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 امروزه با پيشرفت روز افزون تكنولو ژي در زمينه صنعت —چكيده 

هاي  برق و همچنين گستردگي شبكه هاي برق، نياز شديدي به سيستم

اتوماسيون و مانيتورينگ شبكه هاي توزيع و انتقال نيروي برق احساس 

شود، به عنوان مثال از ادواتي كه در چند ساله اخير ضرورت استفاده  مي

هاي اتوماسيون در آنها به مقدار چشمگيري مد نظر قرارگرفته،  از سيستم

كليدهاي هوايي هستند كه به داليل مختلف استفاده از اتوماسيون در آنها 

تواند قابليت يك سيستم   از مهمترين عواملي كه مي.مزاياي زيادي دارد

اتوماسيون را تضمين نمايد برقراري يك مسير ارتباطي مطمئن براي انتقال 

اطالعات بين نقاط مي باشد. در واقع شبكه هاي مخابراتي، اصلي ترين 

بخش سيستم هاي اتوماسيون را تشكيل داده و باال بودن ضريب اطمينان 

 ما در اين مقاله .شبكه منجر به افزايش كيفيت سيستم اتوماسيون مي شود

 قرار ي را مورد بررسدروازه خروجيچند با معماري شبكه مش نوعي از 

 شرايط ارتباطي را در كه كارآيي باال و قابليت اطمينان شبكه ميدهي م

 يطي شرانينچكند.در ي  منياضطراري بوجود آمده در شبكه تضم

 را يادي زدحام وازشوندي  مجادي شبكه اكي در يادي داده زيها بسته

آورند. ي بوجود م

-Back هايالگوريتم ؛ شبكه هوشمند برق—ه هاي كليدي واژ

Pressure ؛ شبكه هاي توزيع و انتقال نيروي برق؛مسير يابي ؛ 

 مقدمه  .۱
 اين است كه يك شبكه هاي هوشمند برقيكي از مهمترين مسائل در 

 انتها به انتها براي ةسيستم ارتباطي با قابليت اطمينان و امنيت دو طرف
AMI1 ها ايجاد كنيم. سيستم  AMI با هدف ارائه آگاهي از ميزان مصرف 

انرژي به مصرف كنندگان و توانايي نظارت و كنترل اجزاي سيستم الكتريكي 
با پيشرفت تكنولو ژي در زمينه صنعت برق و گستردگي . بوجود آمده است

 شبكه هااين برق، نياز به اتوماسيون و مانيتورينگ توزيع و انتقال شبكه هاي 
هاي  در چند ساله اخير ضرورت استفاده از سيستم. شود احساس مي

مورد توجه قرار گرفته است. اتوماسيون در كليدهاي هوايي به داليل مختلف 
استفاده از اتوماسيون در كليدهاي هوايي مزاياي زيادي دارد، از جمله اين 

 توان به موارد زير اشاره كرد: مزايا مي

. شبكه در شده نصب كليدهاي زياد مديريت تعداد •
 از نقاط دسترسي سريع به اين تجهيزات با توجه به گستردگي •
. جغرافيايي لحاظ
 مختلف نقاط در كليدها به دسترسي براي كه كم كردن هزينه هايي •
 قب آن.متعا كم كردن خطرات طبيعي بطور و است الزم

تواند قابليت يك سيستم اتوماسيون را تضمين  از مهمترين عواملي كه مي
نمايد برقراري يك مسير ارتباطي مطمئن براي انتقال اطالعات بين نقاط 

در واقع شبكه هاي مخابراتي، اصلي ترين بخش سيستم هاي . مي باشد
اتوماسيون را تشكيل داده و باال بودن ضريب اطمينان شبكه منجر به افزايش 
كيفيت سيستم اتوماسيون مي شود. شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد 
در پي پيشبرد طرحهاي اتوماسيون خود در نظر دارد، شبكه مخابرات بيسيم 
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 نقطه را تحت پوشش دارد به حدود 280خود را كه در حال حاضر حدود 
 مخابراتي ة طراحي شبكدر بارزترين مسائل ةاز جمل.  نقطه افزايش دهد800

قابليت اطمينان بسيار باالي شبكه مي باشد به گونه اي كه اين شبكه بتواند 
تحت شرايط گوناگون، ثبات و پايداري خود را حفظ كرده و از كيفيت بااليي 

برخوردار باشد. در طراحي اين شبكه، سعي بر آن بوده كه بتوان يك ارتباط 
 عالوه بر اين پايدار با ضريب اطمينان باال براي سيستم اتوماسيون ايجاد كرد.

مسائل وجود الگوريتم هاي مسيريابي بروز، باعث افزايش سرعت مسيريابي 
بسته ها در همة اليه هاي ارتباطي بدون ازدحام و اتالف بسته ها مي گردد.   

 طراحی شبکه .۲
در طراحي هر شبكه مخابراتي بايستي نكات متعددي را با توجه به 

توان به ظرفيت مورد نياز شبكه،  كاربرد آن شبكه در نظر گرفت. از جمله مي
نوع اطالعاتي كه شبكه انتقال مي دهد، حجم اطالعات انتقالي، درصد قابليت 

اطمينان شبكه، تعداد تقريبي كاربر و يا ايستگاههاي موجود، توزيع 
دريافت  هاي ارسال و جغرافيايي، نحوه دسترسي، چگونگي ارتباط با سيستم

 ةبارزترين نكته اي كه در طراحي شبك كننده اطالعات و ... اشاره كرد.
مخابراتي سيستم اتوماسيون كليدهاي هوايي شركت توزيع مورد توجه قرار 

گيرد قابليت اطمينان بسيار بااليي است كه براي اين قبيل شبكه ها مورد نياز  مي
مي باشد، زيرا حساسيت شبكه توزيع ايجاب مي كند كه سيستم اتوماسيون 

هيچگونه قطعي ارتباط نداشته باشد. براي دستيابي به اين سطح كيفيت، 
طراحي شبكه بايستي به گونه اي انجام گيرد كه نقاط موجود داراي باالترين 
سطح دريافت سيگنال نسبت به نقاط مركز ي يا همان جمع كننده اطالعات 

باشند، تا بتوانند دريافت سيگنال قابل قبولي داشته باشند. از جمله نكاتي كه 
در طراحي اين سيستم براي دستيابي به كيفيت باالي شبكه مد نظر 

 ي قابل قبول براMarginقرارگرفته اند، مي توان به سطح سيگنال دريافتي، 
 پايين اشاره Bit Error Rate مناسب شبكه و Response Time ستم،يس

 طراحي هر شبكه مخابراتي قابليت گسترش شبكه به تعداد نقاط در كرد.
بيشتر، از فاكتورهاي مهمي است كه شبكه را به عنوان يك شبكه با قابليت باال 

به علت پراكندگي و تعداد زياد نقاط موجود در اين سيستم و  كند. معرفي مي
به منظور افزايش سرعت شبكه از چند نقطه مختلف به عنوان مركز جمع 

آوري داده استفاده شده است، به گونه اي كه داده هاي كليدهاي هوايي به اين 
مراكز مخابره شده واز آنجا به مركز كنترل اصلي انتقال مي يابد. قبل از 

پرداختن به مشخصات نقاط كنوني الزم است توضيحاتي در مورد شبكه 
فيبرنوري شركت توزيع برق شهرستان مشهد ارائه شود، زيرا اين شبكه با 

شبكه . قابليت هايي كه دارد به عنوان يك زيرساخت مناسب استفاده مي شود

هاي  نوري در نقاط مهم شركت توزيع، از جمله امورهاي نواحي كه در ناحيه
 و يك شبكه داخلي بزرگ را لندمختلف شهر مشهد قراردارند، به هم متص

 موجود عبارتست از: ةمشخصات شبك. تشكيل مي دهند
 . Single Mode, 12 Core: فيبر نوع •
پورت.  24با  Cisco Catalyst 3750  نوع سوئيچ : •
 . TCP/IP : ارتباطي پروتكل •

از آنجائيكه سرعت شبكه نوري در حد بسيار بااليي قرار دارد، در هنگام 
 ، به عنوان يك عامل موثر در كاهش پاسخ زمانيResponse Time ةمحاسب

 مي توان از تاخير در اين نقاط صرفنظر كرد.

چگونگی ارتباط بخش نوری وراديويی  .۲.۱
 شبکه

) Wirelessمختلف (فيبر نوري و ي  Mediaبه علت اينكه شبكه از دو 
شود، براي انتقال   استفاده ميBackboneتشكيل شده و شبكه نوري به عنوان 

داده هاي كليدهاي هوايي به مركز كنترل، سيستم راديويي بايستي به شبكه 
هاي راديويي موجود در مراكز،   Modemنوري متصل شود به همين منظور 

به سوئيچهاي نوري متصل  )Ethernet/ Serial RS232 (توسط مبدلهاي
 Remote و Remote Diagnosticبه منظور بهره گيري از سيستم . مي گردد

Configuration پورت ،Configuration مودمها را نيز به سوئيچ متصل 
مي كنيم كه در نتيجه آن، امكان مانيتورينگ سيستم راديويي (كليه نقاط موجود 

 در شبكه) را از مركز كنترل خواهيم داشت.

 پروتکل ارتباطی .۲.۲
مختصر  كه است  DNPاين سيستماستفاده شده در پروتكل ارتباطي 

» ساختار 1«شكل  مي باشد. در Distributed Network Protocolعبارت 
از  Frame هر Payloadمقدار داده شده است.  نشان DNPپروتكل 

دارد. با توجه به آن بستگي به ميزان داده هاي آنالوگ و ديجيتال اطالعات 
 Pointديجيتال و بايتهاي اختصاص يافته به هر  آنالوگ و ميزان داده هاي

   تغيير مي كند.Payload سيستم، مقدارپيكربنديآنالوگ و ديجيتال در 
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 DNP: ساختار اليه هاي پروتكل 1شکل 

 
 دو نوع داده را پشتيباني مي كند: DNPپروتكل 

• Static Data 
• Event Data 

 
 شامل Event Data ، كالس صفر ناميده مي شود وStatic Dataدادة نوع 

) ، High Priority (1سه كالس مختلف با اولويتهاي متفاوت است : كالس 
) كه داده هاي Low Priority (3) و كالس Medium Priority (2كالس  

هاي  Eventو  Analog Input  ،Binary Outputها مي توانند  اين كالس
  باشند.Analog Change و Change Binary Inputمربوط به آنها 

 شامل دو دسته پيغام است: DNPپروتكل 

• Master Set دستورات شامل خود  كهPolling Request و 
Command Confirmationباشد.   مي

• Slave Set كه شامل پاسخ به Polling و Initiation Unsolicited 

Messageباشد.   مي
 مي توانند در مودهاي Slave DNP و DNP Masterها مابين   اين پيام

 Collisionبحث ديگري كه حائز اهميت است، قابليت . مختلف ارسال شوند

Avoidance هاي مودم هاي   بزرگترين قابليتاز جمله و الگوريتم آن است كه
  مي باشد.Unsolicited Reportingسازي  راديويي براي پشتيباني و بهينه

 فركانس، از دو يا چند نقطه هم  هاي، اساسا بر اثر دريافت سيگنالتصادم
مختلف در يك زمان اتفاق مي افتد، كه باعث خراب شدن يك و يا هر دو 
سيگنال مي شود. براي مقابله با اين مشكل به اين صورت عمل مي شود كه 

 براي ديگر busyها توسط يك نقطه، مودم مركز يك پيغام  پس از ارسال داده
نقاط ارسال مي كند كه در نتيجه آن بقيه نقاط منتظر پايان يافتن ارسال داده 

توسط آن نقطه مي شوند، پس از اتمام ارسال داده ها، مودم مركز پيغام ديگري 
 Remote براي شبكه مي فرستد كه در نتيجه آن مودم هاي not busyبه عنوان 

آماده ارسال داده مي شوند. مسئله ديگري كه ممكن است در اينجا به عنوان 
 هنگاميكه . مي باشدRemote با مودم هاي RTUسؤال مطرح شود، ارتباط 

 از Message به سر مي برند با توجه به حجم يك Waitمودم ها در حالت 
RTU و ميزان بافر داخلي مودم، ممكن است بافر مودم Overflow .شود 

 كيلوبايت و بافر داخلي مودم 2 برابر RTU در Messageماكزيمم حجم يك 
ها از بين   نشده و دادهOverflow كيلوبايت است. در نتيجه بافر مودم 16

 نمي روند.

ی  شبکه های برایابیر ی مسیپروتکل ها .۳
 همسايگی

 شبكه كيدر داده  بسته ها يابيري مسي براي متفاوتيابيري مسيپروتكل ها
 كي و... . DADR ،Hydro از جمله وجود دارد AMIاز نودهاي  يگيهمسا

 را راهي و چند ناني اطمتي بار، قابلعينوع پروتكل ها كه توزا نيدسته از ا
هستند.  Timer Based Multi Path Diversity Routing كنندي  ميبانيپشت
 ني در اي موجودتم هاي الگورني از مهمترBack-Pressure يتم هايالگور

-max يها . مفهوم اصلي الگوريتمشوندي  از پروتكل ها محسوب مدسته بندي

weight  كه به نام) back-pressure1 در [اولين بارد) ن هم شناخته مي شو [
 با توجه به مخصوص ري شد. در اين الگوريتم هر بسته از يك مسيمعرف

اختالف طول صف هر لينك زمانبندي مي شود. اساسا ، الگوريتم زمانبندي 
 طول صف بين هر جفت از گره هاي تفاضل] براي كاهش 1ارائه شده در [

 حداكثر ممكن تالش دارد. از آن به بعد اين زانيمش در يك شبكه به م
خودش را در بسياري از محيط هاي خاص  هاي Applicationالگوريتم ،

 تعداد زيادي از انواع الگوريتم ها با بعالوهارتباطي بيسيم و باسيم پيدا كرد.
) متفاوت در شبكه هاي بيسيم ارائه objective functionتوابع هدف (
با  چند پرشداراي  ميسي شبكه بكي ي روبار ديناميك يابيريشدند.در مس

 ي براگره هر ك،ي كالسBack-Pressure ي نوعتم هاياستفاده از الگور
 و براساس دهدي  صف مكي ليتشكبار كه از خود گذر مي دهد،  انيهرجر

 شبكه تيصف و با توجه به وضعدر آن  موجود باقي مانده بسته هاي اختالف
 باند ي]. با توجه به پهنا2[كندي مي ريم گي تصمي و زمانبنديابيريدرباره مس

 ي گذردهميزان به دني رسي از منابع برابهينه استفاده م،يسي بيها در شبكهكم 
 براي  چند پرشه مهم است.ميسي بي شبكه هاباال در تيفيباال و ارتباطات با ك

 است كه ازي مورد ني و زمانبنديابيري مسيتم هايالگوررسيدن به اين موضوع 
 ياتي و در جهت به حداكثر رساندن توان عملاي پوورت را به صميسيمنابع ب

 ي براتمي الگوركي Back-Pressure يابيريمس  دهند.صيشبكه، تخص
 بي شبكه چند پرشه با استفاده از شكي ي روكي ترافديناميك  يابير يمس
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 يها شبكهدر   وميسي بيتواند در شبكه هاي  متمي الگورنيازدحام است. ا
 در يابيري مستمي الگوركي استفاده شود. مي و باسميسيناهمگن با اجزاء ب

 تاي دييرهاي از مستمي. در هر زمان الگوركندي  شده كار مي اسالت بنديزمانها
 ي نودهاني بBacklogيا همان كند كه تفاضل كار ناتمام انباشته ي را منتقل م

]. 2 شود[مميكز ماهيهمسا

-Back ی هاتمی الگوریهایژگیو .۳.۱
Pressure  

 Back-Pressureدر اين قسمت مهمترين ويژگيهاي الگوريتم هاي از نوع 

 را بيان مي نماييم:
كند. ي  مممي شبكه را ماكزيگذردهميزان  •
ت نشان مقاوماز خود  شبكه كي با زمان در ريي متغطشراي به نسبت •

. مي دهد
 كانال تي وضعاي ي ورودكي از نرخ ترافيتوان بدون داشتن دانشي م •

. كرد يساز ادهيپارتباطي آن را 
شامل مي شود و  را ي مقدار عددكداراي يك تابع هدف است كه ي •

 در يتابع نقش مهماين  كرد. مميني ما ي ومميماكزمي توان آن را 
كند. ي  مفاي ايابيريمس

نسبت به ساير الگوريتم هاي  Back-Pressureمزيت اصلي الگوريتم هاي 
 هدف تابعمسيريابي موجود در شبكه هاي همسايگي وجود تابع هدف است. 

 لي مسئله دخكي كردن نهي در بهميزان چه رييكند كه هر متغي مشخص م
 است و ميسي بيها  در شبكهنهي بهيابيري مورد خاص مسنياست. مسئله در ا

 يري تحمل پذنك،ي لتيفي طول صف، كمي توانند پارامترهايي مانند رهاييمتغ
 نيبا تضمدر اين روش  يابيري و مسي]. زمانبند3[باشندها و ... گرهخطا در 

 بهبود توان ي كننده برادواري امكي تكنكي ،ي توان گذردهةنيعملكرد به
الية  كي است، مفهوم بك پرشر بعنوان ميسي شبكه بكي ي رويگذرده

 همزمان را بصورت ي و زمانبنديابيري كه عمل مسشودي  مفيتعرانتزاعي 
 اني هر جريبرا را ييها  هر نود صفكي. در بك پرشر كالسدهدي انجام م

 تي صف و با توجه به وضعبسته هاي موجود در اختالف براساس  وسازدي م
از كند. اگرچه بك پرشر ي  ميري گمي تصمي و زمانبنديابيريشبكه درباره مس

 در مورد يريگ ميشود اما تصمي  مدهي دهي الكي بعنوان يمفهوملحاظ 
 ].3[ي دهدباهم انجام مرا همزمان  ي و زمانبنديابيريمس

 

.پروتكل مسيريابي و توپولوژي شبكه 4

 با پروتكل ي نوربري بستر في برق مشهد بر روعيشبكه شركت توز
EIGRP   در ني و همچنباشدي  ماي پويابيري پروتكل مسكيقرار گرفته كه 

 به صورت خودكار بر اساس ري طرف مسكيصورت قطع شدن از 
Routing Tableي كرده و بدون قطعدايرا پجايگزين  ري مسني بهتر 

Switchجايگزين نيز انتقال  رياز مسارتباط . در صورت قطع شدن كندي  م
 ي. تمامگرددي  برقرار مWireless قي به صورت خودكار از طربسته هاي داده

 تا در زمان بروز ده اندي گردي راه اندازHAها به صورت   Router و چ هايسوئ
 در ستاد ي. ارتباط شبكه داخلدياي به وجود ني دهسي در سرويمشكل خلل
 هيو در ال GB 16 به   Core و Distribution هي اليچ هايو در سوئ

Access  به GB 2 در بستر شتري شركت بيافزارها . نرمرسدي م web بوده 
 اي EXE لي به صورت فايزي و برنامه رERP لي از قبي خاصيافزارها و نرم
 ي و باال بردن سرعت شبكه تمامتي امني. به منظور برقرارباشدي  ميياجرا

 و Vlanning لي از قبيي طرح هاو باشدي  مسكويها و روتر ها س چيسوئ
Subnetting و Mac Filttering است.دهي گردي راه اندازنيز   

 

 )SCADA وضعيت شبكه تله متري (.4.1
 كننده تكرار 2 و كننده جمع مركز 7 از برق مشهد عيشبكه شركت توز

UHF نقطه جمع كننده روي فيبرنوري 7 تشكيل شده است، بطوريكه 
 كليه مراكز را در بر مي گيرد. شبكه رينگ بصورت فيبر نوري شبكهقراردارند. 
 استفاده شبكه ديتاي ساخت زير شبكه بعنوان حاضر حال در فيبر نوري

هاي سيستم   در محل اتصال جمع كننده، ارتقاء امنيت شبكهمي شود، جهت
  استفاده شده است.cisco ASA5505اتوماسيون از فايروال سخت افزاري 

 و با UHF باند در فركانس زوج 8 اتوماسيون در استفاده مورد هاي فركانس
 باشد.  ميbps 9600 كيلوهرتز و سرعت 12.5پهناي باند 

 

 حوزه انتقال بر يك هاي ترافيبند كالس .4.2
كيفيت سرويس  يپارامترها اساس

 مختلف با الزامات يك هاي ترافشبكه هوشمند برقدر شبكه ارتباطات 
شبكه  كه در ي متعددي كاربردي دارند. برنامه هاانيگوناگون در شبكه جر

 از كي وجود دارند به طور هم زمان در شبكه اجرا شده و هر هوشمند برق
. ندينماي  مدي مختلف تولسي سروتيفي با الزامات كييك هايآن ها تراف

 صي تخصي مناسبتي به سطح اولودي باك هايف تراني از اكي هر نيبنابرا
 فعال صف، امكان پرداختن به تيري مدي كنترل و روش هاتي. قابلابندي

 متعدد با ي كاربردي از الزامات حاصل از برنامه هايده ايچي پبيترك
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 برق فراهم خواهد آورد. ي شركت هاي مختلف را براياتي عمليهاي ازمندين
 بر اساس سه تواني  را مشبكه هوشمند برق حوزه انتقال در يك هايتراف

 باند و اندازه بسته ها. در ي پهنار،ي نمود؛ تأخيپارامتر مختلف كالسه بند
. ميكني  مي بندمي كالس مختلف تقس4 را در ك هايترافما  ي،شنهادي پستميس

 را نشان ك هاي ترافني از اكي به هر افتهي صي تخصي» كالس ها2شكل«
 دهد.ي م

 

 
 QoS ي با توجه به پارامترهاشبكه هوشمند برق ترافيك هاي ي كالسه بند:2شكل

 

.شبيه سازي توپولوژي شبكه مخابراتي شهرستان 4.3
مشهد 
 سيستم مخابراتي با مشخصات ذكر ي توپولوژيساز هي»  شب3«شكل  در 

 توسعه اتوماسيون كليدهاي هوايي و زميني هيشده در باال كه اساس و پا
 ني. اديينماي  را مشاهده مباشدي شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد م

 اري بسياي  انجام گرفته است و از مزاOPNET ساز هي در شبي سازهيشب
 يه سازي شبني بكار رفته در ازاتي تجهي فني است كه پارامترهاني آن، ازندهار

 استفاده ينور بري فخطوط  است.دهي گردمي تنظي واقعيايكامال منطبق با دن
 TCP\IP ي و پروتكل ارتباطSingle Mode از نوع يساز هي شبنيشده در ا

 استفاده شده ي مراكز مطابق با مختصات واقعهي كليياي. فاصله جغرافباشدي م
 ش به منظور ارتباط نقاط تحت پوشيساز هي شبنيدر ا. باشدي همان مراكز م

 دماني مربوط به چييوي رادي از فركانس هازيهر مركز با خود آن مركز ن
 تري  واقعي براگري دي كه گامدهي استفاده گردواقعي ييوي شبكه راديفركانس
 شبكه كليدهاي يكيزي و ساختار ففيما با توجه به تعار .باشدي  مجيشدن نتا

 رسيدن به يهوايي و زميني شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد و برا
 يساز هي شبيبرااول  مدل .مي نموده انود مدل 2 ي اقدام به طراحق تري دقجينتا

 يساز هي شبي برادوم و مدل كي كننده و تكرار كننده ترافديرفتار مراكز تول
 ري ز4 ماژول صف با كي نودها شامل ني ا.كيرفتار مراكز جمع كننده تراف

 دي ماژول تولكي ،يكي نوع كالس مختلف تراف4 ورود يصف مستقل برا

 ماژول كي ماژول فرستنده و كي ،بسته ماژول مصرف كننده كي ،كننده بسته
  است.رندهيگ

 

 
  شهرستان مشهدي شبكه مخابراتي توپولوژي سازهي: شب3شكل

 

.نحوه شبيه سازي سناريوها 4.4
به صورت سلسله مراتبي  OPNET روند طرح ريزي مساله در       

مي باشد. به عبارت ديگر محيط شبيه سازي در آن داراي سه سطح طراحي 
 :است كه عبارتند از

- Project  يا    Network 
 -Node 

 -Process 

هر يك از اين سه ابزار طراحي يك ويرايشگر ناميده مي شوند و در هر كدام 
چنانچه خواهيم ديد محيطي متفاوت براي طراحي يك بخش از مساله آماده 

 شده است.
در سطح اول طراحي، توپولوژي كلي شبكه شامل گره ها، لينكها و ... رسم 

 رفتار تك تك عناصر شبكه طراحي و ترسيم Nodeمي شود. در سطح 
مي شود. لذا براي هر عنصر در شبكه يك ساختار جداگانه بر مبناي 

 تعريف مي شود. در اين ويرايشگر Nodeويژگيهاي آن عنصر، در سطح 
ساختار اليه اي هر عنصر شبكه و ارتباط ميان اليه ها تعيين مي شود. دراين 

سطح طراحي، با ماژولها و دنباله بسته ها  سر و كار داريم. در سطح 
process.در   هم نهايتا عملكرد و رفتار هر ماژول را مي توان تعريف كرد
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 گويند .هر processواقع وظيفه اي كه هر ماژول به عهده دارد را اصطالحا 
process مجموعه اي از دستورالعملها بوده كه با استفاده از روش ماشين با 

  مدل مي شود. در اين سطح، شبيه سازي بر مبناي زبان FSMحالت محدود 
  صورت مي گيرد.Porto-Cبرنامه نويسي 

 

.پيكربندي سناريوها 4.5
 كه در سيستم ي گزارش با توجه به مشخصات و مالحظاتنيما در ا

مخابراتي شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد به منظور توسعه 
 داده شتري كه پيحاتياتوماسيون كليدهاي هوايي و زميني، وجود دارد و توض

 را به صورت جي و نتامي كرده ايه سازي را شبي بزرگ و كليوي سنار سهشد
 ما در ي اصليويسنار كه »3 «شكل ،1 شماره يويسنار .مي ارائه داده انمودار

 كه در مي كرده اي سازهي شبي موارديرا برا ويسناراين  است. يه سازي شبنيا
 ي و تمامدهندي  خود را انجام مفي وظاي نودها در شبكه به درستيآن تمام

 حي هم توضشتريهمانطور كه پ .د برقرارنيبرنوري از بستر في ارتباطينك هايل
 ينك هاي داده را با استفاده از لي وجود دارند كه بسته هاييداده شد نودها

تمامي ارتباطات  2 شماره يوي. در سناركنندي  مافتي مراكز درري از ساميسيب
 نوع يي جابجاني اري تا  تاثمي كرده ايه سازي شبيبر نوريبصورت فبيسيم را 

 در 2 و 1پس تفاوت بين سناريوهاي . ميي را در نمودارها مشهود نمانك هايل
 تركيبي از لينك هاي بيسيم و فيبر نوري استفاده 1اين است كه در سناريوي 

 تمامي لينك ها فيبرنوري است و توپولوژي ما 2شده است ولي در سناريوي 
 ي واقعياي در دنراتيي تغني اميداني هرچند كه مفاقد لينك بيسيم مي باشد. 

 يه سازي شبياي از مزاني اي ممكن است ولري بعضا غاي زمانبر و نه،يپرهز
در  .مي كنلي دست شبكه را تحلني از اياست كه بدون در نظر گرفتن موارد

 يني بشي پي شركت برق مواردي خطا در شبكه مخابراتيريبحث تحمل پذ
 ميسي بنكي نودها قطع شد، لني بيبر نوريشده كه در آن اگر ارتباطات ف

 نك هاي لني اقي داده از طري آن نودها اتومات برقرار شده و بسته هانيموجود ب
 بدين مي كرده ايه سازي حالت را شبني ا3 شماره يويمنتقل شوند. ما در سنار

گونه كه ارتباط فيبر نوري دو مركز بصورت نمونه قطع شده و ارتباط بيسيم 
 مشاهده 4.2 از بخش 2بين آنها برقرار گرديده است. همانگونه كه در شكل 

 3 كالس ترافيكي بهره برده ايم. تمامي نودها در اين 4شد ما در اين مقاله از 
 كالس ترافيكي را توليد كرده و اين موضوع در محاسبه تاخير 4سناريو اين 

بسته ها دخيل است.     

.نتايج شبيه سازي 5

 اني سه گانه را بيوهاي سناريه سازي بدست آمده از شبجي بخش نتانيدر ا
 دي نرخ تولز،ي مرتبط با نوي از جمله پارامترهايه سازي شبطي. شراميينماي م

 ،يبرنوري في پارامترها،يه سازي زمان شب،يدي مختلف تولي داده هايبسته برا
 كامال وي سنار3 هر ي و ... براميسي بافتي مخصوص ارسال و دريپارامترها

اولين پارامتري را كه در اين توپولوژي هاي سه گانه مورد  باشد.ي مكساني
شبيه سازي و بررسي قرار داديم پارامتر تاخير نود به نود بود. 

 به ترتيب نمودار تاخير نود به نود در »6 «شكل و »5«شكل،»4«شكل
  را نشان مي دهد.3 و سناريوي 2، سناريوي 1سناريوي 

 
 1: نمودار تاخير نود به نود در سناريوي 4شكل

 
 2: نمودار تاخير نود به نود در سناريوي 5شكل
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 3: نمودار تاخير نود به نود در سناريوي 6شكل

 

 نود به نود در ري كه تاخگرددي  نمودار باال مشاهده م3با توجه به 
 كمتر و هاي سنارهي شده اند از بقيبر نوري فنك ها،ي كه در آن همه ل2 يويسنار

 شبكه يبرنوري چند قسمت از فاي كي كه ارتباط ي در مواقعنياست. همچن
 قطع ينك هاي ارتباط لراي زگرددي  نامطلوب مري تاخگرددي  قطع ميمخابرات

 باند كمتر نسبت به ي كه با توجه به پهنارديگي  انجام مميسي بقيشده از طر
 يري به تحمل پذدني رسي برارسدي  است. به نظر ميعي طبي امريبرنوريف

 هي قسمت توصني پرداخت. در ادي را باري تاخنهي هزنكيخطا در بحث قطع ل
 يري جلوگيبرنوري تا آنجا كه مقدور است از قطع شدن شبكه فگرددي م

 گردد.

دومين پارامتري را كه در اين شبيه سازي مورد بررسي قرار داده ايم ميزان 
كل بسته هاي اتالفي است. ماژول هاي توليد كنندة بستة ما در هر نود توانايي 

 و »8«شكل،»7 «شكل بسته در ثانيه را دارا مي باشند.1600توليد بيشتر از 
 و 2، سناريوي 1 به ترتيب نمودار كل بسته هاي اتالفي در سناريوي »9 «شكل

 سه گانه اتالف بسته ي همانطور كه در نمودارها را نشان مي دهد.3سناريوي 
 ي هستند اتالف بسته كمتريبرنوري فنك هاي همه لكهي هنگامشودي مشاهده م

 است. در يبرنوري في باند باالي موضوع به خاطر پهناني و اميرا شاهد هست
 ني قابل تحمل است و اي ولرودي  اتالف بسته ها باال مزاني مي عاديويسنار

. در باشدي  مجموعه خودشان مري از مراكز با زي برخميسي بباطاتبخاطر ارت
 و رودي  نرخ از دست دادن بسته ها باال ميبرنوري في قطع شبكه اصليويسنار

 1 يوي از بسته ها نسبت به سناري است كه حجم باالترني موضوع بخاطر انيا
 كه به طبع آن نرخ از دست دادن بسته ها كنندي  عبور مميسي بنكي لقياز طر

 از قطع ارتباط المقدوري  حتگرددي  مهي قسمت توصني. در اشودي  مشتري بزين
  گردد.يري جلوگكي در ساعات پيبرنوريف

 
 1: نمودار ميزان كل بسته هاي اتالفي در سناريوي 7شكل

 

 
 2: نمودار ميزان كل بسته هاي اتالفي در سناريوي 8شكل

 
 3: نمودار ميزان كل بسته هاي اتالفي در سناريوي 9شكل
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 . جمع بندي6
 سه گانه يوهاي بدست آمده از سناري نمودارهاليبا توجه به تحل

 و يالي رنهي كه صرفنظر از هزرسدي  مجال، به نظر مني شده در ايه سازيشب
 ميسي ارتباط بي كه داراي در مراكزيبرنوري ارتباطات فينيگزي جا،يزمان

 ياط شبكه ارتبيي موثر در كارآي در بهبود پارامترهايي سهم بسزاباشندي م
 بصورت ميسي خطا كه در آن خطوط بيريخواهند داشت. در بحث تحمل پذ

 خواهد آورد. البته اگر ني شبكه را پائيي كارآزي نشوندي اتومات وارد مدار م
 قابل قبول يبرنوري شده در شبكه فجادي اي مدت زمان خطااي دفعات و زانيم
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