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  )1( گزارش

 2014حضور انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه اصفهان در نمایشگاه اتوکام 

نمایشگاههاي بین المللی   در محل دائمی 1393 دي ماه 7تا  3بیستمین نمایشگاه بین المللی کامپیوتر و اتوماسیون اداري 
شرکت داخلی فعال در زمینه دانش و محصوالت  98با حضور این نمایشگاه . شد اصفهان واقع در پل شهرستان برگزار

  .گردیدرایانه اي از سه استان اصفهان، تهران و فارس در محل نمایشگاه هاي بین المللی استان اصفهان برگزار 

  

شرکت کنندگان در این نمایشگاه دست آوردها و محصوالت خود در زمینه سخت افزار، نرم افزار، شبکه و امنیت، 
اینترنت، رسانه هاي دیجیتال و بازي هاي رایانه اي، دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک، مراکز علمی، آموزشی و 

  .گرفتندمایشگاهی برابر دید عالقه مندان قرار مترمربع فضاي سرپوشیده ن 500تحقیقاتی را در هشت هزار و 

انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه اصفهان نیز با هدف معرفی انجمن و جذب اعضا در این نمایشگاه حضور 
  :اهم فعالیت انجام شده در نمایشگاه به شرح زیر است . داشتند

ü تانمعرفی انجمن و جذب اعضاي تازه از بین دانشجویان و محققین اس  
ü ارائه گزارش عملکرد انجمن در چند سال اخیر  
ü معرفی کمیته هاي انجمن  
ü اعالم آمادگی شرکت هاي فعال در زمینه برق به همکاري با انجمن  
ü معرفی نشریه انجمن و تشریح چگونگی همکاري اعضا با نشریه انجمن 

  

  

 

 

  



 

  )2(گزارش 
  برگزاري سومین ایده شو با همکاري انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه اصفهان

مهندسی برق، شو با همکاري انجمن مهندسین برق و الکترونیک استان اصفهان، با موضوع  سومین رویداد ایده
ماه در اداره برق  فروردین 26در روز چهارشنبه  الکترونیک و انرژي و توسط شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهان

برانگیز و نقطه  ساز، موضوعات مورد عالقه و شوق گذاري تجربیات زندگی با هدف به اشتراك منطقه اصفهان و
  .گردیدفرد برگزار   نظرات منحصربه

هدف ایجاد فرصتی مناسب براي افراد توانمند در ایده پردازي براي بیان ایده و انتقال آن به  رویداد ایده شو با
هر یک از شرکت کنندگان در مدت سه دقیقه، ایده خود در زمینه هاي  .دیگران در محیطی دوستانه برگزار می شود

ان به راي گذاشته و نفرات برتر مورد نظر را به حاضران معرفی می کنند و هر ایده توسط هیات داوران و حاضر
قابل فهم بودن براي طیف گسترده اي از مخاطبان، مرتبط بودن با تجربیات حرفه اي شخص،  .مشخص می شود

نوآوري، امکان یادگیري و به کارگیري آن براي دیگران و جذاب بودن از جمله ویژگی هاي یک ایده خوب 
  .است

  



 

)1(مقاالت 
  

  در (CHP)مولد برق و حرارت همزمان  امکان سنجی نصب
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر مجلسی

  محسن عشوریان، عباس جانی قربان، مهرداد مالنوروزي و رامتین صادقی
ashourian@iaumajlesi.ac.irبرق، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر مجلسی، مهندسی گروه 

 
  چکیده

 نیتامدر سالهاي اخیر کشور  دیجد يچالشهایکی از 
بخشهاي در  یشیو گرما یشیسرما ازیمورد ن يانرژ

، اداري و  يتجار ، یمسکون يساختمانهامختلف همچون 
در این راستا . آموزشی و محیط هاي صنعتی بوده است

راهبردهاي مختلف جهت بهینه سازي مصرف و استفاده 
از توان بخش خصوصی در تولید پراکنده انرژي مطرح 

این مقاله مروري از فعالیتهاي انجام شده در . گردیده است
را  1390در سال دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر مجلسی 

نصب مولد برق راستاي بررسی شرایط و امکان سنجی در 
  .را بیان نموده است (CHP)و حرارت همزمان 

  کلیديهاي  واژه
، )CHP(مولد برق و حرارت همزمان مصرف انرژي، 

  .تولید پراکنده انرژي

  مقدمه  -1

، یکی از مهمترین )CHP(همزمان برق و گرما  تولید
از تولید  کاربردهاي تولید پراکنده است که عبارت

همزمان و توأم ترمودینامیکی دو یا چند شکل انرژي از 
استفاده هر چه بیشتر . ]1-3[ یک منبع ساده اولیه می باشد

 وخت،از گرماي آزاد شده در حین فرآیند سوختن س
باعث افزایش بازده انرژي و کاهش مصرف سوخت و در 

نتیجه کاهش هزینه هاي مربوط به تأمین انرژي اولیه می 
از گرماي اتالفی بازیافت شده از این سیستم ها می . رددگ

توان براي مصارف گرمایشی، سرمایشی و بسیاري از 
در این حالت گرماي . فرآیندهاي صنعتی استفاده نمود

به عنوان منبع انرژي  برقتولید شده در فرآیند تولید 
   .شود استفاده میحرارتی 

 یآموزش در مراکز CHP مدر خصوص استفاده از سیست
طراحی  - 1:ذکر نکات ذیل ضروري استمانند دانشگاه 

باید بر مبناي بار حرارتی مورد نیاز باشد  CHPظرفیت 
زیرا کمبود برق را می توان از شبکه دریافت کرد و 

 CHP - 2.اضافی برق را نیز می توان به شبکه فروخت
نمی تواند جایگزین ژنراتورهاي اضطراري شود، اما می 

کاهش ظرفیت و تعداد آنها شود زیرا اطمینان  تواند باعث
. را تضمین می نماید یپذیري تأمین برق در مراکز آموزش

مراکز آموزشی معموال در طول روز که هزینه انرژي  -3
الکتریکی دولتی متوسط است داراي مصرف باالتري 

انرژي چندانی ) هاشب(باشند ولی در زمان پیک بار می
  .]4-7[نیاز ندارد 

دولت تدبیري براي رفع کمبود انرژي با  1387سال  از
انرژي پراکنده مطرح نمود که پتانسیلی براي مراکز 

  ].1-2[باشد آموزشی بزرگ جهت رفع نیازهاي خود می
  در دانشگاه    يمصرف انرژ یبررس -2
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میزان را از  نظر مصرف انرژي الکتریکی ) 1
را در طول سال   دانشگاه) برحسب کیلو وات ساعت

  
  از  نظر مصرف گاز دانشگاه میزان را)  2(شکل 

  1389را در طول سال 

  مناسب CHPشرایط مورد نیاز براي انتخاب 

اي براي امکان سنجی این امر در در این راستا پروژه
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر مجلسی تعریف گردید 
-که در زیر نتایج اولیه آن و اهداف قابل انتخاب ذکر می

حداقل توان مصرفی دانشگاه تامین   
کاهش هزینه هاي مصرف برق  :توسط مولد پراکنده

در ساعات اوج بار شبکه ، بطوریکه هزینه هاي پیک 
در ساعات میان باري مازاد تقاضاي . روزانه حذف شوند

دانشگاه از شبکه خریداري می شود و در ساعات اوج بار 
بر . یابد برابر ممکن است افزایش 2شبکه که قیمت برق تا 

مبناي مطالعات انجام شده حداقل توان مورد نیاز براي 
تامین انرژي در طول شب در این حالت،  یک ژنراتور 

ژنراتور در زمانهاي پیک شبکه که .  کیلووات است

۵۶٨٣۴
٢١٧٩۶١٢٣٧۵

٩۴۶۶٣١١۴٧٠٨٧۴۵٠٧
۵٠٠٣٠

١١۴٧٠١٩٠٧٢٣٩۶١

٨٩گاز سال 
کارکرد

و  یکیمکان ساتیتاس یحاصل از بررس جینتا) 
 یکیالکتر يدانشگاه  را از  نظر مصرف انرژ

  .دهد

میزان را از  نظر مصرف انرژي الکتریکی ) 
) 2(شکل . دهدنشان می 1389را در طول سال 

را در طول سال   میزان را از  نظر مصرف گاز دانشگاه
    .دهدنشان می

انیکی و نتایج حاصل از بررسی تاسیسات مک) 
 الکتریکی دانشگاه

 مجموع
 

سایت 
 اصلی

 سایت
 قدیم

 مورد نیاز

توان الکتریکی  1100 500 1600
 

 حرارتی 2917 2365 5062
 

  

1(شکل 
برحسب کیلو وات ساعت(

1389  

شرایط مورد نیاز براي انتخاب  -3

در این راستا پروژه
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر مجلسی تعریف گردید 
که در زیر نتایج اولیه آن و اهداف قابل انتخاب ذکر می

  :شود

  -الف
توسط مولد پراکنده

در ساعات اوج بار شبکه ، بطوریکه هزینه هاي پیک 
روزانه حذف شوند

دانشگاه از شبکه خریداري می شود و در ساعات اوج بار 
شبکه که قیمت برق تا 

مبناي مطالعات انجام شده حداقل توان مورد نیاز براي 
تامین انرژي در طول شب در این حالت،  یک ژنراتور 

کیلووات است 600
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٢٠٩٧٨٢۶٨۶٩
٢١٩٧٠

٨٩برق سال 
میان بار اوج بار کم بار راکتیو

٣٩۶١

١٠٨٩٩١

) 1(جدول 
دانشگاه  را از  نظر مصرف انرژ یکیالکتر
دهدینشان م

) 1(شکل 
را در طول سال   دانشگاه

میزان را از  نظر مصرف گاز دانشگاه
نشان می 1389

) 1(جدول 
الکتریکی دانشگاه

مورد نیازتوان 

توان الکتریکی 
(Kwh)  

حرارتی توان
(Kwh)  
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قیمت انرژي بیش از دو برابر قیمت انرژي در ساعات 
عادي است کل انرژي مورد نیاز دانشگاه را تامین می کند 

در ساعات کم باري می تواند متوقف شود و انرژي  و
حدود ( دانشگاه با قیمت ارزان از شبکه خریداري شود 

و در ساعات عادي مجددا ) قیمت ساعات عادي 4/1
ژنراتور در مدار قرار گیرد و اختالف انرژي مورد نیاز 

  .دانشگاه از شبکه خریداري شود

 تامین حداکثر توان مصرفی دانشگاه توسط -ب
مولد پراکنده، فروش انرژي  در ساعات اوج بار 
شبکه به شرکت برق و تامین برق دانشگاه در 

در این حالت  .سایر ساعات توسط نیروگاه دانشگاه
با فرض نصب یک ژنراتور حدود یک مگاوات، با توجه 

، می )محاسبه دیماند(2به ظرفیت محاسبه شده در بخش 
بر تامین انرژي  توان در ساعات اوج بار شبکه، عالوه

کیلووات از توان آنرا به  400مورد نیاز دانشگاه، حدود 
شبکه فروخت و در ساعات بار عادي، کلیه انرژي مورد 

تصمیم گیري . نیاز دانشگاه را از طریق ژنراتور تولید کرد
  .بر اساس بار حرارتی دانشگاه انجام می گردد

   انتخاب  سیستم تولید انرژي در دانشگاه -4

  :مبناي مطالعات انجام شده، موارد زیر پیشنهاد گردیدبر 

 اگزوز بر روي CHP در سایت قدیم فقط دو عدد  - الف
)Jacket(  مولد نصب شود با توجه به اینکه در سایت

قدیم چیلر جذبی وجود ندارد در این صورت بازده موثر 
در صورتی که .  درصد قرار می گردد 60مولد در حدود

 90بخواهیم از چیلر جذبی استفاده کنیم باید حدود 
  . درصد تاسیسات مکانیکی ساختمان ها تغییر کند

اگزوز،  بر روي  CHPدر سایت اصلی عالوه بر دو  - ب
 CCHPمبدل نصب گردد تا بتوان از تکنولوژي 

)combined cooling, heating and power (
چیلر جذبی در نیز استفاده نمود که الزمه ي آن استفاده از 

در این صورت با توجه به اینکه . سایت جدید می باشد
درصد قرار  می  90الی  80راندمان سیستم در بازه بین 

-برداري میتوان بیان نمود که انرژي سبز بهرهگیرد می 

شود و می توان در آینده نزدیک یک ساختمان سبز نیز 
   .احداث نمود

 CHP ،KW957با توجه به نتایج باال نصب دو واحد  - ج
در سایت قدیم پیشنهاد  SFGLD 560 Gauscorمدل 

می گردد و توصیه می شود پس از نصب این مولدها 
ی بهتر نقشه هاي تاسیساتی سایت نسبت به امکان سنج

اصلی بررسی شوند و سپس تصمیم گیري صورت گیرد 
 ،CHPاما در حال حاضر پیش بینی اولیه دو عدد 

KW813  مدلSFLGD 480 Gauscor   براي سایت
الزم به ذکر است در بررسی هاي  .]8[ اصلی می باشد

انجام شده برندهاي مختلفی پیشنهاد گردید که در زمان 
از لحاظ قیمت و  Gauscorبررسی محصول تولید 

 )پشتیبانی ارزیابی بهتري داشت

مولدهاي دیزلی کنونی به عنوان پشتیبان مورد استفاده 
  .قرار گیرند

  ي پیشنهادروند -4-1

در  MW 975*2رفیت فنی و اقتصادي با ظ برآورد
  .گردیده است) 3(و ) 2(هاي در جدول دانشگاه

ماه از  6توجه شود که میزان حرارت  تولید شده براي  
موتورخانه دانشگاه  تلفات. سال در نظر گرفته نشده است

ریال به  800واحد گاز  قیمت .درنظر گرفته نشده است



 

ازاي ریال به  380ازاي هر متر مکعب و قیمت واحد برق 
  .هر کیلو وات ساعت در نظر گرفته شده است

 MWبرآورد فنی و اقتصادي با ظرفیت ) 2(جدول 
975*2 

  
  و احداث پست CHPهزینه اولیه خرید سیستم  )3(جدول 

 

  نتیجه گیري -5  

حرارتی و  يانرژ میزان مصرفمقاله  نیدر ا
الکتریکی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر 

قرار  یمورد بررس )یو فن نهیاز نظر هز(مجلسی

و  یکیالکتر يانرژ زانیسپس بر اساس م .گرفت
 يدانشگاه دو طرح اقتصاد یمصرف یحرارت
 جادیدانشگاه ا يبرا که اي نهیشد که گز یمعرف

. قرار گرفت یمورد بررس نمود یم ییدرآمدزا
منتج به  يحالت با انجام مطالعات اقتصاد نیا

 هايتیبه حما و با توجه هیدوره بازگشت سرما
 نهیزم نیدر ا يگذارهیسرما رویوزارت ن
الزم به ذکر است  .باشدیو معقول م ياقتصاد

اجراي نهایی طرح به دلیل مشکالتی همچون 
هاي تغییر ناگهانی نرخ ارز، عدم تعهد سازمان

مربوط به پرداخت وام و خرید ژنراتور و 
  .ایرادات محیط زیست، انجام نشد

  مراجع -6
دستورالعمل توسعه مولد مقیاس کوچک، وزارت نیرو، معاونت برق  ].1[

  .1387و انرژي، ویرایش مهر 
دستورالعمل اتصال مولدهاي مقیاس کوچک به شبکه توزیع نیروي  ].2[

 .1388برق، توانیر، ویرایش خرداد 

تولید مشترك برق و حرارت، سازمان هاي  سیستماي بر  مقدمه ].3[
 .1383پ اول، تابستان ، چا)سابا(انرژي ایران وري  بهره

]4.[ Horlock. J. H, Cogeneration- Combined Heat 
and Power (CHP), Thermodynamic and 

Economics, Pergamon Press, 2000. 
]5.[ Introduction to CHP technologies, U.S. 

Environmental Protection Agency (EPA), 
Washington DC, Dec. 2008. 

]6.[ Kehlhofer, R. H, A Comparison of Plants for 
Cogeneration of Heat and Electricity. Brown 

Boveri Rev, 8-80, PP 504-511, 2002. 
]7.[ Central Research Institute of Electric Power 

Industry (CRIEPI), 
http://criepi.denken.or.jp/en/index.html. 

]8.[ http://www.gepower.com/about/inde
x.htm

http://criepi.denken.or.jp/en/index.html
http://www.gepower.com/about/inde
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  رونیکتالکچهارم  نوید تحولی بزرگ دردنیاي  ممریستور،  عنصر گمشده

  Andishe370@yahoo.com کارشناسی ارشد الکترونیک -اندیشه قمی  

فیزیکدانی به نام لئون چوآ از وجود مولفه  1971در سال 
او معتقد بود این . در مدارهاي الکترونیکی خبر داد چهارمی

یا مقاومت،  resistor روزي به سه مولفه دیگر یعنیمولفه 
 پیوندد و نام خازن و واسطه القاي مغناطیسی می

 memristor  را براي آن انتخاب کرد که ترکیبی از دو
محسوب  (resistor) و مقاومت (memory) کلمه حافظه

 .شود می

ممریستور عضوي خنثی از مدار و داراري دو ترمینال است 
ابطه تابعی از جریان بر حسب زمان و ولتاژ بر که بتواند ر

تعریف ممریستور به طور خاص . حسب زمان را حفظ کند
بر پایه متغیرهاي اصلی مدار یعنی جریان و ولتاژ و رابطه 
. آنها با زمان، درست مانند مقاومت، خازن و القاگر است

که ) مقاومت، القاگر و خازن(برخالف این سه بخش مدار
قادیر ثابت نسبت به زمان داشته باشند رابطه توانند م می

تواند به صورت تابعی از  ممریستور غیرخطی بوده و می
در واقع  متغیر مدار یعنی جریان بار خالص بیان شود

یا پایدارکننده حافظه از  (Memristor) ممریستور
  .اي مدارها هستند هاي دوپایانه المان
یان، به طور به صورت ذاتی پس از قطعی جر RAM حافظه

که است اما ممریستور عضو الکتریکی . شود کامل پاك می
وقتی جریان از یک جهت وارد  شود مقاومت الکتریکی 

یابد و وقتی جریان از جهت مخالف آن وارد  افزایش می
اما زمانی که جریان متوقف .یابد شود مقاومت کاهش می

ظ شد این جزء مدار آخرین مقاومتی را که داشته است، حف

شود، مقاومت  کند و وقتی دوباره جریان بار شروع میی م
 .مدار به میزان آخرین زمان فعالیت خواهد بود

پی بتوانند این  سال طول کشید تا مهندسان شرکت اچ 37
 2008را در سال  memristor ایده را عملی کنند و اولین

حال بعد از گذشت چند سال محققان بسیاري به  .بسازند 
اند که ممریستور انقالبی در حوزه رایانه  این نتیجه رسیده

 .شود محسوب می

اختراع شدند مولفه اصلی  1947ترانزیستورها که در سال 
شوند و با استفاده از جریان  اي محسوب می هاي رایانه تراشه

جریان  memristor اما. کنند ها عمل می الکترون
هاي شارژ شده به طور  ها یا همان اتم ها را با یون الکترون

در نتیجه در صورت قطع جریان . کند الکترونیکی همراه می
الکترون در ترانزیستور به علت قطع برق تمام اطالعات از 

میزانی از شارژ باقی  memristor اما در. رود دست می
ی در صورت یابد و لذا حت ماند که کماکان جریان می می

  .رود قطع برق هم اطالعات از دست نمی

  

  

mailto:Andishe370@yahoo.com


 

جریان عبوري از  i(t)ولتاژ دو سر پایانه ممریستور، 
  .آن می باشد

  
حالت فعلی زمانیکه ولتاژ خارجی قطع گردد مرز در همان 

خود باقی مانده و مقدار مقاومت ممریستور حفظ می شود 
  .که خود گویاي حافظه ممریستور می باشد

 ایانه هایی شبیه به مغز با توان تصمیم گیري و یادگیري

ها می توان تراشه هاي حافظه با  memristor با استفاده از
کنند  سرعت باال ابداع کرد که اطالعات بیشتري ذخیره می

از این طریق رایانه هاي . کنند و انرژي کمتري مصرف می
عادي قدرتمندتر می شوند و از توان بیشتري براي پردازش 

 .شوند اطالعات برخوردار می

در حال همکاري با  ETH Zurich در حال حاضر محققان
آي بی ام براي ساخت اولین رایانه مبتنی بر ممریستور 

 ETH الکترومکانیک به گفته جنیفر راپ استاد

بر . ممریستورها مشابه مغز انسان عمل می کنند
خالف ترانزیستورها که مبتنی بر کدهاي دوتایی هستند، 

یعنی به جاي . ممریستورها چند سطحی عمل می نمایند
باشند، می توانند ) روشن(یا یک ) خاموش(اینکه تنها صفر

این . شندبا... صفر، یک دوم، یک چهارم، یک سوم و 
تحول چشم انداز قدرتمندي در مورد رایانه هاي نسل جدید 

این تحول انقالبی در روش  .در اختیار ما قرار می دهد
شناسی رشته رایانه به ما امکان ساخت رایانه هاي هوشمندي 
را می دهد که بسیار شبیه سیناپس هاي مغزمان عمل می 

انه هاي قدرتمند این رای. نیستند 1و  0کنند و تنها محدود به 

  مدل فیزیکی ممریستور

ممریستور از یک فیلم الیه نازك اکسید تیتانیم دو الیه با 
ساندویچ شده بین دو اتصال نانو سیستم پالتین 

یک الیه با اکسیژن زیاد ناخالص شده و . تشکیل شده است
ناحیه باقی . به نیمه هادي با مقاومت کم تبدیل شده است

  .مانده ناخالص نشده و مقاومت زیادي دارد

  
مقاومت کلی عنصر، معادل مجموع دو مقاومت متغیر سري 

 و   Ronو مقدار W بسته به عرض می باشد که هر دو وا

  

  
W  طول متغیر قسمت ناخالص شده به طول
مقاومتی است که در آن کل   Ron .کل ممریستور است

  Roffو   (W=D). ممریستور آالیش شده باشد
مقاومت ممریستور در حالتی است که کل ناحیه آالیش 

. (W=0)قطعه را خالص فرض کنیم نشده باشد، یعنی تمام 
با اعمال ولتاژ به ممریستور مرز بین دو ناحیه آالیش شده و 
نشده جابجا شده و باعث تغییر اندازه مقاومت معادل آن می 

  

V(t)  ،ولتاژ دو سر پایانه ممریستور
آن می باشد

زمانیکه ولتاژ خارجی قطع گردد مرز در همان 
خود باقی مانده و مقدار مقاومت ممریستور حفظ می شود 

که خود گویاي حافظه ممریستور می باشد

ایانه هایی شبیه به مغز با توان تصمیم گیري و یادگیرير

با استفاده از
سرعت باال ابداع کرد که اطالعات بیشتري ذخیره می

و انرژي کمتري مصرف می
عادي قدرتمندتر می شوند و از توان بیشتري براي پردازش 

اطالعات برخوردار می

در حال حاضر محققان
آي بی ام براي ساخت اولین رایانه مبتنی بر ممریستور 

به گفته جنیفر راپ استاد. هستند
Zurich  ممریستورها مشابه مغز انسان عمل می کنند

خالف ترانزیستورها که مبتنی بر کدهاي دوتایی هستند، 
ممریستورها چند سطحی عمل می نمایند

اینکه تنها صفر
صفر، یک دوم، یک چهارم، یک سوم و 

تحول چشم انداز قدرتمندي در مورد رایانه هاي نسل جدید 
در اختیار ما قرار می دهد

شناسی رشته رایانه به ما امکان ساخت رایانه هاي هوشمندي 
را می دهد که بسیار شبیه سیناپس هاي مغزمان عمل می 

کنند و تنها محدود به 

مدل فیزیکی ممریستور

ممریستور از یک فیلم الیه نازك اکسید تیتانیم دو الیه با 
ساندویچ شده بین دو اتصال نانو سیستم پالتین  Dضخامت 

تشکیل شده است
به نیمه هادي با مقاومت کم تبدیل شده است

مانده ناخالص نشده و مقاومت زیادي دارد

مقاومت کلی عنصر، معادل مجموع دو مقاومت متغیر سري 
می باشد که هر دو وا

Roff می باشند.  

D   طول کل وW

کل ممریستور است
ممریستور آالیش شده باشد Dناحیه 

مقاومت ممریستور در حالتی است که کل ناحیه آالیش 
نشده باشد، یعنی تمام 

با اعمال ولتاژ به ممریستور مرز بین دو ناحیه آالیش شده و 
نشده جابجا شده و باعث تغییر اندازه مقاومت معادل آن می 

  .شود



 

می توانند یاد بگیرند، تصمیم گیري کنند و در نهایت ما را 
یک گام به خلق هوش مصنوعی مشابه با انسان نزدیک تر 

 .کنند

  

 رهایی از محدودیت رایانه هاي سیلیکونی

ترانزیستورها مبتنی بر سیلیکون هستند، ماده اي سفت و 
ها و در محکم که از آن براي مدیریت جریان الکترون 

 .شود نتیجه اطالعات استفاده می

گوردون مور یکی از بنیانگذاران شرکت  1975در سال 
اینتل قانونی مشهور را فرمول بندي کرد که بر اساس آن 
تعداد ترانزیستورهاي یک مدار الکترونیکی تقریبا هر دو 

ثابت شده که این فرمول بندي .سال یکبار دوبرابر می شود
وده و این امر موجب رشد مداوم قدرت تا به حال دقیق ب

رایانه ها شده، اما ممکن است این روند به زودي به پایان 
تعداد ترانزیستورهایی که بر روي یک تراشه قابل .برسد

جاسازي است از محدودیت فیزیکی برخوردار است و در 
. حال حاضر تقریبا به حد نهایی این محدودیت رسیده ایم

روزي مجبور شویم از ساخت رایانه  لذا هیچ بعید نیست که
هاي مبتنی بر سیلیکون دست برداریم و به فکر روش 

 .جدیدي باشیم

فناوري ممریستور یکی از گزینه هاي جایگزینی محسوب 
می شود، زیرا کم مصرف است، امکان ذخیره سازي 

دهد و الگوي منطقی تازه اي براي  اطالعات را افزایش می
ممریستورها به الیه سیلیکونی . آورد رایانه ها به ارمغان می

نیاز ندارند و می توان از مواد متفاوتی به عنوان یک الیه 
با این کار نسل . منتقل کننده جریان اطالعات استفاده کرد

تازه اي از ریزتراشه ها عرضه می شوند که می توان آنها را 
... به هر چیزي اعم از پنجره ها، لباس ها، فنجان ها و

  .گنجاند

 نتیجه گیري

کارشناسان معتقدند از هم اکنون مسابقه اي براي ساخت 
این نوع رایانه ها درگرفته و به طور قطع آینده متعلق به 

البته فعال هزینه ساخت چنین  .چنین محصوالتی خواهد بود
رایانه هاي باالست ولی سرمایه گذاري در این زمینه به علت 

ذخیره سازي و همین کاهش مصرف برق و افزایش ظرفیت 
حال . طور باال رفتن سرعت پردازش داده ها ارزشمند است

باید منتظر ماند و دید رایانه هاي ممریستوري چه زمانی از 
 .راه می رسند
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  چکیده

پهناي باند چند مگابیت با  3در حالی که شبکه ارتباطی نسل 
بر ثانیه مدت زیادي نیست که در ایران راه اندازي شده، 
خبر می رسد با افزایش شدید مصرف پهناي باند، روزهاي 
اینترنت بی سیم نامحدود به پایان خود نزدیک می شودنیاز 
روز افزون کاربران براي دسترسی به نرخ هاي ارسال باال از 

شبکه را با افزایش ترافیک  سوي کاربران ماکروسل، این
فمتوسل با بهبود دادن ظرفیت و پوشش . مواجه ساخته است

هاي داخلی، به نظر می رسد تنها راهکار بلند مدت براي 
از آنجایی . حل مسئله ترافیک در شبکه ي موبایل می باشد

که فمتو سل در طیف فرکانسی ماکروسل کار می کند، 
شبکه شده و چنان  موجب پیدایش تداخل هاي جدیدي در

چه مدیریتی بر روي آن صورت نگیرد نه تنها به حل 
مشکالت ماکروسل کمک نمی کند بلکه کارایی آن را 

در این مقاله تاکید بر کاهش تداخل . کاهش می دهد
صورت می گیرد و سه  راه کار پرش فرکانسی، دنباله 

 .مستقیم، پرش زمانی رابررسی می کنیم
 
  مقدمه-

هایی با نرخ بیت باال از یک سو و ارزش فوق  پیدایش سرویس
باعث افزایش ترافیک  سوي دیگر العاده ي طیف فرکانسی از

و  دو راه کاهش اندازه  سلول.در شبکه هاي موبایل شده است
سیستم براي افزایش ظرفیت  استفاده مجدد از همان منابع
ینه مانند اپراتورها و هز اما منابعی. مخابراتی پیشنهاد شده است

هاي شبکه، در برنامه ریزي ها وگسترش زیرساخت هاي شبکه 
براي فراهم کردن پوشش متراکم در محدوده کوچک مطرح 
است و براي این امر نمی توان سلول با ظرفیت باال را توجیه 

کاربرد  .کرد و به این منظور از فمتوسل می توان استفاده نمود
ستگاه هاي کوچک فمتوسل ها به منظورافزایش کاربران در ای

. ها می باشد Bsو به عنوان راه حلی براي کم کردن فاصله 
استفاده دوباره از منابع و تجهیزات کاربر در ماکروسل هاي 
شهري، به باالبردن ظرفیت سیستم کمک  قابل توجهی می 

در نتیجه مهم ترین مشکل موجود بر سر راه این .]1[نماید
با توجه  .هزینه زیاد آن استکاهش دایمی اندازه ي سلول ها، 

 به اینکه ترافیک در شبکه هاي شهري نامتقارن است ودر
downlink پرش فرکانسی، دنباله  روش سه افتد با  می اتفاق

از  می توان ترافیک در شبکه را کاهش ومستقیم، پرش زمانی 
-1(همانطور که از شکل  .تداخل سیگنال ها جلوگیري کرد

mailto:m.cholmaghani91@yahoo.com
mailto:mohsena@yahoo.com


 

هاي اخیر ترافیک در شبکه ي مشهود است، در سال ) 1
 هاي  موبایل با رشد بسیار زیادي مواجه بوده است که تلفن

  

1 

این . هوشمند یکی از مهم ترین عوامل در این زمینه هستند
را تشکیل می درصد کل گوشی ها  13دستگاه ها با این که 

درصد ترافیک ایستگاه هاي پایه را به خود  78دهند، 
با افزایش استقبال مشترکین از گوشی . اختصاص می دهند

هاي هوشمند، ترافیک شبکه هاي ارتباطات سیار به دلیل 
استفاده ي این تجهیزات از خدمات اطالعات به سرعت در 
 حال افزایش است و پیش بینی می شود ترافیک شبکه ي

  .برابر شود 18، 2011، نسبت به سال 2016موبایل در سال 

  
افزایش ترافیک در شبکه هاي موبایل و پیش بینی آن تا 

  ]1[چند سال آینده 

  مروري بر مطالب پایه- 2 

سال گذشته ظرفیت شبکه هاي بی سیم به  104در مدت 
این اظهار نظر . ماه دو برابر شده است 30ازاي گذشت هر 
ین کوپر مطرح شده، به معناي تقریبا یک که توسط مارت

تا زمان کنونی  1957میلیون برابر افزایش ظرفیت از سال 

پارامترهاي مختلفی بر افزایش ظرفیت شبکه هاي بی . است
  ]:2[سیم تاثیر داشته اند که میزان تاثیر آن ها عبارت است از 

برابر بهبود در اثر وسیع تر شدن طیف مورد  25 •
 استفاده، 

ابر بهبود در اثر تقسیم این طیف به قسمت بر 5 •
 هاي کوچکتر، 

برابر بهبود در اثر طراحی روش هاي بهتر  5 •
 مدوالسیون و کدینگ، 

برابر بهبود در اثر کاهش اندازه ي سلول ها  1600 •
 .گیرنده ها –و در نتیجه کاهش فاصله فرستنده 

نتایج  تحقیقاتی در آمریکا در مورد شبکه هاي بی سیم 
درصد مکالمات تلفنی وبیش  50می دهد که بیش از نشان 

درصد مبادالت داده در شبکه هاي بدون سیم از  70از 
لذا ساختارهاي ]. 2[شروع می شود  iمحیط هاي داخلی

مختلفی با کاهش ابعاد سلول، سعی در جهت افزایش 
ظرفیت و ایجاد پوشش مناسب براي محیط هاي مذکور 

توان به ساختارهاي آنتن هاي داشته اند، از جمله آنها می 
iتوزیع شده iمیکروسل ،i i iپیکوسل ،i v  و فمتوسل اشاره

  ].3[کرد 

  آنتن هاي توزیع شده2-1
، آنتنی را BSنتن هاي توزیع شده عالوه بر آدر ساختار 

انتخاب کند که به آن نزدیک تر است یا کانال ارتباطی آن 
. تکاربر تا آنتن مورد نظر از وضعیت بهتري برخوردار اس

                                                           
iIndoor 
iiDistributed Antennas 
iiiMicrocell 
ivPicocell 



 

 

ع شده عالوه بر زیدر نتیجه با استفاده از ساختار آنتن هاي تو
چرا که به جاي یک آنتن از چندین (ایجاد پوشش بهتر 

 ،)آنتن استفاده شده است که در سطح سلول توزیع شده اند
ت شبکه هم به دلیل انتخاب بهترین کانال توسط هر فیظر

الش هاي از معایب و چ. کاربر در هر لحظه افزایش می یابد
می توان به حل نشدن مشکل  vاین ساختار چندگانگی

پوشش محیط هاي داخلی و هزینه ي نسبتاً زیاد آنتن هاي 
  .توزیع شده و خطوط پشتیبان اشاره کرد

  میکروسل2-2

میکروسل یکی از ساختارهایی است که در آن ابعاد سلول 
از مزایاي آن می توان به افزایش ]. 5[ها را کاهش می دهیم 

و بهبود ) به علت استفاده مکانی بیشتر از طیف(ظرفیت 
پوشش کاربران سلولی اشاره کرد، اما هم چنان مشکل 
پوشش محیط هاي داخلی به طور کامل حل نشده و این 

سیار گران است چرا که با کم کردن ابعاد سلول ساختار ب
است که هزینه ي نصب و  BSنیاز به تعداد بیشتري 
  .نگهداري زیادي دارند

  پیکوسل2-3

با توجه به گران بودن ایده ي میکروسل و آنتن هاي توزیع 
شده و به علت حل نشدن کامل مسأله ي پوشش محیط هاي 

. ل مطرح شدندداخلی ایده ي پیکوسل و پس از آن فمتوس
پیکوسل شبکه اي با ابعاد کوچک است که در داخل 

اگرچه پیکوسل تا ]. 5[ساختمان قابل پیاده سازي می باشد 
حدودي مساله ي ترافیک داخلی را حل کرد ولی مشکالتی 
                                                           

vDiversity 

از قبیل نداشتن صرفه اقتصادي و قابل نصب نبودن توسط 
  .مشتري، گسترش این فناوري را با مشکل مواجه کرد

  فمتوسل  2-4

است و ) خانگی(فمتوسل داراي ایستگاه پایه ي کوچک 
مالحضه می شود مهم ترین ) 2-1(همان طور که در شکل 

مشخصه اي که آن را به یک فن آوري جدید مبدل ساخته، 
از طریق شبکه  viسته ي شبکه ي موبایلهارتباط مستقیم با 
 عالوه بر آن ، فمتوسل هزینه ي کمی]. 2[ي پشتیبان است 

در بر دارد و به دلیل طراحی براي محیط هاي داخلی نیازي 
و ) متر 10- 20حدود (به برد ارسال و دریافت زیادي نداشته 
این عوامل باعث ایجاد . لذا توان ارسالی زیادي را نمی طلبد

پوشش مناسب و ظرفیت بیشتر در محیط هاي داخلی می 
  .شود

  
  ]3[ساختار پیکوسل و فمتوسل  - 2-1شکل 

در هر سه روش فوق ، کد تفکیک کننده عبرت است از 
تعدادي دنباله ي شبه تصادفی و هر دنباله به یک کاربر 

در دنباله مستقیم، این دنباله مشخص . اختصاص می یابد
کننده ي دامنه ي شکل موج ارسالی توسط هر کاربر 

دنباله ها به نحوي انتخاب می شوند که همبستگی .است
با شکل موج دیگر کاربران و شیفت  شکل موج هر کاربر
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یافته ي آن ها و حتی شیفت یافته ي همان شکل موج بسیار 
این موضوع باعث می شود که پس از گذشتن از . کم باشد

همبستگی سنج منطبق بر کاربر مورد نظر، تداخل دیگر 
ضمن آنکه هم زمان سازي گیرنده با . کاربران ناچیز باشد

دوره زمانی هر بیت . خواهد بودفرستنده نیز بسیار ساده 
تقسیم می  "چیپ"ارسالی به زمان هاي بسیار کوتاهی به نام 

هر عضو از دنباله دامنه ي یک چیپ از شکل موج را . شود
از آنجا که طول دنباله ها ). 4-2شکل (مشخص می کند 

معموال بسیار بزرگتر از یک است، می توان تعداد زیادي از 
ضمن اینکه . ی با خواص فوق ارایه داددنباله هاي شبه تصادف

طول زمان هر چیپ نسبت به زمان ارسال یک بیت بسیار 
کمتر خواهد بود، که در نتیجه باعث گسترش طیف 
فرکانسی خواهد شد، به نحوي که هر کاربر در کل باند 

  .فرکانسی موجود به ارسال می پردازد

در روش پرش فرکانسی، هر کاربر در چیپ هاي زمانی 
فرکانس "توالی با استفاده از دنباله هاي شبه تصادفی م

نرخ چیپ می تواند . ارسال خود را عوض می کند "حامل
فرکانس . کمتر، بیشتر یا برابر با نرخ ارسال بیت داده باشد

هاي حامل موجود در کل باند فرکانسی با فاصله اي تقریباً 
کاربران . برابر با پهناي باند سیگنال ارسالی قرار گرفته اند

مختلف داراي دنباله هاي شبه تصادفی متفاوت هستندو 
بنابراین احتمال ارسال هم زمان دو کاربر در یک فرکانس 

در این . کم است و در نتیجه میزان تداخل کاهش می یابد
جا هم دیده می شود که با استفاده از گسترش طیف 

  . فرکانسی، تداخل کاهش یافته است

  در این روش دنباله . انی استروش سوم روش پرش زم

  
  یک دنباله و شکل موج ارسالی متناظر - 4-2شکل 

به این صورت . شبه تصادفی، زمان ارسال را معین می کند
که زمان ارسال یک بیت به چیپ هاي کوچکی تقسیم می 

پالس با دوره ) یا تعدادي(شود، سپس در هر فرستنده یک 
یا چیپ (یک چیپ  ي زمانی کمتر یا مساوي دوره ي زمانی

که توسط دنباله ي شبه تصادفی مخصوص به آن ) هایی
  .کاربر معین شده اند، ارسال میشود

در این جا هم چون دنباله ي شبه تصادفی براي کاربران 
مختلف، متفاوت است، احتمال ارسال در زمان هاي مشابه 

از طرف . براي کاربرهاي تداخل کننده، کاهش می یابد
شود که گستره ي طیف فرکانسی هم که دیگر دیده می 

متناسب با عکس دوره ي زمانی یک پالس است، در 
مقایسه با حالت عادي که دوره ي زمانی پالس با زمان 

  .ارسال سمبل برابر است، بسیار گسترش می یابد

  نتیجه گیري - 4-3-2 -1

اگرچه هریک از روش هاي طیف گسترده مزایا و معایبی 
شرایطی که یک شبکه دارد، یک روش دارد ولی بسته به 

. می تواند عملکرد بهتري نسبت به سایر روش ها داشته باشد
  .بنابراین در ادامه به مقایسه ي آن ها می پردازیم

می باشد  CDMAروش دنباله مستقیم، متداول ترین روش 
مشکل . و بیش ترین کار روي آن صورت پذیرفته است



 

 

هنگامی . یک استنزد- عمده ي این روش پدیده ي دور
که فاصله ي فرستنده ي تداخل کننده تا گیرنده خیلی کمتر 
از فاصله ي فرستنده اصلی تا گیرنده باشد، توان سیگنال 
تداخل نسبت به توان سیگنال اصلی مقدار قابل مالحظه اي 

این امر می تواند عملکرد سیستم  را مختل . خواهد داشت
  .کند

رکانسی هر کاربر در در روش هاي پرش زمانی و پرش ف
چیپ هاي زمانی متوالی، براساس دنباله ي شبه تصادفی به 

از آن جا که کاربران مختلف . ارسال اطالعات می پردازد
داراي دنباله هاي شبه تصادفی متفاوت هستند، احتمال 
. ارسال هم زمان دو کاربر در یک فرکانس کم است

عملکرد نزدیک اثر چندانی در - بنابراین پدیده ي دور
یعنی از این دیدگاه، روش هاي . سیستم نخواهد داشت

پرش زمانی و پرش فرکانسی بر روش دنباله مستقیم برتري 
  .دارند

viوجود ماژول ترکیب کننده i در روش پرش فرکانسی
باعث پیچیدگی ساختار گیرنده و فرستنده ي سیستم مبتنی 

بنابراین . بر پرش فرکانسی نسبت به پرش زمانی می شود
ستفاده از این روش براي شبکه هاي فمتوسل مقرون به ا

صرفه نمی باشد و تکنیک پرش زمانی گزینه ي مناسب 
  . تري براي کاهش تداخل خواهد بود
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  چکیده

امکان نصب تعداد زیادی آنتن را روی یک  مواج میلیمتری بھ خاطر کوچک بودن فرکانس حامل آنھا ا
آرایھ ھای از آنتن ھای  آورد کھ بتوانیم این ویژگی یک پتانسیلی را بھ وجود می .تراشھ بھ ما می دھد

بھ توسعھ تکنیک   سیم نقطھ بھ نقطھ استفاده نماییم  کھ این روش منجر را برای مخابره ایمن بی بزرگ
  .مدالسیون مستقیم کمتر پیچیده می گردد

  سویچینگ آنتن هاي تصادفی، الگوي تابشی میدان دور، الگوي تابشی آنتن هاي آرایه اي :کلمات کلیدي
  

مقدمه -1
پیشرفتهاي اخیر در تکنولوژي  ذخیره سازي و 

منجر به افزایش تقاضا براي تصاویر  قدرت  محاسباتی
اگرچه استاندارد . دیجیتال با کیفیت باال گردیده است

 اس انتقالمخابرات باسیم فعلی که پایه آن بر اس
اطالعات توسط فیبر نوري می باشد توانایی پاسخگویی 
تقاضاي فعلی و توان انتقال مالتی گیگا بایت اطالعات 

ولی هزینه زیر ساخت .  را در هر ثانیه را دارا می باشد
باال و تعمیرات و نصب مانع کاربرد فراوان آن گردیده 

و سیم بخاطر هزینه پایین  کاربرد تکنولوژي بی .است
انعطاف پذیري باال به عنوان یک راه حل جایگزین 

سیم فعلی  اگرچه سیستم هاي بی. مورد توجه می باشد
بعلت کمبود طیف و فرکانس عملکردي پایین کمتر از 

گیگا  هرتز  توانایی انطباق جهت ارسال مالتی گیگا  3
بایت اطالعات را ندارند ولی این انگیزه اي براي  

یم جهت  کشف  باند فرکانسی س طراحان مخابرات بی

تا  30امواج میلیمتري و رجوع به طیف رادیویی بین 
این طیف گسترده از از . گیگا هرتز بوده است 300

 توانایی امواج میلیمتري امکان پشتیبانی از  مخابرات بی
به . سیم نقطه به نقطه با نرخ باالیی را به ما می دهد

اي گسترده  طریق مشابه امواج میلیمتري کاربرد ه
جدیدي مانند جریان هاي ویدیویی با سرعت باال جهت 

سیم و  آنتن هاي توزیع بی ,انتقال بازیهاي کامپیوتري
   ]2و1[را پشتیبانی می نماید مخابرات موبایل نسل جدید

  مدوالسیون زیر مجموعه آنتن -2
ما نیازمند مرور شیوه هاي      براي دریافتن مفهوم

سیستم هاي فعلی می باشیم در این شیوه انتقال آرایه در 
که روي باند پایه  . ي سیگنالی  می باشداجزا   ,انتقال

تبدیل به شکل    مدوله گردیده اند و این امواج  بوسیله 
پرتو آنتن در محدوده فرکانس  هاي رادیویی می گردد و 
این سیگنال تغییر فاز یافته قبل از اتصال به آنتن توسط پاور 
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هنگامی که آرایه به سمت . ی فایر تقویت می گرددآمپل
هدفی که شیوه مدوالسیون باند پایه آن معمولی می باشد 
ارسال اطالعات نماید موقعیت زاویه اي گیرنده هدف 

نشان داده می شود به ترتیب    ∅,  ) (بوسیله دو پارامتر
نشان دهنده زاویه قائم و زاویه افقی هدف می باشد 

. 0 ≤   ≤↑  , 0 ≤ 2 در این شیوه ارسال موقعیت ↑
گیرنده غیر دلخواه که به عنوان مثال شنود کننده فرضی می 

فرض  .نشان داده می شود ) ∅,  (با دو پارامتر . باشد
می شود که فرستنده موقعیت گیرنده را بداند اما اطالعی از 
موقعیت شنود کننده نداشته باشد در این سناریو هر دوتاي 

. د کننده اطالعات دریافتی مشابهی دارندهدف و شنو
تفاوت صورت فلکی دریافت شده توسط گیرنده اصلی با 
شنود کننده فقط در توان دریافتی و تاخیر زمانی آن می 
باشد بنابراین شنود کننده داراي حساسیت مناسب توان 

معماري . بازیابی اطالعات را از سیگنال ارسال شده را دارد
اساسا در مقایسه با فرستنده آرایه فازي      فرستنده در

الگوي تابشی در یک فرستنده  .معمول متفاوت می باشد 
یک موج حامل سینوسی آرایه  فقطآنتن هاي آرایه اي 

بعد از  عبور از انتقال دهنده فاز  <  اجزا  آنتن را 
اگرچه آرایه . و تقویت توسط آمپلی فایر  هدایت می کند

جزئ می باشد ولی فقط یک زیر مجموعه   آنتن شامل  یک . تایی در هر بازه سمبل براي ارسال به کار می رود  
بلوك کنترلی انتقال فاز را براي هر شاخه تعیین می نماید و 

تایی را براي  ارسال اطالعات انتخاب می نماید کلید    داراي سرعت باال یک مجموعه   به کمک یک سویچ 
شیوه  الگوي تابشی آنتن هاي آرایه اي واصلی تفاوت بین 

انتقال آرایه اي معمول این می باشد که مدوالسیون در 
در تراز آنتن اتفاق می مدوالسیون الگوي تابشی آرایه اي 

بویژه الگوي تابشی  میدان دور آرایه روي سرعت   .افتد
سمبل ها مدوله می گردد و براي مخابره اطالعات بکار می 

ین دلیل می باشد که در الگوي تابشی میدان این به ا. رود
دور سیگنال هاي گوناگون که انتقال فاز پیدا نموده اند در 

این  .طول گلبرگ اصلی  انسجام یافته و ارسال می گردند
انسجام قبل از ارسال باعث ایجاد  صورت فلکی بدون 

اما در خارج . مطابق خواست گیرنده می گردد  ∁انحراف 
سیگنال  ) ( ∅,  اصلی در طول از این گلبرگ

آمیختگی فاز دارد که باعث ایجاد یک صورت فلکی 
متفاوت می باشد   ∁میگردد که با  ∁انحراف یافته  Μفقط       جزئ  از آنتن براي تابش بکار می  >

نمودن اجزاي  این عملکرد که باعث  روشن و خاموش. رود
و نسبت  . نازك نمودن آرایه نامیده می شود. آنتن می گردد

Μ اجزاي فعال به کل اجزاي آرایه   Ν   درصد نازکی
  . نامیده می شود

  ها انتخاب تصادفی زیر مجموعه آنتن -
یک شیوه  RASSانتخاب تصادفی زیر مجموعه آنتن ها یا
در . می باشد ASM ساده انتخاب زیر مجموعه آنتن ها براي
تایی اجزاي آنتن  Mاین شیوه ما یک زیر مجموعه مستقل 

که تابش آن براي هر سمبل به صورت ) Nخارج از(را 
بنابراین  هر انتخاب . تصادفی می باشد را انتخاب می نماییم

ها براي انتقال  تایی از زیر مجموعه فعال آنتن Mممکن 
این انتخاب  از این به بعد. یک سمبل خاص یکسان می باشد

تصادفی زیر مجموعه آنتن ها اصالح شکل هندسی آنتن ها 
اگر چه سیگنال . و الگوي تابشی را به هم وابسته می سازد

ها که در جهت گلبرگ  ناشی از هر کدام از اجزاي آنتن
اصلی به هم مرتبط گردیده اند مستقل از انتخاب زیر 

از اضافه و آنها یک خطایی به ف. ها می باشد مجموعه آنتن
و سیگنال تشکیل شده در  جهت   هر گلبرگی . می کند

و نتیجه این شیوه مجموعه اي از . متمرکز نمی گردد
اطالعات که در جهت هاي ناخواسته ارسال می گردد و  



 

 

حتی مشابه چنین سیگنالی در سمت گیرنده هدف ارسال 
شمار سمبل هاي نگاشته شده  بنابراین یکی از بی .می گردد
که . ه جهت هاي غیر دلخواه ایجاد می گردددر هم

وجود . دمودالسیون اطالعات براي گیرنده مشکل می باشد
نویز در گیرنده فقط باعث سخت شدن دمدوالسیون می 
گردد زیرا میانگین سمبل هاي در یافتی که دچار خطا 
  .گردیده اند در مقایسه با حالت بدون نویز افزایش می یابد

  لیز آن مدل آماري و آنا -4

می باشد  dعضو که فاصله بین آنها  Nیک آرایه خطی با 
را به سمت  PSK آرایه با مدوالسیون kرا که یک سیگنال 

میانگین انرژي . هدف ارسال می کند را در نظر می گیریم
می باشد که هر سیگنال     سمبل هاي صورت فلکی 

مشابه سیگنال اصلی  که برگزیده شده است و تغییري در 
  .آن صورت نه گرفته است

  
فلکی دریافت شده براي گیرنده هاي غیر  -1شکل

  دلخواه و دلخواه

صورت فلکی دریافت شده براي گیرنده هاي غیر باال شکل
جهت  ASMدر  RASSدلخواه و دلخواه هنگام استفاده 

 J+1که در هر انتقال . سمبل ها نمایش داده است انتقال
پارامتر آرایه هاي ترکیب . سمبل پیاپی بکار برده شده است

   N=20            .   شده  تصادفی به صورت زیر می باشد

,M=12   ,ӨT=45    

       .مدوالسیون سمبل ها با رابطه زیر نمایش داده می شود

                                      l=0,1,2,3….k-1                      √  ×         ∕            Θ  را به عنوان زاویه
را به عنوان  مخروط اطراف هدف جایی که  Ω هدف و

سیگنالها براي ایجاد صورت فلکی دلخواه به هم مرتبط 
  .گردیده اند در نظر می گیریم

∁     .  . ,Ω Δ= {( , ):  (  −  ,   +  )}for some value   
مادامی که اجزاي آنتن در . فاصله تا اولین صفر می باشد    

آرایه ها به طور مستقل و تصادفی براي پراکندن هر سمبلی 
ما می توانیم هر کدام از اجزاي را به  .انتخاب می گردند

در نظر  Pعنوان متغیر مستقل تصادفی برنولی با تابع احتمال 
  .بگیریم

  
اجزاي سمبل هاي در یافتی  Q وI نمودار  -2شکل

 را در طول مسیر هاي غیر دلخواه وقتی که 
RASSمناسب . را بکار می بریم را نشان خواهد داد

مشخص گردیده بودن توزیع گاوسی در نمودار 
  .است

  بهینه نمودن انتخاب زیر مجموعه آنتنها -5
استفاده شیوه تصادفی انتخاب زیر مجموعه آنتن  که هنگامی
چندین حالت با احتمال . بکار برده می شود ASMها در 

یکسان براي انتخاب زیر مجموعه آنتن هاي که اجزاي فعال 
با وجود آرایه هاي فضایی . آنها ثابت می باشد وجود دارد



 

 

غیر یکسان متناظر این زیر مجموعه ها عملکرد گلبرگ 
گلبرگ هاي فرعی به علت  . اصلی آنها مشابه می باشد

آرایه هاي فعال متفاوت تر از آنچه شکل هندسی اجزاي 
بزرگی اندازه گلبرگ فرعی تولید . شرح داده ایم می باشد

ممکن است به عنوان یک منبع تاثیر  RASSشده بوسیله 
گذار روي دیگر گیرنده هاي باشد که این مورد نظر ما نمی 

بنابراین  ما به دنبال ایجاد یک  کتابچه رمز از انتخاب  .باشد
ها هستیم که ویژگی گلبرگ هاي خوب  آنتنزیر مجموعه 

ها را  را بیان نماید و براي انتشار سمبل ها زیر مجموعه آنتن
به این . به صورت تصادفی از این کتابچه انتخاب می نماییم

نکته باید توجه نمود مادامی که اندازه گیري همه زیر 
. مجموعه آنتن ها در طول گلبرگ اصلی معادل می باشد

دن احتمال اندازه گیري ها به یک اندازه گیري محدود نمو
کوچکتر تاثیري روي توانایی ما براي ارسال اطالعات به 

  .گیرنده هاي دلخواه ندارد

انتخاب زیر مجموعه آنتن هاي بهینه شده با  -6
  استفاده از سرد و گرم نمودن شبیه سازي

یک الگوریتم تکراري  يسرد و گرم نمودن شبیه ساز
پیدا نمودن راه حل یک تقریب خوب براي  احتمالی براي

یک بهینه مورد قبول همه از یک تابع در مقیاس بزرگ می 
این یک عملکرد  فیزیکی بر مبناي رقابت سرد و گرم . باشد

نمودن می باشد که به موجب آن گرم نمودن و کنترل سرد 
نمودن یک ماده در یک ساختار مولکولی با انرژي داخلی 

براي انتخاب زیر  .یسه با حالت اولیه می باشدپایین تر در مقا
  مجموعه آنتن هاي بهینه شده ما به دنبال یک کتاب رمز 

که شامل زیر مجموعه آنتن هایی که متناظر با آرایه هاي 
یکنواخت با کمترین اندازه بزرگ ترین گلبرگ فرعی می 

محدودیت روي بهینه سازي این می باشد که تعداد  .باشد
از . در آرایه هاي باریک شده ثابت می باشد Mل اجزاي فعا

این رو ما یک تعداد زیادي از حاالت ممکن زیر مجموعه 

آنتن ها داریم که  ما را امید وار خواهد نمود براي پیدا 
نمودن یک مجموعه خوب که ویژگیهاي آرایه مورد 
دلخواه را نمایش می دهد این الگوریتم سرد و گرم نمودن 

براي انتخاب زیر مجموعه آنتن ها پذیرفته شبیه سازي که 
شده است در پایین با کد هاي فرضی نمایش داده شده 

  .است

  .شده را به سرعت براي چاپ آماده سازند

  کدهاي فرضی -1جدول 

  
  نتایج شبیه سازي -7

در این فصل ما بعضی نتایج عددي ترکیب صور فلکی 
را  ASMعملکرد آرایه ها و مخابره ایمن  ،نمایش داده شده

آرایه هاي آنتن خطی با . نمایش و بحث خواهیم نمود
اجزاي گیرنده و فرستنده امواج در جهت مناسب براي 

پارامتر هاي آرایه ها براي .  مطالعه در نظر گرفته شده اند
. مطالعه شبیه سازي بر روي نمو دار متناظر قرار گرفته  است

ه سازي شده با استفاده از نرم افزار متلب  مثال هاي شبی
در ابتدا ما صورت فلکی ترکیب . توسعه داده شده است

را هنگام بکار بردن شیوه هاي  انتخاب  ASM شده بوسیله
زیر مجمعه آنتن هاي پیشنهاد شده براي انتقال سیگنال 

در این بخش ما مثال  نشان خواهیم داد QPSKمدوله شده 
 SERرا که می تواند  ASMتفاده شده هاي شبیه سازي اس

پایینی را در پهناي باند کم  در اطراف زاویه هدف اگرچه 
باالیی در جهت هاي غیر دل خواه داشته باشیم را  SERیک 

یک . که مراحل آن در پایین می باشد. نشان خواهیم داد



 

 

تاي  M=20 جزئ که تنها N=35 آرایه خطی استاندارد با
θΤآرایه در زاویه  .باشد آنها همزمان فعال می = 36 

در ابتدا الگوریتم گرم و . حول هدف گسترش یافته است
سرد نمودن شبیه سازي براي ایجاد کتابچه رمز آرایه هاي 
باریک شده که جهت مینیمم نمودن اندازه گلبرگ هاي 

در این مثال اندازه . نماییم کناري می باشد را اجرا می
به این نکته باید توجه . است اختیار گردیده 500کتابچه رمز 

  .نمود که اندازه کتاب رمز بزرگ نباشد

  
مجذور بزرگی الگوي تابشی  آرایه هاي  -3شکل 

تصادفی باریک شده و آرایه هاي ترکیب شده با 
  استفاده از الگوریتم گرم و سرد کردن

الگوي تابشی میدان دور براي آرایه هاي ترکیب شده را با 
 .ب زیر مجموعه آنتن ها نمایش می دهدپیشنهاد شیوه انتخا

اندازه نقطه اوج گلبرگ کناري آرایه باریک شده  و آرایه 
بهینه شده بوسیله الگوریتم سرد و گرم نمودن شبیه سازي به 

در اینجا ما  نشان داده شده است 14.7-و 10,4-ترتیب 
عملکرد آرایه از دو شیوه انتخاب زیر مجموعه آنتن ها را 

مجذور بزرگی الگوي تابشی   باالشکل .اییم بررسی می نم
آرایه هاي تصادفی باریک شده و آرایه هاي ترکیب شده 
با استفاده از الگوریتم گرم و سرد کردن شبیه سازي که در 

آرایه . فصل هاي قبلی بحث گردیده است را نشان می دهد
بهینه شده کمترین اندازه اوج را مطابق انتظار نمایش خواهد 

گ کناري همراه با یک افزایش کاهش اندازه گلبر. داد
مشاهده می باالجزئی در پهناي گلبرگ اصلی در شکل 

اگرچه هر دو آرایه  با اجزاي فعال یکسان پهناي . گردد
گلبرگ اصلی آنها در مقایسه با آرایه هاي سنتی باریکتر می 

  .باشد

  
یک نمودار تجربی اندازه نقطه اوج  -4شکل 

یشنهادي گلبرگ کناري را براي دو شیوه  پ
را نمایش  ASM انتخاب زیر مجموعه آنتن ها در 

  .می دهد

  
 و ASMبین SER مقایسه بین میانگین  -5شکل 

شیوه سنتی انتقال آرایه را براي آرایه خطی 
θΤهدایت شده در زاویه =   .نشان می دهد 36

با انتقال سنتی آرایه ما ASM از SER  براي مقایسه عملکرد
یک آرایه خطی واحد با تعداد اجزاي فعال مساوي را در 

محور پاسخ اصلی آرایه به سمت هدف . نظر خواهیم گرفت
کشیده شده است و از مدوالسیون  باند پایه سنتی استفاده 

هنگامی  یک آرایه سنتی با صورت فلکی یکسان . می نماید
را می توان   SERیانگین در همه جهت ها تابش می نماید م

با استفاده از احتمال خطاي سمبل ها براي مدوالسیون 
 SERسرانجام ما نتایج شبیه سازي را  .استفاده شده بکار برد

براي یک شنود کننده  ASM از SNRدر مقابل عملکرد 



 

 

انجام داده و مقایسه آن را در برابر انتقال آرایه سنتی در 
شبیه سازي این آزمایش یک براي  .نشان می دهیمزیر شکل
هنگامی . جزي فعال در نظر می گیریم 9جزیی با 12آرایه 

دو موقعیت زاویه  T=45 θ که گیرنده هدف در طول زاویه
 .اي براي شنود کننده در نظر گرفته شده است

θ a = θT + 10   θb = θT + 122          

θbو = θT + وضعیت شنود کننده  aسناریو  122
هنگامی که نزدیک هدف می باشد را نشان می دهد و 

هنگامی که دور از هدف می باشد را نشان می  bسناریو 
تحت انتخاب تصادفی براي رسیدن به نتایج    ASM. دهد

حتی در . بهتر در انتقال سنتی آرایه نشان داده شده است
 SERنگهداري می نماید  SNR ASM , صورت افزایش

اال را در صورتیکه براي آرایه سنتی نرخ میانگین خطا به ب
  .کاهش می یابد SNRصورت نمایی با 

  
 را براي یکSNR  در برابر SERعملکرد  -6شکل 

 و انتقال. ASMشنود کننده هنگام استفاده از شیوه 
=  Θسنتی آرایه را با زاویه  را نشان می  45

  .دهد

هنگامی است که شنود کننده نزدیک هدف و  aحالت 
= θزاویه آن هنگامی است که  bباشد و  سناریو   55
= θکننده دور از هدف در طول زاویه شنود 167  
  .باشد

  نتیجه گیري -8

یا  ASMدر این مقاله یک شیوه مدوالسیون سمتی که 
را جهت استفاده . ها نامیده می شود مدوالسیون سمتی آنتن

هاي آرایه اي بزرگ در باند فرکانسی  پتانسیل آنتناز 
الگوي میدان دور  ASM در . بیان نمودیمامواج میلیمتري را

آرایه بر اساس نرخ سمبل ها جهت مخابره داده ها سمتی 
که بر خالف دیگر شیوه هاي . مدوله گردیده است

مدوالسیون سمتی است که این روش ها صورت فلکی 
 .ي که مورد نظر نیست انتقال می دهددلخواه را در جهت ها

ASM  نشان داده است  با اضافه نمودن  بعضی موارد
تصادفی به صورت فلکی در جهت هاي غیر دلخواه می 

یک روش ساده طراحی  .توان ایمنی بهتري را مهیا نمود
صورت فلکی محاسبه انتقال فاز درون اجزاي جلو رونده 

  .می باشد
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  تازه هاي برق 
    کنترل مصرف انرژي وسایل برقی از راه دور توسط پریزهاي هوشمند

شاید اولین . تصور کنید که راهی وجود داشته باشد که بتوان وسایل الکترونیکی منزل را از راه دور روشن یا خاموش کرد
گفته  پریزهاي هوشمندپیش از این در نارنجی از کیلدها و . وسیله اي که به ذهن خطور می کند یک پریز هوشمند باشد

  .بودیم، اما این بار از پریزي می گوییم که با کمترین پیچیدگی، پیشرفته ترین امکانات را در اختیار ما قرار می دهد

 

این مجموعه . طراحی و ساخته شده اند (Roger Yiu) نام دارند و توسط راجر یو Smart Power Strip این پریزها
د که از راه دور و از طریق یک اپلیکیشن اختصاصی بر روي اندروید یا آي او اس، وسایل پریزها به شما امکان می ده
به طور مثال تصور کنید بخواهید با تنظیم یک تایمر وسایل منزلتان را در یک ساعت معین  .الکتریکی خود را کنترل کنید

اند یک نوتیفیکیشن تعیین کنید، یا مصرف  روشن یا خاموش کنید، یا براي وسایلی که بیش از یک زمان معین روشن بوده
و اپلیکیشن  Smart Power Strip همه این ها توسط پریزهاي. انرژي دستگاه هاي الکترونیکی مختلف را مانیتور کنید

  .همراه آن ها ممکن می شود

 



 

 

توسط . ق کمک زیادي می کندمبتکر این پریزها اعتقاد دارد که استفاده از این پریزها به افراد در صرفه جویی در مصرف بر
اپلیکیشن این دستگاه می توان مصرف انرژي هر یک از دستگاه هاي متصل به پریز را در لحظه و با جزئیات دقیقی از جمله 

در حال جمع آوري  طراح و سازنده این پریزها در حال حاضر در وبسایت کیک استارتر
دالر در نظر  199براي یک مجموعه با چهار جاي پریز قیمت 

نارنجی : منبع  

 .الکتریکی خواهد شد یون براي نیرودهی خودروهاي
توانستند بیش از  ها فقط با یک بار شارژ نمی تقریبا دو برابر شد اما بسیاري از آن

 کشد و شاید اند که نفس می به منظور افزایش این میزان تا سه برابر یا بیشتر، محققان باتري را ارائه داده

جزء کلیدي دخیل در (هوا کاتد معمولی -هوا در این است که باتري لیتیم
سازد  تر کرده و آن را قادر می سبکشارژ را  هواي قابل

ژاپن، جزئیات ابداع خود را در  Mie دانشمندان دانشگاه
  .در داالس ارائه دادند

مبتکر این پریزها اعتقاد دارد که استفاده از این پریزها به افراد در صرفه جویی در مصرف بر
اپلیکیشن این دستگاه می توان مصرف انرژي هر یک از دستگاه هاي متصل به پریز را در لحظه و با جزئیات دقیقی از جمله 

طراح و سازنده این پریزها در حال حاضر در وبسایت کیک استارتر.کیلو وات در ساعت مشاهده کرد
براي یک مجموعه با چهار جاي پریز قیمت  .د براي تولید انبوه این محصول استسرمایه مورد نیاز خو

   .گرفته شده، که تا حدي گران به نظر می رسد

 کش کمک خودروهاي آینده باتري نفس

یون براي نیرودهی خودروهاي- هاي لیتیم کشد، روزي جایگزین باتري باتري جدیدي که نفس می
تقریبا دو برابر شد اما بسیاري از آن 2013فروش وسایل نقلیه الکتریکی در سال 

به منظور افزایش این میزان تا سه برابر یا بیشتر، محققان باتري را ارائه داده .مایل را طی کنند
  .یون به کاررفته در وسایط نقلیه شود-روزي جایگزین فناوري باتري لیتیم

هوا در این است که باتري لیتیم-یون و لیتیم- هاي لیتیم تفاوت اصلی بین باتري
هواي قابل-این موضوع باتري فلز. کند را با هوا جایگزین می) جریان الکتریکی

دانشمندان دانشگاه.اش در خود جاي دهد انرژي بیشتري را در مقایسه با همتاي تجاري
در داالس ارائه دادند» انجمن شیمی آمریکا نشست و نمایشگاه ملی «دویست و چهل و هفتمین 

 کنجکاو

مبتکر این پریزها اعتقاد دارد که استفاده از این پریزها به افراد در صرفه جویی در مصرف بر
اپلیکیشن این دستگاه می توان مصرف انرژي هر یک از دستگاه هاي متصل به پریز را در لحظه و با جزئیات دقیقی از جمله 

کیلو وات در ساعت مشاهده کرد
سرمایه مورد نیاز خو

گرفته شده، که تا حدي گران به نظر می رسد

باتري نفس

باتري جدیدي که نفس می
فروش وسایل نقلیه الکتریکی در سال 

مایل را طی کنند 100
روزي جایگزین فناوري باتري لیتیم

تفاوت اصلی بین باتري
جریان الکتریکی

انرژي بیشتري را در مقایسه با همتاي تجاري
دویست و چهل و هفتمین 

 
کنجکاو : منبع
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