﻪ در ذﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد .در ﻣﺮﺟﻊ ) (Franco, J.F, 2013:10–20ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎﺑﻞﻫﺎي ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ اﻣﭙﺪاﻧﺲ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ رﻫﻴﺎﻓﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي
ﺧﻄﻲ ﺻﺤﻴﺢ-ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ .در ﻣﺮﺟﻊ ) ،(Legha, M.M, 2014:33–41ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزي ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻫﺎديﻫﺎ و ﺧﺎزﻧﮕﺬاري
در ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺮدﻳﺪ .در ﻣﺮﺟﻊ ) ،(Xu, Y. Z, 2013:4072-7079ﻧﺼﺐ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎي ﺧﺎزﻧﻲ در ﻛﻨﺎر
ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮان راﻛﺘﻴﻮ و ﻛﻨﺘﺮل وﻟﺘﺎژ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﻌﺎﻋﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﺗﻠﻔﻴﻖ
ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﭙﭽﻨﺠﺮ آﻧﻼﻳﻦ و ﺑﺎﻧﻚ ﺧﺎزﻧﻲ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻛﻨﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﻟﺘﺎژ در زﻣﺎن ﻋﺒﻮر اﺑﺮﻫﺎ
از روي ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺧﻮرﺷﻴﺪي ﺳﻘﻔﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .در ﻣﺮﺟﻊ ) ،(Salih, S.N, 2016:4026 – 4035ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺠﻬﺰ
ﺑﻪ ﺗﭗﭼﻨﺠﺮ را ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل وﻟﺘﺎژ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮان راﻛﺘﻴﻮ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﺑﺎدي ﺑﺤﺚ ﺷﺪ .در ﻣﺮﺟﻊ (Mehrizi-
) ،Sani, A, 2012:216–223روشﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﭙﭽﻨﺠﺮ آﻧﻼﻳﻦ را ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺒﻜﻪ-
ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺧﻮرﺷﻴﺪي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ .در ﻣﺮاﺟﻊ ) (Moursi, M. S. E, 2014:1157 – 1167و (Salih,
) S. N, 2016:4026 – 4035ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﭗﭼﻨﺠﺮ آﻧﻼﻳﻦ را ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ رﻳﺰﺷﺒﻜﻪﻫﺎي
ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﺑﺎدي ﺑﺤﺚ ﮔﺮدﻳﺪ و دﻟﻴﻞ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﺎدرﺳﺖ روشﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﭘﻴﺸﻴﻦ را ﻣﺎﻫﻴﺖ
ﻏﻴﺮﻣﺘﻤﺮﻛﺰ آﻧﻬﺎ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ .در ﻣﺮﺟﻊ ) ،(Ghosh, S, 2017:13-22ﻳﻚ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻨﻈﻴﻢ وﻟﺘﺎژ ﻣﺤﻠﻲ ﺗﻮﺳﻂ واﺳﻂ اﻳﻨﻮرﺗﺮي ﻣﻨﺎﺑﻊ
 PVsﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﻳﺪ و در آن از ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﺗﺎه-ﻣﺪت ﺗﻮان  PVsﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﺎﻟﻤﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺨﻄﻲ وﻟﺘﺎژ
ﺑﺎﺳﻬﺎي ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ از ﺣﺪ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ) 0,95ﺗﺎ  1,05ﭘﺮﻳﻮﻧﻴﺖ( ﺷﻮد .ﺑﻌﻼوه ،روش ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي از ﻗﻄﻊ ﺑﺎر ﺗﻮان اﻛﺘﻴﻮ در زﻣﺎﻧﻲ
ﻛﻪ ﺟﺬب ﺗﻮان راﻛﺘﻴﻮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﺬف اﺿﺎﻓﻪ وﻟﺘﺎژ ﺷﺒﻜﻪ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده اﺳﺖ .ﻣﻨﺎﺑﻊ  PVsﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮان ﺑﻪ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ردﻳﺎب ﺗﻮان ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي واﺳﻂ اﻳﻨﻮرﺗﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﻛﺴﺮي از ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﻜﻼت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎنﻫﺎي وﻟﺘﺎژي ﺷﺒﻜﻪ را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﻴﻪ زﻣﺎن ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
ﻳﻜﻲ از روشﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ وﻟﺘﺎژﻫﺎي دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ روش ﻗﻄﻊ ﺑﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﺎدل ﺗﻮﻧﻦ ﺷﺒﻜﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺟﻊ (Wang, Y,
) 2012:2071 – 2078ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻣﺮاﺟﻊ ) (Tonkoski, R, 2011:139–147و (Azzouz, M. A,
) 2015:3234-3245ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت را از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮان راﻛﺘﻴﻮ دﻧﺒﺎل ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺧﻴﺮ
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺮوﻓﻴﻞ وﻟﺘﺎژ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ ﺑﺎﻻي  PVsﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮان راﻛﺘﻴﻮ ﺑﺎ ﻛﻤﻴﻨﻪﺳﺎزي ﻗﻄﻊ ﺑﺎر اﻛﺘﻴﻮ اﺳﺖ ﻛﻪ در
اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻲﺷﻮد .اﻳﺪه اﺻﻠﻲ ،ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺧﺎﻟﻲ اﻳﻨﻮرﺗﺮﻫﺎي واﺳﻂ  PVsﺑﺮاي ﺟﺬب ﺗﻮان راﻛﺘﻴﻮ در ﺑﺎسﻫﺎي ﺣﺴﺎس
ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﻌﺎﻋﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮاي ﺑﺎﺳﺒﺎر از دﻳﺪﮔﺎه ﺷﺒﻜﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻗﺪرت ﺑﺎﻻﺗﺮ از  0,9ﺣﻔﻆ ﮔﺮدد .در رﻫﻴﺎﻓﺖ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ،اﺑﺰار ﻗﻄﻊ ﺑﺎر ﺑﺮاي ﺣﺬف اﺿﺎﻓﻪ وﻟﺘﺎژﻫﺎ دﺳﺘﺮسﭘﺬﻳﺮ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﺮﻣﺎل ﻣﻨﺎﺑﻊ  PVsاز ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻨﺘﺮﻟﺮ ردﻳﺎب ﺗﻮان
ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ) (MPPTدﻧﺒﺎل ﻣﻲﺷﻮد .ﻣﺰﻳﺖ اﺻﻠﻲ رﻫﻴﺎﻓﺖ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ دو ﻣﺮﺣﻠﻪاي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ دﻗﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮاي ﺣﺬف
رﺧﺪاد اﺿﺎﻓﻪ وﻟﺘﺎژ در ﺑﺎﺳﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﻌﺎﻋﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮان راﻛﺘﻴﻮ واﺳﻂﻫﺎي اﻳﻨﻮرﺗﺮي  PVsدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ-
ﻛﻨﻨﺪهﻫﺎي وﻟﺘﺎژ ﺳﻨﺘﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .رﻫﻴﺎﻓﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺑﻬﺮهﺑﺮداري و اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺎﻳﺪاري وﻟﺘﺎژي در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي
ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﻌﺎﻋﻲ ﻣﻲﮔﺮدد .ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺑﺨﺶﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ذﻳﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .در ﻗﺴﻤﺖ دوم ،اﺟﺰاء ،ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻨﺒﻊ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه  PVو ﻣﺪﻟﺴﺎزي آن اراﺋﻪ ﻣﻲﺷﻮد .در ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم ،رﻫﻴﺎﻓﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮان راﻛﺘﻴﻮ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ
ﺷﻌﺎﻋﻲ ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ ﺑﺎﻻي ﻣﻨﺎﺑﻊ  PVsﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﺬف اﺿﺎﻓﻪ وﻟﺘﺎژﻫﺎ اﺳﺘﺎﺗﻴﻚ و دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻲﮔﺮدد .در ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻬﺎرم ،ﺑﻤﻨﻈﻮر
اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﺪل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﺪدي و ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي ﺑﺮ روي ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﺴﺖ ﻓﺸﺎر ﺿﻌﻴﻒ -10ﺑﺎﺳﻪ ﺑﺎ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻌﺎﻋﻲ و ﺑﺎر ﻣﻤﺘﺪ  5ﻛﻴﻠﻮواﺗﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲﺷﻮد .در ﻧﻬﺎﻳﺖ ،ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزيﻫﺎ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻴﺎن ﻣﻲﮔﺮدد.

 -2ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه  PVو ﻣﺪﻟﺴﺎزي آن
ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮد ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻈﻴﻢ اﻧﺮژي ﺑﻠﻜﻪ ﺳﺮﻣﻨﺸﺎء ﺣﻴﺎت و ﺗﻤﺎم اﻧﺮژيﻫﺎي دﻳﮕﺮ در دﻧﻴﺎ اﺳﺖ .ﺳﻠﻮل ﺧﻮرﺷﻴﺪي ﺑﻌﻨﻮان
ﺗﺠﻬﻴﺰ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ  PVاز ﻳﻚ ﭘﻴﻮﻧﺪ  p-nﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺪار ﻣﻌﺎدل ﺳﻠﻮل ﺧﻮرﺷﻴﺪي در ﺣﺎﻟﺖ اﻳﺪهآل ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ ) (1ﺑﺎ ﻳﻚ
ﻣﻨﺒﻊ ﺟﺮﻳﺎن و ﻣﻮازي ﺑﺎ ﻳﻚ دﻳﻮد ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲﺷﻮد .در ﺣﺎﻟﺖ ﻏﻴﺮاﻳﺪهآل ،دو ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮي و ﻣﻮازي ﺑﻪ ﻣﺪار ﻣﻌﺎدل اﻳﺪهآل
اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲﮔﺮدد (Chen, K, 2014:978-985).
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ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺟﺮﻳﺎن و وﻟﺘﺎژ ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﺧﻮرﺷﻴﺪي ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻔﺮم ﻣﻮازي و ﺳﺮي اﺗﺼﺎل ﻣﻲﻳﺎﺑﻨﺪ و ﻣﺎژول
)ﻣﻌﻤﻮﻻ  36ﺳﻠﻮل ﺳﺮي( ،ﭘﻨﻞ )اﺗﺼﺎل ﮔﺮوﻫﻲ از ﻣﺎژولﻫﺎ( ،آراﻳﻪ )اﺗﺼﺎل ﭘﻨﻞﻫﺎ( ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﻳﻴﻚ را ﻣﻲﺳﺎزﻧﺪ .راﺑﻄﻪ ﻏﻴﺮﺧﻄﻲ ﺟﺮﻳﺎن
آراﻳﻪ ﻳﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﻳﻴﻚ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﺧﻮرﺷﻴﺪي ﺳﺮي و ﻣﻮازي ،ﺳﻄﺢ ﺗﺎﺑﺶ ،دﻣﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﻣﻄﺎﺑﻖ رواﺑﻂ ) (1ﺗﺎ
) (7ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
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ﻛﻪ در رواﺑﻂ ﻓﻮق ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻠﻮل  ، I pvﺟﺮﻳﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎﺑﺶ  ، I phﺟﺮﻳﺎن ﻋﺒﻮري از دﻳﻮد  ، I dﺟﺮﻳﺎن ﻋﺒﻮري از
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺮي  ، I rﺟﺮﻳﺎن اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻲ  ، I sc 0ﺷﺪت ﺗﺎﺑﺶ ﻧﺎﻣﻲ  s 0ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ  1000w / m 2ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﮔﺮدد،
ﺷﺪت ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﻴﺪ در ﻣﻜﺎن ﻧﺼﺐ )  ، s (w / mﺿﺮﻳﺐ دﻣﺎﻳﻲ )  ،C t ( A / Cدﻣﺎي ﻣﺮﺟﻊ ) ( ) T refﻣﻌﻤﻮﻻ  25ﺗﻌﺮﻳﻒ
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 N sدر اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺪار ﻣﻌﺎدل ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ  PVﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ ) (2ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻲﺷﻮد .ﺟﺮﻳﺎن ﺧﺮوﺟﻲ در ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﺳﻴﺴﺘﻢ PV
ﻣﻄﺎﺑﻖ راﺑﻄﻪ ) (7ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮد .ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي  PVsﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮﻣﺼﺮفﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻫﺮ روزه ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن آن اﻓﺰوده ﻣﻲﺷﻮد .ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ،در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻧﻴﺎ ﻧﻴﺮوﮔﺎهﻫﺎي  PVدر واﺣﺪﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و
ﺑﺰرگ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ/ﻣﻨﻔﺼﻞ از ﺷﺒﻜﻪ ﺳﺮاﺳﺮي ﻧﺼﺐ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ آﻧﻬﺎ در وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ
ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ ) (3اﺳﺖ.

ﺷﻜﻞ  -2ﻣﺪار ﻣﻌﺎدل ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﻳﻴﻚ

ﺷﻜﻞ  -3ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﻳﻴﻚ در
وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ
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ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ ) ،(3ﻣﻨﺒﻊ  PVsاز ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ ﺑﻮﺳﺖ ﻛﺎﻧﻮرﺗﺮ ﺑﻪ ﻟﻴﻨﻚ  DCورودي اﻳﻨﻮرﺗﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺳﺮاﺳﺮي اﺗﺼﺎل ﻣﻲ-
ﻳﺎﺑﺪ .از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﻴﺪ و دﻣﺎي ﭘﻨﻞ ﻣﻨﺒﻊ  PVواﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻛﻨﺘﺮﻟﺮ MPPT
ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري از وﻟﺘﺎژ و ﺟﺮﻳﺎن ﺧﺮوﺟﻲ ﭘﻨﻞ ﺧﻮرﺷﻴﺪي و ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺳﻮﺋﻴﭽﻴﻨﮓ ﻛﺎﻧﻮرﺗﺮ  DC-DCو اﻳﻨﻮرﺗﺮ DC-AC
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻮان اﻛﺘﻴﻮ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ )  ( Pmpﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ وﻟﺘﺎژ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ )  ( Vmpو ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ )  ( I mpاز اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ
ﻏﻴﺮﺧﻄﻲ ﺟﺬب ﮔﺮدد.

 -3ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻛﻨﺘﺮل وﻟﺘﺎژ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮان راﻛﺘﻴﻮ
در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻌﺎﻋﻲ اﻏﻠﺐ ﺑﺎس اﻧﺘﻬﺎي ﻓﻴﺪر ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮﻳﻦ داﻣﻨﻪ وﻟﺘﺎژ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻓﺖ وﻟﺘﺎژ را در اﻣﺘﺪاد ﻓﻴﺪر
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﻲﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ آﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎس ﻫﺮ ﻓﻴﺪر ﺷﻌﺎﻋﻲ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻻي ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻫﻤﻲ ﺑﻪ
راﻛﺘﺎﻧﺲ ﺳﻠﻔﻲ در ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﺣﺴﺎسﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎس ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد .ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﺳﻬﺎي اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﻓﻴﺪر و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎس اﻧﺘﻬﺎي ﻓﻴﺪرﻫﺎي
ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﻌﺎﻋﻲ ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ ﺑﺎﻻي ﻣﻨﺎﺑﻊ  PVsدر ﻣﻌﺮض ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺿﺎﻓﻪ وﻟﺘﺎژﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﺮوع

ﺳﺎل ﺷﺸﻢ ،ﺷﻤﺎره ) 2ﭘﻴﺎﭘﻲ ،(34 :ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1400

ورود اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻌﻠﻮم ﻣﺪل ﺷﺎﻣﻞ:
ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺎر و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﻌﺎﻋﻲ
ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي  ،PVﺳﻄﺢ ﺗﺎﺑﺶ و دﻣﺎ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮان اﻛﺘﻴﻮ ﻣﻨﺎﺑﻊ  PVsدر ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻛﻨﺘﺮﻟﺮ MPPT

آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ وﻟﺘﺎژي ﺑﺎﺳﻬﺎ ﻃﺒﻖ راوﺑﻂ ) (8ﺗﺎ ).(10
ﺗﻬﻴﻪ ﻟﻴﺴﺖ اوﻟﻮﻳﺖ ﺟﺒﺮاﻧﺴﺎزي راﻛﺘﻴﻮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺎﺳﻬﺎ

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﺳﻬﺎي ﻓﻴﺪر ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺟﺒﺮاﻧﺴﺎزي راﻛﺘﻴﻮ

ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ژﻧﺘﻴﻚ
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻛﺮوﻣﻮزومﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﻣﻌﺎدل ﺟﻮاب ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻛﻨﺘﺮل وﻟﺘﺎژ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮان راﻛﺘﻴﻮ ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ).(1 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺨﺶ ﺑﺎر و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﻴﺘﻨﺲ ﻛﺮوﻣﻮزومﻫﺎ در ﺗﻜﺮار اول ﻃﺒﻖ راﺑﻄﻪ ) (11اﻟﻲ ).(13 اﻋﻤﺎل اﭘﺮاﺗﻮر ﺗﻘﺎﻃﻊ و ﺟﻬﺶ ﻃﺒﻖ ﺟﺪاول ) (2و ).(3 -ﺗﻜﺮار ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻮق.

ﭘﺎﻳﺎن

ﺑﻠﻪ

ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ
ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ؟

ﺧﻴﺮ

ﺷﻜﻞ  -4ﻓﻠﻮﭼﺎرت ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻛﻨﺘﺮل وﻟﺘﺎژ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮان راﻛﺘﻴﻮ

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻫﺪف از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮان راﻛﺘﻴﻮ در واﻗﻊ ﻛﻨﺘﺮل و ﺣﻔﻆ زﻣﺎن واﻗﻌﻲ داﻣﻨﻪ وﻟﺘﺎژ ﺣﺴﺎسﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎس ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ در
ﻣﺤﺪوده ﻣﺠﺎز ﺑﻴﻦ  0,95ﺗﺎ  1,05ﭘﺮﻳﻮﻧﻴﺖ ﻳﺎ  0,98ﺗﺎ  1,02ﭘﺮﻳﻮﻧﻴﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﺷﺒﻜﻪ اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪف ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻨﺘﺮﻟﺮ  MPPTدر راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﻮان ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ،ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻳﻨﻮرﺗﺮﻫﺎي واﺳﻂ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،PVs
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺎسﻫﺎي ﺑﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﺗﻮان اﻛﺘﻴﻮ و ﺿﺮﻳﺐ ﻗﺪرت ﺧﺎﻟﺺ ﻫﺮ ﺑﺎﺳﺒﺎر از دﻳﺪﮔﺎه ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﭼﻬﺎر ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻬﻢ ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺗﻮﺟﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻔﻮذ ﺑﺎﻻي ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي  PVsدر ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﻌﺎﻋﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎس اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﻓﻴﺪر ﺑﻌﻨﻮان ﺣﺴﺎسﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎﺳﻬﺎ
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در ﻣﻌﺮض اﺿﺎﻓﻪ وﻟﺘﺎژ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺟﺬب راﻛﺘﻴﻮ در ﺑﺎﺳﻬﺎي اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﻓﻴﺪر اﻏﻠﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ اﺿﺎﻓﻪ وﻟﺘﺎژﻫﺎ ﻣﻲﺷﻮد،
اﻳﻦ ﺟﺬب ﺗﻮان راﻛﺘﻴﻮ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻨﻮرﺗﺮ واﺳﻂ داراي ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮاﻧﻲ ﺧﺎﻟﻲ و ﺿﺮﻳﺐ ﻗﺪرت ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺳﺒﺎر ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺤﺪود ﻣﻲﮔﺮدد.
اﻟﺒﺘﻪ ،ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻮان اﻛﺘﻴﻮ ﻣﻨﺎﺑﻊ  PVsﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﺤﺪودﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮاي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺬب ﺗﻮان راﻛﺘﻴﻮ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻨﻮرﺗﺮﻫﺎي
واﺳﻂ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﮔﺮدد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻣﻴﺰان ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺟﺬب ﺗﻮان راﻛﺘﻴﻮ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻨﻮرﺗﺮﻫﺎي واﺳﻂ ﻣﻨﺎﺑﻊ  PVsﺑﺮ اﺳﺎس ﻟﻴﺴﺖ
اوﻟﻮﻳﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻧﺼﺐ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ از اﻧﺘﻬﺎي ﻓﻴﺪر )ﺣﺴﺎسﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎس( ،اوﻟﻮﻳﺖ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻳﻨﻮرﺗﺮ )ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ( و اوﻟﻮﻳﺖ اﺳﺘﺨﺮاج
ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﺗﻮان از ﻣﻨﺎﺑﻊ  PVsﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد  MPPTو اوﻟﻮﻳﺖ آﺧﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻮان ﺑﺎﺳﺒﺎر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدد ﺗﺎ اﺿﺎﻓﻪ وﻟﺘﺎژﻫﺎ در ﺑﺮﺧﻲ
ﺑﺎﺳﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ ﺑﺎﻻي ﻣﻨﺎﺑﻊ  PVsﺣﺬف ﮔﺮدد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺑﺎﻻي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮان راﻛﺘﻴﻮ از
ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻨﻮرﺗﺮﻫﺎي واﺳﻂ ﻣﻨﺎﺑﻊ  PVsاز ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻗﻄﻊ ﺑﺎر ﺗﻮان اﻛﺘﻴﻮ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﻠﻮﭼﺎرت ﺷﻜﻞ ) ،(4رﻫﻴﺎﻓﺖ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي ﺣﺬف اﺿﺎﻓﻪ وﻟﺘﺎژ در ﺑﺎﺳﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ ﺑﺎﻻي ﻣﻨﺎﺑﻊ  PVsرا از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮان راﻛﺘﻴﻮ ﺑﺎ
ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻪ اﻟﻘﻮه واﺳﻂ اﻳﻨﻮرﺗﺮي ﻣﻨﺎﺑﻊ  PVsﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ وﻟﺘﺎژ روﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮان راﻛﺘﻴﻮ در ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻨﻮرﺗﺮﻫﺎي واﺳﻂ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي  PVاراﺋﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ .از
ﻣﻌﺎدﻻت ﭘﺨﺶ ﺑﺎر ﻣﻄﺎﺑﻖ رواﺑﻂ ) (8و ) ،(9ﻣﻲﺗﻮان ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺷﺒﻜﻪ را ﻃﺒﻖ راﺑﻄﻪ ) (10ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮد ﺗﺎ ﺑﺎسﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ
ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺿﺎﻓﻪ وﻟﺘﺎژي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
n

) Pi   Vi V j Yij cos(ij   j  i

)(8

n

) Qi  Vi Vj Yij sin(ij  j i

)(9

j1

SQ  P 
SVQ  Q 

)(10

   SP
V    S
   VP

اﻧﺪﻳﺲﻫﺎي  Viو  V jداﻣﻨﻪ وﻟﺘﺎژ ﺑﺎسﻫﺎي  iو  jﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ اﺳﺖ Pi ،و  Qiﺗﻮانﻫﺎي اﻛﺘﻴﻮ و راﻛﺘﻴﻮ ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ
ﺑﺎس iام  i ،زاوﻳﻪ ﻓﺎز وﻟﺘﺎژ ﺑﺎس  iو  Yijادﻣﻴﺘﺎﻧﺲ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻴﻦ ﺑﺎسﻫﺎي iام و jام اﺳﺖ .اﻧﺪﻳﺲﻫﺎي  SPو  SVPﺣﺴﺎﺳﻴﺖ
زاوﻳﻪ ﻓﺎز وﻟﺘﺎژ و داﻣﻨﻪ وﻟﺘﺎژ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻮان ﺗﺰرﻳﻘﻲ اﻛﺘﻴﻮ در ﺑﺎسﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و اﻧﺪﻳﺲﻫﺎي  SQو  SVQﺣﺴﺎﺳﻴﺖ زاوﻳﻪ ﻓﺎز
وﻟﺘﺎژ و داﻣﻨﻪ وﻟﺘﺎژ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻮان ﺗﺰرﻳﻘﻲ راﻛﺘﻴﻮ در ﺑﺎسﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ،اﺟﺮاي اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ورود اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﺮوض ﻣﺪل ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ،ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺎر ،ﺷﺪت ﺗﺎﺑﺶ و دﻣﺎ ،اﺑﺘﺪا ردﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮان
ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي  PVsﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﻌﺎﻋﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻨﺘﺮﻟﺮ  MPPTاﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮان اﻛﺘﻴﻮ آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖ
ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﺪت ﺗﺎﺑﺶ و دﻣﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪ از ﺣﺴﺎسﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎﺳﻬﺎي
ﺷﺒﻜﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه و ﺑﺮ اﺳﺎس اوﻟﻮﻳﺖ ﺷﻤﺎرهﮔﺬاري ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻤﺎره  1ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﺑﺎس )ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺧﺎﻟﻲ واﺳﻂﻫﺎي اﻳﻨﻮرﺗﺮي
 PVsﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺑﺎس اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﻓﻴﺪر( ،ﺷﻤﺎره  2ﺗﻨﻬﺎ دو ﺑﺎس )ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎي ﺧﺎﻟﻲ واﺳﻂﻫﺎي اﻳﻨﻮرﺗﺮي  PVsﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ دو ﺑﺎس اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ
ﻓﻴﺪر( و ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس در ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب ﻋﺪد ) n-1ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎي ﺧﺎﻟﻲ واﺳﻂﻫﺎي اﻳﻨﻮرﺗﺮي  PVsﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎسﻫﺎي ﻓﻴﺪر
ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﺎس اﺑﺘﺪاﻳﻲ( ﺑﺮاي ﺟﺬب ﺗﻮان راﻛﺘﻴﻮ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺣﺬف اﺿﺎﻓﻪ وﻟﺘﺎژ از ﺑﺎﺳﻬﺎي ﺷﺒﻜﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در اداﻣﻪ روﻧﺪ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺟﺬب ﺗﻮان راﻛﺘﻴﻮ ﺗﻮﺳﻂ واﺳﻂﻫﺎي اﻳﻨﻮرﺗﺮي  PVsﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﺬف اﺿﺎﻓﻪ وﻟﺘﺎژ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ از ﻛﺎرﺑﺴﺖ
اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ژﻧﺘﻴﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ) ،(1ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﺳﻬﺎ ﺑﺮاي ﺟﺒﺮاﻧﺴﺎزي راﻛﺘﻴﻮ ،ﺗﻌﺪاد ژنﻫﺎي ﻫﺮ ﻛﺮوﻣﻮزم در
اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻛﻨﺘﺮل وﻟﺘﺎژ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮان راﻛﺘﻴﻮ )ﺗﻮان راﻛﺘﻴﻮ ﺟﺬﺑﻲ( ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﻌﺎﻋﻲ اﻛﺘﻴﻮ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻣﻲﮔﺮدد.
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j 1

ﺟﺪول  -1ﻳﻚ ﻛﺮوﻣﻮزم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎدل ﺟﺬب ﺗﻮان راﻛﺘﻴﻮ ﺗﻮﺳﻂ واﺳﻂﻫﺎي اﻳﻨﻮرﺗﺮي ﻣﻨﺎﺑﻊ PVs
Inv _ PV
QBus
n

Inv _ PV
QBus
n 1

...........

Inv _ PV
Bus2

Q

ﻣﺤﺪوده ﻣﺠﺎز ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺟﺬب ﺗﻮان راﻛﺘﻴﻮ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻨﻮرﺗﺮ واﺳﻂ  PVدر ﺑﺎس iام ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻌﺎدل ﻳﻚ ژن
از ﻛﺮوﻣﻮزوم ﻫﺎي اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ژﻧﺘﻴﻚ ﻃﺒﻖ راﺑﻄﻪ ) (11ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮد .ﺟﻤﻌﻴﺖ اوﻟﻴﻪ ﻛﺮوﻣﻮزومﻫﺎي اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻌﺎدل ﺟﻮاب
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻛﻨﺘﺮل وﻟﺘﺎژ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮان راﻛﺘﻴﻮ در ﻣﺤﺪوده ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﺗﻜﺮار اول اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮاي ﻫﺮ
ﻛﺮوﻣﻮزوم ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺟﺬب ﺗﻮان راﻛﺘﻴﻮ ﺗﻮﺳﻂ واﺳﻂﻫﺎي اﻳﻨﻮرﺗﺮي  PVsدر ﺑﺎﺳﻬﺎ از ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﻌﺎﻋﻲ ﭘﺨﺶ ﺑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد و
25

ﻣﻘﺪار ﺑﺮازﻧﺪﮔﻲ آنﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺨﻄﻲ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺠﺎز داﻣﻨﻪ وﻟﺘﺎژ ﺑﺮاي ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺎﺳﻬﺎي ﺷﺒﻜﻪ ﻃﺒﻖ رواﺑﻂ ) (12و ) (13ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻣﻲﺷﻮد.
Inv _ PV
Inv _ PV 2
Inv _ PV 2
Inv _ PV
Q Bus
 min( ( S Bus
)))  sin(  max
)  ( PBus
) , ( S Bus
i
i
i
i

cos(  max )  0 .9

)(11

PV MPPT
Inv _ PV
PBus
 PBus
i
i

i  1, 2,..., n
if

3
V
V
10
Vi  Vmax



max
i

Penalty voltage (i )  
if
 V  V  10 3  V  V
min
i
i
 min

)(12

GA
voltage
FitVC
)) (i
& RM  Min (  Penalty

)(13

i

GA
 ،( FitVCﻧﺘﺎﻳﺞ را از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﻓﻴﺘﻨﺲ ﻳﺎ ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ از
ﺑﻌﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮازش ﻛﺮوﻣﻮزومﻫﺎ در اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ژﻧﺘﻴﻚ )
& RM
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ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺗﺨﻄﻲ وﻟﺘﺎژ ﻣﺮﺗﺐ ﻛﺮده و ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﺑﻬﺒﻮد در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮ روي ﻫﺮ ﺟﻔﺖ ﻛﺮوﻣﻮزوم ﻋﻤﻠﮕﺮ ﺗﻘﺎﻃﻊ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ) (2اﻋﻤﺎل ﻣﻲﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﻋﻤﻠﮕﺮ ﺟﻬﺶ ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ) (3ﺑﺮ روي ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﺎ اﻋﻤﺎل اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎي
ﺗﻘﺎﻃﻊ و ﺟﻬﺶ ،در واﻗﻊ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد روﻧﺪ ﺟﺒﺮاﻧﺴﺎزي ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻨﻮرﺗﺮﻫﺎي واﺳﻂ  PVsدر راﺳﺘﺎي ﻫﺪف ﺣﺬف اﺿﺎﻓﻪ وﻟﺘﺎژﻫﺎ از
ﺑﺎﺳﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻜﺎﻣﻞ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﻴﺶ ﺧﻮاﻫﻴﻢ رﻓﺖ .اﮔﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎس آﺧﺮ ﻓﻴﺪر و ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻨﻮرﺗﺮ واﺳﻂ PV
ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آن ﺑﺎس ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺬف اﺿﺎﻓﻪ وﻟﺘﺎژ ﻧﺸﻮد ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻌﻴﺎر ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻛﻨﺘﺮل وﻟﺘﺎژ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮان راﻛﺘﻴﻮ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﻴﺪا
ﻧﻜﺮده اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ دو ﺑﺎس اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﻓﻴﺪر ﺷﻌﺎﻋﻲ ﺑﺮاي ﺟﺒﺮاﻧﺴﺎزي راﻛﺘﻴﻮ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎزﻣﻌﻴﺎر ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ ارﺿﺎء
ﻧﺸﺪ اﻳﻦ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎسﻫﺎ و اﻳﻨﻮرﺗﺮﻫﺎي  PVsﻣﺸﺎرﻛﺖﻛﻨﻨﺪه در ﺟﺒﺮاﻧﺴﺎزي ﺗﻮان راﻛﺘﻴﻮ را اﻓﺰاﻳﺶ داد ﺗﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ
)ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺨﻄﻲ وﻟﺘﺎژ ﺑﺎﺳﻬﺎ از ﻣﺤﺪوده ﻣﺠﺎز ﺻﻔﺮ( اﻳﺠﺎد ﮔﺮدد.
ﺟﺪول  -2ﻋﻤﻠﮕﺮ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺟﻔﺖ ﻛﺮوﻣﻮزوم
Inv _ PV
QBus
n

واﻟﺪ 1
"

واﻟﺪ 2

Inv _ PV
QBus
n 1

..

Inv _ PV
QBus
n

"

Inv _ PV
QBus
n 1

..

Inv _ PV
QBus
n

"

Inv _ PV
QBus
n 1

...

Inv _ PV
QBus
n 1

...

"

ﻓﺮزﻧﺪ 1

Inv _ PV
QBus
n

ﻓﺮزﻧﺪ 2

Inv _ PV
QBus
2
"

Inv _ PV
Q Bus
2

Inv _ PV
QBus
2
"

Inv _ PV
QBus
2

ﺟﺪول  -3ﻋﻤﻠﮕﺮ ﺟﻬﺶ ﺑﺮاي ﻛﺮوﻣﻮزوم ﻓﺮزﻧﺪ
ﻓﺮزﻧﺪ 1

ﻓﺮزﻧﺪ ﺟﺪﻳﺪ

"

Inv _ PV
QBus
n

.

"

Inv _ PV
QBus
n

.

Inv _ PV
QBus
n2

...

Inv _ PV
QBus
n4

Inv _ PV
QBus
n 2

...

Inv _ PV
QBus
n 4

o

ﺑﻌﺪ ﭘﺎﻳﺎن اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ،ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﻞ ﺑﺮاي ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻛﻨﺘﺮل وﻟﺘﺎژ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮان راﻛﺘﻴﻮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدد و در
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻮان اﻛﺘﻴﻮ و راﻛﺘﻴﻮ اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ اﻳﻨﻮرﺗﺮﻫﺎي واﺳﻂ  PVsدر ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﺷﻮد.

 -4ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﺪدي و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي
ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﺎراﻳﻲ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻛﻨﺘﺮل وﻟﺘﺎژ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮان راﻛﺘﻴﻮ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﺤﺖ
ﻧﻔﻮذ ﺑﺎﻻي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﻳﻴﻚ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﺪدي و ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي ﺑﺮ روي ﻳﻚ ﻓﻴﺪر ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﻌﺎﻋﻲ ﻓﺸﺎر ﺿﻌﻴﻒ -10ﺑﺎﺳﻪ ،ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ
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ﭘﺴﺖ  200ﻛﻴﻠﻮوﻟﺖ آﻣﭙﺮ و ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺎر ﻣﻤﺘﺪ و  9ﻋﺪد ﺳﻴﺴﺘﻢ  PVsﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﻳﻨﻮرﺗﺮ واﺳﻂ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد .ﺷﻜﻞ ) (5ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ
ﺷﻌﺎﻋﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي  PVsﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ واﺳﻂ اﻳﻨﻮرﺗﺮي ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.

ﺷﻜﻞ ) :(5ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﻌﺎﻋﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎم ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي PVs

ﺟﺪول  -4اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي  PVsﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﻌﺎﻋﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺷﺪت ﺗﺎﺑﺶ

دﻣﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ

آراﻳﻪﻫﺎي

ﻣﺎژولﻫﺎي

w / m2

) (

800
800
800
1000
1200
1500
1800
2000
2500

30
30
30
30
30
30
30
30
30

ﻣﻮازي
4
4
4
4
4
4
4
10
12

ﺳﺮي
5
5
5
5
5
5
5
5
5

ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻳﻨﻮرﺗﺮ KVA

PVs

7
8,5
10
10
15
15
20
25
35

PV2
PV3
PV4
PV5
PV6
PV7
PV8
PV9
PV10
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ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺎر اﻛﺘﻴﻮ در ﺑﺎس  2ﺗﺎ  10ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻌﺎدل  5ﻛﻴﻠﻮوات و ﺑﺮاي ﺗﻮان راﻛﺘﻴﻮ ﻣﻌﺎدل 0
ﻛﻴﻠﻮوار اﺳﺖ .اﻣﭙﺪاﻧﺲ ﺧﻄﻮط ﻓﻴﺪر ﺷﻌﺎﻋﻲ ﺑﺮاي ﻃﻮل اﺳﭙﻦﻫﺎي  100ﻣﺘﺮي ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻣﻌﺎدل  0.0059 j0.0065ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و
اﻣﭙﺪاﻧﺲ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر در ﻛﻨﺎر ﺷﺎﺧﻪ اول ﻣﻌﺎدل  0.0012  j 0.0015اﺳﺖ .ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺧﻮرﺷﻴﺪي ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻫﻤﮕﻲ
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮﻟﺮ  MPPTﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻮاه ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﺗﻮان اﻛﺘﻴﻮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺎﺑﺶ و دﻣﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﺨﺮاج
ﮔﺮدد .ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي  PV2ﺗﺎ  PV10ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎژول ﺳﺮي و ﻣﻮازي ،ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮان اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ واﺳﻂ
اﻳﻨﻮرﺗﺮي ﺳﻴﺴﺘﻢ  ،PVدﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ و ﺷﺪت ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﻴﺪ در ﺟﺪول ) (4آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺤﺪوه ﻣﺠﺎز ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ داﻣﻨﻪ وﻟﺘﺎژ ﺑﺎسﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  0,98و  1,02ﭘﺮﻳﻮﻧﻴﺖ
ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎﺳﻬﺎي ﻣﺘﺤﻤﻞ اﺿﺎﻓﻪ وﻟﺘﺎژ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻧﺼﺐ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي  PVsاز ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺨﺶ ﺑﺎر  ACاﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻲﺷﻮد .ﺿﺮﻳﺐ ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻮب ﻫﺮ ﺑﺎﺳﺒﺎر از دﻳﺪﮔﺎه ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻴﻨﻪ  0,9ﺛﺎﺑﺖ ﻓﺮض ﻣﻲﺷﻮد و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ
ﻣﻔﺮوض اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد .ﻛﺪﻫﺎي ﻣﺪل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻛﻨﺘﺮل وﻟﺘﺎژ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮان راﻛﺘﻴﻮ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﻌﺎﻋﻲ -10ﺑﺎﺳﻪ
ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺘﻠﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻟﭗﺗﺎپ  ASUSﺑﺎ ﭘﺮدازﺷﮕﺮ  4ﻫﺴﺘﻪاي  2ﮔﻴﮕﺎﻫﺮﺗﺰي و
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺟﺎﻧﺒﻲ  8ﮔﻴﮕﺎﺑﺎﻳﺖ اﺟﺮا ﻣﻲﺷﻮد .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي ﺑﺮ روي ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﻌﺎﻋﻲ ﺗﺴﺖ در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻄﺎﺑﻖ ذﻳﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ-
ﺷﻮد :در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي اول ﺷﺮاﻳﻂ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﺎل ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﻪ ﻓﺮم ﻓﻴﺪر ﺷﻌﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﺑﺎر ﻣﻤﺘﺪ در ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺧﻮرﺷﻴﺪي
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﻢ و داﻣﻨﻪ وﻟﺘﺎژ ﺑﺎﺳﻬﺎ و ﺗﻮانﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ از ﭘﺴﺖ و ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺒﻜﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد .در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي دوم
ﺷﺮاﻳﻂ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﺎل ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻫﻨﮕﺎم اﺗﺼﺎل ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي  PVsو ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل وﻟﺘﺎژ و
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮان راﻛﺘﻴﻮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﺷﻮد.
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﺳﻮم ﺷﺮاﻳﻂ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﺎل ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ در
ﺣﻀﻮر ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي  PVsو ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻛﻨﺘﺮﻟﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮان راﻛﺘﻴﻮ و ﻛﻨﺘﺮل وﻟﺘﺎژ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺷﺪت
ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﻴﺪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي ﺑﺮاي ﭘﺮوﻓﻴﻞ وﻟﺘﺎژ در اﻣﺘﺪا ﻓﻴﺪر ﺷﻌﺎﻋﻲ  -10ﺑﺎﺳﻪ ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺳﻴﺴﺘﻢ  PVsدر ﺷﻜﻞ ) (6ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺷﺪه
ﺷﻜﻞ  -6ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي ﺑﺮاي ﭘﺮوﻓﻴﻞ وﻟﺘﺎژ
اﺳﺖ.
ﻓﻴﺪر -10ﺑﺎﺳﻪ در ﺣﻀﻮر و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺳﻴﺴﺘﻢ PVs
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ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي اول ﺑﺎ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي  PVsدر ﺷﺒﻜﻪ
ﺗﻮزﻳﻊ دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد داﻣﻨﻪ وﻟﺘﺎژ ﺑﺎسﻫﺎ از  220وﻟﺖ )ﺑﺎس اﺳﻠﻚ( ﺗﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  213,48وﻟﺖ )ﺑﺎس  (10ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ زﻳﺮا ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﻛﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺗﻮان اﻛﺘﻴﻮ درﺧﻮاﺳﺘﻲ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪهﻫﺎ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻣﻮﻫﻮﻣﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻮاﺳﻄﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮان راﻛﺘﻴﻮ
ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﺳﻠﻒ ﺷﺎﺧﻪ از ﭘﺴﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺖ وﻟﺘﺎژ در اﻣﺘﺪاد ﻓﻴﺪر ﺷﻌﺎﻋﻲ ﻣﻲﮔﺮدد .ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺠﺎز ﺑﺮاي داﻣﻨﻪ وﻟﺘﺎژ ﺑﺎﺳﻬﺎ ﻣﻌﺎدل  215,6وﻟﺖ اﺳﺖ ،اﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﺨﻄﻲ رﺧﺪاده اﺳﺖ .از ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي دوم ﺑﺎ ﺧﻂ ﺳﺒﺰ رﻧﮓ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺣﻀﻮر و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي  PVsدر ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ
ﺷﻌﺎﻋﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد داﻣﻨﻪ وﻟﺘﺎژ ﺑﺎسﻫﺎ از  220وﻟﺖ )ﺑﺎس اﺳﻠﻚ( ﺗﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  228,587وﻟﺖ )ﺑﺎس  (10اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﺎﻻ ﺑﺮاي داﻣﻨﻪ وﻟﺘﺎژ ﺑﺎسﻫﺎ ﻣﻌﺎدل  224,4وﻟﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﺨﻄﻲ
رﺧﺪاده اﺳﺖ .ﺗﻠﻔﺎت ﻛﻞ ﺗﻮان اﻛﺘﻴﻮ در ﻓﻴﺪر ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮردي اول و دوم ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  0,9644و  1,4541ﻛﻴﻠﻮوات ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ.
از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻠﻔﺎت ﺗﻮان اﻛﺘﻴﻮ ﻛﻞ ،ﻣﻲﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﺼﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي  PVsو ﻋﺪم ﻛﻨﺘﺮل وﻟﺘﺎژ و
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮان راﻛﺘﻴﻮ در اﻣﺘﺪاد ﻓﻴﺪر ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻘﺪار و ﺟﻬﺖ ﻓﻠﻮي ﺗﻮان ﻋﺒﻮري از ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ ﻣﻲﺷﻮد .ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي ﺑﺮاي ﺗﻠﻔﺎت ﺗﻮان اﻛﺘﻴﻮ در ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي ﻓﻴﺪر ﺷﻌﺎﻋﻲ در ﺣﻀﻮر و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي  PVsدر ﻋﺪم
ﺣﻀﻮر ﻛﻨﺘﺮﻟﺮ وﻟﺘﺎژي در ﺷﻜﻞ ) (7ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻧﺘﻈﺎر در ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي  PVsدر ﺷﺒﻜﻪ
ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﺮﻳﺎن از ﺷﺎﺧﻪ اول ﻋﺒﻮر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ
ﻣﺠﻤﻮع ﺟﺮﻳﺎن ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﻪ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪهﻫﺎي ﻣﺘﺼﻞ
ﺑﻪ ﺑﺎﺳﺒﺎرﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻠﻔﺎت اﻫﻤﻲ را در اﻳﻦ
ﺷﺎﺧﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮوي در اﻣﺘﺪاد ﻓﻴﺪر و ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺮﻳﺎن
ﻋﺒﻮري از ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ ﺗﻠﻔﺎت ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .اﻣﺎ ،در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﻮردي دوم ﺣﻀﻮر ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي  PVsﺷﺎرش ﺗﻮان و ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي
ﻋﺒﻮري از ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲدﻫﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﺗﻮان
اﻛﺘﻴﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻧﺒﻮده و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮان اﻛﺘﻴﻮ اﻳﻦ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي ﺑﺮاي ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺗﻮان اﻛﺘﻴﻮ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي  PVsﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻔﺮوض ﺷﺪت
ﺷﻜﻞ  -7ﺗﻠﻔﺎت ﺗﻮان اﻛﺘﻴﻮ ﻓﻴﺪر ﺷﻌﺎﻋﻲ در ﻏﻴﺎب ﻛﻨﺘﺮﻟﺮ
ﺗﺎﺑﺶ و دﻣﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﺟﺪول ) (5آﻣﺪه اﺳﺖ.
وﻟﺘﺎژي ﺑﺎ ﺣﻀﻮر و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي PVs

ﺟﺪول  -5ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮان اﻛﺘﻴﻮ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي  PVsﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻔﺮوض ﺷﺪت ﺗﺎﺑﺶ و دﻣﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﺳﻴﺴﺘﻢ

ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي (KW) PVs
PV5=4.18

PV4=3.37

PV3=3.37

PV2=3.37

PV1=0

PV10=28.1

PV9=19.5

PV8=7.15

PV7=6.09

PV6=4.96

ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﺳﻮم دو ﺳﻨﺎرﻳﻮ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻔﺮوض ﺷﺪت ﺗﺎﺑﺶ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺑﺮﺧﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي  PVsدر
ﻃﻲ زﻣﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ) (6ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﻣﺠﺪدا از رﻫﻴﺎﻓﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮان راﻛﺘﻴﻮ ﺑﺮاي ﺣﺬف اﺿﺎﻓﻪ وﻟﺘﺎژ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺑﺮﺧﻲ
ﺑﺎﺳﻬﺎي ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﻌﺎﻋﻲ و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن داﻣﻨﻪ وﻟﺘﺎژ اﻳﻦ ﺑﺎﺳﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ﻣﺠﺎز ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻬﺮهﺑﺮداري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﮔﺮدد .ﺑﺎ
ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي رﻫﻴﺎﻓﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ،وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻮﺋﻴﭽﻴﻨﮓ اﻳﻨﻮرﺗﺮﻫﺎي واﺳﻂ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي  PVsﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ وﻟﺘﺎژي ﻓﻴﺪر ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺟﺬب ﺗﻮان راﻛﺘﻴﻮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﺿﺎﻓﻪ وﻟﺘﺎژ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه در ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺎسﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﻪ وﻳﮋه در اﻧﺘﻬﺎي ﻓﻴﺪر
ﺷﻌﺎﻋﻲ را ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ﻣﺠﺎز ﺑﻴﻦ  215,6وﻟﺖ و  224,4وﻟﺖ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﺳﻮم ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ
داﻣﻨﻪ وﻟﺘﺎژ ﺑﺎﺳﻬﺎي ﻓﻴﺪر ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﻌﺎﻋﻲ ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﻲ دو ﺳﻨﺎرﻳﻮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺪت ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي  PV9 ،PV8و
 PV10ﭘﺲ از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻨﺘﺮوﻟﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺎﻟﺖ داﺋﻤﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ) (7ﻣﻲرﺳﻨﺪ.
ﺟﺪول  -6ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻔﺮوض ﺷﺪت ﺗﺎﺑﺶ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺑﺮﺧﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي  PVsدر ﻃﻲ زﻣﺎن ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﺳﻮم
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ﺷﺪت ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﻴﺪ PVs

PV8

PV9

PV10

ﺳﻨﺎرﻳﻮ  :1زﻣﺎن  0ﺗﺎ  70ﺛﺎﻧﻴﻪ

1800

2000

2500

ﺳﻨﺎرﻳﻮ  :2زﻣﺎن  70ﺗﺎ  300ﺛﺎﻧﻴﻪ

2000

2500

3000

ﺟﺪول  -7داﻣﻨﻪ وﻟﺘﺎژ ﺑﺎسﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪ ﺗﺤﺖ ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺪت ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي PVs

داﻣﻨﻪ وﻟﺘﺎژ ﺑﺎسﻫﺎ
ﺳﻨﺎرﻳﻮ 1
ﺳﻨﺎرﻳﻮ 2
داﻣﻨﻪ وﻟﺘﺎژ ﺑﺎسﻫﺎ
ﺳﻨﺎرﻳﻮ 1
ﺳﻨﺎرﻳﻮ 2

Bus1
220
220

Bus2
220,34
220,37

Bus3
220,69
220,78

Bus4
221,11
221,24

Bus5
221,58
221,77

Bus6
222,08
222,33

Bus 7
222,60
222,92

Bus 8
223,10
223,49

Bus 9
223,55
224,05

Bus10
223,83
224,39

ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪت ﺗﺎﺑﺶ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺳﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ  PV9 ،PV8و  PV10اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲرود ﻛﻨﺘﺮوﻟﺮ  MPPTﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ
ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﻮان اﻛﺘﻴﻮ را از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ دﻫﺪ .ﺗﺤﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ،ﻣﻴﺰان ﺟﺬب ﺗﻮان راﻛﺘﻴﻮ ﺗﻮﺳﻂ
اﻳﻨﻮرﺗﺮﻫﺎي واﺳﻂ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي  PVsﺑﻤﻨﻈﻮر ﺣﺬف اﺿﺎﻓﻪ وﻟﺘﺎژ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد .ﺑﻌﺪ اﺟﺮاي ﻣﺪل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ،ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺒﻴﻪ-
ﺳﺎزي ﺑﺮاي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﺗﻮان اﻛﺘﻴﻮ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه و ﺗﻮان راﻛﺘﻴﻮ ﺟﺬب ﺷﺪه از ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي  PV9 ،PV8و  PV10ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي
رﻫﻴﺎﻓﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي در ﺷﻜﻞ ) (8ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ در آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﺳﺎل ﺷﺸﻢ ،ﺷﻤﺎره ) 2ﭘﻴﺎﭘﻲ ،(34 :ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1400

ﺷﻜﻞ ) : (7ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي ﺑﺮاي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﺗﻮان اﻛﺘﻴﻮ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه و راﻛﺘﻴﻮ ﺟﺬب ﺷﺪه از ﻃﺮق ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي
 PV9 ،PV8و  PV10ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﺳﻮم

ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي ﮔﻮاه اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻨﺘﺮوﻟﺮ  MPPTدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﺳﻮم ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﻮان اﻛﺘﻴﻮ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ از ﻣﻨﺒﻊ
ﻏﻴﺮﺧﻄﻲ  PVsﺑﺎ دﻗﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪت ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﻴﺪ را ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺑﻌﻼوه ،رﻫﻴﺎﻓﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻄﺢ راﻛﺘﻴﻮ ﺟﺬب ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﻠﻜﺮد واﺳﻂﻫﺎي اﻳﻨﻮرﺗﺮي در ﺳﻨﺎرﻳﻮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪت ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن داﻣﻨﻪ وﻟﺘﺎژ ﺑﺎﺳﻬﺎ
را در ﻣﺤﺪوده ﻣﺠﺎز ﺣﻔﻆ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺑﺮاي ﺳﻨﺎرﻳﻮ اول در زﻣﺎن  0ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺗﺎ  70ﺛﺎﻧﻴﻪ واﺳﻂﻫﺎي اﻳﻨﻮرﺗﺮي ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي  PV9و PV10
ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺬب  7ﻛﻴﻠﻮوار و  11,2ﻛﻴﻠﻮوار و ﺑﺮاي ﺳﻨﺎرﻳﻮ دوم ﻃﻲ زﻣﺎن  70ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺗﺎ  300ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي  PV9 ،PV8و
 PV10ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺬب  1,38ﻛﻴﻠﻮوار 8,8 ،ﻛﻴﻠﻮوار و  13,5ﻛﻴﻠﻮوار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ داﻣﻨﻪ وﻟﺘﺎژ ﺑﺎسﻫﺎ را در ﻣﺤﺪوده ﻣﺠﺎز ﺑﻬﺮه-
ﺑﺮداري ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻨﺪ.
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 ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي-5
 از ﻃﺮﻳﻖPVs در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻳﻚ راﻫﻜﺎر ﺟﺪﻳﺪ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺮوﻓﻴﻞ وﻟﺘﺎژ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﻌﺎﻋﻲ ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ ﺑﺎﻻي ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي
PVs  اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﺗﻮان اﻛﺘﻴﻮ از ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي.ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮان راﻛﺘﻴﻮ ﺑﺎ اﺟﺘﻨﺎب از ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻗﻄﻊ ﺑﺎر ﺗﻮان اﻛﺘﻴﻮ ﺷﺒﻜﻪ اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
 اﻳﺪه اﺻﻠﻲ ﻛﺎر ﺑﺮاي ﺣﺬف اﺿﺎﻓﻪ. اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮدMPPT ﻣﻨﺼﻮب در ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﻌﺎﻋﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻨﺘﺮوﻟﺮ
 ﺑﺮاي ﺟﺬب ﺗﻮان راﻛﺘﻴﻮ درPVs وﻟﺘﺎژﻫﺎي اﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻲ و دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ در واﻗﻊ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺧﺎﻟﻲ اﻳﻨﻮرﺗﺮﻫﺎي واﺳﻂ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي
ﺑﺎﺳﻬﺎي ﺣﺴﺎس ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻮان اﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻗﺪرت ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ
 ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﺎراﻳﻲ رﻫﻴﺎﻓﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل وﻟﺘﺎژ و.( اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد0,9) رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺿﺮﻳﺐ ﻗﺪرت
-10  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي ﺑﺮ روي ﻳﻚ ﻓﻴﺪر ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺸﺎر ﺿﻌﻴﻒ،PVs ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮان راﻛﺘﻴﻮ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ ﺑﺎﻻي ﺳﻴﺴﺘﻢ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت. اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖPVs  ﺳﻴﺴﺘﻢ9  ﻛﻴﻠﻮوات ﺷﺎﻣﻞ5  ﻛﻴﻠﻮوﻟﺖ آﻣﭙﺮ و ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺎر ﻣﻤﺘﺪ60  وﻟﺘﻲ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺴﺖ220 ،ﺑﺎﺳﻪ
ﻋﺪدي و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺧﺎﻟﻲ اﻳﻨﻮرﺗﺮﻫﺎي واﺳﻂ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي
 ﺑﺮاي ﺟﺬب ﺗﻮان راﻛﺘﻴﻮ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺤﻤﻴﻞ اﺿﺎﻓﻪ وﻟﺘﺎژﻫﺎي اﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻲ و دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ را رﻓﻊ ﻧﻤﻮده و داﻣﻨﻪPVs
. را در ﻣﺤﺪوده ﻣﺠﺎز ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪPVs وﻟﺘﺎژ ﺑﺎسﻫﺎي ﺣﺴﺎس ﻓﻴﺪرﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﻌﺎﻋﻲ ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ ﺑﺎﻻي ﺳﻴﺴﺘﻢ
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کاربرد سنجش فشرده در تخمینکانال سیستمهای چند-ورودی چند-
خروجی انبوه در نسل پنجم شبکههای تلفن همراه
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چکـیده
نسل پنجم شبکههای تلفن همراه ) (5Gانتظار میرود به نرخ داده باال ،کاهش تأخیر و همچنین بهبود طیفی و انرژی
سیستمهای ارتباطی بیسیم دست یابد .چندین فناوری در حال استفاده برای استفاده در سیستمهای  5Gاست .یکی از
اصلیترین فناوریهای امیدوارکنندهای که بهنظر میرسد فعالکننده  5Gاست ،سیستمهای چند-ورودی چند-خروجی
انبوه )M-MIMO(1است .مطالعات متعدد کاربرد M-MIMOرا در شبکههای بیسیم آینده نشان دادهاند .با این وجود
چالشهای متعددی وجود دارد که باید حل شود .در این مقاله ،در مورد چالش تخمینکانال در سیستمهای،M-MIMO
وچالش سربار پایلوت و راهکار استفاده از سنجش فشرده صحبت میشود که باید قبل از اجرا سیستمهایM-MIMO
در شبکههای  5Gمورد بررسی قرار گیرند .برای غلبه بر این مشکل ،ما یک طرح تخمین کانال توام مکانی مبتنی بر
سنجش فشرده ساختارمند ،)SCS( 0برای کاهش سربار پایلوت مورد نیاز ،پیشنهاد کردهایم ،که توسط آن تنکی توام
مکانی کانالهای حوزه تاخیر ،MIMOتقویت میشوند .نتایج الگوریتم جستجوی تطابق متعامد با ساختار تطبیقی در
سمت کاربر پیشنهاد شده است تا بهطور توام کانالهای مرتبط با یک سمبلمالتی پلکسینگ تقسیم فرکانسی متعامد1
( )OFDMرا از تعداد محدودی از پایلوتها تخمین بزند .از این طریق ،تنکی مشترک مکانی کانالهای  MIMOبرای
بهبود دقت تخمین کانال استفاده میشود .نتایج شبیه سازی نشان میدهد که طرح پیشنهادی میتواند با دقت کانالها را
با کاهش سربار پایلوت ،تخمین بزند ،همچنین قادر به نزدیک شدن به تخمینگر حداقل مربعات بهینه است.

واژگـان کلـیدی :تخمین کانال ،سیستمهای چند-ورودی چند-خروجی انبوه ،سنجش فشرده ،اطالعات حالت کانال،
سیستمهای تقسیم دو گانه براساس فرکانس

 -3دانشگاه افسری امام حسین(ع) (مدرس)m.aliabedi@ut.ac.ir-

2 Massive Multi Input Multi Output
3 Structured Compressed Sensing
4 Orthogonal Frequency division multiplexing
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 -1مقدمه
سیستمهای  M-MIMOیک فناوری نوظهور است که با استقرار مقدار زیادی آنتن در ایستگاه پایه ،)BS(2بازده طیفی بی-
سابقهای را فراهم میکند) .)Chen and Yuan, 2018:2با وجود اینکه تعداد ایستگاه پایه و سمبلهای پایلوت محدود هستند
بهدلیل حرکت کاربرها و طول محدوده ثبات کانال) ، (Bolcskei, 2006:2افزایش تعداد آنتنهای ایستگاه پایه در طول سیگنال
به نویز کم و اطالعات حالت کانال )CSI(1ضعیف موثر هستند .یکی از مهمترین چالشهایی که  M-MIMOباید با آن روبرو
شود کسب  CSIدر  BSاست .با در نظر گرفتن سربار پایلوت بهدست آوردن  CSIدر فرستندهها FDD ،از پایلوتهای فروسو
برای تخمینکانال استفاده میکنند CSI .تخمین زده شده را از طریق کانالهای فراسو بازخوردگیری میکنند .در حالیکه سیستم-
های تقسیم دوگانه براساس زمان CSI ،(TDD)0فراسو را از طریق ویژگی متقابلکانال 1بهدست میآورند (Lu,Lai et al.
) .2014:3تکنیکهای چند-ورودی چند-خروجی انبوه میتواند با  OFDMترکیب شود تا به پیشرفتهای چشمگیری در عملکرد
و بهرهوری طیف و انرژی دست یابد .با توجه به اینکه هر دو روش  MIMOو  OFDMدر شبکههای بیسیم تجاری موجود به-
کار گرفته شدهاند OFDM M-MIMO ،بهعنوان گزینه اولویت باال برای ارتباطات بیسیم  0Gآینده شناخته شده است .
)(Wang, Haider et al. 2014:4
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در  ،OFDM M-MIMOدستیابی دقیق به CSIبرای بهدست آوردن ظرفیت و قابلیت اطمینان وعده داده شده توسط
سیستم ضروری است .با اینحال رویکردهای مرسوم تخمین کانال نیاز دارد که طول پایلوت حداقل برابر با تعداد آنتنهای فرستنده
باشد .این امر ممکن است باعث ایجاد یک سربار پایلوت قابلتوجه در فروسو یک سیستم  OFDM M-MIMOشود ،جایی که
تعداد زیادی آنتن در BSمستقر شدهاند .یک راه حل ممکن برای این مشکل فرض در TDDاست ،که در آن  CSIفقط باید در
فراسو بهدست بیاید و سپس بهلطف ویژگی متقابل کانال CSI ،فروسو بهطور خودکار بدست میآید .با اینحال ،از یکطرف ،به-
دلیل زمان انسجام محدود و عدم تطابق فیلترهای ارسال و دریافت در فراسو و فروسو ،ممکن است CSIبدست آمده در فراسو برای
انتقال فروسو نادرست باشد .از طرف دیگر ،از نظر اقتصادی استقرار سیستمهای  TDDصرفهای ندارد زیرا  FDDبر شبکههای
سلولی کنونی مسلط است) .(Tropp and Gilbert, 2007:4بنابراین ،کاهش سربار پایلوت برای فروسوی سیستمهای M-
 MIMOتقسیم دوگانه بر اساس فرکانس از اهمیت حیاتی برخوردار است.
برای کاهش سربار ،تکنیکهای سنجش فشرده ،برای بدست آوردن  CSIاز طریق استخراج تنکی کانال معرفی شده است
) .(Wang, Haider et al. 2014:5تا به امروز الگوریتمهای CSزیادی برای بازسازی CSIسیستمهای  M-MIMOپیشنهاد
شده است .الگوریتمهای متداول شامل روشهای حریصانه ،بهینه سازی محدب و ...هستند .بهطور مثال تطبیق پیگیر 0یک نوع از
الگوریتمهای حریصانه است ( .)Yuan, Fan et al. 2018:6برای هر تکرار ،بردار ستونی را از ماتریس اندازهگیری انتخاب می
کند تا حداکثر ضرب داخلی را با ماتریس افزونگی6بهدست آورد .هر بردار انتخاب شده بهعنوان یکی از عناصر مجموعه پشتیبانی7
استفاده میشود .و درآخر مجموعه بردارهای ستون بدست میآید تا جواب تقریباً تنک بدست آید .از آنجا که ماتریس مشاهده مربع
نیست ،تصویر سیگنال روی مشاهده متعامد نخواهد بود .بههمین دلیل ،پیگیری تطابق متعامد 5برای حل مسئله پیشنهاد شده
است( .)Hassibi and Hochwald, 2003:4برای مهار تنکی مکانی و زمانی پاسخ ضربه کانال برای کانالهایFDD M-
 ،MIMOپیگیری تطبیق متعامد ) (Gao, Dai et al. 2014:5و تطابق زیرفضا 9در برآورد کانال MIMOتککاربره معرفی
شده است .برای سیستمهای M-MIMOچندکاربره فروسو ،برآورد کارآمد  CSIبراساس پیگیری زیرفضا بلوکی ارائه شده است .با
بهرهگیری از همبستگیهای مکانی و زمانی کانالهای MIMOدر مقیاس بزرگ ،الگوریتم پیگیری تطبیقی نمونه برداری فشرده
ساختاریافته برای بازیابی اطالعات چندین کانال پیشنهاد شده است .برای غلبه بر محدودیت یک بردار تکستونی به مجموعه
بردارهای انتخاب شده در هر مرحله ،پیگیری تطبیق متعامد مرحلهای در تخمین کانال  MIMO-OFDMاستفاده میشود .ادبیات
فوق عمدتا ایستگاه پایه را با یک کاربر در سیستم  MIMOدرنظر میگیرند ،یا فقط یکی از الگوریتمهای  CSرا در سیستمM-
 MIMOبررسی میکنند .اخیرا مطالعات گستردهای روی تخمین کانال برای سیستمهای متداول مقیاس کوچک FDD-
 MIMOصورت گرفته است .اثبات شده است که پایلوتهای متعامد با فضای مساوی و قدرت مساوی میتوانند بهمنظور تخمین
1 Base Station
2 Channel State Information
3 Time Division Duplexing
4 Channel reciprocity
5 Matching pursuit
6 redundancy matrix
7 Support set
8 Orthogonal Matching Pursuit
9 Subspace Pursuit
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کانالهای  MIMOرایلی ناهمبسته ،برای یک سمبل  ،OFDMکه در آن سربار پایلوت مورد نیاز با تعداد آنتنهای انتقال افزایش
مییابد ،بهینه شوند .با استفاده از همبستگی فضایی کانالهای ،MIMOسربار پایلوت برای ارزیابی کانالهای رایسین MIMO
میتوانند کاهش یابد) . (Bjornson, 2009:4عالوه بر این ،با استفاده از همبستگی زمانی کانال ،میتوان سربار پایلوت را برای
تخمین کانالهای  MIMOمرتبط با چندین سمبل  ،OFDMبیشتر کاهش داد .درحال حاضر ،پایلوتهای متعامد بهطور گسترده-
ای در سیستمهای موجود  MIMOکه در آنها سربار پایلوت بهدلیل کم بودن تعداد آنتنهای انتقال (بهعنوان مثال ،تا هشت آنتن
در سیستم  LTEپیشرفته) مسئله بزرگ نیست ،استفاده میشوند .با این حال ،این موضوع میتواند در سیستمهای  M-MIMOبا
توجه به تعداد زیاد آنتنها در ( BSبهعنوان مثال 215 ،آنتن یا حتی بیشتر در  ،)BSبسیار مهم باشد.
در مرجع )(Dai, Wang et al. 2013:6روشی برای استفاده از همبستگی زمانی و تنکی کانالهای تاخیر دامنه برای سربار
پایلوت کاهش یافته ،برای سیستمهای FDD M-MIMOپیشنهاد شده است اما حذف تداخل دنبالههای آموزشی آنتنهای انتقال
مختلف هنگامیکه تعداد آنتنهای انتقال زیاد است ،دشوار میشود .مرجع )(Nam, Akimoto. 2012:4از همبستگی فضایی و
تنکی کانالهای  MIMOتاخیر-دامنه برای تخمین کانالها با سربار پایلوت کاهش یافته استفاده کرده ،اما فرض دانستن سطح
تنکی کانال در سمت کاربر یک فرض غیر واقعی است .طرح تخمین کانال مبتنی بر سنجش فشرده با استفاده از همبستگی فضایی
کانال در مرجع ) (Gao, Dai et al. 2015:5پیشنهاد شده است ،اما استفاده از همبستگی فضایی میتواند تحت تأثیر غیر ایده
آل بودن آرایه آنتن دچار مشکل شود.
در مرجع) (Gao, Dai et al. 2014:4یک طرح تخمینکانال حلقه باز و حلقه بسته برای  M-MIMOپیشنهاد شده است،
اما تشخیص دراز مدت مشخصات آماری کانال در سمت کاربر میتواند دشوار باشد .از سوی دیگر ،برای سیستمهای ارتباطات بی-
سیم پهن باند معمول ،کانالهای دامنه تاخیر بهطور ذاتی ،بواسطۀ تعداد محدود پراکندهسازها در محیطهای انتشار و بزرگ بودن
پخش تاخیر کانال ،طبیعتی تنک دارند .در همین حال ،برای سیستمهای  MIMOبا آرایه آنتن با محل مشترک در  ،BSکانال-
های بین یک کاربر و آنتنهای انتقال مختلف در  ،BSتاخیرهای مسیر بسیار مشابهی بهعلت مشابهت زیاد پراکنده سازها در
محیطهای انتشار نشان میدهند که مشخص کننده کانالهای حوزه تاخیر بین کاربر و آنتنهای انتقال مختلف در  ،BSهنگامی
که دهانه آرایه آنتن خیلی بزرگ نیست ،تنکی مشترک را به اشتراک میگذارند) .(Gao, Dai et al. 2014:5عالوه بر این ،از
آنجا که تاخیر مسیر بسیار کندتر از بهرۀ مسیر است بواسطۀ همبستگی زمانی کانال ،این پراکندگی در زمان انسجام تقریبا بدون
تغییر باقی میماند.
در این مقاله ،با استفاده از تنکی مشترک فضایی کانالهای  MIMOدامنه تاخیر ،ما یک سنجش فشرده ساختار یافته()SCS
براساس طرح تخمین کانال مشترک فضایی با کاهش قابلتوجه سربار پایلوت برای سیستمهای ،MIMO FDD Massive
پیشنهاد کردهایم .در سمت کاربر ما یک الگوریتم جستجوی ساختارمند تطابق متعامد( )SOMPبرای تخمین کانال پیشنهاد کرده-
ایم که بهواسطهی آن از تنکی مشترک فضایی کانالهای  MIMOحوزه تاخیر برای بهبود عملکرد تخمین کانال از تعداد محدود
از پایلوتها ،استفاده میشود .درنهایت نتایج شبیه سازی تایید میکنند که طرح پیشنهادی با سربار پایلوت کاهش یافته از همتایان
متعارف خود برتر است ،و در آن عملکرد طرح تخمین کانال مبتنی بر  SCSبه عملکرد تخمینگر حداقل مربعات ) ، (LSنزدیک
است .ادامۀ مقاله به ایم شرح است که در بخش دوم ،تنکی مشترک فضایی کانالهای  MIMOحوزه تاخیر را نشان میدهد .در
بخش سوم ،طرح پیشنهادی تخمین کانال مشترک فضایی مبتنی بر  SCSبا جزئیات مورد بحث قرار میگیرد .بخش چهارم ،نتایج
شبیه سازی را نشان میدهد .درنهایت در بخش پنجم نتیجهگیری از مقاله آورده شده است.

 -2تنکی مشترک فضایی حوزه تاخیر
مطالعات تجربی گسترده نشان داده است که کانالهای بیسیم پهنباند در حوزه تاخیر ،دارای تنکی هستند .این مساله ناشی از
این واقعیت است که تعداد مسیرهای چندگانهی حاکم بر اکثر انرژیهای کانال ،کم است که علت آن تعداد محدود پراکنده
سازهای مهم در محیطهای پخش سیگنال بیسیم است ،درحالی که انتشار تاخیر کانال میتواند بهدلیل تفاوت بزرگ بین زمان
ورود اولین مسیر چندگانه و آخرین مسیر چندگانه ،بزرگ باشد) .(Ngayen and Ghrayen. 2013:5بهطورخاص ،در فروسو
پاسخ ضربه حوزه تاخیر کانال بین mامین آنتن انتقال در  BSو یک کاربر را میتوان بهصورت زیر بیان کرد:
()2
hm = [hm [1]. hm [2]. … . hm [L]T ] . 1 ≤ m ≤ M
 Lمعادل طول کانال است
()1

}𝐿 ≤ 𝑙 ≤ 𝐷𝑚 = 𝑆𝑢𝑝𝑝{ ℎ𝑚 } = {𝑙: |ℎ𝑚 [𝑙 ]| > 𝑝𝑡ℎ . 1
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= 𝑚𝑃

مجموعه پشتیبانی 𝑚 ℎمطابق ()1تعریف میشود𝑃𝑡ℎ .کف نویز است .سطح تنکی کانالهای بیسیم بهصورت
𝑐| 𝑚𝐷| تعریف شده است و بهدلیل طبیعت تنک کانالها حوزه تاخیر ما داریم 𝐿 ≪ 𝑚𝑃 .عالوه بر این ،اندازه گیریهایی وجود
دارد که نشان میدهد  CIRهای بین آنتنهای انتقال مختلف و یک کاربر ،تاخیرهای مسیر بسیار مشابهی دارند (Gao, Dai et
) .al, 2015:6دلیل این مسئله این است که در هندسه  MIMOانبوه معمول ،مقیاس آرایه آنتن فشرده در  BSدر مقایسه با
فاصله بزرگ انتقال سیگنال نسبتا کوچک است و کانالهای مرتبط با جفت آنتنهای ارسال-دریافت مختلف ،پراکنده سازهای
مشترک خود را به اشتراک میگذارند .بنابراین ،الگوی تنکی  CIRهای جفت آنتنهای ارسال-دریافت متفاوت دارای همپوشانی
بزرگی هستند .عالوه بر این ،برای سیستمهای  MIMOبا  Mنه چندان بزرگ ،این  CIRها میتوانند الگوی تنکی مشترکی را به
اشتراک بگذارند ) ،(Gao, Dai et al, 2015:5یعنی:
()0
D1.r = D2.r = ⋯ = DM.r
که بهعنوان تنکی فضایی مشترک کانالهای  MIMOبیسیم نامیده میشود .بهعنوان مثال ،ما فرض میکنیم سیستم
پیشرفته  LTEدر یک فرکانس حامل 𝑧𝐻𝐺 𝑓𝑐 = 2با پهنای باند سیگنال 𝑧𝐻𝑀 𝑓𝑠 = 10و آرایه خطی یکنواخت ( )ULAبا
فاصله آنتن نیمموج کار میکند .برای دو آنتن فرستاده شده با فاصله  5نیم -طول موج ،حداکثر اختالف تاخیر مسیر آنها از پراکنده-
ساز مشترک برابر با 𝑠𝜇 = 4⁄𝑓 = 0 ∙ 002
𝑐

8𝜆⁄2
𝑐𝑓

 ،که در مقایسه با دوره تناوب هرسمبل سیستم ∙ 𝑇𝑠 = 1⁄𝑇𝑠 = 0
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𝑠𝜇  ،1که در آن  λو  cبهترتیب طولموج و سرعت نور است ،ناچیز است .باید اشاره کرد که بهرههای مسیر جفت آنتنهای
مختلف فرستنده-گیرنده از پراکندهساز یکسان میتوانند متفاوت باشند یا حتی بهواسطهی آنتنهای غیرایزوتروپیک ،ناهمبسته
باشند).(Nam, Akimoto et al. 2012:6

 -3تخمین کانال مبتنی بر  SCSدر سمت کاربر
در سمت کاربر پس از حذف فاصله گارد و تبدیل فوریه گسسته ( ،)DFTدنباله پایلوت دریافت شدۀ  yr ∈ ℂNp×1مربوط به
به سمبل  OFDMرا میتوان بهصورت زیر بیان کرد:
𝑀

()1

𝑚ℎ
[ 𝜉|𝐹 } 𝑚𝑝{𝑔𝑎𝑖𝑑 ∑ = 𝑦
𝑤]+
0(𝑁−𝐿)×1
𝑀

𝑀

𝑚=1

𝑤 = ∑ 𝑃𝑚 𝐹𝐿 |𝜉 ℎ𝑚 + 𝑤 = ∑ 𝛷𝑚 ℎ𝑚 +
𝑚=1

𝑚=1

که در آن } 𝑚𝑝{𝑔𝑎𝑖𝑑 = 𝑚𝑃 𝐹 ∈ 𝐶 𝑁×𝑁 ،یک ماتریس  DFTاست 𝐹𝐿 ∈ ℂN×L ،یک ماتریس  DFTجزئی است
که از اولین ستون  Lماتریس  Fتشکیل شده است 𝐹L|ξ ∈ ℂNp×L ،و  𝐹|ξ ∈ ℂNp×Nزیرماتریسهایی هستند که با بهترتیب
انتخاب ردیفهای  Fو 𝐿𝐹 با توجه به  ،ξبدست آمدهاند w ∈ 𝐶 Np×1 ،بردار نویز گوسی سفید جمعشونده ( )AWGNدر سمبل
 OFDMاست وΦ𝑚 = 𝑃𝑚 𝐹L|ξ .
عالوه بر این )1( ،را میتوان به یک شکل فشردهتر بصورت زیر بازنویسی کرد:
()0
𝑦 = 𝛷ℎ̃ + 𝑤 .
که در آن
𝑁
𝐿𝑀×
𝑝
𝛷 = [𝛷1 . 𝛷2 . … . 𝛷𝑀 ]𝜖 ℂ
𝑑𝑛𝑎 .
𝑇 𝑇
𝑀ℎ̃ = [ℎ1𝑇 . ℎ2𝑇 . … . ℎ
] 𝜖 ℂ𝑀𝐿×1
یک بردار  CIRانباشته است.
برای سیستمهای ،M-MIMOما معموال با توجه به تعداد زیادی آنتنهای انتقال  Mو تعداد محدود پایلوتها  Npداریم
 .𝑁𝑃 «Mاین مسئله نشان میدهد که ما نمیتوانیم به تخمین ̃ ℎاز𝑦 با استفاده از طرحهای تخمین کانال متداول ،اعتماد کنیم
̃
𝑀} 𝑚𝑃{ ،یک سیگنال تنک است،
زیرا ( )0یک سیستم نامعین است .با اینحال ،مشاهداتی که نشان میدهد ℎبهدلیل تنکی 𝑚=1
الهام بخش ما برای تخمین سیگنال تنک ̃ ℎابعاد باال از دنباله پایلوت دریافت شده𝑦 ابعاد پایین ،تحت چارچوب نظریه  ،CSاست.
عالوه بر این ،تنکی مشترک فضایی ذاتی کانالها  MIMOبیسیم همچنین میتوانند برای افزایش عملکرد مورد بهره برداری
قرار گیرد.
̃
̃
بهطور خاص ،ما بردار  CIRانباشته ℎرا برای بهدست آوردن بردار معادل  ،𝑑 ،CIRبهصورت زیر دوباره مرتب میکنیم.
̃
()6
𝑑 = [𝑑1𝑇 . 𝑑2𝑇 . … . 𝑑𝐿𝑇 ]𝑇 ∈ ℂ𝑀𝐿×1
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که در آن :

𝑇

𝐿 ≤ 𝑙 ≤ 𝑑𝑙 = [ℎ1 [𝑙 ] . ℎ2 [𝑙 ] . … . ℎ𝑀 [𝑙 ] ] 𝑓𝑜𝑟 1

بهطور مشابه Φ ،را میتوان به صورت زیر ،مجددا مرتب کرد:
()7
که در آن

𝐿𝑀× 𝑝𝑁

𝜓 = [𝜓1 . 𝜓2 . … . 𝜓𝐿 ]𝜖 ℂ

)𝑙(
)𝑙(
)𝑙(
𝑀× 𝑝𝑁𝜓𝑙 = [𝜙1 . 𝜙2 . … . 𝜙𝑀 ] = [𝜓1.𝑙 . 𝜓2.𝑙 . … . 𝜓𝑀.𝑙 ] 𝜖 ℂ
بههمین ترتیب )0( ،را میتوان بصورت زیر مجددا فرموله کرد:
̃
()5
𝑤 𝑦 = 𝜓𝑑 +

از ( ،)5میتوان مشاهده کرد که با توجه به تنکی مشترک فضایی کانالهای  MIMOبیسیم ،بردار معادل 𝑑̃ ،CIRدارای
تنکی ساختارمند است).(Gao, Dai et al. 2014:7

 -4نتایج شبیهسازی
 MIMO FDDانجام شدهاست .برای فراهم کردن یک معیار جهت مقایسه عملکردها ،ما عالوه بر الگوریتم SOMPپیشنهادی
در سمت کاربر که یک الگوریتم تطبیقپذیر مطابق) (Dai, 2013و یک الگوریتم  SOMPتغییر یافته با فرض سطح تنکی کانال
شناخته شده در سمت کاربر ،در نظر گرفتهایم .پارامترهای سیستم شبیهسازی بهصورت زیر تنظیم شده اند :فرکانس حامل سیستم
𝑧𝐻𝐺 ،𝑓𝑐 = 2پهنای باند سیستم 𝑧𝐻𝑀 ، 𝑓𝑐 = 10اندازۀ  DFTبرابر  ، N = 4096و طول گارد محافظ  Ng = 64بود که
میتواند با حداکثر انتشار تاخیر برابر  ، 6.1 μsمبارزه کند .ما یک آرایۀ آنتن مسطح  )M = 64( 26 × 1در نظر گرفتهایم .تعداد
پایلوتها برای تخمینکانالها برای یک گروه آنتن 𝑝𝑁 است ،و نسبت سربار پایلوت برابر با 𝑁𝜂𝑝 = 𝑁𝑝 ⁄است .مدل کانال
اتحادیه بین المللی ارتباطات مخابراتی با مسیرهای  P = 6مورد موافقت قرار گرفت .درنهایت 𝑃𝑡ℎ ،بهصورت ،3.36 ،3.35 ،3.2
 3.30و  3.31بترتیب برای 𝐵𝑑  SNR = 10 𝑑𝐵, 15 𝑑𝐵, 20 𝑑𝐵, 25 𝑑𝐵, 30تنظیم گردید .برای مقایسه بهتر در شکل،2
عملکرد  MSEالگوریتم پیشنهادی ،الگوریتم تغییریافته پیشنهادی و الگوریتم  LSرا در𝑅𝑁𝑆 های 𝑑𝐵23و  𝑑𝐵03مقایسه
کردهایم .واضح است که الگوریتم پیشنهادی ،هنگامیکه SNRو  βمییابد ،میتواند سطح تنکی کانال را با احتمال باال بهدست
آورد .عالوه براین ،بهنظر میرسد حتی در مواردی که تعداد پایلوتها کافی نیست و بازیابی قابل اعتماد کانالهای تنک تضمین
نمیشود ،الگوریتم پیشنهادی هنوز میتواند سطح تنکی کانال را با یک انحراف جزئی از سطح تنکی کانال بهدست آورد .درشکل2
نرخ خطای بیت ( )BERفروسو را مقایسه میکنیم که درآن فرض میشود BSبا استفاده از پیش کدگذاری ) (ZFکانالهای
فروسو تخمین زده شده را میشناسد .درشبیهسازی BS ،با  M = 61آنتن بهطور همزمان  K=5کاربر را بااستفاده از QAM-26
سرویسمیدهد .میتوان مشاهده کرد که طرح تخمین کانال پیشنهادی نسبت به همتایان خود بهبودی نسبی در پی دارد.
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در این بخش ،یک مطالعه شبیهسازی برای بررسی عملکرد طرح پیشنهادی تخمینکانال برای سیستمهای Massiv

شكل  –1مقایسه عملكرد  BERتخمین کانالهای پیشنهادی و  MMSEسیستمهای .FDD M- MIMO
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 نتیجهگیری-5
، پیشنهاد دادهایمMassive MIMO را برای سیستمهایSCS  ما طرح تخمینکانال مشترک فضایی مبتنی بر،در این مقاله
 طرح. بیسیم برای کاهش سربار پایلوت مورد استفاده قرار میگیردMIMO که توسط آن تنکی مشترک فضایی ذاتی کانالهای
 نتایج شبیه سازی. بیشتر کاهش دهد،پایلوت انطباقپذیر فضایی میتواند سربار پایلوت مورد نیاز را با توجه به جابجایی کاربران
نشان میدهند که طرح تخمینکانال پیشنهادی میتواند عملکرد تخمین کانال بسیار بهتری نسبت به همتایان خود با کاهش قابل
. نشان میدهد، و تنها افت کارایی ناچیزی در مقایسه با محدودهی عملکردی،مالحظه در سربار پایلوت ارائه دهد
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پنهانکاری در انتقال دادههای پزشکی ایمن برای سیستمهای مراقبت
بهداشتی مبتنی بر IoT

تورج

تاریخ دریافت0033/30/30 :
تاریخ پذیرش0033/30/20 :

استواری1

کد مقاله05253 :

چکـیده
با توجه به پیشرفت قابلتوجه  IoTدر بخش مراقبتهای بهداشتی ،امنیت و یکپارچگی دادههای پزشکی برای برنامههای
خدمات بهداشتی درمانی به چالشهای بزرگی تبدیل شدند .در این مقاله یک مدل امنیتی ترکیبی برای ایمنسازی
دادههای متن تشخیصی در تصاویر پزشکی پیشنهاد شده است .مدل پیشنهادی از طریق تلفیق تکنیک پنهان نگاری
دوبعدی 2با یک طرح رمزگذاری ترکیبی پیشنهاد شده است .طرح پیشنهادی رمزگذاری ترکیبی با استفاده از ترکیبی از
الگوریتمهای رمزگذاری پیشرفته 0و  Shamir ،Rivestو ) Adleman (RSAساخته شده است .مدل پیشنهادی با
رمزگذاری دادههای مخفی آغاز میشود .سپس با استفاده از  2D-DWT-2Lنتیجه را در یک عکس روی جلد مخفی
میکند .هر دو عکس رنگی و مقیاس خاکستری بهعنوان تصاویر پوششی برای پنهان کردن اندازه متن مختلف استفاده
میشود.

واژگـان کلـیدی :پنهان کاری ،رمزنگاری ،تصاویر پزشکیIoT ،

 -0کارشناسی مهندس نرم افزار دانشگاه فنی و حرفهای شماره یک ,تبریز ایران (نویسنده مسئول)
Toraj.ostovari@gmail.com

)2 Discrete Wavelet Transform 2 Level (2D-DWT-2L
)3 Advanced Encryption Standard (AES
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 IoTبا درگیرکردن دنیای فیزیکی با هم یک محیط ارتباطی یکپارچه از دستگاهها و سیستمعاملهای متصلبههم ایجاد
میشود [ .]0با ظهور سیستمهای اینترنت اشیا مبتنی بر مراقبتهای بهداشتی از راه دور ،انتقال دادههای پزشکی به روال روزمره
تبدیل میشود؛ بنابراین ،تهیه یک مدل کارآمد برای اطمینان از امنیت و یکپارچگی دادههای تشخیصی بیمار که از محیط IoT
انتقال و دریافت میشود ،ضروری است [ .]8[ - ]2این هدف با استفاده از تکنیکهای پنهان نگاری و الگوریتمهای رمزگذاری
سیستم برای مخفی کردن اطالعات دیجیتالی در یک تصویر [ ]00[ - ]9انجام شده است .رمزنگاری اصطالح دیگری برای
رمزگذاری داده است [ ]01رمزنگاری فرایند رمزگذاری پیامها به شکلی است که هکرها نمیتوانند آن را بخوانند ،اما افراد مجاز
میتوانند از آن استفاده کرد .دو الگوریتم اصلی که برای رمزگذاری دادهها در این کار استفاده میشود ،رمزگذاری پیشرفته استاندارد
( )AESو الگوریتم ) ]08[ Rivest-Shamir-Adleman (RSAهستند AES .یک رمز رمزگذاری است که در آن دو کلید از
همان کلید استفاده میشود [ .]09پیام دارای پیام ثابت  028بیتی متن (ساده یا رمزنگاری) و کلیدهایی با طول  092 ، 028یا 250
بیت است .با ارسال پیامهای طوالنیتر ،آنها به بلوکهای  028بیتی تقسیم میشوند .ظاهراً کلیدهای طوالنیتر رمزگشایی را
دشوارتر میکند ،همچنین سربار فرایند رمزگذاری و رمزگشایی طوالنیتری را نیز اعمال میکند .برعکس RSA ،الگوریتم کلید
عمومی است که به طور گسترده در بخشهای ارتباطات شخصی استفاده میشود [ .]23این مزیت داشتن یک اندازه کلید متغیر
است که از ( )2308-2بیت برخوردار است .تحقیقات اولیه در پنهان کردن دادهها با پنهاننگاری آغاز شد که به علم و هنر پنهان
کردن اشاره دارد .منظور انتقال اطالعات مبتنی بر سیستمهای بهداشتی در یک تصویر است .مزیت پنهان نگاری این است که
میتوان از آن برای انتقال پیامهای طبقهبندیشده بدون اینکه واقعیت انتقال مشخص شود استفاده کرد DWT .دارای مکانیابی
فضایی ،گسترش فرکانس و ویژگیهای چند وضوح فوقالعاده است که با تئوری اشکال در سیستم بینایی انسان مطابقت دارد .این
مقاله هر دو مرحله  0و  2سطح پنهانکاری  DWTرا که در دامنه فرکانس کار میکنند ،پیادهسازی میکند .این تصویر را به
قسمتهایی با تکرار زیاد و کم تقسیم میکند .بخش تکرار زیاد شامل اطالعات لبه است ،درحالیکه قسمت تکرار کم غالباً به
قطعات با تکرار زیاد و کم تقسیم میشود [.]20
هدف از پنهاننگاری نهتنها جلوگیری از دانستن اطالعات پنهان توسط سرپرستان ،بلکه رفع سوظن در داشتن اطالعات پنهان
است .پیام یک سند محرمانه است که باید در حامل منتقل شود و از آن استفاده شود ،بنابراین تشخیص آن دشوار میشود .در هر
سیستم پنهان نگاری دو جنبه اصلی وجود دارد که عبارتاند از ظرفیت پنهاننگاری و عدم محسوس بودن .ازاینرو ،این دو خاصیت
با هم گیج کننده هستند زیرا افزایش ظرفیت در عین حفظ نامحسوس بودن پنهان نگاری از سیستم پنهان نگاری سخت است.
عالوه بر این ،هنوز روشهای محدودی برای پنهان کردن اطالعات برای استفاده با پروتکلهای ارتباطی انتقال داده وجود دارد که
می تواند غیرمتعارف باشد اما آینده آنها امیدوارکننده نیست .این مقاله با هدف بهبود امنیت انتقال دادههای پزشکی بر اساس ادغام
بین یک روش پنهان نگاری و یک طرح رمزگذاری ترکیبی برای یک سیستم مراقبت بهداشتی با امنیت باال دریافت کنید .این
مقاله در پنج بخش از جمله این بخش سازمانیافته است .بخش  2کارهای مرتبط را نشان میدهد؛ بخش  0مدل پیشنهادی و
الگوریتمهای آنها را توضیح میدهد؛ بخش  0نتایج آزمایشی و بحثهای آنها را ارائه میدهد و بخش  5نتیجهگیری اصلی را
خالصه میکند.

 -2کارهای مرتبط
شباهات و همکاران [ ،]2یک مطالعه جامع درباره مسائل امنیتی در شبکههای اینترنت اشیا را مورد بررسی قرار داد .در این
پژوهش نیازهای امنیتی مختلف ،احراز هویت ،محرمانه بودن موردبحث قرار گرفت .یک مطالعه تطبیقی انواع مختلف حمالت،
رفتارهای نامناسب و میزان تهدید آنها که در سطح پایین ،متوسط  ،سطح باال و بسیار سطح باال طبقهبندیشده است حمالت و
راهحلهای احتمالی برای مواجهه با این حمالت ارائه شده است .بایراگیت [ ،]0سه روش پنهانکاری تصویر رنگی را برای محافظت
از اطالعات در زیرساخت  IoTپیشنهاد کرده است .رویکرد اول و سوم از سه کانال (قرمز ،سبز و آبی) استفاده میکند ،درحالیکه
رویکرد دوم از دو کانال (سبز و آبی) برای انتقال اطالعات استفاده میکند .از تکنیکهای ترکیببندی پویا برای مخفی کردن
اطالعات در الیه عمیق کانالهای تصویر با کمک کلید مخفی به اشتراک گذاشته شده استفاده شده است .انوارت و همکاران [،]0
تکنیکی را برای ایمنسازی هر نوع عکس بهویژه تصاویر پزشکی ایجاد کرد .این اهداف برای حفظ یکپارچگی اطالعات پزشکی
الکترونیکی ،اطمینان از در دسترس بودن این اطالعات و تأیید صحت این اطالعات برای اطمینان از اینکه افراد مجاز فقط
میتوانند اطالعات را به دست آورند ،حفظ میشود .ابتدا روش رمزگذاری  AESدر قسمت اول اعمال شد .تصویر گوش نیز در این
اثر تعبیه شده است ،جایی که هفت مقدار به عنوان بردار ویژگی از تصویر گوش استخراج شده است .این تکنیک پیشنهادی امنیت
تصاویر پزشکی را از طریق ارسال آنه ا از طریق اینترنت بهبود بخشیده و از دسترسی افراد غیرمجاز به این تصاویر اطمینان حاصل
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 -3مدل پیشنهادی و الگوریتمها
این مقاله یک مدل امنیتی مراقبتهای بهداشتی را برای تأمین امنیت انتقال دادههای پزشکی در محیط اینترنت اشیا ارائه
میدهد .مدل پیشنهادی شامل چهار فرایند ترتیبی است:
( )0دادههای بیمار محرمانه با استفاده از یک طرح رمزگذاری ترکیبی پیشفرض رمزگذاری میشود که از الگوریتمهای
رمزگذاری هر دو  AESو  RSAساخته شده است.
( )2دادههای رمزگذاری شده با استفاده از  2D-DWT-1Lیا  2D-DWT-2Lدر یک تصویر روی جلد مخفی میشوند
و یک تصویر پنهاننگاری تولید میکنند.
( )0دادههای جاسازی شده استخراج میشوند.
( )0دادههای استخراج شده برای بازیابی دادههای اصلی رمزگشایی میشوند.
شکل زیر چارچوب کلی مدل پیشنهادی ما را برای ایمنسازی انتقال مضمون داده در دو طرف منبع و مقصد نشان میدهد.
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میکند .باتوجهبه استانداردهای عامل خطر ،این برنامهها را میتوان به نظارت از راه دور ،پشتیبانی تشخیصی ،پشتیبانی درمانی،
اطالعات پزشکی ،آموزش و آگاهی و ارتباطات و آموزش برای کارکنان مراقبتهای بهداشتی دستهبندی کرد .هشت آسیبپذیری
امنیتی و ده عامل خطر توسط سازمان بهداشت جهانی شناسایی شده است (پروژه امنیت تلفن همراه  )OWASPدر سال 2300
مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفته است .رزاق و همکاران[ ،]9یک روش امنیتی ترکیبی را برای رمزگذاری ،پنهانکاری و تکنیکهای
عالمتگذاری کرده است .این به سه مرحله تجزیه شد )0( .رمزگذاری تصویر با استفاده از عملیات  )2( ، XORفرایند تعبیه با
استفاده از حداقل بیتهای قابلتوجه ( )LSBبرای تولید تصویر پنهانکاری ،و سپس ( )0عالمتگذاری عکس پنهانکاری در هر
دو دام نه فرکانس و مکان .نتایج تجربی ثابت کرد که روش پیشنهادی بسیار کارآمد و ایمن است .جینت و همکاران [ ،]00با پنهان
کردن داده ها با استفاده از مفهوم درخت تصمیم ،تکنیک جدیدی را برای انتقال اطالعات پزشکی بیمار به تصویر پوششی پزشکی
ارائه دادند .کدگذاری در فرم بلوکهای مختلفی که به طور مساوی تقسیم میشوند .در پنهانسازی ،بلوکهای کد مخفی به تصویر
روی جلد اختصاص داده میشود تا دادهها را با استفاده از مکانیسم نقشهبرداری بر اساس جستجوی اولین و اول قرار دهد .الگوریتم
 RSAبرای رمزگذاری دادهها قبل از جاسازی استفاده شده است.
یحیات و همکاران [ ،]02برنامههای مختلف مراقبتهای بهداشتی مبتنی بر شبکه حسگر پزشکی بیسیم ( )WMSNرا
بررسی کرد که میتواند در محیط اینترنت اشیا اجرا شود .همچنین ،درباره تکنیکهای امنیتی که برای رسیدگی به مسائل امنیتی
سیستمهای مراقبتهای بهداشتی بهویژه تکنیکهای امنیتی ترکیبی استفاده میشود ،بحث شد .فایو و زاو [ ،]00الگوریتمی بر
اساس تقسیم تصویر اصلی به گروه بلوکها ارائه دادند ،جایی که این بلوکها بهصورت چرخش با استفاده از یک الگوریتم ترانس
تشکیل پس از آن ،رمزگذاری تصویر تبدیل شده با استفاده از الگوریتم  Blowfishصورت پذیرفت .مشخص شد که همبستگی
کاهش مییابد و با افزایش تعداد بلوک از طریق استفاده از اندازه بلوکهای کوچکتر ،آنتروپی افزایش مییابد .باریجو و اسکوریتی
[ ، ]20یک سیستم تأیید صحت پزشکی را برای بهبود امنیت تصویر پزشکی پیشنهاد کردند .سیستم پیشنهادی عمدتاً به دو مرحله
تجزیه میشود :حفاظت و تأیید .از طریق مرحله محافظت ،فرم دودویی دادههای مخفی با استفاده از تکنیک دامنه فرکانس 2D
 Haar DWTدر قسمت با فرکانس باال ( )HHتعبیه شده است .از طریق مرحله هشدار ،الگوریتم استخراج برای بازیابی تصویر
اصلی و دادههای مخفی استفاده میشود.

شکل  :1چارچوب پیشنهادی برای اطمینان از انتقال دادههای پزشکی.
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0

عملکرد سیستم پیشنهادی بر اساس شش پارامتر آماری ارزیابی شد .نسبت اوج سیگنال به نویز در تصاویر  ،میانگین مربعات
خطا ،2نرخ خطای بیت ،0شباهت ساختاری ،0محتوای ساختاری 5و همبستگی .در مقایسه با روشهای پیشرفته ،مدل پیشنهادی
توانایی پنهان کردن اطالعات بیمار محرمانه را در یک تصویر روی جلد منتقل شده با غیرقابلمشاهده بودن باال ،ظرفیت و حداقل
خرابی در تصویر پنهانکاری دریافت شده ،اثبات کرد .شکلهای  2و  ،0خروجی آزمایشها را نشان میدهند.
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شکل  :2نتایج شش پارامتر آماری بدست آمده از عملکرد ( )D-DWT-2L2با طرح ترکیبی ( AESو  )RSAدر تصاویر
رنگی با اندازه متن مختلف.

)1 Peak Signal to Noise (PSNR
)2 Mean Square Error (MSE
)3 Bit Error Rate (BER
)4 Structural Similarity (SSIM
)5 Structural Content (SC
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شکل  :3نتایج شش پارامتر آماری بدست آمده از عملکرد ( )D-DWT-2L2با طرح ترکیبی ( AESو  )RSAدر تصاویر
خاکستری با اندازه متن مختلف.

 -5نتیجهگیری
اشیا0

با
انتقال دادهها از طریق هر کانال ارتباطی به تکنیکهای رمزگذاری قوی بهمنظور امنیت دادهها نیاز دارد .اینترنت
درگیرکردن هر دودنیای مجازی و فیزیکی با یکدیگر ،یک فضای ارتباطی یکپارچه از دستگاهها و سیستمعاملهای بههمپیوسته را
ایجاد میکند .عملکرد مدل ما با تکنیک دیگری که توسط انوارت و همکاران توسعه داده شد مقایسه شد [ .]0در 250 × 250
پیکسل تصویر رنگی پزشکی با استفاده از اندازه متن  08بایت ،دو روش با هم مقایسه شدند .شکل  2و  0نشان میدهد که مقادیر
 PSNRو  MSEرا با استفاده از مدلهای ما در مقایسه با نتایج حاصل از [ ]0به دست آورده است .نتایج بهدستآمده پس از
استفاده از مدلها روی تصاویر پزشکی  250 250 250رنگی با اندازه متن  08بایت است .مشخص شد که مدل پیشنهادی ما دارای
ارزش  PSNRباالتر و مقدار  MSEکوچکتر است که عملکرد باالتر مدل پیشنهادی ما را نشان میدهد.

)1 Internet of things (IoT
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