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اگرچه مس��اله ارتباط مؤثر دانش��گاه و صنع��ت همواره به  عنوان 
یک چالش اساس��ی در جامعه ما مطرح بوده است، اما متأسفانه 
ب��ه دالیل گوناگون تعامل این دو نه��اد مهم از وضعیت مطلوب 
و پایداری برخوردار نبوده اس��ت. در ش��رایط کنونی با توجه به 
اهمیت مس��اله اش��تغال دانش  آموختگان از یک سو و همچنین 
مشکالت اقتصادی صنعت و مواجهه با چالش هایی نظیر کیفیت، 
رقابت  پذیری و باال بودن قیمت تمام شده از سوی دیگر ضرورت 
همکاری این دو نهاد بیش از هر زمان دیگری احساس می  شود. 
دانش��گاه  ها که در چند دهه گذشته با تربیت نیروی کارشناسی 
مورد نیاز کشور بر اساس مدل آموزش محور، نقش مؤثری را در 
جامعه به عهده داشته اند، با عبور از نسل پژوهش محور به سمت 

دانشگاه  های کارآفرین درحال تغییر می  باشند.
افزایش نقش دانشگاه  ها در حل مسایل و مشکالت جامعه، توسعه 
همکاری  های دانشگاه و صنعت، تربیت نیروهای متخصص، خالق 
و مس��وولیت پذیر به  منظور خلق فن  آوری  های نوین در چارچوب 
فعالیت  ه��ای اقتص��ادی دانش بنی��ان، از مهم تری��ن دغدغه  های 
فعلی دانش��گاه  های تراز اول کش��ور است. درکنار این فعالیت  ها، 
ارایه مدل  های کالن و جامع  نگر، برای توس��عه پایدار بخش  های 
مختلف کشور براساس استفاده از پتانسیل خرد جمعی می تواند 
دانشگاه  ها را به  عنوان اتاق فکر برای پیشرفت و توسعه کشور فعال 
کن��د. وظیفه ای که انتظار می  رود دولت و وزارتخانه های مختلف 
آن در قال��ب پروژه  های ب��زرگ ملی و منطقه  ای به دانش��گاه  ها 
واگذار نموده تا نقش دانش��گاه  ها را در تصمیم  س��ازی برای ارایه 
سیاس��ت  های کالن ارتقاء بخشد. بدیهی است برای دست یابی به 
چنین ش��رایطی در دانشگاه  ها بایس��تی کلیه فرآیند های اصلی 
دانشگاه شامل آموزش، پژوهش، تعریف پایان  نامه  ها و رساله های 
تحقیقاتی، جذب دانش��جو، جذب اس��تاد و برنامه  های درس��ی 
مورد بازنگری قرار گیرد. به عالوه اینکه هر دانش��گاه بایس��تی با 
توجه به ش��رایط منطقه  ای و بومی و اه��داف کالن و ماموریتی 
ک��ه برای خود تعریف می  کند، هویت خود را بازتعریف نماید. در 
چنین ش��رایطی دانشگاه نسبت به مسایل جامعه حساس بوده و 
به  عنوان دانش��گاه  پاسخگو در تصمیم گیری  های کالن منطقه ای 
ملی و حل مش��کالت صنعت، حضوری پررنگ دارد. به س��خن 
دیگر علم و عالم به  طور مؤثر در کلیه امور جامعه نقشی فعاالنه و 
اثربخش را عهده  دار می  ش��ود. برنامه درسی به  جای اینکه مبتنی 

بر مدل  های مقلدانه از الگوهای س��ایر کش��ورها باشد، به برنامه 
درس��ی محققانه و براس��اس نیازهای کشور و متناسب با شرایط 
بوم��ی تغییر می  کند. جذب دانش��جویان تحصیالت تکمیلی، بر 
مبنای پروژه  های تحقیقات��ی تقاضامحور صورت می  گیرد. مراکز 
تحقیق و توس��عه صنعت��ی، ارتباط نزدیکی با مراکز پژوهش��ی 
دانش��گاهی پیدا می  کند. حضور اساتید و دانشجویان در صنعت 
و س��ازمان  ها به  منظور همکاری در پروژه  ه��ای کاربردی، رونق 
می  یاب��د. متخصصان صنعت در قالب  های مختلف در فرآیندهای 
آموزشی و پژوهشی دانشگاه  ها فعالیت خواهند کرد. نظام ارزیابی 
آموزش��ی و پژوهشی دانش��جویان و اساتید و آیین نامه ارتقاء به  

صورت جدی دست خوش تغییر خواهد شد. 
ش��رکت  های دانش بنی��ان، براس��اس فعالیت  ه��ای تحقیقات��ی 
دانشجویی و با همکاری اساتید، تاسیس می  گردد و فروش دانش 
فنی به  عنوان کاالی تولیدی دانشگاه  ها، بیش از پیش مورد توجه 

قرار می  گیرد.
تاکی��د همه  ی برنامه  های کالن باالدس��تی، اعم از نقش��ه جامع 
علمی کش��ور، برنامه ششم توسعه و برنامه  های راهبردی وزارت 
عل��وم، در توجه به تجاری  س��ازی علم و خلق ث��روت مبتنی بر 
دانش و ش��رایط اقتصادی حاکم بر جامعه و امر اشتغال جوانان 
به  عنوان یک چالش اساسی جامعه، به  خوبی بیان گر لزوم ورود به 
این دوره جدید اس��ت. دانش��گاه  ها در این راستا بایستی با تکیه 
بر توانمندی  های خود و با توس��عه س��طح همکاری  های صنعتی 
و ب��ا برخورداری از حمای��ت و اعتماد دولت، نقش جدید خود را 
بپذیرند و دور از غوغا ساالری  های کاذب تولید علم، به مسوولیت 
اجتماع��ی جدیدی ک��ه جامعه از آن ها انتظ��ار دارد روی آورند. 
چنی��ن وظیفه خطیری به حمایت هم��ه جانبه همه  ی نهادهای 

تاثیرگذار و ذی ربط نیاز دارد.
امید اس��ت نس��ل جدید اس��اتید دانش��گاه  های برتر کش��ور و 
دانش��جویان خالق این مرز و بوم در این جهاد مبارک، در سایه 

تالش مستمر و لطف و عنایت حضرت حق کامروا باشند.

حبیبرجبیمشهدی
مدیرمسوول

***

یادداشت مدیر مسوول
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مركز تحقيقات برق و الكترونيك سجاد در سال 1368 با مجوز وزارت علوم شكل گرفت. در سال 1374 با تصويب 
انتفاعي آموزش عالي، مركز آموزش عالي سجاد تاسيس و از سال 1375 در رشته  قانون تاسيس موسسات غير 
كامپيوتر و الكترونيك اقدام به جذب دانشجو نمود. مركز آموزش عالي سجاد كه در حال حاضر به دانشگاه صنعتي 
سجاد تبديل شده است، داراي  2 رشته در مقطع دكترا، 14 رشته در مقطع كارشناسي ارشد، 10 رشته در مقطع 
كارشناسي و 10 رشته در مقطع كارشناسي ناپيوسته است كه از طريق كنكور سراسري اقدام به پذيرش دانشجو 
مي نمايد. البته اين موضوع در دوره هاي دكترا با مصاحبه نيز همراه است كه با تاكيد بر حفظ كيفيت هاي آموزشي و 

دقت در انتخاب دانشجو انجام مي شود.
دانشگاه صنعتي سجاد در  حالي كه مي توانست به يك دانشگاه جامع تبديل شود، اما عنوان صنعتي را برگزيد تا 
هم چنان در آموزش مهندسي به صورت يك دست باقي بماند و تمركز بر آموزش هاي مهندسي را به عنوان يك اعتبار 

در شرق كشور دنبال كند.
دكتر علي حائريان اردكاني عضو هيات علمي و رييس دانشگاه صنعتي سجاد است. وي در سال 1348 از دانشكده 
نفت آبادان ليسانس مهندسي پااليشگاه دريافت كرد و سپس براي دريافت فوق ليسانس مهندسي توليد و دكتراي 
مهندسي مواد به انگلستان رفت. دكتر حائريان اردكاني سال 1355 به ايران بازگشت و تا سال 1385 در دانشگاه 
فردوسي مشهد ابتدا در گروه مهندسي مكانيك و پس از آن در گروه مهندسي مواد به تدريس پرداخت و پس از آن 
به عنوان عضو هيات علمي، عضو هيات موسس و عضو هيات امنا به دانشگاه سجاد آمد و هم اكنون نيز در دانشگاه 

سجاد به عنوان عضو هيات علمي، عضو هيات موسس و رئيس دانشگاه حضور دارد.
اردكاني در مورد دانشگاه صنعتي سجاد و  با استاد علي حائريان  ادامه خواهيد خواند حاصل گفت وگو  آن چه در 

مباحث مربوط به آموزش هاي مهندسي است.

دانشــگاه صنعــتی
آموزش های مهندسی 
و نيازهــای جامعــه  

در گفت و گو با دکتر علی حائریان اردکانی رییس دانشگاه صنعتی سجاد
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چهنگرشيدرهیاتامناباعثشدمركزآموزشعالي
فعالیتهاي سجاد صنعتي دانشگاه عنوان به سجاد

آموزشيوعلميخودراادامهدهد؟

رشته هاي مهندسي آن قدر تنوع دارند که بتوان با آن یک دانشگاه ایجاد 
کرد. رشته هاي حقوق و روانشناسي یا حسابداري و سایر رشته هاي 
پرطرفدار هم در دانشگاه هاي جامع وجود دارند. در دانشگاه فردوسي 
مهندسي  دانشکده  است،  جامع  و  گسترده  دانشگاه  یک  که  مشهد 
یکي از 12 دانشکده آن است، اما دانشگاه هایي مانند صنعتي شریف، 
صنعتي امیرکبیر و صنعتي اصفهان که فقط مهندسي هستند هم در 
شمار دانشگاه هاي پرجمعیت و معتبر هستند. مي توان ادعا کرد که 
دانشجویان در دانشگاه هاي صنعتي بعد از دانش آموختگي مي توانند 
کارهاي مناسبي پیدا کنند و به کارآفریني در جامعه بپردازند و مشاغلي 

را مرتبط با تخصص هایي که کسب کرده اند انتخاب مي کنند. اگرچه 
در بین رشته هاي فني و مهندسي بعضي از رشته ها از اقبال بیشتري 
برخوردار مي شوند و این موضوع در همه جاي دنیا رخ مي دهد. اما در 
رشته هاي غیرفني به صورت گذرا و موجي بعضي از رشته ها با استقبال 
روبه رو مي شوند و بسیاري از دانش  آموختگان سایر رشته هاي غیرفني 
براي یافتن شغلي متناسب با تحصیالت خود دچار نگراني و مشکل 
مي شوند، و بسیار اتفاق مي افتد که شغلي نامرتبط با دانشي که کسب 

کرده اند اختیار مي کنند.
در  امنا  هیات  تمایل  براي  عمده  دلیل  سه  مي توان  خالصه  به طور 
نبودن  نخست  برشمرد:  سجاد  دانشگاه  براي  صنعتي  زمینه  انتخاب 
دانشگاه صنعتي در مشهد، پس از آن زمینه کار مشخص و کارآفریني 
در دانش آموختگان رشته هاي فني و مهندسي و سوم حضور اشخاصي 
در هیات موسس و سرمایه گذاران دانشگاه صنعتي سجاد که داراي  

تحصیالت و پیشینه مهندسي هستند.

و مهندسي آموزشهاي بین نباید آیا شما نظر به  
به نسبت صنعتي دانشگاه یك در آموزشي شیوههاي

سایردانشگاههاتفاوتيوجودداشتهباشد؟

خیر. به هر حال کسي که مهندسي برق یا مهندسي مکانیک مي خواند 
چه در یک دانشگاه جامع مانند دانشگاه فردوسي مشهد درس خوانده 
باشد یا در یک دانشگاه صنعتي مانند دانشگاه صنعتي امیرکبیر، باید 
مهندس باشد و نباید تفاوتي بین آن ها وجود داشته باشد. البته در 

یک دانشگاه صنعتي برنامه ها مي توانند راحت تر و با انسجام بیشتري 
اجرا شوند و اداره کردن یک دانشکده مهندسي در کنار دانشکده  های 
دیگر مانند ادبیات و علوم انساني، علوم تربیتی، کشاورزي و . . .  که 

نسبت به هم مسایل متفاوتي دارند دشوار تر است.

یك آموزشهاي كه نیست درست انتظار این آیا 
دانشگاهصنعتيبایدبهنیازهايصنعتنزدیكترباشدو

بتواندصنعتراازنظرنیرويمتخصصتامینكند؟

استاندارد  خیلي  بدهم  انجام  مي خواهم  که  طبقه بندي  این  شاید 
نباشد، اما به اعتقاد من دو نگرش متفاوت در این زمینه وجود دارد. 
مي توان سیستم آموزش مهندسي را به دو نظام آموزشي متداول در 
و متخصص  آلماني، مهندس  نمود. در روش  تقسیم  امریکا  و  آلمان 
به صورت عملي تربیت مي شود و نیروي کار، آموزش هایي دیده است 
که بالفاصله مي تواند وارد بازار کار شود. در این سیستم، از تکنیسین 
گرفته تا دکترا به آموزش هاي عملي خیلي توجه مي شود. در سیستم 
امریکایي براي تربیت متخصص این اعتقاد وجود دارد که عمدتاً باید 
یاد  را  کار  به  تسلط  و  تحقیق  و روش هاي  داده شود  آموزش  اصول 
بگیرند و بعد با گذراندن یک دوره آموزشي مثاًل 6 ماهه در حین کار، 

به کاري که قرار است به آن ها واگذار شود مسلط شوند.
شاید یکي از دلیل هایی که در بازار کار ایران صنعت گالیه دارد که 
برخوردار  الزم  کارایي  از  در صنعت  است  شده  تربیت  که  مهندسي 
نیست، این است که جایگاه مهندس با جایگاه تکنیسین در صنعت 

مي توان ادعا کرد که دانشجويان در دانشگاه هاي صنعتي 
پيدا  مناسبي  کارهاي  مي توانند  دانش آموختگي  از  بعد 
را  مشاغلي  و  بپردازند  جامعه  در  به کارآفريني  و  کنند 
مرتبط با تخصص هايي که کسب کرده اند انتخاب مي کنند.

بسياري از دانش  آموختگان ساير رشته هاي غيرفني براي 
و  نگراني  دچار  خود  تحصيالت  با  متناسب  شغلي  يافتن 
مشكل مي شوند، و بسيار اتفاق مي افتد که شغلي نامرتبط 

با دانشي که کسب کرده اند اختيار مي کنند.



فصلنامه

تحلیلی، آموزشی، پژوهشی 
انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران-شاخه خراسان

5سال سوم/شماره 5/پاییز 1395

زمان  در  باید  که  است  کسي  تکنیسین  است.  شده  گرفته  اشتباه 
تحصیل به صورت عملي کار با ابزار و فن ها را یاد بگیرد تا اگر بخواهد 
باشد.  مسلط  کار  به  شود،  کار  بازار  جذب  تحصیل  از  بعد  بالفاصله 
اما از مهندس چنین انتظاري نباید وجود داشته باشد. مهندس باید 
اساس کار دستگاه و طراحي دستگاه را بلد باشد. صنعت ما بیشتر به 
تکنیسین نیاز دارد که متاسفانه در ایران تکنیسین تربیت نمي شود 
و هر جا دوره هاي تکنیسیني برگزار مي شود، دانشجو اصرار دارد که 
مهندس شود و بعد هم کار تکنیسیني به او واگذار مي شود که بلد 

نیست آن را انجام بدهد.
شاید بتوان گفت که صنعت قائم به ذات خودش نیست و بیشتر صنایع 
ما وارداتي هستند که مرکز تحقیق و توسعه ندارند و یک خط تولید 
را با دانش فني آن از خارج از کشور خریداري و نصب کرده اند که این 
خود یک ایراد بزرگ است. ما در صنعت خودروسازي نخستین پیکان 
را در سال 1346 تولید کردیم. کره دو سال بعد از ما نخستین خودرو 
را تولید کرد. ٨ سال بعد، نخستین خودرو ساخت کره به امریکا صادر 
رعایت  خودرو  ساخت  در  را  استانداردها  همه  که   داد  نشان  و  شد 
کرده است، ولي هنوز بعد از گذشت نیم قرن در کشور ما این اتفاق 
نیفتاده است. صنعت فقط کارخانه نیست. صنعت کارخانه به اضافه 
مهندسي هاي پشت آن یعني تحقیق و توسعه و طراحیراست. ما کدام 
قطعه را خودمان طراحي و تولید مي کنیم که مي گوییم مهندس بلد 

نیست آن را طراحي کند؟ 

كار مهندسان از ما صنعت كه دارید اعتقاد یعني  

مهندسيطلبنميكندوبااینحالمابیشتربهتربیت
مهندسپرداختهایموازنیازاصليصنعتكهتكنیسین

استغفلتكردهایم؟

بله. مهندس را براي این مي خواهند که خط تولید را راه ببرد. خط 
تولید نظارت  بر خط  باید  ببرد. مهندس  راه  باید  را تکنیسین  تولید 
یا کاربري خط  را عوض کند  اگر الزم شد مسیر آن  و  باشد  داشته 
تولید را که به احتمال زیاد ممکن است تکنیسین بلد نباشد، تغییر 
دهد. ما سبک آموزش هایمان به سیستم امریکایي که اعتقاد دارد کار 
را باید سر کار یاد گرفت نزدیک است و انتظارات مان به سبک آلماني 
نزدیک است. در صورتي که در محیط کار کسي نیست که به مهندس 
آموزش بدهد و بعضي از صنایع بزرگ مانند فوالد که این مشکل را 
درک کرده اند اداره آموزش راه اندازي کرده اند ولي در صنایع کوچک تر 

بخش یا اداره آموزش وجود ندارد.
در  آن  از  بعد  و  ایران  در  روسیه  از  پس  مهندس  تعداد  بیش ترین 
امریکاست. اما از نظر تولید مهندسي از جایگاه خوبي برخوردار نیستم. 
تولیدات مهندسي امریکا به مفهوم فراورده  های طراحی و تولید شده 
بسیار بسیار بیشتر از ایران است. اگر چه عدد و رقم درستي ندارم ولي 
مي توان قضاوت کرد سرانه خروجي تولیدات مهندسي ما از میانگین 
جهاني بسیار پایین تر است و ژاپن با آن همه تولیدات مهندسي تعداد 
مهندسي  بخواهیم سیستم  اگر  است.  بسیار کم تر  ما  از  مهندسانش 
و  مهندس  بین  منطقي  نسبت  یک  جامعه  در  باید  کند  کار  درست 

وجود  بیمارستان،  یک  در  پرستار  و  پزشک  نسبت  مانند  تکنیسین، 
ازاي  به  و  است  وارونه  ما  صنعتي  هرم  حال حاضر  در  باشد.  داشته 
این هرم  داریم. معلوم است که  تکنیسین  تا  تا مهندس 10   1000
است هم  دلیلي که صنعت گالیه مند  و یک  نخواهد کرد  کار  خوب 
همین است. تمایل به تحصیل در دوره هاي باالتر به عنوان یک نگاه 

غالب در جامعه وجود دارد و وضعیت را به این جا رسانده است.

میزانعالقمنديدانشجویانبهرشتههایيكهانتخاب
كردهاندچقدراست؟

تفاوتي که بین دانشگاه هاي دولتي و غیرانتفاعي وجود دارد این است 
که دانشگاه هاي دولتي انتخاب هاي نخست داوطلبان است که به طور 
مي گیرد.  صورت  بیشتري  بررسي  و  عالقمندي  آگاهي،  با  معمول 
مي شود گفت که تا انتخاب دهم هر داوطلب هم از نظر محل و هم از 

اشتباه  صنعت  در  تكنيسين  جايگاه  با  مهندس  جايگاه 
گرفته شده است. تكنيسين كسي است كه بايد در زمان 

تحصيل به صورت عملي كار با ابزار و فن ها را ياد بگيرد.

متاسفانه  كه  دارد  نياز  تكنيسين  به  بيشتر  ما  صنعت 
دوره هاي  جا  هر  و  نمي شود  تربيت  تكنيسين  ايران  در 
كه  دارد  اصرار  دانشجو  مي شود،  برگزار  تكنيسيني 
واگذار  او  به  تكنيسيني  كار  هم  بعد  و  شود  مهندس 

مي شود كه بلد نيست آن را انجام بدهد.
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نظر رشته همان چیزي است که مي خواستند، ولي وقتي به انتخاب 
پنجاهم مي رسند فرق دارد. ما دانشجویاني داشته ایم که بعدها متوجه 
در  نیست.  آن ها  مورد عالقه ي  انتخاب کرده اند  شده اند رشته اي که 
همه  پایه  درس هاي  چون  نیست،  مشخص  بي  عالق گي  نخست  سال 
رشته ها مشترک است. در سال دوم و سوم هم تغییر رشته به صرفه 
بدهیم.  رشته  تغییر  نباید  حاال  که  است  این  دانشجو  نظر  و  نیست 
اما در  نیست.  از سر رضایت  مندي  نمي شود  اگر حرفي زده  بنابراین 
است،  امکان پذیر  گرایش  و  رشته  تغییر  که  ارشد  کارشناسي  دوره 
مشخص مي شود رشته دوره کارشناسي مورد عالقه نبوده است یا بازار 

کار آن تغییر کرده است.

دردانشگاهصنعتیسجادچهبرنامههاییبرایآشنایی
دانشجوباصنعتوجوددارد؟

براي ارتباط با صنعت در دانشگاه صنعتي سجاد شیوه هاي مختلفي 
در نظر گرفته شده است که معمول ترین آن فرستادن دانشجویان به 
کارآموزي و بازدیدهاي علمي است. اما مرکز تحقیقاتي دانشگاه نیز 
بازوي خوبي براي انجام کارهاي صنعتي به حساب مي آید که در آن جا 
پروژه هاي بزرگ به چند پروژه کوچک تقسیم مي شود و هر یک از این 
پروژه ها براي انجام کار و تحقیقات در اختیار دانشجویان کارشناسي 
ارشد و دکترا با همراهي یک استاد قرار مي گیرد تا با حل آن راهکاري 
را  نیز تفاهم نامه هایي  ارایه شود. دفتر کارآفریني دانشگاه  به صنعت 
شرکت ها و مراکز تحقیقاتي مختلف امضاء نموده است که دانشجویان 
با هدایت نیروهاي متخصص هر رشته ابتکارها و نوآوري هاي خود را 
عملي کنند. در مجموع مي توان گفت در دانشگاه صنعتي سجاد به 
دلیل وجود مدیراني که خود با صنعت در ارتباط بوده اند ارتباط خوبي 
با صنعت وجود دارد و در انتخاب همکاران دانشگاهي هم کساني که 
از تجربیات صنعتي بهتري برخوردار هستند نسبت به کساني که فقط 
کارنامه علمي درخشاني دارند، در شرایط برابر ترجیح داده مي شوند.

برنامه آیا نمودید اشاره آن به كه كارآموزي بحث در 
خاصيبرايانتخابمحلكارآموزيدردانشگاهصنعتي
سجادوجودداردیادانشجوخودشبایدمحلكارآموزي

راانتخابكند؟

ما اعتقاد داریم که باید حساسیت هایي نسبت به انتخاب محل کارآموزي 
از سمت دانشگاه وجود داشته باشد. اما تعداد زیاد دانشجویان و  تعداد 
دانشگاه هاي مختلف کمي مساله را دچار مشکل مي نماید. هر سال 
دست کم 4000 دانشجوي مهندسي در مشهد نیاز به محل کارآموزي 
ندارد.  هم خواني  استان  فعال  صنایع  و  کارخانه ها  تعداد  با  که  دارند 
بسیاري از کارخانه ها چون برنامه اي براي کارآموز ندارند او را مزاحم 
البته در مجموعه هاي بزرگ تر کارآموز را در  کار خودشان مي دانند. 
کنار یک مهندس با تجربه قرار مي دهند و از او استفاده مي کنند تا هم 
دانشجو کار یاد بگیرد هم از توان او براي حل بعضي از مسایل استفاده 
به  ابتداي صحبت  در  آلمان  آموزشي  سیستم  به عنوان  آن چه  شود. 
آن اشاره شد در این مورد هم قابل تعمیم است. در آلمان دانشجو 
باید براي ورود به دانشکده مهندسي ابتدا دست کم 6 ماه به عنوان 
کارگر ساده در صنعت کار کرده باشد. بي شک در چنین سیستمي 
کارآموزي معناي متفاوتي پیدا مي کند. اما در شرایط فعلي با وجود 

سخت گیري هایي که مي شود نمي توانیم انتظار باالیي داشته باشیم.

در گذشته در بعضي از دانشگاه هاي ایران هم سیستم کار و تحصیل 
به  ترم  چند  از  بعد  دانشجویان  و  بود  جریان  در  هم زمان  به صورت 
صنعت برمي گشتند و پس از پایان دوره کارآموزي در صورت قبول 
مهندسي  مدرک  گرفتن  و  تحصیل  ادامه ي  اجازه  دوره  در  شدن 
دانشگاه  و  آبادان  دانشگاه  به  مي توان  زمینه  این  در  که  داشتند.  را 

سیستان و بلوچستان اشاره کرد.

علمي همایشهاي و كنفرانسها برگزاري زمینه در 
دانشگاهصنعتيسجادچهفعالیتهایيدارد؟

کنفرانس ها و همایش هاي علمي محلي براي آشنایي پژوهشگران و 
به  دانشگاه ها  علمي  نشاط  و  آن هاست  بین  دانش  تبادل  و  محققان 
از  این مساله گره خورده است. همایش هاي موضوعي و معمول که 
اما  است  زیاد  تعدادشان  مي شود،  برگزار  مختلف  انجمن هاي  طرف 
این  از  هم  دانشگاه  و  هستند  تاثیرگذار  بسیار  ابتکاري  همایش هاي 
همایش ها حمایت مي کند. یکي از همایش هایي که با حضور مسووالن 
تصمیم گیر کشور در گذشته برگزار شد و نتایج بسیار خوبي را به دنبال 
داشت تحت عنوان بهره وري انرژي بود که مقاله هاي بسیار خوبي هم 
ارایه شد. همایش دانشجویي کارآفریني در سال 1394 و  در آن جا 
همایش دانشجویي مهندسي مواد از جمله همایش هایي هستند که به 
تازگي در دانشگاه صنعتي سجاد برگزار شده است. البته همایش  هاي 

کوچک دانشجویي پر تعداد هستند. 

ما اعتقاد داريم كه بايد حساسيت هايي نسبت به انتخاب 
محل كارآموزي از سمت دانشگاه وجود داشته باشد. اما 
تعداد زياد دانشجويان و  تعداد دانشگاه هاي مختلف كمي 
 4000 هر سال دست كم  مي نمايد.  را دچار مشكل  مساله 
كارآموزي  محل  به  نياز  مشهد  در  مهندسي  دانشجوي 
استان  فعال  صنايع  و  كارخانه ها  تعداد  با  كه  دارند 
هم خواني ندارد. بسياري از كارخانه ها چون برنامه اي براي 

كارآموز ندارند او را مزاحم كار خودشان مي دانند.
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همایش  »سومین  عنوان  با  که  داریم  رو  پیش  هم  مهمي  همایش 
کمک  با  دي ماه   16 و   15 روزهاي  انرژي«  نوین  فناوري هاي  ملي 
شرکت برق منطقه اي خراسان و انجمن مهندسین برق و الکترونیک 
نوبت  دو  در  همایش  این  شد.  خواهد  برگزار  خراسان  شاخه  ایران- 
و  است  شده  برگزار  خراسان  منطقه اي  برق  شرکت  توسط  گذشته 
برگزاري سومین آن را دانشگاه صنعتي سجاد بر عهده گرفته است. 
در این همایش که با هدف بررسي فناوري هاي نوین انرژي و با نگاه 
به انرژي هاي تجدیدپذیر برگزار خواهد شد از مقام محترم وزارت و 
ایراد  و  براي حضور  استاني  مقام هاي  و  نیرو  وزارت  ارشد  مسووالن 
سخنراني دعوت شده است. رویکرد این همایش علمي صنعتي است 
از پروفسور  و بیشتر به مسایل کاربردي توجه شده است. هم چنین 
ایلینوي براي  شاهیده پور استاد برجسته بین المللي دانشگاه صنعتی 
ایراد سخنراني و حضور در این همایش دعوت شده است و امیدواریم 

همایشي خوب و اثرگذار باشد.

وجود همایشها برگزاري زمینه در مشكالتي چه  
داردوچگونهميتواناینهمایشهاوكنفرانسهارابه

رویدادهاياثرگذارتبدیلنمود؟

شاید یکي از مهم ترین مشکالت برگزاري کنفرانس ها پرهزینه بودن 
آن است. وقتي براي شرکت در کنفرانس هاي خارج از کشور مي رویم 
مشاهده مي کنیم که کنفرانس ها از محل هزینه هاي ثبت نام، تمامي 
هزینه هاي کنفرانس را تامین مي کنند و برگزاري کنفرانس براي آن ها 
به یک کار درآمدزا هم تبدیل شده است. اما در کشور ما این  طور 
نیست و برگزارکننده باید هزینه هاي آن را از راه هاي مختلف تامین 
نماید. به همین دلیل برگزاري همایش ها کاري پرهزینه و پرزحمت 
دارد  وجود  همایش ها  برگزاري  زمینه  در  که  دیگري  مشکل  است. 
با موضوع  هماهنگي براي حضور مسووالن و دست اندرکاران مرتبط 
همایش است. یکي از گرفتاري هاي برگزاري همایش هایي که مقامات 
آن  در  اشخاص  این  حضور  براي  هماهنگي  دارند،  حضور  آن  در 
کنفرانس به عنوان میهمان یا سخنران است که تا آخرین لحظه امکان 
لغو برنامه هاي آن ها وجود دارد و این موضوع برگزار کننده را دچار 
سردرگمي و نگراني مي کند به طوري که به ازاي هر میهمان شخص 
این حال حضور  با  بگیرد.  نظر  باید در  به عنوان سایه  را هم  دیگري 
دست اندرکاران تصمیم گیر در هر کنفرانس مي تواند تاثیرگذاري آن 
فناوری های  همایش  خروجی  نمونه  به عنوان  کند.  بیشتر  را  رویداد 
باشد.  کشور  صنعت  دست اندرکاران  بر  تاثیرگذار  باید  انرژی،  نوین 
معرفي  انرژي  بحث  در  همایش  این  در  جدیدي  فناوري  اگر  یعني 
مي شود، این فناوري باید مورد پذیرش وزارت نیرو قرار گیرد. بنابراین، 
حضور مسووالن وزارت نیرو در این همایش، راه معرفي این فناوري 
پژوهشگران  تحقیقاتي  با دستاوردهاي  نزدیک  از  و  را کوتاه مي کند 

کشور آشنا مي شوند.

برنامههايآیندهدانشگاهصنعتيسجاد رویكردهاو 
درزمینهجذبدانشجووتوسعهرشتههايآموزشيرا

بیانبفرمایید.

براي جذب دانشجو و توسعه آموزشي دانشگاه صنعتي سجاد و ایجاد 
است که چشم انداز  تدوین  در حال  استراتژي  رشته هاي جدید یک 
دانشگاه را براي سال هاي آتي مشخص مي کند. نظر بر این است که 

رشته هایي که از جذابیت بیشتري برخوردارند و امکانات دانشگاه نیز به 
ما اجازه مي دهد پی گیري شوند. بین رشته اي ها در حال حاضر از اقبال 
خوبي برخوردارند و از نظر کاربردي نیز در سطح جامعه رشته هاي 
موثري هستند. بنابراین، این نوع رشته  ها به عنوان رشته های جدید 
مانند رشته هاي مدیریت  بود. رشته هاي دیگري  اولویت خواهند  در 
صنعتي و حسابداری صنعتی نیز مي توانند با توجه به صنعتي بودن 
دانشگاه مورد توجه قرار بگیرند. در بسیاري از دانشگاه هاي معتبر دنیا 
این امکان براي دانشجو فراهم مي شود که  بتواند یک یا چند نیم سال 
را در دانشکده ي دیگري در زمینه هاي مورد عالقه خود درس هایي را 

بگذراند و با زمینه اي خاص فارغ التحصیل شود. به عنوان مثال کسي 
که مهندسی برق مي خواند مي تواند چند درس را در دانشکده فیزیک 
بگذراند و لیسانس مهندسی برق با زمینه فیزیک بگیرد. این موضوع 
را مي توانیم به صورت گرایش هاي بین رشته اي در دانشگاه هاي ایران 

دنبال کنیم که منجر به تعریف رشته هاي جدیدي شده است.
و  دارد  وجود  کشور  در  انتفاعي  غیر  دانشگاه   35٨ حاضر  حال  در 
که  دانشگاه   22 است،  شده  انجام  تازگی  به  که  بندی ای  سطح  در 
از  بیش  و  گرفتند  1 جاي  در سطح  بودند  باال  به  امتیاز 70  داراي 
50 دانشگاه در سطح 2  و بقیه هم در سطح 3، 4 و 5 جاي گرفتند. 
اگر موسساتي که در سطح 5 قرار دارند نتوانند خودشان را به سطح 
4 برسانند، از سال بعد نخواهند توانست دانشجو بگیرند. براي سطح 
که  ترتیب  این  به  است.  گرفته شده  نظر  در  محدودیت هایي  4 هم 
ندارند.  توسعه  اجازه  و  بدهند  ادامه  فعلي  سطح  در  مي توانند  فقط 
صنعتي  دانشگاه  دارند.  توسعه  امکان  باال  به   3 سطح  دانشگاه هاي 
زیاد موسسات غیر  تعداد  به هر حال،  دارد.  قرار  سجاد در سطح 1 
انتفاعي پدیده جالبي نیست و باعث شده است که بیش از 500 هزار 
باید  این ظرفیت هاي خالي  ایجاد شود.  صندلي خالي در دانشگاه ها 
بتوان  پایینی که شاید  حذف شوند که بي شک دانشگاه هاي سطح 

گفت نباید دایر مي شدند، باید حذف شوند.
برنامه ریزي هاي  به  توجه  با  امیدواریم  دانشگاه صنعتي سجاد  در  ما 
آموزشي و امکاناتي که فراهم شده است در آینده دچار ریزش دانشجو 

نشویم.

باتشكرازاینكهدراینگفتوگوشركتنمودید.

***

در حال حاضر 358 دانشگاه غير انتفاعي در كشور وجود دارد و در 
 ای كه به تازگی انجام شده است، 22 دانشگاه كه داراي 

سطح بندي
امتياز 70 به باال بودند در سطح 1 جاي گرفتند و بيش از 50 
 دانشگاه در سطح 2  و بقيه هم در سطح 3، 4 و 5 جاي گرفتند.

باعث  و  نيست  انتفاعي پديده جالبي  زياد موسسات غير  تعداد 
دانشگاه ها  در  خالي  هزار صندلي  از 500  بيش  كه  است  شده 
بي  كه  شوند  حذف  بايد  خالي  ظرفيت هاي  اين  شود.  ايجاد 
شك دانشگاه هاي سطح پايينی كه شايد بتوان گفت نبايد داير 

مي شدند، بايد حذف شوند.



در آس��تانه برگزاری س��ومین همایش ملی فن آوری های نوین انرژی 
در دانش��گاه صنعتی سجاد در 15 و 16 دی ماه سال جاری هستیم. 
از این رو فرصت مناس��بی است که مروری بر دستاوردهای برگزاری 
نخس��تین و دومین همایش در پایتخت معنوی کش��ور، شهر مقدس 
مش��هد داشته باش��یم و بر محورهای برگزاری سومین همایش تامل 
کنی��م. از از مهم ترین دس��تاوردهای دو همایش قبلی می توان توجه 
سیاست گذاران، اساتید و دانش��جویان دانشگاه های کشور و مدیران 
و کارشناس��ان صنعت به توس��عه و بکارگیری ف��ن آوری نوین برای 
تامی��ن مطمئ��ن برق از منابع ان��رژی بدون کربن ی��اد کرد. معرفی 
ان��واع روش ه��ای تولید ب��رق از مناب��ع تجدید پذی��ر در کارگاه ها و 
نشس��ت های تخصصی و سخنرانی ها و مزایا و چالش های پیش روی 
آن ها، آگاه��ی عمومی و تخصصی ش��رکت کنندگان را ارتقاء داده و 
در س��طح منطقه منجر به توس��عه های کمی و کیفی در این زمینه 
ش��د. معرفی تونل ه��ای باد بی نظیر ی��ا کم نظیر منطق��ه و توجه به 
ارزش زمین ه��ای واق��ع در تونل ها و جلوگیری از اح��داث ابنیه در 
آن ها از یک س��و و از طرف دیگر دانش انتخاب ظرفیت و نوع توربین 
با مقیاس بزرگ و بومی س��ازی توربین های بادی کیلوواتی در بخش 
انرژی باد و کارخانه تولید پنل خورش��یدی و بومی سازی اینورترها با 
ظرفیت کم و احداث نیروگاه های چند صد کیلوواتی فتوولتاییک در 
بخش انرژی خورش��یدی و پیش برد آن تا ایجاد ریزشبکه ها، بخشی 
از موضوع هاي مطرح ش��ده در همایش و اجرا شده تاکنون می باشد. 
همچنین می توان بر توس��عه اتوماسیون و هوشمندسازی در صنعت 
برق، که در نخس��تین و دومین همایش بر آن تاکید شده بود، اشاره 
کرد. بومی س��ازی نرم افزارهای اس��کادا و پیاده س��ازی آن در چهار 
دیس��پاچینگ فوق توزیع و همچنین سیس��تم اتوماس��یون پس��ت و 
اس��تقرار آن در ایس��تگاه فش��ار قوی و نصب کنتورهای AMI برای 
کل مش��ترکان دیماندی و فرمان از راه دور کلیدها در ش��بکه توزیع 

از اقدامات ارزش��مند این حوزه اس��ت که جا دارد از همه کسانی که 
در برگزاری با کیفیت این همایش همکاري داش��ته اند قدردانی کرد.

این روزها، با افزایش آالینده های زیس��ت محیطی، توسعه انرژی های 
تجدید پذی��ر و افزای��ش به��ره وری را در اولویت قرار داده اس��ت. از 
طرفی بزرگ تری��ن چالش کنونی توس��عه انرژی ه��ای تجدیدپذیر، 
برگش��ت پذیری س��رمایه و توجی��ه اقتص��ادی آن اس��ت. توس��عه 
انرژی های تجدید پذیر بدون توس��عه اتوماس��یون و انعطاف ش��بکه 
برق، غیراقتصادی است. بدون شک توسعه فن آوری های نوین انرژی 
عالوه بر حل معضالت آلودگی هوا منجر به توسعه کارآفرینی بخش 
تحصیل کرده به  خصوص مهندس��ان برق جامعه خواهد شد که همه 
موضع هاي بیان ش��ده، محورهای اصلی س��ومین همایش می باش��د. 
امید اس��ت همایش س��وم که با حضور اساتید و متخصصان برجسته 
بین الملل��ی  و ملی کش��ور و با تالش ها و زحمات دس��ت اندرکاران 
به خصوص دانش��گاه صنعتی سجاد و شرکت برق منطقه ای خراسان 
و انجمن مهندس��ین برق و الکترونیک ایران-ش��اخه خراسان برگزار 
می ش��ود بتواند گام ه��ای مؤثری برای ط��رح موضوع ها و محورهای 

اصلی این همایش بردارد.

***

دکتر مصطفی رجبی مشهدی
رییس هیأت مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران- شاخه خراسان

به بهانه برگزاری 
سومين همايش ملی فناوری های نوين انرژی

فصلنامه
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چکیده
و تقاضا پیك كاهش برق، صنعت اصلی دغدغههای از یكی
اخیر درطیچندسال میباشد. انرژی مصرف در صرفهجویی
كاهشولتاژصرفهجویانه)CVR(یكیازموضوعاتجذابیبوده
كهباهدفپیكساییمطرحشدهاست.بررسیهانشانمیدهد
پیك همزمان كاهش برای )CVR( صرفهجویانه ولتاژ كاهش
انرژیبهطورگستردهدرشبكهیتوزیعاجرا تقاضاومصرف
و CVR مزایا ارزیابی، اجرا، مقالهروشهای این شدهاست.در

تعیینضریبCVRموردبررسیقرارگرفتهاست.

)CVR( پيک سايی با کاهش ولتاژ صرفه جويانه

فاطمه مهربانی/ دانشجوی ارشد برق سیستم قدرت، دانشگاه صنعتی سجاد مشهد/ 

f.mehrabani1992@gmail.com

مصطفی رجبی مشهدی/ استادیار دانشگاه صنعتی سجاد مشهد/

m.rajabimashhadi@ieee.org

1.مقدمه
یک��ی از مقرون به  صرفه ترین و ارزان ترین روش ها برای پیک س��ایی 
و صرفه جوی��ی ان��رژی، کاهش ولت��اژ صرفه جویانه )CVR( اس��ت. 
کاه��ش ولت��اژ صرفه جویانه در ش��بکه توزیع، کاه��ش پیک تقاضا، 
کاه��ش تلف��ات و صرفه جوی��ی ان��رژی را ب��ه دنب��ال دارد. میزان 
کاه��ش ولت��اژ برای مصرف کننده در س��طح مجاز تعیین ش��ده که 
توس��ط س��ازمان های نظارتی و اس��تاندارد تعیین شده است خواهد 

کلم�ات کلیدی: کاهش ولتاژ صرفه جویانه، پیک تقاضا، صرفه جویی 
  CVR انرژی، روش های پیاده سازی

ب��ود ]1[. در گذش��ته اج��رای CVR ب��ه دلیل ارزان ب��ودن قیمت 
س��وخت های فس��یلی م��ورد توج��ه نبود. ت��ا زمانی ک��ه در دهه ی 
هفت��اد میالدی ب��ا آغاز بحران س��وخت و افزایش قیم��ت نفت این 
روش به عنوان روش��ی کاربردی مورد اس��تقبال ق��رار گرفت]15[. 
اولین بار CVR در ش��بکه برق آمریکا )AEP( در س��ال 1973 
اجرا شده است ]2[. پژوهش های بعدی توسط شرکت ادیسون 
 )NU( 3[، صنع��ت برق ش��مال[ )SCE( کالیفرنی��ای جنوب��ی
]4[، وزارت آب بریتی��ش کلمبیا ]5[، اتحادیه بهره وری انرژی 
ش��مال غربی )NEEA( ]6[، هیدرو کب��ک )HQ( ]7[ و نیروی 
برق حوزه ی ویرجینیا ]٨[ انجام ش��ده اس��ت اس��ت. با اجرای 
گس��ترده CVR در کشور اس��ترالیا ]9[، با آزمون CVR کاهش 
ولت��اژ 2/5 درصد و صرفه جویی انرژی یک درصد حاصل ش��د. 
در س��ال های اخیر CVR به عنوان جزیی از کاربردهای ش��بکه های 
هوش��مند در بازارهای آینده انرژی مطرح است ]10[. در فصل دوم 
این مقاله مبانی و مفاهیم CVR ارایه ش��ده اس��ت. در فصل سوم به 
روش های انتخاب فیدرهای حساس به ولتاژ اشاره شده است. نحوه ی 
مدل س��ازی بار در فصل چهارم توصیف ش��ده است. در فصل پنجم 
روش های اجرای کاهش ولتاژ معرفی ش��ده اس��ت. در فصل شش��م 
ب��ه ارتباط بین پاس��خ تقاضا و کاهش ولت��اژ صرفه جویانه اختصاص 
دارد. در فص��ل هفتم روش های اجرای CVR معرفی ش��ده اس��ت و 
باالخره در فصل آخر مطالب جمع بندی و نتیجه گیری ش��ده اس��ت. 

2. مبانی و مفاهیم کاهش ولتاژ صرفه جویانه 

)CVR(2-1تعریفكاهشولتاژصرفهجویانه
کاهش ولت��اژ صرفه جویانه یک روش بهینه  س��ازی ولتاژ برای بهبود 
C84.1استاندارد )ANSI( بهره وری است. انجمن استاندارد ملی آمریکا
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غیره یکس��ان باشد. این روش به دو ش��یوه انجام می شود. در شیوه ی 
اول، دو فی��در، یکی برای اج��رای کاهش ولتاژ انتخاب می ش��ود و با 
فیدر دیگر در همان زمان، در ش��رایط عادی ولتاژ مقایسه می شود. در 
شیوه ی دوم، آزمون CVR بر روی یک فیدر انجام می شود و نتایج آن 
روی همان فیدر در طی دوره ی زمانی دیگر در ش��رایط عادی ش��بکه 
مقایسه می شود. در نهایت اثرات CVR بر اساس این مقایسه، محاسبه 
می شود ]17[. مشکلی که در این روش وجود دارد، تغییرات بار ناشی 
از عوام��ل دیگری غی��ر از کاهش ولتاژ مانند تف��اوت آب و هوا و وجود 
اغتش��اش در وسایل اندازه گیری است که باعث می شود اثرات کوچک 
CVR در محاس��بات دیده نشود ]16[. از کاستی های دیگر این روش، 
دقت پایین این روش در تعیین فیدر حس��اس به ولتاژ اس��ت. یکی از 
کارهایی که برای افزایش دقت انجام می گیرد، در نظر گرفتن میانگین 
س��اده از تغییرات آب وهوایی اس��ت. در این ص��ورت اثرات CVR تنها 
ب��رای یک روز خاص و در یک دوره خاص بدس��ت نمی آید، در نتیجه 
اثر CVR ماهیت وابس��ته ب��ودن به زمان را از دس��ت می دهد ]16[.

3-2روشمبتنیبررگرسیون
در روش مبتن��ی ب��ر رگرس��یون، از م��دل خط��ی بار که وابس��تگی 
خط��ی به ولت��اژ، درجه ح��رارت و دیگ��ر عوامل مؤثر دارد،اس��تفاده 
می ش��ود ]17[. با اس��تفاده از این روش اثر CVR ب��ر روی فیدرهای 
 ،CVR اث��رات  تش��خیص  ب��رای  می ش��ود.  پیش بین��ی  مختل��ف 
خطاه��ای تخمین رگرس��یون بایس��تی مورد توجه ق��رار گیرد ]16[.

در اغل��ب پژوهش ه��ا، اغلب از نوع خطی مدل رگرس��یون اس��تفاده 
ش��ده اس��ت. اگرچه تحوالت اخیر روش رگرس��یون غیر خطی مانند 
ش��بکه عصب��ی مصنوع��ی )ANN( و رگرس��یون ب��ردار پش��تیبان 
)SVR( فرصت��ی ب��رای تقریب زدن رفتارهای غی��ر خطی ایجاد کرده 
اس��ت. مدل رگرس��یون غی��ر خطی نتای��ج تخمین بهت��ری از اثرات 
CVR را نس��بت ب��ه روش مبتن��ی بر رگرس��یون خط��ی دارد ]16[.

3-3روشمبتنیبرتركیب
در ای��ن روش، ترکیب��ی از رفتارهای بار وابس��ته به ولت��اژ برای انواع 
مصرف کننده ه��ا از جمل��ه مس��کونی، تجاری و صنعت��ی تخمین زده 
می شود ]16[. انواع مصرف کننده ها رفتار مختلفی را در مقابل کاهش 
ولتاژ دارند. یکی از مش��کالت این روش دشواری دستیابی به اطالعات 

بارهای مختلف است ]16[.

3-4روشمبتنیبرشبیهسازی
روش های مبتنی بر شبیه س��ازی، پتانس��یل اعتبارس��نجی را نیز دارا 
می باشند. در صورتی روش شبیه سازی از دقت باالیی برخوردار است که 
 CVR رفتارهای بار به دقت مدل شده باشد. کاماًل واضح است که اثرات
وابسته به زمان است و با گذر زمان تغییر می کند، اما مدل های جریان 
بار همگی زمان ثابت اند، که ممکن است در نتایج تخمین زده شده ی 
اث��رات CVR بر روی فیدرهای مختلف تأثیر بگذارد. بنابراین باید بین 
تغییرات دینامیکی فیدرها و رفتارهای بار مدل تطبیقی ایجاد شود ]16[. 

4. مدل سازی بار
مدل س��ازی بار نق��ش مهمی در مش��ارکت فیدره��ا در تنظیم ولتاژ 
صرفه جویانه دارد. اجرای کاهش ولت��اژ صرفه جویانه )CVR(، نیازمند 
مدیریت فعال دس��تگاه های تنظیم ولتاژ ب��رای افزایش/کاهش تقاضا، 
پیک س��ایی و ذخیره ی سوخت است. از آنجا که پاسخگویی بار وابسته 
به ولتاژ به طور کامل به ترکیب بار لحظه ای وابسته است، دستیابی به 

% تعیین کرده است. حد ولتاژ مجاز  5±5 ]1[ محدوده ی ولتاژ مجاز را
پایین به این دلیل آن که با کاهش ولتاژ به لوازم مصرفی آسیبی وارد 
نمی شود و نیز آسان تر و ارزان تر کنترل می  شود مورد استفاده است ]11[.

CVR در کاه��ش مصرف انرژی با ضریب تنظی��م ولتاژ صرفه جویانه 
( به صورت رابطه )1( تعریف شده است: fCVR (

% نشان- V∆ % نشان  دهنده  ی درصد کاهش انرژی و E∆ که در آن
دهنده  ی درصد کاهش ولتاژ است.

در مق��االت ]13،12،2[ می��زان تاثیر CVR در کاه��ش پیک تقاضا 
و کاه��ش مصرف انرژی بررس��ی ش��ده اس��ت. در ش��کل)1( تفاوت 
زمان��ی اج��رای کاهش ولت��اژ صرفه جویان��ه با ه��دف کاهش پیک 
تقاض��ا و صرف��ه جوی��ی در مصرف انرژی نش��ان داده ش��ده اس��ت.

)CVR(2-2مزایایكاهشولتاژصرفهجویانه
از دی��دگاه مصرف کنن��ده، کاه��ش ولت��اژ منجر به کاه��ش مصرف 
ان��رژی می ش��ود و از طرفی، می��زان تولید ت��وان )و در نتیجه میزان 
درآم��د( واحدهای نیروگاهی کاهش می یاب��د. انجام این کار عالوه بر 
ای��ن که از نقطه نظ��ر کاهش هزینه های تأمین توان اکتیو س��ودمند 
اس��ت، در دید وس��یع تر، می تواند باعث کاهش یا به تعویق انداختن 
هزینه های س��رمایه گذاری، نصب واحده��ای نیروگاهی جدید یا عدم 
نی��از ب��ه راه اندازی نیروگاه های فرس��وده با بازدهی پایین ش��ود. این 
مزیت، به خصوص در مورد ش��بکه هایی با رش��د بار کم قابل مالحظه 
اس��ت ]14[.از مزایای CVR در صنعت برق، کمک به پیک س��ایی در 
شبکه توزیع، کاهش تلفات در ترانسفورماتور و شبکه توزیع و افزایش 
رفاه اجتماعی به دلیل کاهش مصرف س��وخت می توان نام برد]16[.

 
3. انتخاب فیدرهای حساس به ولتاژ

یکی از موضوعات اساس��ی در اجرای ط��رح CVR، انتخاب باس ها یا 
فیدرهای حس��اس به ولتاژ اس��ت. به عبارت دیگر اثر بخش��ی اعمال 
CVR، انتخ��اب فیدرهایی اس��ت که ب��ا کاهش ولتاژ، بار بیش��تری 
کاه��ش می یاب��د. تاکنون روش های مبتنی بر مقایس��ه، رگرس��یون، 
ترکی��ب، شبیه س��ازی و همچنین از ترکیب ک��ردن دو یا چند روش 
فوق برای انتخاب فیدرها برای اجرای CVR ارایه ش��ده اس��ت ]16[.

3-1روشمبتنیبرمقایسه
س��اده ترین روش های��ی که می توان ب��رای انتخاب فیدر حس��اس به 
ولت��اژ نام برد، روش مبتنی بر مقایس��ه اس��ت. در این روش دو فیدر 
مش��ابه در دوره کاری یکس��ان با یکدیگر مقایس��ه می  شوند، انتخاب 
فیدره��ا باید از لحاظ ش��بکه ای، موقعیت جغرافیای��ی، وضعیت بار و 

شکل )1(: )چپ( کاهش پیک تقاضا و )راست( کاهش انرژی مصرفی
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ولتاژ بایس��تی از مقدار کمترین ولتاژ مورد نیاز مصرف کننده، بیش��تر 
باش��د تا برای دورترین مصرف کننده، مش��کلی ایجاد نش��ود. باید به 
این نکته توجه ش��ود که برای اج��رای CVR نیازمند اطالعات دقیق 
از بار و میزان ولتاژ باش��د تا با کاهش ولت��اژ صرفه جویانه، ولتاژ برای 
مصرف کنن��ده در حد مجاز باش��د ]21[. در مقال��ه ]22[ از الگوریتم 
تابع CVR توس��عه یافته استفاده شده اس��ت که با استفاده از وسایل 
کنت��رل )OLTC و SVR( محدوده ی عملکردی ولتاژ را در پایین ترین 
ح��د ممکن نگه می دارن��د و به کمک واحدهای کنت��رل توان راکتیو 
)DG و SVC( پروفی��ل ولت��اژ را در حال��ت مس��طح ق��رار می دهند.

5-2جبرانافتخط
اغل��ب جب��ران افت خط با تنظیم ولتاژ در پس��ت برای نگه داش��تن 
حداقل میزان ولتاژ قابل قبول در قس��مت های دور از دس��ترس برای 
کنترل استفاده می شود. LDC راهی آسان برای کنترل ولتاژ است ولی 
تعیین تنظیمات LDC بسیار مشکل است و نمی تواند با ماهیت پویای 
بارهای توزیع و تغییرات پیکربندی ش��بکه تطبی��ق پیدا کند ]16[. 
ویژگی تنظیمات LDC این است که، سطح ولتاژ در طول یک فیدر را 
در حداقل سطح ولتاژ قابل قبول حفظ می کند،  در نتیجه بهینه سازی 
پروفیل ولتاژ در سراس��ر شبکه توزیع انجام می شود. برای موفقیت در 
اس��تفاده از تنظیمات LDC برای اجرای کاه��ش ولتاژ طوالنی مدت 
در یک ش��بکه توزیع، توجه دقیق باید به تنظیمات مورد استفاده در 
برابر بار و ویژگی های الکتریکی لحاظ شود. نظارت بر ولتاژ برای تأیید 
تنظیم��ات LDC در حال کار، به صورت دائم توصیه می ش��ود ]23[.

5-3خازن
خازن ها جبران کننده توان راکتیو در CVR هس��تند. سوئیچ خازن ها 
با روش های کنترل ولتاژ در کنترل ولت/وار )VVC( برای پیاده س��ازی 
CVR ارایه می شوند. قرار دادن خازن ها در مکان های مختلف، مسطح 
ش��دن پروفیل ولتاژ، اصالح ضریب قدرت و کاهش تلفات را به دنبال 
دارد. ب��رای فیدرهایی ب��دون LTC یا تنظیم کنن��ده ولتاژ، بانک های 
خازنی برای کاهش ولتاژ به طور مستقیم مورد استفاده قرار می گیرند 
و معموالً 1درصد کاهش ولتاژ در فیدر را فراهم می کنند ]16[. یکی از 
روش های ارایه شده استفاده از چند بانک خازنی در فیدر توزیع برای 
رسیدن به ولتاژ مسطح مورد نیاز برای اجرای موفقیت آمیز کاهش ولتاژ 
صرفه جویانه است. بیشترین کاهش کیلووات معموالً در 15 دقیقه اول 
اجرای CVR گزارش می شود که برای پیک سایی قابل توجه است ]20[. 

CVR 6- پاسخگویی بار و
تغییرات تصادفی و س��ریع در میزان تقاض��ا همراه با عدم قطعیت در 
تولید، چالش های جدیدی را برای ش��بکه موجود ایجاد کرده اس��ت. 
افزایش نفوذ منابع انرژی تجدیدپذیر متناوب، خواس��تار تغییر تعریف 
س��ناریو »تولید به دنبال تقاضا« به »تقاضا به دنبال تولید« اس��ت. با 
تغیی��ر در الگوی مص��رف برق با کاهش و یا تغیی��ر در زمان تقاضای 
برق لحظه ای، تعریف جدیدی به نام پاسخگویی بار )DR( مطرح شده 
اس��ت]24[. ایده اصلی این روش آن اس��ت که تقاض��ا را می توان تا 
حدی توس��ط تغییر ولت��اژ تنظیم کرد. با این وج��ود در صنعت برق 
ای��ن روش با توجه به خطر انح��راف ولتاژ فرات��ر از محدوده ی مورد 
نظ��ر مصرف کنن��ده، کمت��ر مورد توجه ق��رار گرفته اس��ت. عالوه بر 
ای��ن، عدم ب��رآورد دقیق از وابس��تگی ولتاژ به بارها، موانع بیش��تری 

مدل واقعی بار از اهمیت ویژه ای برخوردار است. باید توجه شود، پایه 
اصلی اجرای CVR، بارهایی است که با ولتاژ تغییر می کند و با کاهش 
ولتاژ منجر به صرفه جویی در مصرف انرژی می ش��ود ]1٨[.  با توجه 
به محدوده ی اس��تاندارد ANSI با کاه��ش درصد کمی از ولتاژ فیدر، 
 )KWh( و مص��رف انرژی )KVAR( ت��وان راکتیو ،)KW( ت��وان اکتیو
ب��ه همراه بار، برای بیش��ترین مصرف کننده ها کاه��ش خواهد یافت. 
بارهای مختلفی )روش��نایی، موتور، تعبیه، سیس��تم گرمایشی، تهویه 
هوا، تلویزیون و...( رفتارهای متفاوتی نسبت به هم دارند برای ارزیابی 
دقی��ق، نیازمن��د یک مدل بار دقیق هس��تند. مدل قاب��ل قبول برای 
مهندس��ین برق مدل ZIP ]امپدانس ثاب��ت Z، جریان ثابت I و توان 
ثابت P[ می باش��د. یکی از معمول ترین مدل های مورد استفاده برای 
CVR، مدل ZIP می باش��د. از آنجا که ترکیب بار برای بیشتر فیدرها 
ب��ا گذر زمان تغییر می کند و باعث ایج��اد اختالف زیادی در ارزیابی 
صرفه جویی انرژی با CVR و مقدار دقیق آن می ش��ود، الزم اس��ت از 
مدل باری اس��تفاده  ش��ود که با کاهش ولتاژ، میزان تغییر در بارهای 
بخش های مسکونی، تجاری و صنعتی را به درستی تعیین کند ]19[.

CVR 5- روش های اجرای
روش های��ی ک��ه ب��رای اجرای کاه��ش ولتاژ ارایه ش��ده با اس��تفاده 
از ت��پ چنج��ر )LTC(، جبران افت خ��ط )LDC(، کاهش گس��ترده 
ولت��اژ )VSR( و کاه��ش مبتن��ی ب��ر خازن اس��ت ]1[. اگر ش��بکه 
توزیع به درس��تی ب��ا اصالح ضریب ت��وان و یا دس��تگاه های تنظیم 
ولت��اژ جبران ش��ود، بدون به خط��ر انداختن کیفیت ت��وان، کاهش 
ولت��اژ صرفه جویانه )CVR( در پیک س��ایی، مؤثر خواه��د بود ]20[.

5-1تپچنجر
تنظیم تپ چنجر ترانس��فورماتورها برای کنترل ولتاژ ثانویه پس��ت ها 
استفاده می شود. با توجه به آنکه تپ چنجر در اغلب ترانس های شبکه 
وج��ود دارد این روش برای اجرای CVR بدون پرداخت هزینه اضافه، 
 ،LTC قابل اس��تفاده اس��ت. با این حال برای اعمال کاه��ش ولتاژ با
ترانس��فورماتورها باید به دقت انتخاب ش��وند تا با افت ولتاژ بزرگ، از 
ح��د کاهش ولتاژ مجاز تخطی نش��ود ]16[.  هر چه مصرف کننده از 
ترانس��فورماتور LTC فاصله می گیرد میزان افت ولتاژ بیشتر می شود 
به همین منظور برای نگه داش��تن ولت��اژ در محدوده ی مجاز، میزان 
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برای پذیرش آس��ان آن ایجاد کرده اس��ت ]24[.در س��ال های اخیر 
ب��ا توس��عه زیرس��اخت های اندازه گیری هوش��مند )AMI( اس��تفاده 
از DR ش��تاب بیش��تری داشته اس��ت ]24[. پتانس��یل پاسخگویی 
ب��ار با تنظیم ولتاژ )VCDR( به ش��دت متکی به کنترل ولتاژ اس��ت. 
تخمین دقیق ولتاژ برای اس��تفاده بالق��وه ی VCDR، برای جلوگیری 
از افزایش/کاه��ش از مح��دوده مج��از ام��ری ضروری اس��ت ]24[. 

جدول )1(: روش های کاهش ولتاژ در مناطق کشورهای مختلف]16[

كشور/منطقه
روش
اجرا

ویژگیها
درصد
عملكرد

California LTC

)+( آسان و اقتصادی

)-( کاهش ولتاژ کم

صورت در  ولتاژ  کاهش  احتمال   )-( 
نبودن فیدبک ولتاژ

2.5%

NEEA LDC )+( کنترل ولتاژ انتهای خط

LT)+( کاهش ولتاژ بیشتر از 

)-( تنظیمات پیچیده

)-( بدون فیدبک ولتاژ

)-( ناسازگاری با تغییرات دینامیکی

3.9-2%

Australia LDC 3 %

CPUC LDC 2.5%

Duke LDC 2 %

Snohomish LDC,CA

)+( کنترل ولتاژ انتهای خط

DT)+( کاهش ولتاژ بیشتر از 

ولتاژ پروفیل  کمتر،  توان  تلفات   )+( 
صاف تر و ضریب توان بهتر

)-( پیچیده بودن مکان یابی خازن

)-( بدون فیدبک ولتاژ

CA و LD عدم هماهنگی بین )-(

)-(قیمت باال

)-( ناسازگاری با تغییرات دینامیکی

2.1%

BPA LDC,CA 4.6 %

NU LDC,CA 3 %

GPC LDC,CA 4.1 %

CVR 7. روش های اجرا شده
پژوهش های انجام ش��ده در زمینه ی اجرای CVR ویژگی ها و مزایا و 
معایبی که هر کدام از روش ها نسبت به یکدیگر دارند، در انتخاب روش 
اجرای CVR نقش بس��زائی دارد. مورد بررس��ی و مقایسه قرار بگیرد. 
در جدول )1( ویژگی روش های کاهش ولتاژ صرفه جویانه مختلف در 
مناطق یا کشورهای مختلف و میزان درصد کاهش ولتاژ اعمالی آمده 
اس��ت. در جدول )2( مقایسه روش های CVR و نقاط مثبت و منفی 
در آن نشان شده است. جدول )3( نشان دهنده ی ضرایب کاهش ولتاژ 
صرفه جویانه اس��ت که مش��تریان را با کالس های مختلف لحاظ شده 
است. جدول )4( نشان دهنده ی بررسی کالس های مختلف مشتریان 
با در نظر گرفتن آب وهوا یا فصل های مختلف می باش��د. جداول )1( 

تا )4( ویژگی های هر کدام از روش های انتخاب فیدرهای حس��اس به 
ولتاژ، روش های اجرا برای مشترکان به تعرفه های مختلف و در فصول 

مختلف عملیاتی را نمایش داده است. 

جدول )2(: ارزیابی انتخای فیدرهای حساس به ولتاژ ]16[

كشور/منطقه EST ویژگیها

 Snohomish CO )+( آسان و سر راست

)-( وابسته به گروه کنترلی

)-( آسیپ پذیری از نویز

0.50

 NU CO 1.00

 AEP RE
)+( مفهوم فیزیکی مشخص

CVR قابلیت پیش بینی اثرات )+(

)-( خطای رگرسیون

)-( خطی بودن مدل بار

0.62
 California RE 1.00

 NEEA RE 0.61
 Avista RE 0.٨4

 BC Hydro RE 0.70
 SCE RE 1.00

 BPA SY )+( تخمین و پیش بینی سریع اثرات 
CVR

)-( سخت بودن جمع آوری داده های 
صحیح بار

0.99

 Australia SY 0.40

 EPRI SI )+( دقت تقریبا باال

)-(سخت بودن مدل سازی دقیق بار

)-( زمان ثابت بودن مدل بار

0.70

 Taipower SI 0.57

 RE ،بیان گ��ر روش مقایس��ه CO ،بیان گ��ر روش  ه��ای تخمی��ن EST
بیان گر روش رگرس��یون، SY بیان گر روش ترکیبی و SI بیان گر روش 

شبیه  سازی   است.

جدول )3(: ضرایب CVR برای مشتریان با تعرفه  های مختلف ]16[

كشور/منطقه مسكونی تجاری صنعتی

 California 0.75 0.99 0.41

 BPA 0.77 0.99 0.41

 AEP 0.61 0.٨9 0.35

 CPUC 1.14 0.26 N/A

 SCE 1.30 1.20 0.50

 Snohomish 0.6٨-0.33 1.10-0.٨9 N/A

 HQ 0.67-0.06 0.97-0.٨0 0.10

 NEEA 1.14 0.26 N/A

 Detroit 1.11-0.96 0.٨0-0.75 0.٨3-0.50

8. نتیجه گیري
کاهش ولتاژ صرفه  جویانه انجام یک روش کم هزینه برای پیک س��ایی 
و صرفه جویی در مصرف انرژی اس��ت که نتیجه آن به تعویق انداختن 
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هزینه س��رمایه گذاری برای واحد ه��ای جدید و یا حتی کاهش هزینه 
راه اندازی نیروگاه های فرسوده کم راندمان است. با این روش می توان 
پیک تقاضا را در کوتاه مدت کاهش داد و نیز باعث کاهش تولید گاز 

CO2 و کاهش تلفات گردید.
در ای��ن مقاله روش های ارزیابی فیدرهای حس��اس به ولتاژ از جمله 
روش های مقایس��ه، رگرسیون، ترکیبی و شبیه سازی به همراه مزایا و 

معایب آن مورد بررسی قرار گرفت. 

جدول )4(: محاسبه ضرایب CVR برای فصل های مختلف ]16[

كشور/منطقه نوع بهار تابستان پاییز زمستان

AEP

R 0.79 0.79 0.45 0.٨7
C 0.91 1.01 0.64 0.٨2
I 0.٨9 0.٨3 0.33 0.53

NEEA M 0.57 0.7٨ 0.26 0.51

 HQ

R N/A 0.67 N/A 0.12
C N/A 0.97 N/A 0.٨0
I N/A 0.10 N/A 0.10

 BC Hydro M 0.60 0.77 N/A N/A

R نش��ان  دهنده بار مسکونی، C نشان  دهنده بار تجاری، I نشان  دهنده 
بار صنعتی و M نشان  دهنده ترکیبات بار است.

همچنی��ن روش های اجرا CVR برای تعرفه های مختلف مش��ترکین 
و نحوه ی محاس��به ی ضرایب CVR م��ورد ارزیابی قرار گرفت. بدیهی 
اس��ت اس��تفاده از روش LTC کم هزینه ترین و ساده ترین روش برای 
اعمال CVR است که می تواند در شرایط کمبود تأمین پیک تابستان 

مورد استفاده قرار گیرد.
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1.مقدمه
1-1انگیزهتحقیق

در ش��بکه توزیع همیش��ه، همه مقادیر قابل اندازه گیری، مانند ولتاژ، 
جریان و توان به دالیلی همچون فقدان مقادیر همه باس ها و خطوط، 

خرابی بعضی از تجهیزات در دس��ترس نمی باش��د. از این رو اس��تفاده 
از تخمی��ن حالت امری اجتناب ناپذیر اس��ت. از طرفی باالبودن تلفات 
غیرفنی و س��رقت الکتریکی در ش��بکه توزیع، توج��ه ویژه ای را برای 

نظارت بر چنین شبکه هایی می طلبد.
با توجه به نبود اطالعات جامع و لحظه ای از مقادیر باس های ش��بکه 
توزیع، به دلیل کمبود دستگاه های اندازه گیری واحد مدیرت با چالش 
مشاهده ناپذیری شبکه مواجه می باشد که با استفاده از تخمین حالت 
توزیع، واحد مدیریت می تواند افت توان تئوری، بهینه س��ازی ولتاژ یا 
توان، بازس��ازی شبکه راهنما و جلوگیری از اضافه بار خطوط توزیع و 
غیره را محاسبه نمایند. بنابراین مدیریت شبکه، با کمک از روش های 
تخمی��ن حالت و بکارگیری آن در اتوماس��یون ش��بکه توزیع، قابلیت 
نظارت، کنترل و پخش بار اقتصادی سیستم توزیع را بهبود می بخشد 
که در نهایت منتج به بهبود کیفیت توان و قابلیت اطمینان سیس��تم 

توزیع می شود. 

1-2مروریبرادبیاتموضوع
تاکن��ون مطالع��ات زیادی در رابطه با تخمین حالت در سیس��تم های 
قدرت انجام ش��ده اس��ت.که در ادامه به بررس��ی چند مورد از آن ها 
می پردازیم. تخمین حالت معموال به دو روش تقس��یم می شود. روش 
اول، روش های آماری است که در مرجع های ]1[ تا ]3[ و فرمول بندی 
تخمین حالت درمرجع ها ]4[ تا ]6[ انجام شده است. روش های غالب 
معموال از روش ه��ای همگرایی تکراری مانند روش های ش��به نیوتنی 
اس��تفاده می کند. روش دوم روش های آنالیز حساس��یت می باشد. در 
هردو روش فرض می ش��ود که تابع هدف یا معادالت مرتبط با تخمین 
حالت توزیع، می تواند پیوس��ته و دیفرانس��یلی باش��د ام��ا با توجه به 
مشخصات غیرخطی ادوات شبکه توزیع، تابع هدف نمی تواند پیوسته 
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و دیفرانس��یلی باش��د ]7[. این مس��أله اعمال روش های سنتی را به 
مس��أله تخمین حالت سیستم توزیع مش��کل کرده است. ]7[ به ارایه 
روش��ی مبتنی بر بهینه س��ازی اجتماع ذرات پرداخته اس��ت تا بتواند 

مشکل حضور اجزای غیرخطی سیستم توزیع را مرتفع نماید.
در مرجع ]٨[ به بررس��ی در سیس��تم های مدیری��ت توزیع به عنوان 
عملکرد پیش��رفت های که مبتنی بر، اطالعات صحیح و سیگنال های 
ارتباطی س��ریع هستند پرداخته شده است. در آن به ارزیابی  طراحی 
صحی��ح DMS با در نظرگرفتن اث��رات عدم قطعیت در تخمین حالت 
و تأخیرات سیس��تم مخابراتی پرداخته ش��ده است که در این مقاله با 
اس��تفاده از یک بس��ته نرم افزاری شبیه ساز سایبر فیزیکی،  به بررسی 
ش��بکه روس��تایی در ایتالیا پرداخته شده اس��ت که در آن به بررسی 
اث��رات سیس��تم ارتباطی بیس��یم Wi-Maxب��ه عنوان ابزار سیس��تم 
مدیریت ش��بکه استفاده شده است. طی این پروژه تحقیقاتی مشخص 
شده اس��ت که Wi-Max دارای تأخیرات زمانی قابل توجه در ارتباط 
بی��ن مرکز کنترل و منابع انرژی توزیع می باش��د و حتی در برخی از 
روزهای بارانی ،کل ارتباط از دس��ت رفته اس��ت که با ارایه شبیه ساز 

سایبر فیزیکی می توان به مقابله با این اثرات پرداخت. 
در مرج��ع ]9[ ب��ا توجه به اطالعات گذش��ته ب��ار، اب��زار موجود به 
پیش بین��ی بار در فیدر می پردازد که در اینجا از طریق توس��عه روش 
تخمین حالت به پیش بینی فیدر سه فاز پرداخته شده است. که در آن 
از روش حداق��ل مربعات وزندار به تخمین حالت می پردازد. در مرجع 
]10[ یک الگوریتم تخمین حالت برای یک سیس��تم توزیع س��ه فاز 
ارایه شده است که از روش معادله نرمال برای محاسبه وضعیت زمان 
واقعی سیس��تم های توزیع ، استفاده ش��ده است که بر مبنای سه فاز 
واقعی A,B,C عمل می کند. در مرجع ]11[ به بررس��ی شبکه حسگر 
بیس��یم در شبکه هوش��مند پرداخته شده است. در ]12[ به ارایه یک 
فرمول جدید تخمین حالت برای یک فیدر، با استفاده از ماتریس شبه 
متقارن امپدانس پرداخته ش��ده اس��ت که در بردارنده ساختار شبکه 
می باش��د. به عنوان نتیجه این مقاله، اندازه مس��اله بهینه شده به طور 
قابل توجهی کم شده است اما مشکل عمده این مقاله استفاده از روابط 

غیرخطی جهت تخمین حالت می باشد. 
در ]13[ ی��ک چهارچوب ب��رای مدیریت کل ش��بکه توزیع انرژی از 
ولتاژ متوس��ط ب��ه ولتاژ پائین، از جمله صدور صورتحس��اب در مراکز 
تحویل، تلفات توان، محاس��به و طرح پیشنهادی برای حل با استفاده 
از یک مدل تصمیم گیری فازی ارایه ش��ده اس��ت. در]14[ بر اس��اس 
ش��بکه عصبی با اس��تفاده از دانش کش��ف در فرایند پای��گاه داده به 
بررس��ی یک آزمایش در ش��بکه برق برزیل اشاره شده است که باعث 
بهبود50درصدی، در کش��ف موارد تلفات غیر فنی منجر ش��ده است. 
در ]15[ به ارایه اصول اولیه شبکه حسگر بیسیم از جمله ویژگی های 

گره های این شبکه اشاره شده است.

1-3هدف،روش،نوآوری
برای مدیریت ش��بکه توزیع الزم است اطالعاتی از شبکه در دسترس 
باش��د، طبیعتا اطالعات توسط دستگاه های اندازه گیری که در نقاطی 
از شبکه نصب شده اند جمع آوری می گردد. یکی از چالش های اساسی 
در شبکه توزیع نحوه ارسال اطالعات اندازه گیری شده به مرکز کنترل 
می باش��د. با توجه به س��اختار شبکه توزیع عمال ارس��ال اطالعات به  
صورت مس��تقیم امکان پذیر نمی باش��د، لذا بایستی ساختار و بستری 
مناس��ب و قابل اطمینان جهت ارسال اطالعات به مرکز کنترل محیا 

نمود.
یکی دیگر از چالش ها اساسی در این حوزه تعداد پست ها می باشد، به 

عبارتی جهت مدیریت ش��بکه الزم است اطالعات هر پست در اختیار 
باش��د که مس��تلزم نصب و راه اندازی دس��تگاه اندازه گیر در آن پست 
است که هزینه سنگینی را به شبکه تحمیل می کند. ثانیا حجم باالی 
اطالعات بایس��تی به مرکز کنترل ارس��ال گردد که نیاز به زیر ساخت 
مناس��ب دارد. ثالثا در صورت بروز مش��کل در هر اندازه گیر و یا قطع 
ارتباط، اطالعات آن پس��ت به مرکز ارس��ال نمی گردد و تصمیم گیری 

را مشکل می کند.
پس از دریافت اطالعات از ش��بکه ممکن است دستگاه های اندازه گیر 
مقادیر را با خطا اندازه گیری کرده و به مرکز ارسال نمایند لذا اگر این 
اندازه گیری تصحیح نشود و از طرفی افزایش این خطاها در پست های 
مختلف تصمیم گیری در مورد ش��بکه را دچار خطا می کند. نیاز است 
اطالعات در مرکز کنترل پاالیش شوند و هرگونه خطای آن ها تصحیح 
ش��ود و بنا به کاربرد مورد اس��تفاده قرار گیرند برای مثال می توان با 
اس��تفاده از آن ها ان��رژی مصرفی را رویت پذیر نم��ود بطوریکه میزان 
انرژی دریافتی از پس��ت فوق توزیع، میزان انرژی تلف شده در شبکه 
و میزان انرژی مصرفی غیر فنی )مش��ترکین غیر مجاز( را شناسایی و 

محاسبه کنیم.
 از نوآوری های ما در این مقاله می توان به استفاده از شبکه حسگر بیسیم

در ش��بکه توزیع به دلیل در دسترس بودن گسترده این نوع حسگرها 
و قابلیت اطمینان باالی آن ها اشاره نمود. از طرفی ارایه یک تخمینگر 
قدرتمند خطی س��ازگار با ش��بکه حس��گر بیس��یم ارایه شده است و 
همچنین ارایه روش جدیدی در محاسبات تخمین حالت در شرایطی 
که رویت پذیری ناحیه ای از شبکه به دالیل مختلف از دست رفته است 

مورد نظر این مقاله می باشد.

1-4ساختارپژوهش
در بخ��ش دوم م��روری ب��ر مفاهیم ش��بکه های حس��گر بی س��یم و 
رویت پذیری کردن شبکه را با استفاده از آن مورد بررسی قرار خواهیم 
داد.  در بخش س��وم مفاهیم و روابط تخمین حالت خطی س��ازگار با 
شبکه حسگر بی س��یم را ارایه می دهیم. در بخش چهارم به چگونگی 
مش��اهده پذیرکردن شبکه در زمانی که قسمتی از شبکه رویت پذیری 
خود را از دست داده است می پردازیم. در بخش پنجم به رویت پذیری 
انرژی ش��بکه توزیع پرداخته می ش��ود و در بخش ششم به شناسایی 
تلفات فنی و غیرفنی شبکه پرداخته می شود و در بخش هفتم به ارایه 

مثالی برای مطالب گفته شده خواهیم پرداخت. 
 

2. سامانه نظارت شبکه توزیع
جهت مدیریت و کنترل شبکه بایستی اطالعات به مرکز ارسال گردد. 
استفاده از سنسورهای بیسیم معمول با مشکالت متعددی روبرو است. 
با توجه به ساختار شبکه توزیع الزم است اطالعات هر پست و یا خط 
توس��ط مسیر ارتباطی مجزا با سرور در ارتباط باشد که طبیعتا تعداد 
این مسیرها بسیار زیاد است و باعث ایجاد مشکالتی در اجرا می گردد 
همچنی��ن اگر ارتباط یک سنس��ور با مرکز قطع گ��ردد اطالعات آن 
بخش از شبکه در دسترس نیست و می توان این گونه برداشت کرد که 

آن قسمت رویت پذیر نمی باشد.

2-1شبكهحسگربیسیم
شبکه های حس��گر بی سیم از هزاران حسگر هوش��مند کوچک ارزان 
قیمت تش��کیل شده اس��ت. این حس��گرها قادر به انجام محاسبات، 
پردازش و ارتباط با یکدیگر هستند. علت استفاده از آنها در این مقاله 
قابلیت ارتباط چند س��ویه هر یک از این سنس��ورها می باش��د یعنی 
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هر سنس��ور می تواند اطالعات خود و سایر سنسورهای مجاور خود را 
از چند مس��یر مختلف به مرکز کنترل ارس��ال کند به گونه ای که در 
صورت قطع هر یک از مسیرهای ارتباطی، سنسور قادر باشد تا مسیر 
جدیدی را برای انتقال اطالعات در اختیار داش��ته باش��د. شبکه های 
حسگر بیسیم دارای کاربردهای مختلفی در زمینه های صنعت، حمل 
و نق��ل، امنیت، پزش��کی، مدیریت بح��ران و غیره را دارا می باش��ند. 
می توان گفت این شبکه ها به  صورت پلی بین فضای مجازی و فیزیکی 
عم��ل می کند و امکان مش��اهده عناصری که قبال غیر قابل مش��اهده 

بودند را در طیف بزرگ و باکیفیت مطلوب را فراهم می کنند ]15[.
ازجمله مزایای این سیستم می توان به صرفه جویی انرژی، پاسخ دهی 
مناسب، پایداری، انطباق و بروزسانی خودکار اشاره کرد. این حسگرها 
از ش��ش بخش اصلی تشکیل ش��ده اند که عبارتند از: واحد پردازش، 
حافظه جهت ذخی��ره اطالعات، منبع تغذیه، رادیو ماژول که انتقال و 
دریاف��ت اطالعات را انجام می دهد، آنتن و سنس��ور که اندازه گیری را 

انجام می دهد.

2-2رویتپذیریشبكهتوزیعبااستفادهازشبكهحسگربیسیم
با توجه به ماهیت و کاربرد شبکه توزیع، این شبکه به  صورت شعاعی 
به��ره برداری می گردید یا به عبارتی دیگر خروجی پس��ت فوق توزیع 
به عن��وان ب��اس مبنی لح��اظ می گردید و به صورت ش��عاعی ش��بکه 
گسترش می یابد. در شبکه توزیع جهت کاهش خاموشی و یا در مواقع 
اضطراری اقدام به تغییر آرایش ش��بکه )مانور( می کنند که این عمل 
توس��ط تغییر وضعیت کلیدها در نقاط خاص شبکه صورت می پذیرد. 

در نهایت آرایش شبکه توزیع به صورت شعاعی باقی خواهد ماند. 
هدف ما در شبکه توزیع اندازه گیری پارامترهای کلیه پست های توزیع 
می باشد، برای رسیدن به این هدف با صرف کمترین هزینه و باالترین 
راندمان اقدام به شناسایی نقاط خاصی از شبکه می کنیم. با دارا بودن 
اطالع��ات این نقاط می توان با بکارگیری روابط مداری کلیه ش��بکه را 

رویت پذیر نمود.
مشاهده پذیری در شبکه توزیع جهت تخمین حالت بسیار مهم می باشد 
و برای رس��یدن به نتیجه مطلوب الزم اس��ت تع��داد اندازه گیری ها از 
تعداد مجهوالت مس��اله بیش��تر باش��د. از این رو در این بخش به ارایه 
روش��ی جهت مشاهده پذیرکردن شبکه با استفاده از واحد اندازه گیری
WSN می پردازیم. با فرض  اینکه هر واحد WSN قادر به اندازه گیری 
ولتاژ باس و جریان شاخه های متصل به آن باشد  به ارایه مثالی جهت 
محاس��به ولتاژ و جریان گره ها و شاخه های مجاور آن ها در شکل )1( 

می پردازیم. 

WSN شکل )1(: مکان یابی

با نصب سنسور حسگر بی سیم در هر باس اطالعات زیر به مرکز ارسال 
می گردید:

- ولتاژ باس
- جریان ورودی به باس
- جریان خروجی از باس

- انرژی مصرفی باس
با اس��تفاده از اطالعات فوق می توان کل ش��بکه را با حداقل اندازه گیر 
رویت پذیر نمود. همان طورکه در ش��بکه ش��عاعی ش��کل )1(  به جای 
نصب سنسور در هر باس تنها با نصب دو عدد سنسور حسگر بی سیم 
در باس های ش��ماره 1 و 4 می توان کلیه شبکه را  رویت پذیر نمود. با 
استفاده از باس هایی که ولتاژ و جریان های آ ن ها توسط  WSN قرائت 
شده است ولتاژ کلیه باس ها را یافت. که برای »شکل 1« مطابق روابط 

زیر عمل می کنیم.

                                                             

در رواب��ط باال V بیانگر ولتاژ باس، Z بیانگر امپدانس ش��اخه، I بیانگر 
جریان خروجی باس به طرف مصرف کننده، Ib  بیانگر جریان ش��اخه 
می باش��ند. همان طورکه مالحظه می شود براساس قوانین کیرشهف به 
راحتی ش��بکه را بر مبنای WSN می ت��وان رویت پذیرکرد. برای اینکه 
س��ودمند بودن این نظریه را بهتر متوجه ش��ویم به ش��بکه شکل )2( 

توجه نمایید.

WSN شکل )2(: قابلیت ارتقای رویت  پذیری شبکه با

با نصب دو WSN در دو نقطه یک ش��بکه می توان به تمام کمیت های 
این برش از یک ش��بکه بزرگ تر دست یافت. خطوط و باس های سیاه 
معرف این اس��ت که WSN مقادیر جری��ان و ولتاژ آنها را قرائت کرده 
اس��ت. خط��وط و باس های خط چین مع��رف باس هایی هس��تند که 
می توانیم با داش��تن مقادیر قرائت ش��ده به محاس��به کمیت های آن 
پرداخت. پس با نصب دو WSN در شکل باال می توانیم تمام ولتاژ 10 
باس ش��بکه و 4 ش��اخه و جریان مصرفی 10 باس را به راحتی بدست 

آورد.

3. تخمین حالت خطی با استفاده از حداقل مربعات وزن دار 
معی��ار حداقل مربع��ات وزن دار که هدف آن حداق��ل کردن مجموع 
مربع��ات اختالف بی��ن اندازه گیری های تخمین��ی از اندازه گیری های 

واقعی است.
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)J)x تابع هدف، Nm  تعداد اندازه گیری های مستقل، کمیت اندازه گیری 
ش��ده i. fi  تابعی است که جهت محاس��به مقدار اندازه گیری شده از 
اندازه گیری ش��ماره i اس��تفاده می کند و واریانس اندازه گیری i است. 
در رابطه باال هدف کم کردن نهایی مقدار )J)x می باشد که با توجه به 

مساله بهینه سازی در نهایت به رابطه زیر می رسیم.

ک��ه در رابط��ه باال x بردار مقادی��ر تخمین زده ولتاژ می باش��د. که در 
این مقاله ش��امل ولتاژ باس ها می ش��ود. ماتریسB برگرفته از مقادیر 
ادمیتانس های ش��بکه و محل نصبWSN  و ش��امل توپولوژی شبکه 
می باش��د. ماتری��س W هم��ان ماتری��س مقادیر واریان��س معکوس 
)خطاهای دس��تگاه های اندازه گیری( که یک ماتریس قطری می باشد. 
بردارZ شامل مقادیر اندازه گیری شده ولتاژ و جریان برخی از باس ها و 
شاخه ها می باشد، که طبق مبحث مشاهده پذیری واحدهای WSN در 
محل های مورد نظر نصب می ش��وند تا به قرائت کمیت های مورد نظر 

بپردازند. حال به بررسی ماتریس B می پردازیم.

n  که در واقع مربوط به دس��تگاه های  m یک ماتری��س II ماتری��س
اندازه گیری ولتاژ است. که n تعداد دستگاه های اندازه گیری ولتاژ است 
و m تعداد باس های شبکه می باشد که در واقع ردیف های این ماتریس 
معرف دستگاه اندازه گیری متناظرش است و هر ستون ماتریس معرف 
باس متناظرش اس��ت. برای تعیین درایه های این ماتریس به این گونه 
عمل می ش��ود، هرگاه در باس)س��تون( مورد نظر دستگاه اندازه گیری 
ولتاژ وجود داش��ته باش��د در ردیف مربوط به آن دس��تگاه عدد یک 
می گذاریم در غی��ر اینصورت عدد صفر قرار می گیرد. ماتریس A یک 
n که n متناظر با تعداد دس��تگاه های اندازه گیری جریان  m ماتری��س
اس��ت و m متناظر با باس های شبکه می باشد. ماتریسy یک ماتریس 
m که m  برابر تعداد باس ها ش��بکه می باش��د.که در واقع ماتریس  m
ادمیتانس بین باس ها می باش��د. ماتریس ys ماتریس ادمیتانس موازی 
سیستم می باشد. این ماتریس محل قرار گرفتن هر دستگاه اندازه گیری 
جری��ان را برای ادمیتانس موازی ش��اخه ای که دس��تگاه اندازه گیری 
جریان روی آن قرار گرفته اس��ت را نشان می دهد. ماتریس ادمیتانس 
m اس��ت که m برابر تعداد دس��تگاه های اندازه گیری جریان  b موازی
و b برابر باس هایی اس��ت ک��ه جریان اندازه گیری ش��ده از آن خارج 
می ش��ود. با تش��کیل ماتریس های فوق و جایگ��ذاری در )7( می توان 

به یک دستگاه معادله خطی رسید که به راحتی قابل حل می باشد.

4- مش�اهده پذیر کردن شبکه در زمان از بین رفتن اطالعات 
WSN

گاهی ممکن اس��ت در ش��بکه اطالعات یکی یا چند WSN از دس��ت 
برود. این امر ممکن اس��ت باعث عدم رویت پذیری ش��بکه بشود. لذا 
الزم اس��ت تدابیر الزم اتخاذ شود. برای فهم توجه شما را به برشی از 

شبکه در شکل )3( جلب می کنیم.

WSN شکل )3(: بررسی رویت پذیری شبکه با

طبق روابط گفته ش��ده در بخش قبل زمانی که اطالعات WSN4 در 
ش��بکه از بین برود اطالع��ات باس ٨ از بین می رود ول��ی با توجه به 

داش��تن اندازه گیری های باس مجاور که توس��طWSN3 اندازه گرفته 
ش��ده است اطالعات باس ٨ براحتی قابل محاسبه است. حال شرایطی 
را در نظ��ر بگیرید که اطالعات WSN5 از بین رود مطابق ش��کل )4(. 
در ای��ن صورت دیگر دسترس��ی به اطالعات باس ه��ای 10، 11، 12  
به ط��ور کل از بین می رود. ب��رای رفع این مش��کل در این پایان نامه 
راهکار جدیدی ارایه ش��ده است که به تخمین داده های از دست رفته 

می پردازد و باعث رویت پذیر شدن شبکه می شود.

شکل )4(: تعیین ناحیه مشاهده  ناپذیر

از آنجای��ی که ما اطالعات تاریخی از ت��وان مصرفی باس ها در اختیار 
داریم، و از س��وی دیگر اندازه گیری های باس های ٨ و 14 را در اختیار 
داریم می توانیم با اس��تفاده از یک روش ش��به گوسس��ایدلی که خود 
ایج��اد کرده ایم به تخمین مقادیر ولتاژ باس های 9، 10، 11، 12و 13 
می پردازی��م. همانطور که می دانیم روش گوسس��ایدل مبتنی بر تکرار 
عددی می باش��د. ام��ا ما در اینجا در تکرارهایم��ان فقط مقادیر قرائت 
نش��ده را به روزرسانی می کنیم. یعنی مقادیر قرائت شده باس هاس ٨ 
و 14 در تکرار محاس��بات ثاب��ت می مانند. فرمول اصلی در )9( عنوان 

شده است.

در رابط��ه ف��وق Vn ولت��اژ ب��اس قرائت نش��ده اس��ت. Ynn مجموع 
ادمیتانس ه��ای متصل به ب��اس n ، Pn ، Qn  توان های اکتیو و راکتیو 
 1-k. Vn و n ادمیتانس متصل به باس  n ، Ynk باره��ای متصل به باس
ولتاژ قبلی باس n . Vk  ولتاژ باس k  مجاور باس n . m  تعداد باس های 
متصل به باس n می باشد.  به ازاء هر باس در ناحیه مشاهده ناپذیر این 
رابطه را می نویسیم. سپس مطابق الگوریتم شکل )5( عمل می کنیم.

شکل )5(: الگوریتم تخمین مقادیر تاحیه مشاهده  ناپذیر
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5- رویت پذیری انرژی با شبکه حسگر بی سیم
رویت انرژی مصرفی باس ها در شبکه توزیع از اهداف اساسی این مقاله 
می باشد. پس از جایابی و نصب سنسورهای حسگر بیسیم و همچنین 
تحلیل و اجرای برنامه رویت پذیری اطالعات ش��بکه و مصرف کننده ها 
به  صورت کامل در دس��ترس و با احتس��اب خطاه��ای اندازه گیری و 
همچنین احتمال از دس��ت رفتن اطالعات برخی از WSNها ، پس از 

انجام تخمین حالت می توان اطالعات زیر را بدست آورد:
- میزان انرژی تزریقی به کل شبکه توزیع.

- میزان انرژی مصرفی توسط مشترکین.
- میزان انرژی تلف شده در شبکه به صورت فنی و غیرفنی.

- میزان انرژی مصرفی در هر حوزه حائز اهمیت اس��ت زیرا با بررسی 
هر کدام می توان آن حوزه را بهینه سازی نمود و آن قسمت را مدیریت 
نم��ود. ب��ا بهره گیری از مدیری��ت انرژی، هر مش��ترک در هر دوره به 
 صورت مس��تمر مانیتور می گ��ردد و می توان میزان ان��رژی غیرمجاز 
مصرفی را به س��ادگی محاسبه نمود. برای بدست آوردن توان مصرفی 

لحظه ای یک باس از )10( استفاده می کنیم.

در رابطه فوق PB  توان باس، VB ولتاژ باس و IB جریان باس می باشد. 
برای بدست آوردن انرژی مصرفی کل یک باس برای تمام ساعات یک 

ماه از )11( استفاده می کنیم.

در رابط��ه ب��اال Wn  انرژی مصرفی یک باس ب��رای یک دوره یک ماه 
می باش��د. Vnt ولتاژ باس در یک ساعت مش��خص می باشد. Int جریان 
مصرفی باس در یک س��اعت مشخص می باش��د. t ساعت نمونه گیری 
می باش��د. برای بدس��ت آوردن انرژی مصرف��ی کل باس ها برای تمام 

ساعات یک ماه از )12( استفاده می کنیم.

در رابطه باال  انرژی مصرفی کل باس های شبکه برای یک دوره یک ماه 
می باشد. m تعداد باس های شبکه می باشد.

6- شناس�ایی تلف�ات غیرفن�ی ش�بکه توزیع با اس�تفاده از 
شبکه حسگر بی سیم

تلف��ات غیرفنی به تلفاتی اطالق می ش��ود که نت��وان جزو تلفات فنی 
طبقه بن��دي ک��رد و به طور کل این نوع از تلفات ناش��ی از برق دزدي 
اس��ت و در م��وارد دیگر می تواند ب��ه علت بارهاي مصرفی باش��د که 
توس��ط سیستم تشخیص داده نش��ده اند. از آنجایی که به علت عوامل 
اقتصادي در تمام ترانس��فورماتورها دستگاه های اندازه گیر نصب نشده 
اس��ت، هدف اصلی مقاله بر تخمین انرژی بار می باشد. تلفات غیرفنی 
ش��بکه توزیع س��هم زیادی از تلفات ش��بکه را به خود اختصاص داده 
اس��ت از این رو یکی از چالش های اساس��ی در شبکه توزیع شناسایی 
اش��تراکات غیر مجاز و همچنین محاسبه میزان انرژی مصرفی توسط 

این مشترکین است.
یکی از اقداماتی که جهت شناس��ایی مش��ترکینی که اقدام به تغییر و 
دستکاری سیستم اندازه گیری انرژی می نمایند، مطالعه سابقه مصرف 
مش��ترک در دوره های مش��ابه در س��ال های قبل اس��ت یا به عبارتی 
اگر مصرف مش��ترک نس��بت به دوره مش��ابه تغییر چشمگیری کرده 
باش��د و به میزان زیادی کاهش یابد، مش��ترک فوق را مورد بررس��ی 
قرار داده و دس��تگاه اندازه گیری فوق را بازدی��د می نمایند. این روش 
همواره با مش��کالت زیادی ازجمله تشخیص س��هوی یا عمدی بودن 

خرابی دس��تگاه اندازه گیری، میزان انرژی مصرفی به  صورت غیرمجاز 
توسط مش��ترک و اعمال جریمه متناسب با آن و همچنین اعتراضات 
مش��ترکین روبرو اس��ت. معضل فوق ب��ه یک��ی از دغدغه های اصلی 
ش��رکت های توزیع انرژی برق تبدیل ش��ده اس��ت و با توجه به رشد 
روزاف��زون تعداد مش��ترکین این مطالعه و پیگیری مس��تمر همراه با 

مشکل روبرو است.

شکل )6(: الگوریتم برنامه تخمین حالت با استفاده از WSN به منظور شناسایی 
مقادیر تلفات شبکه
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در این مقاله هدف نهایی تعیین میزان تلفات غیرفنی می باش��د که با 
بهره گیری از مدیریت انرژی، هر مشترک در هر دوره به  صورت مستمر 
مورد نظارت قرار می گردید و می توان میزان انرژی غیرمجاز مصرفی را 
محاسبه نمود. در نهایت با مقایسه صورت حساب مشترکین با مقادیر 
قرائت ش��ده یک ماه انرژی توسط WSN به شناسایی تلفات غیرفنی 
ش��بکه دست پیدا کرد. حتی محل و س��اعت برداشت را با این روش 

بدست می آوریم. الگوریتم مورد نظر در شکل )6( آمده است.

7- مورد مطالعاتی
در ای��ن بخ��ش به بررس��ی موارد بخش های گذش��ته در ش��بکه 33 
باس��ه  IEEE ش��کل )7( می پردازیم.در گام اول  بررسی محل نصب 
ش��بکه حس��گر بی س��یم به منظور مشاهده پذیر کردن ش��بکه توزیع 
پرداخت��ه می ش��ود. در گام دوم به انجام تخمین حالت با اس��تفاده از 
اندازه گیری هایWSN پرداخته می ش��ود. در گام س��وم به بررسی اثر 
حذف اطالعات WSN1 و WSN5 بر روی تخمینگر پرداخته می شود. 
در گام چهارم  به محاس��به انرژی فروخته ش��ده و انرژی تحویلی به 
ش��بکه پرداخته می ش��ود و در گام آخر اقدام به شناسایی تلفات غیر 

فنی شبکه می کنیم. بررسی تلفات غیرفنی پرداخته می شود.

شکل )7(: محل نصب WSN ها در شبکه 33 باسه

شکل )8(: زاویه واقعی باس  ها                         شکل )9(: ولتاژ واقعی باس  ها

شکل )10(: زاویه تخمینی باس  ها                    شکل )11(: ولتاژ تخمینی باس  ها

از آنجایی که اطالعات واقعی سیس��تم را در این مقاله  در دس��ترس 
نداری��م با اعمال پخش بار روی ش��بکه به مقادیر ولت��اژ و زاویه فازها 
دس��ت پیدا می کنیم که آن را مبنای مقایس��ه قرار می دهیم. با ایجاد 
خطای تصادفی روی این مقادیر آن ها را به عنوان مقادیر قرائت ش��ده 
ولت��اژ و زاوی��ه در باس هایی که WSN روی آن ها نصب اس��ت فرض 
می کنی��م. نتایج به دس��ت آم��ده از پخش  بار و تخمی��ن حالت را در 

نمودارهای شکل های )٨( تا )11( نشان داده شده اند.
س��پس اختالف مقادیر به دست آمده را در ش��کل های )12( و )13( 
نش��ان می دهیم. که بیانگ��ر خطای تخمین حال��ت در میزان زاویه و 
ولتاژ می باش��د. همانطور که مالحظه می ش��ود مقدار آن بسیار ناچیز 
می باش��د. که گویای این مطلب است که تخمین حالت از دقت باالیی 

برخوردار است.

در این مرحله ابتدا به بررس��ی اثر حذف داده ارس��الی از WSN1 که 
روی باس دو نصب می باشد و اختاللی در رویت پذیری ایجاد نمی کند 
و سپس به بررسی اثر حذف WSN5 که روی باس 11 می باشد و باعث 
از بین رفتن رویت پذیری روی یک ناحیه می شود را مورد بررسی قرار 

می دهیم که در شکل های )14( تا )17( نشان داده شده اند.

  

همان طور که مش��خص اس��ت خروجی ولتاژ باس ه��ا پس از اصالح و 
رویت پذیرکردن ش��بکه بس��یار ب��ه واقعیت نزدیک می باش��د. اندک 
اختالف بوجود آمده در ولتاژ باس ها در شکل های )1٨( و )19( نشان 

داده شده است.
با توجه به مفاهیم اش��اره شده محاسبه انرژی مصرفی برای یک دوره 
یک ماهه برای باس های ش��بکه در شکل )20( نشان داده شده است. 

شکل )12(: خطای زاویه                                       شکل )13(: خطای ولتاژ 

WSN115(: بعد از حذف( شکل                    WSN1بعد از اصالح :)شکل )14

WSN517(: بعد از حذف( شکل                     WSN5بعد از اصالح :)شکل )16
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و توانس��تیم در ه��ر لحظ��ه روی تم��ام پارامتره��ای ش��بکه نظارت 
دقیق داش��ته باش��یم.  با مقایسه صورت حساب مش��ترکین و مقادیر 
اندازه گیری توسط سامانه پیشنهادی موفق به شناسایی تلفات غیرفنی 
ش��بکه ش��دیم. این تلف��ات در باس های 15 و 25 مجموع��ا به اندازه 
5221٨ کیلووات س��اعت اتفاق افتاده اس��ت. الزم به ذکر است که در 
این باس ها هیچ دس��تگاه اندازه گیری وجود نداشت. همپنین این ابزار 
قادر به نظارت بر اختالالتی که هر لحظه می تواند در باس ها و شاخه ها 

اتفاق بیفتد داشته باشد.

***
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همچنین با مقایس��ه انرژی بدست آمده از WSNها و تخمین حالت با 
صورت حس��اب مشترکین می توان به شناسایی تلفات غیر فنی شبکه 

دست پیدا کرد که در شکل )21( نشان داده شده است.
                                          

با توجه به ش��کل )21( مشخص می ش��ود بر روی باس های 15 و 25 
برداشت غیر مجاز اتفاق افتاده است. نتایج بدست آمده از اندازه گیری ها 

در جدول )1( نشان داده شده است.

8- نتیجه گیری
در این مقاله با کمک ش��بکه حسگر بیسیم به رویت پذیر کردن شبکه 
توزیع با حداق��ل نیاز به تجهیزات نظارتی پرداختیم. س��پس به ارایه 
روش جدی��دی برای مش��اهده پذیر کردن ش��بکه در مواق��ع بحرانی 
پرداختیم. با ایجاد تغییرات در روابط تخمین حالت خطی به شناسایی 
داده های بد و کم کردن اثر آن در خروجی تخمینگر پرداخته شد که 
منجر به ایجاد اب��زار دقیق و قدرتمندی جهت رویت پذیری و تخمین 

شبکه توزیع شد.
با این س��امانه ب��ه رویت انرژی ب��رای یک دوره یک ماه��ه پرداختیم 

      WSN1 19(: خطای( شکل                           WSN5خطای :)شکل )18    

      شکل )20(: انرژی باس  ها                               شکل )21(: تلفات غیر فنی

جدول )1(: انرژی دوره یک ماهه
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1. مقدم�ه
با پیش��رفت تکنول��وژي و ایجاد امکان مجتمع س��ازي سیس��تم هاي 
پیچیده تر بر روي یک قطعه واحد، تمایل به پیاده س��ازي یک سیستم 
کامل بر روي یک تراش��ه به عمل نزدیک تر شده است. بسیاری از این 
سیستم ها شامل سیستم های پردازش سیگنالی هستند که بلوک های 
تش��کیل دهنده آن ه��ا عموماً ش��امل یک سنس��ور و ی��ا گیرنده برای 
دریافت س��یگنال ورودی به فرم ولتاژ و یا جریان، یک تقویت کننده و 
فیلتر برای تقویت س��یگنال و حذف بخش های ناخواس��ته، یک مبدل 
آنالوگ-به-دیجیتال، یک پردازنده دیجیتال و احتماالً یک فرس��تنده 
برای ارس��ال اطالعات است. پیاده س��ازي چنین سیستم هایي بایستي 
ب��ا هزین��ه کم، در ابع��اد کوچک و با نوی��ز کم و با توجه ب��ه این که 
تأمی��ن انرژي در این سیس��تم ها اغل��ب از راه دور و یا از طریق باتري 
ص��ورت مي پذیرد، به ویژه با مصرف توان کم محقق ش��ود. به منظور 
افزایش طول عم��ر باتری ادوات، بازده توان سیس��تم در کاربردهایي 
چون شبکه هاي حسگر بي س��یم و ادوات پزشکي قابل حمل، از جمله 

مش��خصه هاي بس��یار مهم اس��ت.
در ش��کل 1 س��اختار کلی بخشی از یک سیس��تم اکتساب و پردازش 
داده نشان داده شده است. در این سیستم، سیگنال خروجی از حسگر 
در ابتدا تقویت و فیلتر ش��ده، سپس به وس��یله یک مبدل آنالوگ به 
دیجیت��ال نمونه برداری و کوانتیزه ش��ده و به پردازش��گر تحویل داده 
می ش��ود. مبدل آنالوگ به دیجیتال، یک بلوک واس��ط بین دو حوزه 
پردازش سیگنال آنالوگ و دیجیتال است که سیگنال ورودي پیوسته 
در مق��دار و زمان را ب��ه مجموعه اي از دوجمله اي ه��اي دامنه- زمان 

معرفی مبدل  های آنالوگ به ديجيتال عبور از سطح و مروری بر روش  های 
مختلف پياده  سازی آن ها
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تبدیل مي کند که در آن مقادیر دامنه متعلق به یک مجموعه متناهي 
از اعداد حقیقي و مقادیر زمان به صورت ناپیوس��ته اس��ت. مجموعه 
مقادیر دامنه که با نام س��طوح کوانتیزاسیون خوانده مي شوند، مبین 
می��زان تفکیک پذیري )Resolution( یا دقت در تخمین دامنه و یا به 
ص��ورت معادل، مبین محدوده دینامیکي عملکرد مبدل داده اس��ت. 
مح��دوده دینامیک��ي یک مبدل داده به صورت نس��بت بیش ترین به 
کمترین دامنه س��یگنالي که به وس��یله مبدل قابل آشکارسازي است 
تعریف مي ش��ود. مقادیر زمان، همان لحظات نمونه برداري هستند که 
معرف می��زان تفکیک پذیري یا دقت در زم��ان و یا به صورت معادل 

معرف پهناي باند مبدل داده اس��ت. 

شکل 1: ساختار کلی بخشی از یک سیستم اکتساب و پردازش داده

ای��ن دو مقدار روي هم رفته دقت مبدل داده را مش��خص مي نمایند 
معیاري اس��ت که نش��ان مي ده��د با چ��ه دقتي مي توان س��یگنال 
اصل��ي را از روي مجموع��ه دوجمله اي ها بازیابي نم��ود. عمل تبدیل 
از آنال��وگ به دیجیت��ال در دو مرحله نمونه برداری و کوانتیزاس��یون 
صورت می پذیرد که مرحله نمونه برداری به گسسته س��ازی در زمان و 
مرحله کوانتیزایسون به گسسته سازی در مقدار سیگنال ها می پردازد. 
انتخاب نوع مناس��ب نمونه برداری و س��اختار مناسب برای مبدل های 
آنالوگ به دیجیتال می توانند نقش مهمی را در کارآیی کل سیس��تم 

داش��ته   باش��ند.
نوع متعارف نمونه برداری که در اغلب سیس��تم ها مورد اس��تفاده قرار 
می گیرد نمونه برداری س��نکرون اس��ت که در آن صرف نظر از میزان 
فعالیت سیگنال ورودي، نمونه برداري و تبدیل اطالعات با یک سرعت 
ثابت ص��ورت مي پذیرد. روش ه��ای متعددی به منظور پیاده س��ازی 
پروس��ه کوانتیزاس��یون برای این نوع نمونه برداری ارایه ش��ده است 
که در قالب ان��واع مبدل های آنالوگ به دیجیتال س��نکرون از جمله 
مبدل Flash، Pipeline، SAR، Sigma-Delta و ... شناخته می شوند. 
براي س��یگنال هاي با فعالی��ت اندک، پردازش س��یگنال دیجیتال با 
نمونه برداري سنکرون، به این دلیل که نمونه برداري همواره با سرعتي 
بیش از دو برابر بیش ترین فرکانس سیگنال ورودي )نرخ نایکوئیست( 
ص��ورت مي پذی��رد،  چندان کارا نیس��ت. در این حال��ت، هنگامي که 
س��یگنال ثابت اس��ت و یا تغییرات آرامي دارد، سیس��تم سنکرون با 
س��رعتي باالتر از مقدار مورد نیاز به پردازش س��یگنال پرداخته و در 

نتیجه در این بازه ، توان مصرفي بیهوده تلف مي ش��ود.
در نمونه برداري عبور از سطح )Level-Crossing Sampling( تعدادي 
س��طح کوانتیزاس��یون در طول بازه دینامیکي ورودي  مبدل در نظر 
گرفته ش��ده و با عبور س��یگنال ورودي از هر یک از این سطوح،  یک 
نمونه از س��یگنال ورودي برداشته مي شود. در این نوع نمونه برداری، 
تنها در هنگام تغییر سیگنال ورودي از آن نمونه گرفته شده و پردازش 
صورت مي پذیرد. بدین ترتیب در این س��اختار سرعت نمونه برداري و 
پ��ردازش نمونه ها و در نتیجه توان مصرفي به صورت خطي با کاهش 
فعالیت س��یگنال ورودي کاهش مي یابد و در نتیجه کارایي سیس��تم 
بهب��ود خواهد یافت. بیش ترین بهبود در ب��ازده توان مصرفي در این 

س��اختار براي س��یگنال هایي رخ مي دهد که تقریباً ثابت بوده و تنها 
در بازه ه��اي زماني کوتاه��ي از خود فعالیت نش��ان مي دهند. چنین 
سیگنال هایي را مي توان در کاربردهایي چون حسگرهاي دما و فشار، 
س��یگنال هاي قلب و صحبت و همچنین سیگنال هاي استخراج شده 
از نورون ها یافت. بدین ترتیب کاربردهایي چون حس��گرهاي پزشکي 
قابل کاش��ت، به دلیل ماهیت سیگنال هاي آن ها و اهمیت کاهش هر 
چه بیشتر توان مصرفي در آن ها، نامزدهاي مناسبي براي پیاده سازي 

به صورت آس��نکرون مي باش��ند. 
روش نمونه برداري عبور از س��طح در ابتدا در ]1[ معرفي ش��ده است 
و اولی��ن مبدل آنالوگ به دیجیتال ب��ر مبنای این روش نمونه برداری 
برای اولین بار در ]2[ ارایه ش��ده اس��ت. در ]3[ اولین رویه طراحی و 
پیاده سازی مداری این مبدل ارایه شده است و پس از آن مبدل هایی 
از این نوع با ساختارهای متنوع و برای کاربردهای متنوعی ارایه شده 
است. از جمله این کاربردها می توان به پردازش سیگنال صحبت ]4[، 
فراصوت ]5[، شتابس��نج ]6[ و پردازش سیگنال های پزشکی ]7-9[ 
اشاره نمود. پژوهش در این حوزه عمدتاً در سه بخش ارایه روش های 
بهین��ه برای طراحی مبدل ]10, 11[، ارایه س��اختارهای کاراتر برای 
پیاده س��ازی مبدل ]12[ و پردازش سیگنال های نمونه برداری شده به 

ای��ن روش ]13[ ص��ورت می پذی��رد. 
در ای��ن مقال��ه، پس از معرفی نمونه برداری عبور از س��طح در بخش 
دوم، ساختارهای متداول مورد استفاده برای پیاده سازی این مبدل در 
فصل س��وم بررسی و مقایسه شده است. بخش چهارم به نتیجه گیری 

اختصاص داده ش��ده اس��ت.

2. نمونه برداری عبور از س�طح

2-1اصولومزایاینمونهبرداریعبورازسطح
روش نمونه برداري عبور از س��طح در مقایسه با نمونه برداری سنکرون در 
شکل 2 نشان داده شده است. در این روش تعدادی سطح کوانتیزاسیون، 
که در شکل به صورت نقطه چین نشان داده شده است به صورت منظم و با 
فاصله هاي یکسان در محدوده دامنه سیگنال ورودي در نظر گرفته مي شود 
و با عبور سیگنال ورودی از هر یک از این سطوح، یک نمونه از سیگنال ورودی 
برداشته میشود. بنابراین، در این نوع نمونه برداری، نرخ نمونه برداری وابسته به 
میزان فعالیت سیگنال ورودی است. این ویژگی سبب می شود که استفاده از

LC-ADC برای دو نوع از سیگنال ها مفید باشد. 
نوع اول س��یگنال های تُُنک )sparse( هس��تند که تنها در بازه هاي زماني 
کوچکي از خود فعالیت نشان داده و در سایر زمان ها آرام هستند؛ از جمله 
سیگنال های صحبت، فشار، دما و سیگنال های قلبی و عصبی. با استفاده 
از این روش بر روی این نوع از س��یگنال ها، در زماني که س��یگنال ورودي 
آرام است و تغییرات اندکي دارد، نمونه اي برداشته نشده و در نتیجه مدار 
در حال��ت خواب بوده و فعالیت بي فای��ده و در نتیجه مصرف توان اضافی 

نخواهد داشت.
هس��تند  قطاری ش��کل  س��یگنال های  س��یگنال ها،  دیگ��ر  ن��وع 
ECG، EEG س��یگنال های  ب��ه  می ت��وان  آن ه��ا  جمل��ه  از   ک��ه 

و EMG  اشاره کرد. از آنجایی که در نمونه برداری عبور از سطح هیچگونه 
کوانتیزاسیونی در مقدار نمونه ها صورت نمی پذیرد، تعداد بیت سخت افزاری 
مب��دل دقت آن را محدود نمی کند. بدین ترتیب، در کاربردهایی که دارای 
س��یگنال های قطاری شکل هستند، با استفاده از تعداد بیت سخت افزاری 
کمتر نس��بت به مبدل های س��نکرون متعارف، که به معنای کاهش نرخ 
ارسال داده و پیچیدگی سخت افزاری کمتر است، می توان به تعداد کافی از 

سیگنال نمونه برداشت. 
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شکل 2: مقایسه دو روش نمونه برداری: )الف( سنکرون، )ب( عبور از سطح

در مثالی که در شکل 2 نشان داده شده است، تعداد نمونه هایی که از 
ناحیه فعال سیگنال در یک بازه زمانی معین گرفته شده است، در دو 
نوع نمونه برداری برابر اس��ت. اما در نمونه برداری عبور از سطح، تعداد 
سطوح کوانتیزاسیون استفاده شده بسیار کمتر بوده و همچنین تعداد 
بس��یار کمتری نمونه از ناحیه غیرفعال س��یگنال گرفته ش��ده است. 
بدین ترتیب، سیگنال هایی که هر دو ویژگی تُُنک بودن و قطاری شکل 
بودن را دارا هستند، بهترین سیگنال ها برای اعمال نمونه برداری عبور 

از س��طح می باش��ند.
با توج��ه به مطالب عنوان ش��ده، نمونه برداری عبور از س��طح دارای 
چهار قابلیت ویژه به ش��رح زیر اس��ت: در ای��ن روش تنها نمونه هایي 
از سیگنال برداش��ته مي شوند که حاوی اطالعات جدیدي از سیگنال 
باش��ند. همچنی��ن با توجه به اینکه دامنه هر نمون��ه با نمونه قبلی به 
مقدار مش��خص و ثابتی اختالف دارد، پیاده س��ازي مبدل بسیار ساده 
بوده و تبدیل یک نمونه،  صرف نظر از تعداد بیت س��خت افزاري مبدل،  
تنها به یک سیکل نیازمند است. مبدل هاي مشابه،  از جمله مبدل های 
SAR و Pipeline، به N س��یکل براي تبدیل نمونه نیازمند مي باشند 
ک��ه N مبین تعداد بیت س��خت افزاري مبدل اس��ت. از طرف دیگر با 
توجه به غیر یکنواخت بودن نمونه برداری، دیگر نیازي به اس��تفاده از 
ی��ک مدار نمونه برداري و نگهداري قبل از مبدل نمي باش��د و باألخره 

دقت این مبدل به تعداد بیت س��خت افزاري آن محدود نمي ش��ود.

2-2ضب�طوپ�ردازشنمونهه�ایغی�ریكنواخ�ت
از آنجایی که در نمونه برداری عبور از س��طح، دامنه هر نمونه از نمونه 
قبلی فاصله مش��خصی دارد، بازیابی اطالعات مربوط به دامنه نمونه ها 
با استفاده از یک تک بیت داده که مبین جهت تغییرات ورودی است، 
امکان پذیر اس��ت. با این وجود، از آنجایی ک��ه فاصله زماني نمونه ها از 
یکدیگر یکسان نیست، عالوه  بر دامنه سیگنال در لحظه نمونه برداري، 
لحظ��ه اي که در آن نمونه برداري صورت مي پذیرد نیز بایس��تي ضبط 
ش��ود. همچنین، پردازش این نمونه ها ب��ا روش های متداول پردازش 
س��یگنال دیجیتال ممکن نخواه��د بود. بنابرای��ن، چگونگی ضبط و 
پ��ردازش این نمونه ها یک��ی از زمینه های پژوهش��ی محققان در این 

حوزه را به خود اختصاصص داده اس��ت.
سه روش کلی برای ضبط و پردازش نمونه های غیریکنواخت ارایه شده 

اس��ت. یکی از س��اده ترین این روش ها این است که با استفاده از یک 
مدار زمان س��نج فاصله زمانی بین نمونه ها به یک تعداد بیت محدود 
کوانتیزه شده و ذخیره شود ]14[. با وجودی که استفاده از این روش 
س��بب افزایش تعداد بیتهای داده و همچنین محدود ش��دن دقت 
مبدل به دقت مدار زمانس��نج می ش��ود، انتقال و ذخیره سازی داده ها 
می تواند توسط یک سیستم سنکرون متعارف صورت پذیرد. در روش 
اول میتوان با اس��تفاده از درونیابی تعدادی نمونه سنکرون را از روی 
نمونه های آس��نکرون بازیابی نموده و سپس از یک پردازنده سیگنال 
دیجیتال )DSP( متعارف اس��تفاده نمود ]2[. اس��تفاده از این روش، 
ع��الوه بر از بین بردن تمام مزایای فشرده س��ازی داده، خود می تواند 
س��بب محدود ش��دن پهنای باند س��یگنال ورودی و همچنین دقت 
مبدل شود. روش بسیار کارآمدی که می توان برای پردازش اطالعات 
مقدار-زمان اس��تفاده نمود، ارایه یک س��ری الگوریت��م جدید برای 
پردازش مس��تقیم این داده ها در پردازنده های س��نکرون است ]13, 
15[. با استفاده از ماهیت مشتق گیری این نوع نمونه برداری می توان 
عملیات پیچیده را با استفاده از الگوریتم های بسیار ساده پیاده سازی 
نمود. در روش سوم، یک سیگنال نشانه )Token( که مشخص کننده 
لحظه نمونهبرداری اس��ت تولید ش��ده و به یک پردازش��گر سیگنال 
دیجیتال زمان- پیوسته )CT-DSP( اعمال می شود ]11[. استفاده از 
این پردازنده ویژه، که قابلیت پردازش داده هاي غیریکنواخت را بدون 
نیاز به کالک دارا مي باش��د و بایستی برای این منظور خاص طراحی 

و س��اخته ش��ود، معایب دو روش قبل را نخواهد داش��ت. 

شکل 3: ساختار کلی یک مبدل آنالوگ به دیجیتال عبور از سطح

3.پیاده س�ازی مبدل عبور از س�طح
س��اختار کلی یک LC-ADC در شکل 3 نش��ان داده شده است. در 
این س��اختار، سطوح کوانتیزاس��یون مورد نیاز توسط یک مدار مولد 
سطوح کوانتیزاسیون ساخته شده و با استفاده از تعدادی مقایسه گر، 
با س��یگنال ورودی مقایس��ه می ش��وند. با کش��ف هر عبور از سطح، 
خروجی مربوط به جهت تغییرات دامنه و س��یگنال نش��انه مربوط به 
لحظه نمونه برداری توسط بلوک کنترل ساخته می شود. این سیگنال 
نش��انه، لحظه مناسب برای برداش��تن داده را برای بلوک های بعد از 
LC-ADC مش��خص می کند. عالوه بر این در برخی پیاده س��ازی ها، 
مدار کنترلی وظیفه کنترل عملکرد مقایس��ه گرها و مدار مولد سطوح 
کوانتیزاسیون را نیز بر عهده خواهد داشت. همچنین در صورت نیاز، 
یک مدار زمان س��نج می تواند بازه های زمانی بین نمونه های متوالی را 

تخمی��ن    بزن��د.  
تف��اوت اصل��ی روش های مختلف پیاده س��ازی این مب��دل عمدتا در 
چگونگی تولید سطوح کوانتیزاسیون و همچنین تعداد مقایسه گرهای 
مورد استفاده است. در کل روش های پیاده سازی را می توان بر حسب 

کاربرد به دو دس��ته س��رعت باال و توان پایین تقس��یم بندی نمود. 
در روش های س��رعت باال عموماً تمامی س��طوح کوانتیزاسیون در آن 



فصلنامه

تحلیلی، آموزشی، پژوهشی 
انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران-شاخه خراسان

سال سوم/شماره5/ پاییز 1395 24

مقایس��ه می ش��وند ][. مقدار این دو س��طح که عمدتاً توسط دو عدد 
مبدل دیجیتال-به-آنالوگ )DAC( س��اخته ش��ده اند، با تشخیص هر 
عبور از سطح و بسته به جهت تغییرات سیگنال ورودی به صورتی به 
روز رس��انی می شود که سیگنال ورودی همواره در بین این دو سطح 
مقایس��ه قرار گیرد. با توجه به لزوم به روز  رس��انی س��طوح مقایس��ه 
پیش از رس��یدن س��یگنال ورودی به س��طح بعدی، سرعت تغییرات 
س��یگنال ورودی نمیتواند از حد خاصی بیش��تر باشد که این عامل، 
محدود کننده پهنای باند سیگنال ورودی است. ساختار کلی این روش 
در ش��کل 4-ب نش��ان داده شده اس��ت. همانطور که در این ساختار 
نش��ان داده شده اس��ت، به منظور ساده س��ازی طراحی مقایسه گرها، 
معموالً اختالف سیگنال ورودی با سطوح مقایسه توسط مقایسه گر با 
یک ولتاژ مرجع ثابت مقایسه می شود. تفاوت اصلی ساختارهای ارایه 
شده از این نوع عمدتاً در روش پیاده سازی DAC، تعداد مقایسه گرها 
)یک یا دو مقایس��ه گر( و نوع مقایس��ه گرها )اس��تاتیک یا دینامیک(          

ا س��ت.. 
روش های مختلفی برای پیاده س��ازی DAC ارایه شده است که از آن 
جمله می توان به اس��تفاده از DACهای جریانی ]3[، مقاومتی ]11, 
16[، مقاومتی-خازنی ]6, 1٨[ و یا خازن-سوئیچ ش��ونده ]10[ اشاره 
نم��ود. همچنین به منظور از بین بردن حساس��یت عملکرد مبدل به 
اختالف ولتاژ آفس��ت ورودی مقایس��ه گرها و در نتیجه افزایش دقت 
مبدل، در ]19[ یک س��اختار تک مسیره متشکل از یک DAC و یک 
مقایس��ه گر و تس��هیم زمانی )time multiplexing( ارایه ش��ده است. 
همچنی��ن در ]٨[ به جای اس��تفاده از DAC های چند بیتی، از یک 
DAC تک بیتی اس��تفاده شده اس��ت که می تواند سبب کاهش قابل 

مالحظه در توان مصرفی مبدل ش��ود.

4. نتیجه گی�ری
بهبود کارآیی مدارهای الکترونیکی، به منظور محقق سازی کاربرهای 
جدید، ک��ه عمدتا به معن��ای طراحی مدارها با توان مصرفی بس��یار 
پایین و یا س��رعت عملکرد بس��یار باال اس��ت، اس��تفاده از روش های 
نامتعارف و مختص به یک کاربرد معین را ملزم می سازد. از جمله این 
روش ها اس��تفاده از نمونه برداری عبور از س��طح به جای نوع متعارف 
س��نکرون آن برای نمونه برداری از سیگنال های تنک و قطاری شکل 
در کاربردهای توان پایین اس��ت. در این مقاله این نوع نمونه برداری و 

روش های مختلف پیاده س��ازی آن معرفی ش��ده اس��ت. 

***
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واحد س��اخته شده و به طور پیوسته توس��ط تعداد زیادی مقایسه گر 
با س��یگنال ورودی مقایسه می شوند ]5, 11, 16[. این ساختار شبه-
فلش در ش��کل 4-الف نش��ان داده شده اس��ت. بدین ترتیب، به جز 
تاخیر مقایس��ه گرها، هیچ عام��ل محدود کننده دیگری در س��رعت 
سیس��تم وجود ندارد و س��رعت ای��ن مبدل ها می توان��د در محدوده 
س��رعت مبدل های فلش س��نکرون باال برود. یک��ی از روش های رایج 
برای تولید س��طوح کوانتیزاسیون در این مدار استفاده از یک نردبان 
مقاومتی اس��ت و عموماً ب��رای اجتناب از محدود ک��ردن پهنای باند 
ورودی، از مقایس��ه گرهای زمان-پیوسته )استاتیک( استفاده میشود. 
بنابراین مشکل اصلی این روش پیاده سازی، توان مصرفی بسیار باالی 

آن اس��ت.
در محدوده سرعت های متوس��ط، می توان با استفاده از تکنیک هایی 
توان مصرفی را تا ح��دی کاهش داد. از جمله این تکنیک ها می توان 
به اس��تفاده از مقایس��ه گرهای دینامیک به جای استاتیک ]12[ و یا 
خاموش کردن تعدادی از مقایسه گرها که از محدوده سیگنال ورودی 

فاصله دارند ]17[، اش��اره نمود. 
روش دیگر پیاده س��ازی که در کاربردهای فرکانس باال می توان از آن 
استفاده نمود، اصالح سطح DC )یا مود مشترک( سیگنال ورودی به 
صورتی اس��ت که س��یگنال ورودی همواره بین دو ولتاژ مرجع معین 
قرار گیرد. با وجودی که در این پیاده س��ازی تعداد مقایسه گرها به دو 
عدد کاهش می یابد، این روش نیز به دلیل نیاز به اس��تفاده از آپامپ 
با مصرف توان اس��تاتیک، برای کاربردهای توان پایین چندان مناسب 

نمی باش��د.

شکل 4: دو روش متداول پیاده سازی مبدل عبور از سطح: )الف( شبه-فلش، )ب( 

.DAC بر پایه

در روش ه��ای توان پایین که عموماً ب��رای کاربردهای فرکانس پایین 
مناسب هستند، به جای تشکیل همزمان تمامی سطوح کوانتیزاسیون، 
تنها دو سطح که در هر لحظه از زمان سیگنال ورودی را احاطه کرده 
است س��اخته شده و توس��ط دو عدد مقایسه گر با س��یگنال ورودی 

ادامهدرصفحه34
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1.مقدمه
بشر از دیرباز، همواره به دنبال دستیابی به یک منبع انرژي پایدار بوده 
است تا با تکیه بر آن نیازهاي کنونی و آینده خود را مرتفع سازد. امروزه 
تأمین انرژي از مهم ترین دغدغه هاي برنامه ریزان و طراحان سیستم هاي 
قدرت اس��ت. این موضوع از مهم ترین مشکالت بشر در سال هاي آینده 
است که به طور مستقیم بر تعامالت کشورها و دولت ها تأثیر می گذارد. 
ازاین رو ت��وان بادي و خورش��یدی به عنوان انرژي ه��اي تجدیدپذیر و 
پاک، امروزه بس��یار موردتوجه قرار گرفته است. به کارگیری انرژي هاي 
تجدید پذیر در تولید انرژي الکتریکی سبب تغییرات ناگهانی بار، وقوع 
خط��ا در خطوط انتق��ال انرژي، افت ولتاژ سیس��تم و ایجاد چالش در 
قابلیت اطمینان سیس��تم می ش��وند. از راهکارهایی ک��ه براي جبران 
طبیعت متغیر انرژي هاي تجدید پذیر در کوتاه مدت اس��تفاده می شود، 
می توان اس��تفاده از بارهای منعطف و ذخیره سازي انرژي را نام برد. با 
در نظرگرفتن محدودیت های تولید توان کل واحدهاي، DG در مراجع 
]1[ و ]2[ نحوه بهینه سازی میزان تولید و مصرف در بازار برق صحبت 
شده است. در مرجع ]3[ نحوه تعیین قیمت برق در حالت بهره برداری 
robustness پیش��نهاد شده است. در مراجع ]4[، ]5[ و ]6[ روش های 
مختلف بهره برداری در بازار برق توصیف و به کار گیری آن ها پیشنهاد 
شده است. در مرجع ]7[ ریزشبکه ها را به عنوان شبکه های پیشرفته ی 
توزیع در آینده پیش��نهاد داده است. در مرجع ]٨[ تاثیرات انرژی باد و 
ذخیره س��ازها و نحوه تعامل آن ها در تأمین انرژی ش��بکه بحث شده و 

نقش هریک توصیف شده است.
در مرج��ع ]9[ نحوه پاس��خگویی به میزان دیماند بار در ش��بکه مدل 
شده است و نحوه تامین انرژی و رفتار منابع رزرو در بازار برق پیشنهاد 
شده اس��ت. در مرجع ]10[ روشی برای نحوه پاسخگویی بار به صورت 
س��اعتی و با توجه به خصوصیات بارها پیش��نهاد شده است. در مرجع 

کلمات کلیدی: نیروگاه قابل دیس��پچ، بار انعطاف پذیر، سیس��تم های 
ذخیره س��از انرژی و تولیدات غیرقطعی ت��وان، توربین بادی٨، نیروگاه 

خورشیدی9، نیروگاه مجازی، ریز شبکه، بازار برق. 
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]11[ روش��ی برای تعیین استراتژی نیروگاه های مجازی جهت شرکت 
در بازارهای انرژی و ذخیره چرخان ارایه ش��ده اس��ت. در مرجع ]12[ 
مدلی بر اساس برنامه ریزی تصادفی برای نیروگاه های مجازی پیشنهاد 
ش��ده اس��ت. در مرجع ]13[ در زمینه تولیدات پراکنده، تعاریف، مزایا 
و سیاس��ت های انرژی الزم بحث شده اس��ت. در مرجع ]14[ تاثیرات 
انرژی های تجدیدپذیر در ش��بکه های توزیع ب��رق و مزایای آن ها ارایه 
ش��ده اس��ت. در مرجع ]15[ برنامه ریزی خطی با ذکر قیود و کاربردها 
برای انواع تجهیزات و منابع موجود در این نوع نیروگاه ها در ریزشبکه ها 

پیشنهاد شده است.

2. روابط حاکم بر مطالعات
نی��روگاه مجازی به ط��ور کلی مجموعه ای از نیروگاه های قابل دیس��پچ، 
بارهای منعطف، سیس��تم های ذخیره س��از انرژی و تولی��دات پراکنده 
)تولیدکننده غیرقطعی توان( اس��ت که به صورت گروهی به شکل یک 
مولف��ه واحد عمل می کنن��د. هدف اولیه در ای��ن نیروگاه ها هماهنگی 

مدیریت بار و تولید اجزا با هدف افزایش سود مجموعه است]17[.

2-1نیروگاهقابلدیسپچ
نیروگاه های مقیاس کوچک با س��وخت فسیلی نظیر توربین های گازی 
ی��ا دیزل ژنراتورها برای تولید هم زمان برق و حرارت )CHP( هس��تند. 
مش��خصه اصلی هر نیروگاه تابع هزینه برحس��ب واحد پولی نسبت به 

انرژی تولیدی است که در رابطه )1( نشان داده شده است.

ک��ه در این رابطه  تابع هزینه اس��ت و C هزینه بی باری تعریف 
می شود.

می��زان محدودیت تولید توان الکتریکی این نیروگاه در هر مقطع زمانی 
به صورت رابطه )2( تعریف می شود.

که در این رابطه و  به ترتیب مقدار حداقل و حداکثر تولید 
 i ام هس��تند و  پارمتر در مدار بودن واحد i توان الکتریکی واحد
ام در مقطع زمانی t ام است و برابر با دو مقدار0 )در مدار نبودن واحد( 

و1)در مدار بودن واحد( است. 
همچنین مقادیر حداقل و حداکثر انرژی الکتریکی تولیدی نیروگاه قابل 

دیسپچ با روابط )3( و )4( توصیف شده اند.

ک��ه در ای��ن روابط  و  به ترتیب مق��دار حداقل و حداکثر 
تولید انرژی الکتریکی برای واحد i ام تعریف می ش��وند و  پارامتر طول 

بازه زمانی است.
هزینه های روش��ن و خاموش ش��دن و بی باری نیروگاه قابل دیسپچ به 

ترتیب در روابط )5(، )6( و )7( ارایه شده است.

که در این روابط  و  به ترتیب هزینه روشن و خاموش 
ش��دن در مقطع زمان��ی t ام و  هزینه بی باری ب��رای واحد i ام 
تعریف می شوند و  و  به ترتیب نرخ هزینه روشن و خاموش شدن 

نیروگاه قابل دیسپچ i ام هستند.
قید دیگری که در رابطه با این نوع نیروگاه ها مطرح اس��ت، میزان نرخ 
افزای��ش و یا کاه��ش تولید نیروگاه بین هر دو مقطع زمانی اس��ت که 

به صورت روابط )٨( و )9( تعریف می شوند.

که در این روابط  ش��یب ن��رخ افزایش و یا کاه��ش تولید نیروگاه 
قابل دیسپچ است.

همچنین میزان انرژی الکتریکی تولید شده در هر مقطع زمانی و برای 
هر واحد نیروگاهی به صورت رابطه )10( قابل محاسبه است.

2-2بارهایمنعطف
مجموع��ه ای از باره��ای خانگ��ی و صنعتی متصل به زیرس��اخت های 
ارتباطی و کنترلی جهت مدیریت میزان مصرف هس��تند. بار منعطف، 
باری اس��ت ک��ه توانایی افزایش، کاهش یا تغیی��ر زمان مصرف خود را 
دارد. هر بار انعطاف پذیر با یک تابع مطلوبیت که مبین میزان انتفاع بار 
از مصرف الکتریس��یته است، تعریف می ش��ود که در رابطه )11( نشان 

داده شده است. 

که در این رابطه  تابع مطلوبیت است. میزان محدودیت مصرف 
ت��وان الکتریکی این نوع بارها در هر مقطع زمانی به صورت رابطه )12( 

تعریف می شود.

ک��ه در ای��ن رابطه  و  به ترتیب مق��دار حداقل و حداکثر 
مصرف توان الکتریکی واحد j ام هستند. میزان نرخ افزایش و یا کاهش 
مص��رف بار منعطف بین هر دو مقطع زمانی اس��ت که به صورت روابط 

)13( و )14( تعریف می شوند.

که در این روابط  شیب نرخ افزایش و یا کاهش مصرف بار منعطف 
است.

همچنین میزان انرژی الکتریکی مصرف شده در هر مقطع زمانی و برای 
هر بار به صورت رابطه )15( قابل محاسبه است.

آخری��ن قی��د در ارتباط با باره��ای انعطاف پذیر می��زان حداقل انرژی 
الکتریکی مصرفی هر بار در کل زمان مورد مطالعه اس��ت که در رابطه 

)16( این قید تعریف شده است.

که در این رابطه  میزان حداقل انرژی الکتریکی مصرفی است.
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2-3سیستمهایذخیرهسازانرژی
ادوات فیزیک��ی جهت ذخیره س��ازی انرژی و اس��تفاده از آن در زمان 
مناس��ب هستند. مدل س��ازی تجهیزات ذخیره س��از با استفاده از یک 
معادله متغیر با زمان از س��طح انرژی تجهیز انجام می ش��ود. در رابطه 

)17( میزان انرژی ذخیره شده در تجهیز ذخیره ساز مدل شده است.

که در این رابطه  انرژی ذخیره شده واحد k ام تجهیز ذخیره ساز 
انرژی در مقطع زمانی t ام است.  و  به ترتیب بازده شارژ و بازده 
دش��ارژ تجهیز ذخیره س��از هس��تند.  و  نیز به ترتیب 
توان های شارژ و دشارژ تجهیز ذخیره ساز می باشند. میزان محدودیت 
ذخی��ره و تخلیه ت��وان الکتریکی در این نوع تجهی��زات در هر مقطع 
زمانی در روابط )1٨( و )19( ارایه ش��ده اس��ت. همچنین محدودیت 

انرژی ذخیره شده در رابطه )20( نشان داده شده است.

که در این روابط  و  به ترتیب حداکثر توان قابل شارژ 
و حداکثر توان قابل دشارژ تجهیز ذخیره ساز هستند و  و  

به ترتیب معرف حداقل و حداکثر انرژی ذخیره شده هستند.

2-4تولیداتپراكنده
تولیدکننده های غیرقطعی توان شامل نیروگاه هایی مانند نیروگاه بادی 
و خورشیدی هستند که تولیدشان به شرایط آب و هوایی وابسته است. 
برای مدل س��ازی رفتار این واحدها در بهره ب��رداری باید از پیش بینی 

مقادیر غیرقطعی بهره برد.

2-5تابعهدف
هدف از مدل س��ازی برنامه ریزي ماکزیمم کردن سود حاصل از مبادله 
انرژي در بازار برق تحت تمامی ش��رایط عملکردي ممکن اس��ت. این 

تابع هدف در رابطه )21(ارایه شده است.

که در این رابطه  قیمت برق در مقطع زمانی t ام در بازار اس��ت 
و  میزان توان الکتریکی مبادله ش��ده نی��روگاه مجازی با بازار 
برق است که در صورت مثبت بودن مقدار آن عبارت  
نش��ان دهنده فروش انرژی در بازار و به دست آوردن سود و در صورت 
منفی ب��ودن مقدار آن به معنی گرفتن ان��رژی از بازار و صرف هزینه 
اس��ت. هزینه کل تولید توان در نیروگاه های قابل دیس��پچ در نیروگاه 
مجازی در مقطع زمانی t ام با عبارت  مدل س��ازی 
شده است. همچنین جمالت   و  در رابطه 
)21( به ترتیب نش��ان دهنده هزینه های کل راه اندازی و خاموشی هر 
واحد در مقطع زمانی مشابه هستند. همچنین منفعت کل کسب شده 
از مصرف انرژی توس��ط بارهای منعطف در نیروگاه مجازی در مقطع 

زمانی t ام با عبارت  مدل شده است.

2-6معادلهتعادلانرژیتولیدیومصرفیدرهردورهزمانی
رابطه متقابل بین نیروگاه مجازی و بازار برق که ش��امل یک سیس��تم 

انرژی بس��ته اس��ت باید در هر مقطع زمانی t متعادل باشد. با توجه به 
تعریف ارایه شده برای نیروگاه مجازی و اجزای به کار رفته در آن که در 
قسمت های قبل شرح داده شد، این مفهوم به این معنا است که مجموع 
مقدار انرژی به دست آمده از نیروگاه های قابل دیسپچ، تولیدکننده های 
غیرقطعی توان و دش��ارژ واحدهای ذخیره س��از ان��رژی باید با مجموع 
مقدار انرژی مصرفی در بارهای منعطف، ش��ارژ واحدهای ذخیره س��از 
انرژی و فروخته ش��ده در بازار در هر مقطع زمانی t برابر باشد. معادله 

تعادل انرژی در رابطه )22( مدل سازی شده است.

ک��ه در این رابط��ه  و  به ترتی��ب متغیرهای 
تصادفی می��زان تولید توان خورش��یدی و بادی در مقط��ع زمانی t ام 
هس��تند و  و  به ترتیب می��زان قطع تولید توان 
الکتریک��ی از منبع تولید پراکنده خورش��یدی و بادی در مقطع زمانی
t ام هستند. محدودیت این کاهش های تولید به ترتیب در روابط )23( 

و )24( نشان داده شده اند.

همچنین  متغیر تصمیم گیری اس��ت  که باید  قبل از مشخص 
ش��دن متغیر تصادف��ی برای مثال از بازار روز پیش تعیین ش��ود. بقیه 
متغیرها، متغیرهای تصمیم گیری که با مش��خص ش��دن میزان تولید 

تصادفی برای بهینه شدن کل سیستم تعیین می گردند.
در ای��ن مقاله س��عی بر آن ش��ده اس��ت تا ع��الوه بر در نظ��ر گرفتن 
محدودیت های و روش های قبلی ذکر شده در منابع، به نحوه تأثیر عدم 
قطعیت نیروگاه های تجدید پذیر در میزان س��ود اس��تحصالی از انرژی 
مبادله ش��ده در بازار برق با در نظ��ر گرفتن حضور هم زمان موارد ذکر 

شده در بخش مطالعه موردی پرداخته شده است.

3. مطالعه موردی
جهت بررسی اثر تولیدات پراکنده در میزان سود استحصالی برای مالک 
نیروگاه مجازی، از تجهیزاتی که در شکل )1( به صورت شماتیک نشان 

داده شده ]16[، استفاده شده است. 

شکل 1: شماتیک یک نمونه از یک ریز شبکه
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نیروگاه مجازی مورد مطالعه برای یک دوره 24 ساعت از واحدهایی به 
شرح زیر تشکیل شده است]17[.

الف.یكواحدنیروگاهقابلدیسپچتوربینگازیبامشخصاتزیر: 
- ظرفیت حداقل تولید: 1 مگاوات، 
- ظرفیت حداکثر تولید: 5 مگاوات، 

- حداکثر شیب تغییرات توان: 2 مگاوات،
- تابع هزینه نیروگاه: 

- هزینه راه اندازی: 10دالر،
- توان اولیه: 2 مگاوات.

ب.یككارخانهساختچرخدندهبهعنوانبارمنعطفبامشخصاتزیر: 
 - ظرفیت حداقل مصرف: 0/5 مگاوات، 

- ظرفیت حداکثر مصرف: 2 مگاوات، 
- حداکثر شیب تغییرات توان: 1 مگاوات،

- تابع مطلوبیت کارخانه: 
- حداقل انرژی الکتریکی مصرفی: 2/5 مگاوات ساعت،

- مصرف ابتدایی: 1/5 مگاوات.
ج.یكواحدتلمبهذخیرهایبهعنوانتجهیزذخیرهسازبامشخصات

زیر:
- حداکثر توان مصرفی هنگام شارژ: 0/3 مگاوات، 

- حداکثر توان تولیدی هنگام دشارژ: 0/5 مگاوات، 
- حداقل انرژی الکتریکی قابل ذخیره: 0/2 مگاوات ساعت،
- حداکثر انرژی الکتریکی قابل ذخیره: 1 مگاوات ساعت،

- میزان انرژی ذخیره شده اولیه: 0/4 مگاوات ساعت،
- بازده شارژ و دشارژ: ٨0 درصد.

د.ی�كواحددیزلژنرات�وردرصورتیكهتجهیزاتب�هاندازهكافی
انعطافالزمجهتپاسخگوییباررانداشتهباشند،بامشخصاتزیر:

- ظرفیت حداکثر تولید: 0/5 مگاوات،
- قیمت هر مگاوات توان تولیدی: 200 دالر.

ه.یكنیروگاهخورشیدیویكنیروگاهبادیبهعنوانتولیدكنندههای
غیرقطعیتوانبامشخصاتزیر:

- ظرفیت حداکثر تولید هر واحد: 3 مگاوات، 
- نحوه تولید توان هر کدام از این واحدها در یک شبانه روز برای فصول 
مختلف سال به ترتیب در شکل )2( برای نیروگاه خورشیدی و در شکل 

)3( برای نیروگاه بادی نشان داده شده است]1٨[.

شکل 2: میزان تولید نیروگاه خورشیدی در یک شبانه روز برای فصول مختلف سال

شکل 3: میزان تولید نیروگاه بادی در یک شبانه روز برای فصول مختلف سال

و. قیمت برق در طول شبانه روز با دو نوع قیمت متفاوت در فصول گرم 
و سرد سال در شکل )4( ارایه شده است]19[.

4. نتایج
مدل س��ازی ریاضی روابط ارایه شده جهت بررسی میزان سود بر اساس 
اصول برنامه ریزي آمیخته غیرخطی-عدد صحیح )MINLP( در نرم افزار  
GAMS با استفاده از تصمیم گیري خطی متغیر انجام شده است]20[. 
در ادامه به ارایه نتایج حاصل از شبیه سازی پرداخته می شود و اثر منابع 
تجدیدپذیر  در فصول مختلف سال در میزان سود استحصالی از مبادله 

توان در بازار برق سنجیده می شود.

شکل 4: قیمت برق دریک شبانه روز در فصول سرد و گرم سال

در ش��کل )5( می��زان توان مبادله ش��ده ب��ا بازار در فص��ول مختلف 
بهره برداری را  نش��ان می دهد. همان طور که مالحظه می ش��ود مقدار 
توان مبادله شده در فصول بهار و زمستان به خاطر تولید بیشتر نیروگاه 
بادی در این دو فصل بیش��تر است و به علت بیشتر بودن توان تولیدی 
نیروگاه خورش��یدی در فصل بهار میزان توان مبادله شده در فصل بهار 

نسبت به زمستان بیشتر است.
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شکل 5: میزان توان مبادله شده با بازار در سناریوهای مختلف بهره برداری

در ش��کل )6( مشاهده می ش��ود که با توجه به هر دو نوع نرخ برق در 
فصول و گرم و س��رد توان در س��اعات اولیه که قیمت ارزان تر اس��ت 
ذخیره می شود و در ساعات گرانی نرخ برق با توجه به هر فصل تخیله 

و مورد استفاده قرار می گیرد یا به فروش می رسد.

شکل 6: نحوه شارژ و دشارژ واحد ذخیره ساز در نیروگاه مجازی

شکل 7: میزان سود به دست آمده از سناریوهای مختلف بهره برداری

در شکل )7( میزان سود استحصالی از سناریوهای مختلف بهره برداری 
را نش��ان می دهد. با توجه به این ش��کل مش��اهده می ش��ود که مالک 
نیروگاه مجازی می تواند با تصمیم گیری مناس��ب و اس��تفاده از منابع 
تولید پراکنده در فصول مختلف به س��ود بیشتری دست یابد.اما مقدار 
س��ود اس��تحصالی در فصل بهار به دالیل ش��رایط آب و هوایی و نرخ 
برق در س��اعات مشخص بیشتر است که رقم قابل توجهی برای مالکان 
نیروگاه های مجازی اس��ت. همان طور که دیده می ش��ود حضور منابع 
تولی��د غیرقطعی ت��وان باعث افزای��ش قابل توجهی در مجموع س��ود 

بهره برداري شده است.

5. نتیجه گیری
استفاده بهینه و هم زمان از واحدهاي تولید پراکنده بادي و خورشیدي 
و ذخیره سازهاي انرژي در سیستم هاي توزیع یکی از مهم ترین مباحث 
مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر اس��ت که در سالیان اخیر مورد توجه 
فراوانی قرار گرفته اس��ت. این مساله با اهداف مختلفی انجام می شود. 
در این مقاله این موضوع با هدف ماکزیمم کردن سود و بر اساس یک 
مدل احتمالی و با در نظر گرفتن تمامی شرایط عملکردي ممکن براي 
واحده��اي تجدید پذیر ارایه گردید. نتایج حل مس��اله با اعمال روش  
MINLP و با لحاظ قیود مختلف نشان داد که استفاده از ذخیره سازها 
در کنار توربین هاي بادي و خورش��یدي می توانند بیش��ترین س��ود را 

تضمین نمایند.

  ***

پینوشتها:
 1-Distributed Generation
2-Dispatchable Power Plants 
3-Flexible Loads 
4-Storage Units 
5-Eelectricity market 
6-Virtual Power Plant 
7-Smart grid 
8-Wind Turbine 
9-Photovoltaic Power plant 

ادامهدرصفحه44
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نورپردازی هوشمند

مهدی گنجی مهنه/ دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی انرژی های تجدید پذیر/ 

mahdi.ganji.mehneh@gmail.com /دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد

1-مقدمه
در س��ال های اخیر تالش های جدی برای بهین��ه کردن مصرف انرژی 
الکتریک��ی و جلوگیری از اتالف آن در دنیا صورت پذیرفته اس��ت. هم 
زمان با افزایش بهای حامل های انرژی و به طبع آن صعود بهای انرژی 
الکتریکی نگرش جدی تری در بهینه س��ازی مص��رف انرژی و کاهش 

چکیده
بخشهای در الكتریكی انرژی بهینه مصرف اهمیت به توجه با
سیستم مقاله این در مسكونی و تجاری - صنعتی مختلف
هوشمندنورپردازیمعرفیشدهاستكهاستفادهازآندردنیا
و هوشمند نورپردازی در موجود استراتژیهای است. مرسوم
روشهایمتداولمورداستفادهدرایننوعهوشمندسازیغالبابر
محورصرفهجوییدرمصرفانرژیالكتریكیتدوینگردیدهاست
نورپردازیاشارهشدهاست. بهینهسازی لزوم به اول .دربخش
بهینهسازی گوناگون روشهای و رهیافت مقاله دوم بخش در
الكتریكیمیگردد انرژی نورپردازیكهمنجربهكاهشمصرف
تكنیكهای پایانی بخش در و است. گرفته قرار بررسی مورد

متداولهوشمندسازینورپردازیمعرفیگردیدهاست.

کلمات کلیدی:  نورپردازی هوشمند، مصرف بهینه سیستم روشنایی، 
سیس��تم تشخیص نور طبیعی، سیستم تشخیص حضور کاربر، کنترل 

موقعیت فرد  

هزینه ها بوس��یله اصالح الگوی مصرف در حال ش��کل گیری است. در 
س��اختمان ها انرژی الکتریکی به  روش های  گوناگونی مورد اس��تفاده 
قرار می گیرد که س��هم روش��نایی از آن بخش قابل مالحظه ای است. 
براین اساس سیستم های نورپردازی هوشمند به منظور کاهش مصرف 
انرژی  الکتریکی طراحی و توسعه یافته اند. هر چند که این سیستم ها 
ب��ا  انعطاف پذیری که در قابلیت برنامه ری��زی خود دارند می توانند در 
فضاسازی های معماری و یا زیباس��ازی محیط های چون نمای برج ها 
– فض��ای داخلی هتل ها نمایش��گاه ها و همچنی��ن در نورپردازی های 
حرف��ه ای  وی��ژه مراس��م  و مناس��بت های خاص در مقیاس ش��هری 
مورد بهره برداری قرار گیرند .در این مقاله س��عی ش��ده به بررس��ی و 
معرفی روش ها و امکانات موجود در هوشمندسازی روشنایی بر محور 

بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی پرداخته شود.

2- سهم روشنایی در مصرف کل انرژی الکتریکی
طب��ق مطالعات و آمار منتش��ر ش��ده 65 درصد ان��رژی الکتریکی در 
ایاالت متحده در بخش تجارت و صنعت مورد اس��تفاده قرار می گیرد 
که روش��نایی به تنهای��ی 22 درصد از این میزان مص��رف را به خود 
اختصاص می دهد. آمارها در بخش س��اختمان های مسکونی و اداری 
نیز نش��ان دهنده سهم زیاد روش��نایی از مصرف کل انرژی الکتریکی 
می باش��د. در ش��کل 1 توزیع مصرف معمول یک ساختمان مسکونی 
از انرژی الکتریکی آورده ش��ده که سهم روشنایی آن حدود 12 درصد 

مصرف کل انرژی الکتریکی است.
در ش��کل 2 توزیع مصرف معمول یک س��اختمان اداری - تجاری از 
انرژی الکتریکی آورده ش��ده که سهم روش��نایی آن حدود 25 درصد 

مصرف کل است.
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شکل3 –حباب پالستیکی خورشیدی برای تامین نور طبیعی محیط

5- انتخ��اب چراغ ه��ا و المپ های��ی که بازت��اب بهتری��ن تکنولوژی 
صرفه جویی مصرف انرژی در آن لحاظ شده است.

6- آموزش کاربران برای اصالح رفتار مصرف آن ها
7- بازبین��ی نظافت و نگهداری مداوم از تجهیزات برای کمینه کردن 

تلفات نوری آ ن ها 
٨- حذف بارهای نوری پرمصرف )3(: که می تواند در مراحل متفاوت 
توس��ط افراد در منزل یا یک س��اختمان و یا حت��ی یک منطقه برای 
اجتن��اب از در مدار قرار گرفتن تجهیزات پر مصرف در س��اعات پیک 

مورد استفاده قرار گیرد.  

4-تکنیک های اصلی در نورپردازی هوشمند

4-1–ایدهكلی
تکنولوژی کنترل هوش��مند نورپردازی در س��اختمان ها هم اکنون در 
دس��ترس اس��ت و هدف آن کاهش مصرف انرژی و هزینه ها از طریق 
ح��ذف نوردهی اضاف��ی و مصرف غیرضروری اس��ت. ای��ن راه حل ها 
به وس��یله سیستم مرکزی کنترل روش��نایی)4( ساختمان امکان پذیر 
است. این سیستم از قابلیت نصب و برنامه ریزی بسیار آسانی برخوردار 
است. همچنین قابلیت پاسخ هوشمند به میزان تقاضا یا دیماند را نیز 
دارد به این معنا که می تواند به طور خودکار شدت روشنایی را کم و یا 

المپ های غیرضروری را خاموش کند.

4-2-سیستمتشخیصنورطبیعیروز)5(
عملکرد این سیسیتم بدین گونه است که با تشخیص وجود نور طبیعی 
و اندازه گی��ری میزان آن ش��دت نور المپ های داخلی را در س��طحی 
کنترل می کند که بخش��ی از نور مورد نیاز محیط توس��ط نور طبیعی 
محیط تامین گردد. در شکل 4-1 نور پردازی با تلفیقی از نور طبیعی 
و نور المپ ها انجام ش��ده اس��ت و در شکل 4-2 در صورت نبودن نور 

طبیعی کل نیاز نوری به وسیله المپ های داخلی تامین می گردد.

شکل 4-1 نوردهی محیط با 50 درصد توان نوردهی المپ های داخلی و 50 درصد 
نور طبیعی

در هر دو ش��کل عددی که با * مش��خص گردیده است ضریب تعدیل 
است.

با توجه به این که در نمودارهای فوق سیس��تم گرمایش آب با مصرف 
انرژی الکتریکی فرض ش��ده است در کشور ما عموما به دلیل استفاده  
از گاز طبیعی به عنوان سیس��تم گرمایش آب سهم روشنایی از نمودار 
مص��رف کل به مراتب بیش از مقادیر عنوان ش��ده در نمودارهای فوق 
می باشد. واضح است که با هوشمندسازی سیستم نورپردازی اگر بتوان 
تنه��ا یک  ی��ا دو درصد از مصرف این سیس��تم را صرفه جویی کرد در 
مقی��اس بزرگ بس��یار کارآمد و قابل مالحظه خواهد ب��ود. نکته حائز 
اهمیت این اس��ت که بیش��تر از 90 درصد هزینه انرژی الکتریکی که 
در بخش روش��نایی مصرف شده به خاطر نوردهی بیش از اندازه محیط 
غیرضروری می باش��د. در عین حال با محدود کردن نوردهی خللی به 

کیفیت نورپردازی در اماکن فوق آن وارد نمی شود.

3- رهیافت کمینه کردن مصرف 
1- برآورد نیاز نوری برای نوردهی مناسب هر نقطه در ساختمان

2- بررس��ی کیفیت نورپردازی به منظور اجتناب از تاثیر عوامل منفی 
بر روی طراحی مانند: )درخشندگی بیش از اندازه )1( – انتخاب طیف 

رنگی اشتباه( 
3- ترکی��ب و یک پارچه س��ازی فضا و معم��اری داخلی برای طراحی 
نورپردازی مناسب، مانند: )انتخاب جنس سطوح داخلی و ابعاد اتاق ها(

4- طراحی و استفاده از نور طبیعی برای اجتناب از مصرف غیرضروری: 
در بس��یاری از فروشگاه های بزرگ از حباب های پالستیکی خورشیدی 
)2( ب��ه منظور بهره مندی از نور طبیعی در س��اعات تابش خورش��ید 
استفاده شده است. در این حالت در ساعات زیادی از طول روز نیاز به 

استفاده از نور مصنوعی در فضا را مرتفع گردیده است.

شکل 1_نمودار توزیع مصرف کل انرژی الکتریکی در یک ساختمان مسکونی بر 
حسب درصد

شکل 2- نمودار توزیع مصرف کل انرژی الکتریکی یک ساختمان تجاری/اداری 
بر حسب درصد
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شکل 4-2 نور دهی 100 درصد به وسیله المپ های داخلی

عملکرد این سیس��تم در شرایط جوی پایدار بسیار خوب است اما در  
شرایط جوی ناپایدار که تغییرات شدت روشنایی طبیعی مکررا” اتفاق 
می افتد می تواند منجر به تغییرات س��ریع شدت نور داخلی و یا تعداد 
دفعات مکرر سویچ خاموش/روش��ن شدن در سیستم روشنایی گردد 
که باعث کاهش عمر المپ ها و ایجاد مزاحمت برای کاربران می گردد. 
برای اجتناب از این حالت به راحتی می توان در برنامه سیستم مرکزی 
کنترل روش��نایی باندهای نوری تعریف کرد بدین ترتیب که ش��دت 
روشنایی المپ ها در یک باند نوری مقداری ثابت باشد و تغییرات نور 
طبیعی در مقادیری محدود تاثیری در میزان روشنایی المپ ها نداشته 
باش��د و المپ ها در پر نور ترین زمان های روز به جای خاموش ش��دن 
کم نور گردند. همچنین در برنامه ریزی زمانی آن می توان اس��تفاده از 
این روش را در فصول و ماه هایی که ش��رایط جوی پایدار و روش��نایی 
محیط خوب است مانند تابستان محدود کرد و از مزایای آن سود برد. 
کشور ما بخاطر ش��رایط اقلیمی خاصی که دارد و ثبات شرایط جوی 
در روزهای زیادی از س��ال شاهد شدت تابش فوق العاده و زمان تابش 
طوالنی و بی نظیری اس��ت به طوری که  در معماری سنتی ایرانی نیز  
قابل مشاهده اس��ت در طول روز می توان ساعت ها از نور خورشید در 
تامین روش��نایی محیط بهره ب��رد. اما الزمه آن نگرش طراحان مدرن 

در استفاده از نور طبیعی است. 

شکل5- نمونه یک طراحی مدرن که با بهره گیری حد اکثری از نور طبیعی فضای 
دلپذیری را ایجاد کرده است

4-3كنترل)موقعیت(فرددرمحیط:
 ای��ن تکنی��ک  قابل اج��را در تمام��ی محیط ها می باش��د اما توصیه 
متخصصان اجرای آن در  محیط های نس��بتا” وسیع می باشد سیستم 
روشنایی در محل های مختلف توسط سیستم کنترل مرکزی روشنایی 
بطور غیر یکنواخت کنترل می ش��ود و دراین روش مکان فرد توس��ط 

سنس��ور تشخیص داده ش��ده و حرکت وی مشاهده می شود و توسط 
سیستم مرکزی کنترل روشنایی فرمان هایی برای تغییر غیریکنواخت 
شدت روشنایی محیط صادر می شود و با حرکت شخص به طور خودکار 
روش��نایی محیط پیرامون وی تغییر می کند. سیس��تم با تعقیب فرد 
می تواند شدت روشنایی را در فواصل برنامه ریزی شده از پیرامون وی 
به قسمی کنترل کند که از نوردهی اضافی به محیط اجتناب شود. در 
ش��کل 6 نحوه نورپردازی غیر یکنواخت محیط نشان داده شده است. 
همان گونه که در ش��کل قابل مشاهده است می توان روشنایی تک تک 
چراغ ه��ا را کنترل کرد و یا می توان چند چراغ را در یک گروه در نظر 
گرفت و ش��دت روش��نایی آن گروه را به طور یکس��ان کنترل کرد که 
به خاطر س��هولت در برنامه ریزی معموال  مدل گروه بندی شده بیشتر 

مورد استفاده قرار می گیرد.

شکل 6 - در این شکل نور راهروی مسیر حرکت افراد بگونه ای کنترل می شود که در 
فاصله معین از نقطه حضور کاربر شدت نور بیشتر و در خارج فاصله تعریف شده 

شدت نور کمتر است. در مدل اول تک تک چراغ ها به طور مجزا کنترل می شوند در 
مدل دوم گروهی از چراغ ها با هم کنترل می شوند

شکل 7- در این شکل نقطه حضور کاربر و فاصله ای معین از وی با شدت نور 
بیشتری نسبت به سایر نقاط نورپردازی شده است.

همانطور که در ش��کل ٨ نش��ان داده ش��ده اس��ت محیط پیرامون 
کاربران با شدت روشنایی مطلوب در فاصله ای معین از نقطه حضور 
آن ها روش��ن ش��ده اس��ت و در صورت جابجایی کاربران  سیس��تم 
مکان جدید را  شناس��ایی می کند و ن��ور محیط را تنظیم می نماید. 
همچنین این سیس��تم قادر است تعداد کاربران را نیز تشخیص دهد 
و مث��ال اگ��ر کاربران در نقاط مختلف حضور داش��ته باش��ند ناحیه 
حض��ور آن ها را بطور مجزا نوردهی می کند یا ناحیه ای مش��ترک از 
نق��اط حض��ور آن دو را به عنوان ناحیه جدید شناس��ایی و نوردهی 

می نماید.
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شکل8- نورپردازی غیریکنواخت محیط مجهز به سیستم تشخیص حضور- 
در نزدیکی مکان حضور فرد سیستم روشنایی با درخشش بیشتری در حال 

کار است

همان طور که در ش��کل 9 مشخص اس��ت میزان شدت روشنایی در 
نقاط مختلف بر حس��ب لوکس در محیط نش��ان داده شده است. در 
شکل شدت روشنایی میانگین محیط نزدیک به 500 لوکس در نظر 
گرفته شده که با توجه به موقعیت قرار گرفتن فرد نقاط غیرضروری 
از ش��دت روشنایی کمتری برخوردار هستند و ناحیه آبی رنگ دارای 
شدت متوسط روشنایی 100 لوکس است که توسط سیستم انتخاب 

شده است.

شکل 9 شدت روشنایی در نقاط مختلف بر حسب لوکس.شدت روشنایی متوسط 
محیط نزدیک به  500 لوکس وناحیه آبی رنگ که کاربری در فاصله تعیین شده 

در آن قرار ندارد از شدت روشنایی متوسط 100 لوکس برخوردار است.

4-4سیستمتشخیصحضور

این سیستم به گونه ای طراحی شده است که ورود کاربر را به محیط 
تش��خیص می دهد و سیستم روشنایی را فعال می کند و مادامی که 
کاربردر محل حضور دارد سیستم روشنایی فعال و به کار خود ادامه 
می ده��د. هنگامی که کاربر محیط را ترک می کند سیس��تم کنترل 
مرکزی به طور خودکار فرمان خاموش ش��دن سیس��تم روشنایی را 
ص��ادر می کند. در این حالت بس��ته به حضور کارب��ر در هر محیط 
سیستم روش��نایی و حتی میز کار وی می تواند در حالت آماده بکار 
یعنی کم نور و یا حتی خاموش قرار گیرد. معموال زمان انتظار برای 
خاموش کردن سیستم روشنایی باید در نظر گرفته شود و این زمان 
بسته به نوع کاربری عمومی یا خصوصی متفاوت و قابل تنظیم است. 
این سیس��تم قادر است مقدار زیادی صرفه جویی انرژی داشته باشد. 
این روش در سال های اخیر نسبت به سایر روش ها رشد چشمگیری 

داشته است.

شکل 10- در این شکل بسته به حضور کاربر در هر محیط سیستم رو شنایی 
و حتی میز کار وی میتواند در حالت آماده بکار یعنی کم نور و یا حتی 

خاموش قرار گیرد.

شکل 11-محیط واقعی یک اداره که با روش تشخیص حضور میز کار و 
روشنایی آن هوشمند شده است.

شکل 12- کالس درسی که به سیستم کنترل حضور کاربر مجهز شده است و 
پس از ترک تمامی کاربران در مدت زمان تعیین شده اقدام به خاموش کردن 

سیستم روشنایی می کند.
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5- نتیجه گیری

هدف اصلی این مطالعه  لزوم مصرف بهینه انرژی الکتریکی توس��ط 
سیس��تم روشنایی در ساختمان بوده اس��ت. همان طورکه اشاره شد 
بیش از 12 درصد مصرف انرژی الکتریکی در ساختمان های مسکونی 
و بیش از 25 درصد مصرف انرژی الکتریکی در ساختمان های تجاری 
و اداری مربوط به سیس��تم روشنایی است. در این میان رهیافت های 
متعددی برای بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی در ساختمان ارایه 
شد که از آن جمله می توان بکار بردن نور طبیعی در تامین روشنایی 
محیط داخلی ساختمان ها- اصالح رفتار کاربران - استفاده از تجهیزات 
کارآمد و بروز که بر محور استفاده بهینه انرژی الکتریکی تهیه شده اند 
و اس��تفاده از سیستم هوشمند کنترل روش��نایی را برشمرد در این 
سیستم ها سه روش اصلی وجود دارد. روش استفاده از نور خورشید-
روش تش��خیص کاربر و تنظیم غیریکنواخت روش��نایی در پیرامون 
آن و نهایت��ا سیس��تم تش��خیص حضور که در ص��ورت ترک محیط 
توس��ط کاربر سیستم روشنایی را غیرفعال یا بسیار محدود می نماید. 
کلیه سیستم های هوش��مند نورپردازی در کشور موجود می باشند و 
به راحتی می توان از آن ها س��ود ب��رد. از جمله محدودیت هایی که بر 
س��ر راه توسعه اینگونه سیس��تم ها قرار دارد وارد کردن هزینه اولیه 
بیشتر در پروژه ها است که در صورت توجیح کار فرمایان و مالکان به 
استفاده از این سیستم ها هزینه آن با بازگشت سرمایه در اثر کاهش 
مصرف انرژی در طول زمان قابل جبران اس��ت و با توجه به واقعی تر 
شدن بهای انرژی الکتریکی استفاده از این فناوری ها منطقی تر و روز 
افزون خواهد ش��د. هرچند که دی��دگاه طراحان و مجریان گرامی در 

بسط و توسعه چنین فناوری هایی نقش به سزایی دارد.

***

پینوشتها:

1- Glare
2- Plastic Bubble Skylight
3- Load Shedding
4- Central Lighting Control System
5- Daylight Sensing
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مفاهيم و روش های افزايش تاب آوری سيستم

خاموشی فرو برد و تبعات مختلفی را در پی داشت. از این رو در سراسر 
جهان لزوم توجه به بحث افزایش تاب آوری شبکه  و تداوم تامین برق با 
توجه به تبعات مختلف ناشی از خاموشی  در سطوح اجتماعی، سیاسی 
و اقتصادی بیش از پیش احساس می شود به طور کلی مفهوم تاب آوری 
در مراجع این چنین تعریف می شود: ظرفیت بازگشتن از دشواری پایدار 
و ادامه دار و توانایی ترمیم خود ]2،1[. این عبارت به اختصار به تشریح 
مفهوم تازه ای در صنعت برق می پردازد و تاب آوری را شامل مجموعه ای 
از ظرفیت هایی می داند که در ش��رایط دشوار به سیستم کمک می کند 
تا بتواند با حداقل خس��ارت و آس��یب از موقعیت های غیرمنتظره عبور  
کند، در برابر اس��ترس و فش��ار سرسختانه بیاس��تد و با نهایت توان با 
شرایط بسیار نامطلوب مقابله نماید. مهم ترین نکته پس از برطرف شدن 
عامل ایجاد فش��ار بر شبکه، این اس��ت که با سرعت به حالتی طبیعی 
بازگردد. این مفهوم مطابق با این تعریف ارایه شده است که تاب آوری را 
توانایی شبکه و سیستم های موجود برای پیش بینی، انطباق یک حادثه 

و بازیابی سریع از آن رویداد معرفی می کند]3[.

2. رویکرد مطالعات
مرجع ]4[، حوادث سهمگین آب و هوایی را عاملی برای خروج متعدد 
عناصر سیس��تم های قدرت می داند که موج��ب بروز وقفه های طوالنی 
در روند برق رس��انی به مشترک می شود. در کش��ورهایی مانند ایاالت 
متحده آمریکا که بروز حوادث مخرب آب و هوایی در آن متداول است 
راهکار استفاده از ریزشبکه ها و راه اندازی آن ها در مکان های مناسب به 
عنوان روشی کاربردی برای گذر از این قبیل حوادث پیشنهاد می شود. 
ریزش��بکه هایی با فناوری  خورشیدی و تولیدات پراکنده در شبکه هایی 
که زیرساخت های الکتریکی آن رو به توسعه است مانند کشورهای واقع 
در جنوب صحرای آفریقا و مناطقی که از تابش مناس��ب نور خورشید 
برخوردار هستند به عنوان بهترین راهکار برای افزایش شانس و توسعه 
تاب آوری سیس��تم پیشنهاد شده است ]5[. در شکل)1( شماتیک یک 
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کلمات کلیدی: مفهوم تاب آوری، جلوگیری از گس��ترش خاموشی ها، 
ح��وادث با احتمال وقوع کم و تاثیر زیاد، سیس��تم تاب آور، اقدام هاي 

خرابکارانه، حوادث طبیعی

1. مقدمه
حوادث طبیعی و اقدام ه��اي خرابکارانه از جمله حوادث نادر ، غیرقابل 
پیش بینی و با احتمال وقوع کم اس��ت که تاثیرات بسیار شدیدی را به 
دنبال دارد و خسارات سنگینی را بر سیستم های قدرت وتوزیع تحمیل 
می نماید. مانند حادثه خاموشی گسترده اخیر در ژاپن، که بنابر گزارش 
خبرگزاری های رسمی، در حدود 5٨0 هزار منزل مسکونی و بسیاری از 
دستگا های دولتی و اداری در توکیو پایتخت ژاپن، برای ساعت هایي در 
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شبکه اصلی و ریزشبکه ی مربوطه را مالحظه می کنید. در این شکل به 
خوبی نحوه تعامل بارها و عناصر اصلی تش��کیل دهنده ریزشبکه نشان 

داده شده است.

شکل)1( : تعامل بین بارها و عناصر اصلی یک ریزشبکه

معموال بس��یاری از مراجع، تاب آوری را قبل از لحظه وقوع حادثه  مورد 
بررس��ی و مطالعه قرار می دهند و با اعمال تغییراتی نقطه  کار سیستم 
را به منظور عبور از یک اتفاق احتمالی که ش��اید سالیان متمادی روی 
نده��د، در نقط��ه کاری غیر بهین��ه قرار داده و به توزی��ع مجدد منابع 
پاسخگویی بار و تغییر تولید واحدهای تولید پراکنده می پردازند بنابراین 
اس��تفاده از مفهوم تاب آوری در فاز بهره برداری شاید چندان اقتصادی 
به نظر نرس��د از این رو می توان با تغییر نگرش و اعمال اصالحاتی، این 
مفهوم را در فاز برنامه ریزی توسعه شبکه لحاظ نمود و اثرات مثبت آن 
را به وضوح در مرحله بهره برداری از سیستم مشاهده کرد. نویسندگان 
]6[ برنامه ریزی توس��عه ش��بکه توزی��ع را با هدف افزای��ش تاب آوری 
سیستم نسبت به حوادث طبیعی و طوفان های سهمگین در دو مرحله 
مقاوم سازی و مکان یابی بهینه واحدهای تولید پراکنده انجام داده اند. به 
منظور تخمین مسیر و شدت حوادث طبیعی مانند طوفان ، از اطالعات 
هواشناس��ی منطقه می توان اس��تفاده نمود تا الگوی حرکت طوفان به 
صورت تقریبی بدست آید. در شکل )2( الگوی مسیر حرکت طوفان در 

یک شبکه توزیع با 33 نقطه را مشاهده می نمایید.

شکل)2( : الگوی مسیر حرکت طوفان در شبکه توزیع 33 نقطه

بعد از تعیین محدوده رخداد حادثه، بدترین سناریو ها که باعث از دست 
رفتن بخش بزرگی از ش��بکه یا کل سیس��تم ش��وند به عنوان ورودی 
مس��اله انتخاب می ش��وند. برای مدل س��ازی حوادث می ت��وان از توابع 

توزی��ع احتمال بهره گرفت. س��ناریوهایی که از حیث هزینه خس��ارت 
در یک محدوده قرار دارند و یا به طور کلی مش��ابه هس��تند، توس��ط 
الگوریتم فاصله احتمالی می توان حذف نمود. در  شکل)3( برای سیستم 
ش��کل)2(، بدترین سناریوها که خسارت س��نگینی بر جای گذاشته و 
موجب قطع حجم وس��یعی از بار می شود به عنوان سناریوهای منتخب 

برگزیده شده اند ]6[.
یکی دیگر از جوانب مساله افزایش تاب آوری سیستم، اقدامات خرابکارانه 
و تروریستی است که می توان در دو بخش زیر آن ها را دسته بندی نمود:

1. حمالت فیزیکی
2. حمالت سایبری

درصورت عدم توجه به تامین امنیت شبکه و انجام اقدامات پیشگیرانه 
در برابر این قبیل حمالت ، احتمال بروز خطراتی با پیامدهایی به مراتب 
س��نگین تر از حوادث طبیعی وجود دارد. دلی��ل این امر، عمدی بودن 
اقدامات خرابکارانه اس��ت که با هدفی از پیش تعیین ش��ده، به منظور 

ایجاد بیش ترین خسارت ممکن برنامه ریزی شده اند. 

شکل)3(: بدترین سناریوها با بیشترین خسارت بر شبکه شکل )2(

نویسندگان ]7[، با هدف افزایش تاب آوری سیستم، حمالت سایبری با 
هدف نفوذ و ارس��ال اطالعات غلط به سیستم را مورد مطالعه و بررسی 
قرار داده اس��ت. این مطالعه با ایجاد حمالت سایبری تصادفی و ارسال 
اطالع��ات دارای خطا با دامنه و اعداد مختلف به ش��بکه، مدل س��ازی 
، پاسخ  AC حمالت سایبری را انجام داده  است و با استفاده از پخش بار
سیس��تم را به حمالت س��ایبری و پس از وقوع خاموشی های احتمالی 
بررس��ی می کند. خروج خطوط، جابجایی بارها و اغتشاشات ولتاژی از 
جمله پیامدها و خس��ارات ناشی از حمالت سایبری موفق در شبکه در 

نظر گرفته شده است.
پیش��رفت و افزایش نفوذ بستر مخابراتی و اینترنت در صنعت برق، در 
کنار مزایای بیش��ماری که دارد سطح نفوذپذیری شبکه را باال می برد. 
افزایش دسترسی ها، شبکه را در برابر حمالت سایبری بسیار آسیب پذیر 
می نمای��د. از این رو توجه به سیس��تم های پای��ش و کنترل و حفاظت 
ناحیه گسترده و استفاده از پروتکل های امنیتی مناسب، راهکار مناسبی 
برای افزایش تاب آوری ش��بکه می باشد. استفاده از سیستم های بیسیم 
ش��بکه به منظور شناس��ایی هویت کارکنان قسمت های مختلف مانند 

پست یا نیروگاه  نیز جز اقدامات پیشگیرانه قرار می گیرد ]٨[.
 در ش��کل )4( ش��ماتیکی از سیستم های تش��خیص هویت مبتنی بر 
سیستم های بیس��یم را مش��اهده می کنید. اطالعات کارکنان بصورت 
لحظه ای به مراکز مخابراتی بیس��یم اطالعات ارس��الی توس��ط افراد را 

دریافت و سپس در مرکز کنترل تجمیع می گردد.

ادامهدرصفحه57
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بررسی پارامترهای مؤثر و پيش بينی مصرف برق در ايران به کمک يک 
مدل رگرسيون چندگانه خطی

علیرضا صارمی/ دانش آموخته کارشناسی ارشد/ دانشگاه آزاد واحد علوم و 

 saremi831@gmail.com /تحقیقات خراسان رضوی

ma.samadi@hsu.ac.ir/مهدی صمدی/ استادیار گروه برق دانشگاه حکیم سبزواری

حمید شعرباف تبریزی/ دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی 
h_sht@yahoo.com/مشهد

کلمات کلیدی: پیش بینی، رگرسیون خطی چندگانه، مصرف برق 

1.مقدمه
اهمیت انرژی برق در زندگی امروز و نقش حیاتی و بدون جایگزین این 
انرژی مهم در صنعت، کشاورزی و سایر فعالیت های اقتصادی بر کسی 
پوشیده نیس��ت. از طرفی رشد روز افزون مصرف و لزوم تأمین مداوم 
ب��رق و جلوگیری از هرگونه وقفه در تأمین ای��ن انرژی مهم، اهمیت 
برنامه ریزی مناس��ب برای توس��عه سیس��تم قدرت را دوچندان می-
 نماید.یکی از مهم ترین و اساسی ترین بخش های مطالعات برنامه ریزی 
توسعه، پیش بینی میزان مصرف برق در بازه های کوتاه مدت، میان مدت 

و بلندمدت می  باشد.
روش های متنوعی برای پیش بینی وجود دارد،اما در یک دس��ته بندی 

کلی می توان این روش ها را به صورت زیر دسته بندی کرد:
روش های مبتنی بر دانش فرد خبره	•
روش های تحلیل سری های زمانی1	•
روش ه��ای مبتنی ب��ر تحلیل رواب��ط علّي2بین کمی��ت موردنظر و 	•

پارامترهای مؤثر بر آن
در س��ال های اخیر تحقیقات فراوانی برای شناسایی پارامترهای مؤثر 
در رشد مصرف برق و همچنین میزان تأثیرگذاری هرکدام انجام شده 
اس��ت. در پژوهشی که در سال 2007 در مورد عوامل مؤثر بر مصرف 
برق در 15 کش��ور اروپایی و همچنین تولید در بلندمدت انجام ش��ده 
عوامل زیر به عنوان مهم ترین پارامترها بیان گردیده اس��ت. همچنین 
در گزارش گروه 3EPRGدر سال 2011 نیز بر نقش این عوامل تأکید 

شده است ]1-2[.
1( فاکتورهای اقتصادی )مثاًل میزان درآمد ملی و یا خانوار(

2( فاکتورهای قیمتی )قیمت برق و سایر انرژی ها و یارانه های انرژی(       
3(تغییرات روزانه، هفتگی و فصلی پیک بار

4( سیاست های کنترل مصرف
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5( ساختار صنعت جامعه موردمطالعه
6( پیشرفت فّناوری و توسعه شبکه های هوشمند

7( سایر سیاست ها )مانند سیاست های جلوگیری از گرم شدن زمین(
مطاب��ق مرجع ]3[، عوامل مؤثر در رش��د مصرف برق کش��ور چیندر 
بلندم��دت عبارت ان��د از: تولی��د ناخال��ص داخل��ی )4GDP(، قیمت 
الکتریس��یته، رش��د جمعیت، تغییرات س��اختاری در اقتصاد و بهبود 
راندمان )سیاست های اصالح الگوی مصرف(. در گزارش مجمع جهانی 
انرژی در سال های 2011 و 2013 که در مورد پارامترهای کلی مؤثر 
بر رش��د مصرف ان��رژی در جهان ارائه گردیده نی��ز، تأکید فراوانی بر 

نقش GDP بر میزان رشد مصرف انواع انرژی ها شده است ]4-5[.
تحقیقات گس��ترده انجام شده در کش��ورهای مختلف در زمینه نقش 
تولید ناخالص داخلی در رش��د مصرف ب��رق بیانگر یک ارتباط مثبت 
و مؤثر بین افزایشGDPو رش��د مصرف برق می باشد. به عنوان مثال در 
س��ال 2006، تحقیق جامعی توسط مرکز5SEEC در کشور انگلستان، 
برای بررسی میزان ارتباط بینGDP و رشد مصرف برق صورت گرفت. 
در این تحقیق از داده های آماری 3٨ کش��ور توس��عه یافته و 7٨ کشور 
توسعه نیافته و درحال  توسعه استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان 
داد که مصرف انرژی و GDP در کشورهای توسعه یافته ارتباط قوی تری 

نسبت به کشورهای درحال توسعه و توسعه نیافته دارند ]6-7[.
در مرج��ع ]٨[، چگونگی تأثیرGDP بر رش��د مصرف ب��رق در ایران 
بررسی شده است. در این راستا سعی شده با استفاده از آنالیز منحنی
GDP از س��ال 1350 تا 13٨2، تحلیلی ب��ر روند تأثیر این پارامتر بر 
رشد مصرف برق صورت پذیرد. نتایج این مقاله نشان می دهد، میزان 

رشد صنعتی استان ها با میزان مصرف برق آن ها مرتبط می باشد.
اهمیت موضوع پیش  بینی مناس��ب مصرف برق در کش��ور، همچنان 
محقق��ان را ب��ه تالش در ای��ن زمینه ترغیب می  کن��د. در این مقاله، 
به بررس��ی و مدل س��ازی چند پارامت��ر مهم و تأثیرگ��ذار بر مصرف 
برق)صنعت��ی، خانگ��ی و کلی( پرداخته ش��ده اس��ت. ای��ن پارامترها 
عبارت ان��د از: جمعیت، تولی��د ناخالص داخلی کل��ی، تولید ناخالص 
داخلی بدون نفت و س��رانه درآمد خانوار در کش��ور. در این راس��تا با 
تش��کیل ماتریس همبس��تگی عوامل مهم تر و مؤثرتر در میزان رشد 
مصرف برق شناسایی ش��ده است. در ادامه، یک مدل رگرسیون خطی 
چندگانه6جدید برای نش��ان دادن ارتباط پارامترهای مؤثر ذکرش��ده 
برمیزان مصرف برق در بلندمدت پیشنهاد گردیده است. سپس برآورد 
پارامترهای مدل پیش��نهادی به کم��ک آمارهای موجود در بانک های 
اطالعاتی مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و نش��ریه آمار تفصیلی وزارت 
نیرو انجام و نتایج شبیه س��ازی موردبحث و بررسی قرار گرفته است.

)الزم ب��ه ذکر اس��ت تهیه آمارهای مورد نی��از از منابع معتبر، یکی از 
چالش های انجام این تحقیق بوده است(.

2. بررسی پارامترهای مؤثر بر مصرف برق
در این بخش از مقاله، پارامترهای زیر که اساس��ی  ترین موارد مؤثر در 

مصرف برق می  باشند، به طور جداگانه موردبررسی قرارگرفته اند:
 جمعیت کل کشور

 تولید ناخالص داخلی
 تولید ناخالص داخلی بدون نفت

 درآمد کل ملی
 سرانه ملی هر نفر

علت در نظر گرفتن تولید ناخالص داخلی کل و تولید ناخالص داخلی 
بدون نفت، به ش��رح زیر می باش��د: تولید ناخالص داخلی کل کشور، 
وابس��تگی زیادی ب��ه میزان فروش و همچنین قیم��ت نفت دارد، لذا 

نوسانات قیمت نفت تأثیر فراوانی بر میزان GDP کل کشور می گذارد. 
از طرفی قیمت نفت تأثیر مس��تقیم و معناداری با مصرف برق ندارد.
بنابرای��ن انتظار می رود ارتب��اط معنادارتری بی��ن GDP بدون نفت و 

مصرف برق وجود داشته باشد.
مطابق رابطه )1( ضریب همبستگی برای ارزیابی وابستگی یک متغیر 
نس��بت به متغیر دیگر بکار می  رود. این ضریب جهت و مقدار رابطه  ی 

بین دو متغیر را توصیف می  کند.

                                                      )1(

جدول 1: ضریب همبستگی بین مصرف برق کل و پارامترهای مؤثر

درآمد کل سرانه ملی
ناخالص ناخالص کلملی

جمعیتبدون نفت

0,٨7950,٨7960,٨٨140,٨٨520,9105

جدول 2: ضریب همبستگی بین مصرف صنعتی و پارامترهای مؤثر

درآمد کل سرانه ملی
ناخالص ناخالص کلملی

جمعیتبدون نفت

0,٨7370,٨6510,٨9410,٨94٨0,٨904
جدول 3: ضریب همبستگی بین مصرف خانگی و پارامترهای مؤثر

درامد کل سرانه ملی
ناخالص ناخالص کلملی

جمعیتبدون نفت

0,٨5190,٨3760,٨1090,٨2430,943٨

با توجه به جداول فوق می توان گفت: جمعیت، تولید ناخالص داخلی 
ب��دون نف��ت، درآمد س��رانه و تولی��د ناخالص داخل��ی کل، به ترتیب 
بیشترین تأثیر در میزان مصرف برق را دارند. همچنین مقایسه تولید 
ناخال��ص داخلی ب��دون نفت و تولید ناخالص کل در هر س��ه جدول، 
صحت مطالب ذکرشده در زمینه ارتباط قوی تر بین GDP بدون نفت 
با مصرف برق را نش��ان می  دهد. در مورد مصارف صنعتی میزان تأثیر 
پارامتر GDP بدون نفت پررنگ تر از س��ایر مصارف اس��ت که این نیز 
ناش��ی از ارتباط مستقیم و مثبت بین رشد صنعتی و GDP می  باشد. 
در مورد مصرف خانگی نیز میزان جمعیت و میزان درآمد س��رانه هر 
نفر تأثیرگذارتر از س��ایر پارامترها دیده می  ش��ود؛ بنابراین سه پارامتر 

مؤثرتراز بین این پارامترها عبارت اند از:
 میزان جمعیت کل کشور

 میزان تولید ناخالص داخلی بدون در نظر گرفتن فروش نفت
 میزان درآمد سرانه ملی

3. مدل رگرسیون خطی چندگانه پیشنهادی
رابطه کلی رگرسیون خطی چندگانه به صورت زیر است:

Y = β0+β1x1+β2x2+…+βpxp + ξ                                                  )2(     
                   

در م��دل پیش��نهادی س��ه پارامتر به عن��وان متغیر مس��تقل در نظر 
گرفته شده لذا رابطه Yبه صورت زیر خواهد بود:

Y = β0+β1x1+β2x2+β3x3+ξ                                            )3(
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که درفرم ماتریسی به صورت زیرنمایش داده می  شود: 

          
)4(

   
ب��ا اس��تفاده از اطالعات آماری موج��ود در مراج��ع ]11-9[، برآورد 
محاسبه ش��ده که مقادیر به صورت 

3β تا 
0β تخمین��ی ضرایب مجهول

زیر است:

با داشتن ماتریس ضرایب βمی توان مقادیر به دست آمده از رگرسیون 
و مقادی��ر واقع��ی را باهم مقایس��ه نمود. به این ترتی��ب میزان خطای 
محاس��بات قابل ارزیاب��ی خواهد بود. در ش��کل )1(، اطالعات واقعی 
مصرف برق کل کش��ور بین س��ال های 1342 تا 1392 در کنار نتایج 
به دس��ت آمده از مدل رگرسیون پیش��نهادی رسم شده است .)مقادیر 
واقعی با رنگ قرمز و مقادیر به دست آمده از رگرسیون آبی رنگ است(.
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شکل )1(: مصرف برق کل )اطالعات واقعی و نتایج مدل پیشنهادی(

مش��اهده می شود اگر ضرایب رگرسیون با اس��تفاده از همه اطالعات 
موجود محاس��به شود، مقادیر به دست آمده از رگرسیون بسیار نزدیک 
به اطالعات واقعی است. در شکل  های )2(و)3( به ترتیب، مصارف برق 

صنعتی و خانگی رسم شده اند.
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شکل )2(: مصرف بخش صنعتی )اطالعات واقعی و نتایج مدل پیشنهادی(
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شکل )3(: مصرف بخش خانگی )اطالعات واقعی و نتایج مدل پیشنهادی(

4. پیش  بینی مصرف با استفاده از مدل پیشنهادی
در بخ��ش قبل با اس��تفاده از کل داده ها )اطالعات س��ال های1342 
 محاس��به گردیدند. در ای��ن بخش مدل 

3β ت��ا 
0β ت��ا 1392( ضرایب

پیش��نهادی و خطای آن در پیش بینی مصرف س��ال های آینده مورد 
ارزیابی قرارگرفته اس��ت. به این منظور، تع��دادی از داده  های موجود 
به عن��وان داده های تعلیم7 برای تش��کیل مدل رگرس��یون و اطالعات 
چند س��ال انتهایی برای آزمودن مدل اس��تفاده  شده اند. به این ترتیب 
با مقایس��ه داده های واقعی و نتایج پیش بینی س��ال های آخر می توان 
مقدار خطای مدل را ارزیاب��ی کرد. همچنین با تغییر تعداد داده های 
تعلیم می توان حساس��یت دقت پیش بینی نس��بت به تعداد داده ها را 

بررسی نمود.
در ابت��دا با انتخ��اب 50 داده ابتدایی )س��ال های 42 تا 91( مصرف 
برق در س��ال 92پیش بینی ش��ده و نتایج با مقدار واقعی مقایسه شده 
اس��ت )شکل 4(. مصرف برق در سال 1392 مقدار 206000 میلیون 
کیلووات ساعت بوده که با توجه به مدل پیشنهادی، پیش  بینی مصرف 

در سال 1392 مقدار 227200 میلیون کیلووات ساعت می  باشد.
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شکل )4(: پیش بینی مصرف برق کل

همان طور که از شکل مشخص است مقادیر پیش بینی شده )آبی رنگ( 
و مقادی��ر واقع��ی )قرمزرنگ( –به عنوان مثال- از س��ال های 1347 تا 
135٨ و همچنین سال های 1372 تا 13٨7 بسیار به هم نزدیک اند.

)R2(الف.شاخصاعتبارسنجی
یکی از معیارهای بررس��ی خوبی برازش، R2 می  باشد که مطابق رابطه 

)5( تعریف می  گردد:

                                              )5(



فصلنامه

تحلیلی، آموزشی، پژوهشی 
انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران-شاخه خراسان

سال سوم/شماره5/ پاییز 1395 40

SSE: مجموع مربعات خطا
SSR: مجموع مربعات رگرسیون

SST: مجموع مربعات کل
0.9. نتایج  R2 مق��دار مناس��ب ب��رای R2 عب��ارت اس��ت از: 1
شبیه س��ازی نش��ان می  دهد که مقدار R2 برابر 0,9799 است، یعنی 

نزدیک به 9٨ درصد تغییرات توسط خط رگرسیون بیان می  گردد.

ب.بررسیحساسیترگرسیونبهدادههایتعلیم
ب��رای بررس��ی اثر تع��داد داده  ه��ای مورداس��تفاده، برای محاس��به 
پارامترهای رگرس��یون در دقت مدل، شبیه س��ازی برای تعداد 25 و 
35 داده تعلیم نیز انجام شده است که نتایج در شکل های )5(و)6( به 

نمایش درآمده است.
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با دقت در دو ش��کل فوق مش��اهده می  شود که در سال های 72 تا 75 
تغییر عم��ده ای در مقادیر رخ می دهد و روند نمودار عوض می ش��ود 
و خط��ای مقادیر به ش��دت افزای��ش می یابد. بنابراین بای��د داده های 
س��ال های 72 تا 75 حتما جزء داده های تعلیم در نظر گرفته ش��وند 
وگرن��ه خطا فاحش خواهد بود. به نظر می رس��د ک��ه یکی از ایرادات 
رگرسیون خطی حساسیت بیش ازحد آن به تعداد داده ها و همچنین 

تغییرات روند داده ها است.

5. نتیجه گیری
پیش  بین��ی مصرف برق یک��ی از مهم ترین پارامتره��ا در برنامه  ریزی 
برای صنعت برق هس��ت. با توجه به تحقیقات صورت گرفته مهم ترین 
پارامترهای مؤثر در رش��د مصرف برق کل کش��ور به ترتیب جمعیت، 
تولید ناخالص داخلی و س��پس درآمد س��رانه ملی می باشند. در این 

مقاله، با تش��کیل یک مدل رگرسیون چندگانه و استفاده از اطالعات 
آماری س��ال های گذشته کشور، روشی جدید برای پیش بینی مصرف 
برق پیش��نهاد شده است. شبیه سازی های این مقاله نشان می دهد به 
دلیل وابس��تگی ش��دید اقتصاد ایران به نفت و نوس��انات قیمتی آن، 
اس��تفاده از اطالع��ات تولید ناخالص داخلی ب��دون درآمدهای نفتی، 
جهت تجزیه  و تحلیل رش��د مصرف برق، نتایج دقیق تری را به همراه 

دارد.
الزم ب��ه ذکر اس��ت عوامل دیگری همچون قیمت برق، قیمت س��ایر 
انرژی ها، دسترس پذیری انواع انرژی و سیاست های انرژی نیز می توانند 
در رش��د مصرف مؤثر باشند که به دلیل شرایط قیمت گذاری دولتی، 
واقع��ی نبودن قیمت حامل های ان��رژی و همچنین نبودن آمار دقیق 
بعضی پارامترها در کش��ور، در این تحقیق به آن ها پرداخته نش��د. با 
اجرایی شدن کامل طرح هدفمندی یارانه ها و واقعی شدن قیمت های 
انرژی، می توان اثر سیاس��ت های قیمتی و حتی سیاس��ت های اصالح 

الگوی مصرف بر رشد مصرف را نیز به خوبی ارزیابی نمود.

***

پینوشتها:

1. Time series
2. Casual
3. Electricity Policy Research Group
4. Grossdomesticproduct
5. Surrey Energy Economics Centre
6. Multiple Linear Regression
7. Training data
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رساله دکتری مهندسی برق - الکترونيک

طراحی ماژول SRAM  و STRAM  با مصرف 
توان بسيار پايين و قابليت اطمينان باال

هومان فرخانی
استاد راهنما: دکتر علي پیروي

دانشگاه فردوسي مشهد

حافظههایSRAMبهطورگستردهایبررویاكثرتراشههابهعنوان
حافظهموقتدركنارپردازندههامورداستفادهقرارمیگیرند.ازطرف
دیگرحافظههایSRAMبیشاز80%ازفضایپردازندههایپیشرفته
رااشغالكردهوبیشاز60%مصرفتواناینپردازندههابهایننوع
ازحافظهاختصاصمییابد.بنابراینپارامترهایفضایاش�غالشده
وتوانمصرفیس�لولهایSRAMجزوپارامتره�ایبااهمیتزیاد
اس�ت.ازطرفدیگرتوسعهكاربردهایوسایلقابلحملوكاشتنی
دردرونبدناهمی�تدوپارامترفوقالذكرمخصوصاكنترلمصرف
توانراافزایشدادهاست.بهدلیلاهمیتبهبوددوپارامترذكرشده
درب�االخصوصامصرفت�وانراهحلهایزیادیدرس�طحطراحی
سلول،طراحیمدارهایجانبی،واستفادهازترانزیستورهایجدید
درگذشتهپیشنهادشدهاند.همچنیندرسالهایاخیرحافظههای
جدیدیدرحالتوس�عهوپیشرفتمیباشندكهپیشبینیمیشود
درآیندهنزدیكبهعنوانجانشینحافظههایSRAMمورداستفاده
قرارگیرن�د.دربینآنهاحافظهSTTRAMبهدلیلس�رعتباال)در
حدودSRAM(،چگالیباال)درحدودDRAM(وغیرفراربودن)مثل
Flash(یكیازكاندیداهایاصلیجایگزینیحافظهSRAMدرآینده

نزدیكمیباشد.
دراینرس�الهسعیشدهاس�تتاكاهشمصرفتواندرسلولهای
SRAMدرتمامس�طوحذكرش�دهموردبررسیقرارگیرد.درهمین
FinFETوCMOSراس�تاابتدامقایسهجامعیبینترانزیس�تورهای
انجامشدهومزایاومعایباستفادهازهركدامازآنهابررویعملكرد
دوسلولپایهSRAMموردبررسیقرارگرفتهاست.درسطحطراحی
سلول،یكسلول6ترانزیستوریجدیدپیشنهادشدهاستكهعالوه
بركاهشفضایاشغالشدهمنجربهكاهشچشمگیرمصرفتواناز
طریقكاهشحداقلمنبعولتاژمیگردد.درس�طحمدارهایكمكی
جانبینیزیكروشكمكینوشتنجدیدپیشنهادشدهاست.اثراین
مدارجانبیبررویعملیاتنوش�تندرسلولپیشنهادیوسلول10
ترانزیستوریموردبررسیقرارگرفتهاست.ازآنجاییكهحاشیهنویز
درزمانعملیاتنوشتنعاملمحدودكنندهحداقلولتاژمنبعدراكثر
سلولهایSRAMمیباشد،استفادهازروشكمكینوشتنپیشنهادی
اجازهعملكردصحیحسلولSRAMدرولتاژهایپایینتررامیدهد.
اینامربهنوبهخودباعثبهبودچشمگیرمصرفتوانمدارمیشود.

درنهایتبررس�یكاملیبررویحافظهSTTRAMانجامشدهاست.
ازآنجاییكهدرایننوعازحافظهعمدهمصرفتوانمداربهعملیات
نوش�تناختص�اصدارد،دوروشجدیدجه�تكاهشموثرمصرف
تواندرزمانعملیاتنوش�تنپیشنهادشدهاست.یكیازعواملی
ك�همنجربهمصرفت�وانزیادحافظهSTTRAMدرزماننوش�تن
میگرددتفاوتچشمگیرعملیاتنوشتنداده»1«و»0«میباشد.در
روشاولپیشنهادیسعیشدهتااندازهممكنزمانوتوانعملیات
نوشتن»1«و»0«بهیكدیگرنزدیكشوند.درروشدومپیشنهادی
مصرفتوانعملیاتنوشتنازطریقردیابیعملیاتنوشتنواتمام

آنبهمحضتغییرحالتسلول،كاهشدادهشدهاست.
كلماتكلیدی:

حافظهSRAM،مداركمكینوش�تن،ترانزیس�تورFinFET،حافظه
STTRAM

***

رساله دکتری مهندسی برق - قدرت

در نظر گرفتن اثر هم بستگی متغيرهای شبکه 
در پخـش بـار احتمالی سيسـتم قـدرت دارای 

مزارع بادی
محمد عظیم آرمین

استاد راهنما: دکتر حبیب رجبي مشهدي
دانشگاه فردوسي مشهد

دالیلمختلفزیستمحیطیواقتصادیموجبشدهاستتاتوجه
ب�هنیروگاهه�ایتجدیدپذیردرچنددههاخی�رافزایشیابد.نصب
ظرفیتهایباالینیروگاههایتجدیدپذیرازجملهنیروگاههایبادی
بهجاینیروگاههایحرارتیویادركنارآنهادارایشتابفزایندهای
بودهاس�ت.اماتولیدمتغیرونوسانیایننوعنیروگاههاموجبشده
استتاشیوهمعمولبهرهبرداریازسیستمقدرتدچارچالشهایی
شود.تغییراتوكنترلناپذیریكاملتوانتولیدیاینگونهواحدها
موجبشدهتاازابزارهایبررسیهایاحتمالیسیستمقدرتجهت
مطالع�هتاثیررفتارایننوعواحدهادربخشهایمختلفاس�تفاده
ش�ود.باكمكای�نابزارهاشبیهس�ازی،تحلیل،مطالعهوبررس�ی
سیس�تمقدرتبرمبنایدادههایسرعتبادشبیهسازیشدهویا
دادههایاندازهگیریش�ده،انجامگرفتهاست.باافزایشمتغیرهای
احتمالیش�بكهچال�شدیگرینیزوج�ودخواهدداش�توآندر
نظ�رگرفتنارتباطبیناینمتغیرهایاحتمالیاس�ت.مدلس�ازی
همبس�تگیبینمتغیرهایاحتمالیسیستمقدرتبهسببتفاوت
توزیعه�ایاحتمالیمتغیرهاازروشهایمعم�ولآماریقابلانجام

نیست.
بههمی�ندلیلدراینرس�الهازتوابعكاپیوالجهتبررس�یرفتار
متغیرهایهمبس�ته،استفادهشدهاس�ت.باكمكاینتوابعامكان
شبیهسازیدادههایهمبستهبرایشرایطواقعینظیرمناطقخواف
ایرانودانمارکفراهمآمدهاست.اینابزارمیتواندبرایهرشرایط
وباویژگیهایآماریپیچیدهمورداستفادهقراربگیرد.همچنینبا
اس�تفادهازشبیهسازیهایانجامشدهبااس�تفادهازتوابعكاپیوال،
شاخصهایریسكوقابلیتاطمینانسیستمقدرتبادرنظرگرفتن
ویژگیهایتولیدنیروگاههایتجدیدپذیرتوسعهدادهشدهاست.بر
پایهتوابعكاپیوال،یكفرمبس�تهوكلیبرایمحاسبهشاخصهای
قابلیتاطمیناندرحضورنیروگاههایتجدیدپذیرارایهش�دهاست
ونش�اندادهشدهاستكههمبس�تگیبینتولیدبادیدرشبكهو
بارسیستمچگونهمیتواندش�اخصهایقابلیتاطمینانسیستم،
قابلی�تتامینتوانموثریكنیروگاهبادیومقدارتوانقابلانتقال
درخطوطش�بكهراتحتتاثیرقراردهد.اینموضوعبااس�تفادهاز
روشمبتنیبرتوابعكاپیوالممكنش�دهاس�تكهطیآنمیتوان
حالته�ایمختلفیازهمبس�تگیبینباروتولیدبادیدرش�بكه
شبیهس�ازینمود.درنهایتش�اخصیبرایبررسیاثرعدمقطعیت
سیستمبادرنظرگرفتنهمبستگیبینمتغیرهایورودیارایهشده
اس�ت.باكمكاینش�اخصتاثیرعدمقطعیتنیروگاههایبادیبر
سیستمقدرتاندازهگیریش�دهاستوهمچنینتاثیرهمبستگی
بینباربادبرمیزانعدمقطعیتسیس�تمموردارزیابیقرارگرفته

است.

كلماتكلیدی:
پخشباراحتمالی،همبس�تگی،كاپیوال،ش�اخصقابلیتاطمینان،

توانقابلانتقال،تلفات

***
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رساله دکتری مهندسی برق- کنترل

حل بر خط بازی  های ديفرانسـيلی افق نامحدود 
برای سيستم  های ديناميک  نامعينِ زمان پيوسته  

با استفاده از الگوريتم  های يادگيري تقويتي
شعله یاسینی

اساتید راهنما: دکتر محمدباقر سیستاني، دکتر علي کریم پور
دانشگاه فردوسي مشهد

بازیهایدیفرانس�یلیامروزهكاربردهایگس�تردهدرزمینههای
مختلفازجملهسیستمهایمخابراتبیسیموشبكه،سیستمهای
اقتصادیوراهبردهایدفاعییافتهاند.حلبازیهایدیفرانس�یلی
تكیهبرحلمعادالتهمیلتون-جاكوبیدارد.حلاینمعادالتدر
حالتغیرخطیبس�یارمشكلبودهوممكناس�تحتیدرموارد
س�ادهفاقدحلتحلیلیسرتاس�ریباش�ند.اكث�رروشهایارایه
ش�دهبرایحلاینمعادالت،روشهایتقریبیبرونخطیهستند
كهدرآنهادینامیكسیس�تمكامالمعینميباش�د.دراینرساله،
س�هالگوریتمبرخطبرايیافتنحلتقریبیبازیهایدیفرانسیلی
دونفرهمجموع-صف�روچندنفرهمجموع-غیرصف�رارایهگردیده
اس�ت:الگوریتمیادگیریتقویتیهمزم�ان،الگوریتمبرنامهریزی
پویایتطبیقیوالگوریتمیادگی�ریتقویتیانتگرال.مزیتعمده
استفادهازیادگیریتقویتیایناستكهزمینهبرايحضوركنترل
تطبیق�يفراهمميش�ودوبنابرای�نميتوانباتركی�بیادگیری
تقویتیوش�بكههایعصبی،الگوریتمهايكنت�رلبهینهتطبیقي

برايسیستمهايبادینامیكنامعینارایهكرد.
درروشهایكنترلبهینهتطبیقی،شرطتحریكپایاچالشیاست
كهاینتكنیكهارادردس�تیافتنبهتخمینمناسبپارامترهای
سیستممحدودنمودهاست.تمامیروشهایپیشینكنترلبهینه
تطبیقيبرایحلبازیهایدیفرانس�یلیمجموع-صفرومجموع-
غیرصفرنیازبهبررس�یش�رطتحریكپایابرایتضمینهمگرایی
الگوریتمبهنقطهتعادلبهینهدارند.دراینرس�اله،بااس�تفادهاز
رویك�ردجدیدیادگیریهمزمان،بهش�رطمحدودكنندهتحریك
پایاغلبهگردیدهوبهجایآنش�رایطكافیوآس�انبرایتضمین
همگراییپارامترهابهدستآمدهاست.پایداریسیستمبااستفاده
ازتكنیكلیاپانوفتضمینش�دهوعالوهبرآن،همگرایيبهنقطه

تعادلنشبازیدرهمهحالتهايمذكورنشاندادهشدهاست.

كلماتكلیدی:
بازیدیفرانس�یلیدونف�رهمجموع-صفر،بازیهایدیفرانس�یلی
چندنف�رهمجموع-غیرصفر،یادگیریتقویت�ی،برنامهریزیپویای

تطبیقی،شبكههایعصبی،دینامیكنامعین،یادگیریهمزمان.

***

رساله دکتری مهندسی برق- مخابرات

تحليل نظريه اطالعاتی مفهوم شناخت در 
مخابرات

سید نیما انزابی نژاد
اساتید راهنما: دکتر محمد مولوي، دکتر قوشه عابد هدتني

دانشگاه فردوسي مشهد

موض�وعگزارشپیشرو،بررس�یكانالهایگوس�یباتداخلهای
معلومدرفرس�تندهوگیرندهمیباش�د.كوس�تادرقضیه»نوشتن
بركاغذلكهدار«نش�انمیدهدكهفرس�تندهمیتوانداثرتداخل
جمعش�وندهبهص�ورتغیرعّل�یمعلومدرفرس�تندهراب�ااتخاذ
كدگذاریمناس�ب،حذفكند.مس�اله»نوشتنبركاغذلكهدار«را
ازس�هجنبهمیتوانگسترشداد:ظرفیت»كاغذلكهدار«فقطدر
صورتیقابلدس�تیابیاستكهمتغیردنبالهورودیكانالرابتوان
مستقلازمتغیرتداخلجمعشوندهمعلومدرفرستندهتولیدكرد.
بافرضهمبس�تگیمی�انایندومتغیرتصادفیوتحلیلمس�اله،
قضیه»كاغذلكهدار«رامیتوانبهشرایطیگسترشدادكههماز
دیدگاهنظریوهمكاربردیمهمهستند.فرضوجودتداخلمعلوم
درگیرنده)كهممكناستهمباتداخلمعلومدرفرستندهوهمبا
ورودیكانالنیزهمبستهباشد(،محوردیگرگسترشمسالهاست.
باافزودنفرضوجودهمبس�تگیمیاناینتداخلهاونویزگوسی
كانالوتحلیلظرفیتآن،یكش�كلعمومیگوس�یبرایقضیه
كوور-چیانگ)مس�الهكانالبااطالع�اتجانبیدوطرفهبهصورت
غیرعّلیمعلومدرفرس�تندهوگیرنده(بهدس�تمیآید.بررس�ی
ظرفیتای�نكانالها،آش�كارمیكندكههمبس�تگیمیانمتغیر
دنبالهورودیومتغیرتداخلمعلومدرفرس�تنده،ظرفیتكانالرا
كاهشمیدهدواینكاهشبهاطالعاتمتقابلمیانایندومتغیر
مربوطاس�ت.ازسویدیگر،همبستگیمیانتداخلهایمعلومدر
فرستندهوگیرندهبهنویزگوسیكانال،ظرفیتراافزایشمیدهد
واینافزایشبهاطالعاتمتقابلنویزواینتداخلهامربوطاست.
افزای�شمعنادارظرفی�تكانالب�اافزایشاطالع�اتمتقابلنویز
وتداخلهایمعلوم،بهگونهایاس�تكهمیت�واناینتداخلهای
معلوموهمبس�تهبهنویزراحاملیاحاوی»شناختی«ازنویزبرای
فرس�تندهوگیرندهدانس�ت.باحذفاثرتداخلیاطالعاتجانبی
معل�ومدرفرس�تندهوگیرندهومحاس�بهظرفیتكانال،آش�كار
میش�ودكهاینافزای�شظرفیت،صرفامربوطبههمبس�تگیاین
اطالعاتجانبیبهنویزكانالمیباش�د؛روشنشدنایننكته،یك
توصیفجدیدبرای»ش�ناختفرس�تندهیاگیرن�دهازیكمتغیر
تصادف�ی«را،بهص�ورتاطالعاتجانب�یمعلومنزدفرس�تندهیا
گیرندهوهمبس�تهب�هآنمتغیرتصادفی،ممكنمیس�ازد.بااین
توصیفدومسألهشناختیدرمخابراتطرحوتحلیلشدهاند.یك
مسألهتوصیفش�ناختهمزمانفرستندهوگیرندهازنویزگوسی
كانالومسالهدومتوصیفشناختهمزمانفرستندهازدوتداخل
متفاوتدركانالگوس�یمیباشد.محاس�بهظرفیتایندوكانال

كارائیاینتوصیفجدیدراآشكارمیكند.

كلماتكلیدی:
اطالعاتجانبی،اطالعاتحالت،كانالگوس�یباتداخلمعلومدر
فرس�تنده،كانالگوسیباتداخلمعلومدرگیرنده،قضیه»نوشتن

بركاغذلكهدار«

***
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در گذش��ته مس��افت های دور امکان تب��ادل اخب��ار و اطالعات را در 
زمان های کوتاه ناممکن می کرد ولی با پیش��رفت تکنولوژی و استفاده 
از امکان��ات ارتباطی س��ریع و دردس��ترس، در حال حاض��ر با وجود 
مش��غله ها و گرفتاری های بس��یار زیاد افراد، این امکان فراهم ش��ده 
است. در این راستا جمعی از اساتید دانشگاه ها در سراسر کشور اقدام 
به تش��کیل گروه های مجازی جهت تبادل اطالعات و استفاده از نقطه 
نظرات یکدیگر داده و به بررس��ی مسایل و مشکالت موجود در جهت 
پیدا کردن راهکار مناس��ب و بهبود آموزش مهندس��ین پرداختند. در 
زیر یکی از این گفتگوها که پیرامون یکی از مس��ائل آموزش��ی دوره 
کارشناسی مهندسی برق انجام شده آورده شده با امید به اینکه مورد 

توجه و استفاده عالقمندان قرار بگیرد.

س�وال: برای دوره عمومی کارشناسی مهندسی برق )بدون 
گرایش(، کدامیک از دروس اصلی و تخصصی قابلیت حذف، 

اضافه، ادغام یا تغییر واحد را دارند؟

دكتردانیالبوستان
عضوهیأتعلمیدانشگاهمهندسیفناوریهاینوینقوچان

1. برنامه نویس��ی بای��د خیلی جدی تر از وضع فعلی ارائه ش��ود و در 
هر درس��ی که امکان دارد، تمرین ها بصورت پیاده سازی نرم افزاری 

مطرح شود.
2. همچنین الزم اس��ت دانش��جویان برق، C ،MATLAB و یک زبان 
NET بیاموزند. ش��اید نیاز به دروس برنامه نویس��ی پیشرفته داشته 

باشند.
3. آشنایی با حداقل دو مدل میکروکنترلر، ترجیحاً AVR یا PIC برای 
ش��روع و ARM به عن��وان یک میکروکنترلر آین��ده دار نیز ضروری 

است. 
4. دروس بهتر است از روی منابع انگلیسی تدریس شوند تا دانشجویان 
در طول دوره نیز درگیر یادگیری زبان باش��ند و صرفا به یک درس 

2واحدی زبان تخصصی اکتفا نشود.

دكترمهدیتوكلی
عضوهیأتعلمیدانشگاهآلبرتا-كانادا

ما در س��ال اول درس��ی برای متلب، در سال دوم برای c و یک درس 
اختیاری برای جاوا داریم. مش��کل ما این هس��ت ک��ه دپارتمان علوم 
کامپیوتر به دانش��جویان برق اجازه استفاده از دروس خوبی که برای 

دانشجویان خود دارد را نمی دهد.

دكترمحمدرضارمضانیآل
عضوهیأتعلمیدانشگاهمهندسیفناوریهاینوینقوچان

همانط��ور ک��ه مس��تحضرید دروس ریاضي 1، ریاض��ي 2 ، معادالت 
دیفرانس��یل ، برنام��ه نویس��ي کامپیوتر، محاس��بات ع��ددي، آمار و 
احتماالت مهندس��ي، فیزی��ک 1، فیزیک 2 ، آزمایش��گاه فیزیک 1، 
آزمایش��گاه فیزیک 2 و کارگاه عمومی مجموعا به ارزش 26 واحد )از 
140 واحد( به عنوان دروس پایه مهندس��ی برق هس��تند. با توجه به 
اینکه حدود 1٨,6% ارزش واحدهای اختصاص یافته برای مهندس��ی 
برق مربوط به دروس پایه است به نظر بنده در راستای استفاده بهینه 

از این میزان واحد شاید بتوان پیشنهادات زیر را مطرح نمود:
1. تعداد واحد درس فیزیک 1 ، یک واحد کاهش یابد.

2. یک واحد به درس محاس��بات عددی که در مهندس��ی بسیار مهم 
بوده اضافه گردد و مبحثی به عنوان بهینه س��ازی عددی به مباحث 
ای��ن درس اضافه ش��ود. همانطور که مس��تحضرید بهینه س��ازی از 
مباحث بس��یار مهم در مهندسی اس��ت که متأسفانه در حداقل سه 

گرایش مهندسی برق مغفول مانده است.
3. از درس ریاضی عمومی 1، یک واحد کم شده و به ریاضی عمومی 
2 که درس بس��یار مهم و کاربردی در مهندس��ی است اضافه گردد. 
می ت��وان بخش هایی از نظریه ماتریس ها را به س��یالبس این درس 

افزود تا ارزش چهار واحدی پیشنهادی آن حفظ گردد.

دكترحبیبرجبیمشهدی
رئیسوعضوهیئتعلمیدانش�كدهمهندسیدانشگاهفردوسی

مشهد:

1. از دروس ماش��ین ا و2 یک واحد، از درس الکترونیک 1 و 2، یک 
واحد و از مدار 2 یک واحد می توان کاسته شود.

2. 2 واحد از 3 واحد آزاد شده را می توان به مسایل حقوقی و .. انواع 
قراردادها انواع ش��رکت ها و ... و کاًل مسایل حقوقی که یک مهندس 

باید بداند اختصاص داد.
3. اخالق مهندس��ی و همچنین مدیریت و آشنایی با استانداردها نیز 

مطالب مفیدی هستند که باید به آن توجه شود.

دكترمجیدزندی
عضوهیأتعلمیدانشگاهشهیدبهشتی

من هم با یکنواخت بودن روش های تدریس موافق نیستم.
1. درس های مدار، الکترونیک، ماش��ین و بررس��ی سیس��تم قدرت را 

می توان در دو درس دو واحدی ارایه کرد.
2. درس های��ی مثل: طرح خط، طرح پس��ت، تولید و نیروگاه و امثال 

    ميزگرد مجازی

با حضور اساتيد دانشگاه ها پيرامون دروس اصلی، تخصصی و عمومی مهندسی برق
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آن، چنانچ��ه با روش های جدید در تکنولوژی همراه باش��ند، برای 
مهندسین در صنعت راهگشا هس��تند. مثاًل روش های جدید تولید 
انرژی در نیروگاه ها، که امروزه سهم باالیی در تولید انرژی الکتریکی 

دارند، باید در سرفصل تولید نیروگاه ها گنجانده شوند. 
3. اقتصاد مهندسی بایستی در دروس وجود داشته باشد.

4. از ط��رف دیگر باید روش های اس��تارت اپ را ب��ه فارغ التحصیالن 
آموزش داد.

دكترمحمدفرشاد
عضوهیأتعلمیدانشگاهآزادمینودشت

ب��ه نظر من چنانچه دروس آزمایش��گاهی و کارگاهی به همراه درس 
مرتبط ارائه شوند کارایی بیشتری دارند. 

مث��اًل: درس مدار 1 و آزمایش��گاه مجموعا 3 واح��د، درس مدار 2 و 
آزمایشگاه مجموعا 3 واحد، درس تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 
1 و آزمایش��گاه مجموع��ا 3 واحد، درس تحلیل سیس��تم های انرژی 
الکتریکی 2 و آزمایشگاه مجموعا 3 واحد، درس ماشین 1 و آزمایشگاه 
مجموعا 3 واحد، درس ماشین 2 و آزمایشگاه مجموعا 3 واحد، درس 
تجهی��زات پس��ت و کارگاه مجموعا 3 واح��د، درس رله و حفاظت و 
آزمایشگاه مجموعا 3 واحد، درس کنترل خطی و آزمایشگاه مجموعا 
3 واحد، درس الکترونیک صنعتی و آزمایشگاه مجموعا 3 واحد، درس 
عایق و فش��ارقوی و آزمایشگاه مجموعا 3 واحد، درس کنترل صنعتی 
و آزمایشگاه مجموعا 3 واحد، درس اندازه گیری و آزمایشگاه مجموعا 
3 واح��د، درس الکترونیک 1 و آزمایش��گاه مجموع��ا 3 واحد، درس 

الکترونیک 2 و آزمایشگاه مجموعا 3 واحد و ...
در ای��ن صورت بی��ن مطالبی که دانش��جو یاد می گی��رد و از طریق 
آزمایش عملی مشاهده می کند فاصله نخواهد افتاد، ضمن آنکه استاد 
درس می توان��د با توجه به صالحدید، تعادلی بین زمان دروس تئوری 

و عملی ایجاد نماید. 
در حال حاضر، عماًل زمان خیلی از آزمایشگاه ها تلف می شود.

دكتركسریحقیقی
شركتUniquesec-سوئد 

1. ادغام مدار یک و 2 در یک درس. 
2. ادغ��ام 3 درس الکترونیک در ی��ک درس و افزودن 2 درس جدید 

میکروکنترلر و شبکه هاي مخابراتي )براي همه گرایش ها(.
3. ادغام مخابرات 1 و 2 در یک درس براي همه گرایش ها.

4. اف��زودن دروس اجباري اندازه گیري 2 و ابزار دقیق و آز ابزار دقیق 
براي همه گرایش ها. 

5. افزودن درس منابع تغذیه براي همه گرایش ها. 
6. افزایش درس مدیریت پروژه

7. افزایش درس مباني بهینه سازي
٨. حذف دوس تکنیک پالس

دكترسعیدتوكلی
عضوهیأتعلمیدانشگاهسیستانوبلوچستان

طبق دس��تورالعمل جدید انتخ��اب 2 درس از دروس زیر در گرایش 
قدرت الزامی است:

ماش��ین مخصوص-طرح خط-طرح پست-عایق و فشار قوی-تحقیق 
در عملیات-تولید و نیروگاه

ک��ه البته من فکر کنم به جز تحقیق در عملیات همه آن ها برای یک 
مهندس قدرت باید الزامی باشد.

تهیهكننده:دكترمصطفيرجبيمشهدي
***
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1.مقدمه
به طور کلی نقطه شروع اصولی برای هر رویه ای، تعریف و هدف گذاری 
درست آن رویه است. انتخاب مناسب و درست اهداف، بینش، انگیزه 
و انرژی الزم برای پیمودن مسیر را ایجاد و بخت رسیدن به موفقیت 

را افزایش می دهد. از طرف دیگر، نبود اهداف مشخص و یا اشتباه 
در تعریف اهداف، اغلب به خروجی های نامطلوب و یا ناقص منتهی 
می شود. ورود به دانشگاه و سپری کردن دوره دانشجویی، که به طور 
معمول منطبق بر طالیی ترین برهه زندگی افراد است، از این قاعده 
مستثنی نیست. عالوه بر این، ویژگی ها و کیفیت این دوره به طور 
افراد به  جا  معمول تاثیر مستقیم و مهمی در مسیر آینده زندگی 
می گذارد. به عبارت دیگر، نگرش صحیح به دانشگاه و هدف گذاری 
برای کل  بلکه  دانشجویی،  دوره  برای  تنها  نه  آن  مورد  در   درست 

مسیر زندگی اهمیت کلیدی دارد.
افراد جامعه وارد دانشگاه  از  در سالیان گذشته درصد بسیار کمی 
و  روشن  اهداف  طبیعی  طور  به  خاص،  جمعیت  این  می شدند. 
واقع بینانه ای را برای خود ترسیم کرده بودند. در دو دهه اخیر، به 
مالحظه ای  قابل  طور  به  کشور  دانشجویی  جمعیت  متعدد  دالیل 
ظرفیت  سریع  افزایش  بر  عالوه  راستا  این  در  است.  یافته  افزایش 
سیستم  به  نیز  غیردولتی  بخش  دانشگاه های  دولتی،  دانشگاه های 
آموزشی اضافه شده اند. این رشد سریع به گونه ای است که حداقل 
از  دانست. یکی  نادرست  و  بی رویه  را  موارد می توان آن  بعضی  در 
مهم ترین پیامد های منفی این رشد بی رویه، فقدان هدف و انگیزه 
در میان بخش قابل توجهی از جمعیت دانشجویی است. همچنین، 
وجود اهداف و دیدگاه های نادرست در میان این جمعیت به وضوح 
متولیان  میان  در  معضل  این  دیگر،  طرف  از  است.  مشاهده  قابل 

بعضی از دانشگاه ها نیز مشاهده می شود.
متاسفانه از سوی دیگر ماجرا و از زاویه دید بخش صنعت نیز اغلب 

نگرش درستی به فارغ التحصیالن دانشگاه ها وجود ندارد.
 نوشته حاضر، تالشی برای ایجاد نگرش صحیح به دانشگاه و تعریف 
اهداف روشن و مشخص برای دوره دانشجویی است. به عنوان فردی 
که بیش از ربع قرن را به عنوان دانشجو و سپس عضو هیئت علمی 

چکیده
نوش�تهحاضر،تالش�یبرایایجادنگرشصحیحبهدانشگاهو
تعریفاهدافروش�نومش�خصبرایدورهدانش�جوییاست.
دراینراس�تاس�هس�والبنیادینموردبحثق�رارمیگیرند:
ویژگیهاییكمهندسموفقچیست؟نقشدانشگاهدرتربیت
مهندسموفقچیست؟نقشدانشجودراینزمینهچیست؟

بنابرای�ن،مخاطبی�ناصل�یای�نمقال�هعبارتنداز:نخس�ت
دانش�جویانیكهبای�دبرایگذراندنطالییتری�نبرههزندگی
خوددالیلروشنیداشتهباشند.درحالتدومهمكارانهیئت
علمیدانشگاههاكهبایددیدگاهروشنیدرهدایتنسلجوان
داشتهباشند.درحالتسوممتولیانوسیاستگذاراندانشگاه
وآم�وزشعالیك�هبایدوضعی�تموجودرابااینش�اخصها
ارزیابیكنند.درحالتچهارمدس�تاندركارانبخشصنعتكه
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كنند.
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نیز  را  صنعت  در  کار  سابقه  سال  چندین  و  گذرانده ام  دانشگاه  در 
نسبتا منظم  قالبی  را در  تجربه هاي خود  دارم، سعی کرده ام  همراه 

خالصه کنم. 
به طورکلی و در یک کالم، هدف اصلی از تحصیل در دانشگاه فراگیری 
دانش و مهارت در رشته مربوطه است. با توجه به این که مخاطبان 
می توان  هستند،  مهندسی  رشته های  دانشجویان  نوشته  این  بیشتر 
یک  جایگاه  به  رسیدن  دانشگاه،  به  ورود  از  اصلی  هدف  که  گفت 
مهندس است. یعنی تبدیل شدن به فردی که از لحاظ اقتصادی و 

اجتماعی مستقل، مفید و در نهایت مولد است. 
در ادامه این نوشته سعی خواهد شد تا مسیر دقیق و روشن رسیدن 

به این هدف، ضمن پاسخ به سه سوال بنیادین زیر مشخص شود.
البته ساختار مقاله به گونه ای تنظیم شده که در ابتدا به نظر می رسد 
که  دید  انتها خواهیم  در  اما  پرداخته می شود.  به سوال یک  بیشتر 
پاسخ به این سه سوال درواقع در یکدیگر تنیده شده اند و با پاسخ به 

سوال اول، تا حد زیادی به دو سوال دیگر نیز جواب داده می شود.
- ویژگی های یک مهندس موفق چیست؟

 - نقش دانشگاه در تربیت مهندس موفق چیست؟
 - نقش دانشجو در این زمینه چیست؟

2- ویژگی های یک مهندس موفق
در این بخش سعی بر این است تا خصوصیات یک مهندس موفق به 

طور کامال خالصه دسته بندی شود.

1-2-داشتنمجموعهایازمعلوماتومهارتها
به  توان  می  را  مهندسی  حرفه  برای  الزم  مهارت های  و  معلومات 

دسته های زیر تفکیک کرد.

الف-معلوماتپایهدررشتهمربوطه
مثال، در رشته مهندسی برق این معلومات شامل موارد زیر می شوند:

آشنایی با کمیت های الکترومغناطیسی،  توانایی تحلیل انواع مدارات، 
آشنایی با دیدگاه سیستمی و مفهوم سیگنال، و ...

ب-معلوماتوتواناییهایریاضیومحاسباتی
معلومات ریاضی از مهم ترین ویژگی های علمی یک مهندس موفق 
است. این توانایی هم به طور مستقیم و هم غیرمستقیم )کمک به 

پرورش قوای ذهنی( بر کارآیی فرد مؤثر است. 

ج-مهارتودیدگاهتخصصیدریكیاچندزمینهخاص
با توجه به گستردگی روزافزون دانش در دهه های اخیر، توقع احاطه 
بر تمام موضوعات یک رشته تخصصی به هیچ عنوان واقع بینانه نیست. 
استعدادهای  و  عالیق  درست  شناسایی  با  باید  موفق  مهندس  یک 
خود، یک و یا نهایتا چند زمینه ریز تخصصی را برای فعالیت خود 
میدان  در  موفقیت  که شرط  اینست  مهم  بسیار  نکته  کند.  انتخاب 
رقابت، داشتن مهارتی در حد خوب و عالی در این زمینه ها و نیز 
به روز بودن معلومات است. این نکته، اهمیت حیاتی انتخاب درست و 

واقع بینانه زمینه های تخصصی را نشان می دهد.

د-مهارتودیدگاهعمومیدرسطحكلرشته
فوق  پزشک  یک  می کنم.  بیان  مثال  یک  با  را  قسمت  این  اهمیت 
تخصص شبکیه چشم باید بتواند تمام بیماری های مربوط به شبکیه 
وی  از  حال،  عین  در  کند.  درمان  را  آنها  و  داده  تشخیص  را  چشم 

انتظار می رود تا بتواند در صورت نیاز و به عنوان یک پزشک راهکاری 
ارایه کند. به طور مشابه، یک  برای درمان یک سرماخوردگی ساده 
مهندس خوب باید عالوه بر دارا بودن تخصص های ریز گفته شده در 
بند قبلی، دیدگاه عمومی مناسبی در سطح کل رشته داشته باشد. 
برخورداری از این دیدگاه، به خصوص در پروژه های پیچیده و گروهی 
کامال تاثیرگذار است. برای محقق شدن این مهم، فرد باید در افزایش 

معلومات عمومی مربوط به رشته خود جدی باشد.

ه�-مهارتهایابزاری
کسب بعضی مهارت های ابزاری و تسلط بر آنها به طور کلی به کارآیی 
مهم  ابزارهای  این  از جمله  زیر،  موارد  می کند.  مهندس کمک  یک 

هستند:
زبان خارجی: با توجه به پیشرفت سریع دانش بشری، احاطه به یک یا 

چند زبان خارجی الزمه اساسی به روز رسانی معلومات است.
جمله  )از  مهندسی  رشته های  از  بسیاری  در  نویسی:  برنامه  زبان 
مهندسی برق(، تسلط به یک زبان برنامه نویسی سطح میانی ) مانند 

C(، طیف وسیعی از قابلیت ها را به همراه دارد.
نرم افزارهای کاربردی تخصصی: امروزه در اکثر رشته های تخصصی، 
آن  خاص  نیازهای  که  دارند  وجود  متعددی  کاربردی  نرم افزارهای 
 ،LabVIEW ،MATLAB ،رشته را برآورده می کنند. به عنوان مثال
Proteus، و ANSYS Product از کارآمدترین نرم افزارهای مرتبط با 

مهندسی برق می باشند.
ابزار و سخت افزارهای تخصصی: با پیشرفت روزافزون علم و فناوری، 
یک  می گیرند.  قرار  دسترس  در  متنوعی  سخت افزارهای  و  ابزار 
مهندس موفق باید توانایی استفاده از این ابزار را در رشته تخصصی 

خود داشته باشد.
افزایش ضریب  با  ارتباطات:  ابزار مرتبط با حوزه فناوری اطالعات و 
حرفه ای،  مناسبات  و  زندگی  مختلف  ارکان  در  مجازی  فضای  نفوذ 

تسلط بر ابزار مرتبط با این حوزه یک نیاز بدیهی است.

و-مهارت)هنر(مطالعه
جمله  از  مطالعه،  سریع  و  صحیح  مؤثر،  های  روش  از  استفاده 
یعنی  مطالعه  مهارت  یا  هنر  است.  فرد  هر  مهارت های  کارآمدترین 
متاسفانه،  مطالعه شود.  زمانی  و طی چه  متنی، چگونه،  این که چه 

اغلب به اهمیت این مهارت به اندازه کافی توجه نمی شود. 

ز-مهارتانتخابدرستوموثرمنابعاطالعات
منابع مطالعه به دو دسته منابع کاغذی )کتاب ها، مقاالت، مجالت و 
... (، و منابع الکترونیکی )اینترنت، کتابخانه الکترونیکی، و ... ( تقسیم 
اطالعاتی در عصر حاضر، خطر  منابع  می شود. حجم غیرقابل تصور 
غرق شدن در دریای اطالعات و در نتیجه عدم بهره مندی واقعی از 
آن را در پی دارد. به عالوه، محدودیت زمان و توان را نیز باید در نظر 
داشت. اینجاست که انتخاب سریع و صحیح منابع مورد نیاز از دل این 

دریای گسترده، خود به مهارتی مهم تبدیل می شود.

ح– توانایینگارشصحیحوشیوا
درباره اهمیت این نکته، در ادامه این نوشته بیشتر توضیح خواهم داد.

ط– مهارتدرارایهشفاهیوشیواییبیان
به طور معمول موقعیت هایی پیش  در زندگی حرفه ای یک مهندس 
یا از  ارایه دهد و  باید کار خود را به صورت شفاهی  می آید که وی 



آن دفاع کند. در طی این سال ها بارها شاهد بوده ام که چگونه یک 
ارایه شفاهی ضعیف، حاصل ماه ها و سال ها تالش را به راحتی بر باد 
داده است. بیان شیوا و برگزیدن یک استراتژی مناسب برای ارایه، از 

مهارت های کلیدی یک مهندس موفق است.

2-2-برخورداصولیودرستبامسایل
و  معلومات  از  مجموعه ای  بودن  دارا  بر  عالوه  موفق  مهندس  یک 
بلد  را  مساله  یک  با  درست  و  اصولی  برخورد  روش  باید  مهارت ها، 
باشد. در این مقاله منظور من از یک مساله، می تواند یک پروژه، یک 
وظیفه  یک  کلی  به طور  و  مدیریتی،  موضوع  یک  تخصصی،  موضوع 
محوله باشد.  اگر معلومات و مهارت ها را تعدادی ابزار فرض کنیم، 
روش اصولی مواجهه با مسائل، در واقع نحوه درست استفاده از این 
ذکر  قسمت  این  در  که  نکاتی  کلیدی  اهمیت  بنابراین،  است.  ابزار 
می شود کاماًل روشن است. به طور کلی می توان روش برخورد اصولی 

و صحیح با مساله را به قسمت های زیر تقسیم تفکیک کرد.

الف-اعتمادبهنفسدربرخوردبامسالهجدید
یک مهندس خوب با شرط داشتن معلومات پایه ای که در بخش قبل 
ذکر شد، باید در مواجهه با یک مساله جدید از اعتماد به نفس مناسب 
کافی،  معلومات  عدم  وجود  با  فرد  یک  گاهی  البته  باشد.  برخوردار 
اعتماد به نفس کاذب دارد که این یک نکته منفی تلقی می شود. از 
طرف دیگر، گاهی هم عدم معلومات کافی، عامل ایجاد کننده اعتماد 

به نفس کاذب است.

ب– نگرشدرستبهمسالهوتعریفدقیقاهدافآن
در مورد اهمیت نگرش درست به یک مساله و تعریف اهداف آن در 

شروع این نوشته توضیح داده شد و نیازی به تکرار دوباره ندارد.

ج-شناختابعادمساله
واضح است که یک فرد باید ابعاد مساله ای که با آن مواجه است را 
به درستی و واقع بینانه تخمین بزند. اگر مساله ای به اشتباه بزرگ تر 
مناسبی  استراتژی  شود،  گرفته  درنظر  واقعی  اندازه  از  کوچک تر  یا 
برای برخورد با آن اتخاذ نخواهد شد. به عنوان نمونه ای رایج از این 
اشتباهات، یک مدیر را در یک سلسله مراتب مدیریتی درنظر بگیرید. 
اگر این مدیر بخشی از اموری را که از رده باالتر به او واگذار شده 
جزء وظایفش نداند، دچار اشتباه شده است. اشتباه دیگری که وی 
این است که در ریز وظایفی دخالت کند که  می تواند مرتکب شود 
قباًل آن ها را به طور کلی به رده های پایین تر از خود محول کرده است.

د– تقسیمبندیمسالهوانتخاباستراتژی)راهبرد(مناسب
بنابر  ابعاد یک مساله،  و  اهداف  از شناخت  یک مهندس خوب پس 
به  را  مساله  ابتدا  بگیر«،  نتیجه  و  »تقسیم کن  ضرب المثل خارجی 
زیربخش های کوچک تر تقسیم می کند. به عنوان مثال، شکل 1 بلوک 
دیاگرام مساله ای را نشان می دهد که به زیربخش های کوچک A تا 
F تقسیم شده است. ارتباط این بخش ها با یکدیگر نیز در این شکل 

مشخص گردیده است.
منطقی  زمان بندی  و  استراتژی  یک  باید  تقسیم بندی،  این  از  پس 
برای حل این زیربخش ها درنظر گرفته شود. استراتژی می تواند شامل 

موارد عمده زیر باشد:
اولویتبندی:مثاًل در شکل 1 پس از حل قسمت A، ممکن است 
گیرد.  قرار  الویت  در   C حل  به  نسبت  آن  زیرشاخه های  و   B حل 

به عالوه، اهداف نهایی مساله نیز ممکن است الویت بندی شوند.
موازیكاری: به عنوان نمونه، در شکل قبل ممکن است حل هم زمان 

و موازی قسمت های B و C در دستور کار قرار گیرد.
توالیقسمتها: گاهی حل بعضی از قسمت های مساله به خروجی 
قسمتی دیگر وابسته است. در شکل قبل تا قسمت B حل نشود، نوبت 

به قسمتهای D و E نمی رسد.
تقسیموظایف:ممکن است بخش های مختلف یک مساله در قالب 
لزوم  مهم،  نکته  یک  واگذار شود.  مختلف  افراد  به  گروهی  کار  یک 
کلیدی  نکته  است.  افراد  قابلیت های  با  شده  واگذار  وظایف  تناسب 
دیگر، لزوم برقراری هماهنگی بین افراد گروه و مدیریت صحیح آن ها 
گروهی  توان  از  موثری  و  کارآمد  به شکل  اینصورت،  غیر  در  است. 

استفاده نخواهد شد.  
در  می گیرد  تصمیم  فرد  مختلف،  دالیل  به  گاهی  برونسپاری: 
حتی  یا  و  کند  استفاده  بیرونی  کمک های  از  مساله  از  بخش هایی 
قسمتی را به طور کامل برون سپاری کند. در این گونه موارد، تعریف 

دقیق خواسته ها و نیز تحویل دقیق نتایج، اهمیت دارد.

     

شکل 1: تقسیم بندی یک مساله

ه�-پیداكردنراهكارواختصاصمنابعبرایهركدامازبخشهای
مساله

پس از مشخص شدن استراتژی )راه برد( کلی، باید برای قسمت های 
مختلف مساله راه حل )راه کار( پیدا کرد. همچنین، منابع الزم )شامل 
بودجه، ابزار، زمان، مراجع علمی، منابع انسانی و ...( برای حل هرکدام 
از این بخش ها باید تخمین زده شود و فراهم گردد. در ضمن، گاهی 
راه حل یک مساله از قبل به طور کامل مشخص نیست و باید به تدریج 

و مرحله به مرحله تکمیل گردد.

و-مدیریتصحیحمنابع
با توجه به محدودیت منابع، اگر مدیریت صحیحی در مصرف آن ها 
وجود نداشته باشد، مساله به فرجام نخواهد رسید. به عنوان یک مثال 
بارز، گاهی راه حل بسیار خوبی برای یک مساله وجود دارد، ولی زمان 

کافی برای پیاده کردن این راه حل باقی نمانده است.

ز-برخورداریازنظمفكری
منظور از نظم فکری، مرتب بودن و شفافیت اطالعات ذهنی و وجود 
ارتباط منطقی بین آن ها است.  یک فرد دارای ذهن منظم قادر است 
در کمترین زمان ممکن از بیشترین )نزدیک به صد درصد( معلومات 
و اطالعات خود در مواجه با یک مساله استفاده کند. این ویژگی یکی 
از اجزای حیاتی برخورد با مساله است، که خود شامل دو بخش زیر 

است:
نظم درون مساله ای: استفاده موثر از اطالعاتی که برای حل یک مساله 

مورد نیاز است.
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مساله  یک  بین  درست  و  منطقی  رابطه  ایجاد  برون مساله ای:  نظم 
فرآیند کلی وجود داشته  با مسائل دیگری که ممکن است در یک 
از  به طور کارآمد  توان  رابطه ای می  ایجاد چنین  باشند. در صورت 

اطالعات بین مساله ها استفاده کرد.
به طور کلی نظم فکری را می توان به عنوان یک ضریب کارآیی مدل 
کرد که در معلومات یک فرد ضرب شده و توانایی او را نتیجه می دهد. 
بر اساس همین مدل بارها دیده ام که چگونه پراکندگی ذهنی، زحمات 
قبلی افراد در کسب دانش را کم اثر کرده است. برای برخورداری از 
نظم فکری نیاز به تمرین هایی است که در این جا مجال پرداختن به 

آن ها نیست.

ح– بهرهگیریازخالقیتونوآوری
بهره گیری از خالقیت و نوآوری در حل یک مساله گاهی می تواند به 
راه حل های جذاب و منحصربه فردی منجر شود. یک مهندس موفق 
با توجه این نکته می تواند در یک بازار رقابت واقعی از دیگران پیشی 

بگیرد.

ط– بهكارگیریصبروحوصله
بدون صبر و حوصله عبور از گلوگاه ها و نقاط سخت مساله )که اغلب 
هم وجود دارند( امکان پذیر نیست. ضمن آنکه اساساً تمام کردن یک 

مساله هم نیاز به بردباری و حوصله دارد.

ی– برخورداریازتمركزودقت
است.  برای حل یک مساله  از عوامل ضروری  و دقت،  تمرکز  وجود 
بی دقتی و در نتیجه خطای زیاد عالوه بر این که باعث دوباره کاری و 
اتالف منابع می شود، بی اعتمادی را هم در پی دارد. معموالً جبران 

صدمات ناشی از بی اعتمادی به راحتی امکان پذیر نیست.

ک– سنجشوضعیت،رفعایراداتوخطاهاوبازنگریهایاحتمالی
یک مهندس موفق و دارای دیدگاه اصولی، باید به صورت دوره ای به 
مطلوب  وضعیت  با  آن  مقایسه  و  مساله  پیشرفت  وضعیت  سنجش 
بپردازد. نتیجه این سنجش، آگاهی از ایرادات و خطاهای احتمالی و 
رفع آن هاست. همچنین، در صورت لزوم بعضی از مراحل و راه بردها 
باید مورد بازنگری و طراحی مجدد قرار گیرند. به عبارت دیگر، فرآیند 

کلی حل یک مساله باید در یک حلقه بسته کنترلی قرار گیرد.

ل– تواناییتمامكنندگیوتولیدخروجیهایعینی
یک مهندس باید توانایی تمام کنندگی داشته باشد، یعنی بتواند ابعاد 
یک مساله را جمع کرده و آن را به جواب برساند. بین یک مهندس 
یک  دارد.  وجود  تفاوت  توقعات،  لحاظ  از  )محقق(  دانشمند  یک  با 
ذهنی  تعمق  و  تحقیق  را صرف  زیادی  مدت  است  ممکن  دانشمند 
عینی  خروجی  یک  الزاماً  آن که  بدون  کند،  موضوع  یک  مورد  در 
در  می رود  انتظار  مهندس  یک  از  درحالی که  دهد.  ارایه  )محصول( 
زمان محدود، جواب های مشخصی را برای یک مساله عملی ارایه کند. 
یک مهندس باتجربه گاهی حتی به قیمت تغییرات اندک در صورت 

و اهداف مساله، سعی می کند به خروجی عینی برسد.
الزم است تاکید شود که این نکته را نباید با سهل انگاری، نتیجه گرایی 
و عدم وجدان کاری اشتباه کرد. بلکه، در اینجا دقیقاً یک دادوستد 
می گیرد.  انجام  خروجی  نتایج  و  اهداف  بین  واقع بینانه  و  ظریف 
ترجیح  واقع بینانه  است  ممکن  عمران  مهندس  یک  نمونه،  به عنوان 
دهد ار بعضی تزئینات داخلی یک ساختمان صرف نظر کند تا پروژه 

سریع تر قابل بهره برداری باشد. البته، این با سهل انگاری و عدم رعایت 
استانداردهای ساخت وساز کاماًل متفاوت است.

م– نتیجهگیریومقایسهبااهدافاولیه
پس از آن که مراحل حل یک مساله به انتها رسید، باید جواب های 
باید  اولیه مقایسه شوند. همچنین  با اهداف  به دست آمده بررسی و 
تمام نکاتی که از حل این مساله و مراحل آن قابل استنتاج هستند، 
مشخص و دسته بندی شوند. این جمع بندی و نتیجه گیری عالوه  بر 
مسائل  حل  در  می تواند  می کند،  روشن  را  فعلی  کار  کیفیت  آن که 

مشابه نیز کارگشا باشد.

ن– مستندسازی)گزارشنویسی(
کلیه مراحل برخورد با یک مساله، راه حل ها، نتایج، جمع بندی ها و .... 
باید به صورت منظم و دقیق مستندسازی و بایگانی شود. پس از سالها 
و  گزارش نویسی  اهمیت  و  ارزش  که  رسیده ام  نتیجه  این  به  تجربه 
مستندسازی درست یک مساله و یا پروژه، از ارزش انجام آن به مراتب 
بیشتر است. دالیل زیادی برای این نکته وجود دارد، از جمله: امکان 
تکمیل و بهبود مساله، امکان رفع ایرادات، امکان تغییر نفرات و عدم 

وابستگی به اشخاص، امکان انتقال تجربیات، قابلیت اطمینان و ... .
آن  مورد  در  و  نمی شود  گرفته  جدی  اغلب  نکته  این  متاسفانه 
شفاهی  ارایه  مورد  در  که  همانطور  دارد.  وجود  عمده ای  ضعف های 
گفتم و به طور مشابه، در طی این سال ها بارها شاهد بوده ام که چگونه 
و سال ها  ماه ها  یا مستندسازی ضعیف، حاصل  و  عدم مستندسازی 

تالش را به راحتی بر باد داده است.

3-2-ویژگیهایعمومی
یک مهندس موفق همچون هر انسان موفق دیگر، دارای یک سری از 
ویژگی های عمومی است که به ارتقاء شخصیت و همچنین موفقیت 
مطلب  ادامه  در  صفات  و  نکات  این  از  تعدادی  می کند.  کمک  وی 
دارند  مفصلی  حدیث  خود  موارد  این  از  هرکدام  شده اند.  یادآوری 
که ذکر آن در این مقال نمی گنجد. فقط به این بسنده می کنم که 
حداقل از نظر من، متاسفانه اغلب این شاخص ها در جامعه امروزی در 
وضعیت مناسبی قرار ندارند. آیا اگر قرار است بهبودی در یک جامعه 

رخ دهد، نباید قشر تحصیل کرده در آن پیش قدم و پیش رو باشند؟



الف – مهارت های اجتماعی
با دیگران،  ارتباط صحیح  توانایی  از:  از جمله عبارتند  این مهارت ها 
توانایی کار گروهی، توانایی تبادل اطالعات با دیگران، احترام واقعی 

به دیگران و رعایت حقوق آن ها و ... .
ب - وجدان کاری

ج – مسئولیت پذیری اجتماعی
یعنی بی تفاوت نبودن نسبت به وقایعی که در جامعه رخ می دهد. 

د - انگیزه و جدیت
ه� - صداقت و امانت

و – رعایت اخالق و اخالق حرفه ای

3- نقش دانشگاه در تربیت مهندس موفق
دید  زاویه  از  هم  و  صنعت  بخش  دید  زاویه  از  هم  اغلب  متاسفانه 
موفق  مهندسین  تربیت  در  دانشگاه  نقش  به  نسبت  دانشجویان 
کم لطفی شده و این نقش کم رنگ جلوه داده می شود. به نظر من، این 
دیدگاه بیشتر ناشی از عدم نگرش دقیق به موضوع است. به همین 

دلیل، سعی می کنم در این بخش به اصالح این نگاه کمک کنم.
بخش قبلی مقاله که در آن ویژگی های یک مهندس موفق شرح داده 
نیز  را  بخش  این  عماًل جواب سوال  که  تنظیم شده  به گونه ای  شد، 
دربر دارد. به عبارت دیگر، خواننده هوشمند درک می کند که که یک 
تناظر تقریباً یک به یک بین ویژگی های یک مهندس خوب، و نقش 
یک دانشگاه خوب در ایجاد این ویژگی ها وجود دارد. در عین حال، در 

این قسمت به صورت سریع به این تناظر خواهم پرداخت.
همانطور که در جمله باال به ظرافت اشاره کردم، در ادامه این مقاله 
منظور من از دانشگاه، یک دانشگاه خوب است. یعنی، دانشگاهی که 
هدف گذاری درست و حداقل کیفیت و بروزرسانی الزم را داشته باشد. 
اگر واقع بینانه نگاه کنیم، خوشبختانه بسیاری از دانشگاه های موجود 
با درصدهای متفاوتی شامل این توصیف می شوند. البته، واضح است 
که هرچه میزان این درصد باالتر باشد نتایج بهتری نیز حاصل خواهد 
شد. به همین دلیل اصالح و بهبود کیفیت دانشگاه ها نیز مقوله مهمی 

است که می تواند موضوع یک بررسی مقاله جداگانه باشد.

1-3-آموزشمجموعهایازمعلوماتومهارتها
واضح است که دانشگاه در آموزش تمام مواردی که در بخش 1-2 به 
آن ها اشاره شد، نقش کاماًل مهم و موثری دارد. بعضی از این موارد 
به طور مستقیم و در کالس های درسی، آزمایشگاه ها و یا کالس های 
جانبی تعلیم داده می شوند. تعدادی دیگر از این مهارت ها هم به طور 
غیرمستقیم و در قالب تمرین ها، پروژه ها، کنفرانس ها و موارد مشابه 

به دانشجو منتقل می شود. 

2-3-آموزشنحوهبرخورداصولیودرستبامسائل
نقش موثر دانشگاه در این مورد اغلب مورد غفلت واقع می شود. همین 
غفلت در نهایت به دیدگاه اشتباهی منجر می شود که در ابتدای این 
بخش به آن اشاره شد. دانشجویان در طول دوره دانشجویی و در قالب 
مساله  یک  معرض  در  بارها  مختلف،  پروژه های  و  تمرین ها  دروس، 
جدید قرار می گیرند. به عبارت دیگر، هر کدام از دروس ارایه شده در 
دانشگاه عالوه بر وجه آموزشی، به عنوان یک مساله جدید نیز دانشجو 
را به چالش می کشانند. اگر دانشجو بپذیرد که به دروس و پروژه ها 
در رشته خود به صورت یک سری مسائل جدید نگاه کند و برخورد 
اصولی و درست را در مورد آن ها تمرین کند، به تدریج این توانایی را 

فرا گرفته و تقویت می کند.

عالوه بر این، اساتید باتجربه دانشگاه نیز نقش بسیار مهمی در انتقال 
تجارب خود به دانشجویان و آموزش شیوه درست مواجهه با مسایل، 

بازی می کنند.
واضح است که دانشجویی که با این روش تربیت می شود به سرعت از 
عهده حل مسائل جدید موجود در صنعت نیز بر خواهد آمد و تبدیل 
به یک نیروی کار موثر خواهد شد. متاسفانه این همان نکته ای است 
که اغلب هم از زاویه دید بخش صنعت و هم از زاویه دید دانشجویان 

پنهان می ماند.

3-3-آموزشویژگیهایعمومی
در این مورد مجدداً همان سوالی را مطرح می کنم که در بخش 2-3 
مطرح کردم. آیا اگر قرار است بهبودی در یک جامعه رخ دهد، نباید 
محیطی  وآیا  باشند؟  پیش رو  و  پیش قدم  آن  در  تحصیل کرده  قشر 
از رفتارهای  برای تصحیح و تمرین یک سری  از دانشگاه  مناسب تر 

اجتماعی و شخصی وجود دارد؟
4- نقش دانشجو در تبدیل شدن به یک مهندس موفق

پاسخ به این سوال عماًل در حین پاسخ به دو سوال قبلی داده شد. 
باید در مورد نقش دانشجو به آن اشاره کنم،  مهمترین نکته ای که 
لزوم قرار گرفتن وی در موضع فعال )و نه منفعل( نسبت به دانشگاه 
یک  به  تبدیل شدن  مسیر  در  می تواند  دانشجو  زمانی  یعنی،  است. 
مهندس موفق قرار بگیرد که به صورت آگاه و فعال، از فرصت هایی 
که دانشگاه در اختیارش قرار می دهد استفاده کند. به زبان ساده تر، 
بداند که در پی چیست و بخواهد که آن را به دست آورد. مثاًل اگر یک 
دانشجو به دروس دانشگاه به صورت رفع تکلیف نگاه کند و جنبه های 
مهمی را که گفتم در نظر نگیرد، بحث هایی که در قسمت های قبل 

انجام شد در مورد وی مصداق پیدا نمی کند.
از طرف دیگر، قرار گرفتن دانشجو در موضع فعال و اثرگذار، گاهی 
حتی به اصالح بعضی از شاخص های دانشگاه و در نتیجه ارایه خدمات 

بهتر می انجامد.
تقریبی  به طور  است.  یکدیگر  از  دانشجویان  تاثیرپذیری  دیگر،  نکته 

می توان دانشجویان هر دانشگاه را به سه دسته تفکیک کرد:
-دانشجویان باانگیزه، هدف مند و خودکار

دنبال  را  دانشگاه  استاندارد  اهداف  عنوان  به هیچ  که  دانشجویانی   -
نمی کنند 

- دانشجویانی که بین دو دسته فوق قرار می گیرند
می گیرند.  قرار  سوم  دسته  در  دانشجویان  اکثریت  آماری  لحاظ  به 
نکته مهمی که اغلب در مورد این دسته صدق می کند، حرکت آنان 
با موج غالب در دانشگاه است. درست به همین دلیل است که نقش 
فعال دانشجویان دسته نخست می تواند به ایجاد یک موج مثبت و در 
نتیجه افزایش کارآیی دانشگاه کمک زیادی کند. به طور طبیعی تمام 

دانشجویان از این فضا سود خواهند برد.

5- نتیجه گیری
معموالً یک مقاله با نتیجه  گیری به انتها می رسد. اما با توجه به نکات 
مهمی که به آن ها اشاره شد، و نیز با توجه به مشکالت و دردهایی 
که وجود دارند و باید مرتفع شوند، ترجیح می دهم پایان این مقاله 
را باز بگذارم و نتیجه گیری را به عهده تفکر وتعمق خواننده فرهیخته 

و محترم بگذارم.

***
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ارايه چارچوبی جهت توسعه رشته های مهندسی برق مبتنی بر روش های 
تصميم گيری چندشاخصه

ابراهیم رضایي نیك/ استادیار دانشکده مهندسي صنایع دانشگاه صنعتي سجاد/ 

 rezaeenik@sadjad.ac.ir

فریبا مولوی/ کارشناس ارشد مهندسي صنایع، دانشگاه صنعتي سجاد/

f_molavi69@yahoo.com
  

مقدمه
بر اساس پژوهش��ی که در سال 2015 توسط مجمع جهانی اقتصاد 
صورت گرفته اس��ت، کش��ور ایران از لحاظ تع��داد فارغ التحصیالن 
مهندس��ی، بعد از روسیه و ایاالت متحده امریکا جایگاه سوم در دنیا 
را به خود اختصاص داده اس��ت]1[. جدول 1، کش��ورها با بیشترین 

تعداد فارغ التحصیل مهندسی را نشان می دهد. 

چکیده
گس�ترشبیرویهرشتههابدونتوجهبهمیزانتقاضایموجود
برایآنهامنجربهازدس�ترفتنهزینهوس�رمایهبس�یاری
میگ�ردد.باتوجهبهروندكاهشجمعیتكش�وروبهدنبالآن
كاه�شمتقاضیانورودبهدانش�گاه،اهمیتبررس�یوتحلیل
رش�تههاجهتتخصیصبهینهسرمایهبهرشتههایپرمتقاضی
بیش�ترمیگردد.درای�نپژوهشچارچوبیجه�ترتبهبندی
رش�تههاازلحاظجذابیت،براس�اسروشه�ايتصمیمگیري
چندشاخصه،ارایهمیگردد.سپسدریكمطالعهموردیجهت
توسعهرشتههایكارشناسیارشدبرقدانشگاهصنعتیسجاد،

بهرتبهبندیرشتههابراساسجذابیتپرداختهمیشود.

کلمات کلیدی: اولویت بندي رش��ته هاي دانش��گاهي، تصمیم گیري 
چند شاخصه، مهندسي برق 

بنابراین اهمیت بررس��ی این موضوع که آیا ظرفیت و بازار کار کافی 
در کش��ور ایران برای جذب و استفاده از این حجم نیروی متخصص 
وج��ود دارد یا خیر، بیش��تر می گردد. چنانچه ظرفی��ت کافی برای 
جذب آن ها وجود نداشته باشد، جذابیت رشته های مهندسی کاهش 
یافته و متقاضیان ورود به این رش��ته کم می ش��ود. از نتایج این امر 
ظرفیت خالی دانش��گاه ها و موسسات آموزش عالی در آینده و هدر 

رفتن سرمایه های کشور می باشد. 

جدول 1: کشورها با بیشترین تعداد فارغ التحصیل مهندسی]1[

تعدادفارغالتحصیلرشتههاینامكشور
مهندسی

454436روسیه

237٨26ایالت متحده امریکا

233695ایران

16٨214ژاپن

147٨5٨کره جنوبی

140169اندونزی

130391اوکراین

113944مکزیک

104746فرانسه

100390ویتنام
در برنامه ریزی برای توس��عه رشته ها، عالوه بر جذابیت آن ها، توجه 
به روند کلی جمعیت علی الخصوص جمعیت 1٨ س��اله و 22 س��اله 
کش��ور که متقاضیان بالقوه رشته های دانش��گاهی هستند، اهمیت 
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زیادی دارد. توجه به این موضوع می تواند در برنامه ریزی برای کنترل 
تعداد دانش��گاه هایی که در کشور تأس��یس می گردد و ظرفیت خالی 
آن ه��ا در آین��ده و به دنب��ال آن تعداد نیروی متخصص��ی که در هر 
رش��ته تربیت می گردد، مؤثر و مفید واقع ش��ود. بر اس��اس مطالعات 
صورت گرفته در مرکز آمار ایران روند جمعیت کش��ور از سال 1370 

تا 1390، در جدول 2 نشان داده شده است ]2[.
روند جمعتی 1٨ و 22 س��اله های کشور، که به ترتیب متقاضی بالقوه 
مقطع کارشناس��ی و کارشناسی ارشد محسوب می شوند به ترتیب در 

جداول 3 و 4، درج شده است ]2[.
همانطور که در جدول 3 مش��اهده می شود، در سال1395 با افزایش 
نس��بی جمعیت نسبت به سال گذشته روبرو هس��تیم، با وجود رشد 
پیش بینی ش��ده در س��ال 1397 و 1402، میزان جمعیت 1٨ ساله 

کشور به تعداد جمعیت در سال 13٨9 نخواهد رسید.

جدول 2: روند جمعیت کلی کشور از سال 1370 تا 1390 )جمعیت به هزار نفر( ]2[

جمعیتسالجمعیتسالجمعیتسالجمعیتسال

137055٨3713766107013٨26731513٨٨73233

13715665٨13776210313٨36٨34513٨9741٨0

137257491137٨6315213٨469390139075150

13735٨33613796221913٨570496

13745919313٨06530113٨671346

13756005513٨16630013٨772279

جدول 3: روند جمعیت 18 ساله کشور از سال های 1389 تا 1405 ]2[.

كشورسال ساله 18 جمعیت
كشورسالایران ساله 18 جمعیت

ایران

13٨91,433,243139٨1,110,٨36

13901,3٨٨,01713991,122,104

13911,426,7٨414001,171,573

13921,205,37214011,154,36٨

13931,1٨7,90314021,239,40٨

13941,179,26014031,253,912

13951,1٨6,65914041,2٨6,716

13961,174,27914051,300,166

13971,095,165
جدول 4: روند جمعیت 22 ساله کشورایران از سال های 1389 تا 1405 ]2[.

جمعیت22سالهسالجمعیت22سالهسال

13٨91,942,936139٨1,179,260

13901,7٨9,٨1713991,1٨6,659

13911,726,4٨٨14001,174,279

13921,592,٨9٨14011,095,165

13931,433,24314021,110,٨36

13941,3٨٨,01714031,122,104

13951,426,7٨414041,171,573

13961,205,37214051,154,36٨

13971,1٨7,903

نمودر 1، به طور کلی روند کاهش��ی جمعیت 22 س��اله های کشور را 
نشان می دهد.

پس از بررس��ی جمعیت متقاضیان کنکور، به بررسی روند متقاضیان 
کنکور سراس��ری به تفکیک رشته می پردازیم. جدول 5، آمار شرکت 
کنندگان در کنکور  سراسری سال های 13٨5 تا 1395 را به تفکیک 
رش��ته های ریاضی، تجربی و انس��انی، بر اساس آمار سازمان سنجش 

آموزش کشور، نشان می دهد.

جدول 5: آمار شرکت کنندگان در کنکور سراسری سال های 85 تا 95 به تفکیک 
رشته ]3[.

رشته
تحصیلی

سال

جمعكلرشتهانسانیرشتهتجربیرشتهریاضی

13٨53421٨542٨95451٨٨0712٨3٨42

13٨63110٨343451350234412٨9474

13٨73192594605٨٨51٨3361352167

13٨٨30٨٨754374264575921252000

13٨92777٨74092٨439217212٨6٨13

13902٨26٨44402703752291132٨77

13912600554499553253351066141

139225196550757529765510٨35٨2

13932234015240062633191034753

13941٨1٨4649٨٨221٨2239٨٨0756

1395162٨795194٨٨161500٨60109

ش��کل 2، روند کاهشی شرکت کنندگان در آزمون سراسری را نشان 
می دهد، که با توجه به روند کاهش جمعیت طی سال های ٨9 تا 95 

که در جدول 3، نشان داده شد، قابل توجیه است. 
ش��کل 3، نیر روند کاهشی ش��رکت کنندگان در رشته های ریاضی و 
انسانی و روند افزایشی شرکت کنندگان تجربی را در سال های 13٨5 

تا 1395 نشان می دهد. 

تاریخچه تأسیس رشته مهندسی برق
الکتریس��یته یکي از موضوعات جذاب علمی از اوایل قرن هفدهم بوده 
است. یکی از اولین مهندسین برق احتماالً ویلیام گیلبرت بوده است که 
اولین وس��یله اندازه گیری الکتریسیته یا الکتروسکوپ را طراحی کرد و 
آن را ورسوریومنامید. همچنین او نخستین کسی بود که به طور واضح 

مغناطیس و الکتریسیته ساکن را تمیز داد ]4[.
تا پیش از حدود دهه1٨٨0، مباحث مربوط به الکتریسیته و کاربردهای 
آن، زیرمجموعه ای از فیزیک تلقی مي شد. این رشته اولین بار در نیمه 
دوم ق��رن نوزده میالدی، بعد از تجاری س��ازی تلگراف، تلفن و توزیع 
برق و استفاده های آن به عنوان یک شغل شناخته شده، مطرح شد. از 
حدود س��ال 1٨٨5 برخی دانشگاه ها و موسسات فناوری مانند دانشگاه 
کرنل و یا موسسه فناوری ماساچوست، رشته کارشناسی مهندسی برق 
را ایجاد نمودند. دانشگاه فنی دارمشتات نخستین دانشگاهی بود که در 
س��ال 1٨٨2 دانشکده مهندسی برق را ایجاد کرد و پس از آن دانشگاه 

کرنل و دیگر دانشگاه ها این رشته را ارایه نمودند ]4[.
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مهندس��ی ب��رق در ایران برای اولین بار در دانش��گاه تهران در س��ال 
1320، تأسیس شد. دانشکده مهندسی برق دانشگاه تهران، همزمان 
با تاس��یس دانشکده فني در سال 1313 ایجاد شده و در سال 1320 
از مح��ل اولیه آن ک��ه دارالفنون ب��ود به محل فعلي دانش��کده فني 
انتقال یافت. مهندس��ان الکترومکانیک تربیت ش��ده در آن دوران، در 
رشته   هاي صنایع، تأسیسات و برق فارغ التحصیل مي شدند که مجموعاً 
»الکترومکانیک« نامیده مي شد. در دهه 1340 شعبه الکترومکانیک، 
به رش��ته   هاي مهندسي برق و مهندسي مکانیک تقسیم شد. در سال 
1344 تعداد اعضاي هیأت علمي مهندسی برق مجموعاً در دو گرایش  
»جریان قوي« و »جریان ضعیف« 13 نفر بود. از س��ال 1349 دروس 

این دانشکده به صورت سیستم واحدي تغییر شکل یافت]5[.
دانش��گاه صنعتی ش��ریف نیز در س��ال 1344با نام دانشگاه صنعتی 
آریامهر در تهران بنیانگذاری گش��ت]6[. دانشگاه صنعتی آریامهر در 
س��ال 1344 با ه��دف تربیت و تأمین بخش��ی از نیروهای متخصص 
مورد نیاز ایران، در سطوح باالی علمی، به فرمان سلطنتی محمدرضا 
پهلوی]7[ که تا سال 1357 ریاست آن را بر عهده داشت، و به دست 
دکتر محمد علی مجتهدی تأس��یس گردید. این دانشگاه با استخدام 
حدود 50 عضو هیئت علمی، در اولین دوره پذیرش دانش��جو در مهر 
1345، حدود 400 دانش��جو دررش��ته های مهندسی برق، مهندسی 
مکانیک، مهندسی شیمي و مهندس��ی متالورژی پذیرفته شدند]٨[. 
ن��ام دانش��گاه صنعتی ته��ران در همان س��ال های نخس��تین پس از 
انق��الب به احترام مجید ش��ریف واقفی که از ف��ارغ التحصیالن دوره 
اول مهندس��ی برق این دانشگاه بود و پیش از انقالب کشته شده بود، 

دانشگاه صنعتی شریف نام گذاری شد]6[.

ارایه چارچوبی جهت توسعه رشته های مهندسی برق
با توجه به ظرفیت خالی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و فضای 
رقابتی حاکم در میان دانش��گاه های غیردولت��ی، اهمیت برنامه ریزی 
و تخصی��ص بهینه س��رمایه، افزایش می یابد. جذابیت رش��ته ها تأثیر 
بسزایی در انتخاب آن ها دارد. لذا با مرور ادبیات و بررسی شاخص های 
رتبه بندی دانشگاه ها، برگزاری جلسات متعدد با مدیران و کارشناسان، 
شاخصهای مؤثر بر  اولویت بندی رشته ها به شرح زیر شناسایی  گردید:

- میزان استقبال )تقاضا( از رشته در سطح ملی /استانی
- پذیرش بدون آزمون در رشته مربوطه

- پذیرش در تکمیل ظرفیت
- وضعیت پذیرش در سایر دانشگاه های غیردولتی کشور

- اولویت رشته  در اسناد ملی 
- قدمت ایجاد رشته 

- امکان جذب دانشجوی خارجی در رشته درخواستی
- قابلیت اشتغال در محیط های شغلی مرتبط با رشته

جذابیت رشته ها تأثیر بسزایی در توسعه رشته ها در دانشگاه ها دارد، با 
این وجود از دیگر عوامل مهم در انتخاب رشته، توانمندی هر دانشگاه 
در تأس��یس رشته مي باشد. به عبارت دیگر هرچه رشته های جدیدی 
که در دانش��گاه تأس��یس می ش��وند، به اهداف و امکانات آن دانشگاه 
نزدیک تر باش��ند، منجر به افزایش تقاضا و کیفیت خروجی دانش��گاه 
در آن رش��ته تحصیلی می گردد. لذا در ادامه، برخي از  ش��اخص های 

اولویت بندی رشته ها از لحاظ توانمندی معرفی می گردد.
- هم پوشانی دروس با دروس سایر رشته های موجود در دانشگاه

- نیاز به جذب هیئت علمي جدید
- ایجاد کارگاه جدید

- ایجاد آزمایشگاه جدید

- ایجاد سایت جدید
پس از تعیین ش��اخص ها با تهیه پرسش��نامه می توان اهمیت آن ها را 
تعیین کرد. سپس با استفاده از روش های تصمیم گیری چند شاخصه 
به رتبه بندی رشته های کاندید بر اساس جذابیت و توانمندی پرداخته 
می ش��ود. در این پژوهش روش های تاپس��یس و مجموع وزین ساده 

مورد استفاده قرار می گیرد.

مطالعه موردی: اولویت بندی رش�ته های کارشناس�ی ارشد 
برق در دانشگاه صنعتی سجاد بر اساس جذابیت 

دانش��گاه صنعتي س��جاد فعالیت آموزشي خود را از س��ال 1374 با 
عنوان موسس��ه آموزش عالي سجاد با کسب مجوز از شوراي گسترش 
آموزش عالي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري با پذیرش 75 دانش��جو 
در رش��ته  هاي مهندسي برق گرایش الکترونیک و مهندسي کامپیوتر 
گرایش نرم افزار و س��خت افزار در مشهد آغاز کرد. در سال تحصیلی 
95- 94، رش��ته های موجود در دانش��کده برق و مهندس��ی پزشکی 
شامل رش��ته مهندس��ی برق در مقطع کارشناسی،مهندسی پزشکی 
در گرای��ش بیوالکتری��ک، کاردانی فن��ی برق- الکترونی��ک، کاردانی 
علم��ی کارب��ردی مخابرات - ارتباط داده ها، کارشناس��ي ناپیوس��ته 
مهندس��ي تکنولوژي الکترونیک، کارشناس��ي ناپیوس��ته مهندس��ي 
تکنولوژي مخابرات-سوئیچ، کارشناسي ناپیوسته مهندسي تکنولوژي 
برق-قدرت، کارشناس��ی ارش��د برق در گرایش های قدرت، مخابرات، 

الکترونیک می باشد.
در مرحل��ه اول جه��ت تعیی��ن اهمیت ش��اخص های معرفی ش��ده 
پرسش��نامه هایی طراحی گردید. س��پس پرسش��نامه ها در جلس��ات 
مختل��ف ارائه و معرف��ی گردیدند. جدول 6، خالص��ه نتایج حاصل از 
تکمیل پرسش��نامه ها توسط اس��اتید و متخصصان گروه های مختلف 

آموزشی دانشگاه صنعتی سجاد را نشان می دهد.
در مرحله بعد باید لیس��تی از رش��ته های کاندید تهیه گردد. با توجه 
به سیاس��ت های تجمیع رشته ها در مقطع کارشناسی از طرف وزارت 
علوم، در این تحقیق فقط لیس��تی از رش��ته ها در مقطع کارشناس��ی 

ارشد مهندسي برق به شرح زیر تهیه گردید. 
- برق- مخابرات امن و رمزنگاری

- برق-برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکي
- برق-الکترونیک قدرت و ماشینهاي الکتریکي

- برق-سیستم هاي الکترونیک دیجیتال
- مهندسی پزشکی- اطالعات پزشکی

- مهندسی پزشکی- بیوالکتریک
- مهندسی پزشکی- بیومتریال

رش�ته های  بن�دی  اولوی�ت  ش�اخص های  مق�دار  تعیی�ن 
کارشناسی بر اساس جذابیت

در بخ��ش هاي  قبل ش��اخص های جذابیت رش��ته ها معرفی گردید. 
برای شاخص امکان جذب دانشجوی خارجی، شرایط خاصی از طرف 
وزارت علوم تعیین نش��ده اس��ت، که بتوان با اس��تناد به آن، در ازای 
رش��ته های مختلف، مقادیر متفاوتی به این شاخص اختصاص داد. در 
مورد قابلیت اشتغال در محیط های شغلی مرتبط با رشته نیز گزارش 
یا اطالعات مس��تندی منتش��ر نشده است. از س��وی دیگر با توجه به 
اینکه در آزمون کارشناس��ی ارش��د س��ال 94، پذیرش بدون آزمون 
رش��ته ها،  صورت نمی گیرد، این معیار نیز از لیست شاخص های مورد 

بررسی حذف می گردد.
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جدول 6: خالصه نتایج حاصل از جمع آوری پرسشنامه های مربوط به شاخص های جذابیت رشته به تفکیک نظرات اساتید دانشکده ها در دانشگاه  صنعتی سجاد 

وزنشاخصدانشكدهعمراندانشكدهصنایعومواددانشكدهكامپیوتردانشكدهبرقومهندسیپزشكیشاخص

0,0760,0960,1270,1320,096پذیرشبدونآزموندررشتهمربوطه

0,0940,0960,1270,1320,104پذیرشدرتكمیلظرفیت

وضعیتپذیرشدرسایردانشگاههای
0,1190,1030,1340,1320,119غیردولتی

0,1670,1470,1590,1320,159میزاناستقبالازرشتهدرسطحملی

0,1430,1350,1150,1320,134اولویترشتهدراسنادملی

0,1160,1150,1020,0790,110قدمتایجادرشته

0,1250,1410,0٨90,1320,121امكانجذبدانشجویخارجی

قابلیتاشتغالدرمحیطهایشغلی
0,1610,1670,1460,1320,157مرتبطبارشته

11111جمع

میزان ش��رکت کنندگان آزمون ارشد س��ال 93 به تفکیک رشته های 
امتحانی، می تواند معیار مناسبی برای تخمین میزان استقبال رشته ها 
باش��د. ج��دول 7، اطالعات مربوطه در برخي از رش��ته ها  را نش��ان 
می دهد. اطالعات جدول 7 بر اس��اس گزارش آماری آزمون سال 93 
سازمان سنجش مي باش��د. همانطور که مشاهده می گردد، اطالعات 
بر اس��اس مجموعه رش��ته های امتحانی اعالم شده اس��ت. بنابراین با 
توجه به عدم دسترسی به اطالعات میزان شرکت کنندگان به تفکیک 
گرایش های امتحانی، از تعداد ش��رکت کنندگان هر مجموعه رش��ته 
امتحانی برای تخمین میزان اس��تقبال از رشته ها استفاده شده است. 
واضح است که در تحقیقات آتی چنانچه، اطالعات به تفکیک گرایش 

در دسترس باشد، نتایج دقیق تری به دست خواهد آمد. 
اولویت رش��ته ها در اسناد ملی بر اس��اس اولویت های معرفی شده در 

نقشه جامع علمی کشور تهیه گردیده است]10[. قدمت رشته های 

جدول 7: تعداد شرکت کنندگان آزمون ارشد سال 93 به تفکیک
 رشته های امتحانی]9[

تعدادشركتكنددگانرشتهردیف

539٨مهندسي مواد 1

9471مجموعه مهندسي صنایع2

9049مهندسي شیمي3

24541مجموعه مهندسي مکانیک4

414٨5مجموعه مهندسي عمران5

42575مجموعه مهندسي برق6

3443٨مجموعه مهندسي کامپیوتر7

جدول 8: میزان پذیرش در تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد 94

روزانه/پیامنورغیرانتفاعینامرشتهردیف
شبانه

مجازیدولتی،
پیامنورو
غیرانتفاعی

پردیس
خودگردان

میزانكلپذیرش
درتكمیلظرفیت

میزانپذیرشدر
انتخابرشتهاصلی)به
استثنایدانشگاهآزاد(

درصدتكمیل
ظرفیتاعالم

شده

000000290.00مهندسی پزشکی- اطالعات پزشکی1

590607723370.1٨مهندسی پزشکی- بیوالکتریک2

60200٨1160.07مهندسی پزشکی- بیومتریال3

0000001170.00برق- مخابرات امن و رمزنگاری4

150000151110.14برق-برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکي5

6901233261406710.21برق-الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکي6

5603025٨42570.33برق-سیستم هاي الکترونیک دیجیتال7

کاندید نیز از مصوبات وزارت علوم استخراج گردید. 
جدول ٨ اطالعات مربوط به تکمیل ظرفیت آزمون کارشناس��ی ارشد 

سال 94]11[، در سطح کشور را نشان می دهد. 
جدول 9، نیز میزان پذیرش در دانشگاه های استان خراسان در آزمون 
کارشناس��ی ارش��د 94]12[،را به تفکیک دوره های تحصیلی نش��ان 

می دهد. الزم به توضیح اس��ت چنانچه اطالعات میزان ثبت نام شدگان 
نهایی در هر رش��ته/ محل موجود باشد، می تواند جایگزین سه معیار 
مذک��ور )میزان پذیرش با آزم��ون، بدون آزم��ون و تکمیل ظرفیت( 
گردد. به عبارت دیگر، اطالعات میزان تقاضای واقعی برای هر رش��ته، 

می تواند از مهم ترین معیارها در تعیین جذابیت رشته ها باشد.
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جدول 9: میزان پذیرش آزمون کارشناسی ارشد 94 در استان خراسان، به تفکیک دوره تحصیلی

میزان کل پذیرش غیر انتفاعی و پیام نور و آزاد استان خراسانپیام نورآزادغیرانتفاعینام رشته

0000مهندسی پزشکی- اطالعات پزشکی
015015مهندسی پزشکی- بیوالکتریک
0000مهندسی پزشکی- بیومتریال

0000برق- مخابرات امن و رمزنگاری
0 000برق-برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکي

2075095برق-الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکي

جدول 10: رتبه بندی رشته های کاندید بر اساس جذابیت

عنوان رشتهردیف
رتبه نهایی رشته 
با استفاده از روش 
مجموع ساده وزین

رتبه نهایی رشته 
با استفاده از روش 

تاپسیس
رتبه نهاییرتبه میانگین

111.001مهندسی پزشکی- اطالعات پزشکی1

555.005مهندسی پزشکی- بیوالکتریک2

322.502مهندسی پزشکی- بیومتریال3

232.502برق- مخابرات امن و رمز نگاری4

444.004برق-برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکي5

777.007برق-الکترونیک قدرت و ماشینهاي الکتریکي6

666.006برق-سیستم هاي الکترونیک دیجیتال7

از آنجا که در این تحقیق، امکان جمع آوری اطالعات مربوط به میزان 
ثبت نام ش��دگان نهایی وجود نداشت، ناگزیر معیارهای میزان پذیرش 
با آزمون، بدون آزمون و تکمیل ظرفیت مورد بررس��ی قرار گرفت. لذا 
برای تحقیق های آتی، معیارهای مذکور می توانند بر اساس اطالعاتی 

که قابل دسترسی هستند، تغییر کنند.

در نهایت با اس��تفاده از روش تاپسیس و مجموع وزین ساده اقدام به 
اولویت بندی رش��ته های مورد بررس��ی  گردید. نتایج در جدول شماره 

10نمایش داده شده است.

نتیجه گیری
گسترش بی رویه دانش��گاه ها و موسسات آموزش عالی بدون توجه به 
روند کاهش جمعیت و الگوی تقاضا برای رش��ته ها منجر به از دس��ت 
رفتن س��رمایه بسیاری در کش��ور گردیده است. همانطور که قبال نیز 
ذکر ش��د، کش��ور ایران از لحاظ تعداد نیروی مهندس در رتبه س��وم 
دنی��ا قرار دارد.  موجود نبودن بازار کار کاف��ی برای فارغ التحصیالن 

رش��ته های مهندسی در ایران با توجه به رشد زیاد نیروی مهندس در 
کش��ور، منجر به از بین رفتن جذابیت رش��ته های مهندس��ی و خالی 
ش��دن ظرفیت دانشگاه ها گردیده است. لذا لزوم ایجاد رویه نظام مند 
برای گسترش رشته ها اهمیت بیشتری پیدا کرده است. با این وجود، 
موانع زیادی برای ایجاد یک روش مناسب جهت توسعه رشته ها وجود 
دارد. از جمل��ه این موان��ع، می توان به فقدان اطالعات قابل اعتماد در 
زمینه ی ظرفیت واقعی دانش��گاه ها و موسس��ات آموزشی به تفکیک 
رشته ها، تغییر سیاست های وزارت علوم در زمینه رشته ها و غیر قابل 
پیش بینی بودن آن و عدم وجود پژوهش های گسترده در این زمینه، 

اشاره نمود. 
در این پژوهش بر اس��اس مطالعات کتابخانه ای و نظرات کارشناسان، 
ش��اخص هایی جهت ارزیابی رش��ته ها از لحاظ جذابی��ت و توانمندی 
دانش��گاه برای تأسیس رشته جمع آوری گردید. سپس در یک مطالعه 
موردی، رش��ته های کاندید برای تأسیس در دانشکده برق و مهندسی 
پزشکی دانشگاه صنعتی سجاد، بر اساس شاخص های جذابیت معرفی 

شده در تحقیق اولویت بندی گردید.
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شکل 1: روند جمعیت 22 ساله کشور از سال 1389 تا 1405

شکل 2: روند تعداد کل شرکت کنندگان در آزمون سراسری

شکل 3: شرکت کنندگان در کنکور سراسری به تفکیک رشته در سالهای 1385 تا 1395
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آناليز سيستم آموزشی از ديد پادشکنندگی

 najmeh.eghbal@sadjad.ac.ir /نجمه اقبال/ استادیار دانشگاه صنعتي سجاد

مقدمه
پی��ش از بحران بانکداری جه��ان در س��ال 2007، تحلیل  ها و نظریات 
نس��یم طالب در رابطه با پیش  بینی س��قوط بازارهای مالی جهان جدی 
گرفته نمی  ش��د. این دانش��مند معاصر جهان، عمده اعتبارش در حوزه 
آمار و ریس��ک را پس از س��قوط بازارهای مالی و به دلیل سرمایه  گذاری 
بزرگش بر روی این پیش  بینی بدس��ت آورد. او در کتاب قوی س��یاه به 
بررسی رویدادهایی می  پردازد که که وقوعشان را محال پنداشته  ایم اما رخ 
می دهند و بیش��ترین تاثیر را نیز بر زندگی  مان می  گذارند ]1[. طالب در 
کتاب دیگرش به نام پادشکنندگی، با الهام از جمله نیچه که گفت: »آنچه 
مرا نکشد، قوی  ترم می  سازد«، سیستم  ها را بر اساس عکس  العمل  شان در 
برابر عدم قطعیت و تنش، به سه دسته تقسیم می  کند: شکننده، مقاوم3 
و پادشکننده. سیستم شکننده در برابر تنش و بی  نظمی از بین می  رود، 
سیستم مقاوم تغییری نمی  کند و سیستم پادشکننده که یک رده جدید 
است، در برابر عدم قطعیت و استرس رشد می  کند و قوی  تر می  شود ]2[. 
چنانچه سیستم پادشکننده در برابر تنشی قرار بگیرد که در حد تحملش 

باشد، قوی  تر می  شود و برای تحمل تنش  های بزرگ تری آماده می  گردد. 
پادش��کننده در مثل، اژدهایی است که چنانچه سرش را بزنند، دو سر به 
جای آن رشد می  کند. او در توصیف پادشکنندگی می  گوید: برخی چیزها 
از تنش سود می  برند، آن ها در برابر نوسانات، عدم قطعیت  ها و بی  نظمی  ها 
رش��د می  کنند. این ویژگی متضاد شکنندگی است. پادشکنندگی ورای 
مقاوم بودن اس��ت. یک سیستم مقاوم در برابر شوک  ها بدون تغییر باقی 
می  ماند اما پادشکننده بهتر می  شود. این ویژگی در هر آنچه در زمان تغییر 
می  کند قابل بررس��ی اس��ت، مانند تکامل، فرهنگ، ایده، نوآوری و حتی 
خود ما به عنوان یک گونه در این سیاره. پادشکنندگی ویژگی سیستمی 
است که با وجود نوسانات و تنش  ها زنده مانده است و ما اقتصاد، سالمتی، 
آموزش و هر چیز دیگری را با حذف عدم قطعیت و نوس��انات و تنش  ها 
شکننده می  کنیم. به بیان دیگر، پادشکنندگی ویژگی الزم برای زندگی در 
دنیایی است که درکش نمی  کنیم. بر اساس مفهوم پادشکنندگی، طالب 
آموزش در محیط ساخت  یافته را به چالش می  کشد. او نسبت به یادگیری 
استاندارد مشکوک است. او مثال می  زند: شخصی در یک باشگاه بدن سازی 
با دستگاه  های گران  قیمت و مدرن تمرین می  کند و هر روز موفق به بلند 
کردن وزنه های سنگین تری می  شود و عضالت او تغییرات قابل توجهی را 
نشان می دهد، اما این شخص در یک نزاع خیابانی، به سادگی از فردی که 
در یک محیط بدون ساختار رشد کرده است شکست می  خورد. قدرت این 
بدنس��از در حوزه خاصی قابل مشاهده است و خارج از این حوزه نمودی 

ندارد. این مساله در مورد سیستم آموزش نیز قابل طرح است ]2[.
پادشکنندگی یا شکنندگی سیستم آموزش رایج؟

تغییر ویژگی ثابت جهانی اس��ت که در آن زندگی می  کنیم اما با شتابی 
که در حال حاضر، تکنولوژی به تغییرات اعمال کرده اس��ت،  به احتمال 
زیاد شغل آینده محصل  های امروزی هنوز اختراع نشده است. آیا سیستم 
آموزش��ی، دانش  آموزان و دانش ��جویان را برای حض��ور در چنین فضایی 
تربیت می  کند و آیا اس��تراتژی  های آموزش��ی آن برای حفظ و بقا دارای 
ویژگی پادشکنندگی اس��ت یا خیر؟ برای پاسخ به این سوال، به بررسی 
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سیستم آموزشی از دید توصیف سه حالتی سیستم تحت تنش خواهیم 
پرداخت. آموزش بر طبق یک برنامه از پیش تعیین شده با سرفصل  های 
معلوم، و حتی کتب و جزوات مش��خص، در بهترین حالت محصالنی را 
تربیت خواهد کرد که در آزمون طراحی شده بر اساس آن مفاد، باالترین 
رتبه ها را بدست آورند. فارغ  التحصیالنی باهوش با رتبه  های باال که ناتوان 
از کاربرد آموخته  های خود هستند، خروجی  های شکننده چنین سیستم 
آموزش��ی اس��ت. رتبه باالی این فارغ  التحصیالن در ح��وزه  ای محدود و 
خاص اعتبار داش��ته اس��ت و با تغییر اندکی در زمین بازی، همانند آن 
بدن ساز، قدرت و نمود خود را از دست می  دهد. سیستم آموزشی ادعا دارد 
که قرار است محصالن را برای فردا آماده نماید، فردایی که از آن درکی 
نداریم. تکیه بر برنامه  های با ساختار مشخص و محتویات از قبل برنامه -
ریزی شده، پس از چهار سال تحصیل، حتی پاسخگوی امروز یک فارغ-

 التحصیل نیز نیس��ت. حذف تنش  های این نوسانات و عدم قطعیت  ها از 
روی دانش جویان و متمرکز کردن ایشان بر روی منابعی که کفایت  کننده 
معرفی می  شوند، روحیه جستجوگری و ماجراجویی را از آن ها می  گیرد. 
این در حالی است که بزرگترین استراتژی جهت تقویت پادشکنندگی، 
س��عی و خطا است. سعی و خطا برای اش��تباه کردن، یادگرفتن و قوی 
ش��دن، پادشکننده شدن. در جهانی که هر روز شاهد ظهور نوآوری  های 
جدید در ش��اخه  های مختلف علم و فناوری هستیم، مهمترین سالحی 
که الزم اس��ت به آن مجهز باشیم این اس��ت که بدانیم در هر شرایطی 
چطور یاد بگیریم ]3[.اگر بخواهیم در این فضا زنده بمانیم و رشد کنیم، 
باید به فنون یادگیری مجهز باش��یم طوری که تغییرپذیری یک عادت 
ش��ود و یادگیری تبدیل به بخش��ی قطعی از زندگی شود. و در مواجهه 
با دنیایی که نمی شناسیم، تنها روش موثر یادگیری، سعی و خطا است 
]4[. چنانکه برای آموزش سیستم  های هوش مصنوعی نیز سیستم را با 
مجموعه وسیعی از داده های بدون بایاس، آموزش می  دهند. تفاوت اصلی 
در عملکرد سیستم  های مختلف هوش مصنوعی، نحوه طراحی سیستم 
بر اساس پاسخ به این داده  ها است ولی اصل مشترک تمام این روش  ها، 
س��عی و خطا برای تطبیق با دنیای ناش��ناخته است. این روش آموزش 
سیستم  های هوش مصنوعی، به قدری سیستم را قدرتمند ساخته است 

که به عنوان یکی از تهدیدهای نوع انسان در آینده معرفی شده است. 

نتیجه  گیری
ش��اید یکی از بزرگترین رسالت  های سیس��تم آموزشی را بتوان دخالت 
دادن دانش  آموزان و دانش ��جویان در روند آموزش دانست، به شکلی که 
تن��ش مواجهه با عدم قطعیت  ها را درک کنند تا برای زندگی در دنیایی 

مملو از عدم قطعیت، تبدیل به انسانی خودآموخته شوند.

***
پینوشتها

1- Antifragility
2- Uncertainty
3- Robust
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3. جمع بندی
در این مقاله، مفهوم تاب آوری ش��بکه و  اثر حوادث طبیعی یا اقدامات 
خرابکارانه بر سیس��تم های قدرت مورد بررس��ی قرار گرفته شده است. 
این حوادث که با احتمال وقوع کم و تاثیر زیاد از آن ها یاد می شود در 
مدت طوالنی پیش از وقوع آن، معموال غیر قابل پیش بینی هس��تند و 
می توانند با ایجاد خاموشی  های گس��ترده، برای حکومت ها پیامدهای 
اجتماعی، اقتصادی و سیاس��ی مختلفی را در پی داش��ته باش��ند. این 
پژوه��ش با هدف کاه��ش هزینه های ش��بکه، به معرف��ی راهکارها و 
رویکردهای افزایش تاب آوری سیس��تم های قدرت در صنعت برق دنیا 
می پ��ردازد. افزایش تاب آوری سیس��تم همان طور که انتظار آن می رود 
نیازمند صرف هزینه ای مضاعف بر هزینه های موجود است که بهره بردار 
ش��بکه به منظور جلوگیری از بروز خساراتی سنگین تر ملزم به تأمین 

آن می شود.

منابع
[1] A. Gholami, T. shekari, F. Aminifar, M. Shahidepour, 

“Microgrid scheduling with uncertainty: the quest for 
resilience,” IEEE, Transactions on smart grid, Vol. 7, Issue: 6,  
pp. 2849–2858, Nov. 2016.

[2] Executive Office of the President, “Economic Benefits of 
Increasing 

Electric Grid Resilience to Weather Outages, ” August, 2013. 
[3] A. Gholami, F. Aminifar, M. Shahidepour,, “Front 

lines against the darkness enhancing the resilience of 
the electricity grid through microgrid facilities,” IEEE 
Electrification magazine, March, 2016.

[4] R. Eskandarpour, H. Lotfi, A. Khodaei, “Optimal microgrid 
placement for enhancing power system resilience in 
response to weather events,” IEEE Conf. on North American 
Power Symposium, 2016.

[5] C. Buque, S. Chowdhury, “Distributed generation and 
microgrids for improving electrical grid resilience: Review of 
the Mozambican,” IEEE Conf. on Power and energy society 
general meeting (PESGM), July. 2016.

[6] W. Yuan, J. Wang, F.Qiu, C. chen, C. kang, B. Zeng, 
“Robust optimization-based resilience distributed network 
planning against natural disasters,” IEEE, Transactions on 
Smart Grid, Dec. 2015.

[7] H. Yan, Y. Tang, B. tang, H. He, Y. Sun, “Power grid 
resilience against false data injection attacks ,” IEEE Conf. 
on Power and energy society general meeting (PESGM), 
July. 2016.

[8] P. Gope, J. Lee, T. Q. S. Quek, “Resilience of DoS attacks 
in designing anonymous user authentication protocol for 
wireless sensor networks,” IEEE Sensors Journal, Nov., 
2016.



فصلنامه

تحلیلی، آموزشی، پژوهشی 
انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران-شاخه خراسان

سال سوم/شماره5/ پاییز 1395 58

انجمن مهندسين برق و الکترونيک ايران – شاخه خراسان

Khorasan .Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers

انجمن مهندس��ین برق و الکترونیک ایران از سال 1370 در تهران و 
با هدف گردهم آوردن مهندس��ان برق و الکترونیک کش��ور به منظور 
رشد، ارتقاء و شکوفایی صنایع، فن آوری، آموزش و پژوهش در زمینه 
ه��ای تخصصی اعضاء آغاز بکار کرد. که پس از آن نمایندگی هایی در 

سایر استان ها تحت عنوان شاخه انجمن شروع به فعالیت نمودند .

انجمن مهندس��ین برق و الکترونیک ایران - ش��اخه خراسان که یکی 
از بزرگ تری��ن ش��اخه های انجمن ایران اس��ت، از س��ال 76 تا کنون 
فعالیت داش��ته و در حال حاضر حدود 1300 عضو حقیقی و حقوقی 
ش��امل مهندسان رش��ته های برق و الکترونیک، کامپیوتر و مهندسی 
پزش��کی، اساتید و دانشجویان، موسسات علمی، شرکت های صنعتی، 
خدمات مهندس��ی و پیمانکاری مرتبط و سازمان های دولتی می باشد 
ک��ه طی دوره های دوس��اله هیات مدیره و زیر نظ��ر انجمن ایران، در 
قال��ب کمیته ه��ای تخصصی آم��وزش، پژوهش و فناوري، توس��عه و 
پشتیباني، ارتباطات و رسانه و کمیته نشریه ضمن بهر گیري از حضور 

صاحب نظران و عالقمندان به هر موضوع به شرح زیر فعالیت دارد:
ارایه خدمت می نماید. 

1.ایج��اد پایگاهی علمی – فنی و تحقیقات��ی بمنظور تبادل نظر بین 
کارشناسان

2.همکاری با موسس��ات علم��ی و تحقیقاتی در برنامه ریزیهای علمی 
– آموزشی و پژوهشی

3.برگزاری همایش های علمی و فنی
4.ارایه خدمات آموزشی علمی – پژوهشی به منظور رشد صنعت برق 

و الکترونیک
5.ترغیب و تش��ویق جامعه مهندسان، دانشجویان، صنعتگران و دیگر 

پژوهشگران در به روزرسانی اطالعات فنی خود
6.تهیه و تدوین و انتشار نشریات و مجموعه های علمی

7.حمای��ت از محققان و صنعتگران و هدایت آنان در راس��تای اهداف 
انجمن

٨.شناسایی و جذب اشخاص برجسته به منظور تحقق اهداف انجمن
9.حمایت از حقوق قانونی اعضاء

از جمله اقدامات مهم انجمن دردو س��ال گذش��ته برگزاری دومین و 

سومین دوره ی همایش فناوری های نوین انرژی است. که برگزاری آن  
از سال 93 از س��وی دبیرخانه دائمی فناوری های نوین انرژی مستقر 

در شرکت برق منطقه ای خراسان به انجمن محول شده است.
دومین دوره این همایش در خردادماه 93 هم زمان با نمایشگاه صنعت 
آب و ب��رق ب��ا حضور بیش از 350 نفر در س��الن همایش نمایش��گاه 
بین المللی مشهد و سومین دوره آن با همکاری شرکت برق منطقه  ای 
خراس��ان و دانش��گاه صنعتی س��جاد در دی ماه 95 در مشهد برگزار 

می گردد.

همچنی��ن در اج��رای قان��ون حذف تصدی گ��ری دول��ت و تعامل و 
مش��ارکت بیشتر تشکل های صنفی در فرآیند تشخیص صالحیت، با 
تنظی��م تفاهم نامه همکاری در هریک از رش��ته های برق، الکترونیک، 
مخابرات، فناوری اطالعات و دیگر رشته های مرتبط با سازمان برنامه 
و بودجه اس��تان، ضمن اس��تقرار نماینده ای تحت نظر این س��ازمان، 
وظیفه بررس��ی و پایش پرونده متقاضی��ان دریافت، تمدید و یا ارتقاء 

رتبه از سامانه ساجات را برعهده گرفته است.

فصلنامه تحلیلی، آموزشی، پژوهشی »عصر برق« نیز با رویکرد ترویج 
دانش و تجارب کاربردی و تقویت ارتباط بین صنعت و دانشگاه شکل 
گرفته اس��ت که تا کنون 5 ش��ماره آن منتشر ش��ده و همواره آماده 

دریافت مقاالتی در حوزه های مختلف علوم مهندسی می باشد.
Asrebarq@kiaeee.org

www.kiaeee.ir  : وب سایت انجمن  
info@kiaeee.ir : پست الکترونیکي  

  آدرس : مش��هد، بل��وار وکیل آباد، نبش 
بل��وار امامت ، مجموعه فرهنگی ورزش��ی 

شرکت برق منطقه ای خراسان
 تلفن هاي تماس : 7 –  36103٨56 – 051

 دورنگار : 36103٨5٨ - 051
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