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پایص ٍؾؼیت هذاس ساّْای فشواًس غَتی تَسیلْی الگَسیتوْای َّضوٌذ 

صیش تٌا ٍ تاسیسات : ًام هحَس همالِ
 1هحوذ ػلی غٌذیذصادُ

 2هْذی دّماًی

چىیذُ 

ّضیٌْی .     دس خْاى اهشٍص سیستوْای سیلی یىی اص اغلیتشیي سٍضْای خاتدایی تاس ٍ هسافش هحسَب هیطًَذ

ون، اهٌیت تاال ٍ ساحتی سفش سا هیتَاى اص دالیل ػوذّی تَفیك سیستوْای سیلی دس خزب هطتشی داًست وِ اص 

تاال تشدى اهٌیت سیش ٍ حشوت سیستن حول ٍ ًمل سیلی .  ایي هیاى اهٌیت سفش، اص ًمص ولیذی تشخَسداس است

تا پیطشفت تىٌَلَطی ٍ گستشش ضثىْْای سیلی، . هستلضم تىاسگیشی تدْیضاتی تا لاتلیت اػتواد تاال هیثاضذ

یىی اص سٍضْای خذیذ تشای تاال تشدى . سكح لاتلیت اػتواد هَسد اًتظاس اص ایي سیستوْا ًیض افضایص هییاتذ

یىی اص سٍضْای خذیذ . لاتلیت اػتواد سیستوْای هختلف استفادُ اص سیستوْای پایص ٍؾؼیت هیثاضذ

دس ایي همالِ، ًتایح حاغل اص تىاسگیشی یه ضثىِ . پایص ٍؾؼیت استفادُ اص الگَسیتوْای َّضوٌذ هیثاضذ

 MATLABوِ تَسیلْی ًشهافضاس  ADtranzساخت ضشوت  TI21ػػثی تش سٍی یه هذاس ساُ -َّضوٌذ فاصی

اص ایي ضثىِ هیتَاى تشای ضٌاسایی ٍ آضىاسساصی ػیَب هختلف دس هذاس ساُ . ضثیْساصی ضذُ، اسائِ هیگشدد

. استفادُ ًوَد

ػػثی، هذل آضىاسساصی ٍ تطخیع ػیة -هذاس ساُ فشواًس غَتی، ضثىِ فاصی: ولوات ولیذی
 

همذهِ - 1

دس سیستوْای سیلی پیطشفتْی اهشٍصی ًیض هیتَاى هذاس ساّْا سا تِ ػٌَاى اغلیتشیي تدْیضات تشای تطخیع 

اغَل ػولىشد . یه دستْی پش استفادُ اص ایي ًَع تدْیضات، هذاسات ساُ فشواًس غَتی هیثاضٌذ. لكاس داًست

هیثاضذ تا ایي تفاٍت وِ تشای ایضٍلِ ًوَدى هذاس  DC  ٍACیه هذاس ساُ فشواًس غَتی ّواًٌذ هذاس ساّْای 

اص ایي سٍ استفادُ اص ایي تدْیضات دس . ساّْای هداٍس، ًیاصی تِ تشیذى سیلْا ٍ لشاس دادى غفحات ػایمی ًیست

اص آًدا وِ ػولىشد ایوي یه هذاس ساُ، تسیاس تا اّویت هیثاضذ، . خكَـ سیلی الىتشیىی تسیاس هَسد تَخِ هیثاضذ

ایوي هیثاضذ ٍ تشٍص ّشگًَِ ػیة دس ایي تدْیضات سثة اضغال اػالم ضذى -قشاحی ایي تدْیضات تػَست خشاب

                                                 
1 ، استادیار، دانشگاه علم و صنعت ایران  sandidzadeh@iust.ac.ir 

2 ، دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران  mehdy_iust@yahoo.com مسئول مقاله-   
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ایوي تَدى هذاس ساُ، پتاًسیل ایداد تاخیشات لاتل تَخْی سا دس ضثىِ، دس غَست تشٍص -خاغیت خشاب. خف هیگشدد

 هذاس ساُ دس حال واس 50000 دس حذٍد 2005تٌاتش گضاسضات ساّأّي اًگلستاى، تا سال . ػیة دس ایي ػٌػش، داساست

 خشاتی هشتَـ تِ هذاس 12000 تالغ تش 2005 تا 2004دس قی سال . دس خكَـ اغلی ساّأّي اًگلیس ٍخَد داضت

تٌاتشایي هیتَاى .  هیلیَى دلیمِ تاخیش سٍی دادُ است1.5ساّْا دس اًگلستاى گضاسش ضذُ، وِ دس ًتیدْی آًْا 

گفت وِ تَاًایی آضىاسساصی ٍ تطخیع ػیَب تِ هٌظَس فشاّن ًوَدى اهىاى پاسخذّی سشیغ، دس هَالغ تشٍص 

یىی اص هْوتشیي هضایای یه سیستن لَی پایص ٍؾؼیت، . خشاتی هضایای التػادی هْوی سا داساست/حادثِ

ایداد تَاًایی آضىاسساصی ٍ تؼییي هحل ػیة ٍ پیطثیٌی ػیَب اٍلیِ هیثاضذ وِ اص آسیثْای تؼذی خلَگیشی 

. [1]دس ایي سٍش هیتَاى تؼویش ٍ ًگْذاسی پیطگیشاًِ سا پیص اص خشاتی ولی سیستن اًدام ًوَد . خَاّذ ًوَد

 هیثاضذ 1970تطخیع ٍ آضىاسساصی ػیَب تَسیلْی پایص ٍؾؼیت یه صهیٌْی فؼال تحمیماتی آوادهیه اص 

یه ساّحل دیگش تشای . ٍ دس قی ایي سالْا سٍضْای صیادی وِ ػوذتا هثتٌی تش هذل هیثاضٌذ اسائِ گشدیذُ است

تؼییي یه هذل تشای تطخیع خكا استفادُ اص تىٌیىْای َّش هػٌَػی اص لثیل سیستوْای فاصی ٍ ضثىْْای 

ػػثی هیثاضذ وِ دس ایي همالِ سؼی ضذُ است تا ضثیْساصی یه هذاس ساُ فشواًس غَتی ٍ خوؼأٍسی دادّْای 

هضایای . هشتَـ تِ آى یه هذل تطخیع ػیة تشای استفادُ دس هَسد هذاس ساّْای فشواًس غَتی پیطٌْاد گشدد

: تالمَّی پایص ٍؾؼیت هذاس ساُ ػثاستٌذ اص

 ُتا واّص صهاى اص واس افتادگی دس ساػات واسی ٍ - تْثَد لاتلیت اػتواد ٍ لاتلیت دستشسپزیشی هذاسسا

 .دس ًتیدِ واّص تاخیشات لكاس

 ُفؼالیتْای تؼویش ٍ ًگْذاسی دٍسّای ٍ سٍتیي اًدام ضذُ تش سٍی - واّص صهاى تیىاسی تشًاهْشیضی ضذ

 .هذاسساّْا سا هیتَاى حزف ًوَد

 تا واّص تؼذاد ٍ قَل فؼالیتْای - واّص سیسىْای ایوٌی هشتثف تا فؼالیتْای تؼویش ٍ ًگْذاسی

 . اًدام ضذُ دس وٌاس خف ایي گًَِ سیسىْا واّص هییاتٌذ

 دس غَستیىِ سیستن پایص ٍؾؼیت پیطثیي فشاّن - واّص ّضیٌْْای تؼَیؽ ٍ تؼویش ٍ ًگْذاسی

 .ضَد، هیتَاى هذاسساّْا سا تِ هَلغ تؼَیؽ ٍ یا تؼویش ًوَد

 

 TI21ساختاس ٍ چگًَگی ػولىشد هذاس ساُ - 2

یه ًوًَِ اص . دس حال حاؾش ضشوتْای هختلفی دس دًیا هذاس ساّْای فشواًس غَتی هختلفی سا تَلیذ هیٌوایٌذ

ایي هذاس ساُ دس همایسِ تا . تَلیذ هیگشدد ADtranzهیثاضذ وِ تَسف ضشوت  TI21ایي هذاس ساّْا، هذاس ساُ 

: لسوتْای اغلی ایي هذاس ساُ ضاهل هَاسد صیش هیثاضٌذ. دیگش اًَاع هذاسات ساُ ساختاس سادّتشی داسد
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خف )خف اًتمال - 4   (tuned area)ًاحیْی تٌظین ضذُ - 3   (tuning unit)ٍاحذ تٌظیوساصی - 2فشستٌذُ    -1

 (سیلی

سلْی خف - 7هٌثغ تغزیِ   -6گیشًذُ   - 5

دس هَالؼی هاًٌذ افضایص قَتل واتل تیي فشستٌذُ ٍ ٍاحذ تٌظیوساصی ٍ یا ٍخَد غفحات ػایمی دس هداٍست 

 ًیض استفادُ هیگشدد وِ دس ایي Line Match Unit ٍ End Termination Unitهذاس ساُ اص تدْیضات دیگشی ّواًٌذ 

.  همالِ تِ آًْا پشداختِ ًخَاّذ ضذ

هذ تَاى پاییي دس قَلْای . ایي ًَع هذاس ساُ لاتلیت ػولىشد دس دٍ هذ تَاى ًشهال ٍ هذ تَاى پاییي سا داساست

 8اص  TI21دس هذاسساُ .  هتش هَسد استفادُ لشاس هیگیشد1100 تا 200 هتش ٍ هذ تَاى ًشهال دس قَلْای 250 تا 50

ّش یه اص ایي تاًذّای .  ّشتض لشاس داسًذ، استفادُ ضذُ است2593 ّشتض تا 1549تاًذ فشواًس غَتی وِ دس تاصّی 

 خفت سا تطىیل هیذٌّذ وِ 4ایي فشواًسْا تػَست دٍ تِ دٍ . ًطاى دادُ هیطًَذ H تا Aفشواًسی تَسیلْی 

 A/B ،C/D ،E/F ٍ G/Hایي خفتْا تػَست . دس یه خف هؼوَال اص یه خفت اص ایي فشواًسْا استفادُ هیطَد

. استفادُ اص تیص اص دٍ فشواًس تش سٍی یه خف هستلضم تىاسگیشی هفػلْای ایضٍلِ وٌٌذُ هیثاضذ. هیثاضٌذ

.  تؼٌَاى تاًذّای فشواًسی هكلَب تشای خكَـ دٍتل دس ًظش گشفتِ هیطًَذA/B ٍ C/Dهؼوَال خفتْای 

ایي .  تٌْا صهاًی وِ آسایطْای تیص اص دٍ خف هَسد استفادُ لشاس گشفتِ، تىاس تشدُ هیطًَذE/F ٍ G/Hتاًذّای 

دس ایي همالِ یه هذاس ساُ تا هذ تَاى . چیذهاى ًیاص تِ لكؼات یذوی ٍ اهىاًات اًثاسداسی سا واّص هیذّذ

 [2. ]ضثیْساصی ضذُ است ( ّشتض1699) A هتش تا فشواًس 400ًشهال ٍ قَل 

چیذهاى اخضا - 2-1

 ًیض چگًَگی لشاس گشفتي 2ضىل .  ًطاى دادُ ضذُ است1چیذهاى اخضا یه هذاس ساُ تِ غَست سادُ دس ضىل 

. سا تش سٍی یه خف ًطاى هیذّذ A ٍ Bفشواًسْای 

          
 تش سٍی یه خف A ٍ B ًحَُ لشاسگیشی فشواًسْاس – 2چیذهاى اخضا یه هذاس ساُ                      ضىل  - 1ضىل             
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ایضٍالسیَى - 2-2

-ٍ ًاحیْی تٌظین ضذُ استفادُ هی (TU)تشای ایداد ایضٍالسیَى تیي هذاس ساّْای هداٍس اص ٍاحذّای تٌظیوساصی 

 ٍاحذّای تٌظیوساصی هشتَـ تِ دٍ هذاس ساُ هداٍس سا تِ ّوشاُ ًاحیْی تٌظین ضذّی تیي آًْا ًطاى 3ضىل . گشدد

. هیذّذ
 

 
ٍاحذّای تٌظیوساصی دٍ هذاس ساُ هداٍس - 3ضىل 

 

دس .  هتشی اص خف تطىیل ضذُ است20ّواى گًَِ وِ دس ضىل هطخع ضذُ، ًاحیِ تٌظین ضذُ اص یه لسوت 

 TU.  استثاـ استB ٍ دس سوت چپ تا فشواًس Aضىل فَق ًاحیِ تٌظین ضذُ دس سوت ساست تا فشواًس 

 هماٍهت Bدس هماتل سیگٌالْایی تا فشواًس  LA  ٍC2A هیثاضذ وِ اص قشیك Aسوت چپ هشتَـ تِ فشواًس 

 TU. تِ سوت چپ پایاى هیذّذ Bووی سا اص خَد ًطاى هیذّذ ٍ تِ ایي تشتیة تِ اسسال سیگٌالی تا فشواًس 

هذاس هؼادل دیذُ .  ًیض تذیي گًَِ ػول هیٌوایذAهَخَد دس سوت ساست دس هماتل سیگٌالْایی تا فشواًس 

 هتش سیل هَخَد 20سوت چپ هؼادل یه خاصى هیثاضذ وِ تا سلفْای ًاضی اص  TUدس  T1  ٍT2ضذُ اص دٍ سش 

 تِ داخل ًاحیْی A سصًٍاًس ًوَدُ ٍ دس هماتل ٍسٍد سیگٌال تا فشواًس Aدس ًاحیْی تٌظین ضذُ دس فشواًس 

سوت ساست ًیض تِ ّویي گًَِ ػول وشدُ ٍ دس هماتل  TU. تٌظین ضذُ اص خَد هماٍهت تاالیی ًطاى هیذّذ

 هذاس 4ضىل .  تِ داخل ًاحیْی تٌظین ضذُ، هماٍهت تاالیی سا اص خَد ًطاى هیذّذBٍسٍد سیگٌال تا فشواًس 

 [2].  ًطاى هیذّذAهشتَـ تِ فشواًس  TUهؼادل سا اص دیذ 
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 Aهشتَـ تِ فشواًس  TUهذاس هؼادل اص دیذ - 4ضىل 

 

فشستٌذُ - 2-3

دس فشستٌذُ . فشستٌذّی ایي هذاس ساُ داسای یه اسیالتَس هَج سیٌَسی ٍ یه اسیالتَس هَج هشتؼی هیثاضذ

فشواًس هَج هشتؼی ًیض دس ولیْی فشستٌذّْا .  ّشتض تَلیذ هیگشدد1699 هَج سیٌَسی تا فشواًس Aفشواًس 

دس فشستٌذُ تَسف یه هذٍالتَس ایي هَخْا تا ّن تشویة ضذُ ٍ یه هَج سیٌَسی تا .  ّشتض هیثاضذ4.8

 ّشتض هیثاضذ وِ دس تاصّی هثثت ٍ 1699هَج حاغل داسای فشواًس حاهل . تَلیذ هیگشدد FSKهذٍالسیَى 

.  ایي سیگٌال سا ًطاى هیذّذ5ضىل .  ّشتض دس حَل فشواًس هَج حاهل تغییش هیىٌذ4.8 ّشتض تا ًشخ 17هٌفی 

فشستٌذُ دس هذ ًشهال حذاوثش .  اسسال ضذُ ٍ اص آًدا تِ سیل اػوال هیگشددTUایي هَج اص قشیك واتل ساتف تِ 

.   ٍات سا تِ سیلْا اػوال هیىٌذ40تَاى 

 

 
سیگٌال خشٍخی فشستٌذُ - 5ضىل 

 

گیشًذُ - 2-4

دس ٍسٍدی گیشًذُ یه تشاًسفَسهاتَس لشاس دادُ ضذُ است وِ تَسیلْی تغییش ًسثت دٍس آى حساسیت گیشًذُ 

 1716هذاس گیشًذُ داسای دٍ ضاخْی اغلی هیثاضذ وِ دس یه ضاخِ فیلتشّای هشتَـ تِ فشواًس . تٌظین هیگشدد

سیگٌال ٍسٍدی پس اص گزس اص تشاًسفَسهاتَس .  لشاس داسًذ1682ّشتض ٍ دس ضاخْی دیگش فیلتشّای هشتَـ تِ فشواًس 

 ّشتض دس ّش دٍ ضاخِ دس فاص 4.8ٍسٍدی دس ایي ضاخْْا دس دٍ هشحلِ فیلتش ضذُ ٍ تَسف یه دهذٍالتَس هَج هشتؼی 
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دس غَستیىِ . ثاتت سا تَلیذ هیىٌٌذ DCایي دٍ هَج تا یىذیگش خوغ هیطًَذ ٍ یه ٍلتاط . هخالف تَلیذ هیگشدد

دس غَستیىِ . تَلیذی ثاتت خَاّذ تَد DCّش دٍ هَج هشتؼی تكَس هذاٍم ٍ دس فاص هخالف هَخَد تاضٌذ، ٍلتاط 

.  ثاًیِ تذٍى تغییش ٍخَد داضتِ تاضذ، سلْی خف تَسف ساّاًذاص آى اًشطیذاس هیگشدد2تَلیذی توذت  DCٍلتاط 
 

ضثیْساصی هذاس ساُ - 3

Hill  ٍCarpenter (1993)  ٍBerova (1997)  ًطاى دادًذ وِ یه هذاس ساُ سا هیتَاى تػَست یه ضثىْی

ػٌاغش تَصیغ ضذُ تشای . الىتشیىی وِ اص تشویة ػٌاغش تَصیغ ضذُ ٍ هدتوغ تطىیل ضذُ است، هذل ًوَد

ػٌاغش هدتوغ ّواًٌذ هماٍهتْا ٍ الماگشّا . لسوتی اص خف وِ دس داخل هذاس ساُ لشاس هیگیشد، استفادُ هیطَد

هذل خف اًتمال دٍ خكْی هتماسى تشای هذلساصی سیستوْای سیگٌالیٌگ . ًماـ اًتْایی هذاس ساُ سا ًطاى هیذٌّذ

 [3]. هٌاسة هیثاضذ

 Hill, R. J., Carpenter, D. C., & Tasar, T.(1989) دس . پاساهتشّای هشتَـ تِ یه خف ًَػی سا اًذاصّگیشی ًوَدًذ

حمیمت ایي هذل تشای ًطاى دادى هذ تفاؾلی تحشیه خاییىِ خشیاى هذاس ساُ دس قَل یه سیل خشیاى یافتِ ٍ اص 

 [4]. قشیك سیل دیگش تاص هیگشدد، وافی هیثاضذ

 هتشی 400یه هذاس ساُ . خایگضیٌی هذل خف اًتمال تا اتػال آتطاسی تخطْای هطاتِ، سیستن سا سادّتش هیىٌذ

 هتشی وِ دس ًَاحی تٌظین ضذُ لشاس داسًذ 20 هتش خف وِ دس داخل هذاس ساُ لشاس گشفتِ ٍ ّوچٌیي دٍ تخص 380اص 

 تخص تمشیة صدُ ضذُ 5 هتش سا ًطاى هیذّذ وِ تَسیلِ 380ضىل صیش یه خف تِ قَل . تطىیل ضذُ است

ٍ  Rهماٍهت . تؼذاد تخطْا هیضاى خكای تیي سفتاس خف اًتمال ٍ هذل پاساهتش هدتوغ سا هطخع هیىٌذ. است

تشای یه هذاس ساُ خاظ، . ادهیتاًس تاالست سا ًطاى هیذٌّذ Cٍ خاصى  Gاهپذاًس سیل ٍ سساًایی  Lالماگش 

تِ ضذت تِ ضشایف  (G  ٍC)راتا ثاتت ٍ هطخع ّستٌذ، دس حالیىِ سساًایی ٍ خاصى  (R  ٍL)همادیش ػٌاغش سشی 

.  خایگضیٌی تخطْای هطاتِ سا تشای ضثیْساصی سیل ًطاى هیذّذ6ضىل . هحیكی ٍ ٍؾؼیت خف ٍاتستِ ّستٌذ

[5] 

 
خایگضیٌی ػٌاغش الىتشیىی تشای ضثیْساصی سیل - 6ضىل 
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-ضىل صیش هذاس ساُ ضثیِ. اًدام ضذُ است MATLABًشهافضاس  simscapضثیْساصی خف سیلی تىوه خؼثِ اتضاس 

ًطاًگش ٍاحذ تٌظیوساصی هشتَـ تِ فشستٌذُ،  TU_TXًطاًگش فشستٌذُ،  TXتلَن . ساصی ضذُ سا ًطاى هیذّذ

Rail  هتش سیل، 380ًطاًگش TU_RX ٍ ًُطاًگش ٍاحذ تٌظیوساصی هشتَـ تِ گیشًذ RX  ًُطاًگش ٍاحذ گیشًذ

 اّن هیثاضذ ٍ ّوچٌیي هماٍهت هداص واتل 0.5 تشاتش TX  ٍTU_TXهماٍهت هداص واتل ساتف تیي . هیثاضذ

.    اّن هیثاضذ وِ ّش دٍ همذاس دس ضثیْساصیْا لحال ضذّاًذ7 تشاتش RX  ٍTU_RXساتف 
 

 
هذاس ساُ ضثیِ ساصی ضذُ - 7ضىل 

 

:  ًطاى دادُ ضذُ است8هذاس ضثیْساصی ضذّی تلَن فشستٌذُ دس ضىل 

 
فشستٌذُ - 8ضىل 

 

تِ واتل  conn2  ٍconn4تِ سیل ٍ  conn1  ٍconn3.  هیثاضذ9ّا تػَست ضىل TUهذاس ضثیْساصی ضذّی 

. فشستٌذُ ٍ یا گیشًذُ هتػل هیگشدًذ

 
ٍاحذ تٌظیوساصی - 9ضىل 
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تِ ّویي . تشای ضثیْساصی سیل فشؼ ضذُ است وِ هذاس ساُ اص ّش دٍ سوت تا هذاس ساّْای دیگشی هداٍس است

 هتش سیل ًاحیْی تٌظین ضذُ، لحال گشدیذُ ٍ سلف ٍ خاصى 20دلیل دس تلَن هشتَـ تِ سیل اهپذاًس هشتَـ تِ 

.  (10ضىل )هذاس ساّْای هداٍس ًیض تِ هذاس اؾافِ ضذّاًذ  tuهَخَد دس 

 
هذاس الىتشیىی هؼادل سیل -  10ضىل 

 

.   ًطاى دادُ ضذُ است11هذاس گیشًذُ دس ضىل 

 ّشتض ٍ دس هذاس ضاخْی پاییي فیلتشّای هشتَـ تِ 1682دس هذاس گیشًذُ دس ضاخْی تاال فیلتشّای هشتَـ تِ فشواًس 

.   ّشتض لشاس داسًذ1716فشواًس 

تىٌیىْای آضىاسساصی ٍ تطخیع ػیة - 4

پشیتی -سٍیىشد فؿا: چٌذ ًوًَِ اص سٍضْای تطخیع ػیة وِ دس گزضتِ هَسد استفادُ لشاس هیگشفتْاًذ ػثاستٌذ اص 

(parity-space approach) سٍش هثتٌی تش ًاظش ،(observer-based approach)  تخویي پاساهتشّا ٍ

(parameter estimation) .دس حمیمت ایي سٍضْا هثتٌی تش هذل ّستٌذ ٍ . اساس ایي سٍضْا هطاتِ هیثاضذ

تطخیع ػیة تَسیلْی همایسْی تیي همادیش حاغل اص هطاّذات اًدام ضذُ اص سیستن تا همادیش پیطثیٌی 

-ضذُ تَسف هذل اًدام هیگشدد ٍ دس غَستیىِ هطاّذات اًدام ضذُ اص سیستن تػَست لاتل تَخْی تا پیص

 [6]. تیٌیْای هذل تفاٍت داضتِ تاضذ، یه خكا ًوایص دادُ خَاّذ ضذ

 گيرنده- 11شکل 
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واستشد ایي سٍضْا سا تشای آضىاسساصی ٍ ضٌاسایی ػیَب، هیتَاى دس تسیاسی اص واستشدّای غٌؼتی هطاّذُ ًوَد 

 .[7] 

-یه ساّحل دیگش تشای تؼییي یه هذل تشای تطخیع خكا استفادُ اص تىٌیىْای َّش هػٌَػی اص لثیل سیستن

ػػثی ًیض یه تىٌیه تشویثی است وِ هضایای آى تشای -تىٌیه فاصی. ّای فاصی ٍ ضثىْْای ػػثی هیثاضذ

تا تىاسگیشی تَاتغ ػؿَیت،  (FIS)یه سیستن استٌتاج فاصی . استفادُ دس سیستوْای هختلف، اثثات ضذُ است

- وِ افشاد تِ آساًی آًْا سا دسن هی"پاییي" ٍ "هتَسف"، "تاال"ّواًٌذ  (صتاًی)همادیش ػذدی سا تِ ػثاسات فاصی 

دس ایي سٍش، هیتَاى سیستن سا تا تِ تىاسگیشی هفاّین ویفی هثتٌی تش داًص خثشُ هذل . وٌٌذ، تثذیل هیىٌذ

 تشای استفادُ دس هَسد سیستوْای داسای ػذم دلت ٍ ػذم لكؼیت هٌاسة تَدُ، FISتِ ّویي دلیل یه . ًوَد

اضىال ػوذّی هذل فاصی ػذم دلت ایي سیستن دس . تكَسیىِ همادیش ٍسٍدی ػذدی دلیك هَسد ًیاص ًیستٌذ

 ػوَها تشای تَغیف ساتكْی FISآًگاُ دس یه -خشٍخی هیثاضذ، صیشا استفادُ اص لَاًیي اگش-ًگاضت ٍسٍدی

. خشٍخی واهل ٍ وافی ًیست-ٍسٍدی

اص قشف دیگش، تؼلت خػَغیات تِ ّن هشتثف ٍاحذّای پشداصش وٌٌذُ ٍ ساختاس ضثىْی هَاصی، ضثىْْای ػػثی 

تَاًایی یادگیشی دس . خشٍخی دس هذلساصی سیستوْای غیشخكی فشاّن هیىٌٌذ-دلت تاالیی سا تشای ًگاضت ٍسٍدی

دس قی فشآیٌذ یادگیشی، یه تؼذاد اص خفت دادّْای هكلَب هَسد . ضثىْْای ػػثی یه خػَغیت هفیذ هیثاضذ

استفادُ لشاس هیگیشًذ ٍ یه هدوَػْی هٌاسة اص ٍصًْای پیًَذّا تشای ًگاضت ٍسٍدیْا تِ خشٍخیْا یافت 

-ًمع ػوذّی ضثىْْای ػػثی ایي است وِ ایي سیستوْا تػَست هذلْای خؼثِ سیاُ ػول هی. هیگشدد

 [8]. وٌٌذ

تحمیمات ًطاى دادُ است وِ تشویة ضثىْْای ػػثی تا سیستوْای استٌتاج فاصی هٌدش تِ ایداد یه سیستن 

ضىل . چٌیي تىٌیىْایی تكَس گستشدُ دس واستشدّای پایص ٍؾؼیت هَسد استفادُ لشاس هیگیشًذ. پشلذست هیگشدد

دس ایي قشح سیستن . ػػثی هَسد استفادُ دس تطخیع ػیة سا ًطاى هیذّذ- ضوایی اص یه سیستن فاصی12

دادّْای اًذاصّگیشی ضذّی هشتثف تا ضشایف . ػػثی تشای والسثٌذی ػیَب هَسد استفادُ لشاس گشفتِ است-فاصی

 [9]. خشاتی هختلف تشای دستیاتی تِ یه هذل تطخیع ػیة تِ ّش وذام اص هذّای خشاتی ًگاضت هیطًَذ
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 هذل تطخیع ػیة – 12ضىل 

ػػثی تشای تطخیع ػیة -تىٌیه فاصی- 5

Jang  (1993) ِفاصی تكثیمی -یه ساختاس سیستن استٌتاج ضثى(ANFIS)  سا پیطٌْاد وشد وِ اهىاى اًكثاق یه

ٍاسد ًوَدى سیستن استٌتاج فاصی تِ . هدوَػِ اص پاساهتشّای هذل سا تَسیلْی لَاًیي یادگیشی، فشاّن هیٌوَد

داخل ضثىْی ػػثی، اخاصّی تىاسگیشی لَاًیي فاصی ٍ لاتلیت فشاگیشی دس حیي تىاسگیشی دادّْای تست سا تشای 

 Sugeno fuzzy)دس حمیت ایي سیستن اص یه سیستن وٌتشل فاصی سَگٌَ . تْثَد ػولىشد سیستن فشاّن هیٌوایذ

system)  تطىیل ضذُ وِ ساختاس آى تػَست یه ضثىِ دس آهذُ است ٍ لاتلیت تىاسگیشی الگَسیتوْای یادگیشی

- یه ًوًَِ اص ایي سیستوْا سا تا دٍ ٍسٍدی ًطاى هی13ضىل .  تش سٍی آى ٍخَد داسدback propagationهاًٌذ 

. دّذ

 
 سیستن وتشل فاصی سَگٌَ – 13ضىل 

 

:  ػػثی فشآیٌذّای صیش سا اخشا هیىٌذ-سیستن فاصی

 تثذیل ٍسٍدیْا تِ هدوَػْْای فاصی تَسیلْی تَاتغ ػؿَیت: فاصیساصی. 

 تشای هحاسثْی حاغل ؾشب ولیْی سیگٌالْای ٍسٍدی توٌظَس ًوایص لذست آتص لَاًیي فاصی: تىثیش. 

 تشای ًشهالساصی لذست آتص تَسیلْی هحاسثْی ًسثت لذست آتص ّش لاًَى تِ هدوَع : ًشهالساصی

 .لذست آتص ولیْی لَاًیي

 توٌظَس غیش فاصیساصی تَسیلْی ػولیاتْای لَاًیي فاصی: غیش فاصیساصی. 

 توٌظَس دستیاتی تِ یه خشٍخی ولی تػَست هدوَع ولیْی سیگٌالْای ٍسٍدی: خوؼثٌذی. 
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ػیَب هتذاٍل هشتَـ تِ هذاس ساّْا ٍ خوؼأٍسی اقالػات هشتَـ تِ خكاّا - 6

یه دستِ اص ػیَب هتذاٍل سخ دادُ دس هذاسات ساُ لكؼطذگی واتلْای هختلف هَخَد تیي اخضا ٍ یا فضایص 

ایي خشاتیْا ػوذتا هشتثف تِ َّای گشم ٍ یا صًگضدگی هیثاضٌذ ٍ تا افضایص . هماٍهت اتػال آًْا هیثاضذ

ػیَب . اص ایي سٍ دس ایي همالِ تیطتش، ایي ػیَب هَسد تَخِ لشاس هیگیشًذ. هماٍهت اتػال ًوایاى هیگشدًذ

 [10]. تشسسی ضذُ دس ایي همالِ تػَست صیش هیثاضٌذ

لكغ ضذى واتل تیي فشستٌذُ ٍ ٍاحذ تٌظین ساصی هشتَـ تِ آى  -1

 لكغ ضذى واتل تیي گیشًذُ ٍ ٍاحذ تٌظین ساصی هشتَـ تِ آى -2

 لكغ ضذى واتل تیي گیشًذُ ٍ سلْی خف هَخَد دس اتاق سلِ -3

 خشاتی ٍاحذ تٌظیوساصی هشتَـ تِ فشستٌذُ ٍ یا لكؼی واتل آى -4

 خشاتی ٍاحذ تٌظیوساصی هشتَـ تِ گیشًذُ ٍ یا لكؼی واتل آى -5

ضىستگی سیل  -6

تستِ تِ ًَع ٍ . تِ هٌظَس خوؼأٍسی دادّْای هشتَـ تِ ٍلَع خكاّا، سٌسَسّایی تِ هذاس ساُ اؾافِ هیگشدد

ضىل . تؼذاد خكاّایی وِ لػذ تطخیع آًْا ٍخَد داسد، تؼذاد ٍ هحل لشاسگیشی سٌسَسّا هتفاٍت خَاّذ تَد

 سٌسَس ٍلتاط ٍ یه سٌسَس 7تشای ضٌاسایی ػیَب هَسد ًظش تِ .  هحل لشاسگیشی سٌسَسّا سا ًطاى هیذّذ14

پیادّساصی ػیَب دس هذاس تػَست .  هیثاضٌذrmsٍلتاطّا ٍ خشیاًْای اًذاصّگیشی ضذُ . خشیاى ًیاص هیثاضذ

 ضىل هَج ٍلتاط ٍسٍدی تِ ٍاحذ تٌظیوساصی 15تِ قَس هثال ضىل . افضایص همادیش هماٍهتْا اًدام هیطَد

 (حالت ٍلَع خشاتی) اّن 1ٍ هماٍهت واتل تشاتش  (حالت ًشهال) اّن 0.5فشستٌذُ دس حالت هماٍهت واتل تشاتش 

.  ًطاى هیذّذ

 
 

سنسورهاي اضافه شده به مدار راه - 14شکل 
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 اّن 0.5ٍلتاط ٍسٍدی ٍاحذ تٌظیوساصی فشستٌذُ تِ اصاء هماٍهت واتل تشاتش - الف- 15ضىل 
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 اّن 1ٍلتاط ٍسٍدی ٍاحذ تٌظیوساصی فشستٌذُ تِ اصاء هماٍهت واتل تشاتش - ب-15ضىل 

 

 لسوت تمسین ضذ وِ اص 2ایي هدوَػِ تِ .   دادّی ًوًَْثشداسی ضذُ اص هذاس خوؼأٍسی گشدیذ6000هدوَػا 

. یه هدوَػِ تشای ساخت ٍ آهَصش هذل ٍ اص هدوَػْی دیگش تشای اػتثاسسٌدی هذل استفادُ ضذ

ایي . ًْایی سا تطىیل هیذٌّذ ANFIS حالت خشاتی هَسد ًظش وذّایی دس ًظش گشفتِ ضذُ وِ خشٍخی هذل 6تشای 

.   ًطاى دادُ ضذّاًذ1وذّا دس خذٍل 
 

وذ هشتَـ تِ 

حالت خشاتی 

هذ خشاتی 

حالت ًشهال   0

لكغ ضذى واتل تیي فشستٌذُ ٍ ٍاحذ تٌظین ساصی هشتَـ تِ آى  1

خشاتی ٍاحذ تٌظیوساصی هشتَـ تِ فشستٌذُ ٍ یا لكؼی واتل آى  3

ضىستگی سیل  5
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خشاتی ٍاحذ تٌظیوساصی هشتَـ تِ گیشًذُ ٍ یا لكؼی واتل آى  7

لكغ ضذى واتل تیي گیشًذُ ٍ ٍاحذ تٌظین ساصی هشتَـ تِ آى  9

لكغ ضذى واتل تیي گیشًذُ ٍ سلْی خف هَخَد دس اتاق سلِ  11

 وذّای هشتَـ تِ حاالت هختلف ٍلَع ػیة – 1خذٍل 
 

تِ هٌظَس پایص ٍؾؼیت ػٌاغش هذاس ٍ وٌتشل ٍؾؼیت آًْا وذّای دیگشی توٌظَس اػالم حالت فشسَدگی ٍ 

دس حمیمت دس ایي ضشایف یىی اص ػٌاغش هذاس . ًضدیىی خشاتی ًیض دس ًظشگشفتِ ضذُ است وِ تِ غَست صیش هیثاضٌذ

دس حال خاسج ضذى اص هحذٍدّی ػولىشدی هداص خَد هیثاضذ وِ ایي تغییش حالتْا تػَست واّص خشیاًْا ٍ یا 

تغییش دس حساسیت گیشًذُ خَد سا ًطاى هیذٌّذ، ٍلی تغییشات دس حال حاؾش تِ اًذاصّای ًیستٌذ وِ ػولىشد هذاس 

. ساُ سا تحت ضؼاع لشاس دٌّذ ٍ آى سا اص سشٍیس خاسج وٌٌذ

 

وذ هشتَـ تِ 

حالت فشسَدگی 

هذ خشاتی 

2 
افضایص هماٍهت واتل تیي فشستٌذُ ٍ ٍاحذ تٌظین ساصی هشتَـ تِ 

آى 

4 
فشسَدگی ٍاحذ تٌظیوساصی هشتَـ تِ فشستٌذُ ٍ یا افضایص هماٍهت 

واتل آى 

6 
فشسَدگی ٍاحذ تٌظیوساصی هشتَـ تِ گیشًذُ ٍ یا افضایص هماٍهت 

واتل آى 

افضایص هماٍهت واتل تیي گیشًذُ ٍ ٍاحذ تٌظین ساصی هشتَـ تِ آى  8

افضایص هماٍهت واتل تیي گیشًذُ ٍ سلْی خف هَخَد دس اتاق سلِ  10

وذّای هشتَـ تِ ٍؾؼیت فشسَدگی - 2خذٍل 
 

تَلیذ هذل ٍ آهَصش آى - 6

 ٍلتاط ٍ خشیاى تؼٌَاى هتغییشّای ٍسٍدی هذل تطخیع ػیة 8ّواًگًَِ وِ لثال اضاسُ ضذ، اًذاصّگیشیْای 

سالهت، خشاب ٍ یا دس ) وذ سا تَلیذ خَاّذ ًوَد وِ ّش وذام ًوایاًگش یه حالت 12هذل خوؼا . استفادُ هیطًَذ

 ًوًَْای آهَصش دادُ 3000هذل فاصی اٍلیِ تا تىاسگیشی یه هدوَػْی دادّی . خَاّذ تَد (حال خشاب ضذى
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ٍ همادیش اٍلیْی آًْا تا تىاسگیشی الگَسیتن خَضْی تفشیمی  (cluster centres)تؼذاد هشاوض خَضِ . ضذ

(subtractive cluster algorithm) تخویي صدُ ضذ .

تشای ّش  ( تاتغ ػؿَیت9ٍ دس ًتیدِ ) هشوض خَضِ 9تا  ANFISخكای تَلیذ ضذُ تَسف  rmsتطخیع دادُ ضذ وِ 

 ساختاس هذل تَلیذ ضذُ تَسف ًشم افضاس 16ضىل . (تؼذ اص آهَصش)هتغییش ٍسٍدی، تِ اًذاصُ وافی ون خَاّذ تَد 

MATLAB لاًَى هیثاضذ9هذل تَلیذ ضذُ داسای . سا ًطاى هیذّذ  .

 

 
 MATLABػػثی تَلیذ ضذُ تَسف - ضثىْی فاصی- 16ضىل 

 

ًتایح هذل - 7

 ػؿَی دیگش 3000هدوَػْی .  ػؿَی آهَصش دادُ هیطَد3000هذل فاصی تا استفادُ اص یه هدوَػِ دادّی 

 تاتغ ػؿَیت تشای ّش ٍسٍدی 9هذل ًْایی تَسیلْی . دس ّش دٍسُ تىاس هیشٍد (چه وشدى)تشای سٌدص دسستی 

خكاّای . دس تشاتش تؼذاد تَاتغ ػؿَیت هتغییشّا سا ًطاى هیذّذ RMS هیضاى خكای 17ضىل . تَلیذ گشدیذ

RMS  هطاّذُ هیطَد وِ خكاّای .  ًطاى دادُ ضذُ است18آهَصش ٍ چه وشدى دس هماتل ّش دٍسُ دس ضىل

RMS  دٍسُ ون ٍ تیص تِ 200ّن تشای هدوَػْی دادّی آهَصش ٍ ّن تشای هدوَػْی دادّی چه وشدى پس اص 

.  حذالل هیشسذ
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خكا دس تشاتش تؼذاد دٍسّْا - 18خكا دس تشاتش تؼذاد تَاتغ ػؿَیت                                    ضىل - 17             ضىل 

 

 ًطاى دٌّذّی سالهت، 0وِ .  است11 تا 0خشٍخی هذل پایص ٍؾؼیت یه تشداس تا همادیش تخػیع دادُ ضذّی 

  2 ًطاى دٌّذّی خشاتی واهل دس اثش افضایص هماٍهت واتل تیي فشستٌذُ ٍ ٍاحذ تٌظیوساصی هشتَـ تِ آى ٍ 1

همادیش آستاًِ تشای هتوایض . است... ًطاى دٌّذّی خشاتی لاتل لثَل ًاضی اص افضایص هماٍهت ّویي واتل ٍ 

.   هیثاضذ1.5 ٍ 0.5ساختي ایي سِ حالت 

ّواًگًَِ وِ هطاّذُ هیطَد، .  ًتایح حاغل اص تست هذل سا تَسیلْی دادّْای تست ًطاى هیذّذ3خذٍل 

 RMSهذل پیطٌْادی تا دلت تسیاس خَتی خكاّای سخ دادُ دس هذاس ساُ سا ضٌاسایی وشدُ است تكَسیىِ خكای 

.  دسغذ هیثاضذ0.099هذل دس حذٍد 

دسغذ دلت هذل هذ خكا 
0 98.66 
1 97.76 
2 97.12 
3 99.15 
4 96.23 
5 90.18 
6 97.32 
7 98.80 
8 98.74 
9 97.07 
10 89.68 
11 95.6 

 96.4هیاًگیي 

 

ًتیدْگیشی - 8

 نتايج تست مدل- 3جدول 
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دس ایي همالِ سؼی گشدیذ وِ تا استفادُ اص سٍضْای خذیذ پایص ٍؾؼیت وِ دس آًْا اص الگَسیتوْا ٍ ضثىْْای 

تذلیل ّضیٌْْای . َّضوٌذ استفادُ هیگشدد، هذلی تشای پایص ٍؾؼیت یه هذاس ساُ فشواًس غَتی اسائِ گشدد

تاالی تْیْی یه هذاس ساُ سؼی ضذ وِ تشای تاهیي دادّْای الصم خْت تَلیذ ٍ آهَصش ضثىِ اص دادّْای تَلیذ 

یه هذاس ساُ  MATLABاص ایي سٍ تا استفادُ اص ًشهافضاس . ضذُ تَسف یه هذاس ساُ ضثیْساصی ضذُ استفادُ گشدد

 5 هذ خكای واهل ٍ 6دس ایي هذاس ضثیْساصی ضذُ . ضثیِ ساصی گشدیذ ٍ دادّْای آى هَسد استفادُ لشاس گشفت

حالت ًضدیه تِ ٍلَع خشاتی دس ًظش گشفتِ ضذ ٍ تا تغییش همذاس هماٍهتْای هذاس، ایي ػیَب پیادّساصی گشدیذ ٍ 

ػػثی هذل تطخیع -سپس تَسف الگَسیتوْای فاصی. حدن صیادی دادُ هشتَـ تِ حاالت هختلف خوؼأٍسی گشدیذ

ػػثی تذلیل التثاس هضایای ضثىْْای ػػثی ٍ -الگَسیتوْای فاصی. ػیة آهادُ گشدیذ ٍ آهَصش دادُ ضذ

هٌكك فاصی داسای لذست اًؼكافپزیشی تاالیی تَدُ ٍ صهاى الصم تشای آهَصش آى ًسثتا وَتاُ هیثاضذ اص ایي سٍ اص 

ًتایح حاغل اص هذل اسائِ ضذُ ًطاى هیذّذ وِ ضثىْی آهَصش دیذُ تا دلت تاالیی . ایي ضثىْْا استفادُ گشدیذ

تَاًایی تطخیع ٍ ّوچٌیي پیطثیٌی ػیَب سا داساست تكَسیىِ هیاًگیي تطخیع غحیح حاالت هؼیَب دس 

.   دس غذ هیثاضذ96.4حذٍد 
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