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یکی از ویژگی هایی که در چند دهه اخیر در عرصه های مختلف 
اقتصادی، اجتماعی، سیاس��ی و ... به طور بارزی دیده می شود 
عبور از سیاس��ت تمرکزگرایی و حرکت به سمت سیاست های 
مبتنی بر عدم تمرکز می باش��د. به زبان اقتصادی سیستم ها با 
عب��ور از مدل های انحصاری در حال تجربه مدل های مبتنی بر 
رقابت در قالب سیس��تم های توزیع شده می باشند. در بسیاری 
از صنایع، انحصارهای بزرگ یکی پس از دیگری شکسته شد و 
از نمونه های آن می توان به شکست انحصار شرکت های بزرگ 
مخابرات بی��ن الملل، گاز طبیعی و ش��رکت های بزرگ تولید 
انرژی الکتریکی اشاره نمود. شکستن انحصار شرکت های بزرگ 
و باز ش��دن فضای رقابتی عالوه بر افزای��ش کارایی اقتصادی 
ک��ه معموال با کاهش هزینه ها نیز همراه اس��ت، وابس��تگی به 
س��رمایه گذاری های کالن و آس��یب پذیری در براب��ر ح��وادث 
مختلف را به ش��دت کاهش می ده��د. وجود انواع فن آوری های 
مختلف برای ارایه خدمات مخابراتی و ظهور نیروگاه های تولید 
پراکنده مانند نیروگاه های بادی و خورش��یدی، تاییدی روشن 

بر این ادعا می باشند.    
در عرصه سیاس��ی نیز شکست شوروی سابق و فروپاشی دیوار 
برلین از نش��انه های اصلی فروپاش��ی سیاس��ت های تمرکزگرا 
به شمار می روند. چنین روندی را می توان در از بین رفتن انحصار 
شبکه های اطالع رسانی و خبرگزاری ها نیز مشاهده نمود. امروزه 
مردم خیلی از خبرها را قبل از این که از طریق خبرگزاری های 
رسمی دریافت کنند از طریق شبکه های اجتماعی متنوعی که 
بر پایه فن آوری های نوین در حوزه مهندس��ی برق و مهندسی 
کامپیوتر بنا شده اند، دریافت می کنند. بنابراین به نظر می رسد 
در عرصه های مختلف زندگی بش��ر پارادایم س��نتی مبتنی بر 
مدیریت و کنترل متمرکز جای خود را به پارادایم رقیب که بر 
اساس عدم کنترل مرکزی و استفاده از سیستم های توزیع شده 

بر پایه رقابت یا همکاری های بین اجزاء بنا شده است، تحویل 
می دهد. این تغییر اساسی و جابجایی پارادایم به لحاظ نظری 
مدیون الهام ها و ایده هایی اس��ت که بشر در چند دهه اخیر از 
سیس��تم های 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 می دهد که در این سیستم ها 
بدون تصمیم گیری و کنترل مرکزی، سیستم قادر است مسایل 
پیچیده ای را حل نماید.  از جنبه س��خت افزاری و پیاده سازی 
نیز این تغییر مرهون پیشرفت های اخیر در فن آوری های نوین 

در حوزه های الکترونیک، مخابرات و کامپیوتر می باشد. 
اکنون بر پایه این مقدمه به نظر می رسد دانشگاه ها نیز بایستی 
پی��ام این تغییر پارادای��م را به خوبی دریافت و تجزیه و تحلیل 
نمایند. دانش��گاه ها نیز که به عنوان قطب های انحصاری تولید 
علم از دیرباز مطرح بوده اند کم کم با چالش هایی مانند چالش 
هویت، چالش کارآمدی و چالش جهانی ش��دن مواجه ش��ده 
یا خواهند ش��د. هدایت دانش��گاه ها به س��مت دانش��گاه های 
کارآفری��ن، طراحی دانش��گاه های باز، گس��ترش آموزش های 
مج��ازی و دوره ه��ای غیرمتمرکز، طراح��ی دوره های دکتری 
صنعت محور، بازنگری اساسی در محتوی و شیوه های آموزش 
و ... از جمله واکنش هایی هس��تند که دانشگاه ها در قبال این 
تغییرات از خود بروز داده اند. نشریه عصر برق جامعه مهندسی 
برق، دانش��جویان و  اساتید کشور را دعوت می کند تا با ارسال 
نظرات خود و مش��ارکت در این بحث، فضایی علمی  را جهت 
بررسی منطقی این مساله اساسی یعنی چالش های دانشگاه در 

قرن بیست و یکم فراهم سازند. 
***

يادداشت مدير مسئول

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 ابن يمين 
مش�هد درس خوانده و دو س�ال قبل از ديپلم به انگلس�تان 
رفته اس�ت. در سال 1364 در سن 24سالگي مدرک دكتراي 
برق – قدرت با تخصص ماش�ين هاي الكتريكي را از دانشگاه 
كمبريج انگلس�تان دريافت نموده در خردادماه همان سال به 
ايران برگشته و از مهرماه 1364 در دانشگاه فردوسي مشهد 
ش�روع به تدريس نموده است. از سال 1370، دكتر اورعي به 
عضويت هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف درآمده و دروس 
مختلف�ي را در زمين�ه تخصصي خ�ود ارايه مي نماي�د. البته 
فعاليت هاي علمي دكتر اورعي به دانشگاه هاي ايران محدود 
نيس�ت و در انگلس�تان، امريكا و كانادا هم س�ابقه عضويت 
هيات علمي دارد. در ايران بجز دانشگاه، فعاليت  هاي صنعتي 
را نيز بر اساس عالقمندي هاي خود پيگيري مي نمايد 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 پايه گذاري اين دانش�گاه نقش موثری داش�ته 
اس�ت. آنچه در ادامه خواهيد خواند خالصه اي از گفت وگويي 
اس�ت كه در ش�ركت برق منطقه اي خراسان و در شهريورماه 
1392 انجام شده اس�ت.گفت وگويي كه دكتر مصطفي رجبي 
مش�هدي معاون برنامه ريزي ش�ركت برق منطقه اي خراسان 
هماهنگي هاي 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 
فعاليت هاي صنعتي ش�ما آغاز كنيم، با اين سوال كه چرا به 
فعاليت هاي صنعتي پرداخته ايد و چه نوع فعاليت هايي را در 

صنعت دنبال مي كنيد؟
  من در یک خانواده صنعتي رش��د پیدا کردم و ش��اید به اشتباه از 
دانشگاه س��ر درآوردم. بنابراین پیش زمینه فکري صنعتي همواره در 
ذهن من ب��ود و وقتي به ایران برگش��تم در کارهاي صنعتي خانواده 
مشارکت داشتم ولي همواره دوست داشتم در زمینه کاري خودم کار 
صنعتي انجام بدهم و به همین دلیل نخس��تین کاري که انجام دادم 
تاسیس یک شرکت در مشهد بود که با نام رضا ترانس ورك در مشهد 
فعالیت��ش را آغاز کرد و اکنون با نام گروه صنعتي الکتروپژواك به کار 
خ��ود ادام��ه مي دهد. از طرفي تخصص من در ارتباط با ماش��ین هاي 
الکتریکي بود و دوست داش��تم مرکزي براي ترانسفورماتور راه اندازي 
کنم که هر کس در مورد ترانس��فورماتور کاري بخواهد بتوانیم برایش 
انج��ام دهیم. به این ترتیب بدون این که فن��اوري را خریداري کنیم 
شروع به توسعه نمودیم و در صنعت طراحي و تولید ترانسفورماتورهاي 
حفاظتي و اندازه گیري فعالیتي را آغاز کردیم و هنوز هم این فعالیت ها 

ادامه دارد. 
کار بع��دي که انج��ام دادم دریافت مجوز راه اندازي نخس��تین مرکز 
تحقیق��ات در بخ��ش خصوص��ي از وزارت صنایع بود. ای��ن مرکز به 
نام »مرک��ز تحقیقات برق و الکترونیک س��جاد« نام گرفت که بعدها 
شاخه هاي آموزشي هم به آن اضافه شد و موسسه آموزش عالي سجاد 
ش��کل گرفت و نخستین مجوزي بود که وزارت صنایع به یک محقق 
در بخش خصوصي واگ��ذار کرد. ما در این مرکز براي صنایع مختلف 

کارهاي تحقیقاتي انجام مي دادیم.

توسعه صنعت ساخت نیروگاه بادی 
با توجه به استعدادهای ویژه کشور

گفتگو با پروفسور سيد هاشم اورعي ميرزماني

پايان انحصار در عصر ارتباط
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● فعاليت ه�اي جدي�دي را هم در ارتباط ب�ا انرژي هاي نو و 
به ويژه باد آغ�از كرده ايد در اين زمينه هم توضيحاتي ارايه 

بفرماييد.
در رابط��ه با انرژي باد من س��ال ها قبل از این که در ایران بحث آن 
مطرح ش��ود کارهاي تحقیقاتي و علمي و صنعتي انجام داده بودم اما 
وقتي در ایران قرار بود کاري انجام شود نخست باید مسایل اقتصادي 
آن را بررسي مي کردیم. اطالعاتي که در آن زمان موجود بود، حکایت 
از وجود پتانس��یل هاي قابل توجه در ایران داشت. بنابراین باید در دو 
زمینه کار را دنبال مي کردیم. ابتدا فرهنگ س��ازي در این زمینه آغاز 
ش��د تا کارها شکل اقتصادی به خود بگیرد و شکل گیري انجمن بادي 
ایران در همین راستا بود که تاسیس شد و رییس هیات مدیره آن هم 
آقاي مهندس چیت چیان شد که در حال حاضر وزارت نیرو را بر عهده 
دارد. این انجمن باید فرهنگ سازي الزم را در سطح جامعه ایجاد کند 
تا با بسط و گسترش آن به سطح جامعه میزان تقاضا براي استفاده از 
انرژي باد افزایش یابد و به س��مت اقتصادي شدن حرکت کند، کاري 
که در دنیا هم اتفاق افتاده اس��ت. و خوش��بختانه امروز مي توان گفت 
که این انرژي باد امروز در جامعه به یک صنعت اقتصادي تبدیل شده 
اس��ت و از جذابیت هاي اقتصادي خوبي برخوردار ش��ده است. در بعد 
علمي هم کارهایي انجام ش��ده است به گونه اي که در دانشگاه صنعتي 
ش��ریف  تعداد زیادي از دانشجویان دوره دکترا در بحث هاي مختلف 

نیروگاه بادي متمرکز شده اند.

● 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 نيروگاه ها وجود دارد؟
به جرات می توان گفت که تدوین دس��تورالعمل توس��عه مولد های 
مقی��اس کوچک ک��ه به منظ��ور عمومی ش��دن تولید برق توس��ط 
نیروگاه ه��ای کوچک و اس��تفاده هم زمان از گرم��ای آن تدوین و در 
بهمن ماه س��ال 1387 جهت اجرا به شرکت توانیر ابالغ گردید،  یکی 
از مترقی ترین و به روزترین  روش های بهینه س��ازی انرژی و در نتیجه 
صرفه جوی��ی کالن در مصرف انرژی از یک س��و و کاهش قابل توجه 
آالینده های زیس��ت محیطی 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 خدشه دار نمود و متاسفانه با ادامه اشتباهات 
در ش��کل های دیگر می رود تا این طرح مترقی و کارساز در این کشور 

با غروبی غم انگیز روبرو گردد. 

● اين اشتباهات چه بوده است، ممكن است بيشتر توضيح 
بدهيد؟

ببینی��د من بیش از چهل س��ال در خدمت صنعت ب��رق بوده ام و 
شناخت کامل و دقیقي از همکاران صدیق این صنعت دارم و فقط به 
عنوان یک کارشناس اعتقاد دارم در آغاز کار امتیازات پیش بینی شده 
برای احداث نیروگاه های مقیاس کوچک بدون مطالعه کافی در اختیار 
افرادی گذاش��ته ش��د که کوچک ترین اطالعی از صنع��ت برق و امر 
پیچیده نیروگاه سازی نداش��تند یا برخی دیگر افراد سودجویی بودند 
که فقط به عقد قرارداد و دریافت مبلغ پیش فروش برق بسنده نمودند 
بدون اینکه قصد نیروگاه س��ازی داشته باش��ند و متاسفانه سرنوشت 
گروهی که صادقانه با دریافت مبلغ پیش فروش برق یا بدون آن اقدام 

به ساخت و بهره برداری نیروگاه نمودند غم انگیزتر است چرا که شرکت 
توانی��ر قادر به انجام تعهدات مالی خ��ود در ازاء برق تولیدی این گونه 
نیروگاه ها نیست. این ناتوانی همراه با اشتباه، پیامدهاي ناخوشایندی 

داشته است.

● تحقيقاتي كه صورت مي گيرد بيشتر جنبه تئوري دارد يا 
به صورت آزمايشگاهي كارها دنبال مي شود؟

در دانشگاه ش��ریف دانشجویان دکتراي زیادي داشتیم و داریم که 
در ابع��اد مختلف نی��روگاه بادي کار مي کنند. ما با دانش��گاه کمبریج 
انگلس��تان و دانش��گاه دورهام همکاري داریم و یک ش��رکت هم در 
کمبریج انگلستان ایجاد شده است و سه آزمایشگاه در انگلستان براي 
انج��ام کارهاي تحقیقاتي وج��ود دارد که هماهنگي ه��اي الزم براي 
کارهاي تحقیقاتي در این مجموعه ها ش��کل مي گیرد. در دانشگاه هاي 
داخ��ل هم افراد مختلفي روي توربین ه��ا و انرژي باد کار مي کنند. به 
عنوان مثال آقاي دکتر برات��ي روي کنترل توربین کار مي کند، آقاي 
دکتر عربیان از دانش��گاه اصفهان، روي اج��راي توربین فعالیت  دارد، 
دکتر توحیدي از دانش��گاه تبریز در زمینه اتصال به ش��بکه کارهایي 
انجام داده اس��ت و دکتر گرگین پور فعالیت هایش را بر طراحي ژنراتور 
متمرکز نموده اس��ت و ب��ه این ترتیب از نظر علم��ي و تحقیقاتي در 
کشور بس��ط و توسعه داریم و دانش��جویان هم شش ماه یا یک سال 
براي انجام کارهاي آزمایشگاهي به انگلستان مي روند و برمي گردند و 

به این ترتیب علم و صنعت با هم ارتباط برقرار کرده اند.

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

یک کار تحقیقاتي وقتي مي تواند جذابیت داش��ته باشد که مصایب 
اقتصادي و کاربردي آن مش��خص باشد. ما حدود 4 سال پیش شروع 
به جمع آوري اطالعات در این زمینه کردیم. س��رعت باد مساله مهمي 
ب��ود تا ش��رایط الزم براي اجراي پ��روژه نیروگاه بادي فراهم ش��ود و 
نخستین جایي که براي این موضوع مراجعه کردیم سانا بود. متاسفانه 
اطالعات به قدر کافي مطمئن نبود و نمي توانس��تیم به اطلس باد تهیه 
ش��ده به طور کامل اطمینان کنیم، البته ناسا هم اطالعاتي را در این 
زمینه داش��ت. در بحث احداث نیروگاه بادي س��رعت باد خیلي مهم 
اس��ت  چون هم نش��ان دهنده این اس��ت که چقدر مي توان از انرژي 

ب��اد ب��رق گرف��ت و به لح��اظ فني 
مشخص مي کند از چه نوع توربیني 
باید اس��تفاده ش��ود که در برابر باد 
دوام بی��اورد و از ج��ا کنده نش��ود. 
چون اطالعات کافي نبود دکل هاي 
بادس��نجي را در چند منطقه نصب 
کردی��م و حدود یک س��ال اطالعات 
را جمع آوري نمودیم و س��ه منطقه 
نخست مطرح  انتخاب هاي  به عنوان 
ش��د و ام��روز ب��ا اطمین��ان کامل 
مي توان��م بگویم بهتری��ن نقطه در 
ای��ران براي نص��ب توربی��ن بادي، 
منطق��ه خواف اس��ت، دلیل آن هم 
نصب تنها توربین یک و نیم مگاواتي 
کشور در این منطقه است که از 17 

 امروز با اطمينان كامل مي توانم 
بگوي�م بهترين نقط�ه در ايران 
براي نصب توربين بادي، منطقه 
خواف اس�ت، دليل آن هم نصب 
تنه�ا توربين يك و نيم مگاواتي 
كش�ور در اي�ن منطق�ه اس�ت 
ك�ه از 17 فروردي�ن م�اه 92 تا 
31 مردادم�اه 92 ح�دود 935 
ه�زار كيل�ووات س�اعت انرژي 
الكتريك�ي ب�ه ش�بكه تزري�ق 
كرده اس�ت و تمام اطالعات آن 
لحظه به لحظه از تهران مانيتور 

“مي شود.

”

فروردین ماه 92 تا 31 مردادماه 92 حدود 935 هزار کیلووات ساعت 
انرژي الکتریکي به شبکه تزریق کرده است و تمام اطالعات آن لحظه 

به لحظه از تهران مانیتور مي شود.

● بنابراين پتانس�يل كاف�ي در اين زمينه در كش�ور وجود 
دارد؟ 

بله این مورد بس��یار ارزشمندي است که کمتر به آن توجه مي شود. 
مي خواه��م بگویم از نظر پتانس��یل، ظرفیت های��ي خیلي بهتر از یک 
معدن طال در کش��ور وجود دارد و باید قدر آن را بدانیم. زمینه براي 
توس��عه فعالیت در زمینه نیروگاه هاي بادي و مزارع بادي بسیار فراهم 
اس��ت اما ابتدا باید نیم نگاهي به سایر کش��ورهایي که در این زمینه 
فعالیت و کار داشته اند، بیاندازیم. در سایر کشورها که اولویت هاي شان 
هم با ما متفاوت اس��ت و مش��کالت خاص خودشان را دارند و ممکن 
اس��ت گروه هاي مختلفي با راه اندازي نی��روگاه بادي مخالفت کنند و 
گرفتن مجوز براي راه اندازي یک مزرعه بادي بس��یار مشکل است، با 
وجود همه مشکالت استفاده از انرژي باد را در دستور کار خود دارند، 
چون مي گویند برق بادي آلودگي زیست محیطي ندارد، سوخت گران 
فسیلي را مصرف نمي کند و تجدیدپذیر است. این مسایل دست به دست 
هم داده اس��ت تا امروز کش��ورهاي پیشرفته اقتصادی و صنعتي براي 
تنوع بخشیدن به س��بد انرژي شان، 
به خصوص پس از س��ونامي ژاپن به 
سمت انرژي هاي تجدیدپذیر بروند و 
در نظر دارند تا سال 2025 بین 20 
ت��ا 25 درص��د از کل انرژي مصرفي 
را از مناب��ع تجدیدپذیر و پاك تهیه 
مانن��د  البت��ه کش��ورهایي  کنن��د. 
دانمارك و اس��کاتلند هم هس��تند 
ک��ه در نظر دارند 100 درصد انرژي 
مورد نیاز خود را از منابع تجدیدپذیر 
تامی��ن کنن��د. در اس��کاتلند با 30 
پوند سرمایه گذاري 40هزار  میلیارد 
فرصت شغلي تخصصي ایجاد خواهد شد. چین هم از نظر عددي رتبه 
نخس��ت دنی��ا را در اختیار دارد و در س��ال 2012 نزدیک به 13هزار 
مگاوات اجرا کرده است و در یک نگاه آماري مي توان گفت از مجموع 
ظرفیت هاي نصب ش��ده در تمام دنیا در س��ال 2012، 26 درصد آن 
در چین بوده اس��ت که در حال حاضر 75 هزارمگاوات ظرفیت نصب 
شده دارد. امریکا هم به شدت بر انرژي باد متمرکز شده است. بنابراین 
رویکرد جهاني به س��مت استفاده از انرژي هاي تجدیدپذیر است و ما 
هم س��رزمین هاي بکر زیادي براي این منظ��ور در اختیار داریم و در 
ش��رایطي که در تمام دنیا کار از اما و اگر و ش��اید گذش��ته است اما 

ظرفیت نصب شده در ایران بسیار پایین و حدد 100 مگاوات است.

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

در حال حاضر ب��ه دالیل تکنولوژیکي و فني ضریب ظرفیت پایین 
اس��ت و من اعتق��اد دارم باید با اس��تفاده از فناوري هاي روز دنیا این 
صنع��ت را راه اندازي کنیم. خیلي وقت ها س��وال مي ش��ود که توربین 
710 کیلوواتي بهتر اس��ت ی��ا 620 کیلوواتي یا یک و نیم مگاواتي یا 
بیشتر. این موضوع به مسایل اقتصادي بستگي دارد. اما اگر قرار است 

تولید انبوه باشد و به فروش برسد، از نظر اقتصادي در دنیا توربین هاي 
یک ونیم مگاواتي پیشنهاد مي ش��ود که از همه ارزان تر است. البته در 
بعضي جاها توربین 3 مگاواتي نصب مي کنند دلیل آن هم این اس��ت 
که بن��ا به دالیلي مجوزي که صادر مي ش��ود براي تع��داد محدودي 
توربین اس��ت و براي افزایش ظرفیت ناچار هس��تند از توربین هایي با 
ظرفیت باالتر استفاده کنند. ولي چون ما در کشور از این محدودیت ها 
نداریم یک و نیم مگاواتي در حال حاضر مناس��ب اس��ت تا در دوسال 
آینده به دو و دو و نیم تبدیل شود چون هر چه توان ها به سمت باالتر 

بروند نقطه اقتصادي بهینه هم باال مي رود.

● ت�وان داخل براي س�اخت توربين بادي چقدر اس�ت آيا 
امكان ساخت 100 درصد آن در داخل كشور فراهم است؟

توربین از قطعه هاي مختلفي س��اخته ش��ده اس��ت، اما وقتي قرار 
اس��ت یک کار اقتصادي انجام شود باید صرفه اقتصادي آن را در نظر 
گرفت، بنابراین از نظر منطقي ش��اید نتوان گفت که به طور حتم باید 
100درصد یک توربین در داخل کش��ور ساخته شود. باید ببینیم چه 
توجیه اقتصادي براي ساخت آن وجود دارد و ارزش افزوده آن کجاست. 
براي توربین ها بخش ساختماني آن مهم است. یک توربین یک و نیم 
مگاواتي داراي 65 تن وزن است و باید در ارتفاع 60 متري نصب شود 

که کار مشکلي است اما از این نظر ما 
خودکفا هستیم. براي ساخت دکل هم 
مشکلي در داخل وجود ندارد و ساخت 
آن در داخل ایران داراي ارزش افزوده 
اس��ت و اگر بخواهد از خارج وارد شود 
با توجه ب��ه ابعاد و وزن آن و هزینه ي 
باالي حم��ل و نقل مق��رون به صرفه 
نیست و تولید آن در داخل توجیه پذیر 
اس��ت. پره نیز از جمله قطعاتي است 
که مي ش��ود در داخل ای��ران آن را با 
قیمت اقتصادي تولید کرد. ژنراتور هم 

ب��ا توجه به توان تولید داخل ک��ه در کارخانه هاي فن ژنراتور، جمکو و 
پارس ژنراتور وجود دارد با یک سرمایه گذاري 10درصدي قابل تولید 
با صرفه اقتصادي اس��ت. گیربکس هم یکي از مواردي است که امکان 
س��اخت آن در داخل وجود دارد اما باید س��رمایه گذاري زیادي انجام 
شود و اگر بخواهیم این سرمایه گذاري با توجیه اقتصادي همراه باشد، 
باید دس��ت کم در س��ال 500 تا 600 مگاوات تقاضا ب��راي آن وجود 
داش��ته باشد، بنابراین در شمار اولویت هاي آخر به حساب مي آید و در 
حال حاضر بهتر اس��ت از خارج خریداري ش��ود. الکترونیک قدرت و 

قسمت کنترل آن نیز خرید از خارج آن مقرون به صرفه تر است.
بنابراین س��اخت یک توربین از صفر تا صد در داخل کشور امکان پذیر 
است اما با توجه به صرفه اقتصادي باید بررسي هاي الزم صورت پذیرد 
و آن قسمت هایي که تولید آن در داخل کشور توجیه اقتصادي دارد، 

در داخل تولید شود.

● اس�تفاده از انرژي ه�اي تجديدپذي�ر و تولي�د آن نياز به 
فرهنگ سازي دارد اين طور نيست؟

بله درست است. ما در بخش نیروگاه هاي بادي به خصوص در بخش 
متمرکز آن با مردم س��ر و کار نداریم، با مدیران ارش��د و مس��ووالن 
س��روکار داریم. در حال حاضر انجمن باد شکل گرفته است. کتاب هاي 

 رويكرد جهاني به سمت استفاده 
از انرژي هاي تجديدپذير است و 
ما هم س�رزمين هاي بكر زيادي 
براي اين منظور در اختيار داريم 
و در ش�رايطي ك�ه در تمام دنيا 
كار از اما و اگر و ش�ايد گذشته 
اس�ت اما ظرفيت نصب شده در 
ايران بس�يار پايي�ن و حدد 100 

“مگاوات است.

س�اخت يك توربي�ن از صفر تا ”
صد در داخل كشور امكان پذير 
اس�ت ام�ا ب�ا توج�ه ب�ه صرفه 
اقتصادي بايد بررس�ي هاي الزم 
صورت پذيرد و آن قسمت هايي 
كه تولي�د آن در داخل كش�ور 
توجيه اقتصادي دارد، در داخل 

“توليد شود.

”
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متعددي در این زمینه چاپ مي شود، رشته هاي مختلفي در دانشگاه ها 
در زمینه انرژي در حال شکل گیري است، کنفرانس هاي انرژي باد در 
حال برگزاري اس��ت و مقاله هاي مختلف و پ��ر تعدادي در آن ها ارایه 
مي ش��ود و همه این ها نش��انه هاي خوبي براي استفاده از این انرژي را 
در جامع��ه نوید مي دهد. اگر مدیري در ح��ال حاضر به دلیل این که 
دانش کافي ندارد، استفاده از این انرژي را به قسمت هاي انتهاي ذهن 
خود مي راند، مدیران آینده با این تفکر بس��یار آش��نا خواهند بود که 
ان��رژي تجدیدپذیر باید مورد توجه قرار گیرد. خوش��بختانه در دولت 
یازدهم وزیر نیرویي انتخاب ش��ده است که به انرژي هاي تجدیدپذیر 
اعتقاد دارد و در این زمینه کار کرده است و مي تواند به کارها سرعت 
بده��د. در برنامه وزارت نیرو هم در دولت یازدهم 5هزارمگاوات انرژي 
تجدیدپذیر براي اتصال به ش��بکه سراسري در نظر گرفته شده است 
که قسمتي از آن انرژي باد خواهد بود. در احکام انتصابي معاونت هاي 
وزارت نیرو هم توصیه به توسعه به کارگیري انرژي هاي تجدیدپذیر و 

مسایل زیست محیطي مشاهده مي شود.

● چ�را ان�رژي بادي در اولويت ق�رار دارد در صورتي كه در 
كشور پتانسيل هاي انرژي خورشيدي هم فراوان است؟

ساده ترین جواب سوال شما در یک جمله کوتاه این است که قیمت 
س��رمایه گذاري در باد مناسب تر اس��ت. البته این به معني این نیست 
که س��ایر انرژي ها باید م��ورد بي توجهي قرار گیرند ی��ا آن ها را کنار 
بگذاریم. این تکنولوژي ها یک ش��به ایجاد نمي ش��وند. در حال حاضر 
س��رمایه گذاري در زمینه انرژي باد در اولوی��ت قرار دارد و پس از آن 
انرژي خورشیدي قرار دارد. در زمینه برقابي با این که  در سال گذشته 
ضریب ظرفیت آن 12 درصد بوده اس��ت اما به دلیل ش��رایط اقلیمي 
ای��ران و بحران کم آب��ي نمي توانیم مانند بقیه کش��ورها روي برقابي 

حساب ویژه اي باز کنیم.

● در بررسي هايي كه انجام داده ايد مناطقي را نام برديد كه 
در آن ها پتانس�يل انرژي بادي بيشتر از ديگر نقاط است. با 
اين حال نخس�تين نيروگاه بادي ايران در منجيل راه اندازي 

شده است، چرا؟
ایران مناطق بادخیز زیادي دارد. به طور ویژه در شرق کشور از شمال 
تا جنوب داالن بادي خیلي خوبي وجود دارد و بر اس��اس بررسي هاي 
جامعي که م��ا انجام داده ایم، چهار منطقه بادخیز هس��تند و منطقه 
نشتیفان و خواف در خراس��ان رضوي بهترین نقاط در ایران هستند. 
میل نادر در زابل به عنوان دومین اولویت و منطقه اي در تاکستان نیز 
داراي وزش باد خوبي است. البته نقاط دیگري مانند آذربایجان شرقي 
هم وجود دارد. در گذش��ته ش��اید نبود اطالعات یا اطالعات نادرست 
مبناي تصمیم گیري در مورد بعضي از پروژه ها بوده اس��ت اما در حال 
حاضر ما اطالعات مورد اطمیناني را جمع آوري کرده ایم. آمار ما از 17 
فروردین 92 تا 31 مرداد همان س��ال نشان داد که در طول این دوره 
زماني در 98 درصد زمان انرژي باد وجود داش��ته اس��ت و توربین در 
حال چرخش بوده اس��ت.  متوسط سرعت باد در این منطقه بین 10 
تا 12متر بر ثانیه اس��ت و توربین در سرعت بین 3 تا 25 متر بر ثانیه 
بازدهي دارد. در س��رعت کم تر از 3 متر بر ثانیه از مدار خارج مي شود 
چون در غیر این صورت به موتور تبدیل مي ش��ود و در س��رعت باالي 

25 متر بر ثانیه ممکن است براي ساختمان آن مشکلي به وجود آید.

● چه مانعي در حال حاضر براي رش�د انرژي بادي در كشور 
وجود دارد و براي رفع آن ها چه مي توان كرد؟

یک��ي از موانع قیمت خرید انرژي اس��ت. اگر م��ن به عنوان باغبان 
بخواهم درختي بکارم ابتدا به قیمت محصول آن توجه مي کنم و بعد 
تصمیم مي گیرم درخت س��یب بکارم ی��ا درخت گالبي. قیمت گذاري 
باید طوري باش��د که توجیه اقتصادي داش��ته باشد تا انگیزه ها از بین 
نرود. قرار نیس��ت اگ��ر توانیر پول و بودجه ن��دارد، قیمت هایي که بر 
اس��اس قرارداد خودش��ان باید هر سال بر مبناي نرخ ارز و نرخ تورم و 
ضرایبي که در آن قرارداد پیش بیني شده است تغییر کند، بدون تغییر 
باقي بماند و بر اساس س��ال هاي گذشته محاسبه شود. قیمت ها باید 
در ابتداي هر سال مشخص شود و اگر توانیر پول ندارد به سرمایه گذار 
ربطي ندارد، اگر قیمت اصالح ش��ود، بسیاري از موانع برطرف خواهد 
ش��د. البته در حال حاضر بخش��نامه هاي خوبي تنظیم ش��ده است و 
وزارت نیرو و وزارت نفت با تایید سازمان هاي مربوطه بر اساس قانون 
بودجه تایید کرده اند که میزان صرفه جویي گازوییل ناشي از استفاده 
از انرژي هاي تجدیدپذیر به کساني که سرمایه گذاري مي کنند پرداخت 
شود. به هر حال باید جذابیت هاي اقتصادي افزایش یابد تا افراد حاضر 

به سرمایه گذاري شوند.

● راه ان�دازي صنعت انرژي بادي در كش�ور چ�ه تاثيري بر 
اشتغال خواهد داشت؟

در بحث اس��تفاد از انرژي باد نباید فقط به دنبال راه اندازي نیروگاه 
بادي باشیم. یک طرف قضیه راه اندازي نیروگاه بادي و استفاده از انرژي 
باد است اما طرف دیگر ایجاد توان فني و مهندسي در کشور است که 
باید بي درنگ به دنبال کار و صنعت نیروگاه بادي در کش��ور باشیم و 
هیچ دلیلي وجود ندارد که یک مپناي بادي هم در کشور بوجود بیاید 
که در کش��ورهاي دیگر نیروگاه بادي اج��را کند. اجراي نیروگاه بادي 
سبب خودباوري در کشور مي شود و هدف نهایي ما باید ایجاد صنعت 
باد در کشور باشد و بحث هاي نرم افزاري که در کشور به وجود مي آید 
مهم اس��ت. ما در حال حاضر در این زمینه شرکت هاي مشاور نداریم 
ولي راه اندازي این نیروگاه ها منجر به شکل گیري شرکت هاي مشاور و 

تربیت مهندس��ان مشاور خواهد شد. حقیقت این است که اگر بتوانیم 
س��الي 1000 یا 2000 مگاوات براي س��اخت نیروگاه بادي سفارش 
بگیریم گروهي از متخصصان جوان شکل خواهند گرفت که فقط بحث 
مهندسي و توان مهندسي در آن مطرح نیست بلکه بحث اقتصادي و 
زیست محیطي آن هم قوي خواهد بود. البته سایر قسمت هاي صنعت 
ب��رق از بورس برق گرفته تا س��ایر فعالیت ها به لش��کري از نیروهاي 

متخصص نیاز دارد.

● آيا مانند آن چه در مورد انرژي برقابي و آب پشت س�دها 
اتفاق افتاده است، تغييرات اقليمي بر پتانسيل هاي باد يك 
منطقه هم اثر گذار است و ممكن است در آينده نيروگاه هاي 
بادي كه در يك منطقه احداث مي ش�ود بدون استفاده باقي 

بمانند؟
ببینید براي سد و نیروگاه برقابي این مشکل وجود دارد. در حقیقت 
من نرفتم از هزار سال پیش این قضیه را بررسي کنم ولي تاریخ نشان 
مي دهد که در 2000 س��ال پیش به صورت اتفاقي در منطقه خواف و 
نش��تیفان آس بادها احداث نش��ده اند. آس بادهایي که هنوز بقایاي آن 
وجود دارد و ثبت ش��ده اس��ت. رییس قبلي انجمن باد اروپا در کتابي 
که نوشته است اشاره دارد پرشیا نخستین جایي است که از انرژي باد 
در آن جا براي آس بادها استفاده شده است. به استناد این آمار تاریخي 

مي توان گفت که پتانسیل باد بعد از سال ها عوض نشده است.

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

اگر بخواهیم در مورد انرژي دیدگاه کالن داش��ته باشیم، باید سبد 
انرژي در نظر بگیریم و به اعتقاد من ضریب نفوذ بیش از 20 درصد در 
شبکه برق ایران براي انرژي بادي به صالح نیست. یکي از حسن هایي 
ک��ه در پدافند غیرعامل براي انرژي باد مي ت��وان ذکر کرد، فاصله به 
نس��بت زیاد بین واحدهاي توربین در یک مزرعه بادي است که باعث 
مي شود دشمن نتواند به یک باره و با یک شلیک تمام نیروگاه را هدف 
قرار ده��د و در یک مزرعه داراي 100 توربی��ن، حمله به هر توربین 
فقط یک صدم توان نیروگاه را از بین خواهد برد. از طرفي نیروگاه هاي 
بادي به مراکز صنعتي و شهري نزدیک نیستند و در صورت حمله به 

تاسیسات نیروگاه بادي تلفات انساني و اقتصادي کم تر خواهد بود.

● در م�ورد ان�رژي باد هم مس�ايل زيس�ت محيطي مطرح 
مي شود، عمده اين مسايل شامل چه مواردي مي شود؟

یکي از مسایل قرار گرفتن در مسیر پرواز پرندگان است که ممکن 
اس��ت گاهي به پره هاي توربین برخورد کنند که با جانمایي مناس��ب 
موضوع قابل حل اس��ت. در گذشته بحث هاي راداري هم وجود داشت 
و پره ه��اي توربی��ن باعث انحراف امواج رادار مي ش��د که در س��اخت 
پره هاي جدید این موضوع رعایت شده است. در کشورهایي که تعداد 
مزرعه هاي بادي آن زیاد است بحث چشم انداز هم مطرح مي شود که 
در کش��ور ما به دلیل کم بودن نیروگاه هاي بادي این موضوع بر عکس 
است یعني باعث زیبایي و جذابیت هم مي شود و البته در جاهایي که 
تعداد توربین ها زیاد و به مناطق مس��کوني نزدیک اس��ت سرو صدا و 

نویز 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 یک منطق��ه در بی��ش از 98 درصد 
س��اعت هاي شبانه روز انرژي باد وجود دارد دیگر نیازي به تلفیق این 
دو انرژي نیس��ت و در بعضي از کش��ورها ای��ن دو را در کنار هم قرار 
مي دهند تا همدیگر را پوشش دهند و برق شبکه را به صورت پیوسته 
تامی��ن کنند و ما چون هر دو انرژي را به مقدار کافي در اختیار داریم 

مي توانیم به طور مستقیم و مستقل هر دو انرژي را به کار ببریم.

● چه ظرفيت هاي قانوني براي توسعه انرژي باد وجود دارد؟
پیش��رفت ها در زمینه انرژي هاي تجدیدپذیر در قوانین توس��عه اي 
و قانون بودجه هر س��ال پیش بیني شده است، به عنوان مثال در ماده 
69 قانون بودجه در س��ال 1392 دریافت 30 کیلووات س��اعت براي 
توسعه ش��بکه هاي روستایي و کاهش تلفات ش��بکه و بیشتر از همه 
توس��عه انرژي هاي تجدیدپذیر پیش بیني ش��ده بود و در ماده 19 هم 
تا میزان 12هزار میلیارد تومان براي سرمایه گذاري در تولید هم زمان 
برق و حرارت، نیروگاه هاي س��یکل ترکیبي و اجراي پروژه هاي انرژي 
تجدیدپذی��ر اجازه داده ش��ده ب��ود. بنابراین انتظار این اس��ت که در 
سال هاي آتي بهتر از سال هاي گذشته عمل کنیم و در دولت یازدهم 

شاهد شکوفایي انرژي هاي تجدیدپذیر باشیم.

***
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چكيده:
 ام�روزه كنت�رل فركانس در سيس�تم های ق�درت با نفوذ 
گس�ترده مناب�ع ان�رژی تجديدپذير از جمل�ه نيروگاه های 
باد از اهميت ويژه ای برخوردار اس�ت. كمبود منابع ذخيره 
كنت�رل فركانس س�ريع و كافی برای پاس�خ گويی به عدم 
قطعي�ت ذاتی موجود در ت�وان باد يك�ی از عوامل محدود 
كننده اتصال توربين های باد به ش�بكه اس�ت. در اين مقاله 
قابليت فراهم كردن نرخ بارگيری چندگانه  (MRR1)توسط 
واحدهای تولي�دی برای مقابله با ع�دم قطعيت موجود در 
توان باد معرفی ش�ده و در فرمول بندی مسأله برنامه ريزی 
همزم�ان انرژی و ذخيره اوليه وارد ش�ده اس�ت. همچنين 
برنامه ري�زی همزم�ان ان�رژی و ذخي�ره اولي�ه ب�ا در نظر 
گرفتن قابليت ه�ا و محدوديت های واحدهای توليدی برای 
مش�اركت در كنترل فركانس برای يك سيستم نمونه انجام 
شده اس�ت. نتايج حاصل از شبيه س�ازی نشان می دهد كه 
در ص�ورت به كارگيری قابليت جديد نرخ بارگيری چندگانه 
برای پاسخ گويی به تغييرات توليد، می توان از در مدار قرار 
گرفتن نيروگاه های جديد اجتناب نمود و هزينه بهره برداری 

شبكه را كاهش داد.

1. مقدمه
ب��ا نفوذ گس��ترده  منابع ان��رژی تجدیدپذیر در سیس��تم های قدرت 
امروزی اس��تفاده از فناوری های جدید ب��رای کنترل فرکانس بیش از 
گذش��ته اهمیت دارد. خدمات کنترل فرکانس که توس��ط واحدهای 
حرارتی فراهم می ش��ود را با توجه به اهمیت و زمان پاسخ گویی آن ها 
می توان به س��ه دس��ته کلی خدمات کنترل فرکان��س اولیه، ثانویه و 
ثالثیه تقس��یم بندی ک��رد ]2،1[. ذخیره اولیه س��ریع ترین ذخیره در 
میان ذخیره های موجود بوده و بعد از چندین ثانیه پس از یک تغییر 
ناگهانی در بار و یا  تولید سیستم بکارگرفته می شود. 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 می دهند. ذخیره کنترل فرکانس ثانویه برای جبران ذخیره 
کنترل فرکانس اولیه مصرف ش��ده و بازگردان��دن فرکانس و خطای 
کنت��رل ناحیه به مقدار برنامه ریزی ش��ده بعد از حدود چندین دقیقه 
بکار گرفته می شوند ]3،4[. ذخیره کنترل فرکانس ثالثیه برای جبران 
ذخیره های اس��تفاده ش��ده در مراحل قبل و پس از حدود 15 الی30 

دقیقه بکار گرفته می شود ]6،5[. 
س��هم مش��ارکت هر واحد تولیدی در کنترل فرکانس از برنامه ریزی 
ان��رژی و ذخیره اولیه مش��خص می ش��ود. مکانیزم برگ��زاري حراج 
ب��راي تأمین انرژي و خدمات جانبی ب��ه روش هاي متفاوت از جمله 
برنامه ری��زي همزمان و ی��ا برنامه ریزي متوالی ص��ورت می گیرد. در 
برنامه ری��زي همزم��ان، ان��رژي و خدمات جانبی به ص��ورت همزمان 

كليد واژه: برنامه ریزی هم زمان انرژی و ذخیره اولیه، عدم قطعیت توان 
باد، کنترل فرکانس، نرخ بارگیری، نرخ بارگیری چندگانه.

خری��داري می گردند. این در حالی اس��ت که در برنامه ریزي متوالی و 
پشت س��ر هم، ابتدا حراج انرژي براي تأمین انرژي مصرف کنندگان 
اجرا ش��ده و س��پس ذخیره هاي متفاوت به ترتیب و بر اساس میزان 
مرغوبی��ت انتخ��اب می گردن��د از آن جایی که برنامه ری��زی انرژی و 
سرویس های ذخیره بسیار به یکدیگر وابسته هستند برنامه ریزی آن ها 
به صورت همزمان دارای مزایای زیادی از جمله افزایش رفاه اجتماعی 

]8[ و قیمت های مناقصه بازار کمتر می شود ]9[. 
یک��ی از اصلی ترین مطالعات انجام ش��ده بر روی برنامه ریزی همزمان 
انرژی و ذخیره اولیه در ]7[  ارائه 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 نیروگاه ها وارد 
شده است. در ]10[ روش پخش بار اقتصادی دو مرحله ای 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 می کند. در 
]11[ روش پخش بار اقتصادی بر پایه الگوریتم درخت تصمیم معرفی 
ش��ده که به صورت همزمان انرژی و ذخی��ره اولیه را کمینه می کند. 
یکی از معایب کارهای انجام شده تاکنون در نظر نگرفتن محدودیت ها 
و قابلیت های فنی و واقعی واحدهای تولیدی برای ش��رکت در کنترل 
فرکانس است که منجر به پاسخی غیر ممکن برای برنامه ریزی انرژی 
و ذخیره اولیه خواهد ش��د. در ]12[ الگوریتم اصالحی برای توس��عه 
قابلیت های واحد گازی یک نیروگاه س��یکل ترکیبی برای مش��ارکت 
در کنترل فرکانس معرفی ش��ده است. در ]13[  یک الگوریتم ژنتیک 
باینری برای حل مسأله برنامه ریزی همزمان انرژی و ذخیره اولیه ارائه 
شده که در آن قابلیت ها و محدودیت های 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 سیستم های 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 توربین های باد و تغییرات متناوب در فرکانس سیستم 
قدرت خواهد شد. عالوه بر این سهم زیاد این توربین ها 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. اخیراً بس��یاری از مراجع به بررس��ی راه های شرکت 
کردن واحدهای بادی در کنترل فرکانس برای کاهش نیاز به استفاده 
از ذخیره های جانبی ارائه ش��ده توس��ط واحدهای تولیدی مرسوم، به 
وس��یله معرفی کردن کنترلرهای متفاوت پرداخته اند ]14[. در ]15[ 
و ]16[ کنترلرهایی برای فراهم کردن پاسخ لختی توسط توربین های 
بادی دو سو تغذیه پیشنهاد شده است و در ]17[ کنترل دروپ نیز به 

کنترلرهای معرفی شده اضافه شده است. 
با پیشرفت های صورت گرفته در زمینه کنترل نرم افزاری نیروگاه های 
مدرن پیش بینی می ش��ود که در آینده ای 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 توربین های باد 
در شبکه خواهد شد. در نتیجه نداشتن منابع ذخیره کنترل فرکانس 

کافی و سریع یکی از عواملی است که اتصال توربین های باد به شبکه 
را مح��دود می کند. از این رو در این مقال��ه ابتدا قابلیت فراهم کردن 
نرخ بارگیری چندگانه )MRR( توسط واحدهای تولیدی معرفی شده 
و سپس این قابلیت در فرمول بندی مسأله برنامه ریزی همزمان انرژی 
و ذخیره اولیه وارد ش��ده اس��ت. در نهایت شبیه س��ازی بر روی یک 
سیستم نمونه با 17 واحد تولیدی با در نظر گرفتن نفوذ زیاد توان باد 

در شبکه انجام شده است. 

2. قابليت ه�ا و محدوديت های واقع�ی واحدهای مدرن برای 
مشارکت در کنترل فرکانس اوليه

ع��الوه بر آنکه میزان نرخ بارگی��ري در برنامه ریزي کوتاه مدت تولید 
تأثی��ر گذار مي باش��د، در میزان ذخیره اولیه ي بکارگرفته ش��ده نیز 
نقش مؤثري دارد. بطوریکه، ذخیره ي اولیه در صورت خروج یک واحد 
نیروگاهي و یا افزایش ناگهاني بار، متناس��ب با میزان انحراف فرکانس 
و مش��خصه دروپ گاورنر به ص��ورت خطي افزایش مي یابد و با میزان 
حداکثر ظرفیت تولید مجاز براي مشارکت در کنترل فرکانس و یا نرخ 
بارگی��ري واحد هر کدام که کمتر بود، محدود مي گردد »ش��کل 1«.  
حداکثر میزان تولید واحد نیروگاهي در طی فرآیند  در این ش��کل

کنترل فرکانس می باشد و توسط رابطه )1(  تعریف می شود.

توس��عه ف��ن آوري در بخش نرم افزاري سیس��تم کنت��رل واحدهاي 
نیروگاهي، قابلیت هاي مانور جدیدي از جمله، انتخاب مد مشارکت در 
کنت��رل فرکانس)فعال و یا غیرفعال( و همچنین انتخاب نرخ بارگیري 
)ع��ادي و یا س��ریع( را در هر لحظه و بدون توق��ف واحد امکان  پذیر 
نموده که در توسعه ي ظرفیت ذخیره ي کنترل فرکانس اولیه  و نحوه ي 

مشارکت واحدهاي نیروگاهي در کنترل فرکانس تأثیر گذار است.
 

شکل 1: ذخيره اوليه بکار گرفته شده متناسب با انحراف فرکانس

هم چنی��ن با پیش��رفت های 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 بهره برداری 
واحدها در نرخ بارگیری بیش��تر، میزان ذخیره ي اولیه ) rit( آماده بکار 
بیشتري براي مشارکت در کنترل فرکانس در اختیار بهره بردار شبکه 
خواهد بود. »شکل 2« رابطه ی بین افزایش نرخ بارگیری و ذخیره در 
دس��ترس واحدهایی که قابلیت فراهم کردن نرخ بارگیری چندگانه را 
دارا می باشند، نشان می دهد. رابطه حداکثر میزان توان تولیدی برای 

یک واحد با قابلیت MRR به صورت )2( تعریف می شود.

pr
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شکل 2: ذخيره اوليه در دسترس متناسب با انحراف فرکانس 
MRR برای واحدهای توليدی با قابليت

       
افزایش نرخ بارگیری منجر به کاهش طول عمر رتور و تحمیل هزینه 
به بهره بردار واحد نیروگاهی می شود. اما در صورت جبران هزینه های 
ناش��ی از افزایش نرخ می توان انتظار داش��ت بهره بردار، نرخ بارگیري 
واح��د نیروگاه��ي خود را افزایش دهد. الزم به ذکر اس��ت که محدوه 
مجاز واحدها برای مش��ارکت در کنت��رل فرکانس با محدوده ی مجاز 
بهره ب��رداری آن ها یکس��ان نب��وده و در برخی موارد ب��ه دالیل فنی 
کوچکتر از آن است  ]18،19[. »شکل 3« محدوده مجاز بهره برداري 
و بخش��ی از آن را که براي مشارکت واحد در کنترل فرکانس در نظر 

گرفته می شو برای یک واحد تولیدی نشان می دهد.

شکل 3: محدوده ی مجاز واحدهای نيروگاهی برای مشارکت در 
کنترل فرکانس       

در صورت اس��تفاده از قابلیت MRR واحدهای 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 قطعیت ه��ای توان باد 
بهره بردار ش��بکه ذخیره اولیه در دس��ترس بیشتری در اختیار دارد و 
می تواند در برنامه ریزی س��اعتی انرژی و ذخیره اولیه  هر یک از این 
نرخ ه��ای بارگیری را در ص��ورت لزوم انتخاب کن��د. در ادامه قابلیت 
MRR در مس��أله برنامه ریزی همزمان انرژی و ذخیره اولیه وارد شده 
است. در مدل معرفی ش��ده محدودیت های واقعی واحدهای تولیدی 

برای مشارکت در کنترل فرکانس نیز در نظر گرفته شده است.

3. فرمول بندی مسئله معرفی شده
در ای��ن بخش به فرمول بندی مس��ئله برنامه ری��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 می ش��ود. تابع هدف مدل پیش��نهادی کمینه کردن هزینه 

تأمین انرژی و ذخیره اولیه در طول دوره برنامه ریزی می باشد. معادله 
)3( بیان کننده تابع هدف پیش��نهادی اس��ت که ش��امل هزینه های 
بهره برداری و هزینه ذخیره اولیه است.  هزینه بهره برداری خود شامل 
هزین��ه راه اندازی، هزینه خاموش کردن واح��د و هزینه توان تولیدی 
اس��ت. هزینه بهره برداری به صورت تابعی خطی از میزان تولید واحد 

در نظر گرفته شده است.

                   
از آن جای��ی که افزایش بی��ش از حد نرخ بارگی��ری منجر به کاهش 
ط��ول عمر روتور و نتیجتاً افزایش هزینه بهره برداری می ش��ود قیمت 
پیش��نهادی واحده��ای تولیدی ب��رای تأمین ذخیره اولی��ه از معادله 
)4( تبعی��ت می کند، که در آن قیمت پیش��نهادی واحد برای 

بکارگیری امین نرخ بارگیری می باشد.
 

       
همان طور که گفته ش��د، هدف برنامه ری��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 توربین های باد 
بای��د قبل از وقوع حادث��ه در طول دوره برنامه ریزی برابر باش��د )5(. 
همچنین حداکثر و حداقل توان تولیدی واحدهای مشارکت کننده در 

کنترل فرکانس باید در محدوده ی مجاز باشد )6(،)7(. 

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

   
بر طبق معیار قابلیت اطمینان N-1 در هر حادثه که به صورت خروج 
ناگهانی یک واحد تعریف می شود، 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 آن جایی که تغییرات 
فرکان��س منفی در برنامه ریزی لحاظ ش��ده اس��ت، می��زان ذخیره ی 
برنامه ریزی ش��ده جوابگوی تغییرات مثبت توان باد نیز باید باش��د. از 
این رو قید زیر برای پیاده س��ازی معیار میزان ذخیره مورد نیاز شبکه 

تعریف شده است.  
 

ذخی��ره اولیه واحد i باید در )10( صدق کن��د که بیان کننده ی این 
اس��ت که حداکثر ذخیره اولیه در دسترس واحد i مقدار حداقل بین 

ظرفیت استفاده نشده واحدهای در مدار و نرخ بارگیری آن هاست.
 

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

    
ع��الوه ب��ر این برای اجتن��اب از عملک��رد رله های فرکان��س پایین و 
جلوگیری از ح��ذف بار، انحراف فرکانس از مق��دار نامی باید محدود 

شود. 
 

4.  نتايج شبيه سازی بر روی يک سيستم نمونه
مدل معرفی ش��ده برای حل مس��أله ی برنامه ری��زی همزمان انرژی و 
ذخی��ره اولیه ب��ا در نظر گرفتن نفوذ زیاد توان باد در ش��بکه بر روی 
سیس��تم نمونه ای شامل 17 واحد تولیدی شبیه سازی گردیده  است. 
مس��ئله برنامه ریزی مخلوط عدد صحیح غیرخطی فرمول بندی شده 
به وس��یله روش هایی که در ]22[ معرفی ش��ده، خطی شده و توسط 
حل کننده ی CPLEX نرم افزار GAMS حل شده است. از آن جایی که 
بازه زمانی تغییرات توان باد کمتر از 15 دقیقه می باش��د و در مراجع 
نیز تاکنون برنامه ریزی ان��رژی و ذخیره اولیه برای حداقل بازه زمانی 
15 دقیقه انجام شده، در این مقاله نیز شبیه سازی  برای بازه های زمانی 
15 دقیقه ای و برای 6 ساعت متوالی انجام شده است. میزان نفوذ توان 
باد در ش��بکه 20درصد بار پیک ش��بکه و برابر 400 مگاوات 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 ]10[ و داده های س��رعت باد از ]21[ گرفته ش��ده 
اس��ت. ضریب دروپ گاورنر تمامی واحدها 5درص��د ، فرکانس نامی 
سیستم 50 هرتز و ماکزیمم انحراف فرکانس مجاز 500 میلی هرتز در 
نظر گرفته شده است. از معیار قابلیت اطمینان N-1 به عنوان معیاری 
برای سنجش مقدار ذخیره اولیه مورد نیاز سیستم استفاده شده است. 
مقدار ذخیره اولیه در دسترس سیستم باید به گونه ای باشد که منجر 
ب��ه عملکرد رله های فرکانس پایی��ن و حذف بار نگردد و عالوه بر این 
تغییرات توان باد را در بازه زمانی برنامه ریزی 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 نرخ های بارگیری عادی، س��ریع و 
خیلی س��ریع نامیده می شود 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.

حد ماکزیمم و مینیمم واحدهای تولیدی هنگام مش��ارکت در کنترل 
فرکانس برابر ب��ا 90درصد و 120درصد حد ماکزیمم و مینیمم توان 
تولیدی آن ها در ]10[ در 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 0.05، 0.1 و 0.2 برابر ضریب خطی تابع هزینه 
]10[ در 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 راه اندازی و خاموش کردن واحدها در نظر گرفته شده است. 
می��زان بار در بازه های 15 دقیقه ای، مش��ابه تغییرات بار س��اعتی در 
]10[ در نظر گرفته ش��ده اس��ت. میزان توان تولیدی و ذخیره اولیه 
برنامه ریزی ش��ده واحدها و همچنی��ن مد عملکردی نرخ بارگیری در 
»جدول 1« نش��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 می باشند. همچنین عدد مربوط به زمان در این 
جدول نمایانگر امین 15 دقیقه ای اس��ت که برنامه ریزی در آن بازه 

زمانی انجام شده است.

همان طور که از »جدول1« مشخص 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 بهره برداری 
می  ش��وند، که منجر ب��ه جلوگیری از در مدار ق��رار گرفتن واحدهای 
جدید ش��ده و هزینه بهره برداری شبکه را کاهش می دهد. همچنین 
نتایج شبیه سازی نشان می دهد که بکارگیری MRR منجر به کاهش 
3.3 درص��دی در هزینه بهره برداری از ش��بکه نس��بت به حالتی که 
واحدها تنها در نرخ بارگیری عادی خود می توانند بهره برداری ش��وند، 

می شود.

جدول 1: توليد ذخيره اوليه )MW( و نرخ بارگيری برنامه  ريزی شده برای 
سيستم با 17 واحد توليدی
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5. نتيجه گيری
در ای��ن مقاله ابت��دا قابلیت بکارگیری نرخ بارگیری چندگانه توس��ط 
 MRR واحدهای نیروگاهی معرفی ش��ده اس��ت. با بکارگیری قابلیت
واحدهای تولیدی قادر ب��ه فراهم کردن نرخ بارگیری تا چندین برابر 
نرخ بارگی��ری عادی خود می ش��وند و بهره بردار ش��بکه برای تأمین 
ذخیره کنت��رل فرکانس اولیه مورد نیاز می توان��د هر یک از نرخ های 
بارگی��ری را به طور دلخواه بدون خاموش ک��ردن واحد انتخاب کند. 
از آنجایی که با اس��تفاده از قابلی��ت MRR واحدهای تولیدی قادر به 
دنبال کردن نوسانات توان باد خواهند شد، میزان توان باد قابل اتصال 
به ش��بکه افزایش خواهد یافت. در ادام��ه محدودیت ها و قابلیت های 
معرفی شده واحدهای تولیدی از جمله قابلیت MRR در فرمول بندی 
مسئله برنامه ریزی همزمان انرژی و ذخیره اولیه با در نظر گرفتن نفوذ 
باد در ش��بکه وارد شده است. فرمول بندی غیرخطی ارائه شده، خطی 
ش��ده و بر روی یک سیس��تم نمونه با 17 واح��د تولیدی و با در نظر 
گرفتن سه نرخ بارگیری برای هر واحد پیاده سازی شده است. مسئله 
برنامه ری��زی خطی مخلوط عدد صحیح حاصله با اس��تفاده از نرم  افزار 
GAMS و توس��ط حل کننده ی CPLEX این نرم افزار حل شده است. 
 MRR نتایج حاصله از ش��بیه س��ازی نش��ان می دهد که با بکارگیری
می ت��وان از در مدار قرار گرفتن واحدهای تولید گران برای تأمین نیاز 
ذخیره کنترل فرکانس ش��بکه جلوگیری کرد و هزینه بهره برداری از 

شبکه را کاهش داد.
***
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کیفیت سرویس در زیرسیستم 
(IMS)      چند رسانه ای

مسعود هوشمند کفاشیان/ شرکت مخابرات استان خراسان رضوی

چكيده: 
ارائ�ه خدم�ات مختلف ص�وت، تصوي�ر، پيام ف�وری، داده و 
س�رويس های تركيب�ی در ميان ش�بكه های مختل�ف منجر 
ب�ه اب�داع و طراحی ي�ك معماری ش�بكه يكپارچ�ه مبتنی 
ب�ر پروت�كل اينترنت (IP) ش�ده اس�ت. در اي�ن معماری كه 
زيرسامانه ی چندرس�انه ای آی پی1 (IMS) ناميده مي شود، از 
يك هسته مش�ترک برای تمام فناوری های متفاوت ارتباطی 
موجود  استفاده می ش�ود. از سوی ديگر كيفيت سرويس در 
ش�بكه های ارتباطی ب�ه مفهومی كليدی ب�رای ارائه خدمات 
مطلوب و كارامد تبديل ش�ده است. اي�ن مقاله به مالحظات 

كيفيت سرويس در شبكه IMS می پردازد.

IP

1- مقدمه: 
بین  در  مهم  مساله ای  به  اخیرا  سرویس  کیفیت  اینکه  وجود  با 
و  فه�م  ش�یوه  در  ابهاماتي  هم  هنوز  شده،  تبدیل  شبکه  محققان 
تعریف آن وجود دارد. بطور کلي کیفیت سرویس به معني توانای��ی 
شبک��ه ارتباطی در تأمین نیازهای سرویس ترافیک های مختلف و در 

نتیجه ارائه سطحی از اطمینان برای آن هاست.
کیفیت سرویس را از دو دیدگاه می توان بررسی نمود: کاربران شبکه 
و تأمین کنندگ��ان سرویس شبکه. ه�ر ی�ک از ای�ن دو دارای اهداف 
کیفیت سرویس متفاوتي هستند. آنچه که یک کاربر شبکه نیاز دارد، 

دسترسي به حداکثر پهنای باند با کم تری��ن هزینه ممکن است. از 
طرف دیگر، هدف تأمین کننده شبکه به ح�داکثر رس�اندن ک�ارایي 
ش�بکه همزم�ان ب�ا برط�رف ک�ردن نیازهای کیفیت سرویس همه 

کاربران به صورت همزمان است. 

2- شاخص های تعريف کيفيت سرويس
پارامترهای متداول کیفیت سرویس که برای توصیف کارایي شبکه 

بکار مي روند عبارتند از: 
1- پهنای باند )گذردهي یا throughput(: تعداد بایت هایی که در یک 

دوره تناوب خاص از طریق شبکه انتقال مي یابند.  
2- تأخیر)delay(: زماني که طول مي کشد تا یک بسته داده از مبدا 
خود به سمت مقصد حرکت کن�د. ت�أخیر ش�امل س�ه مؤلف�ه است: 
تأخیر انتقال )زمان الزم برای قرار دادن همه بیت های بسته در کانال 
ک��ه به سای��ز بسته و آهنگ بیت لینک وابسته اس��ت(، تأخیر انتشار 
)زم��ان الزم برای طی کردن کانال فیزیک��ی وابسته به طول کانال و 
سرعت انتش��ار( و تأخیر صف بندی )میزان زمان انتظار یک بسته در 

صف، قبل از ارسال به درگاه خروجی مناسب(. 
3- نوس��ان تأخیر )jitter(: واریانس تأخیری که یک بسته داده با آن 
مواجه است برابر با تفاوت بین حداکثر و حداقل تأخیر ممکن ب��رای 

بسته، می باشد.
یک��ی دیگر از دالیل وق��وع تغییرات تاخیر این اس��ت که بسته های 
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 تاخیردربسته های دریافتی 

درمقصد می شود.
برخ��ی از برنامه های 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 می شود. البته برخی 
دیگ��راز برنامه های کاربردی TCP/IP وجود دارند که پدیده تغییرات 

تاخیر برروی آن ها چندان اثری ندارد.
4- درص��د دور ریختن)Packet Loss(: شانس دور ریخته شدن بسته 

كليد واژه: زیرسامانه ی چندرسانه ای آی پی)IMS(، معماری مبتنی بر 
.SIPسیاست گزاری، کیفیت سرویس، پروتکل
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در شبکه مي باشد. حالت های��ی وجود دارند که منجر به دور ریخته 
نودهای سوئیچ  بافر در  )مانند سرریز شدن  شدن بستهها ميشوند 

شبکه(. سه عامل مهم باعث ایجاد اتالف بسته ها می شوند:
الف- قطع شدن کانال ارتباطی که باعث ازبین رفتن بسته ها می شود
ب- نویزکان��ال باعث خراب شدن برخ��ی از فیلدهای بسته می شود . 
نودهای شبکه ب��ا بررسی مجموع مقابله ای بسته متوجه خراب بودن 

آن می شوند و اقدام به حذف بسته می نمایند.
پ- تراکم درشبکه باعث لبریز شدن بافرنودها و از بین رفتن بسته ها 

می شود.
مشکل قط��ع شدن کانال ارتباط��ی به خاطر استف��اده از کانال های 
ارتباطی ذخیره در شبکه و همچنین بهره گیری از شبکه های بی سیم، 
از اهمیت چندان��ی برخوردار نمی باشد. همچنین باتوجه به گسترش 
کانال ه��ای ارتباط��ی مطمئن و بدون نویز نظی��ر فیبرنوری، احتمال 
خ��راب ش��دن بسته ها به خاطر وقوع نویز درکان��ال بسیار کم و قابل 
صرف نظ��ر می باش��د . بنابراین تنها عامل مهم خ��راب شدن بسته ها 
لبریزش��دن بافر نودی شبکه به خاطر وقوع تراکم درشبکه می باشد . 
از آنجائیکه اکثرترافیک های امروزی از نوع انفجاری می باشند، شدت 
ب��ار لینک های شبکه ثابت نیست و از قبل قابل پیش بینی نمی باشد. 
چنانچه درنودهای شبکه تراکم به وجود آید، با حذف کردن بسته های 

ورودی از شدت تراکم کاسته می شود.

3- مدل های کيفيت سرويس
مدل ها و مکانیزم های مختلف��ی برای تضمین کیفیت سرویس مورد 

تقاضای کاربران ارائه شده است. 
مدل های عمده تضمین کیفیت سرویس در اینترنت عبارتند از:

3-1- بهتري�ن ت�الش )Best Effort( در حقیق��ت QOS را برای شما 
فراهم نمی کن��د. در این مکانیزم، درخواس��ت مجدد بسته ها صورت 
نمی گی��رد. بهترین تالش، از استراتژی های صف آرایی اولین ورودی- 
آخرین خروج��ی)First-in-First-out( استف��اده می کند، که در آن، 
بسته ه��ا به همان ترتیب که وارد صف شده ان��د )در فضاهای ذخیره 
مسیر یاب قرار گرفته ان��د(، به همان ترتیب نیز از آن خارج می شوند. 
درح��ال حاضر شبک��ه جهانی اینترنت سروی��س بهترین تالش را به 

کاربران خود ارائه می دهد. 
یک��ی از معای��ب اصلی سرویس ف��وق، این است که ب��ا وجود اینکه 
مسیریاب ه��ای شبکه به خوبی قادر به دریاف��ت و پردازش بسته های 
ورودی می باشن��د، ول��ی هیچ گونه تضمینی در م��ورد سالم رسیدن 
بسته ه��ا به مقصد وج��ود ندارد. با توجه به رش��د روز افزون استفاده 
از اینترن��ت و به خصوص با توجه به اهمی��ت اینترنت به عنوان ابزاری 
ب��رای گسترش تجارت جهانی، تالش های زیادی جهت حفظ کیفیت 
سروی��س در اینترنت در حال انجام می باش��د. در این راستا در حال 
حاض��ر کالس های سرویس متنوعی مورد بح��ث و توسعه می باشند. 
یک��ی از کالس های سرویس فوق، به شرکت ها 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��الس سرویس خود به زی��ر کالس های 
دیگری ک��ه به  ترتیب کیفیت ب��ا نام های سروی��س طالیی، نقره ای 
و برن��زی شناخت��ه می شوند، تقسیم بن��دی می شود. یک��ی دیگر از 
کالس های 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 کنفرانس های ویدئویی اینترنتی نمونه هایی از این کالس 

سرویس می باشند.

3-2- سرويس های مجتمع )Integrated Service-IntServ( که اغلب از 
آن به عنوان HardQOS یاد می شود، به ذخیره سازی پهنای باند می 
پردازد. IntServ از عالمت دهی بین وسایل شبکه، جهت ذخیره سازی 
پهنای بان��د استفاده می کن��د. در مدل سرویس ه��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 
ذخیره س��ازی منابع )RVS(، نمونه ای از روش های IntServ در جهت 
QoS می باش��د. از آنجا ک��ه IntServ باید بر روی تمام مسیر یاب های 
 ،IntSetrv موجود در میسر بسته، پیکربندی شود، اولین پیامد منفی

عدم توسعه پذیری آن است.
  )Differentiated Services – DiffServ( 3-3- سرويس ه�ای متماي�ز 
همان ط��ور ک��ه از نامش پیداس��ت، بین جریان بسته ه��ای متفاوت، 
تمای��ز قائل می شود. به بیان دقیق ت��ر، بسته ها عالمت گذاری شده اند 
و مسیر یاب ه��ا و سوئیچ ها می توانند بر اس��اس عالمت روی بسته ها 
تصمیم گی��ری کنند. )مثال در اتخاذ تصمیمات ارسال یا دور انداختن 
بسته(. از آنجا که DiffServ یک ذخیره سازی قطعی و مشخص انجام 
نمی ده��د، ب��ه آن Soft QOS گفته می شود. در م��دل سرویس های  
متمایز شده، جهت ارائه سرویس ه��ای متمایز به کاربران، بسته های 
کارب��ران در لب��ه ورودی شبکه کالس بندی می ش��ود و بدین ترتیب 

کالس های سرویس متنوعی به کاربران ارائه می گردد.
شکل زیر جایگاه سه مدل فوق را در قیاس با یکدیگر نشان می دهد:

IMS 4 - کيفيت سرويس در
4-1 مقدمه 

معم��اری IMS توس��ط موسس��ات 3GPP و ETSI در استاندارده��ا 
تشریح ش��ده اس��ت. استان��دارد 3GPP TS23.228 مشخصات فني 
را   IMS امنیت��ی  معم��اری   3GPP TS33.203 استان��دارد  و   IMS
تشریح می نمای��د. معماری IMS یک معم��اری مبتنی بر IP است و 
سرویس ه��ای چند رسانه ای را بر اس��اس فناوری IP برقرار می نماید. 
 ،)Access( شامل الیه های 1- دسترسی  IMS معماری  کارکردي در
Appli-( 3- کنترل و 4- سرویس یا کاربرد ،)Transport( 2- انتق��ال
cation( می باشد که سیگنالینگ SIP در الیه کنترل آن قرار می گیرد 
و ارتب��اط همه کاربران از طریق IP با این سیگنالینگ با IMS برقرار 
می ش��ود. CSCF یا سرویس دهنده عملیاتی کنترل نشست ها )شامل 
سرور ه��ای S-CSCF ، I-CSCF ،P-CSCF( وHSS یا سرور اطالعات 
مشترکی��ن دو بخش مهم تشکیل دهن��ده این الیه هستند. شکل زیر 

این الیه بندی ها را در معماری IMS نشان می دهد.

 

IMS می تواند تجربه ارتباطات چندرسانه ای متنوعی را فراهم کند اما 
تضمین کیفیت سروی��س در رسانه های مختلف نیازمند توجه دقیق 
 IMS به زیرساخت است. در حال حاض��ر موسسات استاندارد کننده
از معم��اری مبتنی بر سیاست گ��زاری )policy-based( برای تضمین 
کیفیت استفاده می کنن��د. این سیاست ها توسط اپراتورهای شبکه و 
بر اساس نوع کسب و کار و نیازمندی های سرویس الیه کاربرد تعیین 
می شون��د و از آن ها ب��رای مدیریت منابع و بهب��ود کیفیت استفاده 
می شود. مکانیزم کنترِل سیاس��ِت وابسته به سرویس، امکان کنترل 
پوی��ا QoS را فراهم م��ی آورد و نقش مهم��ی در تضمین کیفیت بر 
اس��اس شاخص هایی همچون پهنای باند، تاخیر انتها به انتها، نوسان 
تاخی��ر، آهنگ داده و آهنگ خطای بی��ت و غیره بازی می کند. الیه 
 )bearer layer( مستقیما تخصیص منابع الیه حام��ل IMS نشس��ت
را کنت��رل نمی کن��د. بنابراین الزم است مکانیزم��ی تعاملی بین الیه 

نشست و الیه حامل برای مدیریت QoS داده ها تعریف کرد.
ب��ه منظور حصول کنترل QoS مبتنی ب��ر سیاست گزاری به واحدی 
ب��رای اخذ تصمیمات مربوط به سیاست گزاری و واحدی برای به اجرا 
درآوردن آن ه��ا نیاز است. IMS چند م��دل انتها-به-انتهای QoS را 
پشتیبانی می کند که در استاندارد 3GPP 23.207 تشریح شده است. 
link-lay-( دررمینال ها می توانند از پروتکل های رزرو منابع الیه پیون
PDP Context Activation، RSVP  (Resource ReS- همچون( )er

erVationProtocol( ی��ا کده��ای DiffServ مستقیما استفاده کنند. 
 RSVP( .استف��اده کنند RSVP یا DiffServ شبکه ه��ا می توانن��د از
توس��ط استاندارد RFC-2205 توصیف ش��ده است و پروتکلي جهت 
In-(  ززرو نم��ودن منابع اس��ت که براي سرویس ه��اي مجتمع شده

tServ( در شبکه طراحی شده است(.
:3GPP در استانداردهای IMS 4-2- ساختار كيفيت سرويس در

 )policy-based( 3 ی��ک معم��اری مبتنی ب��ر سیاست گ��زاریGPP
برای QoS و شارژینگ تعری��ف می کند. معماری کنترل شارژینگ و 
سیاست گ��زاری IMS Policy and Charging Control( IMS( که در 
استان��دارد  3GPP, TS 23.203  تعریف شده است شامل توابع سطح 
ب��اال هم برای شارژینگ و هم برای QoS است. این معماری در شکل 

زیر نشان داده شده است:

)Policy and Charging Rules Functions( بخش��ی است که  PCRF
مس��وول تصمیم گی��ری )تصمیمات سیاست کنت��رل( و کارکردهای 
شارژین��گ مبتنی بر جریان )flow-based( اس��ت. این بخش تعیین 
می کند که چگونه با جری��ان داده های سرویس مشخصی رفتار شود 
و مناب��ع QoS را مجوزدهی می کند. تصمیماتی که PCRF می گیرد 
 )Policy and Charging Enforcement Function( PCEF به بخ��ش
منتقل می شود که مسوول اعمال سیاست، مدیریت QoS، اندازه گیری 
 PCEF جریان داده سرویس و سایر کارکردهای شارژینگ است. بین
و PCRF نقطه مرجع )واسط( Gx قرار می گیرد و امکان سیگنالینگ 
)Policy and Charging Control( را فراهم می کند. PCC تصمیمات
Application Func-(AFکارک��رد  IMS، P-CSCF شبکه ه��ای  رر 
tion( را ب��ه انج��ام می رساند. ای��ن تابع اولین نقطه اتص��ال کاربر به 
شبک��ه IMS و سرویس های آن می باشد و ب��ا دریافت پروفایل کاربر 
از HSS توس��ط واسط Cx تشخیص می ده��د که آیا یک کاربر اجازه 
استفاده از سرویسی خ��اص را دارا می باشد یا نه. مجازشناسی منابع 
کارب��ران، ارتباطات اضطراری، کنترل کیفیت سرویس، مونیتورینگ، 
فشرده سازی هدرها و شناسایی I-CSCF جزو وظایف این بخش است 
 IMS و وظیف��ه دریافت و ارسال پیام های سیگنالینگ را از / به کاربر
ب��ر عهده دارد. این بخش کاربری های��ی را عرضه می کند که نیازمند 
سیاست پوی��ا و کنترل شارژینگ است. همچنی��ن این بخش برخی 
 PCRF اطالعات مرتبط با نشست که برای تصمیم گیری ها مورد نیاز
اس��ت را فراه��م می کند. شکل زی��ر ارتباط میان ای��ن بخش ها را به 

تصویر می کشد:

 )IP Connectivity Access Network(IP-CAN شک��ل  ای��ن  در 
نمایانگر شبکه دسترسی به هسته IMS است و تکنولوژی های مربوط 
)3GPP2( یا GSM(3GPP) ،CDMA1x ی��ا UMTS ب��ه آن شام��ل

EVDO، اینترن��ت کابلی، DSL ،Wi-Fi ،Wi-MAX و تکنولوژی های 
آینده می شود.

)Subscription Profile Repository( دیتابیس��ی، ح��اوی تمام  SPR
اطالعات مربوط ب��ه مشترك و اشتراك او است و این اطالعات مورد 
نی��از PCRF اس��ت. SPR از نقطه مرجع )واس��ط( Sp برای ارتباط با 
PCRF استفاده می کن��د. Sp امکان درخواست اطالعات الزم مربوط 

به مشترك را به PCRF می دهد.
roam-( 3 تعریف شده است، جابجاییGPP که توسط QoS  ععماری
 )Visited Network( از ]شبک��ه[ خانه به یک شبکه بازدید شده )ing

را پشتیبانی می کند )شکل زیر(. 
 Visited(VPLMN به درون )User-Equipments( هاUE هنگامي که
Public Land Mobile Network( جابج��ا می شوند، V-PCRF )یک 



علمي، آموزشي، پژوهشي
انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران- شاخه خراسان
سال نخست/ شماره 2/ تابستان 1393

ASR-E-BARQ

علمي، آموزشي، پژوهشي
انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران- شاخه خراسان

17سال نخست/ شماره 2/ تابستان 1393

ASR-E-BARQ
فصلنامهفصلنامه

16

چالش هاي طراحي آي س�ي هاي دیجیتال در فرآیندهاي 
ساخت  نانومتري

مس��عود هوش��مند کفاش��یان/ ش��رکت مخاب��رات اس��تان خراس��ان رضوی/ 
m.houshmand@gmail.com

چكيده: 
مدارهاي مجتمع ديجيتال )يا آي سي هاي ديجيتال( امروزه 
در سيستم هاي كامپيوتري و مخابراتي بسيار مورد استفاده 
قرار مي گيرند. افزودن كاركردهاي هر چه بيشتر به سيستم، 
ني�از به افزاي�ش كارايي1  و در عين ح�ال كاهش قيمت در 
مداره�اي مجتمع، روند "كوچك-مقياس ش�دن2" فناوري 
را موجب ش�ده است. اما كوچك-مقياس ش�دن ش�تابان 
 45nm فن�اوري به ويژه در گره ه�اي فناوري3 كوچك ت�ر از
چالش ه�اي بزرگي را ايج�اد نموده اس�ت. در اين گره هاي 
فناوري از يك سو حفظ دقت نس�بي پارامترهاي افزاره ها4 
و خطوط واصل دش�وارتر است و از سوي ديگر حفظ سطح 
كاراي�ي مطلوب )براي مثال سرعت پردازش ريزپردازنده ها 
در سيستم هاي پردازشي( در طول عمر  بسياري از قطعات 
تجاري به يك مس�اله مهم تبديل شده است. در عين حال 
مصرف توان پويا و به ويژه توان نش�تي، به دغدغه ي 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 تبلت ها و لپ تاپ ها 
بسيار پر اهميت است. در اين پژوهش مهمترين چالش هاي 
طراحي مداره�اي ديجيتال در مح�دوده ی نانومتری مورد 

بررسي قرار مي گيرند. 

1 – مقدمه
با افزایش مستمر تقاضا در خصوص قابلیت هاي سیستم هاي دیجیتال، 
مجتمع سازي هر چه بیشت��ر در مدارهاي دیجیتال CMOS ضرورت 
بیشت��ري مي یابد. اما با کوچکتر شدن ابع��اد ترانزیستور )به ویژه فراتر 
از فن��اوری 45nm( مصرف توان نشتي و حساسیت نسبت به تغییرات 
فرآین��د و قابلیت اطمینان )پیر شدگ��ي5( بسیار افزایش یافته است و 

آنها را به چالش های مهم طراحی دیجیتال تبدیل کرده است. 
جدول 1 مقادیر طول گیت ترانزیستور، ضخامت اکسید ترانزیستور و 
ولتاژ تغذیه در مدارهاي مجتمع دیجیتال را براي سال هاي اخیر و نیز 
چن��د سال آینده بر اساس داده هاي موسسه بین المللي نقشه راه براي 

نیمه رساناها )ITRS6( نشان مي دهد ]1[.
جدول 1-  مقادير طول گيت، ضخامت اکسيد و ولتاژ تغذيه براي 

]1[ITRS سالهاي مختلف بر اساس داده هاي

كليد واژه: مدارهای دیجیتال نانومتری، قابلیت اطمینان، تغییرپذیری، 
توان نشتی.

PCRF در VPLMN( و PCEF در شبک��ه دسترس��ی بازدی��د شده، 
 V-PCRF .را فراهم می کنند QoS سروی��س الزم برای قابلیت اتصال
برای بازیاب��ی اطالعات سرویس، قواعد سیاست گ��زاری تعریف شده 
توس��ط اپراتور و اطالعات اشتراك، با استفاده از نقطه مرجع )واسط( 
S9 ب��ه H-PCRF متص��ل می شود. بدین ترتیب UEه��ا می توانند از 

همان QoS مربوط به شبکه دسترسی خانگی خود بهره مند گردند.

IMS در سطح سرويس در QoS 4-3- پارامترهای
معماری PCC شامل مشخصه های چهار پارامتر QoS سطح سرویس 

است:
 QCI (QoS Class Identifier) ،ARP )Allocation and Retention Priority(،

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

:QCI )الف
QCI ی��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 مشخصه های 
کارای��ی به کار می رود. 3GPP چهار مشخصه را استاندارد کرده است: 
نوع منبع، اولویت، بودجه تاخیر بسته )PDB2( و آهنگ از دست دادن 

.)PELR3( خطای بسته
1. نوع منب��ع: تعیین می کند که آیا یک نشس��ت دارای پارامتر یک 
آهن��گ بیت تضمین ش��ده )GBR( در شبکه انتق��ال است و یا یک 

)non-GBR( آهنگ بیت تضمین نشده
2. اولوی��ت )Priority(: ای��ن مشخصه به ه��ر QCI مربوط است و به 
ازای باالتری��ن اولوی��ت مق��دار 1 مي گیرد و از آن ب��رای تمایز میان 
نشست های��ی که وارد شبکه مي شوند یا نشست هایی که از قبل فعال 

شده اند )چه از یک کاربر و چه از چند کاربر( به کار می رود.
PDP .3 )بودجه تاخیر بسته(: این مشخصه یک کران باال برای تاخیر 
ی��ک بست��ه بی��ن UE و PCEF را تعیین می کن��د. PDP را می توان 
ب��ه عنوان ماکزیمم تاخیر با سط��ح اطمینان 98درصد تعریف کرد و 

معموال بر حسب میلی ثانیه بیان می شود.
PELR .4  )آهن��گ تلف خطای بسته(: ای��ن مشخصه یک کران باال 

برای آهنگ تلفات بسته نامرتبط با تراکم تعریف می کند. 
ARP )ب

پارامت��ر ARP حاوی اطالعاتی در خصوص سطح اولویت، قابلیت های 
ح��ق تقدم )PEC4( و آسیب پذیری حق تقدم )PEV( می باشد. سطح 
اولوی��ت می توان��د مقداری بین 1 ت��ا 15 داشته باشد ک��ه در آن 1 
باالتری��ن مقدار است. مقادیر بین 1 تا 8 ب��رای سرویس هایی که در 
شبک��ه دارای اولویت بندی هستند به ک��ار می روند و مقادیر 9 تا 15 
ب��رای سرویس های رومینگ. PEC چنین تعِرف می شود: قابلیت یک 

نشست ب��رای اخذ منابعی که قبال به نشست دیگری با اولویت کمتر 
تخصی��ص یافته اند و PEV نیز به ص��ورت آسیب پذیری یک نشست 

برای آنکه اجازه دهد ....
پارامترهای PEC و PEV مقادیر "yes" و یا "no" را می توانند اختیار 

کنند.
پ( GBR/non-GBR: این پارامتر حاکی از آن است که آیا یک نشست 
 QCI منابع آهنگ بیت رزرو کرده است یا نه و به مشخصه نوع منبع

وابسته است.
 :MBR )ت

ای��ن پارامتر حاک��ی از ماکزیمم آهنگ بیت مج��از برای یک نشست 
است.

4-4- طبقه بندی كيفيت سرويس برای شبكه های انتقال
 DiffServ مدل ،IMS تعریف شده برای الیه انتقال رسانه QoS مدل
است بنابرای��ن باید ارتباطی بین پارامترهای DiffServ و پارامترهای 
سط��ح سرویس QoS تعری��ف شده در بخش قبل��ی معرفی شود. به 
منظ��ور تعریف ای��ن ارتب��اط، 3GPP در مفه��وم QoS و مشخصات 
معماری، کالس های QoS برای شبکه های UMTS گنجانده است که 

در استاندارد TS 23.10. 3GPP ارائه گردیده است.
 ،)conversational( وجود دارد: مکالمه ای UMTS QoS چهار کالس
back-( و پس زمینه ای )interactive( تعاملی ،)streaming(  رریان��ی

ground(. مهمتری��ن تفاوت میان این کالس ه��ا حساسیت به تاخیر 
است که کالس مکالمه ای بیشترین حساسیت و کالس پس زمینه ای 
کمترین حساسیت را داراست. بدی��ن ترتیب، حساسیت تاخیر برای 
طبقه بندی سرویس ها در کالس های QoS بنا به شرایط مشخصشان 

به کار می رود.

***
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همانط��ور که در این جدول دیده مي شود ابعاد فیزیکي و ولتاژ تغذیه 
ب��ه یک میزان کاهش نیافته ان��د و در نتیجه شدت میدان الکتریکي و 
چگالي توان رو به افزایش بوده است. این امر در کنار افزایش دماهای 
کاری، موضوع قابلیت اطمین��ان )پیرشدگی( در مدارهایي با مقیاس 

نانو را هر چه مهمتر مي سازد.
همچنی��ن تلرانس ه��ای تولید در فن��اوری فرآیند ساخ��ت، به علت 
محدودیت های کنترل فرآیند، همگام با طول کانال ترانزیستور کوچک 
نشده اند. از دیگر سو تغییرپذیری های ناشی از محدودیت های فیزیکی 
اساسی با کوچک-مقیاس شدن تکنول��وژی افزایش زیادی داشته اند. 
در نتیج��ه ی این عوام��ل، ب��ا کوچک-مقیاس تر ش��دن تکنولوژی، 
تغییرپذیری به یک��ی از چالش های اساسی صنعت نیمه رسانا تبدیل 
شده اس��ت]1[ چرا که تغییرات فرآیند ب��ر بیشینه ي فرکانس پالس 

ساعت و توان نشتی در مدارهای دیجیتال بسیار موثر است.
از س��وی دیگر با کاه��ش ضخامت اکسید گیت، دیگ��ر اکسید گیت 
نمي توان��د ولتاژه��اي تغذیه سنت��ي 3.3V و 5V را تحمل کند ]2[  و 
کاهش ولتاژ تغذیه مستلزم کاهش ولتاژ آستانه است. اما کاهش ولتاژ 
آستانه به نوبه خود منجر به افزایش هدایت زیر-آستانه مي شود که به 
مفه��وم افزایش نمایي مصرف توان نشتي است. مضاف بر آنکه کاهش 
ضخام��ت اکسید گیت خود موجب افزایش نشتي گیت نیز شده است 

که از تونل زني مستقیم حامل ها از میان عایق گیت حاصل مي شود.
در این مقال��ه به بررسي چالش هاي طراح��ي مدارهاي دیجیتال نانو 
شام��ل تغییرپذی��ري در فرآیند )ایست��ا(، تغییرپذی��ري پویا )قابلیت 

اطمینان و پیرشدگي( و نشتي مي پردازیم.

2- تغييرپذيري در فرآيند7  )تغيير پذيري ايستا(
تغییرپذی��ري در فرآین��د ساخت مدارهاي مجتم��ع زیر 100nm یک 
چال��ش عمده است ]3[. تغییر پارامترهای افزاره بر دو شاخص تاخیر 
)ی��ا به تعبیر دیگر سرعت( و توان )به ویژه مولفه نشتی در توان( تاثیر 
می گ��ذارد. به علت وابستگ��ي تغییرات فرآیند ب��ه موقعیت مکاني8، 
تغییرات فرآیند به دو دسته تقسیم مي شوند. تغییرات بین تراشه اي9  
و تغییرات درون تراشه اي]4[. تغییرات بین تراشه اي معرف جابجایي 
تصادف��ي در مقدار میانگی��ن همه ي افزاره ها و اتص��االت میاني روی 
تراش��ه است. به عبارت دیگر، این تغییرات هم��ه افزاره ها و اتصاالت 
میاني روي یک تراشه را به طور مشابه تحت تاثیر قرار مي دهد )معموال 
تغیی��رات در ضخام��ت اکسید ترانزیستور چنین اس��ت(. اما تغییرات 
درون تراشه اي بر افزاره ها و اتصاالت میاني مختلف بر روي یک تراشه 
، بط��ور متفاوتي تاثیر مي گ��ذارد )براي مثال نوس��ان میزان آالیش 
در ی��ک تراشه(. اگر ی��ک پارامتر تصادفي مث��ل x را با توزیع گوسي 
در نظ��ر بگیریم مي توان مقدار میانگین آن را ب��ا μx  و انحراف معیار 
آن��را با σx نشان داد. در این صورت می��زان تغییرات پارامتر x معموال 
ب��ا تغییرپذی��ري11 آن سنجیده م��ي شود که به شک��ل σx/μx تعریف 
مي گ��ردد]4[. تغییرپذیري بر بازده12 تراشه ه��ا تاثیر مي گذارد. بازده 
به صورت احتم��ال اینکه یک تراشه محدودیت ه��اي زماني)سرعت( 
و مص��رف ت��وان را برآورده کند تعریف مي گ��ردد. پس از ساخت یک 
تراش��ه عالوه بر کارک��رد، مشخصات زماني و مصرف ت��وان آن مورد 
آزمایش قرار مي گیرد و چناچ��ه در محدوده ي مجاز )و یا محدوده ي 

قابل جبران سازي( نباشد به دور انداخته مي شود.
مهمتری��ن چالش هاي تغییرپذیري در مداره��اي نانومتري عبارتند از 

:]5[
2-1  نوسان تصادفي آالينده )RDF13( در ترانزيستورها

نوسانات تصادفي آالینده )که در ایجاد ترانزیستور براي تعریف نواحي 
ن��وع n و ن��وع p به ک��ار مي روند( چه به لحاظ تع��داد و چه به لحاظ 
موقعیت ب��ا کوچکتر شدن فناوری اهمیت بیشتري مي یابد چرا که با 
کوچکتر شدن فناوری تعداد اتم ها در کانال ترانزیستور کاهش مي یابد. 

این تغییرات بر ولتاژ آستانه ترانزیستور تاثیر مي گذارد.
2-2 تغييرپذيري طول كانال ترانزيستور

ب��ا کوچک شدن ابعاد ترانزیست��ور، محدودیت هاي لیتوگرافي مهمتر 
مي شون��د و موجب نوسان در طول کانال مي شود. طول کانال )L( نیز 
ب��ه ویژه بر جری��ان درایو )ID(، )  ( و ولتاژ آستانه )Vth( موثر 

است. در افزاره هاي کوتاه-کانال، Vth بطور نمایي به L وابسته است.
2-3 تغييرات مربوط به اكسيد گيت در ترانزيستور

این تغییرات شامل تغیی��رات ضخامت اکسید )موثر بر ولتاژ آستانه(، 
باره��اي ثاب��ت در اکسید )موثر بر موبیلیتي و ولت��اژ آستانه( و عیوب 
و تله ه��اي موجود در اکسید )موثر بر فروسای��ي موبیلیتي الکترون و 

بي ثباتي در ولتاژ آستانه مي شود.(
2-4 كرنش14 در سيليكون

فرآینده��اي ساخت، ویف��ر سیلیکوني را در مع��رض تاثیرات دمایي، 
شیمیایي و مکانیکي مختلفي قرار مي دهد که موجب کرنش سیلیکون 
مي شود و این کرنش بر جرم موثر، موبیلیتي، نفوذپذیري آالینده ها و 
آهنگ اکسیداسیون تاثیر مي گذارد. در نتیجه این تاثیرات، نهایتا ولتاژ 

آستانه مي تواند تحت تاثیر قرار گیرد.

3-  قابليت اطمينان15 يا تغييرپذيري پويا  
با گذشت زم��ان برخي مشخصه هاي مداره��اي مجتمع دچار تغییر 
مي ش��ود که م��ي تواند بر سرعت یا عملکرد م��دار موثر باشد و بدین 
ترتی��ب قابلیت اطمینان مدار را تحت تاثیر ق��رار دهد )بر این اساس 
ی��ک طول عمر براي تراشه ه��ا تعریف مي شود که معم��وال بین 3 تا 
10 سال است(. به عبارت دیگ��ر قابلیت اطمینان همان استحکام در 
مقاب��ل تغییرپذیري در طول زمان )تغییر پذیري پویا( است. مهم ترین 

چالش هاي تغییرات قابلیت اطمینان در مدارهاي نانو عبارتند از:  
3-1 شكست دي الكتريك وابسته به زمان )TDDB16( در ترانزيستور

ب��ه م��رور زمان بارهای��ي در اکسید گیت ب��ه دام مي افتند که میدان 
الکتریک��ي ب��ه وجود مي آورن��د. افزایش این بارها و  می��دان ناشي از 
آنه��ا، سرانجام موجب شکست دي الکتریک در برخي نقاط ضعیفتر و 
هدایت آن نواحي مي شود. با جاري شدن جریان در این قسمت ها دي 

شکل 1- ساز وکار تزريق حاملهاي داغ

الکتریک گرمتر مي شود و نواحي بیشتري دچار شکست مي شود]6[.
3-2 تزريق حامل هاي داغ )HCI17( در ترانزيستور

در نتیجه ی وجود میدان هاي الکتریکي قوي در ترانزیستور، حامل هاي 
پ��ر انرژي پدید مي آیند که ب��ه حامل هاي داغ مشهورند. این حامل ها 
م��ي توانند موجب یونیزاسیون برخوردي18 شوند و سپس در الیه هاي 
دي الکتری��ک مجاور نیم��ه رسانا )اکسید گیت( نف��وذ کنند و نهایتا 
مي توانن��د بر جریان زیر آستانه و ولتاژ آستانه موثر باشد]7[. شکل 1 

سازوکار رخداد این پدیده را نشان مي دهد.
3-3 جابجايي الكتريكي19 

ب��ا حرکت الکترون ه��ا در سیم هاي رساناي تغذیه )ک��ه در مدارهاي 
نانومت��ري پهناي بسیار کمي دارند( یون ه��اي فلزي نیز ممکن است 
جابجا شوند و نهایتا موجب اتصال کوتاه )شکل 2( یا اتصال باز )شکل 

3( در سیم ها شود ]7[.
3-4 خطاهاي نرم20  

خطاه��اي نرم، خطاه��اي گذرایي هستند ک��ه در مدارهاي VLSI به 
عل��ت برخي تشعشع��ات رخ مي دهند. این تشعشع��ات معموال به دو 
شک��ل هستند: 1( ذرات آلفا که از ناخالصي ه��اي رادیواکتیو در مواد 
بسته بن��دي و مداره��اي مجتمع ناش��ي مي شون��د و 2( نوترون هاي 
پرانرژي ک��ه از برهم-کنش اشعه هاي کیهاني و اتمسفر زمین حاصل 
مي شوند. برخورد ی��ک ذره آلفا به یک بستر سیلیکون به هنگام گذر 
از پیونده��اي p-n ، تولی��د زوج الکترون-حفره مي نماید. برخورد یک 
نوترون مستقیما ماده را یونیزه نمي کند ولي در نتیجه برخورد آنها به 
اتم ها، محصوالتي تولید مي شود که قادر به ایجاد زوج الکترون-حفره 
مي باشن��د. بارهاي حاصل با مکانیزم ه��اي رانش21 و پخش22  منتقل 
ش��ده و پالس هاي جریاني ایجاد مي کنن��د که مي تواند ولتاژ گره ها را 
دچ��ار اغتشاش کند و منجر به خطاهاي نرم شود. این اغتشاش ولتاژ 

گره ه��ا، در عناصر حافظه مي تواند منجر ب��ه تغییر وضعیت یک بیت 
)تغییر صفر به یک یا برعکس( شود]8[. 

)ESD( 233-5 دشارژ الكترو استاتيك
یکي از مشهورترین منابع دشارژ الکترواستاتیک، شوك ناشي ازلمس 
دستگیره ی فلزی یک در، پس از راه رفتن بر روي اتاق مفروش است. 
کشی��ده شدن کفش بر روي فرش در ب��دن تولید الکتریسیته ساکن 
مي کن��د ک��ه با لمس یک شي رسان��ا تخلیه مي شود. نوع��ا این ولتاژ 
الکترواستاتیک مي تواند تا چن��د کیلو ولت مقدار داشته باشد؛ از این 
رو اگ��ر دشارژ از طری��ق یک افزاره نیمه رسانا انج��ام پذیرد مي تواند 
 100ns باع��ث خرابي آن شود )گرچه زمان این تخلیه معموال کمتر از
است(. ب��ه این پدیده دش��ارژ الکترواستاتیک گفته مي ش��ود ]9[. با 
کوچک-مقی��اس تر شدن فناوری، به عل��ت کاهش ضخامت اکسید، 
میدان ه��اي الکتریکي ناشي از ولت��اژ الکترواستاتیک بزرگتر و اثر آن 

مخربتر مي شود. 
 )BTI24( 3-6  بي ثباتي دمايي ناشي از باياس

NBTI25 هنگام��ي ک��ه ترانزیستور PMOS بای��اس منفي شده است 

)Vgs=-Vdd( و در دماه��اي افزای��ش یافته، اتف��اق مي افتد و موجب 
افزای��ش قدر مطلق ولتاژ آستان��ه )Vth( مي شود. با گذشت زمان هاي 
طوالني این تغییر ولت��اژ آستانه مي تواند تاخیر ترانزیستور PMOS را 
افزایش دهد، در حدود 10 تا 20 درصد سرعت مدار را کاهش دهد، و 
یا به از کار افتادن مدار منجر شود]10[. این پدیده همچنین مي تواند 
باع��ث افزایش محدودیت های زمان برق��راری26 و زمان نگهداری27 در 

فلیپ  فالپ های مدارهای دیجیتال شود]11[.
نتای��ج تجربي نشان مي دهد که NBTI بط��ور نمایي با نازکتر شدن 
اکسید گی��ت و دماي کاري بدتر مي شود. می��زان تغییر ولتاژ آستانه 
ترانزیستور در نتیجه ي NBTI به چرخه ی کاري28]12[ وابسته است. 

شکل4 این وابستگي را براي یک تکنولوژي 90nm نشان مي دهد.
 

4- جريان هاي نشتي
جریان ه��اي نشتي، جریان هاي ناخواسته اي هستند که در ترانزیستور 
جاري مي شون��د. با کوچک شدن ابعاد ترانزیستور، براي تحت کنترل 
نگ��ه داشتن مصرف توان، ولتاژ تغذیه نیز کاهش یافته است. اما براي 
کافي نگه داشتن جریان درایو و بهبود کارایي، الزم بوده است که ولتاژ 
آستانه نیز کاهش یابد. از سوي دیگر کاهش ولتاژ آستانه باعث افزایش 
 ،ITRS چشمگیر جریان نشتي زیرآستانه مي شود]13[. بنا به اطالعات

شکل2- جابجايي الکتريکي-اتصال کوتاه

شکل 4-  فروساييNBTI براي چرخه ی هاي کاري متفاوت سيگنال ورودي شکل 3- جابجايي الکتريکي-اتصال باز
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به علت افزایش بسیار در جریان نشتي، انتظار مي رود که مصرف توان 
ایستا حتي از مولفه ي سوئیچینگ مصرف توان نیز بیشتر شود ]1[. 
در یک مدار CMOS مصرف توان کل شامل مولفه هاي ایستا و پویا در 
طول مود فعال مي شود. در حالت ایستا، مصرف توان در نتیجه جریان 
نشت��ي آماده به ک��ار29 است. مصرف توان پویا خ��ود شامل دو مولفه 
مي ش��ود: یکي توان سوئیچینگ که ص��رف شارژ خازن بار می گردد و 
دیگ��ري توان اتصال کوتاه ناش��ي از زمان هاي صعود و نزول غیر صفر 
شکل موج ورودي. توان پویا )سوئیچینگ( و توان نشتي به صورت زیر 

بیان مي شوند:
PD=αfCVdd

PLEAK=ILEAK.Vdd

 Vdd ،خازن بار C ،فرکانس کاري f ،ضریب سوئیچین��گ α ک��ه در آن
ولتاژ تغذی��ه و ILEAK جمع جریان هاي نشتي ناشي از تمام مولفه هاي 

نشتي است.

5- تکنيک ه�اي مقابل�ه ب�ا چالش هاي تغييرپذي�ري فرآيند، 
قابليت اطمينان و نشتي

تالش هاي جدی��د در زمینه تغییرپذیري و قابلی��ت اطمینان، بیشتر 
ب��ر بهینه س��ازي توان-کارایي با در نظر گرفت��ن تغییرپذیري فرآیند 
و قابلیت اطمینان )پیر شدگ��ي( متمرکز بوده اند. با پیشرفت فناوری 
و کوچ��ک شدن ابعاد ترانزیستور، بي ثبات��ي دمایي ناشي از بایاس در 
ترانزیستورهاي PMOS  )NBTI( به عمده ترین مساله قابلیت اطمینان 
تبدیل شده است]14[. بنابر این در خصوص مشکل قابلیت اطمینان 
تمرکز بیشتر بر روي این پدیده است. تکنیک هاي مداري ارائه شده در 
حل مساله ی تغییرپذیري، قابلیت اطمینان و نشتي تشابه هاي فراواني 

با هم دارند. 
مهمتریِن این تکنیک ها شامل تنظیم وفقی ولتاژ تغذیه ]15[، بایاس 
وفق��ي بدن��ه ي ترانزیست��ور ]16[، سایزبندي گیت ه��ا ]12[، تنظیم 
چرخ��ه ي ک��اري ]12[، به کارگیري حاشیه اطمین��ان ]12[، کنترل 
  ،]18[ )INC( کنت��رل گره هاي درون��ي ،]17[ )IVC( ب��ردار ورودي
ترتیب بندي مجدد پایه ها و ساختار بندي مجدد مدار ]19[ و استفاده 

از دو ولتاژ آستانه در مدار]20[ مي باشد. 

6- نتيجه گيري
با توجه به نیازمندي هاي جدید در دنیاي فناوري اطالعات و ارتباطات، 
مداره��اي مجتمع دیجیت��ال روز به روز پیچیده ت��ر مي شوند و تعداد 
ترانزیستوره��ا و نیز سرعت کاري آنها افزای��ش مي یابد. بدین منظور 
تکنولوژي طراحي و ساخ��ت ترانزیستورهاي بسیار ریز مورد استفاده 
ق��رار مي گیرد )ام��روزه تکنولوژي 22nm به ی��ک تکنولوژي صنعتي 
تبدی��ل شده است(. اما کوچک-مقیاس ش��دن تکنولوژي چالش هاي 
مهمي را در طراحي مدارات دیجیتال بسیار مهم کرده است که شامل 
تغییرپذی��ري ایستا، قابلیت اطمینان )تغییرپذیري پویا( و جریان هاي 
نشت��ي است. این عوامل م��ي تواند بر مصرف ت��وان، فرکانس کاري، 
بازده تولید تراشه ها و یا طول عمر تراشه ها تاثیر بگذارد. امروزه بخش 
عمده اي از زمان طراحي تراشه هاي دیجیتال صرف برطرف کردن این 

چالش ها مي گردد. 
***
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 ترجم��ه و تلخی��ص : جواد ثاقب عادل )کارش��ناس ارش��د ارتباط��ات و روابط 
عمومي( – میترا غفاري )کارشناس ارتباطات(

چكيده:
فعاليت ه�اي اقتص�ادي و اجتماع�ي ش�ركت ها، كارخانه ها و 
مراك�ز تولي�دي و خدماتي عالوه بر اينكه ب�راي مردم ارزش 
اف�زوده ايج�اد مي نماين�د از س�وي ديگر به محيط زيس�ت 
آسيب مي رسانند، از اينرو دولت ها قوانين و مقرراتي را وضع 
مي كنند و يا مشوق ها و يا توصيه هايي را دارند كه شركت ها، 
سازمان ه�اي اقتص�ادي و مراكز توليدي به همان نس�بت كه 
به محيط زيس�ت آسيب مي رسانند مسئوليت هاي اجتماعي 
خ�ود آگاه و در جهت انجام آن اقداماتي را سامان دهند. اين 
اقدامات مي تواند در زمينه بهداشت و محيط زيست و حمايت 

از خانواده و غيره باشد. 

كلي�د واژه: NTT، فناوري، ارتباطات، محی��ط زیست، مسئولیت هاي 
اجتماعي. 

NTT شرکت ارتباطات
شرکت ارتباطات NTT ژاپن طی��ف گسترده اي از شبکه هاي جهاني 
و خدم��ات فن��اوري را به تمام مشتریان خ��ود در سراسر جهان ارائه 
مي دهد شرکت NTT در ارائه سرویس به مشتریان بسیار قدرتمندانه 
عم��ل مي کند و در سایه کیفیت ب��اال و قابل اعتماد بودن به میزباني 

وب، صدا، داده و ارائه سرویس هاي IP مي پردازد .
ای��ن شرکت به رهبري در فناوری ترانژی��ت IPV6 در جهان مشهور 
 Glohale-rlAn,IP-VPN شامل NTT است، زیر ساخت هاي گسترده
و Arcstar TM Global ای��ن شرک��ت یکي بزرگ تری��ن و موثرترین 
شرکت هاي مخابراتي جهان است و در لیست مبادالت بورس توکیو، 
لندن، نیوی��ورك جایگاه ویژه اي دارد.آنچ��ه در این مقوله مهم است 
و توانست��ه است این شرکت را در جهان مشه��ور و محبوب گرداند، 
فعالیت ه��اي  اجتماع��ي و مردم داري و توجه ب��ه جامعه است که به 

صورت رایگان انجام مي دهد.
شرک��ت مخابرات NTT در ح��وزه مسئولیت ه��اي اجتماعي جایگاه 
رفیع��ي را براي خود ایج��اد کرده است و براي هم��ه جوامع مرفه و 
فقی��ر، ارزش افزوده تولید مي کند. از جمله ماموریت هاي این شرکت 

در حوزه مسوولیت هاي اجتماعي به شرح ذیل است.
:NTT مسئوليت هاي اجتماعي شرکت

1- مشارک��ت همه جانبه با جوام��ع و NGO ها و کمک به آنها براي 
انجام کارهایشان

2- ایجاد امنیت در جامعه و کمک به پلیس راهنمایي و پلیس راه
3- ارایه مدل هاي تجاري براي همه حوزه هاي کاري

4- ارایه مدل هاي جدید از سبک زندگي براي همه آحاد جامعه
5- حفاظت هاي محیطي و حفظ محیط زیست

6- اولویت بن��دي فعالیت هاي تجاري مختلف در کشور براي اقدامات 
تجاري

7- ارای��ه خدماتي که جوامع وخانواده ها بتوانن��د هزینه هاي خود را 
کاهش دهند و درآمدهاي خود را افزایش دهند.

8- برنامه ه��اي جام��ع احترام ب��ه کارمندان و کارگ��ران و احترام به 
تفاوت هاي فردي 

9- ارای��ه فعالیت هاي ک��اري با شرکا و کارآفریني ی��ا استانداردهاي 
باالي اخالق حرفه اي

10- ارایه فهرستي از مسوولیت ه��اي اجتماعي جوامع و راهکارهاي 
حضور اجتماعي براي همه آحاد جامعه

شرک��ت NTT ب��ه منظور تحقق یافتن جامع��ه اي که در آن هر کس 
بتواند حضور فعال داشته باشد، طرح ها و مدل هاي متنوعي از تجارت 
کارآفرین��ي، سبک زندگ��ي و غیره ...  را براي همه اقشار فراهم کرده 
 ICT و در قالب مهارت هاي CAVA است. این شرکت با ایجاد سیستم
به حمایت از تکنیک هاي وابسته براي دسترسي به اینترنت پرداخته 
اس��ت. در این فرآیند افراد ناتوان، سالخوردگان و طیف گسترده اي از 
اف��راد آسیب دیده و آسیب پذیر با استفاده از این سیستم مي توانند در 
خانه خود کار کنند و دستمزد دریافت نمایند.  این شرکت با استفاده 
از سیست��م CAVA ب��راي کلیه والدین و کودک��ان کتاب هاي رایگان 
ارس��ال مي کند و  افراد براي عضوی��ت در این کلوپ رایگان ثبت نام 

مي شوند.
کمپی��ن "روبان صورتي" طراحي شده  توسط این شرکت که از سال 
2005 تاکن��ون آن را اجرا کرده است با این هدف که بتواند سرطان 
سین��ه زن��ان را که بسی��اري از جوانان به آن مبت��ال هستند از میان 
ب��ردارد. اطالع رساني و آگاهي دهي به مبتالی��ان و اهمیت تشخیص 

زود هنگام و به موقع را از رسالت هاي خود مي داند.
این شرک��ت اقدامات گست��رده اي در جهت حف��ظ محیط زیست و 
اطالع رسان��ي از طریق سرویس هاي مخابراتي ب��ه مردم کرده است، 
و دستورالعمل ه��اي موثر و مفیدي را براي حفظ محیط زیست تهیه 
و در اختی��ار کاربران ق��رار داده است. و براي حمای��ت از حیوانات و 
جلوگی��ري از انقراض گونه هاي در مع��رض خطر، برنامه هاي آموزش 
عموم��ي را در دستور کار خود قرار داده و توصیه مي کند که مردم با 

طبیعت و حیوانات مهربان باشند.
شرکت مذک��ور در پرتال خود شیوه هاي استف��اده از مواد و انرژي و 
مناب��ع را به مردم آموزشي مي دهد. با این هدف که نسبت به کاهش 
انتش��ار گازه��اي CO2 تا مرز 360 هزار ت��ن در سال و کاهش تولید 
زبال��ه، هر سال به مق��دار 7 درصد و کاهش استفاده از کاغذ براي هر 

نفر تا 25 درصد اقدامات گسترده اي انجام داد.
***
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الزامات و نیازمندي هاي ارتباطی شبکه هوشمند برق

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

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

هوشمند از سوی محققين دانست. 

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

در مورد نقاط پایانی در اختیار ندارد ]2[.

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

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

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

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

باشد.

Smart
Grid

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

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

تعامل با مصرف کنندگان در حفظ انرژی مورد نیاز است. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اصلی به کار می رود.
3-3- شبكه گسترده 

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

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

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

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

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

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

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

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

از اختالل می باشد. 
4-4- همگامی زمانی

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

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

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

ارتباط برقرار می کنند.

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

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

خصوصی بایستی تعدادی از سرویس های ابر را اجرا نماید.

فوايد ابر ترکيبی
یکی از فواید آشکار ابر ترکیبی دسترسی مطمئن و مستقیم به ساختار 
خصوص��ی است که به صورت مستقیم روی اینترنت قرار نگرفته است. 
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این امر زمان دسترسی و تأخیر را در مقایسه با سرویس های ابر عمومی 
کاهش می دهد.

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، 
می ت��وان قابلیت استف��اده از منابع ابر عمومی را زمان��ی که بار کاری 
از ق��درت محاسباتی ابر خصوصی فراتر م��ی رود را نیز اضافه کرد. این 
ام��ر باعث می شود ک��ه تنها زمانی که به مناب��ع محاسباتی بیشتری 
نیاز هست هزینه ای برای آن ها پرداخت شود. بنابراین برای سازمان ها 
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 زمان های سال احتیاجی به آن نباشد.
ایج��اد ابر ترکیب��ی همچنین باعث ایجاد قابلی��ت انعطاف در طراحی 

سرورها می شود این کار به شرکت ها اجازه می دهد که سرورهای 
ذخیره سازی را سریع تر و با هزینه کمتر آماده نمایند.

ابر ترکيبی در چه جاهايی کاربرد ندارد؟ 
اگرچه ابر ترکیبی در بست��ر ابر عمومی فواید زیادی دارد اما همچنان 
مشک��الت امنیتی موج��ود در فراهم کنندگان پلت ف��رم ابر عمومی را 
داراست. این که اجازه دهیم اطالعات در بستر شبکه ای جابجا شوند که 
ن��رم افزارهای جاسوسی می توانند به آن ها دسترسی پیدا کنند از نظر 

بسیاری سازمان ها امری غیر ضروری و پر خطر است.

ع��الوه 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 JMA که توسط شرکت هیتاچی طراحی 
شده است به متخصصان هواشناسی کمک می کند تا تخمین بزنند که 
آیا سونامی های بوجود آمده هشداری برای رخدادن زمین لرزه است یا 
نه؟ یا در پیش بینی زمین لرزه ها در منطقه توکائی )Tokai( از آنجایی 
که این پیش بینی ها 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. سازمان هایی که بودجه محدود برای فناوری 

اطالعات دارند نمی توانند برای راه حل های ابر ترکیبی هزینه کنند.
هزین��ه نم��ودن ب��رای سروره��ا در 
قسمت ابر خصوصی امری قابل توجه 
اس��ت در حالی که کس��ب و کارهای 
کوچک ب��ا بودجه مح��دود فناوری 
اطالعات می توانند نیازشان را توسط 
سروی��س دهنده ه��ای اب��ر عمومی 

برطرف نمایند.

.چه کسانی از ابر ترکيبی استفاده می کنند؟
اب��ر ترکیبی به می��زان گسترده ای در صنعت بهداش��ت و درمان برای 
انتقال اطالعات بیماران بین مراک��ز بهداشتی و درمانی و شرکت های 

بیمه استفاده می شود.

موسسات حقوقی نیز از ابر ترکیبی به عنوان محلی برای ذخیره سازی 
داده ها بصورت رمزنگاری شده خارج از سایت شرکت برای محافظت در 
مقابل دزدی های احتمالی، خراب شدن سخت افزار یا حوادث طبیعی 
مانن��د طوفان های��ی که باع��ث از بین رفتن اسناد و م��دارك می شود 

استفاده می کنند.

صنع��ت دیگری که در آن از ابر ترکیب��ی استفاده می کند شرکت های 
خرده فروشی2 کاال هستند.

براساس اعالم شرکت Cantrill Bryan که 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.

10 س�وال ب�رای تصمي�م گيری در مورد مناس�ب ب�ودن ابر 
ترکيبی برای سازمان شما

همانطور که بیان شد ابر ترکیبی که زیر ساخت های محاسباتی داخلی 
را ب��ا منابع ابر عمومی ترکیب می کند، یک راه حل بالقوه برای حرکت 
به سمت رایانش اب��ری می باشد. مطالعه این 10 سوال به شما کمک 
می کن��د تا در مورد این ک��ه آیا ابر ترکیبی استرات��ژی مناسبی برای 

سازمان شما هست یا نه بهتر بتوانید تصمیم گیری کنید. 

1. آيا می توانم به داده هايم روی ابر اطمينان داشته باشم؟
یک دلی��ل عمده ب��رای پذیرش ابر 
داخ��ل  داده   نگه��داری  ترکیب��ی 
سازم��ان م��ی باشد. ای��ن سناریوی 
می تواند استرات��ژی بی نقصی برای 
ابر ترکیب��ی باشد. سازم��ان شما از 
داده های حساسی نگهداری می کند 
ک��ه باید کنترل ه��ای سرسختانه ای 
روی آن ها وج��ود داشته باشد و در 
کن��ار آن بتواند از مناب��ع درون ابر در ترکیب ب��ا ذخیره سازی داخلی 

داده ها اعمال قدرت کند.

2. آيا می توانم عملكرد مس�تقلی را ارزان تر، بهت�ر يا سريع تر انجام 
دهم؟

ب��رای بسی��اری از سازمان ها هی��چ راه حلی در اب��ر عمومی نمی تواند 
عملک��رد یکتا و مناسبی فراهم کند و سیستم های بزرگ و هزینه بر به 
م��رور اطراف مجموعه ای از پردازش های یکتا توسعه می یابد.  برخی از 
مزایای رایانش ابری می تواند به شکل زیر باشد که کاربرد یکتا در خانه 
نگه��داری شود و محصوالت آن کاربرد به ابر ارسال شود. اگر شما یک 
 CRM سیستم قیمت گذاری مخصوص به خ��ود دارید می توانید از ابر

برای انبوهی از اتوماسیون نیروی فروش خود و برای مابقی از اهرم راه 
حل ابری استفاده کنید.

3. آيا من يك فراهم كننده ابر هستم؟
سازمان های��ی که از فناوری ه��ای پیشرفته ای چ��ون مجازی سازی و 
زیرساخت های اشتراکی استفاده می کنند در واقع قابلیت تبدیل شدن 
ب��ه یک فراه��م کننده اب��ر را دارا می باشند. با اعم��ال برخی تغییرات 
مدیریت��ی، ترکیب خدمات ابر عمومی و خصوص��ی، می تواند استفاده 
از زی��ر ساخت های موجود شما را بهبود بخش��د و مزایای خدمات ابر 

عمومی را نیز فراهم سازد.

4. آيا در مورد پيوستن به ابر دچار ترديد هستم؟
اب��ر ترکیبی راه حلی بی نقص 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.

5. مديريت ما روی ساير 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 قابلیت ها و قدرت پشتیبانی یک فراهم کننده ابر را قبل از پیوستن 

کامل به راه حل ابر عمومی تجربه کنید.

6. آيا راه حل موقتی است؟
اب��ر ترکیبی روشی عالی ب��رای رفع مشکل وقفه کوت��اه زمانی در زیر 
ساخت های فناوری شماست. احتماال شما برای انجام هر ارتقاء کوچک 
یا تکمی��ل پروژه نیاز به جایگزین کردن زی��ر ساخت ها دارید. توانایی 
ارتقاء زیر ساخت های خانگی و قابلیت های پردازشی دلیل مهمی برای 

ابر ترکیبی است.

7. آيا نياز به افزونگی با هزينه كمتر داريد؟
افزونگ��ی موضوع بسی��ار گران قیمتی است، ک��ه در نهایت به معنی 
تهی��ه 2 تا از هرچیز عالوه بر تجهیزات فیزیکی و متخصصان فناوری 

اطالعات است. 
ابر ترکیبی می تواند افزونگی را بر اساس یک شبکه رایانه ای خانگی یا 
اداری فراهم نماید. یعنی اگرقسمتی از زیر ساخت های داخلی شما دچار 
مشکل شود یا نیاز به قطع��ی برنامه ریزی شده داشته باشید، نیاز های 
پردازشی شما به فراهم کننده ابر مسیریابی می شود. از آن جا که بیشتر 

خدم��ات اب��ری ب��ه صورت 
پرداخ��ت- درازای- استفاده 
قیمت گذاری می شود، تقویت 
زیرساخت ه��ای داخل��ی ب��ا 
مناب��ع ابر می توان��د از لحاظ 
هزینه در مقایسه با روش های 
سنتی افزونگ��ی قابل رقابت 

می باشد.

8. آيا شركت شما در حال چند مليتی شدن است؟
همان ط��ور که ابر ترکیبی می تواند زیر ساخت ها را به دالیل تکنیکی 

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 ذخیره سازی 
محلی اطالعات مشتریان یا ملزومات کسب و کار ویژه یک ناحیه است. 
به ج��ای ساختن سیستم های داخلی جهت پشتیبان��ی از این نیازها، 
می توان یک معماری ابر ترکیبی طراحی کرد که از امکانات ابر عمومی 
برای چنین عملکردهایی استفاده می کند اما در عین حال فرآیند های 

اولیه کسب و کار را داخل سازمان حفظ می کند.

 9. آيا نياز به تغييرات سريع داريد؟
ارزش های زیادی در زیر ساخت نرم افزاری شما بلوکه شده است مانند 
داده ه��ای ارزشمند، فرآیند های یکتا و یا ارتباط با شرکت های تجاری 
و مشتری��ان. اما معموال از لحاظ منطقی ساخت سیستم های آزمایشی 
و بررس��ی آن روی زیر ساخت های جدید  سخ��ت و هزینه بر است. با 
رایان��ش ابری ترکیبی شما می توانی��د منابع ابر را استفاده کنید که به 
شما اجازه می دهد جنبه های مختلف زیر ساخت خود را بررسی کنید 
ب��دون راه اندازی آزمایشگاه و سخ��ت افزار یا ایجاد داده های آزمایشی 

فراوان.

10. آيا نياز به تحليل های سريع و لحظه ای داريد؟
بسیاری از خدمات ابر مربوط به تحلیل و گزارش گیری از داده ها است 
که راه حل ساخته شده ی مناسبی برای زیر ساخت های فناوری موجود 

شم��ا ارای��ه می دهد. ب��ه جای 
خری��د یا ساخت موتور تحلیلی 
و گزارش س��از درون سازمانی، 
می توان یک ابر ترکیبی ساخت 
ک��ه از داده های موجود شما در 
کنار تحلیل بر پایه ابر استفاده 
می کند تا نیاز ب��ه تحلیل های 
ب��زرگ اطالعات��ی را به سرعت 

پاسخگو باشد.

نتيجه گيری
استف��اده از ابر ترکیبی مدل موث��ری برای استفاده در حوزه وسیعی از 
شرکت ه��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 سازمان ها این امکان را می دهد که بدون نیاز 
به انتقال تمام اطالعات خود به مرکز داده های ارائه دهندگان ابر عمومی 
روی اینترن��ت از قابلیت های ارائه دهندگان ابر عمومی استفاده نمایند. 
این امکان قابلی��ت انعطاف زیادی به فرآیندهای پردازشی می دهد  به 

دلیل آنکه تمامی اجزاء اصلی در دسترس می باشد.

***
پی نوشت

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



علمي، آموزشي، پژوهشي
انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران- شاخه خراسان
سال نخست/ شماره 2/ تابستان 1393

ASR-E-BARQ

علمي، آموزشي، پژوهشي
انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران- شاخه خراسان

29سال نخست/ شماره 2/ تابستان 1393

ASR-E-BARQ
فصلنامهفصلنامه

28

محمدحسن متولی زاده          
مصطفی رجبی مشهدی

مصطفی لکزیان
شرکت برق منطقه ای خراسان

ضرورت اجراي طرح ذخيره عملياتي براي پاس�خ گويي به 
پيک بار سال 1393

ب��ا اجراي فاز اول هدفمندي یارانه ها انتظار مي رفت که رشد پیک بار 
کنترل شود. این انتظ��ار در سال 1390 و 1391 برآورده شد و پیک 
بار در این  سال ها به ترتیب 3 و 2/6 درصد  رشد یافت. اما این روند در 
سال 1392 تغییر کرد و پیک بار در این سال رشد حدود 7 درصدي 
را تجربه کرد. این افزایش چشم گیر درشرایطي رخ داده است که رشد 
اقتصادي کشور منفي است. این امر به این معناست که افزایش پیک 
ب��ار در مصارف غیراقتص��ادي رخ داده و موجب افزایش شدت مصرف 

برق در کشور شده است. 
واقعی��ت ناخوشایند باال حاک��ي از آن است که اثر افزایش قیمت برق 
ب��ر کاهش مصرف، با تورم سال ه��اي اخیر از میان رفته است. با ادامه 
ای��ن روند در افزایش پیک بار )رش��د 7 درصدی نسبت به سال قبل( 
در تابست��ان 1393 شاهد پیک بار 50000 مگاواتی خواهیم بود. باید 
توجه داشت که رشد پی��ک بار 7 درصدی استثنا محسوب نمی شود. 

همان طور که در شکل 1 دیده مي شود. 
پاسخگوی��ي به بار 50000 مگاواتي در س��ال 1393 مستلزم احداث 
دستِ ک��م 7500 مگاوات نیروگاه جدید، ادامه برنامه هاي مدیریت بار 

گذر از پیک س�ال 93 ب�ا اجراي 
عملیات�ي                                      ذخی�ره  مل�ی  ط�رح 
تحول�ی در مش�ارکت صنای�ع در 

مدیریت بار

مطابق سن��وات گذشته و تعمیرات و نگه��داري مناسب از تأسیسات 
موجود براي بهره برداري حداکثري از آنهاست. تأمین چنین شرایطي 
ب��راي پاسخ گویي به نیاز مصرف پیک 1393 بیش از 14000 میلیارد 
توم��ان هزین��ه در بر دارد. ام��ا این هزینه سنگین ب��راي چند ساعت 
محدود در طي سال است. تنها 3 درصد از اوقات )کمتر از 300 ساعت 
در س��ال( بار شبکه به بیش از 90 درصد پیک بار مي رسد. )شکل 2(. 
به عبارت دیگر اگر در 3 درصد از اوقات سال مصرف را کنترل کنیم، 

بخش عمده اي از مشکالت تأمین برق مرتفع خواهد شد. 

شکل 1. حداکثر نياز مصرف برق در ايران )مگاوات(

شکل 2. منحني تداوم بار نياز مصرف اصالحی در پيک روز شش ماهه 
ابتدايی سال 92

همان ط��ور که در شک��ل 3 دیده مي ش��ود، سهم مص��ارف صنعتي، 
کشاورزي از پیک ب��ار 50.000 مگاواتي سال 1393 بالغ بر 23000 
مگاوات خواهد بود که 10000 مگاوات آن به صنایع باالي 1 مگاوات 

اختصاص دارد.
تع��داد محدود این مشترکین و بار مصرفي باالي آن ها، امکان کاهش 
بار در زمان نیاز توسط آنها را تسهیل مي کند. مروري بر روش مرسوم 
همک��اري صنایع در ط��رح تعطیالت و تعمیرات ب��راي کاهش پیک 

مي کنیم. 

1- طرح تعطيالت و تعميرات صنايع
روش فعل��ي مشارک��ت صنایع در مدیریت بار شبک��ه مبتني بر طرح 
تعطی��الت و تعمیرات صنایع است. در این طرح که بازه زماني اجراي 
آن از 15 خ��رداد ت��ا 15 شهریور است، صنایع ب��ه یکي از روش هاي 
چهارگانه زیر در مدیریت بار مشارکت مي کنند و متناسب با همکاري 

خود از مشوق هاي مالي برخوردار مي شوند. 
- جابه جایی تعطیالت هفتگی از روز جمعه به سایر روزها

- جابه جایی شیفت دوم به شیفت شب در زمان اجرای طرح
- انجام تعمیرات و تعطیالت سالیانه در زمان اجرای طرح

- صرفه جویی در مصرف برق به میزان 10درصد
شک��ل 4 کاهش نیاز مصرف کش��ور ناشي از همکاري صنایع در طرح 

تعطیالت و تعمیرات سال 1391 را نشان مي دهد. 
همان ط��ور که در شکل 4 دیده مي ش��ود، همکاري صنایع به کاهش 
نی��از مصرف 188 مگاواتي در روز پیک منجر شده است. در حالي که 
بیشترین کاهش نیاز مصرف هم زمان دراین طرح بالغ بر 350 مگاوات 
ب��وده است و کاهش نیاز مصرف غیرهم زم��ان به حدود 600 مگاوات 
رسی��ده است. میزان مشوق پرداختي ب��ه صنایع در طرح تعطیالت و 

شکل 3. سهم بار در تعرفه های مختلف

شکل 4. کاهش نياز مصرف کشور ناشی از همکاری صنايع )1391( 

تعمیرات صنایع  ح��دود 9/5 میلیارد تومان بوده است که با توجه به 
کاه��ش 188 مگاوات��ي نیاز مصرف در روز پیک، ح��دود 50 میلیون 
تومان ب��ه ازاي هر مگاوات کاهش نیاز مصرف مي شود. انتظار مي رود 
ب��ا اجراي طرح ذخیره  عملیاتي، میزان همکاري صنایع با صنعت برق 

مضاعف و قابل اتکا شود.

 2- اجراي طرح ذخيره عملياتي در ساير کشورها 
استف��اده از روش ذخی��ره  عملیاتي در بیشتر کشوره��اي جهان رایج 
اس��ت. براي مث��ال، در شرک��ت نشنال گرید انگلست��ان از این روش، 
عالوه بر ذخی��ره عملیاتي براي پاسخ فرکانس نی��ز استفاده مي شود. 
برنام��ه اي ب��راي مشارک��ت  مشترک��ان صنعت��ي در مدیری��ت بار با 
عن��وان saveONenergy در ایال��ت انتاریوکان��ادا تدوی��ن شده است 
ک��ه در آن از پتانسیل کاهش بار صنایع ب��ه درخواست دیسپاچینگ 
به عن��وان ذخیره عملیاتي استف��اده مي  شود. در ای��ن مستند، برنامه

saveONenergy به عنوان نمونه توضیح داده شده است.
saveONenergy 2-1- شرايط شركت در برنامه

مشترکان ب��راي شرکت در برنامه saveONenergy باید حدود 1600 
ساعت در سال آمادگي کاهش بار به درخواست دیسپاچینگ را مطابق 

زمان هاي تعیین شده داشته باشند. 
 دیسپاچین��گ با توجه ب��ه نیاز مصرف شبکه، ساالن��ه حداکثر 100 
ی��ا 200 ساع��ت - با توجه به قرارداد - در ب��ازه زماني تعیین شده از 
مشترك درخواست کاهش بار مي نماید. حداکثر مدت زمان مشارکت 

در برنامه در هر درخواست کاهش بار 4 ساعت متوالي است.
2-2- اطالع رساني به مشترک براي كاهش بار 

saveONenergy 2-3- مشوق مشاركت در برنامه
پرداخ��ت بابت مشارک��ت در برنام��ه saveONenergy شکل 5 دیده 

مي شود.

3- طرح ذخيره عملياتي
بررس��ي منحن��ي بار کشور در ش��ش ماه نخست س��ال 1392 نشان 
مي ده��د که تنها حدود 300 ساعت در سال، بار شبکه کشور فراتر از 
90 درصد پیک بار 46333 مگاواتي سال 1392 رفته است. به عبارت 
دیگ��ر، اگر بتوانیم ب��ار شبکه را در این 300 ساع��ت مدیریت کنیم، 
مي توانیم تا 4000 مگاوات پیک بار را کاهش بدهیم. این مدت زمان 
)300 ساع��ت( در دو ماه تیر و م��رداد رخ مي دهد. از همین رو، طرح 
ذخیره عملیاتي براي مدیریت بار در این دو ماه طرح ریزي شده است. 

saveONenergy شکل 5. سازوکار پرداخت مشارکت در برنامه
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با توجه به منحني بار کش��ور و مطالعه روش هاي ذخیره عملیاتي در 
سایر کشورها، این طرح با شرایط زیر پیشنهاد شده است. 

-  ب��ازه زماني اجراي ط��رح در ماه هاي تیر و مرداد  روزانه به مدت 8  
ساعت )به جز روزه��ای پنج شنبه و جمعه(، در مجموع حدود 1000 

ساعت است.
-  حداکث��ر مدت همکاري هر مشترك براي کاهش بار در طول سال 

200 ساعت و در بازه زماني طرح است.
-  درخواس��ت کاه��ش بار براي واحدهاي صنعت��ي در روز قبل انجام 

مي گیرد.
-  مدت زمان درخواست حداقل براي 4 ساعت و حداکثر 8 ساعت در  

هر مورد درخواست کاهش  بار است.
انتظ��ار مي رود که با اجراي طرح ذخیره عملیاتي بتوان پیک بار سال 
1393 را  به میزان 4000 مگاوات کاهش داد. بدیهي است که مدیریت 
بار در طرح ذخیره عملیاتي بین 100 مگاوات تا 4000 مگاوات تغییر 
م��ی کن��د و در ساعت های بسی��ار محدودي )ح��دود 10 ساعت( به 
مدیری��ت بار بی��ش از 3500 مگاوات نیاز اس��ت. شکل 6 مدت زمان 
م��ورد نیاز برای مدیریت بار 100 تا 4000 مگاواتی در سال 1393 را 
نشان مي دهد. با توجه به این میزان مدیریت بار که به کاهش 4000 
مگاواتي پیک بار منجر مي شود، در طي دوره اجراي طرح حدود 460 

گیگاوات ساعت کاهش مصرف انرژي خواهیم داشت. 

 

تخفیف تخصیص یافته براي طرح ذخیره عملیاتي متناسب با کاهش 
مص��رف ان��رژي تعیین شده است. این مبلغ کمت��ر از 1 درصد میزان 
اعتبار مورد نیاز برای پاسخ گویی به 4000 مگاوات افزایش نیاز مصرف 

در سال 1393است.
مهم ترین مسئل��ه در طرح ذخیره عملیاتي سازوکار اعمال تخفیف به 
مشترکان ب��راي مشارکت در طرح است. با توج��ه به مطالعات انجام 
گرفته سازوکار تخصیص تخفیف به مشترکان همکار در طرح ذخیره 

عملیاتي مطابق شکل 7 بر 3 محور استوار شده است. 
آمادگ�ي براي مش�اركت در طرح. با اع��الم مشارکت در طرح ذخیره 
عملیاتي )مبادله قرارداد همکاري( تخفیفي را به عنوان اعالم آمادگي 
دریاف��ت مي کنند. این تخفیف حتي اگر هیچ درخواستي براي کاهش 

مصرف از سوي دیسپاچینگ مطرح نشود اعمال مي شود.
كاهش مص�رف در زم�ان درخواست. ب��ا درخواس��ت دیسپاچینگ، 
مشت��رك موظف است که مص��رف خود را کاهش بده��د. در چنین 
شرایطي تخفیف مالي براي کاهش مصرف انرژي به مشترك اختصاص 

مي یابد. مجموع تخفیف به عنوان آمادگي و کاهش مصرف به گونه اي 
تعیین شده است که انگیزه الزم براي مشارکت در طرح در مشترکین 

ایجاد گردد. 
جريم�ه ناآمادگي. در صورت عدم کاهش مصرف به میزان 90 درصد 

تعهد،)در صورت تکرار سه نوبت(  مشترك از طرح حذف مي گردد. 
ای��ن طرح در مرحله نخست در س��ال 1393 برای مشترکان صنعتی 
ب��االی 1 مگ��اوات اجرا می ش��ود. برنامه ریزی اعم��ال مدیریت بار به 
مشترکان همکار در طرح ذخی��ره عملیاتی توسط دیسپاچینگ ملی 
و اج��رای آن توس��ط شرکت های برق منطق��ه ای و توزیع نیروی برق 

انجام می گیرد.

4- فرآين�د پيش�نهادي ب�راي اجراي ط�رح ذخي�ره عملياتي 
صنايع کشور

اج��راي طرح ذخی��ره عملیاتي صنایع حساسیت بسی��اري دارد. تعدد 
ذي نفعان و انتظارهاي متفاوت ایشان یکي از دالیل این حساسیت است. 
شیوه تعامل، نحوه اطمینان از کاهش بار درخواستي و محاسبه مشوق 
اختصاص یافته به صنایع نیز از جمله مواردي است که بر اهمیت اجرایي 
این طرح مي افزاید. از این رو تدوین نظام نامه اي که جزییات روش اجرایي 
طرح ذخیره عملیاتي صنایع را مستند کند، ضروري است. در این بخش 
ضمن مرور فرآیند اجرایي طرح ذخیره عملیاتي، به مهم ترین نکاتي که 
در ای��ن نظام نامه باید مورد تأکید قرار گی��رد، اشاره شده است. مراحل 

اصلي فرآیند طرح ذخیره عملیاتي صنایع در شکل 8 دیده مي شود. 
 همان طور که در شکل 8 دیده مي شود، تنها مراحل اصلي در این فرآیند 
آم��ده است. هر یک از این مراحل شامل فعالیت هاي متعددي است که 
در نظام نامه طرح ذخیره عملیاتي با جزییات کامل توضیح داده خواهند 
شد. در ادامه این مستند، سر فصل هاي فعالیت هاي هر مرحله و هدف 

از انجام آنها توضیح داده شده است..
4-1- انعقاد قرارداد با صنايع 

صنایع مشمول طرح، صنایع با دیماند باالي 1 مگاوات و شرایط مشارکت 
در طرح را می توان فهرست کرد. 

- امکان اندازه گیري مصرف برق به صورت ساعت به ساعت 
- تعهد کاهش بار به میزان حداقل 25درصد میانگین دیماند مصرفي 

4-2- اعالم درخواست كاهش بار به صنايع همكار 
زمان درخواست کاهش بار براساس طرح ذخیره  عملیاتي صنایع، در 
ماه های تیر و مرداد خواهد بود. از هر مشترك حداکثر 200 ساعت 
درخواست کاهش بار الزامي خواهد شد. درخواست بیش از 200 ساعت 
در بازه زماني طرح و یا بیش از تعهد مشترك، منوط به پذیرش مشترك 

مي باشد.

               شکل 6. مديريت بار برای کاهش پيک به ميزان 4000 مگاوات 

شکل 7. ساز و کار پرداخت براي مشارکت در طرح ذخيره عملياتي

مسئله اصلي در این مرحله این است که از کدام مشترك درخواست 
کاهش بار بشود. براي این مهم، روش پله اي مطابق شکل 9 پیشنهاد 
مي شود. در هنگام درخواست کاهش بار توجه به موارد زیر ضروري 

است.
-  درخواست کاهش بار باید به نحوي صورت بگیرد که تعداد ساعت 
درخواست کاهش بار از مشترکان همکار متوازن باشد. این امر از آن 
جهت ضروري است که هیچ مشترکي پیش از پایان دوره تیر و مرداد، 
مدت زمان 200 ساعت تعهد کاهش بار آن پایان نپذیرد و در ضمن 
امکان سوء استفاده احتمالي در انعقاد قرارداد و عدم درخواست کاهش 

بار یا درخواست محدود کاهش یابد.

-  شرکت مدیریت شبکه با توجه به محدودیت تولید در هر منطقه، 
را  نخست  مرحله  در  منطقه اي  برق  شرکت هاي  بار  کاهش  سهمیه 

تعیین مي کند.
-  برنامه ریزي اعالم درخواست کاهش بار به نحوي صورت مي گیرد 
درخواست  از  مشترکان صنعتي  قبل  روز  ساعت 14  تا  حداکثر  که 

کاهش بار مطلع شده باشند.

           شکل 9. ساز و کار تخصيص سهميه کاهش بار به صنايع همکار

4-3- بررسي ميزان كاهش بار در زمان درخواست  
یکي از مهم ترین دغدغه هاي مجریان طرح ذخیره عملیاتي اطمینان از 
کاهش بار در زمان درخواست کاهش بار است. داشتن روشي مستند و 
قابل قبول براي انجام این امر ضروري است. بر اساس روش پیشنهادي 
دوره  یک  در   بار  درخواست  ساعت هاي  در  انرژي  مصرف  میانگین 
تعیین شده مثال 10 یا 15 روز کاري )به جز روزهایي که درخواست  

کاهش بار شده است( مالك عمل خواهد بود. 
مشوق  تخصيص  و  همكار  صنايع  وضعيت  صورت  محاسبه   -4-4

همكاري 
همکار  صنایع  به  مشوق  تخصیص  شد،  اشاره  پیشتر  که  همان طور 
مبتني بر تعهد کاهش بار )آمادگي کاهش بار مصرفي( و کاهش واقعي 
بار در زمان درخواست )کاهش مصرف در زمان درخواست( است. در 
این مرحله بر اساس میزان بار کاهش یافته در زمان درخواست که 
در مرحله قبل محاسبه شده است، صورت حساب مشترك محاسبه 

مي شود. 
4-5- تدوين گزارش عملكرد طرح ذخيره عملياتي صنايع 

نتيجه گيری
با عنایت به رشد 7 درصدی پیک بار سال 1392 و پیش بینی ادامه این 
رون��د در سال های آینده، بار شبکه سراسری در سال 1393 به حدود 
50 ه��زار مگاوات خواهد رسید. پاسخگویي به نیاز مصرف در تابستان 
1393، مستل��زم اح��داث 7500 مگاوات نیروگ��اه جدید، تعمیرات و 
نگهداري مناسب از تأسیس��ات موجود براي بهره برداري حداکثري از 
آن ها و توجه خاص ب��ه مدیریت مصرف است. تأمین چنین شرایطي 
بیش از 14.000 میلیارد تومان هزینه در پي دارد. به همین منظور در 
این گ��زارش با به کارگیری تجربیات جاری طرح های مدیریت مصرف 
کش��ور و جهان و همچنین استف��اده از پتانسیل مشارکت مشترکین 
صنعتي و کش��اورزي در کاهش مصرف در ساعت اوج مصرف، »طرح 
ذخیره عملیات��ی« که قابلیت اتکا و اثربخش��ی بیشتری از طرح های 

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 
دیسپاچین��گ مناطق و از آن طری��ق  به شرکت های برق منطقه ای و 
توزی��ع نیروی برق اعالم می نمای��د. مشترکین همکار با اطالع قبلی و 
تنه��ا در 2 درصد ساعات در طی سال در ط��رح مشارکت نموده و از 

مشوق های درخور آن بهره مند می شوند. 

***

    شکل8. مراحل اصلي طرح ذخيره عملياتي صنايع  
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بررسي اثرات اتصال خودروها و موتورسیکلت هاي برقي بر 
کیفیت توان شبکه

چكيده:
يكي از رايج ترين و سهل الوصول ترين وسايل نقليه برقی براي 
عم�وم مردم، موتور سيكلت برقي است كه نقش به سزايی در 
كاه�ش آلودگی های زيس�ت محيط�ی دارد. از اين رو در اين 
تحقي�ق، جنبه هاي فني به كارگيري اي�ن وسيله نقليه مورد 
بررس�ی قرار گرفته است. در طی ماه های اخير اداره كنندگان 
كالن ش�هرها در ص�دد تخصيص مش�وق ها ب�رای استفاده و 
جايگزينی موتورسيكلت برقی می باش�ند. باتري اين وسيله 
نقلي�ه به منظ�ور بارگيري به اتصال و تغذيه از ش�بكه توزيع 
برق نيازمند اس�ت. با توجه به وج�ود مبدل هاي الكترونيك 
قدرت در ش�ارژر بات�ري، توان الكتريكی كش�يده ش�ده از 
سيس�تم توزي�ع داراي اعوجاج�ات باالي�ي مي تواند باش�د. 
كيفيت توان سيس�تم توزيع به دليل وجود اين اغتشاش�ات 
مي تواند دستخوش مش�كالتي شود. در اين تحقيق، در ابتدا 
به مش�كالت كيفيت توان سيستم توزيع ناش�ي از بارگيري 
ش�ارژرهاي موتورسيكلت هاي برقي اش�اره و سپس به ارائه 
راه حل هايي براي رفع اين مشكالت پرداخته شده است. اين 
راه حل ه�ا به منظور هم�وار كردن اجراي پ�روژه به كارگيري 
موتورسيكلت ه�اي برق�ي در ن�اوگان حم�ل و نق�ل كش�ور 

پيشنهاد شده است. 

محمدرضا خلقاني 
تکتم شریفیان عطار

سید محسن صدر 
داریوش یزدان پناه 

شرکت برق منطقه ای خراسان

كلي�د واژه: وسایل نقلیه سبک برقي، مبدل ه��اي الکترونیک قدرت، 
اتصال به شبکه، کیفیت توان.

مقدمه
با توجه ب��ه روند رو به رشد استفاده از موتورسیکلت هاي برقي در اکثر 
کشورهاي دنیا و تولید این موتورها از سوي شرکت هاي بزرگ و مشکالت 
آلودگی هوا، زمینه استفاده از آن ها در سال هاي آتي در کشور دو چندان 
ش��ده است. در برخي منابع متوسط می��زان مصرف موتورسیکلت های 

برقي 8 تا 16 وات ساعت در هر مایل ذکر شده است ]1[. 
در برخ��ي منابع، میزان مص��رف موتورسیکلت هاي برق��ي وابسته به 

فن آوری باتري ها عنوان شده است.
الزم ب��ه ذکر است موتورسیکلت هاي برقي داراي تنوع زیادي از لحاظ 
ت��وان، نوع بات��ري، حداکثر سرع��ت و شتاب دارن��د و در نتیجه بازه 
قیمت��ي آن ها بسیار متفاوت مي باشد. ان��واع جدید موتورسیکلت هاي 
برق��ي نیازمند تجهیزات خاص برای ش��ارژ مي باشند و قابلیت اتصال 
ب��ه شبکه بدون زیرساخت خاص را ندارند.  ب��ه تازگي نوع دیگري از 
موتورسیکلته��اي برقي به بازار عرضه شده است که داراي قابلیت هاي 
منحص��ر به فردي است از جمله سرعت حداکثر 150 مایل در ساعت 
و شتاب 3 ثانیه از صفر تا 60 کیلومتر را دارد. قدرت این وسیله، 160 
اس��ب بخار مع��ادل 120 کیلووات است. باتري استف��اده شده در این 

موتورها از نوع لیتیوم-یون مي باشد ]2[.
موتورهاي جدید دیگری، قابلیت شارژ بدون نیاز به تجهیزات جانبي را 
دارن��د ]3[. این موتورها در گاراژ خانه یا پارکینگ محل کار به راحتي 

با اتصال به پریزهاي برق معمولي قابلیت شارژ را دارا مي باشد.
هم اکنون چند مدل از موتورسیکلت هاي برقي در داخل کشور نیز در 

بازار عرضه مي گردد.

طرح هاي شارژ باتري
ب��ه طور کل��ي موفقیت وسایل حمل و نقل برق��ی به شدت وابسته به 
ایستگاه هاي شارژ است که براي دسترسي آسان ساخته شده اند. اولین 
مکان مورد نظر ب��راي ایستگاه هاي بارگیري مي تواند خانه ها و محل 
کار باشد. سایر موقعیت ها با جمعیت باال از قبیل پمپ بنزین ها، مراکز 
خرید، رستوران ها، مراکز تفریح��ي، مناطق استراحت در کنار اتوبان، 

اماکن شهري و مدارس مي تواند باشد. 

استاندارده��اي مختلفي در رابطه با بارگیري وسایل نقلیه برقی وجود 
دارد ک��ه در ج��دول 1 آورده شده است ]4[. این ج��دول تعدادي از 
استاندارده��اي موجود را خالصه کرده است.  با توجه به تحوالت زیاد 
این زمینه، این استانداردها ممکن است با اصالحاتي به روز شوند یا با 

استانداردهاي جدید در آینده نزدیک عوض شوند.

جدول 1: استانداردهاي مربوط به بارگيري خودرو برقی

ب��ه عالوه الزامات کیفیت توان )ولتاژ، فرکان��س و هارمونیک ها( براي 
وسای��ل نقلی��ه برقی، توجه شرکت ه��اي ذي نفع را ب��ه سطوح توان 
بارگیري این وسای��ل جلب کرده است. بنا بر استاندارد J1772 جامعه 
مهندسین وسای��ل نقلیه موتوري سه سطح بارگیري براي این وسایل 

وجود دارد که در جدول 2 آمده است ]5 و6[:

جدول 2: سطوح توان بارگيري وسايل نقليه برقی

سط��وح 1 و 2 براي من��ازل و مجتمع های مسکونی مناسب است. اگر 
ب��راي مث��ال 2 کیلو وات بمنظ��ور متوسط توان م��ورد نیاز یک خانه 
عادي در آمریکاي شمالي در نظر گرفته شود، سپس بارگیري از سطح 
1 ح��دود 70-100 درص��د از توان مصرفي منزل اس��ت. سطح توان 
بارگیري سطح 2 مي تواند حدود 5 برابر سطح 1 باشد. طبق استاندارد 
SAE J1772 سط��ح اول از ولتاژ AC 120 ولت با ماکزیمم جریان 12 
آمپر و سط��ح دوم از ولتاژ AC 240 ولت و ماکزیمم جریان 32 آمپر 
تغذیه مي شوند ]7[. الزم به ذکر است که استانداردهاي بسیار زیادي 
 EPRI در مقوله وسایل نقلیه برقی مطرح هستند. براي نمونه موسسه
ب��راي سطح اول جریان 15 ی��ا 20 آمپر و براي سطح دوم جریان 40 
آمپ��ر را تعریف کرده است ]8[. در بسی��اري از کشورها، سطح بندي 
انحصاري تعریف شده است. براي نمونه در فنالند سطح 1 داراي توان 
بارگی��ري 3 کیل��ووات، جریان 16 آمپر، ولت��اژ 230 ولت و به صورت 
تکف��از AC در مدت زمان بارگی��ري 10 تا 12 ساعت )با نام بارگیري 
کند( مي باشد. سط��ح دوم داراي توان بارگی��ري 10 کیلووات، مدت 
زمان بارگیري 3 ساعت، 16 آمپر، 400 ولت و به صورت 3 فاز AC )با 
نام نیمه سریع( مي باشد ]9[. به طور کلي ظرفیت باتري وسیله نقلیه 
برق��ی قابل وص��ل به شبکه )plug-in( مي توان��د از 2 کیلووات تا 18 
کیلووات تغییر کند. این میزان توان همان سطح معمول در مشترکین 

خانگی است ]10[. 

سط��ح سوم براي بارگیري سریع می باشد ک��ه مي تواند با یک ساعت 
بارگی��ري یک وسیله نقلیه، تا ح��دود 300 کیلومتر حرکت کند. این 
ش��ارژر باید خارجی باشد، چون توان بارگیري مي تواند بیشتر از 100 
کیل��ووات باشد که بسیار بیشتر از سط��ح 1 و سطح 2 هست. در این 
روش، بارگی��ری ب��ه شکل DC است و از ماکزیم��م ولتاژ 600 ولت و 
 EPRI ماکزیمم جریان 400 آمپر بهره مي گیرد ]7[. این سطح مطابق
با ولتاژ480 ولت و جریان 60-80 آمپر تغذیه مي شود ]8[. سطح سوم 
در استاندارد فنالند داراي توان نامي 50 کیلووات، مدت زمان بارگیري 
15-30 دقیقه، جری��ان 125 آمپر، ولتاژ 400 ولت و بارگیري DC با 
شارژر خارجي )با نام بارگی��ري سریع( مي باشد ]9[. بدیهي است که 
سطح 3 براي مصرف خانگي مناسب نیست. اما ممکن است براي یک 
کمپان��ي با یک ناوگان وسایل نقلی��ه برقی طرح بهتري باشد. مجموع 
ت��وان و زمان که براي شارژ شدن ی��ک گروهي از خودروهاي نقلیه با 
ه��م در یک سطح کم شارژ مي شوند مي تواند مشابه با بارگیري سریع 
هر یک از خودروها به ترتیب باشد. اما، این نکته که براي یک خودرو 
برقی در یک ناوگان به سرعت در کمتر از 10 دقیقه شارژ شود بسیار 

مفید ارزیابي مي شود.
 

مش�کالت کيفي�ت توان در ش�بکه ناش�ي از حضور وس�ايل 
نقليه برقی

کیفی��ت توان یک��ي از مشکالت شبکه در زم��ان بارگیري باتري هاي 
ق��درت بزرگ اس��ت. از آن جایی که بات��ری موتورسیکلت های برقی 
معم��وال جریان پایینی از شبکه جهت ش��ارژ دریافت می دارد لذا جز 
باتری ه��ای کوچک به حس��اب می آید و مشکل ج��دی در ارتباط با 

کیفیت توان برای شبکه ایجاد نمی نماید. 
به طور کلی چون باتري در سطح DC کار مي کند، یکسوسازي )مبدل 
AC ب��ه DC( مورد نیاز است. براي این منظور الزم است که سیگنال 
 DC/DC شود و همچنین به وسیله یک مبدل DC با یکسوسازي AC
به سطح ولتاژ DC دیگري تبدیل شود. هر دوي این فرآیندها اغتشاش 

هارمونیکي تولید مي کنند ]11[. 
ب��راي طراحي سنت��ي یکسوسازها، براي مثال یکسوس��از دیود خازن 
و یکسوس��از تریستوري کنترل شده جری��ان کشیده شده توسط این 
شارژرهاي باتري منجر به اغتشاش هارمونیکي باال و ضریب توان پایین 
مي شود. این عوامل و مشکالت اضافه بار منجر به گرماي ترانسفورماتورها 
و کابل ها و تریپ بریکرها و افزایش جریان زمین مي شود ]12 و 13[. 
از میان ای��ن تجهیزات، ترانسفورماتورها به عن��وان المان هاي حیاتي 
و گرانقیم��ت براي بهره برداري مناس��ب سیستم هاي توزیع مهمترین 
تجهیز درنظر گرفته مي شود. بطور کلي ترانسفورماتورهاي توزیع براي 
تغذیه بارها با فرکانس نامي طراحي مي شوند. بمنظور اجراي مطالعات 
روي اث��رات بارگیري وسیله نقلیه برق��ی روي تجهیزات شبکه توزیع، 
اولین گام پیش بیني بار شارژرها است. تحقیق در این مبحث به دهه 
1980 بر مي گردد که ]14[ مطالعاتي در این زمینه دارد. در ]15[ از 
برنامه ریزي پویا بمنظور بررسي اثرات بارگیري وسیله نقلیه برقی روي 
تلفات قدرت و تغییرات ولتاژ در شبکه های توزیع در مناطق مسکوني 
به��ره گرفته شده اس��ت. همچنین اخی��را در ]15[، تحقیقي صورت 
گرفته که اگر الگوهاي بارگیري وسیله نقلیه با تعرفه هاي ساختار یافته 

کنترل شوند سود زیادي کسب مي شود. 
ب��ر اساس ]16[ مي توان گفت با وج��ود اینکه بسیاري از صنعتگرها و 
محققین ادعاي طراحي شارژرهایي با مقدار THD بسیار پاییني دارند، 
اما شارژرهاي تجاري با مقادیر THD با بیش از 60 درصد را مي توان 
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پیدا کرد. در یک گزارش که اخیرا چاپ شده است مقدار THD جریان 
ورودي در ابت��داي بارگی��ري 2.36درصد و 5.26درص��د و در انتهاي 
بارگی��ري تا 28درصد  اعالم شده است ]10[. اما تعدادي از محققین 
مقادی��ر THDکمتري بین 1 تا 2 درصد با ضریب توان نزدیک به یک 
 THD را درس��ت مي دانند ]17[. بنابراین هیچ توافق کلي براي مقادیر
تولی��د شده توسط شارژرهاي باتري مختلف وج��ود ندارد. تعدادي از 
محققین این شارژر را به عنوان بار بشدت آلوده کننده با مقدار متوسط 
THD ح��دود 30درصد در نظ��ر مي گیرن��د ]18[. در این روش یک 
مطالعه آماري سنگین براساس روش مونت کارلو انجام شده است که 
عدم قطعیت در تنوع ب��ار به علت زمان هاي آغازین مختلف، وضعیت 
اولی��ه متغیرهاي بات��ري و پروفایل هاي مختلف بارگی��ري را بررسي 
مي کن��د. مجموعه طیف هارمونیک��ي جریان مرس��وم در شارژرهاي 

وسایل نقلیه متصل به شبکه در جدول 3 آمده است:
بناب��ر استان��دارد IEEE Standard 519-1992، این ن��وع بارها با این 
محت��واي هارمونیک��ي مورد قبول نیست. اثر خال��ص یک مجموعه از 
شارژرهاي وسیله نقلیه برقی برابر جمع عددي مقادیر THD که شامل 
دامنه ها و زوایاي فاز مولفه هاي هارمونیکي مي شود، نیست. اثر حذف 
هارمونی��ک فاز به خصوص براي مرات��ب هارمونیکي باالتر رخ می دهد 

.]10[
جدول 3: طيف هارمونيکي استفاده شده براي مدلسازي غيرخطي بودن 

بار در حال شارژ

اثر بارگيري وسيله نقليه برقی روي ترانسفورماتورها
دم��اي ب��االي توسط جری��ان اصلي و دم��اي اضاف��ي به خاطر وجود 
هارمونیک ها )به علت تلفات(، آثار بارگیري باتري روي ترانسفورماتورها 
هستن��د. توزیع جری��ان غیریکنواخت در سیم بن��دي )اثر پوستي( و 
جری��ان نشتي از شار الکترومغناطیسي منجر به تلفات اضافي مي شود 
]13[. بدی��ن معني ک��ه کاهش عمر بوسیله دم��اي نقطه داغ مطرح 
مي ش��ود. کاهش در عمر ترانس مي تواند ب��ا کاهش بار کمتر شود. با 
استفاده از تلفات جریان گردشي سیم پیچ، دامنه هاي هارمونیک هاي 
جری��ان و مقادیر مرتبه هارمونیکي، عام��ل K مي تواند محاسبه شود. 
به ط��ور کلي براي ترانسفورماتورهایي که اغتشاش هارمونیکي آن ها از 
5درصد بیشتر شود derating در ترانس در نظر گرفته مي شود ]19[. 
در ولت��اژ بارگیري معین و فرض��ه اي زمان بندي، یک متوسط کمتر از 
یک وسیله نقلیه متصل ب��ه شبکه در هر خانوار مي تواند مقدار اضافه 
ب��ار ترانس مجاور را افزایش دهد. یک ترانس مجاور معمولي 25 کیلو 
ول��ت آمپ��ر قادر است 5 تا 7 خانوار ع��ادي را تغذیه کند. در سطح 2 
بارگیري )براي مثال، در 6.6 کیلووات( یک وسیله نقلیه برقي مي تواند 
ب��ار تامین��ي از ترانس را افزایش دهد. این ب��ار افزایش یافته مي تواند 
به صورت بار اضافي خانوار معادل شود، طوري که یک بارگیري وسیله 
نقلیه متصل به شبک��ه در 120 ولت )1.4 کیلووات( معادل یک سوم 

بار یک خانواده است ]20[. 
آزمایشگ��اه PNNL در ای��ن بح��ث نتایجي را عرضه ک��رده است. در 

این تحلی��ل، افزایش بار وسیل��ه نقلیه متصل به شبک��ه، نرخ خرابي 
ترانسفورماتوره��ا را در پریود دو ساله افزایش داده است ]21[ که این 

نتیجه در شکل 1 آمده است. 

شکل 1: نرخ خرابي ترانسفورماتور با وجود وسيله نقليه برقی

بار وسیله برقی مي تواند یک اث��ر اضافی بر روي ترانسفورماتور توزیع 
داشت��ه باشد. درحالیکه افزایش ب��ار از بار نامي نرمال منجر به خرابي 
تجهی��ز نشود، این امر قطعا ب��ر کاهش عمر کاري ترانس موثر خواهد 
ب��ود. مقداري که بارگیري وسیله نقلیه برق��ی مي تواند بر عمر ترانس 

تاثیر بگذارد در جدول 4 نمایش داده شده است ]22[.

جدول 4: پيري ترانس با تعدد وسيله نقليه برقی

شکل بار مبنا براي ترانس 25 کیلوولت آمپر داراي 90 درصد بار نامي 
ترانسفورماتور و ضریب ب��ار 44 درصد فرض شده است. وسایل نقلیه 
برقی اضاف��ي با پروفیل شارش به عنوان فرم بار معادل ترانسفورماتور 
درنظ��ر گرفته شده اس��ت. در این گزارش عمر ک��اري ترانسفورماتور 
20.55 س��ال در نظ��ر گرفته شده اس��ت ]22[. در تع��داد زیادي از 
تحقیقات مشخص شده است که اغتشاش هارمونیکي، افزایش دما، نرخ 
نفوذ وسیله نقلیه برقي )تعداد این وسایل نسبت به تعداد ترانس ها( و 

مشخصه هاي بارگیري عمر ترانس را کاهش مي دهد ]22[.

راه حل هاي پيشنهادي
ب��ا توجه به اینکه وجود وسایل نقلیه برقی بر روي کیفیت توان شبکه 
توزی��ع کامال واضح نیس��ت و همچنین این آث��ار مي توانند پیامدهاي 
غیرمطل��وب در تجهیزات سیستم توزیع خصوص��ا ترانسفورماتورهاي 
توزیع داشته باشند، بررسي راه حل هاي پیشنهادي بسیار مهم ارزیابي 

مي شود. بدین منظور چندین راه حل در ذیل آورده شده است:

1- استف�اده از ترانس�فورماتورهاي Derating : هارمونیک هاي تولید 
ش��ده توسط بارهاي غیر خط��ي مي توانند مشکالت حرارتي و گرمائي 

خطرناکي را در ترانسفورماتورهاي توزیع استاندارد ایجاد نمایند. حتي 
اگر توان بار خیلي کمتر از مقدار نامي آن باشد، هارمونیک ها مي توانند 
باعث گرماي بیش از حد و صدمه دیدن ترانسفورماتورها شوند. جریان 
هاي هارمونیکي تلفات فوکو را بشدت افزایش مي دهند. به همین دلیل 
سازنده ه��ا، ترانسفورماتورهاي تنومن��دي را ساخته اند تا اینکه بتوانند 
تلف��ات اضافي ناش��ي از هارمونیک ها را تحمل کنن��د. سازنده ها براي 
رعای��ت استاندارد یک روش سنجش ظرفیت، به ن��ام عامل K را ابداع 
کرده ان��د. در اساس عام��ل  K نشان دهنده مق��دار افزایش در تلفات 
فوک��و است. بنابرای��ن ترانسفورماتور عامل K مي تواند ب��اري به اندازه 
 K ظرفی��ت نامي ترانسفورماتور را تغذی��ه نماید مشروط براینکه عامل
ب��ار غیر خطي تغذیه شده برابر با عامل K ترانسفورماتور باشد. مقادیر 
استاندارد عامل K برابر با 4، 9، 13،20، 30، 40، 50 مي باشند. این نوع 
ترانسفورماتورها عماًل هارمونیک را از بین نبرده تنها نسبت به آن مقاوم 
مي باشند. این ترانس ها ممکن است زمان نفوذ زیاد وسایل نقلیه برقی 
دچار مشکل شوند. همچنین استفاده از این ترانس ها معایب دیگري نیز 
دارد که از جمله آن ها بازده کمتر، مشکل تعمیرات احتمالي بلندمدت 

)اضافه بار( و تریپ اشتباه حفاظت اضافه جریان هستند ]23[.

 HMT )Harmonic Mitigating 2- بهره گي�ري از ترانس�فورماتورهاي
Transformer(: ن��وع دیگر از ترانسفورماتوره��اي سازگار با هارمونیک 

ترانسفورماتورهاي HMT هستند که از صاف شدن باالي موج ولتاژ به 
واسطه بریده ش��دن آن جلوگیري مي کند. HMT طوري ساخته شده 
است ک��ه اعوجاج ولتاژ سیستم و اثرات حرارت��ي ناشي از جریان هاي 
هارمونیک را کاهش مي ده��د. HMT این کار را از طریق حذف فلوها 
و جری��ان ه��اي هارمونیکي ایجاد شده توسط ب��ار در سیم پیچي هاي 

ترانسفورماتور انجام مي دهد. 
چنان چه شبکه ه��اي توزیع نیروي برق مجهز ب��ه ترانسفورماتورهاي

HMT  گردن��د مي توانند همه نوع بارهاي غی��ر خطي )با هر درجه از 
غی��ر خطي بودن( را بدون اینکه پیامدهاي منفي داشته باشند، تغذیه 
نمایند. ب��ه همین دلیل در اماکني که باره��اي غیر خطي زیاد وجود 
دارد از ترانسفورماتور HMT به صورت گسترده استفاده مي شود. مزایاي 

ترانسفورماتور HMT عبارتند از:
• مي توان از عبور جریان مؤلفه صفر هارمونیک ها ) شامل هارمونیک هاي 
سوم ، نهم و پانزدهم ( در سیم پیچي اولیه، از طریق حذف فلوي آن ها 

در سیم پیچي هاي ثانویه جلوگیري کرد.
• ترانسفورماتورهاي HMT با یک خروجي در دو مدل با شیفت فازي 
متف��اوت ساخته مي شون��د. وقتي که هر دو مدل ب��ا هم بکار مي روند 
مي توانند جریان ه��اي هارمونیک پنجم، هفتم، هفده��م و نوزدهم را 

درقسمت جلوئي شبکه حذف کنند.
• ترانسفورماتوره��اي HMT ب��ا دو خروجي مي توانن��د مولفه متعادل 
جریان ه��اي هارمونیک  پنجم، هفتم ، هفده��م و نوزدهم را در داخل 

سیم پیچي هاي ثانویه حذف کنند.
• ترانسفورماتوره��اي HMT با سه خروج��ي مي توانند مولفه متعادل 
جریان ه��اي هارمونیک پنجم، هفت��م ، یازدهم و سیزدهم را در داخل 

سیم پیچي ثانویه حذف کنند.
• کاهش جریان هاي هارمونیکي در سیم پیچي هاي اولیه HMT باعث 

کاهش افت ولتاژهاي هارمونیکي و اعوجاج مربوطه مي شود.
• کاهش تلفات ت��وان به علت کاهش جریان هاي هارمونیکي به منظور 
نمای��ش کاه��ش اث��ر هارمونیک��ي در ترانس ه��اي HMT نسبت به 
ترانسفورماتوره��اي استاندارد، اسکن دمایي ه��ر دو ترانسفورماتور در 

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

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

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

همچنین براي داشتن یک مقایسه کامل تر، تلفات و بازده این دو ترانس 
در بارگذاري هاي مختلف در جدول 5 آمده است ]24[.

جدول 5: تلفات و بازده دو ترانس استاندارد و HMT در درصد بارهاي مختلف

همانط��ور که از این جدول مشخص اس��ت، در تمامي درصد بار بازده 
ترانس HMT بیشتر از ترانس استاندارد است.

مي توان گفت ترانسفورماتورHMT باعث ایجاد اعوجاج ولتاژ خیلي کمتري 
در مقایسه با ترانسفورماتورهاي معمولي یا ترانسفورماتور عامل K مي شود.

3- بهره گيري از زيرساخت ش�بكه هاي هوش�مند در سيستم توزيع 
كش�ور: با استف��اده از شبکه هاي هوشمند مي ت��وان بار مشترکین در 
سیست��م توزیع را مدیریت کرد. با وجود این شبکه، یک راه حل ساده 
مي توان��د صدور مجوز اتصال به شبکه به ص��ورت همزمان باشد ]24[. 
بدیهي اس��ت که این ساختار سیستم ق��درت به آساني و در زمان کم 

نمي تواند در سیستم قدرت کشور به کار گرفته شود.

نتيجه گيري
در ای��ن تحقی��ق اتص��ال شارژرهاي وسای��ل نقلیه برقی ب��ه شبکه و 
مشکالت کیفیت ت��وان سیستم توزیع ناشي از آن بررسی شده است. 
تنوع در ساخت��ار مبدل هاي شارژرها و وضعیت شبکه توزیع منجر به 
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ارائ��ه استانداردهای متنوع در این زمینه شده است. در کشور بایستی 
استاندارده��اي مختلف در این زمین��ه با توجه به شرایط شبکه توزیع 
ب��رق هر منطقه تدوین شود. س��ه راه حل براي رفع مشکالت کیفیت 
توان برای اتصال خودروهای برقی به شبکه پیشنهاد داده شده است. با 
توجه به اینکه ترانسفورماتور های توزیع در کیفیت توان پایین سیستم 
با مشکالتي از قبیل کاهش عمر مفید، کاهش راندمان و افزایش تلفات 
هم��راه هستند، دو راه حل اول مناسب ت��ر به نظر می رسند. به عبارت 
 HMT و یا ترانس های k دیگ��ر، استفاده از ترانسفورماتورهاي عام��ل
نسب��ت به راه حل سوم ک��ه بهره گیري از شبک��ه هوشمند است، در 

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

عهده دارند شرایطی مشابه با خودروی برقی دارند.

مراجع
[1] www.atob.org.uk
[2] https://www.mission-motorcycles.com/r
[3] http://www.zeromotorcycles.com/zero-ds/features.php
[4] R. Garcia-Valla, J.A. Pecas Lopes, “Electric Vehicle Integration into Modern Power 

Networks: Electric Vehicle Battery Technologies,” Chapter 2, 2013
[5] Dhameja S (2002) Electric vehicle battery systems .Newnes, Boston 
[6] Pokrzywa J (2010) SAE Taipei: SAE ground vehicle standards Smart Grid. http://

sae-taipei.org.tw/image/1283265726.pdf 
[7] “SAE Electric Vehicle Conductive Charge Coupler,” SAE Std J1772, November 

2001.  
[8] Morrow K., Karner D., Francfort J., U.S. Department of Energy Vehicle Technolo-

gies Program – Advanced Vehicle Testing Activity Plug-in Hybrid Electric Vehicle 
Charging Infrastructure Review. Battelle Energy Alliance,Tech. Rep. 58517 (2008).  

[9] G4Vtm - Grid for Vehicle. Parameter manual. 2010. 138 p. 
[10] R. Liu, L. Dow, E. Liu, " A Survey of PEV Impacts on Electric Utilities" IEEE PES 

Innovative Smart Grid Technologies Conference, CA, USA, January 17-19, 2011.
[11] C. Farmer, et al, “Modeling the Impact of Increasing PHEV Loads on the Distribu-

tion Infrastructure,” This paper appears in: System Sciences (HICSS), 2010 43rd 
Hawaii International Conference, January 2010.

[12] Bass, R., Harley, R., Lambert, F., Rajasekaran, V.& Pierce, J. (2001). Residential 
harmonic loads and ev charging, Proceedings of Power Engineering Society Win-
ter Meeting, IEEE, Atlanta, USA, pp.803–808. 

[13] Gomez, J. & Morcos, M. (2003). Impact of ev battery chargers on the power qual-
ity of distribution systems, IEEE Transactions on Power Delivery Vol. 18 (No.3): 
975–981. 

[14] Rotering N., Ilic M., Optimal Charge Control of Plug-In Hybrid Electric Vehicles 
in Deregulated Electricity Markets. IEEE Trans Power Systems 26: 1021-1029 
(2011).  

[15] Clement-Nyns K., Haesen E., Driesen J., The impact of charging plug-in hybrid 
electric vehicles on a residential distribution grid. IEEE Trans Power Systems 25: 
371-380 (2010).  

[16] Gomez J.C., Marcos M.M.,  Impact of EV battery chargers on  the power quality 
of distribution systems. IEEE Trans Power Delivery 18: 975-981 (2003).  

[17] J. Gomez and M. Morcos, “Impact of EV Battery Chargers on the Power Quality 
of Distribution Systems,” IEEE Power Engineering Review, October 2002.  

[18] Staats P.T., Grady W.M., Arapostathis A., Thallam R.S., A statistical method for 
predicting the net harmonic currents generated by a concentration of electric ve-
hicle battery chargers. IEEE Trans Power Del. 12: 1258-1266 (1997).  

[19] Lambert F., Secondary distribution impacts of residential electric vehicle charg-
ing. Public Interest Energy Res. (PIER), California Energy Commission, Tech. 
Rep. 373 (1999).   

[20] http://docs.cpuc.ca.gov/PUBLISHED/FINAL_DECISION/106042-02.
htm#P112_22818

[21]  M. Kintner-Meyer, et al, “Grid Analysis for Transforming the Transportation Sec-
tor from Fossil Fuel to Electricity,” RDSI Program Review, October 2008. 

[22] A. Maitra, et al, “Integrating PEV with the Distribution System,” C I R E D 20th 
International Conference on Electricity Distribution, June 2009.  

[23] H. Jouybari-Moghaddam, S.H. Hosseinian, A. Alimardani, “Application of a Prob-
abilistic Approach to Distribution Transformer Derating Calculation,” 17th Electric 
Power Distribution Conference (EPDC), Tehran, Iran, 2012.

[24] Technical Data TD00904007E, "Comparing Electrical Losses between Standard 
Delta-Wye & Harmonic Mitigating Transformers (HMT)" Eaton Corporation, Eaton.
com.

برای دست یابی به همگامی زمانی هستند.
4-5- پشتيبانی از چند پخشی 

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

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

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

و تنظیمات راه دور از عوامل ضروری هستند.

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

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

پی نوشت

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

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

توان مصرفی پائین

سمانه بابایان مشهدی
استاد راهنما: دکتر رضا لطفی 

گروه برق/ دانشگاه فردوسي مشهد

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

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

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

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

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

به عنوان رقيب جدی برای مبدل پايپ الين بهره برد. 

***

ادامه از صفحه 24 
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رساله دکتري مهندسي برق- قدرت

استخراج و انتخاب ویژگي هاي 
مکان یابي  به منظور  ش�اخص 
هوش�مند خط�ا در خط�وط 
انتقال فشارقوي تنها با استفاده 

از ولتاژ یک پایانه 

محمد فرشاد 
استاد راهنما: دکتر جواد ساده 

گروه برق/ دانشگاه فردوسي مشهد

مكان يابي دقيق خطا هاي 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 محل ها 
داراي اهمي�ت است. مس�ئله مكان يابي خطا در خط�وط انتقال 
به دلي�ل تاثيرگذار بودن عوامل متع�دد در آن، داراي پيچيدگي 
زي�ادي است. حل مس�ئله مزبور با استف�اده از روش هاي مبتني 
بر الگوريتم هاي يادگيري ماش�ين، مزايا و قابليت انعطاف بااليي 
داش�ته و در سال ه�اي اخير، با توجه به پيچيدگي ذاتي مس�ئله 
بس�يار مورد توج�ه بوده است. در روش هاي مبتن�ي بر يادگيري 
ماش�ين، استفاده از ويژگي هاي ورودي مفيد و بهره گيري از ابزار 
يادگي�ري مناس�ب، دو موضوع اصلي هس�تند ك�ه در دقت حل 

مسئله موردنظر تاثيرگذارند.

در اين رساله، ويژگي هاي شاخص و كارآمد با استفاده از ابزارهاي 
مختل�ف و به منظور مكان يابي هوش�مند خط�ا در خطوط انتقال 
فش�ارقوي جريان متناوب و جريان مس�تقيم استخراج و انتخاب 
ش�ده اند. جهت استخ�راج ويژگي ها تنه�ا از سيگنال هاي ولتاژ 
ي�ك پايانه خط انتقال استفاده ش�ده است كه با مزاياي متعددي 
از جمل�ه عدم نياز به مخابره و سنكرون سازي اطالعات دو پايانه، 
عدم وجود خطاهاي ناش�ي از اندازه گيري جري�ان و عدم تركيب 
خطاه�اي اندازه گيري همراه خواهد ب�ود. انتخاب و بهره گيري از 
تخمين گرها و ابزار يادگيري مناسب جهت مكان يابي دقيق خطا 
در خط�وط انتقال نيز جزو نكات برجس�ته اين رساله محس�وب 

مي شود.
در اي�ن رسال�ه، به منظ�ور مكان ياب�ي خط�ا در خط�وط انتقال 
جريان متن�اوب، ويژگي هاي كارآمدي از طري�ق اعمال جداگانه 
تبدي�ل فوريه، تبديل S و تركيب ابتكاري تبديل موجك و آناليز 
پروني بر روي سيگنال هاي ولتاژ استخراج شده اند. براي انتخاب 
ويژگي هاي مفيد استخراج ش�ده نيز در م�واردي از طريق انجام 
آزمايش ه�اي متعدد و تحليل حس�اسيت و در م�وردي ديگر از 
طريق اج�راي روش انتخاب ويژگي RReliefF اقدام ش�ده است. 
همچني�ن، دو روش ب�راي مكان ياب�ي خط�ا در خط�وط انتق�ال 
جريان مستقيم پيشنهاد شده اند كه در آنها، نمونه هاي مستخرج 
از سيگنال ولتاژ پس از خطا جهت تش�كيل ب�ردار ويژگي مورد 
استفاده قرار گرفته اند. در اين رساله، با توجه به بُعد نسبتًا باالي 
برداره�اي ويژگ�ي در روش ه�اي مكان يابي خطاي پيش�نهادي 
براي خطوط جريان متناوب و جريان مس�تقيم، بهره گيري از سه 
تخمين گر جنگل تصادفي، ش�بكه عصبي رگرسيون تعميم يافته 
و k همس�ايگي نزديك مدنظر ق�رار گرفته است. عالوه بر مزاياي 
ذاتي روش هاي پيش�نهادي، نتايج آزمايش ه�اي متعدد بر روي 
سيس�تم هاي نمونه، بيانگ�ر دقت باالتر و يا قابل مقايس�ه آن ها 

نسبت به روش هاي مكان يابي خطاي موجود مي باشند.

***

رساله دکتری مهندسی برق -کنترل

طراحی کنترل کننده تحمل پذیر 
خطا برای ماه�واره با در نظر 

گرفتن آسیب عملگر

دانیال بوستان
اساتید راهنما: دکتر ناصر پریز و دکتر سیدکمال حسینی ثانی

گروه برق/ دانشگاه فردوسی مشهد

در اي�ن رساله ب�ه طراحی كنترل كنن�ده تحمل پذي�ر خطابرای 
ماهواره پرداخته ش�ده اس�ت كه كمترين وابس�تگی را به دقت 
اطالع�ات در دسترس از آسيب داش�ته و در عين ح�ال، دارای 
عملكرد مناسبی باش�د. به همين منظ�ور، استفاده از روش های 
كنت�رل تحمل پذير خطا ب�ه روش غيرفعال در دست�ور كار قرار 
گرفته و به منظ�ور بهبود عملكرد اين دست�ه از كنترل كننده ها 
بخص�وص در حالت گ�ذرا، پيش�نهادهايی ارائه گردي�ده است. 
آسيب مورد مطالعه در اين رساله، آسيب ضرب شونده در عملگر 

انتخاب شده است.
در ابتدا با استف�اده از روش كنترل ساختار متغير، كنترل كننده 
ردياب تحمل پذير خطا جهت مواجهه با آسيب ضرب ش�ونده در 
عملگر طراحی شده است. پايداری نمايی اين روش، با استفاده از 
يك پارامتر كه به صورت تطبيقی بروز  رسانی می شود و به كمك 

روش مستقيم لياپانوف، تضمين شده است. 
به دليل عملكرد نامطلوب روش فوق در زمان صفر ش�دن پارامتر 
تطبي�ق، كنترل كننده ديگری با استفاده از روش كنترل ساختار 
متغير پيش�نهاد گرديده است. در روش دوم، پايداری سيس�تم 

حلقه بسته از ديدگاه كرانداری غايی يكنواخت اثبات شده است.
در روش سوم و به منظور بهب�ود كيفيت پاسخ گذرا، با تغييراتی 
در روش دوم و ب�ا اف�زودن ي�ك پارامتر، كنترل كنن�ده ديگری 
معرفی گرديده و پايداری سيس�تم حلقه بسته مجددا از ديدگاه 
كرانداری يكنواخت اثبات شده است. طراحی كنترل كننده  ای كه 
ع�الوه بر جبران اث�رات منفی آسيب، به كنت�رل حالت گذرا نيز 

توجه داشته باشد جزء نوآوری های اين رساله بوده است.
در روش چهارم، با تغييراتی در روش سوم، پارامتر كنترل كننده 
حالت گذرا محدود به بازه ]1و0[ شده تا از اثرات جانبی منفی اين 

پارامتر، جلوگيری شود.
در طراح�ی كنترل كننده های ف�وق، محدودي�ت دامنه ورودی، 
مستقيما در كنترل كننده درنظر گرفته شده است كه اين ويژگی 
مشكالت موجود در استفاده از عملگر اشباع را در ساير روش ها، 

به خوبی مرتفع می سازد.
در نهايت نيز، در روش پنجم، با استفاده از روش I&I، كنترل كننده  
تطبيق�ی تحمل پذي�ر خطاي�ی طراحی ش�ده كه برخ�الف ساير 
روش های تطبيقی، از اصل اطمينان از هم ارزی استفاده نمی كند. 
ب�ه همين دليل ام�كان تغيير در روند تطبي�ق پارامتر در اختيار 
ط�راح قرار گرفت�ه است. كنترل كنن�ده پيش�نهادی دارای اين 
مزيت ب�وده كه بدون اطالع دقيق از آسيب موجود در سيس�تم 
و ماتريس ممان اينرسی، همزمان هم به كنترل حالت گذرا و هم 

مقابله با اثرات منفی آسيب می-پردازد.
آنچه باعث تمايز روش های پيش�نهادی اي�ن رساله از روش های 
موج�ود گرديده است، عدم نياز روش های پيش�نهادی به اطالع 
دقيق از ش�دت آسيب و امكان رديابی مسير در حضور اغتشاش 

خارجی است.
نتايج شبيه سازی نشان از عملكرد مطلوب روش های پيشنهادی 
در رديابی مس�يری با تغييرات سريع با وجود اغتشاش خارجی، 
محدوديت دامنه ورودی و آسيب ضرب شونده موجود در عملگر 

دارد.
***
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رساله دکتری مهندسي مخابرات-سیستم

محاس�به عددی ظرفیت جمع 
برای کانال های دستیابی  نرخ 
جانبی  اطالع�ات  با  چند گانه 
عّلی و آنالیز تئوری اطالعاتی 
کانال های دس�تیابی چندگانه 

رله دار
اسداهلل صاحب علم

استاد راهنما: دکتر قوشه عابد هدتنی
گروه برق/ دانشگاه فردوسي مشهد

دو الگوريتم عددی برای محاسبه ظرفيت كانال شانون با اطالعات 
جانبی علی در فرستنده و گيرنده به شكل جداگانه ارائه و سپس 
با استف�اده از آن ها ظرفيت جمع نرخ ب�رای كانال های دستيابی 
چند گان�ه با اطالعات جانبی علی در فرستنده ها و گيرنده به طور 

جداگانه به شكل عددی محاسبه شده است.  
كانال ه�ای دستيابی چند گانه رله دار يكی از كانال های پر كاربرد 
در مخابرات و انتقال داده می باشد. در اين رساله يك ناحيه نرخ 
قابل حصول عمومی و دو قضيه ظرفيت خاص برای كانال دسترسی 
چندگانه رله دار با استفاده از استراتژی  كدبرداروگسيل(PDF) در 
رله ، كدگذاری برسر هم نه�ی در فرستنده ها و كد برداری كانال 
رله و كانال دسترسی چند گانه اثبات ش�ده است. اين ناحيه نرخ 

قاب�ل حصول عمومی ، الف(قس�مت قابل حص�ول قضيه ظرفيت 
اسلپيان-ولف را ب�ه كانال دسترسی چند گان�ه رله دار عموميت 
می ده�د ، ب( بهترين نرخ قابل حص�ول كاور-الجمال برای كانال 
رل�ه ب�ا استرات�ژی  PDF   را به كان�ال دستيابی چندگان�ه رله دار 
گس�ترش می دهد ، ج( نرخ قابل پيش بين�ی كرامر-ويجن گاردن 
ب�رای كان�ال دستيابی چندگانه رل�ه دار را می ده�د و برای چند 
كالس مهم از كانال های دستيابی چندگانه رله دار با كران خارجی 
بيشترين-جريان كمترين-برش تالقی دارد.  نتايج به دست آمده 
به حالت گوسی به عنوان يك جنبه عملی مهم از كانال دستيابی 
چند گانه رله دار ، برده و يك ناحيه نرخ عمومی برای كانال گوسی 

اسلپيان-ولف دسترسی چند گانه رله دار اثبات می شود.  
مخاب�رات باند وسي�ع در كانال ه�ای دستيابی چند گان�ه رله دار 
اسلپيان-ول�ف مورد مطالع�ه و بررسی قرار گرفت�ه و يك مدل 
جديد و عملی برای كانال های دسترسی چندگانه رله دار فرا پهن 
بان�د اسلپيان-ولف با نويز های وابس�ته در رله و گيرنده به دست 
آم�ده است كه ش�امل دو كانال مه�م كانال دستياب�ی چندگانه 
فراپهن باند اسلپيان-ولف با نويزهای وابسته و كانال رله فرا پهن 
باند با نويزهای وابس�ته در رله و گيرنده ها است. يك ناحيه نرخ 
قابل حص�ول عمومی و يك ناحيه كران خارج�ی برای اين مدل 
كانال جديد تعيين و دو قضيه ظرفيت خاص برای دو مدل مهم و 
متفاوت كانال دسترسی چندگانه رله دار فرا پهن باند اثبات شده 
اس�ت. همچنين احتمال وقفه و تنوع در مورد اين نوع از كانال ها 

مورد بررسی و تحليل قرار گرفته است.
در اي�ن رساله همچنين اث�ر فيدبك گيرنده ب�ه فرستنده ها در 
كانال ه�ای دستيابی چند گان�ه رله دار توسط رله ه�ای دو جهته 
مطالع�ه و  ي�ك كران داخل�ی و يك ك�ران خارجی ب�رای كانال 
بی حافظه و الفبا گسس�ته دستيابی چندگانه رله دار با فيدبك از 
گيرن�ده به فرستنده ها از طري�ق يك كانال رله دوجهته تعيين و 

نتايج به حالت الفبا پيوسته 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/ دانشکده ی مهندسی/  گروه برق

چكيده:
روند فعلی و آينده ی تغييرات در شبكه های توزيع برق، به گونه ای 
اس�ت كه به نظر می رس�د رويكرد معمول بهره ب�رداری، به تنهايی 
ق�ادر ب�ه پاسخ گويی بهينه به نيازهای ش�بكه نباش�د. از جمله ی 
اين تغييرات می توان به افزايش حس�اسيت بار نسبت به تغييرات 
قيم�ت، افزايش روز افزون نفوذ منابع توليد پراكنده ی تجديدپذير 
بادی و خورش�يدی، حضور خودروهای برقی در شبكه و هوشمند 
شدن فرآيند های كنترل در بهره برداری از شبكه اشاره كرد. ماهيت 
تصادفی توليد و مصرف انرژی اين منابع، در روش فعلی بهره برداری، 
يك چالش محسوب می شود. در صورت تغيير رويكرد بهره برداری 
در م�ورد اين منابع، نه تنها اي�ن ويژگی به عنوان يك چالش تلقی 
نمی ش�ود، بلكه به صورت بهينه حل خواهد شد. در رويكرد فعلی 
بهره برداری كه آن را ديسپچ توليد می نامند، جهت تعادل توليد و 
مصرف، فرآيند بهره برداری به گونه ای طراحی شده است كه توليد، 
انرژی الكتريكی بار را دنبال كند. اين رويكرد كلی می تواند تا حدی 
اصالح ش�ده و در سطح بهره برداری از شبكه ی توزيع اتخاذ گردد. 
در اين راستا، ايده ی كلی ديسپچ تقاضا، برای بهره برداری از چنين 
منابعی مطرح شده است. هدف اصلی اين مقاله، مدل سازی و اجرای 

ديسپچ تقاضا در سطح يك ريزشبكه ی هوشمند است.

اساس برنامه ی در مدار قرار گرفتن واحدها، وضعیت خاموش یا روشن 
شدن آن ها را تعیین می کند. پس از مشخص شدن وضعیت مشارکت 
واحدها، فرم��ان بارگیری را به واحدهای نیروگاه��ی مورد نظر ارسال 
می کن��د و بدین صورت، بار را به شکل اقتصادی بین واحدهای تولیدی 
پخش می کند. در واقع، این واحدهای تولیدی هستند که جهت حفظ 
تع��ادل تولید و مصرف، تغیی��رات بار را دنبال می کنن��د. از این رو در 

دیسپچ تولید، قاعده ی پیروی از بار حاکم است.
در چن��د دهه ی اخی��ر، سیستم های قدرت، تغیی��رات ساختاری قابل 
توجه��ی را تجربه کرده است. افزایش سهم نیروگاه های 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 
جمله ی ای��ن تغییرات ساختاری می باش��د.  بنابراین، به نظر می رسد 
زمان، برای بازنگ��ری در فلسفه های کلی حاکم بر سیستم های قدرت 
فرا رسیده باشد. یکی از رویکردهای کلی حاکم بر سیستم های قدرت، 
فلسفه ی دنبال کردن مصرف توسط بخش تولید است. اما چنین رویه ای 
در سط��ح خرد و در یک شبک��ه ی توزیع در حض��ور واحدهای تولید 
پراکن��ده تجدیدپذیر، می تواند به شیوه ی معک��وس، یعنی دنباله روی 
ب��ار از تولید مطرح گ��ردد ]1[. به سخن دیگ��ر، در شبکه های توزیع 
که سهم منابع تولی��د پراکنده ی تجدید پذیر )مانن��د واحدهای بادی 
و خورشی��دی(، روزبه روز افزایش پیدا می کن��د، دیسپچ تولید رویکرد 
بهینه ای نیست. در این حال��ت، تغییر رویکرد بهره برداری برای بخش 
کشش پذی��ر بار، می تواند 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 بهره بردار با تولید هماهنگ می شوند. 

این رویکرد بهره برداری، دیسپچ تقاضا نام دارد.
2-معرفی ديسپچ تقاضا

مطابق تعریف مرجع ]1[، دیسپچ تقاضا به معنای "توانایی جمع آوری 
و کنت��رل دقیق بارها به صورت انفرادی بر حسب دستورات مشخص" 

است. مطابق تعریف مرجع ]2[، دیسپچ تقاضا عبارتست از:
"ی��ک مدل بهره برداری، قابل استفاده توسط بهره برداران شبکه، جهت 

1. مقدمه
در سیست��م قدرت��ی که بخش عمده ی تولید بر عه��ده ی نیروگاه های 
متمرکز است و انرژی با قطعیت نسبتاً باالیی تولید می شود، بهره برداری 
از سیستم با رویکرد پخش بار اقتصادی مناسب به نظر می رسد. در این 
حال��ت، بهره بردار سیستم با توجه ب��ه منحنی بار پیش بینی شده و بر 
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دیسپ��چ منابعی که بع��د از کنتور در سمت مصرف کنن��ده قرار دارند 
)مطاب��ق شک��ل 1( و در هر دو جهت کاهش و افزای��ش بار، به عنوان 
مکملی برای دیسپچ تولید و در راستای بهینه سازی مؤثرتر بهره برداری 

از شبکه عمل می کند."
با جمع بندی تعاری��ف مراجع مختلف می توان دیسپچ تقاضا را کنترل 
مستقیم بارهای قابل دیسپچ، ذخیره سازها و واحدهای تولید پراکنده ی 

کوچک در سمت تقاضا، توسط بهره بردار شبکه دانست.

3-ويژگی های الزم بارها جهت مشارکت در ديسپچ تقاضا و 
مثال هايی از اين بارها ]2[

تخمین زده می شود که تا حدود 33 درصداز کل بارها، بدون تأثیر قابل 
توجه��ی بر مصرف کنندگان، می توانند شام��ل دست کم چند سطح از 

DD شوند. ویژگی های مورد نیاز این بارها عبارتند از:
• نیاز بار به برق تنها برای کسری از دوره باشد. 

• مصرف برق آن ها به گون��ه ای باشد که نیاز به پاسخ گویی لحظه ای از 
طرف شبکه نباشد. 

• مشخص��ات مص��رف ان��رژی برایشان ب��ه خوبی تعریف ش��ده باشد. 
به عبارتی، میزان انرژی مصرفی مورد نیاز معلوم باشد.

• زم��ان روشن شدن ب��ار بحرانی نباشد یا ب��رای مشترك 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 می رسد ویژگی های مذکور را 

داشته باشند و به پیاده سازی DD کمک کنند عبارتند از:
-  خودروه��ای قابل اتصال به شبکه )هر دو حال��ت باتری دار برقی و 

هیبرید متصل به شبکه(
-  آب گرم کن برقی

-  ماشین های شستشو )ظرف، لباس و...(
-  سیستم های  HVAC با ذخیره سازهای گرمایی )تهویه ی هوا(

-  واحدهای تولید پراکنده و ذخیره های پراکنده
-  باتری های خورشیدی

-  خشک کن ها
-  پمپ های استخرها

-  برخی از جنبه های عملکرد یخچال )برای مثال سیکل یخ زدایی(
4-ارزش ها و مزايای ديس�پچ تقاض�ا از ديدگاه های مختلف 

]1[ و ]2[
- افزای��ش قابلی��ت اطمینان: کمتر ش��دن و کوتاه ش��دن خروج ها و 

خاموشی ها
- افزای��ش بازده و کارای��ی: افزایش بازده ان��رژی شامل کاهش تلفات 

خطوط و تولید و استفاده ی مؤثرتر از تولید.
- س��ود اقتص��ادی: کاهش قیمت های عمده فروشی ب��رق و ایجاد یک 

جریان درآمدزایی برای مشترکانی که در DD شرکت می کنند.
- حفظ محیط زیست: کاهش انتش��ار گازهای آالینده مانند CO2 به 
علت گسترش استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، بهره برداری مؤثرتر از 
از نیروگاه های حرارتی و افزایش استفاده از خودروهای الکتریکی منجر 
به افزایش تعداد این خودروها می شود. بنابراین، تولید و مصرف، هردو 

به سمت منابع پاك حرکت می کنند.
- رفع چالش مربوط به شارژ تصادفی خودروهای الکتریکی و چالش عدم 

قطعیت واحدهای تجدیدپذیر بادی و خورشیدی توسط دیسپچ تقاضا
- افزای��ش امنیت: استف��اده از منابع پراکن��ده ی بخش مصرف جهت 

بازیابی شبکه در هنگام خاموشی ها 
- کاه��ش آسیب پذیری شبکه: در رویک��رد DD برخالف SD، چندین 
سطح کنترل وجود خواهد داشت. مرکز کنترل منطقه ای، محلی، فیدر 
و رگوالسی��ون انشعاب. بنابراین کنترل شبکه نیز به حالت پراکنده در 
می آی��د. از طرفی با حضور گست��رده ی واحدهای تولید پراکنده در اثر 
اج��رای رویک��رد DD، شبکه ی قدرت در براب��ر خطرهای مختلفی که 

سیستم قدرت را تهدید می کند ایمن می شود.
- همچنین DD به رشد و حض��ور بیشتر واحدهای تولید تجدید پذیر 

کمک می کند. 
- بهینه سازی استفاده از دارایی ها )برای مثال کاهش نیاز به دیزل ژنراتور و 
ذخیره ساز با اجرای دیسپچ تقاضا در یک ریزشبکه ی هوشمند ایزوله ]3[
 DD 5-مدل سازی يک مصرف کننده  خانگی برای مشارکت در
م��دل پیشنهادی برای مشارکت مصرف کننده و چگونگی اعالم حضور 

بارهای قابل دیسپچ، در قالب مثالی ارائه می شود:
به عنوان مثال، یک ماشین لباسشویی را به عنوان یک بار قابل دیسپچ 
در نظ��ر بگیری��د. ساعت 7 صب��ح است و مصرف  کننده قص��د دارد از 
من��زل خارج شود. شستشوی کامل لباس ها 40 دقیقه زمان نیاز دارد. 
مصرف کننده تا ساعت 22 به لباس های تمیز خود نیازی نداشته و بنا 
ب��ه دالیل��ی ترجیح می دهد لباسشویی او از ساع��ت 12 به بعد روشن 
گ��ردد و در یک زمان پیوسته ی 40 دقیقه ای کار خود را انجام دهد. با 
ف��رض این که وسیله ی او از طریق خطوط مخابراتی قادر است تعدادی 
داده به بهره بردار مربوطه ارسال نماید، زمان شروع، زمان پایان و مدت 
زم��ان الزم عملکرد وسیله بعالوه ی انرژی مصرفی آن را از طریق خود 
دستگ��اه یا مکانیزم مخابراتی تعریف ش��ده ی دیگری ارسال می نماید. 
در ای��ن مثال او اعداد 72 )ساع��ت 12(، 132 )ساعت 22( و 4 )چهار 
ب��ازه ی ده دقیق��ه ای( را به عنوان ساعت شروع، ساع��ت پایان و زمان 
عملکرد مورد نیاز، ارسال می نماید. در واقع مصرف کننده در محدوده ی 
زمانی که پیشنهاد داده است، کنترل روشن شدن وسیله ی خود را در 
اختیار بهره بردار قرار داده است. این مسأله بسیار شبیه به اعالم آمادگی 
واحده��ای نیروگاهی برای مشارک��ت در تولید است. بهره بردار موظف 
است در طول محدوده ی زمانی پیشنهادی که از این پس آن را بازه ی 
انتظ��ار نیز می نامیم، بار مصرف کنن��ده را وصل نموده و تا پایان بازه ی 
انتظار، عملکرد وسیله را تکمیل کند. محدوده ی زمانی پیشنهادی در 
اختیار مصرف کننده است. وی می تواند بازه های زمانی ارزان تر را برای 
عملکرد وسیله ی خود انتخاب نماید. اما در صورت انتخاب محدوده ی 
بزرگ��ی از روز، ب��ا توجه به این که روشن شدن وسیل��ه ی او در اختیار 
بهره ب��ردار است، کنترلی بر روی قیمت ان��رژی در زمان روشن شدن 
وسیله ن��دارد. این مسأله می تواند با تعیین مناس��ب پاداش بر اساس 
طول محدوده ی زمانی پیشنهادی حل گردد. برای مصرف کننده خیلی 

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

بازه ی 10 دقیقه ای معادل 6 نقطه از شکل را اشغال می کنند. هزینه ی 
بهره برداری با رویک��رد دیسپچ تقاضا برابر/day$ 276/65 بدست آمده 
اس��ت. در جدول )2(، مقایسه ای بین هزین��ه ی بهره برداری با رویکرد 
دیسپچ تقاضا، و بدون اجرای دیسپچ تقاضا در سه سناریوی مختلف، 

ارائ��ه شده است. همان طور که در این جدول مالحظه می شود، اجرای 
دیسپ��چ تقاضا نسبت به عدم اجرای آن در س��ه سناریوی بیان شده، 
بین 4/37 تا 24/99 درصد صرفه جویی در هزینه ی بهره برداری ایجاد 
می کند. یکی دیگر از نتایج دیسپچ تقاضا در یک ریزشبکه ی هوشمند 
بهینه س��ازی استف��اده از دارایی ها است. یعن��ی از امکانات موجود در 
شبکه بهترین استفاده شود و نیاز به توسعه ی شبکه یا خرید تجهیزات 
گران قیم��ت کاهش یاب��د. برای مثال با اجرای دیسپ��چ تقاضا، نیاز به 

ترانسفورماتور با ظرفیت کمتری خواهیم داشت ]5[. 
نتيجه گيری

ب��ا مدل س��ازی دیسپچ تقاض��ا در سطح یک ریزشبک��ه ی هوشمند و 
اج��رای آن و مشاهده ی نتای��ج شبیه سازی، مهمتری��ن نتیجه ای که 
حاص��ل گردید این است ک��ه دیسپچ تقاضا، نسبت ب��ه رویکرد فعلی 
بهره ب��رداری ک��ه در آن برنامه های مدیریت مص��رف نیز با شدت های 
متفاوت اجرا شوند، در بهترین شرایط  قادر است هزینه ی بهره برداری 
را ت��ا 25  کاه��ش  ده��د. از جمله نتای��ج دیگری که ب��ه آن می توان 
اشاره ک��رد، بهینه سازی استفاده از دارایی ه��ا در سمت مصرف است.

***
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راحت تر است که وسیله ی او در بازه ی زمانی ای که خود می پسندد، به 
صورت اتوماتی��ک و ترجیحاً در بازه هایی که قیمت برق ارزان تر 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 قیمت های 
متغیر نمی شود. چنان چه سیستم به گونه ای تعریف شود که رگوالتور 
مربوط��ه به دنبال بیشینه کردن رف��اه اجتماعی مشترکان خود باشد، 
مصرف کننده به راحتی و بدون درگیر کردن خود در مسائل اقتصادی 
ق��ادر خواهد بود عالوه بر کمک ب��ه بهره بردار شبکه، هزینه ی مصرف 

انرژی خود را کاهش دهد. 
6-صورت مسأله

همان ط��ور که در شک��ل )2( نشان داده شده، بهره ب��ردار یا رگوالتور 
ریزشبکه ی م��ورد نظر، مسئول دیسپچ باره��ای قابل دیسپچ خانگی 
و همچنین خودروهای برقی داخ��ل ریزشبکه است. هدف بهره بردار، 
کمینه کردن هزینه ی بهره ب��رداری برای افق زمانی یک روز است. در 

شکل )2(، اجزای ریزشبکه ی مورد نظر، مشاهده می شود.
در این ریزشبکه، ح��دود 40 منزل مسکونی با تعدادی خودروی برقی 
)بین 5 تا 20 خودرو در سناریوهای مختلف( در نظر گرفته شده است. 
باره��ای موجود در ریزشبکه را ب��ه دو دسته ی کلی قابل دیسپچ و غیر 
قاب��ل دیسپچ تقسیم می کنیم. مشخصات کلی بارهای قابل دیسپچ در 
جدول )1( آورده شده است. پس از فرمول بندی مسأله و شبیه سازی آن 
توس��ط نرم افزارهای MATLAB  و GAMS، نتایجی بدست آمده است 

که بخشی از این نتایج در شکل )3( و جدول )2( آورده شده است.
در شکل )3(، بارهای قابل دیسپچ 1 تا 10، خشک کن هستند که زمان 
مصرف انرژی آن ها معادل 60 دقیقه است. بنابراین هر یک از بارها، 6 

شکل )2(:

جدول )1(: مشخصات بارهای قابل ديسپچ

شکل)3(: وضعيت زمانی روشن شدن بارهای قابل ديسپچ )نوع 1 تا نوع 4 از باال به پايين(

جدول )2(: مقايسه ی هزينه ی بهره برداری فعلی و بهره برداری با رويکرد ديسپچ تقاضا
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که غیر قابل کنترل نیز هست باعث آزاد شدن و حرکت سریع روتور 
می ش��ود و ممک��ن است روتور با شتاب گرفته ش��ده به گودی محل 
نصب سر کالف ها بیفتد)شکل2( و باعث آسیب آن ها 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. 

  شکل1 : تصوير کشيدن و يا حرکت روتوربه داخل استاتور  با 
جرثقيل سقفی )با نيروي کششي جرثقيل سقفی حدود ¾ طول 

روتور از داخل استاتور بيرون کشيده و يا داخل می شود(

مطالع�ه، تحقیق و مطمئن س�ازي 
روش پیاده کردن و جازدن روتور 
ژنراتور نیروگاه توس با طراحي و 

ساخت سیستم ریلي
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
تاریخ شروع پروژه: 1391/4/1   

 مدت زمان پروژه: 12ماه

تعريف مسأله و هدف از اجراي پروژه:
  از دغدغه ه��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 می باشد. روش مورد استفاده بسی��ار مخاطره آمیز بوده و در 
صورت عدم دقت کافی امکان برخورد روتور 36 تنی با سرکالف های 
استاتور وجود دارد که می تواند منجر به خسارت بسیار زیاد و طوالنی 
ش��دن زمان تعمیرات برای چندین ماه گ��ردد. به همین جهت برای 
کاه��ش ریسک های حاصل از این عملیات پروژه ای تحقیقاتی تعریف 
ش��د تا با بررسی همه جانبه، روش فعلی که روتور به صورت پاندولی 
از ژنرات��ور خارج می گردد، تغییر یاب��د و روش مطمئن تری جایگزین 

آن گردد. اشکاالت روش فعلی مورد استفاده به شرح ذیل است:
1- کشی��دن روتور و حرک��ت آن توسط نیروی جرثقیل سقفی انجام 
می گیرد در صورتی که عموما از جرثقیل سقفی برای باالبردن و پایین 

آوردن و جابجا کردن بارها استفاده می شود.
 درهنگام بی��رون کشیدن ویا انتقال روتور ب��ه داخل استاتور توسط 
جرثقی��ل سقفی )شکل1( ابت��دا بایستی نی��روی جرثقیل سقفی بر 
اصطکاك ها 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 می شود تا جایی که نیروی در جه��ت کشش در یک لحظه 

معرفي پروژه هاي تحقیقاتي خاتمه یافته صنعت برق

شکل2 : تصوير ناهمواری ناشی از طراحی سر کالف ها در دوسر 
استاتور ) نبايد وزن روتور بر روي اين قسمت قرارگيرد(

2- در هنگ��ام ترازکردن روتور و کشیدن کامل آن از داخل استاتور و 
انتق��ال آن به روی پایه نگهدارنده ه��ا به دلیل لرزش ها و حرکت های 
شعاع��ی، احتمال برخورد فن های خنک ک��ن سمت توربین روتور با 
استات��ور )شکل3( وجود دارد و باع��ث صدمه دیدن استاتور می گردد 
)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 
به ط��ور کام��ل از داخل استات��ور بیرون کشیده ش��ود و سپس سیم 
بکسل ه��ا به وس��ط آن پیچیده و نسبت به بلند کردن و انتقال آن به 

روی  پایه  نگهدارنده   اقدام  شود.  

مزاياي فني، اقتصادي و زيست محيطي 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 می دهد و 
از بروز خسارات ناشی از برخورد روتور با استاتور جلوگیری می نماید 
و عالوه بر آن با ساخت این دستگاه با توجه به بازنشستگی پرسنل با 
تجربه تعمیرات که در روش قبلی حضور آن ها 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 می گیرد.

خالصه گزارش پروژه:
پی��رو دو بار بازدید از نیروگاه نیشابور مشخ��ص گردید در سال 86، 
پ��س از تهیه مدل استراکچر مورد نظر به کمک نرم افزار شبیه سازي 
ansys  عملی��ات مش بندي انجام و سپس حداکثر خیز استراکچر و  

حداکثر تنش هاي وارد بر استراکچر محاسبه گردید. 
• حداکث��ر خی��ز استراکچر و ساپ��ورت متحرك در وس��ط آن ایجاد 
می ش��ود و حدود 0.5 میلی مت��ر می باشد)شکل4(. حداکثر تنش بر 
اس��اس معیار ون میزز 73 مگاپاسکال محاسبه شد)شکل5(. با توجه 

شکل3: تصوير روتور و فاصله فن های خنک کن با استاتور

به استف��اده از فوالد ST37 استحکام تسلیم ای��ن فوالد برابر با 225 
مگاپاسک��ال و استحکام کششی آن 340 ت��ا470 مگاپاسکال است. 
بنابرای��ن سازه طراحی شده دارای ضریب اطمینانی در حدود 3 برابر 

می  باشد.

پ��س از تایید مدل نقش��ه های فنی طرح تهیه)شک��ل6( و سپس با 
استف��اده از امکانات داخل��ی ساخته شد و ب��ر روی آن گیربکسی با 

تبدیل 1 به 90 نصب گردید.

ويژگي ها و مزاياي محصول نهايي پروژه :
1- دستگ��اه ساخته شده دارای استحکام کافی در برابر وزن 36 تنی 

روتور ژنراتور است.
2- مجموع��ه طراحی شده قابل حمل است و به آسانی در محل نصب 

می  شود.
3- از 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.
4- برای حرکت رفت و برگشتی )کشیدن و یا جازدن روتور در داخل 
استات��ور( بر روی ریل از پایه نگهدارنده متحرك با کمک جعبه دنده 
استفاده می شود و به هیچ وجه از جرثقیل سقفی استفاده نمی شود.

***
منابع:

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

2- ANSYS FLUENT 12.0 Theory Guide

3- دستورالعمل های تعمیرات ژنراتور نیروگاه توس  ansys شکل4: حداکثر خيز محاسبه شده به کمک شبيه سازي توسط نرم افزار
به مقدار 0.5 ميلي متر 

شکل5: تنش وارده به سازه بر اساس معيار ون 

شکل6: نقشه اجرايی طرح جديد دستگاه جازدن و درآوردن روتور ژنراتور 
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اگ��ر بپذیریم که بایستی ت��وان تولید انرژی ه��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 می باشد، بایستی به گونه ای 
سرمایه گ��ذاری بخ��ش خصوصی را به این بخ��ش جلب نمود و این 
سرمایه گ��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 ظرفیت های استان از نظر جلب سرمایه گذاری و زمینه های 
تولیدی )انرژی باد( می باشد. با پاسخگوئی به این مساله اهداف زیر 

می توان��د    محق��ق گ��ردد:
الف( امکان سیاست گ��ذاری در ام��ر  انرژی ه��ای  تجدی��د پذی��ر

ب( تبیی��ن می��زان حمای��ت الزم از هری��ک از شق��وق انرژی های  
تجدید پذی��ر 

ج( پیشنه��اد مکانیسم های تسهیل کننده جهت جلب سرمایه گذاری 
ب��ه ای��ن بخ��ش ب��ه نهاده��ای      تصمیم گی��ر و  قانون گ��ذار

د( آماده س��ازی فرایند حقوقی حمای��ت از سرمایه گذاری در زمینه 
ان��رژی تجدیدپذیر به گونه ای که همساز با نظام حقوقی کشور باشد.
ه( تهی��ه فرآیند جلب سرمایه و انطب��اق آن روش های تامین منابع 

م��ا    ل��ی
و( تحلی��ل حساسی��ت هریک از شق��وق به حمای��ت و ارائه جدول 

تقسی��م     مناب��ع مال��ی حمای��ت
استن��اد ب��ه تئوری های معام��الت جبرانی و تامی��ن مالی بر اساس 
فاینانس های خودگردان و غیر خودگردان منشا حل مساله می باشد.

مزاي�ای فنی، اقتصادی و زيس�ت محيطی حاصل از اجرای 
پ�روژه:

ام��زوزه توسع��ه پایدار،رفاه عموم��ي، امنیت اجتماع��ي، بهداشت و 
آم��وزش و پرورش گسترده ت��ر و به بیان ساده ت��ر، پیچیدگي نحوه 
مدیری��ت صنع��ت برق و خدم��ات عمومي آنچه در ای��ران و چه در 
تم��ام دنیا و نق��ش دولت در حاکمیت و تصدي گ��ري این سرویس 
و تفکی��ک ای��ن دو و تعیین حد و مرز بخ��ش خصوصي و دولتي و 
حال��ت انحصاري این مجموع��ه، اقتصاد و تامی��ن منابع مالي مورد 
نی��از این صنعت را هم��واره دچار مشکل ک��رده و مي کند. به طور 
قاط��ع مي توان اظهار داشت که در می��ان تمام فعالیت هاي تولیدي 
در اقتص��اد کشورها،صنع��ت برق به صورت ی��ک استثنا بوده و هیچ 
شاخ��ه اي از شاخه هاي تولیدي نمي توان��د شبیه آن باشد. علت این 

ام��ر در نک��ات زی��ر      قاب��ل بررس��ي اس��ت:
صنعت برق از سرمای��ه برترین فعالیت ها در هر کشور است و بدین 
لحاظ ایجاد رقاب��ت در بخش هایي از این صنعت مانند شبکه توزیع 
به مثابه سایر فعالیت هاي تولیدي مقدور نیست مگر به زیان اقتصاد 
مل��ي، بدین لحاظ بخش هایي از این صنعت في نفسه داراي انحصار 

طبیع��ي    اس��ت.
وقت��ي صحب��ت از انحص��ار پیش مي آی��د دیگر نمي ت��وان موضوع 
قیمت گ��ذاري محصول ای��ن صنعت انحص��اري را در مکانیسم بازار 
جستج��و کرد و لذا همواره فرایند قیمت گذاري در این صنعت تحت 

بررس�ی امکان و نح�وه طراحی 
تجدید  انرژی های  حمایتی  بس�ته 
پذیر کشور با تاکید بر ظرفیت های 

خراسان

مجری طرح: محمد حسین مهدوی عادلی/ دانشگاه فردوسی مشهد/ شرکت 
برق منطقه ای خراسان

گروه همکار: حمیدرضا خواجه ترشیزی، هاشم مرتضوی، محمود هوشمند، 
رضا خواجه نائینی، سارا شهرکی                

تاریخ شروع پروژه: تیر 90
مدت زمان پروژه: 5ماه

 تعريف مس�أله و هدف از اجراي پروژه:
طب��ق آماره��ای به ثبت رسی��ده طی 30 سال گذشت��ه احتیاجات 
ان��رژی جهان به مقدار قابل مالحظه ای افزایش یافته است. در سال 
1960 مص��رف ان��رژی جهان معادل 3/3Gtoe ب��وده است. در سال 
1990 این رق��م به 8/8Gtoe بالغ گردید، ک��ه دارای رشد متوسط 
ساالن��ه 3/3 درصد می باشد و در مجموع 166 در صد افزایش نشان 
می دهد و در حال حاضر مصرف انرژی جهان 12Gtoe/Year  بوده و 
 14Gtoe/Year  پی��ش بینی می شود این رقم در سال های 2020 به
افزایش یابد. این ارقام نشان می دهند که میزان مصرف انرژی جهان 
در ق��رن آینده باال می باشد و بالطبع این سوال مهم مطرح می باشد 
که آیا منابع انرژی ه��ای فسیلی در قرن های آینده، جواب گوی نیاز 

انرژی جهان برای بق��ا، تکام��ل و توسع��ه خواهن��د بودی��ا خی��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 انرژی های فسیلی چرا که این 
سوخت ه��ا از نوع انرژی شیمیایی متمرکز بوده و مسلماً کاربردهای 

بهت��ر از احت��راق   دارن��د.
مطالعه پیشینه ورود صنعت برق به کشور نشان مي دهد که همواره 
ای��ن صنعت در هر مقطعي از زمان ب��ا مسائل و موانعي مواجه بوده 
اس��ت. براي مث��ال در سال 1355 کمبود برقي ک��ه سالیان قبل به 
اشک��ال نهفت��ه اي در بطن صنعت ب��رق وجود داش��ت کاماًل بارز و 
خاموشي ه��ا آغاز ش��د و باعث نارضایتي اجتماع��ي زیادي شد. این 
شرای��ط در حال��ي رخ داد ک��ه هنوز هم��ه روستاه��ا از نعمت برق 
برخوردار نشده )تعداد روستاهاي برق دار شده ساالنه 799 روستا و 
در کل 2360 روستا بود( و الگوي مصرف برق شهري نیز در آستانه 

رش��د  واق��ع     نش��ده ب��ود.
بحران های��ي که در صنعت برق به وج��ود مي آید عکس سایر بحران 
هاس��ت )کمبود کاال از قبیل گن��دم، برنج و غیره( زیرا نمي توان آن 
را ب��ه سرعت و با تامین مناب��ع مالي و اتخاذ بعضي از سیاست ها در 
کوتاه م��دت مرتفع کرد. بلک��ه چون عوامل متع��ددي باعث ایجاد 
بحران ها مي شود الزم است با یک برنامه ریزي دقیق نسبت به حل 

بح��ران و تامی��ن ان��رژي برق��ي مطمئ��ن       اق��دام ک��رد.

نظ��ر نهاد هاي دولتي انجام مي شود. براي نمونه در اقتصاد هاي بازار 
آزادی مانند آمریکا، این امر تحت نظر کمیسیون برق فدرال صورت 
مي گیرد )اگرچ��ه در ایران این 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 بین دو عام��ل اصلي اقتص��اد، یعني عرضه 
و تقاض��ا در صنع��ت برق صفر اس��ت، به طوري ک��ه در هیچ یک از 
فعالیت ه��اي تولی��دي، تولید کنندگ��ان تاب��ع دست��ورات لحظه اي 
متقاضی��ان خود نیستند ولي صنعت برق همواره در تمام شبانه روز 
تاب��ع دستورات لحظ��ه به لحظه مشترکین و وسائ��ل مورد استفاده 
آن��ان هستند و لذا همواره باید آمادگي پاسخ گویي داشته باشند.این 
ام��ر در شرایطي صورت مي گیرد که با توجه به خصوصیات فني در 
این صنعت نمي ت��وان تولید اضافي را در مواقع مقتضي ذخیره کرد 
و ب��ه موقع از آن استفاده ک��رد )در حاالت استثنایي از نیروگاه هاي 
تلمبه ذخی��ره اي آن هم در ساعاتي محدود بدی��ن منظور استفاده 

م��ي  ش��ود ( .
گردش سرمایه در صنعت برق ))کل درآمد ساالنه به سرمایه گذاري 
ثابت(( کند ترین گردش بی��ن فعالیت هاي تولیدي و خدماتي است 
به ط��وري ک��ه در این صنع��ت در بهترین شرایط ای��ن نسبت برابر 
یک ششم است، یعني هر شش سال یک بار سرمایه هاي ثابت به کار 
گرفته شده توس��ط درآمد پوشش داده مي شود. این در حالي است 
ک��ه در صنعت برق ایران بر اساس آخری��ن اطالعات رسمي و ثبت 
شده این گ��ردش بسیار کند تر و معادل ی��ک هشتم است. )اگرچه 
ای��ن نسبت در پاره اي از مقاالت ب��ا محاسبه نرخ هاي متفاوت براي 

دالر ت��ا ی��ک      بیست��م   ه��م منعک��س ش��ده اس��ت(.
مقایسه ارقام فوق الذکر با آنچه که به عنوان عدد متوسط براي 100 
رشته فعالیت هاي صنعتي و تولیدي به دست آمده است و در حدود 
رق��م 3 است اهمیت موضوع را از این نظر به خوبي نشان مي دهد و 
این در حالي است که اگر زمان بر بودن احداث تاسیسات نیز به آن 

اضاف��ه ش��ود    وزن موض��وع بیشت��ر    آشک��ار مي ش��ود.

خالص�ه گ�زارش پ�روژه:
در ای��ن گ��زارش در ابتدا به ض��رورت بحث استف��اده از انرژی های 
تجدیدپذی��ر از جمله فناپذیری سوخت های فسیلی، ضرورت امنیت 
ان��رژی، پدافند غیر عامل و... به ص��ورت مفصل پرداخته شد. سپس 
تحوالت صنعت برق ایران و جهان به منظور ورود انرژی های تجدید 
پذی��ر مورد بررسی قرار گرفت و به منظ��ور آسیب شناسی زمینه ای 
صنع��ت برق در ایران از شاخص های کمی و کیفی مربوطه استفاده 
گردید. سپس در چهار فصل، به صورت مفصل به چهار دسته عمده 
انرژی ه��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 آن ها، تنگ ناها 
و محدودیت ه��ای توسعه شان، چشم ان��داز آینده و رویکرد جهانی 
و جایگاهش��ان در ایران و جهان و نمونه های��ی از کشورهایی که از 
ای��ن انرژی ها استفاده کرده اند، نگاه��ی مبسوط انداخته شده است. 

سپ��س به منظ��ور بررسی دقیق تر، ب��ا نگاهی آم��اری، تصویری از 
تولید برق ب��ا استفاده از انرژی  های تجدید پذیر در ایران ارائه شده 
اس��ت. سپس مشوق های مورد استفاده برای حمایت از تولید برق با 
استفاده از انرژی ه��ای تجدیدپذیر در دنیا مورد بررسی قرار گرفت. 
سپ��س امکان استف��اده از این روش های حمایت��ی در ایران بررسی 
ش��د و روش ه��ای حمایتی بهین��ه انتخاب گردید. ب��ه منظور عدم 
مغای��رت اسنادباالدستی مرتبط با تولید ب��رق با روش های حمایتی 
و همچنی��ن پتانسیل سنجی ای��ن قوانین، این اسن��اد باالدستی و 
قوانی��ن و مق��ررات مربوطه تحلیل شد و مشوق ه��ای برتر در تولید 
برق با استفاده از انرژی ه��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 تحلیل های 
مال��ی براساس استانداردهای م��ورد تایید بان��ک جهانی و سازمان 
صنعت��ی ملل متحد ارائه گردید و در نهایت بسته های حمایتی برای 
پروژه های برق بادی و برق خورشیدی در ایران به همراه فرآیندهای 
حقوق��ی و پیشنهادات سیاستی به نهادهای تصمیم گیر و قانون گذار 

تهی��ه   گردی��د.

ويژگ�ی ه�ا و مزاي�ای محص�ول نهاي�ی پ�روژه:
1-  امک��ان ارائ��ه بسته ه��ای تدوین شده ب��ه سرمایه گذاران جهت 

تشوی��ق   آن ه��ا
2-  امکان ارائه پیشنهادات ارائه شده در گزارش توسط وزارت نیرو 

ب��ه  ارگان های   مربوط��ه   جه��ت   انج��ام   اقدام��ات  مقتض��ی
3-  امکان ارائه گزارشات مالی تدوین شده به ارگان های بین المللی 

جه��ت   ج��ذب   سرمایه گ��ذار   خارج��ی
4-  امک��ان ارائه بسته های حمایتی به مشترکین خانگی و خصوصی 
جه��ت تشویق آن ه��ا ب��ه جایگزینی ب��رق تولی��دی از انرژی های 

تجدیدپذی��ر  ب��ا  ب��رق  تولی��دی  از   سوخت ه��ای   فسیل��ی
5-  امک��ان ارائ��ه به شرک��ت بهینه س��ازي سوخت جه��ت توسعه 

به کارگی��ري   انرژي ه��اي   تجدید پذی��ر ب��ه   وزارت  نف��ت.
6-  امک��ان ارائ��ه نتایج گ��زارش به سازمان حفاظ��ت محیطزیست 
جه��ت حمایت از تجدیدپذیره��ا به دلیل عدم انتش��ار آالینده ها و 

گازه��اي    گلخان��ه اي.

معرفی انتش�ارات حاصل از انجام اين پروژه:
انتش��ار مجالتی ب��ا عنوان " گزی��ده پژوهشی ض��رورت استفاده از 
انرژی ه��ای تجدیدپذیر"، ناظر علمی: محمد حسین مهدوی عادلی، 

ویراست��اران علمی: هاشم مرتضوی و حمیدرضا خواج��ه ترشی��زی.

***
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تولید نخواهند داش��ت. در مورد برخي از درآمدها مانند تولید انرژي 
هزینه تمام شده قبال محاسبه شده است و روش هاي محاسبه آن نیز 
مشخص اس��ت. اما در مورد درآمدهاي مربوط به کنترل توان راکتیو 
و کنت��رل فرکانس، هزینه تم��ام شده تا کنون محاسبه نشده و روش 
های��ي محاسبه آن نی��ز پیچیده مي باشد و الزم اس��ت این هزینه ها 
محاسب��ه گردد تا تولید کننده نسبت به شرکت در بازار این خدمات 
تصمیم گیري نماید. این مقاله به محاسبه هزینه های 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 هزینه های کنت��رل فرکانس واحدهای 
گ��ازی پرداخته و هر یک از عوام��ل اصلی موثر در هزینه های 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 بلوك سیکل ترکیبی، 
تجهیزات واحد بخار به علت ثابت بودن دمای گازهای خروجی اگزوز 
واحدهای گ��ازی و همچنین ثابت های زمانی بسی��ار بزرگ سیستم 

بخار، اساساً از کنترل فرکانس تاثیر نمی پذیرند. 
در این پ��روژه مشاهده گردید که از بین تجهیزات مختلف واحدهای 
گازی، تجهی��زات مسیر گازهای داغ، روغن مجموعه توربین-ژنراتور، 
تجهی��زات سیستم  های کنترلی )ولوه��ا و سرو ولوها(، دریچه IGV و 
مح��ور توربین-ژنرات��ور از تجهیزاتی هستند ک��ه ممکن است در اثر 
مشارک��ت در کنترل فرکانس آسیب دیده و موجب اعمال هزینه های 
اضاف��ه گردند. بنابراین در این پروژه کاهش عمر تجهیزات مذکور در 

نیروگاه شریعتی بررسی گردید.
برای تعیین تنش ه��ای حرارتی وارد بر تجهیزات مسیر گازهای داغ، 
دمای گاز در نقاط مختلف باید اندازه گیری گردد. به علت محدودیت 
فنی، توربین ه��ای گازی فاقد تجهی��زات اندازه گیری مستقیم دمای 
گازه��ای داغ می باشند. به ای��ن دلیل در این تحقی��ق برای تخمین 
دم��ای گازه��ای داغ از شبیه سازی ترمودینامیک��ی استفاده گردیده 
است. این شبیه سازی با استفاده از نرم افزار Thermoflow انجام شده 
و ب��ر مبنای آن دمای گازه��ای داغ در بخش های مهم توربین گاز به 
دست آمده اس��ت. همچنین بر اساس نتای��ج شبیه سازی های 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 منحنی های حاصل از شبیه سازی، از داده های جمع  اوری شده 

از نیروگاه های شریعتی مشهد استفاده گردید. 
نتایج به دست آمده از شبیه س��ازی نشان می دهد که دمای گازهای 
داغ در ح��د فاصل توان 80 مگاوات تا توان نامی توربین تقریبا ثابت 
ب��وده و لذا انتظار می رود ک��ه تاثیر محسوسی بر طول عمر تجهیزات 
مسیر گازهای داغ نداشته باشد. داده های آماری نیروگاه شریعتی نیز 
این نتیجه گیری را تایید می کند. بر اساس این داده ها مشاهده گردید 
ک��ه تغییر محسوس��ی در بازسازی پره های ثاب��ت و متحرك توربین 

تعريف 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 1387 واحدهای گازی و 
واحدهای سیکل ترکیبی نیز به منظور ارایه خدمات کنترل فرکانس 
استف��اده می شوند. در حال حاضر، مالکی��ن و بهره برداران نیروگاه ها 
ب��ه دلیل احتمال وارد آمدن خسارت به تجهیزات، نسبت به ارائه این 
خدم��ات نگران می باشند. با توجه به ابعاد شبکه سراسری برق ایران، 
استف��اده از ظرفیت کنترل فرکانس هم��ه نیروگاه ها ضروری به نظر 
می رس��د و نمی توان 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 
نیروگاه ه��ا از نظر اقتصادی و فنی ب��ا دقت مورد بررسی قرار گیرد تا 
متناس��ب با افزایش هزینه های نیروگ��اه، خدمات کنترل فرکانس به 
ص��ورت منطقی از طرف بهره بردار 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 می باشد. با توجه به وجود 
چندی��ن بلوك سیک��ل ترکیبی در استان خراس��ان و به منظور ارایه 
نتایج تحقیقات بصورت واقعی، بلوك سیکل ترکیبی نیروگاه شریعتی 
به عنوان یک نمونه عملی برای بررسی هزینه های کنترل فرکانس در 

این تحقیق انتخاب گردیده است.

مزاي�اي فني ، اقتصادي و زيس�ت محيطي حاصل از اجراي 
پروژه: 

 یک��ي از مزایاي راه اندازي بازار ب��رق شفاف سازي هزینه هاي خرید 
و ف��روش ب��رق مي باش��د. در ای��ن راستا ب��ازار برق اق��دام به صدور 
صورت حساب ه��اي بازار برق به تفکیک درآمد آمادگي، درآمد انرژي، 
درآمد کنترل توان راکتیو، درآمد کنترل فرکانس و ... نموده است. با 
توجه به اینکه هر کدام از این درآمدها هزینه هایي را به تولید کننده 
تحمیل می کن��د شرکت های فروشنده برق در صورتي اقدام به تولید 
مي کنند که این تولید سود آور باشد در غیر این صورت انگیزه اي براي 

محاس�به هزینه ه�ای ش�رکت در 
کنترل فرکانس بلوک سیکل ترکیبی 

نیروگاه شریعتی

مجری طرح: جعفر عبادی/ دانشگاه فردوسی مشهد/ شرکت برق منطقه ای 
خراسان

گروه همکار: علی کریم پور، مهدی علومی بایگی، حمیدرضا نی ساز، اسماعیل 
نیازی، علیرضا مرتضوی فر، علیرضا شیرازیان              

تاریخ شروع پروژه: 1390/01/01
مدت زمان پروژه: 18ماه 

گ��ازی قبل از مشارکت در کنترل فرکان��س و بعد از آن ایجاد نشده 
است. 

بر اساس داده ه��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 10500 دالر هزینه اضافه 
را ب��ه سیستم تحمیل می کند. این مبلغ از تفاضل هزینه های مربوط 
ب��ه تعویض ولوهای مذکور قبل از س��ال 1387 )عدم 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( 

می باشد.
 داده ه��ای آماری نشان می ده��د که مشارک��ت در کنترل فرکانس 
تاثی��ری ب��ر دفعات تعویض روغ��ن مجموعه توربی��ن و ژنراتور و نیز 

تعمیرات دریچه IGV و محور توربین-ژنراتور نداشته است. 
در تحلی��ل هزینه های افزای��ش مصرف سوخت منحن��ی راندمان بر 
حس��ب توان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این منحنی با استفاده 
از شبیه س��ازی ترمودینامیکی توربی��ن گاز به دست آمد و صحت آن 
با استفاده از داده های واقعی مورد تایید قرار گرفت. در این زمینه به 
علت محدودیت های مربوط به داده ه��ای آماری نیروگاه شریعتی، از 

داده  های آماری نیروگاه خیام نیشابور استفاده گردید. 
ارزیاب��ی داده ه��ای آماری نشانگ��ر این مطلب است ک��ه با مشارکت 
واحده��ای گازی در کنترل فرکانس شبکه، سطح تولید توان واحدها 
کاه��ش می یابد ک��ه منجر به کاه��ش راندم��ان و در نتیجه افزایش 
سوخ��ت مصرفی و هزینه های مرتبط می شود. بررسی اطالعات شش 
ماهه نیروگاه نش��ان می دهد که به دلیل کاهش سطح توان خروجی 
به منظور مشارکت در کنترل فرکانس به طور متوسط هزینه سوخت 

مصرفی ماهیانه 210 میلیون ریال به نیروگاه افزایش می یابد. 
مشارک��ت در کنت��رل فرکانس موج��ب می گردد که ت��وان خروجی 
واحده��ای گازی متناسب با تغییرات فرکان��س، تغییر کند. تغییرات 
دائمی ت��وان موجب می گردد 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 شبیه سازی مالحظه گردید که بر اث��ر تغییرات دائمی توان 
خروجی واحدهای گازی، راندم��ان کاهش می یابد. بررسی داده های 
آم��اری نیروگاه خیام نیشاب��ور نیز نشان می دهد ک��ه در مد کنترل 
فرکان��س راندم��ان سیستم به مق��دار جزئی کاهش یافت��ه که موید 
نتای��ج محاسبات��ی می باش��د. بر اس��اس داده ه��ای دوره شش ماهه 
نیروگاه شریعتی مشخص گردی��د که این تغییرات جزئی راندمان به 
طور متوس��ط ماهیانه مبلغ 31 میلیون ری��ال به هزینه های سوخت 

واحدهای گازی را افزایش می دهد. 
مشارک��ت در کنترل فرکانس موجب می گردد ک��ه از ظرفیت تولید 
واحده��ای بل��وك سیکل ترکیبی به می��زان پذیرفته ش��ده در بازار 
بهره ب��رداری نشود. قسمتی از خسارت کاهش ت��وان از طرف بازار با 
عن��وان خسارت سلب فرصت پرداخ��ت می شود. مبلغ خسارت سلب 
فرصت بستگی به مبل��غ AVC نیروگاه دارد. با افزایش راندمان واحد 

AVC کاهش می یابد. 

در حال حاضر AVC که در بازار برای نیروگاه شریعتی مورد استفاده 
ق��رار می گیرد برابر ب��ا 162.625 ریال بر مگ��اوات ساعت است. در 
صورت��ی که اگر کمترین راندمان ممکن برای سیکل ترکیبی 42  در 
نظ��ر گرفته شود، مبلغ AVC برای سیک��ل ترکیبی 161.812 ریال 
بر مگ��اوات ساعت خواهد بود. این مقدار نش��ان می دهد که به ازای 
هر MWh ان��رژی تولید نشده بلوك سیکل ترکیبی، نیروگاه به مبلغ 
804 ری��ال متضرر می شود. ب��ر این اساس هزین��ه ماهیانه خسارت 
سلب فرصت ناشی از مشارکت در کنترل فرکانس 5.471.850 ریال 

می باشد. 
اگ��ر راندم��ان 45/6 در نظ��ر گرفته شود، مبل��غ AVC بلوك سیکل 
ترکیب��ی 147.999 ری��ال بر مگ��اوات ساعت خواهد ب��ود که نشان 
می ده��د به ازای هر  MWh انرژی تولید نشده بلوك سیکل ترکیبی 
نیروگ��اه مبلغ 14.615 ریال متض��رر می شود. بر این اساس خسارت 
سلب فرص��ت ناشی از مشارک��ت در کنترل فرکان��س ماهیانه مبلغ 

99.590.410 ریال می باشد. 
با توج��ه به توضیحات ارائه شده در این پروژه، هزینه ها و درآمدهای 
نیروگ��اه شریعتی ناش��ی از مشارکت در کنت��رل فرکانس را می توان 
درج��دول )1( خالصه نمود. در این جدول  نرخ دالر برابر با 35.000 

ریال در نظر گرفته شده است.

معرفي انتشارات حاصل از انجام اين پروژه:
1- اسماعی��ل نیازی، حمیدرضا ني س��از، مهدی علومی بایگی، جعفر 
عب��ادی، علی مرتضوی فر، علی کریم پور، علیرض��ا شیرازیان، ابراهیم 
Evaluation of Gas Turbines Efficiency in the Frequen-"  ییازی
cy Control Mode Using Experimental Data"، پنجمین کنفرانس 

نیروگاههای برق، 1391/12/24
2- اسماعی��ل نیازی، حمیدرضا ني س��از، مهدی علومی بایگی، جعفر 
عب��ادی، علی مرتضوی فر، علی کریم پ��ور، "تاثیر مشارکت در کنترل 
فرکان��س بر پره ه��ای توربین گ��ازی بلوك سیکل ترکیب��ی نیروگاه 
 ،)PSC 2013( شریعتی"، بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق

1392/08/14
***

جدول )1( هزينه های ماهيانه مشاركت در كنترل فركانس نيروگاه شريعتی
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دومین همای�ش فن�اوري هاي نوی�ن ان�رژي برگزار ش�د

دومین همایش فناوری های نوین انرژی روزهای 29 و 30 خرداد ماه سال 1393 با همکاري انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران- 
شاخه خراسان و شرکت  برق منطقه اي خراسان در مشهد برگزار شد.

در این همایش که با هدف بررسی آخرین تحوالت در حوزه های فناوری انرژی های تجدیدپذیر، استفاده حداکثری از ظرفیت های قانونی 
در توسع��ه انرژی های تجدیدپذی��ر و چالش های آن و فرهنگ سازی و افزایش مشارکت های مردم��ی در توسعه انرژی های تجدیدپذیر 
برگزار گردید عالوه بر بهره گیری از سخنرانی اساتید برجسته و صاحبنظران در حوزه انرژی های تجدیدپذیر، بازدید از پروژه های نیروگاه 
خورشیدی 110 کیلوواتی الهیه شرکت برق منطقه ای خراسان، ریز شبکه هوشمند شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد، نیروگاه 
بیوگاز سازمان پسماند شهرداری مشهد، مولد برق � آبی از آب منتهی به مخازن سد دوستی نیز انجام شد. در این همایش بیش از 20 

سخنرانی علمی ارائه شد که در ادامه به خالصه ای از چند سخنرانی اشاره شده است.

مهندس متول��ي زاده مدیرعامل شرکت 
برق منطقه ای خراس��ان ضمن تشکر از 
دست اندرکاران برگزاري دومین همایش 
بر ض��رورت توجه به موض��وع انرژی به 
دلیل میزان مص��رف و هزینه های تولید 
انرژی )ب��رق( در کشورمان با عنایت به 
نامگذاری سال جاری ب��ه نام »اقتصاد و 
فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی« 
تاکید نمود و ب��ه بررسي وضعیت بهاي 
انرژي برق در ایران و مقایسه آن با سایر 

کشوره��ا پرداخت و گف��ت: »پرداخت 70 
درصد از ارزش برق به ص��ورت یارانه منجر به عدم 

امک��ان تامین منابع مالي براي انج��ام پروژه هاي صنعت برق و 
ع��دم تمایل مشترکان به مدیریت مصرف به دلیل ارزان بودن انرژي 
و کاهش تمایل سرمایه گ��ذاران به سرمایه گذاري در بخش انرژي به 

دلیل عدم توجیه اقتصاد در برگشت پذیري سرمایه شده است.« 
مهندس متولي زاده در پایان به ضرورت توجه به پتانسیل های باالی 
انرژی ه��ای باد و خورشی��د در استان خراسان و استف��اده از نیروی 
انسان��ی، دانشگاه ها، مشاوری��ن و پیمانک��اران توانمند منطقه جهت 
سرع��ت بخشیدن به توسع��ه استفاده از انرژی ه��ای تجدید پذیر در 
ای��ن استان اش��اره کرد و خواست��ار استف��اده از ظرفیت های قانونی 
موج��ود جهت تحقق اهداف وزارت نی��رو در زمینه مدیریت مصرف، 
کاه��ش تلفات و توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر با همکاری 

تولید کنندگان، مشاورین و متخصصان گردید.

مهندس متولی زاده: 
ب�االی  پتانس�يل های  ب�ه  توج�ه  ض�رورت 

انرژی های باد و خورشيد در استان خراسان

مهندس آرمودلی مدیرعامل سازمان انرژی های نو ایران در سخنراني 
افتتاحی��ه دومین همای��ش فناوری های نوین ان��رژی ضمن بررسي 
وضعی��ت توسع��ه انرژی های تجدیدپذیر در جه��ان  و نگاهي به آمار 
جهان��ی در زمین��ه تخمی��ن سهم انرژی ه��ای تجدیدپذی��ر از تولید 
ب��رق  و ظرفیت نص��ب شده نیروگاه ه��ای ب��ادی و فتوولتائیک،  به 
حج��م سرمایه گذاری انجام شده در ح��وزه انرژی های تجدیدپذیر و 
پتانسیل انرژی های تجدیدپذیر در کشور اشاره کرد و ضرورت توسعه 
به کارگی��ری انرژی های نو در ایران از منظ��ر عوامل مختلف را مورد 

بررسي و تاکید قرار داد.
مهندس آرمودلي سپس به پاره اي از موانع موجود در مسیر توسعه و 
ایجاد زیرساخت هاي حقوقی و قانونی، تکنولوژیکی و عملیاتی، دانش 
و مناب��ع انسانی الزم  اشاره ک��رد و کمک و تسهیل در ایجاد خطوط 
تولی��د صنایع توجیه پذیر و مراکز تحقیقاتی، شرکت های دانش بنیان 
و آزمایشگاه ه��ای مرجع در کشور و تدوین و اصالح قوانین و مقررات 

موجود را به عنوان راهکار پیشنهادي در این زمینه اعالم نمود. 

مهندس آرمودلی:
تثبيت برنامه های جامع و مدون ملی  و اصالح 
قوانين راهكار توسعه انرژي هاي تجديدپذير 

مدیرعامل سازم��ان انرژی های نو ایران در 
ادامه به موانع دیگر توسعه انرژي هاي نو 
در کشور مانند ضعف در مکانیزم تامین 
مناب��ع مالي موجود، یکس��ان بودن نرخ 
خری��د پایه برق تضمین��ي از انواع منابع 
تجدیدپذیر، عرضه گست��رده و یارانه ای 
سوخت ه��ای فسیلی، وج��ود مشکالت 
ساختاری، عدم وج��ود یا تثبیت نبودن 
برنامه ه��ای جام��ع و م��دون مل��ی در 
اشاره  تجدیدپذی��ر  مختل��ف  حوزه های 
کرد و تدوین مکانیزم ه��ای پایدار مالی 
از طری��ق روش SBC و اص��الح قوانین، 

اصالح بن��د ب ماده 133 قانون برنامه پنج��م توسعه، واقعی نمودن 
قیم��ت حامل ه��ای انرژی ب��ا توجه به قان��ون هدفمن��دی یارانه ها، 
تسری��ع در تصویب الیحه تشکیل ساختار و اصالح اساسنامه شرکت 
سازمان انرژی های نو ایران به صورت یک سازمان توسعه ای و تدوین 
برنامه ه��ای جام��ع در خصوص هریک از مناب��ع تجدیدپذیر و ایجاد 
الزام��ات قانونی بر مبنای آنه��ا را به عنوان راهکاره��اي پیشنهادي 

برشمرد.

دکت��ر حسن غفوری ف��رد رییس انجمن 
مهندسی��ن ب��رق و الکترونی��ک ایران در 
سخنران��ي افتتاحی��ه دومی��ن همای��ش 
فناوري هاي نوین انرژي گفت پیش بیني 
شده است تا سال 2050 صد درصد انرژي 
جهاني از مناب��ع تجدیدپذیر تامین شود. 
وي سپس الزام��ات استفاده از انرژي هاي 

تجدیدپذیر را بر شمرد:
1. انرژی پ��اك: کاراترین و پر بازده ترین 
فناوری ها برای تأمی��ن انرژی کافی برای 

همه تا 2050 به کار گرفته شود.
2. شبکه: بکارگیری شبکه ای گسترده و هوشمند برای انتقال انرژی پاك

دکتر حسن غفوری فرد:

استفاده از انرژي هاي پاک، ضرورت آينده بشر

3. دسترسی: تأمین الکتریسیته پاك برای 
همه کشورهای جهان

4. پول: سرمایه گذاری برای تولید محصوالت و ساختمان های 
با بهره وری باالی انرژی

5. غذا: توقف اتالف غذا و استفاده از منابع غذایی کارآمد و پایدار
6. مواد مصرف��ی: توجه به کاهش مصرف، مصرف مجدد و بازیافت و 

استفاده از مواد با دوام
7. حم��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 

سوخت هایی مانند هیدروژن.
8. فناوری: توسعه تحقیق��ات در حوزه بهره وری انرژی و انرژی های 

تجدیدپذیر.
9. پای��دار سازی: پیگیری روند توسعه انرژی های تجدیدپذیر با وضع 

قوانین در این زمینه.
10. توافقات گسترده: برنامه ریزی در زمینه توافقات بین المللی برای 

استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در سطح جهان.

مهندس واحدی:
برگزاري همايش فناوري هاي نوين گامي در جهت 
فرهنگ سازي استفاده از انرژي هاي تجديدپذير

مهن��دس واحدی معاون هماهنگی ام��ور عمرانی استانداری خراسان 
رضوی در مراسم افتتاحیه دومین همایش فناوري هاي نوین انرژي بر 
ضرورت برگزاري این همایش  ها براي فرهنگ سازی در زمینه استفاده 
از انرژي ه��اي ن��و تاکید نمود و نام گ��ذاري سال هاي مختلف توسط 
مقام معظم رهبري را بیانگر ضرورت توجه به اعمال مدیریت صحیح 
و حرف��ه ای در کنار مباحث مهندسی جهت استف��اده از توان علمی 

و مناب��ع موجود دانست و گف��ت: با توجه 
ب��ه پتانسیل ها و ظرفیت ه��ای موجود 
در سط��ح است��ان اقدام��ات مؤثری در 
زمین��ه بکارگیری انرژی ه��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 منطقه ای خراسان، 
نصب سل��ول خورشی��دی در 44 اداره 
ب��ا همک��اری شرک��ت ب��رق منطقه ای 
خراسان، انجام اقدامات اولیه در زمینه 
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ایجاد زی��ر ساخت های بکارگیری انرژی های ن��و در منازل مسکونی، 
اح��داث پژوهشک��ده هوا � خورشی��د با همکاری دانشگ��اه فردوسی 
مشه��د، وزارت دف��اع و وزارت نی��رو را از جمله کاره��اي انجام شده 
در است��ان خراس��ان رضوي در زمین��ه استفاده بهین��ه از انرژي هاي 

تجدیدپذیر بر شمرد.
مع��اون هماهنگی امور عمرانی استان��داری خراسان رضوی در ادامه 
ضمن ارای��ه پیشنهادهایي براي استف��اده از انرژي هاي تجدیدپذیر، 

حمای��ت دول��ت ب��رای استف��اده از ظرفیت ه��ای قانون��ی و تدوین 
دستورالعمل ه��ای تکمیل کننده برای مشارک��ت بخش خصوصی و 
تخصی��ص یارانه مناسب برای استفاده از انرژی های تجدیدپذیر  را از 
جمل��ه پیشنهادهاي مطرح بر شمرد و خواستار فعال شدن دبیرخانه 
دایم��ی انرژی ه��ای تجدیدپذیر و تهیه یک ساز و ک��ار برای اجرایی 
نمودن برنامه های پیشنهادی در خصوص انرژی های تجدیدپذیر شد.

پروفسور اورعي: 
انرژی ه�ای  از  استف�اده  توسع�ه  قواني�ن 

تجديدپذير به درستي اجرا نمي شود

پروفس��ور سید هاشم اورع��ي سخنراني  
همای��ش  دومی��ن  در  خ��ود  کلی��دي 
فناوري ه��اي نوین ان��رژي را به موضوع 
»تأمی��ن مناب��ع مالی طرح ه��ای مزارع 
بادی: فرصت ه��ا و چالش ها« 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 پای��ان سال 2012 
ب��ه میزان 327 گیگاوات بوده است. وي 
ظرفیت کل مزارع ب��ادی ایران را 106 مگاوات اعالم نمود و ظرفیت 

بهینه توربین های بادی را 1/5 مگاوات دانست. 

رئی��س انجمن علمی ان��رژی بادی ایران با 
اعالم این که استرات��ژی توسعه صنعت انرژی باد 

شامل سرمایه گذاری، اجرا، تدوین تکنولوژی، ساخت داخل 
و به��ره برداری اس��ت، مهم ترین گلوگاه توسعه عوام��ل اقتصادی را 
مرحل��ه سرمایه گذاری دانست و با اشاره به روش هاي تامین سرمایه 
شامل سرمایه گذاري خارجي)مستقیم یا فاینانس( و تسهیالت اعطایي 
شبکه بانکي به چالش هاي هر یک پرداخت و در زمینه سرمایه گذاري 
خارج��ي، تحریم هاي بین المللي را  به عنوان چالش پیش رو دانست 
و در  زمینه تسهیالت اعطایي بانک ها گفت: عدم ثبات نرخ ارز، عدم 
وجود نقدینگی، رویکرد شبک��ه بانکی به فعالیت های بازرگانی کوتاه 
مدت از چالش هاي مهم این بخش از سرمایه گذاري به شمار مي روند.

عض��و ارشد انجمن مهندسین برق و الکترونی��ک آمریکا در پایان به 
انتق��اد از عدم اجراي صحیح و کام��ل قوانین موجود به ویژه ماده 69 
ب��راي توسعه استف��اده از انرژی های تجدیدپذی��ر پرداخت و در باره 
معض��ل واسطه گري و داللي در زمین��ه ورود تجهیزات و توربین هاي 
متفرق��ه و مستعمل ک��ه نصب چنی��ن توربین هایی ب��ا مشخصات، 
اندازه ه��ا و سازندگان مختلف برای شبکه مشکالتی را بوجود خواهد 

آورد، هشدار داد.

پروفسور قره پتیان: 
حركت به سمت شبكه هاي هوشمند با توجه 

به ريز شبكه ها و اقدامات تدريجي

پروفس��ور گئورگ قره پتیان استاد دانشک��ده مهندسی برق، دانشگاه 
صنعت��ی امیر کبی��ر سخنرانی کلی��دي خ��ود را در دومین همایش 
فناوری ه��ای نوین ان��رژی با عنوان ری��ز شبکه ه��ای هوشمند ارایه 
نمود. عضو هی��أت مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک در این 
سخنران��ي ابتدا ب��ه معرفي شبکه هاي 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 شرکت های برق و جریان پول یک طرفه، از مشترکان به سمت 

شرکت های برق است. 
وي در ادام��ه گف��ت: در حال حاضر ب��ا توجه به توسع��ه روز افزون 
سیستم های مخابراتی، پیشرفت فناوری اطالعات، امکان کاربرد منابع 
تولید و باال رفتن انتظارات از شبکه قدرت، به کارگیری مجموعه ای از 

فناوری ها در مفهوم شبکه هوشمند ضروری به نظر می رسد.
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 

به ص��ورت جریان انرژی و پ��ول دو طرفه 
و استقرار شبکه های مخابراتی به منظور 
ایجاد ارتباطات امن بین تجهیزات تغییر 

خواهد کرد.
پروفس��ور قره پتی��ان در ادامه به بررسي 
شبکه فعلي ب��ا شبکه هوشمند پرداخت 
و گف��ت : تبدیل شبکه متعارف به شبکه 
هوشمن��د یک پروسه طوالنی می باشد و 
نیاز ب��ه گستردگی سرمایه گذاری دارد و 
به سادگی امکان پذیر نمی باشد. بنابراین 
پیشنهاد می گردد با توجه به ریز شبکه ها 
و محدود سازی پروسه اقدامات تدریجی 

به عمل آید. 
وي در ادام��ه به معرفي ریز شبکه که یک شبکه توزیع الکتریکی در 
مقی��اس کوچ��ک در سطح LV و 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 می کند 
و معرف��ي انواع ریز شبک��ه پرداخت و چالش ه��ای اقتصادی،  فنی، 
مدیریتی و قانونی آن ها را مورد بررسي قرار داد و در پایان 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. 

شركت مخابرات خراسان در سال 1298 با تنها 70 خط تلفن ثابت راه اندازي شد و تا سال 1357 فقط 9 مركز مخابراتي در سطح استان 
سروي�س تلف�ن ثابت را در اختيار جامعه قرار مي داد. 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 مي كنند.
فعاليت هاي مخابرات را مي توان در چهار حوزه تلفن ثابت، ديتا، همراه اول و خدمات اختصاصي برشمرد. همه مردم با سرويس تلفن ثابت 
آشنا هستند اما در همين بستر مي توان بسته به نياز شركت ها و سازمان ها خدماتي كه در اصطالح سرويس هاي ارزش افزوده باند باريك 
يا تلفن ثابت نام دارند را ارايه نمود. مانند آن چه در سال هاي اخير با ايجاد يك شبكه هوشمند بانك ها، شركت  ها، مراكز بهداشتي و تجاري 
با نصب تجهيزات رايانه اي از آن بهره برده اند و به عنوان نمونه پرداخت قبض ها و دريافت صورت حساب بانك ها با تماس هاي تلفني و ارسال 
دستورات الزم ممكن ش�ده است. براي آش�نايي بيشتر با ديگر حوزه هاي فعاليت ش�ركت مخابرات و هم چنين طرح سوال هايي در مورد 
نحوه ارتباط شركت مخابرات با مراكز علمي و دانشگاهي و پرسش هايي از اين دست ،گفت و گويي با مهندس »ملك جعفريان« مديرعامل 

شركت مخابرات استان خراسان انجام شده است 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 آن چه 
در مقدم�ه آم�ده است صحبت هاي مفصل ت�ري را در مورد 

خدمات ارزش افزوده تلفن ثابت ارايه بفرماييد.
 م��ن هم از فرصتي که براي تشریح فعالیت هاي شرکت مخابرات و 
گفت و گو با متخصصان فراهم شده است تشکر و استقبال مي نمایم. 
خدم��ات ارزش افزوده اي که در چند سال اخی��ر مورد استقبال قرار 
گرفته اس��ت مانن��د سرویس هاي داست��ان و قصه گوی��ي، بهداشت و 
سالم��ت یا سایر موارد توسط یک سیست��م آي.وي.آر فراهم شد. در 
ح��ال حاضر سرویس ه��اي بسیار متنوع دیگ��ري در دستور کار قرار 
دارد که براي نخستین ب��ار در کشور در خراسان رضوي دایر خواهد 
ش��د و مبتني بر شبکه NGNIMS خواهد بود و هفت سرویس ارزش 
افزوده  ي دیگر در باند باریک به خدمات تلفن ثابت افزوده خواهد شد:

CRBT مشابه همان آهنگ پیشوازي است که در تلفن هاي همراه در 
حال استفاده است و این در تلفن  هاي ثابت هم به صورت قابلیت هایي 
مانن��د هدی��ه آهنگ، خرید آهن��گ و بسته بندي و ارس��ال آن براي 
دوستان، راه اندازي مي شود. قابلیت دیگري  مانند انتقال شماره ثابت 
ب��ه دیگر نقاط استان بدون استفاده از سیستم انتقال تماس)دایورت( 
وج��ود دارد ک��ه شخص مي تواند تلفن ثابتش را ب��ا خود به هر جاي 
است��ان انتقال ده��د یا  در 7 خط متفاوت به ص��ورت هم زمان امکان 
پاسخگویي براي هر شماره ایجاد شود که در صورت پاسخ گویي یکي 
 )SMS(از این خط��وط بقیه خط ها قطع مي شود. سرویس پیام کوتاه
نی��ز از طریق گوشي هایي ک��ه امکان ثبت پیام دارن��د به زودي قابل 
استف��اده خواهد شد و سامانه هایي نیز با ن��ام کاربري و رمز عبور در 
اختیار مشترکان تلف��ن ثابت براي ارسال پیام از طریق GPRS تلفن 

ثابت یا سامانه هاي اینترنتي ایجاد شده قرار خواهد گرفت.

نگاهي به فعالیت  هاي

 مخاب�رات خراسان؛ 

شرکتي با 95 س�ال قدمت
در گفتگو با مهندس ملک جعفریان مدیر عامل شرکت مخابرات خراسان رضوي



علمي، آموزشي، پژوهشي
انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران- شاخه خراسان
سال نخست/ شماره 2/ تابستان 1393

ASR-E-BARQ

علمي، آموزشي، پژوهشي
انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران- شاخه خراسان

55سال نخست/ شماره 2/ تابستان 1393

ASR-E-BARQ
فصلنامهفصلنامه

54

به عنوان ی��ک خدمت جدید، سیستم زمانک بر روي تلفن هاي ثابت 
راه اندازي شده است و مانند آن چه در سیستم پیامک در حال حاضر 
امک��ان ارسال ی��ک متن تایپ شده براي تع��دادي کاربر تلفن همراه 
وج��ود دارد، امکان ارسال و پخش یک فای��ل صوتي براي تلفن هاي 

ثابت در شبکه GIS وجود دارد.
در ح��وزه دیت��ا فعالیت هاي شرکت مخاب��رات در دو بخش تجاري و 
خانگ��ي قابل ارایه است که در دیتاي تج��اري ارتباط امني که براي 
موسسه ه��اي مالي و بانک ها فراهم مي شود و از هزینه هاي باالیي هم 
برخ��وردار اس��ت و در خراسان حدود 7500 پ��ورت از 64 کیلوبیت 
برثانی��ه تا 620مگا بیت برثانیه واگذار ش��ده است. در بخش خانگي 
ه��م شرکت مخابرات در کنار 11 شرکت PAP که از سازمان مقررات 
رادیویي مجوز دارند در یک فضاي سالم رقابتي به 210 هزار مشترك 
خدمات ارایه مي کند. شرکت هاي داراي مجوز هم با خرید پهناي باند 
از مخابرات و با استف��اده از سیم مسي و زیرساخت هاي مخابراتي به 

مشترکان خودشان خدمات ارایه مي کنند.

●در حال�ي كه ش�ركت هاي فع�ال در زمينه ديتا ب�ه ارايه 
خدمات مي پردازند، آيا ضرورتي براي ارايه خدمات از طرف 

شركت مخابرات وجود دارد؟
 شرک��ت مخابرات فض��ا و امکانات را بر اس��اس تعرفه هاي سازمان 
تنظی��م مقررات در اختیار همه شرکت هاي داراي مجوز قرار مي دهد 
و آن ه��ا در یک فضاي رقابتي سالم خدمات ب��ه مشترکان خودشان 
ارای��ه مي دهن��د، البته ضریب نف��وذ مکاني مخاب��رات بیش از سایر 
شرکت هاس��ت چرا که ب��راي آن شرکت ه��ا از نظر اقتص��اد مقرون 
به صرف��ه نیست ک��ه در بسیاري از مکان ها خدم��ات ارایه نمایند، اما 
شرکت مخابرات حتي در روستاها خدمات ارایه مي کند و این موضوع 
در ح��ال گسترش به نق��اط روستایي بیشتري هست ت��ا بتوانیم در 
روستاه��اي بیشتري ADSL واگذار کنی��م و در صورت لزوم خدمات 
شرکت ه��ا را با استفاده از خدمات ارزش افزوده باند باریک به صورت 
الکترونیکي در اختیار مردم قرار دهیم که این موضوع عالوه بر ایجاد 
ی��ک فضاي کسب و ک��ار جدید، مسافرت ه��اي درون شهري و برون 

شهري را به کم ترین میزان خود مي رساند.

● ارايه اين خدمات از طرف ش�ركت ها و به ويژه مخابرات با 
چه ميزان از استقبال روبه رو بوده است؟

ای��ن ک��ه خدمات بسی��اري از سازمان ه��ا و شرکت ه��ا به صورت 
الکترونیک��ي  دیجیتالي عرضه شود با وج��ود خوبي هایي که دارد اما 
در فضاي اجبار ممکن نیست و نمي توان یک شبه فرهنگ سازي الزم 
در زمین��ه استفاده از این خدم��ات را فراهم نمود. باید فرهنگ سازي 
و ایمن س��ازي خدمات هم زمان شکل بگیرد و کاربر بداند در استفاده 
از ای��ن خدمات مشکلي ایجاد نخواهد شد. شرکت مخابرات بر اساس 
حض��ور 210هزار مشترك دیتا تصمیم به ارایه خدمات ارزش افزوده 
روي سرویس ه��اي adsl و واگ��ذاري سروی��س IPTV نموده است. و 
اعتقاد داریم اگر مخاب��رات امکانات موجود را در اختیار شرکت هایي 
 IT ق��رار دهد که توانایي ارایه محتوا دارن��د، فرهنگ سازي در زمینه
و ICT بسی��ار سریع ت��ر و گسترده تر صورت خواه��د گرفت. در بحث 
ویدیو کنفرانس در محیط ADSL در حال حاضر بعضي از سازمان ها 
از این سرویس استف��اده مي کنند و ما به دنبال گسترش آن هستیم 
ت��ا شرکت ه��ا و سازمان هاي بیشتري از این امکان��ات استفاده کنند. 
ای��ن ارزش افزوده ها مي تواند کمک کند که ما بتوانیم مدیریت زمان 
داشته باشیم، مشترکان هم بتوانند مدیریت زمان خودشان را داشته 

باشند و از وقت و فعالیت خودشان استفاده بهینه 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.
ببینی��د، شرک��ت مخابرات یک ارای��ه دهنده شبک��ه است. چهار 
سروی��س اصلي ک��ه در بسترهاي مخابراتي وج��ود دارد، تلفن ثابت، 
دیتا)تجاري و خانگي(، تلفن هم��راه و به نوعي دیتا سنتر مي باشند. 
ای��ن فضا ایجاد شده اس��ت بنابراین شرکت ه��اي مي توانند در قالب 
کارگروه ه��اي کوچک بیایند و فعالیت کنند. اگر توانایي تولید محتوا 
روي سرویس هاي اینترنت پرسرعت یا هر یک از سایر خدمات دارند 
ب��ا اخذ مج��وز از سازمان هاي مربوطه مي توانن��د از این فضاي ایجاد 

شده استفاده کنند. 
در ح��وزه تلفن همراه هم اغلب آشنایي کامل با سرویس هاي موجود 
دارند ضری��ب نفوذ تلفن همراه در استان بسیار باال است ما حدود 3 
میلیون و 600 هزار مشترك همراه اول داریم در صورتي که در تلفن 
ثابت 2 میلیون و 550 هزار منصوبه و 250 هزار پورت ADSL وجود 
دارد که به زودي 400هزار پورت دیگر به آن افزوده خواهد شد. یعني 
تلف��ن همراه 1.4 برابر تلفن ثابت مشترك دارد و این موضوع اهمیت 
ک��ار در این زمینه را گوش��زد مي کند، از طرفي وابستگي اشخاص به 
تلفن هم��راه آن قدر زیاد شده که بر اس��اس مطالعات هر شخص در 
ط��ول 24 ساعت شبانه روز به ط��ور متوسط 37 بار به تلفن همراهش 
نگاه مي کند و یکي از وسایل مهمي که اگر شخص فراموش کند آن را 
از من��زل ب��ردارد، به طور حتم از بین راه برمي گ��ردد تا آن را بردارد، 

تلفن همراه است.

● در اي�ن زمينه اگ�ر بخواهيم پيرامون ict ب�ا عدد و رقم 
صحبت كنيم، به چه اعداد و ارقامي خواهيم رسيد؟

مطالعات��ي که در س��ال 2013 میالدي توسط شرکت هاي مشاوره 
 IT   و ICT در سط��ح دنی��ا صورت گرفت��ه است، رشد 10 درص��دي
0.75 درصد درآمد ناخالص ملي کشور را تحت تاثیر قرار مي دهد. در 
کشورهاي در حال توسعه مانند ایران رشد ICT و   IT بسیار بیشتر از 
10 درصد است که باید تاثیر آن را در درآمد ناخالص 2 یا سه درصد 
در نظ��ر بگیریم که با در نظر گرفتن بودج��ه سال 1391 کل کشور 
ب��ه رقمي حدود 20 میلیارد دالر  خواهی��م رسید که کسبو کارهاي 
جدید بسیاري را مي تواند ایجاد نماید. ما شاید به فناوري ساخت یک 
دستگاه رایانه نتوانیم به آساني دست پیدا کنیم اما داشتن یک رایانه 
و ذهن خالق و یک کارگروه با انگیزه مي تواند به تحول منجر شود و 

در ه�ر حوزه اي كه بخواه�د يك همكاري 
ش�كل بگيرد بايد منافعي وجود داش�ته باش�د تا 
هم�كاري و ارتباط پايدار بمان�د. ما به خصوص در 
زمينه بحث هاي فني همكاري هايي را با دانش�گاه 
شروع كرده ايم. دانشگاه توانمندي هايي در حوزه 
آنت�ن و ساخت تجهيزات و هم چنين حوزه آي تي 
دارد كه مخابرات تماي�ل دارد از اين توانمندي ها 
بهره مند ش�ود. بحث هايي كه در حال حاضر بايد 
با ورود دانش�جويان به حوزه هاي كاري مخابرات 
مانن�د بازديده�اي علم�ي و فن�ي و كارآموزي ها 
آغاز ش�ود و به تدريج شكل هاي مفيدتري به خود 

،،بگيرد.

،،
موفقیت ها را در دسترس قرار دهد و به شغل هاي جدیدي منجر شود 

که در ابتدا تصور آن هم وجود نداشت.

● گاليه هاي�ي در زمين�ه سرعت اينترن�ت در ايران وجود 
دارد، دليل سرعت پايين اينترنت در كشور چيست؟

در ح��ال حاضر سرعت اینترن��ت در کشور خوب است، چون همه 
شرکت ه��ا به شکل حجمي مي فروشند، سرع��ت پایین به ضرر آن ها 
اس��ت بنابراین سرع��ت اینترنت باید خوب و متناس��ب باشد در غیر 
این صورت ضررده مي شود. البته ضریب اشتراك متفاوت است که در 
سرعت تاثیرگذار است و از طرف دیگر ADSLیک سرویس نامتقارن 
اس��ت و فقط ب��راي دانلود باید مورد استفاده ق��رار گیرد و اگر کسي 
بخواه��د ب��راي آپلود از آن استفاده کند بای��د به سمت سرویس هاي 

تجاري برود. 

●در زمينه امني�ت فضاي مجازي مخاب�رات چه اقدام هاي 
انجام مي دهد؟

م��ا ADSL را واگذار مي کنی��م، اینترنت یک فضاي عمومي است، 
مانند جامعه که در آن بزهکاري وجود دارد و هر نوع سلیقه و گرایشي 
در آن وج��ود دارد و ممکن است اتفاقاتي هم در آن به وقوع بپیوندد، 
بنابرای��ن مخابرات به عن��وان ایجادکننده یک محی��ط مجازي تامین 
امنیت آن را بر عهده ندارد، البته اگر شخصي بخواهد امنیت باالتري 
داشته باش��د مي تواند با پرداخت هزینه ه��اي بیشتر از سرویس هاي 

تجاري و سرویس هاي خاص استفاده کند. 

● در بخ�ش تحقي�ق و توسع�ه و ارتباط با مراك�ز علمي و 
دانش�گاهي مخابرات چه برنامه ريزي هايي را در دستور كار 

داشته و دارد؟
مخابرات هم مانند هر شرکت دیگري بخش تحقیق و توسعه دارد 
و در هم��ه رده ه��اي مدیریتي مخابرات، تمایل تعام��ل  با دانشگاه ها 
و مراک��ز علم��ي وجود داشته و دارد، ولي واقعی��ت این است که این 
ارتب��اط به درستي شکل نگرفته است. به هر حال ارتباط بین دو مرکز 
که شای��د داراي دیدگاه هاي مختلفي بوده اند ک��ار آساني نیست. اما 
در ماه ه��اي اخیر جلسه های��ي را با دانشگاه ها به وی��ژه در خراسان با 
دانشگ��اه فردوسي مشهد برگزار کرده ایم ک��ه زمینه همکاري فراهم 
ش��ود. کساني ک��ه در مخابرات مشغول به ک��ار هستند دانش آموخته 
همین مراک��ز هستند و احساس وظیفه مي کنی��م این ارتباط شکل 
بگی��رد و بتوانیم از پتانسیلي علمي ک��ه در اساتیدمان در این مراکز 
دانشگاه��ي وجود دارد بهره من��د شویم و همان طور که اشاره شد هم 
در بحث تحقیقات و مسایل علمي و هم در بحث تولید محتوا دانشگاه 

بسیار مي تواند موثر باشد و یک فایده دوطرفه به وجود بیاید.

●ب�راي هم�كاري در چه حوزه هايي تمايل بيش�تري وجود 
دارد؟

در ه��ر حوزه اي که بخواهد یک همکاري شکل بگیرد باید منافعي 
وجود داشت��ه باشد تا همکاري و ارتباط پای��دار بماند. ما به خصوص 
در زمین��ه بحث هاي فني همکاري هایي را ش��روع کرده ایم. دانشگاه 
توانمندي های��ي در حوزه آنت��ن و ساخت تجهیزات و هم چنین حوزه 
آي تي دارد که مخابرات تمایل دارد از این توانمندي ها بهره مند شود. 
بحث های��ي که در حال حاضر باید ب��ا ورود دانشجویان به حوزه هاي 
کاري مخابرات مانند بازدیدهاي علمي و فني و کارآموزي ها آغاز شود 

و به تدری��ج شکل هاي مفیدتري به خ��ود بگیرد. یک بازي فوتبال 90 
دقیقه است و دقیقه هاي ابتدای��ي بازي به ارزیابي طرف هاي بازي از 
توانمندي هاي یکدیگر مي گذرد و پس از آن بازي جریان جدي تري 

به خود مي گیرد.

● آموزش هاي دانش�گاهي چقدر در بحث ارتباط با صنعت 
مخابرات موثر است؟

اگ��ر بخواهیم به یک شخ��ص آموزش هاي مربوط ب��ه استفاده از 
ی��ک ماشین حساب که به عن��وان مثال 20 تا کلی��د دارد بدهیم، تا 
ای��ن شخ��ص به صورت عملي کار ب��ا ماشین حس��اب را تجربه نکند، 
آموزش ه��اي تئ��وري در مورد کارب��رد هر یک از کلید ه��ا تاثیرگذار 
نخواه��د بود. دانشجویان فني پایه ها و مقدمات کار را در دانشگاه فرا 
مي گیرن��د و در ادامه کار باید استفاده از اب��زار را در دستور کار قرار 
دهند که نیازمن��د طراحي و خالقیت است و این ابزار را باید صنعت 
در اختی��ارش قرار دهد. ما در دانشگاه نمایشگاهي را برگزار کردیم تا 
دانشجویان با ابزار و تجهی��زات واقعي آشنایي پیدا کنند. همین طور 
آزمایشگ��اه علمي کارب��ردي راه اندازي شده است ک��ه براي استفاده 
مراکز علمي و دانشگاهي بسیار مناسب است و تجهیزات شبیه سازي 

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 به وق�وع بپيون�دد، بنابراين 
مخابرات به عنوان ايجادكننده يك محيط مجازي 
تامين امنيت آن را بر عهده ندارد، البته اگر شخصي 
بخواهد امنيت باالتري داش�ته باش�د مي تواند با 
پرداخت هزينه هاي بيشتر از سرويس هاي تجاري 

،،و سرويس هاي خاص استفاده كند.

،،
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شده مي تواند به آموزش دانشجویان بسیار کمک کند.

● 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 
همكاري هاي بيش�تري از اين ش�ركت دارند.تا چه حد اين 

انتظار براورده شده است ؟
 ای��ن باور وجود دارد اما واقعیت به خص��وص در بخش تلفن ثابت 
با ای��ن باور عامه م��ردم متفاوت اس��ت. تعرفه هاي تلف��ن به نسبت 
هزینه های��ي ک��ه انجام مي شود ب��اال نیست. هزینه ب��رق مصرفي ما 
در چن��د سال گذشته چند برابر شده است ام��ا تعرفه هاي مخابراتي 
تغییر چندان��ي نداشته است یا در روستاها تلفن ثابت به هیچ عنوان 
اقتصادي نیست. تجهیزات مخابراتي هم هاي تک و بسیار گران قیمت 
هستن��د و سرمایه گ��ذاري بسیار زیادي را مي طلبن��د، اما یک تصور 
عامیان��ه وجود دارد که مي گویند: »مخابرات از حرف زدن مردم پول 
مي گیرد!«.درحالي که این باور درست نیست و مخابرات نیاز به ایجاد 

زیر ساخت هاي متنوعي دارد.

● در يك دوره زماني واگذاري تلفن ثابت به روز ش�د اما در 
حال حاضر اين گونه نيست، چه دليلي دارد؟

چهار سال پیش در خراسان یک میلیون و 700 هزار شماره ثابت 
نصب شده بود اما در حال حاضر دو میلیون و 170 هزار شماره تلفن 
داریم. با انبوه سازي هایي که در حال اتفاق افتادن است تقاضا افزایش 
پی��دا کرده است اما هزینه ها بسیار سنگی��ن است و از نظر اقتصادي 
توجیه پذی��ر نیست. با این ح��ال واگذاري ه��ا در شهرهاي بزرگ در 
ح��ال به روز شدن است و تجهی��زات جدیدي که در حال نصب است 

واگذاري هاي سریع تر را امکان پذیر مي کند.

● 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 شبکه تلفن هم��راه سلولي است و ایجاد مانع باعث قطع 
ارتباط مي شود. در حال حاض��ر برج سازي ها و ساختمان هاي مرتفع 
در مس��ر آنتن ها ایجاد مان��ع مي کنند که یا باید مک��ان آنتن تغییر 
کن��د یا ارتفاع دکل افزایش یاب��د از طرف دیگر سخت گیري هایي در 
زمینه نصب آنتن به وج��ود آمده است. سخت گیري هایي که از طرف 
شهرداري ها به دلیل مبلم��ان شهري وجود دارد و سخت گیري هایي 
ک��ه از طرف مردم به دلیل دغدغه ایجاد تشعشع به وجود آمده است.

تنه��ا در سال گذشته به همین دالیلي که ع��رض کردم تعداد 140 
سایت  btsعلیرغ��م تامین اعتبار، برگشت خ��ورد و ما نتوانستیم در 

جهت توسعه شبکه تلفن همراه انها را نصب کنیم.

●بح�ث آلودگي فركانس�ي و آلودگي ام�واج، پارازيت هاي 
ماهواره و تشعش�ع آنتن  هاي بي ت�ي اس براي اغلب مردم 

سوال است، توضيحي در اين زمينه داريد؟
 در مورد وجود ی��ا خطرات پارازیت هاي ماهواره اي اطالعي ندارم، 
ولي شرکت مخابرات پروان��ه اي را از سازمان تنظیم مقررات دریافت 
مي کن��د که در آن مق��ررات سخت گیرانه اي را ب��راي اپراتور در نظر 
گرفته ان��د و در بازه هاي زماني مختلف نظ��ارت و کنترل هاي الزم را 
نیز انج��ام مي دهند، یعني تجهیزات و نح��وه استفاده و نصب آن ها 
ب��ر اساس استانداردهاي موجود جهان��ي مورد بررسي قرار مي گیرند. 
به عنوان مثال براي آنتن هاي بي تي اس ارتفاع، حریم، فرکانس، میزان 
توان ارسال��ي و سایر پارامترهاي تاثیرگ��ذار به طور کامل مشخص و 
تح��ت نظارت است.هم چنین در م��ورد ADSL هم نظارت ها دقیق و 
مشخ��ص است و در صورت رعایت نکردن مق��ررات جریمه هایي هم 
براي آن در نظ��ر گرفته شده است. در زمینه تشعشع در حال حاضر 
در اپراتوره��ا پایی��ن ترین میزان تشعشع را داری��م و میزان تشعشع 
موجود بسی��ار کمتر از میزان استاندارد آن است. اما متاسفانه فضاي 
روان��ي جامعه در ای��ن زمینه مهیا نیست به ط��وري که حتي در یک 
مورد شخصي که همسرش را بر اثر ابتال به سرطان از دست داده بود، 
دلیل بیم��اري همسرش را آنتن بي تي اس نزدیک منزل مسکوني اش 
مي دانس��ت، در صورتي ک��ه این آنتن فعال نب��ود و در مرحله نصب 
دکل و تجهیزات باق��ي مانده بود. این موضوع ها نیاز به فرهنگ سازي 
و آگاه��ي دارد. خط��ري ک��ه آلودگي ه��وا دارد به مرات��ب بیشتر از 
تشعشع��ات مخابراتي اس��ت و مخابرات و عصر نوی��ن ارتباطات این 

آلودگي ها را کاهش داده است.

● بح�ث ظرفي�ت پذيرش رش�ته هاي دانش�گاهي در حال 
حاضر به معضل تبديل ش�ده است و ب�ر اساس آمار وزارت 
علوم در كش�ور،  6000 نفر با مدارک تحصيلي  دكترا بيكار  
هس�تند و هيات علمي ه�م نمي توانند بش�وند، اين ها بايد 
جذب صنعت مي ش�دند ولي صنعت تكنس�ين و كارشناس 
مي خواهد و ما هيات علم�ي توليد كرديم، ظرفيت پذيرش 
در صنع�ت مخابرات چقدر اس�ت و در سال چقدر مي تواند 

جذب نيرو كند آماري داريد؟
سیاس��ت شرکت مخابرات این است که به سمت کارهاي ستادي 
حرکت کند و سایر فعالیت  ها را برون سپاري کند و بنابراین جذب نیرو 
ه��م در همین راستا صورت مي گیرد. اما در بخش پیمانکاري 4500 
پیمانک��ار به صورت مستقیم و تع��دادي هم به صورت غیر مستقیم با 
شرک��ت مخابرات همکاري دارند که عدد قاب��ل توجهي از اشتغال را 
شام��ل مي شود ولي اگر به درستي برنامه ریزي شود به راحتي امکان 
 IT ایجاد 200ه��زار فرصت شغلي فراهم خواهد شد چون در صنعت
و ICT این پتانسی��ل وجود دارد و به راحتي فراهم مي شود. مخابرات 
شبک��ه را ایجاد کرده است و شرکت هایي ک��ه در این زمینه توانمند 
هستن��د، دانشجویان، اساتید دانشگ��اه و متخصصان باید ادامه کار را 

بر عهده بگیرند.

***

سياس�ت ش�ركت مخابرات اي�ن است كه 
ب�ه سمت كاره�اي ست�ادي حركت كن�د و ساير 
فعاليت  ه�ا را برون سپ�اري كن�د و بنابراين جذب 

نيرو هم در همين راستا صورت مي گيرد. 
 اگر به درستي برنامه ريزي ش�ود به راحتي امكان 
ايجاد 200هزار فرصت ش�غلي فراهم خواهد ش�د 
چ�ون در صنع�ت IT و ICT اين پتانس�يل وجود 
دارد و به راحتي فراهم مي شود. مخابرات شبكه را 
ايجاد كرده است و ش�ركت هايي كه در اين زمينه 
توانمند هستند، دانش�جويان، اساتيد دانشگاه و 

،،متخصصان بايد ادامه كار را بر عهده بگيرند.

،،

انجم��ن مهندسی��ن برق و الکترونیک ایران از سال 1370 در تهران و با هدف گردهم آوردن مهندسین برق و الکترونیک 
کش��ور به منظور رشد، ارتق��اء و شکوفایی صنایع، فن آوری، آموزش و پژوهش در زمینه ه��ای تخصصی اعضا آغاز به کار 

ک��رد. که پ��س از آن نمایندگی هایی در سایر استان ها  تحت  عنوان  شاخه  انجم��ن  ش��روع  ب��ه  فعالی��ت  نمودن��د.
انجم��ن مهندسی��ن برق و الکترونیک ای��ران - شاخه خراسان که  یک��ی از بزرگترین شاخه های انجم��ن مهندسین برق 
و الکترونی��ک ای��ران است، در حال حاض��ر بیش از 1100  عضو حقیق��ی و حقوقی شامل مهندسی��ن رشته های برق و 
الکترونیک،کامپیوت��ر و مهندسی پزشکی، اساتید و دانشجوی��ان، موسسات علمی، شرکت های صنعتی، خدمات مهندسی 
و پیمان ک��اری مرتب��ط و سازمان های دولتی می باشد ک��ه از سال 76 تا کنون و در قالب دوره های دوساله هیات مدیره و 
زی��ر نظر انجمن ایران فعالیت می نمای��د. انتخابات نهمین دوره آن اواخر مرداد ماه 92 همزمان با سراسر کشور با حضور 
موث��ر اعض��اء برگزار و اعضاء هیئت مدیره انجمن از بین اساتید دانشگاه ه��ا، شرکت های برق، مخابرات و صنعت به شرح   

زی��ر  انتخ��اب   گردیده ان��د.

انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران – شاخه خراسان

 Khorasan .Iranian Association of Electrical
and Electronics Engineers



علمي، آموزشي، پژوهشي
انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران- شاخه خراسان
سال نخست/ شماره 2/ تابستان 1393

ASR-E-BARQ

علمي، آموزشي، پژوهشي
انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران- شاخه خراسان

59سال نخست/ شماره 2/ تابستان 1393

ASR-E-BARQ
فصلنامهفصلنامه

58

فعاليت های انجمن:

 انجم��ن در قالب کمیته های تخصصی آموزش، دانشجویی، رتبه بندی 
و نشری��ه ضمن بهره گیری از صاحب نظران و عالقمندان به هر موضوع  

به شرح زیر فعالیت دارد:

1.  ایج��اد پایگاهی علمی – فنی و تحقیقاتی به منظور تبادل نظر بین 
کارشناسان

2.  همک��اری با موسسات علمی و تحقیقاتی در برنامه ریزی های علمی 
– آموزشی و پژوهشی

3.  برگزاری همایش های علمی و فنی

4.  ارائه خدمات آموزشی علمی – پژوهشی به منظور رشد صنعت برق 
و الکترونیک

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

6.  تهیه و تدوین و انتشار نشریات و مجموعه های علمی

7.  حمایت از محققان و صنعتگران و هدایت آنان در راستای اهداف انجمن

8.  شناسایی و جذب اشخاص برجسته به منظور تحقق اهداف انجمن

9.  حمایت از حقوق قانونی اعضاء

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

بوده است.

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

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

گردید.

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 92 ضمن انتشار فراخوان مقاله، برنامه ریزی و جلسات متعددی با 
حض��ور اساتید و صاحب نظران 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،  آن را به صورت الکترونیکی نیز در اختیار اعضاء 

خود قرار دهد.

کمیته آموزش نیز حمایت و برگزاری کنفرانس ها و سمینارهای علمی 
را در برنامه خود دارد که برگزاری دومین همایش سراسری فناوری های 

نوین انرژی در خرداد ماه امسال از آن جمله است.

برخی مزايای عضويت در انجمن:

1. برخورداری از تخفیف ویژه جهت شرکت در کنفرانس های مربوطه 
خواهد بود.

2. اعتبار عضویت 

3. شرکت در دوره های آموزشی برای اعضاء

4. معرفی فارغ التحصیالن جوان و دیگر اعضای جویای کار به بازار کار

5. معرفی دانشجویان جهت کارآموزی

6. بازدید از مراکز صنعتی، تحقیقاتی و نمایشگاهی

PE 7. شرکت در آزمون

8. شرکت در سمینارهای تخصصی و کارگاه های آموزشی

اطالعات تماس با انجمن 

آدرس : مشهد – بلوار وكيل آباد – ابتدای بلوار امامت – باشگاه فرهنگی ورزشی برق منطقه ای خراسان

www.kiaeee.org  :وب سايت انجمن
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)مشخصات متقاضي(

نام شرکت/ موسسه: .....................................................

نام خانوادگي: ..................................

نام: ..................................................

شغل: ................................................ ميزان تحصيالت: ........................................................ رشته تحصيلي: .........................................

نشاني: استان: ......................... شهر: ..................................... بلوار: ........................... خيابان: ................................................................

کوچه: ...................................... پالک: ..................................... طبقه: ............................ واحد: .................. کدپستي: ...............................

صندوق پستي: ................................ پست الكترونيك: ........................................................................................ تلفن: ............................

نمابر: ................................................ پيش شماره: .......................   تلفن همراه: .................................................

تعداد نسخه در هر نوبت:              ارسال از شماره:               شماره هاي قبلي مورد درخواست: ...............................................

سرويس پست: عادي                   سفارشي                          ارسال به: نشاني پستي                 صندوق پستي  

مبلغ واريزي:  .................................  شماره رسيد بانكي: ......................................................                  بانك/ شعبه: .......................

دانشجويان محترم، اساتيد گرامي و فرهنگيان عزيز در صورت تمايل مي توانند مبالغ فوق را پس از کسر10% واريز فرمايند.
   براي دريافت شماره هاي قبلي نشريه به ازاي هر شماره مبلغ 50،000 ريال به حساب واريز گردد.

براي برقراري اشتراک نشريه عصر برق، هزينه اشتراک مورد نظر را از جدول مقابل انتخاب نموده و به حساب 
406537927 نزد 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 اشتراک به نشاني: مشهد. پرديس دانشگاه فردوسي مشهد، 

دانشكده فني گروه برق، اتاق 843 ارسال فرماييد.
هم چنين براي جلوگيري از عمليات پستي و سهولت کار مي توانيد فرم تكميل شده را به وسيله نمابر به شماره 051-36103856 

ارسال فرماييد.

درخواست اشتراك نشريه عصر برق
 ) لطفا کپي اين فرم را به طور خوانا و دقيق تکميل فرماييد(

تاريخ:   /    /    139

شماره اشتراك: 
شماره اشتراك قبل:

يکساله           250،000 ريال     300،000 ريال اشتراك

پست سفارشيپست عادي

تذکر: اشتراك بيش از يک سال پذيرفته نمي شود.
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