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چكيده
 بهرهبرداران سیستم قدرت را بر آن داشت تا برای تداوم کارکرد عادی این زیرساخت،پیشرفت های اخیر در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات
، ولی باااینحاال، اتصال شبکه مخابراتی به سیستم قدرت گرچه موجب تسهیل در بهرهبرداری از آن شد.حیاتی از شبکه مخابراتی مدد بجوید
 گاه این آسیب تا آنجا. یکی از این مسائل سرایت یک آسیب از زیرساختی به زیرساخت دیگر است.مسائلی را سبب شد که پیشتر متصور نبود
 از نظریاه تاراوش بارای یاافتن آساتانه انفصاال زیرسااختهاای، در این مقاله.پیش میرود که دیگر اتصالی میان زیرساختها باقی نمیماند
 دو زیرساخت حیاتی بهصورت شبکهای بههم پیوسته مدل شده و سپس به سه گراف مجزا تفکیاک.بههمپیوسته از یکدیگر استفاده شده است
 دیااگرام تاییار فااز شابکه، با استفاده از ماتریسهای مجاورت این سه گراف و بادون شابیه ساازی واقیای هایر فرآیناد تراوشای.شده است
 همچنین حیاتیترین اتصاالت میان دو زیرساخت و آسیبپذیرترین نقاط هر زیرساخت از نتایج حاصال از تحلیال.بههمپیوسته رسم میگردد
. این نتایج میتواند در تدوین دستورالیمل اتصال شبکه مخابراتی به سیستم قدرت بهکار رود.مدل حاضر شناسایی میگردد
 نظریه تراوش، شبکه مخابراتی، سیستم قدرت، زیرساختهای حیاتی بههمپیوسته:كليدواژهها
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Abstract
Recent advances in the field of information and communication technology (ICT) have led power system's
operators to seek assistance from communication network for the continuity of normal operation of this critical
infrastructure. However, connecting the communication network to the power system facilitated its operation, but
nevertheless caused issues that were not previously apparent. One of these issues is the infection of damage from
one infrastructure to another. Sometimes this damage goes so far as not to leave any connection between the
infrastructures. In this paper, percolation theory has been used to find the threshold of disconnection of
interconnected infrastructures. Two critical infrastructures are modeled as an interconnected network and then it is
decomposed into three distinct graphs. By using the adjacency matrices of these three graphs, without actually
simulating of any percolation process, the phase change diagram of interconnected network is drawn. Also, the
most vital connections between the two infrastructures and the most vulnerable nodes of each infrastructure are
identified from the consequences of the present model analysis. These results can be used in code regulation for
connection of communication network to the power system.

Keywords: Communication Network, Interconnected Critical Infrastructures, Percolation Theory, Power
System.

*

Corresponding Author E-mail: rghaffarpour@ihu.ac.ir

Adv Defence Sci Technol. 2020, 3, 325-334.

623

نشریه علمی «علوم و فناوریهای پدافند نوین»؛ سال یاز دهم ،شماره  ،6پاییز 9611

 .9مقدمه
روند توسیه ،زیرساختهای حیاتی را به چنان جایگاهی از اهمیت
رسانده که می تواند شکل زندگی بشر امروزی را تییین کند .ایان
زیرساختها بهمنظور افزایش کارایی و عملکرد بهتر به هم متصل
شدهاند تا با منابع کمتر خدمات بیشتری را در اختیار قارار دهاد
[ .]9بااینحال ،این اتصال زیرساختها خطراتی را در پای داشاته
که تأمل بیش تر در این مورد را مایطلباد .ماالال خطاری کاه در
حالت مجزا تنها یک زیرساخت را تهدیاد مایکارد حاال تماامی
زیرساختهای بههمپیوسته را تهدید مایکناد .ازایانرو ،باه هام
پیوستن زیرساختها ضمن کاهش ناکارآمدیها ،آسیبپاذیری را
افزایش میدهد [.]2
با نفوذ و گسترش فنااوری اطالعاات و ارتباطاات )ICT( 9در
همه عرصاههاا ،بهارهبارداران سیساتم قادرت نیاز بارای ارتقاا
کارکردهای این زیرساخت حیاتی ،نیاز به بهرهگیری از قابلیتهای
شبکه مخابراتی را بیشازپیش احساا کردناد .اتصاال  ICTباه
سیستم قدرت اگرچه گزینههای متیاددی را پایش روی آن قارار
میدهد ،بااینحال ،مسائلی را موجب میشود که در بهارهبارداری
مستقل از آن وجود نداشته است [ .]3یکی از این مسائل ،انتشاار
خطا از شبکه مخابراتی به سیستم قدرت است .هنگامیکه خطایی
سختافزاری یا نرمافزاری در شبکه مخابراتی رخ میدهد ،بهعلات
اتصال موجود بین شبکه مخابراتی و سیستم قدرت ،ایان خطاای
با منشأ سایبری ،باعث ازکارافتادن سیستم قدرت فیزیکی میشود
[ .]3البته در صورت لحاظ وابستگی متقابل ،شبکه مخابراتی نیاز
میتواند با خطای با منشأ فیزیکی سیساتم قادرت از کاار بیفتاد
[ .]3روشهای مختلفی برای مدلسازی اتصال سیستم قدرت باه
شاابکه مخااابراتی ،نحااوه تیاماال آن دو بااا یکاادیگر و تااأ یرات
متقابلشان مورد بررسی قرار گرفتاه اسات کاه از مهامتارین آن
میتوان از نظریه گراف [ ،]3نظریه ابرگراف [ ،]6نظریه شبکههای
پیچیده [ ،]3شبکه پتری [ ]7و نظریه بازی [ ]9نام برد .همچنین
مقاالتی مروری نیاز باه بررسای سااختار مخاابراتی شابکههاای
هوشمند پرداختهاند [ 93 ،1و .]99
فرایناادی کااه در آن کسااری از اجاازای یااک شاابکه حااذف
میگردد تراوش 2نامیده شده و میتواند بهعنوان مدلی از گوناهای
از پدیدههای جهان واقیی استفاده شود [ .]92هرچند این فرایناد
بیشتر در مقاالت مربوط به رشته فیزیک آماری مورد مطالیه قرار
گرفته است ،ولای از آن بارای بررسای مقاومات زیرسااختهاای
حیاتی نیز استفاده شده است [ .]93تیداد محدودی از مراجع هم
به بررسی پیوند میان سیستم قدرت و شبکه مخابراتی با اساتفاده
از نظریه تراوش پرداختهاند .نظریه تراوش ا رات انویه حذف و یاا

ازکارافتادن رأ یا یالی از شبکه (همان فرایند تراوش) بر کل آن
را بهصورت تحلیلای بررسای مایکناد .ژیاوو و یاه [ ]93مسالله
خطاهای آبشاری خطاوط قادرت کاه باهوسایله گاراف هندسای
تصادفی 3مدل کرده را از نظارگااهی مبتنای بار تاراوش مطالیاه
میکند .بهمنظور انیکا این حقیقت که خطای خطوط با مقادار
توان عبوری از آنها مطابق است ،مدلی میرفی شده است که خطا
در آن با احتمالی وابسته به تیداد خطوط همسایه (با خا ماورد
بررسی) مطابق است .با استفاده از نگاشاتی کاه یاالهاای گاراف
3
هندسی تصادفی را به رئو متناظر در گاراف پوششای دوگاان
مینگارد ،اولین شرای تحلیلی شناختهشده بر وجود و عدم وجود
یک جز بزرگ از خطوط قابل استفاده بید از خطااهاای خطاوط
وابسته به درجه به دست میآیاد .مسالله خطااهاای آبشااری در
سیستمهای قدرتی که از واحدهای اندازهگیری فازوری 3بهعناوان
اندازهگیر استفاده میکند ،با استفاده از نظریه تراوش مدلساازی
شده و یک رویکرد کاهشی نیز پیشنهاد شده است [ .]93هوآنا
و همکاران [ ]96مدل وابستگی متقابلی برای شبکه برق هوشمند
پیشاانهاد داده اساات کااه در آن شاابکه باارق و شاابکه مخااابراتی
بهصورت شبکه بدون مقیا  6در نظر گرفتاه مایشاود .هار گاره
قدرت انرژی چندین گره مخابراتی را تأمین میکناد درحاالیکاه
خود تنها تحت کنترل یک گاره عملیااتی اسات .در ایان کاار باا
استفاده از نظریاه تاراوش ،پیشانهاد مادلی بارای مطالیاه تاأ یر
خطاااهااای آبشاااری داده شااده و مقاوماات آن در براباار حمااالت
تصادفی و خطاها با اندازهگیری بخشهای فیال در هار دو شابکه
بررسی شده است .گروه تحقیقاتی هوآنا و همکااران ،جزئیاات
ریاضیاتی و آزمایشهای بیشتاری نیاز ارائاه کارده اسات [.]97
همچنین در این کار تالشی برای ارائه روشی برای حل میادله غیر
جبری برای شبکه بدون مقیا صورت گرفته اسات .چاو و ماور
[ 99و  ،]91مفهوم تابآوری شبکه در نظریه تراوش را با میرفای
انطباقپذیری شبکه تیمیم دادهاند .از منظر این دو مرجع ،مراجع
حوزه نظریه تراوش با تأکید بر تحملپذیری خطا توس شبکه ،از
نحوه ارائه خدمت توس آن غافل شدهاند .این دو مرجع رویکردی
انطباقی پیشنهاد داده که میتواند تأ یر خطاهای اولیاه رخداده را
با تنظیم یالهای میانِ رئاو کااهش دهاد باهطاوریکاه هماه
شبکهها بتواند وظایف خود را به نحو مناسبی اجرا کند.
رادیچی [ ]93تراوش میان دو شبکه بههمپیوسته را بدون در
نظر گرفتن هیر فرایند بررسی کرده است .در مرجع مورد اشااره،
دو شبکه بههمپیوسته به ساه گاراف تفکیاک شاده و ساپس باا
استفاده از ماتریسهای مجاورت این سه گراف ،دیااگرام فااز کال
3
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شبکه بههمپیوسته رسام مایگاردد .باا بهارهگیاری از میاادالت
توسیهدادهشده توس رادیچی [ ،]93در این تحقیاق باه بررسای
سیستم قدرت پیوسته به شابکه مخاابراتی باا اساتفاده از نظریاه
تراوش پرداخته میشود .ابتدا هر دو سیستم باهوسایله دو گاراف
مدل شده ،سپس سیستم بههمپیوسته توسا گرافای بایجهات
مدل میگردد .در ادامه با بهکار بساتن میاادالت رادیچای [،]93
دیاگرام گذار سیستم بههمپیوسته از حالت دارای جز بازرگ باه
حالت دارای چندین جز کوچک ترسایم شاده و نقااط حساا
(آسیبپذیر) در هر شبکه مشخص میگردد .همچنین حیاتیترین
ارتباطات میان دو شبکه نیز با تحلیال نتاایج قابال تمییاز اسات.
برخالف میالنوویر و ژو [ ،]3در این کار امکان تییاین آساتانهای
برای بههمپیوستگی سیستم قدرت به شابکه مخاابراتی باه مادد
نظریه تراوش وجود دارد و همچنین باا ارزیاابی نتاایج مایتاوان
پیشنهاد ساختاری مقاومتتر را برای شبکه بههمپیوسته ارائه داد.
باقی مقاله به این قرار است که :در بخش دوم نظریه تراوش و
دو نوع آن بهصورت تفصیلی مرور میگردد .سیستم قدرت ،شبکه
مخابراتی و شبکه بههمپیوسته سایبری-فیزیکای در بخاش ساوم
مدل شده و گذار تراوش آن اساتخرا مایگاردد .نتاایج عاددی
حاصل از تحقیق در بخش چهارم ارائه شاده و ماورد بحاث قارار
میگیرد و درنهایت بخش پنجم به نتیجهگیری مقالاه اختصااص
مییابد.
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ریاضیات ،تراوش جایگاهی 9و تراوش پیوندی 2خواناده مایشاود.
روش های متفاوتی برای حذف اجازای شابکه وجاود دارد کاه در
اینجا حذف تصادفی یکنواخت بررسی میگردد.
شبکه ای را در نظر بگیریاد کاه در آن کساری از رئاو کاه
بهطور یکنواخت تصادفی انتخاب شده است حذف گردد .حذف در
وضییتهای جهان واقیی بهمنزله حذف فیزیکی رأ نبوده بلکاه
عدم کارکرد آن را شامل میشود .به طور میماول فرایناد تاراوش

بهوسیله احتمال  که احتمال حضور یاا عملکارد یاک رأ در
شبکه است به صورت پارامتری بیان مای شاود .در ادبیاات نظریاه
تراوش گفته می شود که رئو در حال کار ،اشاال شاده اسات و

احتمال اشاال 3نامیده مایشاود .ازایانرو 1 ،
اشاال همه رئو (عدم حذف هیر رأسی) و   0نشاندهنده
نشااندهناده

عدم اشاال هیر رأسی (حذف همه رئاو ) اسات .بارای توضای

بیشتر شکل ( )9را در نظر بگیریاد .در قااب (الاف) کاه  1
است ،همه رئو حاضر یا اشاال است و همه آنها در قالاب یاک
جز واحد به هم متصال اسات .در قااب (ب) تیادادی از رئاو
حذف شده است ،ولی آن تیداد که باقیمانده همچنان باهوسایله
یالهای باقیمانده به هم متصل است .در قاب ( ) بااز هام تیاداد
بیش تری از رئو حذف شده است و این حذف بهقدری بوده که
دیگر همه رئو باقیماناده باه هام متصال نباوده و باه دو جاز
کوچک تقسیم شده است .در قاب آخر همه رئاو حاذف شاده
است و در کل ،دیگر شبکهای باقی نمانده است.

 .2مروری بر نظریه تراوش
هدف غائی از مطالیه شبکهها فهم بهتر از سیستمهایی اسات کاه
آن شبکه ها نمایندگی میکند .مطالیات سااختار شابکههاا تنهاا
گامی در راستای فهم شبکه است .گام مهم دیگار ایجااد ارتبااط
میان ساختار شبکه و کارکرد آن اسات .باهعباارتدیگار ،بیاد از
سنجش و کمیتبخشی ساختار شبکه ،چگونه مایتاوان از نتاایج
حاصل برای پیشبینی و نتیجهگیری رفتار کل سیساتم اساتفاده
کرد .یکی از سادهترین فرایندهای شبکه که باه نظریاهای کاارا از
مقاومت سیستمهای شبکهای در برابر خطای اجازایشاان مناتج
میشود ،تراوش است که در این بخش به میرفی آن میپاردازیم.
مطالب این بخش از فصل شانزدهم کتاب مقدمهای بار شابکههاا
استخرا شده است [.]92
فرایناادی کااه در آن کسااری از اجاازای یااک شاابکه حااذف
میگردد تراوش نامیده میشود .نظریه تراوش درصادد پاساب باه
این پرسش است که این فرایند چاه تاأ یری بار عملکارد شابکه
خواهد گذاشت .اجزای شبکه شاامل رئاو و یاالهاا اسات کاه
بهترتیب فرایند حاصل از حذف هر کسری از آنها ،تراوش رأسی و
تراوش یالی نامیده میشود .این دو فرایند میماوال باا اساتفاده از
نااامگااذاری برگرفتااه از مطالیااات تااراوش در مراجااع فیزیااک و

(الف)

( )

(ب)

(د)

شکل  .9مالالی از تراوش جایگاهی برای( :الف)    1؛ (ب)    0.7؛

( )    0.3؛ و (د) .   0

1

Site Percolation
Bond Percolation
3
Occupation Probability
2
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رفتار مشاهدهشده در این مالاال نموناهای باارز از فرایناد تاراوش

است .زمانی که  بزرگ اسات رئاو تمایال دارد کاه باه هام
متصل بوده و جزئی بزرگ را تشکیل دهد که بیشتر شبکه را فرا
می گیرد (اگرچه ممکن است هنوز اجازا کاوچکی وجاود داشاته

باشد)؛ اما چنانکه  کاهش یابد نقطهای میرسد که در آن جز
بزرگ از هم میشکند و تنها اجزا کوچکی باقی میماند .باهطاور

میکو  ،اگر  از صفر افزایش یابد ابتدا اجازا کاوچکی شاکل
مییابد که سپس اندازه شاان افازایش یافتاه و درنهایات باه هام
می پیوندد تا جز بزرگی شکل یابد که کسر بزرگی از شبکه را فرا
9
می گیرد .تشکیل و انحالل جز بزرگ بدین سبک ،گذار تاراوش
نامیده می شود .زمانی که شبکه شاامل یاک جاز بازرگ باشاد،
گوییم که آن تراوش میکند و نقطه ای که در آن گذار تراوش رخ
میدهد ،آستانه تراوش 2نامیده میشود .اجزائی که بیاد از حاذف
رئو باقی میماند در مطالیات تراوش ،خوشهها 3نامیده میشود.
3
جز بزرگ فرایند تراوش اگر یکی باشد ،بهدرستی خوشه بازرگ
نامیده میشود .حضور خوشه بزرگ نشانگری از شبکهای است که
دساتِکاام بخشاای از عملکاارد محولااه خااود را انجااام ماایده اد،
درحالیکه اندازه خوشه بزرگ دقیقا مایگویاد کاه چاه مقادار از
شبکه کار میکند.
تراوش پیوندی در بسیاری از موارد مشابه فرایندهای تاراوش
جایگاهی است .شکل ( )2را در نظر بگیرید .برای احتمال اشااال

پایین یال  ، تنها پیوندهای اشاالشده انادکی وجاود دارد کاه
داخل خوشههای منفصلشده کوچک تشکیل گروه داده است؛ اما
چنانکه  افزایش مییابد ،نقطهای که همان گذار تاراوش اسات
میرسد که در آن خوشههاای باههامنپیوساته باهقادری بازرگ
میشود که به هم متصل شود و خوشهای بازرگ را شاکل دهاد،
اگرچه میموال خوشههای کوچک دیگری نیز وجاود دارد کاه باه
خوشه بزرگ نپیوسته است .چنانچه  باازهم بایشتار افازایش
یابد ،خوشه بزرگ رشد میکند تا به بیشینه اندازه خود زمانی که

 1

است برسد.

 .6اعمال نظریه ترراوش برر شربکه برههرمپیوسرته
سایبری-فیزیکی
در این بخش ابتدا سیستم قادرت و شابکه مخاابراتی باهصاورت
گرافی نمایش داده شده و سپس ارتباط میان آن دو با استفاده از
یک شبکه بههمپیوسته مدل میگردد .در ادامه باا اعماال نظریاه
تراوش بر این شبکه ،آستانه گذار آن یافت میگردد.
 .9-6مدلسازی سیستم قدرت ،شبکه مخابراتی و شربکه
بههمپیوسته
سیستم قدرتی را با  N PSشین و  LPSخ و شابکه مخاابراتی
را بااا  NCNعنصاار و  LCNلینااک در نظاار بگیری اد .بااهمنظااور
مدلسازی بههمپیوستگی میان این دو زیرساخت الزم اسات هار
یک از آنها بهوسیله یک گراف نماینادگی شاود .بادین منظاور از

گراف 

PS

,

PS

میشود که در آن



برای نمایش سیساتم قادرت اساتفاده

PS

و

PS

بهترتیب مجموعه رئو

PS

میباشد به طوری که  N PS

PS

و  LPS

PS

و یالها
است کاه

 .بیانگر تیداد اعضای یک مجموعه است .بهطور مشابه ،از گراف



,



CN

باارای نمااایش شاابکه مخااابراتی اسااتفاده

میشود کاه در آن

و

CN

CN

CN

و

CN

باهترتیاب مجموعاه رئاو

یالها میباشد به طاوری کاه  NCN

CN

اسات .آرایاش هار یاک از گارافهاای

PS

بااهوساایله ماااتریسهااای مجاااورت

و  LCN
و

CN

N PS N PS

CN

باهترتیاب
 APS و

N CN N CN

 ACN نمایش داده میشود .این مااتریس هاای
مربیی دارای درایههای قطاری صافر باوده و درایاه غیار قطاری
)  (i, jآن نیز صفر نیست اگار یاالی میاان دو را  iو  jآن
وجااود داشااته باشااد .ازآنجاکااه ماااتریس مجاااورت یااک گااراف،
نمایندگی کننده آن بوده و مشخصات آن را بازمینمایاند ،لذا با در
اختیار داشتن آن میتوان بسیاری از تحلیلها را در ماورد گاراف
موردنظر انجام داد .ازاینرو ،برای نمایش باههامپیوساتگی میاان
سیستم قدرت و شبکه مخابراتی نیز از مااتریس مجااورت شابکه
حاصل بهره میگیاریم .باا باه هام پیوساتن ایان دو زیرسااخت
شااابکهای متشاااکل از  N PS  NCNشاااین یاااا عنصااار و

(الف)

(ب)

 L  LPS  LCN  LPS ,CNخ یا لینک خاواهیم داشات

( )

که  LPS ,CNنشاندهنده تیداد اتصاالت میان شینهاا و عناصار

شکل  .2مالالی از تراوش پیوندی برای( :الف)    1؛ (ب)
   0.5؛ و ( ) .   0.2

1

Percolation Transition
Percolation Threshold
3
Clusters
4
Giant Cluster
2

است .این اتصاالت یا لینکهای داده از سیستم قادرت باه شابکه
مخابراتی و انتقالدهنده فرمانها کنترلی در جهت مخالف بوده و
یا خطوط قدرتی است که انارژی ماورد نیااز شابکه مخاابراتی را
تأمین میکند .گراف مدلکننده شبکه بههمپیوسته میتواناد باه

ارزیابی شبکه بههمپیوسته سیستم قدرت و شبکه مخابراتی با استفاده از نظریه تراوش؛ رضا غفارپور و غالمرضا جاللی

شااکل ماااتریس مجاااورت

) ( N PS  N CN )( N PS  N CN

APS ,CN 

نمایش داده شود .قاعده صفر نبودن درایههای ایان مااتریس نیاز
بهمانند مورد مشابه برای ماتریسهای  A PSو  ACNاست.
 .2-6اعمال نظریه تراوش بر شبکه بههمپیوسته
بهمنظاور اعماال روش پیشانهادی توسا رادیچای [ ]93بارای
بررسی فرایند تراوش در شابکههاای باههامپیوساته نیااز اسات
تاییراتی در نمایش گرافای سیساتم قادرت ،شابکه مخاابراتی و
شبکه بههمپیوساته آنهاا داده شاود .فار کنیاد گاراف شابکه
بااههاامپیوسااته از دو الیااه هاار یااک بااه تیااداد  Nرأ

کااه

)  N  max( N PS , NCNاست تشاکیل شاده باشاد .مااتریس
مجاورت گرافی که تیداد رئوسش برابر  Nاست بیتاییر میماند
و گااااراف دیگااااار باااااه تیااااداد اخاااااتالفش باااااا ( N
)  ) max( N  N PS , N  NCNسااطر و سااتون بااه انتهااای
سطرها و ستونهایش افزوده میشود .مقدار درایههای اضافهشاده
همگی صفر است .فر بر این است که هنگام حاضر باودن هماه
رئو  ،گراف از یک جاز باههامپیوساته تشاکیل شاود .رئاو
اضافهشده به گراف با اندازه کوچکتر را رئوسای مجاازی در نظار
بگیریااد کااه در فراینااد تااراوش نقشاای نداشااته و صاارفا باارای
هماندازهسازی ماتریسهای مجاورت دو گراف بههمپیوسته بهکاار
میرود .احتمال اشاال جایگاهی را )   (0،1و احتمال اینکاه
گره نوعی  iبخشی از خوشه بزرگ گرههای متقابال متصل باشاد
را  siدر نظر بگیرید .مجموعه همسایههای گره  iدر هر یاک از
PS

الیههای قادرتی و مخاابراتی را باهترتیاب باا
نشان میدهیم .حال ساه مجموعاه منفصال از رئاو
i

میکنیم:



PS

CN
i

i

\

i

PS
i

i



CN
i

i

 iهمساااایه اسااات،



مجموعاااهای از رئاااو

 iدر الیاااااه

و ناااااه

i

متصااااال باااااه رأ

و
را تیریاف

مجموعهای از رئاو

اسااات کاااه در هااار دوالیاااه باااا رأ



CN
i



i

مجموعهای از رئو

(] )9

i



S

i



)S

i

 (1 S

نوشاات کااه در آن )  1  j  (1 s j

 kدر الیاه

طریق الاقل یک رأ

 lدر الیاه

و یاک رأ

به شرط  k  lمتصل باشد .توجه کنید که اگر الیههای
شبکه یکسان باشد ،میادلاه ( )9دقیقاا باه میادلاه میتبار بارای
شبکههای مجزا تقلیل مییابد .بهبیااندیگار ،مایتاوان مجموعاه
یالهای شبکه را به سه زیرمجموعه تقسیم کرد و سپس بر مبنای
این تقسیم منحصربهفرد سه گراف متفاوت سااخت :گاراف فصال
9
مشترک با ماتریس مجااورت میاین باهوسایله ضارب هاداماارد
ماااتریسهااای  A PSو  (i, j ) ( ACNامااین درایااه ماااتریس
مجاورت  A PS ij ACN ijاست)؛ باقیمانده شبکه

که در آن

 iو  jحاضااار اسااات تنهاااا اگااار

یاااال میاااان رئاااو

 APS ij (1 ACN ij )  1باشد؛ و باقیمانده شابکه

کاه

درایاااااه )  (i, jام مااااااتریس مجااااااورت آن برابااااار باااااا
)  ACN ij (1  APS ijاساات .بااا تیریااف ) ، u i  ln(1  s i

میتوان نوشت ]  1 exp[ j APS ij ACN ij u j
]  1 exp[ j APS ij (1 ACN ij )u j

i

،S

i

S



و

]  1 exp[ j ACN ij (1 APS ij )u j
ازاینرو ،پاسب عددی میادلاه ( )9مایتواناد در تیاداد میینای از
تکرارها ،هریک باا پیچیادگی محاساباتی رشادکنناده باا تیاداد
یالهای حاضر در پرتراکمتارین الیاه ،باهدسات آیاد .در تقریاب
خطی ،گذار تنها با مشارکت گراف فصل مشترک تییین میشاود.
در نتیجه اگر فصل مشترک باقیماندههاا را مالاوب ساازد ،گاذار
i

.S



یکنواخت است و آستانه تراوش با  1 Iتقریب زده میشود کاه

در آن  Iبزرگترین مقدار ویژه ماتریس مجاورت گاراف فصال
مشترک است.

و
که

میان احتمالها است .افزایشی در احتمال  siافزایشی در احتمال

s i  [S

 Sاحتمااال ایاان

بخشاای از
اسات کاه الاقاال یکای از رئااو  jاز مجموعاه
بزرگترین خوشه باشد .میادله ( )9بیاان مایکناد کاه باا فار
اشاال رأ  ،احتمال  siبرای اینکه رأ

میآید :اول ،احتمال متصل بودن به بزرگتارین خوشاه در ساایه
الاقل یک رأ متصل به  iدر هر دو الیه؛ دوم ،اگر شرای قبلای
برآورده نشود ،احتمال اینکاه رأ  iباه بازرگتارین خوشاه از

جدیترین محدودیت میادله ( )9میرفی یک بازخورد مالبات

است .احتمال  siکه
و نه
همسایه رأ  iدر الیه
رأ  iدر باازرگتاارین خوشااه متقااابال متصاال شاابکه باشااد را
میتوان با میادله
i

621

 s jهمسایهها تولید میکند که موجب افزایشای در احتماال si
میشود و ادامه روندی به همین ترتیب .بارای اجتنااب از حضاور
سازوکارهای خود-تقویتی موجود در میادله ( ،)9سیستم دیگاری
از میادالت ابتکاری میرفی میشود که طبق آن  siاز

(] )2

i

R



i



)R

i

 (1 R

i

s i  [ R

پیروی میکند که در آن )  R  1  j  (1 ri  jاست
و سه مجموعه

i

،

i



و

i



به

 iبخشی از بزرگترین

خوشه متقابال متصل باشد از جمع دو مشاارکتکنناده باهدسات

Hadamard Product

1

663

نشریه علمی «علوم و فناوریهای پدافند نوین»؛ سال یاز دهم ،شماره  ،6پاییز 9611

صورتی که پایشتار گذشات تیریاف مایشاود .در اینجاا ri  j

غیرخطی موجود در مسلله ،تنها میتوان به پاسب عددی میادالت

 jبخشی از بزرگترین خوشه رئاو

احتمال این است که رأ

 iمتیلق به آن باشد

اعتماد کرد .این پاسب میتواند با تکارار باه روشای نسابتا ساریع

تیریاف

بهدست آید ،چراکه هر تکرار دارای پیچیدگی محاسباتی با درجاه

مجاور در میادلاه ()2

خطی نسبت به تیداد کل یالهای  Lاسات و زماان محاساباتی

متقابال متصل باشد ،صرفنظر از اینکه رأ

یا نه .اگرچه این کمیت میتواند برای هر جفت از رئاو
شود ،اما تنها سهم تییینشده توس رئو

نقش ایفا میکند .میتوان  ri  jرا بهعنوان یکای از  2Lمؤلفاه
بردار  rتصور کرد .در تیریف  rهر یاال )  (i, jپاساخگوی دو
آرایه به نامهای  ri  jو  r j iاست .بارای همااهنگی ،احتماال
 ri  jبهصورت میادله ابتکاری زیر بیان میشود
()3

} \{i

]

} \{i



j

R

} \{i

j



)R

} \{i

ri  j  [R

j

 (1  R

j

 ، jبااهجااز رأ

 iاجاارا ماایگااردد.

اگار الیااههاای شاابکه یکساان باشااد ،آنگااه میااادالت ( )2و ()3
به میادالتی میتبار بارای شابکهای مجازا تقلیال ماییاباد .اگار
برداری که مؤلفاههاایش باه وسایله یاال هاای حاضار در گاراف
فصاال مشااترک تولیااد ماایشااود را بااا )  ، r ( APS ACNبااردار بااا

آرایااههااای از نااوع ) )  ln(1  ri (APSj ACN

) ( A ACN

 w i PSjرا بااا

) (A A
 w PS CNو ماااتریس غیاارپسگشااتی 9را بااا ) M( APS ACN

نمااااااااایش دهاااااااایم ،ماااااااایتااااااااوان نوشاااااااات
) APS ACN ) ( APS ACN
 1 exp[k l M i(
]
j ,k l w k l

} \{i

R

i

 .در مینااااایی مشااااابه ،همچنااااین ماااایتااااوان نوشاااات

] )  1 exp[k l M i(A j ,k Al )w k( Al  A
CN

PS

CN

PS

} \{i

j



 است.

) L ln(L

 .4نتایج و بحث
در این بخش ابتدا نظریاه تاراوش را در ماورد سیساتم قادرت و
شبکه مخابراتی مجزا بررسی کرده ،ساپس روابا حاصال بارای
سیستم قدرت متصل به شبکه مخابراتی اعمال میکنیم .سیساتم
قدرت مورد نظر سیستم 93شینه  IEEEاست که مدل گرافای آن
و  97یال تشکیل شده است .شابکه مخاابراتی ماورد

از  93رأ

آزمون نیز شامل  3مسیرگزین 3 ،2همتافتگر 3و یک مرکز بیسیم
میباشد که مدل گرافی آن هم دارای  1رأ

شکلهای ( )3و ( )3بهترتیب نماایی از سیساتم قادرت و شابکه
مخااابراتی و شااکل ( )3نیااز آرایااش گرافاای آنهااا را بااه نمااایش
میگذارد.
پیش از اعمال نظریه تراوش الزم است بارای ارزیاابی نتاایج،
پارامتر نظام 3گاذار تاراوش باه صاورت میاانگین احتماال عضاو
بزرگترین خوشه رئو
همه رئو

(متقابال) متصل بودن هار رأ  ،بار روی

گراف تیریف شود ،یینی،

()3
) ( ACN  APS
k l

) ( ACN  APS
i  j , k l

w

 1  exp[ k l M

i

s
i

} \{i

j



R

1
P 
N

93

که این میادالت تنها برای یالهایی که بهترتیب متیلاق باه الیاه
و

و  7یال اسات [.]3

R

و

]

 مورد نیاز برای رسم کل دیاگرام یاک شابکه میاین از درجاه

نظریه تراوش دو شبکه باه هام پیوساته را بار روی شابکه نموناه

ضااربهااای موجااود در ساامت راساات میادلااه ( )3باار روی
همااه همسااایههااای رأ

میادالت ( )2و ( )3صرف نظر نشود .با به هماراه داشاتن ماهیات

93

باشااد میتباار اساات .ایاان میااادالت اسااتفاده از

99

ماتریس غیرپس گشتی برای مطالیه تراوش را از شبکههای مجازا
به شبکه های بههم پیوسته تیمیم مای بخشاد .در تقریاب خطای،
گذار تنها با مشارکت گراف فصل مشترک تییین و مسلله ،میادل

92

93
6
9

9
1

7
3

با مسلله میتبر برای شبکههای مجزا میشود که :گذار یکنواخات

3

اساات و آسااتانه تااراوش بااا  1 Iتییااین ماایشااود کااه  I
بزرگترین مقدار ویژه ماتریس غیرپیگشتی گراف فصل مشاترک
است .توجاه شاود کاه فیزیاکهاای جالاب تاراوش شابکههاای
بههمپیوسته زمانی ظاهر میشاود کاه از عباارتهاای غیرخطای

3

2

شکل  .6سیستم 93شینه .IEEE
2

Router
Multiplexer
4
Order Parameter
3

Non-Backtracking Matrix

1
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کااه پاایش از مقاادار  1 PS  1 3.37تمااام  siهااا صاافر ب اوده و

1

سیستم در رژیم غیرتراوشی قرار داشته است .تنها انادکی بیاد از
9

 ، 1 3.37با افزایش مقادیر  sدر راستای  lسیستم وارد رژیام
تراوشی می گردد .برای فائق آمدن بر محدودیت پسخورد مالبات

3

3

موجود در این نحوه محاسابه ،مایتاوان از جفات ویاژه ( ،w PS

3

 ) PSمربوط به ماتریس غیرپایگشاتی گاراف سیساتم قادرت

6
7

9

2LPS 2LPS
2

شکل  .4شبکه مخابراتی  1عنصری.

پیش از اعمال نظریه تاراوش الزم اسات مااتریسهاای مجااورت
گراف دو زیرساخت را بهدست آوریم .مااتریس مجااورت سیساتم

 ، M PS استفاده کرد .درایه عمومی ماتریس  M PSبا

)  M i  j ,k l   j ,k (1 i ,lبهدسات مایآیاد کاه در آن

x ,y

تابع دلتای کرونکر است که بهصورت   x , y 1اگار x  y
9

و   x , y 0در غیر این صورت ،تیریف میشاود .ازایانرو ،یاک

قدرت یک ماتریس  14 ×14بوده درحالیکه این مااتریس بارای

درایه عمومی ماتریس

شبکه مخابراتی  9×9است .ازآنجاکه مااتریس مجااورت گاراف

انتهائی یال  i  jمتناظر با رأ

M PS

متفاوت از صفر است تنهاا اگار رأ
ابتدائی یال  k  lباشاد،

ابتدائی و انتهائی  iو  lمتفاوت باشد .باهطاور مشاابه

شبکه مخابراتی ،ماتریس کوچک تار اسات 14-9 = 5 ،ساطر و

اما رئو

ستون با درایه صفر به آن افزوده می شود تا آمااده اعماال روابا

حالاات قباال ،آسااتانه تااراوش گااراف سیسااتم قاادرت براباار

مربوط به نظریه تراوش شبکههای بههمپیوسته گردد.

 1 PS  1 2.16خواهد باود و انادکی سامت راسات ایان نقطاه

با محاسبه جفت ویژه اساسای (  ) PS ، l PSمااتریس ، A PS

حیاتی ،احتمال  siبا جمع مؤلفههای بردار مقادیر ویاژه متنااظر
 ، iبهصورت خطی افزایش مییابد .در

میتوان تنها پاسب تقریب خطی بامینی از فرآیند تراوش در گراف

با یالهای خروجی از رأ

مدلکننده سیستم قدرت را بهصورت زیر بهدست آورد.

هر دو این حالتها ،نمودار مربوط به فرایند تراوش با حل عاددی

(]،-3/33 ،-3/99 ،3/33 ،3/79 ،9/93 ،2/33 ،2/33 ،3/37
)[-2/32 ،-9/13 ،-9/66 ،-9/31 ،-9/27 ،-9/33

بهترتیب ( )9و ( )2بهدست میآید (شکلهای  6و  .)7البتاه بایاد
این دو رابطه را به رواب صحی برای یک گراف مجزا تقلیال داد.

این مقادیر به این مینی است

منحناای آباای در ایاان دو نمااودار مربااوط بااه حاال عااددی نااوع
تقلیلیافته ( )9و ( )2و خ عماودی قرماز نیاز مشاخصکنناده
مقدار حاصل از تقریب خطی دو رابطه مذکور است .همچنان کاه
در شکل ها مشخص است و مطابق با نتایج بهدساتآماده توسا
رادیچی [ ،]93نمودار تراوش شبکه هاای واقیای پیوساته باوده و
نقطه گسستی ندارد.

شکل  .3نمودار فرآیند تراوش سیستم 93شینه  IEEEمجزا (با استفاده
از (.))9
شکل  .5مدل گرافی سیستم قدرت و شبکه مخابراتی.
Kronecker Delta Function

1
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این دو شکل مشخص است ،مقادار پاارامتر نظام هرگاز باه یاک
نرسیده و این به مینی عدم تشکیل خوشه بزرگ با مشارکت همه
رئو است .عدم نمایش نمودار تقریب خطی در شکل ( )1نیز به
صفر بودن مقدار ویژه اساسی ماتریس  MCNبرمیگردد.

شکل  .3نمودار فرآیند تراوش سیستم  93شینه  IEEEمجزا (با اساتفاده
از (.))2

با بررسی مقادار متایارهاای  siدر حاولوحاوش آساتانه گاذار
میتوان نخستین شینهای جداشده از خوشه بزرگ و پایستهترین
آنها را شناسایی کرد .با لازش در   0.36میتوان دریافات کاه
شین های  92 ،9و  93نخستین شین هاای جداشاونده از خوشاه
بزرگ بوده و شینهای  3 ،2و  9هم بیشترین مقاومات را بارای

شکل  .3نمودار فرآیند تراوش شبکه مخابراتی  1عنصری مجزا (با
استفاده از (.))9

حفظ عملکرد در سیستم قدرت از خود نشان میدهند .با نظار در
شکل سیستم قدرت نیز مشخص است که شین  9دارای کمترین
درجه بوده و شین  2از دارندگان بیشترین درجه است .همچنین،
شین  9که دارای درجه برابری با شاینهاای  93و  92مایباشاد
به خاطر همسایگان با درجه باالی خود ،دارای احتمال اشاال بااال
گشته است.
موارد ذکرشده برای سیستم قدرت را مایتاوان بارای شابکه
مخابراتی نیز بهکار برد .با انجام محاسبه بر روی  ، ACNمقدار ویژه
اساسااااااای  CN  2.16و باااااااردار ویاااااااژه نیاااااااز
l PS  -2.16, -1.31, -0.79,0,0,0,0,0,0,0,0,0.79,1.31, 2.16

بااهدساات ماایآیااد .آسااتانه تااراوش نیااز باار ایاان اسااا
 c  1 CN  1 2.16خواهااد ش اد .باارای محاساابات باار روی
 MCNاما مقادیر متفاوتی بهدست میآید که بایاد باه تحلیال آن
پرداخت .در این حالت بردار ویژه اساسای و باالطبع مقادار ویاژه
اساسی برابر صفر می گردد .این مورد از آنجا نشلت میگیارد کاه
شبکه مخابراتی دارای عنصری منفصل از کل شبکه بوده و گاراف
مدل کننده آن نیز رأسی مجزا داشاته و درنتیجاه هرگاز تاراوش
پیوندی آن منجار باه تشاکیل بازرگ تارین خوشاه نمای گاردد.

بهبیاندیگر ،با اشاال یا عملکرد تمام رئو (یک بودن تماام si
ها) نیز  P 1نمی گردد .نمودار های حاصل از حل عاددی ناوع
تقلیلیافته ( )9و ( )2برای شبکه مخابراتی نیز نتایج بهدستآمده
از طریاق تقریاابهاای خطاای را تصادیق ماایکناد .نمااودار آباای
شکلهای ( )9و ( )1و نمودار قرماز شاکل ( )9نیاز مانناد ماورد
مشابه برای نمودار تراوش سیستم قدرت است .همانطاور کاه در

شکل  .1نمودار فرآیند تراوش شبکه مخابراتی  1عنصری مجزا (با
استفاده از (.))2

سنجش حساسیت  siها در حدود آستانه تراوش نشاندهنده این
مورد است که با کاهش  ، بهترتیاب همتافتگرهاای موجاود در
 3 ،2و درنهایات  3آخارین عناصار حاذف شاده از شابکه

رئو

هستند.
حال به بررسی فرآیند تراوش در شبکه بههمپیوسته متشاکل
از سیستم قدرت و شبکه مخابراتی میپردازیم .چنانکه در بخاش
 3.2مقاله بیان شد ،برای بررسی فرآیناد تاراوش در شابکههاای
بههم پیوسته ابتدا آنها را به سه زیرگراف تفکیک میکنایم .شاکل
( )93این سه گراف را برای شبکه بههمپیوسته سیساتم و شابکه
مخابراتی نشان میدهد که (الف) باقیمانده گراف سیستم قادرتی،
(ب) گراف فصل مشترک و ( ) باقیمانده گراف شابکه مخاابراتی
است.
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با بیشترین احتمال عملکرد در هار دو

 2بین رئو

سیستم قدرت و شبکه مخابراتی مجزا است.
(الف)

(ب)

( )
شکل  .99نمودار فرآیند تراوش شبکه بههمپیوسته سیستم قدرت و
شبکه مخابراتی (با استفاده از (.))9

شکل  .93تفکیک شبکه بههمپیوسته سیستم قدرت و شبکه مخابراتی
به سه گراف مجزا( .الف) باقیمانده گراف سیستم قدرت؛ (ب) گراف
فصل مشترک؛ و ( ) باقیمانده گراف شبکه مخابراتی.

برای بررسی فرآیند تراوش از ( )9و ماتریسهای مرباوط باه ساه
گراف شکل ( )93استفاده میشود .با تشکیل این ساه مااتریس و
حل عددی ( ،)9فرآیند تراوش شبکه بههم پیوسته سیستم قدرت
و شبکه مخابراتی بهمانند شکل ( )99حاصل میگردد .نمودار آبی
مربوط به حل عددی ( )9و خ عمودی قرماز نماینادگیکنناده
 1 Iاست که  I 1.41مقدار ویژه اساسی مااتریس فصال
مشترک  APS ACNاست .هماان گوناه کاه از شاکل مشاخص
است ،مقدار پارامتر نظم شبکه بههم پیوسته برابار یاک نگشاته و
حتی در صورت اشاال یا عملکرد همه رئو

گاراف مادلکنناده

شبکه نیز بزرگترین خوشه متشکل از رئو

متصل ،همه رئاو

شبکه را شامل نخواهد شاد .درصاورتیکاه از ( )2بارای ارزیاابی
فرآیند تراوش شبکه باه هام پیوساته اساتفاده شاود شاکل ()92
بهدست می آید که بیانگر این مطلب است که پارامتر نظام هرگاز
به مقدار یک نخواهد رسید .همچنین برای تشکیل خوشه بازرگ
(نه لزوما از تمام رئو

شبکه) الزم است که احتمال اشاال رئو

 حدودا مقداری بیش از  0.95داشته باشد .خ عمودی قرمز

مربوط به تقریب خطی ( )2نیز بهعلات صافر باودن مقادار ویاژه
اساساای   Iماااتریس غیاارپسگشااتی شاابکه بااههاامپیوسااته
)  M( APS ACNدر بینهایت تشکیل میگردد.
برای یافتن حیاتی ترین رئو

شبکه مخابراتی (با استفاده از (.))2

 .5نتیجهگیری
دو زیرساخت حیاتی سیستم قدرت و شبکه مخاابراتی باهصاورت
گرافی مدل شده و به تیداد اختالف میان تیداد رئو
گراف با تیداد رأ

کم تر رأ

گرافها ،به

(رئو ) اضافه مایگاردد .ساپس

شبکه بههمپیوسته ناشی از دو زیرساخت به سه گراف تجزیه شده
و با اساتفاده از مااتریس مجااورت آنهاا فرآیناد تاراوش بررسای
شبکه که با کمترین احتمال اشااال

میگردد و مقاومترین رئو

نیز در آن باقی می مانند مشاخص مایگاردد .باا تحلیال فرآیناد
تراوش آشکار میشود که گذر فاز در شبکههاای واقیای ،پیوساته
بوده و جهشی در آن رخ نمیدهد .همچنین در شابکههاایی کاه

نیز از ارزیابی مقدار متایرهای

 siدر حوالی آستانه تراوش استفاده میشود .با تاییر  از یاک
تا صفر مشخص میشود که رده اول تا سوم پایدارتارین رئاو

شکل  .92نمودار فرآیند تراوش شبکه بههمپیوسته سیستم قدرت و

را

شمارههای  3 ،7و  2به خود اختصاص میدهند .نکته جالبتوجه

یال های اندکی میان رئو
متشکل از همه رئو

وجود دارد ،امکان تشاکیل خوشاهای

حتی در صورت عملکرد هماه آنهاا وجاود

ندارد که این لزوم افزایش اتصاالت میان عناصار زیرسااختهاای
حیاتی را خاطرنشان میکند.
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