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چکیده :ویژگیهای متناقض شبکه هوشمند برق همچون گستردگی در پهنای شهر و نیازمندیهایی مثل قابلیت اطمینان باال
(باالتر از  )0.98و تأخیر کم (در حد ثانیه و میلی ثانیه) ،طراحی شبکه ارتباطی برای آن را با پیچیدگی زیادی مواجه کرده است.
هدف این پژوهش در نظر گرفتن نیازمندی قابلیت اطمینان برای طراحی شبکه ارتباطی شبکه هوشمند برق است .ایده این مقاله
برای کاهش پیچیدگی ،تقسیم مسئله به دوقسمت و حل تکرارشونده آن است بهطوری که در قسمت اول با استفاده از یک مسئله
مبتنی بر برنامهریزی خطی ،یک شبکه از روترها برای پوشش کل گرههای شبکه هوشمند برق ساخته شده و در قسمت دوم با حل
تکرارشونده مسئله دوم ،روترهای افزونه به شبکه ارتباطی اضافه شود .مسئله دوم ضمن متعادل کردن درجه روترها در گراف شبکه،
سعی دارد بیشترین یال را به آن اضافه کند تا از این طریق قابلیت اطمینان شبکه بیشینه شود .نتایج شبیهسازیها نشان میدهد
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که روش پیشنهادی میتواند در زمان قابل قبول قابلیت اطمینان شبکه را به مقدار مورد نظر برساند.
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شبکه هوشمند برق يک زير ساخت ارتباطی جامع برای انتقال
همزمان انرژی الکتريکی و داده به صورت بالدرنگ و دو طرفه
است .اين شبکه از قرار گرفتن يک شبکه ارتباطی سريع و
مطمئن در کنار شبکه برق حاضر به وجود میآيد .گرههای
تولید کننده داده در اين شبکه ،کنتورهای هوشمند خانگی و
سنسورهای سطح شبکه برق هستند که دادههای خود را به
صورت متناوب يا دورهای به سمت کنترلکننده 1مرکزی می-
فرستند .مهمترين گرههای اين شبکه کنتورهای خانگی هستند
که میتوان آنها را دارای توزيع يکنواخت با چگالی باال و فواصل
نزديک به هم در گستره شهر فرض کرد .ساختار شبکه برق به
گونهای است که تعدادی از اين گرهها (که اين تعداد بسته به
نوع کاربرد – صنعتی يا خانگی -و همچنین تعداد کل گرههای
موجود در شهر متغیر است) توسط يک کنترلکننده مرکزی
کنترل میشوند .يک شهر از چند کنترلکننده تشکیل شده که
هر يک وظیفه مديريت گرههای محدوده خود را دارد[2] ،[1] .
از ديدگاه پردازش داده ،وظیفه اين کنترلکننده اين است
که اطالعات را از گرهها گرفته ،پردازشهای الزم را روی آنها
انجام داده و سپس نتايج را به آنها باز گرداند .البته بايد توجه
کرد که ممکن است هر کنترلکننده برای پردازشهای خود
نیازمند ارتباط با ديگر کنترل کنندهها باشد.
از مهمترين و به خصوصترين ويژگیها و نیازمندیهای اين
شبکه قابلیت اطمینان آن است .به طوری که کاربردهای مختلف
شبکه هوشمند برق نیازمند اين هستند که شبکه ارتباطی شبکه
بسیار مطمئنی باشد .به طور خالصه با توجه به بالدرنگ بودن
کاربردهای اين شبکه و سروکار داشتن آنها با مسائل ايمنی و
اقتصادی ،اکثر آنها نیازمند قابلیت اطمینان بالغ بر %98
هستند]3[ .
عالوه بر قابلیت اطمینان ،يکی ديگر از مهمترين ويژگیهای
اين شبکه حساسیت شديد به تأخیر است .به عنوان مثال
کاربردی مثل زيرساخت اندازهگیری پیشرفته 2حداکثر  2تا 15
ثانیه تأخیر را میتواند تحمل کند]3[ .
پس با توجه به جريان داده در اين شبکه و نیازمندیهای
مطرح شده ،هدف ما طراحی شبکهای است که اطالعات را از
گرههای سطح شهر جمع کرده و آنها را به دست کنترلکننده
برساند .همچنین اين شبکه بايد ارتباط بین کنترل کنندهها را
نیز برقرار کند .با توجه به نیازمندیهای کیفی ،اين شبکه بايد
قابلیت اطمینان بااليی داشته باشد و بستههای ارسالی روی آن،
تأخیر کمی را متحمل شوند .البته در اين پروژه حل مسئله با در

نظر گرفتن تأخیر مد نظر نیست و فقط راجع به طراحی شبکه با
در نظر گرفتن قابلیت اطمینان بحث میشود.
برای حداکثر کردن قابلیت اطمینان يک شبکه در گذشته
کارهای بسیاری انجام شده است .دسته ای از اين کارها که
نسبتاً قديمیتر هم هستند سعی در پیدا کردن بهترين ترکیب
يالها در شبکه را داشتهاند .از جمله اين کارها میتوان به ]8-
 [ 4اشاره کرد .ايراد اصلی اين دسته از کارها اين است که در
شبکه های بیسیم نمیتوان دقیقاً راجع به بودن يا نبودن
لینکها بحث کرد .همچنین ممکن است هیچ ترکیب يال
ممکنی نتواند قابلیت اطمینان مورد نظر ما را تأمین کند .از
جمله ديگر اشکاالت وارده پیچیدگی اين روشهاست به طوری
که برای شبکه های با تعداد گره های بسیار زياد اصالً تست
نشدهاند.
دستهی ديگری از کارها هم وجود دارند که قابلیت اطمینان
را در قالب مقاومت در برابر خطا 3بررسی میکنند که از جمله
اين کارها میتوان به ] [9و ] [10اشاره کرد .اين کارها برای باال
بردن قابلیت اطمینان سعی در ايجاد 𝑘 مسیر جداگانه دارند .از
آنجايی که ساختن اين مسیرها پیچیدگی بسیار زيادی دارد ،پس
اعمال آنها روی مسئله ما ممکن نیست.
دسته ديگر تحقیقات هم کارهايی هستند که روی شبکه
های مش 4انجام شدهاند .در اين شبکهها کارهای زيادی در
حوزه جايگذاری گرهها 5انجام شده که اهداف بعضی از آنها بی
شباهت به اهداف قابل اطمینان کردن شبکه نیست .به عنوان
مثال هدف ] [11جايگذاری گرهها برای باال بردن گذردهی شبکه
است .در اين کار بیشترين جريان ممکن با حل يک مدل خطی
بدست میآيد .سپس برای رسیدن به جريان بهینه بدست آمده،
دو ساختار از پیش تعريف شده گرهها تست میشود تا بهترين
ساختار انتخاب شود .واضح است که اين جايگذاری با حالت
بهینه فاصله دارد .در ] [12نويسندگان سعی میکنند با انتخاب
بهترين گره های فرا گستر 6و باال بردن کیفیت  ، TCPمسیريابی
قابل اطمینان را انجام دهند .عیب اين روش هم اين است که
سعی در بیشینه کردن قابلیت اطمینان دارد در حالی که ممکن
است اين مقدار بیشینه کمتر از مقدار مورد نظر ما باشد.
يکی از کاملترين کارها برای محاسبه قابلیت اطمینان و
بهبود آن در شبکه مش [13] ،است .در اين مقاله نويسندگان با
اضافه کردن يک به يک گرههای افزونه به توپولوژی اولیه داده
شده ،مقدار قابلیت اطمینان آن را به صورت دقیق حساب می-
کنند و در نهايت میزان تغییرات قابلیت اطمینان به ازای
توپولوژیهای مختلف را بررسی میکنند .با توجه به اين که

 -2-1مدل شبکه
همانطور که گفته شد هدف اين پژوهش ،طراحی يک شبکه
مطمئن برای شبکه هوشمند برق است .ورودی مسئله ،مکان
گره های شبکه برق از جمله کنتورهای خانگی ،سنسورهای
شبکه برق و  ...هستند .برای مدل کردن اين ورودیها از يک
=𝑁
شکل
به
مجموعه
}) 𝑛𝑦  {(𝑥1 , 𝑦1 ), (𝑥2 , 𝑦2 ), … , (𝑥𝑛 ,استفاده میشود که 𝑛
تعداد گرهها و ) 𝑖𝑦  (𝑥𝑖 ,مختصات گره 𝑖 را نشان می دهد.
خروجی مسئله نیز به شکل گراف )𝐸  𝐺 = (𝑉,مدل
میشود که مجموعه 𝑉  ،روترهای جايگذاری شده در شبکه و
مجموعه 𝐸 يالهايی است که بین اين روترها برقرار شده است.
همچنین مکان اين روترها نیز با مجموعه = 𝑅

برای محاسبه دقیق قابلیت اطمینان يک شبکه با 𝑘 ترمینال،
 Geir Egelandو  Paal E. Engelstadدر ] [13فرمولی ارائه
کردهاند که اين فرمول به شکل زير است:
𝜖

)(1

𝑖)𝑝 (𝐺)𝑝𝜖−𝑖 (1 −

𝑘𝑛𝑛1 ,…,

∑

𝑖𝑇

= )𝑝 𝑅𝑛1,…,𝑛𝑘 (𝐺,

)𝐺( 𝑘𝑛𝑖=𝑤𝑛1 ,…,

در اين فرمول )𝑝  𝑅 𝑛1,…,𝑛𝑘 (𝐺,نشاندهنده مقدار قابلیت
اطمینان برای 𝑘 گره از گراف 𝐺 است 𝑝 .نیز احتمال خرابی هر
لینک را نشان میدهد .در طرف دوم تساوی 𝑇𝑖𝑛1,…,𝑛𝑘 ،نشان-
دهنده تعداد زير گرافهای همبند گراف 𝐺 با 𝑘 گره و 𝑖 يال
است .کرانهای سیگما نیز کمترين تعداد يال ممکن بای ساختن
يک زير گراف همبند شروع شده و تا تعداد کل يالهای گراف
ادامه میيابد.

 -2-3حد باال برای قابلیت اطمینان 𝒌 ترمینال
برای محاسبه دقیق قابلیت اطمینان نیاز به شمارش تعداد زير
گرافهای همبند گراف 𝐺 با 𝑘 گره و 𝑖 يال است که در فرمول
دقیق با نماد 𝑘𝑛 𝑇𝑖𝑛1,…,نشان داده میشود .از آنجايی که فرمول
مشخصی برای محاسبه اين مقدار وجود ندارد با بزرگ شدن
شبکه شمارش زير گرافها بسیار پر هزينه شده و از نظر زمانی
ممکن است در شبکه های بزرگ عمالً يافتن آن غیر ممکن
باشد .به همین دلیل نويسندگان در ] [17از يک فرمول برای
محاسبه يک حد باال برای قابلیت اطمینان استفاده میکنند که
به شکل زير است:
𝑖𝑚

𝑖−1

)(2

}) 𝑘𝑑 𝑞 ∏ (1 −
𝑘=𝑚𝑖 +1

𝑞𝑑𝑘−1 ) .

−

𝑛

− {∑ 𝑞𝑖𝑑 . ∏(1
𝑖=1
𝑘=1

𝐻(𝑑) = 1

در رابطه ( 𝑚𝑖 )2برابر است با ) 𝑑𝑖 ،𝑚𝑖𝑛(𝑑𝑖 , 𝑖 − 1نشان
دهنده درجه گره 𝑖 و 𝑞 نشان دهنده احتمال خرابی يک لینک يا
عدم موفقیت ارسال روی آن لینک است .در همین مقاله ثابت
میشود که مقدار بدست آمده از اين فرمول همیشه يک حد باال
برای مقدار قابلیت اطمینان بهینه است.

 -3تعریف مسئله
مسئله اين پژوهش ،طراحی شبکه ارتباطی شبکه هوشمند برق
از طريق جايگذاری روترها در محیط است بهطوری که شبکه
حاصل ،حداقل قابلیت اطمنیان موردنیاز را داشته باشد .چالش
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نگارندگان اين مقاله ،مکانهای فرضی مشخصی برای اضافه
کردن گرههای افزونه دارند ،جواب بدست آمده نهايی الزاماً جواب
بهینه از ديدگاه کمینه کردن تعداد گرههای افزونه نیست به
طوری که آنها هم در قسمت کارهای آينده مقاله خود ،به اين
نکته اشاره دارند که بايد مکان و تعداد بهینه اين گرههای افزونه
در شبکه محاسبه شود.
در حوزه شبکه های هوشمند برق هم کارهايی در زمینه
قابلیت اطمینان انجام شده است که از جمله آنها میتوان به
] [16-14اشاره کرد .با مطالعه دقیق اين کارها میتوان ديد که
قابلیت اطمینان در اين حوزه فعالً در حد تعريف باقی مانده
است.
بنابراين میتوان نتیجه گرفت که خأل بزرگی در زمینه
طراحی يک شبکه کم هزينه و قابل اطمینان برای شبکه وسیع
برق شهری وجود دارد که هدف ما در اين مقاله طراحی چنین
شبکهای است .برای طراحی چنین شبکهای ما دو مدل
بهینه سازی پیشنهاد داديم .مدل اول کمترين تعداد روتر را در
شبکه پخش میکند به طوری که کل گرههای شبکه هوشمند
برق پوشش داده شوند .مدل دوم نیز به ساختار اولیه بدست آمده
روتر اضافه میکند تا شبکه به قابلیت اطمینان مورد نظر برسد.
ادامه مقاله نیز حاوی بخشهای زير است .در بخش  2مدل
شبکه و روشهای محاسبه قابلیت اطمینان به طور دقیق بیان
میشود .در بخش  ،3مدلهای پیشنهادی برای ساخت توپولوژی
اولیه و قابل اطمینان کردن آن ارائه خواهد شد .بخش ،4
شبیهسازیهای انجام شده و نتايج آنها بررسی خواهد شد .در
بخش  5نیز نتايج پژوهش بیان میشود.

}) 𝑚𝑦  {(𝑥1 , 𝑦1 ), (𝑥2 , 𝑦2 ), … , (𝑥𝑚 ,نشان داده میشود
که 𝑚 نشان دهنده تعداد روترها و ) 𝑖𝑦  (𝑥𝑖 ,نشان دهنده
مختصات روتر 𝑖 است.

مسئله ،رسیدن به اين هدف با جايگذاری حداقل تعداد روتر
است .اين مسئله در مدل  1فرموله شده است.
مدل ( :)1مسئله طراحی شبکه مطمئن

𝑅

𝑟𝑍 ∑ 𝑛𝑖𝑚
𝑟=1

𝑛∀

2. ∑ 𝑋𝑛,𝑟 = 1

𝑅

𝑟=1

𝑟 ∀ ∀ 𝑛,

3. √(𝑋𝑁𝑛 − 𝑋𝑅𝑟 )2 + (𝑌𝑁𝑛 − 𝑌𝑅𝑟 )2
𝑀 ∗ ) 𝑟≤ 𝑎 + (1 − 𝑋𝑛,
̂𝑅 ≥ )𝑝 4. 𝑅𝑒𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 (𝐺,

اين مسئله دارای متغیرها و پارامترهای زير است :

Journal of Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers - Vol.13- No.2 Summer 2016

 : 𝑍𝑟 )1متغیر باينری که در صورت انتخاب شدن روتر 𝑟 ام
مقدار  1و در غیر اين صورت مقدار صفر میگیرد.
 : 𝑋𝑛,𝑟 )2متغیر باينری که در صورت وصل شدن گره 𝑛 به
روتر 𝑟 مقدار يک و در غیر اين صورت مقدار صفر میگیرد.
 :𝑋𝑅𝑟 )3متغیر حقیقی که مؤلفه 𝑥 مختصات قرارگیری روتر
𝑟 را مشخص میکند.
 : 𝑌𝑅𝑟 )4متغیر حقیقی که مؤلفه 𝑦 مختصات قرارگیری روتر
𝑟 را مشخص میکند.
 : 𝑅𝑒𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 (𝐺, 𝑝) )5رابطه مربوط به محاسبه قابلیت
اطمینان شبکه حاصل از رلههای کاشته شده در محیط که
می توان فرمول دقیق آن را در روابط  1و  2ديد.
 𝑌𝑅𝑟 ، 𝑋𝑅𝑛 ، 𝑅̂ )6و 𝑎 نیز ورودیهای مدل و به ترتیب
نشاندهنده مقدار قابلیت اطمینان موردنظر ،مولفه 𝑥 و 𝑦
مختصات قرارگیری گرهها و شعاع تحت پوشش هر گره
هستند.
تابع هدف اين مسئله نشان میدهد که کمترين تعداد
روتر بايد در محیط قرار داده شود .محدوديتهای اين مسئله به
شکل زير است:
 )1محدوديت اول بیان میکند که در صورتی میتوان با يک
روتر ارتباط برقرار کرد که آن روتر در محیط قرار داده شده
باشد.
 )2محدوديت دوم تضمین میکند که هر گره بايد با يک روتر
ارتباط برقرار کند.
 )3محدوديت سوم بیان میکند که اگر گرهی در محدوده يک
روتر بود بايد به آن وصل شود .با توجه به استفاده از
تکنیک  ،Big Mاين محدوديت فقط برای هر روتر و
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 -4راه حل پیشنهادی
در اين مقاله ،چهارچوب نظری پیشنهادی برای حل مسئله
مطرح شده ،استفاده از مدلهای بهینهسازی است .با توجه به
تعريف مسئله در بخش قبل ،هدف نوشتن مدلی است که
شبکه ای قابل اطمینان از روترها برای پوشش شبکه هوشمند
برق تولید کند .از آنجايی که محاسبه قابلیت اطمینان دقیق
گراف شبکه پیچیدگی محاسباتی بسیار بااليی دارد ،حل مسئله
مطرح شده در مدل  ، 1با توجه به ابزارهای حل موجود
غیرممکن است .حتی اگر به جای محاسبه دقیق قابلیت
اطمینان از مقدار حد باالی آن استفاده کنیم ،باز هم به علت
وجود روابط نمايی در فرمول نمیتوان از قابلیتهای برنامه ريزی
خطی استفاده کرد و در نتیجه حل مسئله برای اندازه های
واقعی غیر ممکن خواهد بود.
ايده پیشنهادی مقاله حاضر برای کاهش پیچیدگی حل،
تقسیم کردن مسئله به دو بخش و حل جداگانه آنهاست .اين
دو بخش عبارتند از:
 )1تولید توپولوژی اولیهای از روترها بهطوری که تمام گرههای
شهری تحت پوشش قرار گیرند.
 )2اضافه کردن روترهای افزونه برای باال بردن قابلیت اطمینان
توپولوژی اولیه
در ادامه اين دو بخش توضیح داده خواد شد.

-4-1

ساختن توپولوژی اولیه

مسئلهای که برای ساختن توپولوژی اولیهای از روترها نوشته
شده در مدل  2نشان داده شده است.
مدل ( :)2مسئله ساختن توپولوژی اولیه

𝑅

𝑟𝑍 ∑ 𝑛𝑖𝑚
𝑟=1

𝑟 ∀ ∀ 𝑛,

𝑜𝑡 𝑡𝑐𝑒𝑗𝑏𝑢𝑠
𝑟𝑍 ≤ 𝑟1. 𝑋𝑛,

𝑛∀

2. ∑ 𝑋𝑛,𝑟 = 1

𝑟 ∀ ∀ 𝑛,
𝑟 ∀ ∀ 𝑛,

𝑅

𝑟=1

𝑀 ∗ ) 𝑟3. |𝑋𝑁𝑛 − 𝑋𝑅𝑟 | ≤ 𝑎 + (1 − 𝑋𝑛,
𝑀 ∗ ) 𝑟4. |𝑌𝑁𝑛 − 𝑌𝑅𝑟 | ≤ 𝑎 + (1 − 𝑋𝑛,
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𝑟 ∀ ∀ 𝑛,

𝑜𝑡 𝑡𝑐𝑒𝑗𝑏𝑢𝑠
𝑟𝑍 ≤ 𝑟1. 𝑋𝑛,

گرههای متصل شده به آن اعمال میشود .همچنین طی
اين محدوديت مکان روترها نیز تعیین میشود.
 )4محدوديت چهارم نیز تضمین میکند که قابلیت اطمینان
شبکه روترها حداقل به اندازه قابلیت اطمینان مورد نظر
باشد.

 -4-2قابل اطمینان کردن توپولوژی اولیه
برای افزايش قابلیت اطمینان شبکه بايد مدلی نوشته شود که با
گرفتن خروجیهای مدل  ،1مکان روترها و يالهای افزونه را
برگرداند .برای اين کار الزم است رابطه  1يا  2وارد مدل شود.
همانطور که ذکر شد ،رابطه  1حاوی پارامتری است که نشان-
دهنده تعداد زير گرافهای همبند گراف ورودی است .از آنجايی
که اين پارامتر فرمولی برای محاسبه ندارد ،پس نمیتوان در
حین اجرای مدل به صورت برخط مقدار آن را بدست آورد.
رابطه  2نیز دارای عبارات نمايی است که حل مسئله حاوی اين
رابطه با استفاده از ابزارهای حل مسائل بهینهسازی ممکن
نیست.
پیشنهاد مقاله حاضر برای افزايش قابلیت اطمینان ،اضافه
کردن محدوديتهايی برای ايجاد افزونگی در يالهای گراف
شبکه بهجای استفاده از رابطه  1يا  2در مدل است .با توجه به
مطالعات انجام شده ،که مراحل و نتايج آن در بخش ارزيابی ارائه
شده است ،برای افزايش حداکثری قابلیت اطمینان گراف شبکه

مدل ( :)3مسئله قابل اطمینان کردن توپولوژی اولیه
𝑅

𝑁

𝑟𝑚𝑎𝑥 ∑ ∑ 𝑋𝑛,
𝑛=1 𝑟=1

𝑟 ∀ ∀ 𝑛,

𝑜𝑡 𝑡𝑐𝑒𝑗𝑏𝑢𝑠
𝑟𝑍 ≤ 𝑟1. 𝑋𝑛,

𝑛∀

2. ∑ 𝑍𝑟 = 1

𝑟 ∀ ∀ 𝑛,
𝑟 ∀ ∀ 𝑛,
𝑟∀
𝑟∀
𝑛∀

𝑅

𝑟=1

𝑀 ∗ ) 𝑟|𝑋𝑆𝑛 − 𝑋𝑅𝑟 | ≤ 𝑎 + (1 − 𝑋𝑛,
𝑀 ∗ ) 𝑟|𝑌𝑆𝑛 − 𝑌𝑅𝑟 | ≤ 𝑎 + (1 − 𝑋𝑛,
𝑀 ∗ 𝑟𝑍 ≤ 𝑟𝑅𝑋
𝑀 ∗ 𝑟𝑍 ≤ 𝑟𝑅𝑌
𝑅

3.
4.
5.
6.

𝑛𝑝𝑚𝑒𝑡 ∗ 𝛽 ≥ )𝑟7. 𝐷𝑒𝑔𝑟𝑒𝑒𝑛 + ∑ 𝑋(𝑛,
𝑟=1

𝑁

𝛾 ≥ 𝑛𝑝𝑚𝑒𝑡 ∑ 8.
𝑛=1

در اين مدل ،عالوه بر متغیرهای مدل  1و  ،2متغیر
𝑛𝑝𝑚𝑒𝑡 وجود دارد .اين متغیر يک متغیر باينری است که اگر
درجه گره 𝑖 بیشتر از مقدار درجه کمینه باشد ،برابر با يک و در
غیر اين صورت برابر با صفر خواهد بود .عالوه بر پارامترهای
مطرح شده در مدلهای  1و  2نیز ،پارامترهای زير به عنوان
ورودی به اين مدل داده میشود:
 : 𝐷𝑒𝑔𝑟𝑒𝑒𝑛 )1پارامتر حقیقی نشاندهنده درجه هر گره.
 : 𝛽 )2نشاندهنده درجهای که گرههای با درجه کمینه بايد
به آن درجه برسند.
) 𝛾  :يک عدد است که کران پايین برای مجموع 𝑛𝑝𝑚𝑒𝑡
تعیین کرده و تضمین میکند که در هر بار اجرا حداقل
يک گره با درجه کمینه پوشش داده شود.
محدوديتهای مدل عبارتند از:
 )1محدوديت اول و محدوديتهای سوم تا ششم دقیقا مانند
محدوديتهای مدل  2هستند.
 )2محدوديت دوم تضمین میکند که در هر بار اجرا فقط يک
روتر به شبکه اضافه شود .دلیل اين کار کاهش پیچیدگی
محاسباتی مدل است به طوری که در هر بار اجرا يک روتر
با محدوديتهای ذکر شده به شبکه اضافه میشود .بعد از
هر تکرار مقدار قابلیت اطمینان برای شبکه حساب شده و
مقدار آن با مقدار مورد انتظار مقايسه میشود .اگر مقدار
مورد انتظار بدست آمده بود ،روند حل مسئله پايان میيابد
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متغیرها و پارامترهای استفاده شده در اين مدل مانند مدل
 1است .تابع هدف اين مدل تضمین میکند که کمترين تعداد
روتر برای پوشش محیط در آن قرار داده شود .محدوديتهای
مدل عبارتند از:
 )1محدوديت اول و دوم دقیقا مانند محدوديتهای مدل 1
هستند.
 )2محدوديت سوم تضمین میکند که هر گره بايد با يک روتر
ارتباط برقرار کند.
 )3محدوديتهای سوم و چهارم بیان میکنند که اگر گرهی
در محدوده يک روتر بود بايد به آن وصل شود .از آنجايی
که محدوديت سوم مدل  1خطی نیست ،با هدف
سادهسازی و کاهش پیچیدگی ،در اين مدل ،اين
محدوديت با محدوديتهای سوم و چهارم جايگذين شده
است.
 )4محدوديت پنجم و ششم تضمین میکند که تنها در
شرايطی مختصات يک روتر تعیین شود که آن روتر وجود
داشته باشد.
با توجه به سادهسازیهای انجام شده ،اين مسئله در قالب
برنامهريزی صحیح خطی نوشته شده و به آسانی با استفاده از
ابزارهای حل مسائل بهینهسازی مانند  CVXيا  Zimplقابل
حل است.
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𝑟∀
𝑟∀

𝑀 ∗ 𝑟𝑍 ≤ 𝑟𝑅𝑋 5.
𝑀 ∗ 𝑟𝑍 ≤ 𝑟𝑅𝑌 6.

بايد حداکثر تعداد يال ممکن را به روترهايی با کمترين درجه
اضافه کرد .مسئله ای که بتوان با حل آن به چنین هدفی رسید
در مدل  3فرموله شده است:

شکل ( :)1مقایسه مقدار دقیق و حد باالی قابلیت اطمینان
Journal of Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers - Vol.13- No.2 Summer 2016

اين گرهها ،گرهی با حداقل درجه است ،قطعا روتر افزونه به
جايی اضافه خواهد شد که در همسايگی اين گره بوده و در
عین حال حداکثر يال ممکن را ايجاد کند.
به اين ترتیب در هر بار اجرای اين مدل يک روتر افزونه به
نحوی به شبکه اضافه میشود که روترهای کمدرجه پوشش داده
شده و بیشترين يال افزونه در شبکه ايجاد شود .در اجرای اول
اين مدل ،خروجی مدل  2و در اجرای 𝑖 ام ،روترهای حاصل از
مدل  2بهاضافه روترهای اضافه شده تا تکرار ) (𝑖 − 1ام به
عنوان ورودی آن درنظر گرفته میشوند.

 -5ارزیابی
در اين قسمت مطالب مطرح شده در قسمتهای قبل با استفاده
از شبیهسازی عددی ارزيابی خواهد شد .بخش اول مربوط به
مقايسه رابطه  1و  2و اعتبارسنجی رابطه  2برای محاسبه
قابلیت اطمینان است .بخش دوم ايده پیشنهادی برای افزايش
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-5-1

مقایسه روشهای محاسبه قابلیت اطمینان

با استفاده از روابط  1و  2میتوان قابلیت اطمینان گراف شبکه
را محاسبه کرد .رابطه  1اين مقدار را به شکل دقیق محاسبه
میکند اما فرمول بستهای برای يافتن جواب آن وجود ندارد.
بنابراين ناچارا بايد از رابطه  2استفاده کرد .اين رابطه حد باالی
قابلیت اطمینان را محاسبه میکند .اگر اختالف حد باال و مقدار
دقیق قابلیت اطمینان ،محسوس باشد عمالً نتايج دقیق نخواهد
بود .برای ارزيابی رابطه  ،2به ازای  1000گراف تصادفی مقدار
دقیق و حد باالی قابلیت اطمینان با استفاده از روابط  1و 2
محاسبه شده که میانگین نتايج بدست آمده را میتوان در شکل
 1ديد.
همانطور که مشاهده میشود اگر نسبت تعداد يالها به
تعداد گرهها در شبکه زياد شود مقدار دقیق و مقدار حد باال به
هم نزديک میشوند .از آنجايی که هدف پژوهش حاضر افزايش
اين نسبت است ،در اين پژوهش میتوان از اين اختالف صرف
نظر کرد و از رابطه  2برای محاسبه قابلیت اطمینان گراف شبکه
استفاده کرد.

 -5-2تأثیر پارامترهای مختلف در قابلیت اطمینان
همانطور که در بخش  2-4اشاره شد ،میتوان با اضافه کردن
محدوديتهايی که منجر به افزونگی در گراف شبکه شود،
قابلیت اطمینان ان را افزايش داد .در اين بخش سه نوع افزونگی
بررسی شده و نشان داده شده که روش انتخاب شده بهترين نوع
افزونگی است.
برای رسیدن به اين هدف ،توپولوژی اولیه ] [13به عنوان
توپولوژی پايه در نظر گرفته شده است .سپس به صورت
تصادفی گره های افزونه به شبکه اضافه شده و قابلیت اطمینان
با استفاده از رابطه  2محاسبه شده است .نتايج حاصل از شبیه-
سازی را میتوان در شکل  2ديد.
در اين شکل محور عمودی نشاندهنده مقدار قابلیت
اطمینان گراف شبکه و محور افقی نشاندهنده تعداد يالهای
افزونهای است که با اضافه کردن تصادفی تعداد مشخصی گره،
ممکن است به گراف شبکه اضافه شود .هر کدام از منحنیها نیز
مربوط به افزودن تعداد مشخصی گره به شبکه اولیه است .به
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ولی اگر اين اتفاق نیفتاده بود ،اجرای مدل دوباره تکرار
میشود .اين فرايند تا جايی ادامه میيابد که مقدار مورد
انتظار قابلیت اطمینان بدست آمده باشد.
 )3محدوديتهای هفتم و هشتم تضمین میکنند که حداقل
يکی از روترهای با درجه کمینه تحت پوش روتر افزونه قرار
بگیرد .برای رسیدن به اين هدف ،مقدار 𝛾 ،يک واحد بیشتر
از تعداد روترهايی که درجه آنها بیش از مقدار کمینه
است درنظر گرفته میشود .اين مقداردهی باعث میشود
که در محدوديت هشتم 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑛 ،برای حداقل 𝛾 روتر برابر
با يک شود .در اين شرايط محدوديت هفتم تضمین
میکند که يالهای افزونه به گرههايی با 𝑛𝑝𝑚𝑒𝑡 يک
اضافه شده و درجه آنها حداقل برابر با 𝛽 شود .چون يکی
از

قابلیت اطمینان در مدل  3را نشان میدهد ،در بخش سوم
مثالی از طراحی شبکه مطمئن ارائه شده و بخش آخر مربوط به
ارزيابی راهحل پیشنهادی است.

شکل  4نشاندهنده دو حالت مختلف افزودن يک گره و دو يال
به شبکه است .در شکل -4الف دو يال افزونه با گرههايی که
دارای درجه  1هستند برقرار و قابلیت اطمینان شبکه برابر با
 0.46شده است (با فرض اين که احتمال ارسال موفق روی هر
لینک برابر با  0.8باشد) در حالی که در شکل -4ب يالهای
افزونه به گرههايی با درجه  2اضافه و قابلیت اطمینان گراف
حاصل برابر با  0.37شده است .پس میتوان مشاهده کرد که
افزايش درجه گرههای کمدرجه ،تأثیر قابل توجهی روی قابلیت
اطمینان دارد.
همانطور که اشاره شد ،افزايش تعداد يالهای گراف شبکه و
درجه گرههای کمدرجه ،عوامل تأثیرگذار در افزايش قابلیت
اطمینان هستند .قابل پیشبینی است که افزايش همزمان اين
دو عامل میتواند تأثیر بیشتری نسبت به افزايش تکتک آنها
داشته باشد.

قابلیت اطمینان

شکل ( :)3حداکثر تأثیر اضافه کردن گرهها و یالهای افزونه روی
قابلیت اطمینان

شکل ( :)4الف) روتر افزونه یالهای خود را به گره های با درجه کمتر
اضافه میکند .ب) روتر افزونه یالهای خود را به گره های با درجه
کمتر اضافه نمیکند.

نتیجه  5نتايج حاصل از افزايش يالها ،افزايش درجه
گرههای کمدرجه و افزايش همزمان اين دو عامل در افزايش
قابلیت اطمینان توپولوژی اولیه ] [13را نشان میدهد .همانطور
که در شکل  5قابل مشاهده است ،افزايش تعداد يالها (نمودار
لوزی) ،ابتدا رشد زيادی در قابلیت اطمینان ايجاد میکند ،اما
بعد از آن تقريباً رشد قابلیت اطمینان در شبکه متوقف میشود.
دلیل اين امر هم اين است که توازن يالها در شبکه به هم می-
خورد و گرههايی که درجه بااليی دارند در هر مرحله به درجه
آنها اضافه میشود ،در حالی که گرههای ديگر همواره درجه
مجله انجمن مهندسين برق و الکترونيک ايران -سال سيزدهم -شماره دوم -تابستان 1395

Downloaded from jiaeee.com at 11:11 +0430 on Sunday June 16th 2019

نمودارهای شکل  ،4برخالف شکل  ،3حاصل ماکزيممگیری
از  1000نمونه تصادفی هستند .با توجه به اختالفی که بین
مقادير میانگین در شکل  3و مقادير بیشینه در شکل  4وجود
دارد ،واضح است که عالوه بر ايجاد افزونگی در يالهای گراف
شبکه ،عوامل ديگری در افزايش قابلیت اطمینان شبکه
تأثیرگذار هستند .مطالعات انجام شده بر روی نمونههای بیشینه
نشان میدهد که اگر اضافه کردن گره افزونه و ايجاد يالهای
افزونه در شبکه منجر به افزايش درجه گرههای کمدرجه شود،
قابلیت اطمینان رشد سريعتری نسبت به حالتهای ديگر خواهد
داشت .نمونهای از اين حالت در شکل  4قابل مشاهده است.

شکل ( :)2میانگین تأثیر اضافه کردن گرهها و یالهای افزونه روی
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عنوان مثال منحنی اول (دايره) مربوط به افزودن يک گره است
که قابلیت اضافه کردن يک تا هفت يال جديد به شبکه را دارد.
اين نمودارها حاصل میانگین گیری از  1000نمونه تصادفی
هستند.
اين نمودار نشان میدهد که قابلیت اطمینان گراف رابطه
مستقیم با تعداد يالهای آن دارد .اين نتیجه منطقی است زيرا
با افزايش تعداد يالها ،تعداد زير گرافهای همبند بیشتر شده و
قابلیت اطمینان شبکه افزايش میيابد .البته همانطور که از
شکل  2پیداست ،اگر تعداد يالها را ثابت فرض کنیم ،به ازای
افزايش تعداد گرهها ،قابلیت اطمینان کاهش میيابد که اين
نتیجه با توجه به کاهش تعداد زير گرافها منطقی است .پس
میتوان از شکل  2میتوان نتیجه گرفت که اگر مکان گره
افزونه به نحوی انتخاب شود که بیشترين يال را در شبکه ايجاد
کند ،میتوان قابلیت اطمینان را افزايش داد.

 -5-3مثالی از طراحی شبکه مطمئن
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در بخش نمونهای از طراحی شبکه ارتباطی مطمئن ارائه
شده است .برای اين کار به صورت تصادفی  100گره شهری را
در محیط پخش میکنیم .شکل -7الف اين گرهها را نشان
میدهد .در مرحله اول مدل  1اجرا شده و شبکهای از روترها
برای پوشش گرهها ايجاد میشود .اين شبکه در شکل -7ب قابل
مشاهده است .با فرض اين که احتمال ارسال موفق روی هر
لینک برابر با  0.8است ،قابلیت اطمینان شبکه حاصل 0.92
خواهد بود .اگر اين عدد بزرگتر يا مساوی مقدار مدنظر باشد،
میتوان روند طراحی را پايان داد .در غیر اين صورت مدل 3
اجرا میشود تا روترهای افزونه به شبکه اضافه شود .نتیجه
حاصل در شکل -7ج قابل مشاهده است .در اين مرحله روتر 7
به شبکه اضافه شده است .با اضافه شدن اين روتر قابلیت
اطمینان شبکه به  0.98رسیده است که برابر با مقدار مدنظر
است .بنابراين شبکه ارتباطی نهايی در شکل -7ج قابل مشاهده
است.

شکل ( :)5مقایسه سه روش مکاشفه ای ارائه شده

شکل ( :)6بدترین حالت افزودن گره به شبکه با هدف افزایش درجه
گرههای کم درجه

 -5-4ارزیابی روش ارائه شده
پس از صحت سنجی روش پیشنهادی و ارائه مثالی از چگونگی
اجرای آن ،در اين بخش به بررسی و ارزيابی نتايج راهحل
پیشنهادی میپردازيم .شکل  8تأثیر اندازه شبکه هوشمند برق و
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شکل ( :)7الف) گره های اولیه توزیع شده ب)روترهای کاشته شده
توسط مدل اول ج) روترهای افزونه اضافه شده برای افزایش قابلیت
اطمینان
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پايینی دارند .اين امر باعث توقف رشد قابلیت اطمینان در شبکه
میشود .نمودار دوم (مربعی) نتیجه حاصل از افزايش درجه
گرههای کمدرجه را نشان میدهد .در بدترين حالت ،اين رويکرد
يک گره برگ افزونه به گراف شبکه اضافه کرده و تعداد يالهای
شبکه را تنها يک واحد افزايش میدهد .نمونهای از اين حالت را
میتوان در شکل  6ديد .در اين شکل گره افزونه با هدف افزايش
درجه گره کمدرجه به شبکه اضافه شده اما خود به يک گره
کمدرجه ديگر تبديل شده است .بنابراين در بدترين حالت اين
روش بهبودی حاصل نمیکند .اما چون رويکرد سوم به طور
همزمان بیشترين يال را به شبکه اضافه کرده و سعی در افزايش
درجه گرههای کمدرجه دارد ،عملکرد بهتری نیز نسبت به بقیه
از خود نشان میدهد و بعد از اضافه کردن  3گره به قابلیت
اطمینان  %90میرسد .بنابراين رويکردی که برای نگارش مدل
 3در نظر گرفته شده ،موثرترين روش در افزايش قابلیت
اطمینان گراف شبکه خواهد بود.

قابلیت اطمینان تک لینک (𝑝) روی تعداد روترهای شبکه
ارتباطی را بررسی میکند .با فرض اينکه قابلیت اطمینان
موردنیاز شبکه  0.99باشد ،میتوان مشاهده کرد که با افزايش
اندازه شبکه و کاهش قابلیت اطمینان لینکها ،تعداد
روترهای بیشتری برای طراحی شبکه ارتباطی مورد نیاز خواهد
بود .همچنین ديده میشود که شیب افزايشی تعداد رلهها در
شبکهای که لینکهای نامطمئن دارد بیشتر از شبکهای است که
لینکهای آن مطمئن هستند .دلیل اين امر ناچیز بودن تأثیر
افزودن هر روتر در افزايش قابلیت اطمینان است بهطوری که
برای رسیدن به حد موردنظر ،روترهای افزونه زيادی مورد نیاز
خواهد بود.

در تعداد نهایی روترهای شبکه ارتباطی

 -6نتیجهگیری
در اين مقاله مسئله طراحی شبکه ارتباطی مطمئن برای
برقراری ارتباط میان گرههای شبکه هوشمند برق با توجه به
نیازمندیهای اين شبکه مورد توجه قرار گرفت .با توجه به
پیچیدگی مسئله ،راهحل در دو بخش ساختن توپولوژی اولیه و
قابل اطمینان کردن اين توپولوژی ارائه شد .بخش اول شامل

شکل ( :)9تأثیر قابلیت اطمینان لینکها در تعداد دفعات اجرای مدل
 3برای رسیدن به قابلیت اطمینان 0.99

شکل ( :)10تأثیر اندازه شبکه و قابلیت اطمینان لینکها در زمان
اجرای روش پیشنهادی
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در شکل  9تعداد دفعات اجرای مدل  3برای رسیدن به
قابلیت اطمینان مورد نظر بررسی شده است .محور افقی اين
شکل نشاندهنده تعداد تکرارهای مدل  3و محور عمودی
نشاندهنده قابلیت اطمینان بدست آمده در هر تکرار از اين
مدل است .در اين شکل فرض شده که در شبکه هوشمند برق
 2500گره وجود دارد و شبکه ارتباطی بايد حداقل قابلیت
اطمینان  0.99داشته باشد .همانطور که در شکل ديده
میشود ،در صورتی که لینکهای شبکه مطمئن باشند (𝑝 مقدار
زيادی داشته باشد ) تعداد دفعات تکرار کمتر و در صورتی که
لینکها نامطمئن باشد ،تعداد دفعات اجرا بیشتر خواهد بود.
الزم به ذکر است که روش پیشنهادی برای افزايش قابلیت
اطمینان در هر تکرار يک روتر افزونه به شبکه اضافه میکند
(طبق محدوديت دوم مدل .)3
حال که تعداد دفعات اجرای روش پیشنهادی بررسی شد
میتوان پیشبینی کرد که زمان اجرا رابطه عکس با قابلیت
اطمینان لینکها (𝑝) داشته باشد به طوری که با افزايش 𝑝
زمان الزم برای طراحی شبکه مطمئن کاهش يافته و با کاهش
𝑝 اين زمان افزايش خواهد يافت .اين نتیجهگیری توسط
شکل  10تايید میشود .البته توجه شود که زمان الزم برای
اجرای مدل  2در هر مرحله فارغ از اندازه شبکه و مقدار 𝑝
است و تنها دلیلی که باعث افزايش زمان اجرای روش به ازای 𝑝
کم میشود تعداد دفعات اجرای باالی آن است.
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شکل ( :)8تأثیر اندازه شبکه هوشمند برق و قابلیت اطمینان لینکها

مدلی برای قرار دادن کمترين روتر در شبکه بود بهنحوی که
تمام گرههای شبکه برق پوشش داده شود .در بخش دوم نیز
برای قابل اطمینان کردن توپولوژی اولیه ،مدلی نوشته شد که با
هدف افزايش تعداد يالهای شبکه و درجه روترهای کمدرجه،
روترهای افزونه را به شبکه اضافه میکرد .همانطور که در بخش
ارزيابی مشاهده شد ،برای شبکهای با اندازه واقعی ،در صورتی
که قابلیت اطمینان لینکهای شبکه خیلی پايین نباشد ،با
استفاده از روش ارائه شده میتوان در زمان قابل قبولی شبکه
ارتباطی را طراحی کرد.
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