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  چکیده

پراکنده  یدو منابع تول یعتوز یون، اتوماسفشار قوي يها پست یوناتوماس حوزهدر  يکاربرد يها شبکه هوشمند برق شامل انواع برنامه
 یفیتک .یافتخواهد  یشافزا یشبکه ارتباطدر  اي ي دادهها یکتراف یتنوع و کمب به مرات ،هوشمندشبکه ایجاد و توسعه  با. باشد می
شـبکه  به خصـوص  و  اتارتباطه عملکرد شبکبا  یمدر ارتباط مستق، آن هاي کاربردي برنامهو تجهیزات هوشمند  حاصل از يها داده

موجـود در   يهـا  به موقع داده یلمؤثر و تحو یریابیبه منظور مس، باال ییبا کارا زیرساختیطراحی  ین،بنابرا .دنباش یستون فقرات م
 یشـنهاد پ براي شبکه ارتباطی ستون فقرات ينور یبربر ف یمبتن یرساختیمقاله، ز ینا در است. یتحائز اهم یارسطح شبکه برق بس

بر اساس و  OPNETساز  یهبا استفاده از شب آنعملکرد و  تشکیل شدهپست انتقال  ینو چند ياز شبکه مرکز یرساختز ین. اشود یم
 یرتأخکه  دهد ینشان م سازي یهحاصل از شب یج. نتاگیرد یقرار م یمختلف مورد بررس یوهايدر سنار ،ATMو  IP، MPLS هاي يمعمار
ـ  يها نسبت به شبکه یک،تراف یمهندس یتبا قابل MPLSبر  یمبتن يها در شبکهارسالی به مرکز کنترل،  هاي یکتراف و  IPبـر   یمبتن

ATM متناسب با سـاختار شـبکه    یرتباطا هاي يانجام شده، امکان انتخاب فناور هاي یبررس. یابد یبهبود م یقابل توجه یزانبه م
  .سازد یهوشمند را فراهم م

  يکلمات کلید
 ، فیبر نوريمعماري ارتباطات، ستون فقراتشبکه  ی،ارتباط یرساختشبکه هوشمند برق، ز

 
 

  مقدمه -1

در  نوین هاي ياز استراتژ ی)بخشSG( 1 قشبکه هوشمند بر ایجاد و گسترش
ـ  یکیمؤثر توان الکتر یلو تحو ینتأم ینهزم  .رود یدر سراسر جهان به شمار م

نمـوده و   یجادکارآمدتر ا یونبا اتوماس ییها شرکت، SG يکاربرد يها برنامه
در صـورت   یدهـ  و بهبود پاسـخ یاتی عمل هاي ینههمچون کاهش هز یاییمزا
در جهـت   یکرديرو نتوا یرا م SG]. در واقع 1[د نمای یارائه م را برق یقطع

 بـراي  یاضـاف  هـاي  یتظرف یجادکاهش لزوم ا یکی،توان الکتر یفیتبهبود ک

را با شبکه ارتباطات  ی، شبکه برق فعلSGو کاهش انتشار کربن دانست.  یدتول
موجـود در   يهـا  اطالعات، داده ياز فناور هو با استفاد کند یادغام م يدادها

 یلو تحل یهو تجز يجمع آورگ الدرنبه ب یکنزد یسطح شبکه برق را در زمان
 ینها، تـأم  شرکت یاردر اخت یشده، اطالعات یزآنال يها داده. بر اساس نماید یم

تا  گردد یمفراهم  ها آن يامکان برا ینو ا گیرد یقرار م ینکنندگان و مشترک
قـدرت بـا    یسـتم داشته باشند. در واقـع س  يبر مصرف انرژ ثرتريمؤ یریتمد

نمـوده و   یريگ یمتصم یشده، در مواقع بحران يآور ات جمعاستفاده از اطالع
قابل  هاي بنابراین، پیشرفت ].2[د گرد ینشده م بینی یشپ هاي یمانع از خاموش

ــوژ ینـــهکـــه در زم یتـــوجه ــدازه يتکنولـ ــا  و انتقـــال داده یـــريگ انـ هـ
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با  يتکنولوژ ینبر اساس ارتباط تنگاتنگ ا صورت گرفته است، SGدر مورد 
    .]3[د باش یاطالعات م يو فناور یارتباط ايه یرساختز

 يهـا  از تفـاوت  یر،به اطالعات به صورت بالدرنگ و با حداقل تـأخ  دسترسی
از حـد   یشب یر. تأخشود یمحسوب م یبا شبکه برق فعل شبکه هوشمند یاصل
ثبات شبکه برق را  يدر جهت برقرار یو کنترل یحفاظت یههر گونه رو تواند یم

کـاهش تـأخیر در ارسـال    مقالـه بـه منظـور     یـن ا یـد. در نمابا مشکل مواجه 
 SGهاي کـاربردي   با الزامات برنامهب یرساختی متناس، زاي هاي داده ترافیک

ـ   شود در نظر گرفته میدر حوزه انتقال  ر . سپس کارایی زیرسـاخت ارتبـاطی ب
. گیـرد  یقـرار مـ   یمـورد بررسـ   ATMو  IP ،MPLS هـاي  اساس معماري

 کنند و عمل میتالش  ینبه صورت بهتر ذاتاً IPبر  یمبتن یارتباط يها شبکه
 ،ارسال شود یتبا موفق شبکهنقاط  یربه سا يا از نقطه یامپ یک ینکهاحتمال ا

ک بنابراین ی. یابد یبه شدت کاهش م یارسال هاي یکتراف یشدر صورت افزا
 يهـا  برنامـه پاسخگوي الزامات تعیین شده بـراي   تواند ینممحض  IPشبکه 

از  یبرخـ  MPLSو  ATM هاي يفناور یگر،د ياز سو باشد. SGربردي کا
. باشند یبالدرنگ را دارا م هاي فیکاز ترا یبانیپشت يبرا یازمورد ن هاي یژگیو
و  SG اتارتباطـ  معماري در ادامه مقاله، در بخش دوم، نقش شبکه هسته در

ار کلـی  سـاخت . شـود  یمـ یـان  ب یرسـاخت ز ینا براي یارتباط يها انواع رسانه
 یهمراحـل شـب   و یبررسـ  سومدر بخش  MPLSو  IP ،ATMهاي  معماري

در بخش  ،یاندر پا .شود یم یانب چهارم شحاصل از آن در بخ یجو نتا يساز
 . گردد یشده ارائه م یاز مسائل بررس یکل یريگ یجهنت پنجم،

  شبکه هوشمند برق یارتباط یرساختز -2

ت الزامـا  یـد با SGدر  یارتباط ختزیرساتر نیز بیان شد،  طور که پیش همان 
آن را برآورده سازد. بـه   يعملکرد یازهايو ن یبانیشبکه برق را پشتارتباطی 

 ،را به هم متصل یکیالکتر تجهیزاتاز  یاديتعداد ز ،یرساختز ینکه ا يطور
 هسلسـل  به صـورت ، این زیرساخت. یدنما یریترا مد ها آن یچیدهو ارتباطات پ

هرکـدام   کـه شـده   یجـاد ا یوسـته به هـم پ  يها شبکه یرزو بر اساس  یمراتب
 یـن از ا يا را بـر عهـده دارنـد. نمونـه     یمشخصـ  یاییمناطق جغراف یتمسئول
 ]. 4[ت نشان داده شده اس 1ل در شک يمعمار

در  تـوان  یم ) نشان داده شده، معماري ارتباطات را1طور که در شکل ( نهما
 يهـا  و شـبکه  یـع توز ياه گسترده، شبکه يها شبکه ؛سه سطح عمده شامل

موجـود در سـطح    ياجـزا  ی،دسترسـ  يهـا  نمود. شـبکه  يبند طبقه یدسترس
بـه   یابی ها دست شبکه ینا یمتصل نموده و هدف اصل یکدیگررا به  يمشتر
اطالعـات را از   یع،توز يها است. شبکه مشترکینشده در سمت  یلتبد يانرژ

انتقـال   backhaul نمـوده و بـه   يآور هوشـمند جمـع   یريگ اندازه تجهیزات
ي هـا  شـبکه در واقع به عنوان پـل ارتبـاطی بـین    backhaul شبکه. دهد یم

  شبکهرا  WANبخش اصلی . کند یم) و شبکه توزیع عمل WAN( هگسترد
شـبکه   به عبارتی،. دهد می یلتشک شبکه ستون فقراتیا همان  هشبکه هست

ـ  ارتبـاط  ياربرقرو  SGدر عملکرد  یديکل يا مؤلفهتوان  را می  2 هسته  ینب
در زیـر بخـش بعـدي عوامـل      ].5[]6[ت دانس یستمساین  مختلف يها بخش

 شود. مؤثر در طراحی شبکه ستون فقرات بررسی می

 ستون فقراتشبکه  -1- 2

ارتباط با  يشده در هر پست، برقرار یدبه منظور استفاده مؤثر از اطالعات تول
ارتباط  ینا. رود یشمار م به یاز الزامات اساس یکیها و مرکز کنترل  پست یرسا

. اطالعـات مربـوط بـه    گردد یستون فقرات حاصل م یشبکه ارتباط یقاز طر
از  یخراب یصتشخ يبالدرنگ، هشدارها یحفاظت يها و کنترل، داده یریتمد

به  یجهت دسترس یهدو سو یارتباط هاي ینککه به ل باشند یم ییها جمله داده
 تر یچیدهها با پ درخواست ینهند داشت. اخوا یازبرق ن یشرفتهو پ یشبکه کنترل
ستون  یشبکه ارتباط یرا در طراح ییها و چالش یافته، یشافزا ها یستمشدن س

 یـن ا گـر  یـان صـورت گرفتـه ب   هاي یخواهند کرد. بررس یجادفقرات مناسب ا
را نسـبت بـه    يا داده یـک تراف یزانم یشافزا یشترینب SGکه  استموضوع 

 SG يها از شرکت یکیدر  یهواهد داشت. برآورد اولخ يانرژ هاي یکمپان یرسا
 یلیـون م 2داده در روز، توسط  یتبا یگاگ 22 یباًتقر SGکه در  دهد ینشان م

 یـع از ژنراتورها به صـورت توز  یاريبس ین،]. همچن7د [شو یم یدمشترك تول
ـ  یکتراف یحجم کل یششده نصب خواهند شد که منجر به افزا . از گردنـد  یم

هـا بـه طـور     PMUبـرق،   یـع توز ، انتقال ویدتول هاي ر شبکه، دیگرد يسو
 قـرار مـورد اسـتفاده    قدرت یستمدر س RTU یگزینبه عنوان جا يا گسترده

 معماري زیرساخت ارنباطی شبکه هوشمند برق ) :1شکل (

 ها شبکه محلی شرکت
(LAN) 

هاي  شبکه پست 
 انتقال

Distribution 
Substation Network هاي توزیع شبکه پست 

 شبکه مشتري
 Last Mile Backhaul 

 

 شبکه شهري / محلی 
(MAN) 

شبکه هسته/ 
 ستون فقرات

Backhaul شبکه گسترده (WAN) 

زیرساخت اندازه گیري پیشرفته/ 
 )NAN/ AMIشبکه همسایگی(

  )FANبکه میدانی (ش
 توزیع 

 

هاي  کنتور
 هوشمند

 مشترکین
 

 انتقال
 

 تولید

 )HANهاي خانگی( شبکه
 

 )BANهاي تجاري( شبکه
 

 )IAN هاي صنعتی( شبکه
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خواهـد   یشافـزا  یريبسته را به طرز چشمگ یدنرخ تول ییراتتغ ین. اگیرند یم
در هـر پسـت، نـرخ داده     یبه منظور برآوردن الزامـات ارتبـاط   ،از این رو. داد
 یـت موجود یـک باشد که  يا به گونه یدبا یارتباط شبکهشده توسط  یبانیپشت

 یافتدر یامبه پ و مشاهده شده ارتباط برقرار کند یدادبا رو یعبتواند به طور سر
تجهیزات الکترونیکی  وسطقابل اجرا ت يها شده پاسخ دهد. با توجه به عملکرد

 یـک هـا،   آن ینب در هر پست و حجم اطالعات مبادله شده) IED( 3هوشمند
و حفـظ   هـا  ینـه در هز ییجهت صرفه جو یاشتراکبه صورت  یشبکه ارتباط

شـبکه سـتون    يبـرا  یارتباط یرساختبه عنوان زساختار شبکه برق  یسادگ
 مورد نظـر  یشبکه ارتباط یکل يشما .شود یم یشنهادفقرات در حوزه انتقال پ

  ) نشان داده شده است.2در شکل (
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ستون فقراتشبکه  يبرا یارتباط يها رسانه -2- 2
 انتخابدر کارایی زیرساخت بیان شده در بخش قبل،  مسائلن تری یکی از مهم

 ياز پارامترهاباشد.  ارتباطی متناسب با عملکرد و ساختار حوزه انتقال می رسانه
 یـاده پ یرسـاخت . زآن اسـت باند  يپهنا یزانم ،رسانه این انتخاب يبرا یاصل
انتقـال   يهـا  با اسـتفاده از رسـانه   تواند یم ستون فقراتبکه شده در ش يساز
 هـاي  رسـانه  یـداري و پا ییبه طور معمول کاراشود.  یجادا سیم یب یاو  یکابل

. شود ی) مشخص مBER( یتب يو نرخ خطا یرتأخ یزانم ، بر اساسیارتباط
شـبکه بـرق    یاتمهم در عمل یاربس عواملخدمات از  QoS یزانم ،همچنین

 کـه  یارتبـاط  يهـا  رسانه بنابراین،. گردد یم یینتع BERکه توسط  باشد یم
از: خطـوط تلفـن،    تنـد شبکه ستون فقرات در نظر گرفـت عبار  يبرا توان یم

 یژگی. وWiMaxو  یوماکروو ي،ا ماهواره ي،نور یبرف يها خطوط برق، کابل
نشـان داده شـده    1به طور خالصه در جـدول   یارتباط يها از رسانه یکهر 

    ].8[ تاس
کانال، نرخ  يباال یتاز جمله ظرف ينور یبرف یديکل يها مشخصهبا توجه به 

عـدم تـداخل امـواج     ینو همچن یزدر برابر نو یمنیا یین،انتقال باال، اتالف پا
 ینتر از مناسب یکیرسانه به عنوان  ین، ایوییو فرکانس راد یسیالکترومغناط

ها  پست ینب یارتباط یرساختر زد یشبکه ستون فقرات ارتباط يها برا رسانه
در  یـت با یگـا انتقال چند صـد گ  یبه آسان تواند یرسانه م ین. اگردد میمطرح 

از آنجا که،  کند. یبانیرا در دراز مدت پشت SGشبکه  یازهاين یشو افزا یهثان
کم و اتصال امن در  یرتأخ یع،باند وس يبه پهنا SGحوزه انتقال انتقال داده در 
، از این دارد یازها و مرکز کنترل مربوطه ن پست ینب ینو همچنها  داخل پست

بانـد   يکه پهنا OPGW يها ها، از کابل پست ینارتباط ب يبرقرار جهتو ر
  . شود یاستفاده م کند، یم یبانیرا پشت 100Mbpsباالتر از 

  ستون فقراتشبکه  يمعمار -3

 تأثیر به سزایی دتوان یم ارتباطی ستون فقرات یمورد استفاده در طراح معماري
موجود  هاي یاماز پ یبرخ ینکه. با توجه به ایدنما یجادا SG یرا در عملکرد کل

و اتالف حساس  یرنسبت به تأخ ،یو حفاظت یکنترل هاي یام، ازجمله پSGدر 
 یفیـت ک ینتضـم  هـاي  یـت بـا قابل  يیک معمار ياجرابه  یازن SG باشند، یم

ـ کـه   یاصل يمعمار سه. خواهد داشت یکتراف یو مهندس یسسرو  تـوان  یم
 هـاي  يمعمـار  شـامل؛  در نظر گرفت SGدر  ستون فقراتشبکه  یجادا يبرا
و  یـا مزا ي،بعـد  يها بخش یردر زباشد.  می ATMو  IP ،MPLSبر  یمبتن
    . شود یم یانبه طور خالصه ب ها يمعمار یناز ا یکهر  یريکارگ به یبمعا

   IPبر  یمبتن يمعمار -1- 3
IP ستون شبکه  یجاددر ا يمعمار ینحال پر کاربردتر ینو در ع ياولین معمار

ن در به منظور بهبود عملکرد آ یاريبس یقاتکه هنوز هم تحق باشد یم فقرات
 هـاي  يساز ینه، بهIP بر یمبتن يها شبکه ییکارا یشافزا ياست. برا یانجر

شنهاد یپ یسسرو یفیتک ینتضم هاي یتمو الگور یریابیمس ینهدر زم یمختلف
پشـتیبانی از  و  ینترنـت با توجه به کاربرد گسـترده آن در ا  IP ].9[ت شده اس
 یرنسبت به سـا  ي اصلیا گزینهاغلب به عنوان  ،گوناگون يکاربرد يها برنامه
نه تنها به  SGحال  ینبا ا .مطرح است  SGهاي مختلف حوزه در ها يمعمار

آن  یاز الزامـات اساسـ   یکیدارد بلکه  یازانتقال داده به صورت انتها به انتها ن
 يهـا  اسـت. شـبکه   ترکیبیو  زمان هم به صورت ها یکانتقال مؤثر انواع تراف

 )BE( 4شتـال  ینبهتـر  هاي یسم آوردن سروقادر به فراها تنه IPبر  یمبتن
 یچاما ه شود یمنتقل م ریعتا حد ممکن س یکها تراف که توسط آن باشند، یم

 هاي ارتباطی براي شبکه ستون فقرات سانه) : ویژگی ر 1جدول (
Cost BER Latency (ms) Data Rate Scalability   

Low  200~300 9.6 ~ 56 kbps Limited  Telephone 
line 

Low  150~350 256 kbps ~ 2.7 Mbps Limited  PLC 

High  100~150 10 Gbps High  Fiber Optical 

Initial High  500~700 4 kbps ~7kbps High  Satellite 

Low  100~150 250 kbps~ 10 Mbps Medium  Microwave 

Initial High  100~150 Up to 75 Mbps High  WiMAX 

 در حوزه انتقال یارتباطشماي کلی از  زیرساخت ) : 2شکل (

Reginal Router 

 

Substation  
Transmissin LAN 

IED Core Network 

IED 

IED 

Substation  
Transmissin LAN 

Control Center 

MTU 

SPDC 

WAMC 
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 يها شبکه ینها وجود ندارد. بنابرا و به موقع بسته یواقع یلتحو يبرا ینیتضم
شـبکه ارتباطـات    یـد جد هاي یازمنديبرآوردن ن يبرا ییبه تنها IPبر  یمبتن
SG 10هند بود [مناسب نخوا.[  

    ATMبر  یمبتن يمعمار -2- 3

 يبـر رو  یرصـدا و تصـو   ،داده یعسـر  یاربه منظور انتقال بس ATM يمعمار
. گردید سازي یادهو پ یطراح ينور یبرو ف یمس یمس رایج همانندخطوط انتقال 

ـ  ییهـا  اطالعات کاربران در قالب بسـته  ي،ا بسته یچینگسوئ يها در شبکه  اب
اطالعـات   ،ATM يهـا  کـه در شـبکه   یدر حـال  ،ودش یارسال م یرطول متغ
 شـوند.  مـی ارسـال   یتبا 53با طول ثابت  ییها کاربران در قالب بسته ارسالی
کـه شـامل    شده، یدهبه خاطر ثابت بودن طولشان سلول نام یارسال يها بسته

میزان با طول ثابت  ییها . پردازش سلولاست یندسرآ یتبا 5داده و  یتبا 48
 اهمفـر  یوسـته ها را بـه صـورت پ   بسته یلو امکان تحوه داد تأخیر را کاهش

د باش یم یتحائز اهم یاربالدرنگ بس يها ارسال داده يامر برا ینکه ا کند یم
ـ    شـبکه بـرخالف   ATM همچنـین، ].11[  فنــاوري یـک  IPر هـاي مبتنـی ب

ارتباط  یکابتدا  یدانتقال اطالعات با يبرا ATMر د ین،گراست. بنابرا اتصال
ارتبـاط   ینبرقرار شود که به ا یانیم هاي یچمبدأ و مقصد و سوئ ینبهماهنگ 
از  یس،سـرو  یفیـت ک ینبه منظـور تضـم   ATM. شود یگفته م يمدار مجاز

با الزامات خاص، هماننـد   ییها داده بندي یتاولو يبرا یسکالس سرو ینچند
 یبانی، پشتPMUو  )Teleprotectionسیستم حفاظت از راه دور ( يها داده
 يبـرا  یـاز مـورد ن  یسسـرو  یفیتکقابلیت تضمین  ATM یجه. در نتکند یم
 ياغلـب بـرا   CBR. کالس نماید یبالدرنگ را فراهم م یکیتراف هاي یانجر
 که ی. در حالگیرد یمورد استفاده قرار م یبا الزامات زمان بحران هایی یکتراف

UBR رفتـه  تالش در نظـر گ  ینبهتر هاي یکبه تراف یسبه منظور ارائه سرو
   .شود یم

   MPLSبر  یمبتن يمعمار -3- 3

بانـد در سـطح    يشبکه استفاده از رزرو پهنا یکتراف یمتنظ يبرا یگرد روش
رزرو شـده بـا    يهـا  کانـال  يبر رو تواند یم IPاستاندارد  یکشبکه است. تراف
رزرو  یجـاد امکـان ا  هـا  یسسرو ینارسال شود. ا MPLS یساستفاده از سرو

ـ  دهنـد،  یرا م اه یریابباند در مس يپهنا برنامـه   ،مثـال  يبـرا  کـه  يطـور ه ب
باند بـدون در نظـر    يپهنا ینباند دارد ا يپهنا Mbps 2به  یازکه ن يکاربرد

ـ  ینتضم يبرنامه کاربرد يشبکه برا هاي یکانواع تراف یرگرفتن سا د شـو  یم
]12  .[  

MPLS  کند یاستفاده م يا داده هاي یکارسال تراف يروش ساده برا یکاز .
را بـر   ییهـا  ) برچسـب LER( يا لبـه  هاي یریاب، مسMPLS يها کهدر شب

بـه   FEC. پس از نگاشـت  کنند یاضافه م یارسال يها به بسته FECاساس 
LSP کـه   يمرکـز  هـاي  یریابمسـ  یقها از طر مناسب، بستهLSR یـده نام 

 يبـر رو  یزيآنـال  گونـه  یچهـا هـ  LSRند به مقصد ارسال خواهند شد. شو یم
 يبلکه فقط با توجه مقدار برچسب، پرش بعد دهد، ینجام نما یارسال يها بسته

 یـن ا MPLSبر  یمبتن يها شبکه یاصل مزیت. ]13[د کنن یم یینبسته را تع
انجـام   LERبـار توسـط    یـک فقط  یارسال يها بسته یندسرآ یزاست که آنال

آن  یريدر عدم انعطـاف پـذ   توان یرا م MPLSحال، مشکل  ین. با اشود یم

بانـد رزرو شـده    يپهنـا  یشـتر کانال ب یکاز  یازباند مورد ن يپهنادانست. اگر 
  . شود یرفتار م BEدر روش  ریزسر یکباشد، با تراف

   OPNETدر  یارتباط زیرساخت سازي یهشب -4
شده در  یانب هاي يمعمارتحت  ستون فقراتشبکه  عملکرد یابیمنظور ارز به

مدل شده و   OPNET ساز یهبا استفاده از شب یارتباط یرساختبخش قبل، ز
 يابزارهـا  یناز بهتـر  یکـی  OPNET. گیرد یقرار م یابیمورد ارز آن ییکارا
گـرا   یشـ  ينرم افـزار از تکنولـوژ   یناست. ا یارتباط يها شبکه يساز یهشب
کـاربران فـراهم    يبـرا  یکـی گراف یـرایش واسـط و  یک ینو همچن یبانیپشت
 يهـا  شـبکه  مختلـف  یـزات از تجه یاريبسـ  يهـا  مدل OPNET. نماید یم

 یبانیشـبکه پشـت   هـاي  يتکنولـوژ  یاز تمـام  یباًتقر ینارائه و همچن یارتباط
انـواع   آنـالیز جهـت   یساز به نـرم افـزار مناسـب    یهشب ینرو ا ین. از انماید یم

  ].14[ت شده اس یلتبد یشبکه ارتباط يها از مدل یمختلف

   یمدل شبکه ارتباط -1- 4
 داده شده است.شان ) ن3شکل (در  یارتباط یرساختز ياز توپولوژ یکل يشما
 یـر ز ینکه ا باشند یها م شبکه یرشبکه نشان دهنده ز ينود موجود بر رو 20

را  SGسـطح  موجـود در   یارتبـاط  يها از شبکه یمنطق يگروه بند ،ها شبکه
با توجه به هزینه باالي فیبر نوري، بـه منظـور کـاهش تعـداد      .دهد ینشان م

بر اساس توپولوژي  ها شبکه یرزها، اتصال  هزینهو در پی آن کاهش اتصاالت 
 یسـتم س یندهايفرآ یتو وضع ها یريعمده اندازه گ تنظیم شده است. درختی
بـر  در صورت نیاز . مرکز کنترل شود یشبکه مرکز کنترل ارسال م یربه ز برق

 یمتنظ يها از دستگاه یرا به برخ یدستورات کنترل یافتی،اساس اطالعات در
اند، ارسال خواهـد کـرد.    که از قبل مشخص شده یکیالکتر یندهايکننده فرآ

براي نشان داده پیچیدگی زیرساخت، دو شبکه هسته در نظر گرفته شده است. 
به  ورين یبرکه با استفاده از ف باشند یها م ها نشان دهنده پست شبکه یرز یباق

  اند. شبکه هسته متصل شده
  

  
  
  
است  یریابمس 12هسته متشکل از  شبکه يشبکه در نظر گرفته شده برا یرز

انـد. هـر پسـت شـامل      متصـل شـده   یکدیگرمش به  يکه بر اساس توپولوژ
 Teleprotection یـزات و تجه PMU ،SCADA ،WACS يها دستگاه

 یریاباستاندارد همانند اترنت، بـه مسـ   یشبکه محل یک یقکه از طر باشد یم
شده  یدها تول مدل يردکارب یهمختلف در ال هاي یک. ترافشوند یپست متصل م
 یزیکیه رسانه فیلبه وس یتمنتقل شده تا در نها تر یینپا هاي یهو سپس به ال

موجود در  هاي یکاز تراف يا . نمونه)4ل (شکد گردن یبه مرکز کنترل ارسال م
  نشان داده شده است. 2ها در جدول آن یدو نرخ تول حوزه انتقال

 توپولوژي شبکه ارتباطی) : 3شکل (
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 ارسالی به مرکز کنترل هاي نرخ ارسال ترافیک ) :2جدول (

Traffic type Distribution Packet 
size Rate 

Teleprotection Constant 64 5 every second 
WACS Constant 64 20 every second 
PMU Constant 53 50every second 
SCADA Constant 64 1every0.1 second 
VoIP Possion 200 1 every 0.2second 
Power trading Constant 1400 1 every 2.2second 
Event 
notification possion 2400 1 every 10 second 

  
شبکه برابر  یندر ا ينور یبربر ف یمبتن هاي اتصال یباند در مورد تمام يپهنا
درصد از حجم پهناي باند به ترافیک  30است.  دهدر نظر گرفته ش Mbps5 با

  یابد. تخصیص می HTTPک پس زمینه همانند ترافی

    يساز یهشب یجنتا -2- 4
ـ ه زمان صـرف شـد   یزاندر شبکه هوشمند برق برابر با م یارتباط تأخیر  ینب

 شـود  یم یفمقصد تعر IEDدر  یامپ یافتمبدأ و در IEDاز  یامپ یکارسال 
 هاي یستمدر حال اجرا در س يدو برنامه کاربرد ینب که به صورت انتها به انتها

در سه سناریو تأثیر زیرساخت ارتباطی آنالیز  .شود یم یريگ مبدأ و مقصد اندازه
  گیرد.  مورد ارزیابی قرار می

در نظر گرفته شده است.  IPبر  یمبتن يا اول شبکه هسته، شبکه یويسنار در
ـ  یزو تمـا  يگـذار  یت، امکان اولوIP یمبتن يها شبکه یتماهه با توجه ب  ینب

تالش بـه مرکـز    یندر حالت بهتر ها یکوجود ندارد، تراف یارسال هاي یکتراف
 ATMبر  یمبتن يا هسته، شبکهه شبک ،دوم یوي. سنارشوند یکنترل ارسال م

ـ     هایی یکاست. تراف و  Teleprotectionهماننـد   یبـا الزامـات زمـان بحران
PMU یسبر اساس کالس سرو CBR بر اساس کـالس  ا ه یکتراف یرو سا
سوم شبکه هسـته بـا    یويارسن در. شوند یدر شبکه ارسال م UBR یسسرو

. بـه  گردد یم یطراح MPLSاز  یبانیپشت یتبا قابل هایی یریاباستفاده از مس
 مجزا در نظر گرفته شـده اسـت:   LSPسه  یاز،مورد ن QoSمنظور برآوردن 

LSP1 هاي یکمختص تراف Teleprotection یـت، اولو ینبا باالتر LSP2 
 یربه سا LSP3 یتو در نها WACS ،PMU ،VoIP هاي یکمختص تراف

  .  یابد یاختصاص م ها یکتراف

ت هر پس در، 2ل شده در جدو یینتع يبر اساس پارامترها یاطالعات يها بسته
هاي  ترافیک يبراانتها به انتها  یرو به مرکز کنترل ارسال شده است. تأخ یدتول
نشـان داده شـده    5ر شکل د Teleprotectionت یزاحاصل از تجه اي داده

 یـانگین به طـور م  MPLSدر شبکه  Teleprotection یکتراف یرتأخاست. 
ـ    ینکه ا باشد یم یهثان یلیم 3.5برابر با   IPبـر   یمقدار نسبت بـه شـبکه مبتن
کـاهش   یزانمبه دست آمده،  یجاساس نتار است. ب یافتهقابل توجهی کاهش 

 بـه طـور   کـه  باشد یمه قابل محاسب یزن يکاربرد يها برنامه یرسا يبرا یرتأخ
 ) نشان داه شده است.3(ل در جدوخالصه 

  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
   

  
  

 لانتقات هاي پس تأخیر ترافیکه مقایس ) :3جدول (
End-to-End delays of Substation A  Architecture  

Maximum(ms)    V  SC  W  S  P  

11.7  60.8  23.98  28.39  37  IP 

9.23  45.26  12.73  18.17  8.1  ATM 

8.46  39.11  11.29  15.2  7.2  MPLS 

Mean(ms)    
V  SC  W  S  P   

5.56 46.36 16.43 19.2 12.78 IP 

4.86  38.52  7.47  13.41  4.3  ATM 

3.6  25.72  6.7  11.8  3.5  MPLS 

P- Teleprotection packet    
V-VoIP bearer traffic packet 
S- Synchrophasor  measurement packet  
W- WACS packet 
SC- SCADA packet  

 

درون  یزاتساختار ماژوالر تجه) : 4شکل (
پست

 Teleprotection تأخیر انتها به انتها براي ترافیک ) : 5شکل (
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 یـز ها و شـبکه هسـته ن   پست ینب یردر مس يبند در صف یرکاهش تأخهمین 
  .)6ل(شک استمشاهده  قابل

  
  
  

   یجهنت -5
در  یاصـل  اي مؤلفه ،یرو انعطاف پذ ینانقابل اطم شرفته،یپ یارتباط یرساختز

این  رد. باشد می شبکه هوشمند برق در مختلف يها پست ینببرقراري ارتباط 
دسترسی بالدرنگ میزان است که  پارامترها ینتر از مهم یکی یرتأخ ،زیرساخت

در  در حد چند میلـی ثانیـه  حتی کاهش تأخیر و کند می تعیینبه اطالعات را 
 .هایی با مقیاس بزرگ و با شرایط بحرانی، بسیار حائز اهمیت خواهد بود شبکه

و  IP ،MPLS هـاي  طراحی شبکه بر اساس معماري در این مقالهرو، از این 
ATM  مورد بررسی  نقش زیرساخت ارتباطی بر میزان تأخیرن تعییبه منظور

  قرار گرفت.
 يهـا  شـبکه  دهـد کـه   یبررسی هاي انجام شده نشان منتایج شبیه سازي و 

 يهـا  برنامـه  یسسـرو  یفیـت الزامـات ک  يپاسـخگو  ییبه تنهـا  IPبر  یمبتن
 یکردهـاي شبکه هوشمند برق نخواهد بود و مسـتلزم اسـتفاده از رو   يکاربرد

نسبت   ATMر ب یشبکه مبتن یجاد. اباشند یم یسسرو یفیتک ینجهت تضم
را در  يا شده ینضمت گذردهیو  یرتأخ ATMدارد اما  يباالتر ینه، هزIPبه 

مورد  یسسرو یفیتک یزن ATM ،MPLS. مشابه با کند یشبکه برق فراهم م
  .کند یم یندر شبکه تضم یک،تراف یمهندس یکردهايرا با استفاده از رو یازن
ـ   یانمطالب ب بهتوجه  با حفـظ   ینشده، به منظور تحول شبکه بـرق و همچن

بر  یمبتن یرساختیز ها، سکیموجود و به حداقل رساندن ر هاي يگذار یهسرما
MPLS بر  یمبتن یرساخت. زشود یارجح مطرح م يبه عنوان معمارMPLS 

را  دشـبکه خـو   ییمؤثر و کـارا  ینهها خواهد داد تا هز امکان را به شرکت ینا
 یـزان م یجـه به حـداکثر برسـانند. در نت   یناناطم یتبدون به خطر انداختن قابل

بالدرنـگ بـه    یاز عـدم دسترسـ   یات ناشو تلف یافتهبهبود  یاتیعمل یبازده
  .یافتدر شبکه برق را کاهش خواهد  یازاطالعات مورد ن
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