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 توزیع اتوماسيون ارتباطی هایپروتکل بکارگيری و سازیبومی نحوه روی بر تحقيق :پروژه عنوان

 و سياستی زیرساختی هایپروژه کالن طرح عنوان طرح:

 توزیع یشبکه در پيشرفته اتوماسيون فناوری توسعهسند  واحد اجرایی:
 ماه 15 :اجرای پروژه زمان مدتبرآورد 

 تبيين و تشریح پروژه همراه با ذکر مراحل کلی:

 ارتباطی هایپروتکل نقش مهم به توجه با كه است ارتباطی هایپروتکل بکارگیری و سازیبومی نحوه روی بر تحقیق پروژهاین  اجرای از هدف
پروتکلهای  .است شده پیشنهاد لغیر عام پدافند ری بهینه از شبکه و نیز مالحظات مربوط بهعملکرد صحیح و موثر سیستم اسکادا و بهره بردا در

 ارتباطی استاندارد با توجه به اینکه برای پوشش دادن رنج وسیعی از كاربردها و شرایط عام و خاص پیاده سازی های مختلف در سرتاسر جهان
می بایست برای هر شرایط، مجموعه مناسبی از گزینه ها برای كاربرد مورد نظر انتخاب  طراحی شده اند مشتمل بر گزینه های متعدد هستند كه

، امکانات و فرآیندهای پروتکلها در پیاده سازی با ابهامات عملیاتی مواجه می شوند كه استاندارد در مورد اشود. از طرف دیگر برخی از قابلیت ه
 Singleتفا نموده است. به عنوان نمونه هایی از این موارد می توانیم به نحوه استفاده از آنها سکوت كرده یا اینکه به توضیحات مختصری اك

Control Character  یا شرایط فعال سازی و بکارگیریQuality Flag ها، نحوه مواجهه و كنترلCollision  وCongestion روش مناسب ،
 ر درخواستهای اطالعات از مركز و موارد دیگر اشاره نمود.برای آدرس بندی و  گروه بندی اطالعات برای ارسال در براب

منظور از بومی سازی این است كه با توجه به نیازمندیهای بهره برداری و شرایط و اختصاصات شبکه توزیع كشور یک اشتقاق بهینه و مناسب    
ف پروتکل مورد نظر بطور شفاف و كارآمد برای بهره برداری از هر یک از پروتکلهای استاندارد این حوزه اخذ شده و فرآیندها و جنبه های مختل

مل بهینه از سیستم اتوماسیون توزیع تبیین شود به نحوی كه ضمن تطابق كامل با استاندارد، سازگاری كامل اجزاء سیستم اتوماسیون و پوشش كا
 نیازهای بهره برداری را تضمین نماید.

در این حوزه مطرح هستند در ابتدای پروژه یک بررسی اجمالی روی قابلیتهای اصلی پروتکلهای مطرح با توجه به اینکه پروتکلهای متعددی     
 انجام شده و بر اساس نتایج حاصله دو یا سه پروتکل برای بومی سازی انتخاب می گردد.

 

 مراحل کلی انجام پروژه عبارتند از :

 پروژه شامل مراحل كلی زیر خواهد بود:
 و دسته بندی پروتکلهای اتوماسيون توزیع و تعيين پروتکلهای منتخب شناسایی، ارزیابی .1

در این مرحله پروتکلهای مطرح در سیستم اتوماسیون توزیع شناسایی شده و بر اساس ویژگیهای اصلی پروتکلها مورد ارزیابی قرار میگیرد.     
های اساسی قرار دارند جمع بندی می شود. با توجه به موارد فوق دو یا نتایج حاصله بصورت جدولی كه در یک بعد پروتکلها و در بعد دیگر ویژگی

 سه پروتکل كه بهترین تطابق را با نیازمندیها و شرایط اتوماسیون شبکه توزیع كشور دارند انتخاب می گردند.

 موارد غير اجباری و قابل تبيين پروتکلهای انتخاب شدهبررسی  .2
های انتخاب شده و شناسایی مواردی كه در پیاده سازی منجر به مشکالت عملیاتی شده یا اینکه بخوبی پیاده چگونگی بکارگیری پروتکلدر این مرحله،     

می گردد. تجربیات حاصل از استفاده از سیستمهای موجود در كشور نشان می دهد كه ناسازگاری بین پیاده سازی های  سازی نشده است انجام
یزات مختلف همچنان یکی از معضالت اصلی سیستمهای اتوماسیون و اسکادا است. این در حالی است كه سازگاری كافی نیست پروتکل در تجه

شته و و می بایست اطمینان حاصل نماییم كه قابلیتهای پیاده سازی شده در پروتکل های ارتباطی، با نیازمندیهای بهره برداری از شبکه تناسب دا
 ین نحو منتقل نماید.اطالعات را به بهتر

عالوه بر موارد فوق مالحظات پدافند غیر عامل در این مرحله می بایست به روشنی تدوین گردد. همچنین مشخص كردن دقیق و بهینه انواع     
 اطالعات تبادلی در شبکه توزیع كشور یکی از مواردی است كه در این مرحله شناسایی و تدوین می شود.

 2و  1با توجه به نتایج بندهای  های ارتباطیازی پروتکلسپياده روش تدوین .3

 قابلیتهای پروتکل و نیازمندیهای سیستم های اتوماسیون در كشور را به روشنی تعیین می نماید. در این مرحله با تطبیق این دو با یکدیگر 2و  1مراحل     
تباطی با توجه به نتایج به دست آمده، تدوین می گردد. این دستورالعمل از یک سو های اردستورالعمل و الزامات مورد نیاز و نحوه بومی سازی پروتکل

نماید و از سازگاری كامل پیاده سازی پروتکل مطابق آخرین ویرایش های استاندارد و با توجه به تجربیات حاصل از پیاده سازی های قبلی را تضمین می 

 به بهترین نحو تبادل می گردد. ر نیازهای بهره برداری بوده و اطالعاتسوی دیگر اطمینان می دهد كه پیاده سازی منطبق ب
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 بررسی دستورالعمل در کميته مشخص شده از طرف توانير .4

در كمیته فنی تعیین شده از طرف توانیر به بررسی و نقد گذاشته می شود. نظرات جمع آوری شده مورد  3در این مرحله، دستورالعمل حاصل از مرحله     
 ی قرار گرفته و موارد اصالحی بر اساس آنها مشخص می گردد.بررس

 

 Technical Reportانجام اصالحات نهایی بر روی دستورالعمل و تدوین سند نهایی بصورت  .5

صادر شده از بنحوی كه در انتشارات  Technical Reportموارد اصالحی در دستورالعمل وارد شده و سند نهایی بصورت  4با توجه به نتایج مرحله     

تدوین می گردد. این سند بصورت مکمل مشخصات فنی توانیر، ویژگیها و قابلیتهای مختلف پروتکل را در سطح پیاده سازی تبیین متداول است  IECطرف 
 می نماید به طوری كه اهداف مورد نظر از بومی سازی محقق شود.

 

 :)خروجی مورد انتظار( مشخصات محصول نهایی

 

می باشد  Technical Reportبصورت  توزیع اتوماسیون ارتباطی هایپروتکل بکارگیری و سازیاین پروژه دستورالعمل پیادهی محصول نهای
 و شامل موارد زیر است:

  بهینه از شبکه برداریبهره در توزیع اتوماسیون ارتباطی هایپروتکل نقش و تأثیرتعیین 

 یون توزیع بنحوی كه تضمین كننده سازگاری كامل و تطابق با نیاز های بهره برداری از های ارتباطی اتوماسنحوه پیاده سازی پروتکل
 شبکه باشد

 های ارتباطی و ارائه شاخصهای راهنما برای ارزیابی پروتکلهای پیاده سازی شده در تعیین الزامات و اختیارت پیاده سازی پروتکل
 تجهیزات

 


