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هاي شبكه زيرسيستمو الزامات مخابراتي  هاي ترافيكيمشخصه
  هوشمند

 

 پورزهرا شريف

  پژوهشگاه نيرو، گروه مخابرات
 
 

شبكه هوشمند  هايبخشترين مخابرات يكي از حياتي —چكيده 
هاي مختلف شبكه هوشمند را است كه عملكرد صحيح زيرسيستم

ري مخابراتي مشترك و چه يافتن يك معمااگرنمايد. مي پذيرامكان
سازي در شبكه هوشمند كار بسيار دشواري است؛ اما خاص، جهت پياده

هاي ترافيكي و الزامات مخابراتي ارتباطات با بررسي مشخصه
هاي توان تكنولوژيمي ،هاي مختلف شبكه هوشمند مورد نظرزيرسيستم

 مخابراتي مناسب براي هريك از ارتباطات را انتخاب نمود و شبكه
بر اين اساس الزم است پيش از مخابراتي مناسب را طراحي كرد. 
شبكه مخابراتي شبكه  و الزامات طراحي، شناخت كافي از ساختار

براتي شبكه هوشمند و در اين مقاله زيرساخت مخا هوشمند كسب گردد.
ارتباطات موردنياز انواع كاربردهاي زيرسيستمهاي هاي ترافيكي مشخصه
  .رفته استمورد بررسي قرار گمخابراتي مربوطه  و الزاماتمختلف 

تكنولوژي ؛ زيرساخت مخابرات؛ شبكه هوشمند —هاي كليدي هواژ
 هاي ترافيكيمشخصه ؛الزامات مخابراتي؛ مخابراتي

 مقدمه   .1

هاي هوشمند در سطح با توجه به جديد و نوظهور بودن موضوع شبكه
در اين خصوص صورت  ايهاي گستردهدنيا، تاكنون تحقيقات و فعاليت

هاي پيش رو در از جمله چالش باشد.گرفته و همچنان در حال انجام مي
هاي هوشمند، زيرساخت مخابراتي شبكه هوشمند است. سازي شبكهپياده

و  هاي هوشمندشبكه هاي انجام شده در خصوصبيشتر فعاليت
اختار شبكه استانداردهاي ارائه شده تاكنون در راستاي ارائه مدل مفهومي، س

ها و مباحث امنيتي مربوطه بوده است و در زمينه هوشمند، انواع زيرسيستم
اگرچه تحقيقات در  ،مخابرات مورد نياز آن تنها به كليات پرداخته شده است

. در حال حاضر هيچ يك از موسسات اين زمينه همچنان در حال انجام است
ي هوشمند استانداردي هاالمللي استاندارد، درخصوص مخابرات شبكهبين

كه بصورت كامل و منسجم به ساختار مخابراتي و الزامات مخابراتي 
اند و در اين هوشمند پرداخته باشد، ارائه نكردههاي مختلف شبكه زيرسيستم

زمينه تنها به انواع ارتباطات موردنياز پرداخته شده است. از ميان 
، استاندارد IEEE و NIST ،CENELEC،IECاستانداردهاي مطرح شامل 

IEEE2030 اي در زمينه شبكه هوشمند در سطح دنيا به صورت گسترده
معماري مخابراتي شبكه  داركه در اين استاندمورد قبول صنعت واقع شده 

هاي و قابليت همكاري الزم بين فناوريبصورت كلي معرفي شده  هوشمند
در  IEEEارد موسسه استاندبه عالوه ]. 1[مطرح شده است مورد استفاده

تحت عنوان خصوص مخابرات شبكه هاي هوشمند يك گزارش تخصصي 
و پس  2030هاي هوشمند:در خصوص مخابرات شبكه IEEEانداز چشم"

و اگرچه به عنوان استاندارد ارائه  است كردهچاپ  2013در سال  "از آن
شده  مربوطه اعالمتخصصي  نشده اما نتايج آن مورد تاييد اعضاي كميته

محسوب خوبي در اين زمينه معتبر و كه درحال حاضر مرجع  است
مجموعه استانداردهايي در خصوص نيز  IECموسسه استاندارد . ]2[گرددمي

اما بصورت خاص و  ارائه داده استكاربردهاي مختلف شبكه هوشمند 
نشده است و استاندارد خاصي  هوشمند پرداختهمنسجم به مخابرات شبكه 

   ندارد.در اين خصوص وجود 

با توجه به نقش مهم و اساسي مخابرات در عملكرد شبكه هوشمند الزم 
هر ابعاد و سطح  سازي شبكه هوشمند، درپيش از طراحي و پيادهاست 

مطالعات دقيقي در اين خصوص انجام پذيرد  باشد،مير هوشمندي كه مد نظ
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بردهاي انواع كارو مشخصه هاي ترافيكي و اطالعات كافي از نحوه تعامالت 
شبكه هوشمند وجود داشته  هفت گانههاي زيرسيستمهاي مختلف در حوزه

مند معرفي شبراين اساس در اين مقاله ابتدا ساختار مخابرات شبكه هو باشد.
مها در رسيستدهاي مختلف انواع زيرمخابراتي كارب ارتباطاتشده و سپس به 

هاي مهم هشود و مشخصهاي مخابراتي پرداخته ميزيرشبكههر يك از 
كه الزم هاي مخابراتي . درنهايت نيازمنديدگردمي ترافيكي مربوطه بررسي

است در طراحي شبكه مخابراتي شبكه هوشمند در نظر گرفته شود مطرح 
سب براي هاي مخابراتي مناتكنولوژيانتخاب همچنين  وگردد مي

  هوشمند بررسي خواهد شد. هاي مخابراتي شبكهزيرشبكه

شبكه ب زيرساخت مخابراتي سلسله مرات .2
 مشخصات ترافيكي -هوشمند

مراتبي ساختار مخابراتي شبكه هوشمند بصورت چند اليه و سلسله
باشد. اين ساختار بر اساس نرخ ديتا و محدوده پوشش از سه بخش مي

شود كه نرخ ديتاي مورد نياز و محدوده پوشش براي هر يك از تشكيل مي
شبكه ناحيه عبارتند از  اشد. سه زير شبكه مذكوربها متفاوت مياين زيرشبكه

، FAN(2)/ شبكه ناحيه فيلد (NANشبكه همسايگي (، )WAN1گسترده (
 .CPN(3شبكه خصوصي مشترك (

  هاي ترافيكيو مشخصه WANمخابراتي  شبكه .2,1
هايي كه از لحاظ به منظور اتصال سايت WANشبكه زيرطور كلي به

به منظور  شتريشبكه بشود. اين استفاده ميباشند جغرافيايي دور از هم مي
هاي انتقال و توليد مطرح هاي مربوط به حوزهتامين ارتباطات زيرسيستم

هاي توزيع در است، اما در مواردي كه نياز به تامين ارتباطات زيرسيستم
مناطق پراكنده و در سطح وسيع باشد، در حوزه توزيع نيز مورد استفاده قرار 

 WANالوه در افق مد نظر براي شبكه هوشمند، شبكه گيرد. به عمي
) براي ارتباطات backbone/coreدربرگيرنده اليه زيرساخت مخابراتي (

المللي نيز خواهد مراكز كنترل در سطح مناطق وسيع و كشوري و حتي بين
ها كه ممكن است عالوه بر كاربردهاي مختلفي از انواع زيرسيستمبود. 

تامين  WANآنها به دليل وسعت زياد منطقه در شبكه ارتباطات موردنياز 
تامين  WANدر سطح شبكه  WASAگردد، ارتباطات مخابراتي زيرسيستم 

هاي خواهد شد. كاربردهاي ذكر شده مربوط به اين زيرسيستم در شبكه
هوشمند قدرت وظيفه انجام مانيتورينگ، كنترل و حفاظت شبكه قدرت در 

به عهده دارند تا بتوانند از انتشار وسيع خطا در گستره جغرافيايي وسيع را 

                                                            
1Wide Area Network 
2Field Are Network/ Neighborhood Area network 
3Customer Premises Network 

 WASAسطح شبكه تا حد ممكن جلوگيري كنند. از اين رو زيرسيستم 
هاي تر و رزولوشن داده باالتري نسبت به سيستمنيازمند تاخير پاسخ كوتاه

SCADA  وEMS باشد. ميSCADA  وEMS  ي روزرسانبهداراي وقفه
باشد؛ در حالي كه اين ا حتي چندين دقيقه ميحد چندين ثانيه و ي در تايد

ها داراي رزولوشن داده باالتر بوده و اين سيستم ترنييپا WASAرقم در 
در سه  WASAكاربردهاي زيرسيستم  باشند.نمونه در ثانيه، مي 60مانند 
رخورداري از سيستم بشوند. بندي ميدسته WAP6و  WAM4 ،WAC5نوع 

 WAPو  WACوسيع با استفاده از -در سطح تر كنترل/حفاظتپيشرفته
سازي الزامات بيشتري است. به عنوان مثال ميزان نيازمند تامين و برآورده

وسيع براي كاربردهاي كنترلي و حفاظت شبكه - زمان پاسخ الزم در ناحيه
 هيثانيليمبسته به نوع استفاده، بايد بين  WAPو  WACهوشمند در سطح 

ثانيه) و ميزان قابليت  2ثانيه يا كمتر از  1/0ثال: كمتر از تا چند ثانيه باشد. (م
) باشد. سايز فريم  %99,9اطمينان مخابراتي بايد بسيار باال (مثال بيشتر از 

ديتا بسته به نوع پروتكل مخابراتي مورد استفاده، متغير است. از جمله 
به توان مي WANهاي مورد استفاده در اين نوع از كاربردهاي پروتكل

MIRRORED BITS ،IEC 61850 (GOOSE)  وETHERCAT  اشاره
به دليل طراحي ساده آن برابر  MIRRORED BITSنمود. سايز ديتا براي 

برابر با  EtherCATبايت و براي  157در حدود  GOOSEبايت، براي  4با 
  باشد. بايت مي 64

WAM ديگر زيرسيستم  كاربردWASA آن هدف اصليباشد كه مي 
ها است. PMUها و IEDواقعي از -آوري شده زمانديتاي جمع تامين
IEDگيري شده از اي تجهيزات را به همراه ديتاي اندازهها وضعيت لحظه

نمايند. از سويي ديگر، ارسال مي SCADA/EMSبه  WANطريق 
PMUاي ارسالي از شبكه هاي لحظهها امكان ايجاد همزماني بين وضعيت

حداقل  سازند.اويه فاز جريان و ولتاژ را برآورده ميقدرت شامل اختالف ز
 PMUگيري شده توسط كه شامل ديتاي اندازه WAMسايز ديتا براي 

بايت است.  52برابر با  IEEE Std.C37.118باشد، مطابق با استاندارد مي
هاي گيريواقعي ارسالي مرتبط با اندازه-در اين استاندارد فرمت ديتاي زمان

 WAPباشد. همانند هاي الكتريكي قدرت موجود ميبراي سيستمانجام شده 
نيز حداكثر زمان قابل قبول براي دريافت پاسخ بايد  WAMبراي  WACو 

باشد و به صورت مشابه، تامين قابليت  ثانيهدر محدوده ميلي ثانيه تا چند 
هاي مشخصهباشد. مي WAMاطمينان بسيار باالي مخابراتي از الزامات 

براساس پروتكلهاي  1در جدول  WASAي كاربردهاي زيرسيستم ترافيك
   .]5-2[ارتباطي و با توجه به مراجع و مستندات معتبر ارائه شده است

                                                            
4Wide Area Monitoring 
5Wide Area Control 
6Wide Area Protection 
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   WANهاي ترافيكي كاربردهاي اصلي شبكه : مشخصه1جدول

  
، فواصل زياد بين نودهاي  WANهاي شبكه مخابراتي از جمله شاخصه

هاي مخابراتي با ن نياز، الزم است از تكنولوژياي مرتبط است كه با توجه به
قابليت برد طوالني در اين شبكه استفاده نمود. شاخصه ديگر اين زيرشبكه 

هاي زمان بحراني است كه در اين خصوص تكنولوژي مخابراتي تبادل داده
ز انتخابي بايد داراي تاخير خيلي پاييني باشد. همچنين محرمانه بودن ديتا ا

باشد كه بايد در انتخاب تكنولوژي هاي اين زيرشبكه ميهديگر شاخص
مخابراتي و طراحي شبكه در نظر گرفته شود. با توجه به نوع اطالعات 

شود الزم است قابليت مبادله مي كنترلي و حفاظتي كه در اين شبكه مخابراتي
اطمينان بااليي داشته باشد و بدين منظور درنظر گرفتن نوعي پشتيبان يا 

ونگي در ارتباطات كه شبكه مخابراتي را نسبت به خرابي تحمل پذير افز
شود در طراحي شبكه مخابراتي باشد. همچنين توصيه مينمايد ضروري مي

درنظر گرفته  تر و...)(طيف داراي مجوز، تداخل كممدياي قابل اطمينان 
 هايي كه در اينت با توجه به نوع اطالعات و دادهشود. همچنين الزم اس

. نكته تامين شده باشد) خوبي QOSگردد، كيفيت سرويس (شبكه مبادله مي
، قابليت گسترشWANحائز اهميت ديگر در طراحي شبكه مخابراتي 

بايد قابليت پشتيباني از نودهاي  توپولوژي شبكه همچنين .استپذيري 
  موجود در شبكه با تراكم متفاوت را داشته باشد. 

هاي مشخصه و FAN/NAN مخابراتي شبكه .2,2
  ترافيكي

در حوزه توزيع شبكه هوشمند قدرت مطرح  FAN/NANهاي شبكه
ي توزيع را برآورده هاستميرسيزبوده و ارتباطات مخابراتي مورد نياز 

ارتباطات مخابراتي موردنياز تجهيزات هوشمند در  FANكنند. شبكه مي
 NANشبكه كند. هاي توزيع با مركز كنترل را فراهم ميسطح فيلد و پست

نمايد. البته اين نيز ارتباطات كنتورهاي هوشمند با مركز كنترل را تامين مي
مرزبندي هميشه بدين صورت نيست و در برخي موارد يك شبكه هر دو 

  كند. نوع ارتباط را تامين مي

هاي امكان تبادل داده بين مركز كنترل شركت برق با پست FANشبكه 
كه كاربردهاي وسيعي در حوزه  كندفراهم ميرا هاي توزيع توزيع و فيدر

مانيتورينگ، كنترل و حفاظت دارد. وظيفه اصلي فيدرهاي توزيع كه 

باشد، اتصال برق به هاي برق ميها و دكلدربرگيرنده خطوط انتقال، كابل
است. عالوه بر اين فيدرهاي توزيع به عنوان نقطه كوپلينگ  CPNشبكه 

و سمت توزيع شبكه هوشمند، به حساب  هاشبكه-ها/ريزDERمشترك بين 
هاي نظارت و كنترل هاي هوشمند براي برنامهآيند. همچنين در شبكهمي

شود. هايي در فيدرهاي توزيع استفاده ميمحرك حسگرها وتوزيع شده، از 
رابط بين فيدرهاي توزيع ذكر شده از نقطه نظر تبادل  FANشبكه مخابراتي 

  ربوطه در شبكه است.داده با مركز كنترل م

شبكه هوشمند است كه وظيفه  AMI مرتبط با زيرسيستم NANشبكه 
برقراري ارتباط بين مشتركين و مركز كنترل شركت برق را بر عهده دارد. 

داراي گستره  دهد كهميبخش اصلي اين شبكه را كنتور هوشمند تشكيل 
رژي، گيري ميزان مصرف انعملكرد هوشمند وسيعي از جمله اندازه

هاي شبكه زيرسيستم. باشديبار ممانيتورينگ كيفيت قدرت و كنترل ميزان 
، پاسخگويي AMIشامل  FAN/NANهوشمند در سطح شبكه مخابراتي 

. باشدبار، اتوماسيون توزيع، منابع انرژي پراكنده و خودرو برقي مي
گذاري، ها شامل انواع قرائت كنتور، قيمتكاربردهاي مرتبط با اين زيرسيستم

خريد برق، قطع و وصل برق از راه دور، كاربردهاي اتوماسيون در سطح پيش
توزيع (قطع و وصل ريكلوزر، آشكارساز خطا و ...)، تعامالت خودرو برقي، 

  . باشدافزارهاي تجهيزات و ... ميروزرساني نرمبه

ارتباطات مخابراتي هريك از كاربردهاي ذكر شده داراي الزاماتي است 
سازند. براين اساس نحوه انتخاب عملكرد صحيح آن كاربرد را محقق مي كه

و با توجه به  فناوري مخابراتي بر مبناي الزامات خاص هر كاربرد
شود. به عنوان نمونه سايز ديتا براي انجام ميمربوطه  هاي ترافيكيمشخصه

باشد بايت مي 2400بايت تا  1600بين  ،قرائت هوشمند در تناوب مشخص
بايت تا  25همين پارامتر در كاربردهاي اتوماسيون توزيع بين  كهيدرحال
بايت است. در تمامي ارتباطات موردنياز كاربردهاي مختلف با توجه  1000

به پروتكل ارتباطي و ابعاد شبكه سايز مفيد ديتاي انتقالي و همچنين حداكثر 
راحي شبكه در زمان تاخير مجاز بايد در انتخاب تكنولوژي مخابراتي و ط

ها نظر گرفته شود. همچنين نحوه تبادل ديتا و فواصل زماني ارسال و دريافت
در كاربردهاي مختلف متفاوت است و بايد در زمان طراحي در نظر گرفته 

 2در جدول  FAN/NANترافيكي كاربردهاي زيرسيستم  هايمشخصه شود.
ندات معتبر ارائه شده براساس پروتكلهاي ارتباطي و با توجه به مراجع و مست

  .]5-2[است

كه در انتخاب تكنولوژي  FAN/NANاز شاخصه هاي شبكه مخابراتي 
توان به فواصل باشند، ميمخابراتي و طراحي شبكه مخابراتي تاثيرگذار مي

متوسط بين نودها، تراكم متغير نودها(تراكم باال در مناطق شهري، تراكم 
ر روستاها)، قابليت اطمينان باال و متوسط در حومه شهر و تراكم پايين د

امنيت اشاره نمود. همچنين بايد قابليت تبادل ديتاي همزمان تجهيزات متعدد 
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موجود در شبكه به خصوص در زمان خاموشي را داشته باشد و الزم است 
، الزامات FAN/NANدر شبكه مخابراتي  خوبي پشتيباني نمايد. QoSاز 

QoS  اليه فيزيكي، نسبت بهWAN پذيري نسبي بيشتري داراي انعطاف
داده كمتر  حجم گريدباشد؛ به عبارت ست كه دليل آن، تجمع داده كمتر ميا

  شود.تري انجام ميبوده و تبادل ديتا در محدوده كوچك

   FAN/NANهاي ترافيكي كاربردهاي اصلي شبكه : مشخصه2جدول

  

 هاي ترافيكيو مشخصه CPN شبكه .2,3

شامل اتوماسيون خانه يا  CPNهوشمند در شبكه شبكه  هايزيرسيستم
و  گيريارسال و دريافت اطالعات اندازهاتوماسيون ساختمان است كه 

را از تجهيزات تا يك كنترلر در داخل منطقه تحت مالكيت مشترك  كنترلي
كنتور هوشمند،  نياطالعات ب تبادل. اتوماسيون منزل شامل گيرددربرمي

 EMSگي هوشمند، نمايشگر خانگي و سيستم تجهيرات الكترونيكي خان
هاي اتوماسيون ساختمان .باشدمي مصرف انرژي منظور كنترلداخل منزل به 

ساير و  تهويه مطبوع و هاي حرارتيشامل سيستم نيز صنعتي -تجاري
  .استكاربردهاي صنعتي مديريت انرژي 

يا توليد هاي شركت برق هر مشترك با شبكه CPN اتصال شبكه
تواند ماژول مجزا باشد توسط درگاه مخابراتي كه مي ،دگان جانبي انرژيكنن

گردد. البته الزم به و يا در كنتور برق مشترك در نظر گرفته شود، فراهم مي
ذكر است اغلب، كنتور برق براي تبادل اطالعات با شبكه هوشمند در نظر 

مند به هاي شبكه هوشبه ساير قسمت CPNشبكه اتصال  شود.گرفته مي
كه  FAN/NANهاي شبكه دمصرف كننده امكان اجراي آن دسته از كاربر

دهد؛ از جمله تجاري و صنعتي است را مي هاي مسكوني،مرتبط با حوزه
ي شده، ارسال اطالعات مصرف كننده، داريخر شيپوري از خدمات از بهره

  لحظه، كنترل و مديريت بار و پاسخگويي بار.  قيمت انرژي در

هاي ترافيكي كاربردهاي مربوط به زيرسيستم مشخصهظ از لحا
بايت به ازاي هر تجهيز و  100-10در حدود سايز مفيد ديتا اتوماسيون منزل 

و براي كاربردهاي اتوماسيون ساختمان(تجاري و تاخير در حدود ثانيه 
مطرح و در حدود ثانيه بايت  100صنعتي) سايز ديتاي مفيد باالتر از 

نيز در طراحي بايستي درنظر گرفت كه اين  رال نمونه برداري فواص باشد.مي
تواند به عنوان مثال هر ميقابل تنظيم بوده و متناسب با نياز و شرايط پارامتر 

  دقيقه باشد. 15دقيقه يا  1

به استفاده از نياز  ميتوان به عدم CPNهاي شبكه مخابراتي از شاخصه 
در دسته مخابرات و  اشاره نموديتا دريافت دو  باال جهت ارسال هايتوان

 CPNهاي شبكه مخابراتي شاخصه از ديگر شود.رنج كوتاه محسوب مي
همچنين . باشدمي كه نياز به اتصال به شبكه دارند متنوع تجهيزاتتعداد 

نيز مطرح  CPNدر شبكه  QoSدرنظر گرفتن امنيت و پشتيباني خوب از 
براي به زودي رساني بيسيم رود، برقميانتظار از طرفي از آنجا كه باشد. مي

، الزم است اين نكته نيز درنظر گرفته و عملي شود سازيپيادهوسايل خانه 
 موردمحدوده فركانسي مجزا هاي مخابراتي بيسيم در تكنولوژيشود و 

خابرات در م CPNاليه فيزيكي  به الزاماتبا توجه دركل . استفاده قرار گيرند
. فناوري باشدميداراي توان مصرفي پايين  امن وكم هزينه، اين سطح 

را در رنج كوتاه (حداكثر  100kbpsمخابراتي كه بتواند حداكثر نرخ داده 
100m (5-2[نمايد به صورت كلي، كافي و قابل استفاده است تامين[.  

  الزامات مخابراتي شبكه هوشمندنكات و   .3
د، تامين هاي شبكه هوشمنبه منظور اجراي هريك از زيرسيستم

ارتباطات مخابراتي مورد نياز كه نقش حياتي در عملكرد صحيح شبكه 
باشد. از اين رو به منظور تعيين تكنولوژي هوشمند دارند، ضروري مي

مخابراتي مناسب براي ارتباطات مختلف و طراحي شبكه مخابراتي مربوطه، 
ثر تاخير پهناي باند و حداك شامل ازينالزم است الزامات مخابراتي مورد 

ها در نظر گرفته شود كه اين الزامات با توجه مجاز براي هريك از زيرسيستم
هاي ترافيكي كاربردهاي مختلف هر يك از به ابعاد شبكه، مشخصه

  گردندسازي و سطح هوشمند سازي تعيين ميپيادهها، نحوه زيرسيستم
ابراتي بايد شبكه مخ طراحي نكاتي كه دراين قسمت پارامترها و در  ].6-8[

  .شونددر نظر گرفته شوند، معرفي مي

ارتباطات مربوط به كاربردهاي مختلف در شبكه هوشمند هر  :پهناي باند
هاي پهناي باند متفاوتي هستند كه تامين آنها به منظور يك داراي نيازمندي

رو  . از اينباشدمحقق نمودن عملكرد صحيح شبكه هوشمند الزامي مي
هاي انتخاب مدياي انتقال (فيبر نوري, امواج راديويي و ...) و تكنولوژي

شود. يك مخابراتي بر اساس پهناي باند موردنياز تخمين زده شده، انجام مي
نكته حائز اهميت به هنگام طراحي شبكه مخابراتي در خصوص اين پارامتر، 
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انتهايي در آينده است  هاي الزم از لحاظ افزايش نقاطبينيدر نظرگرفتن پيش
گردد. همچنين در شرايطي كه از يك كه منجر به نياز به پهناي باند بيشتر مي

بستر مخابراتي براي چندين نوع ارتباط مختلف استفاده شود، استفاده از 
) در شبكه در كنترل ترافيك موثر خواهد VLANهاي مجازي (تكنيك شبكه

اشد. درواقع در صورت وجود بحتي در برخي موارد ضروري مي بود و
هاي متعدد مربوط به امكان ايجاد ترافيك باال در شبكه به دليل وجود پيغام

شود و نودهايي كه نياز به استفاده مي VLANارتباطات مختلف، از روش 
هاي مرتبط با آنها، در يك هاي سوئيچارتباط با يكديگر دارند به همراه پورت

VLAN ن ترتيب ترافيك شبكه مورد نظر كنترل شده شوند. به ايتعريف مي
باشد، ها مير شبكهترافيك كه از مشكالت اصلي د Overloadو از 

هاي مجازي عالوه بر كاهش ترافيك در كل شبكه د. شبكهگردجلوگيري مي
هاي آن، امنيت باالتري را نيز فراهم و امكان تعريف اولويت در بسته

  سازند. مي

بسته به  باشدبسيار گسترده مي شبكه هوشمنديك  از آنجايي كه :تاخير
تواند متفاوت باشد. از نوع پيام و حوزه ارسال آن مقدار تاخير قابل قبول مي

ها در شبكه هوشمند با توجه به اين رو كابردهاي مختلف انواع زيرسيستم
حداكثر تاخير هاي متفاوتي در زمينه هاي آنها نيازمنديها و حساسيتويژگي

دستورات و اطالعات  تاخير مجاز مربوط بهبل قبول دارند. به عنوان مثال قا
شوند، نسبت به ها در سطح شبكه توزيع مبادله مي IEDحفاظت كه بين 

تبادلي بين سنسورها و مراكز كنترل، كمتر  SCADAهاي پيامتاخير مجاز 
مانند ( event drivenتواند به صورت . به عالوه تبادل پيامها ميباشدمي

در نظر گرفتن  كنترل و حفاظت) و يا پريوديك (مانند مانيتورينگ) باشد.
هاي هوشمند كه با هدف الزامات مربوط به پارامتر تاخير در عملكرد شبكه

هاي قدرت ايجاد برداري سيستماتوماتيك نمودن كنترل و مانيتورينگ و بهره
 ا بروز تاخير در انتقال پيامهاه بس. چباشدمياند بسيار تاثيرگذار و حياتي شده

هاي هنگفت منجر گردد. هاي گسترده و خسارتممكن است به خاموشي
براين اساس الزم است اطالعات كافي درباره تاخير مجاز در انواع 
كاربردهاي موجود در شبكه هوشمند وجود داشته باشد تا طراحي شبكه 

  نجام شود.صحيح ا طوربهمخابراتي و انتخاب تكنولوژي مناسب 

: تجهيزات شبكه قدرت براي ارسال و دريافت پيامهاي قابليت اطمينان
ضروري جهت حفظ ثبات و پايداري شبكه از ارتباط مخابراتي استفاده 

. از باشدكنند و عملكرد صحيح آنها وابسته به بستر مخابراتي موجود ميمي
نان بستر مخابراتي ها قابليت اطمياين رو براي تبادل به هنگام و موفق پيام

ضروري بوده و اهميت بسيار بااليي دارد. قابليت اطمينان زيرساخت 
ها شامل . اين خرابيباشدهاي ممكن ميمخابراتي تحت تاثير تعداد خرابي

هاي منابع هاي شبكه و خرابيهاي ناشي از انقضاي زمان، خرابيخرابي
دهند كه زمان خ ميهاي ناشي از انقضاي زمان در صورتي راست. خرابي

سپري شده در پاسخ به پيام كنترلي از زمان تعيين شده در الزامات مخابراتي 

هاي بيشتر شود. خرابي شبكه نيز مربوط به وقوع خرابي در يكي از اليه
پروتكل مورد استفاده براي مخابرات است. براي مثال خرابي در پروتكل 

لينك فيزيكي مانع از رسيدن رغم وجود پيام در مسيريابي ممكن است علي
آن به مقصد گردد. نويز و تداخل در مدياي فيزيكي نيز ممكن است 
اختالالتي در مخابرات ايجاد كند. خرابي منابع نيز مربوط به خرابي نود 

. بر اين اساس تامين قابليت اطمينان باشدانتهايي فرستنده يا گيرنده مي
هاي جرا و بهبود آن با روشسيستم در سطح مطلوب در فاز طراحي و ا

  .باشدمختلف از الزامات مخابراتي در ارتباطات شبكه هوشمند مي

هاي قدرت آينده، شبكه توزيع قدرت در نواحي بسيار : در سيستمامنيت
وسيع گسترده خواهد شد. بنابراين امنيت فيزيكي و سايبري از اهميت بسيار 

از يك محيط مخابراتي بيسيم به . به عالوه اگر باشدبااليي برخوردار مي
عنوان شبكه مخابراتي استفاده شود، با توجه به طبيعت قابل دسترس بودن و 

يابد. بنابراين جهت مشترك بودن مدياي بيسيم، اهميت امنيت نيز افزايش مي
هاي قدرت الزم است ارتباطات مخابراتي سيستمتامين امنيت براي 

سايي شده و راهكارهاي امنيت كاربردهاي مختلف شبكه هوشمند شنا
هاي زمان واقعي و توابع مناسب مانند دسترسي تاييد شده (مجاز) به داده

 spoofingهاي رمزنگاري جهت جلوگيري از نفوذ و كنترلي و الگوريتم
  برده شود.هريك از آنها به كار براي 

: براي هر كاربرد سيستم قدرت، پروتكل مورد ضرورت تحويل ديتا
بايد سطوح متفاوتي از ضرورت تحويل ديتا را با توجه به نيازهاي استفاده 

 -) باال1آن كاربرد تامين نمايد. انواع سطوح ضرورت تحويل ديتا عبارتند از: 
تامين اين سطح از ضرورت تحويل ديتا، زماني مورد نياز است كه تاييد 

تاييد انتهاي ديتا واجب بوده و در صورت عدم حضور - به-دهي انتهاتحويل
انتهاي -به-انتهازماني كه تاييد تحويل -) متوسط2بايد مجدد تكرار شود. 

نباشد اما گيرنده قادر به تشخيص از دست دادن ديتا است ديتا مورد نياز 
) غير 3گيري شده و اختالل ثبت شده. مانند مقادير ولتاژ و جريان اندازه

قابل قبول بوده و در اين حالت از دست دادن ديتا براي گيرنده  -ضروري
ها بصورت مكرر قابليت شود. در اين حالت با ارسال پياممشكلي ايجاد نمي

هاي پريوديك در شود. براي مثال اين حالت براي دادهاطمينان بهبود داده مي
  شود.مقاصد مانيتورينگ به كار برده مي

هاي قدرت نياز به : برخي تجهيزات در سيستمسنكرون نمودن زمان
ني دارند كه ضرورت اين مسئله در كاربردهاي مختلف، متفاوت همزما

هايي  IED. ميزان تلرانس و رزولوشن مورد نياز براي همزماني در باشدمي
گيرانه است. براي كنند، سختهاي حساس به زمان را پردازش ميكه داده

هاي زمان واقعي گيريها با توجه به اينكه تامين كننده اندازه PMUمثال 
مند گيري و كنترل شبكه قدرت هستند، نيازبراي مقاصد آناليز، اندازه

هاي مختلفي سازي زماني روشبراي سنكرونهمزماني بسيار دقيقي هستند. 
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هاي متفاوت و الزامات جيتر مختلفي وجود دارد كه هريك داراي رزولوشن
ئه ارا IEEE 1588كه در استاندارد  PTPسازي باشند. پروتكل سنكرونمي

هاي اترنت تامين ميسازي را با دقت نانو ثانيه در شبكهشده است، سنكرون
 سازي هستند.هاي سنكروننيز از ديگر روش SNTPو  GPSكند. 

براي اين قابليت : در كاربردهاي سيستم قدرت، Multicastپشتيباني از 
ن نود هايي حاوي دستور، تغيير وضعيت يا مقادير آنالوگ به چنديانتقال پيام

اين روش به جاي ارسال در شود. اند، به كار برده ميكه از قبل تعيين شده
واحد به  Multicastهاي مجزا براي تك تك نودهاي گيرنده، يك پيام پيام

هاي مختلف سوئيچ به گيرنده شود و سپس از پورتيك سوئيچ ارسال مي
ها اند كه پيامشده يابد. تجهيزات گيرنده طوري پيكربنديمورد نظر انتقال مي

خاص را دريافت كرده و ترافيك ناخواسته شبكه را  Multicastبا آدرس 
ها امكان به اشتراك گذاري IEDگيرند. اين روش ارسال براي ناديده مي

  نمايد.اطالعات حفاظتي با ديگر تجهيزات مورد نياز را فراهم مي

QoSابراتي ممكن است ها در يك شبكه مخ: با توجه به اينكه انواع پيام
باشند، اولويت بندي آنها دهي در مقصد متفاوت مياز لحاظ اهميت تحويل

ها مربوط به اولويت بندي پيام QoSگردد. پارامتر دهي مطرح ميدر تحويل
دهد كه زماني ارزش خود را نشان مي QoS. باشدبا توجه به اهميت آنها مي

باشند. ) يكساني نميPriorityلويت (ارزش و او دارايها بدانيم تمامي پيغام
در صورتي كه از شبكه مخابراتي يكپارچه در شبكه هوشمند استفاده شده 

داشت و الزم است در نظر باشد، اين پارامتر اهميت بسيار بااليي خواهد 
به عنوان مثال كاربردهاي كنترلي اولويت باالتري نسبت به  گرفته شود.

  ه هوشمند خواهند داشت.كاربردهاي مانيتورينگ در شبك

عالوه بر اندازي شبكه مخابراتي در كاربردهاي مختلف به منظور راه
الزم است اطالعات كافي درباره نوع ديتاي درنظر گرفتن نكات مذكور، 

ها، حجم ترافيك، تاخيرهاي مجاز و تعداد تبادلي، نحوه ارسال و دريافت پيام
هناي باند موردنياز تعيين گردد. نودها وجود داشته باشد تا براساس آنها پ

چنانچه شبكه مخابراتي نتواند پهناي باند موردنياز در ارتباطات را تامين 
ها به درستي محقق نخواهد شد و تبادل ديتا با نرخ بيت نمايد، مبادله پيام

شود يا منجر به از دست تر و ايجاد تاخيرهاي غير قابل قبول انجام ميپايين
تا خواهد شد كه اين مسئله منجر به اختالل در عملكرد رفتن بخشي از دي

گردد. از طرفي چنانچه هاي احتمالي ميشبكه هوشمند و ايجاد خسارت
الزامات مخابراتي بدون محاسبه و خيلي فراتر از نياز درنظر گرفته شود، 
باعث اتالف هزينه و سرمايه خواهد شد. از اين رو هميشه پيش از طراحي 

ي برآوردي از حجم ديتا و ميزان پهناي باند موردنياز ضروري شبكه مخابرات
  باشد. مي

هاي هوشمند بصورت كلي و با درنظر گرفتن الزامات مخابراتي شبكه
آمريكا  DOEمطابق با نتايج تحقيقات موسسه تحقيقاتي افق شبكه هوشمند 

 3در جدول ، 2013در سال  IEEEاستاندارد و گزارش تخصصي موسسه 
اين الزامات كه از جمله الزم به ذكر است البته  .]3و2[ده استشارائه 
باشد، كلي و با هاي قابل قبول ميترين آنها پهناي باند موردنياز و تاخيرمهم

هاي آينده بوده و در خصوص افق شبكه هوشمند در نظر گرفتن گسترش
هاي هوشمند در حال حاضر و استخراج شده است. الزامات مخابراتي شبكه

باشد و ميزان پهناي تر از مقادير فوق ميدر دنياي امروز متفاوت بوده و پايين
 ،هاي آن شبكه و ابعاد آني هر شبكه خاص، براساس نيازبرا ازيموردنباند 

توان يك مقدار مشخص گردد. به همين دليل نميمحاسبه تعيين ميانجام با 
ي هوشمند تعيين نمود و هابراي پهناي باند و نرخ بيت موردنياز براي شبكه

ها تعميم داد، بلكه الزم است براساس ابعاد شبكه، آن را براي تمامي شبكه
هاي مورداستفاده، تاخيرهاي قابل قبول، تعداد نودهاي مخابراتي، پروتكل

مورد نظر بصورت  شبكه هوشمندي هر اجرا براسطح هوشمندسازي و نحوه 
باند موردنياز انجام پذيرد. در برآوردي از ميزان پهناي  مستقلمجزا و 
م الزا نيز هاي هوشمند اجرا شده در سطح دنياهاي مختلف شبكهپايلوت

براي همان شبكه محاسبه و تخمين زده شده پهناي باند و نرخ بيت موردنياز، 
  است و براساس آن، شبكه مخابراتي الزم طراحي شده است.

  بكه هوشمند): الزامات مخابراتي شبكه هوشمند (افق ش3جدول

  

هاي هاي مخابراتي مطرح در زيرشبكهتكنولوژي .4
  مخابراتي شبكه هوشمند 

، وسعت منطقه و شبكه قدرت مورد نظر در انتخاب WANدر شبكه 
طور كه پيش از اين ذكر شد ، شبكه تكنولوژي تاثيرگذار خواهند بود. همان

ود. براي شدر نظر گرفته مي WANزيرساخت/هسته مخابراتي نيز در شبكه 
شبكه زيرساخت كه با حجم بااليي از ديتا مواجه است، فيبر نوري گزينه 

نيز براي اين  LTEهاي وايمكس و باشد. همچنين تكنولوژيمناسبي مي
هاي سلولي به دليل وابستگي به شركت شبكه مطرح هستند. البته تكنولوژي
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ست به دليل باشند؛ اگرچه ممكن امخابرات سيار داراي ارجحيت كمتري مي
اندازي بستر مخابراتي وجود پوشش گسترده آنها و عدم نياز به تهيه و راه

  جديد مورد توجه قرار گيرند.

 ZigBee ،WiFiهاي ، بطور معمول تكنولوژيNANدر ارتباط با شبكه 
و عدم نياز به  الزمبه دليل وجود بستر  PLC باشند كهمطرح مي PLCو 

 WiFiو  ZigBeeهاي گيرد. تكنولوژيقرار ميهزينه باال اغلب مورد توجه 
شوند مطرح مي NANنيز به دليل برخورداري از توپولوژي مش براي شبكه 

تامين  PLCو عالوه بر مزاياي بيسيم بودن، نرخ ديتاي باالتري را نسبت به 
به دليل  ZigBeeباشد، كه داراي برد كوتاه مي CPNكنند. البته در شبكه مي

 در اولويت انتخاب باالتري قرار دارد. WiFiتر نسبت به يينمصرف توان پا
هاي متفاوتي وري از تكنولوژيبه مركز كنترل امكان بهره DCبراي ارتباط 

 WiFi، راديو طيف گسترده، وايمكس، فيبر نوري و GPRS  ،DSLشامل
از  DRو  AMIهاي وجود دارد البته با توجه به اينكه كاربردهاي زيرسيستم

باشد گيرانه نميساس به زمان نيستند و تاخير قابل قبول چندان سختنوع ح
، راديو طيف GPRS  ،DSLو نرخ ديتاي بسيار بااليي موردنياز نيست،

نيازهاي مخابراتي را در كنار هزينه مناسبي تامين خواهند  WiFiگسترده و 
نياز  باشند فراتر ازهايي مانند فيبرنوري كه پر هزينه ميكرد و تكنولوژي

باشند مخابراتي اين ارتباط خواهند بود و از لحاظ اقتصادي به صرفه نمي
  مگر بستر آنها موجود باشد و از آن بستر براي اين كاربرد نيز استفاده نمود. 

پهناي باند بسيار بااليي موردنياز نخواهد بود و ميزان آن  FANدر شبكه 
ها، تاخير قابل قبول و پست با توجه به سطح اتوماسيون توزيع مدنظر، تعداد
هاي راديو خصوصي، طيف وسعت منطقه متفاوت خواهد بود. تكنولوژي

شوند س، فيبر نوري و مايكرويو مطرح مي، وايمكDSL ،WiFiگسترده، 
با توجه باشد. مياگرچه مشخصات فيبرنوري بيشتر از نياز اتوماسيون توزيع 

ي برق، تملك بر بستر هابه اهميت اتوماسيون، معموال ترجيح شركت
به منظور تامين امنيت باالتر،  اغلبهمچنين  است.مخابراتي مورد استفاده، 

ر استفاده از باندهاي فركانسي آزاد از سوي شركتهاي برق مورد استقبال قرا
هاي راديو خصوصي و مايكروويو را انتخاب نگرفته و به اين دليل تكنولوژي

از  اين تكنولوژي كه آنجا مايكروويو از البته درخصوص تكنولوژيكنند. مي
 است وپهناي باند بااليي (بيشتر از حد نياز در اتوماسيون توزيع) برخوردار 

هاي گردد و از سوي ديگر لينكدر ازاي صرف هزينه بيشتر تامين مي
هاي درحال حاضر اغلب شركت هستند، LOSبه ارتباط  مندمايكروويو، نياز

  كنند. خصوصي را براي اتوماسيون توزيع انتخاب ميبرق استفاده از راديو 

در ارتباط با خودروهاي برقي، عالوه بر ارتباط مخابراتي با سيستم 
مديريت انرژي منزل و همچنين ارتباط با مركز كنترل در ايستگاه شارژ 
عمومي، الزم است امكان ارتباط مخابراتي با مركز كنترل براي خودروهاي 

در تمامي مناطق كشور موجود باشند، از اين رو برقي در حال حركت 

بهترين گزينه براي تامين اين نوع ارتباط مخابراتي، مخابرات سلولي شامل 
GPRS شود، خواهد بود.كه فناوري در دسترس محسوب مي  

فناوري مخابراتي كه بتواند حداكثر نرخ داده  CPNدر خصوص شبكه 
100kbps  100را در رنج كوتاه (حداكثرm(  ،تامين نمايد به صورت كلي

، ZigBeeهاي توان فناوريكافي و قابل استفاده است. از آن جمله مي
WiFi ،PLC )HomePlug ،(Bluetooth  وEthernet  را نام برد؛ كه به

  گيردمورد استفاده قرار مي HANصورت بسيار گسترده در سطح شبكه 

  گيرينتيجه .5
كافي از انواع ارتباطات شناخت داشتن در طراحي شبكه مخابراتي 

ضروري هاي مختلف شبكه هوشمند و الزامات مخابراتي مربوطه زيرسيستم
الزم است اطالعات كافي درباره نوع ديتاي تبادلي، نحوه ارسال و  و باشدمي

ها، حجم ترافيك، تاخيرهاي مجاز و تعداد نودها وجود داشته دريافت پيام
در براين اساس ردنياز تعيين گردد. باشد تا براساس آنها پهناي باند مو
با توجه به انواع  ،هاي شبكه هوشمندطراحي شبكه مخابراتي زيرسيستم

الزامات مخابراتي نكات و هاي ترافيكي و ارتباطات موردنياز و مشخصه
شده و شبكه مخابراتي مناسب مربوطه، تكنولوژي مخابراتي بهينه انتخاب 

اه حل كلي دراين خصوص امكانپذير و البته ارائه يك ر. گرددطراحي مي
شامل مختلف باشد و انتخاب بستر مخابراتي بهينه بسته به شرايط عملي نمي

   .متفاوت خواهد بود سازيابعاد شبكه، سطح هوشمندسازي و نحوه پياده
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