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 ّبی الکتزٍهکبًیکی در اجسبم پزًدُ سبسی عولگز ئِ رٍشی جدید جْت هدلاار
 2عببس دیدببى،1علیزضب آٌّگزاًی فزاّبًی

 .عوٌبى، عوٌبى، ایزاى،داًؾگبُ داًؾىذُ هٌْذعی ثزق ٍ وبهپیَتز

 
 

 چکیدُ 

ّبی پترزی   عبسی ثب ؽجىِ در ایي همبلِ، عؼی ؽذُ ثب اعتفبدُ اس لبثلیت هذل

عربسی   عبسی ٍ ؽجیِ ػولگزّبی الىتزٍهىبًیىی اخغبم پزًذُ را هذلیىی اس 

وٌین. در ّز خغن پزًذُ عغَح وٌتزلی هختلفی اس خولِ عرغَح وٌتزلری   

ایلزاى، رادر ٍ الَیتَر ثزای وٌترزل پزًرذُ ٍخرَد دارد ورِ ّرز یره اس ایري        

ؽرًَذ.   یبٍ ثىبر گزفتِ هیّبی رٍل، پیچ ٍ  عغَح، ثزای وٌتزل یىی اس خْت

ایي عغَح در وٌتزل پزًذُ ثزای ّز عرغ    ی افشایؼ اعویٌبى ٍ لبثلیتثزا

ثب تَخِ ثِ اّویت ػولگزّربی عرغَح    گیزًذ. ه یب چٌذ ػولگز در ًظز هیی

خَاّین ػولگز را ثرب اعرتفبدُ اس اثرشار     وٌتزلی در اخغبم پزًذُ، در ایٌدب هی

قرَیزی  ّبی پتزی  اثشار ریبضی ٍ ت عبسی وٌین. ؽجىِ ّبی پتزی هذل ؽجىِ

ب ثذٍى وٌذ ت گذارد ٍ  ثِ ًبظز ووه هی ثغیبر لذرتوٌذی در اختیبر ًبظز هی

ٍ  دیٌبهیىی پیچیذُ اس ػولگز، ٍضرؼیت ػولىرزدی   در ًظز گزفتي هؼبدالت

ّزگًَرِ   ثرزٍس  تب در فَرت دّذدر اختیبر وبرثز یب ًبظز لزار  را ػولگز حبلت

ل ؽٌبعبیی ثبؽرذ. در  لبث ثزای ًبظز خغب ٍ ػیت در ػولىزد ػولگز ثِ راحتی

ٍ پرظ اس    عربسی ؽرذُ   ز الىتزٍهىربًیىی هرذل  ایي همبلِ هذل وٌتزلی ػولگ

ِ  اػوبل تئَری وٌتزل ًظبرتی، وٌتزل ایرن. در   دعرت وٍردُ  وٌٌذُ ًْبیی را ثر

ّبی پتزی در هزحلِ اٍل  عبسی ثب اعتفبدُ اس ؽجىِ ایٌدب ّذف ًْبیی اس هذل

 ٍ در هزحلررِ دٍم عزاحرری  داؽررتي یرره هررذل اس ػولگررز الىتزٍهىرربًیىی 

 وٌٌذُ ثزای عیغتن اعت. وٌتزل

ِ  ّربی  عیغتن :ٍاژُ ّبی كلیدی ِ  پیؾربهذ  -گغغرت ّربی پترزی،    ، ؽرجى
 وٌتزل ًظبرتی، عغَح وٌتزلی، ػولگز الىتزٍهىبًیىی، اخغبم پزًذُ.

 

 هقدهِ 

ّبی َّایی، اعتفبدُ اس  ّبی خیزُ وٌٌذُ در عیغتن دلیل پیؾزفت ثِ اهزٍسُ

ٍعیلِ  ثِ ایي اثشارّب در ثغیبری اس اثؼبد گغتزػ یبفتِ اعت. در حبل حبضز 

 دیگز، در سهبًیهٌغمِ  ای ثِ هٌغمِّب ًفز در عزاعز دًیب اس  َّاپیوب هیلیَى

َّاپیوبّبی  در حبل حبضز اس عزفیٍ  در حبل خبثدبیی ّغتٌذوَتبُ ثغیبر

ًظبهی ثغیبر  ثزداری، وؾبٍرسی ٍ  ًمؾِ ّبی ثذٍى عزًؾیي ثزای ػولیبت

پزٍاس در عبػبت عَالًی ؽًَذ. ایي َّاپیوبّب لبثلیت  پیچیذُ اعتفبدُ هی

. ایي ذتّبی ًظبهی را دار ثزداری ٍ اًدبم ػولیبت ػىظ هذت را ثِ هٌظَر

فَرت  ٍ در ووبل اهٌیت ارساى، ّب ثبیذ هغوئي، راحت، دلیك خبثدبیی

ٍسى، دلت ٍ عزػت در  ای پبراهتزّبی عزاحی ّوچَى در ّز پزًذُ. گیزد

. لذا عزاح ثبیذ ویٌذ وٌتزل ٍ اعتحىبم اس فبوتَرّبی ثغیبر هْن ثِ ؽوبر هی

یه ثبؽذ.  ثزای رعیذى ثِ ایي اّذاف حذاوثز تالػ ٍ دلت را داؽتِ

، دارای حزوبت وٌتزل ارتفبعت در عَل، ػزك ٍ َّاپیوب ػالٍُ ثز حزو
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پذیز  ىهىباوٌتزلی ح عزیك عغَ، اس پزًذُهختلف ر عِ هحَل حزوتحَ

گیزی در ّز خغن پزًذُ ثغیبر هْن ٍ پیچیذُ  وٌتزل عوت یب خْت عت.ا

ثبؽذ. لذا عغَح وٌتزلی در ثیي اخشاء وٌتزلی هَخَد در پزًذُ ثغیبر  هی

حبئش اّویت اعت. در ّز خغن پزًذُ ثب اعتفبدُ اس وٌتزل عِ عغ  

تَاى حزوت حَل عِ هحَر هختلف ٍ در   وٌتزلی ایلزاى، رادر ٍ الَیتَر هی

را وٌتزل وزد. عغَح وٌتزلی ایلزاى، رادر ٍ  پزًذُ گیزی خْتًتیدِ 

ر هحَل حَ ّبی ت حزوگیزًذ.  ّبی خغن پزًذُ لزار هی الَیتَر  در ثبله

چزخؼ ؽَد،  هیم ًدبا پزًذُی ّب ّب درثبل ایلزاىعزیك اس یب عَلی  چزخؼ

ظ رتَعٍ  ؽَد هیُ بهیذًرهغیز اف اس ًحزا خغن پزًذُدی ػوَر هحَل حَ

ٍ  دؽَ هیل وٌتز رادریب  پزًذُدم  تؼجیِ ؽذُ در دیػوَن هتحزى ىبرع

 دّذ هیسُ را خبایي اپیوب اثِ َّ، پیوباػزضیَّرهحَل حزوت حَدر ًْبیت 

تَعظ  یي حزوتاًوبیذ. ٍاس ِ عوت ثبال پزریب ثٍ تب ثِعوت پبییي 

 لبثل وٌتزلپزًذُ ّبی وَچه ػمت  ثز رٍی ثبلچِ الَیتَرّبی عزاحی ؽذُ

 ثبؽذ. هی

ایي عغَح وٌتزلی اس ػولگزّبی هتفبٍتی اس خولِ  ٍ وٌتزل زای حزوتث

ؽَد. اهزٍسُ ثب  ػولگزّبی ّیذرٍلیىی ٍ الىتزًٍیىی اعتفبدُ هی

ّبی فَرت گزفتِ ػولگزّبی الىتزٍهىبًیىی ثیؾتز اس لجل هَرد  پیؾزفت

اعت. ػولگزّبی  الجبل عزاحبى َّاپیوبّبی ثذٍى عزًؾیي لزار گزفتِ

ثبؽٌذ دارای  ّب هی یىی اس اًَاع وىالىتزٍهىبًیىی وِ عزٍ هَتَرّب 

خقَفیبتی هبًٌذ ٍسى ون، حدن ون، اًزصی هقزفی پبییي، لبثلیت 

ثبؽٌذ. عزٍ هَتَرّبی الىتزیىی  ریشی عبدُ ٍ دلت ثغیبر دلیك هی ثزًبهِ

فَرت پیَعتِ را ثب دلت ثغیبر ثبال را دارد ٍ  لبثلیت اًدبم وٌتزل ٍضؼیت ثِ

ایي ًَع اس هَتَرّبی الىتزیىی  عبختبرّبی ًَیي در  ّوچٌیي ثب عزاحی

 ّب ثغیبر ثبال اعت. عزػت پبعخ وى

-عبسی عیغتن گغغتِ ّبی هذل در ایي همبلِ ثزوًین تب ثب اعتفبدُ اس رٍػ

پیؾبهذهذلی هٌبعت اس یه ػولگز الىتزٍهىبًیىی ارائِ دّین تب ًبظز ثب 

ی ػولگز را عبسی ثتَاًذ حبلت یب ٍضؼیت ػولىزد اعتفبدُ اس ایي اثشار هذل

در ّز لحظِ ثذٍى در ًظز گزفتي دیٌبهیه پیچیذُ ػولگز در اختیبر 

ثبؽذ. ثب در اختیبر داؽتي حبلت عیغتن ٍ اػوبل وٌتزل هٌبعت  داؽتِ

را تؾخیـ دادُ ٍ ثب وى  وى اس ٍرٍد ػولگز ثِ ٍضؼیت خغب لجل تَاى هی

بر هفیذ عبسی گزافیىی ثغی عبسی ثزای ؽجیِ ّوچٌیي ایي هذل همبثلِ وزد. 

 ثبؽذ. هی

ّبی  ّب اعتفبدُ اس عیغتن اهزٍسُ ثب گغتزػ اثشارّبی تحلیلی ّوچَى رایبًِ

ّب ثب خَاؿ  عبسی ٍ وٌتزل عیغتن پیؾبهذ در هذل-دیٌبهیىی گغغتِ

ّبی  . در تؼزیف عیغتن[1]ؽذت در حبل گغتزػ اعت گغغتِ ثِ

ّبی گغغتِ  ّبیی وِ دارای حبلت تَاى گفت عیغتن پیؾبهذ هی-گغغتِ

. [2]دٌّذ ثَدُ ٍ ثب ٍلَع ّز پیؾبهذ اس حبلتی ثِ حبلت تغییز ٍضؼیت هی
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ّبی  ّب ٍ ٍلَع پیؾبهذّب در سهبى ّب را تغییز حبلت رفتبر ایٌگًَِ عیغتن

پیؾبهذ ٍ ضَاثظ -دٌّذ. ثب داؽتي هذل عیغتن گغغتِ هی گغغتِ تؾىیل

دعت وٍردى یه ًبظز هٌبعت خْت وٌتزل حلمِ  رفتبری وى، ّذف ثِ

 .[3]ثغتِ وى اعت

ّب ٍ اثشارّبی هتفبٍتی  پیؾبهذ رٍػ-ّبی گغغتِ عبسی عیغتن ثزای هذل

عبسی ثب اعتفبدُ اس اتَهبتبٍ  ّب، رٍػ هذل وتزیي وىاعت وِ هْ ارائِ ؽذُ

عبسی ثب اعتفبدُ اس اتَهبتب ثزای  ثبؽذ. رٍػ هذل ّبی پتزی هی ؽجىِ

 1987پیؾبهذ ثزای اٍلیي ثبر در عبل -ّبی گغغتِ عبسی عیغتن هذل

ثب ًبم تئَری وٌتزل ًظبرتی در  Ramadge&Wonhamتَعظ 

اهب هؾىل اعبعی . [5][4]ارائِ ؽذپیؾبهذ -گغغتِّبی  عیغتن

 ، لذااعت عبسی ثب اتَهبتب اًفدبر حبلت ٍ ثشري ؽذى ثیؼ اس حذ هذل هذل

ؽَد  ّبی ثغیبر سیبد هی ّبی ثشري وِ هٌدز ثِ حبلت عبسی عیغتن هذل

. ثب تَخِ ثِ [6]ثبؽذ پذیز ًوی ایي رٍػ ثِ لحبػ ػولی اهىبى

عبسی ثب  ّبی ثیبى ؽذُ در اتَهبتب رٍػ خبیگشیي اتَهبتب، هذل هحذٍدیت

ّبی پتزی لبثلیت  ؽجىِ. [8][7]ثبؽذ هی ّبی پتزی اعتفبدُ اس ؽجىِ

ّب را وعبى  عبسی تَعظ وى ًوبیؼ گزافیىی را دارًذ وِ ّویي دلیل هذل

ّبی ثغیبر فزاٍاًی در خْت تَعؼِ  . اس وى سهبى تبوٌَى پضٍّؼ[6]وٌذ هی

. در ایي همبلِ [9]اعت ّبی پتزی اًدبم ؽذُ ٍ ثْجَد سثبى اتَهبت ٍ ؽجىِ

ّبی پتزی ثِ ثیبى هذلی هٌبعت ثزای ػولگز  ثب اعتفبدُ اس اثشار ؽجىِ

 داخت.خَاّین پز

ّبی ثؼذی ثِ ؽزح سیز اعت: ثخؼ دٍم هفبّین پبیِ  رًٍذ همبلِ در ثخؼ

ّبی گغغتِ ٍ وٌتزل ًظبرتی اختقبؿ دارد. در ثخؼ  عبسی ؽجىِ هذل

عَم ػولگز را ثِ لحبػ ػولىزدی ؽزح خَاّین داد ٍ در ثخؼ چْبرم 

هذلی اس ػولگز الىتزٍهىبًیىی را ارائِ خَاّین داد ٍ در ًْبیت در ثخؼ 

 گیزی ٍ پیؾٌْبداتی ثزای اداهِ وبر ثیبى خَاّذ ؽذ. پٌدن ًتیدِ

 

 هفبّین پبیِ

ّبی پترزی   عبسی ػولگز الىتزٍهىبًیىی ثب اثشار ؽجىِ ثِ هٌظَر هذل

ّبی پتزی را هؼزفی وزدُ  ًیبسهٌذین وِ اثتذا هفبّین افلی در ؽجىِ

 .ٍ ثِ اختقبر تَضی  دّین

 

 ّبی پتزی شبکِ

رهتٌذ گزافیىری ٍ ریبضری اعرت ورِ ثرزای      ّبی پتزی اثشار لذ ؽجىِ

ِ  عبسی عیغتن تدشیِ، تحلیل ٍ هذل پیؾربهذ اعرتفبدُ   -ّبی گغغرت

 ؽًَذ. هی

ّربی پترزی    تَعظ ؽجىِپیؾبهذ -گغغتِعبسی ّز عیغتن  در هذل

عبسی در ّز ؽجىِ پترزی اس   چْبر ػٌقز اعبعی دارین وِ ثزای هذل

 :[10][1]ؽَد ایي اثشارّب اعتفبدُ هی

: هىبى، ًوبیبًگز ٍضؼیت هوىي عیغتن اعت ٍ ثب یه دایزُ ترَ  هىبى

 ؽَد. خبلی ًوبیؼ دادُ هی

ثبؽرذ ٍ   : ثیبًگز ػبهرل تغییرز حبلرت یرب ّوربى پیؾربهذ هری       گذرگبُ

 دٌّذ. تَپز ًوبیؼ هیفَرت یه خظ یب یه هغتغیل  ثِ

ُ   : ارتجبط دٌّذُ هىبىووبى ّرب ٍ رٍال تغییرز حبلرت در     ّرب ٍ گرذرگب

ِ  دّذ. ووبى ٌّگبم رخذاد پیؾبهذّب را ًوبیؼ هی فرَرت یره    ّب ثر

ؽًَذ وِ هىبى را ثرِ گرذرگبُ ٍ گرذرگبُ را ثرِ      پیىبى ًؾبى دادُ هی

 وٌذ.  هىبى هتقل هی

بؽذ ٍ ثرِ فرَرت ًمغرِ    ث ّبی( فؼبل هی : ثیبًگز ٍضؼیت )هىبىًؾبًِ

دٌّذ. اگز در یه هىبى حذالل یره ًؾربًِ ٍخرَد داؽرتِ      ًؾبى هی

 ثبؽذ، حبلت هزثَط ثِ وى هىبى فؼبل اعت.

تَاى ػٌبفز افلی در یره ؽرجىِ پترزی را هؾربّذُ      هی 1در ؽىل 

 وزد.

ّب ثِ یه یب چٌذ گذرگبُ  ّبی پتزی ّز هىبى تَعظ ووبى در ؽجىِ

عوت گذرگبُ خَاّذ  خْت پیىبى ثِؽَد ٍ در ایي حبلت  ٍفل هی

ثَد ٍ اس عزف دیگز اس ّز گذرگبُ ووبًی خبرج ؽذُ وِ ثِ عوت 

تَاًذ یه یب چٌذ ووبى اس  هىبى خَاّذ ثَد، الجتِ ثِ ّز هىبى هی

ّب دارای ٍسى ّغتٌذ  ّبی پتزی ووبى چٌذ گذرگبُ ثزعذ. در ؽجىِ

فِ یب ون دّذ وِ چِ تؼذاد ًؾبًِ ثِ هىبى اضب وِ ایي ٍسى ًؾبى هی

 ؽَد. هی

وِ ووبًی  گَیٌذ در فَرتی ثِ یه هىبى ٍرٍدی ثِ گذرگبُ هی

هغتمین اس هىبى ثِ گذرگبُ هَخَد ثبؽذ ٍ ثِ یه هىبى خزٍخی اس 

وِ ووبًی هغتمین اس گذرگبُ ثِ ووبى  گَیٌذ در فَرتی گذرگبُ هی

 هَخَد ثبؽذ.

 :[11]ؽَد تبیی سیز تؼزیف هی فَرت هدوَػِ پٌح ؽجىِ پتزی ثِ ّز

(1                    )PN=(P, T, W
-
, W

+
, M0) 

 

 Tّب،  هدوَػِ هتٌْبیی ٍ غیز تْی اس هىبى Pوِ در هدوَػِ ثبال 

Wّب،  تْی اس گذرگبُ غیزهدوَػِ  هتٌْبیی ٍ 
تبثغ ٍرٍدی ثیبى  -

Wّب،  ّبی ٍرٍدی ثِ گذرگبُ وٌٌذُ هىبى
تبثغ خزٍخی ثیبى وٌٌذُ +

حبلت اٍلیِ عیغتن وِ ثیبًگز  M0ّب ٍ  ّبی خزٍخی اس گذرگبُ هىبى

 ّب در ؽزایظ اٍلیِ اعت. ّبی هىبى تؼذاد ًؾبًِ

 |T|ّب را ثزاثز ثب  ٍ تؼذاد گذرگبُ |P|ّب را ثزاثز ثب  اگز تؼذاد هىبى

 |P|×|T|ّبی  گیزین، تَاثغ ٍرٍدی ٍ خزٍخی، هبتزیظدر ًظز ث

ام ثبؽذ، ورایِ  jام یه هىبى ٍرٍدی ثِ گذرگبُ iثبؽٌذ. اگز هىبى  هی

Wام هبتزیظ  jام ٍ عتَى iعغز 
ٍ  iثزاثز ثب ٍسى ووبى راثظ هىبى -

یه هىبى خزٍخی اس iثبؽذ. ثِ عزیك هؾبثِ اگز هىبى  هیjگذرگبُ 

Wام هبتزیظ  jام ٍ عتَى iثبؽذ، ورایِ عغز  jگذرگبُ 
ثزاثز ثب ٍسى +

 ثبؽذ. هیiٍ هىبى jگذرگبُ ووبى راثظ 

W ثِ هبتزیظ
-
W

+
-;Wؽَد وِ ثیبًگز  هبتزیظ الحبلی گفتِ هی

ثبؽذ ٍ  ّب در ؽجىِ پتزی هی ّب ٍ هىبى ّب ٍ گذرگبُ راثغِ ثیي ووبى

گیزد  توبم ػولیبت ریبضی عیغتن ثز رٍی ایي هبتزیظ فَرت هی

[8]. 

لت یب هؼبدلِ اعبعی وى ػجبرت بؽجىِ پتزی گغغتِ هؼبدلِ حدر 

 اعت اس:
(9)                     

1 .k k iM M W U   

ٍ 

(3                    )1 2 3{ , , ,..., }i mU u u u u 
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ٍ ثزداری ثب اثؼبد  ثبؽذ ٍضؼیت ثؼذی در ؽجىِ پتزی هی Mk+1وِ در وى 

n×1  ِاعت وn ّبی عیغتن ّبی یب هىبى هؾخـ وٌٌذُ تؼذاد حبلت ٍ 

Ui ثزدارm×1 َُّب  وتؼ ؽذى گذرگبُ وِ ثزای هؾخـ وزدى ًح

 .[12]ثبؽذ  ّب هی ثزاثز ثب تؼذاد گذرگبُ mٍ  ثبؽذ هی

(، ارتجبط ثیي حبلت عیغتن در ؽزایظ 9ثبؽذ وِ راثغِ ) ثغیبر هغلَة هی

حبل ثب را تَفیف وٌذ.  Mfثب حبلت عیتن در ٍضؼیت ًْبیی  M0اٍلیِ 

 ( دارین:9)گغتزػ راثغِ 

(4                    )
 

 

1 0 0

2 1 1

2 0 0 1

2 0 0 1

1 1

0 0 1 1

.

.

. .

.f f f

f f

M M W U

M M W U

M M W U W U

M M W U U

M M W U

M M W U U U

 



 

  

   

  

  

    

 

 سیز خَاّین رعیذ:( ثِ راثغِ 4تزویت هؼبدالت هَخَد در راثغِ )ثب 

(5                             )
0 .fM M W U  

ثبؽذ وِ یه ثزدار غیز هٌفی  هیUf-1تب  U0ثزاثز ثب خوغ  Uوِ در وى 

 .[10]اعت

 

 َابطضهدل 

ضَاثغی ثزای وبر اثشار ٍ پیؾبهذ ؽزایظ ٍ -ّبی هختلف گغغتِ در عیغتن

ّبی هزثَط ثِ وى عیغتن ٍخَد دارد، هذل ضَاثظ ارتجبط ثیي اخرشا   دعتگبُ

عَر هثبل ٍلتی دٍ هبؽیي ٍ یه رثبت داریرن   وٌذ. ثِ عیغتن را هؾخـ هی

دّرذ، ایري    لرزار هری   9ثزداؽتِ ٍ در هبؽریي   1وِ رثبت لغؼِ را اس هبؽیي 

را ثزلرزار   9ٍ هبؽریي   1ي هبؽریي  رثبت ًمؼ ضَاثظ را دارد سیزا ارتجبط ثری 

 وٌذ. هی

   ِ فرَرت   گبّی اٍلبت ضَاثظ ٍ لَاػذ هَرد ًیبس ثیي اخشای یره عیغرتن ثر

وِ  فَرت ٍیضُ ٍلتی تز خَاّذ ثَد، ثِ یه هذل ؽجىِ پتزی گَیبتز ٍ خالفِ

ًیبس ثِ یه تَالی اس ٍلَع پیؾبهذّبیی وِ تَعرظ اخرشای هختلرف عیغرتن     

تَاًرذ   در ایي هرَارد هرذل ضرَاثظ ثغریبر هری     ؽًَذ، داؽتِ ثبؽین  ایدبد هی

 .[6]وبرعبس ثبؽذ

 

 كٌتزل ًظبرتی

ّبی  ّبی هختلف ّوَارُ ؽزایظ ٍ ضَاثغی ثزای وبر ثب ثخؼ در عیغتن

ّب ٍ در  هتفبٍت ٍخَد دارد. ایي ؽزایظ ٍ ضَاثظ ثبػث هحذٍد ؽذى حبلت

ؽَد وِ ثبیذ در هذل ٍ وٌتزل عیغتن، حتوبً  ی عیغتن هیّب ًتیدِ لبثلیت

وٌٌذُ  . ًظزیِ وٌتزل ًظبرتی ثزای عزاحی وٌتزل[9]در ًظز گزفتِ ؽًَذ

پیؾبهذ اثذاع ؽذ. ّذف ًْبیی اس وٌتزل ًظبرتی، -ّبی گغغتِ ثزای عیغتن

اعت وِ رفتبر عیغتن را هحذٍد وزدُ ٍ در ای  وٌٌذُ عزاحی وٌتزل

 . [13]چبرچَة هغلَة لزار دّذ

تَاى  پیؾبهذ هی-ثب اػوبل عزاحی وٌتزل ًظبرتی ثز عیغتن گغغتِ

اعویٌبى داؽت وِ رفتبر عیغتن وٌتزل ؽذُ ثب حذاوثز درخِ وسادی 

در تئَری وٌتزل ًظبرتی ًظز ٍ هغلَة ًشدیه اعت.هوىي ثِ رفتبر هَرد 

ؽَد  ثبؽذ وِ یه ًبظز ثِ ؽىلی عزاحی هی اعبط وبر ثِ ایي فَرت هی

ّب را اس عیغتن دریبفت وزدُ ٍ ثب تَخِ ثِ ضَاثظ تؼزیف ؽذُ  وِ خزٍخی

. در افل هدبس یب غیزهدبس اعتثبیذ تقوین ثگیزد وِ چِ وبری در ویٌذُ 

تَاًٌذ فؼبل  ّب هی ٌٌذُ ایي اعت وِ وذام گذرگبُدر ایٌدب ًبظز تؼییي و

اعبط تئَری وٌتزل ًظبرتی ثِ ٍضَح ًوبیؼ دادُ ؽذُ  9ؽًَذ. در ؽىل 

 اعت.

ؽَد ٍ عپظ ضَاثظ  عبسی هی در ایي رٍػ ّز یه اس اخشا عیغتن هذل

وٌین ٍ در ًْبیت ثب تزویت هذل اخشا ٍ هذل  عبسی هی ثیي اخشا را ًیش هذل

 .[4]ؽَد عبختِ هیضَاثظ هذل ًْبیی 
 

 هعزفی سیستن

عیغتن هَرد هغبلؼِ در ایٌدب یه ػولگز الىتزٍهىبًیىی اس ًَع عزٍ 

تَاًذ در یىی اس عغَح وٌتزلی اعتفبدُ ؽَد. ایي ًَع  هَتَرّب اعت وِ هی

وِ لبثلیت ارتجبط ثیي  ثبؽٌذ ػولگزّب افَالً دارای یه ثزد الىتزًٍیىی هی

هپیَتز ٌٌذ. در ایي ارتجبط پزٍعغَر یب وبو ػولگز ثب پزٍعغَر را فزاّن هی

ارعبل  ثزای وى دعتَراتی وِ ػولگز ثبیذ اخزا وٌذ هبًٌذ هیشاى دٍراى را

گذارد. اس عزفی   وٌذ ٍ ثِ اخزا هی وزدُ ٍ ثزد الىتزًٍیىی وى را دریبفت هی

ثزد ٍ ّوچٌیي وٌذ  ی هؾخـ اخزا هیدعتَرات را در عی سهبً ػولگز

هَخَد در عزٍهَتَرّب لبدر ثِ ارعبل خزاثی احتوبلی ػولگز ٍ اعالػبت 

 فیذثه ثِ پزٍعغَر را دارد.

در ایٌدب ثِ ایي فَرت اعت وِ وبهپیَتز اعالػبتی را ثِ  ػولًحَُ 

وٌذ، هدوَػِ ػولگز فحت یب ػذم فحت  هدوَػِ ػولگز ارعبل هی

وٌذ اگز اعالػبت دریبفت ؽذُ غیز  ُ را ثزرعی هیاعالػبت دریبفت وزد

وٌذ ٍلی اگز  هؼتجز ثبؽذ ػذم فحت اعالػبت را ثِ وبهپیَتز ارعبل هی

ِ یثبؽذ ثؼذ ارعبل تأییذ اعالػبت ارعبل ؽذُ تَعظ وبهپیَتز اػتجبر داؽتِ

ذ. ػولگز ثزای اخزای دعتَر سهبى وٌ وغبس هی را اخزای دعتَر ، ثِ وبهپیَتز

د وِ اگز  ًتَاًذ در سهبى هؾخـ ؽذُ دعتَر را اخزا وٌذ هحذٍدی دار

در ػولگز ایدبد ، خغب یب ًمـ دّذ وِ ًگبُ ثِ پزٍعغَر اعالع هیو

ارتجبط ثیي وبهپیَتز ٍ ػولگز را در عغ  وٌتزلی ًوبیؼ  3. ؽىلاعت ؽذُ

 دّذ. هی

 

 سبسی سیستن هدل

 در اثتذا هذل گزافیىی ٍ عپظ هذل ریبضی یب هؼبدلِ حبلت در ایي ثخؼ

ّبی پتزی ثزای هدوَػِ ػولگز الىتزٍهىبًیىی  را ثب اعتفبدُ اس اثشار ؽجىِ

ارائِ خَاّین داد. در ایٌدب هذلی را وِ ثزای هدوَػِ ػولگز الىتزٍهىبًیىی 

 اعت. ؽذُ وٍردُ 4این در ؽىل  در ًظز گزفتِ

ّبیی ٍخَد دارد  ّب ٍ گذرگبُ دوَػِ ػولگز، هىبىدر هذل ارائِ ؽذُ ثزای ه

 اعت.  وٍردُ ؽذُ 1در خذٍل را ثزای هذل ػولگز ّب وِ تَفیف هىبى

 
 ّبی هدل عولگز. تَصیف هکبى -1جدٍل 

 تَصیف هکبى هکبى تَصیف هکبى هکبى

P1 ػولگز وهبدُ ثِ وبر P6 وٌذ ؽزٍع ثِ وبر هی تبیوز 
P2  وذ گؾبیی اس اعالػبت دریبفتی

 اس وبهپیَتز

P7  اػالم پبیبى یبفتي ػول اس ػولگز

 ثِ وبهپیَتز
P3  ِارعبل ػذم اػتجبر اعالػبت ث

 وبهپیَتز

P8 ػول هَرد اًتظبر اًدبم ًؾذ 

P4  ِارعبل تأییذیِ اعالػبت ث

 وبهپیَتز

P9 عبل اػالم خغب در ػولگز ثِ را

 وبهپیَتز
P5 اًدبم دعتَر P10 عبل اػالم ًمـ در ػولگز را 

 

 ثبؽذ. لبثل هؾبّذُ هی 9در خذٍل  ی هذلّب تَفیف گذرگبٍُ 
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 ّبی هدل عولگز. تَصیف گذرگبُ-2جدٍل 

 تَصیف گذرگبُ گذرگبُ تَصیف گذرگبُ گذرگبُ

T1 رٍؽي ؽذى ػولگز T8  سهبى در ًظز گزفتِ ؽذُ ثزای

 تبیوز توبم ؽذ
T2 اعالػبت خذیذ دریبفت ؽذ T9   اػالم اتوبم پبیبى ارعبل

 اس ػولگز ثِ وبهپیَتز دعتَر
T3 اعالػبت ًبهؼتجز اعت T10 ُاعت ػولگز دچبر خغب ؽذ 
T4  پبیبى ارعبل ػذم اػتجبر اعالػبت

 ثِ وبهپیَتز

T11  پبیبى ارعبل اػالم خغب در

 ػولگز
T5  اعالػبت دریبفت ؽذُ هؼتجز

 اعت

T12 ُاعت ػولگز دچبر ًمـ ؽذ 

T6  اعالػبت  تأییذیِارعبل پایان

 ثِ وبهپیَتز

T13  پبیبى ارعبل اػالم ًمـ در

 ػولگز

T7  پایان انجام دستور   

 

پتزی ارائِ ؽذُ ثزای ػولگز ریبضی هذل  دعت وٍردى ثِ ثزای 

 ػجبرتٌذ اس: M0  ٍWالىتزٍهىبًیىی 

 

(6)0

1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1

0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

W

M

 
 

 
 
 
 

 
  

  
  

 
 

  
 
 
  









 












 
 
 
 
 
 
 

 

 

تَاى هؼبدلِ حبلت عیغتن را  ثِ راحتی هی (6)حبل ثب داؽتي ػجبرات 

 ًَؽت.

 

 گیزی ًتیجِ

ثب اعتفبدُ اس  ػولگز الىتزٍهىبًیىیدر ایي همبلِ ثب ارائِ هذلی ثزای 

ّبی پتزی، ایي اهىبى فزاّن ؽذ تب ثتَاًین رفتبر وٌتزلی ایي عیغتن  ؽجىِ

راحتی ثب در اختیبر داؽتي ایي  فَرت گزافیىی هؾبّذُ وٌین تب ثِ را ثِ

عبسی ثِ  ایي اثشار لذرتوٌذ هذل عبسی وٌین. هذل فزویٌذ وٌتزل را پیبدُ

را در ّز لحظِ ثذٍى در ًظز دّذ وِ ٍضؼیت ػولگز  ًبظز ایي اخبسُ را هی

فَرت گزافیىی ٍ یب ریبضی در اختیبر  گزفتي هؼبدالت دیٌبهیىی پیچیذُ ثِ

ّب را تؾخیـ ٍ ثب  داؽتِ ثبؽذ ٍ ثب ووه وى ثِ راحتی خغبّب ٍ ًمـ

عبسی ایي  اعتفبدُ اس هذلوٌٌذُ هٌبعت وى را رفغ ًوبیذ. اػوبل وٌتزل

بّب را لجل اس اثز گذاری هؤثز ؽَد تب ثتَاى ثؼضی اس خغ اهىبى فزاّن هی

 تؾخیـ دادُ ٍ ثب وى همبثلِ وزد.

وٌٌذُ  ّوبًغَر وِ هالحظِ ؽذ اعتفبدُ اس ایي رٍػ هزاحل عزاحی وٌتزل

عبسی ػولی  تز را لجل اس پیبدُ وٌذ ٍ اهىبى ثزرعی دلیك تز هی را عبدُ

 ًوبیذ. فزاّن هی

 

 ّب   شکل

 

 

 

 
 هىبى            ًؾبًِ            گذرگبُ              ووبى     

 : عٌبصز اصلی شبکِ پتزی.1شکل 

 

 خزٍجی                                                      پیشبهدّبی ٍرٍدی

 

 

 

 

 اسبس تئَری كٌتزل ًظبرتی. -2شکل 

 

 
 شوبتیک ارتببط بیي سطح كٌتزلی، عولگز ٍ كبهپیَتز. -3شکل 

 

 
 هدل پتزی هجوَعِ عولگز الکتزٍهکبًیکی. -4شکل 

 ًبظز

 فزآیٌد

لیست پیشبهدّبی 

 غیز هجبس
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