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الزامات و نیازمندي هاي ارتباطی شبکه هوشمند برق

محمد حسین یغمایی مقدم /دانشگاه فردوسی مشهد/ شرکت توزیع برق مشهد

چكيده:
زيرساخ�ت فعل�ی ش�بكه های ب�رق در ساخت�اری ي�ك سويه، 
توان الكتريكی توليد ش�ده در نيروگاه مركزی را به مش�تركين 
ي�ا مصرف كنندگان عرض�ه می كند. با توجه به روند رو به رش�د 
جمعي�ت، اي�ن زير ساخ�ت قادر ب�ه ب�رآوردن ني�از روز افزون 
مش�تركين نخواهد بود. دليل اصلی اكثر خاموشی های گسترده 
را می ت�وان زمان پاسخگوي�ی كند سوئيچ ه�ای مكانيكی، عدم 
تجزي�ه و تحلي�ل ترافيك به ص�ورت بالدرنگ، و ع�دم آگاهی 
از وضعي�ت اپراتورهای ش�بكه برق دانس�ت. به منظ�ور برطرف 
 (Smart Grid) ساختن مش�كالت موجود، ش�بكه هوش�مند برق
با ايج�اد زيرساخت ارتباطی دوسويه، ام�كان برقراری ارتباط و 
تبادل اطالعات بين مؤلفه های مختلف در سراسر ش�بكه برق را 
فراهم می سازد. در واقع، خاموش�ی های گس�ترده و كاستی های 
ساختار شبكه برق در طی سال های گذشته را می توان انگيزه ای 
جهت بررسی چالش های كنونی و حركت به سمت ايجاد ش�بكه 

هوشمند از سوی محققين دانست. 

1- مقدمه
در ساخت��ار کنون��ی، شبکه برق متشک��ل از نیروگاه ه��ای تولید توان 
الکتریکی، پست های انتقال، پست های توزیع و کاربران نهایی است]1[. 
ای��ن چهار مؤلفه ساختار کلی سیستم ق��درت را تشکیل می دهند. به 
عبارت��ی، شبکه برق مسئول تحویل توان الکتریک��ی از نقاط تولید به 
نقاط مصرف می باشد که معموالً عملکرد آن بر اساس دو سیستم اولیه 
یعنی پست های انتقال و توزیع توصیف می شود. پست های انتقال توان 
الکتریکی را از نیروگاه  تولید به پست های توزیع، و پست های توزیع نیز 
به نوبه خود آن را به مکان مشترکین تحویل می دهند. بنابراین شبکه 
برق موجود یک سیستم کاماًل سلسله مراتبی است که در آن نیروگاه ها 
در باالی زنجیره، تحویل قدرت به بارهای مشترکین در پایین زنجیره 
را تضمی��ن می کنند. این سیستم اساساً هیچ منبع اطالعاتی بالدرنگی 

در مورد نقاط پایانی در اختیار ندارد ]2[.

گ��ردش توان از مناب��ع تولید متمرکز )نیروگاه ها( ب��ه سمت تقاضا، و 
گ��ردش اطالعات از مراکز بهره برداری ولت��اژ پایین تر به سمت مراکز 
با ولتاژ باالتر می باشد. بنابراین، شبکه برق فعلی ذاتاً دارای ارتباط یک 
سویه می باشد و به منظور حفظ قابلیت اطمینان، به گونه ای برنامه ریزی 
و طراحی می شوند تا بتوانند حداکثر تقاضای پیش بینی شده را تحمل 
کنن��د. در نتیجه به دلیل این که اوج تقاضا، تنها در کسری از ساعات 

روز رخ می دهد، سیستم مذکور ذاتاً غیر بهینه می باشد. 
ع��الوه بر این، افزایش بی سابقه تقاضای توان، توأم با تأخیر در سرمایه 
گ��ذاری در زیر ساخت های سیستم قدرت، پایداری سیستم را کاهش 
می ده��د. در شرایط عدم وجود حاشیه امنیت کافی، هر گونه تقاضای 
شدی��د پیش بینی نشده یا امر غیر معم��ول در شبکه توزیع که باعث 
خطای��ی در قسمتی از شبکه شود، می تواند به خاموشی فاجعه آمیزی 
منجر شود. کمبودهای انرژی و آالینده های زیست محیطی، انرژی تلف 
شده در خطوط انتقال و ساختار سلسله مراتبی از دیگر ضعف های این 
شبکه ها می باشند]2[. از این رو، انگیزه های حرکت به سمت هوشمندتر 
ساخت��ن شبکه برق را به طور خالص��ه می توان بهبود انعطاف پذیری، 
امنی��ت، افزایش قابلی��ت اطمینان، بهره وری سیست��م قدرت، کاهش 
خاموشی ه��ای گسترده و هم چنین کاهش انتش��ار گازهای گلخانه ای 
دانس��ت. با ادغام سیستم قدرت و فناوری ارتباطات و اطالعات، جریان 
دو سوی��ه ای برای توان الکتریکی و اطالعات در سیستم قدرت فراهم 
خواه��د شد. نتیجه ی این ادغام، شبکه ای هوشمند، قابل مدیریت و با 

بهره وری باال خواهد بود.                           
درشکل 1 معم��اری شبکه های هوشمند برق نش��ان داده شده است. 
همانط��ور که مشاهده می شود، زیرساخت های ارتباطی، جزو اساسی و 

کلیدی شبکه های هوشمند برق می باشد.
ام��روزه شرکت هاي برق ب��ه شدت به دنبال گزینه ه��اي ارتباطاتي اي 
هستن��د که آن ه��ا را براي گسترش شبکه هوشمن��د برق و در نتیجه 
بهبود کارایي عملیات و افزایش بهره وري یاري نماید. یعني در انتخاب 
خ��ود باید پارامترهاي مختلف��ي را مورد نظر قرار دهن��د. اول این که 
انتخ��اب آن ها باید قابل اعتماد باشد. در محیط ماموریت بحراني، هیچ 
مصامح��ه اي قابل چشم پوشي نیست. از طرف دیگر شبکه باید فرصت 
اجراي سرویس هاي جدید به شیوه اي سریع و مقرون به صرفه را داشته 

باشد.

Smart
Grid

2- اهميت و جايگاه زيرساخت ارتباطی در شبکه های هوشمند 
شبک��ه هوشمند برق مجموعه ای از فناوری ه��ای ارتباطی را در جهت 
بهب��ود و ارتق��ا سیست��م قدرت به ک��ار می گیرد. اما در ح��ال حاضر، 
قابلیت های ارتباطی سیستم های برق موجود محدود به مناطق محلی و 
در مقیاس های کوچک است]3[. در نتیجه قادر به برآوردن خواسته های 
ارتباطی م��ورد نیاز جهت مدیریت خودکار و هوشمند شبکه های برق 
نسل آین��ده نخواهد بود. سیستم های برق آتی شامل انواع ژنراتورهای 
الکتریکی و مصرف کنندگان خواهند بود که به شکل توزیع شده ای در 
مناطق گسترده جای می گیرند و تمامی آن ها به طور یکسانی مدیریت 
می شوند]3[. از این رو ارتباط دو سویه بالدرنگ مبنایی برای پشتیبانی 

از این سیستم مدیریت است. 
در شبکه هوشمند برق، هر نقطه مصرف می تواند به نقطه تولید تبدیل 
شود، از این  رو شبکه های ارتباطی باید قادر به انتقال اطالعات به دست 
آم��ده به مرکز کنترل و پیام های کنترلی ب��ه نقاط مختلف در سراسر 
شبکه باشند. همچنین شبکه هوشمند برق در سطح توزیع، به تعامل 
با کاربر نهایی برای انجام اعمال��ی همانند نظارت بالدرنگ کنتورهای 
ب��رق نیاز خواهد داشت. اگرچه در حال حاضر فناوری های ارتباطی در 
دسترس تا حد زیادی نیازه��ای ارتباطی معمول را برآورده می سازند، 
اما به کارگیری آن ها برای شبکه برق و پرداختن به الزامات ارتباطی در 
شبک��ه برق مسئله ای چالش برانگیز است. در شبکه هوشمندی که به 
شبک��ه ارتباطات امن مجهز شده اس��ت، ارایه برق با کیفیت باال، قابل 
اطمینان و بدون توق��ف امکان پذیر خواهد بود. هم چنین شرکت ها به 
ارتباطات��ی بالدرنگ دسترسی خواهند داشت ک��ه این ارتباطات برای 

تعامل با مصرف کنندگان در حفظ انرژی مورد نیاز است. 

3- معماری ارتباطات شبکه هوشمند برق
زیرساخ��ت ارتباطی در شبکه های هوشمند برق باید فاکتورهای مورد 
انتظار شبکه برق را پشتیبانی و نیازهای عملکردی آن را برآورده سازد. 
به طوری که این زیرساخ��ت تعداد زیادی از دستگاه های الکتریکی را 
ب��ه هم متصل و ارتباط��ات پیچیده دستگاه ه��ا را مدیریت نماید. این 
زیرساخت ارتباطی در ساختاری سلسله مراتبی با زیر شبکه های به هم 
پیوسته ایجاد شده و هرکدام مسئولیت مناطق جغرافیایی مشخصی را 
ب��ر عه��ده دارند. نمونه ای از این معماری در شک��ل 2 نشان داده شده 
است]4[. شبکه های ارتباطی در این زیرساخت را می توان در سه سطح 
عمده شبکه ه��ای گسترده، شبکه های توزی��ع و شبکه های دسترسی 

طبقه بندی نمود. شبکه های دسترسی، اجزای موجود در سطح مشتری 
را ب��ه یکدیگر متصل نموده و هدف اصلی ای��ن شبکه ها دست یابی به 
ان��رژی تبدیل ش��ده در سمت مصرف کننده اس��ت. شبکه های توزیع، 
اطالعات را از دستگاه های اندازه گیری هوشمند جمع آوری نموده و به 
نقط��ه backhaul انتقال می دهد. انتقال اطالعات از نقاط backhaul به 

شبکه های برق نیز از طریق WAN انجام می پذیرد]5[. 
3-1- شبكه های دسترسی 

شبکه های دسترسی از اتصال تجهیزات موجود در محل مشتری حاصل 
 ،)HANs( شده و در سه دسته طبقه بندی می شوند: شبکه های خانگی
شبکه ه��ای صنعتی )IANs( و شبکه های تجاری یا اداری )BANs(. از 
ویژگ��ی این شبکه ها می توان به مواردی همچون کوچک بودن منطقه 
تحت پوشش، وسعت مح��دود، مصرف پایین برق، سهولت پیکربندی 
لوازم و دستگاه های متعدد، و همچنین قابلیت تعامل برای ارایه طیف 

گسترده ای از خدمات همانند مدیریت انرژی اشاره نمود.
ایج��اد HANs در ح��وزه مشتری برای پیاده س��ازی نظارت و کنترل 
دستگاه ه��ای هوشمن��د در مکان مشت��ری و همچنی��ن پیاده سازی 
فرآیند ه��ای جدیدی همانن��د پاسخگویی ب��ار و AMI امری ضروری 
است. تالش های تحقیقاتی و استانداردسازی در حال یکپارچه نمودن 
فناوری های شبکه های خانگی در ایجاد توانایی مدیریت هوشمند انرژی 
برای لوازم خانگ��ی می باشند. شبکه مشترکین معم��والً با استفاده از 
فناوری ه��ای بی سیم مانند  ZigBee  ایج��اد می شود و امکان کنترل 
و برقراری ارتباط را ب��رای وسایل الکتریکی فراهم می کند. این شبکه 

همچنین می تواند از طریق دروازه مخصوص به اینترنت متصل شود. 
3-2- شبكه های توزيع

شبکه های توزیع از شبکه های Lastmile و Backhaul  تشکیل شده اند. 
شبک��ه Lastmile، ی��ک شبک��ه ارتباطی دو سویه اس��ت که سیستم 
توزی��ع برق را پوشش می دهد. Lastmile را می توان به عنوان شبکه ای 
تعریف نمود که بیشتر عناصر سیست��م توزیع برق همانند کنتورهای 
هوشمند، دستگاه های حوزه هوشمند، کنترل بار در آن قرار می گیرند. 
این شبکه، معموالً به عنوان شبکه های همسایه )NANs1(، شبکه های 
میدانی )FANs2( و یا زیرساخت اندازه گیری پیشرفته )AMI( شناخته 
می ش��ود. به طور معمول NAN ها شام��ل شبکه ای از نقاط دسترسی 
واق��ع در سراسر سیستم توزیع برق می باشن��د. NAN ها، شبکه ای را 
در می��ان کنتورهای هوشمند ایجاد نموده و آن ها را به نقاط دسترسی 
محلی متصل می سازد. NAN دارای قابلیت ارتباط دو سویه برای قرائت 
کنتوره��ا، پاسخگویی بار، قیمت گذاری پویا و قطع از راه دور می باشد. 
شبکه های میدانی اتصال بین پست های توزیع برق را فراهم می آورند. 
به ط��ور کل��ی، FAN ها ارتباطات س��اده و روانی را ب��رای سیستم های 
توزیع ب��رق ایجاد می نمایند. حسگرهای الکتریک��ی بر روی فیدرها و 
ترانسفورماتورهای توزیع، دستگاه های IED که قادر به انجام دستورات 
کنترل��ی از DMS می باشند، DERها، ایستگاه های PEV و کنتورهای 
هوشمند در مکان مشتری از منابع اصلی اطالعات برای نظارت و کنترل 
در حوزه توزیع میباشند. برنامه های کاربردی که در سیستم توزیع اجرا 
می شون��د از FAN برای اشت��راك و تبادل اطالعات بین بخش های نام 

برده، استفاده می کنند.
 NAN عمدتاً از پهنای باند اتصال به شبکه های Backhaul شبکه ه��ای
و FAN ب��رای جم��ع آوری داده از نقاط تجمیع داده  )DAP3( استفاده 
می کنن��د. این شبک��ه می تواند داده ه��ای کاربرهای متع��دد از جمله 
سیست��م اتوماسیون و کنترل توزی��ع، دستگاه های حسگر و همچنین 
داده ه��ای حاصل از سیستم ه��ای SCADA که در سیستم های توزیع 

شکل 1( معماری شبکه های هوشمند برق امروزی
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ب��رق یا شبکه های انتق��ال برق واقع شده اند را جم��ع آوری نمایند. در 
شبکه ه��ای گسترده، backhaul بای��د قابلیت پشتیبانی ظرفیت باالی 
اتصال را داشته باشند. Backhaul شبکه Lastmile را به WAN متصل 
می کن��د و می توان��د تحت مالکیت شرکت ها یا توس��ط ارایه دهندگان 
سروی��س ارایه شود. Backhaul داده های��ی همانند داده های تله متری 
مشترکی��ن، داده هایی ب��ا پارامترهای بحرانی اتوماسی��ون توزیع را از

Lastmile جمع آوری و به شرکت های نهایی منتقل می کند. همچنین 
به طور بالعک��س، اطالعاتی را از سمت WAN به شبکه مشتری انتقال 
 Backhaul می دهد )همانند اطالعات قیمت گ��ذاری(. به عبارت ساده
ب��ه عنوان کانالی برای توزیع داده ها بین ایستگاه مشترکین و ایستگاه 

اصلی به کار می رود.
3-3- شبكه گسترده 

مهم ترین قسمت از شبکه های گسترده را شبکه  هسته/ ستون فقرات4  
تشکی��ل می دهد. شبکه  هسته با نرخ ب��االی داده، حداقل زمان تاخیر 
و معم��والً با استف��اده از فیبر نوری دفاتر مرک��زی و پست های برق را 
به یکدیگر متصل می کند. شبکه های گست��رده در واقع ستون فقرات 
ارتباطی شبکه هوشمند ب��رق جهت اتصال شبکه های کوچکتر توزیع 
ش��ده که در مکان های مختلف بکار گرفته شده اند را تشکیل می دهد. 
هنگامی که مراکز کنترل در فاصله زیادی از پست ها یا مصرف کنندگان 
نهایی قرار گرفته ان��د، اندازه گیری های بالدرنگ حاصل از دستگاه های 
الکتریک��ی از طریق WAN به مراکز کنترل منتقل می شوند. همچنین 
ب��ه طور بالعکس،WAN  مسئولیت انتقال دستورالعمل های کنترلی از 

مراکز کنترل به دستگاه های الکتریکی را نیز بر عهده دارد.
 

4- الزامات ارتباطی شبکه هوشمند برق
همان طور که پیش ت��ر بیان شده، زیرساخت ه��ای ارتباطی در شبکه 
هوشمن��د برق عه��ده دار مسوولیت مه��م تبادل اطالع��ات است. این 
زیرساخ��ت، اساسی برای انجام وظایف متفاوت دستگاه های الکتریکی 
توزی��ع شده در مکان های مختلف است. عملکرد ارتباطی نامطلوب، نه 
تنه��ا شبکه هوشمند ب��رق را از دستیابی به به��ره وری کامل از انرژی 
و کیفی��ت سرویس محدود می س��ازد، بلکه می تواند منجر به خسارات 
بالق��وه ای در سیستم برق گ��ردد. برای حافظ��ت از SG و اطمینان از 
عملکرد مطلوب آن، زیرساخت ارتباطی باید الزامات متعددی همچون 
تاخیر، قابلی��ت اطمینان، امنیت، همگامی زمان��ی، پشتیبانی از چند 

پخشی و سهولت در توسعه و نگهداری را برآورده سازد]3،6،7[.
4-1- تأخير شبكه

تاخی��ر شبکه به ص��ورت حداکثر زم��ان دریافت یک پی��ام خاص از 
طریق شبک��ه ارتباطی، تعریف می گردد. تأخیر سیگنال  در برنامه های 
 ،)WACS و Teleprotection کاربردی حفاظت��ی و کنترل��ی )مانن��د
یکی از پارامترهای بسی��ار مهم و اساسی است. پیام های ارتباطی بین 
موجودیت ه��ای مختلف در شبک��ه برق ممکن اس��ت نیازمندی های 
تأخیر متفاوت��ی داشته باشند. برای مثال، اطالعات مربوط به حفاظت 
و دستورات مبادله شده بین IEDها در شبکه برق به تأخیری پایین تر 
نسبت ب��ه پیام های اطالعات SCADA مبادل��ه شده بین حسگرهای 
الکتریک��ی و مراکز کنترل نیاز خواهن��د داشت. عالوه بر این، پیام های 
مبادله شده می توانند رویداد محور )مانند پیام های مربوط به حفاظت و 
کنترل( و یا به صورت دورهای باشند )مانند پیام های نظارت و پایش5(. 

4-2- قابليت اطمينان 
یک��ی از اصلی تری��ن مسائل در انتخ��اب رسانه ه��ای ارتباطی، قابلیت 
اطمینان ای��ن رسانه ها می باشد. عملکرد ارتباطی شبکه هوشمند برق 
وابست��ه به ستون فقرات ارتباط��ی در حوزه های مختلف جهت ارسال 
و دریاف��ت پیام ه��ای بحرانی به منظور حفظ پای��داری است. از این رو 
شبکه ارتباطی ستون فقرات با قابلیت اطمینان باال برای تبادل پیام ها 
به موق��ع بسیار مهم خواهد بود. این شبک��ه ارتباطی توسط نقص های 
احتمالی تحت تأثیر قرار می گیرد. ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم در 

فاز طراحی و یافتن روشی برای بهبود آن امری ضروری است.
4-3- امنيت 

شبکه ه��ای هوشمند برق، به طور گست��رده در مناطق مختلف توسعه 
خواه��د یاف��ت. از این رو مسائل مربوط به امنی��ت فیزیکی و سایبر از 
اهمیت باالیی برخوردار است. عالوه بر این، اگر رسانه ارتباطی بی سیم 
مانند WiFi یا ZigBee به عنوان بخشی از شبکه ارتباطی به کار گرفته 
شون��د، به دلیل ماهیت اشتراک��ی و قابل در دسترس بودن این رسانه، 
مسئله امنیت اهمیت بیشتری می یابد. از این رو برای ارایه حفاظت های 
امنیت��ی برای شبکه های برق، نیاز به شناسایی برنامه های کاربردی که 
از ارتباطات مختلفی استفاده می کنند )به عنوان مثال مدیریت سمت 
تقاض��ا، قرائت پیشرفته کنت��ور، ارتباطات بی��ن دستگاه های مدیریت 
هوشمن��د انرژی و مدیریت هوشمند خرابی( و پیدا کردن راه حل های 
امنیتی مناسب برای هر یک از آن ها نیاز خواهیم داشت. به عنوان یکی 
از راه حل ه��ای ممکن می توان از مجوز دسترسی به داده های بالدرنگ 
و توابع کنترلی ن��ام برد. همچنین برای داشتن درجه باالیی از امنیت 
در شبکه ارتباطی سیستم قدرت نیازمند استفاده از الگوریتم های رمز 
گذاری برای ارتباطات در مناطق جغرافیایی گسترده جهت پیشگیری 

از اختالل می باشد. 
4-4- همگامی زمانی

برخ��ی از دستگاه ه��ای موجود در شبکه برق نیاز ب��ه همگامی زمانی 
دارند. الزامات مورد نیاز برای همگامی زمانی یک دستگاه به حساسیت 
برنام��ه کاربردی بستگی دارد. نیازمندهای تحمل پذیری و دقت جهت 
همگام��ی زمانی برای IED ها که داده های حساس به زمان را پردازش 
می کنن��د بسیار مه��م است. به عنوان مثال PMU ه��ا نیاز شدیدی به 
هماهنگی ه��ای زمانی دارن��د، به این علت که آن ه��ا اندازه گیری های 
بالدرن��گ از مقادیر ولتاژ و جریان را در سراسر شبکه برق برای آنالیز، 
اندازه گیری و کنترل ارایه می کنند. پروتکل PTP6  تعریف شده توسط 
استان��دارد IEEE1588، همگام��ی زمانی را با دقت نان��و ثانیه بر روی 
شبکه های اترنت فراهم می کند. GPS و STNP7  نیز روش های دیگری 
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 مقدمه
مجازی  س��ازی و پردازش اب��ری دو گونه از محبوب تری��ن و رایج ترین 
فناوری های��ی است ک��ه در چند س��ال گذشته پا ب��ه عرصه ي ظهور 
گذاشته اند. شرکت ها به منظور کاهش نیاز به منابع داخلی، کمک به 
برنامه های کارب��ردی درجهت اجرای کارآمدتر، و شاید مهم تر از همه، 
کم��ک به صرفه جویی مالی، از این روش ها استفاده می کنند. با چنین 
روند رو به رشدی به سمت پردازش ابری، بسیاری از شرکت ها تالش 
می کنند روش های بهتری برای توسعه ي ظرفیت خود، بدون باال رفتن 
هزینه پی��دا کنند. از طرفی مالحظات امنیتی باع��ث ایجاد دو دلی و 
تردی��د در انتق��ال اطالعات مهم به فضای ابری ش��ده است. اکنون به 
کمک فناوری های زیر بنایی مناسب در سرویسهای ابری جهت توسعه 
ای��ن سرویسها در سازمان ها، مدل جدیدی از محاسبات ابری با نام ابر 

ترکیبی یا ابر هیبریدی برای کسب و کار به وجود آمده است.

ابر ترکيبی  چيست ؟
ابر ترکیبی ب��ه مجموعه ای از سرویس دهنده ه��ای محاسبات ابری1  
عمومی )مانن��د Amazon web service و Google cloud( در ترکیب 
ب��ا پلت فرم ابر خصوصی گفت��ه می شود که برای استفاده یک سازمان 
مشخص طراحی شده است. زیر ساخت های ابر عمومی و خصوصی – 
ک��ه به صورت کامال مستق��ل از هم کار می کنند- از طریق یک اتصال 
رمز گذاری شده و با استفاده از فناوری های انتقال داده و برنامه با هم 

ارتباط برقرار می کنند.

 ،(Hybrid Cloud) ترکیب�ی  اب�ر 
آینده فناوری اطالعات سازمان ها

ابرهای خصوصی و عمومی در یک ابر ترکیبی عناصری مجزا و مستقل 
از ه��م هستند. این کار باعث می ش��ود که سازمان، داده های حفاظت 
ش��ده و مهم خود را در اب��ر خصوصی نگهداری کن��د و در عین حال 
ای��ن قابلیت نیز وجود دارد که ب��ا ایجاد دسترسی به منابع محاسباتی 
اب��ر عمومی ، برنامه های کاربردی وابسته ب��ه داده های خصوصی روی 
ای��ن منابع اجرا شون��د. این کار به دلیل آنک��ه داده های حساس برای 
مدت طوالن��ی روی اجزای ابر عمومی ق��رار نمی گیرند باعث می شود 
که دسترسی پذی��ری داده ها در کمترین سطح خ��ود باشند.توجه به 
ای��ن نکته قابل اهمیت است که ابر ترکیب��ی به این مفهوم نیست که 
ی��ک سرور را به یک فراهم کننده ابر عمومی متصل کنیم. ساختار ابر 

خصوصی بایستی تعدادی از سرویس های ابر را اجرا نماید.

فوايد ابر ترکيبی
یکی از فواید آشکار ابر ترکیبی دسترسی مطمئن و مستقیم به ساختار 
خصوص��ی است که به صورت مستقیم روی اینترنت قرار نگرفته است. 
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ارائ��ه استانداردهای متنوع در این زمینه شده است. در کشور بایستی 
استاندارده��اي مختلف در این زمین��ه با توجه به شرایط شبکه توزیع 
ب��رق هر منطقه تدوین شود. س��ه راه حل براي رفع مشکالت کیفیت 
توان برای اتصال خودروهای برقی به شبکه پیشنهاد داده شده است. با 
توجه به اینکه ترانسفورماتور های توزیع در کیفیت توان پایین سیستم 
با مشکالتي از قبیل کاهش عمر مفید، کاهش راندمان و افزایش تلفات 
هم��راه هستند، دو راه حل اول مناسب ت��ر به نظر می رسند. به عبارت 
 HMT و یا ترانس های k دیگ��ر، استفاده از ترانسفورماتورهاي عام��ل
نسب��ت به راه حل سوم ک��ه بهره گیري از شبک��ه هوشمند است، در 

شرایط کنونی سیستم توزیع قدرت عملي تر می باشند.
الزم ب��ه توضی��ح است با توجه به پایین بودن جری��ان شارژ باتری در 
موتورسیکلت های برقی، اتصال این وسایل به شبکه اثر چندانی بر روی 
شبکه توزیع نداشته و با ورود آن ها چالش جدی برای شبکه برق ایجاد 
نمی گ��ردد. اگر چه الزم است در کیفیت تجهی��زات مربوط به شارژر 
آن ها دقت الزم به عمل آید. ضمن آن که ایستگاه های شارژ بزرگ که 
ب��ه صورت همزمان وظیفه شارژ تعداد زیادی موتورسیکلت برقی را به 

عهده دارند شرایطی مشابه با خودروی برقی دارند.
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برای دست یابی به همگامی زمانی هستند.
4-5- پشتيبانی از چند پخشی 

مفه��وم چند پخشی برای برنامه های کاربردی سیستم برق بسیار حائز 
اهمیت است، که در آن یک پیام حاوی مقادیر آنالوگ، تغییر وضعیت و 
یا دستوراتی است که می توانند در یک لحظه با چندین برنامه  کاربردی 
در ارتباط باشند. بنابراین به جای اینکه چندین پیام به صورت جداگانه 
آدرس دهی شوند، یک پیام چند پخشی به یک سوئیچ ارسال و سوئیچ 
نیز آن را ب��ه تمامی پورت های خروجی ارس��ال می کند. دستگاه های 
دریافت کننده برای گوش دادن به آدرس چند پخشی خاص، می توانند 

به سادگی پیکربندی شوند. 
4-6- سهولت توسعه و نگهداری

 برای سیستم های ارتباطی توزیع ش��ده باید مکانیزم هایی پیش بینی 
ش��ود که نه تنها باعث تسهیل نصب اولیه ش��ود، بلکه زیرساخت های 
ارتباط��ی را نیز در طی عملیات حفظ می کند. ویژگی هایی مانند آنالیز 
حالت خطا و مکان یابی خطا، به روز رسانی آسان نرم افزار و سخت افزار 

و تنظیمات راه دور از عوامل ضروری هستند.

5- نتيجه گيری 
شبکه هوشمند برق را می توان یک سیستم بالقوه تحویل انرژی برق با 
دو مؤلف��ه مهم دانست. اولین مؤلفه زیرساخت ارتباطی بالدرنگ، قابل 
اطمینان و با ظرفیت باال برای برآوردن نیازهای رو به رشد شبکه برق 
)همانند تأیید صورت حساب ب��ه واسطه مشتریان، مدیریت و کنترل 
بار در کل شبکه، بهینه سازی دارایی های شبکه برق و...( است. دومین 
مؤلف��ه، فناوری اطالعات یکپارچه ای است که حجم زیادی از اطالعات 
را در سراسر شبکه هوشمند برق پردازش و بررسی می کند. به منظور 
اجرای��ی ساختن مفهوم شبکه هوشمند برق و چشم انداز تعیین شده، 
این سیستم مستلزم توسعه و به کارگیری طیف گسترده ای از فناوری ها، 
از جمله فناوری های مربوط به زیرساخت ارتباطی است. این زیرساخت 
با ایجاد جری��ان ارتباطی دوسویه، سری��ع و یکپارچه، شبکه ای پویا و 
تعامل��ی را برای مبادله اطالعات و ت��وان الکتریکی به صورت بالدرنگ 
فراهم می س��ازد. از این رو، انتخاب معم��اری مناسب برای زیرساخت 

ارتباطی و به خصوص شبکه ستون فقرات، بسیار مهم می باشد. 
***

پی نوشت

1. Neighborhood Area Network
2. Field Area Network
3. Data Aggregation Point
4. Core/ Backbone Network
5. Monitoring
6. Precision Time Protocol
7. Simple Time Network Protocol
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رساله دکتري مهندسي مهندسي برق- الکترونیک

آنالیز و طراحی مبدل آنالوگ 
ب�ه دیجیت�ال تقری�ب متوالی 
(SAR) با س�رعت و دقت باال و 

توان مصرفی پائین

سمانه بابایان مشهدی
استاد راهنما: دکتر رضا لطفی 

گروه برق/ دانشگاه فردوسي مشهد

ام�روزه با افزاي�ش كاراي�ی پردازنده های سيگن�ال ديجيتال در 
پ�ردازش پرسرعت اطالع�ات، تقاضا برای مبدل ه�ای آنالوگ به 
ديجيتال با سرعت های باال و دقت های باالتر افزايش يافته است. 
از ميان ساختارهای مختلف مبدل های آنالوگ به ديجيتال، مبدل 
تقريب متوالی (SA-ADC) با استفاده از حداقل عناصر فعال به طور 
گسترده در كاربردهايی با توان مصرفی پايين مورد استفاده قرار 
می گيرد. در اين رساله روش های نوينی در جهت افزايش سرعت 
عملك�رد مبدل تقريب متوالی با دق�ت باال و با هدف كاهش توان 
مصرفی ارائه ش�ده است. پ�س از بررسی عوام�ل اصلی محدود 
كننده سرع�ت عملكرد مبدل و مطالعه روش های ارائه ش�ده در 
سال ه�ای اخي�ر، در ابتدا برای اولي�ن بار آنالي�ز جامعی بر روی 
زمان تأخي�ر مقايس�ه گر های ديناميكی ارائه ش�د و پارامترهای 
موثر در زمان تأخير مقايس�ه گر م�ورد بررسی قرار گرفت. سپس 
بر اس�اس نتايج حاصله ي�ك ساختار جديد ب�ا سرعت عملكرد 
باالتر و توان مصرفی كمتر ارائه ش�د. همچنين جهت بهينه سازی 

طراحی مقايسه گرهای ديناميكی )با توجه به ماهيت غيرخطی و 
متغير با زمان بودن مقايس�ه گ�ر( بر اساس مدل پيوسته و متغير 
بازمان ترانزيس�تور رابطه بس�ته ای برای توان مصرفی ديناميكی 
مقايسه گر استخراج شد كه به طراحان اين امكان را می دهد كه با 
در اختيار داش�تن روابط حاصله از آناليز فوق و آناليز زمان تاخير 

طراحی بهينه ای را ارائه دهند. 
در ادام�ه با توجه به نقش موثر مقايس�ه گر در دقت مبدل، ضمن 
بررس�ی كلي�ه روش های موجود در حذف آفس�ت مقايس�ه گر و 
مزايا و معايب هر ي�ك، روش نوينی بر پايه كاليبراسيون آنالوگ 
و با استفاده از تنظيم پيوسته ولتاژ بدنه ترانزيستورهای ورودی، 
جهت حذف ولتاژ آفست مقايسه گر ارائه گرديد. اين روش نسبت 
به همتای كاليبراسيون ديجيتالی خود از دقت بيشتری برخوردار 
می باشد. نتايج شبيه سازی موثر بودن اين روش حذف آفست را 

تاييد می نمايند. 
همچني�ن با توجه به نق�ش قابل مالحظه زيرمب�دل ديجيتال به 
آنال�وگ (DAC) در زمان تبديل و البته توان مصرفی مبدل، روش 
سوئيچ زنی جديدی ارائه شد كه منجر به صرفه جويی 96 درصدی 
در مصرف انرژی سوئيچ زنی و همچنين كاهش 75 درصدی سايز 

آرايه خازنی و لذا بهبود زمان نشست می گردد. 
در نهاي�ت ب�ا بهره گي�ری از دستاوردهای اين رسال�ه يك مبدل 
تقري�ب متوال�ی 10 بيت�ی با فركان�س نمونه ب�رداری MS/s 68 در 
تكنول�وژی CMOS µm 18/0 (V8/1VDD=) طراح�ی ش�ده و ت�ا 
مرحل�ه ش�بيه سازی پ�س از جانمايی پي�ش رفته اس�ت. نتايج 
ش�بيه سازی نش�ان می دهد كه مقدار توان مصرف�ی و ميزان كل 
 MHz مبدل در فركانس نمونه برداری (THD) اعوجاج هارمونيكی
 dB و mW 27/1 به ترتيب MHz14 68 و فركانس سينوسی ورودی
1/56 می باش�ند. لذا معيار شايستگی ميزان انرژی مصرفی در هر 
تبديل مب�دل  fJ/conv.-step 36خواهد بود. از اين مبدل می توان 
در بس�ياری از كاربردها نظير گيرنده های تلويزيون های ديجيتال 

به عنوان رقيب جدی برای مبدل پايپ الين بهره برد. 

***
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