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Abstract
Advanced Metering Infrastructure (AMI), as one of the components of smart power distribution
networks, is used to send and receive the consumption, demand, voltage, and current between
subscribers and electricity power distribution companies. To set up AMI, various wireless
technologies have been used as the telecommunication network infrastructure in different countries.
These technologies vary in terms of technical specifications, such as bit rate, frequency, latency, and
coverage area. The selection of a technology among them requires a comprehensive study of specific
technical requirements of the power distribution network, wireless technology development, and
specific economic conditions of each country. From this viewpoint, we first review the research
conducted on the design of smart grid telecommunications infrastructure. Then, we review the
deployed wireless technologies based on their physical specifications and the way of access to the
wireless medium. To differentiate their field of performance properly, we divide the technologies into
three categories: short-range, medium-range, and long-range; in addition, we divide them into two
groups: licensed and unlicensed operating frequency. Then, we examine the topology and medium
access mechanism of each technology in terms of its transmission delay and transmission capacity;
from an executive point of view, we prioritize a set of qualitative criteria for selecting wireless
telecommunication technology of AMI in Iran including having technology support in our country,
being an open-source technology, having low network setup and maintenance cost, data transmission
rate, interference, security and passive defense, ease of design and scalability, medium-access
mechanism, and battery life. Then, we compare the wireless technologies, nominated for the
telecommunication infrastructure of AMI, based on the proposed criteria. Finally, we suggest some
of the most appropriate ones for the congested and geographically extended network of AMI.
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چکیده :فراسامانه اندازهگیری به عنوان يکی از راهبردهای هوشمندسازی شبکه توزيع برق ،جهت ارسال و دريافت میزان مصرف،
ديماند ،ولتاژ و جريان بین مشترکین و شرکتهای توزيع برق بکار گرفته میشود .برای راهاندازی فراسامانه اندازهگیری ،فناوریهای
بیسیم مخابراتی گوناگونی به عنوان زيرساخت مخابراتی شبکه در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته است .اين فناوریها از
نظر مشخصات فنی مثل نرخ بیت داده ،فرکانس مورد استفاده ،تاخیر و منطقه تحت پوشش متفاوتند و انتخاب يک يا چند فناوری از
میان آنها ،نیاز به بررسی همهجانبه نیازمندیهای فنی خاص شبکه ،میزان توسعه فناوری و شرايط اقتصادی هر کشور دارد .با اين
ديدگاه ،در اين مقاله ،ابتدا با تکیه بر روی مشخصات فیزيکی و نحوه دسترسی به محیط بیسیم ،مروری بر فناوریهای موجود
خواهیم داشت .به منظور تفکیک مناسب حوزه عملکرد ،فناوریها را در سه دسته ،برد کوتاه ،برد متوسط و برد بلند ،و در دو گروه با
فرکانس آزاد و با فرکانس انحصاری تقسیمبندی میکنیم .همچنین ،سازوکار دسترسی هر فناوری به محیط انتقال بیسیم را از نظر
مناسب بودن آن از نظر تاخیر ارسال و حجم ارسال اطالعات بررسی مینمايیم ،سپس ،مجموعهای از معیارهای کیفی برای انتخاب
زيرساخت مناسب فراسامانه اندازهگیری را معرفی مینمايیم .پشتیبانی فناوری در ايران ،منبع باز يا انحصاری بودن فناوری ،هزينه
راهاندازی و نگهداری شبکه که از ديدگاه اجرايی از اولويت بااليی برخوردارند ،را به عنوان معیار ارزيابی فناوریها پیشنهاد میدهیم.
در انتها ،همه فناوریهای معرفی شده در مقاله را براساس معیارهای معرفی شده مورد نقد و ارزيابی قرار میدهیم.
واژههای کلیدی :فناوریهای بیسیم مخابراتی ،فراسامانه اندازهگیری ،شبکه هوشمند برق
تاريخ ارسال مقاله 1399/10/07 :
تاريخ پذيرش مقاله 1400/02/27 :

نام نویسندهی مسئول  :مهری مهرجو
نشانی نویسندهی مسئول  :ایران  -زاهدان  -بلوار دانشگاه  -دانشگاه سیستان و بلوچستان  -دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر.
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معیارهای انتخاب فناوری بیسیم مخابراتی برای فراسامانه اندازهگیری شبکه هوشمند برق ایران
شددبکه هددر

خدا
میشود که این پارامترها خود به نیازمندی دهدای ف دندی د
کشور بستگی دارد.
شدبکه
سدخگوی ن یداز د
شناخت و بررسی فناوریهای مخابراتی که پا د
سدت .م دقداالت
خداب زیر سدداخت ا د
هوشمند میباشند ،دو دمدین دقددم در انت د
)مدقق و همکارانGungor et al. 2011, Kuzlu at al. 2013, 1392 .
 )Li et al. 2018,با در نظر گرفتن الزامات مخابراتی راهبردهای مختلف
شبکه هوشمند ،به بیان مزایا و محدودیتهای انواع فناوریهای مخابراتی
باسیم و بیسیم پرداختهاند .در مقاله )مدقق و همکاران ،(1392 .فناوری-
های مناسب برای سه سطح شبکه خانگی ،محلی و گسترده و در مقاالت
( )Gungor et al. 2011, Kuzlu at al. 2013فناوریهای مناسب برای
سدت.
شدده ا د
شدمند دبدرق معر فددی د
هر یک از راهبردهای مختلف شبکه هو د
خدا  ،دبده مقای سده
مقاله ( )Li et al. 2018نیز با تکیه بر دیدک ف ندداوری د
سدیم و
سدایر ف دنداوری دهدای بی د
شدده بددا د
جنبههای مختلف فناوری انتخاب د
شدمند پرداخ دتده ا سددت .ف دنداوری دهدای
سدتفاده در شددبکه هو د
باسیم قابم ا د
مخابراتی بیسیم مطرح شده در این م دقداالت ،مان نددد WiMaxو ،Zigbee
نسبت به فناوریهای سیمی مانند پی ال سی و فیبر نوری ،توسعهپذیری
راحتتر و هزینه نصب و راهاندازی پایینتری دارند ،ولی از لحاظ امن یددت،
پهنای باند ،میزان نویزپذیری و تددداخم دارای م حدددودیت دهدای بی شددتری
شدند .م دقداالت ( Mulla et al. 2015, Kabalci et al. 2019,
دمدیبا د
 )Akyol et al. 2010, Dragičević et al. 2019به معرفی فناوریهای
جد دیدد بی سددیم مان نددد  5G ،LoRaWANو  Sigfoxدبدا قابل دیدت هددای
سدیع
پشتیبانی هزاران نقطه ،توان مصرفی پایین و پو شد جاراف دیدایی و د
پرداخ تددها دند .در ا دیدن م دقداالت ،ا دیدن ف دنداوری دهدا از ن ظددر دندر ب یدت داده،
مدوالسیون ،سطح پوش  ،فرکانسکاری و برخورداری فاکتورهای دمدورد
نیاز شبکه هوشمند مقایسه شدهاند.
پس از شناخت فناوریها ،گام بعدی تعیین مالکهای تصمیمگیری
سدت .م دقداالت (رح دمدانی،1394 .
سدب ا د
خداب ف دنداوری منا د
صدو انت د
درخ د
یامایی )Gungor et al. 2013 ،1392 .معیارهایی چون دتداخیر ،په نددای
باند ،سازگاریپذیری ،مقیاسپذیری ،قابلیت اطمینان ،هم دگدامی ز مددانی و
سدب بددر
پشتیبانی از چند پخشی را معیار انت خدداب ف دنداوری م خددابراتی منا د
میشمارند .از این میان ،معیارهای تاخیر ،پهنای با دندد ،مق دیداس دپدذیری و
قابلیت اطمینان تقریبا در هر کاربرد مخابراتی مد نظر طراحان میباشند،
شدی
اما معیارهای سازگاریپذیری ،همگامی زمانی و پشتیبانی از چندپخ د
شدمند در ن ظددر
شدبکه هو د
در این مقاالت ،به طور خا برای استفاده در د
گرفته شدهاند.
سازگاریپذیری در شبکه هوشمند ،به توانایی سیستمهای گوناگون
برای کارکردن باهم و انجام فعالیتهای مشارکتی گفته میشود به نحوی
که یکپارچهسازی ،همکاری مؤثر و ارتباطات دو طر فدده بددین ال مددان هددای
خدی از
شدود .هم دگدامی ز مددانی در بر د
شدبکه هو شددمند بر دقدرار د
مختلف در د
حدد ا دنددازهگیری دفدازور
شدبکه بددرق ،مان نددد وا د
جدود در د
د سددتگاه دهدای مو د
) ،(PMU2مورد استفاده قرار میگیرد که جهت انجام محاسبات خود بدده

 -1مقدمه
سدت دکده در ون ف دنداوری هددای
شبکه هوشمند برق ،یک سیستم دقددرت ا د
شدده و رو نددد پددای ،
سدتم ا دفدزوده د
مخابراتی و اطالعاتی به تجهیزات سی د
شدبکه
سدهیم دمدیک نددد .د
سدتم را به بددود داده و ت د
کنترل و بهرهبرداری سی د
سدتفاده
شدبکه دبدرق ا د
مخابراتی در سه سطح تول دیدد ،انت دقدال و توز دیدع در د
میشود .در سطح تولید و انتقال به علت و جددود سی سددتم دهدا و تجه دیدزات
خدابراتی مان نددد
سدترهای م د
اندازه گ یددری دبدا قابل دیدت کن دتدرل از راه دور و ب د
سدت.
شدده ا د
فیبرنوری و پی ال سی ،1شبکه هوشمند بخوبی توسعه داده د
اما سطح توزیع که در حال حاضر فاقد شبکه مخابراتی مناسب میباشد از
هوشمندی پایینتری در روند کنترل و بهرهبرداری برخوردار است.
سدازی
شدبکه توز یددع دبدرق ،پ دیداده د
یکی از راهبردهای هوشمندسازی د
فراسامانه اندازهگیری میبا شددد .دفدرا سددامانه ا دنددازهگ دیدری ،دیدک سی سددتم
سدت کدده
خددابراتی ا د
یکپارچه شامم سختافدزار ،ندرمافدزار و زیرساخت م د
دادههایی نظیر مصرف ،دیماند ،ول تددا و جر دیدان را بدده صددورت پریود دیدک
صدرفکن دندده
سدمت م د
نزدیدک بده زمان حقیقی یا در ز مددان حقی دقدی ،از د
خدابراتی دو طر دفده قابل دیدت
جداد ب سددتر م د
دریافت میکند .این سیستم با ای د
ظددارت و کن دتددرل از راه دور کنتور دهدا و ج مددعووری،
قرائت ،پیکربندی ،ن د
مدیریت ،پردازش و تحلیم داده ،رسم گدرافهدا و گزارشهای الزم را بدده
شدد .ام دکدان ت دبدادل دو طر فدده داده در سی سددتم
صورت خودکار دارا دمدیبا د
صدرف،
توزیع ،از یک سو ضمن وگاهسازی مشترکین از م دیدزان و هزی دنده م د
سدمت
زمینه اصالح الگوی مصرف را فراهم میوورد و از سویی دی دگدر ،در د
مراکز جمعووری داده ،توسعه خدمات را به همراه دارد(مدقق.)1394.
خدابراتی و همچ دنین
با پیشرفت روزافزون فناوریهای ارت دبداطی و م د
تنوع نیازمندیهای شبکه هوشمند برق ،طراحی زیرساخت مخابراتی کدده
بتواند نیازمندیهای این شبکه را فراهم نماید همواره ی کدی از مو ضددوعات
مورد توجه تحقیقات و مقاالت علمی بوده است .دمدا ا یددن تحقی دقدات را در
شدناخت الزا دمدات و نیازم ندددی دهدای
چهار بخ دستهبندی میکنیم )1 :د
سی
مخابراتی راهبردهای مختلف شبکه هوشمند برق )2 ،مقای سدده و برر د
فناوری مخابراتی کاربردی در شبکه هوشمند برق )3 ،تعیین مع یدار دهدای
انتخاب فناوری مخابراتی و  )4ارز یدابی عم دلی و به بددود دکدارایی ف دنداوری
انتخاب شده.
شدبکه هو شددمند،
خدابراتی د
حدی زیر سدداخت م د
او لددین ب خد در طرا د
سدت .در ( U.S.DOE. 2010,
شدبکه ا د
شناخت نیازمندیهای ارت دبداطی د
 )Balachandran et al. 2014بدده معر دفی ا یدن نیازم ندددی دهدا از جم لدده
امنیت ،قابلیت اطمینان ،پهنایباند و تاخیر مجاز برای راهبردهای مختلف
سدت.
شبکه ،به ع دندوان نمو دنده فرا سددامانه ا دنددازهگ یدری ،پرداخ تدده شددده ا د
شدبکه و نیازم دنددی
جدزای د
ضدی از ا د
همچنین ،رابطه بین نحوه عملکرد بع د
مخابراتی مربوطه نیز تبیین شده است .برای مثال ،پهنای باند مورد ن یدداز
هر کنتور براساس پارامترهای مختلفی مانند فاصله ز دمدانی نمو ندده دبدرداری
سدبه
دادهها ،حجم داده کدگزاری شده و فاصله زمانی ارسال نمونهها محا د
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محمد جواد تناکیان ،مهری مهرجو  ،سمیرا نوفرستی
خداطر مزا یددای
مرور تحقیقات موجود نشان میدهد دکده ا مددروزه بدده د
سدیم مت دعدددی بددرای ا سددتفاده در
متعدد شبکه بی سددیم ،ف دنداوری دهدای بی د
سدت ( دمددقق و هم دکداران1392 .
شدده ا د
فراسامانه اندازهگیری پی شددنهاد د

سدت دهدا ،خ طددوت و تران سددفورماتورها در
استخراج پارامترهای الکتریکی پ د
شدمند دبدرق
مقیاس زمانی دقیق نیاز دارند .با توجه به اینکه در شبکه هو د
یک پیام داده ممکن است در یک لحظه در چند برنا دمده دکداربردی دمدورد
صدورت جداگا ندده
استفاده قرار گیرد ،دبده جددای این دکده چ دنددین پ یددام دبده د
صدورت
سدوییو دبده د
سدی د
شدی تو د
ودرس دهی و ارسال شوند ،پیام چندپخ د
همزمان به چندین مقصد موردنظر ارسال دمدی دگدردد .معیار دهدای معر دفی
شدده در م دقداالت (رح دمدانی ،1394 .یا دمداییGungor et al. ،1392 .
د
سدت.
 )2013به صورت فراگیر جهت استفاده در تمام کشورها ارائه شده ا د
خدا
سدت دبدرای یدک دکداربرد د
برخی از معیارهای معرفی شده مم دکدن ا د
اولویت نداشته باشد.
به عنوان نمونه ،میزان تاخیر در ارسال و دریافت اطالعات ،از چ نددد
شدبکه توز یدع دبدرق و
سیون د
میلیثانیه تا چند دقیقه به ترتیب برای اتوما د
فراسامانه اندازهگیری که دارای اطالعات حساس و غیرحساس بدده دتداخیر
هستند ،متفاوت میباشد( .)Li et al. 2018عالوه بر این ،ممکن است دبدا
معیارهای معرفی شده ،یک فناوری مخابراتی در یک کشور بهینه شناخته
شود ،در صورتی که امکان پشتیبانی ون فناوری در کشور دیگر امکانپذیر
شدبکه
نباشد .از اینرو ،در عمم باید معیارهای دیگری متناسب با شرایی د
در دهدر ک شددور تعر دیدف شددود .در( Rezagholizadeh et al. 2013,
سدیون دمددیریت ا دبدزار ،ج دهدت
 )Zamani et al. 2010برای کدداربرد اتوما د
شدرکت
انتخاب فناوری مناسب از دبدین ف دنداوری دهدای کا نددال ا سددتیجاری د
سدتفاده
مخابرات ،پی ال سی و رادیو طیف گسترده ،از یک روش ریاضی ا د
شده است .در این راستا ،شاخصهای متوسی عدم دستر سددی دبده ا دندر ی
) (ASUIو متوسی زمان قطعی مشترک به ازای هر بار ق طددع )(CAIDI
به عنوان معیارهای ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه توز یددع و همچ دندین در
نظرگرفتن هزینه های مربوت به ساخت ،اجرا و نگهداری شبکه هو شددمند
مورد استفاده قرار گرفته است.
شدده بدده
وخرین بخ از تحقیقات ،ارزیابی عملی ف دنداوری انت خدداب د
صورت اجرای پایلوت نمونه و یا انجام عمل یدات شدبیه سددازی و همچ دنین
ارائه راهکار درخصو بهبود عملکرد فناوری میباشد که در (شریفپور و
هم دکدارانAznaveh et al. 2019, Abbasi et al. 2019, ،1396 .
 )Tiurlikova et al. 2018به ونها اشاره شده است .مقاله ( شریف دپدور و
جدرای
همکاران )1396 .هوشمندسازی شبکه دبدرق جز دیدره هر مددز را بدا ا د
اتوماسیون توزیع ،فراسامانه اندازهگیری ،خودرو برقی و پاسخگویی بار بدده
شدرکت
سدتیجاری د
وسیله فناوریهایی مانند فیبرنوری ،کانال دمدایکرویو ا د
سدترهای
سدترس دبدودن ب د
مخابرات GPRS ،شبکه سلولی ،به دل یدم در د د
مخابراتی و صرفه اقتصادی ،گزارش نموده است .م دقداالت ( Aznaveh et
 )al. 2019, Abbasi et al.2019عملکرد فناوری  LoRaWANرا برای
فراسامانه اندازهگیری شبیهسازی نموده و نشان دادها نددد کدده دبدا ا دفدزای
تعداد نقات شبکه میزان تصادم در شبکه به شدت افزای پیدا مدیک نددد.
در این راستا ،مقاله ( )Tiurlikova et al.2018بدا ارا ئدده راه کدداری دبدرای
افزای مقیاس پددذیری ف دنداوری  ،LoRaWANمق یداس پددذیری را دبدرای
 5000کنتور و  10000کنتور به ترتیب  %20و  %40ارتقا میدهد.

Gungor et al. 2011, Kuzlu at al. 2013, Li et al. 2018, Mulla
et al. 2015, Kabalci et al. 2019, Akyol et al. 2010,
 .)Dragičević et al. 2019این فناوریها از نظر مشخصات ف دندی دارای

سدهمی از دبدازار را دبده خددود
شباهتها و ت دفداوت دهدایی دبدوده و دهدر دکددام د
ضدریب ن فددو گو ندداگونی را دارا
شدور هددای مخت دلدف د
اختصا داده و در ک د
چده معیار دهدایی دمدی دتدوان
میباشند .حال این سوال مطرح است کدده دبدا د
فناوری مناسب جهت راهاندازی زیرساخت مخابراتی فراسامانه اندازهگیری
در شبکه هوشمند برق ایران را انتخاب نمود .برای پاسخ به این سوال ،در
بخ دوم به معرفی و بررسی تعدادی از فناوریهای مخابراتی بیسیم که
شددها دندد،
سدامانه ا دنددازهگ یددری ب کددارگرف تدده د
تاکنون جهت استفاده در فرا د
سده ا دیدن
سدوم ،معیار دهدای مختل فددی دبدرای مقای د
د
دمدی دپدردازیم .در ب خد
صداری بددودن،
فناوریها ،مثم پشتیبانی فناوری در ایران ،منبع باز یددا انح د
هزینه راه اندازی و نگهداری شبکه ،نر ارسال داده ،تداخم ،امنیت داده و
سدی بدده
پدافند غیرعامم ،سهولت طراحی و توسعهپذیری ،سازوکار دستر د
رسانه 3و طول عمر باتری معرفی دمدیک نددیم .در انت دهدا در ب خد چ دهدارم،
نتیجهگیری مقاله حاصم از مقایسه این فناوریها را ارائه مینماییم.

 -2معرفی فناوریهای مخابراتی بیسیم
سی ،توپو دلدو ی و بددرد ار سددال
فناوریهای بیسیم از سه جنبه با نددد فرکان د
دستهبندی میشوند .از جنبه باند فرکانسی ،ف دنداوری دهدای بی سدیم بدده دو
دسته فناوریهایی که در باندهای فرکانسی با نیاز و یا بدون نیاز به مجوز
کار میکنند ،تقسیمبندی میشوند .باندهای فرکانسی بدون نیاز به مجوز،
صدنعتی،
باند فرکانسی وزاد نامیده میشوند که استفاده از ونها در مقاصد د
علمی و پزشکی نیاز به کسب مجوز ندارد.
از جنبه توپولو ی ،فناوریهای کاربردی در فراسامانه اندازهگیری به
سدتاره و
صورت پنو توپولو ی م  ،سددتاره ،ترک دیدب مد  -دم  ،مد  -د
ستاره -درخت مورد استفاده قرار میگیرند .با توجه به ساختار شبکهای و
محدوده تحت پوش وسیع فراسامانه اندازهگیری ،فناوریهای مخابراتی
بیسیم با محدوده تحت پوش کمتر از چند صدمتر جهت ایجاد محدوده
صدورت
پوش وسیعتر ،با توپولو ی م و یا در کنار سایر فناوریها بدده د
سدتفاده دقدرار
ترکیب توپولو ی م -م و توپولو ی م  -ستاره مورد ا د
میگیرند .در معماری شبکههای مبتنی بر فناوریهایی کدده از توپو دلدو ی
سدیریاب
شدبکه بدده ع نددوان م د
م استفاده میکنند ،هر یک از تجه دیدزات د
شدبکه
شبکه عمم میکنند و بطور مستقیم به یک یا چند تجه دیدز دی دگدر د
متصم هستند .همچنین فناوریها با محدوده تحت پوش چند کیلومتر
به دلیم محدوده تحت پوش وسیعی که دارند ،با توپولو ی ستاره ب کددار
گرفته میشوند.
معماری شبکههای مبتنی بر توپولو ی ستاره ،مطابق شکم  ،1شامم
سدگر ،عمل گددر و کن دتدور هو شددمند)،
بلوکهای تجهیزات انتهایی (م ثددم ح د
سدلولی
شدبکه د
تجهیزات رادیویی و دروازهها ،4شبکه واسی ارتباطی (مثم د
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معیارهای انتخاب فناوری بیسیم مخابراتی برای فراسامانه اندازهگیری شبکه هوشمند برق ایران
شدند.
بعضی از نسخههای برد کوتاه  802.11با نام ت جدداری  Wi-Fiمدیبا د
نسخههای متنوعی از  Wi-Fiبا فرکانسکاری ،پهنای باند ،نوع توپولو ی،
میزان پوش و نر ارسال داده موجود است (حسینی سددنو و هم دکداران.
سدت کدده در
سدخه  802.11sا د
 .)1394نسخه بددرد کو دتداه ا یدن ف دنداوری ،ن د
شدتیبانی از توپو دلدو ی مد محبوب یدت
شبکههای هو شددمند بدده دل یدم پ د
بیشتری دارد ( .)Saputro et al.2017, Deng et al. 2017در مقای سدده
با سایر فناوریهای برد کوتاه ،فناوری  Wi-Fiدارای نر بیت داده و توان
مصرفی باالتر میباشد (عزیزی و همکاران.)1397 .

شدبکه و
سدرویسده دندده د
ضدای ا بددری) ،د
 Ethernet ،LTE/3Gو دیدا ف د
حدوه ارت دبدات تجه یدزات
نرمافزارهای کاربردی میباشد .این شبکه دهدا در ن د
سدی ارت دبداطی دبدا ی کدددیگر مت دفداوت
شدبکه وا د
انتهایی با دروازه دهدا و دندوع د
میباشند .به عنوان نمونه ،در شبکههای مبتنی بر ف دنداوری LoRaWAN
هر تجهیز انتهایی ارسال داده را به صورت همهپخشی انجام مید هددد کدده
به موجب ون تمام دروازههایی که در برد فرستنده هددر تجه یدز قراردار نددد
امکان دریافت دادههای ارسالی را دار نددد .ا دمدا در شدبکه هددای مبت دندی بددر
فناوری  ،Dash7هر تجهیز انت دهدایی ار سددال داده را تن دهدا بدده دروازهای دبدا
جدام مدید هددد(.)Ayoub et al. 2018
بهترین سددطح دقددرت سدیگنال ان د
درخصو نوع شبکه واسی ارتباطی ،شبکههای مبتنی بر ف دنداوری دهدایی
ضدای ا بددری و در  LoRaWANن یددز از
مان نددد  Sigfoxو  Dash7از ف د
سدتفاده
سدی ارت دبداطی ا د
شدبکه وا د
 LTE/3Gو  Ethernetبدده ع دندوان د
ضدای ا بددری کدده مجمو عددهای از
دمدی دگدردد ( .)Ayoub et al. 2018ف د
جدب
کامپیوترها است با امکان خ یدره و کن دتدرل اطال دعدات از راه دور ،مو د
افزای دسترسپذیری و انعطافپذیری شبکه و کدداه هزی دنده خر دیدد و
نگهداری تجهیزات خیرهسازی و نرمافزارهای مختلف میگردد.

 -2-2فناوریهای برد متوسط
صدد م دتدر تددا دیدک دیدا دو
فناوریهای برد متوسی در محدوده ای از چ دندد د
سدته،
شداخص در ا دیدن د د
دمدیده دندد .دو ف دنداوری د
کی دلدومتر را پو شد
 IEEE802.15.4gو  IEEE802.11ahمیباشند ،که در جدول  1با دهدم
مقایسه شدهاند( .)Shah et al. 2018هر دو ف ندداوری از سددازوکار ر دقدابتی
سدازوکار
 CSMA/CAبرای دسترسی به رسانه استفاده میکنند .در این د
صدادفی
چنانچه تجهیزی قصد ارسال داده داشته باشد ،یک مدت ز مددان ت د
به کانال گوش دهد تا اگر کانال وزاد باشد ،ارسال داده را وغاز نماید .ا گددر
در این مدت زمان کانال توسی تجهیز دیگری اشاال شود ،فرویند ار سددال
به تعویق میافتد تا از تصادم جلوگیری نماید(.)Aalamifar et al. 2018

شکل ( :)1معماری زيرساخت ارتباطی با توپولوژی ستاره

فناوری های مخابراتی
بیسیم

حداظ بددرد ار سددال داده ف دنداوری دهدای بی سدیم را
مطابق شکم  ،2از ل د
میتوان به سه دسته برد کوتاه ،برد متوسی و برد بلند تقسیم ن مددود .بددرد
کوتاه به ارسال پیام تا حدود  100متر ،برد متوسی تا حدود  1کیلومتر و
برد بلند به ارسال تا چند (معموال  )5کیلومتر اطالق میشود .فناوریهای
برد کوتاه و برد متوسی به علت محدودیت در مسافت ارسال پ یددام ،دبدرای
شبکههای دیگر تداخم زیادی ایجاد نمیکنند؛ از اینرو ،در باند فرکانسی
بدون مجوز از ونها استفاده میشود .اما فناوریهای بیسیم برد بلند ،برای
صدورت
سدتفاده کن نددد و یدا در د
جدوزدار ا د
کاه تداخم یا با دیدد از با نددد م د
استفاده از باند بدون مجوز ،روشهایی برای کاه دتدداخم ب کددار گیر نددد.
برای مثال ،ارسال داده در زمانها ،فرکانسها ،فازها و مسیرهای مخت دلدف
میتواند باعث کاه تداخم گردد(حسینی سنو و هم دکداران .)1394 .در
بخ بعدی به معرفی این فناوریها خواهیم پرداخت.

برد
بلند

 -2-1فناوریهای برد کوتاه

برد
متوسط

برد
کوتاه

باند
فرکانسی
بدون
مجوز

باند
فرکانسی
با مجوز

802.15.4g
)(Zigbee Pro

802.11s
)(Wi-Fi

Weightless-P

LTE-Cat-M1
)(E-MTC

802.11ah

802.15.4
)(Zigbee

IngenuRPMA

EC-GSM-IoT

Bluetooth

Lorawan

NB-IoT

Z-Wave

Sigfox

802.11af

Nwave

Weightless-W

NB-Fi

هزینه و توان مصرفی پایین و سادگی از مشخصههای اصلی این فناوریها
به شمار میویند .با توجه به برد ارسال کوتاه ،از چند ده تا چند صد م تددر،
صدورت ترک یدب دبدا
شدبکه دهدای دبدزر  ،مع دمدوال بدده د
از این فناوری دهدا در د
فناوریهای برد بلند استفاده میشوند( .)Nejad et al .2017را یدج تددرین
فناوریهای بددرد کو تدداه 802.15.4(Zigbee) ،Z-Wave ،Bluetooth ،و

Dash7

شکل ( :)2دستهبندی فناوریهای مخابراتی بیسیم کاربردی در
فراسامانه اندازهگیری از لحاظ برد ارسال
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محمد جواد تناکیان ،مهری مهرجو  ،سمیرا نوفرستی
شدهاند( ،)Finnegan et al. 2018ولی چندان مورد توجه قرار نگرفتهاند.
از اینرو ،در این بررسی به ونها نمیپردازیم.

جدول ( :)1مقايسه مشخصات فنی دو فناوری برد متوسط
فناوری

IEEE802.11ah
)(Wi-Fi HaLow

IEEE802.15.4g
)(Wi-Sun

سال انتشار

2017

2012

باند فرکانس

بدون مجوز،
زیر 1GHz

بدون مجوز
868 MHz(EU), 915
MHz (USA), 2.4 GHz

میزان پوش

 1/5کیلومتر

 1/5کیلومتر

نر بیت داده

150 Kbps to
78Mbp

2.4 Kbps to 800 Kbps

تعداد گره قابم
پشتیبانی

حدود  8000گره

دقیق اعالم نشده است
(وابسته به توپولو ی شبکه).

توپولو ی

ستاره ،درخت ( 2گام)

سازوکار دسترسی
به رسانه

CSMA/CA
RAW+

CSMA/CA or TDMA

امنیت

)AES(128,256

)AES(128,256

روش دوسویه سازی

TDD

TDD

 -2-3-1فناوری Sigfox
فناوری  Sigfoxیک  LPWANاست دکده دبدرای کاربرد دهدایی بددا هزی ندده
ارتباطی کم و نر داده پایین مناسب میباشد(.)Finnegan et al. 2018
در این فناوری هر یک از تجهیزات قادر به ارسال حدود140پ یدام روزا ندده
میباشد که هر پیام به ترتیب دارای حداکثر 12و  8بایت داده در حا دلدت
فراسو و فروسو است( .)Bembe et al. 2019فرکانس دپدایین حا مددم دهدا،
استفاده از مدوالسیون فوق باند باریک و همچنین پهنای باند کم در ا دیدن
فناوری باعث پوش دهی باال و همچنین مقاومت در برابر نویز و دتدداخم
سدی
سدی دبده ر سددانه در ف دنداوری  ،Sigfoxدستر د
میشود .سددازوکار دستر د
چندگانه تصادفی بر مبنای تقسیم فرکانسی زمانی میباشد .در این روش
دسترسی ،تجهیز بخ های مختلف پ دیدام خددود را در دبدازه دهدای ز مددانی و
فرکانسی متفاوتی ارسال میکند.
سدوی بدده
شدرکت فران د
سدی دیدک د
فناوری  Sigfoxدر سال  2009تو د
شدرکت و دبدا
سدی ا یددن د
شدبکه  Sigfoxتو د
همین نام ارائه شد .همچنین ،د
همکاری شرکتهای همکار در دهها کشور جهان از جمله ولمان ،لهستان،
سدت(.)https://www.sigfox.com/en
روسیه و اسپانیا راهاندازی شده ا د
شدرکتهایی نظ یدر Texas ،STMicroelectronics
در حددال حا ضددر ،د
شدرکت را تول یدد
 Instrumentsو  Atmelما ول دهدای راد یدویی ا یدن د
میکنند(.)Rama et al. 2018

م

سدی
ف ندداوری  802.11ahدر ک نددار  CSMA/CAاز پن جددره دستر د
سدتهب دنددی تجه دیدزات بدده
محدود) (RAW5نیز استفاده میکند کدده بددا د د
گروههای کوچک موجب کاه احتمال تصادم تجهیزات رقا دبدتکن نددده و
شدبکه دبدزر دبدا
شدود .در دیدک د
افزای قابلیت اطمینان ارسال داده دمدی د
صدفر دتدا  ،80م دقددار دندر
 1000نقطه اتصال ،با افزای تعداد  RAWاز د
سدت(نازعلی .)1398 .بدده
گذردهی شبکه از  %22تا  %100قابم افزای ا د
طور معمول ،توپولو ی فناوریهای  802.15.4gو  802.11ahبه ترت دیدب
حدت
حددوده ت د
م و ستاره میباشد .فناوری  802.11ahجهت افزای م د
پوش ستاره از رله در یک ساختار درختی استفاده میکند( Ahmed et
.)al. 2016

 -2-3-2فناوری LoRaWAN
فناوری  LoRaWANدر ابتدا توسی شرکت فرانسوی  Cyclosمعرفی و
توسی شرکت  Semtechبا مشارکت جامعهای از شرکتهای بزر حوزه
فناوری مانند  HP ،Cisco ،IBMو Foxconnکه  LoRa Allianceنام
سدت( .)Ahmad et al. 2019از ن ظددر
شدده ا د
دارد ،توسعه یافته و تکمیم د
سدعه و
شدارکت در تو د
ضدویت در  LoRa Allianceو م د
سدعه ،ع د
دمددل تو د
سدت .هددر
استفاده از استانداردهای این ف دنداوری دبدرای ه مدده امکان پددذیر ا د
طدابق دبدا
سدختافزاری میتوا نددد تجه دیدزات انت دهدایی و دروازه را م د
شرکت د
استانداردهای  LoRaWANتولید کند .حتی تولید ما ول دهدای راد یدویی
(الیه فیزیکی) که تا چندی پی تنها توسی  Semtechانجام میگر فددت،
با فروش حق استفاده از تکنولو ی به کمپانیهای  NXPو ،Microchip
شددده
خددارج
خددا
پددانی
یدک کم
صددار
از انح
است( .)https://techblog.comsoc.org/tag/lorawan-sigfox/همین
امر رشد این فناوری را سرعت بخشیده است.
نخستین نسخه این فناوری برای اولین بار در سال  2015ارائه شده
است .این فناوری به سیگنالها اجازه میدهد تا حتی در سطوح دپدایینتر
از سطح نویز نیز منتشر و بازیابی شوند .لذا تجهیزات مبتنی بر این شبکه
میتوانند تا سالها فقی با یدک دبداتری کددار کن نددد .فر کددانس کدداری ا دیدن
فناوری کمتر از  1GHzو در هر کشور بسته به قوانین و مقررات رادیویی

 -2-3فناوریهای برد بلند
پرچمداران فناوریهای مخابراتی برد بلند ،شبکه دهدای گ سددترده دبدا دتدوان
مصرفی پایین ) 6(LPWANو شبکههای سلولی میباشند که به ترتیب از
باند فرکانسی بدون مجوز و مجوزدار استفاده دمدیکن نددد( Bembe et al.
شدند
LPWAN .)2019ها شبکههای بیسیم با رنج ارسال دطدوالنی دمدیبا د
که به منظور پشتیبانی تعداد زیادی از تجهیزات با نر انتقال داده و توان
مصرفی کم طراحی شدهاند( .)Bembe et al. 2019در ارسال با برد بلند،
شدتر از ار سددال دبدرد کو تدداه م شددکمو دفدرین
مشکالت تداخم و افت توان بی د
سدی
سدتفاده از با نددد فرکان د
هست ،از اینرو ،در ف دنداوری دهدای دبدرد بل دندد ،ا د
شدم
مجوزدار بی از دو دسته فناوریهای برد متوسی و برد کوتاه دبده چ د
میخورد .در ادامه ،به برر سددی پر دکداربردترین ف دنداوری دهدای دبدرد بل نددد در
فرا سددامانه ا دنددازهگ یدری،RPMA ،NB-IoT ،LoRaWAN ،Sigfox ،
 Dash7،Weightlessو  Nb-Fiدمدی پددردازیم .ف دنداوری دهدای دی گددر ،از
جمله  Telensaو  Nwaveکه بدده ترت یدب در سددال دهدای  2005و 2010
شددها دندد ،ن یدز در کاربرد هدای فرا سددامانه ا دنددازهگ یدری ب کددار دبدرده
ارا ئدده د
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معیارهای انتخاب فناوری بیسیم مخابراتی برای فراسامانه اندازهگیری شبکه هوشمند برق ایران
دارای کالس  Cبیشترین مصرف انر ی و کمترین زمان تاخیر در دریافت
را در مقایسه با دو کالس دیگر دارا میباشند( .)Ertürk et al. 2019این
کالس در مواردی که در تامین انر ی مصرفی تجهیزات با مشکم مواجه
نیستیم ،مانند قرائت کنتورها ،مناسب میباشد.

سدته دبده با نددد
متفاوت می باشد .برای کدداه دتدداخم در ا دیدن ف دنداوری ،ب د
شدود ،دوره دکداری 1 ،0/1 7و 10در صددد
فرکانسی که در ون بکار گرفته می د
سدت دکده ا گددر
میباشد .به عنوان نمونه دورهکاری  1درصد به این مع دندا ا د
جدام د دهدد در  99ثان یدده
سدال داده را ان د
تجهیزی به مدت  1ثانیه ع دمدم ار د
بعدی مجاز به ارسال هیو دادهای نمیباشد .در  ،LoRaWANنر ارسال
خدی م دقداالت دندر
داده از  0.3kbpsتا  50kbpsمتایر است .الب تدده در بر د
سدت(.)Mroue et al. 2018
ارسال از  0.3kbpsتا  27kbpsاشاره شده ا د
 LoRaWANمبتنی بر مدوالسیون طیف گسترده است که دهدم از دتدوان
شدوندگی
پایینی برای ارسال استفاده میکند و هم در برابر تداخم و محو د
در کانال بیسیم مقاوم است.
در این فناوری ارسال دادههای فراسو به صورت همهپخشی میباشد.
بدینصورت که تمام دروازههایی که در محدوده برد فرستنده تجهیز
انتهایی قراردارند میتوانند داده ارسالی از تجهیز را دریافت و به سرویس
دهنده انتقال دهند .این روش به دلیم ایجاد چندین مسیر مختلف
ارتباطی بین تجهیز انتهایی و سرویس دهنده ،موجب باال رفتن قابلیت
اطمینان شبکه در ارسال داده میگردد .در مسیر فروسو ،بسته به اهمیت
میزان مصرف انر ی و تاخیر در دریافت اطالعات ،تجهیزات انتهایی به سه
کالس مختلف به نامهای  B ، Aو  Cتقسیمبندی میشوند( Ayoub et
 .)al. 2018در این سه نوع کالس ،دادههای ارسالی در مسیر فراسو
میتوانند در هر زمان و به صورت تصادفی به جز در زمان دریافت داده
های فروسو ارسال شوند .تفاوت این سه کالس در تعداد دفعات دریافت
داده مسیر فروسو بین مدت زمان دو عملیات فراسوی متوالی میباشد.
همانطوری که در شکم  3نشان داده شده است ،در کالس  ،Aدر
فاصله بین دو ارسال فراسو فقی دو بار امکان دریافت در مسیر فروسو
وجود دارد و تجهیز عمدتا به خاطر خیرهسازی انر ی به حالت خواب
می رود .در کالس  Bامکان دریافتهای متعدد و زمانبندی شده بین دو
ارسال فراسو وجود دارد که موجب کاه تاخیر نسبت به کالس A
میگردد .در کالس  Cیک تجهیز به جز د ر زمان ارسال داده در مسیر
فراسو همواره وماده دریافت در مسیر فروسو میباشد .بنابراین تجهیزات

در فناوری  ،LoRaWANسازوکار دسترسی به رسانه Pure Aloha

شدته
سدال دا د
میباشد .در این روش دسترسی اگر تجهیزی دادهای برای ار د
باشد ،بدون وقفه و بدون در نظر گرفتن وضعیت وزاد و دیدا ا شدداال بددودن
کانال ،عملیات ارسال داده را انجام میدهد .همین موضوع با دعدث کدداه
تاخیر در ارسال اطالعات توسی این روش شده است.

 -2-3-3فناوری NB-IoT8
سدی سددازمان
سدت کدده تو د
 NB-IoTیک فناوری برد بلند با توان پایین ا د
سدت(.)Ayoub et al. 2018
شدده ا د
سدعه داده د
استانداردسازی 3GPPتو د
صددا و
سدال د
شبکههای سلولی کنونی ،برای کاربردهای مت دندوعی نظ دیدر ار د
ارسال داده با سرعت باال طراحی شدهاند تا درومد بیشتری کسب نمایند.
از اینرو ،برای ارتبات دستگاههای ارزان قیمت که قرار است با حجم دکدم
شددها نددد.
سدازی ن د
داده و باتریهایی با طول عمر باال کار کنند بهینه د
فناوری NB-IoTبه منظور رفع این نقیصه به شبکه سلولی افزوده شده
است .این فناوری پس از  LoRaWANو  Sigfoxعرضه شد و دهددف از
ون این بوده است که بتواند توسی اپراتورهای شبکه سلولی و در باندهای
سدتفاده شددود .در ک نددار
فرکانسی مجوزدار برای راهکارهای اینترنت اشیا ا د
ف دنداوری  LTE-MTC9 ،NB-IoTو  10EC-GSM-IoTدقدرار دار دندد کدده
شدین و
شدین دبده ما د
توسی اپراتورهای شبکه سلولی دبدرای کاربرد دهدای ما د
اینترنت اشیاء در سال  2016ارائه شدهاند .تفاوت این فناوریها با هم در
پهنای باند کانال ،نر بیت داده و نوع مدوالسیون میبا شددد( Bembe et
.)al. 2019
فناوری  NB-IoTنسبت به  LTE-Mکه پی تر و دبدرای ارتبا دطدات
ماشین-به-ماشین 11توسی  3GPPارایه شده بود ،توان مصرفی دپدایینتر،
هزینه کمتر و ناحیه پوش وسیعتری را دارا دمدیبا شددد( Bembe et al.
سدی چندگا دنده بددر مب نددای
 . )2019در این فناوری دو روش مختلف دستر د
تقسیم فرکانسی متعامد ) (OFDMAو دستر سددی چندگا دنده دبدر مب نددای
تقسیم فرکانسی تک حامم ) (SC-FDMAبه ترتیب جهت دسترسی بدده
رسانه در مسیر فروسو و فراسو بکار گرفته شده است(.)Li et al. 2018
ظدور
 SC-FDMAنیاز به گیرنده پیچیدهتری دارد .از اینرو ،به من د
صرفه جویی در مصرف انر ی تجه دیدزات انت دهدایی ،از ا یددن تکن یدک ج دهدت
سدتفاده دمدی شددود .دهدر دو روش
سدیر فرا سددو ا د
سدانه در م د
سدی دبده ر د
دستر د
شدوند و از تق سددیم
 OFDMAو  SC-FDMAدر  LTEبه کار گرفته می د
باند فرکانسی به بخ های کوچکتر به نام زیرحامم استفاده میکنند که
باعث انعطافپذیری اختصا منابع میشود .به عبارت دیگر دکداربران دبدا
نر بیت متفاوت ،تعداد زیر حاممهای متفاوتی را در اخت دیدار دمدیگیر نددد.
عمود بودن زیرحا مددم دهدا در ا دیدن دو روش دستر سددی ،ام دکدان ا سددتفاده از

شکل ( :)3کالسهای مختلف تجهیزات در فناوری -LoRaWAN

()https://witekio.com/lorawan-a-dedicated-iot- network/
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محمد جواد تناکیان ،مهری مهرجو  ،سمیرا نوفرستی
ون میباشد به طوری که سازندگان ادعا نمودند یددک دروازه  RPMAبدده
تنهایی معادل  18دروازه در  30 ،LoRaWANدروازه در شبکه سلولی و
 70دروازه در  ،Sigfoxپو شد انت قددال را دفدراهم دمدیک نددد
(.)https://www.ingenu.com/technology/rpma/competition/
در مقایسه با سایر فناوریهای برد بلندی که در این مقاله به بررسی ون دهدا
پرداخته شده است ،این فناوری در دسته فناوریهای دارای دندر ار سددال
شدد دکده در
باال قرار میگیرد .عالوه بر ا دیدن  RPMAتن دهدا ف ندداوری دمدیبا د
فرکانس بدون نیاز به مجوز  2.4 GHzکار میکند.

ارسال و دریافت چند ونتنی ) (MIMOرا فراهم میوورد که باعث افزای
نر گذردهی و قابلیت اطمینان ارسال داده میشود.

 -2-3-4فناوری Weightless
گروه  SIG12به عنوان یکی دیگر از توسعهده دنددگان  ،LPWANپروت کددم
حدت
منبع باز  Weightlessرا جهت کاربردهای مختلف در سه فناوری ت د
دندام هددای  Weightless-N، Weightless-Wو  Weightless-Pارا ئدده
نموده است(.)Bembe et al. 2019
سدویه و کددار کددردن در
فناوری  Weightless-Wبرای ارتباطات دو د
سدفید دبده ون
شدود .ط دیدف د
طیف فرکانسی سفید تلوزیون بکار گرفته می د
دسته از فرکانسهای اختصا داده شده به یک سددرویس پ خد کن دندده
سیگنال مخابراتی گفته میشود که در بعضی از زمانها مورد استفاده قرار
نمیگیرند .فناوری  Weightless-Nدارای پهنای باند بسیار کم میبا شددد
صدورت
که برای بارگذاری و ارسال دادهها از حسگرها به ایستگاه پایه بدده د
یک طرفه طراحی شده است .فر دکدانس دکداری در ا دیدن ف دنداوری ،کم دتدر از
شدرکت Weightless
 1GHzمیباشد Weightless-P .وخرین ف دنداوری د
میباشد که در سال  2016برای برقراری ارتباطات دبده صددورت دو طر فدده
عملیاتی شده است .فرکانسکاری در ا دیدن ف ندداوری ن دیدز کم دتدر از 1GHz
سدال و
می باشد .این فناوری در مقایسه با دو فناوری دیگر ،دارای ر نددج ار د
طول عمر باتری کمتری است .توسعه این فناوری توسی شرکت انگلیسی
سدانه در ا دیدن ف دنداوری
 Ubiikد ر حال انجام است .مکانیزم دسترسی به ر د
دسترسی چندگانه تقسیم زمانی ) (TDMAو دسترسی چندگانه تق سددیم
فرکانس ) (FDMAاست( .)Bembe et al. 2019در  TDMAبا تقسیم
کانال ارتباطی به شیارهای زمانی و تخصیص هر شیار به یک کاربر ،امکان
استفاده چندین کاربر از رسانه مشترک با فرکانس یکسان فراهم میشود.
چدک
در  FDMAنیز با تقسیم پهنای باند کانال به بازههای فرکانسی کو د
سدتفاده
به نام زیرحامم و اختصا هر زیرحامم به یددک دکداربر ،ام دکدان ا د
چند کاربر از رسانه مشترک در یک زمان فراهم میشود.

 -2-3-6فناوری Dash7
سدی
یکی دیگر از فناوریهای مخابراتی منبع باز  Dash7میباشد دکده تو د
سدت.
موسسه غیر انتفاعی  Dash7 Allianceدر سال  2013ارائه شده ا د
فر دکدانس دکداری ا دیدن ف ندداوری کم دتدر از  1GHzدمدیبا شددد و در با دنددهای
فرکانسی  868 ،433و یا  915م گدداهرتز دبدا دندر دهدای ار سددال 9.6Kbps
و  166.67 Kbpsمورد استفاده دقدرار مدیگ یدرد .ا یدن ف دنداوری از م دعددود
سدازوکار  CSMA/CAج دهدت
شدد کدده از د
فناوریهای برد بل دنددی دمدیبا د
دسترسی به رسانه بهره میگیرد( Bembe et al. 2019, Ayoub et al.
.)2018

 -2-3-7فناوری NB-Fi15
سدی شددرکت ومری دکدایی WAVIOT
سدال  2011تو د
فناوری  NB-Fiدر د

ارائه شده است( .)Bembe et al. 2019فرکانسکاری و پهنای باند مورد
استفاده در این فناوری به ترتیب زیر  1GHzو  100Hzمیباشد .سازوکار
دسترسی به رسانه در این فناوری به صورت  TDMA/FDMAمیبا شددد.
دزار16
شدبکه و راد دیدو دندرما دف
سدی سددرور د
تخصیص کانال در این فناوری تو د
جدایگزینی
صدورت دمدی پددذیرد( .)Bembe et al. 2019ا یددن ف دنداوری دبدا د
د
نرمافزار به جای سختافزار ،بعضی از عملیاتی که روی سیگنال راد دیدویی
انجام میشود را سادهتر کرده و انعطاف دپدذیری فر سددتنده وگیر نددده را در
دمدید دهدد .دبدا تو جدده بدده
بکارگیری طیف گستردهای از فرکانسها افزای
مطالبی که تا اینجا در خصو فناوریهای برد بلند بیان شد ،شباهت دهدا
جددول 2
طدابق د
و تفاوتهای مشخصات فنی این فناوریها را می تددوان م د
خالصه نمود .ویژگیهای قابم مقایسه این فناوریها عبارتند از :توپولو ی،
میزان پوش دهی ،نر بیت داده ،فرکانس کاری ،سازوکار دستر سددی بدده
رسانه و انحصاری یا منبع باز بودن اجزای فناوری.

 -2-3-5فناوری RPMA
شدرکت ومری کدایی  Ingenuبددرای کاربرد هددای
سدی د
ف دنداوری  RPMAتو د
اینترنت اشیاء معرفی شده است( .)Bembe et al. 2019در این فناوری،
سیم کددد
سی چندگا دنده ،ی کدی بددر مب دندای تق د
دو روش مخت دلدف دستر د
14
متعامد (CDMA)13و دیگری با فاز تصادفی ) (RPMAبه ترتیب جهت
سدت
شدده ا د
سدو ب کددار گرف تدده د
سدو و فرا د
سیر فرو د
دسترسی به رسانه در م د
( .)Raza et al. 2017, Bembe et al. 2019در روش  ،CDMAدبدا
اختصا کدهای متعامد به داده هر نود ،امکان دسترسی همز مددان ه مدده
سدخه
نودها بر روی یک باند فرکانسی فراهم مدیبا شددد .روش  ،RPMAن د
تاییر یافته  CDMAاست که در ون نسبت سیگنال به نویز به دبدود پ دیددا
کرده ،زمان هر تایم اسالت افزای یافته ،یک کد وا حددد بدده ه مدده نود دهدا
سدالت
اختصا داده شده است و زمان ارسال هر نود در طول یک تایم ا د
میتواند متفاوت باشد .یکی از مزیتهای این فناوری ،توسعهپذیری باالی

 -3معیارهای کیفی انتخاب فناوری بیسیم برای
فراسامانه اندازهگیری
سدیم دکداربردی در فرا سددامانه
دتدا ا دیدن ب خد از مقا دلده ،ف دنداوری دهدای بی د
اندازهگیری شبکه توزیع هوشمند برق مورد بررسی قرار گرفت .به منظور
پاسخ دادن به این سوال که بکارگیری کدام یک از این فناوریها ج دهدت
سدت
راه اندازی فراسامانه مورد بحث در ایران مناسبتر است ،اب دتددا الزم ا د
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معیارهای انتخاب فناوری بیسیم مخابراتی برای فراسامانه اندازهگیری شبکه هوشمند برق ایران
در انتخاب فناوری مناسب و نق پر اهمیت این انتخاب میباشد.
از دیگر فعالیتهای صورت گرفته جهت هوشمندسازی شبکه برق
کشور ،سامانه مدیریت دادههای اندازهگیری شده مستمر (مدام) است.
این سامانه ،در بازههای متناوب ( 15دقیقهای) با جمعووری اطالعات
کنتورهای نصب شده بر روی فیدرهای  20کیلوولت پستهای برق کم
کشور ،امکان ایجاد گزارشگیری از میزان تولید و مصرف برق به عنوان
نمونه بر حسب نام پست و یا نام شرکتهای توزیع را فراهم میوورد.
بستر مخابراتی مورد استفاده در این سامانه ،شبکه فیبرنوری اختصاصی
صنعت برق و سرویس  Private APN17شرکت ایرانسم و همراه اول
میباشد .این سرویس مجموعهای از پروتکمها است که باعث افزای
امنیت در ارسال داده توسی شبکه سلولی میشود.
یک فناوری هر اندازه کاربردی و دارای قابلیتهای فراوان باشد تا ز دمدانی
که در کشور خدمات پشتیبانی ون ارائه نشود ،مفید نخواهد بود .لذا ،یکی
خددمات دپدس از
شدتیبانی و ارا ئدده د
از مهمترین فاکتورها ی یک فناوری ،پ د
سدطی دکده در ا دیدن
فروش ون میباشد .همه فناوریهای برد کو دتداه و متو د
مقاله به ونها اشاره شده است ،در ایران قابم بکارگیری میبا شددند .و دلدی از
میان فناوریهای برد بلند اشاره شده در ا دیدن مقا دلده ،تن دهدا ف دنداوری هددای
 NB-IoT ،Sigfoxو  LoRaWANتدداکنون در ا دیدران از پ شددتیبانی
برخوردار بودهاند.

این فناوری ها را از نظر معیارهای کیفی انتخاب فناوری مورد بررسی قرار
داد .در ادامه به معرفی و بررسی هر کدام از معیارها براساس اولویتی کدده
در این مقاله برای ونها در نظر گرفته شده است خواهیم پرداخت.

 -3-1پشتیبانی فناوری در ايران
در حال حاضر ،بعنوان اولین گام جهت هوشمندسازی شبکه توز یدع دبدرق
ایران ،طرح ملی فراسامانه هوشمند اندازهگیری و مدیریت ا نددر ی (ف دهدام)
در حال اجرا میباشد .در این طرح ،جهت انتقال اطال دعدات ا دنددازهگ یدری
شدبکه ،از
سدرویسده دندده د
شداورزی بدده د
کنتورهای مشترکین صنعتی و ک د
سدتفاده
بستر  GPRSشبکه سددلولی اپراتور دهدای ه دمدراه اول و ایران سددم ا د
سدتگی بدده
جددا از واب د
شدکالت اجرا دیدی ا یدن دطدرح ،د
می دگدردد .ی کدی از م د
شدبکه سددلولی
اپراتورهای مذکور ،عدم ونتندهی و یا ونتندهی نامناسب د
شدرکت دهدای توز یدع
ضدی از د
در برخی از مناطق مورد نظر میباشد .در بع د
نیروی برق ،برای برقراری ارتبات با کنتورهای هوشمند خانگی و مجتمع-
های بزر به صورت وزمایشگاهی و در سطح محدود از سایر فناوریهای
بیسیم استفاده میگردد .به عنوان نمونه ،در شرکت توزیع دبدرق شدیراز و
زن جددان از ف دنداوری  LoRaWANو در اردب یدم از ف دنداوری  Zigbeeب دهدره
میگیرند .بکارگیری فناوریهای بیسیم متعدد جهت زیرساخت مخابراتی
فراسامانه اندازهگیری در کشور ،نشاندهنده سردرگمی شرکتهای ینفع

جدول ( :)2مشخصات فنی فناوریهای مخابراتی برد بلند( (Ayoub et al.2018, Bembe et al. 2019, Raza et al.2017, Li et al.2018
شاخص  /فناوری

Sigfox

Lorawan

NB-IoT

RPMA

Weightless-P

NB-Fi

Dash7

سال انتشار

2009

2015

2016

2008

2016

2011

2013

دسترسی به اجزای

انحصاری به جز
تجهیزات انتهایی

منبع باز جز الیه
فیزیکی

انحصاری

انحصاری

منبع باز

انحصاری

انحصاری

باند فرکانس )(GHz

<1

وزاد< 1 ،

مجوزدار0.9-1.8 ،

وزاد2.4 ،

وزاد< 1 ،

وزاد< 1 ،

وزاد< 1 ،

< 15

15

>2

)16 (NLOS
)50 (LOS

5

EU: 0.3 - 50
US: 0.9 - 100

UL: < 250
DL: < 230

UL = 624
DL = 158

0.200 - 100

0.01-0.1

55–200

فناوری

میزان پوشش )(Km

)10 (*NLOS
)50 (*LOS
*

نرخ بیت داده )(Kbps
تعداد گره قابل

UL: <0.1

*

DL: < 0.6

)2 - 5 (NLOS
)15 (LOS

> 1000000

UL>1000000
DL<100000

52000

500000

اعالم نشده

1350000

اعالم نشده

مدوالسیون

BPSK

Chirp Spread
Spectrum
)(CSS

QPSK , BPSK

D-BPSK

& GMSK
Offset QPSK

D-BPSK

GFSK

توپولوژی

ستاره

ستاره ای از ستاره ها

ستاره

ستاره ،درخت

ستاره

ستاره

ستاره ،درخت،
تجهیز به تجهیز

سازوکار دسترسی به

RFTDMA
(ALOHA)based

ALOHA-based

OFDMA /
SC-FDMA

RPMA
)(CDMA-like

TDMA/FDMA

TDMA/FDMA

CSMA/CA

امنیت

secret key

128-bit AES

3GPP
)(128-256bit

16 B hash,
AES256b

AES 128/256b

XTEA-2

AES

روش دوسويه سازی

نیمه دوسویه

نیمه دوسویه

نیمه دوسویه

نیمه دوسویه

نیمه دوسویه

دوسویه کامم

نیمه دوسویه

پشتیبانی

رسانه

*NLOS= Non-Line-of-Sight, LOS= Line-of-Sight, UL=Uplink, DL= Downlink
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محمد جواد تناکیان ،مهری مهرجو  ،سمیرا نوفرستی
تا چندی پی  ،شرکت پارس دندت نمای دندده انح صدداری  Sigfoxبدده
حدریم دهدا ا دیدن هم کدداری ت حددت دتداثیر
شدروع ت د
شمار میومد که ب دعدد از د
تحریمها قرار گرفته است( .)https://www.parsnet.io/همچ دندین در
سدتین دبدار از ف دنداوری
اوا خددر سددال  ،1395شددرکت ایران سددم دبدرای نخ د
سدت( )https://irancell.ir/portal/اپرا دتدور
 NB-IoTرونمایی نموده ا د
همراه اول نیز در اواسی سال  1397موفق شد او دلدین دمدودم ارت دبداطی
شدبکه خددود بدده
سدتر NB-IoTرا در د
اینترنت اشیاء ساخت داخم دبدر ب د
شدرکت دا ند
بهرهبرداری برساند( .)https://mci.ir/newsهمچ دندین د
بنیان " اتصال صنعت میانه" نیز اعالم ومادگی نموده است که توا دندایی
شدور دارد
سدتر  NB-IoTرا در ک د
سدازی بددر ب د
ارائه خدددمات هو شددمند د
( .)https://www.esmcell.comدهدر چ دندد دکده اپرا دتدور ه دمدراه اول و
ایرانسم از فناوری  NB-IoTرونمایی کردند ولی اطالعاتی در دسترس
شدبکه
شدده در د
صدب د
نیست که در حال حاضر چند درصد تجه یدزات ن د
سلولی که در کشور موجود هستند قابلیت پشتیبانی از ا دیدن ف دنداوری را
دارند و یا این که چ نددد در صددد ون دهدا نیازم نددد تای دیرات دندرما دفدزاری یدا
سختافزاری میباشند.
با توجه به اینکه فناوری  NB-IoTبر پایه شبکههای سلولی موبایم
سدعه ون ن یدز دکدامال
و در باندهای مجوزدار شکم گرفته است ،دمددل تو د
مشابه شبکههای ارتباطی موبایم و مبتنی بر اپراتورها میباشد .از ا یدن
رو ،امکان راهاندازی شبکههای خصوصی مبتنی بر ا یدن ف دنداوری و جددود
شدبکه مبت نددی بددر ف دنداوری  NB-IoTدر هددر
سدعه د
ندارد .همچ نددین تو د
سدایتهای
سدانی د
منطقه ،نیازمند تصمیم اپراتورهای محلی برای بروزر د
موبایم است .با این حال ،با توجه به مشخصات فنی و پژوه هایی کدده
شدده ا سددتNB-IoT ،
در ارتبات با این فناوری و کاربردهای ون انجام د
صدلی دبدرای راه ا دنددازی زیر سدداخت فرا سددامانه
ی کدی از کاند یددهای ا د
ا دنددازهگ یدری مدیبا شددد( .)Li et al.2018در دمدورد LoRaWAN
ضدای Alliance
شرکت ارتباطات "فن کام کی " به عنوان ی کدی از اع د
http://www.fancomkish.com/fancomkish-and-lora-( LoRa
شدرکت دهدای
خی از د
شدناخته دمدی شددود .همچ دنین بر د
 )alliance/د
شدتیبانی
صدب و پ د
کنتورسازی در کشور مان نددد " دتدوس ف یدوز" ام کددان ن د
صدوالت خددود
ما ولهای ف دنداوری  NB-IoTو  LoRaWANرا در مح د
قرار دادهاند(.)https://www.toosfuse.com/news/960801/

 -3-2فناوریهای منبع باز يا انحصاری
در میان فناوریهای معرفی شده در این مقاله ،فناوریهای ،NB-Fi
 NB-IoT ،RPMA ،Telensaو  EC-GSM-IoTبه صورت انحصاری
خدی از
شدند .در بر د
تحت مالکیت شرکتهای توسعهدهنده خددود دمدیبا د
شدی از ال یده دهدای
فناوریها مثم  Sigfoxو  LoRaWANنیز تن هددا بخ د
صدورت
مدل ارتباطی ونها به صورت انحصاری بوده و بخ دی گددر بدده د
جدود دارد.
منبع باز میباشد و قابلیت دسترسی به اسناد طرا حددی ون و د
فناوری  Sigfoxتمام فناوری از بخ دادهها و سرویسدهنده ابری دتدا
صدورت کا مددم و انح صدداری در
نرمافزار سمت تجهیزات انت دهدایی را بدده د

شدرکتها
سدایر د
شدرکت  Sigfoxبدده د
اختیار خود دارد .تنها بخشی که د
اجازه مشارکت میدهد ،فناوری سمت تجهیزات انتهایی است .برخالف
 ،Sigfoxم شددارکت در ت دمدام ق سددمتهای ف ندداوری LoRaWAN
امکان پذیر است و تنها بخشی که به صورت انحصاری در اخت دیدار چ نددد
شرکت میباشد ،الیه فیزیکی است .برخی دیگر از فناوریها نیز مانند-
 Dash7و Weightless-Pکامال به صورت منبع باز هستند .با توجه به
سدت ،ا سددتفاده از
جده ا د
حدریم دهدای مخت لددف موا د
این دکده ک شددور دمدا بددا ت د
شدند قا بددم
صدار دیدک شددرکت دمدیبا د
فناوریهای مخابراتی که تحت انح د
توجیه نیست.

 -3-3هزينه راهاندازی و نگهداری شبکه
استفاده از فناوریهای مخابراتی برد کوتاه و متوسی جهت ا سددتفاده در
زیرساخت ارتباطی مناطق وسیع به دلیم نیاز به هزینه باالی طراحی و
سدال داده و
نگ دهدداری شددبکه ،ت دعدداد ز دیداد دروازه شددبکه ،تدداخیر در ار د
همچنین کاه قابلیت اطمینان شبکه به دلیم افزای تعداد گامهای
مورد نیاز جهت رسیدن داده از کنتور به دروازه شبکه ،مقرون به صرفه
نیست ( .)Korkmaz et al.2010از اینرو ،استفاده از ا دیدن ف دنداوری دهدا
برای پوش مناطقی با وسعت کم میتواند مفید وا قددع شددود .دبدرخالف
اغلب فناوریهای برد بلند کدده دارای ر دندج ار سددال چ ندددین کی دلدومتری
است ،رنج ارسال ف دنداوری دهدای  Weightless-Pو  Dash7دبده ترت دیدب
حداکثر 2و  5کیلومتر میباشد .از اینرو ،در مقایسه با رنج ارسال سایر
فناوریهای برد بلند ،استفاده از این دو فناوری برای پوش دادن یک
منطقه وسیع به دلیم نیاز به تعداد بیشتر دروازه شبکه مقرون به صرفه
نیست.
در میان فناوریهای برد بلند ،بدده دل یدم و دمداده دبدودن زیر سدداخت
مخابراتی فناوریهای مبتنی بر شبکه سلولی ،هزی ندده راها دنددازی اول یدده
سدبت بدده ف دنداوری دهدای
شبکههای بزر مبتنی بددر ا یدن ف دنداوری دهدا ن د
 LPWANکمتر میباشد .البته این که ویا با احتساب سایر هزینه هددای
بعدی مربوت به استفاده از این فناوریها ،مانند پرداخت هزینه وبونمان
سدتفاده از ا دیدن ف دنداوری دهدا
شدبکه سددلولی ،در مج دمدوع ا د
به اپراتورهای د
سدی
همچنان مقرون به صرفه است نیز موضوعی است که ن دیداز بدده برر د
شدبکه سددلولی در
دارد .با این وجود استفاده از فناوریهای مبت دنی بددر د
راهاندازی فراسامانه اندازهگیری ،با محدودیتهایی از جمله موارد یدم
مواجه میباشند:
خدابراتی
 )1عدم استقالل شرکت دهدای دبدرق در مدددیریت زیر سدداخت م د
شبکه هوشمند برق و وابستگی به اپراتورهای شبکه سلولی
 )2پرداخت هزینه وبونمان و حق شار به اپراتورهای شبکه سلولی
 )3محدودیت ناشی از عدم گسترش و پشتیبانی ف دنداوری  NB-IoTدر
مناطق مورد نظر شرکتهای برق بویژه مناطق غیر شهری
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معیارهای انتخاب فناوری بیسیم مخابراتی برای فراسامانه اندازهگیری شبکه هوشمند برق ایران

 -3-4نرخ ارسال داده

کانالهای دو شبکه بیسیم با یکدیگر میباشند .به عنوان نمونه میتوان
شداره
به دتدداخم بر خددی از کا نددال دهدای  LoRaWANدبدا  802.154gا د
نمود(.)Orfanidis et al. 2017

از لحاظ نر ارسال داده ،فناوریهای مخابراتی که در این مقاله به ونها
اشاره شده است را میتوان به  5دسته تقسیمبندی نمود:
• دسته  :1نر ارسال کمتر از  ،1Kbpsمانند  Sigfoxو NB-Fi
سدال بددین  1Kbpsدتدا  ،100Kbpsمان نددد
سدته  :2دندر ار د
• د د
 LoRaWANو Weightless-P
• دسته  :3نر ارسال بین  100Kbpsتا  ،200Kbpsمانند Dash7
سدته  :4نددر ار سددال بددین  200Kbpsدتدا  ،1Mbpsمان نددد
• د د
 NB-IoT ،802.15.4gو RPMA
• دسته  :5نر ارسال باالتر از  ،1Mbpsمانند LTE-M
در حال حاضر محدودههای نر ارسال و حداکثر تاخیر مجاز فراسامانه
اندازهگیری به ترت دیدب  10Kbpsدتدا  100Kbpsو  5ثان یده دتدا چ ندددین
سدتفاده از ف دنداوری دهدای
ساعت میباشد( .)Li et al. 2018از ا دیدنرو ،ا د
چده در حددال
مخابراتی با نر ارسال در حد  bpsمناسب نمیباشد .اگر د
حاضر استفاده از فناوریهای مخابراتی با نر ارسال در حد 100Kbps
سدامانه ا دنددازه
مناسب میباشد ولی با توجه به توسعه خدماتی کدده دفدرا د
گیری در وینده ممکن است ارائه دهد و یا احتمال استفاده از زیرساخت
شدمند دبدرق ،با یدد
شدبکه هو د
مخابراتی فراسامانه برای سایر کاربردهای د
فناوریای را انتخاب کنیم که دارای نر ارسال باالتری باشد.

سدت
کلیه فناوریهایی که در این مقاله به بررسی ونها پرداخته شددده ا د
سدال و
جهت جلوگیری از خرابکاریهای عمدی و باالبردن امنیت در ار د
دریافت دادهها از روشهای رمزنگاری استفاده مینمایند .عالوه بر ا دیدن
به منظور افزای امنیت داده در شبکه سلولی سرویس Private APN
شدده ا سددت .این دکده کدددام یددک از ا دیدن روش هددای
در این شبکه اضافه د
رمزنگاری بکار گرفته شده در ا دیدن ف دنداوری دهدا عمل دکدرد به دتدری را دارا
میباشند ،موضوع مورد بحث در این مقاله نمیباشد .اما بح دثدی دکده در
اینجا مطرح است ،ایجاد امکان ارسال دادههای فراسامانه اندازهگیری به
خارج از کشور ،در صورت استفاده از ف دنداوری دهدایی مان نددد  DASH7و
سدتفاده
سدی ارت دبداطی ا د
شدبکه وا د
 Sigfoxکه از فضای ابری به ع نددوان د
سدتفاده از ا دیدنگو دنده ف دنداوری دهدا بدده ع دندوان
میکنند ،است .از اینرو ،ا د
حداظ
سدامانه ا دنددازهگ دیدری از ل د
زیرساخت مورد نیاز جهت راهاندازی فرا د
حدث مر بددوت دبده پداف دندد غیرعا مددم تو صددیه ن دمدی شددود
مبا د
(.)https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1033103/

 -3-5تداخل
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شدبکه سددلولی مان نددد  NB-IoTدر مقا بددم
ف دنداوری دهدای مبت دنی بددر د
جدوز
فناوریهایی مانند  LPWANکه از باند فرکانسی بدون نیاز بدده م د
شدبکه دهدا
سدایر د
استفاده مینمای دندد ،کم تددر د چددار م شددکم دتدداخم دبدا د
جدوز ،در حددال حا ضددر
سی دبددون م د
میگردند .در م یدان با ندددهای فرکان د
سدبت
فناوریهایی که در باند فرکانسی کمتر از  1GHzکار میکنند ،ن د
به فناوریهایی که در باند فرکانسی  2.4GHzکددار مدیکن دندد ،کم تددر
مستعد تداخم میباشند .این موضوع به دلیم گستردگی استفاده از باند
خدانگی و ع دمدومی
فرکانسی  2.4GHzدر شبکهها و تجهیزات بی سدیم د
سدی دمدودم دهدای Wi-Fi
شدده تو د
نظ یدر  Bluetoothو اینتر دندت ارا ئدده د
سدترش
سی کم تدر از  1GHzن یدز دبدا گ د
حددوده فرکان د
مدیبا شددد .ا دمدا م د
کاربردهای اینترنت اشیاء به زودی با مشکم تداخم مواجه خواهد شددد.
شدده در ا یدن مقا دلده ،ف دنداوری دهدای
سی د
در م یدان ف دنداوری دهدای برر د
 LTE-M ،EC-GSM-IoTو  NB-IoTدر باند فرکانسی شبکه سلولی
و ف دنداوری دهدای ،Nb-Fi ،Dash7 ،LoRaWAN ،Sigfox
 Weightless-Pو  802.11ahدر با نددد فر دکدانس کم تددر از  1GHzو
سی
ف دنداوری هددای  802.11s ،Bluetoothو  RPMAدر با نددد فرکان د
 2.4GHzکار میکنند .فناوری  802.14.5gنیز قابلیت دکدار در دهدر دو
سدی 2.4GHzو کم تددر از  1GHzرا دارد .از دی گددر
با دندد فرکان د
جدوز ،احت دمدال دتدداخم
محدودیتهای استفاده از باند فرکانسی بدون م د

یکی از محدودیتهای طراحی شبکه ارتباطی ،انتخاب و محدودیتهای
فرکانسکاری هر فناوری میباشد .استفاده از محدوده فرکانسی کمتر از
سدته دبده قددوانین و م دقدررات راد یددویی مت دفداوت
 1GHzو در هر کشور ب د
میباشد .به عنوان نمونه میتوان به محدودیت بکارگیری ف دنداوری هددای
 802.11afو  ،Weightless-Wبا توجه عدم مجوز استفاده از محدوده
فرکانسی سفید تلوزیون در اکثر کشورها اشاره نمود.
طراحی ،عیبیابی و توسعه شبکههای مبت نددی بددر ف دنداوری دهدایی دکده از
سدبت بده ف دنداوری دهدایی دکده از
توپولو ی ستاره ا سددتفاده دمدینمای دندد ن د
توپولو ی م استفاده میکنند ،به دلیم اینکه دادهها برای رسیدن بدده
مقصد مجبور نیستند گرههای مختلفی را طی کنند سادهتر دمدیبا شددد.
طده مر کددزی دیدا دروازه
عیب توپولو ی ستاره وابستگی شبکه به یک نق د
شدکال در عمل کددرد دروازه ،عمل کددرد
میباشد و در صورت بروز هرگونه ا د
کم شبکه مختم میگردد .در این توپولو ی دبدین دهدر تجه دیدز و دروازه
شبکه تنها یک مسیر وجود دارد .از اینرو ،این توپولو ی در مقایسه دبدا
سایر توپولو یها از قابلیت اطمینان پایینتری در ارسال و دریافت داده
خی دمدوارد بدده
سدتاره در بر د
برخوردار میباشد .همچنین در توپو دلدو ی د
سداختمان بل دندد ،ام کددان بر دقدراری ارت دبدات
دالیم گوناگونی مانند وجود د
مستقیم نود با دروازه شبکه وجود ندارد .ی کدی از روش دهدای حددم ا یدن
مشکم استفاده از توپولو ی م میباشد.

 -3-6امنیت داده و پدافند غیرعامل
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محمد جواد تناکیان ،مهری مهرجو  ،سمیرا نوفرستی
توپولو ی م به دلیم وجود مسیرهای گوناگون ارتباطی بین دو
تجهیز ،به ازای افزای پیچیدگی شبکه از قابلیت اطمینان دبداالتری در
برقراری ارتبات در مقایسه با سددایر توپو لددو ی دهدا بر خددوردار دمدیبا شددد.
بدینسبب ،طراحی و توسعهپذیری شبکههای مبتنی دبدر ف دنداوری هددای
سدتاره
 ،LPWANشبکههای سددلولی و  802.11ahدکده از توپو دلدو ی د
استفاده میکنند نسبت به فناوریهایی مانند  802.11sو 802.15.4g
سداده دتدر دمدیبا شددد .ف دنداوری
که از توپولو ی م ا سددتفاده دمدیکن نددد د
سداختار
سدتاره قابل دیدت ب دکدارگیری در د
 802.11ahدر ک دندار توپو دلدو ی د
درختی را نیز دارد .نکته محدود کننده در این فناوری ،تعداد رله دهدا در
ساختار درختی است .افزای رلهها تددا دبدی از  2ر دلده ،با دعدث کدداه
کارایی ،افزای پیچیدگی شبکه و مصرف انر ی میشود ( Ahmed et
.)al. 2016
شدبکه ارت بدداطی و ا فددزای ت دعدداد
سدعه دیدک د
به طور ک دلدی ،دبدا تو د
تجهیزات فعال شبکه ،با مشکم افزای تاخیر در ارسال و دریافت داده
و نیز کاه نر گذردهی شبکه مواجه خواهیم بود .با این وجود بسته
به نوع فناوری ارتباطی که در شبکه بکارگرفته است ،م یددزان ا فددزای و
کاه تاخیر و نددر دگدذردهی مت دفداوت مدیبا شددد .بدده ع دندوان نمو ندده،
همانطوری که در شکم  4نشان داده شده است با افزای تعداد نود دهدا
شدمند) عمل کددرد ف دنداوری  802.11ahدر مقای سدده دبدا
(کنتور دهدای هو د
شدبکه به تددر
دگدذردهی د
 802.15.4gاز ل حدداظ تدداخیر و دندر
می باشد (.)Ahmed et al. 2016
.

شکم ( :)4مقایسه الف) تاخیر ،ب) نر گذردهی شبکه مبتنی بددر
شدبکه
دو فناوری  802.11ahو  802.15.4gبه ازای افزای تعداد نود د
(.)Ahmed et al. 2016

 -3-8سازوکار دسترسی به رسانه
از جنبه سازوکار دسترسی به رسانه ،احتمال تصادم در ار سددال داده در
سدازوکارهایی مان نددد  ALOHAو  CSMA/CAکدده در ون تجه یدزات
د
سدانه دبدا ی کدددیگر رقا دبدت
سی بدده ر د
(کنتورهای هو شددمند) دبدرای دستر د
سدازوکارهایی مان نددد  CDMA ،TDMAو
مدیکن نددد در مقای سدده دبدا د
 FDMAکه در ون تخصیص منابع (فرکانس و زمان) برای تجهیزات به
سی
سدازوکار دستر د
صورت ثابت در نظر گرفته میشود ،باالتر میباشد .د
به رسانه  OFDMAنیز به دلیم مختلفی چون تخصیص بهی ندده م دندابع
به تجهیزات و استفاده همزمان ویژگیهای  TDMAو  FDMAنسبت
به سایر سازوکارهای معرفی شده در این مقاله کارایی بهتری دار نددد .در

شبکههای مبتنی بر فناوری دهدایی مان نددد  802.11ahو  Dash7کدده از
سدتفاده از روش
سازوکار  CSMA/CAاستفاده مینمای نددد بدده دل یدم ا د
شدگیری از ت صددادم در مقا بددم ف دنداوری دهدایی مان نددد  Sigfoxو
پی د
سدتفاده مدیکن نددد دبده ازای
سدازوکار  ALOHAا د
 LoRaWANکه از د
افزای تاخیر در ارسال پیام ،نر خطای بیت کمتری دارند.

 -3-9طول عمر باتری
شدهر ن دیداز بدده بدداتری ندار دندد .از
کنتورهای برق به خاطر اتصال به برق د
طرفی میزان مصرف انر ی فناوری ارتباطی در کنتور را نیز میتوان دبدا
برنامه ریزی مدت زمان خواب و بیداری فناوری کنترل کددرد .از ا یدنرو،
در راهاندازی فراسامانه اندازهگیری ،مساله عمر باتری و مصرف انر ی در
انتخاب فناوری محدودیت جدی ایجاد نمیکند.
برای جمعبندی مطالبی که تا اینجا بیان شد ،ف دنداوری دهدای م خددابراتی
خداب
سداس معیار هددای انت د
بیسیم کاربردی در فراسامانه اندازهگیری برا د
فناوری پیشنهاد شده مطابق جدول  3خالصه میگردد.

 -4نتیجهگیری
سدب
در این مقاله ،چندین معیار کیفی برای انتخاب فناوری بیسیم منا د
شدمند دبدرق
شدبکه هو د
جهت زیرساخت مخابراتی فراسامانه اندازهگیری د
ایران پیشنهاد گردیده است .ابتدا ،فناوریهای پیشنهاد شددده را دیدج در
شدامم ،802.15.4 ،Z-Wave ،Wi-Fi ،Bluetooth
سدطح ج دهدانی ،د
د
RPMA ،NB-IoT ،LoRaWAN ،Sigfox ،802.15.4g ،802.11ah
شدوند .پارامتر هددای
 Weightless-P ،NB-Fi ،و Dash7معرفی دمدی د
شدامم توپو دلدو ی،
الیه فیزیکی و دسترسی به رسانه ا دیدن ف دنداوری دهدا ،د
میزان پوش دهی ،نر بیت داده ،فرکانسکاری ،سازوکار دسترسی بدده
جدزای ف دنداوری بددا هددم مقای سدده
رسانه و انحص اری یا منبع دبداز دبدودن ا د
میگردند .سپس ،براساس اولویتهای عملی و اجرایی ،معیار هددای ز یددر
شدتیبانی ف دنداوری در
برای مقایسه این فناوریها پیشنهاد دمدی شددوند :پ د
ایران ،فناوریهای منبع باز یا انحصاری ،هزی ندده راها دنددازی و نگ دهدداری
شبکه ،نر ارسال داده ،تداخم ،امنیت داده و پدافند غیرعامم ،سهولت
طراحی و توسعهپذیری شبکه ،سازوکار دسترسی به رسانه و طول ع مددر
باتری.
در زیرساخت مخابراتی فراسامانه اندازهگیری شبکه هوشمند برق ایران،
یک فناوری از نظر خدمات پشتیبانی در صورتی مناسب است که ضمن
سدهولت دستر سددی بدده
وجود شرکتهای پشتیبانیکن نددده و همچ دندین د
شدور ،حددداقم دتداثیر پددذیری را در برا بددر
شدبکه در ک د
تجهیزات مخت دلدف د
تحریمها داشته باشد .همچنین ،هزینه راها دنددازی و نگ هددداری ف دنداوری
باید دارای توجیه اقتصادی باشد .فناوری انتخابی باید کمترین دتدداخم
شدته با شددد و ن یددز از قابل دیدت اطمی نددان دبداالیی در
را با سایر شبکهها دا د
حدذف و
برقراری ،صحت ،تداوم و امنیت ارتبات برخوردار باشد .ام کددان د
اضافه وسان اجزای مختلف شبکه و نیز قابلیت استفاده بهینه از منابع
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معیارهای انتخاب فناوری بیسیم مخابراتی برای فراسامانه اندازهگیری شبکه هوشمند برق ایران
جدول ( :)3مقايسه فناوریهای مخابراتی بیسیم کاربردی در فراسامانه اندازهگیری براساس معیارهای انتخاب فناوری
معیارانتخاب
فناوری
نام فناوری

هزينه استفاده از
قابلیت پشتیبانی

فناوری منبع باز

فناوری در

فناوری در ايران

يا انحصاری

راهاندازی

شبکه اختصاصی
برای شرکت برق

شبکههای بزرگ

Bluetooth

دارد

802.11s

دارد

IEEE802.15.4

دارد

IEEE802.15.4g

دارد

802.11ah

دارد

Sigfox

امکان ايجاد

منبع باز از لحاظ
فرکانس کاری
منبع باز از لحاظ
فرکانس کاری
منبع باز از لحاظ
فرکانس کاری
منبع باز از لحاظ
فرکانس کاری
منبع باز از لحاظ
فرکانس کاری

دارد (بستگی به

انحصاری به جز

تحريم دارد)

تجهیزات انتهايی

Lorawan

دارد

منبع باز به جز اليه
فیزيکی

نحوه طراحی و
توسعهپذيری

دسته بندی
نرخ ارسال
داده

زياد

دارد

ساده

دسته4

زياد

دارد

پیچیده

دسته5

زياد

دارد

پیچیده

دسته4

زياد

دارد

پیچیده

دسته4

زياد

دارد

ساده

دسته5

حداکثر طول
عمر باتری
در اينجا مطرح
نمی باشد
در اينجا مطرح
نمی باشد
در اينجا مطرح
نمی باشد
در اينجا مطرح
نمی باشد
در اينجا مطرح
نمی باشد

تداخل پذيری

زياد
زياد
متوسط /زياد
(وابسته به
فرکانس کاری)
متوسط /زياد
(وابسته به
فرکانس کاری)
متوسط

متوسط

دارد

ساده

دسته 1

 10سال

متوسط

متوسط

دارد

ساده

دسته 2

 10سال

متوسط

ساده

دسته4

 10سال

کم

ساده

دسته4

بیش از  10سال

کم

ساده

دسته 5

 10سال

کم

ساده

دسته 2

 3تا  8سال

متوسط

دسته 4

بیش از  10سال

زياد

 10سال

متوسط

بیش از  10سال

متوسط

ندارد(وابسته به

NB-IoT

دارد

انحصاری

کم

EC-GSM-IoT

اعالم نشده

انحصاری

کم

LTE-M

اعالم نشده

انحصاری

کم

Weightless-P

ندارد

منبع باز

متوسط

دارد

RPMA

ندارد

انحصاری

متوسط

دارد

ساده

Dash7

ندارد

منبع باز

متوسط

دارد

ساده

دسته3

NB-Fi

ندارد

انحصاری

متوسط

دارد

ساده

دسته 1

شبکه سلولی است)
ندارد(وابسته به
شبکه سلولی است)
ندارد(وابسته به
شبکه سلولی است)

جهت دسترسی به رسانه ،از دیگر مواردی است که در انتخاب ف دنداوری
باید مورد توجه قرار گیرند.
جدب
خدابراتی مو د
شایان توجه است که بکارگیری یک ف دنداوری وا حددد م د
شدبکه مدی دگدردد،
یکپارچگی ،کاه پیچیدگی و نیز نگهداری سادهتر د
شدبکه
ولی با توجه به این که نیازمندی هددای در ب خد هددای مخت لددف د
سدت
متفاوت هستند ،زیرساختی که در دیدک ب خد از شددبکه بهی دنده ا د
ممکن است انتخاب خوبی برای بخ دیگری از شبکه نباشد .از اینرو،
جهت مدیریت و کاه هزینههای شبکه ،بسته به پراک دنددگی و دتدراکم
کنتورهای هوشمند در هر منطقه و نیز وسعت ناحیه مورد نیاز ،انتخاب
سدی و بل نددد ج دهدت راه
یک یا چند فناوری از میان فناوریهای برد متو د
جدود،
صیه مدی دگدردد .دبدا ا یددن و د
ا دنددازی فرا سددامانه ا دنددازهگ یدری تو د
حددوده
تصمیم گ دیدری قط دعدی در مددورد این دکده دکددام دیدک و دتدا چدده م د
صدادی و
جارافیایی از یک فناوری استفاده دگدردد ،نیازم دندد ارز یددابی اقت د
بهینهسازی پارامترهای شبکه است.
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حسینی سنو ،سید امین؛ شهریاری ،شیرزاد .)1394( ،مرجع کامم شبکه
های بیسیم و سیار (اصول پروتکم ها ،معماری ،شبیه سازها) ،ویرای
اول ،دانشگاه فردوسی مشهد ،انتشارات جهاد دانشگاهی.
رحمانی ،معصومه؛ ( .)1394مطالعه و بررسی چال ها و نیازمندیهای
مخابراتی زیرسیستمهای شبکه هوشمند ،سی امین کنفرانس بین
المللی برق.
شریف پور ،زهرا؛ علی بخشی ،مهدیه ،مظفری ،مهدیه .)1396( ،طراحی
زیرساخت مخابراتی شبکه هوشمند در پایلوت نمونه ،سی و دومین
کنفرانس بین المللی برق ایران.
عزیزی ،سعدون؛ کسری رشیدی .)1397( ،بررسی و مقایسه جامع
فناوریهای بیسیم برای اینترنت اشیاء ،علوم رایانشی.11 ،
مدقق ،هادی؛ ( .)1394هوشمند سازی شبکه برق ،سمینار شبکه با
گرای شبکه هوشمند و سیستم های نوین .SCADA
مدقق ،هادی؛ رضاییان ،میثم ،سالک گیالنی ،نادر.)1392(،تکنولو یهای
مخابراتی در سیستمهای اندازهگیری هوشمند و طرح فهام ،کنفرانس
شبکه های هوشمند.
نازعلی ،مظهره؛ (پاییز  .)1398پیاده سازی اینترنت اشیاء با استاندارد
 ،802.11ahپایان نامه کارشناسی ارشد در مهندسی برق (مخابرات
سیستم) ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،دانشکده برق و کامپیوتر.
یامایی مقدم ،محمد حسین؛ ( .)1392الزامات و نیازمندیهای ارتباطی
شبکه هوشمند برق ،فصم نامه عصر برق ،1)2( ،صص .22-24
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)Code Division Multiple Access (CDMA
14
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16
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