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سافرین،م نقلوحمل جهتنقلیهوسایلافزایشآنتبعبهوگذشتههایسالدرجمعیتافزایشبا
ارآنبهینه سازیوهوشمندسازیبهراجوامعنیازروزبهروزکهآمدهوجودبهمتعددیمشکالت
ترلکندرمابهپیشازبیشاشیااینترنتبرمبتنیهوشمندنقلوحمل واقعدر.دادافزایش
ازهاستفادبا...وسیستم ها،سنسورهاازشبکه ای.می نمایدکمک...وتصادفاتانرژی،،ترافیک

وتدریاف،ارسالضمنرادادهازکالنحجماینتامی سازدمیسرراامکاناینارتباطیپروتکل های
داردوجوداطالعاتانتقالدرکهمزایاییعلی رغم.دهیمآن هابهکوتاهیزمانمدتدرمناسبیپاسخ

یابرفضایمصنوعی،هوشهمچوننوینیفناوری هایکهاستهمراهآنبانیزمتعددیچالش های
.کرده اندکمکآنحلبه

عمیقی ، کالن داده، یادگیر(رایانش ابری)ابری، فضای و نقل هوشمند، حمل اینترنت اشیا: واژگانکلید
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مقدمه-1
کییعنوانبهمسافروکاالوجابه جایینقلوحمل

کالنبرنامه ریزیدربشرنیازهایمهمتریناز
روایناز.داردقرارتوجهموردکشورهاوشهرها

زابیشاهمیتیزمانگذربااطالعاتسازماندهی
دروجمعیترشدبالذااستکردهپیداپیش
وبندی،دستهنقلوحملافزایشآننتیجه

مشکل،اینحلراه.شددشوارآنهاسازماندهی
بودهوشمندسیستمیکدرونداده هاجمع آوری

هوشمند،نقلوحملجدیدنسلتوسعه هایکه
اهدافتحققبرایرامهمیفنیپشتیبانی
کرد؛فراهمرابی درنگ،هوشمندحمل ونقل
یق،دق،کارآمدمناسبفنیپشتیبانیهمچنین

یفناوربرایراانرژیدرصرفه جوییباهمراهایمن
 ایشبکهفناوری.کرده استارائهاشیااینترنت
هبراجدیدیارتقاینیزشهری،هوشمندترافیک
مسیستبررسیبهمقالهایندر.می آوردارمغان
ویااشاینترنتبرمبتنیهوشمندنقلوحملهای

.استشدهپرداختهآنچالش های

هوشمندنقلوحملسیستم-2

وحملادارهتوسط1999سالدرکهتعریفیطبق
مندهوشنقلوحملسیستمشدارائهآمریکانقل

راکاالومسافرجابه جاییبهمربوطاطالعات
.می نمایدتوزیعوپردازشنگهداری،جمع آوری،

چندینازاستفادهشاملهوشمندنقلوحمل
بریناومانندپایهمدیریتسیستم هایازفناوری،
مهمترینازبرخیبخواهیماگر.استخودرو

واردمبهکنیملیستراهاسیستماینمزیت های
:برمی خوریمذیل
حوادثوسوانحاطالعاتمدیریت-1
مسافرانورانندگانبهعمومیاطالع رسانی -2
(...وترافیکجاده،وراه،هواوضعیت)
ایلوسترددبرنظارتوترافیکجریانمدیریت-3

نقلیه

نیایممدیریت)مواردسایرخصوصدرتسهیالتارائه-4
بههمگانینقلوحملاطالعاتارائه،عابرانتردد

]1[(...وشهروندان

نقلوحملدرمورد نیازتجهیزاتوسیستم ها-2-1
(ITS)هوشمند

مابهاندبتوکهاطالعاتیچنینآوردنبدستبرایطبیعتا
هبنیازکندکمکنقلوحملسازیهوشمندمسیردر

شاملکههستیممختلفیسیستم هایوهاابزار،تجهیزات
:می باشدذیلموارد

شمارترددسیستم-1
راهنماییچراغ هایهوشمندسازیتجهیزات-2
(WIM)حرکتحالدرتوزینسیستم-3

رادیوییاتوماتیکاطالع رسانیسیستم-4
هواشناسیسنسورهای-5
سنجسرعتدوربین های-6
(VMS)متغیرپیامتابلوهای-7

(AVL)نقلیهوسیلهخودکارموقعیت یاب-8

خودروپالکتشخیصوثبتسیستم-9
حوادثخودکارتشخیصسیستم های-10
نمسافریبهاطالع رسانیپیشرفتهسیستم های-11

(ATIS)

(CCTV)تصویرینظارتبابستهمدارهایدوربین-12

رغیوالکترونیکیقطعاتوتجهیزاتتمامیواقعدرو
.]1[کندیاریمهمایندرراماکهالکترونیکی

(ITM)هوشمندترافیکمدیریت-2-2

انارمغبهشهریمسئوالنبرایفناوریاینکهامکانی
علی رقمتامی کندکمکآنانبهکهاستاینمی آورد

نگامهبهودقیقتصمیم هایبتوانندمنابع،درمحدودیت
قابلیتاءاشیاینترنتکمکبهفناوریاینواقعدر.بگیرند
تمسیساینکارکردنحوه.کردخواهدپیداراسازیپیاده
ووcloudاطالعاتازاستفادهباکهاستگونهبدین

مسافرت هاتعدادبهمربوطداده هایابریرایانش
مسئولیناختیاردرلحظهدرراخیابان هاشرایطو

.]2[دهدمیقرارشهری
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(IoT)اشیااینترنت-3

جهیزاتتازپیوسته ایبهمسیستماشیااینترنت
یا،،اشدیجیتالومکانیکیماشین  های،رایانه ای
شناسه هایتوسطکهاستافرادییاسنسورها

قابلیتازویافته اندهویت(UID)منحصربه فرد
املتعبهنیازبدونشبکهیکرویداده هاانتقال
.ستندهداربرخوردرایانهباانسانیاانسانباانسان
کهاشدبانسانیمیتوانداشیااینترنتدرشئیک

یزچهریاالستیکبادفشارشدنکمازراراننده
راداده هاIPآدرسیکاختصاصباکهدیگری
ترکیببا.باشددهد،انتقالشبکهیکروی

و(یااشاینترنت)اینترنتبهمتصلدستگاه های
اطالعاتبودخواهیمقادرخودکار،سیستم های

ابمتناسبوتحلیل،جمع آوریضمنرانیازمورد
کاریانجاماستممکنعملاین.کنیماقدامآن

از.باشدخاصفرآیندیکیادگیرییامشخص
اشیاتاینترنازاستفادهبهترغیبراماکهدالیلی

:نموداشارهزیرمواردبهمیتوانمی نماید
دورراهازکنترل-1
چیزهمهکردنخودکار-2
کارهاسریعانجام-3
واقعیزمانیدربیشتراطالعاتدریافت-4

سازییمتصموگیریتصمیمفرآینداشیااینترنت
درمابهومی بخشدبهبودسازماندررا

ککمهوشمندحمل و نقلسیستم هایبهینه سازی
.می کندشایانی

کاالها،وافرادجابجاییاشیااینترنتوجودبا
محیطشدنهوشمندتروعمومیامنیت

راهجاده ها،هوشمندحمل ونقلسیستم های
ردیابیهمچنینوهواییراه هایوآهن ها

ورانمسافبرایرابهتریبسیارتجربیاتمحموله ها
.می کندایجادتجارتبرایتاجرانهمچنین
اصلیبخشسهدادهومختلفوسایلشبکه،
ی توانندمدستگاه هانتیجهدرکهاستاشیااینترنت

].3[دباشنارتباطدرهمباخصوصیشبکهیکدر

(IoT)اشیااینترنتسازیپیادهچالش-3-1

درچالش هاییمزایااینهمهوجودباطبیعتا
بهادامهدردارد،کهوجودفناوریاینپیاده سازی

.کردخواهیماشارهآن هاازبرخی

امنیت-3-1-1
وعموضوچالشمهم ترینامنیتکهبگوییماگر
کهچرایمنگفتبیراهپراستاشیااینترنتبحثدر

صلمتیکدیگربهمااطرافوسایلتمامیتقریبا
تندهسگوناگونیآسیب پذیری هایدارایوهستند

نهادهای،اینترنتیسارقانتوسطاستممکنو
ادهسوء استفاطالعاتشاناز...ودولت هااینترنتی،

وناگوارحوادثباعثمواردیدرحتیوکنند
خواهدبسیاریجانیحتیومالیخسارت های

.داشت
،داده هاواطالعاتامنیتباالیاهمیتبهتوجهبا

امکاناینمابه(عمیقیادگیری)مصنوعیهوش
امنیتمختلفمدل هایازاستفادهباتادادهرا

بررسیبهادامهدر.کنیمتامینراداده هایمان
.می پردازیممدل هااینازبرخی

:عمیقیادگیریهایمدل-
مدل هایمختلفبندیطبقهچهاربخشایندر

چندپرسپترون)MLPعناوینبهراعمیقیادگیری
کهCNN+LSTMو1d-CNNوLSTMو(الیه
.ممی دهیقرارمطالعهموردراشده استسازیپیاده
سازیفعالتابعباالیهآخرینمدل هاهمه

ارایدماداده هایزیرااستشدهمتراکمسیگموِئید
normal)مهاجموعادیکالسدو and attack)

.]5[هستند
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MLPعمیقیادگیریمدل-

1flowشکل chartمدلMLPمی دهدنشانرا
قالب های.بودشدهپیاده سازیکاراینبرایکه

همچنین.هستندبعدیدوMLPمدلبرایورودی
الیهمدلایندر.نداریممدلاینبرایداده هایمان

ودمیشمتراکمالیهسهآندنبالبهورودی،واولی
بعدیالیهورودیبههاالیهازیکهرخروجیو

تهگذاشکنارالیهیکهمچنین.شودمیتبدیل
Dropoutهمانیاشده layerازسیستمنجاتبرای

.می شوداضافهآنبهگرمایش

MLPعمیق مدل یادگیری معماری : 1شکل

CNNعمیقیادگیریمدل-

دهد،درمینشانراCNNمدلمعماری2شکل
الیهعنوانبهاصلیالیهنوعسهCNNمدلهر

یکوترکیبیالیهیککهداردوجودکانولوشن
راداده هاورودیقالب1d-CNN.استمتراکمالیه
ذیردمی پکانالیومانندگامودسته ایصورتبه

دیبعسهفرمبهاساساینبرراداده هابنابراین
83ازمجموعدادهمجموعه.می کنیمتبدیل
تاسداربرچسبویژگیآخرینشاملکهویژگی
.استکردهاستفاده

بهکلشتغییرتابعازاستفادهبارادادهبنابراین
تبدیل{1و(1)دادهفرمو(0)دادهفرم}عنوان

{1و82}عنوانبهراورودیشکلوکرده ایم
ابعتعنوانبهخطیسازازیکسووکرده ایمتغذیه
نوعازادغامالیه.کرده ایماستفادهسازیفعال

Max poolingهکویژگی هاییگذاشتنکناربرای
باییهاویژگیازنگهداریبرایتنهاوکمامتیازبا

عالفتابعباآخرالیه.استشدهاضافهباالامتیاز
.]5[است(کنندهمتصل)متراکمسیگموئیدسازی

CNNمدل یادگیری عمیق معماری : 2شکل
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LSTMیادگیری عمیق مدل -

LSTMازنوعیکRNNایندرکههستندها
نیکساهایالیهدردیگرهایگرهبههامدل،گره
ردنآویادبهوکردنحذفوسیلهبهکهیادگیری
flow.شوندمیمتصلخاصاطالعات graphمدل
LSTMشاملاینکهشده استارائه3شکلدر
عتابازکهمی باشدهسته128باLSTMالیهاولین
کنارالیهیکآندنبالبهکهadamسازیفعال

dropout)شدهگذاشته layer)است0.5میزانبا،
دهگذاشته شکنارالیهازخروجی.می کنداستفاده

یهالیکبهراورودیکهمتصلکامالالیهیکبه
دادهطبقه بندیبرایسیگموئیدتابعبامتراکم
.]5[می کندمتصلمی کند،فراهمنرمالومهاجم

LSTMمدل یادگیری عمیق معماری : 3شکل

CNN+LSTMعمیقیادگیریمدل-

4شکلدرLSTMمدلترکیبباCNNمدلیک
1d-CNNمدلایناولالیهدر.شده استپیاده سازی

بهکهاست(خطییکسوساز)reluسازیفعالتابعبا
استadamسازیفعالتابعباLSTMالیهآندنبال

وCNNهایمدلمانندنیزهاپارامتربقیهدرو
LSTM5[است[.

مدلکهدریافتیممدل هااینبررسیبا
CNN+LSTMریبهتنتیجهمدل هاسایربهنسبت

.دارد%97.16دقتبا
جزبهمدل هابقیهاستذکربهالزمهمچنین

MLPکهصورتیدردارندرا%95ازبیشدقتی
MLPآمده استبدستمدلتریندقتکم.

مردمسازیفرهنگوآموزش-3-1-2
اینبرفناوریدنیایمعروفافرادازبسیاری
حریمامنیت،رویاشیاءاینترنتکهباورند

منفیتاثیرانسان هاصداقتوشرافتشخصی،
.می شونداجتماعینابرابری هایباعثومی گذارد

شاننفناوریدنیایدربسیارتحقیقاتاساسبر
اهدنخومشکلبدوناینترنتآیندهکهداده است

رایشتریبمشکالتاینترنتگرفتننادیدهولیبود
.]4[آوردخواهدوجودبه

هادادهحجممدیریت-3-1-3
ابزیادیبسیاردستگاه هایکهاینبهتوجهبا

رسآدیکباکدامهروهستندارتباطدریکدیگر
ندمی پردازدادهارسالوپردازشبهفردبهمنحصر
باهمچنین.شدخواهدفراوانیاختالالتسبب

مبرمینیازاینترنتبهمتصلهایدستگاهافزایش
کهخواهد شدپیدافردبهمنحصرآدرس دهی
جدیدفناوری هایبامی توانخوشبختانه
.]4[نمودحلراموضوعاین(Ipv6)آدرس دهی

Hybridعمیقیادگیریمدلمعماری:4شکل CNN+LSTM
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پیشداده هابحثدرکهمواردیبهبخشایندر
رایانشوفضای ابریداده ها،کالن.می پردازیمآمده،
خصوصدرروزهااینداغموضوع هایازابری

آنهاراادامهدرکههستنددادهحجمچالش های
.نمودخواهیمبررسی

اینترنت اشیادردادهکالنهایچالش-3-2

ااشیواسطهبههادادهازعظیمیحجمکههنگامی
وشداربودند،پدیدشدهوصلاینترنتبهکهزیادی
،ودشمدیریتمعینیسرعتوزماندرکهبودنیاز

ملتکاکالن دادهنامبهجدیدیپدیدهشدسبب
محیطیکدرراداده ها،کالن دادهفناوری های.یابد

تفسیروپردازشذخیره،،جمع آوریشدهتوزیع
.]6[می کند

ابریرایانش-3-3

استیاءاشاینترنتبامرتبطمسائلازابریرایانش
رسیدستکردنفراهمبرایاستمدلیرایانش ابری

ابعمنازایمجموعهبهشبکهطریقازکاربرآسان
ابری،انشرای.استپیکربندیوتغییرقابلرایانشی
یلقبازرایانشیمنابعبارامجازینامحدودقدرت

ظهحافوپردازشقدرتباسرورشبکه،زیرساخت،
سازی،ذخیرهفضایمتغیر،ونیازبراساس
برنامه هایامنیتی،تجهیزاتشخصی،رایانه های
بندیدسته.می سازدمهیاسرویس هاوکاربردی

:تاسکالنگونهسهبهابریفضایدرسرویس ها

 (IaaS)زیرساختخدمات -1

(SaaS)نرم افزاریخدمات -2

(PaaS)بستراجراییخدمات -3

ازیتوانمندسوپذیریانعطافموجبابری،رایانش
وسازیذخیرهفضای،قدرتدراشیاءاینترنت
طتوستولیدشدهحجیمهایداده.شدخواهدشبکه
تخراجاسوتحلیلقابلیتشبکه،بهمتصلاشیاء

هبابریفضایدرراهاماشینوهاانسانرفتارهای
دخواهمتمرکزومتنوعرایانشیمنابعوجودعلت
.داشت

هببخشیتمرکزحالدرابریفضایحقیقتدر
کاربرانموردنیازسرویس هایارائهوداده ها
لفیقت.استمختلفمکانیوزمانیشرایطبر اساس
راجدیدیپارادایماشیاء،اینترنتوابریرایانش

]2[.داشتخواهددنبالبهآیندهاینترنتخلقدر

یزندگاطالعاتآوریجمعباابری،اشیاءاینترنت
اینتحلیلباومختلفسطوحدراجتماعیوفردی

متنوعیهایسرویسعظیمهایدادهواطالعات
دررامافیزیکیزندگیکهدادخواهدشکلرا

خانهوشهر.خواهد دادشکلسایبرمحیط
مصرفی،انرژیهوشمنداندازه گیری،هوشمند
هرانندبدونوهوشمندخودروهایتصویرینظارت

.استتلفیقایننتایجاز...و

اینترنتمعماری-4

ازگرانیگستردگی،پهنای باند،دسترسی،
پروتکل هایکههستندبحثاینمهمچالش های
.دمی کنایفابخشایندررامهمینقشارتباطی

اشیااینترنتهایپروتکل-4-1

دردستگاه هاومحرک هاحسگرها،کهآنجاییاز
باچنینهمویکدیگربابایددارند،وجودشبکهلبه

طارتبابرای.کنندبرقرارارتباطهوشمنددروازه
جملهازمختلفیپروتکلازیکدیگربهاجزااین

Bluetooth,Zigbee,NFC,RFID,WI-FI,etc

.مپردازیمیآنهامعرفیبهماکهمی شوداستفاده
یم اینترنت اشیا به دو دسته تقسپروتکل های 

:می شوند
(LPWAN)گسترده کم مصرفشبکه -1

]7[کوتاهبرد شبکه -2
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(LPWAN)فمصرکمگستردهشبکه-4-1-1

-SigFax
فطیسیمبیارتباطدرمصرفکمفناورییک

رنامهبوهاسنسورمانندمصرفکماشیاازمتنوعی
مقدارتامی دهداجازهمابهکه.استM2Mهای
.کنیمارسالکیلومتری50شعاعتاراازدادهکمی

کهUNBفناوریازپروتکلایناستفادهبهتوجهبا
بیت1000تا10حدوددرپایینیبسیارسرعت

کارکوچکباترییکباتواندمیوداردراثانیهدر
.]7[کند
(Cellular)سلولی-

داده هایبهکهبرنامه هاییبرایسلولیفناوری
رنامهبانرژیمنبعودارندنیازباالعملیاتیتوان
IOTفواصلدرگرفتنکاربهنیازکههستند

باطارتازاستفادهبا.استمناسبدارندطوالنی تر
5Gنزدیکآینده ایدروGSM/3G/4Gسلولی
مفراهرااعتمادیقابلوپرسرعتاتصالمی توان
.]7[کردخواهد

کوتاهبردشبکه-4-1-2
-6LoWPAN

دراستفادهمورداستانداردرایج ترینواولین
یکرازیاست،اشیااینترنتارتباطیپروتکل های

استIPربمبتنیاینترنتیکاراستانداردپروتکل
دیگرIPشبکهیکبامستقیما  راآنتوانمیکه

ترجمهدروازه هایمانندمیانیموجودیت هایبدون
.کردمتصلپروکسی هایا

یناپروتکلاینخصوصدراهمیتحائزنکتهدو
ازهمچنینواستکمتوانباپروتکلیکهاست
استفادهاستIPV6کهIPجدیدنسخه

.]7[می شود

-ZigBee

پروتکل هایمجموعهبرایاستانداردیعنوانبه
هکاستشدهایجادباالسطحکم هزینهارتباطی

الیدیجیترادیوهایازراشخصیمنطقهشبکه های
ه هادادکهمی کندایجادتوانکموکوچکاندازهبا
نعیدر.می کنندمنتقلطوالنی ترفواصلدررا

عمرکم،دادهسرعتبهکههاییبرنامهدرحال،
دارند،ازنیایمنشبکهدستگاه هایوبیشترباتری

.شدخواهداستفاده
-BLE

شناختههوشمندبلوتوثعنوانبههمچنین
IOTبرنامهبرایتوجهیقابلپروتکلکهمی شود

کوتاه،بردبرایاشیااینترنتکاربردهایبرای.است
فتهیابهبودوطراحیکمتأخیروکمباندپهنای
شاملکالسیکهوشمندبلوتوثمزایای.است

وکمتراندازیراهزمانکمتر،انرژیمصرف
عدادتباستارهشبکهتوپولوژیازپشتیبانی
.]7[استگرهنامحدود

-RFID

نامبهخواندندستگاهیکشاملRFIDسیستم
چککورادیوییفرکانسفرستندهیکوخواننده

.باشدمیRFبرچسبنامبه
نحصرماطالعاتباالکترونیکیصورتبهتگاین
استدورراهازخواندنویژگیدارایکهفردیبه

ازیمختلفاستانداردهایکهاستشدهریزیبرنامه
ASTMوIECوISOجمله Internationalو

DASH7AllianceوEPC-globalدارد.
وجودRFIDبرچسبهایسیستمبرایفناوریدو

:دارد
دیگریوفعالخوانندهبرچسبسیستماولی

. شودمینامیدهغیرفعالخوانندهبرچسبسیستم
 ترگرانمی کنند،کارباتریبافعالبرچسب های

درند،می کناستفادهباالترفرکانس هایازوهستند
فرکانس هایازغیرفعالبرچسب هایکهحالی

خلیداانرژیمنبعومی کننداستفادهپایین تری
.]7[ندارند
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-NFC

وتاهکبسیاربردبابی سیمارتباطیفناورییک
مسلبادستگاه هابیندرراداده هاانتقالکهاست
ازبیشهاآندادنقرارهمکناریاآن هاکردن
اوریفناینهمچنین.می سازدامکان پذیراینچچند
اینبا.کندمیاستفادهRFIDمشابهفناوریاز

دواطاتارتببرایبلکهشناسایی،برایتنهانهحال،
.می شوداستفادهنیزتردقیقطرفه

NFCحاویتواندمیکهاستبرچسبیکدارای
دنخوانقابلفقطتگاین.باشددادهکمیمقدار
وسطتبعدا  وکردبازنویسیراآنتوانمییااست

.دادتغییردستگاه
:داردوجوداصلیعملکردحالتسهNFCبرای
(غیرفعالحالت)کارتسازیشبیهحالت-1
(فعالحالت)نویسنده/خوانندهحالت-2
]7[همتاحالت-3

Z-Wave -
توسطکهاستمصرفکمMACپروتکلیک

Zensysنگیخااتوماسیونازکهاستیافتهتوسعه
وکندمیاستفادهگره30-50اتصالبرایسیمبی

هایانهخبرایویژهبهاشیااینترنتارتباطاتبرای
استفادهکوچکتجاریهایدامنهوهوشمند

ککوچدادههایبستهبرایفناوریاین.استشده
وثانیهبرکیلوبیت100تاپاییننسبتاسرعتبا

.]7[استشدهطراحیمتر30نقطهبهنقطهارتباط

ردبی سیمفناوری هایازبسیاریکهآنجاییاز
ایدارکدامهردارد،وجوداشیااینترنتهایشبکه

حال،اینبا.هستندخاصیمزایایومشخصات
یاربساستکاملیککداماینکهگیرینتیجه
بهدبایکسیهرکهسؤالیبنابراین،.استدشوار
برایفناوریکدام"کهاستایندهدپاسخآن

معیارهایاینکهکما"است؟بهترینمنبرنامه
اطیارتبهایپروتکلبینمقایسهبرایمختلفی
شبکه،شاملمعیارهااین.شودمیاستفاده

نوعگسترش،رمزنگاری،برد،توان،توپولوژی،
رقبمصرفومکانیسمباهمزیستیمدوالسیون،

یااشاینترنتشبکهمختلفنقاطدرکهاست
مواردازاینکدامهرهوشمندونقلحملسیستم

بادبایماکههستندبرخورددارمتفاوتیاهمیتاز
وابانتخرانظرمانمدپروتکلانتخابآنبهتوجه

نماییماستفاده

گیرینتیجه-5

بااشیاتاینترننوینفناوریترکیببهمقالهایندر
ومعرفیپایهبرهوشمندنقلحملسیستم های

افزایشبا.شدپرداختهآنچالش هایبررسی
رشد،شدن،موتوریزهشهرنشینیوجمعیت
تمترافیک،سیسازدحامهمچنینونقلیهوسایل
جادایموجبکهگرفتهقرارفشارتحتنقلوحمل

.می شود...وانرژی،اتالفهواوآلودگی صوتی
سبباشیااینترنتبهمجهزحمل ونقلسیستم های

ومسافرینجاییبهجاوامنیت،کارآمدیبهبود
خدمات،محلیپلیسکهطوریبه؛شدکاال  ها

دولتیسرویس هایسایرواضطراری
اه هایدستگازکهاطالعاتیازاستفادهبامی توانند
ومدیریتبرایمی آورندبدستاشیااینترنت
ازهدف.کننداستفادهحوادثبهسریعواکنش
یمبتنهوشمندنقلوحملهایسیستمطراحی

باطیارتفناوری هایکارگیریبهاشیااینترنتبر
انشهروندوشهرادارهبرایقدرتمندوپیشرفته

.است
ارتباطیچارت پروتکل های : 5شکل
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رژی،اناتالفدرجوییصرفهموجبترتیباینبه
اهمیتموارداینهمهلذا.می شود...وزمان

نترنتایبرمبتنیهوشمندسیستم هایازاستفاده
.می دهدنشانمابهزمانیهرازبیشتررااشیا

مراجع 

،"هوشمندنقلوحملسیستم"،نژادقاسمیحسین]1[
،یریلوایجادهسوانحوتصادفاتملیکنفرانساولین

.1385زنجان،آذرواحداسالمیآزاددانشگاه

ثیرتابررسی"بشکنی،کاظممحمدوابراهیمیناهید]2[
وهشپژ،مجله"شهرهادرکالننقلوحملبراشیااینترنت

1399،فروردین9شمارهتحقیقاتوعلومدرمعاصرهای

وهاحسگربررسی"سعادتی،حسینوآزادیامیر]3[
،فصل"یااشاینترنتبرمبتنیوایرلسیزیستیهایحسگر
1400پاییز4ایدئال،شمارههوشنامه

رمضانوبرهلیاساسانومحمدیانمیرمیالدسید]4[
وچالشهابرمروری"آخوندی،زهراوبابامحمودی
ین،دهم"اشیاءاینترنتچالشهایازپیشگیریراهکارهای
فناوری،تابستانوعلومدرنوینهایپژوهشهمایش
1396

[5] Monika Roopak, Prof. Gui Yun Tian, Prof.

Jonathon Chambers,Deep learning models for

cyber security in IoT networks, 2019 IEEE 9th

Annual Computing and Communication

Workshop and Conference (CCWC), 7-9 Jan.

2019

[6] Muthuramalingam,Bharathi,Rakesh Kumar,

”IoT based ITS for global prespective”,

Springer Internet of Things and Big Data

Analytics for Smart Generation pp 279–300,

2019

[7] Shadi Al-Sarawi,Mohammed Anbar,Kamal

Alieyan,Mahmood Alzubaidi, ”IoT

Communication Protocols, 2017 8th

International Conference on Information

Technology (ICIT)

14019بهار سال دومشماره سومنشریه الکترومگ دانشگاه مازندران



1امیرحسین ادهمی

amiradhami566@gmail.com، دانشجوی کارشناسی، مهندسی برق، دانشگاه مازندران-1

چکیده

بازارهروانراجذابیوجدیدهایاپلیکیشنوکردندصداوسرخیلیایرشتهمیانهایرشتهامروزه
ردمهمینقشبرقمهندسیکه.کردندجذبخودبهرازیادیمالیهایسرمایههمینطوروکردند

تیجهنقطعاکندورودپایههایرشتهدیگربهمهندسیفکرطرزبابرقمهندسیکاگروداردهاآن
ولیمولکوشناسیزیستازتلفیقیمورددرخواهیممیمقالهایندر.گرفتخواهدجذابیوجالب

.آیدمیوجودبهمصنوعیشناسیزیستبینایندرکهکنیمصحبتمهندسی

DNAتوالی یابی ، DNAزیست شناسی مصنوعی، مهندسی، ژنومیک، : واژگانکلید

زیست شناسی مصنوعی
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مقدمه-1

فکرطرزکردهمتفاوتراشناسیزیستآنچه
یشناسزیستبهمهندسانکهاستایمهندسی

نکهایاول:بگوییمرانمونهچندبگذارید.آورندمی
ماهستند،خوبچیزهاساختندرواقعامهندسان

تمامنفهمیماگرحتیبسازیموسایلیتوانیممی
دسانمهندوم،.کندمیکارچگونهسیستمجزئیات
یکبهسازیمدلباراپیچیدههایسیستم
-یدهنادواقعدر.کنندمیتبدیلترسادهسیستم
ناسیشزیستپشتاصلیایدههاناشناختهگرفتن

ایشناسزیستیکهمچنینو.استمصنوعی
کیواقعدرکندمیکارتجربیصورتبهپزشک
یمحصولمهندسیکاماکندمیکشفرامحصول

دارو،ساختنبرایمثالبرای.کندمیطراحیرا
دهشبردارینمونهسلولباراموادچندینپزشکان
کهکدامهرتجربیطوربهوکنندمیمخلوط
بهوکنندمیانتخابداروعنوانبهراگرفتنجواب
ادنیدرفعلیسازیداروروشاین.دهندمیبیمار
-نمیمااینجادرولی.استانجامحالدرکهاست

-یمبلکهکنیمکشفتصادفیدارویکخواهیم
.]1[بسازیمراداروهاهوشمندصورتبهخواهیم
چگونه؟؟

شناسیزیستبرایمقدمه-2

یدانشهیچکهنوشتمکسانیبرایرامقدمهاین
بسیاربیولوژی.ندارندشناسیزیستدرمورد
آنکهداردوجودمهمیهایتفاوتواستپیچیده

رایب.کندمیمتمایزمهندسیهایرشتهسایرازرا
چاپیمداربردیکرویبرشناسیزیستمثال
باوانتنمیراتعامالتبنابرایننشدهریزیبرنامه

عوضدرکردریزیبرنامههاآنفیزیکیموقعیت
استهاییمولکولبینتعامالتمبنایبرتعامالت

.دهندمیرخسلولپیچیدهمحیطدرکه
هوممفیکبیولوژیکیهاییستمسمهندسیدر

دراطالعاتچگونه.کرددرکبایدرااساسی
.کندمیپیداجریانبیولوژیکیهایسیستم

هبرامهندسیاصولتوانیممیمفهومایندرکبا
جدیدبیولوژیکیهایسیستمساختوطراحی
.کنیماعمال

شناسیزیستدرشدهذخیرهاطالعات-2-1

DNA،وگیاهانجانوران،ژنتیکیاطالعاتتمام
بهمولکولاین.داردخوددرراهاویروسحتی

مارپیچبطورکهاستبلندبسیارایرشتهدوصورت
هایویژگیازیکی.اندگرفتهقرارهمکناردر

یدوتایمارپیچیساختاربهمنجرکهDNAکلیدی
ملتعاهمبارشتهدوچگونهکهاستاینشودمی

بهتاسشدهتشکیلشیمیاییباز4ازDNAدارند،
و( G)گوانین،(C)سیتوزین،(A)آدینهاینام

A.هستندجفتهمبهدوبهدوکه(T)تیمین

جفتCباهمیشههمGواستجفتTباهمیشه
مولکولیکنیزوقندیکبابازهر.شودمی

کیوقندیکباز،یک.یابدمیاتصالفسفات
.]2[سازندمیرانوکلئوتیدیکهمبافسفات

فسفات-نحوه قرارگیری بازها و پیوندهای قند: 1شکل
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شناسیزیستدراطالعاتجریان-2-2

DNAاکثراما.استاطالعاتذخیرهمحل
مانجاهاپروتئینتوسطسلولدرونعملکردهای

کهشودمیمطرحسوالاینبنابراین.شودمی
.ودشمیپروتئینساختبهمنجراطالعاتچگونه

هبتبدیلوتفسیرازقبلDNAدروناطالعات
RNAمیانیپیامرسانمولکولیکبهپروتئین،

.شودمیرونویسی

DNAیابیتوالی-3

سطحدرپژوهشمصنوعی،شناسیزیستدر
.دگیرمیصورتپروتئینوDNAیامولکولمیکرو

اطالعاتمنبعیکهاDNAدانیممیکههمانطور
اطالعاتاینازتوانندمیدانشمندانکههستند
داروساختوسرطانیهایسلولتشخیصبرای
همچنینو.کننداستفادهبیماراندرمانبرای

محصوالتیژنتیکی،دستکاریبادانشمندان
یاهانیگانسولین،تولیدکنندههایباکتریهمچون

رادرمانیهایمولکولسایروهابادیآنتیکه
راآلیسمومکههاییباکترییاکنندمیسنتز
.یسازندکنند،میتجزیه
هاDNAاطالعاتچگونهشود،میمطرحکهسوالی

کنیم؟دریافترا
بازهاهماندرواقعهاDNAاطالعاتازمامنظور
کترهاکارایابازهااینگیریقرارترتیبوهستند،

ومعنیهرکدامو.استمهمبسیارهمکناردر
اینتوالیوترتیبواقعدر.داردخاصیمفهوم
.سازندمیراDNAدرموجوداطالعاتبازها
ارنددوجودسنسورهایییاهادستگاهمختلفیانواع
.بخوانندهاDNAازرااطالعاتاینتوانندمیکه

یمدهمیتوضیحنمونهعنوانبهراهاروشازیکی
.]3[شودروشنشمابرایموضوعاینتا

اصول زیست شناسی مولکولی: 2شکل 

وجودممشابهنوکلئوتیدهایازپیامرسانمولکول
نامیدهRNAکهاستشدهتشکیلDNAدر
ریباتقمولکولدواینشیمیاییساختار.شودمی

وداردکمتریپایداریRNA.استیکسان
(اوراسیل)UازRNAوداردرشته اییکساختار

باRNA.کندمیاستفاده(تیمین)Tجایبه
.کندمیایفاراخودنقشریبوزومبهپیامرساندن
زرگببسیارماکرومولکولیمجتمعیکریبوزوم
RNAهایمولکولوهاپروتئینازکهاست

ازپیامکهاینجاستدرواستشدهتشکیل
ازندهسهایبلوکآمینه،اسیدهایبههانوکلئوتید
.]1[شودمیترجمههاپروتئین

RNAساختار : 3شکل 
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Electric-Currentروشبهیابیتوالی-3-1

DNAکههنگامیواستالکتریکیروشیکاین

کلشدرکههمانطورکندمیعبوردستگاهوسطاز
آنازیکاراکترچهکهاینبهتوجهبامیبینیدزیر
که.کندمیتغییرمسیرآنمقاومتکندمیعبور
دکنمیعبورمدارازکهجریانیآنشودمیباعث
درکهآمپرسنجیازاستفادهباوکندتغییرهم
نآو،می گیریماندازهراتغییراتآنداردقرارمدار

عاتاطالنتیجهدر.شودمیتعیینعبوریکاراکتر
DNAجاهمیندرخب.شودمیجمع آوری

آوریجمعهایروشازیکیمی بینیدکههمانطور
استفادهروشهمینازعمدتا کهDNAازاطالعات

سانمهندکهاست،الکتریکیصورتبهکنندمی
ونویزکاهشوسرعتافزایشحالدرهمواره
.]3[هستندهاDNAدیتکتورقیمتکاهش

استDNAدرکهژنیاطالعاتکنیدفکرشاید
چرا؟نیستاینچنینامااستمهمتر
اردداستشماگوشدرکهسلولیککنیدفرض
درکهدیگرسلولیکوکندمیدیتکتراصدا
این،کندمیدیتکتراتصویردارداستشماچشم
ریکاهرکداموندارندباهمشباهتیهیچسلولدو

تقریبادوآنDNAاطالعاتاماکنندمیمتفاوت
تواندمیهمDNAیکواقعدر.استیکسان
زیچیوباشدچشمسلولهموباشدگوشسلول
کنترلیبخششودمیتفاوتاینباعثکه
(Regulatory)یازمانیچهکندمیتعیینکهاست
بخشپسشوندفعالهاژناینصورتیچهبه

.هستندمهمخیلیکنترلی
واستشدهتشکیلاسیدآمینه20ازپروتئین
دشونمیکدگذارینوکلئوتید3توسطاسیدآمینه
کدزیرجدولدر.گویندمیتایی3توالیآنبهکه

.]2[کنیدمیمشاهدهراتایی3توالیژنتیکی

اطالعاتاستخراج-4

:استشدهتشکیلبخشدوازDNAاطالعات
آنهادرواقعدهند،میتشکیلهاژنرااولبخش

بخش.دارندخوددرراپروتئینساختاطالعات
اطالعاتبخشایندارد،نامRegulatoryدوم

به،ژنیچهکندمیکنترلواقعدرداردراکنترلی
.ودشتولیدوفعالبایدزمانیچهدروصورتیچه
وطراحیدرمصنوعیشناسیزیستهدفکه

 ریزیبرنامهجدید،بیولوژیکیهایسیستمساخت
.استکنترلیبخش

DNAاطالعات ژن و کنترلی در : 5شکل 

Electric-Currentساختار دستگاه دیتکتور : 4شکل 
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بهروعشکامپیوتردانشمندانوشناسانزیستزیرا
وسمعکمهندسیبرایمحاسباتوآزمایشترکیب
.کردندسلولیهایشبکه

مهندسان،ازکوچکیگروه،1990دههپایاندر
بهروعشودادندتشخیصرافرصتاینفیزیکدانان
تاکردندمولکولیشناسیزیستبهمهاجرت
.بگیرندبکاررشتهایندرراخودمهارت
برایمناسبشروعنقطهیک2003تا2000سال

ادایجبهمنجرکهبودمصنوعیشناسیزیست
عملکردهاییکهشد،ژنکنترلیسادهمدارهای
دو.دهندمیانجامراالکتریکیمدارهایمشابه
سالدرمصنوعیشناسیزیستمدارهایازمقاله
وکالینزبرایآنهاازیکیشد،منتشر2000

نشانراE.coilازسوئیچیککهبودهمکارانش
روشنیباکترکشتکردنگرمباسوئیچایندادند
Isopropylافزودنباوشودمی β-d-1-

thiogalactopyranoside (IPTG)شودمیخاموش.

تاریخچه-5

-میارمصنوعیشناسیزیستازهایینشانهاولین
پیدا1961سالدرمونودوژاکوبمقالهدرتوان
(E.Coli)الکاپرونطبیعیژنرویبرهاآنکرد،

سمتبهراهاآنمطالعهاینکهکردند،مطالعه
یکپاسخزیربنایکهکردهدایتکنترلیمدارهای
جمعتواناییبزودی.استخودمحیطبهسلول
لیمولکواجزایازجدیدکنترلیهایسیستمآوری
ولیمولکوسازیشبیهتوسعهدنبالبه.شدفراهم
PCRدستکاری،1980و1970هایدههدر

باشدنددهگسترمیکروبیولوژیتحقیقاتدرژنتیکی
رویکردهایژنومی،پیشدورهاینطولدرحالاین

بندیقهطبژنتیکمهندسیعنوانبهکهتحقیقاتی
نوترکیبژنوسازیشبیهبهعمدتا شدندمی

.]4[شدندمیمحدود
وخودکارDNAیابیتوالی،1990دههاواسطدر

روبیمیکهایژنومیافته،بهبودمحاسباتیابزارهای
ابهایتکنیکوکردیابیتوالیبهقادرراکامل
وپروتئین،RNAگیریاندازهبرایباالکارایی
فهرستتاساختقادررادانشمندانلیپیدها،
راهاآنهایبرهمکنشوسلولیاجزایازوسیعی
شناسیزیستسازیمقیاساین.کنندتولید

Systems)هاسیستمشناسیزیستزمینهمولکولی

biology)کردایجادرا.

تایی3توالیژنتیکیکد:6شکل

سوئیچ زیستی : 7شکل 

شد،منتشرالیبروالوویتزتوسطمقالهدومینو
ددادننشانکردندمهندسیرانوسانیمداریک
فیدبکییکتشکیلتوانندمیسرکوبگرژنسهکه
.]4[شودنوسانیکایجادباعثکهدهندرا

اسیالتور زیستی: 8شکل 
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شناسیزیستسیستمیسازیمدل-6

رزطبابرقمهندسانگفتیمابتدادرکههمانطور
دووشدندشناسیزیستحوزهواردخودفکر

:گرفتندپیشرارویکرد
ورتصبهزیستیسیستمکردکارنحوهفهمیدن

.سیستماتیکسازیمدل
مختصکهزیستیهایسیستمساختوطراحی

هایباکتریوداروساختماننداستمهندسین
میسهایآالیندهتجزیهبرایژنتیکیشدهاصالح

مانندزیستیمداراتساختهمچنینومحیطدر
عملخروجیوورودیعنوانبهکهحسگرهایی

انشطراحیهاژنفعالیتکنترلبرایکهکنندمی
-مییژنتیکمداراتاینترکیبباحتیو.کنندمی
در.بسازیمهمرا...وORوANDعملگرهایتوان
مشاهدهراژنتیکیNANDگیتیکزیرشکل
.کنیدمی

: نتیجه گیری-7
نوعیمصشناسیزیستاولیهشناختبهمقالهایندر

.کردیمبیانمهندسیباراآنارتباطوپرداختیم
بسیارشناسیزیستدنیایدیدیمکههمانطور
یمهندسهایسازیمدلازاستفادهباامااستپیچیده

هایناپلیکیشنهایتدروکنیمسادهراآنتوانیممی
مفید،هایباکتریجدید،هایداروهمچونجذابی
شیمی،مهندسچه.بسازیم...وزیستیمدارات
دروانیدتمیهستیدبرقمهندسیاکامپیوترمکانیک،

.یدکنکارمختلفهایزمینهدروکنیدورودحوزهاین
رویتوانندمیسیستممخابراتمهندسینمثالبرای

همچنینو.کنندکارDNAازاطالعاتپردازش
ازاتاطالعاستخراجرویتوانندمیمکانیکمهندسین

DNAو.کنندکارمکانیکیهایروشازاستفادهبا...
پاییندرکهاستمراجعیازایخالصهمقالهاین
دیدشمندعالقهموضوعاینبهاگرپسکردیم،بیان

کاملطوربهرازیرهایمرجعحتما  کنممیپیشنهاد
.کنیدمطالعه

گیت نات زیستی: 9شکل 

FPGAهمانندکجاست؟زیستیمداراتاینکاربرد

یکسریFPGAدانیدمیکههمانطورکندمیعمل
ریزیبرنامهقابلکههستندایالجیکیمدارات
کهیمبنویسایبرنامهتوانیممیمثالبرایهستند

-میراهمینباشیمداشتهANDگیتFPGAدر
یککنیدفرضزیستی،مداراتبهدادتعمیمتوان
الحایمکردهتزریقخودبدندرونرازیستیمدار
هایسلولتادهیممیبرنامه ایآنبهبیروناز

.دیگرکارهایخیلیوکنندنابودراسرطانی

FPGAمدلی از مدار زیستی : 10شکل
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چکیده

راخود توانندنمیافرادازبسیاریکهشدهزیادحدیبهتکنولوژیرشدکهمی کنیمزندگیدنیاییدر
هکاستعلومدرجدیدینسبتاگرایشمصنوعیهوش.می مانندجاقافلهازوکنندهمراهآنبا

ااماست،دشوارکمیمصنوعیهوشتعریف.کندایجادمردمزندگیدراساسیتحوالتمی خواهد
ازیکی.تاسماشین هاکردنهوشمندبرایمختلفعلومازترکیبیمصنوعیهوشبگوییممی توانیم

رارقبحثموردشدتبهروزهااینکهمی باشدماشینیادگیریمصنوعیهوشمعروفزیرشاخه های
حدودیتاعلماینومی کنیداحساسخودروزمرهزندگیدرروزهررالرنینگماشینتاثیر.می گیرد

.داردحضورماروزمرهزندگیدر

یادگیری ماشین، هوش مصنوعی، ماشین لرنینگ: واژگانکلید
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مقدمه-1

اگر؟چیستلرنینگماشینیاماشینگیرییاد
ینگلرنماشینازتعریفیسادهزبانبهبخواهیم
علمینماشییادگیریبگوییمبایدباشیم،داشته
چیزهایچطورمی دهدیادماشین هابهکهاست
ازبعداحتماال.بگیرندیادخودشانازجدید
چراآخرمی پرسیدخودتانازجملهاینشنیدن

چهکاراینبگیرند؟یادخودشانازماشین هاباید
راجملهاینمثالیکبادارد؟مابرایسودی
.می کنیمبررسی
تمیزرازمینیککفمی خواهیمکنیدفرض
انجامراکاراینانسانیککهزمانی.کنیم

اشدبمتغیربسیارمی تواندکارکیفیتمی دهد،
نکهایاحتمال.داردبستگیمختلفیعواملبهچون
تهخسکارساعتچندازبعدیاشودمریضانسان
یادزبسیاربروددرکارزیرازبخواهدحتییاشود
.است
رازمینکثیفیکهبدهیمیادماشینبهاگراما

ایطشروکثیفیمیزاناساسبرودادهتشخیص
برایراگ.بکندآنسطحکردنتمیزبهشروعزمین
انسانازبهتربسیارکنیم،تعریفراکاراینماشین
یادشوخستهاینکهبدون.دهدانجامراآنمی تواند
رمدنظماشین.باشدداشتهشدنمریضاحتمال

:بدهدجوابزیرسواالتبهبتواندباید
؟داردکردنتمیزبهنیاززمینزمانیچه•

هداشتادامهزمینکردنتمیزبایدزمانیچهتا•
؟باشد

غیرهو•

.هدمی دانجامماشینیادگیریکهاستکاریاین
هگرفتیادخودشازمی دهداجازهماشینبهیعنی

.ببخشدبهبودمرتبرارفتارشو

سپندارند،تفکرقدرتومغزانسان هامامثلماشین ها
ردنکفکرآن هابهکهباشدداشتهوجودراهییکباید
یادگیریمدل هایکهاستاینجاوبدهیمیادرا

کهلشکاینبه.بیایندماکمکبهمی توانندماشین
رانآوگرفتهتحویلبیرونیمحیطازرادادهماشین،

بامدلاینسپس.می دهدتحویلمربوطهمدلبه
ثالمدر.می کندتصمیم گیریموجودشرایطبهتوجه
کهداده هاییبامی تواندماشینزمین،کردنتمیز

مختلفیاطالعاتبهمی دهدمدلتحویلومی گیرد
:کندپیدادست

ی چه زمانی زمین نیاز به تمیز کردن دارد یا چه زمان•
تمیز است

دباشاین تمیز کردن تا چه زمانی باید ادامه داشته •

غیرهو •

تاریخچه-2

درمصنوعیهوشپیشگامانازکهساموئلآرتور
،ساموئل.کردابداعراعمیقیادگیریدنیا ست،
هکمی دانستتحقیقاتازحوزه ایراماشینیادگیری

را ریزیبرنامهبدونیادگیریتواناییکامپیوترهاآن،در
.دارند

ماشینواژه1959سالدرساموئلآرتوراینکهوجودبا
ینماشافکارخصوصدرتفکرکرد،ابداعرالرنینگ
بانوعیبهکسانی کههمه.استقدیمی ترکمی

دهسازنتورینگ،آلناسمدارند،کاروسرکامپیوتر
.شنیده اندراتورینگماشین
خودمقاله هایازیکیدرتورینگآلن1950سال

ودبنوشتهمقاله اشدرتورینگ.کردمطرحراسوالی
سرآغازموضوعهمینو«می کند؟فکرماشینآیا»

.[1]شدمصنوعیهوشمورددرگستردهپژوهش های
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نماشییادگیری-3

ینماشیادگیریازعلمیتعریفیکبخواهیماگر
وریتم هاالگعلمیمطالعه یکهگفتبایدکنیمبیان
سیستم هایاستفاده یموردآماریمدل هایو

ازاستفادهبه جایکهاستکامپیوتری
یبرااستنباطوالگوهاازواضح،دستورالعمل های

علمیماشینییادگیری.می برندسودوظایفانجام
کیبهنیازبدونرایانه هامی شودباعثکهاست
.رندبگییادخاصموضوعیکمورددرصریحبرنامه

مصنوعی،هوشازمجموعه ایزیرعنوانبه
بریریاضمدلیکماشینییادگیریالگوریتم های

منظوربهآموزشداده هاییانمونهداده هایاساس
آشکار،زیبرنامه ریبدونتصمیم گیرییاپیش بینی

.می کنندایجاد

ماشینیادگیریبندیدستهانواع-3-1
تقسیمدسته3بهراماشینیادگیریکلیطوربه

:می کنند
نظارتبایادگیری•
نظارتبدونیادگیری•
تقویتییادگیری•
بهچیستلرنینگماشینمقاله یادامه یدر

.می پردازیمدستهسهاینتوضیح

نظارتبایادگیری-3-1-1

دربزنیدحدسمی توانیدآننامازکههمان طور
.ددارراهنمایاناظریکبهنیازماشینحالتاین

دروهنشستفرمانپشتکهکسییکمثلدقیقا
شخصاینکنار.استرانندگیگرفتنیادحال
رازمالتوصیه هایونشستهراهنماعنوانبهکسی

سرییکنظارتبایادگیریدر.می دهداوبه
تحویلراهنماعنوانبهشدهآمادهقبلازداده های
طهمربومدلبهتوجهباماشینوشدهدادهماشین

.]2[می کنداتخاذراالزمتصمیمات

نظارتبدونیادگیری-3-1-2
مککبهونداشتهراهنمابهنیازیماشینحالتایندر

رد.کندکشفراداده هابینروابطمی تواندمشاهدات
ارمختلفداده هایکامپیوتراینکهازبعدحالتاین

.دکنکشفراآن هابینروابطمی تواندکرددریافت
هکاستماشینینظارتبدونیادگیریدرمثالیک

کهیالگوهایاساسبروبندیخوشهکمکبهمی تواند
رادناوسمندخودرودوبینتفاوتاست،کردهدرک

معرفیماشینبهخودرو100اگریعنی.دهدتشخیص
.]2[گرفتخواهدقراردسته2اینازیکیدرشود،

تقویتییادگیری-3-1-3

راآنکارکردمی توانیدمدلایناسمدردقتباهمباز
راخودمرتبماشینحالتایندر.شویدمتوجه
یالعامیکباارتباطدرمی کندسعیوکردهتقویت
کمکبهمتداین.بگیردیادجدیدچیزهایمحیط
صورتدروداشتهمسالهحلدرسعی،خطاوآزمون
تیجهنگرفتنصورتدروپاداشمثبتنتیجهگرفتن
سعیماشینحالتایندر.می شودجریمهمنفی

.باشدموفق ترخودآتیتصمیم هایدرمی کند

لرنینگهای ماشین کاربرد -4
ادی در زندگی روزمره انسان ماشین لرنینگ کاربرد زی

دارد در حالی که انسان هیچ گاه متوجه آن نمی شود
:می توان به موارد زیر اشاره کرد

تصویرتشخیص-4-1
ادگیرییکاربردهایرایج ترینازیکیتصویرتشخیص
یکعنوانبهآنازمی توانهمچنین.استماشین
دازه گیری،انتصاویر،اینبرای.بردنامدیجیتالیتصویر

.ندمی کتوصیفراتصویریکدرپیکسلهرخروجی
هکاستعالیویژگی هایازیکینیزچهرهتشخیص

این.استشدهایجادماشینیادگیریتوسطفقط
دشونشناساییچهره هاتامی کندکمکتکنولوژی

.]3[شوندارسالافرادبرایآنبهمربوطاعالن هایو
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هابینیپیش-4-3

هکبرنامه هاییساختدرلرنینگماشینکاربرداین
رامسافرتیاتاکسیقیمتمانندمواردیمی توانند

یپیش بینراترافیکیازدحاموخاصزمانمدتبرای
برنامهتاکسیسفارشهنگام.کندمیکمککنند،

قدرچسفرتقریبیقیمتکهبزندتخمینمی تواند
ئهارالرنینگماشینتوسطفقطکاربرداین.است

.می شود

ازمسیربررسیبرایGPSسرویسازکهزمانیهریا
مسیر هایبرنامهمی کنیم،استفادهمقصدبهمبدا

درترافیکتراکممیزانومی دهدنشانمابهرامختلف
شانننقلیهوسایلتعدادمیزانبهبستهرالحظهآن

کمترینقلیهوسایلآندرکهرامسیریومی دهد
ازهاستفادباکار  هااینهمه.می کندانتخابدارندقرار

.]3[ندمی شوبازیابییاانجامماشینیادگیرییبرنامه

هافیلمبرنظارت-4-4
هریاجرمتامی کندکمکماشینیادگیریکاربرداین

وعوقازقبلرابیفتداستممکنکهناگواریاتفاق
غیررفتارهایردیابیدرامراین.دهیمتشخیص
ایستادننیمکت ها،رویزدنچرت:مانندافرادمعمول
.ندکمیکمکغیرهوشانخوردنتلوتلومدت،طوالنی

جاآندرکهافرادییانگهبانانبهخودکارهشداریک
رگونههبروزازجلوگیریبهمی توانندوشده اندمستقر
.می دهدکنند،کمکمسئله اییامشکل

اجتماعیهایرسانهپلتفرم-4-5
برایاجتماعیرسانه هایازکاربران،عالقهدلیلبه

کارهانایومی شوداستفادهتبلیغاتواخباربهترتهیه
نجاماقابلماشینیادگیریازاستفادهبافقطعمدتا
وجودمانندزیادیمثال هایموردایندر.هستند

رایبصفحهپیشنهاددوستی،پیشنهاداتگزینه های
YouTubeدرفیلم هاوآهنگ هاپیشنهادبوک،فیس

.دارندوجود

تشخیص تصویر: 1شکل

صداتشخیص-4-2

برایبرنامهتوسعهبههمچنین(ML)لرنینگماشین
اشینمیادگیریاز.کندمیکمکنیزصداتشخیص

یادنیز(VPA)مجازیشخصیدستیارعنوانبه
صورتدرتامی کندکمکشمابهاین.می شود

پیدارانظرمورداطالعاتصوتی،درخواست
بالدنبهدستیارآنسوال تان،پرسیدنازپس.کنید
یدپرسیده اآنازشماکهمی گردداطالعاتییاداده ها

بهترینتامی کندآوریجمعرامورد نیازاطالعاتو
.دهدارائهشمابهراپاسخ

تشخیص صدا با ماشین لرنینگ:2شکل

یادگیریدنیایدربسیاریدستگاه هایامروزه
echoهوشمندبلندگوهایمانندماشین، Amazon

googlesو homeدسترسدرصداتشخیصبرای
Googleنامبههمراهتلفنبرنامههمچنین.هستند

alloسامسونگهوشمندتلفن هایوS8وBixby

.هستندتکنولوژیاینبهمجهزنیز
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جستجوموتور-4-8

درکاربرجستجویهنگامدرجستجوموتورهای
ارائهکاربرانبهرانتیجهبهترینتاهستنددسترس
برایزیادیماشینیادگیریهایالگوریتم.دهند

googleمانندکاربر،یکخاصدرخواستجستجوی

برایکاربرانتوسطکهایصفحههر.شده اندایجاد
مدتبرایمی شود،بازمکررطوربهخاصموضوعیک

.ماندخواهدباقیصفحهباالیدرطوالنی

هاشرکت/هابرنامه-4-9
یرییادگازکههستندشرکت هاوهابرنامهازبسیاری
دمی کنناستفادهخودروزمرهروندانجامبرایماشین

قیق تردوداشتهبیشتریدقتماشینیادگیریکهچرا
شرکت هااین.استدستیمداخالتاز

Netflix،facebook،google maps،Gmail،
.هستندوغیرهGoogleجستجوی

ه ها،رساندرکاربرتجربه هایاساسبرعمدتاکاراین
یاپروفایل هاوشانندکربرقرارارتباطمانند
می کنند،بازدیدآن هاازاغلبکهسایت هاییوب

نهاداتیپیشکاربربهآنبامتناسبومی گیردصورت
استخراجبرایروشیکهمچنین.شوندمیارائه

فراهمنیزفیلم هاوتصاویرازمفیداطالعات
.]3[می کند

بدافزارواسپمیاهرزنامه-4-6

استفادهاسپمفیلترتعدادیازایمیلکاربران
هبحالدرمداومطوربهفیلترهااینکهمی کنند،
استفادهباعمدتاکاراینوهستندروزرسانی

تکنیک های.می شودانجامماشینیادگیریاز
ند،اشدهفراهمماشینیادگیریتوسطکهدیگری
,Rule-basedازعبارتند multi-layer and tree

induction.تعدادیشناساییترتیب،همینبه
مسیستامنیتیبرنامه هایتوسطعمدتابدافزار

بیشترهمامراینکهمی شوند،شناسایی
.گرددمیانجاملرنینگماشینتوسط

گیرییادکاربردهایدرمشتریپشتیبانی-4-7
ماشین

 هاسایتوبازبسیارییامعتبرشرکت هایاکثر
رایمشترپشتیبانیباصحبتوکردنچتامکان
سطتوسوالهرگونهپرسیدنازپس.می کنندفراهم

نساناتوسطفقطپاسخکهنیستاجباریمشتری،
یاchatbotتوسطپاسخ هااوقاتگاهیشود،داده
ازرااطالعاترباتاین.می شوددادهچتربات

بهرامناسبپاسخوکردهاستخراجوب سایت
بهتریعملکردآن هاامروزه.می دهدارائهمشتریان
بیمناسنتایجوکردهدرکسریع ترراسواالتدارند،

استفادهبافقطمزیتاین.می دهندارائهرا
.]3[می آیددستبهماشینیادگیریاز

برنامه ها و شرکت ها:3شکل

کالهبرداریوتقلب-4-10
انندمشرکت هاییتوسطماشینیادگیریکاربرداین

Paypalاین.دمی شواستفادهپولشوییپیگیریبرای
برایابزارهاازمجموعه ایازماشینیادگیریکارکرد
امیلیون همقایسهیابررسیدرشرکت هابهکمک
استفادهامنیتبامعامالتانجامهمچنینومعامله
.کندمی 
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ردجوییصرفهبهفراوانیکمکماشینییادگیری
وتجزیهعملسرعتبهبودوعملیاتیهزینه های

وتنفصنعتدرمثالعنوانبه.می کندداده هاتحلیل
ه هایدادماشینی،یادگیریازاستفادهباپتروشیمی
وهتجزیباوشدهاندازه گیریحفاری هاتمامعملیاتی
ردکهمی شودتنظیمالگوریتم هاییداده ها،تحلیل

تهداشبهینه تریوپربازدهاستخراجبعدیحفاری های
.باشیم

مراجع

[1] https://fa.wikipedia.org, (1398).

[2] https://7learn.com, (1399).

[3] https://arazcloud.com, (1400).

ماشینیادگیریجدیدهایروش-5

مدلهایبهبودبرایجدیدترکیبیمدلیکالگوریتم
یبرامصنوعیعصبیشبکهمدلهایورگرسیون

ماشین.استموادعملکردوپدیده هابینیپیش
داردسعی(HCVCM)باالهمبستهمتغیرسازنده

ایجاداولیهمتغیرهایجایبهراجدیدیمتغیرهای
این.هستندموثرترمدل هادقتبهبوددرکهکند

یاضیرتوابعازاستفادهبااولیهمتغیرهایازمتغیرها
کهایگونهبهمی کند،ایجادجدیدیمتغیرهای

بایکمترهمبستگیوخروجیبابیشتریارتباط
مرحلهسهHCVCMدر.دارنددیگرورودی های

ریاضیتوابعچندینازاستفادهبااول،.داردوجود
ایمتغیرهسپس.می کنندایجادجدیدیمتغیرهای

هایمتغیربامقایسهدرکهمی شوند،انتخابجدید
در.رندداخروجیبابیشتریهمبستگیضریباولیه

وندمی شانتخابجدیدیمتغیرهایفقطسوممرحله
بینهمبستگیازکمترآن هاهمبستگیکه

2020سالدرروشاین.استاولیهمتغیرهای
.]1,2[شدارائهشیشه گرانآیدینتوسط

گیرینتیجه-6
ورایانه هاکهاستاینماشینییادگیریهدف

اراییکداده هاافزایشباوتدریجبهبتوانندسامانه ها
ترهگس.کندپیدانظرموردوظیفهانجامدربهتری
باچهرهخودکارتشخیصازمی تواندوظیفهاین

یوهشفراگیریتانظرموردچهرهازنمونهچنددیدن
پاداشسیگنالدریافتبادوپاروبات هایگام برداری

.باشدتنبیهو

ودمی شماشینییادگیریدرکهپژوهش هاییطیف
ندآن ابرپژوهش گراننظریلحاظبه.گسترده است

وبیاورندوجودبهتازه اییادگیریروش هایکه
برایرایادگیریکیفیتوامکان پذیری
عده ایدیگرسویدروکنندمطالعهروش های شان

یادگیریروش هایمی کنندسعیپژوهش گراناز
یناالبته.کننداعمالتازه ایمسایلبرراماشینی
ایدارانجام شدهپژوهش هایونیستگسستهطیف

.هستندروی کرددوهرازمؤلفه هایی
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تلسکوپ جیمز وب

1امیرارسالن ترک لشکناری

amirarsalantork.lashkenari@gmail.com، دانشجوی کارشناسی، مهندسی برق، دانشگاه مازندران-1

چکیده

آمادهراآنساله20تقریباایبرنامهدرناساکهاستقیمتگرانوپیشرفتهتلسکوپیکجیمزوب
وقیمتگرانسازه یاین.نشدهمشاهدهامروزبهتاکهکندمشاهدهرااجرامیبتواندتاکرده

میکندثبتهکتصاویریبامیتواندگیردقرارمااززیادبسیارفاصله ایدرمی بایستکهبشرارزشمند
ینماش"اینبررسیبهادامهدر.دهدتغییرراهستیازبشردرکوکردهدگرگونرافیزیکعلم

!میپردازیم"زمان

فضاوب، هابل، تلسکوپ، ناسا، جیمز : واژگانکلید
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مقدمه-1
هبشدهساختهتلسکوپترینگران!وبجمیز
!مهندسییابرسازهیکوبشردست
james)وبجمیز E. Webb)رئیسنامواقعدر
بهکهاستبوده1968تا1961سال هایدرناسا
هکگرفتتصمیمناسااوارزشمندهخدماتدلیل
راودختلسکوپارزشمند ترینوپیچیده تریننام

James Webb1[دهدقرار[.

james:1شکل E.Webb

بهوشدهشروع1999سالدرواقعدرپروژهاین
وباالسازیشبیهوتستهایهزینهدلیل

ازبیشپروژهاینناسایبودجهکمبودهمچنین
سالاواخردرنهایتدروانجامیدطولبهسال20

شکموباوفرانسهگویانفضاییپایگاهاز2021
.]3[شدپرتابفضابه5آریان
وپتلسکاینمختصرجزئیاتبررسیبهادامهدر

وپتلسکبهنسبتجهاتبعضیازومیپردازیم
گالریادامهدرودادهقرارمقایسهموردهابل
اینارسالتاسازیآمادهمراحلعکسایشامل

مقالهاینفضایبیشتروکردهمشاهدهراتلسکوپ
نایبرسعیودادخواهیمتخصیصهاعکسبهرا

فنیجزئیاتذکربودنکنندهخستهعلتبهاست
پتلسکواینفنیجزئیاترویبرکمترزیاد

.شودتمرکز

وبجیمزتلسکوپمشخصات-2

ی ابعاد هابل و جیمز وبمقایسه : 2شکل

نسبتکهمی باشدمتر6.5وبجمیزیآینهقطر
تجربهراچندبرابریرشدهابلمتری2.5قطربه

برایکهمی باشدقسمتسهشاملوکرده
معجبایستیکنندهپرتابموشکدرقرار گیری

کلیشکلوشدهبازدوبارهفضادروشوند
18لشامکلیطوربهومی دهندشکلراتلسکوپ

علتکهمیباشدمتر1.32قطربهضلعیشش
یاپتیکمسائلهمضلعیششصورتبهطراحی
مترینکبتواندتلسکوپنهاییشکلتامیباشد
.]4[باشدداشتهرانورانحرافمیزان

جیمز وب در حال آماده سازی: 3شکل
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وکشربابریلیمنیزتلسکوپهایشیشهجنس
انعنوبهطالازاستفادهعلت.می باشدطالنازک
مادهاینباالیبازتابندگیهمآینه هاروکش
ناحیه یدرتلسکوپکهآنجاییازومیباشد
نهایتبایستیآینه هامی کندکارفروسرخ

.]8[باشنددارارابازتابندگی
.میرسدتن6.5بهنیزتلسکوپاینوزن
:می باشدناحیه3شاملوبجمیز

می باشدسازیخنکتجهیزاتشامل1ناحیه ی
مزقرمادوننوریفضایبرایتلسکوپاینچون

موجطولدوپلراثرعلتبهکهچرا)شدهطراحی
ه یناحیازوکردهپیداانبساطدوربسیارمنابع
نتیجهدر(.میرسدفروسرخیناحیهبهمرئی

تواندبتاکندکارپایینبسیاردمایدربایستی
فافیشتصاویروببیندروکیهاندوردستفضاهای

.]5[کندثبترا

هجملازتلسکوپاینسازیخنکعلتهمینبه
طراحانبرایبزرگیچالشومهمبسیارمسائل
اقداماتازیکیهمخورشیدیسپرکهاستبوده

ازناشیگرمایکردنمسدودبرایمهندسان
بودهنزدیکاجرامسایروماهوزمینوخورشید

.]1[است

جیمزوبالیه ی 5تصویری از سپر خورشیدی : 6شکل

وطولدرمتر21.197ابعاددارایسپراین
طراحیالیه5درومی باشدعرضدرمتر14.62

منفیدمایدرتاراتلسکوپدمایکهشده است
.میداردنگهپایینسانتیگرادیدرجه223
کنترلهایسیستموسنسورشامل1یناحیه
حدینترپاییندرراتلسکوپدمایتامیباشددما

.کندکنترل
 باشدمیالکترونیکیهایسیستمشامل2یناحیه

تابودهمتفاوتتلسکوپدمایباآندمایو
.کنندارکخوبیبهبتوانندالکترونیکیتجهیزات
وماهواره ایتجهیزاتشاملهم3ناحیه ی
دیتاهایارسالبهمربوطکهمی باشدمخابراتی
تحرکوماهوارهجهتکنترلهمچنینوتلسکوپ

.می باشدآن

مشخص کردن نواحی جیمز وب: 4شکل

تبدیل طول موج ها در گذر از فواصل دور: 5شکل
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گرفتهقرارL2الگرانژیینقطهدرتلسکوپاین
زمینازکیلومتریمیلیون1.5فاصله یدارایکه

.می باشد

همنهاییجایگاهعنوانبهنقطهاینانتخابعلت
طهنقایندرزمینوخورشیدجاذبه یشدنخنثی

هبتلکسوپگردشزمانشدنبرابرهمچنینو
باعثکهمی باشدخورشیددوربهزمینهمراه
ه ینقطیکرویبهروهمیشهتلکسوپمیشود
وسادهارتباطسببامراینکهباشدزمین

.می شودهمتلسکوپباهمیشگی

وجنگیاداواتسازنده یکهشرکتاین}
B2جملهازنظامیپیشرفتهبسیارپهپاد های

ازنیزF14یجنگندهمثالعنوانبهو)میباشد
پروژه یمسئول(می باشدشرکتاینمحصوالت
{.استبودهوبجمیزتلسکوپ

ایگاهپبهپرتاببرایبایستیتلسکوپادامهدر
هشدواقعجنوبیآمریکایدرکهفرانسهگویان
پردریاییسفریهبینایندروشدهارسالاست
بروارسنهایتدربتواندتابگذاردسرپشتراخطر
.]3[شودپرتابجوازخارجبهوشده5آریانراکت

وبجیمزآماده سازیمقروفرانسهگویانوفرانسه:9شکل

روعشکالیفرنیادرگرومننوثروپمقرازسفراین
ام انفرانسویتجاریکشتیتوسطوشده

آب هایرویبرروز16گذراندنازپسکولیبری
اهپایگمقرتاکهساحلیدرنهایتدراقیانوس
پایانبهداردفاصلهساعت1گویانفضایی
.]3[رسید

L2الگرانژی نقطه ی : 7شکل

جیمز وب :8شکل

جایابیوپرتابمراحل-3

وپنورثرتاسیساتتمیزاتاقدرتلسکوپاین
.]3[استشدهاسمبلکالیفرنیادرگرومن

کشتی حامل جیمز وب :10شکل
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سفریاترسیدپرتابایستگاهبهتریلیباادامهدر
.کندآغازراخودماهه ی6مخاطرهپر
ارپرتابتابارگیریمراحلازعکس هاییادامهدر

.]2[کردخواهیممشاهده
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وبجیمزمهندسیوجالبنکات-4

آینه هارویبررفتهکاربهطالیکلوزن•
.]7[می باشدگرم48تقریبا

طولبهدهه2بهنزدیکوبجیمزپروژه ی•
برایدالریمیلیارد10هزینه ایوانجامید

.]6[داشتناسا
هابلازقوی تربرابر100وبجیمز•

.]6[می باشد
درکارکردنوبرداریعکسبرایوبجیمز•

طراحیقرمزمادونیافروسرخموجطول
نورهایهابلکهحالیدراستشده

.]13[میکندرصدرافرابنفشمحدوده ی
زقرممادونیناحیهبرایوبجیمزاینکهبا•

باهایینوردریافتتواناییولیشدهطراحی
رامیکرومتر28تانانومتر500موجطول
.دارد

فاصلهزمینازمترمیلیارد1.5وبجیمز•
تاماهفاصله یبرابر4تقریبایعنی.دارد
.]7[زمین

هاتلسکوپوزمینتاماهیفاصلهنسبت:11شکل
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سپسالمیلیونچندتنهامیتواندوبجیمز•
بهکندمشاهدهراجهانآغازوبنگبیگاز

گفتههم"زمانماشین"آنبهعلتهمین
!میشود

وبجیمزیدادهارسالنرخحداکثر•
.]9[میباشدثانیهبرمگابیت28

از39%تقریبامیتواندوبجیمززمانهردر•
.کندرصدراآسمان

400شاملتلکسوپاینخورشیدیسپر•
.میباشدکابلمتر400وقرقره

قابلیتوبجیمزخورشیدیهایسلول•
.]7[دارندراتوان2kwتامین

.]11[تاکنونارسالزمانازدمایینمودارهمچنین

تلکسوپاینسازیذخیرهیحافظه•
58.8GBمی باشد.

بانددرراشدهجمع آوریدیتاهایوبجیمز•
25.9GHzفرکانسدرK-Bandفرکانسی

.]12[میکندارسال
ودآینه یساختارمی توانیدزیرتصاویردر•

نبیایمقایسهووبجیمزوهابلتلسکوپ
.]13[کنیدمشاهدهرادواین

فاصله ای عملکردی هر تلسکوپ: 12شکل

بررسی و بازبینی آینه ی تلسکوپ :13شکل

زمانحالدروبجیمزمختلفنقاطدمای•
.]11[مقالهاینانتشار

ساختار انتقال و شکست نور در آینه های:16شکل
تلکسوپ های هابل و جیمزوب دمای قسمت های مختلف جیمزوب:14شکل

نمودار های تغییرات دمایی قسمت های : 15شکل
مختلف تلسکوپ در گذشت زمان 
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وبجیمزازارسالیتصویر-5
انندبتوتادارندحرکتقابلیتجیمزوبهایآینه
زماندر.شودکردنفوکوسبهقادروشدهتراز
رحداکثبهرسیدنبرایخودآینه هایکردنتراز

کیکهکردهضبطنیزراتصاویریکاریراندمان
اره یستاززیباییتصویرکههاعکساینازنمونه

2MASS J17554042+6551277دررامی باشد
:می کنیممشاهدهادامه

مراجع
[1]https://www.jwst.nasa.gov/content/webbLau

nch/needToKnow.html

[2]https://www.flickr.com/photos/nasawebbtele

scope/page12

[3] https://www.zoomit.ir/space/375349-james-

webb-space-telescope-arrives-french-guiana/

[4]https://www.zoomit.ir/fundamental-

science/268685-infinite-engineering-jwst/

[5]https://www.forbes.com/sites/startswithaban

g/2017/04/05/how-much-gold-is-in-the-james-

webb-space-telescope/

[6] https://gadgetnews.net/626678/james-webb-

telescope-cost-is-beyond-imagination/

[7]https://webbtelescope.org/quickfacts/telesco

pe-quick-facts

[8] https://www.sciencealert.com/5-things-to-

know-about-the-james-webb-space-telescope-

before-it-launches

[9]https://www.northropgrumman.com/space/ja

mes-webb-space-telescope/jwst-technical-

details/

[10]https://www.forbes.com/sites/gradsoflife/2

022/03/29/a-commitment-to-diversity-wont-

necessarily-move-the-needle-on-change/

[11]https://www.jwst.nasa.gov/content/webbLa

unch/whereIsWebb.html

[12]https://destevez.net/2021/12/decoding-

james-webb-space-telescope/

[13]https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Imag

es/2021/06/Comparing_Webb_and_Hubble

[14]https://time.com/6158745/james-webb-

space-telescope-picture/

هابل و جیمزوب : 17شکل

برابری خورشید16تصویر ارسالی از ناسا از یک ستاره با درخشش:18شکل

ماازنوریسال2000یفاصلهدرکهستارهاین
مپنجیمرحلهرساندنپایانبهزماندرداردقرار
جیمزهایآینهکردنترازیگانههفتمراحلاز

.]14[استرسیدهثبتبهوب

گیرینتیجه-6
تاوکلیاطالعاتکهبوداینبرسعیمقالهایندر

اینکلیدرکبراینیازموردجزئیاتحدودی
ودشارائهعزیزخوانندگانشمابهمهندسیشاهکار

وفیزیکییکنندهخستهجزئیاتبهورودازو
جذابیتازتاشدهخودداریممکنجایتافنی

.نشودکاستهموضوع
...باشدشدهواقعمفیدامیدوارم
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صاعقه در سیستم قدرت

1پویا صالحی

salhy3333@gmail.com، مازندراندانشگاه دانشجوی کارشناسی، مهندسی برق، -1

چکیده

ایجاداعثبولتاژاضافهاینکهشودمیشبکهدرولتاژاضافهایجادباعثصاعقهدانیممیکههمانطور
ازابتداورمنظاینبه.کنیمجلوگیرینآایجادازبایدکهشودمیقدرتهایسیستمدرمخربیاثرات

برایتجهیزاتیازسپسوشودمیاستفادهصاعقهقیمتمسبرخوردازجلوگیریبرایتجهیزاتی
تجهیزاتاهگیرصاعقهکهبدانیمبایدالبته.شودمیاستفادهصاعقهبرخوردازپسشبکهمحافظت
جودودلیلبهبرقگیرهاولیشوندمیمطرحصاعقهازحفاظتبحثدرفقطکههستندحفاظتی
.دارندکاربردقدرتسیستمدرصاعقهازغیرولتاژهاییاضافه

گیرصاعقه ،برقگیر،عایقیشکست ،عایقیهماهنگی ،حفاظت،اضافه ولتاژ،صاعقه: واژگانکلید

140133بهار سال دومشماره سومنشریه الکترومگ دانشگاه مازندران



مقدمه-1

ازییکقدرتهایسیستمبرواردهولتاژهایاضافه
قدرتهایسیستموهاستعایقتخریبعوامل
وناخواستههایولتاژاضافهمعرضدرهمواره
بهتوانمیکهداردقرارخارجیوداخلیمخرب
دکراشارهصاعقهازناشیگذرایولتاژهایاضافه
درتقسیستمحفاظتبررسیبهمقالهایندرکه
صاعقهمستقیمبرخوردازناشیولتاژاضافهبرابردر
.تپرداخته شده اسنآمستقیمبرخوردازحفاظتو

صاعقهتعریف-2
استطبیعیرخداد(lightning)آذرخشیاصاعقه

رخبرادرموجودالکتریکیبارهایتخلیهاثربرکه
بهیفرایندتحتابردرالکتریکیبارهای.دهدمی
ظیرنابربارشیذراتدرغیرالقاییباردارسازینام
یجدایازپسوشدهایجادبرفگویچهویخبلور
ومثبتبارهایبامناطقشدنتشکیلوبارها
مثبتبارهایپتانسیلاختالفمالحظه،قابلمنفی

دارمقیکبهرسیدنباویافتهافزایشمنفیو
صاعقهجریاندامنه.دهندمیرخصاعقهآستانه
باشدمپرآکیلوصدچندتامپرآصدچندازمیتوان

نآوقوعاحتمالباشدبیشترصاعقهدامنههرچهو
.بودخواهدکمتر

تصویر صاعقه: 1شکل

قدرتسیستمدرصاعقهتاثیر-2-1

تقیمغیرمسومستقیمبرخوردازناشیولتاژاضافه
ریکیالکتانرژیتوزیعیاانتقالخطوطبهصاعقه
وانتقالشبکهاطمینانقابلیتبرمستقیمتاثیر
-یبررسومطالعاتنتایجکهبطوریدارندتوزیع
دهدمینشاندنیاسراسردرگرفتهصورتهای
خطوطبهمربوطهاقطعی70%متوسطبطور
ستقیممغیریامستقیماثراتازناشینیروانتقال
یستمساطمینانقابلیتبنابراینباشدمیصاعقه
رموثعملکردبهشدتبهصاعقههنگامدرقدرت

.]1[داردبستگیصاعقهحفاظتسیستم

استانداردموجشکل-2-1-2
بخشدوازصاعقهموجشکلمدلاستانداردهادر

.]2[میشودبیانموجپشتوموجپیشانی
ارموجمقدارپیکبهرسیدنزمان:موجپیشانی
.دگوینمیموجپیشانییاقلهبهرسیدنزمان
هبکهولتاژیوصفرولتاژبینزمان:موجپشت

یاموجپشترایابدمیکاهشپیکمقدار%50
.گویندمیموجدمزمان
باهاییموجشکلبصورتمعموالصاعقهموجشکل
نآجریانمقداروشودمیبندیدستهتندشیب

آنموجپیشانیزمانوآمپرکیلو20یا5،10
میکرو50انموجپشتزمانوثانیهمیکرو1.2
1.2/50بصورتوشودمیگرفتهنظردرثانیه 𝜇𝑠

ازییکبهمستقیمبصورتاگرکهمی شودبیان
رخوردبانتقالیاتوزیعفوقتوزیع،شبکههایفاز
صورتبهآن راولتاژموجشکلمی توانکند

.کردمدلاستاندارد
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صاعقهوقوعاحتمالبررسی-2-1-3

یبستگصاعقهوقوعاحتمالتجربیاتاساسبر
جغرافیاییخصوصیاتوهواوبآبهمستقیم
درصاعقهبروزدرصدعلتهمینبهداردمنطقه

طقهمنآنجغرافیاییشرایطبهتوجهبامنطقه،هر
سطحمشخصهدوازمعموال.شودمیمشخص
وینیپیشببرایصاعقهسطحیچگالیوکرونیک
:]1[شودمیاستفادهمنطقههردرصاعقهمطالعه

تعدادکرونیک،عددیاسطح:کرونیکسطح(الف
برقورعداندرکهسالازهاییساعتیاروزها

منطقهیکبرایراشودمیشنیدهیامشاهده
ککرونیاعدادبارامناطقعموماوکندمیمشخص

ایزوکرونیکبهمعروفکهاینقشهدرمنطقهنآ
وانایرایزوکرونیکنقشه.کنندمیمشخصاست
طالعاتمبهتوجهباایزوکرونیکسطوحبندیطبقه
1975تا1965ازساله11دورهدرشدهثبت

:استشدهدادهنشانزیرتصویردرمیالدی

چگالی:زمینبابرخوردیهایصاعقهچگالی(ب
ادتعدبصورتزمینبهکنندهبرخوردهایصاعقه
هبکهزمانواحدبروسطحواحدبرصاعقهضربات
تعریف،کنندمیبرخوردمشخصمکـانیک
ضربهاصابتکهشودمیفرضمعموال.شودمی

بمتناسانتقالخطوطوهاپستزمین،بهصاعقه
مادنباوباشدمیویژهمکانآنکرونیکسطحبـا

Ngمی شونددادهنمایش.

شبکهازحفاظت-3
هصاعقمخرباثراتبرابردرخطوطحفاظتبرای
ازالکتریکیانرژیتوزیعوانتقالخطوطدر

:مانندعواملی
محافظسیم-1
مقرهنجیرزدرستانتخاب-2
خطبرقگیرازاستفاده-3
دکلپایزمینسیستماصالح-4
درمعموالمحافظسیمکهشودمیاستفاده...و

طوطخهایکابلدیگربهنسبتارتفاعباالترین
باممستقیاتصالبصورتومیشودنصبانتقال
درتامیشودوصلزمینبهدکلطریقازدکل
وردبرخمحافظسیمبهصاعقهصاعقه،وقوعهنگام
کردهاشاربایدالبته.شودمنتقلزمینبهوکرده
لدکموجیامپدانسزمین،بهصاعقهانتقالبرای

واستماثرنیزدکلپایزمینخاکمقاومتو
قوسپدیدهتاباشندبیشترمجازحدازنباید

back)برگشتی flashover)ندهدرخ.
انتقالخطوطهایهادیکردنعایقبرایهامقره
هفاصلبایدکهشودمیاستفادههادکلازانرژی
وخطهایهادیبینالزمخزشیفاصلهومجاز
درراهاهادیوزنهمچینوکنندتامینراهادکل

کهاینبدونکنندتحملمحیطیمختلفشرایط
.برسدهانآبهسیبیآ

نقشه ایزوکرونیک ایران: 2شکل
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ایهمقاومتهمانندرفتاریباهاییالمانبرقگیرها
ترباالمجازحدازولتاژوقتیکههستندخطیغیر
ولتاژدروکندمیعبورهانآاززیادیجریانرود
ومیگذردانهاازکمینشتیجریانمجازهای

ولتاژاندازهبهدررامجازحدازبیشترولتاژهای
ودهندمیکاهشخطادامهدرخوددرباقیمانده

فهاضابرابردرداردقرارانازبعدکهتجهیزاتیاز
.شودمیمحافظتولتاژها

اضافهبروزشدتواحتمالکاهش:اولمرحله
سیستممناسبطراحیباسیستمدرولتاژها
مسیسـت)نیروانتقالخطوطصاعقهازحفاظت
هشـبکوصـاعقهمسـتقیمبرخـوردازحفاظـت
هاضافبروزشدتواحتمالتوانمی(هادکلزمـین

راـدآینمـیبوجودصاعقهواسطههبکهولتاژهایی
برخوردازحفاظـتسیسـتمیـک.دادکـاهش
توجهیقابلمیزانبهمناسبصاعقهمستقیم
هـایهـادیبـهصاعقهمستقیمبرخورداحتمال

ازودهدمیکاهشرانیـروانتقـالخطـوطفـاز
هایبرجزمینشبکهمناسبطراحیبادیگرطرف

وقـوعاحتمـالتـوانمـینیـروانتقالخطوط
اعقهصبرخوردصورتدررابرگشتیقـوسپدیـده

رونیانتقالخطوطهایدکلیازمینهایسیمبه
.دادکاهش
درشدهظاهرولتاژهایاضافهکنترل:دوممرحله
چونهمایکنندهحفاظتوسایلکمکبهسیستم

راییولتاژهااضافهمیتوانگیرهاجرقهوگیرهابرق
اصرفکهشوندمیظاهرسیستمدراجبـاراکـه

شپیقابلحدیکتارانیستصاعقهبهمحدود
یحفاظتسطوحتوسطحداین.کردمحدودبینی

ردیگومیشودمشـخصکننـدهحفاظتوسایل
لتحمبایدقدرتهایسیستمدرموجودتجهیزات
.باشندداشتهمقداراینازبیشترعایقی

انتقالخطمقرهتصویر:3شکل

ZnOچند نمونه از برقگیرهای : 4شکل

شبکهدرعایقیهماهنگی-4

سطوحانتخاببهمربوطمطالعاتاساسبر
بـهم،سیستیکمختلفتجهیزاتعایقیاستقامت
ازیقبولقابلاطمیناندرجهبهیابیدستمنظور
ازوعایقیشکستاثردرهاقطعیمدتوتعداد
هبرسیدنجهتمعقـولهزینـهصرفدیگرطرف
لذیشرحبهمرحلهسهدر،(بهینهطرح)هدفاین

:]3[میگردددنبال
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هایقطعیتعدمهمچونمواردیانتخابایندر
واژهـاولتاضـافهپـیشبینـیدرناپـذیراجتنـاب
اثراتوتجهیزاتعایقیاستقامتهمچنین
وکنندهحفاظتوسیلهمیانفاصلهنامطلوب
افتوسـیارامـواجانعکاس)حفاظتتحتموضع
نظردرمیبایستینیز(برقگیرهایهادیدرولتاژ
.شودگرفته

گیرینتیجه-5
ثباعصاعقهبرخوردکهشدبررسیمقالهایندر

کهشودمیباالییسطحولتاژهایاضافهایجاد
وجودولتاژسطحایندرعایقیشکستاحتمال
-تمسیسعایقیشکستازجلوگیریبرایودارد
.میشودمحافظتتجهیزاتیبوسیلهقدرتهای

ازجلوگیریابتداعایقیهماهنگیهدفبنابراین
ابلقسطحبهنآکاهشسپسوولتاژاضافهایجاد
.استتجهیزاتتحمل

مراجع

، اضافه 1395محسن و غالمی، احمد ،نیاستی]1[
قدرت ولتاژها و هماهنگی عایقی در شبکه 

] IEC 60071-1, insulation coordination, 20112[

مشخصات فنی 1388وزارت نیرو، شرکت توانیر  ]3[
ها، خطوط فوق توزیع و انتقال عمومی اجرایی پست

ماره های فشار قوی، نشربه شهماهنگی عایقی در پست
453
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WDRتکنولوژی 

1نسیم میردار سلطانی

NasimMirdar@gmail.com، مازندراندانشگاه دانش آموخته کارشناسی، مهندسی برق، -1

چکیده

WDRمیزانوتتفا)خاصنوریشرایطدرتصویرکیفیتدهندهبهبودمکانیزمیکمداربستهدوربیندر
استفادهمختلفیشاترسرعتازدوربینلنز،WDRتکنولوژیازاستفادهبا.است(محیطدرنوروروشنایی
دیگرنقاطو ترروشنتصویرنقاطازبعضی،می شودایجادتصویرروشناییمیزاندرتعادلیکاراینبا.می کند

اصالحویرتصبهتامی کندکنترلرابیرونازشدهدریافتنوردوربین،ایندرسنسور.شودمینورترکم
راناحیهنایجزییاتومی شوداستفادهباالتریشاترسرعتازروشن ترونورپر مناطقدر.یابددستشده ای
وور ترنکمنواحیدر.می گیردقرارنورمعرضدرکمتریزمانمدتدرسنسورترتیببدین.می کندثبت

مانزمدتبرایسنسورهنگامایندر.شودثبتنواحیاینجزئیاتتااستکمترشاترسرعتتاریک،
دواینپسس.می گرددتولیدفریمدوتصویریکازترتیباینبه.می کنددریافتبیشترینوربیشتری
اینازحاصلویرتص.می شوندترکیبیکدیگربامیانینورپردازیبانهاییتصویربهدست یابیبرایتصویر
.استآنمختلفنقاطدریکنواختروشناییدارایترکیب

WDR ،HLC, BLC,CCDبستهمدار دوربین : واژگانکلید
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مقدمه-1

WDRعبارتمخففمداربستهدوربیندرWide

Dynamic Range،االبدینامیکییبازهمعنیبه
اهمیتزمانی،WDRتکنولوژیازاستفاده.است
نارکدرنور،کممحیطیدرسوژهکهمی کندپیدا

هکهنگامی.می گیردقرارروشنخیلیفضایی
وقفآندیگربخشوروشنخیلیعکسازبخشی
دهدیخوبیبهآندرجزئیاتباشد،تاریکالعاده

تاریککامالسوژهاستممکنحتیونمی شود
تشخیصدرمابهWDRتکنولوژیرواینازشود
جادایسببومی کندکمکتصویرجزییاتبهتر

.می شودتیرهوروشنهایمحیطدرنورتعادل
آنتفاوتوWDRعملکردنحوه یبهمقالهایندر
مداردوربیندررفتهکاربهتکنولوژی هایسایربا

.می شودپرداختهبسته

WDRبهبود کیفیت تصویربرداری دوربین مداربسته با تکنولوژی: 1شکل

WDRعملکردچگونگی-2

پردازشِ چیپِ دوازWDRتکنولوژیبادوربینی
شاترسرعتبااولچیپ.شده استتشکیلتصویر
بهرااویرتصنورپرفضایجزئیاتثبتوظیفهباال،
،پایین ترشاترسرعتبادوم،چیپ.داردعهده

پردازشرانورکممحیط هایتصویرجزییات
.می کند

منطقهیکازهمزمان،طوربهترتیباینبه
وداینترکیباز.کرددریافتفریمدومی توان
واختیکننورباتصویریپردازشگر،توسطفریم
درهدست آمدبهتصویردرجزئیاتومی شودثبت
دادهنمایشروشنوتاریکزمینه یدوهر

.می شود

هر.هست(db)بلدسیWDRاندازه گیریواحد
دوربینآنتصویرکیفیتباشدبزرگترعدداینچه
db56ازdb113مثالعنوانبه.بودخواهدبهتر
.]1[استبهتر
محدودهکهاستتکنولوژییکWDRحالت
بینبیشتریفاصلهتامی دهدگسترشرادوربین
.دهدپوششراتصویردرتاریکوروشنمناطق
داردوجودپویادامنهافزایشبرایمتعددیراه های

دستبهبرایترکیبدرحل هاراهازبسیاریو
.می شوداستفادهنتیجهبهترینآوردن

صحنهدامنه پویا یک کل 

(قرمزدرشدهدادهنشان)دینامیکیمحدوده
گرفتهWDRغیرقابلیتبادوربینیکتوسط

داردقرارکمرزیردرچپسمتناحیه ی.شده است
قرارحدازبیشراستسمتیناحیهو

.گرفته است

رنگبهداده شدهنشان)بیشتردینامیکیمحدوده
گرفتهWDRقابلیتبادوربینعنوانبه(قرمز

.شده است

کهاستاینWDRبامبارزهروشساده ترین
AxisتماسContrast،قابلیتیکدینامیک
رد.استمادوربین هایازبسیاریدرشدهساخته

یتبعمقباتصویریکدوربینحسگرروش،این
کیدینامیمحدودهبهکهداخلیملکیک)باالتر
واقعدردوربینکهآنچهازرا(شودمیتبدیل

.می دهدارائهمی تواند
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امانجراپیشرفتهبردارینقشهسپسدوربین
کاهشروشناییسطوحازبرخیآندرکهمی دهد
هصفحکهفرمتیکبهرابیتعمقتامی یابد
.دهدکاهشدهدانجاممی تواندکامپیوترنمایش

بههابخشتریندرخشانوترینتاریکدوهر
دوهرجزئیاتدرنتیجهدرو،می آیندحساب
.می شودبیشترمقیاس

کهاستآنازباالتربیتعمقتصویرایندر
شنمایکامپیوترنمایشصفحهرویبرمی تواند
دربایدToneبردارینقشهبنابراین،داده شود

.دینامیکیcontrastهمانندشود،اعمالنیزاینجا

هکمعمولیزماندرعکسچندیندرجوییصرفه
نسورسبهنیازمی شوداستفادهتصویریکبرای
خروجیاینارائهبرایحساسوسریعبسیار

WDRازبرخیدرامروزهتکنولوژیاین.داردبرتر
.می باشدموجودبولتهایدوربین

:نوریهایلوکسدرتفاوت

نرمدارایگستردهدینامیکیدامنهبادوربین های
اینآنهابهکههستندویژه ایافزارسختوافزار
حواضتصویریکارئهبرایرانورمی دهدراامکان
.]2[نمایندمناسبومتعادل

5-CCD

منبعیکبستهمداردوربینتصویردرکههنگامی
نورانیهایالمپوخورشیدقبیلازقوینور

همانندبستهمداردوربیندیافراگمداردوجود
کردعملباشودمیبستهوکردهعملانسانچشم

تصوربهتصویرنورترکمقسمت هایدیافراگم
حلجهتشدخواهنددادهنمایشتاریک تر
سممکانیازاستفادهتصویرنوریتعادلمشکل

WDRهاییدوربین.گیردمیقراراستفادهمورد
سنسوریکدارایهستندWDRقابلیتدارایکه

Chargeنوعازتصویرتراشهدوبهمجهز

Coupled Device (CCD)هستند.

نپاییسرعتوباالسرعتچیپدوبهCCDتراشه
.می باشدمجهز

کهتاسباالبیتعمقتصویردهندهنشانباالنوار
نشانمرکزنوار.استشدهذخیرهسنسوربه

تصویرازخاصیبخش هایچگونهکهمی دهد
ازپسراخروجیپایین تریننوار.می یابدکاهش
.می دهدنشانToneبردارینقشه

Globalدر.داردوجودToneنقشهنوعدو Tone

mapping،عملشیوههمانبهپیکسل هاتمام
جاهمهدرمشابهسطوحکهمعنیاینبه،می شوند

ی،محلبردارینقشهبا.می شوندحذفتصویردر
انجامتصویردرمنطقههردرتصمیم گیری

.شدهحذفسطوحتعیینبرای،می شود
Mapping Toneتریبیشپردازشگربهنیازمحلی

.می آوردارمغانبهراعالینتیجهامادارد،

WDRپویاضبط-3

ایشافزبرایمتفاوتکامالآوریفنازدیگریکی
Dynamicدامنه، Captureدرکهمی شودنامیده

عسریتوالییکدرراعکسچندیندوربینآن
متفاوتاینوردهسطحازاستفادهباومی گیرد

شدهترکیبآنازپستصاویراین.تصویرهربرای
ینتاریک تروتریندرخشاندوهرباترکیب،به

.شده استحفظقطعات

Dynamic Captureنحوه ترکیب تصاویر دوربین مداربسته با فناوری : 2شکل
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سلوکهنگامدرمناسبپایینسرعتCCDتراشه
دموردوربینهایمکانیزمتوسطباالروشنایی
عادلتبهنورشدتکاهشباوگرفتهقراراستفاده
.نمایدمیکمکتصویرکردن

لوکسحیندرمناسبباالسرعتCCDتراشه
دارمدوربینمکانیزم هایتوسطپایینروشنایی

وروشناییباوگرفتهقراراستفادهموردبسته
هایپیکسلوتاریکمناطقنوریلوکسافزایش
عادلتبهبستهمداردوربینتصویرنوریضعیف
میکمکبستهمداردوربینتصویردرنورکردن
.نماید

Charge)پردازندهدوازهمزماناستفاده

Coupled Device) CCDسرعتوباالسرعت
باآنهابترکیوبستهمداردوربینسنسوردرپایین

درمناسبنوریتعادلموجبنهایتدرهمدیگر
.]3[شدخواهدبستهمداردوربینتصویر

CCDانواعبندیدسته-5-1

مورد CCDعوامل مختلفی برای طبقه بندی انواع
ا برخی از مهمترین این عوامل ر. نظر قرار میگیرد

:زیر بررسی می کنیم

یاپذیریتفکیک:پذیریتفکیک-5-1-1
یکخصوصیاتتریناصلیازیکیرزولوشن

CCDیهادوربیندرپذیریتفکیکاین.است
برای.شودمیدادهنشانالینتیویباآنالوگ
ازمیتوانCCDیکالینتیویازشدنمطمئن
پذیریتفکیکچیپرویهایICکاتالوگروی
.کردپیداراآنهاپشتیبانیقابل

باخصوصیتدومینCCDاندازه:اندازه-5-1-2
رایجمداربستههایدوربیندر.استآناهمیت
CCDاندازهترین باید.است(اینچسومیک)1/3"
مانندنیزدیگرهایاندازهدرهاCCDکهبدانید
زلنانتخابزماندر.شوندمیتولید...و”¼”½

داشتهتوجهآنهاCCDاندازهبهحتمادوربین
.باشید

ندهکنتولیدبزرگترین:کنندهتولید-5-1-3
CCDشرکتایراندرموجودهایدوربینهای
SonyوSharpشرکتدواینازگذشته.است
دوربینکنندهتولیدبزرگهایشرکتبرخی

هاCCDوتولیدطراحیبهاقدامخودمداربسته
.کنندمیخود

کنندهتولیدشرکتهر:نوعوسری-5-1-4
CCD،CCDمیقرارطبقهچنددرراخودهای
سریدرراخودهایCCDسونیمثالبرای.دهد

Superمانندمختلف HAD،Effioطبقه...و
دارایهاسریاینازیکهر.کندمیبندی

.هستنددیگریبهنسبتخاصیخصوصیات

CCDاینوریسلولهامیلیونازشدهتشکیل
نای.هستندحساسنوربهنسبتکهفتودیود

نالسیگبهراآنوکردهدریافترانورفتودیودها
سپساهسیگنالاین.کنندمیتبدیلالکتریکی

ADCمبدلبهآنجاازوروندمیکنندهتقویتبه

برایهمچنین.شوندمیواردتصویرتشکیلبرای
یمخصوصفیلترهایازتصویردرهارنگنمایش
تصویرتشکیلمکانیسمکامالتاشودمیاستفاده

.شودسازیشبیهانسانچشمدر

CCDنمونه ای از:3شکل
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چیپانکنندگتولیدبزرگترینزیرهایشرکت
.]4[باشدمیدنیاسراسردرCCDهای

Agilent،Canesta،Canon،Caeleste،

CMOSIS،Dalsa،Eastman Kodak،

ESS Technology،Fujifilm،MagnaChip،

Matsushita،MAZeT GmbH،Mitsubishi،

Nikon،OmniVision Technologies،

PixArt Imaging،Pixim،Samsung،Sharp،

Sony،STMicroelectronics،Toshiba،

TowerJazz،Town Line Technologies،

TransChip،Trusight،Trusense imaging

6-DWDRمداربستهدوربیندر

WDRتکنولوژیافزاریسختتجهیزاتدلیلبه

ارایدکهدوربین هاییقیمتمداربسته،دوربیندر
عمولیمهایدوربینبهنسبتهستندقابلیتاین

حوزهدرفعالهایشرکتروایناز.استبیشتر
اتتجهیزبدونکردندتالشمداربستهدوربین
ازرتصاویپردازشوافزارنرمکمکباوافزارسخت
.کننداستفادهتصاویردرWDRقابلیت

معرفیراDWDRافزارینرمتکنولوژیروایناز
DigitalمخففDWDR.کردند Wide

Dynamic Rangeباتصاویرروش،ایندر.است
وافزارینرمصورتبهنوری،گستردههایطیف
.ندشومیپردازشتصویر،چیپدوبهنیازبدون
تفاوتواستناچیزبسیارآنتاثیردلیل،همینبه

.داردWDRبابسیاری

TrueوWDRتفاوت-7 WDRوDWDR

درWDRنوعدوحاضرحالدرکلیطوربه
TrueهمانیاحقیقیWDR.استدسترس

WDRوWDRهمانیادیجیتالDWDR.
Digitalمی شودتصورعموما WDRچون

حالیدر.استبهتریWDRدارایاستدیجیتال
طریقازنورکمبودجبرانبرایDWDRدرکه
بهراخوبیجزییاتوکندمیعملافزارنرم

.گذاردنمینمایش

،WDRقابلیتباهاییدوربیندرکهحالیدر
کتکنیباکهاستشدهتعبیهافزارهاییسخت
.کندمیکارتصویردووشاترسرعت

افزاریسختWDRبهبازاردردلیلهمینبه
WDRالحهردر.شودمیگفتهواقعییاحقیقی

True WDRازDWDRوبهتربسیارعملکرد
.داردتریمتفاوت

حقیقیWDRفناوریبینتفاوتمثالعنوانبه
زومودیجیتالزومبینتفاوتمانندDWDRبا

رااویرتصبزرگنماییاپتیکالزوم.استاپتیکال
کهحالیدر.دهدمیارایهکیفیتکاهشبدون
رائهاکیفیتافتبارابزرگنماییدیجیتالزوم

.می دهد

HLCقابلیت-8

HLCکلمهمخففمداربستهدوربیندرHigh

Light Compensationتکنولوژی.استHLC

ورینپرهاینقطهکاهشباعثمداربستهدوربین
.هستندتصویردرکهشوندمی

میکاهشراماشینهایچراغنورمثالعنوانبه
HLCقابلیتونورکاهشباصورتایندر.دهد

هموبخوانیدراخودروپالکتوانیدمیهم
ببینیدبهترراماشینجزییات

و حالت نرمالDWDR,BLC,DWDRتصویربرداری دوربین مداربسته با:4شکل
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WDRباHLCعملکردبگوییمتوانیممیبنابراین

هایقابلیتتمامیاما.داردفرقکامالBLCو
کمکیاتجزئوتصویرکیفیتبهبودبهشدهگفته
.کردخواهد

مداربسته مناسب برای آب و دوربین -10
هوای برفی

در مناطق سردسیر که دایما آب و هوای برفی 
زم را دارند باید در انتخاب دوربین مداربسته دقت ال

ور زیرا ممکن است بعد از بارش برف، تابش ن. کرد
آفتاب بر روی برف مانند آینه عمل کرده و نور 

که از این رو در صورتی. خورشید را چند برابر کند
نباشد حتما HLCوWDRدوربین دارای قابلیت

اهید در ضبط تصاویر و جزئیات با مشکل روبرو خو
.شد

WDRهایدوربینداینامیکبازه-11

ستهمداربدوربینداینامیکیبازهاندازه گیریواحد
Wideهمانیا Dynamic Rangeبلدسی“db”

داینامیکیبازهدارایمعمولیهایدوربین.است
کهدوربینیهربنابراین.هستندdb50حدود
توانمیباشدdb50ازبیشداینامیکیبازهدارای
.استwdrقابلیتدارایگفت

db160داینامیکیبازهدارایحدوداانسانچشم
بهبستهمداردوربینwdrمیزانچههرپس.است
دردوربینآنقابلیتباشد،ترنزدیکبازهاین

.]5[استبهترجزئیاتدادننشانونورتعدیل

رمنظوبهگفتیمقبالکههمانطورHLCقابلیت
دوربینشدنکورازHLC.استشدیدنورجبران

میجلوگیریشبدراتومبیلشدیدنوردلیلبه
منظوربهWDRوBLCقابلیتکهحالیدر.کند

بنابراین.شده اندطراحیزمینهپسنورجبران
زمانیکنندمیکمکWDRوBLCتکنولوژی

نجرهپمثالشدیدنورمنبعیکمقابلدرسوژهکه
.نشوددیدهسیاهداردقراردربیا

,WDRقابلیتتفاوت-9 HLC ,BLC

BLCمخففBacking Compensationمی باشد.

BLCمشابهعملکردمداربستهدوربیندرWDR

میهزمینپسنورجبرانباعثقابلیتدواین.دارد
تکنولوژینوعدرBLCباWDRتفاوتاما.شوند

یتکنولوژ.هاستقابلیتایندرشدهاستفاده
BLCبرخالفWDRتاواستافزارینرم
بهبودوکندمیخارجتیرگیازراجسمحدودی

ترضعیفWDRازBLCروایناز.بخشدمی
سوژهکردنروشنباBLCقابلیتواقعدر.است
نهزمیپسدرجزئیاتشودباعثممکننظرمورد
شودمیروشنسوژههمWDRدراما.برودبیناز
.شدخواهدحفظزمینهپسجزئیاتاینکههمو

HLCتفاوت های تصویر دوربین مداربسته در حالت استفاده از:5شکل

HLC,WDR,BLCتصویربرداری دوربین مداربسته با:6شکل

140143بهار سال دومشماره سومنشریه الکترومگ دانشگاه مازندران



گیرینتیجه-12

یاتردهگسدینامیکیدامنهقابلیتباهاییدوربین
WDRبرداریتصویریشرایطازبسیاریبرای

جملهازهستندمفیدنامناسب،روشنایی
یاد،زپنجره هایبانمایشگاه هاوبزرگفروشگاه های

یجاداباعثداخلینوروطبیعینوربینتضادکه
محیطتصویربرداریدرتاریکوروشنمناطق

ویداخلفضایدرضبطمی شودپنجره هاپیرامونی
ورنکهجایی،بستهمداردوربیننصبمکاندر

باعثاستممکنفروشگاهدربشدنبازهنگام
ونباشدشناساییقابلاولباسوشخصشود
مادونغیرنورهایکهجاییدر،شبهنگامدر
یندوربتصویرواردهااتومبیلنورقبیلازقرمز
یشبدوربینسنسوراستممکنشوندبستهمدار
رامناطقبرخیونورانی تررامناطقبرخیحداز

فادهاستمشکالتاینحلبرایدهدنشانتاریک تر
تصویرارائهونورپردازشدرWDRقابلیتاز

.بودخواهدمفید،مناسب

مراجع

[1] https://hikvision.center

[2] https://www.nitaran.co 

[3] https://mx.gearbest.com

[4] https://tticctv.com 

[5] https://mcctv.ir 
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یکسوکننده ها

1رضا عزیزی

rezaazizi.me@gmail.com، مازندراندانشگاه دانشجوی کارشناسی، مهندسی برق، -1

چکیده

اببرقتاهستنیازمنظورهمینبهکنندمیکارDCورودیباالکترونیکیوخانگیلوازماکثرامروزه
بهمقالهنایدر.کرداندازیراهراهادستگاهاینبتوانتاشودتبدیلمستقیمجریانبهمتناوبجریان

یسربرموردراآنهامدارهایساختاروپردازیممییکسوسازهاازنوعچندوریبهرهوساختارسیربر
.دهیممیقرار

کننده ها، مبدل ها، تریستورهایکسو : واژگانکلید

140145بهار سال دومشماره سومنشریه الکترومگ دانشگاه مازندران



مقدمه-1 مقدمه-1
صحبتاینورترهابهراجعقبلشمارهمقالهدر

بررسیار(یکسوکننده ها)رکتیفایرهااین بارکردیم
اماندبرق اجریانمبدلاینورترهمانندکهمی کنیم

بهراACمتناوبجریانبابرقاینورترهاخالفبر
.می کنندتبدیلDCمستقیمجریان

، هاتلویزیونخانگی،کامپیوترهایمثالطوربه
خانگییالکتریکلوازماکثرکلیطوربهوبلندگوها

ACبرقشهریبرقولیمی کنندکارDCبرقبا

یانجرمبدلعنوانبهرکتیفایرهاازاینجادراست
راهریشمتناوببرقومی شوداستفادهالکتریکی

یبررسبهحالمی کندتبدیلمستقیمبرقبه
گونگیچومی پردازیمابتداییرکتیفایرهایساختار
قراربررسیموردراDCبهACبرقتبدیل

.می دهیم

رکتیفایرساختاربرسی-2

vمتناوبجریانتبدیل AC230-220به
12DCمرحلهچهاربهکلیطوربهمی توانرا
:کردتقسیم

ACولتاژسطحآوردنپایین-1

باالنسبتاریپلباDCبهACجریانتبدیل-2
ریپلباDCازخالصتقریباDCآوردنبدست-3
باال
DCمقدارتنظیم-4

میکنیمبررسیرامرحله هاتکتکحال

ACولتاژسطحآوردنپایین-2-1

وانیممی تکاهندهترانسفورماتوریکازاستفادهبا
موردمقداربهودادهکاهشرامتناوبولتاژسطح
.کنیمنزدیکنظر

ACدیاگرام پایین آوردن سطح ولتاژ: 1شکل

االبنسبتاریپلباDCبهACجریانتبدیل-2-2

برایمی  کنیمتبدیلDCبهACحالتازراجریان
pnازهامداراینساخت junctionاستفادهها
سمتیکازفقطراجریاندیودهااینمی کنیم

بازمدارشکلبهمعکوسبایاسدرومی دهندعبور
می کنندعمل
صورتدردیودهااینوجودبدونوعادیحالتدر

بهنیزخروجی،مداربهسینوسیورودیاعمال
:می آیددرسینوسیشکل

عادیخروجی در حالت : 2شکل
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مکنیاضافهدیودیکمداربهاگرکهصورتیدر
:می شودزیرشکلبهمدار

کمکبهولتاژدامنهکاهشازبعداولمداردر
یوددورودیمثبتسیکلنیمدرترانسفورماتور

نیمدرومی دهدعبورخودازراجریانباالیی
وکردهعملپایینیدیودورودی،منفیسیکل
.میگرددظاهرخروجیموجشکلدرآنیقرینه

سیکلنیمدرورودیکههنگامیدوممداردر
خودازراجریاندوویکشمارهدیودهستمثبت
ددیوورودیمنفیسیکلنیمودرمی دهندعبور
ودادهعبورراجریانچهاروسهشمارههای

می سازندراموجتمامرکتیفایرخروجینمودار

مدارخروجی در صورت افزودن دیود به : 3شکل

قدارمکهمیگویندموجنیمرکتیفایرآنبهکه
بهآنDCمقدارهمانیاسیگنالاینمیانگین

ایینپسیکلنیمدریکسیگنالبودنصفرعلت
.است
ولیداردساده ایبسیارساختاررکتیفایرنوعاین

.استپایینآنهابهره وریوکارآمدی
مامتهایرکتیفایرسراغبهمابهترکاراییبرای
می توانزیرمداردوکمکبهکهمی رویمموج
.]1[کردایجادراآنموجشکل

دیاگرام یکسو ساز تمام موج: 4شکل

موجدیاگرام یکسو ساز تمام : 5شکل

ازترباالموجتمامرکتیفایربهره وریوکارامدی
.داردبیشتریDCمقدارواستموجنیمرکتیفایر

دارپایکافیمیزانبهخروجیولتاژحالاینبااما
ورودیبرایهمچنانموجشکلاینونیست
راالزمکاربردDCتغذیهمنبعباهاییدستگاه
لشکاینازچطورکهمیکنیمبررسیحالندارد
DCخالصتقریباموجشکلبهموج

(سوممرحله(می رسیم
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باDCازخالصتقریباDCآوردنبدست-2-3
باالریپل

DCخالصتقریباموجشکلآوردندستبهبرای

ممی کنیاستفادهولتاژصافیعنوانبهخازناز
بدستزیرصورتبهخروجیموجوشکل
.]3[می  آید

بدستموجشکلومراحلاینتمامزیرشکلدر
.استشدهدادهنشانمرحلههردرآمده

خروجی با افزودن خازنموج :6شکل

کمکبهولتاژدامنهکاهشازبعداولمداردر
یوددورودیمثبتسیکلنیمدرترانسفورماتور

نیمدرومی دهدعبورخودازراجریانباالیی
وکردهعملپایینیدیودورودی،منفیسیکل
.میگرددظاهرخروجیموجشکلدرآنقرینه ی

سیکلنیمدرورودیکههنگامیدوممداردر
خودازراجریاندوویکشمارهدیودهستمثبت
ددیوورودیمنفیسیکلنیمودرمیدهندعبور
ونموداردادهعبورراجریانچهاروسهشمارههای

میسازندراموجتمامرکتیفایرخروجی

DCمقدارتنظیم-2-4

بسازیمdcخروجیacورودیازتوانستیماینجاتا
دیدهماخروجیدرریپلمقداریهنوزالبتهکه
لریپاینبیشترهرچهکردنکمبرایشودمی

سیآیمثلولتاژکنندهتنظیمسیآیازمیتوان
.کرداستفاده(7812)

وبمتناجریانمامرحلهچهارایندرترتیببدین
Ac230-22012بهرا DCکردیمتبدیل.

متناوبدیاگرام ساخت جریان مستقیم از جریان :7شکل

سویککردیمبرسیماکهموجیتمامسازیکسو
ویکس.استدیودینشدهکنترلموجتمامساز

یزنشدهکنترلوکامالشدهکنترلنیمهساز های
تریستورهاازهاآنساختاردرکهداردوجود

.می پردازیمآن هابهادامهدرکهمیشوداستفاده
تاتهسنیازیکسوسازهانوعاینبررسیازقبلاما

.کنیممعرفیروتریستورها

تریستورها-3

دچنازترانزیستورهاوهادیودهمانندتریستور
دربیشترکهشدهتشکیلرسانانیمهالیه

موردصنعتیکاربردهایوقدرتالکترونیک
.]1[می گیرندقراراستفاده

 باشندمیگیتوکاتدآندپایهسهدارایتریستورها
نهاتکهاست ایقطعهتریستوردیود،یکمشابه

بااما.دهدمیعبورخودازراجریانجهتیکدر
سیگنالچگونگیبهبستهتریستورکهتفاوتاین

لتحادرگیتاگرمیکندعملگیتشبهاعمالی
کندمیعملدیودیکهمانندتریستورباشدفعال
عبورآنازجریانیبودنفعالغیرصورتدراما

مداردربازمدارکلیدیکصورتبهوکندنمی
.کردخواهدعمل
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وتریستورکارکردسازیمدلزیرشکلدر
آنهاهادینیمههایالیهچیدمانچگونگی
.استشدهدادهنمایش

زاویهازبعداستآمدهباالنموداردرکهطورهمان
هدایتعملمیشوداعمالگیتپالسکهآلفا

.یردمیگصورتمربوطهتریستورهاوهادیودتوسط

شدهکنترلکامالموجتمامیکسوساز-5

تورتریسچهارازشدهکنترلنیمهسازیکسودر
ارکبهمداردرزیرشکلبهکهشودمیاستفاده

روندمی
تریستورمدل سازی :8شکل

شدهکنترلنیمهموجتمامیکسوساز-4

دوودیوددوازشدهکنترلنیمهسازیکسودر
مدارردزیرشکلبهکهشودمیاستفادهتریستور

میروندکاربه

ساز تمام موج نیمه کنترل شدهیکسو :9شکل

نوعازتریستورهامثالایندر)
SiliconControlled Rectifier (SCR)هستتند)

یتگپالساعمالبا،ورودیمثبتسیکلنیمدر
دیودوتریستوراینازجریانSCR1تریستوربه

D2ورودی،منفیسیکلنیمدرومی گذرد
D1دیودو(گیتپالساعمالبا)SCR2تریستور

.دادخواهندانجامراهدایتعمل

تریستورنمودار اعمال پالس آتش در :10شکل

یکسوساز تمام موج کامال کنترل شده:11شکل

چرخهنیمطولدرSCR4وSCR1تریستورهای
کهحالیدر،می دهندانجامراهدایتعملمثبت

سیکلنیمطولدرSCR2وSCR3تریستورهای
.دارندعهدهبرراهدایتعملمنفی
همانندنیزشدهکنترلکامالیکسوسازدر

(α)تشآزاویهتغییرباشدهکنترلنیمهیکسوساز
ولتاژنمیانگینتیجهدروخروجیولتاژتابعمیتوان
کردکنترلراخروجی

میانگینولتاژمقدارمقایسه-6

میانگینهمانیاولتاژDCمقدارروابطمقایسهبا
رارمقداایندرموثرهایپارامترمیتوانیمهاولتاژ
زاویهیرتاثاینبرعالوه.کنیممقایسهدیگریکبا

رلکنتیکسوسازهایباالتربهره وریعلتوآتش
ازهاییکسوسبهنسبتشدهکنترلنیمهوشده

.کنیمبررسیرانشدهکنترل

140149بهار سال دومشماره سومنشریه الکترومگ دانشگاه مازندران



ترلکنموجتمامیکسوسازمیانگینولتاژ-6-1
:نشده

میانگینولتاژمی شودمشاهدهکههمان طور
بهوماستولتاژبیشنهمقدارتابعفقطماخروجی

.نیستوابستهدیگریعاملهیچ

مهنیموجتمامسازیکسومیانگینولتاژ-6-2
:شدهکنترل

موردراموجتمامیکسوسازهایانواعآنازبعد
وجهتباراهاآنکنترلقابلیتودادیمقراربرسی

وکردیمبرسیهاآنخروجیمیانگینولتاژبه
مهنیموجتمامهایسازیکسودرکهشدیممتوجه
زاویهرتغییبهتوجهباشدهکنترلوشدهکنترل
خروجیولتاژمیانگینرویبیشتریکنترل،آتش
دهشکنترلنیمهموجتمامسازیکسوبهنسبت
.داریم
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Microelectronics

𝑣𝑎𝑣𝑒 =
1 + cos 𝛼

𝜋
. 𝑣𝑚𝑎𝑥

شآتزاویهکنترلبانیزیکسوسازنوعایندر
نظیمتدلخواهطوربهرامیانگینولتاژمقدارمیتوان
سوسازیکنسبتبیشتریکنترلقابلیتوکرد

].2[داردنشدهکنترل

گیرینتیجه-7
جریانبهشهریمتناوبجریانتبدیلبرای

یکسونایکهداریمیکسوکننده هابهنیازمستقیم
.دارندمختلفیانواعهاکننده

بهره ورییکسوکننده هااینانواعازکدامهر
ایندرکهتوضیحاتیبهتوجهبا.دارندمتفاوتی
بهره وریکهدریافتیماستآمدهمقالهازشماره
یمنسازهاییکسوازبیشتر،موجتمامسازیکو
.استموج

میانگینولتاژمی شودمشاهدهکهطورهمان
رتغییبامی توانقبلحالتخالفبرراخروجی
فرمبهراخروجیسیگنالتادادتغییرآتشزاویه

آتشزاویهکهصورتیدروکردنزدیک تردلخواه
ودخماکزیممبهمقداراینباشددرجهصفربرابر

لتاژومقداربابرابرمیانگینولتاژمقدارورسیده
.یشودمنشدهکنترلموجتمامسازیکسومیانگین

:شدهکنترلتمامموجتمامسازیکسو-6-3

𝑣𝑎𝑣𝑒 =
cos𝛼

𝜋
. 𝑣𝑚𝑎𝑥

𝑣𝑎𝑣𝑒 =
2

𝜋
. 𝑣𝑚𝑎𝑥
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