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 ايران، تهران
 

 
هوشمندسازي شبكه توزيع، راهكاري جامع و استراتژيك  —چكيده 

 براي ارتقاء بهره وري و قابليت اطمينان شبكه هاي توزيع است كه پايه اي

ا هوشمند، افزايش كيفيت برق، كاهش خاموش ه اندازه گيري براي محكم

مي كند. شبكه توزيع هوشمند از سه  فراهم ي مصرفمديريت بهينه و

منظر مخابرات، قدرت و فن آوري اطالعات قابل بررسي است. اليه 

فن آوري اطالعات، از نرم افزارهاي مختلفي تشكيل مي گردد كه اين 

نرم افزارها در تعامل با يكديگر، توزيع كارآمد انرژي الكتريكي و 

مانيتورينگ آن  را ممكن مي سازند. به منظور طراحي يك زيرساخت 

اطالعاتي مناسب براي شبكه توزيع هوشمند، الزم است در گام اول 

ها متناسب با ساختار برق كشور شناسايي افزارها و تعامالت ميان آننرم

افزارها با يكديگر شناسايي گردد. سپس با توجه شده و مدل ارتباطي نرم

ها، يك معماري افزارها و نيازهاي كيفي آنبه نوع ارتباطات ميان نرم

ارائه  ارتباطي كارا جهت تعامل اطالعاتي ميان موجوديت هاي نرم افزاري

شود. در اين مقاله، با استفاده از الگوهاي متداول معماري نرم افزار يك 

طرح معماري ارتباطي جهت تعيين الگوي تعامل اطالعاتي ميان 

زيرسيستم هاي نرم افزاري در زيرساخت اطالعاتي شبكه توزيع هوشمند 

 ايران ارائه مي شود.

افزارهاي حوزه توزيع؛  شبكه توزيع هوشمند؛ نرم—ه هاي كليدي واژ
 گراافزار؛ معماري مخزن؛ معماري سرويسمعماري نرم

 ه مقدم. 1 .۱

سيستم هاي مخابراتي و  قدرت مدرني است كه باه شبكه هوشمند، شبك
فن آوري اطالعات ادغام شده و بدين ترتيب كليه  قسمت هاي آن رؤيت پذير 
شده و امكان صدور فرمان به بخش هاي مختلف آن ميسر مي باشد. در شبكه 

هوشمند مسير جريان الكتريكي و اطالعاتي دو طرفه بوده و با كمك 
فن آوري هاي مخابراتي و كامپيوتري ارتباطات ميان اجزاي شبكه به خوبي 
برقرار شده و سيستمي با پاسخگويي سريع، عملكردي خودكار و قابليت 

هاي قابل بررسي در شبكه اطمينان باال به دست مي آيد. يكي از حوزه
 ،تلفات در شبكه   توزيعباالي درصد هوشمند، حوزه توزيع است. به دليل 

 برايياز به تأمين برق با كيفيت و اطمينان باال ، نبحران انرژي در جهان
 مشكالت مديريت مصرف هزينه  هاي بهره  برداري، باال بودنمشتركين، 

مشتركين و كمك به برنامه  ريزي در طرح جامع شهرها، ضرورت 
 سيستم  هاي توزيع هر چه بيشتر احساس هوشمندسازيسرمايه  گذاري در 

شبكه  IEEE2030. مطابق استانداردهاي موجود از جمله استاندارد مي  شود
سه اليه ي ساختاري مخابرات، قدرت و فن آوري ز توزيع هوشمند متشكل ا

. در اين مقاله هدف، ارائه ي مدل و طرحي جامع ]2، 1[اطالعات مي باشد 
براي فرايند تبادل اطالعات در زيرساخت اطالعاتي مركز كنترل در شبكه 

توزيع هوشمند بر اساس تعامالت اطالعاتي موجود ميان سيستم هاي 
نرم افزاري در شبكه ي هوشمند مي باشد. براي اين منظور ابتدا سيستم هاي 

 مورد آن هاو تبادالت اطالعاتي ميان ع نرم افزاري موجود در شبكه ي توزي
بررسي قرار گرفته، سپس با توجه به ارتباطات ميان نرم افزارها و ويژگي ها و 
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ر نوع اطالعات تبادلي، يك معماري مناسب براي تبادل اطالعات د
 زيرساخت اطالعاتي موجود در مركز كنترل ارائه مي شود. 

 

 . كارهاي انجام شده2  .۲

پيرامون زيرساخت اطالعاتي و  شده انجام كارهاي راستاي در
 و داده تبادل فرايند و نيز هوشمند شبكه ي موجود در نرم افزاري سيستم هاي

 نويسنده ]3[ نمود. در اشاره زير موارد به توانمي يكپارچه سازي اطالعات
 هوشمند شبكه ي به ويژگي هاي مربوط كليدي فاكتورهاي ارائه ي به ابتدا

 هوشمند شبكه ي در اطالعاتي بررسي سيستم هاي به سپس، پرداخته
 ارائه ي با شبكه را در اطالعاتي تبادل و مزاياي يكپارچه سازي و مي پردازد

مدل  يك ارائه ي به، همكارانش و نويسنده] 4 [در. مي كند مثال هايي بيان
مي پردازند  eTelligenceپروژه ي  در CIMاز مدل  استفاده براي فرايندي

 از مختلف استفاده ايده هاي بررسي  بهeTelligenceپروژه ي (
  مي پردازد).                                                                                                                                                                                                           هوشمند شبكه ي  درICTمدرن  يرساخت هايز

 به بررسي تبادالت اطالعاتي ميان مؤلفه هاي IEEE مؤسسه ]2[ در 
شبكه هوشمند از سه بعد الكتريكي، مخابراتي و نرم افزاري مي پردازد. 

شامل  (SGIRM) يك مدل مرجع همكارپذيري IEEE 2030استاندارد 
فن آوري ها، مشخصات، عمليات و اصول مهندسي همكارپذيري سيستم 

قدرت با برنامه هاي كاربردي در شبكه هوشمند را ارائه كرده است. رويكرد 
سيستمي متشكل از سيستم ها كه در همكارپذيري شبكه هوشمند مطرح 
مي شود در واقع شالوده استاندارد فوق بوده و باعث شده است كه مدل 

 گسترده قابل به صورت يك ابزار طراحي كه به عنوان SGIRMمرجع 
 توسعه و به روز رساني است، مطرح شود.

 به ]IEC 61968 ]5 با ارائه استانداردهاي مجموعه IECمؤسسه 
بررسي واسط هاي ارتباطي ميان نرم افزارهاي مديريت توزيع پرداخته و 

مهم ترين پيام هاي تبادلي بين سيستم هاي اطالعاتي حوزه توزيع را مشخص 
 سازد. مي

]  نيز به ارائه ي يك الگوي ساختاري مبتني بر معماري هولوني 6در [
جهت برقراري ارتباط داده اي موثر ميان موجوديت هاي نرم افزاري در 

 ايجاد ] جلوگيري از6 شبكه ي هوشمند پرداخته مي شود. در [ITزيرساخت 
 ساختارهاي يژگي هاي وبرخورداري از و شبكه در اضافه سربارهاي ارتباطي

مقياس پذيري و نيز  قابليت و باال تحمل پذيري، انعطاف پذيري مانند هولوني
امكان خصوصي سازي اطالعات در حوزه هاي شبكه به عنوان مهم ترين 

 شبكه ي هوشمند ITويژگي هاي ارائه ي ساختار هولوني براي زيرساخت 
 . مطرح مي شود

 . سيستم هاي نرم افزاري شبكه توزيع هوشمند3  .۳

از جمله مهم ترين و اصلي ترين سيستم هاي نرم افزاري موجود در 
 شبكه ي توزيع هوشمند مي توان به موارد زير اشاره نمود:

به عنوان يك بانك اطالعاتي : )GIS (جغرافيايي اطالعات - سيستم
براي داده هاي جغرافيايي، اطالعات صحيح و بهنگام شبكه انتقال و توزيع را 

 و نتايج بدست آمده از پردازش آن ها را  جمع آوريدر زمان و مكان مناسب
تحت شرايط استاندارد نگهداري كرده و در زمينه هاي مختلف برنامه ريزي، 

. ]7[ طراحي و توسعه، امور بهر ه برداري و ... در اختيار كاربران قرار دهد

P0F سيستم كنترل صنعتي (نوعي :)SCADA (اسكادا  سيستم-

�
P(ICS است 

 كليدها، وضعيت نظير( برق شبكه حقيقي زمان اطالعات آوريجمع  باكه

 دور راه هايپايانه از )انرژي و ولتاژ جريان، گيري اندازه مقادير و هشدارها

 يك  بر نظارت و كنترلكنترل، مركز يك در برق هايايستگاه در شده نصب
سايت را بر عهده دارد. عمده عمليات كنترل سايت عمالً به صورت 

RTUP1F اتوماتيك توسط

�
P و يا به وسيله P2F

�
PPLC ارتباط با   شود.انجام مي

هاي راه دور براي جمعآوري مقادير و وضعيت نقاط موجود، پردازش پايانه
  ودادهها و مقادير جمعآوري شده، پردازش هشدارها و رويدادهاي سيستم

ارسال فرمانهاي كنترلي از جمله ي اصلي ترين وظايف اسكاداي مورد 
 . ]4[ استفاده در صنعت برق مي باشد

 است كه اپراتور ياسيستم مكانيزه :)DMS (توزيع مديريت  سيستم-
 ي كاراييسازتواند مانيتورينگ، كنترل و بهينهي شبكه توزيع با استفاده از آن م

 به عنوان يك سيستم پشتيبان  DMSدر واقع سيستم توزيع را انجام دهد.
 كه با اتاق كنترل و پرسنل عملياتي به منظور كندگيري عمل مي تصميم

نمايد. بهبود قابليت اعتماد و مي مانيتور و كنترل سيستم توزيع، همكاري 
 قطعي برق، كاهش زمان قطعي برق  تعداد دفعاتكاهش، هاكيفيت سرويس

يك از اهداف اصلي  ،و نگه داشتن سطح فركانس و ولتاژ در حد قابل قبول
DMS9، 8[  مي باشند[ . 

ترين  از مهمكهسيستمي است  :)OMS (برق قطع مديريت  سيستم-
 مي توان به تشخيص محل خطا با استفاده از اطالعات ديناميك و آنوظايف 

                                                           
1 Industrial Control System   
2 Remote Terminal Unit 
3 Programmable Terminal Unit 
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3Fاستاتيك موجود، ايزوله كردن

 بي برق شبكه ي محل خطا و بازيابي بخش ها�
 با بازيابي برق، عمليات صورت گرفته و تاريخچه اي از قطعي .اشاره كرد

برق (علت قطعي، تعداد مشتركين، زمان و مدت قطعي) مستند و جمع آوري 
با توجه به اطالعات گردآوري شده، به محاسبه مي توان مي شود. در نهايت 

 .]10[  پرداختي آماري براي عملكرد شبكه توزيعشاخص ها

اي شامل سيستم يكپارچه: )AMI (هوشمند اندازه گيري  زيرساخت-
باشد و اطالعاتي نظير  ميارتباطيافزار، شبكه و بستر افزار، نرمسخت

ه زمان مصرف، ديماند، ولتاژ، جريان و اطالعات ديگر را به صورت نزديك ب
كند. اين سيستم با ايجاد بستر كننده دريافت مي از سمت مصرفحقيقي 
 دو طرفه قابليت قرائت، پيكربندي، نظارت و كنترل از راه دور ارتباطي

آوري شده را آوري، مديريت، پردازش و تحليل اطالعات جمعكنتورها، جمع
كند. تمام فرايندهاي هاي الزم را توليد ميو گزارشنمودارها  و فراهم كرده

سيستم مركزي قرائت و مديريت . پذيردمذكور به صورت خودكار انجام مي
جمع آوري  است كه AHE و MDM نرم افزارهاي شاملداده هاي كنتور 

، تحليل و پردازشمديريت پيكربندي اطالعات، ، اطالعات كنتورها
 . ]1[اعتبارسنجي داده ها را بر عهده دارند 

 يكي از بخش هاي مهم سيستم به عنوانبازار برق برق:  بازار- 
قدرت معرفي مي شود تا با ايجاد بازار رقابتي مشاركت بخش هاي مختلف را 

. ]11[ در توليد، انتقال و توزيع انرژي الكتريكي به حداكثر برساند
نرم افزارهاي بازار برقي كه در شركت توزيع نصب مي شوند، به شركت 

تعقيب روند بازار برق، پيش بيني نوسانات بازار و ارائه پيشنهاد توزيع امكان 
بهينه قيمت در بازار برق را داده و عملكرد آن ها در بازار برق را بهينه 

 .]12[مي سازند 

ها روي الگوي اين سيستمبار:  پاسخ و مصرف مديريت سيستم- 
ي شوند كه با ماي طراحي مصرف برق مشتركين تأثيرگذار بوده و به گونه

تغيير در مقدار (كاهش بار) و يا زمان مصرف برق (شيفت بار)، زمينه الزم را 
 هاي برق فراهم شود.كنندگان و شركتبراي سودرساني به جامعه، مصرف

توسعه برنامه هاي پاسخ بار باعث بهبود عملكرد سمت مصرف خواهد شد. 
پاسخ بار اغلب با بازارهاي برق در ارتباط بوده و موجب افزايش 

 . ]1[كنندگان نسبت به تغييرات قيمت مي گردد پذيري مصرفانعطاف

مانيتور نمودن دارايي ها: اين سيستم، وظيفه  مديريت سيستم- 
شرايط تجهيزات، تنظيم ديناميكي سرعت تجهيزات و محدوديت هاي 

  دارد.بر عهده دارايي ها را  نگهداري و تعميرات،طرح ريزي، عملياتي
                                                           

4 Isolation 

 به  كهاست سيستماتيك ي توزيع برق فرآيندي شركت هاهايمديريت دارايي
 تابعي از هزينه ي موثر، هزينه ي عملياتي، هزينه ي نگهداري و صورت

. ] 8[ هاي الكتريكي تعريف مي گرددروزآوري داراييه ب

سيستم نيروي كار متحرك : )MWF (متحرك كار نيروي سيستم- 
داده هاي واقعي در مورد عملكرد پرسنل، تجهيزات و دارايي ها را فراهم 

مي آورد. اطالعات بالدرنگ فراهم شده توسط اين سيستم امكان تصميمات 
 را به وجود آورده و  شركت توزيع،در مورد استفاده از ناوگان آگاهانه
 بهبود بهره وري و كاهش هزينه هاي عملياتي  مديريت مناسب ناوگان،موجب

 و شبكه ي هوشمند سبب بهبود سرعت تعمير و MWFتعامل مي گردد. 
 . ] 13، 8[ قابليت اعتماد سرويس شبكه ي هوشمند مي گردد

 ازي امجموعه صورتحساب صورت حساب: صدور صدور سيستم- 
 اطالعات ي محاسبه مصرف، به مربوطي هادادهي ورآجمع شاملا ندهيفرآ

 پردازش ان،يمشتري برا صورتحساب  ديتول صورتحساب، و شارژ
 سيستم .باشدي م آن هاي هاي بده تيريمد نيهمچن و آن هاي هاپرداخت

ي ندهايفرآ ازي بانيپشت منظور افزاري است كه بهصدور صورتحساب نرم
 .]8[مي گردد ي طراح صدور صورتحساب

نرم افزاري است كه براي : )CIS (مشتركين اطالعات سيستم- 
ذخيره سازي و دستيابي به انواع اطالعات مشتركين، صدور صورت حساب ها 
و ارسال آن براي مشتركين مورد استفاده قرار مي گيرد. در بسياري از موارد، 

سيستم اطالعات مشتركين و سيستم صدور صورت حساب با هم تركيب 
 .]14، 8[شده و به صورت يك سيستم ارائه مي شوند 

اين سيستم : )HEMS (هوشمند خانه انرژي مديريت سيستم- 
 انرژي مصرف طور مركزي بر به مي سازد تا قادر را خانگي كاربران

 مرورگر نمايشگر خانگي، دستگاه طريق از را خود الكتريكي دستگاه هاي
 . ]15[داشته باشند. نظارت و مديريتد هوشمن هاي دستگاه يا و اينترنت وب

. تعامالت اطالعاتي سيستم هاي نرم افزاري در 4 .۴

 شبكه هوشمند توزيع

 مدل مرجعي در راستاي استانداردسازي IEEE 2030در استاندارد 
در اين  تعامالت ميان اجزا و زيرسيستم هاي شبكه هوشمند ارائه شده است.

سيستم هاي الكتريكي، فن آوري  بعدمعماري شبكه هوشمند از سه مدل 
 حوزه ها،د كه در هر كدام ري گيرد بررسي قرار ماطالعات و ارتباطات مو

استاندارد  اطالعات وجود دارد. حوزه هاي جريان، واسط ها و موجوديت ها
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IEEE 2030 مشترك، فراهم كننده توزيع، انتقالانبوه، توليد  عبارتند از ،
. ديدگاه فن آوري اطالعات معماري بازارسرويس، بهره برداري و كنترل و 

شبكه هوشمند، مبتني بر جريان ديتاي بين برنامه هاي كاربردي مي باشد كه 
اين برنامه ها به منظور حصول اطمينان از عملكرد، بهره برداري و مديريت 

 . ]2[سيستم قدرت توسعه يافته اند 

به صورت كلي تعامالت اطالعاتي ميان سيستم هاي نرم افزاري در 
 و نيز IEEE 2030 ي توزيع هوشمند ايران بر اساس استاندارد شبكه

مطالعات صورت گرفته بر روي سيستم هاي نرم افزاري به صورت اجمالي در 
ها در جدول بر اساس تعامالت  شكل  آمده است. جريان داده1قالب جدول 

  ارائه شده است.1

. مدل ساختاري تبادل اطالعات در زيرساخت 5 .۵

 اطالعاتي مركز كنترل شبكه ي هوشمند توزيع

 نرم افزارهاي مورد نياز براي مركز پايش و اتوماسيون توزيع شبكه هوشمند  
 پيش به صورت و تبادالت اطالعاتي ميان اين نرم افزارها در بخش هاي

 نرم افزارهاي شبكه توزيع و 1. شكل ي مورد بررسي قرار گرفتاجمال
 تعامالت اطالعاتي بيان شده را به صورت شماتيك نشان مي دهد.

 مستطيل ها نشان دهنده نرم افزارهاي شبكه توزيع هوشمند بوده و 1در شكل 
خطوط، معرف ارتباطات ميان آن ها است. خطوط مشخص شده با خط چين 

نشان مي دهد كه ارتباط ميان سيستم مديريت مصرف و پاسخ بار با نرم افزار 
مديريت انرژي خانه مي تواند به صورت مستقيم صورت گيرد و يا از طريق 

 واسطه قرار دادن نرم افزار قرائت و مديريت داده هاي كنتور صورت پذيرد.
 به صورت مجزا و 2در بسياري از موارد نرم افزارهاي ارائه شده در شكل 

مستقل ارائه نمي شوند بلكه به صورت مؤلفه هاي يك بسته نرم افزاري ارائه 
 اغلب به صورت زيرسيستمي از OMSمي شوند. براي نمونه نرم افزار 

 به SCADA و DMS ارائه مي شود و يا نرم افزارهاي DMSنرم افزار 
صورت مؤلفه هايي در بسته نرم افزاري سيستم مديريت توزيع قرار مي گيرند. 

 نرم افزارهايي كه قابليت تركيب در يك مجموعه و ارائه به 2شكل ر د
نرم افزاري را دارند، نشان داده شده است. در اين شكل  صورت يك بسته  ي

نرم افزارهايي كه قابليت تركيب با يكديگر و ارائه به صورت يك بسته 
نرم افزاري دارند، توسط مستطيل هاي خط چين مشخص شده اند. اين 

 نرم افزارها عبارتند از:
 AHE و MDMنرم  افزارهاي  -

 CIS و Billingنرم افزارهاي  -

 DMS و OMSنرم افزارهاي  -

 SCADA و DMSنرم افزارهاي  -

 SCADA و OMS ،DMSنرم افزارهاي  -

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 نرم افزارهاي شبكه توزيع هوشمند و تبادالت اطالعاتي ميان آن ها: 1 شكل
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افزاري شبكه توزيع هوشمندهاي نرم: تعامالت سيستم1جدول   

 
1سيستم  جريان داده 2سيستم    توضيح 

IC1 GIS DMS هانقشه جغرافيايي منطقه، نقشه شماتيك شبكه و همچنين اطالعات توصيفي المانها ي جغرافيايي نظير داده 

IC2 GIS OMS اطالعات توصيفي اجزا شبكه مانند پيشينه تعميرات، كارخانه سازنده و ...هاي جغرافيايي و داده 

IC3 GIS MWF داده هاي جغرافيايي و نقشه ديجيتالي به منظور تعيين دقيق محل قطعي 

IC4 GIS Asset Mgmt 
 پيگيري يك تجهيز، نمايش فيزيكي آن و نيز ديگر تجهيزات و ابزار مربوط به منظوراطالعات مربوط به دارايي ها 

 به آن

IC5 DMS SCADA و ديگر تنظيماتي كنترليفرمان ها، تغييرات پيكربندي شبكه و اطالعات ديناميكي و استاتيكي شبكه برق  

IC6 DMS Demand Mgmt  داده هاي مربوط به الگوي مصرف يا بارهاي تخمين زدهنتيجه تحليل و پردازش محاسبات پخش بار و 

IC7 DMS Asset Mgmt تغييرات در دارايي ها و تاريخچه ي آن ها 

IC8 MWF Asset Mgmt يهاي دارا تعميرات و تغييرات در مستندسازيهاي مربوط بهآن ها، سوابق و تجهيزات اطالعات 

IC9 Asset Mgmt AMI اطالعات جمع كننده ها و ماژول هاي مخابراتي، اطالعات مربوط به هر گونه تغييرات در دارايي ها و تجهيزات 

IC10 MWF OMS ،مناسب ترين و نزديك ترين پرسنل به منظور رفع خاموشيتخصيص  اطالعات مربوط به خاموشي 

IC11 SCADA OMS اطالعات خاموشي و وضعيت بريكر فيدرهاي فشار متوسط 

IC12 OMS AMI يا وصل بودن برق، محل خاموشي قطعوضعيت  برق،، كيفيتيداده هاي مصرف  

IC13 OMS CIS اطالعات مشتركين نظير نام و آدرس، بار مصرفي، وضعيت بدهي و هم چنين تماس هاي مشترك و قطعي ها 

IC14 CIS Demand Mgmt ... اطالعات مشترك مانند نوع بار، آدرس مشترك، محدوديت هاي مشترك و 

IC15 CIS Billing اطالعات بدست آمده از كنتورهاي مشتركين شامل اطالعات مصرف مشتركين و تعرفه برق 

IC16 Billing AMI 
 مشتري، توافق نامه هاي سرويس، اطالعات تأمين كنندهاطالعات مورد نياز براي صدور صورتحساب مشتركين، 

 و كنتورهاي پشتيباني  شده مكان ها خدمات، ارائه نقاط ، تعرفه هامشتري، حساب هاي

IC17 Demand 
Mgmt AMI سيگنال هاي پاسخ بار، قيمت، جزئيات مصرف انرژي 

IC18 Power 
Market Demand Mgmt اطالعات قيمت و پرداخت هاي تشويقي 

IC19 Demand 
Mgmt HEMS  ،جزئيات مصرف انرژي درخواست هاي كنترل بار با هدف كاهش بارسيگنال هاي قيمت گذاري زمان-حقيقي ، 

IC20 HEMS AMI 
،  مختلف زمانييانرژي مصرف شده در بازه ها، توان لحظه اي مصرفياطالعات كنتور و اطالعات مربوط به 

ماكزيمم توان قابل دريافت از شبكه ،  مختلف فروش و خريد انرژييتعرفه ها

 

نرم افزارهايي كه با يك بسته نرم افزاري در ارتباط هستند، در واقع با تمام 
اجزاي تشكيل دهنده آن بسته در ارتباط مي باشند. به عنوان نمونه نرم افزار 

GIS كه با بسته نرم افزاري توزيع در ارتباط است، در واقع با سه مؤلفه 
OMS ،DMS و SCADA.در ارتباط مي باشد  

-Dataيكي از سبك هاي معماري نرم افزار، معماري داده محور (

Centered Architecture ي مؤلفه ها) مي باشد. سيستم هاي داده محور شامل
مختلفي مي باشند كه از طريق يك مخزن داده مشترك با يكديگر ارتباط 

 ازي مورد نمكانيزم هاي تمامي داده، گذاري اشتراك به برقرار مي كنند. ماژول
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 بسته هاي نرم افزاري شبكه توزيع هوشمند و تبادالت اطالعاتي ميان آن ها: 2 شكل

 فراهم را بازيابي و به روزرساني حذف، درج، نيز و آن به دسترسي براي
مي آورد. به منظور برقراري ارتباط ميان نرم افزارهاي بخش توزيع مي توان از 

 اين معماري الهام گرفت. 

، اسكادا و DMS ،OMS ،MWF ،GIS سيستم هاي  كهينا. با توجه به 
مديريت دارايي داراي ارتباطات تنگاتنگي با هم مي باشند، مي توان اين روابط 

 Repository Architectureالگوي معماري مخزن (را با استفاده از 

Pattern ساده سازي نمود. معماري مخزن نوعي معماري داده محور است (
كه در آن يك مخزن مشترك براي به اشتراك گذاري اطالعات ميان 

 داده برنامه هاي كاربردي و مؤلفه هاي نرم افزاري در نظر گرفته مي شود. مخزن
آن (برنامه هاي كاربردي و  كالينت هاي و بوده غيرفعال مخزن معماري در

 جريان كالينت ها در اين معماري. مي باشند فعال مؤلفه هاي نرم افزاري)
 ارسال با يا و تعاملي به صورت مي توانند كالينت ها. مي كنند كنترل را منطقي

 امروزه  كهينا با توجه به .باشند داشته دسترسي مخزن به درخواست يك
 رشد چشمگيري از لحاظ پشتيباني ارتباطات با GISنرم افزارهاي 

 و پايگاه داده آن مي توانند GISنرم افزارهاي گوناگون داشته اند، نرم افزار 
نقش مخزن را در اين مدل تبادل اطالعاتي ايفا كنند. به اين ترتيب كه در 

، DMS ،OMSسيستم هاي جريان تعامالت اطالعاتي ميان نرم افزارهاي 
MWF ،GIS ،اسكادا و مديريت دارايي ،GISواسطه را بر عهده  نقش 

 به ، اسكادا و مديريت داراييDMS ،OMS ،MWFمي گيرد. نرم افزارهاي 
GIS .متصل شده و اطالعات خود را بر روي اين مخزن داده قرار مي دهند 

به اين ترتيب هر نرم افزار مي تواند اطالعات مورد نياز خود را از اين مخزن 

 3واكشي كرده و تعامالت اطالعاتي به شكلي ساده تر انجام مي پذيرد. شكل 
نحوه ي استفاده از معماري مخزن در مدل تبادل داده در زيرساخت اطالعاتي 

 شبكه توزيع هوشمند را نشان مي دهد.
به منظور برقراري ارتباط ميان ساير نرم افزارها (تبادالت اطالعاتي 

، سيستم هاي اطالعات HEMS ،AMI (MDM, AHE)سيستم هاي 
مشتركين و صدور صورت حساب، پاسخ بار و بازار برق)، استفاده از 

معماري سرويس گرا گزينه مناسبي است. معماري سرويس گرا رهيافتي براي 
 قالب در را نرم افزاري ساخت سيستم هاي توزيع شده است كه كاركردهاي

 در فناوري ها سازييكپارچه براي نوع معماري،  اين.مي كند ارائه سرويس
 دارد وجود افزاريسخت و نرم افزاري سكوهاي از مختلفي انواع كه محيطي
 در معماري سرويس گرا نيازهاي اطالعاتي نرم افزارها از .است ايده آل

يكديگر به صورت سرويس هايي پياده سازي شده و امكان تبادل اطالعات 
ميان نرم افزارها به صورت چابك، مستقل از سكو و با كم ترين ميزان 

) فراهم مي شود. چگونگي استفاده از Low Couplingوابستگي و اتصال (
معماري سرويس گرا در جريان تبادل داده اي در زيرساخت اطالعاتي شبكه 

  نشان داده شده است.3توزيع هوشمند در شكل 

 . نتيجه گيري6 .۶
 مجموعه اي متشكل از فن آوري هاي نوين است كه هوشمندتوزيع شبكه 

هدف اصلي آن مدرن كردن شبكه توزيع برق با ادغام سيستم هاي مخابراتي 
 و فن آوري اطالعات در آن مي باشد. زيرساخت اطالعاتي شبكه توزيع
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 استفاده از معماري هاي مخزن و سرويس گرا در معماري شبكه توزيع هوشمند : 3 شكل
. هوشمند از مجموعه اي از نرم افزارها و پايگاه هاي داده تشكيل مي شود

كاركرد صحيح و نرم افزارهاي زيرساخت اطالعاتي شبكه هوشمند، به منظور 
هماهنگي، نياز به برقراري ارتباط با يكديگر دارند. به منظور پوشش كامل 

تعامالت ميان نرم افزارهاي مورد نياز در شبكه توزيع هوشمند مطابق با 
ساختار توزيع برق ايران، در اين مقاله، تعامالت ميان نرم افزارها با استفاده از 

موجود در زمينه ت  و ساير استانداردها و مقاالIEEE 2030استاندارد 
ي اطالعاتي شبكه هوشمند استخراج شده؛ سپس با توجه ستم هايستعامالت 

به تعامالت ميان نرم افزارها الگوي ارتباطي آن ها مشخص شده و بر اساس 
 با آن هاويژگي ها و نيازمندي هاي اطالعاتي نرم افزارها و نحوه ي ارتباط 

سيستم هاي نرم افزاري  يكديگر، يك معماري مناسب جهت تعامل اطالعاتي
در زيرساخت اطالعاتي شبكه توزيع هوشمند ارائه شده است. در معماري 

ارائه شده، از الگوهاي معماري نرم افزار شامل الگوي مخزن و الگوي 
معماري سرويس گرا به منظور پوشش تعامالت زيرسيستم هاي نرم افزاري با 

 يكديگر استفاده شده است.

 قدرداني
 و مشاوره آقايان مهندسين مهران نويسندگان مقاله از راهنمايي

 نمايند. فر و كاوه پورمستدام در پروژه، تشكر و قدرداني ميسليماني
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