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چکیده
سالهاست به منظور توانبخشی و ساخت اندام مصنوعی سعی محققین بر این بوده که زمان پردازش کاهش داده شود تا برای
استفاده های زمان حقیقی 1مناسب باشد ،هرچند در این زمینه تا حدودی موفق بوده اند ولی در اکثر تحقیقات قبلی مسئله
آشکارسازی نوع حرکت پیش از مشاهده آن مورد توجه نبوده است.نشان داده شده به کمک روش های بهینهسازی چندهدفه،2
میتوان از تقابل بین اهداف مختلف منجر به جوابی شد که در حقیقت مصالحهای بین اهداف مختلف است همچنین از مزایای
این روش نسبت به روشهای تکهدفه 3میتوان به شناسایی تعداد بیشتر راه حل ها ،قابلیت اضافه کردن قوانین مختلف در آینده
و واقعی تر بودن مدلهای ارائه شده در این مسائل اشاره نمود .هدف کلی این پژوهش ،ارائه راهکاری مناسب جهت تشخیص
بالدرنگ نوع حرکت مورد اراده فرد در عضالت بازو مبتنی بر پردازش سیگنال های الکترو مایوگرام سطحی 4برای کنترل یک
ساعد سایبرنتیکی با استفاده از ویژگیهای مناسب زمان -فرکانسی است که توسط الگوریتم ژنتیک چندهدفه  NSGA-IIگزینش
میشود ،همچنین استفاده از ماشین بردار پشتیان 5به عنوان طبقه بندی کننده 6به منظور آشکارسازی زمان حقیقی نوع حرکت
به کار گرفته شده است .نتایج حاصل از پردازش  111نمونه داده ثبت شده از عضالت بازو  5سوژه سالم نشان میدهد که میتوان
با استفاده از روش پیشنهادی ،با طول پنجره بهینه  256 mSو با صحت باالی  ،۳۴.43 %فرآیند شناسایی حرکت ساعد دست
را در سه حالت مختلف تشخیص و مورد استفاده قرار داد .بنابراین میتوان ادعا کرد که استفاده از این روش ،منجر به دستیابی
به خطای بهینهسازی کمتر و همچنین سرعت همگرایی کمتری نسبت به روشهای قبلی میشود.
واژههای کلیدی :الکترمیوگرافی سطحی ،بهینه سازی چندهدفه ،ماشین بردار پشتیبان ،الگوریتم ژنتیک

1 online
2 multi-objective
3 Single-objective
)4 Surface Electromyography(SEMG
)5 Support vector Machine(SVM
6 Classification
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-1مقدمه
همانطور که میدانید عوامل زیادی همچون بیماری ها ،تصادفات رانندگی ،حوادث کار و جنگ ها در قطع عضو اندام باالیی بخصوص ساعد
دست دخیل بوده و به طور معمول کیفیت زندگی بیمار را به شدت کاهش میدهد.در سالهای گذشته به منظور درمان و توانبخشی این عارضه
فعالیت های بسیار زیادی انجام شده که یکی از آنها استفاده از اعضای مصنوعی 1است.اندام سیبرنتیکی به سیستمی گفته میشود که به جای
اندام قطع شده فرد مددجو قرار گرفته و با استفاده از پردازش سیستم عصبی و یا سیگنال های زیستی دیگر ،حرکت فرد را شناسایی و عملکردی
مشابه اندام طبیعی از دست رفته انجام میدهد.
نخستین قدم در کنترل اعضای سیبرنتیکی شناسایی حرکت مورد نظر فرد مددجو است ،از بین روش های مختلف ارائه شده ،پردازش
سیگنال  EMGیکی از پرکاربردترین ابزارها در این حوزه محسوب میشود[.]1

از لحاظ فیزیولوژیکی نشان داده شده است که قبل از ایجاد گشتاور حول مفصل و به تبع آن انجام حرکت ،فعالیت سیگنال های
الکترومایوگرام عضالت درگیر ،بصورت برانگیخته 2آشکار میشوند .لذا میتوان با استفاده از تجزیه وتحلیل سیگنال  SEMGدر یک پنجره زمانی
مناسب ،نوع حرکت مورد اراده 3را تشخیص داد .بنابراین میتوان مفهوم آشکارسازی نوع حرکت پیش از مشاهده حرکت را به نحوی معادل با
مفهوم تشخیص اراده حرکت قرار داد .نشان داده شده است که حداکثر زمان مجاز برای پردازش ،آشکارسازی و کنترل به منظور تشخیص زمان
حقیقی با استفاده از  311 ms ،eEMGاست[.]2

تحقیقات بسیار زیادی در زمینه پردازش سیگنال  EMGارائه شده است .آقای گراوپ و همکارانش نخستین کسانی بودند که در سال
 1۳95به تفکیک سیگنال  EMGبا استفاده از مدل  ARMAپرداختند[.]3طبقه بندی سیگنال  EMGبا استفاده از ویژگی های زمان -فرکانسی
به کمک شبکه عصبی هاپفیلد ،]4[4فیلتر کردن سیگنال  EMGاز آرتیفکت های حرکتی و بررسی انحراف از خط پایه[ ،]5استفاده از ویژگی
قدر مطلق انتگرال سیگنال جهت آنالیز و دسته بندی الگو های سیگنال  ،]6[ EMGتوسعه روش کنترل پروتز انگشتان دست با تمرکز بر روی
ویژگی قدر مطلق انتگرال سیگنال  EMGسطحی [ ،]9است فاده از بردار ویژگی ها با استفاده از روش آنالیز مولفه های اساسی 5و تابع فاصله
ماهاالنوبیس 6برای طبقه بندی [ ، ]۴بکارگیری روش های ضرائب مشترک و بیشترین احتمال در شناسایی الگوهای  ،]۳[ EMGاستفاده از
سیستم فازی برای تشخیص الگوهای حرکتی سیگنال  EMGو الگوریتم پس انتشار خطا ،]11[ 9بکارگیری ویژگی زمان-فرکانس تبدیل فوریه
زمان کوتاه [ ،]11استفاده از دسته بندی کننده ماشین بردار پشتیبان و بکارگیری الکترودهای فعال در کاهش منابع سیگنالهای ناخواسته [،]12
استفاده از دسته بندی کننده ماشین بردار پشتیبان و بکارگیری الکترودهای فعال در کاهش منابع سیگنال ناخواسته [ ]12و استفاده از الگوریتم
ژنتیک تک هدفه جهت پیشگویی زمان حقیقی نوع حرکت مچ دست] ،[16ازجمله روش هایی بودند که تا کنون توسط محققین ارائه شده است.
هدف اصلی یک روش بهینهسازی تک هدفه یافتن بهترین راه حل از طریق مینیمم و یا ماکزیمم نمودن یک تابع هدف واحد است .اما در
یک روش بهینهسازی چند هدفه ،با اهداف مختلف که ممکن است با یکدیگر در تضاد باشند ،جواب واحد بهینهای وجود ندارد .در این مسائل
تقابل بین اهداف مختلف منجر به جوابی خواهد شد که در حقیقت مصالحه ای بین اهداف مختلف است .به این جواب در اصطالح پارتو بهینه

۴

گویند .استفاده از روش بهینهسازی چندهدفه سه مزیت مهم نسبت به حالت تکهدفه دارد:
.1

با استفاده از روش چندهدفه ،تعداد بیشتری از راه حلها شناسایی میشوند.

.2

با استفاده از روش چند هدفه به راحتی میتوان قوانین مختلفی را به مساله اضافه نمود.

.3

مدلهای ارائه شده در یک مساله چند هدفه نسبت به حالت تکهدفه به واقعیت نزدیکترند.

1

Prosthetic
)2 Evoked electromyography (eEMG
3 Intention
4 Hopfield Neural networks
)5 Principal component analysis)PCA
6 Mahalanobis distance
7 Back Propagation
8 Pareto-optimal
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روش بهینهسازی  NSGAیک روش چند هدفه است که بر مبنای الگوریتم ژنتیک ارائه شده است .این روش ،نسبت به روش الگوریتم
ژنتیک تکهدفه کارایی بیشتری دارد اما دارای مشکالتی از قبیل حجم محاسبات باال ،نبود نخبهگرایی و نبود الگوریتمی دقیق برای تعیین پارامتر

 Share

است .روش  NSGA-IIنسخه اصالح شده این روش است که در آن از نخبهگرایی استفاده شده و بر خالف روش  NSGAدر آن نیازی

به تعیین پارامتر  Share

به روش سعی و خطا نیست[.]13

در واقع از  NSGA-IIبه عنوان راهکاری سیستماتیک جهت انتخاب ویژگی های بهینه استفاده شده است .این الگوریتم به دلیل وجود
مزایایی از جمله وجود یک حافظه معتبر ،بهره برداری ساده از جوابهای قبلی ،موجود بودن روشهای مختلفی برای افزایش سرعت و پیشرفت
الگوریتم ،امکان استفاده به صورت توزیع شده و موازی ،ایده ال بودن برای محیط های نویزی ،مجزا بودن و ماجوالر 1بودن آن و از همه مهمتر
چند هدفه بودن 2و نخبه گرایی 3استفاده شده است[.]13

در بخش  ،2توضیحات الگوریتم  NSGA-IIبیان خواهد شد.در بخش  ،3دسته بندی کننده ماشین بردار پشتیبان و در بخش  4نتایج
پیاده سازی الگوریتم  NSGA-IIنشان داده خواهد شد.
-2الگوریتم NSGA-II
الگوریتم کلی  NSGA IIرا میتوان به بخشهای زیر تقسیم نمود:

 -1-2تشکیل جمعیت اولیه
جمعیت اولیه بر اساس دامنه تعریف متغیرها و قیود مساله به صورت تصادفی تشکیل میشود .تعداد اعضای این جمعیت بسته به تعداد
متغیرهای مساله توسط کاربر تعیین میشود.

 -2-2چینش غیرمغلوب
جمعیت اولیه بر اساس غیر مغلوب بودن 4مرتب میشود .الگوریتم چینش سریع غیرمغلوب به صورت گامهای زیر است:
برای هر عضو  pدر جمعیت  Pگامهای زیر را انجام بده:

لیست S p  

را به صورت تهی ایجاد کن .این لیست مخصوص اعضایی خواهد بود که توسط عضو  pمغلوب میشوند.

مقدار اولیه n p  0

قرار بده .این مقدار نشان دهنده تعداد اعضایی خواهد بود که عضو  pرا مغلوب 5میکنند.

برای هر عضو  qدر جمعیت : P

-اگر عضو  pعضو  qرا مغلوب کند:

عضو  qرا به مجموعه  Spاضافه کن ،یعنی }S p  S p  {q
-اما اگر عضو  qعضو  pرا مغلوب کند:

شمارنده مغلوب شدن را برای عضو  pیک واحد افزایش بده ،یعنی  np  1
اگر n p  0

. np

باشد ،یعنی هیچ عضوی عضو  pرا مغلوب نمیکند .بنابراین  pبه مجموعه جبهه اول تعلق میگیرد .رتبه عضو  pرا برابر  1قرار

بده یعنی prank  1

 .مجموعه جبهه اول را با اضافه کردن  pبه آن به روز کن یعنی }. F1  F1  { p

1 Modular
2 multi- objective
3 Elitist
4 Non-domination

 -22هنگامی که تمامی تابعهای هدف یک عضو از یک عضو دیگر بدتر نباشند و حداقل یکی از آنها بهتر از تابع هدف عضو دیگر باشد ،اصطالحا گفته میشود

آن عضو ،عضو دیگر را مغلوب میکند.
3
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مراحل قبلی را برای تمامی اعضای موجود در جمعیت  Pانجام بده.
مقدار اولیه شمارنده جبهه را برابر  1قرار میدهیم.
هنگامی که جبهه شماره  iغیر تهی باشد یعنی

Fi  

باشد ،مراحل زیر را انجام بده:

مجموعه  Q  قرار بده .این مجموعه برای نگهداری اعضای جبهه شماره ) (i+1در نظر گرفته میشود.
برای هر عضو  pاز جبهه  Fiمراحل زیر را انجام بده:
برای هر عضو  qدر  Sp( Spمجموعهای از اعضا است که توسط  pمغلوب میشوند) ،مراحل زیر را انجام بده:
شمارنده مغلوب شدن را برای عضو  qیک واحد کاهش بده ،یعنی
اگر مقدار شمارنده

nq  nq  1

.

 nq  0باشد ،یعنی هیچ یک از اعضا ،عضو  qرا مغلوب نمیکنند .بنابراین qrank  i  1

قرار بده و عضو  qرا به

مجموعه  Qاضافه کن .یعنی . Q  Q  q
شمارنده جبهه را یک واحد افزایش بده.
حال مجموعه  Qجبهه بعدی است و بنابراین

Fi  Q

قرار بده.

الگوریتم  NSGA IIبهتر از الگوریتم  NSGAاست زیرا اطالعاتی را درباره مجموعهای که یک عضو مغلوب میکند( )Spو تعداد اعضایی
که هر عضو را مغلوب میکنند( )npرا به کار میبرد.

 -3-2فاصله تراکمی
هنگامی که چینش غیرمغلوب کامل شود ،باید فاصله تراکمی به هر یک از اعضا نسبت داده شود .اعضای موجود در جمعیت بر اساس این
فاصله تراکمی و رتبهبندی انتخاب میشوند .فاصله تراکمی به صورت مجزا به اعضای هر جبهه تعلق میگیرد و مقایسه فاصله تراکمی عضوی از
یک جبهه با عضوی از جبهه دیگر بیمعنی است .فاصله تراکمی طی مراحل زیر محاسبه میگردد:


برای هر جبهه  ،Fiمقدار  nتعداد اعضا را مشخص میکند.

-

مقدار اولیه فاصله تراکمی را برای تمامی اعضا برابر صفر قرار بده یعنی )  . Fi ( d jکه  jنشان دهنده شماره عضو در جبهه  Fiمیباشد.

-

برای هر تابع هدف :m

o

اعضای جبهه  Fiرا بر اساس تابع هدف  mمرتب کن یعنی ). sort( Fi , m

o
o

فاصلههای نامحدود را به مقادیر مرزی برای هر عضو از  Fiقرار بده یعنی  I (d1 )  و . I (d n )  
برای مقادیر  k  2تا : n  1

I (k  1).m  I (k  1).m
f mmax  f mmin

()1

I (d k )  I (d k ) 

در رابطه فوق  I (k ).mمقدار تابع هدف mام را از عضو شماره  kدر  Iنشان میدهد.
 -4-2نحوه انتخاب اعضا()Selection
بعد از آنکه اعضای جمعیت بر اساس غیرمغلوب بودن مرتب شده و فاصله تراکمی به هر یک از آنها تعلق گرفت ،انتخاب اعضا بر اساس
اپراتور مقایسه تراکمی(  )  nصورت میگیرد .مقایسه به صورت زیر انجام میشود:
بر اساس ( prankاعضای موجود در جبهه
4

Fi

دارای

prank  i

هستند).
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بر اساس فاصله تراکمی ) Fi ( d j
یعنی گوییم : p  n q


prank  qrank

اگر

 یا اگر  pو  qمتعلق به جبهه یکسان  Fiبوده و ) Fi (d p )  Fi (dq
اعضای هر جمعیت بر اساس اپراتور مقایسه تراکمی(  )  nبه صورت مسابقهای 1انتخاب میشوند.

یعنی فاصله تراکمی باید بیشتر باشد.

 -5-2عملگر) (Crossover
در این روش از شبیهسازی  Crossoverباینری استفاده شده است که  Crossoverباینری موجود در طبیعت را شبیهسازی میکند .این
 Crossoverبه صورت رابطه زیر صورت میگیرد.

1
1   k  p1،k  1   k  p2،k 
2
() 2
1
c2،k  1   k  p1،k  1   k  p2،k 
2
در رابطه فوق  ci , kنشاندهنده فرزند شماره  iبا قسمت شماره  pi , k ، kوالدین منتخب بوده و  )  0 (  kنمونهای از عدد تصادفی
c1،k 

تولید شده با تابع توزیع احتمال زیر است.

p  

1
 c  1 c،if  0    1
2
1
1
p    c  1 c  2 ،if    1
2


() 3

در رابطه فوق   cشاخص توزیع برای  Crossoverاست.

 -6-2عملگر)( Mutation
در این روش از عملگر  Mutationچندجملهای به صورت زیر استفاده شده است.





ck  p k  p ku  p kl  k

() 4

در رابطه فوق  ckو  pkبه ترتیب نشاندهنده فرزند و والد هستند pku .و pkl
واحد هستند.

k

نیز به ترتیب نشاندهنده حد باال و پایین برای اجزای

نیز انحراف اندکی است که از توزیع چندجملهای زیر حاصل میشود.

 1،if  rk  0.5

() 5

،if  rk  0.5
که در آن

rk

1
m 1

 k  2rk 

 k  1  21  rk 

1
 m 1

یک عدد تصادفی است که دارای توزیع یکنواخت در بازه ) (0,1میباشد و   mشاخص توزیع  Mutationاست.

Tournament

1
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 -3دسته بندی کننده ماشین بردار پشتیبان
ماشین بردار پشتیبان 1یکی از روشهای یادگیری با نظارت 2است که از آن برای طبقهبندی 3و رگرسیون 4استفاده میکنند.این روش از
جمله روشهای نسبتا جدیدی است که در سالهای اخیر کارایی خوبی نسبت به روشهای قدیمی تر برای طبقه بندی از جمله شبکه های عصبی
پرسپترون 5نشان داده است.
مزیت این روش نسبت به دیگر روشهای مرسوم ،محاسبات کمتر ،مناسب بودن جهت کاربرد زمان حقیقی و آموزش نسبتا ساده است
همچنین مانند شبکه های عصبی در مینیمم های محلی گرفتار نمیشود.
ماشینهای بردار پشتیبان بدین گونه عمل میکنند که بردارهای  xورودی را با استفاده از نگاشت های غیرخطی به فضای ویژگی با ابعاد
زیاد نگاشت برده و سپس یک ابر صفحه جدا کننده تولید میکنند[.]14
از آنجا که ماشین بردار اساسا یک جداکننده دوکالسه است و در این تحقیق تشخیص الگو بر مبنای سه کالس صورت میگیردکه ،بنابراین
از ترکیب ماشین های بردار پشیبان دو کالسی استفاده شده است  .به طور معمول دو دید برای این هدف وجود دارد .یکی از آنها استراتژی یک
در مقابل همه است که برای دسته بندی هر جفت کالس و کالس های باقیمانده است .دیگر استراتژی یک در مقابل یک است که برای دسته
بندی هر جفت است .در شرایطی که دسته بندی اول ممکن است به دسته بندی مبهم منجر می شودبنابراین برای مسائل چند کالسی بهترین
روش کاهش مسئله ی چند کالسی به چندین مسئله دوکالسه خواهد بود[ .]15در این صورت هریک از مسائل را با یک جداکننده دوکالسه حل
کرده سپس خروجی جداکننده های دوکالسه را با هم ترکیب کرده و به این ترتیب مسئله چند کالس حل می شود.
در این تحقیق نیز از سه ماشین بردار استفاده شده است .یعنی برای تفکیک هر کالس حرکت یک ماشین بردار اختصاص داده شده که
تشخیص اراده حرکت یا عدم اراده حرکت را بخوبی بتواند متمایز کند و صحت عملکرد آن در قسمت محاسبه مقدار برازندگی الگوریتم ژنتیک
با توجه با نشانه گذاری های انجام شده مورد بررسی قرار میگیرد .در واقع الگوریتم ژنتیک سه تابع برازندگی 6داشته و وظیفه دارد میزان خطای
ناشی از طبقه بندی  SVMها را تا حد امکان مینیمم کند.

 -4بحث و نتیجه گیری
در این مقاله روش استخراج ویژگی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک چند هدفه جهت بهینه سازی وطبقه بندی سیگنال های  EMGبرای
کاربردهای زمان حقیقی جهت کنترل اندام مصنوعی مورد بررسی قرار گرفت.مشکالت الگوریتم ژنتیک تک هدفه مطرح و روش های پردازشی
قبلی مورد بررسی قرار گرفت.
در بخش نخست اشاره کردیم که حداکثر زمان مجاز برای پردازش ،آشکارسازی و کنترل به منظور تشخیص زمان حقیقی با استفاده از
 311ms،SEMGاست.اما با توجه به تحقیقات قبلی انجام شده پیشنهاد شده در کاربردهای مربوط به کنترل پروتزهای جایگزین عضو ،طول
زمانی پنجره داده میتواند برابر با  256 msلحاظ شود.سپس طبقه بندی هر  3کالس با  SVMاعمال شده و در نهایت  NSGA-IIتوانست با
اندازه جمعیت  219و تولید نسل  ،21۴برای سیگنال  SEMGثبت شده از عضله جلو بازو و پشت بازو بدون اعمال بار اضافی 21 ،ویژگی مطلوب
را استخراج کند که میتوان نتایج آن را در جدول  1-4مشاهده نمود .همچنین میتوان درصد خطای طبقه بندی هر کالس حرکتی را در جدول
 ، 2-4درصد دقت ،صحت ،حساسیت و اختصاصی بودن طبقه بندی را در جدول  3-4و خطای بهینه شده را بصورت نمودار که محور افقی کالس
های مختلف  SVMو محور عمودی درصد خطا را نشان میدهد را در شکل 1-4مشاهده نمود.

)1 Support Vector Machine )SVM
2 Supervised learning
3 Classification
4 Regression
5 Perceptron neural networks
6 Fitness function
7 Population size
8 Generations

6
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جدول :1-4ویژگیهای استخراجی با پنجره زمانی 256میلی ثانیه به کمک  NSGA-IIبا  Population size =20و Generations =30برای
عضله جلو بازو و پشت بازو بدون اعمال بار
ویژگی

ردیف

SM3

1

SSC

2

AR

3

WL

4

IEMG

5

SSI

6

VAR

9

RMS

۴

MAV

۳

AAC

11

ZC

11

MYOP

12

WAMP

13

PKF

14

MNP

15

TTP

16

SM1

19

MNF

1۴

PSR

1۳

VCF

21

جدول :2 -4مشاهده درصد خطای تشخیص دادهشده برای تفکیک حرکت توسط SVM

درصد خطا

نوع حرکت

1

کالس 1

1.6۴۴۴

کالس 2

1

کالس 3

جدول :3-4نمایش اعتبارسنجی طبقه بندی کننده به صورت درصد
کالس 3

کالس 2

کالس 1

۳۳.139۳

111

111

Accuracy

۳۳.5111

111

111

Precision

۳۳.2223

111

111

Sensitivity

۳۳.۴۴۴۳

111

111

Specificity
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شکل :1 -4نمایش درصد خطای خروجی برای تفکیک نوع حرکت توسط NSGA-II

تشکر و قدردانی
از زحمات بی دریغ ،استاد گرامی جناب آقای دکتر سیامک حقی پور در راستای انجام این تحقیق و همچنین از راهنمایی های ارزشمند و
راه گشای استاد محترم جناب آقای دکتر حمیدرضا کبروی تشکر و قدردانی می نمایم.

۴
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Analysis of feature extraction methods based on multiple objective genetic
algorithms and support vector machine for classification EMG signals arm
muscles
Seyed Ali zendehbad, Siyamak haghipour * , Hamidreza kobravi , Seyed Amir zendehbad
1. zendehbad@live.com
2. haghipour@iaut.ac.ir
3.hamidrezakobravi@gmail.com
4.zendehbad@hotmail.com

Abstract
For years, researchers tried to rehabilitation and construction of artificial organs, which reduces processing time to be
appropriate for use in real time, however in these areas have been successful, but in most previous studies to detect
the motion before observing was not concerned. It was Shown to help multi-objective optimization methods, can be
contrasted between different objectives were to answer that in fact is a compromise between the various objective.
The advantage of this method compared to simple objective methods can be used to identify a greater number of
solutions, the ability to add different rules in the future and more realistic models of these issues can be mentioned.
The overall goal of this research is to provide a method for diagnosis of real-time movement in arm muscles based on
EMG signal processing surface to control a cybernetic arm using appropriate time-frequency features multi-objective
genetic algorithm NSGA-II selected by the As well as the use of support vector machine classifier to real-time motion
detection is applied. The results of processing 100 samples of recorded data from 5 healthy subjects indicated arm
muscles that the proposed method can be used, with the optimal window mS256 and 98.43% with high accuracy,
process, motion detection and diagnosis of arms used in three different modes. It can be claimed that the use of this
method, to achieve optimization of error is less and also the convergence speed than previous methods.
Keywords: surface electromyography, multi-objective optimization, support vector machine, genetic algorithm

11

سال اول -شماره دو -اسفند 5931

تحلیل اثر شار نفوذی بر دمای دیواره محفظه احتراق موتور زم استیک در
خنککاری احیائی
فاطمه غالمی  ،*.1کورس نکوفر

2

1و* دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد واحد آیت اهلل آملی ،گروه مکانیک ،آملatiza_gholami64@yahoo.com،

 2استادیار ،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس ،دانشکده فنی مهندسی  ،چالوس،
nekoufar@iauc.ac.ir

چکیده
درطراحی موتور سوخت مایع به دلیل دمای باالی احتراق و نرخ باالی انتقال حرارت از ( 1MW/m2تا حدود )161MW/m2
از گازهای داغ به دیوار محفظه ،خنککاری محفظه رانش از اهمیت باالیی برخوردار است  .در طراحی خنککاری محفظه رانش،
انتخاب روش مناسب ،طراحی مجاری خنککاری و مباحث مرتبط با محفظه رانش دو جداره و استفاده از پوششهای حرارتی
دارای اهمیت بسیار زیادی است .در دیواره محفظه احتراق و نازل موتور پیشران مایع الزم است یک سیستم خنک کاری به
منظور جلوگیری از شکست مقاومت بدنه موتور استفاده شود .در خنک کاری به روش بازیابی سیال مبرد (معموال سوخت) از
میان کانالهایی که برای آن در بدنه موتور تعبیه شده است عبور کرده و دمای بدنه موتور را کاهش میدهد .مدلسازی و تحلیل
جریان سیال کانال خنککننده در موتور پیشران مایع به دلیل شار حرارتی باال یکی از مهمترین و چالشیترین موضوع در زمینه
این نوع موتورها است .به همین دلیل در این مقاله کانال خنک کاری بازیابی یک موتور پیشران مایع شبیهسازی عددی میشود.
این موتور با پیشران سرمازا کرایوژنیک تغذیه شده و کرایوژنیک به عنوان سیال خنککننده در نظر گرفته شده است .از بررسی
نتایج حاصل از شبیهسازی عددی به این نتیجه می رسیم که با افزایش یا کاهش مقدار شار در مرز ،دما به ترتیب افزایش و یا
کاهش مییابد اما نسبت افزایش یا کاهش دما به علت ارتباط دمایی با محیط و عدم تغییر در دیگر شرط مرزها ،به مقدار نسبت
افزایش یا کاهش شار نمیباشد.
واژگان کلیدی :موتور پیشران مایع،محفظه احتراق ،کانال خنککاری ،سوختهای سرمازا(کرایژونیک)،خنک کاری
احیائی(بازیابی).

-1مقدمه
در موتورهای موشکی ،محصوالت احتراق دارای دماهای باال 3511تا 4511کلوین ،فشار 15مگاپاسکال و باالتر و سرعت حرکت  1111تا
 1311متر بر ثانیه میباشند .دماهای مذکور باالتر از نقطه ذوب فلزات ،آلیاژها و بسیاری از مواد نسوز است .اختالف دماها بین سطوح جداره با
وجود ضخامت کم آنها میتواند به مقادیر زیادی برسد  .بهعنوان مثال ،حتی در صورت وجود شار حرارتی مالیم  )11-16( ×116وات بر متر مربع
با ضخامت جداره یک میلیمتر از جنس فوالد ضدزنگ ،اختالف دماهای  ΔTwall= 066-066ºcرا به دست میآوریم .دراین صورت بین گاز و
جداره ،انتقال حرارت شدید به وجود میآید .حفاظت ناکافی میتواند به سرعت دیواره محفظه احتراق را تا دمای نزدیک به دمای گاز ،گرم نماید.
اگر در نظر بگیریم که اکثریت قریب به اتفاق مواد جداره ،گرایشهای خیلی مالیم را تحمل میکنند (حداکثر 1311تا  1511کلوین) آنگاه
پیچیدگی مشکل حفاظت از جداره محفظه احتراق واضح و آشکار میشود[.]6
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دیواره موتور موشک بایستی تحمل فشارهای زیاد را داشته باشد .البته ،استحکام بیشتر مواد در دماهای باال و قبل از رسیدن به نقطه
ذوب به سرعت کاهش مییابد .سرعت باالی محصوالت احتراق همراه با دمای باالی آن موجب فرسایش سریع و شدید دیواره به خصوص ناحیه
گلوگاه نازل میگردد .از طرف دیگر میزان تنشهایی که دیواره موتور موشکی میتواند تحمل کند کامال به ضخامت آن بستگی دارد .لذا به
نظرمیرسد برای تحمل دما و تنشهای بسیار باال بایستی دیواره موتور را از مواردی با تحمل تنش و نقطه ذوب باال و ضخامت زیاد طراحی کرد.
اما از طرفی دیگر ،این موضوع باعث افزایش شدید وزن موتور وموشک میگردد که صنایع هوافضا یک نقص محسوب می شود .از طرف دیگر
تاکنون هیچ مادهای یافت نشده که تا دماهای مذکور ذوب نشده و درعین حال تحمل تنشهای باالیی را داشته باشد .تنها راه حل معقول استفاده
از موادی باتحمل تنش بسیار باال و خنککاری دیوارههای موتور موشکی تا دمایی بسیار پایینتر از نقطه ذوب ماده سازنده دیواره میباشد.

 -2موتور پیشران مایع
موتور یا سیستم پیشرانش ،مهمترین بخش موشک بوده و وظیفه آن تأمین نیروی الزم جهت پیشرانش موشک میباشد .سیستم پیشرانش
به منزله قلب یک موشک بوده و بیشترین بودجه ،طوالنیترین زمان طراحی ،عمدهترین و مشکلترین آزمایشهای مقیاس واقعی را به خود
اختصاص میدهد.

-1-2ساختمان موتور موشکی سوخت مایع
به طورکلی یک موتور موشکی سوخت مایع شامل اجزای زیر می باشد
-

مخازن سوخت و اکسید کننده

-

تزریقگر

-

توربومپ

-

محفظه احتراق

-

نازل

طراحی سیستم خنککاری درمجموع به خصوص برای محفظههای پیشران بزرگ خاص است و برای نازل و قسمت محفظه احتراق متفاوت
است .بر طبق تغییرات پارامترهای حرارتی جریان گاز ،سطح مقطع عبوری جریان سیال خنک کنند میبایست متغیر باشد لذا جهت دسترسی
به یک سیستم خنککاری مناسب درک خوبی از انتقال گرما در محفظه پیشران موتور موشک الزم است.محفظه پیشران یکی از مهمترین
بخشهای یک موتور موشک است ،بخشی است که مایع در آن پاشیده ،پودر ،بخار ،مخلوط و نهایتا سوخته میشود و حاصل این واکنش گازی
است که درون محفظه ونازل شتاب میگیرد .محفظه پیشران شامل اتاق احتراق ،گلوگاه و نازل واگرا (فوق صوت) است و معموالموشکهای با
تراست باالتر از 1111 Lbfدارای محفظه پیشران میباشند (،مابقی موشکها دارای استوانه پیشران یا اتاق احتراق موشک میباشند)[ .]4شدت
دریافت حرارت از گازهای داغ وارده بر دیواره در طول محور محفظه پیشران متغیر است ،بیشترین مقدار حرارت به دیواره در ناحیه گلوگاه آنکه
مقطع بحرانی نامیده میشود ،وارد میگردد (آهنگ انتقال گرما در گلوگاه به بزرگی حدودا  11𝐾𝑊/𝐶𝑚2میرسد)و کمترین مقدار آن در مقطع
خروجی اعمال میشود .در طول محور محفظه پیشران همچنین فشار گاز به شدت تغییر میکند که بیشترین مقدار آن در محفظه احتراق و
کمترین آن در مقطع خروجی نازل است.

-3ساختار انتقال حرارت و خنککاری در موتورهای موشکی سوخت مایع
در این بخش به بررسی ساختارهای مورد استفاده در محفظه موتورهای سوخت مایع میپردازیم .از این پس ،وقتی کلمه محفظه به تنهایی
را مورد استفاده قرار میدهیم ،کل محفظه شامل بخش استوانهای ،بخش همگرای نازل و بخش واگرای آن مدنظر است .اما اگر عبارت محفظه
احتراق استفاده شود ،منظور فقط بخش استوانهای محفظه است ،که جبههی احتراق در آن تشکیل میگردد.

12

سال اول -شماره دو -اسفند 5931

-1-3ویژگیهای ساختاری محفظه و نازل
اغلب محفظهها در موتورهای سوخت مایع ،دارای خنککاری از نوع خنککاری خارجی هستند .در این نوع خنککاری ،جریان سیال
خنککن با سرعت نسبتا باالیی ،از فضای بین پوستههای داخلی و خارجی که محل عبور میکند و پوستهی داخلی را خنک مینماید .فضای بین
پوستههای داخلی و خارجی از محل عبور سیال خنککن است ،مسیر خنککاری محفظه نامیده میشود .خنککاری خارجی را از دیدگاه دیگری
میتوان ،خنککاری بازیابی نامید .چراکه گرمای هدررفته از دیوارههای محفظه با گرم شدن سیال خنککن به محفظه بازمیگردد .یکی از
پیچیدهترین مراحل پدید آمدن یک محفظه ،طراحی و تولید ساختاری مناسب برای مسیر خنککاری است .ساختار مسیر خنککاری ،ازنظر
شکل و اتصاالت تحملکنندهی بار ،دارای انواع بسیار مختلف و متفاوتی است .بایستی توجه داشت که ساختار مسیر خنککاری تعیین کننده ی
شکل کلی ساختار محفظه ،استحکام آن ،میزان قابلیت اطمینان سیستم خنککاری و ویژگیهای جرمی محفظه است.پس اصلیترین بخش
ساختار محفظه ،ساختار و نوع مسیر خنککاری آن است.

-2-3انواع حالتهای انتقال حرارت در موتورهای موشک سوخت مایع
به طورکلی دو حالت انتقال حرارت گذرا و پایدار در موتورهای موشکی سوخت مایع وجود دارد.

 -1-2-3انتقال حرارت گذرا در چهار حالت وجود خواهد داشت:


زمان شروع به کار موتور تا رسیدن به حالت پایدار



زمان خاموش شدن موتور



بروز نقص در سیستم خنککاری موتور موشکی



موتورهای موشکی که خنککاری نمیشوند

حالت اول زمان بسیار کوتاهی را نسبت زمان کارکرد موتور را شامل میشود .حالت دوم نیز پس ازخاموشی موتور رخ داده و تا زمان خنک
شدن آن (رسیدن به تعادل دمایی) ادامه مییابد .حالت سوم زمانی رخ میدهد که سیستم خنککاری عملکرد درستی نداشته و دمای قسمتی
از موتور به سرعت شروع به افزایش میکند .نهایتا حالت چهارم مربوط به موتورهایی است که خنککاری نمیشوند.

 -2-2-3انتقال حرارت پایدار
هنگام کارکرد موتورهای موشکی خنک شونده و در صورت عملکرد بدون نقص سیستم خنککاری ،انتقال حرارت از نوع پایدار بوده و به
ترتیب اهمیت به سه صورت زیر وجود خواهد داشت[:]5

الف -انتقال حرارت جابجایی :انتقال حرارت جابجایی مهمترین فرآیند انتقال حرارت در موتورهای موشکی سوخت مایع بوده و تنها فرآیند
انتقال حرارت از دیواره به سیال خنک کننده به حساب میآید.
ب -انتقال حرارت تشعشعی :به دلیل دمای باالی محصوالت احتراق در موتورهای موشکی سوخت مایع ،مقداری از انرژی توسط تشعشع
به دیوارهها منتقل میشود.
ج -انتقال حرارت هدایتی :گرمایی که از طریق انتقال حرارت جابجایی و تشعشعی از محصوالت احتراق به دیواره موتور میرسد از طریق
هدایت به سیال خنککننده یا اتمسفر منتقل میگردد.
اساسا در دو نوع خنککاری موجود ،خنککاری اساسی به روش پایا میباشد ،یعنی اینکه نرخ انتقال حرارت و درجه حرارت محفظه پیشران
به یک دمای تعادل میرسد ،خنک کاریهای بازیابی و تشعشعی شامل این نوع خنککاری میباشند .روش دوم خنککاری بر اساس انتقال
حرارت گذرا یا انتقال حرارت ناپایا است ،این نوع خنککاری ،خنککاری چاه حرارتی نیز نامیده میشود و در آن محفظه پیشران به یک حالت
تعادل گرمایی نمیرسد و درجه حرارت به تدریج با پیشرفت موشک افزایش مییابد ،ظرفیت جذب حرارت تا پایان انجام مأموریت موشک محاسبه
میشود ،در واقع قبل از اینکه مواد استفاده شده در محفظه پیشران به حالت بحرانی و ذوب برسند ،کار محفظه احتراق پایان یافته است .از این
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روش درمحفظههای با فشار و نرخ انتقال حرارت پایین استفاده میشود خنک کاری فیلم و مقاومهای حرارتی مخصوص (پوششها) در هر دو
بخش ذکرشده خنک کاری باال استفاده میشود [.]11

-3-3روشهای خنک کاری موتورهای سوخت مایع
در طراحی موتور سوخت مایع به علت باال بودن دمای محفظه احتراق ) (4000-6000ºFو نرخ باالی انتقال حرارت از گازهای داغ به دیواره،
خنککاری محفظه احتراق از اهمیت باالی برخوردار است .در موتورهایی که زمان کارکرد کوتاهی در حد چند ثانیه دارند ،می توان از محفظههایی
بدون خنک کاری استفاده کرد .در این محفظه ها ،دیواره همانند یک چاه حرارتی گرمای قابل توجهی را به خود جذب می کند .اما موتورهایی با
زمان کارکرد زیاد به سیستم های خنککاری نیاز دارند .هدف سیستم خنککاری ،تأمین کار مطمئن جداره در مدت طول عمر تعریف شده در
کنار حداقل افتهای ضربه ویژه و حداقل وزن سازه است .برای جلوگیری از گرمایش بیش از حد دیواره محفظه رانش در موتورهای موشکی
سوخت مایع جدید ،از روشهای مختلف خنککاری و حفاظت حرارتی استفاده مینماید.
به طورکلی روش های خنککاری در موتورهای موشکی سوخت مایع عبارتند از:



خنککاری بازیابی



خنک کاری قشری (الیهای)



خنک کاری فیلمی



خنک کاری تراوشی



خنک کاری دفعی



خنک کاری فرسودنی (فنایی)



خنک کاری با استفاده از مواد عایق



خنک کاری با استفاده از چاه حرارتی



خنک کاری تشعشعی

-1-3-3خنککاری بازیابی
این شیوه مهمترین روش خنککاری در موتورهای سوخت مایع است .در این روش ،جدارههای محفظه احتراق بهوسیله سیال خنک کننده
شسته میشود .خنککاری بازیابی بدین معنی است که مقدار حرارت اصلی منتقل شده به دیواره ناشی از گازهای داغ به وسیله یکی از عناصر
اصلی (سوخت یا اکسیدکننده) گرفته میشود(شکل .)1

شکل  - 1شماتیک انتقال حرارت برای خنک کاری بازیابی []2
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بدین جهت محفظه احتراق از دوپوسته ساخته میشود و عنصر خنککننده به طور مستقیم به صفحه انژکتور وارد نمیشود ،بلکه ابتدا به
کلکتور نازل وارد میشود و ازآنجا در جهت خالف جریان به انژکتور هدایت میشود که مقدار الزم حرارت را از دیواره داخلی جذب میکند(شکل
.)2

شکل  - 2نمونهی خنککاری بازیابی []1

-1صفحه انژکتورها -2 ،مخلوط سوخت و اکسیدکننده -3 ،پوسته داخلی و خارجی محفظه احتراق -4،گلوگاه -5،انژکتور سوخت () B
و اکسیدکننده ( )A
برای اتصال پوستهها به یکدیگر از روشهای متعددی استفاده میشود که متداولترین آنها عبارت اند از:
درروش اول اتصال پوستهها به یکدیگر به کمک یک ورق نازک صورت میگیرد .روش دوم بدینصورت است که پوسته داخلی که با گاز در
تماس است ،از یک ورقه نازک با پرههای طولی فرز شده ساخته میشود .سومین روش به نحوی است که ناحیه محفظه احتراق از مجموعهای با
لولههای نازک به شکل خاص فرم دادهشده تشکیلشده است .در همه این طرحها ضخامت المان های مقاوم حرارتی خیلی زیاد نیست و در حد
چند دهم میلیمتر است و فاصله آزاد عبور یا همان گام جریان که تحت اثر فشار خارجی است در حد سه الی چهار میلیمتر انتخاب میشود.
جنس پوسته داخلی از مس یا برنز و جنس پوسته خارجی از نیکل و یا فوالد ساخته میشود .در پوسته خارجی نازل برای تحمل بارهای نیرویی
رینگهایی )حلقه هایی( برای محکم شدن نصب میشود .چون ضخامت دیواره خنک شونده خیلی زیاد نیست و جنس آن از سری مواد هادی
حرارت است مقاومت حرارتی دیواره خیلی کم است بنابراین حرارت تا نقطه ذوب باال نمیرود و سیستم خنک کاری حتی با چنین فلز سبکی
مانند مس به خوبی و کامال مناسب کار میکند .برای اتصال پوستهها و شبکهها به یکدیگر از بریز در خأل یا فویلهای به نسبت کنترل دقیق و
فیکسچرهای خاصی استفاده میشود.
ازاین رو سیستم خنک کاری را به گونهای میتوان طراحی کرد که شار گرمایی باالیی را بدون خطر ایجاد نقاط داغ یا سوختگی جذب
کند ،مخصوصا در گلوگاه که باالترین شار گرمایی را داریم .نکته دیگر اینکه سطح این لولهها در مقاطع مختلف متفاوت است ،مثال در گلوگاه
برای خنک کاری بیشتر لولهها به صورت بازتری نصب میشوند تا ضریب انتقال گرمای طرف مایع با افزایش احتمالی سرعت خنککننده بیشتر
شود این کار به این شکل انجام میشود که طراحی به صورت یک رفت و نیم برگشت صورت میگیرد ،بنابراین بخشی از نازل شامل دو برابر
لولههای موجود در محفظه احتراق است .خنک کاری بازیابی معموال برای موشکهای با تراستهای متوسط و باال استفاده میگردد.

--4نرخ انتقال حرارت در نازل
رژیمهای حرارتی ،در نازل به رژیمهای پایدار و متغیر نازل تقسیم میشود .در نازل دمای جریان در رژیم حرارتی پایدار ،نسبت به زمان
ثابت ،اما دمای بدنه از یک نقطه دیگر متفاوت است .محفظه به اندازه کافی نازک است و میتوان فرض کرد که وضعیت حرارتی درنتیجه جریان
گازی سیال ،پایدار و یکنواخت است و انتقال حرارت از طرف بیرونی دیواره خنک شونده صورت میگیرد .مقدار حرارت انتقالی از دیواره محفظه
خیلی کمتر از کل انرژی جریان است اما این مقدار کم حرارت گاز ،اثر بسیار زیادی روی سازه محفظه میگذارد ..در انتقال حرارت جابجایی ،فقط
الیهای که در نزدیکی دیواره قرار دارد در این فرآیند شرکت میکنند) الیه مرزی (مشخصه تغییر درجه حرارت در الیه مرزی ،ساختار و ضخامت
آن تابعی از ویسکوزیته جریان و همچنین سرعت جریان یا به عبارت کلیتر توربوالنس آن است  .فقط  %5تا  %51از کل انرژی تولید شده در گاز،
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به صورت حرارتی به دیوارههای محفظه انتقال داده میشود .مثال برای یک موشک با تراست  )11111lbf( 44820 Nنرخ حرارتی که به دیوارهها
منتقل میشود بین 75%تا  3/5 MWبستگی به شرایط و طراحی دارد.

مقدار انتقال حرارت ناشی از هدایت جریان گاز گرم به دیوارهها ناچیز است ولی بیشترین انتقال حرارت به وسیله جریان همرفتی
)جابجایی (و حدود  5%تا  35%نیز به وسیله انتقال حرارت تشعشعی صورت میگیرد در یک فشار ثابت محفظه با افزایش سطح دیواره به
خنک کاری با راندمان باالتری خواهیم رسید ،بنابراین این خنک کاری در سایزهای بزرگتر ،راحتتر است اما نیروی پیشران نیز به شدت با افزایش
سطح کاهش مییابد که برای جبران آن فشار باالی محفظه احتراق را میطلبد اما از طرف دیگر مواد دیواره ما را محدود میکند درنتیجه هدف،
طراحی سیستمی با فشار باالی محفظه احتراق و نرخ انتقال حرارت باال البته با در نظر گرفتن محدودیتهای مواد است .نرخ انتقال حرارت معموال
از (1/3 𝐵𝑡𝑢/𝑖𝑛2 ) 16 𝐾𝑊/𝐶𝑚2تا )  51 𝐾𝑊/𝐶𝑚2 (11 𝐵𝑡𝑢/𝑖𝑛2تغییر میکند .بیشترین مقدار معموال در گلوگاه وکمترین مقدار در
خروجی نازل است[.]11

 -1-4محاسبه انتقال حرارت در خنک کاری بازیابی
در بخشهای قبل ،ضرورت و انواع روشهای خنک کاری مطرح گردید .موشکهای با ابعاد بزرگ از موتورهای با سوخت مایع که دارای
سیستم خنک کاری بازیابی هستند استفاده میکنند .این نوع خنک کاری از خنک کارهای اساسی در این نوع موتورها است ،شکل ( )3نمایی
کلی از این نوع خنک کاری را نشان میدهد .برای طراحی این نوع سیستم خنک کاری ضروری است که پدیدههای انتقال حرارت در نازل محفظه
پیشران به خوبی درک شود .اکنون میخواهیم بررسی کنیم که چگونه شارهای گرمایی و دمای دیواره را در محفظه پیشران موشکهای سوخت
مایع خنک کاری بازیابی میتوان برآورد کرد .سپس تأثیر آنها را بر روی پارامترهای اساسی نازل دنبال میکنیم .پارامترهای کلیدی و اساسی که
در این موتورها معرفی و مطرح میشوند عبارت اند از :


بیشترین درجه حرارتی که به دیواره میرسد𝑇Max



افت فشار خنککنندهای که در کانالها جریان مییابدΔp

محاسبه نفوذ گرما به دیوار و همچنین محاسبه بیشترین مقدار آن از جهت برآورد زمان کارکرد موتور موشک و از بین رفتن سازه آن
ضروری است و محاسبه افت فشار مایع خنککننده در کانالها جهت تعیین ابعاد و قدرت پمپ در سیستم بسیار مهم است پدیدهای مختلف
بسیاری در عملکرد موتور موشک سوخت مایع دخالت دارند ،اما به طورکلی سوخت و عامل اکسیدکننده در حالت مایع با یک نسبت گذر جرمی
مخصوص به داخل محفظه احتراق پاشیده میشوند و پس از پودر شدن ،مخلوط و واکنش شیمیایی) سوختن (به باالترین سطح فشار و درجه
حرارت میرسند و تولید گازی میشود که از داخل یک نازل همگرا واگرا عبور میکند  .نازل و محفظه احتراق برای تحمل کردن این درجه
حرارت باال باید خنک نگه داشته شود یعنی درواقع میبایست خنک کاری گردد و برای خنک کاری معموال از سوخت قبل از اینکه برای پاشش
به انژکتورها هدایت شود ،استفاده میشود ،در هنگام شروع واکنش گازهای تولیدشده دارای سرعت مادون صوت هستند و به تدریج درحرکت در
محفظه احتراق سرعت افزایش یافته تا اینکه در گلوگاه نازل به سرعت صوت میرسند و هنگامیکه محفظه را ترک میکند دارای سرعت مافوق
صوت میباشند[.]9
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شکل  - 3مقطع عرضی از سیستم خنک کاری بازیابی[.]11

 -2-4معادالت حاکم
-معادله پیوستگی

[۳و)1( ]3




(  v j )  0,   cte.
t x j

-معادله ممنتوم

[۳و)2( ]3



 
(  vi' v'j ),i  1, 2,3,
  x j


v


p
   vi v j 2
 
(  vi ) 
(  vi v j )  


  ij l
t
x j
xi x j   x j xi 3
xl


معادالت باال ،معادالت  RANSنامیده میشوند .این معادالت ،همان معادالت ناویر استوکس است که ترم نوسانی

  vi' v'j

به آن

اضافه شده است .برای بستن معادالت (از لحاظ ریاضی) باید بهنحوی تنشهای رینولدز را مدل کرد.
معادالت انتقال در مدل : RNG k-ε
معادالت انتقالی مربوط به مدل  ،RNGشکلی مشابه مدل استاندارد دارد و به شکل زیر است.

[۳و]3

[۳و)4( ]3

() 3




k
(  k )  (  kui ) 
( eff
)  Gk  Gb    YM  Sk
k
t
xi
x
x
j
j






2
(  ) 
(  ui ) 
( eff
)C
(Gk  C Gb )  C 
 R  S

1 K
3
2
t
xi
x
x
K
j
j

در این معادالت  ، Gkتولید انرژی جنبشی اغتشاشی ناشی از گرادیانهای سرعت متوسط را نشان میدهد C1ε .و  C2εو  ،C3εثوابت
مسالهاند و  ،Gbتولید انرژی جنبشی اغتشاشی ناشی از شناوری خواهد بود.
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[۳و]3

t T
Prt xi

() 5

i

G  g
b

در این رابطه

()6

[۳و]3

1



Prt 

در معادله ( μeff ،)3لزجت موثر و مجموع لزجت آشفته و آرام جریان است α .را نیز میتوان از رابطه ( )9به دست آورد.

[۳و]3

()9

mol
eff

0.3679


[۳و]3

  2.3929
 0  2.3929

0.6321

  1.3929
 0  1.3929

1
K

Pr C p

()۴

0 

و  ،βضریب انبساط حرارتی است .کمیتهای  kαو  ،εαمعکوس اعداد پرانتل موثر  kو  εو  Skو  Sεنیز جملههای چشمه هستند.بیبعد
سازی معادالت  ،RNGمنتج به یک معادله دیفرانسیل برای لزجت اغتشاشی میشود.

[۳و]3

()۳

[۳و]3

[۳و]3

  2k 

  1.72
d
d
3
  
  1  C



eff

()11





C  100

()11

برای این که بدانیم انتقال اغتشاشی موثر ،چگونه با عدد رینولدز موثر و یا ادیها تغییر میکند باید از معادله دیفرانسیل ( )۳انتگرال بگیریم.
این کار به مدل این اجازه را میدهد که بهتر جریانهای نزدیک دیواره و یا جریانهای با عدد رینولدز پایین را شبیهسازی کند .معادله دیفرانسیل
با قید اعداد رینولدز باال به شکل زیر در میآید.

[۳و]3

()12

K2


t   c 

که Cμ=1.1۴45و از تئوری  RNGبه دست میآید در مدل  k-εاستاندارد این ثابت به صورت تجربی به دست میآید و مقداری برابر1.1۳
= Cμدارد که بسیار نزدیک به مقدار تئوری آن است .مقدار لزجت موثر به صورت پیشفرض از معادله ( )12حساب میشود؛ هنگام استفاده از
این مدل ،زمانهایی که نیار به در نظر گرفتن اثرات اثرات عدد رینولدز پایین هست ،میتوان با فعال کردن گزینه مربوط از این امکان بهره گرفت.
مقادیر کمیتهای  kαو  εαرا میتوان از رابطههای زیر به دست آورد.
1۴
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[۳و]3


 mol
eff

()13

0.3679

  2.3929
 0  2.3929

0.6321

  1.3929
 0  1.3929

که  α1=1است .در جریانهای با عدد رینولدز باال که خواهیم داشت:

[۳و]3

k    1.393

()14

البته مهمترین تفاوت مدلهای  RNGو  k-εاستاندارد به ترم  Rεدر معادله  εمربوط میگردد .این ترم از رابطهی زیر بهدست می آید.

()15

[۳و]3


)
0  2

C  3 (1 

K

1   3

R 

که در رابطه باال
  0.012

SK

0  4.38





با جایگذاری این معادله در معادله( ) 4و مرتب کردن آن به رابطه زیر میرسیم.

[۳و]3

()16






2
(  ) 
(  ui ) 
( eff
)  C1
(Gk  C3 Gb )  C* 
2

t
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x j
x j
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K

[۳و]3

در مواقعی که

 0

در مواردی که

0
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 ،مقدار  Rدر معادله اصلی ،مثبت شده و

C*  2.0   3.0
 2خواهند شد که از لحاظ اندازه به مقادیر
و
داد که

 ،مقدار  Rدر معادله اصلی ،منفی شده و


)
0

*
C2


C2

C  3 (1 
1   3

* C 
C2

2

از  C2بزرگتر میشود .در قسمت الیه لگاریتمی میتوان نشان

در مدل  k-εاستاندارد ،نزدیک میشود.

*
C2


از  C2کوچکتر میشود .در مقایسه با مدل  k-εاستاندارد ،مقدار

کوچکتر نرخ اضمحالل  ε ،εرا افزایش و  Kو در نهایت لزجت موثر را کاهش میدهد.
C*  2.0   3.0
 2خواهند شد که از لحاظ اندازه به مقادیر
و
در قسمت الیه لگاریتمی میتوان نشان داد که

C2

در مدل  k-εاستاندارد،

نزدیک میشود .در نتیجه در جریانهای سریعا کرنش یافته ،مدل  ،RGNنسبت به مدل  k-εاستاندراد ،به مقادیر کوچکتری از لزجت آشفتگی
منتهی میشود .همچنین ثوابت

C1

و  C2در معادله  ،εبه صورت تحلیلی به دست میآیند و به صورت زیر هستند.
C2  1.68,

C1  1.42,

1۳
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-5اعتبار سنجی
از آنجایی که در این تحقیق از روش عددی استفاده شده است ابتدا باید نشان داده شود این روش برای این تحقیق کاربرد داشته و از دقت
قابل قبولی برخوردار است .با انتخاب کار اقبال و همکارانش در این زمینه که تصویر آن در شکل ( )4نشان داده شده است بصورت کامل
شبیهسازی شد و نتایج به دست آمده با کار مقاله مذکور مقایسه گردید.

شکل  - 4هندسهی اعتبارسنجی []8

شکل( )5مربوط به مقایسهی آنچه که در مقاله گزارش شده است با کارشبیه سازی شده با نرمافزار فلوئنت و با استفاده از روش استفاده
در این تحقیق میباشد .مشخصات این نمودار بدین صورت می باشد که روی محور افقی فاصله از ابتدا قرار داده شده است و روی محور عمودی
دما روی دیواره قرار گرفته است .نتایج مربوط به بررسی چنین نشان میدهد که تطابق خوبی بین نتایج انجام گرفته با مقاله دارد .بیشترین
اختالف مربوط به قبل از گلوگاه میباشد که به دلیل استفاده از ساده سازی هایی میباشد که در استفاده از مدل اغتشاش انجام گرفته است.
1200
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0/1

0/05

0

Axis Title
شکل  - 5اعتبار سنجی نتایج با کار اقبال

 -6شار حرارتی اعمال شده
شکل ( )6شار حرارتی اعمال شده را نشان داده که بااستفاده از یک کد به نرمافزار داده شده است .شرط مرزی در ورودی  ، 25 MPaدر
خروجی "جریان خروجی" و دیوارهها بصورت شرط عدم لغزش لحاظ شده است .همانطور که گفته شد در سمت دیوارهی نازل شرط شار متغیر
قرار گرفته و در دو سمت کناری با توجه به تقارن شکل شرط مرزی شار صفر و در طرف رو به خارج شرط دما ثابت لحاظ شده است.
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شکل  - 6پروفیل شار گرمایی اعمال شده روی دیواره

 -7نتایج حاصل از شبیه سازی عددی دما روی صفحهی پایین
سیال سوخت کرایوژنیک با دمای  500 Kوارد مجرا شده (ورودی مجرا از سمت راست است) و درضمن خنک کاری دیوارهی در تماس با
نازل ،خود سوخت گرم شده و دمای آن افزایش پیدا میکند .این افزایش دما بصورت مرتب ادامه دارد تا در گلوگاهی به بیشترین مقدار میرشد
و بعد از گلوگاهی دوباره دمای آن مقدار کاهش پیدا میکند تا در خروجی با دمای حدود  1000 Kآماده برای ورود به محفظه برای احتراق
خواهد شد .در رابطه با این شکل چند نکته وجود دارد:



افزایش دما در لحظهی ورود تا گلوگاهی می باشد ،که مطابق انتظار دمای سیال سوخت کرایوژنیک بطور پیوسته افزایش می یابد و این
به دلیل مجاورت سیال در کنار گاز خروجی گرم میباشد.



بیشترین دما در ناحیهی گلوگاهی میباشد و این ،به آن دلیل بوده که در این منطقه سطح منطقه به کمترین مقدار خواهد رسید ،پس
انتظار میرود گرمای بیشتری از طرف گاز احتراق شده به سیال وارد شود که این موجب افزایش شدید دما در این منطقه خواهد شد .



کاهش دما در بعد از گلوگاهی مشاهده شده است ،دلیل این امر میتواند به احتراق برگردد که در ابتدا هنوز بطور کامل انجام نگرفته و
هنوز گازهایی با دمای پایین در نازل وجود دارد که این باعث می شود دمای سیال مقدار اندکی بعد از گلوگاهی کاهش یابد.

شکل  - 7کانتور توزیع دما در صفحه ی پایینی مجرای حامل سوخت
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شکل  -8نمودار تغییرات دمایی روی خط پایینی در صفحه ی پایینی

-8افزایش شار به مقدار دوبرابری
مقدار شار در مرز را به دو برابر مقدار اولیه افزایش داده و نتایج در زیر گزارش خواهد شد .در این بررسی دیگر شرایط مرزی تغییر نخواهد
کرد و فقط شرط مرزی مربوط به شار حرارتی افزایش پیدا خواهد نمود .این شرط مرزی در شکل( )۳نشان داده شده است.

شکل  -9شار حرارتی اعمال شده روی مرز متصل به منبع گرمایی (نازل پیشرانش

قطعا انتظار میرود با افزایش شار حرارتی روی مرز ،مقدار گرمای جذب شده توسط سیال خنک کاری افزایش پیدا کرده و به دنبال آن،
دمای سیال خنک کاری زیاد گردد .نتایج مربوط به دمای سیال خنک کاری روی خط مرکزی در شکل ( )11نشان داده است.
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شکل  -11دما روی خط مرکزی صفحهی بین محفظه گاز داغ و سیال خنک کاری

همانطور که این شکل نشان میدهد بیشترین مقدار دما در مرکز نازل همگرایی رخ داده و این مقدار به حدود  2111درجهی کلوین رسیده
است.

-9کاهش شار به مقدار نصف
دیگر حالتی که در اینجا بررسی خواهد شد مربوط به حالتی است که مقدار شار ،به نصف مقدار اولیه رسیده باشد .این شار اعمالی در شکل
()11نشان داده شده است .همانطور که در شکل مذکور معلوم است مقدار شار در بیشترین مقدار به  61کیلو وات بر مترمربع رسیده است.

شکل  -11شار حرارتی اعمال شده روی مرز متصل به منبع گرمایی (نازل پیشرانش)

با توزیع شار نشان داده شده در شکل قبل ،مقدار دما در صفحهی مشترک همانند شکل ( )12خواهد شد.
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شکل  -12دما روی خط مرکزی صفحهی بین محفظه گاز داغ و سیال خنک کاری

 -11نتیجهگیری
در این مقاله تاثیر شار با افزایش و کاهش شار بر دمای دیواره محفظه احتراق بررسی شد .نتایج حاکی ازآنست که با افزایش دوبرابری مقدار
شار در مرز دما افزایش پیدا میکند اما این افزایش دما به مقدار دو برابری نیست و به علت ارتباط دمایی با محیط و عدم تغییر در دیگر شرط
مرزها ،دما به مقدار دو برابری افزایش پیدا نخواهد کرد و همچنین اگر مقدار شار در مرز کاهش پیدا کند به همین دلیل مقدار افت دما با این
نسبت نخواهد بود .از این نمودار و یافتن تغییرات دمایی میتوان نوع مواد بدنه را متناسب با دما بگونهای انتخاب کرد که اوال مقاومت الزم در
برابر این حرارت را داشته باشد و ثانیا نوع بدنه بگونه ای باشد که وزن اضافه ای به سیستم وارد ننماید.
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Analysis of the effect of flux penetrating the wall temperature in the
Regenerative Cooling cryogenic Combustion chamber
Fateme Gholami * , Kouros Nekoufar
1. graduate student, atiza_gholami64@yahoo.com
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Abstract
Liquid rocket engine design, combustion due to high temperatures and high rates of heat transfer (1MW / m2 to about
160MW / m2) of hot gases to the chamber walls, the cooling thrust chamber of the utmost importance. The thrust
chamber cooling design, selection of appropriate methods, design and related topics thrust chamber cooling ducts,
double glazing and thermal coating is very important. Liquid propellant engine in the wall of the combustion chamber
and nozzle is necessary in order to prevent the failure of a cooling system used engine block resistance. Cooling the
refrigerant recovery method (usually fuel) through channels for which it is embedded in the engine block and passed
through the engine block reduces the temperature. Modeling and analysis of fluid flow channels in the engine cooling
liquid propellant because of the high heat flux one of the most important and most challenging issue in the context of
this type of engine. That's why in this article cooling channel recovery numerical simulation is a liquid propellant
engine. The engine is fed with cryogenic cooling and cryogenic propellant as the cooling fluid is intended.to increase
or decrease the amount of flux is not.
Key words: liquid propellant engine, the combustion chamber, cooling channel, cryogenic fuels, Regenerative
Cooling.
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چکیده
رادیو شناختگر به عنوان یک راه حل مفید برای مقابله با مسئله محدودیت طیف فرکانسی در شبکههای بیسیم ارائه شده است.
در این فناوری ،دستیابی پویا به طیف میسر میشود .حسگری طیف ،به عنوان اساسیترین بخش رادیو شناختگر ،ابزاری است
که عالوه بر جلوگیری از ایجاد تداخل برای کاربران دارای مجوز ،با تشخیص حفرههای طیفی ،استفاده بهینه از پهنای باند را
نیز افزایش میدهد  .با این حال ،عملکرد آشکارسازی به دلیل مسائلی همچون اثر سایه ،محوشدگی چند مسیره و عدم اطمینان
گیرنده ،با مشکل مواجه میشود .لذا برای غلبه بر این مشکالت ،میتوان از حسگری طیف همکارانه به همراه چندگانگی فضایی
بهره برد .در این مقاله ،حسگری طیف به روش آشکارساز انرژی در دو حالت همکارانه و غیر همکارانه در سیستمهای چند
آنتنه بررسی میگردد .در این حالت با استفاده از شبیهسازی کامپیوتری ،اثر تکنیکهای چند آنتنه در بهبود احتمال آشکارسازی
مورد بررسی قرار گرفته است.

واژگان کلیدی :رادیو شناختگر ،حسگری طیف همکارانه ،چند آنتنه ،آشکارساز انرژی.

 -1مقدمه
افزایش چشمگیر تکنولوژیهای بیسیم در سالهای اخیر و نیاز به ارسال اطالعات با نرخ باالتر ،تقاضا برای دسترسی به طیف را ،به شدت
افزایش داده است .با توجه به محدود بودن منابع طیفی ،در نگاه اول قادر به پاسخگویی این نیاز رو به رشد نخواهیم بود ،ولی نتایج تحقیقات
انجام گرفته در این زمینه نشان داده است که این کمبود منابع طیفی ناشی از نحوه تخصیص فعلی طیف و نیز نحوه استفاده از آن است.
سیستمهای رادیو شناختگر به عنوان راهحلی برای رفع این مشکل و افزایش بهرهوری طیفی پیشنهاد شده است (یوک و همکاران :211۳،ص-116
 )131و (هایکین :2115،ص .)221-211سیستم رادیو شناختگر قادر است بخشهایی از طیف را که در زمان و مکان خاص ،بدون استفاده
هستند ،مشخص کرده و سپس بهترین باند فرکانسی را همراه با مقدار پارامترها برای عملکرد مناسب تعیین نماید .دو نوع کاربر در سیستمهای
رادیوشناختگر وجود دارند که کاربر اولیه یا مجاز و کاربر ثانویه یا غیرمجاز نامیده میشوند .کاربرهای اولیه برای استفاده از بخش مشخصی از
طیف الویت بیشتری دارند و کاربرهای ثانویه در صورت عدم ایجاد تداخل و مزاحمت برای کاربر اولیه ،اجازه استفاده از طیف را خواهند داشت.
در میان وظایف زیاد یک سیستم رادیو شناختگر ،توانایی پیدا کردن کاربرهای اولیه موجود و آشکارسازی حفرههای طیفی برای استفاده کاربران
ثانویه وظیفهی اصلی و ضروری است که حسگری طیف نامیده میشود (هریهاران و همکاران:2113،ص ( ،)136-133ریسی و همکاران:2111،
ص  . )265-25۳بخش حسگری طیفی در سیستمهای رادیو شناختگر از اهمیت ویژهای برخوردار است ،زیرا تمامی تصمیمگیریهای آتی در
این سیستم بر اساس اطالعات بهدستآمده در این بخش ،صورت میگیرد و یا به عبارت دیگر تنها مسیر ارتباطی سیستم با محیط اطراف ،بخش
حسگری طیفی است .این سیستمها باید بین باندهای فرکانسی خالی و اشغالشده تمایز قائل شوند و بتوانند آنها را به درستی و با سرعت
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تشخیص دهند .مرحله آشکارسازی باید دارای دقت کافی باشد چرا که در غیر این صورت ممکن است که کاربران ثانویه با این فرض که کاربر
اولیه در باند فرکانسی مورد بررسی حضور ندارد ،شروع به ارسال سیگنال خود نمایند و لذا سیگنال این کاربران با سیگنال کاربران اولیه تداخل
کرده و موجب اختالل در عملکرد مخابرات کاربران اولیه گردد .همچنین از سوی دیگر تصمیمگیری در مورد وجود یا عدم وجود کاربر اولیه باید
در حداقل زمان ممکن صورت گیرد تا از یک طرف ،زمانی که کاربر اولیه در طیف فرکانسی مورد بررسی حضور ندارد از منابع طیفی به سرعت
استفاده شود و از طرف دیگر ،با شروع فعالیت کاربر اولیه ،کاربر ثانویه به سرعت باند فرکانسی را خالی نموده و در اختیار کاربر اولیه قرار دهد.
عملکرد روشهای حسگری طیف معموال با دو احتمال سنجیده میشوند (آکیلدیزو همکاران :2111،ص (،)62-41جنسن و همکاران)1 ) 2115،
احتمال هشدار خطا، 𝑝𝑓𝑎 ،که بیانگر احتمال این پیشامد است که یک باند فرکانسی خالی که به عنوان حفره طیفی میتواند مورد استفاده قرار
گیرد ،به طور اشتباه بهصورت یک باند فرکانسی اشغالشده در نظر گرفته شود .در حقیقت 𝑎𝑓𝑝 بیانگر درصدی از حفرههای طیفی هستند که
به صورت بهینه مورد استفاده واقع نمیشوند .با توجه به این موضوع و ماهیت استفاده از سیستمهای رادیو شناختگر ،واضح است که احتمال
هشدار غلط 𝑎𝑓𝑝  ،باید در خالل آشکارسازی تا حد ممکن کوچک نگه داشته شود )2 .احتمال عدم آشکارسازی 𝑑𝑝  𝑝𝑚=1−احتمال این
پیشامد را که یک باند فرکانسی اشغالشده بهصورت یک حفره طیفی در نظر گرفته شود ،نشان میدهد .درواقع 𝑚𝑝 نشاندهنده میزان تداخلی
است که کاربر ثانویه ،بر اساس تصمیمگیری اشتباه خود ،میتواند برای کاربر اولیه ایجاد نماید .هر کاربر اولیه با توجه به پارامترهای مورد انتظار
خود ،حداکثر میتواند میزان خاصی از تداخل را تحمل نماید .بنابراین با توجه به این میزان قابلقبول تداخل ،احتمال 𝑚𝑝 باید از یک مقدار
مشخص کوچکتر باشد (یا به صورت معادل احتمال آشکارسازی صحیح 𝑑𝑝 از مقدار خاصی بزرگتر باشد) تا میزان تداخل حاصل از کاربر ثانویه
بر روی کاربر اولیه از این طریق محدود گردد یعنی 𝑝𝑚 ≤ 𝐼𝑃 :که پارامتر 𝑃𝐼 تعیینکننده میزان تداخل مجاز بوده و با توجه به نوع کاربرد،
توسط استانداردهای موجود تعیین میگردد .روشهای حسگری طیف در سیستمهای رادیو شناختگر در دو گروه کلی به صورت زیر طبقهبندی
میشوند:

الف) حسگری طیف غیر همکارانه ( آشکارسازی فرستنده )
در روش حسگری طیف غیر همکارانه که به عنوان آشکارسازی فرستنده نیز شناخته شده است یک کاربر رادیو شناختگر ،باندهای طیفی
بالاستفاده و استفادهشده را از هم متمایز میسازد .یک کاربر ثانویه باید قادر به تصمیمگیری درباره حضور سیگنال فرستنده اولیه در یک زمان
و باند فرکانسی معین باشد .اساس این روش ،آشکارسازی سیگنال نسبتا ضعیفی از فرستنده اولیه از طریق مشاهدات محلی و فردی کاربران
ثانویه است .مدل فرضیه عمومی برای حسگری طیف غیر همکارانه به صورت رابطه ( )1تعریف میشود.

()1

𝐻0
𝐻1

)𝑡(𝑛
)𝑡(𝑛 ℎ𝑠(𝑡) +

{ = )𝑡(𝑥

)𝑡(𝑥 سیگنال دریافت شده به وسیله کاربر رادیو شناختگر 𝑠(𝑡) ،سیگنال ارسالشده از کاربر اولیه ،𝑛(𝑡) ،نویز سفید گوسی و  hبهره
کانال است  𝐻1 ، 𝐻0 .به ترتیب فرضیه عدم حضور یا حضورکاربر اولیه میباشد.
بهطور معمول چند طرح اصلی برای حسگری طیف غیر همکارانه وجود دارد که عبارتند از :آشکارسازی فیلتر منطبق  ،آشکارسازی انرژی
و آشکارسازی ویژگیهای ایستای دورهای (آتاپاتو و همکاران :2111،ص. )1241-1232
آشکارساز انرژی ،معمولترین روش حسگری طیفی است که پیچیدگی محاسباتی و پیادهسازی بسیار پایینی دارد .به عالوه آشکارساز
انرژی ،نیاز به هیچگونه اطالعاتی از سیگنال کاربر اولیه ندارد و به همین دلیل در حسگری طیفی برای سیستمهای رادیو شناختگر بسیار مورد
توجه قرارگرفته است .آشکارسازی از طریق مقایسه توان سیگنال دریافتی با سطح آستانهای که تابعی از توان نویز است انجام میشود (آتاپاتو و
همکاران :2111،ص.)1241-1232

ب) حسگری طیف همکارانه
در روش حسگری غیر همکارانه ،کاربر رادیو شناختگر میتواند مستقل از کاربران رادیوشناختگر دیگر سیگنال کاربر اولیه را به وسیلهی
مشاهدات خود آشکارساز ی و آنالیز کند .از آنجایی که عملکرد آشکارسازی در عمل اغلب با محوشدگی چند مسیره  ،اثر سایه و مسئله گره پنهان
2۴
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به خطر میافتد ،حسگری طیف همکارانه با بهرهبرداری از چندگانگی فضایی یک روش مؤثر برای کاستن این عوامل و بهبود عملکرد آشکارسازی
است .تصمیم همکارانه ترکیب شده ،می تواند بر نقص فردی هر کاربر رادیو شناختگر غلبه کند .در نتیجه حسگری طیف همکارانه ،عملکرد
آشکارسازی را تا حد زیادی بهبود میبخشد .بر اساس چگونگی به اشتراکگذاری دادههای حاصل از حسگری کاربران رادیو شناختگر همکاری
کننده ،حسگری طیف همکارانه در سه دسته متمرکز ،توزیعیافته و تقویتشده طبقهبندی میشود .در حسگری همکارانه متمرکز ،یک هویت
مرکزی به نام  FCفرایند حسگری طیف را در سهگام کنترل میکند.
در گام اول FC ،یک کانال یا یک باند فرکانسی مورد عالقه برای حسگری را انتخاب میکند و به همه کاربران همکاری کننده  ،CRدستور
میدهد بهطور جداگانه حسگری محلی را انجام دهند .در گام دوم همه کاربران  CRهمکاری کننده ،نتایج حسگری خود را از طریق کانال کنترل
گزارش میدهند و در گام سوم FC ،اطالعات حسگری محلی دریافتی را ترکیب و حضور کاربر اولیه را تعیین میکند و این تصمیم به سمت
همه کاربران  CRمنتشر میشود (آکیلدیزو همکاران :2111،ص .)62-41
ترکیب دادهها در  ،FCبا دو روش ترکیب نرم و ترکیب سخت صورت میپذیرد .در ترکیب نرم دادهها ،کاربران ثانویه اطالعات حسگری
خود را تماما به  FCارسال میکنند .متداولترین روشها برای ترکیب نرم دادهها در  ،FCروش ترکیب بهره برابر ) (EGCو روش MRC
میباشد .در روش  EGCاطالعات حسگری کاربران ثانویه در ضریب وزن دهی یکسانی ضرب میشوند .در روش  MRCاطالعاتکاربران ثانویه
در مزدوج بهره کانال بین کاربر ثانویه  iام و فرستنده اولیه ضرب میشوند .این روش ترکیب ،به پهنای باند بیشتری نیاز دارد (آکیلدیزو
همکاران :2111،ص  .)62-41در روش ترکیب سخت ،هر کاربر ثانویه بهطور فردی حسگری طیف را انجام میدهد و نتیجه حسگری را با یک
بیت به  FCارسال میکند FC .از قوانین  ANDیا  ORبرای ترکیب دادهها استفاده میکند .در قانون  ANDاگر تمام کاربران حضور کاربر
اولیه را اعالم کنند FC ،نیز تصمیم بر حضور کاربر اولیه میگیرد .برخالف حسگری همکارانه متمرکز ،حسگری همکارانه به روش توزیع یافته
برای تصمیمگیری همکارانه به یک  FCتکیه ندارد .در این حالت کاربران رادیو شناختگر با یکدیگر در ارتباطند و به وسیله تکرار به یک تصمیم
واحد در مورد حضور یا عدم حضور کاربر اولیه همگرا میشوند .بر اساس یک الگوریتم توزیعیافته  ،هر کاربر رادیو شناختگر ،دادههای حسگری
خود را با دادهای حسگری دریافتی از کاربران دیگر ،ترکیب میکند و بر اساس یک معیار محلی در مورد حضور کاربر اولیه تصمیمگیری میکند،
اگر نتیجه رضایت بخش نبود ،کاربران رادیو شناختگر نتایج ترکیبی خود را دوباره به کاربران دیگر ارسال میکنند و این فرایند تکرار میشود تا
زمانیکه الگوریتم همگرا شود و یک تصمیم واحد گرفته شود .این روش ممکن است چندین تکرار را تا رسیدن به اتفاق آرا در تصمیم همکارانه
داشته باشد .در روش حسگری طیف همکارانه تقویت کننده ،برخی از کاربران میتوانند به عنوان رله و برای کمک به ارسال نتایج حسگری
کاربران دیگر به  FCبه کار گرفته شوند .بنابراین در این روش ،کاربران میتوانند به منظور بهبود عملکرد حسگری همکارانه با یکدیگر همکاری
و همدیگر را کامل کنند.
استفاده از آنتنهای چندگانه باعث ایجاد کانالهای متفاوتی بین فرستنده و گیرنده خواهد شد به گونهایکه سیگنال ارسالی بر روی این
کانالها دچار فیدهای متفاوتی میشوند و احتمال اینکه این سیگنالها همزمان محو شوند کاهش مییابد ،که این ویژگی چندگانگی نام دارد.
همچنین استفاده از آنتنهای چندگانه سبب خواهد شد که فرستنده در یک لحظه بتواند چندین بیت اطالعات را بهطور همزمان ارسال نماید و
گیرنده نیز تحت شرایط مناسب قادر خواهد بود به طور همزمان چندین بیت را آشکار نماید ،که این ویژگی باعث افزایش درجه آزادی سیستم
و در نتیجه افزایش ظرفیت سیستم میشود .بنابراین ،کانال انتشار رادیوی در این سیستمها ،ویژگیهای مهمی را از قبیل :بهرهی چندگانگی،
افزایش انعطافپذیری شبکه ،افزایش بهره توان بهوسیله شکل دادن به پرتو ارسالی ،افزایش درجه آزادی و افزایش ظرفیت فراهم آورده است
(هریهاران و همکاران:2113،ص ( ،)136-133گسبرت و همکاران :2113،ص . )312-2۴1با توجه به مزایای بیان شده درباره سیستمهای چند
آنتنه  ،در این مقاله روشهای مبتنی بر  SIMOغیر همکارانه و  SIMOهمکارانه با استفاده از انواع روشهای آشکارسازی انرژی ،بررسی و نحوه
عملکرد هر کدام به صورت جداگانه بررسی میگردد.

 SIMO -2غیر همکارانه
در این بخش انواع روشهای آشکارساز انرژی برای سیستمهای  SIMOدر حالت غیر همکارانه مورد بررسی قرار میگیرد .روشهای مورد
بحث در این قسمت بر اساس آشکارساز انرژی بوده که با استفاده از طرحها ی مختلف برای یک کاربر ثانویه با چندین آنتن دریافتی ،به بهبود
2۳
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عملکرد سیستم رادیو شناختگر منجر خواهد شد .هدف در این بخش آشنایی و مقایسه طرحهای مطرح شده و معرفی بهترین عملکرد از نظر
احتمال آشکارسازی و صرفه اقتصادی میباشد.
قبل از بررسی سیستمهای  SIMOدر حالت غیر همکارانه ،انواع روشهای آشکارسازی انرژی برای کاربر ثانویه چند آنتنه در روش حسگری
غیر همکارانه به اختصار بیان میشود .فرض میشود فرستنده وگیرنده کاربر اولیه دارای یک آنتن باشند.

 -1-2ترکیب انتخابی
در روش ترکیب انتخابی ) (SCفرض می شود که رادیو شناختگر اطالعات کانال را در اختیار دارد و در نتیجه مسیری با باالترین بهره
کانال را انتخاب و اطالعات را از آنتن دریافت میکند و در ادامه دادههای دریافتی به آشکارساز انرژی اعمال میشود .رادیو شناختگر یک مسیر
را انتخاب کرده ،که در نهایت همانند یک سیستم  SISOعمل میکند ،به همین دلیل ،سطح آستانه ،دقیقا به همان اندازه تنطیم شده برای
سیستمهای  SISOباقی میماند ( یوستاک( ،)2111،ستار و همکاران  :2112،ص  )25-21و (دیقم :2119 ،ص  .)24-21در این روش سیگنال
دریافتی به صورت زیر بیان میشود:

()2

j  1, 2,...N r

x j t   s t  h j w t 

که در آن 𝑟𝑁 ،تعداد آنتن در سمت گیرنده  𝑥𝑗 (𝑡) ،سیگنال دریافتی آنتن  jام و 𝑗 ℎبهره کانال برای آنتن  jام با فرض کانال ریلی محو
شونده ،است.
بنابراین سیگنال دریافتی در آنتن 𝑥𝑎𝑚 𝑗 به آشکارساز انرژی اعمال میشود .شکل ( )1مدل این نوع حسگری را نشان میدهد.
2

()4

N

) (k
max

j

  x
k 1

SC

E

بر اساس فرضیه :𝐻0

()5

2

k 

N

j max

  w
k 1

SC

E

که در آن )𝑘( 𝑥𝑎𝑚𝑗 𝑤  ،نویز سفید گوسی با میانگین صفر و واریانس  𝜎𝑤2همانند سیستمهای  SISOمیباشد .بنابراین 𝐶𝑆𝐸 یک توزیع
مربع کای مرکزی با  Nدرجه آزادی است و احتمال هشدارهای خطا میتواند به صورت معادله  )Error! Reference source not found.بیان
شود:

 
  N 2, 2 
2w 
PFA SC   
  N 2

برای حالت نویز گوسی مختلط ، 𝑤 𝑗𝑚𝑎𝑥 (𝑘) ،توزیع 𝑐𝑠𝐸 یک مربع کای با  2Nدرجه آزادی است .از این رو معادله هشدار خطا
میتواند به صورت معادله نوشته شود :هر چند این روش بسیار امیدوار کننده به نظر میرسد ،چرا که سطح نویز تغییر نمیکند ،اما همچنان

نیاز به اطالعات کامل از کانال برای انتخاب مسیری با باالترین بهره کانال دارد ،به همین دلیل این روش راه حل بهینه نمیباشد (
یوستاک( ،)2111،ستار و همکاران  :2112،ص  )25-21و (دیقم :2119 ،ص .)24-21


 
N , 2 
2w 
PF cA SC   
 N 
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شکل  - 1مدل ترکیب انتخابی

 - 2-2ترکیب با بهره برابر
یکی دیگر از روشهای چند آنتنه برای حسگری طیف ،ترکیب با بهره برابر) (EGCاست .شکل ( )2مدل این نوع آشکارساز را نشان میدهد.
به منظور بهبود عملکرد نرخ خطای بیت  ،دادهها به وسیله ضرب در مزدوج کانال تقسیم بر اندازه کانال نرمالیزه میشوند ،که این نشان دهنده

یک آشکارساز انرژی معمولی میباشد .معادله  EGCرا میتوان به صورت معادله به دست آورد ( یوستاک( ،)2111،ستار و همکاران :2112،
ص  )25-21و (حمزا و همکاران :2114 ،ص :)4334-4345

شکل - 2مدل ترکیب با بهره برابر
Nr

()۴

N

| (  x j  k  .h *j / | h j |) |2

k 1 j 1

E EGC 

بنابراین احتمال هشدار خطا به صورت ( )۳حاصل میگردد ( یوستاک( ،)2111،ستار و همکاران  :2112،ص  )25-21و (حمزا و همکاران،
 :2114ص .)4334-4345
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)

()۳





w2

h *2
/ | h j |2
j



N
r
j 1

2

(N 2,
PFA ( EGC ) 

  N 2

و برای حالت نویز گوسی مختلط نیز رابطه ( )1حاصل میشود ( یوستاک( ،)2111،ستار و همکاران  :2112،ص  )25-21و (حمزا و همکاران،
 :2114ص :)4334-4345

:

()11

)





w2

h *2
/ | h j |2
j





N
r
j 1

 N

2

( N ,
PFA ( EGC )c 

در نتیجه ،در  EGCبهره چندگانه انتظار میرود ،ولی این روش نیز به دلیل نیاز داشتن به دانش کامل کانال نمیتواند یک راه حل بهینه
باشد.

 -3-2قانون مربع انتخابی
در روش قانون مربع انتخابی ) ، (SLSهر آشکارساز انرژی دادهها را از آنتن گرفته ،سپس رادیوشناختگر آنها را جمعآوری کرده و شاخهای
با حداکثر انرژی را انتخاب میکند ،سپس آن را با آستانه مقایسه کرده و تصمیم نهایی مبنی بر حضور یا عدم حضور کاربر اولیه را اتخاذ میکند.

مدل این سیستم در شکل ( )3نمایش داده شده است .معادالت روش قانون مربع انتخابی را میتوان به شرح زیر به دست آورد ( یوستاک،)2111،
(ستار و همکاران  :2112،ص  )25-21و (دیقم :2119 ،ص .)24-21

()11
()12
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𝑟𝑁 j=1, … ,

2

𝑁∑ = 𝑗𝐸
|)𝑘( 𝑗𝑥|𝑘=1

𝑟𝑁  j = 1,2, . . . ,و 𝑁 𝑘 = 1,2, … ,

𝑗𝐸 𝐸𝑆𝐿𝑆 = max
𝑗
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شکل ( -)3مدل قانون مربع انتخابی

بنابراین در یک مجموعه با داشتن  Nrعنصر ،احتمال هشدار خطا برای این طرح به صورت معادله ( )13مشخص میشود (
یوستاک( ،)2111،ستار و همکاران  :2112،ص  )25-21و (دیقم :2119 ،ص .)24-21
Nr

()13











   N 2, 2
2w
 1  1  
  N 2



PFA  SLS 

برای حالتی که ) w(kگوسی مختلط است 𝑃𝐹𝐴(𝑆𝐿𝑆) ،را میتوان به صورت معادله ( )14در نظرگرفت:
Nr

()14











 N , 2
2w
 1  1  
 N 



PF cA  SLC 

در این روش ،سطح آستانه به اطالعات کانال وابستگی نداشته و تنظیم آن به سادگی انجام میپذیرد .ولی از سوی دیگر ،نیازمند چندین

آشکارساز انرژی است که منجر به افزایش هزینههای اجرایی میشود ( یوستاک( ،)2111،ستار و همکاران  :2112،ص  )25-21و (دیقم،
 :2119ص .)24-21

 -4-2تصمیمگیری سخت مشترک
به منظور بهبود عملکرد حسگری طیف ،برخی همکاری میان آنتنها را ارائه کردهاند .در این روش ،هر آنتن یک آشکارساز مجزا
دارد و به صورت مستقل تصمیمگیری میکند و سپس تصمیمها را با توجه به جدول منطقی ترکیب و یک تصمیم نهایی را اتخاذ
میکند .در این روش همکاری با استفاده از جدول  ORمیباشد که در این حالت ،اگر حداقل یکی از آشکارسازها تصمیمی مبنی بر حضور کاربر
اولیه بگیرد ،تصمیم نهایی نیز به همین صورت خواهد بود( یوستاک .)2111،شکل ( )4مدل تصمیمگیری سخت مشترک را نشان میدهد.
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شکل  -4مدل تصمیمگیری سخت مشترک

 SIMO -2با ترکیب سخت همکارانه
در این قسمت  ،روش  SIMOغیر همکارانه توسط روش همکارانه با ترکیب سخت بسط داده میشود و نحوه عملکرد آن بررسی میگردد.
قبل از بیان مدل این نوع سیستم  ،ترکیب سخت همکارانه مورداستفاده در این روش ارائه و مجموعه قوانین کاربردی این روش توضیح داده
میشود.

 - 1-2ترکیب سخت همکارانه
در این روش هر کاربر رادیوشناختگر ،تصمیم خود را مبنی بر حضور یا عدم حضور کاربر اولیه اتخاذ و به صورت تصمیم باینری ( )1،1به
 FCارسال میکند .برای ساده سازی ،کانال بین کاربر ثانویه و  FCکانال ایدهآل ( بدون نویز) در نظر گرفته میشود .با فرض استقالل تصمیمها
از یکدیگر  FC ،با استفاده از قوانین ترکیب سخت اقدام به تصمیمگیری نهایی میکند.

 -1-1-2قانون  ANDمنطقی
در این روش اگر تصمیم تمامی کاربران مبنی بر حضور کاربر اولیه باشد ،در نتیجه  FCتصمیم نهایی حضور کاربر اولیه را اعالم کرده و آن
𝑀∏ =  ،Ʌکه اگر
را به تمامی کاربران رادیو شناختگر اطالع میدهد .اگر تصمیم تمامی کاربران ثانویه با  Iنشان داده شود ،در این حالت𝑖=1 𝐼𝑖 ،
 Ʌ = 1باشد ،در این حالت  FCحضور کاربر اولیه را اعالم میکند و در صورتی که  FC ، Ʌ = 0تصمیم به عدم حضور کاربر اولیه میگیرد
(حسین و همکاران :2113،ص  .)1احتماالت هشدار خطا و آشکارسازی در این حالت عبارتند از:
M

()15

) (i
PFA ,AND   p FA
i 1
M

()16
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i 1
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 -2-1-2قانون  ORمنطقی
در این روش اگر تمامی کاربران تصمیم به عدم حضور کاربر اولیه بگیرند FC ،نیز این تصمیم را به تمامی کاربران ثانویه مخابره میکند.
𝑀∏ =  ،Ʌکه اگر  Ʌ >= 1باشد در این حالت  FCحضور کاربر
اگر تصمیم تمامی کاربران ثانویه با  Iنمایش داده شود ،در این حالت 𝑖𝐼 𝑖=1

اولیه را اعالم میکند و در صورتی که  FC ، Ʌ = 0تصمیم به عدم حضور کاربر اولیه میگیرد (حسین و همکاران :2113،ص .)1
 -3-1-2قانون اکثریت
در این روش اگر تعداد بیشتر کاربران ثانویه ،بر حضور کاربر اولیه اتفاق نظر داشته باشند ،در این حالت  FCتصمیم بر حضور کاربر اولیه
میگیرد و در غیر این حالت عدم حضور کاربر اولیه را اعالم میکند .در این حالت ،اگر تصمیم تمامی کاربران ثانویه با  Iنمایش داده شود،
𝑀

𝑀

𝑀∏ =  ،Ʌکه اگر  Ʌ >= [ 2 ] ،باشد FC ،حضور کاربر اولیه را اعالم میکند و در صورتی که]  FC ، Ʌ < [ 2تصمیم به عدم
𝑖𝐼 𝑖=1
حضور کاربر اولیه میگیرد (حسین و همکاران :2113،ص  )1و در نتیجه:
M

) (i
PFA ,OR  1   (1  p FA
)

()19

i 1

M

) ) pd ,OR  1   (1  Pd(i

()1۴

i 1

فرض میشود کاربران اولیه تک آنتنه و کاربران رادیو شناختگر دارای  Nآنتن گیرنده باشند که در این حالت هر کاربر ثانویه بر اساس
روشهای بیان شده به صورت مستقل  ،درباره حضور یا عدم حضور کاربر اولیه تصمیمگیری کرده و نتایج حاصل از تصمیمگیری خود را به FC
ارسال میکند .دادههای باینری دریافت شده در  FCتوسط روش های ترکیب سخت با هم ترکیب شده و تصمیم نهایی مبنی بر حضور یا عدم
حضور کاربر اولیه به کاربران ثانویه ارسال میشود .از روشهای تصمیمگیری که توسط کاربران ثانویه استفاده میشود ،میتوان روش ترکیب با
بهره برابر ،ترکیب انتخابی ،قانون انتخاب مربع و تکنیک ترکیب سخت را نام برد .از روشهای ترکیب داده در  FCنیز میتوان روشهای ترکیب
سخت  OR ،ANDو اکثریت را نام برد .شکل ( )5مدل سیستم را در این حالت نشان میدهد.

شکل  SIMO - 5در حالت همکارانه
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 -3نتایج شبیهسازی
 -1-3نتایج شبیهسازی برای حالت  SIMOغیر همکارانه
تعداد نمونهها  ،N=10 ،و به صورت یکنواخت فرض میشود .نویز با توجه به تابع تبدیل گوسی ،به صورت مختلط با واریانس
یک و متوسط صفر تولید میشود .کانال دارای  Pdfریلی و تشخیص انرژی در حوزه زمان انجام میشود .تعداد آنتن مورد استفاده در
رادیو شناختگر ،Nr=4 ،فرض شده است.
سطح آستانه به منظور دستیابی به  𝑃𝐹𝐴 = 0.01تنظیم میشود و سپس شبیهسازی بررسی میشود .شکل ( 𝑃𝑚𝑖𝑠𝑠 ،)6را بر
حسب  SNRنشان میدهد .مشاهده میگردد که بهترین عملکرد برای  EGCبه دست میآید ،چون سطح آستانه با اطالعات کانال
تغییر میکند که نیازمند دانش کامل کانال است ولی پیچیدگی محاسباتی باالیی دارد .در مواردی که اطالعات کانال موجود است
ولی نیاز به محاسبات کمتری میباشد ،بهتر است از طرح  SCاستفاده شود .در جاهایی که اطالعات کانال را در دسترس نیست،
 SLSو ترکیب سخت  ORنتایج قابل توجهی دارد و چون روابط احتمال هشدار خطا در این دو طرح یکی است نمودارهایشان شبیه
به هم خواهد بود ولی در طرح  CSSچون هر کانال عالوه بر آشکارسازی باید تصمیمگیری نیز انجام دهد ،پیچیدگی محاسباتش از
طرح  SLSبیشتر است  ،پس میتوان گفت طرح  SLSدر نبود اطالعات کانال بهتر است .نتیجه دیگری که از این نمودار میتوان
گرفت اینست که  ،با افزایش تعداد آنتنها در گیرنده عملکرد سیستم بهبود میابد.
در احتمال آشکارسازی برحسب  SNRداده شده است .همانطور که در شکل دیده میشود EGC ،و  SCبهترین عملکرد را
دارند .با توجه به این واقعیت که  EGCسطح آستانه ثابت ندارد ،در حالی که  SCسطح آستانه ثابت دارد ،میتوان گفت ،به کارگیری
 SCبه دلیل پیچیدگی کمتر محاسبات ،منطقیتر است.

شکل ( 𝑷𝒎𝒊𝒔𝒔 ،)6را بر حسب  SNRدر طرح  SIMOغیرهمکارانه

همانطور که دیده میشود احتمال آشکارسازی با تعداد آنتن افزایش مییابد و مشاهده میگردد که با افزایش آنتنها به پنج آنتن باالتر،
تقریبا نتایج به حالت بهینه  EGCنزدیک میشود و همگرا میشوند.
منحنی مشخصه این طرح نیز مطابق شکل -۴نشاندهنده عملکرد بهینه  EGCنسبت به سایر طرحها میباشد .در این حالت SNR=1
و مشخصات کانال شبیه حالتهای قبل فرض میشود .همانطور که مشخص است در حالت  EGCآشکارسازی در احتمال هشدار خطا پایین،
بهتر عمل میکند.
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شکل( -7الف) احتمال آشکارسازی بر حسب  SNRدر طرح  SIMOغیرهمکارانه (ب) احتمال آشکارسازی بر حسب تعداد آنتن در SIMO

غیرهمکارانه

شکل -8احتمال آشکارسازی بر حسب احتمال هشدار خطا در  SIMOغیرهمکارانه

 -2-3نتایج شبیهسازی طرح  SIMOهمکارانه
در حالت همکارانه  ،احتمال آشکارسازی بر حسب  ،SNRبرای حالتی که کاربر ثانویه از روشهای  CSSو  SLSبرای تصمیمگیری
استفاده میکند ،در چهار حالت بدون همکارانه که تعداد کاربران یک میباشد و در حالت بکارگیری از تکنیک  OR ، ANDو اکثریت در
شکل( -۳الف) بدست آمده است .در حالتهای ترکیب همکارانه سخت تعداد کاربران ثانویه  4و سایر مشخصات کانال مشابه حالت غیرهمکارانه
میباشد .مشاهده میشود که ساختار مبتنی بر  ،ORبهترین عملکرد و  ANDپایینترین عملکرد ،که حتی پایینتر از حالت غیر همکارانه نیز
میباشد را به نمایش میگذارد.
در شکل ( -۳ب) ،برای کاربران رادیو شناختگر که با استفاده از تکنیک  EGCتصمیمگیری میکنند برای چهار حالت همکارانه ترکیب
سخت بررسی میشود .با توجه به شکل مشاهده میشود که عملکرد  ،ORبهتر از سایر طرحها احتمال آشکارسازی را افزایش داده و
همچنان ANDپایینترین عملکرد دارا میباشد .در شکل  ،برای کاربران رادیو شناختگر که با استفاده از تکنیک  SCتصمیمگیری میکنند برای
39

نشريه پژوهشهای نوين علوم مهندسی

چهار حالت همکارانه با ترکیب سخت مطرح شده بررسی میشود .عملکرد  ،ORبهتر از سایر طرحها احتمال آشکارسازی را افزایش میدهد .و
عملکرد  ANDپایینترین عملکرد را به نمایش میگذارد.

شکل-9الف  -احتمال آشکار سازی بر حسب  SNRبرای حالت  CSS, SLSدر  SIMOهمکارانه (ب) احتمال آشکارسازی بر حسب SNR
برای حالت  EGCدر  SIMOهمکارانه

شکل  -11احتمال آشکارسازی بر حسب  SNRبرای حالت  SCدر  SIMOهمکارانه

3۴

5931  اسفند- شماره دو-سال اول

 نتیجهگیری-4
 آشکارسازی انرژی به منظور حسگری طیفی با استفاده از بهره حاصل از چندگانگی سیستمهای چند آنتنه برای کاربران،در این مقاله
 با توجه به نتایج شبیهسازی میتوان به این نتیجه رسید که کاربران ثانویه چه کاربران همکارانه و چه غیر همکارانه.ثانویه مورد بررسی قرار گرفت
 با مطالعه بر روی.با بهره بردن از چندگانگی حاصل از چند آنتنه بودن کاربران ثانویه میتوانند عملکرد بهرهور ی طیفی خود را بهبود دهند
 مشاهده شد که برای ارتقای احتمال،روش های چند آنتنه غیر همکارانه که کاربر ثانویه از چندین آنتن گیرنده به منظور حسگری بهره میبرد
 باالترین سطحOR ، همچنین نتایج شبیهسازی در ترکیب سخت نشان داد که.آشکارسازی از روشهای ترکیب سخت همکارانه استفاده شود
 چون اگر یک کاربر ثانویه حضور کاربر اولیه را اعالم کند نظر بقیه کاربرها بیاهمیت میشود پس باالترین سطح،آشکارسازی را دارا می باشد
 تمام کاربران ثانویه باید حضور کاربر اولیه را اعالم کنند به این دلیل سطح آشکارسازی در، AND  ولی در ترکیب سخت.آشکارسازی را دارد

.پایینترین سطح است
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Abstract
Cognitive radio as a useful way to deal with the problem of limited frequency spectrum in the wireless network is
provided. In this technology, dynamic access to the spectrum is possible. Spectrum sensing, as the most fundamental
part of a cognitive radio, means that in addition to avoiding interference to licensed users, by detecting spectral holes,
efficient use of bandwidth also increases. However, detection performance due to issues such as shadowing, multipath
fading and uncertainty receiver faces problems. In order to overcome this problem, cooperative spectrum sensing can
be used with spatial diversity. If the primary and secondary users are also equipped with multiple antennas, in addition
to increasing system reliability, multipath problem turns into an advantage. In this paper, spectrum sensing using
energy detection method in two cooperative and non-cooperative multi-antenna system is investigated. Also, using
computer simulations, the effect of multi-antenna techniques to improve the probability of detection is studied.
Key words: cognitive radio, cooperative spectrum sensing, multiple antenna, energy detection.
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چکیده
شبکه های حسگر بی سیم ،نسل جدیدی از سیستم های تعبیه شده بالدرنگ با محدودیت محاسباتی ،انرژی و حافظه هستند
که دارای کاربردهای متنوعی ،بخصوص در مواردی که استفاده از شبکه های سنتی امکان پذیر نیست می باشند .از آنجایی که
در این شبکه ها ،مساله انرژی یک چالش مهم محسوب میگردد ،در این مقاله ما به بررسی و مقایسه سه مقاله پرداختیم که در
هر سه مورد از تکنیک های مبتنی بر سیستم منطق فازی برای انتخاب ریشه و سرخوشه ها برای بهینه سازی مصرف انرژی در
شبکه های حسگر بی سیم استفاده شده است .نتایج مقایسه ها نشان می دهد که استفاده از سیستم منطق فازی در انتخاب
ریشه و سرخوشه ها نقش بسزایی در بهینه سازی مصرف انرژی و افزایش طول عمر شبکه های حسگر بیسیم دارد.
واژگان کلیدی :شبکه های حسگر بی سیم ،منطق فازی ،بهینه سازی مصرف انرژی ،طول عُمر و خوشه بندی.

 -1مقدمه
شبکه های حسگر بی سیم از صدها یا هزاران گره تشکیل شده است که به صورت تصادفی در مناطق دوردست یا مناطق
خطرناک پخش شده اند .وظیفه اصلی این گره ها جمع آوری اطالعات از محیطی است که درآن قرار می گیرند در واقع این گره ها
توانایی جمع آوری اطالعات از این مناطق را دارند که از راههای دیگر بدست آوردن این اطالعات امکان پذیر نیست .هرگره حسگر
شامل یک واحد حسگری  ،یک واحد محاسباتی  ،حافظه و واحد ارتباط بی سیم با برد ارتباطی محدود است .وظیفه اصلی شبکه
های حسگر جمع آوری اطالعات از محیطی است که در آن قرار می گیرند .انتقال مستقیم اطالعات از منابع داده به گره مرکزی،
هزینه بر و تقریبا غیرممکن است ،زیرا گره مرکزی معموال دورتر از منابع داده قرار دارد و گره های حسگر منبع انرژی محدودی
دارند .از این رو معموال از مسیرهای چندگامی برای مسیریابی استفاده می شود .در شبکه های خوشه ای گره ها یا به عنوان عضو و
یا به عنوان ریشه تعریف شده اند .در حالی که گره های عضو مسئول ارسال داده های حس شده خود به گره ریشه هستند ،گره ریشه
مسئول جمع آوری ،پردازش و ارسال این داده ها به ایستگاه پایه است .به دلیل نقش گره ریشه مصرف انرژی در گره های ریشه
بسیار بیشتر از گره های عضو می باشد .وقتی یک ریشه انرژی خود را مصرف می کند اطالعات حس شده توسط گره های عضو نمی
تواند پردازش شود .در نتیجه غیرقابل استفاده می شود.

 -2روش اول
در این روش ابتدا سرخوشه ها به کمک سیستم منطق فازی انتخاب شده و خوشه ها ایجاد میگردند و سپس با توجه به سرخوشه های
انتخاب شده ،موقعیت بهینه ایستگاه اصلی که باعث مینیمم سازی مصرف انرژی سرخوشه ها میگردد ،با استفاده از الگوریتم ژنتیک تعیین می
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گردد .در ابتدا برای هر حسگر توسط منطق فازی یک درجه شایستگی برای سرخوشه شدن محاسبه می شود .پارامترهای ورودی سیستم فازی
دو پارامتر انرژی باقیمانده حسگر و تعداد همسایه های حسگر میباشند .علت استفاده از پارامتر انرژی حسگر این است که در روشهای خوشه
بندی بیشتر بار شبکه بر روی سرخوشه ها می باشد ،بنابراین این گره ها باید نسبت به سایر حسگرها انرژی بیشتری داشته باشند .همچنین هر
چه تعداد همسایه های حسگر بیشتر باشد ،شایستگی حسگر برای سرخوشه شدن بیشتر است زیرا این امر باعث کاهش مجموع فاصله حسگرها
تا سرخوشه شده و در نتیجه باعث صرفه جویی در مصرف انرژی می گردد .روش محاسبه تعداد حسگرهای همسایه نیز بدین صورت است که هر
حسگر در ابتدای شروع کار شبکه پیام  ADVخود را در شعاعی مشخص برای گره های همسایه ارسال می کند ،بدین ترتیب هر حسگر با توجه
به انرژی سیگنال دریافتی ،تعداد همسایه های خود را محاسبه می نماید .پیام  ADVپیامی جهت معرفی حسگر در شبکه می باشد .توابع
عضویت پارامترهای ورودی سیستم فازی درقسمت های (الف) و (ب) و پارامتر خروجی در قسمت (ج) شکل  1نمایش داده شده است.

شکل( – 1الف)  :توابع عضویت پارامتر انرژی( ،ب) توابع عضویت پارامتر تعداد همسایه ها( ،ج) توابع عضویت پارامتر شایستگی حسگرها
جهت سرخوشه شدن].[2

همانطور که می دانیم ،کنترل فازی شامل فازی ساز ،قوانین فازی ،موتور استنتاج فازی و غیرفازی سازمی باشد .در این روش از موتور
استنتاج ممدانی و غیر فازی ساز میانگین مراکز استفاده شده است.قوانین اگر -آنگاه فازی نیز در جدول  1آمده است .پس از اختصاص درجه
شایستگی به هر حسگر که مقداری بین صفر و یک است ،مساله ای که مطرح میشود این است که کدامیک از حسگرها به عنوان سرخوشه انتخاب
شوند  .در این روش از روش مبتنی بر زمان برای انتخاب سرخوشه ها استفاده می شود .بدین صورت که هر حسگر به اندازه  Wtکه با استفاده
از فرمول زیر محاسبه می شود صبر کرده و در صورتی که پیام  ADVای از گره سرخوشه دیگری با فاصله  dدریافت نکرده باشد ،خود را به
عنوان سرخوشه در شعاع  dمعرفی می کند.

در این رابطه  t0مقداری ثابت می باشد و با توجه به شرایط سخت افزاری مدار حسگر و الگوریتم کنترل دسترسی به رسانه مشترک تعیین
می شود ε .مقدار بسیار کوچکی می باشد که از صفر شدن مخرج کسر جلوگیری می کند.
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جدول  1قوانین اگر-آنگاه فازی]. [2

 SDنیز درجه شایستگی هر حسگر بوده که مقدار آن بین صفر و یک می باشد  .طبق این رابطه هر چه شایستگی حسگری برای سرخوشه
شدن بیشتر باشد  Wtمقدار کمتری بدست می آید .با استفاده از این تکنیک گره کاندیدی که میزان شایستگی باالیی نسبت به دیگر گره های
همسایه اش در فاصله  dداشته باشد ،زودتر از دیگر رقبای خود پیام  ADVرا ارسال کرده و گره های دیگر موجود در این فاصله از ادامه رقابت
باز می مانند .با استفاده از این تکنیک زمانبندی ،میزان انرژی کمتری نسبت به حالتهای مشابه که بر اساس مذاکره بین گره ها صورت می گیرد،
مصرف می شود .فاصله  dبه عنوان پارامتری جهت کنترل تعداد سرخوشه ها و همچنین پارامتری جهت توزیع سرخوشه ها در شبکه می باشد.

 -1-2ارزیابی روش اول
شبیه سازی با نرم افزار متلب انجام شده و حسگرها به صورت تصادفی در شبکه توزیع شده اند .در شبیه سازی از مدل سیستم و انرژی
 [3،4،5] Heinzelmanاستفاده شده است .پارامترهای شبیه سازی نیز در جدول  2آمده است.
جدول  2پارامترهای شبیه سازی]. [2

در این قسمت به مقایسه روش پیشنهادی با روشهای  [۳] GUPTA ، [۴] 3CHEF ، [9] 2FSCA ، [6] 1LEACHو [11] ECS

ازلحاظ طول عمر شبکه ،مصرف انرژی شبکه و واریانس انرژی در هر دوره پرداخته شده است.

1

Low Energy Adaptive Clustering Hierarchy
Fuzzy System Clustering Algorithm
3 Cluster Head Election mechanism using Fuzzy logic
2
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 -1-1-2طول عمر شبکه
در کاربردهای متفاوت تعاریف مختلفی از زمان عمر شبکه ارائه شده است .در این پژوهش زمان عمر شبکه برابر با مرگ اولین حسگر در
نظر گرفته شده است .شکل  2این نتایج را نشان می دهد .همانطور که مشاهده می نماییم مرگ اولین حسگر در شبکه در روش پیشنهادی بسیار
دیرتر از سایر روشها رخ داده است .در صورت محاسبه خواهیم دریافت که این روش می تواند %40زمان عمر شبکه را افزایش دهد.

شکل – 2مقایسه طول عمر شبکه]. [2

 -2-1-2مصرف انرژی شبکه
یکی دیگر از پارامترهایی که در شبکه های حسگر جهت ارزیابی الگوریتم های ارائه شده مورد استفاده قرار می گیرد ،انرژی باقیمانده شبکه
در هر دوره می باشد .در این پارامتر عملکرد بهترین الگوریتم متناسب با شیب نمودار می باشد به طوری که اگر الگوریتم از لحاظ افزایش طول
عمر شبکه در جایگاه مطلوبی قرار نداشته باشد انرژی باقیمانده آن با شیب زیادی به سمت صفر (محور  xها) نزول خواهد کرد .در غیر این
صورت با عملکرد محور بهینه ،نمودار با شیب کمتری به سمت صفر میل می کند .همانطور که در شکل  3مشاهده می شود الگوریتم پیشنهادی
عملکرد بسیار مطلوبی نسبت به پنج پروتکل دیگر دارد.

شکل – 3مقایسه مصرف انرژی شبکه]. [2
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 -3-1-2واریانس انرژی شبکه
یکی از پارامترهای بسیار مهم دیگر در مسیریابی در شبکه های حسگر بیسیم ،مصرف عادالنه انرژی می باشد و مصرف عادالنه انرژی زمانی
اتفاق می افتد که واریانس انرژی حسگرها در هر دوره تا حد امکان کم باشد .واریانس انرژی در هر دوره به معنای تغییرات انرژی حسگرها در آن
دوره میباشد .در صورتی که تغییرات انرژی بین حسگرها زیاد باشد یعنی انرژی برخی از حسگرها به سرعت در حال تخلیه شدن است و این امر
نشان میدهد که مصرف انرژی به صورت عادالنه صورت نمی گیرد .در اینجا ما روش پیشنهادی و پنج روش دیگر را با یکدیگر مقایسه کرده اند.
شکل  4این نتایج را نشان میدهد .همانطور که مشاهده می نماییم واریانس انرژی در این روش از سایر روشها کمتر بوده و این نشان دهنده بهبود
عملکرد این روش از لحاظ مصرف عادالنه انرژی نسبت به سایر روشها می باشد.

شکل – 4مقایسه واریانس انرژی شبکه][2

-3روش دوم
در پژوهش های گذشته  ،سرخوشه یا به صورت توزیع شده انتخاب می شد ،که در این صورت مصرف انرژی زیاد است ،یا به صورت متمرکز
انتخاب می شد ،که چون یک نود برای کل شبکه تصمیم می گیرد ،ترافیک روی این نود زیاد است و اگر این نود دچار مشکل شود کل شبکه در
پی آن دچار مشکل می شود .در این رویکرد جهت کاهش دادن محاسبات و همچنین افزایش طول عمر شبکه چند گام موثر در نظر گرفته شده
است:

الف -یک مقدار به عنوان حداقل انرژی الزم جهت سرخوشه شدن تعیین می شود تا هرگره ای که انرژی آن از این مقدار آستانه کمتر
است برای سرخوشه شدن کاندیدا نشود.

ب -نودی که در نقطه کور افتاده است ،یا اینکه تعداد همسایه های آن بسیار کم است کاندیدای سرخوشه نشود ،حتی اگر انرژی زیادی
داشته باشد.

ج -هر گره برای خود پارامتر شانس را محاسبه می کند و این مقدار مشخص کننده این است که هر گره نسبت به بقیه گره ها از چه میزان
شانسی برای سرخوشه شدن برقرار است .به دلیل افزایش طول عمر شبکه اگر دو گره از شانس یکسان برخوردار باشند و در همسایگی هم قرار
دارند یکی از آنها در آن دور خاموش شود تا به طول عمر شبکه کمکی شده باشد.

در هر دور گره هایی که واجد شرایط هستند ،این الگوریتم را اجرا می کنند و برای هر گره یک مقدار شانس پیدا می شود  .در الگوریتم
پیشنهادی روش کار به این شکل است که هر گره شانس خود را می داند و ضمنا شانس گره هایی که در همسایگی او نیز قرار دارند هم می داند
.حال ،هر گره با توجه به این اطالعات ،شانس خودش را با بقیه مقایسه می کند .اگر از همه بزرگتر باشد به عنوان سرخوشه خودش را معرفی
میکند و در غیر این صورت ،سعی می کند عضو سرخوشه ای شود که کمترین فاصله را با او داشته باشد .گره ای که بعد از مقایسه ،خودشرا
سرخوشه می داند به بقیه اعالم می کند که سرخوشه شده است  .پس اکنون ،بقیه نودها سعی می کنند عضو خوشه ای شوند که کمترین فاصله
را با سرخوشه آن داشته باشند .همانطور که مشخص است الگوریتم به صورت غیرمتمرکز کار می کند و هر گره نیز خودش تصمیم گیرنده است.
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در این روش ،سرخوشه به صورت غیر متمرکز و بر اساس منطق فازی انتخاب می شود .پارامترهای زیادی وجود دارد که می توان از آنها در
انتخاب سرخوشه استفاده کرد ،ولی باید دانست که هر چه تعداد پارامترها زیاد شوند به همین نسبت نیز ،جدول قوانین دچار افزایش می شود و
این باعث افزایش محاسبات و بالطبع افزایش زمان و مصرف انرژی می شود.
در هر دور ،هر گره پارامتر شانس خود را با منطق فازی و بر اساس سه توصیف گر اساسی انرژی ،پراکندگی و مرکزیت خود نسبت به
همسایه ها به دست می آورد .در ادامه ،تمام گره ها در انتخاب سرخوشه شرکت می کنند و هر گره وضعیت خودش را با وضعیت گره هایی که
در همسایگی آن قرار دارند مقایسه می کند و در صورتی که شرایطش نسبت به همسایه ها بهتر باشد خودش را به عنوان سرخوشه معرفی می
کند .در این راهکار فرض شده است که گره ها حرکت ندارند و هر گره به یک دستگاه  GPSمجهز است که مکان و موقعیت جغرافیایی خود را
پیدا می کند و در مرحله برپا سازی ،به گره های همسایه ارسال می کند .سرخوشه  nپیام  kبیتی را از گره های متعلق به خوشه جمع آوری می
کند و سپس عمل فشرده سازی را انجام می دهد و یک پیام  cnkبیتی ( : cضریب فشردگی )c<=1 ،ایجاد می کند  .عملیات انتخاب سرخوشه
در این روش مانند الگوریتم  LEACHدر دو مرحله صورت می گیرد  :در مرحله برپا سازی  ،سرخوشه انتخاب می شود و در مرحله پایداری
عملیات فشرده سازی ،تبدیل داده ها به یک سیگنال واحد و ارسال به ایستگاه مرکزی صورت می گیرد .مدل رادیویی که استفاده شده،
 Eelec=50nj/bitمشابه ] [12است .که انرژی مصرفی توسط رادیو برای ارسال یا دریافت ) (εamp=100pj/bit/m2می باشد .انرژی مصرفی توسط
هر گره برای ارسال و دریافت یک پیام  kبیتی در مسافت  dدر فرمول های (  )2و (  )3نشان داده شده است:

اطالعات خبره بر اساس سه پارامتر زیر بیان می شوند :


انرژی  :متغیر انرژی که سطح انرژی یک گره را نمایش می دهد.



پراکندگی  :متغیر پراکندگی تعداد همسایه های یک گره را نمایش می دهد.



مرکزیت  :متغیر مرکزیت مشخص کننده این است که یک نود چقدر در مرکزیت یک خوشه قرار دارد.

متغیرهای زبانی که برای ورودی های فازی انرژی و پراکندگی استفاده شده اند به سه سطح کم  ،متوسط و زیاد تقسیم شده اند .برای
ورودی فازی مرکزیت متغیرهای زبانی  close ,adequate ,farنشان دهنده سطح متغیر مورد نظر است .خروجی سیستم فازی که نشان
دهنده سطح شانس هر نود برای سرخوشه شدن هفت سطح کوچک ،تقریبا کوچک ،خیلی کوچک ،متوسط ،بزرگ  ،تقریبا بزرگ و خیلی بزرگ
است .چون ورودی ها سه متغیر هستند و هر متغیر نیز سه سطح مختلف می تواند داشته باشد ،پس جدول  3 3 =27قانون دارد .برخی از این
قوانین در جدول  3آمده است.
جدول  3قوانین فازی]. [11
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 -1-3ارزیابی روش دوم
برای ارزیابی این روش ،مقدار انرژی هر گره بین  2تا  3ژول تعریف شده است .برای اندازه گیری طول عمر شبکه از روش  1FNDمرگ
اولین گره ] [13استفاده شده ،یعنی اولین گره ای که انرژی اش تمام می شود و از شبکه خارج می شود .تعداد گره های شبکه 100 ،عدد می
باشد که به صورت تصادفی در منطقه توزیع شده اند  .شکلها و مثال های زیر به خوبی بیانگر طریقه کار کرد ایده و روش این رویکرد است .شکل5
(الف)  ،مجموعه فازی مربوط به متغیر شانس یک گره را نشان می دهد که در مرحله بعد ،الگوریتم نا فازی مرکز ثقل حقیقی روی آن اجرا می
سازی شود و یک نقطه روی محور افقی پیدا می کند به طوریکه اگر از این نقطه یک خط عمود رسم شود ناحیه باال به دو قسمت مساوی تقسیم
می شود .عدد مربوط به این نقطه نشانگر شانس گره مورد نظر برای سرخوشه شدن است.شکل ( 5ب) بهترین گره های شبکه را از لحاظ انرژی،
مرکزیت و پارامترهای کلی نشان می دهد  .یعنی اینکه کدام گره بیشترین انرژی را در بین بقیه گره ها دارد یا بهترین گره از لحاظ مرکزیت و
اینکه کدام گره از لحاظ کلی بیشترین شانس را می تواند داشته باشد .همانطور که قبال گفته شد این الگوریتم بیان می کند اگر یک گره ،از لحاظ
یک پارامتر ،موقعیت خوبی داشته باشد ،حتما گزینه خوبی برای سرخوشه شدن نیست بلکه باید به صورت کلی و با درنظر گرفتن تمام جوانب
گزینه خوبی برای سرخوشه شدن باشد .مشخصات گره هایی که در شکل به صورت برجسته نشان داده شده ،در جدول  4آمده اند .همان طور
که مشاهده می شود ،گره ای که انرژی  99دارد چون مرکزیت خوبی ندارد باعث می شود که بقیه گره ها متحمل مصرف انرژی زیادی شوند و به
همین دلیل ،پارامتر شانس آن کم شده است .در صورتی که گره ای که انرژی 97دارد چون از لحاظ کلی موقعیت خوبی دارد ،بیشترین میزان
شانس را برای سرخوشه شدن دارد.

شکل(– 5الف) نمایش مجموعه فازی شانس مربوط به یک گره خاص(.ب) نمایش بهترین گره ها با توجه به پارامترهای مساله].[11

همانطور که تا اینجای کار بیان شد ،هدف این است که تمام پارامترها تلفیق شود و گره ای را پیدا کنیم که در مجموع ،بهترین موقعیت را
داشته باشد  .ممکن است گره ای نسبت به همسایگان خود بیشترین انرژی را داشته باشد ولی از لحاظ مکانی درموقعیتی باشد که گره های دیگر
برای ارسال داده های خود به این گره متحمل مصرف زیادی انرژی شوند.

First Node Dies

1
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جدول  4مثالی از مشخصات گره ها]. [11

پس چنین عاملی باعث می شود که شانس این گره کاهش یابد  .با توجه به جدول ،5مشاهده می شود که گره اول انرژی بیشتری دارد
ولی به صورت کلی وقتی هرسه پارامتر دخیل می شوند گره اول شانس بیشتری برای سرخوشه شدن پیدا می کند چون از لحاظ دو پارامتر بعدی
موقعیت بهتری دارد .برای مقایسه طول عمر ،از روش  FNDاستفاده شده و نتایج ،برای چهار اجرای متفاوت با الگوریتم  LEACHمقایسه شده
است.
جدول  5مقایسه طول عمر این روش با الگوریتم . [11] LEACH

 -4روش سوم
این روش یک روش مبتنی بر منطق فازی توزیع شده براساس پنج پارامتر ورودی یعنی انرژی ،مرکزیت ،فاصله تا ایستگاه پایه ،تعداد گره
و تراکم گره برای کارآمدتر شدن سیستم انتخاب ریشه می باشد که در آن به منظور جلوگیری از مصرف باالی انرژی در طی انتقال پیام ،ما هر
گره را با موتور منطق فازی و به صورت توزیع شده اجرا شده است .با اجرای منطق فازی توزیع شده در گره های میانی ،با کاهش تعداد انتقال
پیام از گره های عضو به گره ریشه و از بین بردن پیام های گره هایی که احتمال کمتری برای انتخاب شدن به عنوان یک ریشه جدید را داشتن
شده اند .همچنین این شامل مکانیزم های تحمل پذیری خطا ،تعادل بار ،هنگام سازی و مقیاس پذیری می باشد .سهم اصلی این روش انتخاب
سرخوشه توزیعی با استفاده از موتور منطق فازی توزیع شده می باشد .الگوریتم های موجود با استفاده از موتور منطق فازی مرکزی عمل می
کنند ،اما موتور منطقی فازی طراحی شده در این روش در مسیر توزیع شده است .در این سیستم گره ها به عنوان گره های ایستگاه پایه ،ریشه،
عضو ،والد و گره های فرزند مشخص می شوند .گره مربوط به ایستگاه پایه وظیفه جمع آوری داده ها از گره ریشه ،گره ریشه رهبر هر خوشه
است و وظیفه جمع آوری داده ها را از گره های موجود در خوشه خود را به عهده دارد و آنها را برای ایستگاه پایه می فرستد ،گره عضو گره ای
است که متعلق به یک خوشه است و داده های حس شده خود را برای گره ریشه آن خوشه می فرستد ،گره والد یک گره عضو می باشد که
دارای برگ (فرزند) است و داده ها توسط فرزندان هدایت ،پردازش و فرستاده می شود و در آخر گره فرزند یک گره عضو است که اطالعات را از
طریق گره والد برای ایستگاه پایه ارسال می کند .حسگرها به طور عمده انرژی خود را در زمان انتقال و دریافت بسته ها ،حس کردن و پردازش
4۴
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داده ها مصرف می کنند .مدل انرژی به کار گرفته شده توسط ما در ] 16و  [15هم استفاده می شود .میزان مصرف انرژی در حالی که بسته
های  Kبایتی ارسال می شود برابر است با :

که در آن

و

از ضرایب انرژی در مدار رادیویی و تقویت کننده

توان از دست رفته در

طول مسیر ،یک هم ضریب انتقال از راه دور است .نحوه محاسبه مصرف انرژی در تمامی حاالت در ] [14بطور کامل شرح داده شده است.
الگوریتم انتخاب ریشه مبتنی بر منطق فازی توزیع شده برای گره : J

هنگامی که یک گره ریشه پیام پاسخ را از گره های فرزند خود دریافت کرد ،با اجرای الگوریتم منطق فازی توزیع شده به منظور انتخاب
گره به عنوان ریشه جدید و پیام  YOU_ARE_ROOTبه ریشه جدید ارسال می کند .وقتی یک گره عضو پیام YOU_ARE_ROOT
را دریافت می کند ،آن را چک می کند که آیا گره مقصد خودش است یا خیر؟ اگر گره مقصد بود ،پیام  I_AM_ROOTبه صورت سیل آسا
به گره های خوشه های دیگر ارسال می کند ،در غیر اینصورت پیام  YOU_ARE_ROOTبه سمت گره مقصد هدایت می شود .اگر گره
عضو پیام  I_AM_ROOTرا دریافت کرد ،این بروز رسانی در شناسه های گره ریشه و والد آن ذخیره شده و پیام  I_AM_ROOTرا برای
گره های همسایه می فرستد .شبه کد الگوریتم خوشه بندی مبتنی بر منطق فازی توزیع شده در الگوریتم باال داده شده است .فازی سازی،
استن باط مبتنی بر منطق فازی ،تجمیع خروجی و غیر فازی سازی کردن از مراحل اصلی در سیستم استنباط منطق فازی توزیع هستند .توابع
عضویت در سیستم در شکل  6داده شده است.

4۳
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شکل– 6توابع عضویت ]. [14

 -1-4ارزیابی روش سوم
روش های  GUPTA ،2ACAWT ،LEACH ،1DFLCو  CHEFبرای تست و ارزیابی عملکرد آنها از لحاظ مصرف انرژی در ns2

اجرا شده اند .پارامترهای شبیه سازی در جدول  6آمده است.
جدول  6پارامترهای شبیه سازی ][14

 -1-1-4مصرف انرژی
شکل  9الگوریتم ها را از لحاظ مصرف انرژی مقایسه می کند .می توان از شکل دریافت که کمترین مصرف انرژی مربوط به الگوریتم
 DFLCمی باشد در حالی که بدترین حالت در  LEACHبرای هر بار شبیه سازی بدست آمده است .همان طور که می بینید طبق رابطه
هرچه تعداد انتقال پیام کاهش می یابد مصرف انرژی هم کاهش می یابد .در  ،ACAWTدر طول مرحله انتخاب سرخوشه جدید ،سرخوشه
اطالعات خود را به تمام زیر خوشه ها پخش می کند .این امر باعث مصرف باالی انرژی به ویژه برای مواقعی که تعداد سرخوشه ها باالست می
شود CHEF .بهتر از الگوریتم  GUPTAاست و دلیل آن هزینه های باالی ارتباط بین ایستگاه پایه و گره ها در الگوریتم  GUPTAمی باشد.
اگرچه در  GUPTAپارامترهای انرژی ،تراکم و مرکزیت در نظر گرفته می شود.

Distributed fuzzy logic clustering
Adaptive Clustering Algorithm via Waiting Timer
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شکل – 7مقایسه مصرف انرژی الگوریتم ها در مدت زمان شبیه سازی های مختلف ]. [14

با اجرای سیستم منطق فازی در ایستگاه پایه و تمرکز بر روی جمع آوری و پردازش اطالعات دریافتی از گره ها در نتیجه مصرف انرژی
در ایستگاه پایه قابل توجه خواهد بود CHEF .مشابه الگوریتم  GUPTAاست اما به طور عمده ای در استفاده از مکانیزم انتخاب سرخوشه
محلی و عدم نیاز به جمع آوری اطالعات از تمام گره ها توسط ایستگاه پایه تفاوت دارند LEACH .تنها به احتمال نتایج مدلی که منجر به
مصرف سریع انرژ ی در سر گره ها می شود وابستگی دارد .عالوه بر این برخی از سرگره ها می توانند در نزدیکی یکدیگر قرار داشته باشند و
ممکن است در یک خوشه گره های حسگر بسیار بیش از حدی وجود داشته باشد .همچنین می توان از روی شکلها دریافت که به زمان زیادی
برای شبیه سازی نیاز دارد و مصرف انرژی در آن از سایر الگوریتم ها بیشتر است.

 -2-1-4طول عمرسیستم
شکل  ۴مقایسه درصد زمانی را نشان می دهد که طول عمر سیستم در  DFLCبسیار طوالنی تر از سایر الگوریتم های دیگر می باشد و
دلیل آن این است که  DFLCمقدار زمان انتقال پیام و مکانیزم انتخاب ریشه را بهبود داده است .هرچه تعداد انتقال پیام کاهش یابد ،مصرف
انرژی هم کاهش می یابد از این رو طول عمر شبکه یا سیستم افزایش می یابد.

شکل – 8مقایسه طول عمر الگوریتم ها در مدت زمان شبیه سازی مختلف ][14

 -3-1-4تعداد گره های زنده
شکل  ۳مقایسه ای از تعداد گره های زنده الگوریتم ها در شبیه سازی های مختلف را نشان می دهد .گره هایی گره زنده هستند که به
اندازه کافی انرژی برای جمع آوری و پردازش داده ها داشته باشند .برای هر مقایسه DFLC ،بیشترین تعداد گره زنده و  LEACHکمترین
تعداد گره زنده را دارد .از آنجایی که  DFLCبر پایه مدل احتمال نیست و فقط براساس درخواست تغییر ریشه می باشد زمانی که نیاز دارد
(زمانی که گره ریشه  51درصد از انرژی خود را مصرف کرده باشد) متفاوت از الگوریتم های  GUPTA ،LEACHو  CHEFمی باشد .دلیل
دیگر این است ،با توجه به اینکه پیام کمتری در  DFLCمنتقل می ش ود ،گره به اندازه الگوریتم های دیگر انرژی مصرف نمی کند .از این رو
51
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تعداد گره های زنده بسیار باالتر از الگوریتم های دیگر می باشد .می توان از روی شکل دریافت که با افزایش شبیه سازی ،تعداد گره های زنده
کاهش می یابد.

شکل  -9مقایسه الگوریتم ها از نظر تعداد گره زنده در مدت زمان شبیه سازی های مختلف].[14

یکی از محدودیت های مهم در شبکه های حسگر بیسیم ،محدودیت منابع انرژی است .به دلیل تخلیه انرژی ،گره ها ممکن است نتوانند
مسئولیت ها و پردازش خود را تکمیل نمایند .این محدودیت ها برای مکانیزم تحمل پذیری خطا مورد نیاز است این بدان معنی است که وقتی
یک گره از کار می افتد یک گره جایگزین آن می شود و روند کار بدون هیچ وقفه ای همچنان ادامه دارد .یک مکانیزم با تحمل پذیری خطا به
صورت یکپارچه در الگوریتم  DFLCپیشنهاد شده است.

 -5نتیجهگیری
یکی از مهمترین چالش ها در شبکه های حسگر بی سیم محدودیت منابع می باشد ،به همین دلیل مسیریابی در این شبکه ها اهمیت
ویژه ای دارد.یکی از تکنیک های مسیریابی کارا ،مسیریابی سلسله مراتبی مبتنی بر خوشه بندی حسگرها می باشد .در روشهای خوشه بندی،
انتخاب سرخوشه ها اهمیت بسیار زیادی داشته و می تواند به کاهش انرژی مصرفی کمک نماید ،زیرا در این روش ها بیشتر بار شبکه بر روی
سرخوشه ها بوده و این گره ها معموال زودتر از سایر گره ها انرژی خود را از دست میدهند .یکی از دالیل مصرف انرژی در شبکه های حسگر
بی سیم ،ارسال اطالعات حسگرها به ایستگاه پایه بوده که این امر در روش های مسیریابی سلسله مراتبی بر عهده سرخوشه ها می باشد .در
روش اول به منظور کاهش مصرف انرژی و با استفاده از پارامترهای شبکه حسگر از تکنیک طراحی میان الیه ای به منظور هماهنگی الیه
فیزیکی  ،الیه  MACو الیه کاربردی استفاده می شود که می تواند باعث عملکرد بهتر برای بسته های دریافت شده باشد تاخیر را کاهش داده
و سبب افزایش توان عملیاتی شود و در الیه شبکه مسیریابی بهینه و کشف بهینه گره انجام می شود که این موارد در طراحی بین الیه ای باعث
کاهش مصرف انرژی ودرنتیجه افزایش عمر شبکه می شود .در روش دوم دیدیم که پارامترهای زیادی می توانند در انتخاب یک گره به عنوان
سرخوشه دخیل باشند و به علت اینکه هر چه که تعداد پارامترها بیشتر باشد جدول قوانین نیز بزرگتر می شود و باعث افزایش محاسبات و
مصرف انرژی بیشتری می شود .در این روش سعی شده است اساسی ترین و تاثیر گذارترین پارامترها یعنی انرژی  ،پراکندگی و مرکزیت انتخاب
شوند .این روش در قیاس با الگوریتم معروف  LEACHکارکرد بهتری دارد .در روش سوم هم به اجرا و مقایسه معیارهای مصرف انرژی ،تعداد
گره های زنده ،انتقال پیام ،تعادل بار و طول عمر سیستم در الگوریتم  DFLCبا الگوریتم های  GUPTA ،ACAWT ،LEACHو CHEF
برای شبیه سازی های با تعداد گره های مختلف دریافتیم که از عملکرد بهتری برخوردار است.
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Abstract
Wireless sensor networks (WSN), a new generation of real-time embedded systems with limited computing power
and memory are a wide range of applications, especially in cases where the use of traditional networks are not possible.
Because of this network, the energy issue is an important challenge, In this paper, we examine and compare three
papers discussed In all three cases, the techniques based on fuzzy logic to select the root And cluster head to optimize
energy consumption in wireless sensor network is used. The comparison shows that the use of fuzzy logic in the select
root and cluster heads A significant role in optimizing energy consumption and extend the lifetime of wireless sensor
networks.
Key words: Wireless sensor networks, Fuzzy logic, Optimizing energy consumption, Lifetime, Clustering.
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چکیده
برنامه ریزی توسعه سیستم های توزیع ( ) DEPبه عنوان مهمترین عامل بررسی رشد تقاضای سیستم است .برنامه ریزی مطرح
شده شامل نصب اجزاء جدید از جمله فیدر و مسیر های مربوط به آن می باشد .در این مقاله روش جدید و مرکبی با در نظر
گیری عدم قطعیت رشد بار ،در جهت اتخاذ بهینه ترین طرح توسعه فیدر در بین کاندید های مختلف ،هزینه های سرمایه
گذاری ،بهره برداری ،نگهداری ،تلفات خط ،بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات توان شبکه ارائه شده است .جهت اتخاذ تصمیمات
بهینه با توجه به ساختار تابع هدف از الگوریتم باینری ازدحام ذرات ( )BPSOاستفاده شده است .در کنار آن جهت شبیه سازی
عدم قطعیت از روش مونت کارلو ( )MCاستفاده شده است .نتایج حاصله نشان دهنده اینست که الگوریتم پیشنهادی توانایی
انتخاب توسعه فیدر با در نظرگ یری عدم قطعیت بار را دارا بوده که این موضوع منجر به بهبود در بهینه سازی فرآیند سرمایه
گذاری سیستم شده است.
واژگان کلیدی :برنامه ریزی توسعه سیستم های توزیع ،عدم قطعیت ،پروفیل ولتاژ ،الگوریتم باینری ازدحام ذرات ،مونت کارلو

 -1مقدمه
مطالعات سیستم های قدرت به طور کلی به دو بخش بهره برداری و نگهداری تقسیم می شود که برنامه ریزی سیستم قدرت شامل تعیین
ویژگی ،نوع ،زمان و محل نصب تجهیزات جدید در سیستم قدرت می باشد ،به طوری که با رشد بار در آینده ،سیستم قدرت به طور مطلوب و با

کمترین هزینه توانایی تأمین بار را داشته باشد .در [ ]1به برنامه ریزی چند مرحله ای توسط الگوریتم  MPSO1با استفاده پیکر بندی
مجدد سیستم توزیع و روش جهشی به اتخاذ تصمیمات بهینه جهت امنیت شبکه با حداقل هزینه پرداخته شده است .در تحقیق
صورت گرفته نقش نفوذ  DGو عدم قطعیت بار مد نظر قرار نگرفته است .مطالعاتی که در ] [2انجام شده است به برنامه ریزی دینامیکی
شبکه توزیع با استفاده از الگوریتم ژنتیک و روشی که در پخش بار ارائه شده به دنبال حداقل سازی هزینه های بهره برداری ،نگهداری ،سرمایه
گذاری در جهت به روزرسانی شبکه با در نظرگیری عدم قطعیت به صورت منحنی تداوم بار و نقش بازار در افق برنامه ریزی مشخص می باشد.
در مرجع ] [3در راستای مدلسازی DGها در سیستم توزیع به ارائه روشی با استفاده از الگوریتم سه فاز نامتقارن در پخش بار سیستم پرداخته
شده است .اهداف بهینه سازی توسعه شبکه توزیع در راستای اطمینان از تأمین اقتصادی و ایمن انرژی می باشد] .[5-6مقاله ] [4برنامه ریزی
توسعه چند مدته شبکه توزیع تحت توسعه فیدر با در نظرگیری مکان ،اندازه  DGو با استفاده از الگوریتم BCSSO 2حل شده است .در ] [7به
برنامه ریزی توسعه شبکه توزیع با استفاده از الگوریتم ژنتیک بر پایه رشد بار و توسعه تؤام شامل نصب ترانسفورمر ،فیدر و در صورت ورود DG

. Modified Particle Swarm Optimization
.Binary Chaotic Shark Smell Optimization
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مکان و ظرفیت آنها در بروزرسانی تعیین می گردد .در این مدل جهت شبیه سازی عدم قطعیت مدل خاصی ارائه نشده است .از آنجا که حل
مسأله برنامه ریزی توسعه به طور همزمان ،کار دشواری می باشد در این راستا مطالعات برنامه ریزی به طور مجزا اجرا و احتمال پیدا شدن جواب
هایی با کیفیت باال کاهش می یابد .بنابراین بهترین روش برای یافتن جوابی بهینه استفاده از تمامی تجهیزات اضافه شونده به صورت تؤام می
باشد ] .[8در ] [9برای حل مسأله برنامه ریزی توسعه سیستم توزیع از دو الگوریتم ژنتیک و الگوریتم رقابت امپریالیستی استفاده شده است .در
این تحقیق تاثیر نفوذ  DGمدنظر قرار نگرفته است .در ادامه برای سیستم توزیع در محیط بازار الگوریتم برنامه ریزی توسعه چند هدفه ارائه شده که

ضمن حداقل سازی هزینه های سرمایه گذاری و بهره برداری بدنبال افزایش قابلیت اطمینان سیستم توزیع می باشد [ .]10در این مقاله با استفاده از روشی
جدید به برنامه ریزی شبه دینامیکی مقید توسعه فیدر تحت عدم قطعیت بار در جهت اتخاذ بهینه ترین طرح توسعه در بین کاندید های مختلف،
حداقل سازی هزینه های سرمایه گذاری ،بهره برداری ،نگهداری ،تلفات خط و در کنار آن بهبود پروفیل ولتاژ ،کاهش تلفات توان شبکه در دو
بخش ارائه شده است .شبیه سازی عدم قطعیت بار با استفاده از روش مونت کارلو اجرا و  5سطح بار با نرخ رشد  %12در هر سال در نقاط بار
لحاظ شده است .جهت رسیدن به تصمیمات بهینه از الگوریتم  BPSOاستفاده شده است.
در ادامه در بخش  2مدلسازی ریاضی الگوریتم پیشنهادی ارائه شده و به دنبال آن تحلیل و شبیه سازی مسأله در بخش  3مشخص و در
نهایت نتیجه گیری در بخش  4بیان شده است.

 -2مدلسازی مسأله
برنامه ریزی توسعه شبکه توزیع مطابق معادله ( )1مسأله غیر خطی عدد صحیح مرکب است که هدف آن انتخاب مکان ،تعداد و ظرفیت
فیدرهای جدید در به حداقل رساندن هزینه های سرمایه گذاری ،بهره برداری ،نگهداری ،بهبود پروفیل ولتاژ و تلفات توان شبکه در کنار محدودیت
ها می باشد .این مساله بر حسب دالر در هر سال قابل محاسبه می باشد:
1

) 𝒕𝒏𝒆𝒎𝒕𝒔𝒆𝒗𝒏𝒊𝑪 𝑴𝒊𝒏 𝑭 = ∑𝑇𝑡=1 (1+𝑟)𝑡 ( 𝑪𝑳 + 𝑪𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 + 𝑪𝒎𝒂𝒊𝒏𝒕𝒆𝒏𝒂𝒏𝒄𝒆 +

)(1

در رابطه اخیر هزینه سرمایه گذاری در ابتدای سال اول با فرض ورود فیدر جدید به صورت ضریب
بهره برداری ،نگهداری ،به صورت هزینه های جاری و در سال های میانی برنامه ریزی ،به صورت ضریب

1
(1+𝑟)𝑡−1
1

و هزینه های تلفات خط،

(1+0.5𝑟)2𝑡+1

بر اساس ارزش حال

حاضر مدل می شود .هزینه های مربوط به معادله اخیر در معادالت  2 ،3 ،4 ،5نمایش داده شده است:

𝐿CL=∑𝑇,
𝑠𝑠𝑜𝐿𝑃 × 𝑡𝑡=1,𝐿=0 𝐾𝐿 × 𝑇𝐷,𝐿,

)(2
)(3
)(4
)(5

𝐿(8760 × 𝑋 × 𝐿𝑓𝑓 × 𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠𝑗 + 𝐶𝑙𝑜𝑠𝑠 × ∑𝑇,
) 𝑡𝑡=1,𝐿=0 𝑇𝐷,𝐿,

𝑓𝑁
∑𝑗=1

=Coperation

𝑁

𝑓
𝑏𝑠
𝑁∑ = Cmaintenance
) 𝑗𝑤𝑠𝐶𝑀 𝑖=1 (𝑀𝐶𝑠𝑏𝑖 ) + ∑𝑗=1(𝑋 × 𝐿𝑗 × 𝑀𝐶𝑓 +

𝑁

𝑓
𝑏𝑠
𝑁∑ =Cinvestment
) 𝑗𝑤𝑠𝐶𝐼 𝑖=1 (𝐼𝐶𝑠𝑏𝑗 ) + ∑𝑗=1 (𝑋 × 𝐿𝑗 × 𝐼𝐶𝑓 +

که در این روابط  rنرخ سود ساالنه L ،تعداد سطح بار در سال  K L ،tقیمت انرژی 𝑇𝐷,𝐿,𝑡 ،مدت زمان سطح بار در سال 𝑃𝐿𝑜𝑠𝑠 ،tکل توان
تلف شده در خطوط برای بار  Lدر سال 𝑁𝑓 ،تعداد فیدر ها 𝐿𝑓𝑓 ،ضریب تلفات فیدر 𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠𝑗 ،توان تلف شده در فیدرjام Closs ،هزینه های تلف
شده ( 𝑁𝑠𝑏 ،)$/Mwhتعداد پست 𝑀𝐶𝑠𝑏𝑗 ،هزینه های نگهداری پست jام ( 𝐿𝑗 ،)$طول خط پست jام X ،متغیر توسعه فیدر 𝑀𝐶𝑓 ،هزینه های
نگهداری فیدر 𝑀𝐶𝑠𝑤𝑗 ،هزینه های نگهداری سوییچ jام ( 𝐼𝐶𝑠𝑏𝑗 ،)$هزینه های سرمایه گذاری پست jام 𝐿𝑗 ،طول خط پست jام 𝐼𝐶𝑓 ،هزینه
سرمایه گذاری فیدر 𝐼𝐶𝑠𝑤𝑗 ،هزینه سرمایه گذاری سوییچ jام ( )$می باشد.
در هر طرح توسعه به عنوان قید باید ساختار شعاعی شبکه حفظ ،ولتاژ باس ،ظرفیت فیدر ها در ناحیه استاندارد قرار می گیرد.
)(6
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FD
SjFD ≤ Sj−Cap

() 9

 =1ساختار شعاعی

() ۴
𝐷𝐹
𝑝𝑎𝐶 𝑆𝑗−ظرفیت کلی kامین فیدر می باشد.
که در آن

اهداف طراحی عبارتند از :حداقل سازی هزینه توسعه فیدر های موجود تحت عدم قطعیت بار می باشد که در آن تعداد ،ظرفیت و محل فیدر
جدید سیستم توزیع تعیین می گردد.

 -1-2روش کار
برنامه ریزی توسعه پیشنهادی برای به حداقل رساندن هزینه ها ضمن در نظر گرفتن محدودیت های فنی ،تقاضای بار در حال رشد شبکه
را نیز تأمین می کند .در مسأله برنامه ریزی توسعه فیدر مسائل زیر در نظر گرفته می شود:


موقعیت جغرافیایی فیدر



اتصال بین فیدر قبلی و فیدر جدید



محدودیت فلو فیدرها ،افت ولتاژ و ساختار سیستم شعاعی



حداقل سازی هزینه ها جهت نصب و راه اندازی تأسیسات جدید

این برنامه ریزی به صو رت برنامه ریزی شبه دینامیکی چند هدفه مقید در دو بخش ارائه شده است .همانطور که در شکل  1مشاهده می
گردد ،در بخش اول طرح بهینه ای برای تأمین تقاضا در پایان افق برنامه ریزی مشخص و اجزاء جدید نصب می گردند ،در بخش دوم نیز نقاط
بار جدید به شبکه اضافه و با رشد تقاضا به حل بهینه توسعه شبکه توزیع )ODNR( 1پرداخته شده است .مسأله  ODNRبرای هر فاصله برنامه
ریزی توسط الگوریتم  BPSOبر پایه محاسبه تابع هدف ( )1با فرض شناخته بودن متغیر های بهینه سازی ثبت شده است .سپس با انتخاب
اولین ذرات در جمعیت از روش شبیه سازی مونت کارلو برای ورود عدم قطعیت بار به صورت تصادفی استفاده شده است .نتایج با توجه به این
موضوع که در پایان هر سال تمامی داده ها به سال بعد منتقل می گردند و این روند تا سال آخر ادامه می یابد .در این مرحله در صورت نقض
قیود سناریوی جاری حذف و در غیر این صورت ه زینه ثبت و مونت کارلو تکرار می گردد .در صورتیکه هزینه در بین تمامی ارزش ها کمترین
باشد ،مسأله پایان می یابد و بهترین ذره به عنوان خروجی برنامه ریزی ثبت می گردد در غیر اینصورت مسأله بر اساس الگوریتم  BPSOاز ابتدا
تکرار می گردد.

. Optimal Distribution Network Reinforcement
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شکل  -1فلوچارت روش پیشنهادی

 -2-2عدم قطعیت مقدار متوسط بار مصرفی
با کاهش میزان دقت ،می توان عدم قطعیت در مقدار میانگین مصرف هر نقطه بار را لحاظ نمود .این کار ضمن حفظ سهولت در محاسبات
موجب نزدیکی نتایج به مقیاس واقعی می شود .از سوی دیگر عالوه بر این موضوع در نظر گیری قیمت در کنار عدم قطعیت بار منجر به ارائه
طرح قوی تری به منظور تأمین نیاز ها می باشد .برای اعمال این فرآیند در مسأله از تابع توزیع نرمال مقدار میانگین تابع مزبور بر متوسط داده
های بار مصرفی منطبق و به میزان انحراف معیار  11درصد اعمال و از روش شبیه سازی مونت کارلو برای درج عدم قطعیت استفاده شده است.
نتایج در راستای رسیدن به مقادیر واقعی بر اساس اطالعات ساالنه بار مصرفی اعمال شده و رشد بار با پنچ سطح با نرخ رشد  12درصد در نقاط
بار در هر سال لحاظ شده است .جدول  1سطوح مربوط به انرژی و بار را نمایش می دهد.

5۴
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جدول -1هزینه انرژی و بار
قیمت انرژی

مدت زمان پیک

درصد پیک بار

سطوح بار

91

1511

111

1

4۳

2511

۳6

2

35

3111

۴4

3

21

5111

91

4

11

2261

5

5

 -3تحلیل و شبیه سازی مسأله
 -1-3مشخصات سیستم
جهت ارزیابی الگوریتم پیشنهادی شبکه شعاعی  11باسه به صورت شکل  2با دیاگرام تک خطی نمایش داده شده است .این شبکه دارای
یک پست توزیع 11 ،فیدر موجود 16 ،گره بار 9 ،خط کاندید جهت توسعه فیدر می باشد .افق برنامه ریزی  5ساله با تبدیل به دوره های 1ساله
انجام و داده های بار و فیدرهای کاندید جدید در جدول  5و  6مشخص شده است .پارامتر های الگوریتم  BPSOشامل 211 :عضو،𝐶1 = 1.5 ،
 𝐶2 = 2.5می باشد .الگوریتم پیشنهادی جهت رسیدن به بهینه ترین طرح توسعه بارها تکرار و بهترین نتیجه ثبت شده است.
پست موجود

گره بار

فیدر موجود

شاخه کاندید جهت نصب فیدر

شکل  -2شبکه  11شینه

 -2-3برنامه ریزی بدون عدم قطعیت
در راستای دستیابی به بهینه ترین طرح توسعه فیدر سیستم توزیع ،فیدرهای کاندید بدون در نظرگیری عدم قطعیت بار در دو بخش به
صورت تصادفی بعد از چندین نقض قید انتخاب و نتایج حاصل از انتخاب بهترین کاندید در جدول  2ثبت شده است .جهت مقایسه نتایج،
حضور  DGدر نظر گرفته شده و جهت مدلسازی پخش بار از روش  PQاستفاده و ضریب توان  DGبه صورت  0.95و نتایج پروفیل ولتاژ در
جدول  3نمایش داده شده است .ضمنا هزینه های مربوط به توسعه با در نظر گیری موارد فوق در جدول  4مشخص شده است .همگرایی الگوریتم
5۳
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 BPSOدر اولین مرحله و بدون حضور DGها در شکل  3نشان داده شده است .نتایج حاکی از آن است در این بخش از برنامه ریزی کاربرد DG

موجب بهبود نتایج حاصل از هزینه ها ،پروفیل ولتاژ ،تلفات اکتیو و راکتیو شده است.

شکل -3همگرایی الگوریتم  BPSOدر اولین مرحله بدون DG
جدول  -2خطوط و DGهای کاندید اضافه شده به سیستم
با عدم قطعیت
با DG
۳-14
۴-16

شین 3
شین5
شین۳

بدون عدم قطعیت
بدون DG

با DG

بدون DG

2-15
3-12

2-11
۳-13
13-14

2-11
۳-13
13-14

خطوط کاندید اضافه شده

شین 2
شین3
شین 9

-

DGهای اضافه شده

-

جدول  -3نتایج پروفیل ولتاژ
با عدم قطعیت

61

شماره شین

بدون عدم قطعیت

با DG

بدون DG

با DG

بدون DG

1

1

1

1

1

0.9859

0.9833

0.9801

0.9780

2

0.9843

0.9610

0.9623

0.9540

3

0.9882

0.9822

0.9810

0.9810

4

0.9870

0.9850

0.9810

0.9780

5

0.9890

0.9810

0.9881

0.9785

6

0.9840

0.9710

0.9710

0.9653

7

0.9855

0.9830

0.9727

0.9653

8

0.9831

0.9858

0.9749

0.9692

9
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0.958

0.9662

0.9540

0.9655

10

 -3-3برنامه ریزی تحت عدم قطعیت
به طور مشابه در این بخش نیز برنامه ریزی توسعه تحت عدم قطعیت بار در دو بخش اجرا شده است .نتایج کارایی مناسب الگوریتم BPSO

را در رسیدن به مناسب ترین جواب نشان می دهد .همانطور که مشاهده می گردد در نظر گیری تؤام عدم قطعیت و حضور  DGدر برنامه ریزی
توسعه فیدر نتایج را تا حد زیادی بهبود داده است.
جدول -4هزینه های توسعه
بدون عدم قطعیت

باعدم قطعیت
با DG

بدون DG

با DG

بدون DG

هزینه ها

432۴19

2313521

564961

23256۳۴

خط

4614

25۴4۳

2۴331

21153

4668
2۳225

26519

بهره برداری

21153

نگهداری

25111۴4

26926۴1

1۴59351

2۴36124

سرمایه گذاری

2۳65۳26

5132114

2456114

521۴3۴2

کل هزینه ها

 -4-3مقایسه نتایج حاصل از برنامه ریزی
نت ایج حاصل از برنامه ریزی در دو بخش قبلی نشان دهنده آنست که برنامه ریزی تحت عدم قطعیت بار در رسیدن به بهینه ترین طرح
توسعه با تعیین مکان ،تعداد و ظرفیت فیدرها عالوه بر کاهش هزینه ها ،منجر به بهبود پروفیل ولتاژ و تلفات توان شده است .ضمنا حضور DG

منجر به بهبود نتایج حاصل از برنامه ریزی و پروفیل ولتاژ شده است.

-4نتیجه گیری
در این مقاله برنامه ریزی توسعه فیدر در قالب یک مسأله بهینه سازی شبه دینامیکی مقید با در نظر گیری عدم قطعیت بار در محیط نرم
افزار  MATLABبرنامه ریزی و اجرا شده است .روش پیشنهادی به دنبال یافتن بهینه ترین طرح توسعه فیدر با در نظر گیری حداقل هزینه ها
تحت محدودیت های فلوی جریان ،افت ولتاژ ،موقعیت جغرافیایی فیدر ثبت و جهت شبیه سازی عدم قطعیت ها از روش مونت کارلو و تابع
توزیع احتماالتی نرمال استفاده شده و توسط الگوریتم  BPSOحل شده است .ننایج حاصل نشان دهنده مؤثر بودن روش پیشنهادی در برنامه
ریزی توسعه تحت عدم قطعیت می باشد.
جدول  -5داده های بار جدید در شبکه  11شینه
توان ظاهری ()Kw+jKvar
180+100j
200+110 j
280+150j
250+130j
230+130j

شماره شین
11
12
13
14
16

افق برنامه ریزی
1
2
3
4
5
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 شینه11  خطوط کاندید اضافه شده به شبکه-6جدول
تعداد خطوط

(m)طول خط

2-11

216

2-15

491

3-12

345

9-13

201

9-14

237

13-14

150

8-16
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Abstract
Distribution System expansion Planning (DEP) is the most important factor in the demand growth in the system.
Planning involves the installation of new facilities, including feeder and new routes. In this paper, a new method is
proposed under load uncertainty to obtain the best feeder expansion scheme in different candidate. The objective
function of proposed model is minimization of the total investment, operation, maintenance and line loss costs.
Moreover, improve voltage profile and reduction of power losses are investigated. The proposed planning is optimized
using the binary particle swarm optimization (BPSO) technique. In addition, the uncertainty is modeled using MonteCarlo simulation (MCS). The simulation results prove the ability and effectiveness of the proposed planning method
to deal with uncertainty and operating investment Process.
Key words: Distribution expansion panning, uncertainty, voltage profile, binary particle swarm optimization, MonteCarlo
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