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چكیده
مطالعه زمين لرزه های گذشته نشان داده است که وجود نامتقارنی در پالن سازه يکی از داليل اصلی گسيختگی
سازه ها می باشد .وجود نامتقارنی در پالن سازه باعث می شود که سازه در هنگام وقوع زلزله عالوه بر تغيير
مکان جانبی دچار تغيير مکان پيچشی نيز بشود .همبستگی پيچشی جانبی در پالن سازه باعث ايجاد تقاضای
تغيير شکل های نابرابر در قاب های مقاوم لرزه ای سازه می شود .به همين دليل در سال های اخير مطالعات
زيادی به منظور کاهش پاسخ ناشی از نامتقارنی در سازه صورت گرفته است .يکی از روش های ارائه شده
استفاده از ميراگر های ويسکوز الحاقی می باشد .ميراگر های ويسکوز الحاقی نه تنها پاسخ لرزه ای کلی سازه را
کاهش می دهند بلکه با توزيع متناسب اين ميراگر ها در پالن سازه ميتوان اثرات ناشی از نامتقارنی سازه را
کاهش داد .بدين منظور در اين تحقيق تالش شده است که با حل معادالت ديناميکی سازه يک طبقه در حوزه
فرکانس و همچنين استفاده از مفهوم تعادل پيچشی ،توزيع مناسبی از ميراگر های ويسکوز به منظور کاهش
همبستگی پيچشی-جانبی و د ر نتيجه بهبود رفتار لرزه ای سازه های نامتقارن بدست آيد .نتايج نشان می دهد
که توزيع مناسب ميراگر ها نه تنها پاسخ لرزه ای سازه را کاهش می دهد بلکه باعث تغيير شکل تقريبا يکسان
قاب های مقاوم لرزه ای سازه می شود .هم چنين مشاهده شده که توزيع مناسب ميراگر ها در پالن سازه تحت
تاثير زمان تناوب سازه ،اندازه ی خروج از مرکزيت سختی ،نسبت فرکانس پيچشی به جانبی غير همبسته و
همچنين درصد ميرايی الحاقی می باشد.

واژگان كلیدی :سازه نامتقارن ،خروج از مرکزيت سختی ،ميراگر های ويسکوز ،ديدگاه تعادل پيچشی،
تحليل حوزه فرکانس

.7مقدمه
نامتقارنی در پالن يکی از داليل اصلی گسيختگی در سازه ها هنگام وقوع زلزله می باشد .نامتقارنی در سازه می تواند به
دليل منطبق نشدن مرکز جرم بر روی مرکز سختی و يا مقاومت سازه باشد .يکی از راه کار های کاهش خسارت ناشی از
نامتقارنی سازه ،کاهش خروج از مرکزيت ه ای نام برده می باشد که به دليل مسائل معماری و سازه ای (وجود جعبه پله  ،ديوار
برشی و  )...اين کار امکان پذير نمی باشد .يکی ديگر از روش های مطالعه شده توزيع مناسب ميراگر های ويسکوز الحاقی در
پالن سازه به منظور کاهش پاسخ لرزه ای چنين سازه هايی می باشد.
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 [1] )1991( Goelاثر ميراگرهای ويسکوز الحاقی را بر پاسخ سازه های نامتقارن مورد بررسی تحليلی قرار داده است .مدل
مورد بررسی ،مدل االستيک يک طبقه با خروج از مرکزيت يک جهته سختی بوده است .پارامتر های ضريب ميرايی،خروج از
مرکزيت ميرايی و شعاع ژيراسيون ميرايی نيز به ع نوان پارامتر های کنترل کننده ی ميراگر ها مطالعه شده اند که اين پارامتر
ها در بخش های بعدی تعريف می گردند .نتايج به دست آمده نشان می دهند که ميراگر های ويسکوز الحاقی می توانند دريفت
سازه را در مقايسه با سازه های بدون سيستم ميراگر کاهش دهند .هم چنين در صورتی که مرکز ميرايی در سمت مخالف مرکز
سختی نسبت به مرکز جرم و با فاصله ای برابر با خروج از مرکزيت سختی باشد ،تغيير مکان های لبه های سخت و نرم در حد
بهينه ای کاهش می يابد .از طرفی هرچقدر شعاع ژيراسيون ميراگر ها بيشتر باشد پاسخ در هر دو لبه ی سخت و نرم کاهش
می يابد.
 [2] )2222( Goelدر تحقيق ديگری بر روی يک سازه ی يک طبقه ی نامتقارن تحت شتاب نگاشت زلزله به اين موضوع
اشاره کرد که مقدار ميرايی مود اول با افزايش فاصله ی مرکز ميرايی از مرکز جرم در سمت مخالف مرکز سختی ،افزايش می
يابد و از آنجا که تغيير مکان لبه ی نرم توسط مود اول کنترل می شود چنان توزيعی از ميراگر ها موجب بيشترين کاهش در
تغيير شکل لبه ی نرم می شود.
 De La Lleraو همکاران ( [3,4] )2222،2222در تحقيقات خود مفهوم تعادل پيچشی را جهت تعيين توزيع ميراگر ها
برای بهينه کردن رفتار پيچشی سازه های نامتقارن ارائه ن مودند .تعادل پيچشی وضعيتی از توزيع ميراگر ها (شامل ميراگر های
ويسکوز ،ويسکواالستيک و اصطکاکی) در پالن است که موجب يکسانی مقدار مربع ميانگين يک پاسخ سازه(نظيز شتاب ،سرعت
و تغيير مکان) در طول زلزله در نقاطی از ديافراگم می باشد که دارای فاصله ی برابر از مرکزسطح ديافراگم هستند .بررسی های
اين محققان بر روی پاسخ تغيير مکان سازه يک طبقه نشان داده که چنين توزيعی از ميراگرها ،بيشينه چرخش ديافراگم و
تغيير مکان جانبی را به حداقل می رساند .همچنين در حالت خاص قرار گيری مرکز جرم در وسط ديافراگم ،نتايج اين محققان
با نتايج  [2] Goelمطابقت دارد.
منصوری و سروقد مقدم ( [5] )2229امکان کنترل هم زمان تغيير مکان و شتاب سازه های نامنظم را با بکارگيری
ميراگرهای ويسکوز مورد ارزيابی قرار دادند .مدل مورد بررسی يک سازه ی يک طبقه با سيستم قاب خمشی فلزی و خروج از
مرکزيت يک جهته سختی و م قاومت بود .نتايج بدست آمده نشان می دهد که توزيع ميرايی می تواند تاثير قابل توجهی بر روی
مشخصات مودی و پاسخ لرزه ای سازه بگذارد .هم چنين چندين توزيع بهينه از ميراگر ها با هدف کنترل تغيير مکان جانبی،
شتاب و چرخش ديافراگم پيشنهاد دادند.
 De La Lleraو  [6] )2229( Almazanبه بيان کاملتر مفهوم تعادل پيچشی در سازه های يک طبقه با نامتقارنی تک
جهته و در نظر گرفتن رفتار االستيک سازه پرداختند و اثرات زمان تناوب سازه ،نسبت فرکانس پيچشی به جانبی غير هم بسته،
خروج از مرکزيت استاتيکی و شعاع ژيراسيون ميرايی را بررسی کردند  .عالوه بر اين معيار هايی برای تعادل پيچشی ارائه دادند.
 Almazanو همکاران (  [7] ) 2212يک روش بهينه سازی برای کنترل پاسخ لرزه ای سازه های نا متقارن در پالن با نا
متقارنی يک جهته ،با در نظر گرفتن رفتار خطی و غير خطی سازه با تکيه بر مفهوم تعادل پيچشی ارائه دادند .آنها با استفاده از
اين الگوريتم نه تنها تغيير مکان دو لبه پيرامون سازه را کاهش دادند بلکه مقدار اين تغيير مکان ها را برابر کردند .آنها به اين
نتيجه رسيدند که موقعيت خروج از مرکزيت ميرايی ،به طور محسوس تحت تاثير رفتار غير خطی سازه نمی باشد و نتايج دو
مدل خطی و غير خطی نزديک می باشند.
رحيم زاده رفويی و همکاران ( [8] )2212به بررسی بهبود رفتار پيچشی لرزه ای سازه های نامتقارن در پالن با قاب
خمشی بتن مسلح با بهره گيری از ميراگر های ويسکوز پرداختند .آنها يک مدل يک طبقه با خروج از مرکزيت تک جهته
سختی به همراه چيدمان های مختلفی از ميراگر ها را مورد ارزيابی قرار دادند و به اين نتيجه رسيدند که توزيع مناسب ميراگر
ها در پالن سازه در کنترل رفتار پيچشی سازه های بتنی بسيار موثر می باشد.
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با توجه به اين که در اين تحقيق از مفهوم تعادل پيچشی به منظور کنترل پاسخ لرزه ای سازه های نامتقارن در پالن
استفاده شده است ،در ادامه به توضيح اين مفهوم می پردازيم.
 -2مفهوم تعادل پیچشی در حالت خروج از مركزیت یک طرفه[3,4] :
تعادل پيچشی به عنوان يک ويژگی سازه های نامتقارن تعريف می شود که منجر به تقاضای تغيير مکان (سرعت و يا
شتاب) يک سان در المان های سازه ای با فاصله ی مساوی از مرکز هندسی پالن سازه ميگردد .تعادل پيچشی در دو حالت تعادل
قوی و تعادل ضعيف تعريف می شود .تعادل قوی نشان دهنده ی غير همبسته بودن حرکت جانبی و پيچشی است و منجر به
تقاضای تغيير مکان يکسان در کليه ی المان های مقاوم باربر جانبی می شود .حالت تعادل پيچشی ضعيف که در آن اجازه ی
چرخش به پالن داده می شود تنها نشانگر يک معيار برابر از تقاضای تغيير مکان در المان های مقاوم است که نسبت به مرکز
هندسی متقارن هستند .مفهوم تعادل پيچشی غالبا با وجود ميراگر ها بيان می شود ،دليل اين امر امکان استفاده از ميراگر ها
برای رسيدن به اين وضعيت می باشد اما اين امکان وجود دارد که بدون استفاده از ميراگر ها نيز به اين مفهوم دست يافت.
به منظور بررسی تعادل پيچشی ،ديافراگم يک طبقه که مرکز جرم آن در يک نقطه ی دلخواه قرار دارد و تنها در جهت  xنا
متقارن می باشد ،مطابق شکل  1مدنظر قرار می گيرد .مقدار خروج از مرکزيت يک جهته سختی در جهت  xبرابر  esxمی باشد.
محل مبدا مختصات در محل مرکز جرم در نظر گرفته می شود .در اينجا معادالت تنها برای حالت تغيير مکان جانبی بدست
آمده اند ،اما برای سرعت و شتاب جانبی نيز با الگوريتم ارائه شده می توان حالت تعادل پيچشی را بدست آورد .درجات آزادی
در مرکز جرم شامل درجه آزادی غير هم بسته در جهت  )ux( xو درجات آزادی همبسته تغيير مکان جانبی در جهت )uy ( y
و چرخش ( ) uθمی باشند .عناصر مقاوم جانبی ( االستيک و غير االستيک) به صورت فنر مدلسازی شده اند .مرکز ثقل ميراگر
ها نيز با خروج از مرکزيت  edدر نظر گرفته می شود .در اينجا بردار تغيير مکان در مرکز جرم به صورت تابعی از زمان( )tو ed

در نظر گرفته شده و فرايند پاسخ ارگوديک فرض می شود.
فرايند ارگوديک فرايندی است که مقدار تابع خود همبستگی موضعی آن با تابع خود همبستگی عمومی يکسان است .خود
همبستگی موضعی برای يک تابع دلخواه ) x(tعبارت است از :
𝑇/2

)1

𝑡𝑑)𝜏 ∫ 𝑥(𝑡)𝑥(𝑡 +
−𝑇/2

1

Φx(τ) = lim

𝑇 ∞→𝑇

هم چنين تابع خود همبستگی عمومی برابر است با:
)2

∞

)𝜏 𝑅𝑥 (τ) = ∬ 𝑥(𝑡)𝑥(𝑡 + 𝜏)𝑃(𝑥(𝑡), 𝑥(𝑡 + 𝜏))𝑑𝑥(𝑡)𝑑𝑥(𝑡 +
∞−

در اين روابط  Pتابع چگالی احتمال x ،تابع فرايند و  Tمدت زمان فرايند می باشد .با فرضيات فوق با حذف تغيير مکان غير
هم بسته  uxداريم :
)2
در اين صورت بردار تغيير مکان در نقطه با فاصله  Pاز مرکز جرم برابر است با :
)2
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شكل  : 7مدل یک طبقه با نامتقارنی تک جهته مطرح شده با خروج از مركزیت سختی [7] esx

مقدار مربع ميانگين مورد انتظار تغيير مکان در نقطه ای با فاصله  pاز مرکز جرم برابر است با :
)2

E[uy(p)(t,ed)2] = E[ uy(t,ed)2] + 2 PE[uy(t,ed)uθ(t,ed)] + P2
]E[uθ(t,ed)2

در نقطه ای با فاصله ی * pاز مرکز جرم ،مينيمم مربع پاسخ مورد انتظار رخ می دهد که به طريق زير محاسبه می شود:
)2

)7

= 2E[𝑢𝑦 𝑢𝜃 ] + 2PE[u2θ ] = 0

) (t, 𝑒𝑑 )2

)~(p

∂E(uy

∂P

] E[uy uθ
σy
= − ρyθ
σθ
] E[u2θ

𝑃∗ = −

که در آن  ρyθضريب همبستگی خطی بين حرکات جانبی و پيچشی در مرکز جرم بوده و  σyو  σθبه ترتيب انحراف معيار
تغيير مکان جانبی و تغيير مکان دورانی می باشند .نقطه ی * pکه با مشخصات باال تعيين شده است همان نقطه ايست که در
آن ضريب همبستگی بين دو حرکت جانبی و دورانی صفر می باشد زيرا :
)1

)9

)(p

E[uy uθ ] = E[𝑢𝑦 (t, 𝑒𝑑 )𝑢𝜃 (t. 𝑒𝑑 )] + pE[𝑢𝜃 (t, ed )2 ] = 0
] E[uy uθ
σy
= − ρyθ
2
σθ
] E[uθ

𝑃∗ = −

مربع پاسخ تغيير مکان جانبی در نقطه* pکه مقدار مينيمم اين پاسخ در طول ديافراگم می باشد ،برابر است با:

)12

𝐸[𝑢𝑦 𝑢𝜃 ]2
] 𝐸[𝑢𝜃2

(𝑡)2 ] = E[𝑢𝑦2 ] −

) ∗𝑝(~

𝑦𝑢[ 𝐸

نقطه ی* pبا مشخصات فوق را به عنوان " مرکز تجربی تعادل " يا  ECBشناخته می شود .حال اگر مقدار مربع پاسخ
تغييـر مکان جانبی را در نقطه با فاصله  dاز مرکز تجربی تعادل بدست آوريم ،داريم:

2
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)11

∗2

∗

] (𝑡, 𝑒𝑑∗ )2 ] = E[𝑢𝑦~ ] + 2(±d)E[𝑢𝑦~ 𝑢𝜃∗ ] + 𝑑 2 E[𝑢𝜃∗2

)12

] E[𝑢𝜃2

2

𝑑 +

] E[𝑢𝑦~2

=

)𝑑(~
] E[𝑢𝑦 (t, ed )2

⇒ = 0

)𝑑(~

) ∗𝜃𝑢

𝑦𝑢[𝐸

∗~𝑦𝑢(𝐸

رابطه فوق نشان ميدهد که تابع "مربع پاسخ مورد انتظارجانبی" به صورت يک سهمی می باشد که مقـدار آن در ECB

مينيمم است .بنابراين اگر  ECBدر نقطه ميانی ديافراگم (مرکز هندسی سطح در حالت ديافراگم مستطيلی) قرار گيرد ،برای
المانهای مقاوم با فاصله يکسان مقدار مربع پاسخ جانبی ،يکسان می گردد .هر چند که مورد فوق به معنی چرخش مينيمم سازه
نامتقارن نيست ولی به دليل وجود حداکثر تغيير مکان مورد انتظار يکسان در دو لبه ،حالت بهينه ای را از عملکرد المان های
مقاوم نشان می دهد.
از آنجا که تئوری تعادل پيچشی بر اساس پاسخ سازه تحت زمين لرزه استوار است و در تعيين روابط تئوريک آن اثرات مواد
و رفتار سازه دخيل نمی باشد ،قابل استفاده برای حاالت مختلف رفتار االستيک و غير االستيک می باشد .در صورت توزيع
مناسب ميراگر ها در پالن سازه به گونه ای که خروج از مرکزيت ميرايی در فاصله ی ∗𝑑𝑒 از مرکز جرم قرار گيرد امکان انتقال
مرکز تع ادل به مرکز هندسی پالن سازه و در نتيجه رسيدن به حالت بهينه ( حالت تعادل ضعيف ) وجود دارد.
با توجه به فرايند تصادفی زلزله ،بررسی موارد فوق در حوزه فرکانس از اهميت زيادی برخوردار است .به همين دليل در
ادامه به توضيح مختصر مفهوم تحليل حوزه فرکانس پرداخته شده و با استفاده از اين تحليل ،پاسخ لرزه ای سازه ی يک طبقه
نامتقارن کنترل شده است.

 -9تحلیل حوزه ی فركانس
در طراحی لرزه ای سازه ها ،تجزيه و تحليل محتوای فرکانسی امواج ارتعاشی زمين از اهميت بااليی برخوردار است .به
منظور مطالعه ی محتوای فرکانسی ،آناليز طيفی با استفاده از تبديل فوريه يکی از ابزار های کار آمد در مهندسی زلزله به شمار
می رود .طيف فوريه اهميت فرکانس های موجود را بدون اطالعاتی در زمينه ی زمان وقوع اين فرکانس ها نشان می دهد .از
طرفی طيف فوريه ميزان انرژی امواج ناشی از ارتعاشات زمين را در فرکانس های مختلف بيان می کند .در ادامه توضيحی در
مورد تبديل فوريه و کاربرد آن در مهندسی زلزله بيان می شود.
 -9-7تبدیل فوریه ][3
ايده نمايش يک تابع بر حسب مجموعه ای از توابع ،اولين بار توسط ژوزف فوريه ،رياضيدان و فيزيکدان بين سال های
 1122-1122برای نمايش توابع به کار گرفته شد .فوريه نشان داد که يک تابع ) f(xرا می توان به صورت حاصل جمع
بينهايت تابع سينوسی و کسينوسی به شکل ) sin(axو ) cos(axنمايش داد .همواره در مهندسی زلزله ،اهميت اين تکنيک
مطرح بوده است .به همين دليل در ادامه به صورت خالصه کاربرد مهم طيف فوريه بيان خواهد شد.
يک روش مناسب برای مشخص کردن محتوای قرکانسی يک تکانه ی ثبت شده ی زمين ،بيان محدوده فرکانسی ارتعاش با
استفاده از طيف فوريه می باشد .اين طيف ،ويژگی های فرکانسی مهمی را از تکانه های ثبت شده زمين نشان می دهد .طيف
فوريه شتاب زمين ، ag(t) ،به صورت رابطه زير بيان می شود.
𝑇0

)12

𝑡𝑑 𝑡𝜔𝑖F(ω) = ∫ 𝑎𝑔 (𝑡)𝑒 −
0

که ) F(ωتبديل فوريه شتاب زمين ω ،فرکانس زاويه ای بر حسب راديان 𝑇0 ،مدت زمان و

1
2

−

) i = (−1می باشد .از

طرفی می توان طبق رابطه ی زير شتاب زمين را با توجه به تبديل فوريه آن بدست آورد.
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∞+

𝜔𝑑 𝑡𝜔𝑖 𝑒)𝜔(𝐹 ∫ = )𝑡( 𝑔𝑎

)12

∞−

در صورتی که رابطه باال را به صورت گسسته بنويسيم ،رابطه ی زير حاصل می شود.
𝑁
2

) 𝑘𝑡 𝑛𝜔𝑖(∑ 𝐹(𝜔𝑛 ). exp

)12

= ) 𝑘𝑡(𝑎

𝑁
𝑛=− +1
2

در رابطه ی فوق a(tk) ،مقدار تاريخچه زمانی شتاب در زمان  tkمی باشد F(ωn) .تبديل فوريه گسسته در فرکانس  ωnو
 Nمرتبه تبديل فوريه گسسته می باشد .رابطه ی  12را می توان به صورت رابطه ی زير بيان کرد.
)12

𝑇0

𝑇0

𝑡𝑑𝑡𝜔 𝑛𝑖𝑠 )𝑡( 𝑔𝑎 ∫ 𝑖 – 𝑡𝑑𝑡𝜔 𝐹(𝜔) = ∫ 𝑎𝑔 (𝑡) cos

)17
)11

0

𝑇0

0

𝑡𝑑𝑡𝜔 𝐶(𝜔) = ∫ 𝑎𝑔 (𝑡) cos
𝑇0

0

𝑡𝑑𝑡𝜔 𝑛𝑖𝑠 )𝑡( 𝑔𝑎 ∫ = )𝜔(𝑆
0

رابطه ی  12عددی مختلط می باشد .معموال در کاربرد های مهندسی ،طيف فوريه توسط بعد (مدول) و زاويه فاز آن
مطالعه می شود FAS(ω) .طيف بعد فوريه و ) φ(ωطيف فاز فوريه می باشد که به صورت زير بيان می شوند.
)19

)𝜔( 𝐹𝐴𝑆(𝜔) = √𝐶 2 (𝜔) + 𝑆 2

)22
])𝜔(𝐶φ(ω) = − 𝑡𝑎𝑛−1 [𝑆(𝜔)⁄
از جمله توابع وابسته به طيف فوريه که در تکنيک های آناليز طيفی بررسی می گردند ،تابع چگالی طيفی توان ()PSD
می باشد .تابع چگالی طيفی توان به صورت زير تعريف می شود.
)21

𝐹𝐴𝑆 2
𝑇0

= 𝐷𝑆𝑃

 -9-2تعیین پاسخ سیستم های تک درجه آزادی در حوزه فركانس
فرض می شود که ورودی سيسستم به صورت يک نيروی هارمونيک پايدار با فرکانس زاويه ای  ωباشد ،در اين صورت می
توان اين نيرو را به صورت زير بيان نمود.
)22

𝑡𝑤𝑖 𝑒 𝑥(𝑡) = 𝑥0

که در آن  𝑥0مقداری ثابت می باشد .از طرفی مطابق تئوری اعدادمختلط می دانيم که:
)22

𝑡𝜔 𝑛𝑖𝑠𝑖 𝑒 𝑖𝜔𝑡 = 𝑐𝑜𝑠 𝜔𝑡 +

)22

𝑡𝜔 𝑛𝑖𝑠 𝑖 𝑥(𝑡) = 𝑥0 𝑐𝑜𝑠 𝜔𝑡 + 𝑥0

همانطور که از ديناميک سازه م ی دانيم ،معادالت حرکت يک سيستم يک درجه آزادی که تحت اثر يک نيروی هارمونيک
می باشد به صورت زير می باشد.
)22

2

𝑡𝜔𝑖 𝑒 𝑚𝑦̈ + 𝑐𝑦̇ + 𝑘𝑦 = 𝑥0
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که در آن  yتغيير مکان سازه  c ،m ،و  kبه ترتيب جرم ،ميرايی و سختی سازه يک درجه آزادی می باشد .می دانيم که
اگ ر بخش گذرای اوليه پاسخ سيستم ،فرصت کافی برای ميرا شدن داشته باشد ،در آن صورت بخش پايدار پاسخ سيستم خود
هارمونيک با همان فرکانس ورودی خواهد بود .فرض می شود که بتوان پاسخ را به صورت زير بيان نمود.
)22

𝑡𝜔𝑖 𝑒 𝑦(𝑡) = 𝐻(𝜔) 𝑥0

که در آن ) H(ωتابع پاسخ مختلط فرکانس سيستم ناميده می شود .با جايگذاری رابطه ی  22در رابطه  22داريم.
)27

{𝑚(𝑖𝜔)2 + 𝑐(𝑖𝜔) + 𝑘}𝐻(𝜔) = 1

و بنابراين
1
)21
𝑘 + 𝑐(𝑖𝜔) +
اگر فرکانس طبيعی سيستم 𝑛𝜔 و نسبت ميرايی  ξبه صورت زير تعريف شود.
𝑚(𝑖𝜔)2

𝑘
𝑚

)29

= 𝜔𝑛2

𝑐
𝑛𝜔𝑚2

)22

= )𝜔(𝐻

= ξ

آنگاه می توان ) H(ωرا به صورت زير بيان نمود.
)21

1
] + 2ξ𝜔𝑛 (𝑖𝜔) + 𝜔𝑛2

𝑚[(𝑖𝜔)2

= )𝜔(𝐻

حال ميتوان پاسخ سيستم يک درجه آزادی را تحت تاثير يک بار ) x(tتعيين کرد .طبق تئوری تبديل فوريه ميدانيم که
) x(tرا ميتوان بر حسب تبديل فوريه آن ) X(ωهمانند زير بيان نمود.
∞+

)22

𝜔𝑑 𝑡𝜔𝑖 𝑒)𝜔(𝑋 ∫ = )x(t
∞−

بنابراين با توجه به جمع اثرقوا و رابطه ی  22می توان ) x(tرا ترکيبی از مولفه های آن با فرکانس های مختلف  ωدانست،
می توان نوشت.
)22

𝜔𝑑 𝑡𝜔𝑖 𝑒)dx(t) = X(ω

ديده شد که اگر سيستم تحت بار واحد هارمونيک واحد قرار بگيرد پاسخ آن برابر است با :
)22

𝑡𝜔𝑖 𝑒)y(t) = H(ω)x(t) = H(ω

لذا اگر همين سيستم تحت اثر ) dx(tدر رابطه  22قرار بگيرد ،پاسخ آن برابرمی باشد با:
)22

dy(t) = H(ω)dx(t) = H(ω). X(ω)𝑒 𝑖𝜔𝑡 dω

و بنابراين ،با توجه به برقراری اصل اجتماع اثر قوا برای اين سيستم خطی داريم:
∞+

)22

𝜔𝑑 𝑡𝜔𝑖 𝑒)𝜔(𝑋)𝜔(𝐻 ∫ = )y(t
∞−

همچنين ميدانيم که ) y(tرا می توان با استفاده از تبديل فوريه معکوس آن يه شکل زير تعيين نمود.
∞+

)27

𝜔𝑑 𝑡𝜔𝑖 𝑒)𝜔(𝑌 ∫ = )y(t
∞−

لذا با مقايسه روابط  22و  27رابطه ی انتقال در حوزه ی فرکانس به صورت زير بدست می آيد.
)21

)Y(ω)=H(ω)X(ω

7
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بنابراين در حوزه ی فرکانس ،برای تعيين پاسخ يک سيستم خطی تک درجه آزادی که تحت تاثير يک بار خارجی )x(t

قرار گرفته است ،پس از تعيين ) H(ωو تبديل فوريه ) x(tيعنی ) X(ωمی توان با استفاده از رابطه ی  21تبديل فوريه پاسخ
سيستم يعنی ) Y(ωرا تعيين نموده و سپس با تبديل فوريه معکوس آن ) y(tرا به صورت زير محاسبه کرد.
∞+

∞+

1
{ )𝜔(𝐻 ∫ = 𝜔𝑑
𝜔𝑑 𝑡𝜔𝑖 𝑒 }𝑡𝑑 𝑡𝜔𝑖∫ 𝑥(𝑡)𝑒 −
𝜋2

)29

∞−

∞+
𝑡𝜔𝑖

𝑒)𝜔(𝑌 ∫ = )y(t
∞−

∞−

 -9-9تحلیل در حوزه فركانس سیستم های چند درجه آزادی خطی فاقد خاصیت تعامد مود ها
معادله حرکت سيستم های چند درجه آزادی ( )MDOFبه صورت زير می باشد.
})[M]{𝑦̈ (𝑡)} + [C] {𝑦̇ (𝑡)} + [K]{y(t)}={x(t

)22

که در آن  C، Mو  Kبه ترتيب ماتريس های جرم ،ميرايی و سختی سازه می باشد .با استفاده از روش آناليز مودال
استاندارد ،معادله باال قابل حل نمی باشد ،زيرا در اين حالت مودهای نرمال سيستم به دليل عدم تعامد نسبت به ماتريس
ميرايی ] [Cبه هم وابسته (کوپله) می باشند ،لذا تبديل دستگاه معادالت  22به  nمعادله ی وابسته (معادله مودال) امکان پذير
نمی باشد .به همين دليل از روش زير استفاده می شود که به طور مستقيم و بدون استفاده از خاصيت تعامد مدها اين دستگاه
معادالت را حل می نمايد .برای به دست آوردن اين روش ،ابتدا بايددستگاه معادالت  22را در حوزه ی فرکانس نوشت .برای اين
منظور ابتدا تبديل فوريه سرعت حرکت )𝑡( ̇𝑦 سيستم يعنی )𝜔(̇𝑌 را به صورت زير به دست می آوريم.
∞+

∞+

1
1 𝑦(𝑡) −𝑖𝜔𝑡 +∞ 1
= )Y(ω
= 𝑡𝑑 𝑡𝜔𝑖∫ 𝑦(𝑡)𝑒 −
𝑒
+
]𝑡𝑑 𝑡𝜔𝑖∫ 𝑦̇ (𝑡)𝑒 −
[
|
𝜋2
𝜔𝑖2𝜋 −
𝜔𝑖 ∞−
∞−

)21

∞−

∞+

1 1
1
)𝜔(̇𝑌 ) ( = 𝑡𝑑 𝑡𝜔𝑖∫ 𝑦̇ (𝑡)𝑒 −
𝜋𝑖𝜔 2
𝜔𝑖

=0+

∞−

در نتيجه داريم:
)22

)𝑌̇(𝜔) = (iω)Y(ω

)22
)𝑌̈(𝜔) = (𝑖𝜔)𝑌̇(𝜔) = (𝑖𝜔)2 Y(ω) = −𝜔2 Y(ω
حال با گرفتن تبديل فوريه از طرفين معادله  22داريم:
)22

})(−𝜔2 [𝑀] + (𝑖𝜔)[𝐶] + [𝐾]){𝑌(𝜔)} = {X(ω

)22

]𝐾[ [I(ω)] = −𝜔2 [𝑀] + (𝑖𝜔)[𝐶] +

)22

})[I(ω)]{Y(ω)}={X(ω

)27

}){Y(ω)} = [𝐼(𝜔)]−1 {X(ω

)21

𝑇) {𝑌 ∗ (𝜔)}𝑇 = {𝑋 ∗ (𝜔)}𝑇 ([𝐼∗ (𝜔)]−1

از ضرب طرفين روابط  27و  21در يکديگر داريم :
)29
𝑇) {Y(ω}{𝑌 ∗ (𝜔)}𝑇 = [𝐼(𝜔)]−1 {X(ω)}{𝑋 ∗ (𝜔)}𝑇 ([𝐼∗ (𝜔)]−1
از آنجا که ماتريس چگالی طيفی توان بردار پاسخ }) {y(tسيستم به صورت زير بدست می آيد:
)22

1

𝑇) [𝑆𝑦𝑦 (𝜔)] = [𝐼(𝜔)]−1 [𝑆𝑥𝑥 (𝜔)]([𝐼 ∗ (𝜔)]−1
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می توان نشان داد که:
])[𝐼(𝜔)]−1 = [H(ω

)21

)22
])𝜔( ∗ 𝐻[ = [𝐼 ∗ (𝜔)]−1
در نهايت ماتريس چگالی طيفی توان پاسخ سيستم از رابطه ی زير محاسبه می شود.
𝑇])𝜔( ∗ 𝐻[])𝜔( 𝑥𝑥𝑆[])[𝑆𝑦𝑦 (𝜔)] = [H(ω

)22

که در آن ])𝜔( 𝑥𝑥𝑆[ ماتريس چگالی طيفی توان بردار بارهای وارده بر سيستم }) {x(tو])𝜔( 𝑦𝑦𝑆[ ماتريس چگالی
طيفی توان بردار خروجی سيستم }) {y(tمی باشند .با داشتن ماتريس چگالی طيفی توان پاسخ سيستم ،واريانس پاسخ
)𝑡( 𝑖𝑦 طبق رابطه ی زير بدست می آيد..
∞+
2
𝑖𝑦𝜎
𝜔𝑑 )𝜔( 𝑖𝑦𝑖𝑦𝑆 ∫ =

)22

∞−

 -4مدلسازی
دستياب ی به شرايط تعادل پيچشی ضعيف در طراحی ساختمان ها با بکارگيری ميراگر های ويسکوز خطی و غير خطی
امکان پذير می باشد .به منظور ساده سازی يک سيستم دو درجه آزادی با ميراگر های ويسکوز در اين مقاله مد نظر قرار گرفته
است .شکل  2يک نمای شماتيک از مدل را نشان می دهد ،که دارای پالن مسطتيلی شکل به ابعاد  aو  )b>a( bمی باشد.
مرکز هندسی ( )GCدر مرکز مختصات بر روی مرکز جرم( ) CMواقع شده است .ميراگر ها در دو لبه سخت و نرم سازه قرار
داده شده اند .مرکز ميرايی الحاقی ميراگر های ويسکوز( )CSDبا توجه به ميانگين وزنی ظرفيت ميراگرهای ويسکوز دو لبه
سازه تعريف شده است که دارای فاصله ی  edاز مرکز جرم می باشد.
معادالت حرکت سازه که در معرض تحريک زمين يک جهته قرار می گيرد به صورت زير می باشد.
)22
)22

𝑑𝑒
]
𝑟𝑑2 + 𝑒𝑑2

)𝑡( 𝑔̈𝑦𝐑𝐌̅ )𝒒̇ + 𝐊𝐪 = −
𝑪 𝐌𝒒̈ + (𝐂 +
1
1
𝑠𝑒
0
[ 𝑑𝑐 = ̅
[ 𝑠𝑘 = 𝐤 ] ,
𝑪 ] ,
𝑒𝑠 𝑟𝑠2 + 𝑒𝑠2
𝑑𝑒
𝑟2

1
[𝐌 = m
0

شكل : 2نمای پالن یک سازه ی نامتقارن با توزیع میراگر ها در دو لبه سازه
که ])θ(t

) q=[u(tبردار درجه آزادی سازه u(t) ،تغيير مکان جانبی مرکز جرم در جهت  Yو ) θ(tدوران پالن سازه

حول محور قائم می باشد 𝑦̈𝑔 (𝑡) .شتاب زمين در جهت  Yو 𝑇] 𝐑 = [1 0بردار تاثير درجه آزادی  qمی باشد M .ماتريس
جرم سازه که در آن  mجرم لرزه ای انتقالی سازه و  r = √(𝑎2 + 𝑏 2 )/12شعاع ژيراسيون جرمی نسبت به مرکز جرم می
9
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باشد K .ماتريس سختی سازه ،که در آن 𝑚  𝑘𝑠 = 𝜔𝑠2سختی جانبی 𝜔𝑠 ،فرکانس جانبی غير هم بسته و 𝑠𝑒 خروج از
مرکزيت استاتيکی که به عنوان فاصله ی بين مرکز سختی ( )CSو مرکز جرم ( )CMتعريف می شود 𝑟𝑠 = 𝛺𝑠 𝑟 .شعاع
ژيراسيون سختی حول مرکز سختی می باشد که در آن 𝑠𝜔 𝛺𝑠 = 𝜔𝜃 /نسبت فرکانس پيچشی به جانبی غير هم بسته سازه
می باشد C .ماتريس ميرايی کالسيک سازه ( بدون ميراگر) می باشد که در اين مطالعه ميرايی مودال ξ𝑠 = 0.05برای هر دو
مود ارتعاشی در نظر گرفته شده است .هم چنين در ماتريس ميرايی الحاقی ̅
𝑪  𝑐𝑑 ،کل ظرفيت ميراگر های الحاقی و 𝑑𝑒

خروج از مرکزيت ميرايی می باشد .شعاع ژيراسيون ميرايی 𝑑𝑟 با توجه به اين که ميراگرها در دو لبه سازه قرار گرفته اند
ماکزيمم مقدار ممکن و برابر با  b/2می باشد .به دليل سادگی در محاسبات ،يک شتاب نگاشت مصنوعی منطبق بر طيف آيين
نامه اروپا ( )EC8و تيپ خاک  Bبا استفاده از نرم افزار  SeismoArtifتوليد شده و تابع چگالی طيفی توان آن محاسبه شده و
در محاسبات وارد شده است.

 -5روشی جهت ایجاد تعادل پیچشی
با توجه به مفهوم تعادل پيچشی ،يک رو ش جهت توزيع ميراگر های ويسکوز به طوری که از لحاظ آماری سازه نا متقارن در
پيچش تعادل داشته باشد و ضريب هم بستگی پيچشی-جانبی سازه صفر گردد ارائه شده است .بردار ]) q=[u(t) θ(tکه بيان
گر پاسخ درجات آزادی در مرکز جرم سازه می باشد مدنظر است .ماتريس کوواريانس پاسخ از رابطه ی زير حاصل می شود.
])𝑡( 𝑡𝒒)𝑡(𝒒[𝑽𝒒 = E

)27
)21

])𝑡(𝜃)𝑡(𝑢[𝐸
]
] 𝐸[𝜃(𝑡)2

)29

])𝑡(𝜃[𝜎])𝑡(𝑢[𝜎 𝜃𝑢𝜌
]
])𝑡(𝜃[ 𝜎 2

] 𝐸[𝑢(𝑡)2
[=
])𝑡(𝜃)𝑡(𝑢[𝐸
])𝑡(𝑢[ 𝜎 2
[=
])𝑡(𝜃[𝜎])𝑡(𝑢[𝜎 𝜃𝑢𝜌
∞+

1
=
𝜔𝑑)𝜔𝑗( 𝒒∗𝑯)𝜔( 𝑔𝑆)𝜔𝑗( 𝒒𝑯 ∫
𝜋2

)22

∞−

که در آن 𝒒𝑯 تابع پاسخ فرکانسی بين درجه آزادی  qو تحريک )𝑡( 𝑔̈𝑦 می باشد و از رابطه ی زير حاصل می شود.
𝑹𝑴 ̅)]−1
𝑪 𝑯𝒒 (𝑗𝜔) = [(𝑲 − 𝜔2 𝑴) + 𝑗𝜔(𝑪 +

)21

همچنين )𝜔( 𝑔𝑆 تابع چگالی طيفی توان حرکت زمين و

∗𝑞𝑯

بيانگر ماتريس ترانهاده مزدوج تابع پاسخ فرکانسی می باشد.

با توجه به توضيحات ارائه شده در باال ،اگر ضريب همبستگی خطی بين تغيير مکان در مرکز هندسی و چرخش پالن صفر شود،
ديدگاه تعادل پيچشی حاصل می شود .بنابراين زمانی که ماتريس کوواريانس (معادله  )22قطری شود شرايط تعادل پيچشی
حاصل شده و به دليل اينکه مرکز ميرايی ميراگر های الحاقی نمی تواند خارج از پالن سازه واقع شود ،انتخاب مناسب ظرفيت
و محل قرار گيری ميراگرها می تواند باعث کاهش ضريب همبستگی و رسيدن به ديدگاه تعادل پيچشی شود.
)‖ 𝑑𝑒 (‖𝜌𝑢𝜃 (𝑷𝑠 , 𝑆𝑔 (𝜔), 𝑐𝑑 , 𝑟𝑑 ,

)22

min

𝑏 b
𝑒𝑑 ∈[− ,
]
2 2

b

که در آن ] 𝑷𝑠 = [𝜔𝑠 , ξ𝑠 , 𝑒𝑠 , 𝛺𝑠 , aبردار پارامتر های سازه اصلی و

= arg

)∗(

𝑑𝑒

)∗(𝑑𝑒 خروج از مرکزيت بهينه ی ميراگر های

الحاقی نسبت به مرکز جرم می باشد .با توجه به موارد بيان شده ،معادالت سازه در نرم افزار متلب پياده سازی شده و معادله ی
( )22با استفاده از ابزار بهينه سازی  fminconدر نرم افزار متلب کدنويسی شده است..
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 -6نتایج تحلیل
نمودار شکل -2الف تغيير مکان نرمال شده دو لبه يک سازه با زمان تناوب  1ثانيه  ،فرکانس پيچشی به جانبی ،1/22
بدون در نظر گرفتن ميرايی الحاقی و برای خروج از مرکزيت سختی نرمال شده  2/2رسم شده است .

شكل – 9الف  :تغییر مكان دو لبه سازه با زمان تناوب  7ثانیه و خروج از مركزیت سختی  0/9و بدون میرایی الحاقی

مشاهده شده است که دو لبه سازه دارای تغيير مکان های غير يکسان می باشد  .در شکل -2ب تغيير مکان نرمال
شده دو لبه سازه با ميرايی  %22و خروج از مرکزی ميرايی بهينه نرمال شده  -2/2با استفاده از الگوريتم ارائه شده در معادله
( )22رسم شده است .نتايج نشان دهنده اين هستند که نه تنها پاسخ کلی سازه با وجود ميراگر کمتر شده بلکه تغيير مکان دو
لبه سازه نزديک به هم شده است .

شكل – 9ب  :تغییر مكان دو لبه سازه با زمان تناوب  7ثانیه و بادر نظر گرفتن میرایی الحاقی بهینه%20

در نمودار شکل 2خروج از مرکزيت بهينه ميرايی نسبت به خروج از مرکزيت های مختلف سختی در سازه ای با زمان
تناوب  2ثانيه و نسبت فرکانس پيچشی به جانبی (1/22سازه ی سخت پيچشی) و ميرايی  %22با استفاده از الگوريتم معادله
( )22ارائه شده است .

شكل  – 4خروج از مركزیت میرایی بهینه بر حسب خروج از مركزیت سختی نرمال شده سازه ،با زمان تناوب  2ثانیه و
نسبت فركانس پیچشی به جانبی  7/95و میرایی %20
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نتايج نشان می دهد که برای دستيابی به ميانگين مربع پاسخ يکسان در دو لبه سازه  ،مرکز ميرايی در نقطه مقابل مرکز
سختی نسبت به مرکز سطح سازه می باشد .همچنين برای نامتقارنی زياد ( خروج از مرکزيت سختی نرمال شده بزرگتر از)2/22
ميرايی  % 22قادر به دستيابی به تعادل پيچشی نمی باشد  .نمودار شکل  2نشان دهتده ی خروج از مرکزيت بهينه ميرايی
نسبت به خروج از مرکزيت های مختلف سختی نرمال شده ،در سازه ای با زمان تناوب  2ثانيه و نسبت فرکانس پيچشی به
جانبی ( 1/2سازه ی متعادل پيچشی) و ميرايی  %22می باشد .

شكل – 5خروج از مركزیت میرایی بهینه بر حسب خروج از مركزیت سختی نرمال شده سازه ،با زمان تناوب  2ثانیه و
نسبت فركانس پیچشی به جانبی  7/0و میرایی %20

نتايج نشان دهنده اين اس ت که برای سازه هايی با خروج از مرکزيت سختی نرمال شده کمتر از  ، 2/1مقدار خروج از
مرکزيت ميرايی تقريبا برابر صفر می باشد  .در خروج از مرکزيت سختی نرمال شده بزرگتر از  2/1مشاهده شده است که مقدار
خروج از مرکزيت بهينه ميرايی در نقطه ی مقابل خروج از مرکزيت سختی نسبت به مرکز هندسی سازه می باشد  .نمودار شکل
 2نشان دهنده ی خروج از مرکزيت بهينه ميرايی نسبت به خروج از مرکزيت های مختلف سختی نرمال شده در سازه ای با
زمان تناوب  2ثانيه و نسبت فرکانس پيچشی به جانبی (2/72سازه ی نرم پيچشی) و ميرايی  %22می باشد.

شكل  –6خروج از مركزیت بهینه میرایی بر حسب خروج از مركزیت سختی سازه با زمان تناوب  2ثانیه و نسبت فركانس
پیچشی به جانبی  0/15و میرایی %20

نتايج نشان می دهد که در سازه های نرم پيچشی برای خروج از مرکزيت های سختی نرماليزه شده کمتر از  ،2/22خروج
از مرکزيت بهينه ميرا يی در جهت و هم عالمت با خروح از مرکزيت سختی می باشد .هم چنين برای خروج از مرکزيت های
سختی نرمال شده بزرگتر از  2/22خروج از مرکزيت ميرايی در خالف جهت با مرکز سختی می باشد .
در نمودار شکل  7نسبت خروج از مرکزيت های ميرايی به خروج از مرکزيت سختی نرمال شده در سه سازه با زمان تناوب
 1 ، 2/2و  2ثانيه با نسبت فرکانس پيچشی به جانبی  1/22و ميرايی 22درصد رسم شده است  .مشاهده می شود که با افزايش
زمان تناوب و کاهش سختی سازه به خروج از مرکزيت ميرايی کمتری برای نزديک کردن پاسخ دو لبه سازه نيازمنديم .هم
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چنين مشاهده شده اس ت که برای خروج از مرکزيت های سختی زياد ،ميرايی  %22قادر به دستيابی به شرايط تعادل پيچشی
نمی باشد .

شكل  : 1نمودار خروج از مركزیت میرایی بهینه بر حسب خروج از مركزیت سختی برای سه سازه با زمان تناوب  7 ، 0/5و
 2ثانیه

نمودار شکل  1نشان دهنده ی خروج از مرکزي ت های بهينه ميرايی به نسبت خروج از مرکزيت های سختی نرماليزه شده،
در يک سازه با زمان تناوب  2ثانيه و نسبت فرکانس جانبی به پيچشی  1/22و سه درصد ميرايی الحاقی  12 ، 2و  22درصد
می باشد .

شكل  – 8خروج از مركزیت میرایی بهینه بر حسب خروج از مركزیت سختی سازه با زمان تناوب  2ثانیه و نسبت فركانس
پیچشی به جانبی  7/95و میرایی الحاقی  %75، %5و %25

نتايج نشان می دهند که هر چه مقدار ميرايی الحاقی سازه بيشتر باشد به خروج از مرکزيت ميرايی کمتری برای دست يابی
به مقدار ميانگين مربع پاسخ يکسان در دو لبه سازه و در نتيجه ايجاد شرايط تعادل پيچشی احتياج می باشد .همچنين با
افزايش درصد ميرايی  ،امکان دستيابی به شرايط تعادل پيچشی در سازه هايی با خروج از مرکزيت های سختی بزرگتر مهيا
می شود.

 -1نتیجه گیری
در اين تحقيق يک سازه ی نا متقارن تک طبقه ساده شده با نا متقارنی سختی  ،مدلسازی شده است و ميراگر ها در پالن
سازه با استفاده از تئوری تعادل پيچشی  ،به منظور کنترل پاسخ پيچشی سازه ها  ،توزيع شده اند  .نتايج زير حاصل شده است :
 -1با توزيع مناسبی از ميراگر ها در پالن سازه  ،نه تنها پاسخ لرزه ای سازه کاهش می يابد بلکه تغيير مکان دو لبه
سخت و نرم سازه به هم نزديک می شود .
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 به خروج از مرکزيت ميرايی کمتری جهت دستيابی به،  در يک درصد ميرايی ثابت، با افزايش زمان تناوب سازه
 دست يابی به شرايط تعادل پيچشی احتياج، صفر شدن ضريب همبستگی تغيير مکان جانبی و دورانی و در نتيجه
. می باشد
 به مقدار ميرايی الحاقی و يا خروج از، با افزايش نامت قارنی سازه در نتيجه ی افزايش خروج از مرکزيت سختی
. مرکزيت ميرايی بيشتری جهت دستيابی به شرايط تعادل پيچشی احتياج می باشد
 خروج از مرکزيت ميرايی بايد در جهت،  جهت کنترل پاسخ پيچشی سازه ها، در سازه های سخت پيچشی
 که اين نتيجه با،مخالف(مخا لف عالمت با ) خروج از مرکزيت سختی نسبت به مرکز سطح سازه قرار داشته باشد
 هم چنين در سازه های نرم پيچشی مشاهده می شود که برای خروج از. مطابقت داردGoel نتيجه مطالعات
،  مرکز ميرايی بايد در جهت مرکز سختی و برای خروج از مرکزيت های بزرگترسختی، مرکزيت های سختی کوچک
.  نسبت به مرکز سطح سازه باشد، مرکز ميرايی بايد در خالف جهت مرکز سختی
با افزايش درصد ميرايی الحاقی در سازه مشاهده می شود که به خروج از مرکزيت ميرايی کمتری جهت کنترل پاسخ
 هم چنين مشاهده شد که با افزايش درصد. پيچشی سازه ها و دستيابی به شرايط تعادل پيچشی احتباج می باشد
کنترل کرد و به، ميرايی می توان رفتار پيچشی سازه هايی با نامتقارنی بيشتر ( خروج از مرکزيت سختی بيشتر ) را
. شرايط تعادل پيچشی رساند

-2

-2
-2

-2
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چكیده
تاالب استيل آستارا از جمله تاالبهای حائز اهميّت برای پرندگان مهاجر میباشد .تحقيق حاضر ،با هدف بررسی
نقش بافرزون در حفظ تاالب استيل انجام شد .به منظور تشخيص کاربریهای اطراف تاالب از تکنيک سنجش از
دور ( ،)RSاستفاده گرديد که در آن ،با استفاده از طبقهبندی نظارت شده ،کاربریهای اطراف تاالب به پنج
دسته مسکونی ،کشاورزی ،صنعتی ،باير و جنگلی تقسيم شد .در مرحله ی بعد به منظور ايجاد حريم حفاظتی
دور تا دور تاالب ،از نرم افزار  ArcGIS10استفاده شد که با توجه به قوانين مربوط به حريمهای حفاظتی اطراف
تاالب در ايران ،حريم کمی  22متر ،حريم کيفی  122متر ،حريم اکولوژيکی  222متر و حريم صنعتی 1222
متر در حاشيه تاالب پيشنهاد گرديد .حريم های کمی ،کيفی ،اکولوژيکی و صنعتی به ترتيب به ميزان ،92/22%
 27/2% ،21/22%و  ،22/22%از زمينهای متعلق به کاربریهای انسان ساخت زير محدودهی بافر را حذف می
نمايد .اين دامنه حريم می تواند فشار حاصل از کليّه ی کاربریهای انسان ساخت حاشيه تاالب را خنثی نمايد و
حفاظت از تاالب را بر عهده گيرد .همچنين ،به منظور حفاظت از منابع آب تاالب ،حوضه هيدرولوژيکی مرتبط با
حوضه آبريز منطقه بررسی شد و وسعت حوضه آبريز آن مشخص گرديد.
واژگان كلیدی :تاالب استيل ،بافرزون ،ArcGIS ،RS ،حفاظت تاالب.

 .7مقدمه
تاالبها يکی از مهمترين زيستگاههای طبيعی در جهان میباشند که ترکيب اکوسيستم های خشکی و دريايی موجب
پديدار شدن اين زيستگاهها میگردد (طاهری آزاد و شهسواری پور .)1212 ،تاالبها به دليل داشتن ويژگیهای منحصربفرد
میتوانند مزايايی مانند حفاظت از تنوع زيستی ،کاهش آلودگی هوا ،به دام انداختن رسوبات و مواد مغذی ،کاهش سيل ،بازيافت
آب ،ثبات آب و هوا را تامين نمايند (مؤمن پور.)1219 ،
در اوايل دهه هفتاد ميالدی و تنظيم سند بين المللی کنوانسيون رامسر ،ديدگاه و سياستهای جديدی در حفظ و حراست
از تاالبها به وجود آمد .هر گونه تغيير در حريم تاالب ها و اکوسيستم آن ها تابع مقررات و ضوابط بين المللی گرديد (مؤمن
پور.)1219 ،
شدت و ضعف عوامل تهديد و معضالت تاالبها به اهميّت ارزش و نقش آنها در تأمين مايحتاج زندگی مردم منطقه
بستگی دارد .هرچقدر نياز مردم به تاالب و روابط اکولوژيک آن بيشتر باشد به همان اندازه نيز استفاده از منابع بيشتر میشود و
تاالب بيشتر دچار معضل میگردد (بهروزی راد.)1212 ،
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تاالب استيل در استان گيالن ،در نزديکی شهرستان آستارا قرار دارد و يکی از با ارزشترين زيستگاههای گياهی و جانوری
ايران محسوب میشود .درخت توسکا شاخصترين گونه گياهی تاالب است .قرارگيری در کنار جاده ترانزيتی-توريستی،
اکوسيستم ويژه و قرار گرفتن رشته کوه زيبا و شاليزار ها در کنار اين تاالب ،جلوه زيبا به آن بخشيده بطوريکه امروزه تاالب
استيل يکی از مهمترين جاذبههای طبيعی و گردشگری شهرستان آستارا است (عاشوری و عبدوس.)1291 ،
متأسفانه در حال حاضر تاالب استيل با تعداد زيادی از فشارهای انسانی مواجه است که منجر به از دست دادن و تخريب
قابل توجهی از اکوسيستم تاالبی می شود .از جمله عواملی که اين زيستگاه و منظر طبيعی را مورد تهديد قرار داده است می
توان به موارد زير اشاره نمود :آلودگی بيولوژيک ،افزايش جمعيت جوندگان در تاالب که با جويدن ريشه توسکا باعث خشک
شدن اين درختان شده اند ،وجود يک معدن سنگ الشه در مجاورت تاالب که بر اثر فعاليتهای اين معدن و ايجاد آلودگی
صوتی و حسی منظر طبيعی و زيست بوم آن را تهديد کرده است ،و ريزش آوار که بخشی از اين تاالب را خشک کرده است.
مجاورت بخشی از شهرستان آستارا ،ناحيه عباس آباد ،با ضلع شم الی اين تاالب و ورود زهکش فاضالب خانگی به تاالب ،از
تراکم جمعيت توسکا در اين ضلع کاسته شده است .در ضلع جنوبی تاالب ،جاده دسترسی روستای در بند باعث گرديده است
اين تاالب به دو بخش جنوبی و شمالی تقسيم گردد .متاسفانه در سالهای اخير با تخليه زباله اين روستا به داخل تاالب و
همچنين با انسداد شريانهای زهکش تاالب که از ارتفاعات جنوبی غربی تغذيه میگردد از دبی ورودی اين تاالب کاسته و
ميزان ارتفاع سطح آب تاالب کاسته شده است (مؤمن پور.)1219 ،
برای جلوگيری از عامل تخريب تاالبها نياز به زون ضربه گير میباشد .اين زون شامل محدودهای از خشکی و پوشش
گياهی است که بر آب تاالب و پوشش های گياهی داخل آن اشراف دارد .زون ضربه گير می تواند از تاالب در برابر عوامل منفی
ناشی از اراضی حوضه آبريز حفاظت نمايد (منصوری .)1212 ،يکی از رويکردهای نوين مديريت و طراحی زون ضربهگير تاالبها
استفاده از روش  GISو  RSمی باشد .از  GISو  RSمی توان برای بررسی حداکثر روند تغييرات و نظارت بر تاالب استفاده نمود
(گرين و همکاران.)1992 ،
فتحی و همکاران ( )1219در تحقيقی به بررسی گسترش روند تخريب از حاشيه به داخل تاالب انزلی بر اساس شاخصهای
اکولوژيک پرداختند .نتايج نشان دهندهی تغيير کاربریهای زمين و توسعه نامتناسب اطراف تاالب بود که برای کاهش سطح
تخريب و فشار کاربریهای انسانی اطراف تاالب پنج سپر در اطراف تاالب ايجاد شد.
جعفـری و همکاران ( )1212تحقيقی را تحت عنوان محدودهيابی سپر حفاظتی با تجزيه و تحليل مشخصههای آالينده به
کمک  GISو  RSدر تاالب ميانکاله انجام دادند که در اين پژوهش عرض بافرزون را  222متر در نظر گرفته شد.
شهرياری و همکاران ( )1291مقاله ای را با عنوان بررسی تغييرات زمانی وسعت تاالب اميرکاليه با استفاده از تکنيکهای
سنجش از دور و  GISمنتشر کرده است .يافتهها حاکی از کاهش زياد مساحت تاالب امير کاليه در بازهی زمانی  21ساله می
باشد و در پايان به اهميّت مديريت و حفاظت از تاالب اميرکاليه اشاره شده است.
شان و همکاران ( ) 2212تحقيقی را با عنوان برآورد عرض بهينه نوار بافر به منظور کنترل آلودگی منبع غيرنقطهای در
مخزن سه دره چين انجام دادند .در اين تحقيق پهنههای آلودگی به خوبی بر روی نقشه های  GISنشان داده شد و همچنين
محدودهی برد آاليندهها با ميزان استانداردهای موجود بررسی و ارائه شد .براساس حذف اثر آاليندهها از  12تا  122متر حريم
در نظر گرفته شد .نتيجه اين پژوهش حاکی از اين است که ميزان تأثير پارامترهای شيب و خاک در افزايش ابعاد بافر بسيار باال
می باشد.
مهرينگ و استل کليمن ( ) 2211در تحقيقی با عنوان تأثير منطقه بافر چيست؟ نقش بافرزون ر حفاظت از منطقه ای در
اندونزی را بررسی نمودند .به منظور همسان سازی اطالعات و روی همگذاری آنها از نرم افزار  GISاستفاده شد .بر اساس تغيير
پوشش های گياهی جنگلی در بازه های زمانی مشخص گرديد که منطقه به يک زون حفاظتی و ضربهگير برای جلوگيری از
جنگلزدايی نياز دارد .ميزان بافرزون در سال های  2222 ،1999 ،1912 ،1972و  2227بترتيب  22 ، 21 ، 22 ،72و  22متر
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برآورد شده است .در نتيجه برای کارايی و حفظ سپر و پيشگيری از سطح تخريب هسته ذخيره گاه ،مديريت دولتی و مشارکت
مردمی توأماً مؤثر دانسته شده است.
سايبر و همکاران ( ) 2212تحقيقی را به منظور تعيين نمودن عرض مناسب بافر برای حذف اثر سموم کشاورزی انجام
دادند .بدين منظور بر اساس مدل بخش کشاورزی  ،RAUMISعرض نوار بافر  22 ،2و  22متر برآورد شده است.
در اين تحقيق سعی خواهد شد با استفاده از ابزارهای سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايی ابتدا وضعيت تاالب
استيل آستارا بررسی و سپس برای آن زون ضربهگير و سپر حفاظتی تهيه گردد که بر اساس آن بتوان در روند حفاظتی تاالب
استيل و نحوهی مديريت آن گامی مؤثر برداشته شود.

 -2مواد و روش
تاالب استيل  122هکتار وسعت دارد و در موقعيت جغرافيايی  21درجه و  22دقيقه و  12ثانيه عرض شمالی و  21درجه و
 22دقيقه و  29ثانيه طول شرقی (موقعيت جغرافيايی  )N382146 ,E485106در استان گيالن واقع شده است .اين تاالب در
 7کيلومتری شهر آستارا در حاشيه جاده لوندويل به آستارا و همچنين روبروی پناهگاه حيات وحش لوندويل واقع شده است
(عاشوری و عبدوس .)1291 ،در شکل ( )1موقعيت محدوده تاالب استيل ارائه شده است.

شكل  -7موقعیت محدوده مورد مطالعه در كشور.

استيل عباس آباد از جهت شمالی و جنوبی محدود به اراضی کشاورزی و از جهت شرقی مشرف به جاده ترانزيتی انزلی به
آستارا است .اين تاالب دائمی با آب شيرين که منبع تأمين کننده آب آن ،روان آبهای سطحی ،هرز آبهای اراضی کشاورزی و
چشمههای زيرزمينی است .آب تاالب از طريق  2نهر در منطقه غربی تاالب که از ارتفاعات همجوار نشات میگيرند ،تامين می
شود .خروج آب از تاالب توسط دريچه هايی که در قسمت شمالی و جنوبی تاالب قرار دارند ،توسط کشاورزان کنترل میشود.
عمق تاالب در نواحی مختلف ،متفاوت میباشد و در بازه کمتر از  1متر تا  2متر متغيير است .اين تاالب در نزديکی پناهگاه
حيات وحش لوندويل واقع شده که از لحاظ اکولوژيک اين دو زيستگاه وابسته به يکديگر میباشند (بهروزی راد.)1217 ،
تاالب استيل به دليل قرار گرفتن در مسير مها جرت پرندگان و مجاورت پناهگاه حيات وحش لوندويل از اهميّت اکولوژيک
بااليی برخوردار است که لزوم حفاظت از آن ،بيش از پيش نمايان میشود .اين تاالب از ارزش بااليی برای مردم بومی و
کشاورزان ساکن در اطراف آن برخوردار است ،زيرا بسياری از اين افراد با استفاده از آب ذخيره در آن به کشاورزی و آبياری
زمينهای خود و همچنين پرورش ماهی میپردازند (عاشوری و عبدوس.)1291 ،
شاخصهای اکولوژيک گياهی تاالب ،توسکا قشالقی ( )Alnus glotinaseو شاخصهای جانوری آن باکالن ( Corax

 )carbo phacroو نوتريا ( )Nutriaمیباشد (بهروزی راد.)1217 ،
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به منظور تعيين حريم حفاظتی تاالب استيل به ترتيب عمليات زير صورت گرفته است:
مرحله اول :تهيه دادههای سنجش از دور
مرحله دوم :تهيه دادههای کمکی
مرحله سوم :تصحيح هندسی تصاوير
مرحله چهارم :ترکيب رنگی کاذب
مرحله پنجم :ادغام تصاوير IRS
مرحله ششم :تعيين و طبقه بندی کاربریهای حاشيه تاالب
مرحله هفتم :تعيين سپر حفاظتی

 -7-2تهیه دادههای سنجش از دور
تصاوير مورد استفاده در اين تحقيق ،تصاوير ماهوارهای از نوع تصوير  LISS-III-P6با قدرت تفکيک  22/2متر و
تصوير  PANبا قدرت تفکيک  2/1متر مربوط به سال  2211حاصل از سنجندهی  ،IRSمیباشد که از سازمان جغرافيايی نيرو-
های مسلح خريداری شده است.

 -2-2تهیه دادههای كمكی
از نقشههای رقومی منطقه با مقياس  1:22222که توسط سازمان نقشهبرداری کشور تهيه شده ،جهت تصيح هندسی و
موارد الزم ديگر استفاده شده است .همچنين نقاط کنترل زمينی ،با استفاده از دستگاه  GPSدستی ،مدل  ،Etrex30به ثبت
رسيد که برای مختصات دار کردن تصاوير و همچنين مکان يابی صحيح کاربریها مورد استفاده قرار گرفت .از نقشه حوضه
آبريز شمال کشور برای تعيين حريم هيدرولوژيکی تاالب استيل استفاده گرديد.

 -9-2تصحیح هندسی تصاویر IRS
به منظور کاهش خطاهای موجود در تصاوير ماهوارهای ،عمليات تصحيح هندسی توسط نرم افزار  ENVI4.7انجام شد.
برای تعيين نقاط کنترل زمينی از  GPSو نقشه توپوگرافی استفاده شد و نقاط قابل رؤيت و بارز در تصوير ماهوارهای تصحيح
نشده به عنوان اين نقاط انتخاب شدند (شايسته و همکاران.)1217 ،

 -4-2تركیب رنگی كاذب RGB
از ترکيب رنگی کاذب جهت بهبود نحوه ی نمايش هر يک از کاربریها و سهولت جداسازی پديدهها توسط نرم افزار
 ENVI4.7استفاده شد (علوی پناه.)1211 ،

 -5-2ادغام تصاویر IRS
برای باال بردن وضوح تصوير و تشخيص بهتر کاربریهای حاشيه تاالب ،ادغام تصوير  PANبا تصوير کاذب صورت گرفت .به
اين ترتيب با شارپ کردن تصاوير و مقايسه آنها با يکديگر ،بهترين ترکيب رنگی ،با وضوح باال ،بصورت Color Normalized

حاصل شد (فالح يخدانی و عزيزی.)1219 ،

 -6-2تعیین و طبقهبندی كاربریهای حاشیه تاالب
کاربری های حاشيه تاالب با توجه به مشاهدات ميدانی و با استفاده از دستگاه  GPSو دورکاوی توسط تصوير ماهوارهای
 Quick Birdمربوط به سال  ،2212که از نرم افزار  GoogleEarthاستخراج شد ،به پنج دسته مسکونی ،صنعتی ،کشاورزی،
11
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باير و جنگلی تقسيم شد .سپس به منظور طبقهبندی نظارت شده ،از هيستوگرام مربوط به نمونههای تعليمی در هر باند برای
بررسی چگونگی توزيع دادههای هر طبقه از نرم افزار  ENVI4.7استفاده شد .در ادامه با تغيير نمونههای ناهمگنی که از توزيع
نرمال برخوردار نبودند و يا هم پوشانی داشتند ،سعی در کاهش ميزان هم پوشانی و دست يافتن به توزيع نرمالتر هيستوگرامها
گرديد (سلمان ماهينی و همکاران.)1291 ،

 -1-2تعیین سپر حفاظتی
در تعيين حريم حفاظتی تاالب استيل ،قوانين و آيين نامه های موجود در ايران مورد استفاده قرارگرفت .برای ايجاد زون بافر و بررسی
سطح کاربری اراضی زير بافر از نرم افزار  ArcGIS10و تحليل های مربوط به مجاورت و همسايگی استفاده شد .طبق مقررات ابالغ شده،
حريم کمی تاالب  22متر ،سپر کيفی تاالب  122متر و حريم اکولوژيکی تاالب 222 ،متر و حريم صنعتی تاالب  1222متر در نظر گرفته
شده است (منعم و همکاران .)1219 ،برای تع يين حريم هيدرولوژيکی تاالب کافی است که حوضه آبريز آن را بر روی نقشههای توپوگرافی
مشخص ساخت.

 -9نتایج
تصحيح هندسی تصاوير با استفاده از نرم افزار  ENVI4/7صورت گرفته شد و ميزان خطای کل  ،RMSEبرابر  2/27بدست
آمد .برای مشخص نمودن بافت پوشش گياهی مناسب تصاوير  ،IRSاز ترکيب رنگی حاصل از باندهای  :2مادون قرمز نزديک و
 :2قرمز و  :1سبز (اين تصاوير باند آبی را در اختيار ندارند) ،به ترتيب  G ،Rو  Bاستفاده گرديد.
برای باال بردن قدرت تفکيک ،با ادغام تصوير  PANو تصوير  ،LISSIIIبهترين ترکيب رنگی ،با وضوح باال ،بصورت Color

 Normalizedحاصل شد که در شکل ( )2اين تصوير نشان داده شده است.

شكل  -2تصحیح هندسی و ادغام تصاویر  PANو  RGBبا روش  Color Normalizedبه منظور افزایش وضوح تصویر و

مقایسه آن با محدوده تاالب.
به منظور ساخت نمونههای تعليمی ابتدا نقاط با استفاده از  GPSثبت گرديد و هر يک از نقاط نمونه به عنوان  ROIدر نظر
گرفته شد .سپس به منظور طبقه بندی نظارت شده بر اساس نمودار طيفی هر يک از نمونههای تعليمی ( ،)ROIکاربریهای
مختلف از هم جدا شدند .در شکل ( )2تصوير کالس بندی کاربریهای منطقه مورد مطالعه با استفاده از طبقهبندی نظارت شده
نشان داده شده است.
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شكل -9كالسبندی كاربریهای منطقه مورد مطالعه با استفاده از طبقهبندی نظارتشده.

 -7-9انواع و مساحت كاربریهای حاشیه تاالب استیل
همانطور که در شکل ( )2مشخص شده است ابتدا کاربریهای حاشيه تاالب به کمک دادههای عمليات ميدانی و سنجش از
دور ،در سيستم نرم افزار  ArcGIS10به صورت  ShapeFileاستخراج گرديد .سپس با استفاده از جدول اطالعات توصيفی
ايجاد شده در اليهها و از طريق محاسبات گراف در نرم افزار  ArcGIS10مساحت هر يک از کاربریهای حاشيه رسم شد.

شكل  -4كاربریهای تاالب استیل.

 -2-9ایجاد بافرزون و بررسی نقش آن در حفاظت از تاالب استیل
بر اساس قوانين موجود در ايران در رابطه با حريم اطراف تاالبها ،با استفاده از تحليل  Bufferدر نرم افزار ،ArcGIS10
زون های سپر در اطراف تاالب استيل ايجاد و ميزان نقش هريک در کاهش سطح دسترسی و استفاده انسان از محدودهی زير
سپر بررسی گرديد.

 -9-9بافر كمی تاالب
برای حفظ حاشيه خيسی و حفاظت روند رويشی طبيعی تاالب استيل ،بافر کمی به طول  22متر در دو طرف لبه تاالب
تعيين گرديد که در شکل ( )2ارائه شده است .مساحت کلی کاربریهای واقع در محدوده سپر کمی  2212112متر مربع است
22
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که به ترتيب بيشترين مساحت مربوط به کاربری کشاورزی ،جنگلی ،مسکونی ،باير و صنعتی میباشد .در جدول ( )1ميزان
مساحت کاربریهای واقع در سپر کمی تاالب نشان داده شده است.

شكل  -5زون سپر كمی تاالب استیل آستارا با پهنای  20متر از لبهی مرز آبی.
جدول -7میزان مساحت و درصد مربوط به كاربریهای واقع در محدوده سپر كمی.
كاربری

مساحت (مترمربع)

درصد

بایر

12212

1/292%

جنگل

192122

2/222%

صنعتی

22222

2/722%

كشاورزی

2117722

92/722%

مسكونی

112229

2/222%

 -4 -9بافر كیفی
برای حفظ تاالب از آلودگی آب و خاک ،حريم کيفی  122متر در دو طرف لبه تاالب تعيين شد .محدوده بافر کيفی تاالب
استيل در شکل ( )2نشان داده شده است .مساحت کلی کاربریهای واقع در محدوده سپر کيفی  12222292متر مربع می
باشد که به ترتيب بيشترين مساحت مربوط به کاربری کشاورزی ،جنگلی ،مسکونی ،باير و صنعتی است .ميزان مساحت
کاربریهای واقع در سپر کيفی تاالب در جدول ( )2ارائه شده است.
جدول -2میزان مساحت و درصد مربوط به كاربریهای واقع در محدوده سپر كیفی.
كاربری

مساحت (متر مربع)

درصد

بایر

121212

1/227%

جنگل

2271121

22/22%

صنعتی

22222

2/292%

كشاورزی

2922212

27/722%

مسكونی

222729

2/122%
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شكل -6زون سپر كیفی تاالب استیل آستارا با پهنای  750متر از لبهی مرز آبی.

 -5-9بافر اكولوژیكی
سپر اکولوژيکی تاالب برای حفاظت از جوامع گياهی و جانوری مرتبط با تاالب 222 ،متر در نظر گرفته شده است .محدوده
حريم اکولوژيکی تاالب استيل در شکل ( )7نشن داده شده است .مساحت کلی کاربریهای واقع در محدوده سپر اکولوژيکی
 22222222متر مربع است که به ترتيب بيشترين مساحت مربوط به کاربری جنگلی ،کشاورزی ،مسکونی ،باير و صنعتی می-
باشد .در جدول ( )2ميزان مساحت کاربریهای واقع در سپر اکولوژيکی تاالب نشان داده شده است.

شكل -1زون سپر اكولوژیكی تاالب استیل آستارا با پهنای  500متر از لبهی مرز آب.
جدول -9میزان مساحت و درصد مربوط به كاربریهای واقع در محدوده سپر اكولوژیكی.
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كاربری

مساحت (متر مربع)

درصد

بایر

211292

2/121%

جنگل

12122912

22/291%

صنعتی

22222

2/191%

كشاورزی

2222229

22/222%

مسكونی

2122929

11/7%
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 -6-9بافر صنعتی
برای جلوگيری از آسيبها و صدمات وارده از کارخانه آسفالتسازی واقع در حاشيه تاالب ،سپر حفاظتی  1222متری
تعيين شده است که در شکل ( )1اين محدوده مشخص گرديده است .مساحت کلی کاربریهای واقع در محدوده سپر صنعتی
 22229122متر مربع می باشد که به ترتيب بيشترين مساحت مربوط به کاربری جنگلی ،کشاورزی ،مسکونی ،باير و صنعتی
است .در جدول ( )2ميزان مساحت کاربریهای واقع در سپر کيفی تاالب ارائه شده است.

شكل  -8زون سپر صنعتی تاالب استیل آستارا با پهنای  7000متر از لبهی مرز آبی.
جدول -4میزان مساحت و درصد مربوط به كاربریهای واقع در محدوده سپر صنعتی.
كاربری

مساحت (متر مربع)

درصد

بایر

2922227

12/212%

جنگل

11121219

22/921%

صنعتی

22222

2/172%

كشاورزی

2222229

22/27%

مسكونی

2211222

11/122%

 -1-9حریم هیدرولوژیكی تاالب استیل
حوضه آبريز منطقه مورد مطالعه ،از شهرستان آستارا تا شهرستان رضوانشهر در استان گيالن ،امتداد دارد .از آنجا
که تاالب استيل در حوضه ی غيرهيدرولوژيکی قرار دارد ،يعنی هيچ رودخانه يا رواناب طبيعی به طور مستقيم با
تاالب ارتباط ندارد ،برای ح فظ منابع زير سطحی آب تاالب و کنترل ميزان بهره برداری ،بايد کل حوضه آبريز منطقه
مورد حفاظت قرار گيرد .در شکل ( )9محدوده حريم هيدرولوژيکی منطقه مورد مطالعه نشان داده شده است.
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شكل  -3حوضه آبریز تاالب استیل آستارا.

 -4بحث و نتیجه گیری
بافرزون ،با ايجاد اليههايی که در واقع جزئی از پهنه ی تاالب محسوب خواهند شد ،در واقع اين امکان را برای تاالب بوجود
می آورد که تاالب سير تکاملی خود را بطور طبيعی دنبال نموده و از دخالت انسان جلوگيری نمايد .ضمن اينکه مقدار آن عالوه
بر ويژگیهای توپوگرافی منطقه ،وابسته به نوع کاربری و هدف آن متفاوت خواهد بود (منصوری .)1212 ،در گذشته ،عوامل
مختلف در تعيين پارامترهای مورد نياز آن ،با روشهای تجربی و بصورت دستی صورت میگرفت که در روش تعيين بافر
منصوری ( ) 1212قابل مشاهده است .وليکن امروزه با پيشرفت تکنولوژی و سيستم های پيشرفتهی پردازشگر کامپيوتری و به
صورت کامل شدهی آن سيستم اطالعات جغرافيايی ( ،)GISعالوه بر برآورد کلی و منطقی از محدودهی مورد مطالعه ،میتوان
کلّيهی تحليلها و محاسبات را با درصد خطا و هزينه ای کمتر و با سرعت و دقّت باالتری انجام داد و عرض مناسب بافر برای
تاالب را تعيين نمود به طوری که جعفری و همکاران ( )1212نيز در تحقيق خود از اين سيستم در تعيين بافرزون مناسب برای
تاالب استفاده نمودند.
برای ايجاد بافر مناسب در حريم تاالب ،هدف و نقش آن ،اهميّت دارد بعنوان مثال ،جعفـری و همکاران ( ،)1212به منظور
کاهش آلودگــی حاصل از کاربری های اطراف تاالب ميانکاله ،از روش سيستم اطالعات جغرافيايی ( )GISو سنجش از دور
( )RSاستفاده کردند که در آن با بهره گيری از تصاوير ماهوارهی  Landsatعرض بافرزون  222متر در نظر گرفته شد .در
تحقيق حاضر نيز با استفاده از روشی مشابه از تصاوير ماهوارهای  ،IRSسنجنده  PANبه جهت قدرت تفکيک زمينی  2/1متری
آن و سنجنده  LISS-III-P6به علت رنگی بودن آن برای تشخيص بهتر عوارض و پديده ها استفاده شد .به دليل دقّت باالتر ،از
طبقهبندی نظارتشده استفاده گرديد که بر اساس آن انواع کاربریهای محدوده مورد مطالعه به پنج دسته کاربری مسکونی،
کشاورزی ،جنگلی ،صنعتی و باير تقسيم شد .با استفاده از قوانين موجود در ايران ،پنج نوع سپر حفاظتی با عرض های ،22
 222 ،122و  1222متر برای تاالب تعيين شد.
فتحی و همکاران ( )1219در تحقيق خود به بررسی گسترش روند تخريب از حاشيه به داخل تاالب انزلی پرداختند .نتايج
نشان دهندهی تغيير کاربریهای زمين و توسعه نامتناسب اطراف تاالب بود که برای کاهش سطح تخريب و فشار کاربریهای
انسانی اطراف تاالب ،پنج سپر در اطراف تاالب تا شعاع  222متری ،به عرضهای  222، 222، 222، 122و  222متری ايجاد
شد.
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شان و همکاران ( )2212در تحقيقی با استفاده از فنآوری سيستمهای اطالعات جغرافيايی ( ،)GISبه بررسی سيستم
حفاظت اکولوژيکی برای حوضه آبخيز منطقه سه دره چين پرداختند که نتايج نشان داد برای حذف اثر آاليندهها از  12تا 122
متر حريم مورد نياز می باشد و ميزان تأثير پارامترهای شيب و خاک در افزايش ابعاد بافر بسيار باال است.
سايبر و همکاران ( )2212در تحقيق خود از  GISبرای محاسبه اثر عوامل طبيعی منطقه (مانند نوع خاک ،استفاده از
زمينهای دور از آب ،و غيره) در ميزان ورود آفتکشها به آبهای سطحی و همچنين به منظور محاسبه پتانسيل خطر در
سطح منطقه ای استفاده نمودند که نتايج نشان داد عرض مناسب بافر برای حذف اثر سموم 22 ،2 ،و  22متر ،برآورد شده است.
همچنين ،مشخص شد سطح پراکنش آاليندگی سموم کشاورزی ارتباط نزديکی با ميزان درآمد و وضع مالی کشاورزان دارد.
در تحقيق حاضر به منظور حذف فشار مستقيم انسان بر تاالب ،عرض بافر مناسب با استفاده از ضوابط و معيارهای موجود
در ايران ،برای کاربریهای صنعتی  ،1222حريم اکولوژيکی  ،222حريم کيفی  122و حريم کمی  22متر در نظر گرفته شد.
نتايج حاکی از آن است که هريک از سپرهای مورد استفاده ،به ترتيب می تواند  12227922متر مربع برای حريم صنعتی،
 9291227متر مربع برای حريم اکولوژيکی 2722222 ،مترمربع برای حريم کيفی و  2192217متر مربع برای حريم کمی ،از
مساحت کاربریهای انسانی سطح زير پوشش خود را حذف نمايد.
در اين تحقيق با استفاده از تکنيک سنجش از دور ،کاربریهای حاشيه تاالب و مرز آبی آن مورد بررسی قرار گرفت .نتايج
نشان داد پنج کاربری شامل مناطق مسکونی ،صنعتی ،اراضی کشاورزی ،جنگلی و زمينهای باير ،در اطراف تاالب وجود دارد که
بصورت مستقيم بر تاالب تاثير گذار است .بر اساس نوع کاربریها با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايی و قوانين و مصوبات
موجود در ايران ،برای تاالب بافرزون مناسب تعيين گرديد.
مناطق مسکونی به دليل نفوذ آلودگیهای حاصل از فاضالبهای انسانی به درون تاالب ،تهديد و استرس حياتوحش،
بارگذاری و فشار بر تاالب ،تخريب اراضی و پوشش گياهی جزء مناطق آسيب رسان به تاالب قرار میگيرند و در آلودگی تاالب
تاثير دارند .به اين منظور ،بافر مناسب برای حفظ کميّت تاالب  22و کيفيّت تاالب  122متر میباشد.
مناطق صنعتی به دليل باال بودن سطح تخريب و ورود فاضالبهای صنعتی و فلزات سنگين و ايجاد ناامنی برای حيات-
وحش جزء مناطق آسيب رسان به تاالب قرار دارند .به اين منظور ،بافر مناسب برای کاهش اثر آن ها  1222متر میباشد.
اراضی کشاورزی به دليل زهکشی آب های مورد استفاده کشاورزی و نفوذ عناصر آلی و معدنی حاصل از سموم و کودهای
شيميايی و مواد جامد معلق با غلظت باال ،جزء مناطق آسيبرسان به تاالب قرار میگيرند .بدين جهت بافر مناسب برای حفظ
کميّت تاالب  22و کيفيّت تاالب  122متر میباشد.
زمين های باير نيز به دو دليل جزء مناطق آسيب رسان قرار میگيرند ،اول به دليل اينکه فاقد پوشش گياهی هستند و
مستعد برای فرسايش خواهند بود و بنابراين مقادير زيادی رسوبات و مواد آالينده را به داخل تاالب وارد میکنند .دوم اينکه
عموماً زمين های باير شامل مزارعی هستند که در آيش قرار دارند و در مجموع برای فعاليتهای کشاورزی استفاده خواهند شد
که به اين منظور ،بافر مناسب برای حفظ کميّت تاالب  22و کيفيّت تاالب  122متر میباشد.
مناطق جنگلی با بيشترين وسعت به دليل وجود پوشش گياهی طبيعی ،نقش سپر حفاظتی تاالب را دارد و اثری در آلودگی
تاالب نداشته و حفاظت از کيفيّت آب تاالب را فراهم میکنند.
بنابر اين بافر کمی تاالب استيل  22متر ،بافر کيفی 122متر ،بافر اکولوژيکی  222متر و حريم صنعتی  1222متر ،با
ا ستفاده از سيستم اطالعات جغرافيايی استخراج گرديد که در شکل ( )12مجموعهی سپرهای حفاظتی اطراف تاالب نمايش
داده شده است .جدول ( )2درصد زمينهای متعلق به کاربریهای انسان ساخت زير محدودهی بافر را نشان میدهد .با مشاهده
نتايج می توان دريافت حريم ايجاد شده در هر يک از چهار سطح تا چه اندازه ای میتواند آسيبهای حاصل از کليّهی کاربری-
های انسان ساخت حاشيه تاالب را خنثی نمايد و حفاظت از تاالب را بر عهده گيرد.
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شكل  -70بافر ایجاد شده در چهار سطح  20 :متر بافر كمی تاالب 750 ،متر بافر كیفی 500 ،متر بافر اكولوژیكی و  7000متر بافر

صنعتی مورد نیاز تاالب استیل.
جدول  -5درصد كاهش تعارضات انسانی در هر یک از سپرها.
نوع بافر

درصد كاهش تعارضات انسانی

بافر كمی

92/22%

بافر كیفی

21/22%

بافر اكولوژیكی

27/22%

بافر صنعتی

22/22%

مراجع
-1
-2
-2
-2

-2

-2

-7
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بهروزی راد ب .1217 ،تاالبهای ايران،چاپ اول ،انتشارات سازمان جغرافيايی ارتش 791 ،ص.
بهروزی راد ب .1212 ،معضالت و مشکالت تاالبهای ايران و شاخصهای مديريتی اکوسيستمی آنها ،سومين
همايش ملی بحرانهای زيستمحيطی ايران و راهکارهای بهبود آنها ،اهواز.
جعفری ح ،کريمی س و مداح ف .1212،محدودهيابی سپر حفاظتی با تجزيه و تحليل مشخصههای آالينده به کمک
 RSو  GISدر تاالب ميانکاله ،مجله محيط شناسی ،سال سی و سوم ،شمارة  ،22ص .22-22
سلمان ماهينی ع ،نادعلی آ ،فقهی ج و رياضی ب .1291 ،طبقهبندی مناطق جنگلی استان گلستان به روش حداکثر
احتمال با استفاده از تصاوير  ETM+سال  ،2221علـوم و تکنـولوژی محيط زيست ،دوره چهاردهم ،شماره سه ،ص
.22-27
شايسته ا ،سلطانی س ،کريم زاده ح و سرحدی ع .1217 ،استفاده از دادههای ماهوارهای  IRS-1Dجهت استخراج
نقشه کاربری اراضی (مطالعه موردی حوزه آبخيز مندرجان اصفهان) .همايش ژئوماتيک  17و چهارمين همايش
يکسانسازی نامهای جغرافيايی ،تهران.
شهرياری ا ،اسمعيلی ورکردی م ،وظيفه دوست م و يگانه فر ا .1291 ،بررسی تغييرات زمانی وسعت تاالبها با
استفاده از تکنيکهای سنجش از دور و  GISمطالعه موردی :تاالب امير کاليه استان گيالن ،نهمين سمينار بين
المللی مهندسی رودخانه ،اهواز.
طاهری آزاد ل و شهسواری پور ن .1212 ،اکوتوريسم تاالب انزلی و راهکارهای مديريتی آن ،همايش منابع طبيعی و
توسعه پايدار در عرصههای جنوبی دريای خزر ،نور.
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-1
-9
-12
-11
-12
-12

-12

عاشوری ع و عبدوس ا .1291 ،زيستگاههای تاالبی مهم پرندگان آبزی گيالن ،اداره کل محيط زيست استان گيالن،
انتشارات کتيبه گيل ،ص .112-122
علوی پناه س ک .1211 ،سنجش از دور حرارتی ،چاپ اول ،انتشارات دانشگاه تهران 222 ،ص.
فتحی ف ،آذری دهکردی ف و باقرزاده کريمی م .1219 ،تعيين محدوده سپر حفاظتی مجموعه تاالب انزلی بر اساس
شاخصهای اکولوژيک ،فصلنامه علمی پژوهشی تاالب ،سال اول ،شماره چهارم ،ص .29-22
فالح يخدانی م و عزيزی ع . 1219 ،تعيين روش بهينه برای ادغام تصاوير با قدرت تفکيک باالی IRS-P5 ,IRS-P6
با استفاده از معيارهای ارزيابی کمی ،همايش ژئوماتيک ،تهران.
منصوری ج .1212 ،مديريت تاالبها و پرندگان آبزی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن ،ص .191-122
منعم م ،ناصری م و بافرزاده کريمی م .1219 ،مبانی شناخت ،مدلسازی و تعيين بستر و حريم تاالبها ،دفتر
مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت مديريت منابع آب ايران و شرکت مهندسين مشاور سازه پردازی ايران،
انتشارات ناب نگار ،چاپ اول 172 ،ص.
مؤمن پور م .1219 ،تعيين ارزش اقتصادی حفاظت از تنوعزيستی تاالب استيل آستارا ،پاياننامه کارشناسی ارشد
رشته محيط زيست-زيستگاه ها و تنوع زيستی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهيجان ،ص .172-129
15- Green K, Kempka D and Lackey L. 1994. Using Remote Sensing to Detect and Monitor
land Cover and land Use Change. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing,
60(3): 331-337.
16- Mehring M and Stoll-Kleemann S. 2011. How Effective is the Buffer Zone? Linking
Institutional Processes with Satellite Images from a Case Study in the Lore Lindu Forest
Biosphere Reserve, Indonesia. Ecology and Society, 16(4): 3.
17- Shan N, Ruan X.H, Xu J and Pan Z.R. 2014. Estimating the optimal width of buffer strip
for nonpoint source pollution control in the Three Gorges Reservoir Area, China.
Ecological Modelling, Journal Ecological Modeling 276, 51–63.
18- Siber S, Pannll D, Muller K, Holm-Muller K, Kreins P and Gatsche V. 2010. Modelling
pesticide risk: A marginal cost–benefit analysis of an environmental buffer-zone
programme. landscapes and publics, Land Use policy 27(2): 653–661.
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نقش مدیریت بحران در کاهش آسیبهای زلزله در استان سیستان و
بلوچستان
علی ریگی ،7سپیده زوار

براشكی2

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ريزی شهری
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ريزی شهری
Ali.reegi724@gmail.com

چكیده
حوادث و باليای طبيعی هر ساله سبب خسارات جا نی و مالی بسياری در کشور می شود .با توجه به موقعيت
کشور و نحوه قرارگيری شهرها در نقاط آسيب پذير از لحاظ زلزله ،ضرورت پرداختن به اين مسئله امری بديهی
است .از ضروری ترين اقدامات و مسائل ،به کارگيری اصول مديريت بحران به منظور کاهش آسيب ها ،آمادگی،
مقابله ،باز سازی و بازتوانی است .براساس پژوهش های وزارت مسکن و شهرسازی در طرح کالبد ملی22 ،درصد
جمعيت شهرنشين کشور در پهنه هايی زندگی می کنند که دارای بيشترين خطر زلزله خيزی است .استان
سيستان و بلوچستان بر روی گسل های فراوانی قرار دارد و به دليل تعدد بافت فرسوده در شهرهای استان ،در
خطر می باشد .اين مقاله با رويکردی توصيفی و تحليلی ،به بررسی نقاط زلزله خيز پرداخته است .در نتيجه
مهمترين عاملی که بايد به آن توجه شود ساخت و ساز اصولی بافت کالبدی شهرهای استان است .در انتها
راهکارهايی جهت مديريت بحران زلزله در استان ارائه شده است.

واژگان كلیدی :مديريت بحران ،زلزله ،سيستان و بلوچستان.

 .7مقدمه
شهر اثر ماندگار تاريخی و در عين حال واحد جغرافيايی و اجتماعی تکامل پذير است(رهنمائی ،)12:1227 ،که با گسترش
بعد کالبدی و مسئله شهرنشينی و همچنين افزايش تدريجی تعداد شهرها در جهان و تداوم بارگذاری های محيطی و اقتصادی
بر بستر آنها لزوم توجه بيشتر به آنها را ضروری ساخته است .در واقع شهر به عنوان يک منبع توسعه نيازمند مديريتی پويا در
تمامی ابعاد آن می باشد(شيعه .) 27:1212 ،يکی از موضوعاتی که بيشتر شهرهای جهان با آن دست به گريبانند موضوع سوانح
طبيعی است .سانحه يا بحران ،رويداد يا واقعه ای ناگهانی است که با آسيب های انسانی و مادی گسترده و يا زمينه بروز اين
گونه آسيب ها همراه بوده و نيازمند انجام اقدامات فوری است .سوانح و حوادث متعدد ،ساالنه سبب خسارت های قابل توجه
جانی و مالی در کشور می شود .اب عاد تخريب ايجاد شده از طريق سوانح طبيعی که به ويژه بر اثر زلزله ايجاد می شود چنان
وسيع است که مناطق بسيار گسترده ای از کشور می تواند تحت تاثير قرار گيرد .از طرفی ،سوانح و بحران ها اغلب ناگهانی می
باشند و در صورت تدريجی بودن نيز به بشر فرصت کافی نداده و ضايعات ،خسارات و تخريب های شديد محيطی را به دنبال
می آورند .به طور طبيعی ،اولين اقدام انسان در برخورد با بحران و سوانح عبارت است از نجات و کاهش اثرات واقعه که با وجود
زمان بسيار کم نياز به واکنش سريع دارد .واکنش سريع که بخش بسيار مهم مديريت بحران را تشکيل می دهد ،شامل
شناسايی ،ارزشيابی ،تصميم گيری و اقدامات اضطراری موقت می باشد که تمام مراحل اين واکنش در زمان بسيار کوتاه صورت
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می گيرد .بنابراين آمادگی و شناخت بحران يکی از وظايف مديريت است اما از آن مهمتر ،پيش بينی بحران می باشد ،چرا که
بدون پيش بينی و قدرت نگاه به آينده آن ،اين بحران خواهد بود که مانند طوفانی ما را به هر سو می کشاند(رودينی،
 .) 22:1212از طرفی بنا به شواهد و آمار ،ايران در شمار ده کشور اول فاجعه خيز دنيا قرار دارد(عنبری .)11:1212 ،با توجه به
قرار گرفتن کشور ايران در منطقه زلزله خيز دنيا و عدم امکا ن پيش بينی زمان وقوع زمين لرزه ،لزوم ارائه طرح جامع مديريت
بحران برای کاهش خطرات ناشی از بروز آن امری بسيار مهم می باشد(ناطق الهی و استوار ايزدخواه.)122:1212 ،
زلزله پديده ای طبيعی و تنها يک بال نيست ،بلکه وجود آن يکی از اجتناب ناپذيرترين وقايع طبيعی است و باعث می شود
که نيروهای محبوس در پوسته زمين آزاد شده و پوسته آرامش و ايستايی خود را بازيابد .آن چه زلزله را تبديل به يک فاجعه
مخرب می نمايد ،تقابل پديده های انسانی و عوامل انسان ساز با اين پديده طبيعی می باشد .يکی از استان هايی که در خطر
زلزله می باشد استا ن سيستان و بلوچستان است .به دليل محروم بودن اين استان مرزی کشور ،اغلب بافت شهرهای اين استان
فرسوده می باشند و ساختمان های زيادی مطابق استاندارد فنی ساخته نشده اند و ايستايی الزم را در برابر زلزله ندارند.

 -2مبانی نظری تحقیق
-7-2بحران
مفهوم بحران ،انحراف ا ز وضعيت تعادل عمومی رابطه سازمان با محيط يا تعريفی از خصوصيت محيطی است که سازمان
مجبور است به صورت مستمر از آن آگاهی داشته باشد .در هر يک از اين دو نگرش ،انجام مسائل مربوط به مديريت بحران در
يک ديدگاه مديريت استراتژيک به بهترين وجه قابل درک است .ندر مديريت نوين ،سازمان ها بين بحران ) (CRISISو واقعه
ناگوار ) (DISASTERتفاوت قائل شده اند.

«برنت» بين اين دو تفاوت قائل شده و میگويد :بحران توصيفکننده شرايطی است که در آن ريشههای پديده میتواند
مسائل و مشکالتی مانند ساختارها و عملياتهای مديريت نامناسب و يا شکست در تطابق با يک تغيير باشد در حالی که منظور
از واقع ناگوار اين است که شرکت با تغييرات مصيبت بار پيش بينی نشده يا ناگهانی مواجه شده که کنترل کمی بر روی آنها
دارد.

-2-2مدیریت بحران
مديريت بحران ناظر بر پنج مقوله سازماندهی ،ارتباطات ،تصميم گيری ،شناخت عوامل بحران و طراحی است .کنترل بحران
در مواقعی که سازمان دهی نيروهای مقابله کننده با بحران بيشتر باشد آسان تر است .مديريت بحران فرايند برنامه ريزی و
عملکرد می باشد که با مشاهده سيستماتيک بحران ها و تجزيه و تحليل آنها در جستجوی يافتن ابزاری است که به وسيله آن
ب توان از بروز بحران ها پيشگيری نمود و يا در صورت بروز آن در خصوص کاهش آثار ،آمادگی الزم ،امداد رسانی سريع و
بهبودی اوضاع سازمان اقدام کرد .هر اندازه ميزان ارتباطات بين ارگان های مقابله کننده با بحران بيشتر باشد ،مديريت بحران از
کارايی بيشتری برخوردار خواهد بود .سرعت تصميم گيری در مديريت بحران از اهميت بسياری برخوردار است .در واقع بين
سرعت تصميم گيری و سرعت کنترل بحران ارتباط مستقيم وجود دارد ،به بيان ديگر هر اندازه سرعت تصميم گيری از سوی
مديريت بحران بيشتر باشد ،سرعت کنترل بحران نيز بيشتر خواهد بود .مسئله اصلی در مديريت بحران ،چگونگی سنجش
فوريت و اولويت تهديد است .در سنجش ،طبقه بندی و تشخيص اولويت و فوريت تهديد ،عوامل بسياری تاثيرگذار هستند .زمان
تهديد ،مکان و شدت تهديد ،عمق و دامنه تهديد ،نوع تهديد ،هدف مورد آماج تهديد و ابزار تهديد از مهمترين اين عوامل
هستند.
امروزه عمده ترين نقاط ضعف مديريت بحران عدم هماهنگی و همکاری سازمانها  ،کمبود ضوابط و مقررات جامع و مانع و
پراکندگی و نا کافی بودن قوانين و مقررات موجود  ،محدوديت منابع مالی است ،اما خوشبختانه نقاط قوت بسياری نيز وجود
دارد که خود شامل تجارب مفيد در مديري ت ها بحران و روحيه تعاون و نوعدوستی در جامعه و مشارکت خوب و ارزشمند مردم
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و سازمانهای  NGOهمچون جمعيت هالل احمر است که می توان با مرتفع نمودن نقاط ضعف و توجه بيشتر به نقاط قوت راه
را برای عملکرد هر چه بهتر و قويتر در امر مديريت بحران هموار نمود  .بايد تهديدها و فرصت ها را به خوبی شناخت و خود را
برای مقابله با تهديدها و استفاده از فرصتها آماده ساخت.

شكل -7مراحل مدیریت بحران

-9-2دیدگاه های نظری مدیریت بحران
دیدگاه سنتی یا بحران محور  :در اين ديدگاه که نگاه تقديرگرايانه به مقوله بروز سوانح دارد دولت ها و مردم بروزسوانح را امری عادی و مشيتی تلقی می کنند و تسليم شرايط احتمالی بروز حوادث می شوند .در واقع چنين جوامعی منتظر
بروز سوانح می مانند و در صورت بروز تالش می نمايند تا نسبت به مقابله با آن اقدام نمايند .لذا اين ديدگاه با تاکيد بر
چارچوب های پذيرفته شده در مديريت بحران به مجموعه اقدامات پس از وقوع سوانح بسنده می نمايد.

دیدگاه مدرن یا پیشگیرانه  :اين ديدگاه با پذيرش وقوع سوانح و حوادث تالش می کند تا با بسيج امکانات و تجهيزاتو آماده نمودن جامعه با حوادث احتمالی مقابله نمايد .در اين چارچوب نظری «زندگی با حوادث» و برنامه ريزی برای مقابله با
آن به عنوان يک اصل پذيرفته شده تلقی می گردد .لذا تالش دولت ،برنامه ريزان و مديران سوانح انجام فعاليت های پيش
انديشيده برای مقابله با حوادث احتمالی است .اين ديدگاه ريسک مدار بوده و سعی دارد خطرات سوانح و حوادث غير مترقبه را
د ر محيط های زندگی افراد جامعه کاهش دهد و در واقع معطوف به برنامه ريزی پيش از بحران می باشد .اين در حالی است که
مجموعه فعاليت های حين و بعد از وقوع حوادث احتمالی را نيز مد نظر قرار می دهد.

در چارچوب ديدگاه های فوق برای دستيابی به يک سيستم جامع مديريت بحران بايد به دقت چرخه عناصر مديريت بحران
را شناسايی نمود .سپس برای مراحل مختلف اين چرخه ،برنامهريزی و سياستگذاری نمود .بدين ترتيب مراحل زمانی قبل از
بحران ،شروع بحران ،حين بحران و پس از بحران بايد مدنظر باشد .لذا در فرآيند برنامهريزی مديريت بحران بايد سهم اصلی بر
عهده اقدامات دوره پيشگيری قرار گيرد .شکل زير ديدگاه های مختلف نظری و فلسفی در برنامه ريزی و سازماندهی مديريت
بحران را نشان می دهد.
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شكل-2د یدگاه های نظری و فلسفی برنامه ریزی و سازماندهی در مدیریت بحران

-4-2بحران های پس از زلزله در ایران
پديده زمين لر زه يک واقعه طبيعی است که از نظر متخصصان به هيچ وجه بخودی خود خطرساز نيست ،بلکه اين دست
سازهای بشری هستند که به هنگام وقوع زلزه به دليل سست بودن و عدم انطباق آنها با دستورالعمل های ساخت و ساز ،باعث
ايجاد خسارت های مالی و جانی می گردند .زلزله با آسيب رساندن وسيع به زيرساخت های شهری ،جامعه را با مشکالت عمده
ای مواجه می نمايد که به دليل تفاوت های ساختاری جوامع مختلف ،در کشورهای گوناگون تعاريف مختلف دارند .به طور کلی
 22بحران پس از زلزله با توجه ويژگی های کشور ايران طبقه بندی و تعريف شده است .برخی از اين بحران ها اجتماعی است و
بايد از طريق جامعه شناسان مورد بررسی قرار گيرد .کشور ايران در بين کشورهای جهان رتبه نخست را در تعداد زلزله هايی به
شده  2/2ريشتری دارد .همچنين ،ايران يکی از باالترين رتبه ها را در زمينه آسيب پذيری ناشی از وقوع زلزله و تعداد افراد
کشته شده بر اثر اين سانحه دارد(.)22:2222،UNDP

-9پیشینه تحقیق
در ارتباط با بحران زلزله و مديريت آن ،پژوهش هايی صورت گرفته است که نتيجه برخی از آنان به شرح زير می باشد:
فرجی و قرخلو( ) 1219در مقاله ای تحت عنوان زلزله و مديريت بحران شهری(مطالعه موردی :شهر بابل) به اين نتيجهرسيدند که معيارها و عواملی که منجر به آسيب پذيری شهرها می شوند تا حد زيادی در کليه شهرها مشترک می باشند .از
نظر آنان کيفيت دسترسی واحد های مسکونی به فضاهای باز همواره در ميزان آسيب پذيری در مرحله وقوع بحران تاثيرگذار
است و بايد دو برنامه کالن در مورد پيشگيری از بحران و کاهش اثرات بحران پيش بينی شود.
قنبری و زلفی( ) 1292در مقاله ای تحت عنوان ارزيابی آسيب پذيری شهری در برابر زلزله با تاکيد بر مديريت بحرانشهری در شهر کاشمر ،با بررسی ميزان آسيب پذيری کالبدی شهر کاشمر به اين نتيجه دست يافتند که تراکم باال سبب
افزايش ميزان آسيب پذيری در نواحی شهری می شود.
خمر و رخشانی( ) 1292در مقاله ای تحت عنوان نقش راهکارهای مديريت بحران در جهت کاهش خسارات ناشی از زلزله(مطالعه موردی :شهر خرم آباد) دريافتند که مديريت صحيح و برنامه ريزی در مراحل مختلف بحران ،باعث کاهش آثار و
صدمات ناشی از باليای طبيعی(زلزله) در شهر خرم آباد می شود.
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 -4منطقه مورد مطالعه
استان سيستان و بلوچستان در شرق جنوب شرقی ايران واقع است .اين استان با حدود  117٬222کيلومتر مربع وسعت،
پهناورترين استان ايران میباشد و بيش از  11درصد وسعت اين کشور را دربرمیگيرد .سيستان شامل زابل و شهرهای اطرافش
است و بلوچستان دربرگيرنده بقيه شهرها از زاهدان تا چابهار میباشد .سيستان و بلوچستان  1122کيلومتر مرز با کشورهای
پاکستان و افغانستان و  222کيلومتر مرز آبی با دريای عمان دارد.

شكل -9موقعیت جغرافیایی استان سیستان و بلوچستان و شهرستان های آن

 -5بحث و یافته های تحقیق
استان سيستان و بلوچستان سابقه زلزله هايی با ريشتر باال را دارد به همين دليل ضروری است اقدامات پيشگيرانه برای
جلوگيری از تلفات اين حادثه صورت گيرد .خطر نسبی زمين لرزه در نقاط مختلف استان سيستان و بلوچستان در نقشه زير
مشخص شده است؛

شكل-4پهنه بندی خطر زلزله در استان سیستان و بلوچستان

رنگ زرد بيشترين خطر و رنگ قرمز کمترين خطر زلزله را در استان نشان می دهد .مشاهده می شود که مرکز استان هم
در خطر می باشد .نقاط زيادی از استان روی خط گسل می باشد .در نقشه زير خصوط گسل را در کشور نشان می دهد
که مشاهده می شود اين استان نيز رو خط گسل می باشد.
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شكل-5خطوط گسل ایران

مهمترين عواملی که در هنگام بروز زلزله منجر به بروز بحران می شود ،آسيب پذيری کالبدی ابنيه
میباشد( .)22:2229،Gharakhlouهر چه تراکم ساختمانی بيشتر باشد اين آسيب بيشتر می شود .استان سيستان و بلوچستان
دارای تراکم پايين ساختمانی نسبت به کل کشور می باشد اما به دليل اينکه بافت فرسوده فراوانی در آن وجود دارد زلزله های
با ريشتر کم هم منجر به خسارت می شود .اين استان از کم تراکم ترين استان های کشور است که می توان با بهسازی و
نوسازی بافت های فرسوده ،اقدامات الزم را برای کاهش بحران حين و پس از زلزله انجام داد .تراکم زلزله در اين استان نيز
نسبت به ديگر استان های کشور کمتر می باشد اما به دليل وجود بافت فرسوده فراوان در استان ،زلزله های با ريشتر پايين هم
منجر به خسارت جانی و مالی می شود.

شكل -6نقشه تراكم ساختمانی در ایران

شكل -1نقشه تراكم زلزله های ایران

با توجه به تراکم کمتر زلزله در اين استان ،مديريت بحران بايد با سرعت بيشتری نسبت به ديگر استان ها انجام شود .اين
استان طی سال های گذشته زلزله های متعددی را ت جربه کرده است که در اين بخش به بررسی آخرين زمين لرزه شديد در
استان سيستان و بلوچستان می پردازيم؛
در ساعت ( 12:12:11بهوقت محلی) سهشنبه  27فروردين ماه  ،1292زمينلرزهاى به بزرگاى 7.1در مقياس بزرگای
گشتاوری ) (Mwدر  22کيلومتری شمال باختری سراوان و  12کيلومتری شهر گشت استان سيستان و بلوچستان بهوقوع
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پيوست .رومرکز اين رويداد براساس لرزهنگاشتهای ثبتشده در شبکه ملی لرزهنگاری باند پهن پژوهشگاه بينالمللی
زلزلهشناسی و مهندسی زلزله در مختصات  27.11درجه عرض شمالی و  22.22درجه طول خاورى قرار داشته است و عمق
کانونی اين زمينلرزه توسط مراکز مختلف لرزهنگاری بين  22تا  92کيلومتر تعيين شده است .رومرکز اين زمينلرزه در پهنه
گسلی با روند شمال باخترى-جنوب خاورى ،در ناحيه فرورانش خاورى-باخترى شمال مکران ،اتفاق افتاد .با اين وجود ،اين
پهنه گسلی دربرگيرنده روندهاى ساختاری ثانويهای با جهتگيرى خاورى-باخترى و شمالی -جنوبی نيز مىباشد .به طور کلی،
اين طور به نظر میآيد که شکلگيرى سامانه گسلی شمال باختری–جنوب خاورى سراوان به صورت برايندى از فعاليت
گسلهای شمالی-جنوبی عمدتاً راستا لغز-راستگرد خاور ايران و گسلهای خاورى -باخترى عمدتا معکوس ناحيه فرورانش
مکران باشد .با توجه به مکان رومرکز زمينلرزه ،اين رويداد لرزه ای احتماالً در زير سامانه گسلی سراوان رخ داده است .اين
گسل ،گسلى بنيادين ،فعال و بزرگ (به طول تقريبی  222کيلومتر) با راستای شمال باخترى – جنوب خاورى در جنوب
خاورى ايران است .بر پايه ساز و کار نرمال گسلش ارايه شده که در حلهای کانونی با راستاى خاور شمال خاورى -باختر جنوب
باخترى آمده است و نيز عمق اين رويداد لرزهاى ،اين زمينلرزه میتواند به سبب دگرشکلی کششى شکننده متمرکز در ناحيه
 Slabاز صفحه در حال فرورانش پهنه فرو رانشى مکران رخ داده باشد .تا يک روز پس از رخداد اين زلزله 11 ،پسلرزه با
بزرگای بين  2تا  2.7در منطقه رخ داد .اين زمينلرزه در ناحيهای تقريباً خالی از جمعيت اتفاق افتاد و بهدليل عمق کانونی زياد
و تراکم کم جمعيت در منطقه ،در اثر اين زمينلرزه در ايران  1نفر کشته (در روستای قادرآباد شهرستان خاش) و در کشور
پاکستان  22نفر کشته و جمعاً بيش از  112نفر مجروح شدند .اين زمينلرزه موجب تخريب صدها منزل مسکونی در پاکستان
شد و تکان شديد حاصل از آن در ساختمانهای بلند دبی ،دوحه ،منامه و حتی در کويت احساس شد.

شكل-8مكان وقوع زلزله

شكل-3پسلرزه های زمین لرزه

با توجه به عمق زياد اين زمين لرزه ،تلفات زيادی را شاهد نبوديم اما اگر در در عمق نزديکتری به سطح زمين اين اتفاق
رخ می داد شاهد تلفات بسياری می بوديم .تلفات اين زمين لرزه اغلب مالی بود و ساختمان های فرسوده زيادی تخريب شد.

 -6نتیجه گیری
امروزه يکی از مهمترين دغدغه های مسئوالن شهرها کاهش آثار زلزله بين ساکنان شهر و محيط های شهری ،چه قبل و
چه بعد از وقوع آن است .وضعين کالبدی بهينه ساختمان های شهرها ،کم بودن تراکم ساختمانی و تراکم جمعيتی می تواند در
ميزان آسيب پذيری شهرها ی استان موثر باشد و به کاهش ميزان آسيب پذيری منجر شود .همچنين دسترسی مناسب به شبکه
معابر و خدمات امداد و نجات در کاهش آسيب های ناشی از وقوع زلزله مخصوصا بعد از وقوع اين باليای طبيعی ،نقش مناسبی
می تواند ايفا کند .استان سيستان و بلوچستان گسل های زيادی در خود دارد و در صورت بروز زلزله تلفات مالی و جانی فراوانی
به بار می آورد و مهمترين دليل آن فرسودگی اغلب بافت شهرهای اين استان است .برنامه ريزی شهری به عنوان عاملی که
نقش بسيار موثری در ضايعات زلزله دارد ،مطرح است .در ميان سطوح گوناگون برنامه ريزی کالبدی کارآمدترين روش برای
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کاهش ميزان آسيب پذيری شهرها در برابر زلزله ،سطح ميانی يا همان شهرسازی است و مفاهيم موجود در شهرسازی مانند
ساختار شهری ،تراکم های شهری ،تاسيسات و زيرساخت های شهری ،فرم شهری ،کاربری اراضی شهری ،شبکه ارتباطی و...
نقش مهمی در ميزان آسيب پذيری شه ر در برابر زلزله دارند .پيچيدگی های ساختار اجتماعی و کالبدی در شهرها نيازمند
مديريت بحران حساب شده ای است .ساختمان های اين استان با توجه به اينکه از نظر بافت ،اغلب فرسوده می باشند ،در
صورت وقوع زلزله شديد خسارات جانی و مالی فراوانی به بار می آيد .لذا ضروری است برای کاهش تلفات ،راهکارهايی پيش
بينی شود و در شهرهايی که روی گسل قرار دارند ساخت و ساز به صورت اصولی شکل گيرد.
در اين بخش راهکارهايی برای کاهش خسارات مالی و جانی بحران زلزله در استان سيستان و بلوچستان پيشنهاد می شود؛


تهيه نقشه ريزپهنه بندی برای نواحی مختلف شهرهای استان و بافت آن



ارزيابی آسيب پذيری و آسيب رسانی تاسيسات زيربنايی موجود در بافت های شهری



استحکام بخشی و تقويت مراکز و کاربری های اصلی بافت های تاريخی ،همچون مدارس ،مساجد و بيمارستان
ها ،در فاصله زمانی مشخص و مجهز کردن آنها به وسايل و امکانات ايمنی و پناهگاه های زير زمينی در صورت
لزوم.



اصالح نظام ارتباطات و تقويت دسترسی در شهرها و روستاهای استان
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رهنمايی ،محمدتقی( ،) 1227روند مطالعات شهری و جايگاه جغرافيای شهری در ايران ،فصلنامه تحقيقات
جغرافيايی ،سال سوم ،شماره  ،2زمستان .1227
رودينی ،عزت اهلل( ،) 1212فرايند مديريت برای توسعه ايمنی و آمادگی در مقابل سوانح ،مجموعه مقاالت اولين
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شيعه ،اسماعيل( ،) 1212لزوم تحول مديريت شهری در ايران ،مجله جغرافيا و توسعه ،سال دوم ،شماره پياپی ،2
ناشر دانشگاه سيستان و بلوچستان.
عنبری ،موسی( ،) 1212ارزيابی رويکردهای نظری در مديريت امداد فاجعه در ايران ،مجموعه مقاالت اولين همايش
علمی-تحقيقی مديريت امداد و نجات ،ناشر موسسه عالی علمی-کاربردی هالل ايران.
فرجی امين ،قرخلو مهدی( ،) 1219زلزله و مديريت بحران شهری(مطالعه موردی :شهر بابل) ،فصلنامه علمی-
پژوهشی انجمن جغرافيای ايران ،سال هشتم ،شماره  ،22تابستان .1219
قنبری ابوالفضل ،زلفی علی( ،) 1292ارزيابی آسيب پذيری شهری در برابر زلزله با تاکيد بر مديريت بحران شهری در
شهر کاشمر ،نشريه تحليل فضايی مخاطرات طبيعی ،سال اول ،شماره پياپی  ،2زمستان .1292
مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن ،بخش زلزله شناسی مهندسی.
مهندسين مشاور شرق آيند.
ناطق الهی فريبرز ،استوار ايزدخواه ياسمين( ،)1212برنامه کاهش اثرات و ساختار مديريت بحران زمين لرزه در
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11- Gharakhlou, M, (2009), crisis risk in urban slum, CAG, ETAVA, Canada, 25-31.
12- UNDP, (2004), Reducing Disasters Risk: A Challenge for Development, UNDP.
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بررسی رفتار چرخهای قاب مهاربندی کمانشتاب با پارامتر تقاضای
شکلپذیری تجمعی
احسان دهقانی  ،7نرگس

بابایی*2

 -1استاديار دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه قم
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد عمران -سازه ،دانشگاه قم
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چكیده
به دليل اينکه هسته مهاربند کمانشتاب هم در کشش و هم در فشار تسليم میشود ،اين مهاربندها قابليت
جذب انرژی و شکلپذيری زيادی دارند که برای مقابله با زلزله مناسب است .يکی از اهداف مهم استانداردهای
لرزهای تأمين شکلپذيری مناسب برای سازه است زيرا سازه در صورت شکلپذير بودن میتواند مقدار
قابلتوجهی از انرژی زلزله را مستهلک نمايد .با توجه به اهميت اين موضوع در تحقيق حاضر با استفاده از پارامتر
شکلپذيری تجمعی برای مهاربندهای کمانشتاب به بررسی رفتار چرخهای مهاربندها و قابهای مهاربندی
کمانشتاب ( )BRBFپرداختهشده است .برای اين منظور سه قاب مهاربندی کمانشتاب فوالدی در دو مرتبه
ارتفاعی متفاوت  2و  12طبقه در نرمافزار  OpenSeesبا  7رکورد زلزله تحت تحليل تاريخچه زمانی غيرخطی
قرارگرفتند .با استفاده از نتايج حاصل از تحليلها منحنی هيسترزيس حاصل برای مهاربندها و طبقات ترسيم و
پارامتر تقاضای شکلپذيری تجمعی و انرژی هيسترزيس برای هر کدام از منحنی ها در نرم افزار MATLAB

محاسبه شد .نتايج نشان میدهد که توزيع تقاضای شکلپذيری تجمعی در طبقات اين قابهای مهاربندی
کمانشتاب که مطابق آييننامه  AISC360-10طراحیشدهاند يکنواخت نيست و حساسيت طبقات آخر بيشتر
از ساير طبقات است.

واژگان كلیدی :مهاربند کمانشتاب ،رفتار چرخهای ،شکلپذيری تجمعی ،انرژی هيسترزيس.

 -7مقدمه
همانطور که پهنهبندی نقشههای زمينلرزه خيزی نيز نشان میدهد بيش از  2/2وسعت کشور ايران در محور زمينلرزه
خيزی پرخطر قرارگرفته که اکثر شهرهای پرجمعيت نيز در راستای آن استقراريافتهاند .ازاينرو مصونسازی ساختمانها در
برابر زلزله اهميت زيادی پيدا میکند .برای کاهش ارتعاشات در برابر نيروهای جانبی از سيستمهای مقابله با نيروهای جانبی
استفاده می-شود .از ميان اين سيستمها قابهای مهاربندی به دليل اينکه برای مقابله با نيروی لرزهای فوالد کمتری نسبت به
قاب خمشی الزم دارند و بهراحتی بيشتری میتوانند گريز طبقات را مهار کنند ،در مناطق با لرزهخيزی باال محبوبيت به دست
آوردند و در ساختمانهای با شمار طبقات کم يا متوسط گستردهوار به کار گرفته میشود ]2[.بااينحال ،عضو مهاربندی زمانی
که در فشار قرار میگيرد کمانش میکند و رفتار چرخهای پسماند نامتقارنی خواهد داشت .اکنون اگر بتوان بهگونهای از کمانش
پيشگيری و مقاومت يکسانی با حالت کششی فراهم شود ،رفتار چرخهای پسماند آنها شکل متقارنی را به خود میگيرد و
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جذب انرژی مهاربند افزايش میيابد .اين ايده ،انگيزهای برای آفريدن گونهای مهاربند با نام مهاربند کمانشتاب گرديد .مفهوم
کمانشتاب ساده است :مقاومت عضو مهاربندی در برابر کمانش و ايجاد رفتار يکسان در کشش و فشار.
قابهای مهاربندیشده کمانشتاب پس از زمينلرزه  kubeدر سال  1992در ژاپن مورداستفاده گسترده قرار گرفت و در
آمريکا نيز پس از زلزله  Northridgeدر سال  ،1992مورد استقبال گسترده قرار گرفت]7[ .سير گسترش مهاربندهای
کمانشتاب در ژاپن به اين صورت بود که اين مهاربندها در ابتدا به دو شکل گسترش يافت ،به اين صورت که المان فوالدی
تسليم شدنی میتواند در بين پانلهای بتنی پيشساخته قرار گيرد يا بهوسيله مقاطع فوالدی پرشده با بتن روکش شود.
 Wakabayashiنخستين تالشها را در رابطه با اين مهاربندها انجام داد .او مهاربندهايی از تسمههای فوالدی پهن که بين يک
جفت از پانلهای بتنی پيشساخته قرارگرفته بود معرفی کرد (شکل .)1با گسترش کار  Wakabayashiدر ژاپن به
پيشرفتهای مختلف برای  BRBها با هسته فوالدی محدودشده توسط غالف فوالدی از سال  1912تا  1992دست يافتند.
شکل  2بعضی از سطح مقطعهايی که موردتحقيق قرار گرفتند را نشان میدهد]12[ .

شكل -7مهاربند كمانشتاب قرارگرفته بین پانلهای بتنی پیشساخته.

شكل  -2سطح مقطع مهاربندهای كمانشتابی كه در ژاپن گسترش یافتند

اين تالشها توسط محققان در ژاپن بيشتر اصالح شد و به آنچه امروزه  Unbounded Braceناميده میشود انجاميد .اين
مهاربند را شرکت فوالد نيپون ( )Nippon Steel Corporationدر ژاپن میسازد Unbounded Brace .شامل يک هسته
فوالدی که توسط يک لوله فوالدی پرشده با بتن روکش شده است میباشد .هسته فوالدی نيروی محوری را تحمل میکند.
درحالیکه لوله بيرونی از طريق بتن برای هسته حمايت جانبی فراهم میکند و مانع کمانش کلی میشود .در اين مهاربندها يک
غشای لغزنده و نچسبان پيرامون هسته که بين هسته و ماده پرکننده قرار میگيرد ،اجازه نمیدهد نيروی محوری به جعبه
بيرونی منتقل شود و امکان افزايش حجم هسته را زمانی که در فشار به تسليم میرسد فراهم میکند .اين توانايی هسته فوالدی
که میتواند آزادانه در بتن محصورشده در فوالد فشرده و کشيده شود منجر به نام  Unbounded Braceشد]1[ .
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تحقيق بر روی  BRBها اولين بار توسط  Yashinoو همکاران [ ]12انجام شد .آنها نمونههايی را که شامل صفحه فوالدی
مسطح روکش شده با پنلهای بتن مسلح و بعضی از مواد لغزنده در بين آنها بود مورد آزمايش قراردادند ]1[Clark .در
پژوهش خود  2مهاربند با نيروی تسليم متفاوت  1222،1222و  2122کيلو نيوتون را با هدف بررسی رفتار مهاربندها تحت
بارگذاری چرخهای مورد آزمايش قرارداد .نتايج آزمايشها نشان داد که اين مهاربندها دارای رفتار قابل پيشبينی ،مقاومت
افزون قابلتوجه و ظرفيت اتالف انرژی مناسب هستند Sabelli .مطالعات لرزهای گسترده بر روی ساختمانها با قابهای
مهاربندیشده با مهاربند کمانشتاب انجام داد []12و[]11؛ در سال  ]1[ Black 2222در پژوهش خود رفتار نيرو تغيير شکل
مهاربند کمانشتاب را در مقياس ماکروسکوپيک تعيين کرد و ظرفيت غير االستيک اين مهاربند را تحت فشارهای شديد زلزله
بررسی کرد .نتايج نشان داد که مهاربند  Unbonded Braceقابلاعتماد و جايگزين عملی برای سيستمهای قاب معمولی است
و مقاومت سازه را در برابر زلزله افزايش میدهد.در سالهای اخير تحقيقات زيادی بر روی مهاربند کمانشتاب انجامشده است .با
توجه به اينکه تأمين شکلپذيری مناسب برای سازه يکی از اهداف مهم استانداردهای لرزهای است و سازه در صورت شکلپذير
بودن میتواند مقدار قابلتوجهی از انرژی زلزله را مستهلک نمايد در اين تحقيق تالش شده است تا با استفاده از پارامتر
شکلپذيری تجمعی برای مهاربندهای کمانشتاب رفتار چرخهای قابهای مهاربندی کمانشتاب بررسی شود

 -2مهاربند كمانشتاب
قاب مهاربندی کمانشتاب ( )BRBFنوع خاصی از قابهای مهاربندی همگرا هستند که از کمانش مهاربند در آنها با
تمهيدات خاصی جلوگيری شده است و شکلپذيری و سختی را بهبود میبخشند ]12[ .شکل 2مقايسهای بين رفتار يک
مهاربند کمانشتاب و يک مهاربند معمولی همگرا را در يک سيکل بارگذاری نشان میدهد.

شكل -9مقایسه بین رفتار مهاربند كمانشتاب و مهاربند معمولی همگرا

 BRBها (شکل  )2معموالً از يک هسته فوالدی که توسط لوله فوالدی پرشده با بتن روکش شده است ،تشکيلشدهاند.
پوشش بتنی مانع کمانش هسته فوالدی که تسليم میشود در کشش و فشار میشود .برای اينکه بتوان انتقال نيروی برشی
بين هسته فوالدی و ماده پرکننده را بهطور مؤثری کاهش داد و يا کمينه کرد از موادی مانند الستيکها ،پلیاتيلن ،گريس
سيليکون و يا نوار ماستيک میتوان بهره برد که با استفاده از اين مواد میتوان اطمينان حاصل کرد که نيروی محوری کششی و
فشاری تنها توسط هسته فوالدی تحمل میشود ]2[ .همانطور که در شکل  2-2میتوان مشاهده کرد هسته فوالدی از پنج
قسمت تشکيلشده است :يک قسمت مهارشده که در کشش و فشار تسليم میشود ،دو قسمت که بهعنوان بخش انتقال هستند.
اين قسمتها مهارشده هستند ،تسليم نمیشوند و دارای سطح مقطع بزرگتر از قسمت تسليم شدنی هستند .همچنين شامل
دو بخش اتصاالت است که دنباله هسته فوالدی است ولی از جعبه بيرونی برآمدهتر میگردد و بنابراين مهار نشده است .اين
قسمت تسليم نمیشود و شرايط اتصال به سازه را فراهم میآورد]12[ .
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شكل -4قسمتهای مختلف هسته مهاربند كمانشتاب

طراحی قابهای مهاربندی کمانشناپذير در بسياری از جنبهها سادهتر از طراحی قابهای مهاربندی ويژه همگرا ()SCBF
يا ساير قابهای مهاربندی طراحیشده برای پاسخ لرزهای شکلپذير است .بسياری از محدوديتها و روشهای در نظر
گرفتهشده ضروری برای  SCBFبه دليل تمايز رفتار در کشش و فشار ،هنگامیکه مهاربند کمانشتاب شکلپذيرتر استفاده
میشود غيرضروری است ]2[ .در حال حاضر طراحی  BRBFدر اياالتمتحده در چهارچوب تعريفشده توسط ASCE7-

) 16(ASCE2016و ) AISC341-16(AISC2016انجام میگيرد BRB .ها محصوالت اختصاصی در اياالتمتحده هستند و
توسط تعدادی از توليدکنندگان مثل Star Seismic،Nippon Steel ،Core Brace:و  Blue Scope Buildingsساخته می
شوند .نمونه  BRBها از  2سازنده در شکل 2نشان دادهشده است]9[.

الف)Core Brace

ب)Nippon Steel

ج)Star Seismic

شكل -5نمونه  BRBها از سه سازنده[]3

شکل 2پيکربندیهای رايج برای قاب مهاربندی کمانشتاب را نشان میدهد که شامل مهاربندی قطری تک X ،در دو
طبقه V،و  Vمعکوس است .بايد توجه داشت که مهاربندی  Xدر يک طبقه در قاب مهاربندی کمانشتاب ميسر نيست.

شكل -6پیكربندیهای رایج برای قاب مهاربندی كمانشتاب []5
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 -9شكلپذیری مهاربند كمانشتاب
شکلپذيری به عبارت ساده قابليتی از يک سازه و يا يک جزء سازهای است که مطابق آن سيستم میتواند تغيير شکلهای
غير ارتجاعی از خود نشان دهد ،بدون اينکه اين تغيير شکلها منجر به انهدام سازه و يا جزء سازهای گردد .معموالً شکلپذيری
برای سيستم يک درجه آزادی بهصورت رابطه 1تعريف میگردد:
u

)(1

y




μ

که در رابطه فوق 𝐮∆ حداکثر تغيير شکل قبل از گسيختگی و𝐲∆ تغيير شکل نظير نقطه تسليم است .شکلپذيری BRBها
تحت فشار و کشش تقريباً يکسان است]2[ .
شکلپذيری پالستيک تجمعی پارامتری است که برای منحنیهای هيسترزيس قابل تعريف است و با رابطه  2قابل محاسبه
است.

u max  u min
pi

pi

)(2

CPD   i

y

u

𝒏𝒊𝒎𝒖 بيشترين و کمترين مقدار تغيير مکان پالستيک در مرحله  iاست و 𝒚𝒖 تغيير مکان تسليم
𝒙𝒂𝑚𝒖 و
که در آن
𝒊𝒑
𝒊𝒑
مهاربند است]1[.
همچنين فاکتور شکلپذيری تجمعی که بهصورت انرژی کلی به انرژی االستيک تعريف میشود ،میتواند با رابطه  2تخمين
زده شود:
)(2

i

W
y

i

W

Pd



y

که در آن 𝑦𝑃 اولين نيروی تسليم 𝑑𝑦 ،اولين تغيير مکان تسليم𝑊𝑖 ،انرژی در سيکل  iاست]2[.

 -4مدلسازی و نتایج تحلیل
در اين پژوهش ساختمان با پالن شکل  7موردمطالعه قرارگرفته است .در اين ساختمان طول دهانه هر قاب  2متر ،تعداد
دهانه در بعد کوتاه  2عدد و در بعد بلند  2عدد است و ارتفاع طبقات  2متر در نظر گرفتهشده است.

شكل -1پالن ساختمان موردبررسی
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در پالن شکل  7قابهای محور  1و  2قابهای مهاربندی با مهاربند کمانشتاب در نظر گرفتهشدهاند .قابهای موردبررسی
در اين پژوهش قابهای محور  1و  2هستند که بهصورت مهاربندی قطری در دهانه وسط و طبقات مختلف موردبررسی
قرارگرفتهاند( .شکل  )1ضريب اهميت ساختمان  1در نظر گرفتهشده است ،سازه در پهنه با خطر نسبی زياد و خاک منطقه از
نوع  IIاست.

شكل -8قابهای مهاربندی كمانشتاب  5و  70طبقه موردمطالعه

در اين تحقيق در ابتدا قابهای فوالدی دوبعدی مهاربندیشده با مهاربند کمانشتاب (شکل  )2-2مطابق مبحث ششم
مقررات ملی ساختمان (سال  )92و آييننامه  2122ايران (ويرايش چهارم) بارگذاری ثقلی و جانبی شده است و بر اساس
آييننامه طراحی سازه فوالدی  AISC360-10به روش ( LRFDضوابط مربوط به طراحی بهروش حالت حدی ) (LRFDدر
مبحث دهم تشابه زيادی با روش حالت حدی  AISC360-10دارد ،).در نرمافزار  ETABS2016طراحی شد و ابعاد مقاطع تير
و ستون و مهاربندها مشخص شدند .همه مهاربندهای طراحیشده از نوع  starBRBهستند.
پس از طراحی قابها و مشخص شدن مقاطع تير ،ستون و مهاربند ،هرکدام از قابها در نرمافزار  OpenSeesمدلسازی
شدند .پسازاين که مدلها تحت تحليل تاريخچه زمانی غيرخطی با  7رکورد زلزله در  OpenSeesقرار گرفتند ،برای هر
مهاربند و طبقهای که مهاربند در آن قرار دارد با استفاده نتايج تحليل منحنی هيسترزيس ترسيم شد و با استفاده از آن انرژی
هيسترزيس و تقاضای شکلپذيری تجمعی برای هر منحنی در نرمافزار  MATLABمحاسبه شد .شکلهای  9و  12تقاضای
شکلپذيری تجمعی و انرژی هيسترزيس را در طبقات مختلف قابها نشان میدهد.

همانطور که منحنیها نشان میدهد در اين دو قاب مهاربندی کمانشتاب که در دهانه وسط دارای مهاربند کمانشتاب
بهصورت قطری هستند توزيع تقاضای شکلپذيری تجمعی و انرژی هيسترزيس يکنواخت نيست و پارامتر تقاضای شکلپذيری
تجمعی نشان میدهد که حساسيت طبقات آخر زياد است و جزييات بندی آن بايد بهگونهای باشد که در خستگی دچار شکست
نشود.
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شكل  3انرژی هیسترزیس و تقاضای شكلپذیری تجمعی در طبقات مختلف قاب  5طبقه

شكل  70انرژی هیسترزیس و تقاضای شكلپذیری تجمعی در طبقات مختلف قاب  70طبقه
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 نتیجهگیری-5
 در نرمافزارAISC360-10 ) پس از طراحی مطابق آييننامهBRBF( در اين تحقيق قابهای مهاربندی کمانشتاب
 رکورد زلزله تحت تحليل تاريخچه زمانی غيرخطی قرار گرفت و با استخراج خروجیها نمودار7  مدلسازی و باOpenSees
هيسترزيس هرکدام از مهاربندها و طبقات ترسيم شد و با استفاده از آن انرژی هيسترزيس و تقاضای شکلپذيری تجمعی برای
.هر مهاربند و طبقه محاسبه شد
 توزيع دو پارامتر تقاضای شکلپذيری تجمعی و، طراحیشدهاندAISC360-10  برای اين قابها که مطابق آييننامه.1
.انرژی هيسترزيس در طبقات يکنواخت نيست
. مشاهدات نشان میدهد که طبقات آخر تقاضای شکلپذيری تجمعی خيلی بيشتر نسبت به طبقات ديگر دارد.2
 حساسيت طبقه آخر نسبت به ساير طبقات بيشتر است و از اين مشاهده میتوان نتيجه گرفت که برای جلوگيری از.2
.شکست در اثر خستگی بايد به جزييات بندی اين طبقات بيشتر توجه داشت
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مطالعه آزمایشگاهی نحوه شستشوی نفت از سنگ مخزن در سیالبزنی
با استفاده از سی تی اسکن چرخشی
شهرام جلیلی تلچگاه ،اسداهلل ملک
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چكیده
در اصطالح ،برداشت اوليه نفت ،برداشت ثانويه نفت و برداشت دوران سوم نفت (ازدياد برداشت نفت) جهت
توصيف برداشت هيدروکربنها بر اساس روش توليد يا زمان توليد آنها به کار میرود .در برداشت اوليه نفت توليد
هيدروکربنها بر اساس مکانيزمهای محرک طبيعی موجود در مخزن بدون نياز به کمک اضافی تزريق سيالهايی
مانند آب و گاز صورت میگيرد .در بيشتر موارد محرکهای طبيعی نسبتاً ضعيف هستند و در نتيجه برداشت کلی
نفت کم خواهد بود .فقدان محرکهای طبيعی کافی در بيشتر مخازن منجر به معرفی محرکهای مصنوعی برای
کمک به انرژیهای طبيعی مخزن میشود که پرکاربردترين اين روشها تزريق آب يا گاز است .برداشت ثانويه نفت
به برداشت اضافی به وسيله روش های متداول تزريق آب و تزريق گاز غيرامتزاجی اطالق میگردد .معموالً فرايند
انتخابی برداشت ثانويه به دنبال برداشت اوليه انجام میشود؛ ولی ممکن است که همزمان هم صورت گيرد .قبل از
انجام يک پروژه برداشت ثانويه بايد بطور کامل اثبات شود که فرآيندهای طبيعی برداشت کافی نيستند؛ در غير
اين صورت ريسک هدررفت سرمايهگذاری پروژه برداشت ثانويه وجود دارد .برداشت دوران سوم نفت (ازدياد
برداشت نفت) به برداشت اضافی بعد از روشهای برداشت اوليه و ثانويه اطالق میگردد .روشهای مختلف ازدياد
برداشت نفت اساساً برای برداشت نفت باقيمانده ،نفتی که بعد از روشهای برداشت اوليه و ثانويه در مخزن باقی
میماند ،طراحی میشوند.

واژگان كلیدی :سنگ مخزن ،سيالبزنی ،سیتی اسکن چرخشی ،ازدياد برداشت،

 .7مقدمه
در حال حاضر ،حتی با بکار بردن تکنيک های پيچيده ازدياد برداشت نفت مانند سيالبزنی با آب ،گاز ،مواد شيميايی و نيز
روش های حرارتی ،حجم قابل توجهی از نفت و گاز بدون استفاده در مخزن به جا می ماند .در سال های اخير با پيشرفت علم
نانو و ظهور پتانسيل های بالقوه ی آن ،محققان ،استفاده از نانوذرات در بهبود برداشت نفت را مورد بررسی قرار داده و به اين
نتيجه رسيدند که نانوتکنولوژی می تواند به جدايش مؤثرتر نفت و آب کمک نمايد [ .]1با استفاده از فناوری نانو و به کمک
نانوسياالت (ذرات نانو معلق در يک سيال پايه) میتوان ميزان برداشت نفت را نسبت به روش های فعلی افزايش داد [.]2
به طور کلی ،روش های شيميايی ازدياد برداشت دارای معايبی هستند (از جمله هزينه باالی تزريق ،پتانسيل خوردگی،
تلفات مواد تزريق در طی حرکت درون مخزن ،کاهش تراوايی به علت گير افتادن در گلوگاه ها و  )...که موجب شده کاربرد
محدودی در عمليات ميدانی ازدياد برداشت داشته باشند .نانوذرات علی رغم اندازه ی بسيار کوچک  1-122نانومتر دارای
نسبت سطح به حجم بسيار بااليی هستند که می توانند بدون گير افتادن در حفره ها وارد آن ها شوند .از اين رو ،مقدار ماده ی
 -1اين مقاله مستخرج از پايان نامه کارشناسی ارشد می باشد.
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تزريقی مورد نياز و نيز ميزان صدمات ناشی از کاهش تراوايی در طی فرآيندهای سيالبزنی کاهش میيابد .ذرات نانو در مقايسه
با بقيه مواد استفاده شده در روش های شيميايی ازدياد برداشت با محيط سازگارتر بوده و به انرژی بااليی برای تغيير شکل
دادن و از بين رفتن نياز دارند که اين ،باعث استفاده بهتر از نانوذرات در مخازن عميق و تحت دما و فشار باال می شود .با اين
کار مدت زمان مؤثر بودن سيال تزريقی در طی فرآيند های سيالبزنی نيز افزايش خواهد يافت .با افزودن نانوذرات به يک سيال،
خواص آن از قبيل چگالی ،ويسکوزيته ،هدايت حرارتی و گرمای مخصوص را می توان به حالت بهينه تنظيم کرد .لذا نانوسياالت
را می توان به صورت کنترل شده تر نسبت به مواد فعلی به مخزن اضافه کرده و در نتيجه ،نفت بيشتری بدست آورد[.]2
ميراندا و همکاران ( )2212پژوهشهای زيادی بر روی نانوذرات در جهت ازدياد برداشت نفت انجام دادند .آنها به اين نتيجه
رسيدند که بين سطح آب و نفت نيروهای سطحی وجود دارد که اين نانو -ذرات باعث ايجاد نوسان امواج مغناطيسی شده و اين
امواج سبب ايجاد امواج صوتی و تغيير در نيروهای سطحی و موئينگی میشود و تا حدودی ازدياد برداشت نفت را بهبود می-
بخشد [.]2
نورهانا و همکاران ( )2212مطالعاتی بر روی نانو ذرات کبالت اکسيدآهن ( (Ca3O4و کاربرد آنها در ازدياد برداشت نفت
انجام دادند و به اين نتيجه رسيدند که نانوذرات مذکور در مخزن سبب ايجاد امواج مغناطيسی و صوتی میشود که اين ارتعاشات
روی کشش سطحی و نيروهای موئينگی تاثير میگذارد و باعث کاهش اين نيروها میشود و در نتيجه افزايش جريان سيال نفت
را به همراه دارد [.]2
آيت اللهی و همکارانش ( ) 2212به بررسی عملکرد سورفکتانت آنيونی و کاتيونی و تاثير افزودن نانوذرات سيليکا به آن ها
در مخازن شکافدار پرداختند .نشان داده شد که قرار گرفتن نانو ذرات در محلول سورفکتانت به طرز چشمگيری بازيافت نفت را
افزايش میدهد .بررسی تصاوير ميکروسکوپی نشان داد که پس از سيالبزنی با محلول سورفکتانت حاوی نانو ذرات سيليکا ،آب
دوستی ديواره حفراتی که با محلول تزريقی شسته میشوند از نفت دوست به آب دوست تغيير کردهاست .بنابراين عالوه بر
مکانيزمهای ذکر شده ،حضور نانو ذرات سيليکا در محلول سورفکتانت ،با تغيير ترشوندگی به ازدياد برداشت کمک میکند.
همچنين مشاهده شد که رسوخ در حالت تزريق محلول سورفکتانت ،نسبت به آب خالص ديرتر اتفاق میافتد .در واقع ،تعويق
زمان رسوخ ،نشانه ای از نفوذ بيشتر سيال تزريقی از شکاف به درون ماتريس میباشد که اين امر بدليل کاهش ميزان کشش
سطحی و در نتيجه افزايش مقدار عدد مويينگی به مقادير بسيار باال میباشد ،در نتيجه بازيافت نفت نسبت به تزريق آب خالص
بيشتر میشود .در طی آزمايشهای انجام گرفته سورفکتانت کاتيونی از آنيونی عملکرد بهتری نشان داده و باعث بازيافت نفت
بيشتری میشود .اين امر نشان دهندهی اين است که دودسيل تری متيل آمونيم برومايد ( )C12TABبه عنوان سورفکتانت
کاتيونی تاثير بيشتری بر کاهش کشش سطحی نسبت به سديمدودسيل سولفات بعنوان يک سورفکتانت آنيونی دارد و در واقع
باعث برهم کنش بيشتر بين شبکه شکاف و ماتريس و در نتيجه نفوذ بيشتر سيال تزريقی از شکاف به درون ماتريس و در نهايت
بهبود ازدياد برداشت میشود [.]2
اگل و همکارانش ( )2212به مط العه اثر نانو ذرات اکسيد فلزی در ازدياد برداشت نفت پرداختند .او در آزمايشهای خود اثر
 1نانواکسيد فلزی (نانو اکسيد آلومينيوم ،نانواکسيد منيزيم ،نانو اکسيد آهن ،نانو اکسيد زيرکونيوم ،نانواکسيد نيکل ،نانو اکسيد
قلع ،نانو اکسيد روی ،نانو اکسيد سيليکون) را بر ازدياد برداشت به صورت جداگانه بررسی کرد و به اين نتيجه رسيد که استفاده
از نانوذرات اکسيد آلومينيوم و نانو ذرات اکسيد سيليکون میتوانند بهترين جواب را در ازدياد برداشت بدهند .او در
آزمايش های خود سيالب زنی آب مقطر و همچنين آب شور را درحضور نانوذرات اکسيد آلومينيوم انجام داد و توانست با
استفاده از نانوذرات اکسيدسيليکون در حضور اتانول به بيشترين ازدياد برداشت دست يابد [.]7
موهدزيد و همکارانش ( ) 2212به بررسی اثر نانوذرات کريستالی در محلول آبی سورفکتانت سديم دو دسيل سولفات بر
روی بازده بازيافت نفت در سيالبزنی نانوسيال دیالکتريک پرداختند .در اين پژوهش  2نمونه کريستال در اندازههای متفاوت
مورد استفاده قرار گرفت و تاثير اندازه ذرات بر روی فرآيند امولسيونشوندگی خود به خودی که به نوبهی خود تعيينکننده
راندمان بازيافت نفت بود بررسی شد .آنها مشاهده کردند تفاوت در مقدار نانوذرات جذب شده در سطح مشترک ،تغييرات در
22
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کشش سطحی موضعی را بوجود میآورد ،در نتيجه باعث کاهش تنش ناشی از حرکت سيال میشود .با توجه به آزمايشهای
صورت گرفته نشان داده شد که نانوسيال اکسيد روی ( )ZnOکه شامل ذرات بزرگتر بودند  %122بازيافت نفت را در مقايسه با
نانوذرات  ZnOبا اندازه کوچکتر افزايش میدهد .اين در حالی بود که  %22بازيافت نفت بيشتری توسط نانوسيال  Al2O3با
ذرات کوچکتر در مقايسه با ذرات بزرگتر صورت گرفت .تشکيل يک اليه ابری شکل در سطح مشترک نفت – آب در طی
آزمايشها مشاهده گرديد که اين نشاندهنده فرآيند امولسيون بود .آنها با توجه به وقوع اين پديده به اين نتيجه دست يافتند
که برای بوجود آمدن امولسيون خود به خودی در سيالبزنی نانوسيال ،وجود کشش سطحی فوقالعاده کم الزم نيست [.]1

 -2روش تحقیق
 -7-2مواد مورد استفاده
موادی که برای انجام آزمايشها استفاده شدند ،به شرح زيرند:

الف) نفت خام
از نفت خام ميدان نفتی بیبیحکيمه برای استفاده در اين آزمايشها ،نمونهگيری به عمل آمد .اطالعات فيزيکی و
شيميايی آن از شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب بدست آمد .در جدول ( )1ويژگیهای نفت مصرفی ذکر شده است.

جدول ( :)1ويژگیهای نفت مورد استفاده در آزمايشها
دانسيته نفت ()API

گرانروی نفت ()cp

دمای مخزن ()˚F

فشار مخزن ()psi

22/2

21/2

222

2222

ب) نانوذرات و پلیمر
در اين پژوهش از نانوذرات اکسيد آهن با اندازه  22تا  22نانومتر و پليمر زانتان گام برای انجام فرآيند سيالبزنی استفاده
شده است.

ج) آب دریا
از آب خليج فارس به عنوان حالل نانوذرات و انجام فرآيند سيالبزنی آبی استفاده شد.

 -2-2انجام آزمایش تزریق آب ،نانوذرات و پلیمر
پس از نصب تمام اتصاالت و تجهيزات مورد استفاده در اين آزمايش و انباشتن  core-holderبا دانههای سيليس و اشباع
سازی محيط متخلخل با نفت ،فشار  core-holderرا با استفاده از کمپرسور به  12 barرسانده شد .زمانی که فشار core-

 holderبه  12 barرسيد ،فرآيند تزريق آب ،نانوذرات و پليمر شروع شده که برای اين کار در ابتدا مخزن آب به فشار 12 bar
رسانده شد تا فشار داخل  core-holderو مخزن آب يکسان باشد تا جابجايی 1در اثر اختالف فشار اتفاق نيفتد .در اين زمان
شير ورودی  core-holderباز شده تا ارتباط بين دو مخزن برقرار شود .به منظور نگه داشتن اختالف فشار مناسب از شير
خروجی  core-holderاستفاده شد که پس از تنظيم ،به مرور زمان آب به آرامی از فضای خالی بين دانههای سيليس حرکت
کرده و با جاروب کردن نفت موجود در فضاهای خالی ،نفت به آرامی از  core-holderخارج میشود .حجم نفت خارج شده از
 core-holderرا با استفاده از بورتی که زير شير خروجی  core-holderقرار گرفته بود ،اندازه گيری شد و زمان متناسب با آن
1- Displacing
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يادداشت گرديد .پس از خارج شدن اولين قطرات آب شير ورودی و ايجاد پديده رسوخ 1آزمايش پايان يافته و شير خروجی
 core-holderبسته میشود .پس از اتمام آزمايش  core-holderباز شده و برای انجام تصويربرداری زير دستگاه سیتی اسکن
چرخشی آماده می گردد .اين دستگاه قادر است نحوه حرکت نفت و آب و چگونکی شستشوی نفت توسط آب و ديگر اتفاقات رخ
داده در اين آزمايش را مشخص کند .همچنين پس از پايان يافتن عمل تصوير برداری ،از قسمتهای مختلف core-holder

نمونه گيری شد تا آزمايش  SEMو  ATRبر روی نمونهها انجام شود .شکل ( )1دستگاه برای فرآيند سيالبزنی آبی را نشان
میدهد.

شكل ( :)7دستگاه برای فرآیند سیالبزنی آبی

 -9-2سی تی اسكن
اين شيوه تصويربرداری در حقيقت به معنی تصويرگيری مقطعی و عرضی از شئ میباشد .اما دارای اسامی مختلفی
است که از آن جمله میتوان  2 CATرا نام برد ،که به معنی توموگرافی کامپيوتری میباشد .اما نام ترجيحی آن که در کتابها
و کاربردهای پزشکی به کار میرود ،کلمه  2CT_SCANمی باشد که کلمه اسکن به معنی تقطيع کردن و واژه توموگرافی از
تومو به معنی برش يا قطعه و گرافی به معنی شکل و ترسيم ،گرفته شده است و در اصل به معنی تصويرگری از برشهای قطع
شده از يک عضو به صورت کامپيوتری میباشد که يک نمونه از آن در شکل ( )2نشان داده شده است.

شكل ( :)2سی تی اسكن 64

2

- Breakthrough
4- Computerized Axial Tomography
5- Computerized Tomography Scan
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 -9نتایج و بحث
 -7-9تزریق نانو ذره با غلظت  0/08گرم بر لیتر
همانطور که در بخش روش پژوهش اشاره شد  ،در طول انجام آزمايش ميزان حجم نفت توليدی نسبت به زمان متناظر آن
ثبت شد و از روی آن نمودار دبی بر زمان برای تزريق آب و تزريق نانوذره اکسيد آهن با غلظت  2/21گرم در يک ليتر آب
محاسبه شده و در شکل ( )2نشان داده شده است.

شكل ( :)9نمودار دبی بر حسب زمان برای تزریق آب و نانو اكسید آهن با غلظت  0/08گرم بر لیتر

بررسی نمودارها نشان داد ،که دبی توليد نفت در ابتدای فرآيند زياد بوده و به مرور زمان کاهش يافته است ،که دليل آن
ناپايا بودن سيستم در ابتدای فرآيند می باشد .ناپايا بودن فرآيند باعث نوسانات بيشتر در نمودار شده و با مرور زمان فرايند پايا
شده و نوسانات کمتر می شود .همچنين منحنی تزريق آب دارای نوسانات بيشتری نسبت به منحنی تزريق آب همراه با نانو ذره
است ،که اين موضوع نشان می دهد ،اضافه کردن نانو ذره به آب بر تزريق اثر مطلوب گذاشته و باعث کاهش نوسانات در طول
فرآيند شده است.
بررسی بيشتر نمودارها نشان داد که فرايند برداشت نفت در تزريق آب مدت زمان کمتری به طول انجاميده که دليل آن
پديده رسوخ بوده است .پديده رسوخ زمانی اتفاق می افتد که چاه تزريق به چاه توليد نفت متصل گردد که باعث میشود آب
تزريقی از يک مسير مشخص به س مت چاه توليد راه يافته و مستقيما از چاه توليد خارج گردد و آب تزريقی ديگر نمیتواند نفت
موجود در ساير نقاط را شستشو داده به سمت چاه توليدی جابجا کند .اين در حالی است که عمليات برداشت نفت در حالت
تزريق نانو ذره تا مدت زمان طوالنی ادامه داشته است .قابل ذکر است تخلخل در هر دو آزمايش  %22بوده و برداشت نفت در
حالی که تزريق نانو ذره اکسيد آهن به ميزان تزريق با غلظت  2/21گرم بر ليتر صورت گرفت( 122cc ،بازيافت نفت  22درصد)
و زمانی که آزمايش بدون نانو ذره انجام شد ميزان برداشت نفت ( 112cدرصد بازيافت نفت  22درصد) بوده است.

 -2-9تزریق نانو ذره اكسید آهن با غلظت  0/06گرم برلیتر
مانند آزمايش قبل داده های حجم بر حسب زمان ثبت و نمودار دبی بر زمان برای حالت تزريق آب و تزريق نانو ذره با
غلظت  2/22گرم بر ليتر ترسيم شد که در شکل ( )2نشان داده شده است .همچنين تمامی شرايط برای تمامی آزمايشها از
جمله تخلخل و تراوايی يکسان بوده است.
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شكل ( :)4نمودار دبی بر حسب زمان برای تزریق آب و نانو ذره اكسید آهن با غلظت  0/06گرم بر لیتر

همانطور که انتظار می رفت با کاهش غلظت نانو ذره منحنی بدست آمده نسبت به حالت قبل نوسانات کمتری داشته
و برداشت نفت در اين حالت نيز ( 192 ccبازيافت نفت  21درصد) بود که در مقايسه با حالت قبل برداشت نفت
بيشتر بوده است .همچنين زمان رسيدن به پديده رسوخ در اين آزمايش علیرغم استفاده از نانو ذره کمتر طوالنیتر
بوده و اين نشان دهنده اين مطلب است ،که در غلظتهای بيشتر لزوما ميزان برداشت نفت و چگونگی شستشوی
مخزن بهتر نبوده و بايد غلظت بهينه را پيدا کرد.
 -9-9تزریق نانو ذره اكسید آهن با غلظت  0/04گرم بر لیتر
نمودار دبی بر زمان برای تزريق نانو ذره با غلظت  2/22گرم بر ليتر در شکل ( )2نشان داده شده است تجزيه و
تحليل منحنی ها نشان داد که منحنی بدست آمده در اين حالت نسبت به دو حالت قبل دارای نوسانات کمتری بوده
و منحنی يکنواختتر است و ميزان برداشت نفت در اين حالت ( 122 ccبازيافت نفت  22درصد) بوده و زمان پايان
آزمايش و ايجاد پديده رسوخ  222دقيقه بوده است.

شكل ( :)5نمودار دبی بر حسب زمان برای تزریق آب و تزریق  0/04گرم بر لیتر

 -4-9تزریق نانو ذره با غلظت  0/02گرم بر لیتر
نمودار دبی بر حسب زمان برای تزريق نانو ذره با غلظت  2/22گرم بر ليتر مانند حالتهای قبل رسم شد که در
شکل ( )2نشان داده شده است .بررسی منحنی بدس ت آمده برای اين حالت نشان داد ،که اين منحنی نسبت به تست
تزريق آب و سه تست ديگر که با غلظتهای  2/22و 2/22و  2/21گرم بر ليتر انجام شد ،يکنواختتر بوده و دارای
نوسانات کمتری میباشد و زمان رسيدن به پديده رسوخ نسبت به آزمايشهای ديگر طوالنیتر بوده است .همچنين
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ميزان برداشت نفت در اين حالت ( 222 ccبازيافت نفت  27درصد) بوده که نسبت به مقدار نانوذره تزريقی مقدار
قابل توجهی داشته است.

شكل ( :)6نمودار دبی بر حسب زمان برای تزریق آب و تزریق نانو ذره با غلظت  0/02گرم بر لیتر

تجزيه و تحليل نمودارها و دادههای بدست آمده از تستهای مختلف همانطور که انتظار میرفت نشان داد ،که تزريق
آب به مخازن جهت توليد ثانويه تا حدی می تواند مفيد باشد و بعد از گذشت مدت زمانی به دليل ايجاد پديده رسوخ
و همچنين کانال زدن آب ،موثر نبوده که استفاده از نانو ذره تا حدودی موثر واقع شده و باعث بهبود بازيافت نفت
می گردد .همچنين استفاده از نانو ذره در مقياس کم موثرتر بوده و بسته به چگونگی عملکرد نانو ذره اين غلظت
انتخاب خواهد شد و استفاده از نانو ذره به مقدار زياد توليد بيشتر را در پی نداشته و هزينه اضافی را تحميل خواهد
کرد و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نيست.
 -5-9بررسی طیفهای بدست آمده از تست ATR

طيفهای بدست آمده از  ATRبرای تزريق آب و تزريق نانو ذره با غلظت  2/21گرم بر ليتر در شکل ()7
نشان داده شده است .بررسی طيفها نشان میدهد ،پيک شماره  1و شماره  2مربوط به قسمت ترکيبات قطبی نفت
بوده که تزريق نانو ذره توانسته ميزان اين ترکيبات قطبی را کاهش دهد .همچنين پيک شماره  2و  2نيز مربوط به
ترکيبات غير قطبی نفت بوده که در اثر تزريق نانو ذره به ميزان قابل توجهی کاهش يافته است که در کل میتوان
گفت که شستشوی نفت توسط تزريق نانو ذره بخوبی انجام شده است.

شكل ( :)1طیفهای بدست آمده از تست  ATRبرای تزریق آب و تزریق تزریق نانو ذره با غلظت 0/08گرم بر لیتر

طيفهای بدست آمده از  ATRبرای تزريق آب و تزريق تزريق نانو ذره با غلظت  2/22گرم بر ليتر در شکل ()1
نشان داده شده است.
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شكل ( :)8طیفهای بدست آمده از تست  ATRبرای تزریق آب و تزریق تزریق نانو ذره با غلظت  0/06گرم بر لیتر

بررسی طيفها نشان میدهد ،پيک شماره  1و شماره  2مربوط به قسمت ترکيبات قطبی نفت بوده که تزريق نانو ذره
توانسته ميزان اين ترکيبات قطبی را به ميزان قابل توجهی کاهش دهد که نسبت به غلظت تزريق نانو ذره با غلظت  2/21گرم
بر ليتر نيز اين کاهش به مراتب بيشتر بوده است .همچنين پيک شماره  2و  2نيز مربوط به ترکيبات غير قطبی نفت بوده که
در اثر تزريق نانو ذره به طور کامل حذف شده و نانو ذره توانسته اين ترکيبات را از روی سطح بردارد .در کل میتوان گفت که
شستشوی نفت توسط تزريق نانوذره به ميزان قابل توجهی انجام شده است.
طيفهای بدست آمده از  ATRبرای تزريق آب و تزريق نانو ذره با غلظت  2/22گرم بر ليتر در شکل ( )9نشان داده شده
است .بررسی طيفها نشان میدهد ،پيک شماره  1و شماره  2مربوط به قسمت ترکيبات قطبی نفت بوده که تزريق نانو ذره
توانسته ميزان اين ترکيبات قطبی را کاهش دهد .همچنين پيک شماره  2و  2نيز مربوط به ترکيبات غير قطبی نفت بوده که
در اثر تزريق نانو ذره به طور کامل حذف شده است و نانوذره توانسته است اين ترکيبات را از روی سطح بردارد.

شكل ( :)3طیفهای بدست آمده از تست  ATRبرای تزریق آب و تزریق تزریق نانو ذره با غلظت  0/04گرم بر لیتر

مثل حالتهای قبل طيفهای بدست آمده برای تزريق آّب و تزريق نانو ذره با غلظت  2/22گرم بر ليتر در شکل ( )12نشان
داده شده است که پيک شماره  1و شماره  2مربوط به قسمت ترکيبات قطبی نفت بوده که تزريق نانوذره توانسته ميزان اين
ترکيبات قطبی را به ميزان قابل توجهی کاهش دهد که نسبت به غلظتهای  2/22 ،2/21گرم بر ليتر نيز اين کاهش به مراتب
بيشتر بوده است .همچنين پيک شماره  2و  2نيز مربوط به ترکيبات غير قطبی نفت بوده که در اثر تزريق نانو ذره با غلظت
 2/22گرم بر ليتر به طور کامل حذف شده و نانو ذره توانسته اين ترکيبات را از روی سطح بردارد.
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شكل ( :)70طیفهای بدست آمده از تست  ATRبرای تزریق آب و تزریق نانو ذره با غلظت  0/02گرم بر لیتر

 -6-9بررسی تصاویر بدست آمده از تست سی تی اسكن چرخشی
آب و نفت

نفت

آب

0% 5%

40%

55%

شكل ( :)77تصاویر بدست آمده از تست CT-SCANتزریق نانو ذره با غلظت  0/02گرم بر لیتر
آب

آب و نفت

نفت

0% 11%

23%
66%

.
شكل ( :)72تصاویر بدست آمده از تست CT-SCANتزریق نانو ذره با غلظت  0/04گرم بر لیتر
آب و نفت

آب

نفت

0% 11%

23%
66%

شكل ( :)79تصاویر بدست آمده از تست  CT-SCANتزریق نانو ذره با غلظت  0/06گرم بر لیتر
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نفت

آب

0%
30%

41%

29%

شكل ( :)74طیفهای بدست آمده از تست  ATRبرای تزریق آب و تزریق نانو ذره با غلظت  0/08گرم بر لیتر

آب و نفت

نفت

آب
0%

32%

45%

23%

شكل ( :)75تصویر های بدست آمده از تست  CT-SCANبرای تزریق آب

شكل ( :)76تصاویر بدست آمده از سیتیاسكن چرخشی در  5غلظت مختلف از نانو ذره
جدول ( :)2درصد آب ،نفت و مخلوط آب/نفت در هر مقطع

مقطع

درصد نفت

درصد آب

درصد مخلوط آب و نفت

تزريق آب

22

22

22

تزريق نانو ذره با غلظت 2/21

29

22

21

تزريق نانو ذره با غلظت 2/22

9

22

22

تزريق نانو ذره با غلظت 2/22

12

22

22

تزريق نانو ذره با غلظت 2/22

2

22

22

همان طور که از روی شکلها به وضوح ديده میشود ،در تمام آزمايش ها ،مناطق پايين مخزن اغلب ،رنگهای روشنتری
نسبت به مناطق بااليی به چشم می خورد ،که اين بدين معنی است که پس از اتمام آزمايش ،تجمع نفت در مناطق بااليی
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مخزن بيشتر و در مناطق پايينی کمتر است .مسلماً در نواحی پايين مخزن ،سوسپانسيون تزريقی مدت زمان و سطح تماس
بيشتری با ذرات سيليس داشته است که همين امر عامل روبش بهترِ اين ذرات در پايين مخزن نسبت به باالی آن میباشد.
با توجه به جدول ( )2مشاهده میشود ،که ميزان درصد هر رنگ در شکلهای ( )12بسيار نزديک به هم میباشد که با دقت
در شکل ( )12نيز اين مطلب يه وضوح ديده میشود .اين امر نشاندهندهی روبش يکنواخت محيط متخلخل (در مقاطع مشابه)
توسط نانو ذره تزريقی میباشد .با دقت در تصاوير مشخص است ،که نفت موجود بر ذرات سيليسِ واقع در مسير تزريق به خوبی
توسط سيالبزنی با نانوذره مورد شستشو قرار گرفته اند ،زيرا که ذرات سيليسِ در مسير مستقيم سيال تزريقی نسبت به ساير
نواحی مخزن قرار دارند ،بنابراين روبش نفت از اين مناطق بسيار بهتر صورت میگيرد .عالوه بر اين در اين مناطق سطح تماس
سوسپانسيون تزريقی با ذرات سيليس بيشتر و در نتيجه کيفيت روبش نفت از اين مناطق بهتر بوده است.
مقايسه درصد رنگ های بدست آمده از تست سی تی اسکن نشان میدهد که بيشترين اختالف رنگ سياه و خاکستری
مربوط به شکل 1و 2است ،که اين موضوع بيانگر روبش بيشتر نفت در بقيه آزمايش ها است که به دليل تاثير بهتر نانو ذره می-
باشد .به عبارتی بهترين حالتی که نفت از سنگ بستر جدا شده و مورد روبش قرار گرفته است مربوط به تزريق نانو ذره با غلظت
 2/22میباشد که درصد رنگ سياه يعنی نفت باقيمانده در اين حالت  2درصد و آب و نفت  22درصد است.

 -4نتیجهگیری
اندازهگيری برداشت نفت در حالت تزريق آب و تزريق نانو ذره اکسيد آهن نشان داد ،که افزودن نانو ذره به آب باعث
برداشت بيشتر نفت از مخازن گرديد .اندازهگيری ميزان برداشت نفت در غلظتهای مختلف نانو ذره نشان دا،د استفاده از نانو
ذره اکسيد آهن با غلظت 2/22گرم بر ليتر ميزان برداشت نفت بيشتری در پی خواهد داشت و افزايش غلظت نانو ذره به منزله
برداشت بيشتر نفت نخواهد بود.
استفاده از اين نانو ذره با غلظت 2/22گرم بر ليتر نسبت به تزريق آب و سه تست ديگر تزريق نانو ذره با غلظت ،2/22
 2/21 ،2/22گرم بر ليتر يکنواختتر و دارای نوسانات کمتری بوده و همچنين مدت زمان به طول انجاميدن اين آزمايش نسبت
به آزمايشهای ديگر طوالنی تر بوده که نشان دهنده اين است که زمان رسيدن به پديده رسوخ در اين آزمايش نسبت به
آزمايشهای ديگر طوالنیتر بوده و تزريق نانو ذره با غلظت 2/22می تواند يک فرآيند مناسب برای فرايند ازدياد برداشت در
مرحله ثالثيه باشد .استفاده از نانو ذره با غلظت بيشتر فقط هزينه اضافی را در پی خواهد داشت .افزودن نانو ذره اکسيد آهن به
آب در مقايسه با تزريقی که بدون نانو ذره انجام گرفته است اثر مطلوب تری داشته و باعث بهبود فرآيند سيالب زنی شده و با
جابجا کردن ترکيبات غير قطبی و قطبی نفت از روی دانههای سيليس (سنگ بستر) باعث شستشوی بيشتر نفت از سطح سنگ
بستر شده است.

افزودن نانو ذره اثر قابل توجهی بر روی ترکيبات قطبی و غيرقطبی نفت داشته و اين ترکيبات را از روی سنگ
بستر شسته که از بين غلظت های بکار رفته غلظت 2/22نسبت به ساير مقادير بکاررفته کارايی بيشتری داشته است.
بررسی تصاوير بدست آمده از سی تی اسکن در هر  2مقطع در تست تزريق آب نشان داد :در بيشتر نقاط به علت اتفاق
افتادن پديده انگشتی آب کارايی الزم را نداشته و نفت زيادی بين دانه های سيليس باقی می ماند.
مقايسه ترکيب درصد رنگها در دو حالت تزريق آب و تزريق نانو ذره نشان داد ،که ميزان درصد رنگ سياه در در هر 2
حالت تزريق نانو ذره بيشتر از حالت تزريق آب بوده و ميزان درصد رنگ سفيد در حالت تزريق آب کمتر از تزريق نانو ذره است،
که نشان دهنده باقی ماندن نفت زياد در حالت تزريق آب و شستشوی کمتر نفت در اين حالت است.
مقايسه تص اوير بدست آمده برای تست تزريق آب و تزريق نانو ذره نشان داد ،که افزودن نانو ذره
اثر مطلوب بر تزريق آب گذاشته و نحوه شستشوی نفت نسبت به تزريق آب بهتر شد.
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تصاوير بدست آمده از سی تی اسکن همانطور که انتظار می رفت نحوه حرکت و نحوه شستشوی نفت توسط آب را به خوبی
 نتايج قابل توجهی در تجزيه و تحليل و پيشرفت،ن مايش داده و در صورتی که بتوان از اين دانش در صنعت استفاده کرد
فرآيندهای ازدياد برداشت در مخازن را در پی خواهد داشت
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طراحی ،ساخت و کنترل ربات پرنده چهار ملخه کوچک برای طی مسیر
خاص با استفاده از روش پرواز کور
سید محمد سیدمهدی ،*7مجید محمدی

مقدم2

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه مکاترونيک ،واحد قزوين ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قزوين ،ايران
 -2دانشيار ،دانشکده مکانيک ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ،ايران
6smsm9@gmail.com

چكیده
کاهش اندازه و جرم ربات پرنده چهار ملخه باعث افزايش چابکی و توانايی حرکت در مکان های تنگ می گردد.
در اين مقاله به ايجاد يک ربات پرنده چهار ملخه با جرم  22/21گرم و ابعاد موتور تا موتور  9/19سانتی متر يا
به عبارت ديگر به اندازه کف دست ،پرداخته شده است .که در نوع خودش جديد بوده و اولين بار می باشد که در
ايران مورد تحقيق قرار می گيرد .در مسير طراحی و ساخت اين ربات ،از نرم افزارهای متلب ،ساليدورکس ،آلتيوم
ديزاينر و کيل کمک گرفته شده است .و برای بهبود داده های سنسور ها ،از فيلتر کالمن استفاده شده است.
بازوهای اين ربات به وسيله دستگاه پرينتر سه بعدی توليد گرديده شده است .جهت کنترل اين ربات ،جوی
استيک مخصوص طراحی و ساخته شده است .برای کنترل نمودن ربات پرنده چهار ملخه کوچک ،از کنترل
آبشاری که کنترل کننده اول و دوم آن کنترل کننده  PIDاست ،استفاده شده است .ما در اين مقاله ساختار
های مخت لف ربات پرنده چهار ملخه کوچک را بيان می نماييم .در ادامه به طراحی ،ساخت و کنترل ربات پرنده
چهار ملخه کوچک را برای طی مسير خاص با استفاده از روش پرواز کور می پردازيم .از اين ربات ارزان قيمت
می توان در طيف وسيعی از برنامه های کاربردی رباتيک استفاده نمود.
واژگان كلیدی :طراحی و ساخت ربات پرنده چهار ملخه کوچک (کوادروتور کوچک) ،فيلتر کالمن ،کنترل
کننده آبشاری ،طراحی و ساخت جوی استيک

 .7مقدمه
در

جهان،

در

دهه

ی

گذشته،

عالقه

به

ربات

های

پرنده

کوچک،

افزايش

يافته

است .(Mulgaonkar,Cross&Kumar,2015).ربات های پرنده کوچک ،از جمله کوادروتور ها می توانند در فضاهای محدود
پرواز سريعی به سمت هدف مورد نظر داشته باشند .و به راحتی بر روی سطوح مناسب فرود بيايند .و همچنين از روی سطوح
مختلف از جمله دست انسان ،پرواز خود را شروع نمايند .اين باعث شده است که کوادروتورهای کوچک به يک پلت فرم هوايی
بسيار جذاب ،با پتانسيل بسيار بااليی برای برنامه های تحقيقاتی و تجاری تبديل گردند.
ربات های پرنده تجاری زيادی در محدوده ی  222گرم تا  2کيلوگرم ،در بازار جهان موجود می باشند (مراجع  2و  .)2در
حال حاضر پيشرفت های در زمينه های باتری های با توان باال و وزن پايين) ،(Mulgaonkar,Whitzer,et al.,2014موتور
های کوچک و سنسور های  MEMSصورت گرفته است .کوادروتور های کوچک دارای پتانسيل بااليی در زمينه عمليات
جستجو و نجات در محيط های محدود می باشند .معموال در اين محيط های محدود ،ربات های پرنده بزرگ تر قابل استفاده
نمی باشند .از کوادروتور های کوچک نيز می توان در مکان های خطرناک يا غير قابل دسترس ،استفاده نمود .عالوه بر اينها،
کاهش اندازه ربات های پرنده چهار ملخه (کوادروتور ها) ،باعث افزايش قابل توجه ی در چابکی آنها می شود .به عبارت ديگر
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شتاب زاويه ی ربات پرنده چهار ملخه با معکوس طول يا معکوس مربع طول رابطه مستقيم دارد

(Kumar and

) . Michael,2012:1279-1291هدف اصلی اين مقاله طراحی مکانيکی و الکتريکی و کنترل ربات پرنده چهار ملخه
(کوادروتور) کوچک کم هزينه می باشد.
بر روی ربات های پرنده کوچک ،کار های در خارج از کشور عزيزمان جمهوری اسالمی ايران انجام شده است .که می توان
نمونه های از آنها را در مراجع )( ،(Lehnert&Corke,2013) ،(Mulgaonkar,Cross and Kumar,2015مرجع (Ma, ،)11

)( ،et al., 2013مرجع ( ،)2مرجع  )12و (مرجع  )2مشاهد نمود .الزم به ذکر است متاسفانه هنوز در کشور عزيزمان جمهوری
اسالمی ايران فعاليتی در زمينه ربات های پرنده چهار ملخه کوچک به ثبت نرسيده است .و از آنجايی که حتی غفلت يک ساله
از زمينه ای و يا دانشمندی جامعه ای را برای هميشه در آن زمينه جيره خور علوم کشورهای ثروتمندتر میگرداند .و همچنين
نبود منابع فارسی در زمي نه ربات های پرنده چهار ملخه کوچک ،تصميم به چاپ اين مقاله به زبان فارسی گرفته شد .اميد است
در حد توان خود توانسته باشيم در اين مقاله کمکی به دوستداران اين تکنولوژی نماييم .ربات پرنده چهار ملخه کوچک
(کوادروتور کوچک) طراحی و ساخته شده در شکل  1نشان داده شده است ،که نشان دهنده اندازه آن ،به اندازه کف دست ،می
باشد.

 .2معرفی ساختارهای ربات پرنده چهار ملخه كوچک
معموال ساختار ربات پرنده چهار ملخه کوچک ،به صورت يک ساختار چهار گوش میباشد .که رايج ترين شکل آنها به
صورت " "+يا "×" می باشد .که در هر گوشه آن يک موتور و ملخ قرار میگيرند .در شکل  2چند نمونه از ساختار های
موجود ،برای ربات پرنده چهار ملخه نشان داده شده است .ما از ساختار " "+برای طراحی و ساخت رباتمان استفاده می نماييم.

شكل  - 7ربات پرنده چهار ملخه طراحی و ساخته شده

شكل  - 2ساختارهای ربات پرنده چهار ملخه

 .9طراحی ربات پرنده چهار ملخه كوچک
تا به امروز ،طراحی و توسعه ربات ،يک زمينه بسيار تخصصی محسوب می گردد .که نياز به مجموعه ای از مهارت های
خاص دارد .ما طراحی خود را به صورت ماژوالر انجام داده ايم تا افراد استفاده کننده از اين ربات ،اين امکان برايش فراهم
گردد تا هر سنسور را با سنسور مورد نظر خود جايگزين نمايند .همچنين اين قابليت وجود دارد که دو مجموعه سنسور ،در
کنار هم مورد استفاده قرار گيرند .اين قابليت برای آن است که بتوان دقت مجموعه را افزايش داد .و همچنين بتوان از
سنسور های ارزان قيمت در اين ربات استفاده نمود.
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 7-9طراحی و ساخت

اتوپایلوت7

از آنجايی که محدوديت های زيادی در مورد اندازه و وزن کوادروتور کوچک وجود دارد ،امکان استفاده از اتوپايلوت
های آماده موجود در بازار نمی باشد .در نتيجه تصميم به طراحی اتوپايلوت گرفته شد .اين اتوپايلوت در شکل  2نشان داده
شده است .که شامل هفت قسمت اصلی می باشد .قسمت اول آن ،ريز پردازنده آرم  ،STM32F407قسمت دوم ،فرستنده
و گيرنده بدون سيم  ،NRF24L01+قسمت سوم ،فشارسنج  ،BMP180قسمت چهارم ،سنسور ( MPU9250که اين
سنسور شامل شتاب سنج سه محور ،ژيروسکوپ سه محور و قطب نما ديجيتال سه محور می باشد ،).قسمت پنجم ،چهار
عدد درايور موتور های بدون هسته ،قسمت ششم ،پروگرامر برای برنامه نويسی ريز پردازنده آرم  STM32F407و قسمت
هفتم آن مدار مديريت انرژی برای اجزای مختلف ،می باشد.

شكل  - 9اجزای تشكیل دهنده اتوپایلوت ربات پرنده چهار ملخه كوچک

ال زم به ذکر است علت طراحی ماژوالر اتوپايلوت ،آن است که امکان استفاده از سنسور های ديگر (يا سنسور های مد نظر
فرد استفاده کننده) ،که به وسيله رابط  I2Cو يا رابط  SPIبتوان با آنها ارتباط برقرار نمود ،نيز فراهم گردد.
 PCBاتوپايلوت طراحی و ساخته شده دو اليه می باشد .و ضخامت آن  2/7ميلی متر است .اين  PCBبه عنوان جز
اصلی ساختار ربات پرنده چهار ملخه کوچک می باشد .وزن اين اتوپايلوت  11/2گرم و ابعاد برد نهايی  27/12ميلی متر
مربع می باشد .منبع تامين انرژی ربات پرنده چهار ملخه کوچک ،باتری ليتيوم پليمر ،با ولتاژ  2/7ولت می باشد .باتری
ليتيم پليمر نيز به صورت مستقيم به  PCBوصل می گردد .موتورها به وسيله بازوهای طراحی شده به وسيله نرم افزار
ساليدورکس(2مرجع  )7و ساخته شده به وسيله پرينتر سه بعدی (مرجع  ،)9به اتوپايلوت وصل می گردند(شکل .)2

شكل  - 4بازوهای طراحی شده در نرم افزار سالیدورک(تصویر چپ) و ساخته شده به وسیله پرینتر سه بعدی(تصویر راست)
1 Autopilot
2 solidworks
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 2-9موتور ها و ملخ ها
1

موتورهای قابل استفاده در رباتهای پرنده چهار ملخه کوچک در اکثر موارد شامل موتورهای  DCبدون جاروبک و بدون
هسته 2می باشند .ما در ساخت ربات پرنده چهار ملخه کوچک ،از موتورهای بدون هسته استفاده می نماييم .چند نمونه از آنها
در شکل  2آورده شده است.

شكل  - 5چند نمونه از موتور های بدون هسته

مهمترين عنصر موثر در توليد نيروی باالبرنده در يک وسيله پرنده (کوادروتور) ،ملخ می باشد .از آنجايی که بدليل ماهيت
ربات پرنده چهار ملخه کوچک ،دو موتور همواره در خالف جهت دو موتور ديگر حرکت می نمايند ،نياز به دو نوع ملخ که يکی
در حالت ساعتگرد و ديگری در حالت پاد سـاعتگرد نيروی باال برنده ايجاد می نمايند ،می باشد.
در زمان طراحی و ساخت ربات پرنده چهار ملخه کوچک با محدوديت ،در انتخاب ملخ ها روبرو هستيم .ما در ربات پرنده
چهار ملخه کوچک ،از ملخ های  vitality H36استفاده می نماييم .از مزايای اين ملخ آن است که تراست مناسبی توليد می
نمايد .و کيفيت ساخت آن باال می باشد.

 9-9راه اندازه های موتور های بدون هسته
برای راه اندازی موتور های بدون هسته م ی توان از ترانزيستور ها استفاده نمود .در نظر داشته باشيد که بسته به نوع موتور
بايد از ترانزيستور مناسب استفاده کرد تا بتواند جريان عبوری از موتور را تحمل نمايد .مورد ديگری که در شکل  2به چشم می
خورد ،استفاده از يک ديود به صورت موازی با موتور است .معموال هنگام قطع جريان الکتريکی به علت خاصيت خودالقايی
موتور ،ولتاژ زيادی در دو سر آن ايجاد می شود که به ولتاژ بازگشتی معروف است .اين ولتاژ که در جهت عکس جريان اوليه
ايجاد می شود ،به راحتی به ترانزيستور آسيب می رساند .به همين علت از يک ديود به صورت موازی با موتور استفاده می شود.

1 Brushless Motors
2 Coreless
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شكل  - 6نحوه راه اندازی موتور بدون هسته

 .4توزیع جرمی ربات پرنده چهار ملخه كوچک
جرم کلی ربات پرنده چهار ملخه به پنج دسته کلی جرم باتری ،جرم بازوها ،جرم بدنه ،جرم موتورها و ملخ ها و جرم بقيه
تقسيم می شوند .همان گونه که در شکل  7نشان داده شده است % 21 ،جرم کلی ربات پرنده چهار ملخه کوچک را باتری به
خود اختصاص داده است .و همچنين  % 21جرم کلی مربوط به موتور ها و ملخ ها % 2 ،جرم کلی مربوط به بازوها و  % 22جرم
کلی مربوط به بدنه ربات پرنده چهار ملخه کوچک می باشد .و  % 1باقيمانده جرم کلی مربوط به بقيه چيز ها می باشد.
بازوها
بدنه
باتری

6%
34%

31%
1%

28%

بقیه
موتورها و ملخ ها

شكل  - 1توزیع جرمی ربات پرنده چهار ملخه كوچک طراحی و ساخته شده (جرم كلی آن  0/054كیلوگرم)

همان گونه که انتظار می رود ،جرم ربات پرنده چهار ملخه با اندازه آن کاهش می يابد .همچنين از آنجايی که ربات های
پرنده چهار ملخه کوچک تر ،موتورها و ملخ های کوچک تری دارند ،ممان اينرسی آنها نيز به ميزان قابل توجهی کاهش میيابد.
ممان اينرسی های ربات پرنده چهار ملخه کوچک طراحی و ساخته شده در جدول شماره  1گردآوری شده است.
جدول شماره  . 7مقادیر ممان اینرسی ربات پرنده چهار ملخه كوچک طراحی و ساخته شده
ممان اینرسی
𝒙𝒙𝑰

] 𝟐𝒎  [𝒌𝒈.مقدارآن بر حسب

ممان اینرسی

× 12 2/122711

𝒛𝒚𝑰

−2

× 12 -1/1212

𝒙𝒛𝑰

−2

× 12 1/17219

𝒚𝒛𝑰

−2

× 12 -1/1212

𝒛𝒛𝑰

−2

−2

𝒚𝒙𝑰

−7

𝒛𝒙𝑰

−2

𝒙𝒚𝑰

−7

𝒚𝒚𝑰

] 𝟐𝒎  [𝒌𝒈.مقدارآن بر حسب
× 12 -1/21122
× 12 1/17219
× 12 -1/21122
× 12 9/719117

−2

× 12 2/122279

 .5مدل سازی ربات پرنده چهار ملخه كوچک
مدل استفاده شده در اينجا شبيه مدل موجود در مرجع ) (Michael, et al., 2010:56-65می باشد .ربات پرنده چهار
ملخه کوچک به عنوان يک جسم صلب آزاد دارای تمام شش درجه آزادی ممکن برای جسم صلب میباشد .در شکل  1دستگاه
مختصات بدنه با  Bو دستگاه مختصات زمين با  Wنشان داده شده است.
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شكل  - 8نیرو و گشتاورهای وارد بر سیستم

مدل سازی ربات پرنده چهار ملخه کوچک ،با استفاده از مدل خطی شده ی حرکت خطی ربات پرنده چهار ملخه کوچک
(فرمول ( ))1و مدل حرکت زاويهای ربات پرنده چهار ملخه کوچک (فرمول ( ))2انجام می گردد.
()1

] 𝑚𝑥̈ = [𝜃 cos(𝜓0 ) + 𝜑 sin(𝜓0 )] [𝐹1 + 𝐹2 + 𝐹3 + 𝐹4
] 𝑚𝑦̈ = [𝜃 sin(𝜓0 ) − 𝜑 cos(𝜓0 )][ 𝐹1 + 𝐹2 + 𝐹3 + 𝐹4
𝑚𝑧̈ = −𝑚𝑔 + 𝐹1 + 𝐹2 + 𝐹3 + 𝐹4

()2

)𝜑 𝑧𝑑 𝐼𝑥𝑥 𝑝̇ = 𝐿(𝐹2 − 𝐹4 ) − 𝑚𝑔(𝑑𝑦 −
)𝜃 𝑧𝑑 𝐼𝑦𝑦 𝑞̇ = 𝐿(𝐹3 − 𝐹1 ) + 𝑚𝑔(𝑑𝑥 +
𝐼𝑧𝑧 𝑟̇ = 𝑀1 − 𝑀2 + 𝑀3 − 𝑀4

که در آن  Miگشتاور ناشی از مقاومت هوا Fi ،نيروی ايجاد شده توسط ملخ ها 𝑞̇ ،𝑝̇ ،و ̇𝑟 نمايشی استاندارد از مشتق
سرعت زاويه ای در دستگاه مختصات بدنه ربات L ،فاصله موتور از دستگاه مختصات بدنه ربات 𝐼𝑦𝑦 ،𝐼𝑥𝑥 ،و 𝑧𝑧𝐼 المان های
اينرسی (لختی دورانی) ربات m ،جرم کلی ربات پرنده چهار ملخه کوچک dy ٬dx ،و  dzانحراف مرکز جرم از دستگاه
مختصات بدنه ربات پرنده 𝑦̈ ،𝑥̈ ،و ̈𝑧 شتاب در راستاهای  Y ،Xو  Zدر دستگاه مختصات زمين φ ،و  θو ψزاويه های رول،
پيچ ،ياو (به ترتيب) و  gشتاب گرانش زمين می باشند .در ادامه راه تغيير متغير های فرمول ( ،)2که اولين بار توسط پروفسور
ويجی کومار ،1استفاده شده است را اعمال می نماييم.
𝑈1 = 𝐹1 + 𝐹2 + 𝐹3 + 𝐹4
𝑈2 = 𝐹2 − 𝐹4
𝑈3 = 𝐹3 − 𝐹1
𝑈4 = 𝑀1 − 𝑀2 + 𝑀3 − 𝑀4

()2

در عمل ورودی های ربات پرنده چهار ملخه کوچک PWM ،های مربوط به چهار موتور می باشند .در نتيجه بايد رابطه ی
بين  Uها (همان تغيير متغيرها) و  PWMها محاسبه گردد .می دانيم
()2

𝑖𝑀𝑊𝑃 𝐹𝑖 = 𝐺𝑧𝐹 .
𝑖

𝑖𝑀𝑊𝑃 𝑀𝑖 = 𝐺𝑧𝑀 .
𝑖

که در آن 𝑖𝐹𝑧𝐺 و 𝑖𝑀𝑧𝐺 ( )i = 1,2,3,4مدل های موتورهای ما می باشند .اين مدل ها به کمک دستگاه جمع آوری
اطالعات طراحی و ساخته شده ،2بدست می آيند .با جايگذاری فرمول ( )2در فرمول های ( )2خواهيم داشت.

()2

𝑈1 = 𝐺𝑧𝐹1 . 𝑃𝑊𝑀1 + 𝐺𝑧𝐹2 . 𝑃𝑊𝑀2 + 𝐺𝑧𝐹3 . 𝑃𝑊𝑀3 + 𝐺𝑧𝐹4 . 𝑃𝑊𝑀4
𝑈2 = 𝐺𝑧𝐹2 . 𝑃𝑊𝑀2 − 𝐺𝑧𝐹4 . 𝑃𝑊𝑀4
𝑈3 = 𝐺𝑧𝐹3 . 𝑃𝑊𝑀3 − 𝐺𝑧𝐹1 . 𝑃𝑊𝑀1
𝑈4 = 𝐺𝑧𝑀1 . 𝑃𝑊𝑀1 − 𝐺𝑧𝑀2 . 𝑃𝑊𝑀2 + 𝐺𝑧𝑀3 . 𝑃𝑊𝑀3 − 𝐺𝑧𝑀4 . 𝑃𝑊𝑀4

در نهايت می توان با حل چهار معادله و چهار مجهول (همان فرمول( PWM ،))2ها را بر حسب  Uها بدست آوريم.

Vijay Kumar

1

 -2دستگاه جمع آوری اطالعات با همکاری دوست خوب ام ج ناب آقای مهندس عادل مسلمی بيرامی طراحی و توليد گرديده شده است .به دليل موجود

نبودن دستگاه جمع آوری اطالعات در بازار ايران ،تصميم به توليد آن در کشور عزيزمان جمهوری اسالمی ايران گرفته شد.
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 .6كنترل كننده ربات پرنده چهار ملخه كوچک
برای کنترل ربات پرنده چهار ملخه کوچک از کنترل آبشاری (شکل  )9استفاده شده است .که کنترل کننده اول و دوم آن
کنترل کننده  PIDمی باشد .و برای آنکه ربات پرنده چهار ملخه کوچک از محدوده خطی سازی شده خارج نگردد ،از کنترل
محدود نيز استفاده می نماييم.

شكل  - 3بلوک دیاگرام نمای كلی كنترل كننده طراحی شده برای ربات پرنده چهار ملخه كوچک

در حلقه داخلی کنترل آبشاری ،زاويه های رول ،پيچ ،ياو و مشتق های آنها ،به وسيله کنترل کننده  ،PIDبا فرکانس يک
کيلوهرتز کنترل می شوند .مقدار اين زاويه ها و مشتق های آنها از سنسور های موجود در  MPU9250بدست می آيند .در
حلقه خارجی کنترل آبشاری ،موقعيت ،سرعت و شتاب در راستای سه بعد ،به وسيله کنترل کننده  ،PIDکنترل می گردد.
فرکانس کاری حلقه خارجی  122هرتز می باشد .و می توان از سنسور های  GPSو يا ضبط حرکت (مرجع  )1برای کنترل
موقعيت خودکار ربات پرنده چهار ملخه کوچک بهره برد .در صورت که هدف کنترل دستی ربات پرنده چهار ملخه کوچک
باشد ،همان سنسور های  IMUبر ای کنترل دستی کافی می باشند و نياز به اضافه کردن سنسور ديگر نيست .کنترل کننده ها
بر روی ميکروکنترلر اجرا می شوند و موقعيت هدف (نهايی) را به مقادير مجاز  ،PWMبرای موتور ها تبديل می نمايند.
قوانين کنترل کننده  PIDمورد استفاده در ربات پرنده چهار ملخه کوچک به صورت فرمول ( )6و ( )7می باشند.

()2

])𝑧 𝑚 [ 𝑔 + 𝑧̈𝑑𝑒𝑠 + 𝐾𝑑,𝑧 (𝑧̇𝑑𝑒𝑠 − 𝑧̇ ) + 𝐾𝑝,𝑧 (𝑧𝑑𝑒𝑠 −
)𝑝 𝐾𝑝,𝜑 (𝜑𝑐 − 𝜑) + 𝐾𝑑,𝜑 (𝑝𝑐 −
)𝑞 𝐾𝑝,𝜃 (𝜃𝑐 − 𝜃) + 𝐾𝑑,𝜃 (𝑞𝑐 −
)𝑟 𝐾𝑝,𝜓 (𝜓𝑐 − 𝜓) + 𝐾𝑑,𝜓 (𝑟𝑐 −

= 𝑈1
= 𝑈2
= 𝑈3
= 𝑈4

در فرمول ( )2ضرايب 𝜑 𝐾𝑝,𝜃 ،𝐾𝑝,و 𝜓 𝐾𝑝,مربوط به ضرايب تناسبی کنترل کننده های مربوط به خطای زاويه های رول،
پيچ و ياو و ضرايب 𝜑 𝐾𝑑,𝜃 ،𝐾𝑑,و 𝜑 𝐾𝑑,مربوط به ضرايب مشتق گير کنترل کننده های مربوط به خطای سرعت زاويه های
رول ،پيچ و ياو ربات پرنده چهار ملخه کوچک می باشند (به ترتيب) .ضريب 𝑧 𝐾𝑝,مربوط به ضريب تناسبی کنترل کننده ی
مربوط به خطای ارتفاع و ضريب 𝑧 𝐾𝑑,مربوط به ضريب مشتق گير کنترل کننده ی مربوط به خطای تغيير ارتفاع (سرعت)
ربات پرنده چهار ملخه کوچک می باشند φ .و  θو ψمقادير موجود زاويه های رول ،پيچ و ياو (به ترتيب) 𝜃𝑐 ،𝜑𝑐 ،و 𝑐𝜓 مقادير
مورد نظر زاويه های رول ،پيچ و ياو (به ترتيب) q ،p ،و  rمقادير موجود سرعت زوايه ای رول ،پيچ و ياو (به ترتيب) 𝑞𝑐 ،𝑝𝑐 ،و
𝑐𝑟 مقادير مورد نظر سرعت زوايه ای رول ،پيچ و ياو (به ترتيب) z ،و ̇𝑧 مقادير موجود موقعيت و سرعت در راستای محور Z
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دستگاه مختصات زمين 𝑧̇𝑑𝑒𝑠 ،𝑧𝑑𝑒𝑠 ،و 𝑠𝑒𝑑̈𝑧 مقادير مورد نظر موقعيت و سرعت و شتاب مورد نظر در راستای محور  Zدستگاه
مختصات زمين m ،جرم کلی ربات g ،شتاب گرانش زمين و  Uها همان تغيير متغيرها می باشند.
+

1
̈𝑥[
𝑠𝑒𝑑 𝑔

() 7

1

𝜑𝑐 = − 𝑔 [ 𝑦̈ 𝑑𝑒𝑠 + 𝐾𝑑,𝑦 (𝑦̇ 𝑑𝑒𝑠 − 𝑦̇ ) + 𝐾𝑝,𝑦 (𝑦𝑑𝑒𝑠 − 𝑦)] cos(𝜓𝑑𝑒𝑠 ) +
) 𝑠𝑒𝑑𝜓(𝐾𝑑,𝑥 (𝑥̇ 𝑑𝑒𝑠 − 𝑥̇ 𝑑𝑒𝑠 ) + 𝐾𝑝,𝑥 (𝑥𝑑𝑒𝑠 − 𝑥) ]sin
1

𝜃𝑐 = 𝑔 [𝑥̈ 𝑑𝑒𝑠 + 𝐾𝑑,𝑥 (𝑥̇ 𝑑𝑒𝑠 − 𝑥̇ 𝑑𝑒𝑠 ) + 𝐾𝑝,𝑥 (𝑥𝑑𝑒𝑠 − 𝑥)] cos(𝜓𝑑𝑒𝑠 ) +
) 𝑠𝑒𝑑𝜓(𝐾𝑑,𝑦 (𝑦̇ 𝑑𝑒𝑠 − 𝑦̇ ) + 𝐾𝑝,𝑦 (𝑦𝑑𝑒𝑠 − 𝑦)] sin

𝑦̈ 𝑑𝑒𝑠 +

1
[
𝑔

در فرمول ( )7ضرايب 𝑥 𝐾𝑝,و 𝑦 𝐾𝑝,مربوط به ضرايب تناسبی کنترل کننده ی مربوط به خطای موقعيت در راستای  Xو Y

و ضرايب 𝑥 𝐾𝑑,و 𝑦 𝐾𝑑,مربوط به ضرايب مشتق گير کنترل کننده ی مربوط به خطای تغيير موقعيت (سرعت) در راستای  Xو
 Yربات پرنده چهار ملخه کوچک می باشند (به ترتيب) x .و ̇𝑥 مقادير موجود موقعيت و سرعت در راستای محور  Xدستگاه
مختصات زمين 𝑥̇ 𝑑𝑒𝑠 ،𝑥𝑑𝑒𝑠 ،و 𝑠𝑒𝑑 ̈𝑥 مقادير مورد نظر موقعيت و سرعت و شتاب مورد نظر در راستای محور  Xدستگاه
مختصات زمين y ،و ̇𝑦 مقادير موجود موقعيت و سرعت در راستای محور  Yدستگاه مختصات زمين 𝑦̇ 𝑑𝑒𝑠 ،𝑦𝑑𝑒𝑠 ،و 𝑠𝑒𝑑 ̈𝑦

مقادير مورد نظر موقعيت و سرعت و شتاب مورد نظر در راستای محور  Yدستگاه مختصات زمين و 𝑠𝑒𝑑𝜓 مقدار زاويه ياو مورد
نظر 𝜑𝑐 ،و 𝑐𝜃 مقادير مورد نظر برای زاويه های رول و پيچ می باشند (به ترتيب) .در نهايت ضرايب بدست آمده برای کنترل
ربات پرنده چهار ملخه کوچک در جدول شماره  2گردآوری شده است.
جدول شماره  .2مقادیر ضرایب بدست آمده برای ربات پرنده چهار ملخه كوچک PID

ضریب كنترل كننده

مقدار آن

ضریب كنترل كننده

مقدار آن

𝝋𝑲𝒑,
𝝋𝑲𝒅,
𝜽𝑲𝒑,
𝜽𝑲𝒅,
𝝍𝑲𝒑,
𝝍𝑲𝒅,

9/2

2/2212

𝒛𝑲𝒑,
𝒛𝑲𝒅,
𝒚𝑲𝒑,
𝒚𝑲𝒅,
𝒙𝑲𝒑,

2/7

21/1

2/222222

𝒙𝑲𝒅,

11/2

2/217
9/2
2/217

2/2
21/1
11/2

 .1تلفیق دادهها
برای افزايش دقت سنسورها و کاهش نويز آنها از فيلتر کالمن برای تلفيق دادهها استفاده شده است .فلوچارت فيلتر کالمن
در شکل  12نمايش داده شده است.
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شكل  - 70ساختار كلی فیلتر كالمن

که در آن 𝑈 ماتريس متغير کنترل ω ،پيش بينی ماتريس نويز حالت Q ،ماتريس کوواريانس نويز پروسه 𝑍 ،نويز اندازه
گيری (عدم قطعيت) 𝑌 ،اندازه گيری از حالت 𝐼 ،ماتريس واحد 𝐾 ،بهره کالمن (کالمن گين) 𝑅 ،ماتريس کوواريانس نويز
سنسور (خطای اندازه گيری) 𝑋 ،ماتريس حالت 𝑃 ،ماتريس کوواريانس پروسه (نشان دهنده خطا در تخمين يا پروسه)𝐴 ،
ماتريس انتقال حالت از زمان  𝑘 − 1به زمان 𝑘 𝐵 ،ماتريس گين متغير کنترل 𝐶 ،ماتريس گين از حالت به اندازه گيری و 𝐻

ماتريس هم بعد ساز می باشند .ورودی های ما ،همان مشاهده های ما هستند و حالت های ما همان وضعيت ربات پرنده
کوچک ،می باشند .آلگوريتم فيلتر کالمن را می توان با توجه به مرجع ) (Thrun, Burgard and Fox, 2002به صورت زير
بيان نمود.
) 𝑘𝑌 Algorithm Kalman_filter (𝑋𝑘−1 , 𝑃𝑘−1 , 𝑈𝑘 ,
𝑘𝑈 𝑋𝑘𝑃 = 𝐴. 𝑋𝑘−1 + 𝐵.
𝑄 𝑃𝑘𝑃 = 𝐴. 𝑃𝑘−1 . 𝐴𝑇 +

1.
2.
3.

= 𝑘𝐾

4.

] 𝑃𝑘𝑋 𝑋𝑘 = 𝑋𝑘𝑃 + 𝐾𝑘 . [𝑌𝑘 − 𝐻.
𝑃𝑘𝑃 𝑃𝑘 = (𝐼 − 𝐾𝑘 . 𝐻).
𝑘𝑃 return 𝑋𝑘 ,

5.
6.
7.

𝑇 𝐻𝑃𝑘𝑃 .

𝑅𝐻.𝑃𝑘𝑃 .𝐻 𝑇 +

پارامتر های آن در قسمت های قبلی توضيح داده شده اند .و برای جلوگيری از تکرار ،از بيان تکراری آنها صرف نظر می
نماييم .به عنوان نمونه خروجی فيل تر کالمن بر روی زاويه رول ربات پرنده چهار ملخه کوچک ،در حالتی که ربات پرنده چهار
ملخه کوچک هيچ گونه حرکتی ندارد ،در شکل  11نشان داده شده است .همان گونه که مشخص می باشد ،انحراف و نويز
کاهش يافته است .و در نهايت به هدفمان ،همان کاهش انحراف ژيروسکوپ و کاهش نويز شتاب سنج ،برای بدست آوردن زاويه
ی رول ،دست يافته ايم.

شكل  - 77نتیجه ی نهایی زاویه رول به كمک فیلتر كالمن

 .8شبیه سازی ربات پرنده چهار ملخه كوچک
شبيه سازی به معنی راه انداختن و زنده کردن مدل رياضی با استفاده از کامپيوتر برای بازسازی واقعيت می باشد .در ادامه
راه ،شبيه سازی مدل ربات پرنده چهار ملخه کوچک ،در نرم افزار سيمولينک متلب (مرجع  )2انجام گرديد(شکل .)12
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شكل  - 72شبیه سازی ربات پرنده چهار ملخه كوچک

در جدول شماره  2ساير مقادير الزم برای شبيه سازی مدل ربات پرنده چهار ملخه کوچک ،در نرم افزار سيمولينک متلب،
نشان داده شده است.
جدول شماره  . 9سایر مقادیر الزم برای شبیه سازی مدل ربات پرنده در سیمولینک متلب
پارامتر

مقدار آن

]𝒈𝒌[ 𝒎
𝒎
]𝟐 [ 𝒈
𝒔
]𝒎[ 𝑳

2/22221

2/22229

]𝒎[ 𝒙𝒅

-2/22227

]𝒎[ 𝒚𝒅

2/22227

]𝒎[ 𝒛𝒅

-2/22272

9/12222

 .3نرمافزار استفاده شده برای پیاده سازی آلگوریتم ها
برای پياده سازی آلگوريتم ها ،از نرم افزار کيل (مرجع  ) 12کمک گرفته شده است .به دليل آنکه حجم پروژه باال می باشد
و مديريت ،امنيت و قابليت اطمينان بااليی را طلب می نماييد ،برای پياده سازی آلگوريتم ها از سيستم عامل بالدرنگ کيل،
کمک گرفته شد .به عبارت ديگر سيستم عامل  RTXبرای اين پروژه ،طراحی و پياده سازی گرديد .صفر تا  122طراحی
سيستم عامل  ،RTXدر نرم افزار کيل ،در مرجع ) (K. Software, 2009بيان شده است.

 .70طی مسیر خاص با استفاده از روش پرواز كور

7

روش پرواز کور و يا نا وبری کور يکی از انواع روش های ناوبری در سيستم های رباتيک می باشد .در روش پرواز کور،
موقعيت جديد ربات نسبت به موقعيت قبلی آن بدست می آيد .در ربات پرنده چهار ملخه کوچک از روش سامانه ناوبری
اينرسی مربوط به ناوبری کور استفاده می نماييم .در زمينه ی پرواز کور در ربات های پرنده چهار ملخه ،تنها يک مقاله به چاپ
رسيده است .که آن هم برای ربات های پرنده چهار ملخه غير کوچک می باشد ).(Zhou, et al., 2010

1- Dead-reckoning method
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در طراحی مسير ،به جای طراحی مسير برای هر  12درجه ی آزادی ربات پرنده چهار ملخه کوچک ،فقط برای درجات
آزادی  z ،y ،xو  ψطراحی مسير انجام می گردد (شکل  .) 12اين نکته توسط جناب آقای پروفسور ويجی کومار ارائه گشته
است (مرجع .)12

شكل  - 79نكته ی در مورد تولید مسیر ربات پرنده چهار ملخه كوچک
همان گونه که در شکل  12نشان داده شده است ،ربات پرنده چهار ملخه کوچک در سيمولينک متلب در راستای محور z

به اندازه ی يک متر پرواز می نمايد .و سپس به اندازه ی يک متر در راستايی محور  xو بعد از آن به اندازه ی يک متر در
راستايی محور  yپرواز می نماييد.

شكل  - 74مسیر طی شده به وسیله ی مدل خطی ربات پرنده چهار ملخه كوچک

 .77طراحی و ساخت جوی استیک
برای کنترل دستی ربات پرنده چهار ملخه کوچک ،از جوی استيک نشان داده شده در شکل  12استفاده می نماييم .قسمت
بيرونی آن از دسته کنترل های آماده موجود در بازار تهيه شده است .و قسمت داخل آن ،با ماژول  NRF24L01+و
ميکروکنترلر آردينو نانو ،تعويض گرديده شده است .از قابليت های اين جوی استيک طراحی و ساخته شده برای ربات پرنده
چهار ملخه کوچک ،می توان به قابليت اتصال آن به لپ تاپ (به وسيله پورت  )usbاشاره نمود .به کمک اين قابليت می توان
داده ها مورد نظر از ربات پرنده چهار ملخه کوچک را ،در لپ تاپ به صورت بی سيم مشاهده نمود.
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شكل  - 75دسته كنترل طراحی و ساخته شده

 .72جمع بندی
ما طراحی ،ساخت و کنترل ربات پرنده چهار ملخه کوچک ارزان قيمت با جرم  22/21گرم و ابعاد موتور تا موتور 9/19
سانتی متر ،برای طی مسير خاص با استفاده از پرواز کور را ارائه داديم .ديناميک ربات پرنده چهار ملخه کوچک نيز توضيح داده
شد .برای اين ربات جوی استيک نيز طراحی و ساخته شد .ما بر اين باوريم که از اين فناوری می توان برای کارهای تحقيقاتی
رباتيک بهره برد .و برای آنکه توسعه اين ربات برای فرد استفاده کنند راحت تر گردد ،آن را به صورت ماژوالر طراحی و سيستم
عامل  ،RTXبر روی آن پياده سازی گرديده شد.

 .79كار های آینده
در اين ربات می توان به جای موتور های بدون هسته از موتور های براشلس نيز استفاده نمود .البته هزينه های (هم از نظر
وزن و هم از نظر مالی) آنها نسبت به موتور های بدون هسته بيشتر می باشد .می توان برای کنترل اتوماتيک موقعيت از سنسور
های ضبط حرکت (در محيط های سرپوشيده) و ( GPSدر محيط های خارج از خانه) استفاده نمود .می توان به اين ربات
دوربين اضافه نمود .می توان گيرنده و فرستنده بلوتوث را به اين ربات اضافه نمود تا بتوان از طريق گوشی موبايل نيز آن را
کنترل نمود ) . (Hayajneh, Melega and Marconi, 2018:119-133می توان برای افزايش قابليت های آنها ،بر روی کار
های گروهی اين ربات ها کار نمود .می توان ساختار های ديگر ربات پرنده چهار ملخه را توليد نمود .اين ربات در آينده ی
نزديک به صورت تجاری ،در اختيار دوستداران اين تکنولوژی قرار داده خواهد شد.
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روشهای مسیریابی در شبکههای حسگر بیسیم و نقش شبکههای عصبی در
کاهش مصرف انرژی آنها
جواد نیک افشار
کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطالعات -شبکه های کامپيوتری
jnikafshar@gmail.com

چكیده
يک شبکه حسگر بی سيم مجموعه ای از تعداد بسيار زيادی گره حسگر با ابعاد کوچک وقابليتهای مخابراتی و
محاسباتی محدود است که به منظور جمع آوری و انتقال اطالعات از يک محيط به سمت يک کاربر و يا ايستگاه
پايه به کاربرده می شود .شبکة عصبی مصنوعی  ،سيستمی بزرگ از اجزاء پردازشی موازی يا توزيع شده بنام نورون
يا سلول عصبی است که در يک توپولوژی گراف به هم متصل شدهاند .نورونها از طريق ارتباطات وزنداری بنام
سيناپس به هم متصل میشوند .دادهها جدا از پردازش ذخيره نمیشوند ،زيرا دادهها ذاتاً به هم متصل هستند .به
عبارت ديگر ،شبکههای عصبی مصنوعی ،الگوريتمهای رياضی هستند که قادر به يادگيری نگاشتهای پيچيدهی
بين ورودی(ها) و خروجی(ها) از طريق آموزش تحت نظارت بوده يا قادر به ردهبندی اطالعات ورودی به روشی
بدون نظارت میباشند.قوانين آموزش اين شبکهها الهام گرفته از علم زيستشناسی بوده و نحوه يادگيری شبکه را
تعيين میکنند.يکی از مهمترين مسائل قابل بحث در شبکههای حسگر بی سيم ،چگونگی انتقال اطالعات از گره
های داخل شبکه به ايستگاه پايه و انتخاب بهترين مسير ممکن برای انتقال اين اطالعات می باشد .انتخاب بهترين
مسير می تواند بر اساس فاکتورهای مختلفی مانند انرژی مصرفی ،سرعت در پاسخگويی و ميزان تاخير ،دقت در
انتقال داده و ...تحت تاثير قرار بگيرد.
واژگان كلیدی :شبکه حسگر بی سيم ،شبکة عصبی،نورون،سيناپس،توپولوژی

مقدمه
يک شبکه حسگر ،ساختاری متشکل از اجزای حس کننده ،محاسبه کننده و مخابراتی اسـت کـه بـه يـک مـدير ،اجـازه
مشاهده و تنظيم مشاهدات را می دهد و همچنين عکس العمل نشان دادن در برابر رويدادهايی که در يک ناحيه مشخص اتفاق
می افتد را ساده تر می سازد .از جمله کاربردهای متداول شبکه های حسگر ،می تـوان بـه مقاصـد نظـامی ،امنيـت فيزيکـی،
کنترل ترافيک هوايی ،نظارت ترافيکی ،اتوماسيون صنعتی،حفاظت از بناها ،کنترل و مديريت شـرايط بحرانـی و تحقيقـات در
حيات جانداران اشاره کرد .پيشرفتهای اخير در فناوری ساخت مدارات مجتمع در اندازه هـای کوچـک از يـک سـو و توسـعه

فناوری ارتباطات بی سيم از سوی ديگر ،زمينه ساز طراحی شبکه های حسگر بی سيم گرديده است .تفـاوت اساسـی ايـن
شبکه ها با شبکه های سنتی و قديمی ،ارتباط آن با محيط و پديده های فيزيکی است .شبکههای سنتی ،ارتباط بين
انسانها و پايگاه های اطالعاتی را فراهم می کنند در حالی که شبکه های حسگر به طور مستقيم با جهان فيزيکـی در ارتبـاط
هستند.اين شبکه ها با استفاده از حسگرها ،محيط فيزيکی را مشاهده کرده و سپس بر اساس مشاهدات خـود تصـميمگيـری
نموده و عمليات مناسب را انجام می دهند.
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مفهوم مسیریابی در شبكههای حسگر بی سیم
روشی که داده ها و پرسش ها را بين ايستگاه پايه و جايی که پديده هدف مالحظه شده است ،جا به جا ميکند يک مسئله
بسيار مهم برای شبکههای حسگر بی سيم است و مسيريابی خوانده می شود.از يک ديدگاه ميتوان ،مسيريابی را به صورت روش
انتقال داده بين گره های حسگر در نظر گرفت و از ديدگاهی ديگر ،انتقال اطالعات بين گره های حسگر داخل شبکه و ايستگاه
پايه نهايی را می توان به عنوان مسيريابی تعريف نمود.

يک روش بسيار ساده برای انجام اين وظيفه آن است که هر گره حسگر ،داده را به صورت مستقيم با ايستگاه پايه مبادله
کند .اما به هرحال يک روش مبتنی بر تک-پرشی 1بسيار هزينه بر است به اين دليل که گره هايی که از ايستگاه پايه دور
هستند ،ممکن است که ذخيره انرژيشان سريعتر تخليه شود و بنابراين شديداً طول عمر شبکه را محدود کنند .اين موضوع
خصوصاً در مواردی که حسگرهای بی سيم ،به منظورپوش شدادن يک منطقه جغرافيايی بزرگ ،آرايش يافته اند و يا درمواردی
که حسگرهای بی سيم ،متحرک هستند و ممکن است که از سمت ايستگاه پايه دور شوند ،مهم است[ .]12به منظور مقابله با
کمبودها و نقصهای ناشی از روش تک-پرشی ،تبادل داده بين حسگرها و ايستگاه پايه ،معموالً به وسيله روشهای انتقال بسته
چند-پرشی  2و بر روی شعاع ارتباطی کوچک انجام میشود .چنين روش انتقال داده ای ،منجر به صرفه جوئی مشخصی در
مصرف انرژی و کاهش چشمگيری در تداخل مخابراتی بين گره های حسگری که در رقابت برای دسترسی به کانال هستند ،می
گردد .شکل 1پيشروی و انتقال داده را در بين حسگرهايی که داده در آنها جمع آوری شده و ايستگاه پايه که داده به وسيله آن
در دسترس کاربر قرار می گيرد را نشان می دهد.

شكل  -7چگونگی انتشار داده در شبكه حسگر بی سیم

در پاسخ به پرسش هايی که به وسيله کاربر منتشر می گردند و يا هنگامی که رويدادهای خاصی در داخل ناحی های که
کنترل می شوند ،اتفاق بيفتند همان طور که در شکل میبينيم ،داده هايی که به وسيله حسگرها جمعآوری شده اند از طريق
مسيرهای چند -پرشی به طرف ايستگاه پايه انتقال میيابند .در شبکههای حسگر بی سيم چندپرشی ،گر ه های واسط ،بايستی
دربه پيش راندن بسته های داده بين منبع و مقصد شرکت کنند .تعيين کردن اين که ،کدام دسته از گره های واسط بايستی،
برای ساختن يک مسير پيشروی داده بين منبع و مقصد انتخاب شوند ،اساسی ترين وظيفه الگوريتم مسيريابی است .به طور کلی
مسيريابی در شبکه های بامقياس بزرگ ،اساساً يک مسئله مشکل است که راه حل آن ،بايستی چالش های مختلفی مانند صحت
و درستی ،پايداری ،و بهينگی با توجه به معيارهای عملياتی مختلف را جوابگو باشد .خواص ذاتی شبکه های حسگر بی سيم ،با
محدوديتهای شديد پهنای باند و انرژی ترکيب شده اند که اين موضوع منجر به چالشهای اضافی ديگری می شود که بايستی به
منظور ارضاکردن نيازمنديهای ترافيکی کاربردهايی که تحت پوششان است پاسخ داده شوند به طوری که طول عمر شبکه را نيز
افزايش دهند.
1 Single-hop based
2 Multi-hop
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اگرچه شبکههای حسگر بيسيم ،نقاط مشترک زيادی با شبکههای موردی و باسيم دارند ،اما به هرحال اين نوع از شبکه ها
مشخصات منحصر به فردی نيز دارند که آنها را از شبکه های موجود متمايز می کند .اين مشخصات منحصر به فرد منجر به
نيازمنديهای طراحی مسيريابی جديدی می شوند که در مقايسه با شبکههای باسيم و موردی متفاوت است .در واقع اين
نيازمنديهای طراحی منجر به مجموعه ای متمايز و منحصر به فرد از چالشها می شود .اين چالشها ميتوانند شامل فاکتورهای
مختلفی مانند محدوديتهای انرژی بسيار شديد  ،قابليتهای محاسباتی و مخابراتی محدود ،تغييرات پويا و ديناميکی محيطی که
حسگرها در آن آرايش يافته اند و مدلهای ترافيک داده منحصر به فرد و همچنين نيازمنديهای کيفيت خدمات مربوط به کاربرد
باشند .بنابراين در مسئله مسيريابی ،طراح بايستی نيازمنديهای مختلفی را مدنظر داشته باشد و بتواند تا حد ممکن از امکانات
موجود در اين شبکه ها نهايت استفاده را ببرد.

چالشهای مسیریابی در شبكههای حسگر بی سیم
يکی از اساسی ترين اهداف طر حهای شبکه های حسگر بی سيم ،عملی کردن مخابره داده هاست به طوری که سعی در
افزايش طول عمر شبکه دارند و همچنين ،جلوگيری از خراب شدن اتصاالت از طريق رو شهای مديريت توان میباشد .پروتکل
های مسيريابی در اينگونه از شبکه ها ،به وسيله تعداد زيادی از عوامل چالشبرانگيز ،تحت تاثير قرار می گيرند .از جمله اين
چالشها که بايستی قبل از برقراری ارتباطات در اين شبکه ها آن ها را مورد توجه قرار داد می توان به موارد زير اشاره کرد[.]12
مورداول  :نحوه آرايش و چيدمان گره ها :آرايش گره ها در اين شبکه ها ،کامالً وابسته به کاربرد است و عملکرد پروتکل های
مسيريابی را به شدت تحت تاثير قرار می دهد .چيدمان گره ها ،هم می تواند به صورت قطعی و معين باشد و هم به صورت
تصادفی.

در آرايش قطعی ،حسگرها به صورت دستی چيده می شوند و داده از طريق مسيرهای از قبل تعيين شده ای ،مسيردهی
میگردد .اما در آرايش تصادفی ،گره های حسگر به صورت تصادفی پخش شده اند و يک زير ساختار شبيه شبکههای موردی را
به وجود آورده اند .اگر توزيع منتجه گره ها يکنواخت 1نباشد،خوشه بندی بهينه به منظور برقرار کردن اتصاالت برای داشتن يک
عملکرد موثر بر شبکه ،الزم است .ارتباطات بين حسگرها ،معموالً به علت محدوديتهای انرژی و پهنای باند گره های حسگر ،در
داخل محدوده های ارتباطی بسيار کوتاه و محدود انجام می شوند .بنابراين احتمال اين که يک مسير شامل پرشهای بی سيم
متعدد باشد ،خيلی زياد است.

مورد دوم :مصرف انرژی بدون از دست دادن دقت :گره های حسگر  ،می توانند منابع انرژی محدودشان را در هنگام انجام
محاسبات و يا انتقال اطالعات در يک محيط بيسيم ،مصرف کنند .لذا بکارگيری رو شهای مختلف برای صرفه جوئی در انرژی در
هنگام انجام محاسبات و ارتباطات بسيار ضروری است .از طرفی طول عمر گره های حسگر ،وابستگی بسيار زيادی به طول عمر
باتری دارد .در يک شبکه حسگر بی سيم چند پرشی ،هر گره نقش دوگانه ای را به عنوان فرستنده و مسيردهنده داده ايفا می-
کند .بدعمل کردن اغلب گره های حسگر به علت کمبود توان می تواند منجر به تغييرات توپولوژيکی در شبکه شود که ممکن
است نياز به مسيريابی مجدد بسته ها را به وجود بياورد .در حقيقت يکی از چالشهای مهم در طراحی الگوريتم های مسيريابی
در اين گونه شبکه ها ،آن است که با مصرف انرژی گره ها و کاهش يافتن آنها ،دقت شبکه پايين نيايد.

مورد سوم :مدلسازی گزارش دهی داده :حس کردن داده و گزارش دهی داده حس شده ،در شبکه های حسگر بی سيم
به کاربرد مورد استفاده و زمان بحرانی قابل قبول برای گزارش دهی داده مورد نظر وابسته است .مدلهای مختلف گزارش دهی
داده می توانند به دسته های زمان -ران 2يا پيوسته ،حادثه ران ، 2پرسش -ران ،و مختلط دسته بندی شوند .مدل تحويل داده
زمان-ران ،برای کاربردهايی مناسب است که نياز به کنترل و نظارت بر داده به صورت متناوب دارند .برای اين منظور گره های
1 Uniform
2 Time-driven
2 Event-driven
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حسگر به صورت متناوب بر روی حسگرها و فرستنده هايشان سوييچ خواهند کرد و محيط اطراف را حس کرده و داده مورد نظر
را در فواصل زمانی متناوب ثابت انتقال می دهند.

در مدلهای پرسش-ران و حادثه-ران ،گره ها به تغييرات ناگهانی شديدی که در مقدار يک صفت خاص که به علت رخداد
يک اتفاق خاص و يا يک پرسش ايجاد شده به وسيله ايستگاه پايه به وجود آمده است ،بالفاصله عکسالعمل نشان میدهند .اين
مدلها برای کاربردهايی که زمان برای آنها يک عامل بحرانی است ،بسيار مناسب هستند.همچنين ممکن است ترکيبی از مدلهای
قبلی را برای مدلسازی گزارش دهی داده استفاده کنند .پروتکل های مسيريابی به وسيله مدلهای گزارش دهی داده و مصرف
انرژی و پايداری مسير عميقاً تحت تاثير قرار می گيرند.

 .1نامتجانس بودن گره ها و اتصاالت :در اغلب مطالعات انجام شده ،فرض بر اين است که همه حسگر ها متجانس باشند .به
عبارت ديگر ،گره های متجانس بايستی ظرفيت يکسانی از لحاظ انجام عمليات محاسباتی ،مخابراتی و نيز از لحاظ توان داشته
باشند .اما ،بسته به کاربرد،گره های حسگر می توانند نقش ها و يا قابليتهای متفاوتی داشته باشند .وجود يک مجموعه نامتجانس
از حسگرها ،ممکن است منجر به تعداد زيادی وجوه تکنيکی مرتبط با مسيريابی داده گردد .به عنوان مثال در بسياری از
کاربردها ممکن است نياز به يک مخلوط چندگانه از حسگرها برای نظارت بر درجه حرارت ،فشار و رطوبت محيط احاطه شده و
يا آشکارسازی حرکت به وسيله مشخصات آکوستيکی و يا تصويربرداری و دنبال کردن ويدئويی اشيا متحرک داشته باشيم .برای
رسيدن به اين اهداف هم می توان از حسگرهای با ويژگی های متفاوت که به صورت مستقل آرايش يافته اند استفاده کرد و يا
اين که ميتوان از حسگرهای يکسانی که وظايف متفاوتی برايشان در نظر گرفته ايم ،استفاده کنيم .برای انجام اين وظايف
مختلف به وسيله گره های مشابه ،خواندن داده ها و گزارش دهی می توانند با نرخ های متفاوتی برای حسگرها انجام شوند .

همچنين محدوديتهای کيفيت خدمات متعددی برای آنها در نظر گرفته شوند و مدلهای گزارش دهی داده مختلفی را نيز دنبال
کنند .مثالً درپروتکلهای سلسله مراتبی ،گره سرگروه خوشه را به صورت متفاوت از ساير حسگرهای معمولی طراحی می کنند .

يعنی در اينگونه پروتکل ها قابليتهايی که برای گره سرگروه ،تعريف میشود با گره های معمولی متفاوت است .اين سرگروه ها،
هم می توانند از بين حسگرهای آرايش يافته انتخاب شوند و هم اين که در مقايسه با ساير گره های حسگر از لحاظ انرژی،
پهنای باند و حافظه قدرتمندتر باشند .در نتيجه در اين گونه پروتکل ها ،وظيفه انتقاالت به وسيله مجموعه سرگروه ها انجام می
شود.

 .2تحمل نقصها :برخی از گره های حسگر ممکن است به علت فقدان توان ،صدمات فيزيکی و يا تداخل محيطی دچار خرابی
و نقص شوند .يکی از نکاتی که بايد در طراحی الگوريتم های مسيريابی به آنها توجه کرد آن است که خرابی گره های حسگر،
نبايد عملکرد کلی شبکه حسگر را تحت تاثير قرار دهند .اگر تعداد زيادی از گره ها دچار خرابی و نقص شوند ،پروتکل های
مسيريابی بايستی آرايشی جديد از اتصاالت و مسيرها را برای جمع آوری داده از ايستگاه های پايه برای تطبيق يافتن با اين
مشکالت بسازند که اين امر ممکن است نيازمند آن باشد تا به صورت فعاالنه ،توان های انتقال و نرخهای سيگنالينگ بر روی
اتصاالت موجود تنظيم گردند تا بتوانيم مصرف انرژی را کاهش داده و يا بسته ها را مجدداً از طريق نواحی از شبکه که انرژی
بيشتری در آن جا وجود دارد ،مسيردهی کنيم .بنابراين سطوح مختلفی از افزونگی ممکن است در يک شبکه حسگر که خطا را
تحمل می کند ،نياز باشد.

 .2مقياس پذيری :تعداد گره های حسگری که در يک منطقه آرايش يافته اند ممکن است از مرتبه صدی و يا هزاری و
ياحتی خيلی بيش تر باشند .هر طرح مسيريابی ای بايستی قادر به کار کردن با اين تعداد بسيار زياد گره های حسگر باشند .به
عالوه ،پروتکل های مسيريابی شبکه های حسگر بايستی به اندازه کافی قابليت تغيير مقياس و يا به عبارتی مقياس پذيری را
داشته باشند برای اين که بتوانند به وقايعی که در آن محيط ها رخ میدهند پاسخ دهند .تا زمانی که يک واقعه اتفاق بيفتد،
اغلب حسگرها می توانند در حالت خواب باقی بمانند .بنابراين با داده ناشی از تعداد کم حسگرهای باقی مانده ،بايستی کيفيت
بااليی فراهم شود.
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 .2پويايی شبکه :اغلب ساختارهای شبکه ،فرض می کنند که گره های حسگر ايستا باشند .اما به هر حال گاهی در برخی
کاربردها ،حرکت گره های حسگر و يا ايستگاه های پايه ،ممکن است الزم باشند .مسيردهی بسته ها ،از و يا به گره هايی که در
حال حرکتند بسيار چالش برانگيزتر است ،از آنجايی که عالوه بر انرژی و پهنای باند ،مسئله پايداری مسيرها در اين گونه شبکه
ها يک امر بسيار مهم است.

به عالوه ،پديده و يا حادث های که حس شده بر حسب کاربرد می تواند هم پويا و هم ايستا باشد .مثالً در کاربردهای
آشکارسازی اهداف و يا کاربردهای دنبال کردن اشيا متحرک ،پديده مورد نظر يک پديده پوياست .در حالی که در کاربرد مربوط
به کنترل جنگلها به منظور جلوگيری از آتش سوزی ،پديده موردنظر ايستا می باشد .وقايع ايستا کنترلی ،به شبکه اجازه می
دهند که در يک حالت انفعالی  ،کار بکند .يعنی هر زمانی که گزارش داده شد ،به راحتی امکان ترافيک و انتقال داده را فراهم
کنند .وقايع پويا ،در اغلب کاربردها نياز به گزارش دهی متناوب دارند و در نتيجه ،ترافيک مشخصی را برای مسيردهی شدن به
طرف ايستگاه پايه برقرار می کنند.

 .2واسط انتقال :در يک شبکه حسگر چندپرشی ،گرههايی که در حال برقراری ارتباط با يکديگر هستند از طريق يک رسانه
بی سيم به يکديگر متصل شده اند .مشکالت قديمی ناشی از يک کانال مخابراتی بی سيم مانند فيدينگ ،نرخ خطای باال و ...

ممکن است عملکرد شبکه حسگر را تحت تاثير قرار دهند .به طور کلی ،پهنای باند مورد نياز داده حسگر ،پايين و از مرتبه -1
 122کيلو بيت بر ثانيه خواهد بود .يکی از روش هايی که در شبکه های حسگر برای طراحی اليه کنترل دسترسی رسانه1
استفاده می شوند ،پروتکل های مبتنی بر تسهيم سازی زمانی  2به جای استفاده از پروتکلهای رقابتی مانند روش دسترسی
چندگانه با حس کردن حامل است که اين منجر به صرفه جويی در مصرف انرژی در اين شبکه ها خواهد شد.
 .2اتصاالت :چگالی بسيار باالی گره ها در شبکههای حسگر بی سيم ،از ايزولهشدن گره ها از يکديگر به صورت کامل،
جلوگيری می کند .بنابراين انتظار می رود که گره های حسگر ،شديداً به هم متصل باشند و يا به عبارت بهتر شديداً با هم در
ارتباط باشند .اما به هرحال اين امر ،توپولوژی شبکه را از متغير بودن حفظ نمی کند و نيز اندازه شبکه را از جمعشدگی و
کوچک شدن به علت اشتباهات گره های حسگر ،حفظ نخواهد کرد .به عالوه ،اتصاالت گره ها به توزيع تصادفی گره ها وابسته
اند.

 .7پوشش :در اين گونه شبکه ها ،هر گره حسگر داخل شبکه يک ديد خاص از محيط به دست میآورد .اين ديدی که هر
گره حسگر از محيط اطرافش به دست میآورد هم از لحاظ دقت و هم از لحاظ محدوده تحت پوشش ،محدود است .به عبارت
بهتر ،هر گره حسگر می تواند يک منطقه فيزيکی محدودی از محيط اطرافش را پوشش دهد .بنابراين پوشش کل منطقه مورد
نظر ،به وسيله گره های حسگر ،يک مسئله بسيار مهم در طراحی شبکه های حسگر بی سيم است.

 .1تراکم داده :از آنجايی که گره های حسگر ،ممکن است داده های اضافی قابل توجهی توليد کنند لذا در اين شبکه ها بسته
های مشابه گره های مختلف ،می توانند متراکم شده و در نتيجه تعداد انتقاالت الزم کاهش يابند .تراکم داده ،در حقيقت ترکيب
کردن داده ناشی از منابع مختلف برطبق يک تابع تراکم خاص مانند حذف نسخههای تکراری ،مينيمم ،ماکزيمم و يا ميانگين
گرفتن از نسخه های کپی شده و تکراری می باشد .اين روش ،يعنی متراکم نمودن داده ها ،برای رسيدن به کارايی باالتر انرژی و
بهينه سازی انتقال داده در بسياری از پروتکل های مسيريابی استفاده می گردد .روشهای پردازش سيگنال نيز می توانند برای
متراکم نمودن داده استفاده گردند که در اينگونه موارد ،پردازش سيگنال به يک نوع ترکيب داده اشاره میکند که در آن ،يک
گره قابليت توليد يک سيگنال خروجی دقيقتر با استفاده از برخی تکنيکها مانند شکل دهی پرتو ها ، 2را دارد که در آن سيگنا
لهای ورودی را با هم ترکيب کرده ونويز را درآنها کاهش می دهد.

)1 Medium Access Control (MAC
)2 Time Division Multiple Access (TDMA
2 Beam-forming
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 .9کيفيت خدمات :در بسياری از کاربردها ،يک داده بايستی در طول يک دوره زمانی خاص از لحظه ای که فرستاده میشود
به گره مقصد تحويل داده شود وگرنه در غير اين صورت آن داده بال استفاده خواهد بود .به عبارت ديگر تاخير محدود برای
تحويل داده ،يکی ديگر از شرايط برای کاربردهای دارای محدوديت زمان است .به هر حال در برخی از کاربردها ،ذخيره و صرفه
جويی در مصرف انرژی که مستقيماً به طول عمر شبکه وابسته است بسيار مهم تر از کيفيت داده انتقال داده شده است .هنگامی
که انرژی در حال اتمام است ،ممکن است که الزم باشد تا شبکه کيفيت نتايج را به منظور کاهش مصرف انرژی در گره ها،
کاهش دهد و به اين ترتيب طول عمر کلی شبکه را افزايش دهد.

بنابراين همان طور که در باال هم اشاره شد ،پروتکل های مسيريابی که به صورت مطلع از انرژی کار می کنند ،الزم است
نيازمنديهای باال را برآورده کنند .عليرغم اختالف قابل مالحظه موجود در کاربردهای مختلف حسگرها ،وظيفه اصلی گره های
حسگر بيسيم ،حسکردن و جمع آوری کردن داده از يک حوزه هدف ،پردازش و انتقال داده ها به عقب و به يک سری مکان
های خاص که آن کاربرد خاص در آنجا اقامت دارد میباشد .رسيدن به يک چنين کارايی در انجام وظيفه ،نيازمند توسعه يک
سری پروتکلهای مسيريابی موثر بر انرژی است.که اين پروتکل ها بايد بتوانند مسيرهايی را بين گره های حسگر و ايستگاه پايه
برقرار کنند .درحقيقت انتخاب مسير بايد طوری باشد که طول عمر شبکه را ماکزيمم کند .در واقع مشخصات محيطی که گره
های حسگر در آن کار می کنند به اضافه محدوديت های شديد انرژی و منابع موجود ،مسئله مسيريابی را بسيار چالش برانگيز
کرده است .
در ادامه توضيح مختصری از استراتژی های مسيريابی اساسی که به منظور برقرار کردن تعادل بين ميزان پاسخگويی از يک
طرف و کارايی سيستم از لحاظ مصرف انرژی ازسوی ديگر به کار گرفته می شدند ارائه خواهيم کرد .برقرار کردن چنين تعادلی
منجر به چالش های جديدی می شودکه اليههای شبکه را درحالت هايی متفاوت از شبکه های بيسيم زيرساختار و شبکه های
موردی قرار میدهند.
اگرچه موضوع شبکه های حسگر بی سيم و مسيريابی در آنها در نخستين مراحل رشدش قرار گرفته است ومسئله مسيريابی
در اين شبکه ها به عنوان يک موضوع قابل بحث برای تحقيقات اخير مطرح است ،اما استراتژیهای مختلفی نيز به عنوان راه
حلهای کارگشا ،برای مسئله مسيريابی مطرح شده اند .هم چنين ازآنجائی که به کارگيری اين نوع از شبکه ها در زمينه های
مختلف بسيار بيشتر شده است ،پيشرفت در سخت افزار شبکه و تکنولوژی باتری ها ،راه به کارگيری عملی و موثر بر هزينه اين
دسته از پروتکلهای مسيريابی را هموار خواهد کرد .اکثر کاربردهای شبکههای حسگر بی سيم ،دارای شباهتهای زيادی هستند
از لحاظ اين که راه هايی که حسگرها در اين شبکه ها برای جمع آوری و پخش داده به منظور اجرای اهدافی که در تعقيب آنها
هستند استفاده می کنند ،مشابه است .در اکثر اين گونه کاربردها ،حسگرها ابتدائاً ،به منظور حس کردن محيط و ضبط و
احتماالً پردازش خوانده هايشان ،قبل از اين که اطالعات جمع آوری شده را از طريق ايستگاه پايه به طرف جايی که کاربر اقامت
دارد بفرستند طراحی شده اند .فرآيند جمع آوری داده و هدايت آن به سمت جلو ،به وسيله رخداد وقايع ويژه در محيطی که
حسگرها آرايش يافته اند رهبری می گردند .در بسياری از موارد مناسب است که داد ههايی که به وسيله حسگرهای مختلف
جمع آوری شده اند قبل از ارسال به طرف ايستگاه پايه ،متراکم گردند .در حقيقت ،اين تراکم داده  ،تعداد پيغام هايی که انتقال
داده می شوند را کاهش می دهند و منجر به کاهش مشخصی در مصرف انرژی ناشی از نقل و انتقاالت می شود.

روشهای پیشنهاد شده برای مسیریابی در شبكههای حسگر بی سیم
روشهای مسيريابی مختلفی تا کنون برای شبکه های حسگر بیسيم پيشنهاد شده اند که هيچ يک از آنها نتوانسته به
عنوان کاملترين و بهترين روش تحت همه شرايط عمل کند .درحقيقت با توجه به مسائلی که در مورد اين شبکهها گفته شد،
همواره مصالح های بين عوامل مختلف در انتخاب يک روش به عنوان مسيريابی بايستی برقرار شود .در ادامه اين بخش ،برخی
از معروفترين روشهای مسيريابی پيشنهادی برای اين شبکه ها را معرفی خواهيم کرد.
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روش ارسال سیل

آسا7

ارسال سيل آسا ،يک تکنيک متداول است که غالباً برای کشف مسير و انتشار اطالعات در شبکه های باسيم و يا شبکه های
موردی بی سيم به کار گرفته می شدند .استراتژی مسيريابی در اين روش بسيار ساده است و بر روی نگهداری توپولوژی شبکه به
صورت هزين هبر و يا الگوريتم های کشف مسير پيچيده تکيه نمیکند .ارسال سيل آسا ،در حقيقت روش انفعالی را به کار می
گيرد به اين ترتيب که هر گرهی که يک بسته داده و يا يک بسته کنترلی را دريافت می کند آن بسته را برای همه همسايه
هايش می فرستد .بعد از انتقال ،يک بسته همه مسيرهای ممکن را دنبال میکند .مگر اين که شبکه قطع شود ،وگرنه بسته
سرانجام به مقصدش ميرسد .به عالوه چنان چه توپولوژی شبکه تغيير کند ،بسته ای که انتقال داده شده است ،مسيرهای جديد
را دنبال می کند .شکل 2اصول روش ارسال سيل آسا را در يک شبکه مخابره داده نشان می دهد.

شكل -2اصول روش ارسال سیل آسا[]79

همان طور که در شکل  2مالحظه می شود ،ارسال سيل آسا در سادهترين شکلش ،ممکن است باعث شود که بسته ها به
وسيله گره های شبکه به صورت نا محدود برگردانده شوند .برای جلوگيری از اين که يک بسته در داخل شبکه به طور نامحدود
بچرخد ،معموالً يک رشته شماره پرش ،در داخل بسته قرار داده می شود .به صورت اوليه ،شماره پرش به صورت تقريبی برابر با
قطر شبکه قرار داده می شود .هنگامی که بسته ،در داخل شبکه حرکت می کند ،شماره پرش به ازای هر پرشی که بسته می
پيمايد ،يک واحد کاهش مييابد ،هنگامی که شماره پرش بسته به صفر برسد ،بسته به سادگی از پرش دست می کشد و دور
انداخته میشود .يک روش ديگر برای حل اين مشکل استفاده از يک رشته زمان برای زندگی يا رشته طول عمر است که اين
رشته ،تعداد واحدهای زمانی که يک بسته مجاز است در داخل شبکه زندگی کند را نگه می دارد .بعد از سپری شدن اين زمان و
اتمام آن ،بسته ديگر فرستاده نمی شود .روش ارسال سيل آسا ،می تواند از طريق مشخص کردن بسته های داده به صورت
منحصر به فرد از يکديگر و وادار کردن هر گره شبکه برای دور انداختن همه بسته هايی که قبالً فرستاده شده اند ،بهبود يابد.

البته چنين استراتژیای ،نيازمند نگه داشتن حداقل تاريخچه آخرين ترافيک است ،به اين منظور که مشخص شود کداميک از
بسته های داده قبالً فرستاده شده اند .عليرغم سادگی قواعد انتقال و جلو بردن داده و هزينه نسبتاً پايين نگهداری که برای روش
ارسال سيل آسا الزم است ،اما اين روش هنگام استفاده در شبکه های حسگر بی سيم ،نقصها و کاستیهايی نيز دارد .اولين عيب
روش ارسال سيل آسا ،آمادگی و قابليت اين روش برای انفجار ترافيکی ،همان طور که در شکل  2آمده ،می باشد.

1 Flooding
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شكل  -9انفجار ترافیكی در روش ارسال سیل آسا[]79

اين اثر نامطلوب ،در اثر فرستاده شدن نسخه های تکراری بسته های داده و يا کنترلی به گره يکسان به وجود میآيد .
دومين عيب عمده روش ارسال سيل آسا ،مسئله اصطکاک و يا روی هم افتادگی است .در شکل  2مسئله اصطکاک و روی هم
افتادگی نشان داده شده است.

شكل  -4اصطكاک و همپوشانی در روش ارسال سیل آسا

اين مشکل هنگامی اتفاق می افتد که دو گره که ناحيه يکسانی را می پوشانند ،بسته هايی که شامل اطالعات يکسانی
هستند را به گره يکسانی می فرستند .سومين و مهم ترين عيب روش ارسال سيل آسا ،کوری منابع است از آن جائی که روش و
قاعده انتقال بسيار ساد های که روش ارسال سيل آسا ،برای مسيردهی بسته ها استفاده میکند ،به بررسی محدوديت انرژی گره
های حسگر نمی پردازد .اين امر ممکن است منجر به تخليه سريع انرژی گره ها شود و لذا طول عمر شبکه را کاهش بخشد.

با توجه به عيبهای روش ارسال سيل آسا ،روش جديدی که از همين روش مشتق شد پيشنهاد گرديد .اين روش
گوسيپينگ( 1روش خبرکشی) ناميده شد[ .]12اين روش نيز ،مشابه با روش ارسال سيل آسا ،يک راه ساده برای انتقال و به جلو
بردن داده استفاده می کند و مشابه روش قبلی ،نيازی به نگهدارنده توپولوژی گران قيمت و يا الگوريتم های کشف مسير پيچيده
ندارد .اما برخالف روش ارسال سيل آسا ،که يک بسته داده را به سمت همه همسايههايش می فرستاد ،در اين روش هر گره،
بسته های دريافت شده اش را به طرف يکی از همسايه هايش که به طور تصادفی انتخاب شده است ،می فرستد .به محض
دريافت بسته ،همسايهای که به صورت تصادفی انتخاب شده بود ،يکی از همسايگانش را تصادفاً انتخاب کرده و بسته را برای آن
گره انتخاب شده می فرستد .اين فرآيند ،تا زمانی که بسته به آن مقصد مورد نظرش برسد و يا شماره پرش ماکزيمم رد شود،
ادامه پيدا می کند .روش گوسيپينگ ،از معضل انفجار ترافيکی به وسيله محدود کردن تعداد بسته هايی که هر گره به طرف
همسايه اش می فرستد ،به يک نسخه جلوگيری می کند .يکی از مشکالت اين روش آن است که ،ميزان تاخيری که يک بسته تا
زمان رسيدن به مقصد تحمل ميکند ،ممکن است بيش از اندازه زياد شود و اين موضوع به ويژه در شبکه های بزرگ ،بيشتر

1 Gossiping
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نمايان می شود و اين به دليل طبيعت تصادفی پروتکل که به صورت ذاتی ،در يک لحظه يک مسير را پيدا می کند ،به وجود
آمده است.

روشهای مبتنی بر خوشه

بندی7

يکی از معروفترين و بهترين روشهايی که به منظور مسيريابی داده ها در شبکه های حسگر بی سيم پيشنهاد گرديد،
روشهايی بود که بر مبنای دسته بندی کردن گره ها و يا به عبارت ديگر بر مبنای خوشه بندی کار می کرد .در اين روشها ،ابتدا
همه گره های داخل شبکه بر اساس روش خاصی به دسته هايی تفکيک می شدند که در هر دسته که اغلب آن را خوشه می-
نامند ،يک گره به عنوان سرگروه دسته انتخاب می شود و بقيه گره ها ،گره های عادی ناميده می شدند .روش انتخاب سرگروه
در هر روش ،معيارهای متفاوتی را مدنظر قرار می دهد .در اکثر روشهای مبتنی بر خوشه ،هدف اصلی آن است که توزيع مصرف
انرژی بين همه گره ها يکنواخت گردد[.]12
اولين و معروفترين روش مبتنی بر خوشه بندی روشی بود که  2 LEACHخوانده می شود[ .]11 .17[ ]12اين روش به
عنوان اولين روش دست هبندی کردن گره های حسگر به وسيله  Heinzelmanو همراهانش پيشنهاد گرديد .در اين روش به
منظور انتخاب سرگروه هر خوشه ،از يک آستانه استفاده میشود .به اين ترتيب که هر گره يک عدد بين صفر و يک توليد میکند
و آن را با آستانه مفروض مقايسه می کند .در صورتی که عدد توليد شده از آستانه مورد نظر کمتر باشد ،گره مورد نظر به عنوان
سرگروه انتخاب می شود.

به دنبال پيشنهاد روش  ،LEACHروشهای ديگری نيز با الهام گرفتن از اين روش و به منظور بهبود عملکرد روش
 LEACHمعرفی شدند که توانستند تا حدی عملکرد اين روش را از لحاظ مصرف انرژی بهبود بخشند .از جمله اين روشها
ميتوان به  X-LEACHو  LEACH Improvedاشاره کرد[.]19در حقيقت در روشهايی که بر اساس دسته بندی کردن گره ها
کار می کنند ،گره های حسگر نقشهای مختلفی را ايفا می کنند و بنا به نقشهايی که می گيرند ممکن است مصرف انرژی
متفاوتی نيز داشته باشند .اين دسته از روشها ،جز بهترين الگوريتم های مسيريابی در اين شبکه هاست و هم اکنون نيز با الهام
گرفتن از آنها روشهای جديدی برای افزايش طول عمر شبکه پيشنهاد می شوند.

روش مبتنی بر زنجیر
يکی ديگر از روشهای مفيدی که به منظور کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سيم پيشنهاد گرديد روشی بود که
بر اساس يک ساختار زنجيری عمل می کند .در اين روش در ابتدای عملکرد شبکه ،همه گره ها بصورت يک ساختار زنجيری با
طول حداقل در نظر گرفته می شوند و سپس يک گره به عنوان رهبر زنجير انتخاب می شود .اين گره ،مسئوليت انتقال اطالعات
نهايی شبکه به سمت ايستگاه پايه را بر عهده خواهد داشت .روش مبتنی بر زنجير  2 PEGASISاز لحاظ مصرف انرژی بهتر از
روش  LEACHعمل می کند اما يکی از مهمترين عيبهای اين روش ،تاخير زياد در انتقال نهايی داده به سمت ايستگاه پايه
است .علت اين تاخير آن است که فقط يک گره همه داد هها را بعد از متراکم نمودن به ايستگاه نهايی خواهد فرستاد.
روشهای ديگری با الهام گرفتن از روش مبتنی بر زنجير و به منظور بهبود عملکرد آن پيشنهاد شدند که اغلب به جای
ساختار زنجيری از يک ساختار درختی بهره می گيرند .با اين روشها ،ميزان تاخير تا حد زيادی کاهش پيدا می کرد .در حقيقت
در اين روشها از يک ساختار سلسله مراتبی استفاده می شد و در هر مرتبه يک گره ،اطالعات را به گره های سلسله باالتر منتقل
می کند .اين روشها که در مراجع [ ]22معرفی شدند عملکرد بهتری از لحاظ ميزان تاخير در تحويل داده نسبت به روش مبتنی
بر زنجير PEGASISاز خود نشان می دهند.
1 Cluster Based Methods
)2 Low Energy Adaptive Clustering Hierarchy (LEACH
)3 Powe Efficient Gathering in Sensor Information Systems (PEGASIS
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روشهای مطلع از انرژی

7

دسته ديگری از روشهايی که به منظور بهبود عملکرد شبکه های حسگر بی سيم معرفی شدند ،از يک فرض منطقی برای
پروتکل خود استفاده می کنند .در اغلب اين روشها که روشهای مطلع از انرژی خوانده می شوند ،فرض می شود که هر گره
حسگر در هر لحظه بتواند تخمينی از انرژی باقيمانده منبع توانش بزند[ .]22اين فرض با توجه به اينکه مدل مصرف انرژی کامالً
واضح است و همچنين تعداد پرشهايی که به وسيله هر گره پيموده می شود نيز تقريباً مشخص است فرضی منطقی است .از
جمله روشهايی که بر اساس اطالع از انرژی باقيمانده گره ها کار می کنند ميتوان به روشهای  X-LEACHو  ERAو
 Improved LEACHو  HEEDاشاره کرد  .توجه شود که روشهايی که بر اساس اطالع از انرژی باقيمانده گرهها کار می کنند
به اين دليل که در انتخاب نقش برای گره ها ،مسئله انرژی را مدنظر قرار می دهند می توانند طول عمر شبکه را در مقايسه با
روشهای قبلی افزايش بخشند.

نقش شبكههای عصبی در كاهش مصرف انرژی شبكههای حسگر
شبکة عصبی مصنوعی ، 2سيستمی بزرگ از اجزاء پردازشی موازی يا توزيع شده بنام نورون 2يا سلولعصبی است که در
يک توپولوژی گراف به هم متصل شدهاند .نورونها از طريق ارتباطات وزنداری بنام سيناپس 2به هم متصل میشوند .دادهها
جدا از پردازش ذخيره نمیشوند ،زيرا دادهها ذاتاً به هم متصل هستند .به عبارت ديگر ،شبکههای عصبی مصنوعی ،الگوريتمهای
رياضی هستند که قادر به يادگيری نگاشتهای پيچيدهی بين ورودی(ها) و خروجی(ها) از طريق آموزش تحت نظارت 2بوده يا
قادر به ردهبندی اطالعات ورودی به روشی بدون نظارت 2میباشند .قوانين آموزش اين شبکهها الهام گرفته از علم
زيستشناسی بوده و نحوه يادگيری شبکه را تعيين میکنند .انواع مختلفی از شبکههای عصبی وجود دارند که هرکدام بنا بر
کاربرد خود از توانايیهای مختلفی برخوردار میباشند .در اغلب شبکههای عصبی ،آموزش شبکه بر اساس يادگيری به وسيلة
مثال 7انجام میشود .يعنی مجموعهای از دادههای ورودی -خروجیِ درست به شبکه داده میشود .شبکة عصبی با استفاده از
اين مثالها ،مقادير وزنهای ارتباطی خود را به گونهای تغيير میدهند که دادههای ورودی جديد بتوانند پاسخهای درستی را به
عن وان خروجی شبکه توليد کنند .به اين فرايند ،يادگيری 1گفته میشود .يکی از مهمترين ويژگیهای شبکههای عصبی توانايی
تشخيص دادههايی است که تحت تاثير نويز يا دستکاری عمدی قرار گرفتهاند .شبکة عصبی آموزش ديده ،میتواند تغييرات
ناخواسته و نامطلوب را حذف کرده و دادة اصلی را شناسايی کند .دستة مهم ديگری از شبکههای عصبی ،شبکههای
خودسازمانده(9بدون نظارت) هستند که میتوانند به طور خودکار به دستهبندی و ردهبندی دادههای ورودی بپردازند.
يکی از دشوارترين مسايل در شبکههای عصبی مصنوعی ،انتخاب مناسبترين توپولوژی شبکهای برای مساله است .اين
انتخاب به ويژگیهای مساله ،ويژگیهای محتملترين روش برای حل آن مساله و به مشخصات شبکههای عصبی که بايد ساخته
شوند ،بستگی خواهد داشت .همچنين انواع مختلفی از قوانين آموزشی وجود دارند .اين قوانين ،الهام گرفته از علم زيستشناسی
بوده و نحوه يادگيری شبکه را تعيين میکنند .انواع مختلفی از شبکههای عصبی وجود دارند که هر کدام بنا بر کاربرد خود
دارای توانايیهای مختلفی هستند .توانايی شبکههای حسگر به ساختار ،پويايی و روشهای آموزشی آن بر میگردد .مهمترين
کاربردهای شبکههای عصبی را به طور کلی میتوان پيشبينی ،ردهبندی و شناسايی ذکر نمود.

1 Energy Aware
2 Artificial Neural Network
3 neuron
4 synapse
5 supervised learning
6 Unsupervised
7 learning by example
8 learning
9 Self Organizing
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اما سئوال مهمی که در اينجا مطرح میشود اين است که شبکههای عصبی چگونه میتوانند به ذخيره انرژی(کاهش مصرف
انرژی) در شبکههای حسگر بیسيم کمک کنند؟
برخی از اين الگوريتمها که برای شبکههای عصبی توسعه يافتهاند ،به داليل برخورداری از ويژگیهای زير به سادگی با
ويژگیها و نيازمندیهای شبکههای حسگر بیسيم ،قابل انطباق هستند ،اين ويژگیها عبارتند از:
 پردازش توزيع شده و موازی ساده
 ذخيرهسازی توزيع شدة داده
 استحکامدادهای 1و تحملخطا

2

 ردهبندی خودکار دادههای حسگری
 کاهش ابعاد داده

3

 پيشبينی دادههای حسگر
 هزينه محاسباتی پايين
در سکوهای شبکههای حسگر بیسيم که از ماهيت فازی 2و غيرقابل پيشبينی برخوردار بوده و پارامترهای مختلفی در
رفتار آنها نقش دارند ،شبکههای عصبی از طريق کاهش ابعاد داده که به سادگی از الگوريتمهای خوشهبندی شبکههای عصبی
به دست میآيد ،میتوانند منجر به کاهش ارتباطات و ذخيره انرژی گردند[ .]22به عالوه از آنجايیکه شبکههای حسگر
بیسيم ماهيت متمرکز دارند ،يعنی اينکه دادههای حاصل ازهمه گرههای شبکه بايد به يک ايستگاه مبنا ارسال شوند ،قابليت
شبکه عصبی در پيشبينی اندازهگيریهای گرههای حسگر میتواند ،ارتباطات غيرضروری را به شدت کاهش داده و باعث ذخيره
انرژی شبکه گردد.
انگيزة مهم ديگر برای بهکارگيری روشهای مبتنی بر شبکههای عصبی در شبکههای حسگر بیسيم ،وجود شباهت ذاتی
بين اين دو است .چنانچه نويسندگان در [ ]22قوياً اعتقاد دارند که شبکههای عصبی مصنوعی از معماری مشابه با شبکههای
حسگر بیسيم برخوردارند؛ به طوری که نورونها معادل گرههای حسگر و ارتباطات وزندار(سيناپسها) معادل لينکهای
راديويی میباشند .همچنين آنها اين طور نتيجه میگيرند که بهکارگيری الگوی شبکه عصبی در محيط شبکههای حسگر
میتواند منجر به درکِ بهتر و عميقتر محيط گردد .با اين ديدگاه ،میتوان کل شبکه حسگر را به عنوان يک شبکه عصبی در
نظر گرفت که در آن هر گره حسگر برای تصميمگيری در مورد فعاليت خروجی خود از يک شبکه عصبی استفاده کند .بنابراين،
پيادهسازی کارای شبکههای عصبی که از محاسبات سادهای برخوردار باشد ،میتواند جايگزين الگوريتمهای سنتی پردازش
سيگنال شده و پردازش دادهها در گرههای حسگر را با مصرف منابع(انرژی و محاسباتی) کمتری امکانپذير سازد.
نکتة مهم و قابل توجهای که بايد ذکر شود اين است که شبکههای عصبی ،در واقع خود روشهای کاهش مصرف انرژی
نيستند و نمیتوانند بطور مستقل به ذخيرة انرژی کمک کنند بلکه بهعنوان ابزاری هوشمند و توانمند میتوانند توسط روشهای
کاهش مصرف انرژی به کار گرفته شوند به طوری که اين روشها را به شکلی کاراتر ،مطلوبتر و آسانتر به اهداف خود برسانند.
بنابراين طرحها(روشها)ی کاهش مصرف انرژی مطابق همان روشهای قبلی هستند .اگرچه چنانچه گفته شد ،انگيزههايی برای
يکپارچگی شبکههای عصبی در شبکههای حسگر وجود دارد .برای مثال قراردادن يک شبکه عصبی در هر گره حسگر.
روشهای انرژی آگاه 2مبتنی بر شبکههای عصبی را میتوان بر اساس نقشی که شبکههایعصبی در آنها ايفا میکند ،يا بر
اساس توپولوژی خاص شبکه ای و يا بر اساس اينکه در کدام يک از طرحهای کاهش مصرف انرژی کاربرد دارند ،دستهبندی
1 Data robustness
2 Fault tolerance
3 Dimensionality reduction
4 fuzzy
2 Energy aware
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کرد .جدول( )1دستهبندی بدين منظور ارائه میدهد .همان طور که در جدول( )1میبينيد ،برخی از قابليتهای شبکههای
عصبی ممکن است در بيش از يک گروه قرار گيرند يا ممکن است زيرمجموعهای از ساير گروهها باشند(برای مثال انتساب
دادهها 1زيرمجموعه ای از ترکيب داده است) ليکن جهت تاکيد بيشتر بطور مستقل و جداگانه ذکر شدهاند .همچنين با توجه به
آمار جدول( ،)1شبکههای عصبی نقشه خودسازماندهی( ،)SOMنسبت به ساير توپولوژیهای شبکه عصبی از کاربرد بيشتری
در روش های ذخيره انرژی برخوردارند .اگرچه اين کاربرد وسيع از طريق انطباق بيشتر با دادههای چندبعدی و طبيعت
خودسازمانده و فازی شبکههای حسگر بی سيم قابل توجيه است ،ليکن نياز به انجام مطالعات بيشتر در خصوص ساير
توپولوژیهای شبکه عصبی احساس میشود.
جدول :7طبقهبندی روشهای كاهش مصرف انرژی مبتنی بر شبكههای عصبی در شبكههای حسگر بیسیم

نقشی که شبکه عصبی
میتواند ايفا کند

توپولوژی شبکه عصبی

طرح ذخيره انرژی مربوطه

1

کشف مسيرآگاه از انرژی

SOM, BP

چرخه وظايف -مسيريابی

2

خوشهبندی آگاه از انرژی گرهها

SOM

چرخه وظايف -مسيريابی

2

انتخاب گره سرخوشه

SOM

چرخه وظايف -مسيريابی

2

اجتماع يا ترکيب
دادههای حسگر

SOM, BP, RBF

کاهش ميزان داده-
پردازش درونشبکهای

2

انتساب داده

Hopfield

کاهش ميزان داده-
پردازش درونشبکهای

2

انتساب داده متحرک

Competitive Hopfield

کاهش ميزان داده-
پردازش درون شبکهای

7

ردهبندی محيط يا داده

SOM, MEMs & ART1

کاهش ميزان داده-
پردازش درونشبکهای

1

پيشبينی داده

BP, Elman
ARMA & RBF

کاهش ميزان داده-
پيشبينی داده و چرخه وظايف

نتیجهگیری
امروزه شبکههای بی سيم به عنوان ابزاری کارامد در کليه زمينه های کاهش مصرف انرژی شامل چرخة وظايف ،روشهای
دادهگرا و روشهای مبتنی بر قابليت تحرک کاربرد دارند .شبکههای بی سيم با کمک شبکه های عصبی توانايی بیمانند خود در
پيشبينی ،ردهبندی ،شناسايی و ترکيب دادههای حسگر و همچنين با رفع چالشهای موجود میتوانند اثر قابل توجهی در
کاهش مصرف انرژی شبکههای حسگر بیسيم و افزايش طول عمر عملياتی آنها ايفا کنند.
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بررسی روشهای ازدیاد برداشت نفت از مخازن نفتی

7

شهرام جلیلی تلچگاه ،اسداهلل ملک زاده
گروه مهندسی شيمی ،واحد گچساران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گچساران ،ايران.

چكیده
در اصطالح ،برداشت اوليه نفت ،برداشت ثانويه نفت و برداشت دوران سوم نفت (ازدياد برداشت نفت) جهت
توصيف برداشت هيدروکربنها بر اساس روش توليد يا زمان توليد آنها به کار میرود .در برداشت اوليه نفت
توليد هيدروکربنها بر اساس مکانيزمهای محرک طبيعی موجود در مخزن بدون نياز به کمک اضافی تزريق
سيالهايی مانند آب و گاز صورت میگيرد .در بيشتر موارد محرکهای طبيعی نسبتاً ضعيف هستند و در نتيجه
برداشت کلی نفت کم خواهد بود .فقدان محرکهای طبيعی کافی در بيشتر مخازن منجر به معرفی محرکهای
مصنوعی برای کمک به انرژیهای طبيعی مخزن میشود که پرکاربردترين اين روشها تزريق آب يا گاز است.
برداشت ثانويه نفت به برداشت اضافی به وسيله روشهای متداول تزريق آب و تزريق گاز غيرامتزاجی اطالق
میگردد .معموالً فرايند انتخابی برداشت ثانويه به دنبال برداشت اوليه انجام میشود؛ ولی ممکن است که
همزمان هم صورت گيرد .قبل از انجام يک پروژه برداشت ثانويه بايد بطور کامل اثبات شود که فرآيندهای
طبيعی برداشت کافی نيستند؛ در غير اين صورت ريسک هدررفت سرمايهگذاری پروژه برداشت ثانويه وجود دارد.
برداشت دوران سوم نفت (ازدياد برداشت نفت) به برداشت اضافی بعد از روشهای برداشت اوليه و ثانويه اطالق
میگردد .روش های مختلف ازدياد برداشت نفت اساساً برای برداشت نفت باقيمانده ،نفتی که بعد از روشهای
برداشت اوليه و ثانويه در مخزن باقی میماند ،طراحی میشوند.
واژگان كلیدی :برداشت اوليه ،برداشت ثانويه ،تزريق آب ،تزريق گاز ،ازدياد برداشت

 -7مقدمه
مطابق پيش بينی های به عمل آمده ،افزايش تقاضای جهانی برای انرژی همچنان ادامه خواهد داشت و اگر چه استفاده از
انرژی های جايگزين مانند انرژی های هسته ای و انرژی های تجديد پذير در سال های آتی افزايش می يابد ،ولی اين افزايش
در مقايسه با انرژی های فسيلی کم بوده و نقش اصلی منابع انرژی تجديد پذير حداقل تا دو دهه آينده نقش تکميلی و حامی
خواهد بود .با درک اين واقعيت که ميزان تقاضا انرژی جهانی در سال های آتی به باالترين ميزان خود خواهد رسيد ،نياز به
ايجاد يک تحول علمی و عملی در هسته اصلی علوم مهندسی نفت و گاز ،جهت افزايش ميزان بهره وری بيش از پيش احساس
می شود .در اين ميان ،علم نانو بعنوان علمی که هدف آن بازنگری در ساختار توليدی مواد و بهينه کردن فرآيند توليد و بهره
برداری از آن هاست ،اين پ تانسيل را دارد که انقالبی عظيم در تمامی فناوری های حال حاضر بشری از جمله بهره برداری از
منابع هيدروکربوری ايجاد نموده و با استفاده از قابليت های گسترده خود فناوری هائی پر بازده تر و سالم تر نسبت به آنچه
امروزه شاهد هستيم ،معرفی نمايد .بصورت کلی علم نانو از طريق کنترل ساختار ماده در ابعاد اتمی و ايجاد ساختار بهينه برای

 -1اين مقاله مستخرج از پايان نامه کارشناسی ارشد می باشد.
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مواد ،سبب بهبود بسياری از خواص مانند سطح مفيد ،استحکام ،صرفه جوئی در ميزان ماده مصرفی و غيره می گردد .در صنعت
نفت و گاز نيز از آنجا که قدرت ،پايداری و ابعاد تجهيزات مورد استفاده از اهميت به سزائی برخوردار است می توان با استفاده از
فناوری نانو به تحوالت چشمگيری دست يافت .چنانچه در يکی از مقاالتی که به تازگی چاپ شده به اين نکته اشاره شده است
که انتظار می رود با کمک فناوری نانو ضريب برداشت جهانی نفت و گاز تا حدود  %12افزايش پيدا کند [.]1
به منظور پاسخگوئی به روند رشد روز افزون تقاضای جهانی جهت تامين منابع نفت و گاز ،يا بايد منابع جديد هيدروکربنی
کشف شده و مورد بهره برداری قرار گيرند و يا با استفاده از فناوری های گوناگون ،نفت و گاز در جا و بدون استفاده درون
مخزن تحت فرآيند های ازدياد برداشت مورد به ره برداری قرار گيرد .در اين حال و با توجه به شرايط سخت اکتشاف و نيز
صيانت از منابع هيدروکربوری موجود ،استفاده از روش دوم منطقی تر و اصولی تر می باشد .امروزه فناوری نانو در زمينه ازدياد
برداشت از مخازن نفتی و گازی ،پيشرفت های اساسی را ايجاد نموده است .برای مثال استفاده از سياالت هوشمند يا نانوسياالت
که سبب تغيير در خاصيت ترشوندگی سنگ مخزن شده و نيروی کششی دراگ و اتصال دهنده ها را در جهت پيوستگی شن
کاهش می دهند و يا استفاده از نانو مواد فعال سطحی 1که سبب افزايش ميزان برداشت از مخازن به نسبت کامال کنترل شده
می گردد.

در سال  2229قجری و همکارانش با تکيه بر ايده ی استفاده نانو تکنولوژی در فرآيند ازدياد برداشت نفت ،نحوه تاثير نانو
ذرات سيليس در سيالبزنی آبی را بر روی تغييرات ترشوندگی مخازن و ميزان برداشت نفت مورد بررسی قرار دادند .با استفاده از
اين نانوذره میتوان ترشوندگی سطوح سنگ های کربناته شکافدار در مخازن را تغيير داده و از حالت نفت تر و يا ميانه به آب تر
تبديل کرد .بدين منظور تغييرات آب دوستی با استفاده از روش زاويه تماس روی مغزه های شنی و کربناته مورد ارزيابی قرار
گرفته شد .همچنين اين کار روی مغزه های اشباع شده با آب نمک و نفت که آب نمک و نانو ذره با دو غلظت مختلف به آن ها
تزريق شده بود صورت گرفت .با مقايسه نتايج زاويه تماس مشاهده شد که با افزايش غلظت نانو ذره ،زاويه تماس کوچک شده
که اين امر به معنای افزايش آب دوستی و به موجب آن افزايش خاصيت ترشوندگی مغزه میباشد .در مرحله بعد تاثير افزايش
غلظت نانو ذره سيليس مورد آزمايش قرار گرفت .با مقايسه نتايج بدست آمده مشخص شد که وجود نانو ذره ميزان بازيافت نفت
را افزايش میدهد .همچنين با افزايش درصد وزنی نانو ذره تا  ، % 2/1ميزان بازيافت نفت بيشتر شده ،اين در حالی است که
تزريق نانو ذرات با درصد وزنی  2/2تاثير چندانی در ميزان برداشت نخواهد داشت [.]2
کليانگ وانگ 2و همکارانش در سال  2212مطالعاتی را روی تاثير تزريق آب بوسيله استفاده از نانو پودر  SiO2در ناحيه
نفتی با نفوذ پذيری کم انجام دادند .آن ها ميدان نفتی داکينگ 2را برای شبيهسازی آزمايشات خود انتخاب کردند .آزمايش
های آن ها نشان داد که فناوری تزريق نانو پودر  SiO2میتواند تزريقپذيری آب را در چاههايی با نفوذ پذيری کم افزايش و
فشار تزريق آب را کاهش دهد ،در نتيجه باعث کاهش مقاومت در برابر جريان آب تزريقی ،افزايش نفوذ پذيری آب و تقويت نرخ
تزريق گردد [.]2
در سال  2212تيانتيانگزانگ 2به بررسی پايداری امولسيونها بوسيله نانو ذرات و کاربرد آن ها در ازدياد برداشت نفت
پرداخت .در اين پژوهش امولسيون پايدار و تثبيت شده بوسيله نانوذرات سيليکا با قطر 2نانو متر با پوشش سطحهای مختلف
آم اده گرديد و نشان داده شد که امولسيون تشکيل شده بوسيله نانو ذرات سيليکا با غلظت  2/2درصد وزنی و يا باالتر میتواند
بدون منعقد شدن برای چندين ماه پايدار باقی بماند .نتايج حاصل از آزمايشات نشان داد که با استفاده از نانو ذرات آبدوست،
امولسيون نفت– آب توليد میشود اين در حالی است که عملکرد نانو ذرات آبگريز ،توليد امولسيون آب -نفت میباشد .همچنين
مشخص شد که در امولسيون نفت -آب با افزايش شوری ،گرانروی افزايش میيابد در حالی که در امولسيون آب -نفت ،گرانروی
1 - Surfactants

2 - Keliang Wang
3 - Daqing
4 - Tiantian Zang
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با افزايش شوری کاهش میيابد .بنابراين میتوان گفت که امولسيون به خواصی از قبيل رفتار فازی ،ساختار درونی امولسيون و
رئولوژی غلظت نانوذرات ،شوری و نسبت حجم اوليه آب و نفت وابسته میباشد [ .]2سليمانو 1و همکارانش [ ]2توانستند نشان
دهند که استفاده از نانوذرات باعث افزايش خواص رئولوژيکی و نيز افزايش تاثير محلول سورفکتانت در پروسه برداشت نفت شده
و در وهله اول موجب ايجاد تغيير در ضريب کشش سطحی مخلوط نفت و سورفکتانت می گردد .همچنين جو 2و همکارانش
توانستند نشان دهند که استفاده از نانوذرات پلی سيليکون می تواند سنگ مخزن را از حالت نفت دوست به آبدوست تغيير دهد.
طبق تصاوير ميکروسکوپ الکترون عبوری ،نانو ذرات پلی سيليکون بر روی ديواره حفرات مشاهده شدند [.]2

 -2روش تحقیق
 -1-2برداشت نفت
بطور کلی به مجموعه عملياتی که از اکتشاف تا قبل از پااليشگاه در زمينه توليد و استخراج نفت انجام میگيرد ،صنايع
باالدستی گفته میشود .اين عمليات شامل اکتشاف ،حفاری ،بهرهبرداری و مديريت مخازن میباشد .برداشت نفت در بخش
مخزن قرار میگيرد؛ و شامل برداشت اوليه ،2برداشت ثانويه ،2برداشت ثالثيه( 2ازدياد برداشت) و برداشت نهايی 2نفت
میباشد[.]7

الف) برداشت اولیه
در طول عمليات برداشت اوليه ،انرژی طبيعی مخزن برای جريان سيال هيدروکربور از مخزن به درون چاه و بر روی سطح
بکار می رود .سه منبع مختلف انرژی وجود دارند که هر کدام مکانيزم رانش مخصوص به خود را اعمال میکنند .در مراحل
ابتدايی توسعه يک مخزن نمیتوان مکانيزم توليد طبيعی مخزن را دريافت .با تحليل دادههای توليدی (فشار مخزن و نسبت
سيال توليدی) ،نوع مکانيزم توليد طبيعی بدست می آيد .اولين خواسته در ابتدای عمر مخزن ،تشخيص مکانيزم رانش در توليد
طبيعی از مخزن میباشد .مطلبی که با دانستن آن میتوان نحوه مديريت و برداشت از مخزن در مراحل متوسط و بعدی را بطور
قابل توجهی بهبود بخشيد .مکانيزم های توليد طبيعی مخزن را میتوان در پنج نوع خالصه کرد [.]7
 رانش توسط گاز محلول در نفت
 رانش توسط گاز در کالهک گازی مخزن
 رانش توسط آب
 ريزش ثقلی در مخزن

ب) برداشت ثانویه از مخزن
روش های برداشت ثانويه از مخزن در اثر تالش بشر برای بهبود مي زان برداشت از مخزن و پس از آنکه روش های اوليه و انرژی
طبيعی مخزن غير موثر و کمرنگ شدند بوجود آمدند .دو تکنيک عمدتاً در اين مرحله از توسعه مخزن بکار میروند [:]7
 سيالبزنی با آب
 سيالبزنی با گاز
1 - Soleimanov

2 - Ju
3- Primary Recovery
4- Secondary Recovery
5- Tertiary Recovery
6- Ultimate Recovery
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سیالبزنی با آب
اين روش شامل تزريق آب در داخل مخزن میشود .اهداف اين روش عبارتند از:


نگهداری فشار مخزن



جابجا کردن نفت به سمت چاه های توليدی (اصطالحا جاروب نفت)

در اينجا اين نکته قابل ذکر است که موفقيت آميز بودن عمليات سيالبزنی مستلزم تصميمات و طراحی هايی بر پايه
دادههای دقيق نفوذپذيری نسبی در جهت های مختلف ،ارايه من اسب چاه های تزريقی و توليدی و جهت ترکها تنشهای
مکانيکی در مخزن است [.]7
از فرآيند تزريق آب به مخازن نفتی هم برای تثبيت فشار مخزن و هم برای ازدياد برداشت نفت استفاده میشود .يکی از
مهمترين مشکل در اين فرآيند ،تشکيل رسوب در اثر تغيير دما يا فشار و يا اختالط آب تزريقی با آب سازند در داخل مخزن
نفت و يا در لولههای تزريقی می باشد .تشکيل رسوب در فرآيند تزريق آب دريا و اختالط آن با آب سازند به علت حضور
يونهای مشترک در دو آب میباشد .رسوب تشکيل شده در منافذ مخزن مانع حرکت نفت میشود [.]1

نفت ابتدا با انرژی طبيعی مخزن برداشت می شود ،در سازندهای دارای نفت ،هيدروکربن در تخلخل های ماتريس سنگ،
تحت فشار حبس هستند .فشار مخزن بسته به عمق و طبيعت رسوب نفت خام (سبک يا سنگين) متفاوت است .فشار و درجه
حرارت يک مخزن نفت معموالً در محدوده  222تا 2222و  22تا 122درجه سانتی گراد می باشد .با ايجاد ضربه به يک سازند
فعال هيدروکربوری ،نفت و گاز به دليل فشار مخزن خارج می شود .اين فشار که نيروی رانش نفت و گاز برای رسيدن به سطح
است ،به تدريج کاهش می يابد و به نقطه ای می رسد که برای باال کشيدن نفت ،به پمپ احتياج است .افت فشار به تدريج با
زمان به نقطه ای می رسد که انرژی الزم برای جابجايی نفت از مخزن به چاه کافی نيست و به منظور توليد نفت بيشتر
می بايست فشار مخزن را تامين کرد .برای ترميم فشار و سهولت در تزريق آب يا گاز به داخل مخزن ،چاههای تزريقی جديد در
اطراف چاههای توليدی حفر و يا چاههای توليدی مناسب به چاههای تزريقی تبديل می شوند [.]1

شكل( :)7زمان اجرای تزریق آب جهت ازدیاد برداشت ثانویه

شكل ( :)2نحوه تزریق و اثر آب [.]8

[.]8

هدف از تزريق آب در مخزن تامين انرژی مورد نياز برای رانش نفت به وسيله ثابت نگه داشتن فشار يا به وسيله جارو کردن
نفت در شرايطی که تخليه طبيعی جوابگوی ميزان توليد مورد نياز نيست ،می باشد [ .]1تزريق آب به دو صورت تزريق در سفره
های آبی موجود و تزريق در ستون نفتی در مخازن کاربرد دارد .راندمان تزريق آب در مخازن نفتی آب دوست 1بسيار بيشتر از
Water wet
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بازدهی آن در مخازن نفتی نفت دوست 1می باشد .توجه به اين نکته ضروری است فعال بودن سفره آبی و يا تزريق آب در
مخازن گازی در توليد اين مخازن تاثير منفی دارد [ .] 1پارامترهای مهم در مطالعه راندمان تزريق آب عبارتند از:


بازده ميکروسکوپيک و ماکروسکوپيک،



نسبت تحرک پذيری ،الگوی تزريق،



فشار بهينه برای تزريق



زمان شروع تزريق.

پارامتر مهم در راندمان بازدهی سطحی الگوی چاه های توليد و تزريق می باشد که نحوه طراحی اين الگوها با توجه به
پارامترهای زمين شناسی و اقتصادی میتواند به فرم های  2نقطه (يک چاه تزريقی در مرکز مربع و چهار چاه توليدی در رئوس
آن) ،الگوی خطی ،تزريق محيطی 7 ،نقطه 9 ،نقطه معمولی و معکوس و الگوی ويژه ( 2 ،2و  2نقطه) باشد [.]1

شكل ( :)9جابجایی نفت در مخزن توسط سیالبزنی شیمیایی یا سیالبزنی با آب [.]8

برای مخزن با شيب قابل قبول و تراوايی باال الگوی محيطی و برای مخزن با شيب و تراوايی کم الگوی ديگر توصيه میشود.
در مخزن با سفره آبی فعال هنگامی که فشار مخزن در حين توليد کاهش میيابد به علت ايجاد فضای خالی ،آب به سمت
ناحيه هيدروکربن دار (ستون نفتی) حرکت می کند .تراوايی و اندازه سفره آبی ،مهمترين پارامترهايی هستند که بايد در ارزيابی
فعال بودن يا فعال نبودن سفره آبی در نظر گرفت .همان طور که می دانيم توليد ميدان نفتی با مشاهده آب در چاه توليدی
قطع نخواهد شد .عوامل موثر بر تزريق آب (سيالبزنی):


شکل هندسی محزن



خواص سياالت مخزن



عمق مخزن



سنگ شناسی و خواص سنگ مخزن



يکنواختی مخزن و پيوستگی ضخامت مفيد آن

برای تعيين بهترين زمان برای شروع تزريق آب بايد عوامل زير را در نظر گرفت:


ميزان پيش بينی شده بازيافت نفت



دبی توليد نفت
Oil wet
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ميزان سرمايه نقدی



وضعيت دسترسی به تجهيزات آماده سازی آب تزريقی و کيفيت آنها



هزينه تصفيه و تزريق آنها



هزينه مربوط به تسهيالت نگهداری آب



هزينه های حفاری چاههای تزريقی آب با تبديل برخی از چاههای توليدی به تزريقی

برخی از عوامل ذکر شده فوق مخالف يکديگر عمل می کنند ،بنابراين برای انجام عمليات انتخاب زمان شروع تزريق آب اين
است ،که مقدار نفت باقيمانده در مخزن پس از پايان دوره بازيافت اوليه به اندازه ای باشد که انجام بازيافت ثانويه از نظر اقتصاد
بصرفه باشد .البته باال بودن اشباع نفت باقيمانده فقط به اين معنا نيست که حجم نفت باقيمانده زياد باشد بلکه شرايط
نفوذپذيری نسبی سياالت را نيز شامل می شود [.]9

سیالبزنی با گاز
اين روش شبيه روش سيالبزنی با آب می باشد و برای نگهداری فشار گنبد گازی بکار میرود .حتی اگر نيازی به جاروب نفت
توسط گاز نداشته باشيم .اينجا نيز نياز به طراحی و تصميمات درست در مورد جايگاه و آرايه مکانی چاه های تزريقی و توليدی
و تنش های مکانيکی موجود در قله و سنگ مخزن میباشد .عالوه بر اين يک مسئله وجود دارد که بر پيچيدگی مطلب
می افزايد و آن عبارت است از اينکه با تزريق مجدد گاز خشک شده بدرون مخزن ،برش های سبک نفت جذب گاز می شوند.
ممکن است اين مسئله چندان مشکل به نظر نرسد و تصور شود که در سطح می توان ترکيب ها را از گاز جدا کرد ولی مسئله
در توافق در مورد نسبت های مختلف برش ها در شرکت ها می باشد .بنابراين تصميم گيری در مورد انجام چنين عملياتی
مستلزم در نظر گرفتن چنين نکاتی می باشد [.]7

ج) روش های ازدیاد برداشت
روش های برداشت اوليه و ثانويه معموال تنها در حدود  22درصد از نفت اوليه درجا را استخراج می کنند .بديهی است که
افزايش ميزان برداشت مسئله قابل توجهی است .چندين روش برداشت بهبود يافته طراحی شده اند و اندکی از آنها در اينجا
مرور میشوند [.]7

ازدیاد برداشت حرارتی
اين روش شامل اعمال حرارت به مخزن توسط تزريق انواع بخار ،آب داغ ،روش الکترومغناطيس و غيره می باشد و سبب
کاهش ويسکوزيته نفت سنگين و خروج آن از مخزن می گردد.

ازدیاد برداشت با استفاده از تزریق گاز
در اين روش با استفاده از تزريق گاز های نامحلول مانند گاز طبيعی ،دی اکسيد کربن و نيتروژن که در مخزن منبسط شده و
باعث حرکت سيال به دهانه چاه می گردند و نيز با استفاده از تزريق گاز های محلول در نفت که سبب کاهش ويسکوزيته آن
می گردند ،سبب افزايش ازدياد برداشت از چاه می شوند.

ازدیاد برداشت با استفاده از تزریق مواد شیمیائی
در اين روش که به ) (CEOR=Chemically Enhanced Oil Recoveryنيز شهرت دارد ،با استفاده از تزريق مواد و
ترکيبات شيميائی سعی می شود تا ميزان برداشت از مخازن افزايش يابد .از آنجائيکه علم نانو توانائی بهبود بخشيدن به خواص
ماده و ايجاد ترکيبات نوين شيميائی را دارا می باشد ،تاثيرات چشمگيرآن را می توان در  CEORمشاهده نمود.
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ازدیاد برداشت با استفاده از نانو مواد
در اين حالت بصورت کلی استفاده از نانو سياالت ،نانو ذرات ،نانو سورفکتانت ها و هيدروژل های نانوکامپوزيتی سبب بهبود
فرآيند بهره وری از چاه می گردد.

ازدیاد برداشت با استفاده از نانو سیاالت
امروزه نسل جديدی از سياالت مورد توجه محققين در صنايع نفت و گاز قرار گرفته اند که نانو سياالت و يا سياالت
هوشمند نام دارند و از افزودن نانو ذرات با غلظت های حجمی کم به سياالت به منظور افزايش و بهبود خواص آن ها بدست می
آيد .از مهمترين خواص نانو سياالت می توان به اين امر اشاره نمود که خواص آن ها شديدا تابع ابعاد نانو ذرات موجود در آن
هاست [ .] 2چنين سياالت هوشمندی می توانند با تغيير ترشوندگی ،کاهش نيروی کششی و نيز استحکام ماسه ،فرآيند ازدياد

برداشت از مخازن را بهبود دهند.
ازدیاد برداشت با استفاده از نانوذرات
از جمله کاربردهای مهم نانوذرات در اين زمينه می توان به استفاده از نانو مواد جهت تسهيل جدايش نفت وگاز در داخل
مخزن و استفاده از نانوردياب ها در داخل سنگ مخزن اشاره نمود .اين نانو ذرات هنگامی که با سنگهای حاوی نفت خام
تماس پيدا می کنند ،محموله های خود را رها کرده و باعث بازيافت نفت خام می شوند.
شرکت نانوتکنولوژی "جی پی" در هنگ کنگ يکی از پيشگامان توسعه کربيد سيليکون ،يک پودر سراميکی در ابعاد نانو
میباشد .با استفاده از اين پودرها میتوان مواد بسيار سختی توليد نمود .اين مخلوط آسيبهای وارده به ديواره مخزن در چاه را
حذف نموده و قابليت استخراج نفت را افزايش میبخشد .همچنين طبق مطالعات انجام شده ،يکی از کاربرد های اساسی نانو
ذرات ،تغيير دادن ميزان ترشوندگی 1سنگ مخزن می باشد .ترشوندگی يک سيستم سيال -سنگ مخزن به صورت توانايی
پخش شدن يک سيال بر روی سطح سنگ در حضور سيال ديگر تعريف می شود.
ترشوندگی نه تنها تعيين کننده توزيع اوليه سيال است بلکه يک فاکتور اصلی در نحوه ی جريان سيال در مخزن می باشد
و نقش مهمی در توليد نفت دارد .در حالت کلی سنگ مخزن آب دوست نسبت به نفت دوست ارجحيت دارد .زيرا در صورت
نفت دوست بون سنگ مخزن ،نفت تمايل دارد که به آن بچسبد و ميزان توليد کاهش يابد .زمانی که چاه مورد بهره برداری قرار
می گيرد در اثر صدماتی که به سازند وارد می شود ممکن است سنگ مخزن حالت نفت دوست پيدا کند که در اين حالت با
استفاده از نانو ذرات می توان به خوبی ترشوندگی سنگ مخزن را اصالح نمود .به اين منظور اثر نانو سياالت بر روی ترشوندگی
سنگ کربناته به عنوان يکی از عوامل اصلی در ازدياد برداشت در مطالعات مورد بررسی قرار گرفته و از نانو ذرات ، ZrO2
 CaCO3 ،TiO2و  SiO2در اين راستا استفاده می شود [.]12

ازدیاد برداشت با استفاده از نانوسورفكتانت ها
مواد فعال سطحی يا همان سورفکتانت در سال  1922از واژه  Surface Active Agentبه معنای فعال کننده سطحی
استخراج شده و به موادی اطالق میشود که سبب کاهش کشش سطحی میشوند .سورفکتانت ها معموالً ترکيبات آلی هستند
که دارای گروه های هيدروفوييک (دافع آب) که نقش دم و دنباله را دارد و گروه های هيدروفيليک (جاذب آب) که نقش سر را
دارد می باشند ،بنابراين به تناسب ساختار مولکولی در حالل های آلی و آب حل شده و باعث کاهش کشش سطحی می شوند.
سورفکتانت ها را میتوان بر اساس ساختار و روش توليد به انواع سورفکتانت های زيستی (بيوسورفکتانت) ،سورفکتانت با ابعاد

- Wettability
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نانو (نانوسورفکتانت) و سورفکتانت های پليمری تقسيم بندی نمود .در حقيقت زمانی که اين مواد در حالل حل میشوند،
ساختارهائی با ابعاد نانو تا ميکرومتری پديد میآورند [.]11
اگر سورفکتانت شامل يک زنجيره هيدروکربن با کمتر از دوازده اتم کربن باشد ،حالل در آب ناميده میشود .به اين دليل
که سرگروه های قطب مغناطيسی تمام مولکول را در آب میکشند .به هر حال ،وقتی که طول زنجيره هيدروکربن بزرگتر از
چهارده اتم کربن است اين ترکيب ها سورفکتانت غير حالل در آب ناميده میشوند .به اين دليل که آن ها در آب به دليل دارا
بودن زنجيره بلند هيدروکربن حل نمی شوند .زمانی که ابعاد مواد اشاره شده در محدوده کمتر از  122نانو متر قرار میگيرد ،به
آن ها نانو سورفکتانت اطالق میشود .طبق بررسی های انجام شده توسط محققان ،فعاليت مواد با اندازه آن ها و نيز ميزان
سطح فعال آن ها رابطه دارد .اين پديده میتواند بيانگر اين امر باشد که خواص سورفکتانت ها (که همان فعاليت های سطحی
آن ها میباشد) نيز با کاهش ابعاد به گونه بسيار چشمگيری افزايش میيابد .در حالت عادی میتوان گفت که پوشاندن يک
سطح با سورفکتانت های کالسيک ،نسبت به نانوسورفکتانت ها حدود  122برابر ماده بيشتری میطلبد .همچنين خودآرائی
مولکول ها در نانوسورفکتانت ها به گونه بسيار بهتری صورت میپذيرد .يکی از مهم ترين خواص سورفکتانت ها ،محلول
امولسيون ها يعنی قطرات و حباب های کوچکی است که از يک مايع در مايع ديگر تشکيل میشود [ .]12بر اساس خاصيت دم
خود به دسته های غيريونی 1يا بدون بار ،آنيونی 2يا دارای بار منفی ،کاتيونی 2يا دارای بار مثبت و آمفوتريک 2که هم بار
مثبت و هم بار منفی دارد ،تقسيم بندی میشوند [.]12
يکی از مهمترين خواص سورفکتانت ها ،محو امولسيون ها يعنی قطرات و حباب های کوچکی است که از يک مايع در مايع
ديگر تشکيل می شود .برای مثال زمانيکه از عمليات سيالب زنی با سورفکتانت و پليمر در مخازن استفاده می شود،
امولوسيونهای آب -روغن شکل می گيرند که برای جداسازی آن ها مجددا از انواع سورفکتانت ها استفاده می گردد [.]12
هدف اوليه از استفاده از سورفکتانتها در ازدياد برداشت از مخازن ،کاهش کشش سطحی ،تصحيح تر شوندگی سنگ مخزن و
کاهش ويسکوزيته نفت می باشد .با اينحال بسياری از اين مواد در فواصل ابتدائی سازند جذب شده و يا تاثير معکوسی بر
ترشوندگی دارند .بنابراين سبب کاهش تاثير آن ها در پائين آوردن فشار موئينگی می گردد .در حاليکه هدف ،کاهش فشار
موئينگی و افزايش تراوائی سازند در ازدياد برداشت می باشد .تحقيقات نشان می دهند که نانوسورفکتانت ها سبب کاهش فشار
موئينگی در ناحيه شکست مخزن شده و جريان يافتن سيال مخزن را در اين ناحيه بهبود می بخشند .زيرا زمانی که ابعاد اين
مواد در محدوده نانو متری قرار می گيرد ،توانائی آن ها برای نفوذ به درون حفرات سازند و نيز سطح فعال آن ها افزايش
چشمگيری می يابد [.]12

ازدیاد برداشت با استفاده از هیدروژل های نانوكامپوزیتی
طبق مطالعات چنانچه مقدار توليد آب همراه نفت به دليل شکاف طبيعی مخزن يا افزايش تزريق آب برای ازدياد برداشت،
افزايش يابد و چاه به مرحله آب دهی برسد در اين صورت ،تأسيسات روزمينی (سطح االرضی) قادر به جداسازی آب از نفت
نخواهد بود .لذا بايد پس از شناسايی منشأ شکاف ها ،از ژل ها يا روشهای ديگر برای مديريت آب مخزن استفاده شود .در اين
روش ،ترک ها (شکاف ها) و سطح مخروطی آب مخزن با استفاده از ژل پوشيده شده و در نتيجه از افزايش و باال آمدن بيش از
اندازه آب در مخازن جلوگيری می شود .در حقيقت هيدروژل ها ،پليمرهای سه بعدی آبدوستی هستند که در تماس با آب
متورم شده ولی حل نمی شوند.

1

- Nonionic
- Anionic
3 - Cationic
4 - Amphoteric
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امروزه از انواع اين مواد که در فرآيند ازدياد برداشت استفاده می شود میتوان به ژلهای نانوکامپوزيتی با پايه پلی اکريل
آميد ) (Polyacrylamide-based nanocomposite gelsاشاره نمود .امروزه در جهت افزايش مقاومت شبکه ژل های
پليمری ،از هيدروژل های نانوکامپوزيتی استفاده می گردد که به اختصار به آن ها  NC gelsاطالق می شود .اين ژل ها تمايل
زيادی به جذب آب دارند در حاليکه مقاومت مکانيکی و پايداری حرارتی باالئی نيز از خود نشان می دهند .در حقيقت
نانوکامپوزيت های پليمری نسل جديدی از مواد هستند که حاوی يک زمينه (ماتريس) پليمری و درصد کمی (کمتر از 12
درصد وزنی) از يک تقويت کننده نانومتری می باشند که با يک روش مناسب با هم آميخته شده اند .ذرات نانو به علت داشتن
ابعاد بسيار کوچک و سطح تماس بسيار باال در ميزان بارگذاری متری باعث بهبود خواص مورد نظر گرديده و مسائل مربوط به
تقويت کننده های رايج ،نظير افزايش وزن ،نقايص سطحی و مشکالت فرآيند پذيری در آن ها کمتر ديده می شود .اين
سيستم های ژل شونده شامل يک پليمر محلول در آب و يک يا چند عامل اصلی اتصال عرضی هستند ،همچنين اين نوع
پليمرها به دليل ويسکوزيته مشابه آب با پمپ های معمولی قابل تزريق به مخازن هستند ،اين مواد با رسيدن به محل مورد نظر
به يک توده سفت تبديل می شوند و نقش خود را به عنوان عامل تغيير دهنده مسير يا مسدود کننده ايفا میکنند .در اين روش
به علت تشابه ويسکوزيته آب و ژل های پليمری هزينه تزريق به چاه بسيار کمتر از ساير روشها است ،همچنين عمق نفوذ اين
نوع ژل ها به علت تشابه ساختاری با آب بسيار بيشتر از سيمان است؛ از سوی ديگر استحکام و ماندگاری اين نوع ژلها در
قياس با ژل های معمولی و در شرايط مشابه بيش از ده برابر است .همچنين بايد توجه داشت که اين نوع ژل ها دائمی نيستند و
در صورت تزريق اشتباه ،میتوان با عامل شيميايی ديگر اثر آن ها را خنثی کرد [17و.]12
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