پايان انحصار در عصر ارتباط
يادداشت مدير مسئول

یکی از ویژگیهایی که در چند دهه اخیر در عرصههای مختلف
اقتصادی ،اجتماعی ،سیاس��ی و  ...به طور بارزی دیده میشود
عبور از سیاس��ت تمرکزگرایی و حرکت به سمت سیاستهای
مبتنی بر عدم تمرکز میباش��د .به زبان اقتصادی سیستمها با
عب��ور از مدلهای انحصاری در حال تجربه مدلهای مبتنی بر
رقابت در قالب سیس��تمهای توزیع شده میباشند .در بسیاری
از صنایع ،انحصارهای بزرگ یکی پس از دیگری شکسته شد و
از نمونههای آن میتوان به شکست انحصار شرکتهای بزرگ
مخابرات بی��ن الملل ،گاز طبیعی و ش��رکتهای بزرگ تولید
انرژی الکتریکی اشاره نمود .شکستن انحصار شرکتهای بزرگ
و باز ش��دن فضای رقابتی عالوه بر افزای��ش کارایی اقتصادی
ک��ه معموال با کاهش هزینهها نیز همراه اس��ت ،وابس��تگی به
س��رمایهگذاریهای کالن و آس��یبپذیری در براب��ر ح��وادث
مختلف را بهش��دت کاهش میده��د .وجود انواع فنآوریهای
مختلف برای ارایه خدمات مخابراتی و ظهور نیروگاههای تولید
پراکنده مانند نیروگاههای بادی و خورش��یدی ،تاییدی روشن
بر این ادعا میباشند.
در عرصه سیاس��ی نیز شکست شوروی سابق و فروپاشی دیوار
برلین از نش��انههای اصلی فروپاش��ی سیاس��تهای تمرکزگرا
بهشمار میروند .چنین روندی را میتوان در از بین رفتن انحصار
شبکههای اطالعرسانی و خبرگزاریها نیز مشاهده نمود .امروزه
مردم خیلی از خبرها را قبل از این که از طریق خبرگزاریهای
رسمی دریافت کنند از طریق شبکههای اجتماعی متنوعی که
بر پایه فنآوریهای نوین در حوزه مهندس��ی برق و مهندسی
کامپیوتر بنا شدهاند ،دریافت میکنند .بنابراین بهنظر میرسد
در عرصههای مختلف زندگی بش��ر پارادایم س��نتی مبتنی بر
مدیریت و کنترل متمرکز جای خود را به پارادایم رقیب که بر
اساس عدمکنترل مرکزی و استفاده از سیستمهای توزیع شده
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بر پایه رقابت یا همکاریهای بین اجزاء بنا شده است ،تحویل
میدهد .این تغییر اساسی و جابجایی پارادایم به لحاظ نظری
مدیون الهامها و ایدههایی اس��ت که بشر در چند دهه اخیر از
سیس��تمهای زنده و طبیعی برداش��ت نموده است .نگاهی به
س��اختارهایی مانند مغز ،سیس��تم ایمنی بدن انسان و زندگی
اجتماعی برخی از جانوران نشان میدهد که در این سیستمها
بدون تصمیمگیری و کنترل مرکزی ،سیستم قادر است مسایل
پیچیدهای را حل نماید .از جنبه س��ختافزاری و پیادهسازی
نیز این تغییر مرهون پیشرفتهای اخیر در فنآوریهای نوین
در حوزههای الکترونیک ،مخابرات و کامپیوتر میباشد.
اکنون بر پایه این مقدمه به نظر میرسد دانشگاهها نیز بایستی
پی��ام این تغییر پارادای��م را بهخوبی دریافت و تجزیه و تحلیل
نمایند .دانش��گاهها نیز که بهعنوان قطبهای انحصاری تولید
علم از دیرباز مطرح بودهاند کم کم با چالشهایی مانند چالش
هویت ،چالش کارآمدی و چالش جهانی ش��دن مواجه ش��ده
یا خواهند ش��د .هدایت دانش��گاهها به س��مت دانش��گاههای
کارآفری��ن ،طراحی دانش��گاههای باز ،گس��ترش آموزشهای
مج��ازی و دورهه��ای غیرمتمرکز ،طراح��ی دورههای دکتری
صنعت محور ،بازنگری اساسی در محتوی و شیوههای آموزش
و  ...از جمله واکنشهایی هس��تند که دانشگاهها در قبال این
تغییرات از خود بروز دادهاند .نشریه عصر برق جامعه مهندسی
برق ،دانش��جویان و اساتید کشور را دعوت میکند تا با ارسال
نظرات خود و مش��ارکت در این بحث ،فضایی علمی را جهت
بررسی منطقی این مساله اساسی یعنی چالشهای دانشگاه در
قرن بیست و یکم فراهم سازند.
***

توسعه صنعت ساخت نیروگاه بادی
با توجه به استعدادهای ویژه کشور
گفتگو با پروفسور سيد هاشم اورعي ميرزماني
پروفس�ور سيدهاش�م اورعي ميرزماني اس�تاد گ�روه برق –
قدرت دانش�كده مهندسي برق در دانش�گاه صنعتي شريف
اس�ت .وي متول�د مش�هد اس�ت و در دبيرس�تان ابنيمين
مش�هد درس خوانده و دو س�ال قبل از ديپلم به انگلس�تان
رفته اس�ت .در سال  1364در سن 24سالگي مدرک دكتراي
برق – قدرت با تخصص ماش�ينهاي الكتريكي را از دانشگاه
كمبريج انگلس�تان دريافت نموده در خردادماه همان سال به
ايران برگشته و از مهرماه  1364در دانشگاه فردوسي مشهد
ش�روع به تدريس نموده است .از سال  ،1370دكتر اورعي به
عضويت هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف درآمده و دروس
مختلف�ي را در زمين�ه تخصصي خ�ود ارايه مينماي�د .البته
فعاليتهاي علمي دكتر اورعي به دانشگاههاي ايران محدود
نيس�ت و در انگلس�تان ،امريكا و كانادا هم س�ابقه عضويت
هيات علمي دارد .در ايران بجز دانشگاه ،فعاليتهاي صنعتي
را نيز بر اساس عالقمنديهاي خود پيگيري مينمايد و از اين
منظر شايد بتوان او را يكي از فعاالن صنعت دانست ،هرچند
در اواخر دهه ش�صت به عنوان عضو هيات موس�س دانشگاه
س�جاد نيز در پايهگذاري اين دانش�گاه نقش موثری داش�ته
اس�ت .آنچه در ادامه خواهيد خواند خالصهاي از گفتوگويي
اس�ت كه در ش�ركت برق منطقهاي خراسان و در شهريورماه
 1392انجام شده اس�ت.گفتوگويي كه دكتر مصطفي رجبي
مش�هدي معاون برنامهريزي ش�ركت برق منطقهاي خراسان
هماهنگيهاي آن را به انجام رس�اند و با صبر و حوصله ما را
تا پايان همراهي نمود.

● اگ�ر ممك�ن اس�ت ب�راي ش�روع بح�ث ،صحب�ت را از
فعاليتهاي صنعتي ش�ما آغاز كنيم ،با اين سوال كه چرا به
فعاليتهاي صنعتي پرداختهايد و چه نوع فعاليتهايي را در
صنعت دنبال ميكنيد؟

من در يك خانواده صنعتي رش��د پيدا كردم و ش��ايد به اشتباه از
دانشگاه س��ر درآوردم .بنابراين پيش زمينه فكري صنعتي همواره در
ذهن من ب��ود و وقتي به ايران برگش��تم در كارهاي صنعتي خانواده
مشاركت داشتم ولي همواره دوست داشتم در زمينه كاري خودم كار
صنعتي انجام بدهم و به همين دليل نخس��تين كاري كه انجام دادم
تاسيس يك شركت در مشهد بود كه با نام رضا ترانس ورك در مشهد
فعاليت��ش را آغاز كرد و اكنون با نام گروه صنعتي الكتروپژواك به كار
خ��ود ادام��ه ميدهد .از طرفي تخصص من در ارتباط با ماش��ينهاي
الكتريكي بود و دوست داش��تم مركزي براي ترانسفورماتور راهاندازي
كنم كه هر كس در مورد ترانس��فورماتور كاري بخواهد بتوانيم برايش
انج��ام دهيم .به اين ترتيب بدون اين كه فن��اوري را خريداري كنيم
شروع به توسعه نموديم و در صنعت طراحي و توليد ترانسفورماتورهاي
حفاظتي و اندازهگيري فعاليتي را آغاز كرديم و هنوز هم اين فعاليتها
ادامه دارد.
كار بع��دي كه انج��ام دادم دريافت مجوز راهاندازي نخس��تين مركز
تحقيق��ات در بخ��ش خصوص��ي از وزارت صنايع بود .اي��ن مركز به
نام «مرك��ز تحقيقات برق و الكترونيك س��جاد» نام گرفت كه بعدها
شاخههاي آموزشي هم به آن اضافه شد و موسسه آموزش عالي سجاد
ش��كل گرفت و نخستين مجوزي بود كه وزارت صنايع به يك محقق
در بخش خصوصي واگ��ذار كرد .ما در اين مركز براي صنايع مختلف
كارهاي تحقيقاتي انجام ميداديم.
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● فعاليته�اي جدي�دي را هم در ارتباط ب�ا انرژيهاي نو و
بهويژه باد آغ�از كردهايد در اين زمينه هم توضيحاتي ارايه
بفرماييد.

در رابط��ه با انرژي باد من س��الها قبل از اينكه در ايران بحث آن
مطرح ش��ود كارهاي تحقيقاتي و علمي و صنعتي انجام داده بودم اما
وقتي در ايران قرار بود كاري انجام شود نخست بايد مسايل اقتصادي
آن را بررسي ميكرديم .اطالعاتي كه در آن زمان موجود بود ،حكايت
از وجود پتانس��يلهاي قابل توجه در ايران داشت .بنابراين بايد در دو
زمينه كار را دنبال ميكرديم .ابتدا فرهنگس��ازي در اين زمينه آغاز
ش��د تا كارها شكل اقتصادی بهخود بگيرد و شكلگيري انجمن بادي
ايران در همين راستا بود كه تاسيس شد و رييس هيات مديره آن هم
آقاي مهندس چيتچيان شد كه در حال حاضر وزارت نيرو را بر عهده
دارد .اين انجمن بايد فرهنگسازي الزم را در سطح جامعه ايجاد كند
تا با بسط و گسترش آن به سطح جامعه ميزان تقاضا براي استفاده از
انرژي باد افزايش يابد و به س��مت اقتصادي شدن حركت كند ،كاري
كه در دنيا هم اتفاق افتاده اس��ت .و خوش��بختانه امروز ميتوان گفت
كه اين انرژي باد امروز در جامعه به يك صنعت اقتصادي تبديل شده
اس��ت و از جذابيتهاي اقتصادي خوبي برخوردار ش��ده است .در بعد
علمي هم كارهايي انجام ش��ده است بهگونهاي كه در دانشگاه صنعتي
ش��ريف تعداد زيادي از دانشجويان دوره دكترا در بحثهاي مختلف
نيروگاه بادي متمركز شدهاند.
● ب�ه قانون وزارت ني�رو در زمينه مولدهاي مقياس كوچك اش�اره
كرديد ،با معرفي كه از اين مولدها داش�تيد و بر اس�اس تجربه ساير
كشورها آيا توجه كافي به اين نوع نيروگاهها وجود دارد؟

به جرات میتوان گفت که تدوین دس��تورالعمل توس��عه مولدهای
مقی��اس کوچک ک��ه به منظ��ور عمومی ش��دن تولید برق توس��ط
نیروگاهه��ای کوچک و اس��تفاده همزمان از گرم��ای آن تدوین و در
بهمن ماه س��ال  1387جهت اجرا به شرکت توانیر ابالغ گردید ،یکی
ن روشهای بهینهس��ازی انرژی و در نتیجه
از مترقیترین و به روزتری 
صرفهجوی��ی کالن در مصرف انرژی از یک س��و و کاهش قابل توجه
آالیندههای زیس��تمحیطی از س��وی دیگر بود .ولی با کمال تاس��ف
عملیاتی شدن این دستورالعمل با اشتباهات فاحشی همراه بود که از
همان آغاز موفقیت آن را خدشهدار نمود و متاسفانه با ادامه اشتباهات
در ش��کلهای دیگر میرود تا این طرح مترقی و کارساز در این کشور
با غروبی غمانگیز روبرو گردد.
● اين اشتباهات چه بوده است ،ممكن است بيشتر توضيح
بدهيد؟

ببيني��د من بيش از چهل س��ال در خدمت صنعت ب��رق بودهام و
شناخت كامل و دقيقي از همكاران صديق اين صنعت دارم و فقط به
عنوان یک کارشناس اعتقاد دارم در آغاز کار امتیازات پیشبینی شده
برای احداث نیروگاههای مقیاس کوچک بدون مطالعه کافی در اختیار
افرادی گذاش��ته ش��د که کوچکترین اطالعی از صنع��ت برق و امر
پیچیده نیروگاهسازی نداش��تند یا برخی دیگر افراد سودجویی بودند
که فقط به عقد قرارداد و دریافت مبلغ پیشفروش برق بسنده نمودند
بدون اینکه قصد نیروگاهس��ازی داشته باش��ند و متاسفانه سرنوشت
گروهی که صادقانه با دریافت مبلغ پیشفروش برق یا بدون آن اقدام
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به ساخت و بهرهبرداری نیروگاه نمودند غمانگیزتر است چرا که شرکت
توانی��ر قادر به انجام تعهدات مالی خ��ود در ازاء برق تولیدی اینگونه
نیروگاهها نيست .این ناتوانی همراه با اشتباه ،پيامدهاي ناخوشایندی
داشته است.

فروردين ماه  92تا  31مردادماه  92حدود  935هزار كيلووات ساعت
انرژي الكتريكي به شبكه تزريق كرده است و تمام اطالعات آن لحظه
به لحظه از تهران مانيتور ميشود.
● بنابراين پتانس�يل كاف�ي در اين زمينه در كش�ور وجود
دارد؟

● تحقيقاتي كه صورت ميگيرد بيشتر جنبه تئوري دارد يا
بهصورت آزمايشگاهي كارها دنبال ميشود؟

در دانشگاه ش��ريف دانشجويان دكتراي زيادي داشتيم و داريم كه
در ابع��اد مختلف ني��روگاه بادي كار ميكنند .ما با دانش��گاه كمبريج
انگلس��تان و دانش��گاه دورهام همكاري داريم و يك ش��ركت هم در
كمبريج انگلستان ايجاد شدهاست و سه آزمايشگاه در انگلستان براي
انج��ام كارهاي تحقيقاتي وج��ود دارد كه هماهنگيه��اي الزم براي
كارهاي تحقيقاتي در اين مجموعهها ش��كل ميگيرد .در دانشگاههاي
داخ��ل هم افراد مختلفي روي توربينه��ا و انرژي باد كار ميكنند .به
عنوان مثال آقاي دكتر برات��ي روي كنترل توربين كار ميكند ،آقاي
ت دارد،
دكتر عربيان از دانش��گاه اصفهان ،روي اج��راي توربين فعالي 
دكتر توحيدي از دانش��گاه تبريز در زمينه اتصال به ش��بكه كارهايي
انجام داده اس��ت و دكتر گرگينپور فعاليتهايش را بر طراحي ژنراتور
متمركز نموده اس��ت و ب��ه اين ترتيب از نظر علم��ي و تحقيقاتي در
كشور بس��ط و توسعه داريم و دانش��جويان هم شش ماه يا يك سال
براي انجام كارهاي آزمايشگاهي به انگلستان ميروند و برميگردند و
به اين ترتيب علم و صنعت با هم ارتباط برقرار كردهاند.

”

● چه عاملي باعث ش�ده است كه به انرژي باد توجه كنيد و
اطالعات ابتدايي از چه راهي بهدست آمده است؟

يك كار تحقيقاتي وقتي ميتواند جذابيت داش��ته باشد كه مصايب
اقتصادي و كاربردي آن مش��خص باشد .ما حدود  4سال پيش شروع
به جمعآوري اطالعات در اين زمينه كرديم .س��رعت باد مساله مهمي
ب��ود تا ش��رايط الزم براي اجراي پ��روژه نيروگاه بادي فراهم ش��ود و
نخستين جايي كه براي اين موضوع مراجعه كرديم سانا بود .متاسفانه
اطالعات بهقدر كافي مطمئن نبود و نميتوانس��تيم به اطلس باد تهيه
ش��ده به طور كامل اطمينان كنيم ،البته ناسا هم اطالعاتي را در اين
زمينه داش��ت .در بحث احداث نيروگاه بادي س��رعت باد خيلي مهم
اس��ت چون هم نش��اندهنده اين اس��ت كه چقدر ميتوان از انرژي
ب��اد ب��رق گرف��ت و به لح��اظ فني
مشخص ميكند از چه نوع توربيني
امروز با اطمينان كامل ميتوانم
بايد اس��تفاده ش��ود كه در برابر باد
بگوي�م بهترين نقط�ه در ايران
دوام بي��اورد و از ج��ا كنده نش��ود.
براي نصب توربين بادي ،منطقه
چون اطالعات كافي نبود دكلهاي
خواف اس�ت ،دليل آن هم نصب
بادس��نجي را در چند منطقه نصب
تنه�ا توربين يك و نيم مگاواتي
كردي��م و حدود يكس��ال اطالعات
كش�ور در اي�ن منطق�ه اس�ت
را جمعآوري نموديم و س��همنطقه
ك�ه از  17فروردي�ن م�اه  92تا
بهعنوان انتخابهاي نخست مطرح
 31مردادم�اه  92ح�دود 935
ش��د و ام��روز ب��ا اطمين��ان كامل
ه�زار كيل�ووات س�اعت انرژي
در
ميتوان��م بگويم بهتري��ن نقطه
الكتريك�ي ب�ه ش�بكه تزري�ق
اي��ران براي نص��ب توربي��ن بادي،
كرده اس�ت و تمام اطالعات آن
منطق��ه خواف اس��ت ،دليل آن هم
لحظه به لحظه از تهران مانيتور
نصب تنها توربين يك و نيم مگاواتي
ميشود.
كشور در اين منطقه است كه از 17

”

“

بله اين مورد بس��يار ارزشمندياست كه كمتر به آن توجه ميشود.
ميخواه��م بگويم از نظر پتانس��يل ،ظرفيتهاي��ي خيلي بهتر از يك
معدن طال در كش��ور وجود دارد و بايد قدر آن را بدانيم .زمينه براي
توس��عه فعاليت در زمينه نيروگاههاي بادي و مزارع بادي بسيار فراهم
اس��ت اما ابتدا بايد نيم نگاهي به ساير كش��ورهايي كه در اين زمينه
فعاليت و كار داشتهاند ،بياندازيم .در ساير كشورها كه اولويتهايشان
هم با ما متفاوت اس��ت و مش��كالت خاص خودشان را دارند و ممكن
اس��ت گروههاي مختلفي با راهاندازي ني��روگاه بادي مخالفت كنند و
گرفتن مجوز براي راهاندازي يك مزرعه بادي بس��يار مشكل است ،با
وجود همه مشكالت استفاده از انرژي باد را در دستور كار خود دارند،
چون ميگويند برق بادي آلودگي زيستمحيطي ندارد ،سوخت گران
فسيلي را مصرف نميكند و تجديدپذير است .اين مسايل دستبهدست
هم داده اس��ت تا امروز كش��ورهاي پيشرفته اقتصادی و صنعتي براي
تنوع بخشيدن به س��بد انرژيشان،
بهخصوص پس از س��ونامي ژاپن به
رويكرد جهاني به سمت استفاده
سمت انرژيهاي تجديدپذير بروند و
از انرژيهاي تجديدپذير است و
در نظر دارند تا سال  2025بين 20
ما هم س�رزمينهاي بكر زيادي
ت��ا  25درص��د از كل انرژي مصرفي
براي اين منظور در اختيار داريم
را از مناب��ع تجديدپذير و پاك تهيه
و در ش�رايطي ك�ه در تمام دنيا
كنن��د .البت��ه كش��ورهايي مانن��د
كار از اما و اگر و ش�ايد گذشته
دانمارك و اس��كاتلند هم هس��تند
اس�ت اما ظرفيت نصب شده در
ك��ه در نظر دارند  100درصد انرژي
ايران بس�يار پايي�ن و حدد 100
مورد نياز خود را از منابع تجديدپذير
مگاوات است.
تامي��ن كنن��د .در اس��كاتلند با 30
ميليارد پوند سرمايهگذاري 40هزار
فرصت شغلي تخصصي ايجاد خواهد شد .چين هم از نظر عددي رتبه
نخس��ت دني��ا را در اختيار دارد و در س��ال  2012نزديك به 13هزار
مگاوات اجرا كرده است و در يك نگاه آماري ميتوان گفت از مجموع
ظرفيتهاي نصب ش��ده در تمام دنيا در س��ال  26 ،2012درصد آن
در چين بوده اس��ت كه در حال حاضر  75هزارمگاوات ظرفيت نصب
شده دارد .امريكا هم بهشدت بر انرژي باد متمركز شده است .بنابراين
رويكرد جهاني به س��مت استفاده از انرژيهاي تجديدپذير است و ما
هم س��رزمينهاي بكر زيادي براي اين منظ��ور در اختيار داريم و در
ش��رايطي كه در تمام دنيا كار از اما و اگر و ش��ايد گذش��ته است اما
ظرفيت نصب شده در ايران بسيار پايين و حدد  100مگاوات است.

“

● ب�راي افزايش ظرفيت نصب ش�ده چه راهكارهايي وجود
دارد؟

در حال حاضر ب��ه داليل تكنولوژيكي و فني ضريب ظرفيت پايين
اس��ت و من اعتق��اد دارم بايد با اس��تفاده از فناوريهاي روز دنيا اين
صنع��ت را راهاندازي كنيم .خيلي وقتها س��وال ميش��ود كه توربين
 710كيلوواتي بهتر اس��ت ي��ا  620كيلوواتي يا يك و نيم مگاواتي يا
بيشتر .اين موضوع به مسايل اقتصادي بستگي دارد .اما اگر قرار است

توليد انبوه باشد و بهفروش برسد ،از نظر اقتصادي در دنيا توربينهاي
يكونيممگاواتي پيشنهاد ميش��ود كه از همه ارزانتر است .البته در
بعضي جاها توربين  3مگاواتي نصب ميكنند دليل آن هم اين اس��ت
كه بن��ا به داليلي مجوزي كه صادر ميش��ود براي تع��داد محدودي
توربين اس��ت و براي افزايش ظرفيت ناچار هس��تند از توربينهايي با
ظرفيت باالتر استفاده كنند .ولي چون ما در كشور از اين محدوديتها
نداريم يك و نيم مگاواتي در حال حاضر مناس��ب اس��ت تا در دوسال
آينده به دو و دو و نيم تبديل شود چون هر چه توان ها به سمت باالتر
بروند نقطه اقتصادي بهينه هم باال ميرود.
● ت�وان داخل براي س�اخت توربين بادي چقدر اس�ت آيا
امكان ساخت  100درصد آن در داخل كشور فراهم است؟

توربين از قطعههاي مختلفي س��اخته ش��ده اس��ت ،اما وقتي قرار
اس��ت يك كار اقتصادي انجام شود بايد صرفه اقتصادي آن را در نظر
گرفت ،بنابراين از نظر منطقي ش��ايد نتوان گفت كه بهطور حتم بايد
100درصد يك توربين در داخل كش��ور ساخته شود .بايد ببينيم چه
توجيه اقتصادي براي ساخت آن وجود دارد و ارزش افزوده آن كجاست.
براي توربينها بخش ساختماني آن مهم است .يك توربين يك و نيم
مگاواتي داراي  65تن وزن است و بايد در ارتفاع  60متري نصب شود
كه كار مشكلي است اما از اين نظر ما
خودكفا هستيم .براي ساخت دكل هم
س�اخت يك توربي�ن از صفر تا
مشكلي در داخل وجود ندارد و ساخت
صد در داخل كشور امكانپذير
آن در داخل ايران داراي ارزشافزوده
اس�ت ام�ا ب�ا توج�ه ب�ه صرفه
اس��ت و اگر بخواهد از خارج وارد شود
اقتصادي بايد بررس�يهاي الزم
با توجه ب��ه ابعاد و وزن آن و هزينهي
صورت پذيرد و آن قسمتهايي
باالي حم��ل و نقل مق��رون بهصرفه
كه تولي�د آن در داخل كش�ور
نيست و توليد آن در داخل توجيهپذير
توجيه اقتصادي دارد ،در داخل
اس��ت .پره نيز از جمله قطعاتي است
توليد شود.
كه ميش��ود در داخل اي��ران آن را با
قيمت اقتصادي توليد كرد .ژنراتور هم
ب��ا توجه به توان توليد داخل ك��ه در كارخانههاي فنژنراتور ،جمكو و
پارس ژنراتور وجود دارد با يك سرمايهگذاري 10درصدي قابل توليد
با صرفه اقتصادي اس��ت .گيربكس هم يكي از مواردي است كه امكان
س��اخت آن در داخل وجود دارد اما بايد س��رمايهگذاري زيادي انجام
شود و اگر بخواهيم اين سرمايهگذاري با توجيه اقتصادي همراه باشد،
بايد دس��تكم در س��ال  500تا  600مگاوات تقاضا ب��راي آن وجود
داش��ته باشد ،بنابراين در شمار اولويتهاي آخر بهحساب ميآيد و در
حال حاضر بهتر اس��ت از خارج خريداري ش��ود .الكترونيك قدرت و
قسمت كنترل آن نيز خريد از خارج آن مقرونبهصرفهتر است.
بنابراين س��اخت يك توربين از صفر تا صد در داخل كشور امكانپذير
است اما با توجه به صرفه اقتصادي بايد بررسيهاي الزم صورت پذيرد
و آن قسمتهايي كه توليد آن در داخل كشور توجيه اقتصادي دارد،
در داخل توليد شود.

”

“

● اس�تفاده از انرژيه�اي تجديدپذي�ر و تولي�د آن نياز به
فرهنگسازي دارد اينطور نيست؟

بله درست است .ما در بخش نيروگاههاي بادي بهخصوص در بخش
متمركز آن با مردم س��ر و كار نداريم ،با مديران ارش��د و مس��ووالن
س��روكار داريم .در حال حاضر انجمن باد شكل گرفتهاست .كتابهاي
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متعددي در اين زمينه چاپ ميشود ،رشتههاي مختلفي در دانشگاهها
در زمينه انرژي در حال شكلگيري است ،كنفرانسهاي انرژي باد در
حال برگزاري اس��ت و مقالههاي مختلف و پ��ر تعدادي در آنها ارايه
ميش��ود و همه اينها نش��انههاي خوبي براي استفاده از اين انرژي را
در جامع��ه نويد ميدهد .اگر مديري در ح��ال حاضر به دليل اين كه
دانش كافي ندارد ،استفاده از اين انرژي را به قسمتهاي انتهاي ذهن
خود ميراند ،مديران آينده با اين تفكر بس��يار آش��نا خواهند بود كه
ان��رژي تجديدپذير بايد مورد توجه قرار گيرد .خوش��بختانه در دولت
يازدهم وزير نيرويي انتخاب ش��ده است كه به انرژيهاي تجديدپذير
اعتقاد دارد و در اين زمينه كار كرده است و ميتواند به كارها سرعت
بده��د .در برنامه وزارت نيرو هم در دولت يازدهم 5هزارمگاوات انرژي
تجديدپذير براي اتصال به ش��بكه سراسري در نظر گرفته شده است
كه قسمتي از آن انرژي باد خواهد بود .در احكام انتصابي معاونتهاي
وزارت نيرو هم توصيه به توسعه به كارگيري انرژيهاي تجديدپذير و
مسايل زيستمحيطي مشاهده ميشود.
● چ�را ان�رژي بادي در اولويت ق�رار دارد در صورتي كه در
كشور پتانسيلهاي انرژي خورشيدي هم فراوان است؟

سادهترين جواب سوال شما در يك جمله كوتاه اين است كه قيمت
س��رمايهگذاري در باد مناسبتر اس��ت .البته اين به معني اين نيست
كه س��اير انرژيها بايد م��ورد بيتوجهي قرار گيرند ي��ا آنها را كنار
بگذاريم .اين تكنولوژيها يك ش��به ايجاد نميش��وند .در حال حاضر
س��رمايهگذاري در زمينه انرژي باد در اولوي��ت قرار دارد و پس از آن
انرژي خورشيدي قرار دارد .در زمينه برقابي با اينكهدر سال گذشته
ضريب ظرفيت آن  12درصد بودهاس��ت اما به دليل ش��رايط اقليمي
اي��ران و بحران كم آب��ي نميتوانيم مانند بقيه كش��ورها روي برقابي
حساب ويژهاي باز كنيم.
● در بررسيهايي كه انجام دادهايد مناطقي را نام برديد كه
در آنها پتانس�يل انرژي بادي بيشتر از ديگر نقاط است .با
اين حال نخس�تين نيروگاه بادي ايران در منجيل راهاندازي
شده است ،چرا؟

ايران مناطق بادخيز زيادي دارد .بهطور ويژه در شرق كشور از شمال
تا جنوب داالن بادي خيلي خوبي وجود دارد و بر اس��اس بررسيهاي
جامعي كه م��ا انجام دادهايم ،چهار منطقه بادخيز هس��تند و منطقه
نشتيفان و خواف در خراس��ان رضوي بهترين نقاط در ايران هستند.
ميل نادر در زابل بهعنوان دومين اولويت و منطقهاي در تاكستان نيز
داراي وزش باد خوبي است .البته نقاط ديگري مانند آذربايجان شرقي
هم وجود دارد .در گذش��ته ش��ايد نبود اطالعات يا اطالعات نادرست
مبناي تصميمگيري در مورد بعضي از پروژهها بوده اس��ت اما در حال
حاضر ما اطالعات مورد اطميناني را جمعآوري كردهايم .آمار ما از 17
فروردين  92تا  31مرداد همان س��ال نشان داد كه در طول اين دوره
زماني در  98درصد زمان انرژي باد وجود داش��ته اس��ت و توربين در
حال چرخش بوده اس��ت .متوسط سرعت باد در اين منطقه بين 10
تا 12متر بر ثانيه اس��ت و توربين در سرعت بين  3تا  25متر بر ثانيه
بازدهي دارد .در س��رعت كمتر از  3متر بر ثانيه از مدار خارج ميشود
چون در غير اين صورت به موتور تبديل ميش��ود و در س��رعت باالي
25متر بر ثانيه ممكن است براي ساختمان آن مشكلي بهوجود آيد.
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● چه مانعي در حال حاضر براي رش�د انرژي بادي در كشور
وجود دارد و براي رفع آنها چه ميتوان كرد؟

يك��ي از موانع قيمت خريد انرژي اس��ت .اگر م��ن بهعنوان باغبان
بخواهم درختي بكارم ابتدا به قيمت محصول آن توجه ميكنم و بعد
تصميم ميگيرم درخت س��يب بكارم ي��ا درخت گالبي .قيمتگذاري
بايد طوري باش��د كه توجيه اقتصادي داش��ته باشد تا انگيزهها از بين
نرود .قرار نيس��ت اگ��ر توانير پول و بودجه ن��دارد ،قيمتهايي كه بر
اس��اس قرارداد خودش��ان بايد هر سال بر مبناي نرخ ارز و نرخ تورم و
ضرايبي كه در آن قرارداد پيشبيني شده است تغيير كند ،بدون تغيير
باقي بماند و بر اساس س��الهاي گذشته محاسبه شود .قيمتها بايد
در ابتداي هر سال مشخص شود و اگر توانير پول ندارد به سرمايهگذار
ربطي ندارد ،اگر قيمت اصالح ش��ود ،بسياري از موانع برطرف خواهد
ش��د .البته در حال حاضر بخش��نامههاي خوبي تنظيم ش��ده است و
وزارت نيرو و وزارت نفت با تاييد سازمانهاي مربوطه بر اساس قانون
بودجه تاييد كردهاند كه ميزان صرفهجويي گازوييل ناشي از استفاده
از انرژيهاي تجديدپذير به كساني كه سرمايهگذاري ميكنند پرداخت
شود .بههر حال بايد جذابيتهاي اقتصادي افزايش يابد تا افراد حاضر
به سرمايهگذاري شوند.
● راهان�دازي صنعت انرژي بادي در كش�ور چ�ه تاثيري بر
اشتغال خواهد داشت؟

در بحث اس��تفاد از انرژي باد نبايد فقط بهدنبال راهاندازي نيروگاه
بادي باشيم .يك طرف قضيه راهاندازي نيروگاه بادي و استفاده از انرژي
باد است اما طرف ديگر ايجاد توان فني و مهندسي در كشور است كه
بايد بيدرنگ به دنبال كار و صنعت نيروگاه بادي در كش��ور باشيم و
هيچ دليلي وجود ندارد كه يك مپناي بادي هم در كشور بوجود بيايد
كه در كش��ورهاي ديگر نيروگاه بادي اج��را كند .اجراي نيروگاه بادي
سبب خودباوري در كشور ميشود و هدف نهايي ما بايد ايجاد صنعت
باد در كشور باشد و بحثهاي نرمافزاري كه در كشور بهوجود ميآيد
مهم اس��ت .ما در حال حاضر در اين زمينه شركتهاي مشاور نداريم
ولي راهاندازي اين نيروگاهها منجر به شكلگيري شركتهاي مشاور و

تربيت مهندس��ان مشاور خواهد شد .حقيقت اين است كه اگر بتوانيم
س��الي  1000يا  2000مگاوات براي س��اخت نيروگاه بادي سفارش
بگيريم گروهي از متخصصان جوان شكل خواهند گرفت كه فقط بحث
مهندسي و توان مهندسي در آن مطرح نيست بلكه بحث اقتصادي و
زيست محيطي آن هم قوي خواهد بود .البته ساير قسمتهاي صنعت
ب��رق از بورس برق گرفته تا س��اير فعاليتها به لش��كري از نيروهاي
متخصص نياز دارد.
● آيا مانند آنچه در مورد انرژي برقابي و آب پشتس�دها
اتفاق افتاده است ،تغييرات اقليمي بر پتانسيلهاي باد يك
منطقه هم اثر گذار است و ممكن است در آينده نيروگاههاي
بادي كه در يك منطقه احداث ميش�ود بدون استفاده باقي
بمانند؟

ببينيد براي سد و نيروگاه برقابي اين مشكل وجود دارد .در حقيقت
من نرفتم از هزار سال پيش اين قضيه را بررسي كنم ولي تاريخ نشان
ميدهد كه در  2000س��ال پيش بهصورت اتفاقي در منطقه خواف و
نش��تيفان آسبادها احداث نش��دهاند .آسبادهايي كه هنوز بقاياي آن
وجود دارد و ثبت ش��ده اس��ت .رييس قبلي انجمن باد اروپا در كتابي
كه نوشته است اشاره دارد پرشيا نخستين جايي است كه از انرژي باد
در آنجا براي آسبادها استفاده شده است .به استناد اين آمار تاريخي
ميتوان گفت كه پتانسيل باد بعد از سالها عوض نشده است.

● انرژي باد در پدافند غيرعامل و امنيت انرژي ش�بكه چه
جايگاهي دارد؟

اگر بخواهيم در مورد انرژي ديدگاه كالن داش��ته باشيم ،بايد سبد
انرژي در نظر بگيريم و به اعتقاد من ضريب نفوذ بيش از  20درصد در
شبكه برق ايران براي انرژي بادي به صالح نيست .يكي از حسنهايي
ك��ه در پدافند غيرعامل براي انرژي باد ميت��وان ذكر كرد ،فاصله به
نس��بت زياد بين واحدهاي توربين در يك مزرعه بادي است كه باعث
ميشود دشمن نتواند بهيكباره و با يك شليك تمام نيروگاه را هدف
قرار ده��د و در يك مزرعه داراي  100توربي��ن ،حمله به هر توربين
فقط يكصدم توان نيروگاه را از بين خواهد برد .از طرفي نيروگاههاي
بادي به مراكز صنعتي و شهري نزديك نيستند و در صورت حمله به
تاسيسات نيروگاه بادي تلفات انساني و اقتصادي كمتر خواهد بود.
● در م�ورد ان�رژي باد هم مس�ايل زيس�تمحيطي مطرح
ميشود ،عمده اين مسايل شامل چه مواردي ميشود؟

يكي از مسايل قرار گرفتن در مسير پرواز پرندگان است كه ممكن
اس��ت گاهي به پرههاي توربين برخورد كنند كه با جانمايي مناس��ب
موضوع قابل حل اس��ت .در گذشته بحثهاي راداري هم وجود داشت
و پرهه��اي توربي��ن باعث انحراف امواج رادار ميش��د كه در س��اخت
پرههاي جديد اين موضوع رعايت شده است .در كشورهايي كه تعداد
مزرعههاي بادي آن زياد است بحث چشمانداز هم مطرح ميشود كه
در كش��ور ما به دليل كمبودن نيروگاههاي بادي اين موضوع بر عكس
است يعني باعث زيبايي و جذابيت هم ميشود و البته در جاهايي كه
تعداد توربينها زياد و به مناطق مس��كوني نزديك اس��ت سرو صدا و
نويز هم به عنوان عامل مزاحم مورد توجه قرار دارد.
● اس�تفاده دوگانه از انرژي خوش�يد و ب�اد در كنار هم در
بعضي از كشورها اجرايي شده است آيا در ايران تلفيق اين
دو مفيد نيست؟

م��ن اعتق��اد دارم وقت��ي در يك منطق��ه در بي��ش از  98درصد
س��اعتهاي شبانه روز انرژي باد وجود دارد ديگر نيازي به تلفيق اين
دو انرژي نيس��ت و در بعضي از كش��ورها اي��ن دو را در كنار هم قرار
ميدهند تا همديگر را پوشش دهند و برق شبكه را به صورت پيوسته
تامي��ن كنند و ما چون هر دو انرژي را بهمقدار كافي در اختيار داريم
ميتوانيم بهطور مستقيم و مستقل هر دو انرژي را بهكار ببريم.
● چه ظرفيتهاي قانوني براي توسعه انرژي باد وجود دارد؟

پيش��رفتها در زمينه انرژيهاي تجديدپذير در قوانين توس��عهاي
و قانون بودجه هر س��ال پيشبيني شده است ،بهعنوان مثال در ماده
 69قانون بودجه در س��ال  1392دريافت  30كيلووات س��اعت براي
توسعه ش��بكههاي روستايي و كاهش تلفات ش��بكه و بيشتر از همه
توس��عه انرژيهاي تجديدپذير پيشبيني ش��ده بود و در ماده  19هم
تا ميزان 12هزار ميليارد تومان براي سرمايهگذاري در توليد همزمان
برق و حرارت ،نيروگاههاي س��يكل تركيبي و اجراي پروژههاي انرژي
تجديدپذي��ر اجازه داده ش��ده ب��ود .بنابراين انتظار اين اس��ت كه در
سالهاي آتي بهتر از سالهاي گذشته عمل كنيم و در دولت يازدهم
شاهد شكوفايي انرژيهاي تجديدپذير باشيم.
***
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چکیده:
ام�روزه کنت�رل فرکانس در سیس�تمهای ق�درت با نفوذ
گس�ترده مناب�ع ان�رژی تجدیدپذیر از جمل�ه نیروگاههای
باد از اهمیت ویژهای برخوردار اس�ت .کمبود منابع ذخیره
کنت�رل فرکانس س�ریع و کافی برای پاس�خ گویی به عدم
قطعی�ت ذاتی موجود در ت�وان باد یک�ی از عوامل محدود
کننده اتصال توربینهای باد به ش�بکه اس�ت .در این مقاله
قابلیت فراهم کردن نرخ بارگیری چندگانه )(MRR1توسط
واحدهای تولی�دی برای مقابله با ع�دم قطعیت موجود در
توان باد معرفی ش�ده و در فرمولبندی مسأله برنامهریزی
همزم�ان انرژی و ذخیره اولیه وارد ش�ده اس�ت .همچنین
برنامهری�زی همزم�ان ان�رژی و ذخی�ره اولی�ه ب�ا در نظر
گرفتن قابلیته�ا و محدودیتهای واحدهای تولیدی برای
مش�ارکت در کنترل فرکانس برای یک سیستم نمونه انجام
شده اس�ت .نتایج حاصل از شبیهس�ازی نشان میدهد که
در ص�ورت بهکارگیری قابلیت جدید نرخ بارگیری چندگانه
برای پاسخگویی به تغییرات تولید ،میتوان از در مدار قرار
گرفتن نیروگاههای جدید اجتناب نمود و هزینه بهرهبرداری
شبکه را کاهش داد.
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كليد واژه :برنامهریزی همزمان انرژی و ذخیره اولیه ،عدمقطعیت توان
باد ،کنترل فرکانس ،نرخ بارگیری ،نرخ بارگیری چندگانه.
 .1مقدمه
ب��ا نفوذ گس��ترده منابع ان��رژی تجدیدپذیر در سیس��تمهای قدرت
امروزی اس��تفاده از فناوریهای جدید ب��رای کنترل فرکانس بیش از
گذش��ته اهمیت دارد .خدمات کنترل فرکانس که توس��ط واحدهای
حرارتی فراهم میش��ود را با توجه به اهمیت و زمان پاسخگویی آنها
میتوان به س��ه دس��ته کلی خدمات کنترل فرکان��س اولیه ،ثانویه و
ثالثیه تقس��یمبندی ک��رد [ .]2،1ذخیره اولیه س��ریعترین ذخیره در
میان ذخیرههای موجود بوده و بعد از چندین ثانیه پس از یک تغییر
ناگهانی در بار و یا تولید سیستم بکارگرفته میشود .در ذخیره کنترل
فرکان��س اولیه ،واحدهای تولیدی پس از چندی��ن ثانیه پس از وقوع
حادثه بر طبق مشخصه دروپ گاورنر خود به انحراف فرکانس از مقدار
نامی پاسخ میدهند .ذخیره کنترل فرکانس ثانویه برای جبران ذخیره
کنترل فرکانس اولیه مصرف ش��ده و بازگردان��دن فرکانس و خطای
کنت��رل ناحیه به مقدار برنامهریزی ش��ده بعد از حدود چندین دقیقه
بکار گرفته میشوند [ .]3،4ذخیره کنترل فرکانس ثالثیه برای جبران
ذخیرههای اس��تفاده ش��ده در مراحل قبل و پس از حدود  15الی30
دقیقه بکار گرفته میشود [.]6،5
س��هم مش��ارکت هر واحد تولیدی در کنترل فرکانس از برنامهریزی
ان��رژی و ذخیره اولیه مش��خص میش��ود .مکانیزم برگ��زاري حراج
ب��راي تأمین انرژي و خدمات جانبی ب��ه روش هاي متفاوت از جمله
برنامهری��زي همزمان و ی��ا برنامهریزي متوالی ص��ورت میگیرد .در
برنامهری��زي همزم��ان ،ان��رژي و خدمات جانبی به ص��ورت همزمان

خری��داري میگردند .این در حالی اس��ت که در برنامهریزي متوالی و
پشت س��ر هم ،ابتدا حراج انرژي براي تأمین انرژي مصرف کنندگان
اجرا ش��ده و س��پس ذخیرههاي متفاوت به ترتیب و بر اساس میزان
مرغوبی��ت انتخ��اب میگردن��د از آن جایی که برنامهری��زی انرژی و
سرویسهای ذخیره بسیار به یکدیگر وابسته هستند برنامهریزی آنها
به صورت همزمان دارای مزایای زیادی از جمله افزایش رفاه اجتماعی
[ ]8و قیمتهای مناقصه بازار کمتر میشود [.]9
یک��ی از اصلیترین مطالعات انجام ش��ده بر روی برنامهریزی همزمان
انرژی و ذخیره اولیه در [ ]7ارائه ش��ده اس��ت .در مطالعه انجام شده
ارتباط بین میزان ذخیره اختصاص یافته به هر واحد و انحراف فرکانس
ناش��ی از یک اغتشاش در مس��ئله در مدار قرار گرفتن نیروگاهها وارد
شده است .در [ ]10روش پخش بار اقتصادی دو مرحلهای معرفی شده
است که در آن انحراف فرکانس فراتر از حد مجاز در مرحله دوم جواب
پخش بار اقتصادی انجام ش��ده در مرحل��ه اول را اصالح میکند .در
[ ]11روش پخش بار اقتصادی بر پایه الگوریتم درخت تصمیم معرفی
ش��ده که به صورت همزمان انرژی و ذخی��ره اولیه را کمینه میکند.
یکی از معایب کارهای انجام شده تاکنون در نظر نگرفتن محدودیتها
و قابلیتهای فنی و واقعی واحدهای تولیدی برای ش��رکت در کنترل
فرکانس است که منجر به پاسخی غیر ممکن برای برنامهریزی انرژی
و ذخیره اولیه خواهد ش��د .در [ ]12الگوریتم اصالحی برای توس��عه
قابلیتهای واحد گازی یک نیروگاه س��یکل ترکیبی برای مش��ارکت
در کنترل فرکانس معرفی ش��ده است .در [ ]13یک الگوریتم ژنتیک
باینری برای حل مسأله برنامهریزی همزمان انرژی و ذخیره اولیه ارائه
شده که در آن قابلیتها و محدودیتهای واقعی واحدهای تولیدی از
جمل��ه قابلیت انتخاب نرخ بارگیری (نرخ بارگیری عادی و س��ریع) و
همچنین انتخاب مد کنترل فرکانس وارد شده است.
در سیستمهای قدرت امروزی با نفوذ گسترده منابع انرژی عدم قطعی
از جمله انرژی باد کنترل فرکانس اهمیتی بیش از گذشته دارد .عدم
قطعیت ذاتی موجود در سرعت باد منجر به تغییرات شدید و متناوب
در توان تولیدی توربینهای باد و تغییرات متناوب در فرکانس سیستم
قدرت خواهد شد .عالوه بر این سهم زیاد این توربینها از بار سیستم
منجر به کاهش جرم چرخان سیس��تم ش��ده و در نهایت افت شدید
فرکانسی را هنگام وقوع یک حادثه از جمله خروج ناگهانی یک واحد
خواهیم داش��ت .اخیرا ً بس��یاری از مراجع به بررس��ی راههای شرکت
کردن واحدهای بادی در کنترل فرکانس برای کاهش نیاز به استفاده
از ذخیرههای جانبی ارائه ش��ده توس��ط واحدهای تولیدی مرسوم ،به
وس��یله معرفی کردن کنترلرهای متفاوت پرداختهاند [ .]14در []15
و [ ]16کنترلرهایی برای فراهم کردن پاسخ لختی توسط توربینهای
بادی دو سو تغذیه پیشنهاد شده است و در [ ]17کنترل دروپ نیز به
کنترلرهای معرفی شده اضافه شده است.
با پیشرفتهای صورت گرفته در زمینه کنترل نرمافزاری نیروگاههای
مدرن پیشبینی میش��ود که در آیندهای نزدیک این واحدها قابلیت
فراه��م کردن نرخ بارگیری تا چندین برابر نرخ بارگیری عادی خود را
داش��ته باش��ند .افزایش نرخ بارگیری منجر به افزایش ذخیره کنترل
فرکان��س قابل بکارگی��ری هر واحد خواهد ش��د .از طرف دیگر ،عدم
قطعیت موجود در سرعت باد منجر به نوسانات با دامنه زیاد و تغییرات
متناوب در فرکانس سیستم قدرت در حالت نفوذ زیاد توربینهای باد
در شبکه خواهد شد .در نتیجه نداشتن منابع ذخیره کنترل فرکانس

کافی و سریع یکی از عواملی است که اتصال توربینهای باد به شبکه
را مح��دود میکند .از این رو در این مقال��ه ابتدا قابلیت فراهم کردن
نرخ بارگیری چندگانه ( )MRRتوسط واحدهای تولیدی معرفی شده
و سپس این قابلیت در فرمولبندی مسأله برنامهریزی همزمان انرژی
و ذخیره اولیه وارد ش��ده اس��ت .در نهایت شبیهس��ازی بر روی یک
سیستم نمونه با  17واحد تولیدی با در نظر گرفتن نفوذ زیاد توان باد
در شبکه انجام شده است.
 .2قابلیته�ا و محدودیتهای واقع�ی واحدهای مدرن برای
مشارکت در کنترل فرکانس اولیه
ع�لاوه بر آنکه ميزان نرخ بارگي��ري در برنامه ريزي کوتاه مدت توليد
تأثي��ر گذار ميباش��د ،در ميزان ذخيره اوليه ي بکارگرفته ش��ده نيز
نقش مؤثري دارد .بطوريکه ،ذخيرهي اوليه در صورت خروج يک واحد
نيروگاهي و يا افزايش ناگهاني بار ،متناس��ب با ميزان انحراف فرکانس
و مش��خصه دروپ گاورنر به ص��ورت خطي افزايش مييابد و با ميزان
حداکثر ظرفيت توليد مجاز براي مشارکت در کنترل فرکانس و يا نرخ
بارگي��ري واحد هر کدام که کمتر بود ،محدود ميگردد «ش��کل .»1
در این ش��کل حداکثر ميزان توليد واحد نيروگاهي در طی فرآیند
کنترل فرکانس میباشد و توسط رابطه ( )1تعریف میشود.

توس��عه ف��نآوري در بخش نرم افزاري سيس��تم کنت��رل واحدهاي
نيروگاهي ،قابليتهاي مانور جديدي از جمله ،انتخاب مد مشارکت در
کنت��رل فرکانس(فعال و يا غيرفعال) و همچنين انتخاب نرخ بارگيري
ن پذير
(ع��ادي و يا س��ريع) را در هر لحظه و بدون توق��ف واحد امکا 
نموده که در توسعهي ظرفيت ذخيرهي کنترل فرکانس اولي ه و نحوهي
مشارکت واحدهاي نيروگاهي در کنترل فرکانس تأثير گذار است.

شکل  :1ذخیره اولیه بکار گرفته شده متناسب با انحراف فرکانس

همچنی��ن با پیش��رفتهای صورت گرفته در ای��ن زمینه این واحدها
ب��ه قابلیت فراهم ک��ردن چندین نرخ بارگیری ب��ه صورت همزمان و
ت��ا چند برابر ن��رخ بارگیری عادی مجهز خواهند ش��د .با بهرهبرداری
pr
واحدها در نرخ بارگیری بیش��تر ،ميزان ذخيرهي اوليه (  )ritآماده بکار
بيشتري براي مشارکت در کنترل فرکانس در اختيار بهره بردار شبکه
خواهد بود« .شکل  »2رابطهی بین افزایش نرخ بارگیری و ذخیره در
دس��ترس واحدهایی که قابلیت فراهم کردن نرخ بارگیری چندگانه را
دارا میباشند ،نشان میدهد .رابطه حداکثر میزان توان تولیدی برای
یک واحد با قابلیت  MRRبه صورت ( )2تعریف میشود.
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تأمین انرژی و ذخیره اولیه در طول دوره برنامهریزی میباشد .معادله
( )3بیان کننده تابع هدف پیش��نهادی اس��ت که ش��امل هزینههای
بهرهبرداری و هزینه ذخیره اولیه است .هزینه بهرهبرداری خود شامل
هزین��ه راهاندازی ،هزینه خاموش کردن واح��د و هزینه توان تولیدی
اس��ت .هزینه بهرهبرداری به صورت تابعی خطی از میزان تولید واحد
در نظر گرفته شده است.

ذخی��ره اولیه واحد  iباید در ( )10صدق کن��د که بیان کنندهی این
اس��ت که حداکثر ذخیره اولیه در دسترس واحد  iمقدار حداقل بین
ظرفیت استفاده نشده واحدهای در مدار و نرخ بارگیری آنهاست.

نقطه شکست فرکانس در شکل ( )1توسط ( )11تعریف میشود.

شکل  :2ذخیره اولیه در دسترس متناسب با انحراف فرکانس
برای واحدهای تولیدی با قابلیت MRR

افزایش نرخ بارگیری منجر به کاهش طول عمر رتور و تحمیل هزینه
به بهرهبردار واحد نیروگاهی میشود .اما در صورت جبران هزینههای
ناش��ی از افزایش نرخ میتوان انتظار داش��ت بهرهبردار ،نرخ بارگيري
واح��د نيروگاه��ي خود را افزايش دهد .الزم به ذکر اس��ت که محدوه
مجاز واحدها برای مش��ارکت در کنت��رل فرکانس با محدودهی مجاز
بهرهب��رداری آنها یکس��ان نب��وده و در برخی موارد ب��ه دالیل فنی
کوچکتر از آن است [« .]18،19شکل  »3محدوده مجاز بهرهبرداري
و بخش��ی از آن را که براي مشارکت واحد در کنترل فرکانس در نظر
گرفته میشو برای یک واحد تولیدی نشان میدهد.

شکل  :3محدودهی مجاز واحدهای نیروگاهی برای مشارکت در
کنترل فرکانس

در صورت اس��تفاده از قابلیت  MRRواحدهای تولیدی قادر به فراهم
ک��ردن چندین نرخ بارگیری و تا چن��د برابر نرخ بارگیری عادی خود
خواهن��د ب��ود .از ای��ن رو برای مقابله ب��ا عدم قطعیته��ای توان باد
بهرهبردار ش��بکه ذخیره اولیه در دس��ترس بیشتری در اختیار دارد و
میتواند در برنامهریزی س��اعتی انرژی و ذخیره اولیه هر یک از این
نرخه��ای بارگیری را در ص��ورت لزوم انتخاب کن��د .در ادامه قابلیت
 MRRدر مس��أله برنامهریزی همزمان انرژی و ذخیره اولیه وارد شده
است .در مدل معرفی ش��ده محدودیتهای واقعی واحدهای تولیدی
برای مشارکت در کنترل فرکانس نیز در نظر گرفته شده است.
 .3فرمولبندی مسئله معرفی شده
در ای��ن بخش به فرمولبندی مس��ئله برنامهری��زی همزمان انرژی و
ذخی��ره اولیه با وجود توان باد در ش��بکه و با فرض این که هر یک از
واحدهای تولیدی قابلیت فراهم کردن چندین نرخ بارگیری هس��تند
پرداخت��ه میش��ود .تابع هدف مدل پیش��نهادی کمینه کردن هزینه
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از آنجای��ی که افزایش بی��ش از حد نرخ بارگی��ری منجر به کاهش
ط��ول عمر روتور و نتیجتاً افزایش هزینه بهرهبرداری میش��ود قیمت
پیش��نهادی واحده��ای تولیدی ب��رای تأمین ذخیره اولی��ه از معادله
قیمت پیش��نهادی واحد برای
( )4تبعی��ت میکند ،که در آن
بکارگیری امین نرخ بارگیری میباشد.

همانطور که گفته ش��د ،هدف برنامهری��زی همزمان انرژی و ذخیره
اولیه در کمترین هزینه ممکن بدون نقض کردن قیود زیر است .تعادل
بین میزان بار و ت��وان تولیدی واحدها و توان تزریقی توربینهای باد
بای��د قبل از وقوع حادث��ه در طول دوره برنامهریزی برابر باش��د (.)5
همچنین حداکثر و حداقل توان تولیدی واحدهای مشارکت کننده در
کنترل فرکانس باید در محدودهی مجاز باشد (.)7(،)6

ب��رای اطمینان از اینک��ه در هر بازه زمانی تنها یک��ی از مدهای نرخ
بارگیری واحدها انتخاب میشود قید زیر تعریف میشود.

بر طبق معیار قابلیت اطمینان  N-1در هر حادثه که به صورت خروج
ناگهانی یک واحد تعریف میشود ،قید تعادل بین تولید و مصرف باید
برقرار شود .بنابراین واحدهای سالم در مدار باید به اندازه کافی ذخیره
اولی��ه در هر حادث��ه تأمین کنند .همچنی��ن از آنجایی که تغییرات
فرکان��س منفی در برنامهریزی لحاظ ش��ده اس��ت ،می��زان ذخیرهی
برنامهریزی ش��ده جوابگوی تغییرات مثبت توان باد نیز باید باش��د .از
این رو قید زیر برای پیادهس��ازی معیار میزان ذخیره مورد نیاز شبکه
تعریف شده است.

ع�لاوه ب��ر این برای اجتن��اب از عملک��رد رلههای فرکان��س پایین و
جلوگیری از ح��ذف بار ،انحراف فرکانس از مق��دار نامی باید محدود
شود.

حد ماکزیمم و مینیمم واحدهای تولیدی هنگام مش��ارکت در کنترل
فرکانس برابر ب��ا 90درصد و 120درصد حد ماکزیمم و مینیمم توان
تولیدی آنها در [ ]10در نظر گرفته ش��ده است .هزینه حدی ذخیره
اولی��ه واحدها ب��رای فراهم کردن برای نرخ بارگیری عادی ،س��ریع و
خیلی سریع به ترتیب  0.1 ،0.05و  0.2برابر ضریب خطی تابع هزینه
[ ]10در نظر گرفته ش��ده و ضریب مربوط به قس��مت درجه دو تابع
هزینه صفر در نظر گرفته ش��ده اس��ت .قیود وابسته به زمان از جمله
ن��رخ بارگیری باالرونده و پایی��ن رونده و قیود مربوط به نرخ بارگیری
در هنگام راهاندازی و خاموش کردن واحدها در نظر گرفته شده است.
می��زان بار در بازههای  15دقیقهای ،مش��ابه تغییرات بار س��اعتی در
[ ]10در نظر گرفته ش��ده اس��ت .میزان توان تولیدی و ذخیره اولیه
برنامهریزی ش��ده واحدها و همچنی��ن مد عملکردی نرخ بارگیری در
«جدول  »1نش��ان داده ش��ده اس��ت .در این ج��دول نماینگر نرخ
بارگی��ری ع��ادی ،نماینگر ن��رخ بارگیری س��ریع و نمایانگر نرخ
بارگیری خیلی سریع میباشند .همچنین عدد مربوط به زمان در این
جدول نمایانگر امین  15دقیقهای اس��ت که برنامهریزی در آن بازه
زمانی انجام شده است.
جدول  :1تولید ذخیره اولیه ( )MWو نرخ بارگیری برنامهریزی شده برای
سیستم با  17واحد تولیدی

 .4نتایج شبیهسازی بر روی یک سیستم نمونه
مدل معرفی ش��ده برای حل مس��ألهی برنامهری��زی همزمان انرژی و
ذخی��ره اولیه ب��ا در نظر گرفتن نفوذ زیاد توان باد در ش��بکه بر روی
سیس��تم نمونهای شامل  17واحد تولیدی شبیهسازی گردیده است.
مس��ئله برنامهریزی مخلوط عدد صحیح غیرخطی فرمولبندی شده
به وس��یله روشهایی که در [ ]22معرفی ش��ده ،خطی شده و توسط
حلکنندهی  CPLEXنرمافزار  GAMSحل شده است .از آنجایی که
بازه زمانی تغییرات توان باد کمتر از  15دقیقه میباش��د و در مراجع
نیز تاکنون برنامهریزی ان��رژی و ذخیره اولیه برای حداقل بازه زمانی
 15دقیقه انجام شده ،در این مقاله نیز شبیهساز 
ی برای بازههای زمانی
 15دقیقهای و برای  6ساعت متوالی انجام شده است .میزان نفوذ توان
باد در ش��بکه 20درصد بار پیک ش��بکه و برابر  400مگاوات در نظر
گرفته ش��ده و فرض شده است که این مقدار به میزان مساوی در دو
منطقه مختلف با دو س��رعت باد متفاوت نصب شده است .مشخصات
سیس��تم نمونه از [ ]10و دادههای س��رعت باد از [ ]21گرفته ش��ده
اس��ت .ضریب دروپ گاورنر تمامی واحدها 5درص��د  ،فرکانس نامی
سیستم  50هرتز و ماکزیمم انحراف فرکانس مجاز  500میلی هرتز در
نظر گرفته شده است .از معیار قابلیت اطمینان  N-1به عنوان معیاری
برای سنجش مقدار ذخیره اولیه مورد نیاز سیستم استفاده شده است.
مقدار ذخیره اولیه در دسترس سیستم باید به گونهای باشد که منجر
ب��ه عملکرد رلههای فرکانس پایی��ن و حذف بار نگردد و عالوه بر این
تغییرات توان باد را در بازه زمانی برنامهریزی پوشش دهد .میزان نرخ
بارگیری س��ریع تمامی واحدها برابر با می��زان نرخ بارگیری در []10
مس��اوی نظر گرفته شده و فرض شده است که تمامی واحدها قابلیت
فراهم کردن س��ه نرخ بارگیری که نرخهای بارگیری عادی ،س��ریع و
خیلی س��ریع نامیده میشود را داشته باش��ند .نرخ بارگیری عادی و
خیلی سریع واحدها به ترتیب نصف و دو برابر نرخ بارگیری سریع در
نظر گرفته شده است.

همانطور که از «جدول »1مشخص است برای تأمین نیازهای ذخیره
کنترل فرکانس شبکه و برای مقابله با تغییرات توان باد در اکثر ساعات،
واحدهای تولیدی در نرخ بارگیری س��ریع و خیلی سریع بهرهبرداری
میش��وند ،که منجر ب��ه جلوگیری از در مدار ق��رار گرفتن واحدهای
جدید ش��ده و هزینه بهرهبرداری شبکه را کاهش می دهد .همچنین
نتایج شبیهسازی نشان میدهد که بکارگیری  MRRمنجر به کاهش
 3.3درص��دی در هزینه بهره برداری از ش��بکه نس��بت به حالتی که
واحدها تنها در نرخ بارگیری عادی خود میتوانند بهرهبرداری ش��وند،
میشود.
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 .5نتیجهگیری
در ای��ن مقاله ابت��دا قابلیت بکارگیری نرخ بارگیری چندگانه توس��ط
واحدهای نیروگاهی معرفی ش��ده اس��ت .با بکارگیری قابلیت MRR
واحدهای تولیدی قادر ب��ه فراهم کردن نرخ بارگیری تا چندین برابر
نرخ بارگی��ری عادی خود میش��وند و بهرهبردار ش��بکه برای تأمین
ذخیره کنت��رل فرکانس اولیه مورد نیاز میتوان��د هر یک از نرخهای
بارگی��ری را به طور دلخواه بدون خاموش ک��ردن واحد انتخاب کند.
از آنجایی که با اس��تفاده از قابلی��ت  MRRواحدهای تولیدی قادر به
دنبال کردن نوسانات توان باد خواهند شد ،میزان توان باد قابل اتصال
به ش��بکه افزایش خواهد یافت .در ادام��ه محدودیتها و قابلیتهای
معرفی شده واحدهای تولیدی از جمله قابلیت  MRRدر فرمولبندی
مسئله برنامهریزی همزمان انرژی و ذخیره اولیه با در نظر گرفتن نفوذ
باد در ش��بکه وارد شده است .فرمولبندی غیرخطی ارائه شده ،خطی
ش��ده و بر روی یک سیس��تم نمونه با  17واح��د تولیدی و با در نظر
گرفتن سه نرخ بارگیری برای هر واحد پیادهسازی شده است .مسئله
برنامهری��زی خطی مخلوط عدد صحیح حاصله با اس��تفاده از نرمافزار
 GAMSو توس��ط حلکنندهی  CPLEXاین نرمافزار حل شده است.
نتایج حاصله از ش��بیه س��ازی نش��ان میدهد که با بکارگیری MRR
میت��وان از در مدار قرار گرفتن واحدهای تولید گران برای تأمین نیاز
ذخیره کنترل فرکانس ش��بکه جلوگیری کرد و هزینه بهرهبرداری از
شبکه را کاهش داد.
***
پینوشت
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کيفيت سرويس در زيرسيستم
چند رسانهای )IMS( IP
مسعود هوشمند کفاشيان /شرکت مخابرات استان خراسان رضوی

چکيده:
ارائ�ه خدم�ات مختلف ص�وت ،تصوي�ر ،پيام ف�وری ،داده و
س�رويسهای ترکيب�ی در میان ش�بکههای مختل�ف منجر
ب�ه اب�داع و طراحی ی�ک معماری ش�بکه یکپارچ�ه مبتنی
ب�ر پروت�کل اینترنت ) (IPش�ده اس�ت .در ای�ن معماری که
زیرسامانهی چندرس�انهای آیپی (IMS) 1ناميده ميشود ،از
یک هسته مش�ترک برای تمام فناوریهای متفاوت ارتباطی
موجود استفاده میش�ود .از سوی ديگر ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ در
ش�بکههای ارتباطی ب�ه مفهومی کليدی ب�رای ارائه خدمات
مطلوب و کارامد تبديل ش�ده است .اي�ن مقاله به مالحظات
کيفيت سرويس در شبکه  IMSمیپردازد.

كليد واژه :زیرسامانهی چندرسانهای آیپی( ،)IMSمعماری مبتنی بر
سیاستگزاری ،کيفيت سرويس ،پروتکل.SIP
 -1مقدمه:
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ اﺧﯿﺮا ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪای ﻣﻬﻢ در ﺑﯿﻦ
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ،ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اﺑﻬﺎﻣﺎﺗﯽ در ﺷـﯿﻮه ﻓﻬـﻢ و
ﺗﻌﺮﯾﻒ آن وﺟﻮد دارد .ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ توانای��ی
شبک��ه ارتباطی در تأمین نیازهای سرویس ترافیکهای مختلف و در
نتیجه ارائه سطحی از اطمینان برای آنهاست.
کیفیت سرویس را از دو دیدگاه میتوان بررسی نمود :کاربران شبکه
و تأمینکنندگ��ان سرویس شبکه .ﻫـﺮ ﯾـﮏ از اﯾـﻦ دو دارای اﻫﺪاف
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﯿﺎز دارد،

دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺎ کمتری��ن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .از
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﻫﺪف ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﺣـﺪاﮐﺜﺮ رﺳـﺎﻧﺪن ﮐـﺎراﯾﯽ
ﺷـﺒﮑﻪ ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﺑـﺎ ﺑﺮﻃـﺮف ﮐـﺮدن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﻤﻪ
ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﺖ.
 -2شاخصهای تعریف کیفیت سرویس
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺘﺪاول ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺎراﯾﯽ ﺷﺒﮑﻪ
ﺑﮑﺎر ﻣﯽروﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 -1ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ (ﮔﺬردﻫﯽ یا  :)throughputﺗﻌﺪاد بایتهایی ﮐﻪ در ﯾﮏ
دوره ﺗﻨﺎوب ﺧﺎص از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ.
 -2ﺗﺄﺧﯿر( :)delayزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ داده از ﻣﺒﺪا
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻘﺼﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨـﺪ .ﺗـﺄﺧﯿﺮ ﺷـﺎﻣﻞ ﺳـﻪ ﻣﺆﻟﻔـﻪ اﺳﺖ:
ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺘﻘﺎل (زمان الزم برای قرار دادن همه بيتهای بسته در کانال
ک��ه به ساي��ز بسته و آهنگ بيت لينک وابسته اس��ت) ،ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺘﺸﺎر
(زم��ان الزم برای طی کردن کانال فیزیک��ی وابسته به طول کانال و
سرعت انتش��ار) و ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺻﻒﺑﻨﺪی (میزان زمان انتظار یک بسته در
صف ،قبل از ارسال به درگاه خروجی مناسب).
 -3نوس��ان تأخیر ( :)jitterوارﯾﺎﻧﺲ ﺗﺄﺧﯿﺮی ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ داده ﺑﺎ آن
ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﺣﺪاﮐﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ب��رای
بسته ،میباشد.
یک��ی دیگر از دالیل وق��وع تغییرات تاخیر این اس��ت که بستههای
متعل��ق به ی��ک جریان ترافیکی ممک��ن است بعد ازانج��ام عملیات
مسیریاب��ی از مسیرهای فیزیک��ی متفاوتی به سم��ت مقصد ارسال
شوندکه ای��ن مسئله باعث ایجاد تغییرات تاخیردربستههای دریافتی
درمقصد میشود.
برخ��ی از برنامههای کاربردی ب��ه تغییرات تاخیر حساسند .به عنوان
مث��ال درکاربردهایی نظیر ارسال ص��وت و تصویر زنده برروی شبکه،
پدیده تغییر تاخیر باعث کاهش کارآیی سرویس میشود .البته برخی
دیگ��راز برنامههای کاربردی  TCP/IPوجود دارند که پدیده تغییرات
تاخیر برروی آنها چندان اثری ندارد.
 -4درص��د دور ریختن( :)Packet Lossﺷﺎﻧﺲ دور رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﺴﺘﻪ

ASR-E-BARQ

فصلنامه

علمي ،آموزشي ،پژوهشي

انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران -شاخه خراسان
سال نخست /شماره  /2تابستان 13 1393

در ﺷﺒﮑﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .حالتهای��ی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ دور رﯾﺨﺘﻪ
ﺷﺪن ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮرﯾﺰ ﺷﺪن ﺑﺎﻓﺮ در ﻧﻮدﻫﺎی ﺳﻮﺋﯿﭻ
ﺷﺒﮑﻪ) .سه عامل مهم باعث ایجاد اتالف بستهها میشوند:
الف -قطع شدن کانال ارتباطی که باعث ازبین رفتن بستهها میشود
ب -نویزکان��ال باعث خراب شدن برخ��ی از فیلدهای بسته میشود .
نودهای شبکه ب��ا بررسی مجموع مقابلهای بسته متوجه خراب بودن
آن میشوند و اقدام به حذف بسته مینمایند.
پ -تراکم درشبکه باعث لبریز شدن بافرنودها و از بین رفتن بستهها
میشود.
مشکل قط��ع شدن کانال ارتباط��ی به خاطر استف��اده از کانالهای
ارتباطی ذخیره در شبکه و همچنین بهرهگیری از شبکههای بیسیم،
از اهمیت چندان��ی برخوردار نمیباشد .همچنین باتوجه به گسترش
کاناله��ای ارتباط��ی مطمئن و بدون نویز نظی��ر فیبرنوری ،احتمال
خ��راب ش��دن بستهها به خاطر وقوع نویز درکان��ال بسیار کم و قابل
صرفنظ��ر میباش��د  .بنابراین تنها عامل مهم خ��راب شدن بستهها
لبریزش��دن بافر نودی شبکه به خاطر وقوع تراکم درشبکه میباشد .
از آنجائیکه اکثرترافیکهای امروزی از نوع انفجاری میباشند ،شدت
ب��ار لینکهای شبکه ثابت نيست و از قبل قابل پیشبینی نمیباشد.
چنانچه درنودهای شبکه تراکم بهوجود آید ،با حذف کردن بستههای
ورودی از شدت تراکم کاسته میشود.
 -3مدلهای کیفیت سرویس
مدلها و مکانیزمهای مختلف��ی برای تضمین کیفیت سرویس مورد
تقاضای کاربران ارائه شده است.
مدلهای عمده تضمین کیفیت سرویس در اینترنت عبارتند از:
 -1-3بهتری�ن تلاش ( )Best Effortدر حقیق��ت  QOSرا برای شما
فراهم نمیکن��د .در این مکانیزم ،درخواس��ت مجدد بستهها صورت
نمیگی��رد .بهترين تالش ،از استراتژیهای صفآرایی اولین ورودی-
آخرین خروج��ی( )First-in-First-outاستف��اده میکند ،که در آن،
بستهه��ا به همان ترتیب که وارد صف شدهان��د (در فضاهای ذخیره
مسیریاب قرار گرفتهان��د) ،به همان ترتیب نیز از آن خارج میشوند.
درح��ال حاضر شبک��ه جهانی اینترنت سروی��س بهترین تالش را به
کاربران خود ارائه میدهد.
یک��ی از معای��ب اصلی سرویس ف��وق ،این است که ب��ا وجود اینکه
مسیریابه��ای شبکه بهخوبی قادر به دریاف��ت و پردازش بستههای
ورودی میباشن��د ،ول��ی هیچگونه تضمینی در م��ورد سالم رسیدن
بستهه��ا به مقصد وج��ود ندارد .با توجه به رش��د روز افزون استفاده
از اینترن��ت و بهخصوص با توجه به اهمی��ت اینترنت بهعنوان ابزاری
ب��رای گسترش تجارت جهانی ،تالشهای زیادی جهت حفظ کیفیت
سروی��س در اینترنت در حال انجام میباش��د .در این راستا در حال
حاض��ر کالسهای سرویس متنوعی مورد بح��ث و توسعه میباشند.
یک��ی از کالسهای سرویس فوق ،به شرکتها و مراکز ارائه سرویس
وب ک��ه نیاز به ارائه سرویس سریع و مطمئن به کاربران خود دارند،
اختص��اص دارد .ای��ن نوع ک�لاس سرویس خود به زی��ر کالسهای
دیگری ک��ه به ترتیب کیفیت ب��ا نامهای سروی��س طالیی ،نقرهای
و برن��زی شناخت��ه میشوند ،تقسیمبن��دی میشود .یک��ی دیگر از
کالسهای سرویس جدید در اینترنت ،به سرویسی که نیاز به تأخیر
و تغیی��رات تأخیر کمی دارند ،اختص��اص دارد .سرویسی مانند تلفن
اینترنت��ی و کنفرانسهای ویدئویی اینترنتی نمونههایی از این کالس
سرویس میباشند.
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 -2-3سرویسهای مجتمع ( )Integrated Service-IntServکه اغلب از
آن به عنوان  HardQOSیاد میشود ،به ذخیرهسازی پهنای باند می
پردازد IntServ .از عالمتدهی بین وسایل شبکه ،جهت ذخیرهسازی
پهنای بان��د استفاده میکن��د .در مدل سرویسه��ای مجتمع برای
کاربرده��ای زمان حقیقی قب��ل از ارسال هرگون��ه داده ،ابتدا باید با
کمک پروتکل سیگنالینگ یک مسیر اولیه بین مبداء و مقصد برقرار
شود و منابع الزم در صورت وجود در مسیر فوق رزرو گردد .پروتکل
ذخیرهس��ازی منابع ( ،)RVSنمونهای از روشهای  IntServدر جهت
 QoSمیباش��د .از آنجا ک��ه  IntServباید بر روی تمام مسیریابهای
موجود در میسر بسته ،پیکربندی شود ،اولین پیامد منفی ،IntSetrv
عدم توسعهپذیری آن است.

 -3-3سرویسه�ای متمای�ز

()Differentiated Services – DiffServ

همانط��ور ک��ه از نامش پیداس��ت ،بین جریان بستهه��ای متفاوت،
تمای��ز قائل میشود .به بیان دقیقت��ر ،بستهها عالمتگذاری شدهاند
و مسیریابه��ا و سوئیچها میتوانند بر اس��اس عالمت روی بستهها
تصمیمگی��ری کنند( .مثال در اتخاذ تصمیمات ارسال یا دور انداختن
بسته) .از آنجا که  DiffServیک ذخیرهسازی قطعی و مشخص انجام
نمیده��د ،ب��ه آن  Soft QOSگفته میشود .در م��دل سرویسهای
متمایز شده ،جهت ارائه سرویسه��ای متمایز به کاربران ،بستههای
کارب��ران در لب��ه ورودی شبکه کالسبندی میش��ود و بدینترتیب
کالسهای سرویس متنوعی به کاربران ارائه میگردد.
شکل زیر جایگاه سه مدل فوق را در قیاس با یکدیگر نشان میدهد:

 -4کیفیت سرویس در IMS

 1-4مقدمه

معم��اری  IMSتوس��ط موسس��ات  3GPPو  ETSIدر استاندارده��ا
تشریح ش��ده اس��ت .استان��دارد  3GPP TS23.228مشخصات فني
 IMSو استان��دارد  3GPP TS33.203معم��اری امنیت��ی  IMSرا
تشریح مینمای��د .معماری  IMSیک معم��اری مبتنی بر  IPاست و
سرویسه��ای چند رسانهای را بر اس��اس فناوری  IPبرقرار مینماید.
معماری كاركردي در  IMSشامل الیههای  -1دسترسی (،)Access
 -2انتق��ال ( -3 ،)Transportکنترل و  -4سرویس یا کاربرد (�Appli
 )cationمیباشد که سیگنالینگ  SIPدر الیه کنترل آن قرار میگیرد
و ارتب��اط همه کاربران از طریق  IPبا این سیگنالینگ با  IMSبرقرار
میش��ود CSCF .یا سرویسدهنده عملیاتی کنترل نشستها (شامل
سروره��ای  )S-CSCF ، I-CSCF ،P-CSCFو HSSیا سرور اطالعات
مشترکی��ن دو بخش مهم تشکیلدهن��ده این الیه هستند .شکل زیر
این الیهبندیها را در معماری  IMSنشان میدهد.

 IMSمیتواند تجربه ارتباطات چندرسانهای متنوعی را فراهم کند اما
تضمین کیفیت سروی��س در رسانههای مختلف نیازمند توجه دقیق
به زیرساخت است .در حال حاض��ر موسسات استاندارد کننده IMS
از معم��اری مبتنی بر سیاستگ��زاری ( )policy-basedبرای تضمین
کیفیت استفاده میکنن��د .این سیاستها توسط اپراتورهای شبکه و
بر اساس نوع کسب و کار و نیازمندیهای سرویس الیه کاربرد تعیین
میشون��د و از آنها ب��رای مدیریت منابع و بهب��ود کیفیت استفاده
ِ
سیاس��ت وابسته به سرویس ،امکان کنترل
کنترل
میشود .مکانیزم
ِ
پوی��ا  QoSرا فراهم م��یآورد و نقش مهم��ی در تضمین کیفیت بر
اس��اس شاخصهایی همچون پهنای باند ،تاخیر انتها به انتها ،نوسان
تاخی��ر ،آهنگ داده و آهنگ خطای بی��ت و غیره بازی میکند .الیه
نشس��ت  IMSمستقیما تخصیص منابع الیه حام��ل ()bearer layer
را کنت��رل نمیکن��د .بنابراین الزم است مکانیزم��ی تعاملی بین الیه
نشست و الیه حامل برای مدیریت  QoSدادهها تعریف کرد.
ب��ه منظور حصول کنترل  QoSمبتنی ب��ر سیاستگزاری به واحدی
ب��رای اخذ تصمیمات مربوط به سیاستگزاری و واحدی برای به اجرا
درآوردن آنه��ا نیاز است IMS .چند م��دل انتها-به-انتهای  QoSرا
پشتیبانی میکند که در استاندارد  3GPP 23.207تشریح شده است.
ترمینالها میتوانند از پروتکلهای رزرو منابع الیه پیودند (�link-lay
( )errهمچون �PDP Context Activation، RSVP (Resource ReS
 )erVationProtocolی��ا کده��ای  DiffServمستقیما استفاده کنند.
شبکهه��ا میتوانن��د از  DiffServیا  RSVPاستف��اده کنندRSVP( .
توس��ط استاندارد  RFC-2205توصیف ش��ده است و پروتكلي جهت
رزرو نم��ودن منابع اس��ت كه براي سرويسه��اي مجتمع شد ه (�In
 )tServدر شبکه طراحی شده است).
 -2-4ساختار کیفیت سرویس در  IMSدر استانداردهای :3GPP

 3GPPی��ک معم��اری مبتنی ب��ر سیاستگ��زاری ()policy-based
برای  QoSو شارژینگ تعری��ف میکند .معماری کنترل شارژينگ و
سیاستگ��زاری  )IMS Policy and Charging Control( IMSکه در
استان��دارد  3GPP, TS 23.203تعریف شده است شامل توابع سطح
ب��اال هم برای شارژینگ و هم برای  QoSاست .این معماری در شکل
زیر نشان داده شده است:

 )Policy and Charging Rules Functions( PCRFبخش��ی است که
مس��وول تصمیمگي��ری (تصميمات سیاست کنت��رل) و کارکردهای
شارژين��گ مبتنی بر جریان ( )flow-basedاس��ت .اين بخش تعیین
میکند که چگونه با جری��ان دادههای سرویس مشخصی رفتار شود
و مناب��ع  QoSرا مجوزدهی میکند .تصميماتی که  PCRFمیگيرد
به بخ��ش )Policy and Charging Enforcement Function( PCEF
منتقل میشود که مسوول اعمال سیاست ،مدیریت  ،QoSاندازهگیری
جریان داده سرویس و سایر کارکردهای شارژینگ است .بین PCEF
و  PCRFنقطه مرجع (واسط)  Gxقرار میگیرد و امکان سیگنالینگ
تصمیمات  )Policy and Charging Control( PCCرا فراهم میکند.
در شبکهه��ا ی  IMS، P-CSCFکارک��ردApplication Func�(AF
 )tionرا ب��ه انج��ام میرساند .ای��ن تابع اولین نقطه اتص��ال کاربر به
شبک��ه  IMSو سرویسهای آن میباشد و ب��ا دریافت پروفایل کاربر
از  HSSتوس��ط واسط  Cxتشخیص میده��د که آیا یک کاربر اجازه
استفاده از سرویسی خ��اص را دارا میباشد یا نه .مجازشناسی منابع
کارب��ران ،ارتباطات اضطراری ،کنترل کیفیت سرویس ،مونیتورینگ،
فشردهسازی هدرها و شناسایی  I-CSCFجزو وظایف این بخش است
و وظیف��ه دریافت و ارسال پیامهای سیگنالینگ را از  /به کاربر IMS
ب��ر عهده دارد .این بخش کاربریهای��ی را عرضه میکند که نیازمند
سیاست پوی��ا و کنترل شارژینگ است .همچنی��ن این بخش برخی
اطالعات مرتبط با نشست که برای تصمیمگیریها مورد نیاز PCRF
اس��ت را فراه��م میکند .شکل زی��ر ارتباط میان ای��ن بخشها را به
تصویر میکشد:

در ای��ن شک��ل )IP Connectivity Access Network( IP-CAN
نمایانگر شبکه دسترسی به هسته  IMSاست و تکنولوژیهای مربوط
ب��ه آن شام��ل  UMTSی��ا  GSM(3GPP) ،CDMA1xیا ()3GPP2
 ، EVDOاینترن��ت کابلی DSL ،Wi-Fi ،Wi-MAX ،و تکنولوژیهای

آینده میشود.
 )Subscription Profile Repository( SPRدیتابیس��ی ،ح��اوی تمام
اطالعات مربوط ب��ه مشترک و اشتراک او است و این اطالعات مورد
نی��از  PCRFاس��ت SPR .از نقطه مرجع (واس��ط)  Spبرای ارتباط با
 PCRFاستفاده میکن��د Sp .امکان درخواست اطالعات الزم مربوط
به مشترک را به  PCRFمیدهد.
معمار ی  QoSکه توسط  3GPPتعریف شده است ،جابجایی (�roam
 )ingاز [شبک��ه] خانه به یک شبکه بازدید شده ()Visited Network
را پشتیبانی میکند (شکل زیر).
هنگاميکه UEها ( )User-Equipmentsبه درون Visited(VPLMN
 )Public Land Mobile Networkجابج��ا میشوند( V-PCRF ،یک
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 PCRFدر  )VPLMNو  PCEFدر شبک��ه دسترس��ی بازدی��د شده،
سروی��س الزم برای قابلیت اتصال  QoSرا فراهم میکنندV-PCRF .

برای بازیاب��ی اطالعات سرویس ،قواعد سياستگ��زاری تعریف شده
توس��ط اپراتور و اطالعات اشتراک ،با استفاده از نقطه مرجع (واسط)
 S9ب��ه  H-PCRFمتص��ل میشود .بدين ترتیب UEه��ا میتوانند از
همان  QoSمربوط به شبکه دسترسی خانگی خود بهرهمند گردند.

نشست ب��رای اخذ منابعی که قبال به نشست دیگری با اولویت کمتر
تخصی��ص یافتهاند و  PEVنیز به ص��ورت آسیبپذیری یک نشست
برای آنکه اجازه دهد ....
پارامترهای  PECو  PEVمقادیر " "yesو یا " "noرا میتوانند اختیار
کنند.
پ)  :GBR/non-GBRاین پارامتر حاکی از آن است که آیا یک نشست
منابع آهنگ بیت رزرو کرده است یا نه و به مشخصه نوع منبع QCI
وابسته است.
ت) :MBR

ای��ن پارامتر حاک��ی از ماکزیمم آهنگ بیت مج��از برای یک نشست
است.
 -4-4طبقهبندی کيفيت سرويس برای شبکههای انتقال

 -3-4پارامترهای  QoSدر سطح سرویس در IMS

معماری  PCCشامل مشخصههای چهار پارامتر  QoSسطح سرويس
است:

(Allocation and Retention Priority)،

،ARP

)(QoS Class Identifier

.GBR (Guaranteed Bit Rate)، MBR(Maximum Bit Rate

QCI

الف) :QCI

 QCIی��ک عدد اسکالر است و به یک الم��ان شبکه مرتبط است که
ب��رای تشریح رفتار ارسال رو ب��ه جلوی بسته بر حسب مشخصههای
کارای��ی به کار میرود 3GPP .چهار مشخصه را استاندارد کرده است:
نوع منبع ،اولويت ،بودجه تاخير بسته ( )PDB2و آهنگ از دست دادن
خطای بسته (.)PELR3
 .1نوع منب��ع :تعیین میکند که آيا يک نشس��ت دارای پارامتر يک
آهن��گ بيت تضمين ش��ده ( )GBRدر شبکه انتق��ال است و یا يک
آهنگ بيت تضمين نشده ()non-GBR
 .2اولوی��ت ( :)Priorityاي��ن مشخصه به ه��ر  QCIمربوط است و به
ازای باالتري��ن اولوي��ت مق��دار  1ميگيرد و از آن ب��رای تمايز ميان
نشستهای��ی که وارد شبکه ميشوند یا نشستهایی که از قبل فعال
شدهاند (چه از یک کاربر و چه از چند کاربر) به کار میرود.
( PDP .3بودجه تاخير بسته) :این مشخصه یک کران باال برای تاخیر
ی��ک بست��ه بی��ن  UEو  PCEFرا تعیین میکن��د PDP .را میتوان
ب��ه عنوان ماکزیمم تاخیر با سط��ح اطمینان 98درصد تعريف کرد و
معموال بر حسب میلی ثانیه بیان میشود.
( PELR .4آهن��گ تلف خطای بسته) :ای��ن مشخصه یک کران باال
برای آهنگ تلفات بسته نامرتبط با تراکم تعريف میکند.
ب) ARP

پارامت��ر  ARPحاوی اطالعاتی در خصوص سطح اولويت ،قابلیتهای
ح��ق تقدم ( )PEC4و آسيبپذیری حق تقدم ( )PEVمیباشد .سطح
اولوي��ت میتوان��د مقداری بین  1ت��ا  15داشته باشد ک��ه در آن 1
باالتری��ن مقدار است .مقادير بین  1تا  8ب��رای سرویسهایی که در
شبک��ه دارای اولویتبندی هستند به ک��ار میروند و مقادیر  9تا 15
ب��رای سرویسهای رومینگ PEC .چنين تع ِرف میشود :قابلیت یک
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مدل  QoSتعریف شده برای الیه انتقال رسانه  ،IMSمدل DiffServ
است بنابرای��ن باید ارتباطی بین پارامترهای  DiffServو پارامترهای
سط��ح سرویس  QoSتعری��ف شده در بخش قبل��ی معرفی شود .به
منظ��ور تعریف ای��ن ارتب��اط 3GPP ،در مفه��وم  QoSو مشخصات
معماری ،کالسهای  QoSبرای شبکههای  UMTSگنجانده است که
در استاندارد  TS 23.10. 3GPPارائه گرديده است.
چهار کالس  UMTS QoSوجود دارد :مکالمهای (،)conversational
جریان�� ی ( ،)streamingتعاملی ( )interactiveو پسزمينهای (�back
 .)groundمهمتری��ن تفاوت میان این کالسه��ا حساسیت به تاخیر

است که کالس مکالمهای بیشترین حساسیت و کالس پسزمینهای
کمترین حساسیت را داراست .بدی��ن ترتیب ،حساسیت تاخیر برای
طبقهبندی سرویسها در کالسهای  QoSبنا به شرایط مشخصشان
به کار میرود.

چالشهاي طراحي آي س�يهاي ديجيتال در فرآيندهاي
ساخت نانومتري
مس��عود هوش��مند کفاش��يان /ش��رکت مخاب��رات اس��تان خراس��ان رضوی/
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چکيده:
مدارهاي مجتمع ديجيتال (يا آيسيهاي ديجيتال) امروزه
در سيستمهاي كامپيوتري و مخابراتي بسيار مورد استفاده
قرار ميگيرند .افزودن كاركردهاي هر چه بيشتر به سيستم،
ني�از به افزاي�ش كارايي 1و در عين ح�ال كاهش قيمت در
مداره�اي مجتمع ،روند "كوچك-مقیاس ش�دن "2فناوري
را موجب ش�ده است .اما كوچك-مقياس ش�دن ش�تابان
فن�اوري بهويژه در گرهه�اي فناوري 3كوچكت�ر از 45nm
چالشه�اي بزرگي را ايج�اد نموده اس�ت .در اين گرههاي
4
فناوري از يك سو حفظ دقت نس�بي پارامترهاي افزارهها
و خطوط واصل دش�وارتر است و از سوي ديگر حفظ سطح
كاراي�ي مطلوب (براي مثال سرعت پردازش ريزپردازندهها
در سيستمهاي پردازشي) در طول عمر بسياري از قطعات
تجاري به يك مس�اله مهم تبديل شده است .در عين حال
مصرف توان پويا و بهويژه توان نش�تي ،به دغدغهي مهمي
در طراح�ي مدارهاي مجتمع ديجيتال تبديل ش�ده است،
اي�ن در حالي است كه مصرف توان ب�ه ويژه در كاربردهاي
پرتابل همچون گوش�ي تلفن همراه و يا تبلتها و لپتاپها
بسيار پر اهميت است .در اين پژوهش مهمترين چالشهاي
طراحي مداره�اي ديجيتال در مح�دودهی نانومتری مورد
بررسي قرار ميگيرند.

كليد واژه :مدارهای ديجيتال نانومتری ،قابليت اطمينان ،تغييرپذيری،
توان نشتی.
 – 1مقدمه
با افزايش مستمر تقاضا در خصوص قابليتهاي سيستمهاي ديجيتال،
مجتمعسازي هر چه بيشت��ر در مدارهاي ديجيتال  CMOSضرورت
بيشت��ري مييابد .اما با کوچکتر شدن ابع��اد ترانزيستور (بهويژه فراتر
از فن��اوری  )45nmمصرف توان نشتي و حساسيت نسبت به تغييرات
فرآين��د و قابلیت اطمینان (پير شدگ��ي )5بسيار افزايش يافته است و
آنها را به چالشهای مهم طراحی دیجیتال تبدیل کرده است.
جدول  1مقادير طول گيت ترانزيستور ،ضخامت اكسيد ترانزيستور و
ولتاژ تغذيه در مدارهاي مجتمع ديجيتال را براي سالهاي اخير و نيز
چن��د سال آينده بر اساس دادههاي موسسه بينالمللي نقشه راه براي
نيمه رساناها ( )ITRS6نشان ميدهد [.]1
جدول  -1مقادير طول گيت ،ضخامت اكسيد و ولتاژ تغذيه براي
سالهاي مختلف بر اساس داده هاي ]1[ITRS
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همانط��ور كه در اين جدول ديده ميشود ابعاد فيزيكي و ولتاژ تغذيه
ب��ه يك ميزان كاهش نيافتهان��د و در نتيجه شدت ميدان الكتريكي و
چگالي توان رو به افزايش بوده است .اين امر در کنار افزایش دماهای
کاری ،موضوع قابليت اطمين��ان (پیرشدگی) در مدارهايي با مقياس
نانو را هر چه مهمتر مي سازد.
همچنی��ن تلرانسه��ای تولید در فن��اوری فرآيند ساخ��ت ،به علت
محدودیتهای کنترل فرآيند ،همگام با طول کانال ترانزیستور کوچک
نشدهاند .از دیگر سو تغییرپذیریهای ناشی از محدودیتهای فیزیکی
اساسی با کوچک-مقیاس شدن تکنول��وژی افزایش زیادی داشتهاند.
در نتیج��هی این عوام��ل ،ب��ا کوچک-مقیاس تر ش��دن تکنولوژی،
تغییرپذیری به یک��ی از چالشهای اساسی صنعت نیمه رسانا تبدیل
شده اس��ت[ ]1چرا که تغییرات فرآيند ب��ر بیشینهي فرکانس پالس
ساعت و توان نشتی در مدارهای دیجیتال بسیار موثر است.
از س��وی دیگر با كاه��ش ضخامت اكسيد گيت ،ديگ��ر اكسيد گيت
نميتوان��د ولتاژه��اي تغذيه سنت��ي  3.3Vو  5Vرا تحمل كند []2و
كاهش ولتاژ تغذيه مستلزم كاهش ولتاژ آستانه است .اما كاهش ولتاژ
آستانه به نوبه خود منجر به افزايش هدايت زير-آستانه ميشود كه به
مفه��وم افزايش نمايي مصرف توان نشتي است .مضاف بر آنكه كاهش
ضخام��ت اكسيد گيت خود موجب افزايش نشتي گيت نيز شده است
كه از تونلزني مستقيم حاملها از ميان عايق گيت حاصل ميشود.
در اين مقال��ه به بررسي چالشهاي طراح��ي مدارهاي ديجيتال نانو
شام��ل تغييرپذي��ري در فرآيند (ايست��ا) ،تغييرپذي��ري پويا (قابليت
اطمينان و پيرشدگي) و نشتي ميپردازيم.
 -2تغييرپذيري در فرآيند( 7تغيير پذيري ايستا)
تغييرپذي��ري در فرآين��د ساخت مدارهاي مجتم��ع زير  100nmيك
چال��ش عمده است [ .]3تغییر پارامترهای افزاره بر دو شاخص تاخیر
(ی��ا به تعبیر دیگر سرعت) و توان (بهويژه مولفه نشتی در توان) تاثیر
میگ��ذارد .به علت وابستگ��ي تغييرات فرآيند ب��ه موقعيت مكاني،8
9
تغييرات فرآيند به دو دسته تقسيم مي شوند .تغييرات بين تراشهاي
و تغييرات درون تراشهاي[ .]4تغييرات بين تراشهاي معرف جابجايي
تصادف��ي در مقدار ميانگي��ن همهي افزارهها و اتص��االت مياني روی
تراش��ه است .به عبارت ديگر ،اين تغييرات هم��ه افزاره ها و اتصاالت
مياني روي يك تراشه را بهطور مشابه تحت تاثير قرار ميدهد (معموال
تغيي��رات در ضخام��ت اكسيد ترانزيستور چنين اس��ت) .اما تغييرات
درون تراشهاي بر افزارهها و اتصاالت مياني مختلف بر روي يك تراشه
 ،بط��ور متفاوتي تاثير مي گ��ذارد (براي مثال نوس��ان ميزان آاليش
در ي��ك تراشه) .اگر ي��ك پارامتر تصادفي مث��ل  xرا با توزيع گوسي
در نظ��ر بگيريم ميتوان مقدار ميانگين آن را ب��ا  μxو انحراف معيار
آن��را با  σxنشان داد .در اين صورت مي��زان تغييرات پارامتر  xمعموال
ب��ا تغييرپذي��ري 11آن سنجيده م��ي شود كه به شك��ل  σx/μxتعريف
ميگ��ردد[ .]4تغييرپذيري بر بازده 12تراشهه��ا تاثير ميگذارد .بازده
به صورت احتم��ال اينكه يك تراشه محدوديته��اي زماني(سرعت)
و مص��رف ت��وان را برآورده كند تعريف ميگ��ردد .پس از ساخت يك
تراش��ه عالوه بر كارك��رد ،مشخصات زماني و مصرف ت��وان آن مورد
آزمايش قرار ميگيرد و چناچ��ه در محدودهي مجاز (و يا محدودهي
قابل جبرانسازي) نباشد به دور انداخته ميشود.
مهمتري��ن چالشهاي تغييرپذيري در مداره��اي نانومتري عبارتند از
[:]5
 1-2نوسان تصادفي آالينده ( )RDF13در ترانزيستورها
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نوسانات تصادفي آالينده (كه در ايجاد ترانزيستور براي تعريف نواحي
ن��وع  nو ن��وع  pبه ك��ار ميروند) چه به لحاظ تع��داد و چه به لحاظ
موقعيت ب��ا کوچکتر شدن فناوری اهميت بيشتري مييابد چرا که با
کوچکتر شدن فناوری تعداد اتمها در کانال ترانزيستور کاهش مييابد.
اين تغييرات بر ولتاژ آستانه ترانزيستور تاثير ميگذارد.

 2-2تغييرپذيري طول کانال ترانزيستور

ب��ا کوچک شدن ابعاد ترانزيست��ور ،محدوديتهاي ليتوگرافي مهمتر
ميشون��د و موجب نوسان در طول کانال ميشود .طول کانال ( )Lنيز
) و ولتاژ آستانه ( )Vthموثر
ب��ه ويژه بر جري��ان درايو (( ،)ID
است .در افزارههاي کوتاه-کانال Vth ،بطور نمايي به  Lوابسته است.

 3-2تغييرات مربوط به اکسيد گيت در ترانزيستور

اين تغييرات شامل تغيي��رات ضخامت اکسيد (موثر بر ولتاژ آستانه)،
باره��اي ثاب��ت در اکسيد (موثر بر موبيليتي و ولت��اژ آستانه) و عيوب
و تلهه��اي موجود در اکسيد (موثر بر فروساي��ي موبيليتي الکترون و
بيثباتي در ولتاژ آستانه ميشود).

 4-2کرنش 14در سيليکون

فرآينده��اي ساخت ،ويف��ر سيليکوني را در مع��رض تاثيرات دمايي،
شيميايي و مکانيکي مختلفي قرار ميدهد که موجب کرنش سيليکون
ميشود و اين کرنش بر جرم موثر ،موبيليتي ،نفوذپذيري آاليندهها و
آهنگ اکسيداسيون تاثير ميگذارد .در نتيجه اين تاثيرات ،نهايتا ولتاژ
آستانه ميتواند تحت تاثير قرار گيرد.
 -3قابليت اطمينان 15يا تغييرپذيري پويا
با گذشت زم��ان برخي مشخصه هاي مداره��اي مجتمع دچار تغيير
ميش��ود که م��ي تواند بر سرعت يا عملکرد م��دار موثر باشد و بدين
ترتي��ب قابليت اطمينان مدار را تحت تاثير ق��رار دهد (بر اين اساس
ي��ك طول عمر براي تراشهه��ا تعريف ميشود كه معم��وال بين  3تا
 10سال است) .به عبارت ديگ��ر قابليت اطمينان همان استحكام در
مقاب��ل تغييرپذيري در طول زمان (تغييرپذيري پويا) است .مهمترين
چالشهاي تغييرات قابليت اطمينان در مدارهاي نانو عبارتند از:

الکتريک گرمتر ميشود و نواحي بيشتري دچار شکست ميشود[.]6
 2-3تزريق حاملهاي داغ ( )HCI17در ترانزيستور

در نتيجه ی وجود ميدانهاي الکتريکي قوي در ترانزيستور ،حاملهاي
پ��ر انرژي پديد ميآيند که ب��ه حاملهاي داغ مشهورند .اين حاملها
م��ي توانند موجب يونيزاسيون برخوردي 18شوند و سپس در اليههاي
دي الکتري��ک مجاور نيم��ه رسانا (اکسيد گيت) نف��وذ کنند و نهايتا
ميتوانن��د بر جريان زير آستانه و ولتاژ آستانه موثر باشد[ .]7شکل 1
سازوکار رخداد اين پديده را نشان ميدهد.
 3-3جابجايي الکتريکي
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ب��ا حرکت الکترونه��ا در سيمهاي رساناي تغذيه (ك��ه در مدارهاي
نانومت��ري پهناي بسيار كمي دارند) يونه��اي فلزي نيز ممکن است
جابجا شوند و نهايتا موجب اتصال کوتاه (شکل  )2يا اتصال باز (شکل
 )3در سيمها شود [.]7

 4-3خطاهاي نرم

20

خطاه��اي نرم ،خطاه��اي گذرايي هستند ک��ه در مدارهاي  VLSIبه
عل��ت برخي تشعشع��ات رخ ميدهند .اين تشعشع��ات معموال به دو
شك��ل هستند )1 :ذرات آلفا كه از ناخالصيه��اي راديواكتيو در مواد
بستهبن��دي و مداره��اي مجتمع ناش��ي ميشون��د و  )2نوترونهاي
پرانرژي ك��ه از برهم-كنش اشعههاي کيهاني و اتمسفر زمين حاصل
ميشوند .برخورد ي��ك ذره آلفا به يك بستر سيليكون به هنگام گذر
از پيونده��اي  ، p-nتولي��د زوج الكترون-حفره مينمايد .برخورد يك
نوترون مستقيما ماده را يونيزه نميكند ولي در نتيجه برخورد آنها به
اتمها ،محصوالتي توليد ميشود كه قادر به ايجاد زوج الكترون-حفره
ميباشن��د .بارهاي حاصل با مكانيزمه��اي رانش 21و پخش 22منتقل
ش��ده و پالسهاي جرياني ايجاد ميكنن��د كه ميتواند ولتاژ گرهها را
دچ��ار اغتشاش كند و منجر به خطاهاي نرم شود .اين اغتشاش ولتاژ

گرهه��ا ،در عناصر حافظه ميتواند منجر ب��ه تغيير وضعيت يك بيت
(تغيير صفر به يك يا برعكس) شود[.]8

 5-3دشارژ الکترو استاتيک)ESD( 23

يکي از مشهورترين منابع دشارژ الکترواستاتيک ،شوک ناشي ازلمس
دستگيرهی فلزی یک در ،پس از راه رفتن بر روي اتاق مفروش است.
کشي��ده شدن کفش بر روي فرش در ب��دن توليد الکتريسيته ساکن
ميکن��د ک��ه با لمس يک شي رسان��ا تخليه ميشود .نوع��ا اين ولتاژ
الکترواستاتيک ميتواند تا چن��د کيلو ولت مقدار داشته باشد؛ از اين
رو اگ��ر دشارژ از طري��ق يک افزاره نيمه رسانا انج��ام پذيرد ميتواند
باع��ث خرابي آن شود (گرچه زمان اين تخليه معموال کمتر از 100ns
است) .ب��ه اين پديده دش��ارژ الکترواستاتيک گفته ميش��ود [ .]9با
کوچک-مقي��اس تر شدن فناوری ،به عل��ت کاهش ضخامت اکسيد،
ميدانه��اي الکتريکي ناشي از ولت��اژ الکترواستاتيک بزرگتر و اثر آن
مخربتر ميشود.
6-3

بي ثباتي دمايي ناشي از باياس ( )BTI
24

 NBTI25هنگام��ي ک��ه ترانزيستور  PMOSباي��اس منفي شده است
( )Vgs=-Vddو در دماه��اي افزاي��ش يافته ،اتف��اق ميافتد و موجب
افزاي��ش قدر مطلق ولتاژ آستان��ه ( )Vthميشود .با گذشت زمانهاي
طوالني اين تغيير ولت��اژ آستانه ميتواند تاخير ترانزيستور  PMOSرا
افزايش دهد ،در حدود  10تا  20درصد سرعت مدار را کاهش دهد ،و
يا به از کار افتادن مدار منجر شود[ .]10اين پديده همچنين ميتواند
باع��ث افزايش محدوديتهای زمان برق��راری 26و زمان نگهداری 27در
فليپ فالپهای مدارهای ديجيتال شود[.]11
نتاي��ج تجربي نشان مي دهد كه  NBTIبط��ور نمايي با نازكتر شدن
اكسيد گي��ت و دماي كاري بدتر ميشود .مي��زان تغيير ولتاژ آستانه
ترانزيستور در نتيجهي  NBTIبه چرخهی كاري ]12[28وابسته است.
شكل 4اين وابستگي را براي يك تكنولوژي  90nmنشان ميدهد.
 -4جريانهاي نشتي
جريانه��اي نشتي ،جريانهاي ناخواستهاي هستند كه در ترانزيستور
جاري ميشون��د .با كوچك شدن ابعاد ترانزيستور ،براي تحت كنترل
نگ��ه داشتن مصرف توان ،ولتاژ تغذيه نيز كاهش يافته است .اما براي
كافي نگه داشتن جريان درايو و بهبود كارايي ،الزم بوده است که ولتاژ
آستانه نيز كاهش يابد .از سوي ديگر كاهش ولتاژ آستانه باعث افزایش
چشمگیر جريان نشتي زيرآستانه مي شود[ .]13بنا به اطالعات ،ITRS

 1-3شکست دي الکتريک وابسته به زمان ( )TDDB16در ترانزيستور

ب��ه م��رور زمان بارهاي��ي در اکسيد گيت ب��ه دام ميافتند که ميدان
الکتريک��ي ب��ه وجود ميآورن��د .افزايش اين بارها و مي��دان ناشي از
آنه��ا ،سرانجام موجب شکست دي الکتريک در برخي نقاط ضعيفتر و
هدايت آن نواحي ميشود .با جاري شدن جريان در اين قسمتها دي
شكل -2جابجايي الکتريکي-اتصال کوتاه

شكل  -1ساز وکار تزريق حاملهاي داغ

شكل  -3جابجايي الکتريکي-اتصال باز

شكل  -4فروسايي NBTIبراي چرخ هیهاي كاري متفاوت سيگنال ورودي
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به علت افزايش بسيار در جريان نشتي ،انتظار ميرود كه مصرف توان
ايستا حتي از مولفه ي سوئيچينگ مصرف توان نيز بيشتر شود [.]1
در يك مدار  CMOSمصرف توان كل شامل مولفههاي ايستا و پويا در
طول مود فعال ميشود .در حالت ايستا ،مصرف توان در نتيجه جريان
نشت��ي آماده به ك��ار 29است .مصرف توان پويا خ��ود شامل دو مولفه
ميش��ود :يكي توان سوئيچينگ که ص��رف شارژ خازن بار میگردد و
ديگ��ري توان اتصال كوتاه ناش��ي از زمانهاي صعود و نزول غير صفر
شكل موج ورودي .توان پويا (سوئيچينگ) و توان نشتي به صورت زير
2
بيان ميشوند:
PD=αfCVdd
PLEAK=ILEAK.Vdd

ك��ه در آن  αضريب سوئيچين��گ f ،فركانس كاري C ،خازن بارVdd ،
ولتاژ تغذي��ه و  ILEAKجمع جريانهاي نشتي ناشي از تمام مولفههاي
نشتي است.

 -5تكنيكه�اي مقابل�ه ب�ا چالشهاي تغييرپذي�ري فرآيند،
قابليت اطمينان و نشتي
تالشهاي جدي��د در زمينه تغييرپذيري و قابلي��ت اطمينان ،بيشتر
ب��ر بهينه س��ازي توان-كارايي با در نظر گرفت��ن تغييرپذيري فرآيند
و قابليت اطمينان (پير شدگ��ي) متمركز بودهاند .با پيشرفت فناوری
و کوچ��ک شدن ابعاد ترانزيستور ،بيثبات��ي دمايي ناشي از باياس در
ترانزيستورهاي  )PMOS (NBTIبه عمدهترين مساله قابليت اطمينان
تبديل شده است[ .]14بنابر اين در خصوص مشكل قابليت اطمينان
تمركز بيشتر بر روي اين پديده است .تكنيكهاي مداري ارائه شده در
حل مسالهی تغييرپذيري ،قابليت اطمينان و نشتي تشابههاي فراواني
با هم دارند.
مهمترين اين تکنیکها شامل تنظیم وفقی ولتاژ تغذیه [ ،]15باياس
ِ
وفق��ي بدن��هي ترانزيست��ور [ ،]16سايزبندي گيته��ا [ ،]12تنظيم
چرخ��هي ک��اري [ ،]12به کارگيري حاشيه اطمين��ان [ ،]12کنترل
ب��ردار ورودي ( ،]17[ )IVCکنت��رل گرههاي درون��ي (،]18[ )INC
ترتيب بندي مجدد پايهها و ساختار بندي مجدد مدار [ ]19و استفاده
از دو ولتاژ آستانه در مدار[ ]20ميباشد.
 -6نتيجهگيري
با توجه به نيازمنديهاي جديد در دنياي فناوري اطالعات و ارتباطات،
مداره��اي مجتمع ديجيت��ال روز به روز پيچيدهت��ر ميشوند و تعداد
ترانزيستوره��ا و نيز سرعت كاري آنها افزاي��ش مييابد .بدين منظور
تكنولوژي طراحي و ساخ��ت ترانزيستورهاي بسيار ريز مورد استفاده
ق��رار ميگيرد (ام��روزه تكنولوژي  22nmبه ي��ك تكنولوژي صنعتي
تبدي��ل شده است) .اما كوچك-مقياس ش��دن تكنولوژي چالشهاي
مهمي را در طراحي مدارات ديجيتال بسيار مهم كرده است كه شامل
تغييرپذي��ري ايستا ،قابليت اطمينان (تغييرپذيري پويا) و جريانهاي
نشت��ي است .اين عوامل م��ي تواند بر مصرف ت��وان ،فركانس كاري،
بازده توليد تراشهها و يا طول عمر تراشهها تاثير بگذارد .امروزه بخش
عمدهاي از زمان طراحي تراشههاي ديجيتال صرف برطرف كردن اين
چالشها ميگردد.
***
پینوشت
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مسئوليتهاي اجتماعي
شركت مخابرات  NTTژاپن
ترجم��ه و تلخي��ص  :جواد ثاقب عادل (كارش��ناس ارش��د ارتباط��ات و روابط
عمومي) – ميترا غفاري (كارشناس ارتباطات)

چكيده:
فعاليته�اي اقتص�ادي و اجتماع�ي ش�ركتها ،كارخانهها و
مراك�ز تولي�دي و خدماتي عالوه بر اينكه ب�راي مردم ارزش
اف�زوده ايج�اد مينماين�د از س�وي ديگر به محيط زيس�ت
آسيب ميرسانند ،از اينرو دولتها قوانين و مقرراتي را وضع
ميكنند و يا مشوقها و يا توصيههايي را دارند كه شركتها،
سازمانه�اي اقتص�ادي و مراكز توليدي به همان نس�بت كه
به محيط زيس�ت آسيب ميرسانند مسئوليتهاي اجتماعي
خ�ود آگاه و در جهت انجام آن اقداماتي را سامان دهند .اين
اقدامات ميتواند در زمينه بهداشت و محيط زيست و حمايت
از خانواده و غيره باشد.

كلي�د واژه ،NTT :فناوري ،ارتباطات ،محي��ط زيست ،مسئوليتهاي
اجتماعي.
شركت ارتباطات NTT
شركت ارتباطات  NTTژاپن طي��ف گستردهاي از شبكههاي جهاني
و خدم��ات فن��اوري را به تمام مشتريان خ��ود در سراسر جهان ارائه
ميدهد شركت  NTTدر ارائه سرويس به مشتريان بسيار قدرتمندانه
عم��ل ميكند و در سايه كيفيت ب��اال و قابل اعتماد بودن به ميزباني
وب ،صدا ،داده و ارائه سرويسهاي  IPميپردازد .
اي��ن شركت به رهبري در فناوری ترانژي��ت  IPV6در جهان مشهور
است ،زير ساختهاي گسترده  NTTشامل Glohale-rlAn,IP-VPN
و  Arcstar TM Globalاي��ن شرك��ت يكي بزرگتري��ن و موثرترين
شركتهاي مخابراتي جهان است و در ليست مبادالت بورس توكيو،
لندن ،نيوي��ورك جايگاه ويژهاي دارد.آنچ��ه در اين مقوله مهم است
و توانست��ه است اين شركت را در جهان مشه��ور و محبوب گرداند،
فعاليته��اي اجتماع��ي و مردمداري و توجه ب��ه جامعه است كه به
صورت رايگان انجام ميدهد.
شرك��ت مخابرات  NTTدر ح��وزه مسئوليته��اي اجتماعي جايگاه
رفيع��ي را براي خود ايج��اد كرده است و براي هم��ه جوامع مرفه و
فقي��ر ،ارزش افزوده توليد ميكند .از جمله ماموريتهاي اين شركت

در حوزه مسووليتهاي اجتماعي به شرح ذيل است.
مسئوليتهاي اجتماعي شركت :NTT
 -1مشارك��ت همه جانبه با جوام��ع و  NGOها و كمك به آنها براي
انجام كارهايشان
 -2ايجاد امنيت در جامعه و كمك به پليس راهنمايي و پليس راه
 -3ارایه مدلهاي تجاري براي همه حوزههاي كاري
 -4ارایه مدلهاي جديد از سبك زندگي براي همه آحاد جامعه
 -5حفاظتهاي محيطي و حفظ محيط زيست
 -6اولويتبن��دي فعاليتهاي تجاري مختلف در كشور براي اقدامات
تجاري
 -7ارای��ه خدماتي كه جوامع وخانوادهها بتوانن��د هزينههاي خود را
كاهش دهند و درآمدهاي خود را افزايش دهند.
 -8برنامهه��اي جام��ع احترام ب��ه كارمندان و كارگ��ران و احترام به
تفاوتهاي فردي
 -9ارای��ه فعاليتهاي ك��اري با شركا و كارآفريني ي��ا استانداردهاي
باالي اخالق حرفهاي
 -10ارایه فهرستي از مسووليته��اي اجتماعي جوامع و راهكارهاي
حضور اجتماعي براي همه آحاد جامعه
شرك��ت  NTTب��ه منظور تحقق يافتن جامع��هاي كه در آن هر كس
بتواند حضور فعال داشته باشد ،طرحها و مدلهاي متنوعي از تجارت
كارآفرين��ي ،سبك زندگ��ي و غيره  ...را براي همه اقشار فراهم كرده
است .اين شركت با ايجاد سيستم  CAVAو در قالب مهارتهاي ICT
به حمايت از تكنيكهاي وابسته براي دسترسي به اينترنت پرداخته
اس��ت .در اين فرآيند افراد ناتوان ،سالخوردگان و طيف گستردهاي از
اف��راد آسيبديده و آسيبپذير با استفاده از اين سيستم ميتوانند در
خانه خود كار كنند و دستمزد دريافت نمايند .اين شركت با استفاده
از سيست��م  CAVAب��راي كليه والدين و كودك��ان كتابهاي رايگان
ارس��ال ميكند و افراد براي عضوي��ت در اين كلوپ رايگان ثبت نام
ميشوند.
كمپي��ن "روبان صورتي" طراحي شده توسط اين شركت كه از سال
 2005تاكن��ون آن را اجرا كرده است با اين هدف كه بتواند سرطان
سين��ه زن��ان را كه بسي��اري از جوانان به آن مبت�لا هستند از ميان
ب��ردارد .اطالعرساني و آگاهيدهي به مبتالي��ان و اهميت تشخيص
زودهنگام و بهموقع را از رسالتهاي خود ميداند.
اين شرك��ت اقدامات گست��ردهاي در جهت حف��ظ محيط زيست و
اطالعرسان��ي از طريق سرويسهاي مخابراتي ب��ه مردم كرده است،
و دستورالعمله��اي موثر و مفيدي را براي حفظ محيط زيست تهيه
و در اختي��ار كاربران ق��رار داده است .و براي حماي��ت از حيوانات و
جلوگي��ري از انقراض گونههاي در مع��رض خطر ،برنامههاي آموزش
عموم��ي را در دستور كار خود قرار داده و توصيه ميكند كه مردم با
طبيعت و حيوانات مهربان باشند.
شركت مذك��ور در پرتال خود شيوههاي استف��اده از مواد و انرژي و
مناب��ع را به مردم آموزشي ميدهد .با اين هدف كه نسبت به كاهش
انتش��ار گازه��اي  CO2تا مرز  360هزار ت��ن در سال و كاهش توليد
زبال��ه ،هر سال به مق��دار  7درصد و كاهش استفاده از كاغذ براي هر
نفر تا  25درصد اقدامات گستردهاي انجام داد.
***

مرجع

WWW.NTT-COM

ASR-E-BARQ

فصلنامه

علمي ،آموزشي ،پژوهشي

انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران -شاخه خراسان
سال نخست /شماره  /2تابستان 21 1393

طبقهبندی نمود .شبکههای دسترسی ،اجزای موجود در سطح مشتری
را ب��ه یکدیگر متصل نموده و هدف اصلی ای��ن شبکهها دستیابی به
ان��رژی تبدیل ش��ده در سمت مصرفکننده اس��ت .شبکههای توزیع،
اطالعات را از دستگاههای اندازهگیری هوشمند جمعآوری نموده و به
نقط��ه  backhaulانتقال میدهد .انتقال اطالعات از نقاط  backhaulبه
شبکههای برق نیز از طریق  WANانجام میپذیرد[.]5

Smart
Grid
الزامات و نيازمنديهاي ارتباطی شبکه هوشمند برق
محمد حسین یغمایی مقدم /دانشگاه فردوسی مشهد /شرکت توزیع برق مشهد

چکیده:
زیرساخ�ت فعل�ی ش�بکههای ب�رق در ساخت�اری ی�ک سویه،
توان الکتریکی تولید ش�ده در نیروگاه مرکزی را به مش�ترکین
ی�ا مصرفکنندگان عرض�ه میکند .با توجه به روند رو به رش�د
جمعی�ت ،ای�ن زیر ساخ�ت قادر ب�ه ب�رآوردن نی�از روز افزون
مش�ترکین نخواهد بود .دلیل اصلی اکثر خاموشیهای گسترده
را میت�وان زمان پاسخگوی�ی کند سوئیچه�ای مکانیکی ،عدم
تجزی�ه و تحلی�ل ترافیک به ص�ورت بالدرنگ ،و ع�دم آگاهی
از وضعی�ت اپراتورهای ش�بکه برق دانس�ت .به منظ�ور برطرف
ساختن مش�کالت موجود ،ش�بکه هوش�مند برق )(Smart Grid
با ایج�اد زیرساخت ارتباطی دوسویه ،ام�کان برقراری ارتباط و
تبادل اطالعات بین مؤلفههای مختلف در سراسر ش�بکه برق را
فراهم میسازد .در واقع ،خاموش�یهای گس�ترده و کاستیهای
ساختار شبکه برق در طی سالهای گذشته را میتوان انگیزهای
جهت بررسی چالشهای کنونی و حرکت به سمت ایجاد ش�بکه
هوشمند از سوی محققین دانست.

 -1مقدمه
در ساخت��ار کنون��ی ،شبکه برق متشک��ل از نیروگاهه��ای تولید توان
الکتریکی ،پستهای انتقال ،پستهای توزیع و کاربران نهایی است[.]1
ای��ن چهار مؤلفه ساختار کلی سیستم ق��درت را تشکیل میدهند .به
عبارت��ی ،شبکه برق مسئول تحویل توان الکتریک��ی از نقاط تولید به
نقاط مصرف میباشد که معموالً عملکرد آن بر اساس دو سیستم اولیه
یعنی پستهای انتقال و توزیع توصیف میشود .پستهای انتقال توان
الکتریکی را از نیروگا ه تولید به پستهای توزیع ،و پستهای توزیع نیز
به نوبه خود آن را به مکان مشترکین تحویل میدهند .بنابراین شبکه
برق موجود یک سیستم کام ً
ال سلسله مراتبی است که در آن نیروگاهها
در باالی زنجیره ،تحویل قدرت به بارهای مشترکین در پایین زنجیره
را تضمی��ن میکنند .این سیستم اساساً هیچ منبع اطالعاتی بالدرنگی
در مورد نقاط پایانی در اختیار ندارد [.]2
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گ��ردش توان از مناب��ع تولید متمرکز (نیروگاهها) ب��ه سمت تقاضا ،و
گ��ردش اطالعات از مراکز بهره برداری ولت��اژ پایینتر به سمت مراکز
با ولتاژ باالتر میباشد .بنابراین ،شبکه برق فعلی ذاتاً دارای ارتباط یک
سویه میباشد و به منظور حفظ قابلیت اطمینان ،به گونهای برنامهریزی
و طراحی میشوند 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 میدهد ،سیستم مذکور ذاتاً غیر بهینه میباشد.
ع�لاوه بر این ،افزایش بیسابقه تقاضای توان ،توأم با تأخیر در سرمایه
گ��ذاری در زیر ساختهای سیستم قدرت ،پایداری سیستم را کاهش
میده��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 ،میتواند به خاموشی فاجعه آمیزی
منجر شود .کمبودهای انرژی و آالیندههای زیست محیطی ،انرژی تلف
شده در خطوط انتقال و ساختار سلسله مراتبی از دیگر ضعفهای این
شبکهها میباشند[ .]2از این رو ،انگیزههای حرکت به سمت هوشمندتر
ساخت��ن شبکه برق را به طور خالص��ه میتوان بهبود انعطاف پذیری،
امنی��ت ،افزایش قابلی��ت اطمینان ،بهرهوری سیست��م قدرت ،کاهش
خاموشیه��ای گسترده و همچنین کاهش انتش��ار گازهای گلخانهای
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 .نتیجهی این ادغام ،شبکهای هوشمند ،قابل مدیریت و با
بهرهوری باال خواهد بود.
درشکل  1معم��اری شبکههای هوشمند برق نش��ان داده شده است.
همانط��ور که مشاهده میشود ،زیرساختهای ارتباطی ،جزو اساسی و
کلیدی شبکههای هوشمند برق میباشد.
ام��روزه شرکتهاي برق ب��ه شدت به دنبال گزينهه��اي ارتباطاتياي
هستن��د که آنه��ا را براي گسترش شبکه هوشمن��د برق و در نتيجه
بهبود کارايي عمليات و افزايش بهرهوري ياري نمايد .يعني در انتخاب
خ��ود بايد پارامترهاي مختلف��ي را مورد نظر قرار دهن��د .اول اين که
انتخ��اب آنها بايد قابل اعتماد باشد .در محيط ماموريت بحراني ،هيچ
مصامح��هاي قابل چشم پوشي نيست .از طرف ديگر شبکه بايد فرصت
اجراي سرويسهاي جديد به شيوهاي سريع و مقرون به صرفه را داشته
باشد.

 -1-3شبکههای دسترسی

شکل  )1معماری شبکه های هوشمند برق امروزی

 -2اهمیت و جایگاه زیرساخت ارتباطی در شبکههای هوشمند
شبک��ه هوشمند برق مجموعهای از فناوریه��ای ارتباطی را در جهت
بهب��ود و ارتق��ا سیست��م قدرت به ک��ار میگیرد .اما در ح��ال حاضر،
قابلیتهای ارتباطی سیستمهای برق موجود محدود به مناطق محلی و
در مقیاسهای کوچک است[ .]3در نتیجه قادر به برآوردن خواستههای
ارتباطی م��ورد نیاز جهت مدیریت خودکار و هوشمند شبکههای برق
نسل آین��ده نخواهد بود .سیستمهای برق آتی شامل انواع ژنراتورهای
الکتریکی و مصرفکنندگان خواهند بود که به شکل توزیع شدهای در
مناطق گسترده جای میگیرند و تمامی آنها بهطور یکسانی مدیریت
میشوند[ .]3از این رو ارتباط دو سویه بالدرنگ مبنایی برای پشتیبانی
از این سیستم مدیریت است.
در شبکه هوشمند برق ،هر نقطه مصرف میتواند به نقطه تولید تبدیل
شود ،از اینرو شبکههای ارتباطی باید قادر به انتقال اطالعات بهدست
آم��ده به مرکز کنترل و پیامهای 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 فناوریهای ارتباطی در
دسترس تا حد زیادی نیازه��ای ارتباطی معمول را برآورده میسازند،
اما بهکارگیری آنها برای شبکه برق و پرداختن به الزامات ارتباطی در
شبک��ه برق مسئلهای 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 امکانپذیر خواهد بود .همچنین شرکتها به
ارتباطات��ی بالدرنگ دسترسی خواهند داشت ک��ه این ارتباطات برای
تعامل با مصرفکنندگان در حفظ انرژی مورد نیاز است.
 -3معماری ارتباطات شبکه هوشمند برق
زیرساخ��ت ارتباطی در شبکههای 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 دستگاههای الکتریکی را
ب��ه هم متصل و ارتباط��ات پیچیده دستگاهه��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 .نمونهای از این معماری در شک��ل  2نشان داده شده
است[ .]4شبکههای ارتباطی در این زیرساخت را میتوان در سه سطح
عمده شبکهه��ای گسترده ،شبکههای توزی��ع و شبکههای دسترسی

شبکههای دسترسی از اتصال تجهیزات موجود در محل مشتری حاصل
شده و در سه دسته طبقهبندی میشوند :شبکههای خانگی (،)HANs
شبکهه��ای صنعتی ( )IANsو شبکههای تجاری یا اداری ( .)BANsاز
ویژگ��ی این شبکهها میتوان به مواردی همچون کوچک بودن منطقه
تحت پوشش ،وسعت مح��دود ،مصرف پایین برق ،سهولت پیکربندی
لوازم و دستگاههای متعدد ،و همچنین قابلیت تعامل برای ارایه طیف
گستردهای از خدمات همانند مدیریت انرژی اشاره نمود.
ایج��اد  HANsدر ح��وزه مشتری برای پیاده س��ازی نظارت و کنترل
دستگاهه��ای هوشمن��د در مکان مشت��ری و همچنی��ن پیادهسازی
فرآینده��ای جدیدی همانن��د پاسخگویی ب��ار و  AMIامری ضروری
است .تالشهای تحقیقاتی و استانداردسازی در حال یکپارچه نمودن
فناوریهای شبکههای خانگی در ایجاد توانایی مدیریت هوشمند انرژی
برای لوازم خانگ��ی میباشند .شبکه مشترکین معم��والً با استفاده از
فناوریه��ای بیسیم مانند  ZigBeeایج��اد میشود و امکان کنترل
و برقراری ارتباط را ب��رای وسایل الکتریکی فراهم میکند .این شبکه
همچنین میتواند از طریق دروازه مخصوص به اینترنت متصل شود.
 -2-3شبکههای توزیع

شبکههای توزیع از شبکههای  Lastmileو  Backhaulتشکیل شدهاند.
شبک��ه  ،Lastmileی��ک شبک��ه ارتباطی دو سویه اس��ت که سیستم
توزی��ع برق را پوشش میدهد Lastmile .را میتوان به عنوان شبکهای
تعریف نمود که بیشتر عناصر سیست��م توزیع برق همانند کنتورهای
هوشمند ،دستگاههای حوزه هوشمند ،کنترل بار در آن قرار میگیرند.
این شبکه ،معموالً به عنوان شبکههای همسایه ( ،)NANs1شبکههای
میدانی ( )FANs2و یا زیرساخت اندازهگیری پیشرفته ( )AMIشناخته
میش��ود .به طور معمول  NANها شام��ل شبکهای از نقاط دسترسی
واق��ع در سراسر سیستم توزیع برق میباشن��د NAN .ها ،شبکهای را
در می��ان کنتورهای هوشمند ایجاد نموده و آنها را به نقاط دسترسی
محلی متصل میسازد NAN .دارای قابلیت ارتباط دو سویه برای قرائت
کنتوره��ا ،پاسخگویی بار ،قیمتگذاری پویا و قطع از راه دور میباشد.
شبکههای میدانی اتصال بین پستهای توزیع برق را فراهم میآورند.
بهط��ور کل��یFAN ،ها ارتباطات س��اده و روانی را ب��رای سیستمهای
توزیع ب��رق ایجاد مینمایند .حسگرهای الکتریک��ی بر روی فیدرها و
ترانسفورماتورهای توزیع ،دستگاههای  IEDکه قادر به انجام دستورات
کنترل��ی از  DMSمیباشندDER ،ها ،ایستگاههای  PEVو کنتورهای
هوشمند در مکان مشتری از منابع اصلی اطالعات برای نظارت و کنترل
در حوزه توزیع میباشند .برنامههای کاربردی که در سیستم توزیع اجرا
میشون��د از  FANبرای اشت��راک و تبادل اطالعات بین بخشهای نام
برده ،استفاده میکنند.
شبکهه��ای  Backhaulعمدتاً از پهنای باند اتصال به شبکههای NAN
و  FANب��رای جم��عآوری داده از نقاط تجمیع داده ( )DAP3استفاده
میکنن��د .این شبک��ه میتواند دادهه��ای کاربرهای متع��دد از جمله
سیست��م اتوماسیون و کنترل توزی��ع ،دستگاههای حسگر و همچنین
دادهه��ای حاصل از سیستمه��ای  SCADAکه در سیستمهای توزیع
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پخشی و سهولت در توسعه و نگهداری را برآورده سازد[.]3،6،7

 -1-4تأخیر شبکه

تاخی��ر شبکه به ص��ورت حداکثر زم��ان دریافت یک پی��ام خاص از
ل در برنامههای
طریق شبک��ه ارتباطی ،تعریف میگردد .تأخیر سیگنا 
کاربردی حفاظت��ی و کنترل��ی (مانن��د  Teleprotectionو ،)WACS
یکی از پارامترهای بسی��ار مهم و اساسی است .پیامهای ارتباطی بین
موجودیته��ای مختلف در شبک��ه برق ممکن اس��ت نیازمندیهای
تأخیر متفاوت��ی داشته باشند .برای مثال ،اطالعات مربوط به حفاظت
و دستورات مبادله شده بین IEDها در شبکه برق به تأخیری پایینتر
نسبت ب��ه پیامهای اطالعات  SCADAمبادل��ه شده بین حسگرهای
الکتریک��ی و مراکز کنترل نیاز خواهن��د داشت .عالوه بر این ،پیامهای
مبادله شده میتوانند رویداد محور (مانند پیامهای مربوط به حفاظت و
کنترل) و یا به صورت دورهای باشند (مانند پیامهای نظارت و پایش.)5
 -2-4قابلیت اطمینان

شکل )2معماری ارتباطات شبکه هوشمند برق

ب��رق یا شبکههای انتق��ال برق واقع شدهاند را جم��عآوری نمایند .در
شبکهه��ای گسترده backhaul ،بای��د قابلیت پشتیبانی ظرفیت باالی
اتصال را داشته باشند Backhaul .شبکه  Lastmileرا به  WANمتصل
میکن��د و میتوان��د تحت مالکیت شرکتها یا توس��ط ارایهدهندگان
سروی��س ارایه شود Backhaul .دادههای��ی همانند دادههای تلهمتری
مشترکی��ن ،دادههایی ب��ا پارامترهای بحرانی اتوماسی��ون توزیع را از
 Lastmileجمعآوری و به شرکتهای نهایی منتقل میکند .همچنین
بهطور بالعک��س ،اطالعاتی را از سمت  WANبه شبکه مشتری انتقال
میدهد (همانند اطالعات قیمتگ��ذاری) .به عبارت ساده Backhaul
ب��ه عنوان کانالی برای توزیع دادهها بین ایستگاه مشترکین و ایستگاه
اصلی بهکار میرود.
 -3-3شبکه گسترده

مهمترین قسمت از شبکههای گسترده را شبک ه هسته /ستون فقرات
تشکی��ل میدهد .شبک ه هسته با نرخ ب��االی داده ،حداقل زمان تاخیر
و معم��والً با استف��اده از فیبر نوری دفاتر مرک��زی و پستهای برق را
به یکدیگر متصل میکند .شبکههای گست��رده در واقع ستون فقرات
ارتباطی شبکه هوشمند ب��رق جهت اتصال شبکههای کوچکتر توزیع
ش��ده که در مکانهای مختلف بکار گرفته شدهاند را تشکیل میدهد.
هنگامیکه مراکز کنترل در فاصله زیادی از پستها یا مصرفکنندگان
نهایی قرار گرفتهان��د ،اندازهگیریهای بالدرنگ حاصل از دستگاههای
الکتریک��ی از طریق  WANبه مراکز کنترل منتقل میشوند .همچنین
ب��ه طور بالعکس WAN،مسئولیت انتقال دستورالعملهای کنترلی از
مراکز کنترل به دستگاههای الکتریکی را نیز بر عهده دارد.
4

 -4الزامات ارتباطی شبکه هوشمند برق
همانطور که پیشت��ر بیان شده ،زیرساخته��ای ارتباطی در شبکه
هوشمن��د برق عه��دهدار مسوولیت مه��م تبادل اطالع��ات است .این
زیرساخ��ت ،اساسی برای انجام وظایف متفاوت دستگاههای الکتریکی
توزی��ع شده در مکانهای مختلف است .عملکرد ارتباطی نامطلوب ،نه
تنه��ا شبکه هوشمند ب��رق را از دستیابی به به��رهوری کامل از انرژی
و کیفی��ت سرویس محدود میس��ازد ،بلکه میتواند منجر به خسارات
بالق��وهای در سیستم برق گ��ردد .برای حافظ��ت از  SGو اطمینان از
عملکرد مطلوب آن ،زیرساخت ارتباطی باید الزامات متعددی همچون
تاخیر ،قابلی��ت اطمینان ،امنیت ،همگامی زمان��ی ،پشتیبانی از چند

یک��ی از اصلیتری��ن مسائل در انتخ��اب رسانهه��ای ارتباطی ،قابلیت
اطمینان ای��ن رسانهها میباشد .عملکرد ارتباطی شبکه هوشمند برق
وابست��ه به ستون فقرات ارتباط��ی در حوزههای مختلف جهت ارسال
و دریاف��ت پیامه��ای بحرانی بهمنظور حفظ پای��داری است .از این رو
شبکه ارتباطی ستون فقرات با قابلیت اطمینان باال برای تبادل پیامها
بهموق��ع بسیار مهم خواهد بود .این شبک��ه ارتباطی توسط نقصهای
احتمالی تحت تأثیر قرار میگیرد .ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم در
فاز طراحی و یافتن روشی برای بهبود آن امری ضروری است.
 -3-4امنیت

شبکهه��ای هوشمند برق ،بهطور 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 بیسیم
مانند  WiFiیا  ZigBeeبه عنوان بخشی از شبکه ارتباطی بهکار گرفته
شون��د ،به دلیل ماهیت اشتراک��ی و قابل در دسترس بودن این رسانه،
مسئله امنیت اهمیت بیشتری مییابد .از این رو برای ارایه حفاظتهای
امنیت��ی برای شبکههای برق ،نیاز به شناسایی برنامههای کاربردی که
از ارتباطات مختلفی استفاده میکنند (به عنوان مثال مدیریت سمت
تقاض��ا ،قرائت پیشرفته کنت��ور ،ارتباطات بی��ن دستگاههای مدیریت
هوشمن��د انرژی و مدیریت هوشمند خرابی) و پیدا کردن راه حلهای
امنیتی مناسب برای هر یک از آنها نیاز خواهیم داشت .به عنوان یکی
از راه حله��ای ممکن میتوان از مجوز دسترسی به دادههای بالدرنگ
و توابع کنترلی ن��ام برد .همچنین برای داشتن درجه باالیی از امنیت
در شبکه ارتباطی سیستم قدرت نیازمند استفاده از الگوریتمهای رمز
گذاری برای ارتباطات در مناطق جغرافیایی گسترده جهت پیشگیری
از اختالل میباشد.
 -4-4همگامی زمانی

برخ��ی از دستگاهه��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 تحملپذیری و دقت جهت
همگام��ی زمانی برای  IEDها که دادههای حساس به زمان را پردازش
میکنن��د بسیار مه��م است .به عنوان مثال PMUه��ا نیاز شدیدی به
هماهنگیه��ای زمانی دارن��د ،به این علت که آنه��ا اندازهگیریهای
بالدرن��گ از مقادیر ولتاژ و جریان را در سراسر شبکه برق برای آنالیز،
اندازهگیری و کنترل ارایه میکنند .پروتکل  PTP6تعریف شده توسط
استان��دارد  ،IEEE1588همگام��ی زمانی را با دقت نان��و ثانیه بر روی
شبکههای اترنت فراهم میکند GPS .و  STNP7نیز روشهای دیگری

اب�ر ترکیب�ی (،)Hybrid Cloud
آینده فناوری اطالعات سازمانها
پیم��ان نهاوندی /مدیر دفتر فناوری ارتباطات و مدیریت اطالعات /ش��رکت
برق منطقه ای خراسانpayman55@gmail.com/
آناهیتا مرواریدی /کارش��ناس مس��ئول راهبری نرم افزارها /شرکت برق
منطقهای خراسانanahita.morvaridi@gmail.com /

مقدمه
مجازیس��ازی و پردازش اب��ری دو گونه از محبوبتری��ن و رایجترین
فناوریهای��ی است ک��ه در چند س��ال گذشته پا ب��ه عرصهي ظهور
گذاشتهاند .شرکت ها به منظور کاهش نیاز به منابع داخلی ،کمک به
برنامههای کارب��ردی درجهت اجرای کارآمدتر ،و شاید مهمتر از همه،
کم��ک به صرفهجویی مالی ،از این روشها استفاده میکنند .با چنین
روند رو به رشدی به سمت پردازش ابری ،بسیاری از شرکت ها تالش
میکنند روشهای بهتری برای توسعهي 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 فناوریهای زیر بنایی مناسب در سرویسهای ابری جهت توسعه
ای��ن سرویسها در سازمانها ،مدل جدیدی از محاسبات ابری با نام ابر
ترکیبی یا ابر هیبریدی برای کسب و کار بهوجود آمده است.
ابر ترکیبی چیست ؟
ابر ترکیبی ب��ه مجموعه ای از سرویس دهندهه��ای محاسبات ابری
عمومی (مانن��د  Amazon web serviceو  )Google cloudدر ترکیب
ب��ا پلت فرم ابر خصوصی گفت��ه میشود که برای استفاده یک سازمان
مشخص طراحی شده است .زیر ساختهای ابر عمومی و خصوصی –
ک��ه به صورت کامال مستق��ل از هم کار میکنند -از طریق یک اتصال
رمز گذاری شده و با استفاده از فناوریهای انتقال داده و برنامه با هم
ارتباط برقرار میکنند.

ابرهای خصوصی و عمومی در یک ابر ترکیبی عناصری مجزا و مستقل
از ه��م هستند .این کار باعث میش��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  ،برنامههای کاربردی وابسته ب��ه دادههای خصوصی روی
ای��ن منابع اجرا شون��د .این کار به دلیل آنک��ه دادههای حساس برای
مدت طوالن��ی روی اجزای ابر عمومی ق��رار نمیگیرند باعث میشود
که دسترسی پذی��ری دادهها 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 سرویسهای ابر را اجرا نماید.

1

فواید ابر ترکیبی
یکی از فواید آشکار ابر ترکیبی دسترسی مطمئن و مستقیم به ساختار
خصوص��ی است که بهصورت مستقیم روی اینترنت قرار نگرفته است.
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این امر زمان دسترسی و تأخیر را در مقایسه با سرویسهای ابر عمومی
کاهش میدهد.
مزی��ت دیگ��ر ابر ترکیبی ای��ن است که در کنار داشت��ن یک ساختار
محاسبات��ی مطمئن که قابلیت تحمل حجم کار متوسطی را داراست،
میت��وان قابلیت استف��اده از منابع ابر عمومی را زمان��ی که بار کاری
از ق��درت محاسباتی ابر خصوصی فراتر م��یرود را نیز اضافه کرد .این
ام��ر باعث می شود ک��ه تنها زمانی که به مناب��ع محاسباتی بیشتری
نیاز هست هزینهای برای آنها پرداخت شود .بنابراین برای سازمانها
هنگامی که در شرایط خاص کاری نیاز به زمان پردازشی بیشتر از حد
نرمال دارند استفاده از ابر عمومی ارزانتر از ایجاد یک ساختار خصوصی
است که ممکن است در سایر زمانهای سال احتیاجی به آن نباشد.
ایج��اد ابر ترکیب��ی همچنین باعث ایجاد قابلی��ت انعطاف در طراحی
سرورها میشود این کار به شرکتها اجازه میدهد که سرورهای
ذخیرهسازی را سریعتر و با هزینه کمتر آماده نمایند.

موسسات حقوقی نیز از ابر ترکیبی به عنوان محلی برای ذخیرهسازی
دادهها بصورت رمزنگاری شده خارج از سایت شرکت برای محافظت در
مقابل دزدیهای احتمالی ،خراب شدن سخت افزار یا حوادث طبیعی
مانن��د طوفانهای��ی که باع��ث از بین رفتن اسناد و م��دارک میشود
استفاده میکنند.

ابر ترکیبی در چه جاهایی کاربرد ندارد؟
اگرچه ابر ترکیبی در بست��ر ابر عمومی فواید زیادی دارد اما همچنان
مشک�لات امنیتی موج��ود در فراهمکنندگان پلت ف��رم ابر عمومی را
داراست .اینکه اجازه دهیم اطالعات در بستر شبکهای جابجا شوند که
ن��رم افزارهای جاسوسی میتوانند به آنها دسترسی پیدا کنند از نظر
بسیاری سازمانها امری غیر ضروری و پر خطر است.

صنع��ت دیگری که در آن از ابر ترکیب��ی استفاده میکند شرکتهای
خرده فروشی 2کاال هستند.
براساس اعالم شرکت  Cantrill Bryanکه یک شرکت پشتیبانی کننده
ی ساختار ابر عمومی و فروشنده نرم افزارهای ابرترکیبی و خصوصی
بسیاری از سازمانهاست  ،بسیاری از شرکتهای خرده فروشی حاضر به
استفاده از سرویسهای ابر عمومی که توسط شرکتهایی مانند آمازون و
گوگل ارائه می شود نیستند.

ع�لاوه بر آن اب��ر ترکیبی همانند ابر عمومی مشک��ل تأخیر در انتقال
اطالعات در شرایط مهم و حیاتی را داراست.
به عنوان مثال سوپر کامپیوتر  JMAکه توسط شرکت هیتاچی طراحی
شده است به متخصصان هواشناسی کمک میکند تا تخمین بزنند که
آیا سونامیهای بوجود آمده هشداری برای رخدادن زمین لرزه است یا
نه؟ یا در پیشبینی زمین لرزهها در منطقه توکائی ( )Tokaiاز آنجایی
که این پیشبینیها شدیدا ب��ه زمان وابسته هستند انتقال این حجم
ک��ار پردازشی روی اب��ر عمومی غیر ممکن اس��ت .و در نهایت مسأله
دیگ��ر مسائل مالی است .سازمانهایی که بودجه محدود برای فناوری
اطالعات دارند نمیتوانند برای راهحلهای ابر ترکیبی هزینه کنند.
هزین��ه نم��ودن ب��رای سروره��ا در
قسمت ابر خصوصی امری قابل توجه
اس��ت در حالیکه کس��ب و کارهای
کوچک ب��ا بودجه مح��دود فناوری
اطالعات میتوانند نیازشان را توسط
سروی��س دهندهه��ای اب��ر عمومی
برطرف نمایند.
.چه کسانی از ابر ترکیبی استفاده می کنند؟
اب��ر ترکیبی به می��زان گستردهای در صنعت بهداش��ت و درمان برای
انتقال اطالعات بیماران بین مراک��ز بهداشتی و درمانی و شرکتهای
بیمه استفاده میشود.
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برای انبوهی از اتوماسیون نیروی فروش خود و برای مابقی از اهرم راه
حل ابری استفاده کنید.
 .3آیا من یک فراهم کننده ابر هستم؟

سازمانهای��ی که از فناوریه��ای پیشرفتهای چ��ون مجازیسازی و
زیرساختهای اشتراکی استفاده میکنند در واقع قابلیت تبدیل شدن
ب��ه یک فراه��م کننده اب��ر را دارا میباشند .با اعم��ال برخی تغییرات
مدیریت��ی ،ترکیب خدمات ابر عمومی و خصوص��ی ،میتواند استفاده
از زی��ر ساختهای موجود شما را بهبود بخش��د و مزایای خدمات ابر
عمومی را نیز فراهم سازد.
 .4آیا در مورد پیوستن به ابر دچار تردید هستم؟

 10س�وال ب�رای تصمی�م گیری در مورد مناس�ب ب�ودن ابر
ترکیبی برای سازمان شما
همانطور که بیان شد ابر ترکیبی که زیر ساختهای محاسباتی داخلی
را ب��ا منابع ابر عمومی ترکیب میکند ،یک راه حل بالقوه برای حرکت
به سمت رایانش اب��ری می باشد .مطالعه این  10سوال به شما کمک
میکن��د تا در مورد این ک��ه آیا ابر ترکیبی استرات��ژی مناسبی برای
سازمان شما هست یا نه بهتر بتوانید تصمیمگیری کنید.
 .1آیا میتوانم به دادههایم روی ابر اطمینان داشته باشم؟

یک دلی��ل عمده ب��رای پذیرش ابر
ترکیب��ی نگه��داری داده داخ��ل
سازم��ان م��ی باشد .ای��ن سناریوی
میتواند استرات��ژی بی نقصی برای
ابر ترکیب��ی باشد .سازم��ان شما از
دادههای حساسی نگهداری میکند
ک��ه باید کنترله��ای سرسختانهای
روی آنها وج��ود داشته باشد و در
کن��ار آن بتواند از مناب��ع درون ابر در ترکیب ب��ا ذخیرهسازی داخلی
دادهها اعمال قدرت کند.
 .2آیا میتوانم عملکرد مس�تقلی را ارزانتر ،بهت�ر یا سریعتر انجام
دهم؟

ب��رای بسی��اری از سازمانها هی��چ راه حلی در اب��ر عمومی نمیتواند
عملک��رد یکتا و مناسبی فراهم کند و سیستمهای بزرگ و هزینهبر به
م��رور اطراف مجموعهای از پردازشهای یکتا توسعه مییابد .برخی از
مزایای رایانش ابری میتواند به شکل زیر باشد که کاربرد یکتا در خانه
نگه��داری شود و محصوالت آن کاربرد به ابر ارسال شود .اگر شما یک
سیستم قیمتگذاری مخصوص به خ��ود دارید میتوانید از ابر CRM

اب��ر ترکیبی راه حلی بینقص برای آزمایش محیط رایانش ابری است.
بسیاری از سازمان ها بدون این که هدف پیوستن به ابر یا ابر ترکیبی
را داشت��ه باشند این کار را انجام داده اند .هیچ قانون صریحی در مورد
ای��ن که چه مقدار داده یا قدرت پردازشی باید از خارج سازمان نشئت
گیرد وجود ندارد پس برای استفاده از این سرویس الزم است که یک
برنامه زمان بندی مناسب داشته باشید.
 .5مدیریت ما روی سایر فروشنده ها در چه حدی است؟

استفاده از یک روش ترکیبی جهت پیاده سازی ابر به شما این امکان را
می دهد تا یک فروشنده را قبل از شروع فرآیند حیاتی پیوستن به یک
ابر عمومی امتحان کنید .روش ترکیبی این شانس را به شما می دهد
تا قابلیتها و قدرت پشتیبانی یک فراهم کننده ابر را قبل از پیوستن
کامل به راه حل ابر عمومی تجربه کنید.

 .6آیا راه حل موقتی است؟

اب��ر ترکیبی روشی عالی ب��رای رفع مشکل وقفه کوت��اه زمانی در زیر
ساختهای فناوری شماست .احتماال شما برای انجام هر ارتقاء کوچک
یا تکمی��ل پروژه نیاز به جایگزین کردن زی��ر ساختها دارید .توانایی
ارتقاء زیر ساختهای خانگی و قابلیتهای پردازشی دلیل مهمی برای
ابر ترکیبی است.
 .7آیا نیاز به افزونگی با هزینه کمتر دارید؟

افزونگ��ی موضوع بسی��ار گران قیمتی است ،ک��ه در نهایت به معنی
تهی��ه  2تا از هرچیز عالوه بر تجهیزات فیزیکی و متخصصان فناوری
اطالعات است.
ابر ترکیبی میتواند افزونگی را بر اساس یک شبکه رایانهای خانگی یا
اداری فراهم نماید .یعنی اگرقسمتی از زیر ساختهای داخلی شما دچار
مشکل شود یا نیاز به قطع��ی برنامهریزی شده داشته باشید ،نیازهای
پردازشی شما به فراهمکننده ابر مسیریابی میشود .از آن جا که بیشتر
خدم��ات اب��ری ب��ه صورت
پرداخ��ت -درازای -استفاده
قیمتگذاری میشود ،تقویت
زیرساخته��ای داخل��ی ب��ا
مناب��ع ابر میتوان��د از لحاظ
هزینه در مقایسه با روشهای
سنتی افزونگ��ی قابل رقابت
میباشد.
 .8آیا شرکت شما در حال چند ملیتی شدن است؟

ارتقا دهد این امکان را به دالیل جغرافیایی هم دارد .ممکن است کسب
و ک��ار شما ب��ه کشورهای دیگر توسعه یابد ک��ه نیازمند ذخیرهسازی
محلی اطالعات مشتریان یا ملزومات کسب و کار ویژه یک ناحیه است.
به ج��ای ساختن سیستمهای داخلی جهت پشتیبان��ی از این نیازها،
میتوان یک معماری ابر ترکیبی طراحی کرد که از امکانات ابر عمومی
برای چنین عملکردهایی استفاده میکند اما در عین حال فرآیندهای
اولیه کسب و کار را داخل سازمان حفظ میکند.
 .9آیا نیاز به تغییرات سریع دارید؟
ارزشهای زیادی در زیر ساخت نرم افزاری شما بلوکه شده است مانند
دادهه��ای ارزشمند ،فرآیندهای یکتا و یا ارتباط با شرکتهای تجاری
و مشتری��ان .اما معموال از لحاظ منطقی ساخت سیستمهای آزمایشی
و بررس��ی آن روی زیر ساختهای جدید سخ��ت و هزینهبر است .با
رایان��ش ابری ترکیبی شما میتوانی��د منابع ابر را استفاده کنید که به
شما اجازه میدهد جنبههای مختلف زیر ساخت خود را بررسی کنید
ب��دون راه اندازی آزمایشگاه و سخ��ت افزار یا ایجاد دادههای آزمایشی
فراوان.
 .10آیا نیاز به تحلیلهای سریع و لحظهای دارید؟

بسیاری از خدمات ابر مربوط به تحلیل و گزارش گیری از دادهها است
که راه حل ساخته شدهی مناسبی برای زیر ساختهای فناوری موجود
شم��ا ارای��ه میدهد .ب��ه جای
خری��د یا ساخت موتور تحلیلی
و گزارش س��از درون سازمانی،
میتوان یک ابر ترکیبی ساخت
ک��ه از دادههای موجود شما در
کنار تحلیل بر پایه ابر استفاده
میکند تا نیاز ب��ه تحلیلهای
ب��زرگ اطالعات��ی را به سرعت
پاسخگو باشد.
نتیجه گیری
استف��اده از ابر ترکیبی مدل موث��ری برای استفاده در حوزه وسیعی از
شرکته��ای کسب و ک��ار است که بحث امنی��ت برایشان مهم است،
هرچند ک��ه در مدل ابر ترکیبی میزان کم��ی ریسک های امنیتی به
دلیل در دسترس قرارگرفتن فرآیندها از طریق ابر عمومی وجود دارد.
در نهای��ت ابر ترکیبی به سازمانها این امکان را میدهد که بدون نیاز
به انتقال تمام اطالعات خود به مرکز دادههای ارائهدهندگان ابر عمومی
روی اینترن��ت از قابلیتهای ارائهدهندگان ابر عمومی استفاده نمایند.
این امکان قابلی��ت انعطاف زیادی به فرآیندهای پردازشی میدهد به
دلیل آنکه تمامی اجزاء اصلی در دسترس میباشد.
پینوشت

***
1.Cloud computing
2. Retail sales

منابع:
1. Sanders J. and Gray P.(2014), “Executive’s guide to the hybrid cloud”,Tech Re
public
2. T.Velte A.,J. Velte T. and Elsenpeter R.(2010), “Cloud Computing:A Practical Ap
prach ,McGraw-Hill
3. http://www.chmag.com/?SName=ArticleDetails&Aid=393
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تعميرات صنايع ح��دود  9/5ميليارد تومان بوده است كه با توجه به
كاه��ش  188مگاوات��ي نياز مصرف در روز پيك ،ح��دود  50ميليون
تومان ب��ه ازاي هر مگاوات كاهش نياز مصرف ميشود .انتظار ميرود
ب��ا اجراي طرح ذخير ه عملياتي ،ميزان همكاري صنايع با صنعت برق
مضاعف و قابل اتكا شود.

شكل  .3سهم بار در تعرفههای مختلف

همانط��ور كه در شك��ل  3ديده ميش��ود ،سهم مص��ارف صنعتي،
كشاورزي از پيك ب��ار  50,000مگاواتي سال  1393بالغ بر 23000
مگاوات خواهد بود كه  ۱۰۰۰۰مگاوات آن به صنايع باالي  1مگاوات
اختصاص دارد.
تع��داد محدود اين مشتركين و بار مصرفي باالي آنها ،امكان كاهش
بار در زمان نياز توسط آنها را تسهيل ميكند .مروري بر روش مرسوم
همك��اري صنايع در ط��رح تعطيالت و تعميرات ب��راي كاهش پيك
ميكنيم.

گذر از پیک س�ال  93ب�ا اجراي
ط�رح مل�ی ذخي�ره عمليات�ي
تحول�ی در مش�ارکت صنای�ع در
مدیریت بار
محمدحسن متولی زاده
مصطفی رجبی مشهدی
مصطفی لکزیان
شرکت برق منطقهای خراسان

ضرورت اجراي طرح ذخيره عملياتي براي پاس�خگويي به
پيك بار سال 1393
ب��ا اجراي فاز اول هدفمندي يارانهها انتظار ميرفت كه رشد پيك بار
كنترل شود .اين انتظ��ار در سال  1390و  1391برآورده شد و پيك
ن سالها به ترتيب  3و  2/6درصد رشد يافت .اما اين روند در
بار در اي 
سال  1392تغيير كرد و پيك بار در اين سال رشد حدود  7درصدي
را تجربه كرد .اين افزايش چشمگير درشرايطي رخ داده است كه رشد
اقتصادي كشور منفي است .اين امر به اين معناست كه افزايش پيك
ب��ار در مصارف غيراقتص��ادي رخ داده و موجب افزايش شدت مصرف
برق در كشور شده است.
واقعی��ت ناخوشایند باال حاك��ي از آن است كه اثر افزايش قيمت برق
ب��ر كاهش مصرف ،با تورم ساله��اي اخير از ميان رفته است .با ادامه
اي��ن روند در افزايش پيك بار (رش��د  ۷درصدی نسبت به سال قبل)
در تابست��ان  ۱۳۹۳شاهد پیک بار  ۵۰۰۰۰مگاواتی خواهیم بود .باید
توجه داشت که رشد پی��ک بار  ۷درصدی استثنا محسوب نمیشود.
همانطور كه در شكل  1ديده ميشود.
پاسخگوي��ي به بار  50000مگاواتي در س��ال  1393مستلزم احداث
دستِك��م  7500مگاوات نيروگاه جديد ،ادامه برنامههاي مديريت بار
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شكل  .1حداكثر نياز مصرف برق در ايران (مگاوات)

مطابق سن��وات گذشته و تعميرات و نگه��داري مناسب از تأسيسات
موجود براي بهرهبرداري حداكثري از آنهاست .تأمين چنين شرايطي
ب��راي پاسخگويي به نياز مصرف پيك  1393بيش از  14000ميليارد
توم��ان هزين��ه در بر دارد .ام��ا اين هزينه سنگين ب��راي چند ساعت
محدود در طي سال است .تنها  3درصد از اوقات (كمتر از  300ساعت
در س��ال) بار شبكه به بيش از  90درصد پيك بار ميرسد( .شكل .)2
به عبارت ديگر اگر در  3درصد از اوقات سال مصرف را كنترل كنيم،
بخش عمدهاي از مشكالت تأمين برق مرتفع خواهد شد.

 -1طرح تعطيالت و تعميرات صنايع
روش فعل��ي مشارك��ت صنايع در مديريت بار شبك��ه مبتني بر طرح
تعطي�لات و تعميرات صنايع است .در اين طرح كه بازه زماني اجراي
آن از  15خ��رداد ت��ا  15شهريور است ،صنايع ب��ه يكي از روشهاي
چهارگانه زير در مديريت بار مشاركت ميكنند و متناسب با همكاري
خود از مشوقهاي مالي برخوردار ميشوند.
 جابهجایی تعطیالت هفتگی از روز جمعه به ساير روزها جابهجایی شیفت دوم به شیفت شب در زمان اجرای طرح انجام تعمیرات و تعطیالت سالیانه در زمان اجرای طرح صرفهجویی در مصرف برق به میزان ۱۰درصدشك��ل  4كاهش نياز مصرف كش��ور ناشي از همكاري صنايع در طرح
تعطيالت و تعميرات سال  1391را نشان ميدهد.
همانط��ور كه در شكل  4ديده ميش��ود ،همكاري صنايع به كاهش
ني��از مصرف  188مگاواتي در روز پيك منجر شده است .در حالي كه
بيشترين كاهش نياز مصرف همزمان دراين طرح بالغ بر  350مگاوات
ب��وده است و كاهش نياز مصرف غيرهمزم��ان به حدود  600مگاوات
رسي��ده است .ميزان مشوق پرداختي ب��ه صنايع در طرح تعطيالت و

 -2اجراي طرح ذخيره عملياتي در ساير كشورها
استف��اده از روش ذخي��ر ه عملياتي در بيشتر كشوره��اي جهان رايج
اس��ت .براي مث��ال ،در شرك��ت نشنالگريد انگلست��ان از اين روش،
عالوه بر ذخي��ره عملياتي براي پاسخ فركانس ني��ز استفاده ميشود.
برنام��هاي ب��راي مشارك��ت مشترك��ان صنعت��ي در مديري��ت بار با
عن��وان  saveONenergyدر ايال��ت انتاريوكان��ادا تدوي��ن شده است
ك��ه در آن از پتانسيل كاهش بار صنايع ب��ه درخواست ديسپاچينگ
بهعن��وان ذخيره عملياتي استف��اده ميشود .در اي��ن مستند ،برنامه
 saveONenergyبه عنوان نمونه توضيح داده شده است.
 -1-2شرايط شركت در برنامه saveONenergy

مشتركان ب��راي شركت در برنامه  saveONenergyبايد حدود 1600
ساعت در سال آمادگي كاهش بار به درخواست ديسپاچينگ را مطابق
زمانهاي تعیین شده داشته باشند.
ديسپاچين��گ با توجه ب��ه نياز مصرف شبكه ،ساالن��ه حداكثر 100
ي��ا  200ساع��ت  -با توجه به قرارداد  -در ب��ازه زماني تعیین شده از
مشترك درخواست كاهش بار مينمايد .حداكثر مدت زمان مشاركت
در برنامه در هر درخواست كاهش بار  4ساعت متوالي است.
 -2-2اطالعرساني به مشترك براي كاهش بار

 -3-2مشوق مشاركت در برنامه saveONenergy
پرداخ��ت بابت مشارك��ت در برنام��ه  saveONenergyشكل  5ديده

ميشود.

شكل  .5سازوکار پرداخت مشارکت در برنامه saveONenergy

شكل  .2منحني تداوم بار نیاز مصرف اصالحی در پیک روز شش ماهه
ابتدایی سال 92

شكل  .4کاهش نیاز مصرف کشور ناشی از همکاری صنایع ()۱۳۹۱

 -3طرح ذخيره عملياتي
بررس��ي منحن��ي بار كشور در ش��ش ماه نخست س��ال  1392نشان
ميده��د كه تنها حدود  300ساعت در سال ،بار شبكه كشور فراتر از
 90درصد پيك بار  46333مگاواتي سال  1392رفته است .به عبارت
ديگ��ر ،اگر بتوانيم ب��ار شبكه را در اين  300ساع��ت مديريت كنيم،
ميتوانيم تا  4000مگاوات پيك بار را كاهش بدهيم .اين مدت زمان
( 300ساع��ت) در دو ماه تير و م��رداد رخ ميدهد .از همينرو ،طرح
ذخيره عملياتي براي مديريت بار در اين دو ماه طرحريزي شده است.
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با توجه به منحني بار كش��ور و مطالعه روشهاي ذخيره عملياتي در
ساير كشورها ،اين طرح با شرايط زير پيشنهاد شده است.
 ب��ازه زماني اجراي ط��رح در ماههاي تير و مرداد روزانه به مدت ۸ساعت (به جز روزه��ای پنجشنبه و جمعه) ،در مجموع حدود 1000
ساعت است.
 حداكث��ر مدت همكاري هر مشترك براي كاهش بار در طول سال 200ساعت و در بازه زماني طرح است.
 درخواس��ت كاه��ش بار براي واحدهاي صنعت��ي در روز قبل انجامميگيرد.
 مدت زمان درخواست حداقل براي  4ساعت و حداکثر  ۸ساعت درهر مورد درخواست کاهش بار است.
انتظ��ار ميرود كه با اجراي طرح ذخيره عملياتي بتوان پيك بار سال
 1393را به ميزان  4000مگاوات كاهش داد .بديهي است كه مديريت
بار در طرح ذخيره عملياتي بين  100مگاوات تا  4000مگاوات تغییر
م��ی کن��د و در ساعتهای بسی��ار محدودي (ح��دود  10ساعت) به
مدیری��ت بار بی��ش از  ۳۵۰۰مگاوات نیاز اس��ت .شکل  6مدت زمان
م��ورد نیاز برای مدیریت بار  ۱۰۰تا  ۴۰۰۰مگاواتی در سال  ۱۳۹۳را
نشان ميدهد .با توجه به اين ميزان مديريت بار كه به كاهش 4000
مگاواتي پيك بار منجر ميشود ،در طي دوره اجراي طرح حدود 460
گيگاوات ساعت كاهش مصرف انرژي خواهيم داشت.

شكل  .6مدیریت بار برای كاهش پيك به ميزان  4000مگاوات

تخفيف تخصيص يافته براي طرح ذخيره عملياتي متناسب با كاهش
مص��رف ان��رژي تعيين شده است .این مبلغ کمت��ر از  1درصد میزان
اعتبار مورد نیاز برای پاسخگویی به  ۴۰۰۰مگاوات افزایش نیاز مصرف
در سال ۱۳۹۳است.
مهمترين مسئل��ه در طرح ذخيره عملياتي سازوكار اعمال تخفيف به
مشتركان ب��راي مشاركت در طرح است .با توج��ه به مطالعات انجام
گرفته سازوكار تخصيص تخفيف به مشتركان همكار در طرح ذخيره
عملياتي مطابق شكل  7بر  3محور استوار شده است.
آمادگ�ي براي مش�اركت در طرح .با اع�لام مشاركت در طرح ذخيره
عملياتي (مبادله قرارداد همكاري) تخفيفي را به عنوان اعالم آمادگي
درياف��ت ميكنند .اين تخفيف حتي اگر هيچ درخواستي براي كاهش
مصرف از سوي ديسپاچينگ مطرح نشود اعمال ميشود.
كاهش مص�رف در زم�ان درخواست .ب��ا درخواس��ت ديسپاچينگ،
مشت��رك موظف است كه مص��رف خود را كاهش بده��د .در چنين
شرايطي تخفيف مالي براي كاهش مصرف انرژي به مشتركاختصاص
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شكل  .7ساز و کار پرداخت براي مشاركت در طرح ذخيره عملياتي

مييابد .مجموع تخفيف به عنوان آمادگي و كاهش مصرف به گونهاي
تعيين شده است كه انگيزه الزم براي مشاركت در طرح در مشتركين
ايجاد گردد.
جريم�ه ناآمادگي .در صورت عدم كاهش مصرف به ميزان  90درصد
تعهد(،در صورت تکرار سه نوبت) مشترك از طرح حذف ميگردد.
ای��ن طرح در مرحله نخست در س��ال  1393برای مشترکان صنعتی
ب��االی  1مگ��اوات اجرا میش��ود .برنامهریزی اعم��ال مدیریت بار به
مشترکان همکار در طرح ذخی��ره عملیاتی توسط دیسپاچینگ ملی
و اج��رای آن توس��ط شرکتهای برق منطق��های و توزیع نیروی برق
انجام میگیرد.

شكل .8مراحل اصلي طرح ذخيره عملياتي صنايع

مسئله اصلي در اين مرحله اين است كه از كدام مشترك درخواست
كاهش بار بشود .براي اين مهم ،روش پلهاي مطابق شكل  9پيشنهاد
ميشود .در هنگام درخواست كاهش بار توجه به موارد زير ضروري
است.
 درخواست كاهش بار بايد به نحوي صورت بگيرد كه تعداد ساعتدرخواست كاهش بار از مشتركان همكار متوازن باشد .اين امر از آن
جهت ضروري است كه هيچ مشتركي پيش از پايان دوره تير و مرداد،
مدت زمان  200ساعت تعهد كاهش بار آن پايان نپذيرد و در ضمن
امكان سوء استفاده احتمالي در انعقاد قرارداد و عدم درخواست كاهش
بار يا درخواست محدود كاهش يابد.

 -4فرآين�د پيش�نهادي ب�راي اجراي ط�رح ذخي�ره عملياتي
صنايع كشور
اج��راي طرح ذخي��ره عملياتي صنايع حساسيت بسي��اري دارد .تعدد
ذينفعان و انتظارهاي متفاوت ايشان يكي از داليل اين حساسيت است.
شيوه تعامل ،نحوه اطمينان از كاهش بار درخواستي و محاسبه مشوق
اختصاص يافته به صنايع نيز از جمله مواردي است كه بر اهميت اجرايي
اين طرح ميافزايد .از اين رو تدوين نظامنامهاي كه جزييات روش اجرايي
طرح ذخيره عملياتي صنايع را مستند كند ،ضروري است .در اين بخش
ضمن مرور فرآيند اجرايي طرح ذخيره عملياتي ،به مهمترين نكاتي كه
در اي��ن نظامنامه بايد مورد تأكيد قرار گي��رد ،اشاره شده است .مراحل
اصلي فرآيند طرح ذخيره عملياتي صنايع در شكل  8ديده ميشود.
همانطور كه در شكل  8ديده ميشود ،تنها مراحل اصلي در اين فرآيند
آم��ده است .هر يك از اين مراحل شامل فعاليتهاي متعددي است كه
در نظامنامه طرح ذخيره عملياتي با جزييات كامل توضيح داده خواهند
شد .در ادامه اين مستند ،سر فصلهاي فعاليتهاي هر مرحله و هدف
از انجام آنها توضيح داده شده است..

 -2-4اعالم درخواست كاهش بار به صنايع همكار

زمان درخواست كاهش بار براساس طرح ذخير ه عملياتي صنايع ،در
ماه های تير و مرداد خواهد بود .از هر مشترك حداكثر  200ساعت
درخواست كاهش بار الزامي خواهد شد .درخواست بيش از  200ساعت
در بازه زماني طرح و يا بيش از تعهد مشترك ،منوط به پذيرش مشترك
ميباشد.

يكي از مهمترين دغدغههاي مجريان طرح ذخيره عملياتي اطمينان از
كاهش بار در زمان درخواست كاهش بار است .داشتن روشي مستند و
قابل قبول براي انجام اين امر ضروري است .بر اساس روش پيشنهادي
ميانگين مصرف انرژي در ساعتهاي درخواست بار در یک دوره
تعیین شده مثال  10یا  15روز كاري (به جز روزهايي كه درخواست
كاهش بار شده است) مالك عمل خواهد بود.
 -4-4محاسبه صورت وضعيت صنايع همكار و تخصيص مشوق
همكاري

همانطور كه پيشتر اشاره شد ،تخصيص مشوق به صنايع همكار
مبتني بر تعهد كاهش بار (آمادگي كاهش بار مصرفي) و كاهش واقعي
بار در زمان درخواست (كاهش مصرف در زمان درخواست) است .در
اين مرحله بر اساس ميزان بار كاهش يافته در زمان درخواست كه
در مرحله قبل محاسبه شده است ،صورتحساب مشترك محاسبه
ميشود.
 -5-4تدوين گزارش عملكرد طرح ذخيره عملياتي صنايع

 -1-4انعقاد قرارداد با صنايع

صنايع مشمول طرح ،صنايع با ديماند باالي  1مگاوات و شرايط مشاركت
در طرح را می توان فهرست كرد.
 امكان اندازهگيري مصرف برق به صورت ساعت به ساعت -تعهد كاهش بار به ميزان حداقل 25درصد ميانگين ديماند مصرفي

 -3-4بررسي ميزان كاهش بار در زمان درخواست

شكل  .9ساز و كار تخصيص سهميه كاهش بار به صنايع همكار

 شركت مديريت شبكه با توجه به محدوديت توليد در هر منطقه،سهميه كاهش بار شركتهاي برق منطقهاي در مرحله نخست را
تعيين ميكند.
 برنامهريزي اعالم درخواست كاهش بار به نحوي صورت ميگيردكه حداكثر تا ساعت  14روز قبل مشتركان صنعتي از درخواست
كاهش بار مطلع شده باشند.

نتیجه گیری
با عنایت به رشد  7درصدی پیک بار سال  1392و پیشبینی ادامه این
رون��د در سالهای آینده ،بار شبکه سراسری در سال  1393به حدود
 50ه��زار مگاوات خواهد رسید .پاسخگويي به نیاز مصرف در تابستان
 ،1393مستل��زم اح��داث  7500مگاوات نيروگ��اه جديد ،تعميرات و
نگهداري مناسب از تأسيس��ات موجود براي بهرهبرداري حداكثري از
آنها و توجه خاص ب��ه مدیریت مصرف است .تأمين چنين شرايطي
بيش از  14,000ميليارد تومان هزينه در پي دارد .به همین منظور در
این گ��زارش با بهکارگیری تجربیات جاری طرحهای مدیریت مصرف
کش��ور و جهان و همچنین استف��اده از پتانسیل مشارکت مشتركين
صنعتي و كش��اورزي در کاهش مصرف در ساعت اوج مصرف« ،طرح
ذخیره عملیات��ی» كه قابلیت اتکا و اثربخش��ی بیشتری از طرحهای
قبلی دارد ،برای گذر از پیک سال آتي مطرح شده است.
در ای��ن طرح دیسپاچینگ ملی به ص��ورت روزانه وضعیت تراز تولید
و مص��رف را بررس��ی نموده و میزان کمبود تولی��د را برای کاهش بار
ديسپاچين��گ مناطق و از آن طري��ق به شرکتهای برق منطقهای و
توزی��ع نیروی برق اعالم مینمای��د .مشترکين همكار با اطالع قبلی و
تنه��ا در  2درصد ساعات در طی سال در ط��رح مشارکت نموده و از
مشوقهای درخور آن بهرهمند میشوند.
***
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استاندارده��اي مختلفي در رابطه با بارگيري وسايل نقليه برقی وجود
دارد ک��ه در ج��دول  1آورده شده است [ .]4اين ج��دول تعدادي از
استاندارده��اي موجود را خالصه کرده است .با توجه به تحوالت زياد
اين زمينه ،اين استانداردها ممکن است با اصالحاتي به روز شوند يا با
استانداردهاي جديد در آينده نزديک عوض شوند.
جدول  :1استانداردهاي مربوط به بارگيري خودرو برقی

بررسي اثرات اتصال خودروها و موتورسيکلتهاي برقي بر
کيفيت توان شبکه
محمدرضا خلقاني
تکتم شريفيان عطار
سيد محسن صدر
داريوش يزدانپناه
شرکت برق منطقهای خراسان

چکیده:
يکي از رايجترين و سهلالوصولترين وسايل نقليه برقی براي
عم�وم مردم ،موتور سيکلت برقي است که نقش بهسزايی در
کاه�ش آلودگیهای زيس�ت محيط�ی دارد .از اين رو در اين
تحقي�ق ،جنبههاي فني به کارگيري اي�ن وسيله نقليه مورد
بررس�ی قرار گرفته است .در طی ماههای اخير ادارهکنندگان
کالنش�هرها در ص�دد تخصيص مش�وقها ب�رای استفاده و
جايگزينی موتورسيکلت برقی میباش�ند .باتري اين وسيله
نقلي�ه به منظ�ور بارگيري به اتصال و تغذيه از ش�بکه توزيع
برق نيازمند اس�ت .با توجه به وج�ود مبدلهاي الکترونيک
قدرت در ش�ارژر بات�ري ،توان الکتريکی کش�يده ش�ده از
سيس�تم توزي�ع داراي اعوجاج�ات باالي�ي ميتواند باش�د.
کيفيت توان سيس�تم توزيع به دليل وجود اين اغتشاش�ات
ميتواند دستخوش مش�کالتي شود .در اين تحقيق ،در ابتدا
به مش�کالت کيفيت توان سيستم توزيع ناش�ي از بارگيري
ش�ارژرهاي موتورسيکلت هاي برقي اش�اره و سپس به ارائه
راهحلهايي براي رفع اين مشکالت پرداخته شده است .اين
راهحله�ا به منظور هم�وار کردن اجراي پ�روژه به کارگيري
موتورسيکلته�اي برق�ي در ن�اوگان حم�ل و نق�ل کش�ور
پيشنهاد شده است.

كلي�د واژه :وسایل نقلیه سبک برقي ،مبدله��اي الکترونيک قدرت،
اتصال به شبکه ،کيفيت توان.
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مقدمه
با توجه ب��ه روند رو به رشد استفاده از موتورسيکلتهاي برقي در اکثر
کشورهاي دنيا و توليد اين موتورها از سوي شرکتهاي بزرگ و مشکالت
آلودگی هوا ،زمينه استفاده از آنها در سالهاي آتي در کشور دو چندان
ش��ده است .در برخي منابع متوسط مي��زان مصرف موتورسيکلتهای
برقي  8تا  16وات ساعت در هر مايل ذکر شده است [.]1
در برخ��ي منابع ،ميزان مص��رف موتورسيکلتهاي برق��ي وابسته به
فنآوری باتريها عنوان شده است.
الزم ب��ه ذکر است موتورسيکلتهاي برقي داراي تنوع زيادي از لحاظ
ت��وان ،نوع بات��ري ،حداکثر سرع��ت و شتاب دارن��د و در نتيجه بازه
قيمت��ي آنها بسيار متفاوت ميباشد .ان��واع جديد موتورسيکلتهاي
برق��ي نيازمند تجهيزات خاص برای ش��ارژ ميباشند و قابليت اتصال
ب��ه شبکه بدون زيرساخت خاص را ندارند .ب��ه تازگي نوع ديگري از
موتورسيکلته��اي برقي به بازار عرضه شده است که داراي قابليتهاي
منحص��ر به فردي است از جمله سرعت حداکثر  150مايل در ساعت
و شتاب  3ثانيه از صفر تا  60کيلومتر را دارد .قدرت اين وسيله160 ،
اس��ب بخار مع��ادل  120کيلووات است .باتري استف��اده شده در اين
موتورها از نوع ليتيوم-يون ميباشد [.]2
موتورهاي جديد دیگری ،قابليت شارژ بدون نياز به تجهيزات جانبي را
دارن��د [ .]3اين موتورها در گاراژ خانه يا پارکينگ محل کار به راحتي
با اتصال به پريزهاي برق معمولي قابليت شارژ را دارا ميباشد.
هم اکنون چند مدل از موتورسيکلتهاي برقي در داخل کشور نيز در
بازار عرضه ميگردد.
طرحهاي شارژ باتري
ب��ه طور کل��ي موفقيت وسايل حمل و نقل برق��ی به شدت وابسته به
ايستگاههاي شارژ است که براي دسترسي آسان ساخته شدهاند .اولين
مکان مورد نظر ب��راي ايستگاههاي بارگيري ميتواند خانه ها و محل
کار باشد .ساير موقعيتها با جمعيت باال از قبيل پمپ بنزينها ،مراکز
خريد ،رستورانها ،مراکز تفريح��ي ،مناطق استراحت در کنار اتوبان،
اماکن شهري و مدارس ميتواند باشد.

ب��ه عالوه الزامات کيفيت توان (ولتاژ ،فرکان��س و هارمونيکها) براي
وساي��ل نقلي��ه برقی ،توجه شرکته��اي ذي نفع را ب��ه سطوح توان
بارگيري اين وساي��ل جلب کرده است .بنا بر استاندارد  J1772جامعه
مهندسين وساي��ل نقليه موتوري سه سطح بارگيري براي اين وسايل
وجود دارد که در جدول  2آمده است [ 5و:]6
جدول  :2سطوح توان بارگيري وسايل نقليه برقی

سط��وح  1و  2براي من��ازل و مجتمعهای مسکونی مناسب است .اگر
ب��راي مث��ال  2کيلو وات بمنظ��ور متوسط توان م��ورد نياز يک خانه
عادي در آمريکاي شمالي در نظر گرفته شود ،سپس بارگيري از سطح
 1ح��دود  100-70درص��د از توان مصرفي منزل اس��ت .سطح توان
بارگيري سطح  2مي تواند حدود  5برابر سطح  1باشد .طبق استاندارد
 SAE J1772سط��ح اول از ولتاژ  120 ACولت با ماکزيمم جريان 12
آمپر و سط��ح دوم از ولتاژ  240 ACولت و ماکزيمم جريان  32آمپر
تغذيه مي شوند [ .]7الزم به ذکر است که استانداردهاي بسيار زيادي
در مقوله وسايل نقليه برقی مطرح هستند .براي نمونه موسسه EPRI
ب��راي سطح اول جريان  15ي��ا  20آمپر و براي سطح دوم جريان 40
آمپ��ر را تعريف کرده است [ .]8در بسي��اري از کشورها ،سطح بندي
انحصاري تعريف شده است .براي نمونه در فنالند سطح  1داراي توان
بارگي��ري  3کيل��ووات ،جريان  16آمپر ،ولت��اژ  230ولت و به صورت
تکف��از  ACدر مدت زمان بارگي��ري  10تا  12ساعت (با نام بارگيري
کند) ميباشد .سط��ح دوم داراي توان بارگي��ري  10کيلووات ،مدت
زمان بارگيري  3ساعت 16 ،آمپر 400 ،ولت و به صورت  3فاز ( ACبا
نام نيمه سريع) مي باشد [ .]9به طور کلي ظرفيت باتري وسيله نقليه
برق��ی قابل وص��ل به شبکه ( )plug-inمي توان��د از  2کيلووات تا 18
کيلووات تغيير کند .اين میزان توان همان سطح معمول در مشترکين
خانگی است [.]10

سط��ح سوم براي بارگيري سريع میباشد ک��ه ميتواند با يک ساعت
بارگي��ري يک وسيله نقليه ،تا ح��دود  300کيلومتر حرکت کند .اين
ش��ارژر بايد خارجی باشد ،چون توان بارگيري ميتواند بيشتر از 100
کيل��ووات باشد که بسيار بيشتر از سط��ح  1و سطح  2هست .در اين
روش ،بارگي��ری ب��ه شکل  DCاست و از ماکزيم��م ولتاژ  600ولت و
ماکزيمم جريان  400آمپر بهره ميگيرد [ .]7اين سطح مطابق EPRI
با ولتاژ 480ولت و جريان  80-60آمپر تغذيه ميشود [ .]8سطح سوم
در استاندارد فنالند داراي توان نامي  50کيلووات ،مدت زمان بارگيري
 30-15دقيقه ،جري��ان  125آمپر ،ولتاژ  400ولت و بارگيري  DCبا
شارژر خارجي (با نام بارگي��ري سريع) ميباشد [ .]9بديهي است که
سطح  3براي مصرف خانگي مناسب نيست .اما ممکن است براي يک
کمپان��ي با يک ناوگان وسايل نقلي��ه برقی طرح بهتري باشد .مجموع
ت��وان و زمان که براي شارژ شدن ي��ک گروهي از خودروهاي نقليه با
ه��م در يک سطح کم شارژ ميشوند ميتواند مشابه با بارگيري سريع
هر يک از خودروها به ترتيب باشد .اما ،اين نکته که براي يک خودرو
برقی در يک ناوگان به سرعت در کمتر از  10دقيقه شارژ شود بسيار
مفيد ارزيابي ميشود.
مش�کالت کيفي�ت توان در ش�بکه ناش�ي از حضور وس�ايل
نقليه برقی
کيفي��ت توان يک��ي از مشکالت شبکه در زم��ان بارگيري باتريهاي
ق��درت بزرگ اس��ت .از آن جايی که بات��ری موتورسيکلتهای برقی
معم��وال جريان پايينی از شبکه جهت ش��ارژ دريافت میدارد لذا جز
باتریه��ای کوچک به حس��اب میآيد و مشکل ج��دی در ارتباط با
کيفيت توان برای شبکه ايجاد نمینمايد.
به طور کلی چون باتري در سطح  DCکار ميکند ،يکسوسازي (مبدل
 ACب��ه  )DCمورد نياز است .براي اين منظور الزم است که سيگنال
 ACبا يکسوسازي  DCشود و همچنين به وسيله يک مبدل DC/DC
به سطح ولتاژ  DCديگري تبديل شود .هر دوي اين فرآيندها اغتشاش
هارمونيکي توليد ميکنند [.]11
ب��راي طراحي سنت��ي يکسوسازها ،براي مثال يکسوس��از ديود خازن
و يکسوس��از تريستوري کنترل شده جري��ان کشيده شده توسط اين
شارژرهاي باتري منجر به اغتشاش هارمونيکي باال و ضريب توان پايين
ميشود .اين عوامل و مشکالت اضافه بار منجر به گرماي ترانسفورماتورها
و کابلها و تريپ بريکرها و افزايش جريان زمين ميشود [ 12و .]13
از ميان اي��ن تجهيزات ،ترانسفورماتورها به عن��وان المانهاي حياتي
و گرانقيم��ت براي بهرهبرداري مناس��ب سيستمهاي توزيع مهمترين
تجهيز درنظر گرفته ميشود .بطور کلي ترانسفورماتورهاي توزيع براي
تغذيه بارها با فرکانس نامي طراحي ميشوند .بمنظور اجراي مطالعات
روي اث��رات بارگيري وسيله نقليه برق��ی روي تجهيزات شبکه توزيع،
اولين گام پيش بيني بار شارژرها است .تحقيق در اين مبحث به دهه
 1980بر ميگردد که [ ]14مطالعاتي در اين زمينه دارد .در [ ]15از
برنامهريزي پويا بمنظور بررسي اثرات بارگيري وسيله نقليه برقی روي
تلفات قدرت و تغييرات ولتاژ در شبکههای توزيع در مناطق مسکوني
به��ره گرفته شده اس��ت .همچنين اخي��را در [ ،]15تحقيقي صورت
گرفته که اگر الگوهاي بارگيري وسيله نقليه با تعرفههاي ساختار يافته
کنترل شوند سود زيادي کسب ميشود.
ب��ر اساس [ ]16ميتوان گفت با وج��ود اينکه بسياري از صنعتگرها و
محققين ادعاي طراحي شارژرهايي با مقدار  THDبسيار پاييني دارند،
اما شارژرهاي تجاري با مقادير  THDبا بيش از  60درصد را مي توان
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پيدا کرد .در يک گزارش که اخيرا چاپ شده است مقدار  THDجريان
ورودي در ابت��داي بارگي��ري 2.36درصد و 5.26درص��د و در انتهاي
بارگي��ري تا 28درصد اعالم شده است [ .]10اما تعدادي از محققين
مقادي��ر THDکمتري بين  1تا  2درصد با ضريب توان نزديک به يک
را درس��ت ميدانند [ .]17بنابراين هيچ توافق کلي براي مقادير THD
تولي��د شده توسط شارژرهاي باتري مختلف وج��ود ندارد .تعدادي از
محققين اين شارژر را بهعنوان بار بشدت آلوده کننده با مقدار متوسط
 THDح��دود 30درصد در نظ��ر ميگيرن��د [ .]18در اين روش يک
مطالعه آماري سنگين براساس روش مونت کارلو انجام شده است که
عدم قطعيت در تنوع ب��ار به علت زمانهاي آغازين مختلف ،وضعيت
اولي��ه متغيرهاي بات��ري و پروفايلهاي مختلف بارگي��ري را بررسي
ميکن��د .مجموعه طيف هارمونيک��ي جريان مرس��وم در شارژرهاي
وسايل نقليه متصل به شبکه در جدول  3آمده است:
بناب��ر استان��دارد  ،IEEE Standard 519-1992اين ن��وع بارها با اين
محت��واي هارمونيک��ي مورد قبول نيست .اثر خال��ص يک مجموعه از
شارژرهاي وسيله نقليه برقی برابر جمع عددي مقادير  THDکه شامل
دامنهها و زواياي فاز مولفههاي هارمونيکي ميشود ،نيست .اثر حذف
هارموني��ک فاز بهخصوص براي مرات��ب هارمونيکي باالتر رخ میدهد
[.]10
جدول  :3طيف هارمونيکي استفاده شده براي مدلسازي غيرخطي بودن
بار در حال شارژ

اين تحلي��ل ،افزايش بار وسيل��ه نقليه متصل به شبک��ه ،نرخ خرابي
ترانسفورماتوره��ا را در پريود دو ساله افزايش داده است [ ]21که اين
نتيجه در شکل  1آمده است.

شکل  :1نرخ خرابي ترانسفورماتور با وجود وسيله نقليه برقی

بار وسيله برقی ميتواند يک اث��ر اضافی بر روي ترانسفورماتور توزيع
داشت��ه باشد .درحاليکه افزايش ب��ار از بار نامي نرمال منجر به خرابي
تجهي��ز نشود ،اين امر قطعا ب��ر کاهش عمر کاري ترانس موثر خواهد
ب��ود .مقداري که بارگيري وسيله نقليه برق��ی ميتواند بر عمر ترانس
تاثير بگذارد در جدول  4نمايش داده شده است [.]22
جدول  :4پيري ترانس با تعدد وسيله نقليه برقی

اثر بارگيري وسيله نقليه برقی روي ترانسفورماتورها
دم��اي ب��االي توسط جري��ان اصلي و دم��اي اضاف��ي بهخاطر وجود
هارمونيکها (به علت تلفات) ،آثار بارگيري باتري روي ترانسفورماتورها
هستن��د .توزيع جري��ان غيريکنواخت در سيم بن��دي (اثر پوستي) و
جري��ان نشتي از شار الکترومغناطيسي منجر به تلفات اضافي ميشود
[ .]13بدي��ن معني ک��ه کاهش عمر بوسيله دم��اي نقطه داغ مطرح
ميش��ود .کاهش در عمر ترانس ميتواند ب��ا کاهش بار کمتر شود .با
استفاده از تلفات جريان گردشي سيم پيچ ،دامنههاي هارمونيکهاي
جري��ان و مقادير مرتبه هارمونيکي ،عام��ل  Kميتواند محاسبه شود.
بهط��ور کلي براي ترانسفورماتورهايي که اغتشاش هارمونيکي آنها از
5درصد بيشتر شود  deratingدر ترانس در نظر گرفته ميشود [.]19
در ولت��اژ بارگيري معين و فرض��هاي زمانبندي ،يک متوسط کمتر از
يک وسيله نقليه متصل ب��ه شبکه در هر خانوار ميتواند مقدار اضافه
ب��ار ترانس مجاور را افزايش دهد .يک ترانس مجاور معمولي  25کيلو
ول��ت آمپ��ر قادر است  5تا  7خانوار ع��ادي را تغذيه کند .در سطح 2
بارگيري (براي مثال ،در  6.6کيلووات) يک وسيله نقليه برقي ميتواند
ب��ار تامين��ي از ترانس را افزايش دهد .اين ب��ار افزايش يافته ميتواند
بهصورت بار اضافي خانوار معادل شود ،طوريکه يک بارگيري وسيله
نقليه متصل به شبک��ه در  120ولت ( 1.4کيلووات) معادل يک سوم
بار يک خانواده است [.]20
آزمايشگ��اه  PNNLدر اي��ن بح��ث نتايجي را عرضه ک��رده است .در
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شکل بار مبنا براي ترانس  25کيلوولت آمپر داراي  90درصد بار نامي
ترانسفورماتور و ضريب ب��ار  44درصد فرض شده است .وسايل نقليه
برقی اضاف��ي با پروفيل شارش به عنوان فرم بار معادل ترانسفورماتور
درنظ��ر گرفته شده اس��ت .در اين گزارش عمر ک��اري ترانسفورماتور
 20.55س��ال در نظ��ر گرفته شده اس��ت [ .]22در تع��داد زيادي از
تحقيقات مشخص شده است که اغتشاش هارمونيکي ،افزايش دما ،نرخ
نفوذ وسيله نقليه برقي (تعداد اين وسايل نسبت به تعداد ترانسها) و
مشخصه هاي بارگيري عمر ترانس را کاهش ميدهد [.]22
راهحلهاي پيشنهادي
ب��ا توجه به اينکه وجود وسايل نقليه برقی بر روي کيفيت توان شبکه
توزي��ع کامال واضح نيس��ت و همچنين اين آث��ار ميتوانند پيامدهاي
غيرمطل��وب در تجهيزات سيستم توزيع خصوص��ا ترانسفورماتورهاي
توزيع داشته باشند ،بررسي راهحلهاي پيشنهادي بسيار مهم ارزيابي
ميشود .بدين منظور چندين راه حل در ذيل آورده شده است:
 -1استف�اده از ترانس�فورماتورهاي  : Deratingهارمونيكهاي توليد
ش��ده توسط بارهاي غير خط��ي ميتوانند مشكالت حرارتي و گرمائي

خطرناكي را در ترانسفورماتورهاي توزيع استاندارد ايجاد نمايند .حتي
اگر توان بار خيلي كمتر از مقدار نامي آن باشد ،هارمونيكها ميتوانند
باعث گرماي بيش از حد و صدمه ديدن ترانسفورماتورها شوند .جريان
هاي هارمونيكي تلفات فوكو را بشدت افزايش ميدهند .به همين دليل
سازندهه��ا ،ترانسفورماتورهاي تنومن��دي را ساختهاند تا اينكه بتوانند
تلف��ات اضافي ناش��ي از هارمونيكها را تحمل كنن��د .سازندهها براي
رعاي��ت استاندارد يك روش سنجش ظرفيت ،بهن��ام عامل  Kرا ابداع
كردهان��د .در اساس عام��ل  Kنشان دهنده مق��دار افزايش در تلفات
فوك��و است .بنابراي��ن ترانسفورماتور عامل  Kميتواند ب��اري به اندازه
ظرفي��ت نامي ترانسفورماتور را تغذي��ه نمايد مشروط براينكه عامل K
ب��ار غير خطي تغذيه شده برابر با عامل  Kترانسفورماتور باشد .مقادير
استاندارد عامل  Kبرابر با  50 ،40 ،30 ،13،20 ،9 ،4ميباشند .اين نوع
ترانسفورماتورها عم ً
ال هارمونيك را از بين نبرده تنها نسبت به آن مقاوم
ميباشند .اين ترانسها ممکن است زمان نفوذ زياد وسايل نقليه برقی
دچار مشکل شوند .همچنين استفاده از اين ترانسها معايب ديگري نيز
دارد که از جمله آنها بازده کمتر ،مشکل تعميرات احتمالي بلندمدت
(اضافه بار) و تريپ اشتباه حفاظت اضافه جريان هستند [.]23
 -2بهره گي�ري از ترانس�فورماتورهاي HMT (Harmonic Mitigating

 :)Transformerن��وع ديگر از ترانسفورماتوره��اي سازگار با هارمونيك
ترانسفورماتورهاي  HMTهستند كه از صاف شدن باالي موج ولتاژ به
واسطه بريده ش��دن آن جلوگيري ميكند HMT .طوري ساخته شده
است ك��ه اعوجاج ولتاژ سيستم و اثرات حرارت��ي ناشي از جريانهاي
هارمونيك را كاهش ميده��د HMT .اين كار را از طريق حذف فلوها
و جري��ان ه��اي هارمونيكي ايجاد شده توسط ب��ار در سيمپيچيهاي
ترانسفورماتور انجام ميدهد.
چنانچه شبكهه��اي توزيع نيروي برق مجهز ب��ه ترانسفورماتورهاي
 HMTگردن��د ميتوانند همه نوع بارهاي غي��ر خطي (با هر درجه از
غي��ر خطي بودن) را بدون اينكه پيامدهاي منفي داشته باشند ،تغذيه
نمايند .ب��ه همين دليل در اماكني كه باره��اي غير خطي زياد وجود
دارد از ترانسفورماتور  HMTبهصورت گسترده استفاده ميشود .مزاياي
ترانسفورماتور  HMTعبارتند از:
• ميتوان از عبور جريان مؤلفه صفر هارمونيكها ( شامل هارمونيكهاي
سوم  ،نهم و پانزدهم ) در سيم پيچي اوليه ،از طريق حذف فلوي آنها
در سيم پيچيهاي ثانويه جلوگيري كرد.
• ترانسفورماتورهاي  HMTبا يك خروجي در دو مدل با شيفت فازي
متف��اوت ساخته ميشون��د .وقتي كه هر دو مدل ب��ا هم بكار ميروند
ميتوانند جريانه��اي هارمونيك پنجم ،هفتم ،هفده��م و نوزدهم را
درقسمت جلوئي شبكه حذف كنند.
• ترانسفورماتوره��اي  HMTب��ا دو خروجي ميتوانن��د مولفه متعادل
جريانه��اي هارمونيك پنجم ،هفتم  ،هفده��م و نوزدهم را در داخل
سيم پيچيهاي ثانويه حذف كنند.
• ترانسفورماتوره��اي  HMTبا سه خروج��ي ميتوانند مولفه متعادل
جريانه��اي هارمونيك پنجم ،هفت��م  ،يازدهم و سيزدهم را در داخل
سيم پيچي ثانويه حذف كنند.
• كاهش جريانهاي هارمونيكي در سيم پيچيهاي اوليه  HMTباعث
كاهش افت ولتاژهاي هارمونيكي و اعوجاج مربوطه ميشود.
• كاهش تلفات ت��وان به علت كاهش جريانهاي هارمونيكي بهمنظور
نماي��ش کاه��ش اث��ر هارمونيک��ي در ترانسه��اي  HMTنسبت به
ترانسفورماتوره��اي استاندارد ،اسکن دمايي ه��ر دو ترانسفورماتور در

حضور بار غيرخطي در شکل  2و شکل  3آورده شده است [.]24

شکل  :2اسکن دمايي ترانسفورماتور استاندارد در حضور بار غير خطي []24

شکل  :3اسکن دمايي ترانسفورماتور  HMTدر حضور بار غير خطي []24

همچنين براي داشتن يک مقايسه کاملتر ،تلفات و بازده اين دو ترانس
در بارگذاريهاي مختلف در جدول  5آمده است [.]24
جدول  :5تلفات و بازده دو ترانس استاندارد و  HMTدر درصد بارهاي مختلف

همانط��ور که از اين جدول مشخص اس��ت ،در تمامي درصد بار بازده
ترانس  HMTبيشتر از ترانس استاندارد است.
ميتوان گفت ترانسفورماتور HMTباعث ايجاد اعوجاج ولتاژ خيلي كمتري
در مقايسه با ترانسفورماتورهاي معمولي يا ترانسفورماتور عامل  Kميشود.
 -3بهرهگيري از زيرساخت ش�بکههاي هوش�مند در سيستم توزيع
کش�ور :با استف��اده از شبکههاي هوشمند ميت��وان بار مشترکين در

سيست��م توزيع را مديريت کرد .با وجود اين شبکه ،يک راه حل ساده
ميتوان��د صدور مجوز اتصال به شبکه بهص��ورت همزمان باشد [.]24
بديهي اس��ت که اين ساختار سيستم ق��درت بهآساني و در زمان کم
نميتواند در سيستم قدرت کشور به کار گرفته شود.

نتيجه گيري
در اي��ن تحقي��ق اتص��ال شارژرهاي وساي��ل نقليه برقی ب��ه شبکه و
مشکالت کيفيت ت��وان سيستم توزيع ناشي از آن بررسی شده است.
تنوع در ساخت��ار مبدلهاي شارژرها و وضعيت شبکه توزيع منجر به
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ادامه از صفحه 24

ارائ��ه استانداردهای متنوع در اين زمينه شده است .در کشور بایستی
استاندارده��اي مختلف در اين زمين��ه با توجه به شرايط شبکه توزيع
ب��رق هر منطقه تدوين شود .س��ه راه حل براي رفع مشکالت کيفيت
توان برای اتصال خودروهای برقی به شبکه پيشنهاد داده شده است .با
توجه به اينکه ترانسفورماتورهای توزيع در کيفيت توان پايين سيستم
با مشکالتي از قبيل کاهش عمر مفيد ،کاهش راندمان و افزايش تلفات
هم��راه هستند ،دو راه حل اول مناسبت��ر بهنظر میرسند .به عبارت
ديگ��ر ،استفاده از ترانسفورماتورهاي عام��ل  kو يا ترانسهای HMT
نسب��ت به راه حل سوم ک��ه بهرهگيري از شبک��ه هوشمند است ،در
شرایط کنونی سیستم توزیع قدرت عمليتر میباشند.
الزم ب��ه توضي��ح است با توجه به پايين بودن جري��ان شارژ باتری در
موتورسيکلتهای برقی ،اتصال اين وسايل به شبکه اثر چندانی بر روی
شبکه توزيع نداشته و با ورود آنها چالش جدی برای شبکه برق ايجاد
نمیگ��ردد .اگر چه الزم است در کيفيت تجهي��زات مربوط به شارژر
آنها دقت الزم به عمل آيد .ضمن آن که ايستگاههای شارژ بزرگ که
ب��ه صورت همزمان وظيفه شارژ تعداد زيادی موتورسيکلت برقی را به
عهده دارند شرايطی مشابه با خودروی برقی دارند.
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برای دستیابی به همگامی زمانی هستند.

 -5-4پشتیبانی از چند پخشی

مفه��وم چند پخشی برای برنامههای کاربردی سیستم برق بسیار حائز
اهمیت است ،که در آن یک پیام حاوی مقادیر آنالوگ ،تغییر وضعیت و
یا دستوراتی است که میتوانند در یک لحظه با چندین برنام ه کاربردی
در ارتباط باشند .بنابراین به جای اینکه چندین پیام به صورت جداگانه
آدرسدهی شوند ،یک پیام چند پخشی به یک سوئیچ ارسال و سوئیچ
نیز آن را ب��ه تمامی پورتهای خروجی ارس��ال میکند .دستگاههای
دریافتکننده برای گوش دادن به آدرس چند پخشی خاص ،میتوانند
به سادگی پیکربندی شوند.

 -6-4سهولت توسعه و نگهداری

برای سیستمهای ارتباطی توزیع ش��ده باید مکانیزمهایی پیشبینی
ش��ود که نه تنها باعث تسهیل نصب اولیه ش��ود ،بلکه زیرساختهای
ارتباط��ی را نیز در طی عملیات حفظ میکند .ویژگیهایی مانند آنالیز
حالت خطا و مکانیابی خطا ،به روز رسانی آسان نرم افزار و سخت افزار
و تنظیمات راه دور از عوامل ضروری هستند.
 -5نتیجه گیری
شبکه هوشمند برق را میتوان 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 ،بهینهسازی داراییهای شبکه برق و )...است .دومین
مؤلف��ه ،فناوری اطالعات یکپارچهای است که حجم زیادی از اطالعات
را در سراسر شبکه هوشمند برق پردازش و بررسی میکند .به منظور
اجرای��ی ساختن مفهوم شبکه هوشمند برق و چشم انداز تعیین شده،
این سیستم مستلزم توسعه و بهکارگیری طیف گستردهای از فناوریها،
از جمله فناوریهای مربوط به زیرساخت ارتباطی است .این زیرساخت
با ایجاد جری��ان ارتباطی دوسویه ،سری��ع و یکپارچه ،شبکهای پویا و
تعامل��ی را برای مبادله اطالعات و ت��وان الکتریکی به صورت بالدرنگ
فراهم میس��ازد .از این رو ،انتخاب معم��اری مناسب برای زیرساخت
ارتباطی و به خصوص شبکه ستون فقرات ،بسیار مهم میباشد.
***
پینوشت
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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آنالیز و طراحی مبدل آنالوگ
ب�ه دیجیت�ال تقری�ب متوالی
( )SARبا س�رعت و دقت باال و
توان مصرفی پائین
سمانه بابایان مشهدی
استاد راهنما :دكتر رضا لطفی
گروه برق /دانشگاه فردوسي مشهد

ام�روزه با افزای�ش کارای�ی پردازندههای سیگن�ال دیجیتال در
پ�ردازش پرسرعت اطالع�ات ،تقاضا برای مبدله�ای آنالوگ به
دیجیتال با سرعتهای باال و دقتهای باالتر افزایش یافته است.
از میان ساختارهای مختلف مبدلهای آنالوگ به دیجیتال ،مبدل
تقریب متوالی ) (SA-ADCبا استفاده از حداقل عناصر فعال بهطور
گسترده در کاربردهایی با توان مصرفی پایین مورد استفاده قرار
میگیرد .در این رساله روشهای نوینی در جهت افزایش سرعت
عملک�رد مبدل تقریب متوالی با دق�ت باال و با هدف کاهش توان
مصرفی ارائه ش�ده است .پ�س از بررسی عوام�ل اصلی محدود
کننده سرع�ت عملکرد مبدل و مطالعه روشهای ارائه ش�ده در
ساله�ای اخی�ر ،در ابتدا برای اولی�ن بار آنالی�ز جامعی بر روی
زمان تأخی�ر مقایس�هگرهای دینامیکی ارائه ش�د و پارامترهای
موثر در زمان تأخیر مقایس�هگر م�ورد بررسی قرار گرفت .سپس
بر اس�اس نتایج حاصله ی�ک ساختار جدید ب�ا سرعت عملکرد
باالتر و توان مصرفی کمتر ارائه ش�د .همچنین جهت بهینهسازی

طراحی مقایسهگرهای دینامیکی (با توجه به ماهیت غیرخطی و
متغیر با زمان بودن مقایس�ه گ�ر) بر اساس مدل پیوسته و متغیر
بازمان ترانزیس�تور رابطه بس�تهای برای توان مصرفی دینامیکی
مقایسهگر استخراج شد که به طراحان این امکان را میدهد که با
در اختیار داش�تن روابط حاصله از آنالیز فوق و آنالیز زمان تاخیر
طراحی بهینهای را ارائه دهند.
در ادام�ه با توجه به نقش موثر مقایس�هگر در دقت مبدل ،ضمن
بررس�ی کلی�ه روشهای موجود در حذف آفس�ت مقایس�هگر و
مزایا و معایب هر ی�ک ،روش نوینی بر پایه کالیبراسیون آنالوگ
و با استفاده از تنظیم پیوسته ولتاژ بدنه ترانزیستورهای ورودی،
جهت حذف ولتاژ آفست مقایسهگر ارائه گردید .این روش نسبت
به همتای کالیبراسیون دیجیتالی خود از دقت بیشتری برخوردار
میباشد .نتایج شبیه سازی موثر بودن این روش حذف آفست را
تایید مینمایند.
همچنی�ن با توجه به نق�ش قابل مالحظه زیرمب�دل دیجیتال به
آنال�وگ ) (DACدر زمان تبدیل و البته توان مصرفی مبدل ،روش
سوئیچزنی جدیدی ارائه شد که منجر به صرفهجویی  96درصدی
در مصرف انرژی سوئیچزنی و همچنین کاهش  75درصدی سایز
آرایه خازنی و لذا بهبود زمان نشست میگردد.
در نهای�ت ب�ا بهرهگی�ری از دستاوردهای این رسال�ه یک مبدل
تقری�ب متوال�ی  10بیت�ی با فرکان�س نمونهب�رداری  MS/s 68در
تکنول�وژی )= CMOS µm 18/0 (V8/1VDDطراح�ی ش�ده و ت�ا
مرحل�ه ش�بیهسازی پ�س از جانمایی پی�ش رفته اس�ت .نتایج
ش�بیهسازی نش�ان میدهد که مقدار توان مصرف�ی و میزان کل
اعوجاج هارمونیکی ) (THDمبدل در فرکانس نمونهبرداری MHz
 68و فرکانس سینوسی ورودی  MHz14به ترتیب  mW 27/1و dB
 1/56میباش�ند .لذا معیار شایستگی میزان انرژی مصرفی در هر
تبدیل مب�دل fJ/conv.-step 36خواهد بود .از این مبدل می توان
در بس�یاری از کاربردها نظیر گیرندههای تلویزیونهای دیجیتال
به عنوان رقیب جدی برای مبدل پایپالین بهره برد.
***
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رساله دکتري مهندسي برق -قدرت

استخراج و انتخاب ويژگيهاي
ش�اخص بهمنظور مكانيابي
هوش�مند خط�ا در خط�وط
انتقال فشارقوي تنها با استفاده
از ولتاژ يك پايانه
محمد فرشاد
استاد راهنما :دكتر جواد ساده
گروه برق /دانشگاه فردوسي مشهد

مكانيابي دقيق خطاهاي مان�دگار و موقتي ،از منظر تعميرات و
رف�ع عيب سريع و همچنين ش�ناسايي نقاط ضعف خط انتقال و
اتخاذ تدابير مناسب براي كاهش احتمال وقوع خطا در آن محلها
داراي اهمي�ت است .مس�ئله مكانيابي خطا در خط�وط انتقال
بهدلي�ل تاثيرگذار بودن عوامل متع�دد در آن ،داراي پيچيدگي
زي�ادي است .حل مس�ئله مزبور با استف�اده از روشهاي مبتني
بر الگوريتمهاي يادگيري ماش�ين ،مزايا و قابليت انعطاف بااليي
داش�ته و در ساله�اي اخير ،با توجه به پيچيدگي ذاتي مس�ئله
بس�يار مورد توج�ه بودهاست .در روشهاي مبتن�ي بر يادگيري
ماش�ين ،استفاده از ويژگيهاي ورودي مفيد و بهرهگيري از ابزار
يادگي�ري مناس�ب ،دو موضوع اصلي هس�تند ك�ه در دقت حل
مسئله موردنظر تاثيرگذارند.
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در اين رساله ،ويژگيهاي شاخص و كارآمد با استفاده از ابزارهاي
مختل�ف و بهمنظور مكانيابي هوش�مند خط�ا در خطوط انتقال
فش�ارقوي جريانمتناوب و جريانمس�تقيم استخراج و انتخاب
ش�دهاند .جهت استخ�راج ويژگيها تنه�ا از سيگنالهاي ولتاژ
ي�ك پايانه خط انتقال استفاده ش�دهاست كه با مزاياي متعددي
از جمل�ه عدمنياز به مخابره و سنكرونسازي اطالعات دو پايانه،
عدموجود خطاهاي ناش�ي از اندازهگيري جري�ان و عدمتركيب
خطاه�اي اندازهگيري همراه خواهد ب�ود .انتخاب و بهرهگيري از
تخمينگرها و ابزار يادگيري مناسب جهت مكانيابي دقيق خطا
در خط�وط انتقال نيز جزو نكات برجس�ته اين رساله محس�وب
ميشود.
در اي�ن رسال�ه ،بهمنظ�ور مكانياب�ي خط�ا در خط�وط انتقال
جريانمتن�اوب ،ويژگيهاي كارآمدي از طري�ق اعمال جداگانه
تبدي�ل فوريه ،تبديل  Sو تركيب ابتكاري تبديل موجك و آناليز
پروني بر روي سيگنالهاي ولتاژ استخراج شدهاند .براي انتخاب
ويژگيهاي مفيد استخراجش�ده نيز در م�واردي از طريق انجام
آزمايشه�اي متعدد و تحليل حس�اسيت و در م�وردي ديگر از
طريق اج�راي روش انتخاب ويژگي  RReliefFاقدام ش�دهاست.
همچني�ن ،دو روش ب�راي مكانياب�ي خط�ا در خط�وط انتق�ال
جريانمستقيم پيشنهاد شدهاند كه در آنها ،نمونههاي مستخرج
از سيگنال ولتاژ پس از خطا جهت تش�كيل ب�ردار ويژگي مورد
استفاده قرار گرفتهاند .در اين رساله ،با توجه به بُعد نسبت ًا باالي
برداره�اي ويژگ�ي در روشه�اي مكانيابي خطاي پيش�نهادي
براي خطوط جريانمتناوب و جريانمس�تقيم ،بهرهگيري از سه
تخمينگر جنگل تصادفي ،ش�بكه عصبي رگرسيون تعميميافته
و  kهمس�ايگي نزديك مدنظر ق�رار گرفتهاست .عالوه بر مزاياي
ذاتي روشهاي پيش�نهادي ،نتايج آزمايشه�اي متعدد بر روي
سيس�تمهاي نمونه ،بيانگ�ر دقت باالتر و يا قابل مقايس�ه آنها
نسبت به روشهاي مكانيابي خطاي موجود ميباشند.
***

رساله دکتری مهندسی برق -کنترل

طراحی کنترلکننده تحملپذیر
خطا برای ماه�واره با در نظر
گرفتن آسیب عملگر
دانیال بوستان
اساتید راهنما :دکتر ناصر پریز و دكتر سیدکمال حسینی ثانی
گروه برق /دانشگاه فردوسی مشهد

در ای�ن رساله ب�ه طراحی کنترلکنن�ده تحملپذی�ر خطابرای
ماهواره پرداخته ش�ده اس�ت که کمترین وابس�تگی را به دقت
اطالع�ات در دسترس از آسیب داش�ته و در عین ح�ال ،دارای
عملکرد مناسبی باش�د .به همین منظ�ور ،استفاده از روشهای
کنت�رل تحملپذیر خطا ب�ه روش غیرفعال در دست�ور کار قرار
گرفته و به منظ�ور بهبود عملکرد این دست�ه از کنترلکنندهها
بخص�وص در حالت گ�ذرا ،پیش�نهادهایی ارائه گردی�ده است.
آسیب مورد مطالعه در این رساله ،آسیب ضربشونده در عملگر
انتخاب شده است.
در ابتدا با استف�اده از روش کنترل ساختار متغیر ،کنترلکننده
ردیاب تحملپذیر خطا جهت مواجهه با آسیب ضرب ش�ونده در
عملگر طراحی شده است .پایداری نمایی این روش ،با استفاده از
یک پارامتر که به صورت تطبیقی بروز رسانی میشود و به کمک
روش مستقیم لیاپانوف ،تضمین شده است.
بهدلیل عملکرد نامطلوب روش فوق در زمان صفر ش�دن پارامتر
تطبی�ق ،کنترلکننده دیگری با استفاده از روش کنترل ساختار
متغیر پیش�نهاد گردیده است .در روش دوم ،پایداری سیس�تم

حلقه بسته از دیدگاه کرانداری غایی یکنواخت اثبات شده است.
در روش سوم و بهمنظور بهب�ود کیفیت پاسخ گذرا ،با تغییراتی
در روش دوم و ب�ا اف�زودن ی�ک پارامتر ،کنترلکنن�ده دیگری
معرفی گردیده و پایداری سیس�تم حلقه بسته مجددا از دیدگاه
کرانداری یکنواخت اثبات شده است .طراحی کنترلکنندهای که
علاوه بر جبران اث�رات منفی آسیب ،به کنت�رل حالت گذرا نیز
توجه داشته باشد جزء نوآوریهای این رساله بوده است.
در روش چهارم ،با تغییراتی در روش سوم ،پارامتر کنترلکننده
حالت گذرا محدود به بازه [1و ]0شده تا از اثرات جانبی منفی این
پارامتر ،جلوگیری شود.
در طراح�ی کنترلکنندههای ف�وق ،محدودی�ت دامنه ورودی،
مستقیما در کنترلکننده درنظر گرفته شده است که این ویژگی
مشکالت موجود در استفاده از عملگر اشباع را در سایر روشها،
به خوبی مرتفع میسازد.
در نهایت نیز ،در روش پنجم ،با استفاده از روش  ،I&Iکنترلکننده
تطبیق�ی تحملپذی�ر خطای�ی طراحی ش�ده که برخلاف سایر
روشهای تطبیقی ،از اصل اطمینان از همارزی استفاده نمیکند.
ب�ه همین دلیل ام�کان تغییر در روند تطبی�ق پارامتر در اختیار
ط�راح قرار گرفت�ه است .کنترلکنن�ده پیش�نهادی دارای این
مزیت ب�وده که بدون اطالع دقیق از آسیب موجود در سیس�تم
و ماتریس ممان اینرسی ،همزمان هم به کنترل حالت گذرا و هم
مقابله با اثرات منفی آسیب می-پردازد.
آنچه باعث تمایز روشهای پیش�نهادی ای�ن رساله از روشهای
موج�ود گردیده است ،عدم نیاز روشهای پیش�نهادی به اطالع
دقیق از ش�دت آسیب و امکان ردیابی مسیر در حضور اغتشاش
خارجی است.
نتایج شبیهسازی نشان از عملکرد مطلوب روشهای پیشنهادی
در ردیابی مس�یری با تغییرات سریع با وجود اغتشاش خارجی،
محدودیت دامنه ورودی و آسیب ضرب شونده موجود در عملگر
دارد.
***
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رساله دکتری مهندسي مخابرات-سیستم

محاس�به عددی ظرفیت جمع
نرخ برای کانالهای دستیابی
چندگانه با اطالع�ات جانبی
ع ّلی و آنالیز تئوری اطالعاتی
کانالهای دس�تیابی چندگانه
رلهدار
اسداهلل صاحب علم
استاد راهنما :دکتر قوشه عابد هدتنی
گروه برق /دانشگاه فردوسي مشهد

دو الگوریتم عددی برای محاسبه ظرفیت کانال شانون با اطالعات
جانبی علی در فرستنده و گیرنده به شکل جداگانه ارائه و سپس
با استف�اده از آنها ظرفیت جمع نرخ ب�رای کانالهای دستیابی
چندگان�ه با اطالعات جانبی علی در فرستندهها و گیرنده بهطور
جداگانه بهشکل عددی محاسبه شده است.
کاناله�ای دستیابی چندگانه رلهدار یکی از کانالهای پر کاربرد
در مخابرات و انتقال داده میباشد .در این رساله یک ناحیه نرخ
قابل حصول عمومی و دو قضیه ظرفیت خاص برای کانال دسترسی
چندگانه رلهدار با استفاده از استراتژیکدبرداروگسیل) (PDFدر
رله ،کدگذاری برسر هم نه�ی در فرستندهها و کد برداری کانال
رله و کانال دسترسی چندگانه اثبات ش�ده است .این ناحیه نرخ
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قاب�ل حصول عمومی ،الف)قس�مت قابل حص�ول قضیه ظرفیت
اسلپیان-ولف را ب�ه کانال دسترسی چندگان�ه رلهدار عمومیت
میده�د ،ب) بهترین نرخ قابل حص�ول کاور-الجمال برای کانال
رل�ه ب�ا استرات�ژی DF Pرا به کان�ال دستیابی چندگان�ه رلهدار
گس�ترش میدهد ،ج) نرخ قابل پیشبین�ی کرامر-ویجن گاردن
ب�رای کان�ال دستیابی چندگانه رل�هدار را میده�د و برای چند
کالس مهم از کانالهای دستیابی چندگانه رلهدار با کران خارجی
بیشترین-جریان کمترین-برش تالقی دارد.نتایج بهدست آمده
به حالت گوسی به عنوان یک جنبه عملی مهم از کانال دستیابی
چندگانه رلهدار ،برده و یک ناحیه نرخ عمومی برای کانال گوسی
اسلپیان-ولف دسترسی چندگانه رلهدار اثبات میشود.
مخاب�رات باند وسی�ع در کاناله�ای دستیابی چندگان�ه رلهدار
اسلپیان-ول�ف مورد مطالع�ه و بررسی قرار گرفت�ه و یک مدل
جدید و عملی برای کانالهای دسترسی چندگانه رلهدار فرا پهن
بان�د اسلپیان-ولف با نویزهای وابس�ته در رله و گیرنده بهدست
آم�ده است که ش�امل دو کانال مه�م کانال دستیاب�ی چندگانه
فراپهن باند اسلپیان-ولف با نویزهای وابسته و کانال رله فرا پهن
باند با نویزهای وابس�ته در رله و گیرندهها است .یک ناحیه نرخ
قابل حص�ول عمومی و یک ناحیه کران خارج�ی برای این مدل
کانال جدید تعیین و دو قضیه ظرفیت خاص برای دو مدل مهم و
متفاوت کانال دسترسی چندگانه رلهدار فرا پهن باند اثبات شده
اس�ت .همچنین احتمال وقفه و تنوع در مورد این نوع از کانالها
مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
در ای�ن رساله همچنین اث�ر فیدبک گیرنده ب�ه فرستندهها در
کاناله�ای دستیابی چندگان�ه رلهدار توسط رلهه�ای دو جهته
مطالع�ه و ی�ک کران داخل�ی و یک ک�ران خارجی ب�رای کانال
بیحافظه و الفبا گسس�ته دستیابی چندگانه رلهدار با فیدبک از
گیرن�ده به فرستندهها از طری�ق یک کانال رله دوجهته تعیین و
نتایج به حالت الفبا پیوسته گوسی بسط داده شده است.
***

دیسپچ تقاضا :معرفی و پیاده سازی آن در یک ریز شبکه هوشمند
فاطمه دبوری فریمانی
حبیب رجبی مشهدی
دانشگاه فردوسی مشهد /دانشکدهی مهندسی /گروه برق

چکیده:
روند فعلی و آیندهی تغییرات در شبکههای توزیع برق ،به گونهای
اس�ت که به نظر میرس�د رویکرد معمول بهرهب�رداری ،بهتنهایی
ق�ادر ب�ه پاسخگویی بهینه به نیازهای ش�بکه نباش�د .از جملهی
این تغییرات میتوان به افزایش حس�اسیت بار نسبت به تغییرات
قیم�ت ،افزایش روزافزون نفوذ منابع تولید پراکندهی تجدیدپذیر
بادی و خورش�یدی ،حضور خودروهای برقی در شبکه و هوشمند
شدن فرآیندهای کنترل در بهرهبرداری از شبکه اشاره کرد .ماهیت
تصادفی تولید و مصرف انرژی این منابع ،در روش فعلی بهرهبرداری،
یک چالش محسوب میشود .در صورت تغییر رویکرد بهرهبرداری
در م�ورد این منابع ،نهتنها ای�ن ویژگی به عنوان یک چالش تلقی
نمیش�ود ،بلکه به صورت بهینه حل خواهد شد .در رویکرد فعلی
بهرهبرداری که آن را دیسپچ تولید مینامند ،جهت تعادل تولید و
مصرف ،فرآیند بهرهبرداری بهگونهای طراحی شده است که تولید،
انرژی الکتریکی بار را دنبال کند .این رویکرد کلی میتواند تا حدی
اصالح ش�ده و در سطح بهرهبرداری از شبکهی توزیع اتخاذ گردد.
در این راستا ،ایدهی کلی دیسپچ تقاضا ،برای بهرهبرداری از چنین
منابعی مطرح شده است .هدف اصلی این مقاله ،مدلسازی و اجرای
دیسپچ تقاضا در سطح یک ریزشبکهی هوشمند است.

 .1مقدمه
در سیست��م قدرت��ی که بخش عمدهی تولید بر عه��دهی نیروگاههای
متمرکز است و انرژی با قطعیت نسبتاً باالیی تولید میشود ،بهرهبرداری
از سیستم با رویکرد پخش بار اقتصادی مناسب به نظر میرسد .در این
حال��ت ،بهرهبردار سیستم با توجه ب��ه منحنی بار پیشبینی شده و بر

اساس برنامهی در مدار قرار گرفتن واحدها ،وضعیت خاموش یا روشن
شدن آنها را تعیین میکند .پس از مشخص شدن وضعیت مشارکت
واحدها ،فرم��ان بارگیری را به واحدهای نیروگاه��ی مورد نظر ارسال
میکن��د و بدینصورت ،بار را به شکل اقتصادی بین واحدهای تولیدی
پخش میکند .در واقع ،این واحدهای تولیدی هستند که جهت حفظ
تع��ادل تولید و مصرف ،تغیی��رات بار را دنبال میکنن��د .از این رو در
دیسپچ تولید ،قاعدهی پیروی از بار حاکم است.
در چن��د دههی اخی��ر ،سیستمهای قدرت ،تغیی��رات ساختاری قابل
توجه��ی را تجربه کرده است .افزایش سهم نیروگاههای تولید پراکنده،
افزایش حساست بار نسبت به قیمت و به عبارتی افزایش کشش سمت
تقاض��ا و هوشمند شدن تجهی��زات در هر دو بخش تولید و مصرف ،از
جملهی ای��ن تغییرات ساختاری میباش��د .بنابراین ،به نظر میرسد
زمان ،برای بازنگ��ری در فلسفههای کلی حاکم بر سیستمهای قدرت
فرا رسیده باشد .یکی از رویکردهای کلی حاکم بر سیستمهای قدرت،
فلسفهی دنبال کردن مصرف توسط بخش تولید است .اما چنین رویهای
در سط��ح خرد و در یک شبک��هی توزیع در حض��ور واحدهای تولید
پراکن��ده تجدیدپذیر ،میتواند به شیوهی معک��وس ،یعنی دنبالهروی
ب��ار از تولید مطرح گ��ردد [ .]1به سخن دیگ��ر ،در شبکههای توزیع
که سهم منابع تولی��د پراکندهی تجدیدپذیر (مانن��د واحدهای بادی
و خورشی��دی) ،روزبهروز افزایش پیدا میکن��د ،دیسپچ تولید رویکرد
بهینهای نیست .در این حال��ت ،تغییر رویکرد بهرهبرداری برای بخش
کششپذی��ر بار ،میتواند مزایای قابل توجهی را به دنبال داشته باشد.
در ای��ن شرایط ،به جای پی��روی این منابع تولیدی از بار ،بارهای قابل
دیسپچ سیستم ،مستقیماً توسط بهرهبردار با تولید هماهنگ میشوند.
این رویکرد بهرهبرداری ،دیسپچ تقاضا نام دارد.
-2معرفی دیسپچ تقاضا
مطابق تعریف مرجع [ ،]1دیسپچ تقاضا به معنای "توانایی جمعآوری
و کنت��رل دقیق بارها به صورت انفرادی بر حسب دستورات مشخص"
است .مطابق تعریف مرجع [ ،]2دیسپچ تقاضا عبارتست از:
"ی��ک مدل بهرهبرداری ،قابل استفاده توسط بهرهبرداران شبکه ،جهت
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دیسپ��چ منابعی که بع��د از کنتور در سمت مصرفکنن��ده قرار دارند
(مطاب��ق شک��ل  )1و در هر دو جهت کاهش و افزای��ش بار ،به عنوان
مکملی برای دیسپچ تولید و در راستای بهینهسازی مؤثرتر بهرهبرداری
از شبکه عمل میکند".
با جمعبندی تعاری��ف مراجع مختلف میتوان دیسپچ تقاضا را کنترل
مستقیم بارهای قابل دیسپچ ،ذخیرهسازها و واحدهای تولید پراکندهی
کوچک در سمت تقاضا ،توسط بهرهبردار شبکه دانست.

شکل ( :)1منابعی که بعد از کنتور در سطح خانگی قرار دارند که
شامل واحدهای تولید پراکنده و بارهای قابل کنترل میشوند []1

-3ویژگیهای الزم بارها جهت مشارکت در دیسپچ تقاضا و
مثالهایی از این بارها []2
تخمین زده میشود که تا حدود  33درصداز کل بارها ،بدون تأثیر قابل
توجه��ی بر مصرفکنندگان ،میتوانند شام��ل دستکم چند سطح از
 DDشوند .ویژگیهای مورد نیاز این بارها عبارتند از:
• نیاز بار به برق تنها برای کسری از دوره باشد.
• مصرف برق آنها بهگون��های باشد که نیاز به پاسخگویی لحظهای از
طرف شبکه نباشد.
• مشخص��ات مص��رف ان��رژی برایشان ب��ه خوبی تعریف ش��ده باشد.
بهعبارتی ،میزان انرژی مصرفی مورد نیاز معلوم باشد.
• زم��ان روشن شدن ب��ار بحرانی نباشد یا ب��رای مشترک مهم نباشد.
ب��ه عبارتی نیاز اصل��ی بار ،مصرف مقدار مشخص��ی از انرژی در زمان
مشخصی باشد .بارها و وسایلی که به نظر میرسد ویژگیهای مذکور را
داشته باشند و به پیادهسازی  DDکمک کنند عبارتند از:
 خودروه��ای قابل اتصال به شبکه (هر دو حال��ت باتری دار برقی وهیبرید متصل به شبکه)
 آبگرمکن برقی ماشینهای شستشو (ظرف ،لباس و)... سیستمهای  HVACبا ذخیرهسازهای گرمایی (تهویهی هوا) واحدهای تولید پراکنده و ذخیرههای پراکنده باتریهای خورشیدی خشککنها پمپهای استخرها برخی از جنبههای عملکرد یخچال (برای مثال سیکل یخزدایی)-4ارزشها و مزایای دیس�پچ تقاض�ا از دیدگاههای مختلف
[ ]1و []2
 افزای��ش قابلی��ت اطمینان :کمتر ش��دن و کوتاه ش��دن خروجها وخاموشیها
 -افزای��ش بازده و کارای��ی :افزایش بازده ان��رژی شامل کاهش تلفات
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خطوط و تولید و استفادهی مؤثرتر از تولید.
 س��ود اقتص��ادی :کاهش قیمتهای عمدهفروشی ب��رق و ایجاد یکجریان درآمدزایی برای مشترکانی که در  DDشرکت میکنند.
 حفظ محیط زیست :کاهش انتش��ار گازهای آالینده مانند  CO2بهعلت گسترش استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر ،بهرهبرداری مؤثرتر از
از نیروگاههای حرارتی و افزایش استفاده از خودروهای الکتریکی منجر
به افزایش تعداد این خودروها میشود .بنابراین ،تولید و مصرف ،هردو
به سمت منابع پاک حرکت میکنند.
 رفع چالش مربوط به شارژ تصادفی خودروهای الکتریکی و چالش عدمقطعیت واحدهای تجدیدپذیر بادی و خورشیدی توسط دیسپچ تقاضا
 افزای��ش امنیت :استف��اده از منابع پراکن��دهی بخش مصرف جهتبازیابی شبکه در هنگام خاموشیها
 کاه��ش آسیبپذیری شبکه :در رویک��رد  DDبرخالف  ،SDچندینسطح کنترل وجود خواهد داشت .مرکز کنترل منطقهای ،محلی ،فیدر
و رگوالسی��ون انشعاب .بنابراین کنترل شبکه نیز به حالت پراکنده در
میآی��د .از طرفی با حضور گست��ردهی واحدهای تولید پراکنده در اثر
اج��رای رویک��رد  ،DDشبکهی قدرت در براب��ر خطرهای مختلفی که
سیستم قدرت را تهدید میکند ایمن میشود.
 همچنین  DDبه رشد و حض��ور بیشتر واحدهای تولید تجدیدپذیرکمک میکند.
 بهینهسازی استفاده از داراییها (برای مثال کاهش نیاز به دیزلژنراتور وذخیرهساز با اجرای دیسپچ تقاضا در یک ریزشبکهی هوشمند ایزوله []3
ه خانگی برای مشارکت در DD
-5مدلسازی یک مصرف کنند 
م��دل پیشنهادی برای مشارکت مصرفکننده و چگونگی اعالم حضور
بارهای قابل دیسپچ ،در قالب مثالی ارائه میشود:
به عنوان مثال ،یک ماشین لباسشویی را به عنوان یک بار قابل دیسپچ
فکننده قص��د دارد از
در نظ��ر بگیری��د .ساعت  7صب��ح است و مصر 
من��زل خارج شود .شستشوی کامل لباسها  40دقیقه زمان نیاز دارد.
مصرفکننده تا ساعت  22به لباسهای تمیز خود نیازی نداشته و بنا
ب��ه دالیل��ی ترجیح میدهد لباسشویی او از ساع��ت  12به بعد روشن
گ��ردد و در یک زمان پیوستهی  40دقیقهای کار خود را انجام دهد .با
ف��رض اینکه وسیلهی او از طریق خطوط مخابراتی قادر است تعدادی
داده به بهرهبردار مربوطه ارسال نماید ،زمان شروع ،زمان پایان و مدت
زم��ان الزم عملکرد وسیله بعالوهی انرژی مصرفی آن را از طریق خود
دستگ��اه یا مکانیزم مخابراتی تعریف ش��دهی دیگری ارسال مینماید.
در ای��ن مثال او اعداد ( 72ساع��ت ( 132 ،)12ساعت  )22و ( 4چهار
ب��ازهی ده دقیق��های) را به عنوان ساعت شروع ،ساع��ت پایان و زمان
عملکرد مورد نیاز ،ارسال مینماید .در واقع مصرف کننده در محدودهی
زمانی که پیشنهاد داده است ،کنترل روشن شدن وسیلهی خود را در
اختیار بهرهبردار قرار داده است .این مسأله بسیار شبیه به اعالم آمادگی
واحده��ای نیروگاهی برای مشارک��ت در تولید است .بهرهبردار موظف
است در طول محدودهی زمانی پیشنهادی که از این پس آن را بازهی
انتظ��ار نیز مینامیم ،بار مصرفکنن��ده را وصل نموده و تا پایان بازهی
انتظار ،عملکرد وسیله را تکمیل کند .محدودهی زمانی پیشنهادی در
اختیار مصرفکننده است .وی میتواند بازههای زمانی ارزانتر را برای
عملکرد وسیلهی خود انتخاب نماید .اما در صورت انتخاب محدودهی
بزرگ��ی از روز ،ب��ا توجه به اینکه روشن شدن وسیل��هی او در اختیار
بهرهب��ردار است ،کنترلی بر روی قیمت ان��رژی در زمان روشن شدن
وسیله ن��دارد .این مسأله میتواند با تعیین مناس��ب پاداش بر اساس
طول محدودهی زمانی پیشنهادی حل گردد .برای مصرفکننده خیلی

راحتتر است که وسیلهی او در بازهی زمانیای که خود میپسندد ،به
صورت اتوماتی��ک و ترجیحاً در بازههایی که قیمت برق ارزانتر است،
روش��ن شود .دیسپچ تقاضا این مزی��ت را دارد که باعث مشغول شدن
ذه��ن مصرف کننده ب��رای مدیریت مصرف خ��ود مطابق قیمتهای
متغیر نمیشود .چنانچه سیستم به گونهای تعریف شود که رگوالتور
مربوط��ه به دنبال بیشینه کردن رف��اه اجتماعی مشترکان خود باشد،
مصرفکننده به راحتی و بدون درگیر کردن خود در مسائل اقتصادی
ق��ادر خواهد بود عالوه بر کمک ب��ه بهرهبردار شبکه ،هزینهی مصرف
انرژی خود را کاهش دهد.
-6صورت مسأله
همانط��ور که در شک��ل ( )2نشان داده شده ،بهرهب��ردار یا رگوالتور
ریزشبکهی م��ورد نظر ،مسئول دیسپچ باره��ای قابل دیسپچ خانگی
و همچنین خودروهای برقی داخ��ل ریزشبکه است .هدف بهرهبردار،
کمینه کردن هزینهی بهرهب��رداری برای افق زمانی یک روز است .در
شکل ( ،)2اجزای ریزشبکهی مورد نظر ،مشاهده میشود.
در این ریزشبکه ،ح��دود  40منزل مسکونی با تعدادی خودروی برقی
(بین  5تا  20خودرو در سناریوهای مختلف) در نظر گرفته شده است.
باره��ای موجود در ریزشبکه را ب��ه دو دستهی کلی قابل دیسپچ و غیر
قاب��ل دیسپچ تقسیم میکنیم .مشخصات کلی بارهای قابل دیسپچ در
جدول ( )1آورده شده است .پس از فرمولبندی مسأله و شبیهسازی آن
توس��ط نرمافزارهای  MATLABو  ،GAMSنتایجی بدست آمده است

شکل (:)2
جدول ( :)1مشخصات بارهای قابل دیسپچ

بازهی  10دقیقهای معادل  6نقطه از شکل را اشغال میکنند .هزینهی
بهرهبرداری با رویک��رد دیسپچ تقاضا برابر 276/65 $day/بدست آمده
اس��ت .در جدول ( ،)2مقایسهای بین هزین��هی بهرهبرداری با رویکرد
دیسپچ تقاضا ،و بدون اجرای دیسپچ تقاضا در سه سناریوی مختلف،

شکل( :)3وضعیت زمانی روشن شدن بارهای قابل دیسپچ (نوع  1تا نوع  4از باال به پایین)
جدول ( :)2مقایسهی هزینهی بهرهبرداری فعلی و بهرهبرداری با رویکرد دیسپچ تقاضا

ارائ��ه شده است .همانطور که در این جدول مالحظه میشود ،اجرای
دیسپ��چ تقاضا نسبت به عدم اجرای آن در س��ه سناریوی بیان شده،
بین  4/37تا  24/99درصد صرفهجویی در هزینهی بهرهبرداری ایجاد
میکند .یکی دیگر از نتایج دیسپچ تقاضا در یک ریزشبکهی هوشمند
بهینهس��ازی استف��اده از داراییها است .یعن��ی از امکانات موجود در
شبکه بهترین استفاده شود و نیاز به توسعهی شبکه یا خرید تجهیزات
گرانقیم��ت کاهش یاب��د .برای مثال با اجرای دیسپ��چ تقاضا ،نیاز به
ترانسفورماتور با ظرفیت کمتری خواهیم داشت [.]5
نتیجهگیری
ب��ا مدلس��ازی دیسپچ تقاض��ا در سطح یک ریزشبک��هی هوشمند و
اج��رای آن و مشاهدهی نتای��ج شبیهسازی ،مهمتری��ن نتیجهای که
حاص��ل گردید این است ک��ه دیسپچ تقاضا ،نسبت ب��ه رویکرد فعلی
بهرهب��رداری ک��ه در آن برنامههای مدیریت مص��رف نیز با شدتهای
متفاوت اجرا شوند ،در بهترین شرایط قادر است هزینهی بهرهبرداری
را ت��ا  25کاه��شده��د .از جمله نتای��ج دیگری که ب��ه آن میتوان
اشاره ک��رد ،بهینهسازی استفاده از داراییه��ا در سمت مصرف است.
مراجع

که بخشی از این نتایج در شکل ( )3و جدول ( )2آورده شده است.
در شکل ( ،)3بارهای قابل دیسپچ  1تا  ،10خشککن هستند که زمان
مصرف انرژی آنها معادل  60دقیقه است .بنابراین هر یک از بارها6 ،

***

[1] Demand Dispatch — Intelligent Demand for a More Efficient Grid,” conducted
by the National Energy Technology Laboratory (NETL) for the U.S. department of
Energy (DOE) office of Electricity Delivery and Energy Reliability, August, 2011.
”[2] Brooks, A.; Lu, E.; Reicher, D.; Spirakis, C.; Weihl, B., “Demand Dispatch,
IEEE magazine on power and energy, Vol.8, No.3, pages 20-29, cited by 40, May/
June 2010.
[3] F. F. Daburi, H. M. Rajabi, "Effects of demand dispatch on operation of smart
hybrid energy systems", Power System conference (PSC), Tehran, Iran, November,
2013.
[4 F. F. Daburi, H. M. Rajabi, “Wind Generation Following Using Demand Dispatch
Via Smart Grid Platform ", Smart Grid Conference (SGC), Tehran, Iran, December
2013.
[5] F. F. Daburi, H. M. Rajabi, “Modeling and Implementation of Demand Dispatch in
a Smart Micro-grid ", Integrated Methods on Science and Engineering” (IMSE2014),
Karlsruhe, Germany, July 2014.
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معرفي پروژههاي تحقيقاتي خاتمه يافته صنعت برق
مطالع�ه ،تحقيق و مطمئنس�ازي
روش پياده كردن و جازدن روتور
ژنراتور نيروگاه توس با طراحي و
ساخت سيستم ريلي
مهندس ناصر نعمتی /مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق توس
مجری طرح :محمد پسندیده فرد
گروه همکار :قاسم بهادری ،وحید جاللی ،مرتضی کراری ،علیرضا دلقندی،
محمد افخمی
تاريخ شروع پروژه1391/4/1 :
مدت زمان پروژه12 :ماه

تعریف مسأله و هدف از اجراي پروژه:
از دغدغهه��ای اصل��ی امورهای تعمیراتی در زم��ان انجام تعمیرات
اساس��ی ژنرات��ور ،بیرون کشی��دن و جازدن روتور ژنرات��ور در داخل
استات��ور میباشد .روش مورد استفاده بسی��ار مخاطرهآمیز بوده و در
صورت عدم دقت کافی امکان برخورد روتور  36تنی با سرکالفهای
استاتور وجود دارد که میتواند منجر به خسارت بسیار زیاد و طوالنی
ش��دن زمان تعمیرات برای چندین ماه گ��ردد .به همین جهت برای
کاه��ش ریسکهای حاصل از این عملیات پروژهای تحقیقاتی تعریف
ش��د تا با بررسی همه جانبه ،روش فعلی که روتور به صورت پاندولی
از ژنرات��ور خارج میگردد ،تغییر یاب��د و روش مطمئنتری جایگزین
آنگردد .اشکاالت روش فعلی مورد استفاده بهشرح ذیل است:
 -1کشی��دن روتور و حرک��ت آن توسط نیروی جرثقیل سقفی انجام
میگیرد در صورتیکه عموما از جرثقیل سقفی برای باالبردن و پایین
آوردن و جابجا کردن بارها استفاده میشود.
درهنگام بی��رون کشیدن ویا انتقال روتور ب��ه داخل استاتور توسط
جرثقی��ل سقفی (شکل )1ابت��دا بایستی نی��روی جرثقیل سقفی بر
اصطکاکها و نیروی وزن روتور غلبه نماید که در این هنگام همزمان
با حرکت جرثقیل سقفی ،روتور به حرکت در نمی آید لذا سیم بکسل
متصل به چنگک جرثقیل سقفی نیز به مقدار زیادی از راستای عمود
منح��رف میشود تا جاییکه نیروی در جه��ت کشش در یک لحظه
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که غیر قابل کنترل نیز هست باعث آزاد شدن و حرکت سریع روتور
میش��ود و ممک��ن است روتور با شتاب گرفته ش��ده به گودی محل
نصب سر کالفها بیفتد(شکل )2و باعث آسیب آنها گردد .از طرفی
اگر سیست��م کنترل جرثقیل سقفی نیز در این هنگام از کار بیفتد و
ی��ا به موقع عمل نکند ممکن است اتف��اق جبران ناپذیری بیفتد .در
طرح جدید بایستی تمهیداتی صورت گیرد تا به هیچ عنوان از نیروی
جرثقیل سقفی در جهت کشش افقی استفاده نشود.

شکل : 1تصویر کشیدن و یا حرکت روتوربه داخل استاتور با
جرثقیل سقفی (با نيروي کششي جرثقیل سقفی حدود ¾ طول
روتور از داخل استاتور بيرون کشيده و یا داخل می شود)

 -2در هنگ��ام ترازکردن روتور و کشیدن کامل آن از داخل استاتور و
انتق��ال آن به روی پایه نگهدارندهه��ا به دلیل لرزشها و حرکتهای
شعاع��ی ،احتمال برخورد فنهای خنک ک��ن سمت توربین روتور با
استات��ور (شکل )3وجود دارد و باع��ث صدمه دیدن استاتور میگردد
(ای��ن اتفاق ممک��ن است در مرحله جازدن روت��ور نیز اتفاق بیفتد)
بنابرای��ن در طرح جدید تمهیداتی بایست��ی اندیشیده شود تا روتور
بهط��ور کام��ل از داخل استات��ور بیرون کشیده ش��ود و سپس سیم
بکسله��ا به وس��ط آن پیچیده و نسبت به بلند کردن و انتقال آن به
روی پایه نگهدارنده اقدام شود.

شکل :5تنش وارده به سازه بر اساس معيار ون

به استف��اده از فوالد  ST37استحکام تسلیم ای��ن فوالد برابر با 225
مگاپاسک��ال و استحکام کششی آن  340ت��ا 470مگاپاسکال است.
بنابرای��ن سازه طراحی شده دارای ضریب اطمینانی در حدود  3برابر
میباشد.
شکل :3تصویر روتور و فاصله فنهای خنک کن با استاتور

مزایاي فني ،اقتصادي و زیست محیطي حاصل از اجراي پروژه:
ساخ��ت دستگ��اه درآوردن و جازدن روتور ژنرات��ور عملیات مونتاژ و
دمونت��اژ را مطمئن ساخته و زمان انجام عملیات را کاهش میدهد و
از بروز خسارات ناشی از برخورد روتور با استاتور جلوگیری مینماید
و عالوه بر آن با ساخت این دستگاه با توجه به بازنشستگی پرسنل با
تجربه تعمیرات که در روش قبلی حضور آنها بسیار ضروری بود در
ای��ن روش جدید نیاز به افراد خیلی با تجربه نمی باشد و عملیات در
آوردن و ج��ازدن ژنراتور بسیار آس��ان ،بدون ریسک و در مدت زمان
کمی صورت میگیرد.
خالصه گزارش پروژه:
پي��رو دو بار بازديد از نيروگاه نيشابور مشخ��ص گرديد در سال ،86
پ��س از تهيه مدل استراکچر مورد نظر به کمک نرم افزار شبيهسازي
 ansysعملي��ات مش بندي انجام و سپس حداکثر خيز استراکچر و
حداکثر تنشهاي وارد بر استراکچر محاسبه گردید.
• حداکث��ر خی��ز استراکچر و ساپ��ورت متحرک در وس��ط آن ایجاد
میش��ود و حدود  0.5میلی مت��ر میباشد(شکل .)4حداکثر تنش بر
اس��اس معیار ون میزز  73مگاپاسکال محاسبه شد(شکل .)5با توجه

شکل :6نقشه اجرایی طرح جدید دستگاه جازدن و درآوردن روتور ژنراتور

پ��س از تایید مدل نقش��ه های فنی طرح تهیه(شک��ل )6و سپس با
استف��اده از امکانات داخل��ی ساخته شد و ب��ر روی آن گیربکسی با
تبدیل  1به  90نصب گردید.
ويژگيها و مزاياي محصول نهايي پروژه :
 -1دستگ��اه ساخته شده دارای استحکام کافی در برابر وزن  36تنی
روتور ژنراتور است.
 -2مجموع��ه طراحی شده قابل حمل است و بهآسانی در محل نصب
میشود.
 -3از سیست��م مطمئ��ن ریلی در آن استفاده ش��ده است و به دلیل
سرعت پایین حرکت روتور بر روی ریل ،این روش بسیار مطمئن بوده
و به هیچ عنوان خطر برخورد روتور با استاتور وجود ندارد.
 -4برای حرکت رفت و برگشتی (کشیدن و یا جازدن روتور در داخل
استات��ور) بر روی ریل از پایه نگهدارنده متحرک با کمک جعبه دنده
استفاده میشود و به هیچ وجه از جرثقیل سقفی استفاده نمیشود.
منابع:

***

1- Joseph. E. Shigley, Charles. R. Mischke. Richard G. Budyans “Mechanical
Engineering Design” McGraw-Hill 2004

شکل : 2تصویر ناهمواری ناشی از طراحی سر کالف ها در دوسر
استاتور ( نبايد وزن روتور بر روي این قسمت قرارگیرد)

شکل :4حداکثر خيز محاسبه شده به کمک شبيه سازي توسط نرم افزار ansys

به مقدار  0.5ميلي متر

2- ANSYS FLUENT 12.0 Theory Guide

 -3دستورالعمل های تعمیرات ژنراتور نیروگاه توس
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بررس�ی امکان و نح�وه طراحی
بس�ته حمایتی انرژیهای تجدید
پذیر کشور با تاکید بر ظرفیتهای
خراسان
مجری طرح :محمد حسین مهدوی عادلی /دانشگاه فردوسی مشهد /شرکت
برق منطقهای خراسان
گروه همکار :حمیدرضا خواجه ترشیزی ،هاشم مرتضوی ،محمود هوشمند،
رضا خواجه نائینی ،سارا شهرکی
تاریخ شروع پروژه :تیر 90
مدت زمان پروژه5 :ماه

تعریف مس�أله و هدف از اجراي پروژه:
طب��ق آماره��ای به ثبت رسی��ده طی  30سال گذشت��ه احتیاجات
ان��رژی جهان به مقدار قابل مالحظهای افزایش یافته است .در سال
 1960مص��رف ان��رژی جهان معادل  3/3Gtoeب��وده است .در سال
 1990این رق��م به  8/8Gtoeبالغ گردید ،ک��ه دارای رشد متوسط
ساالن��ه  3/3درصد میباشد و در مجموع  166در صد افزایش نشان
میدهد و در حال حاضر مصرف انرژی جهان  12Gtoe/Yearبوده و
پی��ش بینی میشود این رقم در سالهای  2020به 14Gtoe/Year
افزایش یابد .این ارقام نشان میدهند که میزان مصرف انرژی جهان
در ق��رن آینده باال میباشد و بالطبع این سوال مهم مطرح میباشد
که آیا منابع انرژیه��ای فسیلی در قرنهای آینده ،جوابگوی نیاز
انرژیجهانبرایبق��ا،تکام��لوتوسع��هخواهن��دبودی��اخی��ر؟
حداقل به دو دلی��ل عمده پاسخ این سوال منفی است و باید منابع
جدی��د انرژی را جایگزین این منابع نمود .این دالی��ل عبارتن��د از:
محدودی��ت و در عین حال مرغوبیت انرژیهای فسیلی چرا که این
سوخته��ا از نوع انرژی شیمیایی متمرکز بوده و مسلماً کاربردهای
بهت��رازاحت��راق دارن��د.
مطالعه پيشينه ورود صنعت برق به كشور نشان ميدهد كه همواره
اي��ن صنعت در هر مقطعي از زمان ب��ا مسائل و موانعي مواجه بوده
اس��ت .براي مث��ال در سال  1355كمبود برقي ك��ه ساليان قبل به
اشك��ال نهفت��هاي در بطن صنعت ب��رق وجود داش��ت كام ً
ال بارز و
خاموشيه��ا آغاز ش��د و باعث نارضايتي اجتماع��ي زيادي شد .اين
شراي��ط در حال��ي رخ داد ك��ه هنوز هم��ه روستاه��ا از نعمت برق
برخوردار نشده (تعداد روستاهاي برقدار شده ساالنه  799روستا و
در كل  2360روستا بود) و الگوي مصرف برق شهري نيز در آستانه
رش��د واق��ع نش��دهب��ود.
بحرانهاي��ي كه در صنعت برق بهوج��ود ميآيد عكس ساير بحران
هاس��ت (كمبود كاال از قبيل گن��دم ،برنج و غيره) زيرا نميتوان آن
را ب��ه سرعت و با تامين مناب��ع مالي و اتخاذ بعضي از سياستها در
كوتاه م��دت مرتفع كرد .بلك��ه چون عوامل متع��ددي باعث ايجاد
بحرانها مي شود الزم است با يك برنامهريزي دقيق نسبت به حل
بح��رانوتامي��نان��رژيبرق��يمطمئ��ن اق��دامك��رد.
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اگ��ر بپذیریم که بایستی ت��وان تولید انرژیه��ای سازگار با محیط
زیست در کشور افزایش یابد و از طرفی نیز بپذیریم که این افزایش
ت��وان نیازمند مص��روف داشتن منابع مالی زی��اد و استمرار حرکت
جهت برداشت س��ودآوری در بلندمدت میباشد ،بایستی بهگونهای
سرمایهگ��ذاری بخ��ش خصوصی را به این بخ��ش جلب نمود و این
سرمایهگ��ذاری را سودآور کرد .اص��ل مساله پژوهش چگونگی تهیه
ی��ک بسته حمایتی بدین منظور ب��رای کشور و بومی نمودن آن با
توجه به ظرفیتهای استان از نظر جلب سرمایهگذاری و زمینههای
تولیدی (انرژی باد) میباشد .با پاسخگوئی به این مساله اهداف زیر
میتوان��د محق��قگ��ردد:
الف) امکان سیاستگ��ذاری در ام��ر انرژیه��ای تجدی��د پذی��ر
ب) تبیی��ن می��زان حمای��ت الزم از هری��ک از شق��وق انرژیهای
تجدیدپذی��ر
ج) پیشنه��اد مکانیسمهای تسهیلکننده جهت جلب سرمایهگذاری
ب��های��نبخ��شب��هنهاده��ای تصمیمگی��رو قانونگ��ذار
د) آمادهس��ازی فرایند حقوقی حمای��ت از سرمایهگذاری در زمینه
ان��رژی تجدیدپذیر بهگونهای که همساز با نظام حقوقی کشور باشد.
ه) تهی��ه فرآیند جلب سرمایه و انطب��اق آن روشهای تامین منابع
م��ا ل��ی
و) تحلی��ل حساسی��ت هریک از شق��وق به حمای��ت و ارائه جدول
تقسی��م مناب��عمال��یحمای��ت
استن��اد ب��ه تئوریهای معام�لات جبرانی و تامی��ن مالی بر اساس
فاینانسهای خودگردان و غیر خودگردان منشا حل مساله میباشد.
مزای�ای فنی ،اقتصادی و زیس�ت محیطی حاصل از اجرای
پ�روژه:
ام��زوزه توسع��ه پايدار،رفاه عموم��ي ،امنيت اجتماع��ي ،بهداشت و
آم��وزش و پرورش گستردهت��ر و به بيان سادهت��ر ،پيچيدگي نحوه
مديري��ت صنع��ت برق و خدم��ات عمومي آنچه در اي��ران و چه در
تم��ام دنيا و نق��ش دولت در حاكميت و تصديگ��ري اين سرويس
و تفكي��ك اي��ن دو و تعيين حد و مرز بخ��ش خصوصي و دولتي و
حال��ت انحصاري اين مجموع��ه ،اقتصاد و تامي��ن منابع مالي مورد
ني��از اين صنعت را هم��واره دچار مشكل ك��رده و ميكند .به طور
قاط��ع ميتوان اظهار داشت كه در مي��ان تمام فعاليتهاي توليدي
در اقتص��اد كشورها،صنع��ت برق بهصورت ي��ك استثنا بوده و هيچ
شاخ��هاي از شاخههاي توليدي نميتوان��د شبيه آن باشد .علت اين
ام��ردرنك��اتزي��ر قاب��لبررس��ياس��ت:
صنعت برق از سرماي��ه برترين فعاليتها در هر كشور است و بدين
لحاظ ايجاد رقاب��ت در بخشهايي از اين صنعت مانند شبكه توزيع
به مثابه ساير فعاليتهاي توليدي مقدور نيست مگر به زيان اقتصاد
مل��ي ،بدين لحاظ بخشهايي از اين صنعت في نفسه داراي انحصار
طبيع��ي اس��ت.
وقت��ي صحب��ت از انحص��ار پيش ميآي��د ديگر نميت��وان موضوع
قيمتگ��ذاري محصول اي��ن صنعت انحص��اري را در مكانيسم بازار
جستج��و كرد و لذا همواره فرايند قيمتگذاري در اين صنعت تحت

نظ��ر نهادهاي دولتي انجام ميشود .براي نمونه در اقتصادهاي بازار
آزادی مانند آمريكا ،اين امر تحت نظر كميسيون برق فدرال صورت
ميگيرد (اگرچ��ه در ايران اين امر توس��ط مجلس شوراي اسالمي
و ش��وراي اقتصاد و ش��وراي عالي انرژي انجام م��ي شود،اما متولي
مشخص��ي ن��دارد).
فاصل��ه زماني اثرگ��ذار بين دو عام��ل اصلي اقتص��اد ،يعني عرضه
و تقاض��ا در صنع��ت برق صفر اس��ت ،بهطوريك��ه در هيچ يك از
فعاليته��اي تولي��دي ،توليدكنندگ��ان تاب��ع دست��ورات لحظهاي
متقاضي��ان خود نيستند ولي صنعت برق همواره در تمام شبانه روز
تاب��ع دستورات لحظ��ه به لحظه مشتركين و وسائ��ل مورد استفاده
آن��ان هستند و لذا همواره بايد آمادگي پاسخگويي داشته باشند.اين
ام��ر در شرايطي صورت ميگيرد كه با توجه به خصوصيات فني در
اين صنعت نميت��وان توليد اضافي را در مواقع مقتضي ذخيره كرد
و ب��ه موقع از آن استفاده ك��رد (در حاالت استثنايي از نيروگاههاي
تلمبه ذخي��رهاي آن هم در ساعاتي محدود بدي��ن منظور استفاده
م��يش��ود).
گردش سرمايه در صنعت برق ((كل درآمد ساالنه به سرمايهگذاري
ثابت)) كندترين گردش بي��ن فعاليتهاي توليدي و خدماتي است
بهط��وري ك��ه در اين صنع��ت در بهترين شرايط اي��ن نسبت برابر
يكششم است ،يعني هر شش سال يك بار سرمايههاي ثابت بهكار
گرفته شده توس��ط درآمد پوشش داده ميشود .اين در حالي است
ك��ه در صنعت برق ايران بر اساس آخري��ن اطالعات رسمي و ثبت
شده اين گ��ردش بسيار كندتر و معادل ي��ك هشتم است( .اگرچه
اي��ن نسبت در پارهاي از مقاالت ب��ا محاسبه نرخهاي متفاوت براي
دالرت��اي��ك بيست��م ه��ممنعك��سش��دهاس��ت).
مقايسه ارقام فوقالذكر با آنچه كه به عنوان عدد متوسط براي 100
رشته فعاليتهاي صنعتي و توليدي به دست آمده است و در حدود
رق��م  3است اهميت موضوع را از اين نظر به خوبي نشان ميدهد و
اين در حالي است كه اگر زمان بر بودن احداث تاسيسات نيز به آن
اضاف��ه ش��ود وزن موض��وع بيشت��ر آشك��ار ميش��ود.
خالص�هگ�زارشپ�روژه:
در ای��ن گ��زارش در ابتدا به ض��رورت بحث استف��اده از انرژیهای
تجدیدپذی��ر از جمله فناپذیری سوختهای فسیلی ،ضرورت امنیت
ان��رژی ،پدافند غیر عامل و ...بهص��ورت مفصل پرداخته شد .سپس
تحوالت صنعت برق ایران و جهان به منظور ورود انرژیهای تجدید
پذی��ر مورد بررسی قرار گرفت و بهمنظ��ور آسیب شناسی زمینهای
صنع��ت برق در ایران از شاخصهای کمی و کیفی مربوطه استفاده
گردید .سپس در چهار فصل ،به صورت مفصل به چهار دسته عمده
انرژیه��ای تجدید پذیر (ان��رژی خورشیدی ،انرژی ب��ادی ،انرژی
زمی��ن گرمایی و انرژی زیست ت��وده) از زوایای مختلف وضعیتشان
در ای��ران و جهان ،مولفه هایشان ،مزایای استفاده از آنها ،تنگناها
و محدودیته��ای توسعه شان ،چشم ان��داز آینده و رویکرد جهانی
و جایگاهش��ان در ایران و جهان و نمونههای��ی از کشورهایی که از
ای��ن انرژیها استفاده کردهاند ،نگاه��ی مبسوط انداخته شده است.

سپ��س به منظ��ور بررسی دقیقتر ،ب��ا نگاهی آم��اری ،تصویری از
تولید برق ب��ا استفاده از انرژیهای تجدید پذیر در ایران ارائه شده
اس��ت .سپس مشوقهای مورد استفاده برای حمایت از تولید برق با
استفاده از انرژیه��ای تجدیدپذیر در دنیا مورد بررسی قرار گرفت.
سپ��س امکان استف��اده از این روشهای حمایت��ی در ایران بررسی
ش��د و روشه��ای حمایتی بهین��ه انتخاب گردید .ب��ه منظور عدم
مغای��رت اسنادباالدستی مرتبط با تولید ب��رق با روشهای حمایتی
و همچنی��ن پتانسیل سنجی ای��ن قوانین ،این اسن��اد باالدستی و
قوانی��ن و مق��ررات مربوطه تحلیل شد و مشوقه��ای برتر در تولید
برق با استفاده از انرژیه��ای تجدیدپذیر در ایران تعیین گردیدند.
پ��س از آن تولی��د برق در ای��ران به تفکیک دو ان��رژی تجدیدپذیر
خورشی��د و باد مورد تحلیل هزینه فایده ق��رار گرفت و تحلیلهای
مال��ی براساس استانداردهای م��ورد تایید بان��ک جهانی و سازمان
صنعت��ی ملل متحد ارائه گردید و در نهایت بستههای حمایتی برای
پروژههای برق بادی و برق خورشیدی در ایران بههمراه فرآیندهای
حقوق��ی و پیشنهادات سیاستی به نهادهای تصمیمگیر و قانونگذار
تهی��هگردی��د.
ویژگ�یه�اومزای�ایمحص�ولنهای�یپ�روژه:
 -1امک��ان ارائ��ه بستهه��ای تدوین شده ب��ه سرمایهگذاران جهت
تشوی��قآنه��ا
 -2امکان ارائه پيشنهادات ارائه شده در گزارش توسط وزارت نیرو
ب��ه ارگانهای مربوط��ه جه��ت انج��ام اقدام��ات مقتض��ی
 -3امکان ارائه گزارشات مالی تدوین شده به ارگانهای بینالمللی
جه��ت ج��ذب سرمایهگ��ذار خارج��ی
 -4امک��ان ارائه بستههای حمایتی به مشترکین خانگی و خصوصی
جه��ت تشویق آنه��ا ب��ه جایگزینی ب��رق تولی��دی از انرژیهای
تجدیدپذی��ر ب��ا ب��رق تولی��دی از سوخته��ای فسیل��ی
 -5امک��ان ارائ��ه به شرك��ت بهينهس��ازي سوخت جه��ت توسعه
بهكارگي��ري انرژيه��اي تجديدپذي��ر ب��ه وزارت نف��ت.
 -6امک��ان ارائ��ه نتایج گ��زارش به سازمان حفاظ��ت محیطزیست
جه��ت حمایت از تجدیدپذیره��ا به دلیل عدم انتش��ار آاليندهها و
گازه��اي گلخان��هاي.
معرفی انتش�ارات حاصل از انجام این پروژه:
انتش��ار مجالتی ب��ا عنوان " گزی��ده پژوهشی ض��رورت استفاده از
انرژیه��ای تجدیدپذیر" ،ناظر علمی :محمد حسین مهدوی عادلی،
ویراست��اران علمی :هاشم مرتضوی و حمیدرضا خواج��ه ترشی��زی.
***
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محاس�به هزینهه�ای ش�رکت در
کنترل فرکانس بلوک سیکل ترکیبی
نیروگاه شریعتی
مجری طرح :جعفر عبادی /دانشگاه فردوسی مشهد /شرکت برق منطقهای
خراسان
گروه همکار :علی کریم پور ،مهدی علومی بایگی ،حمیدرضا نیساز ،اسماعیل
نیازی ،علیرضا مرتضویفر ،علیرضا شیرازیان
تاريخ شروع پروژه1390/01/01 :
مدت زمان پروژه18 :ماه

تعریف مسأله و هدف از اجراي پروژه:
در ی��ک سیستم ق��درت استاندارد ،ولتاژ و فرکان��س باید نزدیک به
مقادی��ر نامی باشند و کنت��رل کارآمد ولتاژ و فرکانس سیستم قدرت
ضروری است .به دلیل محدودیت واحدهای آبی در کشور و به منظور
ارتق��اء کیفیت کنترل فرکان��س ،از س��ال  1387واحدهای گازی و
واحدهای سیکل ترکیبی نیز به منظور ارایه خدمات کنترل فرکانس
استف��اده میشوند .در حال حاضر ،مالکی��ن و بهره برداران نیروگاهها
ب��ه دلیل احتمال وارد آمدن خسارت به تجهیزات ،نسبت به ارائه این
خدم��ات نگران میباشند .با توجه به ابعاد شبکه سراسری برق ایران،
استف��اده از ظرفیت کنترل فرکانس هم��ه نیروگاهها ضروری به نظر
میرس��د و نمیتوان ب��ه کنترل فرکانس واحدهای آب��ی اکتفا نمود.
از آنجا ک��ه استفاده از نیروگاه حرارتی ب��رای کنترل فرکانس شبکه
ممک��ن است باعث خسارت به تجهیزات یا افزایش هزینه یا از دست
دادن توانای��ی تولید انرژی شود ،الزم است پروسه کنترل فرکانس در
نیروگاهه��ا از نظر اقتصادی و فنی ب��ا دقت مورد بررسی قرار گیرد تا
متناس��ب با افزایش هزینههای نیروگ��اه ،خدمات کنترل فرکانس به
ص��ورت منطقی از طرف بهرهبردار شبکه خری��داری شود .هدف این
تحقی��ق شناسایی فرایند کنترل فرکان��س در نیروگاه ،تعیین عوامل
افزای��ش هزینه در این فرآیند و میزان آن میباشد .با توجه به وجود
چندی��ن بلوک سیک��ل ترکیبی در استان خراس��ان و به منظور ارایه
نتایج تحقیقات بصورت واقعی ،بلوک سیکل ترکیبی نیروگاه شریعتی
به عنوان یک نمونه عملی برای بررسی هزینههای کنترل فرکانس در
این تحقیق انتخاب گردیده است.
مزاي�اي فني  ،اقتصادي و زيس�ت محيطي حاصل از اجراي
پروژه:
يک��ي از مزاياي راه اندازي بازار ب��رق شفافسازي هزينههاي خريد
و ف��روش ب��رق ميباش��د .در اي��ن راستا ب��ازار برق اق��دام به صدور
صورتحسابه��اي بازار برق به تفکيک درآمد آمادگي ،درآمد انرژي،
درآمد کنترل توان راکتيو ،درآمد کنترل فرکانس و  ...نموده است .با
توجه به اينکه هر کدام از این درآمدها هزينههايي را به توليد کننده
تحمیل میکن��د شرکتهای فروشنده برق در صورتي اقدام به توليد
ميکنند که اين توليد سودآور باشد در غير اين صورت انگيزهاي براي

فصلنامه
علمي ،آموزشي ،پژوهشي

انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران -شاخه خراسان
 48سال نخست /شماره  /2تابستان 1393

ASR-E-BARQ

توليد نخواهند داش��ت .در مورد برخي از درآمدها مانند توليد انرژي
هزينه تمام شده قبال محاسبه شده است و روشهاي محاسبه آن نيز
مشخص اس��ت .اما در مورد درآمدهاي مربوط به کنترل توان راکتيو
و کنت��رل فرکانس ،هزينه تم��ام شده تا کنون محاسبه نشده و روش
هاي��ي محاسبه آن ني��ز پيچيده ميباشد و الزم اس��ت اين هزينه ها
محاسب��ه گردد تا توليد کننده نسبت به شرکت در بازار اين خدمات
تصميم گيري نمايد .اين مقاله به محاسبه هزينههای کنترل فرکانس
پرداخته است.
خالصه گزارش پروژه:
در ابت��دای پ��روژه در مورد کنترل فرکانس ،کنت��رل فرکانس اولیه،
ادبی��ات موضوع و تجربیات سایر کشوره��ا بحث شده است .در ادامه
به شناسایی عوام��ل موثر در هزینههای کنت��رل فرکانس واحدهای
گ��ازی پرداخته و هر یک از عوام��ل اصلی موثر در هزینههای کنترل
فرکان��س مورد بررسی ق��رار گرفته و نتایج آن ب��رای نیروگاه سیکل
ترکیب��ی شریعتی محاسبه گردیده اس��ت .در تحلیل عوامل موثر در
هزینه کنترل فرکان��س مشاهده گردید که در بلوک سیکل ترکیبی،
تجهیزات واحد بخار به علت ثابت بودن دمای گازهای خروجی اگزوز
واحدهای گ��ازی و همچنین ثابتهای زمانی بسی��ار بزرگ سیستم
بخار ،اساساً از کنترل فرکانس تاثیر نمیپذیرند.
در این پ��روژه مشاهده گردید که از بین تجهیزات مختلف واحدهای
گازی ،تجهی��زات مسیر گازهای داغ ،روغن مجموعه توربین-ژنراتور،
تجهی��زات سیستمهای کنترلی (ولوه��ا و سرو ولوها) ،دریچه  IGVو
مح��ور توربین-ژنرات��ور از تجهیزاتی هستند ک��ه ممکن است در اثر
مشارک��ت در کنترل فرکانس آسیب دیده و موجب اعمال هزینههای
اضاف��ه گردند .بنابراین در این پروژه کاهش عمر تجهیزات مذکور در
نیروگاه شریعتی بررسی گردید.
برای تعیین تنشه��ای حرارتی وارد بر تجهیزات مسیر گازهای داغ،
دمای گاز در نقاط مختلف باید اندازهگیری گردد .به علت محدودیت
فنی ،توربینه��ای گازی فاقد تجهی��زات اندازهگیری مستقیم دمای
گازه��ای داغ میباشند .به ای��ن دلیل در این تحقی��ق برای تخمین
دم��ای گازه��ای داغ از شبیهسازی ترمودینامیک��ی استفاده گردیده
است .این شبیهسازی با استفاده از نرمافزار  Thermoflowانجام شده
و ب��ر مبنای آن دمای گازه��ای داغ در بخشهای مهم توربین گاز به
دست آمده اس��ت .همچنین بر اساس نتای��ج شبیهسازیهای انجام
ش��ده در این پ��روژه ،منحنی راندمان-ت��وان و منحنی دما بر حسب
توان خروجی واحدهای گازی به محاسبه شده است .به منظور تست
صحت منحنیهای حاصل از شبیهسازی ،از دادههای جمعاوری شده
از نیروگاههای شریعتی مشهد استفاده گردید.
نتایج به دست آمده از شبیهس��ازی نشان میدهد که دمای گازهای
داغ در ح��د فاصل توان  80مگاوات تا توان نامی توربین تقریبا ثابت
ب��وده و لذا انتظار میرود ک��ه تاثیر محسوسی بر طول عمر تجهیزات
مسیر گازهای داغ نداشته باشد .دادههای آماری نیروگاه شریعتی نیز
این نتیجهگیری را تایید میکند .بر اساس این دادهها مشاهده گردید
ک��ه تغییر محسوس��ی در بازسازی پرههای ثاب��ت و متحرک توربین

گ��ازی قبل از مشارکت در کنترل فرکان��س و بعد از آن ایجاد نشده
است.
بر اساس دادهه��ای آماری در بین تجهی��زات کنترلی سیستم ،سرو
ولوه��ا بیشترین تاثیر را از مشارکت در کنت��رل فرکانس پذیرفته به
نح��وی که به طور متوسط سالیانه مبل��غ  10500دالر هزینه اضافه
را ب��ه سیستم تحمیل میکند .این مبلغ از تفاضل هزینههای مربوط
ب��ه تعویض ولوهای مذکور قبل از س��ال ( 1387عدم مشارکت کلیه
واحده��ای نیروگاهی در کنترل فرکان��س) و بعد از آن (الزامی شدن
مشارک��ت کلیه واحده��ای نیروگاه��ی کشور در کنت��رل فرکانس)
میباشد.
دادهه��ای آماری نشان میده��د که مشارک��ت در کنترل فرکانس
تاثی��ری ب��ر دفعات تعویض روغ��ن مجموعه توربی��ن و ژنراتور و نیز
تعمیرات دریچه  IGVو محور توربین-ژنراتور نداشته است.
در تحلی��ل هزینههای افزای��ش مصرف سوخت منحن��ی راندمان بر
حس��ب توان از اهمیت ویژهای برخوردار است .این منحنی با استفاده
از شبیهس��ازی ترمودینامیکی توربی��ن گاز به دست آمد و صحت آن
با استفاده از دادههای واقعی مورد تایید قرار گرفت .در این زمینه به
علت محدودیتهای مربوط به دادهه��ای آماری نیروگاه شریعتی ،از
دادههای آماری نیروگاه خیام نیشابور استفاده گردید.
ارزیاب��ی دادهه��ای آماری نشانگ��ر این مطلب است ک��ه با مشارکت
واحده��ای گازی در کنترل فرکانس شبکه ،سطح تولید توان واحدها
کاه��ش مییابد ک��ه منجر به کاه��ش راندم��ان و در نتیجه افزایش
سوخ��ت مصرفی و هزینههای مرتبط میشود .بررسی اطالعات شش
ماهه نیروگاه نش��ان میدهد که به دلیل کاهش سطح توان خروجی
به منظور مشارکت در کنترل فرکانس به طور متوسط هزینه سوخت
مصرفی ماهیانه  210میلیون ریال به نیروگاه افزایش مییابد.
مشارک��ت در کنت��رل فرکانس موج��ب میگردد که ت��وان خروجی
واحده��ای گازی متناسب با تغییرات فرکان��س ،تغییر کند .تغییرات
دائمی ت��وان موجب میگردد راندمان متوس��ط واحد اندکی کاهش
یاب��د ،اما این پدی��ده در واحدهای بخار قابل مالحظه است .بر اساس
محاسبات انجام ش��ده و با استفاده از منحنی راندمان-توان به دست
آم��ده از شبیهسازی مالحظه گردید که بر اث��ر تغییرات دائمی توان
خروجی واحدهای گازی ،راندم��ان کاهش مییابد .بررسی دادههای
آم��اری نیروگاه خیام نیشاب��ور نیز نشان میدهد ک��ه در مد کنترل
فرکان��س راندم��ان سیستم به مق��دار جزئی کاهش یافت��ه که موید
نتای��ج محاسبات��ی میباش��د .بر اس��اس دادهه��ای دوره شش ماهه
نیروگاه شریعتی مشخص گردی��د که این تغییرات جزئی راندمان به
طور متوس��ط ماهیانه مبلغ  31میلیون ری��ال به هزینههای سوخت
واحدهای گازی را افزایش میدهد.
مشارک��ت در کنترل فرکانس موجب میگردد ک��ه از ظرفیت تولید
واحده��ای بل��وک سیکل ترکیبی به می��زان پذیرفته ش��ده در بازار
بهرهب��رداری نشود .قسمتی از خسارت کاهش ت��وان از طرف بازار با
عن��وان خسارت سلب فرصت پرداخ��ت میشود .مبلغ خسارت سلب
فرصت بستگی به مبل��غ  AVCنیروگاه دارد .با افزایش راندمان واحد
 AVCکاهش مییابد.

در حال حاضر  AVCکه در بازار برای نیروگاه شریعتی مورد استفاده
ق��رار میگیرد برابر ب��ا  162,625ریال بر مگ��اوات ساعت است .در
صورت��ی که اگر کمترین راندمان ممکن برای سیکل ترکیبی  42در
نظ��ر گرفته شود ،مبلغ  AVCبرای سیک��ل ترکیبی  161,812ریال
بر مگ��اوات ساعت خواهد بود .این مقدار نش��ان میدهد که به ازای
هر  MWhان��رژی تولید نشده بلوک سیکل ترکیبی ،نیروگاه به مبلغ
 804ری��ال متضرر میشود .ب��ر این اساس هزین��ه ماهیانه خسارت
سلب فرصت ناشی از مشارکت در کنترل فرکانس  5,471,850ریال
میباشد.
اگ��ر راندم��ان  45/6در نظ��ر گرفته شود ،مبل��غ  AVCبلوک سیکل
ترکیب��ی  147,999ری��ال بر مگ��اوات ساعت خواهد ب��ود که نشان
میده��د به ازای هر  MWhانرژی تولید نشده بلوک سیکل ترکیبی
نیروگ��اه مبلغ  14,615ریال متض��رر میشود .بر این اساس خسارت
سلب فرص��ت ناشی از مشارک��ت در کنترل فرکان��س ماهیانه مبلغ
 99,590,410ریال میباشد.
با توج��ه به توضیحات ارائه شده در این پروژه ،هزینهها و درآمدهای
نیروگ��اه شریعتی ناش��ی از مشارکت در کنت��رل فرکانس را میتوان
درج��دول ( )1خالصه نمود .در این جدول نرخ دالر برابر با 35,000
ریال در نظر گرفته شده است.
جدول ( )1هزینههای ماهیانه مشارکت در کنترل فرکانس نیروگاه شریعتی

معرفي انتشارات حاصل از انجام اين پروژه:
 -1اسماعي��ل نيازی ،حميدرضا نيس��از ،مهدی علومی بايگی ،جعفر
عب��ادی ،علی مرتضویفر ،علی کريمپور ،عليرض��ا شيرازيان ،ابراهيم
نياز ی "�Evaluation of Gas Turbines Efficiency in the Frequen
 ،"cy Control Mode Using Experimental Dataپنجمين کنفرانس
نيروگاههای برق1391/12/24 ،
 -2اسماعي��ل نيازی ،حميدرضا نيس��از ،مهدی علومی بايگی ،جعفر
عب��ادی ،علی مرتضویفر ،علی کريمپ��ور" ،تاثير مشارکت در کنترل
فرکان��س بر پرهه��ای توربين گ��ازی بلوک سيکل ترکيب��ی نيروگاه
شريعتی" ،بيست و هشتمين کنفرانس بينالمللی برق (،)PSC 2013
1392/08/14
***
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مهندس آرمودلی:

تثبیت برنامههای جامع و مدون ملی و اصالح
قوانين راهكار توسعه انرژيهاي تجدیدپذیر

دومين همايـش فنـاوريهاي نويـن انـرژي برگزار شـد
دومین همایش فناوریهای نوین انرژی روزهای  29و  30خرداد ماه سال  1393با همكاري انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران-
شاخه خراسان و شركتبرق منطقهاي خراسان در مشهد برگزار شد.
در اين همايش كه با هدف بررسی آخرین تحوالت در حوزههای فناوری انرژیهای تجدیدپذیر ،استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی
در توسع��ه انرژیهای تجدیدپذی��ر و چالشهای آن و فرهنگ سازی و افزایش مشارکتهای مردم��ی در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر
برگزار گرديد عالوه بر بهرهگیری از سخنرانی اساتید برجسته و صاحبنظران در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر ،بازدید از پروژههای نیروگاه
خورشیدی  110کیلوواتی الهیه شرکت برق منطقهای خراسان ،ریز شبکه هوشمند شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد ،نیروگاه
بیوگاز سازمان پسماند شهرداری مشهد ،مولد برق ـ آبی از آب منتهی به مخازن سد دوستی نيز انجام شد .در این همایش بیش از 20
سخنرانی علمی ارائه شد که در ادامه به خالصهای از چند سخنرانی اشاره شده است.

مهندس متولی زاده:

ض�رورت توج�ه ب�ه پتانس�یلهای ب�االی
انرژیهای باد و خورشید در استان خراسان
مهندس متول��ي زاده مدیرعامل شرکت
برق منطقهای خراس��ان ضمن تشكر از
دستاندركاران برگزاري دومين همايش
بر ض��رورت توجه به موض��وع انرژی به
دلیل میزان مص��رف و هزینههای تولید
انرژی (ب��رق) در کشورمان با عنایت به
نامگذاری سالجاری ب��ه نام «اقتصاد و
فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی»
تاكيد نمود و ب��ه بررسي وضعيت بهاي
انرژي برق در ايران و مقايسه آن با ساير
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كشوره��ا پرداخت و گف��ت« :پرداخت 70
درصد از ارزش برق به ص��ورت يارانه منجر به عدم
امك��ان تامين منابع مالي براي انج��ام پروژههاي صنعت برق و
ع��دم تمايل مشتركان به مديريت مصرف به دليل ارزان بودن انرژي
و كاهش تمايل سرمايهگ��ذاران به سرمايهگذاري در بخش انرژي به
دليل عدم توجيه اقتصاد در برگشتپذيري سرمايه شده است».
مهندس متولي زاده در پايان به ضرورت توجه به پتانسیلهای باالی
انرژیه��ای باد و خورشی��د در استان خراسان و استف��اده از نیروی
انسان��ی ،دانشگاهها ،مشاوری��ن و پیمانک��اران توانمند منطقه جهت
سرع��ت بخشیدن به توسع��ه استفاده از انرژیه��ای تجدید پذیر در
ای��ن استان اش��اره كرد و خواست��ار استف��اده از ظرفیتهای قانونی
موج��ود جهت تحقق اهداف وزارت نی��رو در زمینه مدیریت مصرف،
کاه��ش تلفات و توسعه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر با همکاری
تولیدکنندگان ،مشاورین و متخصصان گرديد.

مهندس آرمودلی مدیرعامل سازمان انرژیهای نو ایران در سخنراني
افتتاحي��ه دومین همای��ش فناوریهای نوین ان��رژی ضمن بررسي
وضعی��ت توسع��ه انرژیهای تجدیدپذیر در جه��ان و نگاهي به آمار
جهان��ی در زمین��ه تخمی��ن سهم انرژیه��ای تجدیدپذی��ر از تولید
ب��رق و ظرفیت نص��ب شده نیروگاهه��ای ب��ادی و فتوولتائیک ،به
حج��م سرمایه گذاری انجام شده در ح��وزه انرژیهای تجدیدپذیر و
پتانسيل انرژیهای تجدیدپذیر در کشور اشاره كرد و ضرورت توسعه
بهکارگی��ری انرژیهای نو در ایران از منظ��ر عوامل مختلف را مورد
بررسي و تاكيد قرار داد.
مهندس آرمودلي سپس به پارهاي از موانع موجود در مسير توسعه و
ايجاد زيرساختهاي حقوقی و قانونی ،تکنولوژیکی و عملیاتی ،دانش
و مناب��ع انسانی الزم اشاره ك��رد و کمک و تسهیل در ایجاد خطوط
تولی��د صنایع توجیهپذیر و مراکز تحقیقاتی ،شرکتهای دانش بنیان
و آزمایشگاهه��ای مرجع در کشور و تدوین و اصالح قوانین و مقررات
موجود را به عنوان راهكار پيشنهادي در اين زمينه اعالم نمود.
دکتر حسن غفوری فرد:

استفاده از انرژيهاي پاك ،ضرورت آينده بشر
دکت��ر حسن غفوری ف��رد ريیس انجمن
مهندسی��ن ب��رق و الکترونی��ک ایران در
سخنران��ي افتتاحي��ه دومي��ن هماي��ش
فناوريهاي نوين انرژي گفت پيش بيني
شده است تا سال  2050صد درصد انرژي
جهاني از مناب��ع تجديدپذير تامين شود.
وي سپس الزام��ات استفاده از انرژيهاي
تجديدپذير را بر شمرد:
 .1انرژی پ��اک :کاراترین و پر بازده ترین
فناوریها برای تأمی��ن انرژی کافی برای
همه تا  2050به کار گرفته شود.
 .2شبکه :بکارگیری شبکهای گسترده و هوشمند برای انتقال انرژی پاک
مهندس واحدی:

برگزاري همايش فناوريهاي نوين گامي در جهت
فرهنگ سازي استفاده از انرژيهاي تجديدپذير
مهن��دس واحدی معاون هماهنگی ام��ور عمرانی استانداری خراسان
رضوی در مراسم افتتاحيه دومين همايش فناوريهاي نوين انرژي بر
ضرورت برگزاري اين همايشها براي فرهنگسازی در زمينه استفاده
از انرژيه��اي ن��و تاكيد نمود و نام گ��ذاري سالهاي مختلف توسط
مقام معظم رهبري را بيانگر ضرورت توجه به اعمال مدیریت صحیح
و حرف��های در کنار مباحث مهندسی جهت استف��اده از توان علمی

مدیرعامل سازم��ان انرژیهای نو ایران در
ادامه به موانع ديگر توسعه انرژيهاي نو
در كشور مانند ضعف در مكانيزم تامين
مناب��ع مالي موجود ،يكس��ان بودن نرخ
خري��د پايه برق تضمين��ي از انواع منابع
تجديدپذير ،عرضه گست��رده و یارانهای
سوخته��ای فسیلی ،وج��ود مشکالت
ساختاری ،عدم وج��ود یا تثبیت نبودن
برنامهه��ای جام��ع و م��دون مل��ی در
حوزههای مختل��ف تجدیدپذی��ر اشاره
كرد و تدوین مکانیزمه��ای پایدار مالی
از طری��ق روش  SBCو اص�لاح قوانین،
اصالح بن��د ب ماده  133قانون برنامه پنج��م توسعه ،واقعی نمودن
قیم��ت حامله��ای انرژی ب��ا توجه به قان��ون هدفمن��دی یارانهها،
تسری��ع در تصویب الیحه تشکیل ساختار و اصالح اساسنامه شرکت
سازمان انرژیهای نو ایران به صورت یک سازمان توسعهای و تدوین
برنامهه��ای جام��ع در خصوص هریک از مناب��ع تجدیدپذیر و ایجاد
الزام��ات قانونی بر مبنای آنه��ا را به عنوان راهكاره��اي پيشنهادي
برشمرد.
 .3دسترسی :تأمین الکتریسیته پاک برای
همه کشورهای جهان
 .4پول :سرمایه گذاری برای تولید محصوالت و ساختمانهای
با بهره وری باالی انرژی
 .5غذا :توقف اتالف غذا و استفاده از منابع غذایی کارآمد و پایدار
 .6مواد مصرف��ی :توجه به کاهش مصرف ،مصرف مجدد و بازیافت و
استفاده از مواد با دوام
 .7حم��ل و نقل :گسترش استفاده از حم��ل و نقل عمومی ،استفاده
بیشت��ر از الکتریسیت��ه ب��رای حمل و نق��ل و بهره گی��ری بیشتر از
سوختهایی مانند هیدروژن.
 .8فناوری :توسعه تحقیق��ات در حوزه بهره وری انرژی و انرژیهای
تجدیدپذیر.
 .9پای��دار سازی :پیگیری روند توسعه انرژیهای تجدیدپذیر با وضع
قوانین در این زمینه.
 .10توافقات گسترده :برنامه ریزی در زمینه توافقات بین المللی برای
استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در سطح جهان.
و مناب��ع موجود دانست و گف��ت :با توجه
ب��ه پتانسیلها و ظرفیته��ای موجود
در سط��ح است��ان اقدام��ات مؤثری در
زمین��ه بکارگیری انرژیه��ای نو انجام
ش��ده است .وي ،اح��داث نیروگاه بادی
در مناط��ق بینال��ود و خ��واف ،احداث
نیروگ��اه خورشی��دی در شه��ر مشهد
توسط شرک��ت برق منطقهای خراسان،
نصب سل��ول خورشی��دی در  44اداره
ب��ا همک��اری شرک��ت ب��رق منطقهای
خراسان ،انجام اقدامات اولیه در زمینه
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ایجاد زی��ر ساختهای بکارگیری انرژیهای ن��و در منازل مسکونی،
اح��داث پژوهشک��ده هوا ـ خورشی��د با همکاری دانشگ��اه فردوسی
مشه��د ،وزارت دف��اع و وزارت نی��رو را از جمله كاره��اي انجام شده
در است��ان خراس��ان رضوي در زمين��ه استفاده بهين��ه از انرژيهاي
تجديدپذير بر شمرد.
مع��اون هماهنگی امور عمرانی استان��داری خراسان رضوی در ادامه
ضمن اراي��ه پيشنهادهايي براي استف��اده از انرژيهاي تجديدپذير،
پروفسور اورعي:

قواني�ن توسع�ه استف�اده از انرژیه�ای
تجدیدپذیر به درستي اجرا نميشود
پروفس��ور سيد هاشم اورع��ي سخنراني
كلي��دي خ��ود در دومي��ن هماي��ش
فناوريه��اي نوين ان��رژي را به موضوع
«تأمی��ن مناب��ع مالی طرحه��ای مزارع
بادی :فرصته��ا و چالشها» اختصاص
داد .استاد دانشگاه صنعتی شریف ضمن
بررسی سهم ان��رژی بادی در تولید برق
در کشوره��ای دنیا و پی��ش بینی سهم
مزارع ان��رژی بادی گف��ت :ظرفیت کل
مزارع ب��ادی دنیا تا پاي��ان سال 2012
ب��ه ميزان  327گیگاوات بوده است .وي
ظرفیت کل مزارع ب��ادی ایران را  106مگاوات اعالم نمود و ظرفیت
بهینه توربینهای بادی را  1/5مگاوات دانست.
پروفسور قرهپتیان:

حركت به سمت شبكههاي هوشمند با توجه
به ريز شبكهها و اقدامات تدريجي
پروفس��ور گئورگ قرهپتیان استاد دانشک��ده مهندسی برق ،دانشگاه
صنعت��ی امیر کبی��ر سخنرانی كلي��دي خ��ود را در دومین همایش
فناوریه��ای نوین ان��رژی با عنوان ری��ز شبکهه��ای هوشمند ارايه
نمود .عضو هی��أت مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک در اين
سخنران��ي ابتدا ب��ه معرفي شبكههاي هوشمن��د پرداخت و گفت در
وضعی��ت شبکه موج��ود؛ جریان انرژی یک طرف��ه و از تولید کننده
ب��ه سمت مص��رف کننده ،جریان اطالعات یک طرف��ه از کنتورها به
سمت شرکتهای برق و جریان پول یک طرفه ،از مشترکان به سمت
شرکتهای برق است.
وي در ادام��ه گف��ت :در حال حاضر ب��ا توجه به توسع��ه روز افزون
سیستمهای مخابراتی ،پیشرفت فناوری اطالعات ،امکان کاربرد منابع
تولید و باال رفتن انتظارات از شبکه قدرت ،بهکارگیری مجموعهای از
فناوریها در مفهوم شبکه هوشمند ضروری به نظر میرسد.
عضو کمیته علمی انجم��ن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران انگیزه
شبک��ه هوشمند را ب��راي تحقق اهدافي مانند بهب��ود سرویس دهی
ب��ه مشترکان ،بهبود امنیت و حاشی��ه اطمینان ،بهبود کیفیت توان،
کاهش هزینه کل ،افزایش راندمان ضروري دانست و گفت در صورت
گ��ذر از شبکه موجود ب��ه شبکه هوشمند در آین��ده وضعیت شبکه
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حمای��ت دول��ت ب��رای استف��اده از ظرفیته��ای قانون��ی و تدوین
دستورالعمله��ای تکمیل کننده برای مشارک��ت بخش خصوصی و
تخصی��ص یارانه مناسب برای استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر را از
جمل��ه پيشنهادهاي مطرح بر شمرد و خواستار فعال شدن دبیرخانه
دايم��ی انرژیه��ای تجدیدپذیر و تهیه یک ساز و ک��ار برای اجرایی
نمودن برنامههای پیشنهادی در خصوص انرژیهای تجدیدپذیر شد.
رئی��س انجمن علمی ان��رژی بادی ایران با
اعالم اين كه استرات��ژی توسعه صنعت انرژی باد
شامل سرمایهگذاری ،اجرا ،تدوین تکنولوژی ،ساخت داخل
و به��ره برداری اس��ت ،مهمترین گلوگاه توسعه عوام��ل اقتصادی را
مرحل��ه سرمایه گذاری دانست و با اشاره به روشهاي تامين سرمايه
شامل سرمايهگذاري خارجي(مستقيم يا فاينانس) و تسهيالت اعطايي
شبكه بانكي به چالشهاي هر يك پرداخت و در زمينه سرمايهگذاري
خارج��ي ،تحريمهاي بينالمللي را به عنوان چالش پيش رو دانست
و در زمينه تسهيالت اعطايي بانكها گفت :عدم ثبات نرخ ارز ،عدم
وجود نقدینگی ،رویکرد شبک��ه بانکی به فعالیتهای بازرگانی کوتاه
مدت از چالشهاي مهم اين بخش از سرمايهگذاري بهشمار ميروند.
عض��و ارشد انجمن مهندسین برق و الکترونی��ک آمریکا در پايان به
انتق��اد از عدم اجراي صحيح و كام��ل قوانين موجود بهويژه ماده 69
ب��راي توسعه استف��اده از انرژیهای تجدیدپذی��ر پرداخت و در باره
معض��ل واسطهگري و داللي در زمين��ه ورود تجهيزات و توربينهاي
متفرق��ه و مستعمل ک��ه نصب چنی��ن توربینهایی ب��ا مشخصات،
اندازهه��ا و سازندگان مختلف برای شبکه مشکالتی را بوجود خواهد
آورد ،هشدار داد.
به ص��ورت جریان انرژی و پ��ول دو طرفه
و استقرار شبکههای مخابراتی به منظور
ایجاد ارتباطات امن بین تجهیزات تغییر
خواهد کرد.
پروفس��ور قرهپتي��ان در ادامه به بررسي
شبكه فعلي ب��ا شبكه هوشمند پرداخت
و گف��ت  :تبدیل شبکه متعارف به شبکه
هوشمن��د یک پروسه طوالنی میباشد و
نیاز ب��ه گستردگی سرمایهگذاری دارد و
به سادگی امکانپذیر نمیباشد .بنابراین
پیشنهاد میگردد با توجه به ریز شبکهها
و محدود سازی پروسه اقدامات تدریجی
به عمل آید.
وي در ادام��ه به معرفي ریز شبکه كه یک شبکه توزیع الکتریکی در
مقی��اس کوچ��ک در سطح  LVو شامل مناب��ع تولید همزمان برق و
حرارت ،منابع تولید پراکنده برای تغذیه بارهای الکتریکی و حرارتی
در یک ناحیه کوچک است و تحت یک سیستم کنترلی عمل میکند
و معرف��ي انواع ريز شبك��ه پرداخت و چالشه��ای اقتصادی ،فنی،
مدیریتی و قانونی آنها را مورد بررسي قرار داد و در پايان به معرفي
طرح مل��ی شبکه هوشمند برق کشور و پیاده س��ازی طرح نمونه با
همک��اری دانشگ��اه صنعتی امی��ر کبیر ،دانشگ��اه فردوسی مشهد و
دانشگ��اه صنعت آب و برق شهید عباسپور که به سفارش وزارت نیرو
در حال انجام است پرداخت.

نگاهي به فعاليتهاي

مخابـرات خراسان؛
شركتي با  95سـال قدمت
در گفتگو با مهندس ملك جعفريان مدير عامل شركت مخابرات خراسان رضوي
شركت مخابرات خراسان در سال  1298با تنها  70خط تلفن ثابت راهاندازي شد و تا سال  1357فقط  9مركز مخابراتي در سطح استان
سروي�س تلف�ن ثابت را در اختيار جامعه قرار ميداد .در حال حاضر با وجود تقس�يم استان خراس�ان 1120 ،مركز مخابراتي كم ظرفيت و
پرظرفيت در سطح استان خدمات تلفن ثابت را ارايه ميكنند.
فعاليتهاي مخابرات را ميتوان در چهار حوزه تلفن ثابت ،ديتا ،همراه اول و خدمات اختصاصي برشمرد .همه مردم با سرويس تلفن ثابت
آشنا هستند اما در همين بستر ميتوان بسته به نياز شركتها و سازمانها خدماتي كه در اصطالح سرويسهاي ارزش افزوده باند باريك
يا تلفن ثابت نام دارند را ارايه نمود .مانند آنچه در سالهاي اخير با ايجاد يك شبكه هوشمند بانكها ،شركتها ،مراكز بهداشتي و تجاري
با نصب تجهيزات رايانهاي از آن بهرهبردهاند و بهعنوان نمونه پرداخت قبضها و دريافت صورتحساب بانكها با تماسهاي تلفني و ارسال
دستورات الزم ممكن ش�ده است .براي آش�نايي بيشتر با ديگر حوزههاي فعاليت ش�ركت مخابرات و همچنين طرح سوالهايي در مورد
نحوه ارتباط شركت مخابرات با مراكز علمي و دانشگاهي و پرسشهايي از اين دست ،گفت و گويي با مهندس «ملك جعفريان» مديرعامل
شركت مخابرات استان خراسان انجام شدهاست كه حاصل آن را در ادامه خواهيد خواند.

● ضمن تش�كر از فرصتي كه در اختي�ار «عصر برق» قرار
گرفته است ،براي ش�روع گفت و گو و در واقع ادامه آنچه
در مقدم�ه آم�ده است صحبتهاي مفصلت�ري را در مورد
خدمات ارزش افزوده تلفن ثابت ارايه بفرماييد.

م��ن هم از فرصتي كه براي تشريح فعاليتهاي شركت مخابرات و
گفت و گو با متخصصان فراهم شده است تشكر و استقبال مينمايم.
خدم��ات ارزش افزودهاي كه در چند سال اخي��ر مورد استقبال قرار
گرفتهاس��ت مانن��د سرويسهاي داست��ان و قصهگوي��ي ،بهداشت و
سالم��ت يا ساير موارد توسط يك سيست��م آي.وي.آر فراهم شد .در
ح��ال حاضر سرويسه��اي بسيار متنوع ديگ��ري در دستور كار قرار
دارد كه براي نخستين ب��ار در كشور در خراسان رضوي داير خواهد
ش��د و مبتني بر شبكه  NGNIMSخواهد بود و هفت سرويس ارزش
افزودهي ديگر در باند باريك به خدمات تلفن ثابت افزودهخواهد شد:

 CRBTمشابه همان آهنگ پيشوازي است كه در تلفنهاي همراه در
حال استفاده است و اين در تلفنهاي ثابت هم به صورت قابليتهايي
مانن��د هدي��ه آهنگ ،خريد آهن��گ و بستهبندي و ارس��ال آن براي
دوستان ،راهاندازي ميشود .قابليت ديگري مانند انتقال شماره ثابت
ب��ه ديگر نقاط استان بدون استفاده از سيستم انتقال تماس(دايورت)
وج��ود دارد ك��ه شخص ميتواند تلفن ثابتش را ب��ا خود به هر جاي
است��ان انتقال ده��د يا در  7خط متفاوت بهص��ورت همزمان امكان
پاسخگويي براي هر شماره ايجاد شود كه در صورت پاسخ گويي يكي
از اين خط��وط بقيه خطها قطع ميشود .سرويس پيام كوتاه()SMS
ني��ز از طريق گوشيهايي ك��ه امكان ثبت پيام دارن��د بهزودي قابل
استف��اده خواهد شد و سامانههايي نيز با ن��ام كاربري و رمز عبور در
اختيار مشتركان تلف��ن ثابت براي ارسال پيام از طريق  GPRSتلفن
ثابت يا سامانههاي اينترنتي ايجاد شده قرار خواهد گرفت.
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به عنوان ي��ك خدمت جديد ،سيستم زمانك بر روي تلفنهاي ثابت
راهاندازي شده است و مانند آنچه در سيستم پيامك در حال حاضر
امك��ان ارسال ي��ك متن تايپ شده براي تع��دادي كاربر تلفن همراه
وج��ود دارد ،امكان ارسال و پخش يك فاي��ل صوتي براي تلفنهاي
ثابت در شبكه  GISوجود دارد.
در ح��وزه ديت��ا فعاليتهاي شركت مخاب��رات در دو بخش تجاري و
خانگ��ي قابل ارايه است كه در ديتاي تج��اري ارتباط امني كه براي
موسسهه��اي مالي و بانكها فراهم ميشود و از هزينههاي بااليي هم
برخ��وردار اس��ت و در خراسان حدود  7500پ��ورت از  64كيلوبيت
برثاني��ه تا 620مگا بيت برثانيه واگذار ش��ده است .در بخش خانگي
ه��م شركت مخابرات در كنار  11شركت  PAPكه از سازمان مقررات
راديويي مجوز دارند در يك فضاي سالم رقابتي به  210هزار مشترك
خدمات ارايه ميكند .شركتهاي داراي مجوز هم با خريد پهناي باند
از مخابرات و با استف��اده از سيم مسي و زيرساختهاي مخابراتي به
مشتركان خودشان خدمات ارايه ميكنند.
●در حال�ي كه ش�ركتهاي فع�ال در زمينه ديتا ب�ه ارايه
خدمات ميپردازند ،آيا ضرورتي براي ارايه خدمات از طرف
شركت مخابرات وجود دارد؟

شرك��ت مخابرات فض��ا و امكانات را بر اس��اس تعرفههاي سازمان
تنظي��م مقررات در اختيار همه شركتهاي داراي مجوز قرار ميدهد
و آنه��ا در يك فضاي رقابتي سالم خدمات ب��ه مشتركان خودشان
اراي��ه مي دهن��د ،البته ضريب نف��وذ مكاني مخاب��رات بيش از ساير
شركتهاس��ت چرا كه ب��راي آن شركته��ا از نظر اقتص��اد مقرون
بهصرف��ه نيست ك��ه در بسياري از مكانها خدم��ات ارايه نمايند ،اما
شركت مخابرات حتي در روستاها خدمات ارايه ميكند و اين موضوع
در ح��ال گسترش به نق��اط روستايي بيشتري هست ت��ا بتوانيم در
روستاه��اي بيشتري  ADSLواگذار كني��م و در صورت لزوم خدمات
شركته��ا را با استفاده از خدمات ارزش افزوده باند باريك به صورت
الكترونيكي در اختيار مردم قرار دهيم كه اين موضوع عالوه بر ايجاد
ي��ك فضاي كسب و ك��ار جديد ،مسافرته��اي درونشهري و برون
شهري را به كمترين ميزان خود ميرساند.
● ارايه اين خدمات از طرف ش�ركتها و بهويژه مخابرات با
چه ميزان از استقبال روبهرو بوده است؟

اي��ن ك��ه خدمات بسي��اري از سازمانه��ا و شركته��ا بهصورت
الكترونيك��ي ديجيتالي عرضه شود با وج��ود خوبيهايي كه دارد اما
در فضاي اجبار ممكن نيست و نميتوان يك شبه فرهنگسازي الزم
در زمين��ه استفاده از اين خدم��ات را فراهم نمود .بايد فرهنگسازي
و ايمنس��ازي خدمات همزمان شكل بگيرد و كاربر بداند در استفاده
از اي��ن خدمات مشكلي ايجاد نخواهد شد .شركت مخابرات بر اساس
حض��ور 210هزار مشترك ديتا تصميم به ارايه خدمات ارزش افزوده
روي سرويسه��اي  adslو واگ��ذاري سروي��س  IPTVنموده است .و
اعتقاد داريم اگر مخاب��رات امكانات موجود را در اختيار شركتهايي
ق��رار دهد كه توانايي ارايه محتوا دارن��د ،فرهنگسازي در زمينه IT
و  ICTبسي��ار سريعت��ر و گستردهتر صورت خواه��د گرفت .در بحث
ويديو كنفرانس در محيط  ADSLدر حال حاضر بعضي از سازمانها
از اين سرويس استف��اده ميكنند و ما به دنبال گسترش آن هستيم
ت��ا شركته��ا و سازمانهاي بيشتري از اين امكان��ات استفاده كنند.
اي��ن ارزش افزودهها ميتواند كمك كند كه ما بتوانيم مديريت زمان
داشته باشيم ،مشتركان هم بتوانند مديريت زمان خودشان را داشته
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در ه�ر حوزهاي كه بخواه�د يك همكاري
ش�كل بگيرد بايد منافعي وجود داش�ته باش�د تا
هم�كاري و ارتباط پايدار بمان�د .ما بهخصوص در
زمينه بحثهاي فني همكاريهايي را با دانش�گاه
شروع كردهايم .دانشگاه توانمنديهايي در حوزه
آنت�ن و ساخت تجهيزات و همچنين حوزه آيتي
دارد كه مخابرات تماي�ل دارد از اين توانمنديها
بهرهمند ش�ود .بحثهايي كه در حال حاضر بايد
با ورود دانش�جويان به حوزههاي كاري مخابرات
مانن�د بازديده�اي علم�ي و فن�ي و كارآموزيها
آغاز ش�ود و بهتدريج شكلهاي مفيدتري بهخود
بگيرد.

،،

باشند و از وقت و فعاليت خودشان استفاده بهينه ببرند.
● از ايجاد اشتغال و ايجاد فضاي كسب و كار جديد صحبت
كردي�د ،اگر امكان دارد توضيحات بيش�تري در اين زمينه
ارايه كنيد.

ببيني��د ،شرك��ت مخابرات يك اراي��ه دهنده شبك��ه است .چهار
سروي��س اصلي ك��ه در بسترهاي مخابراتي وج��ود دارد ،تلفن ثابت،
ديتا(تجاري و خانگي) ،تلفن هم��راه و به نوعي ديتا سنتر ميباشند.
اي��ن فضا ايجاد شده اس��ت بنابراين شركته��اي ميتوانند در قالب
كارگروهه��اي كوچك بيايند و فعاليت كنند .اگر توانايي توليد محتوا
روي سرويسهاي اينترنت پرسرعت يا هر يك از ساير خدمات دارند
ب��ا اخذ مج��وز از سازمانهاي مربوطه ميتوانن��د از اين فضاي ايجاد
شده استفاده كنند.
در ح��وزه تلفن همراه هم اغلب آشنايي كامل با سرويسهاي موجود
دارند ضري��ب نفوذ تلفن همراه در استان بسيار باال است ما حدود 3
ميليون و  600هزار مشترك همراه اول داريم در صورتي كه در تلفن
ثابت  2ميليون و  550هزار منصوبه و  250هزار پورت  ADSLوجود
دارد كه به زودي 400هزار پورت ديگر به آن افزوده خواهد شد .يعني
تلف��ن همراه  1.4برابر تلفن ثابت مشترك دارد و اين موضوع اهميت
ك��ار در اين زمينه را گوش��زد ميكند ،از طرفي وابستگي اشخاص به
تلفن هم��راه آنقدر زياد شده كه بر اس��اس مطالعات هر شخص در
ط��ول  24ساعت شبانهروز بهط��ور متوسط  37بار به تلفن همراهش
نگاه ميكند و يكي از وسايل مهمي كه اگر شخص فراموش كند آنرا
از من��زل ب��ردارد ،بهطور حتم از بين راه برميگ��ردد تا آن را بردارد،
تلفن همراه است.
● در اي�ن زمينه اگ�ر بخواهيم پيرامون  ictب�ا عدد و رقم
صحبت كنيم ،به چه اعداد و ارقامي خواهيم رسيد؟

مطالعات��ي كه در س��ال  2013ميالدي توسط شركتهاي مشاوره
در سط��ح دني��ا صورت گرفت��ه است ،رشد  10درص��دي  ICTو IT
 0.75درصد درآمد ناخالص ملي كشور را تحت تاثير قرار ميدهد .در
كشورهاي در حال توسعه مانند ايران رشد  ICTو  ITبسيار بيشتر از
 10درصد است كه بايد تاثير آن را در درآمد ناخالص  2يا سه درصد
در نظ��ر بگيريم كه با در نظر گرفتن بودج��ه سال  1391كل كشور
ب��ه رقمي حدود  20ميليارد دالر خواهي��م رسيد كه كسبو كارهاي
جديد بسياري را ميتواند ايجاد نمايد .ما شايد به فناوري ساخت يك
دستگاه رايانه نتوانيم به آساني دست پيدا كنيم اما داشتن يك رايانه
و ذهن خالق و يك كارگروه با انگيزه ميتواند به تحول منجر شود و

موفقيتها را در دسترس قرار دهد و به شغلهاي جديدي منجر شود
كه در ابتدا تصور آن هم وجود نداشت.
● گاليههاي�ي در زمين�ه سرعت اينترن�ت در ايران وجود
دارد ،دليل سرعت پايين اينترنت در كشور چيست؟

در ح��ال حاضر سرعت اينترن��ت در كشور خوب است ،چون همه
شركته��ا به شكل حجمي ميفروشند ،سرع��ت پايين به ضرر آنها
اس��ت بنابراين سرع��ت اينترنت بايد خوب و متناس��ب باشد در غير
اينصورت ضررده ميشود .البته ضريب اشتراك متفاوت است كه در
سرعت تاثيرگذار است و از طرف ديگر ADSLيك سرويس نامتقارن
اس��ت و فقط ب��راي دانلود بايد مورد استفاده ق��رار گيرد و اگر كسي
بخواه��د ب��راي آپلود از آن استفاده كند باي��د به سمت سرويسهاي
تجاري برود.
●در زمينه امني�ت فضاي مجازي مخاب�رات چه اقدامهاي
انجام ميدهد؟

م��ا  ADSLرا واگذار ميكني��م ،اينترنت يك فضاي عمومي است،
مانند جامعه كه در آن بزهكاري وجود دارد و هر نوع سليقه و گرايشي
در آن وج��ود دارد و ممكن است اتفاقاتي هم در آن بهوقوع بپيوندد،
بنابراي��ن مخابرات بهعن��وان ايجادكننده يك محي��ط مجازي تامين
امنيت آن را بر عهده ندارد ،البته اگر شخصي بخواهد امنيت باالتري
داشته باش��د ميتواند با پرداخت هزينهه��اي بيشتر از سرويسهاي
تجاري و سرويسهاي خاص استفاده كند.
● در بخ�ش تحقي�ق و توسع�ه و ارتباط با مراك�ز علمي و
دانش�گاهي مخابرات چه برنامهريزيهايي را در دستور كار
داشته و دارد؟

مخابرات هم مانند هر شركت ديگري بخش تحقيق و توسعه دارد
و در هم��ه ردهه��اي مديريتي مخابرات ،تمايل تعام��ل با دانشگاهها
و مراك��ز علم��ي وجود داشته و دارد ،ولي واقعي��ت اين است كه اين
ارتب��اط بهدرستي شكل نگرفته است .بههر حال ارتباط بين دو مركز
كه شاي��د داراي ديدگاههاي مختلفي بودهاند ك��ار آساني نيست .اما
در ماهه��اي اخير جلسههاي��ي را با دانشگاهها بهوي��ژه در خراسان با
دانشگ��اه فردوسي مشهد برگزار كردهايم ك��ه زمينه همكاري فراهم
ش��ود .كساني ك��ه در مخابرات مشغول بهك��ار هستند دانشآموخته
همين مراك��ز هستند و احساس وظيفه ميكني��م اين ارتباط شكل
بگي��رد و بتوانيم از پتانسيلي علمي ك��ه در اساتيدمان در اين مراكز
دانشگاه��ي وجود دارد بهرهمن��د شويم و همانطور كه اشاره شد هم
در بحث تحقيقات و مسايل علمي و هم در بحث توليد محتوا دانشگاه
بسيار ميتواند موثر باشد و يك فايده دوطرفه بهوجود بيايد.
●ب�راي هم�كاري در چه حوزههايي تمايل بيش�تري وجود
دارد؟

در ه��ر حوزهاي كه بخواهد يك همكاري شكل بگيرد بايد منافعي
وجود داشت��ه باشد تا همكاري و ارتباط پاي��دار بماند .ما بهخصوص
در زمين��ه بحثهاي فني همكاريهايي را ش��روع كردهايم .دانشگاه
توانمنديهاي��ي در حوزه آنت��ن و ساخت تجهيزات و همچنين حوزه
آيتي دارد كه مخابرات تمايل دارد از اين توانمنديها بهرهمند شود.
بحثهاي��ي كه در حال حاضر بايد ب��ا ورود دانشجويان به حوزههاي
كاري مخابرات مانند بازديدهاي علمي و فني و كارآموزيها آغاز شود

،،

اينترن�ت يك فضاي عموم�ي است ،مانند
جامع�ه كه در آن بزهكاري وج�ود دارد و هر نوع
سليقه و گرايشي در آن وجود دارد و ممكن است
اتفاقات�ي ه�م در آن بهوق�وع بپيون�دد ،بنابراين
مخابرات بهعنوان ايجادكننده يك محيط مجازي
تامين امنيت آن را بر عهده ندارد ،البته اگر شخصي
بخواهد امنيت باالتري داش�ته باش�د ميتواند با
پرداخت هزينههاي بيشتر از سرويسهاي تجاري
و سرويسهاي خاص استفاده كند.

،،

و بهتدري��ج شكلهاي مفيدتري بهخ��ود بگيرد .يك بازي فوتبال 90
دقيقه است و دقيقههاي ابتداي��ي بازي به ارزيابي طرفهاي بازي از
توانمنديهاي يكديگر مي گذرد و پس از آن بازي جريان جديتري
بهخود ميگيرد.
● آموزشهاي دانش�گاهي چقدر در بحث ارتباط با صنعت
مخابرات موثر است؟

اگ��ر بخواهيم به يك شخ��ص آموزشهاي مربوط ب��ه استفاده از
ي��ك ماشين حساب كه بهعن��وان مثال  20تا كلي��د دارد بدهيم ،تا
اي��ن شخ��ص بهصورت عملي كار ب��ا ماشينحس��اب را تجربه نكند،
آموزشه��اي تئ��وري در مورد كارب��رد هر يك از كليده��ا تاثيرگذار
نخواه��د بود .دانشجويان فني پايهها و مقدمات كار را در دانشگاه فرا
ميگيرن��د و در ادامه كار بايد استفاده از اب��زار را در دستور كار قرار
دهند كه نيازمن��د طراحي و خالقيت است و اين ابزار را بايد صنعت
در اختي��ارش قرار دهد .ما در دانشگاه نمايشگاهي را برگزار كرديم تا
دانشجويان با ابزار و تجهي��زات واقعي آشنايي پيدا كنند .همينطور
آزمايشگ��اه علمي كارب��ردي راهاندازي شده است ك��ه براي استفاده
مراكز علمي و دانشگاهي بسيار مناسب است و تجهيزات شبيهسازي
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سياس�ت ش�ركت مخابرات اي�ن است كه
ب�ه سمت كاره�اي ست�ادي حركت كن�د و ساير
فعاليته�ا را برونسپ�اري كن�د و بنابراين جذب
نيرو هم در همين راستا صورت ميگيرد.
اگر به درستي برنامهريزي ش�ود به راحتي امكان
ايجاد 200هزار فرصت ش�غلي فراهم خواهد ش�د
چ�ون در صنع�ت  ITو  ICTاين پتانس�يل وجود
دارد و بهراحتي فراهم ميشود .مخابرات شبكه را
ايجاد كرده است و ش�ركتهايي كه در اين زمينه
توانمند هستند ،دانش�جويان ،اساتيد دانشگاه و
متخصصان بايد ادامه كار را بر عهده بگيرند.

،،

شده ميتواند به آموزش دانشجويان بسيار كمك كند.
● ب�ا توجه به اين باور كه ش�ركت مخابرات يك ش�ركت با
درآمده�اي كالن اس�ت ،مراكز علمي و دانش�گاهي انتظار
همكاريهاي بيش�تري از اين ش�ركت دارند.تا چه حد اين
انتظار براورده شده است ؟

اي��ن باور وجود دارد اما واقعيت بهخص��وص در بخش تلفن ثابت
با اي��ن باور عامه م��ردم متفاوت اس��ت .تعرفههاي تلف��ن به نسبت
هزينههاي��ي ك��ه انجام ميشود ب��اال نيست .هزينه ب��رق مصرفي ما
در چن��د سال گذشته چند برابر شده است ام��ا تعرفههاي مخابراتي
تغيير چندان��ي نداشته است يا در روستاها تلفن ثابت به هيچ عنوان
اقتصادي نيست .تجهيزات مخابراتي هم هايتك و بسيار گرانقيمت
هستن��د و سرمايهگ��ذاري بسيار زيادي را ميطلبن��د ،اما يك تصور
عاميان��ه وجود دارد كه ميگويند« :مخابرات از حرف زدن مردم پول
ميگيرد!».درحالي كه اين باور درست نيست و مخابرات نياز به ايجاد
زير ساخت هاي متنوعي دارد.
● در يك دوره زماني واگذاري تلفن ثابت بهروز ش�د اما در
حال حاضر اينگونه نيست ،چه دليلي دارد؟

چهار سال پيش در خراسان يك ميليون و  700هزار شماره ثابت
نصب شده بود اما در حال حاضر دو ميليون و  170هزار شماره تلفن
داريم .با انبوهسازيهايي كه در حال اتفاق افتادن است تقاضا افزايش
پي��دا كرده است اما هزينهها بسيار سنگي��ن است و از نظر اقتصادي
توجيهپذي��ر نيست .با اين ح��ال واگذاريه��ا در شهرهاي بزرگ در
ح��ال بهروز شدن است و تجهي��زات جديدي كه در حال نصب است
واگذاريهاي سريعتر را امكانپذير ميكند.
● در چند مدت اخير پوش�ش ش�بكه تلفن همراه رضايت
بخش نيس�ت و با توجه به ضري�ب نفوذ تلفن همراه در بين
م�ردم حت�ي در داخل ش�هرها در بعضي از نقاط ش�بكه از
پوشش كامل برخوردار نيست ،مشكل از كجاست؟

ساخت��ار شبكه تلفن هم��راه سلولي است و ايجاد مانع باعث قطع
ارتباط ميشود .در حال حاض��ر برجسازيها و ساختمانهاي مرتفع
در مس��ر آنتنها ايجاد مان��ع ميكنند كه يا بايد مك��ان آنتن تغيير
كن��د يا ارتفاع دكل افزايش ياب��د از طرف ديگر سختگيريهايي در
زمينه نصب آنتن بهوج��ود آمده است .سختگيريهايي كه از طرف
شهرداريها به دليل مبلم��ان شهري وجود دارد و سختگيريهايي
ك��ه از طرف مردم به دليل دغدغه ايجاد تشعشع بهوجود آمده است.
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تنه��ا در سال گذشته به همين داليلي كه ع��رض كردم تعداد 140
سايت btsعليرغ��م تامين اعتبار ،برگشت خ��ورد و ما نتوانستيم در
جهت توسعه شبكه تلفن همراه انها را نصب كنيم.
●بح�ث آلودگي فركانس�ي و آلودگي ام�واج ،پارازيتهاي
ماهواره و تشعش�ع آنتنهاي بي ت�ي اس براي اغلب مردم
سوال است ،توضيحي در اين زمينه داريد؟

در مورد وجود ي��ا خطرات پارازيتهاي ماهوارهاي اطالعي ندارم،
ولي شركت مخابرات پروان��هاي را از سازمان تنظيم مقررات دريافت
ميكن��د كه در آن مق��ررات سختگيرانهاي را ب��راي اپراتور در نظر
گرفتهان��د و در بازههاي زماني مختلف نظ��ارت و كنترلهاي الزم را
نيز انج��ام مي دهند ،يعني تجهيزات و نح��وه استفاده و نصب آنها
ب��ر اساس استانداردهاي موجود جهان��ي مورد بررسي قرار ميگيرند.
بهعنوان مثال براي آنتنهاي بيتياس ارتفاع ،حريم ،فركانس ،ميزان
توان ارسال��ي و ساير پارامترهاي تاثيرگ��ذار بهطور كامل مشخص و
تح��ت نظارت است.همچنين در م��ورد  ADSLهم نظارتها دقيق و
مشخ��ص است و در صورت رعايت نكردن مق��ررات جريمههايي هم
براي آن در نظ��ر گرفته شده است .در زمينه تشعشع در حال حاضر
در اپراتوره��ا پايي��ن ترين ميزان تشعشع را داري��م و ميزان تشعشع
موجود بسي��ار كمتر از ميزان استاندارد آن است .اما متاسفانه فضاي
روان��ي جامعه در اي��ن زمينه مهيا نيست بهط��وري كه حتي در يك
مورد شخصي كه همسرش را بر اثر ابتال به سرطان از دست داده بود،
دليل بيم��اري همسرش را آنتن بيتياس نزديك منزل مسكونياش
ميدانس��ت ،در صورتي ك��ه اين آنتن فعال نب��ود و در مرحله نصب
دكل و تجهيزات باق��ي ماندهبود .اين موضوعها نياز به فرهنگسازي
و آگاه��ي دارد .خط��ري ك��ه آلودگي ه��وا دارد به مرات��ب بيشتر از
تشعشع��ات مخابراتي اس��ت و مخابرات و عصر نوي��ن ارتباطات اين
آلودگيها را كاهش داده است.
● بح�ث ظرفي�ت پذيرش رش�تههاي دانش�گاهي در حال
حاضر به معضل تبديل ش�ده است و ب�ر اساس آمار وزارت
علوم در كش�ور 6000 ،نفر با مدارك تحصيلي دكترا بيكار
هس�تند و هيات علمي ه�م نميتوانند بش�وند ،اينها بايد
جذب صنعت ميش�دند ولي صنعت تكنس�ين و كارشناس
ميخواهد و ما هيات علم�ي توليد كرديم ،ظرفيت پذيرش
در صنع�ت مخابرات چقدر اس�ت و در سال چقدر ميتواند
جذب نيرو كند آماري داريد؟
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انجمن مهندسين برق و الکترونيک ایران – شاخه خراسان
انجم��ن مهندسی��ن برق و الکترونیک ایران از سال  1370در تهران و با هدف گردهم آوردن مهندسین برق و الکترونیک
کش��ور به منظور رشد ،ارتق��اء و شکوفایی صنایع ،فنآوری ،آموزش و پژوهش در زمینهه��ای تخصصی اعضا آغاز به کار
ک��رد .که پ��س از آن نمایندگیهایی در سایر استانها تحت عنوان شاخه انجم��ن ش��روع ب��ه فعالی��ت نمودن��د.
انجم��ن مهندسي��ن برق و الكترونيك ای��ران  -شاخه خراسان کهیک��ی از بزرگترین شاخههای انجم��ن مهندسین برق
و الکترونی��ک ای��ران است ،در حال حاض��ر بیش از  1100عضو حقیق��ی و حقوقی شامل مهندسی��ن رشتههای برق و
الکترونیک،کامپیوت��ر و مهندسی پزشکی ،اساتید و دانشجوی��ان ،موسسات علمی ،شرکتهای صنعتی ،خدمات مهندسی
و پیمانک��اری مرتب��ط و سازمانهای دولتی میباشد ک��ه از سال  76تا کنون و در قالب دورههای دوساله هیات مدیره و
زی��ر نظر انجمن ایران فعالیت مینمای��د .انتخابات نهمین دوره آن اواخر مرداد ماه  92همزمان با سراسر كشور با حضور
موث��ر اعض��اء برگزار و اعضاء هیئت مدیره انجمن از بین اساتید دانشگاهه��ا ،شرکتهای برق ،مخابرات و صنعت به شرح
زی��ر انتخ��اب گردیدهان��د.

سياس��ت شركت مخابرات اين است كه به سمت كارهاي ستادي
حركت كند و ساير فعاليتها را برونسپاري كند و بنابراين جذب نيرو
ه��م در همين راستا صورت ميگيرد .اما در بخش پيمانكاري 4500
پيمانك��ار به صورت مستقيم و تع��دادي هم بهصورت غير مستقيم با
شرك��ت مخابرات همكاري دارند كه عدد قاب��ل توجهي از اشتغال را
شام��ل ميشود ولي اگر به درستي برنامهريزي شود به راحتي امكان
ايجاد 200ه��زار فرصت شغلي فراهم خواهد شد چون در صنعت IT
و  ICTاين پتانسي��ل وجود دارد و بهراحتي فراهم ميشود .مخابرات
شبك��ه را ايجاد كرده است و شركتهايي ك��ه در اين زمينه توانمند
هستن��د ،دانشجويان ،اساتيد دانشگ��اه و متخصصان بايد ادامه كار را
بر عهده بگيرند.
***
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 .1ایج��اد پایگاهی علمی – فنی و تحقیقاتی بهمنظور تبادل نظر بین
کارشناسان

معاون��ت برنامهریزی و توسعه منابع انسانی استانداری خراسان مبادله
نمود ک��ه به موجب آن پذیرش و بررسیهای کارشناسی مدارک و در
نهایت ص��دور رتبه شرکتهای پیمانکاری به انجم��ن واگذار شد و تا
کن��ون از میان حدود  210شرک��ت متقاضی که از این طریق تشکیل
پرون��ده دادهاند  42شرکت موفق به اخ��ذ رتبه ارتباطات از استانداری
شدن��د .به تازگی نیز و به منظور به��ره برداری از تجارب و تواناییهای
علم��ی و فنی انجمن و در راستای تفویض اختیارات دولت (وفق قانون
برنامه پنجم) در موارد مربوط به پایش و بررسی پروندههای تشخیص
صالحیت پیمانکاران در سامانه ساجات و نیز اجرای بهینه فرآیندهای
کنترل ،ارزشیابی و تشخیص صالحیت پیمانکاران در رشته ارتباطات،
تفاهم نامهای بین انجمن و دفتر فنی استانداری خراسان رضوی مبادله
گردید.

 .5ترغیب و تشویق جامعه مهندسان ،دانشجویان ،صنعتگران و دیگر
پژوهشگران در بهروزرسانی اطالعات فنی خود

از دیگ��ر اقدامات انجمن اخذ مجوز فصلنامه علمی ،آموزشی ،پژوهشی
از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی توسط کمیته نشریه بود که از اوایل
سال  92ضمن انتشار فراخوان مقاله ،برنامهریزی و جلسات متعددی با
حض��ور اساتید و صاحبنظران این رشته برگزار و تا کنون دو شماره از
نشریه به چاپ رسیده است .انجمن در نظر دارد ضمن اخذ مجوز نشریه
علمی ترویجی در آینده ،آنرا بهصورت الکترونیکی نیز در اختیار اعضاء
خود قرار دهد.

فعالیتهای انجمن:
انجم��ن در قالب کمیتههای تخصصی آموزش ،دانشجویی ،رتبهبندی
و نشری��ه ضمن بهرهگیری از صاحبنظران و عالقمندان به هر موضوع
بهشرح زیر فعالیت دارد:

 .2همک��اری با موسسات علمی و تحقیقاتی در برنامهریزیهای علمی
– آموزشی و پژوهشی
 .3برگزاری همایشهای علمی و فنی
 .4ارائه خدمات آموزشی علمی – پژوهشی بهمنظور رشد صنعت برق
و الکترونیک

 .6تهیه و تدوین و انتشار نشریات و مجموعههای علمی
 .7حمایت از محققان و صنعتگران و هدایت آنان در راستای اهداف انجمن
 .8شناسایی و جذب اشخاص برجسته به منظور تحقق اهداف انجمن
 .9حمایت از حقوق قانونی اعضاء

کمیته آموزش نیز حمایت و برگزاری کنفرانسها و سمینارهای علمی
را در برنامه خود دارد که برگزاری دومین همایش سراسری فناوریهای
نوین انرژی در خرداد ماه امسال از آن جمله است.
برخی مزایای عضویت در انجمن:

شاخه دانشجوی��ی با هدف ارتقاء امور آموزش��ی و پژوهشی ،برگزاری
گردهماییه��ای علم��ی و فن��ی و ایجاد روحیه مشارک��ت و همکاری
بی��ن دانشجویان تشکی��ل شده است .تشکی��ل هستههای دانشجویی
در دانشگاهه��ا ،عالوه بر آنکه میتواند خ�لاء وجود انجمنهای علمی
هدفمن��د و تخصصی را پر نماید ،ارتب��اط بین دانشگاه و صنعت را نیز
تسهیل خواهد کرد .برگزاری بازدیدهای منظم در روزهای چهارشنبه
آخ��ر هر ماه برای دانشجویان و عالقمن��دان از مراکز مختلف فعال در
حوزهه��ای برق و مخابرات از قبیل تجهیزات سایت خورشیدی و مرکز
دیسپاچینگ شرک��ت برق منطقهای خراسان ،تجهی��زات  INو IMS
مرک��ز تلفن صابری وحید شرکت مخاب��رات خراسان رضوی ،خدمات
الکترونیک شهرداری مشهد ،پست  GISسپاد و نیروگاه سیکل ترکیبی
 1800مگا واتی خیام نیشابور ،از جمله اقدامات اخیر کمیته دانشجویی
بوده است.

 .7شرکت در آزمون PE

ب��ا تالش کمیته رتبه بندی ،انجمن در سال  86توافقنامه همکاری با

 .8شرکت در سمینارهای تخصصی و کارگاههای آموزشی

 .1برخورداری از تخفیف ویژه جهت شرکت در کنفرانسهای مربوطه
خواهد بود.
 .2اعتبار عضویت
 .3شرکت در دورههای آموزشی برای اعضاء
 .4معرفی فارغالتحصیالن جوان و دیگر اعضای جویای کار به بازار کار
 .5معرفی دانشجویان جهت کارآموزی
 .6بازدید از مراکز صنعتی ،تحقیقاتی و نمایشگاهی

اطالعات تماس با انجمن

آدرس  :مشهد – بلوار وکیل آباد – ابتدای بلوار امامت – باشگاه فرهنگی ورزشی برق منطقه ای خراسان
وب سایت انجمنwww.kiaeee.org :
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تاريخ139 / / :

درخواست اشتراك نشريه عصر برق
ASR-E-BARQ

( لطفا كپي اين فرم را به طور خوانا و دقيق تكميل فرماييد)

شماره اشتراك:
شماره اشتراك قبل:

(مشخصات متقاضي)
نام شركت /موسسه..................................................... :
نام خانوادگي.................................. :
نام.................................................. :

شغل ................................................ :ميزان تحصيالت ........................................................ :رشته تحصيلي......................................... :
نشاني :استان ......................... :شهر ..................................... :بلوار ........................... :خيابان................................................................ :
كوچه ...................................... :پالك ..................................... :طبقه ............................ :واحد .................. :كدپستي............................... :
صندوق پستي ................................ :پست الكترونيك ........................................................................................ :تلفن............................ :
نمابر ................................................ :پيش شماره ....................... :تلفن همراه................................................. :
تعداد نسخه در هر نوبت:

ارسال از شماره:

سرويس پست :عادي

سفارشي

شمارههاي قبلي مورد درخواست............................................... :
ارسال به :نشاني پستي

مبلغ واريزي ................................. :شماره رسيد بانكي...................................................... :

صندوق پستي
بانك /شعبه....................... :

براي برقراري اشتراك نشريه عصر برق ،هزينه اشتراك مورد نظر را از جدول مقابل انتخاب نموده و به حساب
 406537927نزد بانك تجارت شعبه برق (قابل پرداخت در همه شعب بانك تجارت) به نام نشريه عصر برق واريز
و رسيد مربوطه را به همراه برگ تكميل شده درخواست اشتراك به نشاني :مشهد .پرديس دانشگاه فردوسي مشهد،
دانشكده فني گروه برق ،اتاق  843ارسال فرماييد.
همچنين براي جلوگيري از عمليات پستي و سهولت كار ميتوانيد فرم تكميل شده را به وسيله نمابر به شماره 051-36103856
ارسال فرماييد.

اشتراك

يكساله

پست عادي

پست سفارشي

 250،000ريال

 300،000ريال

تذكر :اشتراك بيش از يك سال پذيرفته نميشود.

دانشجويان محترم ،اساتيد گرامي و فرهنگيان عزيز در صورت تمايل ميتوانند مبالغ فوق را پس از كسر %10واريز فرمايند.
براي دريافت شمارههاي قبلي نشريه به ازاي هر شماره مبلغ  50،000ريال به حساب واريز گردد.
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