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پیشگفتــــــار

اجرای پروژه طرح كالن و راهبردی "تدوين سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات انتقال  ACانعطاف پذير" توسط
پژوهشگاه نیرو در اسفند  1392مصوب گرديد .عنوان و حیطه طرح با توجه نظرات و تأكیـد اعاـا مرتـرم كهیتـه راهبـری در
شهريور  1393به طرح كالن " تدوين سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیـک قـدرت در شـبکه بـرق"
تغییر عنوان يافت.
در راستای اجرای طرح تیم پروژه به ههراه مشاور مديريت تکنولوژی طرح متدولوژی تدوين سند توسعه را طراحی نهود كه بـر
اين اساس مههترين فعالیتهای پروژه عبارتند از:
 تدوين مبانی سند توسعه فناوری
 ارزيابی هوشهندی فناوری
 تدوين اركان جهتساز
 تدوين برنامه اقدامات و سیاستها
 تدوين ره نگاشت و برنامه عهلیاتی
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 -1-1مقدمه
ساختار صنعت را از روش ها و الگوهای متفاوتی می توان بررسی نمود .در این گزارش با استفاده از مفهوم مرزبندی به شناسایی
سیستم مورد مطالعه پرداخته و اجزای نظام توسعه فناوری معرفی می گردد.

 -2-1مرزبندی و شناخت سیستم
سیستم ،یک مفهوم نظری قابل پیادهسازی در زمینههای کاربردی مختلف است .بر این اساس ،تعریفف سیسفتم در هفر زمینفه
کاربردی ضروری است .یکی از اصلیترین راههای تعریف یک سیستم ،مرزبندی آن است .مرزبندی محیط توسعه فناوری باعث
می گردد تا سیستم از محیط اطراف خود جدا شده و تحلیل از قابلیت کنترل باالتری در ارائه نتایج برخوردار باشفد] .[1اهمیفت
مرزبندی سیستم از این جهت است که نتیجه آن بر خروجی مراحل بعدی اثرگذار بوده و دشواری آن نیز از سبب این است کفه
روش واحدی برای آن وجود ندارد .در این مطالعه ،از دو بعد توصیفی و محتوایی به مرزبندی سیستم تحت مطالعه پرداخته می-
شود .مرزبندی توصیف ی با مشخص نمودن واحد تحلیل ،عمق و گستردگی سیستم تحت مطالعفه را معفین مفیکنفد .در طفرف
مقابل ،مرزبندی محتوایی اجزای درون سیستم مانند کنشگران ،نهادها ،فناوریها ،و شبکهها را مورد شناسایی قرار گرفته و تفا
از این طریق حوزه عملکرد سیستم معین گردد].[2
 -1-2-1مرزبندی محتوايی
مرزبندی محتوایی برای جدایی سیستم از محیط و تشخیص عوامل داخلی اثرگفذار بفر توسفعه فنفاوری از عوامفل خفارجی آن
ضروری است] .[3هر سیستم از مؤلفه ها و روابط مختلفی تشکیل شده است .مرزبندی محتوایی با این فرض که تعامالت میان
اجزای سیستم قویتر از تعامالت موجود با محیط است ،به شناسایی اجزای ساختاری درون یک سیستم میپفردازد .بفا داشفتن
نگاهی سیستمی ،نظام توسعه فناوری از چهار جزء کنشگران ،1نهادها ،2شبکهها3و فناوریها 4تشکیل شده است.

1

-Actors
-Institutions
3
-Networks
4
-Technologies
2
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فاز  :1تدوين مباني سند

 -1-1-2-1كنش گران

کنشگران یکی از سه مؤلفهی ساختاری در توسعه فناوری میباشد که با انجام فعالیت ،بر فرآیند خلق ،انتشار و بهرهبفرداری از
نوآوری اثر میگذارد .در توسعه فناوری ،کنشگر را میتوان مترادف با ذینفع در برنامهریزی راهبرد سازمانی قلمداد نمود .بر این
اساس ،کنش گر ،عبارت است از فرد ،گروه و یا سازمانی که میتواند بر ورودیها (منابع) و یا برونفدادهای یفک سیسفتم تفرثیر
بگذارد و یا از خروجیها و بروندادهای آن (خدمات ،محصوالت ،پیامدها و  )...ترثیر پذیرد .کنشگران یک سیستم بفه دو دسفته
کلی کنشگران داخلی و کنشگران خارجی تقسیم میشوند.
هر کنش گر موجود در نظام توسعه فناوری بر اساس راهبرد خود ،در چارچوب نهادهای پیرامون ،و با صرف منابع الزم ،به انجام
فعالیتهای نوآورانه میپردازد] .[4با بهانجام رسیدن فعالیتها ،کارکردهای مختلفی بفرآورده مفیگفردد .مجمفوک کارکردهفای
برآورده شده توسط فعالیتهای کنشگران مختلف ،عملکرد نهایی سیستم را تعِیین خواهد نمود .بنابراین با شناسفایی و تحلیفل
توسعه فناوری از زاویه کنشگران میتوان در درجه اول سهم بالقوه و بالفعلی که هر کنشگر در بفرآوردن کارکردهفا و تفامین
عملکرد سیستم مشخص نمود و در درجه دوم نیز آلترناتیوهای ساختاری که منجر به ایجاد عملکرد باال در سیستم مفیشفود را
شناساِیی کرد.
برای شناساِیی کنشگران ،روشهای مختلفی مانند استفاده از جداول داده-ستاده و آمارهای عضویت موجفود در اتحادیفههفا و
صنایع ،استفاده از پتنتهای ثبت شده و شناخت بنگاههای مرتبط با آنها و استفاده از قاعده گلوله برف( 1شناخت کفنشگفران
پیرامون یک واحد تحلیل از روی ارتباطات با سایر کنشگران) توصیه شده است].[5
در این گزارش کنشگران به چهار دسته اصلی تقسیم میشوند.
الف) سیاست گذار

2

یک سیاستگذار نهادی است که برنامههایی که باید توسط دولت ،کسب و کارها و غیره دنبال شود را تعیین میکند.

-Snowball method
- policy-maker

1
2

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
4
فاز  :1تدوين مباني سند

ويرايش اول ،آذر 1393

سیاستگذاری به صورت فرآیندی تعریف شده است که به واسطه آن دولت به منظور ارائه پیامد (تغییفرات مطلفوب در دنیفای
واقعی) ،چشمانداز سیاسی خود را به برنامه و عمل تبدیل میکند .لذا سیاستگذاری ،کارکرد اصلی هر دولت میباشد .بفه طفور
کل ،سیاست میتواند شکلهای مختلفی به خود بگیرد مانند سیاستهای غیر مداخلهای ،تنظفیم ،تشفویق تغییفرات داوطلبانفه
(مانند کمکهای مالی) و ارائه خدمات عمومی .لذا به نظر میرسد بررسی ویژگیهای فرآیند سیاستگذاری مناسب ،مفید واقع
شود .در ادامه ،ده ویژگی برای فرآیند مذکور آورده شده است:
 .1نگاه رو به جلو :1واضح است که فرآیند سیاستگذاری ،پیامدهایی که سیاست برای دستیابی به آن طراحی شده اسفت
را تعریف می کند .لذا به طور معمول ،در این فرآیند باید نگاهی بلند مدت (حداقل پنج ساله) بر اساس روندهای آماری
و پیش بینی های اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی وجود داشته باشد .نکفات زیفر رویکفرد نگفاه رو بفه جلفو را
واضحتر میسازد:
 بیان پیامدهای مطلوب در مراحل اولیه
 طراحی سناریو یا پیشامدهای احتمالی
 لحاظ کردن استراتژی بلند مدت اجرایی
 استفاده از برنامه آیندهنگاری 2و یا دیگر روشهای پیشبینی
 .2نگاه بیرونگرا :3فرآیند سیاستگذاری تاثیر عوامل را در سطوح منطقهای ،ملی و بینالمللی در نظر میگیرد و از تجارب
دیگر مناطق یا کشورها استفاده میکند .نکات زیر رویکرد بیرونگرایی را نشان میدهد:
 استفاده از مکانیسمهای  EU ،OECDو غیره
 استفاده از تجارب دیگر کشورها در برخورد با مسئلهای خاص
 تشخیص نوسانات در کشور

1

- looking forward
- foresight program
3
- outward looking
2
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 .3نوآور ،منعطف و خالق :فرآیند سیاستگذاری در برخورد با مسائل منعطف میباشد و ایدههای نوین را تشویق میکند.
ریسکها شناسایی میشوند و به طور فعال مدیریت میشوند .نکات زیر یک رویکرد خالق ،نوآور و منعطف را نشفان
میدهد:
 استفاده از جایگزینها برای روشهای معمولی کاری (مانند جلسات طوفان فکری)
 تعریف موفقیت بر حسب پیامدهای شناسایی شده
 ارزشیابی و مدیریت هوشیارانه ریسک
 حرکت به سمت ایجاد ساختارهای مدیریتی که ایدههای جدید و کارهای گروهی را ارتقا میدهند
 .4مبتنی بر شواهد :1توصیهها و تصمیمات سیاستگذاران بر اساس بهتفرین شفواهد موجفود و حفوزه وسفیعی از منفابع
میباشد که تمامی ذینفعان کلیدی در مراحل اولیه دخالت داده میشوند .نکات کلیدی رویکفرد مبتنفی بفر شفواهد در
سیاستگذاری شامل:
 مرور تحقیقات موجود
 انجام تحقیقات جدید
 مشاوره با متخصصین مربوطه و /یا استفاده از مشاورین داخلی و خارجی
 لحاظ کردن دامنه وسیعی از گزینههای ارزیابی شده و مناسب
 .5فراگیر :2فرآیند سیاستگذاری ،میزان اثرگذاری سیاست و سهم آن در برآوردهسازی نیازهای مردم به طفور مسفتقیم و
یا غیر مستقیم را در نظر میگیرد .یک رویکرد فراگیر ،ممکن است شامل جنبههای زیر باشد:
 رایزنی با مسئولین پیاده ساز  /ارائهکننده خدمت
 رایزنی با موجودیتهای ترثیرپذیر از سیاست
 انجام ارزشیابی اثر
 گرفتن بازخورد از دریافتکنندگان یا ارائهدهندگان

- evidence-based
- inclusive

1
2
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 .6پیوسته و کل نگر :1فرآیند ،نگاهی جامع دارد و فراتر از مرزهای سازمانی حرکت میکند .از اینرو ،اهفداف اسفتراتژیک
اداری را در نظر میگیرد .در کل میتوان بیان کرد که هدف عمده ،ایجاد پایهای اخالقفی و قفانونی بفرای سیاسفت
میباشد و مالحظات ساختارهای سازمانی و مدیریت صحیح در نظر گرفته میشود .نکفات زیفر ،رویکفرد کفل نگفر و
پیوسته را نشان میدهند:
 تعریف اهداف افقی 2در مراحل اولیه
 تعریف واضح از تنظیمات کاری مشترک با دیگر بخشها
 شناسایی دقیق موانع این رویکرد به انضمام استراتژیهای غلبه بر آن
 .7یادگیری از تجربیات :3به معنای کسب تجربه از روشهایی است که کارآمد شناخته شدهاند و یا عدم کاراییشفان بفه
اثبات رسیده است .رویکرد یادگیری برای بهبود سیاست شامل جنبههای زیر میباشد:
 جمعآوری اطالعات درباره نمونههای عملی منتشر شده
 تمیز دادن میان شکست سیاست برای اثرگذاری بر مشکالت و شکسفت عملیفاتی  /مفدیریتی پیفادهسفازی
سیاست
 .8ارتباطات :فرآیند سیاستگذاری ،چگونگی ارتباط سیاست با مردم را در نظر میگیرد .موارد زیر در ایجاد ارتبفاط مفؤثر
سیاست سهم قابل توجهی دارند:
 آمادهسازی و پیادهسازی استراتژی ارتباطات  /ارائه
 ارائه خدمات اطالعاتی اجرایی از مراحل اولیه
 .9ارزیابی :ارزیابی سیستماتیک اثربخشی سیاست در فرآیند سیاستگذاری وجود دارد .رویکردهای سیاسفتگفذاری کفه
تعهد به ارزیابی را نشان میدهند ،شامل:
 تعریفی واضح از هدف ارزیابی مجموعه
 تعریف معیارهای موفقیت
 تعیین ابزارهای ارزیابی از مراحل اولیه
1

- joined-up
- cross-cutting objectives
3
- learn lessons
2
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 استفاده از آزمایشات 1به منظور اثرگذاری بر پیامد نهایی
 .10بازنگری :2سیاستهای موجود باید به طور مستمر بازنگری شفوند چفرا کفه سیاسفتهفای طراحفی شفده بفرای حفل
مشکالت ،باید کارایی خود را در طول زمان حفظ کنند .جنبههای رویکرد بازنگری برای سیاستگذاری شامل:
 برنامه بازنگری مستمر با شاخصهای عملکرد متنوک و معنادار
 مکانیسمهایی برای فراهم کردن بازخورد از سیاستهای تنظیم شده
 دور انداختن سیاستهای شکست خورده!
ب) تنظیمکننده

3

تنظیم مجموعه گوناگونی از ابزارهاست که به واسطه آن دولت نیازمندیهای شرکتها و مردم را تنظیم میکنفد .کارکردهفای
تنظیمکننده بنا به دالیل گوناگونی به وجود آمدهاند از جمله:
 تعیین حقوق و مسئولیتهای هر یک از موجودیتهای جامعه به منظور تحقق اهداف توسعه پایدار
 تنظیم استانداردهای صنعتی
 جمعآوری مالیاتها و دیگر در آمدها و ...
به منظور درک بهتر کارکردهای تنظیمکننده ،بررسی انواک روشهای تنظیمی مفید خواهد بود.
انواک تنظیمات
 فرمان و کنترل :4تنظیم دستور و کنترل نوعاً وضع /تحمیل استانداردهای حمایت شده توسط مصوبات قانونی اسفت،
هرگاه استانداردها سازگار نباشند .بنابراین ،قانون به عنوان منع یا اجبار فعالیتهای معینی به کار مفیرود .اسفتانداردها
میتواند از طریق قانونگذاری یا تنظیمکنندگانی که به واسطه فرآیند تنظیم بفرای تعریفف قفانون مشفروعیت دارنفد،
تنظیم شود.

1

- pilots
- review
3
-regulator
4
-command and control
2
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نقاط قوت چنین رویکرد مستقیمی در تنظیم این است که اغلب به طور سریع پیادهسازی میشوند ،محدودیتهای تعریف شفده
به طور واضح تنظیم میشود ،و نشان میدهد که تنظیمکننده یا دولت قاطعانه عمل میکند .از سویی دیگر ،این رویکرد میتواند
برای فعالیتهای تنظیمی پیچیده باشد .مشکالتی که ممکن است به واسطه این رویکفرد ر بدهفد ،در دسفتههفای زیفر قفرار
میگیرند:
 oتسخیر شدن در فرآیند تنظیم :1رویکرد مذکور نیازمند این است که تنظیمکننده و تنظفیمشفونده ،2بفه ویفژه
برای تضمین در فراهم آوردن اطالعات مورد نیاز تنظیمکننده ،با یکدیگر مشارکت داشته باشند .این ارتبفاط
نزدیک ممکن است به تسخیر شدن تنظیمکننده توسط تنظیم شونده منتهی شود و در نتیجه آن قوانینی که
به نفع یک مجموعه خاص است در نظر گرفته شود نه قوانینی که رفاه عمومی را در بر گیرد.
 oافراط در قانون :3این رویکرد اغلب به صورت پیچیده ،غیر منعطف و مداخلهگر به تصویر کشیده شده اسفت.
تدبیر در قوانین دقیق ،به ویژه زمانیکه یک اقتصاد در حال تغییر است ،میتوانفد مشفکل باشفد .بفه عفالوه،
درگیری مستقیم سیاستگذاران میتواند به معنی ایجاد قوانینی در پاسخ به موقعیتها یا زمینههفای خفاص
باشد که اغلب در مقیاسهای زمانی کوتاه در نظر گرفته میشود .لذا میتوان بیان نمود که رویکفرد مفذکور
همواره مؤثر و جلوتر از زمان نمیباشد.
 oتنظیم کردن استانداردها :گاهی اوقات تنظیم یک استاندارد مناسب ،به عنوان مثال تعین یک سطح معین از
آلودگی یا کارایی واقعی اهداف برای سیستمهای توزیع و انتقال ،پیچیده است.
 oتنفیذ :پیچیدگی قوانین و این امکان که طراحی انجام شده ممکن است تمامی فعالیتها را در بر نگیرد ،تنفیذ
را برای تنظیمکننده مشکل میکند.
 خود -تنظیمی :4این رویکرد میتواند به عنوان نوعی از نسخه خود انجامی 5رویکرد دستور و کنترل تلقی شود .در این
مورد ،اغلب انجمن های تجاری یا کسب و کار تشکیل شده که قوانین عملکرد را ایجاد ،کنترل و اجفرا مفیکننفد .بفه
-regulatory capture
-regulatee
3
-legalism
4
-self-regulation
1
2

-do-it-yourself

5
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عنوان یک قانون ،خود تنظیمی اغلب به عنوان یک روش کسب و کار دیده میشود که اقفدام انحصفاری بفه منظفور
جلوگیری از مداخله دولت انجام میدهد .مزایای این رویکرد شامل سطح باالی تعهد کسب و کارها و ماهیفت جفامع
قوانین تنظیم شده میباشد .به عالوه ،این رویکرد منعطفتر از رویکرد دستور و کنترل بوده چرا کفه بفه قانونگفذاری
نیازی ندارد .از سویی دیگر ،خود تنظیمی میتواند به صورت یک رویکرد غیردموکراتیک ،محفدود بفه بررسفی دقیفق
بیرونی و در معرض سوءاستفاده توسط کسانیکه با اهداف مختلف قوانین را تنظیم میکننفد ،دیفده شفود .در کمتفرین
سطح ،خود تنظیمی همواره در معرض چالشهای منتج شده از عالقههای بیرونی کسانیکه فکر میکنند استانداردها و
قوانین به سمت کاهش ترثیر فعالیتهای غیر مطلوب تنظیم نشده است ،قرار دارد.
 تنظیم مبتنی بر تشویق :1یک تشویق ،سیاست ،قانون ،مکانیسم قیمت ،یا رویهایست که به دنبال تعدیل رفتار افراد یفا
شرکتها به واسطه تغییر در هزینهها یا سودهای حاشیهای مرتبط با تصمیم یا فعالیت خاص مفیباشفد .از یفک سفو،
میتوان گفت که تمامی تنظ یمات بر مبنای تشویق است چرا که تنظیم از طریق مفهوم پایه جریمه بفرای رفتارهفای
"بد" و پاداش برای رفتارهای "خوب" عمل میکند .تنظیم مبتنی بر تشویق سعی دارد به منظور کاهش هزینفههفا و
بهبود خدمات ،برنامه سودمند با سودهای زیاد را پاداش دهد .هدف عمده این است که تنظیمشونده فعالیتهفای غیفر
مطلوب خود را از طریق تحمیل /وضع مالیات و کمکهای مالی محدود یا متوقف کند .برای به کارگیری این رویکرد،
گامهای اصلی شامل انتخاب واحدهای اندازهگیری ،تعیین خط مبنا ،انتخاب اهداف برای بهبود و /یا نگهداری و سپس
اجرای تشویقها و جریمهها میباشد .یکی از انواک تنظیمات مبتنی بر تشویق ،تنظیم مبتنی بر عملکرد )PBR(2اسفت
که تشویق ها ملزم به بهبود در عملکرد مطلوب ،کاهش قیمت و بهبفود در کیفیفت خفدمات مفیباشفد .بفه عفالوه،

PBRبیشتر به استانداردهای عملکرد خارجی متکی است و کمتر به فعالیتهای خاص شرکت حساس اسفت .مزایفای
 PBRاین است که به بهبود در بهرهبرداری شرکتها ،کاهش هزینفههفای نگهفداری و عملیفات و بهبفود در پایفایی
سیستم کمک میکند .طرح تنبیه و تشویق به صورت مکانیکی عمل میکنفد .بنفابراین کفاهش در حفوزه صفالحدید
تنظیمی ،در مقابل امکان تسخیر در فرآیند تنظیم را کفاهش مفیدهفد .بفه عفالوه ایفن رویکفرد ،انعطفافپفذیری در
تصمیمگیری شرکت ،که آیا از قانون تبعیت کند یا جریمه بپردازد ،را فراهم میکند .اگرچه به عنفوان یکفی از معایفب
-incentive-based regulation
-Performance-based regulation

1
2
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این روش ،میتوان به ایجاد قوانین بسیار پیچیده و غیر منعطف که واقعیتهای بازار در آن لحاظ نشده اسفت ،اشفاره
کرد .از مفروضات اصلی این رویکرد ،عقالنیت اقتصادی است که لزوماً در همه موارد یافت نمیشود.همچنین ،گفاهی
اوقات پیشبینی ترثیر این نوک رویکرد مشکل است .به عنوان مثال ،رفتار "بد"  ،مانند آلودگی ،میتواند پاداش بگیفرد
اگر که قوانین به طور صحیح تنظیم نشده باشند.
 مکانیسمهای مبتنی بر بازار :1حوزه وسیعی از مکانیسمهای مبتنی بر بازار وجفود دارنفد کفه مفیتواننفد بفرای تنظفیم
فعالیتها مورد استفاده قرار بگیرد .تنظیمات مبتنی بر بازار مفیتوانفد اثربخشفی هزینفهای را ثابفت کنفد و مفداخالت
تنظیمی در عملیات روزانه شرکتها را کمینه کند .انواک مکانیسمهای معمول مبتنی بر بازار در زیر بررسی میشوند.
 oقوانین رقابتی :2قوانینی هستند که برای کنترل رفتار شرکتها ایجاد میشوند تا تضمین کند بازار ،خدمات را
با محدود کردن فعالیتهای غیر مطلوب مانند قیمتگذاری تهاجمی ،کمک مالی ،3تحویل مفیدهفد .قفانون
رقابتی می تواند به تنظیم از طریق دستور و کنترل ترجیح داده شود چرا که کمتر در امور شرکتهفا مداخلفه
میکند ،برای سرمایهگذاری عمومی ارزانتر است.
 oتنظیم به واسطه قرارداد :4دولت میتواند از قدرت خرید خود برای تعیین شرایط قراردادها با کسب و کارهای
خارجی استفاده کند .شرایط قراردادی برای هدایت اهداف اجتماعی مطلوب ،ماننفد نسفبت معینفی از انفرژی
تجدیدپذیر در تولید کاالها ،میتواند استفاده شود .این رویکرد ،گاهی به عنوان راه حل کوتاهمفدت ،در نظفر
گرفته میشود و زمانی ارزشمند است که هدف افزایش سریع استواری فرآیند تنظیم و در زمان کوتاه اسفت.
اگرچه ترجیحاً باید تقویت شود و در نهایت با شاخصهای تنظیمی پایدارتری جایگزین شود .افزایش تنظفیم
به واسطه قرارداد ،نباید به عنوان یک جایگزین برای عاملهای تنظیمی موجود لحاظ شود  ،بلکفه بایفد بفه
عنوان یک روش متمم با بهبود در اثربخشی و اعتبار تنظیمکننده در نظر گرفته شود .تحت رژیم تنظفیم بفه
واسطه قرارداد ،یک تنظیم کننده به طور بالقوه باید در مذاکرات مجدد قرارداد درگیر شود و از این رو ،نقفش

- market-based regulation
-competitive laws
3
-cross-subsidization
4
-regulation by contract
1
2
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تنظیمکننده به طور فزایندهای یک کارگزار امین یا یک بازیگر بی طرف میشود که بر روی ایجاد راه حلها
و ایجاد اجماک میان ترمینکنندگان خدمات ،سرمایهگذاران و دولت متمرکز میشود.
 oمجوزهای قابل فروش :1این رویکرد در محدود کردن انتشار دیاکسیدکربن بسیار مهم است .سطح معینی از
انتشار قابل قبول توسط دولت تعیین شده ،و به صاحبان بنگاههای اقتصادی فوقالعادههفایی 2تفا حفد مجفاز
واگذار میشود .در مقابل صاحبان بنگاههای اقتصادی میتوانند سطح انتشار را از حفد تخصفیص داده شفده
پایینتر قرار دهند و فوقالعاده های اضافی را مبادله کنند و یفا حاضفر بفه پرداخفت جریمفه شفوند .از لحفاظ
سیاسی ،این رویکرد یک مکانیسم جذاب است چرا که شرکتها را در تصمیمگیری آزاد مفیگفذارد .اگرچفه،
موفقیت این طرح به حدودی که دولت تعیین میکند بستگی دارد.
 oتنظیم بر اساس افشاگری :3این رویکرد نیازمند این است که تولیدکنندگان ،منابع یا گنجایش محصوالتشان
را بیان میکنند .به عالوه ،این مکانیسم به مشتریان اجازه میدهد تا منبع مقدم را انتخاب کنند .اگرچفه ،در
این روش فرض بر این است که مشتریان برای رسیدن به هدف مطلوب ،میتوانند انتخاب صحیح را انجفام
بدهند.
ج) تسهیلكننده
سازمانهای محلی یا بینالمللی هستند که معموالً توسط دولت سرمایهگذاری میشوند و هدف آن توسعه و بهبود بازار خدمات
میباشد .یک تسهیلکننده ،ترمین کنندگان خدمات را از طریق ایجاد محصوالت خدماتی جدید ،ارتقفاء تجفارب مفیفد و ایجفاد
ظرفیت حمایت میکند .به عالوه ،تسهیلکننده میتواند بر طرف تقاضا از طریق آموزش صنایع کوچک درباره مزایای خفدمات
یا فراهم کردن محرکهایی برای امتحان آنها نیز متمرکز شود .کارکردهای دیگر یک تسهیلکننده شامل ارزیابی خارجی ترثیر
ترمینکنندگان خدمات ،تضمین خدمات و حمایت برای محیط سیاسی بهتر میباشد .عمل تسهیل ،کارکردی است که بفه طفور
معمول توسط سازمانهای توسعهگرا انجام شده و میتواند شامل سازمانهای غیر دولتی ،انجمنهای صفنعتی و کارفرمایفان و
عاملهای دولتی باشد.
-tradable permits
-allowance
3
-disclosure regulation
1
2
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در این راستا ،ذکر نکتهای الزم به نظر میرسد که تفکیک نقشهای تسهیلکنندگان و ارائهکنندگان برای خدمات توسعه کسب
و کار1ضروری است .در بسیاری از برنامههای توسعهای ،یک سازمان نقش ترمینکننده (ارائه مسفتقیم خفدمات بفه بنگفاههفای
اقتصادی) و نقش تسهیلکننده (تشویق دیگر شرکتها برای عرضه خدمات به بنگاههای اقتصادی) را توأماً ایفا مفیکنفد .ایفن
مسئله اغلب تناقضی برای ترمینکنندگان رقابتی به وجود میآورد ،چرا که تسهیلکنندگان معمفوالً اهفداف توسفعهای داشفته و
ترمینکنندگان اهداف تجاری و لذا ترکیب نقشها ممکن است به برنامههای ناکارآمد و استفاده نامناسب از سرمایه منجر شفود.
به عالوه ،چنانچه تسهیلکنندگان به صورت دولتی سفرمایه گفذاری شفده باشفند ،هنگفامی کفه بفازار توسفعه پیفدا مفیکنفد و
ترمینکنندگان و دیگر بازیگران دائ می بازار بر کارکردهای خود مسلط شدند ،باید از صحنه بازیگران بازار حذف شود .تنها حالت
استثنایی زمانی است که تسهیلکننده فعالیتهای خود را از طریق فروش خدمات به ترمینکنندگان از نظر مالی ترمین کند و در
نتیجه به یک بازیگر دائمی و پایدار در بازار تبدیل شود.
د)ارائه دهنده کاال و خدمات
 ارائهکننده خدمات آمورشی و پژوهشی
ترمینکننده خدمات آموزشی و پژوهشی شامل دانشگاهها ،پژوهشگاهها و مؤسساتی هستند که در زمینه آمفوزش و پفژوهش در
حوزه فناوری های تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق فعالیت میکنند.
 ارائهکننده خدمات صنعتی
شامل شرکتهایی میشود که در زمینه طراحی و ساخت تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق فعالیت میکنند این شرکتها
ممکن است سازندة تمام قطعات نبوده و ترکیبی از عملیات طراحی ،ساخت و مونتاژ تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه قدرت
را انجام دهند و یا ارائه کننده محصول یا خدمتی به سازندگان این تجهیزات باشند.
 -2-1-2-1نهادها

نهادها قواعد بازی هستند .نهادها در توسعه فناوری ،مجموعهی قوانین و مقررات ،قواعد ،نرمها و استانداردهاِیی میباشد که یفا
بهشکل بازدارنده و یا بهصورت تحریککننده ،به رفتارهای اجتماعی-اقتصادی-صنعتی شکل میدهد] .[6تفاوت بین نهادها با
- business development services

1
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کنشگران در این است که کنشگران به اجرا و دنبال کردن فعالیتها میپردازند ،درحالی که قواعد تنها تعامالت بین آنهفا را
تعریف کرده و چارچوبی برای انجام فعالیتها ایجاد مینمایند .بدین وسیله نهادها موجب کاسته شدن از عدم تعیین موجفود در
مسیر رشد فناوری شده و نوعی پایداری در مجموعه حاکم میکند .نهادها را میتفوان بفه دو دسفته کلفی رسفمی و غیررسفمی
تقسیمبندی نمود .نهادهای رسمی از سوی سازمانها صادر شده و دارای ضمانت اجراِیی از نوک قانون میباشند .درطرف مقابل،
نهادهای غیررسمی در جریان طبیعی تعامالت اجتماعی باب شده و دارای ضمانت اجراِیی از نوک تعهد اجتماعی هسفتند] .[7از
بعد نوک نیز نهادها به سه دستهی تنظیمی ،1هنجاری ،2و شناختی 3تقسیم میشوند .نهادهای تنظیمی مجموعفه قواعفد رسفمی
هستند که مجاز بودن یا مجاز نبودن انجام فعالیتها را از طریق داشتن ضمانت اجراِیی قانونی مشفخص مفینمایفد .نهادهفای
هنجاری قواعدی غیررسمی هستند که به تعِیین درست و یا غلط بودن فعالیتها از طریق ارزشهای قابل قبول در جامعه می-
پردازد .در نهایت ،نهادهای شناختی نیز قواعدی غیررسمی هستند که با شکلگیری در محدودهی ذهنی هفر ففرد ،برمجموعفه
رفتارها و تصمیمگیریهای فرد اثرگذار میشود .در کنار این دو بعد ،نهادها را میتوان از ابعاد بخش ،مرز جغرافیفاِیی ،و سفطح
وابستگی به فناوری نیز تقسیمبندی نمود].[8
با تکیه بر ابعاد اشاره شده ،میتوان چارچوبی ساختاری برای اطمینان از پوشش همهجانبه فرایند تحلیل کرد که در جفدول (-1
 ) 1ارائه شده است .شناخت هر نهاد درگیر در توسعه فناوری در هر یک از این ابعاد ،تصویر روشنی از این جزء سفاختاری ارائفه
دهد.

1

Regulative
Normative
3
Cultural cognitive
2
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جدول  :1-1ابعاد دستهبندی قواعد

توضیحات

بعد
1

نوک
بخش
مرز

در قالب سه صورت قواعد تنظیمی ،قواعد هنجاری ،و قواعد شناختی
بیانگر دامنه اثر نهاد بوده و شامل نظامهای مالی-اعتباری ،آموزشی-تحقیقاتی ،تولیدی-
کسبوکار
نهادهای منطقهای ،ملی و بینالمللی

2

3

وابستگی

4

بیانگر میزان استقالل نهاد از فناوری و شامل قواعد داخلی 5و قواعد محیطی

6

 -3-1-2-1فناوری

شناخت فناوری منجر به تعِیین مرزهای دانشی شده و فناوریهای مرتبط با فناوری موردنظر را مشخص مینمایفد .در ادبیفات
راههای مختلفی مانند تعِیین نزدیکی میان حوزههای فناورانه با اندازهگیری فاصلهی فناورانفه ،[9]7اسفتفاده از نظفر خبرگفان و
تحلیلهای کتابسنجی 8و پتنت ،برای شناساِیی فناوریهای مرتبط با فناوری مورد مطالعه استفاده مفیگفردد .ایفن بخفش در
گزارش درخت فناوری به تفصیل مورد بررسی قرار میگیرد.
 -4-1-2-1شبکهها

روابط موجود در یک گروه از کنشگران ،نهادها و فناوریها میتواند از روابط موجود در خارج از گروه ،قویتر باشد .در صورتی
که این مؤلفههای ساختاری باعث ایجاد یک پیکربندی متراکم گردند ،میتفوان آن را یفک سفاختار شفبکهای یفا یفک شفبکه
نامید] .[10شبکهها روابط میان سازمانی کنشگرانی هستند که بهدنبال دستیابی به اهداف مشترکی میباشند .در حقیقت ،یک
سیستم توسعهدهنده فناوری شبکههاِیی از کنشگران ،نهادها ،فناوریها و روابط میان آنهفا محسفوب مفیگردنفد .اتحادهفای

1

-Institutional Type
-Institutional Sector
3
-Institutional Boundary
4
-Institutional Context
5
-Internal Institution
6
-External Institution
7
-Technological distance
8
-Bibliometric
2
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راهبردی ،1اتحادیههای گروههای کاری ،2کمیتههای فنی ،3شبکههای پروژه ،4شبکههای منطقهای و شبکههای سیاسی همگی
از انواک شبکهها میان کنشگران هستند .شبکهها در حالت کلی در دو صورت رسمی (در راستای بفرآوردن اهفدافی راهبفردی،
عضویت خودآگاه کنشگران) و غیررسمی (عدم وجود هدف برنامهریزی شده ،عدم مرزبندی مشفخص در عضفویت و یفا عفدم
عضویت کنشگران) شکلگیری پیدا میکنند .در یک دستهبندی دیگر ،شبکهها را از بعد هدفمندی و میزان درهمتنیفدگی بفه
چهار دستهی شبکههای زنجیره ترمین ،شبکههای سنتی ،شبکههای راهبردی ،و کالجهای نامشهود 5تقسیم میکنند .بهطورکلی
شبکه ها دارای پنج کارکرد اصفلی تبفادل اطالعفات و ایجفاد دانفش ،انتشفار دانفش ،ارتباطفات ،اعمفال نففوذ ،و ساختارسفازی
هستند].[11
هدف از شناساِیی شبکههای موجود در توسعه فناوری ،ایجاد ارتباط میان سطوح خرد و میانی سیسفتم تحفت مطالعفه و کشفف
ارتباط اقدامات کنشگران در مسیر توسعه فناوری است .برای شناساِیی شبکههای موجود ،میتوان از طریق شش معیار بنیفان-
گذار/سال ترسیس ،تمرکز فنی شبکه ،کنشگران اصلی درگیر در شبکه ،مرموریفت شفبکه ،نفوک شفبکه (اتحادهفای راهبفردی،
اتحادیههای گروههای کاری ،کمیتههای فنی ،شبکههای پروژه ،شبکههای منطقهای و شبکههای سیاسی) ،و کارکرد شبکه ،به
شناساِیی این جزء ساختاری پرداخت.
در بخش بعد ابتدا مرزبندی فنی تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق را مشخص مینماییم و سپس در فصل بعفد نهادهفا
(قوانین و مقررات) موجود در حوزه توسعه فناوری های الکترونیک قدرت در شبکه برق معرفی میگردد و در ادامفه و در فصفل
سوم به شناساِیی بازیگران اصلی صنعت تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق و نقش هر کدام در آن بخش پرداخته مفی-
شود و سپس نگاشت نهادی فناوریهای تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق ارائه میگردد.

1

-Strategic alliance
-Working group association
3
-Technical commitee
4
-Project networks
7
-Scientific invisible College
2

 -2فصل دوم:مرزبندی فنی فناوری تجهیزات الکترونیک
قدرت در شبکه برق
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 -1-2مقدمه
در این فصل به معرفی فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق ،شرح مختصری از انواک آنها ،کاربرد و دسته
بندی آنها تحت قالب درخت فناوری پرداخته میشود و سپس نمایش گرافیکی از درخت فناوری ارائه میگردد.

 -2-2مرزبندی فنی
کلیدهای نیمه هادی الکترونیک قدرت نقش بسزایی در تغییر چهره شبکه بفرق ایففا کفردهانفد .بفه کمفک تجهیفزات
الکترونیک قدرت این امکان فراهم شده که دستورات کنترلی مختلف را در شبکه بتوان با سرعتی بسیار زیاد اجرا نمود.
تغییرات دو دهه اخیر در شبکه برق باعث توجه روزافزون به تجهیزات الکترونیک قدرت شده است .یکی از این تغییرات
تغییر ساختار در شبکه برق است که برای اجرایی نمودن کامل آن نیاز به ایجاد انعطافپذیری در شبکه برق وجود دارد.
این نیاز منجر به معرفی ادوات  FACTSگردیده است .تغییر دیگر روی داده در سالهای اخیر ،توجه به مساله شبکههفای
هوشمند است که به عنوان راهکار اصلی مواجهه با پدیده گرم شدن زمین مطرح شده و در حال پیگیری است .بفدون
شک تصور شبکه هوشمند بدون تجهیزات الکترونیک قدرت محال است و اساس این شبکهها بر بکارگیری تجهیزاتفی
با قابلیت کنترلپذیری است.
شبکه های برق در آینده برای اینکه بتوانند نیازهایی از جمله بار مصرفی ،قابلیت اطمینان امنیفت و اقتصفادی بفودن را
برآورده سازند باید دارای ویژگی تعاملی و خودکار بودن باشند .این تصویر نیازمند تکنولوژیهای متعددی اسفت کفه از
جمله مهمترین آن الکترونیک قدرت است.
تجهیزات الکترونیک قدرت بطور کلی دارای نقشهای زیر در شبکه هستند.
 تبدیل انرژی الکتریکی از شکل  ACبه  DCو بر عکس
 تغییر شکل موج ولتاژ یا جریان
 تغییر آرایش شبکه برق
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 فراهم نمودن امپدانس مجازی قابل کنترل
تجهیزات الکترونیک قدرت عالوه بر نقش مهمی که در شبکه برق ایفا مفیکننفد دارای کاربردهفای بسفیار متنفوعی
هستند که از آن جمله میتوان به منابع تغذیه تجهیزات  ،ITانواک شارژها (از شارژ موبایل تا شفارژ خودروهفای برقفی)،
المپهای کم مصرفی و  ،LEDدرایو موتورهای الکتریکی و ...اشاره نمود.
تمرکز این سند بر کلیه تجهیزات الکترونیک قدرتی است که کاربرد آنها در شبکه برق مطرح است .تجهیزاتی همچون
درایوهای  ASDکه نقشی در شبکه برق ایفا نمیکنند خارج از حیطه این سند هستند .ادوات متعددی نیز وجفود دارنفد
که عالوه بر کاربرد در شبکه برق ،کاربردهای دیگری نیز دارند که از جمله میتفوان بفه فیلترهفای اکتیفو SVC ،و ...
اشاره نمود .این ادوات در این سند همگی تنها با تاکید بر کاربرد در شبکه برق مورد بررسی قرار خواهند گرفت اگر چه
در مطالعات وجود سایر کاربردها برای این تجهیزات همواره مد نظر خواهد بود.
برای تکمیل بحث فوق نیازمند تعریف عبارت "شبکه برق" بکار رفته در عنوان سفند هسفتیم .شفبکه بفرق در مفهفوم
سنتی می تواند به کلیه تجهیزات تولید ،انتقال و توزیع اطالق گردد که در مالکیت وزارت نیرو قرار دارد .این تعریفف بفا
توجه به تجدید ساختار شبکه برق و معرفی مفاهیمی چون ریز شبکه و شبکههای هوشمند نمیتواند به وضفوح حیطفه
سند را مشخص کند .ابهام دیگری که این تعریف ایجاد خواهد کرد تالقی آن با مفاهیم مشابهی همچون شفبکه بفرق
یک مجتمع صنعتی و ...است.
برای حل این مساله میتوان تقسیمبندی را از ا ین منظر انجام داد که هر تجهیز الکترونیک قدرت یا بفه عنفوان بفار و
مصرفکننده در شبکه برق نقش ایفا می کند یا نقش دیگری دارد .بر این اساس و با توجه بفه اهفداف و وظفائف کلفی
وزارت نیرو در این سند کلیه تجهیزات الکترونیک قدرت که نتوان به آنها بار یا مصرف کننده اطالق نمود در حیطه این
سند قرار دارند.
همانطور که اشاره گردید تجهیزات الکترونیک قدرت دارای کاربردهای متعددی در شبکه برق هستند .این کاربردها بفا
توجه به چشمانداز شبکه های برق هوشمند بسیار فراگیرتر خواهد شد و در زمینههای مختلف گسفترش خواهفد یاففت.
دستهبندی این کاربردها در شبکه برق میتواند با توجه به نوک نگرش متفاوت باشد.

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
19
فاز  :1تدوين مباني سند

ويرايش اول ،آذر 1393

 -3-2درخت فناوری
به منظور ایجاد تصویری روشن از حیطه فناوری مورد بررسی اغلب از نمایش گرافیکی حوزههای فنفاوری بفه صفورت
درخت فناوری استفاده میشود .این درخت را میتوان با توجه بفه دسفتهبنفدیهفای مختلفف ارائفه شفده از تجهیفزات
الکترونیک قدرت ترسیم نمود .با در نظر گرفتن معیارهای ترسیم درخت فناوری و هدف مورد نظر این سند دستهبنفدی
درخت فناوری به صورت زیر انجام گرفته است:


ادوات FACTS



ادوات بهبود کیفیت توان یا Custom power



مبدل پستهای HVDC-MVDC

 مبدلهای منابع تولید پراکنده
 مبدلهای مورد نیاز در سیستم سامانه حمل و نقل برق
 مبدلهای استاتیک نیروگاهی
در سطح بعدی درخت بر اساس کاربرد هر یک از تقسیمبندیهای فوق شاخههای جدید ایجاد شفده اسفت .در بخفش
ادوات کیفیت توان دو دسته کاربرد مشخص شده است :کاربردهای جبران سازی و کاربردهای تغییر ساختار شفبکه .در
کاربرد جبرانسازی ادوات ذکر شده عبارتند از:
Dstatcom,DVR,UPQC,UPS, PET,APF

در کاربرد تغییر ساختار شبکه ادوات عبارتند از:
SCL,SCB,STS

در بخش ادوات  FACTSبر خالف سایر بخشها ،دستهبندی بر اساس نوک اتصال به شبکه انجام شده است .علت این
مساله ایجاد تشابه با متون فنی است که اغلب دستهبندی ادوات  FACTSرا به این شکل انجام دادهاند.
ادوات  FACTSدر نظر گرفته شده در دسته ادوات موازی عبارتند از:
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SVC (TSR-TCR-TSC,TCT,MCR),TCVL,TCBR,STATCOM

در شاخه بعدی به ادوات  FACTSبا اتصال سری در شبکه پرداخته شده که عبارتند از:
TSIC (TCSC-TCSR-TSSR-TSSC),FCL,SSSC,IPC,TCVR,TCPST,DSSSC

آخرین دستهبندی ادوات  FACTSمربوط به ادواتی است که دارای بیش از یک نقطه اتصال سفه ففاز شفبکه هسفتند.
ادوات این دسته عبارتند از:
UPFC-IPFC-DFC-SPS-BTB Statcom-DPFC

در بخش مبدلهای منابع تولید پراکنده تقسیمبندی شامل دو شاخه است که عبارتند از مبدلهای مربوط به مولفدهای
تولید پراکنده و مبدل سیستمهای ذخیرهساز انرژی .در بخش تولید پراکنده به مبدل پنلهای خورشیدی ،توربین بفادی،
میکروتوربین و توربینهای آبی کوچک اشاره شده است و نهایتا در بخش ذخیرهسازی انرژی سیستم شکلدهنده تفوان
برای باطریها ،چر طیارها ،ابرخازنها ،ذخیرهسازهای ابر رسانای مغناطیسی و مبدل فرکانسی سیستم تلبمه ذخیفرهای
اشاره شده است.
در خصوص شاخه مربوط به انتقال  DCبه دو تکنولوژی ساخت مبدل آن شامل مبدلهای تریستوری و مبدلهای منبع
ولتاژ اشاره شده است.
آخرین شاخه مربوط به مبدل های مورد نیاز در سیستم سامانه حمل و نقل بفرق مفی شفود کفه تقسفیم بنفدی شفامل
مبدلهای مورد نیاز سیستم تغذیه و تجهیزات بهساز توان شبکه برق سامانه ریلی است.
در شکل 1-2نمای کلی درخت فناوری آورده شده است.
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شکل( .)1-2درخت فناوری

 -3فصل سوم :قوانین و اسناد باالدستی توسعه فناوری
تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
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 -1-3مقدمه
در این فصل کلیه سیاستها و برنامه های مصوب نهادهای حاکمیتی و صنایع مختلف که به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم بفا
مسئله " لزوم توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق" ارتباط دارند ،مورد بررسی قرار خواهند گرفت .عنفاوین
این مستندات در جدول ( )1-3ارائه شده است.
جدول  : 1-3قوانین و مقررات موجود در حوزه تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
رديف

نام سند/قانون /اساسنامه

1

سند چشمانداز  1404جمهوری اسالمی ایران

2

قانون برنامه پنجم توسعه کشور

3

قانون بودجه سال  93کل کشور

4

سیاستهای کلی نظام جمهوری اسالمی ایران در مورد "انرژی"

5

سیاستهای کلی علم و فناوری

6

سیاستهای کلی اصالح الگوی مصرف

7

قانون  75ماده ای اصالح الگوی مصرف

8

سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی

9

سند نقشه جامع علمی کشور

10

قانون هدفمند کردن یارانه ها

11

برنامه راهبردی وزارت نیرو

12

سیاستها و اولویتهای پژوهش فناوری

13

سند توسعه ویژه (فرابخشی) "مدیریت انرژی"

14

سند راهبردی ملی توسعه فناوری پیل سوختی کشور

15

سند راهبردی ملی توسعه صنعت برق بادی ایران

16

ماموریتها و وظایف وزارت صنعت ،معدن و تجارت

17

برنامه راهبردی فوالد

18

اساسنامه شرکتهای برق و آئیننامهها
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 -2-3سند چشم انداز  1404جمهوری اسالمی ايران
در سند چشمانداز  20ساله جمهوری اسفالمی ایفران کفه در تفاریخ  82/8/31ابفال شفد ،در راسفتای چشفمانفداز اففق 1404
هجری شمسی ،به برخورداری از دانش پیشرفته ،توانایی در تولید علم و فناوری متکی بر سفهم برتفر منفابع انسفانی و سفرمایه
اجتماعی در تولید ملی تاکید شده است .بطور خاص در رابطه با امور علمی و فناوری ،در این سند به موارد زیر اشاره شده است:
 دستیاب ی به جایگاه اول اقتصادی ،علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با ترکید بر جنبش نرمافزاری و تولیفدعلم ،رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی ،ارتقاء نسبی سطح درآمد ساالنه و رسیدن به اشتغال کامل.

 -3-3قانون برنامه پنجم توسعه كشور
در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران ) 1394ف  (1390مصوب جلسه علنی مور  89/10/15مجلفس
شورای اسالمی ،موارد زیر موردتوجه قرار گرفته است:
 دولت مجاز است به منظور دستیابی به جایگاه دوم علمی و فناوری در منطقه و تثبیت آن تا پایان برنامه پنجم ،اقدامات زیر راانجام دهد:
 نسبت به ایجاد و تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه کاربردی در دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشفی از طریفق
دستگاههای اجرایی و شرکتهای تابعه و وابسته آنها اقدام نماید.
 به منظور افزایش سهم تحقیق و پژوهش از تولید ناخالص داخلی به گونه ای برنامه ریزی نماید که سهم پژوهش
از تولید ناخالص داخلی ساالنه به میزان  0/5درصد افزایش یافته و تا پایان برنامه به  3درصد برسد.
 حمایت مالی از پژوهشهای تقاضا محور مشترک با دانشگاهها و موسسات آمفوزش عفالی ،پژوهشفی و فنفاوری وابسفته بفهوزارتخانه های علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به ویژه مواردی که ناظر به حل یکی از مشکالت
موجود در کشور میباشد.
 حمایت مالی از شرکتهای دانش بنیان و تجاری سازی نتایج حاصل از تحقیق ،تولید و صادرات خدمات فنی و مهندسفی بفهویژه محصوالت مبتنی بر فناوریهای پیشرفته.
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 تدوین ضوابط و ارائه حمایتهای الزم در راستای تشویق طرفهای خارجی قرار دادهای بین المللی و سرمایه گذاری خارجیبرای انتقال دانش فنی و بخشی از فعالیت های تحقیق و توسعه مربوط به داخل کشور و انجفام آن بفا مشفارکت شفرکتهفای
داخلی.
 ایجاد «صندوق توسعه علمی و فناوری کشور» به عنوان یک موسسه عمومی غیر دولتی دارای شخصیت حقوقی و اسفتقاللمالی به منظور اعطای تسهیالت و حمایت مالی از توسعه خالقیت و فعالیتهای نوآورانه و طرحهفای پژوهشفی در حفوزههفای
پژوهشهای بنیادی ،کاربردی ،توسعهای(حوزوی و غیر حوزوی) و تجاریسازی با تاکید بر توانمندسازی بخفش غیفر دولتفی و
حمایت هدفمند از نخبگان و نوآوران علمی و فناوری.

 -4-3قانون بودجه سال  93كل كشور
در قانون بودجه سال  1393کل کشور مصوب جلسه علنی مور  1392/12/6مجلس شورای اسالمی ،در موارد زیر به اهمیفت
منابع تجدیدپذیر و گسترش کاربرد آنها ،ترکید شده است:
 دولت موظف است در ازای برقی کردن چاههای کشاورزی با منابع انرژی نوین از جمله انرژی خورشیدی بهجفای اسفتفاده ازسوختهای سنگواره ای(فسیلی و نفت گاز) مبلغ معادل پرداختی بابت یارانه سوخت را بفه شفرکتهفای تولیفدی بفرق ازجملفه
خورشیدی پرداخت نماید و تجهیزات مربوطه را به کشاورزان تحویل دهد.
 صندوق توسعه ملی و بانکهای عامل مکلفند در پرداخت سرمایه در گردش تسهیالت به بخفشهفای خصوصفی و تعفاونی،استفاده از ظرفیت کامل واحدهای موجود و آماده بهرهبرداری و سپس طرحهای با پیشرفت فیزیکی نزدیک بفه بهفرهبفرداری و
نهایتاً طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی و زیستمحیطی مرتبط با تولید و صادرات نفت و گاز ،پتروشفیمی ،معفدن و آب و
برق را در اولویت قرار دهند.
 وزارت نیرو اجازه دارد به منظور اجرای طرحهای افزایش بازدهی نیروگاهها با اولویفت نصفب بخفش بخفار در نیروگفاههفایچرخه(سیکل) ترکیبی ،توسعه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر ،کاهش تلفات ،بهینهسازی و صرفه جفویی در مصفرف سفوخت
مایع ،جایگزینی مصرف برق به جای گاز یا فرآورده های نفتی در مناطقی که توجیه اقتصادی دارد و افزایش سهم صادرات برق
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تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد ریال به روش بیع متقابل ،با سرمایه گذاران بخشهفای خصوصفی و عمفومی بفا اولویفت
استفاده از تجهیزات ساخت داخل قرارداد منعقد نماید .دولت مکلف است در قبال این تعهد ،سوخت صرفهجویی شده یا معفادل
آن نفت خام را با محاسبه میزان صرفه جویی حاصله در مدت حداکثر دو سال به سرمایه گذاران تحویل نماید.
 وزارت نیرو میتواند حداکثر تا سقف ( )4.000.000.000.000ریال صفرفا بابفت حمایفت از توسفعه و نگهفداری شفبکههفایروستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک توسط شرکت توانیر هزینه نماید.

 -5-3سیاستهای كلی نظام جمهوری اسالمی ايران در مورد "انرژی"
مصوب مور  1377/10/23که در تاریخ  1379/11/3توسط مقام معظم رهبری تایید و ابال گردیده است .با توجفه بفه مفوارد
مطرح شده برخی از سیاستهای کلی مطرحشده در بخشهای مختلف در این ابالغیه به شرح زیر می باشد:
 -1-5-3سیاستهای كلی نفت و گاز
 گسترش تحقیقات بنیادی و توسعهای و تربیت نیروی انسانی و تالش برای ایجاد مرکز جفذب و صفدور دانفش و
خدمات فنی مهندسی انرژی در سطح بینالملل و ارتقفاء فنفاوری در زمینفههفای منفابع و صفنایع نففت و گفاز و
پتروشیمی.
 بهینهسازی مصرف و کاهش شدت انرژی.
 -2-5-3سیاستهای كلی ساير منابع انرژی
 ایجاد تنوک در منابع انرژی کشور و استفاده از آن با رعایت مسفائل زیسفت محیطفی و تفالش بفرای اففزایش سفهم
انرژیهای تجدیدپذیر با اولویت انرژیهای آبی.
 تالش برای کسب فنآوری و دانش فنی انرژیهای نو و ایجاد نیروگاههفا از قبیفل بفادی و خورشفیدی و پیفلهفای
سوختی و زمین گرمایی در کشور.
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 -6-3سیاستهای كلی علم و فناوری
سیاستهای کلی علم و فناوری در  1393/6/30توسط مقام معظم رهبری به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمفع تشفخیص
مصلحت نظام ابال شد ،با توجه به موارد مطرح شده برخی از سیاستهای کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی ،تحقیقات و
فناوری) در بخشهای مختلف در این ابالغیه به شرح زیر می باشد:
 جهاد مستمر علمی با هدف کسب مرجعیت علمی و فناوری در جهان با تاکید بر: تولید علم و توسعه نوآوری و نظریه پردازی
 ارتقا جایگاه جهانی کشور در علم و فناوری و تبدیل ایران به قطب علمی و فناوری جهان اسالم.
 توسعه علوم پایه و تحقیقات بنیادی.
 دستیابی به علوم و فناوریهای پیشرفته با سیاستگذاری و برنامهریزی ویژه.
 بهینه سازی عملکرد و ساختار نظام آموزشی و تحقیقاتی کشور به منظور دستیابی به اهداف سند چشم انداز و شکوفایی علمیبا تاکید بر:
 مدیریت دانش و پژوهش و انسجام بخشی در سیاستگذاری برنامهریزی و نظارت راهبردی در حوزه علم و فناوری و
ارتقا مستمر شاخص و روزآمدسازی نقشه جامع علمی کشور با توجه به تحوالت علمی و فنی در منطقه و جهان.
 ساماندهی و تقویت نظامهای نظارت ،ارزیابی ،اعتبارسنجی و رتبه بندی در حوزههای علم و فناوری.
 افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به حداقل  %4تولید ناخالص داخلی تا پایان سال  1404با تاکیفد بفر مصفرف بهینفه
منابع و ارتقا بهره وری.
 گسترش همکاری و تعامل فعال ،سازنده و الهام بخش در حوزه علم و فناوری با سایر کشورها و مراکز علمی و فنفی معتبفرمنطقهای و جهانی به ویژه جهان اسالم همراه با تحکیم استقالل کشور با تاکید بر:
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 اهتمام بر انتقال فناوری و کسب دانش طراحی و ساخت برای تولید محصوالت در داخل کشور با اسفتفاده از ظرفیفت
بازار ملی در مصرف کاالهای وارداتی.
 توسعه صنایع و خدمات مبتنی بر علوم و فناوریهای جدید و حمایت از تولید و صفادرات محصفوالت دانفش بنیفان و
متکی بر فناوریهای بومی به ویژه در حوزههای دارای مزیت و ظرفیت ،با اصالح امر واردات و صادرات کشور.
 ایجاد تحول در ارتباط میان نظام آموزش عالی ،تحقیقات و فناوری با سایر بخشها با تاکید بر: افزایش سهم علم و فناوری در اقتصاد و درآمد ملی ،ازدیاد توان ملی و ارتقای کارآمدی.
 تعیین اولویتها در آموزش و پژوهش با توجه به مزیتها ،ظرفیت ها و نیازهای کشور و الزامات نیفل بفه جایگفاه اول
علمی و فناوری در منطقه.
 حمایت مادی و معنوی از فرآیند تبدیل ایده به محصول و افزایش سهم تولید محصوالت و خدمات مبتنی بفر دانفش
پیشرفته فناوری داخلی در تولید ناخالص داخلی با هدف دستیابی به سهم  50درصد.
 حمایت از مالکیت فکری و معنوی و تکمیل زیرساختها و قوانین و مقررات مربوط.

 -7-3سیاستهای كلی اصالح الگوی مصرف
سیاستهای کلی اصالح الگوی مصرف در  1389/4/14توسط مقام معظم رهبری به روسای قوای سفه گانفه و رئفیس مجمفع
تشخیص مصلحت نظام ابال شد ،در این قانون به صرفهجویی در مصرف انرژی با اعمال مجموعهای متعادل از اقدامات قیمتی
و غیر قیمتی به منظور کاهش مستمر " شاخص شدت انرژی" کشور به حداقل دو سوم میزان کنونی تفا پایفان برنامفه پفنجم
توسعه و به حداقل یک دوم میزان کنونی تا پایان برنامه ششم توسعه اشاره دارد .همچنین بر اجرای سیاستهای زیر نیز تاکیفد
شده است:
 اولویت دادن به افزایش بهرهوری در تولید ،انتقال و مصرف انرژی در ایجاد ظرفیتهای جدید تولید انرژی. -انجام مطالعات جامع و یکپارچه سامانه انرژی کشور به منظور بهینهسازی عرضه و مصرف انرژی.
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 تدوین برنامه ملی بهرهوری انرژی و اعمال سیاست های تشویقی نظیر حمایت مالی و فراهم کردن تسفهیالت بفانکی بفرایاجرای طرحهای بهینهسازی مصرف و عرضه انرژی و شکلگیری نهادهای مردمی و خصوصی برای ارتقاء کارایی انرژی.
 پایش شاخصهای کالن انرژی با ساز و کار مناسب. افزایش بازدهی نیروگاهها ،متنوک سازی منابع تولید برق و افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر و نوین. گسترش تولید برق از نیروگاه های تولید پراکنده ،کوچک مقیاس و پر بازده برق و تولید همزمان برق و حرارت. -بهبود روشهای انتقال حاملهای انرژی از جمله حداکثرسازی انتقال فرآوردههای نفتی از طریق خط لوله و راه آهن.

 -8-3قانون  75ماده ای اصالح الگوی مصرف
به دنبال ابال سیاست های کلی اصالح الگوی مصرف توسط مقام معظم رهبری ،مجلس شورای اسالمی در سال  1389قانون
 75ماده ای اصالح الگوی مصرف را به تصویب رساند .برخی از فصل های آن که به صورت مستقیم و غیر مستقیم مفرتبط بفا
لزوم توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت می باشد ،در ادامه آورده شده است.
 -1-8-3فصل سوم :ساختار و تشکیالت
در فصل سوم ماده ( ،)6وزارت خانه های نیرو ،نفت ،کشاورزی و صنایع و معادن موظفند که کلیه فناوریهای مفورد نیفاز بفرای
عرضه و مصرف انرژی در بیست سال آینده را در حیطه تخصصی خود شناسایی و تمهید کنند و امکان طراحی و بهبفود آنهفا
برای به کارگیری توسط سازندگان و تولیدکنندگان داخلی را فراهم نمایند.
 -2-8-3فصل نهم :تولیدكنندگان و توزيع كنندگان انرژی
در ماده  ،51وزارتخانههای نیرو و نفت حسب مورد موظفند طرحهای مرتبط با افزایش بازده انرژی را متناسب با میزان اففزایش
بازده از حمایت مقرر در این قانون که به صورت عمومی اعالم می شود بهره مند سازند.
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 -9-3سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی
با هدف ترمین رشد پویا و بهبود شاخصهای مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشمانداز بیستسفاله ،سیاسفتهفای
کلی اقتصاد مقاومتی در  1392/11/29توسط مقام معظم رهبری ابال گردید .برخی از نکات قابل توجه در این سند عبارتند از:
پیشتازی اقتصاد دانش بنیان ،پیاده سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نفوآوری بفه منظفور ارتقفاءجایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانشبنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانشبنیان
در منطقه.
 استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه ها در جهت افزایش تولید ،اشتغال و بهرهوری ،کفاهش شفدت انفرژی و ارتقفاءشاخصهای عدالت اجتماعی.
 مقابله با ضربهپذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز که یکی از راههای آن افزایش صادرات برق است. افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز ،توسعه تولید کاالهای دارای بازدهی بهینه (براسفاسشاخص شدت مصرف انرژی) و باال بردن صادرات برق ،محصوالت پتروشیمی و فرآوردههای نفتی با ترکید بر برداشت صیانتی
از منابع.

 -10-3سند نقشه جامع علمی كشور
این سند در جلسات متعددی در سال  1389به تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی رسیده است .از ویژگیهای اصلی الگفوی
نظام علم و فناوری و نوآوری که در این سند به آنها اشاره شده است میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 ترکیب الگوهای عرضه محوری و تقاضا محوری و توجه ویژه به حوزههای اولویتدار در آرمانهای نظام. اجتماک دو رویکرد درونمداری و برونمداری ازنظر توجه به نیازها و قابلیتهای بومی و سایر کشورها. -تلفیق آموزش با پژوهش و مهارت.
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یکی از اهداف کالن نظام علم و فناوری کشور که در این سند به آن اشاره شده ،اففزایش سفهم تولیفد محصفوالت و خفدمات
مبتنی بر دانش و فناوری داخلی به بیش از  % 50تولید ناخالص داخلی کشور است .از دیگر اهداف ایفن بخفش ،تثبیفت جایگفاه
کشور در:
علوم و فناوریهای حوزه نفت و گاز به منظور دستیابی به نقش محوری در منطقه.
فناوری زیستی به منظور کسب  %3از بازار جهانی مربوطه.
در این سند در رتبهبندی اولویتهای علم و فناوری کشور ،فناوری زیستی ،فنفاوریهفای زیسفت محیطفی ،انفرژیهفای نفو و
تجدیدپذیر در اولویت "الف" و فناوریهایی چون نیم رساناها در اولویت "ب " قرار دارند.
برخی از راهبردها و اقدامات ملی متناسب با راهبردهای کالن توسعه علم و فناوری در کشور نیز عبارتند از:
 همسو کردن سیاستهای توسعه صنعتی و اقتصادی کشور بهویژه برنامههای 5ساله توسعه با سیاستهای کالن توسعه علم وفناوری در کشور.
 سازماندهی نظامهای حرفهای مبتنی بر دانش علمی و فنی برای ادارة واحدهای اقتصادی ف اجتماعی و نهادینه کردن فرهنگمهارتگرایی و پژوهشمحوری و کارآفرینی در نظام علم و فناوری و نوآوری.
 اصالح فرآیندها و ساختارهای نظارت و ارزیابی علم ،فناوری و نوآوری ملی و تعیین اسفتانداردهفای بفومی در حفوزه علفم وفناوری در چارچوب نیازهای اقتصادی و اجتماعی کشور.
 توسعه و متوازنسازی زیرساخت ،امکانات و تجهیزات ،متناسب با سیاستها و راهبردهای پیشرفت علم و فناوری و نوآوری. توسعه و تقویت شبکههای مناسبات ملی و فراملی دانشمندان و پژوهشگران و همکاری بینالمللفی بفا اولویفت کشفورهایاسالمی و کشورهای فارسی زبان.
 توجه ویژه به توسعة نیازمحور علوم و فناوریهای مهندسی برای تولید و جذب فناوری با توان رقابتی و ثروتآفرینی همراه باحفظ محیط زیست و الگوی صحیح مصرف و رعایت اخالق حرفهای.
و در راستای این راهبردها اقدامات ملی زیر باید انجام گیرد:
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 ساماندهی نظام استاندارد علم و فناوری با حفظ وظایف برنامه ریزی و نظارت برای دولفت و ارایفة خفدمات آزمایشفگاهی بفامشارکت بخش غیردولتی و بومیکردن استانداردها و تدوین استانداردهای جدید با مشارکت نهادهای علمفی و مفدنی و دانفش
بنیان.
 افزایش نقش و سهم دولت در حمایت از پژوهشهای راهبردی و بنیادین با ترکید بر بهرهبرداری از نتایج آنها. حمایت از ایجاد و توسعة آزمایشگاههای ملی و مراکز خدمات تخصصی در حوزههای اولویتدار. حمایت از ایجاد و توسعة شبکههای آزمایشگاهی تخصصی در حوزههای اولویتدار و طراحی سازوکارهای انگیزشی مناسفببرای مشارکت داوطلبانه در شبکه.
 ایجاد شبکههای پژوهشی در داخل و خارج از کشور برای انتشار و تبادل دانش و فنفاوری متناسفب بفا اولویفتهفای ملفی وبهرهگیری از فرصتهای جهانی.
 حمایت از طرحهای پژوهشی و فناوری بینالمللی با سرمایهگذاری مشترک و تسهیل همکفاریهفای بفا مؤسسفات فنفاوریخارجی و گسترش تعامالت فناورانه با کشورهای دارای فناوری پیشرفته با روشهایی نظیر مشارکت در کنسرسیومها با رعایت
سیاستهای نظام.
 اصالح قوانین و مقررات مربوط به انتقال فناوری به کشور و ایجاد و توسعة نهادهای انتقال و بومیسازی فناوری از خارج بفهداخل و بالعکس.
 تقویت شرکتهای فنی و مهندسی به منظور کسب توان طراحی مفهومی و پایه. واگذاری طرحهای کالن ملی پژوهش و فناوری به متخصصان داخلی به منظور ارتقای خودباوری و توانمندی ملی و درجهتترمین نیازهای آتی کشور و جهان.
 -حمایت از شرکت های طراحی و مهندسی به منظور کاربردی کردن دانش فنی تولید شده در پژوهشگاهها و دانشگاهها.
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 -11-3قانون هدفمند كردن يارانهها
در اجرا اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران قانون هدفمند کردن یارانهها که با عنوان الیحه بفه
مجلس شورای اسالمی تقدیم شده و در جلسه علنی مور  1388/10/15تصویب شده است ،به موارد زیر اشاره شده است:
 قیمت تمام شده برق ،مجموک هزینههای تبدیل انرژی ،انتقال و توزیع و هزینه سوخت با بازده حداقل سفی و هشفت درصفد( )%38نیروگاه های کشور و رعایت استانداردها محاسبه می شود و هر ساله حداقل یک درصد ( )%1به بازده نیروگاههای کشفور
افزوده شود به طوری که تا پنجسال از زمان اجراء این قانون بفه بفازده چهفل و پفنج درصفد( )%45برسفد و همچنفین تلففات
شبکههای انتقال وتوزیع تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوریاسالمیایران بفه چهفارده
درصد( )%14کاهشیابد.
دولت مکلف است با تشکیل کارگروهی مرکب از کارشناسان دولتی و غیر دولتی نسبت به رتبهبندی تولیدکنندگان برق از نظفر
بازده و توزیعکنندگان آن از نظر میزان تلفات ،اقدام نموده و سیاستهای تشویقی و حمایتی مناسب را اتخاذ نماید.
دولت مکلف است سی درصد ( ) %30خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را برای پرداخت کمکهای بالعوض یفا یارانفهسود تسهیالت و یا وجوه اداره شده برای اجراء موارد زیر هزینه کند:
الف -بهینهسازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی ،خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفهجویی و رعایت الگوی مصرف که
توسط دستگاه اجرائی ذیربط معرفی میشود.
ب -اصالح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهرهوری انرژی ،آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر.
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 -12-3برنامه راهبردی وزارت نیرو
 -1-12-3بخش برق و انرژی
در بخش برق و انرژی ،وزارت نیرو عهدهدار سیاستگذاری و برنامهریزی کالن انرژی و ایجاد تعامل بین عرضه و تقاضای برق
و حفظ کیفیت آن در راستای توسعه پایدار و امنیت عرضه انرژی کشور میباشد .وزارت نیرو با برنامهریزی ،سازماندهی ،هدایت
و نظارت ،بسترهای الزم را برای ایجاد هماهنگی بین فعالیت بخشهای خصوصی ،تعاونی و عمومی فراهم نموده و با حمایت از
بهینهسازی مصرف و رونق بخشی به فضای کسب و کار در بخش برق و انرژی ،حقوق کلیه ذینفعان خود شفامل آحفاد جامعفه،
بخشهای صنعت ،کشاورزی ،خدمات و دولت را رعایت میکند.
وزارت نیرو با ارتقاء بهرهوری و بهرهگیری از فناوریهای نوین ،سازگار با محیط زیست و متناسب با زیرساختهای حال و آینده
و توسعه مشارکت و بهره وری منابع انسانی متخصص و خالق ،نقشی مؤثر در رفاه اجتماعی و تبادل برق با کشورهای منطقه را
ایفا نموده و در راستای کاهش شدت انرژی ،افزایش خوداتکایی و توسعه کاربرد انرژیهای تجدیدپذیر اقدام میکند.
وزارت نیرو در بخش برق با استفاده از منابع متنوک و در دسترس انرژی ،مدیریت تقاضا و تکیه بر ساختاری منسجم ،به گونهای
عمل می کند تا کشور در عرضه برق مطمئن و پایا و با کیفیت مناسب (درحد استانداردهای جهانی) سفرآمد کشفورهای منطقفه
شده و با ایجاد بسترهای الزم ،دسترسی آزاد به شبکه و رقابت منصفانه در بازار برق را میسر مینماید.
اهم وظایف این وزارتخانه در بخش برق عبارتند از:
 -1سیاستگذاری ،برنامهریزی ،اجرا و توسعه طرحهای تولید ،انتقال وتوزیع انرژی برق در شهرها و روستاهای سراسر کشور.
 -2بررسی و تدوین پیشنهادهای الزم درزمینه راهبردها ،برنامهها ،قوانین وآییننامههای صنعت برق.
 -3برنامهریزی جهت انجام طرحهای تحقیقاتی وپژوهشی مرتبط با فعالیت شرکت.
 -4جذب سرمایههای داخلی و خارجی و ایجاد زمینههای الزم برای مشارکت بخش خصوصی دراجرای طرحهای تولید و انتقال
برق درسراسر کشور.
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 -5عضویت درکمیته و کنوانسیون های جهانی انفرژی و کسفب و تبفادل اطالعفات الزم بفه منظفور اسفتانداردکردن و ارتقفاء
فعالیتهای صنعت برق کشور.
 -6سیاستگذاری ،نظارت و هماهنگی بین شرکتهای زیرمجموعه به منظور اجرای به موقع طرحهای برق در راستای پیشبرد
اهداف کالن صنعت برق کشور.
 -1-1-12-3رئوس برنامههای بخش برق و انرژی وزارت نیرو

براساس موارد فوق ،برخی از برنامه های عملی بخش برق و انرژی این وزارتخانه در دولت دهم که در سال  1389تدوین شفده
است ،عبارتند از :
_ پیشبرد برنامه جامع برق و انرژی سالیانه به میزان حداقل  20درصد با نگرش به برنامه پنجم توسعه
_ افزایش بازده نیروگاههای حرارتی حداقل به میزان سالیانه  1درصد و رساندن به بازده  41درصد
_ طراحی و اجرا توربینهای بادی مگاواتی و توربینهای برقآبی متوسط و کوچک.
_ افزایش ظرفیت نصبشده نیروگاههای انرژیهای نو و تجدیدپذیر (بادی ،خورشیدی ،برقآبی متوسط و کوچک و  )...به سطح
 3درصد کل ظرفیت نیروگاهی.
_ احداث  3000مگاوات نیروگاههای تولید پراکنده با اولویت تولید همزمان برق و حرارت.
_ توسعه فناوری سیستمهای انتقال انعطافپذیر ) (FACTSو احداث پستهای  GISو خطوط انتقال  HVDCدر کشور.
_ کاهش تلفات شبکه به میزان سالیانه حداقل  1درصد و رساندن به سطح  15درصد
_ ایجاد زیرساخت هوشمند در شبکه توزیع درسطح حداقل  20درصد شبکه
_ افزایش ظرفیت تبادل برق با کشورهای همسایه با اولویت اففزایش سفهم بخفش خصوصفی در تجفارت منطقفهای (سفطح
مبادالت با پاکستان به  150مگاوات ،عراق به  1000مگاوات و ترکیه بفه  500مگفاوات ،برقفراری ارتبفاط الکتریکفی ایفران-
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آذربایجان-روسیه با ظرفیت  700مگاوات ،اتصال به شبکه اروپا و اتصال به شبکه کشورهای حاشیه خلیجفارس ازطریق کابفل
زیردریایی ) ،برقراری ارتباط الکتریکی شبکه سراسری با جزیره کیش با استفاده از کابل زیردریایی
 ادامه روند اصالح الگوی مصرف با کاهش روند رشد متوسط مصرف ساالنهبسیاری از این سیاستها درراستای کاهش انتشار گازهای گلخانهای در بخش برق و انرژی میباشند.
 -2-1-12-3راهبردهای بخش برق و انرژی وزارت نیرو

ازجمله این راهبردها میتوان به برخی موارد قابل توجه که در زیر آمده است ،اشاره نمود:
 ارتقاء و توسعة نظام مدیریت تقاضا و اصالح الگوی مصرف انرژی در بخشهای مختلف با رویکرد کاهش شفدت انفرژی درکشور:


توسعه شرکتهای خدمات انرژی غیردولتی در جهت بهینهسازی مصرف



حمایت از مراکز پژوهشی و صنایع مرتبط به منظور توسعة فناوریهای جدید در راستای کاهش مصرف انرژی



اصالح ساختار موجود جهت اعمال مدیریت تقاضا و کاهش شدت انرژی

 ارتقاء سطح تحقیق و توسعه و فناوری بخش برق و انرژی:

هدایت و حمایت از مراکز تحقیقاتی داخلی و شرکتهای تحقیقاتی و یا مشاورهای غیردولتی



شناسایی ،انتقال و بومیسازی فناوریهای نوین و سازگار با محیطزیست



افزایش سطح تعامل بخش برق و انرژی با مراکز علمی و تحقیقاتی داخلی و خارجی توانمند و نهادینفهسفازی
آن



مطالعه و بررسی کاربرد روشهای نوین انتقال و ذخیرهسازی برق از جمله :ابررسانا ،سیستمهای انتقال برق بفا
ولتاژ خیلی باال ( ،)EHVسیستمهای انتقال برق فشار قوی با جریان مستقیم ( ،)HVDCسیستمهفای انتقفال
برق متناوب انعطافپذیر ( ،)FACTSباطریها ،هوای فشرده ،هیدروژن و ...

 -توسعه ظرفیتهای تولید ،انتقال و توزیع برق متناسب با نیازهای مصرف مدیریت شده و نوسازی و بهینهسازی آنها
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 ارتقاء توانمندی در تولید برق از انرژیهای نو و تجدیدپذیر:

تمرکز بر تحقیق و پژوهش و بومیسازی فناوری در فعالیتهای مربوط به تولید بفرق از انفرژی خورشفیدی و
بادی در کشور



تخصیص درصد معین و فزایندهای از اعتبارات تحقیقاتی به بومیسازی فناوریهای مرتبط با انرژیهای نفو و
تجدیدپذیر



تعریف و اجرای پروژههای نمونه در زمینه انرژیهای نو و تجدیدپذیر و تجاریسازی آنها



بسترسازی ،حمایت و جلب مشارکت بخش غیردولتی برای توسعة انرژیهای نو و تجدیدپذیر

 توسعه مبادالت منطقهای برق:

حمایت از بخش خصوصی برای توسعه تجارت منطقهای برق با توجه به بازارهای هدف و متناسفب بفا ارزش
افزوده ملی



افزایش ظرفیت تبادل برق با کشورهای منطقه و رفع موانع توسعه ظرفیتهای تبفادل سفنکرون ،متناسفب بفا
استانداردهای جهانی



اعطای مجوز صادراتی به تولیدکنندگان برق از منابع انرژینو و تجدیدپذیر

 کاهش تلفات در شبکههای برق ،در جهت نیل به سطح بهینه:

استقرار سازوکار اقتصادی -تجاری در فعالیتهای کاهش تلفات و هوشمندسازی شبکه



هماهنگی در طراحی و توسعة شبکههای فوق توزیع و توزیع برق

اصالح معماری شبکههای توزیع.
 -2-12-3بخش انرژیهای تجديدپذير
وظایف این وزارتخانه در این بخش عبارتند از:
 -1تعیین سیاستهای کالن انرژی
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 -2برنامهریزی واجرای طرحهای انرژیهای تجدیدپذیر با توجه به ویژگی هر منطقه ازکشور.
 -3مطالعه ،تحقیق وپژوهش به منظورشناسایی توان مناطق کشور دراستفاده از انرژیهای تجدیدپذیر.
 -4مطالعه ،تحقیق واجرای طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی درکشور.
در بخش انرژیهای تجدیدپذیر ،عملکرد وزارت نیرو بر توسعه فناوری هیدروژن ،توسعه فناوری پیل سوختی ،نیروگاههای بادی،
نیروگاه خورشیدی و نیروگاه زمین گرمایی متمرکز شده است.
 -3-12-3بخش آموزش ،پژوهش و فناوری
در این بخش ،وزارت نیرو عهده دار توسعه پژوهش و فناوری ،افزایش خالقیت و نوآوری در راستای تامین نیازهای صنعت آب و
برق است.
 -4-12-3بخش پشتیبانی فنی و مهندسی
در این بخش ،انجام طرح های تحقیقاتی و پژوهشی به منظور باالبردن توان ساخت داخل ،مدیریت بر ساخت و تولیفد قطعفات
مورد نیاز تاسیسات آب و برق در داخل کشور و صدور خدمات فنی و مهندسی به سایرکشورها برای اجرای طرح های آب و برق
مورد توجه است.

 -13-3سیاستها و اولويتهای پژوهش و فناوری
در طرح های کالن پژوهش و فناوری مصوب شورای عالی عتف در بخش کمیسیون تخصصی مربوط به انرژی بفه مفوارد زیفر
اشاره شده است:
 بومی سازی و توسعه دانش فنی طراحی و ساخت توربین گاز  25مگاوات با قابلیت اففزایش تفا  30مگفاوات و کسفب نشفانایرانی.
 -توسعه فناوری و ساخت توربینهای مگاواتی ملی توربین بادی (ساخت نمونه  2مگاواتی).
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 شبکه هوشمند برق ایران و پیاده سازی نمونه. طراحی و ساخت توربین گازی  200کیلوواتی بفا سیسفتم تولیفد همزمفان بفرق و حفرارت ) (CHPبفرای تولیفد پراکنفده وذخیرهسازی انرژی آن.
در اولویت های پژوهش و فناوری در بخش کمیسیون تخصصی انرژی در زمینه برق و انرژی به موارد زیر اشاره شده است:
 توسعه فناوریهای ذخیرهسازی برق و انرژی و تولید پراکنده برق. توسعه فناوریهای نوین و کارای شبکههای انتقال و توزیع برق. -توسعه فناوریهای تبدیل انرژیهای تجدیدپذیر.

 -14-3سند راهبردی ملی توسعه فناوری پیل سوختی كشور
هیئت وزیران در جلسه مور  1384/4/3س ند راهبردی ملی توسعه فناوری پیل سوختی کشور را تصویب نمودند .برخی از نکات
قابل توجه در این سند عبارتند از:
 طراحی و تولید و ارتقا فناوری پیل های سوختی راهبفردی در بازارهفای رقفابتی داخفل و خفارج از کشفور بفا رعایفتاولویتهای بازار تقاضا.
 بسط و توسعه سرمایهگذاری در صنعت تولید پیلهای سوختی راهبردی و فناوریهای کلیدی آن بفا تاکیفد بفر نقفشبخش خصوصی تکیه بر مزیتهای رقابتی ایجاد اشتغال و رویکرد صادرات.
 ایجاد و گسترش ظرفیتهای بکارگیری و بهرهبرداری از فناوری پیل های سوختی راهبردی در داخل و خارج از کشوربا ایجاد و بهرهگیری از ساز و کارهایی نظیر احتساب هزینههای واقعی تولید انرژی توسعه بازارهای ویفژه در کشفور و
وضع قوانین مورد نیاز.
کاهش آلودگی محیط زیست به ویژه در شهرهای بزرگ با بکارگیری فناوری پیل سوختی در حمل و نقل و تامین برق.
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 -15-3سند راهبردی ملی توسعه صنعت برق بادی ايران
سند راهبردی ملی توسعه صنعت برق بادی ایران در سال  1386به تصویب رسید .برخی از نکفات قابفل توجفه در ایفن سفند
عبارتند از:
 افزایش سهم نیروگاههای بادی متناسب با افزایش میزان نصب انواک نیروگاهها در کشور بفا تفرمین حفداقل  24500مگفاواتظرفیت نصبشده در افق چشمانداز.
 ارتقاء قابلیت اطمینان و امنیت شبکه انرژی از طریق توسعه انرژی بادی و ایجاد تنوک در سبد انرژی کشور. بهبود وضعیت زیستمحیطی کشور از طریق کاهش آالیندههای زیستمحیطی. افزایش توانمندی های فناورانه و تولیدی در کشور در حوزه انرژی بادی با رویکرد صادرات فناوری و با تاکید بر توانمندسازیبخش خصوصی.
 افزایش حجم سرمایهگذاری در توسعه کسب و کارهای دانشبنیان و توسعه دانش فنی توسط بخفش خصوصفی در راسفتایتولید ثروت.

 -16-3سند توسعه ويژه (فرابخشی) "مديريت انرژی"
در سند توسعه ویژه "مدیریت انرژی" در برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسفالمی ایفران تفدوین
شده توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ،در بخش اقدامات مهم و اساسی به موارد زیر اشاره شده است:
 تدوین ،ارتقا و اعمال استانداردهای کیفیت حاملهای انرژی. حمایت از انجام مطالعات و فعالیتهای مهندسی در زمینه ارتقای کارایی انرژی. کاهش میزان تلفات در شبکههای انتقال و توزیع انرژی. -حمایت از نوآوریهای بخش انرژی از طریق تدوین قوانین حمایتی.
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 حمایت از تحقیقات در بخش انرژی با هدف کاهش هزینه تمام شده و کاهش ارزبری با تاکید بر انرژیهای نو و پاک. انجام پروژههای پایلوت در زمینه های  ،CHPاتوماسیون و بازیافت حرارت در کارخانجات مناسب در گروههای صنعتی. گسترش بازار برق و توسعه شبکه تبادل انرژی با کشورهای همسایه. ایجاد ،تقویت و توسعه کشورهای خدمات انرژی ) (ESCOشامل تمام فعالیتهای مدیریت ،فنفی -مهندسفی ،ممیفزی و ...مانند مدیریت بار ،صرفه جویی انرژی و جایگزینی بین حامل ها.

 -17-3برنامه راهبردی وزارت صنعت ،معدن ،تجارت
برنامه راهبری وزارت صنعت ،معدن و تجارت سال  1392تهیه شده و در آن همه فعالیتهای اقتصادی بر اساس استاندارد بین
المللی طبقه بندی فعالیتها (آیسیک ،ویرایش  )4ارائه شده است و رشته کلیه فعالیتهای در حفوزه ماموریفت وزارت صفنعت،
معدن و تجارت مشخص شده است.
شرح وظایف اداره کل صنایع فلزی ،برق و الکترونیک وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،شامل موارد زیر است:
 مشارکت با سازمان ملی استاندارد ایران و سایر مراجع مربوطه جهت تدوین یا بازنگری استانداردهای مفورد نیفاز (بفه لحفاظکیفی ،زیست محیطی ،بهداشتی و مدیریتی و میزان مصرف انرژی)
 مشارکت در انجام مطالعات و بررسی های الزم به منظور استفاده بهینه از منابع انرژی ،کفاهش ضفایعات و ارائفه راهکفار بفهواحدها در جهت بازیابی ضایعات.

 -18-3برنامه راهبردی فوالد
در این سند به صورت مستقیم به لزوم توسعه فناوریهای تجهیزات الکترونیک قدرت اشاره نشده است ،اما بفه لفزوم توسفعه و
احداث نیروگاههای برق تا  8250مگاوات توسط واحدهای تولیدی فوالد و یا بخش خصوصی اشاره شده است.
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 -19-3اساسنامه شركتهای برق و آئیننامهها
 -1-19-3اساسنامه شركت توانیر
هیئت وزیران در جلسه مور  1381/9/27اساسنامه شرکت مادر تخصصی تولید ،انتقال و توزیع نیروی بفرق ایفران (تفوانیر) ،را
تصویب نمودند .در این اساسنامه به موارد زیر به عنوان برخی از وظایف این شرکت اشاره شده است:
 بررسی و تدوین پیشنهادهای الزم در زمینه راهبردها و سیاستها و برنامههای بلندمدت و میانمدت صنعت برق تهیه طرحهای الزم برای توسعه ترسیسات تولید و انتقال و توزیع صنعت برق سرمایهگذاری در ترسیسات تولید و انتقال و توزیع صنعت برق راهبری و پایش شبکه سراسری برق از طریق شرکتهای زیرمجموعه و همچنین ایجاد سازوکارهای الزم برای توسعه رقابتدر امر تولید ،خرید و فروش برق.
 نظارت بر نحوه استفاده از انرژی برق و ترویج فرهنگ مدیریت مصرف حمایت از تحقیقات و فعالیت های علمی و توسعه منابع انسانی و سایر عوامل موثر در بهبود مدیریت و بهرهوری صنعت بفرقکشور.
 بررسی ،مطالعه و سایر اقدامات الزم برای توسعه فناوری ،انتقال دانش فنی و اطالکرسانی تفرمین کفاال و سفاخت تجهیفزاتموردنیاز صنعت برق.
 -2-19-3اساسنامه شركت سهامی انرژیهای نو ايران (سانا)
در اساسنامه این شرکت ،به توسعه کاربرد انرژیهای حاصل از منابع تجدیدپذیر و انجام مطالعات ،تحقیق و توسفعه ،طراحفی و
مشاوره ساخت و اجرای سیستمهای نمونه و همچنین انجام حمایتهای فنی و اقتصادی و ظرفیتسازی در زمینه ارتقا و توسعه
کارایی انرژی ترکید شده است.
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 -3-19-3اساسنامه شركت سهامی سازمان بهرهوری انرژی ايران (سابا)
هدف این شرکت ارتقا و توسعه کارایی انرژی می باشد .ازجمله وظایف این شرکت ،توسعه مدیریت انفرژی بفه منظفور اسفتفاده
کارامد و بهینه از منابع انرژی ،ازطریق انجام مطالعات تحقیق و توسعه ،طراحی ،مشاوره و اطالکرسانی ،مدیریت ساخت و اجرا،
حمایتهای فنی و اقتصادی و ظرفیتسازی بهویژه در بخشهای غیردولتی و مدیریت طرحها و پروژههفای مفرتبط بفا هفدف
میباشد.
این سازمان در اردیبهشت ماه سال  1389نسبت به تهیه و تدوین سند نقشه راه بهرهوری انرژی الکتریکفی بفر اسفاس قفوانین
باالدستی اقدام نمود .در این سند چگونگی نیل به اهداف کمی تعیین شده در بخش بهینهسازی مصرف انرژی تبیین شده است.
که از جمله سیاستهای مورد توجه آن اصالح شبکههای توزیع به منظور کاهش تلفات شبکه می باشد.
 -4-19-3اساسنامه سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی (ساتبا)
این اساسنامه در تاریخ  1392/7/10به تصویب هیرت وزیران رسیده است و در  1393/1/17به تصویب مجلس رسیده است .در
این سند ،وظایف زیر برای این سازمان مطرح شده است:
 ارتقا و توسعه کاربرد انرژیهای تجدیدپذیر ،توسعه مدیریت تقاضای انرژیهای الکتریکی به منظور استفاده بهینه و کارآمد ازمنابع انرژی.
سیاستگذاری ،برنامهریزی و نظارت بر پیادهسازی سامانه هوشمند شبکه برق در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط. تدوین استانداردها و معیارها. حمایت از طراحی ،ساخت و آزمایش طرحهای آزمایشی به منظور کسب دانش و تجربیات نوین. حمایت فنی و اقتصادی و هدایت مطالعات و پژوهشهای مراکز علمی ،تحقیقاتی ،مشاورهای داخلی و خارجی. -حمایت از اجرای پروژههای ملی ،منطقهای و بینالمللی.
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 -5-19-3اساسنامه شركتهای برق منطقهای
هیئت وزیران در جلسههای مور  1381/12/4و  1382/2/7اساسنامه شرکتهای برق منطقفه ای را تصفویب نمونفد .ازجملفه
فعالیت و وظایف این شرکتها که در اساسنامه آنها ذکر شده ،میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 خرید و فروش و مبادله نیروی برق اعم از کلی و جزیی ایجاد و توسعه تاسیسات تولید و انتقال نیروی برق و اداره و بهره برداری از آنها ایجاد و توسعه شبکه و ترسیسات توزیع نیروی برق در کلیه نقاط حوزه فعالیت خود و بهره برداری از آنها خرید خدمات از بخش غیر دولتی برای انجام امور مطالعاتی ،اجرایی ،بهرهبرداری و نگهداری ترسیسات صنعت برق و خدماتمشترکان به منظور کاهش هزینهها ،افزایش بهرهوری و ارتقای سطح خدمات
 انجام تمهیدات الزم به منظور توسعه مشارکت بخش غیردولتی در صنعت برق به نحوی که دسترسی عام به شبکههای برقدر حوزه فعالیت شرکت برای تبادل انرژی برقرار گردد.
 -6-19-3آيیننامه تعیین شرايط و روش خريد و فروش برق در شبکه برق كشور
در این آئیننامه که توسط دبیرخانه هیرت تنظیم بازار برق درسال  1384تهیه شده است ،آمده است :راهبفری شفبکه سراسفری
برق کشور و اطمینان از شرایط بهره برداری ایمن از این شبکه و مدیریت دسترسی و جابجائی (ترانزیفت) انفرژی الکتریکفی در
شبکه برق شامل تبادالت درون و برون مرزی بر عهده معاونت راهبری و پایش شبکه شرکت مدیریت شبکه برق ایران (مرکفز
ملی راهبری و پایش شبکه سراسری برق کشور) است.
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 -20-3جمع بندی
د ر جستجو و مطالعه اسناد باالدستی کشور و برنامه راهبردی صنایع مختلف که به صورت مستقیم و غیر مستقیم مرتبط با حوزه
تجهیزات الکترونیک قدرت هستند غالبا بر تحقق اهداف سند چشم اندازه  20ساله جمهوری اسالمی ایفران ،کفاهش تلففات و
افزایش بازده شبکه توزیع و همچنین مباحث زیست محیطی تاکید شده است.
با توجه به این مطالب الزاماتی که در زمینه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق باید در تدوین بیانیه اولیفه
چشمانداز در نظر گرفته شوند در جدول  2-3گردآوری شده است.
جدول  :2-3مستندات مرتبط با لزوم توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
موارد و ويژگیهای قابل برداشت از قانون كه در
رديف

بخش مربوط به انرژی

قانون تصويب شده

تدوين بیانیه اولیه چشمانداز بايد در نظر گرفته
شوند

توسعهیافته

دستیابی به جایگاه مناسب در میان کشورهای توسعهیافته
جهان در افق 1404
بومیسازی دانش شناخت و طراحی و تولید فناوری های

برخوردار از دانش پیشرفته

دراولویت تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق در افق
1404

1

سند چشمانداز 1404

توانا در تولید علم و فناوری

جمهوری اسالمی ایران
تولید ملی با تکیه بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی

2

کشور

افق 1404
سازماندهی و بسیج امکانات و ظرفیتهای کشور درجهت
افزایش سهم کشور در تولیدات علمی

بهرهمندی از محیط زیست مطلوب

توجه به محیط زیست و تالش برای افزایش ایمنی محیط زیست

دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی ،علم و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب

دستیابی به جایگاه اول منطقه در بخشهای مختلف صنعت

غربی (آسیای میانه ،قفقاز ،خاورمیانه و کشورهای همسایه)
قانون برنامه پنجم توسعه

تربیت نیروی انسانی متخصص و بومیسازی کامل تولید در

به گونه ای برنامه ریزی نماید که سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی ساالنه به
میزان  0/5درصد افزایش یافته و تا پایان برنامه به  3درصد برسد.

تجهیزات الکترونیک قدرت
توجه و حمایت از برنامه ها و طرح های پژوهشی

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
46
ويرايش اول ،آذر 1393

فاز  :1تدوين مباني سند

موارد و ويژگیهای قابل برداشت از قانون كه در
رديف

بخش مربوط به انرژی

قانون تصويب شده

تدوين بیانیه اولیه چشمانداز بايد در نظر گرفته
شوند

در ماده  134به منظور اعمال صرفهجویی ،تشویق و حمایت از مصرفکنندگان در
راستای منطقی کردن و اصالح الگوی مصرف انرژی و برق ،حفظ ذخایر انرژی کشور
و حفاظت از محیط زیست به وزارتخانههای نیرو ،نفت و صنایع و معادن اشاره می

توجه به محیط زیست ،اصالح الگوی مصرف

شود.
 اجرای طرحهای افزایش بازدهی نیروگاهها با اولویت نصب بخش بخار درنیروگاههای چرخه(سیکل) ترکیبی ،توسعه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر ،کاهش
تلفات ،بهینهسازی و صرفه جویی در مصرف سوخت مایع ،جایگزینی مصرف برق به
جای گاز یا فرآوردههای نفتی در مناطقی که توجیه اقتصادی دارد و افزایش سهم
3

قانون بودجه سال  93کل
کشور

صادرات برق تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد ریال به روش بیع متقابل ،با سرمایه
گذاران بخشهای خصوصی و عمومی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل
.قرارداد منعقد نماید
 -وزارت نیرو می تواند حداکثر تا سقف ( )4.000.000.000.000ریال صرفا بابت

توسعه استفاده از انرژیهای تجدید پذیر
توجه به کاهش تلفات که می تواند با اسفاده از تجهیزات
الکترونیک قدرت در شبکه برق میسر شود
صادرات برق
تولید برق تجدیدپذیر و پاک

حمایت از توسعه و نگهداری شبکه های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک
توسط شرکت توانیر هزینه نماید.
ایجاد تنوک در منابع انرژی کشور و استفاده از آن با رعایت مسائل زیست محیطی و
سیاستهای کلی نظام
4

تالش برای افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر با اولویت انرژیهای آبی.

افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر

جمهوری اسالمی ایران
در مورد "انرژی"

تالش برای کسب فنآوری و دانش فنی انرژیهای نو و ایجاد نیروگاهها از قبیل بادی
.و خورشیدی و پیلهای سوختی و زمین گرمایی در کشور

کسب فناوری و دانش فنی انرژیهای نو

 ارتقا جایگاه جهانی کشور در علم و فناوری و تبدیل ایران به قطب علمی و فناوریجهان اسالم؛
 -توسعه علوم پایه و تحقیقات بنیادی

توسعه تحقیقات بنیادی
افزایش بودجه تحقیق و پژوهش و توجه بیشتر به زمینههای
پژوهشی

5

سیاستهای کلی علم و
فناوری

 دستیابی به علوم و فناوریهای پیشرفته با سیاستگذاری و برنامهریزی ویژه ساماندهی و تقویت نظامهای نظارت ،ارزیابی ،اعتبارسنجی و رتبه بندی درحوزههای علم و فناوری.
 افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به حداقل  %4تولید ناخالص داخلی تا پایان سال 1404با تاکید بر مصرف بهینه منابع و ارتقا بهرهوری.

رتبه بندی در حوزه علم و فناوری
حمایت از طرح ها و تحقیقات پژوهشی اولویت دار
اهتمام بر انتقال تکنولوژی و کسب دانش طراحی در کشور با
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فاز  :1تدوين مباني سند

موارد و ويژگیهای قابل برداشت از قانون كه در
رديف

بخش مربوط به انرژی

قانون تصويب شده

تدوين بیانیه اولیه چشمانداز بايد در نظر گرفته
شوند

 -افزایش سهم علم و فناوری در اقتصاد و درآمد ملی ،ازدیاد توان ملی و ارتقای

توجه به حجم بازار بالقوه در کشور

کارآمدی.
 حمایت از مالکیت فکری و معنوی و تکمیل زیرساخت ها و قوانین و مقرراتمربوط.
اهتمام بر انتقال فناوری و کسب دانش طراحی و ساخت برای تولید محصوالت در
داخل کشور با استفاده از ظرفیت بازار ملی در مصرف کاالها.
 اولویت دادن به افزایش بهرهوری در تولید ،انتقال و مصرف انرژی در ایجادظرفیتهای جدید تولید انرژی.
 انجام مطالعات جامع و یکپارچه سامانه انرژی کشور به منظور بهینه سازی عرضه و6

سیاستهای کلی اصالح
الگوی مصرف

مصرف انرژی.
 -بازنگری و تصویب قوانین و مقررات مربوط به عرضه و مصرف انرژی.

افزایش بهرهوری ،ایجاد ظرفیتهای جدید ،انجام تحقیقات،
افزایش بازده نیروگاهها ،افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر
و نوین

 افزایش بازدهی نیروگاهها ،متنوک سازی منابع تولید برق و افزایش سهم انرژیهایتجدیدپذیر و نوین.
 بهبود روشهای انتقال حاملهای انرژی. پیشتازی اقتصاد دانش بنیان ،پیادهسازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور وساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید
و صادرات محصوالت و خدمات دانشبنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانشبنیان
.در منطقه
7

سیاستهای کلی اقتصاد
مقاومتی

 استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانهها در جهت افزایش تولید ،اشتغال وبهرهوری ،کاهش شدت انرژی.
 افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز ،توسعه تولیدکاالهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و باالبردن
صادرات برق

دستیابی به جایگاه اول اقتصاد دانش بنیان
افزایش تولید و سهم صادرات برق با بهرهمندی از سامانههای
ذخیرهسازی در تولید برق از منابع تجدیدپذیر
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فاز  :1تدوين مباني سند

موارد و ويژگیهای قابل برداشت از قانون كه در
رديف

بخش مربوط به انرژی

قانون تصويب شده

تدوين بیانیه اولیه چشمانداز بايد در نظر گرفته
شوند

 اجتماک دو رویکرد درونمداری و برونمداری ازنظر توجه به نیازها و قابلیتهای بومیو سایر کشورها.

8

سند نقشه جامع علمی
کشور

 توجه ویژه به توسعة نیازمحور علوم و فناوریهای مهندسی برای تولید و جذبفناوری با توان رقابتی و ثروتآفرینی همراه با حفظ محیط زیست و الگوی صحیح
مصرف.

اصالح قوانین مربوط به انتقال تکنولوژی و بومی سازی
فناوری
اصالح الگوی مصرف و توجه به محیط زیست

 اصالح قوانین و مقررات مربوط به انتقال فناوری به کشور و ایجاد و توسعةنهادهای انتقال و بومیسازی فناوری از خارج به داخل و بالعکس.
 قیمت تمام شده برق ،مجموک هزینههای تبدیل انرژی ،انتقال و توزیع و هزینهسوخت با بازده حداقل سی و هشت درصد ( )%38نیروگاههای کشور و رعایت
استانداردها محاسبه می شود و هر ساله حداقل یک درصد ( )%1به بازده نیروگاههای
کشور افزوده شود به طوری که تا پنجسال از زمان اجراء این قانون به بازده چهل و
9

قانون هدفمند کردن
یارانه ها

پنج درصد( )%45برسد و همچنین تلفات شبکههای انتقال وتوزیع تا پایان برنامه
پنجساله پنجم توسعه اقتصادی ،اجتماعیوفرهنگی جمهوریاسالمیایران به چهارده
درصد( )%14کاهشیابد.

افزایش بهرهوری ،کاهش تلفات ،بهینهسازی مصرف انرژی ،اصالح
ساختار فناوری واحدهای تولیدی ،توسعه تولید برق از منابع
تجدیدپذیر.

 بهینهسازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی ،خدماتی و مسکونی توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر. ارتقاء بهرهوری و بهرهگیری از فناوریهای نوین ،سازگار با محیط زیست و متناسببا زیرساختهای حال و آینده و تبادل برق با کشورهای منطقه و کاهش شدت انرژی،
افزایش خوداتکایی و توسعه کاربرد انرژیهای تجدیدپذیر.
 -سیاستگذاری ،برنامهریزی ،اجرا وتوسعه طرحهای تولید ،انتقال و توزیع انرژی برق.

10

برنامه راهبردی وزارت
نیرو

_ افزایش ظرفیت نصبشده نیروگاههای انرژیهای نو و تجدیدپذیر (بادی ،خورشیدی،
برقآبی متوسط و کوچک و  )...به سطح  3درصد کل ظرفیت نیروگاهی
و  GISو احداث پستهای ) -(FACTSتوسعه فناوری سیستمهای انتقال انعطافپذیر
در کشورHVDCخطوط انتقال
_ کاهش تلفات شبکه به میزان سالیانه حداقل  1درصد و رساندن به سطح  15درصد
 -ایجاد زیرساخت هوشمند در شبکه توزیع درسطح حداقل  20درصد شبکه

ارتقاء فناوری ،بهینه سازی مصرف ،توجه به محیط زیست و افزایش
بهره وری در تولید برق و کاهش تلفات شبکه

افزایش ظرفیت نصب شده نیروگاه های انرژی های نو و
تجدیدپذیر
توسعه فناوری سیستم های الکترونیک قدرت از جمله
 HVDCو FACTS
تمرکز بر تحقیق و پژوهش و بومیسازی فناوری
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فاز  :1تدوين مباني سند

موارد و ويژگیهای قابل برداشت از قانون كه در
رديف

بخش مربوط به انرژی

قانون تصويب شده

تدوين بیانیه اولیه چشمانداز بايد در نظر گرفته
شوند

زیستهای نوین و سازگار با محیطسازی فناوری-شناسایی ،انتقال و بومی
 مطالعه و بررسی کاربرد روشهای نوین انتقال و ذخیرهسازی برق از جمله :ابررسانا،های انتقال برق فشار قوی با ) ،سیستمEHVهای انتقال برق با ولتاژ خیلی باال (سیستم
)FACTS ،پذیر (های انتقال برق متناوب انعطاف) ،سیستمHVDCجریان مستقیم (
باطریها ،هوای فشرده ،هیدروژن و ...
های تولید ،انتقال و توزیع برق متناسب با نیازهای مصرف مدیریت  -توسعه ظرفیت
سازی آنهاشده و نوسازی و بهینه
 تمرکز بر تحقیق و پژوهش و بومیسازی فناوری در فعالیتهای مربوط به تولیدبرق از انرژی خورشیدی و بادی در کشور
توزیع و توزیع برقهای فوق -هماهنگی در طراحی و توسعة شبکه
های توزیع -اصالح معماری شبکه
 -شبکه هوشمند برق ایران و پیادهسازی نمونه

11

سیاست ها و اولویت های
پژوهش فناوری

 توسعه فناوریهای ذخیرهسازی برق و انرژی و تولید پراکنده برق -توسعه فناوریهای نوین و کارای شبکههای انتقال و توزیع برق

توسعه فناوریهای نوین و کارای شبکههای انتقال و توزیع
برق

توسعه فناوریهای تبدیل انرژیهای تجدیدپذیرسرمایهگذاری در صنعت تولید پیلهای سوختی راهبردی و فناوریهای کلیدی آن باتکیه برنقش بخش خصوصی و تاکید بر مزیتهای رقابتی ایجاد اشتغال و رویکرد
سند راهبردی ملی توسعه
12

فناوری پیل سوختی
کشور

تولید برق تجدیدپذیر و پاک و توسعه استفاده از انرژیهای

صادرات.

تجدیدپذیر
کاهش آلودگی محیطزیست به ویژه در شهرهای بزرگ با بکارگیری فناوری پیلسوختی در حمل و نقل و تامین برق.

افزایش سهم نیروگاههای بادی متناسب با افزایش میزان نصب انواک نیروگاهها در13

سند راهبردی ملی توسعه
صنعت برق بادی ایران

کشور با ترمین حداقل  24500مگاوات ظرفیت نصبشده .بهبود وضعیت
زیستمحیطی کشور با کاهش آالیندههای زیست محیطی.
افزایش توانمندیهای فناورانه و تولیدی در کشور در حوزه انرژی بادی با رویکردصادرات فناوری و با تاکید بر توانمندسازی بخش خصوصی.

توجه به مسائل زیست محیطی

تولید برق تجدیدپذیر و پاک و توسعه استفاده از انرژیهای
تجدیدپذیر
توجه به مسائل زیست محیطی
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فاز  :1تدوين مباني سند

موارد و ويژگیهای قابل برداشت از قانون كه در
رديف

بخش مربوط به انرژی

قانون تصويب شده

تدوين بیانیه اولیه چشمانداز بايد در نظر گرفته
شوند

 تدوین ،ارتقا و اعمال استانداردهای کیفیت حاملهای انرژی حمایت از انجام مطالعات و فعالیتهای مهندسی در زمینه ارتقای کارایی انرژیسند توسعه ویژه
14

(فرابخشی) "مدیریت
انرژی"

 کاهش میزان تلفات در شبکههای انتقال و توزیع انرژی -حمایت از نوآوریهای بخش انرژی از طریق تدوین قوانین حمایتی

حمایت از تحقیقات و مطالعات در زمینه ارتقای کارایی انرژی
کاهش میزان تلفات در شبکه برق

 حمایت از تحقیقات در بخش انرژی با هدف کاهش هزینه تمام شده و کاهشارزبری با تاکید بر انرژیهای نو و پاک
 گسترش بازار برق و توسعه شبکه تبادل انرژی با کشورهای همسایه مشارکت با سازمان ملی استاندارد ایران و سایر مراجع مربوطه جهت تدوین یاماموریتها و وظایف
15

وزارت صنعت ،معدن و

بازنگری استانداردهای مورد نیاز (به لحاظ کیفی ،زیست محیطی و میزان مصرف
انرژی)

تجارت
 -مشارکت در مطالعات و بررسی های الزم به منظور استفاده بهینه از منابع انرژی

تدوین یا بازنگری استانداردهای مورد نیاز به لحاظ کیفی،
زیست محیطی و میزان مصرف انرژی
توسعه صادرات

 بررسی و تدوین پیشنهادهای الزم درزمینه راهبردها و سیاستها و برنامههایبلندمدت و میانمدت صنعت

برق.

 تهیه طرح های الزم برای توسعه ترسیسات تولید و انتقال و توزیع صنعت برقکاهش تلفات شبکه
16

اساسنامه شرکتهای برق
و آئیننامهها

بررسی ،مطالعه و سایر اقدامات الزم برای توسعه فناوری ،انتقال دانش فنی و
اطالکرسانی ترمین کاال و ساخت تجهیزات موردنیاز صنعت برق.

توسعه فناوری و انتقال دانش فنی و ساخت تجهیزات مورد
نیاز صنعت برق

 -اصالح شبکه های توزیع به منظور کاهش تلفات

شبکه.

 ایجاد و توسعه شبکه و ترسیسات توزیع نیروی برق در کلیه نقاط حوزه فعالیت خودوبهره برداری از آنها.
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 -4فصل چهارم :ساختار نهادی و كنشگران فعال در فناوری
تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
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 -1-4مقدمه
در این فصل به شناسایی بازیگران و نهادهای فعال در حوزه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شفبکه بفرق ،شفرح
ماموریت آن ها ،ساختار و نحوه سازماندهی آن ها پرداخته می شود و بر اساس نقشی که در سطح کالن یا خرد ایفا میکنند بفه
دو بخش محیط بیرونی و درونی تقسیم میشوند و سپس نگاشت نهادی مجموعه این نهادها و روابط آنهفا بفا یکفدیگر ارائفه
میگردد.

 -2-4مجلس
مجلس در نظام جمهوری اسفالمی ایفران از اهمیفت ویفژه و واالیفی برخفوردار بفوده و محفور بسفیاری از تصفمیمگیفریهفا،
قانونگذاریها ،برنامهریزی ها است و چرا هدایت دولت و ملت را به دست دارد .مجلس پایگاه اساسفی نظفام و مفردم و مایفه
حضور و مشارکت واقعی مردم در تصمیم گیری ها و مظهر اراده ملی است .با توجه به نقش مؤثر و مهم مجلس در نظام کشور،
وظایف عمده مجلس در دو بخش خالصه میگردد:
 قانونگذاری
 نظارت
در جهان امروز ،طرح پرسش های نو و مسائل پیچیده و چندوجهی در حوزههای مختلف ،نهادهفای قفانونگفذاری را نفاگزیر از
ترسیس مراکز علمی و پژوهشی ساخته تا با اتکا به تخصص ها و مطالعات فراهم آمده در آن مراکز و بهرهگیفری از آنهفا ،بفه
شناخت کارشناسانه مسائل و پاسخگویی به نیازهای نو در تدوین قوانین توفیق یابند.

 -3-4مجمع تشخیص مصلحت نظام
در سال  1368و در جریان بازنگری قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،این مجمع رسماً به صورت یکی از نهادهای رسمی
کشور درآمد و وظیفه اصلی آن حل اختالف بین مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان است.
وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام:
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 مجمع تشخیص مصلحت نظام ،مسئولیت تصمیمگیری درسیاستهای کالن داخلی و خارجی ایران و حل اختالف
میان قوای سهگانه را برعهده دارد و همچنین ناظر بر فعالیتهای آنان است.
 این مجمع ،وظیفه تدوین برنامه چشمانداز  20ساله (از  1384تا  )1404و نظارت بر اجرای آن را بر عهده دارد.
 همچنین از سال  1385رهبر جمهوری اسالمی ،اختیار نظارت بر عملکرد قوای سه گانه را کفه از اختیفارات رهبفر
است ،به این مجمع واگذار کرد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام باالترین رکن سیاست گذاری کالن در کشور میباشد زیرا تدوین سیاسفتهفای کلفی نظفام در
حوزههای علم و فناوری و پژوهش در قالب سند چشم انداز  20ساله از وظایف این نهاد میباشد.

 -4-4شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری (عتف)
بر اساس ماده  99قانون برنامه سوم توسعه فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی کشور ،وزارت فرهنگ و آموزش عالی به وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری تغییر نام داده و مرموریت های جدی و جدیدی در حوزه پژوهش و فناوری به وزارت محول شفده اسفت .بفر
همین ا ساس قانون اهداف ،وظایف و تشکیالت وزارت علوم ،تحقیقفات و فنفاوری در شفهریورماه  1383بفه تصفویب مجلفس
شورای اسالمی رسیده است .بر اساس مواد  3و  4این قانون ،تشکیل شورای عالی علوم ،تحقیقات و فنفاوری بفا هفدف ایجفاد
هماهنگی و یکپارچگی در سیاستگذاری کالن اجرایی در حوزه علوم ،تحقیقات و فناوری پیشبینی شده است.
شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری در جهت ارتقای کیفیت سیاستگذاری در زمینههای مختلف علوم ،تحقیقات و فنفاوری و
راهبری توسعه فناوریهای دارای اولویت ملی ،اقدام به تشکیل کمیسیونهای دوازدهگانه نموده است .از مهمترین وظایف ایفن
کمیسیونها میتوان به اولویتبندی و پیشنهاد اجرای طرحهای اجرائی بلندمدت سرمایهگذاری کالن در بخشهفای آموزشفی،
پژوهشی و فناوری و همچنین بررسی و پیشنهاد منابع مالی مورد نیاز در حوزههای علوم ،تحقیقات و فناوری اشاره کرد.
وظایف شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری به شرح زیر میباشد:
 اولویتبندی و انتخاب طرحهای اجرائی بلندمدت سرمایهگذاری کالن در بخشهای آموزشی و پژوهشی وفناوری
 بررسی و پیشنهاد منابع مالی مورد نیاز در حوزههای علوم ،تحقیقات و فناوری
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 مجلس شورای اسالمی در بند  26قانون بودجه سال  ،1388کلیه دستگاههای اجرایی را مکلف به گزارشدهی از عملکرد
بودجه های پژوهشی خود نموده و وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری نیز موظف است گزارشات مزبور را جمفعبنفدی و بفه
شکل جامعی به مجلس ارائه نماید.
در واقع با توجه به بند اول وظایف این شورا ،میتوان این شورا را جزء سیاستگذاران پژوهشی کشور قلمداد نمود.

 -5-4معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در  15بهمن سال  1385به دستور ریاست جمهور وقت و با استناد به اصل  124قانون
اساسی تشکیل گردید .معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری زیر نظر رئیس جمهور قرار دارد و به منظور هماهنگی و هفم-
افزایی امور علمی و فناوری در کل کشور تشکیل شده است که از وزارتخانهها و سایر دستگاههای اجرایی کشور مجزا میباشد و
از  5معاونت تشکیل شده که عبارتند از :معاونت سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی ،معاونت توسفعه فنفاوری ،معاونفت نفوآوری و
تجاریسازی ،معاونت امور بین الملل و تبادل فناوری و معاونت توسعه مدیریت و منابع .دفتر سیاستگذاری معاونت سیاستگذاری
و ارزیابی راهبردی ،نقش سیاستگذار را بر عهده دارد.
اهداف معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری عبارتند از:
 ارتقای اقتدار ملی ،تولید ثروت و افزایش کیفیت زندگی مردم از طریق افزایش توانمندیهفای فنفاوری و نفوآوری در
کشور
 ارتقای «نظام ملی نوآوری» و تکمیل مؤلفهها و حلقههای آن
 توسعه «اقتصاد دانشبنیان» از طریق هماهنگی و همافزایی بینبخشی و بین دستگاهی
 ارتقای ارتباط «دانش» با «صنعت» و «جامعه» و تسهیل تبادالت بین بخشهای عرضه و تقاضای فناوری و نوآوری
 تجاریسازی دستاوردهای فناوری و نوآوری و توسعه شرکتهای دانشبنیان
 توسعه فناوریهای راهبردی و اولویتدار ملی مطرح در نقشه جامع علمی کشور
 اعتالی ارتباطات بینالمللی علمی ،فناوری و نوآوری و توسعه دیپلماسی علمی و فناوری
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وظایف اساسی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری عبارتند از:
 سیاستگذاری و برنامهریزی ترمین منابع مالی درنظام علم ،فناوری و نوآوری کشور


هدفمندسازی ،هدایت و توسعه پژوهشهای کاربردی ،تقاضا محور و مرموریتگرا و کمک به تجاریسازی نتایج آنها

 توسعه دیپلماسی علم و فناوری و ارتباطات بینالمللی و توسعه سرمایهگذاری خارجی در طرحهای دانش بنیان ،هدایت
سرمایههای انسانی و مالی ایرانیان خارج از کشور و توسعه شبکههای بینالمللی علم و فناوری به ویژه در جهان اسالم
با هماهنگی و همکاری دستگاههای ذیربط
 توسعه سازوکارهای سرمایهگذاری خطر پذیر وترمین مالی الزم در اقتصاد دانش بنیان
 تحریک تقاضا ،بازارسازی وتضمین بازار برای تولیدات داخلی و بازاریابی وصادرات کاالها و خدمات دانشبنیان


رصد فرصتهای بینالمللی به منظور توسعه فناوری به ویژه شناسایی و کسب فناوریهای نوظهور بفا همفاهنگی و
همکاری دستگاههای ذیربط

انجام اقدامات الزم جهت توسعه اولویتهای علم و فناوری نقشه جامع علمی کشور.

 -6-4دفتر همکاریهای فناوری و نوآوری رياست جمهوری
معاونت پژوهش و برنامهریزی دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری در سال  1377جهت پاسخگویی به نیازهای دفتر در
شش بخش پژوهش ،برنامهریزی و نظارت ،حقوقی و قراردادها ،ارزیابی تکنولوژی ،اطالکرسانی داخلی و آموزش کارکنان ایجاد
گردید.
وظایف و برنامههای این معاونت در بخشهای مختلف به شرح زیر میباشد:
 پژوهش
مطالعه در زمینه سیاستها و برنامه های توسعه کشورهای موفق ،مطالعه و پژوهش در زمینه عوامل مؤثر در توسعه و پیشفرفت
کشور ،کمک به فرهنگ سازی در عرصه تکنولوژی ،مطالعه و پژوهش در مبانی تکنولوژی ،تدوین مفاهیم و روشهای مناسفب
انتقال تکنولوژی ،مطالعه وضع موجود تکنولوژیهای کشور ،پیشبینی روند توسعه تکنولوژیهای داخل کشور و سایر کشفورها،
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باالخص در زمینه تکنولوژیهای مورد نیاز کشور ،کمک به تشفکیل و راهانفدازی کفانونهفای تحلیلگفری و ایجفاد ارتبفاط بفا
مجموعه های فکری موجود در داخل و خارج از کشور ،ایجاد ارتباط بین محققین و تحلیلگران در عرصه تکنولوژی
 ارزیابی تکنولوژی
بکارگیری ابزارهای مدیریت تکنولفوژی و روش هفای مهندسفی صفنایع جهفت بررسفی و ارزیفابی طفرحهفای تکنولفوژیکی و
تکنولوژی های منتخب از نظر میزان تناسب با نیازهای مشخص شده ،ارزیابی میزان موفقیت در جذب تکنولوژیها و رسیدن به
اهداف تکنولوژیکی و مطالعه امکان سنجی فنی -اقتصادی پروژهها.
وظایف و فعالیتهای دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری
 تسهیل و کمک به انجام پروژههای مشترک با منابع خارجی
ارتباط با ایرانیان مقیم خارج از کشور و تبادل اطالعات در زمینه فناوریهای نوین.

 -7-4وزارت علوم تحقیقات و فناوری
حدود اختیارات و مرموریتهای وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری به صورت ذیل میباشد:
 -1در زمینه انسجام امور اجرایی و سیاستگذاری نظام علمی و امور تحقیقات و فناوری
 شناسایی مزیتهای نسبی ،قابلیت ها ،استعدادها ونیازهای پفژوهش و فنفاوری کشفور بفر مبنفای آینفدهنگفری و
آیندهپژوهی و معرفیان به واحدهای تولیدی ،تحقیقاتی ،دانشگاهها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی جهت بهرهبرداری
 بررسی اولویتهای راهبردی تحقیقات و فناوری با همکاری یا پیشنهاد دستگاههای اجرایی ذی ربط و پیشنهاد به
شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری
 حمایت از توسعه تحقیقات بنیادی و پژوهشهای مرتبط با فناوریهای نوین بر اساس اولویتها
 برنامه ریزی برای تدارک منابع مالی و توسعه فناوری کشور و مشارکت در ایجاد  ،توسعه و تقویت فناوری ملفی و
حمایت از توسعه فناوریهای بومی
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 اتخاذ تدابیر الزم به منظور افزایش کارایی و اثر بخشی تحقیقات کشور و توسعه تحقیقات کاربردی بفا همکفاری
دستگاههای ذی ربط.
 اتخاذ تدابیر و تهیه پیشنهادهای الزم درخصوص انتقال فناوری و دانش فنی و برنامه ریزی به منظور بومی کردن
فناوری های انتقال یافته به داخل کشور و ارایه آنها به شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری
 ایجاد زمینههای مناسب برای عرضه فناوری در داخل و خارج کشور و حمایت از صدور فناوریهای تولید شده در
کشور و کمک به ایجاد انجمنها و شرکتهای غیر دولتی علمی ،تحقیقاتی و فناوری
 اتخاذ راهکارهای مناسب برای کمک به توسعه پژوهش و فناوری در بخشهای غیر دولتی
 -2در زمینه اداره امور دانشگاهها و موسسات آموزش عالی تحت پوشش وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری.
تعیین راهکارهای الزم و برنامه ریزی و حمایت از ایجاد و گسترش دانشگاهها ،موسسات آموزش عالی ،مراکز تحقیقفاتی و
فناوری و دیگر مراکز فعالیتهای علمی -پژوهشی همانند شهرکهای تحقیقاتی ،آزمایشگاههای ملی ،موزههفای علفوم و
فنون با استفاده از منابع دولتی و غیردولتی و مشارکتهای مردمی متناسب با نیازها و ضرورتهای کشور.
 برنامه ریزی اجرایی ،آموزشی و تحقیقاتی متناسب با نیازها و تحوالت علمی و فنی در جهان.
 نظارت بر فعالیتهای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور.
در مجموک این وزارتخانه هم نقش نظارت بر دانشگاههای کشور را بر عهده دارد که وظیفه معاونت آموزشی این وزارتخانه می-
باشد و هم نقش سیاست گذاری نظفام علمفی و امفور تحقیقفات و فنفاوری را برعهفده دارد کفه وظیففه مرکفز برنامفهریفزی و
سیاستگذاری پژوهشی در معاونت پژوهش و فناوری این وزارتخانه است.

 -8-4وزارت صنعت معدن و تجارت
اهداف کلی وزارت صنایع به شرح زیر می باشد:
 تدوین استراتژی توسعه صنعتی و معدنی.
 تعیین سیاستها ،برنامه و ضوابط کلی بخش صنعت و معدن کشور.
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 نظارت بر فعالیتهای صنعتی و معدنی و هدایت و حمایت از آن ها.
 برنامهریزی برای افزایش بازدهی و بهرهوری بخش صنعت و معدن کشور.
 حمایت از اقدامات مربوط به رشد بهرهوری مدیریت و نیروی انسانی و توسعه کارآفرینی بخش صنعت و معدن کشور.
 صدور مجوز تاسیس و بهرهبرداری واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی با رعایت مقررات زیست محیطی.

 -9-4وزارت نیرو
وزارت نیرو یکی از مهمترین وزارتخانههای اقتصادی دولت محسوب می شود .میزان اعتبارات سالیانه این وزارتخانفه بفه طفور
طبیعی چند برابر برخی از وزارتخانهها است .اهمیت تامین و توزیع آب و برق با کیفیت مطلوب که از حیاتیترین نیازهای جامعه
است ،مهمترین هدف این وزارتخانه محسوب می شود .اما می توان مهمترین اهداف وزارت نیرو را به شرح زیر در چنفد محفور
ذکر کرد:
 حفاظت ،نگهداری ،بهرهبرداری و بهبود کمی و کیفی منابع آبهای سطحی و زیرزمینی.
 رضایت و اقناک مردم با تامین ،تصفیه و توزیع مناسب آب بهداشتی سالم و دائمی برای انواک مصارف.
 باال بردن بهداشت محیط شهرها و روستاها با طراحی و اجرای شبکههای جمع آوری و تصفیه خانههای فاضالب.
 تامین نیازهای انرژی با کیفیت مطلوب و تمام وقت برای انواک مصارف شهروندان
 دیدگاه بلندمدت (دورنگر) به صیانت از منابع آب و انرژی و انتقال آن به نسلهای آینده
وظایف و ماموریتهای این وزارتخانه در بخش برق شامل موارد زیر میباشد:
 سیاستگذاری ،برنامهریزی ،اجرا و توسعه طرحهای تولید ،انتقال و توزیع انرژی برق در شفهرها و روسفتاهای سراسفر
کشور.
 بررسی و تدوین پیشنهادهای الزم در زمینه راهبردها ،سیاستها ،برنامهها ،قوانین و آیین نامههای صنعت برق و تعرفه
های بهای مصرف و اشتراک برق به طور سالیانه جهت ارایه به دولت و مجلس و اجرای آنها.
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 برنامهریزی جهت انجام طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی مرتبط با فعالیت شرکت و هماهنگی و برنامهریزی آموزشی به
منظور ارتقاء سطح علمی کارکنان صنعت برق کشور.
 جذب سرمایههای داخلی و خارجی و ایجاد زمینههای الزم برای مشارکت بخش خصوصی دراجرای طرحهای تولید و
انتقال برق در سراسر کشور.
 عضویت درکمیته و کنوانسیونهای جهانی انرژی و کسب و تبادل اطالعات الزم به منظور اسفتاندارد کفردن و ارتقفاء
فعالیتهای صنعت برق کشور.
 هدفمند کردن میزان مصرف برق و یارانهها برابر استانداردهای جهانی.
سیاستگذاری ،نظارت و هماهنگی بین شرکتهای زیرمجموعه به منظور اجرای به موقع طفرحهفای بفرق در راسفتای پیشفبرد
اهداف کالن صنعت برق کشور.

 -10-4سازمان ملی استاندارد ايران
هدف سازمان استاندارد ایران تعیین ،تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) و نظارت بر اجرای آنها و همچنین انجام تحقیقات
مربوطه میباشد.
فعالیتهای اساسی این سازمان در حوزههای زیر میباشد:
 تعیین ،تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) به عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور
 انجام تحقیقات به منظور تدوین استاندارد ،باال بردن کیفیت کاالهای تولید داخلی ،کمک به بهبود روشهای تولیفد و
کارایی صنایع
 ترویج استانداردهای ملی
 نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری
 کنترل کیفی کاالهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری و جلوگیری از صدور کاالهای نامرغوب بفه منظفور ففراهم
نمودن امکانات رقابت با کاالهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بینالمللی

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
60
فاز  :1تدوين مباني سند

ويرايش اول ،آذر 1393

 کنترل کیفیت کاالهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری به منظور حمایت از مصرفکنندگان داخلفی و جلفوگیری از
ورود کاالهای نامرغوب خارجی
 راهنمایی علمی و فنی تولیدکنندگان و توزیعکنندگان انواک کاالها
آزمایش و تطبیق نمونه کاال با استانداردهای مربوط ،اعالم مشخصات و اظهار نظر مقایسهای و صدور گواهینامههای الزم.

 -11-4سازمان حفاظت محیط زيست
تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به منظور حفاظت از محیط زیست و تضمین بهرهمندی صفحیح و
مستمر از محیط زیست به نحوی که ضمن حفظ تعادل مناسبات زیستی موجبات توسعه پایدار و بهبود ،رشد و اعتالی کیففی
انسانها فراهم آید .سازمان حفاظت از محیط زیست ،سازمانی دولتی است که بر امور مربوط به حففظ محفیط زیسفت ایفران
نظارت دارد .این سازمان وابسته به ریاست جمهوری ایران است.
وظایف اساسی سازمان به شرح زیر می باشد:
 حفاظت از اکوسیستمهای طبیعی کشور و ترمیم اثرات سوء گذشته در محیط زیست
 پیشگیری و ممانعت از تخریب و آلودگی محیط زیست
 ارزیابی ظرفیت قابل تحمل محیط در جهت بهره وری معقول و مستمر از منابع محیط زیست.
 نظارت مستمر بر بهره برداری از منابع محیط زیست.
 برخورد فعال با زمینههای بحرانی محیط زیست شامل آلودگیهای بیش از ظرفیت قابل تحمل محیط.
 بررسی ،مطالعه و تحقیق به منظور دستیابی یا حصول شناسائی در زمینه های زیر:
 عوامل آلوده کننده و مخرب محیط زیست در زمینه آب ،هوا ،خاک ،مواد زائد ،آفت کشها ،کودهای شیمیائی ،سرو صفدا ونظایر آنها.
 چگونگی استقرار پدیده های عمرانی و توسعه کشور مانند واحدهای صنعتی ،نیروگفاههفا ،سفدها ،مجتمفعهفای کشفاورزی وعمرانی و سکونتگاه های انسانی و نظایر آن.
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 -استفاده از تکنولوژی سازگار با محیط.

 -12-4سازمان بهرهوری انرژی ايران
سازمان بهرهوری انرژی ایران) سابا ( با هدف ارتقاء و بهبود کارآئی انرژی تشکیل گردیده اسفت .ایفن سفازمان وظیففه خفود
میداند تا با تمام توان در راستای تحقق موضوک فعالیت خود که عبارتست از توسعه مدیریت تولیفد ،تقاضفا و مصفرف انفرژی
جهت استفاده کارآمد و بهینه از منابع انرژی در سراسر کشور ،کنترل و کاهش آلودگی محیط زیست ،از طریق انجام مطالعات،
تحقیق توسعه ،آموزش ،انتشارات و ارائه خدمات مطلوب علمی ،فنی و تخصصی گام برداشته و جهت رسیدن به اهداف مفورد
نظر و اجرای آن تمامی تالش خود را بکار ببندند.
وظایف این سازمان عبارتند از :
 توسعه مدیریت انرژی به منظور استفاده کارآمد و بهینه از منابع انرژی ،از طریق انجام مطالعات ،تحقیق و توسعه ،آموزش وآگاه سازی ،انتشارات ،طراحی ،مشاوره و اطالک رسانی ،مدیریت ساخت و اجراء ،حمایتهای فنی و اقتصادی و ظرفیتسازی به
ویژه در بخشهای غیردولتی.
 مدیریت طرحها و پروژههای مرتبط با هدف و موضوک فعالیت شرکت. همکاری و اشتراک مساعی با شرکتها و موسسات در جهت تحقق موضوک فعالیت و هدف شرکت. انجام اموری که شرکت مادر تخصصی توانیر انجام آن را به شرکت درحوزه فعالیت آن محول نماید -انجام هرگونه عملیات و معامالت که عالوه بر رعایت صرفه و صالح ،برای مقاصد شرکت ضروری و مرتبط باشد.

 -13-4مركز تحقیقات سیاستهای علمی كشور
این مرکز به عنوان کانون تفکر در زمینه سیاستپژوهی و سیاستسازی علم ،پژوهش و فناوری در سفطح ملفی و بفه صفورت
فرابخشی در کنار شورای مذکور ایفای نقش می کند .مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور سازمانی پژوهشی است که با اجرای
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پژوهشهای بنیادی کاربردی و توسعه ای در سطح ملی و فرابنگاهی به منظور توسفعه فرآینفدها و برونفدادهای سیاسفتگذار در
حوزه علم و فناوری و نیز اشاعه نتایج پژوهشی در جهت ترویج تفکر علمی و توجه به پژوهش در جامعه فعالیفت مفی کنفد .از
اهداف این مرکز می توان به توسعه و گسترش و پژوهشهای مورد نیاز وزارت در زمینه سیاستگذاری علمی و پژوهشی کشور و
همچنین زمینه سازی مناسب فرهنگی برای گسترش فعالیتهای علمی و پژوهشی در سطح جامعه اشاره کرد.
وظایف مرکز تحقیقات سیاستهای علمی کشور به شرح زیر می باشند:
 بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی در زمینه سیاستگذاری علمی و توسعه فعالیتهای علمی کشور. اجرای طرحهای پژوهشی بنیادی کاربردی و توسعهای به منظور تحقق اهداف مرکز. فراهم آوردن امکانات الزم و متناسب با فعالیتهای پژوهشی مرتبط. ایجاد تعامل سازنده با نیروی متخصص و موسسههای علمی و پژوهشی در داخل و خارج کشور به منظور تحقق اهداف مرکزدر چارچوب قوانین و مقررات.

 -14-4سازمان گسترش و نوسازی صنايع كشور
در برنامه سوم پیش از انقالب اسالمی ،سیاست بر این بود که با اجرای همزمان اصالحات ارضی و بفا انتقفال سفرمایه زمفین
داران ،اولین هسته های سرمایه گذاری صنعتی شکل گیرد .از آن جایی که سرمایه داران نوپا با مفاهیم مدیریت صنعتی آشفنا
نبودند ،سازمان مدیریت صنعتی برای جدا کردن مدیریت از مالکیت و بانک توسعه صنعتی برای کمک به منابع مالی و تقویت
بنیانهای تشکیل سرمایه ایجاد شدند .در جریان اجرای برنامه سوم ضرورت وجود موسسه ای توانمند و فراگیفر بفرای توسفعه
بخش صنعت و تسریع در صنعتی شدن مورد توجه قرار گرفت .لذا در تیرماه  1346سازمان گسترش و نوسازی صفنایع ایفران
تاسیس شد .گسترش و نوسازی صنایع کشور در جهت رقابت پذیری در عرصه جهفانی از راه ففراهم آوردن ملزومفات توسفعه
صنعتی با هدف ترمین منافع ذینفعان و پیشگام در جهانی سازی صنایع ایران را می توان به عنوان ماموریت سازمان گسترش و
نوسازی صنایع کشور برشمرد.
وظایف سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور شامل موارد زیر است :
 -تهیه و انتشار نشریههای صنعتی
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 استفاده از ظرفیتهای خالی صنعت در صنایع نظامی اتخاذ تصمیم نسبت به خریداری یا اداره کارخانههای موضوک قانون تمرکز امور صنعت و معدن تصویب پیشنهادات مربوط به فروش یا وثیقه گذاردن سهام سازمان در شرکتهای صنعتی معدنی تصویب طرحهایی که در زمینه بررسیهای علمی و صنعتی اتخاذ تصمیم و تصویب وامها یا اعتباراتی برای سرمایهگذاری در صنایع طراحی و پیادهسازی نظام ملی نوآوری و گسترش صنایع نوین. حمایت از نهادهای توسعه و بهسازی کننده صنایع حمایت مالی از شرکتهای دانش بنیان حمایت از متقاضیان سرمایهگذاری بخش غیردولتی در مناطق کمتر توسعه یافته ساماندهی فعالیتهای کارآفرینی و اشتغال زایی کوچک و متوسط تولیدی در روستاها آموزش فنی و حرفهای روستائیان و مرزنشینان در صنعت به منظور ارتقاء درآمد و کیفیت زندگی آنان. حمایت از متقاضیان سرمایهگذاری بخش غیردولتی در طرحهای حائز اولویت توسعه و گسترش کشاورزی صنعتی ،صنایع روستایی و خدمات نوین ساماندهی فعالیتهای کارآفرینی و اشتغالزایی کوچک و متوسط تولیدی در روستاها تقویت مزیتهای رقابتی و توسعه صنایع مبتنی بر منابع تبدیلی و تکمیلی تشکیل شرکتهای صنعتی و معدنی و یا شرکتها و واحدهای خدمات و یا مشارکت در این قبیل شرکتها. خریداری تمام یا قسمتی از کارخانههایی که در معرض تعطیلی قرار می گیرند.فروش یا وثیقه گذاردن سهام متعلق به خود در شرکتهای تابعه.

 -15-4پژوهشگاه نیرو
پژوهشگاه نیرو به منظور تحقق بخشی از وظایف پژوهشی وزارت نیرو و نیز ارتقاء کیفی امور آن وزارتخانه ،وابسفته بفه وزارت
نیرو تاسیس گردید .پژوهشگاه نیرو سازمانی دولتی که مسئولیت راهبری تحقیقات وابسته به صنعت برق و انرژی ایران برگزار
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می کند .پژوهشگاه نیرو در سال  1376با اخذ مجوز سه پژوهشکده" برق" " ،تولید نیرو "و" انتقال و توزیع نیرو " از شفورای
گسترش آموزش عالی بطور رسمی کار خود را آغاز و در سال  1377با اخذ دو مجوز جدید پژوهشکدههفای" انفرژی و محفیط
زیست "و" کنترل و مدیریت شبکه " را نیز به مجموعه خود افزود و در ادامه با ایجاد" مراکز شیمی و مواد " " ،توسعه فناوری
توربینهای بادی "و" آزمایشگاههای مرجع " فعالیتهای خویش را توسعه بخشید.
با توجه به نقش زیر بنایی صنعت برق در رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ،پژوهشگاه نیرو با انجام پروژه های بنیادی،
کاربردی و توسعهای به منظور پاسخگویی بهتر و بیشتر به نیازهای صنعت برق و رفع مشکالت آن و دستیابی به فناوریهفای
نوین اقدام به تعریف پروژه برنامه استراتژیک خود همراستا با خواستهها و برنامههای استراتژیک وزارت نیفرو و برنامفه توسفعه
پنجم کشور نموده و در سال  1387پس از تبیین بیانیههای ماموریت ،چشم انداز و ارزشهای سازمانی با تحلیل محیط داخل و
خارج و همچنین مطالعات تطبیقی در عرصه بین المللی استراتژیها و اهداف پژوهشگاه را تدوین و در سال  1389با استفاده از
متدولوژی کارت امتیازی متوازن ( )BSCبا اجرای برنامهها و دستیابی به اهداف کمی راه رسیدن به چشم انداز را هموار نموده
است.
فلسفه وجودی ماموریت پژوهشگاه نیرو شامل ارتقاء فناوری ،توسعه پژوهش و نوآوری جهت افزایش توانمندی ،رقابت پذیری و
بهره وری صنعت برق و انرژی کشور است.
محصوالت و خدمات این ماموریت تکمیل چرخه مدیریت نوآوری و فناوری صنعت برق و انرژی از طریق:
 انجام تحقیقات توسعهای و کاربردی و بنیادی در حوزه صنعت برق و انرژی اجرای مطالعات و تحقیقات راهبردی ،کالن ،بلندمدت و با ریسک باالی صنعت برق و انرژی مدیریتِ تحقیقات کاربردی و توسعهای صنعت برق و انرژی آینده نگاری ،سیاست پژوهی و برنامه ریزی فناوریهای نوین در عرصه صنعت برق و انرژی اکتساب فناوریهای نوین در عرصه صنعت برق و انرژی تجاریسازی نتایج تحقیقات و بکارگیری در صنعت برق و انرژی -تهیه استانداردها و ارائه خدمات آزمایشگاهی و ارزیابی کیفیت تجهیزات و سیستمهای صنعت برق و انرژی
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 طراحی و توسعه زیرساختهای مورد نیاز جهت ایجاد مراکز و شرکتهای نوآور در حوزه صنعت برق و انرژی. ایجاد و توسعه شبکه فناوری میان دانشگاهها ،مراکز پژوهشی و قطبهای علمی پژوهشی داخل و خارج کشور.در حوزه صنعت برق و انرژی.

 -16-4معاونت برق و انرژی (وزارت نیرو)
وظایف حاکمیتی بخش انرژی:
 .1سیاستگذاری و برنامهریزی در زمینه صیانت و بهرهبرداری بهینه از منابع انرژی کشور.
 .2برنامهریزی کالن انرژی کشور به منظور حصول اطمینان از تامین و عرضه انرژی مورد نیاز بخشهای گوناگون.
 .3سیاستگذاری و برنامهریزی برای شناسائی و در اختیار گرفتن انرژیهای دست نیافته (انرژیهای نو) و حمایت و ترویج
کاربرد آن.
 .4نظارت بر نحوه استفاده از انواک انرژی به منظور رعایت رفاه مردم و حفظ منابع انرژی کشور.
 .5تعیین الگوی مصرف انواک انرژی با رعایت مصالح کشور و حفظ حقوق مردم.
 .6سیاستگذاری و برنامهریزی به منظور مدیریت مصرف انرژی.
 .7تدوین استانداردها و مقررات الزم برای تولید ،مصرف و تبدیل انرژی در کلیه بخشهای اقتصادی و اجتماعی.
 .8حمایت از توسعه تحقیقات کاربردی ،فن آوری و منابع انسانی در بخش انرژی.
 .9تولید آمار و اطالعات پایه بخش انرژی و تسهیل دسترسی به آنها.
 .10برنامهریزی برای اصالح ساختار مصرف انرژی و اعطای تسهیالت مالی و فنی الزم در بخش انرژی.
 .11حذف انحصار ،ایجاد و توسعه رقابت و حمایت از بخش غیردولتی برای مشارکت در فعالیتهای بخش انرژی با هدف
افزایش کارائی و حفظ حقوق مردم.
 .12تهیه ،تدوین و پیشنهاد قوانین مرتبط با بخش انرژی
 .13تعیین نر انواک انرژی
 .14کاهش ،شفاف سازی و هدفمند کردن یارانه
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 .15ارزیابی رضایت مشترکین و سیاستهای بهبود آن
وظایف حاکمیتی بخش برق :
 .1سیاستگذاری و برنامهریزی کالن و نظارت بر اجرای طرحهای توسعه در حد حصول اطمینان از تامین برق مورد نیاز
 .2تصویب و ابال استانداردها و دستورالعملهای الزم برای تنظیم اثرات خارجی صفنعت و رعایفت حقفوق مشفترکین و
مصالح جامعه و نظارت بر اجرای آنها در زمینههای فنی ،زیست محیطی ،ایمنی و ارائه خدمات به مشترکین.
 .3کاهش ،شفاف سازی و هدفمند کردن یارانه ها.
 .4تصویب تعرفههای فروش برق.
 .5تهیه و تصویب مقررات و آئین نامهها و دستورالعملهای ناظر بر روابط شرکتهای فعال در بفازار بفرق و نظفارت بفر
اجرای آنها.
 .6ایجاد و توسعه رقابت بر آن بخش از امور صنعت برق که امکان رقابت در آنها وجود دارد.
 .7تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بخش غیردولتی در صنعت برق.
 .8تسهیل دسترسی عمومی به آمار و اطالعات صنعت برق.
 .9نظارت بر اجرای قوانین و برنامهریزی برای تحقق سیاست های مصوب کشور در رابطه با صنعت برق و تامین هزینفه
اجرای سیاستها و طرحهای غیراقتصادی از دید بنگاه برق.
 .10حمایت از توسعه تحقیقات کاربردی ،فن آوری و منابع انسانی در صنعت برق.
 .11ظرفیتسازی و حمایت از صنایع داخلی.
 .12تهیه ،تدوین و پیشنهاد قوانین و مقررات مرتبط.
ارزیابی رضایت مشترکین و سیاستهای بهبود آن.
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 -17-4دفتر استانداردهای فنی ،مهندسی ،اجتماعی و زيست محیطی برق و انرژی (معاونت
برق و انرژی وزارت نیرو)
در معاونت امور برق و انرژی وزارت نیرو ،دفتری تحت عنوان دفتر استانداردهای فنی و مهندسی ،اجتمفاعی و زیسفتمحیطفی
برق و انرژی شکل گرفته است که با رویکرد حاکمیتی و با بهرهگیری از دستاوردهای گذشته ،به این مهم بپردازد.
بطور کلی نتایج نهایی فعالیتهای صنعت برق از طریق کارآمدی و اثربخشی کوتاهمدت ،میانمدت و درازمدت آشکار میشود و
جامعه و مسئولین آن را از دو طریق درک مینمایند:
 .1تاثیرگذاری مثبت بر کیفیت زندگی مردم.
 .2تاثیرگذاری مثبت بر توسعه پایدار ملی.
برای دستیابی به این نتایج ،امور برق و انرژی وزارت نیرو در موارد زیر بر صنعت بفرق و تعفامالت آن نظفارت عالیفه داشفته و
اعمال حاکمیت مینماید:
 .1حفاظت از حقوق متقابل مشتریان و بخش عرضه برق
 .2حفظ پایایی و امنیت سیستم قدرت کشور
 .3بهرهوری بخش عرضه برق
 .4مدیریت تقاضای برق
 .5تعامالت صنعت برق با محیطزیست
 .6خوداتکایی علمی و فنی صنعت برق
 .7بازرگانی برق (بازرگانی داخلی و خارجی)
 .8توازن و پایداری اقتصادی صنعت برق
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ابزار معاونت امور برق و انرژی وزارت نیرو برای نظارت عالیه و اعمال حاکمیت عبارتند از :سیاستگذاریها ،برنامهریفزیهفای
ملی ،مقررات ،استانداردها ،ضوابط فنی ،نقشههای راه فناوری ،نظامنامهها ،آییننامهها ،دستورالعملها ،ایجاد شرایط مناسب ملی
و بینالمللی.
دفتر استانداردهای فنی و مهندسی ،اجتماعی و زیستمحیطی برق و انرژی ،به عنوان یک دفتر از معاونت امور بفرق و انفرژی،
مسئولیت تدوین استانداردها و مقررات فنی ،مدیریت ظرفیتسازی برای استقرار و تحقق و نیز نظارت بر اجرا و بهبود مداوم آنها
را ،در تمامی موارد هشتگانه فوق ،با اثرگذاری مستقیم و یا با واسطه ،بر عهده دارد.
ذکر این نکته ضروری است که دستیابی شهروندان ،صنایع و سازمانها به برق ،الزاماً از طریق شبکه سراسری انجام پذیرد بلکه
استفاده از شبکهها و ظرفیتهای محلی و خصوصی نیز میتواند کاربرد داشته باشد که در این زمینهها نیز استانداردها و مقررات
فنی کاربرد گستردهای دارند.

 -18-4معاونت برنامهريزی و امور اقتصادی وزارت نیرو
وظایف حاکمیتی بخش برنامهریزی و امور اقتصادی:
 .1مطالعات و آیندهنگری همه جانبه شرایط محیطی و جهانی صنعت آب و برق
 .2تدوین برنامه دوربرد و راهبردی وزارت نیرو
 .3تلفیق برنامههای کوتاه مدت و میان مدت بخشهای مختلف صنعت آب و برق
 .4تلفیق ،تدوین و ارائه الیحه بودجه وزارت نیرو
 .5نظارت دقیق  ،مستمر و مؤثر بر اجرای برنامه
 .6تهیه و تدوین گزارش عملکرد برنامه
 .7تدوین سیاستهای تشویقی و حمایت از بخش خصوصی و سرمایهگذاری غیردولتی و خارجی
 .8برنامهریزی جهت اجرای اصل  44قانون اساسی و خصوصی سازی صنعت
 .9مطالعات و بررسی ظرفیتهای داخلی صنعت آب و برق
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 .10تدوین سیاستهای توسعه کارآفرینی در وزارت نیرو
 .11انجام امور مربوطه به دبیرخانه مجامع عمومی شرکتهای تابعه
 .12نظارت بر قراردادهای مرتبط با صنعت آب و برق
 .13مطالعات و بررسی اقتصاد کالن صنعت آب و برق
 .14مطالعات و بررسی بازار بین المللی مرتبط با وزارت نیرو
 .15تنظیم سیاستها و روابط اقتصاد خارجی وزارت نیرو
 .16تدوین سیاستهای تشویقی و حمایتی از صادرکنندگان مرتبط با صنعت آب و برق
 .17تدوین سیاستهای راهبری بازار آب و برق
 .18تنظیم مقررات مربوط به بازار آب و برق
 .19تدوین و استقرار سیاستهای توسعه رقابت در بازارهای آب و برق
 .20مطالعات و آینده نگری همه جانبه شرایط محیطی و جهانی صنعت آب و برق
 .21تدوین برنامه دوربرد و راهبردی وزارت نیرو
 .22تلفیق برنامه های کوتاه مدت و میان مدت بخشهای مختلف صنعت آب و برق
 .23تلفیق ،تدوین و ارائه الیحه بودجه وزارت نیرو
 .24نظارت دقیق  ،مستمر و مؤثر بر اجرای برنامه
 .25تهیه و تدوین گزارش عملکرد برنامه
 .26تدوین سیاستهای تشویقی و حمایت از بخش خصوصی و سرمایه گذاری غیردولتی و خارجی
 .27برنامه ریزی جهت اجرای اصل  44قانون اساسی و خصوصی سازی صنعت
 .28مطالعات و بررسی ظرفیتهای داخلی صنعت آب و برق
 .29تدوین سیاستهای توسعه کارآفرینی در وزارت نیرو
 .30انجام امور مربوطه به دبیرخانه مجامع عمومی شرکتهای تابعه
 .31نظارت بر قراردادهای مرتبط با صنعت آب و برق

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
70
فاز  :1تدوين مباني سند

ويرايش اول ،آذر 1393

 .32مطالعات و بررسی اقتصاد کالن صنعت آب و برق
 .33مطالعات و بررسی بازار بین المللی مرتبط با وزارت نیرو
 .34تنظیم سیاستها و روابط اقتصاد خارجی وزارت نیرو
 .35تدوین سیاستهای تشویقی و حمایتی از صادرکنندگان مرتبط با صنعت آب و برق
 .36تدوین سیاستهای راهبری بازار آب و برق
 .37تنظیم مقررات مربوط به بازار آب و برق
تدوین و استقرار سیاستهای توسعه رقابت در بازارهای آب و برق.

 -19-4معاونت امور تحقیقات و منابع انسانی
وظایف حاکمیتی بخش تحقیقات و منابع انسانی عبارتند از:
 .1برنامه ریزی جامع منابع انسانی صنعت آب و برق
 .2تدوین سیاستها و راهبری منابع انسانی
 .3مطالعه و بررسی و تنظیم سیاستهای افزایش انگیزش و کارآمدی منابع انسانی
 .4بررسی و تدوین راهکارهای استقرار ارزشهای انسانی در سازمان
 .5مطالعات ،برنامه ریزی و ساماندهی امر مدیریت و ارائه الگوی مناسب مدیریتی
 .6راهبری تحول اداری صنعت آب و برق و ارتقاء سالمت اداری
 .7مطالعات ،تدوین ،اصالح و استقرار ساختار سازمانی ،سیستمها و روشهای کارآمد در وزارت نیرو
 .8تدوین و ارائه طرحهای ارتقاء کیفیت و بهبود بهره وری صنعت آب و برق
 .9تدوین سیاستهای آموزش و تحقیقات صنعت آب و برق
 .10ساماندهی ارتباطات با مراکز آموزشی و پژوهشی درون و برون صنعت آب و برق
 .11تدوین سیاستها و استراتژی توسعه فن آوری
 .12تدوین و استقرار نظام راهبری و توسعه آموزش
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 .13راهبری برنامههای آموزشهای تخصصی مورد نیاز صنعت
 .14هدایت هیاتهای امناء مراکز آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق
 .15مطالعه و بررسی مستمر فناوریهای نوین اطالعاتی مورد نیاز صنعت
 .16تدوین نظام ارتباطات به هنگام در صنعت آب و برق
 .17تدوین و استقرار نظام آماری و اطالعاتی در وزارت نیرو
 .18مدیریت و راهبری اطالعات علمی ،اسناد و کتابخانه
 .19ایجاد بانک اطالعاتی صنعت و بهروزرسانی آن
مطالعه و ارائه سیستمهای مکانیزه جهت ارائه خدمات به مشترکین صنعت آب و برق.

 -20-4دفتر آموزش ،تحقیقات و فناوری(معاونت امور تحقیقات و منابع انسانی)
ماموریت اصلی این دفتر ،توسعه آموزش ،تحقیقات و فناوری در صنعت آب و برق بوده و اهم برنامهها و وظایف مرتبط با این
ماموریت عبارت است از:


سیاستگذاری و برنامهریزی آموزش ،تحقیقات و فناوری



تسهیل و بهینهسازی فرآیند انجام آموزش ،تحقیقات و فناوری



تعمیق و توسعه فعالیتهای آموزش ،تحقیقات و فناوری



بررسی و تحلیل نیازهای آموزش ،تحقیقات و فناوری



تسهیل و تنظیم تعامالت آموزش ،تحقیقات و فناوری



پایش ،ارزیابی و تحلیل وضعیت آموزش ،تحقیقات و فناوری

 -21-4مركز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی (پژوهشگاه نیرو)
اهداف وماموریتهای مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی:
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از جمله اهداف و ماموریتهای مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی ،میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 رفع مشکالت و نیازهای فنی صنعت برق کشور از طریق جذب ،پذیرش و حمایت از شرکتهای فناور مستعد
 فراهم نمودن زمینه ارتقاء کمی و کیفی آنها در جهت تکمیل چرخه توسعه فناوری آنها
 حاکمیت دیدگاه کاربردی ،تفکر تجاری سازی و حرکت نتیجه محور در فعالیتهای علمی و پژوهشی
 استقرار چارچوبهای مدیریتی و اقتصادی در پروژهها و طرحهای فنی
 استفاده از پتانسیل صنعت برق وانرژی کشور در بخشهای دولتی وخصوصی ،به ویژه پژوهشگاه نیرو
 روانسازی مقررات و تسهیل فرآیندهای کاری و مدیریتی مربوط
 ایجاد و راهبری شبکه ملی مراکز رشد مرتبط با حوزه برق وانرژی
 هموار نمودن مسیر توسعه کسب و کار بین المللی
 کمک به راه اندازی و مدیریت صندوقهای حمایت مالی ریسکپذیری

 -22-4هیئت تنظیم بازار برق
دبیرخانه هیات تنظیم بازار ،بهعنوان بازوی عملیاتی هیات تنظیم انجام کلیه امور و مسئولیتهای مرتبط در دامنه وظایف خود -
از جمله انجام مطالعات ،تدوین پیش نویس رویهها ،ارایه گزارشها ،تسلیم پیشنهادها و سایر امور دبیرخانهای  -را بر عهده دارد.
دبیرخانه هیرت تنظیم بازار برق ایران از اوایل کار هیرت تنظیم بازار برق تشکیل و برابر با وظایف و شرایط مندرج در آییننامفه
اجرایی هیرت تنظیم تاکنون به فعالیت خود ادامه داده است .هم اکنون دبیرخانه هیرت تنظیم بازار برق به عنوان یکفی از زیفر
مجموعههای معاونت امور برق وزارت نیرو از دو واحد طراحی بازار و پایش بازار – مستقر در دفتر خصوصیسازی صنعت برق -
تشکیل شده است.
از جمله وظایف دبیرخانه بر اساس ماده  8آیین نامه اجرایی هیات تنظیم بازار برق میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
 .1بررسی و تهیه گزارش درباره طرح ها ،سؤاالت و سایر موضوعات ارجاعی به هیرت و همچنین تدوین "متن پیشنهادی
برای تصویب درباره موارد مندرج در دستورجلسات هیرت.
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 .2ایجاد ارتباط و همکاری با فعاالن بازار ،موسسات علمی و پژوهشی و متخصصان امر به منظور جلفب مشفارکت آنفان
برای اظهار نظر و ارائه طرحها و پیشنهادات
 .3تبادل اطالعات با نهادهای مسئول در حوزه فعالیتهای هیات ایجاد نظام اطالک رسانی در حوزه فعالیتهای هیات.
 .4انجام امور تحقیقاتی ،آموزشی ،انتشاراتی و فرهنگ سازی در حوزه فعالیتهای هیفرت و حمایفت از انجفام ایفن امفور
توسط متخصصان و موسسات علمی و پژوهشی؛
 .5بررسی عوامل درونی و برونی تاثیرگذار بر بازار برق ،تهیه و تدوین برنامههای گسترش دامنه بازار برق و ارائه گزارش
ادواری به هیرت.
 .6تهیه طرح برای اصالح و تکمیل آییننامههای بازار برق ،تدوین طرحهای الزم در زمینه رویههای اجرائی ،رفع ابهام از
آییننامههای بازار برق و پیشنهاد آن به هیرت برای تایید.
 .7بررسی درخواست متقاضیان اخذ مجوز شرکت در بازار برق و تنظیم گزارش الزم برای اخفذ تاییدیفه هیفرت و صفدور
مجوز براساس رویههای مصوب هیرت.
 .8ایجاد سیستم نظارت به منظور حصول اطمینان از رعایت آییننامههای بازار ،رویههای اجرائی و سایرمصفوبات هیفرت
توسط فعاالن بازار برق.
 .9تدوین تعرفهها و دامنه نر های بازار و پیشنهاد به هیرت برای تایید.
با توجه به مفاد ماده  12قانون سازمان برق ایران ،کلیه فعاالن بازار موظفند اطالعاتی را که دبیرخانه هیات تنظیم بازار برق بفه
منظور حصول اطمینان از صحت عملیات در بازار برق و در چارچوب رویههای مصوب هیفات درخواسفت مفینمایفد ،در اختیفار
دبیرخانه مزبور قرار دهند و دبیرخانه هیات تنظیم بازار موظف است کلیه آیین نامهها و مقررات مربوط به بازار برق را در اختیفار
فعاالن بازار برق قرار دهد.
این دبیرخانه ،در سال  1385و در پی تشکیل دفتر خصوصی سازی صنعت بفرق ،در سفاختار ایفن دفتفر ادغفام شفد و وظفایف
دبیرخانه ،توسط دو گروه از گروههای چهارگانه این دفتر تحت عنوان واحد پایش و واحد طراحی ،پیگیری و انجام میشود.
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 -23-4شركت مديريت شبکه برق ايران
اهداف و موضوک فعالیت شرکت مدیریت شبکه برق ایران:
 راهبری و پایش بهره برداری از شبکه تولید و انتقال برق کشور به منظور حفظ پایایی و امنیت شبکه و تامین مطمفئن
برق کشور.
 فراهم ساختن امکان دسترسی به شبکه برق کشور برای متقاضیان اعم از دولتی و غیر دولتی به منظور خرید ،ففروش
و جابجایی (ترانزیت) برق.
 برقراری شرایط برای خرید و فروش رقابتی برق و ایجاد ،اداره و توسعه بازار و بورس برق.
اتخاذ تدابیر و انج ام اقدامات الزم در راستای حصول اطمینان از تامین برق ،گسترش مشارکت بخش غیر دولتی و توسعه رقابت
در تولید و توزیع برق در چارچوب.

 -24-4سازمان انرژیهای نو
ماموریت سازمان انرژی های نو (سانا) عبارت است از:
کمک به پایدارسازی و تنوکبخشی منابع انرژی ،توسعه ظرفیتها و کاهش هزینههای درازمدت نظام تولید انفرژی و صفیانت از
محیط زیست و منابع انرژی تجدیدناپذیر کشور از طریق مدیریت منابع تجدیدپذیر انرژی و مدیریت گسترش تولیفد و مصفرف
انرژیهای نوین در کشور با تمرکز بر حداکثرسازی مشارکت بخش خصوصی
تحقق ماموریت فوق از طریق انجام فعالیت های زیر صورت می گیرد:
 مشارکت فعال در تدوین طرح ملی انرژی و استراتژی انرژیهای نو در کشور
 مشارکت فعال در ایجاد و مدیریت بازار تضمین شده برای تولیدکنندگان انرژیهای نو در کشور
 تهیه اطلس و امکان سنجی منابع مختلف انرژیهای نو در کشور
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 شکلدهی و حمایت از روابط بین متخصصان و سفازمانهفای فعفال داخلفی در زمینفه انفرژیهفای نفو از یفک طفرف و
متخصصان ،سازمانها و جوامع بینالمللی از طرف دیگر
 شناسایی منابع بینالمللی و تالش در جهت جذب و تخصیص این منابع به فعالیتهای تحقیقاتی وتولیدی انرژیهای نو در
کشور.
 تدوین استراتژیهای توسعة تکنولوژی در زمینة انرژیهای نو و تعیین اولویتهای تحقیقاتی در حوزة انفرژیهفای نفو بفه
منظور حمایت از مراکز تحقیقاتی و تولیدی در جهت توسعه تکنولوژیهای مربوطه.
 ردیابی تحوالت تکنولوژی در حوزه انرژیهای نو و آگاهسازی مراکز تحقیقاتی و تولیدی کشور از دستآوردهای آن.
 فراهمکردن بستر الزم برای انتقال ،جذب و صدور تکنولوژیهای مربوط به انرژیهای نو و حمایت از بنگاهها در استفاده و
تجاریسازی آنها.
 مشارکت فعال در تدوین معیارها و قوانین برای حمایت از تولید و فعالیتهای  R&Dدر زمینة انرژیهای نو
فرهنگسازی و تشویق جامعه به استفاده از انرژیهای نو.

 -25-4توانیر
فعالیتهای شرکت توانیر در زمینه مدیریت سهام و سرمایههای شرکت در صنعت برق ،انجام هرگونه فعالیت در راستای تفرمین
برق مطمئن و اقتصادی برای کلیه مصارف خانگی ،عمومی ،صنعتی ،کشاورزی ،تجاری و غیره اعم از سرمایهگذاری ،مدیریت و
نظارت بر ایجاد و بهرهبرداری از ترسیسات و انجام کلیه معامالت مربوط به برق می باشد که موارد زیفر را مفی تفوان از جملفه
وظایف این شرکت برشمرد:
 .1بررسی و تدوین پیشنهادهای الزم در زمینه راهبردها و سیاستها و برنامههای بلندمدت و میان مدت صنعت بفرق و
ارایه آن به وزارت نیرو
 .2اجرای سیاستها ،برنامهها و مصوبات وزارت نیرو
 .3تهیه طرحهای الزم برای توسعه ترسیسات تولید ،انتقال و توزیع برق و ارایه آن بهوزارت نیرو جهت اخذ مجوز
 .4سرمایهگذاری در ترسیسات تولید و انتقال و توزیع صنعت برق.
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 .5اتخاذ تدابیر و راهکارهای الزم به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح و بهموقع طرحهای توسعه و بهینفهسفازی
ترسیسات.
 .6راهبری و پایش شبکه سراسری برق از طریق شرکتهای زیرمجموعه و همچنفین ایجفاد سفازوکارهای الزم بفرای
توسعه رقابت در امر تولید ،خرید و فروش برق از جمله ایجاد سیستمها و انجام عملیات بازار و بورس برق.
 .7تدوین و پیشنهاد تعرفههای برق به وزارت نیرو
 .8خرید و فروش عمده برق در داخل و خارج کشور از طریق شرکتهای زیرمجموعه
 .9اخذ هرگونه وام و تسهیالت مالی از منابع داخلی و خارجی ،عرضه اوراق قرضه و مشفارکت داخلفی و پفیش ففروش
انشعاب و انرژی برق و سایر روشهای ترمین منابعمالی با اخذ مجوز از مراجع قانونی ذیربط .
 .10مدیریت ،توسعه و ترمین منابع مالی صنعت برق و استفاده بهینه از این منابع از طریق برقراری تسفهیالت و گفردش
منابع مالی میان شرکت و شرکتهای زیرمجموعه
 .11انجام عملیات الزم به منظور نظارت در نحوه استفاده از انرژی برق به نمایندگیاز طرف وزارت نیرو و همچنین ترویج
فرهنگ مدیریت مصرف به منظور بهینهسازی مصرف و کاهش مصارف غیرضروری.
 .12بررسی ،مطالعه و سایر اقدامات الزم برای توسعه فناوری ،انتقال دانش فنی و اطفالک رسفانی تفرمین کفاال و سفاخت
تجهیزات موردنیاز صنعت برق کشور.
 .13حمایت از توسعه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در زمینفههفای تخصصفی مفرتبط بفا صفنعت بفرق و پشفتیبانی از
برنامههای تربیت متخصصان موردنیاز صنعت برقکشور.
 .14حمایت از تحقیقات و فعالیتهای علمی و توسعه منابع انسانی و سایر عوامفل مفوثر در بهبفود مفدیریت و بهفرهوری
صنعت برق کشور.
 .15مدیریت و هماهنگی تجاری ،فنی و برنامهای بین شرکتهفای زیرمجموعفه و هفدایت و همفاهنگی آنهفا در جهفت
سیاستهای تعیین شده از طرف وزارت نیرو و دولت.
 .16نظارت بر امور مدیریت و نظام مالی شرکتهای زیرمجموعه و انجام بازرسی و حسابرسیهای الزم.
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 .17تدوین مقررات و استانداردها و دستورالعملهای الزم برای حسن اجرای امور و استفاده بهینه از امکانات و ترسیسفات
صنعت برق و ارایه آنها به وزارت نیرو و همچنین انجام عملیات الزم به منظور نظارت بر اجفرای آنهفا بفه نماینفدگی
وزارت نیرو.
 .18پیشنهاد و پیگیری درخواستهای عمومی صنعت برق از دولت.
انجام هرگونه عملیات مالی ،معامالت ،سرمایهگذاری ،تشکیل شرکت ،مشارکتدر مؤسسات و شرکتهای دیگر کفه مفرتبط بفا
موضوک شرکت باشد ،با رعایت مقرراتمربوط.

 -26-4دفتر فنی و نظارت انتقال(توانیر)
اهفداف بنیفادی بخش انتقفال و ففوق توزیفع:
 اففزایش آمفادگی شبکه (خطفوط و پستهفا)
 کاهفش تلففات شبکفه
 کاهفش زمفان تعمیفرات
 کاهفش تعفداد و زمفان خروجفیهفای خطفوط و ترانسفورمفرهفا
 کاهفش میفزان خاموشفیهفا
 مدیریفت مصفرف
 گستفرش بهفرهگیفری از فنفیآوریهفای نو در شبفکه


ارتبفاط با مفراکفز دانشفگاهفی و علمی

شفرح وظایف گروه نظارت بر تجهیزات فشارقوی:
 همکاری در تهیه ،تدوین و بازنگفری دستورالعملهای نگهداری و تعمیرات تجهیفزات شفبکه (خطفوط و پسفتهفای
انتقفال و فوق توزیع).
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همکاری در ارائه حداقل نیاز مشخصات فنی (براساس استانداردهای موجود) مرتبط با پروژههای توسفعه و اصفالح و
بهینهسازی پستهفا و خطوط انتقال و فوق توزیع .



تهیه و تدوین دستورالعمل های الزم در ارتباط با فرآینده جایگزینی تجهیزات دارای قفدمت طفوالنی و نامناسفب در
شبکههفای انتقفال و فوق توزیع .



همکاری در تهیه و تدوین استانداردهفای تجهیزات شبکههفای انتقفال و فوق توزیع .



نظارت بر عملکرد ترانسفورماتورهفای قدرت و سایر تجهیزات فشارقوی پستها و خطوط انتقفال و فوق توزیع.



اعالم نظفر در ارتباط با تقاضفای خرید دستگاههای تست و لوازم یدکی خطوط و پستهفای انتقففال و ففوق توزیفع
شرکتهای برق منطقفهای.



همکاری در برنامهریزی آموزشهفای مخصوص تجهیزات انتقفال و فوق توزیع .



نظارت بر آزمایشفات کارخانهای تجهیفزات شبکه انتقفال و فوق توزیع .



برقراری ارتباط با موسسفات علمی داخلی و خارجی بفه منظفور کسفب آخفرین اطالعففات و روشهففای تعمیففر و
نگهداری بهینفه تجهیفزات انتقفال و فوق توزیع .



نظارت عالیفه بر آزمایشهای راه اندازی پستها و خطوط انتقال ( 400و  230کیلوولت)



پیگیفری و بررسی علل خفروج هففای اضفطراری و خودکفار ترانسفففورماتورهای قفدرت و خطفوط انتقففال نیفروی
شرکتهفای برق منطقفهای.

شفرح وظایف گروه نظارت بر بهره برداری انتقال :


همکاری در تهیه ،تدوین و بازنگری دستورالعملهفای بهرهبرداری و ایمنی و نظارت بر حسن اجفرای آنهفا



همکاری بادفتفر بودجفه و بررسفی هفای اقتصفادی در بررسی اقتصادی بهینفه هزینههففای شفبکه انتقففال و ففوق
توزیع.



بررسی و تخصیص بودجه جفاری و بهینهسازی شبکه انتقففال نیففرو و ففوق توزیفع بفا همفاهنگی دفتفر بودجففه و
بررسیهای اقتصفادی .
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کنترل عملکفرد و فعالیتهای مرتبط با پروژههای بهینهسازی از شرکتهای برق منطقففهای و سفایر شفرکتهففای
تحت پوشش ( مدیریت شبکه و پستهفای بالفصفل نیروگاههفا).



نظارت بر برنامهریزی و عملکفرد نگهداری و تعمیرات پستها وخطوط انتقفال و فوق توزیع .



همکاری در رففع مشکالت فنفی و بودجهای مطرح شده بین شرکتهفای بفرق منطقففهای و سفایر شفرکتهففا در
زمینفه مسفائل مربوط به بهفرهبرداری و نگهفداری و تعمیفرات .



اجرای ارزیابی میدانفی انتقفال نیروی شرکتهفای برق منطقهای .



تهیفه گزارش عملکرد سالیفانه بهینهسفازی خطفوط و پستهفا

شفرح وظایف گروه نظارت بر هماهنگی سیستم :
 همکاری در ارائه حداقل نیاز مشخصات فنی (براساس استانداردهای موجود) مرتبط با پروژههای توسفعه و اصفالح و
بهینهسازی پستها و خطوط انتقال و فوق توزیع .


تهیه و تدوین دستور العمل های الزم در ارتباط بفا فرآینفد جفایگزینی تجهیفزات حففاظتی دارای قفدمت طفوالنی و
نامناسب در شبکههای انتقال و فوق توزیع .



همکاری در اجرای نظارت عالیه بر راه اندازی پستها و خطوط انتقال .



همکاری در تهیه و تدوین استانداردهای تجهیزات شبکه انتقال و فوق توزیع .



نظارت بر بررسی حوادث از نقطه نظر هماهنگی حفاظت و پیگیری اقداماتی که موجب کاهش حفوادث مفی گفردد و
همچنین پیگیری اجرای نتایج بررسی حوادث .



نظارت بر فعالیت های مربوط به هماهنگی سیستم .



اعالم نظر در ارتباط با تقاضای خرید دستگاههای تست و لوازم یدکی شرکتهای برق منطقهای .



هماهنگی و همکاری در برنامهریزی آموزشهای مخصوص سیستمهای حفاظتی مدرن با شرکتهای برق منطقهای
.



نظارت بر آزمایشات کارخانهای تجهیزات شبکه انتقال و فوق توزیع .
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بررسی گزارشات مربوط به مشکالت فنی مطرح شده بین شرکتهای برق منطقهای و سایر شرکتها (حل اختالفات
فنی) در زمینه مسائل مربوط به هماهنگی عملکرد سیستمها .



بررسی فنی و پیگیری حوادث در موارد خاص مانند حوادث توسعه یافته و یفا حفوادث منجفر بفه ضفایعات انسفانی و
تجهیزاتی و اقتصادی.

شرح وظایف گروه مهندسی شبکه:


بهروز نگهفداشتن اطالعات شبکه سفراسری از طریق ارتباط با شرکت مدیریت شبکه برق ایران .



تهیه گزارشات بررسی پیک تابستفان و برگزاری جلسفات بررسی و پیگیفری اجرای نتفایج آن .



بررسی محدودیتهفای شبکه و ارائه راهکارهفای مربوطه با همکاری واحدهفای ذیربفط .



بررسی عوامل ناپایداری سیستفم و ارائه راهکارهفای رففع آنهفا .



همکاری در بررسی حوادث از نقطه نظر سیستمفی و پیگیری اجرای نتفایج بررسفی حوادث .



پیگیری اقدامفاتی که موجب کاهفش حوادث میگفردد .



همکاری در بررسی و ارائه طرحهفای توسعه شبکه و شرکت در جلسفات برنامهریزی توسعه شبکه .



برقراری ارتباط با موسسات علمفی داخلی و خارجفی بهمنظفور کسب آخرین اطالعفات و روشهفای افزایش پایداری
شبفکه .



بررسفی مشکالت فنفی مطرح شده بین شرکتهفای برق منطقفهای و سایر شرکتها در زمینه مسففائل سیستمففی
شبکه .



پیگیری خاموشفی واحدهفای صنعتی بزرگ ،شرکت نفت و سایر صنفایع و نظارت و پیگیری رفع قطعفی برق صنفایع
.



انجفام سایر امور محفول شده

شفرح وظایف گروه نظارت بر طرحهای توسعه و نوسازی :
 همکاری در تهیه و تدوین استانداردهای تجهیزات شبکه های انتقال و فوق توزیع .
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نظارت بر طرحهای توسعه و نوسازی پستها و خطوط انتقال و فوق توزیع شامل کنترل برنامه زمانی اجرا و پیشرفت
کار و نظارت بر کیفیت اجرا .



برقراری ارتباط با موسسات علمی داخلی و خارجی به منظور کسب آخرین اطالعات و روشهای و راهکارهای بهینه
اجرای طرح های توسعه و نوسازی و کنترل پروژه .



بررسی گزارشات مربوط به مشکالت فنی مطرح شده بین شرکتهفای بفرق منطقفه ای بفا سفایر شفرکتهفا (حفل
اختالفات فنی) در زمینه طرحهای توسعه و نوسازی .



نظارت بر کیفیت فنی نیروهای انسانی شاغل در بخش نظارت بر طرح و توسعه شرکتهای برق منطقهای .

تهیه گزارش عملکرد شش ماهه طرحهای خط و پست در حال اجرا.

 -27-4معاونت هماهنگی توزيع (توانیر)
اهداف بنیادی بخش توزیع در صنعت برق :
بخش توزیع نیرو به سبب آنکه رابط بین صنعت برق و مشترکان است نقشی چند سویه بر عهده دارد :نخست نقش فنی بفرای
نگهداری ،راهبری و توسعه شبکه های توزیع ،دوم پذیرش و خدمات رسانی به مشترکان و تامین رضایت ایشان و فروش انرژی
برق به عنوان یک کاالی اقتصادی و سوم حفظ ارتباط و هماهنگی با بخشهای باالدسفت صفنعت بفه طفوری کفه مجموعفه
صنعت برق از این رهگذر بتواند به فرایند تولید و عرضه برق ادامه دهد و راه را برای توسعه خود هموار سازد.
بدیهی است هدایت و راهبری این حجم فعالیت در گستره پهناور میهن اسالمی سیاستگذاری منسجم و هماهنگی مستمری را
طلب می نماید .از این رو شرکت توانیر با تشکیل دفاتری به شرح زیر توجه ویژهای به این بخش نموده است .


دفتر برنامهریزی توزیع



دفتر پشتیبانی فنی توزیع



دفتر نظارت بر توزیع



دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشترکین
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مجموعه این دفاتر با راهبری معاونت هماهنگی توزیع وظیفه هدایت بخش توزیع در جهت کاهش عملیفات اجرائفی و تقویفت
نظام های مدیریتی با تکیه بر ابزار برون سپاری ،عملیات اجرائی و به کارگیری مراکز ظرفیتهای مشاورهای و پیمانکاری بخش
خصوصی را بر عهده دارند.
اهداف دفاتر مدیریت توزیع:
دفاتر مدیریت توزیع در سال  1382با برنامههای مشخص به ویژه اصالح زیر سفاختارها ،کفامال هدفمنفد و هماهنفگ حرکفت
سازمانی خود را به شرح زیر شروک نموده اند:


هدف گذاری و کنترل خاموشیها به منظور کاهش میزان انفرژی هفای تفامین نشفده بفا اسفتفاده از یکسفانسفازی
دستورالعملها و نرم افزارهای ثبت اطالعات.



سنجش و اولویت بندی نیازها با شناسائی نقاط ضعف در بخش مهندسی توزیع و تشکیل کمیتههفای تخصصفی بفه
منظور یافتن راهکارهای عملیاتی و کاربرد فناوریهای جدید در توزیع.



بهبود نظام وصول درآمدها با رعایت طرح تکریم با استفاده از ارتقاء سیستمهای سخت افزاری و نفرم اففزاری لفوازم
اندازه گیری ،قرائت و وصول و ایجاد نمایندگیهای خدمات مشترکین.



گسترش فرهنگ ایمنی با اعمال سیاست های پیشگیری و آموزش با اسفتفاده از ابفزار مفدیریتی و تجزیفه و تحلیفل
حوادث ،تدوین و یکسانسازی دستورالعملهای ایمنی و استانداردهای لوازم و ابزار در کنار بسترسازی بفرای پفذیرش
نظارت مستمر توسط کاربران.



ارتقاء برنامه ریزی توزیع با دیدگاه فنی اقتصادی با استفاده از تدوین هدفمند بودجه نویسی در بخش جاری و سرمایه
گذاری توزیع و ایجاد ابزار الزم برای کنترل برنامه و بودجه که این بخش از کاراز طریق تشکیل کمیتههای تخصصی
و برگزاری سمینارهای عمومی و انتقال تجربیات بین شرکتها انجام گردید.

 -28-4دفتر امور تحقیقات برق (توانیر)
شرح وظایف دفتر امور تحقیقات برق :
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 حمایت ،هدایت ،راهبری موسسات و مراکز علمی و پژوهشی به منظور انجام تحقیقات و پفژوهشهفای کفاربردی در
صنعت برق
 کمک به توسعه و رشد مراکز تحقیقاتی
 ترغیب موسسات و مراکز علمی به تدوین طرحها و پژوهشهای کاربردی
 تدوین نظامهای اصالح و بهبود فرآیندها
 سیاستگذاری در بخش تحقیقات شرکتهای زیرمجموعه
 ارتقاء دانش مدیریت تحقیق و توسعه در شرکتهای زیرمجموعه
 استقرار طرحها و پروژههای تحقیقاتیکاربردی انجام شده در شرکتهای زیرمجموعه
 تدوین شاخصها و معیارهای تحقیقات در زمینه مختلف ( ارزیابی – کنترل – استاندارد ) ....
 نظارت عالیه و راهبردی بر شرکتهای زیرمجموعه
 تعامل با دستگاهها و سازمانهای برای پیشبرد امور تحقیقات ( سازمان مدیریت سابق – وزارت نیرو – شرکتها و ...
)
 شناسائی پتانسیلها و ظرفیتهای ارتقاء وبهبود فرایندهای پژوهش و تحقیقاتی در شرکتهای موفق داخلی و خارجی
( ) bench mark
 تعامل با مرکز پژوهش ملی و بین المللی
 ظرفیتسازی در شرکتها برای مدیریت برانجام تحففففقیقات کاربردی ( پیشفنهاد تقویفت سفاختار  -توانمندسفازی
کارکنان و ) ...
 توسعه و گسترش تبادالت علمی و تحقیقاتی ملی و بین المللی در صنعت برق
 توسعه و بکارگیری سرمایه انسانی کارآمد و دانشگرا در بخش تحقیقات صنعت برق
 تطبیق سیاستهای صنعت برق با نیازهای آن
 ارزیابی نظام ها و فعالیتهای تحقیقاتی و استاندارد به منظور اصالح و بهبود فرآیندها
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 ظرفیتسازی در ستاد و شرکت های زیر مجموعه به منظور استقرار مطلوب نظامها (ایجاد دانفش ،مهفارت ،شفرایط و
قابلیتهای مورد نیاز )
 مطالعات در زمینه تجارب گذشته و تحلیل وضع موجود جهت تنظیم فعالیتهای آینده پژوهشی
استقرار نظام یادگیری.

 -29-4صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور
هدف از ترسیس صندوق ،شکوفایی امور تحقیقاتی در راستای تولید علم ،فناوری و تجاریسازی و بهرهمند شدن مردم از نتفایج
آنها ،از طریق ارائه کمکها و خدمات حمایتی و مادی و معنفوی به پژوهشگران و فناوران حوزوی و دانشگاهی ایرانی اعفم از
حقیقی و حقوقی میباشد.
در صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور پروژههای تحقیقاتی مورد حمایت قرار میگیرند که بر اساس نیازها و مزیت-
های کشور توصیف شده باشند.
انواک حمایتهای مادی و معنوی از پژوهشگران و فناوران به صورت زیر میباشد:
 کمک به اجرای طرحهای تحقیقاتی
 حمایت ازدورههای پسادکترا
 حمایت ازطرحهای تحقیق و توسعه
 اعطای کرسی پژوهشی
 کمک به ثبت بینالمللی اختراعات
 حمایت از ایجاد و توسعه زیرساختهای پژوهشی
 ثبت ایدهها و طرحها (برخورداری صاحبان ایدهها و طرحها ازمنافع حقوقی آنها)
 گرنت
 کمک برای به ثمر رساندن نوآوریها وخالقیتهای منجر به تولید
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 -30-4صندوق مالی توسعه تکنولوژی ايران
صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران در سال  1374از تغییر نام صندوق مالی حمایت از محققان و مخترعان شکل گرفت .هدف
اصلی صندوق عبارت است از ترمین منابع مالی مورد نیاز طرحهای مبتنی بر دانش و فنفاوری و کارآفرینفان فنفاور ،محققفان و
مخترعان نوآور (اعم از حقیقی و حقوقی) به منظور نیل به خودکفایی و استقالل اقتصادی کشور و رهایی از وابستگی و توسعه
بازار داخلی و خارجی خدمات و محصوالت مبتنی بر دانش و فناوری کشور.
اولویتهای صندوق در حوزههای زیر میباشد:
 .1بیوتکنولوژی
 .2صنایع پاییندستی پتروشیمی مبتنی بر فناوری
 .3مواد پیشرفته
 .4نانوتکنولوژی
 .5تجهیزات و سیستمهای پیشرفته الکترونیکی و مخابراتی
 .6تجهیزات پیشرفته پزشکی
صنایع شیمایی و فرآیندی پیشرفته

 -31-4صندوق حمايت از تحقیقات و توسعه صنايع الکترونیک
صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک (شرکت مادر تخصصی-سهامی خاص) وابسته به وزارت صنعت ،معفدن
و تجارت ،شرکتی کامال دولتی است که قانون آن در سال  1375تصویب و اساسفنامه آن در سفال  1376بفه تصفویب هیئفت
محترم وزیران رسید.
اولویتهای صندوق در حوزه های زیر می باشد:
 .1صنایع ارتباطی
 .2صنایع اتوماسیون
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 .3صنایع رایانهای
 .4صنایع الکترونیک نوری
 .5صنایع قطعات الکترونیک
 .6صنایع الکترونیک مصرفی
 .7صنایع الکترونیک کاربردی

 -32-4پارکهای علم وفناوری
یک "پارک علمی" سازمانی است که به وسیله متخصصان حرفهای مدیریت میشود و هدف اصلی آن افزایش ثروت در جامعه
از طریق ارتقاء فرهنگ نوآوری و رقابت در میان شرکتهای حاضر در پارک و مؤسسههای متکی بر علم و دانش است.
اهداف پارکهای علم و فناوری در ذیل تشریح شده است.
 .1گسترش و تقویت روح پژوهش و تفکر علمی در جامعه
 .2تالش منظم و مستمر به منظور رویارویی با نیازهای حال و آینده
 .3کمک به توسعه هماهنگ بخشهای مختلف از جمله دانشگاهها و صنایع از طریق برقراری ارتباط سازمان یافته
 .4رشد و پرورش خالقیتها و ایجاد روحیه کارآفرینی در فار التحصیالن
 .5زمینهسازی مناسب جهت تجاری نمودن تحقیقات
وظایف آن نیز به شرح ذیل میباشد:
 .1سازماندهی امکانات تحقیق و توسعه برای ایجاد پیوند بین منابع و مهارتهای دانشگاهها و مراکز علمفی و فنفاوری و
صنعتی
 .2جهت دادن مؤثر جامعه علمی کشور به سوی تحقیق در رشتههای مورد نیاز
 .3برنامهریزی و ایجاد زمینه مناسب به منظور کاربردی و تجاری کردن نتایج تحقیقات
 .4ایجاد فضای مناسب علمی و پژوهشی برای جذب دانشمندان و متخصصان داخل و خارج از کشور
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 .5ارتقاء دانش فنی متخصصان برای بروز خالقیتها و نوآوریها در زمینه فناوری
 .6دستیابی به آخرین اطالعات و دانش فنی مورد نیاز به منظور کسب و ایجاد فناوری برتر به منظفور رقابفت در جامعفه
جهانی
 .7اشاعه فرهنگ و سازماندهی فعالیتهای جمعی تحقیقاتی و فناوری و استفاده از امکانات پارکها
ایجاد بستر مناسب برای فعالیت واحدها و مؤسسههای علمی و فناوری غیردولتی و دولتی در پارک.

 -33-4صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری صنعت برق
این صندوق در تاریخ  1383/11/4بر اساس مجوز ماده  100قانون برنامه سوم توسعه بصورت موسسه غیر تجفاری تاسفیس و
تحت شماره  17713به ثبت رسیده است .سرمایه صندوق توسط واحدهای فعال در زمینه های مختلف صنعت برق به شرح زیر
تامین شده است:


شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید ،انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)



شرکت مادر تخصصی مدیریت تهیه و ساخت کاالی آب و برق (ساتکاب)



شرکت مدیریت پروژههای نیروگاهی ایران (مپنا)



شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب (صبا)



شرکت ایران ترانسفو

هدف از تشکیل:
هدف صندوق عبارتست از حمایت از فعالیتهای محققان و طرحهای تحقیقاتی بخش غیردولتی صنعت برق به منظور:


تولید و توسعه دانش فنی.



ارتقاء سطح فناوری.



جذب ،انتقال و بومیسازی فناوریهای نوین جهان.
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انواک حمایتها:


اعطای تسهیالت اعتباری (بصورت عقود اسالمی) جهت اجرای طرحهای تحقیقاتی.



اعطای یارانه سود برای طرحهای تحقیقاتی که از سایر منابع مالی و اعتباری کشور تسهیالت دریافت داشته اند.



صدور ضمانتنامه و تضمین برای بازپرداخت تسهیالت دریافتی طرحهای تحقیقاتی از سایر منفابع مفالی و اعتبفاری
کشور.



مشارکت ،سرمایه گذاری و تامین سرمایه خطرپذیر به منظور اجرای طرحهای تحقیقاتی.

شروط کلی:


برخورداری از حمایتهای صندوق مشروط به رعایت اولویتهای بخش برق کشفور و احفراز صفالحیتهفای الزم از
جمله اثبات توجیه پذیری طرح و توانایی مجریان می باشد.

اولویتهای اصلی در پذیرش طرح ها:


طرحهای پژوهشی کاربردی.



طرحهای تدوین دانش فنی.



طرحهای تولید نمونه آزمایشگاهی.



طرحهای تولید نمونه نیمه صنعتی.



طرحهای پژوهشی توسعهای.

توسعه و بومیسازی فناوریهای نوین.

 -34-4ارائه دهندگان خدمات آموزشی و پژوهشی
از جمله ارائه کنندگان خدمات آموزشی و پژوهشی در حوزه تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق میتوان به کلیه دانشگاه-
ها و موسسات آموزشی اشاره کرد.
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 -35-4ارائه دهندگان خدمات صنعتی
از جمله ارائه کنندگان خدمات صنعتی در حوزه تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق میتوان به وزارت نیرو ،مجتمفعهفای
فوالد ،صنایع کوچک و بارهای حساس ،صنایع نظامی ،خودروسازان ،شرکتهای دانشبنیان فعال در این حفوزه ،نیروگفاههفای
انرژیهای تجدیدپذیر ،شهرکهای صنعتی ،شرکت های توزیع برق و شرکتهای برق منطقهای اشاره کرد.

 -36-4ترسیم نگاشت نهادی
باتوجه به اطالعات جمعآوری شده در مراحل قبل میتوان ماتریس نهاد-کارکرد فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شفبکه
ب رق را تهیه کرد .در این ماتریس همانطور که از نامش پیداسفت دو عامفل ،نهادهفای مختلفف در توسفعه فنفاوری تجهیفزات
الکترونیک قدرت در شبکه برق و کارکردهای شناسایی شده بر اساس ادبیات نظام نوآوری در کنار هم آمدهاند.
جدول  :1–4ماتريس نهاد كاركرد صنعت تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
ارائه كاال و خدمات
كاركرد

سیاستگذاری

تنظیمگری تسهیلگری

نهاد

آموزشی

وزارت نیرو

*

معاونت برق و انرژی (وزارت نیرو)

*

دفتر استانداردهای فنی ،مهندسی ،اجتماعی و
*

زیستمحیطی برق و انرژی (معاونت برق و انرژی
وزارت نیرو)
معاونت برنامهریزی و امور اقتصادی (وزارت نیرو)

*

معاونت امور تحقیقات و منابع انسانی (وزارت نیرو)

*

دفتر آموزش تحقیقات و فناوری (معاونت امور
تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو)

*

هیئت تنظیم بازار برق(وزارت نیرو)

*

شرکت مدیریت شبکه برق ایران

*

سازمان بهرهوری انرژی (وزارت نیرو)

*

سازمان انرژی های نو (وزارت نیرو)

*

شرکت مادر تخصصی تولید  ،انتقال و توزیع نیروی

*

پژوهشی

صنعتی
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ارائه كاال و خدمات
كاركرد

سیاستگذاری

تنظیمگری تسهیلگری

نهاد

آموزشی

صنعتی

پژوهشی

توانیر) )برق
دفتر فنی و نظارت انتقال (توانیر)
معاونت هماهنگی توزیع (توانیر)
دفتر امور تحقیقات برق (معاونت منابع انسانی و
تحقیقات توانیر)

*
*
*
*

صندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری صنعت برق
پژوهشگاه نیرو (وزارت نیرو)

*

مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی (پژوهشگاه

*

نیرو)
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

*

دفتر همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری

*

پارک علم و فناوری (ریاست جمهوری)

*

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

*

صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع
صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران

*

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

*

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

*

هیئت دولت

*

شورای عالی عتف

*

مجمع تشخیص مصلحت نظام

*

مجلس شورای اسالمی

*

سازمان ملی استاندارد ایران
دانشگاهها و موسسات آموزشی
جهاددانشگاهی
صنایع کوچک و بارهای حساس

*
*

*

الکترونیک

سازمان حفاظت محیط زیست

*

*
*
*

*
*
*

مجتمعهای فوالد

*

صنایع کوچک و بارهای حساس

*

خودروسازان

*

سیستم حمل و نقل

*

صنایع نظامی

*
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ارائه كاال و خدمات
كاركرد
نهاد

سیاستگذاری

تنظیمگری تسهیلگری
آموزشی

پژوهشی

صنعتی

شرکت های توزیع برق(توانیر)

*

شرکتهای برق منطقهای (توانیر)

*

شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه الکترونیک
قدرت

*
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شکل ( :)1-4روابط بین نهادها در صنعت تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق

محیط ملی

محیط درون صنعت
هیئت دولت

وزارت نيرو
معاونت برنامهريزي
و امور اقتصادي

معاونت برق و انرژي

مجلس شورای اسالمی

سیاستگذاری

معاونت امور تحقيقات و
منابع انساني

توانير

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

معاونت منابع
انساني و
تحقيقات برق

دفتر آموزش تحقيقات و فناوري

دفتر استانداردهاي فني،
مهندسي ،اجتماعي و
زيستمحيطي برق و انرژي

مجمع تشخیص مصلحت نظام

معاونت
هماهنگي
توزيع

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

سانا
دفتر فني و
نظارت انتقال

شورای عالی عتف
سازمان حفاظت محیط زيست
شورای عالی انقالب فرهنگی(ستاد اجرايی

نقشه جامع علمی كشور)
سازمان بهره-
وري انرژي

شرکت مديريت
شبکه برق ايران

هيئت تنظيم بازار برق
تنظیمگری

سازمان ملی استاندارد ايران

صندوق حمايت از تحقيقات و
توسعه صنايع الکترونيك

صندوق غير دولتي پژوهش
و فناوري صنعت برق

مرکز توسعه فناوري
صنعت برق و انرژي

معاونت علمی و فن اوری رياست جمهوری
دفتر همکاریهای فناوری و نوآوری رياست

تسهیلگری

جمهوری
پارک علم و فناوری

دانشگاهها و موسسات آموزشي

سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران
صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران

پژوهشگاه نيرو

صندوق مالی توسعه تکنولوژی ايران

جهاددانشگاهي
آموزشی

مصرف

بالفعل

ساخت

بالفعل

پژوهشی

مجتمعهای صنعتي -وزارت یرو
سیستم حمل و نقل

مپنا (سیستم تحریک استاتیک)
جهاد دانشگاهي(مبدلهای انرژیهای
تجدیدپذیر)

وزارت نیرو
صنایع كوچک وبارهای حساس
صنایع نظامي
مصارف خانگي(مبدلهای تجدیدپذیر)

بالقوه

بالقوه

جهاددانشگاهي
مپنا

طراحي

بالفعل

جهاد دانشگاهي مبدلهای انرژیهای
تجدیدپذیر)
مپنا (سیستم تحریک استاتیک)

بالقوه

شركتهای دانش بنیان فعال
در حوزه الكترونیک قدرت

تدوين مشخصات فني

بالفعل
-

بالقوه

شركتهای دانش بنیان فعال
درحوزه الكترونیک قدرت

صنعتی
نهاد فعال در حوزه مبدل های انرژی های تجديد پذير .

نوع روابط * :تنظیمی نظارتی

* تامین مالی

*علمی ،فنی و اطالعاتی
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 -37-4جمع بندی
همانطورکه اشاره شد ،تعدد سازمان ها و نهادهای خصوصی و دولتی که هر یک به نوعی در توسعه فناوری تجهیفزات
الکترونیک قدرت در شبکه برق نقشآفرینی میکنند از یک سو و تنوک نقشهایی که باید در توسعه این فناوری متولی
داشته باشد از سوی دیگر نیاز به بررسی و تحلیل دقیق توسعه این فناوری را از منظر نهادی(ساختاری) را نمایانتر می-
کند .برای تحلیل وضعیت این فناوری میتوان از روشهای مختلفی نظیر نگاشتنهادی استفاده کرد ،به کمک نگاشت
نهادی میتوان بخوبی وضعیت بازیگران مختلف موجود در یک صنعت و وضعیت ایفای نقش آنها را بررسفی و تحلیفل
نمود .نگاشت نهادی ،ماتریسی است که در یک بعد سازمانها و نهادهای درگیر در این حوزه و در بعد دیگر انواک نقش-
هایی که این سازمانها به عهده میگیرند را نمایش میدهد .در واقع تکمیل نگاشت نهادی بدین معناست کههر یک از
این سازمانها و نهادها چگونه در این حوزه نقشآفرینی میکنند .بنابراین با تحلیل نگاشت نهادی موارد زیر را میتفوان
دریافت :
 آیا نقشی وجود دارد که متولی نداشته باشد؟
 در یک نقش مشخص چه سازمانها یا نهادهایی فعالیت دارد؟تعفدد سفازمان هفا و نهادهفا چگونفه اسفت؟در
صورت کثرت نهادها آیا نیازی به مدیریت یکپارچه نهادهای فعال وجود دارد؟
 میزان درگیر بودن نهادهای مرتبط و غیرمرتبط در نقفش چگونفه اسفت؟آیا نقشفی وجفود دارد کههفی نهفاد
مرتبطی در آن فعالیت ندارد؟
 آیا در نقش مورد نظر ،نیاز به وجود نهادی متمرکز احساس میشود؟
 آیا نهادهای غیردولتی در نقش مورد نظر میتوانند جایگزین نهادهای دولتی شوند؟
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نتیجه گیری
در این گزارش به عنوان یکی از گزارشات مرحله اول و دوم پروژه تدوین سند راهبردی توسعه فنفاوری تجهیفزات الکترونیفک
قدرت در شبکه برق ،به منظور بررسی ساختار صنعت به تبیین ابعاد فنی مرزبندی و استخراج الزامات مندرج در اسناد باالدسفتی و
همچنین شناسایی نهادها و بازیگران مرتبط با پروژه و شرح وظایف آنها و ترسیم نگاشت نهادی پرداخته شد .لذا پس از ارائه
مرور ادبیات ساختار توسعه فناوری در فصل اول ،به منظور شناخت سیستم مورد بررسی ،در فصل دوم محدوده شمول پروژه به
لحاظ فنی مشخص شده و در فصل سوم به بررسی اسناد و قوانین باالدستی به منظور شناسایی و در نظر گرفتن الزامات مرتبط
با پروژه در سایر مراحل ،پرداخته شد همچنین به منظور شناخت بازیگران و نهادهای موثر درپروژه ،در فصل چهفارم نهادهفای
مرتبط و تاثیرگذار به طور مستقیم و غیر مستقیم در حیطه پروژه شناسایی شده و شرح مختصری از وظایف آنها ارائه شد.
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 -1-1مقدمه
برای درك مناسب و تدوین بهتر توجیه پذیری توسعه فناوری الکترونیك قدرت ،آشنایی با برخی از مفاهیم و تعاریف توجیه
پذیری و روش های تحلیل آن (كه از شاخه های مهندسی صنایع می باشند) ضروری است .در این فصل به صورت مختصر به
این مفاهیم پرداخته شده است.

 -2-1توجيهپذيري توسعه
توسعهی هر فناوری در گرو داشتن یك دلیل موجه ،كه بیانكنندهی چرایی توسعه است ،میباشد .در كنار مزایای مختلفی
كه گسترش یك فناوری بههمراه میآورد ،هزینههایی نیز بر هر سیستم توسعه دهنده فناوری تحمیل میشوود .در ایون راسوتا،
الزم است تا با سنجش تناسب مزایای حاصل از توسعه در برابر هزینههای آن ،فناوری منتخب برای توسعه برگزیده شوند .این
تحلیل هزینه-مزایا بیانكننده دلیلی موجه برای گسترش فناوری است .اگر موضوع ایون توجیوهپوذیری بررسوی یوك فنواوری
نوظهور باشد ،فرصتهای پدیدآمده از توسعه این فناوری در آیندهی نزدیك بیانگر مزایای آن است .اگر هم فناوریهوای بوال
موضوع تحلیل باشد ،بهدلیل مشاهدهی اثرات آن در زمان حاضر ،منظور از مزایا فایدههای حاصل از آن خواهد بود .بنابراین ،در
فناوریهای نوظهور تحلیل هزینه-فرصت و در فناوریهای بال تحلیل هزینه-فایده محور توجیهپذیری است.
در تحلیل ،هزینهها و مزایا (فرصت یا فایده) حاصل میتواند دارای ابعاد مختلف اقتصادی (ماننود نورب بازگشوت سورمایه)،
اجتماعی (اشتغالزایی) ،زیستمحیطی (میزان پایداری) ،و سیاسی (همراستایی با سیاستهای كالن كشوور) باشود .در انتخواب
میان هر دسته از فناوریها ،این ابعاد ممکن است از درجهی اهمیت متفاوتی برخوردار شوند .در میان گونههایی از فنواوریهوا،
مانند فناوریهای انرژی تجدیدپذیر و نانو ،مزایای اقتصادی اجتماعی و زیستمحیطی آن پررنگتر بوده ،و در مورد فناوریهای
دفاعی و نیز انرژی هستهای ،مزایای سیاسی آن.
گنجاندن مولفهی توجیهپذیری در یك سند ملی عالوه بر اینكه دلیل محکمی برای درست بودن توسعه فناوری ارائه می-
نماید ،بر اجرایی شدن آن در بین ذینفعان نیز تاثیر می گذارد .فرایند توسعه یك فناوری جدید نیازمند مشاركت تمام ذینفعان در
كلی ه سطوح جامعه (خصوصا سطوح پایین جامعه یعنی اجرا كنندگان) هستند .اتخاذ تصمیمات توسوط سیاسوتگوذاران و ابوال
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مستقیم آنها به سایر كنش گران دخیل در توسعه ،الزامی برای توسعه فناوری در میان كنشگران بهوجود نمیآورد .بوهعبوارت
دیگر ،توسعه موفق یك فناوری را نمیتوان در یك فرایند دستوری غیرموجه به انجام رساند .توجیهپذیر بودن فناوری در كنوار
وجود برنامهها و سیاستهای تسهیلكننده میتواند به توسعه پایدار فناوریهای راهبردی منجر شود .این موضوع بهخصوص در
كشورهای كمتر توسعه یافته كه به توجیهپذیری توسعه فناوریها در اسناد باالدستی پرداخته نشده ،اهمیت بیشتری پیدا میكند.
انجام توجیهپذیری باید در مقایسه با گزینههای رقیب فناوری باشد .بهعبارت دیگر ،توجیهپذیری از مطالعهی محیط خوار
حاصل میشود و جدا از بررسی محیط داخلی است .با استفاده از تکنیكهای مختلفی مانند تحلیل عالیق ملی-امکوانپوذیری،
روشهای ریاضی تصمیمگیری ،و تحلیلهای مالی-اقتصادی میتوان موجه بودن یك فناوری راهبردی را نسبت به سایر رقبوا
بهاثبات رساند .نکتهای كه باید به آن توجه نمود این است كه لزوما همه روشهای پیشنهادی در همه انواع گونههای فناورانوه
بهكار نمیرود .بهعنوان مثال تحلیلهای مالی-اقتصادی بیشتر درمورد فناوریهایی كه به بازار نزدیك بوده و توانایی تولید سود
اقتصادی برای كشور را دارند بهكار میروند ،اما در حوزههای فناورانهای كه هنوز در ابتدای مسیر توسعه هستند یا توسعه آنهوا
صرفا بهمنظور كسب مزیتهای اقتصادی صورت نمیگیرد تحلیل عالیق ملی-امکانپذیری بهكار میرود .در ایون قسومت بوه
ارائهی این روشهای توجیهپذیری فناوری بهشکل مختصر پرداخته میشود.

 -3-1تحليل عاليق ملی-امكانپذيري
در این روش ،آنچه موجب توجیهپذیری توسعه یك فناوری میگردد ،حداكثرسازی منافع ملی در برابر داشتن قابلیوت اجورا
(امکانپذیری) است .منافع ملی دارای ابعاد مختلفی است از جمله معیارهای اشتغالزایی ،جلوگیری از خرو ارز ،صرفهجویی در
هزینه نیروی كار و ایجاد بازار برای مواد اولیه تولید داخل .در طرف مقابل ،امکانپذیری نیز دارای سوطوحی ماننود محودودیت
توانمندی طراحی اجزا ،محدودیت در توانمندی ساخت اجزا ،و نیز محدودیت مزیت رقابتی نسبت به سایر رقبوا اسوت .برحسوب
فناوری ،معیارهای ارائه شده برای عالیق ملی و امکانپذیری میتواند دارای تفاوت باشد.
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 -4-1تحليلهاي مالی-اقتصادي
تحلیلهای مالی-اقتصادی را میتوان به در قالب سه روش زیر تبیین نمود .روش اول ،روش ارزش حوال 1اسوت .یکوی از
سادهترین روشها برای ارزیابی اقتصادی پروژه ها ،استفاده از روش ارزش حال است .محاسبه ارزش حال در یك فرآیند موالی،
تبدیل ارزش آینده كلیه دریافتها به ارزش فعلی در زمان حال یا مبدأ پروژه است .در مقایسه اقتصادی چند پوروژه بوه طریوق
ارزش فعلی ،پروژهای كه دارای ارزش فعلی خالص بیشتری باشد اقتصادیترین پروژه خواهد بود .اگر مبنای مقایسه ارزش فعلی
هزینهها باشد ،یعنی فقط هزینههای مختلف پروژهها در اختیار باشد ،اقتصادیترین پروژه ،پوروژهای اسوت كوه دارای كمتورین
ارزش فعلی هزینهها باشد.
روش دوم تحلیل نرب بازگشت سرمایه است .در این روش ضابطه قبول و یا رد یك پروژه بر اساس معیاری (نرخی) به نوام
نرب بازگشت سرمایه محاسبه می گردد .در حقیقت تعادل درآمدها (درآمدهای سالیانه ،ارزش اسوقاطی )...،و هزینوههوا (سورمایه
اولیه ،هزینههای سالیانه و  ،)...تحت یك نرب (البته نه همیشه یك نرب) امکانپذیر اسوت و آن نورب (نوربهوا) ،نورب بازگشوت
سرمایه است.
روش سوم ،روش ارزش یکنواخت سالیانه است .در روش هزینههای سالیانه ،رویکرد مشابه روش ارزش حال استفاده موی-
شود .در این روش درآمدها و یا هزینهها به دریافت و یا پرداخت سالیانه یکنواخت تبدیل میشوند .با این تکنیك و با توجوه بوه
اطالعات طرح ،هزینه یکنواخت سالیانه و یا درآمد یکنواخت سالیانه شناخته میشود .یکی از مزایای این روش بر خوالف روش
ارزش فعلی ،این است كه عمر پروژهها تغییری در محاسبات نمیدهد و در حقیقت نیازی به تعیین عمر مشترك برای زمانی كه
پروژهها دارای عمر نابرابرند نیست.

Present worth

1

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
5
فاز  :1تدوين مباني سند

ويرايش اول ،بهمن 1393

فصل دوم
ضرورت توسعه فناوري هاي تجهيزات الكترونيك
قدرت
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ت -5-1مقدمه
هدف از تدوین گزارش توجیه پذیری بررسی محیط پیرامون فناوری و تحلیل محیط حقوقی و اسناد ملی و بخشی مورتبط
با توسعه فناوری است .تحلیل محیط پیرامون فناوری یك ابزار مناسب جهت شناخت و ایجاد تصویری مطلوب از محیطی است
كه فناوری مورد نظر در آن اجرا می شود .این ابزار می تواند در راستای بهره برداری از فرصت ها و حداقل نمودن تهدیودهایی
كه فنا وری با آن مواجه است مورد استفاده قرار گیرد .در راستای تحلیل محیط خارجی می توان آینده فناوری را در افق طوالنی
تری از زمان مشاهده كرد و تا حدودی فرصت ها و تهدید های پیش روی فناوری را مشخص نمود .در این بخش مولفه هوای
زیست محیطی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فناوریکی و قانونی اثر گذار بر روند توسعه فناوری مورد بررسی قرار گرفته است.

 -5-1ابعاد زيست محيطی
امروزه مسائل زیست محیطی به عنوان چالشی جدی در جهان مطرح است .تجهیزات الکترونیك به عنوان تجهیزی مناسب
میتواند در كلیه بخشهای تولید ،انتقال  ،توزیع و مصرف انرژی الکتریکی نقش آفرینی كرده و در حل مشکالت زیست محیطی
كمك نماید.

 -1-5-1تغييرات آب و هوايی
استفاده از سوختهای فسیلی مانند زغالسنگ ،نفت و گاز طبیعی گازهای آلوده كنندهی (  NOX ، CO2 ، SO2و  HCو
 )COرا ایجاد میكنند كه سبب آلودگی زیستمحیطی میشوند .به عنوان مثال باران اسیدی كه سبب از بین رفتن بناها و
گیاهان میشود توسط گازهای  NOXو  SO2تولید میشود .بیشترین اثر سوء سوختهای فسیلی مسائل مرتبط با تغییرات آب
و هوایی است كه گاز  CO2بیشترین اثر را در این زمینه دارد .این گازها سبب به دام افتادن گرمای ناشی از نور خورشید شده و
بدین طریق باعث افزایش دمای كرهی زمین میشوند .این افزایش دما سبب افزایش سطح آب اقیانوسها و ایجاد سیالبها
میشود .پژوهشها نشان میدهد كه افزایش  3فوتی ارتفاع سطح آب دریاها سبب بیخانمان شدن  100میلیون نفر خواهد شد.
همچنین نتایج بررسی دیگری نشان میدهد كه در صورت ذوب شدن یخ موجود در نواحی  Greenlandو  Arcticسطح آب
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دریا  200فوت افزایش مییابد كه این امر میتواند شهر منهتن نیویورك را نیز در آب فرو ببرد .تحقیقات دیگری در این زمینه
انجام شده كه اثر تغییرات آب و هوایی (به خصوص افزایش دما) را به عنوان تهدیدی جدی برای محیط زیست و بشریت بیان
میكند .با توجه به این تهدیدات پروتکل كیوتو در سال  1997تنظیم شده ،كه براساس آن هر یك از كشورهای عضو موظف به
محدود كردن انتشار گازهای آالینده هستند[.]1

 -2-5-1تأثير الكترونيك قدرت بر كاهش تغييرات آب و هوايی
از آنجا كه نقش و وظیفهی ادوات الکترونیك قدرت ،تبدیل انرژی الکتریکی به فرم مطلوب است ،این تجهیزات میتوانند
بازده و راندمان فرآیندها را افزایش دهند .عالوه بر آن ادوات الکترویك قدرت در سیستمهای انرژی تجدیدپذیر ،ذخیره انرژی با
حجم باال ،خودروهای هیبریدی ،انتقال توان در حجم زیاد و اتصال شبکههای مختلف نقش موثری بر عهده دارند و كمك
شایانی به كاهش مصرف و هدر رفت انرژی و تولید انرژی از منابع پاكتر میكنند.

 -3-5-1افزايش بازده
كاهش مصرف انرژی الکتریکی ،سبب كاهش نیاز به تولید انرژی میشود كه به صورت غیرمستقیم سبب كاهش آلودگی
محیط زیست و مسائل مربوط به تغییرات آب و هوایی میشود.
افزایش بازدهی فرآیندهای صنعتی و افزایش بازدهی عملکرد ماشینهای الکتریکی توسط محركههای الکترونیك قدرت از
مواردی است كه الکترونیك قدرت نقش مهمی در آن دارد كه البته از موضوع بحث سند حاضر خار است.
استفاده از شبکههای هوشمند ایدهای جدید در جهت بهینه شدن مصرف انرژی الکتریکی است .اساس این ایده بر
بکارگیری ادوات الکترونیك قدرت ،سیستمهای مخابراتی و كامپیوتری در شبکههای برق است كه منجر به افزایش بازده و
افزایش قابلیت اطمینان و امنیت سیستم میشود .از طرف دیگر ،یکی از اهداف مهم پیاده سازی شبکههای هوشمند ایجاد
ریزشبکهها است كه در آنها انرژی از منابع پاك تولید میشود.
استفاده از ادوات  FACTSامکان بهرهبرداری بهینه از شبکه انتقال را فراهم میآورد كه از جمله میتواند باعث افزایش
بازده سیستم انتقال وكاهش تلفات شود .همچنین اتصال شبکههای برق این امکان را فراهم میكند كه بتوان انرژی پاك را در
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مکنهای دور دست تولید و سپس توسط خطوط  HVDCو ادوات  FACTSآن را به محل مصرف منتقل نمود .ادوات جبران
كنندهی توان راكتیو و حذف هارمونیك میتوانند به كاهش تلفات خطوط انتقال و توزیع كمك نمایند .گسترش استفاده از منابع
تولید پراكنده و ریزشبکهها ،سبب كاهش حجم توان انتقالی شده و در نتیجه منجر به كاهش تلفات خطوط انتقال میگردد.
در بحث افزایش بازده میتوان بر اهمیت استفاده از سیستم تولید همزمان برق و حرارت ( )CHPاشاره كرد .این فرآیند از
جمله میتواند توسط میکروتوربینها صورت گیرد كه ادوات الکترونیك قدرت در آنها نقش واسط بین شبکه و آن را ایفا
میكنند .از پیل سوختی نیز میتوان در این جهت استفاده كرد .با توجه به مسائل بیان شده تجهیزات الکترونیك قدرت
میتوانند در جهت افزایش بازده سیستم برق كشورمان عمل نمایند.

 -4-5-1كاربرد الكترونيك قدرت در سيستمهاي تجديدپذير
منابع انرژی تجدیدپذیر مانند منابع آب ،باد ،خورشید ،زیست توده ،زمینگرمایی ،مو و جزر و مد ،منابع سازگار با
محیطزیست هستند كه بر استفاده از آنها در سراسر جهان تأكید اساسی میشود .بر اساس تحقیقی كه توسط یکی از محققین
دانشگاه استنفورد انجام شده است ،منابع تجدیدپذیر با ذخیرهسازی مناسب میتوانند به راحتی تمام نیازمندیهای انرژی جهان
را برآورده نمایند .همچنین براساس بررسی دیگر انجام شده توسط هئیت بینالمللی تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد تا
سال  2050میزان  50درصد انرژی كلی جهان توسط این منابع تأمین خواهد شد[.]2
بعد از حادثهی هستهای اخیر در ژاپن كشورهای ژاپن و آلمان قصد پایان دادن به استفاده از انرژی هستهای برای تولید برق
تا سال  2022را دارند و براستفاده از انرژیهای تجدیدپذیر تأكید فراوان دارند .استفاده از انرژیهای خورشیدی و بادی به منظور
فراهم آوردن نیازمندیهای در حال افزایش انرژی مصرفی و كاهش مسائل مرتبط با تغییرات آب و هوایی اهمیت بسزایی دارند .
دستیابی به هدف به كارگیری گسترده منابع بادی و خورشیدی بدون استفاده از تجهیزات الکترونیك قدرت امری محال و دور
از دسترس است.
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 -5-5-1استفاده از انرژي باد
در یك سیستم مولد بادی مدرن ،انرژی باد از طریق ژنراتوری كه به یك توربین با سرعت متغیر متصل است به انرژی
الکتریکی تبدیل میشود .توان تولید شده از طریق ادوات الکترونیك قدرت به ولتاژ و فركانس مناسب تبدیل شده و به
مصرفكننده محلی یا شبکه برق تحویل داده میشوند.
جهان دارای منبع عظیم انرژی بادی است و این انرژی اقتصادیترین منبع انرژی سبز است .براساس تحقیقات انجام شده
توسط انجمن انرژی باد اروپا تنها استفاده از  10درصد (این میزان در تحقیقات دانشگاه استنفورد 20درصد است) از انرژی باد
میتواند انرژی مورد نیاز جهان را تأمین نماید.
پیشرفتهای انجام شده در زمینه توربینهای سرعت متغیر و ادوات الکترونیك قدرت انرژی بادی را در عرصه تولید برق
رقابتپذیر كرده است .انرژی بادی و خورشیدی میتواند به منظور تامین انرژی الکتریکی یك سوم از جمعیت جهان كه از
شبکهی برق تغذیه نمیشوند (مناطق دور افتاده) نیز استفاده شده و انرژی مورد نیاز آنها را تامین كند .در بین كشورهای در حال
توسعه چین و هند برنامهی وسیعی برای توسعهی انرژی بادی دارند .براساس شاخص درصد مصرف انرژی الکتریکی تولیدی از
انرژی بادی به كل مصرف ،كشور دانمارك با سهم  25درصدی پیشرو است و سیاستگذاری این كشور دستیابی به سهم 40
درصدی تا سال  2030است.
از لحاظ شاخص ظرفیت نصب شده ،چین پیشرو است و ایاالت متحدهی آمریکا (با فاصلهی اندك نسبت به آلمان و اسپانیا)
در رتبهی دوم قرار دارد .هدف ایاالت متحده این است كه تا سال  ،2030درصد تولید انرژی الکتریکی از باد به كل انرژی
تولیدی را به  20درصد برساند .ظرفیت قابل استحصال ایاالت متحده در تولید توان از باد بسیار زیاد است و برآورد میشود كه
دو برابر نیاز كنونی برق توسط مولدهای بادی قابل تامین باشد .یکی از مشکالت سیستمهای بادی ماهیت متغیر آن است كه
استفاده از منبع هستهای و یا سوخت فسیلی به عنوان پشتیبان آنها ضروری است.
در كشور ایران میتوان از انرژی باد جهت تولید انرژی الکتریکی استفاده كرد .با استفاده از انرژی باد در جهت تأمین برق
میتوان از آلودگیهای زیستمحیطی و مصرف سوختهای فسیلی كاست .مناطق زیادی از ایران دارای حداقل سرعت باد
 6m / sهستند كه سرعت بسیار مناسبی برای تولید برق بادی است .پتانسیل برق بادی كشور در حدود  40هزار مگاوات و در
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حالت قطعی و اقتصادی حدود 15هزار مگاوات برآورد شده است .پیشبینی شده در افق  1404هشت هزار مگاوات برق بادی در
كشور تولید شود.
براساس یکی از تحقیقات انجام شده كه نتایج آن در فصل نامهی مطالعات اقتصاد انرژی در سال  1388انتشار یافت ،تولید
برق بادی در طول سالهای  1373تا  1384سبب صرفهجویی در مصرف نفت به میزان  452000بشکه شده است كه در
كاهش یك میلیون تن از آالیندهای زیستمحیطی نقش داشته است[.]3

 -6-5-1استفاده از فتوولتائيك )(PV
ادوات فتوولتائیك نور خورشید را مستقیماً به برق  DCتبدیل میكند .برق  DCتولیدی به شکل مناسب تبدیل شده و به
شبکه متصل میشود و یا بارهای مستقل محلی را تغذیه میكند .تجهیزات بکار رفته برای این تبدیل ادوات الکترونیك قدرت
هستند كه دارای ایمنی و قابلیت اطمینان باال و سازگار با محیط زیست هستند و نیاز به تعمیر و نگهداری كمی دارند.
ظرفیت نصب شدهی فتوولتائیك در جهان بال بر  135گیگاوات است و پیشبینی میشود كه تا پایان سال  2025این تولید
به  11درصد مصرف برق جهان برسد .این میزان میتواند سهم زیادی در كاهش آلودگی محیط زیست داشته باشد.
ایران مطابق پژوهش های سانا ،وضعیت بسیار مناسبی از لحاظ پتانسیل استفاده از انرژیهای خورشیدی دارد .متوسوط توابش
kWh
خورشید در ایران،
m2

 5در روز است و بیش از  300روز آفتابی در كشور وجود دارد.

 -7-5-1ساير موارد
با استفاده از ذخیرهسازی انرژی ،میتوان توان بیشتری از واحدهای انرژی تجدیدپذیر دریافت كرد .با این كار ضریب
مشاركت واحدهای تجدیدپذیر افزایش یافته و سبب افزایش بازده مولدهای تجدیدپذیر میشود .این تجهیزات ذخیرهساز جهت
عملکرد مناسب نیاز به ادوات الکترونیك قدرت دارند.
یکی از راه حلهای مناسب جهت كاهش آلودگی هوا در شهرها ،استفاده از خودروهای هیبریدی است .در این خودروها از
ذخیرهساز انرژی الکتریکی استفاده میشود .اتصال ذخیرهسازهای به كار رفته در خودروهای هیبریدی به شبکه برق بدون
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استفاده از ادوات الکترونیك قدرت میسر نیست .از طرف دیگر اتصال این خودروها به شبکه برق انرژی الکتریکی مصرفی در
شهرها را به شدت افزایش میدهد كه نیاز به انتقال حجم توان زیادی خواهد داشت كه تنها راه اقتصادی مواجه با آن به
كارگیری شبکه هوشمند است.
استفاده از ساختار شبکهی هوشمند بدلیل مدیریت مناسب انرژی در آن نیاز به ذخیرهسازها را كاهش میدهد ،و مدیریت
مصرف مناسبی را فراهم میكند كه ادوت الکترونیك قدرت از تجهیزات اصلی این ساختار هستند.
خطوط انتقال  HVDCدر رنج توان یکسان به حریم كمتری نسبت به خطوط انتقال  ACنیاز دارند ،لذا در صورت گذر از
جنگلها نیاز به قطع درختان كمتری است .همچنین امکان انتقال منابع عظیم انرژیهای تجدیدپذیر را فراهم میكند .به عنوان
مثال میتوان به پروژهی تولید برق خورشیدی در صحرای آفریقا و انتقال آن از طریق خطوط انتقال  HVDCبه اروپا اشاره
نمود [.]4

 -8-5-1آلودگی صوتی
از آنجا كه ادوات الکترونیك قدرت ،تجهیزات ایستا (ساكن) هستند لذا آلودگی صوتی كمتری ایجاد میكنند .كلیدزنی
مبدلها نیز بصورتی است كه فركانس ایجاد شده در محدودهی شنوایی انسان قرار نگیرد .استفاده از ادوات الکترونیك قدرت
امکان استفاده از تجهیزات بدون آالیندهی صوتی و یا با آلودگی صوتی كم را فراهم میآورد .به عنوان مثال میتوان به
سلولهای فتوولتائیك و یا پیل سوختی كه تقریباً بدون آلودگی صوتی هستند و همچنین میکروتوربینها كه نسبت به سایر
مولدها آلودگی كمتری دارند اشاره كرد.

 -6-1ابعاد اجتماعی
فناوری ادوات الکترونیك قدرت میتواند بر عوامل اجتماعی از جمله رفاه انسانها از طریق فراهم آوردن شکل مطلوب و
مورد نیاز انرژی الکتریکی تأثیر گذار باشد ،در ادامه تأثیر فنآوری الکترونیك قدرت بر این عوامل بررسی خواهد شد .اثرات
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اجتماعی ادوات الکترونیك قدرت را میتوان به كیفیت توان و رضایتمندی اجتماع ،اشتغالزائی و فرهنگ استفاده از انرژیهای
تجدیدپذیر تقسیمبندی نمود.

 -1-6-1منظر كيفيت توان و رضايتمندي اجتماع
گرچه واژه كیفیت توان ،واژهای بسیار عمومی است ،اما آن را میتوان به ولتاژ و جریان سینوسوی ایودهآل نسوبت داد .در ایون
صورت ،شبکهای در سطح توزیع دارای كیفیت توان عالی است كه حاوی جریان و ولتاژهای نزدیك به سینوسی ایدهآل باشوند.
كیفیت توان شبکه ارتباط تنگاتنگی با رضایت جامعه از صنعت برق دارد .مطابق تعریف  ،IEEEكیفیت توان به تغذیوه و زموین
كردن مناسب ادوات الکترونیکی اطالق می شود به گونهای كه شرایط برای بهرهبرداری آن تجهیز مناسب بووده و منطبوق بوا
سیمبندی سیستم و نیازهای سایر تجهیزات سیستم باشد.
كیفیت توان شبکه عموما با استاندارد  IEEE519سنجیده میشود .این استاندارد محودودیتهوایی را بورای هارمونیوكهوای
جریان و ولتاژ در نقطه اتصال مشوترك (PCC( 1اعموال مویكنود .ایون اسوتاندارد بوه دنبوال توامین تووان پواك بورای هموه
مصرف كنندگان است .همچنین این استاندارد به دنبال محافظت تجهیزات شبکه در برابر اضافه حرارت ،كاهش عمور (ناشوی از
هارمونیكهای جریان) و جلوگیری از وارد آمدن استرس ولتاژی (ناشی از هارمونیكهای ولتاژی) به تجهیزات است.
پژوهش های گوناگونی در مورد اثرات اجتماعی كیفیوت تووان نامناسوب انجوام شوده اسوت .سوازمان (Leonardio Power

) Quality Initiativeدر سال  2003گزارشی را منتشر كرد كه ناظر بر شکایتهای مصرفكنندگان برق در  8كشور اتحادیوه
اروپایی بوده است .نتایج این گزارش در جدول 1-21-2نشان داده شده است [.]5
جدول -1-2شكايت عمده مصرفكنندگان برق در  8كشور اروپايی
گزارش خرابی كيفيت توان

تجهيزات تحت تاثير

ناخشنودي كاربر

وجود جریان نشتی زمین كه منجر به افت

تجهیزات( ITانواعی كه به تغییرات

هنگ كردن كامپیوتر و از دست رفتن

ولتاژ در هادیها می شود.

سیگنال ولتاژ حساس هستند)

اطالعات

-Point of common coupling

1
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گزارش خرابی كيفيت توان

تجهيزات تحت تاثير

ناخشنودي كاربر

اعوجاجات هارمونیك شدید كه منجر به ایجاد

سنسورهای حساس در كنترل پروسه

از دست رفتن سنکرونیزم در تجهیزات
پردازش

نقاط گذر از صفر بیشتر در یك سیکل مو
سینوسی می شود.

خرابی كامپیوتر و تجهیزات

ضربه كلیدزنی

وسایل الکترونیکی نظیر كامپیوتر

تغییرات سریع ولتاژ كه منجر به سوسو زدن

فلیکر زدن ،چشمك زدن و تیره شدن

فلیکر چرا ها ،چشمكزنی و تیره

(فلیکر) قابل رؤیت می شود.

چرا ها و سایر تجهیزات روشنایی

شدن

حضور هارمونیکهای جریان و ولتاژ در منبع

موتور و سایر تجهیزات فرایند

عملکرد نامناسب موتورها و سایر

الکترونیکی

تجهیزات برقی ،اضافه حرارت ،بازده

تغذیه

كاهش یافته و پیری زودرس
تجهیزات
اعوجا ولتاژ در اثر افت ولتاژ

رلهها ،قطع كنندهها و كنتاكتورها

نویز الکتریکی تولید كننده سیگنال تداخل

سیستم مخابراتی

قطع و وصل آزار دهنده تجهیزات
حفاظتی
تداخل نویز با خطوط انتقال

همچنین در سال  ،2008گزارش دیگری توسط سازمان  LPQZمنتشر شد كه مباحث كیفیت تووان را در  25كشوور اتحادیوه
اروپا بررسی كرده است [ .]6بنابراین گزارش ،بیشترین شکایات مشتریان ،درباره از دست رفوتن سونکرونیزم تجهیوزات (عمودتا
سنسورهای حساس) با شبکه بوده است .نارضایتی دوم كاربران نیز مربوط به هنگ كردن كامپیوتر و قطوع و وصول تجهیوزات
حفاظتی بوده است .از دید مصرفكنندگان بخش خدمات و حمل و نقل ،از دست رفتن دادهها و قطوع و وصول نابهنگوام مودار
شکنها از مهمترین مشکالت است .بر مبنای این تحقیق ،مهمترین منشاء اختالل كیفیت توان در صنایع ،عملکورد موتورهوا و
مبدل های استاتیکی است .در حالی كه مهمترین منشاء اغتشاش در مصرفكننودگان از وسوائل الکترونیکوی ناشوی مویشوود.
شکل 1-2اثرات كیفیت توان پایین بر صنایع ،مصرف كنندگان بخش خدمات و حمل و نقل را بر حسب تکرار وقوع آنها نشوان
میدهد.
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شكل -1-2اثرات كيفيت توان بد بر اساس اظهارات مشتريان

با توجه به موارد ذكر شده ،كاربرد ادوات الکترونیك قدرت در شبکه میتواند ضمن برطرف كوردن مشوکالت كیفیوت تووان در
شبکه ،باعث افزایش رضایتمندی اجتماعی از صنعت برق گردد [ .]7البته قطع برق برای مصرفكنندگان در اثر وقوع خطاها در
سیستم قدرت در هر صورت محتمل است و برای بارهای حساس مانند بانك ها ،صنایع ITو ....میتوان از  UPSاستفاده كرد.

 -2-6-1منظر اشتغال زايی
الکترونیك قدرت را میتوان با توجه به استفاده و كاربرد در صونایع گونواگون از جملوه فنواوریهوای سورزنده دانسوت .بوازار
الکترونیك قدرت با توجه به كاربرد این تجهیزات ،افوزایش قابول مالحظوهای داشوته اسوت .كمپوانیهوای گونواگون در دنیوا
بودجههای فراوانی را در بخش تحقیق و توسعه به منظور ارتقاء محصوالت خود صرف كردهاند.
از طرفی با توجه به الزام كاهش مصرف انرژی و صرفهجویی اقتصادی ،ادوات الکترونیك قودرت موورد توجوه بیشوتری قورار
گرفته اند و در ایران نیز با توجه به مطرح شدن استفاده گسترده از انرژیهای تجدیدپوذیر ادوات الکترونیوك قودرت موورد توجوه
هستند .صنعت و بازار الکترونیك قدرت را میتوان به فنآوری قرصهای نیمه هادی ،دستگاه های الکترونیك قدرت و كاربردها
تقسیمبندی كرد.
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صنعت قرصهای نیمههادی بر مبنای مواد گوناگونی كه در آن بکار مویرونود نظیور  SiC ،GaNو سویلیکون تقسویمبنودی
میشوند .صنعت تجهیزات الکترونیك قدرت شامل مدارهای مجتمع الکترونیك قدرت ،ماژولهای قدرت ، IGBTترانزیستورها
و تایریستورها میشود .صنعت كاربرد تجهیزات الکترونیك قدرت شوامل كاربردهوای ،ICTصونعتی ،قودرت ،دفواعی ،فضوایی،
كاربردهای پزشکی و غیره میشود.
مطابق پیشبینیها ،بازار الکترونیك قدرت از  21/66میلیارد دالر در سال  2013به  36میلیارد دالر در سال  2020خواهد رسید
[ .]8ناحیه  1APACبزرگ ترین بوازار را در الکترونیوك قودرت در اختیوار دارد زیورا قسومت عمودهای از ادوات الکترونیکوی و
نیمههادی در چین ،ژاپن ،كرهجنوبی ،تایوان و ....تولید میشود .بیشترین سهم مربوط به بازار الکترونیك قدرت مربوط به ناحیه
 %42( APACدر سال  )2013است .این حجم افزایش بازار میتواند منجر به اشتغالزائی فراوان شود .به نظور مویرسود بوازار
مربوط به صنعت كاربردهای تجهیزات الکترونیك قدرت ،كاندیدای اصلی گسترش در ایران است و میتواند اشتغالزایی مناسبی
فراهم كند.

 -3-6-1منظر فرهنگ استفاده از انرژيهاي نو
ادوات الکترونیك قدرت ارتباط تنگاتنگی با انرژیهای تجدیدپذیر دارند .به طور كلی اتصال انرژیهای نو (اعم از تجدیدناپذیر)
به شبکه یا بارها به صورت گسوتردهای توسوط ادوات الکترونیوك قودرت صوورت مویپوذیرد .هموانطور كوه قوبال بیوان شود
میکروتوربینها ،پیل سوختی ،توربین بادی(سرعت متغیر) ،سلول خورشیدی و ادوات ذخیرهساز انرژی جملگی بوه كموك ادوات
الکترونیك قدرت به شبکه متصل میشوند .انتظار میرود ظرفیت نصب شده پیل سوختی با نرب رشد  %22/6در دنیوا توا سوال
 2020به  466/5گیگاوات برسند .همچنین انتظار میرود كه ظرفیت نصب شده توربین بادی از میزان  319/6گیگاوات در سال
 2013به میزان  678/5گیگاوات در سال  2020برسد .در خصوص سلولهای خورشیدی انتظار میرود كه ظرفیوت نصوب شوده
آنها از میزان  97گیگاوات در سال  2012به میزان  329/8گیگاوات در سال  2020برسد [.]9

1 ASIA and Pacific
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در زمینه میکروتوربینها انتظار میرود كه كشورهای عضو گروه  G8میزان تووان تولیودی از  Microturbine-CHPخوود را
از 430گیگاوات در سال  2015به  830گیگاوات در سال  2030برسانند .بنابر تخمینهای فوق با گسترش بسیار سریع انرژیها
نو (تولیدات پراكنده) استفاده از ادوات الکترونیك قدرت به شدت فراگیر خواهد شد و واحدهای مسکونی به صورت گسوتردهای
به كمك ادوات الکترونیك قدرت اقدام به تامین انرژی خود از منابع انرژی ذكر شده خواهند كرد.

 -7-1ابعاد سياسی
در تحلیل سیاسی ،اجرای فناوری مورد نظر از دیدگاه مسائل و محدودیتهای سیاسی مورد بررسی قرار میگیرد و چالشها
و یا فرصتهای سیاسی ایجاد شده پس از دستیابی به فناوری مورد نظر بررسی میشود.
استفاده از فناوری الکترونیك قدرت و دستیابی به دانش آن كه كاربردهای وسیعی از تجهیزات مربوط به مشتركین تا
مباحث انرژی ،نظامی و انتقال انرژی بین كشورها دارد ،میتواند نقش مهمی در تعامالت بینالمللی ،حفظ سیادت جهانی و
منطقهای و به چالش كشیدن رقبا در عرصهی بینالمللی ایفا نماید.
همانطور كه بیان شد ،یکی از كاربردهای مهم این ادوات در زمینهی بهرهبرداری از واحدهای تجدیدپذیر و انورژیهوای پواك
است .استفاده از این ادوات میتواند باعث تولید انرژی از سبد انرژی متنوعی شود كه سبب افزایش قدرت سیاسی كشور و عدم
وابستگی به یك یا چند منبع محدود میشود .با توجه به پایانپذیر بودن سوختهای فسیلی استفاده از منابع انرزی تجدید پذیر
میتواند در امنیت انرژی كشور نقش مهمی ایفا كند .به خصوص آنکه با توجه به وابستگی كشور به نفوت و گواز مویتووان در
جهت كاهش این وابستگی و رقابت با كشورهای صاحب فناوری گام برداشت .شکل 2-2عمر منابع فسیلی را نشان میدهد كه
میتواند تهدیدی برای آیندهی كشورهای وابسته به نفت و گاز مانند كشور ما باشد[.]10
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شكل -2-2چرخهي عمر منابع انرژي جهان

با توجه به تنوع اقلیمی و امکان تولید برق از منابع تجدیدپذیر و صادرات آن و در نظر گرفتن موقعیت منحصر به فرد
ژئوپلیتیکی كشور ،میتوان در جهت افزایش صادرات انرژی كه سهم زیادی در مناسبات سیاسی دارد از طریق سیستم الکتریکی
بر آمد .این امر میتواند سبب افزایش در تنوع صادرات شود .
همچنین از آنجا كه كشورمان در دو ناحیهی سرشار از انرژی خلیج فارس و دریای مازندران قرار دارد و منابع عظیم نفتی و
گازی را در بر دارد ،می توان حجم زیادی از انرژی را از طریق تبدیل به انرژی الکتریکی به سایر كشورها انتقال داد .در این
حالت نیاز به سیستمی است تا امکان انتقال و كنترل حجم زیادی از توان را فراهم نماید .در این صورت كاربرد ادوات FACTS

و خطوط  HVDCاهمیت مییابد .قرار گرفتن ایران به عنوان پلی بین غرب و شرق نیز بر اهمیت این امر میافزاید .بحث
اتصال شبکه به كشورهای دیگر مانند اروپا نیازمند این است كه اغتشاش بین شبکهها گسترش پیدا نکند و این امر بدون
استفاده از فناوری الکترونیك قدرت ادوات  FACTSو با  HVDCامکانپذیر نیست.
همانطور كه بیان شد ،یکی از اهداف شبکههای هوشمند افزایش امنیت شبکه است ،بدین صورت كه با ایجاد ریزشبکهها و
كنترل مناسب آنها میتوان در مواقع اضطراری از فروپاشی شبکه و حذف وسیع بارها جلوگیری كرد .با این كار امنیت انرژی كه
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نقش زیادی در ثبات سیاسی دارد تأمین میشود .شایان ذكر است كه امنیت شبکه به كمك ادوات  FACTSنیز كه امکان
كنترل مناسب شبکه را فراهم میآورند ،افرایش مییابد.
با توجه به كاربردهای فراوان فناوری الکترونیك قدرت در صورت بومیسازی و خودكفایی در این زمینه ،میتوان با
صادرات این فناوری به كشورهای دیگر ،سیادت سیاسی كشور را در مقابل رقبای منطقهای و فرامنطقهای تقویت كرد و از
خرو نخبگان از كشور جلوگیری كرد.
پرداختن به فناوری الکترونیك قدرت در تطابق كامل با سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی است .در این سند وظیفه صادرات
انرژی به كشورهای همسایه به وزارت نیرو محول شده است .برخی از نکات این سند عبارتند از:
 پیشتازی اقتصاد دانشبنیان ،پیادهسازی و اجرای نقشه جامع علمی كشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور
ارتقاء جایگاه جهانی كشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانشبنیان و دستیابی به رتبه
اول اقتصاد دانشبنیان در منطقه.
 مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز كه یکی از راهکردهای آن استفاده از ادوات الکترونیك
قدرت در كاربردهای  FACTS ، HVDCو منابع تجدیدپذیر و فروش فناوری است.

 -8-1ابعاد اقتصادي

 -1-8-1بهبود سالمت و كيفيت محيط و كاهش هزينههاي درمان
تولید انرژی الکتریکی از منابع تجدیدپذیر سبب افزایش سالمت جامعه میشود .آلودگی آب و هوا كه یکی از عوامل آن؛ مصرف
سوخت های فسیلی و زغال سنگ است ،سبب ایجاد و تشدید مشکالت تنفسی ،آسیبهای عصبی ،حملههای قلبوی و سورطان
میشود .جایگزینی منابع تجدیدپذیر با سوختهای فسیلی سبب كاهش میزان مرگ و میر و كاهش هزینههای درمان میشود.
هزینههای اقتصادی مرتبط با اثر سوء سوختهای فسیلی بر سالمت در جهان بین  361/7و  886/5میلیارد دالر برآورد میشود
كه در حدود  2/5تا شش درصد تولید ناخالص ملی كشورها است .همانطور كه بیان شد انرژیهای تجدیودپوذیر كوه غالبواز از
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طریق مبدلهای الکترونیك قدرت امکان بهرهبرداری آنها فراهم میشود ،آلودگی هوای كم یا ناچیزی دارند كه استفاده از آنها،
سبب افزایش سالمتی جامعه و كاهش هزینههای درمان میشود.
منابعی مانند انرژیهای بادی و خورشیدی جهت بهرهبردای نیاز به آب ندارند ،استفاده از آنها باعث آزادسازی بخشی از منوابع
آب جهت استفاده در سایر كاربردها مانند كشاورزی ،آشامیدن و صنایع دیگر میشود .این موضوع به دلیول آنکوه كشوور موا از
مشکل كمآبی رنج میبرد و در ناحیهی خشك جهان قرار دارد ،اهمیت شایان توجهی دارد .در طرف مقابل ،سوختهای فسیلی
تاثیر زیادی بر منابع آبی دارند .به عنوان مثال نیروگاهها ،حجم زیادی از آب را برای خنكسازی نیاز دارند.
استفاده از خودروهای هیبریدی و الکتریکی به عنوان راهحلی جهت كاهش آلودگی شهرهای بزرگ و صنعتی مطرح است .بدین
صورت كه با استفاده از این خودروها كه تمام یا بخشی از انرژی آنها توسط سیستم الکتریکی تغذیه میشود ،آلودگی ایجاد شده
توسط سوختهای فسیلی در شهرها كاهش مییابد .ادوات الکترونیك قدرت جهت شارژ و تغذیه این تجهیزات به كار میروند.

 -2-8-1ايجاد اشتغال
با ورود هر فناوری و به تبع آن ایجاد فضای كسب و كار در زمینهی آن فناوری فرصتهای جدید شغلی ایجاد میشود .ضومن
اینکه میتواند برخی از فرصتهای شغلی موجود در زمینههای دیگر را از بازار كوار حوذف نمایود .در ایون بخوش اثور فنواوری
الکترونیك قدرت در كاربرد انرژی های تجدیدپذیر مورد توجه قرار گرفته و دو كشور آلموان و ایواالت متحودهی آمریکوا موورد
بررسی قرار میگیرند.
در مقایسه با تولید برق از سوخت فسیلی كه معموال به صورت مکانیزه و سرمایهبر است ،استفاده از انرژیهای نو بیشتر نیورو بور
است .به عبارت دیگر ،به طور متوسط ظرفیت های شغلی بیشتری برای هر واحد انرژی الکتریکی تولید شده توسط انرژیهوای
تجدیدپذیر نسبت به سوختهای فسیلی تولید میشود.
انرژیهای تجدیدپذیر هماكنون در ایاالت متحده آمریکا فرصتهای شغلی زیادی را ایجاد میكنند .به عنووان مثوال ،در سوال
 2011صنعت انرژی بادی هفتاد و پنج هزار نفر را به طور مستقیم جذب بازار كار در زمینههای مختلوف از جملوه احودا زیور
ساختها و نصب توربین ،بهرهبرداری ،تعمیرات ،انتقال و سرویسهای اقتصادی ،حقوقی و مشواورهای كورده اسوت .در بخوش
انرژی خورشیدی نیز ،تقریبا صد هزار نفر در این سال به صورت تمام وقت و یا پاره وقت استخدام شدهاند.
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بر اساس تحقیق دیگر كه در دانشگاه ماساچوست در دانشکده اقتصاد و انستیتوی تحقیقات اقتصادی و سیاسی در سوال 2009
انجام شده است ،با سرمایهگذاری  150میلیارد دالری در بخش انرژی تجدیدپذیر در هر سال حدود  2/7میلیون فرصت شوغلی
جدید ایجاد می شود و از طرفی با كاهش ظرفیت تولید انرژی از سوختهای فسیلی (ناشی از جایگزینی انرژی تجدید پوذیر بوا
آن) در حدود  800هزار نفر شغل خود را از دست میدهند كه در مجموع (برآیند نیروی كار جدیود ایجواد شوده توسوط انورژی
تجدید پذیر و فرصتهای شغلی از دست رفته در عدم استفاده از سوختهای فسیلی ) حدود  1/7میلیون نفر اشتغال جدید ایجاد
میشود[.]11
بر اساس تحقیقی دیگر ،وزارت محیط زیست آلمان از انرژیهای تجدیدپذیر به عنوان موتور ایجاد شغل نام برده است و عنوان
نموده است كه از سال  2004تا سال  2007میالدی حدود  55درصد به شغلهای سبز افزوده شوده اسوت و بوه  249300نفور
رسیده است .در گزارش دیگری در این كشور تصریح شده است كه نرب رشد اشتغال در صنعت خورشیدی كه شامل فتوولتاییك
و خورشیدی-حرارتی است قابل مالحظه بودهاست .به طوریکه از سال  2004تا  2008میزان فرصت شغلی دوبرابور شوده و بوه
عدد  74000فرصت شغلی رسیده است .بر اساس سیاستگذاری كشور آلمان میزان شغل ایجاد شده تا سال  2020باید بیش از
 400هزار فرصت شغلی در بخش انرژیهای تجدیدپذیر باشد[.]12
مطالب فوق اهمیت رشد انرژی های تجدید پذیر در ایجاد رونق اقتصادی و ایجاد فضای مناسب جهت كسوب و كوار را نشوان
می دهد .با توجه به مشکل و معضل بزرگ بیکاری در كشور كه باالخص قشر تحصیل كرده را رنج میدهد ،استفاده از فنواوری
بهرهبرداری از انرژیهای تجدید پذیر و ادوات الکترونیك قدرت مرتبط با آن میتواند سبب ایجاد فرصتهای اشتغال در كشور
شود و خرو نخبگان تحصیل كرده و زیان اقتصادی كشور از این مسئله را كاهش دهد.

 -3-8-1مزاياي اقتصادي توليد پراكنده و شبكههاي هوشمند
ایده ی استفاده از تولید پراكنده در جهت تولید در محل مصرف مطرح شده است .به این طریق ،از تلفات انتقال كاسوته شوده و
سبب كاهش هزینهی بهرهبرداری شبکه میشود .تولید پراكنده همچنین باعث به تعویق افتوادن و یوا حوذف نیواز بوه توسوعه
فیزیکی شبکه میشود ،این امر میتواند هزینهی توسعه یا احدا شبکه جدید را كاهش دهد.
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همانطور كه پیشتر بیان شد از انگیزههای استفاده از شبکههای هوشمند ،مصرف بهینه انرژی بین منابع محلی و یا شبکه است.
در این صورت عالوه بر كاهش هزینهی مصرف انرژی منجر به كاهش هزینهی تولید به دلیل تصحیح منحنی بوار شوبکه نیوز
می شود .مشتركین نیز از مزیت مصرف كمتر و هزینهی كمتر انرژی منتفع میشوند و در حالت كلی هم مصورفكننوده و هوم
شبکه ی برق از منافع ساختار هوشمند بهرهمند میشوند .ادوات الکترونیك قدرت جزء الینفوك و بسویار مهوم در شوبکههوای
هوشمند هستند و اصوال بدون این تجهیزات شبکه هوشمند قابل تحقق نیست.

 -4-8-1مزاياي ذخيره سازها
از دیگر مزایای اقتصادی ادوات الکترونیك قدرت ،استفاده از آنها به عنوان واسط ذخیره سازهای انرژی اسوت .ذخیورهسوازهای
الکتریکی میتوانند در بهرهبرداری اقتصادی از سیستم كمك نمایند .به عبارت دیگر از طریوق ذخیورهسوازی انورژی در زموان
مصرف كم ( با هزینهی تولید كم ) ،توان از شبکه دریافت میشود و در زمانی كه بوا پیوك بوار روبورو هسوتیم (مصورف بواال)
میتوان توان را به شبکه تزریق كرد.

 -5-8-1مزاياي ادوات FACTS
ادوات  FACTSامکان كنترل مناسب توان بین نواحی را فراهم می نمایند ،با اتصال نواحی مختلف امکان تولیود و پخوش بوار
بهینه از لحاظ زیست محیطی و اقتصادی فراهم میشود ،همچنین ذخیرهی گردان برای نواحی مختف بدون نیاز به ایجاد واحد
نیروگاهی جدید ،ایجاد میشود .اتصال شرق به غرب منحنی بار روزانه را تصحیح مینماید و اتصال شمال بوه جنووب منحنوی
فصلی را اصالح مینماید ،با این كار منحنی پروفایل بار هموارتر میشود و هزینهی اضافی جهت پاسوخگوویی بوه بوار بیشوینه
كاهش مییابد.
جریان اتصال كوتاه در شبکه از جمله پارامترهایی است كه امکان محدود نمودن آن توسط اداوت  FACTSفراهم میشود .در
این صورت با محدودسازی جریان اتصال كوتاه ،امکان استفاده از بریکرها با اندازهی كوچکتر فراهم مویشوود در موواردی نیوز
ضرورت تعویض بریکر موجود به تعویق میافتد .بدین طریق از هزینههای اضافی الزم برای نصب مدار شکن جدید و یا ارتقای
آن كاسته میشود .با استفاده از این تجهیزات ،امکان بهرهبرداری بهتر از منابع انرژی تجدیدپذیر بوا ماهیوت متغیور و تصوادفی
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فراهم میشود .،برای مثال استفاده از  STATCOMو یا  SVCجهت فراهم نمودن توان راكتیوو ژنراتوور القوایی و همچنوین
كاهش فلیکر و یا كاهش ولتاژ ناشی از آن میتواند به توسعهی توربینهای بادی كمك كند.
با كنترل مناسب توان اكتیو و راكتیو ،می توان بارپذیری خط انتقال را افزایش داد و پایداری مناسبی را برای آن ایجاد كرد .بوه
عبارت دیگر بارپذیری خط بدون تغییر فیزیکی در خط انتقال موجود و یا احدا خط جدید افزایش مییابد .بوا كنتورل مناسوب
توان اكتیو و راكتیو شبکه ،از بروز شرایط اضافه بار خطوط و ترانسفورماتورها جلوگیری شده و طول عمر آنها افزایش مییابد كه
بالتبع از زیان ناشی از كاهش عمر مفید این تجهیزات جلوگیری میشود [.]13

 -6-8-1كيفيت توان
نقش اقتصادی ادوات الکترونیك قدرت را میتوان از دیدگاه تاثیر مثبت آنان در ارتقای كیفیت توان نیز بررسوی كورد .مبحوث
شکایات متداول مصرف كنندگان از بابت كیفیت توان ،در قسمت ابعاد اجتماعی بررسی شد .بوه صوورت كلوی ادوات Custom

) power(CUPSتوانمندی منحصر به فردی در برطرف كردن تمامی مشکالت كیفیت توان دارند.
كیفیت توان پایین سیستم توزیع می تواند باعث افزایش تلفات اهمی به دلیل حضور جریانهای هارمونیکی در خطوط توزیع و
تجهیزات شوند .همچنین ولتاژهای هارمونیکی باعث ایجاد تلفوات عوایق بیشوتر در تجهیوزات مووازی و ایجواد جریوان هوای
هارمونیکی در این تجهیزات خواهد شد .این جریان اضافی باعث اشغال ظرفیت خطوط توزیع و تجهیزات موازی میگردد كه در
نتیجه امکان عبور توان از این خطوط و استفاده موثر از حداكثر ظرفیت آنها كاهش مییابد .از سوی دیگر عبوور جریوانهوای
هارمونیکی از خطوط توزیع و تجهیزات موازی باعث ایجاد اضافه حرارت میشود كه در دراز مدت باعث كاهش عمر خطووط و
تجهیزات میشود و حتی ممکن است باعث خرابی آنها شود .به عنوان نمونه در یوك تورانس بوا ظرفیوت  ،3MVAولتواژ بوا
 THDدر حدود  %10می تواند تلفات ترانس را در حدود  %1/21نسبت به حالت تغذیه با ولتاژ ایدهآل افزایش دهد .كه این امور
باعث افزایش دمای سیمپیچیها و در نتیجه پیری زودرس آن میشود.
در تجهیزات حساس مجهز به سنسورهای دقیق ،كیفیت توان پایین ،ممکن است باعث عملکرد نامناسب و حتی عدم عملکرد
آنها شود .اغلب این سنسورها بر مبنای تشخیص نقطه گذر از صفر عمل میكنند و اعوجا ولتاژ شبکه میتواند باعوث اخوتالل
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در عملکرد آنها شود .كیفیت توان پایین میتواند منجر به ایجاد اختالل در تجهیزات حفاظتی شده و احتمال خرابی تجهیزات در
اثر خطا را باال ببرد .این اختالل نقش مهمی در كاهش امنیت شبکه بازی میكند.
كیفیت توان پایین در صنایع نیز ضررهای اقتصادی فراوانی تحمیل میكند .عموماً صنایع به دلیل حضوور بارهوای موتووری و
سلفی توان راكتیو بسیاری از شبکه جذب میكنند .به همین دلیل میبایستی به شركت توزیع جریمه بپردازند .از طرف دیگر این
شركتها به دلیل سیاست های شركت توزیع (كه ناظر بر الزام حفظ كیفیت توان در نقطه اتصال صنایع بوه شوبکه هسوتند) بوا
مشکل ع دم امکان افزایش تولید مواجه هستند كه ضررهای اقتصادی برای آنان در پی دارد .این موضوع به علت حضور بارهای
غیرخطی ،سوئیچشونده و موتوری در كارخانجات است كه باعث تزریق اغتشاش به شبکه می شوند .ادوات  CUPSمویتواننود
ضمن برطرف كردن مشکالت فوق ،باعث عدم انتشار اغتشاش از صنایع به شبکه گردند .در مواردی نیز ممکون اسوت منشواء
مشکالت كیفیت توان ،شبکه برق باشد ،كه در این صورت نیز ادوات  CUPSموثر هستند.
مشکالت كیفیت توان تاثیر بسیار مخربی بر كارخانجات دارد .به طور مثال در یوك كارخانوه تولیود كاغوذ یوك كمبوود ولتواژ
میتواند منجر به ایجاد اختالل در فرایند تولید و تحمیل هزینههایی ناشی از پاره شدن كاغذ تولیدی ،خار كردن محموله كاغذ
از دستگاهها ،تعمیر آسیب احتمالی دستگاه ،نیروی انسانی تعمیركار و راهاندازی مجدد گردد .استفاده مناسب از ادوات الکترونیك
قدرت میتواند هزینههای فوق را برطرف كند [.]14

 -7-8-1خودروهاي هايبريد
خودروهای هیبرید ،از دو یا چند منبع انرژی برای حركت استفاده میكنند .معروفترین این خودروها از دو موتور احتراق داخلی
و الکتریکی استفاده میكنند .مکانیزم ذخیره سازی انورژی الکتریکوی نیوز در خودروهوای هیبریود پویشبینوی شوده اسوت .در
سال %6.1 ،2011از بازار خودرو نروژ %5/55 ،از بازار خودرو هلند %5/94 ،از بوازار خوودرو ایسولند را خودروهوای كوامال برقوی
تشکیل میدهند .در حالی كه ،خودروهای هیبرید %17/1،از بازار برق ژاپن را در سال  2011در اختیار دارند.
خودروهای هایبرید بسته به نوع منبع اولیه برق خود ،میتوانند در كاهش انتشار گاز  CO2مووثر باشوند .بوه صوورت مثوال ،در
صورتی كه برق ایستگاههای شارژ خودروهای برقی از انرژی های پاك مانند توربین بادی ،فتوولتائیك  ،یا پیل سوختی بدسوت
آمده باشد ،خودروی هیبرید نقش موثری در كاهش انتشار گاز  CO2خواهد داشت .نکته دیگر اینکه انرژی تلف شده در هنگام
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ترمز ماشین را می توان به صورت الکتریکی در سیستم ذخیرهساز انرژی الکتریکی ماشین ذخیره كرد .این موضوع به خصووص
در نقاط داخل شهری كه فرآیند ترمزگیری به كرات انجام میپذیرد مهم است .از سوی دیگر ،با اضافه شدن موتوور الکتریکوی
می توان موتور احتراق داخلی با ظرفیت كم تری نصب كرد كه تلفات داخلی و آلودگی كمتری خواهد داشت و سبكتور خواهود
بود  .مجموع عوامل ذكر شده نشان دهنده اثر مثبت خودروهای هایبرید بر مباحث مصورف سووخت ،آلوودگی هووا و گرموایش
جهانی است .از دیدگاه شبکه برق ذخیرهسازهای انرژی موجود در خودروهای هیبرید به دید یك فرصت نگریسته میشود .با در
نظر گرفتن تعداد احتمالی بسیار زیاد خودروهای برقی ،می توان از آنها به عنوان ظرفیوت رزرو چرخوان شوبکه اسوتفاده كورد و
هزینههای سرمایه گذاری شبکه را كاهش داد .به صورت مشابه ،با اتخواذ سیاسوت كنتورل مناسوب مویتووان از حجوم عظویم
ذخیره سازهای انرژی خودروهای هایبرید برای كاهش پیوك بوار شوبکه (و در نتیجوه كواهش هزینوه سورمایهگوذاری احودا
نیروگاههای جدید) استفاده كرد .از دید مصرف كننده نیز خودرو برقی میتواند میزان هزینه مصورف بورق را كواهش دهود بوه
گونهای كه می توان برق را در ساعات ارزان ذخیره كرد و در ساعات گران استفاده كرد .از آنجایی كه خودروهای برقی عمدتا به
خطوط توزیع متصل خواهند شد ،میتوانند ضمن تزریق توان راكتیو به شبکه و كاهش هارمونیك ،باعث حفظ پروفیول ولتواژ و
كاهش تلفات توزیع شوند .تخمین زده می شود كه هر خودرو متداول (احتراق داخلی) با مصرف یك لیتر سوخت ،قادر بوه طوی
 16/5kmاست .این در حالی است كه هر خودرو هیبرید با مصرف یك لیتر سوخت ،قادر به طی  11/4 kmاست .میزان فروش
خودروهای هیبرید در ایاالت متحده آمریکا در ده سال اخیر در جدول نشان داده شده است [.]4
جدول -2-2آمار فروش خودروهاي هايبريد در آمريكا بر اساس آمار وزارت راه آمريكا
سال
تعداد

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

205/828 253/518 352/862 315/688 290/740 274/105 261/507 431/798

این جدول نشان دهنده آن است كه میزان فروش خودروهای هایبرید در آمریکا در فاصله  2005تا  ،2012حدودا  2برابر شوده
است .هر چند كه همچنان در سال  2012نسبت خودروهای هایبرید فروخته شده به كل بازار برابر  %2/5بووده اسوت .مطوابق
تخمین وزارت راه ایاالت متحده ،یك خودروی با سیستم متداول احتراق داخلی در هر  100مایول 87 ،پونود گواز  CO2تولیود
میكند .در حالیکه یك خودروی با سیستم هایبرید در هر  100مایل تنها  57پوند  CO2تولید میكند.
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خودروهای هایبرید به صورت گستردهای از ادوات الکترونیك قودرت اسوتفاده مویكننود .از تجهیوزات الکترونیوك قودرت در
خودروهای هایبرید برای شارژ باتری ،محركه موتور ماشین ،راهاندازی سیستم تهویه هوا و تامین برق  14ولت داخلوی ماشوین
استفاده میشود .به بیانی دیگر اساسا بدون استفاده از تجهیزات الکترونیك قدرت ،تحقق خودروهای هایبرید ممکن نیست.

 -9-1ابعاد فناوري
در این تحلیل به بررسی فرصتهای فناوری كه توسعهی این فناوری در اختیار كشور قرار خواهد داد و ظرفیتهای فنی كه
با دستیابی به این فناوری در كشور به وجود خواهد آمد ،اشاره خواهد شد.

 -1-9-1توليد پراكنده و شبكه هوشمند
كشور ایران از حیث انرژیهای تجدیدپذیر و انرژیهای نو دارای پتانسیل بسیار خوبی است .توربینهای بادی برای عملکرد
مناسب در سرعتهای مختلف و همچنین كنترلپذیر بودن به ادوات و فناوری الکترونیك قدرت نیازمندند .ایران از حیث تابش
انرژی خورشیدی نیز درحد خوبی قرار داشته و تعداد ساعات آفتابی در ایران زیاد است ،لذا فناوری فتوولتائیك میتواند جهت
تولید انرژی الکتریکی بسیار مناسب باشد كه بهرهبرداری از این فناوری نیازمند فناوری الکترونیك قدرت است .در سایر
انرژیهای تجدیدپذیر و منابع تولید پراكنده از جمله پیل سوختی (با توجه به داشتن منابع غنی هیدروژن در كشور) ،استفاده از
فناوری الکترونیك قدرت جهت تبدیل انرژی الکتریکی تولیدی به شکل مناسب مورد نیاز است .استفاده از این منابع میتواند
عالوه بر افزایش تولید سبب برقرسانی به روستاهای دور افتاده به صورت ریز شبکه های جدا از شبکه شود.

 -2-9-1ادوات Custom Power
پدیدهی هارمونیك در سیستمهای قدرت به عنوان تهدیدی جهت كاهش كیفیت توان مطرح است .بدین صورت كه با
جاری شدن جریانهای هارمونیکی در امپدانس شبکه ولتاژهای هارمونیکی ایجاد میشود.بارهای الکترونیکی و جدید نیازمند
كیفیت ولتاژ (توان) باالتری نسبت به بارهای قدیمی هستند و این ولتاژ هارمونیکی ،میتواند عملکرد آنها را تحت تأثیر قرار
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دهد .در این صورت استفاده از فیلترهای فعال به عنوان یکی از ادوات  CUPSسبب افزایش كیفیت جریان و ولتاژ میشود.
سایر تجهیزات در گروه  CUPSنیز در جهت افزایش كیفیت توان در سمت مشتری عمل مینمایند .به عنوان مثال استفاده از
سیستم برق بدون وقفه ( )UPSمیتواند از ضرر و زیان ناشی از قطع برق حتی در بازهی زمانی بسیار كوتاه كه در آن تجهیزات
حساس كامپیوتری و مخابراتی در بانكها ،سیستمهای مخابراتی ،مراكز نظامی ،بیمارستانها و ادارات دچار مشکل میشوند،
جلوگیری نماید.
استفاده از  ،DVRمیتواند كیفیت ولتاژ مناسب را با حذف اثر فلیکر ،كمبود ولتاژ ( )Sagو یا بیشبود ولتاژ ( )swellفراهم
نماید .استفاده از این تجهیز میتواند بهرهبرداری از نیروگاههای بادی ژنراتور القایی را كه ایجاد نوسان ولتاژ میكنند را نیز
تسهیل نماید.
بعضی از صنایع دارای آلودگی هارمونیکی و فلیکر باال نه تنها كیفیت ولتاژ خودشان را كاهش میدهند ،بلکه سبب پایین
آمدن كیفیت توان سایر مصرفكنندگان شبکه نیز میشوند .استانداردهایی جهت تخصیص سهم هارمونیك و فلیکر به مصرف
كنندگان بزرگ و صنعتی مطرح است .این مصرفكنندگان جهت رعایت این استانداردها نیاز به ادوات  Cupsدارند .در صنایعی
كه كیفیت توان نقش مهمی دارد ،مانند صنعت نساجی و كورههای القایی كه كاهش كیفیت توان میتواند هزینههای زیادی را
تحمل نماید ،استفاده از این تجهیزات میتواند این هزینهها را كاهش دهد [.]15

 -3-9-1ادوات FACTS
ایران به دلیل پهنه جغرافیایی وسیع ،دارای خطوط انتقال طویلی است .حضور نیروگاههای نسبتاً دور از مراكز مصرف و اتصوال
آنها به كمك خطوط انتقال طویل پایداری گذرای شبکه را تهدید میكند .امپدانس نسبتاً باالی خطوط ،اختالف زاویه زیادی در
دو سر خط انتقال (زاویه نیروگاه نسبت به شبکه) نیاز دارد تا انتقال توان از سمت نیروگاه به شبکه صورت پذیرد .ایون اخوتالف
زاویه زیاد عامل خطرناكی برای ناپایداری گذرا محسوب می شود.
ادوات جبرانسازی سری  FACTSهمانند  TCSR ،TSSR ،TCSC ،TSSCو  SSSCمیتواننود بوا جبورانسوازی بخوش
سلفی امپدانس خط ،طول الکتریکی خط را كاهش دهند به گونهای كه میتوان با اختالف زاویه اندك توانی بواالیی را در ایون
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خطوط جاری كرد .ادوات جبرانساز موازی  FACTSمانند  SVCو  STATCOMنیز قابلیت كاهش طول الکتریکی خوط را
(هرچند به میزان محدودتر) دارند [.]13
به دلیل برخی محدودیتها نظیر پایداری گذرا و دینامیکی به صورت معمول نمیتووان از ظرفیوت نوامی خطووط نصوب شوده
استفاده حداكثری كرد .با نصب ادوات  FACTSمیتوان ضمن جبرانسازی امپدانس سلفی خطوط انتقوال از حوداكثر ظرفیوت
آنها استفاده كرد و نوسانات احتمالی آنها را میرا نمود.
در سیستم قدرت شرایط تولید و مصرف باید به گونهای باشد كه متغیرهای شبکه نظیر ولتاژ باسها و توان عبوری از خطوط در
حالت دائم استاتیکی در محدوده مجاز خود قرار گیرند .ادوات موازی و سری میتوانند در ارتقای پایداری استاتیکی ولتاژ و توان
مؤثر باشند.
در ایران جبرانسازی سری خطوط انتقال (با خازنهای ثابت) انجام نشده است ،اما این تکنیك به صورت گستردهای در تركیوه
انجام شده است .در اثر جبرانسازی با خازن سری ،امکان ایجاد نوسانات زیرسنکرون وجود دارد .نوسانات زیر سنکرون در ایجاد
رزونانس میان قسمتهای الکتریکی و مکانیکی در خطوط انتقال جبرانسازی شده با خازنهای سری به وقوع میپیوندند .این
نوسانات با فركانس كم در نیروگاه بخار ممکن است منجر به شکسته شدن شفت گردند.
برای آنکه ضمن رسیدن به اهداف جبران سازی ،از نوسانات زیر سنکرون اجتناب شود ،میتوان از ادوات جبورانسوازی سوری
قابل كنترل استفاده كرد .این تجهیزات به محض تشخیص وقوع نوسانات زیرسنکرون ،درصد جبرانسازی را تغییر میدهند.

 -10-1رقابت پذيري ادوات الكترونيك قدرت
تجهیزات الکترونیك قدرت میتوانند فرم مناسب و مطلوب كمیتهای الکتریکی را با سرعت بسویار مناسوب فوراهم نماینود و
قابلیت كنترلی بسیار خوبی به سیستمهای الکتریکی می دهند .امروزه با تجاری شدن تولید كلیودهوای الکترونیوك قودرت بوا
ظرفیتهای باال ،افزایش سرعت پردازشگرهای دیجیتال و اقتصادی شدن آنها و همچنین افوزایش نیوروی كوار مواهر در زمینوه
تجهیزات الکترونیك قدرت ،استفاده از تجهیزات الکترونیك قدرت در مقایسه با رقبای خود از لحاظ اقتصادی نیز قابول رقابوت
شده است.
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در برخی از زمینهها تجهیزات الکترونیك قدرت بدون رقیب میباشند .اتصال منابع تولید پراكنده با ولتاژ  DCمانند فتوولتائیك
و پیل سوختی به شبکه بدون مبدلهای  DC/ACمقدور نیست .غالب ذخیره سازهای انرژی مانند باتریها ،ابر خازنها ،ذخیره
سازهای مغناطیسی ابر رسانا در ولتاژ یا جریان  DCعمل كرده و نیاز به تجهیزات الکترونیك قدرت جهوت اتصوال بوه شوبکه
دارند .بزرگترین ظرفیت نصب شدهی ذخیرهسازهای انرژی مربوط به گروه ذخیره سازهای نیروگاههوای آبوی تلمبوه ذخیورهای
است .در صورتیکه نیروگاه در سرعت ثابتی بر اساس سرعت بهینه در یکی از حالت های موتوری و یا ژنراتوری طراحی شود در
صورت تغییر وضعبت به حالت دیگر ،بازده فرآیند كاهش مییابود .اموروزه از نیروگواه تلمبوه ذخیورهای بوا قابلیوت عملکورد در
سرعتهای متغیر استفاده میشود .در این نیروگاها سیستم تحریك ACجایگزین سیستم تحریك  DCشده اسوت و از طریوق
یك مبدل فركانس استاتیکی ،فركانس متغیر به سیم پیچی روتور اعموال شوده و امکوان عملکورد در سورعت متغیور را فوراهم
میشود .اخیرا در كشور ژاپن و سوئد از این نمونه ها استفاده شدهاست.
یکی از روشهای حل معضل آلودگی هوای شهرها استفاده از خودروهای هیبریدی است .در ایون نووع از خوودروهوا از ذخیوره
سازهای الکتریکی به منظور فراهم آوردن انرژی الزم برای حركت اتومبیلها استفاده میشود .استفاده از ذخیرهسازهای به كوار
رفته در این نوع از خودروهها و تغذیه و شارژ آنها از شبکهی برق ،بدون استفاده از ادوات الکترونیك قدرت ممکن نیست.
در حوزهی ادوات  CUPSتجهیزات معرفی شده نسبت به رقبای سنتی خود برتری قابل توجهی دارنود و بعضوی از تجهیوزات
قرار گرفته در این دسته بدون رقیبند .جهت حذف و یا كاهش هارمونیك دو گزینهی اسوتفاده از فیلترهوای پسویو و فیلترهوای
اكتیو مطرح شده است .فیلترهای غیر فعال كه در آنها از عناصر غیر فعالی مانند خازن ،سلف و مقاوموت اسوتفاده شوده اسوت،
معایبی چون اندازه و حجم باال ،عدم تطبیق پذیری نسبت به تغییرات بار و تغییرات پارامترهای شبکه ،امکان ایجواد رزونوانس و
تشدید با المان های شبکه و غیره هستند ،كه فیلترهای فعال به خوبی این مشکالت را بر طرف كرده اند .در پژوهشی كه بوین
 UPSو ذخیرهكننده های مکانیکی مقایسهای صورت گرفته است ،استفاده از  UPSرا به دلیول نیواز بوه تعمیور كمتور ،تنظویم
فركانس بهتر (مستقل بودن نسبت به فركانس وروردی) ،پاسخ دینامیکی بهتر ،انعطافپذیری بیشوتر و جریوان هجوومی كمتور
پیشنهاد شده است .پاسخ به تقاضای مشتركین حساس به كیفیت توان و نیازمند قابلیوت اطمینوان بواال بودون اسوتفاده از ایون
تجهیزات نیازمند توسعهی فیزیکی شبکه است كه نیاز به سرمایه گذری باالیی از سوی شركت برق خواهد داشت.
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تجهیزات دیگر این گوروه ماننود ترانسوفورماتورهای الکترونیوك قودرت UPQC ،DSTATCOM، DVR ،در جبرانسوازی
پارامترهای كیفیت توان تقریبا بدون رقیبند .جبرانسازی پارمترهای كیفیت توان نیاز به جبرانسازی در بازهی زمانی كمی دارنود،
به طوری كه این جبرانسازی بدون استفاده از تجهیزاتی كه در آن المانهای با سرعت باال (كلیدهای الکترونیك قدرت) استفاده
شده باشد ،میسر نیست.
امروزه استفاده از توربین های سرعت متغیر نسبت به توربینهای با سرعت ثابت بسیار رایج تر و رقابتیتر شده اسوت .در ابتودا
فناوری به كار رفته در توربین های بادی ،اتصال مستقیم توربین بادی از طریق ژنراتور القایی قفسه سنجابی به شوبکه بوود .در
این فناوری اعوجاجات توان در توربین بادی به طور مستقیم به شبکه انتقال پیدا كرده و همچنین اداموه كوار تووربین تنهوا در
تغییرات بسیار كم سرعت باد امکان پذیر بود .همچنین هیچگونه كنترل دینامیکیای بر توان اكتیو و راكتیو وجوود نداشوت .بوا
افزایش توان توربین های بادی تنظیم فركانس و ولتاژ توسط این نوع از توربینها اهمیت زیوادی پیودا كوردهاسوت و ضورورت
استفاده از ادوات الکترونیك قدرت جهت بهبود مشخصه دینامیکی مولد بادی و مشاركت در تنظیم ولتاژ و فركانس شبکه روشن
است .امروزه توربینهای بادی مجهز به مبدلهای الکترونیك قدرت با قابلیت عملکرد در سرعت صفر تا سرعت نوامی سواخته
شدهاند .از مزایای این سرعت متغیر امکان ردیابی نقطه حداكثر توان است .با توجه به این موضوع ،در شرایط یکسوان تووربین
هایی كه با استفاده از ادوات الکترونیك قدرت امکان تغییر سرعت را دارند بازده به مراتب باالتری نسبت به توربین های بوادی
بدون استفاده از ادوات الکترونیك قدرت دارند .امروزه پر فروش ترین توربینهای بادی در رنج توانی  1.5تا  3مگواوات توسوط
مبدلهای الکترونیك قدرت با ظرفیت كامل مورد بهره برداری قرار میگیرند [.]15
در سیستمهای  ACامکان اتصال دو ناحیه با فركانس متفاوت وجود ندارد ،با اسوتفاده از خطووط  HVDCامکوان اتصوال دو
ناحیه با فركانس متفاوت ایجاد میشود .همچنین با استفاده از خطوط  HVDCامکان اتصال دو ناحیه جدا از هم بودون ایجواد
مشکل نوسان توان انتقالی بین این دو شبکه فراهم میشود HVDC .تنها راه ممکن و به صرفه جهت انتقال توان از زیور آب
است ،زیرا این انتقال بصورت  ACدر مسافتهای باالی  50كیلومتر نیاز به جبرانسازیهای توان راكتیو سری و موازی داشوته و
توجیه فنی و اقتصادی ندارد .انتقال توان در حجم زیاد نیز توسط این سیستمها امکانپذیر است ،زیرا در مقایسه با سیستمهوای
 ACمشکل پایداری زاویه در آنها مطرح نیست [.]16
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سیستم های تحریك نقش بسیار مهمی بر عملکرد دینامیکی ژنراتور دارند و ولتاژ خروجی ژنراتور و توان راكتیو خروجی آن را
تنظیم می كنند .سیستم های تحریك نسل اول شامل سیستم های تحریك  DCو  ACبوده انود .در سیسوتم هوای تحریوك
 DCیك ماشین  DCبه محور ماشین سنکرون كوپل می شود و از خروجی ژنراتور  DCاز طریق جاروبوك هوا ،سویم پیچوی
تحریك ژنراتور سنکرون را تغذیه می كند .این سیستم تحریك سایز بسیار بزرگی دارد كه از نقاط ضعف آن است .این عیب در
سیستم های تحریك  ACبهبود یافته است .در این سیستم تحریك عموما ماشین سنکرون بسیار كوچك تر دیگری به محوور
ماشین سنکرون اصلی كوپل می شود و برق خروجی آن توسط یکسوكننده های دیودی یکسو شده و به ژنراتور سنکرون تزریق
می گردد .برای تنظیم جریان تحریك می توان تحریك اعمالی به ماشین سنکرون كوچك را به كمك ادوات الکترونیك قدرت
(عمدتا تریستوری) كنترل كرد.
در مقایسه با انواع قبلی ،سیستم تحریك استاتیك اساسا قسمت گردان ندارد و برق  DCرا مسوتقیما بوه سویم بنودی میودان
ماشین سنکرون منتقل می كند .تغذیه اصلی یکسوكننده تریستوری از برق تولیدی ژنراتور اصولی یوا از بواس دیگوری فوراهم
میشود .این سیستم تحریك در مقایسه با سیستم های تحریك نسل قبل پاسخ دینامیکی بسیار سریع و بازدهی بسیار بواالتری
دارند .با توجه به پاسخ دینامیکی سریع تر با استفاده از این سیستم تحریك می توان به صورت موثری در كموك بوه پایوداری
دینامیکی و گذرای شبکه مشاركت كرد .بهره برداری آسان تر نیز از دیگر ویژگی های این سیستم تحریك است .با اسوتفاده از
این سیستم تحریك طول ماشین سنکرون اصلی نیز كاهش می یابد.
ادوات  FACTSنقش مهمی در ایجاد انعطاف پذیری در سیستم های انتقال  ACدارند .با در نظور داشوتن ادوات مووازی ،در
گذشته از راكتور (به طور مثال برای جبران اثر فرانتی در انتهای خط انتقال) یا خازن های ثابت موازی در خطوط انتقوال بورای
ایجاد اندكی بهبود در مشخصه های خطوط استفاده می شد .این تجهیزات عمدتا به صورت سوویچ شوونده مکوانیکی بودنود و
هربار قطع/وصل آنها موجب ایجاد استرس فراوان روی خود تجهیز (و در نتیجه كاهش عمر آن) و ایجاد حالت گذرا در كل خط
و سیستم قدرت می گردید .خطر احتمال ایجاد رزونانس و عدم انعطاف پذیری كنترلی نیز از دیگر معایب آنها بود .این در حالی
است كه ادوات  FACTSضمن آنکه می تواند تمامی معایب برشمرده شده را برطرف كند ،با توجه به دینامیك بهتر می توانود
در حذف هارمونیك شبکه ،فلیکر ،بهبود پایداری دینامیکی و گذرا نیز نقش ایفا كند.
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همچنین با در نظر داشتن ادوات سری جبران سازی در گذشته از خازن های ثابت سری (برای افزایش ظرفیت انتقال و بهبود
پایداری گذرا) ،راكتورهوای سوری (محدودسوازی جریوان خطوا و محودود سوازی عبوور تووان از خطووط دارای اضوافه بوار) و
ترانسفورماتورهای جابجاگر فاز (جهت تنظیم توان حقیقی عبوری از خطوط انتقال) استفاده می شد .خوازن هوای ثابوت سوری
ممکن است منجر به ایجاد نوسانات زیر سنکرون گردند و برای شفت ژنراتور خطرناك باشند .همچنین راكتورهای سری موجب
به خطر افتادن پایداری ولتاژ می گردند و نیاز به مصرف توان راكتیو دارنود .از سووی دیگور بوا توجوه بوه سورعت نسوبتا كنود
ترانسفورمرهای جابجاگر فاز از این تجهیز برای ارتقا پایداری نمی توان استفاده كرد .این در حوالی اسوت كوه ادوات FACTS

ضمن آنکه می تواند تمامی معایب برشمرده شده را برطرف كنند ،با توجه به دینامیك سریع تر می تواند در حذف نوسانات زیر
سنکرون ،بهبود پایداری ولتاژ در عین جلوگیری از اضافه بار ،ارتقا پایداری دینامکی و گذرا و محدود سازی جریان خطا نیز نقش
ایفا كند.
با توجه به موارد ذكر شده به صورت كلی ادوات الکترونیك قدرت در ایجاد كوارایی بواالتر (از طریوق افوزایش رانودمان ،بهوره
برداری حداكثری و بهینه از سیستم قدرت فعلی) ،قابلیت اطمینان باالتر ،افزایش كیفیت توان شبکه ،بهوره بورداری آسوان تور،
امکان ایجاد كنترل سریع (و احتماال مجزای) توان حقیقی و موهومی ،امکان احدا خطوط انتقوال در فواصول بسویار طووالنی
(حتی در زیر دریا) ،امکان اتصال شبکه های آسنکرون به هم ،امکان گسترش دامنه مانور نیروگاه ها در برابور شوبکه و بهبوود
شاخص های شبکه قدرت نسبت به رقبای خود برتری قابل مالحظه ای دارند.
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 -2نتيجه گيري
در این گزارش ابتدا مروری بر پایهایترین مفاهیم توجیه پذیری و تحلیلهای رایج آن ارایه شد .در ادامه گزارش توجیه
پذیری توسعه فناوری الکترونیك قدرت از مناظر گوناگون در ایران مورد بررسی قرار گرفت .از منظر محیط زیست تجهیزات
الکترونیك قدرت با تسهیل اتصال انرژی های تجدیدپذیر به شبکه می توانند موجب كاهش مصرف انرژی های فسیلی گردند.
از منظر اجتماعی ،توسعه فناوری الکترونیك قدرت می تواند با افزایش كیفیت توان فراهم شده برای مشتركین ،میزان رضایت
آن ها را افزایش دهد .اشتغال زایی از دیگر مزایای اجتماعی توسعه فناوری الکترونیك قدرت می باشد .از منظر سیاسی ،توسعه
فناوری الکترونیك قدرت می تواند به عنوان پایه ای برای اتصال شبکه های برق ایران و كشورهای همجوار و بستر تبادل توان
میان آنها باشد .از سویی دیگر ،حركت در مسیر اقتصاد دانش بنیان از دیگر آثار جانبی توسعه این فناوری است .با توجه به جنبه
های گوناگون توسعه فناوری الکترونیك قدرت ،توسعه این فناوری برای كشور مزایای مهمی در پی خواهد داشت.
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مقدمه
کلیدهاي نیمه هادي الكترونیک قدرت نقش بسزايی در تغییر چهره شبكه برق ايفا کردهاند .تغییرات دو دهه اخیر در شبكه برق
باعث توجه روزافزون به تجهیزات الكترونیک قدرت شده است .يكی از اين تغییرات تغییر ساختار در شبكه برق است که برراي
اجرايی نمودن کامل آن نیاز به ايجاد انعطاف پذيري در شبكه برق وجود دارد .اين نیاز منجر به معرفی ادوات FACTSگرديرده
است .تغییر ديگر روي داده در سالهاي اخیر ،توجه به مساله شبكههاي هوشمند است که به عنروان راهكرار اصرلی مواجهره برا
پديده گرم شدن زمین مطرح شده و در حال پیگیري است .بدون شک تصور شبكه هوشمند بدون تجهیزات الكترونیک قدرت
محال است و اساس اين شبكهها بر بكارگیري تجهیزاتی با قابلیت کنترلپذيري است.
تجهیزات الكترونیک قدرت بطور کلی داراي نقشهاي زير در شبكه هستند.
 تبديل انرژي الكتريكی از شكل  ACبه  DCو بر عكس
 تغییر شكل موج ولتاژ يا جريان
 تغییر آرايش شبكه برق
 فراهم نمودن امپدانس مجازي قابل کنترل
تمرکز اين سند بر کلیه تجهیزات الكترونیک قدرتی است که کراربرد آنهرا در شربكه بررق مطررح اسرت .تجهیزاتری همچرون
درايوهاي  ASDکه نقشی در شبكه برق ايفا نمی کنند خارج از حیطه اين سند هستند .ادوات متعددي نیز وجود دارند که عالوه
بر کاربرد در شبكه برق ،کاربردهاي ديگري نیز دارند که از جمله میتوان به فیلترهاي اکتیو SVC ،و  ...اشاره نمود .اين ادوات
در اين سند همگی تنها با تاکید بر کاربرد در شبكه برق مورد بررسی قرار خواهنرد گرفرت اگرر چره در مطالعرات وجرود سراير
کاربردها براي اين تجهیزات همواره مد نظر خواهد بود.
با توجه به اهداف و وظائف کلی وزارت نیرو در اين سند کلیه تجهیزات الكترونیک قدرت که نتوان به آنها بار يا مصرف کننرده
اطالق نمود در حیطه اين سند قرار دارند.
تجهیزات الكترونیک قدرت داراي کاربردهاي متعددي در شبكه برق هستند که اين کاربردها با توجه به چشمانداز شربكههراي
برق هوشمند بسیار فراگیرتر خواهد شد و در زمینههاي مختلف گسترش خواهد يافت .دستهبندي اين کاربردها در شربكه بررق
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می تواند با توجه به نوع نگرش متفاوت باشد .در اين گزارش با بررسی برخی مراجرع معتبرر در ايرن زمینره سرعی خواهرد شرد
دستهبندي جامعی ارائه شود .پس از دسته بندي کلی تجهیزات درخت فناوري شامل کلیه زير شاخه ها ترسیم خواهد شد.
زيرشاخه هاي درخت هر يک معرف يكی از تجهیزات الكترونیک قدرت هستند که در ادامه گزارش تک تک اين تجهیزات بره
شكل مختصر معرفی خواهند و بدين طريق ابعاد سند بطور کامل مشخص خواهد شد.

فصل اول
مرزبندی فنی و درخت فناوری
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فاز  :2هوشمندی فناوری

اول مرزبندی فنی و درخت فناوری
 -1-1مقدمه
کلیدهاي نیمه هادي الكترونیک قدرت نقش بسزايی در تغییر چهره شبكه برق ايفا کردهاند .بره کمرک تجهیرزات الكترونیرک
قدرت اين امكان فراهم شده که فرامین کنت رلی مختلف را در شبكه بتوان با سرعتی بسیار زياد اجرا نمود .تغییرات دو دهه اخیر
در شبكه برق باعث توجه روزافزون به تجهیزات الكترونیک قدرت شده است .يكی از اين تغییرات تغییر ساختار در شربكه بررق
است که براي اجرايی نمودن کامل آن نیاز به ايجاد انعطرافپرذيري در شربكه بررق وجرود دارد .ايرن نیراز منجرر بره معرفری
ادوات FACTSگرديده است .تغییر ديگر روي داده در سالهاي اخیر ،توجه به مساله شبكههاي هوشمند اسرت کره بره عنروان
راهكار اصلی مواجهه با پديده گرم شدن زمین مطرح شده و در حال پیگیري است .بدون شک تصرور شربكه هوشرمند بردون
تجهیزات الكترونیک قدرت محال است و اساس اين شبكهها بر بكارگیري تجهیزاتی با قابلیت کنترلپذيري است.
شبكه هاي برق در آينده براي اينكه بتوانند نیازهايی از جمله بار مصرفی ،قابلیت اطمینان امنیرت و اقتصرادي برودن را بررآورده
سازند بايد داراي ويژگی تعاملی و خودکار بودن باشند .اين تصوير نیازمند تكنولوژيهاي متعددي است که از جمله مهمتررين آن
الكترونیک قدرت است.
تجهیزات الكترونیک قدرت بطور کلی داراي نقشهاي زير در شبكه هستند.
 تبديل انرژي الكتريكی از شكل  ACبه  DCو بر عكس
 تغییر شكل موج ولتاژ يا جريان
 تغییر آرايش شبكه برق
 فراهم نمودن امپدانس مجازي قابل کنترل
تجهیزات الكترونیک قدرت عالوه بر نقش مهمی که در شبكه برق ايفا میکنند داراي کاربردهاي بسیار متنوعی هستند کره از
آن جمله میتوان به منابع تغذيه تجهیزات  ،ITانواع شارژها (از شارژ موبايل تا شارژ خودروهاي برقی) ،المپهاي کم مصررفی و
 ،LEDدرايو موتورهاي الكتريكی و ...اشاره نمود.
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 -2-1مرزبندی فنی
تمرکز اين سند بر کلیه تجهیزات الكترونیک قدرتی است که کراربرد آنهرا در شربكه بررق مطررح اسرت .تجهیزاتری همچرون
درايوهاي  ASDکه نقشی در شبكه برق ايفا نمی کنند خارج از حیطه اين سند هستند .ادوات متعددي نیز وجود دارند که عالوه
بر کاربرد در شبكه برق ،کاربردهاي ديگري نیز دارند که از جمله میتوان به فیلترهاي اکتیو SVC ،و  ...اشاره نمود .اين ادوات
در اين سند همگی تنها با تاکید بر کاربرد در شبكه برق مورد بررسی قرار خواهنرد گرفرت اگرر چره در مطالعرات وجرود سراير
کاربردها براي اين تجهیزات همواره مد نظر خواهد بود.
براي تكمیل بحث فوق نیازمند تعريف عبارت "شبكه برق" بكار رفته در عنوان سرند هسرتیم .شربكه بررق در مفهروم سرنتی
می تواند به کلیه تجهیزات تولید ،انتقال و توزيع اطالق گردد که در مالكیت وزارت نیرو قرار دارد .اين تعريف با توجه به تجديرد
ساختار شبكه برق و معرفی مفاهیمی چون ريز شبكه و شبكههاي هوشمند نمیتواند بوضوح حیطه سند را مشخص کند .ابهرام
ديگري که اين تعريف ايجاد خواهد کرد تالقی آن با مفاهیم مشابهی همچون شبكه برق يک مجتمع صنعتی و ...است.
براي حل اين مساله میتوان تقسیمبندي را از اين منظرر انجرام داد کره هرر تجهیرز الكترونیرک قردرت يرا بره عنروان برار و
مصرفکننده در شبكه برق نقش ايفا میکند يا نقش ديگري دارد .بر اين اساس و با توجه به اهداف و وظائف کلی وزارت نیررو
در اين سند کلیه تجهیزات الكترونیک قدرت که نتوان به آنها بار يا مصرف کننده اطالق نمود در حیطه اين سند قرار دارند.
همانطور که اشاره گرديد تجهیزات الكترونیک قدرت داراي کاربردهاي متعددي در شبكه برق هستند .اين کاربردها با توجه بره
چشمانداز شبكه هاي برق هوشمند بسیار فراگیرتر خواهد شد و در زمینه هاي مختلف گسترش خواهد يافرت .دسرتهبنردي ايرن
کاربردها در شبكه برق می تواند با توجه به نوع نگرش متفاوت باشد .در ادامه با بررسی برخی مراجع معتبر در اين زمینره سرعی
خواهیم نمود دستهبندي جامعی ارائه شود.
در مرجع[ ]1کاربردهاي تجهیزات الكترونیک قدرت بطور کلی به صورت زير بیان شده است:
 بكارگیري انرژيهاي تجديدپذير مثل باد و خورشید
 ذخیرهسازي انرژي الكتريكی براي هماهنگ نمودن تغییرات مصرف و تولید از منابع تجديدپذير
 افزايش راندمان شبكه انتقال
 بهبود راندمان مصرف کننده هايی همچون موتورها و المپهاي روشنايی
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اشاره گرديده که الكترونیک قدرت يكی از تكنولوژيهاي کلیدي براي فراهم نمودن انرژي الكتريكی پايدار  ...است .اين مسأله با
توجه به سهم انرژي الكتريكی در سبد انرژي جهان بسیار مهم خواهد بود .در حال حاضر در آمريكا حدود  %40انرژي مصررفی
بصورت انرژي الكتريكی است که با توجه به برنامه ريزي بكارگیري گسترده خودروهاي برقی و هیبريدي و قطارهاي برقی اين
میزان به حدود  %60خواهد رسید .از طرف ديگر براي کاهش گازهاي گلخانهاي بايد سهم تولید انرژي از منابع تجديدپذير بره
شدت افزايش يابد .اين میزان در حال حاضر حدود  %4است .بدون شک دو رکن اساسی دستیابی به انرژيهراي پايردار ،تولیرد
برق از منابع انرژي تجديدپذير و افزايش راندمان مصرف انرژي الكتريكی است که الكترونیک قدرت تكنولوژي کلیردي برراي
دستیابی به اين دور کن است.
مصرف انرژي الكتريكی در آمريكا به میزان  %51توسط موتورهاي الكتريكی %19 ،مصرارف روشرنايی %16 ،مصرارف تهويره
مطبوع و  %14توسط تجهیزات  ITاست .با توجه به موارد مطرح شده فوق نويسندگان [ ]1به اين مسأله اشاره دارند کره نقرش
تجهیزات الكترونیک قدرت بصورت فراهم نمودن امكان صرفهجويی و افزايش راندمان در مصارف چهارگانه فوق ،فراهم نمودن
امكان افزايش سهم تولید انرژي از منابع تجديدپذير ،افزايش کارايی شبكه برق و نهايتاً کاربردهراي خراد دفراعی و فيرايی
است.
در اين مرجع فصل مشخصی به کاربردهاي الكترونیک قدرت در شبكه برق اختصاد دارد که در ادامه بره خالصرهاي از آنهرا
اشاره میشود .دستهبندي کاربرد تجهیزات الكترونیک قدرت بصورت زير ارائه شده است:
 تولید پراکنده شامل
 منابع تجديدپذير از جمله باد و خورشید
 میكروتوربین و پیل سوختی
 ذخیرهساز انرژي باطري ،چرخ طیار و SMES

 بارهاي الكترونیک قدرت شامل درايوهاي تنظیم سرعت
 اصالح کیفیت توان شامل
 فیدرهاي دوگانه
 منابع تغذيه بدون وقفه
DVR 

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
5
فاز  :2هوشمندی فناوری

ويرايش اول ،آذر 1393

 سیستمهاي  HVDC , FACTSشبكه انتقال و توزيع شامل
 سیستمهاي  HVDCکالسیک و Light
 ادوات  FACTSشامل :جبرانسري ،جبران موازي ،جابجاگر فاز استايک و UPFC

از ديگر مراجع مورد بررسی در اين قسمت مرجع [ ]2است .در [ ]2نیز مشابه [ ]1تجهیزات الكترونیک قدرت بصرورت واسرطی
بین منبع و بار در نظر گرفته شده است که وظیفه آن مديريت جريان انرژي الكتريكی از منبع به بار اسرت .کاربردهراي مطررح
شده براي تجهیزات الكترونیک قدرت در اين مرجع به قرار زير است:
 شارژ خازنهاي منابع تغذيه
 باالستهاي الكترونیكی
 منابع تغذيه
 منابع تغذيه بدون وقفه
 کاربرد از خودروها
 تولید پالسهاي توان
 مبدل سیستمهاي فتوولتائیک
 مبدل سیستمهاي توربین بادي
 سیستمهاي انتقال DC
 سیستمهاي FACTS

 سیستمهاي درايو الكتريكی
 ذخیرهساز انرژي الكتريكی در باطري
 ذخیرهساز انرژي الكتريكی در ابر خازنها
 ذخیرهساز انرژي الكتريكی در باطريهاي جاري
 ذخیرهسازي انرژي الكتريكی چرخطیار
 ذخیرهساز انرژي الكتريكی SMES
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 کاربردهاي کیفیت توان
کاربردهاي مطرح شده براي تجهیزات الكترونیک قدرت در مرجع [ ]3به شرح زير است:
 کاربرد در صنايع مخابراتی و IT

 کاربرد در تبديل انرژيهاي تجديدپذير
 کاربرد در پیلهاي سوختی
 کاربرد در خودروهاي برقی
 کاربرد در نمايشگرهاي الكترونیكی
 کاربرد در آمپلی فايرهاي صوتی
 کاربرد در تجهیزات الكترونیكی قابل حمل
 کاربرد در شتاب دهندهها
 کاربرد در سیستمهاي روشنايی
 کاربردهاي فيايی
 مبدلهاي حالت دهنده شبكه برق
 بازيافت انرژي در صنايع
 کاربرد در تجهیزات دفاعی
 کاربرد در درايوها
در مرجع [ ]4کاربردهاي اشاره شده براي تجهیزات الكترونیک قدرت در شبكه برق بصورت زير است:
 کنترل موتورهاي الكتريكی
 منابع تغذيه بدون وقفه
 کاربردهاي کیفیت توان شامل فیلترهاي اکتیو و جبرانکنندههاي ضريب توان
 کاربرد در سیستمهاي مولد خورشیدي
 کاربرد سیستمهاي انرژي الكتريكی انعطافپذير ،هوشمند و قابل اطمینان
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 خودروهاي برقی
از ديگر مراجع مورد برسی میتوان به [ ]5اشاره نمود .کاربردهاي تجهیزات الكترونیک قدرت در اين مرجع بصورت زير است:
 درايو موتورهاي الكتريكی سیستم تحريک ژنراتور سیستم تنظیم سرعت واحد موتور – ژنرانور تلمبه ذخیرهاي مولدهاي بادي مولدهاي آبی کوچک مولدهاي خورشیدي جبران کننده استاتیک توان راکتیو ()SVCStatcom -

 فیلترهاي اکتیو انتقال DC -سیستمهاي FACTS

 کاربرد در حمل و نقل ريلی شامل سیستم تغذيه و موتور منابع تغذيه بدون وقفهدر گزارش تهیه شده توسط وزارت اقتصاد و تجارت انگلیس تحت عنوان "استراتژي تجهیزات الكترونیک قدرت براي موفقیت"
[ ] 6يكی از محورهاي چهارگانه مورد تمرکز حیطه تولید ،انتقال و توزيع برق اسرت (سراير محورهرا عبارتنرد از حمرل و نقرل،
تجهیزات الكترونیكی و روشنايی ،درايوهاي صنعتی) .کاربردهاي در نظر گرفته شده در اين محور عبارتند از:
 مبدلهاي الكترونیک قدرت مگاواتی براي اتصال مولدهاي بادي ،خورشیدي و جزر و مدي
 مبدلهاي الكترونیک قدرت مگاواتی سیستمهاي  HVDCبراي افزايش ولتاژ به سطح  800کیلوولت و انتقال توان در
فواصل طوالنی اين مبدلها نقش اساسی در بكارگیري توربینهاي بادي فراساحل و پیادسازي ابر شبكه اروپا خواهند
شد.
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 مبدل هاي الكترونیک قدرت مورد نیاز شبكه توزيع براي حصول اطمینان از امكان اتصال مولدها به شبكه توزيع با هر
میزان رشد و تكنولوژي هاي نوظهور همچون ذخیرهساز انرژي و شارژ خودروهاي برقی
وزارت انرژي آمريكا در سال  2011گزارشی تحت عنوان "تحقیق و توسعه الكترونیک قدرت" [ ]7منتشر کرده است که در آن
کاربرد تجهیزات الكترونیک قدرت در شبكه بصورت زير ذکر شده است:
 کنترل جريان توان شامل تجهیزات سیستمهاي FACTS
 ايستگاههاي مبدل HVDC

 جبران کنندههاي استاتیک توان اکتیو
 تجهیزات محدودساز جريان خطا
 ترانسفورماتورهاي توزيع استاتیک
 بريكرهاي استاتیک شامل STS-SCB

 فیلترهاي اکتیو
 واسط شبكه شامل خودروهاي برقی هیبريد
 منابع انرژي تجديدپذير پراکنده
 ادوات ذخیرهساز انرژي الكتريكی
وزارت انرژي آمريكا در گزارش ديگري تحت عنوان " کاربردهاي الكترونیک قدرت در سیستمهراي انررژي پراکنرده انتقرال و
توزيع" به تفصیل کاربرد تجهیزات الكترونیک قدرت پرداخته است .کاربردهاي مورد اشاره در اين گزارش عبارتند از:
 ايستگاههاي مبدل HVDC
 تجهیزات FACTS

 درايو موتورها
 واسط سیستمهاي ذخیره انرژي
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 واسط منابع انرژي پراکنده ()DER
 درايوهاي الكتريكی سیستم حمل و نقل
 ادوات محدودساز جريان خطا
 ترانسفورماتورهاي توزيع استاتیک
 کلیدهاي استاتیک STS

مزاياي حاصل از کاربرد اين تجهیزات در شبكه نیز بصورت زير لحاظ شده است.
 افزايش ظرفیت انتقال و استفاده بهینه از ظرفیت کريدورهاي انتقال
 ايجاد قابلیت کنترل جريان توان
 بهبود پايداري سیستم قدرت
 افزايش امنیت شبكه
 افزايش قابلیت اطمینان شبكه
 انعطافپذيري در محل احداث نیروگاههاي جديد
 حذف با تعويق نیاز به احداث تأسیسات انتقال جديد

 -3-1درخت فناوری
به منظور ايجاد تصويري روشن از حیطه فناوري مورد بررسی اغلب از نمايش گرافیكی حوزههاي فنراوري بره صرورت درخرت
فناوري استفاده میشود .اين درخت را میتوان با توجه به دستهبنديهاي مختلف ارائه شده از تجهیزات الكترونیک قدرت ترسیم
نمود .با در نظر گرفتن معیارهاي ترسیم درخت فناوري و هدف مورد نظر اين سند دستهبندي درخت فنراوري بره صرورت زيرر
انجام گرفته است:
 ادوات FACTS
 ادوات بهبود کیفیت توان يا Custom power
 مبدل پستهاي HVDC-MVDC

 مبدلهاي منابع تولید پراکنده
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 مبدلهاي مورد نیاز در سیستم سامانه حمل و نقل برق
 مبدلهاي استاتیک نیروگاهی
در سطح بعدي درخت بر اساس کاربرد هر يک از تقسیمبنديهاي فوق شاخههاي جديد ايجاد شده است .در بخش ادوات کیفیت
توان دو دسته کاربرد مشخص شده است :کاربردهاي جبران سازي و کاربردهاي تغییر سراختار شربكه .در کراربرد جبرانسرازي
ادوات ذکر شده عبارتند از:
Dstatcom,DVR,UPQC,UPS, PET,APF

در کاربرد تغییر ساختار شبكه ادوات عبارتند از:
SCL,SCB,STS

در بخش ادوات  FACTSبر خالف ساير بخشها ،دسته بندي بر اساس نوع اتصال به شبكه انجام شده است .علت ايرن مسراله
ايجاد تشابه با متون فنی است که اغلب دستهبندي ادوات  FACTSرا به اين شكل انجام دادهاند.
ادوات  FACTSدر نظر گرفته شده در دسته ادوات موازي عبارتند از:
SVC (TSR-TCR-TSC,TCT,MCR),TCVL,TCBR,STATCOM

در شاخه بعدي به ادوات  FACTSبا اتصال سري در شبكه پرداخته شده که عبارتند از
TSIC (TCSC-TCSR-TSSR-TSSC),FCL,SSSC,IPC,TCVR,TCPST,DSSSC

آخرين دستهبندي ادوات  FACTSمربوط به ادواتی است که داراي بیش از يک نقطه اتصال سه فاز شبكه هستند .ادوات ايرن
دسته عبارتند از
UPFC-IPFC-DFC-SPS-BTB Statcom-DPFC

در بخش مبدلهاي منابع تولید پراکنده تقسیم بندي شامل دو شاخه است که عبارتنرد از مبردلهاي مربروط بره مولردهاي تولیرد
پراکنده و مبدل سیستمهاي ذخیرهساز انرژي .در بخش تولید پراکنده به مبدل پنلهاي خورشیدي ،توربین بادي ،میكروتروربین و
توربینهاي آبی کوچک اشاره شده است و نهايتا در بخرش ذخیررهسرازي انررژي سیسرتم شركلدهنرده تروان برراي باطريهرا،
چرخطیارها ،ابرخازنها ،ذخیرهسازهاي ابر رساناي مغناطیسی و مبدل فرکانسی سیستم تلبمه ذخیره اي اشاره شده است.
در خصود شاخه مربوط به انتقال  DCبه دو تكنولوژي ساخت مبدل آن شامل مبدلهاي تريستوري و مبدلهاي منبع ولتاژ اشاره
شده است.
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شاخهي ديگر مربوط به مبدلهاي مورد نیاز در سیستم سامانه حمل و نقل برق می شود که تقسیم بندي شامل مبردلهاي مرورد
نیاز سیستم تغذيه و تجهیزات بهساز توان شبكه برق سامانه ريلی است.
شاخهي آخر مربوط به مبدلهاي استاتیكی نیروگاهی است.
در فصل بعد کلیه تجهیزات معرفی شده در درخت فناوري به اختصار مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
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شكل( :)1 -1درخت فناوری
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فصل دوم
اجزاء درخت فناوری
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 -2فصل دوم اجزاء درخت فناوری
 -1-2ادوات FACTS

 -1-1-2جبرانساز استاتیک توان راکتیو)SVC( 1
کاربرد اصلی  SVCتنظیم و جبران توان راکتیو است که در کنار آن کنترل ولتاژ نیز صورت مریگیررد .اولرین نمونره  SVCدر
امريكا و در دهه  70میالدي ساخته شد .میزان کاربرد  SVCدر جهان همواره شیب افزاينده اي داشته است .شكل( )1-2شماي
کلی و ساده يک  SVCرا نشان میدهد.

شكل(:)1-2شمای ساده از یک SVC

 SVCتجهیزي است که بصورت موازي به شبكه متصل می شود .اين تجهیز قابلیت جذب و تزريق توان راکتیو را دارد .ادوات
 FACTSموازي از جمله  SVCوقتی در میانه يک خط انتقال نصب میشوند ،نقش بسیار مهمی در کنترل توان راکتیو شربكه
قدرت و باال بردن پايداري ولتاژ و پايداري حالت گذرا ايفا میکنند.
- Static Var Compensator
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يک  SVCمعموال متشكل از چندين شاخه است که ساختار هاي متداول اين شاخه ها عبارتند از:
 -1راکتور کنترلشده با تريستور ()TCR
 -2خازن سوئیچ شونده با تريستور ()TSC
 -3فیلترهاي استاتیک
 -4بانكهاي خازنی
 SVCدر صنعت امروز دنیا ،دوره بلوغ را در چرخه عمر خود طی میکند و بسیاري از سازندگان معتبر فناوري سراخت آن را در
اختیار دارند .نصب  SVCدر اروپا بهخصود با نفوذ مولدهاي تجديدپذير در حال افزايش است.
از جمله پیشرفتهاي اخیر در ساخت  SVCساخت نمونه هاي قابل جابجايی ( )RSVCاست RSVC .حائز ويژگیهراي SVC

بوده و با تغییرات سطح ولتاژ و ...شبكه هماهنگ می شود .در حال حاضر نیازي که در طراحی  SVCحس میشود ايرن اسرت
که تا حد امكان کوچکسازي و فشردهسازي انجام شود که بهصورت عملی قابلیرت جابجرايی آنهرا فرراهم شرود .تخمرین زده
میشود که  RSVCها در  40سال  5بار جابجا شوند.

 -ترانسفورماتور کنترل شونده با تريستور )(TCT

 TCTنوع خاصی از ترانسفورماتور است که به گونهاي طراحی می شود که راکتانس نشتی زيادي داشته باشرد .سریمپیچهراي
ثانويه اين ترانسفورماتور به کمک جفت سوئیچهاي تريستوري کنترل میشوند .زواياي آتش مختلف تريستورها می تواند تروان
راکتیو متغیري را تولید کند .ساخت  SVCبا ساختار  TCTصرفه جويی در هزينه ترانسفورماتور و راکتور را به همراه دارد چررا
که هر دو را در يک تجهیز خالصه می کند .در ضمن هسته آهنی  TCTمی تواند حجم بیشتري از توان راکتیو را جذب نمايرد
که در  TCRبا هسته هوا امكانپذير نیست.
عیب اساسی  SVCبر اساس  TCTسرمايه اولیه زيادي است که براي ساخت يک ترانسفورماتور خاد الزم است .عرالوه برر
اين ،از آنجا که خازنها و فیلترها بايد مستقیما روي باس ولتاژ باال نصب شوند ،مقادير نامی اين عناصر نیز بايد در سرطح فشرار
قوي باشد که باعث افزايش قیمت می شود.

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
16
ويرايش اول ،آذر 1393

فاز  :2هوشمندی فناوری

 -راکتور کنترل شونده مغناطیسی )(MCR

راکتور کنترل شونده مغناطیسی تكنولوژيی است که در روسیه متولد شده و تا کنون در سايتهاي مختلف تست شده است .ايرن
تكنولوژي در روسیه ،اوکراين ،چین و برزيل در سطوح ولتاژ از  20kVتا  1150kVنصب شده است SVC .با شاخه  MCRدر
واقع يک راکتور هسته آهنی با امكان کنترل توان راکتیو سلفی است .شكل( )2-2سراختار  SVCبرا شراخه  TCRو  MCRرا
نشان می دهد.

شكل( :)2-2مقایسه ساختار SVCبا TCRو MCR

خازن قابل کلیدزنی تریستوری:)TSC( 1
در  TSCيک جفت ولو تريستوري موازي-معكوس ، 2به صورت سري با خازن و يک راکتور کوچرک قررار گرفترهانرد .راکترور
کوچک به منظور محدود کردن جريان و حفاظت خازن از تغییرات ناگهانی ولتاژ مورد استفاده قرار میگیررد .برر خرالف TCR

کنترل پیوسته زاويهي آتش صورت نمیگیرد بلكه جفت ولو تريستوري در حالت قطع و يا وصل کامل قرار میگیرند .ادمیتانس
خروجی  TSCبه صورت خازنی است .از آنجا که زاويهي آتش تريستورها در  90و يا  180درجه قرار مریگیررد لرذا هیچگونره
هارمونیكی توسط اين تجهیز ايجاد نمیشود .دلیل اصلی استفاده از اين تجهیز جبرانسازي ولتاژ است و يكی از تجهیرزات پرر
کاربرد است TCR .ساختار کنترلی سادهاي مانند ساير تجهیزات سوئیچشوندهي ديگرر دارد .شركل( )3-2شرماي مرداري ايرن
تجهیز را نشان میدهد.
1 - Thyristor Switched Capacitor
2 - Anti parallel
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شكل( :)3-2شمای مداری TSC

تجهیز  SVCبه صورت وسیعی در دنیا کاربرد دارد .شبكه برق فنالند بعد از سال  2000با توجه به افرزايش شرديد تولیرد،
احداث خطوط  HVDCدر شبكه و حيور خازنهاي سري از يک  SVCبراي ارتقاي پايداري دينامیكی شبكه اسرتفاده کررده
است .وظیفه تعريف شده براي اين  ،SVCمیراسازي نوسانات میان ناحیهاي الكترومكانیكی است SVC .نصب شده شرامل دو
واحد  ،TSCدو واحد  TCRو سه بانک فیلتري در باس  SVC Kangasalaبا ظرفیت  -200/+240 MVARاست.
به عنوان مثالی ديگر از کاربرد عملی ادوات  FACTSمیتوان بره نصرب يرک  SVCبرا ظرفیرت خرازنی  20MVARو
بانکهاي خازنی ( 10MVARبا پلههاي  ) 2/5MVARدر نزديكی يک مزرعه باد (بنام  )Starfish Hillدر استرالیا اشاره کرد
که براي تعادل با انرژي هاي تجديد پذير نصب شده است .مطابق استانداردهاي شبكه در استرالیا ،در صورت وقوع اتصال کوتاه
سه فاز در نزديک توربین هاي باد ،اين توربینها بايد تا زمان رفع عیب (توسط ادوات حفاظتی شبكه) در مدار بمانند .شبكه برق
استرالیا ،از يک  SVCبراي کنترل ولتاژ(و تزريق توان راکتیو) در هنگام وقوع خطا استفاده کرده است .البته اين  SVCدر حالت
دائمی نیز می تواند در کنترل ولتاژ مشارکت داشته باشد ،اما همواره بايستی توان راکتیو ذخیره براي حالت گذرا در اختیار داشرته
باشد .البته بايد در نظر داشت که تغییرات سرعت باد ،منجر به تغییرات توان اکتیو و راکتیو خروجی ماشینهاي القائی متصل به
توربینهاي بادي خواهد شد .اين موضوع ممكن است به نوسانات ولتاژ منجر شود که  SVCمورد نظر در کنار بانکهاي خازنی
سوئیچ شونده مكانیكی ( )MSCسعی در کاهش اين نوسانات خواهد داشت.
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 -2-1-2راکتور سری کنترل شدهی تریستوری(TCSR) 1
اين تجهیز يک جبرانکننده راکتانس سلفی است و از يک سلف سري که به صورت موازي با سلف کنترل شردهي تريسرتوري
قرار گرفته تشكیل شدهاست .شماي مداري  TCSRدر شكل( )4-2آمده است.

شكل( :)4-2شمای مداری یک TCSR

يک  TCSRمی تواند راکتانسی سلفی با تغییرات پیوسته و آرام را به وجود آورد .به عبارت ديگر با تغییر زاويهي آتش به صورت
پیوسته از زاويه  90تا  180درجه و کنترل آن میتوان راکتور کنترل شدهاي را ايجاد نمود .هنگامی کره زاويرهي آترش راکترور
کنترل شده ،برابر با  180درجه است ،در اين حالت راکتور در حالت قطع قرار گرفته و راکتور غیر قابل کنترل میتواند به عنوان
محدود کنندهي خطا در نظر گرفته شود .زمانیكه زاويه به کمتر از  180درجه میرسد ،اندوکتانس معادل ،حاصل موازي شردهي
دو راکتور است و هرچه میزان زاويه به  90درجه نزديكتر شود راکتانس معادل کمتر میشود و در زاويهي  90درجه مقدار راکتور
سري معادل کمترين مقدار خواهد بود [.]8

 -3-1-2راکتور سری قابل کلیدزنی تریستوری)TSSR( 2
 TSSRيک جبرانکنندهي سري راکتانس سلفی است .اين تجهیز يک راکتور موازي شده با راکتور قابل کلیردزنی تريسرتوري
است .با استفاده از تعدادي از اين تجهیز امكان ايجاد پلههاي سلفی مختلف فراهم میشود .ساختار و مدار معرادل ايرن تجهیرز
مشابه با  TCSRاست با اين تفاوت که کلیدهاي تريستوري دو جهته يا در حالت روشن و يا در حالت خاموش قرار میگیرند .به

1 - Thyristor controlled series reactor
2 - Thyristor switched series reactor
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عبارت ديگر  TSSRحالتی خاد از حالتهاي عملكردي  TCSRدر زاواياي  180و يا  90درجه اسرت .برا کراهش پیچردگی
سیستم کنترل و سیستم ايجاد زاويهي آتش پیوسته قیمت تمام شدهي اين تجهیز به نسبت  TCSRکمتر است [.]8

 -4-1-2خازن سری قابل کلیدزنی تریستوری)TSSC( 1
 TSSCيک جبرانکنندهي راکتانس سري خازنی است و از يک بانک خازنی موازي شده برا شراخهي راکترور قابرل کلیردزنی
تريستوري تشكیل شده است .با استفاده از اين تجهیز امكان ايجاد پلههاي مختلفی از امپدانس خازنی فراهم میشرود .کنتررل
پیوستهي امپدانس سري صورت نمیگیرد ،بلكه زاويهي آتش تريستورها تنها میتواند در حالت  90و يا  180درجه قررار گیررد.
اين امر سبب کاهش پیچیدگی و هزينهي کنترل پیوستهي زاويهي آتش میشود .در زاويهي  90درجه سلف به طرور کامرل در
مدار بوده و در زاويهي  180درجه سلف در حالت قطع قرار میگیرد .شماي مداري يک  TSSCدر شكل( )5-2نشان داده شده
است.

شكل( :)5-2شمای مداری یک TSSC

 -5-1-2خازن سری کنترلشدهی تریستوری)TCSC( 2
در اين تجهیز مانند  TSSCخازن با سلف کنترل شدهي تريستوري موازي میشود .در اين صرورت امكران کنتررل پیوسرتهي
راکتانس سري فراهم میشود .زاويهي آتش سلف کنترل شده میتواند از  90تا  180درجه بره صرورت پیوسرته کنتررل شرود.
همانطور که پیشتر بیان شد ،ساختار مداري  TCSCمشابه  TSSCاست و تنها در سیستم کنترلی تفاوت دارند .به عبارت ديگر

1 - Thyristor Switched Series Capacitor
2 - Thyristor Controlled Series Capacitor
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 TSSCعملكرد  TCSCدر زاويهي عملكردي  90و يا  180درجه است .البته میتوان آرايش قرار دادن ماژولها را طروري در
نظر گرفت که تعدادي از آنها به صورت کنترل شده (مانند  (TCSCو مابقی مانند  TSSCتنها قابلیت سوئیچ داشته باشند.
به عنوان يكی از کاربردهاي ادوات جبران سازي سري ،به استفاده از آنها جهت محدود کردن جريان خطا میتروان اشراره
کرد .تجهیزات مختص اين کار بر مبناي جبرانسازي سرري هسرتند و نمونرههراي آن ) (TPSCدر سره پرروژه خرط انتقرال
 500KVدر کالیفرنیا جنوبی نصب شدهاند.

 -6-1-2امپدانس سری توزیع شده)DSI( 1
امپدانس سري توزيع شده میتواند گذر توان اکتیو را با تغییر امپدانس خط کنترل نمايد .اين تجهیز می توانرد از طريرق انتقرال
توان عبوري از خطی که با اضافه بار روبرو است به خطی که در بار کمتري از ظرفیت خود قرار دارد عملكررد شربكه را بهبرود
دهد.
جبرانسازي خازنی خطی که باري کمتر از ظرفیت نامی خود دارد سبب می شود جريان بیشتري از آن عبور نمايد و جبرانسرازي
سلفی در خطوطی که با اضافه بار مواجه هستند ،باعث کاهش جريان آنها میشود .در هر دو حالت شرايط بهرهبرداري سیسرتم
بهبود می يابد ،زيرا توان از خطی که بیش از توان نامی خود مورد بهرهبرداري قرار گرفتهاست به خطی که باري کمتر از مقردار
نامی خود دارد انتقال می يابد.
تزريق سري امپدانس در هر ماژول سیستم  DSIاز طريق يک ترانسفورماتور تک سیمپیچه انجام میگیرد .هادي خط به عنوان
سیم پیچی ديگر اين ترانسفورماتور به حساب میآيد .شكل( ) 6-2شماي مرداري يرک مراژول امپردانس توزيرع شرده را نشران
میدهد.

1-Distributed Series Impedance
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شكل( :)6-2شمای مداری یک ماژول DSI
مطابق اين شكل ،ترانسفورماتور تک سیمپیچه از طريق سوئیچ الكترومكانیكی  SMبايپس شده و از مدار خارج مریشرود و در
زمان مورد نیاز با باز شدن کلید  ،SMامكان تزريق امپدانس مورد نیاز فراهم میشود.
کلید دو جهتهي  S1جهت تزريق امپدانس سلفی و کلید  S2جهت تزريق امپدانس خازنی مرورد اسرتفاده قررار مریگیرنردXL .

امپدانس در حالت سلفی و  XCامپدانس در حالرت خرازنی را نشران مری دهرد .برا نسربت تبرديل مناسرب در طررف ثانويرهي
ترانسفورماتور (مانند  )1:25مقدار جريان ثانويه می تواند به مقدار مناسبی کاهش يابد .با کاهش اين جريران ،امكران اسرتفاده از
کلیدهايی با نرخ جريانی کوچكتر فراهم میشود.
در  DSIبه کنترلی دو جهته نیاز است که تحقق آن از طريق واسط مخابراتی میسر میشود تا در زمان مرورد نیراز جبرانسرازي
توسط ماژول و يا ماژولهاي خاصی انجام شد .نیاز به سیستمهاي ارتباطی و مخابراتی سطح ديگرري از پیچیردگی را بره ايرن
تجهیز میافزايد.
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 -7-1-2جبرانساز استاتیكی)StatCom( 1
جبرانکننده سنكرون استاتیک ) SSCيا  (Statcomدر واقرع نمونره پیشررفته  SVCاسرت .در حرال حاضرر حردود  20عردد
 Statcomدر دنیا نصبشده است Statcom .بر خالف  SVCبراي تولید توان راکتیو از سلف يا خازن استفاده نمیکنرد بلكره
تولید توان راکتیو در آن بهصورت داخلی و توسط الگوي کلید زنی سوئیچهاي  GTOانجام میشود .اين تجهیرز ،تجهیرزي برر
مبناي مبدل منبع ولتاژ است ) (VSCو از کانورترهاي  GTOبه همراه يک خازن ذخیره کننده انررژي  DCبرراي تولیرد يرک
ولتاژ سنكرون استفاده میکند .توانمندي  STATCOMبا کاربرد سیستم ذخیرهساز انرژي مناسب بجاي خازن توسعه می يابد.
شكل( )7-2شماي ساده از يک  STATCOMرا نشان میدهد.
تجهیز  STATCOMتاکنون به صورت وسیعی در دنیا مورد استفاده قرار گرفته است .شبكه برق ژاپن تجهیز
 STATCOMرا براي ارتقاي پايداري و رگوالسیون ولتاژ در انتهاي خطوط انتقال در نظر گرفته است و با انجام مطالعاتی نظیر
میزان توان موهومی انتظاري پیش فاز براي ارتقاي پايداري و میزان توان موهومی انتظاري پس فاز براي ارتقاي رگوالسیون
ولتاژ ،ظرفیت مناسب  STATCOMرا محاسبه کرده است و در باس  Toshinقرار داده است .در واقع تجهیز FACTS

مستقر شده در باس  Toshinکه از نوع جبران سازهاي موازي  STATCOMاست ،به صورت مجازي طول الكتريكی خط
متصل کننده نیروگاه  JPPژاپن و سیستم قدرت آن را کاهش داده و باعث کاهش اختالف زاويه میان نیروگاه  JTPPو شبكه
انتقال ژاپن میگردد و از اين طريق حاشیه پايداري زاويهاي بیشتري را فراهم میکند.

1 -Static Compensator
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شكل( :)7-2شمای ساده از یک STATCOM

به عنوان کاربردي عملی از تجهیزات  ، FACTSمیتوان به نصب  STATCOMدر کارخانه فوالد  EAFبراي در بهبود
کیفیت توان اشاره کرد .اين کارخانه براي افزايش ظرفیت تولید خود ،نیازمند تصحیح کیفیت توان مصرفی خود است به گونهاي
که داراي فلیكر و کنترل ولتاژ مؤثري باشد .اين شرکت به دلیل سطح اتصال کوتاه کم در باس  PCCبه عنوان منبع اغتشاشات
در ناحیه محلی خود شناخته میشود .همچنین ،اين شرکت توان راکتیو زيادي نیز از شبكه  110KVجذب میکند .براي برطرف
کردن مشكالت فوق از يک  STATCOMبا ظرفیت  164مگاوار استفاده شده است.

 -8-1-2جبران کننده سری سنكرون استاتیک)SSSC( 1
 TCSCتوان راکتیو را با عناصر ذخیره کننده انرژي (سلف يا خازن) تولید يا مصرف میکند .روش ديگر براي تولیرد يرا جرذب
توان راکتیو استفاده از سوئیچهاي  GTOبجاي تريستور است .همان طور که  Statcomنوع پیشرفته  SVCمحسوب میشرود
اين تجهیز نیز نوع پیشرفته  TCSCبه حساب میآيد S3C .تا کنون بهصورت مستقل و به طور عملی استفاده نشده است و ترا
- Static Synchronous Series Compensator

1
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اين زمان فقط در ادوات ترکیبی مانند  UPFCو  IPFCبهکار رفته است .يرک سراختار خطری از  S3Cدر شركل( )8-2نشران
دادهشده است .بر خالف خازن سري S3C ،میتواند در صورت ترکیب با ذخیرهساز انرژي حتی توان اکتیو نیز با سیستم مبادلره
کند .که اين عمل را با کنترل زاويه ولتاژ تزريقی در مقايسه با زاويه خط انجام میدهد.
منحنی مشخصه امپدانس خروجی  S3Cبر حسب امپدانس آن در تمام فرکانسها بجز فرکانس اصلی کرارش برهصرورت يرک
سلف کوچک است .بنابراين S3Cنمیتواند در هیچ فرکانسی با سلف خط انتقال تشكیل يک مدار رزونانسی سرري را بدهرد .از
طرف ديگر سرعت پاسخ  S3Cهم بسیار زياد است و بنابراين میتواند در از بین بردن نوسانهاي زير سرنكرون سیسرتم مروثر
باشد.
در يک سیستم انتقال  S3Cدو کارکرد را بر عهده دارد:
اول اينكه توان راکتیو را جبرانسازي کند،
دوم اينكه پايداري گذرا را بهبود بخشد.
عملكرد دوم سیستم  S3Cناشی از قابلیت آن در افزايش حداکثر توان قابل انتقال خط است .براي افزايش حداکثر تروان اکتیرو
قابل انتقال  S3Cبه طور مناسبی رأکتانس خط را تغیر میدهد .چون کنترل سیستم قدرت يک مسئله غیرخطی است ،بنرابراين
يک کنترل کنندة غیرخطی براي  S3Cنیاز است که در مقراالت و مجرالت متعردد در مرورد آن بحرث شرده اسرت .بررخالف
کنترلکنندههاي خطی ناحیه عملكرد کنترلکنندههاي غیرخطی سیستم  S3Cمحصور به همسايگی نقطه کار ژنراترور نیسرت،
بلكه شامل سراسر ناحیه عملكردي آن است.
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شكل( :)8-2شمای ساده از یک S3C

به عنوان يكی از کابردهاي احتمالی ادوات  SSSCبه کنترل پخش بار شبكه میتوان اشاره کررد .مطالعره صرورت گرفتره
توسط شبكه انتقال  200 Kvاسپانیا نشان دهنده الزام نصب تجهیرز  (Synchronous Series Compensator) SSCبرراي
کنترل پخش بار شبكه انتقال اسپانیا در آينده است .در شبكه برق پرتقال ،به دلیل آنكه پیشبینی میشرود منرابع تجديردپرذير
فراوانی در آينده ،نصب خواهند شد ،ب راي جلوگیري از اضافه بارهاي ناخواسته (در اثر عدم قطعیت تولید منابع بادي) از SSSC

براي تثبیت میزان توان عبوري حالت دائم از خطوط انتقال استفاده خواهد شد.
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 -9-1-2جبران کنندهی سری بین فاز)IPC( 1
ادوات  FACTSقابلیت عملكرد سريع و انعطافپذير را به شبكه میبخشند .در بعيی از کاربردها قابلیت انعطراف از سرريعتر
بودن مهمتر است .به عنوان مثال در شبكههايی که نسبت به تغییرات فصلی و روزانهي بار حساس هستند ،تنظیم گذر توان در
حالت دائم بسیار با اهمیت است.
ايدهي کنترل کنندهي گذر توان بین فاز به منظور اتصال سري امپدانس ،بین فازهاي مختلرف دو شربكه و يرا زيرر شربكهي
سنكرون مطرح شده است .يک  IPCاز راکتورها و خازنهاي سه فاز تشكیل شدهاست که هريک از آنها به صورت سرري برا
زير شبكههاي متصل قرار میگیرند  .شكل( ،)9-2مدار معادل يک  IPCرا نشان میدهد.

شكل( :)9-2مدار معادل یک IPC

در اين شكل  δSو  δRبه ترتیب زواياي ولتاژ سمت فرستنده و دريافت کنندهي توان را نشان میدهند و  ψ1و  ψ2تغییر فاز
ايجاد شده از عملكرد  IPCرا نشان میدهند .در  IPCغیر متشابه با ادوات سري ديگر ،يک فاز از يک شربكه مریتوانرد بره
فازهاي غیر متناظر شبكهي ديگر اتصال يابد .به عنوان مثال فاز  Aشبكهي فرستندهي تروان مریتوانرد بره فرازهراي  Bو C

شبكهي دريافتکنندهي توان متصل شود .اين قابلیت منجر به انتقال تروان حتری در زمانیكره اخرتالف زاويرهي برین طررف
فرستنده و گیرنده صفر است ( )δS- δ R=0نیز شود.
در ابتدا دو مدل از  IPCبه نامهاي  IPC240و  IPC120پیشنهاد شدهاند .شكل ( ،)10 -2شماي مداري  IPC240را نشان
می دهد .در اين شكل تنها چگونگی عملكرد يک راکتور و خازن نشان داده شدهاست .چگرونگی اتصرال ديگرر راکترورهرا و
خازنها مشابه اين دو راکتور و خازن است .سوسپتانسها به مجموعهاي از کلیدها اتصال میيابند .اين مجموعه از کلیدها بايرد

- Interphase power controller

1
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قابلیت عبور و کنترل توان در هر دو جهت را داشتهباشند .گذر توان مثبت زمانیكه گذر توان از سمت فرستنده ( (Sبه سرمت
دريافت کننده ) (Rاست ،تعريف میشود .در گذر توان مثبت سوسپتانسهراي  B1و  B2بره ترتیرب بره  VCSو  VBSمطرابق
شكل ( ،)10 -2متصل میشوند .هنگامیكه گذر توان معكوس مطلوب باشد ،سوسپتانسهاي  B1و  B2بره ترتیرب بره  VBSو
 VCSاتصال میيابند IPC .نشان داده شده در شكل ( )10 -2به دلیل اينكه ولتاژهراي اتصرال سوسرپتانسهراي  B1و  B2برا
يكديگر اختالف فاز  240درجه دارند IPC240 ،نامیده میشود .جريان فازي  IARمجموع جريانهاي  IB1و ( IB2جريان در دو
سوسپتانس) است.

شكل ( :)10 -2شمای مداری یک IPC240

دياگرام فازوري براي حالت  δSR=δS- δ R=0نیز در شكل ( )10 -2نشان داده شدهاسرت کره در آن  IB1از ولتراژ  VARبره
اندازهي  60درجه جلوتر و  IB2از آن  60درجه عقبتر است.
به منظور بهبود ضريب توان دو جريان  IB1و  IB2نوع ديگري از  IPCبه نام  IPC120پیشنهاد شدهاست که در آن از يرک
ترانسفورماتور تغییر دهندهي فاز  180درجه  Y-y6استفاده شدهاست .ساختار مداري مدار اين نروع از  IPCدر شركل ()11 -2
نشان داده شدهاست .امكان کنترل هر دو متغیر توان اکتیو و راکتیو از طريق تغییر سوسپتانسهاي  B1و  B2وجود دارد.
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شكل ( :)11 -2ساختار مداری یک IPC120

جهت کاهش نرخ توانی  IPCکه منجر به کاهش تلفات و هزينرهي آن مریشرود ،اصرالحاتی برر  IPCانجرام شردهاسرت .از
مهمترين تغییرات ،استفاده از ترانسفورماتورهاي تغییر دهندهي فاز ( )PSTبه منظور اعمال ولتاژهاي تغییرر فراز داده شرده بره
سوسپتانسها است .شكل ( ،)12 -2شماي مداري اين تزريق ولتاژ در  IPCرا نشان میدهد ،که در آن ولتاژهايی به صرورت
سري با دو سوسپتانس تزريق میشوند .در اين صورت نیاز به مقادير کوچكتري از سوسپتانس است که منجر به کاهش تلفات ،
فياي مورد نیاز و هزينه میشود .اين مسائل در خطوط با ولتاژ باال اهمیت بیشتري میيابند [.]9

شكل ( :)12 -2تزریق ولتاژ با استفاده از ترانسفورماتور تغییر دهندهی فاز
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 -10-1-2جبران کنندهی سری استاتیكی توزیع شده)DSSC( 1
ايدهي استفاده از  DSSCجهت تسريع در ادوات  FACTSو  D-FACTSتوزيع شده مطرح شده است که باعث کنترلپذيري
بهتر و افزايش قابلیت اطمینان سیستم میشود .شكل( )13-2شماي يک واحد  DSSCرا نشان میدهد .سراختار مردار از يرک
اينورتر تک فاز با نرخ توانی پايین (در حدود  ،)10kVAيک ترانسفورماتور تک سیمه ( ،)STTسیستم کنترلری مررتبط برا آن،
مدارهاي تغذيهي توان و سیستم مخابراتی تشكیل شده است.
ترانسفورماتور  STTجزء اصلی  DSSCاست .در اين ترانسفورماتور هادي خط انتقرال بره عنروان سریمپیچری ثانويره اسرت و
همچنین تعداد سیمپیچهاي باالي اين ترانسفورماتور سبب عبور جريان پايین در اين سریم پیچری شرده و ايرن جريران پرايین
استفاده از IGBTهاي تجاري با نرخ توان کم را ممكن میسازد و در نتیجه باعث کاهش هزينه میشود.
هستهي مغناطیسی می تواند خط انتقال را در بر بگیرد لذا نصب آن آسان است .مبدل از خط تغذيه شده و میتواند بره طريقری
کنترل شود ت ا ولتاژي عمود بر جريان خط ،به خط تزريق کند .در هنگام بهرهبرداري عرادي خرط انتقرال ،ترانسرفورماتور STT

توسط ارتباط دهندهي رلهاي بايپس میشود.
خط انتقال از ديد اينورتر به عنوان منبع جريان القايی ديده میشود .مبدل تک فاز به کار رفته از چهار  IGBTبه همرراه فیلترر
 LCخروجی و خازن باس  DCتشكیل شده است .ولتاژ خروجی اينورتر از طريق روش  PWMکنترل میشود و داراي دو جزء
است .جزء متعامد با جريان ،جهت جبران سازي و جزء هم فاز با جريان در جهت تأمین توان مبدل بره کرار مریرود .دسرتورات
کنترلی مربوطه از طريق خطوط مخابراتی  PLCو يا به صورت بی سیم انتقال داده میشود [.]10

1 - Distributed static serics compensation
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شكل( :)13-2شمای مداری یک واحد از DSSC

 -11-1-2جبرانساز استاتیكی پشت به پشت)BTB StatCom( 1
جبرانساز استاتیكی پشت به پشت جهت انتقال نقطه به نقطهي توان الكتريكی بین دو شبكهي ايزوله و يا اتصال داخلری برین
دو خط انتقال با ولتاژها و فرکانس هاي مختلف به کار میرود .همچنین دامنه و زاويه فاز ولتاژ خط انتقال مریتوانرد از طريرق
جبرانسازي موازي کنترل شود.
براي مبادلهي توان اکتیو توسط مبدل پشت به پشت حداقل به دو مبدل  DC/ACمنبع ولتاژ نیاز است .اين دو مبدل به صورت
پشت به پشت به يک خازن واسط  ،DCاتصال میيابند BTB-Statcom .میتواند جبرانسازي توان راکتیو مسرتقل را در هرر
دو خط انجام دهد و لذا میتواند در تنظیم ولتاژ خط انتقال نیز مشارکت نمايد.

1 -Back to Back STATCOM
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شكل( )14-2يک  BTB-STATCOMرا شامل دو مبدل منبع ولتاژ که به يک لینک  DCواحد اتصال داده شردهانرد نشران
می دهد .هنگامیكه هر دو مبدل در اين ساختار عمل می نمايند ،توان مبادله شده بین آنها می تواند اکتیو و يا راکتیرو باشرد .بره
عبارت ديگر زاويهي فاز جبرانکننده میتواند در رنجهاي مختلف تغییر کند [.]11

شكل( :)14-2شمای مداری یک BTB-STATCOM

 -12-1-2کنترلکننده پخش توان بین خطوط)IPFC( 1
کنترلکننده پخش توان بین خطوط از ترکیب حداقل دو جبرانساز سري حاصل می شود که تأثیر بسیار زيادي در کنترل پخش
توان در خطوط انتقال دارد IPFC .و  UPFCتوسعهيافته دو ساختار ابتكاري و نو در جبرانسازهاي اسرتاتیک ادوات FACTS

هستند .دياگرام تک خطی  IPFCدر شكل( )15-2نشان دادهشده است .مطابق اين شكل IPFC ،از چند  SSSCتشكیلشرده
که به طور همزمان کنترلشده و لینک  DCآنها متصل به يكديگر است.

- Interline Power Flow Controller

1
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شكل( :)15-2دیاگرام تک خطی IPFC

 IPFCامكان کنترل توان اکتیو و راکتیو عبوري از خطوط را به طور همزمان و مستقل از هم فراهم میکند .فرآيند تزريق ولتاژ
سري در هر يک از خطوط توسط  IPFCيک قابلیت جبرانساز سري پیشرفته در خطوط منشعب از شینه مجهرز بره  IPFCرا
فراهم میکند.
در واقع IPFC ،بهصورت تعدادي اينورتر با يک لینک  DCعمل میکند که هر کدام بهصورت يرک جبررانسراز سرري عمرل
میکنند .از آنجائیكه هر اينورتر قادر است جبرانسازي توان راکتیو را نیز انجام دهد IPFC ،میتواند جبرانسازي توان اکتیرو و
راکتیو در کل سیستم انتقال را کنترل و مديريت کند .اين قابلیت  IPFCرا قادر میسازد که توان اکتیو و راکتیو را بین خطروط
تقسیم کرده و توان را از خط پربار به خط کم بار انتقال دهد و خطوط را در برابر افرت ولتاژهراي راکتیرو جبررانسرازي نمايرد.
همچنین سیستم را به طور مؤثري در برابر اختالالت دينامیكی پايدارتر میکند .در تأثیر  IPFCروي پايرداري حالرت گرذرا برا
استفاده از کنترلکنندههاي گوناگون پیشرفت زيادي بهدست آمدهاست .اما همه اين کنترلکنندهها مربوط به يرک خرط انتقرال
تنها است IPFC .معموالً براي کنترل پخش بار در خطوط انتهايی استفاده میشود.
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 -13-1-2کنترلکننده یكپارچه پخش توان)UPFC( 1
کنترلکننده يكپارچه پخش توان يكی از ساختارهاي همرهکراره در خرانواده  FACTSاسرت .محققران طررحهراي متفراوت و
گوناگونی را براي  UPFCدر مقاالت و نشريات مختلف ارائه دادهاند .شكل( )16-2بلوک دياگرام تک خطری  UPFCرا نشران
میدهد که در يک شبكه سه فاز نصبشده است UPFC .شامل  2مبدل سه فاز بوده که طرف  DCآنها توسرط يرک خرازن
 DCبه هم متصل میشود .طرف  ACمبدل موازي توسط ترانسفورماتور سه فاز به صورت موازي به شبكه قدرت متصل شرده
و طرف  ACمبدل سري از طريق ترانسفورماتور سه فاز ديگري بهصورت سري به خط متصل شده و ولتراژ سرري را بره خرط
تزريق میکند .با تغییر ولتاژ سري اعمالی توسط مبدل میتوان توانهاي اکتیو و راکتیرو عبروري از خرط را تغییرر و در مقرادير
مشخصی تنظیم کرد .مبدل موازي نیز عالوه بر تأمین توان اکتیو مورد نیاز مبدل سري جهت تثبیت ولتراژ خرازن لینرک ،DC
قابلیت تولید يا مصرف توان راکتیو به طور مستقل از مبدل سري و بهمنظور تنظیم ولتاژ باس متصل شده به آن را دارد.

شكل( :)16-2ساختار یک UPFC

با قرار گرفتن  UPFCدر مسیر يک خط ،قسمتی از توان اکتیو عبوري توسط مبدل موازي دريافت و از طريرق لینرک  DCبره
مبدل سري منتقل و توسط اين مبدل به خط تزريق میگردد .البته جهت انتقال توان اکتیو با توجه بره عملكررد کنتررلکننرده
میتواند معكوس گردد .ولتاژ سري اعمالشده به خط توسط مبدل سري با تنظیم اندازه و زاويه خود میتواند باعث تغییر تروان
انتقالی و همچنین تنظیم ولتاژ خط در طرف مبدل سري شود.
- Unified Power Flow Controller

1
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 -14-1-2ترانسفورماتور جابجاگر فاز قابل کنترل تریستوری)TCPST( 1
ترانسفورماتور جابجاگر فاز قابل کنترل تريستوري تجهیزي است که بر اساس تكنولوژي تريستور و ترانسفورماتور جابجاگر فراز
کارمیکند .ترانسفورماتورهاي جابجاگر فاز ترانسفورماتورهايی با نسربت تبرديل مخرتلط هسرتند .ايرن ترانسرفورماتورها ماننرد
کنترلرهاي جريان توان ،براي گسترش ايمنی سیستم قدرت و کم کردن تلفات انتقال بكار گرفتهشردهانرد .الكترونیرک قردرت
کاربرد جابجاگرهاي فاز را در کنترل سیستم قدرت متحول ساخت زيرا جانشینی تپ چنجرهاي معمولی با ولوهراي تريسرتوري
سرعت پاسخ در جابجاگر فاز را افزايش داده و اين ساختار را براي پاسخ به اغتشاشهاي کوچک و افزايش پايداري حالت گرذرا
موثر ساخته است .اختالففاز بین ولتاژ ترمینالهاي  TCPSTبه کمک يک ترانسفورماتور سري با خط 2ايجاد میشرود .تروان
اکتیو و راکتیوکه توسط اين ترانسفورماتور با خط مبادله میشود بايد از شبكه توسط يرک ترانسرفورماتور مروازي 3جرذب شرود.
شكل( )19-2شماي اصلی ساختار  TCPSTرا نشان میدهد.

 -15-1-2جابجاگر فاز استاتیک )SPS(4
جابجاگر فاز استاتیک با کمک کلیدهاي نیمه هادي با توان باال ،جايگزين هاي جذابی براي ترانسفورماتورهاي جابجاگر فراز برا
کلیدهاي مكانیكی هستند .اين تجهیزات امكان تغییر فاز جهت کنترل گذر توان را فراهم میآورند .واژهي " جابجاگر فراز" بره
تجهیزي اطالق میشود که میتواند

1

- Thyristor Controlled Phase Shifting Transformer
- Boosting Trasformer
3
- Excitation transformer
4 - Static phase shifter
2
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شكل( :)17-2شمای ساده از یک TCPST

ولتاژي با دامنه و يا فاز قابل کنترل در حالتهاي مختلف بهرهبرداري سیستم ايجاد نمايد.
شكل( )18-2شماي مداري يک جابجاگر فاز استاتیک را نشان میدهد .همرانطور کره در ايرن شركل ديرده مریشرود ،ورودي
جابجاگر فاز استاتیک ولتاژي سه فاز است که از طريق ترانسفورماتور تحريرک  ETفرراهم مری شرود .خروجری جابجراگر فراز
استاتیک ولتاژي سه فاز از طريق ترانسفورماتور افزاينده  BTبه سیستم تزريق می کند .محدوديتها و قابلیتهاي يک جابجاگر
فاز استاتیک به مبدل آن و چگونگی آرايش آن وابسته است ،ترکیببنديهاي مداري مختلفی از جابجاگر فاز استاتیک پیشنهاد
شده است که قابلیتهاي مختلفی دارند [.]12

شكل( :)18-2شمای مداری یک SPS
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 -16-1-2کنترلکننده دینامیک توان(DFC) 1
کنترلکننده دينامیک توان ) (DFCمانند  TCPSTبر اساس فناوريهاي کنترل تريستوري و ترانسفورماتور جابجاگر فاز()PST
طراحی شدهاست .در ساختار  DFCيک  PSTاستاندارد با يک خازن موازي قابرل کلیردزنی مكرانیكی ،خازنهراي سرري قابرل
کلیدزنی تريستوري و راکتورهاي سري قابل کلیدزنی تريستوري ترکیب شدهاست.
هدف از خازن موازي قابل کلیدزنی مكانیكی اين است که پشتیبانی ولتاژ الزم را در شرايط اضافه بار يا شرايط محتمرل ديگرر
برآورده سازد و رأکتانس راکتورها و خازنها به گونهاي انتخاب میشود که گامهاي راکتانسی مورد نظر را فراهم آورد .شكل(-2
 )19ساختار  DFCرا نشان میدهد.

شكل( :)19-2شمای ساده از یک DFC

عملكرد  DFCبر قوانین زير استوار است:
  TSSC/TSSRدر زمانی که پاسخ سريع مورد نیاز است سوئیچ میشوند. رفع اضافه بار و جبرانسازي در شرايط بحرانی به کمک  TSSC/TSSRانجام میشود.  PSTبايد حتیاالمكان بهخصود در جريانهاي باالتر از جريان نرمال کمتر سوئیچ شود. عملكرد سیستم در جبران توان راکتیو با کمک خازن موازي قابل کلیدزنی مكانیكی ،تپ چنجر و سروئیچ شردن خرازنهرا ورآکتورها میتواند بهینه شود.
اين سیستم در کنترل جريان توان و جبران توان راکتیو میتواند موثر باشد در بعيی مقاالت  DFCاز لحراظ صررفه اقتصرادي
(کارايی به نسبت هزينه) نیز مناسب و ارزنده تلقی شده است ،با اين وجود هنوز سیستمی تئوري است.
-Dynamic flow controller

1

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
37
ويرايش اول ،آذر 1393

فاز  :2هوشمندی فناوری

شكل( :)20-2پیكربندی DPFC

 -17-1-2کنترل کنندهی پخش توان توزیع شده)DPFC( 1
همانطور که پیشتر اشاره شده UPFC ،تجهیزي است که داراي مشخصهي  Statcomو جبرانکننده سري سنكرون استاتیكی
است و لینک  DCمشترک ارتباط بین اين دو را انجام میدهد .در  DPFCدر مقايسره برا  UPFCلینرک  DCمشرترک برین
جبران کننده سري و جبران کنندهي موازي حذف شده است و مبدلهاي سري به صورت توزيع شده قرار گرفتهاند .به عبرارت
ديگر اين تجهیز از يک جبرانکننده ي موازي و چندين جبرانساز سري تشكیل شده است .مبدل موازي مشرابه STATCOM

است ،و اين در حالیست که جبرانکنندههاي سري از ايدهي  DFACTSتبعیت مینمايند که در آنها از چندين مبدل تک فاز
کوچک توزيع شده در عوض يک مبدل بزرگ متمرکز استفاده شدهاست .هر يک از مبدلهاي سري بكار رفته نسبت به يكديگر
مستقل بوده و از خازن لینک  DCخود به عنوان ولتاژ  DCمبدل استفاده مینمايند .شكل( )20-2پیكربنردي يرک  DPFCرا
نشان میدهد.
همانطور که در شكل ديده میشود ،عالوه بر تجهیزات اصلی و کلیدي مانند جبرانساز موازي و جبررانسرازهاي سرري ،يرک
فیلتر پسیو موازي نیز در طرف ديگر خط متصل میشود.

1 - Ditributed Power Flow Controller
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شايان ذکر است که ساختار جبرانسازهاي توزيع شدهي سري به کار رفته در  DPFCمشابه با DSSCاست که نیاز به سیسرتم
مخابراتی و يا بیسیم جهت کنترل هماهنگ واحدها دارد.
 DPFCکنترلپذيري بااليی را ايجاد نموده و از طريق آن میتوان به صورت همزمان زاويهي انتقال و ولتاژ را کنترل نمرود .از
اين تجهیز جهت افزايش پايداري مانند میرا کردن اعوجاج توان فرکانس پايین می توان استفاده کرد .بدلیل استفاده از چنردين
جبرانساز سري مستقل قابلیت اطمینان  DPFCدر مقايسه با  UPFCبیشتر است.

 -18-1-2محدودساز جریان خطا)FCL( 1
اين تجهیز يک عنصر حفاطتی محسوب شده و جهت محدود کردن جريان خطاي سیستم اسرتفاده مریشرود ترا سیسرتم را از
آسیبهاي جريان خطاي زياد مصون دارد .توپولوژيها و ساختارهاي مختلفی از اين تجهیز وجود دارد .ساختارهايی که در آن از
عناصر الكترونیک قدرت استفاده میشود ،محدودسازهاي جريان خطاي استاتیک نامیده میشوند.
شماي مداري يک نوع از محدودسازهاي جريان خطا در شكل( )21-2نشان داده شده است .در اين تجهیز از يک جفرت کلیرد
الكترونیک قدرت که به صورت موازي – معكوس با يكديگر قرار گرفتهاند استفاده شده است .جهت محدود کردن جريان خطرا
يک مقاومت يا سلف و يا مجموعهاي از آنها به صورت موازي با کلیدها قرار گرفته و مجموعرهي آنهرا يرک محردود کننردهي
جريان خطا را تشكیل میدهند که به صورت سري با شبكه قرار میگیرند.

شكل( :)21-2شمای مداری از یک FCL

1 - Fault Current Limitter
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در حالت عملكرد عادي سیستم (حالت بدون خطاي سیستم قدرت) کلیدها هدايت کرده و جريان شبكه را از خود عبور میدهند
و امپدانس محدود کنندهي خطا اتصال کوتاه است .هنگامیكه خطاي اتصال کوتاه در شربكه اتفراق مریافترد ،افرزايش جريران
تشخیص داده میشود و اين کلیدها در حالت قطع قرار می گیرند .در اين حالت مسیر عبور جريان از مسریر مروازي آن صرورت
می گیرد و جريان خطا توسط مقاومت ،سلف و يا به عبارت کلیتر امپدانس محدود کننده ،کاهش میيابد .شايان ذکر است کره
محدود سازي جريان خطا در عرض چند میلیثانیه انجام میشود .استفاده از مقاومت محدود کننده داراي اين مزيت اسرت کره
اختالف فاز بین جريان و ولتاژ را از بین میبرد و به میرا شدن سريع مؤلفهي  DCجريان خطا کمک مینمايرد .يرک مقاومرت
متغیر ممكن است به صورت موازي با کلید جهت محدودسازي ولتاژ گذرا استفاده شود.
کلیدهاي بكار رفته ممكن است تريستورهاي با قابلیت خاموش شدن ( )GTOو يا کلیدهاي جديدتر باشند .از آنجا که کلیدها در
حالت عادي سیستم هدايت میکنند به دلیل تلفات هدايتی آنها  0/1تا  0/2درصرد تروان عبروري از آنهرا ،صررف ايرن تلفرات
میشود.
ساختار ديگري از  FCLکه به صورت عملی در پست  Kayentaدر اياالت متحدهي آمريكا نصب شده است ،در شركل()22-2
نشان داده می شود .در حالت عملكرد عادي ،هر دو تريستور در حالت خاموش قرار دارند و جريان از سلف  L1و خازن  Cعبرور
1
میکند .مقدار امپدانس  L1و  Cطوري انتخاب میشود که در فرکانس  50يا  60هرتز  0
WC

 WL1 شود .به عبارت ديگر

اين تجهیز در فرکانس اصلی امپدانس معادل صفر را از خود نشان میدهد .هنگامیكه خطايی رخ میدهرد ،هرر دو تريسرتور در
حالت هدايت کامل قرار میگیرند و سلف  L2موازي با خازن Cقرار میگیرد که سبب افزايش امپدانس معادل سرري در خرط
انتقال میشود .يک مقاومت متغیر موازي با کلیدهاي تريستوري جهت محدودسازي ولتاژ گذرا استفاده میشود ،همچنرین نررخ
افزايش ولتاژ گذرا توسط مدار اسنابر محدود میشود.
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شكل( :)22-2یک نمونه  FCLنصب شده در در پست Kayenta
نوع ديگري از  FCLمجهز به کلیدهاي  IGBTدر شكل( )23-2نشان داده شده است ،در حالرت عملكررد نرمرال ،کلیرد By-

 passعبور جريان را به عهده میگیرد .هنگامیكه خطايی رخ میدهد ،کلید  By-passباز شده و  IGBTعبور توان را به عهرده
می گیرد .هنگامیكه جريان خطا به مقدار از پیش تعیین شده میرسد ،کلید  IGBTخاموش میشرود .در ايرن حالرت جريران از
مقاومت متغیر عبور داده میشود .ولتاژ شكست مقاومت متغیر مقداري بیشتر از ولتاژ بیشینهي منبع تنظریم مریشرود ،بنرابراين
جريان خطا شروع به کاهش میکند .هنگامیكه جريان به مقدار کمینهي خود میرسد  IGBTدوباره روشن میشود با اين کرار
جريان خطا در محدودهي مناسب قرار میگیرد [.]13

 -19-1-2تنظیم کنندهی ولتاژ کنترل شدهی تریستوری)TCVR( 1
تنظیم کنندهي ولتاژ کنترل شدهي تريستوري در واقع يک ترانسفورماتور کنترل شدهي تريستوري است که میتواند ولتراژ فراز
متغیري را توسط کنترل پیوسته فراهم نمايد .اين تجهیز ممكن است به صورت يک ترانسفورماتور قابل تنظریم برا ترپ چنجرر
تريستوري باشد که در شكل( )24-2نشان داده شده است .در اين ساختار از طريق کنتررل مناسرب ترپ چنجرر ترانسرفورماتور
میتوان به کنترل پیوستهاي از ولتاژ دست يافت.

1 - Thyristor Controlled Voltage regulator
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شكل( :)23-2نوعی از  FCLمجهز به کلیدهای IGBT

شكل( :)24-2شمای مداری  TCVRبر اساس تزریق ولتاژ

در ساختار ديگري از  ، TCVRاز يک مبدلی ولتاژ  AC/ACکنترل شدهي تريستوري جهت تزريق ولتاژ  ACمتغیرر اسرتفاده
میشود .شماي مداري اين نوع از  TCVRرا نشان میدهد [.]14

شكل( :)25-2شمای مداری  TCVRبر اساس تپ متغیر
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 -20-1-2محدود کنندهی ولتاژ کنترل شدهی تریستوری)TCVL( 1
برقگیرهاي مقاومت متغیر اکسید فلزي )MOV( 2تجهیزات جذابی جهت محدود سازي افزايش ولتاژ هستند .بره کمرک ايرن
تجهیزات سطح عايقی مورد نیاز پستها و خطوط کاهش پیدا کرده که اين امر باعث کاهش هزينه میشود .سطح ولتاژ شكست
عايقی  1/7برابر بیشنه ولتاژ حالت عادي سیستم لحاظ می شرود .از تجهیرزات الكترونیرک قردرت مری تروان جهرت اصرالح
مشخصهي MOVها استفاده نمود که تجهیزي تحت عنوان محدود کنندهي ولتاژ کنترل شدهي تريستوري معرفی شده است.
اين تجهیز عنصري حفاظتی محسوب شده و در شرايط گذارا وظیفه محدود سرازي ولتراژ در ترمینرال خرود را بره عهرده دارد.
شكل( )26-2شماي مداري اين تجهیز را نشان میدهد که در آن از دو مقاومت متغیر اکسید فلزي استفاده شده است.
در حالت عادي شبكه کلیدهاي تريستوري در حالت قطع قرار میگیرند ،و با آتش شدن تريستورها در زمان مورد نیاز ،قسمتی از
مقاومت متغیر از مدار خارج میشود .در اينصورت سطح عايقی کاهش میيابد و از لحاظ دينامیكی قابلیت محدود کرردن ولتراژ
بهبود میيابد .از اين تجهیز معموال جهت حفاظت بانکهاي خازنی استفاده میشود.

شكل( :)26-2محدود کنندهی ولتاژ تریستوری ()TCVL

1 - Thyristor Controlled Voltagr Limiter
2 - Metal Oxide Varistors
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 -21-1-2مقاومت ترمزی کنترل شدهی تریستوری)TCBR( 1
در زمان وقوع اتصال کوتاه در شبكه که امكان انتقال بخشی از توان در سیستم وجود ندارد اين تجهیز میتواند میتواند انررژي
جنبشی روتور ژنراتور را جذب و مصرف نمايد .اين کار باعث افزايش پايداري سیستم می شود .با کنترل مناسب مریتروان ايرن
تجهیز ارزان قیمت و در عین حال موثر را در کاربردهايی چون میراسازي نوسان زير سنكرون ،حذف نوسانات برین ناحیرهاي و
سادهسازي سنكرون کردن ژنراتور توربین به کار برد .شكل( )27-2شماي مداري يک  TCBRرا نشان میدهد .همانطور که در
اين شكل ديده می شود ،اين تجهیز از مقاومت الكتريكی با توان باال که توسط دو تريستور موازي معكوس توان عبروري از آن
کنترل میشود ،تشكیل شده است [.]15

شكل( :)27-2شمای مداری یک TCBR

 -2-2سیستم انتقال HVDC/MVDC
انتقال توان الكتريكی به صورت  DCو در سطح ولتاژ باال را سیستم انتقال ) High Voltage Direct Current (HVDCمی
نامند .در اين نحوه انتقال ،ابتدا توان مورد نظر براي انتقال يكسو شده و سپس از طريق خط انتقال  HVDCانتقال میيابرد .در
سال  2012با توجه به  50سال سابقه نصب و نگهداري سیستم انتقال  HVDCاين تكنولوژي را مری تروان تكنولروژي برالغی

1 - Thyristor Controlled Braking Resistor
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دانست .اولین خطوط نصب شده  HVDCدر سالهاي  1950و  1960در دنیا نصرب شردهانرد کره برخری از آنران نظیرر خرط
 Wolgograd-Donbassهمچنان در مدار هستند.
سیر تاريخی پیشرفت سیستم انتقال  HVDCهمبستگی زيادي با سیر تكامل مبدلهاي الكترونیک قدرت داشته است .در نسل
اول خطوط انتقال  ،HVDCمبدلهاي قوس جیوهاي در سال  1954جزيره  Gotlandرا به سوئد متصل کردند .تلفرات بسریار
باالي مبدلهاي قوس جیوهاي و بهرهبرداري مشكل از آنها باعث شد که استفاده از اين مبدلها بسیار محدود گردد و تنهرا در
کاربردهايی مورد استفاده قرار گیرد که تنها راه حل ممكن بود.
نسل دوم خطوط انتقال  ،HVDCبا ورود تريستورها در سال ( 1970که داراي مزايايی نظیر بهرهبرداري آسان ،تلفرات کمترر و
ظرفیت جريانی بیشتري بودند) به بازار معرفی شدند .در اين نسل مبدلهاي منبع جريانی به صورت کامل جايگزين مبدلهراي
قوس جیوهاي شدند .از نسل دوم خطوط انتقال  HVDCبه صورت گستردهاي براي انتقال توان زياد در مسافتهاي طروالنی،
انتقال توان در کابلهاي زير دريايی و اتصال شبكههاي آسنكرون به يكديگر استفاده شده است .امروزه بیش از صد خط انتقال
 CSC-HVDCدر دنیا نصب شده است که وظیفه انتقرال  60 GWتروان را برر عهرده دارنرد .بره عنروان مثرال خرط انتقرال
 Xiangjiba-Shanghaiدر چین با طول  1907کیلومتر در سطح ولتاژ  ±800کیلوولت وظیفه انتقال  6/7گیگاوات توان را برر
عهده دارد .نمونه اي از نسل دوم خطوط انتقال  HVDCدر شكل( )28-2نشان داده شده است.
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شكل( :)28-2دیاگرام مداری نسل دوم  HVDCبرای یكی از قطبهای لینک HVDC

نسل سوم سیستمهاي انتقال  HVDCدر سال  1990و با معرفی و تجاري شدن کلیدهاي کموتاسیون اجباري (نظیرر  GTOو
 )IGBTمعرفی گرديد .براي اولین بار خط ( VSC-HVDCنسرل سروم) در  Helsonسروئد برا مشخصرات ( ±3 MW, ±3

 )MVAR, ±10 KV, 10 Kmساخته شد که منجر به تايید عملی قابلیتهراي  VSC-HVDCگرديرد .امرروزه نسرل سروم
خطوط انتقال  HVDCبه مرز ظرفیت  1200مگاوات و ولتاژ  ± 500 Kvرسیدهاند .نسل سوم سیستم انتقال  HVDCمزايايی
نظیر
کنترلپذيري بیشتر ،امكان اتصال به شبكههاي ضعیفتر و امكان اتصال به مزارع بادي فرا ساحل را دارند.
نسل سوم سیستم انتقال  HVDCبه لحاظ چرخه عمر ،در مرحله توسعه قرار دارد .در حالی که نسل اول و دوم اين سیستم بره
ترتیب در مراحل انقراض و بلوغ قرار دارند .يک نمونه از نسل سوم خطوط انتقال  HVDCدر شركل( )29-2نشران داده شرده
است.
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شكل( :)29-2دیاگرام مداری نسل سوم  HVDCبرای یكی از قطبهای لینک HVDC

 -3-2ادوات بهساز توان)CUPS( 1

 -1-3-2جبرانساز استاتیكی سیستم توزیع)DStatCom ( 2
تجهیز  DStatComاز اين نظر که از مبدلهاي منبع ولتاژ ) )VSCدر آن استفاده میشود ،ساختاري مشابه با  StatComدارد
اما بر خالف  StatComکه در سیستم انتقال مورد استفاده قرار میگیرد DStatCom ،در سطح سیستم توزيع بهره برداري
میشود .شكل( )30 -2شماي مداري يک  DStatComرا نشان میدهد .در اين شكل از سه مبدل تمام پل استفاده شدهاست و
 DStatComاز طريق ترانسفورماتور به شبكهي توزيع اتصال داده شدهاست .به عبارت ديگر براي هر يک از فازها مبدل تمام
پل و ترانسفورماتور مرتبط با آن استفاده شده است .تمامی مبدلها به خازن لینک  dcواحدي متصل هستند و سیستم کنترلی
به طريقی عمل میکند که ولتاژ خازن  dcدر مقدار ثابتی باقی بماند.

1 - Custom power system
2
- Distribution StatCom
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شكل( :)30 -2ساختار  DSTATCOMو نحوه اتصال آن
در  DSTATCOMبه دلیل سطح ولتاژ پايینتر سیستم توزيع ،امكان استفاده از کلیدهاي سريعتر مانند  IGBTو يا IGCT

در عوض  GTOفراهم میشود و بدين ترتیب امكان استفاده از سناريوهاي کنترلی پیچیدهتر در اين تجهیز وجود دارد .اين
دستگاه در برقراري تعادل جريان ،انجام وظايف فیلتر فعال موازي و از بین بردن فلیكر میتواند استفاده میشود .در واقع يک
 DStatComيک منبع متغیر جريان قابل کنترل بحساب میآيد .امكان نصب ذخیرهسازهاي انرژي مانند  SMESدر لینک dc

يک  DStatComوجود دارد ،در اين صورت امكان تزريق توان اکتیو در زمانی محدود به شبكه فراهم میشود.
همانطور که اشاره شد از کاربردهاي  DStatComمیتوان به استفاده از آن در جبران فلیكر اشاره نمود .در سیستمهاي توزيع
فشار ضعیف (با سطح اتصال کوتاه پايین) که در آنها وجود کورههاي الكتريكی 1باعث مشكالت کیفیت توان زيادي میشود،
استفاده از تجهیزي مناسب ،جهت جبران اين مشكالت که مهمترين آن فلیكر است ،الزم است .به عنوان يک راهحل براي
جبران اين اغتشاش کیفیت توان در بسیاري موارد تجهیز  DStatComاستفاده شده است و نتیجه آن بسیار رضايت بخش بوده
است.
تجهیز  DTATCOMبه صورت وسیعی در دنیا کاربرد پیدا کرده است .به عنوان مثال يک  D-statcomبا ظرفیت
 ±6MVARدر باس  Dumeillجمهوري ايرلند براي تعامل با انرژيهاي تجديدپذير ،نصب شده است .هدف از نصب

1 - are furnaces
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 DTATCOMدر باس  Dunneillجمهوري ايرلند ،تطبیق شرايط شبكه توزيع حاوي مزرعههاي بادي با استانداردهاي
شبكه بوده است.
به عنوان کاربرد عملری ديگرري از ادوات  ، FACTSبره نصرب  22 SVC Lightمگراواري در کارخانره Tooling AB

 Uddeholmبراي ارتقاي کیفیت توان می توان اشاره کرد  .اين شرکت به دلیل مشكالت فلیكر ،ضريب قدرت پايین و کیفیت
توان بد قادر به افزايش تولید نیست که براي برطرف کردن اين موضوع از يک  SVC-Lightاستفاده کرده است.
به عنوان مثالی ديگر از کاربرد عملی ادوات  FACTSدر ارتقاي کیفیت توان ،میتروان بره نصرب (5 D-STATCOM

) MVAدر يک شرکت فوالد در  Seatle,Washingtonاشاره کرد ( .)1999موتور  4000hpاين کارخانه فلیكرهاي شرديدي
به شبكه وارد میکند که براي جبران آن از يک  D-STATCOMاستفاده شده است.

 -2-3-2بازیاب دینامیک ولتاژ)DVR( 1
 DVRيک تجهیز متصل شونده به صورت سري به شبكه است و مشابه  S 3Cعمل میکند .عملكرد اصلی  DVRحذف
کمبود ولتاژها 2براي بارهاي حساس است .اين تجهیزات قابلیت جبران افت ولتاژ سه فاز تا  35%را براي زمانی کوتاهتر از 0/5
ثانیه دارند .اگر افت ولتاژ تنها در يک فاز اتفاق بیافتد DVR ،میتواند تا حد  50%افت ولتاژ را براي زمان ذکر شده جبران
نمايد.
 DVRدر ساختار خود از کلیدهاي  IGBT/IGCTاستفاده میکند و بنابراين میتواند به صورت يک فیلتر فعال سري نیز
استفاده شود و هارمونیکهاي ولتاژ منبع را براي بارهاي حساس جبران نمايد DVR .میتواند تعادل ولتاژ بار را نیز تأمین نمايد.
اولین دستگاه  DVRکه به صورت تجاري مورد بهرهبرداري قرار گرفت در سال  1996در  Duke Power Systemآمريكا
نصب شد .توان نامی اين  DVRدو مگاولت آمپر بوده است و با ذخیره انرژي در حد  660کیلو ژول توانايی جبرانسازي کمبود
ولتاژ تا  50%را براي دوره  0/5ثانیه ( 30سیكل) داشتهاست .اين  DVRبراي پشتیبانی از يک کارخانه بافندگی بسیار مدرن
نصب گرديد .از آن زمان تاکنون دستگاههاي  DVRزيادي براي پشتیبانی و حفاظت از کارخانجات ساخت میكروپروسسور،
1 - Dynamic voltage restorer
2
- Voltage sags
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کاغذسازي و  ...نصب شدهاند .اين دستگاهها عمدتا از ماژولهاي دو مگاولت آمپر يا پنج مگاولت آمپري تشكیل شده و در
پستهاي  11تا  69کیلوولت نصب شدهاند.
پیكربندي  DVRدر شكل ( )31 -2نشان داده شده است DVR .میتواند عالوه بر جبران کمبود ولتاژ در حالت گذرا با کنترل
مناسب به صورت فیلتر اکتیو سري نیز ايفاي نقش نمايد.
همانطور که در شكل ( )31 -2ديده میشود ،مدار  DVRچهار جز اصلی دارد که عبارتند از:
 )1مبدل منبع ولتاژ ()VSC
 )2ترانسفورماتورهاي تزريق کنندهي افزاينده
 )3فیلترهاي غیر فعال

1

2

 )4ذخیرهساز انرژي

شكل ( :)31 -2ساختار DVR

1 - Boost Injection Transformer
2 - Passive flter
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ساختار مداري يک  DVRدر شكل ( )31 -2نشان داده شده است .قسمت  VSCمیتواند سه فاز سه سیمه يا سه فاز چهار
سیمه باشد .در حالت چهار سیمه میتوان ولتاژهاي توالی صفر را نیز جبرانسازي کرد .ترانسفورماتور افزاينده به صورت سه
ترانسفورماتور تک فاز سري با فیدر توزيع نصب میشوند تا اتصال  VSCبه شبكه برق را برقرار نمايند.

شكل ( :)32 -2ساختار مداری DVR

فیلترهاي پسیو میتوانند در طرف فشار قوي يا طرف مبدل ترانسفورماتور افزاينده نصب شوند .در قسمت ذخیرهساز انرژي
میتوان از باتريهاي سرب-اسید ،چرخ طیار يا  SMESاستفاده نمود و يا حتی اين انرژي میتواند از طريق يكسو شدن ولتاژ
منبع  ACکمكی نیز فراهم شود.
همانطور که توضیح داده شد استفاده از کلیدهاي با سرعت باالي  IGBT/IGCTامكان کنترل عملیات  DVRرا به صورت
سريعتر و با پیچیدگی بیشتر نسبت به  S 3Cممكن میسازد ،به گونهاي که میتوان با اعمال استراتژيهاي مختلف کنترلی به
تزريق ولتاژ مطلوب و اجراي همزمان وظايف فیلتر اکتیو سري پرداخت.
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 -3-3-2فیلترهای فعال)AF(1
امروزه افزايش کاربرد عناصري با مشخصه غیر خطی باعث ايجاد جريان و به تبع آن ولتاژ هرارمونیكی در شربكه مریشرود .از
طرف ديگر با توجه به افزايش حساسیت برخی بارها مانند بارهاي الكترونیكی و کنترلری بره اعوجاجرات هرارمونیكی ،حرذف و
کاهش هارمونیكها به يک بحث مهم در بین متخصین صنعت برق تبديل شده است .فیلترهاي غیر فعال که در آنها از عناصرر
پسیو مانند سلف ،مقاومت و خازن استفاده میشود داراي مشكالتی چون وزن و حجم زياد ،غیر قابل انعطاف برودن نسربت بره
تغییرات بار و پارامترهاي شبكه و امكان ايجاد تشديد هستند .در جهت رفع اين مشكالت فیلترهاي فعال که در آنهرا از ادوات
الكترونیک قدرت استفاده میشود ،مطرح شدهاند .اين فیلترها میتوانند براي حذف هارمونیکهاي جريان و يا ولتاژ ،کنترل توان
راکتیو ،تنظیم ولتاژ ترمینال ،کم کردن فیلكر ولتاژ و بهبود نامتعادلی ولتاژ به کار روند.
فیلتر هاي اکتیو بسته به استفاده ار نوع مبدل ،به دو نوع منبع جريان و منبع ولتاژ دسته بندي میشوند .در مبدل منبع جريان از
يک سلف در طرف  dcبه عنوان ذخیرهکنندهي انرژي بهره گرفته میشود .اين فیلترها میتوانند داراي توان باال يا پايین ،ترک
فاز ،سه فاز سه و چهار سیمه باشند .شكل ( )33 -2پیكربندي يک فیلتر سه فاز سه سیمه منبع جريان را نشان میدهد.

شكل ( :)33 -2شمای سیستم اکتیو سه فاز سه سیمه

فیلترهاي اکتیو از نوع منبع ولتاژ بیشتر مورد توجه و استفاده قرار گرفتهاند .اين فیلترها سبکتر ،ارزانتر و کنترل آنها نسبت بره
فیلترهاي منبع جريان آسانتر است .تلفات اين فیلترها کمتر از تلفات فیلترهاي منبع جريان است و میتوانند در پیكربنديهاي

1 -Active filter
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چندسطحی به کار روند .در فیلترهاي اکتیو منبع ولتاژ از يک خازن به عنوان ذخیره کنندهي انرژي استفاده میشود .شركل (-2
 )34يک فیلتر سه فاز منبع ولتاژ را نشان میدهد.

شكل ( :)34 -2فیلتر شنت منبع ولتاژ سه فاز

رايجترين فیلترهاي اکتیو ،فیلترهاي اکتیو موازي هستند .فیلترهاي اکتیو موازي میتوانند در نوع سه فاز و تک فاز ،منبع ولتاژ و
يا منبع جريان باشند .فیلترهاي اکیتو موازي میتوانند هارمونیک جريان بار را جبران نمايند اما اين فیلترها نمیتوانند ولتاژهراي
هارمونیكی بار را جبران نمايند.
فیلترهاي اکتیو سري می توانند هم به صورت تک فاز و هم به صورت سه فاز باشند .در اين فیلترها هم می توان از اينورترهاي
منبع ولتاژ و هم از اينورترهاي منبع جريان استفاده کرد .غالبا اين فیلترها از طريق يک ترانسفورماتور به شبكه متصل میشوند.
شكل ( )35 -2يک فیلتر اکتیو سه فاز سري را نشان میدهد .يک فیلتر اکتیو سري اغلب براي جبرانسرازي هارمونیرکهراي
ولتاژ ،تنظیم ولتاژ و از بین بردن نامتعادلی ولتاژ به کار میرود .اين فیلترها به عنوان ايزولهکنندهي هارمونیكی بین برار و منبرع
تغذيه عمل میکنند [.]16
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شكل ( :)35 -2شمای مداری فیلتر اکتیو سری

 -4-3-2سیستم یكپارچه بهساز توان)UPQC( 1
همانطور که قبال اشاره شد يک تجهیز  DVRمیتواند افت ولتاژ را براي مدت زمانی کوتاه جبرانسازي نمايد .اگر الزم باشد تا
 DVRبراي مدتی طوالنیتر توان را تأمین نمايد ،بهتر است تا يک مبدل موازي نیز با آن ترکیب شود که در اين صورت
تجهیزي به نام بهساز يكپارچه کیفیت توان ( )UPQCايجاد میشود .در  UPQCشاخهي موازي و سري در لینک DC

مشترک هستند و مبدل موازي تنظیم ولتاژ لینک  dcرا انجام میدهد .در واقع ترکیب  DVRو  DStatcomامكان کنترل
کیفیت توان را با تنظیم جريان منبع و ولتاژ بار فراهم میآورد .از منظري ديگر میتوان به  UPQCبه عنوان ترکیب فیلتر فعال
سري و فیلتر فعال موازي نگريست .در واقع  UPQCترکیبی از دو مبدل منبع ولتاژ ) (VSCسري و موازي است که در لینک
 DCمشترک شدهاند .شكل ( )36 -2ساختار مداري يک  UPQCرا نشان میدهد .همانطور که در اين شكل ديده میشود ،اين
پیكربندي مداري مشابه  UPFCدر سیستم انتقال است.

- Unified Power Quality Conditioner

1
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شكل ( :)36 -2ساختار UPQC

 -5-3-2سیستم تغذیه توان بدون وقفه(UPS) 1
پیشتر اشاره شد که در هنگام قطع توان فقط تجهیزاتی که به نوعی ذخیرهساز انرژي مجهز باشند ،قادر به جبران اغتشاش قطع
توان هستند .محصول تجاري موجود در بازار براي جبران آنی قطع توان انواع مختلف  UPSاست .تفاوت اصلی اين محصوالت
در نوع ذخیرهساز آنها ،مدت زمان امكان تامین توان و مدکاريشان است.
دستگاههاي  UPSعالوه بر کاربرد جبران آنی قطع توان ،کاربردهاي ديگري در تصحیح مشكالت شايع کیفیت توان نیز دارند.
اين مشكالت شامل موارد زير است:
 اضافه ولتاژهاي گذرا و يا اضافه ولتاژهاي ورودي
 نويزهايی فرکانس باال که توسط تجهیزات ديگر به خط تزريق میشوند.
 ناپايداري فرکانس
 اغتشاشات هارمونیكی

سه مد کاري اصلی دستگاههاي  UPSحالرتهراي  Line interactive , onlineو offline/standbyاسرت .يرک online

 UPSروش تبديل دوگانه 1را اجرا میکند .به اين ترتیب که ورودي ACمنبع يكسو شده و از باتري ،جريران مرورد نیراز برراي

1 - Uninterruptable power Supply
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عبور داده میشود ،سپس ولتاژ  dcاز طريق اينورتر به ولتاژ خروجی با دامنه و فرکانس مطلوب تبديل شرده و بره خرط تزريرق
میشود.
يک سیستم  UPSاز نوع  offlineدر حالت عادي در تامین توان بار مشارکت نمیکند و از مدار خارج است .امادر هنگرام برروز
اغتشاش يک سوئیچ استاتیكی و يا مكانیكی ،تامین برق را از باتري و اينورتر فراهم میکند .در اين روش معموالً بازهي زمرانی
کوتاهی در تامین توان بار وقفه ايجاد میشود اما در يک  UPSبا کلید استاتیكی اين فاصله زمانی بسیار کوتراه اسرت و تقريبرا
حس نمیشود.
در طراحی دستگاههاي  line interactiveبه نوعی تثبیت ولتاژ ديده میشود .ساختن اين ساختار برا اسرتفاده از دسرتگاههايی
مانند  SVRبا منبع ذخیرهساز يا ترانسفورماتور تزريق کننده توان امكانپذير است.
عموماً بر اساس مد کاري  UPSو ويژگیهاي عملكردي آن انواع مختلفی از  UPSها ساخته میشوند .به منظرور دسرتیابی بره
نی ازهاي گوناگون طراحیهاي ديگري هم وجود دارند ،مانند توپولوژي هیربد ،که در حالت عادي در بازهاي که اندازهي تروان در
مقدار نامی است به صورت  offlineعمل عملكرده و چنانچه سطح توان در بازهي از پیش تعیین شدهاي قرار گیررد بره حالرت
 onlineتغییر عملكرد میدهد.
 UPSفرورزونانس از يک ترانسفورماتور فرورزونانس براي حفظ انرژي در زمان تغییر وضعیت از حالت تغذيره خرط بره تغذيره
باتري استفاده می کنند .اين دستگاهها در گذشته کاربرد زيادي داشتند و هم اکنون نیز در صرنايع مختلرف ماننرد نفرت و گراز،
پتروشیمی و صنايع سنگین بكار میروند و رنج نامی آنها در حدود  150 kVAاست.

 -6-3-2ترانسفورماتور الكترونیكی(PET) 2
يكی از تجهیزاتی که به طور گسترده در شبكه برق استفاده می شوند ،ترانسفورماتورها هسرتند .وظیفره اصرلی ايرن تجهیرزات
مواردي چون تبديل سطح ولتاژ و ايزوالسیون است .ترانسفورماتورها يكی از گرانترين و سنگینترين تجهیزات شبكه هسرتند و
اين به دلیل هسته آهنی بزرگ و سریمپیچری هراي مسری سرنگین آنهاسرت .از طرفری نیازهراي جديرد شربكه مریطلبرد ترا
1 - double conversation
2
- Power Electronic Transformer
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ترانسفورماتورها با رويكرد ديگري ساخته شوند .به عنوان مثال در کاربرد شبكههاي هوشمند ،به ترانسفورماتورهايی برا قابلیرت
انتقال ،کنترل و تصحیح جريان برق به صورت دو سويه نیاز است .افرزايش کیفیرت تروان توسرط ترانسرفورماتورها بره عنروان
خواستهي جديد در برخی از کاربردها مطرح است ،به عنوان مثال براي غلبه بر مشكالت کیفیت تروان (افرت ولتراژهرا ،اضرافه
ولتاژ ها ،فلیكر و هارمونیكها) الزم است تا تجهیزاتی کمكی براي جبرانسازي نصب شوند و بنابراين براي بدست آوردن کیفیرت
توان مناسب در سطح ولتاژهاي مورد نیاز به حجم زيادي از تجهیزات نیراز اسرت و قررار دادن ايرن حجرم زيراد تجهیرزات در
کاربردهايی چون حمل و نقل ريلی ،کشتیرانی ،توربینهاي بادي فرا ساحل و  ...امكانپذير نیست.
پیشرفت در الكترونیک قدرت و سراخت مرواد مغناطیسری کراراتر ايرن امكران را فرراهم کررده اسرت کره بتروان بره سراخت
ترانسفورماتورها با رويكردي ديگر پرداخت .نوع جديد ترانسفورماتورها که بر پايه الكترونیک قدرت ساخته میشروند  PETنرام
دارند .در اين نوع ترانسفورماتورها با به کاربردن المانهاي الكترونیک قدرت در طرف اولیه و ثانويه میتروان بره اهردافی چرون
تبديل ولتاژ ،ايزوالسیون ،افزايش کیفیت توان و جبران افت ولتاژ دست يافت.
در سالهاي اخیر توپولوژيهاي گوناگونی براي ساخت  PETپیشنهاد شده است .در يک توپولوژي جريان سینوسی در خط  ACبه
يک موج با فرکانس زياد يا متوسط مربعی تبديل میشود و به اولیه ترانسرفورماتور فرکراس براال و يرا متوسرط  HF/MFوارد
میشود .در طرف ثانويه نیز دوباره عمل گفته شده به صورت معكوس انجام میشود .البته اين روش ويژگیهايی چون تثبیت آنی
ولتاژ و جبران افت ولتاژ را به دلیل عدم وجود لینک  DCدر آن ندارد .شكل( )37 -2دياگرام اين ساختار را نشان میدهد .دلیل
استفاده از ترانسفورماتور فرکانس باال اين است که حجم ،وزن و اندازهي ترانسفورماتور فرکانس باال نسربت بره ترانسرفورماتور
فرکانس پايین بسیار کمتر است .در اين ساختار ،می توان از مبدل ماتريسی در دو طرف استفاده کرد .مبدل ماتريسی يک مبدل
قدرت فرکانسی است که قابلیت تغییر سطح ولتاژ و فرکانس موج سینوسی را دارد.

شكل( :)37 -2استفاده از دو مبدل AC/AC
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در ساختار پیشنهادي ديگري ابتدا ولتاژ  ACورودي يكسو شده و دوباره ولتاژ  DCتوسرط مبردل  DC/ACبره فرکرانس براال
تبديل می شود و به ترانسفورماتور فرکانس باال وارد می شود ،ولتاژ با فرکانس باالي القايی در ثانويه يكسو شده و توسط مبردل
 DC/ACبه دامنه و فرکانس مطلوب میرسد .يكسوسازها میتوانند کنترل شده و يا غیرر کنتررل شرده باشرند و همچنرین از
ساختارهاي مختلفی از مبدل  DC/ACمی توان استفاده کرد .در اين ساختار وجود لینک  ،DCانعطرافپرذيري و قابلیرتهراي
زيادي را براي تجهیز ايجاد میکند .اين طراحی میتواند عملكرد بهبود کیفیت توان و ايزوالسیون را بره سیسرتم اضرافه کنرد.
شكل ( )38 -2اين ساختار را نشان میدهد.

شكل ( :)38 -2استفاده از چندین تبدیل  AC/DCو  DC/ACدر PET

در ساختار ديگر در طرف اولیه ترانسفورماتور فرکانس باال از تبديل متوالی  DCبه  ACو بالعكس استفاده شده است و در طرف
بار و ثانويهي ترانسفورماتور مبدل ماتريسی به کار رفته است .شكل ( )39 -2ساختار بلوکی اين طراحی را نشان میدهد.

شكل ( :)39 -2ساختار  PETبه همراه مبدل ماتریسی و مبدل پشت به پشت
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 -7-3-2کلید انتقال بار استاتیک)STS ( 1
کلید  STSتجهیزي مبتنی بر الكترونیک قدرت است که براي جايگزينی سوئیچهاي منتقل کنندهي اتوماتیک مكانیكی استفاده
میشود .تجهیزات مكانیكی متداول ظرف مدت  0/3تا چند ثانیه میتوانند تغذيه بار را از فیدري به فیدر ديگر جابجا نمايند و
بدين ترتیب جايگزين مناسبی براي تجهیزات  UPSدر مواقع اضطراي باشند .اما براي تجهیزات الكترونیكی حساس اين زمان
عملكرد سوئیچهاي مكانیكی طوالنی بوده و لذا نیاز به استفاده از  STSبه وجود میآيد که امر جابجائی را میتواند در بازهي
زمانی بسیار کوتاه در حدودچند میلی ثانیه انجام دهد .شكل ( )40 -2دياگرام عملكردي اين سیستم را نشان میدهد.

شكل ( :)40 -2دیاگرام STS

کلید  STSقبل از اقدام به اتصال به فیدر ديگر ،اتصال خود به فیدر قبلی را قطع میکند .بنابراين بار مورد نظر هرگز به دو
منبع متصل نمیشود .نكته مهم ديگر آن است که با اين روش هرگز اغتشاشات از فیدري به فیدر ديگر منتقل نمیشود .شكل
( ،)41 -2ساختار يک  STSمتداول را نشان میدهد.

1 - Static Transfer Switch
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شكل ( :)41 -2یک  STSمتداول

در ساختار شكل ( )41 -2از دو دسته سوئیچ موازي معكوس سه فاز تريستوري استفاده شده است .تريستورها که تنها
قابلیت هدايت يک طرفه را دارند ،در هنگام هدايت يک مسیر امپدانس بسیار پايین را فراهم میسازند در حالی که در هنگام
قطع امپدانس سري بسیار بزرگی از خود نشان میدهند .در هنگام هدايت عادي از فیدر اولیه ،1تريستورهاي شماره ( 1سري با
فیدر اولیه) آتش میشوند در حالی که تريستورهاي شماره ( 2سري با فیدر ثانويه) در حالت قطع هستند .در هنگام از دست دادن
فیدر اولیه (به دلیل وقوع اتصال کوتاه) و تشخیص آن توسط اندازهگیريها و سیستم حفاظتی ،سريعا پالس آتش تريستورهاي
شماره  1قطع شده و سپس تريستورهاي شماره  2آتش میشوند تا بار به فیدر ثانويه متصل شود .در شكل ( )41 -2استفاده از
سوئیچهاي مكانیكی بايپس براي ايفاي نقش کلیدهاي مكانیكی منتقل کننده متداول است .اين سوئیچها زمانی استفاده
میشوند که کلید  STSدچار اضافه بار يا خرابی شده باشد .در اين ساختار در صورت وقوع هرگونه اغتشاش در يكی از فیدرها
بار حساس به فیدر ديگر منتقل میشود.
بسته به عواملی نظیر وجود منابع ثانويه ،توان و تعداد بارهاي حساس و مباحث اقتصادي و حفاظتی ساختارهاي گوناگونی
براي  STSوجود دارد .شكل ( )42 -2توپولوژي باس کوپلر را نشان میدهد .در اين ساختار دو بار حساس به صورت مستقل از

1 - Preferred
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دو فیدر تغذيه میشوند .در هنگام وقوع خطا در يكی از فیدرها ،کلید  STSفیدر  Aباز شده و باس کوپلر بسته میشود و بدين
طريق بارها محافظت میشوند .عیب اين ساختار در اين است که سويیچهاي در حال عادي بسته NC 1نشان داده شده در
شكل ( )42 -2بايد براي ظرفیت نامی مجموع بارها طراحی شوند.

شكل ( :)42 -2توپولوژی Bus Coupler

شكل ( )43 -2توپولوژي ديگري از  STSرا نشان میدهد که در آن برخالف دو ساختار قبل امكان حفاظت در برابر
خطاهاي سمت بار نیز وجود دارد.

شكل ( :)43 -2توپولوژی Bus Transfer

1 -Normally Closed
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در شكل ( ، )43 -2نحوه تغذيه عادي شبكه با خطوط پررنگ نشان داده شده است .در هنگام وقوع خطا در يكی از
فیدرهاي باالدست اصلی (به عنوان مثال فیدر متصل به باس  ،)Aکلیدهاي  NCباز شده و با بسته شدن کلیدهاي در حالت
عادي باز NO 1مربوط به بارهاي  1و ،2اين بارها از فیدر  Aبه فیدر  Bمنتقل میشوند.
همچنین در هنگام وقوع خطا در يكی از بارها (مثالً بار شماره  3تغذيه شونده از فیدر  ،)Bبار فیدر مجاور (شماره  )4نیز که
مشترکاً به يک باس متصل هستند (باس  )Bبه خطر میافتد .در اين هنگام کلید  NCمربوط به فیدر  4باز شده و با بسته شدن
کلید  ،NOفیدر  4از باس  Bبه باس  Aمنتقل میگردد .نكته مثبت اين ساختار در آن است که فیدر قطع نمیشود و با عملكرد
سريع سیستم حفاظت موجود ،اين فیدر قادر به بازگشت سريع به شبكه است [.]17

 -8-3-2مدار شكن استاتیكی)SCB( 2
در مدارشكنها يا بريكرهاي استاتیكی وظیفهي قطع مدار توسط المانهاي الكترونیک قدرت انجام میشود ،شماي يک
مدارشكن استاتیكی در شكل ( )44 -2نشان داده شده است .در اين شكل GTO ،در حالت عادي عبور دهندهي جريان است و
در هنگام تشخیص خطا در سیستم ،از مدار خارج شده (در حالت قطع قرار میگیرد) و تريستورها وارد مدار میشوند .در اين
هنگام جريان از سلف محدود کنندهي جريان خطا عبور مینمايد و در نهايت با گذر از صفر توسط تريستور قطع میشود .يک
مقاومت متغیر نیز جهت حذف اضافه ولتاژ گذرا به صورت موازي با آن قرار میگیرد [.]18

1

- Normally Open
2 -Static Circuit Breaker
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شكل ( :)44 -2مدار یک نوع از SCB

در شكل ( )45 -2ساختاري ديگري از  SCBنشان داده شده است ،در حالت عادي جريان از بريكر خأل ( )VCBعبور کرده
و به محض تشخیص خطا بهطور همزمان  VCBباز شده و  GTOروشن میشود و جريان از  GTOمیگذرد و کموتاسیون
صورت میگیرد و با خاموش شدن  GTOجريان قطع میشود .

شكل ( :)45 -2ساختار ديگري از SCB
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 -9-3-2محدودساز جریان خطای استاتیک)SCL( 1
گسترش اتصال منابع تولید پراکنده به شبكه توزيع ،موجب افزايش سطح اتصال کوتاه شبكه میشود که در نتیجه بايد تجهیزات
شبكه به خصود تجهیزات قطع کننده بريكر را با تجهیزات داراي ظرفیت باالتر جايگزين کرد .راهكار ديگر ،استفاده از مدارات
محدودگر جريان خطاي استاتیكی است که بخش مهمی از آنها بر پايه مدارات رزونانسی هستند .در اين مدارها در هنگام خطا،
با افزايش امپدانس از طريق تنظیم يا از تنظیم خارج کردن مدار رزونانسی سعی درکاهش جريان خطا میشود.
شكل ( )46 -2توپولوژي موازي مدار رزونانسی را نشان میدهد که اندوکتانس سري در مسیر اصلی خط قرار میگیرد.

شكل ( :)46 -2توپولوژی موازی مدار رزونانسی

در حالت نرمال ،جريان از مسیر سلف و مقاومت سري عبور داده میشود اما در صورت وقوع خطا ،با تنظیم مناسب زاويه آترش
تريستورهاي موازي معكوس ،مدار در حالت رزونانس قرار گرفته و موجب ايجاد امپدانس معادل بسیار زيادي میشود و در نتیجه
جريان خطا کاهش میيابد.
در اين توپولوژي مقدار سلف سري نبايد اندازهي بزرگی انتخاب شود تا منجر به افت ولتاژ شبكه و تلفات زياد نشود .سلف بسیار
کوچک نیاز به خازن بسیار بزرگی دارد که باعث افزايش هزينهي ساخت آن میشود.
در توپولوژي موازي میتوان از خازن سري در مسیر اصلی و از سلف موازي کنترل شدهي تريستوري موازي با آن استفاده کرد.
مزيت مهم اين طرح آن است که خازن سري مقاومت بسیار کمتري نسبت به سلف سري دارد ،در نتیجه منجر به کاهش تلفات
هدايتی خواهد شد .البته جبرانسازي زياد خازن در شبكه توزيع ،منجر به اضافه ولتاژ دائمی خواهد شرد .در صرورت اسرتفاده از

1 - Static Current Limiter
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خازن کوچک به سلف بزرگی نیاز است که منجر به طوالنی شدن فرآيند کموتاسیون در شرايط خطا خواهد شد .شكل ()47 -2
ساختار مداري اين روش را نشان میدهد.

شكل ( :)47 -2توپولوژی موازی مدار رزونانسی نوع 2

شكل ( )48 -2مدار رزونانسی سري را نشان میدهد .در اين مدار در شررايط عرادي بردون خطرا سرلف و خرازن در فرکرانس
رزونانسی تنظیم شده و امپدانس بسیار کمی از خود نشان میدهند ،اما در صورت وقوع خطا به کمرک يرک عامرل خرارجی از
حالت تنظیم خارج میشوند و امپدانس سري بزرگی در مسیر خطا قرار میدهند که منجر به کاهش جريان خطا میشوند.

شكل ( :)48 -2مدار SCCسری رزونانسی

در شكل ( )48 -2به محض وقوع خطا و تشخیص آن ،تريستورهاي موازي معكوس وارد مدار میشوند و جريان را از خود عبور
می دهند .تغییر زاويه آتش تريستورها بايد به گونهاي باشد که نرخ  di dtتريستورها کمتر از مقردار مشخصری باشرد .پرس از
آتش شدن تريستورها ،مدار از حالت تنظیم خارج میشود ،و تنها سلف سري در مدار قرار مریگیررد و جريران خطرا را محردود
میکند .اين موضوع نشاندهنده آن است که سلف سري بايد به اندازه کافی بزرگ باشد تا به صورت مروثر جريران را محردود
کند .تلفات باالي هدايتی از معايب اين توپولوژي است [.]19
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 -4-2مبدل الكترونیک قدرت منابع انرژی پراکنده

 -1-4-2میكروتوربین

1

2

میكروتوربین ها در ابتدا جهت تأمین توان الكتريكی مورد نیاز هواپیماهرا و هلریکوپترهرا سراخته شردهانرد .تروان خروجری
میكروتوربینهاي متداول بین  30تا  400کیلو وات است .میكروتوربین ها در کاربردهاي تولید پراکنده و تولید همزمران تروان و
گرما 3نیز مورد استفاده قرار میگیرند .میتوان از سوخت هاي متنوعی نظیر گاز طبیعی ،گازوئیل ،ديزل ،الكل ،پروپان و متان در
میكرو توربین استفاده کرد .میكروتوربینهاي مدرن با ادوات الكترونیک قدرت ،تبادلگر حرارتی ،ادوات مخابراتی و سیستمهاي
کنترلی ترکیب شدهاند .يک میكروتوربین نمونه در شكل ( )49 -2نشان داده شده است.
در اکثر ساختارهاي متداول ،شفت میكروتوربین در سرعتهاي تا  120000 rpmيک ژنراتور را میچرخاند .خروجی
فرکانس باالي ژنراتور در ابتداي يک سو شده و سپس به برق  ACتبديل میشود .با استفاده از باز گرمكن و انتقال انرژي
حرارتی از اگزوز خروجی به هواي ورودي میتوان به بازدههاي  25تا  %30رسید.

1

- Distributed Energy Resource Converter
- micro Turbine
)3 -Combine heat and power (CHP
2
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شكل ( :)49 -2یک میكروتوربین نمونه ()NREL 2008

متداولترين شیوه انتقال توان از میكروتوربین به شبكه استفاده از مبدل  DC-Linkاست .توان فرکانس باالي میكروتوربین
توسط يک يكسوساز ديودي يا کموتاسیون اجباري به لینک  DCمنتقل میشود .سپس توان اين لینک  DCتوسط يک اينورتر
به برق  50هرتز تبديل میشود .شكل ( )50 -2اين ساختار را نشان میدهد.

شكل ( :)50 -2ساختار میكروتوربین با ادوات الكترونیک قدرت

ساختار جذاب ديگري به نام مبدل فرکانس باال براي میكروتوربین وجود دارد که البته تجاري نشده است .در اين ساختار ابتدا
ولتاژ فرکانس باالي میكروتوربین از طريق يكسوسازي به خازن لینک  DCداده میشود .سپس ولتاژ لینک  DCتوسط اينورتر
تک فاز به فرکانس باال تبديل میشود (به همین دلیل میتوان از ترانس بسیار کوچکتري استفاده کرد) ثانويه ترانسفورماتور به
يک مبدل سیكلو کانورتر متصل میشود تا برق سه فاز با فرکانس شبكه و سطح ولتاژ مناسب تولید گردد .بهرغم تعداد قطعات
بیشتر در اين ساختار مزايايی نظیر استفاده از ترانس براي ايزوالسیون ،استفاده از ترانس کوچک ،امكان اضافه کردن بارهاي
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محلی فرکانس باال و امكان اتصال ساير میكرو توربینها به اولیه ترانس با اضافه کردن سیم پیچیهاي جديد وجود دارد  .شكل
( )51 -2ساختار بلوکی اين روش را نشان میدهد.

شكل ( :)51 -2بهره برداری از میكروتوربین با ساختار مبدل فرکانس باال

عیبهاي استراتژي ( )AC-DC-ACکه در دو ساختار قبلی بررسی شد نظیر ابعاد بزرگ فیزيكی ،وزن سنگین ،حجم نسبتاً
بزرگ لینک  DCو قابلیت اطمینان کم لینک  DCمنجر به بحث استفاده از استراتژي تبديل  AC-ACبه کمک مبدل
ماتريسی يا سیكلوکانورترها براي اتصال مستقیم میكروتوربین به شبكه شدهاست .اين مبدلها میتوانند ولتاژي با دامنه و
فرکانس مشخص را به ولتاژي با دامنه و فرکانس ديگري تبديل کنند .اين ساختار در شكل ( )52 -2نشان داده شده است.

شكل ( :)52 -2ساختار میكروتوربین با مبدل مستقیم AC-AC

عیوبی نظیر تعداد باالي سوئیچها و نبود لینک  DCخازنی به عنوان ذخیرهساز انرژي از مشخصات مبدلهاي  AC-ACهستند.
نبود ذخیرهساز انرژي منجر به آن می شود که هرگونه اغتشاش در هر يک از دو طرف مبدل ،به طرف ديگر منتقل گردد.
همچنین برخالف ساختار قبلی نمیتوان منابع تولید ديگر از جمله میكروتوربین و بار محلی را به اين ساختار متصل کرد .البته
مبدلهاي  AC-ACرا میتوان در ساختار قبل ترکیب کرد .به اين منظور میتوان يكسوساز و اينورتر تک فاز فرکانس باال را با
يک مبدل  AC-ACجايگزين کرد.
دو توپولوژي مطرح براي ساختار اول در شكل ( )53 -2نمايش داده شده است.
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شكل ( :)53 -2مبدل  .AC-DC-ACالف) با یكسوساز کنترل شده ب) با یكسوساز غیر قابل کنترل

استفاده از توپولوژي شكل (-)53 -2الف ،امكان راهاندازي نرم میكروتوربین را فراهم میآورد اما در صورت استفاده از توپولوژي
شكل (-)53 -2ب  ،از راهاندازي مكانیكی بايد استفاده شود .در صنعت عمدتاً از توپولوژي شكل (-)53 -2ب استفاده میشود.
شكل ( )54 -2استفاده از مبدل ماتريسی در تبديل مستقیم  AC-ACرا نشان میدهد [ ]20و [.]21

 -2-4-2توربین بادی

1

توربین هاي بادي انرژي جنبشی موجود در هوا را به انرژي مكانیكی و سپس از طريق ژنراتور کوپل شده به محور خود آنررا بره
انرژي الكتريكی تبديل میکنند .توان خروجی ژنراتور القايی يا سنكرون متصل به اين تروربینهرا برین  10 kWترا 2/5 MW
است.

- Wind Turbine

1
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شكل ( :)54 -2مبدل  AC-ACماتریسی متصل به میكروتوربین [.]22

اجزاء عمده سیستم توربین بادي در شكل ( )55 -2نشان داده شده است .اين اجزاء شامل پرههاي توربین ،گیرربكس ،ژنراترور،
ترانسفورماتور و ادوات احتمالی الكترونیک قدرت است.

شكل ( :)55 -2اجزاء اصلی توربین بادی

سیستمهاي توربین بادي را می توان با توجه به نوع تجهیز الكترونیک قدرت آنان به سه دسته بدون مبدل الكترونیک قدرت ،با
مبدل الكترونیک قدرت پاره ظرفیت و با مبدل الكترونیكی قدرت تمام ظرفیت تقسیمبندي کرد.
سیستم هاي بدون مبدل الكترونیک قدرت از ژنراتورهاي القائی استفاده میکنند .در اين حالت تروربین برادي و ژنراترور القرايی
کوپل شده به آن در سرعت ثابتی میچرخند و تنها در حدود  1الی  2درصد با توجه به لغزش ماشین القرائی تغییررات سررعت
دارند .با توجه به سرعت ثابت اين نوع توربین بادي امكان رديابی حداکثر توان وجود دارد .ژنراتور القائی براي کار نیاز به تروان
راکتیو دارد که میتواند از طريق شبكه يا از طريق بانکهاي خازنی نصب شده آنرا تامین کند .همچنین برراي محردود کرردن
جريان راهاندازي زياد ماشین القائی از راهانداز نرم استفاده میشود .اين ساختار در شكل ( )56 -2نشان داده شده است.
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شكل ( :)56 -2ژنراتور القائی با اتصال مستقیم

سیستمهاي بادي با مبدلهاي پاره ظرفیت از ماشین القايی با رتور سیمبندي شده استفاده میکنند که در آن سریمبنرديهراي
استاتور و روتور قابل دسترسی هستند .توان خروجی ژنراتور از طريق استاتور و مبدل الكترونیک قدرت متصل به روتور به شبكه
تزريق میشود .تجهیز الكترونیک قدرت متصل به روتور ژنراتور القايی ،توان ACبا ولتاژ و فرکانس متغیر را به شبكه با فرکانس
و ولتاژ ثابت تزريق میکنند و امكان بهره برداري در سرعت متغیر را فراهم میآورند .با توجه به کنترلپذيري تروان عبروري از
رتور ماشین القايی موسوم به  DFIGمیتوان سرعت توربین بادي را حدود  30%کنترل کرد که اين امر امكان دنبال کردن
نسبی نقطه حداکثر توان براي توربین بادي را فراهم میکند.
جبرانسازي توان راکتیو مورد نیاز ژنراتور القايی نیز از مزاياي ديگر اين روش است .همچنان با استفاده بخشی از توان توربین و
ژنراتور به کمک مدار رتور میتوان ظرفیت استاتور را در حدود  %25در مرحله طراحی کاهش داد .اين ساختار در شكل ()57 -2
نشان داده شده است [ ]23و [.]24
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شكل ( :)57 -2توربین بادی متصل بهDFIG

مبدل الكترونیک قدرت مورد استفاده در  DFIGاز نوع پشت به پشت  AC-DC-ACمبتنی برر  IGBTاسرت .مبردل سرمت
ژنراتور توسط حلقههاي لغزان به روتور متصل میشوند .ساختار DF1Gعموماً در توربینهاي باالي يک مگراوات کراربرد دارد.
شكل ( )58 -2توپولوژي مداري مبدل به کار رفته در  DFIGرا نشان میدهد [.]25

شكل ( :)58 -2توپولوژی مبدل الكترونیک قدرت مورد استفاده درDFIG
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در نوع سوم توربین بادي از مبدل هاي تمام ظرفیت استفاده میشود و میتوان از ژنراتورهاي القرايی و ژنراتورهراي سرنكرون
(غالبا از نوع مغناطیس دائم) استفاده کرد .ابتدا توان در ولتاژ  ACبا ولتاژ و فرکانس متغیر به بررق  DCتبرديل شرده و سرپس
مبدل DC-ACاين توان را با کنترل مناسب به شبكه با ولتاژ و فرکانس ثابت منتقل میکند .در اين ساختار با توجه به کنتررل
کامل توان تبادلی ژنراتور ،می توان سرعت آن را در محدوده ي سرعت صفر تا سرعت نامی کنترل کرد ،در نتیجره بره صرورت
کامل میتوان نقطه حداکثر توان را براي توربین بادي دنبال کرد .اين ساختار در شكل ( )59 -2نشان داده شده است [.]26

شكل ( :)59 -2سیستم توربین بادی متصل به ژنراتور سنكرون و مبدل تمام ظرفیت

می توان ساختار بلوکی نشان داده شده در شكل ( )59 -2را با ساختار مدار نشان داده شده در شكل ( )60 -2تحقق بخشید .در
اين ساختار ابتدا ولتاژ  ACبا دامنه و فرکانس متغیر ژنراتور توسط پل ديودي يكسو میشود .سطح ولتراژ  DCيكسرو شرده برا
توجه به سرعت چرخش ژنراتور متغیر است .لذا از يک مبدل  DC-DCو خازن بزرگ  Cبراي تثبیت ولتاژ لینرک DCاسرتفاده
میشود .ولتاژ  DCاز طريق مبدل  DC/ACبه ولتاژ  ACکنترل شدهاي تبديل میشود و توان توربین بادي به شربكه منتقرل
میشود.
در برخی از مراجع ،استفاده از مبدل هاي ماتريس  AC-ACپیشنهاد شده است که مزايرا و معايرب آن در بخرش قبلری بیران
شدهاست.
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شكل ( :) 60 -2توپولوژی سیستم توربین بادی متصل به ژنراتور سنكرون و مبدل تمام ظرفیت

 -3-4-2پیل سوختی

1

پیلهاي سوختی هم اکنون به عنوان گزينهي جايگزين موتورهاي احتراق داخلی در خودروها و گزينهي جايگزين نیروگاههراي
متداول در سیستم قدرت مطرح شدهاند .پیل سوختی تجهیزي الكتروشیمیايی است که با اثرات نانطلوب محیط زيستی بسیار کم
و چگالی توان باال ،الكتريسیته تولید میکند .راندمان پیل سوختی در حدود  40تا  60درصد است که در صورت استفاده از انرژي
حرارتی اتالفی آن در کاربردهاي  ، CHPراندمان آن به  80درصد نیز میرسد .شكل ( )61 -2يک دستگاه پیل سوختی نصب
شده را نشان میدهد.

- Fuel Cell

1
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شكل ( :)61 -2پیل سوختی و اینورتر مربوطه

از آنجا که پیلهاي سوختی توان را به صورت ذاتی به فرم  DCو در ولتاژ کم تولید میکنند ،عموماً تجهیزات  DC-DCو
اينورترها براي انتقال توان پیلهاي سوختی به شبكه الزم است .سادهترين ساختار اتصال پیل سوختی به شبكه در شكل (-2
 )62نشان داده میشود [.]24

شكل ( :)62 -2ساختار اتصال پیل سوختی به کمک یک اینورتر به شبكه

در اين ساختار ،در صورت نیاز به سطح ولتاژ باال در شبكه بايد از ترانس فرکانس پايین در سمت  ACمبدل استفاده شود،
که باعث افزايش حجم و هزينه خواهد شد .براي جهت رفع اين عیب میتوان از يک مبدل  DC-DCمطابق با شكل ()63 -2
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بهره گرفت .در اين شكل ،مبدل  DC-DCوظیفه ايزوالسیون  DCاينورتر پیل سوختی و باال بردن سطح ولتاژ  DCتولیدي به
مقدار مناسبی براي اينورتر را انجام میدهد [.]27

شكل ( :)63 -2ساختار پیل سوختی با مبدلهای سری شدهی  DC-DCو DC-AC

در توپولوژي ديگر افزايش ولتاژ از طريق لینک فرکانس باالي  ACانجام میشود .در اين توپواوژي ابتدا ولتاژ  DCتولیدي
توسط پیل سوختی از طريق مبدل  DC/ACبه ولتاژ  ACبا فرکانس باال تبديل میشود .اين ولتاژ فرکانس باال سپس توسط
يک ترانسفورماتور فرکانس باالي کوچک به سطح مناسب میرسد تا توسط مبدل فرکانسی  AC-ACبه شبكه قدرت متصل
شود .شكل ( )64 -2ساختار بیان شده را نشان میدهد.

شكل ( :)64 -2ساختار اتصال پیل سوختی از طریق لینک فرکانس باال

مبدلهاي  DC-DCو  DC-ACبكار برده شده در ساختارهاي فوق را با توپولوژيهاي گوناگونی میتوان تحقق بخشید .به
عنوان مثال براي تحقق مبدل  DC-DCمیتوان از توپولوژيهاي  ،Forwardمبدل  H-Bridgeبا کلیدزنی نرم رزوناس سري
و پوش پول استفاده کرد .شكل ( ،)65 -2شماي مداري سه نوع مبدل  DC/DCرا نشان میدهد [.]28

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
76
ويرايش اول ،آذر 1393

فاز  :2هوشمندی فناوری

ب) Series Resonant H-bridge

الف) Forward H bridge

ج) پوش پول
شكل ( :)65 -2مبدلهای ایزوله DC-DC

مبدل شكل (-)65 -2ب براي کاهش تلفات سوئیچینگ مبدل  Forwardبكار میرود و از مزيت ذاتی حفاظت در برابر
اتصال کوتاه برخوردار است .مبدل پوش پول (شكل (-)65 -2ج) نیز نشاندهنده توپولوژي ديگري است که در آن از کلیدهاي
کمتري استفاده شدهاست .تمامی پلهاي ديودي شكل ( )65 -2را میتوان با انواع نیم موج آن جايگزين نمود .اينورترهاي سه
فاز متنوعی را میتوان براي اينورترهاي  DC-ACاستفاده شده در ساختارهاي مورد بحث استفاده کرد .شكل ( )66 -2دو نوع
ساختار سوئیچینگ سخت و رزونانس پل سه فاز را نشان میدهد [.]27
اينورتر شكل ( -)66 -2الف به صورت گسترده در صنعت کاربرد دارد اما از تلفات سوئیچینگ باالئی دارد .به منظور کاهش
تلفات سوئیچینگ میتوان از اينورتر شكل (-)66 -2ب استفاده کرد که از تكنیک کلید زنی در ولتاژ صفر  )ZVS( 1در آن
استفاده میشود.

)1 - Zero Voltage Switching (ZVS
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الف)سوئچینگ سخت

ب)رزوناس پل
شكل ( :)66 -2اینورترهای سه فاز

با ترکیب مبدلهاي AC/DC ، DC/ACو  DC/DCمختلف در ساختارهاي مختلف میتوان به توپولوژيهاي مختلفی
دست يافت به عنوان مثال با استفاده از يک مبدل  DC/DCاز نوع  Forwardو يک مبدل  DC/ACبا سوئیچینگ سخت در
شكل ( )63 -2توپولوژي ايجاد میشود که شماي مداري آن در شكل ( )67 -2نشان داده شده است [.]28

شكل ( :)67 -2شمای مداری استفاده از مبدل  DC/DCاز نوع  Forwardو یک مبدل  DC/ACبا سوئیچینگ سخت به
صورت سری
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در کاربردهاي خانگی از پیل سوختی با سطح توان متوسط استفاده میشود .ساختار نشان داده شده در شكل ( )64 -2که در
آن از لینک ولتاژ فرکانس باال استفاده میشود را میتوان با اينورتر موج مريعی فرکانس باال و يک سیكلوکانورتر و
ترانسفورماتور فرکانس باال تحقق بخشید و در کاربرد خانگی از آن استفاده کرد .ساختار مداري اين توپولوژي در شكل ()68 -2
نشان داده شده است [.]28

شكل ( :)68 -2مبدل سری شدهی  DC-ACو AC-AC

 -4-4-2فتوولتائیک

1

در تكنولوژي فتوولتائیک انرژي تابشی خورشید مستقیماً به الكتريسیته تبديل می شود .در تجهیزات فتولتائیک عمدتاً از ماده
نیمه هادي سیلیكونی استفاده میشود و تابش خورشید با بازده  10تا  15درصد به توان الكتريكی با ولتاژ  dcتبديل میشود.
با توجه به ولتاژ ،جريان و توان کم تولیدي هر سلول ،میتوان تعداد زيادي از آنها را به صورت سري-موازي اتصال داد تا به
میزان ولتاژ و جريان مطلوب رسید ،در اين صورت يک ماژول فتوولتائیک تشكیل میشود .با اتصال موازي و سري ماژولهاي
فتوولتائیک يک آرايهي فتوولتائیک ايجاد میشود .توان خروجی ماژولها و آرايههاي فتوولتائیک در ولتاژ  DCاست و بايد
توسط مبدل  DC-ACو در صورت لزوم تجهیزات ديگر به شبكه متصل شود .عمدتاً ولتاژ خروجی  DCماژولها و آرايههاي
فتوولتائیک سطح کمی دارد و بايد توسط مبدل  DC-DCافزايش سطح صورت گیرد ،به گونهاي که مبدل  DC-ACدر ولتاژ

- Photovoltaic

1

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
79
ويرايش اول ،آذر 1393

فاز  :2هوشمندی فناوری

مناسب به شبكه اتصال يابد .مبدل  DC-DCهمچنین وظیفه دنبال کردن نقطه حداکثر توان را نیز بر عهده دارد .ساختارهاي
سیستمهاي فتوولتائیک میتوانند به گونههاي مختلفی باشند که در تمامی ساختارها يک يا تعدادي از تجهیزات الكترونیک
قدرت وظیفهي اتصال آنها به شبكه را به عهده دارند.
شكل ( ،)69 -2ساختار اتصال فتوولتائیک به صورت متمرکز را نشان میدهد که در آن ماژولهاي فتوولتائیک به صورت
سري و موازي با يكديگر قرار گرفتهاند و سپس به يک مبدل متمرکز  DC-ACمتصل شدهاند .مزيت اين سیستم در آن است
که به دلیل استفاده از تنها يک اينورتر صرفهجويی اقتصادي شدهاست .عیب اين روش ،قابلیت اطمینان پايین سیستم است زيرا
در صورت خروج احتمالی و خرابی اينورتر متمرکز ،تمام مجموعه از سرويس خارج میشود .همچنین در صورت عدم تعادل میان
ماژولهاي فتوولتائیک تلفات توان زيادي ايجاد خواهد شد .همچنین تلفات توان روي رديف ديودها نیز قابل توجه است.

شكل ( :)69 -2ساختار فتوولتائیک متمرکز

شكل (-)70 -2الف يک ساختار اتصال سیستمهاي فتوولتائیک به صورت آرايهي رشتهاي را نشان میدهد .در اين ساختار
مازولها سري شده و با تشكیل دادن يک ارايه به صورت يک رشته ،از طريق مبدل الكترونیک قدرت مختص خود به شبكه
متصل میشوند .مزيت مهم اين ساختار کاهش تلفات توان به دلیل نبود رديف ديودها 1است .همچنین فرآيند دنبال کردن نقطه

- String Diode

1
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حداکثر توان بهتر صورت می پذيرد .اين ساختار به دلیل استفاده از چندين اينورتر نسبت به ساختار قبلی گرانتر است ،اما داراي
قابلیت اطمینان باالتري هم است.
ولتاژ تولیدي توسط رشته هاي فتوولتائیک ممكن است به اندازه کافی بزرگ باشد و نیازي به استفاده از مبدل DC-DC

نباشد .اما به دلیل گران بودن ماژولهاي فتوولتائیک ممكن است تصمیم بر نصب تعدادي کمتر از ماژولها در هر رشته گرفته
شود .به اين منظور الزم است که ولتاژ تولیدي هر رشته به کمک مبدل  DC-DCافزايش يابد و تمامی رشتهها به يک باس
 DCمشترک متصل شوند .توان اين باس  DCمشترک ،توسط يک مبدل  DC-ACبه شبكه تزريق خواهد شد .اين ساختار در
شكل (-)70 -2ب نشان داده شدهاست.

الف) ماژولهای فتوولتائیک در رشته با اینورترهای مجزا

ب) ماژولهای فتوولتائیک در رشته با مبدلهای  DC-DCمجزا
شكل ( :)70 -2ساختار اتصال آرایهی سیستمهای فتوولتائیک

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
81
فاز  :2هوشمندی فناوری

ويرايش اول ،آذر 1393

ساختار ديگري نیز وجود دارد که به دلیل نصب و بهرهبرداري آسان بهرغم گرانتر بودن از کانديداهاي آينده خواهد بود .در اين
ساختار هر ماژول توسط اينورتر مخصود به خود به شبكه متصل میشود و بنابراين اتصال ماژولها به سادگی و بدون آنكه بر
تجهیزات ديگر اثرات جانبی بگذارد صورت میگیرد .شكل ( ،)71 -2چگونگی اجراي اين ساختار را نشان میدهد.
توپولوژ يهاي مختلف براي تحقق ساختارهاي معرفی شده را با توجه به تعداد طبقات تبديل توان ،خازن واسط  ،dcترانسفورماتو-
رهاي مورد استفاده و نوع شبكه میتوان تقسیم بندي کرد .در اين جا تقسیم بندي برحسب تعداد فازهاي خروجی اينورتر ارائره
شده است.

شكل ( :)71 -2ساختار شامل تجهیز الكترونیک قدرت مجزا برای هر ماژول فتوولتائیک

شكل ( ،)72 -2متداولترين توپولوژي اينورتر که تک فاز تک طبقه و با کموتاسیون خودي است را نشان میدهد .خروجی
 DCآرايهي فتولتائیک با خازنی موازي شده است تا اعوجاجات ولتاژ سمت آرايهي فتولتائیک حذف شود .اينورتر خروجی از نوع
تمام پل است و با فیلتر  LCسري شده است تا هارمونیکهاي فرکانس باالي کلیدزنی اينورتر را حذف نمايد .به کمک
اندازهگیري فاز شبكه و کنترل جريانهاي توالی مثبت و منفی ،مبدل  DC-ACضمن تولید ولتاژ  ACمناسب ،توان مجموعهي
فتوولتائیک را به شبكه منتقل میکند.
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براي ايزوالسیون و تطبیق ولتاژ نیز از يک ترانس در سمت  ACمبدل استفاده میشود .اين ساختار معايبی مانند اتالف توان
باال به خصود در سايهي موقت و دنبال کردن نامناسب نقطه بهینه توان را دارد .حيور ترانسفورماتور در سمت خروجی مبدل
 DC-ACشكل ( )72 -2منجر به گران شدن و افزايش فياي مورد نیاز و وزن سیستم میشود .بنابراين براي هدف تطبیق
ولتاژ میتوان ترانسفورماتور را حذف کرد و از يک مبدل  DC-DCاستفاده کرد که وظیفه دنبال کردن نقطه حداکثر توان و
افزايش سطح ولتاژ را بر عهده دارد .اين ساختار در شكل( )73-2نشان داده شده است.

شكل ( :)72 -2مبدل  DC-ACتک فاز -تک طبقه برای مجموعه فتوولتائیک مجتمع

مبدل  DC-DCاز يک ترانس فرکانس باال (که به دلیل فرکانس باال حجم بسیار کمی دارد) براي افزايش سطح ولتاژ و
ايزوالسیون استفاده میکند .خروجی  DCمبدل  DC-DCبه کمک يک مبدل  DC-ACمنبع جريانی از نوع تمام پل
تريستوري به شبكه منتقل میشود.
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شكل ( :)73 -2مبدل  DC-DCو  DC-ACتک فاز چند طبقه

براي کاربردهاي باالتر از  10kWاز اينورترهاي سه فاز براي اتصال مجموعه  PVبه شبكه استفاده میشود .مانند
توپولوژيهاي قبل ،عمل تطبیق ولتاژ و ايزوالسیون توسط ترانس  50هرتز و يا ترانس فرکانس باال (در اين حالت مبدل DC-

 DCنیز بايستی اضافه گردد) انجام می گیرد .شكل(74-2شكل ( )71 -2يک توپولوژي اينورتر سه فاز با ترانس ايزوالسیون
سمت شبكه را نشان میدهد .خازن  DCسمت مجموعه  ،PVوظیفه جلوگیري از ورود هارمونیکهاي سمت مجموعه  PVبه
مبدل را بر عهده دارد .خروجی اينورتر سه فاز نیز با فیلتر  LCسري شده تا مانع از تزريق هارمونیکهاي فرکانس باال به شبكه
گردد.

شكل ( :)74 -2توپولوژی سه فاز مبدل  DC-ACمتصل به مجموعه  PVو ترانس 50Hz

ساختارهاي گوناگونی براي حذف ترانس  50هرتز سمت شبكه وجود دارد .اين ساختارها بیشتر مناسب کشورهاي اروپائی و
ژاپن هستند که زمین کردن براي اينورترهاي  PVاجباري نیست.
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امروزه اينورترهاي مدرن از ترانسهاي فرکانس باال براي ايزوالسیون و تطبیق ولتاژ استفاده میکنند .شكل ( )75 -2يک
نمونه از اين ساختارها را نشان میدهد .در اين ساختار ،ترانس فرکانس باال در سمت مبدل  DC-DCقرار داده شده است .اين
توپولوژي براي ساختار چند رشتهاي بسیار مناسب است چرا که هر رشته با مبدل  DC-DCخود میتوانند به باس  DCمشترک
متصل شوند و توسط يک اينورتر  DC-ACبه شبكه متصل گردند [ ]26[ ، ]24و [.]29

 -5-4-2مبدل فرکانس استاتیک توربینهای آبی کوچک

1

مشابه با توربینهاي بادي در توربینهاي آبی نیز در صورت قابلیت عملكرد در سرعتهاي مختلف بازدهي نیروگاه آبی
افزايش میيابد .توپولوژيهاي مختلف براي مبدل واسط واحدهاي کوچک آبی وجود دارند .در سالهاي اخیر ،از مبدلهاي منبع
ولتاژ ) (VSCدر اين کاربرد استفاده میشود .به عبارت ديگر از ترکیب مبدل  AC/DC/ACبه عنوان واسطی بین ژنراتور و
شبكه بهره گرفته میشود .اين توپولوژي در شكل ( )76 -2نشان داده شده است .در اين شكل ،ژنراتور به کار رفته میتواند از
نوع القايی و يا سنكرون باشد.

شكل ( :)75 -2توپولوژی چند رشتهای  PVبا ایزوالسیون به کمک ترانس فرکانس باال

- micro Hydro Power Plant

1
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شكل ( :)76 -2بهره برداری از توربین آبی با سرعت متغیر توسط مبدلهای AC/DC/AC

روش ديگر جهت بهره برداري از توربین آبی با سرعت متغیر ،استفاده از ژنراتور القايی دو سو تغذيه است؛ اين توپولوژي در
شكل ( )77 -2نشان داده شده است .استاتور ژنراتور دو سو تغذيه مستقیم به شبكه اتصال داده میشود و روتور آن از طريق
مبدل پشت به پشت  AC/DC/ACبه شبكه اتصال داده میشود [.]30

شكل ( :)77 -2استفاده از ژنراتور دو سو تغذیه در توربین آبی با سرعت متغیر

 -6-4-2سیستم ذخیره ساز انرژی باطری)BESS( 1

 -7-4-2معرفی BESS
براي بهینه کردن بازده سیستم قدرت ،عموماً بزرگترين نیروگاههاي سیستم قدرت (آبی ،هستهاي و ذغال سرنگ) در برار پايره
بهرهبرداري میشوند .با توجه به آنكه بار مصرفی مشترکین در طول روز تغییر میکند ،براي جبرران افرزايش برار نیروگاههراي
نفتی يا گازي وارد مدار می شوند که راندمان کم و سوخت گرانی دارند .بنابراين براي حل اين موضوع ذخیره سازهاي انرژي مد
1 - Battery Energy Storage System
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نظر قرار گرفتهاند که در طول کمباري توان نیروگاههاي پايه را جذب و در پر باري تزريق میکنند .البته حيرور ذخیررهسراز در
کنارDGهايی نظیر  PVو باد نیز مطرح است.
ادوات ذخیرهساز انرژي مناسب نظیر باتريهاي سرب-اسید ،الكترود نیكلی و سديم سولفور ،ذخیره ساز مغناطیسری ابرر رسرانا،
چرخ طیار و ابر خازن از کانديداهاي اين شیوه هستند .البته از بین آنها باتري سرب -اسید شايعترين نوع است .تمرامی انرواع
باتريها ،برق  DCتولید میکنند و براي تامین سطح مطلوب ولتاژ و جريان با هم سري و موازي میگردند.
عموما براي اتصال باتري ها به شبكه از تجهیزات الكترونیک قدرت شامل مبدلهاي  DC-DCو  AC-ACاستفاده مریشرود.
نكته مهم آن است که تمامی تجهیزات الكترونیک قدرت مذکور ،بايستی دو طرفه باشند تا بتوانند توان را از شبكه جرذب و بره
آن تزريق کنند .سادهترين نوع اتصال  BESSبه شبكه در شكل ( )78 -2نشان داده شده است .اگر ايزوالسریون و يرا نسربت
بزرگتري از ولتاژ  ACمورد نیاز باشد از ترانس در ترمینالهاي سمت  ACاينورتر استفاده میشود .ظرفیت جريانی اينورتر مورد
استفاده نیز توسط جريان باتريها در شرايط بهرهبرداري  Pmaxتعیین میشود .اين جريران در ولتراژ نرامی براتري حرداقل و در
ولتاژهاي کم بسیار زيادتر است .نصب احتمالی ترانس در خروجی سیستم ،آن را گران و حجیم میکند [.]31

شكل ( :)78 -2ساختار  BESSبا اینورتر تنها

در اکثر موارد ،مبدل  DC-DCنیز بین باطري و اينورتر قرار میگیرد تا ولتاژ  DCمورد نیاز اينورتر را به گونهاي تامین کند که
بتواند ولتاژ  ACمطلوب را تولید کند .البته در برخی مبدلهاي  DC-DCترانسهاي فرکانس باال براي مبحث ايزوالسریون در
نظر گرفته میشود [.]31
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شكل ( :)79 -2ساختار  BESSبا مبدلهای کاسكد  DC-DCوdc-ac

مبحث مهم ديگر آن است که  BESSبايد بتواند ضمن ترکیب با ديگر تولیدکنندگان توان ،تشكیل ساختار هیبريد بدهد .به طور
مثال در صورت ترکیب  BESSبا توربین بادي ،میتوان خروجی آن را صاف کرد و از آن در برابر نوسانات شبكه محافظت کرد.
شكل ( )80 -2سیستمها هیبريد را نشان میدهد که  BESSبا يک توربین بادي و توسط لینک DCمشترک ترکیب شده است.

شكل ( :)80 -2سیستم هایبرید  BESSو سیستم توان بادی

ساختار نشان داده شده در شكل ( ،)78 -2شكل ( )79 -2و شكل ( )80 -2را با توپولوژي گوناگونی میتروان تحقرق بخشرید.
سادهترين نوع تحقق شكل ( ،)78 -2استفاده از يک اينورتر يک طبقه با کموتاسیون خودي منبع ولتاژ است[.]32
خازن لینک DCوظیفهي کاهش اعوجاجات لینک  DCرا به عهده دارد .اينورتر مورد استفاده نیز بسته به شبكه و رنج تروانی،
ممكن است تک فاز و يا سه فاز باشد.
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متداولترين نوع توپولوژي دو طبقه براي ،BESSاز يک مبدل ( DC-ACمنبع ولتاژ متصل بره شربكه) و  DC-DCدو طرفره
تشكیل شده است .اينورتر  DC-ACبه کمک مدوالسیون  ،PWMجريان تزريقی به شبكه را تنظیم میکند .مبردلDC-DC

نیز ولتاژ  DCمورد نیاز براي اينوتر ارا به گونهاي تنظیم میکند که اينورتر در ناحیه خطی عمل کند .ايرن توپولروژي در شركل
( )82 -2نشان داده شده است.

الف

ب
شكل ( :)81 -2توپولوژیهای تک طبقه الكترونیک قدرت الف) تک فاز ب)سه فاز
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شكل ( :)82 -2توپولوژیهای کاسكد  DC-DCوAC-AC

توپولوژيهايی که تا کنون بحث شد ،فاقد ايزوالسیون بودهاند .براي اتصرال بره شربكه میتروان از ترانسرفورماتور  50هرترز در
ترمینال  ACمبدل  DC-ACاستفاده کرد که بسیار حجیم و گران است .به عنوان گزينهاي ديگر میتوان از مبردلهراي DC-

 DCداراي ايزوالسیون به کمک ترانسفورماتور فرکانس باال استفاده کرد .اين گزينه در شكل ( )83 -2نشران داده شرده اسرت
[.]28

شكل ( :)83 -2توپولوژی  DC-DCدارای ایزوالسیون
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 -8-4-2سیستم ذخیره ساز انرژی مغناطیسی ابر رسانا)SMES( 1
تجهیز  SMESيک نوع از ادوات ذخیرهساز انرژي است که انرژي را در میدان مغناطیسی تولید شده توسط جريان  DCذخیرره
میکند .در اين تجهز از ادوات ابر رسانا استفاده شده و به دلیل سرعت پاسخ سريع و بازده براال (حردود  )%95کاربردهرايی در
سیستم قدرت و صنايع نظامی يافته است .بر خالف  BESSاين تجهیز محدوديت تعداد شارژ و دشارژ ندارد.
از کاربردهاي احتمالی اين تجهیز می توان ارتقاي پايداري دينامیكی ،پايداري گذرا ،پايداري ولتاژ ،رگوالسیون فرکانس ،ارتقراي
کیفیت توان UPS ،و غیره نامید .براي انتقال توان و اتصال SMESبه شبكه عموما از سه ساختار تريستوري ،مبدل منبع ولتراژ
و منبع جريان استفاده میشود.
شكل ( )84 -2اتصال يک  SMESبه شبكه با مبدل تريستوري را نشان می دهد که شامل يک ترانسفورماتور  ،Y  يرک
پل کنترل شده تريستوري  AC/DCو يک اندوکتانس ابر رسانا است.

شكل ( SMES :)84 -2به شبكه به کمک مبدل تریستوری

مبدل تريستوري ولتاژ مثبت يا منفی را به  SMESاعمال کرده و از اين طريق آن را شارژ و دشارژ میکند .تريستورها با تغییر
زاويه آتش کنترل میشوند و در صورتی که زاويه آتش کمتر از  90درجه باشد ،در حالت اينورتري (دشارژي) و در صرورتی کره
زاويه آتش باالتر از  90درجه باشد ،در حالت يكسوسازي (شارژي) عمل میکند .بنابراين میتوان توان تزريقی بره شربكه را از

- Superconducting magnetic energy storage

1
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طريق کنترل زاويهي آتش کنترل کرد .اين مبدل قابلیت کنترل توان اکتیو را دارد و کنترل موثري بر توان راکتیو ندارد .در اين
مبدل ،کنترل توان اکتیو و راکتیو از يكديگر مستقل نیستند.
شكل ( )85 -2ساختار يک  SMESمبتنی بر مبدل منبع ولتاژ را نشان میدهد که شامل يک ترانس  ،Y  يک مبدل منبع
ولتاژ با مدوالسیون شش پالسه با کلیدهاي ،IGBTبرشگر  DC-DCدو ربعی و يک اندوکتانس ابر رسانا است.

شكل ( :)85 -2اتصال SMESبه شبكه به کمک مبدل منبع ولتاژ

مبدل VSCبه عنوان واسط الكترونیک قدرت بین  SMESو شبكه عمل میکند .کنترل کنندههاي اين تجهیز در شكل (-2
 )86نشان داده شده اند .به دلیل آنكه هر دو زمان روشن شدن و خاموش شدن کلیدهاي IGBTدر اختیار است ،اين مبردل ،دو
درجه آزادي کنترلی دارد .درجه آزادي اول ،ولتاژ لینک  DCرا به کمک کنترل کنندههاي  PIثابت نگاه مریدارد .درجره آزادي
دوم ،وظیفه کمک به حفظ ولتاژ شبكه را بر عهده دارد (از طريق تزريق احتمالی توان راکتیو).
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شكل ( :)86 -2کنترل مبدل VSC

شكل ( )87 -2ساختار پايه مبدل منبع جريان به کار رفته در کاربرد  SMESرا نشان مریدهرد .سرمت  DCمبردل  CSCبره
 SMESمتصل است ،در حالی که سمت  ACآن به شبكه اتصال داده شده است.

شكل ( :)87 -2اتصال  SMESبه شبكه با کمک مبدلCSC

بانک خازنی متصل به ترمینالهاي سمت  ACمبدل  ،CSCبراي جذب انرژي ذخیره شده در اندوکتانسهراي خرط در فرآينرد
کموتاسیون به کار میروند .همچنین اين خازنها میتوانند هارمونیکهاي فرکانس باالي خط را جرذب کننرد .در يرک مبردل
 CSCکه از کلیدهاي کموتاسیون اجباري استفاده شدهاست ،میتوان با استفاده از تكنیکهاي مدوالسیون ،میزان مولفه اصلی
جريان تزريقی به شبكه و در نهايت توان مبادله شده با آن را کنترل کرد .با توجه به آن که  SMESذاترا يرک سیسرتم منبرع
جريان سريع است ،سرعت کنترل توان هاي حقیقی و موهومی در اين ساختار زياد است .براي بهبرود شراخص  THDجريران
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سمت  ACمی توان از مبدل  12پالسه و استراتژي سوئیچینگ براي حداقل کردن هارمونیکهراي  11،7،5و 13اسرتفاده کررد
[.]33

 -9-4-2سیستم ذخیره ساز انرژی چرخ طیار

1

چرخ طیار به دلیل سادگی ذخیره شدن انرژي جنبشی در آن از ادوات پرکاربرد ذخیره ساز انرژي است .در  20سال اخیر،
چرخ طیار براي محدود کردن ضربات توان در سیستمهاي موتور و ژنراتور ( به عنوان مثال در کارخانجات فوالد) مورد استفاده
قرار میگرفته است .تبديل انرژي جنبشی به الكتريكی توسط ماشینهاي الكتريكی انجام میپذيرد .تاکنون انواع ماشینهاي
الكتريكی نظیر القائی ،مغناطیسی دائم و رلوکتانسی به چرخ طیار متصل شدهاند.
فلسفه عملكرد چرخ طیار آن است که در شرايطی که تولید توان بیشتر از سطح مورد نیاز است ،توان اضافه به صورت انرژي
جنبشی در چرخ طیار ذخیره میشود و در هنگام نیاز سیستم چرخ طیار به به سیستم الكتريكی توان تحويل میدهد .چرخ طیار
عموماً براي تنظیم توان خروجی خود از ادوات الكترونیک قدرت استفاده میکند تا فرکانس خود را با شبكه تنظیم کند .هنگامی
که چرخ طیار توان تحويل میدهد ،سرعت آن و در نتیجه فرکانس ژنراتور خروجی آن کاهش میيابد ،به همین دلیل توان
خروجی يكسو ( )DCمیشود و سپس توسط اينورتر به شبكه متصل میشود .سیستمهاي چرخ طیار متداول در سرعتهاي باال
(بیش از  )10000rpmعمل میکنند تا در حداکثر چگالی انرژي ممكن بهره برداري شوند .به طور کلی میتوان سیستم چرخ
طیار را به دو نوع کم سرعت در حدود  6000rpmو با رتور فوالدي و پرسرعت که از مواد خاد کامپوزيت براي افزايش مؤثر
چگالی توان استفاده میکنند ،تقسیم بندي کرد.
چرخ هاي طیار را میتوان با باطريها ترکیب کرد تا عمر مؤثر باتريها در اثر کاهش دفعات دشارژ افزايش يابد .کاربرد
عمده چرخهاي طیار در سیستمهاي تولید پراکنده ،کمک به کنترل ولتاژ و فرکانس است .اجزاي اصلی يک ذخیرهساز چرخ
گردان متشكل از اينورتر دو طرفه ،محرکهي سرعت متغیر و کنترل کننده آن است .متداولترين ساختار براي تغذيه انرژي چرخ
طیار به شبكه ،ساختار مبدل پشت به پشت است[.]34

- Flywheel Energy Storage System

1
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الف

ب
شكل ( :)88 -2اتصال چرخ طیار به کمک مبدلهای پشت به پشت الف)تک سیستم ب)چند سیستم

در اين سیستم ،برق فرکانس متغییر خروجی چرخ طیار ابتدا يكسو میشود و سپس با مبدل  DC-ACبه شبكه متصل
میشود .در هنگام تحويل توان ،مبدل سمت ژنراتور در نقش يكسوساز و مبدل سمت شبكه در نقش اينورتر عمل میکنند .در
هنگام جذب توان توسط چرخ طیار از شبكه ،مبدل سمت شبكه در نقش يكسوساز و مبدل سمت ژنراتور در نقش اينورتري
ظاهر میشوند .در اين ساختار چند چرخ طیار را میتوان توسط مبدل  AC-DCبه يک لینک  DCمشترک متصل کرد .
همانند سیستم  ،BESSسیستم چرخ طیار میتواند با واحدهاي تولید پراکنده ترکیب شود تا در هموارسازي پروفايل توان
تولیدي ،میراسازي فرورفتگی ولتاژ و میراسازي نوسانات فرکانس کمک کند .برخالف باطريها ،چرخ طیار میتواند دهها هزار
سیكل بدون نیاز به تعمیر و جايگزينی مورد بهره برداري قرار گیرد و در ترکیب با باطريها با کاهش دفعات دشارژ باطريها
سبب افزايش عمر آنها شود .شكل ( )89 -2سیستم هايبريد چرخ طیار و توربین بادي را نشان میدهد .چرخ طیار به کمک
مبدل  AC-DCخود به لینک  DCمتصل گرديده است [.]35
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شكل ( :)89 -2سیستم هایبرید BESS

ساختار شكل(-)88-2ب را میتوان به فرم شكل ( )90 -2تحقق بخشید .در اين شكل ترانسفورماتور سه فاز در سمت
خروجی مبدل  DC-ACبراي ايزوالسیون و تطبیق با ولتاژ شبكه بكار رفته است .در صورتی که ايزوالسیون از درجه اهمیت
کمتري برخوردار باشد ،میتوان از يک مبدل  DC-DCدر سمت  DCاستفاده کرد .اين مبدل  DC-DCسطح ولتاژ مبدل
 AC-DCرا به گونهاي ارتقاء میدهد که مبدل  DC-ACبتواند در ناحیه خطی عمل کرده و ولتاژ الزم را براي اتصال به شبكه
تولید نمايد .در فرآيند جذب توان توسط چرخ طیار ،میتوان مبدل  DC-DCرا توسط کلیدي بايپس کرد.

شكل ( :)90 -2مبدل  AC-DCو  DC-ACبا مبدل  DC-DCواسط
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1

ابر خازنها در مقايسه با باتريها ،داراي چگالی انرژي پايینتر و چگالی توان بسیار باالتري هستند .به عبارت ديگر سرعت
پاسخ آنها بسیار بیشتر از باتري است .به همین دلیل اين تجهیز جهت بهبود پاسخ دينامیكی به صورت ترکیبی با ساير منابع به
خصود منابع تجديد پذير با ماهیت توان متغییر به کار برده میشود.
از آنجاکه ابرخازنها در ولتاژ  DCکار می کنند اتصال آنها به شبكه بايد از طريق مبدل  DC/ACانجام شود .همچنین
به دلیل دو طرف بودن گذر توان ،اين مبدل بايد دو جهته باشد .در مواردي که نیاز به کنترل ولتاژ  DCوجود دارد از يک مبدل
 DC/DCدو جهته نیز استفاده میشود .شكل ( )91 -2ساختار ترکیبی توربین بادي و ذخیرهساز انرژي ابرخازن را نشان
میدهد.

شكل ( :)91 -2استفاده از ابر خازن به صورت ترکیبی با ژنراتور توربین بادی و مبدلهای آن

همچنین ممكن است ابر خازن به صورت مستقل به شبكه اتصال داده شود .شكل ( )92 -2شماي مداري تک فاز اتصال
مجموعهي ابرخازن به شبكه را نشان میدهد .مبدل به کار رفتهي  DC/DCدو جهته بدون ايزوالسیون است و مبدل

- Super Capacitor Energy Storage System

1
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 DC/ACبه کار رفته مبدل تمام پل است .مبدلهاي  DC/DCايزوله شدهي دوجهته نیز در کاربرد ابرخازن به کار میروند که
در آنها از ترانسفورماتور استفاده میشود [.]36

 -11-4-2مبدل فرکانس استاتیک نیروگاه تلمبه ذخیرهای

1

نیروگاه تلمبه ذخیرهاي به عنوان راهحلی جهت تصحیح منحنی بار شبكه به کار میرود .در هنگام مصرف کم شبكه ،آب از
مخزن پايینی به مخزن بااليی توسط موتورها پمپ میشود و در هنگام پیک مصرف ،آب از مخزن بااليی به مخزن پايینی
انتقال داده شده و با چرخش توربین تولید توان الكتريكی در ژنراتور صورت میگیرد .در اين کاربرد میتوان تنها از يک ماشین
الكتريكی استفاده کرد و بسته به نیاز ،آن را در حالت موتوري و ژنراتوري مورد بهربرداري قرار داد.

شكل ( :)92 -2مبدل  DC/DCدوجهته و غیر ایزوله به کار رفته در ابر خازن

در يک واحد تلمبه ذخیرهاي با سرعت ثابت ،سرعت موتور/ژنراتور سنكرون از طريق يک میدان تحريک در سرعت
سنكرون ثابت شده است و سرعت نمیتواند کنترل شود .بازده عملكردي مجموعه به دلیل تغییر در بازده توربینهاي آب بین

- Pumped Hydroelectric Storage

1
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حالت پمپ آب به مخزن بااليی و يا انتقال آب از مخزن بااليی به مخزن پايینی کاهش میيابد .در صورت کنترل سرعت ،بازده
عملكرد موتور /ژنراتور افزايش میيابد.
شكل ( )93 -2سیستم تحريک يک موتور/ژنراتور را که از يک سیكلوکانورتر به عنوان تحريک  ACاستفاده شده است
نشان میدهد .طرحهاي مشابهی جهت موتور/ژنراتور با ظرفیت  300MWدر ژاپن ايجاد شده است [.]37

شكل ( :)93 -2سیستم تحریک یک نیروگاه تلمبه ذخیرهای با سرعت متغیر

اخیراً توسط شرکت  ABBدر سايت  Grimselکشور سوئد يک واحد  100MWتوسط مبدل با ظرفیت کامل نصب شده
است که شماي مداري آن در شكل ( )94 -2نشان داده شده است .در شكل ( )94 -2از ساختار مبدل پشت به پشت استفاده
شده است.
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شكل ( :)94 -2مبدل به کار رفته در سایت .Grimsel

 -5-2سامانه حمل و نقل برقی

1

 -1-5-2مبدل های تامین تغذیه سامانه های حمل ونقل
سیستم تغذیهی DC
امروزه استفاده از سیستم تغذيهي برق  DCدر قطارهاي شهري و بین شهري هنوز وجود دارد .اتوبوسهاي برقی نیز که از برق
 dcتغذيه میکنند در سیستم حمل و نقل برخی از شهرها مورد استفاده قرار میگیرند .جهت تغذيهي اين وسايل حمرل و نقرل
نیاز به ايستگاههايی جهت يكسوسازي ولتاژ  ACاست.

- Electric Transportation System

1
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شكل ( :)95 -2ایستگاه یكسو ساز به کار رفته در سیستم حمل و نقل dc

شكل ( )95 -2يک ايستگاه برق  DCرا نشان میدهد .در اين شكل از يكسوساز کنترل شدهي تريستوري دوازده پالسه استفاده
شده است .ساختار مداري اين يكسو ساز در شكل ( )96 -2نشان داده شدهاست.

شكل ( :)96 -2شمای مداری یكسوساز کنترل شدهی تریستوری دوازده پالسه
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يكی از روشهاي بكار رفته جهت بازيافت 1انرژي در حالت ترمزي استفاده از ساختار شكل ( )97 -2است کره توسرط شررکت
 ALSTOMاجراء شده است .

شكل ( :)97 -2سیستم بازیافت انرژی حمل و نقل الكتریكی با ولتاژ  DCساخته شرکت ALSTOM

شكل ( )98 -2نماي بیرونی سیستم نصب شدهي شكل ( )97 -2را نشان می دهد .در ايرن سراختار ،يكسوسراز تريسرتوري در
حالت تغذيهي سیستم ريلی عمل میکند و مبدل مجهز به  IGBTدر جهرت جبرانسرازي تروان راکتیرو و جريران هرارمونیكی
سیستم حمل و نقل ريلی مشارکت مینمايد .در حالت ترمزي مبدل مجهز به  IGBTمیتواند توان ترمزي را به شربكه انتقرال
دهد.

شكل ( :)98 -2نمای بیرونی سیستم بازیافت انرژی شرکت ALSTOM

1 - recovery
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امكان ذخیره انرژي ترمزي در داخل پست و يا بر روي خود وسیلهي حمل و نقل ريلی نیز از طريق ذخیرره سرازهاي براتري و
ابرخازن میتواند فراهم شود [.]38

سیستم حمل و نقل Online Electric Vehicle
در اين سیستم انتقال توان از شبكه به وسیله نقلیه برقی ،توسط القاي الكترومغناطیسی و بردون سریم انجرام مریشرود .اولرین
سیستم از اين نوع در کشور کرهجنوبی اجرا شده است .شكل ( )99 -2ساختار مداري به کار رفته در اين روش را نشان میدهد.
ابتدا ولتاژ سهفاز  ACتوسط يكسوسازهاي تريستوري يكسو میشود و بعد از يكسوسازي توسط مبدل مجهز بره  IGBTولتراژ
 DCبه ولتاژ  ACبا فرکانس دلخواه (فرکانس باال) تبديل میشود .در اين نوع از سیستمها خط در قسمت پايین قرار گرفتره و
هیچگونه اتصالی بین خط و وسیله ي نقلیه وجود ندارد شماي ديگري از مدار به کار رفته در ايرن سیسرتم در شركل ()100 -2
نشان داده شده است [.]39

شكل ( :)99 -2شمای مداری سیستم به کار رفته در بهره برداری وسایل حمل و نقل الكتریكی Online
Electric Vehicle
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شكل ( :)100 -2شمای دیگری از مدار به کار رفته در وسایل حمل و نقل الكتریكی Online Electric
Vehicle

ایستگاههای شارژ خودروهای هیبرید با قابلیت اتصال به شبكه
امروزه عالقه به استفاده از وسايل حمل و نقل الكتريكی و خودروهاي الكتريكی هیبريد با قابلیت اتصرال بره شربكه بره دلیرل
مصرف کم سوختهاي فسیلی و انتشار کم گازهاي گلخانهاي در حال افرزايش اسرت .بسریاري از وسرايل نقلیرهي الكتريكری
میتوانند در خانه و در طول شب در سطح يک (سرعت آهسته) شارژ و از شبكه تغذيه شوند .در سطح دو که براي خودروهراي
عمومی و خودروهاي خصوصی کاربرد دارد ،به ولتاژ  240ولت  ACنیاز است .استفاده از سطح شارژ دو ،امكران شرارژ بهینره و
سريع را فراهم میآورد .معموالً استفاده از سیستم تک فاز در سطوح يک و دو مورد نیاز است .سطح سه و يا شارژ سريع  DCدر
کاربردهاي تجاري و عمومی بكار میرود و مانند يک ايستگاه سوخت استفاده میشرود و تغذيرهي آن از بررق سره فراز اسرت.
ايستگاههاي به کار رفته در کاربردهاي عمومی معموالً از سطوح شارژي دو و يا سه استفاده میکنند.
شارژرهاي باتريهاي اتومبیلهاي الكتريكی میتوانند در دو دستهي نصب بر روي اتومبیل و يا خارج آن قرار گیرنرد کره نصرب
شده بر روي اتومبیل از مبحث اين سند خارج است .هرچه سطح شارژ بیشتر باشد ،به زمران کمترري جهرت شرارژ نیراز اسرت.
ايستگاههاي شارژ در سطوح دو و يک در طرف شبكه نیاز به تجهیرزات الكترونیرک قردرت ندارنرد و از بررق  ACدر منراطق
مسكونی تغذيه میشوند .اين در حالیست که شارژ وسايل حمل و نقل الكتريكی در سطح سه در محرل مناسرب در اتوبرانهرا،
پارکها و  ..انجام شده و به تجهیزات الكترونیک قدرت نیاز دارد.
توپولوژي مداري مختلفی را می توان جهت مراکز شارژ در نظر گرفت .مبدلهاي چندسطحی دو طرفه در ايرنگونره از سراختار
بسیار مناسبند زيرا استفاده از آنها باعث کاهش اندازه ،فرکانس کلیدزنی و استرس ولتاژي برروي تجهیزات میشرود و فیلترري
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ارزانتر و کم حجمتر نیاز است .شكل ( )101 -2يک نمونه از مدار شارژر دو جهتهي سرهسرطحی ديرود مهرار شرده را نشران
میدهد.

شكل ( :)101 -2شمای مداری شارژر دو جهتهی سهسطحی دیود

ساختارهاي متنوع ديگري نیز براي شارژرها پیشنهاد شدهاند ،اين شارژرها میتوانند از توپولوژيهاي تمام پل و يا نیمپل استفاده
نمايند .مبدل نیمپل به اجزاي کمتري نیاز دارد و به تبع آن ساخت آن هزينهي کمتري در بر دارد ،اما استرس اجزاي آن نسبت
به ساختار تمام پل بیشتر است .در طرف مقابل ،مبدل تمام پل به اجزاء بیشرتري نیراز دارد و قیمرت براالتري دارد امرا اجرزاي
تشكیل دهندهي آن تحت استرس کمتري قرار میگیرند [.]40
استفاده از شبكهي  DCکه در آن واحدهاي تولید پراکندهي انرژي الكتريكی جهت تأمین انرژي مورد نیاز خودروهاي هیبريدي
به کار میروند ،نیز يكی از ايدههاي پیشنهادي محققین در اين زمینه است .در اين ساختار ،واحردهاي ذخیررهکننردهي انررژي،
فتوولتائیک ،ژنراتورهاي بادي به باس  DCمشترک جهت تغذيهي خودروي هیبريدي متصل میشوند .شركل ( )102 -2يرک
نمونه از اين ايستگاه را نشان میدهد [.]41
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شكل ( :)102 -2استفاده از شبكهی  dcجهت تغذیه خودروهای هیبریدی

 -2-5-2بهساز توان ریلی)RPC( 1
با توجه به ماهیت بارهاي تک فاز و هارمونیكی حمل و نقل ريلی ،جبرانسازي مولفهي منفی و هارمونیكی اهمیت زيرادي دارد.
در ابتدا جهت بر طرف کردن اين مشكل ،استفاده از فیلترهاي اکتیو SVC ،DStatCom ،و روشهراي ديگرر جبرانسرازي
پیشنهاد گرديد .در سال  1993پژوهشگران ژاپنی تجهیزي که هماکنون  RPCنامیده می شود را پیشنهاد دادهاند .اين تجهیرز
که از کلید هاي الكترونیک قدرت در آن استفاده شده است بین دو فاز خروجی ثانويه ترانسفورماتور سیستم حمل و نقرل ريلری
قرار میگیرد .اين تجهیز قابلیت کنترل توان راکتیو ،توان اکتیو و جريانهاي هارمونیكی را در دو بازوي سیستم حمل و نقل ريلی
دارد.
شكل ( )103 -2شماي يک سیستم حمل و نقل ريلی را نشان میدهد که در آن از يرک ترانسرفورماتور  V/Vاسرتفاده شرده
است .اين ترانسفورماتور به دلیل سادگی و استفاده حداکثري از ظرفیت آن ،در سیستم حمل و نقل ريلری کراربرد زيرادي دارد.
 RPCبه کار رفته در اين شكل از يک مبدل پشت به پشت با خازن مشترک جهت فراهم آوردن يک ولتاژ  DCثابت و پايدار

- Railway Power Conditioner

1
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تشكیل شدهاست .دو مبدل به کار رفته از طريق يک سلف و يک ترانسفورماتور به ثانويهي ترانسفورماتور  V/Vمتصل شدهاند.
گذر توان اکتیو از يک پايه به پايه ديگر از طريق مبدلهاي پشت به پشت فراهم میشود .با اعمال کنترل مناسب به مبدلها ،
مولفههاي توالی منفی و هارمونیكی جبرانسازي میشوند [.]42
ساختارهاي مختلفی از مبدلها می تواند در مبدل پشت به پشت به کار رود .ترانسرفورماتورهاي مختلفری ماننرد ترانسرفورماتور
اسكات 1نیز در کاربرد حمل و نقل ريلی به کار میروند .شكل ( )104 -2مدار يرک سیسرتم حمرل و نقرل ريلری ديگرر کره از
ترانسفورماتور اسكات در آن استفاده شده است را نشان می دهد که مبدل به کار رفته در آن از نوع پشت به پشت تمام پل است
[.]43

شكل ( :)103 -2یک نمونه  RPCبا ترانسفورماتور V/V

1 -Scott
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شكل ( :)104 -2استفاده از ترانسفورماتور اسكات و مبدل پشت به پشت تمام پل به عنوان RPC

 -6-2مبدلهای استاتیک نیروگاهی

 -1-6-2سیستم تحریک استاتیكی

1

سیستم تحريک استاتیک وظیفة تأمین ولتاژ و جريان مورد نیاز براي سیم پیچی میدان ژنراتورهراي سرنكرون را بعهرده دارنرد.
سیستم تحريک استاتیک ،ولتاژ  acرا به کمک يكسوساز کنترل شده به ولتاژ  dcتبديل می کند که از اين ولتراژ برراي تغذيره
سیم پیچ تحريک ژنراتور استفاده میشود .شكل( )105-2نماي کلی از نحوه يكسوسازي ولتاژ  acو اتصرال آن بره سریم پریچ
تحريک را نشان می دهد .قابلیت کنترلی مجموعه يكسوساز مورد استفاده در سیستم تحريک استاتیک ،امكان تنظیم ولتاژ و يا
جريان سیم پیچی تحريک به منظور دستیابی به مشخصات کاري دينامیكی و حالت دائمی مطلوب ژنراتور سرنكرون را فرراهم
میکند .عالوه بر بخشهاي تنظیم کننده و کنترل کننده ،اين سیستم شامل مدارهاي دشارژ تحريک و ابزارهاي حفراظتی مرورد
نیاز نیز است .نكتة اساسی در سیستم تحريک استاتیک ،توانی نامی مورد نیراز آن اسرت ،کره برراي ژنراتورهراي سرنكرون برا

- Static Excitation System

1
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مشخصات مختلف شامل توان ظاهري نامی ،سرعت چرخش  ،شرايط محیط کاري و ...متفاوت است .ساختارهاي مختلفی کره
براي سیستم تحريک استاتیک ژنراتورهاي سنكرون بكار می روند بر اساس توان نامی مورد نیاز آنها است.

شكل( :)105-2نمای کلی از یكسوسازی ولتاژ  acو اتصال به سیم پیچ تحریک
سیستم تحريک از دو قسمت مدار کنترل و مدار قدرت تشكیل میشود .وظیفه مدار کنترل که در برگیرنده حلقه کنترلی AVR

است ،تنظیم ولتاژ ترمینال ژنراتور و تأمین عملكرد پايدار ژنراتور است که با کنترل توان راکتیو مبادله شده بین ژنراتور و شربكه
صورت میگیرد .چنین وظیفهاي در يک سیستم تحريک استاتیک با کنترل زاويه آتش پل تريستوري انجام میگیرد.
سیستم تحريک استاتیک از يک يكسوساز تريستوري سه فاز  6پالسه تشكیل میشود .اين يكسوسراز از سرمت ورودي توسرط
ترانسفورماتور تحريک به خط و از سمت خروجی توسط حلقه لغزان واقع در محور گردان روتور به مدار تحريک واقع در روترور
متصل میشود .وظیفه سیستم تحريک تنظیم دامنه ولتاژ ترمینال ژنراتور و در نتیجه کنترل توان راکتیو عبوري در باس ژنراتور
است که اين عمل توسط واحد کنترل  ،AVRبه صورت نرمافزاري در سیستم تحريک انجام میپذيرد.

شكل( :)106-2ساختار تامین توان در یكی از محصوالت ABB
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توان م ورد نیاز براي سیستم تحريک ژنراتور سنكرون می تواند از شینة ژنراتور يا يک منبع  acمستقل ديگر مانند شربكه بررق
تأمین شود .درهر دو حالت ولتاژ  acتوسط يک ترانسفورماتور به سطح ولتاژي مناسرب برا ورودي يكسوسراز تبرديل مریشرود.
درحالتی که از شینة ژنراتور براي تأمین توان مورد نیاز سیستم تحريک استفاده میشود بايد يک منبع کمكری مثرل براتري در
شروع کار که هنوز ولتاژي در ترمینالهاي ژنراتور بوجود نیامده براي تأمین توان سیستم تحريک بكار گرفته شرود .طبیعترا ايرن
منبع پس از اينكه ولتاژ کافی به منظور يكسوسازي در ترمینالهاي ژنراتور بوجود آمد از مدار خارج میشرود .نمونره اي از نحروه
تأمین توان مورد نیاز سیستم تحريک در شكل( )106-2نشان داده شده است .ترانسفورماتور تحريک در محل اتصال خود به پل
يكسوساز مجهز به يک کلید است که امكان جدا کردن ترانسفورماتور تحريک از پل يكسوساز را در شرايط مورد نیاز فراهم می
کند.
به منظور قابل تنظیم بودن توان تحويل داده شده به سیم پیچ تحريک از ساختارهاي نیمه کنترل شده 1يا تمام کنترل شده 2در
پل يكسوساز استفاده می شود.
در ساختار نیمه کنترل شده از  3تريستور و  3ديود در پل يكسوساز استفاده می شود .اين سراختار امكران ايجراد ولتاژهراي dc

منفی را ندارد و به همین دلیل امكان کاهش سريع يا تخلیه 3سريع سیمپیچ تحريک در شرايط الزم فراهم نمیشود .براي بهبود
کارايی سیستم تحريک و دستیابی به پاسخ دينامیكی بهتر در سیستم تحريک از ساختار تمام کنترل شده استفاده می شرود .در
اين ساختار امكان ايجاد ولتاژهاي  dcمنفی وجود داشته و بنابراين در شرايطی که تخلیه سريع سیم پیچ تحريک الزم است برا
تولید ولتاژهاي  dcمنفی و در نتیجه بازگرداندن انرژي ذخیره شده در سیمپیچی تحريک به شبكه ،امكان تخلیه سريع سیم پیچ
تحريک فراهم می شود  .بعالوه براي باال بردن کارايی دينامیكی سیستم تحريک و در نتیجه ژنراتور ،حداکثر ولتراژ مثبتری کره
يكسوساز می تواند تولید کند را تا چند برابر (مثالً  1 /5تا  2برابر) ولتاژ نامی خروجی يكسوساز انتخاب میکنند.
ولتاژ  dcخروجی يكسوساز با تنظیم زاويه آتش تريستورها توسط واحد کنترل تنظیم میشود .واحد کنترل براساس سریگنالهاي
اندازه گیري شده از پارامترهاي مختلف ماشین همچون ولتاژ خروجی ترمینال هاي ماشین ،تروان راکتیرو و ضرريب تروان و ...

1 -semi-controlled
2 -full contorolled
3 -de-excitation
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همچنین مقادير مطلوب براي پارامترهاي تحت کنترل ،زاوية آتش مناسب را براي يكسوساز تعیین میکند .به منظور باال بردن
قابلیت اطمینان ،معموالً از  2واحد کنترل اصلی و جايگزين استفاده میشود.
توان نامی پل يكسوساز را معموالً اندکی باالتر از توان نامی مورد نیاز سیم پیچی تحريک در نظر میگیرند و برراي ايرن تروان
نامی يكسوساز بخشهاي خنک سازي به نحو مناسبی درنظر گرفته میشوند تا درجه حرارت تريستورها را در محدوده مجاز حفظ
شوند.
di dv
و
به منظور حفاظت از تريستورها در مقابل
dt
dt

زياد در زمانهاي قطع و وصل از اسنابر به همراه تريستور استفاده میشود.

شكل( )107-2ساختار پل يكسو ساز با اسنابر کمكی را نشان میدهد.

شكل( :)107-2پل یكسو ساز با اسنابر کمكی

مدارات جانبی که در سمت  acپل يكسوساز بكار گرفته می شوند (شكل( ))108-2عمدتاً به منظور فیلتر کرردن و حفاظرت در
مقابل اضافه ولتاژهاي ناگهانی با دامنه زياد است .باتوجه به اينكه جريان جذب شده توسرط يكسوسراز شركلی مربعری (و غیرر
سینوسی) دارد و طبیعتاً شامل هارمونیكهاي مرتبه باالتر نیز هست ،الزم است تا حد امكان هارمونیكهاي مرتبره براالتر توسرط
ي ک فیلتر جذب شده و جريانی نزديک به سینوسی از ترانسفورماتور تحريک کشیده شود .يک بانک خازنی و يا يک فیلترر RC

سري  3فاز که به صورت موازي در ورودي يكسوساز قرار می گیرد میتواند نقش فیلتر را ايفا کند .بكارگیري فیلترر همچنرین
میتواند از اثر مخرب کموتاسیون بر شكل موج ولتاژ ورودي يكسوساز که به خاطر اندوکتانس ترانسفورماتور تحريک بوجود می
آيد جلوگیري نمايد.
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شكل( :)108-2مدار جانبی سمت  acدر محصوالت Siemens

مدارات جانبی که در سمت  dcيكسوساز بكار می روند وظیفه حفاظت از يكسوساز در مقابل اضافه ولتاژ يا اضافه جريانهايی که
می توانند باعث صدمه ديدن تريستورهاي پل يكسوساز شوند را بعهده دارند .تريستورهاي پل يكسوساز از نظرر حرداکثر ولتراژ
مستقیم 1يا معكوسی 2که می توانند تحمل کنند محدوديت دارند .تجاوز ولتاژ مستقیم دو سر تريستور از حداکثر مقدار مجراز آن
باعث ر وشن شدن خود بخودي تريستور ،بدون نیاز به اعمال جريان گیت ،می شرود .همچنرین تجراوز ولتراژ معكروس دو سرر
تريستور از حداکثر مقدار مجاز آن باعث آسیب ديدن تريستور میشود .بنابراين الزم اسرت تريسرتورها در مقابرل اضرافه ولتراژ
مستقیم و معكوس محافظت شوند .بعالوه مالحظات حرارتی ايجاب می کند جريانی که از يكسوساز کشریده مری شرود داراي
حدي مجاز باشد .تجاوز جريان کشیده شده از يكسوساز از حد مجاز باعث فراتر رفتن دماي پیوند 3تريسرتورها ازحرداکثر مقردار
قابل تحمل براي تريستورها و در نتیجه سوختن آنها میشود .بنابراين الزم اسرت از تريسرتورها در مقابرل اضرافه جريران نیرز
محافظت شود [ ]44و [.]45

1 -direct
2 -reverse
3 -junction
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 -2-6-2سیستمهای  SFCنیروگاههای تلمبه ذخیرهای دور ثابت
در نیروگاههاي تلمبهذخیرهاي ،توربین آبی ،به منظور ذخیره آب در حوضچههاي باالدست ،به صورت موتوري عمل میکند تا در
مواقع تقاضاي باالي انرژي در شبكه ،از آن براي تولید برق استفاده شود .به دلیل باال بودن ظرفیت اين تروربینهرا ،راهانردازي
مستقیم در حالت موتوري ،امكانپذير نیست .بنابراين براي اتصال اين نیروگاهها به شبكه ،از مبدل فرکانس اسرتاتیكی ()SFC1
استفاده میشود .اين راهانداز ،ولتاژ و فرکانس ورودي ماشین (در حالت موتوري) را به صورت پیوسته از مقرادير پرايین افرزايش
میدهد تا به سرعت سنكرون با شبكه برسد .ساختار  SFCراهانداز نیروگاه تلمبهذخیرهاي در شركل( )109-2نشران داده شرده
است.

شكل( :)109-2شماتیک سیستم راهانداز  SFCنیروگاه تلمبهذخیرهای

در اين ساختار از پل ديودي در سمت شبكه و پل تريستوري براي کنترل فرکانس و ولتاژ در سمت موتور سنكرون استفاده شده
است .در ساختار اين  ،SFCاز مبدلهاي  6يا  12پالسی استفاده میشود تا از تأثیر مبدل در ريپل گشرتاور ماشرین ،بكاهرد .در
لینک  dcاين راهانداز نیز ،از يک راکتور  dcبراي صاف کردن جريان  dcو همچنین محدود کرردن نررخ تغییررات جريران dc

استفاده شده است.
نمونهاي از SFCهاي مورد استفاده در نیروگاههاي تلمبهذخیرهاي ،محصرول  MEGADRIVE-LCIسراخت شررکت ABB

میباشد که در رنج توانی تا 72مگاوات و ولتاژ  10کیلوولت ،مورد استفاده قرار میگیرد .اين محصول از سال  1997تاکنون مورد
استفاده قرار گرفته است.

- Static Frequency Converter

1
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 -3-6-2سیستمهای  SFCتوربینهای گازی
توربینهاي گازي اغلب بايستی در مدت زمان کوتاهی راهاندازي شوند .راهانداز  ،SFCتوربین گاز را به صرورت موتروري تغذيره
میکند تا در مدت زمان کوتاهی ،به سرعت نامی خود برسد و با شبكه سنكرون شود .در شكل( )110-2دو ساختار مورد استفاده
براي راهاندازي توربین گازي نشان داد شده است.

شكل( :)110-2ساختارهای مورد استفاده برای راهاندازی توربین گازی

از جمله SFCهاي مورد استفاده براي راهاندازي توربین گازي ،محصول  MEGADRIVE-LCIمیباشد که در قسرمت قبرل
معرفی گرديد .با اين تفاوت که کاربرد  SFCبراي نیروگاه تلمبهذخیرهاي ،اتصال نرم موتور سنكرون به شبكه است ولی کاربرد
آن براي نیروگاه گازي ،راهاندازي سريع و رسیدن به سرعت سنكرون میباشد.
نمونه ديگر  SFCمورد استفاده در نیروگاه گازي ،محصول  PCS-9575ساخت شرکت  NR Researchمیباشد که در انرواع
 12/12پالسه 6/12 ،پالسه و  6/6پالسه مورد استفاده قرار میگیرد.

 -4-6-2مبدلهای کنترل دور نیروگاههای تلمبه ذخیرهای دور متغیر
در نیروگاههاي تلمبهذخیرهاي که براي کنترل فرکانس در شبكه مورد بهرهبرداري قرار میگیرند ،زمانی که که توربین در حالت
موتوري عمل می کند ،براي کنترل سرعت و گشتاور موتور جهت کنترل بار موتور ،از درايوهاي سرعت متغیرر در مسریر روترور
ماشین که از نوع ژنراتور القايی دوسوتغذيه است ،استفاده میشود.
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در شكل( ،)111-2ساختار مبدلهاي کنترل دور مورد استفاده براي نیروگاه تلمبهذخیرهاي ،نشان داده شده است که به صرورت
توپولوژيهاي  12/12پالسه 24/12 ،پالسه و دو ساختار موازي  6/6پالسه مورد اسرتفاده قررار مریگیررد .الزم بره ذکرر اسرت،
محصوالت مورد استفاده در راهاندازي موتور سنكرون نیروگاه گازي و نیروگاه تلمبهذخیرهاي ،متناسب با تروان نرامی روترور در
ماشین القايی دوسوتغذيه ،قابل استفاده براي کنترل دور موتور آسنكرون در نیروگاه تلمبهذخیرهاي میباشند.

شكل( :)111-2ساختار درایوهای مورد استفاده برای کنترل دور ماشین
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 -3نتیجه گیری
در اين گزارش هدف بررسی مرزبندي سیستم و مشخص نمودن ابعاد سند بود .با توجه به بررسی مختلف صورت گرفته درخت
فناوري مشتمل بر شش شاخه زير ترسیم گرديد:
 ادوات FACTS
 ادوات بهبود کیفیت توان يا Custom power
 مبدل پستهاي HVDC-MVDC

 مبدلهاي منابع تولید پراکنده
 مبدلهاي مورد نیاز در سیستم سامانه حمل و نقل برق
 سیستم تحريک استاتیک ژنراتور
در ادامه گزارش در خصود کلیه زير شاخه هاي درخت شرح مختصري ارائه گرديد که در مراحل بعدي گزارش و با توجره بره
اولويت بندي فناوريها به تفصیل به آنها پرداخته خواهد شد.
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مقدمه
این گزارش به بررسی و مطالعه تطبیقی وضعیت توسعه فناوري الكترونیك قدرت در شبكه برق كشورهاي دیگر می پردازد.
این كشورها از میان دو گروه كشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه انتخاب شدهاند .بریتانیا و ایداالت متحدده آمریكدا گدروه
كشورهاي توسعه یافته را نمایندگی می كنند .در مقابل ،هند گروه كشورهاي در حال توسعه را نمایندگی می كند .بررسی گروه
كشورهاي توسعه یافته دید مناسبی در خصوص وضعیت انتهایی الكترونیك قدرت در دنیا به دسدت خواهدد داد .ایدن در حدالی
است كه بررسی كشورهاي در حال توسعه ،دید مناسبی در خصوص نحوه مناسب جهت گیدري بدراي توسدعه مشدابه فنداوري
الكترونیك قدرت در ایران به دست می دهد.
در مطالعه هر كشور ،ابتدا به وضعیت تولید و مصرف توان الكتریكی پرداخته شده است .در ادامه زیرساخت هاي كشور مدد
نظر در زمینه الكترونیك قدرت بررسی شده است .براي این منظور ،ابتدا كمپانی هاي بزرگ و شركت هاي كوچك دانش بنیان
فعال در زمینه الكترونیك قدرت شناسایی شده و محصوالت این شركت ها معرفی شده اند .سپس مراكز دانشگاهی و تحقیقاتی
موثر كشور مد نظر در خصوص الكترونیك قدرت شناسایی و زمینه هاي تحقیقاتی آنها فهرست شده اند .در ادامده بررسدیهدا،
سیاست هاي آینده پژوهی این كشورها استخراج شده است و چالش هاي پیش روي كشور مد نظر و اسدتراتژي هداي در نظدر
گرفته شده براي مقابله با آنها استخراج شده است.
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 -1فصل اول مطالعه تطبيقي بريتانيا

 -1-1مقدمه
بریتانیا از جمله كشورهاي توسعه یافته و پیشرو در خصوص الكترونیك قدرت به شمار میرود .بندابراین مطالعده وضدعیت
الكترونیك قدرت در بریتانیا دید مناسبی در خصوص وضعیت الكترونیك قدرت در جهان اول و گدرایش هداي بدروز در زمینده
آینده پژوهی به دست خواهد داد .همانطور كه در مقدمه ذكر شد ،در مطالعه این كشور ،ابتدا به وضعیت تولیدد و مصدرف تدوان
الكتریكی پرداخته شده است .در ادامه زیرساختهاي بریتانیا در زمینه الكترونیك قدرت بررسی شده است .براي این منظور ،ابتدا
كمپانیهاي بزرگ و شركت هاي كوچك دانش بنیان فعال در زمینه الكترونیك قدرت شناسایی شده و محصوالت این شدركت
ها معرفی شدهاند .سپس مراكز دانشگاهی و تحقیقاتی موثر بریتانیا مرتبط با الكترونیك قددرت شناسدایی شدده و زمیندههداي
تحقیقاتی آنها فهرست شدهاند .در ادامهي بررسیها ،سیاستهاي آینده پژوهی بریتانیا استخراج شده است و چالش هاي پدیش
روي كشور و استراتژي هاي در نظر گرفته شده براي مقابله با آن ها به دست آورده شدهاند .وزارت تجارت ،ندوآوري و مهدارت
بریتانیا سند جامعی در خصوص جنبه هاي مختلف مرتبط با الكترونیك قدرت در بریتانیا تدوین كرده است .این سند ،در مطالعه
تطبیقی بریتانیا بسیار موثر بوده است [.]1

 -2-1مقدمه اي بر وضعيت توليد توان الكتريكي در بريتانيا
بریتانیا از جمله كشورهاي جهان اول و داراي اقتصادي پویا و صنعتی است .امدروزه ( سدال  )2013ظرفیدت تولیدد اندرژي
الكتریكی بریتانیا در حدود  359تراوات ساعت است .میزان مصرف انرژي الكتریكی نیز در حدود  373تراوات ساعت اسدت .در
این میان سهم انرژي تولیدي از ذغالسنگ و گاز به ترتیب برابر  131تراوات ساعت و  96تراوات ساعت است كده بده ترتیدب
 %36و  %27انرژي تولیدي بریتانیا را تشكیل میدهند .در این بین سهم انرژيهاي تجدیدپذیر برابر  %15اسدت .نیروگداههداي
هستهاي نیز  %20انرژي تولید بریتانیا را تشكیل میدهند .در حالی كه  %2باقی مانده تولید اندرژي الكتریكدی از سدوختهداي
دیگر تامین میگردد .نسبت مشاركت هاي ذكر شده در شكل 1 -1نشان داده شده است [.]2
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شكل :1 -1نسبت مشاركت منابع اوليه در توليد توان الكتريكي در بريتانيا

ظرفیت كل تولیدي توان الكتریكی در بریتانیا برابر  85گیگاوات است .براي تامین مصرف انرژي ،بریتانیدا در حددود 14/4
تراوات ساعت انرژي الكتریكی وارد میكند.
مصرف شهري ،تجاري  ،تلفات ،صنایع سوختی ،مدیریت عمومی ،حمل و نقل ،كشاورزي و صنعت بده ترتیدب ،%21 ،%30
 %1 ،%1 ،%5 ، %8 ،%8و  %26انرژي مصرفی را تشكیل میدهند .صنایع مهندسی ،فوالد ،كاغذ ،غذائی ،شدیمیایی و غیدره بده
ترتیب  %18 ،%11، %4 ،%19و  %37انرژي بخش صنعت را مصرف میكنند.
براي دید بهتر از اوضاع صنعت برق بریتانیا ،میتوان آن را با اتحادیه اروپا مقایسه كرد .در سال  ،2012اتحادیه اروپدا 3281
تراوات ساعت انرژي الكتریكی تولید كرد كه بریتانیا و آلمان به ترتیب  11و 19درصد از این اندرژي را تولیدد كردندد .مصدارف
صنعتی ،خانگی ،خدماتی و حمل و نقل به ترتیب  %30 ،%30 ، %36و  %2انرژي الكتریكی تولیدي را به خود اختصاص دادهاند.
در سال  ،2012ذغال سنگ ،انرژي هستهاي و گداز سدهم  %27 ،%27و  %18اندرژي تولیددي اتحادیده اروپدا را بده خدود
اختصاص دادهاند .فرانسه با عدد  %75و سوئد با عدد  %38به ترتیب بیشترین و (نسبتاً) كمترین میزان سدهم بدرق هسدتهاي را
داشتهاند .آلمان (به بیشترین میزان) و بریتانیا به ترتیب  %44و  %38انرژي الكتریكی خود را از ذغال سنگ تولید میكنند .ایتالیا
و اسپانیا هم به ترتیب با  %43و  %25عمده انرژي الكتریكی خود را از گاز تولید میكنند.
سهم انرژيهاي تجدید پذیر از انرژي تولیدي اتحادیه اروپا  %24است .سوئد  %59انرژي الكتریكی خدود را از اندرژيهداي
تجدیدپذیر (عمدتاٌ آبی و  %7بیوماس) تولید میكند .دانمارك نیز  %48انرژي الكتریكی خود را از منابع تجدیدپدذیر تولیدد مدی
كند .الزم به ذكر است كه دانمارك داراي بیشترین نفوذ توان بادي در اروپا است .سوئد در سال  %12 ،2012از توان الكتریكی
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تولیدي خود را صادر كرده است و بزرگترین صادركننده انرژي الكتریكی در اروپا است .دانمارك نیز  %17انرژي مصرفی خدود
را وارد كرده است و بزرگترین وارد كننده انرژي الكتریكی در اروپا محسوب می شود.
در سال  ،2013انرژي بادي( ،آبی و موجی) ،زیست توده و غیره (سلول خورشیدي ،زمین گرمایی و پمپ حرارتی) به ترتیب
 %70/5 ،%3/6 ، %21/8و  %4/1از سهم كل انرژي تجدید پذیر (كه  %15كل انرژي مصرفی بریتانیا را تامین میكند) تشدكیل
دادهاند .زیست توده ذكر شده شامل گاز تولید شده در محل دفن زباله ( ،)%15/2فاضالب ( )%2/8چوب شهري ( ،)%5/4چوب
صنعتی ( ،)%3/1احتراق زباله ( ،)%7/6فضدوالت حیدوانی ( ،)%2/3هضدم بدیهدوازي ( ،)%2/2زیسدت تدوده گیداه ( )%21/6و
سوختهاي زیستی حمل و نقل( )%9/7است .نسبت مشاركت انواع انرژي هاي تجدیدپذیر در سهم  15درصدي این انرژي بده
مصرف انرژي كل ،در شكل 2-1نشان داده شده است.

شكل :2 -1نسبت مشاركت انواع انرژي هاي تجديد پذير در سهم كلي انرژيهاي تجديدپذير

با در نظر داشتن روند توسعه انرژيهاي تجدیدپذیر ،موارد زیر را راجع به بریتانیا مدیتدوان متدذكر شدد .اندرژي الكتریكدی
تولیدي از منابع تجدیدپذیر در سال  2013به میزان  30درصد نسبت به  2012افزایش یافته و به عدد  53/7TWHرسیده است.
تولید انرژي بادي از منابع فرا ساحلی و ساحلی در سال  2013به ترتیب به میزان  %52و  %40نسبت بده سدال  2012افدزایش
یافته است .انرژي الكتریكی تولیدي از منابع زیست توده و آبی در سال  2013بده میدزان  %24و  %11نسدبت بده سدال 2012
افزایش و كاهش داشته است.
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در مجموع با توجه به موارد ذكر شده می توان گفت كه سهم نفوذ انرژي الكتریكی تولیدي از منابع تجدیدپذیر در شبكه بدا
رشد فراوانی همراه است .با توجه به در هم تنیدگی فراوان الكترونیك قدرت با منابع تولید تجدیدپذیر ،انتظار می رود استفاده از
الكترونیك قدرت نیز بیش از پیش در بریتانیا گسترش یابد.

 -3-1صنعت الكترونيك قدرت در اروپا و بريتانيا
بصورت كلی میتوان تاریخچه الكترونیك قدرت را از منظر تجهیزات اساسی و دانش مهندسی تقسیمبندي كدرد .از منظدر
تجهیزات اساسی ،الكترونیك قدرت از مرحله یكسوسازهاي قوس جیوهاي آغاز شده و با تیوبهاي گازي ،تقویدت كننددههداي
مغناطیسی و نیمه هادي ها (نظیر ترانزیستور ،تریستور IGCT ،IGBT ،GTO،و )...ادامه یافته است .البته تاریخچه الكترونیك
قدرت را از منظر كاربردهاي آن نظیر درایو ،جوشكاري ،الكترولیز ،انتقال توان و ...نیز میتوان بررسی كرد كه از سال  1960پا
به عرصه گذاشتهاند .بخش مهمی از تاریخچه تكامل الكترونیك قدرت در اروپا و بریتانیا تا زمان ابداع نیمه هاديها ،عمالٌ هم
اكنون بصورت كامل منسوخ شده است و از حوزه بررسی این سند خارج است و بنابراین تنها از زمان ابداع نیمه هاديها مباحث
ادامه خواهد یافت.
بریتانیا تاریخچهاي قوي در خصوص الكترونیك قدرت دارد .این كشور در زمینههاي گوناگون طراحدی ،تولیدد و بازاریدابی
جهانی داراي كمپانیهاي معتبري است .بریتانیدا شدبكهي بزرگدی از شدركتهداي كوچدك و متوسدط (SME: Small and

) Medium Sized Enterprisesدارد كه در زمینه هداي ادوات نیمده هدادي ،بسدترهاي تجهیدز ،ادوات پسدیو ،مبددلهداي
الكترونیك قدرت متصل به منابع مولد تجدیدپذیر ،مدیرت باتري ،ذخیرهساز انرژي و تكنیكهاي پیشرفته كنترلدی فعالیدت مدی
كنند  .همچنین دانشگاههاي بریتانیا نقش موثري در تربیت مهندسین آتی الكترونیك قدرت و انجام تحقیقات موثر بینالمللی بر
عهده دارند .بخش مهندسی %19/6 ،از درآمد ناخالص تولید بریتانیا را تشكیل میدهد و  4/5میلیون فرصت شغلی ایجاد كدرده
است .در این بین ،صنعت الكترونیك  16میلیارد پوند به درامد تولید ناخاص بریتانیا اضافه میكند و  300000هزار فرصت شغلی
در  2000كمپانی فراهم كردهاست .صنعت الكترونیك قدرت نقش مهمی در این بین دارد و وجود نزدیك بده  50سدال سدابقه
تحقیقیاتی در این خصوص و حضور بازیگران بینالمللی باعث پیشتازي بریتانیا شده است .به علت شهرت بریتانیا در طراحدی،
این كشور پایه و مرجع تولید براي بازارهاي داخلی و بینالمللی است .این كشور  %3/1از كل بازار الكترونیك قددرت دنیدا را در
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اختیار دارد .این عدد با توجه به میزان فروش ماژولهاي نیمه هادي ذكر شده است .بخش مهمی از این تولیدات ،بده خدارج از
بریتانیا صادر میشود.
در این بخش قسمت هاي مختلف صنعت الكترونیك قدرت بریتانیا نظیر كمپدانیهداي بدزرگ تولیدد كننددهي تجهیدزات
الكترونیك قدرت كاربردي ،صنایع  SMEتولید كننده تجهیزات الكترونیك قدرت كاربردي ،صنایع فعال در تولیدد ادوات نیمده
هادي و صنایع مرتبط با الكترونیك قدرت بررسی خواهند شد.

 -4-1كمپاني هاي بزرگ فعال در زمينه طراحي و توليدد الكترونيدك قددرت
كاربردي بريتانيا
در سال  7 ،2011شركت مطرح بین المللی در بریتانیا شعبه داشته اند و اقدام به تولید ادوات الكترونیك قدرت كاربردي می
كردند .از آنجا كه مالكیت این شركت ها الزاما متعلق به بریتانیا نیست نمی توان آنان را شركت هایی با ملیت بریتانیایی قلمداد
كرد .بنابراین براي بررسی این موضوع ،شركت هاي بین المللی در فصل ضمیمه این گزارش به صورت جداگانه مدورد بررسدی
قرار گرفته اند.

-5-1

كمپاني هاي فعال در زمينه طراحي و توليد در صنعت نيمده هدادي

الكترونيك قدرت بريتانيا
در سطح جزء (قطعه) ،صنعت تولید نیمه هادي بریتانیا توانمندیهاي باالیی دارد كه در برخی بازارها نیز حضدور برجسدتهاي
دارد .این صنایع به قرار زیر هستند:
صنعت زیرساخت نیمه هادي
ادوات نیمه هادي قدرت

IQE Group



International Rectifier
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ادوات نیمه هادي قدرت
مدیریت توان
دیودها
مدیریت توان
ادوات نیمه هادي

IQE Group -1-5-1

Dynex Semiconductor



NXP Semiconductor



ZETEX



National Semiconductor



Semifab



1

 IQEهم اكنون یكی از شركتهاي مهم ساخت بسترهاي نیمههادي در بریتانیا به شمار میرود .این شركت در سال 1988
در بریتانیا تأسیس شده است و هم اكنون در بخشهاي بیسیم ،فتونیك ،برق خورشیدي ( GaN ،Ge ،Si ،)Solarو موارد
 Infra-redفعالیت میكند .تولید محصوالت این شركت در حوزهي فتوولتائیك ساالنه ( 2012نسبت به  %50 )2011رشد
داشته است به طوریكه تا سال  2012در حدود  1/7 GWظرفیت تولید برق خورشیدي توسط این شركت ایجاد شده است.
نسل اول سلولهاي فتوولتائیك تولیدي این شركت از جنس  Siبوده است در حالی كه نسل دوم و سوم آنها تولیدي این شركت
به ترتیب از جنس  Thin filmو  GaAsبوده است .برنامه آینده این شركت گسترش نسل دوم و سوم این ادوات است.

International Rectifier -2-5-1

2

شركت  (IR) International Rectifierتولید كنندگان جهانی كلیدهاي نیمههادي قدرت است .این شركت تولیدكننده
ادواتی نظیر  ،IGBT ،MOSFETمبدلهاي  ،DC-DCرلههاي  ،Solid-staleتولیدات ( HIRELمقاوم در برابر شرایط آب و
هوائی سخت) ،ماژولهاي قدرت و ادوات مبتنی بر  GaAsاست.

http://www.iqep.com

1

http://www.irf.com

2
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شركت  IRدر سال  1947تأسیس شده است و هم اكنون با حضور در  20كشور دنیا با حدود  4165نیروي كار فعالیت
میكند .این شركت ساالنه در سال  2013حدود  1/107میلیارد دالر درآمد داشته است .مطابق پیشبینی  ،IRنمونههاي
آزمایشگاهی كلیدهاي مبتنی بر  GaNاین شركت در ابتدا به مرزهاي ظرفیت  10-20برابر انواع سیلیكونی و فركانس كلیدزنی
 6MHzخواهد رسید و سپس در سالهاي آتی فركانسهاي كلیدزنی به رنج  10الی  60مگاهرتز خواهد رسید.

Dynex Semiconductor -3-5-1

1

شركت  Dynex Semiconductorدر شهر  Lincolnبریتانیا قرار دارد .این شركت ماژولهاي  ،IGBTتریستورهاي
كنترل شدهي فاز ،دیودهاي یكسوسازي ،دیودهاي بازیافت سریع ،ماژولهاي دیود بازیافت سریع GTO ،و تریستورهاي توان
پالسی را تولید میكند .رنج تجهیزات تولیدي  ،GTO ،SCRدیودهاي یكسوسازي و تریستورهاي توان ضربهاي این شركت به
بازه ولتاژي  ]1200-8500[Vو بازه جریانی  ]5000-7000[ Aو رنج تجهیزات تولیدي مدول  IGBTهم به بازه ولتاژي
 ]1200-6500[Vو بازه جریانی  ]100-3600[ Aرسیده است .این شركت در سال  2014كمك مالی به ارزش  9/9میلیون
پوند از آژانس نوآوري بریتانیا دریافت كرده است تا تحقیقات زیر را براي آیندهي شركت در بریتانیا انجام دهد
 ابداع كلیدهاي  SiCجدید با ظرفیت ولتاژي باال
 ساخت مبدلهاي  DC-DCكم حجم براي خودروهاي برقی
 تكنولوژيهاي كاربردي پایش سالمت كلیدهاي  IGBTبه منظور تسهیل كاربردهاي دور از ساحل آنها
 سیستم مدیریت حرارتی جدید براي مبدلهاي با دماي كاري باال و حجم كم

NXP Semiconductors -4-5-1

2

شركت  NXP Semiconductorsدر سال  1953پایهریزي شده است اما از سال  2006تحت نام  NXPشناخته میشود.
شركت  NXPیكی از  25فروشندهي برتر ادوات نیمههادي در دنیاست .این شركت سازندهي تجهیزاتی نظیر تریستورهاي

http://www.dynexsemi.com

1

http://www.nxp.com

2
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سیلیكونی ،تریاك ،ماسفتها ،دیودها و ترانزیستورهاي قدرت است .این شركت بریتانیائی عمدتاً برساخت دیودها (شاتكی و
یكسوسازي) ،ترانزیستورها ،مبدلهاي  DC-DCو  Mosfetتمركز دارد.

Zetex -5-5-1

1

شركت  Zetexاز سال  1959تولید دیودهاي نیمههادي و ترانزیستور آغاز كرده است .این شركت هماكنون محصوالتی
نظیر دیودهاي شاتكی ،دیودهاي بازیافت سریع ،دیودهاي زنر ،دیودهاي سوئیچینگ ،ترانزیستورهاي دو قطبی و MOSFET

تولید میكند .این شركت محصوالتی نظیر مبدلهاي ( DC-DC ،AC-DCكاهنده ،افزاینده و كاهنده-افزاینده) و شارژر
باتريها را تولید میكند.

 -6-1صنايع كوچك و متوسط مرتبط با الكترونيك قدرت فعال در بريتانيا
صنایع مهم كوچك و متوسط  SMEمرتبط با الكترونیك قدرت فعال در بریتانیا نیز به قرار زیر هستند:
ترانسهاي قدرت ،كویلهاي فركانس باال
خازن هداي ذخیدره سداز اندرژي بدراي صدنایع كششدی،

International Transformers



Norfolk Capacitor



درایورهاي صنعتی و مدیریت وتوان
خازنهاي ذخیره ساز انرژي براي مقاصد صنعتی و نظامی
سنسورهاي جریان
طراحی ریزپردازندههاي كنترل مدار مجتمع قدرت

Industrial capacitors Wrexham



Telcon



Cambridge Semiconductor



http://www.diodes.com

1
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International Transformers -1-6-1

1

این شركت در زمینه طراحی و تولید انواع ترانسفورماتورها ،راكتورها و سایر ادوات سیمپیچی شده تا ظرفیت 8 MVA

فعالیت میكند .این شركت در ولتاژهاي تا مرز  66 KVبراي سیستم قدرت و تا مرز  250 kVبراي ترانسفورمرهاي تست،
دانش و تجربه طراحی و ساخت دارد .هستههاي اولیه این شركت در سال  1935آغاز به كار كردهاست.

این شركت ترانسفورماتورهایی براي كاربردهاي فضائی ،راكتورهاي محدودكننده جریان ،تراسفورماتورهاي ویژهي مبدلهاي
الكترونیك قدرت ،ترانسفورمرهاي محركههاي قدرت ،ترانسفورماتورهاي متصل به ژنراتور ،فیلترهاي هارمونیكی و مقاومتهاي
میراساز ،راكتورهاي خنكسازي شده با مایع ،راكتورهاي زمین شده با سیم خنثی و ترانسفورمرهاي متصل به یكسوكنندههاي
رانش الكتریكی دریایی را تولید میكند.

Norfolk Capacitors (API) -2-6-1

2

 APIشركتی خصوصی در بریتانیا است كه در سال  1986تأسیس شده است و اكنون بزرگترین تولیدكنندهي خازنهاي
قدرت در بریتانیا است.
این شركت تولیدكنندهي خازنهاي كوچك تا خازنهاي با چگالی انرژي باال است .این خازنها در كاربردهاي نظیر حمل و
نقل كششی ،صنعتی ،انرژي ،پزشكی و نظامی كاربرد دارد .این شركت خازنهاي ( DCداراي اندوكتانس كم براي لینك dc

اینورترهاي مبتنی بر  IGBTو  GTOو مبدل هاي  ،)DC-DCخازنهاي  ACدر نقش فیلتر تك فاز و سه فاز براي جبران
ضریب قدرت و كاهش هارمونیك ،خازنهاي اسنابر (داراي اندوكتانس كم براي كلیدهاي تریستوري GTO ،و IGCTها و
داراي محصولی خاص براي  IGBTهاي توان باال) و خازنهاي ذخیرهساز انرژي (داراي اندوكتانس كم و جریان پیك باال
براي دشارژهاي با ولتاژ متوسط و باال) است.

http://www.istpower.com

1

http://www.api-capacitors.com

2
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Industrial Capacitors Wrexham -3-6-1

1

این شركت از سال  1974خازنهاي  Metalized Plastic Filmرا در بریتانیا براي مصارف صنعتی و نظامی تولید میكند.
این شركت هم چنین خازنهاي مخصوص ادوات الكترونیك قدرت را به كمك پلیاستر و فیلم پالستیكی پلیپروپیلن متال
شده به كمك آلیاژهاي آلومینیوم تولید میكند .محصوالت این شركت اجازه فعالیت دربازه  63VDCتا  2000VDCو تا
 660VACرا میدهد .بازه خازنهاي تولیدي این شركت در حدود  10nf  2000f می باشد.
این شركت محصوالتی نظیر خازنهاي لینك  ،DCذخیرهساز انرژي ،خازنهاي قدرت و فیلترهاي  EMCرا تولید میكند.

Telcon -4-6-1

2

شركت  Telconشركتی پیشرو در زمینه تولید هسته مغناطیسی و اجزائی نظیر سنسورهاي جریان (حلقه باز و حلقه بسته)
اثر هال است.
این شركت تخصص فراوان در زمینه تولید هستههاي آهنی با نفوذپذیري مغناطیسی باال و حلقه هیسترزیسی مغناطیسی
دارد .این ویژگیها در كاربردهاي خاص نظیر اندازهگیري جریان و راكتورهاي با كاربرد  EMCمورد توجه است.
این شركت محصوالتی نظیر سنسورهاي جریان حلقه باز و بسته ،ترانسفورمرهاي  PTو  CTرا تولید میكند .رنج
سنسورهاي اثرهال این شركت بین  ]5-3000[Aاست.

Cambridge Semiconductor -5-6-1

3

این شركت در سال  2000از دانشگاه  Cambridgeجدا شد .این شركت بر ICهاي مدیریت توان تمركز دارد .این شركت
محصوالتی براي كنترل مبدلهاي فالي بك و المپهاي  LEDتولید میكند.

http://www.icwltd.co.uk

1

http://www.telcon.co.uk

2

http://www.camsemi.com

3
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 SME -7-1هاي دانش بنيان الكترونيك قدرت در بريتانيا
برخی صنایع تازه تاسیس بسیار جذاب نیز در بریتانیا شكل گرفتهاند كه بر ایدههاي بسیار جدید متمركز شدهاند .پیشبیندی
شده است كه مدت زمان چند سالهاي الزم است تا صنعت به صورت گستردهاي این ایدهها را بپذیرد .این شركتها به قرار زیر
هستند.
Amantys



ادوات قدرتSiC

Anvil Semiconductors



ریز مبدلهايPV

Enec sys



ادوات نیمه هادي الماس

Evince Technology



مبدلهاي بهینه باد وPV

Gen drive



Juice



سیستمهاي كنترل جدید

كنترل نوآورانه سیستم روشنایی به كمك مبدل ها

Amantys -1-7-1

1

این شركت در سال  2010توسط افراد اجرائی جدا شده از  ARMپایه گذاري شد .هدف شركت طراحی ،پیادهسازي و
كنترل مبدلهاي الكترونیك قدرت است .این شركت در تالش است تا محصوالتی با بازدهی باالتر ،قابلیت اطمینان باالتر،
سادگی طراحی و هزینه كمتر تولید كند.
این شركت محصوالتی نظیر  Amantys Power Driverو  Amantys Power Insightرا تولید میكند.
به كمك محصول  ،Amantys Power driverاین شركت قصد دارد در اینده محصوالت خود را جایگزین محصوالت
موجود در دنیا كند .این محصول قابلیتهاي جدیدي نسبت به محصوالت مشابه دارد .این محصول میتواند از انواع IGBT

تولیدي شركتهاي مختلف بدون تغییر در مقاومت گیت استفاده كند .این موضوع هزینه سرمایهگذاري را براي كاربرانی كه نیاز
http://www.amantys.com

1
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به انعطافپذیري در طراحی و تأمین منابع دارند را كاهش میدهد .این محصول میتواند به توپولوژيهاي دوسطحی،
سه سطحی و چندسطحی در كاربردهاي بسیار متنوع نظیر درایو موتورهاي ولتاژ متوسط ،مبدلهاي توربین بادي ،مبدلهاي
سلول خورشیدي ،HVDC ،قطاربرقی و رانش الكتریكی دریائی ساخته شود.
محصول  ،Amantys Power driveمحصولی متحول كننده در عرصه مانیتورینگ و كنترل سوئیچ زنی در كاربردهاي
ولتاژ متوسط و باال است .قابلیت كنترل  ،IGBTپایداريهاي سوئیچزنی با بازدهی باال و قابلیت اطمینان باالتر از ویژگی هاي
این محصول است.
این نرمافزار اطالعاتی شامل ولتاژ كلكتور-امیتر ،ولتاژ اشباع كلكتور-امیتر ،ولتاژ گیت درایو ،ولتاژ گیت -امیتر ،زمان
روشنایی و خاموشی سوئیچینگ كلكتور ،دماي محیطی گیت ،خرابیهاي اتصال كوتاه ،تعداد كل سوئیچ زنی هاي انجام شده،
وقایع اضافه حرارت و وقایع خرابی منبع تغذیه درایو را ثبت و گزارش میكند .این شركت قصد دارد در آینده این نرمافزار را به
صورت گستردهاي بازاریابی كند.

Anvil Semiconductors -2-7-1

1

این شركت از ابتدا برمبناي گسترش و كاربردي كردن ادوات  LEDو الكترونیك قدرت مبتنی بر  SiCتشكیل شده است.
این شركت در حال توسعه ماسفت با تكنولوژي  SiCاست.
این شركت برنامه دارد در آینده از این سوئیچها در مبدلهاي الكترونیك قدرت  ،UPS ،PVخودروهاي برقی ،سیستم توزیع
و الكترونیك قدرت مصرف ( )LEDاستفاده كند.

http://www.anvil-semi.co.uk

1
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1

شركت  Enec sysدر زمینه تولید میكرواینورترهاي متصل به  PVفعالیت دارد .این شركت در تمامی محصوالت نوآورانه
خود به دنبال سادگی طراحی و نصب  ، PVحداكثر دریافت انرژي ،ایمنی باالتر ،قابلیت اطمینان باالتر و مانیتورینگ real-

 ،timeو ثبت اطالعات تاریخی است .این شركت دو محصول  Enecsys Singleو  Enecsys DuOمیكرواینورتر را تولید
كرده است.

Evince Technology -4-7-1

2

شركت  Evince Technologyدر سال  2008تأسیس شد تا بازار الزم براي تجهیزات الكترونیك قدرت بسیار جدید
(الماس) را فراهم كند .با وجود یك دهه گذشت از انجام تحقیقات راجع به تكنولوژي الماس ،این شركت به دنبال ساخت ادوات
الكترونك قدرت مربوط به آن است تا بتواند بازار را متحول كند.

 -8-1دانشگاه هاي مطرح فعال بريتانيا در زمينه الكترونيك قدرت
بریتانیا دانشگاههاي عمده و برجسته اي در زمینه تبدیل انرژي و الكترونیك قدرت دارد .به رغم بودجه متوسط تحقیقاتی در
بخش دانشگاهی بریتانیا ،كیفیت تحقیقات این بخش باال است .دانشدگاههداي مدوثر بریتانیدا در حدوزه الكترونیدك قددرت در
جدول 1-1ذكر شده است [.]6

http://www.enecsys.com

1

http://www.evincetechnology.com

2
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 -9-1تمركز بر بخش بازار الكترونيك قدرت
با در نظر گرفتن انرژي هاي تجدیدپذیر و كم كربن ،اثر الكترونیك قدرت در آینده بسیار مهم است .بازار جهانی كاالهاي
كم كربن و سرویس خدماتهاي آن در سال  3 ،2008تریلیون پوند بوده است و با افزایش  %50در سال  2015به عدد 4/5
تریلیون دالر خواهد رسید كه بخش عمدهاي از این گسترش به كمك ادوات الكترونیك قدرت صورت خواهد پذیرفت.
مطابق پیشبینیها در سال  2005و  2030به ترتیب  30%و  80%توان الكتریكی تولیدي به نحوي با الكترونیك قدرت
درگیر بوده و خواهد بود كه نشان از افزایش شدید ضریب نفوذ ادوات الكترونیك قدرت است.
جدول :1-1دانشگاههاي موثر بريتانيا در حوزه الكترونيك قدرت
زمينه تحقيقاتي
ادوات نیمه هادي قدرت ،مدلهاي شبیهسازي ،سیستم هاي بادي و خورشیدي ،نیروهداي
محركه
 ،HVDC،FACTSمبدلهاي متصل كننده به شبكه و CUPS

مدیریت انرژي ،ماشین هداي الكتریكدی ،مبددلهاي الكترونیدك قددرت در حمدل و نقدل،

نام دانشگاه
Cambridge University

Imperial college London
University of Bristol

كاربردهاي صنعتی ،مبدلهاي واسط انرژیهاي تجدیدپذیر
درایو ،ماشینهاي الكتریكی ،اتصال به شبكه ،مدیریت مصرف
سیستم هاي تبدیل انرژي ،درایوهاي صنعتی و كنترل ماشین ،ذخیره ساز انرژي ،هوافضدا،

University of Edinburg
University of Manchester

رانش الكتریكی دریایی و خودرو برقی
 ، HVDCتبدیل انرژي ،كنترل ،اتصال به شبكه ،قابلیت اطمینان ،مدیریت حرارتی ،درایو،

University of Nottingham

ماشینهاي الكتریكی و هوافضا ،شبكههاي انرژي ،مدیریت انرژي توان پالس
ادوات نیمه هادي قدرت ،ماشینها و درایور آن ها ،محركههدا ،اندرژيهداي تجدیددپدذیر،

University of Sheffield

مدیریت انرژي ،مدیریت باتري ،هوافضا ،خودرو برقی ،رانش الكتریكی دریایی
اتصال منابع تجدیدپذیر به شبكه ،FACTS،HVDC،مبددلهاي الكترونیدك قددرت تدوان

University of Strathclyde

باال ،ادوات نیمه هادي توان پالس
ادوات نیمه هادي قدرت براي خودرو ،انرژي هاي تجدیدپذیر ،كاربردهداي فضدایی ،مددل
سازي الكترو-ترمال SiC

University of Warwick
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وزارت انرژي و تغییرات آب و هوائی تخمین زده است كه افزایش ضریب نفوذ الكترونیك قدرت و صنایع انرژي تجدیدپذیر
 500000فرصت شغلی تا سال  2020در بریتانیا ایجاد خواهد كرد .به طور مثال صنعت باد به تنهائی پتانسیل ایجاد 60000
شغل در  10سال آینده (شروع از  )2011را دارد.
با در نظر گرفتن صنعت الكترونیك قدرت (به تنهایی)  ،بازار جهانی الكترونیك قدرت در سال  2011برابر  135میلیارد پوند
با رشد سالیانه  %10بوده است .در این بازار حمل و نقل ،ارتباطات ،الكترونیك مصرفی ،كامپیوتر(اموردفتري) و صنعت (و انرژي)
به ترتیب  %26 ،%18 ،%17 ،%13و  %26سهم دارند و سهم مربوط به حمل و نقل و صنعت (و انرژي) به سرعت در حال
افزایش است.
افزایش رو به رشد ضریب نفوذ الكترونیك قدرت و حجم وسیع بازارهاي آن باعث شده است كه بریتانیا براي گسترش
حضور خود در تمامی این بازارها برنامه داشته باشد .در این قسمت چهار بخش مختلف بازار الكترونیك قدرت در بریتانیا بحث و
بررسی خواهد شد تا برنامه حضور بریتانیا در بازار و فرصتها و ریسكهاي صنعت الكترونیك قدرت بریتانیا بررسی شود .این
چهار ناحیه شامل حمل و نقل ،تولید و توزیع و انتقال انرژي ،الكترونیك مصرفی و روشنایی و درایوهاي صنعتی است.
در هر كدام از این زیر بخش ها ممكن است ادواتی وجود داشته باشند كه خارج از بحث سند الكترونیك قدرت ایران باشد،
بنابراین قسمت مربوطه بررسی نخواهد شد .اگر چه تمامی این بخشها به صورت یك به یك بررسی خواهد شد ،اما برخی
نكات كلی در خصوص نقاط قوت ،ضعف و فرصت ها وجود دارند كه در تمامی این بخشها مشترك هستند .بهتر است این
نكات به صورت یكجا درباره آنها گفته شود تا از تكرار بیمورد اجتناب گردد.
در تمامی  4زمینه مطرح شده بریتانیا شهرت فراوانی در زمینه طراحی و خالقیت دارد .همچنین بریتانیا زنجیره كاملی از
متخصصینSME ،هاي (صنایع كوچك و متوسط) خالق و دانشگاههاي مطرح بینالمللی (كه داراي گروههاي پژوهش و
آموزش قوي هستند) را در اختیار دارد كه از نقاط قوت این كشور هستند.
در تمامی  4زمینه مطرح شده بریتانیا با كمبود نیروي انسانی فارغالتحصیل و تكنیسین مواجه است .همچنین الكترونیك
قدرت از منظر جامعه و حكومت بریتانیا هنوز ارزش واقعی خود را از منظر كاهش  CO2نیافته است .از سویی دیگر اتحادیه
واحدي صنعت الكترونیك قدرت را نمایندگی نمیكند ،بنابراین فعالیتهاي صنعت الكترونیك قدرت ،دانشگاه و حكومت بریتانیا
هماهنگ نیست.
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با توجه به ضعف هاي یاد شده ،به دلیل عدم امكان استخدام مهندسین با كیفیت باال ،كمپانیهاي جهانی ممكن است
محلهاي طراحی و ساخت خود را از بریتانیا انتقال دهند .افزایش شهریههاي دانشگاهی ،مشكل را تشدید خواهد كرد .مقررات
سخت ویزاي كار براي مهندسین با تجربه نیز مزید برعلت است.
از سوئی دیگر تغییرات احتمالی نظام مالیاتی و مالكیت معنوي بریتانیا ممكن است باعث خروج كمپانیهاي بزرگ از بریتانیا
شود .كشورهاي رقیبی مانند هند ،چین و برزیل مترصد استفاده از این فرصتها هستند.
بهرغم تهدیدات و نقاط ضعف ،ساختار اقتصاد و منابع طبیعی بریتانیا این اجازه را میدهد كه با استفاده از تجهیزات
الكترونیك قدرت ،این كشور را به یك تولید كننده و مصرف كننده نمونه الكترونیك قدرت و پیشتاز انرژيهاي تجدیدپذیر و
كم كربن تبدیل كرد .از سوئی دیگر با توجه به جهتگیري اقصاد بریتانیا به سمت تولید با ارزش افزوده باال ،انتظار میرود
اهمیت صنعت الكترونیك قدرت بیشتر شود .همچنین به تازگی عالقهمندي دنشجویان به مهندسی برق و الكترونیك افزایش
یافته است .از طرفی دیگر دولت میتواند به سادگی با تغییر مقررات ویزاي كار ،مشكل كمبود مهندسین با تجربه را حل و فصل
كند.

 -1-9-1حمل و نقل
حمل و نقل سریعترین رشد اقتصادي را در بین بازارهاي ممكن الكترونیك قدرت دارد و در حدود  %30كل انرژي اولیه
را مصرف میكند .بریتانیا براي گسترش الكترونیك قدرت كاربردي در  3زمینه راهآهن برقی ،دریایی و فضایی برنامه دارد.
بریتانیا در صدد است با توسعه صنایع الكترونیك قدرت مرتبط با خودروهاي برقی (هایبرید) از بازار  1میلیارد پوند داخلی و 40
میلیارد پوند خارجی استفاده كند .همچنین این كشور میكوشد با تقویت صنایع خود در بازار  2/8میلیارد پوندي سیستم رانش
الكتریكی دریایی شركت كند .شركت در بازار صنایع هوا-فضا به ارزش  1/2میلیارد دالر از دیگر برنامههاي بریتانیا است .این
بخش جزء سند الكترونیك قدرت ایران نیست ،بنابراین بیش از این به آن پرداخته نخواهد شد.
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 -2-9-1توليد ،توزيع و انتقال
بریتانیا براي توسعه ادوات الكترونیك قدرت كاربردي در زمینههاي تولید ،توزیع و انتقال برنامه دارد .در حوزه تولید اندرژي،
ادوات الكترونیك قدرت در رنج  MWجزئی اساسی در واحدهاي تولید انرژي تجدیدپذیر بادي ،خورشیدي و جذر و مدي است.
در بخش انتقال نیز ،ادوات الكترونیك قدرت در رنج  ،MWكاربرد موثري در تجهیزات  FACTSبراي ارتقداي شدبكه قددرت
دارند .سیستمهاي  HDVCهم از مبدل هاي الكترونیك قدرت در رنج  GWاستفاده میكنند و ولتاژ خود را تدا  800kVارتقدا
میدهند و می توانند حجم عظیم توان را در فاصله طوالنی جابجا كنند .بریتانیا براي استفاده از این خطوط در مزارع بادي دور از
ساحل و تشكیل ابرشبكه  HVCDاروپایی برنامه دارد .بریتانیا در توسعه ادوات الكترونیك قدرت كاربردي براي ذخیدرهسدازي
انرژي و خودروهاي برقی نیز برنامه دارد.

 -3-9-1بازار بخش توليد ،توزيع و انتقال
با توجه به رنج عظیم توان كنترل شده در این بخش (ده ها  ،)GWاین بخش بزرگ ترین بازار را براي الكترونیك قددرت
در اختیار دارد.
مطابق پیش بینی بریتانیا ،مبدل هاي الكترونیك قدرت مربوط به سیستم هاي بادي ،خورشیدي HVDC ،و  FACTSبده
ترتیب ساالنه (در سال  )2011بازار جهانی در حدود  24GW ،17GW ،36GWو  3.5GWدر اختیار دارند.
مقدار كل ارزش بازار ادوات فوق (تنها از نظر جنبه هاي الكترونیك قدرت)  7میلیارد پوند بوده است .هرچندد عمومدا بقیده
اجزاي این سیستم ها (غیر از الكترونیك قدرت) ارزشی در حدود  10برابر دارند .مطابق پیش بینی هاي بریتانیا در طدول 10-5
سال آینده ،این بازار رشد ساالنه  %10اي خواهد داشت.
در بریتانیا نیز برنامه ریزي شده است كه حدود  % 50انرژي مورد نیاز از انرژي هاي تجدیدپذیر تامین گردد .این امدر تداثیر
فراوانی بر سیستم قدرت بریتانیا خواهد داشت .در این میان نقش ادوات الكترونیك قدرت در حفظ ایمندی ،پایدداري و كیفیدت
تغذیه الكتریسیته اساسی است.
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بنابراین ،بریتانیا برنامه ریزي كرده اسدت كده در طدول  25سدال آیندده بدا توسدعه الكترونیدك قددرت ،شدبكه الكتریكدی
هوشمندتري داشته باشد و سود  60میلیارد پوندي ببرد.

 -4-9-1زنجيره تامين بريتانيا
بریتانیا تخصص و دانش فراوانی در زمینه طراحی مبدلهاي الكترونیك قدرت مبتنی بر استانداردهاي شبكه دارد .با توجده
به پیچیدگی تكنولوژي الكترونیك قدرت كه شامل مهندسی برق و مكانیك میگردد ،این تكنولوژي تنها در كشورهاي پیشرفته
وجود دارد .بریتانیا در تمامی بخشهاي تولید ،توزیع و انتقال بازیگران عمدهاي دارد Converteam .در سدال  2010در حددود
 3.5GWمبدل توربین بادي تولید كرده است كه حدود  %10بازار را پوشش داده است .واحد  Emersonنیز موفقیت مشابهی را
در خصوص مبدلهاي  PVكسب كرده است .شركت  Altsomنیز خود به تنهایی در زمینه هاي  FACTSو  HVDCپیشرو
است.

 -5-9-1پايه تكنولوژي
به صورت كل در ادوات الكترو نیك قددرت مدورد اسدتفاده در بخدش تولیدد ،انتقدال و توزیدع ،قیمدت و قابلیدت اطمیندان
شاخص هاي اصلی توسعه هستند .براي كاهش هزینه و افزایش قابلیت اطمینان بایستی ادوات یا راهكارهاي جدیدي در زمینده
نیمه هادیها ،ادوات پسیو (سلف ،خازن و مقاومت ها) ،سیستم گرمایشی ،ترانسفورمر ،كنترل ،عدایق بنددي ،توپولدوژي مبددل و
ابزارآالت مدلسازي یافت .مطابق ارزیابیهاي بریتانیا ،در سالهاي آینده باید براي كاهش هزینه تولید ادوات الكترونیك قدرت
از كلیدهایی استفاده كرد كه بتوانند در ولتاژهاي باالتر از  10kVكار كنند .بریتانیا برنامهریزي كرده است كه در گام نخست بدا
ایجاد یك هماهنگی در سطح ملی ،این كشور را در زمینه تحقیق ،توسعه و تولید ادوات نیمه هادي  GaN ،SiCو یاقوت پیشتاز
نگاه دارد .بریتانیا هماكنون نیز در تولید تكنولوژي یداقوت ) (Symthetic Diamondسدر آمدد اسدت و كمپدانیهدایی نظیدر
 Evinceدر آن فعال هستند.
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 -6-9-1تحليل و بررسي نقاط ضعف ،قدرت ،تهديدها و فرصدت هداي صدنعت الكترونيدك
قدرت ( با كاربرد توليد ،توزيع و انتقال) در بريتانيا
مطابق پیشبینیهاي بریتانیا ،محافظه كاري صنعت نسبت به ایدههاي نو از چالشهاي آینده صنعت الكترونیك قددرت در
این كشور است .به همین دلیل ایده هاي نوآورانه حداقل  10-5سال بعد از تولید اولیه در بازار فراگیر خواهند شد .این امر ،ورود
 SMEها و صنایع كوچك را به عنوان تولید كننده (حتی درجه  2و )3به بازار مشكل میكند .اما از سوئی دیگدر روندد اتصدال
انرژیهاي تجدید پذیر به شبكه بریتانیا و بارهاي جدید منجر به كاهش امنیت شبكه بریتانیدا و احتمدال ناپایدداري شدده اسدت.
بریتانیا در نظر دارد به منظور حمایت از این صنایع از طرح كمكهاي مالی متنوعی Low ،Innovative Finance Initiative

 Carbon Networksو  Energy Technologies Instituteاستفاده كند.
بازار بریتانیا و منابع انرژي آن محیط جذابی براي یافتن پاسخ به این چالش ها را دارد .مطابق ارزیابی بریتانیدا ایدن كشدور
بایستی هماهنگی مناسبی میان حكومت ،صنعت و دانشگاه به وجود آورد تا بتواند برتدري كمپدانی هداي بریتانیدایی در زمینده
الكترونیك قدرت در دنیا را حفظ كند .به صورت خالصه نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدهاي بریتانیا در زمینه الكترونیدك
قدرت (با كاربرد تولید ،توزیع و انتقال انرژي) به قرار زیر هستند:
نقاط قوت:

 شهرت بینالمللی در زمینه در اختیار داشتن زنجیره تامین الكترونیك قدرت وجود ایده هاي فراوان از مراكز دانشگاهی ،صنعت و  SMEها بازار وسیع در بریتانیانقاط ضعف:

 محافظه كاري صنعت كه منجر به سخت شدن پروسه پذیرش و ورود ایدههاي جدید به بازار شده است. سخت بودن ورود  SMEها به عنوان تولیدكننده به بازار وجود نقص در فرآیند حمایت از پیاده سازي (نصب پایلوت) ایده هاي جدید در بریتانیا از لحاظ مالی وفندی (حضدورtestbedها)
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فرصت ها:

 وابستگی شدید انرژي هاي جدید (نظیر تجدیدپذیر) ،ریز شدبكه هوشدمند ،ابدر شدبكه  HDVCو خدودرو برقدی بدهالكترونیك قدرت
 فرسوده بودن نسبی شبكه برق بریتانیا كه محیط مناسبی براي توسعه فناوريهایی است كه پتانسدیل فراواندی بدرايتوسعه صادرات دارند.
تهديدها:

 استانداردهاي سخت گیرانه بریتانیا (نسبت به بقیه كشورها) منجر به طراحی هاي بیمورد پیشرفته خواهد شد. بدون مدیریت اهداف و انتظارات جامعه و حكومت ،پروژههاي الكترونیك قدرت ممكن است بی فایده ،گران و زمان بردیده شوند.
 عالقه روبه گسترش صنعت و تولید كنندگان درجه  1نسبت به كسب نوآوري از طریق خرید SMEهایی كه به نوبدهخود بودجه هاي حمایتی دولتی را مصرف كردهاند.

 -7-9-1الكترونيك مصرفي و روشنايي
 % 20انرژي كل تولید شده در دنیا براي تغذیه ادوات كم توانی نظیر الكترونیك مصرفی ،كامپیوترهدا ،تجهیدزات دفتدري و
روشنایی استفاده میشود .بنابر ارزیابیهاي فنی ،با استفاده از ادوات الكترونیك قدرت مدیتدوان رانددمان تجهیدزات موتدوري،
روشنایی و كامپیوتري را بده ترتیدب در حددود  %75 ،%40و  %30افدزایش داد .مطدابق ارزیدابیهداي بریتانیدا در سدال 2011
الكترونیك مصرفی ،روشنایی ،تجهیزات دفتري و كامپیوتر بازاري جهانی به ارزش  2/3میلیارد پوند 478 ،میلیدون پوندد و 2/1
میلیارد پوند با رشد ساالنه  %10/8 ،%10/1و %9/6در اختیار دارند .در تمامی ادوات فوق الكترونیك قدرت نقش كلیدي دارد.
از آن جا كه این بخش به مباحث سند الكترونیك قدرت ایران ارتباط مستقیم ندارد ،بیشتر از این بررسی نخواهد شد.
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 -8-9-1درايوهاي صنعتي
مطابق پیشبینی بریتانیا در سال  ،2011بازار مربوط به درایوهاي صنعتی ارزش جهانی  8/5میلیدارد دالري دارندد ( بددون
احتساب موتور) .در  30سال گذشته رشد این صنعت مابین  2الی  5درصد بوده است كه ناشی از گسترش اتوماسیون صدنعتی و
تمایددل بدده كدداهش مصددرف انددرژي بددوده اسددت .شددش شددركت برجسددته سدداخت درایددو در بریتانیددا شددعبه دارنددد
(امرسان ،CONVERTEAM ،زیمنس .)YASKAWA ،ABB ،SSD ،بریتانیدا بدراي حفدظ  12000فرصدت شدغلی ایدن
صنعت و حفظ رقابت و سرآمدي در دنیا برنامه دارد و میخواهد از این راه 1 ،میلیارد پوند به درآمد ملی خود اضافه كند .از آنجا
كه این قسمت نیز ارتباط مستقیمی به سند الكترونیك قدرت ایران ندارد ،بیش از این بدان پرداخته نخواهد شد.

 -11-1چالشها ،فرصتها و اقدامها
وزارت "تجارت ،نوآوري و مهارت" كه در سال  2011چالشهاي پیشروي صنعت الكترونیك قدرت قدرت بریتانیا را
بررسی كرده است 5 ،چالش زیر را به عنوان مسائل آینده صنعت الكترونیك قدرت شناسایی كرده است.
 الزام تشكیل انجمن ملی براي الكترونیك قدرت براي ارتقاي پیشرفت تخصصی
 الزام معرفی بریتانیا به عنوان نمونهاي از اقتصاد كمكربن از طریق تمركز استراتژي حكومت بر كاهش كربن ،افزایش
انرژیهاي تجدیدپذیر و بازده انرژي
 الزام حفظ پیشتازي بریتانیا در طراحی و ساخت ایدههاي خالقانه الكترونیك قدرت
 ارتقاء تعداد مهندسان تحصیلكرده و با كیفیت براي صنعت و دانشگاه
 ارتقا دسترسی به تكنولوژي پیشتاز و مهندسان خبره به منظور ایجاد ارتباط موثر بین صنعت و دانشگاه
دپارتمان تجارت ،نوآوري و مهارت براي تبدیل این چالشها به فرصت و نقطه قوت بریتانیا راهكار هاي ممكن،
فرصتهاي ممكن و برنامه عملی پیشنهاد كرده است.
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در چالش اول ،مطابق پیشنهاد این دپارتمان ،انجمن ملی الكترونیك قدرت بریتانیا در نقش شتابدهنده ،پیشنهاد دهنده و
ناظر امور الكترونیك قدرت در بریتانیا فعالیت خواهد كرد .بنابر پیشبینی دپارتمان تجارت ،نوآوري و مهارت ،تشكیل این
انجمن دو موقعیت مهم را فراهم خواهد آورد.
ارتقاي اهمیت الكترونیك قدرت در محیط زیست و اقتصاد بریتانیا از فرصتهاي مهم به وجود آمده خواهد بود .یك راهكار
چندوجهی كه شامل جامعه ،حكومت و بخش آموزش باشد میبایست به كار بسته شود.
براي نیل به فرصت ذكر شده ،انجمن ملی الكترونیك قدرت در بریتانیا تشكیل خواهد شد .این انجمن وظایفی پیگیري
استراتژي ها و ایجاد هماهنگی بین صنعت ،دانشگاه و حكومت را عهده خواهد داشت .این انجمن همچنین وظیفه تقسیم
بودجه هاي تحقیقاتی به موضوعات اساسی الكترونیك قدرت را بر عهده خواهد داشت .البته الزم به ذكر است كه میبایست
ترتیبات قانونی انجمن تنظیم شود و ومنابع مالی راهاندازي آن (هر چند اندك) نیز بایستی تامین گردد .پیشبینی شده است كه
این منابع از طریق حق عضویت حاصل خواهند شد.
ایجاد یك فضاي گفتوگو و تبادلنظر میان مهندسان الكترونیك قدرت و ارتقاي فرهنگ مهندسی از فرصتهاي مهم
بهوجود آمده خواهد بود.
براي نیل به فرصت ذكر شده IET ،تغییراتی را در ساختار خود ترتیب خواهد داد تا بتواند تمامی مهندسان شاغل در صنعت و
دانشگاه را از طریق سمینارها و كنفرانسها گردهم آورد.
در چالش دوم ،مطابق پیشنهاد این دپارتمان ،باید شهرت بریتانیا در زمینه تولید و استفاده از ادوات الكترونیك قدرت در دنیا
گسترش داد .براي این اقدام ،بایستی نقش  Smart Gridدر آینده بریتانیا به دقت معین گردد .انجمن ملی الكترونیك قدرت
مكان مناسبی براي تعیین این نقش است هر چند كه نیاز به حمایتهاي همه جانبه حكومتی دارد .انجمن ملی الكترونیك
قدرت میتواند مهارتهاي متناسب در این زمینه را شناسایی و حمایت كند .بنابر پیشبینی دپارتمان تجارت ،نوآوري و مهارت،
حل و فصل چالش دوم فرصتهاي مهمی را بوجود خواهد آورد.
راهكار ملی استفاده از منابع كمكربن براي تولید انرژي در بریتانیا ضروري است و الكترونیك قدرت نقش اساسی در آن
دارد .با توجه به این موضوع ،فرصتی مهم براي بریتانیا براي پیشتازي و بهرهمندي از مزایاي آن در این زمینه وجود دارد.
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براي نیل به فرصت ذكر شده ،بایستی توجه داشت كه بایستی استفاده از انرژي كم كربن به كار بسته شود .حكومت
میبایستی از طرق ممكن این انگیزه را ایجاد كند .براي حداكثر كردن منافع بریتانیا الزم است كه اكثریت محصوالت یا
پروژه هاي تعریف شده در برتیانیا به عنوان الگویی براي بقیه دنیا مطرح شود .مفهوم  Smart gridتمامی جنبههاي تولید،
انتقال ،مصرف و ذخیره الكتریسته را به هم متصل میكند .براي تبدیل این مفهوم به واقعیت عملی در بریتانیا بایستی نوآوري
در هر دو بخش طراحی و تولید محصول دخیل باشد .همچنین میبایستی با ایجاد هماهنگی میان بخش صنعت و زنجیره
تغذیه به بهترین نحو ممكن استانداردهاي بینالمللی را رعایت كرد .تكنولوژيهاي تازه ظاهر شده و متفاوت بایستی قبل از
تولید گسترده به نحو مناسبی حمایت گردند.
در زمینه طراحی ،بریتانیا به نحو موثري با كشورهاي با هزینه طراحی كم نظیر چین ،هند و اروپاي شرقی رقابت میكند .اما
بریتانیا با افزایش نوآوري در طراحی و تولید ،فرصت ارتقاي سهم خود از بازار الكترونیك قدرت را در اختیار دارد.
براي دست یابی به فرصت ذكر شده بایستی در نظر داشت كه بریتانیا شهرتی جهانی در زمینه نوآوري در اختیار دارد .براي
ارتقاي سهم بازار ،ایجاد نوآوري و مدیریت ریسك نقش مهمی دارد .با توجه به نقش مهم كاركرد و قابلیت اطمینان در ادوات
الكترونیك قدرت ،موفقیت و پذیرش نوآوري در داخل بریتانیا نقش مهمی در موفقیت صادرات خواهد داشت.
براي دستیابی به فرصت ذكر شده میبایستی بسترهاي آزمایش براي محصوالت  SMEهاي نوآور فراهم شود تا بتوانند
كارائی محصوالت تولیدي خود را به اثبات برسانند و نظر كمپانیهاي بزرگ را جذب كنند .همچنین میبایستی استانداردي
واحد و قابل درك تدوین گردد كه مشخصات كاركردي دستگاهها بر مبناي آن بیان شود.
از سوي دیگر ،براي دستیابی به فرصت ذكر شده ،میبایستی كمكهاي مالی براي پروژههاي نوآورانه الكترونیك قدرت از
طریق  Innovation Finance Initiativeو  Low Carbon Network Fundتامین شود .از سوي دیگر ،نهاد Royal

 Academy of Engineering Visiting Professor Innovationمسئولیت تدوین دروس جدید براي دورههاي لیسانس و
تحصیالت تكمیلی را بر عهده دارد.
در حالی كه صنعت بریتانیا نوآوريهاي بسیاري دارد ،بسیاري از بخشها و كمپانیها زنجیره تامین خود را با استراتژي
گردش اطالعات ضعیف و حمایت تكنولوژیكی و اقتصادي ضعیف اداره میكنند .این امر منجر به كمبود محصوالت نوآورانه و
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موازي كاري خواهد شد .این فرصت براي بریتانیا وجود دارد كه با برطرف كردن این مشكالت ،ایدهها و محصوالت نوآورانه
بیشتري در اختیار داشته باشد.
براي دستیابی به فرصت ذكر شده ،بایستی كمپانیها راتشویق به ارتباط موثر با بقیه اجزاء زنجیره تامین كرد چرا كه
بریتانیا در تمامی اجزاي زنجیره تامین الكترونیك قدرت كمپانیهاي بزرگی در اختیار دارد .در یك اقتصاد آزاد میبایستی
انجمنهایی وجود داشته باشند كه امكان مناظره میان رقبا و تامین كنندگان را فراهم كنند.
از طریق این مناظرهها میتوان نقشه توانمندیهاي استراتژیك و فرصتهاي احتمالی را شناسایی كرد .همچنین از این
طریق میتوان زمینههایی را معین كرد كه چند كمپانی امكان اشتراك در تحقیق را دارند .البته الزم به ذكر است كه بستر
مناسب براي این مناظرهها را در كنفرانسها نیز میتوان جستجو كرد.
امكان تاثیرگذاري و مشاركت در تدوین استانداردهاي بینالمللی براي افزایش قدرت بریتانیا فرصت دیگري براي بریتانیا
است.
براي دستیابی به فرصت فوق میبایستی در نظر داشت كه برخی از كمپانیهاي بزرگ بریتانیا (نظیر كمپانی ) Gambica
در تدوین استانداردهاي بینالمللی سهیم بودهاند .بنابر بررسی دپارتمان تجارت ،نوآوري و مهارت بریتانیا ،عموما فرآیند تدوین و
انتخاب اعضاي موثر در تدوین استانداردهاي بین المللی مبهم است SME.هاي كوچك عمدتا به دالیل اقتصادي توانمندي
شركت در این فرآیند را ندارد .اما باید كمپانیهاي بزرگ را تشویق كرد كه ضمن شركت در فرآیند بینالمللی تدوین
استانداردها ،فرایند آنها را از حالت ابهام خارج كنند و به جامعه الكترونیك قدرت بریتانیا معرفی كنند.
در كالبد چالش سوم ،بریتانیا  SMEهایی دارد كه به رغم داشتن تكنولوژي پیشتاز ،نمیتوانند آنها را وارد زنجیره تامین
كنند .این مشكل عمدتاٌ از آن جهت ناشی میشود كه این شركتها توانمندي اثبات تكنولوژي خود و ایجاد زیرساختهاي
اقتصادي الزم براي ورود به زنجیره تامین را ندارند .بریتانیا میتواند با حمایت از این SMEها ،فرصت افزایش ایدههاي نوآورانه
را داشته باشد.
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براي استفاده از این فرصت ،بریتانیا در تالش است كه با تاسیس مراكزي حمایتی SME ،ها را به تولید كنندگان شناخته
شده تبدیل شد .این مراكز بایستی بتوانند نقش دالل را میان  SMEها و كمپانیهاي بزرگ ایفا كنند و بتوانند در فرآیند ایجاد
یك خط تولید كوچك به  SMEها كمك كند.
در كالبد چالش سوم SME ،هاي موجود در بریتانیا منبع ارزشمند خالقیت و نوآوري هستند .اما متاسفانه این  SMEها با
مشكل هایی نظیر فقدان حمایت مالی در مرحله بین اثبات ایده و فاز تولید روبرو هستند .به طور مثال بازار بریتانیا بین  3تا 5
سال زمان الزم دارد تا ایده هاي جدید را بپذیرد .همچنین این تكنولوژي عمدتا بار مالی زیادي دارند به نحوي كه عمدتا نیازمند
سرمایهگذاري  20الی  30میلیون پوندي در  3یا  4مرحله هستند .بریتانیا با حمایت مالی موثر و كارا از این  SMEها میتواند،
فرصتی براي ایدههاي نوآورانه بیشتر داشته باشد.
براي استفاده از فرصت فوق میبایست در نظر داشت كه تا كنون عمدتا بریتانیا از طریق نهادهایی نظیر Technology

 Strategy Boardبه حمایت از  SMEها میپرداخته است كه بار مالی سنگین و پروسه زمانی طوالنی دارد .به این منظور
دپارتمان تجارت ،نوآوري و مهارت پیشنهاد كرده است كه كمپانیهاي بزرگتر مستقیماً از  SMEها حمایت مالی كنند و بودجه
تحقیق توسعه آنها را فراهم كنند .در این صورت با توجه به اعتبار كمپانیهاي بزرگ ،روند پذیرش محصوالت
تولیديSMEها توسط بازار نیز تسریع میگردد.
با در نظر داشتن چالش سوم ،میبایست گفت كه بسیاري از فرآیندهاي تولیدي نیاز به زیرساخت با كیفیت باالیی دارند تا
بتوانند بریتانیا را به گذرگاهی براي پیشرفت تبدیل كنند .بریتانیا میتواند با ایجاد این زیر ساختها ،فرصت افزایش سهم بازار
الكترونیك قدرت را بدست آورد.
براي بهره گیري از فرصت فوق بایستی در نظر داشت كه هم اكنون امكان حمایت مالیاتی و یارانه انرژي براي صنایع
الكترونیك قدرت فراهم نیست .اما دولت بریتانیا میتواند با ایجاد زیر ساختهایی چون پاركهاي انرژي ،تولید همزمان گرما و
برق) (CHPو ایجاد بسترهاي آزمایش ) (Test bedاز این صنایع حمایت كند .از سوئی دیگر باید در نظر داشت كه
كمپانیهاي بینالمللی براي تبادل داده بین مراكز مختلف خود ،از زیر ساختهاي مخابراتی بهره میگیرند .بریتانیا باید براي
جذاب تر شدن خود براي حضور شركتهاي بین المللی ،باید زیر ساختهاي مخابراتی خود را تقویت كند.
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دوم مطالعه تطبيقي آمريكا

 -1-6مقدمه
آمریكا از جمله كشورهاي توسعه یافته و پیشرو در خصوص الكترونیك قدرت به شمار میرود .این كشور تبحر ویژهاي در
خصوص صنایع نیمه هادي مرتبط با الكترونیك قدرت دارد .بنابراین مطالعه وضعیت الكترونیك قدرت در آمریكا دید مناسبی در
خصوص وضعیت الكترونیك قدرت در جهان اول و گرایش هاي بروز در زمینه آینده پژوهی به دست خواهد داد .همانطور كه در
مقدمه ذكر شد (و در مطالعه تطبیقی بریتانیا نیز بدان عمل شد) ،در مطالعه این كشور ،ابتدا به وضدعیت تولیدد و مصدرف تدوان
الكتریكی پرداخته شده است .در ادامه زیرساخت هاي آمریكا در زمینه الكترونیك قدرت بررسی شده است .بدراي ایدن منظدور،
ابتدا كمپانی هاي بزرگ و شركت هاي كوچك دانش بنیان فعال در زمینه الكترونیك قدرت شناسایی شده اند و محصوالت این
شركت ها معرفی شده اند .سپس مراكز دانشگاهی و تحقیقاتی موثر آمریكا مد نظر در خصوص الكترونیك قدرت شناسایی شده
و زمینه هاي تحق یقاتی آنها فهرست شده اند .در شناسایی این مراكدر از لیسدت وزارت علدوم ،تحقیقدات و فنداوري اطالعدات
جمهوري اسالمی ایران استفاده شده است .در ادامه بررسی ها ،سیاست هاي آینده پژوهی آمریكا استخراج شده است و چدالش
هاي پیش روي آن و استراتژي هاي در نظر گرفته شده براي مقابله با آن ها بررسی شده اند .وزارت انرژي آمریكا سند جامعی
در خصوص جنبه هاي مختلف مرتبط با الكترونیك قدرت در آمریكا تدوین كرده است .این سدند ،در مطالعده تطبیقدی آمریكدا
بسیار موثر بوده است.

 -2-6مقدمه اي بر وضعيت توليد توان الكتريكي در آمريكا
آمریكا از جمله كشورهاي جهان اول است كه در سال  2010دومین مصرفكننده انرژي در جهان بوده است .برپایه آخرین
آمار منتشر شده مدیریت اطالعات انرژي  ،)Energy Information Administration( EIAظرفیت كل توان الكتریكی
تولیدي آمریكا در سال  2011برابر  1054/8 GWبوده است .در این بین ،سهم سوختهاي فسیلی ،برق هستهاي ،ذخیرهساز
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آبی ،انرژيهاي تجدیدپذیر و غیره به ترتیب برابر  %13/2،%2/1 ،%9/6 ،%74/96و نزدیك به صفر بوده است .نسبت مشاركت
هاي ذكر شده در گراف شكل 3 -2نشان داده شده است [.]7

شكل :3 -2نسبت مشاركت منابع اوليه در توليد توان الكتريكي در آمريكا

در دسته سوخت هاي فسیلی ،ذغال سنگ ،سوخت (دیزل ،نفت و غیره  ،)...گاز طبیعی و بقیه گازها (پروپان و غیره )...
بهترتیب  %52/24 ،%7/03 ،%40/36و  %0/3از سهم كل  %74/96سوختهاي فسیلی را تشكیل میدهند .در دسته انرژيهاي
تجدیدپذیر ،توان آبی ،زیست توده ،زمین گرمایی ،خورشیدي و بادي به ترتیب  %1 ،%1/7 ،%8/2 ،%56/51و  %32/37از سبد
سهم  13/2درصدي انرژيهاي تجدیدپذیر را تشكیل میدهد.
در سال  ،2011بخشهاي شهري ،بازرگانی ،صنعتی ،حمل و نقل و مصرف درون نیروگاهی به ترتیب ،%34/62 ،%35/58
 %0/1 ،%25/72و  %3/59برق تولیدي را مصرف كردهاند.
براي بررسی روند توسعه انرژيهاي تجدیدپذیر در آمریكا ،دادههاي منتشر شده دو سال  2010،2011این كشور با هم
مقایسه شده است.
به صورت كلی ضریب نفوذ انرژيهاي تجدیدپذیر در سال  %12/76 ،2010بوده است كه در سال  2011به  %13/2رسیده
است كه نشانگر رشد  % 5/2كل توان تولیدي از انرژي تجدیدپذیر است .این رقم در مقایسه با كشور بریتانیا (كه داراي رشد
 %30توان تولیدي از منابع تجدیدپذیر است) عدد كمی به شمار میرود .میزان رشد ظرفیت نصب شده منابع آبی ،زیست توده،
زمینگرمائی ،خورشیدي و باد در سال  2011نسبت به  2010به ترتیب برابر  %66/6 ،%8.7 ،%0/12و  15/6بوده است .این
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اعداد نشان دهنده رشد بسیار ضریب نفوذ انرژي خورشیدي در بین انرژيهاي تجدیدپذیر است .در مجموع میتوان گفت كه
سهم نفوذ انرژيهاي تجدیدپذیر در شبكه آمریكا با افزایش آهسته ( %5/2ساالنه) مواجه است .در همین بین ،رشد انرژي
خورشیدي در آمریكا %66/6 ،است كه رقم قابل توجهی است و بخش مهمی از نرخ رشد كلی انرژيهاي تجدیدپذیر را تشكیل
میدهد.

 -3-6كمپاني هداي فعدال در زمينده طراحدي و توليدد صدنعت نيمده هدادي
الكترونيك قدرت آمريكا
در سطح تولید نیمههادي ،در آمریكا صنایع بسیار مهمی وجود دارد ،به طوریكه این كشور در زمینه صنایع نیمههادي پیشتاز
جهانی محسوب میشود .تجهیزات نیمههادي در آمریكا ابداع شدهاند و هماكنون یكی از پرسودترین صادرات ایاالت متحده
هستند .صنعت نیمههادي در ایاالت متحده بصورت مستقیم  250000فرصت شغلی ایجاد كرده است و به صورت غیرمستقیم
در شكلگیري یك میلیون فرصت شغلی دیگر مؤثر بوده است .در سال  ،2012صنعت نیمههادي آمریكا  146میلیارد دالر
فروش داشته است و اشتراك  %50اي در بازار جهانی داشته است .حجم گستردگی صنایع نیمههادي در آمریكا به قدري است
كه این صنایع اتحادیهاي به نام  )SIA( Semiconductor Industry Associationدر اختیار دارند .صنایع برجسته حاضر در
صنعت نیمههادي آمریكا به قرار زیر هستند.
ON Semiconductor



Fairchild Semiconductor



American Semiconductor



Power EX



Si Power



Infinon



IXYS



Vishay
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Power Semiconductor



Alpha & Omega



Cree



1

این شركت آمریكائی در سال  1999از موتورال جدا شد .این شركت هم اكنون در بخشهاي گستردهاي مانند خودرو برقی،
صنعتی ،مخابرات ،محاسبه ،پزشكی ،الكترونیك مصرفی ،نظامی ،منابع تغذیه قدرت و تولید كلیدهاي نیمههادي قدرت فعالیت
دارد .این شركت هماكنون در تولید ترانزیستورهاي دوقطبی ،دیودها (دیودهاي منفرد ،یكسوسازهاي قدرت تا مرز ،20 kW
دیودهاي شاتكی ،زنر)( IGBT ،تا مرز ولتاژي  1300Vو جریانی  60آمپر و توانی  60kWبه ازاي هر سوئیچ) ،SCR ،تریاك
و ماسفت قدرت فعالیت دارد.

Fairchild Semiconductor -2-3-6

2

این شركت آمریكائی كه سابقه  50ساله در طراحی و تولید قطعات نیمههادي قدرت دارد در شهر  SanJose, CAآمریكا
فعالیت دارد و هم اكنون ترانزیستورهاي دوقطبی ( BJTقدرت و دارلینگون) ،دیود (پل دیودي ،دیاك ،دیود شاتكی تا مرز ولتاژ
 ،200Vدیودزنر) ،IGBT ،ماسفت BJT،و  JFETرا تولید میكند.

http://www.onsemi.com

1

https://www.fairchildsemi.com

2
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American Semiconductor -3-3-6

1

این شركت آمریكائی با  50سال سابقه تحقیق و توسعه و ساخت ادوات نیمههادي قدرت در شهر  Lindenآمریكا شعبه
دارد .این شركت به صورت تخصصی در زمینه تولید ادوات نیمههادي قدرت تمركز كرده است .پلهاي دیودي ،دیاك،
تریستور( ،IGBT ،)SCRتریاك ،دیود زنر ،دیود  ،TVSدیود شاتكی و دیودهاي با بازیافت بسیار سریع فعال است.

Power EX -4-3-6

2

شركت آمریكائی  Power EXدر سال 1986در اثر ادغام زیرشاخههاي نیمههادي قدرت دو شركت  GEو
 Westinghouseاحیا شد .این شركت به صورت بسیار نوآورانه در زمینه تولید ادوات نیمه هادي قدرت تمركز كرده است.
محصوالت این شركت شامل ( IGBTتا مرز  6500Vو ( MOSFET ،)750Aتا مرز 150Vو  ،)600Aتریستور (تا مرز
 6500Vو  ،)1250Aدیودهاي بازیافت سریع و ( IPM )Intelligent Power Moduleمیشود .این شركت همچنین
MOSFETهاي مبتنی بر  SiCرا نیز عرضه میكند كه توانمندي عملكرد این قطعه را تا  1200Vو ( 1200Aتحتنام
محصول  )FMF1200DX1-24Aافزایش میدهد.

Si power -5-3-6

3

شركت آمریكائی  Si powerبا بیش از  40سال تجربه ساخت ادوات نیمههادي قدرت در شهر فلوریداي آمریكا مستقر است
و ساالنه  11میلیارد قطعه نیمههادي تولید میكند .محصوالت این شركت شامل دیودهاي فشارقوي ،پلهاي یكسوساز،
دیودهاي بازیافت سریع و ماسفتهاي قدرت است.

http://www.americansemi.com

1

http://www.pwrx.com

2

http://www.sipower.us

3
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1

شركت  IXYSكه در سال  1983تأسیس شده در شهر  Milipusآمریكا واقع است و از تولیدكنندگان مهم ادوات
نیمههادي قدرت محسوب میگردد .محصوالت این شركت شامل ماسفت قدرت ( N-channelو  IGBT ،)P-channelقدرت
 ،دیودهاي بازیافت معكوس ،دیودهاي شاتكی ،یكسوسازهاي دیودي ،تریستور (كنترل فاز ،تریستور اینورتري GTO ،و
ضربهاي) و دیود قدرت است .این شركت در زمینه نوآوري هم پیشتاز است .این شركت محصوالتی از جنس  SiCبراي ماسفت
قدرت (تا مرز  )1200Vو  IGBTقدرت میسازد .

Vishay -7-3-6

2

این شركت آمریكائی سابقه  52ساله در ایالت پنسیلوانیاي آمریكا مستقر است .این شركت محصوالتی نظیر دیود (زنر،
استاندارد ،شاتكی و فشارقوي) ،تریستور (كنترل شونده توسط فاز ،سریع اینورتري) و ماسفت قدرت (تا مرز  )600vتولید میكند.

Power Semiconductor -8-3-6

3

این شركت آمریكائی در سال  1966تأسیس شده است و در ایالت كالیفرنیا مستقر است .این شركت تریستورهاي كنترل
شوندهي فاز ،تریستورهاي سریع اینورتري ،دیودهاي استاندارد و دیودهاي بازیافت سریع تولید میكند.

http://www.ixys.com

1

http://www.vishay.com

2

http://www.powersemiconductors.com

3
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Alpha & omega -9-3-6
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1

این شركت آمریكائی در شهر كالیفرنیاي آمریكا مستقر است .با توجه به موضوعات مورد عالقه صنعت الكترونیك قدرت،
این شركت IGBTهاي قدرت تا مرز  1350 Vو  40Aمیسازد .این شركت در زمینه ساخت ماسفتهاي قدرت (N-

 Dual – channel ،P-channel ،channelو  )Complementaryفعال است.

Cree -11-3-6

2

شركت آمریكائی  Creeتولیدكننده پیشتاز ادوات نیمههادي قدرت از جنس  SiCبوده است و تجربه 20ساله تحقیق و
توسعه دارد .این شركت ماسفتهاي قدرت از جنس  SiCتا مرز  1700Vو دیودهاي شاتكی تا مرز  1700Vساخته است.

 -4-6شركت هاي فعال در زمينه طراحي و توليد الكترونيك قدرت كداربردي
آمريكا
صنایع فعال در زمینه طراحی و تولید در الكترونیك قدرت كاربردي آمریكا به قرار زیر هستند:
Kaco



Smail Power



Solectria



Morning Star



Advanced Energy



American Electric Solutions



AMETEK



http://www.aosmd.com

1

http://www.cree.com

2
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Power Engineers



General Electric



NR Electric



Northen power system



Ingeteam



American super conductor



SMA



Parker



Woodward



Bon figioli



1

این شركت آمریكایی كه در شهر  San Antonioمستقر است ،در عرصه تولید مبدلهاي واسط فتوولتائیك ،ذخیرهسدازي
انرژي و مبدلهاي الكترونیك قدرت موجود در پست تغذیه قطار برقی فعالیت دارد .در عرصه مبدلهاي واسط  PVاین شدركت
در رستههاي گوناگون مبدل هاي بسیار كوچك ( تا ،)251 VAشهري (تا  ،)9 kVAاقتصادي ( تا  ،)60 kVAو شبكهاي (تا
مرز 2MVAبا محوریت محصول تجاري  )IPSوارد بازار شده است.

Smail Power -2-4-6

2

این شركت آمریكایی كده شدعبهاي فعدال از آن در شدهر  Pleasant hill, Caحضدور دارد ،در زمینده تخصصدی سداخت
مبدلهاي واسط فتوولتائیك فعالیت دارد .این شركت با ارائه محصوالت چون ( Solarpondبا ظرفیت چند صدد وات)Solar ،

http://kaco-newenergy.com/

1

http://www.samilpower.com/

2
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( rivor3000T LAتدا ظرفیدت ( Solar lake ،)10kVAتدا ظرفیدت  ( Solar ocean control ، )30kVAتدا ظرفیدت
 )500kVAو( Solar station centralتا ظرفیت  )1MVAوارد بازار شده است.

Solectria -3-4-6

1

شركت  Solectria renewableدر سال  2005در شهر  Lawrence, Massachusettsراهاندازي شدد .امدروزه بندا بدر
ادعاي این شركت Solectria ،پنجمین تولید كننده بزرگ اینورترهاي متصل به مبدلهاي فتوولتائیدك در آمریكدا اسدت .ایدن
شركت اینورترهایی در رنج  750kVAمیسازد .محصوالت این شركت در چهار گروه مبددلهداي رشدتههداي شدهري PVI

) 3800-7600 TLتا ظرفیت  ،)7/6 kWمبدلهاي بازرگانی ( تا مرز  36 kVAتحت نام محصول  ،)PVI 36TLمبدلهداي
مركزي ( تا مرز  500 kVAتحت نام محصول )SGI- 225-500و مبدلهاي صنعتی ( تدا مدرز  750 kVAتحدت ندام SGI

 )500/750 XTMتقسیم می شوند.

Morning Star -4-4-6

2

شركت  Morning starدر سال  1993شهر  Newtown, PAآمریكا تاسیس شد و تا كنون بدیش از  2/5میلیدون واحدد
(اینورترهاي متصل به سلول هاي خورشیدي) تولیدي آن ( 0.3 kVAاي) در دنیا به فروش رفته است.

Avanced Energy -5-4-6

3

این شركت آمریكایی كه در  Fort Collinsآمریكا مستقر اسدت بدر سداخت مبددلهداي الكترونیدك قددرت متصدل بده
فتوولتائیك تمركز دارد .این شركت اینورترهاي تك فاز ،سه فاز رشتهاي (تا مرز  23/2 kVAتحت نام  AE 3TL333با بدازه

http://www.solectria.com

1

http://www.morningstarcorp.com

2

http://www.advanced-energy.com/

3
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باالي  )%98/4و اینورتر متمركدز ( تدا مدرز  )1 MVAتحدت ندام محصدوالت  AE75-100 TXو  Power station TXرا
میسازد.

American Electric Solutions -6-4-6

1

این شركت آمریكایی كه در سدال  1946در شدهر  Beaumont, Texasآمریكدا تاسدیس شدد ،اولدین ایندورتر 1MVAو
 1000Vدنیا را در سال  2011ساخته است .این شركت محصوالتی نظیر درایوهاي آنالوگ و دیجیتال  ،ADCدرایوهاي  ACو
مبدلهاي متصل به سلولهاي خورشیدي را تولید میكند.
در حوزه مبدل هاي متصل به توربینهاي بادي ،این شركت مبدلهاي واسط الكترونیك قدرت براي واسط الكترونیك قددرت
ماشینهاي  PMSGو  DFIGبا ظرفیت هاي بین  2000-4000HPمیسازد.
در حوزه مبدلهاي متصل به سلول هاي خورشیدي ،تمركز این شركت بر مبدلهاي با ظرفیت باال است .به صورت مثدال،
مبدل مدوالر این شركت بنام  ISISبا توان نامی بین  1-1/5MWساخته میشوند.

AMETEK -7-4-6

2

شركتهاي  AMETEKدر سال  1962در آمریكا تاسیس شد .این شركت در حوزههاي  ،UPSاینورترهداي متصدل بده
انرژيهاي تجدیدپذیر و سیستمهاي مدیریت توان فعالیت میكند.
در حوزه اینورترهاي متصل به انرژيهاي تجدیدپذیر ،این شركت محصول  EEPرا میسدازد كده قدادر اسدت تدا ظرفیدت
 125kVAاز توان تولیدي آرایه  PVرا منتقل كند .این مبدل مدوالر و با كلیدهاي  IGBTساخته شده است و عالوه بر اتصال
به  PVها میتوانند به یك مجموعه باتري متصل شوند و سیستم همزمان باتري  PVرا مدیریت كند.

http://www.aeti.com

1

http://www.ametek.com

2
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Power Engineers -8-4-6

1

این شركت در سال  1976در  Pocatell, Idahoآمریكا تاسیس شده است و در حوزههاي تحویل انرژي ،تولید انرژي ،نفت
و گاز ،مخابرات و ...فعالیت دارد .در حوزهي تحویل انرژي ،این شركت در حوزههاي  FACTS/HDVCفعال است .این شركت
خطوط ( HVDCمبتنی بر هر دو  TCRو  )IGBTرا تا مرز  600kVتولید میكند.

Northern power systems -9-4-6

2

این شركت در سال  1947در شهر  Warren,Vermontآمریكا تأسیس شد .این شركت هم اكنون در زمینه ساخت
توربینهاي بادي تا مرز  2/3MWو ساخت مبدلهاي الكترونیك قدرت متصل به آن فعالیت دارد .محصول مبدل الكترونیك
قدرت متصل به توربین بادي این شركت  Flexphaseنام دارد .كه مبدلی مدوالر است .این مبدل چهار ربعی قادر به فعالیت
تحت هر ضریب قدرتی است و زمان پاسخ كمتر از  1msدارد .بازده این محصول در حدود  %98است و توان فعالیت در دماهاي
  20C تا  50C را دارد .این محصول انواع سامانههاي مخابراتی نظیر  CAN ،ETHRNETو غیره را براي ارتباط با
سطوح باالي كنترل را پشتیبانی میكند.

Ingeteam -11-4-6

3

این شركت در سال  1972در آمریكا تأسیس شد Ingeteam .هم اكنون در زمینه تولید مبدلهاي توربین بادي ،مبدلهاي
سلول خورشیدي ،ذخیرهسازهاي انرژي SSSC ،CUPS ،FACTS ،و درایوهاي صنعتی فعالیت دارد .در حوزه مبدلهاي
توربین بادي ،این شركت تا سال  24GW ،1995از مبدلهاي توربین بادي تولیدي خود را فروخته است .مبدلهاي توربین
بادي این شركت شامل چهار محصول  MV 3000-10000 ،LV 100-10000 ،DFM 500-6000و XDFM 500-6000

است .ظرفیت مبدلهاي تولیدي این شركت به 10MWرسیده است .مبدلهاي متصل به سلولهاي خورشیدي این شركت در

http://www.power-eng.com/index.html

1

http://www.northernpower.com

2

http://www.ingeteam.com

3
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دو حالت متصل به شبكه و جزیرهاي تولید میشوند و تحت نام تجاري  INGECON SUNفروخته میشود و ظرفیتهاي
بین  2/5kwتا  1MWدارند .در  3سال اخیر ،این شركت در حدود  3GWاز این مبدلها را فروخته است .این شركت هر دو
نوع مبدل تك فاز و سه فاز را تولید میكند .این شركت همچنین انواع مبدلهاي فركانس و درایوهاي صنعتی را تحت نام
 INGEDRIVEرا در ظرفیت  250 kVAتا  27 MVAو ولتاژ  400 Vتا  4/16 kVمیسازد.
محصوالت این شركت در حوزه مبدلهاي  SSSC ،CUPS ،FACTSو  PCSاز مبدلهاي انعطافپذیر مدوالر براي
كنترل ولتاژ ،كیفیت توان ،تنظیم پخشبار و مدیریت توان استفاده میكند .در حوزه ادوات  ،)STATCOM( FACTSاین
شركت دو محصول  INGEGRID SHSو  INGEGRID SHMرا تولید میكند كه به ترتیب از مبدلهاي دو سطحی و سه
سطحی استفاده میكند و بهترتیب تا ظرفیتهاي  4 MVARو  40 MVARقابل ساخت هستند .در حوزه ادوات ،CUPS
این شركت محصول  INGEGRID Qualityرا ارایه میدهد كه تا ظرفیت  100MVAقابل ساخت است .در حوزه
مبدلهاي  PCSمتصل به ذخیرهسازهاي انرژي ،این شركت محصول ( INGEGRID SHBكه تا ظرفیت  4MVAقابل
ساخت است) را ارائه میدهد .این محصول شامل یك مبدل  DC-DCو یك مبدل  DC-ACدوسطحی است .كه در ضرایب
قدرت  ±0.8قادر به فعالیت است.

AMSC (American Super Conductor) -11-4-6

1

این شركت در سال  1987در  Boston, Massachusettsراهاندازي شد .این شركت هماكنون دفاتري در آسیا ،استرالیا،
اروپا و آمریكاي شمالی دارد .این شركت در حوزههاي مبدلهاي متصل به توربینهاي بادي ،درایوهاي صنعتی CUPS ،و
 UPSمحصوالت متنوعی دارد.
در حوزه مبدلهاي متصل به توربینهاي بادي ،این شركت محصوالتی را ارائه میكند كه شامل مبدلهاي تمام ظرفیت با
گیربكس ،بیگیربكس ،مبدلهاي متصل به  DFIGمیگردد.

http://www.amsc.com

1
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در حوزه مبدلهاي  ،CUPSاین شركت محصوالتی نظیر  D-SVC،)Voltage Restorer( PQ-IVRو D-

 STATCOMرا ساخته است .البته این شركت برخی از محصوالت حوزه  CUPSرا به منظور سازگاري هرچه بیشتر براي
بهبود اتصال انرژيهاي تجدیدپذیر به بهبود بخشیده است .این محصوالت شامل ( D-VARبراي رعایت استانداردهاي شبكه)
و ( D-VARRTبهبود وضعیت ضمن خطا) هستندUPS .هاي این شركت تحت نامهاي  PM 3000و  PM 3100و با
ظرفیتهاي  500 kWتا  1 MWتولید میشوند.

SMA -12-4-6

1

این شركت آمریكائی شامل  5000كارمند در  21كشور دنیاست SMA .در زمینه ساخت اینورتر واسط  PVو باتري به
شبكه فعالیت دارد .محصوالت این شركت در حوزه  PVرا میتوان به سه دسته  String ،Micro Inverterو Central

 Inverterتقسیمبندي كرد .در دسته میكرو اینورترها ،این شركت محصول ( Sunny Boy 240با توان نامی  240وات) را كه
از تكنولوژي ترانسفورماتور فركانس باال استفاده میكند ارائه میكند .در دسته  String Inverterها این شركت مبدلهاي
متنوعی تا مرز توانی  60kVAارائه میدهد .به طور مثال ،محصول  MLX-60با توان نامی  60kVAو بازده  98/6%و وزن
75kgاي از نمونههاي این محصوالت است .در رسته محصوالت  Central Inverterهم این شركت ،مبدل هایی تا مرز توان
 900 kVAارائه میدهد .به طور مثال محصول  Sunny Central 900 CP-USرا با بازده حداكثر  98/7%و منطبق با
استاندارد  IEEE-1547ارائه میدهد.
از سوئی دیگر محصوالت این شركت در حوزه مبدلهاي واسط باتري ،مبدلهاي تا ظرفیت  900 kVAمیسازد .ساختار
این مبدلها بسیار شبیه مبدلهاي واسط  PVاست .به طور مثال ،محصول  ،SUNNY Central STORAGE 900توان
نامی  900 kVAدارد و در دماهاي   40تا  60قابل فعالیت است.

http://www.sma-america.com

1

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
42
فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

Parker -13-4-6

ویرایش اول ،بهمن 1393
1

این شركت كه در شهر  Charlotte, NCواقع است ،در ساخت مبدلهاي واسط توربینهاي بادي ،سلولهاي خورشیدي و
ذخیرهسازهاي انرژي فعالیت دارد.
در حوزه مبدلهاي توربین بادي این شركت با ارائه محصول قابل جابهجائی و مدوالر  ،AC890PXوارد عرصه اینورترهاي
متصل به شبكه شده است .محصول  AC890PXقابلیت اتصال به توربینهاي بادي تا مرز  4 MWرا دارد.
در حوزه مبدلهاي واسط  PVنیز این شركت با ارائه محصول  AC890GT-Sوارد عرصه اینورترهاي متصل به شبكه شده
است .قابلیت تزریق توان راكتیو و بهبود فعالیت ضمن خطا از ویژگیهاي دیگر این محصوالت است.

Woodward -14-4-6

2

این شركت داراي شعب اصلی متفاوتی در ایالتهاي میشیگان ،كالیفرینا و الینویز آمریكا دارد .این شركت در زمینههاي
بسیار متنوعی مانند ساخت شیرهاي مكانیكی ،سیستمهاي الكتریكی و مكانیكی هواپیما ،موتورهاي احتراقی ،ماشینهاي
الكتریكی ،سیستمهاي توزیع و كنترل و ساخت مبدلهاي واسط توربینهاي بادي فعالیت میكند.
 Woodwardاز جمله تأمین كنندگان پیشرو مبدلهاي توربینهاي بادي است .این شركت كه محصوالت خود را تحتنام
 CONCYCLEعرضه میكند ،تاكنون  9500عدد از محصوالت خود را فروخته است .تمامی مبدلهاي سري
 CONCYCLEاز نوع مدوالر هستند و قابلیت مدیریت توان راكتیو و انطباق بر شرایط شبكه را دارند.
این مبدلها استراتژي مناسب جهت فعالیت ضمن خطا را دارند و میتوانند از طریق مشاركت مؤثر در كنترل ولتاژ و
فركانس شبكه به ارتقاي پایداري شبكه كمك كنند .این شركت سه دسته مبدلهاي با ولتاژ كم و پاره ظرفیت ( براي
ژنراتورهاي  DFIGبا سایز  ،)1/25MW-6MWبا ولتاژ كم و تمام ظرفیت (براي ژنراتورهاي سنكرون با ظرفیت 2MW-

 )5MWو ولتاژ متوسط (براي ژنراتورهاي القائی و سنكرون با ظرفیت  4MWتا  )10MWرا میسازد.

http://www.parker.com

1

http://www.woodward.com

2
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1

این شركت كه در ایالت كنتاكی آمریكا فعالیت دارد ،در سه زمینه صنعتی (مكاترونیك) ،مبدلهاي متصل به توربینهاي
بادي ،مبدلهاي متصل به  PVو غیره فعالیت دارد.
در عرصه مبدلهاي بادي ،این شركت با محصوالت اینورتر ( AEC Regenerativeبا ظرفیت AGILe ،)173/2 kVA

(با ظرفیت  11 kWو با بهرهگیري از كنترلبرداري بدون حسگر)( Integrated AGILE frequency ،با ظرفیت  14 kWو
با قابلیت قرارگیري در كابینت موتوري و ( Active Cube-Frequency inverterبا ظرفیت  )400 kWوارد بازار شده است.
در عرصه مبدلهاي  ،PVاین شركت با محصوالت اینورتر ( Compact Solarبا ظرفیت  30 kWالی  )170 kWو
( Transformer-less Central Solar Invertsبا ظرفیت تا مرز  1780 kWو بازدهیهاي باالي  )%98وارد بازار شده است.

 -5-6دانشگاه هاي مطرح فعال آمريكا در زمينه الكترونيك قدرت
ایاالت متحده آمریكا دانشگاههاي عمده و برجستهاي در زمینه تبدیل انرژي ،الكترونیك قدرت و نیمه هداديهداي قددرت
دارد .براي شناسایی این دانشگاه ها ،لیست دانشگاه هاي ممتاز آمریكا از سدایت وزارت علدوم ،تحقیقدات و فنداوري اطالعدات
جمهوري اسالمی ایران استخراج شده است [ .]8دانشگاههاي موثر ایاالت متحده آمریكا در حوزه الكترونیدك قددرت و زمینده
هاي كاري آنها به شرح زیر هستند.
Massachusetts Institute of Technology

المانهاي پسیو ،كاهش نویز ،ادوات فركانس باال ، Micro fabrication ،مدار ،كنترل خودروهاي برقی ،بهبود بازده
Baylor university, Waco
مدل سازي ،میكروگرید ،درایو ،منابع تغذیه سوئیچینگ ،تصحیح ضریب قدرت ،خودرو برقی ،شبیهسازي بالدرنگ RTDS
Arizona state university

http://www.bonfiglioli.com/en

1
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مطالعات سیستم قدرت ،الكترونیك نیمه هاديFACTS ،
Brown university

ادوات نیمه هادي
Colorado School of Mines, Golden, Co

ادوات نیمه هادي ،مبدل تبدیل انرژي براي انرژيهاي تجدیدپذیر ،كنترل هوشمند.
Cornell university, New York

افزایش بازده سیستم قدرت ،امنیت و قابلیت اطمینان ،شدبیه سدازي بالدرندگ ،كنتدرل ،آندالیز هدارمونیكی شدبكه ،اتصدال
انرژيهاي تجدیدپذیر به شبكه ،بازار برق ،پایداري سیستم قدرت ،مدیریت بار ،مدیریت انرژي
Dartmouth college, thnover

طراحی ادوات پسیو(سلف ،خازن) براي الكترونیك قدرت
Dextel University

كنترل موتور  ، dcالكترونیك قدرت مقاوم ،امنیت سیستم قدرت ،پایداري ولتاژ ،مدل سدازي تجهیدزات قددرت ،اتوماسدیون
سیستم توزیع ،نیمه هاديهاي سریع،كلیدهاي الكترونیك قدرت توان باالCUPS ،
Georgia Institute of technology, Atlanta

نیمه هاديهاي قدرت ،مانیتورینگ سیستم قدرت ،آنالیز بهره برداري ،حفاظت و كنترل ،تولید پراكنده ،شبیهسازي سیسدتم
قدرت ،فشار قوي ،كنترل ماشینالكتریكی ،الكترونیك قدرت ،HVDC،تبدیل انرژي ،اتصال انرژیهاي تجدیدپدذیر بدا شدبكه و
خودرو برقی ،قابلیت اطمینان ،اثرات الكترومغناطیسی كیفیت توان ، Smart grid ،FACTS ،سلولهاي خورشیدي
The George Washington University

پایداري گذرا كلید زنی ،پایداري سیستم در حضور انرژيهاي تجدیدپذپر
Iowa state university

دینامیك و كنترل سیستمهاي قدرت Smart grid ،قابلیت اطمینان ،پایداري ولتاژ ،بدازار بدرق ،ماشدینهداي الكتریكدی و
الكترونیك قدرت ،انرژيهاي تجدیدپذیر ،شبیه سازي بالدرنگ
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Michigan State University

تحلیل امواج الكترومغناطیسی ترانسفورماتور و ماشین ،درایو ،كاربرد الكترونیدك قددرت در سیسدتم هداي قددرت ،ماشدین
مخصوص ،خودرو برقی ،تبدیل انرژي ،مبدل هاي واسط انرژي هاي تجدیدپذیر
Ohio state university

اتصال انرژيهاي تجدیدپذیر به شبكه ،حمل و نقل برقی ،ذخیرهساز انرژي ،درایو ،ساخت ماشینهاي الكتریكی ،نیمه هادي
Smart Grid ،GaN
Pennsylvania state university

دینامیك سیستمهاي قدرت ،ماشینهاي الكتریك ،درایو ،تبدیل انرژي و كنترل
Orgen state university

خودرو برقی ،ماشینالكتریكی ،الكترونیك قدرت ،سیستم قدرت ،انرژيهاي تجدیدپذیر ،اتصال انرژيهاي تجدیددپدذیر بده
شبكه ،Smart grid ،آشوب در سیستم قدرت ،PMU،انرژي موجی ،كیفیت توان ،درایو
Renselaer polytechnic institute

تبدیل انرژي و كنترل مبدلهاي بادي ،خورشیدي ،FACTS ،HVDC ،اتصال انرژيهاي تجدیدپذیر بده شدبكه ،كیفیدت
توان ،Smart grid ،ذخیرهسازهاي انرژي ،مبدلهاي مدوالر ،مبدلهاي فركانس باال بده كمدك  GaNو  ،SiCاثدرات، EMI
مدار الكترونیك قدرت ،مدلسازي
University at Buffalo

مدیریت بار ،PV،Smart grid ،اتوماسیون توزیع
Texas A &M University

 ،UPSمنابع تغذیه ،مبدلهاي متصل به ماشینهاي الكتریكی ،smart grid ،ماشینهاي الكتریكدی ،كنتدرل بدا حسدگر و
بیحسگر موتورهاي الكتریكی ،FEM ،خودروهاي برقی ،فیلتر فعال ،اتصال انرژيهاي تجدیدپذیر به شبكه ،ترانسفورماتورهاي
الكترونیك قدرت ،درایوهاي ولتاژ متوسط و ظرفیت مگاوات ،كیفیدت DVR ،اتوماسدیون و حفاظدت سیسدتم قددرت ،قابلیدت
اطمینان
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University of California, Berkeley

مبدل  dc-dcمجتمع ،مدار مجتمع قدرت براي موبایل ،كنترل دیجیتال pwm
University of Colorado, Boulder

انرژيهاي تجدید پذیر ،استخراج انرژي ،كنترل دیجیتال ادوات الكترونیك قددرت ،آندالیز مددلسدازي و كنتدرل مبددلهاي
سوئیچینگ ،مدیریت توان
University of Connecticut, Storms

مدل سازي بازده ،هزینه و قالیت اطمینان الكترونیك قدرت ،خطایابی هوشمند در الكترونیك قدرت ،محركه با كارایی باال،
اتصال PVبا شبكه ،ماشین القایی خطی  ،شبیهسازي بالدرنگ ریز شبكه خودرو برقی
University of Illinois at Chicago

طراحی ،مدل سزي و كنترل مبدل هاي الكترونیك قدرت ،الكترونیك قدرت براي منابع انرژي تجدیدپذیر ،طراحی و كنترل
محركه هاي سرع متغیر ،خودروهاي برقی
University of Illinois at Urban-Champaign

تجدید ساختار شبكه برق ،دینامیك و پایداري شبكه برق ،تبدیل انرژي ،حمل و نقل برقی ،ماشینهاي الكتریكی و درایدو،
ذخیرهساز انرژي ،نیمه هاديهاي  ،GaNمبدلهاي الكترونیك قدرت با بازده باال ،اثر انرژيهاي تجدیدپذیر بر دینامیك شدبكه،
بهرهبرداري از شبكه قدرت ،محاسبات در شبكه قدرت ،قابلیت اطمینان ،اتصال انرژيهاي تجدیدپذیر به شبكه
University of Maryland college Park

پیل سوختی ،بازده انرژي ،Smart grid ،مدیریت توان ،ذخیر سداز اندرژي ،ادوات الكترونیدك قددرت بدراي خدودرو برقدی،
مبدلهاي رزونانسی ،مبدلهاي متصل به انرژيهاي تجدیدپذیر
University of Michigan, Ann Arbor

تبدیل انرژي ،محركههاي الكتریكی ،كنترل الكترونیك قدرت ،Smart grid ،اتصال انرژي هداي تجدیدپدذیر بده شدبكه،
ادوات نیمه هادي قدرت GAN
University of Missouri, Columbia
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مبدلهاي متصل به توربینهاي بادي ،مدلسازي مزرعه بادي PET ،هاي متصدل بده تدوربینهداي بدادي ،مندابع تغذیده
سوئیچینگ dc-dc
University of Pittsburgh

میكروگرید  ACو  ، HVDC ،FACTS ،DCكنترل مبدلهاي الكترونیك قدرت ،مبدلهاي الكترونیك قدرت متصدل بده
انرژيهاي تجدیدپذیر به شبكه ،حفاظت ،كیفیت توان ،مدیریت توان ،ذخیرهسازي انرژي
University of Tennessee, Knoxville

الكترونیك قدرت ،محركه هاي الكتریكی ،طراحی ماشدین هداي الكتریكدی ،خودروهداي برقدی ،كلیددزنی ندرم ،مبددلهاي
رزونانسی ،بازار برق ،شبكه هاي هوشمند ،دینامیك و پایداري سیستم هاي قدرت ،اتصال انرژيهداي تجدیددپدذیر بده شدبكه،
مبدلهاي چند سطحی ،بازار برق ،مدیریت تولید
University of Texas at Austin

الكترونیك قدرت ،محركههاي الكتریكی ،تبدیل انرژي ،بازار برق ،تجدید ساختار ،اتصال انرژيهاي تجدیدپذیر بده شدبكه،
بررسی حاالت گذرا در سیستم هاي قدرت
University of Washington

بهرهبرداي از سیستم هاي قدرت ،قابلیت اطمینان ،اتصال انرژي هاي تجدیدپذیر به شبكه ،شبكه هوشمند خودروهاي برقی،
محركههاي الكتریكی ،دینامیك و پایداري سیستم هاي قدرت ،مدیریت بار
University of Wisconsin-Madison

طراحی ماشینهاي الكتریكی پر سرعت ،كاهش تلفات سوئیچینگ ،مبدلهاي الكترونیك قدرت مبتنی بر  ،GaNمحركه هاي
الكتریكی با كارایی باال ،مدیریت حرارتی الكترونیك قدرت ،مبدلهاي رزونانس ،تجهیزات فرومغناطیس ،ریز شبكه AC
Virginia Tech

تبدیل انرژي الكترونیك قدرت در مخابرات و كامپیوتر ،مبدلهاي واسط انرژي تجدیدد پدذیر ،خدودرو برقدی ،اثدرات ،EMI
مدلسازي و كنترل الكترونیك قدرت( IPEM ،مبدلهاي الكترونیك قدرت و بسیار فشرده) ،توپولوژي مداري الكترونیك قددرت،
ادوات جانبی الكترونیك
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 -6-6مقدمهاي بر آينده پژوهي الكترونيك قدرت آمريكا
نیاز ایاالت متحده آمریكا به انرژي الكتریكی در سال  2035با رشد  %30اي نسبت به سال  2008روبرو خواهد شد .این امر
به دلیل آن است كه آمریكا به سمت و سوي الكتریكی كردن مصرف انرژي در حال حركت است .به صورت تاریخی ،نیاز
روزافزون آمریكا به انرژي الكتریكی با احداث نیروگاههاي جدید و خطوط انتقال جدید برطرف شده است .اما اخیراً
سرمایه گذاري در زمینه خطوط انتقال جدید به دالیلی نظیر اوضاع اقتصادي و عدم قطعیت در مقررات رگوالتوري به تعویق
افتاده است .بنابراین سیستم قدرت در آمریكا با مشكل تراكم ،امكان خاموشی پیدرپی و كاهش قابلیت اطمینان مواجه است .در
وضعیت فعلی ،سیستم قدرت آمریكا شامل  200/000مایل خط انتقال فشارقوي و  5/5میلیون مایل خط توزیع است كه
نیروگاهها را به كارخانهها ،خانهها و اقتصاد متصل میكنند.

 -1-6-6الكترونيك قدرت مبتني بر نيمههادي حالت جامد
در آینده سیستم هاي قدرت آمریكا به صورت اتوماتیك و هوشمند خواهند بود به نحوي كه قادر به تنظیم اتوماتیك خود با
توجه به نیازهاي قابلیت اطمینان ،امنیت و اقتصاد خواهند بود .دستیابی به چنین سیستمی نیازمند پیشرفت تعدادي از
تكنولوژيها ،ابزارها و تكنیكها است كه الكترونیك قدرت جزئی پایهاي از آنها است .مطابق پیشبینی دپارتمان انرژي آمریكا،
ادوات حالت جامد  GaN ،SiCو نقش كلیدي در بهبود قابلیت اطمینان و بازدهی نسل آتی الكترونیك قدرت كاربردي در
سیستم قدرت آمریكا خواهد داشت .عمده تمركز آمریكا بر گسترش نیمه هادي هاي مبتنی بر  GaN-Siدر مطالعات آینده
پژوهی است [.]9

 -2-6-6داليل آمريكا براي گسترش الكترونيك قدرت
براي چند دهه گذشته ادوات نیمههادي مبتنی بر سیلیكون تمامی تجهیزات الكترونیك قدرت را پوشش دادهاند .در عمل
GTOو  IGBTكلیدهاي نیمههادي پركاربرد در صنعت به شمار میروند این تجهیزات الكترونیك قدرت میتوانند از طریق
اتصال به سیستم قدرت در كنترل پخشبار و اتصال منابع تجدیدپذیر نقش ایفا كنند .در حال حاضر  %30از كل توان الكتریكی
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تولیدي در آمریكا در مرحلهاي از تولید تا مصرف از ادوات الكترونیك قدرت استفاده میكند .پیشبینی شده است كه این عدد تا
سال  2030به  %80برسد .كاربردهاي مورد عالقه دپارتمان انرژي آمریكا براي ادوات الكترونیك قدرت به قرار زیر هستند [.]9
 كنترل پخش بار به كمك ادوات  ،PET ،FCL ،SVC ،HVDC ،FACTSسوئیچها و قطع كنندههاي مبتنی بر
نیمههادي حالت جامد ،فیلترهاي فعال
 كمك به اتصال تجهیزاتی نظیر  PHEVانرژي تجدیدپذیر ،ذخیره سازهاي انرژي به شبكه
همچنین با توجه به مطالعه دپارتمان انرژي آمریكا ،بهرهبرداران شبكه قدرت به كمك استفاده از الكترونیك قدرت میتوانند
انرژي الكتریكی را با قابلیت اطمینان ،امنیت و انعطافپذیري بیشتري به مشتریان برسانند .برخی از منافع مورد عالقه آمریكا در
استفاده از الكترونیك قدرت در شبكه قدرت به قرار زیر است.
 امكان كنترل پخشبار
ادوات الكترونیك قدرت در نقش كلیدهاي پیشرفتهاي نحوه عبور جریان و توان را به صورتی دقیق كنترل میكند .با توجه
به این امر ،برنامه  OPFرا به راحتی میتوان در شبكه اجراء كرد .با استفاده از اهرم كنترل مؤثر میتوان از شبكه برق موجود
حداكثر استفاده ممكن را برد و سرمایهگذاري را به تعویق انداخت.
 امكان پایداري بیشتر خطوط انتقال و توزیع
به كمك اهرم كنترلپذیري ادوات الكترونیك قدرت میتوان از خطوط انتقال آمریكا در ظرفیت نامی بهرهبرداري كرد .این
در حالی است كه در صورت عدم استفاده از ادوات الكترونیك قدرت ممكن است شدت اغتشاشات موجود ،مانع از این امر شود.
 امكان اتصال مؤثر شبكهها
اهرم كنترل پذیري تجهیزات الكترونیك قدرت امكان اتصال و مبادله توان بین شبكههاي گوناگون را به آمریكا میدهد.
نكته مهم آن است كه به كمك این اتصاالت از انتشار اغتشاشات دو شبكه به هم جلوگیري خواهد شد.
 ارتقاء پایداري گذرا و دینامیكی شبكه
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مطابق مطالعه دپارتمان انرژي آمریكا میتوان با تركیب امكانات آینده كشور در زمینه مخابراتی ،محاسبه و اندازهگیري توان
( )PMUو ادوات الكترونیك قدرت پایداري گذرا و دینامیك شبكه را بهبود بخشید.
 امكان اتصال انرژيهاي تجدیدپذیر به شبكه
با توجه به آنكه منابع انرژي تجدیدپذیر برق  DCبا دامنه متغیر و یا برق  ACبا دامنه و فركانس متغیر تولید میكنند ،وجود
ادوات الكترونیك قدرت براي تبدیل برق تولیدي به سطح برق شبكه ضروري است.
اما سطح توانمنديهاي الكترونیك قدرت مبتنی بر كلیدهاي نیمههادي سیلیكونی مطابق با سطح مورد نیاز در شبكههاي
آینده قدرت نیست .كلیدهاي سیلیكونی پركاربرد كنونی  GTOو  IGBTدر ولتاژهاي كمتر از  10kVو در فركانسهاي
سوئیچزنی چند صد هرتز كار میكنند .همچنین دماي كلیدها بایستی زیر  150C باشند .این در حالی است كه در نیازهاي آتی
صنعت برق ،كلیدهاي مورد استفاده بایستی بتوانند در سطح ولتاژهاي  ،10-100kVجریانهاي  1-10kAو فركانس سوئیچزنی
باالي  20kHzكار كنند تا نیازي به المان فیلتر كمكی نباشد .حذف المانهاي فیلتري منجر به كاهش هزینه كلی سیستم
خواهد شد .اما كلیدزنی در فركانسهاي بسیار باال تولید تلفات و حرارت بسیاري خواهد داشت كه دماي تجهیز به باالي
 250C میرساند .بنابراین سیستم مدیریت حرارتی جدیدي الزم است .بنابر توضیحات فوق ،مطابق پیشبینی فوق ،در آینده
ادوات سیلیكونی تنها در رنج توان پایین نظیر مصرف كندگان كاربرد خواهد داشت.
همچنین درآینده ،كلیدهاي نیمههادي حالت جامد مبتنی بر  SiC ،Diamondو  GaNكاندیداهاي اصلی براي كاربردهاي
پرتوان خواهند بود .استفاده از این تجهیزات امكان افزایش ظرفیت ولتاژ ،جریان ،ارتقاي فركانس كلیدزنی ،ارتقاي دماي قابل
تحمل قطعه ،بهبود قابلیت اطمینان و بازده و كاهش حجم و وزن قطعه را میدهد.
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 -3-6-6اسددتراتژي دفتددر تحويددل الكتريسدديته و قابليددت اطمينددان انددرژي (OE) 1بددراي
الكترونيك قدرت
دفتر  OEدر فرآیند تدوین استراتژي الكترونیك قدرت ،چهار كاندیداي آینده  Diamond ،SiC ،GaNو  Gas-Siرا
بررسی كرده است اما براي سه گزینه اول شانس كمتري در نظر گرفته است .تولید گسترده  GaNنیاز به فشار تجزیه و دماي
ذوب بسیار باال دارد كه این فرآیندها را بسیار پیچیده میكند .فرآیند تولید  SiCنیز به رغم دههها فعالیت تحقیقاتی با مشكالتی
نظیر ناخالصی و كمبود ماده اولیه روبرو است Diamond .نیز كه به دلیل مشخصات الكتریكی مطلوب كه ماده نهایی براي
ادوات قدرت شناخته شده است ،تكنولوژي نابالغی دارد .مطابق ارزیابی دپارتمان انرژي آمریكا ،این تكنولوژي نیاز به 30-20
سال تحقیق و توسعه براي ورود به بازار دارد [.]9
بایستی مد نظر داشت كه در كنار دفتر ،OEسه دفتر پروژه هاي تحقیقاتی پیشرفته انرژي ) ،(ARPAEدفتر بازده انرژي
) (OEEو دفتر دانش ) (OSدر دپارتمان انرژي آمریكا از پروژههاي گسترش  GaNحمایت میكند .دفاتر  OEE ،ARPAEو
 OSاز تحقیقات پایهاي و مفهومی حمایت میكنند و تمركز عمده آنها بر سطوح ولتاژ پایین است .این در حالی است كه تمركز
دفتر OEبر محصوالت عملی و سطوح ولتاژ باال (كه مناسب شبكه قدرت است) میباشد .البته اقدامات سه دفتر مورد اشاره
موجب گسترش تكنولوژي  GaNو كاهش قیمت آن خواهد شد كه به نوبه خود كمكی براي دفتر  OEخواهد بود .پیشبینی
میشود كه كلیدهاي مبتنی بر  GaNبه صورت گستردهاي در زمینه روشنایی ،خودروهاي برقی و ...به كمك سه دفتر مورد
اشاره گسترش خواهند یافت .دفتر OEوظیفه مدیریت تحقیق و توسط  GaN-Siبراي ظرفیت توانی باال را بر عهده دارد .این
دفتر براي تحقیق و توسعه دو برنامه زمانی كوتاه مدت و بلند مدت تدوین كرده است .در برنامه كوتاه مدت این دفتر انواع
توپولوژيهاي جدید مناسب براي این تجهیزات را بررسی خواهد كرد و نمونه اولیه آنها را خواهد ساخت.
در برنامه بلند مدت این دفتر به طراحی  10جزء باال دستی خواهد پرداخت .با در نظر گرفتن بازار آمریكا میبایستی در نظر
داشت كه تجهیزات مبتنی بر  GaNاز سال  2000براي كاربردهایی نظیر الكترونیك  ،RFلیزر نوري و  LEDتجاري سازي
شده است .اما عموما تولیدكنندگان به صورت عادي به سمت گسترش ظرفیت تجهیزات مبتنی بر  GaNنخواهند رفت چرا كه

Office of Electricity Delivery and Energy Reliability
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بازار این تجهیزات با ظرفیت باال كم و پرریسك است .دفتر  OEاز تجریبات موجود  GaNبراي ظرفیتهاي باال استفاده خواهد
كرد .دفتر  OEدر نظر دارد كه با بهرهگیري از كلیدهاي نیمه هادي مبتنی بر  GaN-Siبه ساخت تجهیزاتی با عملكرد بهتر،
سایز كمتر و قابلیت اطمینان باالتر كمك كند.
به صورت خالصه هدف  ،OEاقتصادي سازي ساخت  GaNروي ویفرهاي  Siبا سطح هوازي و خلوص مناسب است.
مطابق بررسی این دپارتمان  SiCقیمت بسیار باالتري خواهد داشت.

 -7-6برنامه تحقيق و توسعه
دفتر  OEوزارت انرژي آمریكا برنامه تحقیق و توسعه خود را بر مبناي اهداف مشخص كوتاه مدت و بلند مدت تدوین كرده
است .دیدگاه این دفتر در تدوین برنامه فوق ،ایجاد تجهیزات الكترونیك قدرت یكپارچه ارزان و با قابلیت اطمیندان بداال جهدت
ارتقاء عملكردها ،قابلیت اطمینان و بازده نسل بعدي الكترونیك قدرت است .دفتر  OEدر نظدر دارد از طریدق گسدترش نیمده
هاديهاي  GaN-Siبه هدف ذكر شده دست یابد.

 -1-7-6برنامه اجرايي
مطابق پیشبینی دفتر  OEوزارت انرژي آمریكا ،گسترش ادوات نیمه هادي  GaN-Siنیاز به برنامه چندین ساله توسعه دارد
1

كه شامل ناحیه هاي طراحی ،مدلسازي و بسته بندي است .برنامه مد نظر دفتر  OEدر Error! Reference source not

 1found.ذكر شده اند.
بررسي بيشتر مرحله طراحي و تست
براي پیشبرد مرحله طراحی و تست ،مطابق برنامه دفتر OEالزم است كه نمونههاي پیشسداخته تجهیدزات  GaN-Siبدا
ظرفیت باال ساخته شود تا برتري این تكنولوژي مشخص گردد .همچنین در مراحل تحقیقات الزم است كه بر كداهش تلفدات

Packaging

1
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سوئیچینگ و سایز تمركز گردد و ظرفیت نامی آن افزایش یابد .با توجه به تفاوتهاي اساسی میدان تكنولدوژي  GaN-SiوSi

امكان پیشنهاد توپولوژيهاي مداري جدید نیز وجود دارد.
بررسي بيشتر مرحله ساخت و پرورش
دفتر OEدر نظر دارد تجهیزات نیمه هادي  GaNرا به كمك ورقهاي همبافته  GaNبر الیه  Siگسترش دهد .استفاده از
الیه هاي آماده سیلیكونی منجر به كاهش انرژي مصرفی در فرآیند تولید ،افزایش انعطافپذیري در دستكاري مداده و كداهش
هزینه ها خواهد شد .از سویی دیگر با استفاده از الیههاي آمداده سدیلیكونی ،مدی تدوان از زیدر سداختهداي صدنعت CMOS

سیلیكونی استفاده كرد كه منجر به كاهش هزینه ها خواهد شد .بایستی متذكر شد كه اگر چه دفتر OEتكنولدوژي  GaN-Siرا
به عنوان كاندیداي اصلی در نظر دارد ،این دفتر در افق بلند مددت خدود بده گسدترش تكنولدوژي هداي  GaNخدالصSiC ،

و Diamondهم توجه خواهد كرد تا حتما به هدف گسترش نیمه هادیها با ظرفیت باال دست پیدا كند.
جدول :1-2برنامه اجرايي و برنامه بلندمدت

2013

2012

2014

 50درصد بهبود در زمینه تجهیز
آغاز فرایند مدلسازي و بستهبندي

ارائه تجهیز  GaN-Siبا توانایی
تحمل حداقل ولتاژ  1/3 kVبراي
حمایت از گسترش این صنعت

بلند مدت

2016

2015

ارائه تجهیز  GaN-Siبا ظرفیت
باالتر از  20kVو50A

ارائه مدول تجاري  GaN-Siبا
قدرت رقابت پذیر اقتصادي و ارتقاي
قابلیت اطمینان شبكه ،تالش براي
ارتقاي مدلسازي و بستهبندي تجهیز

ارائه نمونه آزمایشگاهی تجهیز
 GaN-Siبا ظرفیت  5 kVو 15A

ارائه تجهیز  GaN-Siبا توانایی
تحمل حداقل ولتاژ 2/54 kV

GaN-Si
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بررسي بيشتر مرحله بسته بندي و مدل سازي
دفتر OEدر نظر دارد فناوري بسته بندي نیمههادي هاي  GaN-Siرا به منظور بهره برداري ایمن در شرایط مختلف نظیدر
دماي باال ،ولتاژ و جریان باال و آب و هواي بد ارتقاء دهد .كلیدهاي نیمه هادي  GaN-Siبه هنگام سوئیچینگ حدرارت تولیدد
میكند و دفتر  OEدر نظر دارد سیستم خنككاري ایده آل این تجهیزات را براي نسل آتی الكترونیك قدرت بررسی كند.
از سوي دیگر بایستی در نظر داشت كه با توجه به تفاوت عمیق تكنولوژي  GaN-Siو ،Siمدل هاي كنونی بدراي تحیدل
عملكرد كلیدهاي قدرت آتی كفایت نمی كند .دفتر OEدر نظر دارد با مدل سدازي دقیدق كلیددهاي  GaN-Siامكدان تحلیدل
عملكرد آنها را بصورت مستقل و در قالب شبكه ممكن كند.
بررسي بيشتر و وظائف بلند مدت
مطابق پیشبینی دفتر  ،OEمیبایستی اهداف بلند مدت را به گونهاي پیگیري كرد تا بتوان اجزاء كلیدهاي  GaN-Siرا در
كلیت سیستم قدرت آینده وارد كرد .بدین منظور می بایست موضوع فوق را در فرآیند طراحی ،بسته بنددي ،تسدت (بده منظدور
اطمینان از برآورده شدن استانداردهاي شبكه) ،گسترش تكنولوژي ( GaN-Siبه منظور اطمینان از كنترل پذیري مناسب ایدن
تجهیزات در شبكه) و بررسی اثرات متقابل بین كلیدهاي آینده قدرت و شبكه در نظر داشت.

 -8-6چالشها و نيازها
كلیدهاي نیمه هادي  GaN-Siباید بتوانند با رقباي Siاي خود رقابت كنند اما تكنولوژي هاي كم تجربه تولید و پدرورش،
ولتاژها و دماهاي عملكردي باال از چالشهاي روبرو هستند .دفتر OEچالشهاي ورود كلیدهاي نیمه هادي  GaN-Siرا بررسی
كرده و در  2Error! Reference source not found.جمع بندي كرده است.
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جدول :2-2چالشهاي تكنيكي و نيازهاي تحقيق و توسعه براي برطرف كردن آنها
نيازهاي تحقيق و توسعه

چالش ها

هزينه

ایجاد امكان ساخت  GaN-Siبر ویفرهاي بزرگ به به رغم حضور تجاري  ،GaN-Siمیزان تولید آن با
توجه به تمركز بر بهبود فرایند تولید ،كم است .این
منظور كاهش هزینهها و امكان تجاري سازي
ارتقاي فرآیند استاندارد سازي و ماهیت مدوالر به موضوع باعث قیمت زیاد مواد اولیه شده است كه الزم
است كاهش یابد.
منظور كاهش هزینه و سهولت تعمیرات
شناخت شیوه هاي طراحی براي ظرفیت هاي ولتاژ و هماكنون تكنولوژي  GaN-Siنابالغ است و هنوز به
سطوح ولتاژ باال دست نیافته است .الزم است كلیدهاي
جریان باال براي كلیدهاي GaN-Si
 GaN-Siبا ظرفیت ولتاژ باال ساخته شود.

تجهيزات ولتاژ
باال

تعیین ضخامت قابل قبول فیلم  GaNروي الیهSi

ارزیابی قابلیت اطمینان تجهیز  GaN-Siبا آزمونهاي قابلیت اطمینان تجهیزات - GaN-Siحتی در سطح
كنونی خود -پذیرفته نشده است .قابلیت اطمینان نقش
استاندارد
مهمی در احتمال پذیرش این تكنولوژي در سطح
مقایسه با تكنولوژیهاي رقیب
انتقال و توزیع انرژي است.

قابليت اطمينان

طراحی مدیریت حرارتی و بسته بندي جدید به منظور شرایط بهرهبرداري مورد نظر مانند ظرفیت ولتاژ ،جریان
حذف اضافه حرارت احتمالی
و فركانس كلیدزنی باال ،تلفات حرارتی باالیی روي مديريت حرارتي
طراحی روشهاي خنككاري جدید در صورت عدم كلید GaN-Siخواهد داشت .عدم مدیریت حرارتی
مناسب منجر به آسیب رسیدن به قطعه خواهد شد.
كفایت خنككاري passive
بسته بندي و

طراحی بستهبندي جدید به منظور ایجاد امكان فعالیت
در شرایط آب و هواي سخت
طراحی توپولوژي هاي مبدل جدید و سیستم كنترلی اداوات الكترونیك قدرت نسل آینده میتوانند براي
جدید براي آنها به منظور بهرهگیري از حداكثر قابلیت استفاده از كلیدهاي نیمه هادي  GaN-Siطراحی
شوند .از آنجا كه این مبدلها ممكن است از لحاظ
كلیدهايGaN-Si
توپولوژي از مبدلهاي طراحی شده براي كلیدهاي، Si
الهام گرفتن از شیوههاي كنترلی كلیدهاي  Siتا
متفاوت باشد ،الزم است كه استراتژي كنترل جدیدي
حدممكن
طراحی شود.

كنترل

تدوین مدل هاي عملكردي  GaN-Siو مقایسه آن ها مدلهاي موجود براي كلیدهاي نیمه هادي براي
شبیهسازي و ارزیابی عملكرد كلیدهاي GaN-Siكافی
با نمونه هاي عملی آزمایشگاهها
نیستند.
استفاده از مدل هاي دقیق به منظور طراحی مبدلهاي
الكترونیك قدرت كاراتر.

مدل سازي تجهيز
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 -9-6استراتژيهاي همكاري
ایجاد همكاري مؤثر میان بخشهاي خصوصی و عمومی از استراتژيهاي اساسی براي دستیابی به اهداف و مأموریتهاي
دفتر  OEوابسته به وزارت انرژي آمریكا است .براي این منظور استراتژي دفتر  ،OEدرگیر گردن كمپانیهاي بزرگ بینالمللی
از بخشهاي عمومی و خصوصی براي اجراي سیاستهاي الكترونیك قددرت اسدت .ذینفعدان پدروژه ،سیسدتمهداي قددرت و
تولیدكنندگان ادوات الكترونیك كاربردي (شامل مبدلهاي واسط انرژي هاي تجدیدپذیر و ذخیرهسازهاي انرژي است) هسدتند.
ذینفعان دیگر شامل مصرف كنندگان برق هستند .ذینفعان تولیدكنندگان و تأسیسات الكتریكی شامل (تولیدكنندگان تأسیسدات
 )Utilityخصوصی ،عمومی ،تعاونی الكتریكی ،صنایع فدرال همانند ( (Tennesse ،)Administration BonnVille Power

) Valley Authorityو (  )Western Area Power Administerهستند .حضور تولید كنندگان و تأسیسات برقی منجر بده
امكان استفاده سریع از تجهیزات ال كترونیك قدرت جدید در شبكه خواهد شد .مطابق برنامه دفتر بودجه برنامه تحقیق و توسعه
الكترونیك قدرت از منابع مالی فدرال و اسپانسرهاي از سازمان هاي كشور تأمین خواهد شدد .همكداران تحقیقداتی دفتدر OE

شامل لیست زیر است هر چند كه این لیست انحصاري نیست.
 دانشگاهها
 سازمانهاي تحقیقات صنعتی
 آزمایشگاههاي
 تأسیسات و تولیدكنندگان قدرت
 آژانسهاي تحقیق و توسعه فدرال
 آژانسهاي حمایت كننده فدرال
 دپارتمان امنیت میهن
 دپارتمان انرژي
 دپارتمان دفاع
 بقیه آژانسهاي
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درون دپارتمان انرژي ،دفداتر  EEPREو  APRAEپدروژههداي بدراي ارتقداء سدطح تكنولدوژي  GaNدر كاربردهداي
خودروهاي برقی ،روشنائی ،موتورها و اینورترهاي كوچك ،تنظیم كنندههاي ولتاژ براي ریز پردازندهها ،كارتهداي گرافیكدی و
حافظهها تعریف كردهاند .همچنین دفتر ( )SSBIR( )office of science small Business Innovation Researchبدراي
ارتقاء تولید دیودهاي  LEDبا نور سفید مبتنی بر  GaNبرنامه دارد .همچنین بخش تحقیقات پیشرفته دپارتمدان دفداع و بقیده
بخشهاي آزمایشگاههاي تحقیقاتی (هوایی و دریائی) پروژههایی براي استفاده از تكنولوژي  GaNرا در برنامههاي مدرتبط بدا
امور نظامی و امنیت ملی نظیر تقویت توان و مبدل هاي آنالوگ به دیجیتال در دست دارند .دپارتمان امنیت میهن براي گسترش
اجزاء  GaNبراي تشخیص عوامل شیمیایی و بیولوژیكی برنامه دارد.
دفتر  OEدر نظر دارد فرآیند پیشرفت پروژه هاي فوق را بررسی كند و موارد مربوطه را دریافت كند .با جدذب مندابع مدالی
مناسب ،دفتر  OEخواهد توانست تجهیزات الكترونیك قدرت براي نسل آینده شبكه برق قدرت را تأمین كندد .درگیدر كدردن
همكاران عمومی و خصوصی در برنامه الكترونیك قدرت به صورت هاي زیر شكل خواهد گرفت .
تبادالت تكنیكی از طریق كنفرانسهاي منظم ،كارگاهها ،بازبینیهاي ساالنه ،مالقاتهاي غیررسمی و برنامهریزي تحقیق
و توسعه مشترك ،ارتباط میان همكاران از طریق وبسایتها و مجلههاي تكنیكی براي گسدترش اشدتراك اطالعدات و تبدادل
تكنولوژي تدوین پروژه هاي تحقیق و توسعه با هزینه تقسیم شده میان همكاران از گزینههاي پیش روي دفتر  OEاست .بدین
منظور ،دفتر  OEمی تواند ذینفعان را در هر زمینه تحقیقاتی شناسائی كند و در نقش هماهنگ كننده ،هزینه تحقیق و توسعه را
بین آنها تقسیم میكند.

دفتر  OEدر نظر دارد قوي تدرین مجریدان تحقیدق و توسدعه را بدراي طراحدی ،سداخت ،آزمدون

آزمایشگاه ،آزمون محیطی و كنترل جذب كند.
استفاده از كمكهاي مدالی  Small Business Innovation Researchاز دیگدر گزیندههداي ممكدن بدراي حمایدت از
ایدههاي نوآورانه است.
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 -1-9-6تبديل نوآوري به محصوالت تجاري
دپارتمان انرژي آمریكا در پروژههایی سرمایهگذاري میكند كه در نهایت بر روند دستیدابی بده اقتصداد پداك و غلبده بدر
چالشهاي انرژي تاثیر عمیقی داشته باشد .دفتر  OEنیز در كنار دفاتر دیگر این دپارتمان نظیر EERE ،Office of Science

و  ARPAEنسبت به تجاريسازي ایدهها كمك خواهد كرد.
باید توجه داشت كه عمده توجه دفتر  Office of Scienceبر پژوهشهاي تئوریك در مهندسیهداي مربدوط بده دنیداي
عملی است .این در حالی است كه عمده توجه دفتر  ARPAEبر پروژههاي عملی  Hi-Techاست كه سرمایهگذاري انفدرادي
در آن پر ریسك است .اما این تمركز در فاز نمایش امكانپذیري و ساخت نمونه آزمایشگاه باقی میماند و وارد فاز تجاريسازي
نمیگردد .بنابراین فاصلهاي میان فرآیند پیشنهاد ایدههاي نو و تجاريسازي وجود دارد .دفتر  OEدر تالش ایدن فاصدله را در
حوزههاي مربوط به خود كم كند.

 -11-6پروژه هاي تعريف شده وزارت انرژي آمريكا بدراي توسدعه فنداوري
GaN
وزارت انرژي آمریكا و سایر آژانسهاي آمریكا براي دستیابی به هدف نهایی توسعه ظرفیت ولتاژ و جریان تكنولوژي GaN-

 Siپروژه هاي گوناگونی را تعریف كرده و براي اجرا به دانشگاه ها ،صنایع دانش بنیان ،كمپانی هداي بدزرگ و صدنایع نظدامی
سپردهاند .این پروژهها به قرار زیر هستند:

 -1-11-6تعريف كننده پروژه :دفتر تحقيقات پيشرفته  ARPAEوزارت انرژي آمريكا
پروژه :تكنولوژي سوئیچهاي مبتنی بر نیمه هادي  GaNبراي تبادل دو طرفه توان میان باتري (متصل به خودروهاي برقی) و
شبكه
انجام دهنده :آزمایشگاههايHRL
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خالصه پروژه :هدف این پروژه توسعه مبدلهاي كارا ،ارزان و با توان باال براي خودروهداي برقدی اسدت .ایدن مبددلهدا از
كلیدههاي ولتاژهاي باال  GaN-Siبراي سوئیچزنی در حد چند  MHZاستفده خواهد كرد.
پروژه:تكنولوژیهاي پیشرفته براي الكترونیك قدرت یكپارچه
انجام دهنده  :دانشگاه MIT

خالصه پروژه :این پروژه به دنبال ایجاد پیشرفتهاي وسیع در زمینه یكپارچهسازي ادوات الكترونیك قدرت براي تجهیدزات
روشنایی با بازده باال است .تمركز این پروژه بر ولتاژ شبكه (باالي  )100Vو توانهاي ( )10-100Wتمركدز دارد .بده صدورت
مشخص این پروژه ،بر مبدلهاي مبتنی بر  ، GaN-Siساختارهاي مغناطیسی نانو و تبدیل انرژي فركانس باال تمركز دارد.
پروژه :مدولهاي  GaNبا كارایی باال براي الكترونیك قدرت سریع
مجريTransphorm Inc :

خالصه پروژه  :این پروژه به دنبال امكان ساخت درایوهاي كم حجدم و اینورترهداي متصدل بده شدبكه در رندج تدوانی بداال
( )3-10kwو رنج فركانس  MHZو بازدهی باالتر از  %96است.
پروژه :منابع تغذیه روي چیپ
مجري :دانشگاه Virginia Tech

خالصه پروژه :این تكنولوژي جایگزین فناوري موجود تنظیم كنندههاي ولتاژ براي ریز پردازنده ها ،كدارتهداي گرافیكدی و
تجهیزات حافظه خواهند شد .هدف از این پروژه ساخت منابع تغذیه مجتمع سه بعدي روي جیپ است كه از تجهیدزات GaN-

 Siو مواد مغناطیسی فركانس باالي نرم استفاده خواهد كرد.
پروژه :نیمه هادي قدرت و بستهبندي پیشرفته
مجري :سیستم هاي خودرو Delphi

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
60
فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

ویرایش اول ،بهمن 1393

خالصه پروژه :هدف از انجام این پروژه توسعه تجهیز تبدیل انرژي الكتریكی به گونهاي است كه  %50كاراتر از تكنولوژیهاي
موجود سیلیكونی باشد .این تجهیز شامل سوییچهاي  600ولت از جنس  GaN-Siبا اتصاالت متخلخل و خنككاري دو طرفه
است.
پروژه :گسترش كریستال خالص GaNبراي كاربردهاي روشنایی
مجري(MPM) Momentive performance Materials :

خالصه پروژه :بخش روشنایی سهم مهمی از كل انرژي مصرفی را تشكیل میدهد .شركت  MPMمسئول گسترش ایجداد
روشنایی از طریق نیمه هادي  GaNاست كه بازدهی بسیار باالتري در زمینه تولید روشنایی دارد و حداقل تلفات حرارتی ممكن
را ایجاد میكند MPM .هماكنون كارایی یك روش تولید كریستال  GaNبا خلوص باال را از طریق فشار و دماي باال را اثبات
كرده است.
پروژه :توسعه تكنیكهاي ساخت براي استخراج انرژي با بازدهی باال و دیودهاي  LEDمبتنی بر GaNخالص
مجريSaraa:
خالصه پروژه :این پروژه تكنیكهاي جدید ساخت نسل آتی  LEDمبتنی بر  GaNرا بررسی میكند تا امكان ساخت LED

هی با نور قابل دید باال فراهم شود.

 -2-11-6تعريف كننده پروژه :دفتر بدازده اندرژي و انرژيهداي تجديدپدذير وزارت اندرژي
آمريكا
پروژه :گسترش همبافته ساختارهاي  LEDمبتنی بر  GaNبه روي ورقهاي Sacrificial
انجام دهنده پروژهGeorgia Institute of Technology :

خالصه پروژه :هدف از انجام این پروژه ساخت  LEDهاي با بازدهی باال است كه منجر به ارتقاء بازدهی كوانتومی خارجی،
ارتقاي قابلیت دشارژ ،فرآیند تولید ساده و كم هزینه ،روشنایی باال و مدیریت مناسب حرارتی خواهدد شدد .بدراي گسدترش (در
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مرحله تولید) از یك ورق  Sacrificialاستفاده خواهد شد كه در نهایت به كمك یك فرایند شیمیایی حذف خواهد شد و یدك
الیه GaNباقی خواهد ماند.
پروژه LED :هاي مبتنی بر  GaNو بازدهی باال و غیرقطبی
انجام دهنده :شركت Inlustra

خالصه پروژه  :این پروژه در صدد است با شناسایی عوامل موثر بر بازدهی داخلی كوانتومی  ،LEDبدازده را در  LEDهداي
آبی و سبز مبتنی بر فیلمهاي  GaNغیر قطبی حداكثر كند .با این پروژهLED،هاي مبتنی بر GaNبه روشنایی صنعتی نزدیك
میشوند.
پروژه :منابع نور فتونیك از جنس نیترید با بازدهی باال
مجري :دانشگاه كالیفرنیا )(Sanata Barbara

خالصه پروژه :هدف از انجام این پروژه توسعه ساختارهاي  LEDمبتنی بر  GaNجهت استفاده در روشنایی عمومی است
پروژه :ورقهاي كم هزینه و با كارایی باال براي LEDهاي آرایه Nanorod
مجري :دانشگاه Purude

خالصه پروژه :این پروژه راي گسترش ناحیه نور قابل دید LEDهاي مبتنی بر  GaNتعریف شده است كه در نهایت منجدر
به كاهش تلفات خواهد شد.
پروژه :بررسی ساختارهاي جدید و آزمایش نشده براي ارتقاي بازده كوانتومی داخلی در LEDهاي نیتریدي
مجري :دانشگاه Carhegic Melon university

پروژه :افزایش كیفیت همباخته  inGaNبا كمك بهینه سازي شیمی گسترش
مجري :آزمایشگاههايSandia

خالصه پروژه :توسعه  LEDهاي سبز با بازدهی باال و داراي بافت نانو
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مجري :دانشگاه Yale

خالصه پروژه  :هدف از این پروژه ایجاد نوع جدیدي از مواد فعال هستند كه توانمندي ارتقاي عمل تابش را دارند و با ضریب
 %100میتوانند عمل تبدیل الكترون به فتون را انجام دهند.
پروژه :ورقهاي آماده  GaNآلومینیوم نیترید براي  LEDهاي ارزان نیتریدي با خلوص باال
مجري :شركت Crystal IS

خالصه پروژه :هدف از این پروژه توسعه بازده یك روش اقتصادي براي تولید LEDهاي مبتنی بر  AllnGaNاست.
پروژه :طیفبینی ناخالصی ماده هاي  InGaNبراي  LEDهاي سبز
مجري :آزمایشگاه هاي Sandia

خالصه پروژه :هدف از پروژه تعریف شده توسعه یك روش طیفبینی كمی و با عمق نانو براي تشخیص ناخالصی فیلمهاي
نازك  InGaNاست.
پروژه :ارتقاي بازده تابش به كمك LEDهاي مبتنی بر Staggered InGaN
مجري :دانشگاه Lehigh

 -3-11-6تعريف كننده پروژه آژانس دفاعي پروژه هاي تحقيقي پيشرفته ()DARPA
پروژه :مدار  RFمبتنی بر شكاف گسترده )(Wide Band gap

خالصه پروژه :این پروژه تكنولوژيهاي نیمه هادي  GaN-Siو SiCرا براي كاربردهاي  RFبررسی میكند.
پروژه :تكنولوژي هاي تولید جدید
مجري :شركت BAE
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هدف پروژه :هدف این پروژه جایگزین كردن تقویت كنندههاي موج سیار با توان باال به كمك اجزاء نیمه هادي  GaNاست
كه قیمت كمتري دارند.
پروژه :تكنولوژي نسل بعدي الكترونیك مبتنی بر نیترید
مجريTri Quint Semi Conductor :

خالصه پروژه :هدف این پروژه ایجاد امكان ساخت مبدلهاي آنالوگ به دیجیتال ) (ADCبا كارایی باالتر به كمك مدارات
مجتمع و ترانزیستورهاي  GaNاست.
پروژه:آغاز تكنولوژي شكاف گستردهاي )(Wide Bandgap

خالصه پروژه :اهداف این پروژه عبارت است از
الف) ساخت ورقهاي  SiCبا كیفیت خلوص باال و تا 4cm
ب) توسعه ورقهاي جایگزین
ج) توسعه پروسه پردازش همبافته AlGaN

د) آزمایش ماده ها و همبستگی تجهیز
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فصل سوم
مطالعه تطبيقي هند
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 -2فصل سوم مطالعه تطبيقي هند

 -1-7مقدمه
هند از جمله كشورهاي در حال توسعه در خصوص الكترونیك قدرت به شمار مدی رود .ایدران نیدز بدا تددوین سدند ملدی
الكترونیك قدرت سعی در توسعه فناوري الكترونیك قدرت دارد .بنابراین مطالعه وضعیت الكترونیك قدرت در هند دید مناسبی
در خصوص جهت گیري صحیح در خصوص گسترش فناوري الكترونیك قدرت در ایران به دست خواهد داد .همدانطور كده در
مقدمه ذكر شد ،در مطالعه این كشور ،ابتدا به وضعیت تولید و مصرف توان الكتریكی پرداخته شده اسدت .در ادامده زیرسداخت
هاي هند در زمین ه الكترونیك قدرت بررسی شده است .براي این منظور ،ابتدا كمپانی هاي بزرگ و شركت هاي كوچك دانش
بنیان فعال در زمینه الكترونیك قدرت شناسایی شده اند و محصوالت این شركت ها معرفی شده اند .سپس مراكز دانشگاهی و
تحقیقاتی موثر هند مد نظر در خصوص الكترونیك قدرت شناسایی شده و زمینه هاي تحقیقاتی آنها فهرست شده اند .در ادامه
بررسی ها ،سیاست هاي آینده پژوهی هند استخراج شده است و چالش هاي پیش روي كشور مد نظر و استراتژي هاي در نظر
گرفته شده براي مقابله با آن ها به دست آورده شده اند .اگرچه هند سند منحصر به فردي در خصوص الكترونیك قدرت ندارد،
اما این كشور در حوزه هاي جانبی مرتبط با الكترونیك قدرت (مانند شبكه هاي هوشمند و خودروهاي برقی) سندهاي جدامعی
تدوین كرده است .این سندها ،در مطالعه تطبیقی هند بسیار موثر بوده است.

 -2-7مقدمه اي بر وضعيت توليد توان الكتريكي در كشور هند
بر اساس آمار سال  2014وزارت انرژي هند ،1میزان مجموع ظرفیدت نیروگاههداي نصدب شددهي ایدن كشدور 254000
مگاوات است .از این ظرفیت 94153 ،مگاوات -معادل  37/1درصد -توسط دولتهداي محلدی و ایدالتی و  68993مگداوات -
معادل  27/2درصد -توسط حكومت مركزي نصب شدهاست .سهم بخش خصوصی در حددود  9093مگداوات -معدادل 35/8

Indian Ministry of Power

1
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درصد -توان نصب شده است 1Error! Reference source not found. .میزان توان تولیدي توسط ،دولتهاي محلدی،
دولت مركزي و بخش خصوصی را نشان میدهد [.]10
جدول :1-3سهم بخشهاي مختلف در توليد توان در هند

درصد

توان توليدي)(MW

بخش

37/1

94153

بخش ایالتی و محلی

27/2

68993

بخش حكومت مركزي

35/8

90903

بخش خصوصی

100

254049

مجموع

سهم هر یك از منابع انرژي در تولید توان الكتریكی در  2Error! Reference source not found.آورده شده است.
بر اساس این جدول بیشترین سهم مربوط به نیروگاههاي حرارتی با سوخت ذغال سدنگ بدا ظرفیدت نصدب شددهي 152971
مگاوات و معادل 60/2درصد است .سهم انرژيهاي تجدیدپذیر شامل واحدهاي نیروگاه آبی كوچك ،تولید توان از زیست توده،1
تولید توان از زبالههاي شهري و غیرشهري و سایر منابع تجدیدپذیر مانند سیستمهاي خورشیدي و سیسدتمهداي بدادي حددود
 12.5درصد است.

 -1-7چالشهاي انرژي و دسترسي به توان الكتريكي در هند
هند یكی از كشورهاي فقیر از لحاظ انرژي فسیلی است و حجم زیادي از تولید برق این كشور از منشا سوختهاي فسدیلی
كه عمدتا به این كشور وارد میشود -است .این كشور بیش از  80درصدد از مصدرف نفدت خدود را از طریدق واردات تدامینمیكند .رشد مصرف انرژي الكتریكی موجب به خطر افتادن امنیت انرژي هند میشود .همچنین به دلیل محددود بدودن مندابع
ذغال سنگ ،ریسك تولید از واحدهاي حرارتی نیز به دلیل محدودیتهاي لجستیكی و افزایش وابستگی به ذغالسنگ وارداتدی
وجود دارد.

Biomass

1
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رشد اقتصادي ،افزایش رفاه و شهرنشینی ،مصرف انرژي به ازاي هر فرد را نیز افزایش داده اسدت .ایدن امدر خدود میتواندد
موجب افزایش تقاضاي انرژي الكتریكی و عدم تعادل در مصرف و تولید انرژي شود .رشد ساالنهي اقتصدادي  12/7درصدد در
هر سال به طور متوسط در بازهي زمانی بلند مدت براي این كشور پیشبینی میشود.
جدول :21-3سهم هريك از منابع انرژي در توليد توان الكتريكي در هند

درصد

توان توليدي)(MW

بخش

60/2

152971

زغال سنگ

8/9

22608

گاز

0/5

1200

نفت

16/1

40799

آبی

1/9

4700

هستهاي

12/5

31692

تجدیدپذیر

100

254049

مجموع

اهمیت موضوع تولید توان الكتریكی در هند به حدي است كه دو وزارتخانهي انرژیهداي ندو و تجدیددپدذیر و وزارت نیدرو
مسئول تولید توان الكتریكی هستند .وزارت انرژيهاي تجدیدپذیر و نو در سال  1982به نام منابع نامتعارف تشكیل شدهاست و
در سال  1992به وزارت انرژيهاي نو و تجدیدپذیر تغییر نام داده است .بر اسداس گدزارش ایدن وزارت ،در سدال  2011بدیش
از %40جمعیت هند فاقد دسترسی به برق هستند و نیاز خود به انرژي را از سوختهاي فسیلی مانند نفت تهیه میكنند .برقرسانی
به این جمعیت یكی از اولویت هاي كشور هند خواهد بود ،زیرا عالوه بر افزایش سطح رفاه و رضایتمندي افراد جامعده ،سدبب
كاهش هزینههاي دولت جهت تخصیص یارانه به مصرف سوختهاي فسیلی به این افراد میشود.

 -2-7شركت هاي فعال در زمينه طراحي و توليد الكترونيك قدرت كداربردي
در هند
صنایع فعال در زمینهي طراحی و تولید الكترونیك قدرت كاربردي در هند عبارتند از:

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
68
فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

Nuneric Power system -1-2-7

ویرایش اول ،بهمن 1393
Nuneric Power system



Consoul empowering solution



شركت هاي بین المللی



Online Energy systems



Techser



Power – one



Hykon India



Switching AVO Electro



1

این شركت بزرگترین تولید كنندهي  UPSدر هند است و محصوالت خود را به  12كشور دنیا صادر مدیكندد و  13درصدد
بازار هند را به خود اختصاص میدهد .این شركت تمركز خود را بر انواع  UPSقرار داده است.

Consoul empowering solution -2-2-7

2

 .محصوالت این شركت شامل انواع  UPSتا رنج  ،600kVAاینرترهاي دو جهته تا رنج  ،200kVAانواع مبدلهاي مورد نیاز
در فتوولتائیك تا رنج  ،100kWكلیدهاي استاتیكی تا رنج  ، 300Aفیلترهاي فعال هارمونیكی با رنج جریانی  600Aاست.

http://www.numericups.com

1

http://www.consulindia.com

2
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 -3-2-7شركت هاي بین المللی
شركتهاي بینالمللی  Hitachi ،Deltaو  ABBنیز در این كشور داراي كارخانههاي تولید میباشند .یكی از شدعبههداي
 Hitachiبه نام شركت  Hitachi Hi-Relدر ایاالت  Gujaratاین كشور است و در زمینهي طراحدی و سداخت اندواع ،UPS
درایو و مبدلهاي واسط سیستمهاي فتوولتائیك فعالیت دارد.

Online Energy systems -4-2-7
این شركت در زمینهي ساخت انواع UPSها ،مبدلها و سیستمهاي مرتبط با انرژي خورشیدي و مبدلهاي واسط آن فعال
است .این شركت دومین تولیدكنندهي  UPSدر كشور هند است.
محصوالت این شركت عبارتند از:


انواع سیستمهاي USP

 سیستمهاي خورشیدي شامل مبدلهاي مركزي تا توان  1000 kVAبراي واحدهاي نیروگاهی با استفاده از كلیدهاي
 IGBTو ترانسفورماتور ایزوالسیون فركانس باال با امكانات  MPPTو مقاوم در برابر مشدكالت بده وجدود آمدده در
شبكه
 كنترل كنندههاي شارژر خورشیدي


مبدلهاي متصل به شبكه تا توان 5 kVA

 واحدهاي واسط تا توان  5 kVAبا بازدهي بیش از  93درصد
 استفاده از یخچال هاي خورشیدي كه توسط سیستمهاي فتوولتائیك و بازدهي مناسب تغذیه میشوند.
 مبدلهاي  DC/ACتا توان  300 kVAو ولتاژ خروجی سینوسی از دیگر محصوالت این شركت است.
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1

این شركت درزمینهي ساخت انواع  ،UPSپایدارساز قدرت و مبدلهاي واسط سیستم خورشیدي تا تدوان  7.5 kVAفعدال
است.

Power – one -6-2-7

2

این شركت تنها شركتی در هند است كه تكنولوژي طراحی و تولید سیستمهاي  Online UPSرا تدا بدازهي تدوانی 800

 kVAدر اختیار دارد .این شركت در زمینه ي تولید محصوالت مرتبط با سیستم فتوولتائیك مانند مبدلهداي بده كدار رفتده در
سیستم هاي روشنایی ،كامپیوتر ،پمپها ،مبدلهاي به كار رفته در كاربرد متصل به شبكهي مربوط و اینورترهاي رشتهاي فعال
است .از دیگر محصوالت این شركت ترانسفورماتورهاي ایزوله است .پایدارساز ولتاژ از دیگدر محصدوالت ایدن شدركت اسدت.
مبدلهاي فركانسی تا توان  180kVAكه براي وزارت دفاع و نیروي دریایی این كشور ساخته میشود نیز از محصوالت دیگر
این شركت است.

Hykon India -7-2-7

3

این شركت در زمینه تولید انواع  UPSو سیستم هاي مرتبط با فتوولتائیك فعالیت دارد .در زمینه سیستمهداي فتوولتائیدك،
این شركت واحدهاي متصل به شبكه و منفصل از شبكه در رنج توانهاي باالتر از  50kWتولید می كند.

http://www.techser.com

1

http://www.poweroneups.com

2

http://www.hykonindia.com

3
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1

این شركت در زمینهي مباحث انواع  UPSفعال است و در زمینهي نصب واحددهاي سدلولهداي خورشدیدي نیدز فعالیدت
میكند.

 -3-7دانشگاهها و مراكز الكترونيك قدرت:

 -1-3-7انستيتو تكنولوژي مادراس ()Madras

2

این دانشگاه یكی از دانشگاههاي برتر هند است كه در رده دوم دانشگاههداي هندد قدرار دارد [ .]11در دانشدكدهي بدرق و
شاخه ي قدرت آن ،گروه الكترونیك قدرت ،ماشین و درایو وجود دارد .موضوعات تحقیقاتی در حال اجراء و انجام شدهي مرتبط
عبارتند از:
 اتصال مبدلهاي پیل سوختی و سلولهاي خورشیدي به شبكه
این پروژه مربوط به طراحی و ساخت مبدلهاي با فركانس باالي  DC/ACو  DC/DCاست كه امكدان اتصدال چنددین
منبع  DCرا به شبكه فراهم میآورد
 توسعهي تكنولوژي اینورتر سیستمهاي خورشیدي با بازده و چگالی انرژي باال كه در ایدن پدروژه بدر كلیددزنی ندرم
مبدلهاي واسط انرژي تجدیدپذیر تأكید میكند.
 كنترل مبدلهاي دو جهته متصل به شبكه
هدف این پروژه به دست آوردن روش كنترلی براي سنكرون كردن تزریق توان تزریق شده به شبكه از طریق واسدطهداي
 DC/ACفتوولتائیك است.

http://switchingavo.com

1

http://www.mitindia.edu

2
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 -2-3-7انستيتوي تكنولوژي Kanpur
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1

این مؤسسه یكی از مؤسسات دخیل در مأموریت ملی الكترونیك قدرت هند است .حوزه تحقیقداتی دانشدكدهي بدرق ایدن
دانشگاه شامل مبدل هاي الكترونیك قدرت ،كیفیت توان ،درایوهاي الكتریكی و منابع انرژي تجدیدپذیر است.
پروژههاي انجام شده این انستیتو در زمینهي سند ملی هند عبارتند از:
 مطالعه بر روي بهسازيهاي یكپارچهي كیفیت توان
 بهساز یكپارچهي كیفیت توان
 آزمایشگاه تحقیقاتی شبیهسازي سیستم قدرت كه در زمینهي ادوات  HVDC ،FACTSو ریز شبكه ها فعال است

 -3-3-7انستيتو تكنولوژي هند در بمبئي

2

در انستیتوي تكنولوژي هند در  ،Bambayدانشكدهي مهندسی برق (گروه الكترونیك قدرت و سیستمهاي قدرت) پژوهش
هایی در زمینهي الكترونیك قدرت و فناوري هاي مرتبط با آن انجام می دهند .این دانشكده نیز عضو گروه همكار در مأموریت
ملی براي رسیدن به فناوري الكترونیك قدرت است .این دانشكده داراي  8عضو هیأت علمی است كه  6نفر از آنهدا تحقیقدات
خود را در راستاي الكرونیك قدرت انجام می دهند .آزمایشگاه الكترونیك قدرت كاربردي ،الكترونیك قدرت و سیستم قدرت در
زمینهي فناوري الكترونیك قدرت فعالیت میكنند.
در آزمایشگاه الكترونیك قدرت مباحث مربوط به محركه هداي الكتریكدی مدورد تحقیدق قدرار مدیگیدرد و در آزمایشدگاه
تحقیقاتی سیستمهاي قدرت ،نمونههاي عملی و آزمایشگاهی مقیاس كوچك تحریك ،مبدلهاي  HVDCو ادوات FACTS

بررسی می شود .در آزمایشگاه تحقیقاتی الكترونیك قدرت كاربردي ،مبدلهاي واسط شبكهي فتوولتائیك و پیل سوختی مدورد
بررسی قرار میگیرد.

http://kit.ac.in

1

http://www.iitb.ac.in

2
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 -4-3-7انستيتوي تكنولوژي  KHARAGPURدر هند

1

این مؤسسه نیز عضو مأموریت ملی الكترونیك قدرت است .حوزهي تحقیقاتی این پژوهشگاه عبارتند از:
 الكترونیك قدرت و محركهي الكتریكی
 سیستم قدرت و انرژي
پروژه هاي در حال انجام این مركز شامل موازي كدردن مبددلهداي  ،DC/ACمبددلهداي  DC/DCبدراي سدلولهداي
فتوولتائیك ،باتري و دنبال كنندهي نقطه ي بهینه است .همچنین در حوزه الكترونیك قدرت ،تحقیقاتی در خصوص مبدلهداي
الكترونیك قدرت و محركه هاي الكتریكی اجراء میشود.

 -5-3-7دانشگاه Bangalore

2

گروه الكترونیك قدرت دانشكدهي مهندسی برق  Bangaloreیكی از گروههاي فعال در پروژهي ملی الكترونیدك قددرت
است .تحقیقات مرتبط انجام شده این دانشكده شامل مبدلهاي سوئیچینگ ،كیفیدت تدوان ،FACTS ،مددل كدردن و آندالیز
 STATCOMو سایر ادوات  ،FACTSمبدلهاي اتصال دهندهي سلولهاي فتوولتائیك و مبدلهاي ماتریسی است.

 -4-7نقش انرژيهاي تجديدپذير در آينده هند
یكی از مهمترین استراتژي هاي كشور هند براي جبران كمبودهاي انرژي ،استفاده از انرژيهاي تجدید پذیر است .در سال
 ،2002ضریب نفوذ انرژي هاي تجدیدپذیر  2درصد بوده است كه این میزان در سال  2011به 11درصدد و در سدال  2014بده
 12.5درصد رسیدهاست .در سه سال نخست برنامهي 11ام توسعهي این كشور تا سال  ،2011ظرفیت اضافه شدهي تولید توان
الكتریكی از انرژي تجدیدپذیر  8395MWبودهاست و این در حالیست كده ظرفیدت اضدافه شددهي غیدر تجدیدپدذیر 25598
مگاوات بودهاست .به عبارت دیگر ،انرژيهاي تجدیدپذیر  24درصد توان الكتریكی اضافه شده را بده خدود اختصداص دادهاندد.
http://www.iitkgp.ac.in

1

http://bangaloreuniversity.ac.in

2
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 3Error! Reference source not found.رشد ظرفیت نصب شدهي انرژيهاي تجدیدپدذیر را در یدك دهده تدا سدال
 2011نشان میدهد .بیشترین رشد در بین انرژیهاي تجدیدپذیر مربوط به سیستم هاي توربین بادي است.
جدول :31-3ظرفيت اضافه شدهي منابع انرژي تجديدپذير متصل به شبكه
ظرفيت اضافه شده به MW
كل ظرفيت
تا سال
2111

پتانسيل

در طول
برنامهي

هدف گذاري تا

در طول برنامه

تا برنامهي

تخمين زده

يازدهم تا

برنامه ي يازدهم

دهم

نهم

شده

منابع

2111

13066

5973

9000

5427

1667

48500

باد

2939

963

1400

538

1438

15000

توان آبی
كوچك

2632

1427

1780

795

390

23700

توان زیست
توده

18

14

50

1

2

30-20

توان
خورشیدي

18655

8377

12230

6761

3475

MW/sq.km

مجموع

توسعهي برنامههاي انرژي تجدیدپذیر از طریق آژانسهاي انرژي تجدیدپذیر ایالتی انجام میگیرد .وزارت انرژي تجدیدپذیر
و نو هند ،مركز انرژي خورشیدي در دهلینو را با امكانات به روز نظیر تجهیزات و سیستمهاي مرتبط با فتوولتائیك و حرارتی-
خورشیدي ایجاد كرده است .همچنین مركزي به نام تكنولوژي انرژي بادي نیز ایجاد شدهاست .براي سرمایهگدذاري و تجداري
سازي پروژههاي انرژي تجدیدپذیر ،مركز سرمایهگذاري جداگانهاي به نام آژانس پیشرفت انرژي تجدیدپذیر تاسیس شده اسدت
كه سهامی عام است.

 -5-7سند توسعهي انرژي تجديدپذير در هند
وزارت انرژي هند برنامه هاي استراتژیك خود را براي بازهي عملكردي  2011-2017با هدف رسیدن به چشمانداز 2022
تدوین كرده است.
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ماموریتهاي این سند عبارتست از:
 توسعه ،معرفی و تجاريسازي تكنولوژیهاي انرژي تجدیدپذیر و نو با همكاري با مراكز فنی و علمی. جایگزینی این نوع انرژي با سوخت هاي فسیلی در هر جایی كه ممكدن باشدد و افدزایش دسترسدی بده الكتریسدته وروشنایی در مناطق دور افتاده و غیر شهري از طریق سیستمهاي انرژي تجدیدپذیر.
اهداف این سند عبارتند از:
 افزایش استفاده از واحدهاي تجدیدپذیر متصل به شبكه. افزایش انگیزهي برقرسانی به مناطق دوردست و تولید انرژي مراكز تجاري و صنعتی از طریق انرژیهاي تجدیدپذیر. توسعه ي فعالیتهاي تحقیقاتی ،طراحی و توسعه از جنبه هاي مختلف تا تولید محصوالت جدید مرتبط با بهرهبرداري ازانرژیهاي نو.
 افزایش انگیزه براي شركتهاي صنعتی پایدار و بزرگ براي سرمایهگذاري در انرژيهاي نو و تجدیدپذیر.هدفگذاري براي اتصال واحدهاي انرژي تجدیدپذیر به شبكه بر اساس میزان توان آنها تا سال  2017در !Error

 4Reference source not found.آمده است.
چشمانداز سال  2022هند افزایش ضریب نفوذ انرژي تجدیدپذیر به  16تا  18درصد است.
در این سند به موارد زیر اشاره شده است:
 تكنولوژيهاي نیروگاه هاي آبی كوچك ،زیست توده و بادي به بلوغ خواهند رسید و كامالً تجاري خواهند شد.
هرچند استفاده از آنها بسته به شرایط محیطی و دسترسی منابع محلی ممكن است محدود شود.
 تكنولوژيهاي فتوولتائیك و خورشیدي – حرارتی در مرحلهي تكامل خود میباشند و هزینه و قیمت آنها كاهش
مییابد.
 در سالهاي اخیر ،توسعه زیادي در تكنولوژي نیروگاه بادي به وجود آمدهاست و توربینهاي با چگالی توان باال،
بازدهی زیاد و ظرفیت باالتر به وجود آمدهاند .اما مسائل محیطی مانند از بین بردن جنگلها و محدودیتهاي
سیستمهاي انتقال ممكن است رشد آنها را مورد تأثیر قرار دهد .بنابراین پتانسیل آن متغیر است.
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 پتانسیل خوبی براي افزایش استفاده از زیست توده وجود دارد و عامل محدودهكنندهي آن استفادهي سنتی
كشاورزان از زیست توده است.
 پتانسیل قابل توجهی براي تولید برق از واحدهاي آبی كوچك در نواحی هیمالیا و مناطق پایینتر از آن وجود دارد.
اما استحصال توان و انتقال آن نیاز به توسعه و هزینه دارد.
جدول :41-3اهداف هوشمند انرژيهاي تجديدپذير در بازهي زماني 2111-2117
تكنولوژي

هدف
كلی

باد

خورشید

واحدهاي آبی
كوچك

زیستتوده از
زبالههاي صنعتی و
شهري

زیستتوده
از تولید گاز

زیستتوده از
بازمانده
كشاورزي

19683

13900

35

3040

84

1616

1025

2011

3420

2400

300

350

20

250

100

2011-2012

3705

2200

800

300

25

300

80

2012-2013

3315

2200

400

300

35

300

80

2013-2014

3275

2200

400

300

45

250

80

2014-2015

3935

2200

1000

350

55

250

80

2015-2016

4050

2200

1100

360

60

250

80

2016-2017

21700

13400

4000

1960

240

1600

500

هدف كلی این
 6سال

41383

27300

4035

5000

324

3216

1525

هدف كلی

سال

چشمانداز و هدف آرمانی مربوط به سال  2022براي واحدهاي متصل به شبكه در Error! Reference source
 5not found.آورده شدهاست.
جدول :52-3اهداف آرماني و هوشمندانهي منابع تجديدپذير متصل به شبكه در سال  2122برحسب مگاوات
تجمعی

باد

خورشید

واحدهاي آبی
كوچك

زیست توده از زیست توده تولید زیست توده بازماندهي
كشاورزي
گاز
زبالههاي صنعتی

تكنولوژي

72400

38500

20000

6600

800

4000

2500

اهداف هوشمندانه

82800

45000

22000

8000

800

4000

5000

اهداف آرمانی 2022
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همچنین پیشبینی میشود كه مجموع ظرفیت نصب شدهي توان نیروگاهی به عدد  465500 MWدر سال  2022برسد كه
انرژي تجدیدپذیر در حالت آرمانی  18درصد از آن را تشكیل خواهد داد.
استفاده از سیستمهاي منفصل از شبكه به منظور برقرسانی به افرادي كه دسترسی به شبكه برق ندارند ،مورد توجه این
كشور قرار گرفتهاست .بیشترین سرمایهگذاري و پتانسیل مربوط به این سیستمها مرتبط با انرژي خورشیدي است .براساس
سیاستگذاري كشور هند تا سال  2022معادل  2000 MWتوان الكتریكی در حالت جدا از شبكه از سیستمهاي خورشیدي
تولید میشود .با این سیاست  20میلیون خانوار به برق دسترسی خواهند شد.
نقشهراه و چشمانداز شبكهي هوشمند هند به سفارش وزارت نیروي هند و نخستوزیري هند در سدال  2013تددوین و منتشدر
شده است .تمامی محركههاي جهانی براي تحقق شبكهي هوشمند در هندوستان نیز وجود دارد اما ایدن كشدور محركدههداي
دیگري جهت نیل به شبكه ي هوشمند نیز دارد .سیستم قدرت هند در دههي گذشته به سرعت دو برابر شدده اسدت .بدا وجدود
 230 GWظرفیت نصب شده در سال  2013و دارا بودن رتبهي چهارم از لحاظ ظرفیت نصب شده در جهان ،میدزان مصدرف
انرژي الكتریكی هر ش هروند هند در حدود یك چهارم متوسط جهانی است .همچنین افراد زیادي از جمعیت هند به شبكه بدرق
دسترسی ندارند .پیشبینی میشود تا سال  ،2032مصرف توان الكتریكی هند به  900 GWبرسد .هند همچنین براي اسدتفاده
از انرژي هاي تجدیدپذیر هدفگذاري كرده است و اخیراً یك مأموریت بینالمللی بدراي اسدتفاده از  6میلیدون وسدیلهي نقلیده
شامل  4میلیون وسیلهي نقلیهي دوچرخ و دو میلیون وسیلهي نقلیهي چهار چرخ تا سال  2022را آغاز كرده است .براي اجراي
موثر این برنامه ،زیرساختهاي شبكهي توزیع الكتریكی این كشور باید ارتقاء یابند و سیستمهاي هوشمند به كار گرفته شوند تا
امكان تغدیه ي همزمان وسایل نقلیه الكتریكی فراهم شود .همچنین تلفات زیاد سیستم برق هند استفاده از شبكهي هوشمند را
ضروري میسازد.
چشمانداز شبكهي هوشمند هند ،تبدیل سیستم برق هند به سیستمی با امنیت باال ،تطابقپذیر و پایدار است تا انتقال انرژي
مطمئن و با كیفیتی را فراهم آورد.
در این سیاستگذاري ،فراهم كردن دسترسی شهروندان هند به انرژي الكتریكی تا سال  2017هددفگدذاري شدده اسدت.
همچنین ،مقدار و كیفیت توان تحویلی باید رشد پیوستهاي داشته باشد .كاهش تلفات تجمعی اقتصادي و فنی به زیر  15درصد
تا سال  2017و زیر  12درصد تا سال  2022و زیر  10درصد در سال  2027از سیاستگذاري هاي دیگر ایدن سدند اسدت .بدر
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مبناي این سند ،ابتدا از تكنولوژي هاي هوشمند در سطح آزمایشگاهی و در پایلوتهاي شبكهي هوشمند تا سال  2015استفاده
خواهد شد .سپس براساس خروجی مرحله قبل ،شبكههاي هوشمند در سطوح پایلوتهاتا سال  ،2017مناطق شدهري مهدم تدا
سال  2022و ملی تا سال  2027اجرا خواهد شد.
توسعهي ریزشبكه ،ذخیرهسازهاي انرژي ،واحدهاي نیروگاهی مجازي ،سیستمهاي فتوولتائیك متصل به شبكه و تكنولوژي
ساختمانهاي متصل به شبكه جهت مدیریت تقاضاي پیك از دیگر اهداف این سند است .همچنین اجباري كردن تولید توان از
واحدهاي خورشیدي قرار گرفته بر روي سقف در مؤسسات بزرگ با بار بیشتر از  20 kWاز دیگر برنامه هاي این سند است .در
این سند رسیدن تعداد ریز شبكههاي هند در سال  2017به  1000مركز روستایی (و یا تجاري) و در سال  2022به 10هزار عدد
خواهد رسید .در این سند ،توسعهي شبكهي مقاوم ،ایمن و با قابلیت اطمینان باال كه امكان كنترل و گذر توان بهینده و كنتدرل
شده را بین تولیدكنندگان و مصرفكنندگان فراهم می آورد ،مد نظر قرار گرفته است .این شبكه از طریق ایجاد زیرساختهداي
انتقال قوي تا سال  2027حاصل خواهد شد.
ایجاد مركز پایش انرژيهاي تجدیدپذیر و سیستمهاي ذخیره ي انرژي جهت تسهیل در اتصال منابع تجدیدپدذیر از دیگدر
برنامههاي این سند است.
برنامهریزي براي اتصال  30 GWظرفیت انرژي تجدیدپذیر تا سال  80 GW ،2017تا سال  2022و  130 GWتا سدال
 2027و هماهنگی بین وزارت نیرو و انرژيهاي تجدیدپذیر و نو در این زمینه از دیگر اهداف سند تدوین شدهاسدت .ایدن سدند
پیشنهاد داده است كه از روشهاي حمایتی (مانند تعرفههاي دینامیكی ،تعرفههاي متغییر شامل پاسخگویی بار) در جهت بهبود
تعرفهها براي تسهیل توسعه شبكهي هوشمند استفاده شود.
روشهاي شارژ بهینه و ایجاد زیرساخت هاي عمومی براي آن شامل امكانات شارژ وسایل نقلیهي الكتریكی بایدد تدا سدال
 2015فراهم شود .هند همچنین در تحقیق و توسعه و آموزش جهت ایجاد شبكهي هوشمند سرمایهگذاري خواهد كرد.
اجراي مأموریت ها و رسیدن به اهداف مطرح شده نیازمند چارچوب سازمانی مشخصدی بدراي هددایت توسدعهي شدبكهي
هوشمند است .سازمانهاي موجود در زمینهي شبكهي هوشمند در هند ،كارگروه شبكهي هوشدمند هندد ( )ISGTFو انجمدن
شبكهي هوشمند هند ( )ISGFهستند .این دو سازمان فاقد نظام مندي و قدرت اقتصادي مناسب جهت رسیدن به اهداف اشاره
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شده هشتند .همچنین فاقد اختیارات اجرایی در این زمینه نیز هستند ،كه در این سند ساز و كارهاي مناسب جهت تقویت این دو
سازمان فراهم شود تا رسیدن به اهداف و چشماندازهاي سند محقق شود.

 -6-7پروژههاي ذخيرهسازي انرژي در هند
پروژههاي ذخیره ساز انرژي فراوانی در هند وجود دارد و با توجه به اهمیت انرژيهاي تجدیدپذیر و پیشبینی افزایش
مصرف پیك ،ذخیرهسازي انرژي براي این كشور ضروري به نظر میرسد .برخی از این پروژهها در ادامه ذكر میشود.
 )1نیروگاه تلمبه ذخیرهاي  1450مگاواتی  Sardar o Sarvarكه توان آن بین سه ایالت تقسیم میشود.
 )2نیروگاه تلمبه ذخیرهاي  150مگاواتی Bhira
 )3نیروگاه تلمبه ذخیرهاي  250مگاواتی Gatghar
 )4نیروگاه تلمبه ذخیرهاي  400مگاواتی kadamapari
 )5نیروگاه تلمبه ذخیرهاي  900مگاواتی purulia
 )6نیروگاه  1000مگاواتی تلمبه ذخیرهاي Tehri

 )7نیروگاه حرارتی – خورشیدي  1مگاواتی كه در آن امكان ذخیرهسازي  16ساعتهي انرژي براي عملكرد پیوسته وجود
دارد این واحد میتواند گرما و توان الكتریكی مورد نیاز  25000نفر را تأمین كند.
 )8ریز شبكهي  lakshmipuraبا توان  40كیلووات كه در آن از باتريهاي اسید سربی استفاده میشود.
 )9واحد ساختمانی با توان ورودي صفر و منفصل از شبكه  Bopalبا ظرفیت  45كیلووات با سلولهاي  PVو ذخیرهساز
انرژي Vandium redox flow Battery

نیروگاههاي ذخیرهكنندهي انرژي در دست ساخت نیز در این كشور وجود دارند كه مهمترین آن عبارتند از:
 نیروگاه ذخیرهكنندهي انرژي تلمبه ذخیرهاي  Nagarjuna sagarبا توان  700مگاوات
 نیروگاه تلمبه ذخیرهاي  Sri sailamبا توان  1670مگاوات
 نیروگاه تلمبه ذخیرهاي  kadanaبا توان  240مگاوات
 نیروگاه تلمبه ذخیرهاي  Poithanبا توان  12مگاوات
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 ذخیرهساز انرژي از طریق ابر خازن با ظرفیت  15مگاوات و با قابلیت اتصال به خط  HVDCاز طریق مبدل
 DC/DCو یا اتصال به خط  ACاز طریق مبدل .

 -7-7پتانسيل انرژي خورشيدي هند
با توجه به قرار گرفتن هند نزدیك به خط استوا ،از میان منابع انرژيهاي تجدیدپذیر ،بیشترین پتانسیل مربوط به انرژي
خورشیدي است .متوسط ساعات آفتابی در این كشور  300روز است و متوسط تابش خورشید در هند از  4كیلووات ساعت تا 7
كیلووات ساعت در روز متغیر است .ساالنه حدود  5000تریلیون كیلووات ساعت انرژي در این كشور از طریق خورشید تابیده
میشود.
عالوه بر برنامههاي توسعهي پنج ساله و برنامهي  2011-2017وزارت انرژيهاي تجدیدپذیر ،مأموریت خورشیدي جواهر
نعل نهرو در ژانویهي سال  2010با هدف تولید  20000مگاوات توان خورشیدي متصل به شبكه مبتنی بر تكنولوژيهاي
حرارتی – خورشیدي و فناوريهاي فتوولتائیك در سه فاز ابالغ شده است .فاز اول مدت زمان باقیمانده از برنامهي یازدهم و
سال نخست از برنامهي دوازدهم توسعه یعنی سالهاي  2012و  2013بوده است ،مرحلهي دوم چهار سال باقی مانده از
برنامهي دوازدهم ( )2013-2017و مرحله سوم برنامهي پنج سالهي سیزدهم ( )2017-2022را شامل میشود .سیاستگذاري
بر تزریق  1000-2000مگاوات توان الكتریكی به شبكه از طریق سیستمهاي فتوولتائیك در فاز نخست بوده است .در این فاز
همچنین سیاستگذاري تولید  200مگاوات به صورت جدا از شبكه و نصب هفت میلیون مترمربع كلكتور خورشیدي است.
در فاز دوم هدفگذاري براي تولید  4000-10000مگاوات توان الكتریكی در حالت متصل به شبكه و 1000مگاوات در حالت
منفصل از شبكه است .همچنین ایجاد  15میلیون مترمربع كلكتور خورشیدي از دیگر سیاستگذاريهاي تدوین شده در این فاز
از ماموریت است.
در فاز سوم هدفگذاري براي تزریق  20000مگاوات به شبكه ،تولید 2000مگاوات در حالت جزیرهاي و استفاده از 20میلیون
مترمربع كلكتور خورشیدي انجام شده است.
مهمترین پروژههاي اجراء شده فتوولتائیك در هند عبارتند از:
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 پارك خورشیدي چارانكا با توان بیشینهي  221 DCمگاوات ،كه در سال  2012به بهرهبرداري رسیده است.


نیروگاه با توان  151مگاواتی به نام Wel Spun Energy

 واحد شركت توسعهي انرژي سبز با توان بیشینهي  50مگاوات
 سیستمهاي انرژي خورشیدي  TaTaبا توان بیشینهي  50مگاوات
شایان ذكر است كه تا ژانویهي  2014توان نصب شدهي متصل به شبكهي انرژي خورشیدي به  2208مگاوات رسیده است.

 -8-7انرژي بادي
تولید برق از انرژي باد ،سریعترین رشد را در میان سایر انرژيهاي تجدیدپذیر داشته است و تقریباً به طور كامل از
سرمایهگذاري بخش خصوصی تأمین میشود .پتانسیل تولید برق از انرژي بادي در هند ،در حدود  48500مگاوات تخمین زده
شده است .ظرفیت اصلی تولید برق بادي در ایالتهاي تامیلنادو ،گجرات ،مهارشترا ،كارناتا و راجستان است.
چند پروژهي بزرگ كشور هند در زمینهي نیروگاههاي بادي عبارتد از :
 مزرعه بادي  Muppandalبا توان نامی  1500مگاوات
 پارك بادي  Jaisalmerبا توان نامی  1064مگاوات
 مزرعهي بادي  Brahmanvelبا توان نامی  528مگاوات
 مزرعهي بادي  Dhalgaonبا توان نامی  278مگاوات
 پارك بادي  Vankusawadeبا توان نامی  259مگاوات
 واحد بادي  Damanjodiبا توان نامی  99مگاوات
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 -9-7پروژههاي HVDCهند

 -1-9-7پروژههاي  HVDCاجرا شده
از آنجائیكه هند داراي جمعیت زیادي است ،جهت تامین برق مشتركین نیاز به انتقال حجم زیادي از توان است .اولین خط
 HVDCدر هند در سال  1991توسط شركت  ABBساخته شده است .در این خط انتقال از مبدلهاي تریستوري با سداختار دو
قطبی استفاده شدهاست .توان نامی این خط  750مگاوات و طول آن  816كیلومتر است.
پروژهي بعدي از خطوط  HVDCدر سال  1999احداث شده است .این خط بدا تدوان ندامی  1500مگداوات و طدول 752
كیلومتر است و ولتاژ  DCآن  500كیلو ولت بوده و از ساختار دوقطبی تریستوري در آن استفاده شدهاست .این خط انتقال نیز
توسط شركت  ABBاحداث شدهاست.
خط انتقال Taleher-kolar HVDCدر سال  2003میالدي اجرا شده اسدت .ایدن خدط در رندج تدوانی  2000مگداوات
طراحی شدهاست و طول آن 1369كیلومتر است كه یكی از خطوط بسدیار بلندد تلقدی مدیشدود ،ایدن خدط توسدط شدركت
Simensاجرا شدهاست.
خط  Rajarestanدر ابتدا در سال  2010به صورت تك قطبی مورد بهرهبرداري قرار گرفته است و سپس در سال  2011به
صورت دوقطبی اجرا شده است .این خط توان  2500مگاواتی را انتقال میدهد و طول ان  780كیلومتر است.
پروژه  HVDCبعدي مربوط به خط  Mundra-Mohindergahاست كه توان نامی آن  1500مگاوات بوده و طول خدط آن
برابر با  986كیلومتر است این اولین خطی است كه توسط بخش خصوصی اجرا شده است.
یكی از بزرگترین پروژه هاي  HVDCهند ،پروژهي فوق فشار قوي جریان مستقیم است  North-East Agraاست كده
ولتاژ  DCآن  800كیلو ولت است ،طول خط نیز در حدود  1728كیلومتر است و از نوع دوقطبی چند ترمینال است .این پروژه تا
سال  2016به بهرهبرداري خواهد رسید و توسط شركت  ABBدر دست احداث است.
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 -2-9-7پروژههاي HDVCپشت به پشت

1

اولین پروژه پشت به پشت  HVDCدر سال  1989با اجراي دو مبدل پشت به پشت تریستوري  250مگداواتی اجدرا شدده
است .در این پروژه دو منطقهي شمال و غرب شبكهي هند به یكدیگر متصل شدهاند .با كنترل دوطرفهي توان ،امكان تصحیح
بهتر منحنی بار بین دو ناحیه صورت گرفتهاست
در سال  1993دومین پروژهي  HVDCپشت به پشت اجراء شدهاست و در آن ناحیهي غرب بده ناحیدهي جندوب متصدل
شدهاست.
پروژهي پشت به پشت  500مگاواتی  Sasaramدر سپتامبر  2002میالدي مورد بهرهبرداري قدرار گرفتده اسدت .ایدن پدروژه
ناحیهي شرق را به ناحیه شمال متصل كرده است.

 -3-9-7پروژههاي  HVDCآيندهي هند
پروژهي  HVDCآینده اتصال هند به سریالنكا است كه طولی برابر با  285كیلومترخواهد داشت و  5كیلومتر از آن
از زیر دریا عبور خواهد كرد .این پروژه در دو فاز ساخته خواهد شد ،كه در فاز اول آن توان 500مگداوات و در فداز دوم
توان  1000مگاوات قابل انتقال خواهد بود .این دو اتصال امكان فدروش بدرق اضدافی بدین دو كشدور را شدبكه فدراهم
میكند .طرح دیگر اتصال شبكهي هند به شبكهي بنگالدش نیز مورد پیشنهاد مسئولین دو كشور قرار گرفته است .فداز
اول این طرح  500مگاوات است و فاز دوم آن به توان  1000مگاوات خواهد بود.

 -11-7پروژههاي ادوات  FACTSدر هند
اولین استفاده از ادوات  FACTSاستفاده از خازن سري كنترل شدهي تریستوري (TCSC) 1به همدراه جبرانسدازي
ثابت سري در خط 400kV

بین  KanporوBallangarh

در شبكهي شمال هند بوده است .طدول ایدن خدط364km

Back to Back

1
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است .این خط انتقال  50درصد جبرانسازي سري میشود كه  30درصدد آن از طریدق جبرانسدازي ثابدت و  20درصدد
باقیمانده از طریق  TCSCانجام میگیرد.
استفاده دیگر از جبرانسازي سري ثابت به همدراه جبرانسدازي از طریدق خدازن كنتدرل شددهي تریسدتوري (FC-

) FACTSدر خط دوبل سه فاز  400كیلو ولت و به طول

 412كیلومتر بودهاست .این خط بدین  RaipourوRaurkela

متصل شده است تا توان اضافهي شبكه شرق را به شبكهي غرب متصل نماید .این خط همچندین حالدت پشدتیبانی از
خط انتقال  HVDCاتصال دهندهي  Talcherو  Kolarرا فراهم میكند .بعد از نصدب  FC-TCSCبعضدی از نوسدانات
توان در این ناحیه میرا شده است و این سیستم پایدارتر و قابل كنترلتر شده است.
سایر استفاده از ادوات  FACTSعبارتند از:


 FSC-TCSCنصب شده بر خط  400كیلوولتی و  364كیلومتري Kalpakam-kammam



جبرانسازي



جبرانسازي از طریق  FSC-TCSCدر خط  400kVو 412كیلومتري

توسط خازن ثابت سري به اندازهي  40درصد در خط  400kVو 376كیلومتري Ranchi-Sipat
Raipur-Rourkela

جدول :61-3پروژه پيشنهادي براي STATCOM

موقعيت

ايالت

نرخ مگاوار
+50/100+125/-25

سطح ولتاژ
220 kV
220 kV

Vita/pandhar

maharashina

Budgam

J&k

+100/-50

220 kV

+100/-100

220 kV

Theni
kodikuruchi
udaythu
Urvakonda

Andhava pardesh

+50/100+50/100+50/100-

220 kV
220 kV
220 kV

chtradurga

Kamataka

Tinwari

Rajasthan

Radhanpor

Gujarat

Udhampur
Tamil Nadu

)-Thyristor Controlled Series Capacitor (TCSC

1
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در افق  2030جهت برقراري اتصال بین نواحی مختلف و ایجاد كریدري براي انتقال حجم زیاد توان تولید شدده توسدط
واحدهاي انرژي تجدیدپذیر استفاده از ادوات  FACTSپیشنهاد شده است .جداول زیر پروژههاي پیشنهادي براي ادوات
 FACTSرا نشان میدهد.
جدول :72-3پروژههاي پيشنهادي براي راكتور كنترل شده و يا سوئيچشوندهي تريستوري
تعداد
2
2

نرخ MVAR
1*150
1*125

ولتاژ
420 kV
420 kV

موقعيت
Tppagndu
Salem hosour

1
1

1*150
1*125

420 kV
420 kV

kondapur
Hindupur

1
1
1
5

1*50/25
1*150
1*240
1*25
1*24

220 kV
420 kV
765 kV
220 kV

2

1*150

420 kV

Dondaicha
Alkuk
Kolhapur
Motipanel,Bhatia
Ba chau,Deodhar
Nakh tarna
پارك خورشیدي

ايالت
Tamil
Nadu
Andhra
pardesh
Maharas
hira
Gujrat

جدول :83-3پروژههاي SVCپيشنهادي
نرخMVAR

ولتاژ

موقعيت

ايالت

+400/-300
+400/-300

400 kV
400 kV

Kolhapur

Maharshira

Udumalpet

Tamilnadu

 -11-7ماموريت ملي الكترونيك قدرت
مأمور یت ملی الكترونیك قدرت در هند از طرف وزارت تكنولوژي ارتباطات و اطالعات در سدال  2004بدا هددف تحقیدق،
توسعه و تجاريسازي تكنولوژي الكترونیك قدرت در دو فاز ابالغ شده است.
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 -1-11-7فاز اول
در فاز اول از این پروژه اصلیترین مركز درگیر در این پروژه ،مركز توسدعهي محاسدبات پیشدرفته بدوده اسدت و یدازده مركدز
تحقیقاتی پیشرو در زمینهي الكترونیدك قددرت مانندد انسدتیتوهداي  kharagpour ، Bombay kanpur ،Delhiو دانشدگاه
 Anna unirerstty chennaiدر این پروژه مشاركت داشتهاند .مراكز آزمایشگاهی مختص این ماموریت در این مراكز دایر شده
است .برخی از محصوالت این ماموریت ملی عبارتند از:


 STATCOMبا ظرفیت 2MVA

این  STATCOMتوانایی جبرانسازي جریان هاي هارمونیكی ،نامتعادل و توان راكتیو را دارد و در پارك فناوري اطالعات
نصب شده است .براي كنترل این  STATCOMاز  FPGAو  DSPاستفاده شده است.
 واسط الكترونیك قدرت فتوولتائیك
این واسط سه فاز داراي توان نامی  25kWاست و به ولتاژ  415Vخط به خط اتصال مییابدد .ایدن سیسدتم در دانشدگاه
 North Castern Hill Universityنصب شده است و از مبدلهاي  DC/DCجهت ردیابی توان بهینه استفاده شده است.
 مبدلهاي كمكی  universalدر كاربرد حمل و نقل ریلی
این مبدلها در توان نامی  130kVAطراحی شده و بر روي لوكوموتیوهاي سه فاز نصب شدهاند .این مبدلها بدا حمایدت
مالی راهآهن هند در دانشگاه بمبئی ساخته شده اند .این مبدلها در لكوموتیوها جهت تغذیهي موتورهاي سه فاز مختلف به كار
برده میشوند و تحت شرایط عملكردي مختلف و لرزش مطابق با استاندارد  IECعمل میكنند.
 مبدلهاي بكار رفته در كاربرد پیل سوختی
این پروژه به همكاري چندین مركز تحقیقاتی و دانشگاهی انجام شده است ،مبدلهاي واسط پیل سوختی با توان  3 kWو
 5 kWساخته شدهاند.
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 -2-11-7فاز دوم
در سال  ،2012فاز دوم از مأموریت ملی الكترونیك قدرت براي بازه ي زمانی پدنج سداله ابدالغ شدده اسدت .اهدداف ایدن
مأموریت شامل پروژههاي توسعهي تكنولوژي ،فعالیتهاي آموزشی و ایجاد ارتباط و همداهنگی بدین صدنعت و مراكدز RD

است .موارد در نظر گرفته در این مأموریت شامل قسمتهاي زیر است:
 ارتقاء و تولید تجاري پروژههایی كه در فاز اول به صورت آزمایشگاهی ساخته شدهاند.
 توسعه تكنولوژيهاي پیشرفته در زمینههاي نوظهور مانند ادوات الكترونیك قدرت مدرتبط بدا شدبكههداي هوشدمند،
ریزشبكهها ،انرژي تجدیدپذیر ،ادوات الكترونیك قدرت مربوط به ولتاژهاي باال ( )HVو ژنراتورهاي كوچك آبی
 افزایش پروژههاي تحقیقاتی در زمینهي الكترونیك قددرت در مراكدز پژوهشدی و دانشدگاهی :بده عندوان بخشدی از
فعالیتهاي آموزشی ،سه واحد كوتاهمدت در زمینه هاي مختلف الكترونیك قدرت در هر سال و به مدت پنج سدال در
مراكز دانشگاهی پیشنهاد شده است .ایجاد كارگاههاي آموزشدی در زمیندهي انتقدال اطالعدات و داندش بدین مراكدز
تحقیقاتی و مراكز صنعتی و برگزاري كنفرانسهاي تحقیقاتی از دیگر برنامههاي این فاز است.
جزئیات پروژههایی كه در این زمینه هدفگذاري شدهاند ،عبارتند از:


ایجاد مركز شبیهسازي الكترونیك قدرت و سیستمهاي قدرت در انستیتوي تحقیقاتی Bambay

 توسعهي تكنولوژي مبدل بومی  1MWنیروگاه فتوولتائیك و توسعهي تكنولوژي ریزپدردازههداي برنامدهپدذیر مدورد
كاربرد در الكترونیك قدرت.
 تحقیقات در زمینهي مبدلهاي  DC/DCدو جهته
 استفاده از تجهیزات  GaNدر الكترونیك قدرت
 ایجاد انگیزه در دانشجویان با دادن جایزه به پروژههاي برتر در زمینه الكترونیك قدرت
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نتیجه گیري

نتيجه گيري
در این گزارش ،نتایج مطالعات تطبیقی وضعیت الكترونیك قدرت در سه كشور مورد بررسی قرار گرفدت .در مطالعدات تطبیقدی
ابتدا وضعیت دو كشور توسعه یافته و پیشرو (بریتانیا و آمریكا) در زمینه الكترونیك قدرت مورد بررسی قرار گرفدت .بدر مبنداي
مطالعات انجام شده ،هدف گذاري اصلی بریتانیا در زمینه الكترونیك قدرت افزایش سهم این كشور در بازار الكترونیدك قددرت
كاربردي (در بخش توان الكتریكی مانند توربین بادي ،خطوط  HVDCو  )FACTSدر افق  10ساله است .این در حالی است
كه بنابر مطالعات انجام شده ،هدف گذاري اصلی آمریكا در زمینه الكترونیك قدرت ،توسعه صنعت نیمه هادي هاي مورد نیاز در
توان هاي باال و حفظ سهم بازار  %50اي این كشور در این زمینه است.
در ادامه گزارش ،نتایج مطال عه تطبیقی وضعیت الكترونیك قدرت در كشور هند ارایه شد .هند به دلیدل وضدعیت در حدال
توسعه و تصمیم بر توسعه صنعت الكترونیك قدرت ،وضعیتی مشابه با ایران دارد .بنابر مطالعات انجام شده ،هدف گذاري عمده
هند در زمینه الكترونیك قدرت ،طراحی ،ساخت و تجاري سازي ادوات  ،STATCOMمبدل هداي واسدط  ،PVمبددل هداي
واسط پیل سوختی و گسترش تكنولوژي نیمه هادي  GaNدر صنعت قدرت است.
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ضميمه الف:
بررسي برخي شركت هاي بين المللي فعال در زمينه
الكترونيك قدرت
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پیوست الف -بررسی برخی شركت هاي بین المللی فعال در حوزه الكترونیك قدرت

با در نظر داشتن كمپانی هاي بزرگ ،برخی صنایع فعال در زمینهي طراحی و تولید در الكترونیك قدرت كاربردي دنیا بده قدرار
زیر هستند.

درایوهاي رانش دریائی ،مبدلهاي بادي
درایوهاي صنعتی و مبدلهاي انرژي تجدیدپذیر
هوا فضا
هوافضا ،دریایی ،انرژي
خودرو
درایوهاي صنعتی ،تولید ،توزیع ،انتقال و روشنایی

الف 1-شركت ALSTOM

)ALSTOM GRID (HVDC



Convertream



Emerson-control Techniques



Goodrich power system



Rolls-Royce



TRW



Siemens



1

شركت  ،ALSTOMشركتی چند ملیتی است كه هم اكنون در  100كشور دنیا حضور دارد .این شركت در سال ، 2013
 20/3میلیارد یورو فروش داشته است و  96000كارمند دائمی دارد .این شركت در زمینه تولید و انتقال توان الكتریكی و راه
آهن برقی فعالیت دارد.
این شركت در سال  1928تأسیس شدهاست و در سال  1932اولین سري از لوكومتیوهاي برقی تولیدي را به بازار عرضه
كردهاست .هماكنون این شركت بزرگترین تولیدكننده درایوهاي پرسرعت ،سیستمهاي كششی و ادوات الكترونیك قدرت تغذیه
كنندهي قطارهاي برقی است و قسمت مربوط به حمل و نقل ریلی ساالنه  5/5میلیارد یورو از در آمد این شركت را به خود
اختصاص میدهد.

http://www.alstom.com

1
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در این بخش محصوالتی از  ALSTOMكه در حوزه سند الكترونیك قدرت ایران هستند بررسی میشود .زمینهي فعالیت
و محصوالت این شركت را میتوان به سه دستهي تولید توان ،شبكه برق و راهآهن برقی تقسیمبندي كرد كه در این مجموعه،
تنها قسمتهاي شبكه برق و راهآهن برقی در حوزه بررسی سند الكترونیك قدرت ایران است [.]3
در بخش شبكه برق ،این شركت بر موضوعات (برحسب ارتباط با سند الكترونیك قدرت انتخاب شدهاند) Smart ،FACTS

 HVDC ،BESS ،Gridو  Super Gridتمركز كرده است .در حوزه ادوات  FACTSتولیدات این شركت بر جبران سازهاي
موازي ( )STATCOM , SVCو سري ( TCSCو  )FCمتمركز شده است .در حوزه  ،HVDCاین شركت سابقه  50ساله در
طراحی ،تولید و نصب خطوط  HVDCتا مرز  800kVدارد .این شركت از هر دو تكنولوژي  LCCو  VSCبراي ساخت
خطوط  HVDCاستفاده میكند .یكی از طوالنیترین خطوط در سال  2013خط  HVDC 600kVبه طول  2375kmتوسط
این شركت در برزیل احداث شده است.
تولید  BESSدر این شركت در سطوح  LVو  MVانجام میشود .محصول  MaxSineTMاین شركت بر مبناي
اتصال باتريها به كمك مبدلهاي  DC-DCو ( DC-ACمنبع ولتاژ) به شبكه ساخته شده است .هدف نهائی شركت گسترش
این تجهیز به میزانی است كه بتواند تا  20مگاوات توان را ذخیره نماید.

الف 2-شركت Converteam

1

در سال  1989قسمتی از شركت بریتانیایی  General Electric Company plcبا قسدمتی از شدركت Alcatel-lucent
تركیب شد و در همان سدال شدركت آلمدانی  AEGبدا شدركت آمریكدایی American Westinghouse Drive Systems

تركیب شد .در سال  1995دو گروه مد نظر ،با تركیب شدن ،گروه  CEG Industrial Systems Groupرا تشكیل دارندد .در
سال  1999این گروه به شركت  Alstomپیوست اما در سال  2005مجدداً از این شركت جدا شد ودر سال  %90 ،2011سدهام
این شركت توسط  GE Energyبه ارزش  3/2میلیارد دالر خریداري شد .با توجه به موضدوعات مدورد عالقده در بحدث سدند
الكترونیك قدرت ،این شركت در زمینههاي انرژيهاي تجدیدپذیر ،تولید انرژي ،سیستمهاي دریایی ،نفت و گداز ،ذوب آهدن و

http://www.gepowerconversion.com

1
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فوالد ،معدنی و انتقال آب فعالیت دارد .در ادامه بخشهایی از فعالیتهاي این شركت كه مرتبط با سند الكترونیك قدرت ایران
است ،بررسی خواهد شد.
در بحث انرژيهاي تجدیدپذیر ،این شركت مبدلهاي با توان پایین و باال را براي واحدهاي فتوولتائیك به صورت مداژول
و یكپارچه ارائه میدهد .این شركت همچنین قادر است مبدلها و سیستمهاي مانیتورینگ مختص سیستمهاي فتولتائیك را به
گونهاي بسازد كه در شرایط سخت محیطی قادر به فعالیت باشند.
این شركت تاكنون  24GWاز مبدلهاي خود را براي اتصال منابع تجدیدپذیر به فروش رساندهاست .این مبدلهدا امكدان
انطباق با استانداردهاي شبكه را دارند و دو محصول  Prosolarو  Brillianceاز این دسته میباشند.
محصول  Brillianceبا هدف افزایش كارائی و كیفیت مجموعهي فتوولتائیك طراحی شده است و قابلیت اتصال سیسدتم
به شبكه به كمك یك ترانسفورماتور ولتاژ متوسط را دارد .در صورت استفاده از ولتاژ شبكه  ،480 V ACاین محصدول اساسداً
نیازي به ترانسفورماتور ندارد .این محصول توان را در دو طبقه انتقال می دهد و توانایی ردیابی نقطه بهینه توان را تا مرز 430

 V DCرا دارد .این محصول میتواند در دماهاي  30-تا  60درجه سیلسیوس عمل كند .به كمك فناوري  HMIقابلیت كنترل
از راه دور براي آن فراهم شده است .انطباق با استانداردهاي شبكه ،امكان تزریق توان راكتیو به شبكه (حتی در شب) و بسدته
بندي كم حجم از ویژگیهاي این محصول است.
در حوزه مبدلهاي مربوط به توربینهاي بادي نیز این شركت مبدلهاي مختلفی براي كاربردهاي مقیاس كامدل ،مقیداس
جزئی ،ولتاژ كم و ولتاژ متوسط را تولید میكند .محصوالتی نظیر  MV7000 ،prowindو  MV3000از تولیدات مرتبط ایدن
شركت هستند.
محصول  PROWINDبا طراحی ماژوالر و چگالی توان باال میتواند براي انواع توانها و شرایط آب و هوایی باز طراحدی
شود .این محصول به كمك آب و یا هوا خنكسازي می شود و قابلیت انطباق با الزامات شبكه را دارد و در شرایط سخت آب و
هوایی نیز قادر به كاركرد مناسب است .این محصول را میتوان در رنج  0/5MWتا  5MWطراحی كرد.
محصول  MV7000شامل تكنولوژي محركه ماشین هاي الكتریكی متصل به توربین هاي بادي است كه كنتدرل كدارا و
موثر توان ماشین هاي الكتریكی را بر عهده دارد .این محصول می تواند هر دو ماشین القایی و سنكرون را در تمامی سرعتهدا
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(صفر تا  )100%به روش جهت یابی میدان (كنتدرل بدرداري) كنتدرل كندد .ایدن محصدول بدازده بداالي  %95و چگدالی تدوان
MVA
باالي
m3

 1/1دارد .هارمونیك هاي كم و ضریب قدرت باال نیز از مزیتهاي دیگر این محصول هستند.

در عرصه موج هاي دریایی (استخراج انرژي الكتریكی) ،این شركت محصدول  MV3000را بدراي اتصدال بده ماشدینهاي
الكتریكی متصل به توربینهاي موجی پیشنهاد داده است .امكان اتصال از طریق  MVDCاین توربینها به ساحل نیدز توسدط
متخصصین این كشور فراهم شدهاست.
در حوزه كاربردي تولید توان الكتریكی ،این شركت ادوات مبدل فركانس استاتیك و سیسدتم تحریدك اسدتاتیك را بدراي
ماشینهاي سنكرون بزرگ تولید میكند .همچنین درایوهاي سرعت متغیر با ولتاژ كم و متوسط براي پمپهاي بویلر ،پمپهاي
گرداننده ،پمپهاي خنك كننده ،پمپهاي كندانسور و فن درام نیز در این شركت تولید میشود .محصوالت SD ،SEMIPOL

 MV7000 ،7000-LCIو  LV8000از این دسته از محصوالت هستند.
محصول  SEMIPOLكه یك سیستم تحریك استاتیك است امكان مانور در برابر تغییرات شبكه را دارد .ایدن محصدول
میتواند جریانهاي تحریك را براي ژنراتورهایی در بازهي توانی  20 MWتا  1000 MWتامین نماید .در ایدن محصدول از
پلهاي تریستوري با قابلیت اطمینان باال استفاده شدهاست و شامل  PSSداخلی و محدود كندههداي جریدان میددان تحریدك
است و نیاز به بهرهبرداري پیچیده ندارد.
محصول  SD7000یك درایو با كموتاسیون بار است كه بازدهی و كارایی باالیی دارد .از این محصول در كمپرسدورها و
ژنراتورهاي قدرت مناسب كه نیاز به عملكرد دقیق دارند در توان هاي بسیار باال استفاده میشود .از مبددل  12پالسده در ایدن
محصول استفاده شده است و ضریب قدرت آن حداكثر  0/9و بازدهي آن  %98/5است .حفاظت اضافه ولتاژ ،افت ولتاژ ،اضدافه
سرعت ،اضافه شار و اضافه گشتاور در آن استفاده شده است.
محصول  MV7000این شركت ،قبالٌ شرح داده شده و محصول  LV3000نیز نوع مشابه  MV3000براي كاربردهاي با
ولتاژ پایین است.
در عرصه ادوات الكترونیك قدرت موجود در خطوط انتقال ،این شركت محصول  Dynamic SVCرا بر مبناي محصدول
مدوالر  MV7000ساخته است .در این شركت ،محصوالتی شامل ادوات متداول  SVCكه مبتنی بر  TCRهستند براي جبران
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توان راكتیو ،فلیكر و هارمونیك ساخته میشوند .اما در نوع جدید این محصوالت كده  D-SVCندام دارد از تكنولدوژي IGBT

موجود در محصول  MV7000بهره برده شدهاست و كارایی دینامیكی بهتري براي آن فراهم میشود.

الف 3-شركت Emerson Control Techniques

1

شركت امرسان در سال  1973تحتنام  KTKثبت شده است و ساخت درایوهاي  DCتریستوري در این شركت انجام
میشده است .در سال  1995این شركت بخشی از شركت امرسان قرار گرفته است و هم اكنون  45شعبه در سراسر دنیا دارد.
این شركت به صورت تخصصی اقدام به ساخت درایوهاي  ACو مبدلهاي واسط میان ماشینهاي الكتریكی متصل به انرژي
تجدیدپذیر و شبكه میكند [.]4
به طور مثال دو محصول  Unidrive SP modularو  Unidrive SP Free standingبه ترتیب براي اتصال منابع
تجدیدپذیر متصل به ماشینهاي ( ACالقائی و سنكرون) با ظرفیت ( )45kW – 1/9 MWو ( )90 kW – 1/6 MWطراحی
شدهاند.

الف 4-شركت Goodrich Power Systems

2

این شركت هم اكنون به عنوان  UTC Aerospace systemsشناخته میشود و به صورت تخصصی در زمینه صنایع
هوائی و هوافضا فعالیت میكند .عمده محصوالت شركت در زمینههاي غیرمرتبط با سند مورد بحث است .در زمینه الكترونیك
قدرت ،این شركت درایو موتورهاي الكتریكی كوپل شده به محور موتورهاي مكانیكی هواپیما را میسازد .همچنین این شركت
انواع اینورترهاي مورد استفاده در كنترل هواپیما نظیر كمك به راهاندازي الكتریكی موتور هواپیما ،كنترل پمپهاي هواپیما و
غیره را تولید میكند.

http://www.emersonindustrial.com/en-US/controltechniques/Pages/home.aspx

1

https://www.goodrich.com

2
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زیمنس شركتی چند ملیتی است كه شعبهاي فعال در بریتانیا دارد و بزرگترین شركت مهندسی در اروپا محسوب میگردد.
این شركت در زمینههاي صنعت ،انرژي ،سالمت و شهرهاي هوشمند فعالیت میكند به طوریكه در سال مالی 75 ،2013
میلیارد یورو درامد داشته است [.]5
با در نظر گرفتن ادوات انتقال انرژي انعطافپذیر ،زیمنس تولید كننده ادوات  FACTSمیباشد .در حوزه جبرانسازي
سري ،زیمنس ادوات  TCSC ،FSCو  TPSC2را تولید میكند .در حوزه جبران سازي موازي ،زیمنس از هر دو تكنولوژي
مبتنی بر كلیدهاي الكترونیك قدرت  TCRو  IGBTاستفاده كرده است و محصوالت  SVCو  SVC-PLUSرا ساخته است.
زیمنس از مبدل چندسطحی ماژوالر در  svc-plusاستفاده كرده است.
با در نظر گرفتن خطوط  ،HVDCزیمنس تولید كنندهي هر دو نوع  HVDCكالسیك ( مبتنی بر كلیدهاي  )TCRو
 ( Lightمبتنی بر كلیدهاي  )IGBTاست .در آخرین سطح تكنولوژي  HVDCكالسیك ،زیمنس قادر به تولید سیستم انتقال
 HVDCكالسیك با ولتاژ  ،±800kvظرفیت  10 GWو طول  2000 kmاست .در آخرین سطح تكنولوژي ،HVDC Light
از توپولوژي  Full-bridgeاستفاده شده است كه قادر به مقابله با خطاهاي  DCاست.
در حوزه نیروگاهی نیز زیمنس مبدلهاي الكترونیك قدرت مربوط به سیستم تحریك استاتیك و مبدلهاي فركانس
راهاندازي را (تحت نام تجاري  )SPPA-E3000تولید میكند .زیمنس از مبدلهاي فركانس استاتیك براي راهاندازي
تورینهاي گازي استفاده میكند .رنج این مبدلها از  1/4MWتا  9MWمتغیر است .در مجموع دو مبدل فركانس و تحریك
استاتیك یك مجموعه واحد با كنترل واحد را تشكیل میدهند.
در حوزه توربینهاي بادي نیز زیمنس با محصول  ،Net Converterمبدلهاي الكترونیك قدرت مربوط به توربینهاي
بادي را تولید میكند .این مبدلها از نوع چندسطحی ماژوالر است .این مبدل تمام ظرفیت ،دینامیك ژنراتور و توربین بادي را

http://www.siemens.com/entry/cc/en

1

Thyristor Protected Series Capacitor

2
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از شبكه جدا میكند .این مبدل و سیستم كنترل آن براي كنترل ولتاژ و فركانس ژنراتور توربین بادي و فعالیت ضمن خطا
( )FRTبهینه شده است.
در حوزه قطارهاي برقی ،زیمنس در هر دو گروه  DCو  ACفعالیت دارد .در حوزه قطارهاي برقی  ،DCزیمنس
محصوالتی نظیر یكسوسازهاي دیودي (بنام محصول  ،)Sitras Rec Diodeیكسوسازهاي تریستوري (بنام محصول Sitras

 )TCRو اینورترهاي تریستوري بنام محصول  Sitras TCRرا تولید میكند.
در حوزه قطارهاي برقی  ACنیز ادواتی نظیر جبرانساز فعال توان راكتیو ( كه یك نوع  SVC Plusبهینهسازي شده براي
قطارهاي برقی بنام محصول  Sitras RVC Plusاست) و جبرانساز فعال تعادل (كه بار را بین فازهاي شبكه به صورت
متعادل تقسیم میكند) را تولید می كند.
زیمنس نوعی مبدل استاتیك فركانس بنام  Sitras SFC Plusرا نیز تولید كرده است كه براي تغذیه بارهاي تك فاز از
منبع سه فاز بدون استفاده از فرآیند یكسوسازي استفاده میشود.

الف 6-شركت ABB

1

این شركت (همانطور كه در مطالعات تطبیقی بریتانیا بررسی شده است) ،شركتی چند ملیتی است و شعبهاي فعال در زمینه
طراحی ،توسعه و ساخت ادوات نمیههادي قدرت دارد .این شركت انواع  IGBTتا مرز جریانی  2400Aو  700Vو مرز ولتاژي
 6500Vو  ،IGCT ،750Aتریستور (كنترل فاز ،سریع اینورتري ،باهدایت دو طرفه داراي یك دیود ذاتی)( GTO ،تا مرز
 4500Vو  )1600Aو دیودهاي قدرت (بازیافت سریع و استاندارد) را تولید میكند.

http://www.abb.com/

1
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این شركت چند ملیتی كه شعبهاي فعال در زمینه تحقیق و توسعه در آمریكا دارد ،سابقه  40ساله در زمینه طراحی و ساخت
ادوات نیمه هادي دارد .با توجه موضوعات مورد عالقه سند فناوري الكترونیك قدرت ایران ،این شركت محصوالتی نظیر ماسفت
قدرت ،IGBT ،تریستور قدرت و دیود بازیافت سریع میسازد .نكته مهم در خصوص این شركت آن است كه این شركت براي
تولید گسترده ادوات الكترونیك قدرت از  SiCدر آینده برنامه دارد .این شركت هماكنون دیودهاي شاتكی با ظرفیتهاي
ولتاژي  600V ،650Vو  1200Vرا از جنس  SiCمیسازد .این شركت  1200 JFETولتی از جنس  SiCهم ساخته است.

2

الف 8-شركت General Electric

شركت آمریكایی  GEدر سال  1878تاسیس شد .با در نظر داشت مباحث مرتبط با الكترونیك قدرت ایران ،این شركت در
زمینههاي  ، Static Transfer Switchاینورتر متصل به انرژيهاي تجدیدپذیر و تبدیل انرژي فعالیت میكند.
در حوزه  STSها ،این شركت محصدوالت سده فداز ) (STS-3و تكفداز ) (STS-1را تولیدد مدیكندد كده بده ترتیدب در
بازههاي) ([200-600] V, [150-1600] Aو ) ([120-240] V, [25-85] Aقابلیت نصب دارند.
در حوزه  ،UPSاین شركت محصوالت سه فداز و تدك فداز را ارائده مدی كندد .محصدوالت سده فداز ایدن شدركت شدامل
سريهاي TLCو  S6و  LP33و  Site proاست كه در ظرفیتهاي  10kVA-1000kVAساخته شود .در حوزه مبددلهداي
متصل به انرژيهاي تجدیدپذیر بادي و خورشیدي این شركت ،شركت

 Converteamرا خریده است و محصدوالت آن را

عرضه میكند .شركت  Convertreamدر مطالعات تطبیقی بریتانیا بررسی شده است.

https://www.infineon.com

1

http://www.ge-energy.com

2
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این شركت كه شعبه اصلی آن در چین است ،شعبهاي فعال در آمریكا ) (LAKE FORESTدارد كه در زمینههاي طراحی
و تولید ادوات  HVDC ، FACTSو مبدلهاي متصل به انرژيهاي تجدیدپذیر فعالیت دارند.
در حوزه ادوات  ،FACTSاین شركت با تولید ( SVCتحت ندام ( STATCOM ،(PCS-9850بدر پایده مبددلهاي چندد
سطحی H-bridgeو سه سطحی تحت نام  ،)PCS-9583جبران سازي سري (تحت نام  PCS-9570بدراي رندج ولتاژهداي
( UPFC ،([66-1000] kVمبتنی بر ساختارهاي مدوالر و بر كلیدهاي  )IGBTو راكتور موازي قابدل كنتدرل (بدراي كنتدرل
اضافه ولتاژ تحت نام  )PCS-9578وارد بازار تجاري شده است .در حوزه خطوط  HVDCاین شركت با تولید هر دو نوع خدط
( VSC-HVDCتحت نام  PCS-8100بدراي كلیددهاي  PCS-9250 ،IGBTبدراي فیلترهداي  DCو  PCS-2520بدراي
فیلترهاي  ACو  PCS-9550براي كنترل و حفاظت) وارد بازار شده است.
این شركت در حوزه مبدلهاي متصل به انرژيهاي تجدیدپذیر با ارائه محصوالتی براي توربین بادي ،مبددلهاي  BESSو
مبدل هاي متصل به PVوارد بازار شده است .در حوزه  PVاین شركت محصول  PCS-9563كه امكدان كنتدرل  PQكنتدرل
ولتاژ و فركانس شبكه ،امكان فعالیت ضمن خطا و تشخیص خطدا و بهدرهگیدري از سدامانههداي مخدابراتی بدراي Remote

 controlرا دارد عرضه كرده است.
در حوزه توربین هاي بادي این شركت محصول  PCS-9561براي ماشینهاي  DFIGسرعت متغیر (كه از دو مبدل پشت
به پشت منبع ولتاژ استفاده میكند و ساختار سه سطحی سري شده با فیلتر  LCLدارد) عرضه كرده است .در حوزه ذخیرهسازي
انرژي ،این شركت محصول  PCS-9567را براي  BESSرا كه مبدلی دوطرفه و تمام پل است ارائه كرده است .این مبدل قادر
به فعالیت دوطرفه و جذب و تزریق توان راكتیو است و بازدهی باالي  %97دارد و  THDجریانی آن كمتر از  %1/2است .این
مبدل توانمندي فعالیت در دماهاي مابین ] [-20,60درجه سانتیگراد را دارد.
در حوزه مبدل هاي نیروگاهی نیز این شركت هدر دو مبددل فركدانس و مبددل تحریدك اسدتاتیك را مدیسدازد .در حدوزه
مبدل هاي فركانس ،این شركت مبدل تریستوري  12 PCS-9575پالسه را میسازد .در حوزه مبدلهاي تحریك استاتیك نیدز

http://www.nrec.com/en

1
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این شركت محصول  PCS-9400را میسازد كه میتواند ظرفیت جریانی خروجی ] [100-7000و ولتاژ ] [100-7000را داشته
باشد .این مبدل ها نیز ساختار یكسوكننده تریستوري  12پالسه را دارد.
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مقدمه
به منظور ترسيم آیندهاي روشن براي تجهيزات الكترونيکك قکدرت ت کت شکمول سکند راهبکردي توسکعه فنکاوري تجهيکزات
الكترونيك قدرت در شبكه برق  ،در این گزارش با استفاده از مفهوم چشم انداز و بررسی چشم انداز اسناد کشکورهاي پيشکرو و
درحال توسعه در این زمينه ،به ترسيم چشم انداز مطلوب و معقول پرداخته شده است .لذا پس از ارائه مرور ادبيات تدوین چشم
انداز و اهداف کالن در فصل اول ،در فصل دوم با استفاده از الگوهاي اخذ شده از مطالعات تطبيقی و نظرات خبرگان این حوزه
و در راستاي الزامات اخذ شده از اسناد باالدستی براي این سند ،به جمع بندي و تدوین چشم انداز تجهيزات الكترونيك قکدرت
در شبكه برق پرداخته شده است.

 -1فصل اول :ادبیات تدوین چشم
انداز و اهداف كالن
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 -1فصل اول :ادبیات تدوین چشم انداز و اهداف كالن
 -1-1مقدمه
در این فصل با استفاده از مفهوم چشم اندازپردازي به شناسایی مدل هاي مختلف آن به عنوان بخشی از فرآیند تکدوین راهبکرد
میپردازیم و همچنين نمونههایی از بيانيه چشماندازهاي استفاده شده در اسناد ملی سایر کشورها و چشمانداز سایر صنایع کشور
را بررسی می نمایيم .سپس با استفاده از بررسی این تعاریف و مطالعات تطبيقی ،ویژگیهاي چشمانداز توسعه فناوري در سکطح
ملی را استخراج مینمایيم .در نهایت با توجه به مدلهاي مختلف چشماندازپردازي مکدل منتخکت تکدوین چشکم انکداز تعيکين
میگردد.

 -2-1چشم انداز پردازي
چشمانداز عبارتست از تصویر مطلوب (شفاف ،واقعی ،جذاب و قابل قبول) و آرمان قابل دستيابی در حوزه فناوري که در یك
افق زمانی بلندمدت و متناست با مبانی ارزشی جامعه تعيين میگردد .به عبارت دیگر چشمانداز ،بيان صریح سرنوشتی است که
فناوري بهسوي آن حرکت میکند و تصویر آیندهاي است که کشور در جستجوي خلق آن است.
بيانيه چشم انداز تصویري از وضعيت یك کشور است ،زمانی که به اهداف و راهبردهاي خود در یك بازهي زمانی دسکت یافتکه
باشد .این بيانيه به ن وي تنظيم میشود که چالشهاي راهبردي و هدفهاي تعيين شکده کيفکی در سکند ،ارتبکات مسکتقيم و
معناداري با یكدیگر داشته باشند؛ نيازهاي جامعه را در آینده و حال ،بهعنوان هماهنگی بين جامعه و تصویر آینده در بيان کلمات
و جمالت یكسان نماید؛ و از کلمات و جمالت آرمانی ،قابل دست یافتنی ،ارزشی ،مقدس و نهادینه براي عبکارتپکردازي سکند
استفاده نماید.
چشمانداز فناوري اگر به صورت دقيق ،جامع و آیندهنگرانه تعریف شده باشد ،میتواند مسير توسعه فناوري را همواره هدفمنکد و
جهت دار نماید و مانند چراغی در افق بلندمدت ،فرا روي کنشگران مختلف (دولت ،صنعت ،دانشگاه) قرار گيرد .آگاهی کامکل
سياستگذاران به چشمانداز فناوري نيز می تواند آنها را در اتخاذ تصميمات کليدي و سياستهاي اثرگذار یاري دهد.
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از منظر چشمانداز ،اکثر مدلهاي تدوین راهبرد ملی داراي گام تدوین چشمانداز مشخص و صریح میباشند .لكن برخی مدلها
نيز وجود دارند که به مراتت به وجود چنين عنصري در برنامهریزي راهبردي ملی اشاره نكرده ولی به تدوین اهکداف بلندمکدت
پرداختهاند .ضرورت تدوین چشمانداز در اسناد ملی توسعه فناوري از این بابت است که تعهد ،انگيزه ،هيجان و انرژي را در ميان
کنش گران دخيل در توسعه فناوري افزایش داده و مقصدي را براي رسيدن ترسيم مینمایند .چشمانداز یکك رککن جهکتسکاز
کالن ،ساده ،و قابل انتقال را ترسيم کرده تا راهنماي گامهاي مختلف انتخاب ،اکتساب ،و سياستگذاري فناوري باشد.
در ادبيات مدیریت راهبردي ،چشمانداز بر اساس مدلهاي مختلفی (بهعنوان بخشی از فرایند تدوین راهبرد) تعریف شده است.
اگرچه غالت این مدلها براي تدوین راهبرد در سطح بنگاه طراحی شدهاند ،اما میتوان نتکایج حاصکل از بررسکی ایکن تعکاریف
متفاوت را براي طراحی چشمانداز در سطح ملی استفاده نمود .براي این منظور ،در زیر چهار نوع از مدلهاي تدوین راهبرد بنگاه
که به تعریف چشمانداز پرداختهاند ،و نيز چهار بيانيه چشمانداز استفاده شده در اسناد ملی دیگر کشکورها بررسکی مکیگکردد .از
بررسی این تعاریف و مطالعات تطبيقی ،ویژگیهاي چشمانداز توسعه فناوري در سطح ملی استخراج میگردد.
 -1-2-1چشمانداز در مدلهاي تدوین راهبرد بنگاه
در این قسمت ،به بررسی مدلهاي تدوین چشمانداز که در ادبيات بنگاهی توسعه پيدا کردهاند پرداخته مکیشکود .بررسکی ایکن
مدلها به کست بينش نسبت به چگونگی چشمانداز پردازي در سطح ملی کمك میکند.
 -1-1-2-1مدل دیوید
بر اساس این مدل ،بيانيه چشمانداز در بنگاهها بر اساس پاسخبهسوال «ماچه میخواهيم بشویم و به کجا می خواهيم برسيم ؟»
توسعه داده میشود .بيانيه چشمانداز باید کوتاه ،وترجي ا یك جمله باشد ،و ازهمه ذینفعان یكه ممكن است ورودي و اطالعاتی
براي تدوین آن دراختيارداشته باشند ،استفاده شود .براي مثال ،چشم انداز یك موسسه حسابداري مدیریت عبارتست از« :رهبري
جهانی در آموزش ،تایيدکننده و گواهی دهنده ،و اجراي حسابداري مدیریت و مدیریت مالی».
براساس نظر دیوید ،چشمانداز بهعنوان یكی از فرایندهاي ابتدایی در تدوین راهبرد ،بعنوان وروديهاي اوليه و عناصر باالدست
در تمام قدمهاي این فرآیند نقش ایفا مینماید ] .[1تدوین چشمانداز نيز با بررسی م يط داخل و خارج و نيز با دریافت بازخورد
از تمام مراحل برنامهریزي راهبردي صورت میپذیرد.
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 -2-1-2-1مدل پاتریك لوئیس
چشم انداز به سوال«چه چيزي میخواهيم ایجادکنيم» پاسخ میدهد و یك تصویر ایده آل ،واحد و جذاب از آینده ترسيم مکی-
نماید .چشمانداز تصویرجذابی از وعدههایی است که شور و اشتياق و هيجان را درافراد و هنگام کار القا و الهام میکند .به زبکان
ساده چشمانداز مشترك ،یك تصویر شفاف و مورد تائيد ذینفعان میباشد که آینده را مشخص میکند.
به منظور مشخص و روشن نمودن و نيز تعریف فرداي جدید ،چشمانکداز سکاختاري را ککه راهنمکاي تمکام تصکميمگيکريهکا،
برنامهریزي ها و کارها باشد ،فراهم می آورد .چشم انداز براي رسيدن به آیندهاي که معموال کمی دورتر از دسترس می باشد ،بر
روي قوتهاي سازمانی و منابعی که باید توسعه بيابند تمرکز ميكند .چشم انداز یك نيروي م رك است که باعث یك تالش و
جستجوي بی پایان براي موفقيت و برتري می شود.
 -3-1-2-1مدل آلیسون
در این مدل ،چشمانداز تصویر راهنماي موفقيت است] .[3بيانيه چشمانداز به سوال «موفقيت چگونه اسکت و شکبيه چيسکت؟»
جواب می دهد .چشمانداز بایدگروههارا به مبارزه و چالش بطلبد تا قابليتهایشان را گسترش دهند و به اهدافشان برسند.
آليسون در فرآیندي که براي مدیریت راهبردي طراحی نموده است ،جایگاهی مشابه با دیوید براي تدوین ماموریت و چشمانکدز
قائل شدهاند .او معتقد است که پس از کست آمادگی و حصول مقدمات اوليه برنامهریزي ،اولين گکام در فرآینکد اصکلی تکدوین
استراتژي (بعنوان رکن جهتساز) باید تدوین چشمانداز مطلوب و آرمان باشد.
از نظر وي ،بيانيه چشمانداز موثر باید هم چشمانداز داخل و هم چشمانداز خارجی را در نظر بگيرد .چشمانکداز خکارجی بکر روي
اینكه اگر بنگاه به اهدافش برسد جهان چگونه بهبود می یابد ،تغييرمیکند و متفاوت میشود ،تمرکز دارد .هنگکامی ککه چشکم
انداز خارجی بيان نمودکه بنگاه چگونه برنامهاي براي تغيير جهان دارد ،چشمانداز داخلی تعيين میشود.
در این مدل پيش نویس بيانيه چشمانداز با ایده ها و نگرشی که از ب ثها وگفتگوها بيرون می آیکد و نيکز احسکاس و بيکنش
مشترکی که از مسير (جهت) و انگيزه ایجاد می شود ،آغاز میگردد .تمامی ذینفعان باید در طوفان فكري ابتدایی و نيز بعضی از
گفتگوها حاضر باشند.
 -4-1-2-1مدل مكمیالن
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چشم انداز تصویر ذهنی قوي از آنچه که ما در آینده می خواهيم بشویم ،میباشد .چشمانداز ریشه در واقعيت دارد اما روي آینده
تمرکز می نماید .تدوین چشم انداز ،فرآیندي شامل روشن نمودن ارزشها ،تمرکز بر روي ماموریت و گسترش افق با استفاده از
بيانيه چشم انداز می باشد .تدوین چشم انداز ،راه و روش هاي خالقانه براي چالش هاي کست و ککار فکراهم مکیآورد و جرقکه
ارزیابی و یادگيري پيوسته در سازمان را بوجود می آورد.
از نظر وي دالیل تدوین چشمانداز سازمان عبارتند از :هماهنگی و متناست کردن ککار افکراد مختلکف ،کمکك بکه همکه بکراي
تصميمگيري ،ایجاد اصول و پایهاي براي برنامه ریزي کست و کار ،به چالش کشيدن اوضاع راحت و غير ایده آل شرایط فعلی،
و ایجادرفتارهاي متناجس و موافق درافراد به صورت قابل توجه.
 -2-2-1مطالعات تطبیقی چشمانداز در اسناد ملی فناوريهاي راهبردي
درکنار بررسی مدلهایی که در بهصورت تئوریك بر موضوع تدوین چشمانداز تمرکز داشتند ،در این قسمت به چشکمانکدازهاي
موجود در اسناد راهبردي داخلی و خارجی پرداخته میشود .آشنایی با این بيانيهها و نيز مولفههاي مورد توجه در هر یك مکی-
تواند به تعيين ویژگیهاي چشمانداز توسعه یك فناوري در سطح ملی کمك نماید.

 -1-2-2-1مطالعات تطبیقی داخلی
بررسی چشمانداز پردازي در اسناد ملی داخلی بخش اول از مطالعات تطبيقی هستند.
چشمانداز بخش انرژي باد
جمهوري اسالمی ایران پيشتاز در نصت و راهاندازي نيروگاههاي بادي بومی و توسعه فناوري و کست و کارهکاي دانکشبنيکان
رقابتپذیر در منطقه ،به طوري که در افق  1404بتواند بر اساس شاخصهاي دستيابی به فناوري در این زمينه برترین کشور در
منطقه قلمداد گردد.
چشمانداز فناوري نانو
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براي ت قق چشمانداز بيستساله جمهوري اسالمی ایران ،جنبش نرمافزاري و بهبود سطح ،کيفيت ،و امنيت زنکدگی مکردم ،در
افق دهساله ،جمهوري اسالمی ایران کشوري است توسعه یافته در فناوري نانو:
 با زیرساختهاي بومی و پيشرفته و داراي سهم برتر منابع انسانی متخصص
 داراي تعامالت داخلی و بينالمللی موثر و سازنده
 مولد ارزش افزودهي اقتصادي حاصل از فناوري نانو
 داراي توان رقابت در سطح جهان
چشمانداز فناوري پیلسوختی
با اتكا به خداوند متعال و در راستاي ت قق چشمانداز بيست ساله کشور و با تالش نظاممند ذينفعان این فناوري در یکك دوره
پانزده ساله ،جمهوري اسالمی ایران بر مبناي شاخصهاي بينالمللی توسعه فناوري ،جکزء پکنج کشکور توسکعه یافتکه ،توانمنکد
و صاحت فناوري قاره آسيا و اولين کشور منطقه در زمينه طراحی ،توليد ،ارتقاء و بكارگيري فناوري پيلهکاي سکوختی راهبکردي
خواهدشد.

چشمانداز فناوري سلولهاي بنیادي
با الهام از اهداف سند چشمانداز جمهوري اسالمی ایران در افق  1404و در راستاي ارتقاي سطح زندگی و سالمت جامعه ،ایران
کشوري توسعه یافته در زمينهي علم و فناوري سلولهاي بنيادي و زیرساختهاي بومی ،و داراي سهم موثر در توليکد دانکش و
فناوري ،توسعه سرمایه انسانی و فيزیكی ،ایجاد ارزش افزوده ،افزایش توان رقابت و تعامل در سطح جهانی خواهد بود.
چشمانداز فناوري اطالعات
فناوري اطالعات عامل پيشران در توسعه ملی دانش پایه ،خلقکننده ارزش ،فراهمکننده فرصتهاي امن و عادالنه براي همکه
ایرانيان؛ شكلدهنده مدیریت دانش و جامعه شبكهاي هوشمند متكی بر هویت ایرانی-اسکالمی و ککانون پيشکرفتهي فنکاوري
اطالعات در منطقه جهت نيل به اهداف چشمانداز  1404هجري شمسی است.
چشمانداز فناوريهاي زیستی
 ارتقاي سطح علمی و دانش فنی زیستفناوري کشور و کست سهم علمی شایسته در عرصه جهانی
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 ارتقاي سهم شایسته زیستفناوري در توسعه بخش کشاورزي ،م يطزیست ،بهداشت و درمان ،صنعت و معدن
 کست مقام پيشتازي در زیستفناوري در سطح منطقه
 بهبود کمی و کيفی فرآوردههاي کشاورزي اعم از گياه ،دام ،و طيور براي رسيدن به خودکفایی نسبی
 همكاري با جامعه جهانی براي توسعه زیستفناوري در کشور و استفاده صلحآميز از این فناوري نوین
 -2-2-2-1مطالعات تطبیقی خارجی
قسمت دوم مطالعات تطبيقی ،بررسی چشمانداز در تجارب سندنویسی سایر کشورها است.
چشمانداز فناوري نانو در آفریقاي جنوبی
ساخت جامعهاي کامياب که بهدنبال بهرهبرداري از علم و فناوري براي دستيابی به منافع پایدار و برابر در ميکان اعضکاي خکود
است.
چشمانداز توسعه خودروهاي الكتریكی در كانادا
تا سال  500000 ،2018دستگاه خودروي الكتریكی در جاده هاي کانادا خواهد بود .این خودروها باید از ل اظ قطعات داخلکی و
ساخت و توليد ،بومی باشند ،حتی بيشتر از سایر وسایل نقليه توليدي کانادا در سال .2008
چشمانداز فناوري پیلسوختی در ایاالت متدده
دستيابی به آیندهاي روشن براي ملت ،که در آن انرژي حاصل از هيدروژن و فناوري پيلسوختی ،نيرویی پاك ،کافی ،مطمکئن،
اقتصادي ،و بهعنوان جزء جدایی ناپذیري از تمام صنایع و بخشها در کليه مناطق کشور باشد.
چشمانداز انرژي هیدروژن و فناوري پیلسوختی در چین
در چشمانداز کشور چين ،گذار به اقتصاد هيدروژنی در سه مرحله زیر صورت میگيرد:
 ت قيق و توسعه و پروژههاي نمایشی (تا سال  :)2020حمایت کامل دولت از ت قيکق و توسکعه در انکرژي هيکدروژن و
فناوري پيلسوختی
 ورود به بازار ( :)2050-2020دستيابی جامعه به انرژي هيدروژن و فناوري پيلسوختی بهصورت کاربردي
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 اقتصاد هيدروژنی ( 2050و بعد) :فراهم آوردن انرژي هيدروژن و فناوري پيلسوختی بهصورت قابل رقابت با سایر گونه-
هاي انرژي و مورد قبول جامعه
 -3-2-1روش پیشنهادي ترسیم چشمانداز توسعه فناوري
با بررسی مدلهاي تدوین چشمانداز بنگاهی و نيز کست آگاهی از مطالعات تطبيقی صورت پذیرفته ،ترسيم افق چشکمانکداز در
چهار مرحلهي زیر به انجام میرسد( .شكل )1-1

شكل ( :)1-1روش شناسی چشم انداز پردازي

 )1جمعآوري وروديهاي اولیه ترسیم چشمانداز
جمعآوري وروديهاي الزم براي ترسيم چشمانداز از راههاي زیر صورت میپذیرد:
 بررسی اسناد باالدستی :پيش از شروع هر ب ث دیگر تدوین چشمانداز ،ضروري است تا با بررسی اسکناد باالدسکتی،
طرحها و راهبرد هاي کالن تدوین شده در سطوح بکاالتر ،و اصکول ارزشکی توسکعه فنکاوري موجکود در جامعکه،
تصویري از بستر فعلی و نگاههاي آینده پيرامون فناوري حاصل گردد .این تصویر در شكلدادن بکه مولفکههکاي
چشمانداز نقش مهمی بر عهده دارد.
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 نظرسنجی کارشناسی :بيان یك نتيجه برپایه یك مجموعه شواهد یا انتظارات از آینده که از اطالعات و منطق افراد
آشنا با موضوع مورد نظر حاصل میشود ،یكی دیگر از راههاي تامين وروديهاي الزم براي ترسيم افق چشمانداز
است .اندیشهها و تفكرات خبرگان حوزه فناوري از آینده پيش رو سهم قابل توجهی در ترسيم چشمانداز دارد.
 مطالعات الگوبرداري :استفاده از تجارب دیگر کشورها در زمينه توسعه فناوريهاي راهبردي روشی دیگر در ترسکيم
چشمانداز است .در این زمينه میتوان از آیندههاي ترسيم شده در سایر کشورها ،مانند هدفگذاريهاي بلندمدت،
حوزههاي کاربردي قابل تاکيد ،و غيره براي تعيين افق چشمانداز داخلی بهره برد.
 )2تدوین بیانیه اولیه چشمانداز
بيانيه اوليه چشمانداز توسط ت ليلگران و مشاوران تهيه میشود .در این مرحله بر مبناي وروديهکاي حاصکل از مراحکل قبکل
(هوشمندي فناورانه ،اطالعات اوليه ،اصول ارزشی) ،به ترسيم افق چشمانداز در چارچوب اصول ارزشی تدوین شده پرداخته می-
شود .با بررسی مدلهاي تدوین چشمانداز بنگاهی و نيز با بهرهگيري از مطالعات تطبيقی تدوین چشمانکداز ،الزم اسکت تکا بکه
مولفههاي ضروري چشمانداز و نيز ویژگیهاي افق چشمانداز در سطح ملی توجه شود .بر این اساس ،ویژگیهاي یك چشمانداز
توسعه فناوري در سطح ملی به شرح زیر است:
 تدوین چشمانداز باید با بررسی م يط داخل و خارج و نيز با دریافت بازخورد از تمام مراحل برنامکهریکزي راهبکردي
صورت گيرد.
 چشمانداز باید به تصویري شفاف و مورد تایيد همه ذینفعان منجر شود.
 چشم انداز بایددررسيدن به آیندهاي که معموال کمی دورتر از دسترس می باشد ،بکر روي قوتهکا و منکابعی ککه بایکد
توسعه بيابند تمرکز کند.
 در تدوین چشمانداز هم باید بر چگونگی تغيير م يط در خارج (چشمانداز خارجی) و نيز تصکویر مطلکوب در م کيط
داخل (چشمانداز داخلی) تمرکز صورت پذیرد.
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همچنين ،یك افق چشمانداز ملی باید دربرگيرندهي مولفههاي زیر باشد:1
 درنظرگيري بعد زمان و افق برنامهریزي براي ایدهآلهاي ذکر شده در بيانيه چشمانداز
 اشاره به جایگاه و رتبهي عددي توانمندي فناورانه در منطقه و جهان
 ذکر اهداف باالدستی تعيين شده در اسناد قبلی
 درنظرگيري مالحظات اصول ارزشی
 توجه به سطح رقابتپذیري فناوري توليدي
 تعيين حوزهي کاربرد فناوري منتخت
 اشاره به نتایج کلی سياسی ،اجتماعی ،اقتصادي ،و زیستم يطی حاصل از توسعه
 تعریف کلی حوزه فعاليت (طراحی ،توليد ،بكارگيري)

 )3تایید و نهاییسازي بیانیه اولیه چشمانداز
چشمانداز تعریف شده توسط ت ليلگران و مشاوران در مرحله قبل باید براي نهایی شدن به تایيد کميته راهبري مسئول توسعه
فناوري ،متشكل از خبرگان صنعت ،دولت و دانشگاه برسد .این تایيد عالوه بر نمایش ص ت آینده ترسيم شده ،به همگرا شدن
نظرات خبرگان در مورد هریك از مولفههاي آینده فناوري نيز منجر میشود.
 )4دریافت بازخورد از سایر مراحل
ترسيم چشمانداز باید در تعامل با گامهاي بعدي صورت پذیرد .بهعبارت دیگر ،چشمانکداز تعریکف شکده در ایکن بخکش بکدون
دریافت بازخورد از سایر گامها می تواند ماهيتی خارج از واقعيت و غيرعملياتی داشته باشد .بنابراین در ایکن گکام الزم اسکت تکا
چشمانداز اوليه تعریف شده با انجام هر گام (تعيين راهبردهاي کالن ،ت ليل عملكرد ،و وضع سياستها) مکورد بکازنگري قکرار
گرفته و تغييرات الزم در مولفههاي آن صورت پذیرد.
.یک بیانیه چشمانداز لزوما دربرگیرندهی تمام این مولفهها نیست .اینها درحقیقت مجموعه مولفههایی هستند که وجود بعضی از آن-
ها مانند افق چشمانداز در بیانیه ضروری و اشاره به بعضی دیگر مانند جایگاه فناوری اختیاری است.
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 -3-1هدفگذاري كالن
یكی دیگر از گامهاي اساسی در تعيين جهتگيريهاي کالن ،تدوین اهداف توسعه در راستاي چشمانداز تعریف شده است .این
هدفگذاري در سطح کالن بهمنظور شفاف نمودن مسير نيل به چشمانداز انجام می گيرد .در حقيقت اهداف مذکور ،پاسخگوي
یك سؤال اساسی است با عنوان "براي رسيدن به چشمانداز در افق زمانی تعيين شده ،به چه مقاصدي باید دست یافکت؟" .بکا
تعيين این اهداف در مسير دستيابی به چشمانداز ،کنشگران دخيل در نظام توسعه فناوري ،اهدافی بلندمدتی را دنبال میکنند و
در نتيجه ،برنامهریزيها ،تصميمگيريها و فعاليتهاي خود را براساس آن بهصورت دقيقتر و با جزئيات بيشتر انجام دهند.
در مدل پيشنهادي براي تدوین اسناد راهبردي توسعه فناوري ،تدوین اهداف با دو رویكرد بکاال-بکه-پکایين و پکایين-بکه-بکاال
صورت میپذیرد .رویكرد باال-به-پایين رویكردي هدف م ور است که بهدنبال ترسيم یك آیندهي مطلوب براي توسعه فناوري
است .در طرف مقابل ،رویكرد پایين-به-باال نگاهی مسئلهم ور 1به توسعه فناوري دارد .با استفاده از ایکن رویكکرد ترکيبکی ،از
یك طرف همراستایی اهداف با چشماندازهاي کالن ملی و سایر ارکان جهتساز باالدستی حفظ شده ،و از طرف دیگکر ،تمکام
مسایل و مشكالت موجود در مسير توسعه فناوري نيز مورد هدف ت ليل و بررسی قرار میگيرند .در این بخش ،فراینکد تکدوین
اهداف کالن با نگاهی باال-به-پایين صورت میگيرد .این اهداف در راستاي چشمانداز و با تعریف حوزههکاي هکدف مشکخص
میشوند .عالوه بر حوزههاي هدف که بيانکننده ابعاد اهداف تعریف شده است ،کيفيکت آنهکا نيکز بایکد بکا مشکخص نمکودن
ویژگیهاي اهداف معين شود .بهمنظور تعيين کردن حوزهها و ویژگیهاي ضروري هدف ،همانند تدوین چشمانداز ،بکه بررسکی
هدف گذاري در سطح بنگاه ،مطالعات تطبيقی داخلی و مطالعات تطبيقی خارجی پرداخته میشود.
 -1-3-1هدفگذاري بنگاهی
در منابع برنامهریزي راهبردي در سطح بنگاه ،مطالعات مختلفی با موضوعيت تدوین حوزههاي اهداف تعيين شده است .در زیکر
بهطور خالصه به بررسی این مدلها پرداخته میشود:

Issue-based

1
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حوزههاي اهداف در مدل كارت امتیازي متوازن ][4

 منظر مالی (سودآوري ،رشد در آمد ،و افزایش بهره وري)
 منظر مشتري (تعين مشتریان مخاطت ،تعيين ارزشهاي پيشنهادي بنگاه با توجه به مشتریان)
 منظر فرایندهاي داخلی (روابط با تأمين کنندگان ،تصميمگيري درمورد توسعه م صوالت و خدمات جدید ،خدمات پس
از فروش ،و مهندسی مجدد فرایندهاي توليد)
 منظر یادگيري و رشد (رضایت کارکنان ،فضاي مناست کاري ،دسترسی به سيستمهاي اطالعاتی الزم ،برنامههایآموزش
کارکنان)
حوزههاي اهداف در مدل پیرس و رابینسون ][2

توجه به مشتري ،نوآوري ،بهرهوري ،توجه به بخش مالی ،منابع انسانی ،ل اظ کردن م يط خارجی
حوزههاي اهداف براساس مدل تركیبی فیلیپس
 بازار (سعی در حفظ سهم بازار فعلی ،افزایش صادرات)
 نوآوري (باالبردن توان نوآوري و طراحی م صول)
 بهرهوري (بهبود کيفيت م صوالت توليدي ،افزایش بهرهوري واحدهاي توليدي و خدماتی شرکت)
 منابع مالی (استفاده بهينه از منابع مالی شرکت و خارج از شرکت براي تأمين اهداف بازار)
 منابع انسانی (ایجاد انگيزه براي ارائه کار بهتر)
 مسئوليتهاي اجتماعی (حفظ م يط زیست و حفظ ایمنی و بهداشت م يط کار)
 منابع اوليه (تالش براي تأمين مواد اوليه مورد نياز از داخل کشور)
حوزههاي اهداف براساس مدل دكتر اعرابی

1

 سودآوري
 بهرهوري (سادهسازي رویهها و سيستمها برمبناي استانداردهاي جهانی)
 موضع رقابتی (ارتقاي نقش و جایگاه در اقتصاد ملی ،توسعه همكاريهاي بينالملی و منطقهاي)
 پيشرفت کارکنان (سرمایهگذاري در نيروي انسانی و ظرفيتسازي)
 روابط کارکنان
 .این مدل در مورد تدوین استراتژی گمرك ایران مورد استفاده قرار گرفته است.
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 رهبري فناورانه
 مسئوليت اجتماعی (جلت رضایت ،اعتماد و مشارکت خدمتگيرندگان)
عالوه بر حوزههاي هدف ذکر شده ،ویژگی هایی نيز براي اهداف در سطح بنگاه نيز در ادبيات اشاره شده است .این ویژگکیهکا
عبارتند از:
 قابل کاربرد بودن؛
 قابل اندازهگيري بودن؛
 در نظر داشتن م دودیت منابع؛
 قابل دستيابی بودن؛
 مشخص بودن؛
 قابليت انعطاف داشتن؛
 واقعگرایانه بودن؛
 قابل قبول بودن؛
 و م دود به زمان بودن.
 -2-3-1مطالعات تطبیقی
در این قسمت به هدف رسيدن به تصویري از جنس اهداف کالن تبيين شده در اسناد ملی فناوريهکاي راهبکردي ،مطالعکهي
تطبيقی براي دو فناوري در داخل (نانو و پيلسوختی) ،یك بخش در داخل (بخش انرژي باد) و نيز دو فنکاوري در خکارج (نکانو
آفریقاي جنوبی و پيلسوختی ایاالت مت ده) صورت میپذیرد.
اهداف كالن فناوري نانو در ایران
 دستيابی به سهم مناسبی از تجارت جهانی با استفاده از فناوري نانو
 ایجاد زمينه مناست براي بهرهمندي از مزایاي فناوري نانو در جهت ارتقاي کيفيت زندگی مردم
 نهادینه شدن توسعه پویا و پایدار علوم ،فناوري ،و صنعت نانو
اهداف كالن فناوري پیلسوختی در ایران
 طراحی ،توليد و ارتقا فناوري پيلهاي سوختی راهبردي در بازارهاي رقابتی داخل و خارج از کشور با رعایت اولویتهاي
بازار تقاضا

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
15
فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

ویرایش اول ،تیر 1394

 بسط و توسعه سرمایهگذاري در صنعت توسعه پيلهاي سوختی راهبردي و فناوريهاي کليدي آن با تاکيد بر تقش
بخش خصوصی ،تكيه بر مزیتهاي رقابتی ،ایجاد اشتغال و رویكرد صادرات (ت ریك طرف عرضه)
 ایجاد و گسترش ظرفيتهاي بهکارگيري و بهرهبرداري از فناوري پيلسوختی راهبردي در داخل و خارج از کشور با
ایجاد بهرهگيري از سازوکارهایی مانند احتساب هزینههاي واقعی انرژي ،توسعه بازارهاي ویژه در کشور ،و وضع قوانين
موردنياز (ت ریك طرف تقاضا)
اهداف كالن بخش انرژي باد ایران
 افزایش سهم نيروگاههاي بادي متناست با افزایش ميزان نصت انواع نيروگاهها در کشور با تأمين حداقل  24500مگاوات
ظرفيت نصتشده در افق چشمانداز
 ارتقاء قابليت اطمينان و امنيت شبكه انرژي از طریق توسعه انرژي بادي و ایجاد تنوع در سبد انرژي کشور
 بهبود وضعيت زیستم يطی کشور از طریق کاهش آالیندههاي زیستم يطی
 افزایش توانمنديهاي فناورانه کشور در حوزه انرژي بادي با رویكرد صادرات فناوري و با تاکيد بر توانمندسازي بخش
خصوصی
 افزایش حجم سرمایهگذاري در توسعه کست و کارهاي دانشبنيان و توسعه دانش فنی توسط بخش خصوصی در
راستاي توليد ثروت
اهداف كالن فناوري نانو در آفریقاي جنوبی
 حمایت از ت قيقات بلندمدت در زمينه علوم نانو که منجر به فهم عميقی از طراحی ،ترکيت ،خصوصيت ،و مدلسازي از
مواد نانو میگردد
 حمایت از ساخت تجهيزات جدید و تازه بهعنوان کاربردي از فناوري نانو در حوزههاي مختلف
 توسعه منابع انسانی موردنياز و زیرساختهاي ضروري توسعه فناوري نانو
 ت ریك و حمایت از توسعه در ماموریتهاي فناورانه جدید مانند مواد پيشرفته براي توليد پيشرفته و مواد پيشرفته براي
فناوريهاي اطالعات و ارتباطات
اهداف كالن فناوري پیلسوختی در ایاالت متدده
 تبدیل بهموقع و کاراي سيستمهاي انرژي ملی و ابقاي پيشروي ایاالت مت ده در فناوريهاي مرتبط با انرژيهاي نو
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 حفظ تالشهاي پویاي ایاالت مت ده در علوم و مهندسی ،بهعنوان اساس موفقيت اقتصادي کشور،با پيشروي در حوزه-
هاي راهبردي
 بنيان نهادن یك چارچوب عملياتی و سازگار شده که موفقيت ماموریت تدوین شده را حداکثر نماید با دربرداشتن آیندهي
مطلوب تمام ذینفعان
 -3-3-1روش پیشنهادي تبیین اهداف كالن توسعه فناوري
هدفگذاري در سطح کالن ،با توجه به مقوله چشمانداز صورت میگيرد .نتایجی را که توسعه فناوري در یك دوره چندساله طی
میکنداهداف بلندمدت تعيين میکنند .روش پيشنهادي زیر میتواند براي تدوین اهداف کالن در توسعه فناوري مورد اسکتفاده
قرار گيرد.
 )1دریافت ورودي از نظرات خبرگان همراستا با چشمانداز ،اصول ارزشی ،هوشمندي فناورانه
در ابتدا الزم است تا از نظرات خبرگان پيرامون اهداف کالن توسعه فناوري استفاده شود .این کار با برگزاري پنلهاي
خبرگی و ب ث گروهی ميان متخصصين ،در چارچوب نتایج حاصل از هوشمندي فناورانکه (رونکدهاي رشکد و توسکعه
فناوري در آینده) ،تاکيد بر مولفههاي موجود در چشمانداز ،و در نظر داشتن اصول ارزشی صورت میگيرد .در مجموع
میتوان اینطور بيان نمود که اهداف ترجمه چشمانداز در ابعاد مختلف هستند.
 )2تدوین اولیه اهداف كالن بر اساس اطالعات ورودي
با توجه به نظرات جمعآوري شده متخصصين پيرامون اهداف کالن ،در این مرحلکه الزم اسکت تکا ت ليکلگکران بکه
پاالیش این نتایج با درنظر داشتن دو م ور حوزههاي هدف و ویژگیهاي هدف بپردازند .بهعبارت دیگر ،ت ليلگکران
نظرات خبرگان را در حوزههاي هدف دستهبندي نموده و با درنظرداشتن ویژگیهاي ضروري ،آنها را بازنویسی می-
کنند.
حوزههاي اهداف به معرفی ابعادي میپردازند که الزم است تا به آنها پرداخته شود .اگرچه این حوزهها در هکر مکورد
مطالعاتی داراي تفاوتها و دستهبنديهاي مختلفی میباشد ،اما میتوان یك حالت عمومی براي این این حوزهها ارائه
نمود .این دستهبندي تنها بهمنظور ساماندهی ذهنی برنامهریزان در تدوین اهداف اسناد راهبردي اسکت و الزامکی در
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پوشش همهجانبه آنها در هر مورد مطالعاتی بهوجود نمیآورد .بهطور کلی چهار حوزه زیر را میتوان بکهعنکوان ابعکاد
ضروري تدوین اهداف کالن توسعه فناوري در سطح ملی در نظر داشت:
 موقعيت رقابتی :ميزان موفقيت در تسلط نسبی بربازار ،درآمد کل ،سهم بازار ،سهم صادرات
 ظرفيتسازي :رشد و پيشرفت دانش فناوري ،توسعه نيروي انسانی متخصص ،بهرهبرداري و عملياتی نمودن
دانش بهفناوري
 مسئوليت اجتماعی :درنظرگيري مسایل زیستم يطی ،بهبود سطح رفاه اجتماعی ،باالبردن رشد اقتصادي،
مشروعيتبخشی
 نوآوري :باالبردن توان نوآوري و طراحی م صول و فرایند
 )3تایید و نهاییسازي اهداف كالن
اهداف کالن ،راهنماهاي توسعه در سایر مراحل خواهند بود .بنابراین ،اهداف اوليه طراحی شکده بکراي نهکایی شکدن
نيازمند تایيد دوباره افراد متخصص هستند .اجراي این مرحله به کاهش خطاي ناشی از بازنویسکی و پکاالیش اهکداف
توسط ت ليلگران کمك میکند.
 )4دریافت بازخورد
از آنجا که تدوین گامهاي مختلف سند در یك فرایند تعاملی بهوقوع میپيوندد ،اهکداف ککالن تکدوین شکده در ایکن
بخش ممكن است با تدوین گامهاي بعدي سند دچار تغيير و اصالح شوند .تدوین اهداف خرد (اهداف پایين-به-باال)
و دریافت تصویر واقعیتر از وضعيت موجود یكی از مهمترین بازخوردهایی است کهتواند منجر به بکازبينی در اهکداف
کالن شود.
شكل زیر نمایش گرافيكی مراحل تدوین اهداف کالن را بهطور خالصه بهنمایش میگذارد.
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شكل ( :)2-1روش تدوین اهداف كالن

 -2فصل دوم :تدوین چشم انداز و
اهداف كالن توسعه فناوري
تجهیزات الكترونیك قدرت در
شبكه برق
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 -2فصل دوم :تدوین چشم انداز و اهداف كالن توسعه فناوري تجهیزات
الكترونیك قدرت در شبكه برق
 -1-2مقدمه
دراین فصل به منظور تدوین بيانيه چشم انداز توسعه فناوري تجهيزات الكترونيك قدرت وروديهاي مورد نيکاز آن مطکابق بکا
متدولوژي ارائه شده ،در قالت بررسی اسناد باالدست؛ نظرسنجی متخصصان و مطالعات تطبيقکی کشکورهاي پيشکرو و درحکال
توسعه مورد مطالعه قرار می گيرند .در ادامه ابتدا به بررسی الزامات ایجاد شده از منظر اسناد باالدستی پرداخته و سکپس نتکایج
مطالعات تطبيقی و نظرات متخصصان و خبرگان ارائه شده است و در آخر به جمع بندي نتایج و تدوین بيانيه چشم انداز پرداخته
شده است.

 -2-2بررسی الزامات سیاست هاي باالدستی
دراین بخش کليه الزامات ایجاد شده از منظر اسناد باالدستی و قوانين مصکوب کشکور مکرتبط بکا "توسکعه فنکاوري تجهيکزات
الكترونيك قدرت در شبكه برق" مورد بررسی قرار میگيرد .به منظکور شناسکایی اسکناد مکرتبط بکا توسکعه فنکاوري تجهيکزات
الكترونيك قدرت همانطور که در گزارش فاز اول (گزارش مرزبندي سيستم) بيان شکده اسکت در ابتکدا بکا انجکام جسکتجوهاي
گسترده اینترنتی به صورت حداکثري اسناد و قوانين مرتبط استخراج گردید و سپس با توجه به نظر کميته راهبري ،اسناد مرتبط
با توسعه فناوري تجهيزات الكترونيك قدرت شناسایی گردید .این مستندات طبق شكل ( )1-2در قالکت سياسکت هکاي کلکی،
قوانين مجلس و برنامه هاي مصوب صنایع مختلف هستند که در ادامه مورد بررسی قرار می گيرند .عالوه بکر اسکناد فکوق ،دو
سند دیگر شامل بيانيه طرح توسعه صنعت قطعه سازي و سياست دولت براي خروج از رکود بدون تورم نيز مورد بررسی قرار می
گيرد.
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شكل ( :)1-2سطح بندي مستندات مرتبط با توسعه فناوري هاي تجهیزات الكترونیك قدرت در شبكه برق

 -1-2-2بررسی الزامات سیاستهاي كلی نظام
در جستجو و مطالعه اسناد باالدستی کشور و برنامه راهبردي صنایع مختلف که به صورت مستقيم و غير مستقيم مرتبط بکا
حوزه تجهيزات الكترونيك قدرت هستند غالبا بر ت قق اهداف سند چشم اندازه  20ساله جمهوري اسالمی ایران ،کاهش تلفات
و افزایش بازده شبكه توزیع و همچنين مباحث زیست م يطی تاکيد شده است.
با توجه به این مطالت الزاماتی که در زمينه توسعه فناوري تجهيزات الكترونيك قدرت در شبكه برق باید در تدوین بيانيه اوليه
چشمانداز در نظر گرفته شوند در جدول  1-2گردآوري شده است.
جدول ( :)1-2مستندات مرتبط با لزوم توسعه فناوري هاي تجهیزات الكترونیك قدرت در شبكه برق
موارد و ویژگیهاي قابل برداشت از قانون كه در

ردیف

قانون تصویب

بخش مربوط به انرژي

شده

شوند
توسعهیافته

سند چشمانداز
1

 1404جمهوري

تدوین بیانیه اولیه چشمانداز باید در نظر گرفته
دستيابی به جایگاه مناست در ميان کشورهاي توسعهیافته
جهان در افق 1404
بومیسازي دانش شناخت و طراحی و توليد فناوري هاي

برخوردار از دانش پيشرفته

دراولویت تجهيزات الكترونيك قدرت در شبكه برق در افق
1404

اسالمی ایران
توانا در توليد علم و فناوري

تربيت نيروي انسانی متخصص و بومیسازي کامل توليد در
افق 1404
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موارد و ویژگیهاي قابل برداشت از قانون كه در

ردیف

قانون تصویب

بخش مربوط به انرژي

شده

شوند
توليد ملی با تكيه بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی

توسعه كشور

افزایش سهم کشور در توليدات علمی

بهرهمندي از م يط زیست مطلوب
دست یافتن به جایگاه اول اقتصادي ،علم و فناوري در سطح منطقه آسکياي جنکوب غربکی

دستيابی به جایگاه اول منطقه در بخشهاي مختلف صنعت

به گونه اي برنامه ریزي نماید که سهم پژوهش از توليد ناخالص داخلی سکاالنه بکه ميکزان
2

سازماندهی و بسيج امكانات و ظرفيتهاي کشور درجهت
توجه به م يط زیست و تالش براي افزایش ایمنی م يط زیست

(آسياي ميانه ،قفقاز ،خاورميانه و کشورهاي همسایه)

قانون برنامه پنجم

تدوین بیانیه اولیه چشمانداز باید در نظر گرفته

 0/5درصد افزایش یافته و تا پایان برنامه به  3درصد برسد.

تجهيزات الكترونيك قدرت
توجه و حمایت از برنامه ها و طرح هاي پژوهشی

در ماده  134به منظور اعمال صرفه جویی ،تشویق و حمایت از مصرفکنندگان در راسکتاي
منطقی کردن و اصالح الگوي مصرف انرژي و برق ،حفظ ذخایر انرژي کشور و حفاظکت از

توجه به م يط زیست ،اصالح الگوي مصرف

م يط زیست به وزارتخانههاي نيرو ،نفت و صنایع و معادن اشاره می شود.
 اجراي طرحهاي افزایش بازدهی نيروگاهها با اولویت نصت بخش بخکار در نيروگاههکايچرخه(سيكل) ترکيبی ،توسعه استفاده از انرژي هاي تجدیدپذیر ،کاهش تلفات ،بهينهسکازي

3

قانون بودجه سال 93
كل كشور

و صرفه جویی در مصرف سوخت مایع ،جایگزینی مصرف برق به جاي گاز یا فرآوردههکاي

توسعه استفاده از انرژي هاي تجدید پذیر

نفتی در مناطقی که توجيه اقتصادي دارد و افزایش سهم صادرات برق تکا سکقف یكصکد و

توجه به کاهش تلفات که می تواند با اسفاده از تجهيزات

بيست هزار ميليارد ریال به روش بيع متقابکل ،بکا سکرمایه گکذاران بخشکهاي خصوصکی و

الكترونيك قدرت در شبكه برق ميسر شود

عمومی با اولویت استفاده از تجهيزات ساخت داخل قرارداد منعقد نماید.
 -وزارت نيرو می تواند حداکثر تا سقف ( )4.000.000.000.000ریال صرفا بابت حمایکت از

صادرات برق
توليد برق تجدیدپذیر و پاك

توسعه و نگهداري شبكه هاي روستایی و توليد برق تجدیدپذیر و پاك توسط شرکت تکوانير
هزینه نماید.

4

سیاست هاي كلی

ایجاد تنوع در منابع انرژي کشور و استفاده از آن با رعایت مسائل زیست م يطی و تالش

نظام جمهوري

براي افزایش سهم انرژیهاي تجدیدپذیر با اولویت انرژیهاي آبی.

اسالمی ایران در مورد

تالش براي کست فنآوري و دانش فنی انرژیهاي نو و ایجاد نيروگاهها از قبيل بادي و

"انرژي"

خورشيدي و پيلهاي سوختی و زمين گرمایی در کشور.
 ار تقا جایگاه جهانی کشور در علم و فناوري و تبدیل ایکران بکه قطکت علمکی و فنکاوريجهان اسالم؛
 -توسعه علوم پایه و ت قيقات بنيادي

5

سیاست هاي كلی علم
و فناوري

 دستيابی به علوم و فناوري هاي پيشرفته با سياستگذاري و برنامه ریزي ویژه سامان دهی و تقویت نظام هاي نظارت ،ارزیابی ،اعتبارسنجی و رتبه بندي در حوزه هايعلم و فناوري.
 افزایش بودجه ت قيق و پژوهش به حداقل  %4توليد ناخالص داخلی تا پایان سال 1404با تاکيد بر مصرف بهينه منابع و ارتقا بهره وري.

افزایش سهم انرژي هاي تجدیدپذیر
کست فناوري و دانش فنی انرژي هاي نو

توسعه ت قيقات بنيادي
افزایش بودجه ت قيق و پژوهش و توجه بيشتر به زمينه
هاي پژوهشی
رتبه بندي در حوزه علم و فناوري
حمایت از طرح ها و ت قيقات پژوهشی اولویت دار
اهتمام بر انتقال تكنولوژي و کست دانش طراحی در کشور
با توجه به حجم بازار بالقوه در کشور
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موارد و ویژگیهاي قابل برداشت از قانون كه در

ردیف

قانون تصویب

بخش مربوط به انرژي

شده

تدوین بیانیه اولیه چشمانداز باید در نظر گرفته
شوند

 افزایش سهم علم و فناوري در اقتصاد و درآمد ملی ،ازدیاد توان ملی و ارتقاي کارآمدي. -حمایت از مالكيت فكري و معنوي و تكميل زیرساخت ها و قوانين و مقررات مربوت.

اهتمام بر انتقال فناوري و کست دانش طراحی و ساخت براي توليکد م صکوالت در داخکل
کشور با استفاده از ظرفيت بازار ملی در مصرف کاالها.
 اولویت دادن به افزایش بهره وري در توليد ،انتقکال و مصکرف انکرژي در ایجکاد ظرفيکتهاي جدید توليد انرژي.
 انجام مطالعات جامع و یكپارچه سامانه انرژي کشور بکه منظکور بهينکه سکازي عرضکه و6

سیاستهاي كلی
اصالح الگوي مصرف

مصرف انرژي.
 بازنگري و تصویت قوانين و مقررات مربوت به عرضه و مصرف انرژي. -افزایش بازدهی نيروگاهها ،متنوع سازي منابع توليد بکرق و افکزایش سکهم انکرژي هکاي

افزایش بهره وري ،ایجاد ظرفيت هاي جدید ،انجام ت قيقات،

افزایش بازده نيروگاهها ،افزایش سهم انرژي هاي تجدیدپذیر
و نوین

تجدیدپذیر و نوین.
 بهبود روش هاي انتقال حامل هاي انرژي. پيشتازي اقتصاد دانش بنيان ،پياده سازي و اجراي نقشه جامع علمی کشکور و سکاماندهینظام ملی نوآوري به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افکزایش سکهم توليکد و صکادرات
م صوالت و خدمات دانشبنيان و دستيابی به رتبه اول اقتصاد دانشبنيان در منطقه.
7

سیاستهاي كلی

 -استفاده از ظرفيت اجراي هدفمنکدسکازي یارانکههکا در جهکت افکزایش توليکد ،اشکتغال و

اقتصاد مقاومتی

بهرهوري ،کاهش شدت انرژي.

دستيابی به جایگاه اول اقتصاد دانش بنيان
افزایش توليد و سهم صادرات برق با بهرهمندي از سامانههاي
ذخيرهسازي در توليد برق از منابع تجدیدپذیر

 افزایش ارزش افزوده از طریق تكميل زنجيره ارزش صکنعت نفکت و گکاز ،توسکعه توليکدکاالهاي داراي بازدهی بهينه (براساس شاخص شدت مصرف انرژي) و بکاالبردن صکادرات
برق
 اجتماع دو رویكرد درونمداري و برونمداري ازنظر توجه به نيازهکا و قابليتهکاي بکومی وسایر کشورها.
8

سند نقشه جامع علمی
كشور

 توجه ویژه به توسعة نيازم ور علوم و فناوريهاي مهندسی براي توليد و جکذب فنکاوريبا توان رقابتی و ثروتآفرینی همراه با حفظ م يط زیست و الگوي ص يح مصرف.
 -اصالح قوانين و مقررات مربوت به انتقال فناوري به کشکور و ایجکاد و توسکعة نهادهکاي

اصالح قوانين مربوت به انتقال تكنولوژي و بومی سازي
فناوري
اصالح الگوي مصرف و توجه به م يط زیست

انتقال و بومیسازي فناوري از خارج به داخل و بالعكس.
 قيمت تمام شده برق ،مجموع هزینههاي تبدیل انرژي ،انتقال و توزیع و هزینکه سکوختبا بازده حداقل سی و هشت درصد ( )%38نيروگاههاي کشور و رعایت استانداردها م اسکبه
می شود و هر ساله حداقل یك درصد ( )%1به بازده نيروگاههکاي کشکور افکزوده شکود بکه
9

قانون هدفمند كردن

طوري که تا پنجسال از زمان اجراء این قانون به بازده چهکل و پکنج درصکد( )%45برسکد و

یارانه ها

همچنين تلفات شبكههاي انتقال وتوزیع تا پایان برنامه پنجساله پکنجم توسکعه اقتصکادي،
اجتماعیوفرهنگی جمهورياسالمیایران به چهارده درصد( )%14کاهشیابد.
 بهينهسازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي ،خدماتی و مسكونی -توسعه توليد برق از منابع تجدیدپذیر.

افزایش بهره وري ،کاهش تلفات ،بهينه سازي مصرف انرژي،
اصالح ساختار فناوري واحدهاي توليدي ،توسعه توسعه توليد برق
از منابع تجدیدپذیر.
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موارد و ویژگیهاي قابل برداشت از قانون كه در

ردیف

قانون تصویب

بخش مربوط به انرژي

شده

تدوین بیانیه اولیه چشمانداز باید در نظر گرفته
شوند

 ارتقاء بهرهوري و بهره گيري از فناوریهاي نوین ،سازگار با م کيط زیسکت و متناسکت بکازیرساختهاي حال و آینده و تبادل برق با کشورهاي منطقه و کاهش شدت انرژي ،افکزایش
خوداتكایی و توسعه کاربرد انرژيهاي تجدیدپذیر.
 سياستگذاري ،برنامهریزي ،اجرا وتوسعه طرح هاي توليد ،انتقال وتوزیع انرژي برق._ افزایش ظرفيت نصتشده نيروگاههاي انرژیهکاي نکو و تجدیدپکذیر (بکادي ،خورشکيدي،
برقآبی متوسط و کوچك و  )...به سطح  3درصد کل ظرفيت نيروگاهی
 توسعه فناوري سيستمهاي انتقال انعطافپذیر ) (FACTSو احکدا پسکتهاي  GISوخطوت انتقال  HVDCدر کشور
_ کاهش تلفات شبكه به ميزان ساليانه حداقل  1درصد و رساندن به سطح  15درصد
10

برنامه راهبردي وزارت
نیرو

ارتقاء فناوري ،بهينه سازي مصرف ،توجه به م يط زیست و
افزایش بهره وري در توليد برق و کاهش تلفات شبكه

 -ایجاد زیرساخت هوشمند در شبكه توزیع درسطح حداقل  20درصد شبكه

افزایش ظرفيت نصت شده نيروگاه هاي انرژي هاي نو و

-شناسایی ،انتقال و بومیسازي فناوريهاي نوین و سازگار با م يطزیست

تجدیدپذیر

 -مطالعه و بررسی کاربرد روشهاي نوین انتقال و ذخيکرهسکازي بکرق از جملکه :ابررسکانا،

توسعه فناوري سيستم هاي الكترونيك قدرت از جمله

سيستمهاي انتقال برق با ولتاژ خيلی باال ( ،)EHVسيستمهاي انتقال برق فشکار قکوي بکا

 FACTSو HVDC

جریان مستقيم ( ،)HVDCسيستمهکاي انتقکال بکرق متنکاوب انعطکافپکذیر (،)FACTS

تمرکز بر ت قيق و پژوهش و بومیسازي فناوري

باطريها ،هواي فشرده ،هيدروژن و ...
 توسعه ظرفيتهاي توليد ،انتقال و توزیع برق متناست با نيازهاي مصرف مدیریت شکده ونوسازي و بهينهسازي آنها
 تمرکز بر ت قيق و پژوهش و بومیسازي فناوري در فعاليتهاي مربوت به توليکد بکرق ازانرژي خورشيدي و بادي در کشور
 هماهنگی در طراحی و توسعة شبكههاي فوقتوزیع و توزیع برق اصالح معماري شبكههاي توزیع شبكه هوشمند برق ایران و پياده سازي نمونه11

سیاست ها و اولویت

 -توسعه فناوري هاي ذخيره سازي برق و انرژي و توليد پراکنده برق

توسعه فناوري هاي نوین و کاراي شبكه هاي انتقال و

هاي پژوهش فناوري

 -توسعه فناوري هاي نوین و کاراي شبكه هاي انتقال و توزیع برق

توزیع برق

-توسعه فناوري هاي تبدیل انرژي هاي تجدیدپذیر

سند راهبردي ملی

12

توسعه فناوري پیل
سوختی كشور

سرمایه گذاري در صنعت توليد پيل هاي سوختی راهبردي و فناوري هاي کليدي آن باتكيه برنقش بخش خصوصيو تاکيد بر مزیت هاي رقابتی ایجاد اشتغال و رویكرد صادرات.
کاهش آلودگی م يط زیست به ویژه در شهرهاي بزرگ با بكارگيري فناوري پيلسوختی در حمل و نقل و تامين برق.

توليد برق تجدیدپذیر و پاك و توسعه استفاده از انرژي هاي
تجدیدپذیر
توجه به مسائل زیست م يطی

افزایش سهم نيروگاههاي بادي متناست با افزایش ميزان نصت انواع نيروگاهها در کشور با
13

سند راهبردي ملی

تأمين حداقل  24500مگاوات ظرفيت نصتشده .بهبود وضعيت زیستم يطی کشور با

توسعه صنعت برق

کاهش آالیندههاي زیستم يطی .

بادي ایران

افزایش توانمنديهاي فناورانه و توليدي در کشور در حوزه انرژي بادي با رویكرد صادراتفناوري و با تاکيد بر توانمندسازي بخش خصوصی.

توليد برق تجدیدپذیر و پاك و توسعه استفاده از انرژي هاي
تجدیدپذیر
توجه به مسائل زیست م يطی

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
25
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موارد و ویژگیهاي قابل برداشت از قانون كه در

ردیف

قانون تصویب

بخش مربوط به انرژي

شده

تدوین بیانیه اولیه چشمانداز باید در نظر گرفته
شوند

 تدوین ،ارتقا و اعمال استانداردهاي کيفيت حامل هاي انرژي حمایت از انجام مطالعات و فعاليت هاي مهندسی در زمينه ارتقاي کارایی انرژيسند توسعه ویژه

14

(فرابخشی) "مدیریت
انرژي"

حمایت از ت قيقات و مطالعات در زمينه ارتقاي کارایی

 -کاهش ميزان تلفات در شبكه هاي انتقال و توزیع انرژي

انرژي

 -حمایت از نوآوري هاي بخش انرژي از طریق تدوین قوانين حمایتی

کاهش ميزان تلفات در شبكه برق

 حمایت از ت قيقات در بخش انرژي با هدف کاهش هزینه تمام شده و کاهش ارزبري بکاتاکيد بر انرژي هاي نو و پاك
 -گسترش بازار برق و توسعه شبكه تبادل انرژي با کشورهاي همسایه

ماموریتها و وظایف

15

وزارت صنعت ،معدن
و تجارت

 -مشارکت با سازمان ملی استاندارد ایران و سایر مراجع مربوطه جهت تدوین یکا بکازنگري

تدوین یا بازنگري استانداردهاي مورد نياز به ل اظ کيفی،
زیست م يطی و ميزان مصرف انرژي

استانداردهاي مورد نياز (به ل اظ کيفی ،زیست م يطی و ميزان مصرف انرژي)

توسعه صادرات

 مشارکت در مطالعات و بررسی هاي الزم به منظور استفاده بهينه از منابع انرژي بررسی و تدوین پيشنهادهاي الزم درزمينه راهبردها و سياستها و برنامههاي بلندمدت وميانمدت صنعت

برق.

 تهيه طرحهاي الزم براي توسعه تأسيسات توليد و انتقال و توزیع صنعت برق16

اساسنامه شركتهاي
برق و آئیننامهها

بررسی ،مطالعه و سایر اقدامات الزم براي توسعه فناوري ،انتقال دانش فنی و اطالعرسکانی
تأمين کاال و ساخت تجهيزات موردنياز صنعت برق.
 -اصالح شبكه هاي توزیع به منظور کاهش تلفات

کاهش تلفات شبكه
توسعه فناوري و انتقال دانش فنی و ساخت تجهيزات مورد
نياز صنعت برق

شبكه.

 ایجاد و توسعه شبكه و تأسيسات توزیع نيروي برق در کليه نقات حوزه فعاليت خود وبهرهبرداري از آنها.

 -2-2-2جمع بندي اسناد
در این بخش با توجه به مطالعه اسناد باالدستی؛ جمع بندي الزامکات قکانونی ایجکاد شکده از منظکر اسکناد باالدسکتی در قالکت
جدول 2-2ارائه شده است.
جدول ( :)2-2الزامات قانونی ایجاد شده از منظر اسناد باالدستی
ردیف
1

قانون تصویب شده
سند چشمانداز  1404جمهوري اسالمی ایران

الزام ایجاد شده
دستيابی به جایگاه اول منطقه در حوزه علم و فناوري تجهيزات الكترونيك قدرت در
شبكه برق

قانون بودجه سال  93کل کشور
2

برنامه راهبردي وزارت نيرو
سياست هاي کلی اصالح الگوي مصرف انرژي

توليد برق از منابع تجدیدپذیر و پاك و توسعه استفاده از انرژي هاي تجدیدپذیر
کاهش تلفات

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
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افزایش بهره وري
افزایش ظرفيت نيروگاه ها
توجه به مسائل زیست م يطی

قانون هدفمند کردن یارانه ها
سياست ها و اولویت هاي پژوهش فناوري
قانون برنامه پنجم توسعه کشور
سياست هاي کلی علم و فناوري
سياست هاي کلی اصالح الگوي مصرف انرژي
3

بهينه سازي مصرف و اصالح الگوي مصرف

سند نقشه جامع علمی کشور
برنامه راهبردي وزارت نيرو
سياست ها و اولویت هاي پژوهش فناوري
اساسنامه شرکت هاي برق و آیين نامه ها
سياستهاي کلی نظام در بخش انرژي
قانون برنامه پنجم توسعه کشور

4

سياست هاي کلی علم و فناوري

تربيت و گسترش پژوهش و ت قيقات

سياست هاي کلی اصالح الگوي مصرف

حمایت از طرح ها پژوهشی اولویت دار

سند توسعه ویژه (فرابخشی) ”مدیریت انرژي“
رتبه اول منطقه در اقتصاد دانش بنيان
5

سياستهاي کلی اقتصاد مقاومتی

جایگاه مناست در ميان کشورهاي پيشرو
افزایش توليد و سهم صادرات برق با بهرهمندي از سامانههاي ذخيرهسازي در توليد
برق از منابع تجدیدپذیر

6

برنامه راهبردي وزارت نيرو

7

برنامه راهبردي وزارت صنعت ،معدن و تجارت

توسعه فناوري سيستم هاي الكترونيك قدرت از جمله  FACTSو HVDC
کاهش واردات و افزایش صادرات

 -3-2نتایج مطالعات تطبیقی
براي شناسایی و تبيين جهت گيريهاي بين المللی در زمينه توسعه فناوري تجهيزات الكترونيك قکدرت بایسکتی برنامکه هکا و
اهداف کشورهاي مختلف مورد بررسی قرار گيرند از آن جا که کشورهاي آمریكا و انگليس در زمينه توسکعه ایکن فناوریهکا بکه
عنوان کشورهاي توسعه یافته تلقی می شوند لذا اهداف و برنامه هاي این دو کشور مورد مطالعه قکرار گرفکت .از سکوي دیگکر
کشور هند به عنوان یك کشور در حال توسعه به صورت بسيار وسيع و گسترده در زمينه توسعه انکرژي هکاي تجدیدپکذیر گکام
برداشته است لذا این کشور نيز در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج حاصل از ایکن مطالعکات در قالکت گکزارش
مجزایی ت ت عنوان "مطالعات تطبيقی" تدوین گردیده است .در ایکن بخکش بکه منظکور ارزیکابی توسکعه فنکاوري تجهيکزات
الكترونيك قدرت در ميان کشورهاي پيشرو و درحال توسعه خالصه اي از این مطالعات ارائه شده است.

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
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 -1-3-2مطالعه كشور آمریكا
ایاالت مت ده آمریكا پيشنه مست كمی در زمينه الكترونيك قدرت دارد .همچنين این کشور در زمينه هاي مختلف مرتبط با
الكترونيك قدرت اعم از صنایع زیرساختی و توليد تجهيزات کاربردي ،نيز بسيار توانمند می باشد .توليد ادوات نيمه هادي ،مبدل
هاي الكترونيك قدرت متصل به انرژي هاي تجدید پذیر ،پردازنده هاي پيشرفته و مدیریت ذخيره سازهاي انرژي از جمله
توانمنديهاي بالفعل این کشور در سطح جهانی می باشند .الزم به ذکر است که صنعت ادوات نيمه هادي  250000فرصت
شغلی در آمریكا ایجاد کرده و سود  146ميليارد دالري در سال  2012براي این کشور به ارمغان آورده است .به عالوه آمریكا در
صنعت نيمه هادي اشتراك بازار  50درصدي را به خود اختصاص داده است که عدد بسيار قابل توجهی می باشد و در عرصه
توليد مبدل هاي واسط به انرژي هاي تجدید پذیر نيز ،آمریكا عالوه بر پذیرا بودن شرکت هاي پایه بين المللی ،حداقل داراي 6
شرکت مستقل از هم می باشد که در توليد مبدل هاي واسط انرژي هاي تجدید پذیر تا مرز 2مگاولتآمپر فعاليت میکنند.
ایاالت مت ده آمریكا در بخش ت قيقات دانشگاهی نيز مطابق ارزیابی وزارت علوم جمهوري اسالمی ایران داري  89دانشگاه
درجه عالی است که نزدیك به  30دانشگاه آن داراي دپارتمانهاي تخصصی الكترونيك قدرت و انرژي هستند.
الكترونيك قدرت صنعتی جذاب براي آمریكا م سوب می شود .مطابق ارزیابی ایاالت مت ده آمریكا ،بازار جهانی الكترونيك
قدرت (تنها با نظر داشتن بخش نيمه هادي آن) تا سال  2020داراي حداقل ميزان رشد  %7.7خواهد بود .حجم گسترش بازار
الكترونيك قدرت به اندازه اي است که مطابق پيش بينی ایاالت مت ده آمریكا در سال  %80 ،2030توان الكتریكی مصرفی در
یكی از مراحل توليد ،انتقال ،توزیع یا مصرف به ن وي از تجهيزات الكترونيك قدرت استفاده خواهد کرد .از سوي دیگر وزارت
انرژي آمریكا به دليل تمایل به کنترل پخش بار در شبكه قدرت (به کمك ادوات  PET ،FCL ،FACTS ،HVDCو
فيلترهاي فعال) و ایجاد امكان اتصال به شبكه (براي خودرو هاي برقی و منابع توليد تجدیدپذیر و پراکنده و ذخيره سازهاي
انرژي) عالق مند به گسترش نسل آتی الكترونيك قدرت است .از طرفی ،مطابق ارزیابی وزارت انرژي آمریكا ،نسل بعدي
الكترونيك قدرت مورد نياز در شبكههاي قدرت نيازمند سطوح ولتاژ باالي چند صد کيلوولت و فرکانسهاي کليدزنی باالي چند
ده کيلوهرتز می باشد .این نياز به کمك تكنولوژي موجود  Siقابل دسترس نيست و نيازمند توسعه تكنولوژيهاي جدیدتري
است .با توجه به موارد ذکر شده ایاالت مت ده داراي توانمندي بالقوه مناسبی در این بخش میباشد .از سوي دیگر هزینه

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
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ت قيقات در این زمينه بسيار قابل توجه بوده و نياز به مشارکت دولتی جهت حفظ سهم بازار و پيشتازي آمریكا دارد .به همين
دليل ،تمرکز عمده دولت آمریكا در بخش الكترونيك قدرت ،معطوف به توسعه نيمه هاديهاي قدرت شده است.
با توجه به موارد ذکر شده ،وزارت انرژي آمریكا در نظر دارد از بين کاندیداهاي نسل بعدي سيليكون ( SiC, GaNو
 ،)Diamondتكنولوژي  GaNرا گسترش دهد و این تكنولوژي را به بلوغ فنی و اقتصادي برساند .مطابق چشم انداز تعریف
شده دفتر  EE1وزارت انرژي ،ایاالت مت ده برنامه دارد کليدهاي نيمه هادي قدرت مبتنی بر  GaNرا در سال  2012به
ظرفيت  1.3کيلوولت برساند .در سال  ،2013دفتر  EEبرنامه دارد که مدل هاي عملكردي و طراحیهاي بسته بندي کليدهاي
 GaNرا بهبود بخشد .در سال  2014دفتر  EEدر نظر دارد که ظرفيت ولتاژ کليدهاي نيمه هادي قدرت مبتنی بر  GaNرا به
مرز  2/5کيلوولت و این ظرفيت را در سال  2015به مرز 5کيلوولت و 15آمپر برساند .همچنين در سال  2016به مرز تجاري
سازي م صول و تكميل مدل هاي عملكردي و بسته بندي کليدهاي نيمه هادي قدرت مبتنی بر  GaNبرسد .هدف نهایی
دراز مدت دفتر  EEرسيدن به مرزهاي فناورانه 20کيلوولت و  50آمپر براي کليدهاي نيمه هادي قدرت مبتنی بر  GaNاست.
در ادامه بيانيه چشم انداز این کشور ارائه شده است.
ایجاد امكان ساخت ادوات الكترونيك قدرت با درجه یكپارچگی باال ،با هزینه کم و قابليت اطمينان باال است تا بتوان از این
ادوات در بهبود عملكرد ،قابليت اطمينان و بازده نسل بعدي سيستم قدرت استفاده کرد .دفتر  EEدر نظر دارد که به کمك
طراحی ادوات نيمه هادي الكترونيك قدرت مبتنی بر  GaN-Siو کنترل بهينه این تجهيزات به هدف خود برسد .بر همين
اساس ،برنامه  GaN-Siمی تواند از طریق ارتقاي قابليت هاي تجهيزات الكترونيك قدرت کاربردي ،در جهت ایجاد سيستم
قدرت نسل بعد نقش ایفا کند.
 -2-3-2مطالعه كشور انگلیس
کشور انگليس در زمينههاي متنوع طراحی ،توليد و بازاریابی جهانی داراي شرکتهاي بزرگ معتبري می باشد .این کشور
مجموعه بزرگی از شرکتهاي کوچك و متوسط ) (SME: Small and Medium Sized Enterprisesفعال در این
Electricity Delivery

1
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حوزه دارد که در زمينههاي ادوات نيمه هادي ،بسترهاي تجهيز ،ادوات پسيو ،مبدلهاي الكترونيك قدرت متصل به منابع توليد
تجدیدپذیر ،مدیرت باتري ،ذخيرهساز انرژي و تكنيكهاي پيشرفته کنترلی دارد .همچنين دانشگاههاي انگليس نقش موثري در
تربيت مهندسان آتی الكترونيك قدرت و انجام ت قيقات موثر بينالمللی بر عهده دارند .بخش مهندسی انگليس  %19/6از
درآمد ناخالص توليد آن را تشكيل میدهد و  4/5ميليون شغل ایجاد کرده است .در این بين صنعت الكترونيك قدرت  16ميليارد
پوند به درآمد توليد ناخاص انگليس اضافه نموده و  300000هزار فرصت شغلی در  2000کمپانی فراهم کرده است .صنعت
الكترونيك قدرت نقش بسيار مهمی در این بين ایفا می کند ،سابقه ت قيقاتی نزدیك به  50سال و حضور بازیگران بينالمللی
باعث پيشتازي این کشور در این زمينه شده است .به علت شهرت انگليس در طراحی ،این کشور به پایه و مرجع توليد براي
بازارهاي داخلی و بينالمللی تبدیل شده است .این کشور  %3/1از کل بازار الكترونيك قدرت دنيا را در اختيار دارد.
مطابق پيشبينی انگليس در سال  2011بازار جهانی الكترونيك قدرت برابر  135ميليارد پوند با رشد ساليانه  10درصد
خواهد بود .عوامل متنوعی باعث ترغيت جدي دولت انگليس نسبت به حمایت از صنعت الكترونيك قدرت گردیده است .این
کشور ملزم به کاهش  34درصدي توليد گاز  CO2در سال  2020نسبت به سال  1990است .همچنين انگليس در نظر دارد
توان الكتریكی توليدي از منابع تجدید پذیر را در سال  2020به ميزان  5برابر نسبت به سال  2009افزایش دهد .همچنين این
کشور به منظور حمایت و تدوین توسعه سند شبكه هاي هوشمند مرکزي را راه اندازي کرده است .به عالوه این کشور به سمت
الكتریكی کردن صنعت حمل و نقل خود (اعم از خودروهاي برقی و راه آهن برقی) در حال حرکت است .وجود گرایش هاي
مشابه در بقيه کشورهاي دنيا نيز باعث شده است که دولت انگليس در حمایت از صنعت الكترونيك قدرت براي کست درآمد
بيشتر از بازارهاي جهانی ترغيت شود .بدین منظور انگليس با توصيه راهكارهایی در نظر دارد که در چشم انداز  10ساله (از سال
 )2011به اهداف مورد نظر خود برسد.
انگليس در نظر دارد که سهم خود را از بازار الكترونيك قدرت مورد استفاده در حمل و نقل برقی به  20درصد افزایش دهد .این
موضوع به این دليل است که مطابق ارزیابی انگليس در سال  2011بازار جهانی ادوات الكترونيك قدرت مورد استفاده حمکل و
نقل در گرایش هاي خودرو برقی (بازار جهانی) ،خودرو برقی (بازار داخلی انگليس) ،راه آهن برقی و فضایی به ترتيت برابکر 40
ميليارد پوند 1 ،ميليارد پوند 2.8 ،ميليارد پوند و  1.2ميليارد پوند است .همچنين این کشور در نظر دارد در طول  25سال آینکده
بتواند سود  60ميليارد پوندي را از بازار مربوت به الكترونيك قدرت مورد کاربرد در بخش انکرژي (نظيکر ،FACTS ،HVDC
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مبدل هاي واسط انرژي هاي تجدید پذیر و  )...از آن خود نماید .این امر به دليل آن است که مطابق ارزیابی انگلکيس در سکال
 2011ظرفيت ساالنه جهانی قابل نصت ادوات الكترونيك قدرت مورد کاربرد انرژي در بخش هاي مبکدل هکاي بکادي ،مبکدل
هاي  ،PVمبدل هاي  HVDCو مبدل هاي  FACTSبه ترتيت برابر 36گيگاوات17 ،گيگاوات24 ،گيگاوات و 3/5گيگاوات
است .از سوي دیگر انگليس در نظر دارد با توسکعه و همگکانی ککردن اسکتفاده از ادوات الكترونيکك قکدرت مکورد اسکتفاده در
کاربردهاي روشنایی و مصرفی 10 ،درصد از توان الكتریكی مصرفی خود را کم کند .این امر به این دليل است که مطابق پيش
بينی ،بازار جهانی ادوات الكترونيك قدرت مصرفی انگليس در بخش هاي مصرفی ،روشنایی و ککامپيوتري (دفتکري) در سکال
 ،2011به ترتيت برابر  2.3ميليارد پوند 0.478 ،ميليارد پوند و  2.1ميليارد پوند خواهد بود .و در آخر ،این کشور در صدد دستيابی
به سود ساالنه  1ميليارد پوندي از بازار الكترونيك قدرت مورد استفاده در درایوهاي صنعتی می باشد .زیرا مطکابق پکيش بينکی
هاي این کشور بازار جهانی ادوات الكترونيك قدرت درایو در بخش هاي ولتاژ پایين و ولتاژ باال به ترتيت برابر  7ميليارد پوند و
 1.5ميليارد پوند خواهد بود.
 -3-3-2مطالعه كشور هند
هند به عنوان دومين کشور پر جمعيت جهان شناخته شده است .این کشور با مشكل منابع انرژي روبرو است و حجم زیادي از
انرژي مورد نياز خود را از طریق واردات تامين مینماید .هچنين رشد باالي اقتصادي این کشور سبت افزایش ميزان مصرف
انرژي الكتریكی در سالهاي اخير شدهاست .پيشبينی میشود که در سال  2032ميزان مصرف انرژي الكتریكی این کشور به
 900هزار مگاوات برسد ،همچنين آمارها نشان میدهند که بيش از  40درصد از جمعيت هند از نعمت برق برخوردار نيستند .از
این رو این کشور جهت فراهم نمودن این نيازها ،برنامهها و سياستگذاريهایی را تدوین نموده که به طور مستقيم و غير
مستقيم ت ت تاثير استفاده از فناوري تجهيزات الكترونيك قدرت میباشند.
البته کشور هند در بخش انرژيهاي تجدید پذیر و نو داراي پتانسيلهاي بالقوهي باالیی می باشد .و استفاده از انرژيهاي
تجدیدپذیر میتواند امنيت انرژي هند را افزایش داده و حجم واردات انرژي این کشور را کاهش دهد .در حال حاضر سهم انرژي
تجدیدپذیر این کشور  12.5درصد با توان نامی  31692مگاوات در سال  2014می باشد .با استفاده از برنامهها و
سياستگذاريهاي مختلف ،این کشور در نظر دارد تا ميزان سهم انرژي هاي تجدیدپذیر را به  18درصد با ظرفيت نصت
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شدهي  72000مگاوات تا سال  2022برساند .البته به دليل پتانسيل بسيار خوب این کشور در زمينه تابش خورشيد ،یكی از
سياست هاي این کشور براي نصت و راه اندازي  20000مگاوات انرژي خورشيدي تا سال  2022می باشد ،همچنين در زمينهي
واحدهاي جدا از شبكه هدف توليد  2000مگاوات برق فتوولتائيك و فراهم کردن روشنایی از طریق فتوولتائيك براي 20
ميليون خانوار از اهداف این کشور می باشد .در این راستا شرکتهایی در زمينهي طراحی و ساخت مبدلها شكل گرفتهاند.
استفاده از سيستمهاي توربين بادي در این کشور تجاري شدهاست و سياستگذاري در جهت توليد  38500مگاوات تا سال
 2022از برنامههاي این کشور می باشد .با به کارگيري واحدهاي تجدیدپذیر به واحدهاي ذخيرهي انرژي الكتریكی استفاده از
این ادوات نيز افزایش مییابد ،لذا این کشور در این زمينه سرمایه گذاري بسيار زیادي انجام داده است .بيشترین ظرفيت نصت
شده مربوت به سيستمهاي تلمبه ذخيرهاي است و سرمایهگذاري در استفاده از ابرخازنها ،انواع باتريها نيز صورت گرفته است.
به طور کلی سياستگذاري این کشور در راستاي ایجاد اتصال بين نواحی مختلف از طریق خطوت با ولتاژ باال است .استفاده از
ساختار به هم پيوستهي نواحی مختلف امكان توليد بهينه را فراهم آورده و انتقال توان توليد شده توسط واحدهاي انرژي
تجدیدپذیر را نيز ممكن میسازد .در راستاي اتصال نواحی از چندین خطوت  HVDCدر این کشور استفاده شده است و
برنامههایی براي افزایش تعداد آنها در افق  2030وجود دارد .همچنين در زمينهي ادوات  FACTSنيز چندین تجهيز در
کشور هند استفاده میشود و در چشمانداز سال  2030استفاده از ادوات  FACTSجهت جبرانسازي توان راکتيو و افزایش
پایداري سيستم پيشبينی شدهاست.
کشور هند سند چشماندازي در افق سال  2013ميالدي جهت هوشمند سازي شبكهي خود نيز تنظيم نموده است .اهداف کلی
این سند ،افزایش امنيت ،قابليت اطمينان و کيفيت توان ریز شبكه ها می باشد .این کشور ماموریت جهانی استفاده از  6ميليون
خودروي هيبریدي را بر عهده گرفته است .شارژ همزمان این خودروها از شبكهي فعلی امكان پذیر نيست و نيازمند هوشمند
سازي شبكه می باشد .به عالوه هوشمندسازي سبت کاهش تلفات سيستم نيز میشود .رسيدن به تلفات اقتصادي و فنی
سيستم توزیع زیر  15درصد تا سال  2017و زیر 12درصد تا سال  2022از هدف گذاريهاي این کشور در این زمينه می باشد.
از دیگر انگيزههاي هوشمند سازي ،برق رسانی به روستاها و مناطقی است که از نعمت برق م روم هستند .هوشمند سازي
شبكهي برق یك کشور بدون استفاده از ادوات الكترونيك قدرت امكان پذیر نمیباشد.
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مطالت فوق نشان میدهند که کشور هند به فناوریهاي الكترونيك قدرت نيازمند است .لذا در این کشور اهداف ملی در زمينهي
تكنولوژي الكترونيك قدرت از طرف سازمان دولتی فناوري الكترونيك و داده زیر نظر وزارت ارتباطات و فناوري اطالعکات در
سال  2004به م وریت مرکز توسعهي م اسبات پيشرفته ( )CDACو با همكاري صنایع و مراکز دانشگاهی پيشرو در دو فاز
تدوین شده است .فاز اول این اهداف بازهي زمانی سالهاي  2005تا  2010ميالدي و فاز دوم از سال  2012به مدت پنج سکال
برنامه ریزي شده است .در فاز اول بر ت قيق و توسعه ،زیر ساختها ،آموزش و آگاهی سياستگذاري شدهاست .فاز نخست این
اهداف به صورت زیر در نظر گرفته شده است :
 رسيدن به تكنولوژي پيشرفتهي مبدلهاي سيستمهاي فتوولتائيك ،مبدلهاي ماتریسی و ...
 تامين مالی پروژههایی مانند STATCOM؛ واحدهاي کنترل وسایل نقليه و مبدلهاي جانبی یه کار رفته در راه آهن
ریلی ،ساختن  DVRبراي شرکتهاي نساجی
 تامين مالی پروسههایی مانند  UPSمبدلهاي واسط پيل سوختی
 آموزش دانشجویان در زمينههاي الكترونيك قدرت
فاز دوم این اهداف در سال  2012آغاز شده است و اهداف زیر را شامل میشود:
توسعهي فناوريهاي فاز اول
توسعهي فناوريتجهيزات الكترونيك قدرت مرتبط با شبكههاي هوشمند ،ریز شبكه ،فناوري اتصال واحدهاي تجدید
پذیر به شبكه ،سيستمهاي الكترونيك قدرت در ولتاژ باال
ارائهي پروژههاي ت قيقاتی و دورههاي کوتاه مدت جهت افزایش توسعه
فراهم کردن امكانات براي توليد م صول ،انتقال تكنولوژي و مشارکت صنایع.

 -4-2نظرات خبرگان و متخصصان
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براي ترسيم بيانيه اوليه چشم انداز توسعه فناوري تجهيزات الكترونيك قدرت در شبكه برق تالش گردید تا نظکرات مکدیران و
خبرگان این حوزه اخذ گردد .در این راستا چهارده نفر از خبرگان بخش دانشگاهی و صنعت این حوزه شناسکایی گردیکده و بکه
صورت مجزا جلسات مصاحبه اي برگزار گردید .سواالتی که در این جلسات مطرح شد در ادامه بيان می گردد.
 به صورت کلی انتظار صنعت برق کشور از توسعه فناوري هاي تجهيزات الكترونيك قدرت در  10سال آینکده چکه مکی
تواند باشد؟
 انتظار از توانمندي کشور در حوزه هاي طراحی ساخت و بهره برداري فناوري تجهيزات الكترونيك قدرت در شبكه برق
در  10سال آینده چگونه است؟
 حوزه هاي اولویت دار در فناوري تجهيزات الكترونيك قدرت در شبكه برق کدام ها هستند و اولویکت تمرککز کشکور در
کداميك از کاربردهاي فناوري هاي مورد نظر می تواند باشد؟
 آیا ایران توان و ظرفيت الزم جهت رقابت با کشورهاي مختلف (منطقه ،آسيا) را در هر یك از حوزه فنکاوري تجهيکزات
الكترونيك قدرت در شبكه برق دارا میباشد؟ جایگاه و رتبه کشور را چگونه ارزیابی میکنيد؟
 در سال  1404جایگاه کشور در فناوري تجهيزات الكترونيك قدرت در شبكه برق در بازارهاي صادراتی بکه چکه ميکزان
است؟ نقش این حوزه در بازارهاي کشورهاي منطقه به چه ترتيت است؟
 آیا به منظور کاربردي نمودن فناوري تجهيزات الكترونيك قدرت در صنعت برق کشور در سال  1404می توان شاخصی
را به صورت کمی در نظر گرفت؟
نظرات هر یك از خبرگان درباره سواالت مطرح شده به اختصار در جدول ( :)3-2ارائه شده است.
جدول ( :)3-2نظرات متخصصین پیرامون چشم انداز  10ساله فناوري تجهیزات الكترونیك قدرت در شبكه برق
نام خبره

دكتر مختاري

سازمان/دانشگاه

نكات مطرح شده

موضوع
سطح انتظار از تجهيزات

 -دستيابی به جایگاه تدوین مشخصات فنی در حوزه ادوات FACTS

دانشكده برق

الكترونيك قدرت در افق 10

 -دستيابی به جایگاه طراحی و ساخت نمونه عملياتی در حوزه HVDC

دانشگاه صنعتی

ساله

شریف

حوزه هاي اولویت دار

 در سایر حوزه ها نيز دستيابی به طراحی و ساخت. مبدل هاي انرژي هاي تجدیدپذیر -ادوات CUPS
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توانایی و ظرفيت الزم جهت
رقابت

 -توانایی رقابت با سازندگان اصلی را نداریم.

جایگاه و رتبه کشور در

-

منطقه
جایگاه کشور در بازارهاي

-

صادراتی

-

برنامه هاي مرتبط با سند

در نظر گرفتن شاخصی به
-

صورت کمی به منظور
کاربردي نمودن فناوري ها

سایر

 کست دانش فنی بهره برداري و تدوین مشخصات فنی براي ارائه به سازنده در حوزه هايادوات  FACTsو .HVDC

سطح انتظار از تجهيزات
الكترونيك قدرت در افق 10

 -ورود به مرحله ساخت در حوزه مبدل هاي انرژي هاي تجدیدپذیر و ساخت مبدل هاي با

ساله

قدرت در حدود چند صدکيلووات.
 -امكان سنجی براي ساخت در زمينه ادوات  CUPSبا توجه به حجم بازار

حوزه هاي اولویت دار
دانشكده برق
دكتر پرنیانی

دانشگاه صنعتی
شریف

توانایی و ظرفيت الزم جهت
رقابت

-

مبدل هاي انرژي هاي تجدیدپذیر

-

ادوات CUPS

 عدم توانایی رقابت با سازندگان اصلی تا آینده ميان مدت. -تمرکز بيشتر بر روي بازار داخلی.

جایگاه و رتبه کشور در

-

منطقه
جایگاه کشور در بازارهاي
صادراتی
برنامه هاي مرتبط با سند

 تمرکز بر بازار داخلی و سپس بازارهاي منطقه اي. -عدم توانایی در ساخت تمامی مبدل هاي مرتبط با سند انرژي هاي تجدیدپذیر

در نظر گرفتن شاخصی به
صورت کمی به منظور

 -درنظر گرفتن شاخص کمی بر اساس حجم بازار فعلی و پيش بينی حجم آینده.

کاربردي نمودن فناوري ها

سایر

 لزوم تدوین سياست ها و قوانينی براي خرید از توليدکننده داخلی بخصوص در زمينه مبدلهاي انرژي هاي تجدیدپذیر.

سطح انتظار از تجهيزات
الكترونيك قدرت در افق 10
دانشكده برق
دكتر شوالیی

دانشگاه علم و
صنعت ایران

-

ساله
حوزه هاي اولویت دار
توانایی و ظرفيت الزم جهت
رقابت
جایگاه و رتبه کشور در
منطقه

 تمامی حوزه ها مهم هستند و حرکت در زمينه هریك بسيار خوب است.. با توجه به ظرفيت هاي موجود در صورت توجه و فعاليت توانایی رقابتی پيدا خواهيم کرد.-
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جایگاه کشور در بازارهاي

-

صادراتی

-

برنامه هاي مرتبط با سند

در نظر گرفتن شاخصی به
-

صورت کمی به منظور
کاربردي نمودن فناوري ها

سایر

سطح انتظار از تجهيزات
الكترونيك قدرت در افق 10

 -حصول اعتماد به نفس در ميان سازندگان با ساخت یك خط HVDC

رسيدن به دانش فنی مبدل هاي انرژي هاي تجدیدپذیر و بومی سازي مبدل هاي در  5سال اول .

ساله
حوزه هاي اولویت دار
توانایی و ظرفيت الزم جهت
رقابت
دكتر فرهنگی

دانشگاه تهران

دكتر حسینی

دانشگاه سهند تبریز

-

ذخيره سازهاي انرژي

-

مبدل هاي انرژي هاي تجدیدپذیر

-

در زمينه مبدل هاي تجدیدپذیر می توانيم توان رقابتی پيدا کنيم.

جایگاه و رتبه کشور در

-

منطقه
جایگاه کشور در بازارهاي

-

صادراتی
برنامه هاي مرتبط با سند
در نظر گرفتن شاخصی به
صورت کمی به منظور

-

مد نظر قرار دادن اهداف سند انرژي هاي تجدید پذیر و سند چشم انداز 1404

-

به دليل عدم اطمينان در استمرار حمایت از سند بهتر است وارد جزئيات نشویم.

کاربردي نمودن فناوري ها
سطح انتظار از تجهيزات
الكترونيك قدرت در افق 10

 با توجه به حرکت دنيا به سمت انرژي هاي تجدیدپذیر ما نيز باید به این سمت حرکت نمایيم. -در تمامی حوزه ها سرمایه گذاري نمایيم و تمامی زمينه ها را با هم جلو ببریم.

ساله
حوزه هاي اولویت دار
توانایی و ظرفيت الزم جهت
رقابت
جایگاه و رتبه کشور در
منطقه
جایگاه کشور در بازارهاي
صادراتی
برنامه هاي مرتبط با سند

•

مبدل هاي انرژي هاي تجدیدپذیر

•

سامانه هاي برقی حمل و نقل

•

جبران سازهاي شبكه در توان باال و توان پایين

با توجه به ظرفيت دانشگاه ها و سطح علمی کشور توانایی رقابت داریم
می توانيم به جایگاه مناسبی براي هر یك از حوزه هاي تجهيزات الكترونيك قدرت در سطح منطقه
دست یابيم.
می توانيم به جایگاه بسيار خوبی دست یابيم.
-
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در نظر گرفتن شاخصی
-

کمی به منظور کاربردي
نمودن فناوري هاي
صنعتی نمودن کارهاي دانشگاهی

سایر

حمایت مادي و معنوي از دانشجویان دکتري و پایان نامه هایشان به منظور انجام مطالعات درحوز
الكترونيك قدرت

سطح انتظار از تجهيزات
الكترونيك قدرت در افق 10
ساله

 ساخت مبدل هاي تجدیدپذیر (بادي و خورشيدي) Svcرا در سطح صنعت استفاده نمایيم و در مرحله پس از آن STATCOM
 بهره برداري از . HVDC -مبدل هاي انرژي هاي تجدیدپذیر

حوزه هاي اولویت دار

 صادرات به کشورهاي همسایه با استفاده از اتصال HVDCو حوزه ها هم پوشانی زیادي دارند و خيلی نسبت به هم اولویت ندارند و دانش فنی هر یك از حوزه
ها به سایر حوزه ها تاثير می گذارد.

توانایی و ظرفيت الزم جهت
دكتر فتدی

دانشگاه صنعتی

رقابت

اميرکبير

جایگاه و رتبه کشور در

توان رقابت در زمينه  FACTSو  HVDCنداریم
-

منطقه
جایگاه کشور در بازارهاي
صادراتی

اولویت این است که بازار داخلی را تامين نمایيم.
-

برنامه هاي مرتبط با سند

در نظر گرفتن شاخصی
کمی به منظور کاربردي

می توانيم دستيابی به یك نسبتی(درصد) از بومی سازي مبدل ها را به عنوان شاخص درنظر بگيریم.

نمودن فناوري هاي

سایر
سطح انتظار از تجهيزات
الكترونيك قدرت در افق 10
ساله
حوزه هاي اولویت دار
دكتر آراسته

جهاد دانشگاهی

توانایی و ظرفيت الزم جهت

(علم و صنعت)

رقابت
جایگاه و رتبه کشور در
منطقه
جایگاه کشور در بازارهاي
صادراتی
برنامه هاي مرتبط با سند

سرمایه اوليه براي ساخت سلول هاي خورشيدي باال است
 تامين نياز داخل و رسيدن به خودکفایی در زمينه ساخت مبدل هاي انرژي هاي تجدیدپذیر وادوات  CUPSدر  5سال اول.
 ساخت ادوات  CUPSبه عنوان یك تجربه مقياس کوچك از ادوات  FACTSو پس از آن ورودبه این حوزه در  5سال دوم.
•

مبدل هاي انرژي هاي تجدیدپذیر

•

ادوات CUPS

در زمينه مبدل هاي تجدیدپذیر و ادوات  CUPSتوان رقابت داریم.
با توجه به دانش فنی موجود می توان به دستيابی به جایگاه مناسبی در حوزه مبدل هاي تجدیدپذیر
اميدوار بود.
در زمينه انرژي هاي تجدیدپذیر و ادوات  CUPSميتوانيم به بازارهاي منطقه صادر نمایيم.
ساخت تمامی مبدل هاي مرتبط با سند انرژي هاي تجدیدپذیر به منظور تامين 10000مگاوات برق
از این انرژي ها .

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
37
ویرایش اول ،تیر 1394

فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

در نظر گرفتن شاخص
کمی به منظور کاربردي
نمودن فناوري ها

در زمينه ادوات ) CUPs (DVR,DSTATCOMباید بتوانيم تجهيزاتی در ظرفيت 10MVA
بسازیم.

سایر
سطح انتظار از تجهيزات
الكترونيك قدرت در افق 10
ساله

 دستيابی به دانش فنی سيستم کنترل و تدوین مشخصات فنی SVCدر  5سال اول. سرمایه گذاري و دستيابی به دانش فنی در حوزه ذخيره سازهاي انرژي به منظور احدا نيروگاههاي جدید و جایگزینی نيروگاه هاي قدیمی.
 -دست یابی به دانش تدوین مشخصات فنی در زمينه .HVDC

حوزه هاي اولویت دار
توانایی و ظرفيت الزم جهت
رقابت
جایگاه و رتبه کشور در
مهندس

شرکت پارس توان

منطقه

هوشانفر

آمود

جایگاه کشور در بازارهاي

مهندس

معاونت برق و

اقلیمی

انرژي وزارت نيرو

صادراتی

•

Svc

•

صادرات برق با HVDC

در زمينه  SVCنمی توانيم رقابتی شویم.
به دليل عدم توانایی در رقابتی شدن در حوزه هاي  SVCو  HVDCنمی توانيم جایگاهی را متصور
شویم
با توليد ادوات  SVCو HVDCاحتماال تنها می توانيم به بخشی از بازار داخل دست پيدا کنيم.
-

برنامه هاي مرتبط با سند

در نظر گرفتن شاخص
-

کمی به منظور کاربردي
نمودن فناوري هاي

با توجه به برنامه براي ارتقا توليد فوالد از 15000000تن به حدودا 30000000تن تا افق 1404

سایر

احدا حدود  15تا  20کارخانه فوالد پيش بينی می شود که بازار خوبی براي  SVCبه وجود می
آورد از این رو رفتن به این سمت و سو براي دستيابی به این بازار داخلی می تواند مورد توجه قرار
گيرد.
 -خودکفایی در حوزه ساخت مبدل هاي انرژي هاي تجدیدپذیر و تامين بازار داخلی و بازارهاي

سطح انتظار از تجهيزات
الكترونيك قدرت در افق 10
ساله

منطقه.
 ساخت حداقل یك پایلوت در زمينه ذخيره سازهاي انرژي در  5سال اول. تمرکز بيشتر بر روي دو حوزه ساخت مبدل هاي انرژي هاي تجدیدپذیر و ذخيره سازهاي انرژيباشد.

حوزه هاي اولویت دار

توانایی و ظرفيت الزم جهت
رقابت
جایگاه و رتبه کشور در
منطقه

•

مبدل هاي انرژي هاي تجدیدپذیر

•

ذخيره سازهاي انرژي

•

ادوات CUPS

•

صادرات برق با HVDC

در زمينه مبدل هاي انرژي هاي تجدیدپذیر توانایی رقابت با کشورهاي همسایه و منطقه را دارا می
باشيم.
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جایگاه کشور در بازارهاي
صادراتی

در زمينه مبدل هاي انرژي هاي تجدیدپذیر باید بتوانيم بازارهاي همسایه اي و منطقه اي را به دست
آوریم.
برنامه صادرات برق کشور با استفاده از خطوت  HVDCبه کشورهاي همسایه از جمله ترکيه
پاکستان و امارات.

برنامه هاي مرتبط با سند

برنامه کشور عربستان براي توليد 41GWبرق از انرژي خورشيدي تا سال 2032نویدبخش یك بازار
منطقه اي خوب براي مبدل هاي انرژي هاي تجدیدپذیر می باشد.
رعایت استانداردهاي تدوین شده کيفيت توان وزارت نيرو توسط مراکز صنعتی و برداشتن یارانه برق
و واقعی شدن قيمت آن؛ بازار بسيار خوبی براي ادوات  CUPSبه وجود خواهد آورد.

در نظر گرفتن شاخص
-

کمی به منظور کاربردي
نمودن فناوري ها

سایر

الزام رعایت استانداردهاي تدوین شده کيفيت توان وزارت نيرو براي مراکز صنعتی و برداشتن یارانه
برق و واقعی شدن قيمت آن؛ بازار بسيار خوبی براي ادوات  CUPSبه وجود خواهد آورد.
در زمينه توليد و بهره برداري مبدل هاي انرژي هاي تجدیدپذیر و سيستم ت ریك استاتيك جایگاه

سطح انتظار از تجهيزات
الكترونيك قدرت در افق 10
ساله

اول منطقه را کست نمایيم .
در زمينه  HVDCبا توجه به حجم بازار م دود سرمایه گذاري خيلی منطقی به نظر نمی رسد.
جبران سازهاي توان پایين داراي اولویت متوسط می باشند و پس از انرژي هاي تجدیدپذیر باید مورد
توجه قرار گيرند.
اگر تجهيزي به صورت موردي در شبكه استفاده می شود خریداري شود.


حوزه هاي اولویت دار

باال ،در حد 2مگاوات


توانایی و ظرفيت الزم جهت
دكتر بانان
عباسی

مدیركل دفتر

رقابت

توسعه مدیریت

جایگاه و رتبه کشور در

و تدول اداري

منطقه
جایگاه کشور در بازارهاي
صادراتی
برنامه هاي مرتبط با سند

مبدل هاي انرژي هاي نو و تجدیدپذیر مخصوصا مبدل هاي با ظرفيت
جبرا ن سازهاي توان پایين

با توجه به پتانسيل داخل و دانشگاه ها توان رقابتی شدن داریم.
با توجه به اینكه توانایی رقابتی شدن در زمينه مبدل هاي انرژي هاي تجدیدپذیر را ممكن است
کست نمایيم می توانيم در حوزه صادرات نيز وارد شویم.
.
-

در نظر گرفتن شاخص
-

کمی به منظور کاربردي
نمودن فناوري ها

در زمينه صادرات باید برنامه کشورهایی نظير ترکيه و امارات و پاکستان را که در برنامه صادرات

سایر

وزارت نيرو هستند دیده شود.
صادرات برق از نظر اقتصادي زیر سوال است و باید دید که ادامه خواهد داشت یا خير.
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به ترتيت:

حوزه هاي اولویت دار

توانایی و ظرفيت الزم جهت
رقابت
مهندس
جوكار

مدیر تدقیق و

جایگاه و رتبه کشور در

توسعه شركت

منطقه

مكو

جایگاه کشور در بازارهاي
صادراتی
برنامه هاي مرتبط با سند



مبدل هاي انرژي هاي تجدیدپذیر



مبدل هاي مورد استفاده در صنایع توليد انرژي



مبدل هاي مورد استفاده در حمل و نقل ریلی



جبران سازهاي توان پایين



 FACTSو  HVDCبا اولویت کمتر هستند زیرا بازار کمتري دارند

تونایی رقابت در زمينه توليد و بهره برداري را داریم و می توانيم مزیت رقابتی در منطقه داشته باشيم.
می توانيم با استفاده از دانش بهره برداري در این زمينه رقابتی شویم و بهره بردار تجهيزات براي
کشورهاي منطقه شویم.
در زمينه توليد و بهره برداري مبدل هاي انرژي هاي تجدیدپذیر می توانيم به جایگاه مناسبی دست
یابيم اما در زمينه طراحی چنين توانایی نداریم.
صادرات م صول ميتوانيم به جایگاه خوبی دست پيدا کنيم
می توانيم صادرات خدمات داشته باشيم و حتی در منطقه در زمينه خدمات به کشورهایی که حتی
توان بهره برداري از تجهيزات را نيز ندارند جایگاه نخست را کست کنيم.
با توجه به برنامه کشور عربستان براي توليد 41GWبرق از انرژي خورشيدي تا سال 2032می
توانيم بازار خدماتی خوبی داشته باشيم و دانش بهره برداري خود را صادر کنيم.

در نظر گرفتن شاخص
کمی به منظور کاربردي

براي تجهيزاتی که نداریم بهتر است به جاي تعيين شاخص به دنبال کست بيشتر سهم بازار باشيم.

نمودن فناوري ها
بيشتر به دنبال بهبود فناوري ها باشيم نه توسعه

سایر

دولت می تواند نهادهاي درگير در پروژه ها را ملزم به برقراري ارتبات و واگذاري درصدي از سود خود
با دانشگاه ها و مراکز ت قيقاتی نماید.
-

سطح انتظار از تجهيزات
الكترونيك قدرت در افق 10
ساله

دكتر یزدیان

دانشگاه تربیت
مدرس

حوزه هاي اولویت دار
توانایی و ظرفيت الزم جهت
رقابت

برداري نمایيم.
-

در زمينه مبدل ها و ادوات  CUPSمی توان وارد طراحی و مونتاژ شد.

-

در زمينه ادوات سيستم حمل و نقل با ساختار ساده می توانيم توليد در سطح مونتاژ
داشته باشيم.

-

درزمينه سيستم ت ریك استاتيك نيز در سطح تعميرات نگهداري باشيم خوب است

•

مبدل هاي انرژي هاي تجدیدپذیر

•

ادوات CUPS

در طراحی تجهيزات می توانيم رقابتی شویم.

جایگاه و رتبه کشور در

-

منطقه
جایگاه کشور در بازارهاي
صادراتی
برنامه هاي مرتبط با سند

در زمينه هاي  FACTSو  HVDCبه دانش تدوین مشخصات فنی دست یابيم و بهره

می توانيم بازارهاي منطقه را در زمينه صادرات دانش بهره داري و مبدل هاي انرژي هاي
تجدیدپذیر و  CUPSوهمچنين طراحی آنها به دست آوریم.
•

توانمندي توليد مبدل هاي مورد نياز در سند انرژي هاي تجدیدپذیر را داریم.
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در نظر گرفتن شاخص
-

کمی به منظور کاربردي
نمودن فناوري ها

سایر

درنظر گرفتن تعرفه هایی به منظور ایجاد م رك و بسترسازي براي حرکت صنعت به سمت استفاده
از ادوات الكترونيك قدرت .
-

تدوین مشخصات فنی و تعيين جایگاه مورد استفاده و نوع تجهيز در ادوات  FACTSو

الكترونيك قدرت در افق 10

-

HVDC
دستيابی به دانش طراحی در حوزه ادوات CUPS

ساله

-

دستيابی به توانایی تكنولوژي ساخت مبدل هاي در حد  100یا  200کيلوولت

-

ساخت قطعات اولویت دار در سيستم هاي حمل و نقل و سيستم ت ریك استاتيك

•

مبدل هاي انرژي هاي تجدیدپذیر

•

ادوات CUPS

سطح انتظار از تجهيزات

حوزه هاي اولویت دار
توانایی و ظرفيت الزم جهت
دكتر
كارشناس

دانشگاه صنعتی
اصفهان

رقابت

کست توانایی رقابت در افق چشم انداز بعيد به نظر می رسد.

جایگاه و رتبه کشور در

-

منطقه
جایگاه کشور در بازارهاي
صادراتی
برنامه هاي مرتبط با سند

در نظر گرفتن شاخص
کمی به منظور کاربردي
نمودن فناوري ها

سایر

بعيد است که رقابتی شویم که بتوانيم جایگاه صادراتی پيدا کنيم.
می توانيم دانش بهره برداري و خدمات صادر نمایيم.
با توجه به سند انرژي اي تجدیدپذیر توانایی بالفعل ساخت مبدل ها را می توانيم کست نمایيم اما
بالقوه شدن توانمندي ساخت منوت به رقابتی شدن است.
تا افق چشم انداز به ميزان  %3-2انرژي کل توليدي کشور از طریق ادوات  FACTSو  HVDCو
 CUPSبه کنترل درآمده باشند.
می توانيم به دانش تعميرات و نگهداري در زمينه هاي  FACTSو  HVDCدست یابيم.
با توجه به رشد متوسط  %5ساالنه در مصرف و توان و وجود مشكالت در تامين منابع مورد نياز به

نظر می رسد مناست ترین راه حل براي افزایش انتقال توان در آینده استفاده از ادوات FACTS
می باشد که البته باید بر روي ساخت آن کار شود.

دکتر یاقوتی

معاون فروش و

سطح انتظار از تجهيزات

در زمينه انرژي هاي تجدیدپذیر به ویژه انرژي باد با توجه به اینكه ابعاد توانی باال نيست و می توانيم

الكترونيك قدرت در افق 10

با تمكرکز بر روي این حوزه رقابتی شده و صادرات داشته باشيم ،خوب است دانش فنی آن را کست

ساله

نموده و بر روي ساخت تمرکز نمایيم.
در زمينه  HVDCبه نظر می رسد با توجه به ساختار شبكه برق کشور خيلی نيازمند این ادوات

خدمات مشترکين

نباشيم مگر در حالتی که بخواهيم به کشورهاي بزرگی همچون روسيه صادرات داشته باشيم.
در زمينه ت ریك استاتيك ژنراتور حجم کاربرد زیادي انتظار نمی رود.
حوزه هاي اولویت دار
توانایی و ظرفيت الزم جهت
رقابت

مبدلهاي انرژيهاي تجدیدپذیر

ادوات FACTS
در حوزه مبدلهاي انرژيهاي تجدیدپذیر میتوانيم م صول رقابتی توليد نمایيم.
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جایگاه و رتبه کشور در
منطقه
جایگاه کشور در بازارهاي
صادراتی
برنامه هاي مرتبط با سند

ميتوانيم صادرات در زمينه مبدلهاي انرژيهاي تجدیدپذیر داشته باشيم .اما به راحتی نمی توانيم
بازار منطقه را بگيریم و بيشتر بازار داخل را باید مدنظر قرار دهيم.
توسعه انرژيهاي تجدیدپذیر و استفاده از ادوات  FACTSدر برنامه صنعت برق کشور می باشد لذا
حرکت به این سمت و سو نياز جدي کشور است.

در نظر گرفتن شاخص
کمی به منظور کاربردي

-

نمودن فناوري ها

سایر

-

 -5-2چشم انداز و اهداف كالن توسعه فناوري تجهیزات الكترونیك قدرت در كشور
جهت گيري هاي کالن و نيازهاي صنعت برق کشور براي کاهش تلفات انرژي ،بهبود عملكرد و صادرات برق بکه کشکورهاي
همسایه و همچنين اشاره موکد و مكرر اسناد باالدستی در زمينه توسعه فناوري تجهيزات الكترونيك قدرت در کشکور و وجکود
برنامه ریزي و سرمایه گذاري جهت برداشتن گامی رو به جلو در راستاي ت قق ایکن اهکداف را بکه

زیرساختهاي مناست ،الزام
وجود میآورد.
نامهاي در زمينکه توسکعه
به عالوه ،با نگاهی به برنامه هاي کالن و زیرساختهاي کشورهاي منطقه دیده میشود که اغلت ،بر 
این فناوريها ندارند ،بنابراین با توجه به زیرساختها و پتانسيلهاي داخلی میتوان انتظار دستيابی به یك جایگکاه مناسکت در
زمينه هریك از فناوريهاي مورد مطالعه ،در سطح منطقه داشت .البته با توجه به اینكه سطح ایکده آل دسکتيابی بکه هریکك از
فناوريها متفاوت میباشد نمیتوان یك سطح کلی را براي تمامی آنها متصور شد بنابراین سطوح دستيابی بکراي هکر یکك از
فناوري ها به صورت مجزا در اهداف کالن مشخص و تدوین میگردند.
البته ،با توجه به مطالعات صورت گرفته در زمينه الزامات باالدستی و نظرات خبرگان می توان دریافت که جهت گيکري ککالن
کشور در زمينه انرژي نيز همانند کشورهاي مورد مطالعه به سمت توسعه انرژي هاي تجدیدپذیر بوده و ورود به ایکن حيطکه را
دانشگاههکا و سکاخت و توليکد در صکنعت؛

اجتناب ناپذیر می نماید .همچنين از منظر خبرگان در زمينههاي ت قيق و توسعه در
پتانسيل داخلی از سطح بالقوه مطلوبی برخوردار است و می توانند بستر مناسبی براي رشد و رقکابتی شکدن در طراحکی و توليکد
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بومی در این حوزه باشند .جمع بندي نتایج حاصل از اسناد باالدستی ،نظرات خبرگان و مطالعه سکایر کشکورها در قالکت بيانيکه
چشم انداز و اهداف کالن در ادامه ارائه شده است:
چشمانداز توسعه فناوري تجهیزات الكترونیك قدرت:

با اتكا به خداوند متعال ،در راستاي ت قق جهتگيريهاي کالن صنعت برق در زمينه توسعه انرژيهاي تجدیدپذیر ،کاهش
تلفات انرژي ،بهبود بهره وري ،قابليت اطمينان و پایداري شبكه و افزایش صادرات برق به کشورهاي همسایه ،حوزه فناوري
تجهيزات الكترونيك قدرت کشور با تكيه بر توانمندي متخصصان داخلی ،قطت فناوري الكترونيك قدرت منطقه در سال 1404
خواهد بود.
با توجه به اینكه عبارت کليدي چشمانداز توسعه فناوري الكترونيك قدرت کشور ،قطت فناوري الكترونيك قدرت در منطقکه در
سال  1404است و سایر عبارتهاي چشمانداز جنبه توصيفی دارند ،لذا به منظور قطت شدن کشور در زمينه فناوري الكترونيك
قدرت در منطقه الزم است اهدافی کالن در این راستا در نظر گرفته شود که عبارتند از:
اهداف كالن توسعه فناوري تجهیزات الكترونیك قدرت:
 دستيابی به جایگاه نخست مصرف در بازار داخلی با قابليت رقابتی بين المللی
 پيشتازي در طراحی ،توليد و بهرهبرداري از تجهيزات توليد شده بومی در ميان کشورهاي منطقه
 دستيابی به سهمی از بازارهاي بينالمللی به ویژه بازارهاي منطقه
 برخورداري مراکز آموزشی و پژوهشی کشور از دانش روز دنيا در زمينه فناوريهاي جدید و نوظهور با رویكرد سکاخت
نمونههاي آزمایشگاهی
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نتیجهگیري
در این گزارش به عنوان یكی از گزارشات مرحله سوم پروژه تدوین سند راهبردي توسعه فناوري تجهيزات الكترونيك قدرت در
شبكه برق ،به منظور ترسيم آینده روشن و مطلوب براي تجهيزات الكترونيك قدرت ت ت شمول سکند مکذکور ،بکا اسکتفاده از
مفهوم چشم انداز و بررسی چشم انداز اسناد کشورهاي پيشرو و درحال توسعه در این زمينه ،به ترسکيم چشکم انکداز مطلکوب و
معقول پرداخته شد .لذا پس از ارائه مرور ادبيات تدوین چشم انداز و اهداف ککالن در فصکل اول ،در فصکل دوم بکا اسکتفاده از
الگوهاي اخذ شده از مطالعات تطبيقی و نظرات خبرگان این حوزه و در راستاي الزامات اخذ شده از اسناد باالدستی بکراي ایکن
سند ،به جمع بندي و تدوین چشم انداز تجهيزات الكترونيك قدرت در شبكه برق پرداخته شد.
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 -1فصل اول :مرور ادبیات اولويتبندي فناوري و سبك اكتساب فناوري

 -1-1مقدمه
یکی از موضوعات مهم در برنامهریزی توسعه فناوری ،اولویتبندی فناوریها در تمامی حوزههای فناورانه است .این امرر از
آن جهت دارای اهمیت است که پرداختن به همه فناوری های روز با توجه به تعدد موضوعات مطرح و نیرز برا در نظرر رررفتن
محدودیت منابع (منابع مالی ،انسانی ،زمان و  ،)...امکانپذیر نخواهد بود .در حوزه تجهیزات الکترونیک قدرت نیز برا توجره بره
رستردری این فناوری و کاربردهای متنرو آن و عردا امکران سررمایهررذاری در همره انروا تجهیرزات الکترونیرک قردرت،
اولویتبندی فناوریها از اهمیتی ویژهای برخوردار است .برخی کشورها نیز برای توسعه فناوری تجهیرزات الکترونیرک قردرت
اولویتبندی را انجاا داده و بر اساس آن منابع خود را در جهت توسعه تجهیزات الکترونیک قدرت اولویتدار تخصیص دادهاند.
اولویتبندی فناوریها کارکردهای فراوانی دارد که عبارتند از:
 تعریف پروژههای پژوهشی دارای اولویت بر اساس نیازهای فعلی و آینده
 انسجاا و هماهنگی بین موضوعات پژوهشی در راستای نیل به اهداف تعیین شده
 ایجاد یک چارچوب تعامل و همکاری فیمابین تمامی ذینفعان علیالخصوص مراکز پژوهشی و صنعت
 تخصیص منابع مالی و انسانی به صورت هدفمند در جهت پروژههای اولویتدار
 بسترسازی جهت تدوین ،توجیه و تصویب برنامه و بودجه های سالیانه
 تمرکز سیاستها و اقدامات حمایتی در جهت فناوریهای اولویتدار
حال با توجه به مزایای اولویتبندی و تدوین ارکان جهتساز ،روشهای مختلفی در ادبیات اولویتبندی فنراوری همورون
روشهای اولویتبندی جذابیت – توانمندی با روشهای تصمیمریری چند معیاره ،آیندهپژوهی ،روش لیتل و  ...وجرود دارد .در
این مطالعه با توجه به این که از ماتریس جذابیت و توانمندی جهت اولویتبندی فناوری استفاده شده است و به منظور تحلیرل
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جذابیت فناوری معیارهای مختلفی در نظر ررفته شده است ،از روشهای تصمیمریری چند معیاره استفاده شده اسرت .در ایرن
تصمیمریری چند معیاره به عنوان یکی از روشهای اولویتبندی فناوری به اختصار بیان شده است .در این روش

فصل ادبیات
با توجه به مجموعهای از معیارها ،رزینههای مورد بررسی اولویتبندی میشوند .همونین به منظور بیران متردولوژی اکتسراب
فناوری مروری بر ادبیات اکتساب فناوری در این بخش صورت پذیرفته است .در انتهای این فصل برا توجره بره مررور ادبیرات
اولویتبندی و اکتساب فناوری ،روش منتخب جهت اولویتبندی و اکتساب فناوریهای اولویتدار بیان شده است.

 -2-1مرور ادبیات روشهاي تصمیمگیري چند شاخصه

1

روشهای تصمیمریری چند معیاره 2به طور وسیع در دههی  1960توسعه پیدا کردند .روشهای کالسریک ماننرد الکترره

3

محصول همین پیشرفتها هستند .در دههی  1970روشهای جدید و نسخههای اصالح شدهی روشهای موجود توسعه پیردا
کرد و در نهایت در دههی  1980با استفاده از رایانه ،در کاربرد و نتایج حاصل از روشهای تصمیمریرری چنرد معیراره تحرول
سریعی رخ داد.
به طور عاا ،روشهای تصمیمریری چند معیاره مبتنی بر چند بخش اصلی هستند؛ تعیین رزینههای مختلف برای انتخراب،
انتخاب معیارهای ارزیابی رزینه های مختلف و تعیین نتایج ارزیابی هر یک از رزینهها ،براساس معیارهای ارزیابی .در نتیجرهی
این بررسی یک ماتریس که عموماً تحت عنوان ماتریس تصمیم خوانده میشود ،به دست میآید.
علیرغم اینکه روش های مختلفی با عنوان تصمیمریری چند معیاره شناخته میشوند (مانند روشهرای بهینرهسرازی و یرا
روشهای رتبهبندی) ،رااهایی که باید در مسیر تصمیمریری برداشته شوند بسیار به هم شبیه هستند .این ررااهرا عبارتنرد از
تعریف مسئله ،تعیین و تبیین رزینه ها ،انتخاب معیارها ،تشکیل و مقداردهی ماتریس تصمیم ،تعیین وزن معیارها ،اولویتبنردی
رزینهها و تصمیمریری.

)1.MultipleAttribute Decision Making (MADA
)2.MultipleCriteria Decision Making(MCDA
3.ELECTRE
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لینکوف 1و دیگران روش تصمیمریری در سازمانهای مختلف مرتبط با محیط زیسرت را در ایراتت متحرده و اروپرا ارا ره
میکنند .آنها بیان میکنند که علیرغم اینکه فرآیند تصمیمریری اغلب بر مبنرای مردلسرازی فیزیکری و بعرد بهینرهسرازی
مهندسی بنا شده است ،سازمان های متولی مسا ل زیست محیطی در حال حرکت به سمت استفاده از ابزارهرای تصرمیمریرری
تحلیلی ،به خصوص روشهای تصمیمریری چند معیاره هستند .آنها همونین ارتباط بین رااهای مختلف ذکرر شرده در برات
برای تصمیمریری چند معیاره و فرآیندهای برنامهریزی در سطح عمومی را تبیین کردهاند.
در حوزهی انرژی ،نیاز به در نظر ررفتن شاخصهای زیستمحیطی ،تکنولوژیک و اجتماعی در برنامهریزی انرژی ،اسرتفاده
از روشهای تصمیمریری چند معیاره را رونق بخشیده است .پوهکار و راماچاندران2در بین روشهای مختلف تصمیمریری چند
معیاره ،فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی ،3روش پرومته 4و روش الکتره 5را پراستفادهترین روشها در برنامهریزی انرژی میدانند.
روش الکتره بر مبنای تعیین اولویتهای باتتر بین هر جفت از رزینههای مختلف عمل میکند .سپس ماتریسهای توافق

6

و تنافر 7برای انتخاب یا رتبهبندی بین رزینههای مختلف تشکیل داده میشوند .بکالی و دیگران 8نشان دادهاند که این روش به
خوبی در برنامه ریزی انرژی مورد استفاده قرار ررفته است .آنها یک برنامهی عملیاتی را برای توسعهی انرژیهای تجدیدپذیر
در مقیاس منطقه ای ،با استفاده از رویکرد چند معیاره با دوازده معیار ارزیابی ،بررسری کرردهانرد .ایرن معیارهرا در چهرار دسرته
سازراری با شرایط سیاسی و حقوقی ،سازراری با شرایط تکنولوژیک و اقتصادی ،سازراری با تقاضای انرژی پیش بینی شرده و
تطابق با محدودیتهای زیست محیطی طبقهبندی شدهاند.
روش الکتره ،همونان که رئورروپولو و دیگران 9رزارش کردهاند ،برای تدوین استراتژی انررژی در جزیررهی کررت10مرورد
استفاده قرار ررفته است .در این بررسی چهار دسته معیار اقتصادی ،سیاسی ،تکنولوژیرک و زیسرت محیطری بررای ارزیرابی و

1.Linkov
2.Pohekar and Ramachandran
)3.Analytical Hierarchy Process (AHP
4.PROMETHEE
5.ELECTRE
6.Concordance Matrix
7.Discordance Matrix
8.Beccali et al.
9. Georgopoulou et al.
10.Crete Island
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مقایسه رزینه های مختلف مورد استفاده قرار ررفته است .استفاده از روشهای تصمیمریری چنرد معیراره بررای انتخراب برین
رزینههای مختلف در سیاستهای انرژی در سطح منطقهای ،خصوصاً در مناطقی که دارای منابع فراوان انرژیهای تجدیدپذیر
هستند مورد تأکید این پژوهش است .استفاده از این روشها ،در این موارد ،وارد کردن معیارهای زیسرتمحیطری را ،بره ماننرد
معیارهای فنی ،اقتصادی و سیاسی ،برای تحلیل ممکن میکند .به هر حال ،این نکته مورد تأکید قرار ررفتره اسرت کره مرا برا
تکنیکهای "تصمیمیار" مواجه هستیم و نه با روشهای "تصمیم ساز"؛ به عبارت دیگر ،به کار بردن این روشها تنها یکی از
رااهای تزا برای تصمیمریری را تشکیل میدهند.
از طرف دیگر ،استفاده از روش پرومته نیز در حال افزایش است .کاواترو 1یک نظراا یکپارچره چنردمعیاره 2بررای ارزیرابی
رزینهها مطرح میکند که روش پرومته به عنوان مبنای توسعهی این نظاا قرار دارد .او این نظراا را برا اسرتفاده از معیارهرای
اقتصادی ،تکنولوژیک ،زیستمحیطی و اجتماعی برای مقایسه بین رزینه های مختلف در مورد منطقه ایتالیایی مسینا 3بره کرار
برده است .این نکته که در این مورد جریان خالص( 4که برابر تفاضل بین جریان مثبت و منفی تعریف میشود) برای رسیدن به
رتبهبندی در بین رزینههای مختلف مورد استفاده قرار میریرد حا ز اهمیت است.
اضافه بر اینها ،ترکیبی از روشهای تصمیم ریری چند معیاره ،که به صورت موازی با یکدیگر و یا به دنبال هم به کار برده
میشوند ،نیز ممکن است انتخاب مناسبی برای برنامهریزی باشد .لوکن 5ترکیبهای مختلف در استفاده از ایرن روشهرا ماننرد

استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی در کنار پرومته ،یا فرایند تحلیل سلسله مراتبی توأا با تاپسیس ،6و فرایند تحلیل سلسرله
مراتبی در کنار برنامهریزی آرمانی 7را در ادبیات مورد اشاره قرار میدهد.
پیش از ورود به بحث در رابطه با موضو تصمیمریری چندشاخصه ،بررسی ابزارهای عاا تصرمیمریرری و تعیرین جایگراه
تصمیمریری چند معیاره خالی از لطف نیست .در این مطالعه ،منظور از تصمیمریری ،انتخاب از میان چند جایگزین است .ایرن
رویکرد کاربرد فراوانی در انوا مسا ل مربوط به تصمیمریری در حوزه های مختلف دارد .در مسا لی که مالحظات مربروط بره
1.Cavallaro
2.Multicriteria integrated system
3.Messina
4.Net flow
5.Loken
)6.Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS
)7.Goal Programming (GP
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توسعهی پایدار در تصمیمریری ها مطرح باشد ،استفاده از این رویکررد بسریار مترداول اسرت .توانرایی اصرلی ایرن رویکررد در
ساختاربخشی به مسا ل و دخیل کردن وجوه مختلف مسئله در تصمیمریری است .بنابراین ،این رویکرد نیز رزینرهای محتمرل
برای استفاده در حل مسئلهی حاضر به نظر میرسد .در ادامه ،جایگاه تصمیمریری چند شاخصه در میان تکنیکهرای ریاضری
تصمیمریری نشان داده میشود .سپس به معرفی تصمیمریری چند شاخصه پرداخته میشود.
فنون ریاضی تصمیمریری ،یکی از با ارزشترین دستاوردهای فعالیت پژوهشگران است که غالباً تحت عناوین "تحقیرق در
عملیات"" ،پژوهش عملیاتی" و یا "تکنیکهای کمی تصمیمریری" در محافل علمی مطرح میشوند .در نگرش فرآیندی بره
تصمیم ریری ،محور تأکید و کاربرد این فنون به ایجاد مدل از مسئله تصمیم ،ارزیابی راهحلهای ممکن و ررزینش بهتررین یرا
رضایتبخشترین راهحل مربوط میشود .بررسی مفروضات و رویکرد تکنیکهای اولیه تصمیمریری ،حکایت از سادهسرازی و
ناتوانی در مد نظر قرار دادن تماا ابعاد مترتب بر مسا ل تصمیم دارد .اما در حال حاضر ،روشهای نوین تصمیمریری کمتر بره
سادهسازی پرداخته و عالوه بر مدلسازی و آنالیز جنبه های ایستا ،به خوبی قادر به لحاظ نمودن جنبرههرای دینامیرک مسرا ل
تصمیم می باشند .به عبارت دیگر در رذر زمان همراه با افزایش درجره پیویردری و تنرو مسرا ل تصرمیمریرری ،روشهرای
تصمیم ریری نیز متنو و از توانمندیهای بیشتری برخوردار رردیدهاند .همونین نتایج رزارش شده از کاربرد این روشهرا بره
خوبی دتلت بر استفاده رسترده از آنها در حوزههای مختلف تصمیم ریری دارد .اما باید توجه داشت که هر یک از روشهرای
تصمیم ریری با توجه به مفروضات و رویکرد خاص خود در برخی شرایط تصمیم ،نسبت بره دیگرر روشهرا ارجحیرت دارد .در
شکل زیر ،دستهبندی شرایط حاکم بر مسئله تصمیمریری بر مبنای میزان اطالعات موجود در خصروص عوامرل تأثیرررذار برر
تصمیمریری به همراه برخی از مهمترین روشهای قابل استفاده در هر شرایط نشان داده شده است.
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شكل ( :)1-1دستهبندي شرايط حاكم بر مسأله تصمیمگیري

همانرونه که در شکل ( )1-1مشخص است تصمیمات اخذ شده از سوی افراد بسته به میزان دانش و اطالعات آنها
در مورد وضعیت تصمیمریری به سه دسته تقسیم مریشروند .تصرمیم ریرری در شررایط عردا اطمینران ،دتلرت برر نروعی از
تصمیم ریری دارد که به دلیل وجود متغیرهای غیرقابل کنترل ،پیامدهای انتخاب هر رزینه یا تصمیم ،مشخص نخواهد بود .این
شرایط نیز به نوبه خود به دو دسته تقسیم میشود:
 تصمیمریری در شرایط عدا اطمینان کامل تصمیمریری در شرایط ریسکدر شرایط عدا اطمینان کامل ،تصمیم ریرنده هیچ نو اطالعاتی در خصوص متغیرهای غیرقابل کنترل ندارد و لذا مشخص
نیست که در آینده چه شرایط و وضعیتی رخ میدهد و حتی پیشبینی وضعیت آتی به صورت احتمالی نیز میسر نیست .در ایرن
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نو از شرایط تصمیمریری ،میتوان از تکنیکهایی نظیر تکنیک بدبینی ،1تکنیک خوشبینی 2و تکنیک فرصت از دسرت رفتره
استفاده کرد .به طور کلی در این تکنیکها دیدراه های مختلفی نسبت به شرایط آتی و پیامدهای هرر تصرمیم متصرور شرده و
رزینه بهینه بررزیده میشود.
تصمیمریری در شرایط ریسک شبیه حالت عدا اطمینان است ،با این تفاوت که تصمیمریرنده قادر به تعیین احتمال رخرداد
متغیرهای غیرقابل کنترل می باشد .به عبارت دیگر از دیدراه ریاضی ،تابع توزیرع احتمرالی وقرو متغیرهرای غیرقابرل کنتررل
مشخص است؛ لذا از این طریق میتوان آنها را تجزیه و تحلیل کرد .در این شرایط ،مدلهای احتمالی قابرل اسرتفاده بروده و
همانرونه که درشکل بات ،نشان داده شده است ،به دو دسته بدون استفاده و با استفاده از نمونهریری ،تقسیم میشوند.
در شرایط تعارض تصمیمریری ،به علت وجود تعارض بین منافع دو رقیب ،یک تصمیم به عنوان متغیر غیرقابل کنترل برای
یک تصمیمریرنده تلقی میشود .در این شرایط فرض بر آن است که رقبای تصمیمریرنده ،همگی منطقی بوده و هر یک سعی
بر آن دارد که بیشترین سود یا کمترین ضرر ممکنه را متحمل شود .از نقطه نظر روشهای تصمیمریری ،این نو تصمیمریری
تحت عنوان تئوری بازیها 3بررسی میشود.
در تصمیم ریری در شرایط اطمینان کامل ،کلیه متغیرهای تأثیررذار بر تصمیم ،ثابت فرض میشوند .به عبارت دیگر در این
شرایط ،تصمیم ریرنده با اطمینان ،پیامدهای انتخاب هر رزینه را میداند و لذا برای ایرن شررایط از تصرمیمریرری ،متغیرهرای
غیرقابل کنترل وجود ندارد .روشهای ریاضی تصمیمریری در این حوزه به دو دسته مدلها و فنون تصمیمریری چند معیاره و
مدلها و فنون غیر چند معیاره تقسیم میشوند .در دسته اول ،دو یا چند معیار به طور همزمان برای انتخاب تصمیم مد نظر قرار
می ریرد؛ اما در دسته دوا ،تنها یک معیار که غالباً تحت عنوان حداکثر نمودن سود یا حداقل نمودن هزینه بیان میشود ،مبنای
تصمیمریری است .در این دسته ،روشهای متنوعی نظیر برنامهریزی خطی و مشتقات آن ارا ه شده است.
مدلهای تصمیمریری چند معیاره نیز به دو دسته مدلهای تصمیمریری چند هدفی 4و مدلهای تصمیمریری چندشاخصه
تقسیم میشوند .در مدلهای تصمیمریری چند هدفی ،چندین هدف به طور همزمان جهت بهینه شدن مد نظر قرار میریرنرد.

1.Maximin
2.Maximax
3.Games theory
)4.Multi-Objective Decision Making (MODM
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مقیاس سنجش برای هر هدف ممکن است با مقیاس سنجش برای سایر اهداف متفاوت باشد .بره عنروان مثرال ،یرک هردف
میتواند حداکثر نمودن سود باشد که بر حسب واحد پول سنجیده میشود و هدف دیگر حداقل استفاده از سراعات نیرروی کرار
باشد .از طرفی این اهداف در برخی موارد در تضاد با یکدیگر هستند و در یک جهت حرکت نمیکنند .مثال تصمیمریرنده از یک
سو تمایل دارد رضایت کارکنان را افزایش دهد و از سوی دیگر ،خواستار حداقل نمودن هزینههای حقوق و دستمزد است .به هر
حال در این زمینه کاراترین روش تصمیمریری ،برنامهریزی آرمانی است.
در مدلهای تصمیمریری چند شاخصه تصمیم ریری با لحاظ نمودن معیارهای مختلف (و معموتً متعارض) در فضای جواب
رسسته صورت میپذیرد .همان طور که در زیر نیز پیداست ،تکنیکهای تصمیمریری چند معیراره در دسرتهی برزر ترری از
تکنیکها با ناا تصمیمریری چند شاخصه قرار میریرند.

شكل ( :)2-1جايگاه تصمیمگیري چندشاخصه نسبت به تصمیمگیري چندمعیاره

تصمیم ریری چند شاخصه معموتً توسط ماتریس نشان داده شده در جدول ( )1-1نمایش داده میشود.
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جدول ( :)1-1ماتريس تصمیمگیري چند شاخصه
ماتریس تصمیم ریری چند شاخصه
شاخص

Xn

...

X2

X1

r1n

…

r12

r11

A1

r2n

…

r22

r12

A2

رزینه

rij
…

rmn

rm2

Am

rm1

 ،Aبیانگر رزینه  jاا و  ،rijنشاندهنده ارزیابی رزینه iاا بر مبنای معیار jاا باشد
معیارها در مدلهای تصمیمریری چند شاخصه ،میتواند از مقیاسهای مختلف و غالباً متعارض باشند .در این بین ،رزینهای
بهتر خواهد بود که ایده آل هر معیار را تأمین نماید؛ اررچه این امر در اغلب مواقع غیر ممکن است .به هر حال از لحاظ ریاضی،
بهترین رزینه در یک مدل تصمیمریری چند شاخصه ،یک رزینه ذهنی* Aخواهد بود که مرجحترین ارزش یرا مطلوبیرت را از
هر معیار کسب نماید.
یکی دیگر از موضوعات مورد توجه در مدلهای تصمیمریری چند شاخصه ،مقیاس اندازهریری معیارها است که به صرورت
کمی و کیفی وجود دارد .به عالوه در معیارهای کمی نیز مقیاس اندازهریری ممکن است متفاوت باشد (مانند هزینه برر حسرب
ریال و وزن بر حسب کیلوررا) .در اندازهریری معیارهای کیفی ،از مقیاسهای فاصلهای و رتبهای استفاده میشود .بررای ایرن
کار خط کش زیر پیشنهاد میشود:

10

9
خیلی زیاد

7

5

3

متوسط
شكل ( :)3-1خطكش اندازهگیري كیفي

1
خیلی کم

0
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این نو اندازهریری برای معیارهایی با جنبه مثبت مانند "استحکاا" (که هر چه بیشتر باشد مطلوبتر خواهد بود) به صورت
فوق تعریف می شود .مقدار صفر بیانگر حداقل ارزش ممکن و مقدار  10مشخصکننده حداکثر ارزش ممکن از معیار مورد نظرر
است .در صورتی که معیار جنبه منفی داشت ،پیشنهاد میشود سؤال را عکس کرده تا معیار جنبه مثبت پیدا کند چرا کره ذهرن
انسان در مورد جنبه مثبت بهتر ارزیابی میکند .برای مثال معیار هزینه کمتر را میتوان به هزینه بیشرتر تبردیل کررد؛ در ایرن
صورت ارر پاسخ دهنده جواب  9را انتخاب کند ،باید آنرا به  1و ارر  3را انتخاب کند ،به  7تبدیل کرد.
مسا ل تصمیمریری چند شاخصه  ،بسیار متنو هستند؛ اما با وجود این تنو  ،در ویژریهای زیر مشترك میباشند:
الف ر رزینهها :در مسا ل تصمیمریری چند شاخصه ،تعداد محدودی رزینه جهت اولویت ،انتخاب و یرا دسرتهبنردی مرورد
بررسی قرار میریرند .معموتً واژه رزینه مترادف با واژههای انتخاب ،1خط مشی ،2اقداا 3و یا کاندیدا است.
ب ر معیارهای چندرانه :هر مسئله از نو تصمیمریری چند شاخصه ،دارای معیارهای چندرانه میباشد .در این معیارها پس
از ارا ه توسط تصمیمریرنده و ارزیابی رزینه ها بر مبنای آن ،سرانجاا رزینه برتر انتخاب یا اولویتبندی میرردد .تعداد معیارها
به ماهیت مسئله بستگی دارد.
ج ر واحدهای بی مقیاس :هر معیار نسبت به معیار دیگر دارای مقیاس اندازهریری متفاوتی است .لذا به دلیل با معنی برودن
محاسبات و نتایج از طریق روشهای علمی ،دادهها بی مقیاس میشوند ،به رونهای که اهمیت نسبی آنها حفظ شود.
د ر وزن معیار :تماا روشهای تصمیمریری چند شاخصه ،مستلزا وجود اطالعاتی است که بر اساس اهمیت نسبی هر معیار
بدست آمده باشند .این اطالعات معموتً دارای مقیاس ترتیبی یا اصلی هستند .وزنهای مربوط به معیارها مریتوانرد مسرتقیماً
توسط تصمیمریرنده و یا به وسیله روشهای علمی به معیارها تخصیص داده شود .در واقع وزنها میزان اهمیت نسبی هر معیار
را در تصمیمریری مربوطه بیان میکند.

1.Option
2.Policy
3.Action

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
13
ویرایش اول ،تیر 1394

فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

 1-2-1فرآيند تصمیمگیري چند شاخصه
اولین اولویت در تصمیمریری ،تعیین تصمیمریران و ذینفعان در تصمیم است .منظور از ذینفع هر شخص یا رروهی است
که بر فرآیند تصمیمریری تأثیررذار بوده یا از آن اثرپذیر باشد .با تعیین تصمیمریران در ابتدای فرآیند تصمیمریری میتروان از
بروز عدا توافق بر سر تعریف مسئله ،پیشنیازها ،اهداف و معیارها پیشگیری کرد .با وجود عدا حضور پیوستهی تصمیمریر(ان)
در انجاا ارزیابی ،بازخوردهای 1دریافتی از آنها برای قداهای زیر در فرآیند ضروری است:
 تعریف مسئله تعیین پیشنیازها تعیین اهداف توسعهی معیارهای ارزیابیشکل ( )4-1نشاندهندهی فرآیند تصمیمریری چند شاخصه است .فرآیند از قدا اول به سمت قداهای بعدی است؛ امرا برا
دریافت اطالعات جدید ،در هر قدمی میتوان به عقب حرکت کرد.

شكل ( :)4-1فرآيند تصمیمگیري چندشاخصه

1.feedback
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قدم  :1تعريف مسئله
تعریف مسئله اولین قدا اساسی در یک تصمیم ریری خوب است .این فرآیند میبایست حداقل ،علل ریشهای ،فررضهرای
محدودکننده ،مرز سیستم و سازمان و مالحظات ذینفعان را تعیین کند .هدف از تعریف مسئله ،بیان مالحظات بصورت واضح و
در قالب یک بیانیهی مسئلهی تکجملهای و توصیف کنندهی شرایط اولیه و مطلوب است .توافق تصمیمریران و تحلیلررران
بر روی یک بیانیهی مسئله ی مکتوب ضروری است .این کار به منظور حصول اطمینان از اتفاق نظرر همره برر مسرئلهای کره
میبایست حل شود ،انجاا میشود.
نکتهی کلیدی در توسعهی یک بیانیهی مسئلهی مناسب ،پرسش سواتت کافی در رابطه با مسئله است .این کار به منظرور
حصول اطمینان از پاسخرویی به مسئلهی ذینفعان صورت میریرد .با وجود ذینفعان میتوان از آنها تقاضای بررسی بیانیهی
مسئله به همراه شرایط فعلی و مطلوب کرد .این اقداا یک بررسی خارجی را پیش از تعیین پیشنیازها و اهداف فراهم میآورد.

مسئلهي تعیینشده
 تحلیل علل ريشهاي مسئلهمسئلهي گزارش-
شده

يا

 تحلیل شرايط بازگويي مسئله در قالبمستندسازي

کارکردي

مسئله

 فهم سیستممعزل گزارش-
شده

 شناخت علل ممکن -تعیین علت ريشهاي

شكل ( :)5-1فرايند تعريف مسئله

بیانیهي

توافق

مسئلهي تعريف-

مشتري و ذي-
نفعان کلیدي
نه

بله

شده
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قدم  :2تعیین پیشنیازها
پیشنیازها ،شرایطی است که راهحلهای قابل پذیرش باید دارا باشند .پیشنیازها تشریحکنندهی کارهایی هستند که راهحل
می بایست برای مسئله انجاا دهد .برای مثال ،یک پیش نیاز می تواند تولید حداقل  10واحد در روز توسط یک فرآینرد باشرد .در
این صورت هر رزینهای با تنها  9واحد تولید در روز ،حذف خواهد شد .نیازی به استفاده از پیشنیازهرایی کره میران رزینرههرا
تفاوتی ایجاد نمیکنند ،نیست.
قدم  :3تدوين اهداف
اهداف ،بیانیههای رستردهای از ارزشهای برنامهریزی شده مطلوب و مورد عالقه است .مثالهایی از اهداف عبارتند از:
 کاهش خطر تشعشعات روی کاررران کاهش هزینهها کاهش ریسک عمومیمی اهرداف را بایرد بصرورت
اهداف از حداقلهای ضروری (پیشنیازها) فراتر رفته و به خواستهها و مطلوبها میل میکند .
مثبت بیان کرد (بجای استفاده از واژهی نباید از واژهی باید استفاده شود .).به علت استفادهی اهداف در تعیین رزینههرای برترر
(یعنی تعریف مطلوب مسئله با جز یات بیشتر) ،آنها مقدا بر رزینهها تعیین میشوند.
راهی اهداف متعارض هستند .این موضو نه غیرمعمول بوده و نه موجب ایجاد نگرانی می شود .در خالل تعریرف اهرداف،
رفع تعارض میان آن ها و تعیین اهمیت نسبی آن ها ضروری نیسرت .ممکرن اسرت ،فرآینرد تردوین اهرداف منجرر بره تعیرین
پیشنیازهای جدید یا بازنگریشده یا پیشنیازهایی که باید به اهداف تبدیل رردند ،شود .در هر مطالعهای ،فهم پریشنیازهرا و
اهداف ،برای تعیین رزینهها مهم است.
قدم  :4شناسايي راهحلها
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راه حل ها (رزینهها) رویکردهای مختلفی را به منظور تبردیل شررایط فعلری بره شررایط مطلروب پیشرنهاد مریکننرد .تریم
تصمیم ریری ،پیشنیازها و اهداف را ارزیابی کرده و رزینههایی که پیشنیازها را دارا بوده و اهرداف را در حرد امکران بررآورده
میکنند پیشنهاد میدهد .عموماً ،توانایی رزینهها در دارا بودن پیشنیازها و برآورده ساختن اهداف متفاوت است .رزینههایی که
دارای پیشنیازها نبوده میبایست برای مطالعات بعدی جدا شوند .در صورت عدا برآورده شدن پیشنیازی برای یک رزینه ،سه
عمل زیر قابل انجاا است:
 حذف رزینه تغییر یا حذف پیشنیاز بازرویی پیشنیاز بصورت یک هدفتوصیف هر رزینه میبایست نشاندهندهی راه حل مسئلهی تعریفشده توسرط آن باشرد .همونرین ،توصریف هرر رزینره،
دربرریرندهی تفاوت آن با دیگر رزینهها است.
قدم  :5تعريف معیارها
معموتً هیچ رزینه ای در رابطه با همهی اهداف بهترین نخواهد بود .این موضو  ،علت مقایسهی رزینهها با یکدیگر اسرت.
بهترین رزینه ،نزدیکترین آنها به اهداف است .معیارهای تصمیمریری که میان رزینهها ایجاد تفاوت میکنند ،میبایست برر
پایهی اهداف بنا شوند .تعریف معیارها بصورت شاخصهایی برای اندازهریری اهداف ضروری است .این تعریف معیارها نمایانگر
میزان حصول اهداف پروژه توسط هر یک از رزینهها است.
هر معیار می بایست نمایانگر موضوعی مهم بوده و به دیگر معیارها وابسته نباشد .هر معیار باید در میان رزینه های مختلرف
بطور معنی داری تمایز ایجاد کند .برای مثال ،در صورت همرنگ بودن همهی رزینرههرا در یرک مسرئلهی تصرمیمریرری یرا
بیتفاوت بودن رنگ رزینهها برای تصمیمریر ،رنگ یک معیار نخواهد بود.
شرایط مورد نیاز برای مجموعهی معیارها:
 -کامل (شامل همهی اهداف)
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 عملیاتی (معنادار برای فهم تصمیمریر از عواقب هر رزینه) غیر تکراری (پرهیز از بازشماری) تعداد کم (برای قابل کنترل ماندن ابعاد مسئله)استفاده از تعداد کمی از ابعاد ممیزهای (منظور معیارهاست) واقعی ،منجر به تحلیل مسئلهی قابلفهمتری خواهد شرد؛ چررا
که ،از پیویدری مسئله کاسته شده است .هر هدف حداقل یک معیار ایجاد خواهد کرد .در صورتی که هدفی منجر بره تعریرف
هیچ معیاری نشود ،میبایست حذف شود.
برخی روشها برای تسهیل در انتخاب معیارها قابل استفاده هستند:
 طوفان فکری -میزررد (مجمع)

1

 روش معکوس معیارهای از پیش تعیینشدهطوفان فکری :ابزاری مهم است که به وسیلهی رروه پشتیبان (تیم تحلیلررر) ،بررای تعیرین ،تحلیرل و توسرعهی مسرئله،
رزینههای ممکن و معیارها بکار ررفته میشود .طوفان فکری تکنیکی برای استفادهی غیر محسوسات 2در تولید ایدههرا اسرت.
تزا به بیان است که تفکر خالق و متفاوت ،در این راا ،ضروری است .در فرآیند طوفان فکری هیچ ایدهای در فرآیند در ابتدا
مورد انتقاد قرار نگرفته و همگی ایده ها ضبط می شوند .پس از اتماا طوفان فکری ،ایده ها پذیرش ،پاتیش ،ترکیب و یرا کنرار
رذاشته میشوند.
میزررد :در این تکنیک از اعضای تیم بطور جدارانه دربارهی اهداف و معیارهای مربوط به آنها پرسریده مریشرود .کسرب
اطالعات اولیه در رابطه با ایدهها میبایست بدون قضاوت انجاا پذیرد (همگی ایدهها پیش از شرو انتقادها ضبط میرردد).
1.Round Robin
2.subconscious
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در صورت تفاوت زیاد در رتبه و موقعیت افراد شرکتکننده ،استفاده از روش نظامی میتواند مفید باشد .در روش نظرامی ،از
افراد با رتبهی پایینتر ،زودتر سؤال میشود .این عمل به منظور جلوریری از تحت تاثیر قرار ررفتن افراد از افراد با رتبهی باتتر
صورت میپذیرد.
روش معکوس :در این روش ،اعضای تیم رزینههای موجود را در نظر ررفته ،تفاوت میان آنها را تعیین کرده و معیارهرای
نمایانگر این تفاوتها را توسعه میدهند.
معیارهای از پیش تعیینشده :ذینفعان و تصمیمریران برخی از معیارها را فراهم میکنند .معیارها ،هموین میتواننرد از راه
مرور ادبیات و مطالعهی کارهای انجااشدهی مشابه ،تعیین اعتبار تعریف شوند.
ورودی ها از تصمیمریران برای توسعهی معیارهای مناسب ضروری هستند .همونین ،تایید تصمیمریر ،پریش از بکرارریری
معیارها در ارزیابی رزینهها حیاتی است.
قدم  :6انتخاب يك تكنیك تصمیمگیري
ابزارهای تحلیل تصمیم ،فرآیندهای منطقی (پروسههای نظاامند) برای اعمال تفکر منتقدانه (ارزیابانه) بر اطالعات ،دادههرا
و تجارب برای اتخاذ تصمیمی متعادل ،زمانی که انتخاب میان رزینه ها ناواضح باشد ،هستند .ابزارهای تحلیل تصرمیم ،اعمرال
مهارتهای تفکر منتقدانه برای تجمیع پاسخها به سؤاتت مطرح دربارهی مسئله را از راههای نظاامند فراهم میکنند .قداهای
موجود در این روشها عبارتند از تبیین هدف ،ارزشیابی رزینهها ،ارزیابی ریسک و فایدهها و تصمیم ریری .این قداهرا معمروتً
شامل امتیازدهی به معیارها و رزینهها نیز هستند.
از میان ابزارهای تصمیمریری چند شاخصه ،نمیتوان یک ابزار را بهترین آنها دانست .هر یک از ابزارهای تصرمیمریرری
برای شرایط خاصی از تصمیم ریری مناسب هستند .همان طور که بیان شد ،بطور کلی میتوان ابزارهای تصمیمریری را بره دو
دسته ی کیفی و کمی تقسیم کرد .در هر یک از دسته های ابزارهای تصمیم ریری ،ابزارهای متعددی یافت می شود .با توجه بره
شرایط مسئله ،میزان کاربرد ابزار در زمینهی مورد مطالعه و انتظارات تحلیلرران و تصمیمریران از ابزار ،مناسبترین آنها برای
مسئلهی موردنظر انتخاب میشود .در بخشهای بعدی به معرفی این ابزارها پرداخته میشود.
قدم  :7بكارگیري ابزار
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با توجه به شرایط مسئله ،رزینهها میتوانند به وسیلهی روشهای کمی ،کیفی و ترکیب آنها ارزیابی شروند .در بکرارریری
ابزار ،در صورت برابر نبودن اهمیت نسبی معیارها ،به هر یک از آنها وزنی اختصاص داده میشود .با انجاا این کار ،رتبهبنردی
رزینهها به اهداف مورد نظر نزدیکتر خواهد بود .همونین ،تحلیل حساسیت و عدا قطعیت را میتوان به منظور افزایش کیفیت
فرآیند تصمیم بکار ررفت .در این قدا ،تحلیلرران مجرب فهم مورد نیاز از ابزار انتخابی را برای تصمیمریران فراهم میکنند.
قدم  :8بررسي راهحل
پس از انتخاب بهترین رزینه توسط فرآیند تصمیمریری ،رزینهی منتخب برای حصرول اطمینران از بررآوردهسرازی هردف
مسئله ،میتواند بررسی شود .رزینهی نهایی ،میبایست شرایط مطلوب را برآورده ساخته ،پیشنیازها را دارا بوده و اهداف را بره
بهترین وجه حاصل کند .پس از اعتبارسنجی رزینهی منتخب ،تیم پشتیبان تصمیمریری میتواننرد آن را بره عنروان رزینرهی
منتخب پیشنهاد دهند.

 2-2-1فرايند تحلیل سلسله مراتبي
در علم تصمیم ریری که در آن انتخاب یک راهکار از بین راهکارهای موجود و یا اولویتبندی راهکارها مطرح اسرت ،چنرد
سالی است که روشهای "تصمیمریری با شاخصهای چندرانه"1جای خود را باز کردهاند .از این میران ،روش تحلیرل سلسرله
مراتبی 2بیش از سایر روش ها در علم مدیریت مورد استفاده قرار ررفته است .فرایند تحلیل سلسله مراتبی یکی از معروفتررین
فنون تصمیمریری چندمنظوره است که اولین بار توسط توماس ال.ساعتی عراقیاتصل در دهره  1970ابردا رردیرد .فراینرد
تحلیل سلسله مراتبی منعکسکننده رفت ار طبیعی و تفکر انسانی است .این تکنیک ،مسا ل پیویده را بر اساس آثار متقابل آنها
مورد بررسی قرار میدهد و آنها را به شکلی ساده تبدیل کرده و به حل آن میپردازد.
فرایند تحلیل سلسله مراتبی ،هنگامی که عمل تصمیمریری با چند رزینه رقیب و معیار تصمیمریری روبروسرت مریتوانرد
استفاده رردد .معیارهای مطرح شده میتواند کمی و کیفی باشند .اساس این روش تصمیمریری بر مقایسههرای زوجری نهفتره
است .تصمیمریرنده با فراهم آوردن درخت سلسله مراتبی تصمیم آغاز میکند؛ درخت سلسرله مراتبری تصرمیم ،عوامرل مرورد

1.MADM
2.AHP
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مقایسه و رزینههای رقیب مورد ارزیابی در تصمیم را نشان میدهد .سپس یک سری مقایسههای زوجی انجاا مریریررد .ایرن
مقایسهها وزن هر یک از فاکتورها را در راستای رزینههای رقیب مورد ارزیابی در تصمیم نشان میدهد .در نهایت منطق فرآیند
تحلیل سلسله مراتبی به رونهای ماتریسهای حاصل از مقایسهها زوجی را با یکدیگر تلفیق میسازد که تصمیم بهینره حاصرل
آید.
اصول فرايند تحلیل سلسله مراتبي
توماس ساعتی چهار اصل زیر را به عنوان اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی بیان نموده و کلیه محاسبات ،قوانین و مقررات
را بر این اصول بنا نهاده است .این اصول عبارتند از:
 شرط معکوسی :ارر ترجیح عنصر  Aبر عصر  Bبرابر  nباشد ،ترجیح عنصر  Bبر عنصر  Aبرابر  1/nخواهد بود.-

اصل همگنی :عنصر Aبا عنصر  Bباید همگن و قابل مقایسه باشند .به بیان دیگر برتری عنصر  Aبرر عنصرر B

نمیتواند بینهایت یا صفر باشد.
 وابستگی :هر عنصر سلسله مراتبی به عنصر سطح باتتر خود مری توانرد وابسرته باشرد و بره صرورت خطری ایرنوابستگی تا باتترین سطح میتواند ادامه داشته باشد.
 انتظارات :هر راه تغییر در ساختمان سلسله مراتبی رخ دهد پروسه ارزیابی باید مجددا انجاا ریرد.مدل فرايند تحلیل سلسله مراتبي
بکارریری این روش مستلزا چهار قدا عمده زیر است:
الف) مدل سازی
در این قدا ،مسأله و هدف تصمیمریری به صورت سلسله مراتبی از عناصر تصمیم که با هم در ارتباط مریباشرند ،درآورده
میشود .عناصر تصمیم شامل «شاخصهای تصمیمریری» و «رزینههای تصمیم» است .فرایند تحلیل سلسله مراتبی نیازمنرد
شکستن یک مساله با چندین شاخص به سلسله مراتبی از سطوح است .سطح بات بیانگر هدف اصلی فرایند تصمیمریری است.
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سطح دوا ،نشاندهنده شاخصهای عمده و اساسی (که ممکن است به شاخصهای فرعی و جز یتر در سطح بعردی شکسرته
شود) میباشد .سطح آخر رزینههای تصمیم را ارا ه میکند .در شکل زیر سلسله مراتب یک مساله تصمیم نشان داده شده است.

شكل ( :)6-1مثالي از سلسله مراتب يك مساله تصمیمگیري

ب) قضاوت ترجیحی (مقایسات زوجی)
در این مرحله باید بین رزینههای مختلف تصمیم ،بر اساس هر شاخص و قضاوت در مورد اهمیت شاخص تصمیم با انجراا
مقایسات زوجی ،بعد از طراحی سلسله مراتب مساله تصمیم ،مقایسه صورت بپذیرد .تصمیمریرنده باید مجموعه مراتریسهرایی
که به طور عددی اهمیت یا ارجحیت نسبی شاخصها را نسبت به یکدیگر و هر رزینه تصمیم را با توجه به شاخصها نسبت به
سایر رزینهها اندازهریری مینماید ،ایجاد کند .این کار با انجاا مقایسات دو به دو بین عناصر تصمیم (مقایسه زوجی) و از طریق
تخصیص امتیازات عددی که نشاندهنده ارجحیت یا اهمیت بین دو عنصر تصمیم است ،صورت میریرد.
برای انجاا این کار معموتً از مقایسه رزینهها با شاخصهای iاا نسبت به رزینهها یا شاخصهای  jاا استفاده میشود کره
در جدول  2 -1نحوه ارزشرذاری شاخصها نسبت به هم نشان داده شده است.
ج) محاسبات وزنهای نسبی
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تعیین وزن «عناصر تصمیم» نسبت به هم از طریق مجموعهای از محاسبات عددی؛ قدا بعدی در فراینرد تحلیرل سلسرله
مراتبی انجاا محاسبات تزا برای تعیین اولویت هر یک از عناصر تصمیم با استفاده از اطالعات ماتریسهرای مقایسره زوجری
است .خالصه عملیات ریاضی در این مرحله به صورت زیر است.
مجمو اعداد هر ستون از ماتریس مقایسه زوجی را محاسبه کرده ،سپس هر عنصر ستون را بر مجمرو اعرداد آن سرتون
تقسیم میکنیم .ماتریس جدیدی که بدین صورت بدست میآید« ،ماتریس مقایسه نرمال شده» نامیده میشود.
میانگین اعداد هر سطر از ماتریس مقایسه نرمال شده را محاسبه می کنریم .ایرن میرانگین وزن نسربی عناصرر تصرمیم برا
سطرهای ماتریس را ارا ه میکند.
جدول ( :)2-1نحوه ارزشگذاري شاخصها نسبت به يكديگر
ارزش
ترجیحی

وضعیت مقایسه iنسبت
به j

توضیح

1

اهمیت برابر

رزینه یا شاخص  iنسبت به  jاهمیت برابر دارند و یا ارجحیتی نسبت به هم ندارند.

3

نسبتاً مهمتر

رزینه یا شاخص  iنسبت به  jکمی مهمتر است.

5

مهمتر

رزینه یا شاخص  iنسبت به  jمهمتر است.

7

خیلی مهمتر

رزینه یا شاخص  iدارای ارجحیت خیلی بیشتری از  jاست.

9

کامالً مهم

رزینه یا شاخص  iمطلقاً از  jمهمتر و قابل مقایسه با  jنیست.

د) ادغاا وزنهای نسبی
به منظور رتبهبندی رزینههای تصمیم ،در ای ن مرحله بایستی وزن نسبی هر عنصر را در وزن عناصر باتتر ضررب کررد ترا
وزن نهایی آن بدست آید .با انجاا این مرحله برای هر رزینه ،مقدار وزن نهایی بدست میآید.
تقریباً تمامی محاسبات مربوط به فرایند تحلیل سلسله مراتبی بر اساس قضاوت اولیه تصمیمریرنده کره در قالرب مراتریس
مقایسات زوجی ظاهر میشود ،صورت می پذیرد و هر رونه خطرا و ناسرازراری در مقایسره و تعیرین اهمیرت برین رزینرههرا و
شاخصها نتیجه نهایی به دست آمده از محاسبات را مخدوش میسازد .نرخ ناسازراری1وسیلهای است که سازراری را مشخص
ساخته و نشان میدهد که تا چه حد میتوان به اولویتهای حاصل از مقایسه اعتماد کرد .برای مثال ارر رزینه  Aنسبت به B

)1.Inconsistency Ratio (I.R
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مهمتر (ارزش ترجیحی  )5و  Bنسبت به  Cمهمتر (ارزش ترجیحی  )3باشد ،آنگاه باید انتظرار داشرت  Aنسربت بره  Cخیلری
مهمتر (ارزش ترجیحی  7یا بیشتر) ارزیابی رردد یا ارر ارزش ترجیحی  Aنسبت به  2 ،Bو  Bنسبت به  3 ،Cباشد آنگاه ارزش
 Aنسبت به  Cباید ارزش ترجیحی  4را ارا ه کند .شاید مقایسه دو رزینه امری ساده باشد ،اما وقتیکه تعداد مقایسهها افزایش
یابد اطمینان از سازراری مقایسهها به راحتی میسر نبوده و باید با بهکارریری نرخ ناسازراری به این اعتماد دست یافت .تجربره
نشان داده است که ارر نرخ ناسازراری کمتر از  0/10باشد سازراری مقایسهها قابل قبول بوده و در غیر این صورت مقایسههرا
باید تجدیدنظر شود.

 3-2-1ماتريس جذابیت و توانمندي
براساس دو معیار جذابیت و قابلیت ،به اولویتبندی توسعه فناوری در هر یک از حوزههای فناورانه پرداخته میشود .طبیعی
است که هرچه میزان جذابیت و قابلیت یک حوزه باتتر باشد ،تصمیمریران تمایل بیشتری به انتخاب آن از خود نشان میدهند
(شکل)7-1

شكل( :)7-1تقسیمبندي ماتريس جذابیت-قابلیت

با تقسیم ماتریس فوق به چهار ناحیه ،نتایج زیر حاصل میرردد:
 ناحیه  1در بردارنده حوزههایی است که امکان ساخت با طراحی بومی (بهصورت جز ی یا کامل) آنها در  5سال آینرده
وجود دارد و از جذابیت باتیی برخوردار هستند .در این زمینه دولت بایستی حمایتهای تزا را در توسعه حروزههرای
فناورانه بهعمل بیاورد.
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 ناحیه  2شامل حوزههایی از فناوری است که در ظرف  5سال آینده قابلیت ساخت آنها در کشور میتواند فراهم شرود،
اما جذابیت آنها پایین است .در این رابطه ،لزومی به حمایت دولت در توسعه این بخشها نیسرت و برا فرراهم آمردن
قابلیت ،توسعه این حوزهها نیز بهوقو میپیوندد.
 ناحیه  3مشتمل بر حوزههایی میشود که ارر چه جذابیت باتیی دارند اما تا  5سال آینده امکان ساخت بومی آنهرا در
کشور ایجاد نخواهد شد .در این حوزهها ،دولت باید با پیروی هوشمندانه ،بهدنبال کردن پیشروان فناوری پرداخته تا در
آیندهی دور ،امکان تولید بومی آنها نیز محقق شود.
 ناحیه  4نیز بخش هایی را دربر دارد که نه جذابیت باتیی دارند و نه امکان ساخت آنها ظرف  5سال آینده ایجاد شدنی
است .این حوزهها از حیطهی تمرکز خارج هستند.
حوزههایی که با توجه به این اولویتدهی و نیز نظر تصمیمریران در نواحی قابل قبول قرار میریرند ،به عنوان اجزای بررزیرده
برای توسعه انتخاب میشوند .سایر حوزهها (قرار ررفته در نواحی غیرقابل قبول) برای تصمیمریری در مورد وضعیت نهاییشان
به راا بعدی که سنجش بحرانی بودن و وابستگی به مواد خاص است منتقل میشوند.
از مزیتهای روش ماتریس جذابیت-قابلیت می توان به عدا تلفیق این دو نو معیار ،و در نتیجه عدا وزندهی یکسان آنها در
تصمیمریری اشاره کرد .چرا که در نظر برخی ممکن است قابلیت دستیابی به فناوری مهرمترر باشرد و از منظرر برخری دیگرر
جذابیت فناوری .در این روش میتوان هر فناوری را از نظر جذابیت و امکانپرذیری ،در مراتریس دیرد و فنراوری دارای جایگراه
مناسب را انتخاب نمود .مزیت پراهمیت دیگر این روش ،وارذاری تصرمیم نهرایی بره تصرمیمریرنرده اسرت؛ اکثرر روشهرای
تصمیمریری ریاضی تصمیم نهایی را خود اتخاذ کرده و آنرا به تصمیم ریرنده ارا ه میکنند که این کار در بعضی موارد منجر به
غیر منطقی شدن تصمیم میشود .پس در اینجا تصمیم نهایی به تصمیمریرنده واررذار مریشرود و تریم مشراور تنهرا بعنروان
تصمیمساز جوابها را ارا ه مینماید.
در اکثر موارد تکنولوژیها در سطح ماتریس رسترده میشوند .جهت انتخاب از میان آنها ،پیشنهاداتی مبنی بر تقسیمبندی
ماتریس به چند ناحیه ارایه شده است.

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
25
ویرایش اول ،تیر 1394

فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

روشهای مختلفی برای تقسیم بندی ماتریس به نواحی مختلف از جمله تقسیم آن به چهار ناحیه ،تقسیم بره سره ناحیره از
طریق ترسیم خطوط مستقیم و تقسیم به چند ناحیه از طریق ترسیم کمان وجود دارد که در بات به تقسیمبندی به چهار ناحیره
بیان رردید.
در تقسیم بندی ماتریس به سه ناحیه از طریق خطوط مورب (شکل  ،)1-8ماتریس به نحروی تقسریمبنردی مریشرود کره
تکنولوژیهای با جذابیت و امکانپذیری بات در یک ناحیه ،با جذابیت و امکانپذیری بسیار کم در یک ناحیه و سایرین در ناحیه
وسط قرار ریرند .به دلیل اهمیت هر دو موضو امکانپذیری و جذابیت در اکثر موارد انتخاب تکنولوژی ،این نو تقسریمبنردی
مقبولیت بیشتری در میان تصمیمریران دارد و لذا بیشتر از این نو تقسیمبندی استفاده میشود .لذا در این پروژه نیز از این نو
تقسیمبندی استفاده میرردد.
براین اساس ماتریس به سه ناحیه تقسیم مریشرود کره ناحیره  ، Aناحیرهای اسرت کره در آن هرم جرذابیت برات و هرم
امکانپذیری باتست .کاربردها و تکنولوژیهایی که در این ناحیه قرار ریرند ،اولویتدار خواهند بود .این حوزههرا ،حروزههرایی
هستند که هم جذابیت انجاا  R&Dبرای آنها باتست و هم امکانپذیری انجاا  R&Dبه اندازهای هست که بتروان بررای
آن حوزه اولویت قا ل شده و روی آن سرمایهرذاری کرد.

B

A

جذابيت

C

امکان پذيري
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شکل( :)8-1تقسیمبندی ماتریس از طریق خطوط مورب
در مقابل ،ناحیه  Cناحیهای است که هم جذابیت و هم امکانپذیری آن پایین است؛ لذا حوزههای تکنولوژی واقع شده در
این قسمت باید حذف رردند و غیر اولویتدار شناخته شوند.
اما ناحیه  ، Bناحیهای است که بسته به موضو مورد بحث و محدودیتهای مختلف اعم از مالی ،زمانی و  ...بایستی مرورد
تصمیمریری قرار ریرد .به عنوان مثال ارر چنانوه تعداد بسیار کمی از تکنولوژیها در ناحیه  Aقرار ریرد و شرکت مورد نظرر،
منابع کافی برای انجاا  R&Dدر حوزههای بیشتری را داشته باشد ،میتوان خط میان ناحیه  Aو  Bرا کمی جابجا نمرود ترا
تعدادی از تکنولوژی های واقع شده در ناحیه  Bوارد ناحیه  Aشود.

 -3-1مدلهاي اكتساب فناوري
مدلهای اکتساب فناوری به تعیین روشهای دستیابی به فناوری شناسایی شده و انتخاب شده میپردازد .بدین معنری کره
تعیین میکند که توسعه فناوری از کداا یک از سبکهای توسعه داخلی ،همکاری با سایر شرکتهرا یرا مؤسسرات و یرا خریرد
محصول فناوری انجاا شود .در این قسمت درباره عوامل راهبردی مؤثر بر انتخاب نو اکتساب و ارتباط آن با انتخاب فناوریها
و زمان توسعه و معرفی آنها بحث میشود .در ادبیات مدلهای مختلفی برای انتخاب روش اکتساب فناوری معرفی شدهاند .در
ادامه به بررسی مدلها و نظریاتی که در ادبیات مدیریت فناوری پیرامون انتخاب روش مناسب اکتساب فناوری ارایره شردهانرد
پرداخته میشود.

 1-3-1مدل كیهزا

1

از مدل کیهزا ) (2001در دو زمینه مختلف میتوان استفاده نمود :سبکهای مختلف اکتساب فناوری و نحوه انتخاب سبک
مناسب؛ روشهای مختلف همکاری برای اکتساب فناوری و چگونگی انتخاب روش مناسب همکاری اکتساب فناوری].[1

1.Chiesa
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کیهزا سه سبک کلی را برای توسعه فناوری و اکتساب آن مطرح میکنرد کره عبارتنرد از توسرعه داخلری فنراوری ،توسرعه
مشارکتی فناوری و خرید محصول فناوری .شش عامل راهبردی برای انتخاب بین این سه سبک مطرح میشود که عبارتند از:
 دسترسی به منابع خارجی قابل قبول زمان دستیابی به فناوری اهمیت انحصاری و اختصاصی بودن فناوری ضرورت و اهمیت یادریری از منبع بیرونی هزینههای توسعه فناوری ریسک فنی یا میزان آشنایی با فناوریجدول ( )3-1به جمعبندی عوامل مؤثر بر تصمیمریری بین این سه حالت میپردازد.
جدول ( :)3-1عوامل مؤثر بر سبك مناسب اكتساب فناوري
عوامل

توسعه داخلی

توسعه مشارکتی فناوری

خرید محصول فناوری

زمان دستیابی به فناوری

*

**

***

اهمیت اختصاصی و انحصاری بودن فناوری

***

**

*

اهمیت و پتانسیل یادریری

**

***

*

هزینههای توسعه فناوری

*

**

*

ریسک فنی و میزان آشنایی با فناوری

*

**

***

ستارهها نشان دهنده اولویت استفاده از سبک اکتساب براساس معیارهای مختلف است (*** اولویت یک  ** -اولویت دو  * -اولویت سه )


با مشخص شدن سبک مناسب ،چنانوه تصمیم به عدا توسعه داخلی فناوری بوده و همکاری و یا خرید محصول فناوری در
اولویت باشد ،به چهارده روش مختلف میتوان عمل نمود که این روشها در ادامه بیان میرردند.
روشهای مختلف همکاری و یا خرید برای اکتساب فناوری ،به شرح ذیل است:

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
28
فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

ویرایش اول ،تیر 1394

تملک شرکتی :1بنگاهی یک بنگاه دیگر را به تملک خود در میآورد تا بتواند به فناوری یا شایسرتگی فناورانره مرورد نظرر
دست یابد.
تملک آموزشی :2بنگاهی جهت اکتساب فناوری ،متخصصین مربوطه را استخداا و یا شرکت کوچک دیگر را بره منظرور در
اختیار ررفتن افراد برخوردار از توانمندیهای فناورانه و یا شایستگیهای مدیریتی خریداری میکند.
ادغاا :3در این روش بنگاه با بنگاهی دیگری که دارای فناوری و یا شایستگی فناورانه مورد نظر میباشد ادغاا شده و بنگاه
جدیدی از ادغاا این دو مورد به وجود میآید.
خرید حق امتیاز :4شرکت امتیاز تولید فناوری خاصی را به دست میآورد.
مشارکت با سهاا :5در این روش شرکت اول سهاا شرکت دوا را که دارای فناوری یا شایستگی فناورانه بوده میخرد ولی بر
آن کنترل مدیریتی ندارد.
سرمایهرذاری مشترك :6شرکتها از طریق سهاا ،سرمایهرذاری مشترك رسمی صرورت داده و شررکت سرومی بره وجرود
میآید و هدف مشخص نوآوری فناوری دنبال میشود.
تحقیق و توسعه مشترك :7یک شرکت با شرکتهای دیگر توافق میکند که مشترکاً روی یک فناوری و یا حروزه فناورانره
فعالیت نمایند و هیچرونه شراکتی در مالکیت به وجود نمیآید.
قرارداد تحقیق و توسعه :8شرکت می پذیرد که مؤسسات تحقیقاتی ،دانشگاه و یا شرکتهای نوآور کوچک در زمینه فنراوری
مشخص تحقیق نموده و هزینههای آنرا بپردازد.

1.Acquisition
2.Educational Acquisition
3.Merger
4.Licensing
5.Minority Equity
6.Joint Venture
7.Joint R&D
8.R&D Contract
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سرمایهرذاری در تحقیقات :1شرکت در زمینه تحقیقات اکتشافی در مؤسسات تحقیقاتی ،دانشگاه یرا شررکتهرای کوچرک
نوآور سرمایهرذاری نموده و فرصتها و ایدهها را دنبال مینماید.
اتحاد :2شرکت منابع فناورانه را با شرکتهای دیگر به اشتراك رذاشته و نیرل بره هردف کلری نروآوری فناورانره را تعقیرب
میکند.
کنسرسیوا :3چندین مؤسسه و شرکت مشترکاً تالش میکنند به هدف کلی نوآوری فناورانه نایل شوند.
ایجاد شبکه :4شرکت شبکهای از روابط را برقرار میسازد تا در همراهی با شتاب نوآوری فناورانه قرار داشته و فرصرتهرا و
روندهای تکاملی را دنبال نماید.
برونسپاری :5بنگاه فعالیتهای فناورانه را از خود خارج نموده و صرفاً به خرید محصول فناوری اکتفا میکند.
خرید خدمات مشاوره ای :شرکت در راستای توسعه فناوری فعالیت نموده و در این مسیر از خدمات مشاورهای یرک شررکت
دارنده فناوری استفاده مینماید.
بر اساس نظر کیزا روش مناسب همکاری سازمانی با توجه به سه فاکتور (مشخصه) اصلی هدف همکاری ،محتوی (مفهروا
– مفاد) همکاری و نو شناسی همکاران انتخاب میشود.

عوامل

حاالت هر عامل

اولويتها (نیازها)

روش پیشنهادي

هدف همکاری

جدول ( :)4-1انتخاب روش مناسب همكاري فناورانه

وسیع

همکاری طوتنی مدت ،کنترل بات -متوسط ،رسمیت
متوسط -بات

تملک شرکتی ،سرمایهرذاری
مشترك

1.Research Funding
2.Alliance
3.Consortium
4.Networking
5.Outsourcing
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محدود و مشخص

همکاری کوتاه مدت ،کنترل متوسط -پایین ،کمترین تأثیر بر
شرکت

اتحاد ،برون سپاری

حداکثر کردن
یادریری

انعطافپذیری بات ،کنترل پایین ،رسمیت پایین ،کمترین تأثیر
بر سازماندهی و منابع انسانی شرکت

اتحاد ،ایجاد شبکه،
سرمایهرذاری مشترك

خوب

نیاز خاصی نمیباشد

-

بد

رسمیت بات ،انعطاف بات

اتحاد ،ایجاد شبکه ،تحقیق و
توسعه مشترك

هیچکداا

-

تملک آموزشی

بازار یا فناوری

-

سرمایهرذاری مشترك ،اتحاد

بازار و فناوری

کنترل بات ،رسمیت بات

تملک شرکتی

بات

کنترل بات ،رویکرد بلندمدت

تحقیق و توسعه

پایین

انعطافپذیری بات ،کاهش زمان و هزینه ایجاد همکاری،
کاهش تأثیر بر سازمان

برن سپاری

مرحله تکامل

انعطاف بات ،کنترل پایین

برن سپاری

مرحله اولیه

کنترل بات ،انعطاف متوسط – بات ،رویکرد بلندمدت

مشارکت با سهاا

بات

انعطاف بات ،کمترین تأثیر بر شرکت ،رسمیت پایین

سرمایهرذاری مشترك ،اتحاد

پایین

نیاز خاصی نمیباشد

-

ضعیف

کنترل بات ،رسمیت بات

تملک شرکتی ،ادغاا

محکم  -بسته

نیاز خاصی نمیباشد

-

مرحله نوآوری

ابتدا

انعطاف بات ،کنترل پایین

برن سپاری ،اتحاد

انتها

رسمیت بات ،کمترین هزینه  /زمان

برن سپاری

بات

کنترل بات

تملک شرکتی ،ادغاا

محتوی (مفهوا-مفاد) همکاری و فناوری مورد تعامل

قابلیت حفاظت از
فناوری

میزان ریسک

چرخه عمر
فناوری

ارتباط با مزیت
رقابتی

آشنایی با فناوری و
قابلیت تعریف
بازار

حاالت هر عامل

اولويتها (نیازها)

روش پیشنهادي

میزان
سرمایه
رذاری
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نو شناسی همکاران

زمینه
اندازه  /قدرت همکاران
فعالیت

ملیت همکاران

نحوه ارتباط با شرکت

قابلیت تقسیم

عوامل

ویرایش اول ،تیر 1394

حاالت هر عامل

اولويتها (نیازها)

روش پیشنهادي

پایین

نیاز خاصی نمیباشد

-

پایین

یکپارچهسازی پایین ،کمترین تأثیر بر شرکت

برن سپاری

بات

نیاز خاصی نمیباشد.

سرمایهرذاری مشترك

عمودی

کمترین هزینه  /زمان ،مدت زمان کوتاه  /متوسط ،انعطاف-
پذیری بات ،رسمیت متوسط بات

برن سپاری ،اتحاد

افقی

رسمیت پایین ،انعطافپذیری بات ،مدت زمان متوسط  -بات

اتحاد ،سرمایه رذاری
مشترك

متفاوت

انعطافپذیری بات ،کنترل پایین ،کمترین تأثیر بر شرکت

برن سپاری

یکسان

نیاز خاصی نمیباشد

-

یکسان

نیاز خاصی نمیباشد

-

متفاوت

کنترل بات ،رسمیت بات

تملک شرکتی ،ادغاا

یکسان

نیاز خاصی نمیباشد

-

 2-3-1مدل فلويد( 1ايدي لیتل)
بر اسا س نظریه فلوید ،علل اصلی عدا توسعه فناوری در داخل شرکت به دو دلیل عمده محدود میشود:
 بات بودن هزینه و زمان توسعه داخلی در مقابل اکتساب خارجی عملی نبودن توسعه داخلیاولین دلیل به این صورت است که ممکن است منافع راهبردی حاصل از فناوری ،هزینه و زمان دسرتیابی بره فنراوری را از
طریق توسعه آن در داخل شرکت توجیه نکند.

1.Floyd
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دومین دلیل ،خرید فناوری از خارج شرکت ،حالتی است که قابلیت توسعه فنراوری در داخرل شررکت وجرود نداشرته باشرد.
شرکت ها منابع محدودی در اختیار داشته و توسعه بعضی از فناوریها برای آنها حتی ارر از نظرر هزینره توجیره داشرته باشرد
امکانپذیر نیست .در این شرایط شاید بهتر باشد که با مشارکت دیگران نسبت به توسعه فناوری و کاستن هزینههرای مربوطره
اقداا نمود و یا آنرا از شرکتی که فناوری مورد نظر را قبالً توسعه داده است خریداری نماید.
در مدل فلوید ،از مقایسه اهمیت راهبردی فناوری با هزینه و زمان توسعه آن ،سبک مناسب اکتساب فناوری انتخراب مری-
رردد .در مورد فناوری پایهای 1که هزینه کمی صرف توسعه آن میشود و اثر راهبردی پایینی دارد ،خرید آن چه برا روش حرق
امتیاز و چه از طریق خرید قطعات مورد نیاز انتخابی منطقی است.2
در مورد توسعه فناوریهای پیشگاا 3در صورتی که با هزینه پایینی قابل انجاا بوده و منافع راهبردی شرکت را در برریررد،
تهیه آن در داخل شرکت انتخابی منطقی است .در این حالت هزینه ها پایین و منافع حاصله بسیار زیراد اسرت .از ایرن رذشرته
توسعه فناوری در داخل شرکت به شما این اجازه را میدهد که از طریق ثبت حق مالکیت معنروی 4فعالیرتهرای خرود منرافع
بیشتری به دست آورید.
در نهایت ،در فناوریهای کلیدی ،5ارر هزینهی توسعه آن پایین باشد میتوان از دو روش خرید و توسعه داخلی بره توسرعه
فناوری پرداخت .ارر هم هزینه توسعه بات باشد همکاری فناوری رزینهی مناسب خواهد بود.

 3-3-1مدل فورد

6

در سال  ،1998دی فورد ماتریسی برای انتخاب روش دستیابی به فناوری پیشنهاد کرد .در این ماتریس پنج روش اکتسراب
فناوری و پنج معیار یا عامل مؤثر بر انتخاب روش مناسب اکتساب فناوری مطرح میشود.

1.Base Technology

.2در اين حالت کسب حق امتیاز نوعي خريد محسوب ميشود.
3.Pacing Technology
4.patent
5.Key Technology
6.Ford
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جدول ( :)5-1ماتريس فورد انتخاب روش دستیابي به فناوري بر اساس پنج معیار موثر

دوره عمر
فناوری

اثر رقابتی
فناوری

ضرورت تملک
فناوری در درون
سازمان

ضرورت دستیابی
سریع به فناوری

توانایی نسبی
بنگاه در فناوری

پیدایش

حیاتی

باتترین

کمترین

بات

توسعه درونزا

ابتدای رشد

حیاتی یا پایه

کم

همکاری مشترك

ابتدای رشد

حیاتی یا پایه

کم

وارذاری بخشی از فعالیتها به
صورت پیمانکاری

بلوغ

حیاتی یا پایه

کمترین

بات

پایین

خرید حق امتیاز

همه مراحل

خارجی

کامالً غیر ضروری

باتترین

پایین

خرید محصول فناوری

1

بر اساس این مدل:
هر قدر توانایی نسبی یک بنگاه در یک فناوری کاهش یابد ،ضرورت خرید از خارج افزایش مییابد .این موضو مریتوانرد
دتیل متعددی از جمله افزایش هزینههای تولید و یا خارج بودن فناوری از حیطه تواناییهای اصلی بنگاه داشته باشد.
با افزایش ضرورت دستیابی سریع به فناوری ،ررایش تصمیمریری به خرید فناوری افزایش مییابد که به دلیل زمانبر بودن
توسعه داخلی فناوری میباشد.
با کاهش یافتن میزان ضرورت تملک فناوری در داخل بنگاه ،توصیه به اکتساب فناوری با تأمین فنراوری از خرارج مطررح
میشود .در این راستا و در حالت عدا ضرورت تملک فناوری ،خرید محصول نهایی فناوری روش مناسبتری خواهد بود.
با افزایش اثر رقابتی (راهبردی) فناوری ،تصمیمریری به سمت توسعه داخلی فناوری ررایش بیشتری مییابد .این توصیه به
جهت پرهیز از وابستگی به دهنده فناوری مطرح شده که معموتً در جریان انتقال فناوری پیش میآید.

1.Purchase
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در رابطه با دوره عمر فناوری ،هر قدر فناوری به مرحله بلوغ خود نزدیکتر میشرود ،روش انتقرال فنراوری لیسرانس روش
مناسب اکتساب فناوری خواهد بود].[2

 4-3-1مدل تايد-بیسنت-پاويت

1

در این مدل سه سبک برای اکتساب فناوری مطرح میشود و در سبک همکاری نیز  6ساز و کار اکتساب عنوان مریشرود.
چگونگی تعیین سبک اکتساب با توجه به دو معیار نو فناوری و نو بازار معین میشود که در جدول ( )6-1زیر نشان داده شده
است.
جدول ( :)6-1تعیین سبك اكتساب مدل تايد-بیسنت-پاويت
نو فناوری
اصلی
نو بازار

اصلی
مرتبط

مرتبط

غیر مرتبط

توسعه داخلی
همکاری
خرید

غیر مرتبط

با انتخاب سبک همکاری فناورانه ،هفت روش اکتساب فناوری مطرح میشود .انتخاب این روشها با در نظرر داشرتن دوره
همکاری و نیز کنار هم قرار دادن مزایا و معایب هر روش در مورد مطالعه به انجاا میرسد].[3
جدول ( :)7-1انواع روشهاي همكاري فناورانه در مدل تايد-بیسنت-پاويت
دوره همكاري

مزايا

معايب

نوع همكاري

کوتاه مدت

کاهش هزینه و ریسک ،کاهش زمان اولیه

هزینههای جستجو ،کیفیت محصول و
عملکرد

لیسانس

ثابت

اکتساب فناوری

هزینه و محدودیتهای قرارداد

کنسرسیوا

میانمدت

به اشتراك رذاشته شدن تخصصها،
استانداردها و سرمایهرذاری

نشت دانش ،مشخص شدن تفاوتها

متغیر و منعطف

تعهد پایین ،دسترسی به بازار

احتمال ریرافتادن ،نشت دانش

قرارداد فرعی (برونسپاری) /تأمین از
2
بیرون

اتحاد راهبردی

1

1.Tidd-Bessant-Pavitt
2.Subcontract/Supplier Relations
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نوع همكاري

دوره همكاري

مزايا

معايب

سرمایهرذاری مشترك

بلندمدت

دانش فنی مکمل ،اعمال مدیریت

دورانگی در راهبرد طرفین ،تفاوتهای
فرهنگی

ایجاد شبکه

بلندمدت

یادریری پویا و بالقوه

ناکارآمدیهای حضور ساکن در شبکه

 5-3-1مدل گیلبرت

2

ریلبرت با داشتن یک رویکرد سیستمی به انتقال فناوری میکوشد مدلی برای انتخاب روش مناسرب انتقرال فنراوری ارایره
کند .در این مدل چهار نو سیستم انتقال فناوری مطرح میرردد.
سیستمهاي عمومي

3

در سیستمهای عمومی ،فناوری به عنوان یک موضو تجاری و سودآور تلقی نمیشود و از اینرو دارنده فنراوری داوطلبانره
آن را در اختیار دیگران قرار میدهد .در سیستم عمومیِ انتقال فناوری نیازی به توافق و قرارداد نیست .روشهای انتقال فناوری
با سیستم عمومی عبارتند از:
 انتشار :4انتقال داوطلبانه اطالعات فنی به بخش عمومی -استخداا

5

 -آموزش و تحصیل

6

 کپی آزاد :7کپی مجانی و آزاد از اسناد و مدارك فنی -دورههای مطالعاتی

8

1.Strategic Alliance
2.Gillbert
3.Public Domain Systems
4.Disclosure
5.Recruitment
6.Training & Education
7.Free Coping
8.Study Tours
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سیستمهاي غیرفعال

1

در این سیستمها حالت یکطرفه حاکم بوده و ریرنده فناوری در موضع انفعالی قرار مریریررد .بره همرین جهرت ریرنرده
فناوری مجبور است فناوری را تحت شرایط و مشخصات استاندارد و معمول بگیرد .این وضعیت زمانی مشاهده میشود که منبع
فناوری از قدرت مذاکره و چانهزنی باتیی برخوردار بوده و هزینههای مذاکره و انتخاب روش مناسب انتقال فناوری نسربت بره
ارزش فناوری قابل توجه میباشند .روشهای انتقال فناوری با سیستم غیرفعال عبارتند از:
 خرید کاترونه فناوری لیسانس استاندارد -فرانویز

2

3

4

سیستمهاي همكاري

5

در این سیستمها ارتباط و تعامرل دوسرویه و فعرالی برین دو طررف وجرود داشرته و هرر یرک از دو طررف نقرش مرؤثر و
تعیینکنندهای در انتقال فناوری ایفا میکنند .روشهای انتقال فناوری با سیستم همکاری عبارتند از:
 خرید جامعتر فناوری لیسانس تقویتشده -مشارکت سهامی

6

7

8

 -سرمایهرذاری مشترك

9

1.Passive Systems
2.Commodity Purchase
3.Standard Licensing
4.Franchise
5.Cooperative Systems
6.Bundled Purchases
7.Enhanced License
8.Equity Investment
9.Joint Venture
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1

سیستمهاي ضدرقابتي

2

در این سیستم بدون توجه به نظرات ،انتظارات و درخواستهای منبع فناوری انتقال فناوری صورت میریرد .چنین سیستمی
کارکرد بازار فناوری را تخریب نموده و چالشهایی را در ارتباط با مالکیت معنوی فناوری مطرح مریسرازد .روشهرای انتقرال
فناوری با سیستم ضد رقابتی عبارتند از:
 جذب کارکنان کلیدی شبیهسازی (تقلید) -اختالس

3

4

5

 -جاسوسی ضد صنعتی

6

مطابق مدل ریلبرت ،ابتدا سیستم مناسب انتقال فناوری تعیین شده و سپس یکی از روشهای انتقرال فنراوری برا سیسرتم
انتخاب شده پیشنهاد میشود .این نظریه چگونگی انتخاب سیستم مناسب انتقال فناوری را به خوبی تعیین نموده است ولری در
ارتباط با انتخاب روش جزییتر داخل سیستمها ،راهکار مشخصی ارایه نکرده اسرت .انتخراب سیسرتم و روش مناسرب انتقرال
فناوری با استفاده از ماتریس زیر و مبتنی بر دو فاکتور اصلی صورت مریریررد :تروان و تمایرل ریرنرده فنراوری بره بررآوردن
خواستهای منبع فناوری و کنترل منبع فناوری بر استفاده از فناوری.
جدول ( :)8-1ماتريس انتخاب سیستم و روش مناسب انتقال فناوري گیلبرت
 .2سیستمهای غیرفعال

 .3سیستمهای همکاری

بله

 .1سیستمهای عمومی

 .4سیستمهای ضدرقابتی

خیر

توان و تمایل ریرنده فناوری در
برآوردن خواستهای منبع فناوری

1.Mergers
2.Anticompetitive Systems
3.Raiding key Staff
4.Imitation
5.Misappropriation
6.Industrial Espionage

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
38
ویرایش اول ،تیر 1394

فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

بله

خیر

کنترل منبع فناوری بر استفاده از فناوری خود

 6-3-1مقايسه مدلها
هر یک از مدلهای اکتساب فناوری بررسی شده در این قسمت دستهای از روشهای اکتساب فناوری را پیشرنهاد کردنرد.
جدول ( )9-1به مقایسه سطح پوشش هر کداا از این مدلها از منظر روشهای پیشنهادی میپردازد.
جدول ( :)9-1مقايسه مدلهاي اكتساب فناوري از منظر روشهاي پیشنهادي

تحقیق و توسعه داخلی

تملک شرکتی

ادغاا

سرمایهرذاری مشترك

اتحاد

تملک فردی

قرارداد تحقیق و توسعه

سرمایه رذاری در تحقیقات

مشارکت با سهاا

لیسانس

کنسرسیوا

شبکه

فورد

*

لیتل

*

ریلبرت
تاید-بیسنت-پاویت

*

*

*

*
*

*
*

*

*
*

*
*

*

*

خرید خدمات فنی مهندسی

کیهزا

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

برون سپاری

مدلهای اکتساب
فناوری

خرید محصول

روشهای اکتساب فناوری

*
*

*

*

*

*
*

*

همونین با در نظر داشتن  11ویژری زیر به عنوان خصوصیات مطلوب برای یک مدل اکتساب فناوری ،میتوان مدلها را از
منظر جامعیت نیز با یکدیگر مقایسه نمود .جدول ( )10-1زیر نمایشگر وضعیت هر مدل از لحاظ برخورداری از ایرن ویژرریهرا
است.
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جدول ( :)10-1مقايسه مدلهاي اكتساب فناوري از نظر جامعیت

توجه به عامل زمان (پویایی)

توجه به ویژریهای فناوری

توجه به ویژریها و شرایط دهنده فناوری

توجه به ویژریها و شرایط ریرنده فناوری

جامعیت معیارهای مورد استفاده

جامعیت روشهای اکتساب مورد استفاده

تمایز قا ل شدن میان سبک اکتساب و روش اکتساب

وجود الگوریتم اجرایی مشخص برای تصمیم ریری

قابلیت ارتقاء برای استفاده در سطح بخشی و ملی

فراوانی استفاده در پروژههای داخل کشور

مدلهای
اکتساب
فناوری

تناسب و تطابق با شرایط صنعت برق

ویژریهای مدل اکتساب

کیهزا
فورد
لیتل
ریلبرت
تاید-بیسنت-
پاویت

با توجه به جدول ( ،)10-1مدل کیهزا از بیشترین جامعیت نسبت به سایر مدلها برخوردار است .با این وجود ،انتخاب مردل
مناسب وابسته به مورد مطالعاتی و نیازهای اکتساب فناوری در آن موضو است.

 -4-1نتیجه گیري و متدولوژي منتخب
به منظور اولویت بندی و انتخاب سبک مناسب فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت با توجره مررور ادبیرات اولویرتبنردی و
اکتساب فناوری ارا ه شده در ابتدای این فصل ،مطابق شکل زیر اقداا شده است.
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به صورت کلی جهت اولویتبندی فناوریهای تجهیزات الکترونیک قدرت ،برا در نظرر رررفتن درخرت فنراوری تجهیرزات
الکترونیک قدرت ترسیم شده در فاز دوا پروژه و با در ررفتن معیارهای اولویتبندی کاربرد ،با روش تحلیل سلسله مراتبری بره
عنوان یکی از روشهای تصمیمریری چندمعیاره ،کاربردهای مختلف تجهیزات الکترونیک قدرت اولویتبندی شدهاند .سپس با
توجه به اولویتبندی کاربردها و همونین نظرات اعضای محترا کمیته راهبردی در زمینه فناوریهرای هرر یرک از کاربردهرا،
درخت فناوری مورد پاتیش قرار ررفته است و سایر تحلیلهای بعدی روی درخت فناوری پاتیش شده صورت ررفته است.
در راا دوا با در نظر رفتن درخت فناوری پاتیش شده و معیارهای اولویتبندی فناوری (سطح دوا) با روش تحلیل سلسله
فنراوریهرای

مراتبی جذابیت هر یک از فناوریهای اولویت دار مشخص رردیرد و از طرفری توانمنردی کشرور در هرر یرک از
تجهیزات الکترونیک قدرت (براساس رزارش پتانسیل سنجی همین پروژه و همونین نظرات خبررران) نیرز مشرخص شرد .در
نهایت با توجه به جذابیت و توانمندی هر یک از تجهیزات الکترونیرک قردرت ،مراتریس جرذابیت و توانمنردی 1ترسریم شرد و
فناوریهای اولویتدار مشخص رردید.
در راا انتهایی به منظور تعیین سبک اکتساب مناسب فناوریهای اولویتدار با توجه به مررور ادبیرات اکتسراب فنراوری در
فصل اول این رزارش ،الگوریتم منتخب اکتساب فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت با در نظر ررفتن معیارهایی از قبیل چرخه
عمر فناوری ،شکاف تکنولوژیک ،حجم بازار داخلی و استراتژیک بودن فناوری تدوین رردید که به صرورت مفصرل در بخرش
اکتساب فناوری شرح داده شده است و در انتها با توجه به شرایط موجود در کشور خروجیهرای الگروریتم اکتسراب برا شررایط
داخلی تطبیق داده شد و سبک اکتساب مناسب برای هر فناوری اولویتدار پیشنهاد رردیده است.

 .1توضیحات مربوط به ماتريس جذابیت و توانمندي در بخش  3-2-1بیان شده است.
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شكل ( :)9-1متدولوژي اولويتبندي و اكتساب فناوريهاي اولويتدار

فصل دوم
معیارهاي ارزيابي و اولويتبندي تجهیزات الكترونیك
قدرت در شبكه برق
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 -2فصل دوم معیارهاي ارزيابي و اولويتبندي تجهیزات الكترونیك قدرت در
شبكه برق

 -1-2مقدمه
پس از شناسایی انوا فناوریهای تجهیزات الکترونیک قدرت در شربکه بررق ،نیراز اسرت کره معیارهرای کلیردی کره در
ترجیحات سیاسترذار جهت اولویتبندی این رزینهها لحاظ می شود ،پیشنهاد رردد .در این بخش معیارهرای مهرم ،در جهرت
یافتن تجهیزات الکترونیک قدرت اولویتدار مطابق با درخت فناوری ،در مقایسه با سایر رزینههرا ،ارا ره شرده و سرپس نترایج
حاصل از اولویت بندی و همونین جمع بندی سطح ایدهآل دستیابی به فناوری تجهیزات موردنظر با توجه به نظررات خبررران
بیان رردیده است .در ادامه با توجه به نتایج به دست آمده از جمع بندی سطح ایده آل دستیابی به فناوریهای اولویت دار و به
منظور اولویت بندی ،تجهیزات تیه زیرین درخت فناوری پاتیش شده و نتایج اولویتبندی با استفاده از معیارهای متناسرب برا
این تیه ،برای تجهیزات باقی مانده ارا ه رردیده است.
به طور کلی برای تعیین این معیارها میتوان از چهار روش بیان شده در ذیل ،استفاده نمود:
روش راند رابین :1اساس این روش بر پایه نظرات نخبگان و کارشناسان است ،به رونهای که درجه اولویتبندی نظرات
از پایین به بات است ،به این معنی که ابتدا کارشناسان ردههای پایینتر نظرات خود را بیان میکنند ،سپس نظررات نخبگران و
کارشناسان ردههای بات ررفته میشود و کلیه نظرات مورد نقد و بررسی قرار میریرد.
روش طوفان فكري :2این روش همانند روش راند رابین است با این تفاوت که نظررات کارشناسران بردون هریچرونره
اولویتبندی بیان میرردد و مورد نقد و بررسی قرار میریرد.

1.Round Robin
2.Brain Storming
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روش معكوس :در طول فرآیند بررسی رزینهها ،تفاوت میان آنها شناخته شده و بر اساس این تفاوتها معیارهایی جهت
مقایسه بدست میآید.
روش معیارهاي از پیش تعیینشده :این روش بر مبنای استفاده از مطالعات قبلی که در این حوزه انجاا ررفته است
که معیارهایی را برای مقایسه موضو مورد بررسی بدست آورده و استفاده کردهاند.
در این مطالعه برای بدست آوردن معیارها از سه روش طوفان فکری ،روش معکوس و روش معیارهای از پیش تعیرینشرده
استفاده شده است.

 -2-2معیارهاي ارزيابي تجهیزات الكترونیك قدرت در شبكه برق
در رزارش پیشین حوزههای مختلف فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق ،مورد بررسی قررار ررفرت و درخرت
فناوری آن ها ترسیم رردید که در این رزارش بر مبنای  10معیاری که با نظر کمیته راهبرری تاییرد رردیرده اسرت تجهیرزات
الکترونیک قدرت سطح اول که در مطالعات درخت فناوری نهایی شده است و در شکل ( )1-2زیر نشان داده شده است اولویت
بندی شده اند.
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شكل ( :)1-2درخت فناوري تجهیزات الكترونیك قدرت
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همانطور که در شکل  1-2مشاهده میشود  6سررروه تجهیزات در تیه اول (کاربرد تجهیزات الکترونیک قدرت) جهرت
اولویتبندی شناسایی شده است و در ادامه معیارهای اولویتبندی معرفی خواهد شد.
ايجاد مزيت رقابتي براي كشور :منظور میزان ایجاد مزیت رقرابتی حاصرل از توسرعه فنراوری هریرک از تجهیرزات
الکترونیک قدرت در بازارهای منطقهای و بین المللی برای کشور میباشد.
وابستگي به مواد ،تجهیزات و فناوريهاي خاص :منظور میزان وابستگی ساخت هریک از تجهیرزات الکترونیرک
قدرت به مواد ،تجهیزات و فناوریهای خاص می باشد که ممکن است دسترسی به آنها چالش برانگیز شود.
اهمیت كاربرد فناوري با توجه به جهت گیريهاي كالن صنعت برق :منظور میزان اهمیت هر یک از تجهیزات
میباشد.
و فناوریها با توجه به جهتریریهای کالن صنعت برق کشور در جهت تحقق آرمانهای صنعت برق 
حجم بازار داخلي :میزان حجم بازار بالقوه و بالفعل هریک از تجهیزات و فناوریهای الکترونیک قدرت در کشور است.
نرخ رشد بازار جهاني :منظور میزان پیش بینی رشد تقاضای جهانی برای هریک از تجهیزات و فناوریهای الکترونیک
قدرت است.
پتانسیل صادرات  :با توجه به کاربردهای مختلف هر یک از تجهیزات الکترونیک قدرت و مزیرت هرای نسربی برالقوه و
بالفعل کشور در زمینه تولید این تجهیزات ،پتانسیل صادرات هر یک از تجهیزات و فناوریهای الکترونیک قدرت در کشور یک
معیار جذابیت تلقی میشود.
سهولت دسترسي به فناوري :فناوریهای مختلف راها با پیویدریهای مختلف مواجه می باشند که سهولت دسترسی
به آنها را دچار مشکل میکند .لذا میزان سهولت دسترسی به فناوری نیز با توجه به توانمندیهای بالقوه و بالفعرل کشرور بره
عنوان یک معیار میتواند تلقی شود.
سرريز دانشي  :منظور از سرریز دانشی تاثیر ارتقا توانمندی فناورانه کشور در زمینه تجهیزات الکترونیک قدرت بر توسعه
سایر صنایع و فناوریها است.
گستردگي كاربرد :منظور رستره کاربرد فناوری در حیطه شبکه برق و سایر صنایع است.
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تاثیر فناوري بر مسائل زيست محیطي  :منظور تبعات مثبت و منفی فرآیند تولید و استفاده از تجهیزات قردرت برر
محیط زیست میباشد.

اولويتبندي تجهیزات الكترونیك قدرت اليه اول بر اساس معیارهاي

-3-2
ارزيابي
پس از مطالعه و بررسی انوا معیارهای ارزیابی و انوا تجهیزات الکترونیک قدرت در کشور ،و با توجه بره مررور ادبیرات و
متدولوژی تصمیمریری چندمعیاره بیان شده در فصول قبل ،جهت اولویتبندی تجهیزات الکترونیک قدرت مراحل زیرر انجراا
میپذیرد:
راا اول :تعیین خبرران حوزه تجهیزات الکترونیک قدرت جهت انجاا وزندهی به معیارهای مقایسه با پر کردن پرسشرنامه
و با روش تحلیل سلسله مراتبی
راا دوا :تعیین امتیاز و رتبه بندی تجهیزات الکترونیک قدرت بر اساس هر یک از معیارهای اولویت بندی
راا سوا :تلفیق اوزان معیارها و رتبههای تجهیزات مذکور در هر معیار و بدست آمدن رتبهبندی نهایی
پس از معرفی تفصیلی هر یک از معیارهای مقایسه ،در راا اول با روش تحلیل سلسرله مراتبری اوزان درخرت معیارهرا برر
اساس نظرات خبرران محاسبه شده است .پس از شناسایی خبرران صنعت و دانشرگاه در حروزه تجهیرزات الکترونیرک قردرت
پرسشنامهای (پیوست شماره  )1برای حدود  170نفر ارسال رردید و  26نفر از متخصصین این حوزه پس از پاسخ به پرسشنامه
به صورت کامل پرسشنامه را ارسال نمودند که عبارتند از:
 دکتر فرهنگی (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران  -عضو کمیته راهبری تدوین سند)
 دکتر نبوی نیاکی (عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران)
 دکتر یزدیان (عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس  -عضو کمیته راهبری تدوین سند)
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 دکتر مختاری (عضو هیئت علمی دانشگاه شریف)
 دکتر آراسته (عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت  -عضو کمیته راهبری تدوین سند)
 مهندس هوشانفر(مدیرعامل شرکت پارس توان آمود – عضو کمیته راهبری تدوین سند)
 دکتر یاقوتی (معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع تهران  -عضو کمیته راهبری تدوین سند)
 دکتر ترکمن (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی)
 دکتر آقابابایی (عضو هیئت علمی دانشگاه علوا دریایی اماا خمینی)
 دکتر پرکار (کارشناس ارشد مطالعات تخصصی در دفتر برنامه ریزی شبکه شرکت توانیر)
 دکتر نصیری قیداری (عضو هیئت علمی دانشگاه شریف)
 دکتر دهقان (عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی قم)
 دکتر منفرد (عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد)
 دکتر کارشناس (عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان  -عضو کمیته راهبری تدوین سند)
 دکتر قره پتیان (عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر)
 دکتر بانان عباسی (مدیرکل دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت نیرو )
 دکتر پرنیانی (عضو هیئت علمی دانشگاه شریف  -عضو کمیته راهبری تدوین سند)
 دکتر حسینی (عضو هیئت علمی دانشگاه سهند تبریز)
 دکتر فتحی (عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر)
 مهندس جوکار (مدیر تحقیق و توسعه شرکت مکو)
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 دکتر ششیکانی (عضو هیئت علمی دانشگاه شهیدبهشتی)
 دکتر جورابیان (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز)
 دکتر بنایی(عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان)
 دکتر عجمی (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان)
 دکتر صباحی (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان)
 مهندس قربانعلی افجه (نماینده دکتر طیبی هیئت علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت)
پس از مشخص شدن خبرران جداول زوجی روش تحلیل سلسله مراتبی ،تهیه شده است .همانطور که در بخشهای قبلی
نیز اشاره شد ،اساس روش تحلیل سلسله مراتبی بر مبنای مقایسات زوجی قرار دارد .بنابراین پس از تشرکیل درخرت معیارهرا،
معیارهای موجود در هر سطح نسبت به معیارهای هر ستون مورد مقایسه قرار میریرند .این کار توسط خبرران انجاا میشرود.
بدین ترتیب ،جداول مقایسهای ایجاد می رردند .مقایسات زوجی و امتیازدهی مربوطه براساس جدول استاندارد شده توماس .ال.
ساعتی در نراافزار اکسپرت چویس انجاا میریرد.
پس از اعمال نظرات خبرران در نرا افزار و محاسبه ،اوزان هر یک از معیارها در بازه عددی ( )1-9بدست آمد .که در جدول
( )1-2اوزان هر یک از معیارها نشان داده شده است.
جدول ( :)1-2اوزان هريك از معیارهاي اولويتبندي
معیار

وزن اخذ شده

ایجاد مزیت رقابتی

5/88

وابستگی به تجهیزات و فناوری خاص

6/66

اهمیت کاربرد

6/86

حجم بازار داخلی

6/93

نرخ رشد بازار جهانی

6/68

پتانسیل صادرات

6/38
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معیار

وزن اخذ شده

سهولت دسترسی به فناوری

6/17

سرریز دانش

6/35

رستردری کاربرد

7/29

تاثیرات زیست محیطی

6/33

در راا دوا و سوا با توجه به اوزان هر یک از معیارها که در راا اول بدست آمد رتبهبندی هر یک از تجهیزات الکترونیرک
قدرت با توجه به نظرات خبرران مشخص رردید .برای این منظور در پرسشنامه (پیوست شماره  )1با توجه به هر یک از معیارها
جدولی ترسیم رردید که در آن  6کاربرد سطح اول درخت فناوری با یکدیگر با توجه به آن معیار مرورد مقایسره قررار ررفتنرد.
سپس در راا نهایی با تلفیق اوزان هر یک از معیارها و رتبهبندی تجهیزات الکترونیک قدرت سطح اول بر اساس هر یک از 10
معیار اولویت بندی ،با استفاده از نرا افزار تحلیل سلسله مراتبی رتبه بندی تجهیزات مذکور به دست آمد ،که در جدول( )2-2به
ترتیب رتبه بندی نهایی بر مبنای نظرات تمامی خبرران و کمیته راهبری ارا ه شده است .همان طور کره در جردول ( )2-2نیرز
مشخص است مبدلهای انرژیهای تجدیدپذیر با توجه به جمعبندی تمامی نظرات خبرران و نظرات اعضرای محتررا کمیتره
راهبری در رتبه اول قرار دارد.
جدول ( :)2-2اولويت بندي فناوري تجهیزات الكترونیك قدرت

FACTS

HVDC/MVDC

CUPS

DER

Electric
Transportation
System

Static
Excitation
System

نظرات تمامی
پاسخ دهندران

5

6

3

1

2

4

نظرات کمیته
راهبری

5

6

2

1

3

4

با توجه به رستردری فناوریهای الکترونیک قدرت ذیل  6کاربرد ترسیم شده در درخت فناوری ،با توجه به نظرات اعضای
محترا کمیته راهبری مقرر رردید درخت فناوری براساس اولویتبندی کاربرد (اولویتبندی سرطح اول) پراتیش ررردد .بردین
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منظور به عنوان مثال در حوزه کاربرد  FACTSکه در اولویتبندی کاربرد در رده پنجم قرار ررفته است و اهمیت پایینی دارد،
از حدود  25فناوری زیرمجموعه این کاربرد چهار فناوری در درخت فناوری پاتیش شده در نظر ررفته شد و در خصوص سرایر
این فناوریها نیز به همین ترتیب پاتیشی صورت ررفت که در شکل ( )2-2درخت فناوری پاتیش شده نشان داده شده است.
سپس با توجه به نظر اعضای محترا کمیته راهبری در جلسه مورخ  ،1393/8/21مقرر رردید تا در رابطه با نحوه اولویتبنردی
در هر شاخه نیز به اولویتبندی زیر شاخهها پرداخته شود .لذا ضمن پراتیش درخرت فنراوری بره منظرور تعیرین رزینرههرای
اولویتبندی تیه دوا درخت فناوری ،معیارهای مورد نیاز برای این موضو نیز اخذ رردید.

در ادامه درخت فناوری پاتیش شده با توجه به نظرات اعضای محترا کمیته راهبری در شکل ( )2-2و همونین معیارهای
تعیین شده به منظور اولویتبندی تجهیزات باقی مانده برای دستیابی به دانش طراحی و ساخت ،ارا ه شده است.
SVC- Static Var Compensator
TCR- Thyristor-Controlled Reactor

TSC-Thyristor-Switched Capacitor

FACTS

TCT-Thyristor-Controlled Transformer

StatCom-Static Synchronous Compensator

VSC Based MVDC

HVDC/MVDC
Converter Stations

Wind Turbine PCS
Solar Cell PCS
BESS PCS

Distributed Energy
Resource Converter

micro Turbine PCS

DStatCom-Distribution STATCOM
DVR-Dynamic Voltage Restorer
APF-Active Power Filter
SCL-Static Current Limiter

Custom
Power

STS-Static Transfer Switch
TSC-Thyristor-Switched Capacitor

Excitation System
Pumped Hydro Storage Power Electronic Converter

Power Plant Devices

Gas Turbine SFC

شکل ( :)2-2درخت فناوري پااليش شده

Power Electronics
in Power system
Applications
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 -4-2معیارهاي اولويت بندي سطح دوم تجهیزات الكترونیك قدرت
پس از اولویت بندی کاربردهای الکترونیک قدرت در سطح اول در این قسمت با توجه به اینکه در سطح دوا تزا است ترا
اولویتبندی شوند ،لذا معیارهای ذیل برای اولویرتبنردی

فناوریهای هر یک از کاربردها براساس درخت فناوری پاتیش شده

انتخاب شده است.
حجم بازار داخلي  :منظور میزان حجم ریالی بازار بالفعل برای هریک از تجهیزات و فناوریهرای الکترونیرک قردرت در
کشور است.
نرخ رشد بازار :منظور میزان پیش بینی رشد تقاضا برای هریک از تجهیزات و فناوریهای الکترونیک قدرت در افق 10
ساله است.
سهولت دستیابي به فناوري :فناوریهای مختلف راها با پیویدریهای مختلف مواجه می باشند که سهولت دسترسی
به آنها را دچار مشکل میکند .لذا میزان سهولت دسترسی به فناوری نیز با توجه به توانمندیهای بالقوه و بالفعرل کشرور بره
عنوان یک معیار میتواند تلقی شود.
پتانسیل فعلي كشور :منظور میزان توانمندی کشور در زمنیههای دانش فنی و ساخت هریک از این تجهیزات است.1
ارزش افزوده :منظور ما به التفاوت قیمت فروش و قیمت تماا شده ساخت برای هریک از تجهیزات مرورد نظرر (درصرد
استاندارد بین المللی) است.
پتانسیل صادرات  :میزان ظرفیت صادرات هر یک از تجهیزات الکترونیک قدرت تولید شده در داخل کشور به بازارهای
منطقه ای و بین المللی.

 . 1پتاسیل فعلی کشور در رزارش پتانسیل سنجی و براساس نظرات خبرران به تفصیل بیان شده است.
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 -5-2اولويت بندي تجهیزات الكترونیك قدرت سطح دوم بر اساس معیارهاي
ارزيابي
همانند اولویتبند ی سطح اول تجهیزات ،پس از شناسایی خبرران صنعت و دانشگاه در حوزه تجهیزات الکترونیرک قردرت
پرسشنامه سطح دوا (پرسشنامه شماره  )2برای  40نفر ارسال رردید و  12نفرر از متخصصرین ایرن حروزه پرس از پاسرخ بره
پرسشنامه به صورت کامل پرسشنامه را ارسال نمودند که اسامی این افراد عبارتند از:
 دکتر قره پتیان (معاون پژوهشی پژوهشگاه نیرو)
 دکتر فرهنگی (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)
 دکتر نبوی نیاکی (عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران)
 دکتر آراسته (عضو هیئت علمی جهاددانشگاهی دانشگاه علم و صنعت)
 دکتر کارشناس (عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان)
 دکتر منفرد (عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد)
 دکتر صباحی (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان)
 دکتر بنایی (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان)
 دکتر یاقوتی (معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع تهران)
 دکتر فرجاه (عضو محترا هیئت علمی دانشگاه شیراز)
 مهندس هوشانفر (مدیرعامل شرکت پارس توان آمود)
 مهندس جوکار (مدیر تحقیق و توسعه شرکت مکو)
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 تعیین جذابیت هر یک از فناوریها با روش تحلیل سلسله مراتبی رتبرهبنردی،بندی جداول مقایسات زوجی خبررانبا جمع
رردید و با توجه به توانمندی کشور در هر یک از تجهیزات و ترسیم و تحلیل نمودار جذابیت توانمندی متناظر برا آن محاسربه
.رردید
 توانمندي فعلي و جذابیت هر يك از تجهیزات:)3-2( جدول
تجهیز

جذابیت تجهیز (نرمال
))0و100(

))0و100(توانمندي فعلي( نرمال

Solar cell PCS

100

100

Wind turbine PCS

69

49/ 55

Excitation system

50

84/38

Battery Energy Storage PCS

44

71/73

Gas turbine SFC

38

44/68

APF- Active Power Filter

29

57/47

TSC-Thyristor-Switched
Capacitor

28

93/61

TSC-(for LV systems

27

78/89

STS-Static Transfer Switch

26

59/75

TCR- Thyristor-Controlled
Reactor

25

93/61

Micro turbine PCS

19

24/13

DSTATCOM- Distribution
STATCOM

18

28/39

VSC/CSC Based Medium
Voltage DC

18

10/18

DVR- Dynamic Voltage
Restorer

16

25/22

Pumped hydro storage Power
electronic devices

12

36/62

SCL- Static Current Limiter

9

34/48

STATCOM

7

0

TCT- Thyristor-Controlled
Transformer

0

51/08
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ماتریس جذابیت توانمندی متناظر با جدول ( ،)3-2در شکل ( )3-2ارا ه شده است.

شكل ( :)3-2ماتريس جذابیت و توانمندي

با توجه به ماتریس فوق و براساس نظرات کمیته راهبری و ادبیات بیان شده در بخش مرور ادبیات ،خطوط خط چین
در نمودار ترسیم رشت و تجهیزات در سه اولویت قرار ررفتند .تجهیزات ،wind turbine PCS ، solar cell PCS
 BESS ،TSC(LV) ،TCR ،TSC ،Excitation systemاولویت دسرته اول و تجهیرزات  APF ،STSو Gas

 turbine SFCاولویت دوا و سایر تجهیزات باقی مانده اولویت دسته سوا محسوب میشوند.
با نگاهی به اولویت بندیهای روشهای اول و دوا میتوان مالحظه نمود کره نترایج اولویرتبنردی ایرن دو روش
تقریبا یکسان و نزدیک به هم است .لذا با توجه به نتایج به دست آمرده از روش اخیرر ،تجهیرزات دسرته اول و دوا
اولویتهای ساخت و مبنای ادامه کار قرار خواهند ررفت و با توجه به نظر اعضای محترا کمیته راهبری تجهیرزات

 D-STATCOMو  DVRکه در دسته سوا قرار ررفتند نیز در قالب تجهیزات تیه دوا در نظر ررفته خواهند شد.

فصل سوم
سبك اكتساب فناوريهاي اولويتدار تجهیزات
الكترونیك قدرت در شبكه برق
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 -3فصل سوم سبك اكتساب فناوريهاي اولويتدار تجهیزات الكترونیك قدرت در
شبكه برق

 -1-3مقدمه
به منظور تصمیمریری درباره نحوه اکتساب فناوری ،به طور معمول معیارها و عواملی دخیل هستند که باید طی فرآیند انتخراب
روش مناسب اکتساب فناوری ،مدنظر قرار ریرند .این معیارها و عوامل اغلب ناظر بر ویژریهای فناوری ،دارنده فناوری ،ویژریها و
اهداف ریرنده فناوری ،بازار و شرایط محیطی میباشند .از طرف دیگر به صورت کلی سه سبک برای توسعه تکنولروژی و اکتسراب
آن وجود دارد که عبارتند از:
 توسعه داخلی (درونزا) تکنولوژی
 توسعه مشارکتی تکنولوژی (همکاری تکنولوژیکی)
 خرید محصول تکنولوژی
در این بخش سبک اکتساب هر یک از فناوریهای اولویتدار که در بخش قبل مشخص رردید با توجه به مجموعه معیارهایی
مورد بررسی قرار خواهد ررفت.

 -2-3تشريح مدل سبك اكتساب
امروزه یکی از مهم ترین تصمیمات راهبردی پیش روی محیط رقابت جهانی ،موضو اکتساب فناوری میباشد .اهمیت این کره
اکتساب فناوری ،از چه روشی انجاا ریرد ،بسیاری از کشورهای در حال توسعه را بر آن داشته که انوا مختلف روشهای اکتسراب
فناوری را مورد ارزیابی قرار داده و در پی انتخاب سودمندترین آنها (از جوانب مختلف) باشند .هر چقدر رویه مرورد اسرتفاده بررای
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انتخاب روش اکتساب فناوری کاراتر و عقالنیتر باشد ،منجر به مزیتهای بیشتری برای اکتساب کننده خواهد شد .به هرر صرورت
انتخاب روش مناسب اکتساب فناوری پیش از هر چیز یک مسئلۀ تصمیمریری است و به همرین جهرت تصرمیمریرنرده برا لحراظ
مجموعهای از معیارها و محدودیتها اقداا به انتخاب روش مناسب مینماید .بنابراین هر مدلی برای انتخاب روش مناسب اکتساب
فناوری میبایست جنبههای فوق را مورد توجه قرار دهد.
در این قسمت به تشریح مدل اکتساب فناوریهای اولویتدار تجهیزات الکترونیک قدرت با توجه به ادبیات ارا ه شده در فصرل
اول و تدوین الگوریتمی جدید به منظور تعیین سبک اکتساب مناسرب ،پرداختره شرده اسرت .بردین منظرور در بردو امرر بره شررح
ویژریهای کلی مدل پرداخته و سپس مدل نهایی ارا ه میرردد.

 1-2-3اجزاء مدل اكتساب فناوري
در این قسمت به شرح یکایک اجزا و عناصر این مدل و نقش آنها در مدل میپردازیم:
چرخه عمر فناوري (عام) :پرسشی که در راا ابتداییِ مدل انتخاب روش اکتساب فناوری ،مطرح میشرود ،ایرن اسرت کره
فناوری در حالت عاا ،در چه مرحلهای از چرخه عمر خود قرار دارد .مطابق با پاسخِ ایرن پرسرش ،روش برخرورد برا فنراوری تغییرر
میکند .در مدل ارا ه شده فراخور وضعیت فناوری در چرخه عمر ،سه حالت زیر به وجود میآید:
چنانوه معلوا شود فناوری در مرحلۀ معرفی قرار دارد" .سبک خرید" حذف شده و تنها سبک "تحقیق و توسعه داخلی" و روش
همکاری "تحقیق و توسعه مشترك" معنا پیدا میکنند .بدیهی است که دلیل این امر عدا امکانپذیری سبک خرید و برخی دیگر از
روشهای همکاری میباشد.
ارر فناوری مذکور در مراحل رشد و بلوغ باشد ،تصمیمریری منوط به پرسش از حجم بازار خواهد بود که در بنرد بعردی بره آن
خواهیم پرداخت.
سرانجاا ارر فناوری در مرحله پیری و افول باشد ،از آنجا که این به معنای معرفی فناوری رقیب در بازار اسرت ،پاسرخِ پرسرش
بعدی بدیهی می رردد به این صورت که چرخه عمر محصول نیز در حالت افول قرار میریرد و در نتیجره سربک تحقیرق و توسرعه
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حذف میرردد .دلیل این مساله این است که چرخه عمر فناوری در حالت افول بوده ،رقبا در حرال خرارج شردن از برازار و فرروش
فناوری هستند ،از سوی دیگر عاقالنه نیست که بر روی یک فناوری از رده خارج ،که در سطح بینالمللی کنرار نهراده شرده اسرت،
تحقیق و توسعه انجاا شودشکل (.)1-3
حجم بازار داخل :با توجه به مطالب فوق در حالتهای مختلفی پرسش از حجم بازار داخل ضرورت پیدا میکنرد .حالرت اول
زمانی است که چرخه عمر فناوری عاا در مرحله افول خود قرار دارد ،حالتهای دوا و سوا نیز ناظر بر وضعیتی است کره طری آن
چرخه عمر محصول در بازار بینالملل ،در مرحلۀ رشد و بلوغ یا افول باشد .پاسخ به این پرسش دو خروجی را به وجود میآورد:
حالت اول حکایت از کم بودن حجم بازار داخل داشته و رقم پرداختی بابت خرید آن قابل توجه نمیباشرد کره در ایرن صرورت
سبک خرید محصول فناوری پیشنهاد میشود.
حالت دوا ناظر بر با ارزش بودن بازار داخلی است که در این صورت به دتیلی چون بازار جذاب داخل ،لزوا عدا خروج مقرادیر
باتی ارز از کشور ،لزوا افزایش فرصتهای شغلی در کشور ،سبک خرید حذف شده و ادامه فلوچارت از دو حالت زیر خارج نیست:
اوتً زمانی که در سطوح باتتر مدل ،سبک تحقیق و توسعه حذف شده باشد کره طری آن روشهرای همکراریِ مردنظر قررار
میریرند و پرسشهای بعدی بر مبنای آن مطرح میشوند.
ثانیاً زمانی که در سطوح باتتر مدل ،سبک تحقیق و توسعه حذف نشده باشد ،که در این صورت شکاف فناورانه مورد پرسرش
واقع میشودشکل (.)1-3
شكاف فناورانه  :هدف از طرح این معیار ،بررسی امکان تحقیق و توسعه در مسیرهایی است که این سبک از میان روشهای
اکتساب حذف نشده باشد .در صورتی که شکاف فناورانه غیرقابل پوشش باشد ،سبک تحقیق و توسعه حرذف مریررردد و چنانوره
شکاف فناورانه قابل پوشش باشد ،سبک تحقیق و توسعه در کنار روشهای همکاری معنادار مورد بررسی قرار میریرد.
با توجه به موارد ذکر شده مدل سبک اکتساب فناوریهای اولویتدار در شکل ()1-3نشان داده شده است که به فراخور نیاز و با
توجه به موضو مورد بحث از برخی از قسمتهای آن استفاده شده است.
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فناوري مورد نظر

پیري

چرخه عمر فناوري

رشد و بلو

حذف توسعه
درونزا

سبك خريد

كم

حجم بازار

م عرف ي

توسعه درونزا

انتقال فناوري و در موارد
خاص توسعه درونزا

حذف سبك
خريد

بله

استرات يك
بودن

خی ر

زياد

تحلیل هزينه
فايده

حذف سبك
خريد

غیرقابل پوشش

شكاف
تكنولوژيك

زياد
انتقال فناوري و در موارد
خاص توسعه درونزا

انتقال فناوري

حذف توسعه
درونزا

كم

حجم بازار

قابل پوشش
توسعه درونزا

بله

استرات يك
بودن

خی ر
انتخاب روش مناسب از بین
توسعه درونزا و انتقال فناوري

شكل ( :)1-3مدل سبك اكتساب فناوريهاي اولويتدار

تحلیل هزينه -
فايده
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 -3-3ارزيابي معیارهاي سبك اكتساب
به منظور اکتساب فناوریهای اولویتدار تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق معیارهایی از قبیل حجرم برازار داخلری،
میزان شکاف تکنولوژیکی ،چرخه عمر فناوری و میزان استراتژیک بودن فناوری در این قسمت مورد بررسی قرار خواهد ررفت.
بدین منظور اوتً با توجه به پاسخهای پرسشنامهای (پرسشنامه شماره  )2که برای اولویتبندی فنراوریهرای اولویرتدار بررای
خبرران فرستاده شده و ثانیا با توجه به منابع علمی و اطالعات موجود در کشور میزان اهمیت هر یرک از ایرن معیارهرا بررای
فناوریهای اولویت دار تجهیزات الکترونیک قدرت مورد بررسی قرار ررفته است.
تجهیزات اولویتدار الکترونیک قدرت که در فصل قبل بدان اشاره رردید عبارتند از:
Solar cell PCS 
Wind turbine PCS 
Excitation system 
TSC 
TCR 
TSC(LV( 
BESS 
Gas turbine SFC 
APF 
STS 
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STS 
D-STATCOM 
DVR 

 1-3-3معیار حجم بازار
برای سنجش میزان فرصت های کسب و کار جهت تأمین تقاضای داخل میتوان از معیار حجم برازار تکنولروژی در داخرل
کشور و میزان رشد این بازار استفاده نمود .منظور از حجم بازار ،میزان حجم ریالی برازار بالفعرل بررای هریرک از تجهیرزات و
فناوریهای الکترونیک قدرت در کشور میباشد .در ادامه حجم بازار هر یک از فناوریهای تجهیزات الکترونیرک قردرت بیران
میرردد.
با توجه به تصویب سند انرژی های تجدیدپذیر کشور در شورای عالی انقالب فرهنگی و مبنای عمل قرار ررفتن این سند به
عنوان اصلیترین برنامه کشور به منظور جهتدهی به فعالیتهای موجود در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر ،عمل به این سرند در
کشور مورد اهتماا ویژهای قرار دارد .بر اساس این سند بخش انرژیهای تجدیدپذیر ملزا است در افق  1404به میزان ده هزار
مگاوات از انوا انرژی های تجدیدپذیر در کشور نصب نماید .از طرفی با توجه به اینکه اهم ظرفیت کشور در زمینه انرژیهرای
تجدیدپذیر در حوزه انرژیهای بادی و خورشیدی میباشد ،لذا حجم بازار بسیار زیادی برای انرژیهرای برادی و خورشریدی و
بالتبع آن مبدلهای توربین بادی و خورشیدی وجود دارد.
در حوزه تجهیزات نیروراهی ،با توجه به اینکه برنامههای بسیاری در کشور در زمینه احداث نیروراههرای جدیرد و نوسرازی
نیروراههای موجود وجود دارد ،لذا حجم بازار خوبی در زمینه  Excitation systemو  Gas turbine SFCوجود دارد .عرالوه
بر موارد فوق همونین وجود بازارهای فرامرزی در زمینه ساخت و صادرات نیروراه نیز سبب میشود در زمینه تجهیرزات فروق
عالوه بر بازار داخلی ،بازار مناسبی در سایر کشورها نیز برای کشور مهیا باشد.
در زمینه تجهیز  SVCبا توجه به ارتباط این تجهیز با موضو انرژیهای تجدیدپرذیر و تسرهیل ارتبراط آنهرا بره شربکه
افزایش حجم انرژیهای تجدیدپذیر ،نیاز به تجهیز  SVCنیز افزایش خواهد یافت .از سوی دیگر عرالوه برر کراربرد  SVCدر
انرژیهای تجدیدپذیر ،این فناوری در سایر حوزهها هموون صنعت فوتد نیز مورد استفاده قرار میریرد.
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جهت محاسبه میزان حجم بازار داخلی تجهیزات الکترونیک قدرت اولویتدار عالوه بر موارد رفته شده ،با استخراج نظررات
متخصصین این حوزه از پرسشنامه (پیوست شماره  )2اولویتبندی ،میزان حجم بازار هر یک از این تجهیزات در جردول ()1-3
ارا ه شده است.
جدول ( :)1-3حجم بازار تجهیزات الكترونیك قدرت اولويتدار
تجهیز الکترونیک قدرت
اولویتدار

Solar cell
PCS

Wind
turbine PCS

Excitation
system

TSC

TCR

)TSC(LV

حجم بازار

زیاد

زیاد

زیاد

روبه افزایش

روبه افزایش

روبه افزایش

تجهیز الکترونیک قدرت
اولویتدار

BESS

Gas turbine
SFC

APF

STS

D-STATCOM

DVR

حجم بازار

زیاد

متوسط رو به
بات

کم

متوسط رو
به پایین

کم

کم

 2-3-3معیار چرخه عمر فناوري
هر تکنولوژی دارای عمری است که به صورت یک منحنی ترسیم میشود چرخه عمر تکنولوژی به طور کلی میرزان تقاضرا
برای یک فناوری در طول زمان را بیان می دارد .این نمودار دارای چهار بخش اصلی معرفی ،رشد ،بلروغ و افرول اسرت کره در
شکل ( )2-3نشان داده شده است.
هر فناوری ،چرخه عمر خود را از مرحله معرفی که اولین ایدهها و مفاهیم در مورد آن مطرح میشود آغاز میکند .این مرحله
عموماً در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی صورت می ریرد .در این مرحله بیشترین تعداد مقاتت علمری در رابطره برا آن موضرو
منتشر میشود.
زمانی که فناوری مورد نظر قابلیت استفاده صنعتی و تجاری داشته باشد؛ مرحله رشد فنراوری در مراکرز تحقیرق و توسرعه
صنعتی آغاز میشود  .این مرحله تا زمانی که فناوری مورد نظر ،به مرحله ای برسد که بتروان برا اسرتفاده از آن محصرول و یرا
خدمات جدیدی را ارا ه کرد ادامه مییابد .در این مرحله حجم مقاتت به تدریج کاهش مییابد و تعداد پتنت های مرتبط با آن
فناوری افزایش مییابد.
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پس از مرحله رشد ،فناوری وارد مرحله بلوغ میشود .در این مرحله سطح فناوری تغییر عمدهای نمیکند و تغییررات آن در
حد بهینه سازیهای محدودی خواهد بود که در خود صنعت صورت میریرد .در این مرحله از عمر فناوری ،مقاتت و پتنتهرا
کاهش یافته و در عوض نشانهای تجاری و شرکتهایی که در رابطه با آن فناوری تاسیس میشوند ،افزایش مییابد.
با رذشت زمان و ورود فناوریهای رقیب که قابلیتهای جدیدی را ارا ه میکنند ،تقاضا برای فناوری قدیمی کمتر شرده و
مرحله افول آغاز میشود .رشد منفی مقاتت ،پتنتها و نشانهای تجاری از ویژریهای این دوره چرخه عمر فناوری است.
با توجه به توضیحات فوق ،چرخه عمر فناوری را میتوان به شرح زیر در نظر ررفت:

شكل ( :)2-3مراحل چرخه عمر تكنولوژي

در ادامه با توجه به مطالب فوق چرخه عمر فناوریهای از تجهیزات الکترونیک قدرت اولویتدار تعیین میرردد .برای ایرن
منظور در ابتدا روند مقاتت ،پتنتها و  ....برای هر یک از فناوریها بررسی شده است و در انتهای بررسری تمرامی فنراوریهرا
چرخه عمر تک تک فناوریها بیان شده است.
 -1-2-3-3بررسي چرخه عمر فناوري در زمینه باد
الف) بررسي مقاالت منتشر شده در زمینه باد
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طبق آمار انجمن مهندسی برق و الکترونیک امریکا ( )IEEEاز سال  2000تا کنون ،تحقیقات در زمینه توربین بادی نررخ
صعودی داشته است .همانطور که در شکل  3-3نشان داده شده است ،تعداد مقالههای مجالت چاپ شده از حدود  230مقاله به
حدود  1385مقاله در سال  2014رسیده است .این افزایش نشاندهنده توجه بخش تحقیقات در زمینه صنعت باد است.

شكل ( :)3-3تعداد مقاالت منتشر شده در سايت  IEEEدر زمینه باد

ب) بررسي پتنتهاي منتشر شده در زمینه باد
جستجورر اداره ثبت اختراعات اروپا [ ]4یکی از کاملترین بانکهای اطالعاتی پتنتهای بینالمللی اسرت کره اطالعرات
مربوط به پتنتهای اروپا ،انگلیس ،سازمان جهانی مالکیت فکری و ژاپن و حدود  90کشوردیگر را دارد .در این سرایت امکران
جستجوی پتنتها با داشتن کد  CPCو یا  IPCمربوط به هر رروه از پتنتهای مربوطره فرراهم اسرت .در زمینره الکترونیرک
قدرت سیستمهای بادی چندین زیررروه مشارکت دارند .کد این زیر رروهها به همراه توضیح مشخصرات آنهرا در جردول زیرر
آورده شده است.
جدول ( :)2-3كد بینالمللي زير شاخههاي مرتبط به الكترونیك قدرت در باد
مشخصات

كد زير گروه
H02M3

مبدلهای  dcبه dc

H02M7

مبدلهای  acبه dc

H02J7

باتری شارژر ،مدار ریت درایو ،مسایل الکترونیکی و ارتباطی در کنترل توربین باد و توربین توان کوچک

Y02B73
Y02E1056

مدیریت و بهرهوری بهینه از انرژی باد توسط الکترونیک قدرت ،ساختار بندی بهینه سیستم
جنبههای الکترونیک قدرت مشترك با سوتر
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مشخصات

كد زير گروه
Y02E1058

کنترل MPPT

Y02E1076

جنبههای الکترونیک قدرت باد ،اتصال به شبکه

H02J3

مسایل مربوط به پاور سیستم و کنترل توان اکتیو و راکتیو توربین باد ،مسا ل پایداری ،کاهش تلفات و...

با بررسی در زیر رروههای مذکور از بین سالهای  2000تا  ،2013نتایج در قالب شکل  4-3به نمایش در آمده است.

شكل ( :)4-3نمودار فراواني تجمعي پتنتهاي ارائه شده در زير شاخههاي مربوط به الكترونیك قدرت سیستم باد

محور افقی نمایانرر سال ،محور عمودی سمت راست مربوط به کدهای  H02J7و  H02J3و محور عمودی سمت چر
مربوط به کد سایر زیررروها است .همانگونه که مشخص است ،خطوط دارای نقطه چین یعنی کدهای ( H02J3مسرایل پراور
سیستم) و ( H02J7مسایل الکترونیکی و ارتباطی) بیشترین آمار پتنتها را بره خرود اختصراص دادهانرد .پرس از آن زیرررروه
( H02M7مبدل  )ac-dcو در پی آن ( Y02E1076مسایل پاور الکترونیک باد در اتصال به شربکه) و ( H02M3مبردل dc-

 )dcو ( Y02B73مدیریت و بهرهوری انرژی) و ( Y02E1056مسایل ترکیب با سوتر) و ( Y02E1058کنترل  ) MPPTدر
رتبههای بعدی قرار ررفتهاند.
همانگونه که مشاهده میشود از سال  2005شیب نمودارها افزایش پیدا کردهاست و این عامل نشران از نرو ظهرور برودن
الکترونیک قدرت در صنعت باد است .مسالهی کنترل هرچه بهتر مبدل ،افزایش راندمان و کاهش تلفات از اولویتهای مطررح
شده در این زیر رروه است که این امر به رسترش الکترونیک قدرت نیازمند است .بحثهای ارتباطی و الکترونیکی مربروط بره
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کنترل سوییچهای قدرت و همونین به کارریری مبدلهای بادی توان کوچک نیز اولویت دوا مطرح شده است .البتره یکری از
عوامل بات بودن تعداد پتنتها در این زمینه ،رستردری کاربرد است .مباحث استفاده صحیح از توربین بادی توان کوچک بررای
مصارف پزشکی ،تجاری و....در رتبه سوا است که توپولوژی مبدلهای الکترونیک قدرت برای افزایش توان و راندمان ،کاهش
استرس سوییچها ،رروتسیون ولتاژ ،ماژوتریتی و  ..پتنتهای فراوانی را به خود اختصاص داده است.
ج) نرخ بودجه درخواستي براي گسترش واحد تحقیق و توسعه صنعت باد
در مورد بودجه وارذار شده به بخش باد آماری ارا ه نشده است اما در مورد بودجه درخواستی از دولت برای صنعت باد می-
توان به اطالعات ارایه شده در این زمینه رجو کرد .طبق آماری که وزارت انرژی امریکرا در سرال  2014ارا ره نمرود سررمایه
رذاری در بخش باد روندی صعودی دارد.
نرخ بودجه درخواستی برای تحقیق و توسعه در صنعت باد از سال  1975تا کنون توسط وزارت انرژی امریکا در شکل 5-3
نشان داده شده است [. ]5این نرخ تا سال  2013افزایش یافته و پس از یک کاهش نارهانی در سال  2013دوباره روالی رو بره
افزایش را نشان میدهد.

شكل ( :)5-3میزان بودجه درخواستي براي سرمايهگذاري در صنعت باد اياالت متحده
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در سال  2014وزارت انرژی ایاتت متحده بودجه  88/2میلیون دتری برای برنامه بادی اختصاص داد تا هزینه فناوری باد
را کاهش داده و بهرهوری تولید برق از توان بادی را شدت بخشد .این بودجه به منظور اقدامات زیر درخواست شده است:
توسعه تولید باد در نواحی فراساحلی :ساخت مزار بادی فراساحل و توسعه بهرهبرداری از انرژی باد به صرورت خرانگی از
زمره این فعالیتها میباشد.
تحقیق و توسعه در زمینه بهینهسازی نیروراه باد :برای عملکرد بهینه نیروراههای باد ،برنامههای توسعه و تحقیق متفاوتی
در نظر ررفته شده است .برنامههای شبیهسازی مناسب برای محاسبات آیرودینامیکی پیویده تروربین براد ،شناسرایی و بهبرود
فاکتورهای موثر در افزایش ظرفیت توربینهای باد ،و همونین افزایش مشارکت انرژی باد در مطالعات سیستمهرای قردرت از
جمله این فعالیتها هستند.
ساخت واحدهای تحقیق و توسعه :به منظور ایجاد رقابت در صنعت توربین باد و همونین کاهش هزینه تولید ،این کشرور
در نظر دارد تا بر خالقیتهای موثر واحدهای تحقیق و توسعه تمرکز بیشتری کند.
اتصال به شبکه :مسا ل اتصال به شبکه و مطالعات انتقال توان و توسعه ابزارهای پیشبینی برای اپراتورهای شبکه
صدور رواهینامه و استانداردها :بررسی و تحلیل پیامدهای زیست محیطی ،بررسی و تست تجهیرزات در آزمایشرگاه هرای
ملی برای مصارف اکادمیک و صنعتی
در رزارش [ ]6بیان شده است که نرخ بودجه اختصاص یافته به واحد تحقیق و توسعه همونان نسبت به سایر تکنولوژی-
های انرژی پایین است (در حدود  1الی  2درصد از کل بودجه تحقیق و توسعه)؛ هرچند در سالیان اخیر مطابق شکل  6-3شاهد
افزایش اختصاصی بودجه به واحد تحقیق و توسعه بخش باد در کشورهای عضو سازمان اقتصاد و توسعه انررژی بروده ایرم .در
سال  2011مقدار مشارکت بودجه تحقیق و توسعه به عدد  2/2درصد افزایش یافت که تقریبا معادل با  357میلیون دتر امریکا
است .همونین در تحلیل چشم اندازهای آتی در بخش تحقیقات در سال  2015تا  2020اشاره به افزایش درصد مشارکت براد
در بخش تحقیق و توسعه دارد .علت این افزایش مشارکت را ناشی از رسیدن باد به سطحی بات از خالقیت در تکنولوژی مری-
داند که در آن بدون حمایت های بیشتر دولتی امکان پیشروی میسر نیست .مشخص نمودن حمایت مالی مشخص برای واحرد
تحقیق و توسعه به وضوح اهداف بلند مدت کشورها و شرکتهای حوزه صنعت باد را آشکار میسازد.
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در بین سالهای  2007تا  2009در حوزه صنعتی ،در حدود  5درصد از درآمد هر شرکت به بخش تحقیق و توسعه اختصاص
داده میشد .اما شرکتهای خصوصی تمایل به امتیازات کوتاه مدت در بخش تحقیق و توسعه دارند تا سود سرمایهرذاری خرود
را با اطمینان و قطعیت بیشتری دریافت کنند .تحقیقات بنیادین طوتنی مدت ،معموت بر عهده بخش عمرومی (غیرخصوصری)
است که در نگاه اول هدف تامین منافع عمومی را دنبال میکند .هماهنگی بین تماا رروهها ،دولتی و خصوصی به خصوص در
زمینه فراساحلی می تواند منافع فراوانی را به همراه داشته باشد .نکته مهم دیگر اینکه اختصاص یک بودجه قطعی برای بخرش
تحقیق و توسعه و همونین افزایش  2الی  5برابری این بودجه برای اطمینان از بهرهبرداری کامل از پتانسیل باد امرری تزا و
ضروری به نظر میرسد .همونین رسترش مکانها و مراکزی برای تست و آزمایشرات برر روی تروربینهرای برادی از دیگرر
چالش های پیشرو است .کشورهایی از قبیل آلمان ،انگلستان ،امریکا دست به اقداماتی در این زمینه زدهاند.

شكل ( :)6-3میزان بودجه واحد تحقیق و توسعه در انرژي باد و سهم بودجه باد در آن ،در كشورهاي عضو OECD

د) معرفي شركتهاي توربین بادي
شرکتهای بزر تولید کنندهی توربینهای بادی از کشور چین ،هند ،دانمارك ،امریکا و آلمان میباشند که این شرکتها
در کشورهای رونارونی توربینهای خود را نصب کردهاند .رنج توربینهای بادی این شرکتها نیز تا حدودی با یکدیگر متفاوت
است .در جدول  3-3نو مبدل توربینهای بادی هر یک از شرکتها آورده شده است .اطالعات ایرن جردول از وبسرایت ایرن
شرکتها در سال  2013استخراج شده است.
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جدول ( :)3-3كمپانيهاي برتر در زمینه باد و ظرفیت مبدلهاي قدرت آنها
شركت

بازار اصلي

نوع سیستم

توان توربین

Vestas

آلمان-دانمارك-کانادا-استرالیا-
ایتالیا-هند-بریتانیا-اسپانیا

Gamesa

اسپانیا-چین-ایتالیا

Enercon

استرالیا-آلمان-کانادا-هند-پرتغال

GE Wind

امریکا-ایتالیا-ژاپن-هلند-پرتغال-
بریتانیا

 3مگاوات

Siemens

بریتانیا-ایرلند

 6مگاوات

مقیاس کامل

 3/6مگاوات

مقیاس کامل

3مگاوات

مقیاس کامل

 2/3مگاوات

مقیاس کامل

 2مگاوات

بدون مبدل رتور سیمبندی

 1/25مگاوات

بدون مبدل مغناطیس دا م

 5مگاوات

مقیاس جز ی

 2مگاوات

مقیاس جز ی

 2مگاوات

مقیاس کامل

 1مگاوات

بدون مبدل مغناطیس دا م
مقیاس جز ی

Suzlon

Repower

هند
آلمانی

 3مگاوات

مقیاس جز ی

 2مگاوات

مقیاس جز ی

 3/3مگاوات

مقیاس کامل

 2/5-2مگاوات

مقیاس جز ی

 1/8مگاوات

بدون مبدل ژنراتور رتور سیمبندی

 5مگاوات

مقیاس کامل

 4/5مگاوات

مقیاس کامل

 3-2مگاوات

مقیاس کامل

 900-800کیلووات

بدون مبدل

 2-1مگاوات

مقیاس جز ی
مقیاس کامل

Mitsubishi

ژاپن-امریکا

Ecotecnia

اسپانیا

 2مگاوات  1/67مگاوات

Nordex

هلند

 2/5مگاوات

مقیاس جز ی

 2/3مگاوات

مقیاس جز ی

مقیاس جز ی
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ه) وضعیت بازار تولید سیستم توربین بادي در جهان
طبق رزارش[ ]7در سالهای  2005تا  2009قیمت سیستم توربین بادی به علت افزایش تقاضای جهانی ،افزایش قیمرت
مواد و سایر عوامل افزایش پیدا کرد .به منظور کاهش قیمت تماا شده ،با افزایش بازدهی و ظرفیت مبردلهرا ترالش شرد ترا
هزینه های نگهداری و عملکرد سیستم کاهش یابد .همونین عرضه بیش از حد در بازار جهانی باز هم بر کاهش قیمت سیستم
توربین باد تاثیر داشت و به همین دلیل میزان رقابت باد با سوخت فسیلی افزایش پیدا کرد .البتره صرنعت براد برا چرالشهرای
فراوانی نیز مواجه بود .فشار دولتها برای کاهش قیمت سیستم باد ،افزایش رقابت بین تولیدکنندران سیستم باد در کنار قیمت
پایین سوخت فسیلی و سیاستهای مبتنی بر کاهش حمایت از صنعت باد که به علت مشکالت اقتصادی شکل ررفتره برود از
جملهی این فشارها به حساب میآمد .در سال  2008باز هم قیمت سیستم باد در حدود  25-20درصد در غرب و بیشرتر از 35
درصد در چین افت کرد تا اینکه در سال  2012به یک ثبات رسید .هزینه بهرهبرداری و نگهداری از توربین باد به علت رقابرت
بین شرکتها در بهبود عملکرد و افزایش بازدهی توربینهای بادی باز هم شاهد افت چشمگیری بود .در نتیجه قیمت تماا شده
برای توربینهای خشکی از نظر اقتصادی قابل رقابت و حتی در برخی موارد کمتر از تولید برق بره روشهرای مرسروا سرنتی
است .کشورهای استرالیا ،هند و امریکا جز این کشورها به حساب میآیند .قیمرت تولیرد بررق از روش فراسراحلی در حردود دو
برابرخشکی است.
در جدول  4-3میزان مشارکت سازندران توربین بادی در تولید و نصب توربینهای بادی در سراسر جهان در طول سرال-
های  2005تا  2013آورده شده است [ .]11-8ده شرکت برتر دنیا در سال  2012 ،2011 ،2010و  2013به ترتیرب در حردود
 78 ،77 ،75و  70درصد از تولیدات انرژی باد را به خود اختصاص دادهاند .شرکت  Vestasاز کشرور دانمرارك از سرال 2000
برترین سازنده توربین بادی در جهان بوده است .پس از آن شرکت  GE-Windبه علت رقابت بسیار شردید در کشرور امریکرا
رتبه دوا را به خود اختصاص دادهاست .شرکتهای  Siemensو  Enerconهر دو از کشور آلمان رتبهی خود را در جدول حفظ
کردهاند و شرکت  Suzlonاز هند روندی صعودی در سالیان اخیر داشته است .سایر شرکتهای برتر مانند  Gamesaاز اسپانیا،
 Sinovel ،United Power ،Goldwindو  Mingyangهمگی از کشور چین در رتبههای  5تا  10قرار ررفته انرد .در سرال
 2012در حدود  550شرکت در سرتاسر جهان به ساخت قطعات سیستم توربین باد پرداختهاند و به این ترتیب با کاهش هزینه-
های حمل و نقل در این سال رو به رو بودهایم.
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جدول ( :)4-3سهم تولید كنندگان برتر توربین باد در جهان
Manufacturer

)Turbine Installation (MW
2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2,329

7,001

3,128

3,749

2,538

4,487

3,245

2,249

2,040

GE Wind

2,611

4,291

2,560

2,304

2,846

1,612

---

1,043

634

Siemens

4,622

6,323

5,160

5,780

5,039

7,483

4,665

4,028

3,217

Vestas

1,940

2,755

3,250

2,577

2,115

2,902

3,042

2,278

1,487

Gamesa

2,329

2,122

3,007

---

---

---

608

470

368

Repower

---

1,562

1,269

913

811

485

299

Nordex

1,870

3,342

3,088

2,695

2,038

2,149

2,839

1,102

703

Suzlon

3,458

3,703

3,169

2,812

3,769

2,418

2,839

2,131

1,637

Enercon

3,881

2,710

3,535

3,710

4,231

967

1,419

426

---

Gold Wind

---

1,445

3,657

4,335

---

1,209

---

---

---

Sinovel

1,411

2,122

3,007

1,640

1,538

---

---

---

---

United power

---

1,219

1,462

---

1,346

---

---

---

---

Ming Yang

35,289

45,169

40,636

39,059

38,467

26,872

20,285

14,703

11,531

1,164

Other
TOTAL

با این وجود ،در مجمو در سالیان اخیر تولیدکنندران صنعت باد با آسیبهای فراوانی از قبیل افزایش قیمت مرواد اولیره،
کاهش حمایت های دولتی ،تولید بیش از حد توربین در کنار کنسل شدن پروژههای فراوان ،کاهش نیروی کرار و ورشکسرتگی
بانکها در ایاتت متحده و همونین تعطیلی شرکتهای کوچک تامین کننده تجهیزات توربین برادی بره علرت عردا قطعیرت
سیاست رذاریهای کالن روبه رو شد .شرکت  Vestasهزاران نیروی خود را که در بخش تولید توربینهای با سایز  kWکرار
میکردند اخراج کرد [ .]12شرکت  Sinovelدر حدود  350تن از نیروهرای خرود را اخرراج کررد [ . ]13همونرین بسریاری از
تولیدکنندران به خصوص در کشور چین به مرز و آستانه فروپاشی رسیده اند و به علت افزایش بیش از حد ظرفیرت سرازندران
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کوچک از ررده بازار خارج شدهاند [ .]14شرکت  Suzlonهند پروژههای سه سال در دسرت اجررای خرود را از دسرت داد و برا
بدهیهای عظیمی رو به رو شد [.]15
نکته قابل توجه اینکه آمار نشان میدهد شرکتهای سازنده توربینهای بادی توان کوچک تقریبرا در ایرن چنرد سرال از
عرصه کنار رفته و تولیدکنندران توربینهای بزررتر روالی رو به رسترش داشتهاند .البته بازار شررکتهرا بسرتگی بره تعرامالت
سیاسی و برنامهریزی های کالن آن کشور دارد .برای مثال سهم تولید سازندران توربین بادی در ایاتت متحده به رونه دیگری
است که در جدول  5-3نشان داده شده است [ .]16همانطور که مشخص است ،برخی از شرکتهای معتبر در سطح جهرانی از
قبیل  Enerconدر لیست طرف قرارداد کشور امریکا نیست.
جدول ( :)5-3سهم تولید كنندگان برتر در زمینه باد در كشور امريكا[]16

و) قیمت مبدلهاي توربین بادي
طبق تحقیقات [ ]17در زمینه قیمت تماا شده سیستم توربین بادی و اجزای تشکیل دهنده آن که در سال  2012منتشرر
شد ،قیمت کل نصب سیستم توربین بادی در سرال  2010بره صرورت جردول  6-3اسرت .همرانطور کره مشرخص اسرت ،در
کشورهای چین و هند برای توربینهای بادی غیرفراساحلی ،در حدود  1300الی  1450دتر بر کیلووات در سال  2010است .در
کشورهای اروپایی این قیمت باتتر بوده و در حدود  1850تا  2100دتر بر کیلووات است .در کشورهای امریکای شمالی قیمت
در حدود  2000تا  2200دتر بر کیلوات متغیر است .همونین برای نواحی فراساحلی قیمت در حدود  2برابر سایر تروربینهرای
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بادی است که در حدود  4000الی  4500دتر بر کیلوات ساعت تماا شده است .سایر قیمتها در جردول  6-3مشرخص شرده
است.
جدول ( :)6-3قیمت تمام شده براي نصب توربین بادي در كشورهاي مختلف در سال 2010

شکل  7-3میزان مشارکت هزینهی هر یک از مولفههای سیستم بادی بررای نرواحی غیرفراسراحلی را نشران مریدهرد.
همانطور که در شکل مشخص است ،در حدود  64درصد از هزینه سرمایهرذاری اولیه ،صرف توربین برادی مریشرود .مطرابق
دیارراا سمت راست شکل  ،7-3هزینه تماا شده برای مبدل الکترونیک قدرت در حدود  5درصد از هزینه توربین برادی و بره
عبارت دیگر در حدود  3/2درصد از کل هزینه سرمایهرذاری اولیه تماا شده برای سیستم بادی در نواحی غیر فراساحلی اسرت.
قیمت ژنراتور و ترانسفرمر در حدود  3/4و  3/3درصد از توربین بادی و به عبرارت دیگرر  2/17و  2/11درصرد از کرل هزینره
سرمایهرذاری اولیه را دارند.

شكل ( :)7-3مشاركت هريك از عوامل تولید برق بادي از جمله مبدل الكترونیك قدرت در قیمت كل
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درشکل  8-3مقایسهای بین هزینه سرمایهرذاری اولیه بین توربینهای بادی فراساحلی و غیرفراساحلی شدهاست .همانطور
که مشخص است درصد مشارکت هزینه توربین بادی در نواحی فراساحلی در حدود  51درصد است که درصد مشارکت کمتری
نسبت به نواحی غیرفراساحلی ( 64درصد) دارد.

شكل ( :)8-3مقايسه درصد مشاركت توربین باد در هزينه كل تولید برق بادي در نواحي فراساحلي و غیرفراساحلي

مرجع [ ]17کاهش قیمت  10الی  30درصدی را برای هزینه اولیه توربین بادی پیشبینی کرده اسرت .دتیرل ذکرر شرده
برای این کاهش قیمت عبارتند از :بهبود در زنجیره تامین ،افزایش مقیاس اقتصادی تولیدکنندران ،رقابت و سرمایهرذاری بیشتر
در بخش تحقیق و توسعه.
در شکل  9-3قیمت تماا شده برای توربین بادی از سال  2004تا  2012بر حسب دتر سال  2010امریکرا برر مگراوات
ساعت نشان دادهاست .تا سال  2009قیمت توربین بادی به تدریج روالی صعودی داشته است .اما پس از سرال  2009افرزایش
تعداد قراردادهای بسته شده در اروپا و امریکا باعث کاهش قیمت شده است.

شكل ( :)9-3متوسط هزينه سرمايه گذاري اولیه تولید برق بادي در كشورهاي اروپايي
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در شکل 10-3ریز هزینههای صورت ررفته برای اجرای پروژههای توربین بادی در سالهرای  2009و  2010برر اسراس
توان توربین بادی به کار رفته در آنها دسته بندی شده است .همانگونه که مشخص است در حدود  10پروژه با توربین بادی زیر
 1مگاوات اجرا شده است که در مجمو حدود  13مگاوات برق از این طریق تولید شده است .هزینه تماا شده در حردود 2300
دتر بر کیلووات ساعت بوده است .همانگونه که مشخص است بیشترین توربین مورد استفاده دارای توان  1/75-1مگاوات بوده
و توربینهای توان باتتر در رتبههای بعدی قرار دارند .همونین کمترین قیمت مربوط به توربینهای باتی  2/5مگاوات اسرت
که در حدود  2050دتر بر مگاوات تماا شده است.

شكل ( :)10-3میزان قیمت تولید برق بادي در كشور امريكا به تفكیك ظرفیت هر توربین باد

در مرجع [ ]17کاهش  10الی  15درصدی برای مبدل الکترونیک قدرت باد ،ژنراتور ،ترانسفرمر و سیستم کنترل ترا سرال
 2020پیشبینی کرده است .علت این کاهش قیمت افزایش بازدهی مبدلها در کنار تالشهای مراکز تحقیق و توسرعه اسرت.
یکی از علل کاهش قیمت سیستم توربین های به کار رفته در نواحی فرا ساحلی ناشی از پیشرفت تکنولوژی الکترونیک قردرت،
استاندارد سازی طراحی کابلهای  ،HVDCکاربرد عایق  XLPEدر کابلهای  HVDCو همونین توسعه خطوط انتقال زیرر
دریا خواهد بود.
 -2-2-3-3بررسي چرخه عمر فناوري در زمینه فتوولتايیك
الف) بررسي مقاالت منتشر شده در زمینه فتوولتايیك
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طبق آمار انجمن مهندسی برق و الکترونیک امریکا ( )IEEEاز سال  2000تا کنرون ،تحقیقرات در زمینره فتوولتاییرک و
اینورتر به کار رفته در آن نرخ صعودی داشته است .همانطور که در شکل  11-3نشان داده شده است این افزایش نشاندهنرده
توجه بخش تحقیقات در زمینه صنعت فتولتاییک است.

شكل ( :)11-3تعداد مقاالت منتشر شده در سايت  IEEEدر زمینه فتوولتايیك و اينورتر آن

ب) بررسي پتنتهاي منتشر شده در زمینه فتوولتايیك
بررسی پتنتهای منتشر شده در زمینه فناوری فتوولتاییک و تحلیل جنبههای تحقیرق و توسرعه اهمیرت زیرادی در درك
دینامیک بازار دارد که برای قانونرذران و سیاست رذاران این عرصه امری ضرورری به شمار مریآیرد .نررخ رشرد پتنرتهرا و
همونین افزایش مشارکت شرکتها شاخص مناسبی برای توسعه بازار فتوولتاییک اسرت .همونرین مشرخص سرازی چشرم-
اندازهای جهانی نسبت به توسعه صنعت فتوولتاییک و جهت ریریهای واحدهای تحقیق و توسعه نیز از طریق بررسی پتنتها
میسر است.
مرجع [ ]18به بررسی پتنتهای منتشر شده در زمینه فتوولتاییرک پرداختره اسرت .در ایرن تحقیرق منظرور از national

 patentتمامی پتنتهای منتشر شده در زمینه فتوولتاییک است .همونین منظرور از  international patentدر ایرن مرجرع،
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پتنت هایی است که در کشورهای مختلف اما با یک موضو کامال مشابه چاپ شده اند .افزایش تعداد پتنتهای مشترك میران
کشورها نشان از افزایش تعامالت تجاری و انتقال دانش فنی فتوولتاییک به سایر نقاط جهان را نشان میدهد.
در شکل 12-3تعداد کل پتنت های منتشر شده در زمینه فتوولتاییک و همونین اینورترهای فتوولتاییک نشران داده شرده
است .همانگونه که مشخص است تعداد پتنتها رشد فراوانی (به صورت نمایی) داشته است.

شكل ( :)12-3تعداد كل پتنتهاي منتشر شده در زمینه فتوولتايیك و اينورتر فتوولتايیك

کمپانی و موسسههای برتری که در انتشار پتنت در سالهای  2000تا  2008در صنعت فتوولتاییک پیشرگاا بروده انرد در
جدول  7-3مشخص شدهاند .در زمینه اینورتر مشاهده میکنیم که شرکت  ،SMAجنرال الکتریک ،پاناسرونیک ،میتسوبیشری،
سامسونگ ،فراون هوفر و بوش در زمینه اینورترها فعالیت داشتهاند.
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جدول ( :)7-3شركتها و موسسات پیشرو در انتشار پتنت در زمینه فتوولتايیك و اينورتر آن

ج) حوزههاي تحقیق و توسعه پیرامون فتوولتايیك
حوزه های تحقیق و توسعه صنعت فتوولتاییک یکی از اصلی ترین مباحث نقشه راه ایرن صرنعت محسروب مریشروند .در
برنامههای کوتاه مدت ( 3-1ساله) (جدول  ،)8-3میان مدت ( 10-4ساله) (جدول )9-3و بلند مدت ( 20-11ساله) (جدول -3
 )10مربوط به تحقیق و توسعه در صنعت فتوولتاییک که در نقشهی راه صنعت فتوولتاییک امریکا تدوین شده است به اهمیرت
این حوزهها اشاره شده و در هر یک از این برنامهها نقش دولت و نقش صنعت از یکدیگر تفکیک شده است [.]19
جدول ( :)8-3برنامههاي كوتاه مدت تحقیق و توسعه فتوولتايیك كشور امريكا
نقش صنعت

نقش دولت

توسعه تجهیزات پیشرفته تولید PV

افزایش تاکید دولت در مشارکت واحدهای تحقیق و توسعه با
واحدهای صنعتی

توسعه واحدهای تحقیق و توسعه

حمایت از واحدهای دانش بنیان و قطب های علمی

بهبود در تماا فرآیند ساخت قطعه
توسعه و رسترش قطب های علمی
توسعه پکیج فتوولتاییک برای کاهش قیمت
افزایش ضریب اطمینان فتوولتاییک
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جدول ( :)9-3برنامههاي میان مدت تحقیق و توسعه فتوولتايیك كشور امريكا
نقش صنعت

نقش دولت

توسعه مدل برای تولید عمده فتوولتاییک

حمایت از تحقیق و توسعه برای افزایش عمر مفید فتوولتاییک

کاهش مصرف سیلیکون برای فتوولتاییک

تشویق به ادامه فعالیتهای تحقیق و توسعه

توسعه استانداردهای تجهیزات صنعت فتوولتاییک

حمایت بیشتر از قطبهای علمی

تحقیق بر بروی پکیج فیلم نازك
توسعه ساخت مدولهای مجتمع
توسعه فتوولتاییکهای سایز کوچک و نصب آسان
استانداردسازی فتوولتاییکهای متمرکز نیروراهی
توانمند سازی قطب های علمی برای ساخت کامل

جدول ( :)10-3برنامههاي بلند مدت تحقیق و توسعه فتوولتايیك كشور امريكا
نقش صنعت

نقش دولت

ساخت مواد جدید برای افزایش راندمان

حمایت از طرح های اساسی در زمینه تولید مواد

ساخت مواد جدید برای کاهش قیمت

حمایت بیشتر از قطبهای علمی

ایجاد کنترل کیفی برای تست محصوتت
همگاا شدن صنعت و بخش تحقیقات

همونین مرجع [ ]20به بررسی جزییتری در مسایل و چالشهای پیشروی واحدهای تحقیق و توسرعه در کشرور آلمران
پرداخته است .در این مرجع که مربوط به نقشه راه فتوولتاییک کشور آلمان تا سال  2020است ،برنامه توسعه بخش الکترونیک
قدرت مشخص شده که در شکل 13-3نشان داده شده است.
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شكل ( :)13-3اهداف تحقیق و توسعه در زمینه الكترونیك قدرت فتوولتايیك كشور آلمان

د) سهم بودجه واحدهاي تحقیق و توسعه در زمینه فتوولتايیك
طبق نتایج [ ]21مطابق شکل  14-3صنعت فتوولتاییک منابع چندانی برای واحد تحقیق و توسعه و فتوولتاییکهای جدید
سرمایهرذاری نکرده است .در حدود  1/5درصد از بودجه فروش فتوولتاییک به بخش تحقیق و توسعه اختصاص داده شده است.
در سال  2009در برخی کشورها حدود  6تا  7درصد از فروش به واحد تحقیق و توسعه اختصاص یافرت [ .]22ایرن در حرالی
است که در شرکتهای خصوصی و به خصوص در کشور چین نرخ بسیار کمتری در حدود کمتر از یرک درصرد از فرروش بره
توسعه واحد تحقیق و توسعه اختصاص داده شده است .البته با افزایش سطح نفوذ فتوولتاییک اهمیت بره واحردهای تحقیرق و
توسعه افزایش می یابد .در شکل زیر سهم اختصاص داده شده به واحد تحقیق و توسعه در کشورهای مختلف نشران داده شرده
است [ .]23در نقشه راه و سند توسعه فتوولتاییک کشور آلمان تا سال  ،2020نه هدف اصلی بیان شده است کره یکری از آنهرا
افزایش سهم واحد تحقیق و توسعه تا مرز  5درصد در سال  2020میباشد]20[.
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شكل ( :)14-3بودجه واحد تحقیق و توسعه فتوولتايیك (درصدي از فروش كل)

ه) شركتهاي سازنده اينورتر فتوولتايیك در دنیا
در شکل 15-3دسته بندی جامعی از شرکتهای برتر تولیدکننده اینورتر فتوولتاییرک ارا ره شرده اسرت .شررکت ،SMA
 ABBو  Power oneجز پیشگامان این صنعت محسوب میشوند [.]24

شكل ( :)15-3تولیدكنندگان اينورترهاي فتوولتايیك

و) معرفي شركتهاي مبدل فتوولتايیك
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جدول ( :)11-3كمپانيهاي برتر در زمینه اينورتر فتوولتايیك در سال 2013
شركت
]SMA[48

كشور

بازار 2013

توان مبدل

()%

توضیحات

آلمان

16/3

سوییس

12/2

Sungrow

چین

11/6

Omron
Aso
TMEIC

ژاپن

10/9

 3-10کیلووات

ژاپن

5/5

 1/8مگاوات

اینورتر مرکزی

 700-100کیلووات

اینورتر چندسطحی

TBEA

ژاپن

4/6

250و  1250کیلووات

اینورتر مرکزی بدون ترانسفرمر

100و  250و  500کیلووات

اینورتر مرکزی با ترانسفرمر

KACO

آلمان

3/8

 250وات

مصارف ماهواره و فضاپیما

 1-9کیلووات

مصارف شهری

 9-60کیلووات

مصارف تجاری

 25-550کیلووات

اینورترهای متمرکز نیروراهی

کمتر از  2کیلووات

اینورتر غیرمتصل به شبکه

Growatt

چین

3/6

 150-6000وات

اینورتر سینوسی بهبود یافته

 700-3500وات

اینورتر سینوسی بهبود یافته و شارژر

ABB

 2-5کیلووات

اینورتر سینوسی (مصارف شهری)

 1/1-5کیلووات

متصل به شبکه (مصارف شهری)

 5-66کیلووات

اینورتر تجاری کوچک

 100-1120کیلووات

اینورتر تجاری بزر

 250-300وات

میکرو اینورتر (با ترانس )HF

 2-2/5کیلووات

اینورتر رشته ای ( dc-dcو ترانس )HF

 3-8کیلووات

اینورتر رشته ای ( dc-dcو بدون ترانس)

10-12کیلووات

اینورتر رشته ای (با  dc-dcو ترانس  HFماژوتر)

20-30کیلووات

اینورتر رشته ای بدون ترانس و HF

 50-330کیلووات

اینورتر مرکزی با ترانس آهنی

 100-400کیلووات

اینورترهای ماژوتر موازی

تا  1400کیلووات

اینورتر برای هر فاز و ترانس چند ورودی

 3/6-4/6کیلوات

اینورتر دارای باتری

1/5-30کیلووات

بدون ترانس با سایز کوچک و متوسط

 30کیلووات تا  1/2مگاوات

کاربرد نیروراهی
مبدلهای توان پایین
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شركت

Tabuchi
Electric

كشور

ژاپن

 Advancedامریکا
Energy
Industries

ویرایش اول ،تیر 1394

بازار 2013

توان مبدل

()%

3/6

3/6

توضیحات

 150-3000وات

اینورتر سینوسی خالص

 300-10000وات

اینورتر سینوسی خالص و شارژر

 1-10کیلووات

کاربرد شهری

 10-25کیلووات

کاربرد صنعتی

 2-20کیلووات

اینورترهای دارای باتری

 2-5/2کیلووات

اینورتر رشتهای مصارف شهری

تا  500کیلووات

مصارف تجاری و مقیاس متوسط

ز) وضعیت بازار تولید فتوولتايیك
مرجع [ ]18رسترش فتوولتاییک در بازار جهانی را ناشی از توسعه سره بخرش اصرلی مریدانرد .الرف) سرلول خورشریدی
سیلیکونی که بسیار در صنعت هوافضا مورد استفاده قرار میررفت .ب) مدولهای فتوولتاییک زمینی برای کاربرد در حالت جدا
از شبکه ج) برنامههای نصب فتوولتاییکهای مقیاس بزر بر روی بااها .افزایش بی سابقه نرخ رشرد برازار فتوولتاییرک بره
خصوص در دهه اخیر باعث افزایش چشمگیری در فروش صنعتی فتوولتاییک شده است [ .]22علت اصلی این افزایش ،برنامره
نصب فتوولتاییک در پشت بااها و اختصاص تعرفه دولتی برای عموا بوده است .همونین افزایش نرخ رشد صنعت فتوولتاییک
به معنای افزایش نرخ رشد تولید فتوولتاییک میباشد .البته باید اشاره کرد که رشد تولید فتوولتاییک سریعتر از فروش آن بروده
است و به همین دلیل قیمت آن کاهش پیدا کرده است .بازار فتوولتاییک در اختیار کشورهای آلمان ،ژاپن ،امریکا و چرین قررار
دارد .البته در سالیان اخیر فرانسه ،ایتالیا ،جمهوری چک ،هندوستان ،اسپانیا و بلژیک نیز به زمره سازندران فتوولتاییک پیوسرته
اند.
شکل  16-3میزان تولید کمپانیهای برتر اینورتر فتوولتاییک را از سال  2011تا  2013نشان میدهد .سال  2013تفاوت-
های زیادی با سال  2012داشت .در سال  2013شرکت  SMAیکی از شرکتهرای چینری  Jiangsu Zeversolarرا خریرد.
همونین شرکت  ABBشرکت  Power Oneو شرکت  Advanced Energyشرکت  Refusolرا خرید .در سال  2012شش
کمپانی قادر بودند تا بیشتر از نیمی از بازار را پوشش دهند اما در سال  2013مجمو شرکتهای ادغاا شده تنها  32درصرد از
کل بازار را به خود اختصاص دادند [.]25
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هرچند در میان ده شرکت برتر دو شرکت  Omronو  Tabuchiاز کشور ژاپن هستند اما هر دوی آنها تنها در بازار ژاپرن
محصوتتشان را عرضه کردند .همونین حذف چندین شرکت اروپایی از لیست ده شرکت برتر ماننرد  Froniusو SolarMax

که به علت کاهش تقاضا در اروپا در بازار سال  2013عرضه وسیعی نداشتند .همونین شرکت چینری  Sungrowکره در رتبره
سوا تولید اینورتر قرار دارد نسبت به سال  2012در حدود  173درصد رشد داشته است اما در حدود  92/3از محصوتتش را بره
بازار چین عرضه کرده است .شرکت  SMAهمونان در رتبه اول جای دارد هرچند نسبت به سرال  2012در حردود  25درصرد
کاهش تولید داشته است ولی با این حال  12درصد از بازار را به خود اختصاص داده است .علت این کاهش و همونرین خریرد
شرکت چینی ،انتقال تقاضا از اروپا به آسیا بیان شده است .در حال حاضر دو کشور چین و ژاپن رقیب اصرلی  SMAدر جهران
محسوب میشوند [.]25

شكل ( :)16-3میزان تولیدي اينورتر فتوولتايیك در ده شركت برتر جهان (بر حسب مگاوات)

همانطور که در شکل  17-3نشان داده شده است ،در سال  2013شرکت  SMAدر آلمران در حردود  25درصرد کراهش
مشارکت داشت و به این ترتیب شرکتهای چینی با مجموعا  27/2درصد از تولید کل رتبه اول کشورهای تولیدکننرده اینرورتر
فتوولتاییک را به خود اختصاص دادند .دلیل این مساله یکی قیمت پایین بازار و دیگری اولویت به تولید محلی برآورد شده است
[.]25
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شكل ( :)17-3درصد مشاركت كشورها در تولید اينورتر فتوولتايیك

ح) قیمت مبدلهاي فتوولتايیك
مرجع [ ]26قیمت تمااشده برای سیستم فتوولتاییک را در طی سالهای  1998ترا  2012بررای مبردلهرای مختلرف در
کشور امریکا مطابق شکل  18-3نشان میدهد .قیمتها روندی نزولی داشته و در سال  2012به حدود  5/3دتر بر وات بررای
توانهای کمتر از  10کیلووات 4/9 ،دتر بر وات برای رنج توانی  10تا  100کیلووات و  4/6دتر بر وات برای توانهای بیشرتر
از  100کیلووات رسیده است.

شكل ( :)18-3مقدار متوسط قیمت تمام شده براي نصب فتوولتايیك در كشور امريكا
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همونین قیمت متوسط تولید برق از روش فتوولتاییک در کشورهای آلمان و ژاپن نیرز در شرکل  19-3نشران داده شرده
است [ .]27همانگونه که در این شکل مشخص است ،هزینه تولید برق فتوولتاییک در کشور ژاپن و امریکا تقریبا در سال 2012
به یکدیگر نزدیک بوده و قیمت کشور آلمان از بقیه کمتر است و در حدود کمتر از  2یورو بر وات تعیین شده است.

شكل ( :)19-3مقدار متوسط قیمت تمام شده براي كشور امريكا ،ژاپن و آلمان

شکل  20-3میزان مشارکت هزینهی هر یک از مولفههای سیستم فتولتاییک را نشان میدهد .در حدود  5درصرد از کرل
هزینه به اینورتر اختصاص دارد [.]27
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شكل ( :)20-3درصد مشاركت قیمت هر يك از مولفه هاي سیستم فتوولتايیك

در شکل  21-3ریز هزینههای صورت ررفته برای اجرای پروژههای فتوولتاییک در سال 2012بر اساس توان مبدل به کار
رفته در آنها دسته بندی شده است [ . ]26همانگونه که مشخص است کمترین هزینه و بیشترین توان تولیدی در حدود 4/4دتر
بروات و  173مگاوات است که توسط مبدلهای بزررتر از  1مگاوات تولید شده است .همونین بیشترین تعداد مبردل بره کرار
رفته (در حدود  21931عدد) مربوط به مبدل با توان  5-10کیلوات است که در حدود  5/1دتر بر وات هزینه دارد .

شكل ( :)21-3میزان قیمت تولید سیستم فتوولتايیك در كشور امريكا به تفكیك توان مبدل

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
89
ویرایش اول ،تیر 1394

فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

 -3-2-3-3بررسي چرخه عمر فناوري DSTATCOM
الف) اختراعات ثبت شده [ ]28و مقاالت ارائه شده [ ]29در زمینه DSTATCOM

نمودار تجمعی تعداد اختراعات ثبت شده در زمینه  DSTATCOMدر سالهای مختلف در شکل زیر نشان داده شده است.
از شکل  22-3مشاهده میشود که روند ثبت اختراعات در زمینه  DSTATCOMاز سال  2007آغراز شرده و در سرال 2008
جهشی رخ داده است که بیان کننده افزایش توجه بازار به این تجهیز در آن سال میباشد .از سال  2008تا کنون نیز تنهرا چنرد
اخترا در این زمینه ثبت شده و روند یکنواختی مشاهده شده است.
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شكل ( :)22-3نمودار تجمعي اختراعات ثبت شده در زمینه DSTATCOM

نمودارهای تجمعی مقاتت ژورنالی و کنفرانسی چاپ شده در زمینه  DSTATCOMنیز بترتیب در شرکل  23-3و شرکل
 24-3نشان داده شده اند .روند چاپ مقاتت  DSTATCOMاز سال  2002آغاز شرده و در سرال مریالدی رذشرته ()2014
بیشترین تعداد مقاتت در این زمینه به چاپ رسیده است که اکثر این مقراتت مربروط بره نحروه کنتررل و ملزومرات سراخت
 DSTATCOMاست.
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شكل ( :)23-3نمودار تجمعي مقاالت ژورنال چاپ شده در زمینه DSTATCOM
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شكل ( :)24-3نمودار تجمعي مقاالت كنفرانسي چاپ شده در زمینه DSTATCOM

طبق شکل  24-3و برخالف مقاتت ژورنال ،روند چاپ مقاتت کنفرانسی در زمینه  DSTATCOMاز سال  1998آغراز
شده و از سال  2007سرعت بیشتری پیدا کرده است .همانطور که در قبالً هم رفته شد ،از آنجایی که هردف از ارا ره مقراتت
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مریتروان نتیجره ررفرت کره موضرو
کنفرانس معرفی زمینه های تحقیقاتی دانشگاهها و موسسات میباشد ،بنابر نمودار برات 
 DSTATCOMهنوز هم از موضوعات مورد توجه محافل عملی می باشد.
 -4-2-3-3بررسي چرخه عمر فناوري DVR
الف) بررسي اختراعات[ ]28و مقاالت چاپ شده [ ]29در زمینه DVR

نمودار تجمعی اختراعات ثبت شده در زمینه  DVRدر شکل  25-3نشان داده شده است .رونرد ثبرت اختراعرات از سرال
 1999تقریبا با رشد یکنواختی آغاز شده و در سالهای اخیر رشد سریعتری پیدا کرده است.
نمودار تجمعی مقاتت ژورنالی و کنفرانسی در زمینه  DVRنیرز بره ترتیرب در شرکل  26-3و شرکل  27-3نشران داده
شدهاند .روند چاپ مقاتت ژورنال از سال  1999آغاز و تا کنون تقریباً سیر یکنواختی داشته است .روند چاپ مقاتت کنفررانس

نیز تقریبا بصورت همزمان ،از سال  1995آغاز شده اما سیر صعودی داشته است که حکایت از افزایش توجهات محافل علمی به
موضو  DVRدارد.
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شكل ( :)25-3نمودار تجمعي اختراعات ثبت شده در زمینه DVR
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شكل ( :)27-3نمودار تجمعي مقاالت كنفرانسي ثبت شده در زمینه DVR

 -5-2-3-3بررسي چرخه عمر فناوري TSC

الف) بررسي مقاالت
نتایج بررسی ژورنالهای ارا ه شده در زمینه  TSCتوسط  IEEEدر شکل  28-3نشان داده شده اسرت .رونرد مقراتت از
سال  1975آغاز شده ،این روند بسیار کند بوده بطوریکه پس از هر چند سال یک یا دو مقاله در این زمینه به چاپ رسیده است.
این روند حکایت از آن دارد که نو آوری چندانی در این زمینه وجود نداشته و این موضو تقریباً بره بلروغ رسریده اسرت .نترایج
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بررسی مقاتت کنفرانسی در این زمینه که توسط  IEEEچاپ شده اند نیز درشکل  29-3نشان داده شده است .از سرال 2000
تا کنون هرساله چند مقاله در این زمینه به چاپ رسیده است .از آنجایی که هدف اصلی ارا ه کنفرانسها معرفی موضو و زمینه
کاری دانشگاهها میباشد ،بنابرین استفاده از  TSCهنوز هم مورد توجه دانشگاهها و مراکز علمی است.
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شكل ( :)28-3نمودار تجمعي مقاالت ژورنالي ارائه شده در زمینه TSC
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شكل ( :)29-3نمودار تجمعي مقاالت كنفرانسي ارائه شده در زمینه TSC

در بررسی اختراعات ثبت شده در رابطه با  TSCمشاهده شد که در زمینه استفاده از این تجهیز در شبکه های توزیع تقریباً
اختراعی ثبت نشده و اکثر اختراعات مربوط به استفاده از این تجهیز در سیستم انتقال می باشد.
 -6-2-3-3بررسي چرخه عمر فناوري SFCهاي نیروگاهي
الف) بررسي مقاالت منتشرشده در زمینه SFCهاي نیروگاهي
بر اساس آمار استخراجشده از پایگاههای اطالعاتی  IEEEو  ،ELSEVIERدر زمینه مبدلهای  SFCمرورد اسرتفاده در
نیروراههای تلمبهذخیرهای و رازی ،از سال  1993تا کنون  38مقاله در مجالت و کنفرانسها بره چراپ رسریده اسرت .نمرودار
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فراوانی تجمعی تعداد مقاتت چاپشده بر حسب سال ،در شکل  30-3نشان داده شده است .با توجه به این نمودار ،این مبحث
در سالهای اخیر نسبت به سالهای قبل از سال  ،2009بیشتر مورد توجه قرار ررفته است.

شكل ( :)30-3نمودار فراواني تجمعي تعداد مقاالت منتشر شده در كنفرانسها و مجالت  IEEEو
 ELSEVIERدر زمینه مبدلهاي  SFCمورد استفاده در نیروگاههاي تلمبهذخیرهاي و گازي

ب) بررسي پنتهاي منتشرشده در زمینه مبدلهاي  SFCنیروگاهي
سایت جستجورر اداره ثبت اختراعات اروپا []30امکان جستجوی پتنتها با داشتن کد  CPCو یا  IPCمربوط به هر رروه
از پتنتهای مربوطه فراهم است .در زمینه مبدل  SFCنیروراههای تلمبهذخیرهای و رازی ،چندین زیررروه مشارکت دارند .کد
این زیر رروهها به همراه توضیح مشخصات آنها در جدول  12-3آورده شده است.
جدول ( :)12-3كد بینالمللي زير شاخههاي مرتبط به مبدل  SFCنیروگاههاي تلمبهذخیرهاي و گازي
مشخصات

كد زير گروه
H02P1

راهاندازی موتورهای الکتریکی یا مبدلهای الکترودینامیکی

H02P5

ساختارهای به کار ررفتهشده در تنظیم یا کنترل سرعت یا رشتاور دو یا چند موتور الکتریکی

H02P9

کنترل ژنراتورهای الکتریکی به منظور بدست آوردن خروجی مطلوب

H02M5

تبدیل توان  acبه  ،acبه منظور تغییر اندازه ولتاژ ،فرکانس و تعداد فازها

F03B15

کنترل نیروراه
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شكل ( :)31-3نمودار فراواني تجمعي پتنتهاي ارائه شده در كلیه زير شاخههاي مربوط به الكترونیك قدرت
سیستم  SFCنیروگاه تلمبهذخیرهاي و گازي
نتیجه بررسی پنتهای ثبتشده در شکل  31-3نشان داده شده است .بیشترین آمار پنتها مربوط به زیرر ررروه H02P9

(کنترل ژنراتورها به منظور استخراج توان مطلوب) میباشد .همونین در چند سال اخیر پنتنتهای منتشرشده در این رروه ،روند
روبهرشدی داشته است .پس از آن ،زیررروه ( H02M5تبدیل توان  ac/acبره منظرور کنتررل ،ولتراژ ،فرکرانس و تعرداد فراز)
بیشترین پتنتهای ثبتشده را به خود اختصاص داده است.
ج) بررسي مقاالت ارائهشده در راستاي سیستمهاي تحريك
شکل  ،32-3نمودار فراوانی تجمعی تعداد مقاتت ارا هشده در مجالت و کنفرانسهای زیرشاخه انجمرن مهندسرین بررق
آمریکا ( )IEEEاز سال  1995تا سال  2014را نشان میدهد .بر اساس این نمودار ،تحقیقات در زمینه سیسرتمهرای تحریرک
ماشین سنکرون ،روند تقریباً صعودی داشته است .به طوری که در سال  2014بیشترین تعداد مقالره در مجرالت  IEEEچراپ
شده است .در مجمو در این بازه زمانی 287 ،مقاله در مجالت و  572مقاله در کنفرانسها به چاپ رسیده است.
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شكل ( :)32-3نمودار فراواني تجمعي تعداد مقاالت منتشر شده در كنفرانسها و مجالت  IEEEدر زمینه
سیستمهاي تحريك

شكل ( :)33-3نمودار فراواني تجمعي تعداد كل مقاالت منتشر شده در زمینه سیستمهاي تحريك

د) بررسي پتنتهاي منتشرشده در زمینه سیستمهاي تحريك
در جدول  ،13-3کدهای مربوط به زیررروههایی که در زمینه سیستمهای تحریک مبتنی بر الکترونیک قدرت ،مشرارکت
دارند ،به همراه توضیح هر زیررروه آورده شده است.
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جدول ( :)13-3كد بینالمللي زير شاخههاي مرتبط به سیستمهاي تحريك ژنراتور
كد زير گروه
H02P2101

مشخصات
ساختارهای خاص کنترل ژنراتور

H02P9

کنترل ژنراتورهای الکتریکی به منظور بدست آوردن خروجی مطلوب

H02K1

مدارهای مغناطیسی

H02K19

ژنراتورها و موتورهای سنکرون

شکل  ،34-3مجمو کل پتنتهای ارا هشده ،به صورت منحنی فراوانی تجمعی نشان داده شده است .از ایرن منحنریهرا
مشاهده میشود که بیشترین پنتهای منتشرشده ،مربوط به زیرشاخه ( H02P9کنترل ژنراتورهرا بره منظرور اسرتخراج تروان
مطلوب) ،میباشد و سه زیررروه دیگر H02K1 ،H02K19 ،H02P2101 ،تقریبا آمار یکسانی در زمینه سیستمهای تحریرک
دارند.

شكل ( :)34-3نمودار فراواني تجمعي كلیه پتنتهاي ارائه شده در زير شاخههاي مربوط به الكترونیك قدرت
سیستمهاي تحريك

همانگونه که مشاهده میشود ،شیب مربوط به منحنیها در سالهای اخیر ،اندکی افزایش داشته است که بیرانگر رررایش
تحقیقات به سمت سیستمهای تحریک مبتنی بر الکترونیک قدرت است.
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 -7-2-3-3جمعبندي چرخه عمر فناوري
با توجه به مطالب پیش رفته چرخه عمر فناوری هر یک از فناوریهای تجهیزات الکترونیک قدرت مطابق جدول  14-3به
صورت خالصه در شبکه برق نشان داده شده است .تزا به ذکر با توجه به اینکه اطالعاتی در خصوص برخی از این تجهیزات
در دسترس نبوده است چرخه عمر این فناوریها به صورت کیفی مشخص شده است.
جدول ( :)14-3چرخه عمر تجهیزات الكترونیك قدرت اولويتدار
تجهیز الکترونیک قدرت

solarcell
PCS

wind
turbine PCS

Excitation
system

TSC

TCR

)TSC(LV

چرخه عمر تکنولوژی

رشد

رشدو بلوغ

بلوغ

بلوغ

بلوغ

بلوغ

BESS

Gas turbine
SFC

APF

STS

D-STATCOM

DVR

رشد

بلوغ

رشد

رشد

رشد

رشد

اولویتدار
تجهیز الکترونیک قدرت
اولویتدار
چرخه عمر تکنولوژی

 3-3-3شكاف تكنولوژيك
شکاف تکنولوژیک عبارت است از فاصله میان سطح توانمندی فناورانه بالقوه کشور در افق زمانی مورد نظر و حداقل سطح
توانمندی مطلوب ،در ارتباط با فناوری منتخب .بر اساس اینکه این فاصله وجود داشته باشرد شرکاف قابلیرت پوشرش نخواهرد
داشت و در صورتی که فاصله وجود نداشته باشد ،شکاف قابلیت پوشش دارد .در جدول ( )15-3قابلیت پوشش و یا عدا قابلیت
پوشش فناوریهای اولویتدار تجهیزات الکترونیک قدرت نشان داده شده است.
با توجه به اینکه از منظر پایه دانشی تماا تجهیزات الکترونیک قدرت اولویتدار پایهی مشابه و یکسانی دارنرد و از طرفری
حوزه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در کشور ما حوزه نوظهوری نمیباشد و فعالیتهای فراوانی در ایرن زمینره در کشرور
انجاا شده است ،شکاف تکنولوژیکی قابل مالحظه ای در زمینره توسرعه ایرن تجهیرزات در کشرور وجرود نردارد و در صرورت
حمایتهای دولتی و در نظر ررفتن بودجه کافی میتوان موجبات توسعه این تجهیزات را فراهم آورد 1.عرالوه برر مروارد فروق
الذکر خبرران و متخصصان این حوزه در مصاحبهها بر وجود دانش کافی در زمینه توسعه تجهیزات الکترونیک قدرت در صورت

 .1در گزارش پتانسیلسنجي نیز به صورت مفصل توانمندي کشور احصا شده است
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وجود بازار مناسب و حمایتهای کافی اذعان داشتهاند .در جدول  15-3شکاف تکنولوژی تجهیزات الکترونیک قدرت نشان داده
شده است.
جدول ( :)15-3شكاف تكنولوژيك تجهیزات الكترونیك قدرت اولويتدار
تجهیز الکترونیک قدرت

solarcell
PCS

wind
turbine PCS

Excitation
system

TSC

TCR

)TSC(LV

شکاف تکنولوژیک

قابل پوشش

قابل پوشش

قابل پوشش

قابل پوشش

قابل پوشش

قابل پوشش

BESS

Gas turbine
SFC

APF

STS

D-STATCOM

DVR

قابل پوشش

قابل پوشش

قابل پوشش

قابل پوشش

قابل پوشش

قابل پوشش

اولویتدار
تجهیز الکترونیک قدرت
اولویتدار
شکاف تکنولوژیک

 4-3-3استرات يك بودن فناوري
بر حسب اهمیت فناوری برای کشور ،فناوریها را میتوان به دو رروه ذیل تقسیمبندی نمود:
 فناوریهای کلیدی یا استراتژیک
 فناوریهای متعارف یا معمولی
لفظ "فناوری کلیدی یا استراتژیک" به فناوریهایی اطالق می شود که در تحقق اهرداف اسرتراتژیک نقرش کلیردی ایفرا
نمایند .همونین فناوریهای متعارف یا معمولی عبارتند از فناوریهایی که تسلط بر آنها ارزش زیرادی نردارد .در ادامره انروا
فناوریهای اولویتدار تجهیزات الکترونیک قدرت از حیث میزان استراتژیک بودن در جدول  16-3نشان داده شده است.
به صورت کلی با توجه به اینکه هیویک از فناوریهای تجهیزات الکترونیک قدرت کاربردهای امنیتی ندارند و همونین به
لحاظ پدافند غیر عاملی موضوعات مهمی نمیباشند ،این تجهیزات استراتژیک به حساب نمریآینرد .تنهرا در زمنیره تجهیرزات
نیروراهی با توجه به اینکه کشور در این زمینه با تحریمهای فراوانی روبرو است و از طرفی نیاز مبرا کشور بره ایرن تجهیرزات
برای ساخت نیروراه این تجهیزات را استراتژیک در نظر ررفته میشوند.
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جدول ( :)16-3میزان استرات يك بودن فناوري تجهیزات الكترونیك قدرت اولويتدار
تجهیز الکترونیک قدرت

solarcell
PCS

wind
turbine PCS

Excitation
system

TSC

TCR

)TSC(LV

استراتژیک بودن فناوری

خیر

خیر

بله

خیر

خیر

خیر

BESS

Gas turbine
SFC

APF

STS

D-STATCOM

DVR

خیر

بله

خیر

خیر

خیر

خیر

اولویتدار

تجهیز الکترونیک قدرت
اولویتدار
استراتژیک بودن فناوری

 -4-3نتیجه گیري و انتخاب روش مناسب اكتساب
با توجه به مدل اکتساب فناوریهای اولویتدار و اطالعات بیان شده در قسمت قبل در ارتباط با چرخه عمر فناوری ،حجرم
بازار ،میزان استراتژیک بودن فناوری و شکاف تکنولوژیک؛ از بین روشهای سهرانه اکتساب فنراوریهرای اولویرتدار (سربک
خرید ،توسعه درونزا و انتقال فناوری) در جدول ( )17-3نتایج اکتساب فناوریهای اولویتدار تجهیزات الکترونیک قدرت با توجه
به الگوریتم اکتساب فناوری بیان شده است.
این الگوریتم در برخی شرایط اقداا به حذف یکی از روشهای سبک اکتساب مینماید و تصمیمریرری در خصروص روش
منخب میبایست با توجه به شرایط موجود در کشور صورت پذیرد .در ادامه پس از جدول ( )17-3به صورت مشرخص سربک
اکتساب منتخب در هر یک از فناوریهای اولویتدار تجهیزات الکترونیک قدرت با تطبیق با شرایط موجود در کشور بیان شرده
است.
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جدول ( :)17-3سبك اكتساب مناسب هر يك از فناوريهاي تجهیزات الكترونیك قدرت اولويتدار
چرخه عمر

شکاف

استراتژیک

تکنولوژیک

بودن

قابل پوشش

خیر

حذف سبک خرید و آنالیز هزینه فایده برای انتخاب از
میان روشهای توسعه درونزا ،انتقال تکنولوژی

خیر

حذف سبک خرید و آنالیز هزینه فایده برای انتخاب از
میان روشهای توسعه درونزا ،انتقال تکنولوژی
تحقیق و توسعه درونزا

انوا تجهیزات الکترونیک
قدرت اولویت دار

فناوری

Solar cell PCS

رشد و بلوغ

زیاد

wind turbine PCS

رشد و بلوغ

زیاد

قابل پوشش

Excitation system

رشد و بلوغ

زیاد

قابل پوشش

بله

TSC

رشد و بلوغ

رو به
افزایش

قابل پوشش

خیر

حذف سبک خرید و آنالیز هزینه فایده برای انتخاب از
میان روشهای توسعه درونزا ،انتقال تکنولوژی

TCR

رشد و بلوغ

رو به
افزایش

قابل پوشش

خیر

حذف سبک خرید و آنالیز هزینه فایده برای انتخاب از
میان روشهای توسعه درونزا ،انتقال تکنولوژی

)TSC(LV

رشد و بلوغ

رو به
افزایش

قابل پوشش

خیر

حذف سبک خرید و آنالیز هزینه فایده برای انتخاب از
میان روشهای توسعه درونزا ،انتقال تکنولوژی

BESS

رشد و بلوغ

زیاد

قابل پوشش

خیر

حذف سبک خرید و آنالیز هزینه فایده برای انتخاب از
میان روشهای توسعه درونزا ،انتقال تکنولوژی

Gas turbine SFC

رشد و بلوغ

رو به
افزایش

قابل پوشش

بله

تحقیق و توسعه درونزا

APF

رشد و بلوغ

کم

قابل پوشش

خیر

آنالیز هزینه فایده برای انتخاب از میان روشهای توسعه
درونزا ،انتقال تکنولوژی

STS

رشد و بلوغ

متوسط

قابل پوشش

خیر

آنالیز هزینه فایده برای انتخاب از میان روشهای توسعه
درونزا ،انتقال تکنولوژی

D-STATCOM

رشد و بلوغ

کم

قابل پوشش

خیر

آنالیز هزینه فایده برای انتخاب از میان روشهای توسعه
درونزا ،انتقال تکنولوژی

DVR

رشد و بلوغ

کم

قابل پوشش

خیر

آنالیز هزینه فایده برای انتخاب از میان روشهای توسعه
درونزا ،انتقال تکنولوژی

حجم بازار

سبک اکتساب مناسب

در ادامه به تفکیک در خصوص سبک اکتساب مناسب هر یک از فناوریهای اولویتدار با تطبیق با شرایط موجود در کشور
بحث شده است و سبک اکتساب مناسب بیان رردیده است.
الف) مبدلهاي تجديدپذير
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با توجه به تصویب سند انرژی های تجدیدپذیر کشور در شورای عالی انقالب فرهنگی و مبنای عمل قرار ررفتن این سند به
عنوان اصلیترین برنامه کشور به منظور جهتدهی به فعالیتهای موجود در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر ،عمل به این سرند در
کشور مورد اهتماا ویژهای قرار دارد .بر اساس این سند بخش انرژیهای تجدیدپذیر ملزا است در افق  1404به میزان ده هزار
مگاوات از انوا انرژیهای تجدیدپذیر در کشور نصب نماید .از طرفی با توجه به اینکه اهم ظرفیت کشور در زمینه انرژیهرای
تجدیدپذیر در حوزه انرژیهای بادی و خورشیدی میباشد ،لذا حجم بازار بسیار زیادی برای انرژیهرای برادی و خورشریدی و
بالتبع آن مبدلهای توربین بادی و خورشیدی وجود دارد .همانطور که از جدول بات مشخص است تجهیزات مبدلهای توربین
باد و سلول خورشیدی عمدتاً به دلیل حجم بازار فراوانی که دارند ،سبک خرید فناوری از آنها حذف رردیرده اسرت و دو روش
تحقیق و توسعه درونزا و انتقال فناوری باقیمانده است که با توجه به تحلیل هزینه– فایده هر یک از ایرن فنراوریهرا روش
منتخب در هر یک انتخاب میشود .تزا به ذکر است در خصوص مبدلهای بادی  DFIGقرارداد انتقرال دانرش فنری توسرط
شرکت مپنا با طرف اروپایی منعقد رردیده است .همونین در زمینه مبدلهای خورشیدی با توجه به اینکره در پژوهشرگاه نیررو
پروژه نقشه راه توسعه فناوری انرژی خورشیدی در دست انجاا بوده و استراتژی غالب در آن سند بر فناوری ساخت پنرلهرای
خورشیدی متمرکز است لذا استراتژی اکتساب فناوری مبدل انرژی خورشیدی با توجه به حجم برازار عمرده پریش بینری شرده
میتواند هر یک از روشهای تحقیق و توسعه درونزا یا انتقال فناوری باشد .در زمینه مبدل ژنراتور مغناطیس دا م توربین بادی،
مبدل فتوولتایک مگاواتی و ذخیره ساز انرژی باتری مگاواتی ،با توجه به عدا وجود بازار در کوتاه مدت و ریسک سرمایهرذاری
بات ،استراتژی کسب دانش فنی در این تجهیزات انجاا پروژههای تحقیقاتی مورد حمایت دولت میباشد.
ب) تجهیزات نیروگاهي
در حوزه تجهیزات نیروراهی ،با توجه به وجود برنامههای بسیاری در کشور در زمینه احداث نیروراههرای جدیرد و نوسرازی
نیروراه های موجود و همونین بازارهای فرامرزی در زمینه ساخت و صادرات نیروراه ،لذا حجم بازار خوبی برای این تجهیرزات
وجود دارد .از طرفی با توجه به استراتژیک بودن این تجهیزات و نیاز کشور به آنها تزا است کشور به صورت تحقیق و توسعه
داخلی یا در صورت امکان انتقال فناوری به دانش این تجهیزات دست پیدا کند .با توجه به سبقه شرکتهایی نظیرر مپنرا و آب
نیرو در امکان انتقال فناوری در زمینه تولید تجهیزات نیروراهی ،تزا است با همکاری این شررکتهرا پرروژههرای تحقیرق و
توسعه یا انتقال فناوری در این زمینه تعریف شود.
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ج) SVC

در زمینه تجهیز  SVCبازار عمده موجود بخش فوتد بوده اسرت .برا توجره بره توسرعه نیرورراههرای برادی و خورشریدی
فرصتهای جدید قابل پیشبینی برای بازار  SVCایجاد شده است .با توجه به حجم بازار و در نظر رررفتن الگروریتم اکتسراب
فناوری ،سبک مناسب اکتساب این فناوریها انتقال فناوری و توسعه درونزا خواهد بود .در خصوص دستیابی بره دانرش فنری
 SVCتاکنون هزینههای قابل توجهی صورت ررفته و پروژه  SVCبا ظرفیت  17مگاوار در پژوهشرگاه نیررو در دسرت اقرداا
است .با توجه به اینکه در این پروژه طراحی کلیه بخشها توسط متخصصین داخلی انجاا رردیده حجم دانرش فنری مطلروبی
وجود دارد که رزینه انتقال فناوری را رد میکند.
د) ساير تجهیزات اولويتدار
در زمینه سایر تجهیزات اولویتدار نظیر  DSTATCOM ،STS ،DVRو  ...در حوزه الکترونیک قدرت با توجه بره اینکره
بازار بالفعلی در حال حاضر برای این تجهیزات در کشور وجود ندارد و ایجاد این بازار نیازمند تدوین استانداردها و دستورالعملها
از طرف وزارت نیرو است و در یک پروسه زمانی ممکن است بازاری بالقوهای برای این تجهیزات بوجود آیرد و همونرین ایرن
بازار بالقوه با عدا قطعیت مواجه است در راستای ایجاد قابلیت در کشور باید مجموعهای از پروژههای پایلوت تحقیق و توسرعه
تعریف بشود .عالوه بر موارد فوق با توجه به اینکه این تجهیزات غالبا به صورت طراحی مورد به مورد ساخته مریشرود و خرط
تولیدی برای آنها وجود ندارد ،روش مناسب اکتساب این فناوریها انجاا پروژههای تحقیقاتی با توجه به زمان مناسب موجرود
در نظر ررفته میشود.
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نتیجه گیري
به منظور اولویت بندی فناوری تجهیزات مورد بررسی در سند توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق ،در
این رزارش پس از ارا ه مرور ادبیات متدولوژی اولویت بندی و سبک اکتساب فناوری در فصل اول ،در فصل دوا اولویتبنردی
تجهیزات سطوح اول و دوا مندرج در درخت فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت با استفاده از نظرات خبرران ارا ه شرد .سرپس
در فصل سوا با استفاده از مدل سبک اکتساب فناوریهای اولویتدار ،به تعیین سبک اکتساب مناسب برای هریک از فنراوری
تجهیزات اولویتدار پرداخته شد.
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پیوست شماره 1
سند راهبردی توسعه فناوری تجهيزات الكترونيك قدرت در شبكه برق

پرسشنامه ارزیابی اولویت بندی (سطح اول)

نام و نام خانوادگي:
تحصیالت:
سمت:
شماره تماس:
آدرس پست الكترونیكي:
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معیارها و در ت فناوری

معیارهاي اولويت بندي در جدول زير نشان داده شده است
ایجاد مزیت رقابتي
وابست ي به مواد و فناوری
های ا

اهمیت کاربرد فناوری با
توجه به اهدا و جهت
نعت برق
گیری های ک

ج بازار دا

ي

نر رشد بازار

پتانسیل برای ادرات

معیارهای ارزیابي و
اولویت بندی
تجهیزات الكترونیک قدرت

سهولت دسترسي به فناوری

سرریز دان ي

گستردگي کاربرد

میزا ا رگ اری فناوری بر
مسا ل زیست م ی ي

درخت فناوري تجهیزات الكترونیك قدرت در شكل زير نشان داده شده است .در اين درخت براساس
كاربردهاي تجهیزات الكترونیك قدرت زيرفناوريها نشان داده شده است كه در اين سططح از اولويطت
بندي تنها به سطح اول كاربرد توجه شده است.
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 -1-1وز دهي به معیارها

درجداول بخش بعد ،امتیاز (وزن ) معیارهای مختلف مشخص میرردد.
امتیازدهی رزینههای مختلف به روش مستقیم و به صورت عددی مابین  0تا  10انجاا میریرد( .امتیاز بیشتر اهمیرت بیشرتر
معیار را نشان میدهد)
بسیار زياد

زياد
7

10

متوسط

کم

ناچیز

5

3

0

جدول( .)1-1امتیازدهي معیارهاي اصلي جهت اولويتبندي تجهیزات الكترونیك قدرت در شبكه برق

معیارها
ايجاد مزيت رقابتي
وابستگي به تجهیزات و فناوري خاص
اهمیت كاربرد
حجم بازار داخلي
نرخ رشد بازار جهاني
پتانسیل صادرات
سهولت دسترسي به فناوري
سرريز دانش
گستردگي كاربرد
تاثیرات زيست محیطي

امتیازدهي هريك از معیارها
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-1معیار ایجاد مزیت رقابتي

به منظور مقایسه تجهیزات از منظر معیار ايجاد مزيت رقابتي به صورت کیفی ،از امتیازدهی رزینههای مختلف به روش
مستقیم و به صورت عددی مابین  0تا  10استفاده مینماییم(امتیاز بیشتر اهمیت بیشتر معیار را نشان میدهد).

تجهیز

ايجاد مزيت رقابتي

FACTS
HVDC/MVDC
CUPS
DER
Electric Transportation System
Static Excitation System

-2معیااار وابساات ي بااه تجهیاازات و
فناوری ا

به منظور مقایسه تجهیزات از منظر معیار وابستگي به تجهیزات و فناوري خاص بره صرورت کیفری ،از امتیرازدهی
رزینههای مختلف به روش مستقیم و به صورت عددی مابین  0تا  10استفاده مینماییم(امتیاز بیشرتر اهمیرت بیشرتر معیرار را
نشان میدهد).
تجهیز
FACTS
HVDC/MVDC
CUPS
DER
Electric Transportation System
Static Excitation System

وابستگي به تجهیزات و فناوري خاص
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-3معیار اهمیت کاربرد

به منظور مقایسه تجهیزات از منظر معیار اهمیت كاربرد به صورت کیفری ،از امتیرازدهی رزینرههرای مختلرف بره روش
مستقیم و به صورت عددی مابین  0تا  10استفاده مینماییم(امتیاز بیشتر اهمیت بیشتر معیار را نشان میدهد).
تجهیز

اهمیت كاربرد

FACTS
HVDC/MVDC
CUPS
DER
Electric Transportation System
Static Excitation System

-4معیار ج بازار دا ي

به منظور مقایسه تجهیزات از منظر معیار حجم بازار داخلي به صورت کیفی ،از امتیرازدهی رزینرههرای مختلرف بره روش
مستقیم و به صورت عددی مابین  0تا  10استفاده مینماییم(امتیاز بیشتر اهمیت بیشتر معیار را نشان میدهد).
تجهیز
FACTS
HVDC/MVDC
CUPS
DER
Electric Transportation System
Static Excitation System

حجم بازار داخلي
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-5معیار نر رشد بازار جهاني

به منظور مقایسه تجهیزات از منظر معیار نرخ رشد بازار جهاني به صورت کیفی ،از امتیازدهی رزینههای مختلف به روش
مستقیم و به صورت عددی مابین  0تا  10استفاده مینماییم(امتیاز بیشتر اهمیت بیشتر معیار را نشان میدهد).
تجهیز

نرخ رشد بازار جهاني

FACTS
HVDC/MVDC
CUPS
DER
Electric Transportation System
Static Excitation System

-6معیار پتانسیل ادرات

به منظور مقایسه تجهیزات از منظر معیار پتانسیل صادرات به صورت کیفی ،از امتیرازدهی رزینرههرای مختلرف بره روش
مستقیم و به صورت عددی مابین  0تا  10استفاده مینماییم(امتیاز بیشتر اهمیت بیشتر معیار را نشان میدهد).
تجهیز
FACTS
HVDC/MVDC
CUPS
DER
Electric Transportation System
Static Excitation System

پتانسیل صادرات
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-7معیار سهولت دسترسي به فناوری

به منظور مقایسه تجهیزات از منظر معیار سهولت دسترسي به فناوري به صرورت کیفری ،از امتیرازدهی رزینرههرای
مختلف به روش مستقیم و به صورت عددی مابین  0تا  10استفاده مینماییم(امتیاز بیشتر اهمیت بیشتر معیار را نشان میدهد).
تجهیز

سهولت دسترسي به فناوري

FACTS
HVDC/MVDC
CUPS
DER
Electric Transportation System
Static Excitation System

-8معیار سریز دان ي

به منظور مقایسه تجهیزات از منظر معیار سريز دانشي به صورت کیفی ،از امتیازدهی رزینههای مختلف به روش مستقیم و
به صورت عددی مابین  0تا  10استفاده مینماییم(امتیاز بیشتر اهمیت بیشتر معیار را نشان میدهد).
تجهیز
FACTS
HVDC/MVDC
CUPS
DER
Electric Transportation System
Static Excitation System

سريز دانشي
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-9معیار گستردگي کاربرد

به منظور مقایسه تجهیزات از منظر معیار گستردگي كاربرد به صورت کیفی ،از امتیازدهی رزینههای مختلرف بره روش
مستقیم و به صورت عددی مابین  0تا  10استفاده مینماییم(امتیاز بیشتر اهمیت بیشتر معیار را نشان میدهد).
تجهیز

گستردگي كاربرد

FACTS
HVDC/MVDC
CUPS
DER
Electric Transportation System
Static Excitation System

-10معیار تا یرات زیست م ی ي

به منظور مقایسه تجهیزات از منظر معیار تاثیرات زيست محیطي به صورت کیفی ،از امتیازدهی رزینههای مختلف به
روش مستقیم و به صورت عددی مابین  0تا  10استفاده مینماییم (امتیاز بیشتر اهمیت بیشتر معیار را نشان میدهد).
تجهیز
FACTS
HVDC/MVDC
CUPS
DER
Electric Transportation System
Static Excitation System

سريز دانشي
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پیوست شماره 2

سند راهبردی توسعه فناوری تجهيزات الكترونيك قدرت در شبكه برق

پرسشنامه ارزیابی اولویت بندی

نام و نام خانوادگي:
تحصیالت:
سمت:
شماره تماس:
آدرس پست الكترونیكي:
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 -1معیارها
حجم بازار داخلي :میزان حجم بازار بالقوه و بالفعل هریرک از تجهیرزات و فنراوریهرای الکترونیرک قردرت در کشرور
میباشد.
نرخ رشد بازار :منظور میزان پیش بینی رشد تقاضا برای هریک از تجهیزات و فناوریهای الکترونیک قدرت میباشد.
سهولت دستیابي :فناوری های مختلف راها با پیویدری های مختلف مواجه می باشند که سهولت دسترسی به آنهرا را
دچار مشکل میکند .لذا میزان سهولت دسترسی به فناوری نیز با توجه به توانمندیهای بالقوه و بالفعل کشور بره عنروان یرک
معیار میتواند تلقی شود.
پتانسیل فعلي كشور :منظور میزان توانمندی کشور در زمنیه های دانش فنی و ساخت هریک از این توهیزات میباشد.
ارزش افزوده :منظور ما به التفاوت قیمت فروش و قیمت تماا شده ساخت برای هریک از تجهیزات مورد نظر می باشد.
پتانسیل صادرات :میزان ظرفیت صادرات هر یک از تجهیزات الکترونیک قدرت تولید شده در داخرل کشرور بره بازارهرای
منطقه ای و بین المللی.
قابلیت رقابت كشور در اين زمینه :منظور میزان ایجاد مزیت رقابتی توسعه فناوری هریک از تجهیزات الکترونیک قدرت
در بازارهای منطقهای و بین المللی برای کشور می باشد.
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 -1-1وز دهي به معیارها

درجداول بخش بعد ،امتیاز (وزن ) معیارهای مختلف مشخص میرردد.
امتیازدهی رزینههای مختلف به روش مستقیم و به صورت عددی مابین  0تا  10انجاا میریرد( .امتیاز بیشتر اهمیت بیشتر
معیار را نشان میدهد)
بسیار زياد

زياد
7

10

متوسط

کم

ناچیز

5

3

0

جدول( .)1-1امتیازدهي معیارهاي اصلي جهت اولويتبندي تجهیزات الكترونیك قدرت در شبكه برق

معیارها
حجم بازار داخلي
نرخ رشد بازار
سهولت دستیابي
پتانسیل فعلي كشور
ارزش افزوده
پتانسیل صادرات
قابلیت رقابت كشور در اين زمینه

امتیازدهي هريك از معیارها
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به منظور مقایسه تجهیزات از منظر معیار سهولت دستیابی به صورت کیفی ،از امتیازدهی رزینههای مختلف به روش مستقیم و به
صورت عددی مابین  0تا  10استفاده مینماییم(امتیاز بیشتر اهمیت بیشتر معیار را نشان میدهد) .لذا با توجه به شناخت خود از تجهیزات،
میزان پیویدری دستیابی به فناوری ساخت هریک از تجهیزات را مشخص نمایید.

بسیار زياد

زياد

10

متوسط

کم

ناچیز

5

3

0

7

جدول( .)2-1ارزيابي سهولت دستیابي به تجهیزات

تجهیز
Wind turbine Power Conditioning System
Sollar cell Power Conditioning System
Micro turbine Power Conditioning System
Battery Energy Storage System Power
Conditioning System
TCT- Thyristor-Controlled Transformer
)TSC-Thyristor-Switched Capacitor (FACTS
TCR- Thyristor-Controlled Reactor
STATCOM
HVDC
DSTATCOM- Distribution STATCOM
DVR- Dynamic Voltage Restorer
APF- Active Power Filter
SCL- Static Current Limiter
STS-Static Transfer Switch
TSC-Thyristor-Switched Capacitor
)(CUPS

ارزيابي سهولت دستیابي

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
118
ویرایش اول ،تیر 1394

فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

تجهیز
Excitation system
Pumped hydro storage
Gas turbine Power Conditioning System

ارزيابي سهولت دستیابي
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-2مبدلهای انرژیهای تجدیدپ یر
جدول( .)3-1تعیین هريك از كمیتهاي مورد بررسي در زمینه هريك از تجهیزات الكترونیك قدرت
تجهیز

Wind turbine
Power
Conditioning
System

كمیت

ظرفیت (تعداد)
موردنیاز در  10سال
آینده در داخل کشور

Sollar cell
Power
Conditioning
System

Micro turbine
Power
Conditioning
System

Battery Energy
Storage System
Power
Conditioning
System

*

تعداد

ظرفیت(
)MW

رنج قیمت هرواحد
نرخ رشد بازار در 10
سال آینده در داخل
کشور
درصد ارزش افزوده

*

پیش بینی ظرفیت
(تعداد) صادرات به
سایر کشورها

%
تعداد
ظرفیت
)(MW

* به منظور سهولت در پاسخگویی میزان حجم موردنیاز از تجهیزات بر اساس دو واحد تعداد و مگاوات درنظر ررفته شده است که به دلخواه بره
یکی از آنها پاسخ دهید.
* منظور از درصد ارزش افزوده ،درصد استاندارد بین المللی در زمان حال میباشد.

یکی از رااهای موردنیاز برای اولویتبندی تجهیزات ارزیابی میزان توانمندی بالفعل کشور در هریک از حوزههای فناورانره
بر مبنای شاخص بین المللی " ارزیابی آمادری تکنولوژی" 1میباشد .که به اقتضای تجهیزات مورد بررسی در این سرند ،مرورد
پایش و بومیسازی قرار ررفته است .در ابتداییترین سطح مورد بررسی ،آراهی از کاربرد تجهیز درنظر ررفته شده است ،در این
سطح تنها اطال از چگونگی استفاده و بهره برداری از تجهیز وجود دارد .در سطوح باتتر ،با توجه به افزایش سرطح توانمنردی
کشور در حوزه های مورد بررسی ،سطح تدوین مشخصات فنی تجهیز برای ارا ه به سازنده ،سپس سطح طراحی و ساخت نمونه

)Technology Readiness Assessment (TRA

1
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پایلوت در محیط آزمایشگاهی و تست نمونه ساخت شده در یک محیط عملیاتی و سپس سطح طراحی و ساخت نمونه عملیاتی
و تست تجهیز در محیط صنعتی درنظر ررفته شده است .و در سطوح باتتر که کشور وارد سرطح سراخت تجهیرز شرده اسرت،
سطح ساخت تجهیز در حد مونتاژ ،و سطح طراحی و ساخت کامال بومی و طراحی داخلری قطعرات درنظرر ررفتره شرده اسرت.
جدول( ،) 2-2با توجه به توضیحات مذکور ،به منظور ارزیابی میرزان توانمنردی بالفعرل کشرور در زمینره هریرک از تجهیرزات
الکترونیک قدرت تدوین شده است.
جدول( .)4-1میزان توانمندي بالفعل كشور
Wind turbine

پتانسیل بالفعل

Power
Conditioning
System

Sollar cell Power
Conditioning
System

Micro turbine
Power Conditioning
System

Battery Energy
Storage System
Power Conditioning
System

آراهی از کاربرد تجهیز
تدوین مشخصات فنی
تجهیز
طراحی و ساخت نمونه
آزمایشگاهی
طراحی و ساخت نمونه
عملیاتی
ساخت تجهیز در حد مونتاژ
طراحی و ساخت کامال
بومی

 -2ادوات Custom Power
جدول( )5-1تعیین هريك از كمیتهاي مورد بررسي در زمینه هريك از تجهیزات الكترونیك قدرت
تجهیز
D-Statcom

كمیت

ظرفیت (تعداد)
موردنیاز در 10
سال آینده در
داخل کشور

*

تعداد

ظرفیت

DVR-Dynamic
Voltage
Restorer

APF-Active
Power Filter

SCL-Static
Current
Limiter

TSCThyristor
Switched
Capacitor
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()MVAR, MVA
رنج قیمت هرواحد
نرخ رشد بازار در
 10سال آینده در
داخل کشور
درصد ارزش
*
افزوده
پیش بینی ظرفیت
(تعداد) صادرات به
سایر کشورها

%
تعداد
ظرفیت
()MVAR, MVA

* به منظور سهولت در پاسخگویی میزان حجم موردنیاز از تجهیزات بر اساس دو واحد تعداد و ظرفیت درنظر ررفته شده است که به دلخواه بره
یکی از آنها پاسخ دهید.
* منظور از درصد ارزش افزوده ،درصد استاندارد بین المللی در زمان حال میباشد.

یکی از رااهای موردنیاز برای اولویت بندی تجهیزات ارزیابی میزان توانمندی بالفعل کشور در هریک از حوزههای فناورانره
بر مبنای شاخص بین المللی " ارزیابی آمادری تکنولوژی" 1میباشد .که به اقتضای تجهیزات مورد بررسی در این سرند ،مرورد
پایش و بومیسازی قرار ررفته است .در ابتداییترین سطح مورد بررسی ،آراهی از کاربرد تجهیز درنظر ررفته شده است ،در این
سطح تنها اطال از چگونگی استفاده و بهره برداری از تجهیز وجود دارد .در سطوح باتتر ،با توجه به افزایش سرطح توانمنردی
کشور در حوزههای مورد بررسی ،سطح تدوین مشخصات فنی تجهیز برای ارا ه به سازنده ،سپس سطح طراحی و ساخت نمونه
پایلوت در محیط آزمایشگاهی و تست نمونه ساخت شده در یک محیط عملیاتی و سپس سطح طراحی و ساخت نمونه عملیاتی
و تست تجهیز در محیط صنعتی درنظر ررفته شده است .و در سطوح باتتر که کشور وارد سرطح سراخت تجهیرز شرده اسرت،
سطح ساخت تجهیز در حد مونتاژ ،و سطح طراحی و ساخت کامال بومی و طراحی داخلری قطعرات درنظرر ررفتره شرده اسرت.
جدول( ،) 2-3با توجه به توضیحات مذکور ،به منظور ارزیابی میرزان توانمنردی بالفعرل کشرور در زمینره هریرک از تجهیرزات
الکترونیک قدرت تدوین شده است.
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جدول( )6-1میزان توانمندي بالفعل كشور

پتانسیل بالفعل

D-Statcom

DVR-Dynamic
Voltage
Restorer

APF-Active
Power Filter

SCL-Static
Current Limiter

TSC-Thyristor
Switched
Capacitor

آراهی از کاربرد تجهیز
تدوین مشخصرات فنری
تجهیز
طراحی و ساخت نمونره
آزمایشگاهی
طراحی و ساخت نمونره
عملیاتی
سرراخت تجهیررز در حررد
مونتاژ
طراحی و ساخت کرامال
بومی

-3ادوات Power Plant Devices
جدول( .)7-1تعیین هريك از كمیتهاي مورد بررسي در زمینه هريك از تجهیزات الكترونیك قدرت
تجهیز

كمیت

*

تعداد
ظرفیت (تعداد)
موردنیاز در  10سال
آینده در داخل کشور

ظرفیت
()VDCmax, IDCmax
)(MVA

رنج قیمت هرواحد
نرخ رشد بازار در 10
سال آینده در داخل
کشور
درصد ارزش افزوده

*

پیش بینی ظرفیت

%
تعداد

Excitation system

Pumped hydro storage

Gas turbine Power
Conditioning System
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(تعداد) صادرات به
سایر کشورها

ویرایش اول ،تیر 1394

ظرفیت
()VDCmax, IDCmax
)(MVA

* به منظور سهولت در پاسخگویی میزان حجم موردنیاز از تجهیزات بر اساس دو واحد تعداد و ظرفیت درنظر ررفته شده است که به دلخواه بره
یکی از آنها پاسخ دهید.
* منظور از درصد ارزش افزوده ،درصد استاندارد بین المللی در زمان حال میباشد.

یکی از رااهای موردنیاز برای اولویت بندی تجهیزات ارزیابی میزان توانمندی بالفعل کشور در هریک از حوزههای فناورانره
بر مبنای شاخص بین المللی " ارزیابی آمادری تکنولوژی" 1میباشد .که به اقتضای تجهیزات مورد بررسی در این سرند ،مرورد
پایش و بومیسازی قرار ررفته است .در ابتداییترین سطح مورد بررسی ،آراهی از کاربرد تجهیز درنظر ررفته شده است ،در این
سطح تنها اطال از چگونگی استفاده و بهره برداری از تجهیز وجود دارد .در سطوح باتتر ،با توجه به افزایش سرطح توانمنردی
کشور در حوزههای مورد بررسی ،سطح تدوین مشخصات فنی تجهیز برای ارا ه به سازنده ،سپس سطح طراحی و ساخت نمونه
پایلوت در محیط آزمایشگاهی و تست نمونه ساخت شده در یک محیط عملیاتی و سپس سطح طراحی و ساخت نمونه عملیاتی
و تست تجهیز در محیط صنعتی درنظر ررفته شده است .و در سطوح باتتر که کشور وارد سرطح سراخت تجهیرز شرده اسرت،
سطح ساخت تجهیز در حد مونتاژ ،و سطح طراحی و ساخت کامال بومی و طراحی داخلری قطعرات درنظرر ررفتره شرده اسرت.
جدول( ،) 2-4با توجه به توضیحات مذکور ،به منظور ارزیابی میرزان توانمنردی بالفعرل کشرور در زمینره هریرک از تجهیرزات
الکترونیک قدرت تدوین شده است.
جدول( .)8-1میزان توانمندي بالفعل كشور

پتانسیل بالفعل

Excitation system

Pumped hydro storage

Gas turbine Power
Conditioning System

آراهی از کاربرد تجهیز
تدوین مشخصرات فنری
تجهیز
طراحی و سراخت نمونره
آزمایشگاهی
طراحی و سراخت نمونره

)Technology Readiness Assessment (TRA
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پتانسیل بالفعل

Excitation system

Pumped hydro storage

Gas turbine Power
Conditioning System

عملیاتی
سرراخت تجهیررز در حررد
مونتاژ
طراحی و سراخت کرامال
بومی

-4ادوات FACTS

جدول( .)9-1تعیین هريك از كمیتهاي مورد بررسي در زمینه هريك از تجهیزات الكترونیك قدرت
تجهیز
كمیت

TCR- ThyristorControlled
Reactor

TSC-ThyristorControlled
Reactor

TCT- ThyristorControlled
Transformer

STATCOM

*

ظرفیت (تعداد)
موردنیاز در  10سال
آینده در داخل کشور

تعداد
ظرفیت

()MVAR, MVA,

رنج قیمت هرواحد
نرخ رشد بازار در 10
سال آینده در داخل
کشور
درصد ارزش افزوده

*

پیش بینی ظرفیت
(تعداد) صادرات به
سایر کشورها

%
تعداد
ظرفیت
)(MVAR, MVA

* به منظور سهولت در پاسخگویی میزان حجم موردنیاز از تجهیزات بر اساس دو واحد تعداد و ظرفیت درنظر ررفته شده است که به دلخواه بره
یکی از آنها پاسخ دهید.
* منظور از درصد ارزش افزوده ،درصد استاندارد بین المللی در زمان حال میباشد.
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یکی از رااهای موردنیاز برای اولویت بندی تجهیزات ارزیابی میزان توانمندی بالفعل کشور در هریک از حوزههای فناورانره
بر مبنای شاخص بین المللی " ارزیابی آمادری تکنولوژی" 1میباشد .که به اقتضای تجهیزات مورد بررسی در این سرند ،مرورد
پایش و بومیسازی قرار ررفته است .در ابتداییترین سطح مورد بررسی ،آراهی از کاربرد تجهیز درنظر ررفته شده است ،در این
سطح تنها اطال از چگونگی استفاده و بهره برداری از تجهیز وجود دارد .در سطوح باتتر ،با توجه به افزایش سرطح توانمنردی
کشور در حوزه های مورد بررسی ،سطح تدوین مشخصات فنی تجهیز برای ارا ه به سازنده ،سپس سطح طراحی و ساخت نمونه
پایلوت در محیط آزمایشگاهی و تست نمونه ساخت شده در یک محیط عملیاتی و سپس سطح طراحی و ساخت نمونه عملیاتی
و تست تجهیز در محیط صنعتی درنظر ررفته شده است .و در سطوح باتتر که کشور وارد سرطح سراخت تجهیرز شرده اسرت،
سطح ساخت تجهیز در حد مونتاژ ،و سطح طراحی و ساخت کامال بومی و طراحی داخلری قطعرات درنظرر ررفتره شرده اسرت.
جدول( ،) 2-5با توجه به توضیحات مذکور ،به منظور ارزیابی میرزان توانمنردی بالفعرل کشرور در زمینره هریرک از تجهیرزات
الکترونیک قدرت تدوین شده است.
جدول( .)10-1میزان توانمندي بالفعل كشور

پتانسیل بالفعل

TCR- ThyristorControlled Reactor

TSC-ThyristorControlled Reactor

TCT- ThyristorControlled Transformer

STATCOM

آراهی از کاربرد تجهیز
تدوین مشخصات
فنی تجهیز
طراحی و ساخت
نمونه آزمایشگاهی
طراحی و ساخت
نمونه عملیاتی
ساخت تجهیز در حد
مونتاژ
طراحی و ساخت
کامال بومی
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-5ادوات HVDC/MVDC Converter Stations

جدول( )11-1تعیین هريك از كمیتهاي مورد بررسي در زمینه هريك از تجهیزات الكترونیك قدرت
تجهیز

كمیت

VSC Based MVDC

*

تعداد
ظرفیت (تعداد) موردنیاز در 10
سال آینده در داخل کشور

ظرفیت
( MWو
)KV

رنج قیمت هرواحد
نرخ رشد بازار در  10سال آینده در
داخل کشور
درصد ارزش افزوده

*

%
تعداد

پیش بینی ظرفیت (تعداد) صادرات
به سایر کشورها

ظرفیت
( MWو )KV

* به منظور سهولت در پاسخگویی میزان حجم موردنیاز از تجهیزات بر اساس دو واحد تعداد و ظرفیت درنظر ررفته شده است که به دلخواه بره
یکی از آنها پاسخ دهید.
* منظور از درصد ارزش افزوده ،درصد استاندارد بین المللی در زمان حال میباشد.

یکی از رااهای موردنیاز برای اولویت بندی تجهیزات ارزیابی میزان توانمندی بالفعل کشور در هریک از حوزههای فناورانره
بر مبنای شاخص بین المللی " ارزیابی آمادری تکنولوژی" 1میباشد .که به اقتضای تجهیزات مورد بررسی در این سرند ،مرورد
پایش و بومیسازی قرار ررفته است .در ابتداییترین سطح مورد بررسی ،آراهی از کاربرد تجهیز درنظر ررفته شده است ،در این
سطح تنها اطال از چگونگی استفاده و بهره برداری از تجهیز وجود دارد .در سطوح باتتر ،با توجه به افزایش سرطح توانمنردی
کشور در حوزه های مورد بررسی ،سطح تدوین مشخصات فنی تجهیز برای ارا ه به سازنده ،سپس سطح طراحی و ساخت نمونه
پایلوت در محیط آزمایشگاهی و تست نمونه ساخت شده در یک محیط عملیاتی و سپس سطح طراحی و ساخت نمونه عملیاتی

)Technology Readiness Assessment (TRA

1

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
127
ویرایش اول ،تیر 1394

فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

و تست تجهیز در محیط صنعتی درنظر ررفته شده است .و در سطوح باتتر که کشور وارد سرطح سراخت تجهیرز شرده اسرت،
سطح ساخت تجهیز در حد مونتاژ ،و سطح طراحی و ساخت کامال بومی و طراحی داخلری قطعرات درنظرر ررفتره شرده اسرت.
جدول( ،)2-6با توجه به توضیحات مذکور ،به منظور ارزیابی م یرزان توانمنردی بالفعرل کشرور در زمینره هریرک از تجهیرزات
الکترونیک قدرت تدوین شده است.
جدول( )12-1میزان توانمندي بالفعل كشور

پتانسیل بالفعل
آراهی از کاربرد تجهیز
تدوین مشخصات فنی تجهیز
طراحررری و سررراخت نمونررره
آزمایشگاهی
طراحی و ساخت نمونه عملیاتی
ساخت تجهیز در حد مونتاژ
طراحی و ساخت کامال بومی

VSC Based MVDC
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مقدمه
براي بررسي زنجيره ارزش ،تعريف مفهوم ارزش ،فعاليت و انواع آن ضروري به نظر ميرسد .به همين منظور در ابتدا به
تشريح مفاهيم اوليه پرداخته و درادامه ،بر روي شناسايي و تحليل زنجيره ارزش بر پايه اين مفاهيم تمرکز شده است.

-1-1زنجيره ارزش در سطح بنگاه
-1-1-1ارزش
ارزش مبلغي است که خريدار در ازاي کاال يا خدمتي که سازمان براي او فراهم ميکند ،مايل به پراخت آن است .در
صورتي که ارزش دريافتي بيش از هزينهاي باشد که صرف تهيه محصول شده است ،سازمان سود برده است .در تحليل موقعيت
رقابتي سازمانها ،بهرهگيري از مفهوم ارزش به جاي قيمت مناسبتر است .جهت بررسي ارزش و همچنين نحوه ايجاد آن در
سازمان ،از مفهوم زنجيره ارزش کمك گرفته ميشود .زنجيره ارزش نشان دهنده مجموعه فعاليتهايي است که براي ايجاد
ارزش صورت ميگيرد .اين فعاليتها ،فعاليتهاي ارزشي ناميده ميشوند .بايد در نظر داشت که ارزش ايجاد شده و يا ارزش
افزوده تنها ناشي از فعاليتهاي ارزشي صورت گرفته بر روي کاال يا خدمات ارائه شده نيست ،بلكه حاشيه سود را نيز در بر مي-
گيرد؛ اين مفاهيم در ادامه توضيح داده خواهند شد.
-2-1-1فعاليت ارزشي
فعاليتهاي ارزشي ،کليه فعاليتهاي فيزيكي و مربوط به فناوري هستند که سازمان به وسيله آنها محصول خود را براي
خريدار داراي ارزش ميسازد .اين فعاليتها در واقع بلوكهاي سازنده عملكرد سازمان هستند .فعاليتهاي ارزشي ،وروديهاي
ضروري ،منابع انساني(نيروي کار يا نيروي مديريتي) و گونهاي از فناوري مورد نياز را جهت انجام فعاليتي خاص بكار ميگيرد.
با اين تعريف مشخص ميشود که حاشيه سود ،تفاوت بين کل ارزش و مجموع هزينهاي است که صرف اجراي فعاليتهاي
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ارزشي شده است؛ جهت بررسي حاشيه سود ميبايست در نظر داشت که زنجيره ارزش ،تامينکننده سود و کانالهاي توزيع نيز
داراي حاشيه سود است؛ بنابراين جهت تشخيص منابع 1هزينه شده جهت ارائه خدمت يا توليد محصول يك سازمان ،ميبايست
حاشيه سود تامينکننده و کانالهاي توزيع را نيز در نظر گرفت .چرا که اين حاشيههاي سود نيز بخشي از قيمت نهايي است که
به خريدار تحميل ميشود.
 -3-1-1زنجيره ارزش
مفهوم زنجيره ارزش ،با توجه به تعريف فعاليتهاي ارزشي قابل تعريف است و به نوعي نشاندهنده کليهي فعاليتهايي
است که در ايجاد ارزش براي محصول يا خدمت سازمان ،نقش دارند .بر اين اساس ،کليهي فعاليتهاي ارزشي را ميتوان بر
اساس نقش و تاثير آنها در زنجيرهي ارزش سازمان دستهبندي کرد .در ادامه به اين تقسيمبندي اشاره ميشود .در شكل ()1-1
پيوندهاي بين عناصر يك زنجيره ارزش نشان داده شده است .به عنوان نمونه ،توليد ،به خودي خود تنها يكي از پيوندهاي خلق
ارزش افزوده در زنجيره ميباشد .عالوه بر اين در درون هرکدام از اين پيوندها نيز فعاليتهايي به عنوان زيرمجموعه وجود دارد.
اين فعاليتها داراي يك ماهيت دو طرفه ميباشند .به عنوان مثال ميتوان گفت که عوامل متخصص در امر طراحي محصول،
تنها بر روي فرآيند توليد تاثير نميگذارند؛ بلكه از سوي ديگر توسط يك سري محدوديتها و قيود اجباري موجود در پيوندهاي
پاييندستي زنجيره مورد تاثير قرار ميگيرند .به طور کلي کارکردهاي کسب و کار زنجيره ارزش به پنج حوزه تقسيم شدهاند:
 .1تحقيق و توسعه
 .2طراحي محصوالت ،خدمات و يا فرآيندها
 .3توليد
 .4بازاريابي و فروش
 .5خدمات مشتري

sources
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شكل ( :)1-1پيوندهاي چهارگانه موجود در يك زنجيره ارزش ساده

-4-1-1فعاليتهاي اصلي 2و پشتيباني

3

فعاليتهاي ارزشي ميتوانند به دو دسته کلي اصلي و پشتيباني تقسيم شوند .فعاليتهاي اصلي فعاليتهايي هستند که در
توليد محصول ،فروش و انتقال آن به خريدار و خدمات پس از فروش درگير هستند .اين نوع فعاليتها را همانطور که در شكل
( )2-1نشان داده شده است ،ميتوان در پنج دسته کلي تقسيمبندي کرد .اين دسته بندي شامل تامين کاال ،4عمليات ،حمل و
نقل محصول ،5بازاريابي و فروش و خدمات پس از فروش است .در کنار فعاليتهاي اصلي ،فعاليتهاي پشتيباني با تدارك
نيازها ،منابع انساني و فعاليتهاي مختلف مربوط به کل سازمان ،از فعاليتهاي اصلي و از يكديگر پشتيباني ميکنند .فعاليت-
هاي پشتيباني را نيز ميتوان به چهار دستهي تدارکات ،مديريت منابع انساني ،توسعه تكنولوژي و فعاليتهاي زير ساختي

6

تقسيم کرد.

2

Primary Activities
Supportive Activities
4
In bounded Logistics
5
Out bounded Logistics
6
Firm Infrastructure
3
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شكل( :)2-1زنجيره ارزش شامل فعاليت هاي اصلي و پشتيباني

فعاليتهايي از جنس تدارکات ،مديريت منابع انساني و توسعهي تكنولوژي ،فعاليتهايي هستند که ميتوانند با يكي از
فعاليت هاي اصلي به طور خاص مرتبط شوند ،در حاليكه همچنان کل زنجيره ارزش را نيز پوشش ميدهند .در حاليكه فعاليت-
هاي زير ساختي سازمان معموال با يك فعاليت خاص مرتبط نميشوند و همواره کل زنجيره ارزش را پشتيباني ميکند.
فعاليتهاي ارزشي ،بلوكهاي سازنده مزاياي رقابتي هستند .اينكه اجراي فعاليت با چه هزينهاي صورت ميپذيرد ،نشان
دهندهي آن است که سازمان نسبت به رقبايش کم هزينهتر يا پرهزينهتر است .همچنين نحوه اجراي فعاليت ،تعيينکننده نقش
آن در تامين نيازهاي خريدار و بنابراين تمايز7سازمان است .براي هر فعاليت ،معياري به نام "هزينه فعاليت" 8در نظر گرفته مي
شود که به نوعي بيانگر هزينهاي است که سازمان صرف اجراي آن فعاليت ميکند .هزينهي اجراي فعاليت ،بدون در نظر
گرفتن قيمت وروديهايي که براي اجراي آن به کار برده شدهاند ،بهدرستي فهميده نميشود .اصوال به همين خاطر است که از
مفهوم ارزش به جاي ارزش افزوده 9در اين بحث استفاده شده است .ارزش افزوده ،در نمايان ساختن ارتباط بين يك سازمان و
تامينکنندههاي آن ،که ميتواند هزينهي اجراي فعاليتها را کاهش داده و مولفههاي تمايز را افزايش دهد ،ناتوان است .براي
مثال در ارتباط بين يك گارگاه شيريني سازي و کارخانه تهيه شكالت ،در صورتي که ارتباط بين دو سازمان به شكلي باشد که
الزم نباشد کارخانهي تهيه شكالت ،شكالتها را به شكل جامع تحويل دهد و کارگاه شيرينيسازي مجبور باشد شكالتها را
7

differentiation
Economics of Activities
9
Added Value
8
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دوباره ذوب کند و تحويل شكالت به صورت مايع ،توسط تانكر انجام شود ،منجر به صرفهجويي براي هر دو طرف ميشود؛ به
اين صورت ديگر هزينههاي ذوب و انجماد به کارگاه شيرينيسازي و کارخانه شكالتسازي تحميل نميشود.
-1-4-1-1فعاليتهاي اصلي
همانطور که توضيح داده شد ،فعاليتهاي اصلي را مي توان در پنج دسته کلي تقسيمبندي کرد که توضيح هر يك از اين
فعاليتها در شكل ( )3-1آمده است.

شكل( :)3-1فعاليتهاي اصلي زنجيره ارزش
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فعاليتهاي فوق بسته به نوع سازمان مورد بحث ،ميتوانند تعيينکننده مزيت رقابتي براي سازمان باشند .به عنوان نمونه
براي يك توزيع کننده ،تامين کاال و حمل و نقل محصول مهمترين فعاليت هستند .فعاليتهايي براي يك سازمان خدماتي (
مانند رستوران يا خرده فروش) نقش حياتي يا اساسي دارند که ارائه دهندهي خدماتي باشند که سازمان متعهد به ارائهي آنها
بوده است .بنابراين فعاليتهاي عملياتي براي اين سازمانها ،مهمترين فعاليت به شمار ميرود .براي بانكي که متعهد به دادن
وام به شرکتها ميشود ،بازاريابي و فروش مهمترين مزاياي رقابتي محسوب ميشوند که اين فعاليتها وابسته به موثر بودن
فراخواني و شيوه ارائه و قيمت گذاري وامها است .بنابراين در هر سازمان ،تقسيمبنديهاي مربوط به فعاليت هاي اصلي تا چند
مرتبه انجام ميشود و هر کدام نقشي را در مزاياي رقابتي بر عهده دارند.
-2-4-1-1فعاليتهاي پشتيباني
فعاليت هاي پشتيباني همانطور که توضيح داده شد ،به چهار دسته تدارکات ،مديريت منابع انساني ،توسعه تكنولوژي و
فعاليتهاي زير ساختي تقسيم ميشوند؛ اين تقسيمبنديها به زير گروههاي بيشتري نيز قابل تقسيماند.
 .1تدارکات

تدارکات ،به خريداري و تامين نيازهاي اوليه در زنجيرهي ارزش سازمان اشاره دارد که شامل خريد مواد خام ،ملزومات و
اقالم مصرفي از قبيل ماشين آالت ،تجهيزات آزمايشگاهي ،تجهيزات اداري و ساختمانها نيز ميشود .به نظر ميرسد اين نوع
وروديها به طور معمول با فعاليتهاي اصلي مرتبطاند ،در حاليكه با کليهي فعاليتهاي ارزشي اعم از اصلي و پشتيباني ارتباط
دارند .به عنوان نمونه ،ملزومات آزمايشگاهي و خدمات مرتبط با آن ،نيازهايي هستند که جزو فعاليتهاي پشتيباني توسعهي
فناوري به حساب ميآيند .بنابراين اين نوع فعاليتها مربوط به سراسر سازمان ميشوند؛ به اين صورت که برخي از اقالم مانند
مواد خام ،توسط دپارتمان خريد (به مفهوم سنتي آن) خريداري ميشوند ،برخي ديگر توسط مدير پروژه ( مانند ماشين آالت)،
برخي توسط مامورين خريد (مانند وعدههاي غذايي و مسكن) و برخي توسط مدير اجرايي (مانند مشاورههاي استراتژيك).
همچنين فعاليتهاي تدارکاتي ،همانند بقيه فعاليتهاي ارزشي ،به کارگيرندهي فناوري هستند .براي مثال فرآيندهاي برخورد با
مشتريان ،قوانين سنجش آنها و سيستمهاي اطالعات ،هر يك فناوريهاي مخصوص به خود را دارند.
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 .2توسعه ي فناوري

هر فعاليت ،در برگيرندهي فناوري ،مهارت استفاده از آن و رويههاي 10مخصوص به خود است .بكارگيري فناوريهاي
مختلف در يك صنعت بسيار وسيع ميباشد .از فناوريهايي که از آمادهسازي مستندات و انتقال محصول به کار گرفته
ميشوند تا آنهايي که در تهيهي خود محصول نقش دارند .عالوه بر اين ،اغلب فعاليتهاي ارزشي ،نوعي از فناوري را بكار مي-
گيرند که ترکيب تعدادي از فناوريهاي مختلفي است که در برگيرندهي نظام علمي متفاوتي هستند .براي مثال فناوري
ماشينکاري شامل فناوريهاي مورد بحث در علوم متالورژي ،الكترونيك و مكانيك است .اين نوع فعاليتها ميتوانند شكل-
هاي مختلفي داشته باشند؛ از تحقيقات پايه و طراحي محصول گرفته تا طراحي تجهيزات فرآيندي و رويههاي خدمات رساني.
فعاليتهايي از نوع توسعهي فناوري که با محصول مرتبط باشند ،کل زنجيره را پشتيباني ميکنند .اين در حالي است که ساير
فعاليتهاي توسعهي فناوري ،مربوط به فعاليتهاي خاص اصلي يا پشتيباني هستند.
 .3مديريت منابع انساني

مديريت منابع انساني شامل کليهي فعاليتهايي است که در ارتباط با استخدام ،آموزش ،حقوق و مزاياي پرسنل ميباشند؛
اينگونه فعاليتها ،هم فعاليتهاي اصلي و پشتيباني را به طور خاص ( مانند استخدام مهندس براي دپارتمانهاي مختلف) و هم
کل زنجيرهي ارزش سازمان ( مانند تعديل در فرآيند خصوصي سازي) را پشتيباني ميکنند.
فعاليتهاي زير ساختي

.4

فعاليتهاي زير ساختي سازمان ،فعاليتهايي است که شامل مديريت ،برنامهريزي ،امور مالي ،حسابداري ،قانوني ،مديريت
کيفيت و حتي اتفاقات سياسي ميشود .فعاليتهاي زير ساختي اغلب تمامي زنجيره ارزش را پشتيباني ميکنند.
-5-1-1انواع فعاليتهاي اصلي و پشتيباني
فعاليتهاي ارزشي اعم از اصلي و پشتيباني را ميتوان بر اساس نقش متفاوتي که در مزاياي رقابتي ايفا ميکنند ،به سه
نوع فعاليتهاي مستقيم ،غير مستقيم و تضمين کيفيت تقسيم کرد.

procedure

10
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-1-5-1-1فعاليتهاي مستقيم
فعاليتهايي که مستقيما در ايجاد ارزش براي خريدار درگيرند .براي مثال ميتوان به فعاليتهايي مانند مونتاژ محصول،
ماشينکاري قطعات ،عملكرد پرسنل فروش ،تبليغات و طراحي محصول اشاره کرد.
-2-5-1-1فعاليتهاي غير مستقيم
فعاليتهايي که امكان انجام فعاليتهاي مستقيم را به طور پيوسته فراهم ميکنند؛ مانند نگهداري ،برنامه ريزي ،کنترل
عملكرد تجهيزات ،مديريت پرسنل فروش ،مديريت تحقيق و سيستم ثبت اطالعات مربوط به مشتريان.
-3-5-1-1فعاليتهاي تضمين کيفيت

11

فعاليتهايي که کيفيت ساير فعاليتها را تضمين ميکنند؛ مانند مانيتورينگ ،بازرسي و تست ،تنظيم کردن .12بايد توجه
داشت که تضمين کيفيت با مديريت کيفيت تفاوت دارد .هر سازماني فعاليتهاي ارزشي از هر سه نوع مستقيم ،غير مستقيم و
تضمين کيفيت را دارد .اين سه نوع فعاليت نه تنها در ميان فعاليتهاي اصلي وجود دارند ،بلكه در فعاليتهاي پشتيباني نيز ديده
ميشوند؛ براي مثال در فعاليت پشتيباني توسعهي فناوري ،فعاليت تيمهاي آزمايشگاهي فعاليت مستقيم و مديريت تحقيق يك
فعاليت غيرمستقيم است.
تفاوت فعاليتهاي غير مستقيم و تضمين کيفيت ،معموال به درستي فهميده نميشود .توانايي تمايز اين سه نوع فعاليت
يكي از مهمترين فاکتورها در تشخيص مزاياي رقابتي است .در بسياري از صنايع ،فعاليتهاي غيرمستقيم سهم بزرگي در قيمت
يا سرعت بخشيدن به رشد قيمت دارند و ميتوانند از طريق تاثيرشان بر فعاليتهاي مستقيم نقش مهمي در تمايز بازي کنند.
اما از آنجا که معموال اين دو نوع فعاليت ،اقتصاد کامال متفاوتي دارند ،به ندرت با يكديگر در يك جا جمع ميشوند .مدل زنجيره
ارزش يك ابزار تحليلي مفيد براي شناسايي مزيتهاي رقابتي کليدي در يك سازمان و فعاليتهاي آن ميباشد ،در حالتي که
آن ميتواند يك مزيت رقابتي را به صورت زير دنبال نمايد:

11Quality Assurance
12Adjusting
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بهره هزينهاي :13به فهم بهتري از هزينهها در راستاي کاهش آنها و يا به عبارتي خارج نمودن اين هزينهها از فعاليتهاي
ارزش افزا براي سازمان اشاره دارد.
تمايز :14به تمرکز بر فعاليتهاي مرتبط با قابليتهاي اصلي و توانمنديهاي سازماني به منظور اجرا و بكارگيري بهتر اين
فعاليتها در مقايسه با رقيبان سازمان اشاره دارد.
-6-1-1بهره هزينهاي و زنجيره ارزش
يك سازمان ممكن است با بكارگيري يكي از موارد زير بهره هزينهاي مناسبي را براي خود ايجاد نمايد .اين موارد
عبارتند از :کاهش هزينهاي مربوط به فعاليتهاي زنجيره ارزش يا بازسازي و طراحي مجدد زنجيره ارزش .زمانيکه
زنجيره ارزش تعريف شد .تحليل هزينههاي آن ميتواند با تخصيص هزينهها به فعاليت هاي زنجيره ارزش انجام پذيرد .اين
هزينهها پس از تخصيص اوليه ،طي يك گزارش تخصيص ،مورد تجزيه و تحليل قرار ميگيرند و در صورت نياز اصالحات الزم
در رابطه با مقدار و نحوه تخصيص هزينه به هر کدام از فعاليتهاي زنجيره ارزش انجام ميگيرد تا از اين طريق بتوان
تخصيص بهينه هزينهها را به فعاليتهايي که از قابليت ارزش افزايي باالتري برخوردارند ،انجام داد .مايكل پورتر  10محرك
هزينهاي مهم و مرتبط با فعاليتهاي زنجيره ارزش را به صورت زير بيان ميکند:
 صرفه جوييهاي مقياس
 آموزش و يادگيري

15

16

 بهرهبرداري از ظرفيت

17

 پيوندهاي بين فعاليتهاي زنجيره ارزش

18

 روابط متقابل ميان واحدهاي کسب و کار

19

13

cost advantage
14differentiation
15economies of scale
16Learning
17capacity utilization
18linkages among activities
19
interrelationships among business units
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 ميزان يكپارچگي عمودي
 زمان ورود به بازار

20

21

 خط مشي بنگاه در رابطه با هزينه يا تمايز
 موقعيت جغرافيايي

22

23

 عوامل نهادي (24قوانين ،فعاليتهاي اتحاديه ،مالياتها و )...
بنگاههاي فعال در صنعت ميتوانند با کنترل محركهاي  10گانه فوق ،بهره هزينهاي مناسبي را نسبت به ساير رقبا براي
خود ايجاد کنند .همانطور که قبال نيز اشاره شد يكي ديگر از راههاي کسب بهره هزينهاي براي صنعت ،بازسازي و طراحي
مجدد زنجيره ارزش ميباشد .بازسازي به اين مفهوم که ايجاد تغييرات ساختاري از قبيل فرآيند جديد توليد ،کانالهاي توزيع
جديد يا يك رويكرد متفاوت در فروش محصوالت ،صورت ميگيرد.
-7-1-1تمايز و زنجيره ارزش
مزيت تمايز ميتواند از هر کدام از بخشهاي مختلف زنجيره ارزش نشات گيرد .براي مثال ،خريد و تدارك وروديهايي
که از ويژگيهاي منحصر به فردي برخوردار هستند و از محدوده دسترسي بسياري از رقبا خارج ميباشند ،ميتواند به خلق
مزيت تمايز منجر شود .در اين رابطه موارد ديگري نيز وجود دارند که وجود آنها براي سازمان به منظور برخورداري از مزيت
تمايز ضروري ميباشد از جمله وجود کانالهاي توزيع کارآمد که سطوح خدمت رساني باالتري را به دنبال دارد به عنوان يك
ابزار مهم در اين زمينه مطرح ميباشد.

20degree of vertical integration
21timing of market entry
22firm s policy of cost or differentiation
23geographic location
24institutional factors
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-8-1-1برون سپاري فعاليتهاي زنجيره ارزش
يك بنگاه ممكن است در انجام فعاليتهاي زنجيره ارزش ،تنها بر روي تعداد خاصي از آنها تمرکز نموده و مابقي فعاليتها
را برونسپاري نمايد .حال توجه به اين موضوع که بنگاه کدام فعاليتها را خود انجام داده و کدام يك از فعاليتهاي باالدستي
يا پايين دستي زنجيره را برونسپاري مينمايد به ميزان يكپارچگي عمودي در آن بنگاه بستگي دارد.
در رابطه با اينكه کداميك از فعاليتها بايستي برونسپاري گردند ،ابتدا مديران سازمان بايستي نقاط قوت و ضعف سازمان
را درمورد هر يك از فعاليتها شناسايي نموده و فاکتورهايي همچون ميزان اثربخشي هزينهها و قابليت تمايز را نيز مورد بررسي
قرار دهند .برخي ديگر از مواردي که مديران در برونسپاري فعاليتهاي زنجيره ارزش مورد توجه قرار ميدهند ،عبارتند از:
 آيا فعاليت مورد نظر را ميتوان در شرايطي ارزانتر و با قابليتهاي بهتري توسط تامينکنندگان انجام داد؟
 توجه به ميزان ريسك انجام فعاليت در داخل بنگاه و مقايسه آن با ريسك برون سپاري.
 آيا برون سپاري فعاليت مورد نظر باعث بهبود فرآيند کسبوکار بنگاه ،از قبيل؛ کاهش زمان انجام سفارش،
انعطافپذيري باالتر ،موجودي کمتر و  ...خواهد شد؟

-2-1زنجيره ارزش صنعت
زنجيره ارزش يك بنگاه خود بخشي از يك سيستم بزرگتر با عنوان زنجيره ارزش صنعت ميباشد که در برگيرنده زنجيره-
هاي ارزش تامينکنندگان باالدستي و مشتريان و کانالهاي پاييندستي ميباشد .مايكل پورتر اين مجموعه از زنجيرههاي
ارزش را "سيستم ارزش "25مينامد که در شكل( )4-1يك نماي کلي از آن مشاهده ميشود

شكل( :)4-1سيستم ارزش
value system
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همانطور که ميدانيم يك صنعت خاص متشكل از بنگاه ها و شرکتهاي مختلفي ميباشد که در حوزههاي مختلف
زنجيره تامين آن صنعت ،از تامين مواد اوليه گرفته ،تا توليد محصول نهايي و تحويل آن به مشتري حضور دارند از اين رو،
زنجيره ارزش يك صنعت ،ترکيبي از زنجيرههاي ارزش بنگاههاي فعال در آن صنعت ميباشد که قرار گرفتن اين زنجيرهها در
کنار يكديگر ،نشان دهنده اين مطلب است که محصول نهايي چطور پس از توليد به دست مشتري نهايي رسيده و براي

شكل ( :)5-1زنجيره ارزش صنعت

صنعت مربوطه ارزش خلق ميکند .نماي کلي زنجيره ارزش صنعت در شكل ( )5-1نشان داده شده است.
همانطور که قبال نيز اشاره شد روابط بين فعاليتهاي زنجيره ارزش از اهميت بااليي برخوردار است و اثربخشي اين روابط
بر روي عملكرد زنجيره ارزش بسته ميزان يكپارچگي عمودي بين عناصر بنگاه ميباشد ،در تعريف يكپارچگي عمودي اينچنين
ميتوان گفت که در علم مديريت و اقتصاد به عنوان يكي از روشهاي کنترل مديريت مطرح ميباشد .سازمانهايي که به
صورت عمودي با يكديگر ادغام شدهاند به صورت يك مجموعه سلسلهمراتبي با يك مالكيت مشترك بوده و معموال هر يك
از اعضاي اين سلسله مراتبي ،توليد کننده يك خدمت و يا محصول متفاوت (براي يك بازار خاص) ميباشند که اين محصوالت
با يكديگر ترکيب شده و نياز مشتريان را برآورده ميسازند .با توجه به اين موضوع ،اين روابط نه تنها در يك زنجيره ارزش
وجود دارد بلكه در بين عناصر سيستم ارزش (زنجيرههاي ارزش) نيز وجود دارد .بهطوريكه هرچه ميزان يكپارچگي عمودي
بنگاه باالتر باشد قابليت تعامل با زنجيرههاي باالدستي و پاييندستي آن نيز در شرايط بهتري قرار خواهد گرفت و بر عكس.
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-1-2-1چارچوب زنجيره ارزش
زنجيره ارزش دربرگيرنده يكسري فعاليتها و خدماتي است که در ساخت يك محصول از مراحل اوليه و مفهومي تا مرحله
تحويل به مشتري و ورود به بازارهاي نهايي نقش اساسي ايفا ميکنند .بازارهاي نهايي ممكن است در سطوح مختلفي از جمله
بازارهاي محلي ،ملي ،منطقهاي و يا بينالمللي باشند .زنجيرههاي ارزش شامل تامينکنندگان مواد اوليه ،توليدکنندگان،
پردازشگران و خريداران ميباشد که توسط مجموعهاي از ارائهدهندگان خدمات مالي ،تجاري و فني پشتيباني ميشوند .زنجيره
ارزش داراي مولفههاي ساختاري و پويا ميباشد .ساختار زنجيره ارزش بر پوياييهاي رفتار بنگاه تاثير ميگذارد .فرآيند تحليل
زنجيره نيازمند بكارگيري چارچوب زنجيره ارزش به منظور شناسايي موارد زير ميباشد.
 .1ساختار زنجيره ،دربرگيرنده کليه عناصر منحصر به فرد و بنگاههايي است که در يك صنعت خاص فعاليت ميکنند و
در خلق ارزش براي مشتري نقش داشته و به جابهجايي محصول تا بازار نهايي کمك ميکنند.
 .2پوياييهاي زنجيره ارزش ،که به عوامل تعيينکننده رفتار بنگاههاي فعال در صنعت مورد نظر اشاره دارد و به بررسي
تأثير آنها بر کارايي و عملكرد زنجيره ميپردازد.
-2-2-1عوامل ساختاري
ساختار زنجيره ارزش در برگيرنده همه بنگاههاي فعال در صنعت بوده که ميتوان آنها را در پنج دسته به صورت زير
طبقهبندي نمود:
 بازارهاي نهايي :بازارهاي نهايي به عنوان نقطه شروع تحليل زنجيره ارزش محسوب ميشوند .بازارهاي نهايي به
عنوان افراد در نظر گرفته ميشوند ،نه به عنوان يك موقعيت مكاني خاص .در واقع اين بازارها ،تعيينکننده
مشخصههايي از جمله قيمت ،کيفيت ،کميت يك محصول يا خدمت موفق ميباشند .خريداران حاضر در اين
بازارها يك عامل بسيار موثر در اعمال تغييرات بازار هستند .آنها منابع مهمي براي اطالعات تقاضاي محصول
ميباشند و به عنوان عناصر انتقال دهنده آموزش و يادگيري محسوب ميشوند .تحليل بازار نهايي فرصتهاي
جاري و بالقوه بازار را از طريق انجام مصاحبات ساختار يافته با خريداران جاري و بالقوه تعيين و مورد ارزيابي قرار
مي دهد و به بررسي روندها ،رقباي کنوني و آينده و ساير عوامل پويا ميپردازد .در طول مدت زمان تحليل
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زنجيره ،تمرکز اصلي تحليل گران بايستي بر روي ظرفيت توليد فعلي و بالقوه زنجيره و توانايي آن در زمينه
پاسخگويي به تقاضاي بازار قرار گيرد .به طور کلي ميتوان گفت که در تحليل بازارهاي نهايي توجه به اين
موضوع از اهميت زيادي برخوردار است که ما بتوانيم نيازهاي سرمايه گذاري ،که باعث ارتقاء و بهبود در زنجيره
ارزش ميشود را شناسايي نماييم.
 محيط توانمندساز کسب و کار :26به طور کلي زنجيرهها در يك محيط توانمندساز کسب و کار فعاليت ميکنند.
که ميتوانند در يكي از سطوح بينالمللي ،ملي و يا محلي قرار گيرد.
 پيوندهاي عمودي :پيوندهاي بين بنگاههاي فعال در يك صنعت در سطوح مختلف زنجيره ارزش براي انتقال
خدمت يا محصول نهايي به بازارهاي نهايي يك موضوع بسيار حياتي و مهم ميباشد .همكاري عمودي بين
بنگاههاي فعال در صنعت منعكس کننده کيفيت روابط بين بنگاههاي مرتبط با هم به صورت عمودي در بخش-
هاي باالدستي و پاييندستي زنجيره ارزش ميباشد .معامالت کارا و اثربخش ،بين بنگاههايي که در يك زنجيره
ارزش به صورت عمودي به هم پيوند خوردهاند باعث افزايش رقابتپذيري در سراسر صنعت مربوطه ميشود.
عالوه بر اين ،پيوندهاي عمودي تسهيلکننده انتقال سود و خدمات جايگزين شده و همچنين انتقال مهارتها و
اطالعات بين بنگاههاي فعال در صنعت ،در بخشهاي پاييندستي و باالدستي زنجيره ميباشد.
 پيوندهاي افقي :پيوندهاي افقي -رسمي و غير رسمي -بين بنگاههاي فعال در صنعت در همه سطوح موجود در
يك زنجيره ارزش ميتواند کاهش هزينههاي کسب و کار را در پي داشته باشد و همچنين باعث ايجاد صرفه-
جوييهاي مقياس گردد و در نهايت افزايش کارايي و رقابتپذيري صنعت مربوطه را در پي خواهد داشت .عالوه
بر کاهش هزينههاي وروديها و خدمات ،پيوندهاي افقي ميتوانند نقش موثري در تسهيم مهارتها و منابع
داشته باشد و باعث باال بردن کيفيت محصول مطابق با استانداردهاي موجود گردند .اين قبيل پيوندها همچنين
تسهيلکننده آموزش و يادگيري اشتراکي و تسهيم ريسك در صنعت ميباشند .تحليل زنجيره ارزش همچنين به
بررسي رقابت بين بنگاههاي فعال در صنعت ميپردازد .اين در حالي است که همكاري بين بنگاههاي فعال در
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آن صنعت ميتواند به دستيابي آنها به صرفه جوييهاي مقياس کمك کرده و پيروزي آنها را در مقابل
محدوديتهاي معمول در راستاي دستيابي به فرصتها تسهيل ميکند.
 بازارهاي پشتيباني کننده :بازارهاي پشتيباني کننده نقش مهمي را در ارتقاء و بهبود وضعيت بنگاهها بازي مي-
کنند .آنها در برگيرنده خدمات مالي ميباشند.
-3-2-1انواع زنجيره ارزش
در ادبيات ،زنجيره ارزش ،دو نوع زنجيره ارزش خريدار محور 27و توليد کننده محور 28شناسايي شده است .اين وجه تمايز
بسيار اهميت دارد ،چرا که پويايي ارتباطات ،تعامالت و فرصتهاي تقويت دانش و توانمنديهاي جديد در هر يك متفاوت
است .معموال ،تكنولوژيهاي "آسان" در زنجيرههاي خريدار محور رخ ميدهد ،در حالي که تكنولوژي هاي "دشوار"با نياز به
هماهنگسازي ،تكنولوژيهاي اختصاصي و مشابه آن ،در زنجيرههاي توليدکننده محور به وجود ميآيد.
در زنجيره هاي ارزش خريدار محور ،خريداران بزرگ با شايستگي باال در عالمت تجاري و بازاريابي ،بازيگران موثر در راه-
اندازي زنجيرههاي ارزش هستند .اين خريداران به طور فزايندهاي فعاليتهاي توليد ،طراحي و بازاريابي براي بازارهاي مصرف-
کننده نهايي در کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه را سازماندهي ،هماهنگ و کنترل ميکنند .اين زنجيرهها ،نوعأ صنايع
مبتني بر نيروي کار بوده و بيشتر مربوط به کشورهاي در حال توسعه هستند (به عنوان مثال ،صنايع غذايي ،نساجي ،اسباب
بازي ،پوشاك و غيره) .براي توليدکنندگان محصوالت با عالئم تجاري ( نستله در زنجيره ارزش غذايي) ،بدست آوردن ارزش
افزوده از بازار و  R&Dو توسعه محصول ،از اهميت بااليي برخوردار است .بنابراين ،توليدکنندگان فوق تمايل دارند از طريق
محافظت از دارايي ذهني ،29ارزش عالمت تجاري حفظ شده و از کپيبرداري اجتناب شود .موقعيت بازاري قوي آنها ،نتيجه
عالئم تجاري جهاني و عالمت تجاري براي منطقه يا بازار خاص است.

Buyer-driven

27

producer driven
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در زنجيرههاي ارزش توليد کننده محور ،توليدکنندگان کليدي در زنجيره ،تكنولوژيهاي اساسي با اهميتتر را براي تثبيت
موقعيت در بازار محصول نهايي کنترل ميکنند .اين توليدکنندگان ،زنجيرههاي ارزش را هماهنگ ساخته و مسئوليت کمك به
تامينکنندگان و مشتريان خود را بر عهده ميگيرند .اين زنجيرهها نوعأ براي صنايع با تكنولوژي متوسط و باال ،مانند اتومبيل،
الكترونيك ،ارتباطات و صنايع مشابه ميباشند .توليدکنندگان کشورهاي در حال توسعه ،بيشتر گرايش دارند تا قسمتي از
زنجيرههاي خريدار محور باشند ،البته به استثناي کشورهاي آسياي شرقي با اقتصاد صنعتي جديد ،که از زنجيرههاي خريدار
محور به سمت زنجيرههاي توليد کننده محور حرکت کردهاند.
-4-2-1اهميت شناخت زنجيره ارزش
در مورد اهميت تحليل زنجيره ارزش داليل زيادي وجود دارد ،اما از آنجا که هدف اصلي در اين تحقيق در رابطه با
شناخت فناوريهاي تجهيزات الكترونيك قدرت مي باشد و از سوي ديگر ،شناسايي و تحليل زنجيره ارزشتجهيزات الكترونيك
قدرت به عنوان يك ابزار مهم در راستاي دستيابي به اين مهم است ،بنابراين ،سه دليل عمده در رابطه با اهميت تحليل زنجيره
ارزش صنعت در شرايط حساس حاکم بر اقتصاد بينالمللي و رشد پديده جهانيسازي به صورت زير بيان ميشوند:
 .1با رشد فزاينده تقسيمکار و پراکندگي توليدات در سطح جهاني ،رقابتيشدن سيستميك ،از جايگاه اهميتي بااليي
برخوردار شده است .بنابراين تجزيه و تحليل زنجيره ارزش صنعت ،در فهم صحيح از اينكه ميزان نياز و همچنين
محدوده رقابتيشدن سازمانها به صورت سيستميك به چه اندازه ميباشد ،نقش کليدي و مهمي ايفا ميکند.
تحليل و شناسايي قابليتهاي اصلي سازمانهاي فعال در يك صنعت خاص ،منجر به اين خواهد شد که
سازمانها بسياري از کارکردهاي خود را که ،قابليتهاي الزم در زمينه اجراي آنها را ندارند ،برونسپاري نمايند.
تدوين اطالعات الزم در مورد جريان وروديها ،مانند اقالم و خدمات ،در زنجيره توليد ،به سازمانها اجازه مي-
دهد که توانايي و قابليتهاي عناصر ديگر و همچنين اهميت نقش آنها را در موفقيت صنعت تعيين کند و اين
خود مستلزم تحليل صحيح زنجيره ارزش صنعت مربوطه ميباشد.
 .2امروزه بازدهي باال و اثربخشي کافي در توليد محصوالت ،به عنوان يكي از مهمترين و ضروريترين شرايط الزم
براي حضور موفق در بازارهاي جهاني محسوب ميشود .به طور کلي ميتوان اينگونه گفت که دومين دليل
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اساسي در بيان اهميت تحليل زنجيره ارزش اين است که يك تحليل مناسب از عناصر زنجيره ،به صنعت کمك
خواهد کرد که بتواند به يك درك صحيح از نقاط ضعف و قوت خود رسيده و ميزان تخصص خود را در حوزه-
هاي مختلف توليد و خدمات شناسايي نمايد.
 .3ورود موفق به بازارهاي جهاني و کسب مزيتهاي رقابتي که مستلزم بررسي دقيق رشد درآمد در اين محيط ها
ميباشد .نيازمند يك درك صحيح از عوامل و متغيرهاي پويا در سراسر زنجيره ارزش ميباشد .در واقع سومين
دليل عمدهاي که اهميت تحليل زنجيره ارزش صنعت را برجستهتر ميکند اين است که تحليل زنجيره ارزش به
سازمانها در روشن شدن وضعيت سود و درآمدهاي ويژه و همچنين وضعيت مشارکت آنها در اقتصاد جهاني
کمك ميکند .از سوي ديگر شناسايي خط مشيها و سياستهايي که ميتواند توليدکنندگان را قادر به تبادل و
تسهيم داشتههاي آنها با يكديگر نمايد را تسهيل ميکند که اين خود نشان دهنده اهميت تحليل دقيق از زنجيره
ارزش ميباشد.
 .4زنجيره ارزش به دولت کمك ميکند تا کل صنعت را به صورت يكپارچه ببيند و شناخت عميقي در رابطه با کل
صنعت به منظور سياستگذاري ،پيدا کند
در ادامه جهت شناسايي زنجيره ارزش بخش تجهيزات الكترونيك قدرت در کشور الزم است تا کارکردهاي مختلف
زنجيره مورد شناسايي قرار گيرند.

فصل دوم
زنجيره ارزش تجهيزات الكترونيك قدرت
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مقدمه
در اين بخش زنجيره ارزش تجهيزات الكترونيك قدرت توضيح داده مي شود .و با معرفيي اولييه برخيي دسيتاوردهاي موجيود
تصويري از پتانسيلهاي موجود کشور ارائه ميشود .در فصل بعد جزئيات بيشتري از ايين پتانسييلهاي موجيود در کشيور ارائيه
خواهد شد.
-1-2زنجيره ارزش تجهيزات الكترونيك قدرت
چنانچه در شكل  1-2نشان داده شده است  ،در زنجيره ارزش تجهيزات الكترونيك قدرت با توجه به مرحله رشد تكنولوژي سه
قسمت مجزا به صورت زير در نظر گرفته ميشود3[ :و]4
 طراحي و ساخت R&D
 طراحي و ساخت صنعتي
 بهرهبرداري
در رابطه با طراحي و ساخت سيستمها با توجه به چرخه عمر فناوري که در برخي از تجهيزات به مرحله بلوغ نرسيده است و در
برخي از تجهيزات اين مرحله سپري شده است ،طراحي و ساخت در دو گزينه طراحي و سياخت  R&Dو طراحيي و سياخت
صنعتي تفكيك مي شود تا بتوان نقش بازيگران بالقوه را نيز مالحظه نمود  .همانطور که در زنجيره ديده ميشود حلقيه بعيدي
زنجيره ،مصرف کننده يا بهرهبردار سيستم است.
-2-2طراحي و ساخت  R&Dو صنعتي
در بررسي زنجيره ارزش طراحي و ساخت تجهيزات الكترونيك قدرت بايد توجه نميود کيه پيس از مراحيل طراحيي و تيدوين
مشخصات فني و تهيه مواد و تجهيزات اوليه عالوه بر اينكه هر کدام از اين تجهيزات ميتوانند سيازندگاني داشيته باشيند کيه
تجهيز را به صورت يكپارچه توليد ميکند ،سازندگاني نيز وجود دارند که تنها قسمتي را مي سازند و در اين ميان نقشي را مي-
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توان به عنوان يكپارچه ساز سيستم در فرآيند ساخت اين تجهيزات تعريف نمود .بنابراين در زنجيره طراحي و ساخت تجهييزات
الكترونيك قدرت ميتوان ابتدا به مواد و تجهيزات اوليه اشاره نمود و آنها را در سه بخش اصيلي قيدرت ،الكترونييك قيدرت و
کنترل و مانيتورينگ مالحظه نمود .به عنوان رکني ديگر در پروسه نقش سازنده را در دو نقش مجزاي سيازندگان و سيازنده
بخشهاي مختلف تعريف ميکنيم با اين تصوير نقش يكپارچه ساز سيستم نيز بيه عنيوان يكپارچيه کننيده بخشيهاي مختليف
مشخص ميشود.
-1-2-2مواد و تجهيزات اوليه
اکثر مواد اوليه و تجهيزات عنوان شده در زنجيره ارزش با رنج مقادير نامي و مشخصات متفاوت در اکثر تجهييزات الكترونييك
قدرت مطرح در درخت فناوري بكار ميروند .بنابراين در ادامه در شكلهاي  3-2 ، 2-2و  4-2ليسيت ميواد اولييه بيه تفكييك
بخش مورد استفاده آورده شده است ،و در جدول 1-2سعي ميشود تا به نحوه تهيه اين مواد و پتانسيل داخلي موجيود پرداختيه
شود.
-2-2-2سازندگان و يكپارچه سازان
شرکتهاي متعددي در زمينه الكترونيك قدرت در کشور فعاليت ميکنند ،وليكن اکثراً وارد کننده تجهييزات بيوده ييا تنهيا
محصوالت انگشت شماري را در توانهاي پايين توليد ميکنند .البته بايد به بالغ نبودن برخي از تكنولوژي در سطح بيين-
المللي هم توجه نمود.
در جدول 1-2پتانسيلهاي بالقوه و بالفعل کشور با مثالهايي از شرکتهاي سازنده آورده شده اسيت .در اداميه در فصيل بعيد
اطالعات شرکتهاي فعال در زمينه الكترونيك قدرت آورده ميشود.
-3-2بهره برداري
بصورت کلي همانگونه که در جدول 2 -2ديده ميشود ،مصرف کننده هاي اصلي که براي تجهيزات الكترونيك قدرت ميتوان
تصور نمود با توجه به رنج کاري دستگاه متفاوت است .اين مصرف کنندهها عبارتند از:
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 وزارت نيرو
 شهرکها ومجتمعهاي بزرگ صنعتي
 وزارت صنايع
 صنايع کوچك
 بخشهاي نفت و پتروشيمي
 بخشهاي خانگي و کشاورزي و ...


طراحي و ساخت

R&D


)
(. . .


)
)

)

(...
(...

(....
)…(ABB,siemens,

...
)
(...

)
(...

.
)
(...

شكل( :)1-2زنجيره ارزش تجهيزات الكترونيك قدرت
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شكل( :)2-2مواد و تجهيزات اوليه بخش الكترونيك قدرت
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شكل( :)3-2مواد و تجهيزات اوليه بخش قدرت
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شكل( :)4-2مواد و تجهيزات اوليه بخش کنترل و مانيتورينگ
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جدول( :)1-2تجهيزات و مواد اوليه
مواد و
بخش

تجهيزات اوليه

قدرت

راکتور هسته
آهني و هوايي

فروکول  ،فرا پيام و....

قدرت

خازن

پارس کپسيتور و ....

قدرت

ترانسفورماتور

قدرت

قدرت
قدرت

قدرت

تجهيزات
switchgear

باتري و سيستم
UPS

برخي از سازندگان داخلي

پارس شار ،نيرو ترانس و...
پارس سوئيچ ،کابل ابهر و ...

الكترونيك فطروسي،هژير صنعت و...
رله ملي وهميان فن و...

حفاظت
تابلوهاي حفاظت،
کنترل و اندازه
پارس تابلو  ،ايران تابلو و...
گيري

قدرت

تابلوهايLV-HV

پارس تابلو  ،ايران تابلو و...

قدرت

شرکتهاي مشاور موننكو و...

الكترونيك قدرت

برخي از سازندگان خارجي
…ABB,SIEMENS,ALSTOM,
…KENDEIL,WESTCODE,ALCON,
…ABB,SIEMENS,ALSTOM,GE,HYOSUNG,
…ETI,ABB,SIEMENS,

ABB.SIEMENS,ENERGIZER, ENERSYS,GNB,...
…SCHNEIDER,SIEMENS,ABB,

طراحي پست
سوييچهاي
الكترونيك قدرت

N/A

FAIRCHILD,HITACHI,POWEREX,INFINON,AB
…B,DYNEX,

الكترونيك قدرت

مدارهاي درايو

N/A

AMANTYS POWER DRIVES , AGILE SWITCH,
FAIRCHILD,IXYS,HITACHI, POWER EX,...

الكترونيك قدرت

حفاظت

N/A

AMANTYS POWER DRIVES , AGILE SWITCH,
FAIRCHILD,IXYS,HITACHI, POWER EX,...

الكترونيك قدرت

خنك سازي

الكترونيك قدرت

تابلو

پارس هيت سينك  ،مليكا نور،
هيتالوم ،خزر فن ،دمنده ،کيهان فن

بخش

مواد و

و...

ABB ،EPM

پارس تابلو  ،ايران تابلو و...
برخي از سازندگان داخلي

برخي از سازندگان خارجي
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تجهيزات اوليه

کنترل و مانيتورينگ

سنسورهاي اندازه
گيري

پارس شار ،الكتروپژواك آرين  ،نيرو
ترانس  ،نوين هاريس پويا و...

کنترل و مانيتورينگ

DSP

N/A

TI,Altera DSP , tensilica DSP chip , NXP
…semiconductor,

کنترل و مانيتورينگ

FPGA

N/A

Alerta,XINLINX,QUICKLOGIC,….

کنترل و مانيتورينگ

PLC

کنترل و مانيتورينگ

کنترونيك ومپنا و...

N/A

ABB, SIEMENS,..

INDUSTRIAL
COMPUTER

N/A

BECKHOFF,ADVANTECH,
AICSYS,ADEK,ACROSSER,..

GPS

N/A

کنترل و مانيتورينگ

زيرساختهاي
مخابراتي

N/A

کنترل و مانيتورينگ

کنترل و مانيتورينگ

…ALEEN-BRADLEY,SIEMENS,ABB,

کنترل کننده هاي
برنامه پذير خاص
صنعت برق

کنترل و مانيتورينگ
کنترل و مانيتورينگ
کنترل و مانيتورينگ

کنترل و مانيتورينگ

TRANCH

HMI

سناريوي کنترل
برنامه نويسي
کنترل
نرم افزارهاي
کنترل و
مانيتورينگ

…SIEMENS,ABB,

…SIEMENS,ABB,

برخي دانشگاهها  ،پژوهشگاه نيرو
و...
ندا ،قشم ولتاژ  ،پژوهشگاه نيرو و...

مپنا و...

…SIEMENS,ABB,
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جدول(  :) 2-2پتانسيلها
تجهيزززززززززز

توليد

عنوان دسته

عنوان دسته

الكترونيززززززك

کننده

قدرت

بالفعل

Distributed
Energy
Resource
converter

Distributed
Generation

Distributed
Energy
Resource
converter

Distributed
Generation

Turbine
PCS

Distributed
Energy
Resource
converter

Energy
Storage
System

BESS PCS

FACTS

parallel

SVC-TSC
THYRISTOR
SWITCHED
CAPACITOR

FACTS

parallel

SVC-TCR
THYRISTOR
CONTROLLED
REACTOR

FACTS

parallel

)SVC-TSC(lv
THYRISTOR
SWITCHED
CAPACITOR

CUSTOM
POWER

Reconfiguratio
n Device

(STATIC
TRANSFER
)SWITCH

CUSTOM
POWER

compensation
Device

Dstatcom

Solar Cell PCS

توليد کننده (بالقوه)

نييييان الكترونييييك (نمونيييه
آزمايشيييگاهي  ، )2KWجهييياد
دانشييگاهي خواجييه نصييير(1KW
)،صدر کنترل سينا  ،فاران  ،فاراتل

مصرف کننده

وزارت نيرو  ،صنايع
نظيييامي ،صييينايع
کوچك و مصيارف
خانگي و...

Wind

نيان الكترونيك( بهميراه تسيت وزارت نيرو
عملياتي ،)100 KWمكيو (پيروژه
در دست انجام) ،پژوهشيگاه نييرو
(پروژه در دسيت انجيام) و پيروژه
هاي زيادي در توانهاي کوچك در
شرکتهاي ديگر
وزارت نيرو  ،صنايع
کوچييك و بارهيياي
حساس و...

static excitation
system

وزارت نيييييييييرو،
مجتمعهياي بييزرگ
صنعتي

مكو  ،پژوهشگاه نيرو

وزارت نيييييييييرو،
مجتمعهياي بييزرگ
صنعتي
پژوهشگاه نيرو ،فيوالد خوزسيتان وزارت نيييييييييرو،
مجتمعهياي بييزرگ
(مونتاژ)
صنعتي
وزارت نيييييييييرو،
مجتمعهياي بييزرگ
صنعتي
STS

وزارت نيييييييييرو،
مجتمعهياي بييزرگ
صنعتي
دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي وزارت نيرو  ،صنايع
کوچييك و بارهيياي
(يك نمونه صنعتي)
حساس و...
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تجهيزززززززززز

توليد

الكترونيززززززك

کننده

قدرت

بالفعل

توليد کننده (بالقوه)

مصرف کننده

عنوان دسته

عنوان دسته

CUSTOM
POWER

compensation
Device

APF
(ACTIVE
)POWER FILTER

CUSTOM
POWER

compensation
Device

DVR

وزارت نيرو  ،صنايع
کوچييك و بارهيياي
حساس و...

GASTURBINE
SFC

وزارت نيييييييييرو،
مجتمعهياي بييزرگ
صنعتي

يكتا بهان ( ييك نمونيه صينعتي وزارت نيرو  ،صنايع
کوچييك و بارهيياي
) 50KVA
حساس و...

فصل سوم
ظرفيتهاي فعال در زمينه الكترونيك قدرت

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
31
ویرایش اول ،اردیبهشت 1394

فاز  :4تدوین برنامه ،اقدامات و سیاستها

مقدمه
در اين فصل به منظور بررسي پتانسيلهاي داخلي موجود در زمينه الكترونيك قدرت به معرفيي برخيي شيرکتهاي فعيال در
زمينه تجهيزات الكترونيك قدرت و کادر هيئت علمي دانشگاهها که در اين زمينه تخصص دارند ،پرداخته شيده اسيت  .بيراي
بررسي پتانسيلهاي داخلي در اين زمينه با شرکتها ،دانشگاهها و مراکز پژوهشي و پارکهاي علم و فناوري بسياري مكاتبه شيده
است که اسامي آنها به پيوست آورده ميشود.

 1-3ظرفيتهاي دانشي
جدول  1-3حاوي اسامي اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و برخي فارغالتحصيالن فعال در زمينه الكترونيك قدرت در شرکتها و
پارکهاي علم و فناوري ،که در سطح کشور شناسايي شدهاند ،ميباشد]2[ :
جدول ( :)1-3متخصصان الكترونيك قدرت

رديف

نام و نام خانوادگي

1

دکتر مهدي حيدري

2

دکتر داريوش نظرپور

3

دکتر بهزاد ميرزائيان
دهكردي

4

دکتر سيد محمد رضا
طوسي

5

دکتر محمد سروي

نام دانشگاه
تحصيالت و تدريس دروس مرتبط با
دانشگاه اروميه
الكترونيك قدرت ،ارائه مقاالت متعدد
در اين زمينه و ...
تحصيالت و تدريس دروس مرتبط با
دانشگاه اروميه
الكترونيك قدرت ،ارائه مقاالت متعدد
در اين زمينه و ...
تحصيالت و تدريس دروس مرتبط با
دانشگاه اصفهان
الكترونيك قدرت ،ارائه مقاالت متعدد
در اين زمينه و ...
تحصيالت و تدريس دروس مرتبط بيا
دانشگاه بوعلي سينا همدان
الكترونيك قدرت ،ارائه مقاالت متعيدد
در اين زمينه و ...
دانشگاه بين المللي امام خميني تحصيالت و تدريس دروس مرتبط بيا
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6
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ویرایش اول ،اردیبهشت 1394

نام دانشگاه

الكترونيك قدرت ،ارائه مقاالت متعيدد
در اين زمينه و ...
تحصيالت و تدريس دروس مرتبط بيا
دانشگاه تبريز
دکتر مهرداد طرفدارحق
الكترونيك قدرت ،ارائه مقاالت متعيدد
در اين زمينيه و همكياري در سياخت
نمونه هاي آزمايشگاهي و ...
تحصيالت و تدريس دروس مرتبط بيا
دانشگاه تبريز
دکتر ابراهيم بابايي
الكترونيك قدرت ،ارائه مقاالت متعيدد
در اين زمينيه و همكياري در سياخت
نمونه هاي آزمايشگاهي و ...
تحصيالت و تدريس دروس مرتبط بيا
دانشگاه تبريز
دکتر مهران صباحي
الكترونيك قدرت ،ارائه مقاالت متعيدد
در اين زمينيه و همكياري در سياخت
نمونه هاي آزمايشگاهي و ...
تحصيالت و تدريس دروس مرتبط بيا
دانشگاه تبريز
دکتر سيد حسين حسيني
الكترونيك قدرت ،ارائه مقاالت متعيدد
در اين زمينيه و همكياري در سياخت
نمونه هاي آزمايشگاهي و ...
دکتر علي اکبر مطيع دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تحصيالت و تدريس دروس مرتبط بيا
الكترونيك قدرت ،ارائه مقاالت متعيدد
بيرجندي
در اين زمينه و ...
دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تحصيالت و تدريس دروس مرتبط بيا
دکتر عليرضا داوري
الكترونيك قدرت ،ارائه مقاالت متعيدد
در اين زمينه و ...
دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تحصيالت و تدريس دروس مرتبط بيا
دکتر رضا قندهاري
الكترونيك قدرت ،ارائه مقاالت متعيدد
در اين زمينه و ...
تحصيالت و تدريس دروس مرتبط بيا
دانشگاه تحصيالت تكميلي
دکتر روح اهلل فدايي نژاد
الكترونيك قدرت ،ارائه مقاالت متعيدد
کرمان
در اين زمينه و ...
تحصيالت و تدريس دروس مرتبط بيا
دانشگاه تربيت مدرس
دکتر رضا بيرانوند
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رديف

نام و نام خانوادگي

نام دانشگاه

15

دکتر علي يزديان

دانشگاه تربيت مدرس

16

دکتر مصطفي محمديان

دانشگاه تربيت مدرس

17

دکتر سعيد افشارنيا

دانشگاه تهران

18

دکتر شاهرخ فرهنگي

دانشگاه تهران

19

مهدي حيدري

دانشگاه زابل

20

سارا مالزئي

دانشگاه زابل

21

دکتر مهرداد بابازاده

دانشگاه زنجان

22

دکتر عباس ربيعي

دانشگاه زنجان

23

دکتر رضا نوروزيان

دانشگاه زنجان

الكترونيك قدرت ،ارائه مقاالت متعيدد
در اين زمينه و ...
تحصيالت و تدريس دروس مرتبط بيا
الكترونيك قدرت ،ارائه مقاالت متعيدد
در اين زمينه و ...
تحصيالت و تدريس دروس مرتبط بيا
الكترونيك قدرت ،ارائه مقاالت متعيدد
در اين زمينه و ...
تحصيالت و تدريس دروس مرتبط بيا
الكترونيك قدرت ،ارائه مقاالت متعيدد
در اين زمينه و ...
تحصيالت و تدريس دروس مرتبط بيا
الكترونيك قدرت ،ارائه مقاالت متعيدد
در اين زمينيه و همكياري در سياخت
نمونه هياي آزمايشيگاهي وصينعتي و
مشاوره با شرکتهاي فعيال در سياخت
و...
تحصيالت و تدريس دروس مرتبط بيا
الكترونيك قدرت ،ارائه مقاالت متعيدد
در اين زمينه و ...
تدريس دروس ميرتبط بيا الكترونييك
قدرت ،ارائيه مقياالت متعيدد در ايين
زمينه و ...
تحصيالت و تدريس دروس مرتبط بيا
الكترونيك قدرت ،ارائه مقاالت متعيدد
در اين زمينه و ...
تحصيالت و تدريس دروس مرتبط بيا
الكترونيك قدرت ،ارائه مقاالت متعيدد
در اين زمينه و ...
تحصيالت و تدريس دروس مرتبط بيا
الكترونيك قدرت ،ارائه مقاالت متعيدد
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رديف

نام و نام خانوادگي

نام دانشگاه

24

دکتر اصغر طاهري

دانشگاه زنجان

25

دکتر محمود اوکاتي
صادق

دانشگاه سيستان بلوچستان

26

دکتر محمد صادق زاده

دانشگاه شاهد

27

دکتر مهدي اخباري

دانشگاه شاهد

28

دکترعلي دستفان

دانشگاه شاهرود

29

دکتر حسين هژبري

دانشگاه شهيد باهنر کرمان

30

دکتر ابراهيم افجه اي

دانشگاه شهيد بهشتي

31

دکتر محسن حمزه

دانشگاه شهيد بهشتي

32

دکتر احمد سالم نيا

دانشگاه شهيد بهشتي

33

دکتر قدرت اهلل سيف
السادات

دانشگاه شهيد چمران اهواز

در اين زمينه و ...
تحصيالت و تدريس دروس مرتبط بيا
الكترونيك قدرت ،ارائه مقاالت متعيدد
در اين زمينه و ...
تحصيالت و تدريس دروس مرتبط بيا
الكترونيك قدرت ،ارائه مقاالت متعيدد
در اين زمينه و ...
تحصيالت و تدريس دروس مرتبط بيا
الكترونيك قدرت ،ارائه مقاالت متعيدد
در اين زمينه و ...
تحصيالت و تدريس دروس مرتبط بيا
الكترونيك قدرت ،ارائه مقاالت متعيدد
در اين زمينه و ...
تحصيالت و تدريس دروس مرتبط بيا
الكترونيك قدرت ،ارائه مقاالت متعيدد
در اين زمينه و ...
تحصيالت و تدريس دروس مرتبط بيا
الكترونيك قدرت ،ارائه مقاالت متعيدد
در اين زمينه و ...
تحصيالت و تدريس دروس مرتبط بيا
الكترونيك قدرت ،ارائه مقاالت متعيدد
در اين زمينه و ...
تحصيالت و تدريس دروس مرتبط بيا
الكترونيك قدرت ،ارائه مقاالت متعيدد
در اين زمينه و ...
تحصيالت و تدريس دروس مرتبط بيا
الكترونيك قدرت ،ارائه مقاالت متعيدد
در اين زمينه و ...
تحصيالت و تدريس دروس مرتبط بيا
الكترونيك قدرت ،ارائه مقاالت متعيدد
در اين زمينه و ...
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رديف

نام و نام خانوادگي

نام دانشگاه

34

دکتر محمد بنايي

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

35

دکتر علي عجمي

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

36

دکتر ابراهيم فرجاه

دانشگاه شيراز

37

دکتر حميدرضا کارشناس

دانشگاه صنعتي اصفهان

38

دکتر مهدي معلم

دانشگاه صنعتي اصفهان

39

دکتر مهدي اسدي

دانشگاه صنعتي اراك

40

دکتر سيد حميد فتحي

دانشگاه صنعتي اميرکبير

41

دکتر جعفر ميلي منفرد

دانشگاه صنعتي اميرکبير

42

دکتر جعفر شكراللهي
مغاني

دانشگاه صنعتي اميرکبير

43

دکتر مهدي سرادارزاده

دانشگاه صنعتي جندي شاپور

تحصيالت و تدريس دروس مرتبط بيا
الكترونيك قدرت ،ارائه مقاالت متعيدد
در اين زمينه و ...
تحصيالت و تدريس دروس مرتبط بيا
الكترونيك قدرت ،ارائه مقاالت متعيدد
در اين زمينه و ...
تحصيالت و تدريس دروس مرتبط بيا
الكترونيك قدرت ،ارائه مقاالت متعيدد
در اين زمينه و ...
تحصيالت و تدريس دروس مرتبط بيا
الكترونيك قدرت ،ارائه مقاالت متعيدد
در اين زمينيه و همكياري در سياخت
نمونههاي آزمايشگاهي و صنعتي و ...
تدريس دروس ميرتبط بيا الكترونييك
قدرت ،ارائيه مقياالت متعيدد در ايين
زمينه و همكاري در ساخت نمونههاي
آزمايشگاهي و صنعتي و ...
تدريس دروس ميرتبط بيا الكترونييك
قدرت ،ارائيه مقياالت متعيدد در ايين
زمينه و ...
تدريس دروس ميرتبط بيا الكترونييك
قدرت ،ارائيه مقياالت متعيدد در ايين
زمينه وهمكاري در ساخت نمونههياي
آزمايشگاهي و...
تدريس دروس ميرتبط بيا الكترونييك
قدرت ،ارائيه مقياالت متعيدد در ايين
زمينه و ...
تدريس دروس ميرتبط بيا الكترونييك
قدرت ،ارائيه مقياالت متعيدد در ايين
زمينه و ...
تدريس دروس ميرتبط بيا الكترونييك
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رديف

نام و نام خانوادگي

نام دانشگاه

44

دکتر کريم عباس زاده

دانشگاه صنعتي خواجه
نصيرالدين طوسي

45

دکتر محمد توکلي بينا

دانشگاه صنعتي خواجه
نصيرالدين طوسي

46

دکتر حسين مددي

دانشگاه صنعتي سهند

47

دکتر رسول کاظم زاده

دانشگاه صنعتي سهند

48

دکتر شهريار کابلي

دانشگاه صنعتي شريف

49

دکتر فرزاد تهامي

دانشگاه صنعتي شريف

50

دکتر محمدرضا
ذوالقدري

دانشگاه صنعتي شريف

51

دکتر مصطفي پرنياني

دانشگاه صنعتي شريف

52

دکتر حسين مختاري

دانشگاه صنعتي شريف

53

دکتر اميرحسين رجايي

دانشگاه صنعتي شيراز

قدرت ،ارائيه مقياالت متعيدد در ايين
زمينه و ...
تدريس دروس ميرتبط بيا الكترونييك
قدرت ،ارائيه مقياالت متعيدد در ايين
زمينه و ...
تدريس دروس ميرتبط بيا الكترونييك
قدرت ،ارائيه مقياالت متعيدد در ايين
زمينيييه و سييياخت نمونيييه هييياي
آزمايشگاهي و صنعتي و...
تدريس دروس ميرتبط بيا الكترونييك
قدرت ،ارائيه مقياالت متعيدد در ايين
زمينه و ...
تدريس دروس ميرتبط بيا الكترونييك
قدرت ،ارائيه مقياالت متعيدد در ايين
زمينه و ...
تدريس دروس ميرتبط بيا الكترونييك
قدرت ،ارائيه مقياالت متعيدد در ايين
زمينه و ...
تدريس دروس ميرتبط بيا الكترونييك
قدرت ،ارائيه مقياالت متعيدد در ايين
زمينه و ...
تدريس دروس ميرتبط بيا الكترونييك
قدرت ،ارائيه مقياالت متعيدد در ايين
زمينه و ...
تدريس دروس ميرتبط بيا الكترونييك
قدرت ،ارائيه مقياالت متعيدد در ايين
زمينه و ...
تدريس دروس ميرتبط بيا الكترونييك
قدرت ،ارائيه مقياالت متعيدد در ايين
زمينه و ساخت نمونه صنعتي و ...
تدريس دروس ميرتبط بيا الكترونييك
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رديف

نام و نام خانوادگي

نام دانشگاه

54

دکتر سيد محمد دهقان
دهنوي

دانشگاه صنعتي قم

55

دکتر احسان نجفي

دانشگاه صنعتي قم

56

دکتر داوود عرب خابوري

دانشگاه علم و صنعت

57

دکترعباس شواليي

دانشگاه علم و صنعت

58

دکتر رضا قاضي

دانشگاه فردوسي مشهد

59

دکتر محمد منفرد

دانشگاه فردوسي مشهد

60

دکتر ابوافضل حلوايي
نياسر

دانشگاه کاشان

61

دکتر حميدرضا محمدي

دانشگاه کاشان

62

دکتر محسن رحيمي

دانشگاه کاشان

63

دکتر حميدرضا تودجي

دانشگاه يزد

قدرت ،ارائيه مقياالت متعيدد در ايين
زمينه و ...
تدريس دروس ميرتبط بيا الكترونييك
قدرت ،ارائيه مقياالت متعيدد در ايين
زمينه و ...
تدريس دروس ميرتبط بيا الكترونييك
قدرت ،ارائيه مقياالت متعيدد در ايين
زمينه و ...
تدريس دروس ميرتبط بيا الكترونييك
قدرت ،ارائيه مقياالت متعيدد در ايين
زمينه و ...
تدريس دروس ميرتبط بيا الكترونييك
قدرت ،ارائيه مقياالت متعيدد در ايين
زمينه و ساخت نمونه آزمايشيگاهي و
...
تدريس دروس ميرتبط بيا الكترونييك
قدرت ،ارائيه مقياالت متعيدد در ايين
زمينه و ...
تدريس دروس ميرتبط بيا الكترونييك
قدرت ،ارائيه مقياالت متعيدد در ايين
زمينه و ...
تدريس دروس ميرتبط بيا الكترونييك
قدرت ،ارائيه مقياالت متعيدد در ايين
زمينه و ...
تدريس دروس ميرتبط بيا الكترونييك
قدرت ،ارائيه مقياالت متعيدد در ايين
زمينه و ...
تدريس دروس ميرتبط بيا الكترونييك
قدرت ،ارائيه مقياالت متعيدد در ايين
زمينه و ...
تدريس دروس ميرتبط بيا الكترونييك
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رديف

نام و نام خانوادگي

نام دانشگاه

64

دکتر محمد آراسته

جهاد دانشگاهي علم و صنعت

65

دکتر امين حاجي زاده

قدرت ،ارائيه مقياالت متعيدد در ايين
زمينه و ...
تدريس دروس ميرتبط بيا الكترونييك
قدرت ،ارائيه مقياالت متعيدد در ايين
زمينيه و همكياري در سياخت نمونييه
هاي آزمايشگاهي و صنعتي و ...
ارائه مقاالت متعدد در اين زمينه و
همكاري در شرکت فعال در اين زمينه
...

با توجه به اطالعات جمع آوري شده در خصوص پتانسيلهاي دانشي کشور و متخصصين دانشگاهي فعال در اين حوزه و استناد
به نقطه نظرات خبرگان مي توان ادعا نمود که در زمينه مباحث علمي و آموزشي کشور در سطح مطلوبي قرار داشته و مقياالت
منتشر شده در دنيا نشان از حضور متخصصين کشور در رده هاي نخست جهاني دارد.

-2-3شرکتهاي فعال
چنانچه در فصل پيش نيز بيان شد ،شرکتهاي داخلي فعال در زنجيره ارزش تجهيزات الكترونييك قيدرت در زمينيه طراحيي و
ساخت تجهيزات الكترونيك قدرت الويتدار کشور مشخص شدهاند ،بسيار محدود هستند .اما شرکتهايي که سابقهاي در زمينيه
الكترونيك قدرت دارند تعداد بيشتري هستند ،الزم به ذکر است که در جريان پروژه و بيراي شناسيايي پتانسييلهاي داخليي بيا
شرکتهاي زيادي مكاتبه شد تا توانمنديهايشان شناسايي شود  ،اسيامي ايين شيرکتها بيه پيوسيت آورده ميشيود .از ايين مييان
شرکتهايي شناسايي شدند که فعاليتهاي مختلفي انجام ميدهند .الزم به ذکر است کيه عمومياً شيرکتهاي معرفيي شيونده در
طراحي و ساخت نقش داشتهاند ،و البته ابعاد آنها متفاوت است برخي از اين شرکتها سابقه قابليت تجاري سازي در زمينه ايين
تجهيزات را دارند مانند مكو ،فاراتل و ...البته الزم به ذکر است شرکتهايي نيز فقط در زمينه طراحي ،تامين و نصب و راهاندازي
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 ،نگهداري و تعميرات تجهيزات الكترونيك قدرت فعال هستند مانندبهين ريزکوه و...در ادامه بيه برخيي از شيرکتهاي فعيال در
زمينه الكترونيك قدرت اشاره ميشود]1[.
 -1-2-3شرکت مكو
مكو ،اولين و تنها شرکت در زمينه طراحي و توليد تجهيزات برق و کنترل نيروگاه هاي گاز و بخار در کشور مي باشد که
در تير ماه سال  1383و با هدف ارتقاء سطح خودکفايي در صنعت برق ايران تاسيس گرديد .در خرداد ماه سال  ،1383مكو به
عنوان شريك تجاري معتبري براي شرکت زيمنس آلمان ،در زمينه توليد سيستم هاي کنترل توربين هاي گاز و بخار
V94.2انتخاب شد ،که منجر به دريافت ليسانس مربوطه از آن شرکت گرديد ،در آذر ماه سال  1384نيز ،مكو قرارداد ديگري را
در زمينه توليد سيستم هاي تحريك و راه انداز با شرکت  ABBسوئيس منعقد نمود]8[.
در حال حاضر فعاليتهاي شرکت مكو در زمينه الكترونيك قدرت را ميتوان در موارد زير بيان نمود:
 -1مبدل الكترونيك قدرت مولدهاي تجديد پذير و ذخيره سازهاي انرژي
در حال حاضر به منظور تامين مبدلهاي DFIGتوربين بادي  ،2/5 MWاين شرکت به صورت مهندسي مشترك با شرکت
آلماني قرارداد منعقد نموده است و اين پروژه در حال اجرا مي باشد .اين قرار شامل انتقال دانش فني و دانش ساخت اين مبدل
براي توان ذکر شده و توانهاي مشابه مي باشد.
 -2اداوات بهساز کيفيت توان
دو پروژه در حوزه کيفيت توان در شرکت مكو انجام شده است .در اين پروژه ها با استفاده از تجهيزات اندازه گيري پس از
ثبت اطالعات اقدام به تحليل و ارائه راه حل شده است .به منظور تاييد راه حلهاي پيشنهادي سايت در دو حالت فعلي و حاليت
همراه با تجهيزات کيفيت توان طراحي شده  ،مدلسازي گرديده و سپس با استفاده از اطالعات واقعي صيحه گيذاري گردييده
است.
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 -3سيستم تحريك وراه انداز ()SES , SFC
در حال حاضر سيستم تحريك استاتيك و سيستم راه ا انداز به منظور استفاده در واحد هاي 160مگاوات گازي تحت
اليسنس شرکت زيمنس و  ABBتوليد مي شوند و همچنين در قالب پروژه پژوهشي سيستم تحريك استاتيك ژنراتور 200

مگاولت آمپر ساخته شده است و مراحل تست کارخانه اي را مي گذراند وبزودي در سايت واقعي نصب وراه اندازي خواهد شد.
جدول( :)2-3اطالعات تماس شرکت مكو

آدرس کارخانه

ايران ،کرج  ،کيلومتر  6جاده مالرد ،بلوار مپنا صندوق پستي 315851551 :
026 36638001-10

تلفن کارخانه
فكس کارخانه

026 36638020

 -2-2-3شرکت نيان الكترونيك
شرکت نيان الكترونيك با نيت نوآوري در صنايع زيربنايي مهم کشور ،در زمينه طراحي و ساخت تجهيزات نيرو ،مجيري پيروژه
هاي مخابراتي و به عنوان تنها توليد کننده منابع تغذيه سوئيچينگ در شمال و شرق کشور ،از سال  1374فعاليت خود را رسما
آغاز نموده است.تعداد پرسنل اين سازمان از سال  79تاکنون با رشد 10برابري به بيش از  300نفر رسيده و فضاي کاري با رشد
 5برابري به بيش از  15000مترمربع فضاي توليدي بالغ شده است.
جدول( :)3-3اطالعات تماس شرکت نيان الكترونيك

آدرس کارخانه
صندوق پستي

مشهد -شهرك صنعتي طوس -بلوار انديشه  -خيابان چهارم -شماره  217و 218
1763-91775
( 50خط)051-35414111
051-35413614

تلفن تماس
فكس

محصوالت اين شرکت که به صورت توليد انبوه در بازار موجود است ،عموماً محصوالت مخابراتي و شامل موارد زير است:
 يكسو کننده سيار مخابراتي


Free Cooling
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 سيستم يكپارچه تغذيه نيرو
 پلنت تغذيه نيرو از  1000تا  6000آمپر
 سيستم هاى تغذيه نيروى بدون فن تا  300آمپر
 سيستم تغذيه نيروي کمپكت
 راك پرتابل تغذيه نيرو
 ماژول هاي يكسو کننده
 کانورترDCبهDC

 محصوالت فلزي
البته اين شرکت در بخش  R&Dخود نيز در زمينه مباحث الكترونيك قدرت وارد شده است و نتيجه کارنهايي آنها شامل موارد
زير است:
 يك کانورتر بادي  100KWکه به پژوهشگاه هوا خورشيد فروخته شده است و تست عملياتي نيز شده است به گونه-
اي که هماکنون نيز در نيروگاه بادي نصب است.
 اينورترهاي خورشيدي  2KWکه نمونه آزمايشگاهي آنها ساخته شده است.
 ذخيرهسازها نيز در حد نمونه آزمايشگاهي ساخته شده است.
 سيستمهاي حمل و نقل در فاز مطالعاتي هستند.
 ادوات بهسازي توان :با توجه به وجود يكسوسازها در صنايع مخابراتي اين ادوات را در طراحي مدارها بكاربردهاند.
 در ضمن در چرخه توليد در حد عملياتي در حال کار براي رفع مشكل سنكرون نبودن فرکانسي نيروگاههاي بادي و
خورشيدي با شبكه هستند.
 آزمايشگاه اين شرکت نيز امكانات و تجهيزاتي به شرح زير دارد:
 oامكانات و تجهيزات تست قطعات
 oامكانات و تجهيزات تست قطعات نيمه آماده
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 oامكانات و تجهيزات تست دستگاهها
 oامكانات و تجهيزات تست سيستمها:
نيروي انساني متخصص جهت تدوين و اجراي تستها و تجهيزات آزمايشگاهي شاملLCR :متر ،مولتي-
مترهاي دستي و روميزي دقيق ،ميگر تست ولتاژ باال تا  6کيلو ولت  ،اسيلوسكوپهاي آنالوگ و ديجيتال،
ترمومتر CFM ،سنج ،دورسنج ،دميلود و ....
 -3-2-3شرکت هژير صنعت
شرکت هژير صنعت در سال  1375به همت سه تن از دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت در رشيته مهندسيي الكترونييك
تأسيس گشت .با توجه به ديدگاههاي عميق تكنيكي  ،از بدو امر  ،شالوده شرکت بر مبناي مفهوم کيفييت شيكل گرفتيه و بيا
مفهوم مشتري مداري عجين گشت .در همان سال  1375نيز اولين UPSروميزي سينوسي را توليد و به بازار ايران ارائه کردند
ودر سال  1383نيز اولين  Online UPSصنعتي ميكروپروسسوري درايران را توليد و عرضه نمود اين شرکت از طرف شرکت
مخابرات تائيديه بعنوان تامين کننيده دارد و عضيو کميتيه تيدوين اسيتانداردها شيرکت مخيابرات اييران اسيت .و در ليسيت
Vendorبسياري از ارگان هاي نفتي نظير حفاري شمال،نفت
فالت قاره ،شرکت گاز  ،پتروشيمي و ...قرار دارد.
جدول( :)4-3اطالعات تماس شرکت هژير صنعت

آدرس شرکت

تهران-بزرگراه رسالت -سرسبز شرقي-شماره -452ساختمان هژير

کد پستي
تلفن تماس

167653899
77496933-77800090

محصوالت اين شرکت شامل موارد زير است:
UPS هاي اداريonline:switch mode :و  line interactiveاز توان 700VAالي .20KVA
UPS هاي صنعتي Transformer-Based:تكفاز از توان  3KVAالي .50KVA
UPS هاي صنعتيTransformer-Based:سه فاز از توان 10KVAالي . 400KVA
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 انواع UPSهاي  :Rack mountاز توان 700VAالي .10KVA
 انواع اينورترهاي و مبدلهاي ولتاژ مورد استفاده در صنايع مخابراتي ،کارخانجات توليدي.
 استاباليزر خانگي و ديواري :جهت استفاده در منازل و ادارات ،قابل نصب پس از کنتور بر روي ديوار ،مناسب براي
بارهاي گوناگون از جمله بارهاي القايي نظير کولر گازي ،يخچال و....
 انواع استاباليزر تك فاز و سه فاز  :از توان  5.5KVAالي .1000KVA

 انواع باتريهاي خشك Sealed Lead Acid :با ماركهاي  First powerو GPو همچنين باتريهاي .Nicd
 ارائه UPSهاي صنعتي با  IPباال و UPSهاي .Outdoor
 ارائه باتري با تكنولوژيهاي مختلف از قبيل:
High Temperature , Deep Cycle, Long Life , Gelled

 ارائه باتريهاي  2ولتي  :براي مصارف مخابراتي
 تابلو توزيع هوشمند( :يك فناوري کامال جديد در خدمت بهينه سازي مصرف برق و رفاه مشتريان)
 -4-2-3شرکت يكتا بهين توان (يكتا بهان)
شرکت مهندسي يكتا بهينه توان (يكتابهان) با بهره مندي از دانش اساتيد و کادر متخصص دانشگاه صنعتي شريف  ،در راستاي
گسترش راهكارهاي نوين در زمينه هاي توان و انرژي تأسيس گشته است  .اين شرکت خدمات فني و مهندسي و همچنين نرم
افزار و سخت افزارهاي مورد نياز را به عنوان راه حل جامع )(Total Solutionتوان و انرژي ارائه ميدهد]15[.
از زمينه هاي کاري اين شرکت مي توان به انرژيهاي تجديد پذير  ،مطالعات کيفيت توان ،هوشمند سازي ساختمان ،و
سيستمهاي حمل و نقل ريلي اشاره کرد .در هر مورد اين شرکت عالوه بر تدوين مشخصات فني تامين و نصب و راه اندازي
سيستم مربوطه را نيز بر عهده ميگيرد.
در زمينه کيفيت توان اين شرکت  SVCبا توانهاي  5MVARتا  200MVARرا وارد و نصب کرده است .اخيراً يك
DSTATCOMبا توان  8MVARرا وارد و نصب کرده است .ازجمله دستگاههايي که اين شرکت تامين و راهاندازي مينمايد
 APF, DSTATCOM, TCRهستند.
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يك مورد  APFبه صورت نمونه صنعتي با قدرت 50KVAنيز توسط اين گروه ساخته شده است.
جدول( :)5-3اطالعات تماس شرکت يكتا بهين توان

آدرس شرکت
تلفن تماس
فكس

تهران ،خيابان آزادي ،ضلع شرقي دانشگاه صنعتي شريف ،کوچه ابوالفضل قدير ،پالك  ،5طبقه
 3واحد1
66034724
66048952

 -5-2-3شرکت مهندسان مشاور بهراد
شرکت بهراد درسال 1369در اصفهان باتمرکز بر روي طراحي و ساخت سيستم هاي برق اضطراري بدون وقفه ، UPSفعاليت
خود را آغاز نمود.
در سال  1372شاخه مطالعات سيستم نيرو با همكاري در پروژه مطالعات شبكه الكتريكي کارخانه ذوب آهن اصفهان (سال
 ) 73-72تشكيل گرديد .از جمله فعاليتهاي مهم اين شرکت همكاري در پروژه مطالعات شبكه الكتريكي مجتمع فوالد مبارکه
(سال هاي  ،)77-75مطالعات شبكه الكتريكي فوالد ميبد ()83-82قابل ذکر ميباشد.
اين شرکت بابهره گيري از کادرمجرب و متخصص و با دراختيارداشتن دستگاه هاي پيشرفته تحليلگر توان و نرم افزار هاي
تخصصي پيشرفته ،موفق به انجام پروژه هاي متعدد در زمينه مطالعات شبكه هاي الكتريكي و ارزيابي کيفيت توان با صنايع و
شرکت هاي برق منطقه اي از جمله برق منطقهاي خراسان ،اصفهان ،خوزستان ،فارس ،سيستان و بلوچستان ،کرمان ،غرب،
باختر وشرکت توزيع برق اردبيل شده است.
جدول( :)6-3اطالعات تماس شرکت مهندسان مشاور بهراد

آدرس شرکت
تلفن تماس
فكس

اصفهان ،خيابان طيب ،چهارراه طيب ،کوي سرلك ،رو به روي مدرسه حكمت ،شماره
 ،32ساختمان بهراد
03112332577
03112332757
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 -6-2-3شرکت مهندسي صدر کنترل سينا
اين شرکت کوچك از جمعي از دانشجويان و اساتيد استان همدان تشكيل شده است و زمينه هاي فعاليت آن مشاوره در زمينيه
هاي انرژي هاي تجديد پذير  ،مولدهاي نيرو ،تجهيزات و بهينه سازي مصرف انرژي ،نيروگاههاي مقياس کوچك،يو.پي.اس و
استاباليزر و ..است.اين شرکت يك اينورتر براي سيستمهاي خورشيدي با راندمان باال و  THDپايين حدود  0.3در حد نمونه
آزمايشگاهي ساخته اند و در حال اجراي تئوري

 MAX POWER POINT TRACTIONبير

آن هستند.
جدول( :)7-3اطالعات تماس شرکت مهندسي صدر کنترل سينا

آدرس شرکت

همدان – خيابان سعيديه-برج سعيديه -طبقه  -9واحد 915

پست الكترونيكي
فكس

Sadr_sinaco@yahoo.com

08138311064

 -7-2-3شرکت فاراتل
شرکت فاراتل در بيست و هفتم خردادماه سال  1352بصورت رسمي تاسيس گرديد .سوابق فعاليت غير رسمي فاراتل ،به آغاز
همكاري تجاري دوشرکت فاراده وتلفان و به چهار سال پيشتر يعني سال  1348برمي گردد .دو شرکتي که سوابق درخشاني از
همكاري با يكديگر به جاي گذشته اند]10[.
در حال حاضر بيش از  5/4ميليون ترانس و استابياليزر فاراتل در سراسر کشور نصب و مورد بهره برداري است و همچنين
بيش از نيم ميليون دستگاه يوپي اس فاراتل واگذار گرديده است.
 هم اکنون شرکت فاراتل يك خانواده  5000نفري شامل پرسنل خود و شبكه نمايندگي فروش و خدمات پس از فروش درسراسر کشور دارد و از مابين  500پرسنل رسمي فاراتل ،بيش از  135نفر با تحصيالت ليسانس و فوق ليسانس از فارغ
التحصيالن دانشگاههاي داخل بوده و متوسط سن پرسنل شرکت  26سال مي باشد.
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 در حال حاضر  8500متر مربع از مساحت کارخانه فاراتل تحت پوشش توليد قرار دارد . شرکت فاراتل داراي بيش از  80مرکز خدمات پس از فروش در سراسر کشور مي باشد .مي توان سوابق فاراتل در اين سالها را به  5دوره تقسيم نمود:
در دوره اول (از سال  1348تا سال  )1359اين شرکت به توليد محصوالت مربوط به تلفن  UPS ،و محافظ يخچال پرداختهاست.
 در دوره دوم (از سال  1359تا سال  ) 1372اين شرکت به توليد آمپلي فاير صوتي پرداخت که البته بنا بر سياست هايفاراتل مبني بر تمرکز بر روي طراحي و توليد تجهيزات و دستگاههاي حفاظتي سيستم هاي برق و علي رغم عرضه بسيار زياد
اين رده از محصوالت در بسياري از دواير و سازمانهاي دولتي و يا خصوصي از جمله مدارس ،مساجد و يا مراکز فرهنگي ،در
دهه  80تصميم بر توقف توليدآن گرديد .از اين دوره طراحي و توليد استابياليزر ها و يا همان تثبيت کننده هاي ولتاژ که وظيفه
حفاظت از سيستم هاي الكتريكي و الكترونيكي در مقابل نوسانات برق را برعهده دارند در مدل ها و توان هاي مختلف نيز در
فاراتل آغاز شد که تا اکنون نيز ادامه دارد.
 در دوره سوم(از سال  1373تا سال  )1380فاراتل به سمت طراحي و توليد تخصصي منابع تغذيه بدون وقفه يا همان يو پياس ،در مدل ها و تكنولوژي هاي متنوع و در نهايت سرمايه گذاري به منظور توسعه سبد محصوالت اين رده حرکت کرد.
محصوالت اين دوره:
طراحي و توليد آزمايشگاهي يو پي اس ( )UPSفرورزونانت(به واسطه اين موضوع ،ايران در رده سومين کشور توليدکننده اين رده از يو پي اس ها پس از آمريكا و آلمان قرارگرفت ).و سپس توليد انبوه و عرضه يو پي اس هاي
فرورزونانت در توانهاي  1000تا  5000ولت آمپر.
-طراحي و توليد اولين رده از يو پي اس هاي ميكروپروسسوري و هوشمند کشور تحت نام .SMART UPS
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-توليد يو پي اس هاي سينوسي و هوشمند با تكنولوژي Line Interactiveفاراتل موسوم به مدل هاي

 SSPيا

.Smart Sine Plus
-توليد يو پي اس هاي سينوسي و هوشمند با تكنولوژي On line Double Conversionو از نوع Transformer

 Lessموسوم به مدل هاي  SDCيا .Smart Double Conversion
 در دوره چهارم(از سال  1381تا سال )1389ادامه روند حرکتي در دوره سوم در زمينه توسعه سبد محصوالت يو پي اسي وغيريو پي اسي ،ارتقاء سيستم هاي مديريت کيفيت و .....انجام شد .از دستاوردهاي اين دوره شرکت ميتوان به موارد زير اشاره
نمود:
تنوع يافتن توليد انواع کابينت يا محفظه هاي باتري هاي خشك فاراتل از جمله توليد اولين سري کابينت باتري هايشارژردار
طراحي و توليد اولين استابياليزر ميكروپروسسوري با مشخصات و ويژگي هاي منحصر بفرد تحت عنوانSTB12000

 طراحي و توليد نسل جديد يو پي اس هاي ديجيتال براي اولين بار در خاورميانه و کامالً بصورت بومي در دوتكنولوژي ON- line Double Conversionو  Line Interactiveتحت اسامي( Cadilacکاديالك به معني بي
نظير است ) و .Digital Smart Sine

 در دوره پنجم(از سال  1390تا کنون) مسير حرکت شرکت به صورت زير بوده است: توسعه طراحي محصوالت به سمت يو پي اس ها و کابينت باتري هايSmall Footprint طراحي و عرضه اولين ترانس اتوماتيك ديجيتال يخچال تحت عنوان DigiPower6 -طراحي و توليد اولين يو پي اس سه فاز کشور تحت نام کاديالك  3فاز با تكنولوژيDSP FullDigital
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 اضافه شدن قابليت پارالل شدن يو پي اس هاي  10کيلوولت آمپر فاراتل اضافه شدن قابليت Redundancyبه يو پي اس هاي  10کيلوولت آمپر فاراتل طراحي و توليد اولين تابلو کنترل خروجي يو پي اس تحت نام  MBSيا Manual Bypass -ايجاد قابليت هاي خاص ضريب توان خروجي )Output Power Factor( 1در يو پي اس هاي سريDSS

 طراحي و عرضه مبدل هاي سريال به شبكه با ساپورت کامل زبان فارسيطراحي و عرضه سيستم نرم افزاري قدرتمند  Fara Monitorبراي مديريت متمرکز يو پي اس هاي نصيب شيده درگستره جغرافيايي گسترده ( مثالً کل کشور)
 -طراحي و توليد انبوه سري جديد يو پي اس هاي Line-Interactiveبه نام VENUS

 اخذ نمايندگي انحصاري باتري هاي CSBدر ايران که جزء  10برند برتر باتري هاي خشك سيلد اسيد در جهاناست.
جدول( :)8-3اطالعات تماس شرکت فاراتل

آدرس شرکت

تهران ،خيابان انقالب ،مقابل خيابان استاد نجات الهي ،کوي کندوان ،ساختمان فاراتل،
شماره 12
1131834914

تلفن تماس
فكس

66700001
66709493

کد پستي

 -8-2-3شرکت صنايع الكترونيك فاران
عمده تمرکز شرکت صنايع الكترونيك فاران توليد و توزيع انواع يو.پي.اس ،باتري ،تجهيزات انرژي هاي نو و تجهيزات ديگري
از جمله استاباليزر و اينورتر مي باشد که در راستاي انتقال دانش فني و تكنولوژي به داخل کشيور و نييز تولييد تجهيزاتيي بيا

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
49
ویرایش اول ،اردیبهشت 1394

فاز  :4تدوین برنامه ،اقدامات و سیاستها

کيفيت بهتر و قيمت مناسب تر ،نسبت به عقد قراردادهاي توليد مشترك با چندين کمپاني معتبر اروپيايي و آسييايي نييز اقيدام
نموده است .اکنون اين شرکت با افتتاح خط توسعه توليد باتري در سال  1388با حضور معاون وزارت صينايع و معيادن ،جنياب
آقاي برزگري و گسترش کارخانه به فضاي کلي بالغ بر  8900متر مربع در استان کرمانشاه ،و دفتر مرکزي به فضاي کلي بيالغ
بر  1800متر مربع در استان تهران شهرك فناوري پرديس و دفتر فروش در استان تهران خيابان قائم مقام به فضاي بيالغ بير
 340متر مربع با بهره گيري از  100پرسنل متخصص و فني در حال فعاليت مي باشد و محصوالت خيود را از طرييق بييش از
 50نمايندگي در سراسر ايران ارائه مي نمايد]9[.
شايان ذکر است که اين شرکت از سال  1383با گسترش فرهنگ بهينه سازي مصرف انيرژي ،گيام جدييدي را بيراي عرضيه
تجهيزات توليد برق برداشته است و فعاليت خود را در زمينه بهره گيري از انرژي خورشيدي در مراحل طراحي ،تهيه ،نصب و راه
اندازي و بهره برداري آغاز نموده است .شرکت فاران با توجه به حساسيت اجراي پروژه هاي خورشييدي ،بيا بهيره جسيتن از
نيروي فني خبره و برخورداري از تجهيزات و دستگاههاي اروپايي و ژاپني با کيفيت مناسب توليد و راندمان باال توانسته اسيت
به يكي از مطرح ترين شرکتهاي فعال در اين زمينه تبديل گردد .و تاکنون در بيش از  15شهر پروژه هاي سوالر را با موفقيت
اجرا کرده است.
امروز فاران با  26سال تجربه کاري پرارزش ،گامهاي بسيار موثري را در پيشبرد و ارتقا کمي و کيفي سطح محصوالت و ارائه
خدمات ،با هدف ايجاد باالترين سطح رضايت مشتريان برداشته است.
جدول( :)9-3اطالعات تماس شرکت فاران

آدرس شرکت

تهران –اتوبان شهيد بابايي–آزادراه تهران پرديس–پيارك فنياوري پيرديس–خيابيان
نوآوري – 20ساختمان فاران
1657167135

تلفن تماس
فكس

76250818
76250828

کد پستي

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
50
فاز  :4تدوین برنامه ،اقدامات و سیاستها

ویرایش اول ،اردیبهشت 1394

 -9-2-3مرکز تحقيقات الكترونيك فطروسي
سابقه فعاليت بنيانگذاران مرکز تحقيقات الكترونيك فطروسي به بيش از  33سال تجربيه در زمينيه تحقيقيات ،طراحيي ،تولييد
تجهيزات الكترونيك قدرت و تكنولوژي هاي وابسيته و همچنيين تحقيقيات و طراحيي انيواع ييوپي اس از تيوان  VA600تيا
 KVA750مي رسد .نتايج اين تحقيقات در حال حاضر در حداقل  40مدل مختلف يوپي اس که توسط  19شرکت داخليي و 6
شرکت خارجي عرضه مي شوند ،مورداستفاده قرار مي گيرد]14[.
اولين يوپي اس 6 KVAسينوسي Transformerlessدر دنيا از سال  1365تا  1367توسيط بنيانگيذاران ايين مرکيز طراحيي
گرديد .اين يوپي اس که داراي  20عدد باطري بوده و با ولتاژ  V DC240تغذيه مي شد ،ابتدا توسط شيرکت  FF Electricو
سپس شرکت نماد الكترونيك عرضه شد .اين همان يوپي اس است که امروزه بعنوان يك ييوپي اس عميومي ارزان قيميت در
تيراژ ميليوني در همه دنيا ساخته مي شود .اين يوپي اس که تنها  6کيلوگرم وزن داشت در اولين نمايشگاه صنعت برق ايران در
سال  1369عرضه گرديد.
ثمره تداوم تحقيقات اين شرکت در سال  92منجر به طراحي و توليد يو پي اس ها تا ظرفيت  750کيلو ولت آمپر شده است که
با احتساب قابليت توازي حداکثر شش سيستم با هم ،امكان دستيابي به يو پي اس هايي تا توان  5/4مگا ولت آمپر را فراهم مي
کند.
تحقيقات و طراحي انواعRectifierهاي سبك و سنگين نيز از جمله فعاليتهاي انجام شده است .نتايج اين تحقيقات براي توليد
انواع تجهيزات سنگين نفتي و نيروگاهي همانند پروژه هاي پارس جنوبي ،نيروگاههاي تشرين سوريه ،صدر و نجف عراق و
بسياري از نيروگاههاي داخلي و همچنين اسكله هاي نفتي مورد استفاده قرار گرفته است.
عضويت در کميته هاي تدوين استانداردهاي ملي ايران به شماره هايISIRI 7027-. ISIRI 7027-3 1st. edition 2004

1-1 1st. edition APR 2008و ISIRI 7027-1-2 1st. edition APR 2008نيز نشاني از سابقه فعاليت در صنعت
الكترونيك کشور است.
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همچنين مرکز تحقيقات الكترونيك فطروسي شريك تجاري شرکت  Hyundai Corporationکره جنوبي در طراحي و توليد
يوپي اس در ايران مي باشد.
تحقيقات و طراحي هاي حرفه اي بطور اختصار عبارتند از:
سيستمهاي UPS


تحقيقات و تدوين روش افزايش تقارن جريان ترانزيستورهاي قدرت موازي درupsهاي line-interactive

تا.99.97%


تحقيقات و تدوين پروتكل شناخت و حفاظت يوپي اس درمقابل بازخورد مثبت (اتصال ورودي به خروجي يك ups

بجاي برق شهر)


تدوين پروتكل شارژ(مديريت شارژ نقطه اي) جهت يكسان سازي ظرفيت باتريهاي سري بدون نمونه گيري از تك
تك سلولها



طراحي روش شارژ بسيار سريع اصالح ولتاژ و شكل موج خروجي اينورتر (ظرف کمتر از  100ميكروثانيه)



تلفيق اينورترهاي تشديد و کنترل عرض پالس جهت ايجاد يك کارايي جديد



تحقيقات و تدوين روش موازي کردن اينورترها بدون هيچ سيم کنترلي بين آنها و آزمون آن بر روي  24عدد اينورتر
موازي با موفقيت در ايجاد تقارن کامل جريان



تدوين روش توليد کليدهاي باي پس دستي "اتصال قبل از قطع" در يو پي اس ها



تحقيقات ،طراحي و تدوين روش جايگزيني برق شهر بجاي ژنراتور بدون انحراف زاويه يا تأخير زماني



تدوين پروتكل توليد اينورتر سه فاز با تنها چهار عدد ترانزيستور قدرت

منابع تغذيه سوئيچ


تدوين پروتكل و طراحي منابع تغذيه سوئيچ بدون اصالح اکتيو ضريب قدرت و کاهش اعوجاج هارمونيكي کل در
جريان ورودي به کمتر از %10
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تدوين پروتكل ايجاد همزماني و فاز مناسب در منابع تغذيه موازي به منظور کاهش موجكهاي خروجي

فيلترهاي هارمونيكي فعال




طراحي فيلترهاي هارمونيكي فعال با سرعت بسيار زياد (بهتر از  100ميكروثانيه زمان اصالح)
تدوين متد کاهش موجكهاي ناشي از کليد زني در بار
تحقيقات ،طراحي و تدوين پروتكل اصالح ضريب قدرت بدون نمونه گيري از جريان بار.
جدول( :)10-3اطالعات تماس مرکز تحقيقات الكترونيك فطروسي

آدرس شرکت
تلفن تماس
فكس

تهران ،اتوبان بابايي ،جاده دماوند ،کيلومتر  ،20پارك فناوري پرديس ،بليوار پيژوهش،
کوچه نوآوري  ،16پالك  ،167مرکز تحقيقات الكترونيك فطروسي
76250601
76250634

 -10-2-3جهاد دانشگاهي علم و صنعت
جهاد دانشگاهي علم و صنعت به عنوان نهادي علمي ،تحقيقاتي و صنعتي فعاليتهاي خود را از سال  1359در حوزهي فني
ومهندسي در زمينه هاي برق ،مكانيك ،عمران ،معماري و شهرسازي آغاز نموده است .يكي از زمينههاي اصلي کاري جهاد
دانشگاهي علم و صنعت و پژوهشكده برق جهاد دانشگاهي الكترونيك قدرت است و در اين زمينه بيش از  25سال فعاليت
مينمايد]13[.
پژوهشكده برق داراي دو گروه پژوهشي با عناوين "مبدلهاي الكتريكي و سيستمهاي قدرت" و "منابع تغذيه صنعتي" است که
بطور خاص در زمينه الكترونيك قدرت فعاليت مينمايد.
جهاد دانشگاهي علم و صنعت داراي دو مرکز خدمات مهندسي به نامهاي "مبدلها و منابع تغذيه" و مرکز "ترانسهاي خاص"
است که با دارا بودن آزمايشگاه و کارگاههاي تخصصي و نيروهاي کارشناسي متخصص و تكنيسين مجرب به طور خاص در
حوزه طراحي و ساخت تجهيزات مبتني بر الكترونيك قدرت فعاليت ميکنند.
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از ساليان گذشته طراحي و ساخت  UPSو شارژرهاي صنعتي و يكسوسازهاي خاص جهت صنايع و پروژههاي ملي مانند
پروژههاي نفتي پارس جنوبي در حال انجام بوده است و نتايج طراحيهاي انجام شده منجر به محصوالت عملياتي مطابق با
استانداردهاي بينالمللي در سايتهاي بهرهبردار گرديده است.طرحهاي پژوهشي مبتني بر الكترونيك قدرت پايان يافته يا در
حال اجرا به شرح زير هستند:
 محور انرژيهاي تجديد پذير :طراحي و ساخت اينورتر  5کيلو وات جهت اولين پيل سوختي  5کيلو واتي کشور-
طراحي اينورتر سه فاز  PVبه قدرت  20کيلو وات بصورت متصل به شبكه
 محور بهسازي کيفيت توان :طراحي و ساخت رکتيفاير پر قدرت مبتني بر IGBTجهت شارژرها و UPSهاي صنعتي
با  PF=1و - THDI<5%طراحي و ساخت بار الكترونيكي -طراحي و ساخت  VFDولتاژ متوسط به قدرت
 1MVAچند سطحي براي خطوط لوله نفت
 محور  :HVDCطراحي و ساخت  HVDC-LIGHTبه قدرت .1MVA
 محور حمل ونقل :اجراي طرح کالن ملي "طراحي و ساخت سيستم رانش و مبدلهاي الكتريكي يك قطار مترو"-
طراحي و ساخت يكسوساز پستهاي کششي ايستگاههاي مترو.
جدول( :)11-3اطالعات تماس جهاد دانشگاهي علم و صنعت

آدرس کارخانه
تلفن کارخانه
فكس کارخانه
آدرس سايت

تهران ،نارمك ،خيابان فرجام شرقي ،خيابان حيدرخاني شمالي ،شماره 184
77455001-2
77455003
http://www.jdevs.com

 -11-2-3جهاد دانشگاهي خواجه نصير
جهاد دانشگاهي خواجه نصيرالدين طوسي با هدف شناسايي نيازهاي صنعت کشور در زمينه طراحي و توليد پروژه هاي کاربردي
شروع به کار نموده و تا کنون با به ثمر رساندن بيش از يكصد و پنجاه پروژه کاربردي در قالب قرارداد با مراکز مختلف صنعتي،
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ضمن بي نياز نمودن کشور از بسيا ري اقالم وارداتي ،گام هاي محكم و قابل قبولي را در جهت خودکفايي و صرفه جويي ارزي
برداشته است .برخي از دستاوردهاي اين واحد در زمينه الكترونيك قدرت به شرح زير هستند:
 نيروگاه برق هيبريدي بادي-خورشيدي دو کيلووات
از نيروگاه هيبريدي بادي-خورشيدي جهت تامين برق منازل مسكوني ،ادارات،مراکز بهداشت و درمان و يا مناطقي که
تامين برق از طريق شبكه سراسري برق مشكل است ميتوان استفاده نمود .هر واحد از اين نيروگاه توانايي تامين 2
کيلووات برق را دارا ميباشد .با توجه به طراحي بومي از اين نوع از توربينهاي بادي و ژنراتور آن در جهاد دانشگاهي
واحد خواجه نصيرالدين طوسي ،اين قابليت وجود دارد که بنا به نياز و درخواست مشتري توليدات با ابعاد و توانهاي
مختلف صورت گيرد.
 طراحي و ساخت جبرانساز  35KVAبا ساختار .STATCOM
 طراحي ،ساخت و توليد کورههاي القايي فرکانس متوسط و فرکانس باال.
جهاد دانشگاهي واحد خواجه نصيرالدين طوسي اولين سازنده کورههاي القايي فرکانس متوسط و فرکانس باال در ايران
ميباشد .طرح کوره القايي فرکانس متوسط با سوئيچ تريستور از سال  1363در اين واحد شروع و نمونه نيمه صنعتي و
صنعتي آن ساخته شده است و در هشتمين دوره جشنواره خوارزمي رتبه سوم ابتكار را به خود اختصاص داد .در حال
حاضر در حدود  200دستگاه از آنها در صنايع مختلف کشور مورد استفاده قرار گرفتهاند .در مراکز آموزشي نيز در حدود
 20دستگاه از نوع آزمايشگاهي آن استفاده ميشود .تكنولوژي استفاده شده در کورههاي جديد به شكلي است که با
استفاده از  IGBTنياز به تريستور و المپ را حتي در فرکانسهاي باال حذف کرده است.
 طراحي و ساخت انواع دينامومتر فوکو با قابليت کنترل به صورت حلقه بسته و مجهز به سيستم پايش.
ايجاد شرايط تست بارگيري از موتورها در سرعتهاي باال عموما مشكل ميباشد .دينامومترهاي فوکو تجهيزات
الكترومكانيكي هستند که براي تست بارگيري موتورها به عنوان با متغير کاربرد دارند.
 شارژرهاي سوئيچينگ هوشمند.
شارژرهاي سوئيچينگ هوشمند نسل جديدي از باطري شارژر هستند که با استفاده از يونيت کنترل مرکزي و نيمه
هاديهاي قدرتمند با راندمان باالي  %92براي شارژ انواع باطري طراحي شدهاند .اين شارژر با مانيتور ولتاژ ،درجه
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حرارت و جريان شارژ باطريها و با توجه به شرايط بار مناسبترين الگوريتم شارژرا براي عمر طوالني باطري و بيشترين
راندمان انتخاب ميکند.
جدول( :)12-3اطالعات تماس شرکت جهاد دانشگاهي خواجه نصيرالدين طوسي

آدرس کارخانه
تلفن کارخانه
فكس کارخانه
آدرس سايت

خيابان شريعتي  -تقاطع بزرگراه رسالت  -دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي  -جهاد
دانشگاهي خواجه نصيرالدين طوسي
88466200
داخلي 400
http://jdnasir.ac.ir/

 -12-2-3پارك علم و فناوري استان کرمان
در خصوص توانمندي و پتانسيل واحدهاي فناور مستقر در پارك علم و فناوري کرمان در زمينه فناوري تجهيزات الكترونيك
قدرت ميتوان به موارد زير اشاره کرد:
 طراحي و ساخت اينورتر سه فاز.
 طراحي و ساخت مبدل  380ولت  DCبه  504ولت DC

 طراحي و مهندسي معكوس بردها  ،تعمير بردها و  ...سيستم حمل و نقل برقي
 طراحي و ساخت مبدل  12ولت  DCبه  220ولت با شكل موج کامالً سينوسي.
 طراحي و ساخت انواع سافت استارتر.
 طراحي و ساخت انواع بردهاي الكترونيكي از جمله بردهاي ( GSMمانيتورينگ و کنترل)
 کنترل بار ،شارژر اتوماتيك با توانهاي مختلف ،رگوالتور براي موتور برق ،منبع تغذيه کامالً ديجيتال با کيبورد ،منبع
تغذيه سوئيچينگ در توانهاي مختلف.
 تعمير انواع بردهاي الكترونيكي از جمله . UPS-STABILIZER
 تعمير انواع .PLC-DRIVE-CONVERTER-STEPPER MOTOR
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 تعمير انواع منبع تغذيه شامل ترانس و .POWER SWITCHING
 تعمير انواع الكتروموتور.
 ساخت بردهاي شارژ و تغذيه و همچنين بردهاي  FETدر ليفتراك.
جدول( :)13-3اطالعات تماس پارك علم و فناوري کرمان

آدرس شرکت
تلفن تماس

کرمان ،خيابان شهيد کامياب،جنب يخدان مؤيدي
034 32225300

 -13-2-3پژوهشگاه نيرو
پژوهشگاه نيرو در سال  1376با اخذ مجوز سه پژوهشكده "برق"" ،توليد نيرو" و "انتقال و توزيع نيرو " از شيوراي گسيترش
آموزش عالي بطور رسمي کار خود را آغاز و در سال  1377با اخذ دو مجوز جديد پژوهشكدههاي "انرژي و محييط زيسيت" و
"کنترل و مديريت شبكه" را نيز به مجموعه خود افزود و در ادامه با ايجاد "مراکز شيمي و مواد" " ،توسعه فناوري توربينهاي
بادي" و "آزمايشگاههاي مرجع" فعاليتهاي خويش را توسعه بخشيد .هم اکنون با  5پژوهشكده 3 ،مرکز و  21گروه پژوهشي
عالوه بر پروژههاي مل ي در چندين پروژه بين المللي نيز با مشارکت کشورهاي پيشرفته صنعتي حضور داشته و سعي دارد نقش
خود را در اين قبيل پروژه ها توسعه بخشد.پژوهشكده برق پژوهشگاه نيرو در زمينههاي مطالعاتي و تحقيقاتي مرتبط با مباحيث
ماشينهاي الكتريكي ،الكترونيك صنعتي ،مطالعات سيستم و مشكالت بهرهبرداري شبكه برق مشغول به کار ميباشد]11[.
گروه پژوهشي الكترونيك صنعتي در زمينه هاي تحقيقاتي و پژوهشي ،طراحي ،ساخت و کاربرد تجهيزات الكترونيك قيدرت در
سيستم قدرت فعاليت مي کند .در اين گروه تجهيزاتي نظير جبرانکنندههاي استاتيك توان راکتيو ،تحريك کنندههاي استاتيك
ماشينهاي الكتريكي ،سيستمهاي راه انداز استاتيكي و کنترل دور موتورها ،سيستمهاي انتقال توان الكتريكي بيا جرييان مسيتقيم و
ادوات انعطافپذير در شبكه هاي انتقال و توزيع )(FACTSبه منظور استفاده در سيستم قدرت مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته و طراحيي و
پياده سازي مي شوند  .پروژه هاي گروه شامل موارد زير است:
 طراحي وساخت سيستم درايو دور متغيرموتورهاي القايي ولتاژ پايين


بررسي انتقال توان الكتريكي توسط سيستمHVDC Light
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 طراحي وساخت شبيهسازآنالوگ سيستمهاي الكترونيك قدرت
 طراحي وساخت سيستم تحريك استاتيك ژنراتور سنكرون براي يكي ازواحدهاي نيروگاه بعثت
 طراحي وساخت مبدل الكترونيك قدرت وسيستم کنترل ومانيتورينگ ميكروتوربين ژنراتور
 طراحي يكسوساز سيستم تحريك استاتيك ونظارت بر ساخت،تست وراه اندازي آن
 مطالعات بكارگيري گسترده المپهاي کم مصرف CFLدرکشور


بررسي چراغهاي روشنايي معابر ساخته شده باLED

 طراحي وساخت جبرانکننده توان راکتيو TCR+FCجهت نصب درپست  63کيلوولت لوشان


تدوين استاندارد مصرف و برچسب انرژي انواع چراغهاي معمولي وLED

 طراحي وساخت فيلترترکيبي(فعال+پسيو) براي کاربرد درسيستم فشار ضعيف
 طراحي ونظارت بر خريد،نصب وراهاندازي ادوات الكترونيك قدرت توربين بادي  2مگاواتي
 توليد دانش فني ،طراحي و ساخت سيستم تحريك استاتيك ژنراتور سنكرون براي يك واحد برق آبي  25مگاواتي.
جدول( :)14-3اطالعات تماس پژوهشگاه نيرو

آدرس
تلفن
فكس
آدرس سايت

شهرك غرب-انتهاي بلوار شهيد دادمان  ،صندوق پستي14665517:
88079400
88078296
www.nri.ac.ir

با توجه به اطالعات جمع آوري شده در خصوص ظرفيتهاي صنعتي کشور مي توان بيان نمود که در حيطه تجهيزات الكترونيك
قدرت فشار ضعيف ( 400ولت) فعاليتهاي قابل توجهي در کشور صورت گرفته و توانمندي ارزشمندي در کشور وجود دارد وليي
در خصوص تجهيزات کاربردي در شبكه برق که در سطوح ولتاژ باالتر و يا توان نامي بزرگي قرار مي گيرند در کشور بجز چند
فعاليت محدود اقدامي صورت نگرفته و در اين حوزه نيازمند فعاليت و سرمايه گذاري مناسب جهت دستيابي به جايگاه در خيور
کشور هستيم.
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 -4نتيجهگيري
اين گزارش به عنوان يكي از گزارشات مرحله چهارم پروژه تدوين سند راهبردي توسعه فناوري تجهيزات الكترونيك قيدرت در
شبكه برق ،به منظور بررسي زنجيره ارزش تجهيزات الكترونيك قدرت و پتانسيلهاي داخلي در اين زمينه تهيه شده است.
در اين جهت ،در فصل اول اين گزارش مفاهيم و تعاريف اصلي در ادبيات زنجيره ارزش معرفي و بصورت مختصر توضييح
داده شده است .پس از آن در فصول بعد زنجيره ارزش تجهيزات الكترونيك قدرت مورد نيياز در ايين صينعت اييران معرفيي و
توضيح داده شده است .در فصل دوم مدل دياگرامي زنجيره ارزش تجهيزات الكترونيك قدرت معرفي شده است .در اين دياگرام
که به سه بخش کلي طراحي و ساخت  ،R&Dطراحي و ساخت صنعتي و بهرهبرداري تقسيم ميشود ،به جزئيات ساخت شامل
مواد و تجهيزات اوليه در قسمتهاي قدرت  ،الكترونيك قدرت و کنترل نيز پرداخته شده است .در اين فصل برخي پتانسييلهاي
داخلي در رابطه با ساخت تجهيزات و مواد اوليه معرفي شدهاند .و در نهايت پتانسيلهاي بالقوه و بالفعل شناسيايي شيده کشيور
توضيح داده شده است.
در فصل سوم اين گزارش به معرفي برخي شرکتهاي فعال در زمينه تجهييزات الكترونييك قيدرت و کيادر هيئيت علميي
دانشگاهها که در اين زمينه تخصص دارند ،پرداخته شده است  .الزم به ذکر است براي بررسيي پتانسييلهاي داخليي در ايين
زمينه با شرکتها ،دانشگاهها و مراکز پژوهشي و پارکهاي علم و فناوري بسياري مكاتبه شده است که اسيامي آنهيا بيه پيوسيت
آورده مي شود ،در اين ميان مسلماً ذکر مثالها و جزئيات رزومه شرکتها عمدتاً در شرکتهايي که پاسخ دادهاند ،کاملتر است و از
آنها سپاسگزاريم.
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 -5پيوست
اسامي شرکتها و مراکز دانشگاهي و پژوهشي که با آنها مكاتبه شده است به شرح زير هستند:
نام دانشگاه

رييس دانشكده /گروه

فكس

دانشگاه کاشان دانشكده ريس دانشكده Sataher@Kashanu.ac.ir:عباس طياهر فكييييييس دبيرخانييييييه :
03155511121
برق
Tel: 
رئيييس گييروه بييرق :دکتيير اميرحسييين ابوالمعصييومي  ،پسييت
دانشگاه اراك
الكترونيكييييييييييa-abolmasoumi@araku.ac.ir :
تلفن تماس32625600 :
ميدير گيروه :دکتير دارييوش نظرپيور تلفين  2972875-0441 :کييييييييييييييييييييييد
دانشگاه اروميه
آدرس پست الكترونيكي045: d.nazarpour@urmia.ac.ir :فكس32773591:
دانشگاه اصفهان

mirzaeian[at]eng.ui.ac.irبهزاد ميرزائيان دهكردي

دانشگاه الزهرا
دانشگاه ايالم
دانشگاه بجنورد
دانشگاه بوعلي سينا

دکتيييير مجيييييد ولييييي زاده  .پسييييت الكترونيييييك-084 m-:
valizadeh@tabrizu.ac.ir
- 058دبيرخانه
081
دکتر علي ديهيمي ) (
a.deihimi@basu.ac.ir

دانشگاه بين المللي اميام f.ehyaei@ikiu.ac .ir
امير فرهاد احيايي مدير گروه برق:
خميني قزوين
دانشگاه پيام نور
دانشييگاه تربيييت دبييير
شهيد رجايي
دانشگاه تربيت مدرس

دانشگاه تهران
دانشگاه تفرش

دانشگاه جيرفت

-7934114-0313
7932038
فاکس 021-88035187 :

2833780073

خيييانم ژييييال وکيليييي مهندسيييي بيييرق 021-26120028
electrical@pnu.ac.ir
-021
محسييين پارسيييا مقيييدم ميييدير گيييروه تلفييين-021 82883369 :
فكيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييس82884325 :
پست الكترونيكparsa@modares.ac.ir :
رييس دانشكده دکتر فرهنگي
-021
ميييييييييدير گيييييييييروه مهندسيييييييييي بيييييييييرق-
قيييدرت mojtabapishvaei@yahoo.comمجتبيييي
پيشوايي
- 034
Ali.goroohi@gmail.com
علي گروهي
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نام دانشگاه
دانشگاه تبريز

ویرایش اول ،اردیبهشت 1394

رييس دانشكده /گروه
دکتر ابراهيم بابائيe-babaei@tabrizu.ac.ir

فكس
-041

دانشيييگاه تحصييييالت روح اهلل فداييپسييت الكترونييييك-034 rfadaein@kgut.ac.ir:
تكميلييييي صيييينعتي و تلفن تماس6226611-0342 :
فناوري پيشرفته
دانشگاه تربت حيدريه

] m.ettehadi [at
ut.ac.irمسعود اتحادي

-053 Tel: - -

دانشييگاه حضييرت آيييت
ا...العظمي بروجردي (ره)

دانشگاه خليج فارس

6642468223

ميييييييدير گيييييييروه  :دکتييييييير احميييييييد کشييييييياورز
0773- 4222176
a.keshavarz[at]pgu.ac.ir

دانشييييگاه خييييوارزمي amjadifard@khu.ac.ir
مدير گروه :دکتر رويا امجدي فرد تلفن88830891 :
(تهران)

دور نييويس -88825580 :
21

دانشييييگاه خييييوارزمي مييدير گييروه :دکتيير رويييا امجييدي فييرد تلفيين2634550002 :
(کرج)
amjadifard@khu.ac.ir
دانشگاه دامغان
دانشگاه رازي

- 023
نيييييام و نيييييام خيييييانوادگي:دکتر حميييييدي عبيييييدي -0833
تلفيييييييييييييييييييييييييييييييييييين98 )831( 4283261:
ايميلhamdiabdi@razi.ac.ir:

دانشگاه زابل

دکتيير مهييدي حيييدري تلفيين ثابييت  )+98( 2242506 542تلفكيييييس دانشيييييكده
فيييييييييييييييييييييييييييييياکس  05431232020: )+98( 2242506 542فكييس
دانشگاه05432226765:
پست الكترونيكي m.heidari@uoz.ac.ir

دانشگاه زنجان

دکتر کاظم مظلومي
:4067 3305 24 98+تلفن
:kmazlumi@znu.ac.irپست الكترونيكي
دکتر مصطفي يارقلي
: 4070 3305 24 98+تلفن
:yargholi@znu.ac.irپست الكترونيكي

 33052762 24 0فاکس
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نام دانشگاه
دانشگاه سيلمان فارسيي
کازرون

ویرایش اول ،اردیبهشت 1394

رييس دانشكده /گروه

فكس
 07142229080فكس:
نمابر023 33654123 :

دکتر مصطفي جزايري
دانشگاه سمنان
پست الكترونيكيmjazaeri@semnan.ac.ir :
مدير گروه قدرت و کنترل
دکتر يوسف علي نژاد
پست الكترونيكيyalinejad@semnan.ac.ir :
شماره تماس023 33383993 :
نمابر)054(33431063 :
دانشيييگاه سيسيييتان و سيدمسعود برکاتي
شماره داخلي 6400 :
بلوچستان
شماره مستقيم 985418056400 :
فكس 985412445707 :
پسيييييت الكترونييييييك smbaraka@ece.usb.ac.i :
محمود اوکاتي صادق
شماره مستقيم 5412447908 :
فكس 05412447908 :
پست الكترونيك oukati@hamoon.usb.ac.ir :
دانشگاه شاهد
  Sadeghzadeh AT shahed.ac.irدکتر - 21تلفكس51213564 :
سيد محمد صادق زاده
امين حاجي زاده تلفين تمياس 023-32300240 :داخليي  3207تلفكس02332300250:
دانشگاه شاهرود
 aminhajizadeh@gmail.com :Emailشيييييييماره
فكس021-89782753 :
03832324438
دانشگاه شهرکرد
فاکس 034-31325900 :
دانشيييييگاه شيييييهيد تلفن+98)341(320-2514 :
فاکس+98)341(323-5900 :
باهنرکرمان
hhojabri@yahoo.comحسين هژبري هوتكي
-

دانشگاه شهيد بهشتي
021
دبيرخانه :
دانشگاه شيهيد چميران TEL : ( + ) دکتير سييف السيادات 0613 Fax:
اهواز
+ 
Email: Seifossadat@yahoo.com
دانشييگاه شييهيد مييدني دکتيييير بنييييايي تلفيييين 041-34327500-9 :داخلييييي 04134327566
آذربايجان
Email: m.banaei@azaruniv.edu2281
Banaei_mohamad@yahoo.com
فكيييييس - 36286419 :
مدير گروه:محمد محمدي
دانشگاه شيراز
071
m_mohammadi@shirazu.ac.ir
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نام دانشگاه

ویرایش اول ،اردیبهشت 1394

رييس دانشكده /گروه

دکتر ابراهيم فرجاه
farjah@shirazu.ac.ir
دانشگاه صنعتي جنيدي مهدي سرادارزاده
شاپور
saradar@jsu.ac.ir
دانشگاه صينعتي خياتم moradi@bkatu.ac.ir
مجيد مرادي زير کوهي
االنبياء بهبهان
دانشگاه صنعتي سيرجان رئييييييييييس بخيييييييييش بيييييييييرق و کيييييييييامپيوتر
تلفن داخلي  045تلفن مستقيم 41522045
دانشگاه صنعتي شهداي
هويزه
دانشگاه صنعتي قم
 Email: ehsanajafi@gmail.comدکتيير احسييان
نجفيece@qut.ac.ir
دانشگاه صنعتي اراك
پست الكترونيكيsalami@arakut.ac.ir :
دکتر ابوالفضل سالميشماره تلفن086-33670021 :
دانشگاه صنعتي اروميه مديريت گروه مهندسي برق دکتر جمشيدي فر
31980248
eesite@uut.ac.irm.h.amrollahi@uut.ac.ir
مهندس محمد حسين امراللهي دويران
دانشگاه صنعتي گلستان

a.dadpour@gu.ac.irدکتر احمد دادپور

دانشگاه صنعتي بيرجند
دانشگاه قم

فكس 061-42426666 :

نميييابر– 42336900 :
034
نمييييابر– 36751020 :
061
فاکس025- 36641604 :
نمابر086-33670020:
-044

-
05632252025

سجاد محمد علي نژادتلفن +98-251-2103564 :داخلي3564:

فكس 025 -32854499 :
-021

دانشگاه فني حرفه اي
دانشگاه فردوسي مشهد

فكس

m.monfared@um.ac.IR
محمد منفرد

دانشگاه عليم و فنياوري رمضاني n_ramezani@iust.ac.ir
مازندران
iraj_@yahoo.com
احمدي
دانشگاه عليم و صينعت مدير گروه دکتر جليليان ايميلjalilian(At)iust.ac.ir :
ايران
دانشگاه صنعتي شيراز
اميرحسين رجاييa.rajaei@sutech.ac.ir

فاکس051-38763301 :

-021
07137262102
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نام دانشگاه
دانشگاه صنعتي سهند
دانشگاه صنعتي شريف
دانشگاه صنعتي خواجيه
نصير
دانشيييييگاه صييييينعتي
نوشيرواني بابل
دانشييييگاه صيييينعتي
اميرکبير
دانشييييگاه صيييينعتي
اصفهان
دانشگاه صنعتي همدان
دانشيييييگاه صييييينعتي
کرمانشاه
دانشييگاه ولييي عصيير
(عج)رفسنجان

ویرایش اول ،اردیبهشت 1394

رييس دانشكده /گروه
Phone:+--
r.kazemzadeh@sut.ac.irرسول کاظم زاده

فكس
--0
-021
-021

هدي قريشي
ghoreishy@nit.ac.ir

دور نگار01132334201 :
-021

مهدي معلمmoallem@cc.iut.ac.ir
دکتر هادي دالوريdelavari [AT].hut.ac.ir
siroos.hemmati@gmail.com
دکتر سيروس همتي
دکتر حسن فاتحي مرجh.fatehi@vru.ac.ir

فكييس-313( 3912451 :
)+98
- 081
()
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ویرایش اول ،اردیبهشت 1394

اسامي شرکتهايي که با آنها مكاتبه شده است به شرح زير هستند:
نام شرکت

شماره فكس

بهمن ريز کوه

22223395

پالتين ايران

88833385

صنايع توليدي پويه الكترونيك

88528297-9

قشم ولتاژ

66760281

فرانير تامين پارس

88061956

آذر فنون تابلو

88173506

مدار انديشه

44231839

فراکوه

88618238

پرتو خازن

88882959

کاپاسيتور پارس

88734370

پااليش نيرو

63492330

رهشاد الكتريك

88776071

گروه صنعتي الكتروپژواك آرين

05132400231

دمنده

89786913

الوند توان انرژي

22018763

آبان نيرو منطقه ازاد چابهار

88903440

پاد انرژي ناره

44091265

فني مهندسي شب کهربا

02533340184

فراز پنداران آريا موج(فرپام)

24832001

مشاور روشنايي نورگستر

88042455

قدس نيرو

88427005

توس اشتات

05138844393-4

مهندسي مشاوران شيراز انرژي(مشيران)

07136306625

مهندسي نامداران صنعت انتقال

26600384

سامان انرژي نيرو

03132203535

موسسه تحقيقات ترانسفورماتور ايران

66551387

مهندسي انديشمند شمالغرب

02433451988

مهندسي پارس نيرو کيش

88883868
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ویرایش اول ،اردیبهشت 1394

نام شرکت

شماره فكس

نواژن نيرو نوين ايرانيان

03132665701

محب نيرو

07132353652

مهندسان مشاور بهراد

03132332485

رايان پرتو باختر

88794829

مهندسي برق و انرژي الوان آکام

03432475278

مهندسي و مشاور آبنوس انرژي پايدار

88541164

مهندسين مشاور نيرو

88724847

خدمات مهندسي مشانير

84782153

فني مهندسي مبين برق اصفهان

03132220594

مديريت پروژه هاي صنعتي ابدال(مپصا)

88024379

مهندين مشاور سامان نيرو داالهو

08338359856

مشاوران مبنا بهينه سازان نيرو

88302758

پويان انرژي نيرو افزار(پانيرا)

03136276898

صدرا انرژي پارسيان

02634336610

انرژي گاز اشتهارد کسري

02637773335

گروه مپنا

22908597

توسعه برق ايمن آداك

88997658

بهمن ارتباط مهر

88690095-6

پرديسان فناوران نيرو

03133386007-9

توسعه برق طنين موج

22134879

کومين زاد يدك

88320514-18

مهندسي صدر کنترل سينا

08138311064

مولد نيرو ميكا

88780532

کيسون

22648048

معيار توسعه نيرو

44423956

مديريت پروژه هاي انرژي تجديدپذير مكسان پيشرو(مورکو)

22439748

تهاتر ايمن پيمان

44697480

مگا توان سيستم خاور ميانه

22376109

مينا بهينه سازان توليد نيرو

88302758

پويا بهين سازان خاور ميانه

88949108

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
67
فاز  :4تدوین برنامه ،اقدامات و سیاستها
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نام شرکت

شماره فكس

فناوران فرا افزار

22355854

پيرامون سيستم قشم

44612110

صنايع الكترونيك فاران

88732696

مبنا بهينه سازان نيرو

88302758

فناوريهاي پاك فرانيرو

88795762

سوالر امكان نويد

07733532221

گسترش انرژيهاي تجديدپذير آفتاب شرق

04135234676

سيستمهاي خورشيدي زمين سبز تابان

88220577

آرم زمين گرمايي

76250061

مشاور روشنايي نورگستر

88042455

پيمان خطوط شرق

05138846223

مرکز ماشينهاي اداري ايران(مادايران)

88623729

سامان انرژي نيرو

03132203535

برق آفتابي هدايت نور

44407528

راه پويان صنعت جيرفت

03444319045

مهندسين صنايع اميد سامه

88829557

پالر مهر ايرانيان

88313969

آرامش نگين البرز

02634205863

ايرذوب

88638170

مديريت پروژههاي انرژي تجديد پذير مكسان پيشرو(مورکو)

22439748

نيرو پارس يزد

03517260086

زي نر

66706275

پرتوگستر هور

88946217

سپاهان توان گستر

03136293654

تحقيقات الكترونيك فطروسي

76250634

يكتا بهينه توان (يكتا بهان)

66048952

مهندسي آردين صنعت پايدار

77917044

خدمات مهندسي مشانير

84782153

توسعه گرين انرژي

88958045

مبنا بادسان نيرو

88302758
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نام شرکت

شماره فكس

مبنا بهينه سازان تابان نيرو

88302758

تامين انديشان انرژي پاك

89771184

گروه صنعتي بهمن گسترش کيان

88711975

اترك انرژي

22564434

تامين سيستمهاي کنترل و مخابرات ايران

88631192

رانين فرايند گستر

77608910

هميان فن (هفكو)

88088973

ويستا جهان

22883594

انديشه هاي فرانگر برسام

44837661

صنايع تجهيزات ابزار دقيق آتبين

88711676

درنا صنعت مهر

22880460

اروند نيروي دز

06142543130

مهندسي طرحهاي برقي اصفهان (مطبا)

03136264833

الوان تابلو

03432475278

کرمان تابلو

82163777

تراشه پرداز پويا

44827468

جهاد دانشگاهي علم و صنعت

77455003

مهندسي آساشيد نصب

88516873

توسعه مديريت پروژه هاي صنعتي اورنگ

88045100

مهندسي خدمات نيرو شايان شرق

05138444260

پارت کنترل خراسان

05137243508

نگاره کنترل پارسيان

44483678

پارس تابلو صنعت

88601400

اهرام فن آوري قدرت

88613728

نيان الكترونيك

05135413614

شرکت گيتا افروز

77083361

شرکت مهندسي مهام شرق

05138425002

شرکت کاوش انرژي پاسارگاد

03133869470

power on control

03132216475

پارالر

04134214670
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نام شرکت

شماره فكس

ماهيار

88823306

ايريسا

03136660745

ايريسا

88711972

فن آفرينان صنعت الكترونيك

03133865601
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اسامي پارکهاي علم وفناوري که با آنها مكاتبه شده است به شرح زير هستند:
پارك
پارك علم و فناوري کرمان دانشگاه تحصيالت تكميلي
صنعتي و فناوري پيشرفته کرمان

تلفن
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 -1فصل اول :ادبيات ارزيابي نظام نوآوري فناورانه
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 -1فصل اول ادبيات ارزيابي نظام نوآوري فناورانه

 -1-1مقدمه
جهتگیریهای پشتیبان مشتمل بر کلیه اهداف ،راهکارها و سیاستهایی هستند که بهمنظور محقق نمودن چشمانددا و در
راستای جهتگیریهای کالن سند راهبردی طراحی میشوند .در حقیقت این جهتگیریها را میتوان راههدای میدانی و ددرد
برای دستیابی به اهداف توسعه فناوری دانست .در ادامه تالش میشود تا روشی برای طراحی اجزای جهتگیریهای پشدتیبان
ارائه شود .اما قبل ا آن نیا است تا با مرور ادبیات ،روشهایی که میتواند در طراحی این اجزا مورد استفاده واقع شود ،صورت
پذیرد.
در جهتگیریهای پشتیبان ،به دلیل معین بودن چارچوب کلی فرایند توسعه (اهداف کالن و راهبردها) ا مرحله قبل ،بستر-
سا ی برای عبور موفق ا این مسیر موضوع محوری میباشد .باتوجه به موضوع مورد مطالعه که فناوریهای راهبدردی اسدت،
"نوآوری" و فراهم آوردن شرایط "ایجاد ،گسترش و بهکارگرفتن آن" ،بهعنوان اساسیترین بسترسا در مسیر توسدعه فنداوری
قلمداد میشود .بر این اساس ،آنچه که قرار است در جهتگیریهای پشتیبان یک سند ملی دنبال شدود ،مهیدا کدردن بسدتری
برای دلق ،انتشار و بهرهبرداری ا نوآوری ،بهمنظور محقق نمودن جهتگیریهای کدالن اتاداش شدده در مسدیر توسدعه یدک
فناوری راهبردی است.
براساس ماموریتی که در جهتگیریهای پشتیبان دنبال میگردد ،سیاست نوآوری یکی ا نزدیکتدرین و متناسد تدرین
حو ه ادبیاتی است که مرور آن به شنادت چگونگی ایجاد بسترهای نوآوریمحور کمک نماید .همانند باش جهتگیدریهدای
کالن ،طیف گستردهای ا روشها و رویکردها را می توان در قال مرور ادبیات این باش مورد مطالعه قدرار داد .پدا ا ارائده
مرور ادبیاتی ا سیاست نوآوری و بررسی روش های و رویکردهای مورد استفاده در آن ،روش پیشنهادی بدرای تددوین اهدداف
درد ،راهکارها ،و سیاستهای پشتیبان در در جهتگیریهای پشتیبان ارائه میشود.
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 -2-1مرور ادبيات سياست نوآوري
دولت ها به منظور تسهیل در ایجاد نوآوری به انجام اقداماتی مبادرت میور ند .مجموعهی این اقدامات که ا جان بادش
عمومی 1صورت میپذیرد و بر نوآوری اثرگذار است را سیاستگدذاری ندوآوری مدینامندد .ا دهدهی  70مدیالدی کده عبدارت
«سیاستگذاری نوآوری» برای اولین بار بر سر بانها افتاد تاکنون ،کاربردهای این مفهوم دچار تغییرات گوناگونی شده است.
در مطالعهی روند تکامل سیاستگذاری نوآوری دیده میشود که این فرایند ،تغییر در نگاههای موجود در نظریهی نوآوری و
اقدام به نوآوری را نیز با تاب میدهد .بنابراین ،چیزی بهعنوان توسعهی نظریه ،اقدام و یا سیاستگذاری نوآوری بهطور مستقل
ا موضوعات دیگر وجود ندارد .بلکه در مقابل ،توسعه مفاهیم و نگاههای موجود در این موضوعات در یک فرایند تکامل تعاملی،
رابطهای دوسویه با یکدیگر دارند .اسمیتا و کولمن این توسعه را در یک نمودار بر مبنای روند توسعهی سیاستگذاری نوآوری
بهتصویر کشیدهاند (شکل .[1] )1-1آنها چهار مؤلفه را به عنوان محل اثر سیاست نوآوری شناسایی میکنند .عامل اوّل ،طرف
عرضه ( )Sیا همان فراهم آورندگان دانش (چه عمومی و چه دصوصی) هستند .عامل دوّم ،طرف تقاضدا ( )Dشدامل مشدتریان
شرکتها ،سا مانهای دارای ادتیار و دیگر سا مانهایی است که میتوان به عنوان کاربران دانش و محصوالت دانش بنیادین
به آنها نگریست .عامل سوّم ،یرسادتهای واسطهای )II( 2هستند با هدف ایجاد ارتباط بین عرضه و تقاضا .عامل چهارم نیدز
یرسادت حمایتی )SI( 3است که شامل عواملی همچون نظام آمو شی ،یرسادتهای مالی و غیرمالی و کیفیت روابط صنعتی
میباشد.

1. Public Sector
2. Intermediary Infrastructure
3. Supportive Infrastructure
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سيستمي )(D

تقاضا )(C

شكل ( :)1-1روند توسعهي سياستگذاري نوآوري اسميتس و کولمن

همانطور که در شکل( )1-1پیداست ،روند توسعهی حو ههای تحت تأثیر سیاستگذاری نوآوری با رشد در مؤلفههای محل
اثر سیاستها و نیز با رشد روابط آنها همراه بوده است .بر مبنای این روند توسعه میتوان  4مرحله را در تکامل آن بیان کرد.
مرحله ( :)Aدر اوادر دههی  ،70سیاستگذاری نوآوری بهطور صریح شروع به ظهور کرد .تمرکز در این مرحله ا سیاست-
گذاری نوآوری بر جمعآوری دانش و سبدی ا سیاستها است .همچنین این سیاستها بهطور عمده متشکل ا ابزارهای مدالی
(یارانه ها و ابزارهای مالیاتی) ،با هدف اثرگذاری بر عوامل موجود در طرف عرضه دانش ( )Sبودند و به چگونگی تو یع و یا به-
دستآوری 1دانش توجّه یادی نمیشد.
مرحله ( :)Bدر اواسط دههی  ،80سیاستهای نوآوری به سوی سیاسدتهدای متمایدل بده اشداعهگراییدد .در ایدن مرحلده،
بکارگیری ابزارهای انتقال دانش و تأسیا مراکز نوآوری مرسوم گردید .همچنین استفاده ا ابزارهایی برای ایجاد همداهنگی و
پرورش محققان نیز ا مشاصههای این مرحله است.

1. Absorbtion
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مرحله ( :)Cدر اواسط دههی  ،90در تکمیل ابزارهای موجود در مراحل ( )Aو ( )Bدر سیاستگذاریها توجّده بیشدتری بده
ارائهی حمایتهای سا مانی به فرایند نوآوری (بهویژه به شرکتها) معطوف گردید .در این مرحله ،کاربران و عرضهکنندگان در
تعامل با یکدیگر مورد توجّه قرار گرفتند .بهتدریج ،سیاستها دربر گیرندهی یرسدادتهدای حمدایتی و بسدترهای ال م بدرای
نوآوری نیز شدند .بهطور دالصه میتوان گفت که این مرحله شروعی برای اتااش رویکردی منسجمتر برای تحریدک ندوآوری
است و وضع سیاستهای نوآوری گستردهتر و همه جانبهتر گردید.
مرحله ( :) Dدر این مرحله ،رویکردی یکپارچه توسعه یافت و نگرش سیستمی ظاهر شد .بجای تحریک بردی ا عوامل و یا
روابط داص ،تمرکز سیاست های نوآوری بر بهبود عملکرد نظام نوآوری در سطح کالن ،معطوف گردید .عالوه بر این تغییدر در
نگرش ،این واقعیت نیز در این مرحله نهادینه شد که سیاستگذاری نوآوری لزوماً معادل با مشوقهای مالی نیست و میتواند ا
دیگر ظرفیتهای حکومت و سیاستگذاران نیز بهره برد .روند دیگر در این مرحله ،استفادهی صریح ا رویکرد نظامهای نوآوری
به عنوان چارچوبی برای تحلیل بوده است .همچنین در این مرحله به راهبری عوامل واسطهای نیز توجه شد.
در کنار سیاست نوآوری ،مفهوم سیاست علم قرار می گیرد .این مفهوم به دوران پدا ا جندج جهدانی دوم تعلدق دارد .در
حقیقت ،تا پیش ا جنج به ایدهی علم به عنوان یک نیروی سا نده توجه نشد .اما پا ا آن به نقش سیاستگدذاری علدم در
امنیت ملی ،سالمت و رشد اقتصادی توجه شد .علت اصلی برای تغییر نگرش به سیاستگذاری علدم ،چگدونگی اتمدام جندج
جهانی دوم و شروع جنج سرد شکر میشود .مهمترین مسائل در سیاستگذاری علم مربوط به تاصیص منابع کافی بده علدم،
تو یع هوشمندانهی آنها میان فعالیتهای ماتلف با هدف حصول اطمینان ا استفادهی کارای منابع و کمک به رفاه اجتماعی
بوده است .اهداف سیاستگذاری علم نیز شامل ایجاد منزلت ملی 1و ار شهای فرهنگی عالوه بر اهداف اجتماعی و اقتصادی و
نیز امنیت ملی است.
در نهایت ،سیاستگذاری فناوری به سیاستهایی اشاره دارد که بر فناوریها و باشها متمرکز هسدتند .سیاسدت فنداوری
بیشتر بر فناوریهای دانشبنیان نظیر انرژی هستهای ،فضانوردی ،کامپیوترها ،داروسا ی و مهندسی ژنتیدک کده محدور رشدد
اقتصادی هستند ،متمرکز است .مفهوم سیاستگذاری فناوری برای کشورهای درحال توسعه و توسدعهیافتده متفداوت اسدت .در
کشورهای توسعهیافته این مفهوم مربوط به ایجاد ظرفیت برای تولید فناوریهای دانشبنیان نوظهور و بکارگیری این نوآوریها
1.National prestige
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است .درحالی که در کشورهای درحال توسعه ،این مفهوم به چگونگی ایجاد توانایی در رابطه با جذب و استفاده ا این فناوریها
در هنگام ورودشان به با ار میپردا د .اهداف سیاستگذاری فناوری با اهداف سیاستگذاری علم تفاوت چندانی نمیکند .با این
وجود ،تفاوت میان این دو نوع سیاستگذاری را میتوان در فاصله گرفتن سیاستگذاری فنداوری ا مالحظدات فلسدفی عدام و
گرایش آن به توجه بیشتر و کاربردیتر به منزلت ملی و اهداف اقتصادی بهصورت کاربردی دالصه کرد .در مجمدوع ،مقایسده
میان سه نوع سیاست علم ،فناوری ،و نوآوری را میتوان در قال تصویر کشید.

شكل ( :)2-1مقايسه ميان سه نوع سياست علم ،فناوري ،و نوآوري
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درکنار مباحثی که ا سیاستگذاری نوآوری مطرح شد ،مفاهیمی نیز وجود دارند که در قال سیاستگذاری نوآوری و برای
تحلیل تغییر فناورانه بهکار می روند .در سیاست نوآوری ،تغییر فناورانه (یا توسعه یک فناوری جدید) غالبا تحت عنوان گدذارهای
فناورانه بررسی میگردد .این گذارها فرایندهایی تکاملی و مرحلهمند بوده که نیا مند راهبری در طول مدان هسدتند .در ادامده
سعی میشود تا به تشریح بیشتر این مفاهیم پردادته شود.

 1-2-1مفهوم گذار فناورانه
فناوری ا نگاه جامعهشناسی چیزی فراتر ا ماهیت فنی و بهصورت پیکرهبندی 1دارای ماموریتی داص تعریف میشود .در
این تعریف منظور ا پیکرهبندی ،مجموعهی بهمپیوستهای 2ا اجزا میباشد .داشتن ماموریت هم به برآورده نمودن کارکردهای
اجتماعی-اقتصادی اشاره دارد .با درنظر گرفتن این تعریف ،ظهور فناوریهای تا ه همواره با مشکل عدم تطابق 3با پیکرهبندی-
های موجود 4نظامهای فنی-اجتماعی روبهرو دواهد بود ] . [2این عدم تطابق بهدلیل وجود اثرگذاری دوطرفه میان فنداوری و
ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی محیط توسعه بهوجود میآید .فناوریهای موجود بهطور عمیقی با شیوههای کداربری ،5سدبک
ندگی ،فناوریهای مکمل ،مدلهای کس وکار 6و سادتارهای نهادی سیاسدی در ارتبداط هسدتند .ا ایدن رو ،تغییدر فناورانده
مفهومی گستردهتر ا تولید یک فناوری جدید پیدا کرده و تا سطح دگرگونی در سادتارهای اقتصادی-اجتمداعی را نیدز شدامل
میشود .نتیجه اینکه تغییر فناورانه دارای ماهیتی چندبعدی است که باید در تحلیل و سیاستگذاری آن درنظر گرفته شود.
سوال اساسی دیگری که در تغییر فناورانه در سطح ملی بهوجود میآید ،پیرامون چگونگی تشکیل لاتی 7در نظام اجتماعی-
فنی و نحوهی غلبه بر آن است] .[3وجود لاتی نسبت به شرایط موجود باعث میشود تا تغییر فناورانه همراه با تغییر تددریجی
(نه بنیادین) در نظامهای اجتماعی-اقتصادی-فناورانه 8بهوقوع بپیوندد .این نظامهدا شدامل مجموعدهای ا کدنشگدران (افدراد

1.Configuration
2.Interrelated
3.Mismatched
4.Established configuration
5.User practice
6.Business models
7.Inertia
8.Socio-technical systems
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حقیقی ،بنگاهها ،و سا مانها) ،نهادها (هنجارهای اجتماعی و فناورانه ،1مقررات ،2و معیارهای عملکرد مطلدوب ،)3مصدنوعات و
دانشهایی میشود که با هم در تعامل بوده و ددمتی مشاص را به اجتماع ارائه میکنند ] .[4بندابراین مدیتدوان گفدت کده
تدریجی و تکاملی بودن دومین ویژگی مهم در تغییرات فناورانه است.
با بردورداری ا دو ویژگی چندبعدی بودن تغییر و نیز تکاملی (تدریجی) بودن آن ،ا تغییر فناوری بهصورت یک مسیر گذار

4

یاد میشود .گذار عبارت است ا مجموعهای ا فرایندهای تدریجی ،5پیوسته در طول مان ،چندد سدطحی ،6چندد مرحلدهای7و
شتابدهندهای 8که با هدف ایجاد تغییرات فراگیر در ابعاد اجتماعی ،فنی ،اقتصادی بهوقوع پیوسته و منجر به دگرگدونی نظدام-
های اجتماعی-فنی موجود میگردد .بنابراین گذار نهتنها مسیری برای تغییرات فناورانه است ،بلکه تغییر در عادات ،آییننامهها،
یرسادتها و فرهنج مصرف را نیز شامل میشود] .[3مفهوم گذار فناورانه در سطوح ماتلف بنگاه ،بادش ،منطقده و کشدور
قابل تعریف است.
با توصیف و تعریف ارائه شده ،اکنون ال م است بررسی شود که چه مکانیزمهای کالنی منجر به وقوع گذار میشوند .ایدن
بررسی در ادامه و در قال مکانیزمهای تکاملی گذار انجام میشود.

 2-2-1مكانيزمهاي تكاملي گذار
اگرچه در گذار فناورانه تغییرات گسترده و عمیقی بهوقوع میپیوندد ،اما این مسدیر بدیش ا اینکده ماهیدت تحدول( 9تغییدر
بنیادین) داشته باشد ،دارای ویژگیهای تکاملی است] .[5این تکامل فناورانه با دو مکانیزم ماتلف قابل ردداد است:
تنوع ،انتااب و ابقاء :1در این سا وکار تکاملی ،با تشویق محیط نوآوری به ایجداد تندوع و گزیندههدای جدایگزین فناورانده،
گسترهای ا فرصتها برای تکامل نظام اجتماعی-فنی پدید میآید .این فرصتهای پدید آمده برای تبدیل شدن به واقعیت بدا

1.Societal and technical norms
2.Regulations
3.Standards of good practice
4.Transition pathway
5.Gradual
6.Multi-level
7.Multi-stage
8.Reinforcing
9.Revolution
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مقاومت پیکرهبندی موجود (در نظام اجتماعی-فنی) روبهرو میشوند .بهعبارت دیگر ،نظام اجتماعی-فنی موجود با ایجاد بستری
ا مکانیزمهای با ار یا مجموعهی انتظارات ،2به محدود کردن دامنه تنوع و پاالیش و انتااب گزینههای ماتلدف مدیپردا ندد.
گزینههای برگزیده شده جایگزین اجزای قدیمی در پیکرهی نظام اجتماعی-فنی میگردد .در نهایت ،بهمنظور تثبیدت تغییدرات
تدریجی بهوقوع پیوسته ،در آدرین مرحله به ابقاء و پایدارنمودن تغییرات بهوجود آمده در پیکرهبندی موجود پردادته میشود.
برو نوآوری و پیکرهبندی مجدد :3در این سا وکار تکاملی ،نوآوریهای فناورانه پدید آمده دارای ماهیت هم یگراندهای 4در
ارتباط با نظام اجتماعی-فنی موجود میباشند .بنابراین ،ظهور هر نوآوری به پرکردن ددالءای (نیدا ی) ا پیکدرهبنددی موجدود
کمک میکند .با قرارگیری نوآوری در نظام موجود ،مینه برای ایجاد تغییرات بعدی بهوجود آمده و در پی وقوع تغییرات پیاپی،5
پیکرهبندی نظام موجود مورد با سادت قرار میگیرد.
با درنظر داشتن این مکانیزمها ،تکامل گذار با وقوع مراحل ماتلف بهوقوع میپیوندد .این مراحل به همراه ویژگیهای آنها
در ادامه مورد بررسی قرار میگیرد.
 -1-2-2-1مراحل تكاملي گذار
گذار مجموعهای ا تغییرات است که در حو ههای ماتلف بهوقوع میپیوندد ،وقوع هر تغییر مینه را برای تغییرات در حو ه-
های دیگر فراهم میکند .بر این اساس ،در فرایند گذار در الیههای ماتلف پویایی وجود داشته (کالن ،میانی ،ددرد) و رشدد و
تکامل 6در حو ههای متفاوت بهوقوع میپیوندد .اما این تغییرات بنیادین و تکاملها بهطور همزمان در حو ههای ماتلف بهوقوع
نپیوسته و ماهیت تدریجی دارد.
تفکر سیستمی فرایند گذار را با نگاه تغییرات در متغیرهای انباشت و جریان 7توصیف میکند .انباشت متغیرهایی ا سیسدتم
هستند که به آرامی و در طول با ه طوالنی ا مان تغییر میکنند .جریان نیز متغیرهایی هستند که در با ههای مانی کوتاهمدت

1.Variation, Selection, Retention
2.Expectations
3.Unfolding and reconfiguration
4.Symbiotic innovations
5.Cascade dynamics
6.Co-evolution
7.Stock and flow
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دامنه تغییرات گستردهای را ا دود نشان داده و ارتباط میان متغیرهای انباشت را نیز برقرار میکنند .با این نگداه ،گدذار نتیجده
توسعه بلندمدت انباشتها و تغییرات کوتاهمدت جریانهاست.
سرعت ،گستردگی ،و با ه مانی وقوع تغییر ابعادی هستند که نوع گذار فناورانه را مشاص مینمایند .همانطور که پیشتدر در
تعریف گذار مورد بررسی قرار گرفت ،یکی ا مهمترین ویژگیهای این تغییر چندبعدی فناورانه و چند مرحلهای بودن آن است.
پیشتوسعه ،برداست ،جهش ،و پایداری چهار مرحله در تکامل مسیر گذار هستند (شکل .)3-1

شكل ( :)3-1چهار مرحله در تكامل مسير گذار

پیشتوسعه : 1این مرحله با عدم تغییر محسوس در شرایط کنونی همراه بوده و ماموریت اصلی آن پشتیبانی ا ایجاد تنوع در
نظامهای اجتماعی-فنی است .در این حالت تعادل پویا در نظام اجتماعی-فنی برقرار است.
برداست :2تغییرات ابتدایی در پیکرهبندی موجود ظهور کرده و تکانه ال م برای ایجداد دگرگدونی در نظدام اجتمداعی-فندی
فراهم میشود.
جهش :3تغییرات محسوس و گسترده در نظام اجتماعی-فنی پدید آمده و فرایندهای یادگیری و انتشار دانش و تغییرات نیدز
بهوقوع میپیوندد.

1.Pre-development
2.Take-off
3.Acceleration
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پایداری :1پیکرهبندی جدیدی شکل گرفته و تعادلی پویا در نظام اجتماعی-فنی برقرار میگردد.
یکی ا مهمترین مسایلی که در قال ادبیات سیاست نوآوری مطرح میشدود ،چگدونگی فدراهم آوردن شدرایط ال م بدرای
حرکت در طول این مراحل تکاملی است .این موضوع تحت عنوان راهبری فرایندهای گذار در یرباش بعدی مورد مطالعه قرار
میگیرد.
 -2-2-2-1راهبري فرايندهاي گذار
اگر گذار بهصورت مجموعهای ا مسیرهای ممکن توسعه در نظر گرفته شود ،راهبری وسیلهای است برای تاثیرگدذاری (نده
کنترل کامل) بر جهت ،وسعت ،و سرعت این مسیرها ] . [5با درنظر داشتن مسیر گذار بهصورت فرایندی پیچیده و چندبعددی،
وجود یک نیروی راهبری و هدایت برای گذر ا مراحل ماتلف احساس میشود.
ا مفهوم راهبری 2و هدایت در گذارهای فناورانه برداشتهای ماتلف میشود .راهبری مسیر گذار نه فقط به معنی نظدارت
باال-به-پایین دولتی( 3که در آن دولتها به اتااش سیاستهای الزامآور میپردا ند) است و نه فقط داشتن رویکرد با ار آ اد( 4که
در آن تغییرات اجتماعی-فنی توسط نیروهای با ار بهوقوع میپیوندد) .منظور ا راهبری در مطالعات گذار رسیدن به تعادلی میان
سه باش دولت ،با ار و جامعه است .این هدف با توسعه سیاستها در فرایندی تعاملی با حضور کنشگران ماتلف محقق می-
گردد .اینها سیاستهایی هستند که بر پایهی تفاهم و توافق ایجاد شده در بسترهای شبکهای مشتمل بر همکاری و یادگیری
میان کنشگران متعامل توسعه پیدا میکنند .در مجموع ،برنامهریزی باال-به-پایین ،بهرهمندی ا پویاییهای بدا ار ،و مددیریت
شبکهها (ایجاد توافق جمعی) منعکاکنندهی تعریف موردنظر ا مفهوم راهبری گذار هستند .در ادامه به ضرورت راهبری مورد
بحث قرار میگیرد.

1.Stabilization
2.Governance
3.Top-down steering by government
4.Liberal free market approach

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
12
فاز  :4تدوین برنامه ،اقدامات و سیاستها

ویرایش اول ،تیر 1394

 -3-2-2-1ضرورت راهبري گذار
لَاتی بهوجود آمده (در طول مان) در پیکرهبندی نظامهای اجتماعی-فنی غالبا به ایجاد قفلشددگی 1و یدا وابسدتگی بده
مسیر 2منجر میشود .این وضعیت موانع یادی را در مسیر گذارهای فناورانه بهوجود میآورد .بر این اساس ،گذار فناورانه نیا مند
مدادلههای هوشمندانه ا جان کنشگران نظام اجتماعی-فنی هستند .با درنظرگیری این مدادله هوشمندانه ،فرایند گدذار بده
مسیری هدایت شده ،هدفمند و جهتدار (ا پیش) که نیا مند برنامهریدزی اسدت تبددیل مدیشدود] .[6در ایدن هددایتدهدی،
کنشگران سیاستگذار و نهادهای قانونگذار نقش اصلی را برعهده دارند ،اگرچه مشارکت یکپارچه کلیه کنشگران نیز ضروری
است.
 -4-2-2-1اساس مداخالت سياست گذارانه در راهبري گذار
بهطور کلی انجام مدادالت گسترده در مراحل ماتلف فرایند گذار نهتنها نمیتواند اهداف توسعه را محقق کند ،بلکه ممکن
است آثار گذار را ا مسیر رشد طبیعی دود نیز منحرف میکند .شکست بسیاری ا کشورهای درحال توسعه (مانندد کشدورهای
اروپای شرقی در دهه  )60که با پیروی ا مدادله گسترده ،دولت را جانشین با ار نموده بودند ،شداهدی بدر ایدن مدعاسدت .در
ادبیات امرو سیاست نوآوری ،مدادالت سیاست گذارانه نه در تمام مسیر گذار ،بلکه تنها در نقاط شکست آن مجا اسدت .نقداط
شکست باشهایی ا فرایند گذار هستند که بهطور طبیعی قابل رفع و بهبودی نبوده و نیا مند مدادله هوشدمندانه هسدتند .بدر
این اساس ،پایهی مدادالت سیاستگذارانه در راهبری فرایند گذار بر پایهی وقوع سه نوع شکست با ار ،3سادتاری4و دگرگونی

5

است .با ار رقابتی کامل و غیرمتمرکز باعث بهوجود آمدن کمبود سرمایهگذاری در فعالیتهای توسعه دانش مدیشدود و عامدل
اصلی مدادله بر اساس شکستهای با ار است .اما شکست یک سیستم همیشه بهدلیدل کمبدود سدرمایهگدذاری نیسدت .بلکده
مکانیزمهای نیز وجود دارند که منجر به عملکرد پایین سیستم شده و ا آنها بهعنوان شکستهدای سدادتاری یداد مدیشدود.
اصالح این شکست ها در بعضی شرایط نیا مند حرکت در مسیر دالف جهت با ار رقابتی کامل میباشد (مانند ایجاد همکاری و
شبکهسا ی بین بنگاهها و دانشگاهها) .در نهایت ،گونهای دیگر ا شکستها نیز وجود دارد که جدا ا دو نوع قبلی بدوده و رفدع
1.Lock-in
2.Path-dependency
3.Market failure
)4.Systemic failure (structural
)5.Systemic failure (transformational
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آنها برای تضمین گذار در بلندمدت ضروری است .این شکستها ،شکستهای دگرگونی نام مدیگیرندد .در یدر نموندههدای
ماتلفی ا سه نوع شکست ا نگاه وبر و روراچر ( )2012توضیح داده شده است:

شكست بازار
عدم تقارن اطالعات :عدم تعین محیط بیرون و افق مانی کوتاهمدت سرمایهگذاری باش دصوصی
سرریز دانش :ویژگیهای کاالی عمومی و نشت دانش تولیدی
هزینههای جانبی :وجود هزینههای جانبی تاری

یستمحیطی

بهرهبرداری بیش ا حد ا منابع :بهرهبرداری بیش ا حد ا منابع در نبود نهادهای قانونگذار
شكستهاي ساختاري
شکست یرسادتها :ضعف و نقصان در یرسادتهای فیزیکی کندونی کده بدرای انجدام فعالیدتهدای نوآورانده
ضروری هستند
شکست نهادی :شکست بهدلیل مکانیزمهای نهادهای رسمی و غیررسمی که مانع انجام فعالیتهای نوآورانه می-
شوند
شکست شبکهای :وجود تعامالت قوی و یا ضعیف میان کنشگران
شکست توانمندی :نبود توانمندیهای ال م برای سا گار شدن با تغییرات و شرایط و فرصتهای فناورانه
شكستهاي دگرگوني
شکست جهتیابی :نبود چشماندا مشترک ،عدم توانایی در یکپارچهسا ی فعالیتها ،کمبود قوانین و اسدتانداردها،
نبود منابع مالی هدفگذاری شده برای تحقیقات
شکست تبیین نیا  :نبود شرایط برای پیشبینی و یادگیری ا نیا های با ار و مشتری
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شکست یکپارچگی سیاستها :نبود یکپارچگی افقی و عمودی میان سیاستها
شکست با دوردی :عدم توانایی سیستم در پایش و اصالح فرایند راهبری
بر پایهی این نقاط شکست که اساس مدادالت سیاستگذارانه است ،رویکردهای تحلیلی ماتلفی برای تشدریح وضدعیت
موجود گذار و نیز تجویز سیاستها و راهکارها توسعه پیدا کرده است .این رویکردها در یر باشهای بعدی بهطور مبسوط مورد
بررسی قرار میگیرد.

 3-2-1رويكردهاي تحليلي نوآوري
رویکردهای تحلیلی نوآوری شامل مجموعهای ا مکات  ،مدلها و ابزارها هستند که برای توصیف وضعیت موجود و استفاده
ا آن در جهت سیاستگذاری نوآوری بهکار گرفته میشود .این مدلها و ابزارها را میتوان هدم در سیاسدتگدذاری ندوآوری و
فناوری و هم در تدوین راهکارهای فناوری به عنوان یک روش مورد استفاده قرار داد .برای همدین منظدور ،در ایدن بادش بده
بررسی این رویکردها ا منظرهای ماتلف پردادته میشود .بررسی رویکردهای تحلیلی نوآوری در ایدن بادش در سده سدطح
کالن (مکت توسعه) ،میانی (مدل کالن فرایند نوآوری) ،و درد (مدل سیستمی فرایندد ندوآوری) صدورت مدیپدذیرد .در علدم
اقتصاد ،به توسعه اقتصادی کشورها ا نگاه مکات گوناگونی نگریسته میشود .هر یک ا این مکات  ،با دارا بودن نگاهی داص
نسبت به فناوری ،سیاستهایی متفاوتی را برای توسعه و صنعتی شدن کشورها ارائه مینمایند .ا این رو ،بررسی این مکات با
درنظرگرفتن نگرش هریک نسبت به فناوری ،در انتااب رویکرد نهایی تحلیل ضروری است .بهطورکلی ،نظریاتی کده بدهطدور
گسترده مورد استقبال مجامع آکادمیک دنیا قرار گرفتهاند را میتوان در چهار دسته سادتارگرایان ،نئوکالسیکها ،نئوشومپترین-
ها و نهادگرایان تقسیمبندی نمود (جدول(.))1-1
سادتارگرایان مهمترین علت در عق ماندگی کشورهای توسعه نیافته را وابستگیهای تجاری ،مالی ،فناورانه و مدیریتی بده
کشورهای پیشرفته دانسته و معتقد به توسعه درونگرا و ددالت مستقیم دولت در توسعه صنایع و فناوریهای هستند.
نئوکالسیکها با تاکید بر مدیریت فعالیتهای اقتصادی در قال دولت حداقل و اقتصاد بدا ار ،بدر رقابدت بدین بنگداههدای
اقتصادی ،آ ادسا ی (مقررات دایی و دصوصیسا ی) و مشارکت در تجارت بینالمللی (تجارت ددارجی بدهمثابده موتدور رشدد
اقتصاد) توجه میکنند.
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نهادگرایان با تمرکز بر مسایلی نظیر سادتار و عملکرد سیستمهای اقتصادی ،تغییرات فناوری ،و تعیین اولویتهدا و اهدداف
ملی توسعه ،راهبرد صنعتی شدن ا طریق یادگیری را در جهت توسعه صنعتی کشورهای درحالتوسعه پیشنهاد میکنند.
نئوشومپترینها با تکیه بر دو نظریه سیکلهای بلند توسعه اقتصادی و تاری سا نده شومپیتر ،تحوالت سدریع فناورانده را
فرصتی برای توسعه صنعتی کشورهای درحالتوسعه و حضور در با ارهای جهانی قلمداد میکند و نظام نوآوری را بهعنوان ابزار
بهرهبرداری ا این فرصت معرفی میکنند.
جدول( :)1-1مقايسه مكاتب توسعه اقتصادي
سادتارگرایان

نئوکالسیکها

نئوشومپترینها

نهادگرایان

کانون تحلیل

آثار دارجی

هزینهها در کوتاه-
مدت

یادگیری تعاملی

توانمندیهای نهادین

نگرش به فناوری

عامل وابستگی

کاالی قابل مبادله

دانش تجلییافته در
ماشینآالت که بهراحتی
قابل انتقال نیست

فرایندی قابل یادگیری

نگرش به نیروی
کار

نیروی کار ار ان و فراوان
ماهر و نیمهماهر

بعنوان هزینه

بعنوان منبع

بعنوان منبع با تاکید ویژه بر
مهندسین

نقش دولت

ددالت گسترده

دولت حداقل

مدادله راهبردی

مدادله راهبردی

نقطه ورود به
صنعت

جایگزینی واردات

پا ا بلوغ یک
صنعت و با تکیه بر
مزیتهای دادلی

با ظهور یک صنعت

پا ا ظهور و قبل ا استانداردیزه
شدن و با تکیه بر مزیتهای
رقابتی

نگرش به رقابت

حمایت مطلق ا بنگاه-
های دادلی

رقابت حداکثری

رقابت محدود برای ایجاد
نوآوری

رقابت کنترلشده برای حصول
با ه مقیاس

کشورهای استفاده
کننده

آمریکای التین دهه
 1960تا 1970

انگلیا و ایاالت
متحده در دورههای
ریگان و تاچر

اروپا ،اسکاندیناوی و ژاپن
در دهه 1990

کشورهای جنوب شرق آسیا مانند
اندونزی ،فیلیپین و مالزی و
همچنین ترکیه

در میان این مکات  ،مکت اقتصادی نئوشومپترین با توجه به ویژگیهای مطرح شده برای آن ،دارای تطابق بیشدتری بدا
شرایط حاضر در کشور ایران است .یکی ا مهمترین ویژگیهای این مکت توجه بر مفهوم نوآوری است .در ادامه و در سدطوح
میانی و درد بر مدلها و رویکردهایی تمرکز میگردد که نوآوری را در مرکز توجه دود دارند.
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نوآوری عبارت است ا فرایندهای جستجو ،کشف ،1آ مایش ،توسعه ،شبیهسا ی 2و پذیرش یک محصول ،فرایند جدید و یدا
تغییرات سا مانی .نوآوری متشکل ا دو جزء اصلی دلق ایدهی جدید (ادتراع) ،و تبدیل ایده دالقانده بده کسد وکدار (بهدره-
برداری) است .عدم تعین ،تاکید بر یادگیری در حین اجرا ،یادگیری درحین استفاده و داصیت تجمعی ،3فروض اساسدی هسدتند
که نوآوری را ا مفاهیم مشابه جدا میکند] .[7نوآوری را میتوان ا ابعاد گوناگون دستهبندی نمود (جدول .)2-1
جدول( :)2-1دستهبندي نوآوري از ابعاد مختلف
معیار

انواع

درجه تغییر

نوآوری تدریجی ،نوآوری بنیادین ،پارادایمهای فناورانه-اقتصادی

هدف نوآوری

نوآوری در محصول ،نوآوری در فرایند

موضوع نوآوری

نوآوری فناورانه ،نوآوری اداری (غیرفناورانه)

اثرگذاری

نوآوری افزایشدهنده شایستگی ،نوآوری مارب شایستگی

فرایند نوآوری شامل مجموعه فعالیتهایی است که منجر به شکلگیری نوآوری در یک سیستم مدیگدردد .تولیدد داندش،
تبدیل دانش به مصنوع بهوسیلهی فرایندها ،سیستمها ،محصوالت و ددمات و در نهایت تطابق دادن پیوسدته مصدنوع بدا نیدا
با ار ،سه یر فرایند اصلی در فرایند نوآوری میباشند .که هریک به سطوح دردتری تقسیم میگردد (جدول .)3-1
جدول( :)3-1فرايندهاي نوآوري

تولید دانش علمی و فناورانه

تاصصپروری کارکردی و یکپارچهسا ی-ظهور آ مایشگاههای تحقیق و توسعه
صنعتی
همگرایی فناورانه 4و تجزیه عمودی 5فناوریهای تولید
ارتباط صنعت با دانشگاه
حفظ روندهای فناورانه همراه نظریههای علمی

تبدیل دانش به مصنوع

آگاهی ا برنامههای حمایت مالی دولتی
حفظ یکپارچگی سیستمی
مدیریت عدم تعین موجود در نوآوری

1.Discovery
2.Imitation
3.Cumulativeness
4.TechnologicalConvergence
5.VerticalDisintegration
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درک نیا های با ار

تطبیق مصنوع با نیا با ار

تطابق مصنوع با نیا های با ار

در ادبیات مدل های ماتلفی وجود دارد که با تعریف ارائه شده ا فرایند نوآوری ،به تصویرسا ی ا واقعیت موجود میپردا د.
مجموعه این مدلها را میتوان به سه دستهی اصلی مدلهای دطی نوآوری ،مدلهای پیوندی و تعاملی نوآوری ،و مدلهدای
یکپارچه سیستمی تقسیم کرد.
مدل های دطی ،نوآوری را نتیجه فرایند دطی دانسته که ا مراحل ماتلف پژوهش پایه ،کاربردی ،تحقیق و توسعه ،تجاری
سا ی ،با اریابی و در انتها انتشار ،به صورتی متوالی و سلسله مراتبی و در مسیری یک طرفه تشکیل شده است .دو مدل فشدار
فناوری 1و کشش با ار 2ا مدلهای مطرح در این حو ه هستند.
مدل پیوندی و تعاملی نوآوری ،نوآوری را نتیجه یک فرایند دطی ندانسته و با تاکید بر فرایند مرحلهای نوآوری ،حلقدههدای
با دوردی میان فعالیتهای تحقیق و توسعه و با اریابی برقرار مینماید .در این مدل ،ترکیبی ا کشش و رانش با ار و فنداوری
مطرح میگردد].[8
مدل یکپارچه سیستمی ،به وجود همکاری و رابطهی دو طرفه میان اجزا ماتلف اشاره دارد .بنابراین ،وجه تمایز اصلی ایدن
مدلها با گروهای قبلی را میتوان در توسعه موا ی نوآوری کامال یکپارچه ،داشتن یک نگاه کلگرا به فرایند نوآوری ،و شدامل
شدن اجزای ماتلف و روابط متفاوت میان آنهاست.
جدول( :)4-1مقايسه مدلهاي کالن فرايند نوآوري
مدل دطی نوآوری

مدل تعاملی نوآوری

مدل سیستمی نوآوری

دوره مطرح شدن

1970-1960

1980-1970

2000-1980

منبع نوآوری

تحقیق و توسعه؛
با ار

تعامل میان تحقیق و توسعه و با ار

کلیه اجزای ددیل در نوآوری با درنظر گرفتن
روابط میان آنها

فرایند نوآوری

دطی و یکطرفه

مرحلهای با درنظرگرفتن حلقههای
با دوردی

یکپارچه با درنظرگیری کلیه اجزا و روابط
سیستمی

1.Technology pull
2.Market push
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مدلهای مطرح
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مدل دطی نوآوری

مدل تعاملی نوآوری

مدل سیستمی نوآوری

مدل فشار فناوری،
کشش با ار

مدل Rothwell & Zegveld؛
مدل Kline and Rosenber

نظامهای نوآوری ،سیستمهای اجتماعی
فناورانه ،مدل الماسی پورتر ،تحلیل داده-ستاده،
رویکرد بلوکهای توسعه

 -1-3-2-1رويكردهاي سيستمي نوآوري
تاکنون رویکردهای سیستمی ماتلفی برای تحلیل فرایند نوآوری (تحلیل روندد موجدود ،تحلیدل سیاسدتهدا ،1و سدنجش
اثرگذاری سیاستها) ارائه گردیده است .در ادامه سعی میشود به صورت اجمالی این رویکردها توصیف و سپا بداهم مقایسده
گردد .هدف ا مقایسه این رویکردها انتااب بهترین یا بدترین رویکرد نیست ،بلکه هدف تشایص نقاط ضعف و قوت و دامنده
اثر باشی هر رویکرد است .با توجه به این مقایسه ،میتوان ویکرد مناس تحلیل و سیاستگذاری را با توجه به ویژگدیهدای
مسئله انتااب نمود .براساس تئوری تکاملی شومپیتر ،کلیه این رویکردها را میتوان به دو دستهی رویکردهای شدبهتکداملی 2و
تکاملی 3تقسیم نمود.
در ادبیات ا رویکردهای ماتلفی برای مطالعه و توصیف نظامهای اجتماعی-فنی و یا راهبری فرایند گدذار اسدتفاده شدده
است .مارکارد و همکاران دامنهی گستردهای ا چارچوبها و روشهای نظری را برای توضیح و مطالعهی مسیر گذار پیشدنهاد
میکنند .نظریههای عمومی مانند نظریه اقتصاد تکاملی ، 4نظریهی شبکههای کنشگران 5و رویکردهایی بدا تاکیدد بیشدتر بدر
فناوری مانند سادت اجتماعی فناوری ،6ار یابی سا نده فناوری ،7مدو هدای بلندد ،مطالعدات آینددهپژوهدی فنداوری ،8راهبدری
با دوردی و جامعهشناسی انتظارات نمونههایی ا این چارچوبها و روشهای عمومی مورد استفاده در مطالعات گذار هستند.

.1تحليل سياستها روشي است که در شناسايي موانع و مشكالت سيستمي و نيز تعيين بهترين گزينهي سياستي باا توجاه باه سا
پوشش مشكالت مورد استفاده قرار ميگيرد.
2.Quasi-evolutionary approach
3.Evolutionary approach
4.Evolutionary economic theory
5.Actor network theory
6.Social construction of technology
7.Constructive technology assessment
8.Technology future study
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عالوه بر این روشهای عمومی ،گونههایی دیگر ا رویکردها وجود دارند که بهطور داص برای تحلیل و راهبری گدذارهای
فناورانه توسعه داده شده و مورد استفاده قرار میگیرند .این رویکردها به دو دسته تکاملیها و شبهتکاملیها تقسیم میشوند.
در رویکردهای تکاملی نوآوری ،تنوعهای فناورانه در محیط انتاابی 1متکی بر مکانیزمهای با ار پدید آمده و فرایند تکامدل
بدون مدادله و جهتدهی ا دار بهوقوع میپیوندد .دو نقد بر نگاه تکاملی وارد میشدود :اول اینکده بدا ار تقاضدا و تمدایالت
مصرف 2در نوآوریهای فناورانه بنیادین (که در گذار بهوجود میآیند) هنو شکل نگرفتهاند .بهعبارتدیگر ،با ار ،عادات مصرف،
و فناوریهای جدید بهطور همزمان به ظهور میرسند .در این حالت ،فرایند انتااب چیزی فراتر ا پذیرفتن ا میان گزینههدای
نوآوری بوده و مفهوم پذیرش مصرفکننده و نهادینه نمودن آن در عادات ندگی و بومیسا ی را نیز شامل میشود .نقد دوم بر
این موضوع تاکید دارد که عالوه بر با ار و مصرفکننده ،سیاستها ،نهادها ،و شبکهها نیز در شکلدهی به محیط انتااب نقش
اساسی دارند .بنابراین گذار فرایند تکاملی مشارکتی 3است.
در طرف مقابل ،رویکردهای شبهتکاملی فرایند تکامل را کامال بدون جهت ندانسته و سعی در مدادلده و جهدتدهدی آن ا
طریق محیط تنوع مبتنی بر فعالیتهای راهبردی کنشگران دارد .این فعالیتها راهبردی در راستای ایجاد نوآوری در محدیط-
های حفاظت شده و نیز محیط انتااب مبتنی بر انتظارات شکلگرفته انجام میشود .ریپ ( )1992و اسکات ( )1992معتقدند که
دررویکردهای شبهتکاملی ،وقوع گذار در کار اری ا بیمها و امیدها 4بهوقوع میپیوندد .منظور ا این کار ار ،رویدایی انتظدارات

5

ماتلف ،تجارب ،موفقیتها و شکستهای پیشین است که کنشگران موجود در نظام اجتماعی-فنی در یک محیط اجتماعی-
شنادتی 6شکل دادهاند .این انتظارات و تجارب بهصورت تجمعی و در سالهای متمادی در اشهدان کدنشگدران شدکلگرفتده،
درنتیجه ا میان بردن و تغییر آنها در کوتاهمدت بهوقوع نمیپیوندد .در این رویکردها ،دو گروه کنشگران درنظر گرفته مدی-
شوند .گروه اول که کنشگران فعال 7هستند .آنها توسعهدهندگانی هستند که به جان داری ا گسترش فناوری پردادتده ،بده-
شکلدهی انتظارات (بیم و امید) در اشهان سایر کنشگران کمک کرده ،و در برابر سایر رقابا به رقابدت مدیپردا ندد .در طدرف

1.Selection environment
2.Preferences
3.Co-evolution
4.Arena of expectations
5.Expectations
6.Socio-cognitive sphere
7.Enactor
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مقابل ،گروه دوم کنشگران منفعل یا انتاابگر 1هستند .آنها بردالف گروه اول درگیر فراینددهای معرفدی و توسدعه ابتددایی
فناوری نمیشوند .بلکه با ار یابی دروجی کارهای کنشگران فعال و نیز مبتنی بدر انتظدارات شدکلگرفتده ،در فرایندد توسدعه
دوشبینترین گزینهی فناورانه مشارکت مینمایند.
با تشریح ویژگیهای تکاملیها و شبهتکاملیها ،در یر رویکردهای ماتلفی که برای تحلیل و سیاستگذاری فرایند گدذار
در قال این گروه توسعه داده شده ،توضیح داده میشود.
 -2-3-2-1رويكردهاي شبهتكاملي

2

این رویکردها ،گذار را بهصورت یک الگوی تاریای قابل تصویر در سه الیهی ماتلف درنظر مدیگیرندد .بدر اسداس ایدن
رویکردها ،مهمترین مشکالت سادتاری ا سیستمهای اجتماعی ناشی میگردد که توسط نیروهای بدا ار قابدل توجیده نیسدت.
رویکرد چندسطحی 3یکی ا مدلهای این رویکرد است که به تحلیل فرایند گذار شامل نوآوریهای ماتلدف در سدطح کدالن
(مانند باش حمل و نقل) می پردا د .بر اساس این رویکرد ،گذار فناوری در قال سه سطح رژیمهای اجتماعی-فناورانه ،4سطح
گوشه 5و دورنما 6قابل تعریف است .در اثر پویایی ایجاد شده در تعامل سطوح ماتلف ،فرایند گذار بهوقوع میپیونددد .مددیریت
گوشه راهبردی 7رویکرد دیگری است که با توجه به جذابیت گوشهها در چارچوب چندسطحی بهعندوان سدطح پدیددآورنددهی
نوآوری ،با نگرشی پایین-به-باال به تعریف چارچوبی مفهومی برای توضیح چگونگی تشکیل گوشهها و چگدونگی محافظدت ا
نوآوری در گوشههایی مجزا ا سطح رژیم میپردا د .درکنار اینها ،رویکرد مدیریت گذار 8قرار میگیرند .بر اساس این مدلهدا،
گذار فرایندی چندسطحی و چندعاملی 9بوده که گوشهها مهمترین نقش را در ایجاد گذار فناورانه برعهده دارند] .[9این رویکرد

1.Selector
2.Quasi-evolutionary
3.Multi-levels perspective
4.Socio-technical regimes
5.Niche
6.Landscape
7.Strategic niche management
8.Transition management
9.Multi actor
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بهدنبال تحلیل این موضوع است که گوشهها چگونه میتوانند در ایجاد تغییر موفق یا شکستدورده باشدند .در ایدن مددل ،بدر
نقش کنشگران 1و نیز مدادالت ضروری سیاستی نیز تاکید شده است].[9
 -3-3-2-1رويكردهاي تكاملي

2

یکی ا اولین مدلهای موجود در این رویکرد ،بلوکهای توسعه است .رویکرد بلوکهای توسعه که در سدال  1950مطدرح
شد ،به بیان این موضوع میپردا د که توالی ا مکملها ا طریق یک سری فشارهای سادتاری مانند ،عدم تعادل ،ممکن است
نتیجه یک موقعیت تعادلی جدید باشد .در کنار این رویکرد ،مدلهای نظامهای نوآوری بهعندوان مهمتدرین جریدان در ادبیدات
رویکردهای تکاملی قرار میگیرند .مفهوم نظامهای نوآوری بهعنوان یکی ا مینههدای پژوهشدی غالد در ادبیدات مطالعدات
نوآوری 3ا اوادر دهه  1980با انتشار اولین مراجع مطرح گردید .این رویکرد بر پایه تئوری اقتصداد تکداملی بده تبیدین شدرایط
محیطی و درونی ال م برای توسعه نوآوری با نگرشی سیستمی میپردا د .نظامهای نوآوری در سطوح ماتلف ملی ،منطقدهای،
فناورانه ،باشی ،و ادیرا هم در سطوح بنگاهی و بینالمللی برای مقاصد ماتلف تحلیلی مورد استفاده قرار میگیرند.

 -4-3-2-1مقايسه رويكردهاي سيستمي نوآوري
کلیه مدلها و رویکردهای اشاره شده در این قسمت را میتوان ا ابعاد ماتلف باهم مقایسه نمود .این مقایسه نشاندهنده-
ی دوب بودن و یا بد بودن یک ابزار در حالت کلی نبوده و تنها به بیان ویژگیهای این مدلها ا ابعاد ماتلف میپدردا د .بدر
اساس این ویژگی ،متناس ترین ابزار برای تحلیل توسعه فناوری راهبردی انتااب میگردد (جدول .)5-1
جدول( :)5-1مقايسه ويژگيهاي رويكردهاي سيستمي نوآوري
رویکرد چندسطحی

مدیریت راهبردی
گوشهها

مدیریت گذار

بلوکهای توسعه

نظامهای نوآوری

سطح تحلیل

گذارهای فناورانه بلندمدت،
کارکردهای اجتماعی (مانند
حملونقل)

شبکههای نوآوری ،یک
کاربرد داص فناوری

گذارهای
فناورانه
بلندمدت

سطح صنعت

سطوح ملی،
منطقهای ،فناورانه و
باشی

نوع سیستم

پویا

پویا

پویا

پویا

پویا

1.Agency
2.Evolutionary
3Innovation studies
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رویکرد چندسطحی

مدیریت راهبردی
گوشهها

مدیریت گذار

بلوکهای توسعه

نظامهای نوآوری

هدف تحلیل

تحلیل فرایند گذار شامل
نوآوریهای ماتلف در
سطح کالن

تحلیل چگونگی تشکیل
گوشهها و چگونگی
محافظت ا نوآوری در
گوشههایی مجزا ا سطح
رژیم

نقش گوشهها
در ایجاد تغییر
و گذار فناورانه

تحلیل سادتاری با
بررسی روابط بین
فشارهای سادتاری و
نوآوریهای ایجاد
شده

تبیین شرایط
محیطی ال م برای
توسعه نوآوری

عامل
نوآوری

پویایی پدیدآمده ا تعامل
سطوح رژیم گوشه و دورنما

فناوریهای نو و
چیدمانهای جدید
اجتماعی اقتصادی

سطح گوشه و
کنشگران

فشار سادتاری،
کارآفرینان

کنشگران ،نهادها،
روابط و شبکهها

نظام نوآوری فناورانه 1بهعنوان رویکرد تکاملی و رویکرد چند سطحی ،2مدیریت گذار ،3مدیریت راهبردی گوشهها 4بهعنوان
رویکردهای شبه تکاملی برای بررسی در این باش انتااب شدهاند .ا دروجی تحلیلی حاصل ا ایدن رویکردهدا مدیتدوان در
طراحی اجزای جهتگیریهای پشتیبان استفاده نمود.
در ادامه به بررسی این رویکردها بهطور مبسوط پردادته میشود .اولین این رویکردها ،نظامهای نوآوری فناورانه هستند .قبل
ا توضیح این رویکرد ،ال م است تا تبیین جایگاه آن در میان سایر رویکردهای نظامهای نوآوری پردادت.

 4-2-1نظامهاي نوآوري
نظام های نوآوری شامل کلیه عوامل اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،سا مانی ،نهادی و سایر عوامل اثرگذار بر توسعه ،انتشار و
بهرهبرداری ا نوآوری میگردد.هر نظام نوآوری ا سه جز اصلی مولفهها (کنشگران ،نهادها و فناوریهدا) ،روابدط (مواصدالت
میان مولفهها) ،و شناسهها (توانایی اجزا در ایجاد شایستگی فناورانه-اقتصادی) تشکیل شده است].[10
مفهوم نظامهای نوآوری را میتوان یکی ا مینههای پژوهشی غال در ادبیات مطالعات نوآوری 1بده حسداب آورد .تمرکدز
اصلی مطالعات نوآوری ،بیان رشد فناورانه در اقتصاد است .اما مطالعات نوآوری در شکل امرو ی دود و مفهوم نظامهای نوآوری

1.Technological innovation systems
)2.Multi-levels perspective (MLP
)3.Transition management (TM
4.Strategic niche management
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را باید به طور قطع تحت تاثیر کارهای شومپیتر و سایر تحقیقات دار ا جریان اصلی اقتصاد مانندد اقتصداد نهدادگرا ،2اقتصداد
توسعه 3و اقتصاد نئوشومپترین 4دانست.
بطورکلی ،چهار رویکرد تحلیل اقتصادی نزدیک به نظامهای نوآوری وجود دارد .اقتصاد نئوکالسیک که بهعنوان رایجتدرین
مکت  ،بر انتااب میان گزینههای اقتصادی مشاص و تعریف شده (بعضا همراه با ریسک) توسط کنشگران دردگرا 5پردادته
و کانون تحلیل را در تاصیص منابع محدود به کنشگران قرار میدهد .در طرف دیگر ،رویکدرد مددیریت ندوآوری بدا تمرکدز
تحلیل بر نوآوری ،به انتااب میان گزینههای پروژههای تحقیق و توسعه کنشگران دردگرا میپردا ند .درکنار این دو رویکدرد،
اقتصاد اتریشی مانند اقتصاد نئوکالسیک بر تاصیص منابع محدود تمرکز داشته ،ولی بردالف آن با ار را وسیلهی ایجاد فرایند
یادگیری پویای کنشگران میداند .رویکرد نظامهای نوآوری نیز مانند مکت اتریشی بر یادگیری تاکیدد داشدته و نیدز همانندد
مدیریت نوآوری ،نوآوری را محور تحلیل دود قرار میدهد (جدول .)6-1
جدول( :)6-1چهار ديدگاه مختلف در تحليلهاي اقتصادي
تاصیص منابع
انتااب دردگرا
یادگیری

نوآوری

مکت اقتصاد نئوکالسیک
مکت اقتصاد اتریشی

8

6

مدیریت نوآوری

7

نظامهای نوآوری

یک نظام نوآوری را میتوان ا ابعاد ماتلف مر بندی نموده و بر این اساس ،مدلهایی برای اهداف تحلیلی متفداوت پدیدد
آورد .بر طبق  Edquestمر های این سیستم می تواند در چهار بعد جغرافیایی ،فناورانه و گروه محصول و فعالیت تعریف گردد.
بر این اساس ،چهار مدل نظام نوآوری ملی ،نظام نوآوری منطقهای ،نظام نوآوری باشی ،و نظام نوآوری فناورانه مطدرح مدی-
گردد .با استفاده ا رویکرد سیستمی ،ا سه دیدگاه ماتلف تحلیل بر اساس عوامل (جعبه سفید) ،تحلیل بر اساس دروجی (جعبه

1.Innovation studies
2.Institutional Economics
3.Development Economics
4.Evolutionary Economics
5.Rational agent
6.Neoclassical economics
7.Management of innovation
8.Austrian economics
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سیاه) و تحلیل براساس گذار سیستمی ،میتوان بهمطالعهی نظامهای نوآوری پردادت .در تحلیل بر اساس عوامل کده تحلیدل
سادتاری نام میگیرد ،به شنادت اجزای اصلی درون مر های سیستم پردادته میشود .در رویکرد تحلیل بر اساس دروجی کده
تحلیل کارکردی نامگذاری میشود ،مجموعه فعالیتهایی که اجزای سیستم بهانجام میرساند و موج ایجاد پویایی میگردند،
هدف مطالعه قرار میگیرد .درنهایت ،تحلیل گذار نیز تکامل و تغیرات سیستم در طول مدان را مدورد مطالعده قدرار مدیدهدد.
مقایسه رویکردهای ماتلف نظام نوآوری ا این سه منظر بههمراه ابعاد دیگر ،در جدول یر مورد بررسی قرار گرفته است.
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جدول( :)7-1مقايسه رويكردهاي نظامهاي نوآوري

پایهگذار/سال
سطح تمرکز (مر
سیستم)

هدف تحلیل

رویکردهای مشابه

نظام نوآوری ملی

نظام نوآوری منطقهای

نظام نوآوری باشی

نظام نوآوری فناورانه

فریمن (1987و  ،)1988الندول ( ،)1988و
نلسون ()1993

ساکسیان( ,)1994کوک()1997

برسچی و مالربا()1997

(کارلسون و اتانکویچ ()1991

مر های جغرافیایی-ملی

مر های جغرافیایی-منطقه

باش و یرباش(گروههای محصول و
باشهای محصول)

فناوری به معنای یک حو هی دانشی ،محصول
و مجموعهای ا محصوالت مرتبط بههم و با
هدف برآوردن کارکردی داص

مقایسه عملکرد نوآورانه کشورها-تحلیل
نقش پیشرفتهای فناورانه در رشد
اقتصادی؛ سیاستها و راهبردهای
اقتصادی اجتماعی برای بارور کردن
نوآوری در یک کشور

تعیین عملکرد اقتصادی یک منطقه؛ سیاستگذاری
توسعه نوآوری منطقهای

تحلیل تفاوت نوآوری در باشهای
ماتلف؛ تعیین سیاستها و راهبردهای
توسعه صنایع

ار یابی روند توسعه یک نوآوری فناورانه ا نگاه
سادتار و کارکرد؛ شناسایی موانع و محرکهای
توسعه؛ سیاستگذاری توسعه فناوری

حو ههای صنعتی

اقتصاد صنعتی (سادتار-هدایت-عملکرد،
رویکرد هزینههای تراکنش ،مدلهای
نظریه با یهای همکاریهای راهبردی ،و
مطالعات اقتصادسنجی صنعتی) ،رویکرد
استفاده ا مطالعات موردی و مطالعات
نوآوری و نوعشناسیهای تجربی

بلوکهای شایستگی؛ نظامهای بسیط فناورانه

مدلهای رشد اقتصادی نئوکالسیک-
مدلهای دطی و تعاملی نوآوری -مدل
الماسی پورتر -مدل

قط های فناورانه
محیطهای نوآور
ناحیههای یادگیرنده

شنادت سادتاری

سطح محدود :کنشگران و روابط متعامل با
نوآوری بهطور مستقیم
سطح گسترده :تمام اجزای اجتماعی،

چهار مولفهی بنگاهها ،نهادها ،یرسادتهای
دانشی و سیاستگذاری نوآوری

دانش ،فرایندهای یادگیری و فناوریها،
کنشگران و شبکهها ،قواعد ،تقاضا

کنشگران ،نهادها ،فناوریها ،روابط و شبکهها
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نظام نوآوری ملی
فرهنگی ،و سیاسی موجود در محیط کالن
کشور

نظام نوآوری منطقهای

نظام نوآوری باشی

نظام نوآوری فناورانه

تعریف یرکارکردهای ماتلف در قال
سه کارکرد اصلی تولید ،انتشار و استفاده ا
نوآوری

تقسیمبندی عوامل پویایی دادلی به سه دستهی
یادگیری تعاملی ،اشتراک دانش ،مجاورت و
نهادینگی

پویایی توسط دو فرایند تنوع به منظور
ایجاد ناهمگنی (ورود عوامل جدید ،تحقیق
و توسعه و نوآوری) و انتااب بهمنظور
کاستن ا ناهمگنی (انتااب با ار و انتااب
غیربا ار)

هفت کارکرد دلق دانش ،انتشار دانش ،فعالیت-
های کارآفرینی ،جهتدهی به جستجو ،تامین
منابع ،شکلدهی با ار و مشروعیتباشی؛

شکلگیری نهادها و بنگاهها در کشور و نیز
ایجاد یکپارچگی میان اجزا موجود

توسعه شبکههای میان بنگاهها در یک منطقه

چرده عمر صنعت و نیز تحلیل تکامل
بلندمدت صنایع Shumpeter

تکامل سیستم براساس مدل توالی نوآوری،
مرک ا چهار موتور نوآوری (موتور محرک علم
و فناوری ،موتور کارآفرینی ،موتور شکلدهی به
سیستم ،موتور با ار)

دوشههای منطقهای بهعنوان یکی ا عوامل
اثرگذار مهم در فرایند نوآوری

وابسته بودن عوامل اثرگذار بر نوآوری به
باش

تاکید بر نقش شایستگی اقتصادی ،بهمعنی
توانایی در توسعه و بهرهبرداری ا فرصتهای
جدید کس وکار ،در ایجاد نوآوری فناورانه؛ تاکید
بر پویایی سیستم و چگونگی شکلگیری سیستم

تاکید بر نوآوری و پیشرفتهای فناورانه
بهعنوان عامل اثرگذار در رشد اقتصادی
کشورها

تاکید بر مفهوم تکانه و حلقههای علی تجمعی
در ایجاد پویایی
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 -1-4-2-1نظامهاي فناورانه نوآوري
نظامهای نوآوری فناورانه  1به تحلیل گذار ا منظر تغییرات نهادی ،سدا مانی ،اقتصدادی ،سیاسدی و فندی پیرامدون ظهدور
فناوریهای جدید میپردا د .این رویکرد بر پایهی نظر کارلسون و استنکویتز درباره نوآوری شکل گرفته اسدت کده مهمتدرین
محرکهای دلق ،انتشار و بهرهبرداری ا نوآوریهای فناورانه را در تعامالت نظاممند کنشگران ،تحت یرسادتهدای نهدادی
میداند .این برداشت ا گسترش نوآوری فناورانه با الهام ا تئوری بلوکهای توسعه 2و نیز در ارتباط با رویکردهای نظدام ملدی
نوآوری 3و نظام باشی نوآوری 4است.
ا مان توسعه اولیه این رویکرد در سال  ،1991تغییرات ماتلف و بهبودهای متفاوتی در مفهدوم و ابزارهدای عملیداتی آن
صورت پذیرفته است .تمرکز بر فناوریهای مشاص 5به جای تمرکز بر فناوریهای عمومی و گسترده ،6تاکید بر وقوع نوآوری-
های بنیادین بهعنوان محرک گذارهای اجتماعی-فنی بهجای تاکید بر نوآوری فناورانه بهعنوان ابزاری در ایجاد رشد اقتصادی،
و توجه به فناوریهای نوظهور (و غالبا پایدار) بهجای توجه به سایر انواع فناوری ،نموندههدایی ا تغییدرات و همگرایدیهدایی
صورت گرفته در این حو ه است .عالوه بر اینها ،شناسایی مجموعهی فراینددهای ال م بدرای توسدعه ندوآوری تحدت عندوان
کارکردهای نظام نوآوری فناورانه ،شناسایی مجموعهی مکانیزمهای اثرگذار بر شکلگیری نظام نوآوری فناورانه در قال مواندع
و محرکهای توسعه ،ارائهی تحلیلهای سادتاری در قال نقش کنشگران ،نهادها و شبکهها در شکلگیری نوآوری ،گسترش
مفهوم شکستهای با ار و با ارائهی تعریفی جدید تحت عنوان شکستهای سیستمی ،7برقراری ارتباط و ایجاد سا گاری میدان
رویکردهای ماتلف گذار (مانند رویکرد  TISو  )MLPو ارائهی رویکردهایی برای راهبری شکلگیری نظام ندوآوری فناورانده،
نمونههایی ا بهبودهای صورت پذیرفته در رویکرد نظامهای نوآوری فناورانه در طول مان است.

)1.Technological innovation systems (TIS
2.Development blocks
)3.National innovation systems (NIS
)4.Sectoral innovation systems (SIS
5.Specific technology
6.Generic technology
7.Systemic failures
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بهکار بردن رویکرد سیستمی در مطالعهی تغییرات فناورانه ،بستری برای درک توسعه فناوری را فراهم مینماید .نظامهدای
نوآوری با تمرکز داص بر فناوری ،نمونهای ا این رویکردهای سیستمی هستند که در ادبیات ا آنها تحت عنوان نظام نوآوری
فناورانه 1یاد میگردد .بر این اساس ،کارلسون و استنکویتز این مفهوم را بهصورت یر تعریف میکنند:
شبکهای پویا ا عوامل که در یک حو هی اقتصادی/صنعتی داص باهم در تعامل بوده ،تحت مجموعهای ا یرسادتهای
نهادها قرار داشته ،و در فرایند دلق ،انتشار و بهرهبرداری ا دانش ددیل هستند.
نقطه شروع تحلیل در نظام های نوآوری فناورانه مر های جغرافیایی و یا یک صنعت داص نبوده ،بلکه این رویکرد تمرکز بر
فناوری را هدف مطالعه قرار میدهد .با این حال ،یک نظام نوآوری فناورانه میتواند در عین تمرکز بر یک فناوری ،گسترهای ا
مر های جغرافیایی و باشی ماتلف را در برگیرد .هدف تحلیلهای نظام نوآوری فناورانه ار یدابی روندد توسدعه یدک ندوآوری
فناورانه ا نگاه سادتار و فرایندهایی است که به پشتیبانی و یا ممانعت ا آن میپردا د .در تعریف نظام نوآوری فناورانه ،فناوری
هم بهمعنای مواد ،ساتافزارها و نرمافزارهایی است که به شکل مستقیم در فرایند توسعه بکار میروند ،و هم بهشکل دانشدی
است که چه به شکل عمومی و یا نهفته در محصول وجود دارد].[11
نظام نوآوری فناورانه علیرغم دارا بودن ویژگیهای مشترک با سایر رویکردهای نظام نوآوری ،دارای دو ویژگی متمایزکننده
ا آنهاست:
تاکید بر نقش شایستگی اقتصادی ،بهمعنی توانایی در توسعه و بهرهبرداری ا فرصتهای جدید کس وکار در ایجاد نوآوری
فناورانه .بر این اساس ،بهرهبرداری و ترکی دانشهای موجود جز جدایی ناپذیر نوآوری فناورانه میباشد .در حقیقت بر ددالف
سایر رویکردها که تفکری کالن ا نوآوری داشتند ،این ویژگی بر اهمیت نیروهای کارآفرین بهعنوان منابع نوآوری تاکید دارد.
تاکید جدی بر پویایی سیستم .تمرکز بر نقش کارآفرینان در این رویکرد ،مینه را برای بررسی روند شکلگیری این سیستم
در طول مان آماده کرده تا ا این طریق روند پویایی درنظر گرفته شود.
در بکارگیری نظام نوآوری فناورانه ،درنظرگیری چهار فرض اساسی ضروری است:

.1این اصطالح توسط محققین ماتلف بهگونههای متفاوت بکار گرفته شده اسدت )1991( Carlsson and Stankiewicz .اصدطالح سیسدتمهدای
تکنولوژیکی را بکار بردهاند و محققان سوئدی نیز واژه نظام نوآوری تکنولوژی محور را برگزیدهاند.
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سیستم (نه تکتک اجزا) بهعنوان واحد تحلیل قرار میگیرد .این فرض در سایر مدلهای نظام نوآوری نیز مشابه است.
سیستم ماهیتی پویا دارد .بنابراین درنظر گرفتن با دوردها برای بررسی روند شکلگیری این سیستمها ضروری میباشد.
فرصت های فناورانه عمال نامحدود هستند .بنابراین ال م است تا تمرکدز بیشدتری در شناسدایی ،جدذب و بهدرهبدرداری ا
فرصتهای فناورانه صورت پذیرد .به عبارت دیگر ،باالبردن توانایی جذب اهمیت بیشتری ا توانایی تولید فناوری جدید دارد.
هر با یگر در چارچوب دردپذیری محدود 1عمل میکند .به عبدارت دیگدر ،بدا یگران ایدن نظدام دردپدذیر هسدتند ،امدا بدا
محدودیتهایی ا جنا تواناییها و اطالعات روبهرو هستند.
در کنار رویکرد نظام نوآوری فناورانه ،مفهوم بلوکهای شایستگی 2قرار میگیرد .بلوکهای شایستگی ا جان طرف تقاضا
(محصول یا با ار) و به عنوان مجموع یرسادتهای ال م برای سادت ،انتااب ،تشایص دادن ،انتشار و بهرهبدرداری ا ایدده-
های جدید در دوشههایی ا بنگاهها تعریف میگردد .نمونهای ا تحلیل با این رویکرد را میتوان در بلوک شایستگی برای نظام
سالمت کشور سوئد جستجو نمود که در آن اجزای تشکیلدهندهی نظامهای نوآوری فناوری ماتلف محصوالت و فناوریهای
ال م باش سالمت را تامین میکنند ،بهتصویر کشیده شده است.
با معرفی نظام نوآوری فناورانه توسط کارلسون و استنکویتز ( ،)1991مطالعات گستردهای با تمرکز بر ویژگدی پویدایی ایدن
رویکرد بهانجام رسیده و مفاهیمی مانند حجم بحرانی ،3تکانه 4و حلقههای علی تجمعی 5مطرح گردید .بهمنظور شنادت کافی ا
این مفاهیم ،در ادامه ال م است تا دو حو ه اساسی نظامهای نوآوری فناورانه ،شنادت کارکردی و حلقههای علی تجمعی تبیین
گردد.
 -2-4-2-1شناخت کارکردي نظام نوآوري
نظامهای نوآوری فناورانه را میتوان بهعنوان رویکردی برای تحلیل تغییرات فناورانه بهکار بدرد .ا آنجدایی کده تنهدا بدا
تحلیل سادتاری نظامهای فنی-اجتماعی نمیتوان تمام جوان تغییرات فناورانه را درنظر گرفت ،این رویکرد میبایست فراهم-
1.Bounded rationality
2.Competemnce block
3.Critical mass
4.Momentum
5.Cumulative causation
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آورندهی چارچوبی برای تحلیل کارکردی 1نظامهای فنی-اجتماعی باشد .دنبالکردن فرایندهای نوآوری و یا به تعبیری دیگدر،
توسعه ،انتشار و به کارگیری نوآوریها در عمل را بهعنوان کارکرد اصلی نظامهای نوآوری قلمداد میکند .برای مطالعهی میزان
تحقق فرایندهای اصلی سیستم ،محققان کارکردهای ماتلفی را در سطح اول سیستم ( یرکارکرد) شناسایی کردهاند.2
ادیرا جاکوبسون و برگک نیز دستهبندی پاالیش شدهای ا کارکردهای نظام نوآوری فناورانه ارائه دادهاند .با مدرور بادش
عمدهای ا مقاالتی که به دستهبندی کارکردها پردادته اند ،هفدت کدارکرد اصدلی مدورد شناسدایی قدرار مدیگیرندد .مجموعده
کارکردهای شکر شده بههمراه شادصهایی برای سنجش سطح برآورده شدن این کارکردها در جدول ( )8-1ارائه شده است.
جدول( :)8-1کارکردهاي پيشنهادي وشاخصهاي آنها
شاخص

توصيف

کارکرد

فعالیتهای
کارآفرینی

شامل ترجمهی دانش فنی موجود در مینهی یک فناوری
داص به بان موقعیتهای کاری جدید و انجام پروژههای
عملیاتی و یا انجام فعالیتهایی با هدف اثبات مفید بودن
فناوری نوظهور در محیط تجاری است .

تعداد و کیفیت پروژههای انجام شده با هدف
تجاریسا ی ،حجم سرمایهگذاریهای دطرپذیر
انجام شده ،تعداد نمایشگاههای فناوری برگزار
شده ،تعداد پروژههای نمایشی انجام شده

دلق دانش

دربرگیرندهی فعالیتهای یادگیری است که بهطور عمده بر
دانش فنی فناوری و بهمیزان کمتر ،بر با ار ،شبکهها و
مصرفکنندههای آن تمرکز دارد .این فرایند یادگیری ،به
اقسام گوناگونی میتواند واقع شود .یادگیری کتاباانهای و
یادگیری درحین انجام کار ا انواع مهم این دسته ا فعالیتها
هستند.

تعداد مقاالت  ISIمنتشر شده ،تعداد حق
ادتراعات ثبت شده به صورت بینالمللی در
مینه فناوری ،تعداد مطالعات علمی و فنی
صورت گرفته ا فناوری ،تعداد گزارشهای تولید
شده در رابطه با مطالعهی با ار ،تعداد مطالعات
امکانسنجی انجام شده

انتشار دانش

دربرگیرندهی فعالیتهایی است با هدف پراکندهسا ی 3و به-
اشتراکگذاری 4دانش و اطالعات انجام میشوند .بنابراین،
مهمترین نقش کارکرد انتشار دانش ،ایجاد یادگیری تعاملی
است .وجود روابط و در حالت پیچیدهتر ،شبکههایی ا با یگران
ا پیشنیا های این کارکرد بهشمار میرود.

تعداد کنفراناها و کارگاههای برگزار شده در
رابطه با فناوری ،تعداد و اندا ه شبکههای
متشکل ا با یگران موجود در نظام فناورانه،
میزان جابهجایی نیروهای تحصیلکرده
دانشگاهی با محوریت فناوری

جهتدهی به
سیستم

اشاره به فعالیتهایی دارد که منجر به مشاصشدن نیا ها و
جهتدهی به فعالیتهای با یگران موجود در نظام فناوری
میگردد .همچنین ،رفع مشکالت موجود در کارکردهای دیگر

تعداد و اثرباشی قوانین مربوط به فناوری،
استانداردهای تدوین شده ،میزان شکلگیری
انتظاراتی دربارهی آیندهی فناوری

 .1کارکردها عوامل فرايندي مؤثر بر توسعهي فناوري محسوب ميشوند.
 .2هنگامي که گفته ميشود کارکردها در س اول سيستم تعريف شدهاند ،کارکرد کلي سيستم بهصورت پايشفار
سيستم تعريف شده است.

در سا

صافر

3.Dissemination
4.Sharing
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توصيف

کارکرد

نظام نیز میتواند در قال این کارکرد انجام شود.
شکلگیری با ار

شامل فعالیتهایی (مانند حمایتهای مالی ا کاربرد فناوری
نوظهور) است که با ارائهی امتیا اتی منجر به ایجاد تقاضا
برای فناوری میگردد.

تعداد و حجم  ،niche markesتعداد و تنوع
کاربران موجود برای فناوری ،تعداد و تنوع
نهادهای تنظیمشده برای شکلدهی به با ار،
میزان عدمقطعیت موجود در برابر تولیدکنندگان
و یا سرمایهگذاران ،مرحلهی بلوغ (دورهی عمر)
با ار

تأمین منابع

شامل تاصیص سرمایههای مالی ،انسانی ،مکمل و مواد مورد
نیا برای توسعه فناوری است .همچنین ،گسترش یرسادت-
های عمومی مورد نیا پیشرفت فناوری ،مانند سیستمهای
آمو شی و تسهیالت تحقیق و توسعه نیز در مرهی این
کارکرد قرار میگیرد.

حجم کمکهای بالعوض دولتی (یارانه) و
سرمایهگذاریهای باش دولتی و دصوصی،
میزان دسترسی به نیروی انسانی فنی ،میزان
دسترسی به مواد اولیه ،میزان توسعه یرسادت-
های مورد نیا فناوری و محصوالت و ددمات
مکمل

مشروعیتباشی

دربرگیرندهی تمامی فعالیتها با هدف غلبه بر ماالفت
با یگران شینفع در فناوریهای کنونی ا طریق تشویق
صاحبان قدرت به ایجاد آرایش جدیدی ا قواعد و مقررات
مربوط به نظام نوآوری فناورانه است.

میزان همگرائی نهادهای موجود و نظام نوآوری
فناورانه در حال توسعه ،میزان مشروعیت
سرمایهگذاری در توسعهی فناوری و محصوالت
مربوط به آن ،میزان رایزنیهای سیاسی بین
گروههای درگیر برای حمایت ا فناوری ،میزان
حمایت ا فناوری در رسانهها

همانطور که اشاره شد ،نظامهای نوآوری تکنولوژیک را میتوان بهعنوان رویکردی برای تحلیل تغییرات تکنولوژیک بهکار
برد .دنبالکردن فرایندهای نوآوری و یا بهتعبیری دیگر ،توسعه ،انتشار و به کارگیری نوآوریها در عمدل را بدهعندوان کدارکرد
اصلی نظامهای نوآوری قلمداد میکند .برای مطالعهی میزان تحقق کارکرد اصلی سیستم ،محققان کارکردهای ماتلفدی را در
سطح اول سیستم شناسایی کردهاند .1بنابراین میتوان بده کارکردهدای سیسدتم بدهعندوان یرکارکردهدای کدارکرد اصدلی آن
نگریست .این کارکردها عوامل فرایندی مؤثر بر توسعهی تکنولوژی محسوب میشوند .همچنین ،کارکردهای سیستم براینددی
ا فعّالیتهای رخداده در آن میباشند .یعنی با دستهبندی فعّالیتهای متجانا میتوان کارکردهای نظام را شناسایی کرد .ارائه-
ی دستهبندیهای ماتلف ا کارکردها نیز بهعلت وجود دستهبندیهای ماتلف ا فعّالیتهای سیستم است.

.1هنگامی که گفته میشود کارکردها در سطح اول سیستم تعریف شدهاند ،کارکرد کلی سیستم بهصورت پیشفرض در سطح صدفر سیسدتم تعریدف
شده است.

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
32
فاز  :4تدوین برنامه ،اقدامات و سیاستها

ویرایش اول ،تیر 1394

با توجه به مطالعه ادبیاتی که در گزارش متدولوژی درباره کارکردها صورت پذیرفت ،هفت کارکرد فعالیتهدای کدارآفرینی،
دلق دانش ،انتشار دانش ،جهتدهی به سیستم ،تامین منابع موردنیا  ،شکلدهی به با ار و مشروعیتباشی کارکردهای اصدلی
یک نظام نوآوری است .برای اینکه بتوان به شناسایی موانع و محرکهای موجود در انجام فعالیت در هر کارکرد پردادت ،ال م
است تا در ابتدا شادصهایی برای هر کارکرد استارا نمود .بر اساس این شادصها ،در فا بعدی پرسشهایی (بدا محوریدت
قرار دادن هر شادص و یرکارکرد) طراحی میگردد و انجام مصاحبه پیرامون مجموعه پرسشهای هرکارکرد ،اسدتارا کلیده
موانع و محرکهای در تمام ابعاد آن کارکرد را نتیجه میدهد .برای این منظور ،در یدر کارکردهدای نظدام ندوآوری بدههمدراه
شادصهای مشاصکننده آنها ارائه شده است.
الف) فعاليتهاي کارآفريني
کارآفرینان ،در کانون توسعهی هر فناوری قرار میگیرند .نقش کارآفرینان ،ترجمهی دانش فندی موجدود در میندهی یدک
فناوری داص به بان موقعیتهای کاری جدید و انجام پروژههای عملیاتی است .همچنین ،فعالیتهای کارآفرینی شامل پروژه-
هایی با هدف اثبات مفید بودن فناوری نوظهور در محیط تجاری است .بنابراین ،هدف فعالیتهای کدارآفرینی ،انتفداعی اسدت.
درحقیقت ،کارکرد فعالیتهای کارآفرینی نقطهی جدایش نظام تکنولوژیکی نوآوری ا یک سیستم تحقیق و توسعه است .مثال-
هایی ا فعالیتهای مربوط به این کارکرد ،سادت نمونههای اولیه ا فناوری با هدف فروش یا نمایش آن و برگزاری نمایشگاه-
های تاصصی ا آن است .کارکرد فعالیتهای کارآفرینی را میتوان در باشدصوصی و ا طریق شرکتهای انتفاعی و نیز ا
طریق با یگران موجود در باش دولتی تحقق باشید .بنابراین ،بسته به نیا فناوری و توانایی با یگران میتوان ا قابلیتهدای
هر دو باش بهره برد .شرکتهای انتفاعی ددیل در تحقق این کارکرد را میتوان به دو گروه تقسیم کرد .گروه اول ،شدرکت-
کنندههای جدیدی هستند که ا فرصت ایجاد شده ،بهعنوان چشماندا ی در تسایر با ار جدیدد بهدره مدیبرندد .دسدتهی دوم،
شرکتهای موجودند که در استراتژی دود ،استفاده ا مزایای فناوریهای جدید را هدف قرار دادهاند.
بنابراین ،این کارکرد دربرگیرندهی ایجاد شرایط سرمایهگذاری مناس در مینهی کارآفرینی و نیز میزان ظهور سا مانهای
کارآفرین در محیطی رقابتی است .رددادهای نشانگر تحقق این کارکرد در یک فناوری داص عبارتند ا :
 سرمایهگذاری دطرپذیر صورتپذیرفته در فناوری
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 ورود شرکتهای نوآور دادلی در این مینه
 ارائهی محصوالت و ددمات جدید در مینه فناوری
 ظهور شرکتهای نوپا در مینه فناوری
 انجام پروژههایی با هدف تجاریسا ی فناوری
ب) خلق دانش
کارکرد دلق دانش دربرگیرندهی فعالیتهای یادگیری است که بهطور عمده بر دانش فنی فناوری و بهمیزان کمتر ،بر با ار،
شبکهها و مصرفکنندههای آن تمرکز دارد .این فرایند یادگیری ،میتواند به اقسدام گونداگونی باشدد .یدادگیری کتابااندهای و
یادگیری درحین انجام کار ا انواع مهم این دسته ا فعالیتها هستند .کارکرد دلق دانش را باید بهعنوان پیشنیدا ی ضدروری
برای توسعه فناوری درنظر گرفت .در بستر توسعهی فناورانه ،افزایش نرخ دروجی در تولید دانش ،میتواند منجدر بده پدیدداری
گزینههای فناورانه و کاربردی بیشتری ا فناوری در نظام نوآوری تکنولوژیک شود .فعالیتهای توسعهی دانش میتوانند منبدع
دادلی یا دارجی داشته باشند .بهبیان بهتر میتوان گفت که توسعهی دانش ،میتواند توسط فعالیتهایی بصدورت درون ا و یدا
انتقال فناوری انجام پذیرد .نمونهی فعالیتهایی که در این کارکرد میتوان نام برد در یر آورده شدهاند:
پروژههای تحقیق و توسعهی انجام شده با هدف توسعهی دانش در مینههای سادت و طراحی توسط سا مانهای ماتلف
(در باشهای صنعت ،دانشگاه و دولت) شامل:
 مطالعات کتاباانهای
 طرحهای پایلوت
 توسعهی نمونههای اولیه ()Prototype
 انتقال فناوری
 مهندسی معکوس
 سرمایهگذاریهای مشترک با هدف توسعهی دانش
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این پروژهها میتوانند توسط پتنتهای ثبت شده (حق ادتراعات) ،مقاالت و کتابهای منتشر شده و گدزارشهدای تددوین
شده ،بررسی عملکرد سا مانهای تحقیقاتی فعال (دصوصی یا عمدومی) در میندهی فنداوری و نیدز محصدوالت تولیدد شدده
شناسایی شوند.
ج) انتشار دانش
این کارکرد دربرگیرندهی فعالیتهایی است که با هدف تسهیم (پراکندهسا ی و بهاشتراکگذاری) دانش و اطالعدات انجدام
می شوند .بنابراین ،مهمترین نقش کارکرد انتشار دانش ،ایجاد یادگیری تعاملی است.وجود روابط و در حالت پیچیدهتدر ،شدبکه-
هایی ا با یگران ا پیشنیا های این کارکرد بهشمار میرود .مهمترین نقش یک شبکه ،آسانسا ی تبدادل اطالعدات در بدین
با یگران است .کارکرد انتشار دانش ،شامل این تعامالت موجود میان با یگران است .فعالیتهای مربوط به انتشار دانش ،توسط
دامنهی گستردهای ا با یگران انجام میشود .در وضعیت مطلوب ،سیاستگذاران با توسعهدهندگان فناوری (صنعتگران) رابطه
برقرار میکنند و توسعهدهندگان فناوری نیز با پژوهشگران حو ه فناوری ،مرتبط میباشند .ا طریق این تعامالت ،فهم مشترکی
ا موضوع توسعه فناوری در بین با یگران ماتلف ایجاد میگردد .این فهم مشترک منجر به افزایش سا گاری سادتار موجود با
فناوری نوظهور و بالعکا میشود .موارد یر را میتوان نمونههایی ا رددادهای مربوط به این کارکرد دانست:
 استفاده ا رسانههای جمعی برای انتشار مطال پیرامون فناوری شامل اطالعات فنی و غیرفنی (مانند با ار)
 فراهمآوری بسترهای ال م برای اطالعرسانی در رابطه با دانستههای موجود (بدانیم که چه میدانیم) مانند فراهم-
آوری پایگاههای اطالعاتی یکپارچه
 میزان فعالیت شبکههای دانشی موجود
 برگزاری کنفراناها ،کارگاههای آمو شی
 پیمانها و توافقنامههای بین با یگران با هدف تبادل دانش
د) جهتدهي به سيستم
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بهعلت محدود بودن منابع در دسترس ،میبایست ا میان گزینههای ماتلف فناورانه موجود دسدت بده انتاداب د .بددون
انجام این کار ،نیا و انتظارات با یگران ا روند توسعه ناشنادته باقی مانده و منابع در دامنهی وسیعی ا گزینهها پراکنده شده و
بههدر میرود .برای جلوگیری ا هدررفتن منابع ،کارکرد جهتدهی به جستجو در روند توسعهی فناورانه تعریف میگردد.
کارکرد جهتدهی به جستجو ،اشاره به فعالیتهایی دارد که منجر به مشاصشدن نیا ها و جهدتدهدی بده فعالیدتهدای
با یگران موجود در نظام فناوری می گردد .بنابراین ،بدون وجود این کارکرد ،تمام منابع موجود بههدر رفته و تمدام گزیندههدای
توسعه ،ناموفق باقی میماند .همچنین ،رفع مشکالت موجود در کارکردهای دیگر نظام نیز میتواند در قال این کارکرد انجدام
شود .این کارکرد میتواند توسط با یگران ماتلفی ا جمله صنعت ،دولت و با ار تحقق پیدا کند.
نمونههایی ا رددادهای موثر بر تحقق این کارکرد ،بهشرح یر است:
 هدفگذاریهای انجام شده در مینه فناوری
 استانداردهای تدوین شده در مینهی مطالعات و جهتدهیهای مناس
 قوانین وضعشده در مینهی فناوری (تسهیلگر ،تنظیمگر ،سیاستها)
 حرکتهای جمعی ا سوی تعدادی ا با یگران درنتیجهی شکلگیری بردی انتظارات و یا هنجارها
 نگاههای مثبت و یا منفی ایجاد شده در رابطه با سیستم یا باشی ا آن
ه) شكلدهي به بازار
نیابد انتظار داشت که فناوریهای نوظهور ،توانایی رقابت با فناوریهای موجود را داشدته باشدند .بندابراین ،نیدا بده ایجداد
محیطی با هدف افزایش رقابتپذیری فناوری نوظهور احساس میشود .کارکرد شکلگیری بدا ار ،شدامل فعالیدتهدایی (مانندد
حمایتهای مالی ا کاربرد فناوری نوظهور) است که با ارائهی امتیا اتی منجر به ایجا تقاضا برای فناوری میگردد .با فعالیدت-
های ماتلفی میتوان به تحقق این کارکرد کمک کرد:
 ایجاد مزیت رقابتی بوسیله سیاستهای مالیاتی بر فناوری و صنایع رقی
 کاهش هزینههای مصرف فناوری
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 وضع آییننامهها و قواعد تنظیمکننده با ار در مورد فناوری
 معافیتهای مالیاتی بر فناوری
 اعطای تسهیالت درصورت استفاده ا فناوری
 تعیین حداقلی ا سهم استفاده ا فناوری
 اقدامات انجامشده برای با اریابی محصوالت تولیدشده ا فناوری
و) بسيج منابع
دسترسی به منابع مورد نیا  ،ا ضرورتهای توسعه نظامهای نوآوری است .کارکرد تأمین منابع ،به تاصیص سدرمایههدای
مالی ،انسانی ،مکمل و مواد مورد نیا برای توسعه فناوری میپردا د .فعالیتهای مربوط به این کدارکرد شدامل اندواع سدرمایه-
گذاریها و یارانههای تعلق گرفته به عوامل ماتلف توسعه است .همچنین ،گسترش یرسادتهای عمومی مورد نیا پیشدرفت
فناوری ،مانند سیستمهای آمو شی و تسهیالت تحقیق و توسعه نیز در مرهی این کارکرد قرار میگیرد.
این کارکرد می تواند توسط دولت ،صنعت و یا هر با یگر موثر دیگری در توسعه فناوری ،برآورده گردد .با افزایش سطح بلوغ
فناوری نوظهور ،انتظار میرود سهم باش دصوصی در تأمین منابع مورد نیا نیز بیشتر گردد .نمونهای ا فعالیتهای مربوط به
این کارکرد شود ،در ادامه آورده شده است:
 کمکهای بالعوض دولتی (سوبسید) برای گسترش و نشر فناوری یا انجام فعالیت کارآفرینی
 سرمایهگذاریهای باش دولتی و دصوصی در گسترش فناوری
 توسعه یرسادتهای مورد نیا فناوری
 تالشهای انجام گرفته برای تأمین مواد و قطعات موردنیا
 تالشهای انجام گرفته برای آمو ش نیروهای انسانی (علمی و مهارتی)
ز) مشروعيت بخشي
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ظهور یک فناوری جدید اغل با ماالفت با یگران شینفع در فناوریهای کنونی همراه میشود .بنابراین ،میبایست با یگران
فناوری نوظهور ،بر این لاتی غلبه نمایند .این امر ،ا طریق تشویق صاحبان قدرت به ایجاد آرایش جدیدی ا قواعد و مقررات
مربوط به نظام نوآوری فناورانه صورت میپذیرد .کارکرد حمایت ا سوی نهادهای پشتیبان ،شامل البیهای سیاسی و رایزنی-
هایی است که بین گروه شینفعان فناوری صورت میپذیرد .این کارکرد ،بهمیدزان یدادی بدا کدارکرد جهدتدهدی فراینددهای
تحقیقاتی شباهت دارد .بزرگترین تفاوت بین آن ها این است که در کارکرد حمایت ا سوی نهادهای پشتیبان ،قواعد موجدود در
نظام تکنولوژیکی نوآوری تغییر نمیکنند .این کارکرد تنها به متقاعدسا ی نهادهای پشتیبان مدیپدردا د .پدا ا ایدن مرحلده
رسمیتباشیدن به فناوری ا طریق وضع قواعد جدید ،توسط نهادهای پشتیبان صورت مدیپدذیرد .فعالیدت وضدع قدوانینی در
حمایت ا فناوری نیز مربوط به کارکردهای دیگر (مانند جهتدهی فرایندهای تحقیقاتی و تأمین منابع) است.
با وجود برآورده شدن این کارکرد توسط باش دصوصی و عمومی ،با یگران باش دصوصی مانند سا مانهای غیر دولتی
( )NGOو یا صنایع حامی فناوری نقش پررنجتری را ایفا میکنند .توجه شود که در تمام فعالیتهای این کارکرد ،گروهدی ا
با یگران ،گروهی دیگر ا با یگران با قدرت اجرایی را به استفاده ا فناوری نوظهور ترغی میکنند .نمونهای ا رددادهای موثر
در تحقق این کارکرد ،موارد یر است:
 رایزنیهای سیاسی بین گروههای درگیر برای حمایت ا فناوری
 اعمال نفوش گروهای پشتیبان فناوری در باشهای ماتلف دولت و صنعت (شامل NGOها)
 شکلگیری شبکههایی با هدف افزایش قدرت سیاسی با یگران
 حمایتهای انجامشده ا فناوری ا سوی تصمیمگیران
براساس شادص ها و تعاریف ارائه شده ا هر یک ا کارکردهای هفتگانه ،میتوان دید کاملی ا تمدام ابعداد یدک کدارکرد
بدست آورد .بر اساس این دید کامل ،سواالت مطرح شده در فا دو ا جامعیت بردوردار میگردند .کلیه یرکارکردها را میتوان
در قال

یر بهنمایش گذاشت:
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جدول( :)9-1خالصه کليه زيرکارکردها
عامل

زيرعامل

فعالیتهای
کارآفرینانه

ایجاد
فرصتهای
جدید

شاخصهاي کيفي

شاخصهاي کمّي
تعداد پروژههای انجام شده با هدف تجاری-
سا ی
تعداد شرکتهای ثبت شده در مینهی فناوری
ورود شرکتهای موجود به عرصهی فناوری
حجم سرمایهگذاریهای دطرپذیر انجام شده

نمایش
فرصتهای
جدید
توسعهی
دانش

برگزاری نمایشگاه تکنولوژی
انجام پروژههای نمایشی
تعداد مقاالت  ISIمنتشر شده در مینه
تکنولوژی

فنی

تعداد حق ادتراعات ثبت شده به صورت بین-
المللی در مینه تکنولوژی
تعداد سا مانهای تحقیقاتی ( )R&Dفعال در
مینه تکنولوژی
اندا هی سا مانهای تحقیقاتی ( )R&Dفعال
در مینه تکنولوژی
تعداد مطالعات علمی و فنی صورت گرفته ا
تکنولوژی
تعداد توسعه و ایجاد نمونههای آ مایشی و اولیه
ا تکنولوژی ()Prototype
تعداد گزارشهای تولید شده در رابطه با مطالعه-
ی با ار

غیرفنی

تعداد مطالعات امکانسنجی انجام شده
انتشار دانش

تعداد فعّالیتهای تحقیق و توسعه و نوآورانه
مشترک صورت پذیرفته میان واحدهای ماتلف
(با هدف تسهیم دانش)

فنی

تعداد کنفراناها و کارگاههای برگزار شده در
رابطه با فناوری
تعداد شبکههای متشکل ا با یگران موجود در
نظام تکنولوژیک
اندا هی شبکههای متشکل ا با یگران موجود
در نظام تکنولوژیک
میزان جابهجایی نیروهای تحصیلکرده
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شاخصهاي کيفي
دانشگاهی با محوریت تکنولوژی

غیرفنی

شاخصهاي کمّي
تعداد گزارشهای منتشر شده در رابطه با
مطالعهی با ار
تعداد مطالعات امکانسنجی منتشر شده

جهتدهی به
سیستم

رسمی (وضع
نهادها)
غیررسمی
(شکلگیری
انتظارات)

قانونگذاری در رابطه با تکنولوژی
استانداردهای تدوین شده
وضع چشماندا های جدید برای توسعهی
تکنولوژی و یا موارد دیگر که بر تکنولوژی
اثرگذارند
شکلگیری محرکهایی برای توسعهی
تکنولوژی یا نوع داصی ا آن (مانند ار ان
شدن قیمت منابع مصرفی تکنولوژی)
شفافسا ی تقاضای کاربران اصلی
رشد تکنولوژی در کشورهای دیگر
ایجاد تغییر در عوامل کالن اثرگذار بر سیستم
(مانند تغییرات آب و هوایی)
شکلگیری انتظاراتی دربارهی آیندهی
تکنولوژی
شفافسا ی پتانسیل با ار

شکلگیری
با ار

میزان عدمقطعیت موجود در برابر
تولیدکنندگان و یا سرمایهگذاران
شناسایی مرحلهی بلوغ (دورهی عمر) با ار
تعداد و تنوع کاربران موجود برای تکنولوژی
تعداد و تنوع نهادهای تنظیمشده برای شکل-
دهی به با ار

بسیج منابع

کمکهای بالعوض دولتی (یارانه)

مالی

سرمایهگذاریهای باش دولتی و دصوصی در
گسترش فناوری
انسانی

در دسترس بودن نیروی انسانی فنی در رابطه
با تکنولوژی موردنظر

مواد

تأمین مواد اولیهی مورد نیا برای توسعهی
تکنولوژی ا دار ا کشور

دارایی های

توسعه یرسادتهای مورد نیا تکنولوژی و
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شاخصهاي کمّي

شاخصهاي کيفي
محصوالت و ددمات مکمل
میزان همگرائی نهادهای موجود و نظام
نوآوری تکنولوژیک در حال توسعه

باشی

میزان مشروعیت سرمایهگذاری در توسعهی
تکنولوژی و محصوالت مربوط به آن
رایزنیهای سیاسی بین گروههای درگیر برای
حمایت ا تکنولوژی
اعمال نفوش گروهای پشتیبان تکنولوژی در
باشهای ماتلف دولت و صنعت

 -3-1ارائهي سياستهايي سيستمي براي مشكالت شناسايي شده
مشکالت سیستمی که به طور دقیق شناسایی شدند به راحتی میتوانند با اهداف ابزارهای سیستمی همراستا شوند و بوسیله
یک توصیه سیاسی با هدف پشتیبانی توسعه کل نظام ،دنبال شوند .در ادامه ابتدا ابزار سیستمی مشدکالت سدادتاری و سدپا
ابزار سیستمی متناس با مشکالت محیطی تبیین میشوند.

 1-3-1ارائهي اهداف ابزارهاي سيستمي و ابزارهاي سيستمي متناسب با مشكالت
سيستمي
مشکالت سیستمی شناسایی شده و اهداف مرتبط ابزارهای سیستمی در جدول یر به طور دالصه آمده است.
جدول( :)10-1اهداف ابزارهاي سيستمي متناسب با مشكالت سيستمي ارائه شده
مشکل
سیستمی

نوع مشکل
سیستمی

هدف ابزار سیستمی

مشکالت
با یگران

وجود؟

تحریک و سا ماندهی مشارکت با یگران متنوع (NGOها ،شرکت ها ،دولت و )...

توانایی؟

ایجاد فضا برای توسعه تواناییهای با یگران (به عنوان مثال ا طریق یادگیری و آ مایش)

وجود؟

تحریک به وقوع انجامیدن تعامالت فی مابین با یگران ( به عنوان مثال مدیریت وجوه مشترک و ایجاد
اجماع)

شدت؟

ممانعت کردن ا گره هایی که یا بیشتر ا حد قوی هستند و تقویت گرههای ضعیف

مشکالت
تعامالت
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مشکل
سیستمی

نوع مشکل
سیستمی

هدف ابزار سیستمی

مشکالت
نهادی

وجود؟

تضمین وجود نهادها (سات و نرم)

توانایی؟

جلوگیری کردن ا اینکه نهادها دیلی ضعیف یا دیلی قوی باشند .

وجود؟

تحریک ایجاد یرسادتهای فیزیکی ،مالی و دانشی.

کیفیت؟

تضمین اینکه کیفیت یر سادتها مناس است.

مشکالت
یرسادتی

به منظور برآورده نمودن اهداف ابزارهای سیستمی ،یک مجموعه ا ابزارهای سیاستی قبالً در ادبیات معرفی شدهاند که یک
مرور کلی بر آنها در جدول بعدی آمده است .این ابزارها در ایجاد یک ابزار سیستمی برای نظام ندوآوری تحدت بررسدی نقدش
حمایتی ایفا می کنند .انتااب آنها نه تنها به مشکالت شناسایی شده وابسته است بلکده بده تعدامالت متقابدل ابزارهدا ،شدرایط
اقتصادی و سیاسی -اجتماعی محیط اطراف فناوری ،اثرات دیگر نظامهای رقی نیز وابسته است .آنها میبایسدت بده طریقدی
انتااب شوند که اثرباشی ،تقویت متقابل و کنش منظم دود را حفظ نمایند .یدک ابدزار سیسدتمی یدک مجموعده یکپارچده و
منسجم ا ابزارهایی است که برای یک نظام نوآوری داص طراحی شده است و هدف آن ایجاد فرصدتهدا و شدرایطی بدرای
شکل گیری نظام است(.البته ا طریق تحت تاثیر قراردادن عناصر و ارتباطات دادلی نظام که در غیر این صورت به طور دود به
دودی ظهور ناواهد کرد).
انتظار می رود که کاربرد یک ابزار سیستمی دوب طراحی شده در توسعه نظام و دستیابی به نرخ های باالتر نوآوری آشدکار
شود .به شکل تحلیلی ،این حقیقت میبایست در تقویت کارکردهایی که قبال ضعیف بوده یا اصدال وجدود نداشدتهاندد مشداهده
گردد.
جدول( :)11-1ابزارهاي سياستي انفرادي بالقوه براي رسيدن به اهداف ابزارهاي سيستمي
هدف ابزارهای سیستمی

مثالهایی ا ابزارهای سیستمی برای رسیدن به اهداف تبیین شده

تحریک و سا ماندهی مشارکت با یگران متنوع
(NGOها ،شرکتها ،دولت و )...

دوشهها؛شکلهای جدیدی ا مشارکت بین شرکتهای عمومی و دصوصی؛ تکنیکهای
تعاملی مشارکت شینفعان؛ بحثهای عمومی؛ کارگاههای علمی؛ نشستهای
موضوعی؛کار ارهای گذار؛ سرمایه گذاری دطرپذیر؛ سرمایههای ریسکی

ایجاد فضا برای توسعه تواناییهای با یگران (به
عنوان مثال ا طریق یادگیری و آ مایش)

گفتمان بیان؛پابینی؛ آیندهنگاری؛رهنگاشت؛ طوفان مغزی؛ برنامههای آمو شی؛بسترهای
دانشی فناوری؛ توسعه سناریو؛ کارگاههای آمو شی؛آ مایشگاههای سیاستگذاری؛ پروژه های
پایلوت.
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هدف ابزارهای سیستمی

مثالهایی ا ابزارهای سیستمی برای رسیدن به اهداف تبیین شده

تحریک به وقوع انجامیدن تعامالت فی مابین
با یگران (به عنوان مثال مدیریت وجوه مشترک و
ایجاد اجماع)

برنامههای تحقیقاتی تعاونی ،کنفرانا توسعه اجماع؛کمک های مالی و برنامه های تعاونی،
ابزار واسطهای (پل دن) (مراکزبرتری ها ،مراکز شایستگی)؛ همکاری و طرحهای
تحرک؛روشهای ار شگذاری سیاست ،بحث تسهیل در تصمیمگیری ،مراکز ترویج علمی؛
انتقال فنآوری.

ممانعت ا گره هایی که بیش ا حد قوی هستند و
تقویت گرههای ضعیف

تهیه به موقع (راهبردی ،عمومی R&D،دوستانه)؛ مراکز نمایشی برای فناوری؛ مدیریت
استراتژیک آشیانهها؛ ابزارهای سیاسی (جوایز و افتاارات برای نوآوری و شکوفایی نوآوری)؛
وام /تضمین /مشوقهای مالیاتی برای پروژههای نوآورانه و یابرای کاربرد جدید تکنولوژی؛
جوایز؛ ار یابی سا نده فناوری؛ارتقاء برنامههای فنآوری ،بحث ،گفتمان ،سرمایهگذاری دطرپذیر،
سرمایه ریسکی.

تضمین وجود نهادها (سات و نرم)

اقدامات ایجاد آگاهی ،کمپینهای آمو ش و اطالعات ،بحثهای عمومی ،البی ،برچس های
داوطلبانه ،موافقتنامههای داوطلبانه

جلوگیری ا اینکه نهادها دیلی ضعیف یا دیلی
قوی باشند

آییننامهها (عمومی ،دصوصی) ،محدودیت تعهدات ،هنجارهای (محصول ،کاربر)،
موافقتنامهها ،قوانین حق ثبت ادتراع ،استاندارد ،مالیات ،حقوق ،اصول ،مکانیزم عدم رعایت
دستورالعملها

تحریک ایجاد یرسادتهای فیزیکی ،مالی و
دانشی

کمکهای مالی کالسیک ،R & Dمالیات ،وام ،طرح ،بودجه (نهادی ،سرمایهگذاری ،ضمانت،
 ،)R & Dیارانه ،آ مایشگاههای تحقیقاتی عمومی

تضمین اینکه کیفیت یر سادتها مناس است

آیندهنگاری؛ روند مطالعات؛ نقشه راه؛ تعیین معیار هوشمند؛ تجزیه و تحلیل( SWOTنقاط
قوت ،ضعف ،فرصت ها و تهدیدات)؛ باش و مطالعات باشی و دوشهای؛ تجزیه و تحلیل
مشکل /نیا ها /سهامداران /راه حل؛ سیستمهای اطالعاتی (مدیریت برنامه یا نظارت پروژه)؛
شیوههای ار شگذاری وابزار نظر سنجی کاربر؛ پایگاه دادهها؛ ددمات مشاورهای؛ برنامههای
کاربردی سفارشی سادته شده ا گروه سیستمهای پشتیبانی تصمیمگیری؛ تکنیکهای مدیریت
دانش؛ ار یابی فناوری؛ مکانیسمهای انتقال دانش؛ ابزارهای اطالعاتی سیاست (نظارت بر
سیاستها و ابزار ار یابی ،تجزیه و تحلیل سیستم)؛ رده؛ نمودار روند

باید توجه داشت در این متدولوژی تا کنون مشکالت سیستمی شناسایی شده است در جداول باال مشکالت سیسدتمی بده
تفکیک و ابزارهای سیاستی را به طور کلی و بدون تفکیک کارکردها نشان میدهد .بده دلیدل اینکده مشدکالت سیسدتمی بده
تفکیک کارکردها شناسایی شده است ،ابزارهای سیستمی و پیشنهادهای سیاستیای که مرتبط با مشکالت سیستمی هر کارکرد
است نیز در جدول یر تبیین می شود .با این وجود باید توجه داشدت بسدته بده حدو هی فنداوری مدورد مطالعده ممکدن اسدت
پیشنهادهای سیاستی جزیی تر و یا ترکیبی ا ابزارهای سیاستی نیز استفاده شود .در پایان وقتی در مورد یدک فنداوری دداص
ابزارهای سیاستی به طور مشاص بیان شد میتوان آنرا در جدول جمع بندی مرحله قبل اضافه کرد.
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جدول( :)12-1ارائه پيشنهادهاي سياستي و ابزارهاي سيستمي براي مشكالت سيستمي شناسايي شده به تفكيك هر

کارکرد

کارکرد
چهار دسته مشکالت
سیستمی سادتاری

هدف ابزارهای سیستمی

پیشنهادهای سیاستی و ابزارهای سیستمی
شکلهای جدیدی ا مشارکت بین شرکتهای عمومی و دصوصی ایجاد شود
تکنیکهای تعاملی مشارکت شینفعان به وجود آید
به سرمایه گذاری دطرپذیر بها داده شود
استفاده ا دوشهبندی فناوری برای تحریک ورود کارآفرینان

وجود

تحریک و سا ماندهی مشارکت
با یگران متنوع

برگزاری بحثهای عمومی و کارگاههای علمی و نشستهای موضوعی به
منظور تحریک کارآفرینان
ایجاد کار ارهای گذار به وسیلهی ایجاد یک شبکه ا با یگران قوی دادلی و
دارجی برای مشاصکردن مشکالت ،توسعه چشماندا ها ،راههای رسیدن به
آنها ،تنظیم اهداف و سیر مانی برای اتفاق افتادن گذار که منجر به ورود
کارآفرینان میشود

مشکالت
با یگران

با استفاده ا ابزارهای یر میتوان فضا را برای توسعهی با یگران کارآفرینی
فراهم کرد:

وجود

تحریک به وقوع انجامیدن تعامالت
فی مابین با یگران (به عنوان مثال
مدیریت وجوه مشترک و ایجاد
اجماع)

کارآفرینی

توانایی

ایجاد فضا برای توسعه تواناییهای
با یگران (به عنوان مثال ا طریق
یادگیری و آ مایش)

طوفان مغزی
برنامههای آمو شی
بسترهای دانشی فناوری
کارگاههای آمو شی
پروژههای پایلوت
ایجاد برنامههای تحقیقاتی تعاونی
برگزاری کنفرانا توسعه اجماع
استفاده ا ابزار واسطهای (پل دن) (مراکز برتریها ،مراکز شایستگی)
به وجود آوردن همکاری و طرحهای تحرک
بررسی بهترین روش انتقال فنآوری برای ایجاد تعامل بین کارآفرینان
تهیه به موقع احتیاجات (راهبردی ،عمومی R&D،دوستانه) تعامالت بین
کارافرینان را افزایش میدهد

مشکالت
تعامالت
شدت

ممانعت کردن ا گره هایی که یا
بیشتر ا حد قوی هستند و تقویت
گرههای ضعیف

ایجاد مراکز نمایشی که باعث تقویت گرههای ضعیف میشود
با استفاده ا مدیریت استراتژیک آشیانهها میتوان با گرههای قوی رژیم مقابله
کرد و گرههای ضعیف موجود در اشیانه را تقویت کرد
استفاده ا ابزارهای سیاستی (جوایز و افتاارات برای نوآوری و شکوفایی
نوآوری) میتواند باعث تقویت گرههای ضعیف شود.
وام /تضمین /مشوقهای مالیاتی برای پروژههای نوآورانه و یابرای کاربرد
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هدف ابزارهای سیستمی

پیشنهادهای سیاستی و ابزارهای سیستمی
جدید تکنولوژی باعث تقویت گرههای ضعیف میشود
ار یابی سا نده فناوری باعث تقویت گرههای ضعیف میشود
با ارتقاء برنامههای فنآوری تعامالت بین با یگران این حو ه افزایش مییابد.
بحث و گفتمان نیز باعث تقویت گرههای بین کارآفرینان میشود.
ایجاد سرمایهگذاری دطرپذیر باعث تقویت تعامالت بین کارآفرینان میشود.
با استفاده ا ابزار یر میتوان وجود قوانین نرم و سات را تضمین کرد:
اقدامات ایجاد آگاهی

وجود

تضمین وجود نهادها (سات و نرم)

کمپینهای آمو ش و اطالعات
بحثهای عمومی
البی
موافقتنامههای داوطلبانه
با استفاده ا ابزار یر میتوان نهادهای ضعیف را تقویت کرد و ا قدرت
نهادهای ماالفتکننده با توسعه فناوری مورد نظر کاست:
آییننامهها (عمومی ،دصوصی)

مشکالت
قوانین

محدودیت تعهدات
هنجارهای (محصول ،کاربر)
موافقتنامهها

کیفیت

جلوگیری کردن ا اینکه نهادها
دیلی ضعیف یا دیلی قوی باشند .

وجود

تحریک ایجاد یرسادتهای
فیزیکی ،مالی و دانشی.

برای تحریک ایجاد یر سادتهای مربوط به کارآفرینی میتوان ا همهی
ابزارهای جدول قبل به صورت تکی یا ترکیبی استفاده کرد.

کیفیت

تضمین اینکه کیفیت یر سادتها
مناس است.

برای تضمین کیفیت یر سادتهای مربوط به کارآفرینی میتوان ا همهی
ابزارهای جدول قبل به صورت تکی یا ترکیبی استفاده کرد.

وجود

تحریک و سا ماندهی مشارکت
با یگران متنوع

قوانین حق ثبت ادتراع
استاندارد
مالیات
حقوق
اصول
مکانیزم عدم رعایت دستورالعملها

توسعه دانش

مشکالت
یر
سادتها

مشکالت
با یگران

به وجود آوردن شکلهای جدیدی ا مشارکت بین شرکتهای عمومی و
دصوصی و پروژههای دانشگاهی
فراهم آوردن بستری برای گرویدن دانشجویان و اساتید به گروه شینفعان در
حو هی مربوطه
تشویق دانشگاهها برای برگزاری کارگاههای علمی و نشستهای موضوعی
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هدف ابزارهای سیستمی

پیشنهادهای سیاستی و ابزارهای سیستمی
تشویق دانشگاهها و پژوهشگاهها برای تبیین کار ارهای گذار
با استفاده ا ابزارهای یر میتوان فضا را برای توسعهی با یگران توسعه دانش
فراهم کرد:

توانایی

ایجاد فضا برای توسعه تواناییهای
با یگران (به عنوان مثال ا طریق
یادگیری و آ مایش)

وجود

تحریک به وقوع انجامیدن تعامالت
فی مابین با یگران ( به عنوان مثال
مدیریت وجوه مشترک و ایجاد
اجماع)

گفتمان بیان
طوفان مغزی
برنامههای آمو شی
بسترهای دانشی فناوری
کارگاههای آمو شی
ایجاد برنامههای تحقیقاتی تعاونی
برگزاری کنفرانا توسعه اجماع
به وجود آوردن برنامههای تعاونی
استفاده ا ابزار واسطهای (پل دن) (مراکز برتریها ،مراکز شایستگی) برای
ایجاد تعامل بین دانشگاهها و تعامل بین صنعت و دانشگاه
بررسی بهترین روش انتقال فنآوری و اجرای آن در حو هی فناوری مورد
مطالعه برای ایجاد تعامل بین با یگران توسعه دانش
تهیه به موقع احتیاجات (راهبردی ،عمومی R&D،دوستانه) تعامالت بین
با یگران توسعه دانش را افزایش میدهد

مشکالت
تعامالت

ایجاد مراکز نمایشی که باعث تقویت گرههای ضعیف میشود

شدت

ممانعت کردن ا گره هایی که یا
بیشتر ا حد قوی هستند و تقویت
گرههای ضعیف

وجود

تضمین وجود نهادها (سات و نرم)

کیفیت

جلوگیری کردن ا اینکه نهادها

با استفاده ا مدیریت استراتژیک آشیانهها میتوان با گرههای قوی رژیم مقابله
کرد و گرههای ضعیف موجود در اشیانه را تقویت کرد
استفاده ا ابزارهای سیاستی (جوایز و افتاارات برای نوآوری و شکوفایی
نوآوری) میتواند باعث تقویت گرههای ضعیف برای توسعهدانش شود.
ار یابی سا نده فناوری باعث تقویت گرههای ضعیف میشود
با ارتقاء برنامههای فنآوری تعامالت بین با یگران این حو ه افزایش مییابد.
بحث و گفتمان نیز باعث تقویت گرههای بین با یگران توسعه دانش میشود.
با استفاده ا ابزار یر میتوان وجود قوانین نرم و سات را تضمین کرد:
اقدامات ایجاد آگاهی

مشکالت
قوانین

کمپینهای آمو ش و اطالعات
بحثهای عمومی
البی
موافقتنامههای داوطلبانه
با استفاده ا ابزار یر میتوان نهادهای ضعیف را تقویت کرد و ا قدرت
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پیشنهادهای سیاستی و ابزارهای سیستمی

دیلی ضعیف یا دیلی قوی باشند .

نهادهای ماالفتکننده با توسعه فناوری مورد نظر کاست:
آییننامهها (عمومی ،دصوصی)
محدودیت تعهدات
هنجارهای (محصول ،کاربر)
موافقتنامهها
قوانین حق ثبت ادتراع
استاندارد
مالیات
حقوق
اصول
مکانیزم عدم رعایت دستورالعملها

مشکالت
یر
سادتها

وجود

تحریک ایجاد یرسادتهای
فیزیکی ،مالی و دانشی.

برای تحریک ایجاد یر سادتهای مربوط به توسعه دانش میتوان ا همهی
ابزارهای جدول قبل به صورت تکی یا ترکیبی استفاده کرد.

کیفیت

تضمین اینکه کیفیت یر سادتها
مناس است.

برای تضمین کیفیت یر سادتهای مربوط به توسعه دانش میتوان ا همهی
ابزارهای جدول قبل به صورت تکی یا ترکیبی استفاده کرد.

وجود

تحریک و سا ماندهی مشارکت
با یگران متنوع

به وجود آوردن شکلهای جدیدی ا مشارکت بین شرکتهای عمومی و
دصوصی با بانکها و سا مانهای تامین منابع مالی
ایجاد تکنیکهای تعاملی مشارکت شینفعان و سا مانهای تامین منابع مالی
برگذاری بحثهای عمومی و کارگاههای علمی برای تربیت نیروی انسانی

تأمین و تسهیل منابع

برپایی نشستهای موضوعی برای نحوه تامین منابع مالی و انسانی
با استفاده ا ابزارهای یر میتوان فضا را برای توسعهی با یگران تامین و
تسهیل منابع فراهم کرد:

مشکالت
با یگران

گفتمان بیان
توانایی

ایجاد فضا برای توسعه تواناییهای
با یگران (به عنوان مثال ا طریق
یادگیری و آ مایش)

وجود

تحریک به وقوع انجامیدن تعامالت
فی مابین با یگران ( به عنوان مثال
مدیریت وجوه مشترک و ایجاد
اجماع)

پابینی
آیندهنگاری
رهنگاشت
طوفان مغزی
آ مایشگاههای سیاستگذاری

مشکالت
تعامالت

کنفرانا توسعه اجماع
کمکهای مالی و برنامههای تعاونی به منظور تحریک متولیان تامین و
تسهیل منابع
استفاده ا ابزار واسطهای (پل دن) (مراکز برتریها ،مراکز شایستگی)
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هدف ابزارهای سیستمی

پیشنهادهای سیاستی و ابزارهای سیستمی
همکاری و طرحهای تحرک
تهیه به موقع احتیاجات (راهبردی ،عمومی R&D،دوستانه) تعامالت بین
با یگران تامین و تسهیل منابع را افزایش میدهد
ایجاد مراکز نمایشی که باعث تقویت گرههای ضعیف میشود

شدت

ممانعت کردن ا گره هایی که یا
بیشتر ا حد قوی هستند و تقویت
گرههای ضعیف

وجود

تضمین وجود نهادها (سات و نرم)

با استفاده ا مدیریت استراتژیک آشیانهها میتوان با گرههای قوی رژیم مقابله
کرد و گرههای ضعیف موجود در اشیانه را تقویت کرد
استفاده ا ابزارهای سیاستی (جوایز و افتاارات برای نوآوری و شکوفایی
نوآوری) میتواند باعث تقویت گرههای ضعیف شود.
وام /تضمین /مشوقهای مالیاتی برای پروژههای نوآورانه و یابرای کاربرد
جدید تکنولوژی باعث تقویت گرههای ضعیف میشود
ار یابی سا نده فناوری باعث تقویت گرههای ضعیف میشود
با ارتقاء برنامههای فنآوری تعامالت بین با یگران این حو ه افزایش مییابد.
بحث و گفتمان نیز باعث تقویت گرههای بین تامینکنندگان منابع میشود.
با استفاده ا ابزار یر میتوان وجود قوانین نرم و سات را تضمین کرد:
اقدامات ایجاد آگاهی
کمپینهای آمو ش و اطالعات
بحثهای عمومی
البی
موافقتنامههای داوطلبانه
با استفاده ا ابزار یر میتوان نهادهای ضعیف را تقویت کرد و ا قدرت
نهادهای ماالفتکننده با توسعه فناوری مورد نظر کاست:
آییننامهها (عمومی ،دصوصی)

مشکالت
قوانین

محدودیت تعهدات
هنجارهای (محصول ،کاربر)
کیفیت

جلوگیری کردن ا اینکه نهادها
دیلی ضعیف یا دیلی قوی باشند

وجود

تحریک ایجاد یرسادتهای

موافقتنامهها
قوانین حق ثبت ادتراع
استاندارد
مالیات
حقوق
اصول
مکانیزم عدم رعایت دستورالعملها

مشکالت

برای تحریک ایجاد یر سادتهای مربوط به تامین و تسهیل منابع میتوان ا
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هدف ابزارهای سیستمی

پیشنهادهای سیاستی و ابزارهای سیستمی

فیزیکی ،مالی و دانشی.

همهی ابزارهای جدول قبل به صورت تکی یا ترکیبی استفاده کرد.

تضمین اینکه کیفیت یر سادتها
مناس است.

برای تضمین کیفیت یر سادتهای مربوط به تامین و تسهیل منابع میتوان ا
همهی ابزارهای جدول قبل به صورت تکی یا ترکیبی استفاده کرد.
ایجاد شکلهای جدیدی ا مشارکت بین شرکتهای عمومی و دصوصی

وجود

تحریک و سا ماندهی مشارکت
با یگران متنوع

تکنیکهای تعاملی مشارکت شینفعان برای انتشار دانش
برپایی بحثهای عمومی و کارگاههای علمی و نشستهای موضوعی
برای تشویق متولیان انتشار دانش

مشکالت
با یگران
توانایی

ایجاد فضا برای توسعه تواناییهای
با یگران (به عنوان مثال ا طریق
یادگیری و آ مایش)

وجود

تحریک به وقوع انجامیدن تعامالت
فی مابین با یگران ( به عنوان مثال
مدیریت وجوه مشترک و ایجاد
اجماع)

با استفاده ا ابزارهای یر میتوان فضا را برای توسعهی با یگران انتشار دانش
فراهم کرد:
برنامههای آمو شی
بسترهای دانشی فناوری
کارگاههای آمو شی
به وجود آوردن برنامههای تحقیقاتی تعاونی
برگزاری کنفرانا توسعه اجماع
استفاده ا ابزار واسطهای (پل دن) (مراکز برتریها ،مراکز شایستگی)
ایجاد مراکز ترویج علمی

انتشار دانش

فراهم آوردن بستری مناس برای ثبت اطاالعات مربوطه
تهیه به موقع احتیاجات (راهبردی ،عمومی R&D،دوستانه) تعامالت بین
با یگران انتشار دانش را افزایش میدهد

مشکالت
تعامالت

ایجاد مراکز نمایشی که باعث تقویت گرههای ضعیف میشود

شدت

ممانعت کردن ا گره هایی که یا
بیشتر ا حد قوی هستند و تقویت
گرههای ضعیف

وجود

تضمین وجود نهادها (سات و نرم)

با استفاده ا مدیریت استراتژیک آشیانهها میتوان با گرههای قوی رژیم مقابله
کرد و گرههای ضعیف موجود در اشیانه را تقویت کرد
استفاده ا ابزارهای سیاستی (جوایز و افتاارات برای نوآوری و شکوفایی
نوآوری) میتواند باعث تقویت گرههای ضعیف برای انتشار دانش شود.
ار یابی سا نده فناوری باعث تقویت گرههای ضعیف میشود
با ارتقاء برنامههای فنآوری تعامالت بین با یگران این حو ه افزایش مییابد.
بحث و گفتمان نیز باعث تقویت گرههای بین با یگران انتشار دانش میشود.
با استفاده ا ابزار یر میتوان وجود قوانین نرم و سات را تضمین کرد:

مشکالت
قوانین

اقدامات ایجاد آگاهی
کمپینهای آمو ش و اطالعات
بحثهای عمومی
البی
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هدف ابزارهای سیستمی

پیشنهادهای سیاستی و ابزارهای سیستمی
موافقتنامههای داوطلبانه
با استفاده ا ابزار یر میتوان نهادهای ضعیف را تقویت کرد و ا قدرت
نهادهای ماالفتکننده با توسعه فناوری مورد نظر کاست:
آییننامهها (عمومی ،دصوصی)
محدودیت تعهدات
هنجارهای (محصول ،کاربر)
موافقتنامهها

کیفیت

جلوگیری کردن ا اینکه نهادها
دیلی ضعیف یا دیلی قوی باشند

وجود

تحریک ایجاد یرسادتهای
فیزیکی ،مالی و دانشی.

برای تحریک ایجاد یر سادتهای مربوط به انتشار دانش میتوان ا همهی
ابزارهای جدول قبل به صورت تکی یا ترکیبی استفاده کرد.

کیفیت

تضمین اینکه کیفیت یر سادتها
مناس است.

برای تضمین کیفیت یر سادتهای مربوط به انتشار دانش میتوان ا همهی
ابزارهای جدول قبل به صورت تکی یا ترکیبی استفاده کرد.

وجود

تحریک و سا ماندهی مشارکت
با یگران متنوع

قوانین حق ثبت ادتراع
استاندارد
مالیات
حقوق
اصول
مکانیزم عدم رعایت دستورالعملها

مشکالت
یر
سادتها

شکلهای جدیدی ا مشارکت بین شرکتهای عمومی و دصوصی
تکنیکهای تعاملی مشارکت شینفعان
برپایی بحثهای عمومی و کارگاههای علمی و نشستهای موضوعی به
منظور تشویق متولیان جهتدهی به سیستم و اجماع بین با یگران این حو ه

جهتدهی به سیستم

تبیین کار ارهای گذار به منظور اجماع سا مانهای جهتدهی به سیستم
با استفاده ا ابزارهای یر میتوان فضا را برای توسعهی با یگران جهتدهی
به سیستم فراهم کرد:
مشکالت
با یگران

گفتمان بیان
پابینی
توانایی

ایجاد فضا برای توسعه تواناییهای
با یگران (به عنوان مثال ا طریق
یادگیری و آ مایش)

آیندهنگاری
رهنگاشت
طوفان مغزی
برنامه های آمو شی
بسترهای دانشی فناوری
توسعه سناریو
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هدف ابزارهای سیستمی

پیشنهادهای سیاستی و ابزارهای سیستمی
آ مایشگاه های سیاستگذاری
برگزاری کنفرانا توسعه اجماع

وجود

تحریک به وقوع انجامیدن تعامالت
فی مابین با یگران ( به عنوان مثال
مدیریت وجوه مشترک و ایجاد
اجماع)

استفاده ا ابزار واسطهای (پل دن) (مراکز برتریها ،مراکز شایستگی)
فراهم آوردن همکاری و طرحهای تحرک
برسی روشهای ار شگذاریسیاست
ایجاد بستری مناس برای تسهیل در تصمیمگیری
تهیه به موقع احتیاجات (راهبردی ،عمومی R&D،دوستانه) تعامالت بین
با یگران جهتدهی به سیستم را افزایش میدهد
ایجاد مراکز نمایشی که باعث تقویت گرههای ضعیف میشود
با استفاده ا مدیریت استراتژیک آشیانهها میتوان با گرههای قوی رژیم مقابله
کرد و گرههای ضعیف موجود در اشیانه را تقویت کرد

مشکالت
تعامالت
شدت

ممانعت کردن ا گره هایی که یا
بیشتر ا حد قوی هستند و تقویت
گرههای ضعیف

وجود

تضمین وجود نهادها (سات و نرم)

استفاده ا ابزارهای سیاستی (جوایز و افتاارات برای نوآوری و شکوفایی
نوآوری) میتواند باعث تقویت گرههای ضعیف شود.
وام /تضمین /مشوقهای مالیاتی برای پروژههای نوآورانه و یابرای کاربرد
جدید تکنولوژی باعث تقویت گرههای ضعیف میشود
ار یابی سا نده فناوری باعث تقویت گرههای ضعیف میشود
با ارتقاء برنامههای فنآوری تعامالت بین با یگران این حو ه افزایش مییابد.
بحث و گفتمان نیز باعث تقویت گرههای بین با یگران جهتدهی به سیستم
میشود.
ایجاد سرمایهگذاری دطرپذیر باعث تقویت تعامالت بین با یگران جهتدهی
به سیستم میشود.
با استفاده ا ابزار یر میتوان وجود قوانین نرم و سات را تضمین کرد:
اقدامات ایجاد آگاهی
کمپینهای آمو ش و اطالعات
بحثهای عمومی
البی

مشکالت
قوانین

موافقتنامههای داوطلبانه

کیفیت

جلوگیری کردن ا اینکه نهادها
دیلی ضعیف یا دیلی قوی باشند .

با استفاده ا ابزار یر میتوان نهادهای ضعیف را تقویت کرد و ا قدرت
نهادهای ماالفتکننده با توسعه فناوری مورد نظر کاست:
آییننامهها (عمومی ،دصوصی)
محدودیت تعهدات
هنجارهای (محصول ،کاربر)
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هدف ابزارهای سیستمی

پیشنهادهای سیاستی و ابزارهای سیستمی
موافقتنامهها
قوانین حق ثبت ادتراع
استاندارد
مالیات
حقوق
اصول
مکانیزم عدم رعایت دستورالعملها

مشکالت
یر
سادتها

وجود

تحریک ایجاد یرسادتهای
فیزیکی ،مالی و دانشی.

برای تحریک ایجاد یر سادتهای مربوط به جهتدهی به سیستم میتوان ا
همهی ابزارهای جدول قبل به صورت تکی یا ترکیبی استفاده کرد.

کیفیت

تضمین اینکه کیفیت یر سادتها
مناس است.

برای تضمین کیفیت یر سادتهای مربوط به جهتدهی به سیستم میتوان ا
همهی ابزارهای جدول قبل به صورت تکی یا ترکیبی استفاده کرد.

وجود

تحریک و سا ماندهی مشارکت
با یگران متنوع

ایجاد شکلهای جدیدی ا مشارکت بین شرکتهای عمومی و دصوصی به
منظور ایجاد سا مانهای مردم نهاد برای مشروعتباشی
اجرای بحثهای عمومی و کارگاههای علمی و نشستهای موضوعی برای
تهیج متولیان مشرویت باشی
با استفاده ا ابزارهای یر میتوان فضا را برای توسعهی با یگران
مشروعیتباشی فراهم کرد:
گفتمان بیان
پابینی

مشروعیت باشی

مشکالت
با یگران

آیندهنگاری
توانایی

ایجاد فضا برای توسعه تواناییهای
با یگران (به عنوان مثال ا طریق
یادگیری و آ مایش)

وجود

تحریک به وقوع انجامیدن تعامالت
فی مابین با یگران ( به عنوان مثال
مدیریت وجوه مشترک و ایجاد
اجماع)

ایجاد مراکز ترویج علمی

شدت

ممانعت کردن ا گره هایی که یا

تهیه به موقع احتیاجات (راهبردی ،عمومی R&D،دوستانه) تعامالت بین

رهنگاشت
برنامههای آمو شی
بسترهای دانشی فناوری
توسعه سناریو
کارگاههای آمو شی
آ مایشگاههای سیاستگذاری
پروژههای پایلوت

مشکالت
تعامالت

تدوین برنامههای تحقیقاتی تعاونی
برگزاری کنفرانا توسعه اجماع
استفاده ا ابزار واسطهای (پل دن) (مراکز برتریها ،مراکز شایستگی)
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هدف ابزارهای سیستمی

پیشنهادهای سیاستی و ابزارهای سیستمی

بیشتر ا حد قوی هستند و تقویت
گرههای ضعیف

با یگران مشروعیت باشی را افزایش میدهد
ایجاد مراکز نمایشی که باعث تقویت گرههای ضعیف میشود
با استفاده ا مدیریت استراتژیک آشیانهها میتوان با گرههای قوی رژیم مقابله
کرد و گرههای ضعیف موجود در اشیانه را تقویت کرد
استفاده ا ابزارهای سیاستی (جوایز و افتاارات برای نوآوری و شکوفایی
نوآوری) میتواند باعث تقویت گرههای ضعیف شود.
وام /تضمین /مشوقهای مالیاتی برای پروژههای نوآورانه و یابرای کاربرد
جدید تکنولوژی باعث تقویت گرههای ضعیف میشود
ار یابی سا نده فناوری باعث تقویت گرههای ضعیف میشود
با ارتقاء برنامههای فنآوری تعامالت بین با یگران این حو ه افزایش مییابد
بحث و گفتمان نیز باعث تقویت گرههای بین با یگران مشروعیت باشی
میشود
با استفاده ا ابزار یر میتوان وجود قوانین نرم و سات را تضمین کرد:
اقدامات ایجاد آگاهی

وجود

تضمین وجود نهادها (سات و نرم)

کمپینهای آمو ش و اطالعات
بحثهای عمومی
البی
موافقتنامههای داوطلبانه
با استفاده ا ابزار یر میتوان نهادهای ضعیف را تقویت کرد و ا قدرت
نهادهای ماالفتکننده با توسعه فناوری مورد نظر کاست:
آییننامهها (عمومی ،دصوصی)

مشکالت
قوانین

محدودیت تعهدات
هنجارهای (محصول ،کاربر)
کیفیت

جلوگیری کردن ا اینکه نهادها
دیلی ضعیف یا دیلی قوی باشند .

وجود

تحریک ایجاد یرسادتهای
فیزیکی ،مالی و دانشی.

موافقتنامهها
قوانین حق ثبت ادتراع
استاندارد
مالیات
حقوق
اصول
مکانیزم عدم رعایت دستورالعملها

مشکالت
یر

برای تحریک ایجاد یر سادتهای مربوط به مشروعیتباشی میتوان ا
همهی ابزارهای جدول قبل به صورت تکی یا ترکیبی استفاده کرد.
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چهار دسته مشکالت
سیستمی سادتاری
سادتها
کیفیت

وجود
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هدف ابزارهای سیستمی

پیشنهادهای سیاستی و ابزارهای سیستمی

تضمین اینکه کیفیت یر سادتها
مناس است.

برای تضمین کیفیت یر سادتهای مربوط به مشروعیتباشی میتوان ا
همهی ابزارهای جدول قبل به صورت تکی یا ترکیبی استفاده کرد.

تحریک و سا ماندهی مشارکت
با یگران متنوع

بحثهای عمومی و کارگاههای علمی و نشستهای موضوعی به منظور ایجاد
تقاضا
ایجاد کار ارهای گذار برای ایجاد تقاضا به منظور شکلگیری با ار اولیه
با استفاده ا ابزارهای یر میتوان فضا را برای توسعهی با یگران شکلدهی به
با ار فراهم کرد:
گفتمان بیان
پابینی

مشکالت
با یگران

آیندهنگاری
توانایی

ایجاد فضا برای توسعه تواناییهای
با یگران (به عنوان مثال ا طریق
یادگیری و آ مایش)

وجود

تحریک به وقوع انجامیدن تعامالت
فی مابین با یگران ( به عنوان مثال
مدیریت وجوه مشترک و ایجاد
اجماع)

رهنگاشت
طوفان مغزی
برنامههای آمو شی
توسعه سناریو
کارگاههای آمو شی

شکلدهی با ار

آ مایشگاههای سیاستگذاری
پروژههای پایلوت
برگزاری کنفرانا توسعه اجماع
استفاده ا ابزار واسطهای (پل دن) (مراکزبرتریها ،مراکز شایستگی)
فراهم آوردن بستری برای همکاری و طرحهای تحرک
ایجاد مراکز ترویج علمی
بررسی وجوه ماتلف انتقال فنآوری به منظور ایجاد تعامل بین با یگران
شکلدهی به با ار
تهیه به موقع احتیاجات (راهبردی ،عمومی R&D،دوستانه) تعامالت بین
با یگران شکلدهی به با ار را افزایش میدهد

مشکالت
تعامالت

ایجاد مراکز نمایشی که باعث تقویت گرههای ضعیف میشود
شدت

ممانعت کردن ا گره هایی که یا
بیشتر ا حد قوی هستند و تقویت
گرههای ضعیف.

با استفاده ا مدیریت استراتژیک آشیانهها میتوان با گرههای قوی رژیم مقابله
کرد و گرههای ضعیف موجود در اشیانه را تقویت کرد
استفاده ا ابزارهای سیاستی (جوایز و افتاارات برای نوآوری و شکوفایی
نوآوری) میتواند باعث تقویت گرههای ضعیف شود.
وام /تضمین /مشوقهای مالیاتی برای پروژههای نوآورانه و یابرای کاربرد
جدید تکنولوژی باعث تقویت گرههای ضعیف میشود
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چهار دسته مشکالت
سیستمی سادتاری
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هدف ابزارهای سیستمی

پیشنهادهای سیاستی و ابزارهای سیستمی
ار یابی سا نده فناوری باعث تقویت گرههای ضعیف میشود
با ارتقاء برنامههای فنآوری تعامالت بین با یگران این حو ه افزایش مییابد
بحث و گفتمان نیز باعث تقویت گرههای بین با یگران شکلدهی به با ار
میشود
ایجاد سرمایهگذاری دطرپذیر باعث تقویت تعامالت بین با یگران شکلدهی
به با ار میشود
با استفاده ا ابزار یر میتوان وجود قوانین نرم و سات را تضمین کرد:
اقدامات ایجاد آگاهی

وجود

تضمین وجود نهادها (سات و نرم)

کمپینهای آمو ش و اطالعات
بحثهای عمومی
البی
موافقتنامههای داوطلبانه
با استفاده ا ابزار یر میتوان نهادهای ضعیف را تقویت کرد و ا قدرت
نهادهای ماالفتکننده با توسعه فناوری مورد نظر کاست:

مشکالت
قوانین

آییننامهها (عمومی ،دصوصی)
محدودیت تعهدات
هنجارهای (محصول ،کاربر)

کیفیت

جلوگیری کردن ا اینکه نهادها
دیلی ضعیف یا دیلی قوی باشند .

وجود

تحریک ایجاد یرسادتهای
فیزیکی ،مالی و دانشی.

برای تحریک ایجاد یر سادتهای مربوط به شکلدهی به با ار میتوان ا
همهی ابزارهای جدول قبل به صورت تکی یا ترکیبی استفاده کرد.

کیفیت

تضمین اینکه کیفیت یر سادتها
مناس است.

برای تضمین کیفیت یر سادتهای مربوط به شکلدهی به با ار میتوان ا
همهی ابزارهای جدول قبل به صورت تکی یا ترکیبی استفاده کرد.

قوانین حق ثبت ادتراع
استاندارد
مالیات
حقوق
مکانیزم عدم رعایت دستورالعملها

مشکالت
یر
سادتها

 -2فصل دوم :چالشهاي توسعه صنعت و فناوري
تجهيزات الكترونيك قدرت در شبكه برق در قالب
کارکردهاي نظام نوآوري و سياستهاي رفع آن
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 -2چالشهاي توسعه صنعت و فناوري تجهيزات الكترونيك قدرت در شبكه برق
در قالب کارکردهاي نظام نوآوري و سياستهاي رفع آن

 -1-2مقدمه
به منظور تدوین سیاستهای کالن مورد نیا در سند توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق ،چالشهای
مربوط به هر یک ا ابعاد سادتاری نظام نوآوری فناوری در هر یک ا کارکردهای نظام نوآوری فناورانه شامل توسعه و انتشدار
دانش ،فعالیت های کارآفرینی ،شکل دهی به با ار ،بسیج منابع ،مشروعیت باشی و جهتدهی به سیسدتم ا سدوی تعددادی ا
متاصصان این حو ه شناسایی شد که در این فصل در ابتدا دالصهای ا نظرات دبرگان بیان میشدود و سدپا چدالشهدای
توسعه صنعت و فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق در هر یک ا کارکردها دستهبندی میگردد .در بادش آتدی
سیاستهای ال م برای رفع این چالشها تعیین میگردد.

 -2-2چالشهاي توسعه صنعت و فناوري تجهيزات الكترونيك قدرت در شبكه
برق
به منظور احصاء چالشهای پیشروی توسعه صنعت و فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق و تدوین اقددامات
مطابق با شکل یر در ابتدا با توجه به فناوریهای اولویتدار تجهیزات الکترونیک قدرت که در گزارش اولویت بندی فا سدوم
همین پروژه شناسایی گردیدهاند مصاحباتی با دبرگان براساس کارکردهای هفتگانه نظام نوآوری فناوری صورت پذیرفت سپا
با توجه به این مصاحبات صورت گرفته اقدامات مورد نیا جهت رفع هر یک ا این چالشها تدوین گردید.
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شكل ( :)1-2متدولوژي تدوين اقدامات توسعه فناوري تجهيزات الكترونيك قدرت

در ادامه دالصهای ا مصاحبات صورت گرفته با  19نفر ا متاصصان صنعتی ،دانشگاهی و سیاستگدذاران ماتلدف ارائده
میگردد:
 دکتر قره پتیان (معاون پژوهشی پژوهشگاه نیرو)
 دکتر فرهنگی (هیئت علمی دانشگاه تهران)
 دکتر آراسته (هیئت علمی جهاددانشگاهی دانشگاه علم و صنعت)
 دکتر پرنیانی(هیئت علمی دانشگاه شریف)
 دکتر یزدیان (هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس)
 دکتر فتحی (هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر)
 دکتر بانان عباسی (مدیر کل دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری)
 دکتر فرمد (مدیر کل دفتر برنامه ریزی کالن برق و انرژی)
 دکتر کارشناس(هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان)
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 دکتر معلم (هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان)
 دکتر توکلی بینا (هیئت علمی دانشگاه دواجه نصیر الدین طوسی)
 دکتر ماتاری (هیئت علمی دانشگاه شریف)
 دکتربنایی (هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی تبریز)
 دکتر عجمی (هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی تبریز)
 دکتر منفرد (هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد)
 دکتر محسنی( مدیریت شبکه)
 دکتر ابوالحسنی (مدیریت شبکه)
 مهندس هوشانفر (مدیرعامل شرکت پارس توان آمود)
 مهندس جوکار(مدیر تحقیق و توسعه شرکت مکو)
در ادامه دالصهای ا مصاحبههای صورت گرفته ارائه میگردد و سپا اهم چالشهای مورد نظر متاصصان فوقالذکر در
چهارچوب کارکردهای هفتگانه نظام نوآوری فناورانه ارائه میگردد.
جدول( :)1-2مصاحبه با دکتر قره پتيان (معاون پژوهشي پژوهشگاه نيرو)
موتور محرک کارآفرینی

کارآفرینی
کارکردهای
کلیدی

سواالت برای ار شیابی کارکرد

توضیحات

آیا شرکتهای دانشبنیان به منظور توجیه اقتصادی فناوری
کافی هستند؟

شرکتها در این حو ه دیلی ورود نمیکنند یرا در مینههای
دیگر و کارهای کوچکتر با ار بهتری وجود دارد.

آیا فعالیتهای کارآفرینی دارای کیفیت دوبی هستند؟

در این حو ه نیا داصی ا طرف و ارت نیرو ارائه نگردیده
است.

نرخ ورود کارآفرینان در این حو ه را چگونه برآورد میکنید (آیا
کارآفرینان جدید وارد سیستم میشوند)؟
سرمایهگذاری دطرپذیر که منجر به توجیه اقتصادی میشود،
وجود دارد یا دیر؟

توسعه
دانش

وضعیت دانش پایه موجود در نظام در ارتباط با کمیت و کیفیت
آن چگونه است؟

در مینه دانش پایه الکترونیک قدرت کشور ا نظر تعداد و
کیفیت متاصصین با کمبودی مواجه نیست.

دانش موجود در سیستم بنیادی است یا کاربردی (توانمندی

پروژهها در سطح تحصیالت تکمیلی منطبق با نیا های کشور
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سواالت برای ار شیابی کارکرد

توضیحات

فناورانه کشور در چه سطحی قرار دارد)؟

تعریف نمیگردد.

آیا تعداد پروژههای پژوهشی و ادتراع و مقاله و پتنت به مقدار
کافی موجود است؟

نیا به آ مایشگاه تست عملیاتی به شدت حا میگردد .ما
چیزی شبیه به شبکه پایلوت نیا مندیم (جزیره هرمز)

آیا یک جایگاه بین المللی پیشرو ،برنامههای راه اندا ی و
ارجاعات فراوان به مقاله در نظام وجود دارد؟
آیا توسعه دانش صورت گرفته در نظام تقاضا محور است؟
آیا فناوری با نیا های نظام نوآوری هماهنج و مرتبط است؟

تامین و
تسهیل
منابع

آیا منابع مالی کافی برای توسعه فعالیتهای کارآفرینی وجود
دارد یا دیر؟

منابعی که میبایست به این حو ه تاصیص یابد محقق
نگردیده است .لذا با کمبود منابع مواجهیم

 -میزان منابع دولتی چقدر است؟ کافی است یا دیر؟

تامین منابع به البی افراد بستگی دارد و سیستمی جهت تزریق
و تامین منابع مشاص نگردیده است.

 میزان سرمایه دطرپذیر چهقدر است؟ کافی است یا دیر؟ سهولت دسترسی به این منابع را چگونه ار یابی میکنید؟آیا تربیت نیروی انسانی در حو هی آمو ش و پژوهش مرتبط با
فناوری به میزان کافی وجود دارد یا دیر؟

در بحث صندوقها و سرمایهگذاری دطرپذیر این حو ه بسیار
نیا مند است و پژوهشگاه نیرو در این مینه عالقمندی به ورود
دارد.

کیفیت منابع انسانی تربیتشده در چه سطحی است؟

کارکردهای
حمایتی

انتشار
دانش

آیا همکاریهای فناورانه بین با یگران فعال در این مینه اعم ا
درید فناوری ،لیسانا ،همکاری تحقیق و توسعه و غیره وجود
دارد یا دیر؟
همایش ،کنفرانا و مجلهای در مورد این فناوری وجود دارد یا
دیر؟
آیا نمایشگاههای تاصصی برای ارایه دستاوردهای کارآفرینی
وجود دارد یا دیر؟
آیا یک هدف کامالً مشاص و مشترک برای نظام وجود دارد؟

جهتدهی
به سیستم

شبکه متاصصین قوی در کشور وجود نداشته لذا همکاریهای
قابل توجهی بین متاصصین شکل نگرفته است.
مکانیزمهای تشویقی برای مشارکت متاصصین در کنفراناها
و سمینارهای علمی باید در نظر گرفته شود.
انجمن الکترونیک قدرت در کشور وجود دارد اما با سطح ایدهال
فاصله دارد.
جهتگیری داصی در این حو ه در بین مدیران و متاصصین
وجود ندارد.

آیا فعالیتهای کارآفرینی در این حو هی فناورانه جهتدهی
شده است؟

در باش تجهیزات آ مایشگاهی دچار کمبود در کشور هستیم.

آیا منابع مالی و انسانی در جهت توسعه فعالیتهای است یا
دیر؟

در مینه الکترونیک قدرت و ارت نیرو اصال جهتگیری
مشاص و مدونی ندارد.

آیا سیاستهای دولت در جهت حمایت ا فعالیتهای کارآفرینی
هست یا دیر؟

کارکردهای
حاشیهای

مشروعیت
باشی

آیا سرمایهگذاری در تکنولوژی به عنوان یک تصمیم مشروع
پذیرفته شده است؟ (مشروعیت باشی اتفاق افتاده است یا
دیر)؟
آیا مقاومت یادی در جهت تغییر وجود دارد؟ این مقاومت ا
کجا نشات میگیرد؟

ارائه گواهینامههای تاصصی مشکل مشروعیت این تجهیزات
را حل میکند.
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توضیحات

سواالت برای ار شیابی کارکرد
آیا فعالیتهای مشروعیتباشی منجر به تاصیص منابع به
فعالیتهای کارآفرینی شده است یا دیر؟
آیا با ار اولیه شکل گرفته است؟ اندا هی آن را چقدر است؟

شکلدهی
با ار

آیا این با ار باعث جهتدهی به سیستم برای توسعهی
فعالیتهای کارآفرینی شده است یا دیر؟
آیا جذابیت با ار باعث ورود کارآفرینان جدید شده است یا دیر؟

جدول( :)2-2مصاحبه با دکتر فرهنگي (هيئت علمي دانشگاه تهران)
موتور محرک کارآفرینی

سواالت برای ار شیابی کارکرد

توضیحات

آیا شرکتهای دانشبنیان به منظور توجیه اقتصادی فناوری
کافی هستند؟
آیا فعالیتهای کارآفرینی دارای کیفیت دوبی هستند؟
کارآفرینی

نرخ ورود کارآفرینان در این حو ه را چگونه برآورد میکنید (آیا

-

کارآفرینان جدید وارد سیستم میشوند)؟
سرمایهگذاری دطرپذیر که منجر به توجیه اقتصادی میشود،
وجود دارد یا دیر؟
کارکردهای
وضعیت دانش پایه موجود در نظام در ارتباط با کمیت و کیفیت

کلیدی

آن چگونه است؟
دانش موجود در سیستم بنیادی است یا کاربردی (توانمندی
توسعه

فناورانه کشور در چه سطحی قرار دارد)؟

دانش

آیا تعداد پروژههای پژوهشی و ادتراع و مقاله و پتنت به مقدار

وضعیت دانش پایه در کشور مناس است و دانش ابتدایی و
آشنایی اولیه وجود دارد ولی باید بتوان در قدم بعد نیا با ار را
برطرف نمود .برای این منظورحمایت ا پروژههای نیا محور با

کافی موجود است؟
آیا یک جایگاه بین المللی پیشرو ،برنامههای راه اندا ی و
ارجاعات فراوان به مقاله در نظام وجود دارد؟

تاکید بر منتهی شدن پژوهش به محصول و با اریابی و
تجاریسا ی می تواند راهکار مناسبی باشد.
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سواالت برای ار شیابی کارکرد

توضیحات

آیا توسعه دانش صورت گرفته در نظام تقاضا محور است؟
آیا فناوری با نیا های نظام نوآوری هماهنج و مرتبط است؟
برای اجرایی شدن هدف سادت تجهیزات اولویتهای اول نیا

تامین و

آیا منابع مالی کافی برای توسعه فعالیتهای کارآفرینی وجود

به وجود یک آ مایشگاه مرجع وجود دارد .البته بهتر است شبکه

دارد یا دیر؟

آ مایشگاه مرجع داشته باشیم و متمرکز نباشد.

 -میزان منابع دولتی چقدر است؟ کافی است یا دیر؟

بهبود آ مایشگاه های پژوهشی البته پا ا شناسایی امکانات

 -میزان سرمایه دطرپذیر چهقدر است؟ کافی است یا دیر؟

موجود و یا وجود یک پایلوت می تواند به عنوان یک راهکار در

 -سهولت دسترسی به این منابع را چگونه ار یابی میکنید؟

اولیتی پایین تر ا آ مایشگاه مرجع راهگشا باشد.

آیا تربیت نیروی انسانی در حو هی آمو ش و پژوهش مرتبط با

برای تامین منابع مالی و ارت نیرو باید ا صندوق های ارگان

تسهیل
منابع

کارکردهای

فناوری به میزان کافی وجود دارد یا دیر؟

های دیگری همچون نفت و محیط یست برای حمایت ا

کیفیت منابع انسانی تربیتشده در چه سطحی است؟

سادت تجهیزات مرتبط با آن ارگانها کمک بگیرد.

آیا همکاریهای فناورانه بین با یگران فعال در این مینه اعم

حمایتی

ا درید فناوری ،لیسانا ،همکاری تحقیق و توسعه و غیره
وجود دارد یا دیر؟
انتشار
دانش

همایش ،کنفرانا و مجلهای در مورد این فناوری وجود دارد یا

-

دیر؟
آیا نمایشگاههای تاصصی برای ارایه دستاوردهای کارآفرینی
وجود دارد یا دیر؟
آیا یک هدف کامالً مشاص و مشترک برای نظام وجود دارد؟

جهتدهی

آیا فعالیتهای کارآفرینی در این حو هی فناورانه جهتدهی

و ارت نیرو باید ا شرکتهای بزرگ کشور به منظور حرکت به

به سیستم

شده است؟

سمت و سوی محصول بین المللی حمایت نماید.

آیا منابع مالی و انسانی در جهت توسعه فعالیتهای است یا
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سواالت برای ار شیابی کارکرد

توضیحات

دیر؟
آیا سیاستهای دولت در جهت حمایت ا فعالیتهای کارآفرینی
هست یا دیر؟
آیا سرمایهگذاری در تکنولوژی به عنوان یک تصمیم مشروع
پذیرفته شده است؟ (مشروعیت باشی اتفاق افتاده است یا
دیر)؟
مشروعیت
باشی

آیا مقاومت یادی در جهت تغییر وجود دارد؟ این مقاومت ا

-

کجا نشات میگیرد؟
آیا فعالیتهای مشروعیتباشی منجر به تاصیص منابع به
فعالیتهای کارآفرینی شده است یا دیر؟
برای تجهیزاتی که در اولویت اول هستند (مانند مبدلهای
توربین باد و دورشیدی) با ار اولیه ایجاد شده است و و ارت
نیرو باید مکانیزم حمایتی متفاوتی برای این تجهیزات نسبت به

کارکردهای

سایر تجهیزات داشته باشد .به عنوان مثال و ارت نیرو باید

حاشیهای

بودجه تحقیقاتی و حمایت دود را به سمت شرکت های سا نده
آیا با ار اولیه شکل گرفته است؟ اندا هی آن را چقدر است؟

این تجهیزات ببرد و با نظارت و ایجاد ارتباط میان دانشگاه ها

شکلدهی

آیا این با ار باعث جهتدهی به سیستم برای توسعهی

و مراکز پژوهشی با این شرکت ها سادت تجهیزات را به ثمر

با ار

فعالیتهای کارآفرینی شده است یا دیر؟

بنشاند.

آیا جذابیت با ار باعث ورود کارآفرینان جدید شده است یا دیر؟

البته و ارت نیرو برای رونق گرفتن با ار تجهیزات دادلی باید
تعرفه های پویایی را برای چندسال ابتدایی درنظر بگیرد.
در مینه تجهیزاتی که اولویت دوم سند قرار گرفته اند هنو
با ار اولیه شکل نگرفته است اما ایجاد با ار در آینده و ضرورت
نیا شان بسیار محتمل است .بعضی ا این ادوات مانند ادوات
 CUPSدر صورت تدوین و اجرای آیین نامه و استانداردهایی
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سواالت برای ار شیابی کارکرد

توضیحات
ا سوی و ارت نیرو (همچون الزام برای کیفیت توان) با ار می
یابند.
در مینه اولویت سوم با ار اولیه وجود ندارد و احتمال ایجاد با ار
برای این تجهیزات در سالهای آینده بسیار کم می باشد که
البته بهتر است ا این پا بیشتر بر روی کارهای تحقیقاتی و
مطالعاتیشان تمرکز نماییم.

جدول( :)3-2مصاحبه با دکتر آراسته (هيئت علمي جهاددانشگاهي دانشگاه علم وصنعت)
موتور محرک کارآفرینی

سواالت برای ار شیابی کارکرد

توضیحات

آیا شرکتهای دانشبنیان به منظور توجیه اقتصادی فناوری
کافی هستند؟
آیا فعالیتهای کارآفرینی دارای کیفیت دوبی هستند؟
کارآفرینی

نرخ ورود کارآفرینان در این حو ه را چگونه برآورد میکنید (آیا
کارآفرینان جدید وارد سیستم میشوند)؟

تعداد شرکتهای کارآفرین در این حو ه کم هستند .و غالبا به
دلیل نیا به سرمایه گذاری باال و عدم اطمینان در توانایی تجاری
سا ی تمایل به حضور در این عرصه را ندارند.

سرمایهگذاری دطرپذیر که منجر به توجیه اقتصادی میشود،
وجود دارد یا دیر؟
وضعیت دانش پایه موجود در نظام در ارتباط با کمیت و کیفیت
آن چگونه است؟

کارکردهای
کلیدی

دانش موجود در سیستم بنیادی است یا کاربردی (توانمندی
فناورانه کشور در چه سطحی قرار دارد)؟
توسعه
دانش

آیا تعداد پروژههای پژوهشی و ادتراع و مقاله و پتنت به مقدار
کافی موجود است؟
آیا یک جایگاه بین المللی پیشرو ،برنامههای راه اندا ی و
ارجاعات فراوان به مقاله در نظام وجود دارد؟

دانش در وضعیت دوبی قرار دارد و اساتید کشور مقاالت متعدد
ISIدر این مینه ها دارند.
تجهیزات داص آ مایشگاهی برای تست نیا داریم و در حال
حاضر با وجود امکانات آ مایش ،دریداران دواهان گواهینامههای
دارجی هستند.

آیا توسعه دانش صورت گرفته در نظام تقاضا محور است؟
آیا فناوری با نیا های نظام نوآوری هماهنج و مرتبط است؟
کارکردهای
حمایتی

تامین و
تسهیل
منابع

آیا منابع مالی کافی برای توسعه فعالیتهای کارآفرینی وجود
دارد یا دیر؟
 میزان منابع دولتی چقدر است؟ کافی است یا دیر؟ -میزان سرمایه دطرپذیر چه میزان است؟ کافی است یا دیر؟

مشکل اصلی ما در تامین منابع مالی است.
اگر مشکل مالی نداشتیم می توانستیم به راحتی با نص و ادذ
هزینه تجهیز پا ا مدت مان مشاص ،اعتماد مشتری را جل
نماییم.
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توضیحات

 -سهولت دسترسی به این منابع را چگونه ار یابی میکنید؟

در ادوات الکترونیک قدرت قیمتها و هزینهها باالست و
حمایتها برای تامین مالی بسیار ضعیف است.

آیا تربیت نیروی انسانی در حو هی آمو ش و پژوهش مرتبط با
فناوری به میزان کافی وجود دارد یا دیر؟
کیفیت منابع انسانی تربیتشده در چه سطحی است؟

اگر باواهیم این تکنولوژیها توسعه یابند باید حمایت مالی شوند.
باید ارگانی برای ارائه وام وجود داشته باشد .صندوقها و بانک
صنعت و معدن تنها عناوینی ا سا مانهای حمایت کننده هستند.
و به ساتی می توان ا این مراکز مبلغ ناچیزی ا هزینه ها را وام
گرفت.
با توجه به ریسک باالی نص و راه اندا ی در مینه تجهیزات
الکترونیک قدرت در شبکه برق دال وجود سا مانی مانند بیمه که
باشی ا این ریسک را برای سا نده و مشتری پوشش دهد
احساس میشود.

انتشار
دانش

آیا همکاریهای فناورانه بین با یگران فعال در این مینه اعم
ا درید فناوری ،لیسانا ،همکاری تحقیق و توسعه و غیره
وجود دارد یا دیر؟
همایش ،کنفرانا و مجلهای در مورد این فناوری وجود دارد یا
دیر؟
آیا نمایشگاههای تاصصی برای ارایه دستاوردهای کارآفرینی
وجود دارد یا دیر؟

برای شناسایی افراد متاصص در این حو هها و تبادل دانش
میانشان انجمن الکترونیک قدرت در این چندسال ادیر
فعالیتهای دوبی انجام داده است و حتی ا شرکت هایی که در
این مینهها فعالیت دارند نیز دعوت بهعمل می آورد.

آیا یک هدف کامالً مشاص و مشترک برای نظام وجود دارد؟

جهتدهی
به سیستم

آیا فعالیتهای کارآفرینی در این حو هی فناورانه جهتدهی
شده است؟
آیا منابع مالی و انسانی در جهت توسعه فعالیتهای است یا
دیر؟

مشکل عمده ما عدم اعتماد مسئوالن به تجهیز سادت دادل در
شبکه برق است .باید به سا نده فرصت داده شود تا بتواند
تجهیزش را در نص نماید .غالبا در این مینهها پا ا تست
پایلوت برای تست در محیط عملیاتی به مشکل برمیدوریم.

آیا سیاستهای دولت در جهت حمایت ا فعالیتهای کارآفرینی
هست یا دیر؟

کارکردهای
حاشیهای

مشروعیت
باشی

آیا سرمایهگذاری در تکنولوژی به عنوان یک تصمیم مشروع
پذیرفته شده است؟ (مشروعیت باشی اتفاق افتاده است یا
دیر)؟
آیا مقاومت یادی در جهت تغییر وجود دارد؟ این مقاومت ا
کجا نشات میگیرد؟
آیا فعالیتهای مشروعیتباشی منجر به تاصیص منابع به
فعالیتهای کارآفرینی شده است یا دیر؟

همواره مقاومت در برابر تغییر وجود دارد .ویکی ا منشاهای این
مقاومت می تواند عدم وجود اعتماد به تولیدات دادل باشد.
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سواالت برای ار شیابی کارکرد
آیا با ار اولیه شکل گرفته است؟ اندا هی آن را چقدر است؟

شکلدهی
با ار

آیا این با ار باعث جهتدهی به سیستم برای توسعهی
فعالیتهای کارآفرینی شده است یا دیر؟
آیا جذابیت با ار باعث ورود کارآفرینان جدید شده است یا دیر؟

توضیحات
اولین سوال ما ا دریدار این است که چندتا می دواهید؟ یرا
معموال دستگاه اول نه تنها سود ندارد بلکه ضرر نیز دارد
ما به با ار نگاه می کنیم و وارد سادت می شویم.

جدول( :)4-2مصاحبه با دکتر پرنياني (هيئت علمي انشگاه شريف)
موتور محرک کارآفرینی

سواالت برای ار شیابی کارکرد

توضیحات
تعداد کمی شرکتهای دانش بنیان وارد این حو هها شده اند.
که تعداد محدودتری ا آنها شرکتهای بزرگی نظیر مپنا
میباشند .که آنها نیز اغل به صورت درید دانش فنی و
انتقال تکنولوژی کار میکنند.

آیا شرکتهای دانشبنیان به منظور توجیه اقتصادی فناوری
کافی هستند؟
آیا فعالیتهای کارآفرینی دارای کیفیت دوبی هستند؟
کارآفرینی

کارکردهای
کلیدی

علت کم بودن تعداد این شرکتها حجم با ار دادلی کم و
عدم توانایی در رقابت با تولیدکنندگان دارجی است.
نرخ ورود این شرکتها به صورت افزایشی البته با شی بسیار
کم میباشد.

نرخ ورود کارآفرینان در این حو ه را چگونه برآورد میکنید (آیا
کارآفرینان جدید وارد سیستم میشوند)؟

چند نمونه سرمایهگذار دطرپذیر میشناسم که در این حو هها
سرمایهگذاری نمودهاند اما متاسفانه دیلی موفق نبوده اند.

سرمایهگذاری دطرپذیر که منجر به توجیه اقتصادی میشود،
وجود دارد یا دیر؟

سرمایه گذاران تمایل دارند در مینه هایی که با ار دوبی
وجود دارد وارد شوند یرا قیمت هر واحد ار انتر میشود .لذا
در مینه هایی که با ار دوبی وجود ندارد همچون FACTS
و  HVDCسرمایه گذاری توجیهی ندارد.
البته بیشتر این فناوریها جدید هستند و با ار مطمئنی برای
آنها در کشور وجود ندارد و سرمایه گذاری در این مینه ها
ریسک باالیی دارد.

وضعیت دانش پایه موجود در نظام در ارتباط با کمیت و کیفیت
آن چگونه است؟
توسعه
دانش

دانش موجود در سیستم بنیادی است یا کاربردی (توانمندی
فناورانه کشور در چه سطحی قرار دارد)؟

در سطح آشنایی (تسلط تئوری و شبیه سا ی) دانشگاهها و
مراکز علمی بسیار دوب عمل میکنند .اما در مینه پیاده
سا ی عملی چالش یادی داریم.

آیا تعداد پروژههای پژوهشی و ادتراع و مقاله و پتنت به مقدار
کافی موجود است؟

اساتید و دانشگاههای معدودی وارد این سطوح شدهاند و البته
در مراحل ابتدایی سادت هستند(به عنوان مثال سادت
پایلوت)

آیا یک جایگاه بین المللی پیشرو ،برنامههای راه اندا ی و
ارجاعات فراوان به مقاله در نظام وجود دارد؟

غالبا پایاننامه ها در کشور به صورت تقاضا محور تعریف
نمیشوند بلکه بر مبنای مسائل رو دنیا طرح میشوند.
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سواالت برای ار شیابی کارکرد

توضیحات

آیا توسعه دانش صورت گرفته در نظام تقاضا محور است؟
آیا فناوری با نیا های نظام نوآوری هماهنج و مرتبط است؟

آیا منابع مالی کافی برای توسعه فعالیتهای کارآفرینی وجود
دارد یا دیر؟
تامین و
تسهیل
منابع

 میزان منابع دولتی چقدر است؟ کافی است یا دیر؟ میزان سرمایه دطرپذیر چهقدر است؟ کافی است یا دیر؟ سهولت دسترسی به این منابع را چگونه ار یابی میکنید؟آیا تربیت نیروی انسانی در حو هی آمو ش و پژوهش مرتبط با
فناوری به میزان کافی وجود دارد یا دیر؟
کیفیت منابع انسانی تربیتشده در چه سطحی است؟

کارکردهای
حمایتی

انتشار
دانش

آیا همکاریهای فناورانه بین با یگران فعال در این مینه اعم
ا درید فناوری ،لیسانا ،همکاری تحقیق و توسعه و غیره
وجود دارد یا دیر؟
همایش ،کنفرانا و مجلهای در مورد این فناوری وجود دارد یا
دیر؟
آیا نمایشگاههای تاصصی برای ارایه دستاوردهای کارآفرینی
وجود دارد یا دیر؟

آیا یک هدف کامالً مشاص و مشترک برای نظام وجود دارد؟
جهتدهی
به سیستم

آیا منابع مالی و انسانی در جهت توسعه فعالیتهای است یا
دیر؟
آیا سیاستهای دولت در جهت حمایت ا فعالیتهای کارآفرینی

ا آنجایی که در این حو هها وارد سادت نشده ام ،درگیر
مسائل تامین منابع مالی و ادذ وام نبوده ام .اما فکر میکنم
در مقیاس کوچک در حد چند  10میلیون تومان وام میدهند
و ادذ وام در مقیاس بزرگ بسیار سات است.
دانشگاه شریف با بانک ملت تعامالتی دارد و در حد چند 10
میلیون حمایت می کنند و برای کارهای پژوهشی در سطح
دانشگاه ،دوب است.
در این دانشگاه بروکراسی ادذ این وام ها با تالشی که
صورت گرفته ،بسیار کم شده است و در سایر مراکز نیز باید
این اتفاق بیافتد.
در مینه آ مایشگاههای مرجع و آ مایشگاههای پژوهشی نیز
ضعف وجود دارد و تجهیزات آ مایشگاهی برای تجهیزات
بزرگ و حساس وجود ندارد .ایده وجود شهرک به عنوان مدل
دوب است اما اینکه چه کسی مسئول آن می شود بسیار مهم
است.
در این مینه اغل دانشجویان و اساتید ا طریق مجالت
معتبر بین المللی ا یکدیگر مطلع میشوند و در میان جستجو
در بین سایتهای مجالت معتبر اگر کار دادلی وجود داشته
باشند آن را مطالعه می نمایند در غیر این صورت مقاالت و
پایان نامه های دادلی کمتر مورد توجه قرار میگیرد.
ارتباط مستقیم بین اساتید وجه غال نمیباشد و ارتباطات
دادلی ببسیار کم است البته نه به این منظور که تعداد
کنفراناهای دادلی کم است و یا با افزایش آنها این
مشکل برطرف میشود.
نمایشگاههایی در کشور به صورت محدود برگزار میشود .به
عنوان نمونه نمایشگاه صنعت برق و یا نمایشگاههای جانبی
کنفراناها .البته اکثرا شرکتها در این نمایشگاه ها مشارکت
دارند که دیلی به دنبال تحقیقات بنیادی و دانش فنی نیستند.
اغل نمایندگی شرکتهای دارجی میباشند.
باید جهت دهی در مینه هایی که با ار وجود دارد باشد .اما
جهت دهی های اساسی در این مینه ها نداریم.
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توضیحات

هست یا دیر؟

مشروعیت
باشی

آیا سرمایهگذاری در تکنولوژی به عنوان یک تصمیم مشروع
پذیرفته شده است؟ (مشروعیت باشی اتفاق افتاده است یا
دیر)؟
آیا مقاومت یادی در جهت تغییر وجود دارد؟ این مقاومت ا
کجا نشات میگیرد؟
آیا فعالیتهای مشروعیتباشی منجر به تاصیص منابع به
فعالیتهای کارآفرینی شده است یا دیر؟

مقاومت طبیعی است و منشا این مقاومت می تواند قابلیت
اطمینان تجهیزات باشد .یرا قابلیت اطمینان یک مجموعه
بزرگتر که ا این تجهیزات استفاده می نمایند ،وابسته به
تجهیز جدید است.
گاهی هم منافع افراد در درید دارجی است و به دلیل منافع
شاصی مقاومت مینمایند.
به نظر می رسد با ورود به حو ه هایی که با ار دوبی وجود
دارد و حساسیتشان باال نیست ،می توانیم موفق تر باشیم
البته وجود مدیران دلسو که ا تولید دادل حمایت کنند نیز
نباید نادیده گرفته شود.
در مینه توربین بادی و سلول های دورشیدی با ار دوبی
شکل گرفته است و رشد دوبی را پیش بینی می نمایم ولی
در مینه های  APFو  D-statcomبا ار فعلی محدوداست
اما احتمال اینکه در این مینه ها با ار رشد دوبی داشته باشد
وجود دارد.

کارکردهای
حاشیهای

آیا با ار اولیه شکل گرفته است؟ اندا هی آن را چقدر است؟
شکلدهی
با ار

آیا این با ار باعث جهتدهی به سیستم برای توسعهی
فعالیتهای کارآفرینی شده است یا دیر؟
آیا جذابیت با ار باعث ورود کارآفرینان جدید شده است یا دیر؟

در مینه هایی همچون سیستم تحریک استاتیک و توربین
گا ی با ار مشاص است و با ار اولیه شکل گرفته است و
سا نده های دوبی در کشور همچون مپنا وجود دارند و باید
تفاهمی میان مپنا و شرکت های مانند آن برای توسعه درون
ا صورت گیرد.
با توجه به جذابیت با ار برای تجهیزاتی همچون توربین بادی
و سلول های دورشیدی حمایت دولت نیز باید وجود داشته
باشد یرا با ار شکننده است و سرمایه گذار دصوصی با توجه
به وجود عرصه های سودآورتر به راحتی وارد این مینه های
کاری نمی شوند.
همواره باید متوجه تعادل عرضه و تقاضا باشیم این گونه
نباشد که با حمایت های یاد تقاضا را یاد نماییم اما به
همان نسبت نتوانیم عرضه داشته باشیم و بالعکا.
تعرفه واردات ،حمایتهای مالی مستقیم به صورت مشارکت
به دصوص در سال های اولیه الزامی است.
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جدول( :)5-2مصاحبه با دکتر يزديان (هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس)
موتور محرک کارآفرینی

سواالت برای ار شیابی کارکرد

توضیحات

آیا شرکتهای دانشبنیان به منظور توجیه اقتصادی فناوری
کافی هستند؟

شرکتهای کارآفرینی در این حو ههافعالیت دارند اما تعداد
آنها به نسبت کم می باشد و البته بیشتر این شرکت ها در
حو ه ادوات  CUPSفعال هستند.

نرخ ورود کارآفرینان در این حو ه را چگونه برآورد میکنید (آیا
کارآفرینان جدید وارد سیستم میشوند)؟

علت اصلی عدم تمایل کارآفرینان برای ورود به این حو ه
باال بودن قیمت تمام شده در ایران است که با توجه به گرانی
دالر و ار انی نیروی کار و ریال در کشور با هم ورود به این
حو ه ها صرفه اقتصادی ندارد.

وضعیت دانش پایه موجود در نظام در ارتباط با کمیت و کیفیت
آن چگونه است؟

وضعیت تولید دانش در کشور ما دوب است و ا منظر
مقاالت و دانش پایه دانشگاه های ما در سطح مناسبی
میباشند.

آیا فعالیتهای کارآفرینی دارای کیفیت دوبی هستند؟
کارآفرینی

سرمایهگذاری دطرپذیر که منجر به توجیه اقتصادی میشود،
وجود دارد یا دیر؟
کارکردهای
کلیدی

دانش موجود در سیستم بنیادی است یا کاربردی (توانمندی
فناورانه کشور در چه سطحی قرار دارد)؟
توسعه
دانش

آیا تعداد پروژههای پژوهشی و ادتراع و مقاله و پتنت به مقدار
کافی موجود است؟
آیا یک جایگاه بین المللی پیشرو ،برنامههای راه اندا ی و
ارجاعات فراوان به مقاله در نظام وجود دارد؟
آیا توسعه دانش صورت گرفته در نظام تقاضا محور است؟
آیا فناوری با نیا های نظام نوآوری هماهنج و مرتبط است؟

آیا منابع مالی کافی برای توسعه فعالیتهای کارآفرینی وجود
دارد یا دیر؟
کارکردهای
حمایتی

تامین و
تسهیل
منابع

 میزان منابع دولتی چقدر است؟ کافی است یا دیر؟ میزان سرمایه دطرپذیر چهقدر است؟ کافی است یا دیر؟ سهولت دسترسی به این منابع را چگونه ار یابی میکنید؟آیا تربیت نیروی انسانی در حو هی آمو ش و پژوهش مرتبط با
فناوری به میزان کافی وجود دارد یا دیر؟
کیفیت منابع انسانی تربیتشده در چه سطحی است؟

در حال حاضر صندوقهایی همچون صندوق نوآوری و
شکوفایی وجود دارند که وام های با بهره کم و به میزان قابل
قبولی به طرحهای پژهشی میدهند که من به شاصه دود
داور  3طرح پژوهشی بوده ام و ا نزدیک با این صندوق در
ارتباط بوده ام و می دانم که برای تقریبا  100طرح پژوهشی
حدود  60میلیارد تومان وام داده است که مبلغ قابل توجهی
است.
در کشور ما بیمه وجود دارد و همه چیز را میتوان بیمه نمود.
بیمه متناس با هرموقعیت و تجهیزی ،ریسک را محاسبه
نموده و حق بیمه تعیین مینماید اگر منظور ا ضعف بیمه
پردادت حق بیمه توسط دولت است اشتباه است و دولت نباید
حق بیمه را پردادت نماید و این به منزله حمایت و یا عدم
حمایت دولت نیست.
در مینه آ مایشگاه ،ضعف در وجود آ مایشگاه مرجع برای
انجام تستهایی با استاندارد بین المللی و ارائه گواهینامه
وجود دارد .لذا باید آ مایشگاه  type approvalایجاد
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توضیحات
نماییم و تجهیزات را طبق استانداردهایش تست نماییم .و در
صورت ادذ استاندارد بین المللی برای این آ مایشگاهها می
توان به نمایندگی ا آ مایشگاههای دار ا کشور ،گواهینامه
داد.

انتشار
دانش

آیا همکاریهای فناورانه بین با یگران فعال در این مینه اعم
ا درید فناوری ،لیسانا ،همکاری تحقیق و توسعه و غیره
وجود دارد یا دیر؟
همایش ،کنفرانا و مجلهای در مورد این فناوری وجود دارد یا
دیر؟
آیا نمایشگاههای تاصصی برای ارایه دستاوردهای کارآفرینی
وجود دارد یا دیر؟

آیا یک هدف کامالً مشاص و مشترک برای نظام وجود دارد؟

جهتدهی
به سیستم

آیا فعالیتهای کارآفرینی در این حو هی فناورانه جهتدهی
شده است؟
آیا منابع مالی و انسانی در جهت توسعه فعالیتهای است یا
دیر؟
آیا سیاستهای دولت در جهت حمایت ا فعالیتهای کارآفرینی
هست یا دیر؟

مشروعیت
باشی

آیا سرمایهگذاری در تکنولوژی به عنوان یک تصمیم مشروع
پذیرفته شده است؟ (مشروعیت باشی اتفاق افتاده است یا
دیر)؟
آیا مقاومت یادی در جهت تغییر وجود دارد؟ این مقاومت ا
کجا نشات میگیرد؟

انجمن الکترونیک قدرت وجود دارد اما وظیفهای برای ایجاد
تعامل میان دانشکاران این حو ه را برعهده ندارد.
با یگران در این حو ه به ندرت ا یکدیگر بادبر می شوند و
تعاملشان با یکدیگر بسیار کم است.
برای حل این مشکالت راهکار مناس این است که با ار
فروش ایده در کشور ایجاد شود و شرکتهایی که سرمایه
گذار هستند به عنوان واسط میان مراکز تولید ایده و مراکز
تجاری ،ایده را درید و فروش نمایند( .نقشی مانند  NSFدر
آمریکا)
سا مانهای ددماتی نباید در صنعت ددیل شوند ،کار و ارت
نیرو ددماتی است .ما در صنعت برق مسئول تولید ،انتقال و
تو یع است و سادت و تجاری سا ی تجهیزات وظیفه و ارت
صنایع میباشد.
شادص و یا دورنمای یک کشور باید تولید ثروت باشد و در
صورتی که تولید ثروت ا راه کس دانش فنی و تکنولوژی
حاصل شود به سراغ آن برود(مگر در شرایط استراتژیک).
کشورها ا فناوری به عنوان یک مزیت نسبی برای تولید و
مزیت نسبی برای حفاظت استفاده می نمایند.
یکی ا مشکالت عدم وجود آ مایشگاههای مرجع در کشور
است و مشکل دیگر در عدم وجود حمایت ا استانداردهای
دادلی است در واقع پا ا ادذ استانداردها دولت باید ا
استانداردهای دادلی حمایت نماید و آن را قبول داشته باشد.

آیا فعالیتهای مشروعیتباشی منجر به تاصیص منابع به
فعالیتهای کارآفرینی شده است یا دیر؟

کارکردهای
حاشیهای

آیا با ار اولیه شکل گرفته است؟ اندا هی آن را چقدر است؟
شکلدهی
با ار

آیا این با ار باعث جهتدهی به سیستم برای توسعهی
فعالیتهای کارآفرینی شده است یا دیر؟
آیا جذابیت با ار باعث ورود کارآفرینان جدید شده است یا دیر؟

باید برای تجهیزات استاندارد مشاصات فنی درنظر بگیریم
که تنوع تعداد محصوالت کم شود و این میتواند منجر به
اقتصادیتر شدن تجهیزات شود .همچنین در حو ه مصرف
نیز استانداردسا ی میتواند مصرف کننده ها را ملزم به
استفاده ا ادوات  CUPSکند و درنتیجه با ار دوبی را برای
این ادوات ایجاد نماید.
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توضیحات

سواالت برای ار شیابی کارکرد

در مینه هایی همچون  FACTSو  HVDCو سیستم
تحریک استاتیک با ار اولیه شکل نگرفته است.
دولت تنها باید ا تولید ایده و سادت محصول نیمه صنعتی
حمایت کند و وظیفه اصلی دولت تنظیمگری است و با وضع
قوانین همچون تصوی قوانین گمرکی و حمایت ا قانون
 copye rightباید حمایت دود را اعمال نماید.

جدول( :)6-2مصاحبه با دکتر فتحي (هيئت علمي دانشگاه اميرکبير)
موتور محرک کارآفرینی

سواالت برای ار شیابی کارکرد

توضیحات

آیا شرکتهای دانشبنیان به منظور توجیه اقتصادی فناوری
کافی هستند؟

شرکتهای دانش بنیان حتما وجود دارند اما من اطالع یادی
ندارم و شرایطی باید فراهم شود که حضور این شرکتها رونق
بگیرد یرا بسیاری ا افرادی که در دانشگاهها حضور دارند
پتانسیل دایر کردن شرکت دانش بنیان را دارند.

آیا فعالیتهای کارآفرینی دارای کیفیت دوبی هستند؟
کارآفرینی

نرخ ورود کارآفرینان در این حو ه را چگونه برآورد میکنید (آیا
کارآفرینان جدید وارد سیستم میشوند)؟
سرمایهگذاری دطرپذیر که منجر به توجیه اقتصادی میشود،
وجود دارد یا دیر؟
وضعیت دانش پایه موجود در نظام در ارتباط با کمیت و کیفیت
آن چگونه است؟

کارکردهای
کلیدی

دانش موجود در سیستم بنیادی است یا کاربردی (توانمندی
فناورانه کشور در چه سطحی قرار دارد)؟
توسعه
دانش

آیا تعداد پروژههای پژوهشی و ادتراع و مقاله و پتنت به مقدار
کافی موجود است؟

در ارتباط با نرخ ورود و حضور سرمایه گذار دطرپذیر نیز اطالع
ندارم.

در دانشگاه ها وضعیت دانش پایه دوب است و مقاالت بسیار
دوبی هر ساله در مجالت بسیار معتبر چاپ میشوند و ما
کمبودی در این مینه نداریم.
البته موضوعات مقاالت و پایان نامهها بر مبنای تقاضا و
نیا مان نیستند بلکه بر اساس مسائل مطرح در دنیا طرح
میشوند.

آیا یک جایگاه بین المللی پیشرو ،برنامههای راه اندا ی و
ارجاعات فراوان به مقاله در نظام وجود دارد؟
آیا توسعه دانش صورت گرفته در نظام تقاضا محور است؟
آیا فناوری با نیا های نظام نوآوری هماهنج و مرتبط است؟

کارکردهای
حمایتی

تامین و
تسهیل
منابع

آیا منابع مالی کافی برای توسعه فعالیتهای کارآفرینی وجود
دارد یا دیر؟
 میزان منابع دولتی چقدر است؟ کافی است یا دیر؟ میزان سرمایه دطرپذیر چهقدر است؟ کافی است یا دیر؟ -سهولت دسترسی به این منابع را چگونه ار یابی میکنید؟

در ارتباط با حمایتهای مالی ،میدانم که صندوقهایی یر
مجموعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای وام
دادن وجود دارند اما ا آنجایی که در تعامل مستقیم با این
صندوقها نبوده ام ا سهولت ارائه این تسهیالت اطالع ندارم.
اما می دانم که تعداد کمی ا تقاضاها برای وام به نتیجه رسیده
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سواالت برای ار شیابی کارکرد

توضیحات

آیا تربیت نیروی انسانی در حو هی آمو ش و پژوهش مرتبط با
فناوری به میزان کافی وجود دارد یا دیر؟

اند.

کیفیت منابع انسانی تربیتشده در چه سطحی است؟

ا منظر منابع انسانی دانشجویان و اساتید و متاصصان بسیار
دوبی در کشور وجود دارد ولی متاسفانه تمایل و گرایش به
رفتن به دار ا کشور دیلی یاد شده است.
ا منظر آ مایشگاهها و تجهیزات ،قطعا ما نیا به آ مایشگاههایی
که در دادل کشور بتوانند گواهینامه بدهند وجود دارد برای این
منظور حتما نیا به تجهیزات و نیروی ماهر وجود دارد .لذا باید
آ مایشگاه مرجع در دادل کشور ایجاد شود و برای این منظور
نیا به حمایت سا مان استاندارد نیز وجود دارد.

انتشار
دانش

آیا همکاریهای فناورانه بین با یگران فعال در این مینه اعم
ا درید فناوری ،لیسانا ،همکاری تحقیق و توسعه و غیره
وجود دارد یا دیر؟
همایش ،کنفرانا و مجلهای در مورد این فناوری وجود دارد یا
دیر؟
آیا نمایشگاههای تاصصی برای ارایه دستاوردهای کارآفرینی
وجود دارد یا دیر؟

جهتدهی
به سیستم

آیا یک هدف کامالً مشاص و مشترک برای نظام وجود دارد؟

یک سیاست یا تمایل یا تصمیم قاطعی در سطوح باالی
مدیریت کشور باید وجود داشته باشد که بتواند با پیگیری
مسائل کلیدی را حل نماید و این پیگیری رها نشود.

آیا منابع مالی و انسانی در جهت توسعه فعالیتهای است یا
دیر؟

مشکل ما نهاد نیست.مشکل ما اراده ای است که باواهد این
دط دنبال شود.و ارت نیرو هزینههای یادی در مینه های
ماتلف میکند اما یک دط مشاص که قدم به قدم به اهداف
برسد وجود ندارد.

آیا فعالیتهای کارآفرینی در این حو هی فناورانه جهتدهی
شده است؟

آیا سیاستهای دولت در جهت حمایت ا فعالیتهای کارآفرینی
هست یا دیر؟

مشروعیت
باشی
کارکردهای
حاشیهای

انجمن علمی الکترونیک قدرت در این مینه فعالیتهای دوبی
انجام داده است .یکی ا فعالیتهای این انجمن ،برگزاری
کنفرانا بین المللی  PETSTCمی باشد که تحت حمایت
 IEEEمی باشد .ال م به شکر است ک در همین کنفرانا
نمایشگاههای تاصصی نیز برگزار می شود .البته نمایشگاه
های دیگری نیز به صورت پراکنده وجود برگزار میشوند .ولی
تعداد این نمایشگاه ها کافی نیستند البته باید کاری در این
مینه ها صورت بگیرد تا متناس با آن نمایشگاه برگزار شود.

آیا سرمایهگذاری در تکنولوژی به عنوان یک تصمیم مشروع
پذیرفته شده است؟ (مشروعیت باشی اتفاق افتاده است یا
دیر)؟
آیا مقاومت یادی در جهت تغییر وجود دارد؟ این مقاومت ا
کجا نشات میگیرد؟

-

آیا فعالیتهای مشروعیتباشی منجر به تاصیص منابع به
فعالیتهای کارآفرینی شده است یا دیر؟
آیا با ار اولیه شکل گرفته است؟ اندا هی آن را چقدر است؟
شکلدهی
با ار

آیا این با ار باعث جهتدهی به سیستم برای توسعهی
فعالیتهای کارآفرینی شده است یا دیر؟
آیا جذابیت با ار باعث ورود کارآفرینان جدید شده است یا دیر؟

به منظور ایجاد جذابیت در با ار دولت باید ددالت نماید ،در دنیا
انرژی های تجدید پذیر به صرفه نیستند و با سوبسید و
حمایتهای دولتی است که استفاده می شوند .البته با توجه به
اینکه این ادوات در با ار ما مشتری ندارد و و ارت نیرو تنها
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سواالت برای ار شیابی کارکرد

توضیحات
مشتری آنان است حمایت و ارت نیرو ا این تجهیزات الزامی
است.
متاسفانه ما در با ار غیر رقابتی و غیر آ اد هستیم و این ،کار را
سات میکند .باید با ار رقابتی شود.
به عنوان نمونه در صورت رقابتی شدن با ار صنایع ،صنعت
ضعف وجود ادوات الکترونیک قدرت را احساس می کند و برای
کاهش هزینه و تلفات به دنبال استفاده ا این ادوات می رود.

جدول( :)7-2مصاحبه با دکتر بانان (مديرکل دفتر توسعه مديريت و تحول اداري)
موتور محرک کارآفرینی

سواالت برای ار شیابی کارکرد

توضیحات

آیا شرکتهای دانشبنیان به منظور توجیه اقتصادی فناوری
کافی هستند؟

فضای سالم نگاه به تولید دادل در کشور وجود ندارد

آیا فعالیتهای کارآفرینی دارای کیفیت دوبی هستند؟
کارآفرینی

نرخ ورود کارآفرینان در این حو ه را چگونه برآورد میکنید (آیا
کارآفرینان جدید وارد سیستم میشوند)؟

حمایتها به صورت مقطعی و با مانبندی مشاص باید باشد.
باید ا تولیدکنندگان به ویژه در بهش تجاری سا ی و کاهش
ریسک آن حمایت شود .بدین منظور باید تولید مشارکتی مدیریت
گردد.

سرمایهگذاری دطرپذیر که منجر به توجیه اقتصادی میشود،
وجود دارد یا دیر؟
وضعیت دانش پایه موجود در نظام در ارتباط با کمیت و کیفیت
آن چگونه است؟

کارکردهای
کلیدی

دانش موجود در سیستم بنیادی است یا کاربردی (توانمندی
فناورانه کشور در چه سطحی قرار دارد)؟
توسعه
دانش

آیا تعداد پروژههای پژوهشی و ادتراع و مقاله و پتنت به مقدار
کافی موجود است؟
آیا یک جایگاه بین المللی پیشرو ،برنامههای راه اندا ی و
ارجاعات فراوان به مقاله در نظام وجود دارد؟
آیا توسعه دانش صورت گرفته در نظام تقاضا محور است؟
آیا فناوری با نیا های نظام نوآوری هماهنج و مرتبط است؟

کارکردهای
حمایتی

تامین و
تسهیل
منابع

آیا منابع مالی کافی برای توسعه فعالیتهای کارآفرینی وجود
دارد یا دیر؟
 -میزان منابع دولتی چقدر است؟ کافی است یا دیر؟

در مینه دانش پایه الکترونیک قدرت کشور ا نظر تعداد و کیفیت
متاصصین با کمبودی مواجه نیست
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سواالت برای ار شیابی کارکرد

توضیحات

 میزان سرمایه دطرپذیر چهقدر است؟ کافی است یا دیر؟ سهولت دسترسی به این منابع را چگونه ار یابی میکنید؟آیا تربیت نیروی انسانی در حو هی آمو ش و پژوهش مرتبط با
فناوری به میزان کافی وجود دارد یا دیر؟
کیفیت منابع انسانی تربیتشده در چه سطحی است؟

انتشار
دانش

آیا همکاریهای فناورانه بین با یگران فعال در این مینه اعم ا
درید فناوری ،لیسانا ،همکاری تحقیق و توسعه و غیره وجود
دارد یا دیر؟
همایش ،کنفرانا و مجلهای در مورد این فناوری وجود دارد یا
دیر؟
آیا نمایشگاههای تاصصی برای ارایه دستاوردهای کارآفرینی
وجود دارد یا دیر؟

جهتدهی
به سیستم

مشروعیت
باشی
کارکردهای
حاشیهای

آیا یک هدف کامالً مشاص و مشترک برای نظام وجود دارد؟

در حو ه قوانین نظارتی به ویژه در مینه واردات شرایط دوبی
وجود ندارد .هم تعداد قوانین کم است و هم کیفیت آنها .عیلیرغم
اینکه در حو ه تولید بسیار ساتگیری میشود.

آیا منابع مالی و انسانی در جهت توسعه فعالیتهای است یا
دیر؟

تمرکز نظارتی در حو های بایستی باشد که تجهیزات الکترونیک
قدرت میدواهند به شبکه وصل شوند

آیا سیاستهای دولت در جهت حمایت ا فعالیتهای کارآفرینی
هست یا دیر؟

در تدوین سیاستها ،نگاه اجتماعی باید لحاظ گردد .ایجاد اشتغال
در این حو ه بسیار مهم است.

آیا فعالیتهای کارآفرینی در این حو هی فناورانه جهتدهی
شده است؟

آیا سرمایهگذاری در تکنولوژی به عنوان یک تصمیم مشروع
پذیرفته شده است؟ (مشروعیت باشی اتفاق افتاده است یا
دیر)؟
آیا مقاومت یادی در جهت تغییر وجود دارد؟ این مقاومت ا
کجا نشات میگیرد؟
آیا فعالیتهای مشروعیتباشی منجر به تاصیص منابع به
فعالیتهای کارآفرینی شده است یا دیر؟
آیا با ار اولیه شکل گرفته است؟ اندا هی آن را چقدر است؟

شکلدهی
با ار

آیا این با ار باعث جهتدهی به سیستم برای توسعهی
فعالیتهای کارآفرینی شده است یا دیر؟
آیا جذابیت با ار باعث ورود کارآفرینان جدید شده است یا دیر؟
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جدول( :)8-2مصاحبه با دکتر فرمد (مديرکل دفتر برنامه ريزي کالن برق و انرژي)
موتور محرک کارآفرینی

کارآفرینی

سواالت برای ار شیابی کارکرد

توضیحات

آیا شرکتهای دانشبنیان به منظور توجیه اقتصادی فناوری
کافی هستند؟

در رابطه با شرکتهای دانش بنیان اطالع ندارم البته احتمال
حضور این شرکت ها کم است.

آیا فعالیتهای کارآفرینی دارای کیفیت دوبی هستند؟

و در مینه های فناوریهای پرکاربرد احتماال به دلیل پتانسیل
تولید در تیراژ باال کارافرینان با وجود حمایت ا سادت دادل برای
ورود به این حو ه تشویق میشوند.

نرخ ورود کارآفرینان در این حو ه را چگونه برآورد میکنید (آیا
کارآفرینان جدید وارد سیستم میشوند)؟
سرمایهگذاری دطرپذیر که منجر به توجیه اقتصادی میشود،
وجود دارد یا دیر؟

کارکردهای
کلیدی

وضعیت دانش پایه موجود در نظام در ارتباط با کمیت و کیفیت
آن چگونه است؟

سطح دانشگاههای کشور متوسط رو به باال است و اساتید دوبی
در دانشگاههای معتبر هم در مینه سادت و طراحی مدار و هم
تجزیه و تحلیل داریم .البته در این حو ه ها ،در مینه استفاده در
شبکه قدرت این موضوعات در فا های تحقیقاتی هستند.

آیا تعداد پروژههای پژوهشی و ادتراع و مقاله و پتنت به مقدار
کافی موجود است؟

غالبا پروژه های تدوین شده بر مبنای نیا و تقاضا نیستند اما در
مواردی این اتفاق افتاده و دانشجویان کارهای مرتبط با صنعت را
به عنوان پروژه پایانی ارشد داشته اند.

دانش موجود در سیستم بنیادی است یا کاربردی (توانمندی
فناورانه کشور در چه سطحی قرار دارد)؟
توسعه
دانش

آیا یک جایگاه بین المللی پیشرو ،برنامههای راه اندا ی و
ارجاعات فراوان به مقاله در نظام وجود دارد؟
آیا توسعه دانش صورت گرفته در نظام تقاضا محور است؟
آیا فناوری با نیا های نظام نوآوری هماهنج و مرتبط است؟
آیا منابع مالی کافی برای توسعه فعالیتهای کارآفرینی وجود
دارد یا دیر؟
تامین و
تسهیل
منابع
کارکردهای
حمایتی

 میزان منابع دولتی چقدر است؟ کافی است یا دیر؟ میزان سرمایه دطرپذیر چهقدر است؟ کافی است یا دیر؟ سهولت دسترسی به این منابع را چگونه ار یابی میکنید؟آیا تربیت نیروی انسانی در حو هی آمو ش و پژوهش مرتبط با
فناوری به میزان کافی وجود دارد یا دیر؟
کیفیت منابع انسانی تربیتشده در چه سطحی است؟

انتشار
دانش

بعید میدانم کسی به راحتی بتواند وام بگیرد.
در ارتباط با نیروی انسانی ،نیروی انسانی متاصص بسیار یاد
داریم ولی با ار دوبی برای جذبشان وجود ندارد.
به نظر می رسد ارگانی باید ریسک پروژه را ا ابتدا تا انتها بپذیرد
فکر نمی کنم بیمه بتواند این مسئولیت را بپذیرد فکر می کنم
بهتر است صندوق ها عالوه بر تاصیص وام باید در جهت
استفاده ا نمونه سادته شده در صنعت نیز همکاری نماید.
ا منظر آ مایشگاه تاصصی و تجهیزات متاسفانه وضعیت دوبی
نداریم و نیا به آ مایشگاه احساس می شود.

آیا همکاریهای فناورانه بین با یگران فعال در این مینه اعم
ا درید فناوری ،لیسانا ،همکاری تحقیق و توسعه و غیره
وجود دارد یا دیر؟

ا فعالیتهایی که در دادل کشور صورت میگیرد اطالع ندارم .و
به نظر میرسد اگر کسی تمایل به کس اطالعات در مینهای
داشته باشد با مراجعه به سایتهای معتبر میتواند مطلع شود.

همایش ،کنفرانا و مجلهای در مورد این فناوری وجود دارد یا
دیر؟

نمایشگاه تاصصی نیز اطالع ندارم و نشنیده ام.

آیا نمایشگاههای تاصصی برای ارایه دستاوردهای کارآفرینی
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سواالت برای ار شیابی کارکرد

توضیحات

وجود دارد یا دیر؟

آیا یک هدف کامالً مشاص و مشترک برای نظام وجود دارد؟

جهتدهی
به سیستم

آیا فعالیتهای کارآفرینی در این حو هی فناورانه جهتدهی
شده است؟
آیا منابع مالی و انسانی در جهت توسعه فعالیتهای است یا
دیر؟

در ارتباط با مبدلهای انرژیهای تجدیدپذیر جهت گیریهای
کالن وجود دارد و در مینههای سیستم تحریک استاتیک و
جبران سا های توان پایین با توجه به نیا کشور احتماال جهت
گیریهایی وجود دارد .البته در مینههای دیگر بعید می دانم.

آیا سیاستهای دولت در جهت حمایت ا فعالیتهای کارآفرینی
هست یا دیر؟

مشروعیت
باشی

آیا سرمایهگذاری در تکنولوژی به عنوان یک تصمیم مشروع
پذیرفته شده است؟ (مشروعیت باشی اتفاق افتاده است یا
دیر)؟

به نظر من مقاومت بیشتر در مینه استفاده ا تجهیزات سادت
دادل است .و به منظور توجیه دریدار باید سا نده به دقت مزایا و
محاسن سیستم های جدید تشریح شده و عالقمند شوند.

آیا مقاومت یادی در جهت تغییر وجود دارد؟ این مقاومت ا
کجا نشات میگیرد؟
آیا فعالیتهای مشروعیتباشی منجر به تاصیص منابع به
فعالیتهای کارآفرینی شده است یا دیر؟

کارکردهای
حاشیهای

آیا با ار اولیه شکل گرفته است؟ اندا هی آن را چقدر است؟
شکلدهی
با ار

آیا این با ار باعث جهتدهی به سیستم برای توسعهی
فعالیتهای کارآفرینی شده است یا دیر؟
آیا جذابیت با ار باعث ورود کارآفرینان جدید شده است یا دیر؟

فکر میکنم برای مبدلهای انرژیهای تجدیدپذیر و سیستم
حمل و نقل الکتریکی احتماال با ار اولیه شکل گرفته است اما در
سایر مینه ها بعید می دانم.
البته به نظر می رسد که دولت باید ددالت نماید و با تعرفههایی ا
سادت دادل حمایت کند.

جدول( :)9-2مصاحبه با دکتر کارشناس (هيئت علمي دانشگاه صنعتي اصفهان)
موتور محرک کارآفرینی

کارکردهای
کلیدی

کارآفرینی

سواالت برای ار شیابی کارکرد

توضیحات

آیا شرکتهای دانشبنیان به منظور توجیه اقتصادی فناوری
کافی هستند؟

با توجه به اینکه حدود  20سال است که در این حو ه ها فعالیت
میکنم هیچ شرکت دانش بنیان فعال در این حو ه را نمیشناسم
و ا وجود آن اطالعی ندارم.

آیا فعالیتهای کارآفرینی دارای کیفیت دوبی هستند؟
نرخ ورود کارآفرینان در این حو ه را چگونه برآورد میکنید (آیا
کارآفرینان جدید وارد سیستم میشوند)؟
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سواالت برای ار شیابی کارکرد

توضیحات

سرمایهگذاری دطرپذیر که منجر به توجیه اقتصادی میشود،
وجود دارد یا دیر؟

توسعه
دانش

وضعیت دانش پایه موجود در نظام در ارتباط با کمیت و کیفیت
آن چگونه است؟

ا نظر وضعیت دانش ،دانشگاهها در سطح دوبی قرار دارند و
مقاالت بسیار دوبی در این حو ه ها منتشر می نمایند.

دانش موجود در سیستم بنیادی است یا کاربردی (توانمندی
فناورانه کشور در چه سطحی قرار دارد)؟

اما با توجه به  High-Techبودن این موضوعات تنها کشورهای
پیشرفته ا این ادوات به صورت جدی استفاده می نمایند و در
کشورهای درحال توسعه گرایش به این مقاالت برمبنای نیا
نمیباشد.

آیا تعداد پروژههای پژوهشی و ادتراع و مقاله و پتنت به مقدار
کافی موجود است؟
آیا یک جایگاه بین المللی پیشرو ،برنامههای راه اندا ی و
ارجاعات فراوان به مقاله در نظام وجود دارد؟
آیا توسعه دانش صورت گرفته در نظام تقاضا محور است؟
آیا فناوری با نیا های نظام نوآوری هماهنج و مرتبط است؟

آیا منابع مالی کافی برای توسعه فعالیتهای کارآفرینی وجود
دارد یا دیر؟
کارکردهای
حمایتی

تامین و
تسهیل
منابع

 میزان منابع دولتی چقدر است؟ کافی است یا دیر؟ میزان سرمایه دطرپذیر چهقدر است؟ کافی است یا دیر؟ سهولت دسترسی به این منابع را چگونه ار یابی میکنید؟آیا تربیت نیروی انسانی در حو هی آمو ش و پژوهش مرتبط با
فناوری به میزان کافی وجود دارد یا دیر؟
کیفیت منابع انسانی تربیتشده در چه سطحی است؟

متاسفانه اصوال تامین منابع مالی و سرمایه برای تولیدکنندگان در
ایران بسیار مشکل است و من درگیر وام هایی بوده ام که با وجود
گرفتن تایید و تصوی  ،تاصیص اعتبار نشده اند .و اگر صندوقی
هم واقعا تامین سرمایه می کند سرمایه ای که وام می دهد در
سطح این ادوات نیست.
در ارتباط با منابع انسانی ،نیرویهای باکیفیت بسیار یاد تربیت
می شود اما متاسفانه این نیروها ماندگار نیستند و پا ا فارغ
التحصیلی ا کشور مهاجرت می کنند.
در ارتباط با آ مایشگاه یکسری تجهیزاتی در کشور موجود است
اما کافی نیستند و باید با حمایت های مرتبط آ مایشگاه های
مرجع دایر شوند.
و البته به منظور تست نهایی ادواتی مانند  SVCبا تاسیا
شهرک آ مایشگاهی موافق هستم البته در صورتی که به صورت
اصولی پیش رفته و مشاص شود که سرمایه گذار چه کسی
است؟ متولی آن چه کسی است و نحوه استفاده ا شهرک
مشاص باشد و با جمع آوری نقطه نظرات تمامی شی ربطان
دقیقا بدانیم که چه می دواهیم و به آن برسیم.
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انتشار
دانش
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سواالت برای ار شیابی کارکرد

توضیحات

آیا همکاریهای فناورانه بین با یگران فعال در این مینه اعم
ا درید فناوری ،لیسانا ،همکاری تحقیق و توسعه و غیره
وجود دارد یا دیر؟

انجمن الکترونیک قدرت دایر شده است اما دیلی فعال نیست .اما
در کنفرانا ها و همایش ها به دوبی تبادل اطالعات صورت می
گیرد.

همایش ،کنفرانا و مجلهای در مورد این فناوری وجود دارد یا
دیر؟
آیا نمایشگاههای تاصصی برای ارایه دستاوردهای کارآفرینی
وجود دارد یا دیر؟

آیا یک هدف کامالً مشاص و مشترک برای نظام وجود دارد؟

جهتدهی
به سیستم

مشروعیت
باشی

آیا فعالیتهای کارآفرینی در این حو هی فناورانه جهتدهی
شده است؟

سیاستگذاری و جهتدهی به این سیستم یکی ا الزامات
میباشد .البته کشور ما هنو اولویتهای دود را نشنادته و
سردرگم است.
بابد اولویت ها را مشاص و رتبه بندی نماید.

در ارتباط با بیمه به عقیده من در ادوات با توان باال که در انتقال
آیا منابع مالی و انسانی در جهت توسعه فعالیتهای است یا
هستند ما نباید وارد سادت شویم و امکان سادت برای ما وجود
دیر؟
ندارد اما در حو ه ادوات شبکه تو یع نیز نیا به بیمه به آن صورت
آیا سیاستهای دولت در جهت حمایت ا فعالیتهای کارآفرینی وجود ندارد یرا قطعا یک شبکه تو یعی به شما سفارش داده و
شما تجهیز را سادته اید و قطعا دود شبکه تو یع باید اجا ه تست
هست یا دیر؟
را به شما بدهد و در این حو ه دسارت ها به سنگینی حو ه شبکه
انتقال نیست.
آیا سرمایهگذاری در تکنولوژی به عنوان یک تصمیم مشروع
پذیرفته شده است؟ (مشروعیت باشی اتفاق افتاده است یا
دیر)؟
آیا مقاومت یادی در جهت تغییر وجود دارد؟ این مقاومت ا
کجا نشات میگیرد؟

مقاومت در برابر تغییر در همه حو ه ها وجود دارد و ماتص این
حو ه نیست و سا نده باید با با اریابی قوی بتواند دریدار را توجیه
و ترغی نماید که با استفاده ا این ادوات بهبود و عایدیی
برایشان ایجاد می شود.

آیا فعالیتهای مشروعیتباشی منجر به تاصیص منابع به
فعالیتهای کارآفرینی شده است یا دیر؟
کارکردهای
حاشیهای
آیا با ار اولیه شکل گرفته است؟ اندا هی آن را چقدر است؟
شکلدهی
با ار

آیا این با ار باعث جهتدهی به سیستم برای توسعهی
فعالیتهای کارآفرینی شده است یا دیر؟
آیا جذابیت با ار باعث ورود کارآفرینان جدید شده است یا دیر؟

در حو ه هایی مانند  FACTSو  HVDCبه دلیل نیا به
سرمایه گذاری باال ،تنها دولت می تواند وارد این مقوله شود .اما
در ادواتی مانند  CUPSکه در دنیا دیلی مورد استفاده قرار
نگرفته اند ،و به تعبیری لوکا هستند ،با اری به آن صورت وجود
ندارد و شرکت های تو یع باید با تدوین استانداردها و آیین نامه
هایی در ارتباط با کیفیت توان ،جریمه کیفیت توان تعیین نمایند.
در ارتباط با سایر ادوات حمل و نقل الکتریکی و سیستم تحریک
استاتیک با ار اولیه وجود دارد و نیا ی به سرمایه گذاری دولت
نیست .تنها باید ا تولید دادل حمایت شود.
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جدول( :)10-2مصاحبه با دکتر معلم (هيئت علمي دانشگاه صنعتي اصفهان)
موتور محرک کارآفرینی

سواالت برای ار شیابی کارکرد

توضیحات

آیا شرکتهای دانشبنیان به منظور توجیه اقتصادی فناوری
کافی هستند؟

شرکتهای دانشبنیان وارد این حو ه شده اند .البته تعداد این
شرکتها با توجه به گستردگی کاربرد این حو ه بسیار کم است .و
شاید به علت حمایت بسیار کم ا این شرکت ها می باشد.

نرخ ورود کارآفرینان در این حو ه را چگونه برآورد میکنید (آیا
کارآفرینان جدید وارد سیستم میشوند)؟

تعداد افراد متمایل به ادامه تحصیل یاد شده است اما اینکه چند
درصد ا آنها موفق به دایر کردن یک شرکت می شوند را نمی
دانم.

آیا فعالیتهای کارآفرینی دارای کیفیت دوبی هستند؟
کارآفرینی

سرمایهگذاری دطرپذیر که منجر به توجیه اقتصادی میشود،
وجود دارد یا دیر؟
کارکردهای
کلیدی

وضعیت دانش پایه موجود در نظام در ارتباط با کمیت و کیفیت
آن چگونه است؟

توسعه
دانش

دانش موجود در سیستم بنیادی است یا کاربردی (توانمندی
فناورانه کشور در چه سطحی قرار دارد)؟
آیا تعداد پروژههای پژوهشی و ادتراع و مقاله و پتنت به مقدار
کافی موجود است؟

سرمایه گذار دطرپذیر در این حو ه ها نداریم.
دانش فنی در مجموع دوب است و وضعیت دانشگاه ها مناس
میباشد .معموال پروژه هایی ا صنعت برق تعریف می شوند و
دانشجویان به عنوان پایان نامه بر روی آن کار می نمایند و بر
این اساس تعریف پروژه ها بر مبنای نیا صنعت برق شکل
میگیرد البته در بعضی ا مینهها مانند  HVDCو سیستم
تحریک استاتیک این موضوع کمرنج تر است.

آیا یک جایگاه بین المللی پیشرو ،برنامههای راه اندا ی و
ارجاعات فراوان به مقاله در نظام وجود دارد؟
آیا توسعه دانش صورت گرفته در نظام تقاضا محور است؟

آیا منابع مالی کافی برای توسعه فعالیتهای کارآفرینی وجود
دارد یا دیر؟
کارکردهای
حمایتی

تامین و
تسهیل
منابع

 میزان منابع دولتی چقدر است؟ کافی است یا دیر؟ میزان سرمایه دطرپذیر چهقدر است؟ کافی است یا دیر؟ سهولت دسترسی به این منابع را چگونه ار یابی میکنید؟آیا تربیت نیروی انسانی در حو هی آمو ش و پژوهش مرتبط با
فناوری به میزان کافی وجود دارد یا دیر؟
کیفیت منابع انسانی تربیتشده در چه سطحی است؟

در این حو ه ها باید حمایت دولت باشد .صندوقهای موجود
حمایت یادی نمیکنند و به ندرت میتوان ا آنها وام ادذ نمود و
در صورت ادذ وام پا ا رفت و آمدهای طوالنی و گذر ا
بروکراسی اداری وام دریافتی کافی نمیباشد و بسیار با مقدار
مناس فاصله دارد.
و البته ادذ وام برای شرکتهای واقع در شهرستانها به مرات
سات تر و طوالنی تر است.
در مینه نیروی انسانی دانشجویان و متاصصین دوبی در دادل
کشور تربیت می شود اما دانشجویان با کیفیت باال به دلیل عدم
وجود امکانات بیشتر تمایل به دار ا کشور دارند.
عالوه بر اینها ،یکی ا نقاط ضعف نبود آ مایشگاه مرجع است.
باید بتوانیم هم تجهیزات وارداتی و سادت دادل استاندارد تعریف
نماییم.
ما در حال حاضر توانایی گواهی استاندارد دادن )(type test

نداریم .باید آ مایشگاه های مرجع و تاصصی با تجهیزات داص
دود و دستورالعمل تست استاندارد دایر نماییم .و برای آ مایشگاه
دود  certificateبگیریم.
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سواالت برای ار شیابی کارکرد

توضیحات

آیا همکاریهای فناورانه بین با یگران فعال در این مینه اعم
ا درید فناوری ،لیسانا ،همکاری تحقیق و توسعه و غیره
وجود دارد یا دیر؟

کنفرانا هایی نظیر کنفرانا برق ،کنفرانا  PETSTCدر این
مینه ها برگزار می شوند .و اگر کسی مایل باشد دسترسی به
سهولت انجام می پذیرد.

همایش ،کنفرانا و مجلهای در مورد این فناوری وجود دارد یا
دیر؟

در ارتباط با نمایشگاه تاصصی اطالعی ندارم.

آیا نمایشگاههای تاصصی برای ارایه دستاوردهای کارآفرینی
وجود دارد یا دیر؟
آیا یک هدف کامالً مشاص و مشترک برای نظام وجود دارد؟

جهتدهی
به سیستم

آیا فعالیتهای کارآفرینی در این حو هی فناورانه جهتدهی
شده است؟
آیا منابع مالی و انسانی در جهت توسعه فعالیتهای است یا
دیر؟

در سیاست های کالن این حو ه ها به اندا ه کافی مورد توجه قرار
نمی گیرند .به عنوان نمونه در حو ه انرژی های تجدیدپذیر باید
به تفکیک اجزای هریک ا این مجموعه اولویت بندی و سیاست
گذاری می شد.

آیا سیاستهای دولت در جهت حمایت ا فعالیتهای کارآفرینی
هست یا دیر؟

مشروعیت
باشی

آیا سرمایهگذاری در تکنولوژی به عنوان یک تصمیم مشروع
پذیرفته شده است؟ (مشروعیت باشی اتفاق افتاده است یا
دیر)؟
آیا مقاومت یادی در جهت تغییر وجود دارد؟ این مقاومت ا
کجا نشات میگیرد؟

اصوال بر روی سیستم های جدید مقاومت وجود دارد و سا نده
باید با توجیه بسیار قوی و با تضمین دریدار را قانع کند.
فرهنج سا ی ال م است و با استفاده ا سیستم تشویقی و
نمایشگاههای تاصصی مشروعیت ایجاد نماییم.

آیا فعالیتهای مشروعیتباشی منجر به تاصیص منابع به
فعالیتهای کارآفرینی شده است یا دیر؟

کارکردهای
حاشیهای

شکلدهی
با ار

آیا با ار اولیه شکل گرفته است؟ اندا هی آن را چقدر است؟

با ار اولیه شکل گرفته است البته ا سادت دادل استقبالی
نمیشود و متاسفانه چون نظارت و تست در مینه واردات وجود
ندارد کاالهای وارداتی نیز مطلوبیت کافی را ندارند.

آیا این با ار باعث جهتدهی به سیستم برای توسعهی
فعالیتهای کارآفرینی شده است یا دیر؟

باید مراجعی تشکیل شوند و واردات بر مبنای استاندارد صورت
گیرد.

آیا جذابیت با ار باعث ورود کارآفرینان جدید شده است یا دیر؟

کارآفرین ها اگر باواهند وارد با ار شوند باید توجیه اقتصادی
داشته باشند .به عنوان نمونه  HVDCاصال توجیه اقتصادی
ندارد.
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جدول( :)11-2مصاحبه با دکتر توکلي بينا(هيئت علمي دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي)
موتور محرک کارآفرینی

سواالت برای ار شیابی کارکرد

توضیحات

آیا شرکتهای دانشبنیان به منظور توجیه اقتصادی فناوری
کافی هستند؟

چند شرکت کارآفرین میشناسم اما نمیتوان انتظار داشت
که در سطح شرکت هایی همچون یمنا باشند .و دیلی
قابلیت باالیی ندارند.

نرخ ورود کارآفرینان در این حو ه را چگونه برآورد میکنید (آیا
کارآفرینان جدید وارد سیستم میشوند)؟

ا علل عدم ورود باش های دصوصی به این حو ه ها
با گشت سرمایه پایین و سرمایه اولیه یاد است.

آیا فعالیتهای کارآفرینی دارای کیفیت دوبی هستند؟
کارآفرینی

سرمایهگذاری دطرپذیر که منجر به توجیه اقتصادی میشود،
وجود دارد یا دیر؟
وضعیت دانش پایه موجود در نظام در ارتباط با کمیت و کیفیت
آن چگونه است؟

کارکردهای
کلیدی

وضعیت دانش پایه در کشور دوب است و مشکلی در دانش
فنی نداریم.

دانش موجود در سیستم بنیادی است یا کاربردی (توانمندی
فناورانه کشور در چه سطحی قرار دارد)؟
توسعه
دانش

آیا تعداد پروژههای پژوهشی و ادتراع و مقاله و پتنت به مقدار
کافی موجود است؟
آیا یک جایگاه بین المللی پیشرو ،برنامههای راه اندا ی و
ارجاعات فراوان به مقاله در نظام وجود دارد؟
آیا توسعه دانش صورت گرفته در نظام تقاضا محور است؟
آیا فناوری با نیا های نظام نوآوری هماهنج و مرتبط است؟

آیا منابع مالی کافی برای توسعه فعالیتهای کارآفرینی وجود
دارد یا دیر؟
کارکردهای
حمایتی

تامین و
تسهیل
منابع

 میزان منابع دولتی چقدر است؟ کافی است یا دیر؟ میزان سرمایه دطرپذیر چهقدر است؟ کافی است یا دیر؟ سهولت دسترسی به این منابع را چگونه ار یابی میکنید؟آیا تربیت نیروی انسانی در حو هی آمو ش و پژوهش مرتبط با
فناوری به میزان کافی وجود دارد یا دیر؟
کیفیت منابع انسانی تربیتشده در چه سطحی است؟

مشکل اصلی ما این است که برای ورود به این حو ه ها
سرمایه کالنی ال م است و کمتر افرادی وجود دارند که هم
ا سطح دانش فنی دوبی بردوردار باشندو هم سرمایه یادی
داشته باشند ،لذا ما ناگزیریم که ا بانک ها و صندوق های
موجود وام ادذ نماییم که متاسفانه عالوه بر اینکه سقف وام
این مراکز بسیار کم است بهره وام هایشان نیز برای کارهای
صنعتی و تولیدی بسیار یاد است.
با ار ایران با ار بسیار دوبی است و قدرت جذب باالیی دارد
ولی موانعی ا قبیل هزینه سرمایه گذاری و وامل جانبی
همچون بیمه اجا ه کار را نمی دهند .در اولین گام شروع به
کار بیمه با توجه به قوانینی که تصوی نموده مزاحم کار ما
می شود .به عالوه نیروی کاری که شما به ددمت میگیرید
به درآمد نیا دارد و پا ا آمو ش انتظار میرود چندسال
برای شما کار کند که البته ا آن پا نگهداشت نیرو مشکل
میشود.
مشکل دیگر این است که متاسفانه وضعیت دانشجویی به

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
81
فاز  :4تدوین برنامه ،اقدامات و سیاستها

موتور محرک کارآفرینی

ویرایش اول ،تیر 1394

سواالت برای ار شیابی کارکرد

توضیحات
دصوص در سالهای ادیر با توجه به افزایش ظرفیت دانشگاه
ها دوب نیست و کیفیت دانشجویان به شدت افت کرده
است.
نیا به آ مایشگاه مرجع در الکترونیک قدرت یک ضرورت
جدی است.
تعامالت میان با یگران این حو ه در سطح قابل قبولی
نیست و ارتباطاتشان سا مان یافته نمیباشد.

انتشار
دانش

آیا همکاریهای فناورانه بین با یگران فعال در این مینه اعم
ا درید فناوری ،لیسانا ،همکاری تحقیق و توسعه و غیره
وجود دارد یا دیر؟
همایش ،کنفرانا و مجلهای در مورد این فناوری وجود دارد یا
دیر؟
آیا نمایشگاههای تاصصی برای ارایه دستاوردهای کارآفرینی
وجود دارد یا دیر؟

آیا یک هدف کامالً مشاص و مشترک برای نظام وجود دارد؟
جهتدهی
به سیستم

مشروعیت
باشی

کنفراناهایی در این مینه ها برگزار می شود اما متاسفانه
تعامل و تبادل نظر و گفتگو میان شرکت کنندگان صورت
نمیگیرد.
متاسفانه مهم ترین مشکل ما در ایران این است که
کارگروهی را نمی توانیم به دوبی کار افرادی انجام دهیم.
اگر بتوان ارتباطات را در قال یک شبکه اجتماعی مدیریت
کرد می توان اطالعات را تبادل نمود.
همچنین میتوان یک ارگان رسمی مانند انجمن الکترویک
قدرت را مسئول سطح بندی شرکتها کرد و شرکت ها را با
مراکز آمو شی درگیر نمود.
-

آیا منابع مالی و انسانی در جهت توسعه فعالیتهای است یا
دیر؟
آیا سیاستهای دولت در جهت حمایت ا فعالیتهای کارآفرینی
هست یا دیر؟
آیا سرمایهگذاری در تکنولوژی به عنوان یک تصمیم مشروع
پذیرفته شده است؟ (مشروعیت باشی اتفاق افتاده است یا
دیر)؟

-

آیا مقاومت یادی در جهت تغییر وجود دارد؟ این مقاومت ا
کجا نشات میگیرد؟
آیا فعالیتهای مشروعیتباشی منجر به تاصیص منابع به
فعالیتهای کارآفرینی شده است یا دیر؟

کارکردهای
حاشیهای

آیا با ار اولیه شکل گرفته است؟ اندا هی آن را چقدر است؟
شکلدهی
با ار

آیا این با ار باعث جهتدهی به سیستم برای توسعهی
فعالیتهای کارآفرینی شده است یا دیر؟
آیا جذابیت با ار باعث ورود کارآفرینان جدید شده است یا دیر؟

با ار ایران ،قدرت جذب بسیار یادی دارد .با ار اولیه برای
این تجهیزات وجود دارد .دولت باید یرسادتها را درست
کند اولین قدم در این مینه نیز ایجاد بستر ماابراتی دوب
می باشد.
با آیین نامه مشکل کشور ما حل نمیشودباید یرسادت ها
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توضیحات

سواالت برای ار شیابی کارکرد

به وجود آید ،توانیر آیین نامه کیفیت توان را دود نمی تواند
اجرا کند.
نتیجه تعرفه گذاری در دودرو منفی بودبهتر است برنامه
تعرفه را به تولیدکننده به صورت سوبسید کمک کنند و اگر
ا قواعد کیفی فاصله گرفت کمک ها را ا او سل کنند و
اجا ه دهیم با ار آ اد باشد.

جدول( :)12-2مصاحبه با دکتر مختاري (هيئت علمي دانشگاه شريف)
موتور محرک کارآفرینی

سواالت برای ار شیابی کارکرد

توضیحات

آیا شرکتهای دانشبنیان به منظور توجیه اقتصادی فناوری
کافی هستند؟

شرکتهایی در این مینه ها فعال هستند البته بیشتر در
کارهای کوچک فعالیت میکنند و در کارهای بزرگ تولیدی
وارد نمی شوند.

نرخ ورود کارآفرینان در این حو ه را چگونه برآورد میکنید (آیا
کارآفرینان جدید وارد سیستم میشوند)؟

نرخ ورود دوب نیست یرا با ار الکترونیک قدرت در حیطه
و ارت نیرو است .و سردرگمی با ار و چندمتولی بودن (با
تغییر مدیریت) دالیلی بر عدم ورود شرکتها در این حو هها
می شوند.

وضعیت دانش پایه موجود در نظام در ارتباط با کمیت و کیفیت
آن چگونه است؟

ا نظر دانش پایه مشکلی در دانشگاهها نداریم .در بسیاری ا
دانشگاه ها پروژههای سادت کوچک وجود دارد که متاسفانه
به تولید و تجاری سا ی نرسیده اند.

آیا فعالیتهای کارآفرینی دارای کیفیت دوبی هستند؟
کارآفرینی

سرمایهگذاری دطرپذیر که منجر به توجیه اقتصادی میشود،
وجود دارد یا دیر؟
کارکردهای
کلیدی

توسعه
دانش

دانش موجود در سیستم بنیادی است یا کاربردی (توانمندی
فناورانه کشور در چه سطحی قرار دارد)؟
آیا تعداد پروژههای پژوهشی و ادتراع و مقاله و پتنت به مقدار
کافی موجود است؟
آیا یک جایگاه بین المللی پیشرو ،برنامههای راه اندا ی و
ارجاعات فراوان به مقاله در نظام وجود دارد؟
آیا توسعه دانش صورت گرفته در نظام تقاضا محور است؟

کارکردهای
حمایتی

تامین و
تسهیل
منابع

آیا منابع مالی کافی برای توسعه فعالیتهای کارآفرینی وجود
دارد یا دیر؟
 میزان منابع دولتی چقدر است؟ کافی است یا دیر؟ میزان سرمایه دطرپذیر چهقدر است؟ کافی است یا دیر؟ -سهولت دسترسی به این منابع را چگونه ار یابی میکنید؟

مشکل اصلی عدم دستیابی به تولید و تجاری سا ی دانش
فنی کس شده توسط محققین ،پول و مکانیزم اجرایی است.
منابع صندوق ها کافی نیست و مبلغ وام بسیار کم است و
نمی توان با این مبالغ حتی نمونه اول را سادت چه برسد به
تولید و تجاری سا ی! بهرههای بانکی یاد هستند و در حال
حاضر حدود  %16بهره می گیرند که البته در عمل  %22می
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توضیحات

آیا تربیت نیروی انسانی در حو هی آمو ش و پژوهش مرتبط با
فناوری به میزان کافی وجود دارد یا دیر؟

شود .و ا آنجایی که متاسفانه پا ا تحویل تجهیز ،پول آن
به موقع دریافت نمی شود ممکن است با طوالنی شدن این
مان حتی منجر به ورشکستگی شرکت شود .یرا به منظور
کس سهم با ار مجبور به پایین آوردن قیمت با دریافت سود
 %15-10نیز بوده ایم.

کیفیت منابع انسانی تربیتشده در چه سطحی است؟

نیروی متاصص که کار  high-techانجام دهند بسیار کم
هستند و توان باال سا نده های بسیار کمی داریم.

انتشار
دانش

آیا همکاریهای فناورانه بین با یگران فعال در این مینه اعم
ا درید فناوری ،لیسانا ،همکاری تحقیق و توسعه و غیره
وجود دارد یا دیر؟

-

همایش ،کنفرانا و مجلهای در مورد این فناوری وجود دارد یا
دیر؟
آیا نمایشگاههای تاصصی برای ارایه دستاوردهای کارآفرینی
وجود دارد یا دیر؟

جهتدهی
به سیستم

مشروعیت
باشی

آیا یک هدف کامالً مشاص و مشترک برای نظام وجود دارد؟

مشکل اساسی ما در مکانیزم اجرا است .باید با استفاده ا
پتانسیل های موجود و شناسایی سا ندگان توانمند بالقوه کار
را پیش ببریم و این سا ندگان را با یک مرکز تحقیق و
توسعه مانند دانشگاهها متصل نماییم و البته اگر پژوهشگاه
در مینه های تحقیقاتی وارد عمل نشود می تواند نقش یک
رابط را میان این دو داشته باشد.

آیا سیاستهای دولت در جهت حمایت ا فعالیتهای کارآفرینی
هست یا دیر؟

نقش های اجرایی هریک ا سا مان ها باید مشاص باشد
مشکل عمده ما در مدیریت است نه دانش فنی.

آیا سرمایهگذاری در تکنولوژی به عنوان یک تصمیم مشروع
پذیرفته شده است؟ (مشروعیت باشی اتفاق افتاده است یا
دیر)؟

-

آیا فعالیتهای کارآفرینی در این حو هی فناورانه جهتدهی
شده است؟
آیا منابع مالی و انسانی در جهت توسعه فعالیتهای است یا
دیر؟

آیا مقاومت یادی در جهت تغییر وجود دارد؟ این مقاومت ا
کجا نشات میگیرد؟
آیا فعالیتهای مشروعیتباشی منجر به تاصیص منابع به
فعالیتهای کارآفرینی شده است یا دیر؟

کارکردهای
حاشیهای

با ار بسیار مبهم و نامشاص است.
شکلدهی
با ار

آیا با ار اولیه شکل گرفته است؟ اندا هی آن را چقدر است؟

تدوین استاندارد و الزامی نمودن آن در مینه  cupsمانی
می تواند مثمر ثمر واقع شود که قیمت برق واقعی شود و
هزینه کاهش کیفیت توان روی قبض برق مشاص شود.

آیا جذابیت با ار باعث ورود کارآفرینان جدید شده است یا دیر؟

در حو ه انرژی های تجدیدپذیر نیز سرمایه گذار باش
دصوصی وارد نمی شود یرا با گشت سرمایه در این حو ه

آیا این با ار باعث جهتدهی به سیستم برای توسعهی
فعالیتهای کارآفرینی شده است یا دیر؟
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سواالت برای ار شیابی کارکرد

توضیحات
بسیار پایین است و برای سرمایه گذار با توجه به وجود پروژه
های کوچک تر و ودبا ده تر همچون پروژه های عمرانی
صرفه اقتصادی ندارد.
ما مشکل شنادت با ار داریم نمی دانیم چگونه می توانیم
با ار را مدیریت نماییم.
باید برآوردی ا با ار به صورت عدد و رقم وجود داشته باشد.

جدول( :)13-2مصاحبه با دکتر بنايي( هيئت علمي دانشگاه شهيد مدني تبريز)
موتور محرک کارآفرینی

سواالت برای ار شیابی کارکرد

توضیحات

آیا شرکتهای دانشبنیان به منظور توجیه اقتصادی فناوری
کافی هستند؟

شرکت های دانش بنیان کم و بیش در این حو ه وجود دارند.

آیا فعالیتهای کارآفرینی دارای کیفیت دوبی هستند؟
کارآفرینی

نرخ ورود کارآفرینان در این حو ه را چگونه برآورد میکنید (آیا
کارآفرینان جدید وارد سیستم میشوند)؟

کیفیت این شرکت ها در حال حاضر پایین است اما به مرور
بهتر دواهد شد .در واقع اغل این شرکت ها فقط عنوان یک
شرکت دانش بنیان را دارند و ا نظر دانش تئوری ضعیف
هستند.

سرمایهگذاری دطرپذیر که منجر به توجیه اقتصادی میشود،
وجود دارد یا دیر؟
وضعیت دانش پایه موجود در نظام در ارتباط با کمیت و کیفیت
آن چگونه است؟

کارکردهای
کلیدی

دانش موجود در سیستم بنیادی است یا کاربردی (توانمندی
فناورانه کشور در چه سطحی قرار دارد)؟
توسعه
دانش

آیا تعداد پروژههای پژوهشی و ادتراع و مقاله و پتنت به مقدار
کافی موجود است؟

به لحاظ دانش مشکلی نداریم و کیفیت آنها نیز دوب و قابل
قبول است .ضعف ما در تبدیل دانش به تجهیز و سپا تجاری
سا ی آن است.
انتااب موضوع پروژه های دانشگاهی و مقاالت تا به حال بر
اساس مر های دانش بوده است .البته سعی می شود نگاهی به
صنعت نیز داشته باشیم.

آیا یک جایگاه بین المللی پیشرو ،برنامههای راه اندا ی و
ارجاعات فراوان به مقاله در نظام وجود دارد؟
آیا توسعه دانش صورت گرفته در نظام تقاضا محور است؟
آیا فناوری با نیا های نظام نوآوری هماهنج و مرتبط است؟

کارکردهای
حمایتی

تامین و
تسهیل
منابع

آیا منابع مالی کافی برای توسعه فعالیتهای کارآفرینی وجود
دارد یا دیر؟

تا به حال وام نگرفته ام اما فکر می کنم گرفتن وام مشکل
باشد و همچنین بهره وام های بانکی بسیار یاد است و کارهای
پژوهشی وام های با بهره کم ال م دارند.

 -میزان سرمایه دطرپذیر چهقدر است؟ کافی است یا دیر؟

هر ساله کیفیت دانشجویان افت میکند یرا انگیزه برای ادامه
تحصیل در کشور ندارند و غالبا دانشجویان با کیفیت نیز ا
کشور مهاجرت می کنند.

 میزان منابع دولتی چقدر است؟ کافی است یا دیر؟ سهولت دسترسی به این منابع را چگونه ار یابی میکنید؟آیا تربیت نیروی انسانی در حو هی آمو ش و پژوهش مرتبط با
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توضیحات

فناوری به میزان کافی وجود دارد یا دیر؟

در اینجا ضعف و ارت علوم در بورسیه کردن دانشجویان و
تامین شغل مناس پا ا فارغ التحصیلی دیده می شود.

کیفیت منابع انسانی تربیتشده در چه سطحی است؟

باید پژوهشکده های فعال و مناسبی تاسیا گردند و
دانشجویان نابه و دوب را جذب نمایند .باید حا توانمندی در
آنها ایجاد شود و این انگیزه با ایجاد این حا که می توانند
وارد با ار(در صورت وجود) شده و دصوصی برای دود کار کنند،
به وجود می آید.
ا منظر آ مایشگاه ضعف های بسیار یاد وجود دارد.
در مینه  FACTSو  HVDCما ضعف های بسیار یادتر
داریم.
به عالوه بعضی ا تجهیزات آ مایشگاهی مانند  DSPهستند
که هرکسی نمی تواند با آن ها کار کند .و ضعف نیروی ماهر
نیز در این مینه ها وجود دارد.
ضعف آ مایشگاه برای تمامی تجهیزات نیز محر می باشد.
اداره استاندارد باید استانداردهایی را برای تست این تجهیزات
درنظر بگیرد که متاسفانه سطح این اداره ا دانشگاه ها پایین تر
بوده و نیا به آمو ش دارند تا بتوانند ا کار ما ایراد بگیرند.

انتشار
دانش

آیا همکاریهای فناورانه بین با یگران فعال در این مینه اعم
ا درید فناوری ،لیسانا ،همکاری تحقیق و توسعه و غیره
وجود دارد یا دیر؟

کنفرانا های یادی در این مینه برگزاری می شوند.
برگزاری نمایشگاه تاصصی را نمی دانم.

همایش ،کنفرانا و مجلهای در مورد این فناوری وجود دارد یا
دیر؟
آیا نمایشگاههای تاصصی برای ارایه دستاوردهای کارآفرینی
وجود دارد یا دیر؟

آیا یک هدف کامالً مشاص و مشترک برای نظام وجود دارد؟

جهتدهی
به سیستم

آیا فعالیتهای کارآفرینی در این حو هی فناورانه جهتدهی
شده است؟
آیا منابع مالی و انسانی در جهت توسعه فعالیتهای است یا
دیر؟

اتاق فکر و تصمیم گیریهای و ارت نیرو محصور به دودش
است و در عمل اجرایی نمیشوند به عنوان مثال و ارت نیرو وام
با بهره  %4را برای کارهای تحقیقاتی مناس میداند در
صورتی که بانک ها نمیپذیرند.
در کشور ما بهره وامها یاد است و اقتصاد ما برپایه داللی
میباشد.

جهت گیری ها باید بر پایه اولویت های کشور باشد من فکر
آیا سیاستهای دولت در جهت حمایت ا فعالیتهای کارآفرینی می کنم انرژی های دورشیدی و سیستم حمل و نقل الکتریکی
و مترو و باتری ها و سیستم تحریک استاتیک و سپا ادوات
هست یا دیر؟
 CUPSاولویت های ما هستند.
برنامه ریزی برای  FACTSو  HVDCهنو برای ما ود
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توضیحات
است .البته این به این معنا نیست که ما نیا مند این تجهیزات
نیستیم بلکه سیاست گذاران ما متوجه این موضوعات نیستند و
در جای دیگر تلفات سنگینی را دودشان ایجاد می کنند که به
سادگی می توان ا آنها جلوگیری کرد.

مشروعیت
باشی

آیا سرمایهگذاری در تکنولوژی به عنوان یک تصمیم مشروع
پذیرفته شده است؟ (مشروعیت باشی اتفاق افتاده است یا
دیر)؟

شاید ال م باشد سا وکارهایی برای فرهنج سا ی برای استفاده
ا سلول دورشیدی و توربین بادی در سطح دانگی درنظر
گرفت.

آیا مقاومت یادی در جهت تغییر وجود دارد؟ این مقاومت ا
کجا نشات میگیرد؟
آیا فعالیتهای مشروعیتباشی منجر به تاصیص منابع به
فعالیتهای کارآفرینی شده است یا دیر؟
توانیر باید با تنظیم قوانین و استانداردهای کیفیت توان
مشتریانی که شبکه را با مااطره مواجه میکنند را جریمه کند.
و این دود با ار مناسبی برای ادوات  cupsفراهم می کند که
البته این با ار کاشب نیست و کیفیت توان شبکه به مرور به
مشکل جدی تبدیل دواهد شد.

کارکردهای
حاشیهای
آیا با ار اولیه شکل گرفته است؟ اندا هی آن را چقدر است؟
شکلدهی
با ار

آیا این با ار باعث جهتدهی به سیستم برای توسعهی
فعالیتهای کارآفرینی شده است یا دیر؟
آیا جذابیت با ار باعث ورود کارآفرینان جدید شده است یا دیر؟

با توجه به پایین آمدن قیمت نفت شاید تبدیل آن به برق و
فروش برق به صرفه بوده و همین امر دود موج باال بردن
کیفیت برق برای تامین رضایت مشتری شود.
با توجه به اینکه با گشت سرمایه انرژی های تجدید پذیر حدود
 15سال( مان یادی نسبت به  6سال) می باشد گرایش به این
سمت تا مان آ اد شدن سوبسید برق به وجود ناواهد آمد.
با ار اولیه برای مبدل های انرژی های تجدیدپذیر و سیستم
حمل و نقل الکتریکی و سیستم تحریک ایجاد شده است.
در نگاه اول به نظر می رسد با تعرفه واردات می توان ا تولید
دادلی حمایت کرد ولی در عمل تجهیزات دارجی گران شده و
به دلیل عدم تمایل در استفاده ا تجهیزات دادلی کار متوقف
می شود و این اتفاق در دط مترو تبریز رخ داد.
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موتور محرک کارآفرینی

سواالت برای ار شیابی کارکرد

توضیحات

آیا شرکتهای دانشبنیان به منظور توجیه اقتصادی فناوری
کافی هستند؟

شرکت های دانش بنیانی در این مینهها وجود دارندکه در
کیفیت متوسط هستند و البته نباید انتظار داشته باشیم کیفیت
کار آنها در حد شرکت های بزرگی همچون یمنا باشد.

آیا فعالیتهای کارآفرینی دارای کیفیت دوبی هستند؟
کارآفرینی

نرخ ورود کارآفرینان در این حو ه را چگونه برآورد میکنید (آیا
کارآفرینان جدید وارد سیستم میشوند)؟
سرمایهگذاری دطرپذیر که منجر به توجیه اقتصادی میشود،
وجود دارد یا دیر؟

کارکردهای
کلیدی

وضعیت دانش پایه موجود در نظام در ارتباط با کمیت و کیفیت
آن چگونه است؟
دانش موجود در سیستم بنیادی است یا کاربردی (توانمندی
فناورانه کشور در چه سطحی قرار دارد)؟
توسعه
دانش

سرمایه گذار دطرپذیر وجود ندارد یرا با ار مطمئنی برای این
تجهیزات وجود ندارد و ا سودآوری دود مطمئن نمی باشند
متاسفانه در حال حاضر سود بیشتر در داللی است .البته با
اقداماتی همچون وضع قوانین کیفیت توان و الزامی شدن آنها
می توان انتظار داشت حضور این شرکته ها در مینه CUPS
افزایش دواهد یافت.
تحصیالت تکمیلی و اساتید دانشگاهها در سطح دوبی هستند.
و در سطح آ مایشگاهی کارهای بسیار ار نده و موفقی داشته
اند.

آیا تعداد پروژههای پژوهشی و ادتراع و مقاله و پتنت به مقدار
کافی موجود است؟

موضوعات پایان نامه ها بیشتر بر مبنای مر های دانشی
تعریف می شوند و نیا سنجی در این ارتباط صورت نگرفته
است.

آیا یک جایگاه بین المللی پیشرو ،برنامههای راه اندا ی و
ارجاعات فراوان به مقاله در نظام وجود دارد؟

در حدود  1/4مقاالت منتشر در مجالت معتبر برای ایرانیان
می باشد.

آیا توسعه دانش صورت گرفته در نظام تقاضا محور است؟
آیا فناوری با نیا های نظام نوآوری هماهنج و مرتبط است؟
آیا منابع مالی کافی برای توسعه فعالیتهای کارآفرینی وجود
دارد یا دیر؟
کارکردهای
حمایتی

تامین و
تسهیل
منابع

 میزان منابع دولتی چقدر است؟ کافی است یا دیر؟ میزان سرمایه دطرپذیر چهقدر است؟ کافی است یا دیر؟ سهولت دسترسی به این منابع را چگونه ار یابی میکنید؟آیا تربیت نیروی انسانی در حو هی آمو ش و پژوهش مرتبط با
فناوری به میزان کافی وجود دارد یا دیر؟
کیفیت منابع انسانی تربیتشده در چه سطحی است؟

شرکت ها غالبا ا آیین نامه های مصوب شدهای در
مینههایی همچون وام و تافیف های مالیاتی و  ...که به
مرحله اجرا نمی رسند و یا کامل اجرا نمی شوند شکایت دارند.
سقف وام صندوق های موجود برای تحقیق و توسعه در مینه
های الکترونیک قدرت بسیار کم است.
در مینه نیروی انسانی متاصصین و دانشجویان بسیار دوبی
در کشور وجود دارند.
متاسفانه ضعف آ مایشگاه مرجع در کشور وجود دارد به عالوه
آ مایشگاه های دانشگاه ها نیز برای فعالیت های علمی ا
تجهیزات متوسطی بردوردار هستند.
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توضیحات

آیا همکاریهای فناورانه بین با یگران فعال در این مینه اعم
ا درید فناوری ،لیسانا ،همکاری تحقیق و توسعه و غیره
وجود دارد یا دیر؟

کنفرانا بین المللی  PETSTDکنفرانا بسیار دوبی است.
اما متاسفانه تنها در تهران برگزار می شود و شاید بهتر باشد به
صورت دورهای در شهرستانها نیز برگزار شود.

همایش ،کنفرانا و مجلهای در مورد این فناوری وجود دارد یا
دیر؟

با توجه به پتانسیلهای بسیار دوبی که در دطه آشربایجان
وجود دارد ما درنظر داریم در انجمن الکترونیک قدرت
شادهای تحت عنوان آشربایجان را ایجاد نماییم.

آیا نمایشگاههای تاصصی برای ارایه دستاوردهای کارآفرینی
وجود دارد یا دیر؟

آیا یک هدف کامالً مشاص و مشترک برای نظام وجود دارد؟

جهتدهی
به سیستم

آیا فعالیتهای کارآفرینی در این حو هی فناورانه جهتدهی
شده است؟
آیا منابع مالی و انسانی در جهت توسعه فعالیتهای است یا
دیر؟
آیا سیاستهای دولت در جهت حمایت ا فعالیتهای کارآفرینی
هست یا دیر؟

مشروعیت
باشی

آیا سرمایهگذاری در تکنولوژی به عنوان یک تصمیم مشروع
پذیرفته شده است؟ (مشروعیت باشی اتفاق افتاده است یا
دیر)؟

نمایشگاه تاصصی در این حو ه ها ندیده ام.
انرژی های نو ا اهداف کالن کشور می باشد و در نقشه جامع
علمی کشور دیده شده است.
سیاست گذاران در مینه ادواتی که در شبکه تو یع کاربرد
دارند همکاری دوبی دارند اما در حو ه شبکه انتقال این گونه
نیست.
قوانین و مقرارات غالبا دست و پاگیر هستند در مینه انرژی
های تجدیدپذیر تولید کننده باید برق تولیدی دود را به و ارت
نیرو بفروشد و و ارت نیرو به مشتری که این امر باعث می
شود که تولیدکننده در مدت مان بسیار طوالنی تری به پول
دود دست پیدا کند.
همواره مقاومت وجود داشته و وجود دواهد داشت.
همواره منافع اقتصادی یک پارامتر بسیار مهم می باشد و تولید
کننده باید سعی کند اعتماد مشتری را جل نماید.

آیا مقاومت یادی در جهت تغییر وجود دارد؟ این مقاومت ا
کجا نشات میگیرد؟
آیا فعالیتهای مشروعیتباشی منجر به تاصیص منابع به
فعالیتهای کارآفرینی شده است یا دیر؟
در مینه بهبود کیفیت توان قوانین و استانداردهایی باید
تنظیم گردد و با الزامی شدن آنها با ار مناسبی برای ادوات
 CUPSفراهم می گردد.

کارکردهای
حاشیهای

شکلدهی
با ار

آیا با ار اولیه شکل گرفته است؟ اندا هی آن را چقدر است؟

با ار اولیه برای مبدل ها شکل گرفته است و این با ار روبه
رشد می باشد .در سایر مینه ها با ار داصی به وجود نیامده
است.

آیا جذابیت با ار باعث ورود کارآفرینان جدید شده است یا دیر؟

البته وجود با ار لزوما داللت بر وجود با ار برای تجهیزات
دادلی نمی باشد و با توجه به غیررقابتی بودن سادت دادل
با ار دوبی برای چین ایجاد می شود لذا تعرفه واردات باید
وجود داشته باشد.

آیا این با ار باعث جهتدهی به سیستم برای توسعهی
فعالیتهای کارآفرینی شده است یا دیر؟
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جدول( :)15-2مصاحبه با دکتر منفرد(هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد)
موتور محرک کارآفرینی

سواالت برای ار شیابی کارکرد
آیا شرکتهای دانشبنیان به منظور توجیه اقتصادی فناوری
کافی هستند؟
آیا فعالیتهای کارآفرینی دارای کیفیت دوبی هستند؟

کارآفرینی

نرخ ورود کارآفرینان در این حو ه را چگونه برآورد میکنید (آیا
کارآفرینان جدید وارد سیستم میشوند)؟
سرمایهگذاری دطرپذیر که منجر به توجیه اقتصادی میشود،
وجود دارد یا دیر؟

کارکردهای
کلیدی

شرکتهای دانش بنیان با کیفیت متوسط در این حو هها شروع
به کار کرده اندکه البته نرخ ورودشان نیز رو به رشد است.
سرمایه گذار دظرپذیر بسیار کم است و سرمایه گذاران با توجه
به وجود رقبای یادی همچون چین و کره تمایل یادی برای
سرمایهگذاری در این حو هها ندارند.
البته در فرآیند تجاریسا ی است که می توان رقابتی شد و با
کس سهم با ار می توان سودآوری داشت ،لذا احتماال تعداد
این سرمایه گذاران در حو ه هایی که با ار بهتری(تعداد) داشته
باشند افزایش دواهد یافت.

وضعیت دانش پایه موجود در نظام در ارتباط با کمیت و کیفیت
آن چگونه است؟

وضعیت کار تئوری ا منظر کمیت و کیفیت دوب است .البته
این به این منظور نیست که ما بهترین مقاالت را چاپ می
نماییم بلکه ا کشورهایی مانند کره به لحاظ کمی و کیفی
عق تر هستیم اما در مجموع وضعیت به نسبت دوبی داریم.

آیا تعداد پروژههای پژوهشی و ادتراع و مقاله و پتنت به مقدار
کافی موجود است؟

تعریف پروژهها و مقاالت اصال بر مبنای نیا نیستند یرا دانش
ما دیلی ا فناوری مورد استفاده در کشور جلوتر میباشد.

دانش موجود در سیستم بنیادی است یا کاربردی (توانمندی
فناورانه کشور در چه سطحی قرار دارد)؟
توسعه
دانش

توضیحات

آیا یک جایگاه بین المللی پیشرو ،برنامههای راه اندا ی و
ارجاعات فراوان به مقاله در نظام وجود دارد؟
آیا توسعه دانش صورت گرفته در نظام تقاضا محور است؟
آیا فناوری با نیا های نظام نوآوری هماهنج و مرتبط است؟
نیروی متاصص عالی نیستند اما حدود  70تا  90درصد آنها
در سطح دوب هستند.
آیا منابع مالی کافی برای توسعه فعالیتهای کارآفرینی وجود
دارد یا دیر؟
کارکردهای
حمایتی

تامین و
تسهیل
منابع

 میزان منابع دولتی چقدر است؟ کافی است یا دیر؟ میزان سرمایه دطرپذیر چهقدر است؟ کافی است یا دیر؟ سهولت دسترسی به این منابع را چگونه ار یابی میکنید؟آیا تربیت نیروی انسانی در حو هی آمو ش و پژوهش مرتبط با
فناوری به میزان کافی وجود دارد یا دیر؟
کیفیت منابع انسانی تربیتشده در چه سطحی است؟

ا منظر تامین منابع مالی حمایتها بسیار ضعیف است و در چند
سال ادیر بسیارضعیفتر شده است.
نکته قابل توجه این است که هزینه پژوهشی و کس دانش
فنی بسیار باال است به عنوان مثال هزینه پژوهشی برای سادت
هر تجهیز تقریبا  10تا  100برابر قیمت تمام شده پا ا
تجاری سا ی میباشد که باید در حمایت ا طرح های پژوهشی
دیده شود.
در تجهیزات الکترونیک قدرت قابلیت اطمینان پارامتر بسیار
مهمی است لذا هزینههای پژوهشی باال هستند به عالوه
متاصصین این حو ه نسبت به سایر حو ه ها کمتر هستندو
هزینه نیروی انسانی نیز باال است.
با وجود این هزینهها نیا به وام های دردور بسیار احساس می
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توضیحات
شود که البته سقف وامهای پردادتی نسبت به هزینههای این
گونه پروژهها بسیار ناچیز است (شاید در حد یک دهم) و به
عالوه پا ا تصوی پروپو ال برای ادذ وام با یک بروکراسی
اداری بسیار طوالنی مواجه می شوید که با توجه به میزان
اعتبار تاصیص داده شده صرف نظر کردن ا آن بسیار بهتر
است و یا باید با استفاده ا ارتباطات و کمک دوستان بروکراسی
را دور د و مسیر را کوتاهتر نمود.
من دودم به شاصه در این مینه تالش نمودم و به نتیجه
نرسیدم لذا اصال دوشبین نیستم .البته در شهرستانها به علت
دوری ا تهران و کمتر بودن ارتباطات و روابط ادذ وام و ورود
به این حو هها ساتتر است.
در مینه تجهیزات آ مایشگاهی واقعا ضعف وجود دارد.
در بسیاری ا کشورهای دنیا یک دط را ا شبکه دار می
نمایند و به مدل برای تحقیقات تبدیل می کنند اما متاسفانه در
کشور ما وجود ندارد.
در واردات مواد اولیه نیز ضعف داریم .در کشوری مانند ترکیه
پا ا سفارشدهی طی حداکثر یک هفته قطعه دریافت
میشود در صورتی که در ایران به علت تحریم ،باید تا حد
امکان با استفاده ا تجهیزات و قطعات موجود کار کنیم.

انتشار
دانش

آیا همکاریهای فناورانه بین با یگران فعال در این مینه اعم
ا درید فناوری ،لیسانا ،همکاری تحقیق و توسعه و غیره
وجود دارد یا دیر؟
همایش ،کنفرانا و مجلهای در مورد این فناوری وجود دارد یا
دیر؟
آیا نمایشگاههای تاصصی برای ارایه دستاوردهای کارآفرینی
وجود دارد یا دیر؟
آیا یک هدف کامالً مشاص و مشترک برای نظام وجود دارد؟

جهتدهی
به سیستم

آیا فعالیتهای کارآفرینی در این حو هی فناورانه جهتدهی
شده است؟
آیا منابع مالی و انسانی در جهت توسعه فعالیتهای است یا
دیر؟

کنفراناهای متعددی در این مینهها برگزار میشود و بهترین
این کنفراناها ،کنفرانا  PETSTCاست.
در مینه تعامالت میان دانشگاهیان و صنعتگران ضعیف
هستیم.
نمایشگاه تاصصی به صورت قابل توجه نداریم البته علت
اصلی آن این است که با ار فناوری در کشور نداریم.
دستیابی به دانش فنی هزینه بر و مان بر است اما متاسفانه در
این مینه برای سیاستگذاران فضای شهنی وجود ندارد و قیمت
درید تجهیزات چینی را با هزینه سرمایهگذاری اولیه این
تجهیزات مقایسه می نمایند و ا آنجا که در این مینهها هزینه
سرمایهگذاری به چندصد برابر میرسد حمایت نمیکنند.

آیا سیاستهای دولت در جهت حمایت ا فعالیتهای کارآفرینی
هست یا دیر؟
کارکردهای
حاشیهای

مشروعیت
باشی

آیا سرمایهگذاری در تکنولوژی به عنوان یک تصمیم مشروع
پذیرفته شده است؟ (مشروعیت باشی اتفاق افتاده است یا

در برابر هرتغییری مقاومت وجود دارد و طبیعی است .این
سا نده است که باید بتواند ا تجهیز دود دفاع نموده و اعتماد
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دیر)؟

ال م را جل نماید و مشتری را ترغی به درید کند.

آیا مقاومت یادی در جهت تغییر وجود دارد؟ این مقاومت ا
کجا نشات میگیرد؟
آیا فعالیتهای مشروعیتباشی منجر به تاصیص منابع به
فعالیتهای کارآفرینی شده است یا دیر؟
تجهیزات  FACTSو  HVDCبا ار دوبی ندارندو درواقع
تقاضا برای این تجهیزات بسیار کم است و با توجه به هزینه
باالی دانش فنی توجیه اقتصادی ندارد و ا آن مهم تر این
است که مشتری انحصاری این تجهیزات شرکت برق است که
البته در شرایط فعلی وضعیت مناسبی ندارد و برای سا ندگان
مشتری کم اعتباری تلقی می شود تا آنجا که حتی بانکها نیز
حاضر به اعطای وام به آنها نیستند.
تجهیزی مانند  BESSدر حال حاضر برای کشور ما تجهیز
لوکا محسوب میشود و هزینه باالیی دارد به نظر من فعالیت
در این حو ه به صالح نیست.

آیا با ار اولیه شکل گرفته است؟ اندا هی آن را چقدر است؟
شکلدهی
با ار

آیا این با ار باعث جهتدهی به سیستم برای توسعهی
فعالیتهای کارآفرینی شده است یا دیر؟
آیا جذابیت با ار باعث ورود کارآفرینان جدید شده است یا دیر؟

در تجهیزاتی مانند مبدلهای انرژی های تجدیدپذیر و
دودروهای الکتریکی با ار اولیه شکل گرفته است و البته من به
با ار ادوات CUPSهمچون  APFدوشبین هستم و فکر
میکنم توانیر با تنظیم استانداردها و آیین نامههای کیفیت توان
باید مصرف کننده را به پردادت جریمه ملزم دارد .و به این
ترتی با ار جذابی نیز برای این ادوات به ارمغان می آورد.
در مینه دودروهای الکتریکی باید هزینه سرشکن شود تا بتواند
با دودروهای بنزینی رقابت کند یرا با توجه به طول عمر کم و
آسی پذیری بیشتر و قیمت باالتر اصال مورد توجه مصرف
کننده ناواهد بود .لذا با کاهش تعرفه واردات این دودروها و
رونق گرفتن با ارشان ،استفاده ا این دودروها به صرفه دواهد
بود.
یکی ا دیگر ضعفهای کشور در سهولت واردات تجهیزات به
ویژه تجهیزات بی کیفیت چینی است و باید مقدماتی فراهم
شود که گمرک برای ورود این تجهیزات تست و تاییدیه
باواهد و استانداردها و آ مایشها و تست مناس درنظر گرفته
شود.
در مینه هایی که دودمان وارد سادت می شویم تعرفه واردات
باید وجود داشته باشد.
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جدول( :)16-2مصاحبه با دکتر محسني و دکتر ابوالحسني (مديريت شبكه)
موتور محرک کارآفرینی

سواالت برای ار شیابی کارکرد

توضیحات

آیا شرکتهای دانشبنیان به منظور توجیه اقتصادی فناوری
کافی هستند؟

با ار فروش ایده در کشور به وجود آمده و ادیرا بورس فروش ایده
ایجاد شده است.

آیا فعالیتهای کارآفرینی دارای کیفیت دوبی هستند؟
کارآفرینی

نرخ ورود کارآفرینان در این حو ه را چگونه برآورد میکنید (آیا
کارآفرینان جدید وارد سیستم میشوند)؟
سرمایهگذاری دطرپذیر که منجر به توجیه اقتصادی میشود،
وجود دارد یا دیر؟
وضعیت دانش پایه موجود در نظام در ارتباط با کمیت و کیفیت
آن چگونه است؟

کارکردهای
کلیدی

-

دانش موجود در سیستم بنیادی است یا کاربردی (توانمندی
فناورانه کشور در چه سطحی قرار دارد)؟
توسعه
دانش

آیا تعداد پروژههای پژوهشی و ادتراع و مقاله و پتنت به مقدار
کافی موجود است؟
آیا یک جایگاه بین المللی پیشرو ،برنامههای راه اندا ی و
ارجاعات فراوان به مقاله در نظام وجود دارد؟
آیا توسعه دانش صورت گرفته در نظام تقاضا محور است؟
آیا فناوری با نیا های نظام نوآوری هماهنج و مرتبط است؟
برای ایجاد اطمینان ا تجهیز دادل ادذ گواهینامهها یک الزام
اولیه است و پا ا این باید تجهیز در جایی نص شده و ا منظر
عملکردی ار یابی شود.
آیا منابع مالی کافی برای توسعه فعالیتهای کارآفرینی وجود
دارد یا دیر؟

کارکردهای
حمایتی

تامین و
تسهیل
منابع

 میزان منابع دولتی چقدر است؟ کافی است یا دیر؟ میزان سرمایه دطرپذیر چهقدر است؟ کافی است یا دیر؟ سهولت دسترسی به این منابع را چگونه ار یابی میکنید؟آیا تربیت نیروی انسانی در حو هی آمو ش و پژوهش مرتبط با
فناوری به میزان کافی وجود دارد یا دیر؟
کیفیت منابع انسانی تربیتشده در چه سطحی است؟

مراحل پذیرش تجهیز دادلی باید پله پله صورت گیرد نباید ا ابتدا
انتظار داشت که اجا ه نص در یک مجموعه بزرگ را به شما
بدهند .شاید پیشنهاد محیط پایلوت مناس باشد البته در کشور ما
مشکل مستندسا ی وجود دارد و مستندات غیرقابل اعتماد ومبهم
می باشند لذا به منظور قابل استفاده شدن محیط پایلوت ،باید
مستندات قابل اعتمادی را کسی به غیر ا سا نده ارائه دهد.
به عالوه در ارتباط با مکان و شرایط محیط پایلوت و همچنین
ریسک تقریبی تست هریک ا تجهیزات و نحوه پوشش ریسک
آن ها نیز باید فکر شود.
در سایر کشورها بیمه تحقیقات و ریسک تجاری سا ی وجود
دارد ،در کشور ما نیز باید چنین بیمه ای به وجود آید و یا سا مانی
همچون معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ریسک استفاده
ا تجهیزات دادل را بپذیرد در غیر این صورت هیچگاه موفق به
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توضیحات
استفاده ا تجهیز دادل ناواهیم شد.
به عنوان یک پیشنهاد می توان چنین درنظر گرفت که با توجه
به اینکه تمامی سا مانهای دولتی موظف هستند باشی ا بودجه
دود را به پژوهش ادتصاص دهند ،این سند همه را ملزم کند که
باشی ا این بودجه را به عنوان بودجه ریسک مباحث تحقیقاتی
و پژوهشی کنار بگذارند و صندوقی تحت عنوان حمایت ا
پژوهشهای کاربردی ایجاد شود .و وجود چنین صندوقی می
تواند یک آرامش روانی حداقلی برای مدیران ریسک پذیر ایجاد
نماید.

انتشار
دانش

آیا همکاریهای فناورانه بین با یگران فعال در این مینه اعم
ا درید فناوری ،لیسانا ،همکاری تحقیق و توسعه و غیره
وجود دارد یا دیر؟

-

همایش ،کنفرانا و مجلهای در مورد این فناوری وجود دارد یا
دیر؟
آیا نمایشگاههای تاصصی برای ارایه دستاوردهای کارآفرینی
وجود دارد یا دیر؟
آیا یک هدف کامالً مشاص و مشترک برای نظام وجود دارد؟

جهتدهی
به سیستم

آیا فعالیتهای کارآفرینی در این حو هی فناورانه جهتدهی
شده است؟
آیا منابع مالی و انسانی در جهت توسعه فعالیتهای است یا
دیر؟

اراده در توسعه سیستمهای دورشیدی و بادی وجود دارد .ولی
متاسفانه در سایر موارد سند و یا برنامه ای وجود ندارد و برنامه
های تدوین شده بسیار کلی هستند و نقطه مشاصی برای آینده
این تجهیزات درنظر گرفته نشده است.

آیا سیاستهای دولت در جهت حمایت ا فعالیتهای کارآفرینی
هست یا دیر؟

کارکردهای
حاشیهای

مشروعیت
باشی

آیا سرمایهگذاری در تکنولوژی به عنوان یک تصمیم مشروع
پذیرفته شده است؟ (مشروعیت باشی اتفاق افتاده است یا
دیر)؟
آیا مقاومت یادی در جهت تغییر وجود دارد؟ این مقاومت ا
کجا نشات میگیرد؟
آیا فعالیتهای مشروعیتباشی منجر به تاصیص منابع به
فعالیتهای کارآفرینی شده است یا دیر؟

عدم اعتماد در استفاده ا تجهیز دادلی در کشور وجود دارد .باید
سعی شود اعتماد بهره بردار را جل کرد .یرا برای صنعت تجهیز
دادل و یا دار تفاوتی ندارد بلکه قابلیت اطمینان مهم است .و
دلیل استفاده ا تجهیز دارجی وجود قابلیت اطمینان به علت
تجربه دیلی بیشتر ا تجهیز دادلی می باشد.
با توجه به معطوف شدن ریسک استفاده ا تجهیزات دادل به تنها
یک مدیر مسئول ،هیچگاه مدیران چنین ریسکی را نمیپذیرند لذا
باید تالش شود راهکاری برای فرار ا این ریسک ایجاد شود.
حمایتهای مادی و معنوی ا مدیران ریسک پذیر هم در سا مان
های دولتی غیرقابل اجرا است و قوانین باالدستی این اجا ه را
نمی دهند.
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آیا با ار اولیه شکل گرفته است؟ اندا هی آن را چقدر است؟
شکلدهی
با ار

آیا این با ار باعث جهتدهی به سیستم برای توسعهی
فعالیتهای کارآفرینی شده است یا دیر؟
آیا جذابیت با ار باعث ورود کارآفرینان جدید شده است یا دیر؟

توضیحات
احتمال به وجود آمدن شرایطی که مجبور به استفاده ا این ادوات
در آینده شویم وجود دارد یرا علی رغم اینکه برنامهای برای
استفاده ا این تجهیزات وجود ندارد به احتمال بسیار یاد ا سمت
مصرف کننده این الزام برای ما به وجود دواهد آمد البته همان
طور که می دانیم استفاده ا ادوات الکترونیک قدرت برای رفع
نیا هایمان تنها یکی ا گزینه ها می باشد و همواره گزینه های
دیگری هم وجود دارد لذا نمی توان نتیجه گرفت که ایجاد نیا در
آینده باعث ایجاد با ار برای این ادوات شود .من به شاصه فکر
نمی کنم که استفاده ا این ادوات به عنوان گزینه اول مطرح
باشد .مگر اینکه این موضوع ا مراجع باالتر ا و ارت نیرو دنبال
شود.

جدول( :)17-2مصاحبه با مهندس هوشانفر (مدير عامل شرکت پارس توان آمود)
موتور محرک کارآفرینی

سواالت برای ار شیابی کارکرد

توضیحات

آیا شرکتهای دانشبنیان به منظور توجیه اقتصادی فناوری
کافی هستند؟

در رابطه با تجهیز SVCچون هزینه سرمایه گذاری باالست و
نیا به حمایت دارد ،شرکتهای دانش بیان در این حو ه کمتر
وارد میشوندو البته من شرکتی را در این مینه در کشور
نمیشناسم .اما فوالد دو ستان یک طرح سادت  SVCبومی
را تدوین نموده است و در حال درید قطعات و سادت این
تجهیز میباشد.

آیا فعالیتهای کارآفرینی دارای کیفیت دوبی هستند؟
کارآفرینی

نرخ ورود کارآفرینان در این حو ه را چگونه برآورد میکنید (آیا
کارآفرینان جدید وارد سیستم میشوند)؟
سرمایهگذاری دطرپذیر که منجر به توجیه اقتصادی میشود،
وجود دارد یا دیر؟

کارکردهای
کلیدی

وضعیت دانش پایه موجود در نظام در ارتباط با کمیت و کیفیت
آن چگونه است؟
توسعه
دانش

آیا تعداد پروژههای پژوهشی و ادتراع و مقاله و پتنت به مقدار
کافی موجود است؟

به لحاظ توسعه دانش با توجه به انتشار مقاالت وضعیت
مناسبی داریم اما متاسفانه درصد کمی ا این مقاالت به ثبت
ادتراع و یا پتنت میرسند و غالبا به صورت تئوری هستند.

آیا یک جایگاه بین المللی پیشرو ،برنامههای راه اندا ی و
ارجاعات فراوان به مقاله در نظام وجود دارد؟
آیا توسعه دانش صورت گرفته در نظام تقاضا محور است؟

کارکردهای
حمایتی

تامین و
تسهیل
منابع

آیا منابع مالی کافی برای توسعه فعالیتهای کارآفرینی وجود
دارد یا دیر؟

درگیر ادذ وام نبودهام اما فکر میکنم تعداد صندوقها و میزان
وامی که در ادتیار افراد قرار میدهند کافی نیست.

 -میزان منابع دولتی چقدر است؟ کافی است یا دیر؟

منابع انسانی متاصص در کشوروجود دارد و فکر میکنم در
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توضیحات

 -میزان سرمایه دطرپذیر چهقدر است؟ کافی است یا دیر؟

سطح مناسبی باشند.

آیا تربیت نیروی انسانی در حو هی آمو ش و پژوهش مرتبط با
فناوری به میزان کافی وجود دارد یا دیر؟
کیفیت منابع انسانی تربیتشده در چه سطحی است؟

انتشار
دانش

آیا همکاریهای فناورانه بین با یگران فعال در این مینه اعم
ا درید فناوری ،لیسانا ،همکاری تحقیق و توسعه و غیره
وجود دارد یا دیر؟

در رابطه با  SVCهمایش و یا کنفرانسی نبوده و در ارتباط با
سایر تجهیزات اطالعی ندارم.

همایش ،کنفرانا و مجلهای در مورد این فناوری وجود دارد یا
دیر؟
آیا نمایشگاههای تاصصی برای ارایه دستاوردهای کارآفرینی
وجود دارد یا دیر؟
آیا یک هدف کامالً مشاص و مشترک برای نظام وجود دارد؟

جهتدهی
به سیستم

آیا فعالیتهای کارآفرینی در این حو هی فناورانه جهتدهی
شده است؟
آیا منابع مالی و انسانی در جهت توسعه فعالیتهای است یا
دیر؟

ا آنجا که  SVCنیا شبکه ما میباشد سند باالدستی در این
ارتباط وجود ندارد و تنها دولت باید ا سادت دادل حمایت کند.
در ارتباط با سیستم تحریک استاتیک جهت گیریها به سمت
سادت دادل میباشد.

آیا سیاستهای دولت در جهت حمایت ا فعالیتهای کارآفرینی
هست یا دیر؟

مشروعیت
باشی

آیا سرمایهگذاری در تکنولوژی به عنوان یک تصمیم مشروع
پذیرفته شده است؟ (مشروعیت باشی اتفاق افتاده است یا
دیر)؟
آیا مقاومت یادی در جهت تغییر وجود دارد؟ این مقاومت ا
کجا نشات میگیرد؟

 SVCتجهیزی نیست که سا نده آن را بسا د و باواهد آن را
به دریدار ارائه دهد بلکه مدیران ارشد بر مبنای نیا شبکه
تصمیم گیری مینمایند و سپا سادت این تجهیز به شرکتی
واگذار می شود .تنها در مینه های تست و آ مایش باید گام
برداریم تا بتوانیم با حمایت دولت سادت دادل را رونق دهیم.

آیا فعالیتهای مشروعیتباشی منجر به تاصیص منابع به
فعالیتهای کارآفرینی شده است یا دیر؟

کارکردهای
حاشیهای

آیا با ار اولیه شکل گرفته است؟ اندا هی آن را چقدر است؟
شکلدهی
با ار

آیا این با ار باعث جهتدهی به سیستم برای توسعهی
فعالیتهای کارآفرینی شده است یا دیر؟
آیا جذابیت با ار باعث ورود کارآفرینان جدید شده است یا دیر؟

با تدوین تعرفه و جریمه کیفیت توان و ارت نیرو میتواند برای
 SVCبا ار ایجاد نماید البته در کنار آن باید ا تجهیز سادت
دادل حمایت نماید .در واقع در الیه های باالی مدیریتی باید
فشار برای استفاده ا سادت دادل باشد.
در مینه سیستم تحریک استاتیک دولت نمی تواند بر روی با ار
تاثیر گذارد یرا با ار دادل مبتنی بر برنامهها و نیا مندی کشور
به تاسیا نیروگاه های جدید می باشد.
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جدول( :)18-2مصاحبه با مهندس جوکار(مدير تحقيق و توسعه شرکت مكو)
موتور محرک کارآفرینی

سواالت برای ار شیابی کارکرد

توضیحات

آیا شرکتهای دانشبنیان به منظور توجیه اقتصادی فناوری
کافی هستند؟

شرکت مپنا همواره باشی ا درآمدهای دود را به تحقیق و
توسعه در مینه تجهیزات استراتژیکی که در کشور دانششان
وجود ندارد تاصیص می دهد .لذا ا این منظر به عنوان یک
شرکت دانش بنیان نیز در بعضی مینه ها ایفای نقش می کند.

آیا فعالیتهای کارآفرینی دارای کیفیت دوبی هستند؟
کارآفرینی

نرخ ورود کارآفرینان در این حو ه را چگونه برآورد میکنید (آیا
کارآفرینان جدید وارد سیستم میشوند)؟
سرمایهگذاری دطرپذیر که منجر به توجیه اقتصادی میشود،
وجود دارد یا دیر؟

کارکردهای
کلیدی

وضعیت دانش پایه موجود در نظام در ارتباط با کمیت و کیفیت
آن چگونه است؟

توسعه
دانش

دانش موجود در سیستم بنیادی است یا کاربردی (توانمندی
فناورانه کشور در چه سطحی قرار دارد)؟

دانش پایه در دانشگاه ها دوب است اما متاسفانه به صورت
تئوری است و کار اساتید دانشگاهی در سطح نمونه آ مایشگاهی
میماند یرا بستر تجاری سا ی وجود ندارد.

آیا تعداد پروژههای پژوهشی و ادتراع و مقاله و پتنت به مقدار
کافی موجود است؟
آیا یک جایگاه بین المللی پیشرو ،برنامههای راه اندا ی و آیا
توسعه دانش صورت گرفته در نظام تقاضا محور است؟
آیا فناوری با نیا های نظام نوآوری هماهنج و مرتبط است؟

آیا منابع مالی کافی برای توسعه فعالیتهای کارآفرینی وجود
دارد یا دیر؟
کارکردهای
حمایتی

تامین و
تسهیل
منابع

 میزان منابع دولتی چقدر است؟ کافی است یا دیر؟ میزان سرمایه دطرپذیر چهقدر است؟ کافی است یا دیر؟ سهولت دسترسی به این منابع را چگونه ار یابی میکنید؟آیا تربیت نیروی انسانی در حو هی آمو ش و پژوهش مرتبط با
فناوری به میزان کافی وجود دارد یا دیر؟
کیفیت منابع انسانی تربیتشده در چه سطحی است؟

دو مشکل عمده ای که شرکت هایی همچون مپنا با آن درگیر
هستند عدم تمایل کارفرمایان در استفاده ا تجهیز سادت دادل و
کمبود نیروی ماهر و متاصص در این حو ه ها است یرا در
کشور ما فاصله بسیار یادی میان دانش تئوری دانشگاهی و
دانش تجربی و صنعتی وجود دارد و متاسفانه بستر و یرسادت
مناسبی برای پرورش نیروی انسانی متاصص وجود ندارد .نکته
دیگر اینکه متاسفانه در صورت آمو ش و ارتقای سطح کیفی
نیروی انسانی ،به سرعت این نیروها ا سا مان جدا شده و
مهاجرت می نمایند .البته اگر صنعت ما صنعت سوددهی باشد می
توان نیروی انسانی را نگه داشت هرچند به عقیده من مسائل
مالی تنها  30یا  40درصد دالئل مهاجرت نیروی متاصص است
و دلیل عمده آن این است که افراد ا نظر کاری ارضا نمی شوند.
بهتر است دانشگاه و در صنعت در تعامل باشند و حتی واحدهای
صنعتی بزرگ دود دانشگاه داشته باشند تا بتوانند نیروی
متاصص پرورش دهند .و یا پا ا گذراندن دوره دانشگاهی
افراد برای مدت چند سال در یک صنعت پویا و فعال کار کنند که
متاسفانه در حال حاضر صنعت ما چنین یرسادت هایی را ندارد.
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سواالت برای ار شیابی کارکرد

توضیحات
مشکل دیگر ما در عدم وجود بستری برای تجاری سا ی
محصوالت است باید نیروگاهی به عنوان واحد تحقیقاتی وجود
داشته باشد که بتوان تجهیزات را در آن تست صنعتی نمود.

انتشار
دانش

آیا همکاریهای فناورانه بین با یگران فعال در این مینه اعم
ا درید فناوری ،لیسانا ،همکاری تحقیق و توسعه و غیره
وجود دارد یا دیر؟

متاسفانه شبکه متاصصین و یا یک سندیکا در حو ه قدرت وجود
ندارد و افراد درگیر در این حو ه تعامالت اندکی با یکدیگر دارند و
دورادور ا یکدیگر بادبر میشوند.

همایش ،کنفرانا و مجلهای در مورد این فناوری وجود دارد یا
دیر؟
آیا نمایشگاههای تاصصی برای ارایه دستاوردهای کارآفرینی
وجود دارد یا دیر؟
آیا یک هدف کامالً مشاص و مشترک برای نظام وجود دارد؟

جهتدهی
به سیستم

مشروعیت
باشی
کارکردهای
حاشیهای

آیا منابع مالی و انسانی در جهت توسعه فعالیتهای است یا
دیر؟
آیا سیاستهای دولت در جهت حمایت ا فعالیتهای کارآفرینی
هست یا دیر؟

آیا سرمایهگذاری در تکنولوژی به عنوان یک تصمیم مشروع
پذیرفته شده است؟ (مشروعیت باشی اتفاق افتاده است یا
دیر)؟
آیا مقاومت یادی در جهت تغییر وجود دارد؟ این مقاومت ا
کجا نشات میگیرد؟
آیا فعالیتهای مشروعیتباشی منجر به تاصیص منابع به
فعالیتهای کارآفرینی شده است یا دیر؟

آیا با ار اولیه شکل گرفته است؟ اندا هی آن را چقدر است؟
شکلدهی
با ار

آیا این با ار باعث جهتدهی به سیستم برای توسعهی
فعالیتهای کارآفرینی شده است یا دیر؟
آیا جذابیت با ار باعث ورود کارآفرینان جدید شده است یا دیر؟

متاسفانه کارفرمایان معموال رویکرد مثبتی نسبت به تجهیزات
سادت دادل ندارند و ا آن ها حمایت نمی کنند .که نشان ا دال
قانونی در حمایت ا سادت دادل و یا در صورت وجود دوب اجرا
نشدن آن است .البته ریشه این رویکرد هم در فرهنج کشور و
هم در عدم اطمینان ا کیفیت تجهیزات سادت دادل دیده می
شود یرا در صنعت ما بستری که برای تست تجهیزات باشد وجود
ندارد .متاسفانه مدیری که ریسک کند و ا تجهیز دادل حمایت
کند نیز در کشور وجود ندارد .غالبا مدیران کار را برای دود راحت
نموده و به دنبال راه حل آسانتر می باشند .چه بسا که با درید
تجهیزات دارجی در صورت برو مشکل می توانند ا ددمات پا
ا فروش آن استفاده نمایند و ریسک کمتر و مسئولیت کمتری را
برایشان به همراه دارد به عالوه اینکه منافع شاصی همچون
مسافرت دار ا کشور نیز می تواند در انتااب تجهیز دارجی
ددیل باشد.
شرکت مپنا به عنوان یک بنگاه اقتصادی با هدف تولید ثروت
برای مجموعه دود ،پروژه ادذ می کند و موظف می شود تحت
مان و هزینه مشاص کار را تحویل مشتری دهد لذا همواره در
انتااب تجهیزات برای تحقیق و توسعه به با ار نگاه می کند و
تنها در صورت وجود توجیه اقتصادی وارد عمل میشود ا این رو

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
98
فاز  :4تدوین برنامه ،اقدامات و سیاستها

موتور محرک کارآفرینی

ویرایش اول ،تیر 1394

توضیحات

سواالت برای ار شیابی کارکرد

سعی می کند ریسک تجاری سا ی را برای دود حداقل نماید.

همانطور که در نظرات متاصصان فوقالذکر مشاص است چالش هدای فراواندی بده منظدور توسدعه صدنعت و فنداوری
تجهیزات الکترونیک قدرت در حو ههای ماتلف توسعه و انتقال دانش ،کدارآفرینی ،جهدتدهدی بده سیسدتم ،بسدیج مندابع و
مشروعیت باشی وجود دارد که ال مه توسعه صنعت و فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت نگاه همهجانبه به ایدن چدالشهدا و
اتااش سیاستهایی مناس جهت رفع این چالشها است.
نکتهای که در اینجا حائز اهمیت است بیان چالشهایی ا طرف متاصصان است که به صورت کالن در کشور وجود دارد و
به اصطالح در سند توسعه صنعت و فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق ا چالشهای محیطی محسوب میشود و
در این سند نمیتوان سیاستی برای رفع آن قرار داد.
در جدول یر با توجه به نظرات هر یک ا دبرگان ،چالشهای توسعه صنعت و فناوری تجهیدزات الکترونیدک قددرت در
شبکه برقدر هر یک ا کارکردهای هفتگانه نظام نوآوری فناورانه شناسایی شده است.
جدول( :)19-2چالشهاي توسعه صنعت و فناوري تجهيزات الكترونيك قدرت در شبكه برق
کارکرد

چالشها
ارتباط ضعیف صنعت و دانشگاه

کارکرد توسعه و انتشار دانش

ضعف در وجود نیروی کار ماهر
کمبود آ مایشگاههای پژوهشی
عدم وجود تصویری روشن ا با ار آتی بردی ا تجهیزات
فقدان قواعد و قوانین منسجم و کارآمد ال م برای حمایت ا کارآفرینان

کارکرد کارآفرینی

نبود عزم مدیریتی در حمایت ا کارآفرینان
باال بودن ریسک سرمایه گذاری در این حو هها با توجه به حجم باالی سرمایه گذاری اولیه مورد
نیا و عدم اطمینان در توانایی تجاری سا ی
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چالشها
عدم امکان رقابت (کیفیت و قیمت) تجهیزات سادت دادل با محصوالت دارجی در کوتاه مدت
(به ویژه محصوالت چینی)
ضعف حمایتهای صنعت برق در مینه ایجاد با ار برای بردی ا تجهیزات
نبود استانداردها تست مناس برای جلوگیری ا ورود تجهیزات بی کیفیت
سهولت در واردات تجهیزات در عین اعمال ساتگیریهای یاد برای تجهیزات سادت دادل(مانند
استاندارد و گواهی نامه و)...
عدم وجود قوانین پویا در مینه گمرک در جهت حمایت ا تولید دادل
عدم پوشش ریسک استفاده ا تجهیزات سادت در صنایع کشور و و ارت نیرو
نبودن آ مایشگاههای مرجع برای صدور گواهیها و تاییدیههای ال م برای تجهیزات تولید دادل

کارکرد شکل دهی به با ار
نبود آیین نامهها و استانداردهای اجباری در مینههایی همچون بهبود کیفیت توان و ...
مشاص نبودن اولویت های کشور و درنتیجه عدم تاصیص بهینه منابع
عدم توجه نهادهای سیاست گذار به حو ه الکترونیک قدرت
کارکرد جهت دهی به سیستم

عدم وجود مرجعی به عنوان مغز متفکر به منظور پیگیری و شناسایی مشکالت موجود و تصمیم
گیری منسجم برای رفع آنها
ناپایداری در برنامهها و سیاستهای توسعهای کشور
عدم وجود برنامه جامع تحقیقات توسعهای
عدم وجود سند راهبردی توسعه صنعت
ضعف در تعامل مناس میان با یگران این حو ه اعم ا دانشگاهیان ،متاصصان و صنعتگران
اعتماد کم مسئوالن و سیاستگذاران به توانمندی دادل در مینه سادت تجهیزات
عدم وجود هماهنگی بین نهادهای سیاستگذار ،تنظیم کنندگان و تسهیلگران
عدم پردادت وام به میزان کافی
عدم وجود حمایتهای سیستمی ا پروژههای تحقیق و توسعه (غالبا حمایتهای مالی بر اساس
ارتباطات فردی صورت میگیرد).

کارکرد بسیج منابع

عدم مشارکت صندوقهای تامینکننده منابع مالی در فرآیند تولید و تجاریسا ی
دشوار بودن تامین منابع مالی و وجود بروکراسی اداری فرسایشی
درو سرمایه های انسانی متاصص ا کشور

کارکرد مشروعیت باشی

عدم وجود تحلیلهای اقتصادی ،اجتماعی و  ...در مینه عدم بکارگیری تجهیزات الکترونیک
قدرت در شبکه
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 -3-2سياستها و اقدامات رفع چالشهاي توسعه صنعت و فناوري تجهيزات
الكترونيك قدرت در شبكه برق
پا ا شناسایی چالشهای توسعه صنعت و فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق در جدول یدر سیاسدتهدا و
اقدامات رفع هر یک ا این چالشها براساس مصاحبه با دبرگانی که چالشهای توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت بدا
مصاحبه با آن ها احصا شده بود ،ارائه شده است .ال م به شکر است در دصوص تمامی چالشهای شناسدایی شدده و بدالتبع آن
اقدامات پیشنهادی اولویتهای فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در نظر گرفته شده است و سواالت ا دبرگان کامال براساس
اولویتها پرسیده شده است .لذا اقداماتی که در جدول یر مشاص شدده اسدت نداظر بده فنداوریهدای اولویدتدار تجهیدزات
الکترونیک قدرت میباشد.
با توجه به اینکه بردی ا چالشهای موجود در مینه توسعه فناوریهای اولویتدار تجهیزات الکترونیک قدرت چالشهدای
فنی و بردی ا چالشها مدیریتی است ،لذا برای چالشهای فنی در قسمت شناسنامه اقدامات پروژههایی فندی پیشدنهاد شدده
است که به تفکیک در آن قسمت قابل مشاهده است .در جدول یر چالش ها و اقددامات ال م بدرای هدر چدالش بدا توجده بده
کارکردهای هفتگانه نظام نوآوری فناوری پیشنهاد شده است.
جدول( :)20-2سياستها و اقدامات رفع هر يك از چالشها
چالش

کارکرد

ارتباط ضعیف صنعت و دانشگاه

توسعه و
انتشار دانش

ضعف در تعامل مناس میان با یگران
این حو ه اعم ا دانشگاهیان،
متاصصان و صنعتگران

کارآفرینی

سياست

اقدام
 حمایت ا تحقیق و پژوهش بویژهپژوهشهای نیا محور مرتبط با تجهیزات
الکترونیک قدرت
 تعریف پروژههای ملی مورد حمایتدولت در راستای نیا مندیهای کشور

حمایت ا برگزاری رویدادهای
علمی و صنفی نظیر نمایشگاه
ها و کنفرانا ها و..

کمک به ایجاد و تقویت جایگاه
تشکلهای علمی ،صنفی و غیردولتی
حامی توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک
قدرت

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
101
ویرایش اول ،تیر 1394

فاز  :4تدوین برنامه ،اقدامات و سیاستها

چالش

کارکرد

عدم وجود تصویری روشن ا با ار آتی
بردی ا تجهیزات

کارآفرینی

عدم وجود تحلیلهای اقتصادی،
اجتماعی و  ...در مینه عدم بکارگیری
تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه

مشروعیت
باشی

نبود آیین نامهها و استانداردهای
اجباری در مینههایی همچون بهبود
کیفیت توان و ...

شکلدهی به
با ار

عدم وجود برنامه جامع تحقیقات
توسعهای

جهتدهی به
سیستم

ناپایداری در برنامهها و سیاستهای
توسعهای کشور

جهتدهی به
سیستم

عدم وجود سند راهبردی توسعه
صنعت

جهتدهی به
سیستم

مشاص نبودن اولویت های کشور و
درنتیجه عدم تاصیص بهینه منابع

جهتدهی به
سیستم

سياست

تضمین وجود قوانین ،مقررات و
برنامههای بلند مدت

تضمین وجود قوانین ،مقررات و
برنامههای بلند مدت

اقدام

تدوین قوانین ،مقررات و دستورالعملهای
مورد نیا برای حمایت ا توسعه فناوری
تجهیزات الکترونیک قدرت

استمرار مطالعات راهبردی مورد نیا در
دصوص فناوری تجهیزات الکترونیک
قدرت
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چالش

کارکرد

فقدان قواعد و قوانین منسجم و
کارآمد ال م برای حمایت ا
کارآفرینان

کارآفرینی

نبود عزم مدیریتی در حمایت ا
کارآفرینان

کارآفرینی

درو سرمایه های انسانی متاصص
ا کشور

بسیج منابع

ضعف حمایتهای صنعت برق در
مینه ایجاد با ار برای بردی ا
تجهیزات

شکلدهی به
با ار

عدم امکان رقابت (کیفیت و قیمت)
تجهیزات سادت دادل با محصوالت
دارجی در کوتاه مدت (به ویژه
محصوالت چینی)

کارآفرینی

عدم وجود قوانین پویا در مینه
گمرک در جهت حمایت ا تولید
دادل

شکلدهی به
با ار

سهولت در واردات تجهیزات در عین
اعمال ساتگیریهای یاد برای
تجهیزات سادت دادل(مانند استاندارد
و گواهی نامه و)...

شکلدهی به
با ار

ضعف در وجود نیروی کار ماهر

توسعه و
انتشار دانش

نبودن آ مایشگاههای مرجع برای
صدور گواهیها و تاییدیههای ال م
برای تجهیزات تولید دادل

سياست

تنظیم قوانین و
دستورالعملهای مناس جهت
حمایت ا تولیدکنندگان
تجهیزات الکترونیک قدرت در
حو ههای اولویتدار

اقدام

ایجاد سا وکارهای ماتلف انگیزشی-
حمایتی ا شرکتهای تولیدکننده
تجهیزات اولویتدار نظیر اعطای
معافیتهای مالیاتی ،اعطای وام و ...

تدوین استاندارد تجهیزات الکترونیک
قدرت به منظور بهبود کیفیت تجهیزات
وارداتی و سادت دادل و ایجاد کمیتهای
برای نظارت بر استانداردها
توسعه سرمایههای انسانی
کارآمد

تحریک ایجاد یرسادتهای
شکلدهی به
دانشی در حو ه های تجهیزات
با ار
الکترونیک قدرت در شبکه برق

تربیت و جذب نیروی انسانی متاصص
مورد نیا
حمایت ا تجهیز آ مایشگاههای تحقیقاتی
موجود و تشکیل شبکه آ مایشگاهی
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چالش

کارکرد

کمبود آ مایشگاههای پژوهشی

توسعه و
انتشار دانش

سياست
(آ مایشگاههای تاصصی)

اقدام

نبود استانداردها تست مناس برای شکلدهی به
با ار
جلوگیری ا ورود تجهیزات بی کیفیت

عدم پوشش ریسک استفاده ا
تجهیزات سادت در صنایع کشور و
و ارت نیرو

شکلدهی به
با ار

باال بودن ریسک سرمایه گذاری در
این حو هها با توجه به حجم باالی
سرمایه گذاری اولیه مورد نیا و عدم
اطمینان در توانایی تجاری سا ی

کارآفرینی

عدم مشارکت صندوقهای
تامینکننده منابع مالی در فرآیند تولید
و تجاریسا ی

بسیج منابع

عدم وجود حمایتهای سیستمی ا
پروژههای تحقیق و توسعه (غالبا
حمایتهای مالی بر اساس ارتباطات
فردی صورت میگیرد).

بسیج منابع

عدم پردادت وام به میزان کافی

بسیج منابع

دشوار بودن تامین منابع مالی و وجود
بروکراسی اداری فرسایشی

بسیج منابع

عدم توجه نهادهای سیاست گذار به
حو ه الکترونیک قدرت

جهتدهی به
سیستم

 تحریک و سا ماندهیاستفاده ا ظرفیت صندوقهای
توسعه فناوری در جهت حمایت
مالی هرچه بهتر و بیشتر ا
سا ندگان تجهیزات الکترونیک
قدرت

ایجاد فضا برای توسعه
فعالیتهای متولیان جهتدهی
به پژوهشهای حو ههای

 بهرهگیری ا ظرفیتهای مالی سایرارگان های دولتی مرتبط (صندوقهای
توسعه فناوری و بودجههای تحقیق و
توسعه)
 -تسهیل ورود سرمایهگذاران دطر پذیر

تشکیل شورای راهبری توسعه فناوری
تجهیزات الکترونیک قدرت
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سياست
فناورانه

چالش

کارکرد

عدم وجود مرجعی به عنوان مغز
متفکر به منظور پیگیری و شناسایی
مشکالت موجود و تصمیم گیری
منسجم برای رفع آنها

جهتدهی به
سیستم

عدم وجود هماهنگی بین نهادهای
سیاستگذار ،تنظیم کنندگان و
تسهیلگران

جهتدهی به
سیستم

اعتماد کم مسئوالن و سیاستگذاران
به توانمندی دادل در مینه سادت
تجهیزات

ایجاد فضا برای توسعه توانایی-
جهتدهی به
های با یگران (به عنوان مثال
سیستم
ا طریق یادگیری و آ مایش)

اقدام

حمایت ا ایجاد محیط مناس تست
عملیاتی و ایجاد آ مایشگاه شبیه سا
بالدرنج طراحی ،توسعه و آ مون
تجهیزات الکترونیک قدرت

پا ا شناسایی چالشها و تدوین اقدامات ال م برای هر یک ا چالشها در ادامه شناسنامه اقدامات بیان شده است .در فا
پنجم پروژه مان تامینی هر اقدام مشاص گردیده و در صورت امکان بودجه مورد نیا برای هر اقدام مشاص میگردد.

 -4-2شناسنامه اقدامات
 ) 1عنوان اقدام :تشكيل شوراي راهبري توسعه فناوري تجهيزات الكترونيك قدرت
تشريح فعاليتها:
اهمیت فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت ،حجم باالی برنامهریزیها ،سرمایهگذاریهای بین المللی و تجربیات حاصل در
دادل کشور همگی مؤید این نکته هستند که توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در دادل کشور ،نیا مند عزمی ملی بدا
حضور تمام شینفعان تاثیرگذار بر توسعه این فناوری میباشد .با این نگدرش یکدی ا اقددامات سدند راهبدردی توسدعه فنداوری
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تجهیزات الکترونیک قدرت به پیشنهاد کمیته راهبری تدوین سند ،تشکیل شورای راهبری توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک
قدرت با حضور قری به اتفاق سا مانها و نهادهای شی نفع است.
پا ا تدوین سند راهبردی توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت ،به نظر میرسدد ادامده روندد توسدعه فنداوری ایدن
تجهیزات ،نیا مند ایجاد سا و کار و تشکیالت منظمتری است تا بتواند بصورت متمرکز امر پیگیری فعالیتهای در نظر گرفتده
شده برای تحقق اقدامات مورد اشاره در سند را دنبال کند .این شورا عالوه بر تدوین جزییات برنامه عملیاتی سند ،نقش کلیدی
و مهمی را در تحقق چندین اقدام بر عهده دارد که به عنوان نمونه میتوان به اقدامات شیل اشاره نمود:
 تشکیل دبیردانه شورا با هدف پیگیری و اجرای اقدامات سند
 تدوین و پیشنهاد مجموعه قوانین و مقررات حمایت ا توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت
 استمرار باشیدن به انجام مطالعات راهبردی مورد نیا در دصوص فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت
 نظارت کالن بر پروژههای توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در کشور
... 
دبیردانه کمیته راهبری و این شورا موظف هستند با تشکیل کمیتههای تاصصی روند توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک
قدرت را در سطح کشورهای ماتلف دنیا مورد بررسی قرار داده و بر اساس آن ،مسیر سیاستگذاری توسعه ایدن فنداوری را در
کشور تعیین نماید و همچنین مطالعات مورد نیا اقدامات ماتلف را انجام دهد.
در این راستا ،به نظر میرسد به منظور تدقیق اهداف و ماموریت های ایدن شدورا ،انجدام یدک مطالعده راهبدردی ضدروری
می نماید تا بطور جامع ،ابعاد ماموریتی این شورا مشاص و مکانیزم تحقق آنها ا طریق طراحی سادتار متناسبی پدیش بیندی
گردد .در ادامه ،تشکیل این شورا نیا مند سیر مراحل قانونی جهت ادذ مجو های ال م است تدا پدا ا آن اقددامات اجرایدی ا
قبیل تعیین موقعیت جغرافیایی برای تشکیل شورا ،تجهیز شورا به امکانات سات افزاری و نرم افزاری ال م و جذب متاصصین
و کادر اداری شورا ،انجام پذیرد.
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 )2عنوان اقدام :تعريف پروژههاي ملي مورد حمايت دولت در راستاي نيازمنديهاي کشور
تشريح فعاليتها:
با توجه به تجهیزات اولویتدار الکترونیک قدرت که ا گزارش فا سوم احصا شده اسدت ،پدروژههدایی (اقددامات فندی) در
راستای نیا مندیهای کشور تعریف شده است که در گزارش فا پنجم پروژه برای هر یدک ا ایدن پدروژههدا مدان و بودجده
تامینی ،مجریان پیشنهادی و تعریف و دالیل توجیه پذیری پروژه به همراه تطابق این پروژهها با اولویتهای فناوری تجهیزات
الکترونیک قدرت بیان دواهد شد .عناوین این پروژهها به صورت کلی عبارتند ا :
پیاده سا ی یک  SVCتجاری قابل جابجایی در شبکه تو یع
پیاده سا ی یک نمونه  D-Statcomقابل جابجایی در شبکه تو یع
پیاده سا ی یک  TSCماژوالر تجاری صنعتی
پیاده سا ی یک نمونه مبدل ژنراتور مغناطیا دائم توربین بادی
پیاده سا ی یک نمونه مبدل فتوولتایک مگاواتی
پیاده سا ی یک نمونه شدیره سا انرژی باطری مگاواتی
پیاده سا ی یک  DVRصنعتی
پیاده سا ی یک نمونه  STSتحقیقاتی
طراحی و سادت  SFCنیروگاهی
طراحی و سادت سیستم تحریک نیروگاهی
طرح ملی آ مایشگاه شبیه سا بالدرنج طراحی ،توسعه و آ مون تجهیزات الکترونیک قدرت
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 )3عنوان اقدام :تدوين قوانين ،مقررات و دستورالعملهاي مورد نياز براي حمايت از توسععه فنعاوري
تجهيزات الكترونيك قدرت
تشريح فعاليتها:
مجموعه قوانین تجاری هر کشور ،مبنایی برای فعالیتهای تجاری و سرمایهگذاری در آن کشور است و بدر ندوع ،دامنده و
کارآیی این فعالیتها اثر فراوانی دارد .اندک تاملی در کارکردهای نظام نوآوری فناورانه نشان میدهد که نظام قانونی و حقوقی،
نقش مهمی را در ابعاد حمایت ا سرمایه گذاری و تامین منابع مالی و حمایت ا حقوق مالکیت معنوی ایفا میکند .لذا توجه به
ایجاد یر سادت مناس قانونی در ابعاد ماتلف تاثیر گذار بر روند توسعه فناوری حائز اهمیت بسیار است.
بدیهی است تدوین قوانین و مقررات مناس در این حو ه نیا مند تشکیل کمیتههای تاصصی است تدا بتوانندد بدا بررسدی
وضعیت موجود کشور در ابعاد ماتلف قانونی و حقوقی ،نیا مندیهای قانونی را شناسایی و بر اساس تجربیات سایر کشورها در
این مینه ،به تدوین مقررات و قوانینی متناس با سادتار و موقعیت کشورمان بپردا ند.
همچنین این کمیته باید اقدامات ال م را در دصوص تصوی این قوانین در مراجع شیصالح انجام داده و مکانیزمهایی را در
جهت اجرای این قوانین توسط باشهای مرتبط طراحی نماید.

 )4عنوان اقدام :استمرار مطالعات راهبردي مورد نياز در خصوص فناوري تجهيزات الكترونيك قدرت
تشريح فعاليتها:
در فرآیند دطیر سیاستگذاری کالن فناوری کشور ،شناسایی و تحلیل جریانها و پیشدرفتهدای فنداوری در سدطح جهدان
بعنوان یکی ا مقدمات تعیینکننده در آیندهنگری و ترسیم نقشه راه فناوری ،نقش مهم و اساسی دارد و نتدایج حاصدل ا ایدن
فرآیند ،محور و مبنای وضع سیاستهای اصولی و هدفمند فناوری تلقی میشود .بدر ایدن اسداس و نظدر بده اهمیدت فنداوری
تجهیزات الکترونیک قدرت و نیا به حجم باالی برنامهریزیها و نیز هزینههای باالی سدرمایهگدذاری در جهدت توسدعه ایدن
فناوری ،استمرار مطالعات راهبردی در حو ه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت ال م و ضروری مینماید .عالوه بر اینکه نتایج
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این مطالعات منجر به انجام اصالحات احتمالی در اقدامات در نظر گرفته شده در سند دواهد شد که انجام این با نگری بصورت
دوساالنه در طول مدت مان اجرای سند قابل انجام است.
بدیهی است انجام این مطالعات در گام ناست نیا مند تشکیل کمیته های تاصصی است که بتوانند بصورت مسدتمر روندد
توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت را در کشورهای ماتلف دنیا مورد بررسی و تجزیده و تحلیدل قدرار داده بدر اسداس
شرایط و امکانات موجود در کشور بهترین دط سیر را در جهت اصالح و بهبود روند توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قددرت
در کشورمان ارائه نمایند .بطور کلی میتوان گفت این اقدام یکی ا کارکردهای اساسی شورای راهبری توسعه فناوری تجهیزات
الکترونیک قدرت است و همانطور که در تشریح اقدام مربوطه (تاسیا شورای راهبری توسدعه فنداوری تجهیدزات الکترونیدک
قدرت) اشاره شد ،در قال کمیته های تاصصی مربوطه انجام میشود .ال م به شکر است گستره این مطالعات ،کلیه حو ههدای
فنی و تاصصی ،نظام قانونی و حقوقی ،نظام اقتصادی و مالی و نظایر آن را که تأثیرات مهمی در تغییر و تحوالت روند توسعه
فناوری در کشور دارند ،شامل میشود.

 )5عنوان اقدام :کمك به ايجاد و تقويت جايگاه تشكلهاي علمي ،صنفي و غيردولتي حعامي توسععه
فناوري تجهيزات الكترونيك قدرت
تشريح فعاليتها:
توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت با در نظرگرفتن نظام نوآوری فناورانه نیا مند وجود و اثرگذاری نهادهای واسطی
دواهد بود تا بوسیله آن روابط و تعامالت موجود در نظام ،نهادینه و مینه توسعه پایدار این فناوری فراهم گدردد .بسترسدا ی و
ایجاد نهادها و تشکلهای علمی ،صنفی و غیر دولتی در جوامع امرو ی ا اهمیت قابل مالحظهای بردوردار است .این تشکلها
در واقع نماینده گروههای ماتلف جامعه می باشند که به نحوی با جزء و یا اجزایی ا فرآیند توسدعه تکنولدوژی مدرتبط بدوده و
دارای عالیق و انگیزههای مشترک در یک مجموعه متشکل هستند .این تشکلها دارای ویژگیهایی هستند که در صورتی که
به طور کامل رعایت شود تضمین کننده موفقیت و پایداری آنها دواهد بود .ا جمله این ویژگیها می توان به موارد یدر اشداره
کرد:
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 -1دودجوشی و نیا طبیعی
 -2تعهد و هدف مشترک
 -3قانونمندی
 -4برنامه و فعالیت مشاص
 -5جل مشارکت و عضویت
 -6مشارکت و مسئولیتپذیری
تشکل های علمی ،صنفی و غیر دولتی در حو ه فناورانه براساس شدرایط تحقیقداتی و علمدی کشدور و جهدان و همچندین
انگیزش های موجود حو ه این تکنولوژی به طور دودجوش به وجود آمده ،دارای ضوابط مشاص و تعریدف شددهای بدوده و در
راستای دستیابی به اهداف دود دارای برنامه و فعالیت مشاص در یک باش یا رسته داص میباشد .اصوالً هدف این تشکلها
سودجویانه نیست بلکه بیشتر دارای اهداف علمی ،فرهنگی و اجتماعی میباشند.
ا آنجا که فرآیند توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت دارای مینههای متنوع و گستردهای ا موضوعات مدورد توجده
تشکل های علمی ،صنفی و غیردولتی در دانشگاه ،صنعت و  ...میباشد ،لذا میتوان با کمک و حمایت ال م به منظدور ایجداد و
تقویت جایگاه این تشکل هدا بده تسدریع در فرآیندد توسدعه فنداوری تجهیدزات الکترونیدک قددرت کمدک نمدود .بده منظدور
هماهنجسا ی و همافزایی نتایج و ایجاد تعامل موثر ،ارتباط با تشکلهای علمی ،صدنفی و غیردولتدی حدامی توسدعه فنداوری
تجهیزات الکترونیک قدرت به عنوان یکی ا وظایف دبیردانه شورای راهبری مورد توجه قرار میگیدرد .هددف اصدلی در ایدن
مینه عالوه بر ارائه کمکهای مالی ،اطالعاتی و  ...به تشکلهای فوق ،انتقال دطوط و موضوعات راهبدردی کمیتده راهبدری
توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت به آنها و ا سوی دیگر جذب نظرات و یافتههای آنان و پیگیریهای ال م در راستای
آن میباشد.
در اولین گام فرصتها ،ظرفیتها و مینههای بالقوه برای ایجاد و توسعه این تشکلها را در بستر دانشگاهها ،صنعت و سایر
نهادها ا جمله نهادهای مدنی شناسایی نموده و پا ا مطالعه و انجام بررسیهدای ال م ،ا روشهدا و ابزارهدای ماتلدف در
جهت ایجاد جذابیت برای ایجاد تشکلهای مستعدِ شکلگیری استفاده دواهد کرد .ارائه کمدکهدای مدالی ا طریدق وامهدای
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بالعوض و اطالعرسانی به تشکل های شناسایی شده ا ابعاد حمایت های مالی و اطالعاتی این دفتر دواهد بود .همچنین ایدن
دفتر در راستای ارائه ددمات علمی ،سمینارها و نشست های ماتلفی با هدف ایجاد ارتباط و تبادل علمی میان این تشکلها بدا
سایر مراکز مشابه دادلی و دارجی برگزار دواهد کرد .ا دیگر فعالیتهای در این مینه بررسی و شناسایی موانع موجود بر سدر
راه ایجاد و توسعه اینگونه تشکل ها و پیگیری به منظور رفع آنها میباشد .مجموعه فعالیدتهدای فدوق مدی تواندد مینده سدا
شکل گیری و توسعه نهادهایی کارآمد در باشهای ماتلف ا جمله دانشگاه و صنعت و در نهایدت تسدریع در فرآیندد توسدعه
فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت گردد.

 )6عنوان اقدام :بهرهگيري از ظرفيتهاي مالي ساير ارگان هاي دولتي مرتبط (صندوقهعاي توسععه
فناوري و بودجههاي تحقيق و توسعه)
تشريح فعاليتها:
توسعة تکنولوژی ا مؤلفه های اساسی توسعه صنعتی و توسعة صنعتی ا عوامل بسیار اثرگذار بر توسعة اقتصادی است .برای
دستیابی به توسعة تکنولوژی ,ایجاد بسترهای مناس و سپا تکمیل یکایک حلقههای نجیرة توسعه ال م و ضروری مینماید.
در این راستا ایجاد سا و کارهایی برای فراهم آوردن جریان منابع ال م طرح های تحقیقاتی و نوآورانه که پایه و اساس توسدعة
تکنولوژی است ،بهدصوص با توجه به طوالنی بودن مان با دهی چنین فعالیتهایی ،ا اهمیت باالیی بردوردار است.
با توجه به تشکیل صندوق های توسعه فناوری در معاونت علمی و فناوری ریاسدت جمهدوری و هدمچندین در و ارت نیدرو،
استفاده ا ظرفیت این صندوق ها نقش مهم و اساسی را در جهت رفع موانع مالی موجود ،بستر مناسبی بدرای کداهش ریسدک
فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی ,بویژه در مراحل ابتدایی ,ایفا مینماید.

 )7عنوان اقدام :تربيت و جذب نيروي انساني متخصص مورد نياز
تشريح فعاليت ها:

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
111
فاز  :4تدوین برنامه ،اقدامات و سیاستها

ویرایش اول ،تیر 1394

هدف ا انجام این اقدام ,پرورش و بهکارگیری متاصصین مورد نیا فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت است.
به منظور انجام این اقدام بایستی مطالعاتی دردصوص  2بحث اصلی نیا سنجی آمو شی و بهینه کاوی روشهای جذب
و تربیت نیرو صورت پذیرد.
نیا سنجی آمو شی شامل این یرفعالیتها میباشد:
شنادت تاصصهای مورد نیا که شامل رشتههای مورد نیا ا قبیل مهندسی الکترونیک قدرت وهمچنین دروس یدا
دورههای مورد نیا
شنادت پتانسیل متاصصین موجود به منظور شناسایی تواناییهای موجود در کشور و استفاده مطلوب ا ایشان
تعیین شکاف بین متا صصین موجود و مورد نیا  :این فعالیت بر اساس دو فعالیت قبل صورت میگیرد و میزان فاصله
میان آنها تعیین میشود تا میزان نیا ما به تاصصها مشاص شود و بتوان برای آن برنامهریزی نمود.
قسمت دوم این مطالعات ،بهینه کاوی روش های جذب و تربیت نیرو به منظور یافتن روشهای جدید جذب و تربیدت
نیرو می باشد و در نهایت راهکارهای تربیت و جذب نیروی انسانی مورد نیا تعیین گردد.
تربیت و آمو ش نیروهای انسانی مورد نیا اقدامات شامل سه یر فعالیت اصلی است :
فراهم نمودن مقدمات آمو ش
آمو ش
حمایت ا پایاننامههای کارشناسی ارشد و دکتری مرتبط با موضوعات تجهیزات الکترونیک قدرت
فراهم نمودن مقدمات آمو ش شامل این فعالیت ها می باشد :
تطبیق سیاستها و مقررات آمو شی مرتبط کشور متناس با ویژگیهای فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت
ارائه مشوق های مالی و قانونی به دانشگاهها و مراکز آمو شی جهت برقراری دورههای جدید :این مکانیزم تشویقی به
منظور ترغی دانشگاهها و مراکز آمو شی به همکاری در این مینه است.
برگزاری سمینارهای آمو شی به منظور آشنایی بیشتر و اطالع رسانی در مینه تجهیزات الکترونیک قدرت
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تعیین و جذب منابع مورد نیا آمو ش :برای انجام فرآیند آمو ش میبایستی منابع مورد نیا آن تعیین و جدذب گدردد.
این منابع شامل منابع:
 مالی
 انسانی


مانی

فعالیت آمو ش که اصلی ترین قسمت این اقدام می باشد شامل موارد شیل می شود:
طراحی و برگزاری دورههای کوتاه مدت
برگزاری کارگاههای آمو شی
تدوین و ارائه دروس جدید مورد نیا تجهیزات الکترونیک قدرت در رشته های مرتبط
طراحی و برگزاری دوره های بلندمدت به صورت کارشناسی ارشد و دکتری در مراکز دادلی و مراکز معتبر بین المللی
در رشته های مرتبط با گرایش تجهیزات الکترونیک قدرت
طراحی دوره های ضمن ددمت یا  : (On-the Job Training) OJTاین دوره ها ماصوص افرادی است کده
در صنعت مشغول هستند ولی نیا به آمو ش دارند.
جذب افراد برای دورههای فوق دکتری
اعزام متاصصین به ماموریتهای مطالعاتی.

باش سوم این اقدام ،حمایت ا تربیت و آمو ش نیروی انسانی است .ا مهمترین مصادیق حمایت میتدوان بده حمایدت ا
پایاننامه های کارشناسی ارشد و دکتری مرتبط با موضوعات تجهیزات الکترونیک قدرت اشاره کرد .این فعالیت دود به صورت
یک اقدام مستقل در سند آورده شده است ،لذا در جایگاه دود توضیح داده دواهد شد.
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در نهایت آدرین فعالیت اصلی این اقدام ،فعالیت جذب نیروی انسانی مورد نیا تمدامی اقددامات مدرتبط بدا تجهیدزات
الکترونیک قدرت می باشد این فعالیت جذب در چهار حو ه مطرح می شود :
 .1جذب در مراکز تحقیقاتی
 .2جذب در مراکز رشد
 .3جذب در شرکتهای نوپای تکنولوژی )(Start up
 .4جذب در باش صنعتی فعال در حو ه تجهیزات الکترونیک قدرت

 )8عنوان اقدام :حمايت از تحقيق و پژوهش بويژه پژوهشهعاي نيعاز محعور معرتبط بعا تجهيعزات
الكترونيك قدرت
تشريح فعاليتها:
حمایت ا پایان نامههای کارشناسی ارشد و دکتری مرتبط با تجهیزات الکترونیک قدرت به  3صورت امکان پذیر است :
الف) حمایتهای مالی :این حمایت به عنوان اصلیترین فعالیت به شمار میرود .این حمایت در 3حو ه صورت میگیرد:
حمایت مالی ا پایاننامه های کارشناسی ارشد به صورت کمک نقدی به دانشدجو کده البتده در دو ندوع مطالعداتی و
کاربردی صورت می گیرد و میزان کمک به پایان نامه های کاربردی بیش ا مطالعاتی می باشد.
حمایت مالی ا پایان نامه های دکتری به صورت کمک نقدی به دانشجو
حمایت تشویقی ا صنعتی شدن دستاوردهای پایان نامه ها بطوریکه در مواردی که پایان نامه کامالً در راستای
نیا های صنعت بوده و در این باش قابل اجرا باشد فرد ،مبلغی را به عنوان تشویقی دریافت کند.
ب) پشتیبانی های فیزیکی :این نوع حمایت شامل دو عنوان اصلی می شود:
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حق استفاده ا آ مایشگاه ها :در این مورد به دانشجویانی که پایاننامدههدایی مدرتبط بدا موضدوعات مطدرح شدده در
تجهیزات الکترونیک قدرت تعریف کردهاند ،حق استفاده به صورت رایگان ولی در تعداد محدودی آ مایش در هر سال
ا آ مایشگاههای تجهیزات الکترونیک قدرت داده میشود.
حق استفاده ا کتاباانههای دار ا دانشگاهها :در این مورد حق استفاده رایگان ا کتاباانههای مرتبط با این موضوع
به دانشجویان داده می شود.
) حمایتهای مشاوره ای :این نوع حمایت به منظور رفع موانع علمی دانشجویان و کمک به ایشدان در انجدام پایدان نامده
میباشد که ا آن به عنوان اطالع رسانی علمی و مشاوره علمی به دانشجویان یاد شده است.

 )9عنوان اقدام :ايجاد سازوکارهاي مختلف انگيزشي -حمايتي از شرکتهاي توليدکننعده تجهيعزات
اولويتدار نظير اعطاي معافيتهاي مالياتي ،اعطاي وام و ...
تشريح فعاليت ها:
به منظور افزایش سرمایهگذاری در فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت و حضور بیشتر بنگاه ها و کارآفرینان در ایدن مینده
ال م است دولت ا ابزارها و سیاستهای ماتلفی که نهایتا منجر به افزایش سود ناشی ا تولید میشود استفاده نماید .دولتهدا
به منظور ایجاد انگیزه اقتصادی ،بیشتر ا سیاست های ماتلدف پدولی و مدالی اسدتفاده مدیکندد .کداهش ندرخ بهدره بدانکی,
معافیتهای مالیاتی و گمرکی ا جمله این سیاستها هستند که سرمایهگذاران را ترغی به سرمایهگذاری دواهد کرد .عالوه بر
سیاستهای مستقیمی که دولت میتواند به منظور افزایش سود اقتصادی بنگاهها اتااش کند بردی سیاستهای غیر مستقیم که
منجر به ایجاد فضای کس و کار بهتر میشوند اثر قابل توجهی بر ارتقای انگیزه فعالیت در بنگاههای اقتصادی دارند .چنانچده
فضای اقتصادی ا لحاظ شادصهای ریسک پذیری فضایی باثبات تر و عدم اطمینان نسبت به آینده و سیاستهدای اقتصدادی
پیش روی دولت کمتر باشد سرمایه گذاری افزایش دواهد یافت .به طور داص در مینه سرمایهگذاریهای دطر پذیر که در آن
بنگاهها و کارآفرینان وارد حو ة فناوریهای نو و تحقیقات بنیادین میشوند و ریسک فعالیت نسبتا باال اسدت ایجداد فضدای بدا
ثبات و مطمئن ضروری بهنظر میرسد.
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ا جمله برنامههایی که میتواند منجر به ارتقاء انگیزه فعالیت در بنگاههای اقتصادی تولیدکننده تجهیزات الکترونیک قدرت و
فناوریهای کلیدی آن شود میتوان به اطالع رسانی عمومی و تاصصدی ا روشهدای ماتلدف اطدالع رسدانی اشداره کدرد.
بنگاه های اقتصادی در صورتی که در معرض اطالعات بیشتری در مینه جوان فنی و مزیتهای اقتصادی فنداوری تجهیدزات
الکترونیک قدرت قرار گیرند با انگیزه بیشتری به فعالیت ادامده دواهندد داد .در مینده سدا و کارهدای حمدایتی مدیتدوان بده
معافیتهای مالیاتی بنگاههای فعال در صنعت تجهیزات الکترونیک قدرت ،اعطدای وام بدا بهدرههدای پدایین ،ایجداد و توسدعه
نهادهای مورد نیا در صنعت ،ایجاد امکان استفاده ا بیمه سرمایهگذاری برای سرمایهگدذاران و نیدز اعطدای یارانده تحقیدق و
پژوهش اشاره کرد.
حمایت ا سرمایه گذاری دارجی و اتااش تدابیری به منظور ارتقای امنیت سرمایهگدذاری بدرای سدرمایهگدذاران ددارجی در
فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت میتواند ضمن جذب سرمایه مستقیم دارجی ،افزایش اشتغال ،منجر بده تعدامالت فعدالتدر
تولیدکنندگان دادلی و شرکت های مشابه دارجی گردد که این امر دود میتواند به ارتقاء انگیدزه ،افدزایش کدارایی و گسدترش
قابلیتهای بنگاههای اقتصادی فعال در صنعت تجهیزات الکترونیک قدرت گردد.
ال م به شکر است مجموعه سا وکارهای ماتلف انگیزشی _حمایتی بدون توجه بده یدک چهدارچوب قدانونی مشداص و
حمایتکننده ا این نوع حمایتها به موفقیت ناواهد رسید .بنابراین بستهای ا قوانین و مصوبات مورد نیا برای حمایت واقعی
ا بنگاه های اقتصادی باید به تصوی دولت و یا مجلا برسد تا مینه ایجاد فضای مطمئن برای فعالیت و تولید ایجاد گردد.
 )10عنوان اقدام :تسهيل ورود سرمايهگذاران خطر پذير
تشريح فعاليتها:
موتور محرک پیشرفتهای فناورانه ،ایدههای کاربردی دالقانهای است که در شهن کارآفرینان ،ماترعان و مبتکران شکل
می گیرد و با پیگیری جدی آنان در قال کس و کاری جدید به بار مینشیند و مفهوم کارآفرینی آغا میگردد .اما اغلد ایدن
کارآفرینان ،فارغ التحصیالن جوان و دوش فکری هستند که فاقد تجربه در سه عامل اصدلی بدرای موفقیدت در بدا ار رقدابتی
هستند .این عوامل عبارتند ا  -1 :دانش و تجربه مدیریتی  -2منابع مالی کافی  -3با ار و مشتری که محصول حاصدل ا ایدن
کارآفرینی را به مصرف برساند.
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بسیاری ا این تالش ها برای راه اندا ی کس و کار جدید ،به دلیل نبود این سه عامل ،با شکست مواجه میشدود .امدرو ه
کلید حل مشکل در دست سرمایه گذارانی است که با تکیه بر شم فوق العاده دود و با تقبل مااطرات قابل محاسبه و یدا غیدر
قابل محاسبه ،فعاالنه با کارآفرینان همراه شده و با هدف کس سود ،نقاط ضعف آنان (تجربه مددیریتی ،مندابع مدالی کدافی و
با ار) را پوشش میدهند .به این سرمایه گذاران ،سرمایه گذاران دطرپذیر میگویند؛ که در کشورهای توسعه یافته بده یکدی ا
حلقههای اصلی نظام نوآوری فناورانه تبدیل شده است.
بنابراین یکی ا روش های مطلوب حمایت ا کارآفرینان ،ماترعان ،مبتکران و صاحبان ایده ،مشارکت در تجاریسا ی طرح
با صاحبان طرح بوده که ضمن حفظ مالکیت فکری طرح ،صاح طرح نیز در موفقیت یا شکست آن شریک میگردد .در ایدن
روش ،ضمن حل مشکالت ادذ وام ا بانک ،مشکالت و موانع پیشرفت طرح با همکاری و مشارکت شرکا برطرف دواهد شد و
در نهایت سرمایه گذار دطرپذیر پا ا به نتیجه رسیدن طرح ،سهم الشرکه دود را ا طریق مکانیسمی به صاح ایده واگدذار
مینماید.
ویژگیهای سرمایه گذاری مااطره پذیر:
فرآیند سرمایه گذاری در قال مشارکت مبتنی بر عقود اسالمی میباشد.
ار ش ریالی دانش فنی طرح محاسبه و به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در مشارکت اعمال میگردد.
تیم کارآفرین و صندوق ،به نسبت سهم الشرکه در سود و یان حاصل ا طرح شریک دواهند بود.
اولویت سرمایه گذاری با شرکتهای نوپا و با سرمایه اولیه کم می باشد.
قبل ا انجام سرمایه گذاری ،استراتژی درو و حدود مانی دار شدن صندوق ا طرح مشاص میگردد.
صندوق در طول دوره سرمایهگذاری به اندا ه سهام دود ،بر فعالیتهای اجرائی نظارت کامل دواهد داشت.
صندوق در طول دوره سرمایه گذاری در صورت نیا مشاورههایی در میندههدای گونداگون نظیدر مباحدث مدالی،
حقوقی ،مدیریتی و غیره ارائه میدهد.
در طول دوره سرمایه گذاری ،صندوق به هیچ عنوان دانش فنی طرح را افشا ناواهد نمود.
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طرح مراجعه کننده ،با روشهای علمی مورد ار یابی و امکان سنجی قرار میگیرد.

 )11عنوان اقدام :حمايت از تجهيز آزمايشگاههاي تحقيقاتي موجود و تشكيل شبكه آزمايشگاهي
تشريح فعاليتها:
به منظور توسعه فناوری الکترونیک قدرت در شبکه برق نیا به ایجاد بسترها و مراکز تحقیقاتی برای پیادهسدا ی و توسدعه
ایده هدای جدیدد در ایدن مینده وجدود دارد .امدرو ه در کشدورهای توسدعه یافتده در بسدیاری ا مراکدز آکادمیدک و تجداری،
آ مایشگاههای الکترونیک قدرت مجهز به پیشرفتهترین ادوات پیادهسا ی ،تست و ار یابی سیستم های الکترونیک قدرت وجود
داشته و در راستای پیشبرد صنعت الکترونیک قدرت فعالیت می کنند .بنابراین به منظور حضور در این عرصه و فعالیت در جهت
پیشبرد این صنعت در کشور باید مراکز آ مایشگاهی مناس تأسیا گردد.
به منظور طراحی و توسعه یک محصول در مراحل ماتلف نیا به آ مایشگاه های با اهداف متفداوت وجدود دارد .در مرحلده
طراحی و سادت نیا به مراکز آ مایشگاهی مجهز به تجهیزاتی برای طراحی ،شبیهسا ی ،سادت نمونه ،تجهیزات اندا هگیری و
مانیتورینج مناس و  ...وجود دارد .پا ا سادت محصول با توجه به استانداردهای موجود ملی و بینالمللی باید محصول مورد
آ مون قرار گیرد .این آ مون ها با توجه دستورالعمل مربوط به هر استاندارد انجام گرفته و نتایج آن مؤیدد تأییدد یدا عددم تأییدد
عملکرد محصول است .پا ا این مرحله ال م است عملکرد محصول در شرایط میدانی مورد بررسی قرار گیرد.
بنابر تعریف ،آ مایشگاه تحقیقاتی مجموعهای است که امکان ایجاد شرایط کنترل شده ای را فراهم می کند تا بتوان اموری
نظیر تحقیقات ،آ مایش عملی و اندا هگیری را انجام داد .آ مایشگاه های تحقیقاتی بسته به ملزومات تحقیقداتی ممکدن اسدت
اشکال گوناگونی به دود بگیرند.
آ مایشگاههای تحقیقاتی را می توان در دانشگاه ها ،صنعت ،نهادهای حکومتی و صنایع نظامی یافت .آ مایشدگاه تحقیقداتی
بسته به سایز و هدف آن ممکن است فضای کافی برای چندین پژوهشگر را فراهم کند .همچنین با اشتراک فضا ،تجهیدزات و
پرسنل آ مایشگاهها با یکدیگر میتوان به مفهوم "آ مایشگاه با " دست پیدا کرد.
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اطالعات کس شده در مطالعات تطبیقی نشان دهنده آن است که کشورهای جهان اول برای دسدتیابی بده اهدداف اسدناد
راهبردی دود ا راهبرد مشاصی استفاده می کنند .در این کشورها عمدتا برای دستیابی به اهداف مد نظر ،جدول مانی تعیین
شده و پروژه های تحقیقاتی با موضوع و دستاوردهای مورد انتظار ملموس تدوین می شوند .در انتهای انجام پروژههدای انجدام
شده انتظار میرود اهداف مد نظر سند راهبردی به صورت کامل پوشش داده شده باشد .در این کشورها ،برای انجام پروژه های
تعریف شده ،هر پروژه تحقیقاتی را به یک (یا مجموعه ای ا ) دانشگاه و یدا آژاندا تحقیقداتی ادتصداص مدیدهندد .پدا ا
مشاص شدن انجام دهندگان پروژههای تحقیقاتی ،اعتبارات ال م جهت اجدرای پدروژههدا بده مجریدان آندان ادتصداص داده
میشود .البته ممکن است بردی پروژههای تحقیقاتی به سفارش مستقل صنعت نیز به دانشگاهها برسد .تاصیص اعتبارات بده
مجریان پروژهها ممکن است به صورت مالی و یا تجهیز آ مایشگاهی باشد.
 )12عنوان اقدام :حمايت از ايجاد محيط مناسب تست عملياتي و ايجاد آزمايشگاه شبيه ساز بالدرنگ
طراحي ،توسعه و آزمون تجهيزات الكترونيك قدرت
تشريح فعاليتها:
آ مایشگاه های پایلوت 1بستری مناس برای عملکرد تجهیزات تولیدی شرکت ها فراهم می کند به گونه ای کده پدیش ا
تولید انبوه می توان تجهیز را در آنجا مورد بررسی و آ مایش قرار داد .حضور آ مایشگاه هدای پدایلوت هنگدامی کلیددی بنظدر
میرسد که عدم وجود استانداردهای مشاص درباره بعضی ا تجهیزات تول ید شدده مدد نظدر قدرار گرفتده شدود .در دصدوص
آ مایشگاه ها یا محیط تست میدانی با توجه به تنوع تجهیزات الکترونیک قدرت باید اقدامات ماتلفی صورت پذیرد .بدین منظور
میتوان تجهیزات را بصورت یر دستهبندی نمود:
تجهیزات با سطح توان و ولتاژ پایین
تجهیزات با سطح توان و ولتاژ باال
در دصوص تجهیزات توان پایین فراهم نمودن محیط تست میدانی برای سا نده مقدور بوده و در این باش نیا اسدت کده
مکانیزم مدون و مشاص برای ثبت نتایج و تأیید آنها فراهم شود.
1. Pilot Laboratory
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در دصوص تجهیزات با سطح توان باال امکان تست در بسیاری موارد بویژه برای تجهیزاتی که باید در شبکهی برق نصد
کردند توسط سا نده مقدور نیست برای فراهم نمودن این امکان باید اوالً مکانیزم مشاصی برای تعیین محل تست تدوین شده
و ثانیاً باید پوشش بیمهای ال م برای جبران دسارت احتمالی طراحی میگردد.
 )13عنوان اقدام :تدوین استاندارد تجهیزات الکترونیک قدرت به منظور بهبود کیفیت تجهیزات وارداتدی و سدادت داددل و
ایجاد کمیتهای برای نظارت بر استانداردها
یکی ا ا وظایف عمده شورای راهبری توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت تشکیل کمیتهای اسدت تدا بدا مطالعدات
ماتلفی ا قبیل الگوبرداری ا سایر کشورهای پیشرو و همچنین مطالعده وضدعیت اسدتانداردهای موجدود در کشدور در مینده
تجهیزات الکترونیک قدرت استانداردهایی بومی هم برای تجهیزات وارداتی و هم تجهیزات سادت دادل تدوین نماید.
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نتيجه گيري
به منظور تدوین سیاستهای کالن مورد نیا در سند توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قددرت در شدبکه بدرق ،در ایدن
گزارش با استفاده ا مفهوم نظام نوآوری توسعه فناوری ،به شناسایی چالشهای پدیش روی مسدیر توسدعه فنداوری تجهیدزات
الکترونیک قدرت اولویتدار تحت شمول سند راهبردی توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق و ارائه سیاست
ها و اقدامات مناس برای هریک ا آنها پردادته شد .لذا طی مصاحباتی با دبرگان این حو ه ،چالشهای مربوط به هر یک ا
ابعاد سادتاری نظام نوآوری فناوری در هر یک ا کارکردهای نظام نوآوری فناورانه شامل توسعه و انتشار داندش ،فعالیدتهدای
کارآفرینی ،شکل دهی به با ار ،بسیج منابع ،مشروعیت باشی و جهتدهی به سیستم شناسایی شد و پا ا بررسدی بده ارائده
سیاستها و اقدامات مناس برای رفع هریک ا این چالشها پردادته شد .در انتها نیز شناسنامه هر یک ا اقدامات بیدان شدده
است.
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 -1فصل اول مبدل توربین باد

 -1-1مقدمه
تكنولوژي سيستم توربين بادي 1بهعنوان يكي از برترين و پيشرفتهترين فنّاوريهاي توليد انررژي تدديدپررير برهحسرا
ميآيد[ .]1اين تكنولوژي در سال  1980با توان در حدود چند ده كيلووات (در هر واحد ) آغاز شد كه امرروزه برا فرفير هراي
چندين مگاواتي مورد نصب و بهرهبرداري قرار ميگيرد .هماكنون سيستمهاي توربين بادي در شبكههراي توزيرو و در مايرا
تواني باالتر در سيستمهاي انتاال به كار گرفته ميشود [.]2
در ابتدا ،مبدلي كه در توربينهاي بادي مورد استفاده قرار ميگرف ژنراتور الاايي قفس سندابي بود كه مستايماً به شبكه
متصل ميشد .در اين سيستم ،چون محدوده تغييرات لغزش كم و سرع تاريباً ثاب بود ،نوسانات توان باد بهطور مستايم بره
شبكه برق منتال ميشد .همچنين هيچگونه كنترل ديناميكي توان اكتيو و راكتيو در ايرن سيسرتم ودرود نداشر مگرر اينكره
تعدادي بانك خازني براي تصحيح ضريب توان در ناطه كوپل مشترك به كار گرفته ميشد.
با افزايش فرفي توربينهاي بادي ،تنظيم و تثبي ولتاژ و فركانس اهمي بيشتري پيدا كرده ،بهطوريكه در دهره اخيرر
شاهد گسترش مبدلهاي الكترونيك قدرت بهعنوان واسطهاي هوشمندي ميان توربين بادي و شربكه قردرت هسرتيم .نارش
درزمينه انرژي باد را ميتوان در تغيير نگرش به باد از حال منبو انرژي منفعل برودن بره حالر منبرو
ٔ
اصلي الكترونيك قدرت
انرژي فعال و قابلكنترل ،دانس  .بنابراين ميتوان افزايش نفوذ و مشارك صنع براد در توليرد تروان شربكه سراسرري را ترا
حدودي ناشي از پيشرف الكترونيك قدرت دانس [.]3
صنع بهرهوري از انرژي باد بهمنظور توليد توان الكتريكي ،صنع نويني نيس  .اين صنع از چندين دهره قبرل مرورد
توده و بررسي قرارگرفته اس اما به دليرل پيچيردگي تكنولروژي و همچنرين قيمر براالي آن چنردان برهعنروان درايگزين
نيروگاههاي فسيلي مطرح نبوده اس ؛ اما در سالهاي اخير قيم توليد برق در نيروگاههاي بادي دديد ،قابلماايسه و حتي در

1 Wind Turbine Systems
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برخي موارد كمتر از قيم تمامشده توليد برق در نيروگاههاي زغالسنگ اس  .با پيشرف تكنولروژي ،سرازندگان مبردلهراي
بادي ميل به توليد و ساخ مبدلهايي با توان باالتر پيداكردهاند .عدم قطعي در وزش باد و رفترار غيرقابرل پريشبينري آن و
همچنين الزامات سرسختانه مربوط به كيفي توان توليدات پراكنده بهخوبي لرزوم ودرود مبردلهراي الكترونيرك را مشرخ
ميكند [.]4
در ادامه بهطور مختصر به وضعي صنع باد اشاره ميشود .سپس بهمرور تكنولوژي مبدلهاي تروربين برادي و برهويرهه
آنهايي كه پتانسيل خوبي براي استفاده در توانهاي باالتر دارند ،پرداخته خواهرد شرد .انروا مبردلهراي الكترونيرك قردرت
بهكاررفته در توربين بادي موردبحث؛ يكي مبدلهاي با توان مايا
مبدلهاي مايا

دزئري 1كره تراكنون محبوبير زيرادي داشرتهانرد و دوم

درزمينره صرنع براد
ٔ
كامل 2كه اخيراً بيشتر و بيشتر مورد توده قرارگرفتهانرد .در ادامره شررك هراي فعرال

معرفيشده و محصوالت آنها ازنظر فرفي و توان و ژنراتور متناسب با آنها طباهبندي ميشود .در انتها نيز ميزان تودره بره
درزمينه تحاياات در صنع باد بررسي خواهد شد.
ٔ
صنع باد در پهوهشهاي علمي و ميزان سرمايهگراري

 -2-1وضعیت تولید برق بادی در جهان
شكل  1-1ميزان فرفي نصبشده ساليانه سيستم توربين بادي در دهان را از سال  1996ترا پايران سرال  2013نشران
ميدهد .همچنين فرفي تدمعي نصبشده در دهان تا سال  2013در شكل  2-1آورده شده اس [.]5

شكل  1-1ظرفیت سالیانه توربین باد نصبشده در جهان

1 Reduced power converters
2 Full-scale power converters
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شكل  2-1ظرفیت تجمعي توربین باد نصبشده در جهان

همانطور كه در شكل  2-1مشخ

اس و بر اسا

آمار منتشرشده توسط سازمان مديري تدارت فناوري ]6[ 1ميزان

توان استحصالشده از باد تاكنون (انتهاي سال  )2013به  318گيگاوات رسيده اس  .در سال  2012بيشترين فرفي نصبشده
ساليانه را شاهد بوديم (حدود  45گيگاوات) و اين ميزان در سال  2013به مادار حدود  35گيگاوات كاهش يافته اس .
در بيس سال اخير براي اولين بار در سال  ،2013ميزان توليد ساليانه اف پيدا كرده اس  .پيشبينيهرا انردكي كراهش
توليد را پيشبيني ميكردند اما كاهش ناگهاني كشور امريكا از  13گيگراوات سرال  2012بره  1گيگراوات سرال  2013بسريار
غيرمنتظره بود .اين امر باعث شد تا دوباره چين در صدر ددول توليدكنندگان انرژي باد قرار بگيرد [ .]7در سرال  2013كشرور
چين  16گيگاوات به فرفي نصبشده خود اضافه كرد ،همچنين كشورهاي اروپايي به توليد خود مطابق روال قبلي ادامه دادند
و درنتيده در كل فرفي  35گيگاوات در سراسر دهان به توان توليدي باد اضافه شد و به عبارت ديگر منحني تدمعري رشرد
بازار  12/5درصد افزايش ياف  .بيشتر فرفي نصبشده در چهار سال اخير در كشورهاي خرار از كشرورهاي ع رو سرازمان
همكاري و توسعه اقتصادي كه بهاختصار  2OCEDناميده مي شود ،بروده اسر  .در سراليان اخيرر فهرور و گسرترش برازار در
كشورهاي امريكاي التين و آفرياا و در پي آنها آسيا شدت يافته اس  .براي مثال ،برزيل در نظر دارد تا سرال  2014فرفير
نصبشده توربين باد خود را دو برابر كند و اين روال را در سال  2015نيز ادامه خواهد داد .بازار آفريااي دنروبي نيرز از حالر
ركود خار شده اس  .كانادا در سال  2013ركورد خوبي داش و در سال  2014نيز در نظر دارد تا ركورد دديردي ثبر كنرد.

)1 Business Technology Management (BTM
2 Organization for Economic Cooperation and Development
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و قطعي ارائه نكرده اس  .كشرورهاي اروپرايي درگيرر منرافرات مربروط بره

حماي از انرژيهاي تدديدپرير پس از سال  2020و همچنين تدديد قانونگراري در تعدادي از كشورها هسرتند و ايرن خرود
عاملي اس كه رشد صنع باد را به تعويق مياندازد .به غير از كشور چين با توليد  16گيگاوات ،ساير  10كشور برترر از قبيرل
آلمان و انگلستان تنها  12گيگاوات و بايه كشورها دهان درمدمو  7گيگاوات انرژي بادي توليد كردهاند .اين نشان ميدهد كه
تمركز توليد برق بادي تنها به تعداد اندكي كشور ،متمركز اس و اين عامل ،تأثير معكو

بر پراكندگي موزون استفاده از انرژي

باد در دهان ميگرارد كه نشانه خوبي نيس  .در كشور هند به دليل سياس گراريهاي نامنظم دهلي ،بازار انرژي باد در هالهاي
از ابهام و عدم قطعي قرارگرفته اس  .رقاب كردن در بازاري كه رشد تااضا در آن اندك اس بهشدت سخ به نظر ميرسد.
زماني كه يك هزينه و دريمه مشخصي براي كربن در سراسر دهان ودود ندارد ،گزينههاي ديگري دايگزين باد ميشرود؛ امرا
انرژي باد در شرايطي كه يارانه به آن تعلق بگيرد بازهم قابل رقاب برا سراير گزينره هرا خواهرد برود .تكنولروژي براد برا خرود
اشتغالزايي فراواني به همراه دارد و چون اشتغالزايي در ساليان اخير بهعنوان يك اولوي در دهان مطرح اس  ،انتظار مريرود
صنع باد بيشتر مورد استابال قرار گيرد .همچنين هرچه مسئله امني انرژي در كشوري اهمي بيشتري يابد ،نگرش به سم
توليد برق از روش باد مثب خواهد شد .اخيراً با حوادثي هم كه در كشور اوكراين رخ داد بحث امني انرژي نيز بهعنروان يرك
اولوي در اين كشور مطرح شده اس .
طبق گزارش سازمان انرژي امريكا ]8[ 1كاهش نرخ نصب فرفي بادي دديد ناشي از عدم قطعي سياسر هراي پريش
روي دول و تأثير آن در زمانبندي توسعه پروژهها اس  .اين سازمان وضعي امريكا در سال  2014در اين زمينه را خوشبينانه
توصيف كرده و دليل آن را پروژههاي كميسيون توسعهدهندگان ميداند كه از سال  2013مادمات ساخ و بهرهبررداري از آن
فراهم شده اس  .در مورد سال  2015هنوز پيشبيني قطعي ارائه نشده اس .
مسئلهي مارون بهصرفه و اقتصادي بودن توليد برق از طريق انرژي باد يكي از چالش برانگيزترين موضوعات اقتصادي در
ساليان اخير بوده اس و متخصصان فراواني در مدالت اقتصادي به تحليل اين موضو پرداختهاند .آقاي دكتر ماركو

تاكره،2

مدير ادرايي و مسئول تدارت بينالملل بخش انرژي شرك زيمنس ،در [ ]9اشاره به بحرانهاي مالي و اقتصادي دهاني دارد

)1 Department of Energy (DoE
2 Markus Tacke
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كه مودب شده تا دول ها دچار بيثباتي شده و تصميمگيري آنها تنها بر هزينههاي كوتاه مدت متمركز شود .درنتيدره منرافو
بلند مدتي كه از توسعه انرژيهاي تدديدپرير نصيب كشورها ميشود ،كمتر و كمتر ميشود .در ادامه ايشان در مااله خرود بره
لزوم افزايش آگاهي از منافو بلند مدت انرژي باد ميپردازد .طبق محاسبات اندام شده توسط تيم وي تا سرال  2035در حردود
 25درصد از برق دنيا از طريق انرژيهاي تدديدپرير تأمين ميشود كه در حدود يركچهرارم از توليردات تدديدپررير بره براد
اختصاص دارد و پس از انرژي برقآبي ،طبق سازمان انرژي دهاني ،رتبه دوم توليد برق به باد اختصاص مييابد .اين حدم توليد
برق تدديدپرير ،باعث كاهش انتشار گاز  CO2شده و همچنين براي صدها هزار نفر اشتغالزايي ايداد ميكند .عرالوه برر آن
ساختارهاي زيربنايي بسيار پيشرفته و مدرني بهخصوص در نواحي دوردس ايداد خواهد شد كه فرص هاي شرغلي فراوانري را
براي دوانان ايداد خوا هد كرد .از ديدگاه ژئوپليتيك نيز باد مزاياي فراواني را به همراه خواهد داش كه كراهش وابسرتگي بره
انتاال سوخ از بزرگترين اين مزايا محسو ميشود.
آقاي هنريك اشلسدال ،1رييس بخش تكنولوژي انرژي باد شرك زيمنس در مااله [ ]10بهضررورت تعريرف دديردي از
هزينه اشاره ميكند و همچنين از برخي از سياس گراريهاي كالن انتااد ميكند .بهطور مثال مسئله ماليات سبك دياكسريد
كربن در حدود  40يورو بر تن اس كه معادل با  23يورو بر مگاوات ساع براي زغالسنگ و  11يورو بر مگاوات ساع براي
گاز طبيعي تمام ميشود ،اين مسئله بهعنوان يك عامل مهم در عدم توده به مسائل زيس محيطي مطرح ميشود .در مااله به
اين نكته اشاره شده اس كه هماكنون قيم توليد برق تنها بر اسا

2

فاكتوري به نام هزينه تراز بندي شده انررژي )(LCoE

اندام ميپريرد؛ اما اين فاكتور تنها برخي دنبههاي توليد انرژي را در نظر ميگيرد و فاكتور دامعي نيسر  .برهمنظرور نزديرك
شدن به محاسبات سود-سرمايه واقعيتر ،شرك زيمنس فاكتور ديگري به نام هزينه برق دامعه (SCoE) 3را معرفي ميكنرد.
اين پارامتر ناش عوامل ديگري از قبيل هزينههاي ادتماعي ،اثرات اقتصادي و اثرات ژئوپليتيكي را در نظر ميگيرد .برر طبرق
اين معيار همانطور كه در شكل  3-1نشان داده شده اس  ،توليد برق از انرژي باد و در مرحله بعدي توليد برق از طريرق گراز
طبيعي اقتصادي به نظر ميرسد.

1 Henrik Stlesdal
2 Levelized Cost of Energy
3 Society's Cost of Electricity
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شكل  3-1قیمت تولید برق با در نظرگیری فاكتورهای مختلف

اين محاسبات براي سال  2050كشور انگلستان صورت پريرفته اس  .نكتره دالرب ديگرري كره در ايرن مطالعره بره آن
پرداختهشده ،مسئله يارانه اس  .هرگاه بحث از انرژي تدديدپرير ميشود در ابتدا بحث تعلرق گررفتن يارانره بره آنهرا مطررح
ميشود و سپس برنامهريزي ميشود تا اين تكنولوژي مستال از يارانه در آينده عمل كند؛ اما واقعي اين اس كه چنين ديدي
درس نيس  .چون هنوز فنّاوريهايي از قبيل زغالسنگ و هستهاي از يارانه بهره ميبرند و به اين دليل قيم آنها كمتر بره
نظر ميرسند ،بنابراين بايد اين شرايط براي باد و ساير انرژيهاي تدديدپرير نيز فراهم شود.

 -3-1روال گسترش الكترونیك قدرت در صنعت باد
در گسترش توربينهاي بادي و گسترش صنع باد دو مسئلهي مهم مطرح اس  .يكي از اين مسرائل فلسرفهي طرراح از
ساخ سيستم بادي و ديگري نياز و توقعات بازار از سازنده اس  .بنابراين اين دو عامل با يكرديگر پيونرد مريخورنرد ترا يرك
سيستم توربين بادي كه شامل پره ،ژنراتور و مبدل الكترونيك قدرت اس شكل بگيرد .پس از آن مسرئله اسرتراتهي كنتررل و
همچنين نياز به فناوريهاي مدرن مطرح ميشود تا به يكراهحل قطعي و صحيح در مورد ساخ سيستم بادي مندر شود .اين
روند در شكل  4-1نشان داده شده اس .
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شكل  4-1فلسفه تولید و گسترش سیستم توربین بادی

درگرر زمان نياز به توربينهاي بادي كه بتواند توان باكيفي مطلو براي مصرفكننده ترأمين كنرد مطررح شرد .توسرعه
تكنولوژي الكترونيك قدرت در كنار توسعه علم مكانيك و مواد كمك كرد تا به اين نياز متااضيان پاسخ داده شود.
شكل  5-1روال گسترش توربينهاي بادي ،قطر پره و ميزان توان مبدلهاي الكترونيرك قردرت برهكاررفتره در آنهرا را
درگرر زمان نشان ميدهد [.]1

شكل  5-1تحوالت سیستم توربین بادی ازنظر ظرفیت ،قطر پره و نوع مبدل الكترونیك قدرت
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رنگ درون دايرهها ميزان توان مبدلهاي الكترونيك قدرت را در توربين بادي مشخ
هم مشخ

ميكند .همانگونه كه روي شكل

اس  ،توان توربينهاي بادي از حدود چند ده كيلووات در سال  1980شرو شده و تا چندين مگراوات رشرد يافتره

اس  .تا سالهاي حدود  1995از مبدل الكترونيك قدرت در توربينهاي برادي اسرتفاده نمريشرد و تنهرا از يركراهانرداز نررم
تريستوري در سيستم مبدل باد استفاده ميشد كه پس از راهاندازي ،با خار كردن آن از مدار ،ژنراتور بادي بهطور مسرتايم بره
شبكه متصل ميشد .از سال  1995تا سال  2000از مبدلهاي مايا

دزئي براي كنترل مااوم روتور استفاده ميشد .در ابتدا

اين مبدل يك پل ديودي بود و سپس با گسترش تكنولوژي الكترونيك قدرت از مبدلهاي پش بهپش تمام پل براي كنتررل
روتور توربينهاي الاايي روتور سيمبندي شده استفاده شد .اين مبدلها در رنج حدود  10درصد از توان نامي توربين بادي ساخته
ميشوند .در سال  2000تا  2005تنظيم توان عبوري از روتور به كمك مبدلهاي مايا

دزئي صورت گرف  .اين مبدلها در

حدود  30درصد از توان سيستم بادي را پوشش ميدهند .از سالهاي حدود  2005به بعد مبدلهراي مايرا

كامرل وارد برازار

شدند .اين مبدلها قادر به كنترل  100درصد توان هستند.
هماكنون رنج متداول مبدلهاي الكترونيك قدرت در حدود  1/5تا  3مگراوات اسر كره در آن از مبردل پشر برهپشر
دوسطحي استفاده شده اس  .در توانهاي پايينتر از روشهايي نظير پل ديودي براي ژنراتور سنكرون و در تروانهراي براالتر
مبدلهاي چند سطحي متشكل از چند ماژول ولتاژ متوسط استفاده ميشود.
به گزارش [ ]11گرايش صنع باد به سم سامانههاي باد با فرفي باالتر اس  .در سال ( 2012با فرفي متوسط 1/8
مگاوات) نسب به سال ( 2011با فرفي متوسط  1/7مگاوات) افزايش داشته اس  .متوسرط فرفير تروربين برادي در سرال
 2012بهطور متوسط  3/1مگاوات در كشور دانمارك 2/4 ،مگاوات در كشور آلمران 1/9 ،مگراوات در امريكرا 1/6 ،مگراوات در
كشور چين و  1/2مگاوات در كشور هند گزارش شده اس  .در سال  2012سايز توربينهاي نصبشده در نواحي فراسراحلي در
اروپا با حدود  14درصد افزايش نسب به سال  2011به رنج  4مگاوات رسيد .در سال  31 ،2013كمپاني در دنيا در نظر دارنرد
تا درمدمو  38مدل دديد براي سيستم توربين بادي با توان باالتر از  5مگاوات ارائه كنند [ .]12بيشتر توليدكنندگان در حال
گسترش توان توربينهاي خود به رنج  4/5تا  7/5مگاوات هستند .الزم به ذكر اس كه توان  7/5مگاوات بزرگترين سرايزي
اس كه ازنظر اقتصادي و تداري قابلدسترسي اس ؛ اما شرك هاي مختلفي گرزارش دادهانرد كره برنامره رسريدن حتري بره
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توانهاي باالتر را از سال  2012در زمره كارهاي خود قرار دادهاند [ .]11در سال  2013ژاپن در توربينهاي شناور خود (تروان
 100كيلووات) نيز از مبدل مايا

كامل استفاده كرده اس [. ]13

گسترش فناوري الكترونيك قدرت و افزايش فرفي سوئيچهاي الكترونيك قدرت و در پي آن كاهش قيم آنها ،باعث
شده كاربرد مبدلهاي الكترونيك قدرت در سيستم توربين بادي بهطور روزافزون افزايش يابد [ .]14صنع توربينهاي برادي
با مايا

كوچك (كمتر از  100كيلووات) در سال  2012تاريباً به بلوغ خود رسيد و هماكنون صدها سازنده در سراسر دنيا يك

شبكه داللي را به راه انداختهاند و در اين شرايط اس كه اهمي تأييديه براي توربينهاي بادي بهوضوح روشن ميشود .بيشتر
اين توليدكنندگان در كشورهاي چين ،آمريكاي شمالي و اروپا متمركزشدهاند[. ]15
در ادامه به دستهبندي و معرفي مبدلهاي الكترونيك قدرت بهكاررفته در سيستمهراي تروربين برادي خرواهيم پرداخر .
خصوصيات مبدلهاي مايا

كامل و مايا

دزئي ،مزايا و كاربردهاي آنها موردبحث و بررسي قرار خواهد گرف .

 -4-1طبقهبندی مبدلهای بهكاررفته در توربین باد
انتخا مبدلهاي الكترونيك قدرت در صنع باد بر اسا

نو ژنراتور بهكاررفته در سيستم توربين باد و همچنين با توده

به نو نيازها و ملزومات سم ژنراتور و سم شبكه صورت ميگيرد.
در سيستمهاي داراي ژنراتور الاايي قفس سندابي از مبدل الكترونيك قدرت استفاده نميشود .در اين حال توربين بادي
و ژنراتور الاايي كوپل شده به آن در سرع ثابتي ميچرخند( .البته در حدود  1الي  2درصد با توده بره لغرزش ماشرين الارائي
تغييرات سرع دارند ).با توده به ثبات سرع در اين نو  ،توربين بادي امكان رديابي حداكثر توان ودود ندارد .ژنراتور الارائي
براي فعالي نياز به توان راكتيو دارد كه ميتواند از طريق شبكه يا از طريق بانكهاي خازني نصبشده تأمين گردند .همچنين
براي محدود كردن دريان راهاندازي زياد ماشين الاائي بايستي از راهانداز نرم استفاده كرد .اين ساختار در شكل  6-1نشان داده
شده اس .
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شكل  6-1ساختار سیستم بادی با ژنراتور القايي قفس سنجابي بدون مبدل الكترونیك قدرت

در ساير سيستمهاي توربين بادي استفاده از مبدلهاي الكترونيك قدرت رايج اس  .اين مبدلها به دودستهي مبدلهراي
مايا

دزئي دستهبندي ميشوند .بخشهاي  1-4-1به معرفي اين مبدلها ميپردازد .انتظار ميرود

تمام و مبدلهاي مايا

كه اين مبدلها ملزومات شبكه قدرت و سم ژنراتور را كه بهاختصار در ددول  1-1آورده شده اس را ،برآورده كنند.
اساساً مبدل الكترونيك قدرتي مارون بهصرفه اس كه با نگهداري كم بتواند نياز دو طرف را برآورده سازد .چگرالي تروان
باال ،قابلي اطمينان و ماژوالر بودن سيستم الزمه چنين امري اس  .همچنين مبدل بايد توانايي ذخيره تروان اكتيرو و قابلير
بوس (افزايندگي ولتاژ) از سم ژنراتور به سم شبكه داشته باشد.
جدول  1-1وظايف مبدل الكترونیك قدرت در سیستم توربین باد
ملزومات سمت شبكه

ملزومات سمت ژنراتور توربین باد

پاسخ به نياز شبكه بدون در نظرگيري سرع باد

كنترل دريان عبوري استاتور بهمنظور تنظيم گشتاور و سرع

كنترل توان راكتيو سلفي-خازني سم شبكه

ايداد تعادل در انتاال توان اكتيو و بهرهوري بيشينه از توان استحصالي

پاسخدهي سريو به توان اكتيو

حفاف در هنگام خطا و اضافهبار

قرار دهي فركانس و دامنه ولتاژ در شرايط نرمال

توانايي تغيير مؤلفه اصلي ولتاژ خرودي ژنراتور توسط كنترل سرع

رعاي استاندارهاي هارمونيك و  THDدريان

 1-4-1مبدلهای الكترونیك قدرت مقیاس جزئي
در سيستمهاي بادي از تركيب مبدلهاي مايا
استاتور و روتور قابلدسترسي هستند ،استفاده ميشود.

دزئي با ماشين الاايي با روتور سيمبندي شده كه در آن سيم بنديهاي
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توان خرودي ژنراتور از طريق استاتور و روتور (و مبدل الكترونيك قدرت متصل به آن) به شبكه تزريق ميگردد .سيستم
الكترونيك قدرت متصل به روتور ژنراتور الاايي ،توان  ACبا ولتاژ و فركانس متغير توربين بادي را توان  ACبا فركانس و ولتاژ
ثاب تبديل كرده و سپس به شبكه تزريق ميكند .با توده به كنترلپريري توان عبوري از روتور ماشين الارايي دو سرو تغريره
(موسوم به  )DFIGامكان دنبال كردن نسبي ناطه حداكثر توان براي توربين بادي فراهم خواهد شد.
دبرانسازي توان راكتيو موردنياز ژنراتور الاايي نيز از مزاياي ديگر اين روش اس  .همچنان با اسرتفاده بخشري از تروان
توربين و ژنراتور به كمك مدار روتور ميتوان فرفي استاتور را در حدود  %25در مرحله طراحري كراهش داد .ايرن سراختار در
شكل  7-1نشان داده شده اس .

شكل  7-1ساختار سیستم بادی با ژنراتور القايي دو سو تغذيه دارای مبدل قدرت مقیاس جزئي

 2-4-1مبدلهای الكترونیك قدرت مقیاس كامل
مبدلهاي تمام فرفي در ژنراتورهاي الاايي و مغناطيس دائم كاربرد دارند .اين مبدلها ،بررق  ACبرا ولتراژ و فركرانس
متغير را به برق  DCتبديل ميكنند .سپس مبدل  DC-ACاين برق را با كنترل مناسب به شربكه برا ولتراژ و فركرانس ثابر
متصل ميكند .البته تلفات مبدلهاي الكترونيك قدرت در فرفي هاي باالتر افزايش مييابد .در اين ساختار بهآساني ميتروان،
توان ژنراتور را بهطور كامل كنترل كرد و سرع روتور آن را تا  ± 100درصد تغيير داد .درنتيده بهصورت كامل ميتوان ناطه
حداكثر توان () MPPرا براي توربين بادي دنبال كرد .اين ساختار در شكل  8-1نشان داده شده اس .
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شكل  8-1ساختار سیستم بادی دارای مبدل قدرت مقیاس كامل (مغناطیس دائم يا القايي)

 3-4-1مقايسه كلي مبدلهای الكترونیك قدرت در سیستم توربین باد
با توده به مطالبي كه تاكنون در مورد سيستمهاي باد شد ،به يك دموبندي كلي در مورد سيستمهاي باد ميرسيم كه در
قالب ددول  2-1بيان شده اس  .در اين ددول مزاياي هر يك از سيستمها و همچنين معايب آنها دسرتهبنردي شرده اسر .
كاربرد اين مبدلها با توده به نو ژنراتور آنها بيان شده اس .
هرچند مبدلهاي مايا

دزئي در ابتدا بسيار مورد توده واقوشده بودند اما با افزايش توان توربينهاي بادي ديگر راندمان

بااليي از خود نشان نميدادند .بنابراين مبدلهاي مايا

كامل بهعنوان دايگزين آنها معرفي شدند كره هرم قابلير كنتررل

كامل مبدل را داشتند و هم از راندمان باالتري برخوردار هستند.

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
14
ويرايش اول ،شهريور 1394

فاز  :5برنامه تحلیلی و تهیه ره نگاشت

جدول  2-1مقايسه مبدلهای الكترونیك قدرت بهكاررفته در توربین باد
نوع مبدل
نوع مولد

بدون مبدل

مقیاس جزئي

الاايي قفس سندابي الاايي دوسوتغريه

مقیاس كامل
الاايي دوسوتغريه
سنكرون مغناطيس دائم

تكنولوژي ساده
مزايا

قابلي كنترل باال

كنترل مبدل بهطور كامل در تمام رنج سرع

كنترل دداگانه توان اكتيو و راكتيو

باالترين بازدهي
كاهش نوسانات و لرزشهاي سيستم و درنتيده
كاهش هزينه نگهداري
استفاده از دعبهدنده اختياري اس
ايزوالسيون كامل ژنراتور از شبكه
توانايي رگوالسيون ولتاژ و فركانس

معايب

عدم قابلي كنترل
توان

انتاال نويز به شبكه به دليل اتصال
سيمبندي استاتور به شبكه

انتاال نوسانات به
شبكه

آسيبپريري سيستم در هنگام خطا يا
اضافهباري

قيم باالي ادوات الكترونيك قدرت

 -5-1روال گسترش هر يك از مبدلهای الكترونیك قدرت در باد
شكل  9-1برگرفتهشده از مردو [ ]16ماايسهاي ميان انوا سيستمهاي توربين بادي ازنظر مبدل الكترونيك قدرت به كار
گرفتهشده در آنها را نشان ميدهد .محور عمودي فرفي نصبشده مربوط به هر يك از سيستمهاي بادي را نمايش ميدهد.
گروه  Aو  Bمربوط به سيستمهاي توربين بادي هستند كه بدون مبدل الكترونيك قدرت به شبكه وصل ميشوند ( Aسررع
ثاب و  Bكنترل مااوم روتور اس ) ،گروه  Cمبدل مايا

دزئي و گروه  Dمبدل مايا

كامل اس .
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شكل  9-1ظرفیت سالیانه نصبشده مبدلهای الكترونیك قدرت در جهان

همانگونه كه در شكل  9-1مشخ

اس  ،مبدلهاي مايا

دزئي از سال  2000بهتدريج شرو به رشد كردند و از سال

 2002به بعد از ساير مبدلهاي الكترونيك قدرت پيشي گرفتند .در سال  2009در حدود  23گيگاوات مبدل الكترونيك قردرت
مايا

دزئي در توربينهاي بادي به كار گرفته شد .سهم توربينهاي بادي بدون مبدل بهتدريج كرم شرده و رونرد نزولري در

ساليان اخير به خود گرفته اس  .مبدلهاي مايا

كامل نيز تكنولوژي نوفهوري اس كه در سال  2006به بعد روندي با شيب

بيشتر از قبل به خود گرفته اس  .بيشترين كاربرد اين مبدل در فرفي هاي باال اس و با گسرترش براد در نرواحي فراسراحلي
افزايش بيشتري خواهد ياف .
در شكل  10-1درصد مشارك مبدلهاي الكترونيك قدرت توليد ساليانه برق برادي نمرايش داده شرده اسر  .مشراهده
ميشود كه ميزان مشارك توربينهاي بادي داراي مبدل بهشدت در حال افزايش اس  .عل اصلي چنين امري افزايش نياز به
تطبيق هرچه بيشتر مولد باد با شبكه قدرت و كنترل هر چره دقيرقترر ولتراژ و تروان اسر  .در سرال  2000درصرد مشرارك
توربينهاي داراي مبدل كمتر از  38درصد بود اما در سال  2009اين ميزان به بيشتر از  85درصد رسيده اس  .عل اصلي اين
امر را ميتوان در افزايش نياز به مبدلهايي با راندمان باالتر و همچنين كيفي توان بهتر دس .
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شكل  10-1درصد مشاركت هر يك از انواع مبدل الكترونیك قدرت در توان نصبشده باد در جهان

در شكل  11-1چشمانداز آتي توربينهاي بادي در بهكارگيري مبدلهاي الكترونيك قدرت در آنها نشان داده شده اس .
مشاهده ميشود كه توربينهاي بدون مبدل الكترونيك تا سال  2013ديگر سهمي در بازار نخواهند داش  .در عوض مبدلهاي
مايا

كامل در ساليان بعد بازار را در دس خواهند گرف .

شكل  11-1چشمانداز نصب بهكارگیری مبدل الكترونیك قدرت در توربینهای بادی
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 -6-1ساختار مبدلهای الكترونیك قدرت سیستم توربین باد
در دستهبندي كلي مبدلهاي الكترونيك قدرت بهكاررفته در توربينهاي بادي ،مبدلها به دودسته مبدلهاي مايا
و مايا

كامل طباهبندي ميشوند .مبدلهاي مايا

دزئي

كامل نيز خود به دودسته كلي تكسلولي 1و چنرد سرلولي 2دسرتهبنردي

ميشوند .در اين قسم به بررسي مختصري از انوا ساختارهاي ارائهشده براي توربين بادي ميپردازيم[.]17

 1-6-1ساختار مقیاس جزئي
مبدل منبو ولتاژ مدوالسيون پهناي پالس دوسطحي پركاربردترين مبدل براي ژنراتورهاي  DFIGتوربين باد اس  .مطابق
شكل  12-1از اين مبدل بهصورت پش بهپش در توربين بادي مورد استفاده قرار ميگيرد .از مزاياي اين ساختار كه در نشران
داده شده اس  ،كنترلپرير كامل (مبدل چهار ربعي) ،ساختار نسبتاً ساده و ادوات الكترونيك قدرت كم اس ايرن امرر عملكررد
قابلاطمينان و مااوم توربين بادي را با كمترين هزينه به ارمغان ميآورد .از معايب اين طرح نياز به حلاههاي لغزان و همچنين
گيربكس (دعبهدنده) اس .

شكل  12-1مبدل مقیاس جزئي

1 Single cell
2 Multi cell
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 2-6-1ساختار مقیاس كامل
در توربينهاي بادي ژنراتورهاي آسنكرون و ژنراتورهاي سنكرون روتور سيمبندي شده و يا سنكرون مغناطيس دائم از اين
مبدل استفاده ميشود .عدم نياز به حلاههاي لغزان در اين ساختار ،باعث سادگي مبدل و حتي حرف گيربكس (دعبهدنده) شده و
امكان كنترلپريري كامل سرع و توان را فراهم ساخته اس  .اين مبدلها به دودسته تكسلولي و چنرد سرلولي طبارهبنردي
ميشوند كه در ادامه به آن اشاره خواهد شد.
 -1-2-6-1ساختار مقیاس كامل تكسلولي
مبدلهاي تكسلولي تمامي مزاياي مبدلهاي مايا

كامل را از قبيل ساختار ساده ،كنترلپريري كامرل تروان و ...را دارا

هستند؛ اما در اين ساختارها تنش الكتريكي ادوات الكترونيك قدرت و درنتيده تلفات مبدل باال اس ترا تروان  10مگراوات از
ساختار دوسطحي پش بهپش استفاده ميشود .تلفات باال و تنش زياد و مسئله كابلكشي در سطح ولتاژ پايين از عمردهتررين
چالشهاي اين سا ختار هستند .البته از مزاياي اين ساختار قيم پايين آن اس  .چند نمونه از ساختارهاي تركسرلولي در ايرن
بخش معرفي ميشوند.
الف) ساختار يكطرفه
امروزه روند تكنولوژي به سم ژنراتورهاي سنكرون مغناطيس دائم اس كه از مبدلهاي مايا

كامل استفاده ميكنرد.

چون هيچ توان راكتيوي در اينگونه ژنراتورها مبادله نميشود و همچنين ده توان اكتيو از سم توربين باد به سم شربكه
اس بنابراين با قرار دادن يك پل ديودي مطابق شكل  13-1ميتوان با كمترين هزينه اين توان را دريافر نمرود .همچنرين
استفاده از كليدهاي نيمه كنترلشده يا يكسوسازهاي چند فاز و  12پالس نيز رايج اس .

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
19
فاز  :5برنامه تحلیلی و تهیه ره نگاشت

ويرايش اول ،شهريور 1394

شكل  13-1مبدل تكسلولي يكطرفه[ ]18و []19

همچنين براي دستيابي به عملكرد سرع متغير و ولتاژ ثاب لينك  dcاز يك مبدل بوس  dc-dcنيز مطابق شكل 14-1
در اين ساختارها استفاده ميشود .اين مبدل ميتواند از مدار تحريك روتور كنترل شود .نكته مورد توده اس كه براي توانهاي
در رنج مگاوات ،مبدل  dc-dcبايد داراي چندين واحد  interlivedباشد و يا اينكه اينورتر يك سطحي شود.

شكل  14-1مبدل تكسلولي يكطرفه دارای مبدل بوست ]19[ dc-dc

همچنين دو مبدل منبو دريآنكه اتصال پش بهپش دارند نيز مورد استفاده قرار ميگيرد كه در اين سراختار مريتروان از
اندوكتانس كابل هاي طوالني كه در مسير ژنراتور تا پايين پاي بر قرار دارد نيز استفاده كرد .استفاده از مبدل منبو ولتاژ در پاي
بر دلخواه اس .

شكل  15-1مبدل تكسلولي يكطرفه دارای مبدل منبع جريان []20
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) مبدل الكترونيك قدرت دوسطحي
مبدل منبو ولتاژ مدوالسيون پهناي پالس با ولتاژ خرودي دوسطحي پركاربردترين ساختار تاكنون بوده اسر  .تحايارات و
علوم فراواني در مورد اين مبدل ودود دارد .مبدل پش بهپش دوسطحي با يك ترانسرفورماتور در سرم شربكه آن در شركل
 16-1نشان داده شده اس .

شكل  16-1مبدل دوسطحي []21

ساختار ساده ،تعداد المانهاي كم ،ساختار مااوم و قابلي اطمينان باال از مزاياي اين طرح اس  .از معايب اين طررح ايرن
اس كه با افزايش توان در رنج مگاوات و افزايش ولتاژ در رنج كيلوول  ،تلفات كليدزني افزايش و بازدهي پايين ميآيد .ترنش
باالي كليدها به دليل دو عملكرد سطحي مبدل و بزرگ شدن فيلتر خرودي از ديگر اشكاالت اين طرح اس .
) مبدل چند سطحي:
با افزايش توان توربينهاي بادي ديگر مبدلهاي دوسطحي راندمان باالي خود را از دسر مريدهنرد .سراختارهاي چنرد
سطحي چون توانمندي تو ليد ولتاژ باال را دارند و همچنين فرفي تواني بااليي دارند بنابراين كانديرداي خروبي برراي تروربين
بادي توان باال محسو ميشوند .ساختارهاي گوناگوني در اين زمينه معرفي شده اس كه به بررسي آنها ميپردازيم.
 ديود كلمپ سه سطحي :يكي از طرحهاي رايج كه به مرحله تداريسازي رسيده اس در نشان داده شده اس .
تنش ولتاژ خرودي كمتر از دوسطحي اس و همچنين سايز فيلتر خرودي سه سطحي نيز كوچكتر از دوسطحي
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اس  .نوسانات ولتاژ ناطه مياني يكي از معايب اين طرح اس  .امكان افزونگي يكري از مزايراي ايرن طررح نيرز
محسو ميشود .همچنين توزيو تلفات سوئيچها متاارن نيس و اين امر باعث كاهش توان مبدل 1ميشود.

شكل  17-1ساختار ديود كلمپ سه سطحي []22

 تمام پل سه سطحي :شامل دو مبدل تمام پل پش بهپش اس كه در شكل  17-1آورده شده اس  .از مزايراي
اين طرح تعداد المانهاي كمتر و توزيو متعادل توان ميان كليدهاس  .بنابراين فرفي تواني باالتري نسب بره
ديود كلمپ دارد .يكي از محدودي هاي اين طرح اين اس كه منرابو  dcدر ايرن سراختار بايرد ايزولره باشرند.
بنابراين بايد سيمبندي ژنراتور و ترانسفورماتور از نو باز باشد .ايرن مسرئله از دهتري مزير و از دهتري عيرب
محسو ميشود .ايزوالسيون فازها باعث افزايش تحمل مبردل در برابرر خطرا مريشرود ولري از سرم ديگرر
سيمبندي باز حدم و وزن سيستم را باال ميبرد .تلفات بيشتر ،تلفات ،افزايش اندوكتانس و سنگيني بيشرتر ايرن
ساختار از معايب عمده آن به شمار ميآيد.

شكل  18-1ساختار تمام پل سه سطحي []23

1 -derating
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 پش بهپش تمام پل پنج سطحي :توانايي توليد سطوح باالتر ولتاژ را ايرن سراختار دارد و مسرئلهايزوالسريون و
سيمبندي باز در اين ساختار نيز هس  .فيلتر خرودي كوچكتر و همچنرين كراهش دريران عبروري از كابرل از
مزاياي ديگر اين طرح محسو ميشود.

شكل  19-1ساختار تمام پل پنج سطحي []24

 ديود كلمپ سه سطحي سم ژنراتور و تمام پل پنج سطحي در سم شبكه :كيفي باالتر ولتاژ خرودي ،عردم
نياز به سيمبندي باز و كاهش طول كابل ژنراتور از مزاياي طرح و توزيو نامتعادل توان برين سروئيچهرا و تعرداد
بيشتر المانها و كاهش ضريب اطمينان و افزايش هزينه از معايب طرح محسو ميشود.

شكل  20-1ساختار ورودی ديود كلمپ سه سطحي و خروجي تمام پل پنج سطحي []25

 -2-2-6-1مبدل چند سلولي
در حال حاضر مبدل تمام پل بهعنوان يكي از متداولترين ساختارها مورد استفاده قرار ميگيرد .لرا از سري و موازي كردن
اين مبدلها ميتوان سطح ولتاژ و توان را افزايش داد .در اين قسم اين ساختارها را معرفي ميكنيم.
 مبدل چند سلولي تمام پل آبشاري (ورودي سري-خرودي سري)
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در اين ساختار از مبدلهاي  dc-dcايزوله و گالوانيك استفاده شده اس  .ترانسفورماتور مياني از نو فركانس باال (چندين
كيلوهرتز) اس و درنتيده حدم كوچكي دارد .اين ساختار ميتواند بهطور مستايم به شبكه انتاال ( 10الي  20كيلوول ) متصل
شود.

شكل  21-1ساختار ورودی سری و خروجي سری []26

 مبدل چند سلولي (ورودي سري -خرودي موازي)
ساختار توسط شرك  Semikronپيشنهادشده اس  .از ماژولهاي ولتاژ پايينتري در سم ژنراتور ميتوان استفاده كرد.

شكل  22-1ساختار ورودی سری و خروجي موازی []27

 مبدل چند سلولي (ورودي موازي -خرودي موازي)
ساختار زير براي رنج تواني  4الي  5مگاوات توسط شرك گمزا و زيمنس پيشنهادشده اس .
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شكل  23-1ساختار ورودی موازی و خروجي موازی []28

 مبدل چند سلولي (ورودي موازي -خرودي سري)
ساختار زير بدون ترانسفورماتور اس و براي توانهاي باال ساخته شده اس  .سيمبندي ژنراتور بايد ايزوله باشد.

شكل  24-1ساختار ورودی موازی خروجي سری []29

 مبدل چند سلولي سري متصل به سلول ماتريسي
 داراي مبدل ماتريسي و يك ترانسفورماتور چند ورودي
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شكل  25-1ساختار مبدل ماتريسي []30

 -7-1وضعیت تحقیقات در الكترونیك قدرت صنعت باد
 1-7-1داليل بهرهوری از واحدهای تحقیقاتي الكترونیك قدرت برای سیستمهای بادی
در طول  35سال استفاده از انرژي باد براي توليد برق ،برنامههاي بينالمللي تحايق و توسعه در سراسر دهان ،ناش مهمي
در اقتصادي سازي و افزايش قابلي اطمينان صنع باد داشتهاند .اين برنامهها در كنار بخش صنعتي باعث شد تا صنع باد در
زمرهي يكي از بزرگترين توليدكنندگان برق از انرژيهاي تدديدپرير قرار گيرد .برنامههاي داهطلبانه كشرورها در پيشرروي و
گسترش باد مندر به اهمي ويهه واحدهاي تحايق و توسعه شد .براي پيشبرد اهداف اين حروزه از طررف دولر بوددرههراي
تحايااتي به اين واحدها تعلق ميگرف .
افزايش فرفي توربينهاي بادي ،افزايش بهرهوري مزار بادي ،افزايش كاربرد توليد برق در نواحي سراحلي و دورافتراده،
چالشهاي طراحي ،مسائل مربوط به اتصال به شبكه ،مسائل زيس محيطي و ادتماعي و همچنين مسرائل اقتصرادي همگري
مسائلي هستند كه هرچند تالشهاي فراواني در آنها صورت گرفته اس اما همچنان داي بحث و بررسي بيشتري دارند.
اهداف كلي تحاياات آتي در دنيا به مسئلهي نيروگاههاي بادي مارون بهصرفه كه به شكلي بهينه با راندمان باال به شبكه
متصل شده و برق موردنياز را تأمين كند ،اختصاص دارد.
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سازمان بينالمللي انرژي  IEAدر گزارشي به برآورد و ارزيابي اهداف سازمانهاي تحايق و توسعه در دنيا از سال  2012تا
سال  2030پرداخته اس  .در اين گزارش اولوي ها و اهداف پيشروي بخش تحايق و توسعه را به سه بخش اهداف كوتاه مدت
(كمتر از  5سال) ،ميانمدت (بين  5تا  10سال) و بلند مدت (از  10تا  20سال) تاسيم كرده اسر  .حردود  94اولوير در ايرن
گزارش مورد تأكيد قرارگرفته اس ]30[ .
اهداف كوتاه مدت عبارتاند از:
 پتانسيل سندي مناطق براي بهرهگيري از نواحي فراساحلي و...
 تهيه اطلس دهاني باد
 روشهاي توليد مارون بهصرفه
درزمينه تدهيزات توليد و تس توربينهاي بادي بزرگ
ٔ
 دستيابي به مرزهاي دانش
 روشهاي نفوذ بيشتر باد در بازار برق
 مسئله هماهنگي توربينهاي بادي يك مزرعه
 ساخ درايورهاي الكترونيك قدرت براي بهرهوري بيشينه از توان باد
 بازياف توربينهاي بادي
درزمينه باد
ٔ
 اهداف ميانمدت
 دايابي بهينه
 ورود صنع باد به بخش مسكوني
 مدلسازي و پيادهسازي سياالتي سيالن پيچيده باد
 پيشبيني و تخمين سرع باد و توان توليدي توربين
 گسترش مهندسي براي توليد و طراحي بهينه
 طراحي سيستم بادي براي شرايط بد آ و هوايي
 ساخ روتورهاي دديد
 گسترش تكنولوژي كاهش نويز
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 گسترش ساختارهاي دديد
 الكترونيك قدرت پيشرفته
 كنترل توربينهاي بادي پيشرفته
 مطالعات شبكه برق
 برنامهريزي زيس محيطي
 برنامهريزي انتاال در نواحي فراساحلي
 اهداف بلند مدت نيز عبارتاند از:
 طراحي توربينهاي باد در شرايط دريايي
 مهندسي مواد پيشرفته
 ساخ ژنراتورهاي پيشرفته
 ساخ بناهاي مستحكمتر
 كنترل نيروگاههاي بادي
 روشهاي توليد پيشرفته
 توسعه سيستم قدرت باقابلي اطمينان باال
 ساختار شبكه هوشمند
 ابزارهاي شبيهسازي سيستمهاي قدرت در شرايط ح ور انرژي باد

درزمینه باد
ٔ
 2-7-1بررسي مقاالت منتشرشده
درزمينه توربين برادي نررخ
ٔ
طبق آمار اندمن مهندسي برق و الكترونيك امريكا ( )IEEEاز سال  2000تاكنون ،تحاياات
صعودي داشته اس  .همانطور كه در شكل  26-1نشان داده شده اس  ،تعداد ماالههاي مدالت چاپشده از حدود  230مااله
درزمينه صنع باد اس .
ٔ
به حدود  1385مااله در سال  2014رسيده اس  .اين افزايش نشاندهنده توده بخش تحاياات
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درزمینه باد
ٔ
شكل  26-1تعداد مقاالت منتشرشده در سايت IEEE

درزمینه باد
ٔ
 3-7-1بررسي پتنتهای منتشرشده
دستدوگر اداره ثب اختراعات اروپا [ ]31يكي از كاملترين بانكهاي اطالعاتي پتن هاي بينالمللي اس كه اطالعرات
مربوط به پتن هاي اروپا ،انگليس ،سازمان دهاني مالكي فكري و ژاپن و حدود  90كشور ديگر را دارد .در اين سراي امكران
درزمينه الكترونيك قدرت
ٔ
دستدوي پتن ها با داشتن كد  CPCو يا  IPCمربوط به هر گروه از پتن هاي مربوطه فراهم اس .
سيستمهاي بادي چندين زيرگروه مشارك دارند .كد اين زيرگروهها به همراه توضيح مشخصرات آنهرا در دردول  3-1آورده
شده اس .
جدول  3-1كد بینالمللي زيرشاخههای مرتبط به الكترونیك قدرت در باد
مشخصات

كد زيرگروه
H02M3

مبدلهاي  dcبه dc

H02M7

مبدلهاي  acبه dc

H02J7

باتري شارژر ،مدار گي درايو ،مسائل الكترونيكي و ارتباطي در كنترل توربين باد و توربين توان كوچك

Y02B73

مديري و بهرهوري بهينه از انرژي باد توسط الكترونيك قدرت ،ساختاربندي بهينه سيستم

Y02E1056

دنبههاي الكترونيك قدرت مشترك با سوالر

Y02E1058

كنترل MPPT

Y02E1076

دنبههاي الكترونيك قدرت باد ،اتصال به شبكه

H02J3

مسائل مربوط به سيستم قدرت و كنترل توان اكتيو و راكتيو توربين باد ،مسائل پايداري ،كاهش تلفات و...

با بررسي در زيرگروههاي مركور از بين سالهاي  2000تا  ،2013نتايج به در قالب شكل  27-1به نمايش درآمده اس .
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شكل  27-1نمودار فراواني تجمعي پتنتهای ارائهشده در زيرشاخههای مربوط به الكترونیك قدرت سیستم باد

محور افاي نمايانگر سال ،محور عمودي سم راس مربوط به كدهاي  H02J7و  H02J3و محور عمودي سرم چرپ
مربوط به كد ساير زيرگروهها اس  .همانگونه كه مشخ

اس  ،خطروط داراي ناطرهچرين يعنري كردهاي ( H02J3مسرائل

سيستم قدرت) و ( H02J7مسائل الكترونيكي و ارتباطي) بيشترين آمار پتن ها را به خود اختصاص دادهاند .پس از آن زيرگروه
( H02M7مبدل  )ac-dcو در پي آن ( Y02E1076مسائل پاور الكترونيك باد در اتصال به شربكه) و ( H02M3مبردل dc-

 )dcو ( Y02B73مديري و بهرهوري انرژي) و ( Y02E1056مسائل تركيب با خورشيدي) و ( Y02E1058كنترل )MPPT
در رتبههاي بعدي قرارگرفتهاند.
همانگونه كه مشاهده ميشود از سال  2005شيب نمودارها افزايش پيدا كرده اس و اين عامل نشران از نوفهرور برودن
الكترونيك قدرت در صنع باد اس  .مسائل مربوط به سيستم قدرت تودهات فراواني را به خود در كررده اسر  .مسرئلهي
كنترل هرچه بهتر مبدل ،افزايش راندمان و كاهش تلفات از اولوي هاي مطرحشده در اين زيرگروه اس كه اين امر به گسترش
الكترونيك قدرت نيازمند اس  .بحثهاي ارتباطي و الكترونيكي مربوط به كنترل سوئيچهاي قردرت و همچنرين برهكرارگيري
مبدلهاي بادي توان كوچك نيز اولوي دوم مطرح شده اس  .البته يكي از عوامل باال برودن تعرداد پتنر هرا در ايرن زمينره،
گستردگي كاربرد اس  .براي مثال مسائل استفاده صحيح از توربين بادي توان كوچك براي مصارف پزشكي ،تداري و...در رتبه
سوم مشاهده شد كه ساختار مبدلهاي الكترونيك قدرت براي افزايش توان و راندمان ،كاهش ترنش سروئيچهرا ،رگوالسريون
ولتاژ ،ماژوالر بودن و ...پتن هاي فراواني را به خود اختصاص داده اس .
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درزمینه باد
ٔ
 4-7-1حوزههای تحقیق و توسعه پیرامون الكترونیك قدرت
درزمينه تحايق و توسعه الكترونيك قدرت در صنع باد در سال 2003
ٔ
شرك  ABBبهعنوان يكي از شرك هاي پيشرو
نه ناش الكترونيك قدرت در صنع باد و نگرشهاي تحايااتي در اين زمينه منتشر كرد .در اين مااله مسئله نياز
ماالهاي درزمي ٔ
ددي صنع باد به الكترونيك قدرت مطرح شده اس  .علل نياز به الكترونيك قدرت در حيطه برق برادي عبرارتانرد از :الرف)
مسائل مربوط به درون توربين از قبيل :اصالح ضريب توان ژنراتور توربين باد ،كنترل و درايو ژنراتورهاي سرع متغير ،ميرايي
نوسانات گشتاور ،كاهش و يا حرف دعبهدنده از توربين بادي و درنتيده كاهش وزن نازل ) .مسائل مربوط به خرودي توربين
باد و مسائل اتصال به شبكه از قبيل :پرداختن به مسئله رقاب بين اتصال  AC+DCبااتصال  AC-ACو بهبيانديگر ارزيرابي
بهكارگيري  HVACو  SVCو يا دايگزيني آن با  HVDCو  .UPFCمسائل مربوط به تفاوت فراوان توربين باد و ژنراتورهاي
نيروگاه در نو اتصال به شبكه انتاال و توزيو ،مسئله تأمين برق مداوم براي مصرفكننده درحاليكه سرع باد متغيرر اسر و
توربين در سرع هاي پايين توليد برق نداشته و يا در سرع هاي باال تواني بيش از بار توليد ميكند ،تركيب توليد باد با سراير
منابو انرژي و در نظر گرفتن مسائل خطا ،فليكر و .مسئلهاي پيچيده اس  ) ،مسائل مربوط به كنتررل تروان اكتيرو هرم درون
توربين و هم بيرون آنكه عبارتاند از :بحث تصادفي بودن توان الكتريكي توليردي تروربين برادي كره بايرد در بررسريهراي
دانشگاهي كامالً موردبحث و بررسي قرار گيرد و در صنع پيادهسازي شود و همچنين تفاوت عمده در درايو يك توربين بادي
با درايو بارهاي موتوري .د) مسائل مربوط به كنترل توان راكتيو داخل و خار از توربين باد از قبيل :نياز بره دبررانسراز تروان
راكتيو  SVCبا افزايش سطح نفوذ توربينهاي بادي ،نياز به  SVCهاي مدهز به مدارات اصالح ضريب توان براي خطوط بلند
 HVACو دايابي بهينه آنها در شبكه .ه) مسائل مربوط به مدلسازي و شبيهسازي توربين باد از قبيل :مدل دقيق مبدل براي
تس كنترل آن ،مدلسازي تلفات مخصوصاً در IGBTها و المانهاي سلفي از قبيل سيمپيچها ،تحليل تنش روي سروئيچهرا
(الكتريكي ،مكانيكي و حرارتي)
نه الكترونيك قدرت در سيستم توربين باد پرداخته
مردو[ ]17اخيراً در سال  2013به معرفي اهداف تحايق و توسعه درزمي ٔ
اس  .اين اهداف عبارتاند از:
 كاهش نرخ توليد برق از طريق بهبود عملكرد مبدل و افزايش راندمان آن
 طراحي و انتخا مدار الكترونيك قدرت براي هر يك از انوا ژنراتورها
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 توليد مبدل هايي كه چگالي توان باالتر داشته باشند( .در حدم كمتري توان را منتال كنند) زيرا با افزايش تروان
توربينهاي بادي محدودي ف اي داخل نازل و يا بر بيشتر از قبل محدودي ايداد ميكند.
 افزايش توان مبدل ،افزايش سطوح ولتاژ با افزايش حفاف عاياي و درنتيده افزايش قيم همراه اس  ،بنابراين
با عملكرد بهينه سيستم بايد قيم را پايين آورد.
 براي كاهش دريان و همچنين تلفات كابلها بين نازل و پايه بر (در حدود چند ده الي چند صد متر فاصله دارد)
بايد رنج ولتاژ و يا سطوح آن را باال برد كه در اين زمينه بخش تحايق و توسعه بايد راهكار ارائه دهد.
 همچنين فواصل دور توربينهاي بادي ميزان هزينه نگهداري را افزايش ميدهد و همچنين قابلير اطمينران را
كاهش ميدهد .بهمنظور اين امر بايد به طراحي مبدلهاي ماژوالر و مبدلهايي كه داراي خاصي افزونگي و يا
 redundancyكه داراي قابلي اطمينان بااليي هستند پرداخ .


با افزايش ضريب نفوذ توربينهاي باد ،مسئله آسيب ديدن توربينهاي باد و خار شدن آن از مدار خرود باعرث
ايداد هزينه و همچنين مسئله ناپايداري شبكه قدرت را ايداد ميكند .بنابراين قابلير اطمينران از اصرليتررين
مسائل آينده خواهد بود.

 طبق تحاياات صورت گرفته در مردو بيشترين نرخ اختالل در عملكرد و خطا در توربين باد ناشري از كنتررل و
مبدل الكترونيك قدرت آن اس  .بنابراين با ارتااي مبدل الكترونيك قدرت ميتوان بهطرور چشرمگيري هزينره
توربين باد را كاهش داد.
درزمينه خطا و اختالل در توربين باد صورت گرفته بيشتر از دنس آمرار و احتمراالتي بروده
ٔ
 تحايااتي كه تاكنون
اس اما نياز به تحليلهاي فيزيكي در ريشهيابي اختالالت امري ضروري به نظر ميرسد.
درزمينه ترنش عراياي ،اسرتاام عرايق ،مانيتورينرگ و
ٔ
 براي دستيابي به راندمان بهينه ،تحاياات ميانرشتهاي
كنترل توربين بادي ،تمهيدات آماري و احتماالتي براي تخمين رفتار باد
 كنترل دماي اتصال كليد  ،IGBTسيستمهاي حفاف هوشمند توسط سيستم مانيتورينگ و كنترل
 ساخ تدهيزات تس سوئيچ قبل از بهكارگيري آن در شبكه قدرت و طراحي سيستمهاي كنترل پيشبين
 مسائل تطبيقپريري توربين بادي با شبكه قدرت و حفاف شبكه از دزيرهاي شدن
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 مسائل امني و پايداري شبكه قدرت در ح ور گسترده توربينهاي بادي
 اتصال چندين شبكه بادي با فرفي كوچك به يكديگر و بحث تبادل توان آنها با شبكه
درزمينه تشخي
ٔ
 تحاياات گسترده

خطا در شبكه در ح ور توربين باد ،آرايش توربينها براي كنترل توان اكتيو

و راكتيو و پاسخ به افزايش بار
 به دليل محدودي توربين باد به تأمين توان راكتيو ،تحاياات بر روي تدهيزاتي از قبيل  Statcomبراي پاسرخ
به نيازهاي آتي شبكه امري الزم و ضروري اس .
 بهكارگيري  HVDCبراي مساف هاي طوالني راهحلي براي افزايش راندمان بدون نياز بره دبررانسرازي ولتراژ
اس  .همچنين در اين حال تعداد كمتري ترانسفورماتور استفاده خواهد شد.
 استفاده از ترانسفورماتورهاي حال دامد و يا ترانسفورماتورهاي  dc-dcدر ساختار  HVDCبراي تبديل ولتاژهاي
پايين و متوسط خرودي توربين بادي به ولتاژ باال

 5-7-1نرخ بودجه درخواستي برای گسترش واحد تحقیق و توسعه صنعت باد
در مورد بودده واگرارشده به بخش باد آماري ارائه نشده اس اما در مورد بودده درخواسرتي از دولر برراي صرنع براد
ميتوان به اطالعات ارائهشده در اين زمينه ردرو كررد .طبرق آمراري كره وزارت انررژي امريكرا در سرال  2014ارائره نمرود
سرمايهگراري در بخش باد روالي صعودي دارد.
نرخ بودده درخواستي براي تحايق و توسعه در صنع باد از سال  1975تاكنون توسط دپارتمران انررژي در شركل 28-1
نشان داده شده اس [ .]32اين نرخ تا سال  2013افزايشيافته و پس از يك كاهش ناگهاني در سال  2013دوباره روالي رو به
افزايش را نشان ميدهد.
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بودجه درخواستی سازمان انرژی امریکا
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میزان بودجه برحسب میلیون دالر بر سال

140

سال
شكل  28-1میزان بودجه درخواستي برای سرمايهگذاری در صنعت باد اياالتمتحده

در سال  2014دپارتمان انرژي اياالتمتحده بودده  88/2ميليون دالري براي برنامه بادي اختصاص داد تا هزينه فنراوري
باد را كاهش داده و بهرهوري از توان باد را شدت بخشد .اين بودده بهمنظور اقدامات زير درخواس شده اس :
ارتااي توليد باد در نواحي فراساحلي :ساختن مزار بادي فراساحلي و ارتااي بهرهبرداري از انرژي باد بهصورت خرانگي از
زمره اين فعالي ها اس .
درزمينه بهينهسازي نيروگاه باد :براي عملكرد بهينه نيروگاههاي باد ،برنامههاي توسعه و تحايق متفراوتي
ٔ
تحايق و توسعه
در نظر گرفته شده اس  .برنامههاي شبيهسازي مناسب براي محاسبات آئروديناميكي پيچيرده تروربين براد ،شناسرايي و بهبرود
فاكتورهاي مؤثر در افزايش فرفي توربينهاي باد و همچنين افزايش مشارك انرژي براد در مطالعرات سيسرتمهراي قردرت
ازدمله اين فعالي ها هستند.
ساخ واحدهاي تحايق و توسعه :بهمنظور ايداد رقاب در صنع توربين باد و همچنين كاهش هزينه توليد ،اين كشور در
نظر دارد تا بر خالقي هاي مؤثر واحدهاي تحايق و توسعه تمركز بيشتري كند.
اتصال به شبكه :مسائل اتصال به شبكه و مطالعات انتاال توان و توسعه ابزارهاي پيشبيني براي اپراتورهاي شبكه
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صردور گواهينامرره و دررواز و اسرتانداردها :بررسرري و تحليررل پيامردهاي زيسر محيطرري ،بررسري و تسر تدهيررزات در
آزمايشگاههاي ملي براي مصارف دانشگاهي و صنعتي
در گزارش [ ]33بيان شده اس كه نرخ بودده اختصاصيافتره بره واحرد تحايرق و توسرعه همچنران نسرب بره سراير
فنّاوريهاي انرژي پايين اس (در حدود  1الي  2درصد از كل بودده تحايق و توسعه)؛ هرچند در ساليان اخيرر مطرابق شركل
 29-1بودده اختصاص يافته به واحد تحايق و توسعه بخش باد در كشورهاي ع رو سرازمان اقتصراد و توسرعه انررژي شراهد
افزايش بوده اس  .در سال  2011مادار مشارك بودده تحايق و توسعه به عدد  2/2درصد افزايش ياف كه تاريباً معرادل برا
 357ميليون دالر امريكا اس  .همچنين در تحليل چشماندازهاي آتي در بخش تحايارات در سرال  2015ترا  2020اشراره بره
افزايش درصد مشارك باد در بخش تحايق و توسعه دارد .عل اين افزايش مشارك را ناشي از رسيدن باد به سطحي براال از
خالقي در تكنولوژي ميداند كه در آن بدون حماي هاي بيشتر دولتي امكان پيشروي ميسر نيس  .مشخ
مالي مشخ

نمرودن حماير

براي واحد تحايق و توسعه بهوضوح اهداف بلند مدت كشورها و شرك هاي حروزه صرنع براد را برراي عمروم

آشكار ميسازد .اين امر در سرمايهگراران را نيز در بر خواهد داش .
در بين سالهاي  2007تا  2009در حوزه صنعتي ،در حدود  5درصد از درآمرد هرر شررك بره بخرش تحايرق و توسرعه
اختصاص داده ميشد؛ اما شرك هاي خصوصي تمايل به امتيرازات كوتراه مردت در بخرش تحايرق و توسرعه دارنرد ترا سرود
سرمايهگراري خود را با اطمينان و قطعي بيشتري درياف كنند .تحاياات بنيادين طوالنيمدت ،معموالً بر عهده بخش عمومي
(غيرخصوصي) اس كه در نگاه اول هدف تأمين منافو عمومي را دنبال ميكند .هماهنگي بين تمام گروهها ،دولتي و خصوصي
درزمينه فراساحلي ميتواند منافو فراواني را به همراه داشته باشد .نكته مهم ديگر اينكه اختصاص يك بودده قطعي
ٔ
بهخصوص
براي بخش تحايق و توسعه و همچنين افزايش  2الي  5برابري اين بودده براي اطمينان از بهرهبرداري كامل از پتانسريل براد
امري الزم و ضروري به نظر ميرسد .همچنين گسترش مكانها و مراكزي براي تس و آزمايشهاي بر روي توربينهاي بادي
از ديگر چالش هاي پيشرو اس  .كشورهايي از قبيل آلمان ،انگلستان ،امريكا دس به اقداماتي در اين زمينه زدهاند.
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شكل  29-1میزان بودجه واحد تحقیق و توسعه انرژی باد و سهم آن از بودجه باد ،در كشورهای عضو OECD

 -8-1شركتهای سازنده توربین بادی در دنیا
در اين بخش به معرفي شرك هاي سازنده توربين بادي را معرفي كرده و انوا مبدلهاي ارائهشده توسط اين شرك ها را
بيان ميكنيم .سپس به بررسي سهم هر يك از سازندگان در بازار دهاني و همچنين بازار كشور امريكا از سال  2005ترا 2013
را بررسي ميكنيم .در انتها ليستي از شرك هاي سازنده كليد الكترونيك قدرت توربين باد را ارائه ميكنيم.

 1-8-1معرفي شركتهای توربین بادی
شرك هاي بزرگ توليدكنندهي توربينهاي بادي از كشور چين ،هند ،دانمارك ،امريكا و آلمان ميباشند كه اين شرك ها
در كشورهاي گوناگوني توربينهاي خود را نصبكردهاند .رنج توربينهاي بادي اين شرك ها نيز تا حدودي با يكديگر متفراوت
اس  .همچنين در ددول  4-1نو مبدل توربينهاي بادي هر يك از شررك هرا آورده شرده اسر  .اطالعرات ايرن دردول از
و ساي هر يك از اين شرك ها در سال  2013استخرا شده اس .
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درزمینه باد و ظرفیت مبدلهای قدرت آنها
ٔ
جدول  4-1كمپانيهای برتر
بازار اصلي

شركت
Vestas

آلمان-دانمارك-كانادا-استراليا-
ايتاليا-هند-بريتانيا-اسپانيا

Gamesa

اسپانيا-چين-ايتاليا

Enercon

استراليا-آلمان-كانادا-هند-پرتغال

GE Wind

Siemens

Suzlon

Repower

نوع سیستم

توان توربین
 3مگاوات

مايا

دزئي

 2مگاوات

مايا

دزئي

 3/3مگاوات

مايا

كامل

 2/5-2مگاوات

مايا

دزئي

 1/8مگاوات

بدون مبدل ژنراتور روتور سيمبندي

 5مگاوات

مايا

كامل

 4/5مگاوات

مايا

كامل

 3-2مگاوات

مايا

كامل

 900-800كيلووات

بدون مبدل

امريكا-ايتاليا-ژاپن-هلند-پرتغال-
بريتانيا

 2-1مگاوات

مايا

دزئي

 3مگاوات

مايا

كامل

بريتانيا-ايرلند

 6مگاوات

مايا

كامل

 3/6مگاوات

مايا

كامل

 3مگاوات

مايا

كامل

 2/3مگاوات

مايا

كامل

 2مگاوات

بدون مبدل روتور سيمبندي

 1/25مگاوات

بدون مبدل مغناطيس دائم

هند
آلماني

 5مگاوات

مايا

دزئي

 2مگاوات

مايا

دزئي

 2مگاوات

مايا

كامل

 1مگاوات

بدون مبدل مغناطيس دائم

Mitsubishi

ژاپن-امريكا

Ecotecnia

اسپانيا

 2مگاوات  1/67مگاوات

Nordex

هلند

مايا

دزئي

مايا

دزئي

 2/5مگاوات

مايا

دزئي

 2/3مگاوات

مايا

دزئي
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 2-8-1وضعیت بازار تولید سیستم توربین بادی در جهان
طبق گزارش[ ]11در سالهاي  2005تا  2009قيم سيستم توربين بادي به عل افزايش تااضاي دهاني ،افزايش قيم
مواد و ساير عوامل افزايش پيدا كرد .بهمنظور كاهش قيم تمامشده ،با افزايش برازدهي و فرفير مبردلهرا ترالش شرد ترا
هزينههاي نگهداري و عملكرد سيستم كاهش يابد .همچنين عرضه بيشازحد در بازار دهاني بازهم بر كاهش قيمر سيسرتم
توربين باد تأثير داش و به همين دليل ميزان رقاب باد با سوخ فسيلي افزايش پيدا كرد .البتره صرنع براد برا چرالشهراي
فراواني نيز مواده بود .فشار دول ها براي كاهش قيم سيستم باد ،افزايش رقاب بين توليدكنندگان سيستم باد در كنار قيم
پايين سوخ فسيلي و سياس هاي مبتني بر كاهش حماي از صنع باد كه به عل رياض هاي اقتصادي شركلگرفتره برود
ازدملهي اين فشارها بهحسا ميآمد .در سال  2008بازهم قيم سيستم باد در حدود  25-20درصد در غر و بيشرتر از 35
درصد در چين اف كرد تا اينكه در سال  2012به يك ثبات رسيد .هزينه بهرهبرداري و نگهداري از توربين باد به عل رقابر
بين شرك ها در بهبود عملكرد و افزايش بازدهي توربينهاي بادي بازهم شاهد اف چشمگيري بود .درنتيده قيم تمامشرده
براي توربينهاي غير فراساحل ازنظر اقتصادي قابل رقاب و حتي در برخي موارد كمتر از توليد برق به روشهاي مرسوم سنتي
اس  .كشورهاي استراليا ،هند و امريكا دز اين كشورها بهحسا ميآيند .هنوز قيم توليد برق از روش فراساحلي در حدود دو
برابر غير فراساحل اس .
در ددول  5-1ميزان مشارك سازندگان توربين بادي در توليد و نصرب تروربينهراي برادي در سراسرر دهران در طرول
سالهاي  2005تا  2013آورده شده اس [ .]37-34ده شرك برتر دنيا در سال  2012 ،2011 ،2010و  2013به ترتيرب در
حدود  78 ،77 ،75و  70درصد از توليدات انرژي باد را به خود اختصاص دادهاند .شررك  Vestasاز كشرور دانمرارك از سرال
 2000برترين سازنده توربين بادي در دهان بوده اس  .پس از آن شرك  GE-Windبه عل رقاب بسريار شرديد در كشرور
امريكا رتبه دوم را به خود اختصاص داده اس  .شرك هاي  Siemensو  Enerconهر دو از كشور آلمران رتبرهي خرود را در
ددول حفظ كردهاند و شرك  Suzlonاز هند روالي صعودي در سراليان اخيرر داشرته اسر  .سراير شررك هراي برترر ماننرد
 Gamesaاز اسپانيا Sinovel ،United Power ،Goldwind ،و  Mingyangهمگي از كشور چرين در رتبرههراي  5ترا 10
قرارگرفتهاند .در سال  2012در حدود  550شرك در سرتاسر دهان به ساخ قطعات سيستم توربين باد پرداختهاند و بره ايرن
ترتيب با كاهش هزينههاي حملونال در اين سال روبهرو بودهايم.
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جدول  5-1سهم تولیدكنندگان برتر توربین باد در جهان
Manufacturer

)Turbine Installation (MW
2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2,329

7,001

3,128

3,749

2,538

4,487

3,245

2,249

2,040

GE Wind

2,611

4,291

2,560

2,304

2,846

1,612

---

1,043

634

Siemens

4,622

6,323

5,160

5,780

5,039

7,483

4,665

4,028

3,217

Vestas

1,940

2,755

3,250

2,577

2,115

2,902

3,042

2,278

1,487

Gamesa

2,329

2,122

3,007

---

---

---

608

470

368

Repower

---

1,562

1,269

913

811

485

299

Nordex

1,870

3,342

3,088

2,695

2,038

2,149

2,839

1,102

703

Suzlon

3,458

3,703

3,169

2,812

3,769

2,418

2,839

2,131

1,637

Enercon

3,881

2,710

3,535

3,710

4,231

967

1,419

426

---

Gold Wind

---

1,445

3,657

4,335

---

1,209

---

---

---

Sinovel

1,411

2,122

3,007

1,640

1,538

---

---

---

---

United power

---

1,219

1,462

---

1,346

---

---

---

---

Ming Yang

35,289

45,169

40,636

39,059

38,467

26,872

20,285

14,703

11,531

1,164

Other
TOTAL

بااينودود ،درمدمو در ساليان اخير توليدكنندگان صنع باد با آسيبهاي فراواني از قبيرل افرزايش قيمر مرواد اوليره،
كاهش حماي هاي دولتي ،توليد بيشازحد توربين در كنار كنسل شدن پروژههاي فراوان ،كراهش نيرروي كرار و ورشكسرتگي
بانكها در اياالتمتحده و همچنين تعطيلي شرك هاي كوچك تأمينكننده تدهيزات تروربين برادي بره علر عردم قطعير
سياس گراريهاي كالن روبهرو شد .شرك  Vestasهزاران نيروي خود را كه در بخش توليد توربينهاي برا سرايز  kWكرار
ميكردند اخرا كرد [ .]38شرك  Sinovelدر حدود  350تن از نيروهاي خرود را اخررا كررد [ .]39همچنرين بسرياري از
توليدكنندگان بهخصوص در كشور چين به مرز و آستانه فروپاشي رسيدهاند و به عل افرزايش بريشازحرد فرفير سرازندگان
كوچك از گرده بازار خار شدهاند [ .]40شرك  Suzlonدر هند پروژههاي سه سال در دس ادراي خود را از دسر داد و برا
بدهيهاي عظيمي روبهرو شد [.]41
نكته قابلتوده اينكه آمار نشان ميدهد شرك هاي سازنده توربينهاي بادي توان كوچك تاريبراً در ايرن چنرد سرال از
عرصه كنار رفته و توليدكنندگان توربينهاي بزرگتر روالي رو به گسترش داشتهاند .البته بازار شرك ها بسرتگي بره تعرامالت
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سياسي و برنامهريزي هاي كالن آن كشور دارد .براي مثال سهم توليد سازندگان توربين بادي در اياالتمتحده به گونه ديگري
اس كه در ددول  6-1نشان داده شده اس [ .]42همانطور كه مشخ

اس  ،برخي از شرك هاي معتبر در سطح دهاني از

قبيل  Enerconدر ليس طرف قرارداد كشور امريكا نيس .
درزمینه باد در كشور امريكا[]42
ٔ
جدول  6-1سهم تولیدكنندگان برتر

 3-8-1شركتهای سازنده كلیدهای قدرت برای مبدلهای باد
در ددول  7-1ليس شرك هاي سازنده عمده سوئيچهاي نيمه هادي مناسب براي توربينهراي برادي آورده شرده اسر
[.]43
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جدول  7-1مقايسه برخي سوئیچهای نیمههادی در صنعت باد

 -9-1قیمت مبدلهای توربین بادی
درزمينه قيم تمامشده سيستم توربين بادي و ادزاي تشركيلدهنرده آنكره در سرال 2012
ٔ
طبق تحاياات مردو []44
منتشر شد ،قيم كل نصب سيستم توربين بادي در سال  2010بهصورت ددول  8-1اس  .همانطور كه مشرخ

اسر  ،در

كشورهاي چين و هند براي توربينهاي بادي غير فراساحلي ،در حدود  1300الي  1450دالر سال  2010امريكرا برر كيلرووات
اس  .در كشورهاي اروپايي اين قيم باالتر بوده و در حدود  1850تا  2100دالر بر كيلرووات اسر  .در كشرورهاي امريكراي
شمالي قيم در حدود  2000تا  2200دالر بر كيلووات متغير اس  .همچنين براي نواحي فراساحلي قيم در حدود  2برابر ساير
توربينهاي بادي اس كه در حدود  4000الي  4500دالر بر كيلووات ساع تمام شده اس  .سراير قيمر هرا در دردول 8-1
مشخ

شده اس .
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جدول  8-1قیمت تمامشده برای نصب توربین بادی در كشورهای مختلف در سال 2010

شكل  30-1ميزان مشارك هزينهي هر يك از مؤلفههاي سيستم بادي براي نواحي غيرر فراسراحلي را نشران مريدهرد.
همانطور كه در شكل مشخ

اس  ،در حدود  64درصد از هزينه سرمايهگراري اوليه ،صرف توربين بادي مريشرود .مطرابق

دياگرام سم راس شكل ،هزينه تمامشده براي مبدل الكترونيك قدرت در حدود  5درصد از هزينه توربين بادي و به عبرارت
ديگر در حدود  3/2درصد از كل هزينه سرمايهگراري اوليه تمامشده براي سيستم بادي در نواحي غير فراساحلي اسر  .قيمر
ژنراتور و ترانسفورماتور در حدود  3/4و  3/3درصد از تروربين برادي و بره عبرارت ديگرر  2/17و  2/11درصرد از كرل هزينره
سرمايهگراري اوليه را دارند.

شكل  30-1مشاركت هريك از عوامل تولید برق بادی ازجمله مبدل الكترونیك قدرت در قیمت كل
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در شكل  31-1ماايسهاي بين هزينه سرمايهگراري اوليه بين توربينهاي بادي فراساحلي و غيرر فراسراحلي شرده اسر .
همانطور كه مشخ

اس درصد مشارك هزينه توربين بادي در نرواحي فراسراحلي در حردود  51درصرد اسر كره درصرد

مشارك كمتري نسب به نواحي غير فراساحلي ( 64درصد) دارد.

شكل  31-1مقايسه درصد مشاركت توربین باد در هزينه كل تولید برق بادی در نواحي فراساحلي و غیر فراساحلي

مردو [ ]44كاهش قيم  10الي  30درصدي را براي هزينه اوليه توربين بادي صورت پريشبينري كررده اسر  .داليرل
ذكرشده براي اين كاهش قيم عبارتاند از :بهبرود در زنديرره ترأمين ،افرزايش مايرا

اقتصرادي توليدكننردگان ،رقابر و

سرمايهگراري بيشتر در قسم تحايق و توسعه.
در شكل  32-1قيم تمامشده توربين بادي از سال  2004تا  2012برحسب دالر سال  2010امريكا برر مگراوات سراع
نشان داده اس  .تا سال  2009قيم توربين بادي بهتدريج روالي صعودي داشته اس اما پس از سال  2009با افرزايش تعرداد
قراردادهاي بستهشده در كشورهاي اروپا و امريكا ،كاهش قيم را مندر شده اس  .همچنين كاهش قيم در سالهاي ديگرر
ناشي از افزايش رقاب در ميان سازندگان توربين بادي اس .
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شكل  32-1متوسط هزينه سرمايهگذاری اولیه تولید برق بادی در كشورهای اروپايي

در شكل  33-1زير هزينههاي صورت گرفته براي ادراي پروژههاي توربين بادي در سالهاي  2009و  2010برر اسرا
توان توربين بادي بهكاررفته در آنها دستهبندي شده اس  .همانگونه كه مشخ

اس در حدود  10پروژه با توربين بادي زير

 1مگاوات ادراشده اس كه درمدمو حدود  13مگاوات برق از اين طريق توليدشده اس  .هزينه تمامشده در حدود  2300دالر
سال  2010امريكا بر كيلووات ساع بوده اس  .همانگونه كه مشخ

اس بيشترين توربين مرورد اسرتفاده داراي تروان -1

 1/75مگاوات بوده و توربينهاي توان باالتر در رتبههاي بعدي قرار دارند .همچنين كمترين قيم مربوط به توربينهاي باالي
 2/5مگاوات اس كه در حدود  2050دالر بر مگاوات تمام شده اس .
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شكل  33-1میزان قیمت تولید برق بادی در كشور امريكا به تفكیك ظرفیت هر توربین باد

درزمينه توربينهاي بادي فراساحلي در قالرب شركل  34-1آورده
ٔ
در مردو گزارشي تمامي پروژههاي اندام شده در دهان
شده اس  .در اين شكل محور افاي زمان و محور عمودي قيم تخمين زدهشده پروژه بر اسا

دالر سرال  2010امريكرا برر

كيلووات ساع اس  .شعا هر يك از دواير با ميزان فرفي نصبشده رابطه مستايم دارد .متوسط هزينه سرمايهگراري اوليره
در دنيا براي نااط فراساحلي در  5120دالر بر كيلووات و متوسط اين قيم در امريكا  5600دالر ارزيرابي شرده اسر  .هزينره
سرمايهگراري اوليه در رنج  2500دالر بر كيلووات تا حدود  6500دالر بر كيلووات متغير بوده اس  .در سال  2011در حدود 35
پروژه در اروپا ،امريكا و آسيا برنامهريزيشده و تا سال  2016به فرفيتي در حدود  10373مگاوات ميرسد .هزينه سرمايهگراري
اوليه پروژههايي كه در سال  2011بسته شد ،در حدود  4839دالر بر كيلووات بود كه در حدود  700دالر بر كيلرووات بيشرتر از
متوسط پروژههاي نصبشده در سال  2010بود .همچنين قيم دالر بر كيلووات پروژههاي تصويبشده برراي سرال  2016در
حدود  5333دالر بر كيلووات كه در حدود  4درصد افزايش قيم نسب به سال  2010دارد .نكته قابرلتودره ديگرر در شركل
 34-1اين اس كه قيم تمامشده براي پروژه هاي آسيا كمتر از قيم در اروپا و امريكا اس  .اگرچه اين قيم امكران دارد از
عواملي مانند قيم كمتر دستمزد كارگران و سازندگان باشد اما برخي دليل اين كاهش قيم را نگاه بسيار خوشبينانه نسرب
به برآورد سرمايهگراري اوليه ميدانند.
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شكل  34-1قیمت سرمايهگذاری اولیه تمامي پروژههای فراساحلي

درزمينه كاهش قيم توربينهاي بادي در سالهاي آتي پيشبينيهاي گوناگوني صورت گرفته اس كره در دردول 9-1
ٔ
نمايش داده اس .
جدول  9-1تخمینهای صورت گرفته برای كاهش قیمت توربین باد در آينده

همچنين در مردو [ ]44كاهش  10الي  15درصدي براي مبدل الكترونيك قدرت باد ،ژنراترور ،ترانسرفورماتور و سيسرتم
كنترل تا سال  2020پيشبيني كرده اس  .عل اين كاهش قيم افزايش بازدهي مبدلها توسط سازندگان در كنار تالشهاي
مراكز تحايق و توسعه بيان ميكند .همچنين اين مردو يكي از علل كاهش قيم سيستم توربينهراي برهكاررفتره در نرواحي
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فراساحلي را ناشي از پيشرف تكنولوژي الكترونيك قدرت ،استانداردسازي طراحي كابلهاي  ،HVDCكاربرد عايق  XLPEدر
كابلهاي  HVDCو همچنين توسعه خطوط انتاال زيردريا ميداند.

 -10-1نتیجهگیری
درزمينه باد پرداخته شد .روال رو به افزايش توليد توربينهاي بادي و
ٔ
در اين فصل به بررسي تغيير و تحوالت اندامگرفته
نصب آن در دهان نشاندهنده افزايش تمايل به بهرهوري انرژي باد در دهان را نشان ميدهد .از داليل گسترش صرنع براد
ميتوان به مسائل زيس محيطي ،برقرساني به نااط دور از دستر  ،كاهش مصرف سوخ هاي فسريلي ،اقتصراديترر شردن
توليد باد و تدديدپرير بودن آن اشاره كرد .آمارها نشان از افزايش فرفي و سايز توربينهاي بادي دديرد را نشران مريدهرد.
همگام با رشد فرفي توربينهاي بادي ،مبدلهاي الكترونيك قدرت نيز از شكل مايا

دزئي به شكل مايرا

كامرل تغييرر

درزمينه مبدلها موردبررسي قرارگرفته شدند .تحول مبدلها از حال تكسلولي و
ٔ
رويه دادهاند .ساختارهاي گوناگون مطرحشده
دوسطحي به سم مبدلهاي چند سطحي و چند سلولي خود نشاندهنده توده به توربينهاي با توان براالتر اسر  .همچنرين
روال تحايااتي سالهاي اخير حاكي از آن اس كه صنع باد بهعنوان يكي از صنايو و فنّاوريهاي مدرن با چالشهاي فراوان
فني ،اقتصادي ،زيس محيطي و ادتماعي مواده بوده و لرا بسيار مورد توده محااين قرارگرفته اس  .برنامههاي پيشروي ايرن
صنع نشاندهنده دورخيز براي رسيدن به مرزهاي دانش در طراح ،توليد ،مديري انرژي و ارتااي راندمان سيستمهاي برادي
اس  .دانش الكترونيك قدرت پيشرفته در زمره اهداف ميانمدت كشورها قرارگرفته و رسيدن به مبدلهاي دديد از اولوي هاي
صنع باد بهحسا ميآيد .همچنين نحوه بهرهوري بيشينه از توان باد در برنامههاي كوتراه مردت سرازمان انررژي قررار دارد.
بنابراين با نگاهي مثب به آمار ارائهشده ميتوان پيشرف صنع باد پيشبيني كرد .البته رقاب در بازار دهاني خود امري دشوار
به نظر ميرسد .با ح ور كمپانيهاي بزرگ و بينالمللي از قبيل وستا  ،دنرال الكتريك ،زيمنس و گمزا و ...كه تاكنون بيش
از  70درصد توربينهاي بادي را توليد و نصبكردهاند رقاب امري دشوار به نظر ميرسد .از طرف ديگر توربينهراي برادي بره
سم توانهاي باالتر در حال گسترش هستند و بنابراين فنّاوريهاي توان باال خود امري پيچيده ،نيازمند دانش فني و تدربره
فراوان ،سرمايهگراري و ايداد مراكز تحايااتي و  R&Dاس  .نكته ديگر اينكه شرك هاي معتبرر در صرنع براد داراي برازار
بينالمللي هستند و تنها براي كشور خود توليد نميكنند .بنابراين دارا بودن ارتباطرات برينالمللري و سياسر گررارياي كرالن
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اقتصادي و سياسي از عوامل بسيار تأثيرگراري در اين صنع محسو ميشوند .دستيابي به كليدهاي قدرت توان باال نيز خرود
از مسائل فني اس كه محدوده توليد صنع باد را مشخ

ميكند.

فصل دوم
مبدل سیستمهای فتوولتائیك
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 -2فصل دوم مبدل سیستمهای فتوولتائیك

 -1-2مقدمه
فتوولتائيك بهعنوان يكي از منابو تدديد پرير انرژي كه انرژي تابش را به برق تبديل ميكند از ديرباز مرورد تودره بروده
اس  .در قرن بيستم توليد برق توسط فتوولتائيك در بسياري از كشورها اندام شد و از پيشگامان اين صنع كشورهاي اتحاديه
اروپا بهخصوص كشور آلمان و همچنين كشورهاي چين ،امريكا بوده و هماكنون (سال  )2013كشور ژاپرن نيرز بره دمرو ايرن
كشورها پيوسته اس  .كشورهاي عربي نيز به دليل پتانسيل خو تابشي و همچنين مسئلهي اشتغالزايي ،كاهش بهرهبرداري از
منابو سوخ هاي فسيلي و همچنين افزايش ارتباطات بينالمللي با كشورهاي اروپايي در برنامههاي تدوينشده در سند توسرعه
صنع فتوولتائيك كشورشان اشاره به توسعه گسترده فتوولتائيك در برنامههاي كوتاه مدت و بلندمدتشران داشرتهانرد .در ايرن
گزارش به بررسي تحوالت توليد فتوولتائيك در دهان و چشماندازهاي ارائهشده در اين زمينه پرداخته ميشود.
مبدلهاي الكترونيك قدرت نيز بهعنوان يكي از اصليترين ادزاي سيستم فتوولتائيرك برهحسرا مريآينرد كره وفيفره
بهرهبرداري بهينه از توان ماژولهاي فتوولتائيك و تزريق آن به شبكه و يا بار را بر عهدهدارند .تاكنون مطالعات فراواني بر روي
اين مبدلها و نحوه كنترل آنها در مااالت بينالمللي و همچنين پتن ها صورت گرفته اس كه در ايرن گرزارش بره تحليرل
آمارهاي ارائهشده پرداخته ميشود .همچنرين در ادامره ،گرزارش تحروالت صرورت گرفتره در مبردلهراي فتوولتائيرك ،انروا
ساختارهاي الكترونيك قدرت ارائهشده و وضعي گسترش اين مبدلها در بازار دهاني بيان خواهد شد.
كمپانيهاي برتر و پيشگام در توسعه صنع فتوولتائيك و بهويهه بخش مبدلهاي الكترونيك قدرت مطرح خواهند شرد و
محصوالت آنها ،ميزان مشارك آنها در بازار در ساليان اخير و برخي از اهداف پيشروي اين شرك ها ارائه خواهد شد.
مسئله قيم توليد برق به روش فتوولتائيك ،سهم مبدل الكترونيك قدرت در آن ،قيم پروژههاي اندام شده در دهان به
تفكيك توان مبدلهايشان در اين گزارش بررسي خواهد شد و برخي از چشماندازهاي پيشروي قيم مبدلها بررسري خواهرد
شد.
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 -2-2مقدمهای بر وضعیت تولید برق فتوولتائیك در جهان
شكل  1-2ميزان فرفي نصبشده ساليانه فتوولتائيك در دهان را از سال  2004تا پايران سرال  2013نشران مريدهرد.
همچنين فرفي تدمعي نصبشده در دهان تا سال  2013در شكل  2-2آورده شده اس [.]45

شكل  1-2ظرفیت سالیانه فتوولتائیك نصبشده در جهان

شكل  2-2ظرفیت تجمعي فتوولتائیك نصبشده در جهان
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همانطور كه در شكل  1-2مشخ

ويرايش اول ،شهريور 1394

اس و بر اسا

آمار منتشرشده توسط [ ]45ميزان توان نصبشرده از فتوولتائيرك

تاكنون (انتهاي سال  )2013به  139گيگاوات رسيده اس  .در سال  2013بيشترين فرفي نصبشده سراليانه را شراهد بروديم
(حدود  39گيگاوات) كه ركورد بسيار چشمگيري اس  .تاريباً در حدود نيمي از فرفي فتوولتائيك در دو سال اخير اضافه شرده
اس و در حدود  98درصد از كل فرفي فتوولتائيك از آغاز سال  2004به بعد بوده اس  .سه كشور چين ،ژاپن و امريكرا سره
كشور برتر در نصب فتوولتائيك در سال  2013شناخته شدند درصورتيكه در دهههاي اخير اروپا در باالترين رده قرار داش  .در
ميان كشورهاي اروپايي تاكنون كشور آلمان پيشروي فتوولتائيك بوده اس  .بيشترين فرفي فتوولتائيك كشور چين در نواحي
آفتابي غر اين كشور و بهصورت پروژههاي بسيار بزرگ مورد بهرهبرداري قرارگرفته اس [ .]46اخيراً بازار فتوولتائيك تروان
كوچك كه معموالً بر روي پش بام قرار ميگيرند افزايش يافته اس [ .]47كشور ژاپن به تأييد دول اين كشور در حدود 6/9
گيگاوات در سال  2013به فرفي خود اضافه كرد .بيشتر اين فرفي در پش بام خانهها نصب شد كه علر ايرن امرر كمبرود
ف اي خالي در اين كشور ،هزينه كمتر طرح ،دسترسي بيشتر به شبكه ،نزديكي به كمپانيهاي معتبر ژاپن و ارائه خدمات دانبي
بهتر اعالم شد [ .]48در كشور امريكا اهداف اقتصادي دديد براي كاهش قيمر تمرامشرده فتوولتائيرك ارائره شرد .افرزايش
سرمايهگراريهاي بزرگ و نصب متمركز فتوولتائيك بهخصوص در امريكاي شمالي يكي از اين اقدامات براي كراهش قيمر
انرژي خورشيدي اس [ .]49برخالف روال هرسالهي اروپا كه بيشترين سهم دهاني (حدود  82درصرد برازار در سرال )2010
داش  ،در سال  2013تنها  26درصد از بازار را از آن خود كرد .اين كاهش چشمگير ناشي از معوقات دول به سرمايهگرراران و
درنتيده كاهش اطمينان آنها نسب به سرمايهگراري بيشتر فتوولتائيك بوده اسر [ .]50در  14درصرد از نرواحي مسركوني
استراليا و در حدود  25درصد از نواحي دنو استراليا ،آرايههاي فتوولتائيك در ساف خانهها نصب شده اسر  .دليرل ايرن امرر
كاهش هزينههاي انتاال برق بيان شده اس [ .]51همچنين در طرول سرال  2013و اوايرل  2014كشرورهاي اردن ،كوير ،
عربستان صعودي و امارات متحده عربي و همچنين آفريااي دنوبي تعدادي از قراردادهراي فتوولتائيرك را در دولر بره ثبر
رساندهاند سهم بخش تداري فتوولتائيك در حال افزايش اس ولي همچنان بخرش مسركوني بيشرترين فرفير را بره خرود
اختصاص داده اس  .]45[.در ناشه راه كشور عربستان سعودي كه در سال  2013تردوين شرد ،تبرديل عربسرتان بره يكري از
كشورهاي پيشرو در صنع فتوولتائيك در دهان تا سال  2030با نصب حدود  41گيگاوات از اهداف اصلي دولر بيران شرده
اس  .عل چنين امري اشتغالزايي ،عدم وابستگي به سوخ فسيلي ،افزايش ارتباطات بينالمللي ،ايداد بازار دهراني و درر
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سرمايهگراران خاردي و همچنين افزايش آگاهي عمومي مردم عربستان نسب به پتانسيل تابشي كشورشان بيران شرده اسر
[ .]53 ,52مدل اقتصادي كشور عربستان بهمنظور مدرنيزه ساختن شبكه برق اين كشور و مبتني بر تئوريهاي كشرور آلمران
پايهريزي شده اس [ .]52كشورهاي اتحاديه اروپا نيز در چشماندازهاي سال  2016تأكيد كردهاند كه عربستان به بهترين بازار
انرژي خورشيدي تبديل خواهد شد .عل اين مسئله را آگاهي دول مداران و عالقه آنها به اشتغالزايي بيران كرردهانرد [.]54
قيم تمامشده براي برق فتوولتائيك در كشورهاي اتحاديه عر در حدود  27دالر بر كيلرووات سراع (برراي سيسرتمهراي
نصبشده روي زمين) الي  35دالر بر كيلووات ساع (براي سيستمهاي نصبشده بر روي بام) ارزيابي شده اس [.]55

 -3-2روال گسترش الكترونیك قدرت در صنعت فتوولتائیك
بررسي روال گسترش مبدلهاي الكترونيك قدرت بهكاررفته در فتوولتائيك را ميتوان به سه بخرش اصرلي ،دسرتهبنردي
كرد .الف) وضعي اوليه مبدل (اينورترهاي متمركز) ) وضعي كنوني مبدلها (ماژولهاي  ACو اينورترهاي تكرشتهاي) )
آينده مبدلها (اينورترهاي چند رشتهاي و ماژولهاي  ACو سلولهاي  .)ACدر ادامه به تحوالت اين مبدلها ميپردازيم.

 1-3-2وضعیت اولیه مبدلهای فتوولتائیك (اينورترهای متمركز)
تكنولوژي اوليه اينورترهاي فتوولتائيك [ ]56در شكل  4-2نشان داده شده اس كه مبتني بر اينورترهاي متمركزي اس
كه تعداد زيادي ماژول فتوولتائيك را به شبكه وصل ميكند .اين ماژولها به دو روش به هم اتصال دارند .ماژولهاي سري كه
بااتصال به يكديگر يكرشته را تشكيل ميدهند كه ناش افزايش ولتاژ را دارد .رشتههاي موازي كه با ديود به يكديگر متصرل
ميشوند تا توان افزايش يابد.
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شكل  3-2تكنولوژی اولیه مبدل فتوولتائیك

ساختار اوليه داراي محدودي هاي فراواني اس  ،از قبيل كابل  dcولتاژ باال بين ماژولهاي فتوولتائيك و اينرورتر ،تلفرات
توان به دليل  MPPTمتمركز ،تلفات ناشي از عدم تطابق بين ماژولها ،تلفرات در ديودهراي هرر شراخه و طراحري غيرقابرل
انعطاف .اتصال به شبكه در اين تكنولوژي از طريق تريستورهاي كموتاسيون خط اندام ميگيرد كه هارمونيكهاي دريان زياد
و كيفي توان پاييني را به همراه دارد .مادار زياد هارمونيك در اينورترهاي اوليه عرصه را براي فهور نسل بعدي اينورترها كره
نسل كنوني هستند فراهم نمود كه در ادامه به معرفي آن ميپردازيم.

 2-3-2تكنولوژی كنوني مبدلهای فتوولتائیك
تكنولوژي كنوني [ ]56شامل اينورترهاي رشتهاي و ماژولهاي  ACاس  .اينورترهاي رشتهاي كه در شركل  4-2نشران
داده شده اس يك نسخه كاهشيافته از اينورترهاي متمركز اس كه تنها يكرشته از ماژولهاي فتوولتائيرك بره آن متصرل
ميشود [ .]57تعداد ماژولهاي يكرشته بايد طوري باشد كه ولتاژ كافي براي اينورتر را تأمين كند .براي مثال در اروپا حردود
 16ماژول باهم در يكرشته سري ميگردند.
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شكل  4-2تكنولوژی كنوني رشتهای مبدل فتوولتائیك

ولتاژ مدار باز اين  16ماژول تا حدود  720ول

ميرسد كه به اين منظور معموالً از كليدهاي قدرت  IGBTيا MOSFET

در حدود  1000ولتي براي كليدزني استفاده ميكنند كه معموالً در مرحله كليدزني در حدود  450تا  510ول بر روي هر يك از
كليدها ميافتد .امكان استفاده از ماژولهاي كمتر نيز ودود دارد اگر از مبدلهاي  dc-dcو يا ترانسفورماتورهاي فركانس خرط
براي تاوي ولتاژ استفاده شود .اين تكنولوژي ديگر مشكل تلفات در ديودهراي رشرتهاي را نردارد و همچنرين امكران كنتررل
 MPPTبهطور دداگانه براي هر يك از رشتهها ودود دارد .اين امر افزايش بازدهي كرل سيسرتم را سربب مريشرود و قيمر
سيستم كاهش مييابد.
ماژولهاي  ACنشان دادهشده در شكل  5-2تركيبي از اينورتر و ماژول فتوولتائيك بهصورت يك دستگاه الكتريكي اس
[ .]57با اين عمل تلفات عدم تطابق بين ماژولها برطرف ميشود و همچنين امكان كنترل دداگانه هرر يرك از مراژولهراي
فتوولتائيك فراهم شده اس  .همچنين به دليل ساختار ماژوالر امكان گسترش و بزرگتر كردن سيستم فراهم شده اس .
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شكل  5-2تكنولوژی كنوني ماژول  ACمبدل فتوولتائیك

همچنين در ساختار ماژول  ACامكان تعويض هر يك از ماژولها توسط فردي كه دانش چنداني از برق ندارد نيز فرراهم
اس  .از معايب و محدودي هاي اين طرح ميتوان به موارد ذيل اشاره كرد :هزينه باالتر ،بازدهي كمتر و كنترل پيچيرده .ايرن
ساختار از طريق كموتاسيون خود به خودي اينورترها و با استفاده از  IGBTو  MOSFETكنترل ميشود كه از كيفير تروان
بااليي برخوردار اس .

 3-3-2آينده مبدل فتوولتائیك
اينورترهاي چند رشتهاي در شكل  5-2نشان داده شده اس نسل آتي مبدلهاي فتوولتائيك اس كه در آن چندين رشته
با مبدلهاي  dc-dcبه يك اينورتر مشترك متصل شدهاند [ ]58 ,57كه اين خود يك مزي اس زيرا هر يرك از رشرتههرا
بهطور دداگانه كنترل ميشوند .همچنين با تعداد كمتري ماژول ميتوان سيستم را راهاندازي كرد .امكان توسرعه دادن سيسرتم
ودود دارد .سيستم داراي بازدهي باال و قابلي انعطافپريري اس  .هدف از اين طراحي افزايش ولتاژ پايين ماژولها (در حدود
 0/5تا  1ول ) به سطح ولتاژ شبكه اس .
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شكل  6-2نسل آتي مبدلهای فتوولتائیك

 -4-2طبقهبندی مبدلهای فتوولتائیك متصل به شبكه
مبدلهاي متصل به شبكه مو سينوسي در خرودي خود توليد كرده تا با شبكه برق تطبيق پيردا كننرد و اغلرب طروري
طراحيشدهاند كه در زمان از دس رفتن شبكه خاموش شوند (به دليل مسائل امنيتي) [ .]60در اين اينورترها هيچگونه سيستم
پشتيبان (مانند باتري) ودود ندارد .طباهبندي اين مبدلها از دنبههاي گوناگوني صورت ميگيرد[ .]59الف) ازنظر تعداد مراحل
تبديل توان ) محل قرارگيري خازن دداسازي توان ) ترانسفورماتور و نو اتصال آنها د) نو واسط بين فتوولتائيك و شبكه

 1-4-2تعداد مراحل فرآيند تبديل توان
فرآيند تبديل توان امكان دارد يك مرحله و يا چندمرحلهاي باشد .شكل  7-2دياگرام اينورتر تكمرحلهاي را نشان ميدهد
كه در آن تمامي وفايف از قبيل  MPPTو كنترل دريان تزرياي به شبكه و همچنين دبرانسازي ولتاژ بر عهده اينورتر اس .
اين ساختار در زمره اينورترهاي متمركز قرار دارد و معموالً براي عبور پيك توان تا دو برابر توان نامي بايد طراحي شود.
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شكل  7-2مبدل فتوولتائیك تكمرحلهای

در شكل  6-2اينورتر دو مرحلهاي نمايش داده شده اس  .يك مبدل  dc-dcناش  MPPTرا ادررا مريكنرد و در برخري
مواقو ولتاژ را دبرانسازي ميكند .بسته به نو كنترل اينورتر ،خرودي  dc-dcميتواند  dcخال

باشد كه در اين حال مبدل

براي عبور توان نامي طراحي ميشود و اينورتر به كنترل دريان شبكه با  PWMبپردازد .همچنين دريان خرودي مبدل  dcبه
 dcميتواند مو سينوسي يكسوسازي شده باشد كه در اين حال بايد مبدل براي تحمل پيك تواني در حردود دو برابرر تروان
نامي ،طراحي شود .در اين حال اينورتر در فركانس پايه كليدزني ميكند و دريان اينورتر را سينوسري مريكنرد .روش دوم در
توانهاي پايين بازدهي باالتري دارد؛ اما اگر توان نامي باال باشد ،بهتر اس از كنترل  PWMاستفاده شود.

شكل  8-2مبدل فتوولتائیك دومرحلهای

در شكل  9-2اينورتر چند رشتهاي نشان داده شده اس  .ناش هر يك از مبدلهاي  dc-dcكنتررل  MPPTو در برخري
موارد دبرانسازي ولتاژ اس  .مبدلهاي  dc-dcبه لينك  dcيك اينورتر متصل ميشروند و وفيفره كنتررل دريران شربكه را
اينورتر بر عهده دارد .در اين حال كنترل بهتري بر ماژولها و رشتههاي فتوولتائيك صرورت مريگيررد .ايرن سراختار شررايط
استاندارد براي درايو سرع متغير موتورها را فراهم ميكند.
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شكل  9-2مبدل فتوولتائیك چند رشتهای

 2-4-2خازن جداسازی توان
دداسازي توان معموالً از طريق يك خازن الكترولي صورت مريگيررد .خرازن الكترولير يكري از اصرليتررين عوامرل
محدودكنندهي طول عمر سيستم به شمار ميآيد .بنابراين بايد اين خازن تا حد امكان كوچك باشد و ترديحاً با يك فيلم خازني
دايگزين شود .خازن ميتواند با ماژول فتوولتائيك موازي گردد و يا در لينك  dcبين مبدلها قرار گيررد .در شركل  10-2ايرن
ساختار نشان داده شده اس .

شكل  10-2مكان قرارگیری خازن در مبدل فتوولتائیك

 3-4-2ترانسفورماتورها و نوع اتصال آنها
برخي از اينورترها از ترانسفورماتور فركانس باال در مبدلهاي  dcبه  dcو مبدلهاي  dcبره  acخرود اسرتفاده مريكننرد.
برخي از ترانسفورماتور فركانس پايره متصرل بره شربكه اسرتفاده كررده و درنهاير برخري از مبردلهراي فتوولتائيرك بردون
ترانسفورماتور عمل ميكنند .در شكل  11-2اين مبدلها نمايش دادهشدهاند.
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شكل  11-2انواع مبدل فتوولتائیك بر اساس نوع ترانسفورماتور

ترانسفورماتور فركانس پايه هزينه ،اندازه و وزن سيستم را افزايش ميدهد .اينورترهاي مدرن بيشتر مايرل بره اسرتفاده از
ترانسفورماتورهاي فركانس باال هستند كه طراحي آن كامالً متفاوت اس .

 4-4-2نوع واسطهای میان ماژول و شبكه
تنها اينورترهايي كه بهصورت منبو دريان كار ميكنند ،در ايرن دسرته بنردي دراي دارنرد زيررا يكري از اهرداف اينرورتر
فتوولتائيك ،تزريق دريان سينوسي به شبكه اس  .شكل  12-2چهار نمونه از اينورترهاي متصل به شربكه را نشران مريدهرد.
ساختارهاي شكل  12-2اينورترهاي منبو دريان هستند كه با مدوالسيون فركانس پايه كنتررل مريشروند .در ايرن سراختارها
كليدزني در ولتاژ و دريان صفر صورت ميگيرد.

شكل  12-2اينورتر منبع جريان كموتاسیون خط

مبدلي كه مدار  aرا تغريه ميكند ميتواند يك پوش پول با ترانسفورماتور ثانويه تك خرودي بوده و مبدلي كه مردار  bرا
تغريه ميكند ميتواند يك فاليبك با ترانسفورماتور ثانويه دو خرودي باشد.
ساختار شكل  13-2يك منبو ولتاژ سه سطحي تمام پل استاندارد اس كه دريان سينوسي توليد ميكند .البته اين مبردل
ميتواند از نو نيمپل نيز انتخا شود .ولتاژ دو سر شبكه و الااگر معموالً به روش مدوالسيون پهناي پالس و يرا هيسرترزيس
كنترل ميشود.
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شكل  13-2مبدل فتوولتائیك بدون ترانسفورماتور با ولتاژ ورودی باال

ساختار شكل  14-2يك منبو ولتاژ سه سطحي ديود كلمپ نيمپل را نشان ميدهد .در اين مبردلهرا فركرانس كليردزني
كاهشيافته و كيفي توان خرودي نيز بهبود مييابد.

شكل  14-2مبدل فتوولتائیك بدون ترانسفورماتور با ولتاژ ورودی باال

 -5-2انواع ماژولهای AC
ساختار نشان دادهشده در شكل  15-2يك اينورتر فاليبك اس [ ]61كه در آن يك مبدل فاليبك تك ترانزيسرتوري
با يك ترانسفورماتور داراي سر وسط تركيب شدهاند .دو خرودي ترانسفورماتور از طريق دو كليد ماسف و دو ديرود بره شربكه
متصل شده اس  .دريان خرودي در اين ساختار دو طرفه اس .
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شكل  15-2مبدل فتوولتائیك با اينورتر فالیبك تك تريستوری با لینك فركانس باال

ساختار نشان دادهشده در شكل  16-2تركيبي از مبدل اينورتر فاليبك و باك -بوس اس [ .]62در اين ساختار معموالً
از مدار اسنابر (مااوم  -خازن و ديود كلمپ) براي حرف اضافه ولتاژ ناشي از اندوكتانس نشتي در هنگرام خاموشري كليردهاي
قدرت ،استفاده ميشود.

شكل  16-2مبدل فتوولتائیك با اينورتر فالیبك دو ترانزيستوری

اينورتر شكل  17-2مشابه اينورتر قبلي اس با اين تفاوت كه بهداي فاليبك تك تريستوري از يك مبدل فاليبرك دو
تريستوري استفاده شده اس تا مشكالت اضافه ولتاژ روي كليدها برطرف شود [.]63
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شكل  17-2مبدل فتوولتائیك ساختار شیمیزو اصالحشده

ساختار شكل  18-2يك اينورتر باك-بوس اس [ .]64در طرحهاي قبلي مشكل حبس شدن انرژي در اندوكتانس نشتي
ودود دارد؛ اما در اين مدار انرژي از طريق ديودهاي اصلي بازگرداني ميشود.

شكل  18-2مبدل فتوولتائیك با اينورتر دو ترانزيستوری

ساختار شكل  19-2تركيب يك مبدل  dc-dcفاليبك با يك اينورتر  dc-acفركانس پايه تريستوري اس [.]66 ,65

شكل  19-2مبدل فتوولتائیك با اينورتر فركانس پايه تريستوری
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ساختار شكل  20-2يك مبدل فاليبك  dc-dcاس كه يك اينورتر  dc-acمدوالسيون پهناي پالس متصل شده اسر .
خرودي اين مبدل از  4كليد ترانزيستوري تشكيل شده اس كه در فركانس باال كليدزني ميشوند [.]68 ,67

شكل  20-2مبدل فتوولتائیك با مبدل فالیبك  dc-dcو اينورتر مدوالسیون پهنای پالس

ساختار شكل  21-2يك مبدل  dc-dcرزونانسي سري اس كه با يك اينورتر فركانس باال به شبكه متصل شده اسر  .از
مزاياي اين طرح عدم ودود دريان هدومي هنگام اتصال به شبكه اس [.]69

شكل  21-2مبدل فتوولتائیك بدون ترانسفورماتور با ولتاژ ورودی باال

ساختار شكل  22-2گونهاي از اينورتر دومرحلهاي بدون خازن دداساز توان اس [.]70

شكل  22-2مبدل فتوولتائیك دومرحلهای بدون خازن جبرانساز
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 -6-2انواع اينورترهای تكرشتهای و چند رشتهای
در شكل  23-2اينورتر سه سطحي ديود كلمپ نيمپل را نشان ميدهد كه در آن هر يك از دو رشته به زمين شبكه متصل
شدهاند [ .]71 ,56بنابراين دريانهاي خازني زمين كاهش مييابد .همچنين اين اينورتر ميتواند با افزودن ترانزيستور ،ديود و
رشته فتوولتائيك به مبدلي  5سطحي گسترش يابد .البته افزايش خازنهاي دداساز عمر سيستم را كاهش ميدهد.

شكل  23-2مبدل فتوولتائیك با اينورتر ديود كلمپ سه سطحي نیمپل

شكل  24-2يك منبو ولتاژ دوسطحي را نشان ميدهد [ ]73 ,72كه برهعنروان واسرط ميران دو رشرتهي فتوولتائيرك
قرارگرفته اس  .اين مبدل تنها دو سطح ولتاژ را در خرودي توليد ميكند بنابراين فركانس كليدزني بايد دو برابر شود ترا ماردار
اندوكتانس نيازي به تغيير نداشته باشد .تفاوت اصلي اين ساختار (شكل  )24-2با ساختار قبلي (شركل  ،)23-2اسرتفاده از مردار
كنترل توليد 1فتوولتائيك اس كه امكان  MPPTهر يك از رشتهها را فراهم مريكنرد .يكري از معايرب ايرن طررح خاصري
كاهندگي مدار اس  .بنابراين بايد كمترين ولتاژ ورودي همواره از بيشترين ولتاژ شبكه بيشتر باشد .براي مثال در شربكهاي كره
ولتاژ  230ول اس  ،پيك ولتاژ  360ول اس و كمترين ولتاژ فتوولتائيك در حردود  23ولر اسر  .بنرابراين دو رشرته كره
هركدام حداقل  18ماژول براي ساختار شكل  23-2و  9ماژول براي ساختار شكل  24-2نياز دارد.

)1 Generation control circuit (GCC
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شكل  24-2مبدل فتوولتائیك با اينورتر دارای مدار كنترل توان فتوولتائیك

شكل  25-2ساختار يكي از اينورترهاي تداري را نشان ميدهد [ ]75 ,74كه براي سه رشتهي فتوولتائيك طراحي شده
اس  .مبدلي كه واسط ماژولهاي فتوولتائيك اس از نو مبدل بوس اس  .يكي از مزاياي اين مدار حرف ريپلهراي دريران
فركانس باالي مودود در ترمينال ورودي مبدل اس كه توسط فيلم خازني فيلتر ميشرود .اينرورتر  dc-acايرن مبردل از نرو
دوسطحي اس .

شكل  25-2مبدل فتوولتائیك چند رشتهای
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يكي ديگر از مبدلهاي فتوولتائيك سه رشتهاي در شكل  26-2نشان داده شده اسر [ .]77 ,76مبردل  dc-dcاز نرو
مبدل منبو دريان تمام پل اس كه داراي ترانسفورماتور فركانس باال و يكسوساز اس  .رشتهها به سيستم زمين متصل بوده و
داراي ايزوالسيون گالوانيك نسب به شبكه هستند .همچنين اين اينورتر از نو سه سطحي اس .

شكل  26-2مبدل فتوولتائیك با اينورتر دارای GCC

 -7-2مبدلهای فتوولتائیك مستقل از شبكه
اين مبدلها معموالً در سيستمهاي ايزولهاي به كار ميروند كه در آن يك اينورتر از يك باتري كره توسرط فتوولتائيرك
شارژ ميشود ،تغريه ميكند .اين اينورترها اغلب به شبكه متصل نميشوند و بنابراين نيازي به حفاف دزيرهاي شردن ندارنرد
[.]60
متداولترين ساختار سيستمهاي فتوولتائيك مستال از شبكه كه در صنع مورد استفاده قرار ميگيرد ساختار متمركز نشان
داده شده در شكل  27-2اس  .در اين ساختار تنها از يك مبدل  dcبه  dcاستفاده شده اس  .در اين ساختار  MPPTبهصورت
مركزي اندام ميگيرد [.]78
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شكل  27-2فتوولتائیك مستقل از شبكه با ساختار متمركز

يكي از ساختارهاي مطرح براي سيستمهاي مستال از شبكه ،در شكل  28-2نشران داده شرده اسر كره در آن از يرك
اينورتر سه سطحي كه به تعدادي فتوولتائيك غيرمتمركز متصل اس استفاده شده اس

[ .]79در ساختار توزيوشرده MPPT

بهصورت دداگانه براي هر رشته اندام ميشود .همچنين سيستم ماژوالر اس .

شكل  28-2فتوولتائیك مستقل از شبكه با اينورتر سه سطحي و ساختار غیرمتمركز

گونهي ديگري از سيستم فتوولتائيك مستال از شبكه در شكل  29-2نشران داده شرده اسر كره در آن از اينرورتر چنرد
سطحي براي سيستم غيرمتمركز استفاده شده اس [ .]79در اين سيستم عالوه بر ماژوالر بودن ،كيفير تروان خرودري نيرز
باالتر اس .
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شكل  29-2فتوولتائیك مستقل از شبكه با اينورتر چند سطحي و ساختار غیرمتمركز

 -8-2مقايسه مبدلهای فتوولتائیك متصل به شبكه و مستقل از آن
شرك  SMAدر [ ]80به ماايسه سيستمهاي فتوولتائيك متصل به شبكه و مستال از آن پرداختره اسر و نترايج ايرن
ماايسه بهصورت ددول  1-2اس .
جدول  1-2مقايسهاينورترهای متصل به شبكه و غیر متصل به شبكه
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 -9-2روال گسترش هر يك از مبدلهای فتوولتائیك
بازار مبدلهاي فتوولتائيك ددا از شبكه در ماايسه با مبدلهاي متصل بره شربكه قابرلماايسره نيسر  .در شركل 30-2
گسترش نفوذ مبدلهاي متصل به شبكه در اتحاديه اروپا نشان داده شده اس  .همانگونه كه مشخ

اس مبدلهاي متصل

به شبكه به مرور زمان سهم عمده بازار را به خود اختصاص داده اند .واقعير ايرن اسر كره در بيشرتر كاربردهراي صرنعتي و
سيستمهاي برقي روستايي اكثراً از سيستمهاي هيبريد استفاده ميشود .براي مثرال در كشرور چرين  30مگراوات مبردلهراي
فتوولتائيك متصل به شبكه نصب شد درحاليكه تنها  10مگاوات سيستم ددا از شبكه ايداد شده اسر  .در بيشرتر كشرورهاي
اروپايي از مبدل فتوولتائيك ددا از شبكه براي كاربردهاي خراص ماننرد منراطق تفريحري و ادوات ارتبراطي عمرومي اسرتفاده
ميشود .در برخي از كشورها از مبدل ددا از شبكه و مدهز به باتري يا ژنراتورهاي ديزلي براي برقرساني به نااط دور از شبكه
استفاده مي شود .براي مثال كشور يونان شامل چندين دزيره اس كه به شبكه اصلي متصل نيسرتند .بنرابراين در سرال 2011
چندين مگاوات سيستم فتوولتائيك ددا از شبكه در اين كشور نصب شد .نصب مبدل ددا از شبكه براي كشورهايي عملي اس
كه تابش خورشيدي كافي در سال داشته باشند .تاكنون بسياري از كشورهاي آسيايي ،اروپايي و آمريكايي استفاده از مبدلهاي
ددا را در دستور كار خويش قرار ندادهاند؛ اما احتمال چشمانداز استفاده از مبدل ددا از شبكه ،تنها به مناطق دزيررهاي محردود
شود [.]81

شكل  30-2سهم مبدلهای فتوولتائیك متصل به شبكه و جدا از آن در اتحاديه اروپا

توسعه مبدلهاي فتوولتائيك متصل به شبكه در دو بخش مبدلهاي متمركز و غيرمتمركز صورت مريگيررد كره در ايرن
ميان مبدلهاي غيرمتمركز رشد سريوتري نسب به متمركز داشتهانرد .شركل  31-2مربروط بره اتحاديره اروپرا اسر امرا در
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كشورهاي امريكا و آسيا نيز وضعي مشابهي مشاهده شده اس  .ايرن تحرول داليرل گونراگوني دارد كره عبرارتانرد از الرف)
نگرانيهاي زيس محيطي به عل استفاده از زمينهاي كشاورزي در پروژههاي متمركز ) دشواريهاي فراوان بخش متمركز
در رقاب با بازار عمدهفروشي برق ) مسئله اتصال و تزريق توان به شبكه .اين عوامل پايان توسرعه بيشرتر بررق فتوولتائيرك
متمركز را در اين كشورها نشان ميدهد و البته اين امر باعث تشويق سياس مبتني بر توليد برق در مكان مصرف آن 1ميشود.
كاهش هزينه سرمايهگراري اوليه اين پيشرف را سرع ميدهد [.]81

شكل  31-2سهم مبدلهای فتوولتائیك متصل به شبكه متمركز و غیرمتمركز در اروپا

در گزارش[ ]82وضعي بازار در سال  2014براي هر يك از مبدلهاي فتوولتائيك در قالب ددول  2-2بيان شده اسر .
همانگونه كه مشخ

اس در حدود  50درصد بازار به اينورترهاي رشرتهاي (مصرارف شرهري) 48 ،درصرد بره اينورترهراي

مركزي (تداري بزرگ و يا نيروگاهي) و حدود  1/5درصد به ميكرو اينورترها و درصد ناچيزي به مبدلهاي  dc-dcتعلق دارد.

1 Self-consumption driven Business

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
71
ويرايش اول ،شهريور 1394

فاز  :5برنامه تحلیلی و تهیه ره نگاشت

جدول  2-2وضعیت بازار هر يك از اينورترهای فتوولتائیك در سال 2014

همچنين ازنظر تكنولوژي ماژولهاي به كار گرفتهشده در صنع و سهم آنها در بازار نيز اطالعاتي بهصورت شكل 32-2
بيان شده اس [ .]83مشخ

اس كه استفاده از ماژولهاي سيليكوني بخش عمده برازار را بره خرود اختصراص داده اسر .

مردو [ ]84بهمرور تمامي تحاياات صورت گرفته بر روي تكنولوژي ماژولهاي فتوولتائيك تا سال  2011و همچنين مسرائل
زيس محيطي مرتبط با آنها پرداخته اس .

شكل  32-2سهم ماژولهای بهكاررفته در بازار جهاني
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 -10-2وضعیت تحقیقات در مبدل فتوولتائیك
درزمینه فتوولتائیك
ٔ
 1-10-2بررسي مقاالت منتشرشده
درزمينه فتوولتائيك و اينورتر
ٔ
طبق آمار اندمن مهندسي برق و الكترونيك امريكا ( )IEEEاز سال  2000تاكنون ،تحاياات
بهكاررفته در آن نرخ صعودي داشته اس  .همانطور كه در شكل  32-2نشان داده شده اس  .اين افزايش نشراندهنرده تودره
درزمينه صنع فتوولتائيك اس .
ٔ
بخش تحاياات

درزمینه فتوولتائیك و اينورتر آن
ٔ
شكل  33-2تعداد مقاالت منتشرشده در سايت IEEE

درزمینه فتوولتائیك
ٔ
 2-10-2بررسي پتنتهای منتشرشده
درزمينه فناوري فتوولتائيك و تحليل دنبرههراي تحايرق و توسرعه اهمير زيرادي در درك
ٔ
بررسي پتن هاي منتشرشده
ديناميك بازار دارد كه براي قانونگراران و سياس گراران اين عرصه امري ضروري به شرمار مريآيرد .نررخ رشرد پتنر هرا و
همچنين افزايش مشارك شرك ها شاخ

مناسبي براي توسعه بازار فتوولتائيك اس  .همچنين مشخ سازي چشماندازهاي
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دهاني نسب به توسعه صنع فتوولتائيك و ده گيريهاي واحدهاي تحايق و توسعه نيز از طريرق بررسري پتنر هرا ميسرر
اس .
درزمينه فتوولتائيك پرداخته اس  .در اين تحايق منظور از national patent
ٔ
مردو [ ]85به بررسي پتن هاي منتشرشده

درزمينه فتوولتائيك اس  .همچنين منظور از  international patentدر اين مردرو ،پتنر هرايي
ٔ
تمامي پتن هاي منتشرشده
اس كه در كشورهاي مختلف اما با يك موضو كامالً مشابه چاپشدهاند .افزايش تعداد پتن هاي مشترك ميان كشورها نشان
از افزايش تعامالت تداري و انتاال دانش فني فتوولتائيك به ساير نااط دهان را نشان ميدهد.
درزمينه فتوولتائيك و همچنين اينورترهراي فتوولتائيرك نشران داده شرده
ٔ
در شكل  34-2تعداد كل پتن هاي منتشرشده
اس  .همانگونه كه مشخ

اس تعداد پتن ها رشد فراواني (بهصورت نمايي) داشته اس .

درزمینه فتوولتائیك و اينورتر فتوولتائیك
ٔ
شكل  34-2تعداد كل پتنتهای منتشرشده

همچنين در شكل  35-2نسب تعداد پتن هاي مشترك بين كشورها به كل پتن ها آورده شده اس  .دسرتهبنردي برراي
فتوولتائيك و اينورتر آن بهطور دداگانه صورت گرفته اس  .پس از سال  2000اين نسب افزايش يافته اس  .اين افرزايش بره
عل نفوذ فتوولتائيكهاي متصل به شبكه و ددا از آن بوده اس  .همچنين كاهش در سالهاي  1970تا  1980مربوط به رشد
تحاياات ف ايي ناسا بوده اس .
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شكل  35-2نسبت تعداد پتنتهای مشترك بینالمللي به كل پتنتهای فتوولتائیك

همچنين  25كمپاني و موسسه برتر كه در انتشار پتن در سالهاي  2000تا  2008در صنع فتوولتائيك پيشگام بودهانرد
درزمينه اينورتر مشاهده ميشود كه شرك  ،SMAدنرال الكتريك ،پاناسرونيك ،ميتسوبيشري،
ٔ
در ددول  3-2مشخ شدهاند.
درزمينه اينورترها فعالي داشتهاند.
ٔ
سامسونگ ،فرانهوفر و بوش
درزمینه فتوولتائیك و اينورتر آن
ٔ
جدول  3-2شركتها و مؤسسات پیشرو در انتشار پتنت
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 3-10-2حوزههای تحقیق و توسعه پیرامون فتوولتائیك
حوزههاي تحايق و توسعه صنع فتوولتائيك يكي از اصليترين مباحث ناشره راه ايرن صرنع محسرو مريشروند .در
برنامههاي كوتاه مدت ( 3-1ساله) ددول  ،4-2ميانمدت ( 10-4ساله)
ددول  5-2و بلند مدت ( 20-11ساله) ددول  6-2مربوط به تحايق و توسعه در صرنع فتوولتائيرك كره در ناشرهي راه
صنع فتوولتائيك امريكا تدوين شده اس به اهمي اين حوزهها اشارهشده و در هر يك از اين برنامهها ناش دولر و نارش
صنع از يكديگر تفكيك شده اس [.]86
جدول  4-2برنامههای كوتاه مدت تحقیق و توسعه فتوولتائیك كشور امريكا

نقش صنعت

نقش دولت

توسعه تدهيزات پيشرفته توليد PV

افزايش تأكيد دول در مشارك واحدهاي تحايق و توسعه با
واحدهاي صنعتي

توسعه واحدهاي تحايق و توسعه

حماي از واحدهاي دانشبنيان و قطبهاي علمي

بهبود در تمام فرآيند ساخ قطعه
توسعه و گسترش قطبهاي علمي
توسعه پكيج فتوولتائيك براي كاهش قيم
افزايش ضريب اطمينان فتوولتائيك

جدول  5-2برنامههای میانمدت تحقیق و توسعه فتوولتائیك كشور امريكا
نقش صنعت

نقش دولت

توسعه مدل براي توليد عمده فتوولتائيك

حماي از تحايق و توسعه براي افزايش عمر مفيد فتوولتائيك

كاهش مصرف سيليكون براي فتوولتائيك

تشويق به ادامه فعالي هاي تحايق و توسعه

توسعه استانداردهاي تدهيزات صنع فتوولتائيك

حماي بيشتر از قطبهاي علمي

تحايق بر بروي پكيج فيلم نازك
توسعه ساخ ماژولهاي مدتمو
توسعه فتوولتائيكهاي سايز كوچك و نصب آسان
استانداردسازي فتوولتائيكهاي متمركز نيروگاهي
توانمندسازي قطبهاي علمي براي ساخ كامل
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جدول  6-2برنامههای بلند مدت تحقیق و توسعه فتوولتائیك كشور امريكا
نقش دولت

نقش صنعت
ساخ مواد دديد براي افزايش راندمان

درزمينه توليد مواد
ٔ
حماي از طرحهاي اساسي

ساخ مواد دديد براي كاهش قيم

حماي بيشتر از قطبهاي علمي

ايداد كنترل كيفي براي تس محصوالت
همگام شدن صنع و بخش تحاياات

همچنين مردو [ ]87به بررسي دزئيتري در مسائل و چالشهاي پيشروي واحدهاي تحايق و توسرعه در كشرور آلمران
پرداخته اس  .در اين مردو كه مربوط به ناشه راه فتوولتائيك كشور آلمان تا سال  2020اس  ،برنامه توسعه بخش الكترونيك
قدرت مشخ

شده اس كه در شكل  36-2نشان داده شده اس .

درزمینه الكترونیك قدرت فتوولتائیك
ٔ
شكل  36-2اهداف تحقیق و توسعه

درزمینه فتوولتائیك
ٔ
 4-10-2سهم بودجه واحدهای تحقیق و توسعه
طبررق نتررايج مرادررو [ ]88مطررابق شرركل  37-2صررنع فتوولتائيررك منررابو چنررداني بررراي واحررد تحايررق و توسررعه و
فتوولتائيكهاي دديد سرمايهگراري نكرده اس  .در حدود  1/5درصد از بودده فروش فتوولتائيك به بخرش تحايرق و توسرعه
اختصاص داده شده اس  .در سال  2009در برخي كشورها حدود  6تا  7درصد از فروش به واحد تحايرق و توسرعه اختصراص
ياف [ .]89اين در حالي اس كه در شرك هاي خصوصي و بهخصوص در كشور چين نرخ بسيار كمترري در حردود كمترر از
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يك درصد از فروش به توسعه واحد تحايق و توسعه اختصاص داده شده اس  .البته با افزايش سطح نفوذ فتوولتائيك تمايل بره
واحدهاي تحايق و توسعه افزايش مييابد .در شكل زير سهم اختصاص دادهشده به واحد تحايق و توسعه در كشورهاي مختلف
نشان داده شده اس [ .]90در ناشه راه و سند توسعه فتوولتائيك در كشور آلمان تا سال  ،2020نه هدف اصلي بيان شده اس
كه يكي از آنها افزايش سهم واحد تحايق و توسعه تا مرز  5درصد در سال  2020اس [.]87

شكل  37-2بودجه واحد تحقیق و توسعه فتوولتائیك (درصدی از فروش كل)

 -11-2شركتهای سازنده اينورتر فتوولتائیك در دنیا
در شكل  38-2دستهبندي دامعي از شرك هاي برتر توليدكننده اينرورتر فتوولتائيرك ارائره شرده اسر  .شررك ،SMA
 ABBو  Power oneدز پيشگامان اين صنع محسو ميشوند[.]91
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شكل  38-2تولیدكنندگان اينورترهای فتوولتائیك

 1-11-2معرفي شركتهای سازنده مبدل فتوولتائیك
درزمینه اينورتر فتوولتائیك در سال 2013
ٔ
جدول  7-2كمپانيهای برتر
شركت

بازار

كشور

توان مبدل

توضیحات

)%(2013
] SMA[92آلمان

ABB

سوييس

16/3

12/2

 2-5كيلووات
 1/1-5كيلووات
 5-66كيلووات
 100-1120كيلووات
 250-300وات
 2-2/5كيلووات
 3-8كيلووات
 10-12كيلووات

اينورتر سينوسي (مصارف شهري)
متصل به شبكه (مصارف شهري)
اينورتر تداري كوچك
اينورتر تداري بزرگ
ميكرو اينورتر (با ترانس )HF
اينورتر رشتهاي ( dc-dcو ترانس )HF
اينورتر رشتهاي ( dc-dcو بدون ترانس)
اينورتر رشتهاي (با  dc-dcو ترانس  HFماژوالر)
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كشور

توان مبدل

بازار

توضیحات

)%(2013

 Sungrowچين

11/6

 Omron Asoژاپن

10/9

TMEIC

ژاپن

5/5

TBEA

ژاپن

4/6

KACO

آلمان

3/8

 Growattچين

3/6

 Tabuchiژاپن

3/6

 Advancedامريكا

3/6

Electric

Energy
Industries

اينورتر رشتهاي بدون ترانس و HF

 20-30كيلووات
 50-330كيلووات
 100-400كيلووات
تا  1400كيلووات
 3/6-4/6كيلووات
 1/5-30كيلووات
 30كيلووات تا  1/2مگاوات
 3-10كيلووات

اينورتر مركزي با ترانس آهني
اينورترهاي ماژوالر موازي
اينورتر براي هر فاز و ترانس چند ورودي
اينورتر داراي باتري
بدون ترانس با سايز كوچك و متوسط
كاربرد نيروگاهي
مبدلهاي توان پايين

 1/8مگاوات
 700-100كيلووات
 250و  1250كيلووات
 100و  250و  500كيلووات
 250وات
 1-9كيلووات
 9-60كيلووات
 25-550كيلووات
كمتر از  2كيلووات
 150-6000وات
 700-3500وات
 150-3000وات
 300-10000وات
 1-10كيلووات
 10-25كيلووات
 2-20كيلووات
 2-5/2كيلووات
تا  500كيلووات

اينورتر مركزي
اينورتر چند سطحي
اينورتر مركزي بدون ترانسفورماتور
اينورتر مركزي با ترانسفورماتور
مصارف ماهواره و ف اپيما
مصارف شهري
مصارف تداري
اينورترهاي متمركز نيروگاهي
اينورتر مستال از شبكه
اينورتر سينوسي بهبوديافته
اينورتر سينوسي بهبوديافته و شارژر
اينورتر سينوسي خال
اينورتر سينوسي خال و شارژر
كاربرد شهري
كاربرد صنعتي
اينورترهاي داراي باتري
اينورتر رشتهاي مصارف شهري
مصارف تداري و مايا متوسط

 2-11-2وضعیت بازار تولید فتوولتائیك
مردو [ ]85انتشار فتوولتائيك در بازار دهاني را ناشي از توسعه سه بخش اصلي ميداند .الف) سلول خورشيدي سيليكوني
كه بسيار در صنع هواف ا مورد استفاده قرار ميگرف  ) .ماژولهاي فتوولتائيك زميني برراي كراربرد در حالر مسرتال از
شبكه ) برنامههاي نصب فتوولتائيكهاي مايا

بزرگ بر روي بامها .افزايش بيساباه نرخ رشد بازار فتوولتائيك بهخصروص
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در دهه اخير باعث افزايش چشمگيري درفروش صنعتي فتوولتائيك شده اس [ .]89عل اصلي ايرن افرزايش ،برنامره نصرب
فتوولتائيك در پش بامها و اختصاص تعرفه دولتي براي عموم بوده اس  .همچنين افزايش نرخ رشرد صرنع فتوولتائيرك بره
معناي افزايش نرخ رشد توليد فتوولتائيك اس  .البته بايد اشاره كرد كه رشد توليد فتوولتائيك سريوتر از فروش آن بوده اس و
به همين دليل قيم آن كاهش پيدا كرده اس  .بازار فتوولتائيك در اختيار كشورهاي آلمان ،ژاپن ،امريكا و چين قرار دارد .البته
در ساليان اخير فرانسه ،ايتاليا ،دمهوري چك ،هندوستان ،اسپانيا و بلهيك نيز به زمره سازندگان فتوولتائيك پيوستهاند.
شكل  39-2ميزان توليد كمپانيهاي برتر اينورتر فتوولتائيرك را از سرال  2011ترا  2013نشران مريدهرد .سرال 2013
تفاوتهاي زيادي با سال  2012داش  .در سال  2013شرك  SMAيكري از شررك هراي چينري  Jiangsu Zeversolarرا
خريد .همچنين شرك  ABBشررك  Power Oneو شررك  Advanced Energyشررك  Refusolرا خريرد .در سرال
 2012شش كمپاني قادر بودند تا بيشتر از نيمي از بازار را پوشش دهند اما در سال  2013مدمو شرك هاي ادغامشده تنها 32
درصد از كل بازار را به خود اختصاص دادند [.]93
هرچند در ميان ده شرك برتر دو شرك  Omronو  Tabuchiاز كشور ژاپن هستند اما هردوي آنها تنها در بازار ژاپرن
محصوالتشان را عرضه كردند .همچنين حرف چندين شرك اروپايي از ليس ده شرك

برتر ماننرد  Froniusو SolarMax

كه به عل كاهش تااضا در اروپا در بازار سال  2013عرضه وسيعي نداشتند .همچنين شرك چينري  Sungrowكره در رتبره
سوم توليد اينورتر قرار دارد نسب به سال  2012در حدود  173درصد رشد داشته اس اما در حدود  92/3از محصوالتش را بره
بازار چين عرضه كرده اس  .شرك  SMAهمچنان در رتبه اول داي دارد هرچند نسب به سرال  2012در حردود  25درصرد
كاهش توليد داشته اس ولي بااينحال  12درصد از بازار را به خود اختصاص داده اس  .عل ايرن كراهش و همچنرين خريرد
شرك چيني ،انتاال تااضا از اروپا به آسيا بيان شده اس  .در حال حاضر دو كشور چين و ژاپن رقيب اصرلي  SMAدر دهران
محسو ميشوند [.]93
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شكل  39-2میزان تولیدی اينورتر فتوولتائیك در ده شركت برتر جهان (برحسب مگاوات)

همانطور كه در شكل  40-2نشان داده شده اس  ،در سال  2013شرك  SMAدر آلمان در حردود  25درصرد كراهش
مشارك داش و بهاينترتيب شرك هاي چيني با مدموعاً  27/2درصد از توليد كل رتبه اول كشرورهاي توليدكننرده اينرورتر
فتوولتائيك را به خود اختصاص دادند .دليل اين مسئله يكي قيم پايين بازار و ديگري اولوي به توليد محلي برآورد شده اس
[.]93

شكل  40-2درصد مشاركت كشورها در تولید اينورتر فتوولتائیك
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 -12-2قیمت مبدلهای فتوولتائیك
مردو [ ]94قيم تمامشده براي سيستم فتوولتائيك را در طي سالهاي  1998ترا  2012برراي مبردلهراي مختلرف در
كشور امريكا مطابق شكل  41-2نشان ميدهد .قيم ها روندي نزولي داشته و در سال  2012به حدود  5/3دالر بر وات برراي
توانهاي كمتر از  10كيلووات 4/9 ،دالر بر وات براي رنج تواني  10تا  100كيلووات و  4/6دالر بر وات براي توانهاي بيشرتر
از  100كيلووات رسيده اس .

شكل  41-2مقدار متوسط قیمت تمامشده برای نصب فتوولتائیك در كشور امريكا

همچنين قيم متوسط توليد برق از روش فتوولتائيك در كشورهاي آلمان و ژاپن نيز در شكل  42-2نشان داده شده اس
[ .]95همانگونه كه در اين شكل مشخ

اس  ،هزينه توليد برق فتوولتائيك در كشور ژاپن و امريكا تاريباً در سال  2012به

يكديگر نزديك بوده و قيم كشور آلمان از بايه كمتر اس و در حدود كمتر از  2يورو بر وات تعيين شده اس .
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شكل  42-2مقدار متوسط قیمت تمامشده برای كشور امريكا ،ژاپن و آلمان

شكل  43-2ميزان مشارك هزينهي هر يك از مؤلفههاي سيستم فتوولتائيك را نشان ميدهد .در حدود  5درصد از كرل
هزينه به اينورتر اختصاص دارد [.]95

شكل  43-2درصد مشاركت قیمت هر يك از مؤلفههای سیستم فتوولتائیك
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در شكل  44-2زير هزينههاي صورت گرفته براي ادراي پروژههاي فتوولتائيك در سرال  2012برر اسرا
بهكاررفته در آنها دستهبندي شده اس [ .]94همانگونه كه مشخ

تروان مبردل

اس كمترين هزينه و بيشترين توان توليدي در حردود

 4/4دالر بروات و  173مگاوات اس كه توسط مبدلهاي بزرگتر از  1مگاوات توليدشده اس  .همچنين بيشترين تعداد مبدل
بهكاررفته (در حدود  21931عدد) مربوط به مبدل با توان  5-10كيلووات اس كه در حدود  5/1دالر بر وات هزينه دارد.

شكل  44-2میزان قیمت تولید سیستم فتوولتائیك در كشور امريكا به تفكیك توان مبدل

 -13-2استانداردها
در طراحي و بهرهبرداري از مبدل الكترونيك قدرت فتوولتائيك و اتصال آن به بار و يا شبكه استاندارهاي گونراگوني ارائره
شده اس كه در دستههاي مربوط به استاندارهاي سيستمهاي متصل به شبكه ،سيسرتمهراي مسرتال از شربكه ،مانيتورينرگ،
اينورترها ،باتري شارژر ،باتريها ،فيوز و ...تاسيم ميشوند كه به برخي از آنها اشاره ميكنيم [.]96
جدول  8-2استانداردهای مربوط به فتوولتائیكهای متصل به شبكه
استاندارد
IEC 60364-7-712

توضیحات
استاندارد مربوط به نصب فتوولتائيك و محل قرارگيري آن

IEC 61727

مشخصات واسط ميان فتوولتائيك و شبكه

IEC 61683

روش اندازهگيري بازدهي سيستم فتوولتائيك

IEC 62093

كيفي طراحي و برقراري تعادل در ادزاي سيستم

IEC 62116

روش تس دلوگيري از دزيرهاي شدن اينورتر متصل به شبكه
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توضیحات

استاندارد
IEC 62446

حداقل الزامات موردنياز براي مستندات سيستم ،آزمايش راهاندازي و بازرسي

EN61000-3-2
IEEE 1547

محدودي هاي هارمونيكي اتصال به شبكه
الزامات اتصال به شبكه و دريان تزرياي به آن

NEC 690

الزامات اتصال فتوولتائيك به شبكه در كشور امريكا و حفاف سيستم

جدول  9-2استانداردهای مربوط به فتوولتائیكهای مستقل از شبكه
توضیحات

استاندارد
IEC 62509

نحوه شارژ باتري و استاندارد مربوط به كنترلر باتري فتوولتائيك

IEC 61194

شاخ هاي فني سيستم فتوولتائيك مستال از شبكه

IEC 61702

مشخصات نامي پمپهايي كه بهطور مستايم به فتوولتائيك متصل ميشوند

IEC/PAS 62111
IEEE std 1526
IEC 62124

مشخصات استفاده از منابو تدديدپرير در برقرساني غيرمتمركز روستايي
توصيههاي تس سيستمهاي فتوولتائيك مستال از شبكه
ارزيابي كيفي طراحي و شرايط تأييد آن براي فتوولتائيك مستال از شبكه

جدول  10-2استانداردهای مربوط به مانیتورينگ فتوولتائیك
استاندارد
IEC 61724
IEC 61850-7
IEC 60870

توضیحات
مانيتورينگ عملكرد فتوولتائيك -راهبردهاي اندازهگيري و تحليل دادهها
اتوماسيون و شبكه ارتباطي و ساختارهاي مخابراتي
سيستمها و تدهيزات كنترل از راه دور

جدول  11-2استانداردهای مربوط به اينورتر
استاندارد

توضیحات

En 50524

ديتا شي و اطالعات نامي اينورترهاي فتوولتائيك

IEC 62109-1
IEC 61683

ملزومات حفاف اينورتر فتوولتائيك
روش اندازهگيري بازدهي اينورتر
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توضیحات

استاندارد
EN 50530

بازدهي كل سيستم فتوولتائيك متصل به شبكه

UL 1741

استاندارد اينورتر و مبدل الكترونيك قدرت براي كاربرد مدزا از شبكه

جدول  12-2استانداردهای مربوط به باتری و باتری شارژر
استاندارد
IEC 61427

توضیحات
ملزومات و روش تس باتري براي سيستم فتوولتائيك

IEEE std 937

توصيههاي نصب و نگهداري باتري سر -اسيدي

IEEE std 1013

توصيه انتخا فرفي باتري براي سيستم فتوولتائيك

IEEE std 1361

توصيه براي تعيين مشخصات عملكردي باتري در سيستم فتوولتائيك

IEC 62509

كنترل شارژر باتري

IEC 62093

كيفي طراحي باتري شارژر

همچنين در مورد تابش نور ،ماژولهاي فتوولتائيك ،شربيهسرازهاي فتوولتائيرك و مرواد برهكاررفتره در فتوولتائيرك نيرز
استانداردهايي ارائه شده اس كه براي اطالعات بيشتر به مردو [ ]96ردو شود.

 -14-2تجهیزات تست آزمايشگاهي
آزمايشگاه فوتون [ ]97در كشور آلمان يكي از پيشتازان تس اينورتر فتوولتائيك در دهان اس كه آزمونهاي مربوط به
حدود  120كمپاني اينورتر فتوولتائيك برتر دهان را اندام داده و تأييديه مربوط به راندمان كل سيستم را از  A++تا  Eآنها را
صادر كرده اس  .در اين آزمايشگاه آزمونهاي مختلفي بر روي اينورتر صورت ميگيرد كه عبارتاند از :انردازهگيرري تروان در
شرايط استاندارد ،عكسبرداري الكترومغناطيسي ،عكسبرداري حرارتي از اينورتر زير بار ،تشرخي

ناطره شكسر  ،تشرخي

ضريب دمايي ،تس ايزوالسيون ،تس نشتي در محيط مربوط ،تس اينورترهاي رشتهاي ،تس ميكرو اينورتر.
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آزمايشگاه  ]98[ Fraunhoferدر كشور آلمان مدهز به تدهيزات مرتبط به تس اتصال اينورتر بره شربكه بررق اسر .
شرايط شبكههاي كشورهاي آلمان ،ايتاليا ،اسپانيا و چين ميتوانند در اين آزمايشگاه پيادهسازي شوند .تس  ،MPPTرانردمان
كلي سيستم ،اندازهگيريهاي مربوط به مزار خورشيدي نيز از ساير آزمونهايي اس كه در اين آزمايشگاه اندام ميشود.
امكانات اين آزمايشگاه عبارتاند از:
 شبيهساز فتوولتائيك  1/4مگاواتي (ماكزيمم  2كيلوول و  1760آمپر)
 اتصال ولتاژ متوسط ( 20كيلوول )
 ترانسفورماتور قابل تنظيم  1/25مگا ول آمپر و نسب  20كيلوول به  250-1000ول
 شبيهساز شبكه سه فاز  30كيلوواتي
 ادواتي براي تشخي

مشخصات كليدهاي نيمههادي قدرت

 آرايههاي فتوولتائيك نصبشده روي زمين به قدرت  1مگاوات و...
مركز انرژي خورشيدي فلوريدا [ ]99با  30سال تدربه از ديگر مراكز تحايااتي و تس اينورتر فتوولتائيك اسر كره بره
بررسي و تحليل عملكرد اينورتر در طوالنيمدت ميپردازد .اين مركز به آزمونهاي تدهيرزات مطرابق برا اسرتانداردهاي IEC

درزمينه فتوولتائيك و اينورتر آن ميپردازد و گواهي تأييد آن را در امريكا صادر ميكند.
ٔ
آزمايشگاه ملي انرژيهاي تدديدپرير امريكا ،يكي ديگر از مراكز تحايااتي و تس فتوولتائيك اس كره امكانرات تسر
فتوولتائيك در ف اي باز و همچنين بسته را فراهم ساخته اس  .در اين آزمايشگاه تس كاليبراسيون فتوولتائيك اندام ميگيرد.
شرايط آ و هوايي متفاوتي در اين آزمايشگاه فراهمشده و تحليل شكس و تشخي

مشخصات فني فتوولتائيك در آن اندام

ميشود .قابلي تس ماژولهايي تا ابعاد  2متر در  2متر فراهم شده اس  .مشخصات خرودي فتوولتائيك در طوالنيمردت در
حدود  40بستر تس بررسي ميشود .پايداري فتوولتائيك و تس اتصال آن به شبكه ،تسر فتوولتائيرك مسرتال از شربكه و
كنترل كيفي فتوولتائيك نيز از ساير امكانات اين آزمايشگاه اس .
آزمايشگاه تحايااتي  CANMET Energyدر كانادا يكي ديگر از آزمايشگاههاي پيشرو در تس فتوولتائيرك اسر كره
داراي امكاناتي نظير شبيهساز شبكه  120كيلوول آمپري ،منابو تغريه  60 dcكيلوواتي ،تعردادي پراور آنرااليزر برراي عملكررد
اينورتر متصل به شبكه اس .
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 -15-2نتیجهگیری
در اين فصل به بررسي وضعي صنع فتوولتائيك در دهان و همچنين چشماندازهاي پيشرروي آن پرداختره شرد .رشرد
چشمگير بهرهبرداري از فتوولتائيك در سالهاي اخير نشانگر آگاهي كشورها از مسائل زيس محيطي ،كاهش وابستگي به منابو
اوليه فسيلي ،پيشرف تكنولوژي فتوولتائيك و همچنين نفوذ گسترش فتوولتائيك در بازار دهاني اس  .مبدلهراي الكترونيرك
قدرت فتوولتائيك نيز در سالهاي اخير بسيار مورد توده واقوشده و تحاياات فراواني ازدمله پتن ها ،كنفررانسهرا و مدرالت
علمي در اين زمينه صورت گرفته اس و نرخ رشد نمايي داشته اس  .اين مسئله نشان اين اس كه هنوز ايرن تكنولروژي بره
بلوغ نرسيده اس  .در سند چشمانداز صنع فتوولتائيك كشرورها نيرز گسرترش بخرش تحايرق و توسرعه فتوولتائيرك نيرز از
اصليترين اهداف دول و شرك هاي اين صنع مشخ

شده اس  .دو تكنولوژي فتوولتائيك متمركز و رشرتهاي حردود 98

درصد از بازار سال  2013را به خود اختصاص دادهاند و مبدلهاي  dc-dcو ميكرو اينورتر هنوز نفوذ چنداني در بازار نيافترهانرد.
كمپانيهاي بزرگ در صنع مبدل فتوولتائيك و سهمشان در توليد دهاني در اين گزارش مطرح شد .وضعي برازار نيرز مرورد
تحليل قرار گرف  .در كشورهاي آسياي شرقي نتايج نشان از اردحي توليد داخل نسب به سرمايهگراري در كشورهاي ديگر را
نشان ميداد .البته در كشورهاي اروپايي به دليل كاهش تااضا ،روند بهگونهاي اس كه شرك ها مايل بره سررمايهگرراري در
كشورهاي ديگر از قبيل چين و ژاپن و كشورهاي عربي هستند .به اين منظور معموالً شرك هاي بزرگ اروپايي اقدام به خريرد
شرك هاي كوچك آسيايي كردهاند تا بازار خود را در ساير كشورها گسترش دهند .مسئله فتوولتائيكهاي مستال از شربكه در
ساليان اخير تنها به نواحي فراساحلي و همچنين نواحي خاص تفريحي يا سيستمهاي مخابراتي سيار بينشهري تعلقگرفته اس
و سهم عمده بازار به فتوولتائيكهاي متصل به شبكه اختصاص يافته اس  .همچنين فتوولتائيكهاي متصل به شبكه خود بره
دو صورت متمركز و غيرمتمركز دستهبندي ميشوند كه در سال  2013مبدلهاي غيرمتمركز سهم بيشتري را به خود اختصاص
دادند .بهره گيري از ساختار متمركز و غيرمتمركز بستگي به شرايط دغرافيايي و اقتصادي و ژئوپليتيكي هر كشور دارد .همچنين
قيم دالر بر كيلووات توليد فتوولتائيك رو به كاهش اس  .در كشور امريكا ميزان توليد برق از مبدلهاي فتوولتائيك توان باال
(باالي يك مگاوات) تاريباً برابر با توليد برق فتوولتائيك با مبدلهاي حدود  5-10كيلووات در سال  2013بود كه اين امر ناشي
از قوانين تصويبشده در هر يك اياالت اين كشور اس  .در برخي از اياالت توليد متمركز با مبدل توان باال و در برخي استفاده
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از مبدلها در بام منازل بيشتر مورد توده بوده اس  .همچنين قيم توليد برق به اين دو روش تفاوت چنداني با يكديگر نداشته
و قيم مبدلهاي كوچك اندكي بيشتر اس .
با توده به مباحث مطرحشده مي توان گف روال پيشروي فتوولتائيك روالي رو به گسرترش و پيشررف اسر و بنرابراين
دستيابي به دانش فني و توليد ميتواند تأثيرات سازندهاي بر اقتصاد كشورها و كاهش وابستگي به سوخ هراي فسريلي داشرته
باشد .لرا پيشنهادهايي براي دستيابي به دانش فني و هموارسازي توليد فتوولتائيك و عليالخصوص اينورتر آن در اين گرزارش
بيان ميشود.
هزينه يك اينورتر فتوولتائيك در حدود  5درصد از كرل هزينره سيسرتم فتوولتائيرك اسر  .همچنرين از تحليرل قيمر
پروژههاي اندامگرفته در كشور امريكا به اين نتيده ميتوان رسيد كه قيم دالر بر كيلووات مطرحشده براي فتوولتائيك توان
باال و توان پايين تفاوت چنداني با يكديگر ندارند .بسته به شرايط آ و هوايي ،سياس گراريهاي هر منطاره ،قيمر زمرين و
مساح قابل بهرهبرداري و  ...انتخا نو ساختار فتوولتائيك اندام ميپريرد .در نواحي كه زمين در دستر

نيسر  ،ترديحراً

فتوولتائيكها روي پش بام نصب ميشوند .در مواردي كه بياباني هستند معموالً برهصرورت متمركرز و برر روي زمرين نصرب
ميشوند .هر يك مزايا و معايبي دارند .در نواحي شهري قيم سيستم فتوولتائيك نصربشرده برر روي پشر برام گررانترر از
فتوولتائيك متمركز نواحي بياباني اس  .درحاليكه گردوغبار در نواحي بياباني بيشتر بوده و نياز به نگهداري بيشرتري اسر  .در
صورت توليد متمركز نياز به احداث خط انتاال دديد اس كه هزينه خط انتاال و تلفرات را در برردارد؛ امرا در نرواحي شرهري
اينورترها به شبكه توزيو متصل هستند و بهصورت توليد پراكنده بار را تأمين ميكنند .درصورتيكه از پنل خورشيدي در مصارف
خانگي استفاده شود در اين صورت نياز به كنتورهاي نسل دديد اس  .اگر بهصورت مستال از شبكه استفاده شود نياز به باتري
و ذخيرهساز انرژي اس  .همچنين در صورت استفاده در مصارف خانگي امكان پيك زدايي ودود ندارد ولي بار مصررفي شربكه
درمدمو كاهش مييابد.
در سيستمهاي فتوولتائيك متمركز امكان پيكسايي و ديگر مزايراي توليردات پراكنرده مودرود اسر  .همچنرين امكران
نگهداري دورهاي براي فتوولتائيكهاي متمركز ودود دارد اما اين امكان براي منازل مسكوني امري زمانبر و دشوار برهحسرا
ميآيد .پيشبينيها نشان ميدهد تا سال  2050سهم توليد متمركز فتوولتائيك و پراكنده باهم برابر خواهد شد .بنابراين با توده
به اين چشماندازها توده به هر دو نو فتوولتائيك الزم و ضروري به نظر ميرسد و نبايد از اهمي آنها چشمپوشري كررد .در
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مورد گسترش اينورترهاي متصل به شبكه و ددا از آن نيز بررسيها حاكي از آن اس كه حدود  99درصد بازار به فتوولتائيرك
متصل به شبكه اختصاص داشته و كاربرد ددا از شبكه تنها محدود به نواحي فراساحلي اس  .بنابراين با توده به اين چشمانداز
در پيشنهادها بر روي اينورتر متصل به شبكه تمركز خواهد شد .در مورد مساح موردنياز براي مراژولهراي فتوولتائيرك بايرد
اشاره كرد كه اين متراژ به دنس ماژول و بازدهي آن و همچنين شرايط محيطي بستگي دارد .نترايج آزمرون اسرتاندارد نشران
ميدهد كه در دماي  25درده سلسيو

و تابش  1000وات بر مترمربعي خورشيد ،ماژولهاي مونوسيليكون بازدهي در حردود

 13-15درصد ،ماژول پلي سيليكون بازدهي  12-14درصد و فيلم نازك در حدود  10-11درصدي داشته و به ترتيب از راسر
به چپ براي توليد ماكزيمم يك كيلووات توان نياز به  8 ،7و  10مترمربو ماژول دارند.

فصل سوم
جبرانكننده توان راكتیو استاتیك ()SVC
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 -3فصل سوم جبرانكننده توان راكتیو ( )SVCاستاتیك

 -1-3مقدمه
دبرانكننده توان راكتيو استاتيك يا  SVC1فنّاوري بالغي از تدهيزات  FACTSموازي اس كه براي كنترل توان راكتيو
در خطوط انتاال و توزيو استفاده ميشود .در دو دهه اخير ،اين فنّاوري با پيشرف ساختارهاي مختلف بره بلروغ رسريده اسر .
اسا

توپولوژيهاي ارائهشده بر مبناي تريستورهاي كموتاسيون خط ميباشند .عموماً از اين تدهيز برراي بهبرود رگوالسريون

ولتاژ ،پايداري ،ضريب قدرت و نوسانات سيستم قدرت استفاده مي گردد .در اين گزارش ابتدا بره اصرول دبررانسرازي مروازي
پرداخته خواهد شد .سپس ساختارهاي رايج  SVCبحث و بررسي خواهند شد و سيستم كنتررل و بهررهبررداري آنهرا تشرريح
نره  SVCبرهصرورت آمراري بررسري خواهرد شرد .بررسري
خواهد شد .در ادامه گزارش مااالت و پتن هاي منتشرشده درزمي ٔ
شرك هاي مهم سازنده  SVCو نرخ فروش و قيم آنها نيز در ادامه فصل ذكر خواهد شد.
خاصي و مشخصات ذاتي خطوط انتاال و توزيو  ACبهگونهاي اس كه توان حاياي وابستگي تنگاتنگي با توان موهومي
دارد .شبكههاي انتاال و توزيو شبكههايي سلفي هستند كه با اندوكتانس سري (در واحد كيلومتر) و خازنهاي موازي (در واحد
كيلومتر) نشان داده ميشوند .بنابراين ميزان بار و ضريب قدرت آن ميتواند تغييرات زيادي در ولتاژ انتهراي خرط ايدراد كنرد.
بسياري از بارها نسب به تغييرات دامنه ولتاژ حسا

هستند .كاهش ولتاژ ميتواند مندر به عملكرد نامطلو تدهيزاتي ماننرد

موتور الاايي ،المپهاي حبابي و  ...شود .اين در حالي اس كه اضافه ولتاژ ميتواند مندر به اشبا مغناطيسي ،توليد هارمونيك
و آسيب عاياي گردد .البته دريان توان راكتيو ميتواند مندر به افزايش تلفات انتاال نيز گردد.
عالوه بر شرايط حال دائم ،شرايط گررا نظير تغييرات شديد در توان راكتيو و تغييرات متعاقرب ولتراژ ،سروئيچينگ خرط،
خطاها ،قطو بار و ساير اغتشاشات ميتواند ميزان توان حاياي موردنياز سيستم قدرت را بهصورت ناگهاني تغيير دهد .تغييررات

1 - Static Var Compensator
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سريو در ميزان توان حاياي ميتواند مندر به شتا گيري يا كاهش سرع ژنراتورهاي سنكرون از سرع سنكرون گردد .اين
امر ميتواند مندر به حال گرراي فركانس 1و يا از دس رفتن سنكرونيزم شبكه گردد.
نياز به كنترل توان راكتيو در خطوط انتاال و توزيو از ابتداي تشكيل سيستم  ACاحسا

شده اسر  .از ابترداي تشركيل

سيستم  ،ACخازنهاي و راكتورهاي موازي بهصورت دائمي (يا به كمك سوئيچ مكانيكي) در شبكه قرار ميگرفتنرد ترا بتروان
پروفيل ولتاژ مناسبي در خطوط انتاال و توزيو ايداد كرد.
در شرايط اغتشاشات ديناميكي (سوئيچينگ خط ،خرو نيروگاه ،قطو بار و )...كنترل سريو توان راكتيرو مريتوانرد باعرث
كنترل مؤثر ولتاژ و پخش بار گردد كه اين امر مندر به بهبود پايداري سيستم قدرت خواهد گشر  .درگرشرته ،خطروط انتارال
بهصورت محافظهكارانهاي با حاشيه پايداري بااليي طراحي ميشدند و دبرانسازهاي دينراميكي مودرود ماننرد كندانسرورهاي
سنكرون و راكتور قابل اشبا بهندرت استفاده ميشدند.
اما در ساليان بعد مشكالت انرژي ،محيطزيس  ،حق زمين و هزينه مندر به ايداد تأخير در فرآينرد سراخ نيروگراههرا و
خطوط انتاال گرديد .عوامل فوق مندر به تغيير ديدگاه بهرهبرداري در شبكههاي قدرت بهمنظرور اسرتفاده حرداكثري از منرابو
مودود گرديده اس  .اتصال شبكههاي قدرت مداور به هم مندر به استفاده بهتر از فرفي توليد شبكههاي قدرت خواهند شد
و دبرانسازي سريو توان راكتيو خطوط انتاال ميتوانند حاشيه پايداري و ميزان حرداكثر تروان قابرلانتارال را افرزايش دهرد.
نيازهاي مطرحشده به كمك توسعه فناوري الكترونيك قدرت برطرف شدهاند .پيشرف در صنع نيمههاي قدرت و فنّاوريهاي
كنترل الكترونيك مندر به ساخ تدهيزات  SVCشدهاند .اين دبرانسازها براي اولين بار در سال  1970براي دبررانسرازي
كورههاي قو

ساخته شدند و چندين سال بعد براي دبرانسازي خطوط انتاال به كار بسته شدند .ويهگيهايي نظيرر سررع

پاسخ بسيار باال ،عملكرد نامحدود ،قابلي باال و انعطافپريري باالي بهرهبرداري از ويهگيهراي تدهيرز اسر  .اولرين تدهيرز
 SVCبا فرفي  40 MVARدر پس  Shannoaسيستم قدرت  Minnesotaدر سال  1978نصب شد .ايرن پرروژه كره برا
حماي مالي  EPRIادرا شد همچنان در مدار اس  .اين پروژه اساساً براي نمايش قابلي عملكرد صرنعتي  SVCاندرام شرده
بود.

1 - Swing
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از سال  ،1978كاربرد  SVCدر سيستم قدرت بهسرع افزايش يافته اس  .تا پايان سال  41 ،1999دبرانساز خط انتاال
در آمريكا و كانادا با فرفي تدمعي  9710مگاوار نصب شده اس  .همچنين  SVC 28صنعتي با فرفي مدمو  1670مگاوار
در اين دو كشور تا پايان سال  1999ساخته شده اس  .بهصورت دهاني نيرز حرداقل  SVC 300برا فرفير مدمرو 30000
مگاوار تا سال  1999متصل شده اس و تعداد ديگري نيز در مرحله مراكره ،نيازسندي و برنامهريزي بوده اس .
راههاي فراواني براي توليد و كنترل توان راكتيو به كمك سوئيچهاي نيمههادي و مدارات ودود دارد .اگرچه توپولوژيهاي
مبتني بر ( GTOكه توانمندي توليد توان راكتيو بدون استفاده از راكتور و خازن را دارد) نيز صنعتي و تداريسازي شده اسر ،
هماكنون تريستورها در كنار راكتورها و خازنها بيشترين سهم بازار را در اختيرار دارنرد [ .]100در گرزارش قسرم

Statcom

بهتفصيل رادو به دسته مبدلهاي مبتني بر  GTOبحث شده اس .

 -2-3مفاهیم و اصول پايهای توان راكتیو
در مدار خطي ،مؤلفه  acتوان لحظهاي برابر توان راكتيو اس كره فركرانس  100/120 HZدر سيسرتم  50/60 HZدارد.
توان راكتيو توليدشده توسط منبو  ACدر  %25سيكل درون خازن و راكتور ذخيره ميشود و در  %25سيكل بعدي به منبو AC

بازگش

داده ميشود .بهعبارتديگر نوسان توان راكتيرو برين منبرو  ACو خرازن و راكترور (و برين آنهرا) در فركرانس HZ

 100/120برقرار اس  .به همين عل توان راكتيو را ميتوان با  SVCدبران نمود تا مانو گردش آن بين بار (خازني و سلفي) و
منبو گرديده و باعث افزايش پايداري ولتاژ گردد.
شكل  1-3تئوري عملكرد دبرانسازي موازي توان راكتيو را در يك سيستم  ACپايه به تصوير كشيده اس كره شرامل
منبو  ACخط انتاال و يكبار سلفي اس .
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شكل  :1-3نظريه جبرانسازی موازی در سیستم شعاعي الف) بدون جبرانسازی موازی ب) با جبرانسازی موازی جرياني
خازني

در دياگرام فازوري ،زاويه فاز دريان نسب به سم بار سنديده شده اس به اين معنا كه دريان اكتيو ) (Ipهمفاز با ولتاژ
بار اس  .ازآنداكه بار سلفي فرض شده اس  ،از منبو ،توان راكتيو ميگيرد و درنتيده دريان عبوري از ژنراتور و خطوط افزايش
مييابد .درصورتيكه بتوان توان راكتيو را در نزديكي بار تأمين كرد ،دريان خط كاهش خواهد ياف كه مندر به كاهش تلفات
توان و بهبود رگوالسيون ولتاژ در ترمينالهاي بار خواهد شد .اين امر را ميتوان به سه طريق استفاده از خازن ،استفاده از منبو
ولتاژ و استفاده از منبو دريان ادرا كرد .در شكل  ،1-3استفاده از منبو دريان براي دبران كردن بخش راكتيرو دريران برار بره
تصوير كشيده شده اس .
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با دبرانسازي توان راكتيو ،رگوالسيون ولتاژ سيستم بهبود مييابد و مؤلفه راكتيو دريان بار از منبو كشيده نخواهرد شرد.
اگر بار نيازمند دبرانسازي پيشفاز باشد ،يك راكتور موردنياز خواهد بود .يكي از مزاياي استفاده از منابو دريان و ولتاژ بهداي
ادوات پسيو مانند سلف و خازن در آن اس كه توان راكتيو توليدشده مستال از ولتاژ در ناطه اتصال خواهد بود [.]101

 -3-3روشهای تولید توان راكتیو
بنا بر تعريف ،سلفها و خازنها به ترتيب توان راكتيو را از شبكه  ACمتصل شده در و تزريق ميكنند .اين تدهيرزات
به همراه سوئيچهاي مكانيكي براي تزريق و در كنترلشده توان راكتيو استفاده ميشدند .در سالهراي بعرد برراي تزريرق و
در پيوسته توان راكتيو از كندانسورهاي سنكرون استفاده شد كه در حاالت اضرافه تحريرك و تحريرك كراهشيافتره قابرل
بهرهبرداري بود .همچنين درگرشته از راكتورهاي قابل اشبا در كنار خازنهاي ثاب براي كنترل پيوسته توان راكتيرو اسرتفاده
شده اس .
در ادامه پيشرف تدهيزات كنترل توان راكتيو ،كاربرد ادوات نيمههادي در تدهيزات كنتررل تروان راكتيرو از سرال 1970
شرو شده و در سال  1980بهصورت گستردهاي موردپريرش قرار گرف  .اين مدارات قدرت كه قابلي توليد توان راكتيو مردرو
را دارند بنا بر پيشنهاد  Static Var Generator ،Cigreنامگرفتهاند .با توده به اين نام SVC ،تدهيزي اس كه توان راكتيو
خرودي آن براي دبرانسازي پارامتر خاصي از شبكه قدرت كنترل ميگردد.
بسياري از تدهيزات كنترلشده تريستوري در حايا با سوئيچينگ سنكرون اندوكتانس و خازن نسب به شبكه ،امپدانس
متغير موازي به ودود ميآورند .با كنترل مناسب سوئيچينگ توان راكتيو خرودي را ميتوان از حداكثر مادار الارائي ترا حرداكثر
مادار خازني در ولتاژ شبكه كنترل كرد.
انوا ديگر تدهيزات در حال رشد قابلي توليد راكتيو را بدون استفاده از اندوكتانس و خازن دارند .اين تدهيزات كه نظيرر
كندانسورهاي سنكرون مي باشند ،مادار دامنه ولتاژ توليدي داخلي را براي كنترل توان راكتيو خرودري تغييرر مريدهنرد (نظيرر
 .)Statcomاين در حالي اس كه بايه تدهيزات تاريباً بهصورت منبو دريان كنترلشده عمل ميكنند.
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در اين فصل بر معرفي SVCها كه از تدهيزات كنترلكننده تريستوري و سلف و خازن استفاده ميكنند تكيه دارد .سراير
تدهيزات نظير  Statcomدر گزارش مربوطه بررسيشدهاند.

 1-3-3كندانسور سنكرون
كندانسورها به مدت  50سال ناش مهمي در كنترل ولتاژ و توان راكتيو شبكه ايفا كردهاند .در عمرل كندانسرور سرنكرون،
ماشين سنكرون متصل به شبكه اس  .پس از سنكرون سازي واحد به شبكه ،دريان تحريك براي تبادل توان راكتيو با شربكه
كنترل مي شود .در صورت استفاده از مدار تحريك خودكار مناسب ،كندانسور سنكرون بهخوبي ميتواند توان راكتيو را بهصورت
پيوسته كنترل كند .از كندانسورهاي سنكرون در شبكه هاي توزيو و انتاال براي بهبود پايداري و تنظيم ولتاژ در شرايط مختلف
وقو خطا و بار استفاده شده اس  .البته امروزه استفاده از كندانسورهاي سنكرون ،كاربرد زيادي ندارد چرا كه اسرتفاده از آنهرا
مستلزم هزينه سرمايهگراري و بهرهبرداري باال اس  .همچنين كندانسورهاي سنكرون در تأمين دريان خطرا مشرارك دارنرد.
همچنين ديناميك نسبتاً كند در كنار تلفات و هزينه باال از معايب كندانسورهاي سنكرون در ماايسه با تدهيزات  SVCاسر .
يكي از مزاياي تدهيزات كندانسور ،قابلي تحمل اضافهبار موق اس .

 2-3-3خازنهای ثابت يا سوئیچ شونده مكانیكي
خازنهاي موازي براي اولين بار در سال  1914براي اصالح ضريب قدرت به كار رف  .دريران پريشفراز خرازن ،دريران
پسفاز كشيده شده توسط بارهاي عمدتاً الاائي را دبران ميكند .براي انتخرا ماردار خرازن مروازي مريبايسرتي بره عوامرل
گوناگوني نظير ميزان توان راكتيو كشيده شده توسط بار توده كرد .در شرايطي كه ميزان بار متغير باشد ،توان راكتيو مورد نظرر
نياز نيز در بازه گستردهاي در حال تغيير اس  .در چنين حالتي ،استفاده از يك دبرانساز خازن ثاب بهاضافه دبران يرا كراهش
دبران خواهد انداميد .براي دستيابي به دبرانسازي قابل تنظيم توان راكتيو ميتوان از سوئيچ كردن خازنها استفاده كررد .برا
توده به ميزان نياز به توان راكتيو ،ميتوان خازن را به مدار وارد يا از مدار خار نمود .هموار بودن فرايند كنترلي (و نزديك بوده
آن به حال پيوسته) تنها به تعداد خازنهاي مودود در بانك خازن وابستگي دارد .فرآيند سروئيچينگ عمردتاً توسرط رلرههرا و
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قطوكنندههاي مدار ( )C.Bصورت ميپريرد .اين روشها مبتني بر سوئيچهاي مكانيكي و رلههاس كه داراي ديناميك كنرد و
قابلي اطمينان پايين هستند .همچنين اين تدهيزات دريان هدومي بسيار باال ايداد ميكنند و نياز به تدهيزات فراواني دارند.

 3-3-3راكتوركنترل شده تريستوری

1

ساختار يك نمونه تك فاز  TCRدر شكل  2-3نشان داده شده اس  .اين ساختار عمومراً شرامل يرك راكترور (برا هسرته
هوائي) ثاب و يك ولو 2تريستوري دو طرفه اس  .تريستورها عموماً فرفي ولتاژي  4000ترا  6000ولر و فرفير دريراني
 2000تا  4000آمپر دارند .بنابراين در يك ولو صنعتي تعداد زيادي از تريستورها (بين  10تا  )40باهم سري ميشوند تا بتواننرد
به فرفي معادل ولتاژ باالدس پيدا كنند .براي هداي ولو معادل ،ميبايستي پالسهاي همزمران بره گير همره تريسرتورها
اعمال كرد.

شكل  :2-3ساختار پايه  TCRو شكل موجهای عملكردی آن

دريان راكتور را با سيستم سوئيچينگ مناسب ميتوان از مادار بيشينه (نظر حال اتصال كوتاه ولو) تا مادار كمينه (نظيرر
حال مدار باز  )180=αكنترل كرد.
فلسفه سوئيچينگ ايداد تأخير در فرمان پالس تريستورها نسب به لحظه پيك ولتاژ اس  .درنتيدره ايدراد ترأخير ،زمران
هداي تريستورها و عبور دريان از اندوكتانسها كنترل ميشود .اين موضو در شكل  2-3نشان داده شده اس  .در اين شكل

)1 - Thyristor Controlled Reactor (TCR
2 - valve
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)  i L F ( ) ، i L (و  Vبه ترتيب نشانگر دريان راكتور دريان مؤلفه اصلي راكتور ،دريان مؤلفه اصرلي راكترور و ولتراژ شربكه
اس  .دامنه ) ( i L F (دريان مؤلفه اصلي راكتور) را ميتوان بهصورت تابعي از زاويه آتش  αتعريف كرد:
V
2
1
) (1    sin 2
L



i L F ( ) 

كه در رابطه فوق  Vدامنه ولتاژ  L ،ACاندوكتانس راكتور  TCRو  ωفركانس زاويهاي شبكه  ACاس .
همانطور كه در شكل  2-3نشان داده شده اس  ،كنترل زاويه هداي مندر به شكل مو غير سينوسي خواهرد شرد .بره
تعبيري ديگر TCR ،هارمونيكهاي دانبي توليد ميكند .درصورتيكه كنترل زاويه آتش در نيم شكلهاي دريان مثب و منفي
بهصورت متاارن اندام شده باشد ،تنها هارمونيكهاي مرتبه فرد توليد خواهد شد .دامنه اين هارمونيكهرا ترابعي از  αاسر و
برابر رابطه زير اس .
V 4  sin  cos(n )  n cos  sin(n ) 
 .n  2k  1, k  1, 2,...
WL  
)n (n 2  1


كه در آن حرداكثر دامنره هارمونيركهراي شراخ

I Ln ( ) 

 11 ،9 ،7 ،5و  13برابرر  %1/05،%1/57،%2/59 ،%5/05 ،%13/78و

 %0/75هستند.
در يك سيستم سه فاز ،سه  TCRتك فاز را ميتوان در آرايش مثلث به كار برد .در اين صورت ،دريانهراي هارمونيرك
م ر ( 3نظير  15 ،9 ،3و  )...در ساختار مثلث بهصورت دريان گردشي داري شده و ادازه ورود به شبكه را نمييابند.
دامنه ساير هارمونيكهاي توليدي  TCRرا به كمك مدارات چند پالسه ،چند بانكه و يا فيلترينگ مريتروان كراهش داد.
ساختار  TCRسه فاز ساده و چند پالسه در شكل  3-3نمايش داده شده اس .
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شكل  TCR :3-3سه فاز الف) شش پالسه ب)  12پالسه

در ساختار  12پالسه فيلترهاي پسيو قابلحرف هستند چرا كه هارمونيكهاي مرتبه  5و  7به كمك اخرتالففراز ناشري از
ترانسفورماتور حرف خواهد گرديد.
درمدمو  TCRبا ويهگيهاي نظير قابلي كنترل حال پيوسته ،حداكثر تأخير يك نيم شكل و نبود حاالت گررا شناخته
ميشود .هرچند كه ويهگيهاي ايداد هارمونيكهاي با فركانس پايين و تلفات باال ازدمله ويهگيهاي منفي اين تدهيز هستند.

 4-3-3خازن سوئیچ شونده تريستوری
خازن سوئيچ شونده تريستوري ( )1TSCدر ابتدا توسط  ASEAدر سال  1971معرفي شد كه پيشرنهاد شرده برود بانرك
خازني به قسم هاي كوچكتر تاسيمشده و هر يك بهصورت دداگانه توسط ولو تريستوري خود به شبكه قطو و وصل شروند.
ساختار يك  TSCتك فاز در شكل  4-3نمايش داده شده اس  .اين ساختار شامل يرك خرازن ،يرك ولرو تريسرتوري و يرك
اندوكتانس كوچك محدودكننده دريان اس تا بتواند در شررايط غيرعرادي (ماننرد كنتررل نامناسرب) دريران عبروري از ولرو
تريستوري را محدود كند .همچنين اين اندوكتانس كوچك ميتواند از وقو رزونانس با اندوكتانس شبكه در برخي فركانسهاي
خاص دلوگيري كند.
1 -Thyristor Switched Capacitor
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شكل  :4-3الف) ساختار  TSCب) شكل موجهای عملكردی

در شرررايط دائررم ،هنگرراميكرره ولررو تريسررتوري بسررته باشررد و بانررك خررازني برره ولترراژ سينوسرري شرربكه متصررل باشررد
) ،V=Vm*Sin(wtدريان شاخه برابر اس با:
n2
wC coswt
n 2 1

XC
XL



I steady state V

1
w 2 LC

n

با عدم ارسال فرمانهاي گي به ولو تريستوري ،ميتوان ولو را خاموش و خازن را از مدار قطو كرد.
در هنگام عبور دريان از ناطه صفر ،ولتاژ خازن در مادار پيك  Vpeakقرار دارد و بعد از قطو بانك خازن از مدار ،در اين
ولتاژ باقي ميماند.
Vn2
n 2 1

V peak 

بنابراين ولتاژ دو سر ولو تريستوري در حال قطو بين صفر و مادار ولتاژ پيك خط به خط  ACنوسان ميكند.
درصورتيكه ولتاژ خازن دداشده از شبكه ثاب باقي بماند ،بانك  TSCرا ميتوان بدون هيچگونه حال گررا مدردداً وارد
شبكه كرد .عمدتاً بانك خازني مداز به تخليه پس از قطو اتصال به شبكه اس  .بنابراين اتصال مددد بانك خرازني بره شربكه
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بايد در ولتاژي بين صفر و  Vpeakاندام پريرد تا حال گررا ودود نداشته باشد .اين امرر برا دنبرال كرردن ولتراژ دو سرر ولرو
تريستوري و ناطه گرر از صفر آن ممكن اس .
بهصورت كلي TSCها داراي مشخصات نظير كنترل گسسته ،تأخير نيم سيكلي و عملكرد بي هارمونيك هستند .برهرغرم
سادگي تئوري ساختار  ، TSCبرخي از مالحظات عملي كاربردهاي آن را محدود كرده اس  .عواملي نظير كنترل گسسته تروان
راكتيو ،نياز به يك ولو تريستوري مدزا براي هر بانك خازني ،قيم باال ،ولتاژ نامي موردنياز براالي ولرو تريسرتوري (دو برابرر
ولتاژ پيك خط به خط شبكه) و مدارهاي الزامي حفافتي ولو تريستوري از مالحظات عملي مورد اشاره هستند.
براي برطرف كردن برخي از معايب  ،TSCميتوان يكي از تريستورهاي مودود در ولو را با يك ديود درايگزين كررد .در
اين حال  ،دريانهاي هدومي (در صورت كليدزني مناسب) خواهد گردند.

 5-3-3ساختار تركیبي خازن ثابت و TCR
ساختار يك تدهيز  SVCكه تركيبي از يك خازن ثاب و يك  TCRتشكيل شده اس در شركل  5-3نشران داده شرده
اس .
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شكل  :5-3ساختار يك  FC-TCRبه همراه مدار كنترل و شكل موجهای عملكردی آن

دريان عبوري از راكتور به كمك كنترل زاويه آتش (كه در بخش  TCRتشريح شد) تنظيم ميشود .البته بايد توده داش
كه در كاربردهاي عملي ،خازن ثاب مودود در ساختار طرح يك شبكه فيلتري خواهند بود كه در فركرانس اصرلي توليدكننرده
توان راكتيو و در فركانسهاي باالي در كننده هارمونيكهاي توليد  TCRهستند.
در اين ساختار توان راكتيو ثاب خرودي خازن ثاب به كمك كنترل مناسب توان راكتيو در شده  TCRدبران شرود .در
حداكثر توان خرودي خازني اين تدهيز  TCR ،SVCبا زاويه آتش  90=αغيرفعال اس  .براي كراهش تروان راكتيرو خرازني
خرودي ،بايستي دريان راكتور با كاهش زاويه آتش افزايش يابد .در توان راكتيو خرودري صرفر ،تروان راكتيرو خرودري TCR

بهصورت كامل توان راكتيو خرودي بانك خازني ثاب را خنثي ميكند.
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در صورت كاهش بيشتر زاويه آتش (با فرض فرفي سلفي بيشتر  TCRنسب به  )FCاثر  TCRغالب خواهد شد و توان
راكتيو خرودي  ،SVCسلفي خواهد شد.
كنترل  TCRمودود در اين تدهيز  SVCتركيبي بايستي چهار عملكرد زير را داشته باشد.
عملكرد اول :امكان سنكرون شدن با شبكه
در اين عملكرد ،بر مبناي اطالعات ( PLLكه ولتاژهاي شبكه  ACرا درياف ميكند) كه شامل پالسهراي زمرانبنردي
توليدشده در هنگام مشاهده پيك ولتاژ شبكه اس  ،تدهيز  SVCميتواند به شبكه متصل شود.
عملكرد دوم :تبديل فرمان دريان راكتيو به زاويه آتش اين عملكرد به كمك پيادهسازي آنالين رابطه مودرود برين زاويره
آتش و دريان راكتيو  TCRقابل حصول اس .
عملكرد سوم :تعيين دريان مردو راكتيو TCR

با تعيين دريان مردو تدهيز  SVCو كم كردن مادار دريان راكتيو توليدي خازن بهسادگي ميتوان دريان مردو راكتيرو
 TCRرا تعيين كرد.
عملكرد چهارم :توليد پالسهاي تريستورها
آتش زني تريستورهاي مودود در ولوها به كمك مدارات توليد پالس ويهه تريستورها اندام ميشود .اين مدارات زاويه آتش
را از مدار كنترل درياف ميكنند و در زمان مناسب ،پالس دريان باالئي (با حداكثر دامنه 1/5آمپر) به گير تريسرتور مربوطره
ارسال ميكنند .شكل مو هاي عملكردي  SVCتركيبي در شكل  5-3آورده شده اس .
منحني مشخصه تلفات  SVCبرحسب توان راكتيو خرودي آن در شكل  6-3ترسيم شده اس .
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شكل  :6-3منحني مشخصه تلفات  SVCبرحسب توان راكتیو خروجي

همانطور كه در شكل  6-3مشاهده ميشود ،تلفات  SVCنسب مستايمي با دريان  TCRدارد برهگونرهاي كره تلفرات
مبدل در حرك از ناطه حداكثر خازني به ناطه حداكثر خازني به ناطه حداكثر سلفي تاريباً بهصورت خطي افرزايش مرييابرد.
حتي درصورتيكه  SVCتبادل توان راكتيو با شبكه نداشته باشد ،تلفات ثابتي ودود دارد .در اصل در اين ناطه  TCRبا توليرد
توان راكتيو سلفي اقدام به دبران توان راكتيو خازن كرده اس كه اين امر مودب ايداد تلفات نسبتاً باال گرديده اس .
مشخصه تلفات اين تدهيز در صنايعي كه نياز به توان راكتيو خرودي باالئي دارند (نظير صنايو فوالد براي تصحيح ضريب
قدرت) بسيار مناسب اس  .اين در حالي اس كه در صنايعي كه نياز به توان راكتيو خرودي كم اس (و  TCRبايد توان راكتيو
خازن ثاب را دبران كند) ،اين مشخصه نامناسب اس .

 6-3-3ساختار TSC+TCR
ساختار  TSC+TCRدر ابتدا براي دبرانسازي خطوط انتاال در نظر گرفته شد .هدف از اين ساختار كاهش تلفات دائم و
افزايش انعطافپريري در بهرهبرداري اس  .يك ساختار پايه تك فاز  TSC-TCRدر شكل  7-3نشران داده شرده اسر  .ايرن
ساختار شامل  Nشاخه  TSCو يك شاخه  TCRاس  .تعداد شاخههاي  Nبر اسرا

مالحظرات عملري (ماننرد سرطح ولتراژ،
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حداكثر فرفي خازني موردنياز ،فرفي درياني ولو هاي تريستوري ،قيم تدهيزات و  )...تعيين ميگردد .البته رنج توان راكتيو
سلفي قابل توليد را نيز با اضافه كردن شاخههاي  TCRديگر ميتوان افزايش داد ]102[ .نحوه عملكررد سراختار پايره TCR-

 TSCرا با توده به شكل  7-3ميتوان توضيح داد [.]101

شكل  :7-3ساختار پايه  TCR-TSCو منحني مشخصه خروجي آن در ساختارTCR-TSC

بازه توان راكتيو خازن خرودري بره  Nبرازه تاسريم شرده اسر  .در برازه اول ،تروان راكتيرو خرودري سراختار برين  0و
 VARmax/Nقابلكنترل اس كه در آن  VARmaxحداكثر فرفي خازني خرودي اس  .در اين بازه تنها يك بانك خازني
(به كمك كليد زني تريستورها) و  TCRدر مدار اس  .تريستورهاي  TCRبهگونهاي كليدزني ميشوند كره تروان راكتيرو كرل
خرودي ساختار TCR-TSCبرابر مادار تعيينشده گردد .در بازههاي دوم ،سروم و ...و  nام ،تروان راكتيرو خرازني خرودري در
بازههاي )((n-1)VARmax/N, VARmax) ،... ،(2VARmax/N, 3VARmax/N) ،(VARmax/N, 2VARmax/N

قابلكنترل اس .
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اين كنترلپريري از سوئيچينگ مناسب TSCها و كنترل  TCRنشأت ميگيرد .براي دلوگيري از سوئيچنگهاي مكررر،
يك بازه هيسترزيس بين سطح "ورود " و "خرو " TSCها در نظر گرفته شده اس  .يك طرح عملي برراي كنتررل سراختار
 TCR-TSCدر شكل  8-3نشان داده شده اس .

شكل  :8-3طرح كنترلي برای ساختار تركیبي TCR-TSC

اين كنترل سه ناش را ايفا ميكند:
اول :تعداد شاخههاي  TSCموردنياز براي ورود و ميزان توان راكتيو موردنياز به در توسط  TCRرا محاسبه ميكند.
دوم :سوئيچينگ شاخههاي  TSCرا بدون وقو حال گررا ممكن ميكند.
سوم :فرمانهاي الزم براي كنترل زاويه آتش  TCRرا توليد و ارسال ميكند.
يك نمونه از شكل مو هاي عملكردي ساختار  TSC-TCRدر شكل  9-3نشان داده شده اس .
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شكل  :9-3شكل موجهای عملكردی ساختار  Ir( TCR-TSCجريان مرجع ورودیIc ،جريان مجموع  TSCها IL ،جريان
 ITotal ،TCRجمع جريانها)

منحني مشخصه تلفات خرودي مبدل برحسب توان خرودي  TSC-TCRرا بايد با توده به ساختار آن به دسر آورد .در
حال عدم تبادل توان راكتيو ،تمامي بانكهاي خازني از مدار خار ميشوند و دريان  TCRتاريباً برابر صفر اس  .اين شرايط
مندر به حال بي تلفات در ساختار  TSC-TCRخواهند شد.
با افزايش توان راكتيو موردنياز خرودي ،تعداد بانكهاي خازني موردنياز براي ح ور در مردار بيشرتر مريشرود .از طرفري
 TCRنيز براي دنبال كردن توان راكتيو مردو ميبايستي توان سلفي بيشتري در كند.
با اضافه شدن بانك خازني ،تلفات ثابتي به ساختار اضافه ميشود همچنين با افزايش توان راكتيو سلفي در شده توسرط
 TCRتلفات آن افزايش مييابد .با توده به موارد ذكرشده ،با اضافه شدن پيدرپي  TSCها ،تلفات ناشي از TSCها بهصورت
ثابتي افزايش مييابند .بهصورت كمي تلفات ساختار  TSC-TCRبهصورت متوسط متناسب با تروان راكتيرو خرودري افرزايش
مييابد.
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شكل  :10-3مشخصات تلفات خروجي ساختار  TCR-TSCبرحسب توان راكتیو خروجي

همانطور كه در شكل  10-3نشان داده شده اس  ،مشخصه تلفات اين تدهيز در كاربردهايي كه نياز به كنترل ديناميكي
توان راكتيو اس (و توان راكتيو متوسط خرودي كمي دارند) بسيار مناسب اس .
با هماهنگي مناسب ميان كنتررل TSCهرا و  TCRمريتروان كنتررل كامرل پيوسرته داشر  .دبررانسرازهاي تركيبري
 TCR+TSCبا مشخصاتي نظير كنترل پيوسته ،عدم ودود حاالت گررا ،هارمونيك كمتر (بره دليرل سرايز كوچرك  TCRدر
ماايسه با توان خازني) و گراني شناختهشده هستند .در صورت كاهش سايز  TCRدر ساختار تركيبري ،هزينره انردكي كراهش
مييابند اما اين كاهش در برابر هزينه TSCها و كنترل پيشرفته سيستم زياد نيس .

 -4-3كنترل جبرانسازهای استاتیك توان راكتیو
كنترل مناسب ولتاژ ترمينال بهصورت قابلمالحظهاي قابلي انتاال توان در سيستم قدرت را باال ميبررد .برهويرهه آنكره
رگوالسيون ولتاژ در ترمينالهاي خط انتاال ،تغييرات سراسري ولتاژ را محدود كرده و ضمن دلوگيري از ناپايداري (فروپاشري)
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ولتاژ ،حاشيه پايداري گررا در سيستم را باال ميبرد .اين در حالي اس كه با استفاده از كنترل مناسب ولتراژ ترمينرال مريتروان
نوسانات سيستم قدرت را ميرا كرد.
براي لحاظ كردن مالحظات سيستم ،توان راكتيو  SVCبهگونهاي كنترل ميشود تا ولتاژ نااط خاص از شبكه را در مردو
از پيش تعيينشده حفظ كند .يك ساختار كنترلي كه از  SVCبهعنوان دبرانساز توان راكتيو خط انتارال اسرتفاده مريكنرد در
شكل  11-3نشان داده شده اس .

شكل  :11-3طرح كنترلي يك SVC

سيستم قدرت در ترمينالهاي  SVCبهصورت يك ژنراتور ) (V<و يك امپدانس (مدمو امپردانس ژنراترور و خطروط
انتاال) كه تابعي از فركانس زاويهاي شبكه ) (wو زمان ) (tاس نشان داده شده اس  .وابستگي امپدانس قدرت ) (zبه زمران
) (tاز وقو خطاها و سوئيچينگ خطوط ناشي ميشود.
 SVCشامل بانكهاي  TSCو  TCRاس كه براي تنظيم دامنه دريان راكتيو كشيده شده (يا تزريقشده) به شربكه در
مادار مردو از پيش تعيينشده كنترل ميشوند .در حال كنترل پايه  SVC ،SVCدر ناش تنظيمكننده ايدهآل ولتراژ ترمينرال
عمل ميكند .براي اين منظور دامنه ولتاژ ترمينال اندازهگيري شده و با مادار مردو ولتاژ ماايسره مريگرردد .سرپس خطرا بره
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كنترلكننده  PIداده ميشود تا مادار دريان مردو  SVCرا به دس دهد .به تعبيري ديگرر دريران  SVCماردار مردرو Irرا
دنبال خواهد كرد تا ولتاژ ترمينال در مادار مردو خود باقي بماند.
اگر در كاربردهاي خاص ،براي دبرانسازي سيستم قدرت نياز به تغيير مادار مردو ولتاژ نسب به زمان باشد ،سيگنالهاي
اصالحي تعيينشده به كمك وروديهاي كمكي به مادار مردو ولتاژ اضافه ميگردد SVC .به كمك كنترل حلاه بسته خرود،
اين مادار مردو را دنبال خواهد كرد .وروديهاي كمكي مورد استفاده عمردتاً شرامل شريب رگوالسريون ولتراژ و ميررا سرازي
نوسانات قدرت اس .

 1-4-3شیب رگوالسیون
در بسياري از كاربردها SVC ،بهعنوان تنظيمكننده ايده آل ولتاژ ترمينال استفاده نميشود .بلكه اين ادازه به ولتاژ ترمينال
داده ميشود كه ولتاژ ترمينال متناسب با دريان دبرانسازي تغيير كند .اين استراتهي مزاياي فراواني دارد .اوالً ،ناحيره فعالير
خطي دبرانساز با فرفي خازني و سلفي معلوم ،افزايش مي يابد .شيب رگوالسيون به اين معناس كه ولتاژ ترمينال در حاالت
دبرانسازي خازني حداكثري و دبرانسازي حداكثري سلفي ميتواند به ترتيب كمتر از ولتاژ بيباري و باالتر از ولتاژ بريبراري
قرار داشته باشد .دوم ،رگوالسيون ايده آل (بدون شيب) ممكن اس در اثر انتخا نامناسب ماردار مردرو ولتراژ ترمينرال وارد
ناحيه نوسان گردد .سوم ،استفاده از كنترل شيب رگوالسيون مندر به اشتراكگراري بار راكتيو بين  SVCهاي گوناگون و ديگر
دستگاههاي تنظيمكننده ولتاژ ميگردد [.]103
براي پيادهسازي "شيب اف كاهشي " دلخواه ميتوان از يك ورودي كمكي استفاده كرد .در اين شيوه مادار مردو ولتاژ با
ترمينال با ضريبي تناسبي از دريان دبرانساز  SVCتدميو ميگردد و مادار مردو ولتاژ ترمينال اصرالحشرده را بره دسر
ميدهد .اين مادار برابر اس با:
V r* V r  KI COMP

رابطه فوق نشاندهنده آن اس كه مادار مردو ولتاژ تصحيحشده (و بنابراين مادار دامنه ولتاژ اندازهگيريشده ترمينال) از
ناطه ثاب بيباري تا ناطه حداكثر توان خازني كاهش مييابد .پسازاين ناطه ،رفتار مانند خازن ثاب خواهرد برود .برهصرورت
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مشابه مادار مردو ولتاژ تصحيح شده (و بنابراين مادار دامنه ولتاژ اندازهگيري ترمينال) در ناطه ثاب بيباري تا ناطره حرداكثر
توان سلفي افزايش مييابد .پس از اين ناطه ،رفتار مانند راكتور ثاب خواهد بود.
منحني مشخصه ولتاژ ترمينال برحسب دريان خرودي (با شيب اف كاهشي معلوم) به همراه خطوط بار (مشخصه سيستم
 )ACدر شكل  12-3نشان داده شده اس [.]101

شكل  :12-3منحني مشخصه  V-Iبرای جبرانساز SVC

در شكل  12-3خط بار  ،1مشخصه  V-Iمربوط به  SVCرا در ولتاژ نامي قطو ميكند و بنابراين دريان دبرانسراز صرفر
اس  .خط بار  2در زير خط بار  1قرار دارد كه ممكن اس در اثر وقو يك اف ولتاژ ايدادشده باشرد .خرط برار  3در قسرم
باالي خط بار  1قرار دارد اين امر كه ناشي از يك اضافه ولتاژ در سيستم قدرت اس ممكن اس در اثر خرو ناگهاني يكبرار
ايدادشده باشد .ناطه تااطو اين خط بار با منحني مشخصه  V-Iمربوط به  SVCدر قسم سرلفي قررار دارد .مطرابق شركل،
ح ور  SVCنرخ تغييرات ولتاژ را نسب به حال بدون دبرانسازي بهصورت قابلمالحظهاي كاهش داده اس .
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 2-4-3میرا سازی نوسانات قدرت
براي ميرا سازي نوسانات سيستم قدرت ،عمدتاً بايد ولتاژ ترمينال  SVCمتناسب با نرخ تغيير زاويه روتور تغيير كند .تغييرر
زاويه روتور مندر به تغييرات فركانس و توان حاياي ميشود .در عمل ،عموماً تغييرات فركانس سيستم يا توان حاياي عبروري
اندازهگيري ميشود و براي كنترل توان راكتيو خرودي  SVCو تنظيم ولتاژ ترمينال استفاده ميگردد [.]104
در يك طرح امكانپرير كنترلي از فركانس نمونه گرفتهشده و به مادار مردو ثاب ولتاژ بره كمرك يرك ورودي اضرافي،
دمو ميگردد .سيگنال اضافهشده ،دريان خرودي  SVCرا وادار به قرار گرفتن در اطراف ناطه كار ثاب ميكند تا بره ارتاراي
پايداري سيستم كمك كند .براي اين امر در صورت افزايش (يا كاهش) فركانس ،ولتاژ ترمينال افزايش مييابد (يا كراهش) ترا
مانو از افزايش (يا كاهش) بيشتر سرع ژنراتور گردد.

درزمینه Statcom
ٔ
 -5-3وضعیت تحقیقات
درزمینه Statcom
ٔ
 1-5-3بررسي آماری مقاالت تحقیقاتي منتشرشده
درزمينره  SVCوضرعيتي
ٔ
طبق آمار اندمن مهندسي برق و الكترونيك آمريكا ( )IEEEاز سال  2000تراكنون ،تحايارات
ثاب و محدود داشته اس  .براي بررسي بهتر اين موضو پايگاه  IEEE Xploreبرراي يرافتن تحايارات مررتبط (ژورنرالي و
كنفرانسي) دستدو شده اس و نتايج آن در شكل  13-3الي شكل  18-3نمرايش داده شرده اسر  .نترايج (اعرم از ماراالت و
كنفرانسهاي) نامربوط با بررسي مناسب ،از فهرس آماري حرف شدهاند.

درزمینه TCR
ٔ
شكل  :13-3نمودار فراواني تجمعي كنفرانسهای منتشرشده در سايت IEEE
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درزمینه TCR
ٔ
شكل  :14-3نمودار فراواني تجمعي مقاالت منتشرشده در سايت IEEE

درزمینه TCT
ٔ
شكل  :15-3نمودار فراواني تجمعي كنفرانسهای منتشرشده در سايت IEEE

درزمینه TCT
ٔ
شكل  :16-3نمودار فراواني تجمعي مقاالت منتشرشده در سايت IEEE
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درزمینه TSC
ٔ
شكل  :17-3نمودار فراواني تجمعي كنفرانسهای منتشرشده در سايت IEEE

درزمینه TSC
ٔ
شكل  :18-3نمودار فراواني تجمعي مقاالت منتشرشده در سايت IEEE

درزمينه  TCRمنتشرشده اس بهگونرهاي كره در
ٔ
مطابق آمار استخرا شده ،از سال  2000تا سال  2014تحاياات اندكي
اين بازه بهصورت ميانگين ساالنه بترتيب  2و  9/93مااله ژورنال و كنفرانس در اين خصوص منتشرشده اس  .همچنين در اين
بازه بهصورت ميانگين ساالنه  0/73و  1/86مااله ژورنال و كنفرانس در خصوص  TCTمنتشرشده اسر  .نكتره مهرم نيرز آن
اس كه در برخي از موارد تحايااتي ،ادوات  SVCمحور اصلي نبودهاند و صرفاً بخشي از سيستم بزرگتر بودهانرد كره شرامل
تدهيزات كنترلكننده پيشرف هاي نظير  Statcomبودهاند .در آخر در اين بازه بهصورت ميرانگين سراالنه  0/66و  4/6ماالره
ژورنال و كنفرانس در خصوص  TSCمنتشرشده اس  .آمار اندك مااالت ژورنالي و كنفرانسي چاپشده در خصوص تدهيزات
 SVCنشاندهنده بلوغ اين تكنولوژي اس .
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درزمینه SVC
ٔ
 2-5-3بررسي پتنتهای منتشرشده
دستدوگر اداره ثب اختراعات اروپا [ ]31يكي از كاملترين بانكهاي اطالعاتي پتن هاي بينالمللي اس كه اطالعرات
مربوط به پتن هاي اروپا ،انگليس ،سازمان دهاني مالكي فكري ،ژاپن و حدود  90كشور ديگر را دارد .در ايرن سراي امكران
درزمينه الكترونيك قدرت
ٔ
دستدوي پتن ها با داشتن كد  CPCو يا  IPCمربوط به هر گروه از پتن هاي مربوطه فراهم اس .
با كاربرد  SVCچندين زيرگروه مشارك دارند .كد اين زيرگروهها به همراه توضيح مشخصات آنها در ددول  3-1آورده شده
اس .
جدول  :1-3كد بینالمللي زيرشاخههای مرتبط به الكترونیك قدرت با كاربرد TCR

مشخصات

كد زيرگروه
Y02E40

فنّاوريهاي مرتبط با شبكه توليد ،انتاال و توزيو توان

H02J3

ساختارهاي مداري براي شبكه  ACيا سيستم توزيو  ACبا تكيه بر دنبههاي مديري  ،برنامهريزي و
كنترل

G05F1/00

سيستمهاي تنظيم خودكار

Y02E10

استخرا انرژي از منابو تدديدپرير

Y02E60

فنّاوريهاي مؤثر در كاهش گازهاي گلخانهاي

جدول  :2-3كد بینالمللي زيرشاخههای مرتبط به الكترونیك قدرت با كاربرد TSC

مشخصات

كد زيرگروه
Y02E40

فنّاوريهاي مرتبط با شبكه توليد ،انتاال و توزيو توان

H02J3

ساختارهاي مداري براي شبكه  ACيا سيستم توزيو  ACبا تكيه بر دنبههاي مديري  ،برنامهريزي و
كنترل

H03K17

سوئيچينگ الكترونيكي بدون تما

G05F1/00

سيستمهاي تنظيم خودكار

H02M1

دزئيات سيستم تبديل انرژي

مكانيكي

با بررسي در زيرگروههاي مركور از بين سالهاي  2000تا  ،2014نتايج بره در قالرب شركل  19-3الري شركل  30-3بره
نمايش درآمده اس .
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شكل  :19-3نمودار فراواني تجمعي پتنتهای ارائهشده در زيرشاخه  Y02E40مربوط به TCR

شكل  :20-3نمودار فراواني تجمعي پتنتهای ارائهشده در زيرشاخه  H02J3مربوط به TCR

شكل  :21-3نمودار فراواني تجمعي پتنتهای ارائهشده در زيرشاخه  G05F1/00مربوط به TCR
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شكل  :22-3نمودار فراواني تجمعي پتنتهای ارائهشده در زيرشاخه  Y02E10مربوط به TCR

شكل  :23-3نمودار فراواني تجمعي پتنتهای ارائهشده در زيرشاخه  Y02E60مربوط به TCR

شكل  :24-3نمودار تجمعي پتنتهای ارائهشده در تمامي زيرشاخههای مربوط به TCR
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شكل  :25-3نمودار فراواني تجمعي پتنتهای ارائهشده در زيرشاخه  Y02E40مربوط به TSC

شكل  :26-3نمودار فراواني تجمعي پتنتهای ارائهشده در زيرشاخه  H02J3مربوط به TSC

شكل  :27-3نمودار فراواني تجمعي پتنتهای ارائهشده در زيرشاخه  H03K17مربوط به TSC
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شكل  :28-3نمودار فراواني تجمعي پتنتهای ارائهشده در زيرشاخه  G05F1مربوط به TSC

شكل  :29-3نمودار فراواني تجمعي پتنتهای ارائهشده در زيرشاخه  H02M1مربوط به TSC

شكل  :30-3نمودار تجمعي پتنتهای ارائهشده در تمامي زيرشاخههای مربوط به TSC
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كدهاي ( Y02E40فنّاوريهاي مرتبط با شربكه توليرد ،انتارال و توزيرو تروان) و H02J3

(ساختارهاي مداري براي شبكه  ACيا سيستم توزيو  ACبا تكيه بر دنبههاي مديري  ،برنامهريزي و كنتررل) بيشرترين آمرار
پتن ها را در هر دو تدهيز  TSCو  TCRبه خرود اختصراص دادهانرد .در تدهيرز  TCRپرس از آنهرا زيرگرروه G05F/00

(سيستمهاي تنظيم خودكار) و در پي آن ( Y02E10استخرا انرژي از منابو تدديدپرير) و ( Y02E60فنّراوريهراي مرؤثر در
كاهش گازهاي گلخانهاي) در رتبههاي بعدي قرارگرفتهاند .در تدهيز  TSCپرس از آنهرا زيرگرروه ( H03K17سروئيچينگ
الكترونيكي بدون تما

مكانيكي) و در پي آن ( G05F1سيستمهاي تنظريم خودكرار) و ( H02M1دزئيرات سيسرتم تبرديل

انرژي) در رتبههاي بعدي قرارگرفتهاند.
همانگونه كه مشاهده ميشود از سال  2009شيب نمودارها افزايش پيدا كرده اس  .با توده به بلوغ تكنولوژي  SVCاين
موضو قدري تعدب برانگيز اس  .با توده به اين موضو رويههاي تحايااتي ثب شده در پتن هاي بينالمللي در مورد TSC

و  TCRدر بازههاي ماقبل سال  2009و بعد از آن دداگانه بررسي ميشود.
در خصوص تكنولوژي  ،TCRموضوعات تحايااتي ثب شده در پتن هاي بينالمللي ماقبل سرال  2009مريالدي شرامل
موارد زير بودهاند:
 كاربرد  TCRدر صنايو (راهآهن ،كوره ،معدن ،حفاري)


كاهش تلفات هدايتي TCR

 هماهنگي  TCRبا كندانسور OLTC ،و ...


بهرهگيري دوگانه از مبدل  HVDCبا كموتاسيون خط در ناش SVC

 تركيب  TCRبا  TSCو  FCو  ...بهمنظور دستيابي به مشخصات خرودي متناسب


كاربرد كنترلكنندههاي غيرخطي در TCR

 مطالعات طراحي راكتور
از سويي ديگر با گسترده شدن و پريرش تكنولوژي ( Statcomكه يكي از عوامل آن مطرحشده ايده مبدلهراي مراژوالر
اس ) و ساير فنّاوريهاي مبتني بر مبدلهاي منبو ولتاژ ،از سال  2009تعداد پتن هاي منتشرشده افزايش پيدا كرده اسر  .در
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زمينه تكنولوژي  ،TCRموضوعات تحايااتي ثب شده در پتن هاي بينالمللي بعد از سرال  2009مريالدي شرامل مروارد زيرر
بودهاند:


كاربرد فيلتر فعال بهمنظور بهبود مشخصات هارمونيكي TCR

 كاربرد  TCRدر كنار  Statcomو هماهنگي آنها


كنترل  TCRبا ميكروكنترلرهاي دديد  DSPو FPGA

 شبيهسازي  SVCبر شبيهساز زمان واقعي


پيشبيني توان راكتيو موردنياز شبكه و دنبال كردن آن به كمك TCR

 تمركز بر ساخ  SVCهاي قابلحملونال


توليد نرمافزارهاي دديد براي شبيهسازي SVC

 كنترل  TCRبه كمك شبكه فازي-عصبي ،تخمينگر حال و ...
 كنترل آشو

در شبكه به كمك SVC



سازگاري  SVCبا سيستم كنترل PLC



تخمين پارامترهاي شبكه  ACبه كمك SVC

 طراحي راكتورهاي پيشرفته
 ايداد هماهنگي ميان  SVCو مزار باد
در خصوص تكنولوژي  ،TSCموضوعات تحايااتي ثب شده در پتن هاي بينالمللي ماقبرل سرال  2009مريالدي شرامل
موارد زير بودهاند .بايستي در نظر داش كه در اكثر پتن هاي ثب شده تدهيز  TSCدر كنرار بايره تدهيرزات  FACTSبروده
اس .
 مدارات درايو گي تريستور


منابو تغريه داخل SVC

 دبرانسازي ديناميك عدم تعادل سه فاز
 سنكرون سازي با شبكه (مدارات تشخي

گرر از صفر)
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با در نظر داشتن تكنولوژي  ،TSCموضوعات تحايااتي ثب شده در پتن هاي بينالمللي بعد از سال  2009ميالدي شامل
موارد زير بودهاند:
 دبرانسازي توان راكتيو هيبريد
 كاربرد ادوات دبرانسازي تركيبي توان راكتيو راهآهن
 هماهنگي  TSCو برقگير بهمنظور كاهش اثرات مخر

TSC

 كنترل سيستمهاي تركيبي توان راكتيو براي كاهش هارمونيك ،افزايش كيفي توان ،بهبرود پاسرخ مرزار براد،
كاهش دريانهاي هدومي ،كاهش فليكر
 طراحي ولو هاي دديد تريستوري بهمنظور مديري بهتر حرارتي
 سازگاري  TSCبا پروتكلهاي ارتباطي
نرخ ثاب و اندك تحاياات در كنار شيب باالرونده پتن هاي ثب شده بيانگر آن اس كه بهرغم بلروغ دانرش مربروط بره
تدهيزات  ،SVCبازار مربوط به آنها حفظ شده و در آينده نزديك نيز پايدار خواهد بود.

 -6-3وضعیت بازار  SVCدر جهان
ادوات  FACTSكه از تدهيزات استاتيك الكترونيك قدرت تشكيلشدهاند ،امكان كنترلپريري و انتارال بيشرتر تروان از
شبكه الكتريكي را فراهم ميكنند .بهصورت كلي تالش براي ارتااي امني و پايرداري شربكه و ارتاراي كيفير تروان فرصر
مناسبي براي ح ور بيشتر ادوات  FACTSفراهم كرده اس  .با تمركز بر بخش بازار ،ادوات  FACTSرا ميتروان حرول سره
محور نو دبرانسازي ،صنع مورد استفاده و دغرافيا تاسيمبندي كرد .هركدام از محورها را نيز ميتوان تاسيمبندي كرد.
از تدهيزات اساسي (مورد استفاده در بازار) ادوات  FACTSميتوان به انوا  TCSC ،FSC ،Statcom ،SVCو UPFC

اشاره كرد SVC .پركاربردترين تدهيز  FACTSاس و  %90بازار دبرانسراز مروازي ( SVCو  )Statcomدر سرال  2013را
تشكيل ميدهد .پيشبيني ميشود تا سال  SVC ،2018همچنان بيشترين سهم بازار را داشته باشد.
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بازار ادوات  FACTSاز منظر صنع را ميتوان به بخشهاي شبكههاي برق ،صنع فوالد ،معدن ،توربينهراي برادي و
راهآهن برقي تاسيمبندي كرد .در بين صنايو فوق بيشترين سهم بازار به ترتيب متعلق به شبكه بررق ،صرنايو فروالد و معردن
اس  .عوامل دغرافيائي ،پارامترهايي نظير ماررات محيطزيستي ،حق زمين و مارررات و اسرتانداردهاي حكرومتي در خصروص
احداث خطوط انتاال دديد از عوامل مؤثر بر گسترش بيشتر ادوات  FACTSهستند.
بازار ادوات  FACTSرا از منظر دغرافيا نيز ميتوان به چهار قسم  ،آمريكا ،اروپا APAC ،و  1ROWتاسيمبندي كررد.
در سال  2012آمريكا بزرگترين بازار براي ادوات  FACTSبوده اس  .پيشبينيشده تا سرال  2018آمريكرا همچنران برازار
مصرف پيشتاز اين تدهيزات باشد .در سوئي ديگر منطاه  APACبا رشد سريو صنعتي ،بازار روبه رشدي براي ادوات FACTS

دارد .پيشبيني شده اس در سال  2018حدم بازار ادوات  FACTSدر ناحيه  APACبيشتر از آمريكا باشد .دس آخر آنكه ،به
دليل الزامات و ايداد انگيزه هاي حكومتي در اروپا براي گسترش توان برادي ،پريشبينري شرده اسر كره حدرم برازار ادوات
 FACTSدر اروپا گسترش يابد [.]100
با توده به دميو موارد يادشده ،پيشبيني شده اس كه حدم بازار تدهيرزات  FACTSاز عردد  912/85ميليرون دالر در
سال  2012به عدد يك ميليارد و  386ميليون دالر در سال  2018برسد كه نشانگر رشد ساالنه  7/23درصدي اس  .از سروئي
ديگر مطابق پيشبيني بريتانيا بازار ادوات  FACTSدر سال  2011برابر  462/11ميليون دالر با رشد  %10بوده اس [.]105

 -7-3بررسي تولیدكنندگان جهاني SVC
بنا بر آمار  ،Research and Marketsكمپانيهاي ( ABBشاخه سوئيس)( ALSTOM ،فرانسره)(Siemens ،آلمران)،
( Mitsubishi Electricژاپرن) ،توشريبا (ژاپرن) Rongxin Power Electronic ،Fuji Electric ،و Shandong Taikai

 Power Elctronic Companyاز توليدكنندگان  SVCبه شمار ميروند ]106[.توليدات و پروژههاي اندام شده كمپانيهراي
برتر در ددول  3-3نشان داده شده اس .

1 -Rest of World
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درزمینه تولید  SVCو ظرفیت محصوالت آنها
ٔ
جدول  :3-3كمپانيهای برتر

شركت

محل اصلي پروژههای اجراشده

حداكثر توان

نوع سیستم

SVC

Mongolia, 220 KV, ± 100 MVAR, Water cooled, 2012,
Brazil, 220 KV, -75 to 150 MVAR, Water cooled,
2013
±300 MVAR
ABB
Congo, 220 KV, ±75 MVAR, 2013
Sweden, 21.5 KV, 0-41 MVAR, 2013
Canada, 735 KV, ±300 MVAR, 2011
Brazil, 345/15 KV, -60 to +100 MVAR
ALSTOM
New Zealand, 230 KV, ±100 MVAR
KotaBaja Mainstation SMS, 30 KV, -(2*130) to 150
MVAR, 1983
Chini, 11 KV, -240 to 250 MVAR, 1998
1000 MVA Bom Jesus da Lapa, 500 KV, -360 to 250 MVAR,
Siemens
2003
Saudi Arabia, 400 KV, -200 to 6000 MVAR, 2012
Saudi Arabia, 400 KV, -150 to 450 MVAR, 2011
Japan, 500 KV, -20 to 80 MVAR,
Toshiba
Japan, -40 MVAR, Relocateable,
Rongxin
300 MVAR
Power
Electronic

TCR/TSC/FC/
MSC

MSR/MSC/TC
R/TSC/FC

TCR/TSC/FC

Water cooled,
DSP controlled

ددول  3-3فهرس شرك هاي توليدكننده  ،SVCآخرين توليردات آنهرا و ميرزان فرروش آنهرا را بيران كررده اسر .
اطالعات فوق از و ساي شرك ها استخرا شده اس  .بر مبناي نتايج مطالعه ،شرك (يا سازمان)هاي دهاني قرادر هسرتند
 SVCتا مرز فرفي  1000 MVARتوليد كنند .در ادامه به بررسي بيشتر نتايج حاصل شده ميپردازيم.
با در نظر داشتن ميزان فروش (مطابق بررسي پروژههاي نصبشده در سراسر دهران) ،شررك هراي  ABBو Siemens

پرفروشترين شرك هاي دهاني بودهاند .از سويي ديگر شرك  Rongxin Power Electronicsسهم بازار برااليي در چرين
دارد.
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 -8-3بررسي مقايسهای هزينه مبدلهای SVC
براي بررسي ماايسهاي هزينه  SVCعمدتاً از اطالعات دو مردو [ ]107و [ ]108استفاده شده اسر  .ايرن دو مردرو نيرز
هزينههاي تخميني را بر طبق گزارشهاي  EPRIو استعالم از سازندگان به دس آوردهاند .اگرچه هزينههاي تخميني ارائهشده
توسط دو مردو متفاوت هستند ،برخي نكات كلي بين آنها مشرترك هسرتند .برر طبرق اطالعرات ارائرهشرده ،هزينره بخرش
كنترلشده  SVCبرابر  40دالر بر كيلووار اس  .اين هزينه در برابر خرازن مروازي (باقيمر

 8دالر برر كيلرووار) و Statcom

(باقيم  50دالر بر كيلووار) به ترتيب گرانتر و ارزانتر اس  .هزينه ساير ساختارهاي  FACTSنيز برراي ماايسره در دردول
 4-3ذكرشدهاند.
جدول  :4-3مقايسه هزينههای ادوات مختلف FACTS

نوع تجهیز

تخمین مرجع []108

تخمین مرجع []107

خازن موازي

8 $/KVAR

***

خازن سوئيچ شونده مكانيكي

***

<50 $/KVAR

راكتور موازي سوئيچ شونده مكانيكي

***

<50 $/KVAR

خازن سري

20 $/KVAR

***

TSC

***

<50 $/KVAR

SVC

)40 $/Kvar (Controlled Part

80 $/KVAR

TCSC

)40 $/Kvar (Controlled Part

***

Statcom

50 $/KVAR

)150 $/KVAR (3-Phase
)200 $/KVAR (1-Phase

UPFC-Series Portion

50 $/KW series power flow

***

UPFC-Shunt Portion

50 $/KVAR controlled part

***

فصل چهارم
جبرانساز استاتیك StatCom
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 -4فصل چهارم جبرانساز استاتیك StatCom

 -1-4مقدمه
ادوات دبرانساز توان راكتيو مبتني بر سوئيچهاي الكترونيرك قردرت تريسرتوري در سرال  1970گسرترش يافتنرد .ايرن
تدهيزات بهصورت  TCRيا  TSCو يا بهصورت تركيب آنها با فيلترهاي پسيو (براي در هارمونيكهاي توليدشده از فرآيند
سوئيچينگ مبدلهاي الكترونيك قدرت) استفاده ميشوند .اين تدهيزات اساساً از امپدانس متغيرر برراي كنتررل تروان راكتيرو
استفاده ميكنند .بهصورت مثال ،TCR ،ميزان راكتور ديدهشده از سم شبكه را با كنترل زاويره آترش تنظريم مريكنرد .ايرن
تكنولوژي به حد بلوغ رسيده اس اما درده انعطافپريري عملكردي اين تدهيز كم اس .
با ابدا تكنولوژي مبدلهاي منبو ولتاژ كره از سروئيچ هراي كموتاسريون خرودي نظيرر IGCT ،IEGT ،IGBT ،GTO

( )Injection – Enhanced Gate Transistorو  GCTاسرتفاده مريكننرد ،گونرههراي دديردي از ادوات  FACTSنظيرر
 Statcomو  UPFCبه ودود آمدهاند .مبدل (VSCكه  DC/ACنيز ناميده ميشود) پايه اساسري تدهيرزات دديرد FACTS

اس .
اين مبدلها از طريق كنترل مناسب دبران راكتيو (از طريق سوئيچينگ) ،توان راكتيرو مبادلره شرده برا شربكه را كنتررل
ميكنند .ويهگيهاي نظير زمان سريو پاسخ ،حدم فيزيكي كم ،پروفيل ولتراژ مناسرب ،انعطرافپرريري كنترلري براال و پاسرخ
ديناميكي مناسب از مشخصههاي  Statcomاس  .اين تدهيز تح

نامهرايSSVC،4SVG،3Statcom،2ASVG،1ASVC

5

درزمينه تحاياات و شريك مؤثري در تعدادي از پروژههاي
ٔ
و  6SSCنيز شناخته ميشود .مركز 7EPRIدر آمريكا ،مركزي پيشرو
فعلي  Statcomبوده اس  .شركتهايي نظير  ،GEزيمرنس Toshiba ،Mitsubishi ،ALSTOM ،ABB،بره همرراه مراكرز

1 Advanced Static VAR Compensator
2 Advanced Static VAR Generator
3 Static Condenser
4 Static VAR Generator
5 Synchronous Solid VAR Compensator
6 Static Synchronous Compensator
7 Electric Power Research Institute
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تحايااتي ناش مهمي در ساخ و نصب پروژههاي  Statcomدر سراسر دنيا داشتهاند .به دليل ويهگيهاي ذاتري (نظيرر يرك
درده آزادي كنترلي بيشتر) اين تدهيز كيفي كنترلي باالتري نسب به  SVCدارد.
مبدلهاي منبو ولتاژ مبتني بر  GTOدر فرفي توان باال تداريسازي شدهاند .اين مبدلها (مبتني بر  )GTOعمومراً در
فركانس پايه كليدزني ميشوند .اگرچه تدهيزات  IGBTو  IGCTنيز هماكنون فرفي تواني باالئي دارند ،اكثراً در كاربردهاي
با توان كم و متوسط مورد استفاده ميگيرند و عمدتاً با تكنيك  )1-3 KHZ( PWMكليدزني ميشوند .استفاده از اين تدهيزات
سوئيچينگ در كاربردهاي توان باال هنوز بهصورت كامل تداريسازي نشده اس و محدود اس  .هرماكنرون دو نرو سراختار
پلهاي  VSCشامل چند پالسه و چند سطحي عمدتاً به كمرك تكنيركهرايي نظيرر سروئيچينگ فركرانس پايره PWM ،يرا
هارمونيك انتخابي كليدزني ميشوند .در كاربردهاي با توان باال عموماً از مبدل  GTO-VSCبا كليدزني فركانس پايه اسرتفاده
ميگردد.
طرح دديدي بهمنظور عبور از تكنيكهاي سوئيچينگ  PWMو مبردلهراي چنرد سرطحي برا كليردزني فركرانس پايره
پيشنهادشده اس  .در اين طرح ،يك ولتاژ  DCچند سطحي در قسم  DCمبدل  VSCتزريق ميشود تا مرتبره پرالسهراي
درزمينه تدهيزات
ٔ
خرودي (بدون استفاده از مبدل  VSCديگر) چند برابر گردد .با اقتصادي شدن اين روش ،صرفهدوئي فراواني
حال دامد و تدهيزات مغناطيسي صورت خواهد پريرف .

 -2-4معرفي Statcom
مبدل  ،VSCپايه اساسي  Statcomاس و تركيبي از سوئيچهاي باقابلير كموتاسريون خرودي (نظيرر ،IGBT ،GTO
 IGCTو غيره) و ديودهاي موازي معكو

اس  .سوئيچهاي قدرت بهكاررفته بهصورت مو مربعي (و كليدزني فركانس پايره)

يا ( PWMبا فركانس كليدزني باال) يا حرف هارمونيك انتخابي (و كليدزني با فركانس كم) كليد زني خواهند شرد .يرك منبرو
ولتاژ  DCدر سم ورودي مبدل  VSCودود دارد كه عمدتاً توسط يك خازن ايداد ميگردد .خرودي مبدل  VSCنيرز يرك
مو چند سطحي اس كه سينوسي در نظر گرفته ميشود .در مبدل  ،VSCكليدهاي قدرت عمل اينورتري را اندام ميدهند و
ديودهاي موازي معكو

عملكرد يكسوسازي دارند [.]109
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عموماً  Statcomاز واحدهاي  VSCشش پالسه ،خازنهاي سم ( DCدر ناش ذخيرهساز انرژي) ،واسطهاي مغناطيسي
(نظير ترانسهاي واسط) و يك كنترلكننده تشكيل شده اس .
هدف اصلي  Statcomايداد يك ولتاژ  ACخرودي سه فاز بي هارمونيك و قابلكنترل در ناطه  PCCاس تا بتوان برا
كنترل دريان راكتيو مبادله شده با شبكه ،ميزان توان راكتيو مبادله شده با شبكه را تنظيم كرد Statcom .به دليل برخرورداري
از درده آزادي كنترلي ،امكان كنترل توان حاياي عبوري را بهشرط ودود يك منبو توان مانند ذخيرهسازهاي انررژي نيرز دارد
هرچند كه در برخي از تكنيكهاي سوئيچينگ ممكن اس از اين قابلي استفاده نشود .درنتيدره  Statcomقابلير عملكررد
چهار ربعي را دارد .رابطه توان توليدي  Statcomبهقرار زير اس [:]110
V V
V SV C
V 2
Sin  J  S C cos   S   P  JQ
XL
XL 
 XL

S 

در رابطه فوق  f ،XL ،VC ،VS ،Q ،P ،Sو  αبه ترتيب برابر توان فاهري ،توان حاياي ،توان موهومي ،ولتراژ شربكه،
ولتاژ خرودي  ،Statcomرأكتانس نشتي ،فركانس سيستم و اختالففاز ميان  VSو  VCهستند .توان حاياي و موهومي مبادلره
شده به ترتيب با تغييرات و اختالف دامنههاي ولتاژ  VSو  VCكنترل ميشوند.
براي مادار پسفاز و پيش فاز  ،αتوان حاياي از  Statcomبه شبكه و بالعكس منتال خواهد شرد .درصرورتيكره ()α=0
باشد ،توان موهومي مبادله شده برابر اس با:
VS
V C V S 
XL

Q

در استراتهي كليدزني فركانس پايه ،دامنه ولتاژ خرودي  )VC( Statcomاز ولتاژ لينك  DCنشأت مريگيررد و توسرط آن
قابلكنترل اس  .از سوي ديگر فاز ولتاژ خرودي  Statcomنسب به ولتاژ شبكه به كمك كنترل زاويه  αممكن اس .
در استراتهي كليدزني  ،PWMبا ودود دو درده آزادي ،دامنه و فاز ولتاژ خرودي را به كمك كنترل ضريب مدوالسيون m

ميتوان كنترل كرد .هرچند كه اين روش در تدهيزات با قدرت باال عملي نيس .
ساختار و تشكيل مو هاي دو ساختار دوسطحي و سه سطحي متداول كه از تكنيك سروئيچينگ فركرانس پايره اسرتفاده
ميكنند در شكل  1-4و شكل  2-4نشان داده شده اس .

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
131
فاز  :5برنامه تحلیلی و تهیه ره نگاشت

ويرايش اول ،شهريور 1394

شكل  :1-4مبدل  VSCپايه دوسطحي و شش پالسه و ولتاژ خروجي  ACآن در حالت موج مربعي

شكل  :2-4ساختار پل مبدل سه سطحي شش پالسه و ولتاژ  ACخروجي آن در حالت موج مربعي

در عمل Statcom ،درياني (تاريباً) سينوسي با اختالففاز مشخ

نسب به ولتاژ شبكه ،به شبكه تزريق مريكننرد كره

بيانگر درياني راكتيو اس (فرض  .)α=0به كمك كنترل اين دريان (با تنظيم دامنه ولتاژ خرودي  )Statcomميتروان ميرزان
توان راكتيو مبادله شده با شبكه را تنظيم كرد .دامنه و فراز دريران تزرياري  Statcomبره دامنره ولتراژ خرودري  Statcomو
اختالففاز آن نسب به ولتاژ شبكه وابسته اس  .درصورتيكه ( Vsدامنه ولتاژ شبكه) بزرگتر از ( Vcدامنه ولتراژ)Statcom ،
باشد Statcom ،در حال خازني به شبكه توان راكتيو تزريق خواهد كرد ،درصورتيكه  Statcom ،VC<VSدر حال راكتوري،
از شبكه توان راكتيو در خواهد كرد؛ و درنهاي درصورتيكه  VS=VCباشد ،هيچ گونه مبادله توان راكتيو مبادله توان راكتيرو
صورت نخواهد پريرف  .بايد در نظر داش كه در فرفي توان باال از روش ذكرشده (سروئيچينگ در فركرانس پايره) اسرتفاده

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
132
ويرايش اول ،شهريور 1394

فاز  :5برنامه تحلیلی و تهیه ره نگاشت

ميشود .با تنظيم زاويه  αميتوان توان موردنياز تلفات مبدل و شارژ خازن  DCتا سطح ولتاژ معين را تأمين كرد .بدين ترتيب
با كنترل زاويه  αميتوان بهتمامي اهداف كنترلي مورد نظر دس ياف .
دياگرام فازوري عملكرد  Statcomدر سه حال ذكرشده در شكل  3-4نشان داده شده اس .

شكل  :3-4نظريه عملكرد  Statcomو مشخصات كنترلي آن

 -3-4ادوات و تكنولوژی سوئیچینگ
در مرادو مختلف تحايااتي [ ]114[ ،]113[ ،]112[ ،]111و [ ]115از كليدهاي گوناگوني نظير تريسرتور،IGBT ،GTO ،
 BJT ،IGCT ،IEGTو  MOSبراي كاربردهاي گوناگوني نظير مبدلهاي  ،VSCمبدلهاي منبو دريان و  ...اسرتفاده شرده
اس  .هركدام از كليدهاي مورد اشاره ،مشخصههاي گوناگوني ازنظر فركانس مداز كليدزني ،فرفي تدهيرز ،ترأخيرات زمراني
روشن و خاموش شدن ،ولتاژ فروپاشي مستايم و معكو  ،اف ولتاژ هدايتي و تلفات سوئيچينگ دارند .تريستورهاي متداول تا
فرفي هاي بسيار باال تداريسازي شدهاند .اين سوئيچ تكنولوژي بالغي دارد و دزي اصلي يك  SVCاس  .اين سوئيچ قابلير
كموتاسيون خودي را ندارد و زمان پاسخ نسبتاً كندي دارد .در عرصه سوئيچهاي قدرت ،سوئيچهاي باقابلي كموتاسيون خودي
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در حوزه فنّاوريهاي نوفهور قرار دارند .در اين دسته ،سوئيچهراي نظيرر  IGBT ،GTOو  IGCTبرهصرورت گسرتردهاي در
تدهيزات دديد  FACTSاستفاده ميشوند .پارامترهاي طراحي مانند مشخصات مدار درايو سروئيچهرا ،فركرانس سروئيچينگ،
تلفات سوئيچينگ و هزينه طراحي تعيينكننده انتخا سوئيچ مناسب خواهد بود .در بين تدهيزات باقابلي خاموش شروندگي،
 GTOتكنولوژي بالغي دارد و تا فرفي هاي باال تداريسازي شده اس  .ايرن سروئيچ در فرفير هراي تروان بسريار براال در
تدهيزات گوناگون  FACTSماننرد  )Static Synchronous Series Compensator( SSSC ،Statcomو  ...برهكاررفتره
اس  .كاربرد كليد  IGBTدر فرفي هاي متوسط به باال نسبتاً دديد اس و (به عل فركانس باالي كليدزني) عموماً در ادوات
 FACTSكه از تكنيكهاي سوئيچينگ  PWMاستفاده ميكنند كاربرد دارد .در بين كليدهاي باقابلي خاموشكنندگي خودي،
 IGCTباالترين تكنولوژي ساخ را دارد و مزايايي نظير تلفات كليدزني كم ،فركانس سوئيچ زني باال و عدم نيراز بره مردارات
اسنابر را دارد .يك نمونه صنعتي  Statcomدر سطح ولتاژ  138KVدر كاليفرنيا به كمرك سروئيچهراي  IGCTسراخته شرده
اس  .سوئيچهاي  IGCTبه دليل قيم باال ،هنوز تداريسازي نشدهاند.
دو تكنيك معروف و پريرفتهشده سوئيچينگ كليدزني فركانس پايه (يك پالس در هر سيكل قدرت) يرا ( PWMچنردين
پالس در هر نيم سيكل) بسته به نو سوئيچ مورد استفاده در  Statcomانتخا ميشوند.
در تكنيك  ،PWMسوئيچ هاي قدرت در يك سيكل ولتاژ خرودي ،چندين بار تغيير وضعي ميدهنرد .درنتيدره كيفير
ولتاژ خرودي ( Statcomنظير  THDكل و دامنه هارمونيكهاي با فركانس پايين) افزايش مييابد .البته مريتروان از تكنيرك
حرف هارمونيك انتخابي استفاده كرد كه براي حرف هارمونيكهاي مرتبه  5 ،3و  7طراحي ميشرود .هارمونيركهراي مرتبره
باالتر به كمك طراحي مناسب فيلترهاي خرودي حرف ميشوند؛ اما دو تكنيك سوئيچينگ  PWMو حرف هارمونيك انتخابي
به دليل تلفات كليدزني باال ،در توانهاي باال كاربردي ندارند .دو تكنيك مورد اشاره عمدتاً در  Statcomهاي با توان نامي كم
و متوسط كاربرد دارند و عمدتاً در شبكههاي توزيو نصب ميشوند كه  D-Statcomنام دارند .در ايرن سرطح تروان ،فركرانس
سوئيچينگ تدهيزات عامل اصلي در طراحي  PWM-VSCاس  .عمدتاً فركانس سوئيچينگ مبدلهراي مبتنري برر ،IGBT
 3KHZدر نظر گرفته ميشود .اين در حالي اس

كه فركانس سوئيچينگ مبدلهاي مبتني بر  IGCTو  GCTبرابر 500 HZ

در نظر گرفته ميشود .البته در اين سطح توان ،ميتوان از تكنيكهاي سوئيچينگ نرم نظيرر  ZVSنيرز برراي كراهش تلفرات
سوئيچينگ و اثرات الكترومغناطيسي استفاده كرد.
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كه تا فرفي هاي باالئي تداريسازي شرده اسر GTO- .

 VSCستون فارات اصلي  Statcomهاي با فرفي باال اس كه براي كاهش تلفات سوئيچينگ در فركانس قدرت كليد زني
ميشود.

 -4-4انواع ساختار Statcom
بسياري از ساختارهاي  VSCبهتازگي در  Statcomاستفادهشدهاند و ساختارهاي چند پالسره و چنرد سرطحي برهصرورت
قابلمالحظهاي پريرفتهشدهاند .براي مثال ساختار دوسطحي و چند پالسه ساختار بالغي اس

و در پروژههاي عملي نظيرر 100

USA 500/161KV, MVA Statcomو  Japan, 154KV, ±80MVA SVGاستفاده شده اس [.]109
المان پايه مبدل  6پالسه  VSCدر شكل  1-4نشان داده شده اس كه شامل سه ساق (هر ساق شرامل دو ولرو اسر ) و
خازن لينك  DCاس  .هر ولو شامل كليد باقابلي كموتاسيون خودي و يك ديود موازي معكو

اس [.]116

همانطور كه در شكل  1-4نشان داده شده اس  ،ولتاژ فاز-نول و ولتاژ خط به خط اين مبدل به ترتيب شامل سطوح 0,

 ±Vdc/2, ±2Vdc/3و  0, ±Vdcهستند .اين ولتاژها هارمونيكهاي دريان غيرقابلقبولي ايداد خواهد كررد .برراي كراهش
 ،THDاز مبدل چند پالسه (كه تركيب  Nعدد مبدل پايه شش پالسه اس ) استفاده ميشود .اين تركيب  Nتائي با يرك زاويره
دابدايي مشخ

كليدزني ميشود و در نهاي ولتاژ توليدي آنها به كمك يك ترانسفورماتور  inter-phaseدمو ميگردد ترا

مبدل معادل  6×Nپالسه ساخته شود .مبدل نهايي حاصله ،ولتاژ توليدي نزديكتري به حال سينوسي خواهد داش .
در يك مبدل چند پالسه ،زاويه دابدايي بين دو مبدل  6پالسه مداور 2π/6N ،راديان اس و ولتاژ سره فراز خرودري آن
هارمونيكهاي فرد از مرتبه ( )6NK±1دارد كه در آن …  K=1, 2,اس  .با افزايش تعداد پرالس نهرائي ( ،)6Nشركل مرو
خرودي بسيار به حال سينوسي نزديكتر ميشود و حتي هارمونيكهاي مرتبه پايين نيز خنثي ميگردد .مبردل  6Nپالسره در
ماايسه با مبدل  6پالسه پايهاي ،ميزان توان راكتيو قابل حصول را باالبرده و باعث بهبود عملكرد هارمونيكي ميگردد.
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اين ساختار همچنين هارمونيك دريان  dcرا كاهش ميدهد و هزينه فيلترگراري را بهصورت قابرلمالحظرهاي كراهش
ميدهد .مبدلهاي پايه  12پالسه ( 6*2پالسه) 26 ،پالسه ( 6*4پالسه) و  6Nپالسه ( N*6پالسه) در شكل  4-4و شركل 5-4
نشان دادهشدهاند.

شكل  :4-4مبدل  12پالسه سری و موازی

شكل  :5-4مبدل  24و  6Nپالسه

بايستي در نظر داش كه افزايش مرتبه پالس ،تعداد تدهيزات الكترونيكي ،مغناطيسي و ادوات دانبي را زياد ميكنرد كره
مندر به افزايش هزينهها خواهد شد .اگرچه اين ا مر مندر به بهبود اوضا هارمونيكي و كيفي عملكرد تدهيز خواهد شد .اكثر
كاربردهاي صنعتي از مبدل  48پالسه استفاده ميكنند كه مدارات مغناطيسي آن در دو مرحله توسرط ترانسرفورماتورها طراحري
ميشوند .در اين طراحيها از ترانسفورماتورهاي  Inter-Phaseبراي تدميو ولتاژهاي خرودري مبردلهراي  6پالسره اسرتفاده
مي كنند و در آخر ولتاژ مدموعه به كمك يك ترانس كوپلينگ بره شربكه متصرل مريگرردد .سراختار مغناطيسري دوسرطحي
 ±80MVA Statcomمودود در  Invyarnدر شكل  6-4نشان داده شده اس  .البته ساختارهاي مغناطيسي ديگري نيز براي
مبدل  48پالسه پيشنهادشده اس كه در شكل  7-4نشان داده شده اس .
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شكل  :6-4دو سطح ساختمان مبدل  48پالسه موجود
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شكل  :7-4ساختمانهای ديگر مبدل  48پالسه موجود

از بين ساختارهاي چند پالسه ،ساختارهاي  24 ،18 ،12و  48پالسه بيشترين را در  Statcomهاي صرنعتي دارنرد .عمردتاً
ساختار  12پالسه دوسطحي از دو مبدل پايهاي  6پالسه تشكيل شده اس كره قسرم هراي  DCآنهرا مروازي هسرتند؛ امرا
قسم هاي  ACاين دو مبدل ممكن اس به دو صورت سري يا موازي به هم متصرل شردند .ايرن دو حالر در شركل 4-4
نمايش دادهشدهاند .ساختار مغناطيسي مبدل  12پالسه بهگونهاي اس كه يك مبدل  6پالسه به ترانس  Y-Yو مبدل  6پالسره
ديگر به ترانس  Y-متصل شده اس  .درنتيده ولتاژهاي خرودي به ميزان  30اختالففاز خواهند داش  .ترانس Y-تعداد
دوري  1/73برابر ترانس Y-Yخواهد داش تا دو ترانس  Y-Yو  Y-نسب ول بر آمپر يكساني داشته باشند .ولتاژ نهائي
حاصل شده به شكل ولتاژ چند پلهاي  12پالسه مندر خواهد شد كه حاوي هارمونيكهاي مرتبه ( 12K±1مثالً  23 ،13 ،11و
 ...با دامنه  0/076 ،0/09و  0/043و  ...برابر دامنه فركانس اصلي) هستند.
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يكراهكار ديگر براي توليد ولتاژ چند پلهاي و نزديك به حال سينوسي ،استفاده از مبدلهاي چند سرطحي اسر []117
و[ . ]118به عل ساختار پيچيده اتصال ترانسفورماتورها و مدارها در ساختار چند پالسه ،مبدلهراي چنرد سرطحي مرورد تودره
قرارگرفتهاند .در ساختار چند سطحي ،شكل مو ولتاژ پلكاني به كمك سطوح گوناگون منابو ولتاژ  DCكه توسط خرازنهراي
 DCبه ودود ميآيند ساخته ميشود .در اين رسته ،مبدل سه سطحي با حال مو مربعي بسيار متداول اس  .مبدل  Nسطحي
با تاسيم خازن  DCبه  N-1قسم حاصل ميشود .درنتيده ولتاژ فاز و خط خرودي به ترتيب  Nسطح و  2N-1سطح خواهند
داش  .هنگاميكه تعداد سطوح زياد باشند ،مؤلفه هارمونيكي مودود در ولتاژ خرودي  Statcomبه اندازهاي كاهش مييابد كه
نيازي به ح ور فيلتر  ACنخواهد بود .مزي هاي اصلي مبدل چند سطحي عبارتانرد از :مؤلفرههراي هرارمونيكي كرم ولتراژ
خرودي در ماايسه با مبدل پالسي ،تنش ولتاژي كاهشيافته سوئيچها () 1/(N-1برابر  )Vdcو فرفي بزرگتر مبدل .برخي از
مرادو تحايااتي پيشبيني كردهاند كه مبدلهاي چند سطحي بهصورت كامل دايگزين مبدلهاي چند پالسه در Statcomهاي
با فرفي باال خواهند شد .از سه نو متداول مبدلهاي چند سطحي ،ساختارهاي ديود قفلي (در اين دسته مبدل سره سرطحي
تكنولوژي بالغي دارد) ،در  Statcomهاي صنعتي بهكاررفته و تداريسازي شدهاند [ ]119و [ .]120در مبدلهاي سه سطحي،
به كمك كنترل زاويه مرده ،ميتوان دامنه ولتاژ  ACرا كنترل كرد .اين در حالي اس كه در مبدلهاي دوسطحي شش پالسره
براي اين كار ملزم به تغيير دامنه ولتاژ  DCهستيم .نو دوم و سوم مبدلهاي چند سطحي ،سراختارهاي  H-bridgeو خرازن
معلق هستند .در اين ساختارها ،به ازاي تعداد سطح يكسان ،تعداد سوئيچهاي برابري اسرتفاده مريكننرد امرا اخرتالف فراوانري
درزمينه تعداد ادوات پسيو مورد استفاده ودود دارد .سه ساختار متفاوت مبدلهاي چند سطحي (از  3الري  9سرطح) برهصرورت
ٔ
كامل در مرادو تحايااتي بررسيشدهاند .هرچند كه دو ساختار دوم و سوم به دليل پيچيدگي ،مورد استفاده صنعتي قرار نگرفتره
و تداريسازي نشدهاند .براي كليدهاي باقابلي سوئيچينگ كند (نظير  ،) GTOكراربرد سراختار سره سرطحي ديرود قفلري برا
كليدزني فركانس پايه در طراحي  Statcomبا فرفي باال ،كامالً در صنع پريرفته شده اس  .شماي تك فاز يك مبدل سره
سطحي ديود قفلي و چهار سطحي ديود قفلي در شكل  8-4و شكل  9-4نشان داده شده اس .
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شكل  :8-4شمای تك فاز يك مبدل سه سطحي ديود قفلي

شكل  :9-4شمای تك فاز يك مبدل چهار سطحي ديود قفلي

همانطور كه قبالً ذكرشده ،ساختار مبدل  48پالسه به دليرل عملكررد عرالي و مؤلفرههراي هرارمونيكي مناسرب كراربرد
گستردهاي در  Statcomهاي با فرفي باال دارند .اين در حالي اس كه مبدلهاي  18 ،12و  24پالسه تح عملكردي مرو
مربعي ،رفتار هارمونيكي نامناسبي دارند كه مندر به عدم كاربرد آنها شده اس  .برخي مرادو تحايااتي مبدلهراي  18 ،12و
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 24پالسه را با ساختار مغناطيسي دديدي تركيب كرده و ضمن بهبود اثرات هارمونيكي ،از آنها برراي كنتررل ولتراژ و ضرريب
قدرت استفاده كردهاند .اين ساختار در شكل  ،10-4شكل  11-4و شكل  12-4نشان دادهشدهاند.

شكل  :10-4ساختار مغناطیسي واسط مبدل دوسطحي  12پالسه ( )2×6با ظرفیت )GTO-VSC( ±100MVA
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شكل  :11-4ساختار مغناطیسي واسط مبدل دوسطحي  18پالسه ( )3×6با ظرفیت )GTO-VSC( ±100MVA

شكل  :12-4ساختار مغناطیسي واسط مبدل دوسطحي  24پالسه ( )4×6با ظرفیت )GTO-VSC( ±100MVA
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مبدل  48پالسه (شرح دادهشده در قسم هاي قبل) ( )GTO-VSCبا كليدزني فركانس پايره كراربرد فراوانري در صرنع
دارد .بهطور مثال دو  Statcomنصبشده در  )154 KV( Inuyamaو  )161KV( TVAاز اين ساختار استفاده مريكننرد .در
ساختار چند سطحي ،ساختار سه سطحي بهصورت گستردهاي در  Statcomهاي با فرفي باال استفادهشدهاند .اولين  UPFCبا
فرفي ( ±160MVAكه داراي يك  Statcom 138 KVاس ) به كمك ساختار سره سرطحي  GTO-VSCسراخته شرده
اس  .يك  Statcomبا فرفي  ±36MVAنيز از سال  2001در ايال تگزا

نصب شده اس كره از سراختار سره سرطحي

 IGBT-VSCاستفاده ميكند Statcom .هائي با فرفي  )345 KV( ±100MVAو  ±80MVAبه ترتيرب در  Marcayو
كره دنوبي متصل شدهاند كه از ساختار سه سطحي  IGBT-VSCاستفاده ميكنند [.]109
يك ايده دديد در خصوص افزايش تعداد سطوح مبدل چند سطحي ،ايده باز تزريق در مدار  DCمبدل  VSCاس [.]121
اين ايده مندر به افزايش مرتبه پالس ولتاژ خرودي خواهد شد .در اين ايده ملزومات مبدل و ساختار مغناطيسي حرداقل اسر .
ساختارهاي ساده براي باز تزريق در مبدلهاي دو و سه سطحي به ترتيب در شكل  13-4و شكل  14-4نشان داده شده اس .

شكل  :13-4مدار پايه باز تزريق ولتاژ در مبدل دوسطحي  12پالسه برای تبديل به حالت  36پالسه برای PCC
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شكل  :14-4مدار پايه باز تزريق ولتاژ در مبدل سه سطحي  12پالسه ( )2×6برای تبديل به حالت  60پالسه در PCC

با بهكارگيري اين ايده به كمك تنها دو مبدل شش پالسه (با كليدزني فركانس پايه) ميتروان يرك  36 Statcomپالسره
ساخ  .همچنين به كمك دو مبدل شش پالسه (با كليدزني فركانس پايه) و تزريق يك ولتاژ  DCچند سطحي ميتروان يرك
 60 Statcomپالسه ساخ  .به كمك اين ايده درا  ،مرتبه پرالس پايره چنرد برابرر افرزايش مرييابرد كره مندرر بره بهبرود
قابلمالحظه عملكرد هارمونيكي خواهد شد .ال زم به ذكر اس كه در برخي از مرادو تحايااتي ،استفاده از يك منبو دريان برا
تزريق مددد دريان در لينك  DCپيشنهادشده اس  .الزم به ذكر اس

كه ايرده براز تزريرق ولتراژ يرا دريران در لينرك DC

بهصورت صنعتي پيادهسازي و تداري نشده اس .

 -5-4استراتژیهای كنترلي
كنترل مبدل  ، Statcomقسمتي حياتي در موفاي كنترل ديناميكي توان راكتيو در سيستم قدرت اس  .بسته به ملزومات
بهره برداري ،نو كاربرد ،پيكربندي سيستم و كاهش تلفات پارامترهاي كنترلي ضروري براي دستيابي به كاركرد مطلو تعيين
ميشوند .تاكنون روشهاي كنترلي بسياري براي مدار قدرت  Statcomپيشنهادشده اس [ ]122و [.]123
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در ساختار دوسطحي مو مربعي ،پارامتر زاويه فاز (اختالففاز بين دو سر اندوكتانس نشتي) ،ابزار كنترلي اصلي اس  .اين
شيوه كنترلي در ساختار دوسطحي مو مربعي اعمال ميشود و ولتاژ  DCبنا بر ملزومات ،بهصورت ديناميكي باالتر يا پايينترر
از ولتاژ شبكه قرار ميگيرد تا بتوان ميزان توان راكتيو تبادل شده با شبكه را كنترل كرد .در ساختار سه سطحي ،زمران Dead-

 angleبراي تنظيم ولتاژ خرودي  ACكنترل ميشود .در اين شيوه كنترلي ،ولتاژ لينك  )Vdc(dcثاب نگاه داشته ميشود.
سيستم كنترل براي  Statcomهائي كه به روش  PWMكنترل ميشوند (عمدتاً در رنج تواني متوسط و پايين) ،به كمك
تغيير دامنه و فاز سيگنال مدوالسيون  ،mدامنه و فاز ولتاژ خرودي  Statcomرا تغيير ميدهند .در ايرن شريوه كنترلري ،ولتراژ
لينك  DCثاب نگاه داشته ميشود.
بلوك دياگرامهاي يك ساختار كنترلي پايه در شكل  15-4نشان داده شده اس  .براي رگوالسيون ولتاژ از دو كنترل حلاه
بسته بنام هاي حلاه كنترلي درياني داخلي و حلاه كنترل ولتاژ خاردي استفاده شده اس  .اگر هدف ،تنظيم ولتراژ در  PCCبره
كمك  Statcomباشد ،كنترلكننده خاردي ولتاژ با ماايسه ولتاژ اندازهگيري شده و مردو ،مادار مردو دريان راكتيو را تعيين و
به حلاه كنترلكننده دريان اعمال ميكند .حلاه كنترل كننده دريان داخلي با كليدزني مناسب ،مردو دريان دريرافتي را دنبرال
ميكند .كنترلكنندههاي مورد استفاده عمدتاً  PIيا  PIDهستند و الگوريتم كنترلي در قا گردان  dqادرا ميشود.

شكل  :15-4ساختمان كنترلي پايه يك GTO- VSC Statcom
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شكل  16-4و شكل  17-4پيادهسازي اين شيوه كنترلي در مبدلهاي دوسطحي و سه سرطحي GTO-VSC Statcom

را نشان ميدهد .مباحث تحايااتي مدلسازي و طراحي سيستم كنترل بهصورت دامو در مرادو تحايااتي بررسي شده اس .
در فرآيند طراحي و پيادهسازي سيستم كنترلي ،به دس آوردن سيگنالهاي ورودي فراواني الزم اس  .در اين فرآيند ،ابتدا
ولتاژهاي ضروري  ACو  DCو دريانهاي موردنياز اندازهگيري ميشوند .در مرحله بعدي ،اين سيگنالها پردازش (نظير تبديل
 )abc/dqميشوند.
در اين مدارها عموماً از حلاه قفل فاز  PLLبراي به دس آوردن اطالعات فاز و فركانس مؤلفه اصلي توالي مثبر ولتراژ
سيستم (كه  Statcomبايد به آن سنكرون شود) استفاده ميشود .در مرحله بعدي سيگنالهاي دبرانساز بر اسا

متردولوژي

انتخابي (نظير كنترلكنندههاي خطي ،غيرخطي و خاص منظوره) تعيرين مريگرردد و سرپس سريگنالهراي فرمران گير بره
سوئيچهاي نيمههادي اعمال ميگردد.

شكل  :16-4الگوريتم كنترل  PIدر مبدل دوسطحي GTO – VSC Statcom
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شكل  :17-4الگوريتم كنترل مبدل سه سطحي GTO – VSC Statcom

 1-5-4اندازهگیری سیگنال
ولتاژها و دريانهاي لحظهاي (نظير ولتاژهاي لحظهاي با

 )PCCوروديهاي پايهاي به كنترلكنندهها هستند و عمدتاً

توسط  CTو  PTيا ساير سنسورها اندازهگيري ميشوند .ولتاژهاي  DCخازنها و دريان سم  DCبه كمك سنسورهاي اثرر
هال يا ساير سنسورها اندازهگيري ميشوند.

 2-5-4سیگنالهای جبرانكنندهها
سيگنالهاي دبرانكننده عموماً در حوزه زمان يا فركانس به دس ميآيد .سيگنالهاي حوزه زمران مربروط بره بردرهاي
دريان و ولتاژ اندازهگيرري شرده و بره كمرك تبرديلهرايي نظيرر  dqيرا  ααدداسرازي مريشروند .مارادير تبرديلشرده بره
كنترلكنندههايي نظير  PIيا  PIDاعمال ميگردند تا سيگنال دبرانساز محاسبه شود .براي تنظريم ولتراژ در سيسرتم قردرت،
كنترل پايهاي بر مبناي كنترل دريان راكتيو تزرياي  Statcomقرار دارد [.]109
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در مورد كنترل  ،PWMدو نو استراتهي كنترلري كنتررل ولتراژ ( )Vcو كنتررل دريراني ( )CCعمومير يافترهانرد .در
روشهاي كنترل درياني ( )CCدبرانسازي خطاي دريان و مدوالسيون ولتاژ ،فرمانهاي گير را مريسرازد [ .]124در ايرن
استراتهي ( ،)CCكنترلكنندههاي خطي و غيرخطي بهصورت گستردهاي استفادهشدهاند .در دسرته كنتررلكننردههراي خطري،
كنترلكننده  ،PIفيدبك حال  dead-bit-control ،و كنترل پيشبين در مرادو تحايااتي موردبررسي قرارگرفتهانرد .در دسرته
كنترلكنندههاي غيرخطي ،كنترلكنندههاي هيسترزيس ،مدوالسيون دلتا و كنترل بهينه آنالين مرورد اسرتفاده قرارگرفترهانرد.
براي بهبود كنترلپريري و عملكرد Statcomها در شرايط مختلف سيستم ،تكنيكهاي مختلف كنترل فازي ،شبكه عصربي و
هوش فازي-عصبي در كنترل Statcomها در مرادو تحايااتي بررسري شرده اسر  .برخري مرادرو تحاياراتي روش كنتررل
غيرمستايم دريان به كمك  DSPبراي بهبود عملكرد سيستم الكتريكي را پيشنهاد دادهاند .برخي ديگر از مرادو تحايااتي نيز
تمركز اصلي خود را بر كنترل  Statcomدر شرايط بروز نامتعادلي ولتاژ برقرار دادهاند [.]125

 -6-4انتخاب اجزاء و سايز آنها
شرايطي نظير كاربرد ،ملزومات بهرهبرداري و استراتهي كنترلي اعمالي ،فرفي ادزاي مختلف  Statcomنظير خازنهراي
 ،DCاندوكتانس پراكندگي ترانسفورماتور كوپلينگ و مبدل الكترونيك قدرت را تعيين ميكند.
سوئيچهاي باقابلي كموتاسيون خودي (نظير  IGCT ،IGBT ،GTOو )...و ديود موازي معكو

آنها تشكيل يك ولرو

مي دهند .بسته به فرفي ولتاژ و دريان سوئيچها ،تعدادي از ولوها بهصورت سري و موازي بسته ميشوند تا به فرفي ولتاژ و
دريان مناسب برسيم.
مادار مؤثر فرفي درياني به محدودي هاي دريان خرودي  ACمبدل ارتباط دارد .اين در حالي اس كه مادار حرداكثر
دريان به محدودي هاي سوئيچ در كموتاسيون خودي وابسته اس  .الزم به ذكر اس كه يك يا دو ولو اضرافي برراي در نظرر
گرفتن مباحث قابلي اطمينان در نظر ميگيرند [ .]126براي درك بهتر سوئيچ هرا بايرد در نظرر داشر كره حرداكثر فرفير
سوئيچهاي باقابلي كموتاسيون خودي در سال  2012بصورت زير اس :
GTO 6 KV, 6 KA
IGBT 6.5 KV, 2 KA
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IGCT 6 KV, 6 KA
THYRISTOR 8 KV, 3.5 KA

 GTOپركاربردترين و عمليترين سوئيچ در مدارات  Statcomبا فرفي باال اس .
بهصورت كلي ولتاژ نامي لينك  DCميبايستي بهگونهاي انتخا شود كه ولتاژ توليدي  Statcomدر حال عردم تبرادل
توان راكتيو برابر ولتاژ شبكه باشد .مادار خازن لينك  DCرا نيز ميتوان بر اسا

حداكثر ميزان انرژي ذخيره موردنيراز يافر .

طراحي خازن  DCبراي  Statcomبه ميزان ريپل ولتاژ خازن  DCنيز وابسته اس [ .]127بايرد در نظرر داشر كره احتمرال
رزونانس بين خازن  DCو رأكتانس كوپلينگ ودود دارد .درمدمو اندازه خازن لينك  DCبا در نظر گررفتن مدمرو عوامرل
فوق محاسبه ميشود .البته انتخا مادار مناسب خازن لينك  DCدر مرادو مختلف از زوايايي گونراگون بررسري شرده اسر .
مشخصات حال دائم و گرراي كنترلكننده و اثر ريپل ولتاژ  ACدر سم ( DCاين اثر در حال تعادل كم اس ولي در حال
عدم تعادل زياد اس ) بايستي در فرآيند طراحي خازن  DCموردبررسي قرار بگيرند .درصورتيكه فرض بر تبادل توان اكتيو بين
 Statcomو شبكه باشد ،بايد مادار خازن باالتري در نظر گرف  .همچنين ،مادار خرازن لينرك  DCدر روش كنتررل PWM

بسيار كمتر از عملكرد مو مربعي اس  .بهصورت كلي در مبدلهاي چند پالسه ،ميرزان خرازن لينرك  DCبرا افرزايش تعرداد
پالسها كاهش مييابد اما در مبدلهاي چند سطحي مادار خازن لينك  DCتاريباً مستال از تعداد سطوح اس [.]119
انتخا ميزان راكتور سري تأثير بسيار مهمي بر فرفي توان راكتيو مبدل دارد و هيچگراه ميرزان آن از  0.15 puبراالتر
نخواهد رف  .انتخا مادار راكتور خرودي وابستگي فراواني بره ملزومرات هرارمونيكي دريران در ناطره  PCCدارد .از لحراظ
هارمونيكي ،انتخا حداكثر مادار مداز مورد عالقه اس اما اين انتخا سطح ولتاژ موردنياز برراي توليرد توسرط  Statcomرا
باال ميبرد [.]128
تلفات مبدل الكترونيك قدرت پارامتر مهمي اس كه بازده كلي مبدل را كاهش ميدهد .تلفات مبدل الكترونيك قدرت به
ترتيب با فركانس سوئيچينگ و ولتاژ  DCرابطه مستايم و مدرور دارد .براي كاهش تلفات در اين مبدل ،فركانس سوئيچينگ
و ضريب مدوالسيون به ترتيب ميبايستي حداقل و حداكثر باشند.
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 -7-4كاربردهای Statcom
تدهيز  Statcomكاربردهاي چند منظوره اي در كنترل پارامترهاي سيستم قدرت در حاالت ماندگار و ديناميكي دارد .اين
تدهيز براي كاربردهايي نظير ارتااي كيفي توان ،كنترل توان راكتيو ،تنظيم ولتاژ ،ميررا سرازي نوسرانات قردرت ،ميررا سرازي
نوسانات پيچشي ،ارتااي فرفي خط انتاال ،ارتااي پايداري حال دائرم ،دينراميكي ،گرررا و ولتراژ كرارايي كرامالً اثبراتشرده و
تكنولوژي بالغي دارد.
قابلي پاسخ سريو (زير يك سيكل) ،كنترلپريري مناسب ،قابلي ساخ در فرفي هاي گوناگون (كم ،متوسرط و زيراد)،
اشغال ف اي كم و حاشيه پايداري باال از ويهگريهراي مثبر تدهيرز  Statcomاسر  .ويهگريهراي مثبر يادشرده مندرر
بهدايگزيني سريو  Statcomبا ادوات دبرانساز راكتيو باقابلي كموتاسيون ادبراري  SVCو سراير كنتررلكننرده مودرود در
سيستم قدرت شده اس  .البته تدهيز  Statcomدر شبكههاي توزيو نيز كاربرد دارد.
تدهيز  Statcomمورد كاربرد در شبكههاي توزيو D-Statcom ،نام دارد و بهصورت گستردهاي در بهبود كيفير تروان،
تنظيم ولتاژ ،تغريه بارهاي غيرخطي /نامتعادل ،دبرانسازي ضريب قدرت و حرف هارمونيك بهكاررفته اس .
برخي مرادو كاربرد احتمالي  Statcomدر ايداد ولتاژ براي مزار بادي دور از ساحل و داراي توربينهراي برادي سررع
ثاب متصل به ژنراتورهاي الاائي را بررسي كردهاند .در اين مزار با تركيب كردن يك ذخيرهساز انرژي و  Statcomولتاژ اوليه
موردنياز براي راهاندازي مزرعه بادي توليد خواهد شد .درصورتيكه  Statcomبا يرك منبرو ذخيررهسراز انررژي تركيرب شرود
ميتواند عالوه بر بهبود كيفي توان ،عملكردي نظير  UPSو تبادل توان حاياي را نيز اندام دهند.
هماكنون  Statcomهاي صنعتي در خطوط فشرارقوي و تروان براال ودرود دارنرد .البتره برهترازگي – Back to Back

 Statcomصنعتي نيز براي بهبود پايداري ولتاژ مطرحشدهاند .اين ساختار شبيه  VSC-HVDCاس با ايرن تفراوت كره ايرن
ساختار تنها به تبادل توان راكتيو بين دو سيستم خواهد پرداخ [.]109
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 -8-4آخرين گرايشها و آيندهپژوهي
 IGBTو  IGCTسوئيچهاي بردستهاي هستند كه كاربرد آنها در ( Statcomكنترلشده برا اسرتراتهي  )PWMرو بره
افزايش اس [ ]114[ ،]113و [ .]109دليل اين گسترش ،تلفات اندك سوئيچينگ و سرع پاسخ باالي اين كليدها اس  .البته
از بين اين دو كليد IGCT ،كانديداي مناسب براي  Statcomهاي با توان باال اس  .با توده به بهبود كيفير و رونرد سرريو
تداريسازي ،اين تدهيزات هماكنون با فرفي هاي باال قابلدسترسي اس  .طراحي و توسعه  Statcomهاي با فرفي باال به
كمك  PWM-IGCT-VSCاز نااط مهم آيندهپهوهي اس .
در بين ساختارهاي گوناگون مبدلهاي چند سطحي ،ساختار سه سطحي كاربردهاي عملي يافته و تداريسازي شده اس .
مطابق بررسي مرادو مختلف تحايااتي ،ساختارهاي ديگر مبدلهاي چند سطحي به دليل كنترل پيچيده (نظير كنتررل تعرادل
ولتاژ خازنهاي لينك  )DCدر حال حاضر امكان تداريسازي ندارند .پيشنهاد كنترلكنندههاي دديد براي اين موضو از نكات
مهم آيندهپهوهي اس .
انتظار ميرود كه در آينده بتوان  Statcomمودود در خطوط فشارقوي را بهگونهاي مرؤثرتر در برابرر خطاهراي متارارن و
نامتاارن كنترل كرد .استفاده و بررسي كنترلكنندههاي فازي ،عصبي و فازي-عصبي در تحاياات آينده از گزينههراي ممكرن
اس .
در آينده سيستم قدرت Statcom ،هاي متعددي ودود خواهد داش  .كنترل هماهنگ ايرن Statcomهرا و تعيرين سرايز
آنها بهمنظور استفاده حداكثر از سيستم مودود (فرفي خطوط انتاال مودود) از مطالعرات دررا آينردهپهوهري خواهرد برود.
تكنيك باز تزريق ولتاژ در لينك  DCبهتازگي براي بهبود عملكرد هارمونيكي مبدلهاي چندپالسه مرو مربعري مطررح شرده
اس  .بررسي بيشتر اين موضو و امكان تداريسازي آن از مطالعات مهم آيندهپهوهي خواهد بود.
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درزمینه Statcom
ٔ
 -9-4وضعیت تحقیقات
درزمینه Statcom
ٔ
 1-9-4بررسي آماری مقاالت تحقیقاتي منتشرشده
طبق آمار اندمن مهندسي برق و الكترونيك آمريكا ( )IEEEاز سرال  2000تراكنون ،نررخ تحايارات (برهاسرتثناي برخري
سالهاي محدود) نرخي صعودي داشته اس  .براي بررسي بهتر اين موضو پايگراه  IEEE Xplore1برراي يرافتن تحايارات
مرتبط (ژورنالي و كنفرانسي) دستدو شده اس و نتايج آن در شكل  13-3و شكل  19-4نمايش داده شده اس  .نتايج (اعم از
مااالت و كنفرانسهاي) نامربوط با بررسي مناسب ،از فهرس آماري حرفشدهاند.

درزمینه Statcom
ٔ
شكل  :18-4نمودار فراواني تجمعي مقاالت منتشرشده در سايت IEEE

درزمینه Statcom
ٔ
شكل  :19-4نمودار فراواني تجمعي مقاالت كنفرانسي منتشرشده در سايت IEEE

1 http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp
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درزمينه  Statcomاز  8مااله در سال  2000به
ٔ
با توده به دادههاي گردآوريشده ،تعداد مااالت ژورنالي ساالنه چاپشده
درزمينه  Statcomاز  58مااله در
ٔ
 33مااله در سال  2014رسيده س  .از سوئي ديگر تعداد مااالت كنفرانسي ساالنه چاپشده
درزمينره تدهيرز
ٔ
سال  2000به  142مااله در سال  2014رسيده اس  .اين افزايش نشراندهنرده تودره بره بخرش تحايارات
 Statcomاس .

درزمینه باد
ٔ
 2-9-4بررسي پتنتهای منتشرشده
دستدوگر اداره ثب اختراعات اروپا [ ]31يكي از كاملترين بانكهاي اطالعاتي پتن هاي بينالمللي اس كه اطالعرات
مربوط به پتن هاي اروپا ،انگليس ،سازمان دهاني مالكي فكري ،ژاپن و حدود  90كشور ديگر را دارد .در ايرن سراي امكران
درزمينه الكترونيك قدرت
ٔ
دستدوي پتن ها با داشتن كد  CPCو يا  IPCمربوط به هر گروه از پتن هاي مربوطه فراهم اس .
با كاربرد  Statcomچندين زيرگروه مشارك دارند .كد اين زيرگروهها به همراه توضيح مشخصات آنها در دردول  3-1آورده
شده اس .
جدول  :1-4كد بینالمللي زيرشاخههای مرتبط به الكترونیك قدرت با كاربرد Statcom

مشخصات

كد زيرگروه
Y02E40

فنّاوريهاي مرتبط با شبكه توليد ،انتاال و توزيو توان

H02J3

ساختارهاي مداري براي شبكه  ACيا سيستم توزيو  ACبا تكيه بر دنبههاي مديري  ،برنامهريزي و
كنترل

Y02E10

استخرا انرژي از منابو تدديدپرير

Y04S10

سيستمها و تدهيزات حامي توليد ،انتاال و توزيو توان

Y02E60

فنّاوريهاي مؤثر در كاهش گازهاي گلخانهاي

H02J9

ساختارهاي مداري براي تغريه اضطراري

Y04S40

دنبههاي اختصاصي تكنولوژي مخابرات و فناوري اطالعات مودود در سيستم توليد ،انتاال ،توزيو و مصرف
توان

Y02B70

فنّاوريهاي مؤثر براي مديري و مصرف كاراي توان در سم مصرف

H02M7

تبديل توان  ACبه  DCو برعكس
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با بررسي در زيرگروههاي مركور از بين سالهاي  2000تا  ،2014نتايج در قالب شكل  20-4تا شركل  27-4بره نمرايش
درآمده اس .

شكل  :20-4نمودار فراواني تجمعي پتنتهای ارائهشده در زيرشاخه  Y02E40مربوط به Statcom

شكل  :21-4نمودار فراواني تجمعي پتنتهای ارائهشده در زيرشاخه  H02J3مربوط به Statcom

شكل  :22-4نمودار فراواني تجمعي پتنتهای ارائهشده در زيرشاخه  Y02E10مربوط به Statcom
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شكل  :23-4نمودار فراواني تجمعي پتنتهای ارائهشده در زيرشاخه  Y04S10مربوط به Statcom

شكل  :24-4نمودار فراواني تجمعي پتنتهای ارائهشده در زيرشاخه  Y02E60مربوط به Statcom

شكل  :25-4نمودار فراواني تجمعي پتنتهای ارائهشده در زيرشاخه  H02J9مربوط به Statcom
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شكل  :26-4نمودار فراواني تجمعي پتنتهای ارائهشده در زيرشاخه  Y04S40مربوط به Statcom

شكل  :27-4نمودار فراواني تجمعي پتنتهای ارائهشده در زيرشاخه  Y02B70مربوط به Statcom

شكل  :28-4نمودار فراواني تجمعي پتنتهای ارائهشده در زيرشاخه  H02M7مربوط به Statcom
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شكل  :29-4نمودار فراواني تجمعي پتنتهای ارائهشده در زيرشاخههای مربوط به Statcom

همانگونه كه مشخ

اس

كدهاي ( Y02E40فنّاوريهاي مرتبط با شربكه توليرد ،انتارال و توزيرو تروان) و H02J3

(ساختارهاي مداري براي شبكه  ACيا سيستم توزيو  ACبا تكيه بر دنبههاي مديري  ،برنامهريزي و كنتررل) بيشرترين آمرار
پتن ها را به خود اختصاص دادهاند .پرس از آنهرا زيرگرروه ( H02M7تبرديل تروان  ACبره  DCو بررعكس) و در پري آن
( Y02E10استخرا انرژي از منابو تدديدپرير) و ( Y04S40سيستمهرا و تدهيرزات حرامي توليرد ،انتارال و توزيرو تروان) و
( Y02E60فنّاوريهاي مؤثر در كاهش گازهاي گلخانهاي) و ( H02J9ساختارهاي مداري براي تغريه اضطراري) و Y04S40

(دنبههاي ا ختصاصي تكنولوژي مخابرات و فنراوري اطالعرات مودرود در سيسرتم توليرد ،انتارال ،توزيرو و مصررف تروان) و
( Y02B70فنّاوريهاي مؤثر براي مديري و مصرف كاراي توان در سم مصرف) در رتبههاي بعدي قرارگرفتهاند.
همانگونه كه مشاهده ميشود از سال  2011شيب نمودارها افزايش پيدا كرده اس و اين عامل نشان از مورد توده قررار
گرفتن  Statcomاس  .با توده به اختالف بسيار زياد در رويههاي تحايااتي در قبل و بعد از سال  ،2011ايرن دو برازه زمراني
بهصورت ددا از هم بررسي خواهند شد.
در بازه زماني  2011-2000تمركز پتن هاي ثب شده بر موضوعات زير اس :


كليدزني ششپالسه Statcom

 بهرهبرداري چندمنظوره از تدهيزات الكترونيك قدرت (نظير ناشهاي  Statcom ،UPSو )...
 كاربرد احتمالي  Statcomدر يخزدايي خطوط
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 ايداد هماهنگي ميان  Statcomو ساير تدهيزات سيستم قدرت (نظير  SVC ،OLTCو )...
 شيوهها و اهداف كنترلي ( Statcomنظير كنترل غيرخطي ،كنترل هرارمونيكي ،كنتررل دريراني ،كنتررلكننرده
مبتني بر )passivity
 مدلسازي  Statcomدر معادالت پخش بار


بهرهگيري دوگانه از مبدلهاي واسط انرژيهاي تدديدپرير (متصل به  PVو مزار بادي) در ناش Statcom

 تأمين انرژي موردنياز ( Statcomبراي تأمين تلفات داخلي) از منابو تدديدپرير
از سال  ،2011با مطرحشدن و فراگيري مبدلهاي چند سرطحي و  H-Bridgeتعرداد پتنر هراي ثبر شرده برهصرورت
چشمگيري افزايش يافته اس  .در بازه زماني  2011-2014تمركز پتن هاي ثب شده بر موضوعات زير اس :
 باالنس ولتاژ  DCدر  Statcomهاي چند سطحي
 مدلسازي  Statcomهاي چند سطحي در مباحث پخش بار
 كنترل عدم تعادل در شبكه به كمك  Statcomهاي چند سطحي
 ارائه ساختارهاي دديد و طراحي  Statcomهاي مراژوالر ،قابرلحمرل و كرمحدرم و (احتمراالً بردون نيراز بره
ترانسفورماتور)


كنترل ولتاژ شبكه و ولتاژ لينك  DCدر  Statcomهاي با ساختار H-Bridge



بررسي رفتار ضمن خطاي  Statcomهاي با ساختار H-Bridge

 طراحي  Statcomهاي با ساختار  H-Bridgeبا فرفي هاي نامتاارن
 كنترل  Statcomهاي با ساختار  H-Bridgeبراي تزريق همزمان توان اكتيو و راكتيو
 هماهنگي با شبكه
 كنترل  Statcomهاي با ساختار  H-Bridgeبا تئوري توان لحظهاي ،فازي-عصبي ،تئروري آشرو  ،تطبياري،
زمان مرده ،رد اغتشاش و هيسترزيس
 كنترل  Statcomهاي با ساختار  H-Bridgeبهمنظور ميرا سازي نوسانات سيستم قدرت ،محدود كردن دريران
خرودي ،ميرا سازي نوسانات زيرسنكرون و بهبود كيفي توان
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ايفاي ناش دوگانه DGها در ناش Statcom

 تدهيز  Statcomبه مخابرات سريال


مانيتورينگ  Statcomبا PLC



يخزدايي خطوط انتاال با Statcom

 كنترل هماهنگ  Statcomبا ساير تدهيزات شبكه قدرت


مدلسازي  Statcomهاي با ساختار H-Bridge

 3-9-4نرخ بودجه درخواستي برای گسترش واحد تحقیق و توسعه Statcom
با توده به بررسي هاي اندام شده مردو دامو و قابل اتكائي براي بررسري بوددرههراي دهراني اختصاصري يافتره برراي
گسترش تدهيز  Statcomودود ندارد؛ اما آمارهايي در خصوص بودده اختصاصي دول ها به گسترش الكترونيك قدرت ودود
دارد .توسعه  Statcomبه توسعه ادزاي پايهاي تشكيلدهنده آن نظير سوئيچهاي قدرت ،خنك كاري سوئيچهرا ،دانرش كنتررل
 ،Statcomساختارهاي دديد مبدل الكترونيك قدرت ،ميكرو كنترلرها و  ...بستگي دارد.
دپارتمان انرژي آمريكا براي توسعه نسل دديد سوئيچهاي قدرت برنامه دارد .اين كشور هماكنون اشرتراك برازار  %50اي
درزمينه نيمههادي دارد .آمريكا در نظر دارد از مواد نيمرههرادي ( Wide – Bandgapنظيرر  SiCو  )GaN-Siبرراي سراخ
ٔ
سوئيچهاي با فرفي باال (در كاربرد قدرت) طراحي سراختارهاي دديرد مبردلهرا ،افرزايش چگرالي تروان ،افرزايش فركرانس
سوئيچينگ ،بهبود مديري حرارتي و كاهش تلفات سوئيچينگ و هدايتي استفاده كند .تمامي موارد ذكرشده مستايماً به ارتااي
عملكرد  Statcomنيز ارتباط دارند .دپارتمان انرژي آمريكا بودده  27ميليون دالري براي تحايق و توسرعه در ايرن خصروص
براي سال  2015در نظر گرفته اس ]129[ .
درزمينه انرژي دارد .اين كشور در نظر دارد
ٔ
از سوي ديگر بريتانيا ،سندي در خصوص گسترش الكترونيك قدرت كاربردي
در افق  10ساله (شرو از سال  )2011سهم بازار خود از تدهيزات الكترونيك قردرت (نظيرر  ،FACTS ،HVDCمبردلهراي
انرژي تدديدپرير و  )...را افزايش دهد .گسترش ادوات نيمههادي ( Wide Band gapنظير  SiCو  )GaNنيز از ديگر اهداف
درزمينه الكترونيك قدرت اسر  .بريتانيرا در پرروژه هراي تحاياراتي مربروط بره ايرن بخرش از سرال  2005ترا 2016
ٔ
بريتانيا
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(پيشبينيشده) در حدود  60/7ميليون يورو سرمايهگراري كرده اس  .گسترش زمينرههراي فروق مسرتايماً مندرر بره توسرعه
 Statcomخواهد شد [.]105
از طرفي ژاپن كه هماكنون نيز در بخش نيمههاديها ،كشور پيشرو دهاني اس  ،براي توسعه سوئيچهاي نيمههرادي برا
فرفي باال برنامهريزي كرده اس  .ژاپن براي دستيابي به هدف فوق ،توسعه ماده  SiCبراي ساخ سوئيچهاي باقابلي تحمل
دماي باال و فشار باال برنامهريزي كرده اس  .اين كشور بر توسعه نسل دديد اينورترهاي كرم اترالف (برا برازده براالي ،)%99
خودروهاي برقي و راهآهن پرسرع برقي برنامهريزي كرده اس  .اين كشور براي دستيابي به اهداف فوق در سالهاي  2013و
 2014به ترتيب  1/98بيليون ين ( 14/92ميليون دالر) و  4/5بيليون ين ( 33/92ميليون دالر) سرمايهگراري كرده اس [.]130

 -10-4وضعیت بازار  Statcomدر جهان
با توده به نبود اطالعات دامو در خصوص وضرعي برازار  ،Statcomبرراي داشرتن ديردي بهترر مريتروان برازار ادوات
 FACTSرا بررسي كرد .ادوات  FACTSكه از تدهيزات استاتيك الكترونيك قدرت تشكيلشدهاند ،امكران كنتررلپرريري و
انتاال بيشتر توان از شبكه الكتريكي را فراهم ميكنند .بهصورت كلي تالش برراي ارتاراي امنير و پايرداري شربكه و ارتاراي
كيفي توان فرص مناسبي براي ح ور بيشتر ادوات  FACTSفراهم كرده اس  .با تمركز بر بخش بازار ،ادوات  FACTSرا
حول سه محور نو دبرانسازي ،صنع مصرف كننده و دغرافيا ميتوان تاسيمبندي كرد .هركدام از محورها را نيرز مريتروان
تاسيمبندي كرد.
از تدهيزات اساسي (مورد استفاده در بازار) ادوات  FACTSميتوان به انوا  TCSC ،FSC ،Statcom ،SVCو UPFC

اشاره كرد SVC .پركاربردترين تدهيز  FACTSاس و  %90بازار دبرانسراز مروازي ( SVCو  )Statcomدر سرال  2013را
تشكيل ميدهد .بنابراين تنها  %10از سهم بازار دبرانسازهاي موازي در حال حاضر به  Statcomتعلق دارد .پيشبيني ميشود
تا سال  SVC ،2018همچنان بيشترين سهم بازار را داشته باشد .از سوئي ديگر پيشبيني شده اس  UPFCسرهمي در برازار
نخواهد داش .
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بازار ادوات  FACTSاز منظر صنع را ميتوان به بخشهاي شبكههاي برق ،صنع فوالد ،معدن ،توربينهراي برادي و
راهآهن برقي تاسيم بندي كرد .در بين صنايو فوق بيشترين سهم بازار به ترتيب متعلق به شبكه بررق ،صرنايو فروالد و معردن
اس .
با در نظر داشتن اثرات دغرافيائي ،پارامترهائي نظير ماررات محيطزيستي ،حق زمين و ماررات و استانداردهاي حكومتي در
خصوص احداث خطوط انتاال دديد از عوامل مؤثر بر گسترش بيشتر ادوات  FACTSهستند.
بازار ادوات  FACTSرا از منظر دغرافيا نيز ميتوان به چهار قسم  ،آمريكا ،اروپا APAC ،و  1ROWتاسيمبندي كررد.
در سال  2012آمريكا بزرگترين بازار ادوات  FACTSبوده اس  .پيشبينيشده ميشود آمريكا همچنان بازار مصررف پيشرتاز
اين تدهيزات تا سال  2018باشد .در سوئي ديگر منطاه  APACبا رشد سريو صنعتي ،بازار روبه رشدي براي ادوات FACTS

دارد .پيشبيني شده اس در سال  2018حدم بازار ادوات  FACTSدر ناحيه  APACبيشتر از آمريكا باشد .دس آخر آنكه ،به
دليل الزامات و ايداد انگيزه هاي حكومتي در اروپا براي گسترش توان برادي ،پريشبينري شرده اسر كره حدرم برازار ادوات
 FACTSدر اروپا گسترش يابد [.]100
با توده به دميو موارد يادشده ،پيشبيني شده اس كه حدم بازار تدهيرزات  FACTSاز عردد  912/85ميليرون دالر در
سال  2012به عدد يك ميليارد و  386ميليون دالر در سال  2018برسد كه نشانگر رشد ساالنه 7/23درصدي اسر  .از سروئي
ديگر مطابق پيشبيني بريتانيا بازار ادوات  FACTSدر سال  2011برابر  462/11ميليون دالر با رشد  %10بروده اسر [.]105
عل تفاوت در اعداد ارائهشده در آن اس كه هزينه تمامشده ادوات  FACTSتنها دنبه الكترونيك قدرت (و يرا فنري) نردارد،
بلكه بسته به سيستم كنترلي انتخابي ،ماررات كشورها و  ...ممكن اس متفاوت باشند .بهطور مثال قيم زمين ناش مهمي در
هزينه تمامشده  SVCخواهد داش [.]107

1 -Rest of World
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 -11-4بررسي تولیدكنندگان جهاني Statcom
بنا بر آمار  Marketsand Marketsكمپانيهاي ( ABBشراخه سروئيس)( ALSTOM ،فرانسره)( Siemens ،آلمران)،
( Mitsubishi Electricژاپررن)( General Electric ،آمريكررا) American Superconductor Corpration ،و توشرريبا
(ژاپن) بيشترين سهم بازار را در اختياردارند ].[100
درزمینه تولید  Statcomو ظرفیت محصوالت آنها
ٔ
جدول  :2-4كمپانيهای برتر

شركت
ALSTOM
NR Electric

محل اصلي پروژههای اصلي اجراشده
آمريكا (2003 ،)Northeast Utilities Service Co
اولين توليد در سال  ،2013در حال بازاريابي

توان

نوع سیستم

مبدل

MaxSine Statcom- IGBT- 150
VSC-MODULAR MVAR
-

PCS-9583- Multi-level HBridge-PWM
INGEGRID™ SH S

مبدل ولتاژ پايين
ماژوالر
سه فاز ،دوسطحي تا فرفي
Ingeteam

در حال بازاريابي

POWER
Engineers

آمريكا2002 ،

4MVA
INGEGRID SH M 40 MVA

ولتاژ متوسط
سه فاز ،سه سطحي،
استفاده از كليدهاي HV-IGBT,
 IEGTو IGCT
حداكثر فرفي MVAR 40
Gate Commutated ±110
Thyristor (GCT) inverters MVAR
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 GEABسوئد0-44 MVAR،1999 ،36 Kv ،
 Emprianآلمان0-38 MVAR،2000 ،20 Kv ،
 Oyفنالند0-164 MVAR،2002 ،33 Kv ،
 SNCF/RTEفرانسه±17 MVAR ،2003 ،90 Kv ،
 Austinآمريكا+110/-80 MVAR ،2004 ،138 Kv ،
 Gerdauآمريكا0-64 MVAR ،2006 ،13/2 Kv ،
 ZPSSچين±82 MVAR ،2006 ،35 Kv ،
 SNCF/RTEفرانسه±15 MVAR ،2008 ،63 Kv ،
 ASSژاپن0-64 MVAR ،2008 ،22 Kv ،
 GHCامارات0-164 MVAR ،2009 ،33Kv ،
 Unisteerكوي 0-164 MVAR ،2009 ،33Kv ،
 UKشبكه برق انگلستان0.6 ،2009 ،11Kv ،
±MVAR
ABB

 Sysتايلند±120 MVAR ،2009 ،22Kv ،
 South steelعربستان0-175 ،2011 ،33Kv ،
MVAR

(-

 65/+140مبدل سه سطحي ،IGBT-VSC
 Mvar),سوئيچ زني با مدوالسيون دامنه
220 kv

 Abul khairبنگالدش0-110 ،2011 ،33 Kv ،
MVAR
 Transelecشيلي-65/+140 ،2011 ،220 Kv ،
MVAR
 Arcelor Mittalآلمان-32/+48 ،2013 ،30 Kv ،
MVAR
 STATOLLنروژ0-164 MVAR ،2013 ،33 Kv ،

شيلي (2011 ،)-65 MVAR, +140 MVAR
بريتانيا (2011 ،)-0.6 MVAR, +0.7 MVAR
فرانسه (2008 ،)-16 MVAR, +16 MVAR
چين (2011 ،)+164 MVAR
آمريكا (2005 ،)-80 MVAR, 110 MVAR
دانمارك (3 KV ،16 MVAR ،)1997
Siemens

بريتانيا ( 2009و )2011
موزامبيك (33 KV ،±35 MVAR ،)2010

 ± 100مبدل چند سطحي ماژوالر

MVAr

نيوزلند (11 KV ،+2×40 MVAR ،)2009
Mitsubishi
Electric

پيشبيني فروش تداري از 2016

SVC-Diamond

مبدل منبو ولتاژ چند سطحي ماژوالر
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آمريكا ()2014
كانادا ()2014
American
Superconductor
آفريااي دنوبي ()2014
Corporation

بريتانيا ()2014

D-VAR® (Dynamic Volt± 100
Amp Reactive), IGBTMVAr
VSC-MODULAR

استراليا ()2014
چين ()2013
Toshiba

ژاپن ()1992

Middle East
Technical
توليد آزمايشگاهي []131
University,
Ankara, Turkey

VSC-IEGT
50
VSC-GTO-Pulsed MVAR
154-kV,
50MVAr

11-level cascade multilevel
converter

ژاپن1993 ،34 MVAR ،20 KV ،
FUJI

آلمان (13 ،20 KV ،)Aichi Steel works LTD

 1995 ،MVARو 1998

ددول  3-3فهرس شرك هاي توليدكننده  ،Statcomآخرين توليدات آنها و ميزان فروش آنهرا را بيران كررده اسر .
اطالعات فوق از و ساي شرك ها استخرا شده اس  .بر مبناي نتايج مطالعه ،شرك (يا سازمان)هاي دهاني قرادر هسرتند
 Statcomتا مرز فرفي  154 MVARتوليد كنند .در بين اين شرك ها 4 ،شرك هنوز موفق به تداريسرازي محصروالت
خود نشدهاند .در ادامه به بررسي بيشتر نتايج حاصل شده ميپردازيم.
با در نظر داشتن ميزان فروش (مطابق بررسي پروژههاي نصبشرده در سراسرر دهران) ،شررك هراي  AMSCو ABB

پرفروشترين شرك هاي دهاني بودهاند .البته با بررسي دو سال اخير ( 2013و  )2014بهراحتي ميتوان دريافر كره شررك
 AMSCبا ارائه محصول ماژوالر خود بهوضوح سهم بازار خود را به ميزاني چشمگير افزايش داده اس  .اين افزايش بهگونهاي
بوده اس كه تنها در سال  5 ،2014پروژه صنعتي توسط اين شررك دريافر شرده اسر  .از سرويي ديگرر  4شررك

NR

 Mitsubishi Electric ،Ingeteam ،Electricو دانشگاه  Middle Eastتركيه نمونههاي عملي  Statcomرا ساختهاند و در
حال بازاريابي محصول خود هستند .ورود شرك هاي دديد به بازار  Statcomنشاندهنده رشد و درابي بازار محصول اس .
دس آخر آنكه ،با بررسي پروژههاي نصبشده در سراسرر دهران مشرخ
 Siemens ،Engineersو  Toshibaبهوضوح سهم بازار كمتري داشتهاند.

اسر كره  4شررك

Power ،ALSTOM
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 -12-4بررسي مقايسهای هزينه مبدلهای Statcom
براي بررسي ماايسهاي هزينه  Statcomعمدتاً از اطالعات دو مردو [ ]107و [ ]108استفاده شده اس  .اين دو مردو نيز
هزينههاي تخميني را بر طبق گزارشهاي  EPRIو استعالم از سازندگان به دس آوردهاند .اگرچه هزينههاي تخميني ارائهشده
توسط دو مردو متفاوت هستند ،برخي نكات كلي بين آنها مشترك هسرتند .برر طبرق اطالعرات ارائرهشرده ،هزينره UPFC

( )$/KWتاريباً معادل دو برابر هزينه  )$/KW( Statcomاس  .بر طبق اطالعات مردو [ ]107كه چراپ سرال  2013اسر ،
قيم  Statcomسه فاز برابر  150 $/KVARاس  .هزينه ساير ساختارهاي  FACTSماننرد خرازنهراي سرري و مروازي و
مبدلهاي  SVCنيز براي ماايسه در ددول  4-3ذكرشدهاند.
جدول  :3-4مقايسه هزينههای ادوات مختلف FACTS

نوع تجهیز

تخمین مرجع []107

تخمین مرجع []108

خازن موازي

8 $/KVAR

***

(MSCخازن سوئيچ شونده مكانيكي)

***

<50 $/KVAR

راكتور موازي سوئيچ شونده مكانيكي

***

<50 $/KVAR

خازن سري

20 $/KVAR

***

TSC

***

<50 $/KVAR

SVC

)40 $/Kvar (Controlled Part

80 $/KVAR

TCSC

)40 $/Kvar (Controlled Part

***

Statcom

50 $/KVAR

)150 $/KVAR (3-Phase
)200 $/KVAR (1-Phase

UPFC-Series Portion

50 $/KW series power flow

***

UPFC-Shunt Portion

50 $/KVAR controlled part

***

 -13-4استانداردهای مرتبط با Statcom
در طراحي و بهرهبرداري از مبدل الكترونيك قدرت  Statcomو اتصال آن به شربكه اسرتاندارهاي گونراگوني ارائره شرده
اس  .در ددول  4-4به برخي از آنها اشاره ميكنيم.
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جدول  :4-4استانداردهای مربوط به Statcom
استاندارد

توضیحات

IEEE 1676-2010

استاندارد  IEEEبراي ساختار كنترلي مبدلهاي الكترونيك قدرت با فرفي 1
مگاوات و باالتر مورد استفاده در خطوط انتاال و توزيو

IEEE P1052

دستورالعمل براي تعيين مشخصات عملكردي  – Statcomدر حال نگارش-

IEEE 936-1987

راهنماي  IEEEبراي مبدلهاي با كموتاسيون خودي ***

IEEE 1623-2004

راهنماي  IEEEبراي تعيين مشخصات عملكردي تدهيزات موازي  MVبراي
دبرانساز ديناميك ولتاژ

IEEE P1821
IEEE PC57.129
IEEE P388

راهنماي استفاده از ابزارهاي طراحي براي بلوكهاي مبتني بر الكترونيك قدرت و
سيستمهاي ساختهشده از آن بلوكها -در حال نگارش-
ترانسفورماتورهاي ويهه مبدلهاي HVDC

استاندارد براي ترانسفورماتورها و راكتورهاي مودود در تدهيزات تبديل انرژي
استانداردهای مربوط به مانیتورينگ Statcom

IEEE P1615
IEC 60870

چهارچو پيشنهادي براي تبادل داده در پس هاي سيستم قدرت-در حال نگارش-
سيستمها و تدهيزات كنترل از راه دور
استانداردهای مربوط به اتصال  Statcomبه شبكه

IEEE 519

IEEE P1894

استاندارد  IEEEبراي ملزومات كنترل هارمونيك در سيستم قدرت
راهنماي  IEEEبراي مانيتورينگ آنالين و ضبط دادههاي مربوط بهاضافه ولتاژ گررا
در سيستم قدرت

IEEE P1250

راهنماي  IEEEبراي تشخي

EN61000-3-2

محدودي هاي هارمونيكي اتصال به شبكه

و بهبود كيفي ولتاژ در سيستم قدرت

استاندارد  IEEE 1676-2010ساختار كنترلي براي تدهيزات الكترونيك قدرت داراي فرفي باالتر از  1مگاوات را معين
كرده اس  .اين ساختار كنترلي تمامي سطوح از سطح نيمههادي تا سطح سيستم قدرت را شامل ميشود .اين استاندارد شرامل
تدهيزاتي نظير بهسازهاي كيفي توان ،تدهيزات  ،FACTSتدهيزات  ،HVDCمنابو توليد پراكنده ،تدهيرزات واسرط منرابو
ذخيرهساز انرژي و  ...ميشود.
راهنماي  IEEE P1052اطالعات فني موردنياز براي تعيين مشخصات عملكردي تدهيز  Statcomرا فراهم خواهد كرد.
عملكردهاي موردبررسي در اين راهنما شامل دبرانسازي توان راكتيو ،كنترل ولتاژ و پايداري ديناميكي و گررا اس  .پيشبيني
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شده اس كه اين راهنما داراي پيوس هايي باشد كه كاربران بتوانند با ويرايش آنها -بسته به كاربرد -به نيازهاي اختصاصري
خود پاسخ دهند .تمركز اين راهنما بر تدهيزات  Statcomبا ولتاژ نامي باالتر از  69KVاس  .اين گزارش شامل بخرشهراي
تعيين مشخصات عملكردي ،كاربردها ،مطالعات مهندسري ،تعيرين مشخصرات ادرزاي اصرلي ،عملكردهراي سيسرتم ،آزمرون
كارخانهاي ،بستن قرارداد تداري و بهرهبرداري خواهد بود .بايد در نظر داش كه مطالعاتي نظيرر دبرران عردم تعرادل ولتراژ و
كاربرد  D-Statcomموردبررسي قرار نخواهد گرف .
استاندارد  IEEE 1623-2004رهنماهاي كلي رادو به تعيين مشخصات عملكردي تدهيزات موازي را ارائه ميدهد .ايرن
تدهيزات عمدتاً در دبرانسازي نوسان ولتاژ مورد استفاده قرار خواهند گرف  .تمركز اين استاندارد بر تدهيزات با فرفي ولتراژ
نامي  35 KVاس  .در اين گزارش به تدهيزات اينورتر ،يكسوساز ،تدهيز ذخيرهساز انرژي و ترانسفورماتور كوپلينگ پرداختره
شده اس .
استاندارد  IEEE P1821دنبههاي گوناگون مدلسازي و شبيهسازي بلوكهاي الكترونيك قردرت را برهمنظرور طراحري،
بهرهگيري و يكپارچهسازي آنها بررسي خواهد كرد .يك دنبه موردبررسي ،استفاده از ابزارهاي فيزيك نيمههادي براي تعيرين
تدهيزات پارازيتيك ،آناليز  EMIو رفتار حرارتي اس  .دنبه ديگر موردبررسي ،عملكرد بلروك الكترونيرك قردرت را در قالرب
سيستم بررسي ميكند .شمول اين استاندارد تدهيزاتي نظير بهسازهاي كيفي توان ،تدهيزات  ،FACTSتدهيرزات ،HVDC
منابو توليد پراكنده ،تدهيزات واسط منابو ذخيرهساز انرژي و  ...ميشود .تمركز اين گرزارش برر تدهيرزات الكترونيرك قردرت
داراي فرفي باالتر از  1مگاوات خواهد بود.
استاندارد  IEEE PC57.129ملزومات ترانسفورماتورهاي سه فاز و تك فاز روغني مورد استفاده در سيستمهاي HVDC

را بررسي خواهد كرد .با توده به شباه ساختار  Statcomو  VSC-HVDCاين استاندارد ميتواند در كاربرد  Statcomنيرز
مورد استفاده قرار گيرد.
استاندارد  IEEE P388ترانسفورماتورها و اندوكتانسهاي قابل اشبا و بي اشبا مورد استفاده در تدهيزات تبديل انرژي
را بررسي خواهد كرد .اين تدهيزات شامل اينورتر ،تدهيزات واسط انرژي تدديدپررير ،منرابو تغريره سروئيچينگ و  ...اسر .
مشخصه مشترك اين تدهيزات ،سوئيچينگ مكرر براي رسيدن به مشخصه مطلو اس .

فصل پنجم
تجهیزات الكترونیك قدرت نیروگاهي
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 -5فصل پنجم تجهیزات الكترونیك قدرت نیروگاهي

 -1-5مقدمه
با پيشرف روزافزون صنع برق و گسترش مصرف انرژي الكتريكي ،نياز به توليد ايرن انررژي برهطرور پيوسرته در حرال
افزايش اس  .توليد برق در نيروگاه ها عالوه بر سوخ  ،ژنراتور و توربين ،نياز به توده به مسائل فني بسرياري ازدملره مسرائل
مربوط به اتصال نيروگاه به شبكه ،كنترل ژنراتور و  ...دارد .در برخي از نيروگاهها ،مانند نيروگاههراي گرازي و تلمبرهذخيررهاي،
اتصال نيروگاه به شبكه اهمي زيادي دارد .در نيروگاه گازي ،ژنراتور بايستي سريو بهسررع نرامي خرود برسرد و در نيروگراه
تلمبهذخيرهاي در پارهاي اوقات ،اتصال به شبكه در حال موتوري مورد نياز اس  .بهمنظور رفو ايرن مشركالت از راهانردازهاي
نيروگاهي استفاده ميشود .در ابتدا از راهاندازهاي مكانيكي كه ابعاد بسيار بزرگري داشرتند ،در كراربرد تلمبرهذخيررهاي اسرتفاده
ميشد؛ اما با پيشرف فناوري الكترونيك قدرت و پديدار شدن مبدلهاي فركانس استاتيكي ( ،)SFCراهانردازي سرريو ،نررم و
كمهزينه نيروگاههاي گازي و تلمبهذخيرهاي ممكن شده اس  .عالوه بر آن ،فهور SFCها مندر به مطرحشردن نسرل دديرد
سيستمهاي تلمبهذخيرهاي ،از نو سرع متغير شده اس كه امكان كنترل فركانس در شبكه را فراهم كرده اس .
يكي ديگر از مسائل فني نيروگاهها ،مربوط به كنترل ژنراتور اس  .ژنراتور بهكار رفته در نيروگاهها ،عمدتاً از نو سنكرون
اس كه نياز به سيستم تحريك دارد .درگرشته از سيستمهاي ديناميكي كه به دليل ماهي مكانيكي ،سرع عملكرد پرايين و
ابعاد بزرگي داشتند براي تحريك ژنراتور سنكرون استفاده ميشد كه با فهور الكترونيك قردرت و مطررحشردن سيسرتمهراي
تحريك مبتني بر يكسوسازها ،كنترل تحريك سريو و نرم ژنراتور سنكرون ممكن شده اس .
در ادامه ابتدا به مادمهاي درباره نيروگاههاي تلمبهذخيرهاي و گازي و مسائل فني اتصال آنها و همچنين سيستم تحريك
ژنراتور ارائه ميشود .سپس به طباهبندي و بررسي انوا ساختارهاي SFCهراي نيروگراهي و سيسرتمهراي تحريرك پرداختره
ميشود .در ادامه شرك هاي فعال در اين زمينه معرفيشده و محصوالت آنها ازنظر فرفي و چگالي توان و ژنراتور منطبق با
آنها طباهبندي ميشود .در پايان ،ميزان توده به سيستمهاي راهانداز استاتيك و تحريرك ژنراترور در پرهوهشهراي علمري و
صنعتي موردبررسي قرار خواهد گرف .
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 -2-5مقدمهای بر نیروگاههای تلمبهذخیرهای ،گازی ،سیستمهای تحريك و
كاربرد الكترونیك قدرت در آنها
براي ت مين امني و پا يداري سيستم قدرت ،مديري تعادل بين سطوح مصرف و توليرد انررژي ،امرري ضرروري اسر .
نيروگاههاي تلمبهذخيرهاي ،تنها راه اقتصادي و انعطافپرير براي ذخيرهسازي انرژي در ابعراد برزرگ هسرتند و مرديري تروان
شبكه برق را امكانپرير ميسازند .در اين نيروگاهها ،ژنراتور توربين آبي برهمنظرور ذخيررهي آ در حوضرچههراي باالدسر ،
ميتواند بهصورت موتوري عمل كند تا در مواقو تااضاي باالي انرژي در شبكه ،از آ ذخيرهشده براي توليد برق استفاده شود.
پروژههاي تلمبهذخيرهاي از سال  1920تاكنون در اياالتمتحده و اروپا ،فرفي باالي ذخيرهسازي انرژي و مزاياي فراواني
را براي شبكههاي برق فراهم كرده اس  .در حال حاضر در امريكا 40 ،پروژه تلمبهذخيرهاي ،فرفيتي بيش از  20گيگاوات كره
حدود  2درصد فرفي نيروگاهي نصبشده كل كشور امريكا اس را فراهم كرده اسر [ .]132در دردول  ،1-5فرفير هراي
نصبشده تلمبهذخيرهاي در كشورهاي مختلف نشان داده شده اس  .در سال  ،2009فرفي نصبشده سيستم تلمبهذخيررهاي
در دهان ،بيش از  100گيگاوات بوده اس .
در آمريكا ،نيروگاههاي تلمبهذخيرهاي ،فاط قادر به ذخيرهي  2درصد از فرفي نيروگاهي نصبشده كشرور اسر كره در
ماايسه با اتحاديه اروپا و ژاپن كه اين ميزان به ترتيب مااديري حدود  5درصد و  10درصد اس  ،كمتر اسر ؛ امرا طررحهرايي
براي ساخ حوضچههايي در نزديكي نيروگاهها ،برنامهريزي شده كه اين فرفي را دو برابر ميكند.

جدول  :1-5ظرفیت نیروگاههای تلمبهذخیرهای جهان در سال 2009
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آمريكاي شمالي  22/4گيگاوات
كانادا

0/2

اياالتمتحده آمريكا

22/2

آمريكاي مركزي و دنوبي  1گيگاوات
آرژانتين

1
اروپا  43/7گيگاوات

اتريش

4/4

لوكزامبورگ

1/1

بلهيك

1/3

نروژ

1/4

بلغارستان

0/9

لهستان

1/4

كرواسي

0/3

پرتغال

1/0

دمهوري چك

1/1

صربستان

0/6

فرانسه

4/3

اسلواكي

0/9

آلمان

6/7

اسپانيا

5/3

يونان

0/6

سوئد

0/1

ايرلند

0/3

سوئيس

1/8

ايتاليا

7/5

انگلستان

2/7

اروپاي شرقي و آسيا  2گيگاوات
ليتواني

0/8

مغر

0/5

روسيه

1/2

آفرياا  1/5گيگاوات
آفريااي دنوبي

1

آسيا و اقيانوسيه  33گيگاوات
استراليا

1

كره دنوبي

4

ژاپن

25

تايوان

3

دهان  103/6گيگاوات

 1-2-5راهاندازی نیروگاههای تلمبهذخیرهای و گازی
به دليل باال بودن فرفي توربينهاي آبي ،راهاندازي مستايم ماشينهاي سنكرون در حال موتوري ،امكانپررير نيسر .
براي اتصال اين نيروگاهها به شبكه ،از مبدلهاي فركانسي استاتيكي ( )1SFCاستفاده ميشود .اين مبدلها و يا راهانردازها ،در

1- Static Frequency Converter
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حال موتوري ولتاژ و فركانس ورودي ماشين را بهصورت پيوسته از ماادير پايين افزايش ميدهند تا بهسرع سنكرون با شبكه
برسد.
توربينهاي گازي نيز اغلب بايد در مدت زمان كوتاهي راهاندازي شوند .راهانداز  ،SFCابتدا توربين گاز را بهصورت موتوري
تغريه ميكند تا در مدت زمان كوتاهي ،بهسرع نامي خود برسد و با شبكه سنكرون شود .كراربرد  SFCبرراي نيروگراههراي
تلمبهذخيرهاي ،اتصال نرم موتور سنكرون به شبكه اس ولي كاربرد آن براي نيروگاه گازي ،راهاندازي سريو و رسيدن بهسرع
سنكرون اس .

 2-2-5كنترل دور در نیروگاههای تلمبهذخیرهای سرعتمتغیر
در نيروگاههاي تلمبهذخيرهاي سرع متغير كه براي كنترل فركانس و مديري تروان در شربكه مرورد بهررهبررداري قررار
ميگيرند ،زماني كه توربين در حال موتوري عمل ميكند ،براي كنترل سرع و گشتاور موتور ،از درايوهاي سرع متغيرر يرا
SFCهاي كنترل سرع استفاده ميشود.

 3-2-5سیستم تحريك ژنراتور سنكرون نیروگاه
سيستم تحريك ژنراتور سنكرون ،در واقو ستون فارات سيستم كنترل ژنراتور سنكرون اسر  .ايرن سيسرتم شرامل منبرو
تواني اس كه دريان مغناطيس كنندگي  dcرا به سريمپريچ هراي ميردان ژنراترور سرنكرون تزريرق كررده و بردين وسريله در
سيمپيچهاي ماشين ،ولتاژ و دريان  acالاا ميشود .در سيستمهاي تحريك امروزي ،برهمنظرور اسرتفاده از تروان  acخرودري
ژنراتور براي تغريه تحريك  ،dcاز يكسوسازهاي الكترونيك قدرت استفاده ميشود.

 -3-5تجهیزات الكترونیك قدرت در نیروگاههای تلمبهذخیرهای
امكان عملكرد نيروگاههاي تلمبهذخيرهاي با سرع متغير ،از زماني مطرح شده اس كه درايوهاي الكتريكي و سيستمهاي
الكترونيك قدرت مانند خطوط  HVDCكنترلشده با تريستور ،بهصورت تداري در سيستم قدرت ،مطرحشدهاند .در تحايارات
اوليه در سال  1980در زمينه عملكرد سرع متغير پمپ -توربين ،ساختار مبدلهاي تريستوري فرفي كامل كه در شكل 1-5
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[ .]133اين ساختار براي اتصال مستايم واحدهاي تلمبهذخيرهاي به خطروط HVDC

نيز در نظر گرفته شده اس [ . ]135 ,134اگرچه اين سراختار ،سراده و مبتنري برر يرك ماشرين سرنكرون متعرارف اسر  ،امرا
بهكارگيري يك مبدل تمام فرفي به عل هزينه و تلفات باال در نيروگاههاي تلمبهذخيرهاي برزرگ ،مهرمتررين مشركل ايرن
ساختار اس ؛ بنابراين تاكنون در تعداد كمي سيستم تلمبهذخيرهايِ فرفي باال ،براي عملكرد با سرع متغيرر پيوسرته ،از ايرن
پيكربندي استفاده شده اس  .عليرغم آن ،مبدلهاي تريستوري با فرفي پايين ،روشي معمول برراي راهانردازي سيسرتمهراي
تلمبهذخيرهايِ سرع ثاب شدهاند [ .]136 ,132همچنين مبدلهاي فرفي پايين براي بهبود حال گررا برين وضرعي هراي
عملكردي مختلف سيستمهاي تلمبهذخيرهاي ،پيشنهاد شدهاند [.]137

شكل  :1-5تغذيهی ماشین سنكرون با مبدل منبع جريان تريستوری با ظرفیت كامل

براي اكثر كاربردهاي سيستم تلمبهذخيرهاي در حال عادي ،فاط به دامنهي محدودي از تغييرات سرع  ،نياز اس  .بدين
ترتيب براي حصول عملكرد سرع متغير ،ميتوان از ماشينهاي الااييِ دوسوتغريه و مبدلهاي الكترونيك قردرت برا فرفير
پايينتر نسب به فرفي كل ماشين ،استفاده كرد .اين ساختار در تحاياات اوليه براي نيروگاههاي تلمبهذخيرهايِ سرع متغيرر
در نظر گرفته شده اس و بعدها در اكثر نيروگاههاي فرفي باال باهدف كاهش فرفي مبدل مورد نياز ،بره كرار گرفتره شرده
اس  .بدين ترتيب ،با كاهش فرفي مورد نياز براي  SFCكنترل سرع در فرفي هاي باال ،صنايو قادر به ساخ واحردهايي
با فرفي صدها مگاوات شدند [ .]138عالوه بر كاهش يافتن فرفي مبدل نسب به سراختار مبتنري برر مبردل دريران تمرام
فرفي  ،اين ساختار داراي قابلي كنترل توان راكتيو مبادله شده بين شربكه و نيروگراه نيرز مريباشرد؛ بنرابراين نيروگراههراي
تلمبهذخيرهاي سرع متغير ،به دليل قابلي كنترل دريان خرودي ،ميتواند براي كنترل ولتاژ در شبكه و براي بهبود پايداري و
شرايط عملكردي ساير نااط شبكه ،مورد استفاده قرار گيرد [.]139
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زماني كه اولين سيستم تلمبهذخيرهايِ سرع متغيرِ فرفي باال پيادهسازي شد ،برهمنظرور فرراهم شردن فرفير كرافي،
مبدلهاي الكترونيك قدرت بايستي از نو تريستوري ميبودند .از آندايي كه فركانس مورد نياز براي روتور در ماشرين الارايي
دوسوتغريه ،از تغييرات سرع سنكرون داده ميشود ،معموالً اين فركانس به چند هرتز محردود اسر  .بردين ترتيرب سراختار
متشكل از سيكلوكانورتر طبق شكل  2-5الف ،بهعنوان راهحلي مناسب با طراحي مااوم و تلفات پايين در فرفي هاي براال ،در
نظر گرفته شده اس [.]140

شكل  :2-5شماتیك ساختارهای ماشین القايي دوسوتغذيه .الف) تغذيه سیمپیچ روتور با استفاده از يك
سیكلوكانورتر ب) تغذيه سیمپیچ روتور با استفاده از يك مبدل منبع ولتاژ پشتبهپشت و خازن واسط dc

با پيشرف صنع الكترونيك قدرت و افزايش فرفي ولتاژ و دريران كليردهاي گير كنتررلشرده ماننرد ،GCT ،GTO
 IGCTو IGBTها ،توپولوژيهاي مبتني بر مبدلهاي منبو ولتاژ پش بهپش  ،براي تغريه سيمپيچري روترور ماشرين الارايي
دوسوتغريه ،بيش مورد توده قرارگرفتهاند .اين ساختار در شكل  ، 2-5نشان داده شده اس  .بدين منظور معموالً دو سراختار
مبدل منبو ولتاژ دوسطحي يا سهسطحي داراي ناطه نول پيشنهاد شدهاند .با توسعه مبدلهاي منبو ولتاژ توانايي در كاربردهاي
صنعتي ،ساختار مبدل منبو ولتاژ به كار رفته در نيروگاههاي تلمبهذخيررهاي دديرد نيرز برهطرور پيوسرته بهبرود دادهشرده و در
سيستمهاي تلمبهذخيرهاي دديد مانند پروژه اخير شرك هاي  ]141[ Mitsubishiو  ]142[ Toshibaاز آنها اسرتفاده شرده
اس .
همانطور كه بيان شد ،مهمترين پيشرف در صنع نيروگاههاي تلمبهذخيرهاي در دو دهه اخير ،مطرحشدن سيستمهراي
سرع متغير بوده اس  .اولين سيستمهاي تداري با بهكارگيري ماشينهاي الاايي دوسوتغريه بزرگ ،در سرال  1990در ژاپرن
تحاق ياف و اولين پيادهسازي نيروگاهِ فرفي باال با يك مبدل تريستوريِ فرفي كامل براي عملكررد برا محردوده تغييررات
وسيو سرع و ارتفا آ حوضچهها ،در همان زمان در چين ساخته شده اس [ .]140پيادهسازي سيستمهاي تلمبهذخيرهاي در
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ژاپن ،به هر دو منظور ذخيرهسازي انرژي و بهبود كنترلپريري سيستم قدرت ژاپن كه برق عمدهي آن از نيروگاههاي هستهاي
و بهصورت توان ثاب تأمين مي شده اس  ،صورت گرفته اس  .بهمنظور بهرهبرداري از مزايراي ايرن سيسرتم برراي عملكررد
سيستم قدرت ،به واحدهاي آبي بزرگي نياز بود و پروژههاي تلمبهذخيرهاي تا فرفي 400مگا ول آمپر ،پيشنهاد و برنامهريرزي
شد .پروژههاي زيادي نيز از سالهاي  2009به بعد ،با ماشينهاي فرفي باال تا  475مگا ول آمپر ،برنامهريزي و پيرادهسرازي
شده اس [.]142
در اروپا ،همزمان با ساخ اولين واحد تداري در ژاپن ،پروژههاي فرفي پاييني ادرايي شده اس  .در سرال  ،2009يرك
سيستم تلمبهذخيرهايِ سرع متغير با فرفي باال با ماشينهاي  300مگا ول آمپري و با استفاده از سيكلوكانورتر سم تغريره
روتور با فرفي 100مگاول آمپر در اروپا توسط شرك  ،Alstomساخته و به كار گرفته شد و دو پرروژه ديگرر نيرز در همران
زمان در اسلووني و سوئيس در حال ساخ بوده اس [.]143
مطالب فوقالركر نشان ميدهد كه واحدهاي تلمبهذخيرهاي با مبدل منبو ولتاژ با فرفي كامل براي تغريه سيمپريچهراي
استاتور ماشين ،يك ساختار قابلادرا اس  .با افزايش فرفي كليدهاي نيمههاديِ با كموتاسريون خرودي و در دسرتر

برودن

درايوهاي مبدل منبو ولتاژ موتوري با فرفي باال ،ايرن سراختار مريتوانرد راهحرل مطلروبي برهخصروص برراي سيسرتمهراي
تلمبهذخيرهاي در شبكههاي ايزوله و ضعيف باشد[ .]137شماتيك اين ساختار در شركل  3-5نشران داده شرده اسر  .در ايرن
سيستم ،ماشين از نو سنكرون با سيستم تحريك استاتيك در نظر گرفته شده اس و سطح ولتاژ خرودي مبردل منبرو ولتراژ،
 3/3كيلوول و يا هر سطح ولتاژ مناسب براي درايوهاي ولتاژ متوسط ،پيشرنهاد شرده اسر  .مبردلهراي منبرو ولتراژ ،از نرو
درايوهاي استاندارد صنعتي مبتني بر ساختار سهسطحي داراي ناطه نول و يا هر ساختار مبدل منبو ولتراژي ديگرر متناسرب برا
كاربرد ،قابل استفاده اس .

شكل  :3-5ساختار سیستم تلمبهذخیرهای سرعتمتغیر مبتني بر مبدل منبع ولتاژ با ظرفیت كامل
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در اين ساختار ،مي توان از يكسوساز ديودي براي مبدل سم شبكه استفاده نمود و عملكرد سرع متغير را فاط در حال
موتوري فراهم كرد .بدين ترتيب مي توان تلفات را در حال موتوري ،كاهش داد ولي در حال ژنراتوري ،عملكرد سرع متغيرر
امكانپرير نخواهد بود .عملكرد سرع متغير در حال ژنراتوري ،امكان عملكرد در سرع بهينه براي محدوده وسريو تغييررات
ارتفا آ و يا افزايش كنترلپريري و سرع پاسخ سيستم را فراهم ميكند .با اسرتفاده يرك سراختار داراي مبردل  1AFEدر
حال برگش پريري گرر توان ،كنترل ولتاژ در شبكه با استفاده از دريان راكتيو ،در زماني كه پمرپ -تروربين غيرفعرال اسر ،
امكانپرير اس  .در واقو در اين حال  ،ماشين بهعنوان يك دبرانساز استاتيكي سنكرون ( )Statcomعمل ميكند .اگر مبدل
سم شبكه ،كنترلپرير باشد ،امكان عملكرد ددا از شبكهي نيروگاه و كنترل فركانس شبكه ،حتي در مواقعي كه هيچ يرك از
ژنراتورهاي سنكرون در مدار نباشند نيز امكانپرير اس .

شكل  :4-5ساختار  SFCدارای مبدل AFE

 1-3-5طبقهبندی نیروگاه تلمبهذخیرهای ازنظر مبدلهای الكترونیك قدرت
همانطور كه در بخشهاي قبلي اشاره شد ،نيروگاههاي تلمبهذخيررهاي را مريتروان بره دودسرته كلري سررع ثابر و
سرع متغير تاسيم نمود كه سيستم تلمبهذخيرهاي سرع متغير نيز به دودسته فرفي دزئي و فرفي كامل تاسيم ميشروند؛
بنابراين سيستم الكتريكي نيروگاههاي تلمبهذخيرهاي ازنظر مبدلهاي الكترونيك قدرت ،در سه دسته قرار مريگيرنرد كره ايرن
دستهبندي در شكل  5-5نشان داده شده اس .

1- Active Front End
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شكل  :5-5دستهبندی نیروگاههای تلمبهذخیرهای ازنظر مبدلهای الكترونیك قدرت

 -1-1-3-5سیستم سرعت ثابت
در سيستم تلمبهذخيرهاي سرع ثاب  ،يك ماشين سنكرون بهصورت مستايم به شبكه متصل ميشود .ايرن سرادهتررين
روش براي به كارگيري نيروگاه تلمبهذخيرهاي اس كه امروزه كاربرد بسيار كمتري نسب به گرشته دارد .ايرن سيسرتمهرا در
سرع ثاب بهرهبرداري شده و براي ذخيرهسازي عظيم انرژي ،مورد استفاده قرار ميگيرند .اگر در اين نيروگاههرا ،گررر تروان
دودهته مطلو باشد ،يك راهانداز براي راهاندازي توربين در حال موتوري نياز اس  .زماني كره ماشرين برهسررع سرنكرون
ميرسد ،ماشين با استفاده از يك مدارشكن بهطور مستايم به شبكه متصل ميشود .براي راهاندازي نيروگاههاي تلمبهذخيررهاي
از مبدلهاي فركانسي استاتيكي ( )SFCاستفاده ميشود كه با كنترلپريري باالي خود ،تنش وارده بر ماشين و شبكه را كاهش
ميدهند [ .]144در شكل  6-5ساختار يك  SFCكه براي راهاندازي توربين تلمبهذخيرهاي استفاده ميشرود ،نشران داده شرده
اس  .در اين ساختار از يك پل يكسوساز در سم شبكه و يك پل تريستوري براي كنترل فركرانس و ولتراژ در سرم موترور
سنكرون استفاده شده اس  .در ساختار اين  ،SFCاز مبدلهاي  6يا  12پالسي استفاده ميشود تا تأثير مبدل بر ريپرل گشرتاور
ماشين ،كاهش يابد .در لينك  dcاين راهانداز نيز ،از يك راكتور  dcبراي صاف كردن و همچنين محدود كرردن نررخ تغييررات
دريان  dcاستفاده شده اس .
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شكل  SFC :6-5راهانداز نیروگاه تلمبهذخیرهای سرعت ثابت

 -2-1-3-5سیستمهای سرعتمتغیر با ظرفیت كامل
همانطور كه در شكل  5-5نشان داده شده اس  ،در اين نو سيستمها برراي كنتررل سررع  ،از يرك مبردل فركانسري
فرفي كامل كه به استاتور ماشين سنكرون متصل ميشود ،استفاده ميشود .با افزايش فرفي كليدهاي نيمههرادي و سراخته
شدن مبدلهاي منبو ولتاژي توانايي ،اين ساختار ،بيشتر از قبل مورد توده قرارگرفته اس .
به دليل محدودي در طراحي و ساخ  ،مبدلهاي فركانسي فاط تا محدودهي توان  100مگاوات مودرود هسرتند .برراي
سيستمهاي تلمبهذخيرهاي بزرگتر ،طراحي بر مبناي ماشينهاي الاايي دوسوتغريه ميتواند ازنظر اقتصادي ،مارون بهصرفهترر
باشد [.]144
 -3-1-3-5سیستمهای سرعتمتغیر با ظرفیت جزئي
همانطور كه در شكل  5-5نشان داده شده اس  ،در اين نو سيستمها برراي كنتررل سررع  ،از يرك مبردل فركانسري
فرفي دزئي كه به روتور ماشين آسنكرون متصل ميشود ،استفاده ميشود .با اين ساختار ميتوان برا اسرتفاده از يرك مبردل
فركان سي با فرفيتي كمتر از فرفي ماشين ،سرع ماشين را كنترل كرد .از آندايي كره در ايرن سيسرتمهرا ،فرفير مبردل،
فرفي كل سيستم را محدود نميسازد ،اين ساختار در كاربردهاي توان باال ،ترديح داده ميشود .سيكلوكانورترها در پروژههاي
توانايي به عل تلفات پايين و طراحي مااوم ،روش مناسبي براي كنترل سيستمهاي تلمبهذخيرهاي هستند ،اما امرروزه سراختار
مبدل منبو ولتاژي پش بهپش بسيار بيشتر از ساختار سيكلوكانورتري مورد استفاده قرار ميگيرد.

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
178
ويرايش اول ،شهريور 1394

فاز  :5برنامه تحلیلی و تهیه ره نگاشت

ساختار مبدل منبو ولتاژي پش بهپش  ،قادر اس هم قابلي بهرهبرداري در سرع باالتر از سرع سنكرون و هم سرع
پايينتر از آن را ايداد كند .اين ساختار معموالً ساختار ژنراتور الاايي دوسوتغريه ناميده ميشود كه به قابلي انتاال توان هم به
سم روتور و هم از روتور به شبكه و هم از استاتور به شبكه در آن فراهم شده اس  .مبدل پش بهپش بين روتور و شبكه (با
استفاده از يك ترانسفورماتور سه سيمپيچه) قرار ميگيرد ،در حالي كه استاتور ماشين ،بهطور مستايم با استفاده از ترانسفورماتور
به شبكه وصل ميشود .در اين ساختار ،فرفي مورد نياز براي مبدل فركانسي ،حدود  %30توان كرل توليردي اسر و هرچره
فرفي مبدل بيشتر باشد ،قابلي عملكرد در رنج وسيوتري از تغييرات سرع فراهم ميشود [.]144

 2-3-5مقايسه كلي ساختار نیروگاههای تلمبهذخیرهای ازنظر مبدلهای الكترونیك
قدرت
ماايسه ساختارهاي مختلف سيستم تلمبهذخيرهاي ازنظر بهكارگيري مبدلهاي الكترونيرك قردرت ،برا تودره بره مطالرب
ارائهشده تاكنون ،در ددول  2-5نشان داده شده اس .

 3-3-5مطالعه انواع ساختار مبدلهای مورد استفاده در نیروگاههای تلمبهذخیرهای
سرعتمتغیر
ساختار مبدلهاي مورد استفاده در سيستمهاي تلمبهذخيرهاي سرع متغير ،معموالً از دو نرو سريكلوكانورتري يرا مبردل
پش بهپش اس  .مبدل پش بهپش نيز به مبدلهاي دوسطحي يا سهسطحي ديود قفلشده ،تاسيم ميگردد .سراختار دديرد
مورد استفاده در اين سيستم ،مبدل چند سطحي -Hپل آبشاري اس كه در ادامه مورد بررسي قرار ميگيرد.
جدول  :2-5مقايسه ساختار توربین/ژنراتور نیروگاههای تلمبهذخیرهای سرعتمتغیر ازنظر مبدل الكترونیك قدرت
نو مبدل
نو
ماشين

ساختار مدهز به مبدل
راهانداز
ماشين سنكرون (سرع
ثاب )

ساختار داراي مبدل فرفي دزئي

ساختار داراي مبدل فرفي كامل

ماشين الاايي دوسوتغريه

ماشين سنكرون
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تكنولوژي معمول و
قابلاطمينان
هزينهي پايين
بازگش انرژي در حال
ترمزي

ناحيه عملكردي وسيو در هر دو حال
عملكردي توربين و موتوري

ناحيه عملكردي وسيو در هر دو حال عملكردي
توربين و موتوري
عدم نياز به مبدل راهانداز

قابل بهكارگيري در فرفي هاي باالي 100
مگاوات

بازگش انرژي در حال ترمزي

بازگش انرژي در حال ترمزي

ماشين سنكرون در اين ساختار هزينه پاييني دارد

كنترل توان راكتيو در شبكه

ملزومات نگهداري پايين براي ماشين سنكرون
قابلي تغيير ده عملكرد با تغيير ده شارش آ

معايب

ناحيه عملكردي محدود

نگهداري پيچيدهي ماشين آسنكرون

بار ثاب در حال پمپاژ
(عدم كنترل توان)

نياز به ترانسفورماتور ددا براي روتور و
همچنين گران بودن ماشينهاي الاايي
دوسوتغريه

مبدل فركانسي گرانقيم
محدودي توان براي مبدل فركانسي تا حدود 100
مگاوات

 -1-3-3-5سیكلوكانورتر
سيكلوكانورترها ( )AC/ACدر صنايو توانايي براي تغريه ماشينهاي سنكرون و آسنكرون ،بهمنظور تغيير فركرانس از 50
يا  60هرتز به فركانسهاي پايين مورد استفاده قرار ميگيرند .سيكلوكانورترهاي تغيير سررع  ،در  8سرال اخيرر در ژاپرن ،در
نيروگاههاي تلمبهذخيرهاي سرع متغير مورد استفاده قرارگرفتهاند .در اين مبدل ،معموالً از كليدهاي  GTOدر كاربرد مربوط به
نيروگاه تلمبهذخيرهاي استفاده ميشود.
معموالً در نيروگاههاي تلمبهذخيرهاي سرع متغير ،از پل سيكلوكانورتر سه فاز -سه فاز استفاده ميشرود .همچنرين ايرن
مبدل ،همانطور كه در شكل  7-5نشان داده شده اس  ،سيكلوكانورتر  6پالسره يرا سريكلوكانورتر  36تريسرتوري نيرز ناميرده
ميشود .مهمترين مشكالت اين تكنولوژي ،پايينتر بودن فركانس خرودي نسب بره فركرانس ورودي ،سراختار و روشهراي
پيچيده و ضريب اعودا هارمونيكي كل )THD( 1باال نسب به توپولوژيهاي ديگر اس [.]145

1- Total Harmonic Distortion
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شكل  :7-5پل سیكلوكانورتری سهفاز -سهفاز

 -2-3-3-5مبدل منبع ولتاژ پشتبهپشت دوسطحي
ساختار مبدل منبو ولتاژ دوسطحي ( )AC/DC/ACمورد استفاده براي نيروگاه تلمبهذخيرهاي دوسرطحي ،در شركل 8-5
نشان داده شده اس  .اينورتر و يكسوساز اين مبدل ،از  6گروه كليد  IGBTيا  GCTبا ديود هرزگرد موازي با هر كليد ،تشكيل
شده اس  .مبدل منبو ولتاژ دوسطحي ،داراي مزاياي ساختار سادهي مبدل و طرح مدوالسيون پهناي پرالس )PWM( 1اسر .
اين ساختار مشكالتي از قبيل  dv/dtباال THD ،باال و تلفات هارمونيكي ماشين را دارد [.]145

شكل  :8-5ساختار مبدل پشتبهپشت دوسطحي

1- Pulse Width Modulation
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 -3-3-3-5مبدل منبع ولتاژ ديود قفلشده سهسطحي

1

دياگرام مداري مبدل منبو ولتاژ سهسطحي ( )AC/DC/ACبراي سيستم تلمبهذخيرهاي سرع متغير ،در شكل  9-5نشان
داده شده اس  .در عمل ،كليدهاي  GCT ،IGBTو كليدهاي تريستوري  GTOو  GCTدر ايرن مبردل مرورد اسرتفاده قررار
ميگيرند .خرودي سم اينورتر اين مبدل به روتور ماشين الاايي دوسوتغريه متصل ميشود تا لغزش و سرع متغيرر را ايدراد
كند.
مبدل منبو ولتاژ سه سطحي ،در ماايسه با مبدل سيكلوكانورتر و مبدل منبو ولتاژ دوسطحي THD ،كمتري توليد ميكنرد.
برخي از مشكالت اين مبدل ،نياز به ديودهاي قفلشده سرع باال كه قادر به تحمل دريان بار كامل و تنشهاي بازگشتي باشد
و همچنين طراحي پيچيده براي سطوح باالتر ( 5و  )7اس [.]145

شكل  :9-5ساختار مبدل سهسطحي ديود قفلشده

 -4-3-3-5مبدل چند سطحي  H-Bridgeآبشاری

2

پيكربندي سيستم تلمبهذخيرهاي مبتني بر مبدل چند سطحي  H-Bridgeآبشاري ،در شكل  10-5نشان داده شده اسر .
اين ساختار از مبدلهاي 11 H-Bridgeسطحي ،ترانسفورماتور شيف فاز و ماشين روتورسيمپيچيشده ساخته شده اس  .هدف
اصلي بهكارگيري ترانسفورماتور شيف فاز ،منبو تغريه ايزوله براي سلولهاي توان ،بهبود  THDدريران خرط و دردايي برين

1- Three Level Diode Clamped Voltage Source Inverter
2- H-Bridge Cascaded Multilevel Converter
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شبكه و مبدل بهمنظور كاهش ولتاژ ناطه مشترك 1اس  .زاويهي بين هر يرك از فازهراي  11سرطح مبردل 15 ،H-Bridge
درده اس  .سيمپيچي ثانويه ترانسفورماتور شيف فاز ،به يكسوساز متصل اس  .پرالسهراي ايرن مردل از يكسوسرازهاي 30
ديودي تأمين ميشوند.
ويهگيهاي اين ساختار عبارتاند از :ادزاي كمتري نسب به ساختار ديود قفلشده با همان تعداد سطح نيراز دارد .در ايرن
ساختار به دليل اينكه هر سطح داراي ساختار ماژوالر يكساني دارد ،طرح مداري بهينهشده و ساختار ماژوالر امكانپررير اسر .
ولتاژ خرودي آن تاريباً سينوسي بوده و  dv/dtو همچنين  THDدريان آن پايين اس  .ولتاژ ناطه مشترك نيز در اين سراختار
ودود ندارد .همچنين اين ساختار ،معايبي نيز دارد كه شامل ترانسفورماتور شيف فاز گرانقيم و تعرداد زيراد كابرلهرا اسر
[.]145

شكل  :10-5ساختار مبدل  11سطحي  H-Bridgeآبشاری

1- Common Mode Voltage
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 -4-5مطالعه انواع ساختار مبدلهای مورد استفاده در راهاندازی نیروگاههای
تلمبهذخیرهای و گازی
يك  SFCمتعارف متشكل از اينورتر كموتاسيون بار ،)LCI( 1از ترانسفورماتورها ،بخش يكسوسراز ،لينرك  DCو بخرش
اينورتر اس  .بخش يكسوساز و لينك  ،DCسيستم قدرت  ACرا به  DCو بخش اينورتري ،ولتاژ  DCرا به يك ولتاژ  ACبرا
دامنه و فركانس قابلكنترل ،تبديل ميكند.
به عل متفاوت بودن ولتاژ نامي LCIها ،پيكربندي الكتريكي برخي از SFCها ،از نو ولتاژ باال -ولتاژ پايين -ولتاژ براال
با يك ترانسفورماتور افزاينده در ورودي مبدل (از سم شبكه) و يك ترانسفورماتور كاهنده در خرودي ميباشد .ترانسرفورماتور
كاهنده ،ولتاژ شبكه را به ولتاژ پايين يكسوساز و ترانسفورماتور افزاينده ،ولتاژ اينورتر را به ولتاژ ماشين افزايش ميدهد .بهمنظور
راهاندازي نرم ،ترانسفورماتور افزاينده زماني كه  SFCدر فركانس پايين عمل ميكند ،اصطالحاً بايپس ميشود و پس از زمراني
كه فركانس  SFCبه مادار مشخصي افزايش مييابد ،دوباره به سيستم متصل ميشود [.]146
نو ديگر SFCها ،از نو ولتاژ باال -ولتاژ باال بدون ترانسفورماتور كاهنده و افزاينده اس كه در آن ولتاژ باال به ولتاژ مورد
نياز براي راهاندازي تبديل ميشود؛ اما در اين نو از SFCها معموالً از يك ترانسفورماتور ايزولره برراي حررف هارمونيركهرا
استفاده ميشود .ازنظر هارمونيكهاي توليدي توسط  ،SFCبخش يكسوساز در نو  6پالسه يا 12پالسره طراحري شرده اسر .
پيكربندي متعارف SFCهاي راهانداز مبتني بر  LCIدر شكل  11-5تا شكل  14-5نشان داده شده اس .

شكل  :11-5پیكربندی ولتاژ باال -ولتاژ پايین -ولتاژ باال 6/6پالسه

1- Load Commutated Inverter
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شكل  :12-5دو نوع ساختار ولتاژ باال -ولتاژ پايین -ولتاژ باال 12/12پالسه

شكل  :13-5پیكربندی ولتاژ باال -ولتاژ باال 6پالسه

شكل  :14-5دو نوع ساختار ولتاژ باال -ولتاژ باال 12/12پالسه
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SFCهاي مبتني بر  ،LCIداراي مشكالتي از قبيل زير هستند [:]146
 نياز به ترانسفورماتور كاهنده يا ايزوله و يك ترانسفورماتور افزاينده كه ساختار  SFCرا پيچيده ميكند،
 روند راهاندازي به دو مُد عملكردي تاسيم ميشود كه عملكرد  SFCرا پيچيده ميكنرد (در كمترر از  10درصرد
سرع نامي ،به عل پايين بودن ولتاژ استاتور براي كموتاسيون بار ،كموتاسيون ادباري صرورت مريگيررد و در
سرع هاي باالتر بهصورت كموتاسيون بار عمل ميكند).
 مبدلهاي مبتني بر  ،LCIهارمونيكهاي درياني و توان راكتيو زيادي توليد ميكنند و حتي با بهكارگيري مبدل
12پالسه ،اثرات منفي بر روي شبكه و ماشين ميگرارند.
 فرفي كليدهاي تريستوري بسيار كمتر از كليدهاي دديد الكترونيك قدرتي  IGBTاس  ،بنابراين سرع پاسخ
و دق كنترل فركانس خرودي  SFCضعيف خواهد بود.
دديدترين ساختار  SFCكه براي راهاندازي موتور سنكرون در نيروگاه تلمبهذخيرهاي  Xiang Hongدر چين استفاده شده
اس  SFC ،مبتني بر مبدل چند سطحي  H-Bridgeاس كه در بخش قبلي ،دزئيات آن تشريح شده اس [.]146

شكل  :15-5ساختارهای مورد استفاده در راهاندازی توربین گاز
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در شكل  ،15-5توپولوژي SFCهاي مورد استفاده براي راهاندازي توربينهاي گازي نشان دادهشدهاند .در اين مبدلهرا از
دو نو 6/6پالسه و 12/6پالسه استفاده ميشود .مبدل 12پالسه قادر به كاهش  THDدريران سرم شربكه اسر  .در سراختار
SFCهاي مورد استفاده در راهاندازي توربينهاي گازي ،از يك ترانسفورماتور افزاينده در ورودي يكسوساز استفاده ميشود.

 1-4-5اهمیت واحدهای تحقیقاتي الكترونیك قدرت در زمینه SFCهای نیروگاهي
علل نياز بهكارگيري مبدلهاي الكترونيك قدرت در راهاندازي نيروگاههراي تلمبرهذخيررهاي و گرازي و همچنرين تنظريم
سرع در سيستم تلمبهذخيرهاي سرع متغير ،مسائلي همچون ،راهاندازي نرم و سريو و بردون ترنشهراي مكرانيكي در ايرن
نيروگاهها ،قابلي كنترل فركانس ،ولتاژ و توان راكتيو در شبكه با مطرحشدن SFCهاي كنترل سرع ميباشد؛ بنابراين اهمي
الكترونيك قدرت در نيروگاههاي تلمبهذخيرهاي و گازي ،امري غيرقابل انكار اس  ،بهخصوص آنكه نيروگاههاي تلمبهذخيرهاي
سرع متغير كامالً بر مبناي مبدلهاي الكترونيك قدرت مطرحشدهاند .بدين ترتيب بهمنظور بهرهوري بيشرتر ،كرمهزينرهترر و
باكيفي تر از اين سيستم ،بايستي تحاياات در زمينه ادوات الكترونيك قدرت مورد نياز در آن ،مورد توده قرار گيرد.

 2-4-5بررسي مقاالت منتشرشده در زمینه SFCهای نیروگاهي
بر اسا

آمار استخرا شده از پايگاههاي اطالعاتي  IEEEو  ،ELSEVIERدر زمينه مبدلهاي  SFCمرورد اسرتفاده در

نيروگاههاي تلمبهذخيرهاي و گازي ،از سال  1993تاكنون  38مااله در مدالت و كنفرانسها بره چراپ رسريده اسر  .نمرودار
فراواني تدمعي تعداد مااالت چاپشده برحسب سال ،در شكل  16-5نشان داده شده اس  .با توده به اين نمودار ،اين مبحرث
در سالهاي اخير نسب به سالهاي قبل از سال  ،2009بيشتر مورد توده قرارگرفته اس .
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تعداد مقاالت ارائهشده

30

شكل  :16-5نمودار فراواني تجمعي تعداد مقاالت منتشرشده در كنفرانسها و مجالت  IEEEو ELSEVIER

در زمینه مبدلهای  SFCمورد استفاده در نیروگاههای تلمبهذخیرهای و گازی

 3-4-5بررسي پتنتهای منتشرشده در زمینه مبدلهای  SFCنیروگاهي
دستدوگر اداره ثب اختراعات اروپا [ ]147يكي از كاملترين بانكهاي اطالعاتي پتن هاي بينالمللي اس كه اطالعات
مربوط به پتن هاي اروپا ،انگليس ،سازمان دهاني مالكي فكري و ژاپن و حدود  90كشور ديگر را دارد .در اين سراي امكران
درزمينره مبردل SFC
ٔ
دستدوي پتن ها با داشتن كد  CPCو يا  IPCمربوط به هر گروه از پتن هاي مربوطره فرراهم اسر .

نيروگاههاي تلمبهذخيره اي و گازي ،چندين زيرگروه مشارك دارند .كد اين زيرگروهها به همراه توضريح مشخصرات آنهرا در
ددول  3-1آورده شده اس .
جدول  :3-5كد بینالمللي زيرشاخههای مرتبط به مبدل  SFCنیروگاههای تلمبهذخیرهای و گازی
مشخصات

كد زيرگروه
H02P1

راهاندازي موتورهاي الكتريكي يا مبدلهاي الكتروديناميكي

H02P5

ساختارهاي به كار گرفتهشده در تنظيم يا كنترل سرع يا گشتاور دو يا چند موتور الكتريكي

H02P9

كنترل ژنراتورهاي الكتريكي بهمنظور به دس آوردن خرودي مطلو

H02M5

تبديل توان  acبه  ،acبهمنظور تغيير اندازه ولتاژ ،فركانس و تعداد فازها

F03B15

كنترل نيروگاه
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تعداد پتنتهای ارائهشده
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0

شكل  :17-5نمودار فراواني تجمعي پتنتهای مربوط به الكترونیك قدرت سیستم  SFCنیروگاه تلمبهذخیرهای
و گازی ارائهشده در زيرشاخه H02P9
9
8

تعداد پتنتهای ارائهشده

7
6
5
4
3
2
1
0

شكل  :18-5نمودار فراواني تجمعي پتنتهای مربوط به الكترونیك قدرت سیستم  SFCنیروگاه تلمبهذخیرهای
و گازی ارائهشده در زيرشاخه H02M5
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4

2

1

تعداد پتنتهای ارائهشده

3

0

شكل  :19-5نمودار فراواني تجمعي پتنتهای مربوط به الكترونیك قدرت سیستم  SFCنیروگاه تلمبهذخیرهای
و گازی ارائهشده در زيرشاخه H02P1

5

3

2

1

تعداد پتنتهای ارائهشده

4

0

شكل  :20-5نمودار فراواني تجمعي پتنتهای مربوط به الكترونیك قدرت سیستم  SFCنیروگاه تلمبهذخیرهای
و گازی ارائهشده در زيرشاخه H02P5
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تعداد پتنتهای ارائهشده

3

0

شكل  :21-5نمودار فراواني تجمعي پتنتهای مربوط به الكترونیك قدرت سیستم  SFCنیروگاه تلمبهذخیرهای
و گازی ارائهشده در زيرشاخه F03B15
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تعداد پتنتهای ارائهشده
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شكل  :22-5نمودار فراواني تجمعي پتنتهای ارائهشده در كلیه زيرشاخههای مربوط به الكترونیك قدرت
سیستم  SFCنیروگاه تلمبهذخیرهای و گازی
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نتيده بررسي پتن هاي ثب شده در زيرگروههراي مختلرف ،در شركل  17-5ترا شركل  21-5نشران داده شرده اسر  .از
منحنيهاي تدمعي نشان دادهشده ،مالحظه ميگردد كه بيشترين آمار پتن ها مربوط به زيرگروه ( H02P9كنتررل ژنراتورهرا
بهمنظور استخرا توان مطلو ) ميباشد .همچنين در چند سال اخير پتن هاي منتشرشده در اين گروه ،روند روبه رشدي داشته
اس  .پس از آن ،زيرگروه ( H02M5تبديل توان  ac/acبهمنظور كنترل ،ولتاژ ،فركرانس و تعرداد فراز) بيشرترين پتنر هراي
ثب شده را به خود اختصاص داده اس  .پتن هاي منتشرشده در زيرگروههراي  H02P1 ،H02P5و  F03B15بره ترتيرب در
ردههاي بعدي قرارگرفتهاند كه مشاهده ميشود در سالهاي اخير رشد خاصي نداشرتهانرد .در نهاير در شركل  22-5نمرودار
فراواني تدمعي كل زيرگروهها نمايش داده شده اس  .در اين نمودارها ،محور افاي بيانگر سال و محور عمودي ،بيانگر تعداد
پتن هاي ارائهشده در هر زيرگروه اس .

 4-4-5حوزههای تحقیق و توسعه پیرامون مبدلهای  SFCنیروگاهي
ازدمله مباحثي كه امروزه در حوزه SFCهاي نيروگاهي مورد توده اس  ،تحايق در راستاي سادهتر ،كمهزينهتر و مااومتر
نمودن ساختار اين ادوات بهخصوص در شرايط غيرعادي سيستم قدرت اس  .همچنين مشكل ايداد نويز و پارازي توسط اين
ادوات در محل ،ميتواند مورد مطالعه قرار بگيرد .از آندايي كه SFCهاي به كاررفته در راهاندازي و SFCهاي كنترل سررع ،
ماهي متفاوتي دارند ،هر يك نياز به مطالعه و بررسي دداگانه در راستاي بهبود ساختار دارند .يكي از مواردي كه در سراختار و
انتخا مبدل اثر ميگرارد ،سطح ولتاژ و توان توربين ژنراتور اس ؛ كه در اين راستا ،تركيبهاي خاصي از اتصرال مبردلهراي
 ac/acپيشنهاد ميگردد .عالوه بر ساختار مبدل ،نو كليدهاي بكار رفته در اين مبدلها به داليلي همچون افزايش مااوم در
برابر تنشهاي الكتريكي ،افزايش فرفي و تسهيل كنترل آنها ،همواره مورد مطالعه بوده اس  .از ديگر مبراحثي كره در ايرن
راستا ميتوان پيشنهاد نمود ،بهكارگيري و كنترل اين عنصرها كه دروازه اتصال نيروگاههرا بره شربكه هسرتند ،در كاربردهراي
سيستمي مانند پاسخگويي سريو به بار شبكه و مسائل پايداري سيستم اس  .مسئله كنترل مبدلهاي الكترونيك قدرت در اين
كاربرد نيز اهمي قابلتودهي دارد .بهخصوص به دليل فرفي باالي اين مبدلها و تأثيرگراري مستايم آنها در كنترل شرايط
عملكردي شبكه ،اهمي الگوريتمهاي كنترلي اين سيستم بهمراتب بيشتر اس .
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 5-4-5شركتهای سازنده SFCهای نیروگاهي در دنیا
شرك هاي بزرگ سازندگان  SFCهاي نيروگاهي كه در واقو سازندگان كل پمرپ/توربين ،موتور/ژنراترور ،مبردل  SFCو
سيستم كنترل نيروگاه تلمبرهذخيررهاي هسرتند،ALSTOM ،ANDRITZ ،MITSUBISHI ،HITACHI ،TOSHIBA ،
 ABB ،CONVERTEAM/GEو  VOITHهستند .سازندگان SFCهاي مربروط بره راهانردازي تروربينهراي گرازي نيرز
شرك هاي  NR RESEARCH ،ABB ،SIEMENSو برخي از همان سازندگان  SFCنيروگاههاي تلمبهذخيرهاي هسرتند
كه در ددول  ،4-5محصوالت اين شرك ها نشان دادهشدهاند.
جدول SFC :4-5های نیروگاهي موجود در بازار الكترونیك قدرت
توضيحات

توان

ولتاژ

كاربرد

نام محصول

ديديتال

تا  15مگاوات

 2/3تا 15
كيلوول

راهاندازي توربينهاي گازي
و تلمبهذخيرهاي

ديديتال ،توانايي

 15تا 48
مگاوات

ديديتال ،مبتني بر

تا  10مگاوات

 3/3تا 11
كيلوول

-

تا  72مگاوات

تا  10كيلوول

MEGATROL

سيستم يكپارچه
 SFCو سيستم
تحريك استاتيك
ژنراتور

 5 ،2و 15/5
مگاوات

 1/82 ،1/82و راهاندازي و سيستم تحريك
توربينهاي گازي و
 5/6كيلوول
تلمبهذخيرهاي

HRVS-DN
HRVS-DN
MEGA
DriveStart
 MEGADRIVELCI

IGBT

 2/3تا
15كيلوول

SOLCON

راهاندازي توربينهاي گازي
و تلمبهذخيرهاي

PCS-9575

مبدلهاي ،12/12
 12/6و  6/6پالسه

-

-

راهاندازي توربينهاي گازي
و تلمبهذخيرهاي

SPPA-E3000

سيستم يكپارچه
 SFCو سيستم
تحريك استاتيك
ژنراتور

 1/4تا  9مگاوات

-

راهاندازي و سيستم تحريك
توربينهاي گازي

MV7000

1/5 - 1/3
كيلوول

-

،1/9 ،1/4 ،1
 2/9و  5مگاوات

-

 3تا  81مگاوات تا  10كيلوول

شرك

راهاندازي و كنترل سرع
توربينهاي گازي
راهاندازي توربينهاي گازي

ABB

NR Research

SIEMENS

AEG
GE
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ولتاژ

توضيحات

توان

6/6پالسه

 4 ،3/5و 5
مگاوات

شرك

كاربرد
و تلمبهذخيرهاي

TMP-TS250
TMP-TS250T

12/6پالسه

TMP-TS150/170

-

SILCOVERT S

LCI

 )Hz 50( 2/2راهاندازي توربينهاي گازي
و تلمبهذخيرهاي
و 60( 2/3
 )Hzكيلوول

تا  4500ول
(هوا)

-

TOSHIBA
MITSUBISHI

راهاندازي توربينهاي گازي
و تلمبهذخيرهاي

تا  10000ول
(آ )

NIDEC

جدول  :5-5چند نمونه از پروژههای تلمبهذخیرهای سرعتمتغیر اجراشده
فرفي ماشين

محل
نيروگاه

()MW / VAR

نو مبدل SFC

فرفي SFC

محدوده تغيير
سرع

()MVAR

شرك

سال

ژاپن

140 / 105

مبدل GTO

24/3

%10

MITSUBISHI

1993

ژاپن

388 / 395

سيكلوكانورتر

72

%8/3

HITACHI

1995/1993

ژاپن

330 / 360

سيكلوكانورتر

51/1

%8

TOSHIBA

1995

ژاپن

340 / 345

مبدل GTO

31/5

%5

TOSHIBA

1996

ژاپن

30 / 31/5

مبدل GTO

3/96

%5

TOSHIBA

1999

ژاپن

330 / 350

مبدل GCT

27/4

%4

MITSUBISHI

2008

ژاپن

330 / 370

سيكلوكانورتر

43/3

%4

HITACHI

2008

ژاپن

330 / 350

مبدل GCT

27/4

%4

MITSUBISHI

2010

ژاپن

330 / 370

سيكلوكانورتر

43/3

%4

HITACHI

2010

آلمان

330 / 331

سيكلوكانورتر

-

%10

VA-TECH

2002

اسلووني

185/3 / 195

مبدل GCT

24/2

%4

MITSUBISHI

2009

سوئيس

100 / -

دو مبدل IGCT

2 * 50

%8

KWO

2013

آلمان

300 / -

(فرفي كامل)

در

سيكلوكانورتر

2 * 100

-

ALSTOM

1997/2004
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ددول  ،5-5چند نمونه از پروژههاي تلمبهذخيرهاي سرع متغير ادراشده ،بره همرراه نرو  SFCو فرفير آن در ماابرل
فرفي كل نيروگاه ،نشان داده شده اس .
ددول  ،6-5چند نمونه از پروژههاي تلمبهذخيرهاي شرك  TOSHIBAرا به همراه فرفي  SFCراهانداز آنها در ماابل
فرفي نيروگاه ،نشان ميدهد.
جدول  :6-5چند نمونه از SFCهای راهاندازی نیروگاه تلمبهذخیرهای نصبشده توسط TOSHIBA
ولتاژ SFC

فرفي SFC

سال

فرفي ماشين
 220مگا ول آمپر 214 /مگاوات

 11كيلوول

 16/2مگاوات

1978

 220مگا ول آمپر 214 /مگاوات

 11كيلوول

 16/2مگاوات

1979

 335مگا ول آمپر 310 /مگاوات

 13/2كيلوول

 22/5مگاوات

1982

 390مگا ول آمپر 361 /مگاوات

 15/4كيلوول

 23مگاوات

1988

 335مگا ول آمپر 375 /مگاوات

 16/5كيلوول

 21/5مگاوات

1994

در ادامه به مشخصات فني چند نمونه از SFCهاي نيروگاهي به كار گرفتهشده در پروژههاي مختلف ،پرداخته ميشود.

 6-4-5نیروگاه تلمبهذخیرهای  Goldisthalآلمان
پروژه نيروگاه  300مگاواتي  Goldisthalآلمان كه توسط شرك  ALSTOMبا قررارداد  13ميليرون يرورويي ادراشرده
اس  ،يك نيروگاه تلمبهذخيرهاي سرع متغير ميباشد .دياگرام الكتريكي اين نيروگاه در شركل  23-5نشران داده شرده اسر .
مشاهده ميگردد كه ژنراتورهاي اين نيروگاه شامل دو ژنراتور سنكرون و دو ژنراتور الاايي اسر ؛ بنرابراين در ايرن نيروگراه دو
 SFCكنترل سرع براي ژنراتورهاي الاايي و دو  SFCراهانداز براي ژنراتورهاي سنكرون به كار گرفته شده اس  .ژنراتورهاي
سنكرون اين نيروگاه كه بهصورت بار كامل كار ميكنند ،داراي فرفي  331مگا ول آمپري هستند كه هركدام با  SFCراهانداز
 40مگا ول آمپري به شبكه وصل شدهاند .ژنراتورهاي الاايي اين نيروگاه كه هركدام فرفيتي  340مگا ول آمپري دارنرد ،هرر
يك داراي SFCهاي  100مگا ول آمپري كنترل سرع در مدار تغريه روتور خود هستند .مداربنردي ايرن SFCهراي كنتررل
سرع كه از نو مبدلهاي سيكلوكانورتري هستند ،در شكل  24-5نشان داده شده اس .
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شكل  :23-5دياگرام الكتريكي نیروگاه تلمبهذخیرهای Goldisthal

شكل  :24-5مدار روتور ژنراتور القايي نیروگاه Goldisthal
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رنج تغيير سرع ژنراتورهاي الاايي كه با حداكثر ولتاژ مداز سيكلوكانورتر معين ميگردد ،از 10درصد تا  4درصد سررع
نامي ژنراتور ميباشد .هر فاز روتور اين ماشين ،با  12پل تريستوري موازي شده با ديود تح دريان نامي  8970آمپرر و ولتراژ
 3716ول  ،تغريه ميشود .درمدمو در SFCهاي اين نيروگاه 1000 ،تريستور مورد استفاده قرارگرفته اس .

 7-4-5نیروگاه تلمبهذخیرهای  Grimsel 2در سوئیس
پروژه نيروگاه تلمبهذخيرهاي سرع متغير  ،Grimsel 2توسط شرك  KWOدر سال  1980در سوئيس ادراشرده اسر .
اين نيروگاه از چهار ژنراتور سنكرون  100مگا ول آمپري تشكيل شده اس  .اين چهار ژنراتور بهصورت بار كامل و در سررع
ثاب بهرهبرداري ميشد كه در سال  2010يكي از واحدهاي اين نيروگاه ،بهمنظور ارتااي نيروگاه به سيستم سررع متغيرر ،برا
 SFCفرفي كامل  100مگا ول آمپري شرك  ABBكه در حال حاضر بزرگترين  SFCنصبشده در دهان ميباشد ،مدهز
شد .اين مبدل فركانس استاتيكي كه از نو  PCS8000ميباشد كه با دو ترانسفورماتور افزاينده و كاهنده به ماشرين و شربكه
متصل شده اس  .در حال حاضر اين واحد ،در محدوده سرع  600تا  765دور در دقياه كار مريكنرد و قرادر بره عبرور تروان
حداكثر  94مگاوات اس  SFC .نصبشده بدون ماشين سنكرون ،قادر به دبرانسرازي تروان راكتيرو ترا  100مگرا ولر آمپرر
ميباشد.

شكل  :25-5ساختار  SFCسرعتمتغیر ظرفیت كامل نیروگاه Grimsel 2
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 8-4-5وضعیت بازار نیروگاه تلمبهذخیرهای و مبدل  SFCآنها
مردو [ ]148با مروري درروند گسترش نيروگاههاي تلمبهذخيرهاي در اروپا ،ژاپن و امريكا از سال  ،2010سررمايهگرراري
مورد نياز براي نيروگاه تلمبهذخيرهاي را ماداري بين  470 $/kWتا  2170 $/kWبا متوسط وزني  961 $/kWارائه داده اس .
در مطالعهاي مشابه در سال  ،2012مردو [ ،]149سرمايه مورد نياز براي نيروگاههاي تلمبهذخيرهاي در آلمان را كمي گرانتر ،با
متوسط وزني  1048 $/kWنتيدهگيري كرده اس  .در گزارش مردو [ ،]149گرانترين مورد پيادهسازي شده ،هزينرهاي برابرر
 1362 $/kWدارد ،در حالي كه ارزانترين سرمايهگراري 734 $/kW ،بوده اس .
بهمنظور تحويل توان در رنج وسيو به شبكه ،اكثر پروژههاي تلمبهذخيرهاي اخير از نو سرع متغير بودهاند .اين در حرالي
اس كه پيادهسازي سيستم اين نيروگاهها ازنظر فني ،پيشرفتهتر از نيروگاههاي تلمبهذخيرهاي معمول اس  .در مطالعهاي كه در
سال  2003در امريكا صورت گرف [ ،]150نشان داده شده اس كه تكنولوژي سرع متغيرر ،هزينره سررمايهگرراريِ قسرم
موتور/ژنراتور/توربين را به مادار تاريبي  %10نسب به توربين تلمبهذخيرهاي متعارف ،افزايش ميدهد كه اين هزينه مربوط به
مبدل  SFCمورد استفاده ده كنترل سرع و همچنين هزينه مربوط به حفاري بيشتر بره علر بيشرتر برودن طرول شرف
ماشين و حلاههاي لغزان سه فاز ده تحريك روتور ميباشد.

 -5-5تجهیزات الكترونیك قدرت در سیستم تحريك ژنراتورهای سنكرون
پيشرف تكنولوژي نيمههاديهاي توانايي و در دستر

بودن SCRها ،1حوزه سيستمهاي تحريك را دگرگون كرده اس .

در سيستمهاي تحريك قديمي كه كنترل تحريك مبتني بر رئوستا و يا نرو تاوير كننردهي مغناطيسري مرورد اسرتفاده قررار
ميگرفتهاند ،به عل بهرهي حلاهي پايين ،عملكرد كند و ناكارآمدي داشتهاند .با اسرتفاده از SCRهرا برراي انتارال تروان بره
سيستم تحريك بهمنظور كنترل ولتاژ ،سرع پاسخ سيستم ،بسريار سرريوترر از سيسرتمهراي تحريرك متعرارف شرده اسر .
سيستمهاي تحريك مدرن متشكل از SCRها ،باند مردهي بسيار پاييني دارند و هريچ ترأخيري در سيسرتم ايدراد نمريكننرد.

1- Silicon-controlled Rectifier
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انتخا و بهكارگيري SCRها براي اين كاربرد ،اهمي قابلتودهي دارد ،زيرا انتخا نامناسب ميتواند مندر به خطاهاي متعدد
در سيستم شود؛ بنابراين طراحي SCRها و مدارهاي مرتبط با آن ،بايد با دق بااليي صورت گيرد.
توان تحريك معموالً از طريق ترمينالهاي ژنراتور يا منبو كمكي برا يرك ترانسرفورماتور كاهنرده بره پرل  SCRمنتارل
ميشود  .رگوالتور ولتاژ كه شامل كنترل حلاه بسته اس  ،ولتاژ ترمينال ماشين را با مادار مردو ماايسه ميكند و يك سريگنال
خطا ايداد ميكند كه زاويه آتش تريستورها را كنترل ميكند .سپس ولتاژ  dcپل با استفاده از حلاههاي لغزان به سيمپيچ ميدان
ماشين منتال ميشود؛ بنابراين پل  ،SCRناش بسيار مهمي در سيستمهاي تحريك استاتيكي ژنراتور سنكرون ،بهمنظور تأمين
يك ولتاژ كنترلي دقيق و سريو ،ايفا ميكند.
سيستمهاي تحريك عموماً به چهار دسته تاسيم ميشوند اين طباهبندي در ادامه مورد اشاره قرار خواهد گرف .

 1-5-5سیستم تحريك  DCمتعارف
توربين -ژنراتورهاي اوليه ،تغريهي سيستم تحريك خود را از شين  dcميگرفتند .هرر ماشرين ،متشركل از يرك رئوسرتا
بهصورت موازي با سيمپيچ ميدان خود بود كه قابلي تنظيم ولتاژ ترمينال و بار راكتيو را امكانپرير مينمرود .ايرن روش برراي
ماشينهايي كه توان تحريك مورد نياز و همچنين رأكتانس داخلي پاييني دارند ،مناسباند .با افزايش فرفي ژنراتور ،ملزومات
توان تحريك نيز باال رفته اس و گرايش به سيستم تحريك مستال (از ماشرينهراي ديگرر) افرزايش يافتره اسر و سيسرتم
تحريك  DCكوپل با روتور معرفي شده اس .

شكل  :26-5سیستم تحريك  DCمتعارف

اين سيستم تحريك ،در واحدهاي با توان تا  110/100مگاوات مورد استفاده قرار ميگرف [.]151
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 2-5-5سیستم تحريك ( ACفركانس باال)
اين سيستم بهمنظور عدم استفاده از مدموعهي كموتاتور و داروبك ،ارائه شده اس  .در اين سيستم ،يك تحريرككننرده
پايلوت  ACكوپل با روتور كه يك ميدان مغناطيسي ثاب چرخان و يرك آرميچرر سراكن دارد ،دريران  DCميردان تحريرك
اكسايتر  ACفركانس باال را از طريق يكسوسازهاي كنترلشده و حلاههاي لغزان ،تغريه ميكند [.]151

 3-5-5سیستم تحريك بدون جاروبك
تأمين دريانهاي باال بهوسيله حلاههاي لغزان ،مشكالت عملي زيادي ايداد ميكند و نياز به طراحي مناسب حلارههراي
لغزان و دندهي داروبكها دارد.
در سيستم تحريك بدون داروبك ،يكسوسازهاي ديودي ،بر شف ژنراتور سوار شدهاند و خرودي آنها بهطور مستايم بره
سيمپيچ ميدان تزريق ميشود؛ بنابراين در اين سيستم نيازي به حلاههاي لغزان و داروبكها نيس  .اين ساختار براي اكسرايتر
 ،ACنياز به آرميچر چرخان و سيستم تحريك ساكن دارد .رگوالتور ولتاژ ،با كنترل يك پل تريستوري ،ميدان تحريك سراكن
اكسايتر را تغريه ميكند .اين سيستم تحريك در واحدهاي فرفي باال تا  500مگاوات ،مورد استفاده قرار ميگيرند [.]151

 4-5-5سیستم تحريك استاتیكي
بهمنظور حفظ پايداري سيستم ،در ژنراتورهاي سنكرون بزرگ ،بايد سيستمهاي تحريك سريو ،به كار گرفتره شرود .ايرن
بدان معنا اس كه دريان تحريك بايد بسيار سريو تنظيم شود تا شرايط عملكردي ماشين را در كنار محردودي هراي دريران
تحريك و پايداري حال ماندگار ،تغيير دهد .لرا سيستم تحريك استاتيكي به سيستمهاي تحريك متعارف ،ترديح داده ميشود.
در اين سيستم ،توان  ACاز ترمينال ژنراتور گرفتهشده و كاهش داده ميشود و سپس با استفاده از پل تريسرتوري كرامالً
كنترلشده ،يكسو شده و با حلاه لغزان و داروبك به سيمپيچ ميدان ماشين تزريق ميشود .بدين ترتيب برا برهكرارگيري يرك
كنترل بدون اينرسي و مبتني بر الكترونيك قدرت ،يك سيستم كنترل سريو ميسر ميشود.
سيستم تحريك استاتيكي ميتواند بدون هيچ مشكلي براي سرع باال كه مورد نياز سيستم قدرت اس  ،طراحي شود.
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سيستمهاي تحريك استاتيكي در واحدهاي تا  200مگاوات مورد استفاده قرار ميگيرند [.]151
انوا ساختارهاي سيستمهاي تحريك در شكل  27-5تا شكل  31-5نشان داده شده اس .

شكل  :27-5سیستم تحريك چرخان دارای جاروبك (سیستم تحريك متعارف)

شكل  :28-5سیستم تحريك چرخان بدون جاروبك

شكل  :29-5سیستم تحريك استاتیكي
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شكل  :30-5سیستم تحريك بدون جاروبك و بدون اكسايتر پايلوت

شكل  :31-5سیستم تحريك بدون جاروبك و بدون اكسايتر پايلوت

 5-5-5واحدهای تحقیقاتي الكترونیك قدرت در زمینه سیستمهای تحريك
با افزايش فرفي و توسعهي سيستمهاي قدرت و همچنين افزايش و توزيو بارها ،توده به پايرداري فركرانس و ولتراژ در
سيستم بيشتر شده و تبديل به يك مسئله مهم شده اس  .مشكالت پايداري سيستم نظير نوسانات  0/3ترا  0/5هرترز برا دوره
طوالني بين سيستمهاي قدرت ،نوسانات  1هرتز يا اغتشاشات توان كره برين ژنراتورهراي متعرارف رخ مريدهنرد و همچنرين
فروپاشي ولتاژ ،مشكالتي هستند كه بايد همواره مورد توده قرار بگيرند؛ بنابراين به عل اهمي حياتي سيستم قدرت ،تحاياات
وسيعي درزمينهي سيستم تحريك ژنراتورهاي سنكرون كه ازدمله تدهيزات مهم در پايداري سيستم قدرت اس  ،اندرام شرده
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اس و همچنان نيز مورد توده خواهد بود .مخصوصاً با پديدار شدن تدهيزات الكترونيك قدرت و تحول قابرلتودره در زمينره
سرع پاسخ ،تلفات و ابعاد سيستمهاي تحريك ،توده بيشتري به اين زمينه و كنترل كارآمدتر ژنراتورهاي سنكرون شده اس .

 6-5-5حوزههای تحقیق و مطالعه در راستای الكترونیك قدرت در سیستمهای تحريك
در قسم هاي قبل ،روند گسترش و پيشرف سيستمهاي تحريك ژنراتورهاي سنكرون و پيدايش سيستمهراي تحريرك
مبتني بر الكترونيك قدرت مورد بررسي قرارگرفته اس  .سرع عملكرد باالي مبدلهاي الكترونيك قدرت در سيستم تحريك،
نسب به سيستمهاي تحريك متعارف مبتني بر ادزاي متحرك و همچنين كنترلپريري باالي اين تدهيزات ،توده بسياري از
مطالعات در راستاي سيستمهاي تحريك را به خود دلب كررده اسر  .از طرفري برهمنظرور رفرو برخري مشركالت كره برراي
سيستمهاي تحريك مبتني بر الكترونيك قدرت (استاتيك) ودود دارد ،مانند توپولوژيهراي سرادهترر و مناسربترر در شررايط
عملكردي ماشين (نويز پريري ،حفاف  ،تنشهاي مكانيكي و  ،)...مطالعاتي صورت گرفته و همچنان مورد توده اس .
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 7-5-5بررسي مقاالت ارائهشده در راستای سیستمهای تحريك
شكل  ،32-5نمودار فراواني تجمعي تعداد مقاالت ارائهشده در مجالت و كنفرانسهای زيرشاخه انجمن
مهندسین برق آمريكا ( )IEEEاز سال  1995تا سال  2014را نشان ميدهد .بر اساس اين نمودار ،تحقیقات
در زمینه سیستمهای تحريك ماشین سنكرون ،روند تقريباً صعودی داشته است .بهطوریكه در سال 2014
بیشترين تعداد مقاله در مجالت  IEEEچاپ شده است .درمجموع در اين بازه زماني 287 ،مقاله در مجالت و
 572مقاله در كنفرانسها به چاپ رسیده است.
مقاالت مجالت

700

مقاالت کنفرانس

600
500

تعداد مقاالت ارائهشده

400
300
200
100
0

شكل  :32-5نمودار فراواني تجمعي تعداد مقاالت منتشرشده در كنفرانسها و مجالت  IEEEدر زمینه
سیستمهای تحريك
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شكل  :33-5نمودار فراواني تجمعي تعداد كل مقاالت منتشرشده در زمینه سیستمهای تحريك

 8-5-5بررسي پتنتهای منتشرشده در زمینه سیستمهای تحريك
در ددول  ،7-5كدهاي مربوط به زيرگروههايي كه در زمينه سيستمهاي تحريك مبتني بر الكترونيرك قردرت ،مشرارك
دارند ،به همراه توضيح هر زيرگروه آورده شده اس .
جدول  :7-5كد بینالمللي زيرشاخههای مرتبط به سیستمهای تحريك ژنراتور
كد زيرگروه
H02P2101

مشخصات
ساختارهاي خاص كنترل ژنراتور

H02P9

كنترل ژنراتورهاي الكتريكي بهمنظور به دس آوردن خرودي مطلو

H02K1

مدارهاي مغناطيسي

H02K19

ژنراتورها و موتورهاي سنكرون

نتايج مربوط به دس ودوي پتن هاي منتشرشده در هر زيرگروه در سالهاي  1990تا  ،2014در شركل  34-5ترا شركل
 37-5و در شكل  ،38-5مدمو كل پتن هاي ارائهشده ،بهصورت منحنري فراوانري تدمعري نشران داده شرده اسر  .از ايرن
منحنيها مشاهده ميشود كه بيشترين پتن هاي منتشرشده ،مربوط به زيرشاخه ( H02P9كنترل ژنراتورها بهمنظور اسرتخرا
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توان مطلو ) ،ميباشد و سه زيرگروه ديگر H02K1 ،H02K19 ،H02P2101 ،تاريباً آمار يكسراني در زمينره سيسرتمهراي
تحريك دارند.

تعداد پتنتهای ارائهشده

50
45
40
35
30
25
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15
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0

شكل  :34-5نمودار فراواني تجمعي پتنتهای مربوط به الكترونیك قدرت سیستمهای تحريك ارائهشده در
زيرشاخه H02P9
30
25

تعداد پتنتهای ارائهشده

20
15
10
5
0

شكل  :35-5نمودار فراواني تجمعي پتنتهای مربوط به الكترونیك قدرت سیستمهای تحريك ارائهشده در
زيرشاخه H02P2101
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30
25

تعداد پتنتهای ارائهشده

20
15
10
5
0

شكل  :36-5نمودار فراواني تجمعي پتنتهای مربوط به الكترونیك قدرت سیستمهای تحريك ارائهشده در
زيرشاخه H02K19
30
25

15
10
5

تعداد پتنتهای ارائهشده

20

0

شكل  :37-5نمودار فراواني تجمعي پتنتهای مربوط به الكترونیك قدرت سیستمهای تحريك ارائهشده در
زيرشاخه H02K1
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140
120

تعداد پتنتهای ارائهشده

100
80
60
40
20
0

شكل  :38-5نمودار فراواني تجمعي كلیه پتنتهای ارائهشده در زيرشاخههای مربوط به الكترونیك قدرت
سیستمهای تحريك

همانگونه كه مشاهده ميشود ،شيب مربوط به منحنيها در سالهاي اخير ،اندكي افزايش داشته اس كه بيانگر گررايش
تحاياات به سم سيستمهاي تحريك مبتني بر الكترونيك قدرت اس .

 9-5-5شركتهای سازنده سیستمهای تحريك در دنیا
سازندگان برزرگ انروا مختلرف سيسرتمهراي تحريرك (اسرتاتيك ،بردون داروبرك و NR ،ABB ،SIEMENS ،)...

 TOSHIBA ،VOITH ،GE ،ELECTRICو  MITSUBISHIميباشند .محصوالت شرك هاي ارائهكننده سيسرتمهراي
تحريك ژنراتورهاي سنكرون مربوط به نيروگاههاي مختلف ،در ددول  8-5دموآوري شده اس .
جدول  :8-5سیستمهای تحريك تولیدی شركتهای برتر در زمینه الكترونیك قدرت
نام محصول

توضيحات

SPPA-E3000

سيستم تحريك و راهانداز
 SFCدر يك محصول

SIPOL

سيستم تحريك با اكسايتر
چرخان

RG3

سيستم تحريك با اكسايتر

مشخصات

كاربرد

سيستم تحريك
از  2تا  10000آمپر
ژنراتور توربينهاي
گازي ،سيكل تركيبي،
تا  10مگاول آمپر
هيدروالكتريك،
هستهاي ،بخار و
 1تا 400

شرك

SIEMENS
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توضيحات

مشخصات

كاربرد

چرخان

مگاول آمپر

نيروگاههاي صنعتي

THYRISIEM

سيستم تحريك با اكسايتر
چرخان

 100تا 4000
مگاول آمپر

THYRIPART

سيستم تحريك استاتيكي با
منبو مركب

 1تا 50
مگاول آمپر

THYRIPOL-L

سيستم تحريك استاتيكي با
منبو مركب

 1تا 80
مگاول آمپر

THYRIPOL/SEMIPOL

سيستم تحريك استاتيكي

 10تا 500
مگاول آمپر

-

 -سيستم تحريك استاتيكي

 1100تا 9462
آمپر

-

MITSUBISHI

تا  10كيلو آمپر

تحريك و راهاندازي
در نيروگاههاي گازي،
تلمبهذخيرهاي و
سيكل تركيبي

ABB

مشخصات

كاربرد

 سيستم تحريك استاتيكيUNITROL 6800

نام محصول

 داراي محصول مشتركسيستم تحريك و SFC
راهانداز ()MEGATROL
توضيحات

شرك

شرك

 سيستم تحريك استاتيكيPCS-9400

 سيستم تحريك بدونداروبك

 100تا  7000آمپر

-

NR
ELECTRIC

 سيستم تحريك با اكسايترDC
SILCOSTAT

سيستم تحريك استاتيكي

ALSPA CONTROGEN

تا  6كيلو آمپر

-

NIDEC

ژنراتورهاي تا
 2100مگاوات

سيستم تحريك
نيروگاه گازي

ALSTOM

سيستم تحريك
ژنراتور توربينهاي
آبي

TOSHIBA

 سيستم تحريك استاتيكي-

 سيستم تحريك بدونداروبك

DGS

-

GENERREX-PPS

 سيستم تحريك استاتيكيبا يكسوساز كنترلشده با
منبو مركب

SCT-PPT

 -سيستم تحريك استاتيكي

-

EMERSON

تحريك نيروگاههاي
بخار بزرگ

GE
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توضيحات

نام محصول

كاربرد

مشخصات

شرك

با يكسوساز منبو مركب
THYRICON 300

سيستم تحريك استاتيكي

تا  90آمپر

THYRICON 400

سيستم تحريك استاتيكي

تا  450آمپر

THYRICON 500

سيستم تحريك استاتيكي

تا  4000آمپر

THYRICON 600

سيستم تحريك استاتيكي

تا  4000آمپر

سيستم تحريك
نيروگاههاي آبي،
حرارتي ،گازي ،ديزلي
و بادي و همچنين
كندانسورهاي
سنكرون

VOITH

مشخصات فني چند نمونه سيستم تحريك استاتيك در ادامه ذكرشده اس .

 10-5-5سیستم تحريك نیروگاه سیكل تركیبي شیروان
سيستم تحريك نيروگاه شيروان كه محصول شرك  GEميباشد ،از خود ژنراتور ،از طريق شين  6/6كيلوولتي و تررانس
تحريك تغريه ميشود .در اين سيستم تحريك ،از دو پل تريستوري بهعنوان يكسوساز استفاده شده اس تا در شرايط مختلف،
كنترل دريان تحريك بهخوبي صورت گيرد .مدار اين سيستم تحريك در شكل  39-5نشان داده شده اس  .ولتاژ و دريان نامي
پل تريستوري 351 ،ول و  1680آمپر اس كه قادر به تحمل ولتاژ  592ولتي به مدت  10ثانيه ميباشد .اين مبدل تريستوري
با استفاده از فنهاي خنككننده ،خنك ميشود .همچنين دريان مؤثر نامي هر يك از تريستورهاي سيستم تحريك 4665 ،آمپر
ميباشد كه نياز به ولتاژ پالس  3/5ولتي براي روشن شدن دارند و اف ولتاژ حالر روشرن  1/65ولتري دارنرد .وزن كرل ايرن
سيستم تحريك 3000 ،كيلوگرم ميباشد.
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شكل  :39-5سیستم تحريك استاتیك ژنراتور سنكرون نیروگاه سیكل تركیبي شیروان

 -6-5قیمت سیستمهای تحريك مبتني بر الكترونیك قدرت
معموالً در پروژههاي نيروگاهي براي انتخا سيستم تحريك ،قابلي اطمينان سيستم تحريرك بسريار مرورد تودره قررار
ميگيرد زيرا هزينهي سيستم تحريك در ماابل هزينهي ژنراتور ،بسيار پايينتر اس [ .]152با اين حال در ددول  ،9-5قيمر
برخي از سيستمهاي تحريك ژنراتورهاي سنكرون مبتني بر الكترونيك قردرت ،يعنري سيسرتم تحريرك اسرتاتيكي و سيسرتم
تحريك بدون دبرانساز (يكسوساز بر روي شف روتور قرار دارد) نشان داده شده اس .
جدول  :9-5قیمت برخي از سیستمهای تحريك موجود در بازار

محصول

توان ژنراتور

قیمت

برند

بازار

مورد كنترل
سيستم تحريك بدون  10تا 1875
كيلوول آمپر
داروبك[]153

 2500تا  30000دالر
امريكا

سيستم تحريك [ 150 ]154كيلوول آمپر  8500تا  11800دالر
امريكا

HORIS

آمريكاي مركزي ،اروپاي دنوبي ،اروپاي
شرقي ،اروپاي شمالي ،دنو شرقي آسيا،
دنو آسيا ،آسياي شرقي و ...

Cummins

امريكاي دنوبي ،اقيانوسيه ،اروپاي شرقي،
آسياي دنوبي
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قیمت

توان ژنراتور

بازار

برند

مورد كنترل
سيستم تحريك بدون  225كيلوول آمپر  15000تا  25000دالر Deutz

-

داروبك[]155

آمريكا

سيستم تحريك براي  10كيلووات
الترناتور خانگي با پل و
اينورتر []156

 1تا  9999دالر آمريكا  ANE/Anhuaآسياي شرقي ،آسياي دنوبي ،اروپاي شرقي،
اقيانوسيه ،امريكاي دنوبي و ...

سيستم تحريك [ 475 ]157كيلوول آمپر  33000تا  50000دالر SANQ

امريكا
سيستم تحريك
استاتيك []158

 10تا 100
مگاوات

سيستم تحريك
استاتيك []159
سيستم تحريك
استاتيكي SCR

3125
كيلوول آمپر

امريكاي دنوبي ،امريكاي شمالي ،آسياي
دنوبي و دنو شرقي آسيا

 1000تا  1000000دالر  HYDROTUدنو شرقي آسيا ،آفرياا ،اقيانوسيه ،دنو
آسيا
آمريكا
 100تا  10000دالر

LAND

امريكاي شمالي ،آفرياا و دنو شرقي آسيا

 500تا  ...دالر آمريكا

Wa Wu
Shan

-

 -7-5نتیجهگیری
در اين پروژه ،به دايگاه الكترونيك قدرت در سيستمهاي تحريك ژنراتور ،راهاندازي نيروگاههاي گازي و تلمبهذخيرهاي و
همچنين درايوهاي كنترل سرع در سيستمهاي تلمبهذخيرهاي سرع متغير پرداخته شد .بدين منظور ابتردا مادمرهاي دربراره
دايگاه نيروگاههاي تلمبهذخيرهاي و روند رو به رشد اين صنع پرداخته شد .سپس انوا ساختار نيروگراههراي تلمبرهذخيررهاي
ازنظر الكترونيك قدرت كه به سه دستهي سرع متغير با مبدل تمام فرفي  ،سرع متغير با فرفير دزئري و سررع ثابر ،
تاسيم ميشود ،استخرا گرديد .در ادامه انوا ساختارهاي مورد استفاده براي راهاندازي نيروگاههاي تلمبهذخيرهاي سرع ثاب
و نيروگاههاي گازي مورد بررسي و تاسيمبندي قرار گرف و دايگاه اين صنع در تحاياات و پهوهشهاي دهاني تحليل شد.
در رابطه با سيستمهاي تحريك ژنراتور نيز ،روند گسترش و پيشرف اين سيستمها مورد مطالعه قرار گرف و سيستمهاي
تحريك امروزي كه مبتني بر يكسوسازهاي الكترونيك قدرت هسرتند (سيسرتمهراي تحريرك اسرتاتيكي و بردون داروبرك)،
دستهبندي شدند .سپس توده پهوهشهاي علمي و صنعتي در راستاي سيستمهاي تحريك از نگاه آماري مورد توده قرار گرف
و نشان داده شد كه توده به اين ماوله در سالهاي اخير افزايش يافته اس .
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در اين گزارش همچنين به چالشهاي پيش رو و لزوم توده به سيستمهاي راهاندازي استاتيكي و سيستمهراي تحريرك،
پرداخته شد .با نگاهي مثب به آمار پهوهشهاي علمي و صنعتي ،ميتوان پيشرف هاي بعدي در اين راستا را پيشبيني كرد.

فصل ششم
سیستمهای انتقال DC

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
214
ويرايش اول ،شهريور 1394

فاز  :5برنامه تحلیلی و تهیه ره نگاشت

 -6فصل ششم سیستمهای انتقال DC

 -1-6مقدمه
سيستم دريان مستايم با ولتاژ باال 1يك تكنولوژي ايمن و كارا اس كه براي انتاال توان برا حدرم زيراد در فاصرلههراي
طوالني مطرح شده اس  .اولين بار  HVDCدر دههي  1930توسط شرك  ASEAتوسعه پيدا كرد .اين شرك سوئدي يكي
از سرمايهگراران شرك  ABBبوده اس .
مهندسان در سالهاي زيادي در دستدوي تكنولوژي تبديلي بودند كه بتواند توان الكتريكري  ACتوليدشرده را در محرل
توليد به برق  DCتبديل كرده و سپس در سم ديگر خط  DCبه ولتاژ  ACتبديل نمايند .در اوايل دههي  1950تحايااتي در
نه تكنولوژي قو
زمي ٔ

ديوهاي توسط مهندسين شرك

 ASEAاندام گرديد .در نتيده اين تحاياات اولرين لينرك HVDC

بهصورت تداري ساخته شد .اين خط  HVDCبين دزيرهي گاتلند و سوئد احرداث شرده اسر  .از آن زمران تراكنون خطروط
 HVDCدر نااط مختلفي احداث شده اس [.]160
مزايای :HVDC
سيستمهاي  HVDCميتوانند توان الكتريكي بيشتري را در فاصله هاي بيشتر نسب به خطوط  ACمشابه انتاال دهنرد.
اين بدان معني اس كه به خطوط انتاال كمتري نياز اس و مندر بهصرفهدويي در هزينه و ف اي مورد نيراز مريشرود .ايرن
تكنولوژي همچنين تلفات توان الكتريكي را در فواصل زياد كاهش ميدهد و سيستم  HVDCبسيار پايدار و قابلكنترل اس و
ميتواند در ده پايداري و اتصال شبكههاي  ACبه كار رود[.]160
توسعهی تكنولوژی :HVDC
امروزه دو نو تكنولوژي اصلي مرتبط با  HVDCودود دارد HVDC .كالسيك اولين تكنولوژي مربروط بره ايرن گرروه
اس كه براي انتاال حدم زيادي از توان به كار ميرود .در اين نو سيستمها از مبدلهاي منبرو دريران تريسرتوري اسرتفاده

1 High Voltage direct current
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ميشود .از اين نو سيستمها بيش از  100مورد در دهان احداث شده اس  .رنج توان اين نو از سيستمهاي  HVDCاز 100
تا  10000مگاوات اس و در آنها از خطوط هوايي ،كابل هاي زيرزميني و زيردريايي و يا تركيب كابرلهرا و خطروط اسرتفاده
ميشود.
سيستمهاي  HVDCمبتني بر تريستور در انتاال توان با ولتاژ باال به كار ميروند و در آنها هزينرهي پسر هراي مبردل
بسيار بيشتر از پس هاي  ACاس  .با افزايش فاصله و طول خط هزينهي تمامشردهي خطروط  HVDCمبتنري برر تريسرتور
نسب

به هزينهي خطوط  ACكمتر ميشود .شكل 1-6ماايسهي بين هزينهي اين دو خط را نشان ميدهد]161[.

شكل  :1-6مقايسهی هزينهی خطوط  acو  HVDCهوايي

سيستمهاي  HVDCمبتني بر مبدلهاي منبو ولتاژ در ماايسه با خطوط  ACدر مساف هاي كوتراه نيرز داراي هزينرهي
مدمو كمتري نسب به خطوط  ACهستند .شكل  2-6هزينهي سيستم  VSC-HVDCسيستم  ACو توليرد تروان توسرط
ديزل ژنراتور را نشان ميدهد.
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شكل  :2-6مقايسه هزينه برای تأمین برق يك جزيره با توان  200مگاوات

بسياري از پروژههاي توربينهاي بادي فراساحلي و يا انتاال توان در فاصلهي كم و يا در داي كه اسرتفاده از كابرلهراي
زيرزميني و زيردريايي غيرقابل ادتنا اس از اين نو از سيستمها استفاده ميشود ددول1-6ماايسهي فنّاوريهراي مختلرف
 HVDCو كاربردهاي آن را نشان ميدهد.
جدول :1-6مقايسهی بین فنّاوریهای مختلف سیستم HVDC

HVDCمبتني بر تريستور با خطوط هوايي

خطوط

خطوط بلند

اتصال دو

اتصال

تغذيهی

بلند

انتقال

ناحیهی غیر

توربینهای

بارهای

زيرزمین

زيردريا

سنكرون



بادی به شبكه جزيرهای



 HVDCمبتني بر تريستور با كابل دريايي



مبدل  VSCبا مبدلهاي پش بهپش









مبدلهاي  VSCبا كابلهاي زميني و دريايي







در ادامه به بيان دزئيات دو پروژه  HVDCولتاژ متوسط پرداخته خواهد شد.
پروژهي اول :پروژهي  Gotlandاس كه رنج توان آن  50مگاوات و سطح ولتاژ  DCآن  70كيلوول اسر  .شركل 3-6
موقعي دغرافيايي اين پروژه را نشان ميدهد .اين پروژه اولين خط  HVDCمبتني بر كليدهاي  IGBTبوده اسر  .دزيررهي
گاتلند در درياي بالتيك قرار دارد و قسم دنو آن داراي پتانسيلهاي خوبي براي نصب توربينهاي بادي اس اما مركز برار
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اين دزيره در شمال آن قرار دارد .اين پروژه توسط شرك  ABBايداد شده اس  .يكري از داليرل انتخرا ،VSC-HVDC
طبيع وحش حسا

اين منطاه و توريس پرير بودن آن اس كه استفاده از خطوط هوايي برهعنروان تهديردي برراي آنهرا

مطرح اس  .در اين پروژه از خطوط زيرزميني استفاده شده اس .

شكل  :3-6محل اجرای پروژه  HVDCگاتلند

پروژهي دوم  VSC-HVDCاتصال دهنده ي كوئيزلند و ولزدنوبي اس كه طول آن  65كيلومتر اس ؛ و خط بهكاررفتره
در اين پروژه  80كيلوول دو قطبي اس و توان نامي آن نيز  50مگاوات اس .
برخي از خصوصيات اين سيستمها عبارتاند از[:]162
 امكان اتصال منابو تدديدپرير دورافتاده مانند آ  ،باد و فتوولتائيك به شبكه
 پايدارسازي خطوط انتاال از طريق كنترل مناسب آن
 فراهم كردن توزيو و تدارت انرژي از طريق اتصال بازارهاي انرژي
 غلبه بر محدودي هاي حريم از طريق كابلهاي زيرزميني و زيردريايي
 امكان اتصال بارهاي دورافتاده ماند سكوهاي فراساحلي و معادن
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 تغريهي شبكه در مراكز شهري با تراكم دمعيتي بسيار باال
همچنين ماايسهي بين هزينهي  HVDC lightو  HVDCبا ذكر موارد موردبررسي در شكل  4-6آورده شده اس ايرن
ماايسه در توان متوسط  300مگاوات اندام شده اس .

شكل  :4-6مقايسه هزينهی  HVDC Lightو HVAC

شايان ذكر اس كه قسم اعظم هزينهي پس مربوط به مبدلهاي بهكاررفته در آن براي خطوط  VSC-HVDCاس .

 -2-6بررسي بازار HVDC
بر اسا

آمار مركز مطالعات اقتصادي و بازار  Navigantتا سال  ،2020ميزان سرمايهگراري در سيستم  HVDCبه رقم

 56/6ميليارد دالر خواهد رسيد[ .]163بر اسا

آمار شرك  Alstomاين پتانسيل تا سال  2020برابر با  50ميليارد يورو خواهد

بود[ .]164شكل  5-6مادار هزينهي صورت گرفته برحسب ميليارد دالر اياالتمتحدهي آمريكا را برر اسرا
نشان ميدهد[.]165

آمرار Navigant
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شكل  :5-6منحني تجمعي رشد سرمايهگذاری در HVDC

استفاده از سيستمهاي  HVDCنيز رشد قابل تودهي را در اين سالها خواهد داش  .پيشبيني ميشرود ترا سرال 2020
ميزان فرفي اضافهشدهي  330 HVDCگيگاوات خواهد شد .از اين مادار ميزان  200گيگاوات فاط مربوط به چرين اسر و
بيشترين بازار  HVDCآمريكا ،چين ،هند و اروپا هستند]165[.
طول خط ده اينكه هزينهي سيستم  HVDCنسب به  HVACكمتر شود برابر با  700كيلومتر اس  .اين طول براي
كابلهاي زيرزميني و دريايي  40كيلومتر اس  .پتانسيل اروپا و شمال آفرياا برراي  HVDCاز نرو تريسرتوري برا ولتراژ 500
كيلوول  3ميليارد يورو و براي  HVDCاز نو منبو ولتاژ  6تا  10ميليارد دالر برآورد شده اس .
استفاده از خطوط  MVDCبيشتر مربوط به سيستمهاي بادي فراساحلي اس  .با توده به رشرد اسرتفاده از انررژي برادي
فراساحلي ،افزايش استفاده از سيستمهاي  MVDCمحتمل اس  .شكل  6-6شماي يك شبكهي  MVDCرا نشان ميدهرد.
كه ده استحصال توان بادي فراساحل مورد استفاده قرار ميگيرد.
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شكل  :6-6يك نمونه شبكهی MVDC

بر اسا

تحايق  Navigantعالقه به مبدلهاي منبو ولتاژ ( )VSCدر بازهي زماني سال  2013-2020افرزايش خواهرد

ياف  .همچنين استفاده از  HVDCاز طريق كابلهاي زيردريايي كه در آنها از تكنولوژي  VSCاستفاده ميشرود ،نيرز رشرد
مييابد .اين بخش 19درصد از فرفي كل خط  HVDCدديد را پوشش ميدهد.

درزمینه HVDC
ٔ
 -3-6شركتهای مطرح
شركت :ABB
اين شرك بيش از  50درصد از پروژههاي  HVDCرا در دهان پوشش ميدهد و بهنوعي پيشرو توليد محصوالت مرتبط
با  HVDCاس بهنوعي كه انوا مدلهاي  HVDCابتدا توسط اين شرك تداري شده اس .
شركت :Siemense
اين شرك يكي از اصليترين رقباي شرك  ABBاس بهطوريكه بيش از  90درصد از بازار  HVDCدر اختيار اين دو
شرك اس  .شرك  Siemenseسرمايهگراري زيادي بر  HVDCاندرام داده اسر و فنّراوريهراي مختلفري از  HVDCرا
روانهي بازار كرده اس .
شركت :Alstom
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اين شرك در سال  2006وارد عرصهي مبدلهاي  HVDCشده اس ؛ و توانسته كمي از بازار را به خود اختصاص دهد.
شركت :Toshiba
اين شرك از سال  2012وارد عرصهي  HVDCشده اس  .شكل  7-6سهم هريك از شرك ها را در برازار مبردلهراي
 HVDCنشان ميدهد .ديده مي شود كه كمترين سهم مربوط به شرك ژاپني  Toshibaاس كه به دليل دير وارد شردن در
عرصهي  HVDCاس .]166[ .

شكل  :7-6سهم بازار HVDC

 -4-6ساختارهای مختلف VSC-HVDC
مبدلهاي بهكاررفته در  VSC-HVDCو يا  HVDCكالسيك ميتوانند در پيكربنديهاي مختلفي قرار بگيرنرد كره در
ادامه پيكربنديهاي رايجتر بهطور خالصه شرح داده ميشود.

 1-4-6تكقطبي متقارن
شكل  8-6شماي مداري اين تركيببندي را نشان ميدهد كه داراي مزاياي زير اس :
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شكل  :8-6مدار تكقطبي متقارن

 به ترانسفورماتور ،تنش دريان و ولتاژ  DCوارد نميشود.
 دريان زمين  DCايداد نميشود.
 درياني به دليل خطاي زمين در شبكهي  DCبه قسم  ACانتاال داده نميشود.
معايب:
 كاهش افزونگي ( )redundancyدر ماايسه با پيكربندي دو قطبي
 نياز به دو هادي  DCايزوله شده از يكديگر

 2-4-6تكقطبي غیرمتقارن با سیم برگشت فلزی
در اين ساختار (شكل  )9-6سيم برگش زمين شدهي فلزي به كار ميرود.
مزايا:
 هادي  DCبازگش فلزي نياز به ايزوالسيون كامل ندارد

شكل  :9-6مدار تكقطبي نامتقارن

 دريان زمين  DCودود ندارد.
معايب:
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 افزونگي محدود در ماايسه با پيكربندي دو قطبي
 ترانسفورماتور بايد براي تنشهاي دريان مستايم طراحي شود.

 3-4-6ساختار تكقطبي نامتقارن با برگشت زمین
مزايا:
 هزينه و تلفات به دليل حرف هادي  DCكاهش مييابد
 قابلي توسعه بهصورت سيستم دو قطبي در آينده
معايب:


نياز به ادازه براي عملكرد پيوسته با دريان زمين DC

 نياز به ادازه براي الكترودها (شامل اثرات زيس محيطي)
 گرفتن دريان از شبكهي  ACدر حال

خطاهاي DC

 محدودي افزونگي در ماايسه با پيكربندي دو قطبي ترانسفورماتور بايد براي تحمل تنشهاي  DCطراحي شود.

 4-4-6دو قطبي با الكترودهای زمین
در اين ساختار (شكل  )10-6از الكترودهاي زمين استفاده ميشود و يك سر از مبدلهاي يك طرف بره يكرديگر متصرل
ميشود.

شكل  :10-6مدار دو قطبي با الكترود زمین
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مزايا:
 افزونگي به ميزان 50درصد از توان نامي
معايب:
 هزينه ي بيشتر براي توان يكسان در ماايسه با ساختار تكقطبي نياز به ادرازه برراي الكترودهرا (شرامل اثررات
زيس محيطي)


كشيدن دريان از شبكهي  ACدر صورت خطا در شبكهي DC

 ترانسفورماتورها بايد براي تنشهاي  DCطراحي گردند.

 5-4-6ساختار دو قطبي با سیستم خنثي فلزی
در اين ساختار ،خط خنثي فلزي ده ايداد مسير بازگش به كار ميرود.
معايب:
 هزينهي بيشتر نسب به ساختار دو قطبي
 نياز به هادي خنثي  DCايزوله شده با ولتاژ كم ترانسفورماتور بايد براي تنشهاي  DCكم به كار رود.
مزايا:
 افزونگي براي 50درصد از توان نامي

 6-4-6سیستم چند ترمیناله:
سيستمهاي چند ترميناله ميتوانند بر اسا

پيكربنديهاي توضيح دادهشده ساخته شوند .ساختار سه ترمينالره برر اسرا

سيستم تكقطبي در شكل  11-6نشان داده شده اس .
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شكل  :11-6ساختار چند ترمیناله

 7-4-6ساختار پشتبهپشت
يك پس پش بهپش  1از دو مبدل  VSC-HVDCكه نزديك به يكديگر قرار دارند تشركيل شرده اسر  .ايرن سراختار
معموالً ده اتصال در شبكهي  ACغير سنكرون به كار ميروند .چندين پس پش بهپش در دهان در حرال بهررهبررداري
اس  .در اين نو از سيستمها ولتاژ  DCميتواند بدون در نظر گرفتن ماادير بهينه براي خط هروايي و كابرل انتخرا شرود و
معموالً مادار كمي حدود  150كيلوول و يا پايينتر در نظر گرفته ميشود.

 -5-6مقدمهای بر  HVDCمنبع ولتاژ
از سال  1997استفاده از مبدلهاي منبرو ولتراژ تحر عنراوين  HVDC lightو  HVDC Plusبرراي انتارال تروان در
رنجهاي  50تا  2500مگاوات با استفاده از خطوط هوايي و يا كابلهاي زيرزميني و زيردريايي آغاز شده اسر  .در ايرنگونره از
سيستمها معموالً از كليدهاي  IGBTاستفاده ميشود و براي اتصال شبكه ها و همچنرين ايدراد لينرك برراي مرزار برادي و
سكوهاي نفتي و گازي فراساحلي به كار ميروند.
توسعهی تكنولوژی :HVDC light

1 -Back to Back
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همانطور كه پيشتر بيانشد ،تكنولوژي  HVDC lightاز سال  1997توسط شرك  ABBساخته شده اس  .اولين نسل
از اين تكنولوژي داراي مشخصات نسلهاي كنوني اس با اين تفاوت كه تلفات اين سيستمها در ابتدا بيشتر بوده اس  .هردف
از تحاياات در سالهاي اخير بر روي افزايش بازدهي آن و اقتصاديتر كردن آن بوده اس ]168 ,167[ .
ولو مبدل دوسطحي به همراه اتصال سري بسته فشردهي  IGBTبهعنوان دزي اصلي مبدل مورد استفاده قرارگرفته اس .
امروز اين تكنولوژي در نسل چهارم خود قرارگرفته و پيشرف تكنولوژي امكان بهرهبرداري از طريق مبردل دوسرطحي سرري
شده را فراهم كرده اس .

 -6-6روند توسعهی تكنولوژی HVDC
رشد پيوستهي ادوات كليدزني با توان و ولتاژ باال اثر زيادي بر تكنولوژي الكترونيك قدرت و كاربرد آن در شربكهي بررق
داشته اس  .ارتااي ساختارهاي مبدل HVDCنسب به رشد تكنولوژي ادوات كليدزني در شكل  12-6آورده شده اس .

شكل  :12-6روند توسعهی تكنولوژی HVDC

اولين نو از مبدلهاي بهكاررفته در سال  1954روانهي بازار شده اس كه در آن از ولوهاي قو

ديروهاي اسرتفاده مري

شده اس  .مبدلهاي تريستوري هنوز براي سيستمهاي انتاال توان  DCزياد برا ولتاژهراي  800ترا  1100كيلوولر بره كرار
ميروند .فرفي بهاصطالح خاموش شوندگي كه در تريستورهاي معمرولي ودرود نداشر در تريسرتورهاي باقابلير خراموش
شوندگي و تريستوري گي كموتاسيون شدهي مدتمو ( )IGTCروانهي بازار شد .تكنولوژي نيمههادي اكسيد روي در دهرهي
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 1970مطرح شد و يكي از مهمترين تكنولوژي ،تكنولوژي ترانزيستورهاي دو قطبي گير ايزولره شرده كره در دهرهي 1980
اخترا شده و در دههي  1990بهطور گسترده مورد اقبال قرارگرفته اس  ،بوده اس  .با توسعهي تكنولوژي  ،IGBTمبدلهاي
منبو ولتاژ توسط شرك  ABBبراي سيستمهاي  HVDCمطرح شد كه در آن با سري كردن  IGBTبه سرطح ولتراژ براالي
 DCرسيده اس  .امروزه سطح ولتاژ تكنولوژي  HVDCبر مبناي مبدلهاي منبو ولتاژ به  500كيلوول رسيده اس .

 1-6-6استفاده از مبدل دوسطحي
يك سيستم  VSC-HVDCاز دو پس تبديل با ساختار مبدل منبو ولتاژ تشكيل شده اس  .شكل  13-6شماي مرداري
اين ساختار معموالً ،تعداد زيادي از IGBTها براي افزايش فرفي ولتاژ معكو
شايان ذكر اس كه ديود موازي معكو

ده

براي مبدل بهصورت سري قررار مريگيرنرد.

اطمينان از عملكرد مبدل در هر چهار ناحيه موردنياز اسر  .خرازن لينرك DC

بهعنوان يك سيستم ذخيره عمل ميكند و ناش برطرف كنندهي هارمونيك و اعودادات  DCرا ايفا ميكند[.]169

شكل  :13-6مبدل دو سطحي به كار رفته در VSC-HVDC

مبدل منبو ولتاژ دوسطحي و يا سه سطحي  PWMنخستين بار توسط شرك  ABBدر دههي  1990ميالدي مطرحشد.
اين تكنولوژي تح برند ( )HVDC Lightشناخته ميشود .مبدلهاي چند سطحي ماژوالر كه نخسرتين برار توسرط شررك
 siemcnsدر سال  2006مطرحشد Plus technology،ناميده ميشود .مبدلهاي دوسطحي سري شده نخستين برار توسرط
شرك  ABBدر سال  2010مطرح شده اس  .اين روش توسعهيافتهي تكنولوژي  PWM-VSCسه و دوسرطحي اسر كره
تح برند ( )light – Technologyاس  .يك روش مبتني بر مبدلهاي چند سطحي باقابلي برازوي متغيرر توسرط شررك
 Alstomدر سال  2010مطرح شد و نخستين پروژه از آن ادرا شد .اين تكنولوژي تركيبي از فنّاوريهاي فوق اس و برا برنرد
 HVDC Maxsinشناخته ميشود .سراندام تكنولوژي  VSCتوسط  EPRIتوسعه پيدا كرده اس و در آن مبدل چند سطحي

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
228
ويرايش اول ،شهريور 1394

فاز  :5برنامه تحلیلی و تهیه ره نگاشت

ماژوالر توسعه پيدا كرده اس  .اين ساختار تح برند  HVDC–Flexibleشناخته ميشود .بهعالوه با وارد شدن شرك ژاپني
توشيبا ،انتظار ميرود محصول دديد اين شرك نيز در يكي دو سال آينده عرضه شود.

 2-6-6مبدلهای به كار رفته در  HVDCمنبع ولتاژ
مبدلهاي منبو ولتاژ در نسلهاي مختلف ارائهشدهاند .در نسل اول تكنولوژي بهكاررفته بسيار شبيه به درايوهاي صرنعتي
اس با اين تفاوت كه رنج توان و ولتاژ مبدلهاي بهكاررفته بيشتر اس  .مبدل بهكاررفته مبدل دوسطحي با شش كليد اس كه
در آن از مدوالسيون پهناي پالس) (PWMاستفاده ميشود .شماي مداري اين مبدل پيشتر در شكل  13-6نشران داده شرده
اس  .ولتاژ خرودي سه فاز از طريق تغيير ولتاژ مبدل بين مادار

1
 vdc
2

و

1
 vdc
2

به دس ميآيد .استفاده از اين روش ،نياز

به عملكرد در فركانس كليدزني بااليي اس كه درنتيده تلفات كليدزني قابلتودهي ايدراد مريشرود .بررخالف برا درايوهراي
صنعتي ،هريك از ولوهاي گروهي نشان دادهشده در شكل  ،13-6كليدهاي تكي نيستند بلكه تعدادي از كليدها و ديودها در آن
باهم سري شدهاند[.]170
در نسل دوم مبدل ديود قفلشده پيشنهاد شده اسر (شركل  .)14-6در  NPC1هراي پيشررفتهترر يرك  IGBTاضرافي
بهصورت موازي – معكو
1
 vdc
2

با دو ديود خازن مركزي قرار ميگيرند .در اين مبدل ولتراژ فراز خرودري برين مارادير

1
 vdc
2

و

تغيير ميكند .با استفاده از اين مبدل ،ميتوان فركانس كليدزني و بالطبو تلفات كليدزني را كراهش داد .بيشرتر مروارد

نصبشده توسط  ABBمبدلهاي دوسطحي با  PWMبهينه اسر كره در آن از حررف هارمونيركهراي انتخرابي و تزريرق
هارمونيك سوم ده كاهش تلفات استفاده ميشود.

1 - Nutral point clamp
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شكل  :14-6مبدل نقطه خنثي قفلشده

شرك  Siemenseطراحي مبدلها را با تحولي روبرو كرده اس اين شرك از مبردلهراي چنرد سرطحي برهاصرطالح
ماژوالر استفاده كرده اس  .شكل  15-6اين نو مبدل را نشان ميدهد .از آندائي كه هر يك از زير ماژولها ممكن اس تنها
يكبار در سيكل روشن و خاموش شوند لرا فركانس مؤثر كليدها ميتواند به فركانس مبنا برسد.

شكل  :15-6ساختار ماژوالر مبدل چند سطحي

از آندائي كه از سطوح زيادي استفاده ميشود (معموالً بيش از  200سطح) شكل مو خرودي به سينوسي بسيار نزديرك
اس و لرا نياز به فيلترهاي  DCو  ACكاهش مييابد .تلفات كليدزني نسب بره روش  MMCدر ماايسره برا سيسرتمهراي
 PWMبسيار پايينتر اس  .هر دو شرك  Alstomو  ABBمحصوالتي مشابه با ساختار  MMCساختهاند.
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استفاده از مبدل سري شدهي دوسطحي كه در آن از اتصال سري ادوات الكترونيك قردرت در هرر زيرر مراژول اسرتفاده
ميشود ميتواند تعداد زياد ماژول ها را كاهش دهد اما سبب افزايش ولتاژ روي هر يك از خازنهاي  DCميشود .شكل 16-6
شماي مداري و شكل 17-6ماايسهاي بين تلفات آن و مبدلهاي دو سطحي را نشان ميدهد.

شكل  :16-6مبدل دوسطحي سری شده ()CTL

شكل  :17-6مقايسه تلفات مبدلهای دوسطحي و دوسطحي سری شده
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در ددول  2-6خالصهي رشد و توسعهي تكنولوژي برحسب شرك سازندهي آن آورده شده اس  .چند پرروژه مررتبط برا
 VSC-HVDCدر رنج ولتاژ متوسط در
ددول  3-6آمده اس ]170[ .
جدول  :2-6رشد تكنولوژی مبدلهای الكترونیك قدرت در VSC-HVDC

مكان پروژهی
اجراشده

فركانس تلفات مبدل
كلیدزني

%

Gotland

1950

3

نوع مبدل

تكنولوژی

سال

دوسطحي

 1997نسل اول HVDC light

Eagle pass

1500

2/2

سه سطحي NPCديودقفلشده

 2002نسل دوم HVDC light

Murray link

1350

1/8

سه سطحي  NPCاكتيو

2006

Estlink

1150

1/4

دوسطحي با opwm

 2006نسل سوم Hvdc light

Trans Bay cable

150

1

MMC

HVDC Plus 2010

Superstation

150

1

MMC

HVDC Maxsin 2014

Dolwin

 150

1

CTL

 2015نسل چهارم HVDC light

جدول  :3-6برخي پروژههای  VSC-HVDCاجراشده در جهان

محل

نام پروژه

طول كیلومتر سطحولتاژ kVتوان MWنوع سالاجراء سازنده
10

±10

3

هوايي

1997

ABB

سوئد

Hallstion

70

±80

50

كابلي

1999

ABB

سوئد

Gotland

BTB

10/6

3×53

BTB

1999

Toshiba

ژاپن

Shin-shinamo

3×59

±80

180

كابل

2000

ABB

استراليا

Teranova

4× 4/3

±9

7/2

كابل

2000

ABB

دانمارك

Tjarebory

BTB

±15/9

36

BTB

2000

ABB

آمريكا

Eagglepass

40

±150

330

كابلي

2002

ABB

آمريكا

Cross sound

18

±150

220

كابلي

2002

ABB

استراليا

muralink

2×70

±60

2×44

كابلي

2005

ABB

نروژ

Troll 1022

105

±150

350

كابل

2006

ABB

فنالند

Estlink

979

-350

300

هوايي

2009

ABB

نامبيا

capriri

85

±200

400

كابلي

2010

Siemens

آمريكا

كابل بندي
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محل

نام پروژه

طول كیلومتر سطحولتاژ kVتوان MWنوع سالاجراء سازنده
200

±150

400

كابلي

2012

ABB

آلمان

NordEON1

292

150

78

كابلي

2011

ABB

نروژ

Valhall

261

±200

500

كابلي

2012

ABB

165

±320

800

كابلي

2013

ABB

آلمان

2×70

±60

2×50

كابلي

2015

ABB

نروژ

ايرلند-بريتانيا East-West link
Dolwin
TROLL3024

فصل هفتم
ذخیرهسازی انرژی الكتريكي باطری
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 -7فصل هفتم ذخیرهسازی انرژی الكتريكي باطری

 -1-7مقدمه
ذخيرهسازي انرژي يكي از چالش برانگيزترين و پيچيدهترين موضوعات صنع ميباشد .برنامههاي كراربردي دديرد و در
حال تحولي در زمينه هاي برق و وسايل ناليه الكتريكي هيبريد ،دستگاه هراي الكترونيرك قابرل حمرل و ذخيرره سرازي انررژي
الكتريكي توليدشده توسط انرژيهاي تدديدپرير مانند ژنراتور خورشيدي يا باد ديده ميشود .نياز به ذخيرهسازي انرژي كارآمرد
مندر به فهور فنآوري دديدي شده اس كه قابلي اطمينان و بهرهوري باال و استفاده از انرژيهاي تدديدپررير را باكيفير
باالتري وعده ميدهد.
ذخيرهسازي انرژي ميتواند نوسانات بين عرضه و تااضاي برق را متعادل كند .براي نيازمنديهاي كوتاهمدت ذخيرهسازي
باتري ميتواند كنترل فركانس و تعادل را برقرار كند و براي نيازهايي با مدت زمان طوالنيتر آنها ميتوانند عملكرد مرديري
انرژي و يا ذخيرهسازي داشته باشند .همچنين مطابق با شكل  ،1-7ذخيرهساز ميتواند در ساعات خار از پيك مصرف انرژي را
ذخيره كرده و در ساعات پيك ،آن را به سيستم پس بدهد.

شكل  :1-7تأثیر ذخیرهسازها بار مصرفي در ساعات پیك و خارج از پیك

بهطوركلي استفاده از ذخيرهسازها داراي فوايد زير اس :
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 ذخيرهسازي انرژي زماني كه بهعنوان يك منبو توليد انرژي در شبكه بكار ميروند ميتواند سبب كاهش هزينه و
يا هزينههاي سرمايهگراري شود.
 هنگاميكه از منابو تدديدپرير استفاده ميشود ،ذخيرهسازي انرژي ،زماني كه در سيستمهاي فتوولتائيك و توليد
برق باد بكار ميرود ،ميتواند با توليد همزمان با پيك تااضاي بار سبب افزايش قابلي استفاده آنها شود.
 سيستمهاي ذخيرهساز انرژي ميتوانند فرفي سيستمهاي انتاال و توزيو را كاهش داده و از صرف هزينههراي
سنگين براي توسعه آنها دلوگيري كنند.
 سيستمهاي منابو تغريه بالدرنگ ) (UPSاساساً براي توان پشتيبان استفاده ميشوند در حالي كه سيسرتمهراي
ذخيرهساز انرژي امروزه ميتوانند چندين بار مصرفي را بهصورت آنالين تغريه كنند.

 -2-7مقدمهای بر وضعیت باتری و ذخیرهسازهای انرژی
بر اسا

دديدترين گزارشهاي موسسه تحايااتي  Navigant Researchكه به تحليل بازار دهاني ذخيرهسازهاي باتري

تا سال  2024ميپردازد ،فرفي سيستمهاي ذخيرهساز انرژي در دهان تاريباً تا  3سال آينده  10برابرر مريشرود .شركل 2-7
پيشبيني فرفي نصبشده ذخيرهساز انرژي در دهان را از سال  2014تا پايان سال  2024نشان ميدهد .مطرابق ايرن شركل،
فرفي ذخيرهسازهاي انرژي در سال  2014در حدود  276مگاوات اس كه تا سال  2018اين مادار به  2400مگاوات خواهرد
رسيد .رشد سريو ذخيرهسازهاي پراكنده كه در اثر نياز به دبرانسازي در شبكه و تأمين بار بهصورت محلي ايدراد شرده اسر
ميتواند خود زمينهساز رقاب بازار نسب به ساير ذخيرهسازهاي انرژي باشد.
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شكل  2-7ظرفیت سالیانه ذخیرهساز نصبشده در جهان

دو نو خاص از سيستمهاي ذخيرهساز پراكنده انررژي كره در گرزارش براال مرورد مطالعره قرارگرفترهانرد عبرارتانرد از:
ذخيرهسازهاي انرژي عمومي 1كه در سيستمهاي توزيو و انتاال مورد استفاده قرارگرفتهاند و دوم ذخيرهسازهاي مصارف خانگي
و تداري .انوا باتريهاي موردبررسي نيز از نو ليتيوم-يون ،باتري داري ،سر اسيد و نسلهاي ديگر از قبيل سرديم هاليرد
فلزي ،ابررسانا و هيبريد يوني بودند.
هر يك از اين دو نو ذخيرهساز بازار خاص خودشان را دارند .ذخيرهسازهاي عمومي براي بهبرود كيفير تروان شربكه و
مسائلي از قبيل كاهش تلفات ،افزايش قابلي اطمينان ،پيك سايي و  ...كاربرد دارنرد .از طرفري چرون ايرن سيسرتمهرا قابرل
ديسپاچينگ هستند بهخوبي در كنترل نوسانات بار در شبكه نيز مورد استفاده قرار ميگيرند.
بر اسا

نره ذخيررهسرازهاي انررژي ،ميرزان كرل فرفير نصربشرده
سند ناشه راه تردوينشرده در سرال  2014درزمي ٔ

ذخيرهسازهاي انرژي متصل به شبكه در دهان (سال  )2010و تفكيك آن مطابق شكل  3-7اس  .در سال  2010حردود 140
گيگاوات ذخيرهساز متصل به شبكه در دهان نصب شده اس كه در اين ميان باتريها در حدود كمتر از  1درصد از انرژي كل
را به خود اختصاص دادهاند .در اين سند كشورهاي امريكا ،ژاپن ،هند ،چين و قاره اروپا در نظر گرفته شده اس  .پيشبينيهاي
اين سند حاكي از آن اس كه ميزان فرفي نصبشدهي باتري تا سال  2020بايد به عدد  25گيگاوات و تا سال  2030به 150

1 - Community
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گيگاوات برسد .اين رقم شامل خودروهاي هيبريدي نمي شود .اين رقم چيزي در حدود 5درصد كل فرفي نصبشدهي منرابو
تدديدپرير اس  .در ادامه انوا تكنولوژي مرتبط با باتري بهاختصار بيان ميشود.

شكل  :3-7میزان كل ظرفیت ذخیرهساز نصبشده در جهان در سال 2010

 -3-7وضعیت تكنولوژی مربوط به باتریها
ازنظر پيشرف تكنولوژي ميتوان ذخيرهسازهاي انرژي را به سه دسته تكنولوژي به بلوغ رسيده ،تكنولوژي توسعهيافته و
تكنولوژي در حال توسعه طباهبندي كرد .باتريهاي سر اسيد در صد سال اخير مورد استفاده قرارگرفتره و بره بلروغ رسريده
اس  .باتريهاي نيكل كادميوم ،سديم سولفور ،برمايد در ميان فنّاوريهاي توسعهيافته قرار دارند و تمرامي آنهرا ازنظرر فنري
توسعهيافته و به كاربردهاي تداري رسيدهاند اگرچه هنوز به عل مسئله قابلي اطمينان ،براي كاربردهاي توان براال گسرترش
چنداني نيافتهاند .باتريهاي  Meta-Airنيز در زمرهي فنّاوريهاي در حال توسعه اس و همچنان به تدراريسرازي نرسريده
اس اما ازنظر فني تحاياات فراواني در چندين مركز تحايااتي بر روي آن اندام شده اس  .انتظار ميرود در آينده نزديك اين
تكنولوژي پتانسيل خوبي براي استفاده در صنع داشته باشد .نگرانيهاي زيس محيطي و قيم انررژي مريتوانرد زمينرهسراز
گسترش هرچه بيشتر اين تكنولوژي باشد.
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شكل  :4-7وضعیت تكنولوژی هر يك از ذخیرهسازهای انرژی

 -4-7انواع مبدلهای الكترونیك قدرت سیستم ذخیرهساز انرژی باتری
سيستم مبدل و كنترل يك ذخيرهساز باتري ،قسم اصلي و حياتي آن اس  .اتصال به شبكه و يا بار  Acهمچنين شارژ و
دشارژ باتري ،از طريق آن صورت ميگيرد .قيم اين دزي از مبدل قابلتودره بروده و مريتوانرد بريش از  25درصرد سيسرتم
درزمينه الكترونيك قدرت و مبدلهاي واسطه منرابو
ٔ
ذخيره ساز باتري را پوشش دهد .اين تكنولوژي به دليل پيشرف هاي اخير
انرژي تدديدپرير در حال رسيدن به بلوغ اس [.]172
به دليل رشد روزافزون منابو انرژي تدديدپرير ،استفاده از واحدهاي ذخيرهساز انرژي متصل به شبكه ادتنا ناپرير اسر .
واحدهاي ذخيرهساز انرژي ده كاهش اثر تصادفي بودن منابو تدديدپرير به كار ميروند .عالوه بر آن ،انرژيهاي تدديدپرير
ميتوانند بهسرع توان راكتيو را به شبكه تزريق نمايند و امكاناتي چون رزرو چرخان ،پيكسايي ،تسطيح بار و كنترل فركانس
بار به كار روند .اين واحدها سبب افزايش قابلي اطمينان و پايداري سيستم ميشوند.
تكنولوژي ذخيرهساز انرژي شامل آبي ،باتري ،چرخ گردان ،واحد ذخيرهساز انرژي ابررسانا و ابرخازنها اس  .در برين ايرن
تكنولوژيها ،باتريها راه حل بسيار خوبي براي واحدهاي با توان باال هستند و براي واحدهايي برا تروان سررويسدهري زيرر 5
ساع و توان خرودي مناسب هستند.
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يك واحد ذخيرهساز باتري داراي دو دزي سخ افزاري اس كه يكي از آنها سيستم مبدل و دزي ديگر شبكهي باتري آن
اس هدف اين بخش بررسي بخش مربوط به مبدل باتري اس هنگام انتخا مبدل باتري ،مهمترين مسئله قابلي اطمينان و
بازدهي باتري اس  .قابلي اطمينان از پيكربندي مبدل باتري تأثير ميپريرد در پيكربندي مرسوم ،ده افزايش ولتاژ ،باتريها
بهصورت سري باهم قرار ميگيرند.
در سيستمهاي ذخيرهساز انرژي باتري ،ساختارهاي مختلفي براي مبدلهاي سيستم پيشنهاد شده اس  .اين مبردلهرا در
حال كلي با دو ساختار تك طباه و دوطباه به شبكه  ACمتصل ميشوند .اين سراختارها در شركل  5-7نشران دادهشردهانرد
[.]173

الف -ساختار تك طبقه

ب -ساختار دوطبقه
شكل  :5-7انواع ساختارهای مبدل سیستم ذخیرهساز انرژی باتری جهت اتصال به شبكه
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در ساختار تك طباه باتري مستايماً به اينورتر متصل شده و خرودي اينورتر توسط اين ترانس به شبكه وصل ميشود كه
با آن تبادل توان را اندام ميدهد ،اما در ساختار دوطباه ولتاژ باتري ابتدا توسط مبدل  DC-DCدو طرفه افزايش يافته و سپس
از طريق اينورتر به شبكه متصل ميشود.
الزم به ذكر اس كه مبدلهايي كه در اين بخش موردبحث قرار ميگيرند از نو دوطرفه هستند زيرا باتري نياز به شارژ و
دشارژ شدن دارد .البته ممكن اس در برخي موارد از دو مبدل دداگانه براي شارژ و دشارژ باتري استفاده شود در ايندا مورد نظر
نيس .
در مردو [ ،]174استفاده از ساختارهاي يك طباه و دوطباه در سيستمهاي ذخيرهساز باتري مورد بررسري قرارگرفتره كره
نتايج آن در ددول 1-7بهطور مختصر آورده شده اس كه با توده به نو كاربري و موارد مهم آن ميتروان سراختار مناسرب را
انتخا كرد.
جدول  :1-7مقايسه ساختارهای يك و دوطبقه مبدلهای سیستم ذخیرهساز انرژی باتری در []153
ساختار يك طبقه
مزايا

ساختار دوطبقه

پيچيدگي كمتر

توان ضرباني بهراحتي كاهش مييابد

نيازي به خازن الكترولي بزرگ ندارد

دريان باتري نرم و بدون ريپل  ACاس

ميتوان از MOSFETهاي موازي كرد
(بهراحتي ميتوان فرفي اينورتر را افزايش
داد)

بازدهي باال

ابعاد و وزن كم
معايب

ضربان توان را نميتوان كاهش داد (دريان
باتري ريپل دارد)

پيچيدگي زياد (نسب  $/kWباالس )

ابعاد و وزن زياد

خازن الكترولي بزرگ نياز دارد

بازدهي كمتر

طول عمر و قابلي اطمينان كمتر

مشكل EMI

افزايش فرفي بار آن گران اس

دريان نشتي زياد

دريان  DCخرودي اينورتر بايد كاهش يابد.

از اين ماايسه بهطوركلي چنين نتيدهگيري شده اس كه براي ولتاژهاي  DCمتوسط ( %50از  750ول نرامي) و كمترر،
ساختار دوطباه نسب به ساختار يك طباه برتري كامل دارد؛ اما در ولتاژهاي  DCباالتر استفاده از ساختار تك طباه مناسبتر
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اس  .با اين ودود در اين ماايسه به اين موضو نيز اشاره شده اس كه ساختار دوطباه در آينده قابلي بهبود و توسرعه برراي
استفاده در ولتاژهاي باالتر را خواهد داش .

 -5-7ساختار تك طبقه
 1-5-7مبدلهای بوست دوطرفه
از اين مبدلها بهطور گسترده در باالبرها ،درثايلهاUPS ،ها و سيستمهاي ذخيرهساز انرژي باتري استفاده ميشود .شكل
 6-7دياگرام مداري مختلف اين مبدلها را نشان ميدهد .با كنترل حلاه بسته ولتاژ لينك  DCكه با ولتاژ سم  ACهرمفراز
اس دريان تغريه تعيين ميشود .كنترل  PWMدريان اينورتر منبو ولتاژ ،دريان تغريه  ACرا بهصورت سينوسي و همفاز برا
ولتاژ منبو  ACتوليد ميكند .در شكل -6-7الف از چهار كليد استفادهشده كه هزينهها را كاهش ميدهد .در شركل  -6-7از
شش كليد در مبدل  VSIاستفاده شده اس كه بهصورت فراوان در بسياري از كاربردها استفاده ميشود .همچنين از مبدلهاي
شكل  -6-7و د ،چهار سيمه براي كاهش ريپل ولتاژ لينك  DCو ايداد تعادل در دريان تغريه حتي در موارد عدم تعرادل در
ولتاژ منبو استفاده ميشود .پيشرف هاي بسياري در اين مبدلها ازدمله استفاده از كنتررل بردون سنسرور 1برهمنظرور كراهش
هزينهها و تعداد المانهاي سخ افزاري صورت گرفته اس ]174[ .

1 - Sensorless
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الف

د
شكل  :6-7انواع مبدلهای بوست دوطرفه مورد استفاده در سیستم ذخیرهساز انرژی باتری
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 2-5-7مبدلهای باك دوطرفه
اين مبدلها مانند مبدلهاي پل تريستوري عمل ميكنند اما داراي كيفي توان و ضريب توان بهتر و هارمونيرك دريران
كمتري هستند ،بعالوه قادر به تنظيم سريو ولتاژ با قابلي معكو

سازي ده شارش توان هستند .اين قابلي ها با استفاده از

 GTOدر توانهاي باال همانند شكل -7-7الف بهدس آمدهاند .استفاده از  IGBTبهصورت سري با ديودها همانند شكل -7-7
در توانهاي پايين با فركانس كليدزني باال مندر به كاهش ابعاد فيلتر شده اس  .ساختار چهار ساق شكل  -7-7بهمنظرور
كاهش ريپل  dcخرودي و تعادل دريان در ولتاژهاي نامتعادل ارائه شده اس -IGBT .ها-BJT ،ها و -MOSFETها در اين
ساختار نياز به ديود سري دارند تا قابلي تحمل ولتاژ معكو

مورد نياز مبدل را فراهم كنند.

الف

شكل  :7-7انواع مبدلهای باك دو طرفه مورد استفاده در سیستم ذخیرهساز انرژی باتری
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 3-5-7مبدلهای دوطرفه چند سطحي
در برخي از انوا اين مبدلها در شكل  8-7نشان دادهشدهاند .از اين مبدلها در توانها و ولتاژهاي باال با افزايندگي ولتاژ
بهمنظور تبادل توان در دو ده استفاده ميشود .اين مبدلها به زير بخشهاي ديود قفلشده سه فاز (شكل -8-7الف) ،ديرود
قفلشده پنج سطحي (شكل  ،) -8-7خازن فاليبك (شكل  ) -8-7تاسيمبندي ميشوند .اين مبدلها برراي سيسرتمهراي
ذخيرهساز انرژي باتري توان باال بسيار توصيه شدهاند.

الف

شكل  :8-7انواع مبدلهای چند سطحي دوطرفه مورد استفاده در سیستم ذخیرهساز انرژی باتری
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ادامه شكل 8-7

 4-5-7مبدلهای چند پالسه دوطرفه
در اين مبدلها عموماً تريستور استفاده ميشود و براي كاهش هارمونيكها از ضر پالسهرا برا اسرتفاده از المرانهراي
مغناطيسي بهره برده ميشود .استفاده از پلهاي تمام كنترلشده تريستوري شارش دو طرفه توان و تنظيم ولتراژ  dcرا محارق
ميكند .استفاده از تعداد فاز بيشتر در يك ورودي سيمپيچ ضر كننده ترانسفورماتور و ضر پالسها توسط راكتورهاي تپ دار
و همچنين يك ترانسفورماتور تزريق ،مندر به كاهش  THDدر دريان  acو ريپل ولتاژ  dcميشود .شكل -9-7الف مبدل چند
پالسه را نشان ميدهد كه ميتواند تعداد  12 ،6و  24پالس داشته باشد .بهطور مشابه مبدل شكل  -9-7مريتوانرد  24 ،12و
 48پالس داشته باشد .هزينه و وزن ترانسفورماتور ورودي را ميتوان با بكار گيري اتو ترانسفورماتور در كاربردهاي ولتاژ متوسط
و ولتاژ پايين كاهش داد.
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الف

شكل  :9-7انواع مبدلهای دوطرفه چند پالسه مورد استفاده در سیستم ذخیرهساز انرژی باتری

 -1-4-5-7استفاده از باتری در سیستم تركیبي
استفاده از باتري در كنار ساير منابو انرژي بسيار رايج اس  .زماني كه از براتري در كنرار منرابو انررژي تدديدپررير ماننرد
سيستمهاي فتوولتائيك و توربينهاي بادي استفاده ميشود ،ميتوانند ده دبرانسازي تغييرات فصلي و پاسخ به تغييرات بار،
ميراسازي حال هاي گررا و فراهم آوردن حال دزيرهاي به كار روند .در شكل  10-7يكي از سيستمهاي تركيبري ذخيررهسراز
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باتري و توربين بادي را نشان ميدهد .باتري در اين شكل به با

 DCمشترك اتصال داده شده اس و براي اين كار از يرك

مبدل دو دهتهي  DC/DCاستفاده شده اس  .اين اتصال ميتواند در انوا مختلفي وابسته به منبو اوليهي انرژي و باتري مورد
نظر باشد [.]75

شكل  :10-7اتصال تركیبي باتری و توربین بادی به شبكه

 -6-7استانداردها
در طراحي و بهرهبرداري از سيستمهاي ذخيرهساز انرژي باتري و اتصال آن به بار و يا شبكه استاندارهاي گونراگوني ارائره
شده اس كه هنگام نصب ،راهاندازي و استفاده از اين سيستمها بايد رعاي شوند .در ادامه در ددول  2-7استانداردهاي مربوط
به باتري و در ددول  3-7استانداردهاي مربوط به مبدل سيستم ذخيرهساز آورده شدهاند.
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جدول  :2-7استاندارد مربوط به باتریهای مورد استفاده در سیستم ذخیرهساز انرژی []176

عنوان

شماره استاندارد
UL 1973

استاندارد ايمني براي باتريهاي ساكن مورد استفاده در ذخيرهسازي انرژي

UL 9540

استاندارد سيستمهاي ذخيرهساز انرژي متصل به شبكه

EN 50272-2

تا  1500ول  ،dcحفاف در برابر الكتريسيته ،نش گاز و الكترولي  .محدود به باتريهاي
سر اسيد و تكنولوژي نيكل

EN 5510-2-3

اين استاندارد در مورد نوشتن اطالعات خريد باتريهاي ساكن و شارژ براي استفاده در پس
توليد توان راهنماييهايي را ارائه ميدهد.

IEC 62485-2

ايمني مورد نياز براي باتريها و تأسيسات آن .تا  1500ول  ،dcحفاف در برابر الكتريسيته،
نش گاز و الكترولي .

IEC 60896

استاندارد براي باتريهاي سر اسيد ساكن و باتريهايي كه بهصورت دائم به بار  dcمتصل
هستند.

IEC 60896-21

براي باتريهاي سر اسيد از نو ولو تنظيمشده كه بهطور دائم به بار  dcمتصل هستند.

IEC 60896-22

براي باتريهاي سر اسيد از نو ولو تنظيمشده كه بهطور دائم به بار  dcمتصل هستند.

IEC 61427-1

نيازمنديها و روشهاي آزمون باتريهاي مورد استفاده در سلول خورشيدي

IEC 60622

استاندارد مشخصات ،آزمون و نيازمنديهاي باتري نيكل كادميوم

IEC CD 62619

استاندارد ايمني براي سلولها و باتريها شامل آلكاالين و ساير باتريهاي غير اسيدي.

IEEE 1184

استاندارد سيستمهاي مختلف باتري كه در آن كاربر ميتوان در انتخا  ،نصب ،طراحي ،تعمير و
نگهداري آن دخيل باشد

IEEE 450

استاندارد آزمون ،تعمير و نگهداري و دايگزيني باتري سر -اسيد در كاربردهاي ساكن

IEEE 1106

استاندارد آزمون ،تعمير و نگهداري و دايگزيني باتري نيكل كادميوم در كاربردهاي ساكن

IEEE P2030.2

استاندارد قابلي همكاري سيستمهاي ذخيرهساز انرژي تدميو شده با زيرساخ هاي سيستم
قدرت

& IEC/TR 61431 1995استاندارد مانيتورينگ باتري سر اسيد
IEC/TR 62060 2001

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
249
ويرايش اول ،شهريور 1394

فاز  :5برنامه تحلیلی و تهیه ره نگاشت

جدول  :3-7استانداردهای مربوط به سیستم ذخیرهساز انرژی باتری []177
IEEE P2030.3

استاندارد فرايندهاي آزمون تدهيزات و سيستم ذخيرهساز انرژي براي كاربردهاي
اتصال به شبكه قدرت

AS 2676-1983

نصب و تعميرات باتريها در ساختمان

AS/NZS 3000-2007

استاندارد تأسيسات الكتريكي ذخيرهسازها

AS 4777.1-2005

استاندارد سيستمهاي ذخيرهساز انرژي متصل به شبكه از طريق اينورتر

EN 61000-6

استاندارد مطابا الكترومغناطيسي ذخيرهساز )(EMC

IEC 62935

استاندارد مربوط به برنامهريزي و نصب سيستمهاي ذخيرهساز

IEEE 519-1992

توصيهها و نيازمنديهاي كنترل هارمونيك در سيستمهاي قدرت

IEEE 693

توصيههاي عملي براي طراحي لرزهاي پس

IEEE 979

راهنماي حفاف حريق پس

IEEE 1547

استاندارد اتصال منابو پراكنده به سيستم قدرت

IEEE C2-2012 - 2012

استاندارد ايمني الكتريكي ملي

 -7-7تحقیقات در زمینه مبدلهای ذخیرهساز انرژی باتری
در موسسه فنآوري  Karlsruheدر آلمان ،چندين نيروگاه خورشيدي نمونه ،نيروگاههاي بادي كوچك ،باتريهاي ليتيوم-
يون و تدهيزات الكترونيكي در حال ساخ ميباشند تا نشان دهند چگونه شبكه برق ميتواند در حال بيش باري برهصرورت
متعادل كار كند .آقاي دكتر  Andreas Gutschمدير پروژه منابو انرژي افهار داش  :امروزه باتريهاي پربازده ليتيروم -يرون
ميتواند بهصورت توديهپرير در شبكه بكار گرفته شود .اين باتريها در ايستگاههاي ذخيرهسازي ،ميتوانند برق خورشريدي يرا
بادي را تا زماني كه شبكه براي دبران كمبود به آنها نياز پيدا كند ،ذخيره كنند .هنگامي كه باتريها بهطرور صرحيح بره كرار
گرفته شوند ،ميتوانند بيش باري شبكه را نيز متعادل كنند از اينرو از نظر اقتصادي قابلتوده ميباشند.
در پروژه مركور چندين سيستم آزمايشي مركب از نيروگاههاي خورشيدي و بادي متصل به يك مدموعه براتري ليتيروم-
يون ايداد شده اس  .در طي فاز  2ساله توسعه ،اطالعات كاملي از باتريهاي مودود در دهان تهيه شد .بر اسا

نتايج بهترين

نو باتري براي ايستگاههاي ذخيرهسازي از نو ليتيوم -يون شناسايي گرديد و در پروژه مورد نظر برا فرفير  KW50مرورد
استفاده قرار گرف .
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اخيراً نوعي از توربين بادي بدون گيربكس ساخته شده اس كه مناسب مناطق با باد ضعيف ميباشرد و بررق توليردي برا
سيستم فتوولتائيك در مناطق مركور را بهويهه در فصل زمستان ،تكميل خواهد كرد .در مرحله نخس اين پروژه قادر به تأمين
برق مصرفي يك شرك متوسط در طي يك سال خواهد بود .در ادامه با كسب دانش فني در زمينه سيستمهاي ذخيرهسازي ،از
فرفي هاي كوچكتر براي مصارف خانگي و از فرفي هاي ذخيرهسازي بزرگتر براي مصارف صنعتي استفاده خواهد شد.
به غير از باتري ،يكي ديگر از ادزاي كليدي ايستگاه ذخيرهسازي انرژي ،سيستم الكترونيكي براي شارژ و تخليه باتري در
مدت ساع ميباشد .از اين رو ،ميتوان از اين سيستم بهعنوان يك سيستم ذخيرهسازي موق براي متعادل كرردن شربكه در
ساعات بيش باري استفاده كرد .در ساعات كم باري ،برق خورشيدي و بادي درون باتري ذخيره شده و در هنگام بريش براري،
انرژي از سيستم فتوولتائيك ،توربين بادي و باتري به شبكه تغريه ميگردد .بهعالوه به ده افزايش مصرف برق در طول شب
توسط وسايل برقي ذخيرهسازي برق فتوولتائيك اهمي اقتصادي فراواني به دنبال دارد[.]178
با ودود قيم باالي باتريهاي ليتيوم -يون ،اين تكنولوژي ممكن اس در حال حاضر ،برهويرهه در منراطاي كره منرابو
ناپايدار دارند ،با ارزش باشد .بهعنوان مثال سيستم فتوولتائيك تركيبشده با مدموعه باتري ليتيوم -يون ميتواند براي ترأمين
برق در دزاير كوچك و بزرگ بهطور مفيد بكار گرفته شود.]178[ .
در سال  ،2012شبكه برق چين به بزرگترين شبكه دهان ازنظر فرفي نصبشده و برق توليدشده تبديل شد .چين يكي
از بزرگترين نصب كنندگان سيستمهاي انرژي دايگزين اس و سرمايهگرراري زيرادي در تروان برادي ،انررژي خورشريدي و
سدهاي برقآبي اندام داده اس .
اين شرايط چين ،بازتابي از وضعي تمام دنيا و همه قارهها ،بهويهه اياالتمتحده ،اروپا ،ژاپن ،روسيه و شرق ميانه اس  .هر
چه شبكههاي انرژي متنو تر و بزرگتر شوند ،فرص پيدايش سيستمهاي ذخيره انرژي در شبكه در مايرا

برزرگ بريشترر

فراهم ميشود .يكپارچهسازي سيستم انرژيهاي تدديدپرير با شبكههاي مودود يك كرار دديرد اسر كره بره دليرل آرايرش
شبكههاي دديد داراي مشكالتي همانند دابهدايي بار و پيكسايي ميشود.
با بيشترين رشد در منابو انرژي از انوا مختلف ،چين به سم فنّاوريهاي پيشرفته ذخيرهسازي از مادار نراچيز ترا 700
مگاوات در سال  2016در حرك اس  .نمودار زير فرفي ذخيرهسازي انرژي كلي نصبشده در چين ،بهاستثناي آبي را تا سال
 2016نشان ميدهد[.]179
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شكل  :11-7نمودار ظرفیت ذخیرهسازهای نصبشده در چین بهاستثناء هیدرو تا سال ]179[ 2016

 1-7-7بررسي مقاالت منتشرشده در مبدلهای ذخیرهساز انرژی باتری
درزمينه ذخيرهساز براتري و
ٔ
طبق آمار اندمن مهندسي برق و الكترونيك امريكا ( )IEEEاز سال  2000تاكنون ،تحاياات
مبدل الكترونيك قدرت بهكاررفته در آن ،نرخ صعودي داشته اس  .نمودار تدمعي مااالت كنفرانس و ژورنال ارائهشده در ايرن
زمينه شكل 12-7نشان داده شده اس .
درزمينه مبدلهاي ذخيرهساز انرژي باتري در شركل  13-7نمرايش داده شرده
ٔ
همچنين نمودار تدمعي اختراعات ثب شده
اس  .از شكل  12-7وشكل 13-7بهروشني مشاهده ميشود كه تحاياات در اين زمينه همچنان مورد توده اس .
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درزمینه ذخیرهساز باتری و مبدل آن []180
ٔ
شكل  :12-7نمودار تجمعي مقاالت منتشرشده در سايت IEEE

درزمینه مبدلهای ذخیرهساز انرژی باتری
ٔ
شكل  :13-7نمودار تجمعي اختراعات ثبتشده

 2-7-7معرفي شركتهای مبدل ذخیرهساز انرژی باتری
بر اسا

درزمينه سيستمهاي ذخيرهساز انرژي بهصورت شركل زيرر
ٔ
گزارش ساي  GTM Researchشرك هاي فعال

دستهبندي ميشوند[.]181
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شكل  :14-7دستهبندی شركتهای فعال در زمینه سیستم ذخیرهساز انرژی باتری[]181

از ميان شرك هاي پيشرو در اين زمينه ،شش شرك زير بهعنوان شرك هاي برتر در اين زمينه معرفيشدهاند:


ABB



AES Energy Storage



Convergent Energy+Power



EOS



S&C Electric



SEEO

 3-7-7وضعیت بازار تولید ذخیرهساز انرژی باتری
كشورهاي چين و ژاپن برنامههاي مدوني را براي باتريها تدوين كردهاند بهعنوان مثال كشور هند  40ميليون دالر برراي
سيستمهاي ذخيرهساز باتري ليتيوم يون هزينه كرده اس .
فنّاوريهاي مختلفي از باتريها ودود دارد كه با فرفي هاي مشخ
ليس پروژههاي اندام شده را نشان ميدهد.

امكان اتصال آنها به شبكه ودود دارد .ددول 4-7
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جدول  :4-7پروژههای اجراشده از فنّاوریهای مختلف سیستمهای ذخیرهساز انرژی باتری در جهان
بیشترين ظرفیت نصبشده

تعداد پروژههای بزرگتر از 1MW

انواع باتری

40

15

يون-ليتيوم

4

11

سديم سولفور

36

9

اسيد سربي

 -8-7قیمت سیستم باتری و مبدل باتری
قيم مبدل باتري در حدود  33تا  50درصد قيم كل سيستم را در برميگيرد .هزينه سيستمهاي ذخيررهسراز انررژي در
شكل  15-7آورده شده اس كه در ميان آنها باتريهاي سر اسيد ،نيكل كادميوم ،سديم سولفور ،ليتيوم يون و ...قرار دارند.
هزينه اوليه يكي از مهمترين فاكتورها در انتخا باتري در صنع اس كه معموالً بهصرورت قيمر برر كيلرووات ،قيمر برر
كيلووات ساع و يا قيم بر سيكل بر كيلووات ساع (كه معياري مناسب براي كاربردهاي شارژ و دشارژ مكررر اسر ) بيران
ميشود .بهطور مثال قيم اوليه دالر بر كيلووات براي باتري اسيد سر بره نسرب كمترر از سرايرين اسر امرا لزومراً ارزان
قيم ترين گزينه نيس زيرا عمر كمتري دارند .در اين ددول هزينههاي نصب و نگهداري و تعويض باتري ذكرر نشرده اسر
زيرا اين اطالعات براي تمامي ذخيرهسازها مودود نبوده اس .
همچنين باتريهاي فلز-هوا به نظر ميرسد كه ازنظر چگالي انرژي باال و قيم پايين انتخا مناسربي باشرد امرا آنهرا
چرخه عمر كوتاهي دارند و همچنان در حال توسعه هستند.
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شكل  :15-7هزينه اولیه سیستمهای ذخیرهساز انرژی

 -9-7نتیجهگیری
در اين فصل ابتدا مزايا و ويهگيهاي سيستمهاي ذخيرهساز انرژي باتري مورد بررسي قرارگرفتره همچنرين و تكنولروژي
مربوط به باتريهايي كه در اين زمينه مورد استفاده قرار ميگيرند معرفي شدند .سپس مبدلهاي مورد استفاده در اين سيستمها
معرفي شدند .اين مبدلها داراي دو ساختار كلي تك طباه و دوطباه هستند كه نتايج حاصل از دو ماايسه مستال در اين زمينه
ارائه شد و اين نتيده به دس آمد كه استفاده از ساختار تك طباه در توانهاي باال (باالتر از  1مگراوات و ولتراژ بريش از 750
ول  )dcمناسبتر هستند .از اين رو مبدلهاي اين ساختار معرفي شدند.
نكته مهم ديگر در رابطه با استفاده از مبدلهاي سيستم ذخيرهساز انرژي باتري اين اس كه در اين گرزارش مبردلهراي
دوطرفه مدنظر بودهاند تا بتوان با يك مبدل عمل شارژ و دشارژ باتري را اندام داد .به همين دليل در قسم بررسي مبردلهرا
تنها مبدلهاي دوطرفه بررسي شدهاند.
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در فصل سوم نيز در مورد وضعي تحاياات كشورهاي پيشرو در اين زمينه ،وضعي بازار و شرك هاي فعال بحث شد .با
توده به مطالب ارائهشده در اين فصل بهروشني ميتوان درياف كه با توده به حرك كشورهاي توسعهيافته و در حال توسرعه
به سم استاالل از مصرف سوخ هاي فسيلي و استفاده از منرابو تدديدپررير بخصروص انررژي براد و خورشريد ،اسرتفاده از
سيستمهاي ذخيرهساز انرژي با توان باال ادتنا ناپرير خواهد بود.
عالوه بر اين تكنولوژي روز پيوسته به سم كاهش هزينههاي تمامشده اين سيستمها در حرال حركر اسر كره ايرن
موضو توديه اقتصادي استفاده از اين سيستمها را به دنبال خواهد دارد.

فصل هشتم
تجهیز D-Statcom
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 -8فصل هشتم تجهیز D-Statcom

 -1-8مقدمه
يكي از ادوات بهساز كيفي توان 1تدهيز  D-Statcomاس كه ده ماابله با مشكالت كيفي توان بهصورت مروازي در
شبكه توزيو قرار ميگيرند .در بسياري از موارد استفاده از  D-Statcomكمهزينهترين راهحل براي رفو مشكالت كيفي تروان
اس  .زماني كه در شبكه توزيو خطا رخ ميدهد ،اف
 Statcomمتصل شده به بار حسا

ولتاژ ناگهراني در بارهراي مدراور فراهر مريشرود .در ايرن شررايط D-

در زماني حدود چند ميليثانيه ولتاژ خط را به مادار نامي خود برميگرداند.

موضو دبرانسازي استاتيك براي اولين بار توسط Gyugyiو  Stryculaدر سال  1976مطرح شد[ .]182يك مبدل منبو
ولتاژ با يك خازن در با

 DCخود ،قادر به تزريق توان راكتيو به شبكه خواهد بود كه مادار آن به فرفير نيمرههراديهراي

قدرت مبدل محدود ميشود .اين تدهيز بهصورت موازي در مدار توزيو قرارگرفته و وفيفه اصلي آن تنظيم ولتاژ بهوسيله توليد
يا مصرف توان راكتيو اس  D-Statcom .نميتواند انرژي مدار را بهصورت طوالنيمدت ذخيره كند .همچنين قادر بره تبرادل
انرژي اكتيو با مدار نيس  .توان راكتيو اين تدهيز با تغيير ولتاژ در خرودي مبدل ،تغيير ميكند.

 -2-8كیفیت توان
يكي از متداولترين اغتشاشات كيفي توان وقفههاي توان اس  .بروز وقفههراي لحظرهاي در بررق خرانگي باعرث ايدراد
نارضايتي مشترك ميشود .وقتيكه اين وقفه ها در يك كارخانه رخ دهد ممكن اس باعث توقف فرآينرد يرا خرط توليدشرده و
درنتيده هزينه بااليي را تحميل خواهد كرد .در سالهاي پيش ،خاموشيهاي مختصر مشكلي به ودود نميآوردند ،امرا امرروزه
دستگاههاي الكترونيكي حسا

كه از ادوات نيمههاديها تشكيلشدهاند به تغييرات شبكه برق بسيار حسا

هستند .اين يكي

از نااط ضعف تكنولوژي مدرن اس كه توده بسياري را به بحث كيفي توان دلب كرده اس .

1 - CUSTOM POWER
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بهطور مثال ،در سيستمهاي قدرت ،هر زمان كه مداري شامل بار راكتيو با كليدزني قطو و وصل ميشود ،حال هاي گرراي
فركانس بااليي در سيستم به ودود ميآيند .دامنه ولتاژ اين حال هاي گررا گاهي ميتواند تا چند برابر ولتاژ نامي خط باشد .اين
حال هاي گررا شامل يك دنباله چرخشي 1و دامنه مؤلفههاي فركانس باال خواهد بود .اين مؤلفههاي فركانس باال سبب ايدراد
دريان گردابي در هسته مغناطيسي ترانسفورماتورها ،موتورها و ژنراتورها ميشود .همچنين بره دليرل اينكره ايرن مؤلفرههراي
فركانس باال با شيف فاز متغير بين دريان و ولتاژ عمل ميكنند ،باعث ايداد تلفات هيسترزيس ميشوند.
كيفي توان پايين ميتواند سبب بروز خسارات مالي بسيار زيادي شود كه برخي از آنها در زير اشاره شده اس [:]183
 خرابيهاي پيشبيني نشده منابو تغريه (خطاي مدارشكنها ،سوختن فيوزها) خرابي يا عملكرد نادرس تدهيزات افزايش بيشازحد دماي تدهيزات (موتورها ،ترانسفورماتورها و  )...كه مندر به كاهش طول عمر آنها ميشود. -آسيب به تدهيزات حسا

(كامپيوترهاي شخصي ،سيستمهاي كنترل خط توليد)... ،

 ايداد تداخل در ارتباطات الكترونيك افزايش تلفات سيستم نياز به نصب تدهيزات در ابعاد بزرگتر ده ماابله با تنش الكتريكي اضافهشده ،كه سبب افزايش هزينههراي نصرب وراهاندازي و توليد كربن ميشود
2

 سوسوزدن...-

اگر به دليل كيفي توان ضعيف ،توليد متوقف شود ،هزينه هاي سنگين تحميل خواهد شد .ليس هزينههراي تحميلري بره
صنايو مختلف در اروپا در سال  2002به دليل كيفي توان ضعيف در ددول  1-8آورده شده اس .

1 Ringing Tail
2 Flicker
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جدول  :1-8لیست هزينههای تحمیلي به صنايع مختلف به دلیل كیفیت توان ضعیف

بخش

ضرر مالي در هر حادثه

توليدات نيمههادي (*)

 3،800،000يورو

تدارت مالي (*)

 6،000،000يورو در سال

مركز كامپيوتر (*)

 750،000يورو

ارتباطات (*)

 30،000يورو در دقياه

صنع فوالد (*)

 350،000يورو

صنع شيشه (*)

 250،000يورو

سازههاي دريايي

 250،000تا  750،000يورو در روز

اليه روبي/بازياف زمين

 50،000تا  250،000يورو در روز

اطالعاتي كه برا عالمر (*) مشرخ شردهانرد از مردرو [ ]184و سراير اطالعرات از اطالعرات تدربري شررك
استخرا شدهاند[ .]183نمودار هزينههاي وقفه (بر اسا

ABB

يورو بر كيلووات) برحسب زمران خاموشري در شركل  1-8آورده شرده

اس [.]185

شكل  1-8نمودار هزينههای وقفه (بر اساس يورو بر كیلووات) برحسب زمان خاموشي

همچنين متوسط هزينههاي تحميل به صنايو بر اسا
 2007در اروپا بهدس آمده ،درددول  2-8آورده شده اس .

نو اختالل در كيفي توان كه طي بررسي اندرام شرده در سرال
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جدول  :2-8متوسط هزينههای تحمیل به صنايع بر اساس نوع اختالل در كیفیت توان حاصل از بررسي انجام شده در سال
 2007در اروپا

نوع اختالل در كیفیت توان

میانگین هزينه (يورو)

حاالت گررا يا دريان هدومي

 120000تا 180000

وقفه طوالني

90000

وقفه كوتاه در بخشهاي خدماتي

 18000تا 36000
 7000تا 14000

وقفه كوتاه در صنع
كاهش دامنه ولتاژ )(Voltage Dip

 2000تا 4000

با توده به اطالعات فوق و نياز روزافزون به كيفي توان مناسب ،امروزه از ادوات بهسراز تروان در شربكه توزيرو اسرتفاده
ميشود .تدهيزات D-Statcom2 ،TSC1و DVR3كه در فصلهاي بعدي موردبررسي قرار خواهند گرف .

 -3-8انواع ساختارهای D-Statcom
ساختارهاي  D-Statcomرا ميتوان بر اسا

تعداد المانهاي كليدزني ،استفاده از ترانسفورماتور براي ايزوالسيون ،استفاده

از ترانسفورماتور براي دبرانسازي دريان نول و  ...دستهبندي كرد .اين نو از -D-Statcomها به دليرل نيراز در كاربردهراي
مختلف مانند شبكه توزيو سه فاز سه سيمه يا سه فاز چهار سيمه ،توسعهيافتهاند[.]186

 D-Statcom 1-3-8برای شبكه توزيع سه فاز سه سیمه
اين نو از  D-Statcomبراي بهبود كيفي توان و دبرانسازي بار مصرفكننده در شبكههاي توزيو سه فاز سه سيمه بكار
ميروند .دستهبندي اين نو  D-Statcomدر شكل  2-8نمايش دادهشدهاند كه به دودسته كلري  VSCايزولره شرده و ايزولره
نشده تاسيم ميشوند.

1 Thyristor Switched Capacitor
2 Distribution Static Compensator
3 Dynamic Voltage Regulator
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شكل  2-8دستهبندی D-Statcom

 D-Statcom -1-1-3-8بر پايه  VSCايزوله نشده
اين ساختار بر پايه  VSCسه ساق شكل  3-8نشان داده شده اس كه اين ساختار بسيار مورد توده بوده اس .

شكل  3-8ساختار  Statcomبر پايه  VSCسه ساق ايزوله نشده

ساختار بعدي بر اسا

 VSCدو ساق ،با خازنهاي تاسيم شده اس كه از مزاياي آن استفاده از المانهاي كليدزني كمترر

اس  .اين ساختار در شكل  4-8نشان داده شده اس  .در هر صورت ،كنترل و تنظيم ولتاژ  DCخازنها و نيازمنديهراي برا
 DCولتاژ باال ،از مشكالت عمده اين ساختارها هستند.
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شكل  4-8ساختار  Statcomبر پايه  VSCدو ساق ايزوله نشده

 D-Statcom -2-1-3-8بر پايه  VSCايزوله
نمونهاي از  D-Statcomسه فاز سه سيمه كه از سه  VSCتك فاز تشركيلشرده در شركل  5-8نشران داده شرده اسر ،
استفاده از المانهاي كليدزني بيشتر در اين ساختار سبب توده كمتري به آن شده اس .
دو نو ديگر از ساختارهاي  D-Statcomكه از ترانسفورماتورهاي ستاره-مثلث استفاده ميكنند در شكل  6-8و شكل 7-8
نشان دادهشدهاند .در اين ساختارها به ترانسفورماتوري با فرفي ول -آمپر برابر با مادار توان راكتيرو تزرياري نيراز اسر ؛ امرا
ترانسفورماتور سبب ايداد ايزوالسيون از سيستم ميشود كه سبب انعطرافپرريري آن برراي اسرتفاده در كاربردهراي مختلرف
ميشود .در اين ساختار ميتوان از انوا مختلفي از ترانسفورماتورها استفاده كرد.

شكل  5-8ساختار  Statcomبر پايه  VSCسه ساق ايزوله شده
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شكل  6-8ساختار  Statcomبر پايه  VSCسه ساق با ترانسفورماتور ستاره-مثلث

شكل  7-8ساختار  Statcomبر پايه  VSCدو ساق با ترانسفورماتور ستاره-مثلث

 D-Statcom 2-3-8سه فاز چهار سیمه
اين نو از -D-Statcomها ده بهبود كيفي توان در شبكه توزيو سه فاز چهار سيمه بكار ميرود .اين ساختار در شكل
 8-8نشان دادهشده كه به دودسته كلي با و بدون ترانسفورماتور تاسيمبندي ميشوند.
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 برنامه تحلیلی و تهیه ره نگاشت:5 فاز

with
passive filter
withhybrid
split capacitor
with neutral at the positive or
negative of DC bus

3-leg
VSC
4-leg
VSC

without
transformer

zig-zag transformer

3-leg
VSC

3-Phase 4wire DSTATCOM

nonisolated
VSC

star-hexagon transformer

T-connected transformer
zig-zag transformer

2-leg
VSC

with
transfor
mer

star-delta transformer

star-delta transformer
star-hexagon transformer
T-connected transformer
zig-zag transformer

3-leg
VSC

star-delta transformer
star-hexagon transformer
T-connected transformer

isolated
VSC

three single phase VSC's
zig-zag transformer

Twoleg
VSC

star-delta transformer
star-hexagon transformer
T-connected transformer

های سه فاز چهار سیمهD-Statcom  دستهبندی8-8 شكل

 ايزوله نشده بدون ترانسفورماتورVSC -1-2-3-8
 مشاهده ميشوند كه ساختار چهرار سراق آن در8-8  چهار ساق و سه ساق در شكلVSC ها با-D-Statcom اين نو از
 ساق چهارم در اين سراختار بره نرول متصرل.  نشان داده شده اس كه در مااالت بسياري نيز مورد توده بوده اس9-8 شكل
.  براي دبرانسازي دريان نول كنترل شده اسVSC  بنابراين،شده
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ساختارهاي ديگر سيستم سه فاز چهار سيمه براي دبرانسازي دريران نرول و كيفير تروان VSC ،سره سراق برا خرازن
تاسيمشده (شكل  VSC ،)10-8سه ساق با ترمينال نول در سم مثب يا منفي با

( DCشكل  )11-8و يك D-Statcom

تركيبي اس  ،كه در شكل  12-8نشان داده شده اس .

شكل  9-8ساختار  D-Statcomبر پايه  VSCچهار ساق

شكل  10-8ساختار  D-Statcomبر پايه  VSCسه ساق
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شكل  11-8ساختار  D-Statcomبر پايه  VSCسه ساق با ترمینال نول در سمت مثبت يا منفي باس DC

شكل  12-8ساختار  D-Statcomبر پايه  VSCچهار ساق تركیبي

VSC -2-2-3-8سه فاز ايزوله نشده با ترانسفورماتور
ساختارهاي  D-Statcomبا ترانسفورماتور بهصورت -Statcomهايي بر پايه  VSCايزوله شده و ايزوله نشده تاسيمبنردي
ميشوند .يكي از ساختارهاي  D-Statcomبر پايه  VSCايزوله نشده سه ساق با ترانسفورماتور زيگزاگ در شكل  13-8نشان
داده شده اس  .ناش ترانسفورماتور زيگزاگ در اين ساختار ،كاهش دريان نول به دليل دبرانسازي پسيو ،استحكام و پيچيدگي
كمتر در تكنيكهاي دبرانسازي اكتيو اس .
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ساختار ديگري بر اسا
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ترانسفورماتور ستاره-مثلث و  VSCسه ساق در شركل  14-8نشران داده شرده اسر  .همچنرين

ترانسفورماتورهاي ديگري از قبيل اتصال  Tو ستاره-ششضلعي نيز با  VSCسه ساق بهعنوان  D-Statcomسره فراز چهرار
سيمه استفادهشدهاند كه به ترتيب در شكل 15-8و شكل  16-8مشاهده ميشوند .مزاياي ترانسفورماتور زيگزاگ نسب به ساير
ساختارها بيشتر اس .

شكل  13-8ساختار  D-Statcomبر پايه  VSCايزوله نشده با ترانسفورماتور زيگ-زاگ

شكل  14-8ساختار  D-Statcomبر پايه  VSCايزوله نشده با ترانسفورماتور ستاره-مثلث

شكل  15-8ساختار  D-Statcomبر پايه  VSCايزوله نشده با ترانسفورماتور اتصال T
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شكل  16-8ساختار  D-Statcomبر پايه  VSCايزوله نشده با ترانسفورماتور ششضلعي

 VSC -3-2-3-8دو ساق ايزوله نشده با ترانسفورماتور
همانند شكل  17-8از يك  VSCدو ساق با خازن تاسيمشده و ترانسفورماتور زيگزاگ براي  D-Statcomسره فراز چهرار
سيمه استفاده شده اس  .استفاده از ترانسفورماتور زيگزاگ ،ستاره-مثلث ،اتصال  Tو ستاره-شرشضرلعي بره همرراه  VSCدو
ساق بهعنوان  D-Statcomسه فاز چهار سيمه به ترتيب در شكل  18-8شكل  19-8نشران دادهشردهانرد .ايرن سراختارها در
ماايسه با ساختارهايي كه از  VSCسه ساق بهره ميبرند ،تعداد المانهاي كليدزني كمتري دارند.

شكل  17-8ساختار  D-Statcomبا خازن تقسیمشده بر پايه  VSCايزوله نشده با ترانسفورماتور زيگزاگ
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شكل  18-8ساختار  D-Statcomبا خازن تقسیمشده بر پايه  VSCايزوله نشده با ترانسفورماتور ستاره -مثلث

شكل  19-8ساختار  D-Statcomبا خازن تقسیمشده بر پايه  VSCايزوله نشده با ترانسفورماتور اتصال T

شكل  20-8ساختار  D-Statcomبا خازن تقسیمشده بر پايه  VSCايزوله نشده با ترانسفورماتور ششضلعي
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 -4-2-3-8سه  VSCتك فاز ايزوله شده
استفاده از سه عدد  VSCتك فاز بهعنوان  D-Statcomسه فاز چهار سيمه در مرادو پيشنهادشده كه در شكل  21-8نيرز
نشان دادهشدهاند .اين  D-Statcomشامل سه  VSCنيم پل اس كه توسط يك خازن ذخيرهساز  DCتغريه مريشروند .سره
ترانسفورماتور تك فاز نيز ده ايداد ايزوالسيون و اندوكتانس بين ناطه اتصال مشترك ) (PCCو  VSCها ،به خرودي اين
مبدلها متصل شدهاند.

شكل  21-8استفاده از سه عدد  VSCتك فاز بهعنوان  D-Statcomسه فاز چهار سیمه

 VSC -5-2-3-8سه ساق ايزوله با ترانسفورماتور
اين ساختار بر پايه  VSCسه ساق متصل به ثانويه ترانسفورماتور زيگزاگ در شكل  22-8نشران داده شرده اسر  .هماننرد
ساختار قبلي در ايندا نيز ميتوان از ترانسفورماتورها ستاره-مثلث ،اتصال  Tو ستاره-ششضلعي استفاده كرد كه به ترتيرب در
شكل  23-8تا شكل  25-8نشان دادهشدهاند .ناش ترانسفورماتور در اين ساختارها ايداد ايزوالسيون و انعطافپريري استفاده از
 VSCدر كاربردها و شرايط موردنظر اس .
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شكل  22-8ساختار  D-Statcomبر پايه  VSCسه ساق متصل به ثانويه ترانسفورماتور زيگزاگ

شكل  23-8ساختار  D-Statcomبر پايه  VSCسه ساق متصل به ثانويه ترانسفورماتور ستاره-مثلث

شكل  24-8ساختار  D-Statcomبر پايه  VSCسه ساق متصل به ثانويه ترانسفورماتور اتصال T
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شكل  25-8ساختار  D-Statcomبر پايه  VSCسه ساق متصل به ثانويه ترانسفورماتور ششضلعي

 -6-2-3-8دو ساق ايزوله با ترانسفورماتور
اين ساختار با خازن تاسيمشدهVSC ،هاي نيم پل و ترانسفورماتور بهعنوان  D-Statcomسره فراز چهرار سريمه اسرتفاده
ميشود .تعداد المانهاي نيمههادي در اين ساختار كاهش يافته اس  .همانند ساختارهاي قبلي ايندا نيرز از ترانسرفورماتورهاي
زيگزاگ ،ستاره-مثلث ،اتصال  Tو ستاره-ششضلعي بهعنوان  D-Statcomسه فاز چهار سيمه استفاده ميشود كه به ترتيرب
در اشكال شكل  26-8تا شكل  29-8نشان دادهشدهاند.

شكل  26-8ساختار  D-Statcomبر پايه  VSCدو ساق با خازن تقسیمشده متصل به ثانويه ترانسفورماتور زيگزاگ
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شكل  27-8ساختار  D-Statcomبر پايه  VSCدو ساق با خازن تقسیمشده متصل به ثانويه ترانسفورماتور ستاره -مثلث

شكل  28-8ساختار  D-Statcomبر پايه  VSCدو ساق با خازن تقسیمشده متصل به ثانويه ترانسفورماتور اتصال T

شكل  29-8ساختار  D-Statcomبر پايه  VSCدو ساق با خازن تقسیمشده متصل به ثانويه ترانسفورماتور ششضلعي
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 -4-8مقايسه ساختارها
المانها و سطوح ولتاژ ساختارهاي مختلف در ددول  3-8خالصه شدهاند .تعداد المانهاي كليدزني موردنياز ،ترانسفورماتور،
اندوكتانس رابط ،ولتاژ با

 ،DCخازن با

 DCو ميزان كيلوول -آمپر ترانسفورماتور ده ماايسه سريو در اين ددول آورده

شده اس  .بهعنوان مثال از روي ددول  3-8ميتوان مشاهده كرد كه در  D-Statcomهايي كه بر پايه  VSCايزولره هسرتند
ولتاژ با

 DCميتواند كمتر باشد .همچنين تعداد المانهاي نيمههادي در VSCهاي دو ساق كمتر اس .
جدول  :3-8المانها و سطوح ولتاژ ساختارهای مختلف D-Statcom

ساختار

ترانسفورماتور اندوكتانس خازن ولتاژ باس ايزوالسیون
رابط )(uF) (mH

KVA

تعداد

ترانسفورماتور المانهای

)DC(V

نیمههادی
 VSC 1سه ساق

نياز ندارد

2,5

3000

700

ندارد

0

6

 VSC 2دو ساق با
خازن دداشده

نياز ندارد

7

5000

1400

ندارد

0

4

 VSC 3چهار ساق

نياز ندارد

3,5

2200

700

ندارد

0

8

 VSC 4سه ساق با
ترانسفورماتور زيگ-
زاگ غير ايزوله

زيگ-زاگ

3,5

2200

700

ندارد

5

6

 VSC 5دو ساق با
ترانسفورماتور ستاره-
مثلث غير ايزوله

ستاره -مثلث

7

5000

1400

ندارد

8

4

 6سه  VSCتك فاز

نياز ندارد

7

2200

400

دارد

12

 VSC 7سه ساق با
ترانسفورماتور اتصال
 Tايزوله

اتصال T

2,3

6600

400

دارد

12

6

 VSC 8دو ساق با
ترانسفورماتور ستاره-
ششضلعي ايزوله

ستاره -ششضلعي

3,5

6600

400

دارد

12

4
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 -5-8مالحظات انتخاب ساختار و كنترل مناسب
انتخا ساختار و روش كنترلي مناسب  D-Statcomيكي از وفايف مهم كاربر و طراح اس  .برهطرور مشرخ

 ،برين D-

Statcomهاي سه فاز سه سيمه و چهار سيمه تفاوتهايي ودود دارد .مالحظاتي چون ايزولره برودن يرا نبرودن D-Statcom

بسيار حياتي اس [.]109
ايداد ايزوالسيون توسط انوا ترانسفورماتور انعطافپريري عملكرد در شرايط مختلف را براي D-Statcomهرا بره ارمغران
ميآورد-D-Statcom .هاي سه فاز چهار سيمه بر پايه VSCهاي دو ساق نيم پل ،داراي مزايايي چرون هزينره ،ابعراد و وزن
كمتر هستند؛ اما كنترل ولتاژ با

 DCو ولتاژ قابلتحمل المانهاي كليدزني ازدمله مواردي اس كه بايد در انتخرا سراختار

مورد توده قرار بگيرد.
يكي ديگر از موارد مهم ،كيلوول -آمپر ترانسفورماتور اس  .ماايسهاي بين كيلوول  -آمپر ترانسفورماتورها در دردول 4-8
آورده شده اس  .از اين ددول مشاهده ميشود كه ترانسفورماتور زيگزاگ داراي كمترين مادار كيلوول -آمپر اس  ،پرس از آن
ترانسفورماتور اتصال  Tقرار دارد .ترانسفورماتورهاي ستاره-مثلث و ستاره-شرشضرلعي داراي بيشرترين ماردار كيلوولر آمپرر
ميباشند؛ اما ترانسفورماتور ستاره-مثلث در بازار بهراحتي ياف ميشود.
جدول  :4-8مقايسه بین كیلوولت -آمپر ترانسفورماتورهای D-Statcom

ترانسفورماتور

ولتاژ سیمپیچ

جريان سیمپیچ

)(V

)(A

KVA

تعداد

 KVAكل

ترانسفورماتورها

زيگ-زاگ

140/140

10

1,4

3

4,2

ستاره-مثلث

240/240

10

2,4

3

7,2

120/120/240

10

2,4

1

4,48

2,08

1

2,4

3

اتصال T

208/208
ستاره-ششضلعي

140/140/240

10

7,8
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 -6-8توسعه آينده و كاربردهای بالقوه
 D-Statcomبهمنظور بهبود كيفي توان ،اصالح ضريب توان ،تعادل بار ،حرف هارمونيكها و دبرانسازي دريان نول در
سيستمهاي توزيو ،بسيار مؤثر هستند .چشمانداز استفاده از تدهيزات بهساز توان در سيستمهاي توزيو بسيار وسيو اس  .اگرچه
هماكنون قيم D-Statcomها ماداري (نسب به ساير تدهيزات بهساز توان) بيشتر اس  ،اما در آينده راهحل مؤثري در حرل
مشكالتي خواهد بود كه امروزه سيستمهاي توزيو با آنها مواده اس ]186[ .
توليدات پراكندهاي كه از منابو انرژي تدديدپرير مانند ميكرو توربينهاي آبي ،توربينهاي براد و غيرره اسرتفاده مريكننرد،
توسعهيافته و در سيستمهاي توزيو نصبشدهاند .تغييرات آ وهوا و سرع باد سبب تغيير توان اكتيو و درنتيده تغييررات ولتراژ
در خطوط توزيو ميشود .اين عمل مستال از تااضاي بار رخ ميدهد .اين موضو تنظيم ولتاژ را با مشكل مواده مريكنرد كره
استفاده از  D-Statcomيكي از روشهاي متمركز و مؤثر حل اين مشكل اس .

 -7-8معرفي شركتهای تولیدكننده D-Statcom
 Statcom 1-7-8های شركت  ABBسری PCS100
طبق ساختار مبدلهاي ولتاژ پايين]186[ PCS100 ،داراي پهناي باند وسيو به همرراه سراختار انعطرافپررير و افزونگري
ماژوالر باقابلي اطمينان باال ميباشد .از ويهگيهاي اين محصول تصحيح ضريب توان و سراير اغتشاشرات ناشري از توليردات
تدديدپرير در كاربردهايي نظير بهرهبرداري از انررژي براد ،خورشريد و كاربردهراي صرنعتي مترداول اسر  .ايرن محصرول در
فرفي هاي  100كيلووار تا  10مگاوار مودود اس  .استفاده از انرژيهاي تدديدپرير مانند باد و خورشريد در شربكههراي بررق
بهسرع در حال افزايش هستند ،اما  Statcomموردنياز ده اتصال به شبكه بايد متناسب با نيازمنديهاي آنها باشد.
ويهگيهاي Statcomسري  PCS100در ادامه ذكرشدهاند:
 سطح توان بار100 :كيلو تا  10مگا ول آمپر
 ولتاژ ورودي الكترونيك قدرت 208 :تا  480ول

AC

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
278
ويرايش اول ،شهريور 1394

فاز  :5برنامه تحلیلی و تهیه ره نگاشت

 موقعي بازار :اولين سفارش از شرك  Suzlon Wind Energyدر دسامبر 2009

 Statcom 2-7-8شركت CG Power
شرك  CGنشأتگرفته از شرك  Colonel REB Cromptonكه در سال  1878در اسكس انگلستان تح

نام REB

زمينه ساخ و قرارداد تدهيزات الكتريكي فعالي كند .شرك  CGپس از استاالل هند
 Crompton & Coتأسيس شد تا در ٔ
در سال  1947بهصورت مستال فعالي ميكند[.]187

شكل  Statcom 30-8شركت CG Power

مشخصات محصول:
 سيستم  3فاز 50 ،هرتز 415 ،ول  ،نصب در ف اي داخلي دبرانسازي توان راكتيو از  100تا  500كيلووارحاالت عملكرد:
 دبرانساز توان راكتيو )(RPC فيلتر اكتيو هارمونيك)(AHF -دبرانساز وار استاتيك اكتيو )(RPC+AHF
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 -8-8مزايای  D-Statcomطبق گزارش American Electric Power
)(AEP
كار تيمي شرك هاي  EPRIو  Westinghouseدر نصب  D-Statcomبهداي احداث پسر توزيرو دديرد ،در نزديكري
 ،Swayzeeدر ايال اينديانا ،از لحاظ كاهش هزينهها براي  AEPبسيار بهصرفه بوده اس [ .]153احداث پس توزيو به همراه
خط  12كيلوول حدود  1/66ميليون دالر براي  AEPهزينه خواهد داش درحاليكه هزينه نصب  D-Statcomبه همراه خط
 12كيلوول حدود  1/06ميليون دالر اس  .ساير صرفهدوييهاي نصب  D-Statcomبهصورت زير برآورد شده اس :
  600هزار دالر صرفهدويي نصب  D-Statcomدر ماايسه با ساخ وساز پس  100هزار دالر درآمد ساليانه حاصل از بارهاي دديد -سود كل حاصل از نصب  D-Statcomدر سال اول معادل  700هزار دالر

 -9-8پروژههای عملي استفاده از D-Statcom
 PureWave D-Statcom 1-9-8محصول شركت S&C
شرك  S&Cيكي از بزرگترين شرك هاي توليد تدهيزات كليدزني قدرت و حفاف در دنياس  .برخي از پروژههاي اخير
اين شرك به شرح زير اس :
 -1پروژه مزرعه باد اسكاتلند]188[ ،
اين مزرعه بادي در ابتدا با  26توربين فرفيتي معادل با  17مگاوات داشته اس  ،كه در نروامبر  2009برا اضرافه شردن 35
توربين با فرفي معادل  30مگاوات ،فرفي

كرل مزرعره برادي بره  47مگراوات رسريده اسر  .در 13ام نروامبر  2013از D-

 Statcomبا فرفي  ±5مگاوار بهمنظور كاهش مشكالتي از قبيل؛ كاهش ،تهادم و سوسوزدن ولتاژ در سيستم توزيو استفاده
شد كه توسط شرك  S&C Electric Europe Ltdاندام شده اس .
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 -2پروژه مزرعه باد دزيره Fallago Rig

اين پروژه توسط شرك  S&C Electric Europe Ltdاندام شده اس كه ده ت مين مطابار برا كرد شربكه ،ايرن
شرك از  D-Statcomبا فرفي  60مگاوار استفاده كرده اس  .در ايرن مزرعره برادي از  48تروربين برا فرفير  3مگراوات
استفادهشده ،فرفي كل مزرعه را به 144مگاوات رسانده اس .
 -3پروژه مزرعه باد Aikengall

اين پروژه به درخواس  Powersystem UKدر  Bristolتوسرط شررك  S&Cدر سرال  2008اندرام شرده اسر كره
بهمودب آن D-Statcomهاي خانواده  PureWaveاين شرك در فاز اوليه اين مزرعه برادي برا  16عردد تروربين برادي برا
فرفي كل 48مگاوات ،نصبشدهاند.
 -4مزرعه باد ]188[ Texas
در  25اكتبر سال  2011شرك

 S&Cموفق به نصب سيستم دبرانساز  VARبين Edison Goat Mountain Wind

Ranchو ) Electric Reliability Council of Texas (ERCOTشد .پروژههاي مااومسازي ماننرد ايرن پرروژه در حرال
افزايش هستند تا نيروگاههاي تدديدپرير و تدهيزات اين اطمينان را داشته باشند كه تدهيزات و سيستمهاي مودود با نيازهاي
شبكه در حال تحول ،مطابا دارد .مطابا با اين نيازها ،به پروژههاي مربوط به انرژي تدديدپرير ادازه ميدهد تا بره شربكه
متصل شوند.
اين مزرعه بادي داراي  80توربين 1مگاواتي و  24عدد توربين  2/4مگاواتي و فرفي كل آن  150مگاوات اس  .سيسرتم
دبرانساز  VARشرك  S&Cبا فرفي  150مگاوات در  Goat Mountain Ranchدر نزديكري  San Angeloدر ايالر
 Texasقرار دارد كه متعلق به شرك  Edison Mission Energyميباشد .در اين دبرانساز برهمنظرور عملكررد صرحيح و
مارون بهصرفه ،خازن و راكتور كه بهصورت مكانيكي كليدزني ميشوند تعبيه شده اسر كره توسرط  D-Statcomاز خرانواده
 PureWaveكنترل ميشود.
بر اسا

گزارش اين شرك D-Statcomهاي توليدي اين شرك موسوم بره  PureWave D-Statcomدر ماايسره برا

ساير زيرمدموعههاي توزيو ،در سال اول بيش از  600هزار دالر صرفهدويي در هزينهها را به همراه خواهد داش .
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 -10-8قیمت  D-Statcomبرخي از شركتها
 1-10-8شركت Green Power
 D-Statcomپيشنهادي به شرك  Green Powerبه همراه مشخصات سيستم در شكل  31-8نشان داده شده اس .

شكل  31-8مشخصات D-Statcomپیشنهادی

 D-Statcomپيشنهادي شرك :Green Power
 از آنداييكه فرفي دبرانسازي  500كيلووار اس بايد از  5دستگاه  D-Statcomبه فرفي  100كيلووار استفاده شود. ده دستيابي به  THDكمتر از  %8پيشنهاد مي شود تا از يك تابلو فيلتر اكتيو با فرفير  300آمپرر (دو دسرتگاه 150آمپري) استفاده شود.
 -قيم اين  7دستگاه ( 5عدد  D-Statcomو  2عدد فيلتر اكتيو)  62000دالر آمريكا خواهد بود.
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 2-10-8شركت SHANGHAI XISHUN ELECTRIC CO. LTD
با پيشنهاد سيستم بخش قبل به شرك  SHANGHAI XISHUN ELECTRIC CO. LTDنتايج زير حاصل شد:
 فرفي دبرانسازي 500 :كيلووار سطح ولتاژ 400 :ول سه فاز ابعاد (ارتفا *عرض* طول)600*2200*800 : تعداد پلههاي بانك توان20 : -قيم به ازاي هر دستگاه (دالر آمريكا)8950 :

رديف

جدول  :5-8اطالعات بهدستآمده از ساير شركتها []190
نام شرك

نام محصول

مشخصات

Capacitor Static Var
Compensator /Reactive
Power Compensator
/SVG/Statcom
High voltage reactive
energy compensation
Statcom for Railway,
wind power plants and
steel plants

380v, 50/60 Hz, 60370 Kvar

11.1-222.2

3-10kV, 50-2400
kVAR
3Kv/6Kv/10Kv/22Kv/
35Kv, 50/60Hz,
±1Mvar ~ ±200Mvar

20-400

)($/kVAR

1

JNC Industrial
Corp Ltd.

2

Worldwide
Electric Stock
Beijing
PONOVO
POWER

3

قيم

15-100

درزمینه D-Statcom
ٔ
 -11-8اختراعات ثبتشده و مقاالت ارائهشده
نمودار تدمعي تعداد اختراعات ثب شده در سالهاي مختلف و كد اختراعات به ترتيب در شكل  32-8و
درزمينه  D-Statcomاز سال 2007
ٔ
ددول  6-8نشان دادهشدهاند .از شكل  32-8مشاهده ميشود كه روند ثب اختراعات
آغاز شده و در سال  2008دهشي در اين مورد رخداده اس كه بيانكننده افزايش توده بازار به اين تدهيز در آن سال ميباشد.
از سال  2008تاكنون نيز تنها چند اخترا در اين زمينه ثب شده و روند يكنواختي مشاهده شده اس ([ ]180و [.)]191
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با توده به نمودارهاي تدمعي مااالت ژورنالي و كنفرانسي چاپشده درزمينهٔ  D-Statcomنيز به ترتيب در شكل 33-8و
شكل  34-8نشان دادهشدهاند .روند چاپ مااالت  D-Statcomاز سال  2002آغاز شرده و در سرال مريالدي گرشرته ()2014
بيشترين تعداد مااالت در اين زمينه به چاپ رسيده اس كه اكثر اين مااالت مربوط به نحروه كنتررل و ملزومرات سراخ

D-

 Statcomميباشند.
درزمينه  D-Statcomمربوط به دبرانسازي توان راكتيو شبكه ميباشد كره در سرالهراي
ٔ
ددول  ،7-8بيشترين اختراعات
اخير به آن پرداخته شده اس  ،در حالي كه اختراعات سال  2008كه تعداد آنها به  6عدد ميرسد ،مربوط به ساختار و دزئيات
قطعات  D-Statcomميباشد .اين موضو ميتواند بيانكننده اين مطلب باشد كه D-Statcomها از لحاظ تكامل ساختار بره
بلوغ رسيده و توده شرك هاي توليدكننده به سم استراتهيهاي كنترلي متنو متمركزشده اس .
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2014

2013

2012

2011

2010

2009

2007

2008

درزمینه D-Statcom
ٔ
شكل  32-8نمودار تجمعي اختراعات ثبتشده

جدول  :6-8كد IPCاختراعات
نام كد

توضیحات

تعداد

سال اختراع ثبتشده

ثبتشده
H02J3/00

تنظيم مدار براي شبكه ACاصلي و توزيو

1

2008
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نام كد
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توضیحات

تعداد

سال اختراع ثبتشده

ثبتشده
H02J3/01

تنظيم مدار براي شبكه ACاصلي و توزيو بهمنظور كاهش هارمونيكها و
ريپل

3

2012 ،2013 ،2014

H02J3/12

تنظيم مدار براي شبكه ACاصلي و توزيو ده تنظيم ولتاژ در شبكه AC

1

2009

بهوسيله تغيير مشخصه بار شبكه
H02J3/16

تنظيم مدار براي شبكه ACاصلي و توزيو ده تنظيم ولتاژ در شبكه AC

2

2009 ،2014

بهوسيله تنظيم توان راكتيو
H02J3/18

تنظيم مدار براي شبكه ACاصلي و توزيو ده تنظيم ،حرف و يا
دبرانسازي توان راكتيو شبكهها

12

،2012 ،)3( 2013 ،)2( 2014
،)3( 2008 ،2010 ،2011
2007

H02J3/24

تنظيم مدار براي شبكه ACاصلي و توزيو ده دلوگيري يا كاهش نوسان
توان در شبكه

1

2014

H02J3/38

تنظيم مدار براي شبكه ACاصلي و توزيو بهمنظور تغريه موازي يك تك
شبكه بهوسيله دو (يا تعداد بيشتري) ژنراتور ،مبدل يا ترانسفورماتور

1

2014

 H02J13/00هماهنگي بهمنظور فراهم كردن كنترل از راه دور براي كليدزني در شبكه
توزيو

1

2008

 H02H7/00هماهنگي حفاف فوري مدار ،مخصوصاً براي انوا بخصوص ماشينهاي
الكتريكي و ...

1

2013

درزمينه هستهها،
ٔ
 H01F27/28دزئيات ترانسفورماتورها و راكتورها (بهصورت عمومي)
سيمپيچ رسانايي اتصاالت.

1

2007

 H01G9/004دزئيات مربوط به خازنهاي الكترولي  ،يكسوسازها ،سنسورها ،المانهاي
كليدزني ،المانهاي حسا به دما يا نور ،فرآيند ساخ .

1

2008

 H01G9/008پايانههاي مربوط به خازنهاي الكترولي  ،يكسوسازها ،سنسورها ،المانهاي
كليدزني ،المانهاي حسا به دما يا نور ،فرآيند ساخ .

1

2008

 H01G9/26تركيبات ساختاري مربوط به خازنهاي الكترولي  ،يكسوسازها ،سنسورها،
المانهاي كليدزني ،المانهاي حسا به دما يا نور ،فرآيند ساخ .

1

2008

 H02M5/44تبديل توان  ACبه ( ACبهمنظور تغيير ولتاژ ،فركانس و يا تعداد فاز) با
تبديل مياني  DCتوسط مبدلهاي استاتيك با استفاده از تيو هاي دشارژ
يا المانهاي نيمههادي براي تبديل ولتاژ  DCمتوسط به AC

1

2014

 G01R19/00تنظيم براي اندازهگيري دريان يا ولتاژ يا براي نشان دادن ودود يا عالم
آنها

1

2011

 G01R19/06اندازهگيري مؤلفههاي اكتيو و راكتيو

1

2011

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
285
ويرايش اول ،شهريور 1394

فاز  :5برنامه تحلیلی و تهیه ره نگاشت

نمودارهاي تدمعي مااالت ژورنالي و كنفرانسي چاپشده درزمينهٔ  D-Statcomنيز بره ترتيرب در شركل 33-8و شركل
 34-8نشان دادهشدهاند .روند چاپ مااالت  D-Statcomاز سال  2002آغاز شده و در سال ميالدي گرشته ( )2014بيشرترين
تعداد مااالت در اين زمينه به چاپ رسيده اس كه اكثر اين مااالت مربوط به نحوه كنترل و ملزومرات سراخ

D-Statcom

ميباشند.
جدول  :7-8كد  CPCاختراعات
نام كد

توضیحات

تعداداختراع

سال اختراع ثبتشده

ثبتشده
Y02E40/12

تدهيزات  SVCشامل  TCRو  TSCدر فنّاوريهاي مربوط
به توليد ،انتاال و توزيو توان الكتريكي مؤثر

1

2008

Y02E40/30

دبرانسازي توان راكتيو در فنّاوريهاي مربوط به توليد ،انتاال
و توزيو توان الكتريكي مؤثر.

7

،2011 ،2012 ،)2(2013
)2(2008 ،2010

Y02E40/74

سيستمهاي مانيتورينگ ،كنترل و عملكرد FACTS

1

2008

Y02E40/16

 Statcomدر فنّاوريهاي مربوط به توليد ،انتاال و توزيو توان
الكتريكي مؤثر

8

،2012 ،)2(2013 ،2014
2007 ،)2(2008 ،2009

Y02E40/26

استفاده از مبدلهاي چند سطحي يا چند سلولي در فنّاوريهاي
مربوط به توليد ،انتاال و توزيو توان الكتريكي مؤثر

1

2012

Y02E40/40

تنظيم كاهش هارمونيك در فنّاوريهاي مربوط به توليد ،انتاال
و توزيو توان الكتريكي مؤثر

1

2013

1

2013

1

2009

Y02E40/22

فيلترهاي توان اكتيو نامشخ

Y02E40/34

تنظيم ولتاژ در فنّاوريهاي مربوط به توليد ،انتاال و توزيو توان
الكتريكي مؤثر

يا تغريهشده با ولتاژ
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درزمینه D-Statcom
ٔ
شكل  33-8نمودار تجمعي مقاالت ژورنال چاپشده

درزمينه  D-Statcomاز سال  1998آغاز شده و
ٔ
طبق شكل  34-8و برخالف مااالت ژورنال ،روند چاپ مااالت كنفرانسي
از سال  2007سرع بيشتري پيدا كرده اس  .همانطور كه در قبالً هم گفته شد ،از آندايي كه هدف از ارائه مااالت كنفرانس
معرفي زمينههاي تحايااتي دانشگاهها و مؤسسات ميباشد ،بنا بر نمودار شكل  34-8ميتوان نتيدره گرفر
 Statcomهنوز هم از موضوعات مورد توده محافل عملي ميباشد.
300
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0

درزمینه D-Statcom
ٔ
شكل  34-8نمودار تجمعي مقاالت كنفرانسي چاپشده

كره موضرو D-

فصل نهم
تجهیز TSC
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 -9فصل نهم تجهیز TSC

 -1-9مقدمه
اكثر بارهاي صنعتي مانند موتورها ،ترانسفورماتورهاي قدرت و درثايلها توان اكتيو و راكتيو در ميكننرد .تروان راكتيرو،
تواني اس كه در بازهاي از سيكل در بار شده و در بازهاي ديگر به شبكه باز ميگردد .بنابراين ميانگين اين توان صفر اس
اما اين توان سبب افزايش دريان مصرفي ميشود كه بهنوبه خود باعث افزايش تلفات و افزايش ابعاد برق در بخشهاي توليرد،
انتاال و توزيو ميشود .مصرف توان راكتيو را ميتوان با استفاده از خازنها دبران كرد .در چنين دبرانسازهايي ،تنظريمكننرده
ضريب توان ،توان راكتيو را اندازهگيري كرده و با قطو و وصل كردن پلهاي بانكهاي خازني ،ضريب توان را نزديرك بره يرك
نگه ميدارند [ .]192دبرانسازهاي خازني بهطوركلي سه نو هستند:
 خازنهاي ثاب
 خازنهاي متغير
 خازنهاي سوئيچ شونده با كليد مكانيكي
 خازنهاي سوئيچ شونده با تريستور (كليد استاتيكي)
استفاده از بانكهاي خازني ثاب در مواردي كه مصرف توان راكتيو ثاب و يا داراي تغييرات كمي باشد ،زيررا زمراني كره
مصرف توان راكتيو كاهش يابد ،تزريق بيشازحد توان راكتيو توسط خازن سبب بدتر شدن ضريب توان خواهد شد ،همچنين در
كم باري مودب بروز اضافه ولتاژ در شبكه ميشود ،بنابراين استفاده از بانك خازني ثاب در همه شرايط مناسب نخواهد بود.
براي غلبه بر اين مشكل از بانكهاي خازني متغير استفاده ميشود كه مادار آنها با كليردزني تغييرر مريكنرد .در چنرين
دبرانسازهايي ،تنظيمكننده ضريب توان ،توان راكتيو را اندازهگيري كرده و با قطو و وصل كردن پلرهاي بانركهراي خرازني،
ضريب توان را نزديك به يك نگه ميدارند .اين عمل را ميتروان توسرط يرك خرازن سروئيچ شرونده مكرانيكي ) (MSCيرا
تريستوري ) (TSCاندام داد.
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MSCها راهحلي ساده و كند براي كنترل ولتاژ و پايداري شبكه در شرايط پرباري هستند .استفاده از اين تدهيزات تاريبراً
تأثيري در سطح اتصال كوتاه نداشته اما ولتاژ ناطه اتصال را افزايش ميدهد؛ اما در صنايعي با تغييرات بار زياد و سريو ،ضريب
توان را نميتوان با پلههاي خازن كه توسط كنتاكتورهاي الكترومكانيكي كنترل ميشوند ،تصحيح كرد .در اين مروارد ،سيسرتم
سنتي به اندازه ك افي سريو نيس تا بتواند توان راكتيو درخواستي از دانب بار را دنبال كند .بنابراين استفاده از بانكهاي خازني
كه توسط كليدهاي استاتيك كنترل ميشوند بهشدت موردنياز اس  .دبرانسازي سريوتر سيستمها مندر بره افرزايش متوسرط
ضريب توان ميشود كه در كل باعث صرفهدويي بهتر در مصرف انرژي ميشود.
زمان پاسخدهي  TSCبسيار اندك در حدود يك يا نصف سيكل اس  .اين زمان به دليل تأخير در سيستم اندازهگيرري يرا
كنترل ممكن اس افزايش يابدTSC .ها برخالف خازنهاي سوئيچ شونده مكانيكي تاريباً بهصورت نامحدود عملكرد كليدزني
را اندام ميدهند.
از مزاياي استفاده از  TSCميتوان به موارد زير اشاره نمود:
 هر خازن زماني وصل مي شود كه ولتاژ دوسر كليد صفر اس  ،به همين دليل حال گرراري كليردزني در هنگرام
روشن شدن به ودود نمي آيد .اين موضو سبب دلوگيري از بريدگي ولتاژ و ساير اغتشاشاتي ميشود كه مودب
بروز اختالل در ساير تدهيزات متصل به همان با

ميشوند.

 خازن در دريان صفر قطو ميشود بنابراين حال گرراي كليدزني در خاموش شدن نيز به ودود نميآيد.
 پاسخ سريو  TSCمودب پاسخ سريو به تااضاي توان راكتيو شده و  TSCرا براي دبررانسرازي ضرريب تروان
بارهايي مانند ماشينهاي لحيمكاري ،درثايلها ،باالبرها ،ابزارهاي قرو

الكتريكري و سراير ماشرينهرايي برا

تغييرات متناو بار مناسب ميسازد.
 به دليل حرف حال هاي گررا و عدم ح ور بخشهاي متحرك مكانيكي ،طول عمر مورد انتظار  TSCبه مادار
قابلتودهي نسب به خازن سوئيچ شونده مكانيكي افزايش يافته اس .
 بهبود سطح ولتاژ در بارهاي سنگين .اين امر سبب افزايش حرداكثر تروان قابرلانتارال ،تنظريم پروفيرل ولتراژ و
دلوگيري از ناپايداري ولتاژ در شبكه ميشود.
 بازه كنترل ديناميك در  TSCزياد و در  MSCكم اس .
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 اغتشاشات هارمونيكي در  TSCكم و در  MSCزياد اس .
 دستيابي به نتايج مناسب در دبرانسازي توان راكتيو با لوازم ارزانتر
 كنترل پلهاي
 ميانگين تأخير نصف سيكل ،بدون توليد هارمونيك
يك  TSCشامل دو تريستور اس كه بهصورت موازي معكو

به هم متصل و با خرازن سرري شردهانرد .بعرالوه از يرك

اندوكتانس و مااوم كوچك نيز در اين تدهيز استفاده شده اس  .اين اندوكتانس براي دلوگيري از دريانهاي هدومي ناشي
از كليدزني ناخواسته (خطا در كليدزني) تعبيه شده اس  .در كاربردهاي سه فاز ،المانهاي  TSCبهصورت مثلث به هم متصرل
ميشوند.
يك  TSCپايه تك فاز در شكل  1-9نمايش داده شده اس كه شامل دو سوئيچ تريستوري اسر كره برهصرورت مروازي
معكو

به هم متصل شدهاند .اين ولو بهعنوان كليد دوطرفه بهصورت سري با خازن و راكتور كوچك محدودكننده دريان عمل

ميكند .كليد تريستوري در طول عدد صحيحي از نيم سيكلها هداي ميكند .برخالف  TCRها ،خازن  TSCكنترلشرده برا
فاز ،نيس  .زماني كه ولتاژ اندازهگيري شده در دو سر ولو تريستوري حداقل ميشود ،بالفاصله تريستورها روشرن مريشروند ترا
حال گرراي كليدزني حداقل شود .بهدز بهبود حال گرراي كليدزني ،دريان  TSCسينوسي و بدون هارمونيك اس كه نياز به
فيلتر را برطرف ميكند.

شكل  1-9شماتیك يك  TSCتك فاز []192

نصب راكتور كوچك بهصورت سري به دليل محدودسازي دريان گررا در شرايط افزايش ولتاژ به مادار بيشازحرد مدراز و
همچنين هنگام كليدزني در لحظه اشتباه و پالريته نامناسب ولتاژ اس  .مادار اندوكتانس اين راكتور طوري انتخا ميشود ترا
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فركانس طبيعي تشديد آن با خازن ،چهار تا پنج برابر فركانس نامي سيستم باشد تا اين اطمينان حاصل شود كه اين اندوكتانس
نه رزونانس ايداد خواهد كرد و نه مانو از عملكرد مناسب سيستم كنترلي  TSCخواهد شد .در برخي موارد ،مدار دشرارژ برراي
خازن تعبيه ميشود تا شارژ باقيمانده آن را پس از قطو كليد بهسرع تخليه كند.
يك واحد  TSCسه فاز شامل سه  TSCتك فاز كه بهصورت مثلث به هم متصل شدهاند در شركل -2-9الرف نشران داده
شده اس  .اين واحد معموالً توسط سيمپيچ مثلث ثانويه ترانسفورماتور كاهنده تغريه ميشود .ساختار  TSCسه فاز چهار سريمه
بااتصال ستاره نيز در شكل  -2-9نشان داده شده اس .

( )

(الف)

شكل  TSC 2-9سه فاز (الف) اتصال سه  TSCتك فاز بهصورت مثلث (ب) اتصال سه  TSCتك فاز بهصورت مثلث
[]192

يك دبرانساز  TSCعملي شامل  nبانك  TSCسه فاز با سطح توان و ولتاژ برابر اس كه بهصورت موازي به هم متصل
ميشوند .سوسپتانس كلي TSCها در هر لحظه برابر اس با مدمو  TSCهايي كه در حال هداي هستند .در برخري مروارد،
سطوح بخشهاي مختلف پلههاي  ،TSCبر پايه اعداد باينري انتخا ميشوند .در اين حال  n-1 ،خرازن برا سوسرپتانس  Bو
يك خازن با سوسپتانس  B/2انتخا ميشوند .بنابراين تعداد كل پلههاي ممكن  TSCبه  2nافزايش مييابد.

 -2-9مزايای TSC
مزاياي تدهيز  TSCرا ميتوان بصورت زير برشمرد[:]75
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 هر خازن زماني وصل ميشود كه ولتاژ دوسر كليد صفر اس  ،به همين دليل حال گرراري كليردزني در هنگرام
روشن شدن به ودود نمي آيد .اين موضو سبب دلوگيري از شكاف ولتاژ و ساير اغتشاشاتي ميشود كه مودرب
بروز اختالل در ساير تدهيزات متصل به آن با

ميشوند.

 خازن در دريان صفر قطو ميشود بنابراين حال گرراي كليدزني در خاموش شدن نيز به ودود نميآيد.
 پاسخ سريو  TSCمودب پاسخ سريو به تااضاي توان راكتيو شده و  TSCرا براي دبررانسرازي ضرريب تروان
بارهايي مانند ماشينهاي لحيمكاري ،درثايلها ،باالبرها ،ابزارهاي قرو

الكتريكري و سراير ماشرينهرايي برا

تغييرات متناو بار مناسب ميسازد.
 به دليل حرف حال هاي گررا و عدم ح ور بخشهاي متحرك مكانيكي ،طول عمر مورد انتظار  TSCبه مادار
قابلتودهي نسب به خازن سوئيچ شونده مكانيكي افزايش يافته اس .

 -3-9مقايسه  TSCو MSC
زمان پاسخدهي  TSCبسيار اندك در حدود يك يا نصف سيكل اس  .اين زمان به دليل تأخير در سيستم انردازهگيرري يرا
كنترل ممكن اس افزايش يابدTSC .ها برخالف خازنهاي سوئيچ شونده مكانيكي تاريباً بهصورت نامحدود عملكرد كليدزني
را اندام ميدهند.
در صنايعي با تغييرات بار زياد و سريو ،ضريب توان را نميتوان با پلههاي خازن كره توسرط كنتاكتورهراي الكترومكرانيكي
كنترل مي شوند ،تصحيح كرد .در اين موارد ،سيستم سنتي به اندازه كافي سريو نيس تا بتواند توان راكتيو درخواستي از دانرب
بار را دنبال كند .بنابراين استفاده از بانكهاي خازني كه توسط كليدهاي استاتيك كنترل مريشروند برهشردت موردنيراز اسر .
دبرانسازي سريوتر سيستمها مندر به افزايش متوسط ضريب توان ميشود كه در كل باعرث صررفهدرويي بهترر در مصررف
انرژي ميشود.
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 -4-9معرفي شركتهای تولیدكننده و محصوالت آنها
 1-4-9شركت ABB
بانك خازني ولتاژ پايين Dynacomp

اين محصول براي دبرانسازي بسيار سريو و بدون حال گرراي ناشي از تغييرات سريو بار و يا تعداد زياد بارهاي متصل
به با

فشار ضعيف مورد استفاده قرار ميگيرد .از مزاياي اين محصول ميتوان به دبرانسازي بردون حالر گرررا و حرداقل

سازي شيب ولتاژ اشاره نمود .ماادير بزرگي از خازنها بهصورت پلهاي توسط  ،Dynacompميتوانند بسيار سرريو بره شربكه
متصل شوند .با استفاده از ترانسفورماتور افزاينده ،اين محصول ميتواند بهصورت دبرانساز خازني در ولتاژ متوسرط نيرز مرورد
استفاده قرار گيرد[.]193
كاربردها:
اين  TSCدر هردايي كه نياز به زمان پاسخ كوتاه ،تعداد عملكردهاي بسيار زياد ،كليدزني بدون حال گررا يا مادار زيادي
توان راكتيو ،باشد ،ميتواند مورد استفاده قرار گيرد؛ مانند:
 ماشينهاي دوشكاري ناطهاي
 كارخانههاي نورد و پر

كنندههاي بزرگ با كليدزني سريو

 درثايلها ،باالبرها
 مخلوط كنندههاي الستيك
 ماشينهاي حفاري تونل
مشخصات اين محصول در ددول  1-9آورده شده اس .
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جدول  :1-9مشخصات  TSCمدل  Dynacompاز شركت ABB

سطوح ولتاژ

سه فاز  50هرتز 690/660 -600 -525 -415 -400/380 :ول
سه فاز  60هرتز 690/660 -600 -480 -380 :ول
تك فاز  50هرتز 690/660 -600 -415 -400/380 :ول
تك فاز 60هرتز 690/660 -600 -480 -380 :ول

سطوح توان و طراحي
ماژوالر

از  150تا  400كيلووار در يك تابلو .تابلوهاي اصلي ) (Masterو پيرو ) (Slaveرا ميتوان تا
توان  12,8مگاوار باهم تركيب كرد.

اندازه پلهها

 200 -100 -50و  400كيلووار

حداكثر تعداد پلهها

( 32كنترل ( 12 – )CANايزوالسيون نوري)

خرودي فيزيكي

 1تا  4در هر تابلو
1

خازن

تكنولوژي  .CLMDاز نو خشك و خود ترميمي .مدلIEC-80631-1&2 :

راكتور منحرفكننده

 %7براي سيستم سه فاز
 %14براي سيستم تك فاز

محدوده قابلقبول

 ±10%در ولتاژ
 ±5%در فركانس

CTموردنياز

يك  CTموردنياز اس (از كال

 1يا بهتر)

با دريان  1يا  5آمپر در ثانويه
ارتباطات

استفاده از Modbus RTU

برنامهريزي

استفاده از كنترلكننده RVT-D

زمان پاسخ

در حال حلاه بسته :كمتر از  3سيكل.
در حال حلاه باز :كمتر از يك سيكل.
در حال راهانداز خاردي :بالفاصله.

رنگ

RAL 7035

سطح حفاف

IP21

ورودي كابل

از باال (ورودي كابل از كف ،اختياري)

دماي محيط

 -10تا  40درده سانتيگراد

نصب

ايستاده در كف

محيط

نصب در ف اي داخلي با محيط تميز تا ارتفا  1000متر

رطوب

حداكثر  95درصد بدون شبنمزدگي

ويهگيهاي ممكن

 -قالب پايه

 -مدار شكن اصلي

1از سري خازنهاي ولتاژ پايين ساخ شرك  ABBبا ويهگيهاي تلفات بسيار كم ،طول عمر باال ،وزن كم ،نصب آسان و  ...اس .
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 -برقگير

 پرو هاي دما -حفاف IP43

 -راكتور پشتيبان

 مبدل RS4851

  %5,67راكتور منحرفكننده -با

 -نصب راكتور مخصوص

2

بارهاي قلو اندود شده

 ميراسازهابار (ورودي كابل از كف)

 -ورودي كابل تابلو با با

 2-4-9شركت ALSTOM
تجهیز  TSCمدل ]194[ DT
كاربرد :استفاده ده اصالح ضريب توان در مواردي كه بارها بهشدت تغيير ميكنند ،مانند درثايلهاي بارانداز و باالبرها.
مشخصات اين محصول در ددول  2-9آورده شده اس .
جدول  :2-9مشخصات  TSCشركت  ALSTOMمدل DT

مشخصات تكنيكي محصول
سطح ولتاژ

 400تا  690ول

سطح فركانس

 50يا  60هرتز

سطح توان

 50تا  450كيلووار

تعداد پلهها

 2تا 12

تنظيم فركانس

 %7يا %12,6

سطح عاياي

 2,5كيلوول

اضافه ولتاژ پيوسته

 1,1پريوني

ابعاد هارمونيكي

بر اسا

نصب

ف اي داخلي

محدوده كال
كال

IP

دمايي:

متوسط  24ساعته:

IEC 1000-2-2

IP2OC

 0تا  40درده سانتيگراد
 35درده سانتيگراد

1زمانيكه هارمونيك ولتاژ از  %8بيشتر يا طيف هارمونيكي با مشخصات تكنيكي همخواني نداشته باشد از اين راكتو براي كاهش هارمونيك استفاده ميشود.
2اين راكتور ده دلوگيري از وقو رزنانس ناشي از اضافه كردن "راكتور پشتيبان " به سيستم اضافه ميشود.
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مشخصات تكنيكي محصول
متوسط يكساله:

 25درده سانتيگراد

ابعاد (عرض*طول*ارتفا )  2000*600*1000ميليمتر
 2000*600*1200ميليمتر
وزن

 250تا  700كيلوگرم

رنگ

( RAL7032خاكستري روشن)

استانداردها

IEC 60831-1&2, EN 60439-1

 3-4-9شركت Jiangsu West Rectifier Co. Ltd.
تدهيز  TSCساخ اين شرك شامل سيستم كنترل ،تريستور ،خازنها و راكتورها ميباشد .دهر تحارق كنتررل پلرهاي
توان راكتيو ،بانكهاي خازني به چندين واحد تاسيمشدهاند .دق تنظيم توان راكتيو در اين محصول به تعداد واحدهاي چندگانه
خازنها بستگي دارد .نحوه اتصال  TSCبهصورت مثلث بوده اما براي دبرانسازي بهينه توان راكتيرو و فيلترر هارمونيركهرا،
فرفي و ساختار شاخههاي  TSCبايد براسا

تغييرات توان راكتيو و مؤلفههاي هارمونيكي بار غيرخطي تعيين شروند[ ]195و

[.]196
ويژگيهای محصول:
بر پايه تكنولوژي كنترل  DSPو تئوري كنترل توان لحظهاي ،اين محصول به دليرل كليردزني برا سررع براال مريتوانرد
اغتشاشات منابو ولتاژ شبكه توزيو را دبران كرده و ضريب توان را اصالح و هارمونيكهاي دريان بارهاي متصل بره شربكه را
حرف كند.
كليدهاي تريستوري باقابلي كليدزني در عبور از صفر ،1داراي عملكرد بدون نويز بوده و عمالً قادر به كليدزني بدون حال
گررا هستند .بنابراين بسيار مطمئنتر از بانكهاي خازني سوئيچ شونده مكانيكي عمل ميكنند.

1 Zero Crossing Switching
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شكل  :3-9نمونه  TSCشركت Jiangsu West Rectifier

شكل  3-9اين محصول را نشان ميدهد كه برخي از مشخصات آن عبارت اس از:
 مناسب براي نيازمنديهاي شبكه قدرت  400تا  700ول .
 نحوه اتصال خازنها :ستاره يا مثلث.
 تغييرات ولتاژ كمتر از .%10
 قيم از تاريخ  3ژوئن  2013تا  3سپتامبر 5000 :2013تا  10000دالر آمريكا به ازاي هر دستگاه.

 4-4-9شركت Zhuhai Wanlida Electrical Automation Co. Ltd.
اين شرك چيني در سال  1991تأسيسشده و حدم معرامالت ايرن شررك در سرال بريش از  100ميليرون دالر آمريكرا
ميباشد .در بخش مطالعات و توسعه اين شرك حدوداً  50نفر مشغول به كار بوده و ساالنه  50تا  100ميليون دالر از فرروش
محصوالت عايد اين شرك ميشود [.]197
از توليدات اصلي اين شرك

ميتوان به درايو فركانس متغير در سطح ولتاژ متوسط ،راهانداز نرم در ولتاژ متوسط ،درايو AC

و دبرانسازهاي استاتيك اشاره نمود.
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شكل  :4-9نمونه تولیدات شركت Zhuhai Wanlida Electrical Automation

شكل  4-9محصول اين شرك را نشان ميدهد .اين  TSCبراي دبرانسازي توان راكتيو ،بهصرورت گسرترده در صرنع
متالوژي ،معدن ،صنع پتروشيمي ،ساخ وساز ،ماشينكاري و موتورها بكار ميرود.
مشخصات محصول در ددول  3-9آورده شده اس .
جدول  :3-9مشخصات  TSCشركت Wanlida

اطالعات تكنیكي
سطح ولتاژ

 220تا  1140ول AC

ولتاژ كاري

 0,8تا  1,1پريوني

فركانس نامي

 50يا  60هرتز (اختياري)

نو سيمپيچي

مثلث يا ستاره (اختياري)

حال كليدزني

سيكل/توالي /تركيب كد شده (اختياري)

زمان پاسخ

كمتر از  20ميليثانيه

حداكثر دريان مداز

 1,3برابر دريان نامي

پلههاي كنترلي

 1تا  ،12يا  1تا ( 16اختياري)

حال عملكرد چند واحده

موازي

تلفات توان

كمتر از %0,5

حال هاي ارتباطي

232/CAN/GPRS /Modbus/RS485و غيره (اختياري)

IP

( IP40سفارشي)

حال خنككنندگي

با هوا

ورودي

باال ،پايين يا با

بار (اختياري)

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
299
ويرايش اول ،شهريور 1394

فاز  :5برنامه تحلیلی و تهیه ره نگاشت

اطالعات تكنیكي
ارتفا محل نصب

كمتر از  1500متر

دماي محيط

 -20تا  50درده سانتيگراد

رطوب

كمتر از %95

محيط كاركرد

بدون شبنمزدگي ،بدون گازهاي سمي ،بدون گردوخاك فلزي و بدون مواد قابلانفدار يا اشتعال.

نيازمنديهاي نصب

بدون لرزش ،شيب كمتر از  5درده

مشخصات كليدزني

كليدزني عبور از صفر دريان

نمايش هارمونيك

اندازهگيري و نمايش هارمونيكهاي دوم تا 25ام.

حفاف توالي فاز

خطاي فاز و تلفات فاز

حفاف تريستور

حفاف افزايش دما و خود بازيابي

نمايشگر LCD

نمايش بالدرنگ ولتاژ و دريان

حفاف فوريتي

كليد قطو فوري

حال دبرانسازي

دبرانسازي سه فاز ،دبرانسازي خرو فاز

حال حفافتي

اضافه دريان ،اضافه ولتاژ ،اتصال كوتاه ،شكس سريو

 5-4-9شركت  TSC :Frakoمدل LSFC-P-E
درزمينه توليد دبرانسازهاي توان راكتيو ،بهبوددهنرده كيفير تروان و
ٔ
شرك آلماني  ،Frakoيكي از شرك هاي پيشرو
مديري انرژي ميباشد كه در سال  1928تأسيس شده اس  .يكي از محصوالت اين شررك دبررانسراز تروان راكتيرو مردل
 LSFC-P-Eاس [.]190
اين محصول اصالحكننده ضريب توان ديناميك با كليدزني بخشهاي خازني در ولتاژ و دريان صفر عمل مريكنرد .ايرن
قابلي سبب حرف اغتشاشات در شبكه ميشود .سيستمهاي سري  LSFC-Eدر شبكه توزيو ،داراي رله كنترل  RM 2012با
عملكرد سريو و/يا واحد اصالحكننده ضريب توان ديناميك مدل  SBSبوده و در شرايط زير كاربرد دارند:
 در شبكهاي كه فرفي اتصال كوتاه در محل اختالالت در هنگام اتصال مصرفكنندههاي بزرگ به شبكه اندك
باشد.
 دايي كه سيستم اصالحكننده ضريب توان با عملكرد سريو و سيكلهاي كليدزني زياد موردنياز باشد.
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 دايي كه اصالح ضريب توان تنها براي چند سيكل از فركانس منبو در يكزمان نياز باشد.
مشخصات تكنيكي اين محصول در ددول  4-9آورده شده اس .
جدول  :4-9مشخصات تكنیكي محصول  LSFC-P-Eاز شركت Frako

مشخصه

ماادير

ولتاژ نامي

 400ول

فركانس نامي

 50هرتز

ولتاژ نامي خازن

 440ول  50-هرتز (*)) 480 ،(P8, -P7ول  50/هرتز ()P1

سطح توان

 100تا  300كيلووار

فرفي دريان خازنها

بهصورت دائمي :حداقل دو برابر دريان نامي در  400ول  50-هرتز
بهصورت پيك لحظهاي 300 :برابر دريان نامي

تلفات نامي خازنها

هسته خازن 0,2 :وات بر كيلووار
ترمينال اتصال خازن 0,5 :وات بر كيلووار
راكتورهاي فيلتر هارمونيك :حداكثر  6وات بر كيلووار
كليدهاي تريستوري 1,6 :وات بر كيلووار

دشارژ

با مااوم هاي تخليه مدل VDE 0560

حفاف ورودي

 IP 30بر اسا

دماي محيط

 -5تا  40درده سانتيگراد براي DIN VDE 0660

رطوب نسبي

حداكثر  %90بدون شبنمزدگي

رنگ

RL 7035

DIN VDE 0660

(*) ضرايب  Detunningمودود)%8( P8 ،)%7( P7 ،)%14( P1 :

 6-4-9شركت Claritas Power System Solution (p) Ltd.
اين شرك هندي زير نظر شرك  Frakoآلمان فعالي ميكند .اين شرك حدود يك دهه پيش تأسيسشده و هماكنرون
به بسياري از كشورهاي دنو شرقي آسيا ،خاورميانه ،آفرياا و حتي ايران صادرات اندام ميدهد]70[ .
يكي از محصوالت اين شرك بانك خازني سوئيچ شونده با تريستور با مشخصات زير اس :
 ولتاژ نامي 440 :تا  525ول  ،يا  850ول .
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 تنظيم فيلتر بر اسا
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حرف هارمونيكهاي 5ام7 ،ام11 ،ام و 13ام.

 KVARنامي 50 :تا KVAR 2500

 نو عملكرد :خودكار
از مزاياي اين محصول ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
 كليدزني خازن ،دقيااً در دريان صفر كه مندر به عدم ح ور حال گررا ميشود.
 عدم توليد هارمونيك و ضربههاي ولتاژ و دريان.
 تصحيح ضريب توان بهصورت لحظهاي.
 زمان پاسخ كمتر از  20ميليثانيه
 و ...

 7-4-9شركت  :S&Cمدل PureWave AVC
دبرانساز دريان راكتيو و تصحيح كننده كيفي توان براي بارهاي ديناميكي متغير با فرفي  380تا  35كيلوول 500 ،كيلو
تا  25مگاوار[.]198
 PureWave AVCكه با ميكروپروسسور كنترل ميشود از كليدهاي الكترونيك قدرت بهره ميبررد ترا تعرداد مناسربي از
خازنهاي قدرت را به مدار تزريق كند .اين محصول براي دبرانسازي توان راكتيو بارهاي سرنگين تدراري و صرنعتي بسريار
مناسب اس .
با نصب اين محصول با فرفي  2400كيلووار در فيدر يك بارانداز كه هف درثايل بزرگ را تغريه ميكند ،ضريب توان از
 %40به  %98,5افزايشيافته و ساالنه  220,000دالر در هزينهها صرفهدويي ميشود.
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شكل  :5-9جبرانساز جريان راكتیو و تصحیح كننده كیفیت توانPureWave AVC

 8-4-9شركت Shandong Hoteam
ويهگيهاي محصول]199[ :
 توان راكتيو ميتواند در كل بازه فرفي دستگاه بهصورت پيوسته تنظيم شود.
 ضريب توان ميتواند همواره  1باشد (در مواردي كه فرفي دبرانسازي كل كافي باشد).

شكل  :6-9نمونه محصول شركت Shandong Hoteam
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 توليدكننده توان راكتيو (SVG( 1ميتواند توان راكتيو را بهصورت دوطرفه مبادله كند.
 فرفي مازاد شاخه توليدكننده توان راكتيو ميتواند فيلتر اكتيو را تاوي كند.
 TSC هيچگونه حال گرراي كليدزني ايداد نكرده و هنگام وصل شدن دريان هدومي نخواهد داش .
 توليدكننده توان راكتيو با بهرهگيري از تكنولوژي دوگاني اينورتر ميتواند ريپل دريان را كاهش دهد.
 زمان پاسخ ديناميكي كمتر از  20ميليثانيه اس .
 تريستورها از تكنولوژي ايزوالسيون نوري استفاده مي كنند .همچنين؛ ايمن ،مطمئن و داراي قابلي ضد ترداخل
ميباشد.
 طراحي گرمايي مااوم ،عملكرد مطمئن و ايمن سيستم را ت مين ميكند.
 استفاده از چند سخ افزار و نرمافزار ضد تداخل .قابلي ضداختالل باال و عملكرد مطمئن.
 داراي دستورالعمل ايمنري خرودي ،حفافر اضرافه ولتراژ ،حفافر اضرافه دريران و سراير دسرتورالعملهراي
سخ افزاري ،ت مين عملكرد پايدار و مطمئن نيازمنديها.
 سيستم اندازهگيري خودكار ولتاژ ،دريان ،توان اكتيو ،ضريب توان سيستم قبل و بعد از دبرانسازي.
 تنظيم كنترل و پارامترها بهصورت ديديتال ،استفاده از نمايشرگر  7اينچري لمسري ،داراي دسرتورالعمل نمرايش
شكل مو  ،نمايش و حتي ثب مادار هارمونيك.
 داراي پورت  ،RS485استاندارد پروتكل ارتباطي  ،MODBUSكامپيوتر نمايشگر از راه دور.

 -5-9پروژههای انجام شده
 1-5-9شركت  :S&Cكارخانه تست قطعات نیمههادی قدرت
يك شرك توليدكننده دستگاههاي ژنراتور ،كليدهاي انتاال ) (Transfer Switchرا مطابق استاندارد  UL 1008با دقر
تس ميكند .ولتاژ و دريان نامي كليدها به ترتيب  600ول و  1000آمپر اس كه براي تس دريان  6000آمپرر برا ضرريب
1 Static Var Generator
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توان  %40از آنها عبور داده ميشود .طبق استاندارد  ،ULزمان وفيفه معادل اس با بيس سيكل دريان متناو و سپس يك
دقياه دريان صفر و اين عمل پنداه بار براي تس اضافهبار و  6000بار براي تس استاام اندام ميشرود .ايرن آزمرودنهرا
سبب ايداد اف  %17ولتاژ در  26ميليثانيه در فيدر ميشوند كه متعاقباً فيدرهاي مداور را نيز تح تأثير قرار ميدهد[.]187
به دليل اينكه اين برار طبيعر دينراميكي دارد ،برراي حرل مشركالت ذكرشرده از  TSCاسرتفاده شرده اسر  .محصرول
 PureWave AVCاز شرك  S&Cبراي اين كاربرد انتخا شده اس (شكل  .)7-9اين محصول در اتراق بررق تدهيرزات
توليدكننده و در محل ورود فيدر به ساختمان نصبشدهاند.

شكل  :7-9محصول  PureWave AVCاز شركت S&C

اين محصول در اواخر سال  2002با فرفي  6000كيلووار نصب و اف ولتراژ را بره  %0,5كراهش داده اسر  .همچنرين
ضريب توان از  %47به  %98ارتااييافته اس  .ديگر نيازي به هشدار دادن به شرك برق قبل از شرو تس اضرافهبرار توسرط
توليدكننده و تدديد ساختار شبكه توزيو توسط شرك برق نخواهد بود .از زمان نصب اين محصول؛ توليدكننده انعطافپرريري
بيشتري در برنامهريزي داشته ،زمان تس ها و هزينهها كمتر شدهاند.
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 2-5-9شركت  :S&Cجبرانسازی توان راكتیو كارخانه بازيافت فلز
يك كارخانه بازياف فلز در آريزونا كه از شبكه توزيو تغريه ميشود ،قصد دارد تا يك ماشين خردكننده با توان  6000اسب
بخار را به مدموعه خود اضافه كند .براي دبرانسازي توان راكتيو ،سوسوزدن ولتاژ ،كاهش دريمههاي ناشري از افر كيفير
توان ،يك  PureWave AVCبا فرفي  8000كيلووار و 4,16كيلوول در اكتبر سال  2003در اين كارخانه نصب شد (شركل
.]200[ )8-9

شكل  :8-9جبرانسازی توان راكتیو كارخانه بازيافت فلز

با نصب اين محصول عالوه بر بهبود كيفي توان براي ساير مصرفكنندگان فيدر ،اين كارخانه را قادر مريسرازد ترا تعرداد
ماشينهاي خردكننده بيشتري را در هر ساع بكار بگيرد.
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 3-5-9شركت  :S&Cجبرانساز توان راكتیو در بارانداز اسكله

شكل  :9-9جبرانساز توان راكتیو در بارانداز اسكله

ترمينالهاي پاتريك در استراليا ،دزي بزرگترين ترمينالهاي دابدايي كانتينر اس  .براي غلبه بر مشكالت كيفي تروان و
همچنين طرح توسعه آينده اين ترمينال ،يك  PureWave AVCمطابق با استاندارد ( AS3000استاندارد تأسيسات الكتريكي
عمومي در استراليا) با فرفي  25000كيلووار و 11كيلوول در سال  2006نصب شده اس (شكل  .]201[)9-9به دليرل اينكره
سيستم در آ وهواي نمكي كنار دريا نصب شده اس  ،داراي سيكل بسته تهويه هوا ميباشد.

 4-5-9شركت  :S&Cجبرانساز توان راكتیو در نورد فوالد
يك كارخانه توليد لوله هاي فوالدي مورد استفاده در صنايو پتروشيمي در تگزا

آمريكرا ،چنردين سرال پريش موتورهرا و

ژنراتورهاي قديمي را موترهاي سرع متغير دايگزين نمود]202[ .
بارهاي لحظهاي اين موتورها مودب افزايش قابلتوده تااضا براي توان راكتيو بهصورت فوري و كوتاه مردت مريشرد كره
دامنه آن نزديك به  11مگاوار بود .تا اينكه در سال  TSC 2000مدل  PureWave AVCبا مشخصات زير در ايرن كارخانره
نصب شد.


نصب در ژانويه 2000

 فرفي  5000 :كيلووار 13/8 ،كيلوول
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 تغييرات ولتاژ ±3/2%
 ضريب توان باالي %92
 THD ولتاژ و دريان ،به ترتيب كمتر از  %10و .%5

 5-5-9شركت  :S&Cجبرانساز توان راكتیو شهربازی
موتورهاي الاايي خطي ،دريانهايي با توان راكتيو بسيار باال از شبكه ميكشند كه باعث اف ولتاژ شديد ميشرود .چنرين
اف ولتاژهايي در قطار هوايي 1شهربازي ،سبب ميشود تا نتواننرد مسرير را تكميرل كننرد .آزمرايشهرا در  Kings Islandدر
اونتاريوي كانادا نشان داد كه موتورهاي الاايي خطي سبب اف ولتاژ  36درصدي ميشوند كه ميتوانرد مودرب افترادن قطرار
هوايي از اولين تپه شود]203[ .

شكل  :10-9جبرانساز توان راكتیو شهربازی

اين مشكل در اوايل سال  2006با نصب  PureWave AVCاز شرك  S&Cبا فرفير  2500كيلرووار برا ولتراژ 27,6
كيلوول در هر يك از پاركها برطرف شد(شكل  .)10-9خرودي اين TSCها به يك ترانسفورماتور افزاينده قدرت با امپدانس
كم متصل شده اس  .با نصب اين محصول ،ولتاژ در طول مدت كاركرد قطار هوايي ثاب مانده و قادر اس تمام طول مسير را
بهراحتي طي كند.

1 Roller Coaster
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بر اسا
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نتايج بهدس آمده از نصب  ،PureWave AVCتصميم گرفته شد تا فرفي آنها به  %110ولتاژ نامي افزايش

يابد تا در لحظات شتابگري حسا

موتورها گشتاور بيشتري داشته باشند.

 6-5-9شركت  :ABBاستفاده از  Dynacompدر اتومبیلسازی  Fiatهند
در كارخانه اتومبيلسازي  Fiatدر هند ،ده دستيابي به ديناميك سريو و نرم در دبرانسازي تروان راكتيرو و همچنرين
پاسخ به مشكالت متنو كيفي توان شبكه صنعتي كه بارهاي متغير با ضريب توان اندك ،اف ولتاژ ،فليكر و سطح هارمونيك
باال را تغريه ميكند ،شرك  ABBدر سال  2010از دو دبرانساز ( STATCONتوسرط كليردهاي IGBTكرار مريكنرد) و
 Dynacompاستفاده نموده اس [.]70
ماشينهاي دوش ناطهاي در اين كارخانه مودب ايداد ضربات ناگهاني و كوتاه مدت دريان ميشوند كه شربكه را دچرار
اختالل ميكند .اين اختالالت بهنوبه خود مودب كاهش كيفي دوشكاري شده و در دردات باالتر مندرر بره اترالف الكتررود
ميشوند.
راهحل  ABBمودب شد تا ضريب توان حتي در محل دوشكاري تاريباً به  %100ارتاا يابد .ميانگين ماهيانه ضريب توان
باالي  0/995شده اس  .دركنار صرفهدويي در مصرف انرژي و پايداري شبكه ،اصالح ضريب توان سبب كاهش تعميررات در
كارگاه دوشكاري شده و اتالف الكترودهاي گرانايم را كاهش داده اس  .بعالوه زماني كه بار تشخي

داده ميشرود حالر

"صرفهدويي در انرژي " بهصورت خودكار راهاندازي مددد شده و درنتيده نيازي به توان كمكي و راهانردازي دسرتي نخواهرد
بود .در اين پروژه از  23دستگاه  Dynacompاستفاده شده اس .

 -6-9قیمت محصوالت
طبق تحاياات ميداني و مكاتباتي كه با شرك هاي سازنده  TSCاندام شده ،قيم
بهدس آمده كه نتايج آنها در ادامه آورده شده اس .
شركت Baoding Mingrui Optoelectronics Technology Co. Ltd.

و امكانات برخي از محصوالت TSC
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مشخصات درخواستي:
 ولتاژ سيستم 400 :ول  ،سه فاز سه سيمه
 فرفي دبرانسازي 900 :كيلووار
 نو كليد :تريستور
 ضريب توان پس از دبرانسازي0/98 :
 رأكتانس%7 :


كد  IPحفافتيIP20C :

 ابعاد (ارتفا *عرض*طول) 2000×1000×1200 :ميليمتر
ليس قطعات به همراه قيم و قيم كل پيشنهادي توسط شرك در ددول  5-9آورده شده اس .
جدول  :5-9لیست قطعات به همراه قیمت و قیمت كل  TSCپیشنهادی توسط شركت Baoding Mingrui
Optoelectronics Technology
كل )($

رديف

نام المان

واحد

قيم واحد )($

تعداد

قيم

1

كليد كاردي

دستگاه

366/67

3

1100/01

2

خازن

دستگاه

153/33

18

2759/94

3

كليد تريستور

قطعه

330

18

5940

4

كنترلكننده

دستگاه

153/33

3

459/99

5

فيوز (با پايه)

دستگاه

28/67

18

516/06

6

برقگير

قطعه

3/83

9

34/47

7

ول متر

قطعه

6/67

3

20/01

8

آمپر متر

قطعه

6/67

9

60/03

9

راكتور سري

قطعه

189/17

18

3405/06

10

ترانسفورماتور دريان

قطعه

12/67

9

114/03

11

كابين

دستگاه

633/33

3

1899/99

12

كليد تغيير حال دستي

دستگاه

16/67

3

50/01

13

كليد تغيير ولتاژ

دستگاه

6/33

3

18/99

14

نمايشگر

دستگاه

0/83

18

14/94

15

كنترلكننده دما

دستگاه

32/5

3

97/5

16

تهويه

دستگاه

14

6

84
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قيم

تعداد

($) قيم واحد

واحد

نام المان

رديف

1899/99

3

633/33

دستگاه

لوازم

17

450

3

150

دستگاه

هزينه كارگر

18

725/01

3

241/67

دستگاه

بسته بندي

19

350/01

3

116/67

دستگاه

حملونال

20

20/000

)قيم كل (دالر آمريكا

قیمت ساير محصوالت
]11[  برخي از شركتهاTSC  لیست قیمت:6-9 جدول

قیمت

($) قیمت

مشخصات

نام محصول

نام شركت

رديف

JNC Industrial
Corp Ltd.

1

($/kVAR)
2.7-54

1,000-20,000

380v, 50/60
Hz, 60-370
Kvar

KR-WLC lowvoltage dynamic
reactive power
compensation
device TSC/ TSF

2000-7500

200,0003,000,000

400v- 600v,
50Hz, 100-400
Kvar,

RTSC Dynamic
ShanDong TongLi
Reactive Power
Petroleum
Compensation
Equipment Co.Ltd
Device (DRPCD)

2

20-200

50,000500,000

6Kv- 10Kv,
50/60Hz,
50Kvar- 2.5
Mvar

CODO
10KV/6KV
Thyristor
Switched
Capacitor

Harbin Codo
Electric Co. Ltd.

3

7.14-14.3

5,000 10,000

400v700kVAR

TSC low voltage
dynamic reactive
power
compensation
device

Jiangsu West
Rectifier Co. Ltd.

4
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 -7-9بررسي مقاالت
درزمينه  TSCتوسط  IEEEدر نشان داده شده اس  .روند مااالت شكل  11-9از سال
ٔ
نتايج بررسي ژورنالهاي ارائهشده
 1975آغاز شده ،اين روند بسيار كند بوده بطوريكه پس از هرچند سال يك يا دو مااله در اين زمينه به چاپ رسيده اس  .ايرن
روند حكاي از آن دارد كه نوآوري چنداني در اين زمينه ودود نداشته و اين موضو تاريباً به بلوغ رسيده اس  .نترايج بررسري
مااالت كنفرانسي در اين زمينه كه توسط  IEEEچاپشدهاند نيز در شركل  12-9نشران داده شرده اسر  .بررخالف ماراالت
ژورنالي ،اولين مااالت كنفرانسي در اين زمينه از سال  1992چاپشدهاند و از سال  2000تاكنون هرسراله چنرد ماالره در ايرن
زمينه به چاپ رسيده اس  .از آندايي كه هدف اصلي ارائه كنفرانسها معرفي موضو و زمينره كراري دانشرگاههرا مريباشرد،
ميتوان گف استفاده از  TSCهنوز هم مورد توده دانشگاهها و مراكز علمي اس .
14
12
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2014
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2003

2001

1993
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1990

1981

1975

درزمینه TSC
ٔ
شكل  :11-9نمودار تجمعي مقاالت ژورنالي ارائهشده

40
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درزمینه TSC
ٔ
شكل  :12-9نمودار تجمعي مقاالت كنفرانسي ارائهشده
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درزمينه استفاده از اين تدهيز در شبكههراي توزيرو تاريبراً
ٔ
در بررسي اختراعات ثب شده در رابطه با  TSCمشاهده شد كه
اختراعي ثب نشده و اكثر اختراعات مربوط به استفاده از اين تدهيز در سيستم انتاال ميباشد.
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فصل دهم
بازياب دينامیك ولتاژ ()DVR
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 -10فصل دهم بازياب دينامیك ولتاژ )(DVR

 -1-10مقدمه
كمبود ولتاژ 1دزو مخر ترين اغتشاشات در ميان مشكالت متعدد مودود براي كيفي تروان مريباشرد .بره دليرل ودرود
تدهيزات حسا

الكترونيكي در كنترل صنعتي و اتوماسيون ،اف ولتاژ ميتواند سبب اختالل در فرآيندهاي صنعتي و خسارات

بزرگ اقتصادي براي توليدكنندگان و مصرفكنندگان گردد .از ميان تدهيزات مودود كه ميتوان برراي اصرالح اثررات منفري
كمبود ولتاژ استفاده كرد ،ميتوان  DVR2را نام برد DVR .اثرات اف ولتاژ را در طرف منبو توسط تزريق انررژي بره بارهراي
حسا

كاهش ميدهد .بنابراين  DVRبايد داراي يك منبو انرژي باشد.
يكي از داليل عمده كاهش كيفي توان خطاي اتصال كوتاه تك فاز اس  .بهطور مثال هنگاميكه يرك خطراي اتصرال

كوتاه تك فاز در شاخه مداور بار حسا

اتفاق بيفتد ،براي ثاب نگهداشتن ولتاژ تغريه بار حسرا  DVR ،وارد عمرل شرده و

ولتاژ را به مدار تزريق ميكند .دليل عمده ديگري كه مودب اف ولتاژ ميشود و توده طراحان سيستمهاي قردرت را بره خرود
دلب كرده اس  ،زمان راهاندازي موتورهاي الاايي ميباشد .معموالً هنگام راهاندازي موتورهاي الاايي  5تا  7برابر دريان نرامي
خود را از شبكه ميكشد .اين امر مندر به اف ولتاژ آني در ترمينالهاي تغريه موتور خواهد شد .شدت اف ولتراژ بره ‹‹صرلب
بودن›› سيستم تغريه وابسته اس  .از آندايي كه بيشترين موتورهاي مورد استفاده در صنع از نو الاايي هستند ،اين موضرو
اهمي بيشتري پيدا ميكند.
كيفي توان پايين ميتواند سبب بروز خسارات مالي بسيار زيادي شود كه برخي از آنها در زير اشاره شده اس :
 خرابيهاي پيشبيني نشده منابو تغريه (خطاي مدارشكنها ،سوختن فيوزها)
 خرابي يا عملكرد نادرس تدهيزات
 افزايش بيشازحد دماي تدهيزات (موتورها ،ترانسفورماتورها و  )...كه مندر به كاهش طول عمر آنها ميشود

1 -Voltage sag
2 - Dynamic Voltage Restorer
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 آسيب به تدهيزات حسا
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(كامپيوترهاي شخصي ،سيستمهاي كنترل خط توليد)... ،

 ايداد تداخل در ارتباطات الكترونيك
 افزايش تلفات سيستم
 نياز به نصب تدهيزات در ابعاد بزرگتر ده ماابله با تنش الكتريكي اضافهشده ،كه سبب افزايش هزينرههراي
نصب و راهاندازي و توليد كربن ميشود
 سوسوزدن
 و ...
مشكالت كيفي توان سبب افزايش استفاده از  DVRدر همه زمينهها شرده اسر  .بعرالوه ،رشرد اسرتفاده از تدهيرزات
الكترونيك قدرت ،تااضا براي بهبود قابلي اطمينان در شبكههاي توزيو و افزايش تحاياات فعالي هاي توسعهدهنده برخري از
فاكتورهاي رشد بازار  DVRهستند .عالوه بر اين ،هزينه اندك تعمير و نگهداري سبب عالقهمنردي بيشرتر بره اسرتفاده از آن
براي مديري توان ميشود.
آمريكاي شمالي در سال  2012براي استفاده از  DVRبهصورت گسترده برنامهريزي كررده اسر  ،كره از تعرداد زيراي از
توليدكنندگان تدهيزات  DVRدر كال

دهاني بهرهگيري شده اس  .بازار  DVRدر آسيا و اقيانوسيه بهسرع در حال رشرد

ميباشد و انتظار ميرود در بازه پيشبينيشده ،رشد آن دورقمي شود .كشورهاي اين منطاه مانند كرره دنروبي ،چرين ،ژاپرن و
تايوان هزينههاي بسيار زيادي را صرف سرمايهگراري در اين بخش كردهاند.
همچنين رشد سريو تكنولوژي نيمههاديها ،كه عمدتاً متكي بر كشورهاي چين و تايوان به دليل توليدات عمرده در ايرن
زمينه ،اس  ،محرك تااضا براي  DVRدر اين منطاه ميباشد .هماكنون اين شرك هاي توليد نيمههادي در حرال اختصراص
دادن ماادير قابلمالحظهاي بودده ده تحايق و توسعه فعالي ها براي به خدم گرفتن پيشرف هراي تكنيكري هسرتند ترا
محصول را باقيم كمتري به مصرفكنندگان نهايي تحويل دهند.
اگر به دليل كيفي توان ضعيف ،توليد متوقف شود ،هزينههاي سنگين تحميل خواهد شد .ليس هزينههاي تحميلري بره
صنايو مختلف در اروپا در سال  2002به دليل كيفي توان ضعيف در ددول  1-10آورده شده اس .
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جدول  :1-10خسارت صنايع مختلف در اروپا در سال  2002به دلیل كیفیت توان نامطلوب
بخش

ضرر مالي در هر حادثه

توليدات نيمههادي

 3،800،000يورو

تدارت مالي

 6،000،000يورو در سال

مركز كامپيوتر

 750،000يورو

ارتباطات

 30،000يورو در دقياه

صنع فوالد

 350،000يورو

صنع شيشه

 250،000يورو

سازههاي دريايي

 250،000تا  750،000يورو در روز

اليه روبي/بازياف زمين

 50،000تا  250،000يورو در روز

نمودار هزينههاي وقفه (بر اسا

يورو بر كيلووات) برحسب زمان خاموشي در شكل  1-10آورده شده اس .

شكل  :1-10هزينههای وقفه (بر اساس يورو بر كیلووات) برحسب زمان خاموشي

بهعنوان مثال صرفه اقتصادي بكارگيري  DVRتوسط شرك
 Projectدر ددول  2-10نمايش داده شده اس :

زيمنس در پروژههراي  Scottish Powerو Salt River
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جدول  :2-10صرفه اقتصادی بكار گیری  DVRدر پروژههای  Scottish Powerو Salt River Project
بدون DVR

تعداد

با DVR

عمق
متداول
sagها

هزينه مورد
انتظار (هزار
دالر بر سال)

Voltage
 Sagدر سال

Scottish
Power

40

< %50به
مدت 0/3
ثانيه

3583/6

0/463

357

Salt
River
Project

140

< %30به
مدت 0/5
ثانيه

84267/7

1/633

982/9

Voltage
 Sagدر سال

تعداد

توضيحات

هزينه مورد انتظار
(هزار دالر بر
سال)

 2عدد  DVRبا
فرفي كل  4MWو
 800kJذخيرهسازي
انرژي
 3عدد  DVRبا
فرفي كل  6MWو
 1800kJذخيرهسازي
انرژي

همانطور كه از اطالعات ددول فوق پيداس  ،هزينهها پس از نصب  DVRتاريباً يكدهم شدهاند .طبرق [ ]204هزينره
خسارت براي هر دو پروژه حدود  16/2679دالر بر كيلووات بوده اس .

 -2-10ساختار متداول DVR
تدهيز  DVRبهصورت سري در مدار قرار ميگيرد تا از اختالالت ولتاژ در شبكه توزيو دلوگيري كند .همچنين ميتواند
با دبرانسازي كاهش يا افزايش ولتاژ ،عدم تعادل و هارمونيكهاي ولتاژي كه در ناطه اتصال مشترك فاهر ميشوند ،دامنه و
فاز ولتاژ بار را در مادار نامي آن ثاب نگه دارد DVR .ميتواند با افزايش مناسب ولتاژ بهصورت سري در شبكه كاهش ولتاژ را
دبران كرده و از اتالف توان دلوگيري كند .در شكل  2-10يك سيستم و روشي براي بازيابي پوياي ولتاژ در شبكه توزيو ارائه
شده اس  .اين روش از توان حاياي براي تزريق ولتاژ به منبو خطا استفاده ميكند DVR .بايد قابلي واكنش در سرريوتررين
زمان ممكن را داشته باشد تا اختالالت ولتاژ را دبران كند ،زيرا بارهاي حسا

نسب به تغييرات ولتاژ بسيار آسيبپرير هستند.

 DVRيك بهبوددهنده سري اس كه از اينورتر منبو ولتاژ با كنترل مدوالسيون پهناي پالس بهره ميبرد .اين اينورتر بهصورت
مستال ،قادر به توليد و در توان اكتيو و راكتيو اس  .كاهش ولتاژ ناشي از خطاهاي نامتاارن خط به خط ،خط بره زمرين ،دو
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خط به زمين و يا خطاي متاارن سه فاز ،بر روي بارهراي حسرا
نگهداشتن ولتاژ بارهاي حسا

ترأثير مريگرارنرد ،در ايرن هنگرام  DVRبرراي بازيرابي و

در مادار نامي ،ولتاژ مستالي را به آنها اعمال ميكند[.]205

شكل  :2-10ساختار مداری مرسوم DVR

به دليل اينكه بيشتر اف ولتاژها متاارن نيستند DVR ،بايد قادر به دبرانسازي ماردار موردنيراز هرر فراز باشرد .ميرزان
افزايندگي ولتاژ را ميتوان بهصورت تابعي از بار تنظيم كرد .درصورتي كه فرفي بار نسب

به  DVRكوچكتر باشردDVR ،

ميتواند اف ولتاژهاي شديدتري را دبران كند.

 -3-10المانهای اساسي DVR
از  DVRميتوان در كاربردهاي ولتاژ متوسط و يا ولتاژ پايين استفاده كرد .المانهراي  DVRدر ايرن بخرش موردبررسري
قرارگرفتهاند .سيستم  DVRشامل دو بخش مهم ،مدار قدرت و واحد كنترل ميباشد .مدار قدرت  DVRاساساً شامل؛ اينرورتر
منبو ولتاژ ،ترانسفورماتور تزريق سري ،فيلتر پسيو خرودي اينورتر ،كليد كنارگرر ) (By Passو ابزار ذخيرهسازي انرژي اس كه
به لينك  dcمتصل اس  .مدار قدرت  DVRدر شكل  3-10نشان داده شده اس  .واحد كنترل براي تنظيم پارامترهاي سيگنال
كنترل از قبيل :دامنه ،فركانس ،دابدايي فاز و غيره كه بايد به  DVRاعمال شوند بكار ميرود .بر اسا
تزرياي موردنياز توسط كليدها در مدار قدرت توليد ميشود[.]205

سيگنال كنترل ولتراژ
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شكل  :3-10مدار قدرت DVR

 1-3-10ترانسفورماتور تزريق ولتاژ سری
در يك سيستم سه فاز ده تزريق ولتاژ سري ميتوان از سه ترانسفورماتور تك فاز و يا يك ترانسفورماتور سه فاز استفاده
نمود .اين ترانسفورماتور داراي دو سوي ولتاژ باال و ولتاژ پايين اس  .معموالً سم ولتاژ باالي ترانسفورماتور بهصورت سري در
شبكه قدرت قرار ميگيرد و سم ولتاژ پايين آن به مدار قدرت  DVRمتصل ميشود .كاركرد اصلي اين ترانسفورماتور افزايش
ولتاژ توليدي اينورتر منبو ولتاژ به مادار موردنياز و همچنين ايداد ايزوالسيون بين مدار قدرت  DVRو شبكه توزيو مريباشرد.
نسب دور ترانسفورماتور بر اسا

ولتاژ موردنياز در سم ثانويه از پيش تعيين شده اس  .معمروالً ايرن ماردار طروري تعيرين

ميشود تا در كاهش شديد ولتاژ  DVRبتواند ولتاژ را دبران كند .نسرب دور بريش از انردازه سربب افرزايش دريران در اوليره
ترانسفورماتور ميشود كه اين امر تأثير منفي بر مشخصه المانهاي الكترونيك قدرت متصل به  VSIميگرارد .همانطور كره
قبالً هم گفته شد ،ميتوان از سه ترانسفورماتور تك فاز يا يك ترانسفورماتور سه فاز براي  DVRسه فاز استفاده كرد .در ايرن
حال سم ولتاژ باالي ترانسفورماتور به شبكه متصل ميشود و براي  DVRتك فاز تنها از يك ترانسفورماتور تك فاز استفاده
ميشود .وقتيكه از اينورتر سه فاز استفاده ميشود ،ميتوان از ترانسفورماتورهاي تك فراز اسرتفاده كررد ترا بتروان هرر فراز را
بهصورت دداگانه دبران كرد .يكي از عوامل مهم در ارزيابي  ،DVRفرفي ترانسفورماتور آن اس كه بايد مرورد تودره قررار
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گيرد .زيرا قابلي دبرانسازي  DVRكامالً به فرفي آن وابسته اس  .فرفي  DVRنيز كامالً به رتبه ترانسفورماتور تزريرق
ولتاژ آن وابسته اس  ،زيرا حداكثر ميزان دبرانسازي  DVRرا محدود ميكند .در برخي از مااالت استفاده از اينورترهاي چنرد
سطحي را در  DVRموردبررسي قرارگرفته همچنين در برخي موارد بردون اسرتفاده از ترانسرفورماتور تزريرق ولتراژ DVR ،را
بهصورت مستايم به شبكه توزيو متصل كرده اس .
ميتوان از سه ترانسفورماتور تك فاز در يك  DVRسه فاز ،بهصورت اتصال مثلث-باز يرا سرتاره-بازهماننرد شركل 4-10
(الف) و ( ) استفاده نمود .در مواردي كه خطاي نامتعادل در سم ولتاژ باال رخ دهد ،اگر ترانسفورماتور توزيو از نرو مثلرث-
ستاره با نول زمين شده باشد ،دريان مؤلفه صفر ،صفر خواهد بود .بنابراين در اين نو اتصاالت  DVRتنها داراي مؤلفرههراي
توالي مثب و منفي خواهد بود.

(الف)

( )

شكل  4-10استفاده از سه ترانسفورماتور تك فاز (الف) ستاره( ،ب) مثلث

 2-3-10ذخیرهسازی انرژی
تدهيز  DVRبراي دبرانسازي اختالالت ولتاژ در شبكه توزيو نياز به توان حاياي دارد .در اين موارد  DVRبايرد توسرط
ذخيرهسازهاي انرژي تغريه شود .ذخيرهساز انرژي ماننرد براتري مسرئولي تغريره يرك منبرو انررژي برهصرورت  DCرا دارد.
ذخيرهسازي انرژي شامل دو نو اس  .يك نو  ،از انرژي ذخيرهشده براي تغريه توان تحويلي اسرتفاده مريكنرد ،نرو ديگرر،
ذخيرهسازي انرژي داخلي قابلتودهي ندارد ،اما از انرژي دريافتي از شبكهاي كره در آن خطرا رخ داده( ،در طرول زمران وقرو

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
321
فاز  :5برنامه تحلیلی و تهیه ره نگاشت

ويرايش اول ،شهريور 1394

كاهش ولتاژ) استفاده ميكند .منابو مستايم ذخيره كننده انرژي ،يك مبدل موازي ،يا يكسو كننده اسر كره  DVRرا تغريره
ميكنند .چرخهاي طيار ،باتريها ،ابرخازنها ،ذخيرهسازهاي انرژي مغناطيسي در ابررساناها ) (SMESميتوانند در ذخيرهسازي
انرژي مورد استفاده قرار بگيرند .از اين موارد براي تأمين توان حاياي موردنياز  DVRده دبرانسازي اسرتفاده مريشرود .از
بين اين موارد باتريهاي سر -اسيد به دليل پاسخ سريو شارژ و دشارژ ،بيشتر مورد توده قرارگرفتهاند؛ اما سرع دشارژ شدن
باتري بهسرع واكنشهاي شيميايي داخل آن وابسته اس  .استفاده از ذخيرهسازهاي انرژي در  DVRبسته به سطح طراحي و
كل هزينه بايد در نظر گرفته شود .چرخ طيار بهعنوان سيستم ذخيرهساز انرژي ترديح داده ميشود ،زيرا سيستم براي ارتباط برا
شبكه برخالف روش مرسوم (استفاده از مبدل  )AC/DC/ACاز يك مبدل  AC/ACبهره ميبرد كه مودب افرزايش چگرالي
انرژي و قابلي اطمينان سيستم مي شود .در هر صورت انتخا نو مناسب ذخيرهساز انرژي ،به طراحي  ،DVRسطح تروان و
مدمو هزينههاي آن بستگي دارد.

 3-3-10فیلتر LC
اساساً فيلترها از اندوكتانس ) (Lو خازن ) ،(Cتشكيل يافتهاند .در  ،DVRفيلترها براي تبديل شركل مرو معكرو

شرده

 PWMبه شكل مو سينوسي بكار ميروند .اين عمل ميتواند با حررف هارمونيركهراي ناخواسرته كره توسرط  VSIتوليرد
ميشوند ،صورت پريرد .هارمونيكهاي مرتبه باال سبب بروز اعودا در ولتاژ خرودي دبران شده ميشوند .ده دس يابي به
سطح قابلقبول  ،THDهارمونيكهاي كليدزني توليدي توسط  ،VSIبايد از شكل مو ولتاژ تزرياي حرف شوند .در سطح توان
متوسط ،فركانس كليدزني در حدود چند كيلوهرتز خواهد بود.
فيلتر پسيو ميتواند در سم ولتاژ باال يا ولتاژ پايين ترانسفورماتور تزريق ولتاژ وصل شود .اگر فيلتر در سرم ولتراژ پرايين
وصل شود ،اين مزي را خواهد داش كه به منبو هارمونيكها نزديكتر خواهد بود ،بنابراين ،از نفوذ هارمونيكهراي دريراني
مرتبه باال به ترانسفورماتور تزريق ولتاژ دلروگيري مريشرود  .حرال اگرر فيلترر پسريو در سرم ولتراژ براال نصربشرده باشرد،
هارمونيكهاي درياني در داخل ترانسفورماتور ميچرخند.
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 4-3-10اينورتر منبع ولتاژ
وفيفه سيستم اينورتر در يك  ،DVRتبديل ولتاژ  DCذخيرهساز انرژي به ولتاژ  ACاس  .دو ساختار اينورتر سه فراز پايره
ودود دارد .يكي اينورتر دوسطحي متداول (شكل -5-10الف) و اينرورتر چنرد سرطحي (شركل  .) -5-10اينورترهراي چنرد
سطحي اخيراً دايگزين اينورترهاي  PWMشدهاند درنتيده تلفات در فركانسهاي كليدزني باال كاهش يافته اس  .پيادهسازي
اينورترهاي  PWMدوسطحي در ماايسه با اينورترهاي چند سطحي سادهتر و ارزانتر اس .

(الف)

( )

شكل ( 5-10الف) اينورتر دوسطحي متداول (ب) اينورتر چند سطحي

 5-3-10كلیدهای بايپس )(By Pass
خطا در پاييندس سبب عبور دريان خطا از مدار اينورتر  DVRميشود .بنابراين براي دلروگيري از عبرور دريران براال از
اينورتر ،از يك ابزار حفافتي به نام كليد كنارگرر (يا مدار كروبار) استفاده ميشود ،كه هنگام وقو خطا ،دريان اضافه را از خرود
عبور ميدهد  .در شرايط عادي كليد در حال فعال قرار داشته و دريان شبكه توزيو را اندازهگيري ميكند .درصرورتيكه دريران
اندازهگيري شده ،از مادار دريان قابلتحمل اينورتر بيشتر شود ،كليد كنارگرر عمل كرده و المانهاي مردار  DVRرا از اضرافه
دريان محافظ ميكند.

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
323
ويرايش اول ،شهريور 1394

فاز  :5برنامه تحلیلی و تهیه ره نگاشت

 -4-10عملكرد DVR
عملكرد  DVRرا ميتوان در سه دسته بهصورت زير قرار داد[:]206
 حال حفافتي
 حال

آماده باش )(stand by

 حال تزريق ولتاژ
در حال حفافتي ،ميتوان از كليد كنارگرر ده حفافر از المرانهراي  DVRدر ماابرل دريران اتصرال كوتراه برار يرا
دريانهاي هدومي استفاده كرد .ايداد مسير دديد توسط كليد كنارگرر ده عبور دريان اتصال كوتاه يرا دريران هدرومي و
حفاف از المانهاي  DVRدر شكل ( 6-10الف) نشان داده شده اس .
در حال آمادهباش سيمپيچ ولتاژ پايين ترانسفورماتور توسط اينورتر اتصال كوتاه شده ،درنتيده ولتاژ تزرياي  DVRبه شبكه
توزيو صفر خواهد بود (شكل  .) -6-10در اين شرايط هيچگونه كليدزني اتفاق نميافتد و كليدها طوري روشرن مانردهانرد ترا
مسير اتصال كوتاه براي سيمپيچ اوليه ترانسفورماتور فراهم شود .در اين حال نيمههاديهايي كه در حلاه دريان قرارگرفتهانرد
تلفات نسبتاً كمي خواهند داش  DVR .در بيشتر مواقو در اين حال كار ميكند .دو  IGBTبااليي در هر فراز خراموش براقي
ميمانند درحاليكه IGBTهاي پاييني روشن هستند .اين اتصال كوتاه در سم اينورتر  ،DVRمودب ميشود تا ديگر نيرازي
به استفاده از كليد كنارگرر نباشد.

(الف)

( )
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شكل  6-10ساختار  DVRبا كلید كنارگذر جهت عبور جريان اتصال كوتاه يا جريان هجومي و حفاظت از المانها

بهمحض تشخي

كاهش ولتاژ DVR ،وارد حال تزريق ولتاژ ميشود .سه ولتاژ  ACتك فاز با دامنه ،فاز و شركل مرو

مناسب بهصورت سري ده دبرانسازي ولتاژ به شبكه توزيو تزريق ميشوند .نو اف ولتاژ ،شرايط بار و سطح توان ،DVR
امكان دبرانسازي توسط  DVRرا تعيين ميكند .به دليل قيم باالي خازنها DVR ،بايد بتواند ولتاژ ثاب بار را با كمتررين
درزمينه تزريق ولتاژ عبرارتانرد از،Phase Advance ،pre-sag :
ٔ
تلفات تزريق ولتاژ ،ت مين كند .انوا استراتهيهاي مودود
تحمل ولتاژ و روش فاز.

 -5-10انواع ساختارهای  DVRدر شبكه توزيع
ساختارهاي بسياري توسط پهوهشگران معرفي شده اس  .در دو نو از  DVRبا و بدون ذخيرهساز انرژي موردبررسي قررار
داده اس  .در حال عادي در طول اختالل در شبكه توزيو DVR ،ولتاژ مناسب را ده بازيابي بار تأمين ميكند .در اين حال
نيازمند تبادل توان حاياي و موهومي با سيستم اطراف خود اس [ .]206دستهبندي DVRها در شكل  7-10نشران داده شرده
اس .

شكل  7-10دستهبندی  DVRها
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 1-5-10ساختار  DVRبدون ذخیرهساز انرژی
ساختار بدون ذخيرهساز انرژي را ميتوان به دسته سيستم  1و سيستم  2تاسيم كرد .فرق سيستم  1و  2در اين اس كه ،در
سيستم  1منبو انرژي از مبدل پسيو موازي متصل به سم منبو شبكه توزيو تأمين ميشود (شكل -8-10الف) ،اما در سيستم
 ،2انرژي موردنياز  DVRاز طريق مبدل موازي متصل به سم بار شبكه توزيو تأمين ميشود (شكل .) -8-10
ساختارهاي  DVRبدون ذخيرهساز انرژي در واقو از اين حايا بهره ميبرند كره در زمران اخرتالل ،بخرش عمرده ولتراژ
بهصورت پيوسته باقي ميماند و از اين منبو ميتوان براي تاوي ولتاژ در مادار نامي آن استفاده نمود.

(الف)

( )

شكل  8-10تأمین انرژی  DVRاز طريق مبدل پسیو (الف) سمت شبكه (ب) سمت بار

 2-5-10ساختارهای  DVRبا ذخیرهساز انرژی
همانطور كه قبالً نيز اشاره شد ،هنگام وقو اختالل در شبكه توزيو ،از انرژي ذخيرهشده در ذخيرهساز ده دبرانسرازي
استفاده ميكند .چرخهاي طيار ،باتريهاي سر -اسيد ،ابرخازنها و ابررساناهاي مغناطيسي ) (SMESبدين منظور ميتواننرد
مورد استفاده قرار بگيرند .اگرچه استفاده از ذخيرهسازهاي انرژي در  DVRهزينهبر اس  ،اما مشخصه  DVRرا در هنگام وقو
اختالل در شبكه توزيو بسيار بهبود ميبخشد .ساختار سيستم  3در شكل -9-10الف نشان داده شده اس كره از ولتراژ لينرك
 DCمتغير بهره ميبرد .اين ساختار ،ساختار سادهاي اس زيرا انرژي آن تنها در يك خازن ذخيره شده اس  .از آندايي كره برا
تغيير انرژي خازن ولتاژ آن نيز تغيير ميكند ،اين ساختار بهصورت ولتاژ متغير استفاده ميشود .انرژي موردنيراز دهر عملكررد
 DVRبا توان دوم ولتاژ لينك  DCرابطه دارد.
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در سيستم  4ولتاژ ثاب به  DVRاعمال ميشود (شكل  ) -9-10در اين ساختار نيز ميتوان از باتريهاي سرر -اسريد،
ابرخازنها و ابررساناهاي مغناطيسي ده ذخيرهسازي انرژي استفاده نمود.

( )

(الف)

شكل  9-10ساختار  DVRبا بهرهگیری از (الف) ولتاژ لینك  DCمتغیر (ب) ولتاژ لینك  DCثابت

 -6-10انواع استراتژیهای كنترلي DVR
در مردو [ ]206تكنيكهاي پيادهسازي و فلسفه كنترل  DVRبهمنظور بهبود كيفي توان در شربكه توزيرو بررسري شرده
اس  .اكثر  DVRهاي پيشنهادشده مدهز به سيستم كنترلي براي كاهش اف و افزايش ولتاژ طراحيشدهاند .كاربردهاي ديگر
 DVRشامل كنترل سيالن توان ،دبرانسازي توان راكتيو و همچنين پاسخ محدود به كيفي توان اس  .هدف اصلي سيسرتم
كنترل ،فراهمسازي ولتاژ ثاب در ناطه اتصال بار حسا

در زمان وقو اختالل در شبكه اس  .سيستم كنترل تنها مادار مؤثر

ولتاژ را در ناطه اتصال بار اندازهگيري ميكند و نيازي به اندازهگيري توان راكتيو نيس  .كنتررل  DVRبسريار مهرم و شرامل
تشخي

اف ولتاژ (شرو  ،پايان و عمق اف ولتاژ) بهوسيله يك الگوريتم مناسب بالدرنگ 1اس [.]206

اف ولتاژ ميتواند از چند ميليثانيه تا چند دوره تناو طول بكشد و ميزان اف ولتاژ از  0/9تا  0/5بر واحد ميتوانرد تغييرر
كند .از آندايي كه اينورتر يكي از ادزاي اصلي  DVRاس  ،استراتهي كنترلي اينرورتر مريتوانرد روي مشخصره  DVRترأثير

1 -Real Time
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مستايم بگرارد .تحاياات بسياري در مورد روش كنترلي اينورتر  DVRاندام شده اس  .اين تحايارات برهصرورت خالصره در
شكل  10-10نشان دادهشدهاند.

شكل  10-10انواع روشهای كنترلي اينورتر DVR

استراتهي كنترل اينورترها به دودسته خطي و غيرخطي تاسيمبندي ميشود .كنترل خطي بهعنوان روش معمول در كنتررل
DVRها استفاده ميشود .كنترل خطي نيز به سه دسته  Feed Back ،Feed Forwardو كنترل تركيبي تاسيم ميشود.
روش  Feed Forwardروشي ساده در كنترل  DVRاس  .در اين روش ولتاژ بار اندازهگيري نميشود بلكه ولتاژ تزرياي را
بر اسا

اختالف بين پيش از اف ولتاژ و هنگام اف ولتاژ ،محاسبه ميكند.

در روش  Feed Backولتاژ بار و اختالف آن با ولتاژ مردو اندازهگيري شده و ميرزان ولتراژ تزرياري موردنيراز را محاسربه
ميكند .روش كنترلي  Feed Backبر پايه ف اي حال كه قطبهاي حلاه بسته را بهمنظور پاسرخ سرريوترر سيسرتم تنظريم
ميكند در موردبررسي قرارگرفته اس .
هر دو روش كنترلي فوق را ميتوان بهصورت عددي يا برداري پيادهسازي نمود .روش تركيبي ،روشي اس كه در آن ولتاژ
شبكه بهصورت  feedforwardو ولتاژ سم بار بهصورت  feedbackبه سيستم كنترلي اعمال ميشود .اين روش كنترلري از
مزاياي هر دو روش قبلي بهره ميبرد و قدرت دبررانسرازي بيشرتري دارد .اگرر قسرم  feedbackروش كنترلري تركيبري
بهصورت دو حلاهاي طراحي شود ،ميتواند پايداري شبكه ،مشخصه سيستم و تطبيقپريري با بارهاي ديناميك را افزايش دهد.
تركيب شدن با روش  feedforwardسطح پاسخ ديناميكي سيستم را افزايش داده و زمان دبرانسازي را به مادار قابلتودهي
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كاهش ميدهد .در [ ]207روش كنترلي با  feedbackدريان اندوكتانس و  feedforwardدريان بار طراحي شده اس كه در
ايندا ديگر نيازي به ترانسفورماتور سري نبوده و هزينه  DVRكاهش خواهد ياف .

 1-6-10تكنیكهای جبرانسازی در DVR
مطابق با شكل  ،11-10تكنيكهاي دبرانسازي در  DVRبه دودسته اصلي به شرح زير تاسيم ميشوند:
 دبرانسازي توان راكتيو
 دبرانسازي توان اكتيو و راكتيو

شكل  11-10تكنیكهای جبرانسازی در DVR

روشهاي تزريق ولتاژ ازدس رفته را ميتوان بهصورت دبرانسازي  ،pre-sagدبرانسازي  in-phaseو phase advance

يا دبرانسازي انرژي حداقلي تاسيمبندي نمود.

 -7-10بازار جهاني DVR
مشكالت كيفي توان سبب افزايش استفاده از  DVRدر همه زمينره هرا شرده اسر  .بعرالوه ،رشرد اسرتفاده از تدهيرزات
الكترونيك قدرت ،تااضا براي بهبود قابلي اطمينان در شبكههاي توزيو و افزايش تعداد تحاياات فعالير هراي توسرعهدهنرده
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برخي از فاكتورهاي رشد بازار  DVRهستند .عالوه بر اين ،هزينه پايين تعمير و نگهداري سبب عالقهمندي بيشتر به استفاده از
آن براي مديري توان ميشود]208[ .
آمريكاي شمالي در سال  2012براي استفاده از  DVRبهصورت گسترده برنامهريرزي كررده اسر  ،كره از تعرداد زيراي از
توليدكنندگان تدهيزات  DVRدر كال

دهاني بهرهگيري شده اس  .بازار  DVRدر آسيا و اقيانوسيه بهسرع در حال رشرد

ميباشد كه انتظار ميرود در بازه پيشبيني شده ،رشد آن دورقمي شود .كشورهاي اين منطاه مانند كره دنوبي ،چرين ،ژاپرن و
تايوان هزينههاي بسيار زيادي را صرف سرمايهگراري در اين بخش كردهاند.
همچنين رشد سريو تكنولوژي نيمههاديها ،كه عمدتاً متكي بر كشورهاي چين و تايوان به دليرل توليردات عمرده در ايرن
زمينه ،اس  ،محرك تااضا براي  DVRدر اين منطاه ميباشد .هماكنون اين شرك هاي توليد نيمههادي در حرال اختصراص
دادن ماادير قابلمالحظهاي بودده ده تحايق و توسعه فعالي ها براي به خدم گرفتن پيشرف هراي تكنيكري هسرتند ترا
محصول را باقيم كمتري به مصرفكنندگان نهايي تحويل دهند.

 -8-10نمونههای عملي DVR
 DVR 1-8-10محصول شركت ABB
يك نمونه از  DVRو محفظه كل سيستم ساختهشده توسط شرك  ABBدر شكل (-12-10الف) و ( ) نشان داده شرده
اس [.]209
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( )

(الف)

شكل  DVR 12-10محصول شركت ABB

محفظه سيستم شامل موارد زير اس :
 مبدلها
 ذخيرهساز انرژي
 كنترلكنندهها
 توان كمكي
 منبو  DCاز پيش شارژ شده
 تخليه كننده
 خنككننده هوا
ساختار پايه مبدلهاي اين سيستم در شكل  13-10نشان داده شرده اسر كره شرامل  12قطعره  ،IGCTبرا
كيلوول و ساختار دوسطحي ميباشد كه قابلي افزايش سطح توان تا  100مگاول آمپر را دارد.

2/2 DC
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شكل  13-10ساختار پايه مبدلهای  DVRمحصول شركت ABB

 IGBTهاي استفادهشده در اين مدل داراي سطح ولتاژ  2/5كيلوول و سرطح دريران  1كيلرو آمپرر هسرتند .مشخصرات
 IGCTهاي استفادهشده نيز  4/5كيلوول و  4كيلو آمپر اس .
شكل 13-10مبدل و ذخيرهساز اين سيستم را در ف اي داخلي نشان ميدهد .اين سيستم داراي خرازن  ،DCپاسرخ سرريو
( 150ميليثانيه) و سيستم تهويه و خنككننده با هواس .
مشخصات كلي اين سيستم  DVRبه شرح زير اس :
در حال آمادهباش:
 مبدلها اتصال كوتاه شدهاند.
 تلفات سيستم حدود  65كيلووات و بازده آن  98درصد اس .
 اف ولتاژ  1درصد
مشخصه ديناميك:
 ولتاژ خرودي در دامنه و فاز كنترل ميشود.
 زمان پاسخ :كمتر از  1ميليثانيه
زمان دبرانسازي :كمتر از يكچهارم سيكل.
زمان شارژ :دو دقياه
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نكات بردسته اين محصول:
 196 روز متوالي باقابلي دسترسي  100درصد.
 99,37 درصد قابلي دسترسي از زمان راهاندازي
 دو خطا از زمان راهاندازي :يكي ده ارتااي سيستم كنترل ،ديگري ده حفاف خودي.
 حفظ يك پس .
بررسي هزينه :]210[DVR
ميزان هزينههاي  DVRنصبشده در خط  13/8كيلوول در ددول  3-10آورده شده اس .
جدول  :3-10میزان هزينههای  DVRنصبشده در خط  13/8كیلوولت

نوع خطا

آيتم مورد نظر

 DVRبهتنهايي

 DVRو DG

LG

توان )DVR (MVA

2/5

1/8

هزينه )DVR ($

~ 700،000

~500،000

هزينه )DVR ($/kVA

~280

~277/8

توان )DVR (MVA

7/77

6

هزينه )DVR ($

~ 2،200،000

~ 1،700،000

هزينه )DVR ($/kVA

~ 283/1

~ 283/6

LLG

 2-8-10تجهیز  DVRمحصول شركت S&C
اين محصول در آغاز دهه  90ميالدي توسعه ياف  DVR .هاي شرك  S&Cدر ولتاژهاي  4/16تا  34/5كيلوول و توان
 2/5تا  20مگاول آمپر مودود هستند .سيستمهاي  DVRولتاژ را از طريق ثانويه ترانسفورماتور سري به مدار تغريهكننرده برار
حسا

تزريق ميكند .با كنترل دامنه و فاز اين ولتاژ كيفي توان بهبود مييابد .يك بانك خازني مادار اندكي انرژي را در خود

ذخيره ميكند كه در واقو منبو ولتاژ  DVRمحسو ميشود .از آندايي كه اكثر اف ولتاژها در سيستم توزيو و انتاال در زماني
كمتر از  200ميليثانيه و اف دامنه كمتر از  %50ولتاژ نامي رخ ميدهند ،اين منبو ولتاژ كافي خواهد بود[.]212
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DVRها عموماً بر اسا
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فرفي دبرانسازي آنها طباهبندي ميشوند .بهعنوان مثال  DVRبا فرفي  2 MVAميتواند

براي بار  4 MVAنصبشده و اف ولتاژهايي كمتر از  %50مادار نامي را در هر سه فاز دبران كند.
به دليل اينكه بيشتر اف ولتاژها متاارن نيستند ،سيستم سنسور  DVRبايد قادر به دبرانسازي مادار موردنياز هر فاز باشد.
ميزان افزايندگي ولتاژ را ميتوان بهصورت تابعي از بار تنظيم كرد .درصورتيكه فرفي بار نسب به  DVRكوچركترر باشرد،
 DVRميتواند اف ولتاژهاي شديدتري را دبران كند.

درزمینه DVR
ٔ
 -9-10پروژههای عملي انجام شده
 1-9-10نصب  DVRتوسط شركت  SRPبرای ScottishPower
مشخصات اين پروژه به شرح زير اس [:]212
 اينورتر با فرفي  2مگا ول آمپر در هر فاز
 ترانسفورماتور تزريق سري تكي ،تركيبشده با اينورتر
 مدموعه واحد از سوئيچ گير بااتصال داخلي
 راكتورهاي رابط براي فراهم كردن امپدانس ده اشتراكگراري دريان خرودي
 ارتباط بين پايه/پيرو از طريق ارتباطات فيبر نوري
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شكل  DVR :14-10شركت SRP

 2-9-10نصب  DVRتوسط شركت  UPMبرای Caledonian Paper plc Irvine,
Scotland
مشخصات سيستم اين كارخانه بهصورت زير اس [:]212
 توليد  325تن كاغر در سال
 بار كل كارخانه معادل  47مگا ول آمپر
 تغريه  11كيلوول  50 ،هرتز از سيستم انتاال  132كيلوولتي اسكاتلند
 عميقترين اف ولتاژ معادل  0/34پريوني
 داراي  37خطاي اف ولتاژ در سال
مشخصات اين پروژه به شرح زير اس :
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 4مگاول آمپر 0/8 ،مگا ژول %40 ،تزريق در  200ميليثانيه ( 10سيكل) توسط DVR

 تغريه توسط كابل  11كيلوول
2 عدد ماژول الكترونيكي  2مگا ول آمپر
 2 عدد ماژول خازن ذخيرهساز انرژي  0/4مگا ژول


نصب بستر زيرزميني براي اتصال داخلي تدهيزات DVR

درزمینه DVR
ٔ
 -10-10بررسي اختراعات و مقاالت چاپشده
درزمينه  DVRبه ترتيب در شركل  15-10و دردول  4-10نشران داده
ٔ
نمودار تدمعي اختراعات ثب شده و كد اختراعات
شده اس  .روند ثب اختراعات از سال  1999تاريباً با رشد يكنواختي آغاز شده و در سالهاي اخير رشد سريوترري پيردا كررده
اس ([ ]213و [.)]180
بر اسا

ددول  4-10بيشترين اختراعات مربوط به دبرانسازي و كنترل توان راكتيو در شبكه توزيو ميباشرد كره اكثرراً

درزمينه  DVRنيز به ترتيب در شركل 16-10و
ٔ
مربوط به سالهاي اخير ميباشند .نمودار تدمعي مااالت ژورنالي و كنفرانسي
شكل  17-10نشان دادهشدهاند .روند چاپ مااالت ژورنال از سال  1999آغاز و تاكنون تاريباً سير يكنواختي داشته اس  .رونرد
چاپ مااالت كنفرانس نيز تاريباً بهصورت همزمان ،از سال  1995آغاز شده اما سير صعودي داشته اس كه حكاي از افزايش
توده محافل علمي به موضو  DVRدارد.
16
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درزمینه DVR
ٔ
شكل  15-10نمودار تجمعي اختراعات ثبتشده
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جدول  :4-10كد اختراعات
كد اختراع

توضیحات

تعداد سال ثبت اختراع

H02J3/00

تنظيم مدار براي شبكه ACاصلي و توزيو

1

2007

H02J3/01

تنظيم مدار براي شبكه ACاصلي و توزيو بهمنظور كاهش هارمونيكها و 1
ريپل

2007

H02J3/12

تنظيم مدار براي شبكه ACاصلي و توزيو ده تنظيم ولتاژ در شبكه
 ACبهوسيله تغيير مشخصه بار شبكه

2

1999 ،2013

H02J3/16

تنظيم مدار براي شبكه ACاصلي و توزيو ده تنظيم ولتاژ در شبكه
 ACبهوسيله كنترل توان راكتيو

6

(،2013 ،2014 )2
2022 ،2010 ،2012

H02J3/18

تنظيم مدار براي شبكه ACاصلي و توزيو ده تنظيم ،حرف و يا
دبرانسازي توان راكتيو شبكهها

9

،)2(2012 ،)3(2013
،2002 ،2003 ،2008
1999

H02J3/1814

تنظيم مدار براي شبكه ACاصلي و توزيو ده دلوگيري يا كاهش
نوسان توان در شبكه

4

،2002 ،2003 ،2008
1999

H02J3/24

تنظيم مدار براي شبكه ACاصلي و توزيو بهمنظور دلوگيري يا كاهش
نوسان توان در شبكه توزيو

1

2012

H02J3/26

تنظيم مدار براي شبكه ACاصلي و توزيو بهمنظور حرف يا كاهش عدم
تاارن چند فازه شبكه توزيو

1

2009

H02J3/28

تنظيم مدار براي شبكه ACاصلي و توزيو بهمنظور تعادل بار در شبكه
توزيو توسط ذخيرهسازهاي انرژي

2

2009 ،2013

H02J3/38

تنظيم مدار براي شبكه ACاصلي و توزيو بهمنظور تغريه موازي يك تك 2
شبكه بهوسيله دو (يا تعداد بيشتري) ژنراتور ،مبدل يا ترانسفورماتور

،2012 ،2013

H02J7/00

تنظيمات مدار براي شارژ يا ديپالريزه كردن باتريها يا براي تغريه بار
توسط باتريها

1

2013

Y02E40/18

دبرانساز ولتاژ سري كنترلشده در فنّاوريهاي مربوط به توليد ،انتاال و
توزيو توان الكتريكي مؤثر

4

،2002 ،2003 ،2008
1999

1

2007
(،2012 )2( ،2013 )2

Y02E40/22

فيلترهاي توان اكتيو نامشخ

Y02E40/30

دبرانسازي توان راكتيو در فنّاوريهاي مربوط به توليد ،انتاال و توزيو
توان الكتريكي مؤثر.

4

Y02E40/32

دبرانسازي توان راكتيو بهوسيله ژنراتور سنكرون در فنّاوريهاي مربوط
به توليد ،انتاال و توزيو توان الكتريكي مؤثر

1

2012

Y02E40/34

تنظيم ولتاژ در فنّاوريهاي مربوط به توليد ،انتاال و توزيو توان الكتريكي
مؤثر

5

(،2013 ،2014 )2
،2010 ،2012

Y02E40/40

تنظيم كاهش هارمونيك در فنّاوريهاي مربوط به توليد ،انتاال و توزيو

1

2007

يا تغريهشده با ولتاژ
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كد اختراع

توضیحات
توان الكتريكي مؤثر

تعداد سال ثبت اختراع

Y02E40/50

حرف يا كاهش عدم تاارن چند فازه شبكه توزيو در فنّاوريهاي مربوط به
توليد ،انتاال و توزيو توان الكتريكي مؤثر

1

2009

Y02E10/763

توليد و تبديل انرژي از باد براي كاربردهاي متصل به شبكه

3

(2012 ،2013 )2
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درزمینه DVR
ٔ
شكل  16-10نمودار تجمعي مقاالت ژورنال چاپشده
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درزمینه DVR
ٔ
شكل  17-10نمودار تجمعي مقاالت كنفرانسي ثبتشده
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 -11-10استانداردها
استانداردهاي مورد استفاده در طراحي تدهيزات بهساز توان شامل  D-Statcom ،DVRو  TSCدر ادامه ليس شدهاند.

 1-11-10استانداردهای مربوط به راكتورها و ترانسفورماتورها
 :IEEE Std 388-1992 استاندارد  IEEEبراي ترانسفورماتورها و راكتورهاي مورد استفاده در تدهيزات تبرديل
توان الكتريكي
 :IEEE Std C57.13-1993 استاندارد  IEEEبراي ملزومات ترانسفورماتورهاي اندازهگيري
 :IEEE Std C57.13.3-2014 راهنماي  IEEEبرراي زمرين كرردن مردار ثانويره و بدنره ترانسرفورماتورهاي
اندازهگيري

 2-11-10استانداردهای مربوط به تريستورها
 :EEE Std 428-1981 استاندارد  IEEEبراي تعاريف و ملزومات كنترلكنندههاي توان  ACتريستوري
 :ANSI/IEEE Std 936-1987 راهنماي  IEEEبراي مبدلهايي با كموتاسيون خودي.

 3-11-10استانداردهای مربوط به اتصال به شبكه
 :IEEE Std 1409-2012 راهنمراي  IEEEبرراي كراربرد الكترونيرك قردرت برراي بهبرود كيفير تروان در
سيستمهاي توزيو با فرفي  1تا  38كيلوول
 :IEEE Std 1676-2010 راهنماي  IEEEبراي معماري كنترلي تدهيزات الكترونيك قدرت باال ( 1مگراوات و
بيشتر) ده استفاده در سيستمهاي انتاال و توزيو توان الكتريكي


 :IEEE Std C57.142-2010راهنماي  IEEEبراي توصيف وقو و كاهش حال هاي گرراي كليدزني ناشي
از ترانسفورماتورها ،ادوات كليدزني و اثر متاابل سيستم
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:IEEE Std 519-2014 پيشنهادهاي  IEEEبراي اعمال و ملزومات كنترل هارمونيك در سيستمهراي قردرت
الكتريكي
 :ANSI/IEEE Std 519-1981 راهنماي  IEEEبراي كنترل هارمونيك و دبررانسرازي راكتيرو مبردلهراي
قدرت استاتيك
 :IEEE P1894 راهنماي  IEEEبراي مانيتورينگ آنالين و ضبط دادههاي مربوط بهاضافه ولتاژ گررا در سيستم
قدرت
 :IEEE P1250 راهنماي  IEEEبراي تشخي

و بهبود كيفي ولتاژ در سيستم قدرت

 :EN61000-3-2 محدودي هاي هارمونيكي اتصال به شبكه

 4-11-10استانداردهای مربوط عايقبندی
 :IEEE Std C62.82.1-2010 استاندارد  IEEEبراي هماهنگي عاياي -تعاريف ،اصول و قواعد.
 :IEEE Std 1313.2-1999 راهنماي  IEEEبراي كاربرد هماهنگي عاياي
 :ANSI/IEEE Std 930-1987 راهنماي IEEEبراي بررسي آماري دادههاي تحمل ولتاژ عايق الكتريكي

فصل يازدهم
آزمايشگاههای الكترونیك قدرت
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 -11فصل يازدهم آزمايشگاههای الكترونیك قدرت

 -1-11مقدمه
بهمنظور توسعه فناوري الكترونيك قدرت در شبكه برق نياز به ايداد بسترها و مراكز تحايااتي براي پيرادهسرازي و توسرعه
ايده هاي دديرد در ايرن زمينره ودرود دارد .امرروزه در كشرورهاي توسرعهيافتره در بسرياري از مراكرز دانشرگاهي و تدراري،
آزمايشگاههاي الكترونيك قدرت مدهز به پيشرفتهترين ادوات پيادهسازي ،آزمون و ارزيابي سيستمهاي الكترونيك قدرت ودود
داشته و در راستاي پيشبرد صنع الكترونيك قدرت فعالي ميكنند .بنابراين بهمنظور ح ور در اين عرصه و فعالي در دهر
پيشبرد اين صنع در كشور بايد مراكز آزمايشگاهي مناسب تأسيس گردد.
بهمنظور طراحي و توسعه يك محصول در مراحل مختلف نياز به آزمايشگاه هاي با اهرداف متفراوت ودرود دارد .در مرحلره
طراحي و ساخ نياز به مراكز آزمايشگاهي مدهز به تدهيزاتي براي طراحي ،شبيهسازي ،ساخ نمونه ،تدهيزات اندازهگيري و
مانيتورينگ مناسب و  ...ودود دارد .پس از ساخ محصول با توده به استانداردهاي مودود ملي و بينالمللي بايد محصول مورد
آزمون قرار گيرد .اين آزمون ها با توده دستورالعمل مربوط به هر استاندارد اندامگرفته و نترايج آن مؤيرد تأييرد يرا عردم تأييرد
عملكرد محصول اس  .پس از اين مرحله الزم اس عملكرد محصول در شرايط ميداني موردبررسي قررار گيررد .برا تودره بره
توضيحات فوق ميتوان دستهبندي زير را براي تأسيسات آزمايشگاهي موردنياز ارائه داد.
 آزمايشگاههاي تحايااتي
 آزمايشگاههاي مردو
 آزمايشگاهها يا محيط آزمون ميداني
بررسي هاي صورت گرفته در كشور نشان ميدهد .كه در همه حوزههاي مورد اشاره نياز به توسعه و ايداد بستر مناسرب در
كشور ودود دارد.
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 1-1-11تعاريف اولیه
يك محصول از زماني كه ايده اوليه آن در ذهن تصوير ميشود تا زمران عرضره در برازار مراحرل مختلفري را پشر سرر
ميگرارد .در اين فرايند محصول به شكلهاي مختلفي توليد و مورد آزمون قررار مريگيررد كره در ادامره برخري از تعراريف و
عبارتهاي مورد استفاده در اين خصوص ارائه شده اس  .ودود تعريف روشن از اين عبارتها به درك مسيري كه محصول بايد
در مراحل مختلف طي كرده و آزمونهاي مورد نياز در هر مرحله كمك خواهد كرد.
 -1-1-1-11نمونه اولیه
نمونه اوليه را ميتوان بهعنوان يك نمونه يا مدل عرضهشده از يك محصول بهمنظور ارزيابي يرك ايرده (يرا پروسره) يرا
ناشآفريني بهعنوان يك محصول ده تكرار توليد (يا يادگيري) دانس  .يك نمونه اوليه را ميتوان براي آزمون يك طراحي
دديد و بهمنظور افزايش دق توسط كاربران و متخصصان توليد كرد .ساخ نمونههاي اوليه بهمنظور تعيين خصوصريات يرك
سيستم واقعي (و نه تئوريك) نيز صورت مي پريرد .نمونه اوليه با در نظر داشتن كاركرد مورد انتظرار از آن بره گرروههراي زيرر
طباهبندي ميشود [.]214
نمونه اولیه با كاركرد اثبات ايده
اين نمونه اوليه در ده اثبات كارايي ايده ساخته ميشود و درنتيده انطباق دقياي فاهري با نمونه واقعي نخواهد داش .
بهصورت كلي ،اين نمونه اوليه در ده اثبات امكانپريري يك ايده به توليدكنندگان ساخته ميشود.
نمونه اولیه با كاركرد مطالعه ساختار
اين نمونه اوليه در ده مطالعه و بررسي فرم محصول مورد نظر توليد ميگردد .در عمل ممكن اس برراي دلروگيري از
آسيب رسيدن به يك نمونه واقعي ،يك نمونه اوليه با مواد اوليه ارزانتر ساخته شود .اين نمونه برراي اسرتفاده حاياري سراخته
نميشود و تنها براي درك چهره و حس عمومي محصول توليد ميگردد.
نمونه اولیه بصری
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نمونه اوليه بصري ،نمونه واقعي را ازنظر چهره ،احسا  ،ماده و ابعاد بهصورت كامل تاليد ميكند .همانند نمونره اوليره برا
كاربرد مطالعه ساختار ،اين نمونه اوليه نيز براي كاربرد حاياي ساخته نميشود اما به لحاظ بصري انطباق بسيار زيادي با نمونره
واقعي دارد .اين نمونه اوليه عمدتاً در كاربردهاي فروش ،گرافيك و مطالعات بستهبندي كاربرد دارد.
نمونه اولیه عملكردی
برخالف نمونه هاي اوليه بصري و ساختاري ،نمونههاي اوليه كاركردي حداكثر انطباق را با عملكرد حاياي محصول دارند.
اين نمونه اوليه عمدتاً براي كاهش هزينهها بهداي محصول اوليه ساخته ميشود.
 -2-1-1-11نمايش تكنولوژی
نمايش تكنولوژي( 1يا مدل نمايشي) يك نمونه اوليه يا يك نمونه ناق

از محصولي اس كه براي اثبات كارايي يك ايرده

ساخته شده اس  .از نمايش تكنولوژي ميتوان براي ترغيب سرمايهگراران ،دامعه هدف ،مشتريان و خبرنگاران استفاده كرد.
 -3-1-1-11بستر آزمون
بستر آزمون 2ساختاري براي اندام آزمونهاي دقيق ،شفاف و تكرارپرير برر تئروريهراي علمري ،ابزارهراي محاسرباتي و
فنّاوريهاي نوين اس  .اين عبارت بهصورت گسترده در رشتههاي گوناگون براي توصيف محيطهاي پهوهش عملري اسرتفاده
شده اس .
 -4-1-1-11آزمون پايلوت
آزمون پايلوت 3به مطالعه مايا
احتمالي در پروژه مايا

كوچكي گفته ميشود كه براي ارزيابي امكانپرريري ،زمران ،هزينره و اثررات معكرو

واقعي اندام ميشود .آزمونهاي پايلوت عموماً قبل از اندام پروژه با مايا

از اتالف منابو مالي و زمان در اثر يك طراحي ناق

واقعي صورت ميپريرد تا

دلوگيري شود.

1 Technology Demonstration
2 Test Bed
3 Pilot Experiment
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در كاربردهاي مهندسي ،آزمونهاي پايلوت براي فروش محصوالت مورد استفاده قرار ميگيرد .در اين شيوه نترايج كمري
آزمونهاي پايلوت به خريدار ارائه مي گردد تا كارايي احتمالي تدهيز در مايا

واقعي براي ذينفعان اثبات گردد.

 -5-1-1-11محیط پايلوت
محيط پايلوت ،1يك سيستم كوچك صنعتي اس كه براي كسب اطالعات رادو به رفتار سيسرتم بهررهبررداري مريشرود.
اطالعات بهدس آمده براي استفاده در طراحي سيستمهاي بزرگتر قابل استفاده اس  .عموماً محيط پايلوت سايز كوچكترري
نسب به توليدات مايا

واقعي خواهند داش  .از محيط پايلوت براي آموزش كاركنان نيز ميتوان استفاده كرد.

 2-1-11آزمايشگاههای تحقیقاتي
همانطور كه بيان شد تأسيسات آزمايشگاهي موردنياز را ميتوان بهصورت زير دستهبندي نمود.
 آزمايشگاههاي تحايااتي
 آزمايشگاههاي مردو
 آزمايشگاهها يا محيط تس ميداني
بنا بر تعريف ،آزمايشگاه تحايااتي مدموعهاي اس كه امكان ايداد شرايط كنترلشدهاي را فراهم ميكند تا بتوان اموري
نظير تحاياات ،آزمايش عملي و اندازهگيري را اندام داد .آزمايشگاه هاي تحايااتي بسته به ملزومرات تحاياراتي ممكرن اسر
اشكال گوناگوني به خود بگيرند.
آزمايشگاههاي تحايااتي را ميتوان در دانشگاهها ،صنع  ،نهادهاي حكومتي و صنايو نظامي ياف  .آزمايشگاه تحاياراتي
بسته به سايز و هدف آن ممكن اس ف اي كافي براي چندين پهوهشگر را فراهم كند .همچنين با اشتراك ف ا ،تدهيرزات و
كاركنان آزمايشگاهها با يكديگر ميتوان به مفهوم "آزمايشگاه باز " دس پيدا كرد.
اطالعات كسب شده در مطالعات تطبياي نشاندهنده آن اس كه كشورهاي دهان اول براي دستيابي بره اهرداف اسرناد
راهبردي خود از راهبرد مشخصي استفاده ميكنند .در اين كشورها عمردتاً برراي دسرتيابي بره اهرداف مردنظر ،دردول زمراني

1 Pilot Plant
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تعيينشده و پروژه هاي تحايااتي با موضو و دستاوردهاي مورد انتظار ملمو

تدوين ميشوند .در اين كشرورها ،برراي اندرام

پروژه هاي تعريف شده ،هر پروژه تحايااتي را به يك (يا مدموعهاي از) دانشگاه و يا آژانسهاي تحايااتي اختصاص ميدهنرد.
پس از مشخ

شدن اندام دهندگان پروژههاي تحايااتي ،اعتبارات الزم ده ادراي پروژه ها به مدريان آنان اختصاص داده

ميشود .البته ممكن اس برخي پروژه هاي تحايااتي به سفارش مستال صنع نيز به دانشگاهها برسد .تخصي

اعتبارات بره

مدريان پروژهها ممكن اس بهصورت مالي و يا تدهيز آزمايشگاهي باشد.
در دمهوري اسالمي ايران مراكزي نظير دانشگاهها ،شرك هاي مادر تخصصري ،واحردهاي مررتبط دهراد دانشرگاهي و
پاركهاي علم و فناوري ازدمله كانديداهاي مطرح براي ادراي پروژههاي مربوط به الكترونيك قدرت هستند .امكانات فعال در
اين مراكز در ددول  1-11ذكرشده اس .
جدول  :1-11لیست كانديداهای احتمالي جهت اجرای پروژههای تحقیقاتي تعريف شده در ذيل سند راهبردی فناوریهای
الكترونیك قدرت
نام مركز مستقر در مركز /نهاد /دانشگاه

نام مركز /نهاد /دانشگاه

تجهیزات موجود

پهوهشگاه نيرو

آزمايشگاه الكترونيك قدرت و ماشين هاي الكتريكي

تدهيزات متداول

دانشگاه تهران

آزمايشگاه الكترونيك قدرت و محركه هاي الكتريكي

تدهيزات متداول :منابو تغريه،
اسيلوسكوپ ،بار متغير ،موتور-ژنراتور كوپل
شده ،پنلهاي سلول خورشيدي

دانشگاه صنعتي اميركبير

آزمايشگاه الكترونيك قدرت و محركههاي الكتريكي پيشرفته

تدهيزات متداول

آزمايشگاه تحايااتي FACTS

دانشگاه صنعتي شريف

آزمايشگاه محركههاي الكتريكي و الكترونيك قدرت

دانشگاه علم و صنع ايران آزمايشگاه ماشين مخصوص و درايو

تدهيزات متداول
تدهيزات متداول

آزمايشگاه تحايااتي الكترونيك قدرت
دانشگاه تربي مدر

آزمايشگاه الكترونيك قدرت و حفاف

تدهيزات متداول

دانشگاه تبريز

آزمايشگاه پهوهشي ماشين و درايو

تدهيزات متداول

آزمايشگاه پهوهشي ادوات  FACTSو الكترونيك صنعتي
پيشرفته
دانشگاه مشهد

آزمايشگاه الكترونيك قدرت

تدهيزات متداول

گروه مپنا

واحدهاي دخيل در راهآهن برقي و ساخ سيستم تحريك
استاتيك

تدهيزات متداول

نيان الكترونيك

-

تدهيزات متداول
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نام مركز مستقر در مركز /نهاد /دانشگاه

دهاد دانشگاهي دانشگاه علم داراي حوزههاي فعالي مبدلها و منابو تغريه و
يكسوسازهاي صنعتي
و صنع
دهاد دانشگاهي دانشگاه
صنعتي خواده نصير

داراي حوزه فعالي ماشينهاي الكتريكي و الكترونيك قدرت

تجهیزات موجود
تدهيزات متداول
تدهيزات متداول

 3-1-11آزمايشگاههای مرجع
امروزه صنع تدهيزات برق وابستگي فراواني به آزمونها و آزمايشرگاههراي مردرو دارد .نترايج آزمرون (تسر ) دقيرق،
كاليبراسيون و بازرسي براي حفاف از ايمني و سالم عمرومي و تسرهيل بازرگراني اهمير فراوانري دارد .بنرابراين ،ح رور
آزمايشگاههاي مردو در سطح استانداردهاي دهاني و اقتصادي ده حصول اطمينان از كيفي تدهيزات مورد استفاده ضروري
اس .
اخر مدوزهاي رسمي از آزمايشگاههاي مردو (كه آزمونهايي بر مبناي ملزوماتي مشخ

اندام خواهند داد) در به حداقل

رساندن موانو فن تدارت و بازرگاني مؤثر خواهد بود و درنتيده از فشارهاي مالي بر توليدكنندگان خواهد كاس  .امروزه بخرش
مهمي از ارزيابيهاي يك محصول ،ماده و يا قسمتي از يك تدهيز بر مبناي گزارشهاي دريافتي از آزمايشگاههاي مردو اس .
با ح ور آزمايشگاههاي مردو و ماايسه گزارش هاي آنان ،امكان ماايسه دقيق توليدات مختلرف نيرز برراي خريرداران ممكرن
خواهد شد .بايستي در نظر داش كه تدهيزات الكترونيك قدرت شامل ادزاي دانبي مانند خرازن ،ترانسرفورماتور ،راكترور و ...
اس كه شامل بحث نيستند .تمركز اين سند بر بخشهاي الكترونيك قدرت تدهيزات اس  .بهصورت نمونه ولوهاي تريستوري
اصليترين بخش الكترونيك قدرت تدهيز  SVCاس .
دمهوري اسالمي ايران ،به دليل فادان آزمايشگاههاي مردو در برخي از حوزههراي فناورانره الكترونيرك قردرت ،امكران
حصول اطمينان از كيفي تدهيزات توليدي /وارداتي الكترونيك قدرت ودود ندارد .بنابراين ،توليدكنندگان داخلي مدرايي براي
اثبات كيفي تدهيزات توليدي خود ندارند .از سويي ديگر با توده به اين موضو  ،امكان واردات تدهيزات فاقد كيفي به داخل
كشور نيز از چالشهاي پيش رو اس  .مدموعه عوامل ذكرشده مندر به افزايش ريسك در بازار تدهيزات الكترونيك قدرت در
ايران شده اس .
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با توده به آنكه سطح توان و ولتاژ تدهيزات الكترونيك قدرت متفاوت اس  ،بره نظرر مريرسرد بايسرتي اسرتراتهيهراي
متفاوتي براي آنها اتخاذ كرد .تدهيزاتي نظير  ،DStatcom ،STSفيلتر فعال ،سلولهاي خورشيدي و ( DVRكه دملگي در
شبكه هاي توزيو كاربرد دارند) كه سطح توان و ولتاژ پاييني دارند و انتظار ميرود تعداد بيشتري از آنها توليرد گرردد ،تأسريس
آزمايشگاه مردو توسط بخش خصوصي ممكن به نظر ميرسد.
اين در حالي اس كه تدهيزاتي چون سيستم تحريك ،BESS ،TCR ،TSC ،توربين برادي و مبردل فركرانس تروربين
گازي داراي سطح توان و ولتاژ بااليي هستند و سرمايهگراري دولتي در تأسيس آزمايشگاه مردو متناسب با آنها ضرروري بره
نظر ميرسد .اگرچه تمركز اين سند بر بخشهاي الكترونيك قدرت اس  ،اما اين بخش تنيدگي فراواني با ساير حوزهها دارد.
درزمينه تس توربينهاي بادي (نظير  )NRELبررسي شرده
ٔ
با در نظر داشتن توربينهاي بادي ،آزمايشگاههاي معتبر دنيا
اس  .در اين آزمايشگاهها بر محورهايي نظير آزمايش زنديره درايو ،1آزمايش مبدلهاي واسط الكترونيك قردرت و  ...متمركرز
شدهاند .البته الزم به ذكر اس كه هركدام از ادزاي تشكيلدهنده اين مدموعه نظير مواد فوالدي ساخ پررههرا ،ژنراتورهرا و
گيربكس مشمول آزمايش با در نظر گرفتن استانداردهاي مرتبط با خودشان خواهد شد .بهطور مثال آزمايشرگاه  NRELبرراي
آزمايش زنديره درايو توربينهاي بادي از دينامومتر  5مگاواتي استفاده ميكند .در يك دينامومتر متداول ،اين تدهيز درايگزين
توربين بادي (پرهها و روتور) ميشود و به شف كمسرع متصل ميگردد .دينامومتر ميتوانرد شررايط عملري محتمرل برراي
توربين بادي را در شدتي قابلكنترل ايداد كند .آزمايشهاي اندامشده توسط دينامومتر بر قسم هراي الكتريكري و مكرانيكي
مانند ژنراتورها ،گيربكس ،مبدلهاي الكترونيك قدرت ،ترمز ،سيستم روغنكاري سيسرتم سرمايشري و سيسرتمهراي كنترلري
تمركز دارد .اين سيستم در شكل  1-11نشان داده شده اس  .براي توضيحات بيشتر در اين خصوص به پيوسر الرف مرادعره
گردد.

1 Drive Train
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شكل  :1-11استفاده از دينامومتر برای آزمايش زنجیره درايو توربینهای بادی

از سويي ديگر براي آزمايش رعاي استاندارد  ،IEC 61400-21تدهيزات خاصي الزم اس  .بهطور مثال شررك

ABB

براي آزمايش قابلي هاي مبدلهاي الكترونيك قدرت در برابر اف ولتاژ مدار زير را براي آزمايش مردو استفاده ميكند.

شكل  :2-11مدار پايه جهت آزمون مرجع مبدلهای الكترونیك قدرت متصل به توربین بادی در برابر افت ولتاژ
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در اين مدار ،امپدانس  Z2وقو اف ولتاژ را شبيهسازي ميكند .امپدانس هرا (بره دليرل نيراز بره تلفرات حرارتري كمترر)
راكتانسي هستند .امپدانس  Z1نيز براي كاهش اثر اف ولتاژ بر شبكه اصلي قرار داده شده اس  .براي آنكه بتروان افر ولتراژ
كنترلشده اي داش بايستي بتوان مادار امپدانس را تغيير داد .بدين منظور از راكتورهايي با تپ كنترلشده به كمك موترور (برا
كنترل از راه دور) استفاده ميشود .براي كاهش سايز و دلوگيري از اشبا  ،از راكتورهاي خنك شده به كمرك روغرن و هسرته
هوايي استفاده ميشود .به نظر ميتوان از اين تدهيزات براي آزمايش سيستم تحريك نيز استفاده كرد.
با در نظر داشتن سيستم تحريك ،آزمايشهاي حاياي اندامشده توسط شرك هاي سازنده سيسرتمهراي تحريرك برراي
ايران (توسط شرك  )andritz hydroمطالعه شده اس  .بر اسا

اين گزارشها تدهيزات موردنياز ده آزمونهاي استاندارد

(تس هاي عمومي ،سيمبندي ،تس مااوم عاياي (اتاقك ،ترانسفورماتور ،كابلها) ،تس رگوالسيون ،تسر اتصرال كوتراه،
تس هاي مدارباز ژنراتور ،تس بارداري ژنراتور ،تس پايدارساز سيسرتم قردرت) شرامل مرولتي مترر( megger tester ،برراي
آزمايش ترانسفورماتور) ،تعيين گر توالي فاز و اسيلوسكوپ ميباشند .بنابراين براي آزمايش سيسرتمهراي تحريركSite Test ،

مناسبتر به نظر ميرسد.
براي تدهيزات ( SVCنظير  TSCو  ،)TCRاستانداردهراي گونراگوني ودرود دارد كره تدهيرز  SVCملرزم بره رعاير
آنهاس  .با تمركز بر بخش الكترونيك قدرت و آزمايشگاههاي مردو ،به نظر ميرسد آزمون ولوهاي تريستوري ازدمله ناراط
اصلي موردبحث باشد .شرك  ABBمدارهاي استاندارد خود براي تحميل مستال ترنشهراي دلخرواه ولتراژي و دريراني برر
ولوهاي تريستوري را ارائه داده اس  .مبناي مدارهاي آزمون بر آن اس كه تنشهاي حداكثر ولتاژ و دريان بهصورت همزمان
اتفاق نميافتند .بنابراين دو منبو توان مستال از هم براي اعمال تنشهاي دلخواه ولتاژ و دريان الزم اس  .براي سراخ ايرن
مدارها نياز به ح ور سلف و خازنهاي قدرت و فيلتري ،ولوهاي تريستوري كمكي ،پلهاي يكسوسازي و مدارات توليد ضرربه
ولتاژ اس  .اين در حالي اس كه براي آزمونهاي عملكردي تدهيزات  ،SVCآزمون  Site Testمناسبتر به نظر ميرسد.
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البته الزم به ذكر اس كه تكنيك شبيهسازي ) (HIL1كه كاربرد فراواني در توسعه و آزمون سيستمهاي زمان واقعي دارد
زيرساخ مناسبي براي در نظر گرفتن پيچيدگيهاي سيستم تح كنترل فراهم ميكند .اين پيچيدگيها را ميتواند با اضرافه
كردن معادالت ديناميك سيستم (شبيهسازي) در نظر گرف .
شبيهساز  HILتاليد تمامي سنسورها و عملگرها را در خود خواهد داش  .اين ادزا ناش واسرط ميران شربيهسراز  HILو
سيستم تح تس را ايفا خواهند كرد .مادار هر يك از سنسورها توسط شبيهساز  HILتعيين خواهد شد و سيستم تح تس
از آن فيدبك خواهد گرف و در ادامه الگوريتم كنترلي خود را به عملگرها اعمال خواهد كرد .اعمال ماادير دديد به عملگرهرا
مندر به تغيير وضعي شبيهساز  HILو ادامه مددد فرايند خواهد شد .بهعنوان نمونه شبيهساز  HILبراي بيران سيسرتم ترمرز
يك خودرو ممكن اس شامل ديناميكهاي خودرو ،سيستم ترمز و شرايط داده باشد.
در بسياري از موارد ممكن اس كاراترين روش آزمون يك تدهيز ،اتصال آن به سيستم واقعي باشد؛ امرا در نظرر گررفتن
مواردي مانند هزينه ،مدتزمان مورد مطالعه ،ايمني و امكانپريري ممكن اس شبيهساز  HILرا بهعنوان روشي كرارا معرفري
كند.
شبيهساز  HILدر مطالعات سيستم قدرت كاربرد فزايندهاي دارد .در سالهاي اخير شبيهساز  HILبرراي اندرام مطالعرات
پايداري ،بهرهبرداري و فعالي ضمن خطاي شبكههاي الكتريكي استفاده شده اس  .امروزه مريتروان سيسرتمهرايي برا تعرداد
 10000با

را در كنار ژنراتورها ،بارها ،تدهيزات دبرانگر ضريب توان و اتصاالت شبكه را در شبيهساز  HILدر نظرر گرفر .

همچنين از شبيهسازي  HILميتوان براي بررسي اثرات اتصال توليدات پراكنده ،اتصال سيستمهاي اسكادا و ثبرات اطالعرات
فاز و تدهيزات  Statcomاستفاده كرد.
براي دموبندي ميتوان گف كه تدهيزات الكترونيك قدرت عموماً بايستي استانداردهايي را در حوزههاي گوناگون مرتبط
با خود رعاي كنند .اين استانداردها ميتوانند رادو به ادزاي تشكيلدهنده تدهيز ،سيستم كنترلي ،مشخصات عملكردي ،شيوه
طراحي ،مانيتورينگ ،اتصال به شبكه و  ...مطررح باشرند .دهر حصرول اطمينران برراي مصررفكننردگان از دهر رعاير
استانداردهاي موردنياز توسط توليد  /واردكنندگان ،آزمايشگاههاي مردو ميبايستي بهعنوان نهاد بيطرف ناشآفريني كنند.

1 - Hardware In Loop
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آزمايشگاههاي مردو بايستي توانمندي صدور گواهي آزمونهاي عملكردي و اطمينان از كيفير را دارا باشرند .همچنرين
آنان بايد بتوانند از رعاي شرايط مودود در قراردادها اطمينان حاصل كنند .بايستي مدنظر داش كه گواهي آزمون براي صنايو
حسا

كه خرابي تدهيز ممكن اس اثرات منفي ددي در پي داشرته باشرد ،اهمير فراوانري دارد .از سرويي ديگرر برخري از

تدهيزات الكترونيك قدرت ممكن اس نياز به نظارت مستمر داشته باشد .براي اين منظور آزمايشگاههاي مردرو مريبايسرتي
براي تمديد گواهينامه محصول توليدي/وارداتي ،توليد/واردكنندگان را ملزم به ارسال مستمر درصردي از نمونرههراي توليردي
براي بررسي مددد كنند .همچنين آزمايشگاههاي مردو بايد سازوكاري براي لغو احتمالي گواهينامه صادره در اثر شكاي هاي
مشتريان داشته باشد .برخي آزمايشگاههاي مردو نيز بايد توليدكنندگان را ملزم به رعاي مديري كيفي (نظيرر )ISO 9000
كنند.
 -1-3-1-11مطالعه موردی -روند بررسي امكان اتصال اينورترهای  PVبه شبكه استرالیا
شوراي انرژي پاك 1استراليا ليستي از تمامي اينورترهاي متصل به سلول خورشيدي و سازگار با استانداردهاي اين كشور را
تهيهكرده اس  .اين شورا براي تهيه ليس مورد اشاره از گواهينامههاي صادره از آزمايشگاههاي مردو زير (و سراير نهادهراي
استاني آن كشور) استفاده ميكند:


)Australian Safety Approvals (ASA) (JAS-ANZ



)Conformity Certification Services Pty Ltd (CCS) (JAS-ANZ



)Electrical Safety Office (Qld



)Energy Safe Victoria (ESV



)ITACS (JAS-ANZ



)Office of Fair Trading (NSW



)SAA Approvals (JAS-ANZ



)SGS Systems (JAS-ANZ



)TUV Rhineland Australia (JAS-ANZ

هم اكنون استانداردهاي ملري اسرتراليا تنهرا برراي اينورترهراي برا فرفير كمترر از  30 kWتردوينشردهانرد .بنرابراين
آزمايشگاههاي يادشده ،رعاي استانداردهاي ملي استراليا را تنها براي فرفي هاي تواني كمتر از  30kWمدنظر قرار خواهند داد
1 Clean Energy Council
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و براي باالتر از اين فرفي  ،رعاي استانداردهاي مرتبط دهاني را بررسي خواهند كرد .هر اينورتر  PVتوليدشده در دهان پس
از اخر گواهينامه يكي از آزمايشگاههاي فوق امكان اتصال به شبكه استراليا را خواهد داش .

 4-1-11آزمايشگاه پايلوت
آزمايشگاههاي پايلوت 1بستري مناسب براي بررسي عملكرد تدهيزات توليدي شرك ها فراهم ميكند بهگونهاي كه پيش از
توليد انبوه ميتوان تدهيز را در آندا موردبررسي و آزمايش قرار داد .ح ور آزمايشگاههاي پايلوت هنگامي كليدي بنظر ميرسد
كه عدم ودود استانداردهاي مشخ

درباره بع ي از تدهيزات توليدشده مدنظر قرارگرفته شود .در خصوص آزمايشرگاههرا يرا

محيط تس ميداني با توده به تنو تدهيزات الكترونيك قدرت بايد اقدامات مختلفي صورت پرريرد .بردين منظرور مريتروان
تدهيزات را بهصورت زير دستهبندي نمود
 تدهيزات با سطح توان و ولتاژ پايين
 تدهيزات با سطح توان و ولتاژ باال
در خصوص تدهيزات توان پايين فراهم نمودن محيط تس ميداني براي سازنده مادور بوده و در اين بخش نياز اسر كره
مكانيسم مدون و مشخ

براي ثب نتايج و تأييد آنها فراهم شود.

در خصوص تدهيزات با سطح توان باال امكان تس در بسياري موارد بهويهه براي تدهيزاتي كه بايد در شبكهي برق نصب
كردند توسط سازنده مادور نيس براي فراهم نمودن اين امكان بايد اوالً مكانيسم مشخصي براي تعيين محل تس تدوينشده
و ثانياً بايد پوشش بيمهاي الزم براي دبران خسارت احتمالي طراحي گردد.

 -2-11بررسي آزمايشگاههای پیشرفته الكترونیك قدرت در جهان
بهمنظور شناخ آزمايشگاههاي پيشرفته الكترونيك قردرت در دهران و تدهيرزات و قابلير هراي آنهرا در ايرن بخرش
اطالعات برخي از اين آزمايشگاهها دموآوري گرديده اس كه در ادامه موردبررسي قرار ميگيرند.

1 Pilot Laboratory
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 1-2-11آزمايشگاه ملي ( OAK RIDGEبهاختصار )ORNL
آزمايشگاه  ،ORNLبزرگترين سازمان علوم و آزمايشگاههاي انرژي امريكا اس كه بره تحايارات پايرهاي و كراربردي،
بهمنظور يافتن پاسخهاي نوين براي مشكالت مودود در انرژي و امني  ،ميپرردازد .سرازمان  ،ORNLبوددرهاي معرادل 1/4
ميليارد دالر براي حماي از مأموري هاي ملي سازمان انرژي امريكا ،شامل اكتشافات علمري ،انررژي پراك و امنير دريافر
مي كند .اين سازمان در چهار زيرگروه اصلي علوم نوتروني ،علوم محاسباتي ،علوم مواد و علوم هستهاي فعالي ميكند.
گروه تحايااتي الكترونيك قدرت و ماشينهاي الكتريكي اين سازمان ،در مركز تحاياات ملي حمرلونارل واقرو در شرهر
 Oak Ridgeدر ايال  Tennesseeقرار دارد .اين مركز ،مساحتي بالغبرر  9000فروت مربرو برراي توسرعه ،سراخ و تسر
نمونههاي آزمايشي از نسل دديد تكنولوژي الكترونيك قدرت و ماشينهاي الكتريكي در اختيار دارد .اين آزمايشگاه از تحاياات
مشترك بين حوزههاي الكترونيك قدرت ،ماشينهاي الكتريكي ،صنع و حوزههاي دانشگاهي حماي ميكند .پيشررفتهتررين
نرمافزارهاي تحليل ،شبيهسازي و طراحي تدهيزات پيشرفته الكترونيك قدرت و ماشينهاي الكتريكي در اختيار كاركنران ايرن
آزمايشگاه قرار دارد تا آخرين دستاوردها در طراحي مدار و ماشينهاي الكتريكي را پيادهسازي كنند[.]215
 -1-1-2-11تجهیزات آزمايشگاه
 سلولهاي تس دينامومتري
 ترمز دريان  150 ،eddyاسب بخار با سرع  7500دور در دقياه
 ترمز دريان  400 ،eddyاسب بخار با سرع  6500دور در دقياه
 چهارربعي 100 ،اسب بخار با سرع  10000دور در دقياه (كنترل ديديتال براي تنظيم دقيق سرع يا گشتاور)
 منبو تغريه چهارربعي  600ول  dcبا دريان  600آمپر
 منابو تغريه  dcمتنو (ولتاژ  45تا  480ول و دريان از  85تا  2000آمپر)
 تاوي كنندههاي دريان


وارياكهاي برند Allen Bradley

 پيلهاي سوختي  1/2كيلوواتي
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 درايوهاي الكتريكي


اينورتر Danfoss



درايو ABB

 اينورترهاي متعدد تداري
 هود آزمايشگاهي سازگار با محيطزيس
 محفظه زيس محيطي
 قابلي كنترل رطوب ( -50تا  180درده سانتيگراد)
 كوره زيس محيطي قابل برنامهريزي ( 750درده سانتيگراد)
 تانك محافظ تدهيزات دوار سرع باال قطر  1/2متر ،ارتفا  0/83متر
 -2-1-2-11محور تحقیقات


مبدلهاي DC/DC

 اينورترها
 پكيدينگ
 الكترونيك قدرت در شبكه
 تدهيزات قدرت با پهناي باند باال
 انتاال توان بدون سيم

 2-2-11آزمايشگاه الكترونیك قدرت و درايوهای الكتريكي دانشگاه Texas Dallas
(بهاختصار )PEDL
درزمينه الكترونيك قدرت پيشرفته ،سيسرتمهراي درايرو الكتريكري و فنّراوريهراي
ٔ
آزمايشگاه  PEDLبر روي تحاياات
مديري انرژي بهمنظور افزايش كارايي صنايو ،حملونال و كاربردهاي انرژيهاي نو متمركرز اسر  .ايرن مركرز ،مطالعرات و
تحاياات خود را صرف توسعه فنّاوريهاي دديد براي كاربردهاي مستايم و غيرمستايم در سيستمهاي واقعي و صنعتي كرردن
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اين تكنولوژيها بهمنظور كاهش آلودگي ،بهبود كارآيي انرژي و توسعه راهحلهاي پايدار انرژي كرده اس  .آزمايشگاه PEDL

بررررا شرررررك هرررراي  Powersim ،Texas Instruments ،Meidensha ،IndyPower Systems ،Microsemiو
 TyphoonHILشراك صنعتي دارد [.]216
 -1-2-2-11تجهیزات آزمايشگاه
آزمايشگاه  PEDLاز دو آزمايشگاه شبيهسازي زمانواقعي و تس سخ افزاري تشكيل شده اس  .آزمايشگاه شبيهسازي،
مدهز به تدهيزات الكترونيك قدرت و درايوهاي موتوري مبتني بر پردازندههاي ديديتال سيگنال ( )DSP1نوين در پلتفرمهاي
آموزشي در نظر گرفتهشده براي دانشدويان فارغالتحصيل ،در حال تحصيل و همچنين مهندسين تازهكار اس كه در دانشرگاه
 Texas Dallasساختهشدهاند .اين پلتفرم ،دانشدويان را قادر ميسازد تا بهسرع و بهطور كارآمدي ،برنامهريزي  DSPرا ياد
بگيرند و تدهيزات دانبي را براي كاربردهاي زمانواقعي تشكيل دهند تا توانايي كنترل و مديري ديديتال توان را داشته باشند.
هسته پلتفرم ،سيستم  HILبا دق فوقالعاده باال و تدهيزات الكترونيك قدرت مربوطه كه با تدهيزات كنترلري  DSPكنتررل
ميشود (دانشدويان را قادر به ايداد مدلهاي نيروگاهي قابل تنظيم و زمانواقعي ميكند) ،از ديگرر امكانرات ايرن آزمايشرگاه
اس  .آزمايشگاه تس سخ افزاري نيز به:
 دديدترين تدهيزات تس قدرت
 دينامومترها
 تدهيزات توليد boardهاي طراحيشده
 محفظه زيس محيطي
 كارگاه مكانيكي
مدهز اس  .همچنين اين آزمايشگاه مدهز به آخرين تدهيزات الزم براي پيادهسازي مردارات و سيسرتمهراي الكترونيرك
قدرت در كاربردهاي توانايي اس .

1- Digital Signal Processor
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 -2-2-2-11محور تحقیقات
 سيستمهاي درايو سرع متغير موتورهاي الكتريكي
 اينورترهاي متصل به شبكه براي سيستمهاي انرژيهاي تدديدپرير
 مبدلهاي چند سطحي
 تدهيزات الكترونيك قدرت با دماي پايين و دماي باال
 الكترونيك قدرت و كنترل براي خودروهاي برقي ،خودروهاي الكتريكي هيبريدي و هواپيماي الكتريكي
 تشخي

خطا و مبدلهاي مااوم در برابر خطا

 پيشبيني و مديري سالم ماشينهاي الكتريكي
 سيستمهاي تبديل توان و پيلهاي سوختي
 مبدلهاي توان با كليدزني نرم

 3-2-11آزمايشگاه الكترونیك قدرت دانشگاه ايالت ( Utahبهاختصار )UPEL
آزمايشگاه  UPELكه در سال  2012در دپارتمان علوم مهندسي برق و كامپيوتر دانشگاه ايال  Utahتأسيس شد ،بخشي
درزمينه انرژي و توان اس .
ٔ
از برنامه تحايق و تكنولوژي ايال  Utahبراي ايداد مراكز تحايق در سطح دهاني
آزمايشگاه  ،UPELاز زمان تأسيس ،با سرمايهگراري تحايااتي  4ميليون دالري بهطور قابلترودهي رشرد داشرته اسر .
منابو اين سرمايهگراري ،شركاي تحايااتي آزمايشگاه شامل سازمان انرژي ( ،)DOE1آژانس پرروژههراي تحاياراتي پيشررفته
( ،)ARPA-E2اداره تحاياات نيروي دريايي ( ،)ONR3آزمايشگاه ملي انرژيهاي نو ( ،Raytheon ،)NREL4كمپراني موترور
 Fordو  ...ميباشند [.]217

1- Department Of Energy
2- Advanced Research Projects Agency
3- Office of Naval Research
4- National Renewable Energy Laboratory
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 -1-3-2-11تجهیزات آزمايشگاه
آزمايشگاه  UPELبا مساح اوليه  2000فوت مربو ،به دديدترين تدهيزات برراي تحايارات الكترونيرك قردرت مدهرز
اس  .قابلي هاي تحايااتي اين آزمايشگاه ،بازه وسيعي از ريزشبكههاي توانايي و ولتاژ باال ترا طراحري مردارات تروانپرايين و
ولتاژپايين براي سيستمهاي وايرلس را شامل ميشود .سيستم آزمايشگاه ،شامل تدهيزات الكتريكي زير اس :
 منابو تغريه
 480 ول  ACسه فاز ( 100آمپر و  50آمپر)
 208 ول  ACسه فاز ( 50آمپر)
 208 ول  ACتك فاز ( 50آمپر)
 120 ول  ACتك فاز
 آزمايشگاه ،كليه تدهيزات موردنياز براي تحاياات الكترونيك قدرت را نيز دارد:
 منابو تغريه  ACتك فاز و سه فاز قابلبرنامهريزي
 منابو  DCولتاژ باال و دريان پايين
 منابو  DCولتاژپايين و دريان باال
 مولتيمترهاي ديديتال
 بارهاي الكترونيكي
 اسيلوسكوپهاي سيگنال مختلط
 آنااليزر امپدانس
نررمافزارهراي آزمايشرگاه ،شرامل Xilinx FPGA ،Altium designer ،PLECS ،Matlab/Simulink ،LTSpice

 designو نرمافزار برنامهريزي و نرمافزار طراحي همگام  ICاس  .طبق قرراردادي كره دانشرگاه ايالر  Utahبرا آزمايشرگاه
ديناميك ف ايي بسته اس  ،آزمايشگاه  UPELبه تدهيزات زير نيز دسترسي دارد:
 ارزيابي و اعتبارسندي تداخالت الكترومغناطيسي
 آزمايشگاه اسمبل الكترونيكي  ISO 9001ثب شده در سال 2008
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 كارگاه ماشين
 تحليل و طراحي حرارتي
 -2-3-2-11محور تحقیقات
چالشهاي تحايااتي  ،Utahرنج وسيعي از موضوعاتي كه تأثير مستايم در دامعه دارد را شامل ميشود:
 افزايش كارآيي ،كاهش وزن و افزايش طول عمر و رنج خودروهاي برقي
 بهبود سيستمهاي مديري باتري بهمنظور افزايش طول عمر باتريها در تدهيزات مختلف (از تلفنهاي هوشمند
تا اتوبو هاي الكتريكي)
 افزايش بازده و كارآيي محاسباتي ،روشنايي و توزيو توان در مراكز دادهها و ساختمانهاي تداري
 خودكار كردن عملكرد سنسورهاي وايرلس مينياتوري
 يكپارچهسازي منابو انرژي تدديدپرير و ذخيرهسازهاي انرژي و كنترلهراي هوشرمند برهمنظرور بهبرود قابلير
اطمينان و قابلي

در ريزشبكههاي  ACو DC

 تحاق تبديل توان باقابلي باال در كاربردهاي نظامي و ف ايي

 4-2-11آزمايشگاه الكترونیك قدرت و درايوهای الكتريكي دانشگاه ايالت میشیگان
(بهاختصار آزمايشگاه )MSU
ٔ
درزمينره
اين آزمايشگاه كه در ساختمان مدموعه تحاياات مهندسي دانشگاه ايال ميشريگان قررار دارد ،تمركرز خرود را
تحايق و توسعه تكنولوژي تبديل توان و كنترل موتور براي انرژيهاي نو ،تأسيسات و صنايو حملونال قرار داده اس .
حاميان اصلي اين آزمايشگاه ،TOSHIBA ،Carrier ،BAKER HUGHES ،دانشگاه  ،Zhejiangشررك تحايارات
لوكوموتيرو  ،Zhuzhouآزمايشررگاه  ،ORNLصررندوق ملرري ،Argonne ،Direct Drive ،YAZKI ،posco ،DOE ،NSF
،Herrick Foundation ،Controlled Power Company ،DENSO ،Consumers Energy ،United Defense
 IMRA ،KERIو  PowerMaxميباشند [.]218
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 -1-4-2-11تجهیزات آزمايشگاه
اين مركز از يك آزمايشگاه ولتاژپايين (سه فاز  480ول ) ،يك آزمايشرگاه ولتراژ متوسرط (سره فراز  6000ولر ) و يرك
آزمايشگاه فشارقوي (سه فاز  15كيلوول  2 ،مگا ول آمپر) براي پيشبرد تحاياات ،توسعه و تس مبردلهراي قردرت و درايرو
موتورهاي الكتريكي (با فرفي  1كيلوول آمپر گرفته تا دهها مگا ول آمپر) تشكيل شده اس  .آزمايشگاه  MSUدر پروژههاي
بسياري ،شامل مبدلهاي قدرت كوچك با تواني كمتر از  1كيلووات ،اينورترهراي چنرد سرطحي ترا چنردين مگراوات و درايرو
موتورهاي الكتريكي با آژانسها و آزمايشگاههاي دولتي ،صنايو و دانشگاههاي ديگر همكاري داشته اس .
قسم مهم تدهيزات و بستههاي نرمافزاري در مركز تحاياات  MSUبراي الكترونيك قدرت ،عبارتاند از:
 دايگاه لحيم قطعات روي برد
 منابو تغريه  240و  480ول  acو  600ول

dc

 سه وارياك  10كيلوول آمپري و يك وارياك  100كيلوول آمپري و بارها
 پنج اسيلوسكوپ رنگي ديديتال با نمونهبرداري 500 MHz/1 GHz
 چهار تاوي كننده و پرو هاي دريان  100 ،200 MHzو  500آمپري
 دو اندازهگير توان ديديتال
 يك دستگاه دينامومتر  50كيلوواتي و مدموعههاي موتور/كنترل
 دعبهابزارهاي پيادهسازي DSPهاي خانواده  F240xxشرك
 دعبهابزارهاي پيادهسازي FPGA/CPLDهاي شرك


1

TI

Xilinx

نرمافزار Orcad schematics/PCB layout package

 نرمافزار ( Saberبراي شبيهسازي مكانيكي -حرارتي مدارات الكترونيك قدرت و موتور)


نرمافزار Pspice



نرمافزار Matlab

1- Texas Instrument
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 بار  6000ول  10 ،مگا ول آمپر و امكانات تس موتور  1200اسب بخار
 پس انرژي انعطافپرير براي مصرفكنندگان ( 0تا  15كيلوول  2000 ،كيلوول آمپر) ،برهمنظرور پيرادهسرازي،
تس و ارزيابي شبكههاي هوشمند شامل توليد (پيادهسازي و مديري منابو انرژي نو) ،مصرف (بارهاي مختلرف
مانند بارهاي خانگي ،خودروهاي برقي هيبريدي قابل اتصال به شبكه و  ،)...انتاال (تدهيرزات كنتررل هوشرمند
مانند ادوات  FACTSو  ،)HVDCتوزيو (اندازهگيري ،مانيتورينگ و كنترل كيفي توان).
 پس تركشن راهآهن برقي شرك

Denso-Toyota Prius

 -2-4-2-11محور تحقیقات
 سيستمهاي پيشرفته بهساز كيفي توان در منابو انرژي نو مانند سيسرتمهرا ،كنتررلهراي اتصرال بره شربكه و
حفاف هاي مربوطه در منابو توان فتوولتائيك و باد (از يك كيلووات تا چندين مگاوات).
 مبدلهاي قدرت و اينورترهاي با چگالي توان باال ،فرفي دمايي باال و قيمر پرايين برراي خودروهراي برقري
هيبريدي ،خودروهاي برقي باقابلي اتصال به شبكه و خودروهاي كامالً برقي.
 مبدلهاي ولتاژ باال و توانايي براي كاربردهراي سيسرتم قردرت ماننرد تدهيرزات  FACTSشرامل دبررانسراز
استاتيكي سنكرون ( ،)Statcomكنترلكننده يكپارچه دريان توان ( )UPFCو . ...
 مبدلها و اينورترهاي در ابعاد مگاوات ،براي درايوهاي الكتريكي بزرگ ،ذخيرهساز انرژي باتري و سيسرتمهراي
انتاال ادسام.
 ساختارهاي پيشرفته در مدارات الكترونيرك قردرت و كنتررلكننردههرا :درايوهراي هوشرمند MOSFETهرا و
IGBTها ،مداربنديهاي اينورتري و مبدلها ،مدارات متعادلكننده ولتاژ و حفاف باتري و كاربرد هوش مداري
براي خودترميمي ،تشخي

و عيبيابي.
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 5-2-11آزمايشگاه پیشرفته الكترونیك قدرت و درايوهای الكتريكي دانشگاه
( Connecticatبهاختصار )APEDL-UCONN
اين آزمايشگاه بخشي از مركز مهندسي انرژي و دپارتمان مهندسي برق و كامپيوتر در دانشگاه  Connecticutاس  .ايرن
مركز بهطور عمده بر كاربردهاي الكترونيك قدرت در درايو موتورهاي الكتريكي ،سيستمهاي انرژي نو ،ريزشبكهها و شبكههاي
هوشمند تمركز كرده اس .
اسپانسرهاي تحايااتي آزمايشگاه  ،APEDLآكادمي علوم مهندسي دانشگاه ،United Technologies ،Connecticut
 Trans-Tek ،PARETO ENERGYو اسپانسر تدهيزات آزمايشگاهTDK- ،TI ،YASKAWA ،SOLARBRIDGE ،

 Lambdaو  Coilcraftاس [.]219
 -1-5-2-11تجهیزات آزمايشگاه
 دينامومتر  7اسب بخار
 منبو تغريه  10 dcكيلووات و منابو توان  acسه فاز
 تحليلگر توان 4كاناله


پردازشگرهاي سيگنال ديديتال  FPGA ،DSPو CPLD

 اينورتر  45كيلوواتي و درايوهاي فركانسمتغير
 پنلهاي فتوولتائيك
 موتورهاي الاايي و مغناطيس دائم
 امكانات نرمافزاري مانند  Labviewو ...
 -2-5-2-11محور تحقیقات
مطالعات درايوهاي الكتريكي اين آزمايشگاه ،رنج وسيعي از كاربردها شامل خودروهاي برقي هيبريدي و قابل اتصرال بره
شبكه و سيستمهاي رانش الكتريكي را شامل ميشود .مطالعات انرژيهاي نو نيز عمدتاً بر روي سيستمهاي فتوولتائيك متمركز

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
362
فاز  :5برنامه تحلیلی و تهیه ره نگاشت

ويرايش اول ،شهريور 1394

اس اما زمينههاي ديگري را نيز پوشش ميدهد .زمينه اصلي فعالي هاي اين آزمايشگاه ،مطالعه كارآيي ،كنترل ،بهينهسرازي،
قابلي اطمينان و عملكرد زمان واقعي سيستمهاي الكترونيك قدرت اس .
در حال حاضر اين مركز بر مدلسازي كارآيي ،هزينه و قابلي اطمينان ادوات الكترونيك قدرت ،تشخي

خطاي هوشمند

و بازيابي در ادوات الكترونيك قدرت ،درايوهاي با بازدهي و عملكرد باال ،مبدلهراي  dc/acدر سيسرتم فتوولتائيرك ،سيسرتم
يكپارچه  PVو انرژي ترموالكتريك ،موتورهاي الاايي خطي ماژوالر ،مدلسرازي زمرانواقعري ريزشربكههرا ،برازده انررژي در
تدهيزات ريلي ،شبيهسازي زمانواقعي خودروهاي برقي و سيستم رانش كشتي و تشخي

خطا در درايوهاي موتوري و بازيابي،

فعالي ميكند.

 6-2-11مركز سیستمهای الكترونیك قدرت دانشگاه ( Virginia Techبهاختصار
)CPES
مركز سيستمهاي الكترونيك قدرت ،با مخار تحايااتي ساليانه در حدود  5-4ميليون دالر ،براي بهبود پردازش و توزيرو
توان الكتريكي (شامل الكترونيك خودروهاي مبتني بر باتري ،سيستمهاي توزيو الكتريكي ملي و منطاهاي) اختصاص داده شده
اس .
در سالهاي  CPES ،2008-1998يك مركز تحاياات مهندسي علوم ملي بروده اسر و برا همكراري برا  5دانشرگاه و
شرك هاي صنعتي ،اين مركز بزرگترين مركز همكاري محااين الكترونيك قدرت تاكنون بوده اس .
امروزه  CPESيك ساختمان تحايااتي الكترونيك قدرت اس كه در راستاي كراهش انررژي مصررفي و در عرين حرال
افزايش قابلي سيستمهاي مبتني بر الكترونيك قدرت ،فعالي ميكند.
اين مركز در حال حاضر بيش از  70ع و در راستاي توسعه تكنولوژي الكترونيك قدرت دارد .در سال  ،2014-2013اين
مركز  2/1ميليون دالر حماي صنعتي با  78ع و صنعتي و  34همكار مهندسي و  2/9ميليون دالر بودده تحايااتي برراي 22
پروژه با  16حامي داشته اس .
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ساختمان مركزي كه در دانشگاه  Virginia Techواقو شده اس  ،شامل بخش اداري و امكانات آزمايشگاهي با ف رايي
بيش از  19000فوت مربو اس  .ف اي تحايااتي در آزمايشگاه  ،CPESشرامل يرك آزمايشرگاه تحايارات الكتريكري ،يرك
آزمايشگاه پكيدينگ و يك آزمايشگاه كامپيوتر اس  .يك كتابخانره تحاياراتي و اتراقهراي كنفررانس باقابلير هراي ويردئو
كنفرانس ،ارتباطات بين اع اي صنعتي  ،CPESاسپانسرهاي تحايااتي و همكارانشان را حماي ميكند.
با كمك يك ميليون دالري صندوق برنامههاي دانشگاهي علروم دفراعي ( ،)DURIP1ايرن آزمايشرگاه بره قابلير هراي
تحاياات الكتريكي توانايي مدهز شده اس  .دانشگاه  Virginia-Techازدمله معدود دانشرگاههرايي اسر كره داراي چنرين
امكانات پيشرفتهاي اس كه به آزمايشگاه  CPESكمك ميكند تا دايگاه خود را بهعنوان پيشتاز در صنع الكترونيك قدرت،
حفظ كند[.]220
 -1-6-2-11تجهیزات آزمايشگاه
همانطور كه گفته شد ،آزمايشگاه  ،CPESشامل آزمايشرگاه تحايارات الكتريكري ،آزمايشرگاه پكيدينرگ و آزمايشرگاه
كامپيوتر اس كه به آزمايشگاه فشارقوي نيز مدهز شده اس .
آزمايشگاه تحاياات الكتريكي با بهروزترين تدهيزات تس قدرت ،دينامومترها ،تدهيزات توليد نمونه بردهاي طراحيشده،
محفظه الكترومغناطيسي ،اتاق تميز ،كارگاه مكانيكي و تعداد زيادي ايستگاه كامپيوتري مدهز شده اس  .آزمايشگاه تحاياراتي
الكترونيك قدرت قويترين تدهيزات موردنياز براي پيادهسازي مدارات و سيستمهاي الكترونيرك قردرت در كليره فرفير هرا
(ولتاژها و توانهاي پايين تا ولتاژ  6كيلوول و توان  1مگاوات) در اختيار دارد .تدهيزات اسرتاندارد شرامل :اسيلوسركوپهراي
گيگاهرتزي؛ توليدكنندههاي توابو2؛ تحليلگرهاي شبكه ،طيف ،امپدانس ،منطاي و توان؛ سنسورهاي حرارتي و تغريهكنندههاي
مبدلهاي  AC/DCدر آزمايشگاه مودود اس  .تدهيزات خاص نيز شامل تدهيزات تس حرارتي؛ تس كنندههاي فشرارقوي؛
اسكنر ميدان مغناطيسي سهبعدي ،تحليلگر تداخالت الكترومغناطيسي؛ دينامومترهاي برزرگ و كوچرك؛ تدهيرزات مسريريا
اتوماتيك مدارات برد؛ بارهاي متغير و قابل برنامهريزي و مبدل حرارتي خنكشونده با مايو نيز در آزمايشگاه مودود اس .

1- Defense University Research Instrumentation Program
2- function generators
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آزمايشگاه پكيدينگ مدتمو ،قويترين آزمايشگاه پكيدينگ الكترونيك قدرت در ويردينيا اس  .اين آزمايشرگاه قابلير
سوار كردن و تس ماژولهاي مدتمو الكترونيك قدرت با تدهيزات و فرآيندهاي توليد استاندارد صنعتي را دارد.
آزمايشگاه پكيدينگ مدتمو با تدهيزاتي براي فرآيندهايي مانند فيلم نازك ،رسو فلزي ،برادهبرداري ليزري ،آبكاري فلز،
اتصال سيم ،ايداد برد مداري و فرآيند پختن سراميك در حرارت پايين ،راهاندازي شد .آزمايشگاه در حال حاضر بره دديردترين
تدهيزات توليد در يك ف اي  400فوت مربعي مدهز اس  .ابزارهاي دديرد شرامل زدودن مايعرات در كاربردهراي چسربي و
كپسولسازي اس .
آزمايشگاه داراي قابلي هاي مختلفي براي ارزيابي عملكرد حرارتي و الكترونيكي و قابلي اطمينان مراژولهراي مدتمرو
الكترونيك قدرت اس  .قابلي هاي تس الكتريكي شامل رسّامهاي منحني توانايي و توانپايين ،تدهيزات اندازهگيري عاياي و
آناليزورهاي خواص مغناطيسي اس  .ارزيابي حرارتي ميتواند با استفاده از ترموكوپلها ،سنسورهاي فيبر نوري ،انعكا

مادون

قرمز و تس هاي ضريب پخش حرارتي اندام گيرد .تحليل قابلي اطمينان با استفاده از دما و محفظرههراي بازيافر رطوبر
اندام ميگيرد.
آزمايشگاه كامپيوتر ،كليه نرمافزارهاي مورد استفاده براي تحليل و طراحري الكترونيرك قردرت ،شرامل ،Saber ،SPICE
 ،I-DEAS ،PSCAD/EMTDCتدهيررزات طراحرري آنررالوگ ،تحليررل المرران محرردود بررا ،Ansoft-Maxwell 2D&3D
 Mentor Graphicsو نرمافزار شبيهسازي طراحي همگام ،TMA ،SIMPLIS ،نرمافزار تحليل دمايي مدار ،FLOTHERM
نرمافزار شبيهسازي مواد  iSIGHT ،Silvacoو  PLECSرا دارا اس .
آزمايشگاه فشارقوي به دليل نياز روزافزون الكترونيك قدرت (شامل مبدلهاي توان بادي ،پيل سوختي ،خودروهاي برقري
هيبريدي و كشتيهاي برقي ،فنّاوريهاي تبديل توان ولتاژ باال) ،هر روز توده بيشتري به خود دلب ميكند .با كمك 839337
دالري از صررندوق  DURIPدر سررال  ،2002در كنررار هزينرره  250000دالري  ،CPESآزمايشررگاه تحاياررات الكتريكرري در
 ، Virginia Techنوسازي شد و به سطح ولتاژ متوسط و توان چندين مگاوات ارتاا داده شد .در حال حاضرر آزمايشرگاه داراي
ترانسفورماتورهاي با پيكربنردي متغيرر ولتاژمتوسرط و تروان يرك مگراوات ،راكتورهراي مربوطره ،خرازنهرا ،سروئيچگيرهرا و
كنترلكنندهها اس  .يك درايو  IGBTولتاژ متوسط با توان  1مگاوات نيز كه از طرف  General Electricاهردا شرده اسر ،
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بهعنوان بار قابل برنامهريزي نصب شده اس  .كل مدموعه قادر به تس مبدلهاي قدرت برهصرورت پيوسرته در حالر هراي
عملكردي مختلف اكتيو و راكتيو در سطح  4160ول و  1مگا ول آمپر اس .
 -2-6-2-11محور تحقیقات
 مديري توان براي كامپيوترها ،تدهيزات مخابراتي و ...
 سيستمهاي انرژي نو
 سيستمهاي مبدل توان در وسايل ناليه
 عناصر الكترونيك قدرت
 ساختارها و معماري تبديل توان
 مدلسازي و كنترل
 كيفي توان و تداخالت الكترومغناطيسي
 مدارات مدتمو با چگالي توان باال

 7-2-11آزمايشگاه توان هیدروژني تجديدپذير دانشگاه North Dakota
گروه مهندسي برق و شيمي دانشگاه  ،North Dakotaامكانات آزمايشگاهي را برهمنظرور حماير از تحايارات برر روي
محصوالت هيدروژني تدديدپرير و تبديل توان آن فراهم كرده اس  .تحايارات برهطرور عمرده برر روي شناسرايي ملزومرات
سيستمي موردنياز براي پيادهسازي سيستمهاي انرژي هيدروژني -بادي توزيو شده اس  .در حرال حاضرر ،امكانرات تسر برا
سيستمهاي پيل سوختي غشاي تبادل پروتوني ( ،)PEM1بهروزترين الكترواليزر  PEMو ادوات الكترونيك قدرت مدهز اس .
آزمايشگاه الكترونيك قدرت اين گروه ،با كمك منابو و امكانات فراهمشده از منابو مختلف ازدمله تدهيرزات اهداشرده از
سازمان ملي  ،NSFدر راستاي بهبود دورهها و برنامههاي آموزشي و آزمايشگاهها ( ،)CCLI2تأسيس شده اس [.]221

1- Proton Exchange Membrane
2- Course, Curriculum, and Laboratory Improvement
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 -1-7-2-11تجهیزات آزمايشگاه
در اين آزمايشگاه ،چهار ايستگاه آزمايشگاهي كامل الكترونيك قدرت ودود دارد كه هر يك برا بُردهراي مبردل/اينورتري
قابل تدديد ساختار ،منابو تغريه ،اسيلوسكوپهاي ديديتال ،كامپيوترهاي شخصي ،مولتيمترها ،بارهاي متغير و تدهيزات ديگر
مانند پرينترها و نرمافزارهاي  Simplorer ،PSIM ،Matlab/Simulinkو  Pspiceتدهيز شده اس  .همچنرين هرر يرك از
اين ايستگاهها با واحدهاي مبتني بر دادهبرداري و تحليل پيشرفته بر روي بُردهاي پردازش ديديتال بهوسيله  dSPACEمدهز
شدهاند .با استفاده از نرمافزارهاي فراهمشده ،دانشدويان ميتوانند عملكرد مدارهاي كليدزني مختلف ساده و پيچيده ،كنترلشده
و كنترلنشده را طراحي و شبيهسازي نمايند .با استفاده از بُردهاي اينورتر/مبدل مودرود ،طراحريهراي دانشردويان مريتوانرد
بهصورت فيزيكي با استفاده از ارتباط متاابل  Matlab/Simulinkو  ،dSPACEپيادهسازي و كنترل شود.
بخش درايوهاي الكتريكي مودود در اين آزمايشگاه نيز به چهار ايستگاه آزمايشگاهي كامل درايوهراي الكتريكري تاسريم
شده اس كه هر يك با استفاده از موتورهاي  dcو 42 acولتي ،درايوهاي مبدل/اينورتري قابل تدديد سراختار ،منرابو تغريره،
اسيلوسكوپهرا ،كامپيوترهراي شخصري ،مرولتي مترهرا ،بارهراي متغيرر و تدهيرزات ديگرر ماننرد پرينتررهرا و نررمافزارهراي
 Simplorer ،PSIM ،Matlab/Simulinkو  Pspiceتدهيز شده اس  .همچنين هر يك از ايرن ايسرتگاههرا برا واحردهاي
مبتني بر دادهبرداري و تحليل پيشرفته بر روي بُردهاي پردازش ديديتال بهوسيله  dSPACEمدهز شدهاند.
 -2-7-2-11محور تحقیقات
 پيلهاي سوختي
 الكترواليزر
 بكارگيري سيستمهاي بادي با سيستمهاي هيدروژني
 توربينهاي بادي
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 8-2-11آزمايشگاه توان انعطافپذير ( DNV GLبهاختصار )FPGL
آزمايشگاه توان انعطافپرير  ،DNV GLيك محيط ايدهآل براي تس ادوات الكترونيك قدرت تح شرايط كنترلشرده
كه مدلي از شرايط واقعي شبكه اس  ،اس  .اين آزمايشگاه و تدهيزات آن بهطرور خراص برراي تسر رنرج وسريعي از ادوات
الكترونيك قدرت قبل از اتصال به شبكه اس  .بدين ترتيب توليدكنندگان و كراربران سيسرتم ،ت رمين الزم از بابر كراركرد
صحيح تدهيزاتشان در شرايط واقعي را به دس خواهند آورد.
آزمايشگاه  FPGLكه در شهر  Arnhemدر هلند واقو شده اس  ،قادر به شبيهسازي رنج وسيعي از شرايط عادي و خطرا
اس  .در واقو اين آزمايشگاه قادر به تحويل توان تا  1مگا ول آمپر در ولتاژهاي پايين و متوسط (تا  24كيلوول ) و اغتشاشرات
قابل برنامهريزي با هارمونيكهاي تا  2/4كيلوهرتز اس  .اينورترهاي قابل برنامهريزي ،آرايرههراي خرازني ،ماراومتي ،سرلفي،
بارهاي غيرخطي و تدهيزات كنترلي هوشمند ،قابلي ايداد يك محيط واقعي با تدهيزات واقعي در هر شررايط ممكرن برراي
شبكه را امكانپرير كرده اس .
با تس هاي صورت گرفته در آزمايشگاه ،توليدكننردگان ،يرك گرزارش عملكررد تحر عنروان  KEMAبرراي عملكررد
تدهيزشان تح شرايط آزمايش (شرايط استاندارد) درياف ميكنند .همچنين اين مركرز ،اطالعرات مختلرف آزمايشري را كره
ميتواند بهعنوان ورودي براي مدلسازي و صح سندي مدل ،مورد استفاده قرار گيرد ،به مشتريان ميدهد [.]222
 -1-8-2-11تجهیزات آزمايشگاه
 خالصهاي از تدهيزات فني آزمايشگاه ،عبارت اس از:
 سطح ولتاژ قابلدسترسي تا  24كيلوول
 رنج وسيو فركانس از  DCتا  75هرتز
 توان پيوسته تا  1مگا ول آمپر

ac
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شكل  :3-11محدوده ولتاژ ،فركانس و توان قابلدسترسي در آزمايشگاه FPGL

 هارمونيكهاي قابلدسترسي تا هارمونيك 25اُم
 سنكرونيزاسيون با منابو خاردي
 فلوي توان قابلكنترل دوطرفه
 بارهاي پسيو قابل تنظيم ( 0/5مگاوات 1 ،مگاوار)
 رنج ولتاژي تا  4كيلوول با تركيبهاي وسيو ممكن
 بارهاي مااومتي تا 500كيلواهم ،سلفها و خازنهاي تا 1مگاوار
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شكل  :4-11دياگرام تكخطي شبكه تست آزمايشگاه FPGL
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 -2-8-2-11قابلیتهای تست در آزمايشگاه
 پديدههاي استاتيكي ولتاژ
 اغتشاشات هارمونيكي ولتاژ
 6 كنترلكننده حلاهبسته (رزونانسي) تا هارمونيك 15اٌم
 6 كنترلكننده حلاهباز
 نامتعادلي ولتاژ
 توالي منفي ولتاژ تا  10درصد توالي مثب و قابلي تنظيم آزادانه توالي صفر
 پديدههاي ديناميكي ولتاژ
 تغييرات ديناميكي ولتاژ سيستم (در اندازه و فركانس قدرت)
 فرورفتگي متعادل و نامتعادل ولتاژ
 وقفههاي كوتاه
 تس هاي مركور تح استانداردهاي بينالمللري ماننرد سرريهراي ،IEEE 1547 ،EN 50160 ،EN 50438
 IEC 61000و راهنماي  BDEWآلمان ( )FGW-TR3صورت ميپريرد.

 9-2-11آزمايشگاه تكنولوژی و كاربرد الكترونیك قدرت در تحقیقات انرژی (بهاختصار
)PEATER
درزمينه الكترونيك قدرت ،تدهيزات نيمرههرادي قردرت و
ٔ
گروه  PEATERدر سال  2005بهعنوان يك مركز تحاياات
كاربردهاي سيستم قدرت و تبديل انرژي ،در سطح دهاني تأسيس شد.
درزمينه تبديل انرژي ،سطوح بسيار كوچك ( )mWترا سرطوح تروان بسريار براال ( )MWرا شرامل
ٔ
فعالي هاي اين گروه
ميشود .اين تكنولوژي بر روي توسعه و پيشبرد تدهيزات كليدزني نيمههادي متمركز شده اس  .پيشرف هراي ايرن گرروه در
تكنولوژي MOSFETها و IGBTها ،راه ها را براي كاربردهاي دديد مانند خودروهاي برقي هيبريدي ،هواپيماهاي الكتريكي،
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سيستم رانش كشتي برقي ،توربينهاي بادي و همچنين در صنع گوشي موبايل و تدهيزات محاسبهگر كه مديري انرژي در
همه اين موارد پراهمي اس  ،هموار كرده اس .
نيمههاديهاي  Anvilدر سال  2010از دانشكده مهندسي  PEATERبهعنوان توسعهيافترهتررين عنصرر در تكنولروژي
نيمههادي قدرت سيليكون كاربيد ( )SiCارائه شد [.]223
 -1-9-2-11تجهیزات آزمايشگاه
اين مركز از سه بخش زير تشكيل شده اس :
1

اتاق تمیز Science city

اتاق تميز  ،Science cityيك آزمايشگاه ساخ نيمههادي در دانشكده مهندسي اس كه به توليد تدهيزات نيمرههرادي
اختصاص داده اس  .اين بخش يك اتاق تميز با مساح  150مترمربو و كال

 6 ISOاس كه  1000برابرر شررايط عرادي

نسب به هوا فيلتر شده اس  .اين شرايط قابلي توليد و تسر تدهيرزات الكترونيرك آزمايشرگاهي را برا امكانراتي همچرون
ليتوگرافي ،حك كردن ،رسو گيري ،اكسيداسيون ،حرارتدهي و قابلي هاي تس كردن ،فراهم ميكند.
از اوايل سال  ،2010به اين بخش ،يك اتاق تميز نيمههادي كال

 ،1000با رطوب كنترلشده ،با يك اتراق زرد برراي

فوتوليتوگرافي باقابلي ليتوگرافي  0/75ميكرون و يك سري تدهيزات پردازشي اضافه شرد .ايرن آزمايشرگاه برراي تحايارات
درزمينه فيزيك مواد و تكنولوژي ساخ تدهيزات از سيليكون كاربيد در نظر گرفته شده اس  .همچنين اين آزمايشگاه بهعنوان
ٔ
واحد محفظه رشد براي توسعه تدهيزات دديد و تدهيزات نمونه براي سيستمهاي دانشگاهي و صنعتي الكترونيك قردرت بره
كار گرفته ميشود.
آزمايشگاه مشخصههای الكتريكي
اين آزمايشگاه براي اندازهگيري بر روي تدهيزات نيمههادي قدرت اختصاص داده شده اس  .آزمايشگاه شامل تدهيرزات
استاندارد صنعتي زير اس :

1- cleanroom
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آناليزور طيف Agilent
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 ايستگاه تحايق و كاوش
 ايستگاه تحايق ديوه
 همچنين اين آزمايشگاه شامل دستگاههاي تس نيمههاديهاي قدرت زير اس :
 دستگاه تس اينورتر پش بهپش
 دستگاه تس كليدزني سلفي
 دستگاه تس گردش توان
 اين دستگاهها قابلي تس در ولتاژهاي تا  8كيلوول را فراهم ميكند.
اتاق تمیز پكیجینگ كالس ISO 8

اين آزمايشگاه به پكيدينگ تدهيزات نيمههادي اختصاص داده شده اس  .تدهيزات ايرن آزمايشرگاه شرامل مروارد زيرر
ميشود:
 لحيمگرار قابل برنامهريزي  /ATV SRO-704پردازش حرارتي /اداق حرارتدهي سريو باقابلير پرردازش ترا
 950درده
 تس كننده پيوند  Dageسري  ،4000شرامل روش تسر پيونرد برا كشريدن سريم ،روش  die shearو روش
.tweezer pull cartridges


چسباننده قالب  Cammax Precima EDB65با اليه محافظ گاز N2

 دستگاه چسباننده سيم  Orthodyneمدل 20
 ماشين پرين

نيمهاتوماتيك Mascoprint S200HFC
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 -2-9-2-11محور تحقیقات
حوزههاي تحايااتي اصلي گروه  ،PEATERطراحي ،ساخ  ،پكيدينگ و تس الكتريكي تدهيزات سريليكون كاربيردي
اس .

 10-2-11آزمايشگاه ملي انرژیهای تجديدپذير (بهاختصار )NREL
درزمينه بهكارگيري منابو توليد
ٔ
تحاياات در آزمايشگاه هوشمند  ،NRELبر روي توسعه و پيادهسازي فنّاوريهاي هوشمند
پراكنده و تدديدپرير بر مبناي علم الكترونيك قدرت و مديري هوشمند انرژي براي كاربردهاي مختلف ،متمركز اسر  .بردين
منظور مساحتي بالغ بر  5300فوت مربو بهمنظور در دستر

بودن ف ايي باقابلي انعطراف براال كره بره علر تنرو براالي

كاربردهاي توان هوشمند كه شامل تس اينورترهاي پيشرفته و مبدلهاي قدرت مسكوني و تداري و تكنولوژي كنترل آنهرا
ميشود ،طراحي و مورد استفاده قرارگرفته اس [.]224
 -1-10-2-11تجهیزات آزمايشگاه


سيستم HIL

 قابلي اتصال شين توزيو تحايااتي ( )REDB1به تدهيزات  ACمختلرف ماننرد شربيهسرازهاي شربكه ،بارهرا،
شبيهسازهاي توربين بادي و تدهيزات  DCمانند تغريه  ،DCپنلهاي فتوولتائيك ،باتريها و بارهاي DC

 چند  REDBسه فاز  250( ACآمپر 1600 ،آمپر) و  250( DCآمپر 1600 ،آمپر) برهمنظرور ادررا كرردن چنرد
آزمايش بهصورت موازي
 سه كارگاه تس الكترونيك قدرت دداگانه و داراي حفاظ با ديوارهاي عايق صوتي برراي تسر هراي بلندمردت
مبدلهاي قدرت

1- Research Electrical Distribution Bus
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 يك محفظه داراي پوشش و حفاظ باقابلي ورود و خرو كراربر ،بره مسراح  96فروت مربرو كره در يكري از
كارگاهها واقو شده اس و براي تس نمونههاي اوليه كه احتمال عدم موفاي بااليي دارند ،مورد اسرتفاده قررار
ميگيرد.
 بخش مربوط به توسعه و پيادهسازي تدهيزات بهمنظور ساخ مبدلهاي نمونه و مانيتورينگ تدهيزات
 چهار كارگاه تس باقابلي حماي از رنج وسيعي از تدهيزات خانگي كه هر كارگاه نشاندهنده بارهاي يك خانه
بوده و به شبكه الكتريكي  240/120ولتي و شبكههاي آ و گاز طبيعي متصل اس .
 خدمات مكانيكي مختلف مانند سيستمهاي خنككنندگي و گرمكنندگي فرآيند با آ
 خروديهاي تغريه مختلف در هر يك از كارگاههاي تس  ،ازدمله ولتاژ  480/277ول  208/120 ،acول ،ac
ولتاژ  240 acولتي فاز دداگانه 1و ولتاژ  acتك فاز  120ولتي.
 شبيهساز شبكه


بانك بارهاي ac

 منابو تغريه  dcدوطرفه


شبيهساز شبكه ELGAR

 بانك بارهاي الكترونيكي
 خنككننده و بويلر تحايااتي


سيستم دموآوري و كنترل داده SCADA



شبيهساز PV

 -2-10-2-11قابلیتهای تستي و تحقیقاتي آزمايشگاه
 توسعه و پيادهسازي مبدلهاي قدرت بهمنظور پيادهسازي منابو انرژي تدديدپرير
 توسعه و پيادهسازي كنترلهاي پيشرفته براي سيستمهاي الكترونيك قدرت هوشمند

1- Split-phase
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 تس نمونههاي آزمايشي و تداري مبدلهاي قدرت بهمنظور ارزيابي عملكرد ،اتصال الكتريكي ،امني و قابلي
اطمينان بلندمدت
 توسعه تحليل  HILو تس سيستمهاي الكترونيك قدرت در مدلهاي شبكه توزيو هوشمند
 تس سيستمهاي پيشرفته اتوماسيون ،گرمايش و تهويه صنعتي و خانگي و سيستمهاي مديري انرژي
 تحايق بر روي انوا سناريوهاي دديد سيستم توزيو از قبيل سيستمهاي  DCخانگي ،توليد انرژي و ذخيرهسازي
در مايا

مسكوني در كنار سيستمهاي مديري انرژي خانگي

 توسعه سيستمهاي خودروي برقي
 مدلسازي  HILبراي مشخصه بارهاي خانگي و توليد
 تكنولوژي اندازهگيري پيشرفته شامل اندازهگيري هوشمند در تأسيسات و در توليد

 11-2-11آزمايشگاه تست اينورتر فتوولتائیك Fraunhofer
مؤسسه  Fraunhoferآلمان ،بزرگترين مؤسسه تحايااتي انرژي خورشيدي در اروپا اس كه كاركنان آن بالغ برر 1300
نفر اس  .فعالي هاي اين مؤسسه شامل تحاياات در مسائل علمي و فنيِ بهكارگيري انرژي خورشيدي در طول توليد تكنولوژي
و نمونههاي كاربردي بهمنظور اثبات كارآيي اس  .آزمايشگاههاي اين مؤسسه شامل آزمايشگاههاي مربوط به تس پنرلهراي
فتوولتائيك و آزمايشگاه تس اينورتر فتوولتائيك اس  .در اين بخش هدف بررسي آزمايشگاه اينورتر فتوولتائيك اس [.]225
 -1-11-2-11تجهیزات آزمايشگاه
 شبيهساز  1/4 PVمگاواتي (تا  2000ول و  1760آمپر)
 تدهيزات مربوط به تس تحمل اف ولتاژ حين خطا ( )LVRT1تا  1مگا ول آمپر
 اتصال به ولتاژ متوسط ( 20كيلوول )
 ترانسفورماتورهاي قابل تنظيم  20تا  255كيلوولتي و  1تا  1/25مگاول آمپري
 شبيهساز شبكه سه فاز  30كيلوواتي
1- Low Voltage Ride Through
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 خازنها و سلفهاي  1كيلوولتي و  2كيلوآمپري براي تنظيم امپدانس شبكه
 تدهيزات تس سازگاري الكترومغناطيسي ()EMC1
 دستگاههاي توليدكننده ولتاژ ضربه و همگامساز
 تحليلگر دق ( RLCبايا

تا  150آمپر /پهناي باند  3مگاهرتز)

 بخش تس نيمههادي
 سيستمهاي خنككنندگي با هوا و آ با هي سينكهاي داراي بيشترين انتاال حرارت
 تدهيزات تس ميداني:
 مدموعه سيار شامل تدهيزات تس  4/5 LVRTمگاول آمپري
 آرايههاي  1 PVمگاواتي قابل نصب بر روي زمين
 تدهيزات اندازهگيري
 آناليزور توان دق باال تا  5كيلوول آمپر و  1كيلوول
 يك ترنسديوسر دريان  60تا  5000آمپري
 موقعي يا ( )GPSباقابلي همگامسازي تا  80كانال اندازهگيري
 نمونهبرداري با فركانس  50كيلوهرتز
 نرمافزارهاي شبيهسازي و تحليل


نرمافزار Matlab/Simulink/PLECS



نرمافزار DIgSILENT

 نرمافزارهاي ارزيابي مدلهاي اينورتري


تدهيزات پيشرفته براي تحليل هارمونيك و LVRT

 -2-11-2-11قابلیتهای تست و ارزيابي موجود در آزمايشگاه
 تس هارمونيك و فليكر
1- Electro Magnetic Compatibility
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LVRT

 تس اتصاالت ولتاژپايين/متوسط/باال ،پس  ،ترانسفورماتور و ناطه اتصال به شبكه برهمنظرور طراحري و تسر
الگوريتمهاي كنترلي در شرايط مودود
 ارزيابي عملكرد اينورترها در حال موازي


بررسي راه كارهاي مختلف براي موازي كردن اينورترها ،رديابي ديناميكي و استاتيكي توان حداكثر ،پتانسيل DC

مشخ

براي زمين

 تس هاي ميداني براي تس ادوات الكترونيك قدرت PVها در سيستمهاي قدرت واقعي
 تس سازگاري الكترومغناطيسي
 شبيهسازي ادوات الكترونيك قدرت بهمنظور بررسي كارآيي ،مدلسازي تلفات فركانسپرايين و فركرانس براالي
عناصر پسيو در كنار تلفات كليدزني و هداي نيمههاديها بهصورت تابعي از دما و همچنين شربيهسرازي رفترار
حرارتي اتصاالت نيمههاديها در شرايط مختلف ماننرد فلروي شرديد تروان راكتيرو (در حالر  ،)LVRTفلروي
معكو


توان و اضافهبار

اندازهگيري كارآمدي اينورتر با استاندارد  EN 50530با استفاده از شبيهساز PV

 بازده تبديل (مدار الكترونيك قدرت)
 دق رديا حداكثر توان

 12-2-11آزمايشگاه تست اينورتر  PVدانشگاه  Carlos IIIمادريد ()UC3M
آزمايشگاه  UC3Mداراي تدهيزات آزمايشگاهي براي تس اينورتر PVهاي تا  3مگاوات در شرايط محيطي واقعي (نرور
خورشيد) اس  .اين قابلي با استفاده از واحدهاي خورشيدي  5كيلوول آمپري ( 800ول  600 ،dcآمپر  acو  400ول  acسه
فاز تا  600آمپر  )acفراهم شده اس  .اين آزمايشگاه قادر اس خدمات محلي و مهارتي را در اختيرار توليدكننردگان در اروپرا و
ساير نااط دهان قرار دهد [.]226
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 -1-12-2-11تجهیزات آزمايشگاه
 ژنراتور  3000 PVكيلوواتي ( 100ول  2000 ،dcآمپر  dcو  400ول  acسه فاز 1600 ،آمپر )ac


منابو تغريه  dcو ac

 آناليزور توان دق باال ( 0/02درصد)
 اندازهگير دريان ( DCتا  600آمپر) و اندازهگير دريان ( ACتا  1000آمپر)
 اسيلوسكوپ با پهناي باند باال


بارها و عناصر پسيو LC

 دوربين حرارتي مادون قرمز
 موتورهاي سه فاز تا  10اسب بخار و تك فاز تا  0/75اسب بخار و دينامومترها
 ذخيرهسازهاي باتري
 شبيهساز صاعاه
 -2-12-2-11قابلیتهای تست آزمايشگاه
امكان تس پارامترهاي زير در آزمايشگاه ودود دارد:


توان ورودي و خرودي PV

 بازده (بازده حداكثر ،بازده اروپايي و بازده كاليفرنيايي)
 تحليل و ارزيابي رديابي توان حداكثر
 پارامترهاي مربوط به كيفي انرژي تزرياي
 پارامترهاي توان خرودي
 هارمونيك
 نامتعادلي
 فليكر و نوسانات ولتاژ
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تزريق مؤلفه DC

 اضافه ولتاژ (بلندمدت ،گررا)
 فركانسهاي كليدزني
 پارامترهاي مربوط به امني
 اف و وقفههاي كوتاهمدت ولتاژ
 تغييرات فركانس
 هارمونيكها و ميانهارمونيكها
 پارامترهاي ديگر
 اندازهگيري ميزان نويز
 تحليل حرارتي (ترموگرافي)
 دزيرهشدگي

 13-2-11آزمايشگاه الكترونیك قدرت و درايوهای الكتريكي دانشگاه WISCONSIN
)UWM( MILWAUKEE
آزمايشگاه الكترونيك قدرت دانشگاه  ،UWMشامل آزمايشگاههاي انرژيهاي تدديدپرير ،الكترونيك قدرت و آزمايشگاه
تونل باد اس  .اسپانسرهاي آزمايشگاه الكترونيك قدرت و درايوهاي الكتريكي براي پروژههراي صرنعتي ،شرامل شررك هراي
صنعتي  Rockwell ،Eaton ،GE ،JCI ،M-WERCو  ...و آژانسهاي فدرالي مانند  NSF ،DOEو  DODهستند.
ساختمان آزمايشگاه الكترونيك قدرت داراي مساح  2000فوت مربو باقابلي تغريه بالغ بر  500كيلوول آمپر (ولتاژ 480
و  208ول سه فاز) اس [.]227
 -1-13-2-11تجهیزات آزمايشگاه
 بستههاي نرمافزاري كامل  PSS/E ،PSIM ،MATLAB/Simulinkو  PSCADبراي مااصد شبيهسازي
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 منابو تغريه توانباالي  acو  16( dcكيلووات 480 ،ول  acو دو منبو  20كيلووات 800 ،ول )dc
 يك اسيلوسكوپ  Lecroy LT364Lچهاركاناله  500مگاهرتزي با نرمافزار تحليل اندازهگيري تروان  PMA1و
پرو هاي دريان
 چهار اسيلوسكوپ نو  Tektronix 4000چهاركاناله  200مگاهرتزي
 دو ژنراتور سنكرون  63كيلوول آمپري
 سه اينورتر تبديل دوبل  45كيلوول آمپري و يك ژنراتور الاايي  26كيلوول آمپري
 دو موتور الاايي  30اسب بخاري و بار مااومتي  21كيلوواتي
 يك شبيهساز توربين بادي با موتور الاايي  75اسب بخاري و دو ژنراتور  50كيلوواتي
 يك ذخيرهساز روي برميد 50 1كيلوواتي با مداربندي اتصال به شبكه
 ماژولهاي خازني ليتيوميوني (يك ماژول  360ول  9 ،dcفارادي و يك ماژول  750ولتي 5/1 ،فارادي)
 قطعات الكترونيك قدرت شامل سوئيچها ،درايور سوئيچها ،منابو تغريه و هي سينكها
 دو بسته  dSPACEبراي طراحي كنترلكننده در  Simulinkو انتاال به پردازنده سيگنال ديديتال.
 سه ماژول ذخيره و دسترسي داده از راه دور 2با كارتهاي ورودي و خرودي ديديتال و آنالوگ ،كارتهاي تاوي
ورودي و خرودي ،كارتهاي مخابراتي و ...
 همچنين شامل تدهيزات ديگر شامل يك مبدل باك/بوس  125كيلوواتي و يك اينورتر  125كيلوولر آمپرري
باقابلي اتصال سنكرون به شبكه بهمنظور تس باتريهاي ولتاژ باال اس .
 اع اي اين آزمايشگاه در حال حاضر در حال پيادهسازي يك ريزشبكه با نفوذ باالي انرژيهاي نو در سراختمان
آزمايشگاه ميباشند .تدهيزات اين ريزشبكه شامل ادزاي زير اس :
 پنل فتوولتائيك  100كيلوواتي
 توربين بادي  12كيلوواتي
 ذخيرهساز ليتيوميوني
1- Zinc Bromide
2- National Instruments Compact RIO module
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 دو ژنراتور گاز طبيعي  45كيلوواتي
 بارهاي فعال و غيرفعال
 كليد استاتيكي سم شبكه
 بيشتر اين تدهيزات ،از طرف شرك  M-WERCاهدا شده اس .
 -2-13-2-11محور تحقیقات
مدلسازي ذخيرهسازهاي انرژي ،انرژي باد ،ريزشبكه و بهكارگيري ذخيرهسازهاي انرژي در كنار منابو انرژي نو.

 -3-11معرفي سیستمهای شبیهساز  HILمورد استفاده در شبكه قدرت
اتصال گسترده منابو توليد توان تدديدپرير ناش مهمي در دستيابي به اهداف استفاده از انرژيهاي تدديدپررير ،افرزايش
بازدهي و كاهش گازهاي گلخانه اي دارد .اثرات دانبي اتصال گسترده منابو توليد توان تدديدپرير به شبكه به دغدغهاي ددي
براي توليدكنندگان ،بهرهبرداران و پهوهشگران تبديل شده اس .
با توده به نرخ اكيداً صعودي اتصال منابو تدديدپرير به شبكه ،براي حفظ امني  ،قابلي اطمينان و كيفي توان مطلرو
ماررات سخ گيرانهاي در اغلب كشورهاي دنيا وضو شده اس  .اين امر فرايند طراحي منابو تدديدپرير ،مبدلهاي الكترونيك
قدرت و ادزاي آنها را تح تأثير قرار داده اس  .انتظارات رو به گسترش از منابو توليد توان تدديدپرير در اتصال به شبكه به
سطح ولتاژ ناطه اتصال ،توان نامي و نو ژنراتور مورد استفاده بستگي دارد .فلسفه اصلي اين ماررات بر الزام حماي منابو توليد
توان تدديدپرير از شبكه قدرت استوار اس  .در برخي از كدهاي شبكه (عمدتاً  ،)MVمنابو توليرد تروان تدديدپررير ملرزم بره
تحمل اف ولتاژ و انحراف فركانسي شدهاند و بايستي در اين شرايط با تزريق توان راكتيو و حماي مؤثر از فركانس ،در فرايند
بازيابي شبكه مشارك داشته باشند .برخي از كد هاي شبكه دستوراتي برراي مرديري تبرادل تروان اكتيرو منرابو توليرد تروان
تدديدپرير با شبكه بهمنظور دلوگيري از عدم تعادل و عدم تراكم وضو كردهاند .بهصورت مشابه دستوراتي براي مديري تبادل
توان راكتيو منابو توليد توان تدديدپرير با شبكه بهمنظور رگوالسيون ولتاژ وضو شده اس .
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با توده به مطالب ذكرشده ،توليدكنندگان بايستي محصوالتي منطبق بر كاركرد هاي مورد انتظار توليد كنند تا به بازارهاي
دهاني دسترسي داشته باشند .بهرهبرداران شبكههاي قردرت در دنيرا فراينردهايي برراي تسر و ارائره گرواهي صرالحي بره
محصوالت توليد توان تدديدپرير وضو كردهاند تا ضمن حصول اطمينان از رعاي كاركردهاي مورد انتظار ،فرايند اتصال منابو
توليد توان تدديدپرير به شبكه تسريو گردد .بهصورت نمونه اين فرايند در سند مشاورهاي اتصال منابو توليد توان تدديدپرير به
شبكه كشور آلمان ذكرشده اس  .فرايند كشور آلمان تركيبي از اندازهگيريهاي ميداني و شبيهسازيهاي كامپيوتري اسر  .در
اين فرايند هر منبو توليد توان تدديدپرير گواهي مشخصات الكتريكي درياف خواهرد كررد كره پايرهاي برراي ارائره گرواهي
انطباقپريري خواهد بود .بر مبناي فرايند كشور آلمان درنهاي بايستي وضعي هر منبو توليد تروان تدديدپررير برا در داشرتن
موضوعات زير معين گردد:
 توانمندي كنترل توان اكتيو خرودي در شرايط عادي و انحراف فركانسي
 توانمندي كنترل توان راكتيو خرودي
 تعامل با شبكه (هارمونيك فليكر ،نوسان ولتاژ)
 تنظيمات حفافتي
 رفتار سيستم در هنگام وقو اغتشاش در شبكه (اف ولتاژ و توانمندي حماي از شبكه در اين شرايط)
از سويي ديگر مطابق قوانين كشور آلمان ،براي اثبات انطباقپريري يك سيستم شامل چند منبو توليرد تروان تدديدپررير
بايستي گواهينامه نيروگاه اخر گردد .در ايرن حالر اعتبارسرندي مشخصرات الكتريكري بره كمرك معرادالت پخرش برار و
شبيهسازيهاي ديناميكي صورت ميپريرد .شبيهسازيهاي ديناميكي بر مبناي مدلهاي اعتبارسندي شده صورت ميپريرد .در
اين حال اتصال مركور بهصورت مدل معادل تونن صورت مي پريرد كه با توده به سطح اتصرال كوتراه محرل اتصرال تعيرين
ميگردد .نحوه پيادهسازي و اعتبارسندي مدلهاي ديناميكي در گواهينامه صادره ذكر ميگردد.

 1-3-11نیازسنجي
رهياف تركيب شبيهسازي و تس عملياتي ( )Experimentalرا شبيهساز  HILمينامند .شبيهسرازي  HILبره دو نرو
شبيهسازي  HILكنترل و  HILقدرت تاسيمبندي ميگردد .شبيهسازي  HILكنترل ميتواند شامل تس رلرههراي حفرافتي،
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كنترلكنندههاي مبدلهاي الكترونيك قدرت و رگوالتورهاي كيفي توان اطالق گردد .شبيهساز  HILقدرت ميتوانرد شرامل
تس هاي تدهيزات واقعي نظير اينورترهاي متصل به سلول خورشيدي گردد .شبيهساز  HILقدرت ادازه تس تدهيزات قدرت
را در محيط سيستم قدرت مدازي در شرايط گوناگون و بهگونهاي قابل تكرار ،ايمن و اقتصادي فراهم ميكند .درواقو شبيهساز
 HILقدرت تكنيك شبيهسازي بالدرنگ را با پاسخ تدهيز واقعي و ادوات كنترلي آن تركيب ميكند.

 2-3-11بررسي بیشتر شبیهسازی  HILكنترل و قدرت
بهصورت سنتي دو گزينه براي اندام تس تدهيزات با قدرت متوسط تا باال ودود دارد :اندرام تسر بره كمرك تدهيرز
واقعي ،اندام شبيهسازي نرمافزاري .امروزه راهكار سومي تح نام شبيهسازي  HILدر حال گسترش اسر كره تركيبري از دو
راهكار سنتي اس .
اندام تس به كمك تدهيز واقعي كه روشي سرراس اس شامل اندام آزمون بر تدهيز واقعي اس  .با در نظرر داشرتن
دق تس  ،اين شيوه بهترين راهحل اس ؛ اما عواملي نظير محدودي هاي اقتصادي ،ريسك باال ،عدم ودرود انعطرافپرريري
كافي و مساح در دستر

از نكات منفي اين روش هستند .عمدتاً نميتوان بخشهايي از تدهيزات مودود در فرايند تس را

براي ايداد شرايط مختلف شبيهسازي تغيير داد.
بهصورت سنتي براي برطرف كردن مشكالت ناشي از اندام آزمون بر تدهيز واقعي ،از تكنيرك شربيهسرازي نررمافرزاري
استفاده شده اس  .انعطافپريري باال و هزينه اقتصادي بسيار كم از مزي هاي اين روش اس  .ادزاي يك سيستم را ميتروان
به دودسته تاسيمبندي كرد .دسته اول ،ادزايي هستند كه قابل مدلسازي هستند و مدل دقياي براي آنها ودود دارد .ايرن در
حالي اس كه دسته دوم شامل ادزايي هستند كه مدلهاي دقياي براي آنان ارائه نشده اس  .دق شبيهسازي به دانش عميق
از تدهيزات سيستم و مدلسازي دقيق آنها بستگي دارد]228[ .
 -1-2-3-11شبیهسازی  HILكنترل
شبيهسازي  HILكنترل شامل تس يك تدهيز به كمك پورتهاي داده آن اس  .در اين تكنيك سيگنالهاي ديديترال
(و يا سيگنالهاي آنالوگ تبديلشده به سيگنالهاي ديديتال) مابين سيستم تح تس و شبيهساز  HILدر حال مبادله اسر .
اين فرايند در شكل  -11نشان داده شده اس .
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شكل  :5-11شبیهسازی  HILكنترل

اين تكنيك امكان تس عملكردهاي كنترلي يك تدهيز را فراهم ميكند .برخي از كاربردهاي اين تكنيك عبارتاند از:
 ارزيابي كنترلكنندههاي صنع ف ايي
 ارزيابي كنترلكنندههاي الكترونيكي صنع خودرو
 ارائه تدهيزات و عملگرهاي دديد
 ژنراتورهاي سيستم نيروگاه بادي
 خودروهاي برقي و هيبريد
 -2-2-3-11شبیهسازی  HILقدرت
برخالف شبيهسازي  HILكنترل كه در آن يك كنترلكننده تح تس قرار ميگيرد ،در شبيهسرازي  HILقردرت ،يرك
تدهيز كامل قدرت (كه توان الكتريكي مبادله ميكند) نظير اينورتر  PVيا موترور آسرنكرون تحر تسر قررار مريگيررد .در
شبيهسازي  HILقدرت سيگنالهاي مبادله شده مابين شربيهسراز بالدرنرگ و سيسرتم تحر تسر در سرطحي نيسرتند كره
مبدلهاي آنالوگ به ديديتال و (برعكس) از عهده دابدايي آنها برآيند .بنابراين براي اندام اين اتصرال و دابدرايي نيازمنرد
برخي واسطهاي توان هستيم .اين فرايند در شكل  -11نشان داده شده اس .
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شكل  :6-11شبیهسازی  HILقدرت

واسط تواني ،سيگنالهاي سطح پايين شبيهساز بالدرنگ را بهگونهاي مناسب به سيگنالهراي موردنيراز سيسرتم حاياري
تح تس تبديل مي كند .اين واسط توان شامل تاوي كننده قدرتي اس كه مادار مردعي را از شبيهساز بالدرنرگ (هماننرد
ولتاژ و يا گشتاور) درياف ميكند و به صورتي مناسب به تدهيز تح تس اعمال ميكند .اين واسط همچنين سنسروري دارد
كه واكنش سيستم تح تس را اندازهگيري ميكند (همانند دريان و يا سررع چررخش) و بره شربيهسراز بالدرنرگ انتارال
ميدهد .ودود اين واسط امكان اتصال تدهيز تح تس بره شربيهسراز بالدرنرگ (كره رفترار سيسرتم قردرت را برهصرورتي
انعطافپرير تاليد ميكند) را فراهم ميكند.
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شبيهسازي  HILقدرت ناش مهمي در توسعه ،تس و اعتبارسندي تدهيزات دارد .بره كمرك شربيهسرازي  HILقردرت
ميتوان رفتار تدهيز تح تس را در اتصال به سيستم قدرتي انعطافپرير (به كمك شبيهساز بالدرنگ) در شررايط گونراگون
بهرهبرداري تس كرد .با توده به آنكه سيستم قدرت اتصالي ،بهصورت مدازي توسط شبيهسراز بالدرنرگ ايدراد شرده اسر
بهسرع (و بدون تغييرات فيزيكي خاص نظير سيم كشي) ميتوان شرايط شبيهسازي را به دفعات تغيير داد .به كمك اين ابزار
ميتوان با هزينه و ريسك كم تمامي شرايط ممكن بهرهبرداري را آزمود و دنبههاي نهان احتمالي تدهيز تح تس را ياف .
درمدمو  ،شبيهسازي  HILقدرت بستري مناسب براي تس انوا منابو توليد توان تدديدپررير نظيرر اينورترهراي سرلول
خورشيدي ،توربينهاي بادي و ساير شبكهها (نظير ميكروگريدها و خودروهاي برقي) را به دس ميدهد.
يك نمونه از اتصال موتور الكتريكي به شبيهساز بالدرنگ به كمك واسط تواني در شكل  -11نشان داده شده اس .

شكل  :7-11اتصال موتور الكتريكي به شبیهساز بالدرنگ به كمك واسط تواني

 3-3-11معرفي تجهیزات حاضر در شبیهسازی HIL
 -1-3-3-11توان محاسباتي -شبیهساز بالدرنگ
قسم اصلي شبيهسازي  HILدر شبيهساز بالدرنگ قرار دارند كه مدل نرمافرزاري را محاسربه و ادررا مريكنرد و داراي
قابلي تبادل داده ورودي/خرودي اس  .با توده به آنكه تدهيز تح تس بهصورت بالدرنگ در حال فعالير اسر  ،سيسرتم
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قدرت مدازي شبيهسازي شده توسط شبيهساز بالدرنگ نيز بايستي بهصورت بالدرنگ فعالي كند .بنابراين فركانس شبيهسازي
شبيهساز بالدرنگ بايستي به اندازه اي بزرگ باشد كه بتواند رفتار سيستم قدرت را به درستي در شرايط ديناميكي تاليد كند.
بهصورت تئوري ،كامپيوتري با كارتهاي ورودي/خرودي و يا يك بورد كنترلي نيز يك شربيهسراز بالدرنرگ اسر ؛ امرا
شبيهسازهاي حرفهاي بالدرنگ براي شبيهسازي  HILسيستمهاي بسيار بزرگ و پيچيده طراحي ميشوند .اين شربيهسرازهاي
بالدرنگ براي اولين بار در سال  1993تح نام  RTDSعرضه شد.
 -2-3-3-11روشهای پیادهسازی
بهصورت صنعتي از دودسته سخ افزار براي پيادهسازي  HILميتوان استفاده كردCPU :هاي چند هستهاي و .FPGA
 CPUماشين حسابگر سريال اس كه ساختار كد نويسي بسيار انعطافپريري دارد كه پياده سازي الگوريتمهاي پيچيده را
ساده مي كند .كامپيوترهاي امروزي از چندين هسته محاسباتي در كنار كارتهاي  I/Oبرا وسرط PCI1سراختهشردهانرد .زمران
نمونهبرداري CPUها به دليل ح ور واسطهاي  PCIو سيستم عامل محدود اس .
در سويي ديگر FPGA ،ساختاري موازي از منطق پايه و حافظههاس كه بسته به نياز خريدار تغيير مييابرد .چيرپهراي
متداول  FPGAعمدتاً روي بوردهايي ساخته ميشوند كه شامل  DAC ،ADC ،RAMو I/Oهاي بسيار سريو هستند .نكتره
منفي استفاده از  FPGAدر مشكل بودن پيادهسازي كدهاي نرمافزاري اس بهگونهاي كه عمالً بسياري از كردهراي پيشررفته
قابل پيادهسازي بر  FPGAنيستند .ودود واسطهاي  I/Oبسيار سريو ذاتي در  FPGAتوان نمونرهبررداري ايرن تكنولروژي را
افزايش ميدهد.
شبيهساز  HILصنعتي يك سيستم الكترونيك قدرت بايد تركيبي از فنّاوريهاي  CPUو  FPGAباشد تا بتواند به اهداف
خود دس پيدا كند .ساختار يك شبيهساز  HILتركيبي در شكل  -11نشان داده شده اس .

1 Peripheral Component Interconnect
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شكل  :8-11شبیهساز  HILتركیبي

در اين ساختار بسيار متداول ،ساختمان مدل (كه ميتواند يك سيستم مكانيكي و يا يك سيسرتم درايرو موترور باشرد) از
طريق كد نويسي (يا به كمك  Simulinkو  )SystemBuildبر  CPUبارگراري ميشود .از سرويي ديگرر زمرانهراي وقرو
سوئيچينگ به كمك شمارندههاي فركانس باالي  FPGAثب ميشوند و اطالعات دقيق مدت زمان آنها بره  CPUو مردل
ذخيره شده در آن ارسال ميگردد.
نمونهبرداري از وقايو سوئيچينگ به دليل فركانس بسيار باالي ( PWMنسب

به توان نمونهبرداري  CPUكه در حرد 7-

 10 usاس ) به كمك  FPGAالزامي اس  .اهمي اين موضو در فركانسهاي  PWMباالتر ،حياتيتر اس .
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 -3-3-3-11مسائل ارتباطي
در شبيهسازي  HILقدرت ،خطاهاي ناشي از واسط تواني (تأخير زماني و اعودا ) ممكن اس مندرر بره ناپايرداري و يرا
دوا غيردقيق شود .بهصورت مثال ح ور تاوي كننده توان ممكن اس مندر به ناپايداري شبيهسازي  HILگردد درحاليكه
سيستم اصلي بوده اس  .همچنين تاوي كننده موردنظر به دليل غيره ايده آل بودن ممكن اسر داراي خطرا و ترأخير زمراني
باشد .بررسي مرادو مختلف تحايااتي نشاندهنده آن اس كه الگوريتم واسط بايستي برهگونرهاي مناسرب ايرن چرالشهرا را
حلوفصل كند.
عالوه بر واسط هاي تواني ،عوامل ديگري نيز در شبيهسازي  HILممكن اس باعث نتيده غير صحيح و ناپايداري گردد.
بهصورت مثال فركانس شبيهسازي شبيهساز بالدرنگ اثر بسريار مهمري در پايرداري شربيهسرازي  HILدارد .از سرويي ديگرر
تبديالت آنالوگ به ديديتال و ديديتال به آنالوگ بايد بهاندازه كافي سريو و دقيق باشد .همچنين سنسرورهاي مرورد اسرتفاده
بايستي صح و سرع كافي داشته باشند.
 -4-3-3-11واسط تواني
در شبيهسازي  HILقدرت براي اتصال شبيهساز بالدرنگ (كه رفتار يك سيستم قدرت مدازي را تاليد ميكند) و تدهيرز
تح تس از واسطهاي تواني استفاده ميشود .اين واسط تواني عمدتاً از يك تاوي كننده توان و سنسور تشكيل شده اس  .دو
كاربرد عمده شبيهسازي  HILدر مهندسي برق و مكانيك اس .
شبيهسازي  HILدر مهندسي مكانيك در نمونههايي نظير خودرو ،موتور نيروي محركه كشتي ،توربين برادي و  ...كراربرد
دارد .در اين موارد شبيهساز بالدرنگ مدل بار نيروي محركه و يا توربين بادي را تاليد ميكند .همچنرين تدهيرز تحر تسر
ميتواند ژنراتوري باشد كه از طريق واسط تواني موتور و نيروي محركه آن به شبيهساز بالدرنگ و ژنراتور متصل شرده اسر .
شبيهساز بالدرنگ ماادير مردو سيگنال ها را (نظير مرادو سرع و گشتاور) به مدموعه موتور/ژنراتور اعمال كرده و پاسرخ آن
را از طريق سنسورها درياف ميكند.
شبيهسازي  HILدر مهندسي برق نيز شامل يك تدهيز قدرت اس اما شبيهساز بالدرنگ يك سيستم قدرت الكتريكي را
تاليد ميكند .بنابراين واسط تواني بايستي بهصورت الكتريكي به تدهيز تح تس متصل گردد .واسط تواني كره منطبرق برر
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فرفي تواني تدهيز تح تس اس سيگنالهاي ضعيف شبيهساز بالدرنگ را درياف ميكند و آن را بهگونهاي مناسرب بره
تدهيز تح تس اعمال ميكند .در اين فرايند دق باال و تأخير كماهميتي فراوان دارد .با توده به آنكه تاوي كننده بايسرتي
توانمندي در و تزريق توان را داشته باشد ،عملكرد چهارربعي الزم اس  .برخي از اين واسطهاي تواني در ادامه گزارش شرح
داده خواهند شد.
 -5-3-3-11تقويتكننده سوئیچینگ
تاوي كننده سوئيچينگ براي شربيهسرازي  HILقردرت از مبردلهراي الكترونيرك قردرت تشركيل شرده اسر  .شركل
 -11نشاندهنده يك مبدل پش بهپش منبو ولتاژ  50 KVAاس  .شبيهساز بالدرنگ مادار مردو سيگنال را به مبدل ارسال
ميكند و از طريق آن به تدهيز تح تس (كه در اين مثال يك موتور الكتريكي اس ) اعمال ميشود.

شكل  :9-11تقويتكننده سوئیچینگ برای شبیهسازی HIL

ولتاژ لينك  DCبه كمك يكسوساز كنترل ميگردد.
 -6-3-3-11تقويتكننده خطي
تاوي كنندههاي خطي نيز در شبيهسازي  HILكاربرد دارند .تاوي كنندههاي خطي حرفهاي باقابلي هايي نظير دق باال
و تأخير زماني كم گزينه مناسبي براي كاربردهاي شبيهسازي  HILقدرت هستند.
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 -7-3-3-11ژنراتور سنكرون و بانك بار
در اينگونه واسط تواني ژنراتور سنكروني به يرك موترور كوپرل مكرانيكي مريگرردد و مدموعره موتور/ژنراترور توسرط
كنترلكنندهاي سريو كنترل ميگردد .شبيهساز بالدرنگ ماادير مردو ولتاژ را به كنتررلكننرده سرريو مدموعره موتور/ژنراترور
اعمال ميكند .درنتيده ،ژنراتور سنكرون ولتاژ مردو را به تدهيز تح تس اعمال ميكند .پاسخ تدهيز تح تسر هماننرد
گونههاي پيشين واسط تواني توسط حسگر اندازهگيري و به شبيهساز بالدرنگ ارسال ميگرردد .ايرن واسرط ترواني در شركل
 -11نشان داده شده اس .

شكل  :10-11ژنراتور سنكرون و بانك بار در نقش واسط تواني در شبیهسازی  HILقدرت

 4-3-11تولیدكنندگان
در ادامه برخي از سازندگان مطرح سيستم شبيهساز  HILمعرفي ميگردند.
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RTDS Technologies Inc -1-4-3-11

شبيهساز  RTDSاز پروژهاي تحايااتي در مركز تحاياات  HVDCمانيتوبا در سال  1980به ودود آمد .در ادامه اين روند
در سال  1989اولين شبيهسازي بالدرنگ  HVDCدر كانادا اندام شد .درنهاي در سال  1993اولين فروش تداري شبيهسراز
 RTDSاندام پريرف  .به دنبال تداريسازي محصول ،شرك  RTDS Technologies Incباهدف گسترش و تداريسازي
شبيهساز تأسيس شد .محصوالت اين شرك هماكنون در  37كشور و  1100واحد 1در حال فعالي هستند.
اين شرك هماكنون توانسته اس محصول خود را بهعنوان ابزاري مورد اعتماد ده تس توليد تدهيرزات  FACTSو
 HVDCمعرفي كند .همچنين محصوالت اين شرك بستر مناسبي براي تس رلههاي قدرت فراهم ميكند .ايرن شررك در
سال  1999اولين سيستم قابل حملونال  RTDSرا ارائه داد.
OPAL-RT -2-4-3-11

شرك  OPAL-RTدر سال  1997تأسيس شده اس  .اين شرك از پردازندههاي چندهستهاي براي دستيابي به فركانس
باالتر شبيهسازي استفاده ميكند .اين شرك محصوالتي نظير ( eMEGAsimبراي شبيهسازي بالدرنگ سيسرتم قردرت بره
كمك پردازندههاي چندهستهاي  intelو  )FPGAو ( eDRIVEsimبراي شبيهسازي سيسرتمهراي كنتررل پيشررفته درايرو،
مبدلهاي الكترونيك قدرت و  )...براي ادزاي شبيهسازي  HILتوليد ميكند.

شكل  :11-11محصول  eMEGAsimشركت OPAL-RT

1 Rack
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Typhoon HIL Inc. -3-4-3-11

درزمينره سراخ توصريف گررهراي بالدرنرگ  HILبرراي ادوات
ٔ
شرك  Typhoon HIL Incاز شررك هراي پيشررو
الكترونيك قدرت اس  .اين كمپاني كه در سال  2008تأسيس شد محصوالت خود را به شررك هراي معتبرري چرون ،ABB
 AIT ،FLEXGENو  TOSHIBAميفروشد.
National Instruments -4-4-3-11

اين شرك كه در سال  1976تأسيس شد هماكنون در  50كشور دهان شعبه دارد .اين شرك كه شرامل  7000كارمنرد
اس در سال  1976سود  1,24ميليارد دالري داشته اس  .پلتفرم  HILاين شرك از فنّاوريهاي سخ افزاري و نررمافرزاري
براي كاهش زمان ،هزينه و ريسك ناشي از تس سيستمهاي  Embeddedاستفاده ميكند .پلتفررم تسر ايرن شررك (كره
تاريباً بايه پلتفرم ها نيز شباه بسياري دارند) بهصورت معمول شامل واسط اپراتوري ،پردازنده بالدرنرگ ،واحرد ايدراد خطرا،
واسطهاي ورودي/خرودي ،واسطهاي سنكرونيزم پردازندهها و واحدهاي كنترل الكترونيكي اس .
Dspace -5-4-3-11

شرك  Dspaceدر سال  1990در  Paderborn, Germanyتأسيس شد .در حوزه شبيهسازي بالدرنگ به كمك ،HIL
اين شرك

تدهيزاتي به نامهراي dSPACE Simulator Mid-Size ،dSPACE Simulator EcoLine ،SCALEXIO

و  dSPACE Simulator Full-Sizeدارد.
Hwacreate -6-4-3-11

 Hwacreateدر پارك علم و فناوري  Zhong Guan Village Science and Technologyچين تأسيس شده اسر .
محصوالت اين شرك تح نامهاي  SimCreator ،HRT-1000و  AFDXامكان فراهمسازي بسرتر شربيهسرازي  HILرا
فراهم ميكند.
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 5-3-11برخي خريداران شبیهسازی بالدرنگ HIL
 -1-5-3-11دانشگاه New South Wales

مركز تحاياات انررژي اسرتراليا كره در دانشرگاه  New South Walesاسرتراليا مسرتار اسر  ،برزرگتررين آزمايشرگاه
شبيهسازي بالدرنگ مودود در تمامي دانشگاههاي دنيا را به كمك  RTDS Simulatorراهاندازي كرده اس .
آزمايشگاه سيستمهاي قدرت اين دانشگاه  rack 18شامل  90پردازنده و  100كارت ورودي/خرودي از سيستم  RTDSرا
در اختيار دارد .اين دانشگاه كمك  19ميليون دالري از مركز سرمايهگراري آموزش استراليا درياف كرده اس .

شكل  :12-11سیستم  RTDSمستقر در دانشگاه New South Wales

 -2-5-3-11مركز تحقیقات KEPCO

مركز تحاياات وابسته به شرك برق  KEPCOكره دنوبي كه شامل بيش از  30000كيلومتر خط انتاال و  %93فرفي
توليد برق كره دنوبي اس  ،در سال  2001مدموعهاي شامل  21واحد از سيستم  RTDSرا خريداري كرده اسر  .ايرن مركرز
تحايااتي از سيستم فوق براي ارزيابي عملكرد صحيح سيستم حفافتي ،رگوالتورها ،مطالعات پايداري و سيستمهاي FACTS

استفاده ميكنند.
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 -3-5-3-11دانشگاه Universidade Federal de Juiz de Fora

دانشگاه  Universidade Federal de Juiz de Foraبرزيل در سال  2009تدهيزات  RTDSرا به ارزش  25,6ميليون
دالر خريداري كرده اس  .اين دانشگاه براي بررسي پردازش سريگنال ديديترال پيشررفته ،بررسري پروتكرلهراي ارتبراطي در
سيستمهاي قدرت ،كنترل سيستمهاي قدرت و طراحي سيستمهاي حفافتي براي سيستمهاي قدرت از ايرن دسرتگاه اسرتفاده
ميكند .اين دانشگاه انتظار دارد از طريق اين سرمايهگراري به اهدافي نظير توسعه پهوهشهاي تدربي در حوزه صرنع بررق،
افزايش تعداد ثب اختراعات ،تعامل بيشتر با صنع و ثب اين دانشگاه بهعنوان قطب مردو در تحاياات كاربردي براي بخش
برق دس يابد.
 -4-5-3-11دانشگاه AALBORG

آزمايشگاه شربيهسرازي بالدرنرگ دانشرگاه  AALBORGشرامل  2واحرد از سيسرتم  RTDSبره همرراه يرك كرارت
ورودي/خرودي اس  .اين دانشگاه همچنين نرمافزار اختصاصي سيستم  RTDSبه نام  RSCADرا نيز خريداري كرده اس .

شكل  :13-11سیستم  RTDSمستقر در دانشگاه AALBORG
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 -5-5-3-11شركت برق هند
شرك برق هند يك سيستم  RTDSدر كنار كنترلكننرده خرط  500 HVDCكيلروولتي  Ballia-Bhiwadiخريرداري
كرده اس  .اين سيستم  RTDSشامل  4واحد ( )Rackمتصل به كنترلكننده خط  HVDCاس  .شرك برق هند در نظر دارد
از اين پروژه (كه براي اولين بار در هند ادراشده اس ) در ده آموزش بهررهبررداران ،آزمرايش عملكررد دينراميكي و تنظريم
پارامترهاي كنترلكنندههاي  HVDCو  FACTSاستفاده كند.
 -6-5-3-11شركت برق نیوزلند
شبكه برق نيوزلند براي بررسي دقيق رفتار گرراي شبكه قدرت اين كشور در برابر سيستم حفرافتي ،مشخصرات كنترلري،
اغتشاشات و حاالت خطادار از سيستم  RTDSاستفاده ميكند .الزم به ذكر اس اين شرك قصد دارد برراي دقيرقترر شردن
نتايج و امكان اضافه شدن مدلهاي پيچيدهتر ،سيستم  RTDSمودود خود را ارتاا دهد و براي اين ارتارا بوددره  0/1ميليرون
دالري در نظر گرفته اس .
 -7-5-3-11كمپاني برق سعودی
كمپاني برق سعودي از يك سيستم  RTDSبراي مطالعه ،كنترل و طراحي حفاف براي سيستم قدرت سرعودي اسرتفاده
ميكند.
 -8-5-3-11آزمايشگاه ملي آمريكا
آزمايشگاه ملي آمريكا براي حماي و توسعه اتصال منابو توليد تدديدپرير بره شربكه سيسرتم شربيهسراز  HILقردرت را
خريداري كرده اس  .شبيهساز  HILقدرت اين آزمايشگاه توانايي اتصال به تدهيزاتي در حد  MWرا دارد.
برخي ديگر از خريداران سيستم شبيهسازي بالدرنگ در كشورهاي مختلف در ددول زير ذكرشده اس .
جدول  :2-11لیست خريداران سیستم شبیهساز  HILدر دنیا
كشور
استراليا

خريداران سیستم شبیهسازی بالدرنگ در كشور مربوطه
Defence Science and Technology Organisation
Powerlink
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Queensland University of Technology
University of Queensland
ABB Brazil
CEMIG
CEMIG-D
CTEEP
FPTI
FURNAS
ONS
Siemens Brazil
UFABC
Universidade Federal de Campina Grande
Universidade Federal de Ijatubá
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Universidade de Sao Paolo
University of Campinas
University of Juiz de Forza
BCIT
ERLPhase Power Technologies Ltd
GE Multilin
Kinectrics Inc.
Manitoba Hydro
University of Manitoba
University of Saskatchewan
University of Toronto
University of Western Ontario
BDCC
Beijing Jiaotong University
China Central Power Group
China Agricultural University
China EPRI
China EPRI FACTS
Chongqing EPRI
Chongqing University
CSG EHV
CSG Technology Research Center
CSG WEN
CYG Shen-Rui
DongFang Electronics
East China EPRI
Fujian EPRI
Guangdong EPRI
Guangdong PDC
Guangxi EPTRI
Guangxi University
Guizhou University
Guodian Nanjing Automation Co. Ltd.
Inner Mongolia Research Institute
Inner Mongolia University
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برزيل

كانادا

چين
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Jibei EPRI
Jiangsu EPRI
Jiangxi EPRI
Jilin EPDC
NARI
NARI Relays
NARI Technology Development Limited Company
Ningbo Ligong
North China Electric Power University
North East China EPRI
North East China Power Group
Rongxin Electric Power Corp.
SGCC-OP
SGCTC
Shaanxi Electric Power Corp.
Shandong Electric Power College
Shandong EPRI
Shandong University
Shanghai EP
Shanghai Jiaotong University
Shanghai Power T&D
Shanghai University of Electric Power
Shenyang University of Technology
Sichuan Electrical Power Corp.
Sifang EPRI
South China University of Technology
Southwest Jiaotong University
Suzhou Heshun
Taiyuan University of Technology
Tianjin EPRI
Tianjin University
Tsinghua University
Wuhan University
XIHARI-HVDC
XIHARI-Smart Grid
Xi’an Jiaotong University
Xian University of Technology
XJ Group Corporation
Yunnan EPRI
Zhejiang EPRI
Zhejiang University
Aalborg University
Technical University of Denmark
Alstom Grid Oy Ltd.
Tampere University of Technology
GE Energy Conversion
RTE
Schneider Electric
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دانمارك
فنالند
فرانسه
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Alstom Konstanz
RWTH Aachen
Siemens AG
Siemens EA
Siemens Mobility
Technical University of Ilmenau
National Technical University Athens

آلمان

ABB HVDC India
Bharat Heavy Electricals Limited
Central Power Research Institute
IIT Bubaneswar
IIT Kanpur
IIT Roorkee
Power Grid Corporation of India Ltd.
University of Calcutta
PLN

هند

Ansaldo Energia
ENEL
ENEL Test Center Bari
JRC Ispra
Terna
University of Cassino
University of Catania
Aichi Electric
CHUBU EPCO
Chugoku Electric Power Co.
Enegate
FUJI Electric Co.
Hiroshima Institute of Technology
Hitachi
JPower Co.
Kansai EPCO
Kansai Training Center
Kinkei Systems
Kyusyu University
Meidensha Corporation
Mitsubishi Electric
Takaoka EPCO
Tohoku Electric Corporation
Toshiba Corporation
PESTECH Sdn Bhd
SESCO
Tenaga Nasional Berhad
University of Malaya
CIMAT
CFE – LAPEM

يونان

اندونزي
ايتاليا

ژاپن

مالزي

مكزيك
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University of San Luis Potosi
NamPower

نامبيا

TU Delft

هلند

Transpower
University of Canterbury
National Grid Corporation of the Philippines
University of the Philippines
University of Lodz

لهستان

Universidade do Porto

پرتغال

Qatar University
EKRA
FGC UES JSC
Kazan Aviation Institute
MPEI University
NTC EES
TECON
Tomsk Polytechnic University
VNIIR
KACST
KFUPM
Saudi Electric Company
Nanyang Technological University
NUS
VESTAS
University of Ljubljana
CPUT
Durban Institute of Technology
ESKOM
University of Kwazulu-Natal
University of the Witwatersrand
Chang Won University
Chongbuk National University
Chonnam National University
DGIST
HHI
Hyosung Industries Co. Ltd.
Inha University
KEPCO-KPS
KEPRI – ITSPR
KEPRI – KEPS
KEPRI – HVDC
KEPRI – SSA
KESRI
Korea Electric Power Corporation

نيوزلند
فيليپين

قطر
روسيه

عربستان
سنگاپور
اسلووني
آفريااي دنوبي

كره دنوبي
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Korea Electrotechnology Research Institute
Korea University
LS Industrial Systems
Myongji University
National Fusion Research Institute
Seoul National University of Technology
Uiduk University
Xelpower
Yonsei University
Youho Electric Industries Co. Ltd
GE Multilin
Ingeteam
Red Electrica de Espana, S.A.
University of Zaragoza
ZIV, P+C Ltd
ABB AB – Automation Technologies
ABB AB – Power Systems FACTS
ABB AB – Power Systems HVDC
NTUST
Taiwan Power Research Institute
PEA
The Petroleum Institute
Alstom Grid UK
Cardiff University
Durham University
Siemens UK
University of Bath
University of Manchester
University of Strathclyde
ABB USA
Alstom Grid USA
American Electric Power
American Superconductor
Basler Electric
Baylor University
Clemson University
Dominion Technical Solutions
Florida State University – CAPS
General Electric – CRD
Idaho National Laboratory
Iowa State University
Michigan State University
Mississippi State University
Missouri University of Science and Technology
National Renewable Energy Lab
North Carolina State University
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اسپانيا

سوئد
تايوان
تايلند
امارات متحده
عربي
بريتانيا

آمريكا
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Oak Ridge National Laboratory
Pacific Gas & Electric
PPL
Quanta Technology
Savannah River Nuclear Solutions
Schweitzer Engineering Laboratories
Southern California Edison
Tennessee Technological University
Texas A&M University
Texas Tech University
University of California – Riverside
University of Connecticut
University of Idaho
University of Illinois
University of North Carolina
University of Tennessee
University of Wyoming
Virginia Commonwealth University
Washington State University
Corpoelec

 برنامه تحلیلی و تهیه ره نگاشت:5 فاز

كشور

ونزوئال

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
403
فاز  :5برنامه تحلیلی و تهیه ره نگاشت

ويرايش اول ،شهريور 1394

 -4-11نتیجهگیری
در خصوص آزمايشگاه هاي تحايااتي در كشور امكانات خوبي ودود داشته و در مراكز تحاياراتي ،دانشرگاهي و صرنعتي برا
توده به نيازها و توان مالي ،تأسيسات آزمايشگاهي مناسبي فراهم شده اس  .براي توسعه اين مراكز و تدهيز آنهرا بره لروازم
موردنياز در برخي حوزهها با توده به هزي نه و كاربرد ،نياز به حماي هدفمند دول ودود دارد .در ايرن راسرتا بايرد شربكهاي از
آزمايشگاه هاي تحايااتي الكترونيك قدرت در كشور ايداد گردد كه اقدامات زير ميتواند در ذيل اين شبكه صورت پريرد.
 حماي از تدهيز آزمايشگاههاي مودود به تدهيزات اوليه موردنياز با توده به پتانسيل منطاهاي
 حماي از ايداد قطبهاي آزمايشگاهي با مشارك مراكز تحايااتي و صنايو با توده به پتانسيلهراي منطارهاي
مودود
 آموزش و تربي متخصصين آزمايشگاهي بهويهه در زمينههاي خاص
در خصوص آزمايشگاه هاي مردو و با توده به وفايف مورد انتظار اين آزمايشگاه ها بايد تح نظارت سازمان ملي استاندارد
قرار داشته باشد .آزمايشگاههاي مردو را ميتوان با توده به حوزه آنها بهصورت زير در نظر گرف .
 آزمايشگاه مردعي كه به لحاظ اقتصادي بخش خصوصي قادر به راهاندازي و بهرهبرداري از آنها اس .
 آزمايشگاههاي مردعي كه با توده به سرمايهگراري باالي موردنياز و اهمي آنها بايد توسط بخرش دولتري يرا
وابسته به دول فراهم شود.
 آزمايشگاه هاي مردعي كه با توده به سرمايهگراري موردنياز و دانش فني آن ميتوان از آزمايشگاههاي خراردي
براي اندام آزمونها استفاده نمود.
با توده به موارد فوق بايد اقدامات زير را مدنظر قرار داد.
 تصويب استانداردهاي موردنياز و اتخاذ سياس الزم براي ادباري نمودن آنها
 حماي دول از سرمايهگراري در ده احداث آزمايشگاههاي مردو موردنياز كشور
 فراهم نمودن مكانيسم و تسهيالت الزم براي تس تدهيزات در آزمايشگاههاي خاردي

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
404
ويرايش اول ،شهريور 1394

فاز  :5برنامه تحلیلی و تهیه ره نگاشت

 انعااد تفاهمهاي همكاري آزمايشگاهي
در خصوص آزمايشگاه ها يا محيط تس ميداني با توده به تنو تدهيزات الكترونيك قدرت بايد اقدامات مختلفري صرورت
پريرد .در خصوص تدهيزات توان پايين فراهم نمودن محيط تس ميداني براي سازنده مادور بوده و در اين بخش نيراز اسر
كه مكانيسم مدون و مشخ

براي ثب نتايج و تأييد آنها فراهم شود.

در خصوص تدهيزات با سطح توان باال امكان تس در بسياري موارد بهويهه براي تدهيزاتي كه بايد در شبكهي برق نصب
كردند توسط سازنده مادور نيس براي فراهم نمودن اين امكان بايد اوالً مكانيسم مشخصي براي تعيين محل تس تدوينشده
و ثانياً بايد پوشش بيمهاي الزم براي دبران خسارت احتمالي طراحي ميگردد.
در اين فصل عالوه بر مطالعه آزمايشگاههاي داخلي به بررسي آزمايشگاههاي پيشرفتهي دانشگاهي و تداري الكترونيرك
قدرت در دهان پرداخته شد .در اين راستا ،محورهاي تحايااتي ،فناوري و تدهيزات مودود در اين آزمايشگاهها معرفي گرديرد.
بهطوركلي ميتوان گف يك آزمايشگاه الكترونيك قدرت بايستي داراي:
 منابو تغريه  acو  dcدر رنجهاي تواني و ولتاژي مختلف
 انوا مختلف كليدهاي نيمههادي و مبدلهاي الكترونيك قدرت پركاربرد مانند مبدلهاي  ،DC\DCاينورترها و
درايوهاي تغريه موتورهاي الكتريكي
 اسيلوسكوپها و اندازهگيرهاي دريان و ولتاژ
 پردازندههاي ديديتال سيگنال مانند DSPهاFPGA ،ها و تدهيزات دانبي موردنياز براي برنامهريزي آنها
 سنسورها و تدهيزات الزم براي ساخ بردهاي كنترلي
 دسترسي بره بسرتههراي نررمافرزاري كامرل  Pspice ،Altium Designer ،PSCAD ،Matlabو همچنرين
نرمافزارهاي آزمايشگاهي مانند  LabVIEWو ...
 انوا مختلف بارها و عناصر غيرفعال
باشد.
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بهمنظور مطالعه و تحايق در راستاي صنايو كاربردي الكترونيك قدرت مانند درايوهاي الكتريكي و منرابو انررژي نرو نيرز
تدهيزاتي مانند:
 موتورهاي الاايي ،سنكرون و مغناطيس دائم
 دينامومترها
 پنلهاي فتوولتائيك
 توربينهاي بادي آزمايشگاهي
 باتري و پيلهاي سوختي
موردنياز اس .
در اين بخش همچنين مواردي ديگر از قبيل بودده ،تدهيزات و ف اي در دستر

آزمايشگاهها موردتوده قرار گرف  .بدين

ترتيب اطالعات ذكرشده ميتواند بهعنوان يك مردو و راهنماي راهاندازي يك آزمايشگاه الكترونيرك قردرت پيشررفته ،مرورد
استفاده قرار گيرد.

فصل دوازدهم
پروژههای فني توسعه فناوری تجهیزات الكترونیك
قدرت
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 -12فصل دوازدهم پروژههای فني توسعه فناوری تجهیزات الكترونیك قدرت

 -1-12مقدمه
در اين فصل با توده به توضيحات ارائهشده در فصول قبلي و نتايج مراحل سوم و چهارم ،پرروژههراي پيشرنهادي دهر
دستيابي به اهداف سند مورد اشاره قرار خواهند گرف .

 -2-12طراحي و ساخت مبدل توربین بادی
مبدل توربين بادي ازدمله ادزاي اساسي توربين باد اس  .ساخ مبدل توربين بادي ازدمله اولوير هراي توسرعه فنراوري
«سند راهبردي و ناشه راه توسعه فناوري تدهيزات الكترونيك قدرت در شبكه برق» اس  .براي اين منظرور فعالير هرا در دو
مدموعه طراحي و ساخ مبدل مايا

دزئي مگاواتي توربين بادي و طراحي و سراخ مبردل مايرا

كامرل تروربين برادي

پيگيري خواهد شد.
نه ساخ توربين بادي مگاواتي در كشور از چند سال پيش آغاز گرديده و در اين خصوص پهوهشگاه نيرو و
فعالي ها درزمي ٔ
شرك مپنا فعالي هاي درخور تودهي صورت دادهاند .گروه مپنا در سال  1394طي قراردادي با يك شرك خاردي اقردام بره
كسب دانش فني اين مبدلها از طريق انتاال فناوري نموده اس و لرا در اين زمينه فعالي خاصي در سند پيشبيني نميشود.
البته الزم اقدامات مدنظر قرارگرفته در اين سند حماي ها و پشتيباني مورد نياز را در اين زمينه فراهم خواهد نمود.
طراحي و ساخ مبدل الكترونيك قدرت مايا

كامل براي توربين بادي در اين سند مشتمل بر سه فاز اس  .در فاز اول

مبدل الكترونيك قدرت مايا

كامل توربين بادي با فرفي چند صد كيلووات طراحي و ساخته خواهد شد .در ادامه يك نمونه

مبدل الكترونيك قدرت مايا

كامل توربين بادي  2مگاواتي ساخته خواهد شد و فعالي فاز سوم طراحي و ساخ پنج نمونره

مبدل الكترونيك قدرت مايا

كامل توربين بادي مگاواتي را مدنظر دارد.
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 1-2-12طراحي و ساخت مبدل مقیاس كامل توربین بادی چند صد كیلوواتي
 -1-1-2-12عنوان پروژه
طراحي و ساخ مبدل الكترونيك قدرت مايا

كامل توربين بادي مبتني بر ژنراتور سنكرون مغنراطيس دائرم 250

كيلوواتي
 -2-1-2-12تعريف مسئله و هدف از اجرای پژوهش
با توده به تحاياات اندامشده درروند توسعه مبدلهاي الكترونيك قدرت توربين باد و با تودره بره اهمير افرزايش
راندمان توربين هاي باد و قابلي كنترل كامل و استحصال ماكزيمم توان باد و همچنين پيشرف و توسعه كليردهاي
نيمه هادي؛ مبدل هاي مايا

كامل توربين باد موردتوده فراوانري قرارگرفتره و سرهم عمردهاي از برازار را بره خرود

اختصاص خواهند داد .مسئله كاهش قيم دالر بر كيلووات توربين هاي باد مودب افزايش توان توربين هاي بادي ترا
رنج باالتر از  10مگاوات شده اس  .بنابراين انتظار ميرود در سالهاي نهچندان دور سهم توربينهراي برادي الارايي
قفس سندابي و دو سو تغريه كاهشيافته و توربينهاي مغناطيس دائم سنكرون داراي مبدل مايا

كامل دايگزين

آنها شوند.
تكنولوژي مبدل هاي توربين بادي مايا

كامل يكري از فنّراوري هراي نوفهروري اسر كره تاريبراً از سرال 2005

موردتوده قرارگرفته اس  .بنابراين ازنظر تحايق و توسعه اين بخش اهمي فراواني دارد .همچنرين انتارال دانرش و
بوميسازي اين تكنولوژي نوفهور مي تواند زمينه ساز پيشرف علمي و اقتصادي در صنع برق كشور شرده و زمينره
بهرهبرداري بهينه از پتانسيل باد كشور و كاهش اتكا به منابو فسيلي را فراهم كند.
در اين پروژه مبدل الكترونيك قدرت يك توربين باد با ژنراتور سنكرون مغناطيس دائم طراحي و ساخته خواهد شرد.
ساير ادزاي توربين در اين پروژه به شكل مناسب تهيه و خريداري خواهد شد.
 -3-1-2-12دستاوردهای پروژه و صرفه اقتصادی
 دستيابي به دانش فني طراحي و ساخ مبدل الكترونيك قدرت مايا

كامل توربين باد
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 پيادهسازي عملي يك نمونه مبدل الكترونيك قدرت مايا

كامل توربين باد

 امكان استحصال انرژي باد در محدوده سرعتي گستردهتر و افزايش صرفه اقتصادي ايرن تروربينهرا نسرب بره
توربينهاي الاايي مودود
 امكان توسعه توربينهاي بادي مايا

كوچك براي كاربرد در ريزشبكهها

 افزايش راندمان و كاهش هزينه تعمير و نگهداري به دليل امكان حرف بخشهاي مكانيكي ازدمله گيربكس
 تسهيل توسعه استفاده از انرژي باد در كشور و كمك به ساير فعالي هاي در حال اندام در اين حوزه
 دلوگيري از خرو ارز و فراهم نمودن امكان ساخ داخل مبدل الكترونيك قدرت مايا

كامل توربين باد

 قرار گرفتن در دمو معدود كشورهاي داراي اين تكنولوژي
 كاهش اتكا به سوخ هاي فسيلي و كاهش آاليندهها
 فراهم سازي دانش فني و تدربه كاري ده ساخ توربينهاي بزرگ مگاواتي
 اشتغال زايي
 -4-1-2-12سابقه انجام پژوهش در كشور و مجريان پیشنهادی
 در خصوص ساخ اين مبدلها در كشور اقدام خاصي صورت نگرفته اس .
 مدريان پيشنهادي :گروه مپنا ،پهوهشگاه نيرو ،دهاد دانشگاهي ،صبا نيرو ،شرك هاي دانشبنيان
 -5-1-2-12مشخصات فنى محصول نهايى ،تعداد و استفادهكنندگان
 ولتاژ نامي 400 :ول

ac

 توان مبدل 250 :كيلووات
 فركانس نامي 50 :هرتز
 بازده مبدل :بيش از  95درصد
 نو ژنراتور :سنكرون مغناطيس دائم
 مشخصات محيطي :دماي  -20درده تا  +50درده
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 استانداردها EN 61800-3 :و ...
 تعداد :يك نمونه
 استفادهكننده محصول :وزارت نيرو
 -6-1-2-12نوع پروژه
 ساخ نمونه نيمهصنعتي
 -7-1-2-12هزينه و زمان اجرای پروژه
 هزينه :بيس و پنج ميليارد ريال
 زمان 24 :ماه

 2-2-12طراحي و ساخت مبدل الكترونیك قدرت مقیاس كامل توربین باد دو مگاواتي
 -1-2-2-12عنوان پروژه
طراحي و ساخ مبدل الكترونيك قدرت مايا

كامل توربين بادي مبتني برر ژنراترور سرنكرون مغنراطيس دائرم 2

مگاواتي
 -2-2-2-12تعريف مسئله و هدف از اجرای پژوهش
با توده به تحاياات اندام شده درروند توسعه مبدلهاي الكترونيك قدرت توربين باد و با توده بره اهمير افرزايش
راندمان توربين هاي باد و قابلي كنترل كامل و استحصال ماكزيمم توان باد و همچنين پيشرف و توسعه كليردهاي
نيمههادي؛ مبدلهاي مايا

كامل توربين باد مورد توده فراوانري قرارگرفتره و سرهم عمردهاي از برازار را بره خرود

اختصاص خواهند داد .مسئله كاهش قيم دالر بر كيلووات توربين هاي باد مودب افزايش توان توربين هاي بادي ترا
رنج باالتر از  10مگاوات شده اس  .بنابراين انتظار ميرود در سالهاي نه چندان دور سهم توربينهاي برادي الارايي
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قفس سندابي و دو سو تغريه كاهشيافته و توربينهاي مغناطيس دائم سنكرون داراي مبدل مايا

كامل دايگزين

آنها شوند.
تكنولوژي مبدل هاي توربين بادي مايا

كامل يكي از فنّاوري هاي نوفهوري اس كه تاريبراً از سرال  2005مرورد

توده قرارگرفته اس  .بنابراين ازنظر تحايق و توسعه ايرن بخرش اهمير فراوانري دارد .همچنرين انتارال دانرش و
بومي سازي اين تكنولوژي نوفهور مي تواند زمينه ساز پيشرف علمي و اقتصادي در صنع برق كشور شرده و زمينره
بهرهبرداري بهينه از پتانسيل باد كشور و كاهش اتكا به منابو فسيلي را فراهم كند.
در اين پروژه مبدل الكترونيك قدرت يك توربين باد با ژنراتور سنكرون مغناطيس دائم طراحي و ساخته خواهد شرد.
ساير ادزاي توربين در اين پروژه به شكل مناسب تهيه و خريداري خواهد شد.
 -3-2-2-12دستاوردهای پروژه و صرفه اقتصادی
 دستيابي به دانش فني طراحي و ساخ مبدل الكترونيك قدرت مايا
 پيادهسازي عملي يك نمونه مبدل الكترونيك قدرت مايا

كامل توربين باد

كامل توربين باد مگاواتي

 امكان استحصال انرژي باد در محدوده سرعتي گستردهتر و افزايش صرفه اقتصادي ايرن تروربينهرا نسرب بره
توربينهاي الاايي مودود
 افزايش راندمان و كاهش هزينه تعمير و نگهداري به دليل امكان حرف بخشهاي مكانيكي ازدمله گيربكس
 تسهيل توسعه استفاده از انرژي باد در كشور و كمك به ساير فعالي هاي در حال اندام در اين حروزه در دهر
دستيابي به هدف  10هزار مگاوات برق تدديدپرير
 دلوگيري از خرو ارز و فراهم نمودن امكان ساخ داخل مبدل الكترونيك قدرت مايا
 قرار گرفتن در دمو معدود كشورهاي داراي اين تكنولوژي
 كاهش اتكا به سوخ هاي فسيلي و كاهش آاليندهها
 -4-2-2-12سابقه انجام پژوهش در كشور و مجريان پیشنهادی
 در خصوص ساخ اين مبدلها در كشور اقدام خاصي صورت نگرفته اس .

كامل توربين باد
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 مدريان پيشنهادي :گروه مپنا ،پهوهشگاه نيرو ،دهاد دانشگاهي ،صبا نيرو
 -5-2-2-12مشخصات فنى محصول نهايى ،تعداد و استفادهكنندگان
 توان مبدل :دو مگاوات
 فركانس نامي 50 :هرتز
 بازده مبدل :بيش از  95درصد
 نو ژنراتور :سنكرون مغناطيس دائم
 مشخصات محيطي :دماي  -40درده تا  +50درده
 استانداردها EN 61800-3 :و ...
 تعداد :يك نمونه
 استفادهكننده محصول :وزارت نيرو
 -6-2-2-12نوع پروژه
 ساخ نمونه نيمهصنعتي
 -7-2-2-12هزينه و زمان اجرای پروژه
 هزينه :سيصد ميليارد ريال
 زمان 36 :ماه

 -3-12طراحي و ساخت اينورتر فتوولتائیك متصل به شبكه
بر اسا

آمار منتشرشده ميزان توان نصبشده فتوولتائيك تا انتهاي سال  2013به  139گيگاوات رسيده اس  .سه كشور

چين ،ژاپن و امريكا سه كشور برتر در نصب فتوولتائيك در سال  2013شناخته شدند درصورتيكه در دهههراي اخيرر اروپرا در
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باالترين رده قرار داش  .در ميان كشورهاي اروپايي هماكنون كشور آلمان پيشروي فتوولتائيك بوده اسر  .بيشرترين فرفير
فتوولتائيك كشور چين در نواحي آفتابي غر اين كشور و بهصورت پروژههاي بسيار بزرگ مورد بهرهبرداري قرارگرفته اس .
در «سند راهبردي و ناشه راه توسعه فناوري تدهيزات الكترونيك قدرت در شبكه برق» ساخ مبردلهراي فتوولتائيرك
ازدمله اولوي هاي توسعه فناوري اس  .براي اين منظور فعالي ها در دودسرته طراحري و سراخ مبردل فتوولتائيرك مايرا
كوچك و نيروگاهي دنبال خواهد شد.

 1-3-12طراحي و ساخت اينورتر فتوولتائیك متصل به شبكه كوچك
 -1-1-3-12عنوان پروژه
 طراحي و ساخ اينورتر فتوولتائيك متصل به شبكه با توان پنج كيلووات
 -2-1-3-12تعريف مسئله و هدف از اجرای پژوهش
در سند توسعه انرژيهاي تدديدپرير ،توليد برق از باد و خورشيد در اولوي هاي كشور قرارگرفته اس  .رشد چشمگير
توليد برق از طريق فتوولتائيك در سالهاي اخير نشانگر آگاهي كشورها از مسائل زيس محيطي ،كاهش وابستگي به
منابو فسيلي ،پيشرف فناوري فتوولتائيك و همچنين نفوذ فتوولتائيك در بازار دهاني اس  .يكي از مهمترين ادرزاي
سيستم فتوولتائيك اينورتر اس كه ناش مهيا ساختن شرايط مطلو اتصال فتوولتائيك به شبكه برق را ايفا ميكند.
راندمان كل سيستم فتوولتائيك به عملكرد اينورتر آن وابسته اس  .ساخ مبردل الكترونيرك قردرت برراي سيسرتم
فتوولتائيك و انتاال دانش فني آن ميتواند زمينهساز گسترش نفوذ كشور در بازار دهاني باشد زيرا بازار فتوولتائيك به
اشبا نرسيده اس و ميتوان در اين بازار رقاب كرد.
كشور ايران داراي پتانسيل تابشي مناسبي براي استفاده از فتوولتائيك اس و ازنظر فرهنگي نيرز فتوولتائيرك برراي
دامعه شناخته شده اس  .بنابراين با انتاال دانش فني و ساخ مدار قدرت و كنترل مبدل مريتروان عرصره را برراي
توليد ملي آن هموار نمود .اين پروژه تحايااتي بر ساخ نمونهي صرنعتي سيسرتم فتوولتائيرك  5كيلروواتي تمركرز
خواهد داش .

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
414
فاز  :5برنامه تحلیلی و تهیه ره نگاشت

ويرايش اول ،شهريور 1394

 -3-1-3-12دستاوردهای پروژه و صرفه اقتصادی
 دستيابي به دانش فني ساخ صنعتي مبدل الكترونيك قدرت فتوولتائيك برا مشخصرات عملكرردي مطرابق برا
استانداردهاي دهاني و كسب دانش فني
 استفاده از ف اي ساف منازل و عدم نياز به خريد زمين
 منافو اقتصادي حاصل از خدمات پس از فروش تدهيزات
 امكان رقاب در بازارهاي خاردي به دليل نوفهور بودن مبدلهاي فتوولتائيك
 هزينه كم نگهداري و تعميرات
 تسهيل توسعه استفاده از انرژي خورشيد در كشور
 دلوگيري از خرو ارز و فراهم نمودن امكان ساخ داخل مبدل الكترونيك قدرت
 كسب دانش فني و تدربه صنعتي ده ساخ نمونه هاي توان باال
 كاهش اتكا به سوخ هاي فسيلي و كاهش آاليندهها
 -4-1-3-12سابقه انجام پژوهش در كشور و مجريان پیشنهادی
درزمينه فتوولتائيك تاكنون در سازمان انرژيهاي نو ايران فعالي هاي گسرتردهاي صرورت گرفتره اسر  .تهيره
ٔ

اطلس تابش خورشيد ،ساخ نمونههاي پايلوت از سيستم فتوولتائيك و همچنرين امكرانسرندي سيسرتمهراي
هيبريد خورشيدي ازدمله اين اقدامات هستند .سازمان پرهوهش هراي علمري و صرنعتي ايرران نيرز بره سراخ
سيستمهاي فتوولتائيك متصل به شبكه پرداخته اس .
 مدريان پيشنهادي :پهوهشگاه نيرو ،دهاد دانشگاهي ،شرك هاي نيان الكترونيك ،فاران ،فاراترل ،شررك هراي
دانشبنيان و ساير مراكز پهوهشي دانشگاهي
 -5-1-3-12مشخصات فنى محصول نهايى ،تعداد و استفادهكنندگان
توان مبدل :پنج كيلووات
 ولتاژ نامي 230 :ول
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 فركانس نامي 50 :هرتز
 بازده مبدل :در بازه  30درصد با رنامي تا بار نامي تاريباً ثاب و بيش از  95درصد
 نو پنل :دلخواه
 مشخصات محيطي :دماي  -20درده تا  +60درده
 تعداد 5 :عدد
 استفادهكننده محصول :بخش خصوصي خانگي و كشاورزي
 -6-1-3-12نوع پروژه
 ساخ صنعتي
 -7-1-3-12هزينه و زمان اجرای پروژه
 هزينه :دو و نيم ميليارد ريال
 زمان 18 :ماه

 2-3-12طراحي و ساخت نمونه اينورتر فتوولتائیك نیروگاهي
 -1-2-3-12عنوان پروژه
 طراحي و ساخ اينورتر فتوولتائيك نيروگاهي يك مگاواتي نيمهصنعتي
 -2-2-3-12تعريف مسئله و هدف از اجرای پژوهش
در سند توسعه انرژيهاي تدديدپرير ،توليد برق از باد و خورشيد در اولوي هاي كشور قرارگرفته اس  .مسئله قيمر
تمامشده براي توليد برق خورشيدي يكي از مهمترين مسائل در گسترش اين تكنولوژي اسر  .برا افرزايش فرفير
سيستم فتوولتائيك هزينههاي اوليه دالر بر كيلووات اين سيستمها نيز كاهش مييابد .در كشورهايي كه زمين خرالي
براي بهرهبرداري از فتوولتائيك ندارند معموالً از پش بام خانهها استفاده ميكنند؛ اما در كشورهاي پهناور توليد بررق
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فتوولتائيك به روش متمركز از اهمي ويههاي برخوردار اس  .از آن رو كه ايران داراي نواحي وسيو با پتانسيل تابشي
مناسبي اس لرا بهرهبرداري به روش متمركز ميتواند انتخا مناسبي باشد .اين پرروژه بره طراحري و سراخ يرك
نيروگاه فتوولتائيك با فرفي يك مگاوات تمركز خواهد داش .
 -3-2-3-12دستاوردهای پروژه و صرفه اقتصادی
 دستيابي به دانش فني ساخ مبدل الكترونيك قدرت فتوولتائيك با مشخصات عملكردي مطابق با استانداردهاي
دهاني و كسب دانش فني
 هزينه كم نگهداري و تعميرات نسب به نيروگاههاي فسيلي
 تسهيل توسعه استفاده از انرژي خورشيد در كشور و كمك به ساير فعالي هاي در حال اندام در ده دسرتيابي
به هدف  10هزار مگاوات برق تدديدپرير
 دلوگيري از خرو ارز و فراهم نمودن امكان ساخ داخل مبدل الكترونيك قدرت
 كاهش اتكا به سوخ هاي فسيلي و كاهش آاليندهها
 -4-2-3-12سابقه انجام پژوهش در كشور و مجريان پیشنهادی
درزمينه فتوولتائيك نيروگاهي پهوهشگاه نيرو اقدامات و فعالي هاي قابلتودهي را در سراي اراك صرورت داده
ٔ

اس كه البته در خصوص ساخ مبدلهاي مورد نياز تاكنون اقدامي صورت نگرفته اس .
 مدريان پيشنهادي :گروه مپنا ،پهوهشگاه نيرو
 -5-2-3-12مشخصات فنى محصول نهايى
 توان مبدل (ها) :يك مگاوات
 ساختار مبدل (ها) :سه فاز ماژوالر
 فركانس نامي 50 :هرتز
 بازده مبدل (ها) :بيش از  90درصد
 نو پنل :دلخواه

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
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 رعاي الزامات اتصال به شبكه
 مشخصات محيطي :دماي  -30درده تا  +60درده
 تعداد :يك نمونه
 استفادهكننده محصول :وزارت نيرو
 -6-2-3-12نوع پروژه
ساخ نمونه نيمهصنعتي
 -7-2-3-12هزينه و زمان اجرای پروژه
 هزينه :يكصد و بيس ميليارد ريال
 زمان 30 :ماه

 -4-12طراحي و ساخت SVC
پيشرف در صنع نيمههاي قدرت و فنّاوريهاي كنترل مندر به ساخ تدهيزات  SVCشدهاند .اين دبرانسازها برراي
اولين بار در سال  1970براي دبرانسازي كورههاي قو

ساخته شدند و چندين سال بعد براي دبرانسازي خطوط انتاال بره

كار رفتند .ويهگيهايي نظير سرع پاسخ و انعطافپريري باالي بهرهبرداري از ويهگيهاي تدهيز اس  .تدهيز  SVCازدملره
تدهيزات دبرانگر توان راكتيو اس كه ميتواند براي بهبود ضريب قدرت ،رگوالسيون ولتاژ ،بهبود حالر گرررا ،بهررهبررداري
حداكثري از سيستم قدرت مودود و بهبود كيفي توان (فليكر) استفاده شود.
در «سند راهبردي و ناشه راه توسعه فناوري تدهيزات الكترونيك قدرت در شبكه برق» تدهيز  SVCازدمله اولوي هاي
توسعه فناوري اس  .براي اين منظور فعالي ها در دو مدموعه طراحي و ساخ  SVCبراي كاربرد در شبكه توزيو و طراحي و
ساخ  SVCبراي كاربرد در شبكه انتاال و صنايو بزرگ پيگيري خواهد شد.

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
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 1-4-12طراحي و ساخت يك نمونه  SVCقابل جابجايي
 -1-1-4-12عنوان پروژه
 طراحي و ساخ نمونه نيمهصنعتي  SVCقابل دابدايي با فرفي

12 MVAR

 -2-1-4-12تعريف مسئله و هدف از اجرای پژوهش
پروژه تحايااتي حاضر بر ساخ نمونه اوليه تدهيز  SVCتمركز خواهد داش  .مزاياي اقتصادي ساخ

تدهيز SVC

با توده به اهداف عملكردي مورد انتظار ازدمله بهبود ضريب قدرت ،رگوالسيون ولتاژ ،بهبود حال گررا ،بهرهبرداري
حداكثري از سيستم قدرت مودود و بهبود كيفي توان روشن خواهد شد .با كنترل مناسب توان راكتيو شبكه ميتوان
از بروز شرايط اضافهبار خطوط و ترانسفورماتورها دلوگيري كرد و طول عمر آنها افزايش مييابد كه بالطبو از زيران
ناشي از كاهش عمر اين تدهيزات دلوگيري خواهد شد .استفاده از  SVCده فراهم نمودن توان راكتيرو موردنيراز
ژنراتورهاي الاايي و همچنين كاهش فليكر و يا كاهش ولتاژ ناشي از آن ميتواند به توسعهي انرژيهاي تدديدپررير
كمك كند .براي مثال ح ور  SVCميتواند عملكرد ضمن خطاي توربينهاي بادي را بهبود دهد و اثر فليكر ناشي از
سايه بر و اف ولتاژ ناشي از راهاندازي را دبران كند.
از طرف ديگر صنايو بزرگ به دليل ح ور بارهاي موتوري و سلفي توان راكتيو بسياري از شبكه در ميكنند و بره
همين دليل به شرك برق دريمه ميپردازند .از طرف ديگر اين شرك ها به دليل سياس هاي شرك برق (كه نافر
بر الزام حفظ كيفي توان -با تمركز بر فليكر -در ناطه اتصال صنايو به شبكه هستند) با مشكل عدم امكان افزايش
توليد مواده هستند كه ضررهاي اقتصادي براي آنان در پي دارد .اين موضرو بره علر تزريرق اغتشاشرات توسرط
كارخانهها به دليل ح ور بارهاي سوئيچ شونده و موتوري اس  .تدهيز  SVCميتواند ضمن برطرف كردن مشكالت
فوق ،باعث عدم انتشار اغتشاش از صنايو به شبكه گردد.
گسترش حملونال برقي (مترو) مندر به اف ولتاژ و عدم تعادل در شبكه قدرت ميگردد .استفاده از  SVCكمحدم
در متروها ميتواند اين موضو را برطرف كند.
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در اين پروژه يك  SVCبا فرفي  12مگاوار ساخته خواهد شد .طراحي بخش الكترونيك قدرت اين  SVCبهصورت
ماژوالر خواهد بود كه بهراحتي قابل توسعه باشد .طراحي مدموعه به صورتي خواهد بود كه بتوان آن را داخرل يرك
كانتينر داسازي نموده و قابلي دابدايي و نصب در زمان اندك را داشته باشد.
 -3-1-4-12دستاوردهای پروژه و صرفه اقتصادی
 دستيابي به دانش فني طراحي و ساخ  SVCبا مشخصات عملكردي مطابق با استانداردهاي دهاني
 دستيابي به دانش فني طراحي تدهيزات الكترونيك قدرت ماژوالر و قابلحمل
 استفاده از دانش كسب شده و توسعه آن براي ساخ  SVCدر مايا

شبكه انتاال

 تسهيل توسعه استفاده از منابو تدديدپرير در كشور
 دلوگيري از خرو ارز و فراهم نمودن امكان ساخ

داخل SVC

 فراهم نمودن توان راكتيو موردنياز ژنراتورهاي الاايي و همچنين كاهش فليكر و يا كاهش اغتشاشات ولتاژ ناشي
از آن
 كمك به صنايو متوسط براي بهبود كيفي توان و رعاي الزامات شبكه برق و كاهش هزينههاي مرتبط
 كمك به گسترش حملونال برقي (مترو) از طريق رفو اف ولتاژ ،عدم تعرادل و  ...ناشري از عملكررد آنهرا در
شبكه برق
 -4-1-4-12سابقه انجام پژوهش در كشور و مجريان پیشنهادی
 تدهيز  SVCبا فرفي نيمهصنعتي (در حد  )MVAدر پهوهشگاه نيرو در حال ساخ اس  .اين  SVCشرامل
يك  TCRبا فرفي  +14/-3.5 MVARاس كه دو شاخه بانرك خرازني (فيلترري) نيرز دارد .شررك فنري
مهندسي نور مشهد نيز پروژه طراحي و ساخ  30 SVCمگاواري را در دس داشته اس هرچند كه به مرحلره
ساخ نرسيده اس .
 دهاد دانشگاهي واحد علم و صنع توانمندي طراحي و ساخ يكسوسازهاي صنعتي (تا فرفي )350 KVA
را در اختيار دارد .همچنين اين واحد توانمندي كنترل و مانيتورينگ مبردلهراي صرنعتي را نيرز در اختيرار دارد.

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
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همچنين اين واحد طراحي و ساخ يكسوسازهاي صنعتي براي سيستم تركشن مترو برا فرفير  4 MVAبرا
ساختار يكسوكننده  6فاز تمام مو و هواخنك را در دستور كار خود دارد .درنهاي  ،اين واحد دانش فنري خنرك
كاري مبدلهاي الكترونيك قدرت با آ را نيز در دستور كار خود دارد .اگرچه تدهيزات فوق  SVCنيستند اما از
تكنولوژي مشابهي استفاده ميكنند كه فرايند دستيابي به ساخ تدهيز  SVCرا هموار ميكند.
درزمينه طراحري و سراخ نمونره آزمايشرگاهي  SVCفعالير
ٔ
 در حوزه دانشگاهي نيز دانشگاههاي برتر كشور
داشتهاند  .براي نمونه دكتر رضا قاضي (و همكاران) از دانشگاه فردوسي مشهد ،دكتر حيردر علري شرايان فرر (و
همكاران) از دانشگاه علم و صنع  ،دكتر ذوالادري (و همكاران) از دانشگاه صنعتي شريف ،دكتر دواد مهدوي (و
همكاران) از دانشگاه صنعتي شريف ،دكتر حسيني (و همكاران) از دانشگاه تبريز اقدام به طراحي و ساخ نمونه
آزمايشگاهي  SVCكردهاند .نتايج تحايق اين پهوهشگران در مدلههاي تحايااتي منتشرشده اس .
 مدريان پيشنهادي :پهوهشگاه نيرو ،دهاد دانشگاهي ،شرك هاي دانشبنيان
 -5-1-4-12مشخصات فنى محصول نهايى ،تعداد و استفادهكنندگان
 ولتاژ  20كيلوول
 فرفي  12 :مگاوار
 فركانس نامي 50 :هرتز


ساختار TSC+TCR+FC :SVC

 ساختار ولو :سه فاز ماژوالر
 تدهيزات كنترل و ولو قابلحمل
 قابلي تنظيم ولتاژ ،حرف فليكر و اصالح ضريب قدرت
 رعاي

كليه استانداردهاي عملكردي ازدمله EMC

 تعداد :يك نمونه
 استفادهكننده محصول :وزارت نيرو ،بخش خصوص

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
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 -6-1-4-12نوع پروژه
ساخ نمونه نيمهصنعتي
 -7-1-4-12هزينه و زمان اجرای پروژه:
 هزينه :سي ميليارد ريال
 زمان 25 :ماه

 2-4-12طراحي و ساخت يك نمونه  SVCبا ظرفیت باال
 -1-2-4-12عنوان پروژه
 طراحي و ساخ نمونه نيمهصنعتي  SVCبا فرفي

70-130 MVAR

 -2-2-4-12تعريف مسئله و هدف از اجرای پژوهش
پروژه تحايااتي حاضر بر ساخ تدهيز  SVCبا فرفي چند ده مگاوار تمركز خواهد داش  .مزاياي اقتصادي ساخ
تدهيز  SVCبا توده به اهداف عملكردي مورد انتظار ازدمله بهبود ضريب قدرت ،رگوالسيون ولتراژ ،بهبرود حالر
گررا ،بهرهبرداري حداكثري از سيستم قدرت مودود و بهبود كيفي توان روشن خواهد شد .با كنتررل مناسرب تروان
راكتيو شبكه ميتوان از بروز شرايط اضافهبار خطوط و ترانسفورماتورها دلوگيري كررد و طرول عمرر آنهرا افرزايش
مييابد كه بالطبو از زيان ناشي از كاهش عمر اين تدهيزات دلوگيري خواهد شد.
صنايو بزرگ به دليل ح ور بارهاي موتوري و سلفي توان راكتيو بسياري از شبكه در ميكنند و به همين دليل به
شرك برق دريمه ميپردازند .اين شرك ها به دليل سياس هاي شرك برق (كه نافر بر الزام حفظ كيفي توان -با
تمركز بر فليكر -در ناطه اتصال صنايو به شبكه هستند) با مشكل عدم امكران افرزايش توليرد موادره هسرتند كره
ضررهاي اقتصادي براي آنان در پي دارد .اين موضو به عل تزريق اغتشاشات توسط كارخانههرا بره دليرل ح رور
بارهاي سوئيچ شونده و موتوري اس  .تدهيز  SVCميتواند ضمن برطرف كردن مشكالت فوق ،باعث عدم انتشرار
اغتشاش از صنايو به شبكه گردد.

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
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 70تا  130مگاوار ساخته خواهد شد .طراحي بخش الكترونيك قدرت ايرن SVC

بهصورت ماژوالر خواهد بود.
 -3-2-4-12دستاوردهای پروژه و صرفه اقتصادی
 دستيابي به دانش فني طراحي و ساخ  SVCبا مشخصات عملكردي مطابق با استانداردهاي دهاني
 دلوگيري از خرو ارز و فراهم نمودن امكان ساخ

داخل SVC

 كمك به صنايو متوسط براي بهبود كيفي توان و رعاي الزامات شبكه برق و كاهش هزينههاي مرتبط
 كاربرد در پس هاي انتاال يا فوق توزيو ده رفو مشكالت پايداري و دبران توان راكتيو
 -4-2-4-12سابقه انجام پژوهش در كشور و مجريان پیشنهادی
 تدهيز  SVCبا فرفي نيمهصنعتي (در حد  )MVAدر پهوهشگاه نيرو در حال ساخ اس  .اين  SVCشرامل
يك  TCRبا فرفي (نهايي)  +14/-3.5 MVARاس كه دو شاخه بانك خازني (فيلتري) نيز ح ور دارنرد .از
سويي ديگر بنا بر مطالعات صورت گرفته ،شرك فني مهندسي نور مشرهد پرروژه طراحري و سراخ 30 SVC
مگاواري را در دس داشته اس هرچند كه به مرحله ساخ نرسيده اس .
 مدريان پيشنهادي :پهوهشگاه نيرو ،دهاد دانشگاهي
 -5-2-4-12مشخصات فنى محصول نهايى ،تعداد و استفادهكنندگان
 ولتاژ  20كيلوول
 فرفي  120 :تا  70مگاوار
 فركانس نامي 50 :هرتز
 ساختار  :SVCمطابق نياز
 ساختار ولو :سه فاز ماژوالر
 قابلي تنظيم ولتاژ ،حرف فليكر
 رعاي

كليه استانداردهاي عملكردي ازدمله EMC

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
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 تعداد :يك نمونه
 استفادهكننده محصول :وزارت نيرو ،بخش خصوص
 -6-2-4-12نوع پروژه
ساخ نمونه نيمهصنعتي
 -7-2-4-12هزينه و زمان اجرای پروژه:
 هزينه :در زمان عاد قرارداد محاسبه خواهد شد.
 زمان :در زمان عاد قرارداد تعيين خواهد شد.

 -5-12طراحي و ساخت Statcom
پيشرف در صنع نيمههاي قدرت و فنّاوريهاي كنترل مندر به معرفي تدهيزات  FACTSگرديرد .ايرن تدهيرزات در
اواخر دهه  90ميالدي بهصورت كاربردي مورد استفاده قرار گرفتند .ويهگيهايي نظير سرع پاسرخ و انعطرافپرريري براالي
بهرهبرداري از ويهگيهاي ادوات  FACTSاس  .تدهيز  Statcomازدمله ادوات موازي  FACTSاس كره مريتوانرد برراي
بهبود ضريب قدرت ،رگوالسيون ولتاژ ،بهبود پايداري ،بهرهبرداري حداكثري از سيستم قردرت مودرود و بهبرود كيفير تروان
استفاده شود.
در «سند راهبردي و ناشه راه توسعه فناوري تدهيرزات الكترونيرك قردرت در شربكه بررق» تدهيرز  Statcomازدملره
اولوي هاي توسعه فناوري اس  .براي اين منظور فعالي ها در دو مدموعه طراحي و ساخ  Statcomبراي كراربرد در شربكه
توزيو و طراحي و ساخ  Statcomبراي كاربرد در شبكه انتاال و صنايو بزرگ پيگيري خواهد شد.

 1-5-12طراحي و ساخت نمونه نیمهصنعتي D-Statcom

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
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 -1-1-5-12عنوان پروژه:


طراحي و ساخ نمونه نيمهصنعتي  D-Statcomبا فرفي

MVAR 2±

 -2-1-5-12تعريف مسئله و هدف از اجرای پژوهش
ناش ادوات الكترونيك قدرت را ميتوان از ديدگاه تأثير مثب آنان در ارتااي كيفي توان بررسري كررد .مهرمتررين
منشأ اختالل كيفي توان در صنايو عملكرد موتورها و مبدلهاي استاتيكي اس  .درحاليكه مهمترين منشأ اغتشاش
در مصرفكنندگان از وسايل الكترونيكي ناشي ميشود .بهصورت كلي تدهيز  D-Statcomتوانمندي منحصربهفردي
در برطرف كردن تمامي مشكالت كيفي توان دارد .كيفي توان پايين سيستم توزيو ميتواند باعث افرزايش تلفرات
اهمي به دليل ح ور دريانهاي هارمونيكي در خطوط توزيو و تدهيزاتي نظيرر ترانسرفورماتورها شروند كره اثررات
مخربي بر تلفات ،دما و طول عمر آنها دارند .همچنين ولتاژهاي هارمونيكي باعرث ايدراد تلفرات عراياي بيشرتر در
تدهيزات موازي و ايداد دريانهاي هارمونيكي در اين تدهيزات خواهد شد .اين دريان اضافي باعث اشغال فرفي
خطوط توزيو و ساير تدهيزات ميگردد كه درنتيده امكان عبور توان از اين خطوط و استفاده مؤثر از حداكثر فرفي
آنها كاهش مييابد .از سوي ديگر عبور دريانهاي هارمونيكي از خطوط توزيو و تدهيزات شبكه باعث ايداد اضافه
حرارت مي شود كه در دراز مدت باعث كاهش عمر خطوط و تدهيزات شده و حتي ممكن اس باعرث خرابري آنهرا
شود.

 -3-1-5-12دستاوردهای پروژه و صرفه اقتصادی
اين پروژه تحايااتي بر ساخ نمونه كاركردي تدهيز  D-Statcomتمركز خواهد داش  .در انتهاي طررح تحاياراتي
انتظار ميرود كه بتوان يك  D-Statcomبا فرفي  2مگاول آمپر طراحري كررده و سراخ  .ايرران كشروري داراي
درزمينه انرژيهاي تدديدپرير اس  .بهدرئ ميتوان گف كه گسرترش انررژيهراي تدديدپررير
ٔ
پتانسيلهاي باال
بدون استفاده از بهسازهاي كيفي توان غيرممكن اس  .نصب تدهيزات  D-Statcomدر شبكههاي با ميزان بااليي
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از توليدات خورشيدي و بادي مندر به كاهش تلفات فيدر و افزايش فرفي قابل نصرب مولردهاي خورشريدي و براد
خواهد شد.
كيفي توان پايين در صنايو نيز ضررهاي اقتصادي فراواني تحميل ميكند .عموماً صنايو بره دليرل ح رور بارهراي
موتوري و سلفي توان راكتيو بسياري از شبكه در ميكنند .به همين دليل ميبايسرتي بره شررك توزيرو دريمره
بپردازند .از طرف ديگر اين شرك ها به دليل سياس هاي شرك توزيو (كه نافر بر الزام حفظ كيفي توان در ناطره
اتصال صنايو به شبكه هستند) با مشكل عدم امكان افزايش توليد مواده هستند كه ضررهاي اقتصادي براي آنان در
پي دارد .اين موضو به عل تزريق اغتشاشات توسط كارخانهها به دليل ح ور بارهاي غيرخطري ،سروئيچ شرونده و
موتوري اس  .تدهيز  D-Statcomميتواند ضمن برطرف كردن مشكالت فوق ،باعث عدم انتشار اغتشاش از صنايو
به شبكه گردد .در مواردي نيز ممكن اس منشأ مشكالت كيفي توان ،شبكه برق باشرد ،كره در ايرن صرورت نيرز
تدهيزات  D-Statcomمؤثر هستند.
 -4-1-5-12سابقه انجام پژوهش در كشور و مجريان پیشنهادی
 D-Statcom با فرفي نيمهصنعتي (در حد  )MVAدر كشور ساخته نشده اس ؛ اما نمونههاي با فرفي بسيار
پايينتر در كشور ساخته شده اس  .نمونههاي ساختهشده به مراحل تداريسازي نرسيدهاند .برخري از نمونرههرا
بهقرار زير هستند:
 دهاد دانشگاهي واحد دانشگاه صنعتي خواده نصير توانمندي طراحي و ساخ  Statcomتا فرفي

250 KVA

را در اختيار دارد .از سويي ديگر دهاد دانشگاهي واحد علم و صنع در حال فعالير برر سراخ نمونره پرايلوت
( VSC-HVDCبا فرفي  100KVAو ولتاژ  )7KV DCو نمونره پرايلوت اينورترهراي چنرد سرطحي ولتراژ
متوسط و  UPSاستاندارد اس  .اگرچه تدهيزات فوق از دنس  D-Statcomنيستند امرا از تكنولروژي مشرابهي
استفاده ميكنند كه فرايند دستيابي به ساخ تدهيز  D-Statcomرا هموار ميكند.
درزمينره طراحري و سراخ نمونره آزمايشرگاهي  Statcomفعالير
ٔ
 در حوزه دانشگاهي نيز دانشگاههاي كشور
داشتهاند  .براي نمونه دكتر طرفدار حق (و همكاران) در دانشگاه تبريز ،دكتر علي عدمي (و همكاران) از دانشگاه
تربي معلم تبريز ،دكتر احمد سالم نيا (و همكاران) از دانشگاه صنع آ و برق عباسپور ،دكتر سيد حميد فتحي
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(و همكاران) از دانشگاه صنعتي اميركبير ،دكتر توكلي بينا (و همكاران) از دانشگاه صنعتي خواده نصرير و دكترر
حسين ايمان عيني (و همكاران) از دانشگاه تهران اقدام به طراحي و سراخ

نمونره آزمايشرگاهي D-Statcom

كردهاند .نتايج تحايق اين پهوهشگران در مدلههاي تحايااتي منتشرشده اس .
 مدريان پيشنهادي :پهوهشگاه نيرو ،دهاد دانشگاهي ،شرك هاي دانشبنيان
 -5-1-5-12مشخصات فنى محصول نهايى ،تعداد و استفادهكنندگان
 ولتاژ  400ول
 فرفي  2 :مگاوار
 فركانس نامي 50 :هرتز


ساختار :مبدلهاي چند سطحي ماژوالر H-Bridge

 تدهيزات كنترل و مبدل قابلحمل
 قابلي تنظيم ولتاژ ،حرف فليكر و اصالح ضريب قدرت
 رعاي

كليه استانداردهاي عملكردي ازدمله EMC

 محصول نهايي قابلحمل و در محفظه با طول ،عرض و ارتفا  2,4 ،12,2و  2,9متر
 وزن مدموعه نهايي كمتر از  20تن
 تعداد :يك عدد
 استفادهكننده محصول :وزارت نيرو ،صنايو بخش خصوص
 -6-1-5-12نوع پروژه
ساخ نمونه نيمهصنعتي
 -7-1-5-12هزينه و زمان اجرای پروژه:
 هزينه :سي ميليارد ريال
 زمان 24 :ماه
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 -6-12طراحي و ساخت STS
در برخي بارهاي حسا

تغريه آنها از طريق دو فيدر مدزا صورت مريگيررد .يرك كليرد منتارلكننرده اتوماتيرك

مكانيكي در صورت بروز وقفه تغريه در يكي از فيدرها بار را از اين فيدر به فيردر ديگرر منتارل مريكنرد .كليردهاي
مكانيكي متداول فرف مدت  0,3ثانيه تا چند ثانيه ميتوانند تغريه بار را از فيدري به فيدر ديگر دابدا نماينرد .كليرد
 STSتدهيزي مبتني بر الكترونيك قدرت اس كه ميتواند دابدايي را در چند ميليثانيه اندام دهد .در اين بخرش
پروژه ساخ تداري اين كليدها مدنظر قرارگرفته اس .

 1-6-12طراحي و ساخت نمونه نیمهصنعتي STS
 -1-1-6-12عنوان پروژه:
 طراحي و ساخ نمونه نيمهصنعتي  STSبا ولتاژ  400ول و  400آمپر
 -2-1-6-12تعريف مسئله و هدف از اجرای پژوهش
كليد  STSتدهيزي مبتني بر الكترونيك قدرت اس كه براي دايگزيني سوئيچهاي منتالكننده اتوماتيك مكانيكي
استفاده ميشود .تدهيزات مكانيكي متداول فرف مدت  0,3ثانيه تا چند ثانيه ميتوانند تغريه بار را از فيدري به فيدر
ديگر دابدا نمايند؛ اما براي تدهيزات الكترونيكي حسا

اين زمان عملكرد زياد بوده و لرا الزام به اسرتفاده از STS

به ودود ميآيد كه دابدايي را ميتواند در چند ميليثانيه اندام دهد .بهعنوان نمونه درايوهراCNC ،هراPLC ،هرا و
ساير سيستمهاي كنترل فرايند ميكروپروسسوري كه در صنايو بسيار مترداول هسرتند بره اغتشاشرات كيفير تروان
حسا

بوده و اغلب توسط  UPSحفاف ميشوند .در صنايو بزرگ اين بارها فراوان بوده و حفاف تكترك بارهرا

توسط  UPSمارون بهصرفه نيس  .راهكار دايگزين ارائه شده استفاده از كليدهاي انتاال استاتيك ( )STSاس  .اين
كليدها در سطح ولتاژ فشار متوسط و فشار ضعيف نصب گرديده و قادرند در صورت بروز اغتشراش كيفير تروان در
منبو تغريه (فيدر) اصلي آن را بالفاصله تشخي

داده و بهسرع بار را به تغريه (فيدر) كمكي منتال كنند.
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تدهيزاتي نظير داريو هاPLC ،ها و ساير سيستمهاي كنترل فرايند ميكروپروسسوري بهشدت به اغتشاشرات كيفير
توان حسا

هستند .درصورتيكه بتوان از STSها براي حصول اطمينان از كيفي توان مناسب براي اين تدهيرزات

(بهعنوان دايگزين  )UPSاستفاده كرد ،با توده به قيم ارزانتر اين تدهيز نسب به  UPSصرفهدرويي اقتصرادي
براي مصرفكنندگان در پي خواهد بود.
مشخصات پيشنهادي براي ساخ نمونه اوليه ،مناسب يكبار صنعتي متصل به شبكه فشار ضعيف و تروان فراهري
حداكثر  250كيلووار اس  .با ساخ اين نمونه و با توده به اينكه سيستم كنترل طراحيشده عمومي دارد ،در صورت
نياز ميتوان آن را براي هر سطح ولتاژ و دريان نامي ديگر توسعه داد.
 -3-1-6-12دستاوردهای پروژه و صرفه اقتصادی
 دستيابي به دانش فني ساخ نمونه نيمهصنعتي تدهيز  STSبا مشخصات عملكردي مطرابق برا اسرتانداردهاي
دهاني
 سيستم كنترل باقابلي تشخي

انوا خطاها (سه فاز ،تك فاز و  )...عدم حساسي نسب به حاالت گرررا مثرل

كليدزني خازني ،دريان هدومي ترانسفورماتورها و ...
 توانمندي كنترل و مانيتورينگ قابلتعميم براي  STSهاي بزرگتر
 -4-1-6-12سابقه انجام پژوهش در كشور و مجريان پیشنهادی
تدهيز  STSدر نمونههاي صنعتي در كشور ساخته نشده اس .
 مدريان پيشنهادي :پهوهشگاه نيرو ،دهاد دانشگاهي و شرك هاي دانشبنيان

 -5-1-6-12مشخصات فنى محصول نهايى ،تعداد و استفادهكنندگان
 ولتاژ 400 :ول
 دريان 400 :آمپر
 ساختار :سه فاز هيبريد
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اغتشاش و عمل دابدايي تغريه بار در زمان  0,5تا  1سيكل

 قابلي اطمينان باال
 -6-1-6-12نوع پروژه
ساخ نمونه نيمهصنعتي
 -7-1-6-12هزينه و زمان اجرای پروژه:
 هزينه :دو ميليارد ريال
 زمان 18 :ماه

 -7-12طراحي و ساخت DVR
تدهيز  DVRيكي از ادوات بهساز توان اس كه ده ماابله با مشكالت كيفي تروان برهصرورت سرري در شربكه قررار
ميگيرند .اين تدهيز بهصورت سري در مدار قرار ميگيرد و از بار در ماابل اغتشاشرات شربكه محافظر مريكنرد .همچنرين
ميتواند با دبرانسازي كاهش يا افزايش ولتاژ ،عدم تعادل و هارمونيكهاي ولتاژي كه در ناطه اتصال مشترك فاهر ميشوند،
دامنه و فاز ولتاژ بار را در مادار نامي آن ثاب نگه دارد.

 1-7-12طراحي و ساخت نمونه نیمهصنعتي DVR
 -1-1-7-12عنوان پروژه:
 طراحي و ساخ  DVRنيمهصنعتي به فرفي  300كيلوول آمپر و ولتاژ  400ول
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 -2-1-7-12تعريف مسئله و هدف از اجرای پژوهش
مشكالت كيفي توان سبب افزايش استفاده از  DVRدر اين زمينه شده اس  .آمريكاي شمالي در سال  2012برراي
استفاده از  DVRبهصورت گسترده برنامه ريزي كرده و تعداد زياي از توليدكنندگان  DVRدر اين خصوص در حرال
فعالي هستند .بازار  DVRدر آسيا و اقيانوسيه نيز بهسرع در حال رشد اس .
اين تدهيز بهصورت سري در مدار قرار ميگيرد تا از اختالالت ولتاژ در شبكه توزيو دلروگيري كنرد .تدهيرز DVR

يك بهبوددهنده سري اس كه از اينورتر منبو ولتاژ با كنترل مدوالسيون پهناي پرالس بهرره مريبررد .ايرن اينرورتر
بهصورت مستال ،قادر به توليد و در توان اكتيو و راكتيو اس .
تدهيز  DVRبراي دبرانسازي اختالالت ولتاژ در شبكه توزيو نياز به توان اكتيو دارد .ايرن تروان در  DVRتوسرط
ذخيرهسازهاي انرژي تأمين ميشود .چرخهاي طيار ،براتريهرا ،ابرخرازنهرا ،ذخيررهسرازهاي انررژي مغناطيسري در
ابررساناها ميتوانند در ذخيرهسازي انرژي مورد استفاده قرار بگيرند .استفاده از ذخيرهسازهاي انرژي در  DVRبسرته
به سطح طراحي و كل هزينه در نظر گرفته ميشود .در پروژه حاضر با توده به فرفي پيشنهادي ذخيرهسراز انررژي
مدنظر نيس  .محصول نهايي يك  DVRنيمهصنعتي باقابلي حفاف از بار در ماابل اغتشاشات شربكه و همچنرين
حرف اغتشاشات دريان بار در حد استاندارد اس .
 -3-1-7-12دستاوردهای پروژه و صرفه اقتصادی
 دستيابي به دانش فني ساخ نمونه نيمهصنعتي تدهيز  DVRبا مشخصات عملكردي مطابق برا اسرتانداردهاي
دهاني
 سيستم كنترل با قابلي حفاف بار در ماابل اغتشاشات شبكه
 توانمندي كنترل و مانيتورينگ قابل تعميم
 دلوگيري از خرو ارز و فراهم نمودن امكان ساخ

داخل DVR

 كمك به صنايو متوسط براي بهبود كيفي توان و رعاي الزامات شبكه برق و كاهش هزينههاي مرتبط
 دلوگيري از تحميل هزينههاي سنگين به دليل كيفي توان ضعيف و توقف توليد در خطوط توليد
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 -4-1-7-12سابقه انجام پژوهش در كشور و مجريان پیشنهادی
 طراحي و ساخ  DVRبا فرفي  24كيلوول آمپر و  1/2كيلوول  -ابراهيم بابايي -دانشگاه تبريز.1392 -
 مدريان پيشنهادي :پهوهشگاه نيرو ،دهاد دانشگاهي ،شرك هاي دانشبنيان
 -5-1-7-12مشخصات فنى محصول نهايى ،تعداد و استفادهكنندگان
 ولتاژ 400 :ول
 فرفي  300 :كيلوول آمپر
 دبران اف ولتاژ تا ( %50بدترين شرايط) به مدت  0/5ثانيه
 ساختار ماژوالر و قابل تعميم براي فرفي هاي باالتر
 داراي قابلي اطمينان مطلو
 تعداد :يك نمونه
 استفادهكنندگان :صنايو بخش خصوصي
 -6-1-7-12نوع پروژه
ساخ نمونه نيمهصنعتي
 -7-1-7-12هزينه و زمان اجرای پروژه:
 هزينه :پنج ميليارد ريال
 زمان 20 :ماه

 -8-12طراحي و ساخت TSC
اكثر بارهاي صنعتي مانند موتورها ،ترانسفورماتورهاي قدرت و درثايلها توان اكتيو و راكتيو درر مريكننرد .تروان
راكتيو سبب افزايش دريان مصرفي ميشود كه بهنوبه خود باعث افزايش تلفات برق ميشود .مصرف توان راكتيرو را
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ميتوان با استفاده از خازنها دبران كرد .استفاده از بانكهاي خازني ثاب در مواردي كه مصرف توان راكتيو ثاب و
يا داراي تغييرات كمي باشد متداول اس ولي زماني كه تغييرات توان راكتيو زياد باشد استفاده از بانك خرازني ثابر
خود باعث بروز مشكالتي ازدمله اضافه ولتاژ در شبكه ميشود،
براي غلبه بر اين مشكل از بانكهاي خازني متغير استفاده ميشود كه مادار آنها با كليدزني تغيير ميكند .در چنرين
دبرانسازهايي ،تنظيمكننده ضريب توان ،توان راكتيو را اندازهگيري كرده و با قطو و وصل كردن پلهاي بانركهراي
خازني ،ضريب توان را نزديك به يك نگه ميدارند .اين عمل را ميتوان توسط يك خازن سوئيچ شرونده تريسرتوري
) (TSCاندام داد.
در اين بخش دستيابي به دانش فني ساخ تداري  TSCمدنظر اس .

 1-8-12طراحي و ساخت نمونه نیمهصنعتي TSC
 -1-1-8-12عنوان پروژه:
 طراحي و ساخ نمونه صنعتي  TSCبه فرفي  400كيلووار
 -2-1-8-12تعريف مسئله و هدف از اجرای پژوهش
استفاده از بانكهاي خازني ثاب در مواردي كه توان راكتيو داراي تغييرات سريو و زيادي باشد قادر بره نشران دادن
عملكرد مناسبي نيس و ميتواند باعث بروز مشكالتي شود .براي مثال زماني كه مصرف توان راكتيو كراهش يابرد،
تزريق بيشازحد توان راكتيو توسط خازن سبب بدتر شدن ضريب توان خواهد شد ،همچنين در كم باري مودب بروز
اضافه ولتاژ در شبكه ميشود ،براي غلبه بر اين مشكل از بانكهاي خازني متغير استفاده ميشود كه مادار آنهرا برا
كليدزني تغيير ميكند .در چنين دبرانسازهايي ،تنظيمكننده ضريب توان ،توان راكتيو را اندازهگيري كرده و با قطو و
وصل كردن پلهاي بانكهاي خازني ،ضريب توان را نزديك به يك نگه ميدارند .اين عمل را ميتروان توسرط يرك
خازن سوئيچ شونده مكانيك يا تريستوري ) (TSCاندام داد.
در صنايعي با تغييرات بار زياد و سرريو ،ضرريب تروان را نمريتروان برا پلرههراي خرازن كره توسرط كنتاكتورهراي
الكترومكانيكي كنترل مي شوند ،تصحيح كرد .در اين موارد ،سيستم سنتي بهاندازه كافي سريو نيس تا بتوانرد تروان
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راكتيو درخواستي از دانب بار را دنبال كند .بنابراين استفاده از بانكهاي خازني كه توسط كليدهاي اسرتاتيك كنتررل
ميشوند موردنياز اس  .دبرانسازي سريوتر سيستمها مندر به افزايش متوسط ضريب توان ميشود كه در كل باعث
صرفهدويي بهتر در مصرف انرژي ميشود.
زمان پاسخدهي  TSCبسيار اندك در حدود يك يا نصف سيكل اس كه البته اين زمان به دليرل ترأخير در سيسرتم
اندازهگيري يا كنترل ممكن اس افزايش يابد .تدهيز  TSCبررخالف خرازنهراي سروئيچ شرونده مكرانيكي تاريبراً
بهصورت نامحدود عملكرد كليدزني را اندام ميدهد.
پاسخ سريو  TSCمودب پاسخ سريو به تااضاي توان راكتيو شده و  TSCرا براي دبرانسازي ضريب توان بارهايي
مانند ماشينهاي لحيمكاري ،درثايلها ،باالبرها ،ابزارهاي قو

الكتريكي و ساير ماشينهايي با تغييرات متناو بار

مناسب ميسازد .به دليل حرف حال هاي گررا و عدم ح ور بخشهاي متحرك مكانيكي ،طول عمرر مرورد انتظرار
 TSCبه مادار قابلتودهي نسب به خازن سوئيچ شونده مكانيكي افزايش يافته اس .
در اين پروژه هدف دستيابي به دانش فني طراحي و ساخ يك نمونه  TSCصنعتي مدنظر قرار دارد.
 -3-1-8-12دستاوردهای پروژه و صرفه اقتصادی
 دستيابي به دانش فني ساخ نمونه نيمهصنعتي  TSCبا مشخصات عملكردي مطابق با استانداردهاي دهاني
 سيستم كنترل باقابلي دبران سريو توان راكتيو
 ساختار ماژوالر و قابل توسعه
 توانمندي كنترل و مانيتورينگ قابلتعميم
 دلوگيري از خرو ارز و فراهم نمودن امكان ساخ

داخل TSC

 كمك به صنايو متوسط براي بهبود ضريب توان و كاهش هزينههاي مرتبط
 كاهش تلفات انرژي در شبكههاي توزيو به دليل دبران محلي توان راكتيو
 كاهش اف ولتاژ تغريه بارها
 عدم افزايش ولتاژ در بيباري به عل كنترلپرير بودن فرفي خازنها
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 -4-1-8-12سابقه انجام پژوهش در كشور و مجريان پیشنهادی
 طراحي و ساخ مدار كنترلي  TSCدر دانشگاه تبريز توسط دكتر حسيني ،سال .1371
 طراحي و ساخ  TSCدر مايا

آزمايشگاهي در پهوهشگاه نيرو با فرفي  1/5كيلووار و ولتاژ  380ول  ،سال

.1378
 مدريان پيشنهادي :پهوهشگاه نيرو ،دهاد دانشگاهي ،شرك هاي دانشبنيان
 -5-1-8-12مشخصات فنى محصول نهايى ،تعداد و استفادهكنندگان
 ولتاژ 400 :ول
 فرفي  250+150 :كيلوول آمپر
 ساختار ماژوالر و قابلتعميم براي فرفي هاي مختلف
 تعداد :يك نمونه
 استفادهكنندگان :صنايو بخش خصوصي
 -6-1-8-12نوع پروژه
 ساخ نمونه صنعتي
 -7-1-8-12هزينه و زمان اجرای پروژه:
 هزينه :يك ميليارد و ششصد ميليون ريال
 زمان 14 :ماه
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 -9-12طراحي و ساخت ذخیرهساز انرژی باطری
ذخيرهسازي انرژي يكي از چالش برانگيزترين و پيچيدهترين موضوعات صنع اس  .ذخيرهسازي انرژي كارآمد مندر
به فهور فنآوري دديدي شده اس كه قابلي اطمينران و بهررهوري براال و اسرتفاده از انررژيهراي تدديدپررير را
باكيفي باالتري وعده ميدهد.
ذخيره سازي انرژي مي تواند نوسانات بين عرضه و تااضاي برق را متعرادل كنرد .برراي نيازمنردي هراي كوتراه مردت
ذخيرهساز باتري ميتواند كنترل فركانس و تعادل را برقرار كند و براي نيازهايي با مدت زمان طروالنيترر مريتواننرد
عملكرد مديري انرژي داشته باشند .ذخيرهساز ميتواند در ساعات خار از پيك مصرف انرژي را ذخيرره كررده و در
ساعات پيك ،آن را به سيستم پس بدهد .ذخيرهساز انرژي زماني كه بهعنوان يك منبو توليد انررژي در شربكه بكرار
ميروند ميتواند سبب كاهش هزينههاي سرمايهگراري شود.
ذخيرهساز انرژي در كنار منابو تدديدپرير ميتواند با توليد همزمان با پيك تااضاي بار سبب افزايش ضريب اسرتفاده
منابو تدديدپرير شود .سيستمهاي ذخيرهساز انرژي ميتوانند فرفي موردنياز توسعه سيستمهاي انتارال و توزيرو را
كاهش داده و از صرف هزينههاي سنگين براي توسعه آنها دلوگيري كنند .سيستمهاي منابو تغريه بالدرنگ اساساً
براي توان پشتيبان استفاده ميشوند در حالي كه سيستمهاي ذخيرهساز انرژي امروزه ميتوانند چندين بار را بهصورت
آنالين تغريه كنند.
تكنولوژي ذخيرهساز انرژي شامل تلمبه ذخيرهاي ،باتري ،چرخ گردان ،واحد ذخيرهساز انرژي ابررسرانا و ابرخرازنهرا
اس  .در بين اين تكنولوژيها ،باتريها راهحل بسيار خوبي براي واحدهاي با توان باال و زمان سررويسدهري زيرر 5
ساع هستند.
در اين بخش هدف دستيابي به دانش فني طراحي و ساخ سيستم ذخيرهساز انرژي از نو باطري اس .
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 1-9-12طراحي و ساخت نمونه نیمهصنعتي ذخیرهساز انرژی باطری
 -1-1-9-12عنوان پروژه:
 طراحي و ساخ نمونه نيمهصنعتي ذخيرهساز انرژي باطري به فرفي دو مگاوات ساع
 -2-1-9-12تعريف مسئله و هدف از اجرای پژوهش
ذخيره سازي انرژي مي تواند نوسانات بين عرضه و تااضاي برق را متعرادل كنرد .برراي نيازمنردي هراي كوتراه مردت
ذخيرهساز باتري ميتواند كنترل فركانس و تعادل را برقرار كند و براي نيازهايي با مدت زمان طروالنيترر مريتواننرد
عملكرد مديري انرژي داشته باشند .ذخيرهساز انرژي در كنار منابو تدديدپرير ميتواند برا توليرد همزمران برا پيرك
تااضاي بار سبب افزايش ضريب استفاده منابو تدديدپرير شود .تكنولوژي ذخيرهساز انرژي شامل آبي ،براتري ،چررخ
گردان ،واحد ذخيرهساز انرژي ابررسانا و ابرخازنها اس  .در بين اين تكنولوژيها ،باتريها راهحل بسيار خوبي برراي
واحدهاي با توان باال و زمان سرويسدهي زير  5ساع هستند.
يك واحد ذخيرهساز باتري داراي دو دزي سخ افزاري اس كه يكي از آنها سيستم مبردل و درزي ديگرر مدموعره
باتري آن اس  .سيستم مبدل و كنترل يك ذخيرهساز باتري ،قسم اصلي و حياتي آن اس كه اتصال به شبكه و يا
بار  Acهمچنين شارژ و تخليه باتري از طريق آن صورت ميگيرد .قيم اين دزي از مبدل قابلتوده بوده و ميتواند
بيش از  25درصد سيستم ذخيرهساز باتري را شامل شود .در انتخا مبدل باتري ،مهمترين مسئله قابلي اطمينران و
بازدهي باتري اس  .قابلي اطمينان از پيكربندي مبدل باتري تأثير ميپريرد در پيكربنردي مرسروم ،دهر افرزايش
ولتاژ ،باتريها بهصورت سري باهم قرار ميگيرند.
در اين پروژه هدف ساخ يك نمونه ذخيرهساز انرژي باطري با فرفي يك مگاوات و دو مگاوات ساع اس .
 -3-1-9-12دستاوردهای پروژه و صرفه اقتصادی
 دستيابي به دانش فني ساخ نمونه نيمهصنعتي  BESSبا مشخصات عملكردي مطابق با استانداردهاي دهاني
 سيستم كنترل با قابلي شارژ و تخليه با راندمان باال
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 ساختار ماژوالر و قابل توسعه
 توانمندي كنترل و مانيتورينگ قابل تعميم
 دلوگيري از خرو ارز و فراهم نمودن امكان ساخ

داخل BESS

 تسهيل توسعه استفاده از انرژيهاي تدديدپرير در كشور و كمك به ساير فعالي هاي در حال اندام در اين حوزه
در ده دستيابي به هدف  10هزار مگاوات برق تدديدپرير
 قرار گرفتن در دمو معدود كشورهاي داراي اين تكنولوژي
 -4-1-9-12سابقه انجام پژوهش در كشور و مجريان پیشنهادی
 ساباه خاصي در اين زمينه در كشور ودود ندارد
 مدريان پيشنهادي :پهوهشگاه نيرو ،دهاد دانشگاهي ،شرك هاي دانشبنيان
 -5-1-9-12مشخصات فنى محصول نهايى ،تعداد و استفادهكنندگان
 ولتاژ نامي  400ول
 توان نامي  500كيلووات
 انرژي نامي  2مگاوات ساع
 ساختار مبدل ماژوالر و قابل توسعه
 تعداد :يك نمونه
 استفادهكنندگان :وزارت نيرو
 -6-1-9-12نوع پروژه
 ساخ نمونه نيمهصنعتي
 -7-1-9-12هزينه و زمان اجرای پروژه:
 هزينه :پنداه ميليارد ريال
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 زمان 28 :ماه

 -10-12دستیابي به دانش فني طراحي تفصیلي SFC
نياز بهكارگيري مبدلهاي الكترونيك قدرت در راهاندازي نيروگاههراي تلمبرهذخيررهاي و گرازي و همچنرين تنظريم
سرع در سيستم تلمبهذخيرهاي سرع متغير و مسائلي همچون راهاندازي نرم و سريو و بدون تنش مكانيكي در اين
نيروگاهها ،قابلي كنترل فركانس ،ولتاژ و توان راكتيو به كمك SFCهاي كنترل سرع امكان پرير گرديرده اسر .
اهمي الكترونيك قدرت در نيروگاههاي تلمبهذخيرهاي و گرازي ،امرري غيرقابرل انكرار اسر  ،برهخصروص آنكره
نيروگاههاي تلمبهذخيرهاي سرع متغير كامالً بر مبناي مبدلهاي الكترونيك قدرت بناشدهاند .با توده به نياز كشرور
در اين زمينه پروژه حاضر در پي دستيابي به دانش فني طراحي و ساخ  SFCاس .

 1-10-12دستیابي به دانش فني طراحي و تهیه نقشههای اجرايي SFC
 -1-1-10-12عنوان پروژه
 دستيابي به دانش فني طراحي و تهيه ناشههاي ادرايي  SFCدر كاربرد نيروگاه گازي و تلمبهذخيرهاي
 -2-1-10-12تعريف مسئله و هدف از اجرای پژوهش
به دليل باال بودن فرفي توربينهاي آبي ،راهاندازي مستايم ماشينهاي سرنكرون در حالر موتروري ،امكرانپررير
نيس  .براي اتصال اين نيروگاهها به شبكه ،از مبدلهاي فركانسي استاتيكي ( )SFCاستفاده ميشود .اين مبدلهرا و
يا راهاندازها ،در حال موتوري ولتاژ و فركانس ورودي ماشين را بهصورت پيوسته از ماادير پايين افزايش ميدهند ترا
بهسرع سنكرون با شبكه برسد.
توربينهاي گازي نيز اغلب بايد در مدت زمان كوتاهي راهاندازي شوند .راهانداز  ،SFCابتدا توربين گراز را برهصرورت
موتوري تغريه ميكند تا در مدت زمان كوتاهي ،بهسرع

نامي خود برسد و با شربكه سرنكرون شرود .كراربرد SFC
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براي نيروگاههاي تلمبهذخيرهاي ،اتصال نرم موتور سنكرون به شبكه اسر ولري كراربرد آن برراي نيروگراه گرازي،
راهاندازي سريو و رسيدن بهسرع سنكرون اس .
در نيروگاههاي تلمبهذخيرهاي سرع متغير كه براي كنترل فركانس و مديري توان در شبكه مورد بهرهبررداري قررار
ميگيرند ،زماني كه توربين در حال موتوري عمل ميكند ،براي كنترل سرع و گشتاور موتور ،از درايوهاي سرع
متغير يا SFCهاي كنترل سرع استفاده ميشود .در اين پرروژه هردف دسرتيابي بره دانرش فنري طراحري و تهيره
ناشههاي ادرايي  SFCدر كاربرد نيروگاه گازي و تلمبه ذخيرهاي اس .
 -3-1-10-12دستاوردهای پروژه و صرفه اقتصادی
 مطالعات الزم در خصوص انتخا ساختار و شيوه كنترل مبدلهاي  SFCدر كاربردهاي مختلف


افزايش دانش فني متخصصين داخلي در خصوص مبدلهاي SFC

 دستيابي به دانش فني طراحي تفصيلي و تهيه ناشههاي ادرايي  SFCدر كاربرد نيروگاه گازي و تلمبه ذخيرهاي
 امكان استفاده از دانش حاصل براي ساخ داخل يا انتاال دانش فني
 -4-1-10-12سابقه انجام پژوهش در كشور و مجريان پیشنهادی
 در اين خصوص مطالعات مختلف و پراكندهاي در كشور صورت گرفته اس .
 مدريان پيشنهادي :دانشگاهها و مراكز پهوهشي
 -5-1-10-12مشخصات فنى محصول نهايى ،تعداد و استفادهكنندگان
 مطالعات فني و اقتصادي طراحي محصول
 اسناد فني و ناشههاي ادرايي يك نمونه  SFCنيروگاه تلمبه ذخيرهاي
 اسناد فني و ناشههاي ادرايي يك نمونه  SFCنيروگاه گازي
 طراحي سيستم كنترل و الگوريتمهاي مربوطه
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 -6-1-10-12نوع پروژه
 مطالعاتي
 -7-1-10-12هزينه و زمان اجرای پروژه
 هزينه :يك ميليارد و پانصد ميليون ريال
 زمان 14 :ماه

 -11-12دستیابي به دانش فني طراحي تفصیلي سیستم تحريك نیروگاهي
سيستم تحريك ژنراتور سنكرون ،درواقو ستون فارات سيستم كنترل ژنراتور سنكرون اس  .اين سيستم شامل منبرو
تواني اس كه دريان مغناطيس كنندگي  dcرا به سيمپيچهاي ميدان ژنراتور سنكرون تزريق كرده و بدينوسريله در
سيمپيچهاي ماشين ،ولتاژ و دريان  acالاا ميشود .در سيستمهاي تحريك امروزي ،برهمنظرور اسرتفاده از تروان ac

خرودي ژنراتور براي تغريه تحريك  ،dcاز يكسوسازهاي الكترونيك قدرت استفاده ميشود .با توده به نياز كشرور در
اين زمينه پروژه حاضر در پي دستيابي به دانش فني طراحي و ساخ سيستم تحريك ژنراتور سنكرون اس .

 1-11-12دستیابي به دانش فني طراحي و تهیه نقشههای اجرايي سیستم تحريك
 -1-1-11-12عنوان پروژه
 دستيابي به دانش فني طراحي و تهيه ناشههاي ادرايي سيستم تحريك در كاربرد نيروگاه گازي و آبي
 -2-1-11-12تعريف مسئله و هدف از اجرای پژوهش
پيشرف تكنولوژي نيمههاديها حوزه سيستمهاي تحريك را دگرگون كرده اس  .در سيستمهاي تحريك قديمي كه
كنترل تحريك مبتني بر رئوستا و يا تاوي كنندهي مغناطيسي مورد استفاده قرار ميگرفتهانرد كره بره علر بهررهي
حلاهي پايين ،عملكرد كند و ناكارآمدي داشتهاند .با استفاده از تريستورها برراي انتارال تروان بره سيسرتم تحريرك
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بهمنظور كنترل ولتاژ ،سرع پاسخ سيستم ،بسيار سريوتر از سيستمهاي تحريك متعارف شرده اسر  .سيسرتمهراي
تحريك مدرن متشكل از تريستورها ،باند مردهي بسيار پاييني دارند و هيچ تأخيري در سيستم ايداد نميكنند .انتخا
و بهكارگيري تريستورها براي اين كاربرد ،اهمي قابلتودهي دارد ،زيرا كره انتخرا نامناسرب مريتوانرد مندرر بره
خطاهاي متعدد در سيستم شود.
توان تحريك معموالً از طريق ترمينالهاي ژنراتور يا منبو كمكي با يك ترانسرفورماتور كاهنرده بره پرل تريسرتوري
منتال ميشود .رگوالتور ولتاژ كه شامل كنترل حلاه بسته اس  ،ولتاژ ترمينال ماشين را با مادار مردو ماايسه ميكند
و يك سيگنال خطا ايداد ميكند كه زاويه آتش تريستورها را كنترل مريكنرد .سرپس ولتراژ  dcپرل برا اسرتفاده از
حلاههاي لغزان به سيمپيچ ميدان ماشين منتال ميشود؛ بنابراين پل تريستوري ،ناش بسيار مهمي در سيسرتمهراي
تحريك استاتيكي ژنراتور سنكرون ،بهمنظور تأمين ولتاژ كنترلي دقيق و سريو ،ايفرا مريكنرد .در ايرن پرروژه هردف
دستيابي به دانش فني طراحي و تهيه ناشههاي ادرايي  SFCدر كاربرد نيروگاه گازي و آبي اس .
 -3-1-11-12دستاوردهای پروژه و صرفه اقتصادی
 مطالعات الزم در خصوص انتخا ساختار و شيوه كنترل سيستم تحريك
 افزايش دانش فني متخصصين داخلي در خصوص سيستم تحريك
 دستيابي به دانش فني طراحي تفصيلي و تهيه ناشههاي ادرايي سيستم تحريك
 امكان استفاده از دانش حاصل براي ساخ داخل يا انتاال دانش فني
 -4-1-11-12سابقه انجام پژوهش در كشور و مجريان پیشنهادی
 در اين خصوص پروژه هايي توسط شرك آ نيرو و گروه مپنا ده ساخ داخرل سيسرتم تحريرك در دسر
ادراس .
 مدريان پيشنهادي :دانشگاهها و مراكز پهوهشي
 -5-1-11-12مشخصات فنى محصول نهايى ،تعداد و استفادهكنندگان
 مطالعات فني و اقتصادي طراحي محصول
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 اسناد فني و ناشههاي ادرايي يك نمونه سيستم تحريك نيروگاه آبي
 اسناد فني و ناشههاي ادرايي يك نمونه سيستم تحريك نيروگاه گازي
 طراحي سيستم كنترل و الگوريتمهاي مربوطه
 -6-1-11-12نوع پروژه
 مطالعاتي
 -7-1-11-12هزينه و زمان اجرای پروژه
 هزينه :يك ميليارد و پانصد ميليون ريال
 زمان 14 :ماه

 -12-12طرح ملي آزمايشگاه الكترونیك قدرت
 1-12-12طرح ملي راهاندازی آزمايشگاه شبیهساز بالدرنگ تجهیزات الكترونیك قدرت
 -1-1-12-12عنوان طرح
راهاندازي آزمايشگاه شبيهساز بالدرنگ ده طراحي ،توسعه و آزمون تدهيزات الكترونيك قدرت
 -2-1-12-12تعريف مسئله و هدف از اجرای طرح
طراحي و توسعه يك محصول در مراحل مختلف نياز به آزمايشگاههاي با اهداف متفراوت دارد .در مرحلره طراحري و
ساخ نياز به مراكز آزمايشگاهي مدهز به تدهيزاتي براي طراحي ،شبيهسازي ،ساخ نمونه ،تدهيزات اندازهگيري و
مانيتورينگ مناسب و  ...ودود دارد .پس از ساخ محصول با توده به استانداردهاي مودود ملري و برينالمللري بايرد
محصول مورد آزمون قرار گيرد .اين آزمون ها با توده دستورالعمل مربوط به هر استاندارد اندامگرفته و نتايج آن مؤيد
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تأييد يا عدم تأييد عملكرد محصرول اسر  .پرس از ايرن مرحلره الزم اسر عملكررد محصرول در شررايط ميرداني
موردبررسي قرار گيرد.
تكنيك شبيهسازي  Hardware In Loopكراربرد فراوانري در توسرعه و آزمرون سيسرتمهراي زمران واقعري دارد و
زيرساخ مناسبي براي در نظر گرفتن پيچيدگيهاي سيستم تح كنترل فراهم ميكنرد .شربيهسرازي  HILتاليرد
تمامي سنسورها و عملگرها را در خود خواهد داش  .اين ادزا ناش واسط ميان شربيهسرازي  HILو سيسرتم تحر
تس را ايفا خواهند كرد .مادار هر يك از سنسورها توسط شبيهسازي  HILتعيين خواهد شد و سيستم تح تس از
آن فيدبك خواهد گرف و در ادامه الگوريتم كنترلي خود را به عملگرها اعمال خواهد كرد .اعمال مارادير دديرد بره
عملگرها مندر به تغيير وضعي شبيهسازي  HILو ادامه مددد فرايند خواهد شد.
در بسياري از موارد ممكن اس كاراترين روش آزمون يك تدهيز ،اتصال آن به سيسرتم واقعري باشرد؛ امرا در نظرر
گرفتن مواردي مانند هزينه ،مدت زمان مورد مطالعه ،ايمني و امكانپريري ممكن اس شبيهسازي  HILرا بهعنروان
روشي كارا معرفي كند.
هدف از اين طرح فراهم نمودن آزمايشگاهي ده تس كليه تدهيزات الكترونيك قدرت تا فرفي  5مگا ول آمپرر
اس .
 -3-1-12-12سابقه انجام طرح در كشور و مجريان پیشنهادی
 در اين خصوص تاكنون فعالي خاصي در كشور صورت نگرفته اس .
 مدريان پيشنهادي :وزارت نيرو
 -4-1-12-12مشخصات فنى محصول نهايى ،تعداد و استفادهكنندگان


آزمايشگاهي ده تحايق ،توسعه و آزمون تدهيزات الكترونيك قدرت كه قادر به تس تدهيزاتي تا فرفي 5
مگا ول آمپر باشد

 استفادهكنندگان :كليه مراكز و صنايو مرتبط با الكترونيك قدرت
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 -5-1-12-12نوع طرح
 راهاندازي آزمايشگاه
 -6-1-12-12هزينه و زمان اجرای طرح
 هزينه :پانصد ميليارد ريال
 زمان 72 :ماه

 -13-12طرح ملي شبكه آزمايشگاهي
 1-13-12طرح ملي راهاندازی شبكه آزمايشگاهي الكترونیك قدرت
 -1-1-13-12عنوان طرح
توسعه و تدهيز آزمايشگاههاي الكترونيك قدرت كشور و ايداد شبكه ملي آزمايشگاهي
 -2-1-13-12تعريف مسئله و هدف از اجرای طرح
بررسي صورت گرفته حاكي از اين اس كه در كشور آزمايشگاههاي تحاياراتي امكانرات خروبي داشرته و در مراكرز
تحايااتي ،دانشگاهي و صنعتي با توده به نيازها و توان مالي ،تأسيسات آزمايشگاهي مناسبي فراهم شده اس  .براي
توسعه اين مراكز و تدهيز آنها به لوازم موردنياز در برخي حوزه ها با توده به هزينه و كاربرد ،نياز به حماي هدفمند
دول ودود دارد .در اين راستا بايد شبكهاي از آزمايشگاههاي تحايااتي الكترونيك قدرت در كشور ايدراد گرردد كره
اقدامات زير ميتواند در ذيل اين شبكه صورت پريرد.
 حماي از تدهيز آزمايشگاههاي مودود به تدهيزات اوليه موردنياز با توده به پتانسيل منطاهاي
 حماي از ايداد قطبهاي آزمايشگاهي با مشارك مراكز تحايااتي و صنايو با توده به پتانسيلهراي منطارهاي
مودود
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 آموزش و تربي متخصصين آزمايشگاهي بهويهه درزمينههاي خاص
در خصوص آزمايشگاه هاي مردو و با توده به وفايف مورد انتظار اين آزمايشگاهها بايد تح نظرارت سرازمان ملري
استاندارد قرار داشته باشد .آزمايشگاههاي مردو را ميتوان با توده به حوزه آنها بهصورت زير در نظر گرف .
 آزمايشگاه مردعي كه به لحاظ اقتصادي بخش خصوصي قادر به راهاندازي و بهرهبرداري از آنها اس
 آزمايشگاه هاي مردعي كه با توده به سرمايهگراري باالي موردنياز و اهمي آنها بايد توسط بخرش دولتري يرا
وابسته به دول فراهم شود.
 آزمايشگاه هاي مردعي كه با توده به سرمايهگراري موردنياز و دانش فني آن ميتوان از آزمايشگاههاي خراردي
براي اندام آزمونها استفاده نمود.
با توده به موارد فوق بايد اقدامات زير را مدنظر قرار داد.
 تصويب استانداردهاي موردنياز و اتخاذ سياس الزم براي ادباري نمودن آنها
 حماي دول از سرمايهگراري در ده احداث آزمايشگاههاي مردو موردنياز كشور
 فراهم نمودن مكانيسم و تسهيالت الزم براي تس تدهيزات در آزمايشگاههاي خاردي
 انعااد تفاهمهاي همكاري آزمايشگاهي
 -3-1-13-12سابقه انجام طرح در كشور و مجريان پیشنهادی
 در اين خصوص تاكنون فعالي خاصي در كشور صورت نگرفته اس .
 مدريان پيشنهادي :پهوهشگاه نيرو ،وزارت نيرو ،صنايو ،دانشگاهها و كليه مراكز تحايااتي كشور
 -4-1-13-12مشخصات فنى محصول نهايى ،تعداد و استفادهكنندگان
ايداد شبكه آزمايشگاهي ده تحايق و توسعه در زمينه الكترونيك قدرت به شكلي كه برراي كليره محاارين ايرن
حوزه در سراسر كشور تدهيزات زير قابلدستر

باشد.

 منابو تغريه  acو  dcدر رنجهاي تواني و ولتاژي مختلف

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
446
فاز  :5برنامه تحلیلی و تهیه ره نگاشت

ويرايش اول ،شهريور 1394

 انوا مختلف كليدهاي نيمههادي و مبدلهاي الكترونيك قدرت پركاربرد مانند مبدلهاي  ،DC\DCاينورترها و
درايوهاي تغريه موتورهاي الكتريكي
 اسيلوسكوپها و اندازهگيرهاي دريان و ولتاژ
 پردازندههاي ديديتال سيگنال مانند DSPهاFPGA ،ها و تدهيزات دانبي موردنياز براي برنامهريزي آنها
 سنسورها و تدهيزات الزم براي ساخ بردهاي كنترلي
 دسترسي بره بسرتههراي نررمافرزاري كامرل  Pspice ،Altium Designer ،PSCAD ،Matlabو همچنرين
نرمافزارهاي آزمايشگاهي مانند  LabVIEWو ...
 انوا مختلف بارها و عناصر غيرفعال
باشد.
بهمنظور مطالعه و تحايق در راستاي صنايو كاربردي الكترونيك قدرت مانند درايوهاي الكتريكي و منابو انررژي نرو
نيز تدهيزاتي مانند:
 موتورهاي الاايي ،سنكرون و مغناطيس دائم
 دينامومترها
 پنلهاي فتوولتائيك
 توربينهاي بادي آزمايشگاهي
 باتري و پيلهاي سوختي
 استفادهكنندگان :كليه مراكز و صنايو مرتبط با الكترونيك قدرت
 -5-1-13-12نوع طرح
 راهاندازي آزمايشگاه
 -6-1-13-12هزينه و زمان اجرای طرح
 هزينه :سيصد ميليارد ريال
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 -13نتیجهگیری
نتیجه گیری
در اين گزارش مباحث فني مربوط به اولوي هاي فناوري از قبيل معرفي فناوري ،آيندهپهوهي ،چرخره عمرر و  ...بررسري
گرديد .فناوريهاي موردبررسي در اين گزارش عبارتاند از مبدل توربين باد ،مبدلهاي فتوولتائيك ،تدهيز ،Statcom ،SVC
تدهيررزات الكترونيررك قرردرت نيروگرراهي ،انتاررال  ،DCسيسررتم ذخيرررهسرراز انرررژي برراطري TSC ،S-Statcom ،و .DVR
آزمايشگاههاي مطرح در حوزه الكترونيك قدرت نيز در اين گزارش بررسي گرديدند.
با توده به مطالعات و همچنين نتايج اولوي بندي فناوري در فازهاي قبلي پروژه در فصل دوازدهم خالصه شناسنامهاي از
كليه پروژهها و طرحهاي موردنظر ارائه گرديد .در گزارشها بعدي اين مرحله از پروژه برنامه زماني و بوددهبنردي پرروژههراي
پيشنهادي تدوين و ارائه خواهد گرديد.
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پیوست الف
تست دينامومتری ماشینهای الكتريكي
دينامومترها ،صنايو و آژانسهاي تس را قادر به تحايق ،طراحي و صح سندي عملكرد و قابلي اطمينان ماشرينهراي
الكتريكي نمونه و تداري و ادزاي سيستمهاي كنترل آنها مانند مبدلهاي الكترونيك قدرت و تدهيزات مكانيكي ،در صرنايو
گوناگون مانند توربينهاي بادي ،ميسازد.
در تس هاي دينامومتري ،شرايط عملكردي واقعي براي ماشين الكتريكي ،در محيط آزمايشگاه شبيهسازي مريگرردد .در
يك آزمايش دينامومتري متعارف ،از يك موتور پرقدرت كنترلشونده ،بهعنوان محرك اوليه ژنراتورها با هر مشخصه عملكردي
و يا بار موتورهاي الكتريكي با هر مشخصه عملكردي استفاده ميشود كه اين موتور با ماشين الكتريكي مورد تس  ،بهصرورت
مكانيكي كوپل ميشود.
در ادامه به تشريح دو مورد از تس هاي دينامومتري مورد استفاده در آزمايشگاههاي الكترونيك قدرت ،پرداخته ميشود.
تست دينامومتری توربین باد
تس دينامومتري در توربين باد بهمنظور تس سيستمهاي توليرد تروان الكتريكري و مكرانيكي در تروربين برادي شرامل
ژنراتورها ،دعبهدندهها ،مبدلهاي الكترونيك قدرت ،ياتاقانها ،ترمزها و سيستمهاي روغنكاري ،خنككنندگي و كنترل صورت
ميگيرد.
مركز ملي تكنولوژي باد )NWTC( 1آزمايشگاه  ،NRELبه مهندسين صنع باد ،شرايط تس واحدي را پيشرنهاد كررده
اس تا بتوانند رنج وسيعي از آزمايشات را بر روي توربينهاي بادي اندام دهند .اين سيستمهاي دينامومتري سفارشي ،قادر بره
تس توربينهاي بادي ،از رنج تواني  1كيلووات تا  5مگاوات هستند.
شماتيك سيستم دينامومتري  2/5مگاواتي  NWTCكه در شكل پيوس  1-1نشان داده شده اس  ،چگونگي كروپالژ و
تس سيستم توليد و انتاال توان يك توربين بادي را نشان ميدهد .توربين مورد تسر  ،برهطرور اسرتواري بره زمرين تسر ،

1- National Wind Technology Center
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نصبشده و از طريق شف سرع پايين اصلي آن به دينامومتر كوپل شده اس  .انرژي چرخشي تغريهشده از طريق دينامومتر،
به وسيله ژنراتور توربين به انرژي الكتريكي تبديل مي شود .انررژي الكتريكري توليردي توسرط ژنراترور از طريرق يرك شربكه
الكتريكي محلي ،دوباره به دينامومتر بازگردانده ميشود .با توده به هدف آزمايش ،عملگرهاي بارگراري غيرگشتاوري (بارهايي
كه در راستاي محور ژنراتور وارد نميشوند) ،ميتوانند براي اعمال بارگراريهاي شديد ضربهاي ،خمشي و برشري كره معمروالً
توسط روتور توربين ايداد ميشوند ،مورد استفاده قرار گيرند.

شكل پیوست  :1-1شماتیك تست دينامومتری توربین بادی
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قابلیتهای تست دينامومتری توربین باد
دينامومترها تدهيزات مؤثري هستند كه با بهكارگيري آنها ،اعتبارسندي طراحيهاي دديد ،با شبيهسازي "باد " ورودي
توربين ،بدون نياز به انتظار رخ دادن محرك طبيعي ،صورت ميگيرد .در تس حال ماندگار يا حال استاتيكي ،يك سري نااط
كار گشتاور/سرع در طول منحني توان توربين براي يك دوره زماني ثاب  ،توسط دينامومتر بهمنظور ارزيابي عملكرد مكانيكي
و الكتريكي ،اعمال ميشود .نااط خار از محدوده عملكرد عادي توربين ،ميتواند براي ارزيابي پاسخ سيستم به شرايط سرخ
مورد استفاده قرار گيرد.
جدول پیوست  :1-1مشخصات سیستمهای تست دينامومتری آزمايشگاه NREL

دينامومتر  5مگاواتي

كارگاه تس

فرفي باالبر

دينامومتر  2/5مگاواتي

 20متر ×  6متر مساح محل  12/2متر ×  15/2متر ×  9متر
ف اي تس
تس
 6/1متر ×  9/8متر كف
فوالدي
دو درثايل باالسري  75تني
 14متر ارتفا حداكثري قال

 3/7متر ×  6/4متر كف با
شيارهاي  Tشكل

اتصال كارگاه
تس به شبكه

خنككننده و
گرمكننده

ترانسفورماتور تغريه در داخل
كارگاه

 9/14متر ارتفا حداكثري
قال

دينامومتر

درثايل باالسري  15تني
ولتاژ  240 ،120ولتي (50
كيلوول آمپر) 60 ،هرتز

ولتاژهاي  690 ،600 ،575و
 4160ول  60 ،ACهرتز

تهويه هواي ادباري

تهويه هواي ادباري

كارگاه تس گرمشونده با گاز

كارگاه تس گرمشونده با گاز

 480ول  250كيلوول آمپري
 0تا  216ول 20 dc
كيلوول آمپري (شبيهساز شارژ
باتري)
تهويه طبيعي ،كارگاه تس
گرمشونده

اتاق كنترل شرايط آ و هوايي اتاق كنترل شرايط آ و هوايي اتاق كنترل شرايط آ و هوايي
موتور الاايي  6مگاواتي

محرك اوليه

 2/3متر ×  4/6متر ميز تس
باالرونده شياردار

درثايل باالسري  50تني

تأسيسات
 13/2كيلوول  60 ،ACهرتز

دينامومتر  225كیلوواتي

درايو فركانسمتغير ( )VFDبا
فرفي كامل 350 ،هرتز و
پاسخ گشتاوري  75:1با
دعبهدنده  3مرحلهاي

موتور الاايي  2/5مگاواتي،
 4160ول ِ  415آمپري

موتور الاايي سرع متغير 225
كيلوواتي
درايو سرع متغير و فيلتر
هارمونيكي

درايو فركانسمتغير ( )VFDبا
فرفي كامل 2 ،هرتز و پاسخ
گشتاوري  71/937 :1با
درياف توان نامي در سرع
دعبهدنده  3مرحلهاي
 rpm 1800و حداكثر در 3600
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دينامومتر  5مگاواتي

دينامومتر  2/5مگاواتي
اپيسيكليك

 0تا  :rpm 12گشتاور محدود
به MN.m 4/6

 0تا  :rpm 16/7گشتاور
محدود به MN.m 1/4

دينامومتر  225كیلوواتي
rpm

چندين دعبهدنده
توان و سرع
نامي براي
تس

ميز درايو

-

 12تا  :rpm 24توان محدود به  16/7تا  :rpm 30توان محدود
به MW 2/5
MW 5/8
 5درده شيب ثاب
 4متر ارتفا انتهاي شف

 0درده شيب ،با فرفي خمش
تا  6درده
 3/66متر ارتفا حداكثر

بتنهاي داراي ميزهاي فوالدي
دوشخورده و ثاب

حال هاي كنترلي سرع و
گشتاور
سيستم كنترل

همان دينامومتر  2/5مگاواتي

قابلي توليد مو رمپ ،سري
زماني دلخواه و فرمان خاردي

حال هاي گشتاوري و سرعتي

نرخ آپدي  100هرتز
قابلي برنامهنويسي
بارگراري
غيرگشتاوري

سيستم
درياف داده

حداكثر ممان پره  MN.m 7/2فرفي شعاعي kN 440 :نيرو
و  mm 152ضربه
حداكثر نيروي شعاعي 3/2
MN
فرفي فشاري kN 156 :نيرو
حداكثر نيروي ضربه MN 4
و  mm 254ضربه

همان دينامومتر  2/5مگاواتي

-

 500كانال 24بيتي درياف داده  96كانال 24بيتي درياف داده
توزيوشده
توزيوشده
سيستمهاي مدزا مانيتورينگ
كيفي توان

سيستمهاي مدزا مانيتورينگ
كيفي توان

يا براي تس هاي عمر بسيار تسريوشده )HALT( 1در نظر گرفته شوند .با بارگراري اضافي يرك تروربين در يرك تسر
 ،HALTاستهالك مادامالعمر توربين ،در يك بازه زماني منطاي تس  ،اعمال ميشود .بهمنظور به دس آوردن درك بهتري از
پاسخ مكانيكي ،الكتريكي و سيستم كنترل در شرايط واقعي ،روشهاي "مدل در حلاه "2براي دايگراري روترور ،برر  ،پرره و
سيستم دوران قائم با شبيهسازيهاي كامپيوتري كه در زمان واقعي ادرا ميشوند ،به كار گرفته ميشوند [.]229
تست دينامومتری ماشینهای الكتريكي بهمنظور مطالعات تحقیقاتي در آزمايشگاه

1- Highly Accelerated Life Tests
2- Model in the loop
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مزاياي سيستمهاي دينامومتري ،شبيهسازي رنج وسيعي از بارها كه يك سيستم ميتواند تدربه كند ،تس دق كنتررل و
همچنين كل واحد قبل از ارائه به مشتري اس  .بهمنظور تحايق بر روي آخرين دستاوردها و روشهاي كنترل در صنايو درايرو
ماشينهاي الكتريكي ،يك سيستم آزمايش دينامومتري در مردو [ ،]228براي تحايق دانشدويان آزمايشگاه الكترونيك قدرت
و درايوهاي الكتريكي ،طراحي و پيادهسازي شده اس  .ساختار اين تس  ،در شكل پيوس  2-1نشان داده شده اس .

شكل پیوست  :2-1مدار تست دينامومتری ماشین الكتريكي

اين سيستم آزمايشي بهگونهاي طراحي شده اس ترا بتروان رنرج وسريعي از انروا پيكربنردي ماشرينهراي الكتريكري و
كاربردهايشان را تس كرد .در اين تس موردي ،از دو ماشين الاايي  20اسرب بخراري شررك  ABBاسرتفاده شرده اسر .
دينامومتر با استفاده از درايو فركانسمتغير  4( ABBربعي فرفي كامل) كنترل ميشود .ماشين مورد تس نيرز برا اسرتفاده از
يك اينورتر مبتني  IGBTمتعارف تغريه ميشود كه با  dSPACEكنترل ميشود .يك انردازهگيرر گشرتاور ديديترال فشررده
شرك  Himmelsteinنيز گشتاور و سرع شف را اندازه ميگيرد.
اجزای مولد اولیه
ساختار ارائهشده براي آزمايش ،انرژي كمي از تغريه اصلي در ميكند .در بار كامل ،ده شرارش انررژي ،سراع گررد
اس

و فاط تلفات سيستم از شبكه در ميگردد .اين سيستم از يك منبو تغريه ميشود .در واقو منبو تغريه ،دو بار منبو DC

و درايو فركانسمتغير  ABBرا تغريه ميكند .منبو تغريه  DCنيز اينورتر  APSكه تغريهكننده ماشين اس  ،تغريه ميكند .بره
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عل اينكه درايو فركانسمتغير در ولتاژ متفاوتي عمل ميكند ،نياز به يك ترانسفورماتور دارد .اين درايو فركانس متغير نيز موتور
دينامومتر يا موتور در كننده را تغريه خواهد كرد.
ماشين محرك اوليه ،از طريق اينورتر و كنترلكننده  dSPACEتغريه ميشود .دركليدزني اينرورتر از روشهراي معمرول
ول /هرتز ،كنترل برداري و كنترل گشتاور مستايم براي تأمين ولتاژ و دريان مناسب براي ماشين  1استفاده ميشود.
منبو تغريه  dcساخ شرك  Magna-Power Electronicsاس و در ساختارهاي مختلرف ورودي و خرودري ودرود
دارد .مدل مورد استفاده در اين آزمايش TSA400-36 ،اس و ورودي سه فاز با ولتاژ  240ول دارد .توان نرامي خرودري آن
 15كيلووات با ولتاژ  dcخرودي حداكثر  400ول و  36آمپر اس  .اين منبو داراي سه حال عملكردي اس ؛ عادي ،ولتاژ ثاب
يا دريان ثاب  .در اين تس  ،حال ولتاژ ثاب با محدودي دريان انتخا شده اس .
اينورتر مورد استفاده كه ساخ شرك  Applied Power Systemsاس  ،ميتواند در دو حالر

 dc/dcو dc/3ph_ac

مورد استفاده قرار گيرد .نو اينورتر مورد استفاده ،شماره  IAP75T120متشكل از  6بسته  IGBTاستاندارد اس  .اين اينرورتر
ميتواند تا ورودي  850ول  dcرا بپريرد و تا دريان فاز  75آمپر را بدهد .فركانس كليدزني آن نيز  20كليوهرتز اس .
اجزای دينامومتر
ادزاي دينامومتر شامل ترانسفورماتور ايزولهكننده ،درايو فركانسمتغير و موتور الاايي دوم اس  .اين سيستم بهمنظور فراهم
كردن گشتاور بار در شف دينامومتر به كار گرفته شده اس  .درايو  VFDبه كار گرفتهشده ،يك درايو هارمونيكپايين اس كه
مادار هارمونيك تزرياي از شبكه يا منبو را به حداقل ميرساند .سم تغريه اين  VFDبه لينرك  ،dcمتشركل از  IGBTو از
نو مبدل 1AFEاس كه درايو را بدون نياز به تدهيزات گرانقيم  ،قادر به كاهش هارمونيكهاي سم شبكه ميكند .درايو
فركانسمتغير  ABBهمچنين داراي حال هاي كنترل مستايم گشتاور ،كنترل حلاهباز ديناميكي سررع برا درايرو  acتطبيرق
دق با استفاده از كنترل برداري حلاهبسته شار ،تخمين پارامتر براي راهاندازي آسان با ورود اطالعات توسط كاربر و برنامهريزي
تطبياي اس .
اجزای سیستم كوپالژ دو ماشین الكتريكي
1- Active Front End
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سيستم كوپالژ موتور از يك سنسور گشتاور و دو واحد كوپالژ انعطافپرير تشكيل شده اس  .اين سيستم ازنظر مكرانيكي
معلق اس تا در چرخش شف  ،تأخيري ايداد نكند .تنها وسيلهاي كه به سنسور وصل اس  ،يرك كابرل مكرانيكي اسر كره
بهعنوان زمين مكانيكي ،مانو از چرخيدن آن ميشود.
كنترل  VFDاز طريق نرمافزار  LabVIEWبا كامپيوتر تس صورت ميگيرد .بدين ترتيرب برا ارسرال فرمران متناسرب
ميتوان گشتاور و سرع مردو را در موتور دينامومتر اعمال كرد.
اين سيستم ميتواند بهعنوان يك طرح آموزشي مورد استفاده قرار گيرد .در واقو رفتار آن را ميتوان مشاهده و تحليل كرد
و در مطالعاتي مانند بازده ادزا ،پاسخ سيستم ،تخمين پارامتر ماشين مورد استفاده قرار داد [.]228
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اضافات
 Statcomهاي شرك  ABBسري PCS100
طبق ساختار مبدلهاي ولتاژ پايين]186[ PCS100 ،داراي پهناي باند وسيو به همراه ساختار انعطافپرير و افزونگي مراژوالر
باقابلي اطمينان باال ميباشد .از ويهگي هاي اين محصول تصحيح ضريب توان و ساير اغتشاشات ناشي از توليدات تدديدپررير
در كاربردهايي نظير بهره برداري از انرژي باد ،خورشيد و كاربردهاي صنعتي متداول اس  .اين محصرول در فرفير هراي 100
كيلووار تا  10مگاوار مودود اس  .استفاده از انرژيهاي تدديدپرير مانند باد و خورشيد در شبكههاي بررق برهسررع در حرال
افزايش هستند ،اما  Statcomموردنياز ده اتصال به شبكه بايد متناسب با نيازمنديهاي آنها باشد.
ويهگيهاي Statcomسري  PCS100در ادامه ذكرشدهاند:
سطح توان بار100 :كيلو تا  10مگا ول آمپر
ولتاژ ورودي الكترونيك قدرت 208 :تا  480ول AC
موقعي بازار :اولين سفارش از شرك  Suzlon Wind Energyدر دسامبر 2009
مشخصات فيزيكي اين محصول در  Error! Reference source not found.آورده شده اس .
مشخصات فيزيكي D-Statcomهاي شرك  ABBسري PCS100

كد مدل

تعداد ماژولهاي

شار هوا )(m3/min

اتالف حرارتي )(Kw

دريان نامي راكتيو )(A

توان نامي KVA
@480v

وزن )(Kg

*18-07A-B1x-z

7

70

20.1

1050

837

771

2200x1041x703

)(mm

*18-06A-B1x-z

6

60

17.3

900

717

700

2200x1041x703

ارتفا *عرض*طول

*18-05A-B1x-z

5

50

14.4

750

598

628

2200x1041x703

*18-08A-B1x-z

8

80

23.0

1200

956

842

2200x1041x703

*18-09A-B2x-z

9

90

25.9

1350

1076

1015

2200x1041x703

*18-10A-B2x-z

10

100

28.8

1500

1195

1081

2200x1041x703

*18-11A-B2x-z

11

110

31.6

1650

1315

1152

2200x1041x703

*18-12A-B2x-z

12

120

34.5

1800

1434

1224

2200x1041x703

*18-13A-B2x-z

13

130

37.4

1950

1554

1295

2200x1041x703

*18-14A-B2x-z

14

140

40.3

2100

1673

1366

2200x1041x703

*18-15A-B2x-z

15

150

43.1

2250

1793

1437

2200x1041x703

*18-16A-B2x-z

16

160

46.0

2400

1912

1508

2200x1041x703

ابعاد

*18-04A-B1x-z

4

40

11.5

600

478

557

2200x1041x703
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*18-21A-B3x-z

21

210

60.4

3150

2510

2136

2200x(1041+2041)x703

*18-22A-B3x-z

22

220

63.3

3300

2629

2208

2200x(1041+2041)x703

*18-23A-B3x-z

23

230

66.1

3450

2749

2279

2200x(1041+2041)x703

*18-24A-B3x-z

24

240

69.0

3600

2868

2350

2200x(1041+2041)x703

*18-25A-B4x-z

25

250

71.9

3750

2988

2523

2200x(2041+2041)x703

*18-26A-B4x-z

26

260

74.8

3900

3107

2589

2200x(2041+2041)x703

*18-27A-B4x-z

27

270

77.6

4050

3227

2660

2200x(2041+2041)x703

*18-28A-B4x-z

28

280

80.5

4200

3346

2732

2200x(2041+2041)x703

*18-29A-B4x-z

29

290

83.4

4350

3466

2803

2200x(2041+2041)x703

*18-30A-B4x-z

30

300

86.3

4500

3585

2874

2200x(2041+2041)x703

*18-31A-B4x-z

31

310

89.1

4650

3705

2945

2200x(2041+2041)x703

*18-32A-B4x-z

32

320

92.0

4800

3824

3016

2200x(2041+2041)x703

كد مدل

تعداد ماژولهاي

شار هوا )(m3/min

اتالف حرارتي )(Kw

دريان نامي راكتيو )(A

توان نامي KVA
@480v

وزن )(Kg

*18-20A-B3x-z

20

200

57.5

3000

2390

2065

2200x(1041+2041)x703

مشخصات فني:
 توان نامي 100 :تا  4800كيلووار (توانهاي باالتر با موازي كردن دستگاهها به دس ميآيد) ولتاژ نامي 480 :ول تلورانس ولتاژ±10% : فركانس نامي 50 :يا  60هرتز تلورانس فركانس±10%: سيستم قدرت 3 :فاز با سر وسط زمين شده فرفي خطا 65 :كيلو آمپر قابلي اضافه ولتاژ %200 :اضافهبار براي  2ثانيه %150 .اضافهبار براي  30ثانيه بازده :بيش از  98درصد -كيفي ISO 9001 :

)(mm

*18-19A-B3x-z

19

190

54.6

2850

2271

1994

2200x(1041+2041)x703

ارتفا *عرض*طول

*18-18A-B3x-z

18

180

51.8

2700

2151

1923

2200x(1041+2041)x703

ابعاد

*18-17A-B3x-z

17

170

48.9

2550

2032

1852

2200x(1041+2041)x703
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 ايمنيIEC 62103 : انطباق الكترومغناطيسيCISPR 11 Class A, Group 1 : مصوني IEC 61000-6-2 : عملكردIEEE 519, IEEE 1031-2000 : دماي عملكرد :صفر تا  50درده ساتتيگراد دماي كاهش بار :باالي  40درده سانتيگراد %2 ،اف بار به ازاي هر درده افزايش دما ،حداكثر تا  50در ده سانتيگراد. خنكسازي اينورتر :تهويه تح فشار رطوب  :كمتر از  %95بدون شبنمزدگي ميزان درده آلودگي2 : نويز :كمتر از  85dBAدر فاصله  2متري. رتبهبندي قفسهIP20/NEMA 1 : رتبهبندي  IPتابلوي )( IP54 :HMI (GDMاز دلو) ميانگين زمان تعميرات ) :(MTTRبهطور معمول  30دقياه براي تعويض ماژول. -تشخي

اشكال :ذخيرهسازي و حفظ خودكار وقايو و سرويسها با قطو منبو تغريه )(Non-Volatile

 مانيتورينگ از راه دور :اتصال ايمن اختياري به ABB رابط كاربر :پنل رنگي لمسي  8/4اينچي پنل لمسي :كنترل كامل پارامترهاوروديهاي كنترل:
وروديهاي ديديتال:
 وروديهاي  10رقمي استارت/استوپ/ريس (ماژولهاي پايه) و  7ورودي قابلبرنامهريزي (برد  I/Oتوسعهيافته) 24 -ول با منبو داخلي يا خاردي
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 امپدانس ورودي  25كيلو اهم  PNPو  NPNبا حداكثر تأخير  10ميليثانيهوروديهاي آنالوگ:
  2ورودي آنالوگ (برد  I/Oتوسعهيافته)  -10تا  +10ول ، Rin>200 KΩ صفر تا  20ميليثانيه Rin= 100 Ω حداكثر تأخير  2ميليثانيه  %0/1دق اندازهگيري )(resolution  ±2%دقورودي :PTC
  2ورودي PTCخروديهاي كنترل:
خروديهاي ديديتال:
  7رله خرودي  250ول  ،تك فاز  30 ،ACول (1A) DC رلههاي خطا ،هشدار ،عملكرد (ماژول پايه)  4خرودي قابلبرنامهريزي (برد  I/Oتوسعهيافته)خرودي آنالوگ:
  2خرودي آنالوگ (برد  I/Oتوسعهيافته)  -10تا  +10ول . -صفر تا  20ميليآمپر ،بار >Ω 500
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 حداكثر تأخير  50ميليثانيه  ±2%دقرابط Ethernat, Mudbus TCP/IP :SCADA
Modbus RTU :RS485
 Statcomشرك CG Power
شرك  CGنشأتگرفته از شرك  Colonel REB Cromptonكه در سرال  1878در اسركس انگلسرتان تحر نرام
 REB Crompton & Coتأسيس شد تا درزمينهٔ ساخ و قرارداد تدهيزات الكتريكي فعالي كند .شرك  CGپرس از
استاالل هند در سال  1947بهصورت مستال فعالي ميكند]187[ .

 Statcomشرك CG Power
مشخصات محصول:
 سيستم  3فاز 50 ،هرتز 415 ،ول  ،نصب در ف اي داخلي دبرانسازي توان راكتيو از  100تا  500كيلووار سيستم بدون پله پاسخ سريو (كمتر از  6ميليثانيه) -حرف 100درصدي اغتشاشات هارمونيكي
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 مطابق با استاندارد IEEE 519 استاندارد ارتباطي RS 232و RS 485 كاهش رزونانس سيستم حفاف  OVو OC قابلي توسعه ماژوالر طيف هارمونيكي از  2تا 19حاالت عملكرد:
 دبرانساز توان راكتيو )(RPC فيلتر اكتيو هارمونيك)(AHF دبرانساز وار استاتيك اكتيو )(RPC+AHFتس هاي زير بر اسا

نياز كاربرد اندام ميشوند:

 استمرار عملكرد مدار دق عملكرد حفاف اضافه ولتاژ و اضافه دريان بدون سيگنال ()No Signal -استاام مدار
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معرفي شرك هاي توليدكننده و محصوالت آنها
شرك ABB
بانك خازني ولتاژ پايين Dynacomp
اين محصول براي دبران سازي بسيار سريو و بدون حال گرراي ناشي از تغييرات سريو بار و يا تعداد زياد بارهراي متصرل بره
با

فشار ضعيف مورد استفاده قرار ميگيرد .از مزاياي اين محصول ميتوان به دبرانسازي بدون حال گررا و حداقل سرازي

شيب ولتاژ اشاره نمود .ماادير بزرگي از خازنها بهصورت پلهاي توسط  ،Dynacompميتوانند بسيار سريو به شبكه متصرل
شوند .با استفاده از ترانسفورماتور افزاينده ،اين محصول ميتواند بهصورت دبرانساز خازني در ولتاژ متوسط نيرز مرورد اسرتفاده
قرار گيرد[.]193
كاربردها:
اين  TSCدر هردايي كه نياز به زمان پاسخ كوتاه ،تعداد عملكردهاي بسيار زياد ،كليدزني بدون حال گررا يرا ماردار زيرادي
توان راكتيو ،باشد ،ميتواند مورد استفاده قرار گيرد؛ مانند:
ماشينهاي دوشكاري ناطهاي
كارخانههاي نورد و پر

كنندههاي بزرگ با كليدزني سريو

درثايلها
باالبرها
مخلوط كنندههاي الستيك
ماشينهاي حفاري تونل
ساير مزاياي محصول:
دبرانساز ضريب توان با سرع بسيار باال
مدهز به راكتورهاي منحرفكننده 1بهمنظور حفاف بهينه در برابر هارمونيكها با حفظ حال فيلتر كنندگي.
ماژولهاي تك فاز و سه فاز.
1 -detuning
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كليدزني بدون حال گررا
قابلي دفعات زياد كليدزني با استفاده از سوئيچهاي الكترونيك قدرت
طراحي ماژوالر و فشردهي استاندارد.
سادگي نصب و توسعه
برقراري ارتباط پيشرفته با Modbus
مشخصات اين محصول در ددول  1-9آورده شده اس .
مشخصات  TSCمدل  Dynacompاز شرك
سطوح ولتاژ

ABB

سه فاز  50هرتز 690/660 -600 -525 -415 -400/380 :ول
سه فاز  60هرتز 690/660 -600 -480 -380 :ول
تك فاز  50هرتز 690/660 -600 -415 -400/380 :ول
تك فاز 60هرتز 690/660 -600 -480 -380 :ول

سطوح توان و طراحي ماژوالر

از  150تا  400كيلووار در يك تابلو .تابلوهاي اصلي ) (Masterو پيرو ) (Slaveرا ميتوان تا توان  12,8مگاوار
باهم تركيب كرد.

اندازه پلهها

 200 -100 -50و  400كيلووار

حداكثر تعداد پلهها

( 32كنترل ( 12 – )CANايزوالسيون نوري)
 1تا  4در هر تابلو

خرودي فيزيكي
1

خازن

تكنولوژي  .CLMDاز نو خشك و خود ترميمي .مدلIEC-80631-1&2 :

راكتور منحرفكننده

 %7براي سيستم سه فاز
 %14براي سيستم تك فاز

محدوده قابلقبول

 ±10%در ولتاژ
 ±5%در فركانس

CTموردنياز

يك  CTموردنياز اس (از كال

 1يا بهتر)

با دريان  1يا  5آمپر در ثانويه
ارتباطات

استفاده از Modbus RTU

برنامهريزي

استفاده از كنترلكننده RVT-D

زمان پاسخ

در حال حلاه بسته :كمتر از  3سيكل.
در حال حلاه باز :كمتر از يك سيكل.
در حال راهانداز خاردي :بالفاصله.

رنگ
سطح حفاف

RAL 7035
IP21

1از سري خازنهاي ولتاژ پايين ساخ شرك  ABBبا ويهگيهاي تلفات بسيار كم ،طول عمر باال ،وزن كم ،نصب آسان و  ...اس .
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ورودي كابل

از باال (ورودي كابل از كف ،اختياري)

دماي محيط

 -10تا  40درده سانتيگراد

نصب

ايستاده در كف

محيط

نصب در ف اي داخلي با محيط تميز تا ارتفا  1000متر
حداكثر  95درصد بدون شبنمزدگي

رطوب
ويهگيهاي ممكن

 -مدار شكن اصلي

 قالب پايه پرو هاي دما -حفاف

 برقگير -مبدل RS485

IP43

 -راكتور پشتيبان

1

  %5,67راكتور منحرفكننده -با

 -نصب راكتور مخصوص

2

بارهاي قلو اندود شده

 ميراسازها -ورودي كابل تابلو با با

شرك

بار (ورودي كابل از كف)

ALSTOM

تدهيز  TSCمدل ]194[ DT
كاربرد :استفاده ده اصالح ضريب توان در مواردي كه بارها بهشدت تغيير ميكنند ،مانند درثايلهاي بارانداز و باالبرها.
مزاياي محصول:
ابعاد كوچك
زمان پاسخ سريو
قابلي توسعهپريري
كاهش حال گرراي كليدزني
پشتيباني از ولتاژ تغريه شبكه توزيو و اصالح ضريب توان بارهاي متصل
بدون حال گررا در هنگام كليدزني
سيگنال كنترل ميتواند مستايماً از بار درياف شده تا دبرانسازي شود.
مشخصات اين محصول در ددول  2-9آورده شده اس .
مشخصات  TSCشرك

 ALSTOMمدل DT

مشخصات تكنيكي محصول
سطح ولتاژ

 400تا  690ول

سطح فركانس

 50يا  60هرتز

سطح توان

 50تا  450كيلووار

1زمانيكه هارمونيك ولتاژ از  % 8بيشتر يا طيف هارمونيكي با مشخصات تكنيكي همخواني نداشته باشد از اين راكتو براي كاهش هارمونيك استفاده ميشود.
2اين راكتور ده دلوگيري از وقو رزنانس ناشي از اضافه كردن "راكتور پشتيبان " به سيستم اضافه ميشود.
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مشخصات تكنيكي محصول
تعداد پلهها

 2تا 12

تنظيم فركانس

 %7يا %12,6

سطح عاياي

 2,5كيلوول

اضافه ولتاژ پيوسته

 1,1پريوني

ابعاد هارمونيكي
نصب
محدوده كال
كال

بر اسا

IEC 1000-2-2

ف اي داخلي
IP

دمايي:

IP2OC

 0تا  40درده سانتيگراد

متوسط  24ساعته:

 35درده سانتيگراد

متوسط يكساله:

 25درده سانتيگراد

ابعاد (عرض*طول*ارتفا )

 2000*600*1000ميليمتر
 2000*600*1200ميليمتر

وزن

 250تا  700كيلوگرم

رنگ

( RAL7032خاكستري روشن)

استانداردها

IEC 60831-1&2, EN 60439-1

شرك Jiangsu West Rectifier Co. Ltd.
تدهيز  TSCساخ اين شرك شامل سيستم كنترل ،تريستور ،خازنها و راكتورها ميباشد .ده تحاق كنترل پلهاي تروان
راكتيو ،بانكهاي خازني به چندين واحد تاسيمشدهاند .دق تنظيم توان راكتيو در اين محصول بره تعرداد واحردهاي چندگانره
خازن ها بستگي دارد .نحوه اتصال  TSCبهصورت مثلث بوده اما براي دبرانسازي بهينه توان راكتيو و فيلترر هارمونيركهرا،
فرفي و ساختار شاخههاي  TSCبايد براسا

تغييرات توان راكتيو و مؤلفههاي هارمونيكي بار غيرخطي تعيين شوند[ ]195و

[.]196
ويهگيهاي محصول:
بر پايه تكنولوژي كنترل  DSPو تئوري كنترل توان لحظهاي ،اين محصول به دليل كليدزني با سرع باال ميتواند اغتشاشات
منابو ولتاژ شبكه توزيو را دبران كرده و ضريب توان را اصالح و هارمونيكهاي دريان بارهاي متصل به شبكه را حرف كند.
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كليدهاي تريستوري باقابلي كليدزني در عبور از صفر ،1داراي عملكرد بدون نويز بوده و عمالً قادر به كليدزني بدون حال گررا
هستند .بنابراين بسيار مطمئنتر از بانكهاي خازني سوئيچ شونده مكانيكي عمل ميكنند.

نمونه  TSCشرك Jiangsu West Rectifier
شكل  3-9اين محصول را نشان ميدهد كه برخي از مشخصات آن عبارت اس از:
مناسب براي نيازمنديهاي شبكه قدرت  400تا  700ول .
نحوه اتصال خازنها :ستاره يا مثلث.
تغييرات ولتاژ كمتر از .%10
قيم از تاريخ  3ژوئن  2013تا  3سپتامبر 5000 :2013تا  10000دالر آمريكا به ازاي هر س .
كاربردها:
پايدارساز ولتاژ با

بار.

بهبود ضريب توان
حرف هارمونيكهاي دريان
كاهش تلفات شبكه

1 Zero Crossing Switching
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حرف تشديد هارمونيكي
بهينهسازي توان راكتيو
افزايش فرفي بارگراري ترانسفورماتور
شرك Zhuhai Wanlida Electrical Automation Co. Ltd.
اين شرك چيني در سال  1991تأسيسشده و حدم معامالت اين شرك در سال بيش از  100ميليون دالر آمريكا ميباشد .در
بخش مطالعات و توسعه اين شرك حدوداً  50نفر مشغول به كار بوده و ساالنه  50تا  100ميليون دالر از فرروش محصروالت
عايد اين شرك ميشود [.]197
از توليدات اصلي اين شرك مي توان به درايو فركانس متغير در سطح ولتاژ متوسط ،راهانداز نرم در ولتاژ متوسط ،درايرو  ACو
دبرانسازهاي استاتيك اشاره نمود.

نمونه توليدات شرك Zhuhai Wanlida Electrical Automation
شكل  4-9محصول اين شرك را نشان ميدهد .اين  TSCبراي دبرانسازي تروان راكتيرو ،برهصرورت گسرترده در صرنع
متالوژي ،معدن ،صنع پتروشيمي ،ساخ وساز ،ماشينكاري و موتورها بكار ميرود و ساختار آن بصورت زير اس .
 .1كنترلكننده
پردازش سيگنال كنترل ديديتال و محاسبات كنترلي بالدرنگ ) (Real-Timeتوسط  DSPاندام مريشرود .زمران پاسرخ
ديناميك ،كمتر از  10ميليثانيه اس .
ده تشخي

كنترل سه فاز ،تك فاز ،توان راكتيو ،ولتاژ و هارمونيك ،روش كنترل چندگانه اعمال شده اس .
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ده ارتباط با سيستم اتوماسيون پس ها از كانالهاي ارتباطي استاندارد استفاده ميشود تا انتارال سرريو داده ،كنتررل سرريو
(ورودي و خرودي) و ارتباطات از راه دور حاصل شود.
پا

كردن تس  EMCبا استفاده از قابلي ضد تداخل.

داراي مصوني  ،ESD1مو  ،ميدان مغناطيسي فركانس قدرت ،ميدان الكترومغناطيسي فركانس راديويي ،ضربه نوسران ميررا
شده و غيره.
عملكرد اندازهگيري دقيق توان راكتيو و هارمونيك.
تكنولوژي نمونهبرداري ،2ACآناليز چهار ربعي ،3سطح تداخل هارمونيكي ،نمودار ميلهاي هارمونيكها.
عملكرد دموآوري و ذخيره قدرتمند داده.
ثب خطاها ،دموآوري و چك كردن تمام انوا پارامترهاي الكتريكي و دداول.
عملكرد حفافتي چندگانه :اضافه ولتاژ ،اف ولتاژ ،اضافه دريان ،اف دريان ،مادار ورودي كليدزني و غيره.
هسته چندمنظوره سيستمعامل ميتواند حداكثر  16پله بانك خازني و تشخي

ماادير كليدزني  16كاناله را كنترل كند.

 .2خازن
استفاده از خازن موازي ولتاژ پايين باقابلي خود ترميمي ،مااوم تخليه و ابزار حفاف داخلي.
تحمل  1/35برابر اضافه دريان بهصورت پيوسته.
تحمل ولتاژ بين قطبها 2/15 :پريوني در حال  ACو  4/3پريوني در حال  DCبراي 10ثانيه.
تلورانس هر خازن كمتر از  ±2/5%و تلورانس كل بانك خازني نيز كمتر از  ±1/5%اس .
تلورانس سه فاز خازنها :حداكثر يا حداقل آن كمتر از  1/01اس .
مكانيسم داخلي حفاف در برابر فشار .زماني كه فشار خطاي داخلي افزايش يابد ،خازن بهصورت خودكار از مدار خار ميشود.
مطابا با استاندارد  IEC831-1و  GB12747-91مربوط به خازن موازي ولتاژ پايين باقابلي خودترميمي.

1 Electrostatic Discharge

2روشي براي نمونه برداري غير يكنواخ از سيگنال  ACاس كه در سيستمهاي قدرت براي اندازه گيري مستايم دريان ،ولتاژ و توان سه فاز و يا ساير متغيرهاي سيستم بكار ميرود.
3يك روش خاص تحليل مدموعهاي از دادهها در يك ماتريس ( 2×2ددول چهاربخشي) اس .
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 .3راكتور
استفاده از راكتور با هسته آهن از نو خشك و ورق فوالد سيليكون نورد سرد با تلفات كم.
استفاده از سيم الكي با ماطو مستطيلي از كال

 Cيا  Hبا فاهر و مشخصه دفو حرارتي مناسب.

پس از اسمبل كردن هسته راكتور و هسته آهن ،به ترتيب از آزمايشهاي پيشگرمايش ،خأل ،پخ گرمايي گررانده شرده كره
سبب صلب و مااوم شدن آن در برابر حرارت و نويز ميشود.
نگهدارندههاي هسته آهني از مواد غير مغناطيسي تشكيل شده اس تا ضريب كيفي باال ،افرزايش انردك دمرا و اثرر فيلترري
بهتري داشته باشد.
قسم هاي خرودي از مواد ضد خوردگي و ترمينالهاي خرودي از لولههاي مسي پر

سرد ساختهشدهاند.

تحمل  1,35برابر اضافه دريان بهطور پيوسته و  20برابر دريان نامي به مدت  2ثانيه.
تلورانس اندوكتانس :تلورانس تك فاز كمتر از  ±1%و تفاوت هر فاز نسب به ميانگين بيشتر از  ±1%نيس
مطابق با استاندارد ملي (چين) سري JB5346-1998
 .4كليدهاي تريستوري
طراحي ماژوالر :شامل ماژول تريستوري تنظيم شونده با حال عبور از صفر ،مدار اسنابر  ،RCفيروز ،خنرككننرده ،فرن ،كليرد
حرارتي.
استفاده از ماژول تريستوري تنظيم شونده با حال عبور از صفر.
بدون حال گررا و نويز هنگام كليدزني.
سيگنالهاي ورودي توسط ايزوالسيون نوري با سيگنالهاي كنترلي كوپل شدهاند.
سيستم دماي تريستورها را بهصورت بالدرنگ اندازهگيري ميكند.
حفاف تلفات فاز و خطاي فاز.
زمان پاسخ سريو.
طول عمر طوالني بدون نياز به تعمير و نگهداري.
ساير المانها
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كليد ايزوالسيون ،برقگير صاعاه ،فيوز و ترانسفورماتور دريان از بهترين توليدكنندگان داخلي (چين) و خراردي برراي ت رمين
كيفي  TSC/TFCاس .
عملكردها:
بهبود ضريب توان
بار و حرف تشديدهاي زير سنكرون

پايداري ولتاژ با

حرف هارمونيك دريان
كاهش تلفات شبكه
بهينهسازي توان راكتيو
افزايش فرفي بارگراري ترانسفورماتور
مشخصات محصول در ددول  3-9آورده شده اس .
مشخصات  TSCشرك Wanlida
اطالعات تكنيكي
سطح ولتاژ
ولتاژ كاري

 220تا  1140ول

AC

 0,8تا  1,1پريوني

فركانس نامي

 50يا  60هرتز (اختياري)

نو سيمپيچي

مثلث يا ستاره (اختياري)

حال كليدزني

سيكل/توالي /تركيب كد شده (اختياري)

زمان پاسخ

كمتر از  20ميليثانيه

حداكثر دريان مداز

 1,3برابر دريان نامي

پلههاي كنترلي

 1تا  ،12يا  1تا ( 16اختياري)

حال عملكرد چند واحده

موازي

تلفات توان

كمتر از %0,5

حال هاي ارتباطي

232/CAN/GPRS /Modbus/RS485و غيره (اختياري)

IP

( IP40سفارشي)

حال خنككنندگي

با هوا

ورودي

باال ،پايين يا با

بار (اختياري)

ارتفا محل نصب

كمتر از  1500متر

دماي محيط

 -20تا  50درده سانتيگراد

رطوب

كمتر از %95
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اطالعات تكنيكي
محيط كاركرد

بدون شبنمزدگي ،بدون گازهاي سمي ،بدون گردوخاك فلزي و بدون مواد قابلانفدار يا اشتعال.

نيازمنديهاي نصب

بدون لرزش ،شيب كمتر از  5درده

مشخصات كليدزني

كليدزني عبور از صفر دريان

نمايش هارمونيك

اندازهگيري و نمايش هارمونيكهاي دوم تا 25ام.

حفاف توالي فاز

خطاي فاز و تلفات فاز

حفاف تريستور

حفاف افزايش دما و خود بازيابي

نمايشگر LCD

نمايش بالدرنگ ولتاژ و دريان

حفاف فوريتي

كليد قطو فوري

حال دبرانسازي

دبرانسازي سه فاز ،دبرانسازي خرو فاز

حال حفافتي

اضافه دريان ،اضافه ولتاژ ،اتصال كوتاه ،شكس سريو

شرك  TSC :Frakoمدل LSFC-P-E
شرك آلماني  ،Frakoيكي از شرك هاي پيشرو درزمينهٔ توليد دبررانسرازهاي تروان راكتيرو ،بهبوددهنرده كيفير تروان و
مديري انرژي ميباشد كه در سال  1928تأسيس شده اس  .يكي از محصوالت اين شررك دبررانسراز تروان راكتيرو مردل
 LSFC-P-Eاس [.]190
اين محصول اصالحكننده ضريب توان ديناميك با كليدزني بخشهاي خازني در ولتاژ و دريان صفر عمل ميكند .اين قابلير
سبب حرف اغتشاشات در شبكه ميشود .سيستمهاي سري  LSFC-Eدر شبكه توزيو ،داراي رلره كنتررل  RM 2012برا
عملكرد سريو و/يا واحد اصالحكننده ضريب توان ديناميك مدل  SBSبوده و در شرايط زير كاربرد دارند:
در شبكهاي كه فرفي اتصال كوتاه در محل اختالالت در هنگام اتصال مصرفكنندههاي بزرگ به شبكه اندك باشد
دايي كه سيستم اصالحكننده ضريب توان با عملكرد سريو و سيكلهاي كليدزني زياد موردنياز باشد.
دايي كه اصالح ضريب توان تنها براي چند سيكل از فركانس منبو در يكزمان نياز باشد.
اين محصول بهطوركلي در موارد زير كاربرد دارد:
دستگاههاي پر
سيستمهاي درثايل
سيستمهاي مخلوطكن (همزن)
سيستمهاي خردكن
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دستگاههاي دوشكاري
مشخصات تكنيكي اين محصول در ددول  4-9آورده شده اس .
مشخصات تكنيكي محصول  LSFC-P-Eاز شرك Frako
مشخصه

ماادير

ولتاژ نامي

 400ول

فركانس نامي

 50هرتز

ولتاژ نامي خازن

 440ول  50-هرتز (*)) 480 ،(P8, -P7ول  50/هرتز ()P1

سطح توان

 100تا  300كيلووار

فرفي دريان خازنها

بهصورت دائمي :حداقل دو برابر دريان نامي در  400ول  50-هرتز
بهصورت پيك لحظهاي 300 :برابر دريان نامي
هسته خازن 0,2 :وات بر كيلووار

تلفات نامي خازنها

ترمينال اتصال خازن 0,5 :وات بر كيلووار
راكتورهاي فيلتر هارمونيك :حداكثر  6وات بر كيلووار
كليدهاي تريستوري 1,6 :وات بر كيلووار
دشارژ
حفاف ورودي

با مااوم هاي تخليه مدل VDE 0560

 IP 30بر اسا

DIN VDE 0660

دماي محيط

 -5تا  40درده سانتيگراد براي DIN VDE 0660

رطوب نسبي

حداكثر  %90بدون شبنمزدگي

رنگ

RL 7035

(*) ضرايب  Detunningمودود)%8( P8 ،)%7( P7 ،)%14( P1 :
شرك Claritas Power System Solution (p) Ltd.
اين شرك هندي زير نظر شرك  Frakoآلمان فعالي ميكند .اين شرك حدود يك ده پيش تأسيسشده و هماكنرون بره
بسياري از كشورهاي دنو شرقي آسيا ،خاورميانه ،آفرياا و حتي ايران صادرات اندام ميدهد]70[ .
يكي از محصوالت اين شرك بانك خازني سوئيچ شونده با تريستور با مشخصات زير اس :
ولتاژ نامي 440 :تا  525ول  ،يا  850ول .
تنظيم فيلتر بر اسا

حرف هارمونيكهاي 5ام7 ،ام11 ،ام و 13ام.

 KVARنامي 50 :تا KVAR 2500
نو عملكرد :خودكار
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از مزاياي اين محصول ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
كليدزني خازن ،دقيااً در دريان صفر كه مندر به عدم ح ور حال گررا ميشود.
عدم توليد هارمونيك و ضربههاي ولتاژ و دريان.
تصحيح ضريب توان بهصورت لحظهاي.
زمان پاسخ كمتر از  20ميليثانيه
و ...
شرك  :S&Cمدل PureWave AVC
دبران ساز دريان راكتيو و تصحيح كننده كيفي توان براي بارهاي ديناميكي متغير با فرفي  380تا  35كيلوول 500 ،كيلو ترا
 25مگاوار]198[ .
 PureWave AVCكه با ميكروپروسسور كنترل ميشود از كليدهاي الكترونيك قدرت بهره مريبررد ترا تعرداد مناسربي از
خازن هاي قدرت را به مدار تزريق كند .اين محصول براي دبرانسازي توان راكتيو بارهاي سرنگين تدراري و صرنعتي بسريار
مناسب اس  .برخي از اين كاربردها عبارتاند از:

دبرانساز دريان راكتيو و تصحيح كننده كيفي توانPureWave AVC
معدن
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توليدات خودرو
كاغر و خميركاغر
صنايو فوالد
نوار نااله
تدهيزات تفريحي
با نصب اين محصول با فرفي  2400كيلووار در فيدر يك بارانداز كه هف درثايل بزرگ را تغريه مريكنرد ،ضرريب تروان از
 %40به  %98,5افزايشيافته و ساالنه  220,000دالر در هزينهها صرفهدويي ميشود.
شرك Shandong Hoteam
ويهگيهاي محصول]199[ :
توان راكتيو ميتواند در كل بازه فرفي دستگاه بهصورت پيوسته تنظيم شود.
ضريب توان ميتواند همواره  1باشد (در مواردي كه فرفي

دبرانسازي كل كافي باشد).

نمونه محصول شرك Shandong Hoteam
توليدكننده توان راكتيو (SVG( 1ميتواند توان راكتيو را بهصورت دوطرفه مبادله كند.

1 Static Var Generator
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فرفي مازاد شاخه توليدكننده توان راكتيو ميتواند فيلتر اكتيو را تاوي كند.
 TSCهيچگونه حال گرراي كليدزني ايداد نكرده و هنگام وصل شدن دريان هدومي نخواهد داش .
توليدكننده توان راكتيو با بهرهگيري از تكنولوژي دوگاني اينورتر ميتواند ريپل دريان را كاهش دهد.
زمان پاسخ ديناميكي كمتر از  20ميليثانيه اس .
تريستورها از تكنولوژي ايزوالسيون نوري استفاده ميكنند .همچنين؛ ايمن ،مطمئن و داراي قابلي ضد تداخل ميباشد.
طراحي گرمايي مااوم ،عملكرد مطمئن و ايمن سيستم را ت مين ميكند.
استفاده از چند سخ افزار و نرمافزار ضد تداخل .قابلي ضداختالل باال و عملكرد مطمئن.
داراي دستورالعمل ايمني خودي ،حفاف اضافه ولتاژ ،حفاف اضافه دريان و ساير دستورالعملهراي سرخ افرزاري ،ت رمين
عملكرد پايدار و مطمئن نيازمنديها.
سيستم اندازهگيري خودكار ولتاژ ،دريان ،توان اكتيو ،ضريب توان سيستم قبل و بعد از دبرانسازي.
تنظيم كنترل و پارامترها بهصورت ديديتال ،استفاده از نمايشگر  7اينچي لمسي ،داراي دستورالعمل نمايش شكل مو  ،نمايش
و حتي ثب مادار هارمونيك.
داراي پورت  ،RS485استاندارد پروتكل ارتباطي  ،MODBUSكامپيوتر نمايشگر از راه دور.
برخي ديگر از مشخصات اين محصول در ددول  5-1آورده شده اس .
مشخصات  TSCاز شرك Shangdom Hoteam
مشخصات
مدل

□HTTSVG□□-□/
GB/T15576-2008: low voltage reactive power static compensation device
GB/T12747-2004: self-healing type low voltage parallel capacitor
JB/T 9663-1999: low voltage reactive power automatic compensation controller
GB/T 12325-2008: power quality power supply voltage deviation

استاندارد انحصاري

GB/T 12326-2008 power quality voltage fluctuation and flicker
GB/T14549-1993 power quality utility grid harmonic
GB/T 15543-2008 power quality three phase voltage unbalance degree
GB/T 15945-2008 electric system frequency permissible deviation
GB/T18481-2001 temporary over voltage and transient over voltage

مود كليد

1SCR1 switch capacitor TSC+ reactive power generator SVG

1 Silicon Controlled Rectifier
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ورودي
ولتاژ عملكرد

ولتاژ نامي%10~%15-

فركانس عملكرد

 50هرتز ±5%
مشخصات شاخ

ضريب توان

ضريب توان هميشه ميتواند  1باشد (دستگاه قابلي كافي را دارد)

زمان پاسخ

كمتر از  20ميليثانيه

دريان هدومي كليد

ندارد

نويز

كمتر از  50دسي بل

عملكرد حفافتي

حفاف ولتاژ غيرعادي ،حفاف اضافه دريان ،حفاف اضافه گرما ،سيستم حفاف خطا

تلفات توان اكتيو

كمتراز  %1,5بار كامل در عملكرد با فرفي دبرانسازي كامل

نيازمنديهاي CT

 3قطعه ،سطح  0,2و باالتر ،فرفي ثانويه  5آمپر

حال تشخي

دريان

(اختياري) تشخي

دريان بار

دريان منبو يا حال تشخي

نمايشگر و رابط
زبان

چيني/انگليسي

نمايشگر

 7اينچ لمسي

دكمههاي عملكردي

لمسي

درگاه ارتباطي

 : RS-485پروتكل ارتباطيMODBUS (RTU) :

ساختار محصول
عملكرد واحد

مداز

عملكرد موازي

 10دستگاه

سطح حفافتي

( IP3xبراي  IPهاي باالتر با توليدكننده تما

گرفته شود)

رنگ

RAL7035

سيمكشي كنترل

هنگام عملكرد موازي از كابل دو هستهاي با سطح ماطو  1,5ميلي مترمربو استفاده شود (تهيه اين كابل بر عهده مشتري اس )

نمونهبرداري از دريان خط

استفاده از كابل دو هستهاي با سطح ماطو  2,5ميلي مترمربو (تهيه اين كابل بر عهده مشتري اس )
شرايط محيطي

محيط

نصب در ف اي داخلي با هواي تميز

دماي محيط

دماي كاري -10 :تا  40درده سانتيگراد
دماي انبار -25 :تا  55درده سانتيگراد

رطوب نسبي

كمتر از  %95بدون شبنمزدگي

ارتفا

كمتر از  2000متر .با كاهش بار ميتواند در ارتفا باالتر كار كند.

1 Static VAR Generator
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 -1فصل اول ادبیات برنامه عملیاتی

 -1-1مقدمه
يكي از مهمترين عوامل موفقيت و پيشتازي كشورهاي توسعه يافته ،توجه به دانش و مهارت هاي مديريت به عنوان يكي
از ضروريات توسعه و رشد اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي است .در اين ميان آنچه به عنوان اصلي ترين كاركرد مديريت در هر
كشور مورد نظر ميباشد ،برنامه ريزي و تالش براي اجرا و نيل به اهداف از پيش تعيين شده در آن است .تحووتت ننود دهوه
گذشته همراه با وقوع نيازهاي جديد در اين سالها مديران را با آنچنان دشواريهايي مواجه ساخته كه كوونكترين فللوت آنهوا
نسبت به مسائل ،پيامدهاي فيرقابل جبراني را بدنبال خواهد داشت .مشاهده فنواوريهواي اميودب ش كوه علويرفو داشوتن
راهبردها و سياستهاي سنجيده ،بهدليل بي توجهي به فرايند اجرا ،موقعيت برجسته خود را از دست داده و از صحنه رقابت كنار
رفته اند ،مويد اين نكته مه مي باشد .لذا توجه به برنامهريزي عملياتي از آنچنان اهميتي برخوردار است كه تنهوا بوا تكيوه بور
تدوين راهبردها و ات اذ سياستها نميتوان توسعه فناوري را محقق نمود .از اين رو در دهه هاي اخير توجه سياسوتگوذاران و
صاحبنظران به شناسايي و بهره برداري هرنه بيشتر و بهتر از الگوها و ابزارهاي نوين برنامهريزي عملياتي جلب شده است.
اقدامات تزم براي پيادهسازي و تحقق جهتگيريهاي كالن و پشتيبان ،سؤاتتي هستند كه معمووت در آخورين مرحلوه
تدوين اسناد ملي توسعه مطرح ميشوند .نه ساز و كارها ،اجزاء ،سازمانها ،افراد و به طوركلي نه الزاماتي نياز است و نقش هر
كدام بهطور خاص در فرايند توسعه فناوري نيست؟ رابطه بين عوامل موثر بر تحقق جهتگيريهاي باتدستي نگونه اسوت و
تنظي و تعامل بين آنها نگونه برقرار ميشود؟
مباحث تدوين و پيادهسازي جهتگيريهاي كالن و پشتيبان ،در حوزه "مديريت راهبردي "1مطرح ميباشند .در مديريت
راهبردي نه تنها به ركن برنامهريزي و تدوين اقدامات و فعاليتها كه اولين و شايد مهمترين گام باشد ،پرداخته ميشوود بلكوه

1 Strategic management

2
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ساير اركان مديريت از جمله سازماندهي ،تأمين منابع ،نظارت و كنترل فعاليتها و ارزيابي تحقق استراتژيها را نيز در برميگيرد
و اين فرآيند به طور دائميو پويا تكرار ميشود تا سيست به اهداف مورد نظر دست يابد.
گيريهاي پشتيبان ،تزم است

پيش از ارائه روش پيشنهادي براي تدوين برنامه عملياتي بر مبناي اركان جهتساز و جهت
مروري بر ادبيات مرتبط با روشهاي موجود در ادبيات براي برنامه عملياتي داشت .بر مبناي ملاهي و گامهاي معرفي شوده در
اين رويكردها روش پيشنهادي براي تدوين برنامه عملياتي همراستا با جهتگيريهاي باتدستي معرفي ميگردد.

 -2-1مرور ادبیات روشهای تدوین برنامه عملیاتی
در قالب مرور ادبيات ،دو روش استلاده شده براي برنامه عملياتي معرفي ميگردد :روش اول رويكرد نارنوب منطقي است
و روش دوم رويكرد تدوين برنامه عملياتي استلاده شده در سند توسعه فناوري پيلسوختي ايران .در زير به تشريح اين رويكورد
پرداخته شده است.

 1-2-1رویكرد چارچوب منطقی
رويكرد نارنوب منطقي 1ابزاري است براي برنامهريزي هدفمند پروژهها .بسته به نياز تحليلگر ،ايون ابوزار مويتوانود بوا
اهداف م تلف تحليل ،برآورد ،و ارزيابي پروژهها در برنامه ريزي عملياتي مورد استلاده قرار گيرد .استلاده از اين رويكورد منجور
بهبود كيليت اجراي پروژهها و درنتيجه دستيابي به امكانپذيري ،2مرتبط بوودن ،3و پايوداري 4مويشوود .در رويكورد نوارنوب
منطقي ،صاحبان پروژه 5نقش اصلي را در اجراي پروژههاي تعريف شده برعهده دارند .درنتيجه ،اجوراي موفوق ايون پوروژههوا
وابسته به رسيدن به فه مشتركي از از اين نارنوب در ميان ذينلعان م تلف است.

)Logical Framework Approach (LFA
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از رويكرد نارنوب منطقي به منظور تسهيل طراحي و اجراي پروژههاي توسعه ،انت اب و تنظي اولويت در ميان پروژهها،
و پيگيري و ارزيابي اين پروژهها استلاده مي شود .از دريچه تعاريف ،رويكرد نارنوب منطقي ابزاري است براي تحليل منطقي و
تلكر ساختاريافته در برنامه ريزي پروژه .اين رويكرد به ايجاد ساختاري واحد براي تعامول و دركوي مشوتری ميوان گوروههواي
م تلف ذينلعان پروژه كمک ميكند .اين رويكرد همچنين رويكردي هدفمحور است ،بهاين معني كه محوريت فرايند برنامه-
ريزي تحليل مشكل است .تحليل مشكل به تعريف اهداف منجر شده و اهداف تعيين شده ،زمينه را براي انت اب فعاليوتهواي
مرتبط آماده ميكند .بر اين اساس ،يک ايده پايه در اين رويكرد است كه نبايد در ابتدا در مورد اينكه نوهكسوي نوهكواري را
انجام دهد صحبت كرد ،بلكه در آفاز بايد پيرامون مشكالتي كه نياز به برخورد دارند و نيز اهدافي كه بايد تامين گردد تحقيوق
شود.
تحليل منطقي و نظام يافته عناصر اصلي طرح و هدايت نتايج آن ،بهبود برنامهريزي از طريق تعيين پيونود ميوان عناصور
طرح و عوامل خارجي ،فراه آوردن نارنوبي براي پايش منظ آثار و نتايج طرح ،تسوهيل انتقوال اطالعوات ميوان مجريوان،
متوليان ،راهبران و ناظران طرح ،اطمينان از تداوم رويكرد عمليات اجرايي طرح پس از جابهجايي مديران و مهرههواي كليودي
طرح و سهول ت تبادل اطالعات ميان طراحان ،مجريان و دولتمردان از جمله مزاياي برجسته رويكرد براي بهبود كيليوت طورح
ميباشد كه در اين قسمت تشريح ميگردد.
 -1-1-2-1گامهای رویكرد چارچوب منطقی
رويكرد نارنوب منطقي به جنبههاي كليدي يک وضعيت پيچيده موجود ميپردازد .جامع بودن كار برنامهريزي بر مبنواي
اين رويكرد با موارد ذيل تعيين ميشود:
 مقدار اطالعات در دسترس
 پيچيدگي مشكالت در دست اقدام
 تعداد شركتكنندگان و تواناييهاي آنها
نقطه حركت رويكرد نارنوب منطقي بايد صلحهاي مشتمل بر شرح مشكالت موجود در منطقه پروژه باشد .به طور مثال
يک مطالعه قبلي تسهيل كننده يا اطالعات طبقهبندي شده م صوص مورد نياز است ننوين اطالعواتي بايود پويش از اجوراي
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رويكرد نارنوب منطقي در اختيار قرار گرفته باشد .اطالعات مربوط به عاليق هر يک از گروههاي درگيور در پوروژه ،نيازهواي
آنان ،موقعيت اجتماعي  -فرهنگي و فيره نيز بايد در دسترس باشد.
مراحل اجراي رويكرد نارنوب منطقي در شكل زير خالصه شده و در ادامه به تلصيل شرح داده خواهند شد.

شكل ( :)1-1گام های اصلی رویكرد چارچوب منطقی

 -2-1-2-1گام اول :تحلیل مشاركت
بهعنوان ن ستين گام ،سيماي جامعي از گروه ها ،افراد و مؤسسات ذينلع شركت كننده در پروژه بايد تهيه شود .سازمانها،
مسئوتن سطوح م تلف ،و گروههواي ذينلوع ،انگيوزه هوا و منوافع گونواگون دارنود بنوابراين تحليول منوافع و انتظوارات كليوه
شركتكنندگان ه در اوايل فرآيند برنامهريزي و ه در مراحل استقرار پروژه از اهميت ويژهاي برخوردار است.
يک الزام اساسي در همه پروژههاي توسعهاي آن است كه اهداف عيني بازتاب نيازهاي جامعه و گروههاي ذينلع باشوند و
نه فقط نيازهاي دروني مؤسسات .بر اين اساس ،تزم است ليستي از كليه گروههايي كه ديدگاههاي آنها بوراي دری مشوكل
مزبور تزم است ،و همچنين كليه گروههايي كه در منطقه به طور مثبت يا منلي ،مستقي يا فيرمستقي تحت تأثير پروژه توسعه
قرار ميگيرند ،تهيه شود.
جهت يک تحليل اساسي بايد كارگاههايي متشكل از ذينلعان اين حوزه تشوكيل داد .در ايون كارگواههوا ،بايود كوه افوراد
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شركتكننده در كارگاه به شكل نماينده گروه هاي م تلف طي جلسات كارگاه حاضر شوند .شناسايي هموه طورفهواي دخيول
(درگير) در اين كار ضروري است .جهت شناسايي تزم است تا:
 نام همه اش اص  ،گروهها و مؤسسات اثرپذير از محيط مشكل نوشته شود.
 گروهها  ،اش اص  ،سازمانها و مقامات ذينلع ردهبندي شوند.
 درباره منافع و ديدگاهها و اولويتب شي به آنان هنگام تحليل مشكل بحث صورت بگيرد.
نگاهی به بعضی گروهها
بر پايه اطالعات موجود و بينش و تجربه اش اص شركتكننده در كارگاه ،ميتووان تحليول ملصولتوري بوراي انت واب
گروههاي شناسايي شده انجام داد .شركتكنندگان در كارگاه آموزشي بايد درباره ضوابط مورد استلاده در ايون تحليول تصومي
بگيرند .پس از تعيين ضوابط ،خصوصيات عمده هر يک از گروه ها بايد طبق آن ضوابط شناسايي شوود .در صوورتي كوه وجوود
اختالف عقيده بين شركتكنندگان پيشبرد كار را دشوار ميكند ،بايد با استلاده از "نشانههاي ترافيک" بحثها را قطع كرد .اين
نشانهها جهت گردآوري اطالعات بيشتر با نياز به شلافيتسازي در مراحل بعدي فرايند به كار خواهند رفت.

شكل ( :)2-1نحوه بررسی گروههای مهمتر
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تعیین چشمانداز برنامهریزی
نكته شايان اهميت آن است كه شركتكنندگان پروژه بتوانند درباره منافع و ديدگاههايي كه اولويت آنها هنگوام تحليول
مشكالت (گام  )2مش ص شده توافق كنند .موضوعات مرتبطي كه بايد در ذهن داشته باشند عبارتند از:
 كدام گروهها بيش از همه به كمکهاي خارجي نياز دارند؟
 كدامگروههاي ذينلع بايد حمايت شوند تا از توسعه مثبت اطمينان حاصل شود؟
 نه تعارضاتي هنگام حمايت از گروههاي ذي نلع پديد خواهند آمد و نوه تودابيري بوراي اجتنواب از ايون گونوه
تعارضات ميتوان انديشيد؟
نكته مه در اين گام تعيين اولويتها ميباشد به عبارت ديگر هنگام اجراي تحليل مشكالت (گام  )2بايد تصمي گرفوت
كه به كدام منافع و ديدگاهها اولويت داده شود.
 -3-1-2-1گام دوم :تحلیل مشكل
وضعيت كنوني بر پايه اطالعات موجود تحليل مي شود؛ يعني مشكالت عمده شناسوايي شوده و روابوط عليتوي بوين ايون
مشكالت به شكل يک درخت ترسي ميگردد .نكته مه آن است كه همه گزينهها در جريان تحليل مشكل همچنوان ملتووح
بمانند .هدف اين مرحله اوليه تعيين يک ديدگاه كلي از وضعيت است .در ادامه اين فرآينود ،نشو انوداز محودودتر و عميوقتور
ميشود تا آمادگي تزم جهت طراحي پروژه فراه گردد.
براي تعريف مشكالت نيز ضرورت برگزاري پنل خبرگي يا كارگاه وجود دارد .گامهاي تنظي مشكالت از ايون قورار موي
باشد:
 مشكالت موجود و نه مشكالت احتمالي ،تصوري يا مشكالت آينده شناسايي شود.
 منظور از يک مشكل نه فقط فقدان يک راه حل مناسب بلكه وجود يک حالت منلي ميباشد.
 در هر كارت فقط يک مشكل نوشته شود.
شناسایی نقطه شروع
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هر شركت كننده كارگاه يک پيشنهاد به عنوان يک "مشكل اصلي" مي نويسد به اين معني كه آنچه را كه خود به عنوان
هسته اصلي مشكل ميداند شرح ميدهد .روح هدايت گر بحث و انت اب مشكل اصلي ،منافع و مشكالت گوروههواي ذينلوع،
اش اص و يا موسسات شركتكننده در كارگاه است  .سپس بايد درباره هر يک از پيشنهادها در كارگاه بحث و تالش شده و در
مورد يک مشكل اصلي توافق به دست آيد .اگر نتوان به توافق رسيد آنگاه مشكالت پيشنهادي به شكل يک درخوت و طبوق
روابط عليتي بين آن ها مرتب گردد .بار ديگر براي دستيابي به توافق درباره مشكل اصلي – بر پايه بازنگري به دسوت آموده از
اين طريق – تالش صورت گيرد .اگر بازه توافق كلي (اجماع) به دست نيامد آنگاه:
 از بارش افكار ،نقش بازي ،يا ديگر وسايل كمكي تصمي گيري استلاده شود
 بهترين تصمي انت اب شود مثال با روش نمرهدادن يا ساير روشها
 درباره يكي از آنها تصمي موقت گرفته و به بررسي ادامه داده اما به بحث درباره مشكالت جانشين نيوز توجوه
شود
در صورت امكان از رأيگيري رسمي براي دستيابي به يک تصمي با اكثريت آرا پرهيز شود .براي انت اب يک نقطه شروع
مناسب مي توان از طريق ذيل عمل نمود:
 مشكالت عمده موجود بر اساس اطالعات در دسترس (با بارش افكار) شناسايي شوند.
 يک مشكل اصلي براي تحليل انت اب شود.
 طراحي درخت مشكل
 علل اساسي و مستقي مشكل اصلي به موازات يكديگر در باتي آن قرار داده ميشوند.
 آثار اساسي و مستقي مشكل اصلي به موازات يكديگر و در زير آن قرار ميگيرند.
 علل و آثار ايجاد شده بعدي همراه با همان اصل قرار ميگيرند تا درخت مشكل طراحي گردد.
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شكل ( :)3-1درخت مشكل اصلی

وقتي شركت كنندگان در كارگاه متقاعد شدند كه همه اطالعات تزم در اين شبكه جهت توضيح روابط عموده علوت اثور
مش صه مشكل گنجانده شده ،ميتوان تحليل مشكل و نتيجه گيري تزم را انجام داد .مي توان اينچنين بيان نمود كوه جهوت
طراحي درخت مشكل قدم هاي ذيل برداشته شود:
 علل اساسي و مستقي اصلي شناسايي شود.
 آثار اساسي و مستقي مشكل اصلي شناسايي گردد.
 با نشان دادن روابط علت – اثر بين مشكالت ،درخت مشكل طراحي شود
درخت مشكل را بررسي و اعتبار و كامل بودن آن را رسيدگي و اصالحات تزم انجام گيرد.
 -4-1-2-1گام سوم  :تحلیل اهداف عینی
در اين گام مراحل زير بايد پيموده شود:
طراحی درخت اهداف عینی

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
10
فاز  :5برنامه تحلیلی و تهیه ره نگاشت

ويرايش اول ،شهريور 1394

هنگام تحليل اهداف عيني ،درخت مشكل تبديل به درخت اهداف عيني (راهحلهاي آينده مشكالت) شده و سپس تحليل
مي شود .با شيوه كار به صورت از بات به پايين همه مشكالت ،دوباره واژهبندي و تبديل به اهداف عيني (يعني عبوارات مثبوت)
ميشوند.
مشكل اصلي حتي اتمكان تبديل به يک هدف عيني شده و ديگر به صورت ويژه ديده نميشود.
دشواري تجديد واژهبندي را با شلاف كردن بيان مشكل اصلي مي توان حول كورد .اگور عبوارات حاصوله پوس از تجديود
واژهبندي مشكالت همچنان ناملهوم باشند ،يک هدف عيني جانشين براي آن نوشته ميشود يا آن مشكل بودون تيييور بواقي
ميماند .وجود اهداف عيني مورد نظر در يک سطح براي دستيابي به اهداف عيني سطح بعد كافي هستند.

مشكالت :اگر علت  Aباشد آنگاه اثر  Bاست.
اهداف عيني :وسيله  Xبراي رسيدن به نتيجه Y

در اين ميان ،اين نكته را بايد توجه كرد كه هر رابطه علت -اثري خود به خود به يک رابطوه وسويله  -نتيجوهاي تبوديل
نميشود بلكه اين كار به تجديد واژهبندي ارتباط دارد .با شيوه كار به صورت از پايين به بات بايستي مطمئن شد كه رابطههواي
علت  -اثري به رابطههاي وسيله  -نتيجهاي تبديل شدهاند .سرانجام خطوطي جهت نشان دادن رابطههاي وسيله -نتيجهاي در
درخت اهداف عيني رس مي شود.
لذا جهت طراحي درخت اهداف عيني قدم هاي ذيل طي ميشود:
 دوباره همه عناصر درخت مشكل به صورت حاتت مثبت و مطلوب تنظي ميشود.
 رابطههاي وسيله  -نتيجه حاصله بازبيني شده تا از اعتبار و كامل بودن درخت اهوداف عينوي اطمينوان حاصول
گردد.
 در صورت لزوم :در عبارات تجديد نظر مي شود ،اهداف عيني بوه ظواهر فيرواقوعبينانوه و فيرضوروري حوذف
ميشود ،و هرجا تزم است اهداف عيني جديد اضافه مي گردد.
 خطوط اتصال براي نشان دادن رابطههاي وسيله  -نتيجهاي ترسي ميگردد.
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 -5-1-2-1گام چهارم  :تحلیل راهحلهای جانشین
در اين گام مراحل زير بايد پيموده شود:
انتخاب راههای دیگر (جایگزین)
مقصود از تحليل راهحلهاي جانشين  ،شناسايي گزينه هاي احتمالي جانشيني  ،ارزيابي اجرايي و سهولت اين گزينوههوا و
توافق درباره يک استراتژي براي پروژه است .شاخههاي وسيله  -نتيجه احتمالي در درخت اهداف عيني كه ميتوانند تبديل بوه
پروژههاي توسعهاي احتمالي شوند شناسايي و مش ص شدهاند .اين شاخههاي وسويله  -نتيجوه شوامل گزينوههواي جانشوين
ميباشند .گزينههاي جانشيني شمارهگذاري و نامگذاري ميشوند مانند "رويكرد توليد"" ،رويكرد درآمد"" ،رويكرد آموزش" و
فيره.
با مراجعه به نتايج تحليل شركتكنندگان (گام  ،)1آنها ميتوانند درباره گزينههاي جانشين و اينكه عاليق كدام گروههاي
ذينلع بر روي آنها و به نه شكلي اثر ميگذارد ،بحث و تبادل نظر كنند.
قدم هاي ذيل جهت شناسايي گزينههاي جانشيني برداشته مي شوند:
 پلههاي متلاوت وسيله  -نتيجه به عنوان گزينههاي جانشين يا اجزاي پروژه شناسايي ميشوند.
 اهداف عيني آشكارا نامطلوب يا دستنيافتني حذف ميگردد.
 اهداف عيني كه به وسيله پروژههاي ديگر در منطقه پيگيري ميشوند حذف ميگردد.
 درباره كاربردهاي پروژه در گروههاي متأثر از آن بحث صورت مي گيرد.
 انت اب پاياترين راه جانشين
گزينههاي جانشيني بايد با توجه به معيارهاي ذيل انت اب شوند:
 كل هزينه
 فوايد آن براي گروههاي اولي
 احتمال دستيابي به اهداف عيني خطرهاي اجتماعي
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شركت كنندگان در كارگاه بايد درباره هر نوع معيار ديگر براي استلاده در هنگام ارزيابي قابليت دوام گزينههواي جانشويني
نيز توافق كنند .معيارهاي احتمالي عبارتند از:
 معيارهاي فني :متناسب بودن ،استلاده از منابع محلي ،مناسب بازار بودن و فيره.
 معيارهاي مالي :هزينهها با قابليت پايداري از لحاظ مالي ،ارز خارجي مورد نياز و فيره.
 معيارهاي اقتصادي :برونداد اقتصادي ،مقرون به صرفه بودن و فيره.
 معيارهاي سازماني :ظرفيت ،قابليت و تبحر فني.
 معيارهاي اجتماعي  /توزيعي :توزيع هزينه ها و سودها ،موضوعات مربوط به جنسيت ،محدوديتهاي اجتماعي –
فرهنگي ،مشاركت و انگيزه مردم محلي و فيره.
 معيارهاي زيستمحيطي :اثرهاي زيستمحيطي ،خسارات و سودهاي زيستمحيطي.
تي برنامهريزي بايد در رابطه با گزينه هاي جانشيني معيارهاي متلاوتي را در نظر گرفته و ارزيوابي دقيقوي بوه عمول آورد
مانند [زياد  /ك  - / +گسترده  /محدود] بر اساس اين يافتهها تي برنامهريزي بايد درباره يک استراتژي پروژه به توافق برسد.
در ادامه گام هاي اين مرحله ،انت اب استراتژي پروژه با سه گام ذيل صورت ميپذيرد:
 اجرايي و آسان بودن گزينههاي جانشيني ارزيابي مي شود.
 يكي از گزينههاي جانشيني به عنوان استراتژي پروژه انت اب مي گردد.
 در صورتي كه نتوان به توافق مستقي دست يافت آنگاه :معيارهاي اضافي ايجاد يا گزينههاي بحث برانگيوز بوا
اضافه يا حذف كردن عناصري از درخت اهداف عيني تييير ميكند.
 -6-1-2-1گام پنجم :شناسایی عناصر اصلی پروژه
پس از انت اب استراتژي پروژه توسعه ،عناصر عمده آن كه از درخت اهداف عيني به دست آمدهاند ،به ستون اول عمودي
ماتريس پروژه ( )PMمنتقل ميشوند .درباره يک هدف عيني توسعه و يک هدف عيني آني تصمي گيري صورت ميپوذيرد .در
صورت لزوم واژهبندي درخت اهداف عيني دوباره تنظي شده تا دقت آنها بيشتر شود.
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عناصر اصلي پروژه از اين قرار خواهند بود:
 هدف نهايي ()Goal
 مقصود ()Purpose
 بروندادها ()Outputs
 فعاليتها ()Activities
 دروندادها ()Inputs
هدف نهايي ( ،)Goalاصطالح هدف عيني پيشبيني شده براي درازمدت را توصيف ميكند كه پروژه توسعه در آن سهي
است (توجيه پروژه توسعه)
مقصود ( ،) Purposeآثار مورد نظر پروژه توسعه (مقصود از پروژه) را براي ذينلعان مستقي براي يک حالت با دقت اعوالم
شده در آينده شرح ميدهد .بايد توجه نمود كه فقط يک هدف عيني آني وجود داشته باشد.
بروندادها ( )Outputsبه صورت اهداف عيني بيان مي شوند كه موديريت پوروژه مسوؤوليت دسوتيابي بوه آنهوا و پايودار
بودنشان در طول پروژه را به عهده دارد و تأثير مجموع آنها بايد براي دستيابي به هدف عيني آني كافي باشد .با وجوود اينكوه
مديريت پروژه بايد بروندادهاي آن را تضمين كند اما اهداف عيني آني فراتر از كنترل مستقي وي ميباشد.
فعاليتها ( )Activitiesبه صورت فرآيندها بيان ميشوند .از شرح جزييات فعاليتها اجتنواب كورده و بور سواختار پايوه و
استراتژي پروژه تأكيد مي شود .همه بروندادها بايد شماره گذاري شوند .سپس هر فعاليت بايد در رابطه با برونودادها متنواظر بوا
خود ،شمارهگذاري شود.
دروندادها ()Inputsي عمده به شكل اعتبار مالي ،كارمند و كات بيان ميشوند.
 -7-1-2-1گام ششم :مفروضات
منظور از ملروضات حاتتي است كه بايد وجود داشته باشند تا پروژه به پيش بورده شوود ولوي خوار از كنتورل مسوتقي
مديريت پروژه قرار دارند .اين گام شامل مراحل زير است:
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شناسایی مفروضات
در اين گام از پايين ماتريس شروع و رو به بات عمل موي شوود .بايود مالحظوه نموود كوه آيوا دروندادهوا بوراي اجوراي
فعاليتهاي پيشبيني شده كافي هستند يا اتلاقات ديگري ه بايد در خار از پروژه روي دهد (ملروضات).
بعضي ملروضات را از عناصر درخت اهداف عيني  -كه در پروژه گنجانده نشده باشند -ميتوان به دست آورد .ملروضوات
در هر يک از سطوح ماتريس پروژه به طرف بات تا سطح هدف توسعهاي پروژه شناسايي ميشوند .از پايين ماتريس شروع و در
تمام سطوح بررسي مي شود كه پيشنهادات به صورت منطقي از يكديگر پيروي ميكنند و اينكه كامل هستند يا خير .هر سطح
بايد شرايط تزم و كافي براي سطح بندي را داشته باشد.
بايد اطمينان حاصل گردد كه ملروضات ننان با جزئيات عملياتي و به تلصيل شرح داده شدهانود كوه مويتووان آنهوا را
كنترل كرد (در صورت امكان با شاخصها)
مثال هايي از ملروضات عبارتند از :گيرندگان كمک هزينه تحصيلي به پسوتهواي ت صويص داده شوده بور مويگردنود،
مؤسسات محلي در فعاليتهاي برنامهريزي همكاري ميكنند ،تييير قيمتها در سطح جهاني را ميتوان با ميزان بودجه تعيوين
شده انطباق داد.
جهت شناسايي ملروضات مه  ،مي توان ملروضات را:
 از درخت اهداف عيني به دست آورد.
 به صورت حاتت مثبت واژهبندي نمود( .به اهداف عيني مراجعه شود)
 با سطوح م تلف ماتريس پروژه ،مرتبط نمود.
 مطابق با اهميت و احتمالشان وزن داد.
بررسی مفروضات
براي نشان دادن احتمال موفقيت پروژه بايد به صورت يک به يک و در هر سطح حركت كرده و اهميت احتموال آنهوا را
كنترل كرد .ملروضاتي كه احتمال وقوع آن ها خيلي زياد بوده يا براي وقوع پيامد پروژه اهميت ندارند بايد كنار گذاشوته شووند.
اگر شركتكنندگان در كارگاه رويكرد نارنوب منطقي تعيين كردند كه يكي از ملروضات براي پيامد پروژه مه بوده اما احتمال
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وقوع آن وجود ندارد ،در اين صورت آن يک عامل نابود كننده است .در صورتي كه عوامل نابودكننده در پروژه پيدا شوند يا بايد
پروژه به شكلي تييير داده شود تا از بروز ننين عواملي اجتناب شود يا بايد كل پروژه متوقف شود.
ملروضات

هدف نهايي

ملروضات

مقصود

ملروضات

بروندادها

ملروضات

فعاليتها

هر يک از سطوح ماتريس پروژه بايد شرايط تزم و كافي براي سطح بعدي باتتر را داشته باشد .بررسي اهميت ملروضات
از طريق قدم هاي ذكر شده در شكل  4-1صورت ميگيرد:

شكل ( :)4-1بررسی اهمیت مفروضات

 -8-1-2-1گام هفتم  :شاخصها (ماتریس پروژه)
شاخص ها در ستون دوم ماتريس پروژه مش ص ميشوند .جزييات شاخصها تعيين كننده طرز اندازهگيري دامنه دستيابي
به اهداف عيني در زمانهاي متلاوت است .اندازهگيريها ميتوانند به انواع ذيل باشند:
 اندازهگيري كمي – مانند مقدار كيلومترهاي بازسازي شده جادهها.
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 اندازهگيري كيلي – مانند همكاري كشاورزاني كه كاركرد مؤثر دارند.
 اندازهگيري رفتاري – مانند افزايش استلاده از تسهيالت بهسازي محيط.
شاخصهاي كيلي نيز بايد حتياتمكان قابل اندازهگيري باشند .شواخص هواي مسوتقي ممكون اسوت تزم شوود كوه بوا
شاخصهاي اضافي فيرمستقي تكميل شوند .وجود نند شاخص بهتر از يک شاخص است .شاخصهاي منلرد به ندرت سيماي
جامعي از تيييرات را ارايه ميكنند.
تعریف میزان دستیابی به اهداف عینی
در زمينه رويكرد نارنوب منطقي  ،شاخصها مش صكننده استاندارد عملكردي هستند كه بايد براي دستيابي بوه هودف
نهايي ،مقصود و بروندادها به آنها برسي  .شاخصها بايد نكات ذيل را مش ص كنند:
 گروه هدف (براي نه كسي)
 كميت (نهقدر)
 كيليت (نگونه)
 زمان (كي)
 محل (كجا)
 شاخصها اساس و پايش و ارزشيابياند.
 تنظي شاخصها
شاخص خوب بايد اينگونه باشد:
 اساسي :يعني جنبه اساسي يک هدف عيني را با اصطالحات دقيق منعكس ميكند.
 مستقل :در سطوح متلاوت از آنجايي كه اهداف توسعه و اهداف آني متلاوت خواهنود بوود و انتظوار مويرود هور
شاخص منعكس كننده مدری دستيابي به هدف عيني باشد ،يک شاخص را به طور معمول نميتوان براي بويش
از يک هدف عيني به كار برد.
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 واقعي :هر شاخص بايد بازتاب يک واقعيت – و نه تصور ذهني – باشد و بايد براي تمامي حاميان پروژه و حتوي
اش اص مطلع بدبين يک معنا و ملهوم را داشته باشد.
 قابل قبول :يعني تيييرات ثبت شده را بتوان به طور مستقي به پروژه منتسب كرد.
 مبتني بر دادههاي به دست آمدني :شاخصها بايد از دادههايي به دست آمده باشند كه به آساني در دسترس بوده
يا بتوان با تالش معقول و اضافي به عنوان ب شي از مديريت اجرايي پروژه آنها را گردآوري كرد.
اندازهگيريهاي ارايه شده به وسيله شاخصها بايد آن قدر دقيق باشند كه شاخص به طور عيني قابل تحقيوق و رسويدگي
باشد .شاخصي به طور عيني قابل تحقيق است كه اش اص م تللي كه از يک فرآيند اندازهگيري به صورت مستقل از يكديگر
استلاده ميكنند ،اندازهگيريهاي يكسان به دست آورند.
در مراحل اوليه برنامهريزي ،شاخص ها فقط مقادير راهنما هستند كه براي تحليل ملهوم پروژه به كار ميروند .اين مقادير
راهنما بايد وقتي پروژه عملياتي ميشود دوباره بازنگري شده و در صورت لزوم به جاي آنها از شاخصهاي اختصاصوي پوروژه
استلاده شود.
بررسی ابزار رسیدگی
هنگام تدوين شاخصها ،منابع اطالعاتي تزم براي استلاده آنها بايد مش ص شوند يعني:
 نه اطالعاتي در دسترس قرار ميگيرد؛
 به نه شكلي
 نه كسي بايد اين اطالعات را فراه كند.
منابع خار از پروژه بايد از لحاظ در دسترس بودن ،قابليت اطمينان و مرتبط بودن ارزيابي شوند:
كار و هزينه هاي تزم براي هر نوع اطالعات كه به وسيله خود پروژه توليد ميشود نيز بايد ارزيابي شود .شاخصهايي كه
نتواني ابزار رسيدگي مناسبي برايشان شناسايي كني بايد با شاخصهاي قابل رسيدگي تعويض شوند .شاخصهايي كه پوس از
در نظر گرفتن هزينه و كاربرد و سودمندي ،پرهزينه تش يص داده شوند بايد با شاخصهاي سادهتر و ارزانتر تعويض شوند.
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تدوين شاخص ها بايد شامل مش ص كردن ابزار رسيدگي به آنها نيز باشند .در بسياري موارد ،افوزودن يوک سوتون بوه
عنوان "ابزار رسيدگي" به ماتريس پروژه مي تواند مليد باشد .جهت بررسي مليد بودن شاخص سواتت ذيل را مي توان مطرح
نمود:
 آيا اطالعات از منابع موجود (آمارها  ،پروندهها و فيره) قابل دسترسي است؟
 آيا اين اطالعات حقيقي و روزآمد هست؟
 آيا گردآوري دادههاي خاص تزم است؟
 اگر پاسخ آري است آيا فايدههاي اين دادهها هزينه آنها را توجيه ميكند؟
با مش ص شدن گام هاي فوق و تعيين دقيق هر كدام ،در نهايت يک برنامه عملياتي با جزئيات مناسب بدست ميآيد.

 2-2-1روش پیشنهادی سند ملی فناوری پیلسوختی
در ايران تاكنون ت جارب م تلف و متنوعي در حوزه تدوين اسناد ملي فناوري اتلاق افتاده است .از ميان ايون اسوناد ،سوند
توسعه فناوري پيلسوختي بدون شک يكي از نظاممندترين و منطبقترين اسناد بر اصول علمي سياست فناوري و نوآوري بوده
است .اين سند در حوزههاي تدوين اهداف ،ارائه راهبردها ،و تدوين برنامه عملياتي به معرفي روشها و رويكردهاي پيشونهادي
خود پرداخته است كه مشروح اين روشها در دو كتاب به ناپ رسيده است (آراستي و همكاران1386 ،؛ باقريمقدم و همكاران،
.)1386
يكي از روشهايي كه ميتوان از آن براي تدوين برنامه عملياتي استلاده نمود ،روش استلاده شده در سند توسعه فنواوري
پيلسوختي است .در اين روش ،برنامه عملياتي روشي براي پيادهسازي راهبردهاي توسعه فناوري قلمداد ميگردد .براي پيواده-
سازي راهبردهاي طراحي شده در قالب برنامههاي عملياتي ،استلاده از رويكرد نظامهاي نوآوري ملي بهعنوان نارنوبي جهوت
هدايت اقدامات و فعاليت در روش مذكور پيشنهاد ميگردد .بر طبق ادله بيان شده در اين روش ،نظام نوآوري ملي از بيشوترين
قابليت انطباق با پيشفرضهاي حوزههاي اسناد ملي برخوردار است:
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مدل نظام نوآوري ملي ،رويكرد كاملي است كه سعي دارد تا همة عوامل مووثر بور شوكلگيوري يوک نووآوري در داخول
مرزهاي يک كشور را توضيح دهد .در اين مدل حتي نهادهاي فير رسمي مانند عرفها و قواعد فير رسميحاك بر رفتار اجزاي
سيست مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار ميگيرند .در يک كلمه ميتوان گلت "جامعيت" اين مدل ،ويژگي ممتاز آن است.
اين مدل نه تنها عوامل و اجزاي درگير و موثر در توسعه فناوري در سطح يک كشور را مورد مطالعه قرار مويدهود ،بلكوه
تاكيد زيادي بر روابط و تعامل بين اين اجزاء دارد .فرآيند نوآوري و يادگيري در اين مدل جز از طريق تبادل دانش بين اجوزاي
سيست و همكاري بين آنها صورت نميگيرد .بنابراين لحاظ كردن تبادل اطالعات بين اجزاء سيست و جريان دانش و منابع بين
آنها نيز از خصوصيات اين مدل است.
اين مدل عوامل موثر بر شكل گيري نوآوري را به صورت جامعي در نهار سطح مورد تجزيه و تحليول قورار مويدهود .در
سطح خرد با تمركز بر قابليتها و توانمنديهاي بنگاهها به نگونگي شكلگيري نوآوري در آنها ميپردازد .در سطح ميواني بوا
تبيين ملهوم خوشههاي صنعتي ،به تحليل نگونگي شكلگيري فرآيند نوآوري و يادگيري در خوشة صونعتي ،از طريوق روابوط
عمودي و افقي بين بنگاهها و ديگر عوامل مي پردازد .در سطح كالن به بررسي عوامل موثر بر نوآوري در سطح يوک كشوور و
عوامل شكل دهندة فضاي نوآوري مانند قوانين مالكيت فكري ميپردازد .در سطح بين المللي نيز با در نظر گرفتن جريانهواي
دانش بين مرز ملي سيست با محيط بين الملل به بررسي نقش اين تبادتت به صورت انتقال فناوري و دانش فني در شكلدهي
يک نوآوري فناورانه ميپردازد.
نگاه سيستمي حاك بر مدل نظام نوآوري ملي اين اجازه را ميدهد كه بتوان اجزاي سيست را نه به صورت عوامل منلرد و
مجزا و بلكه به صورت جزئي از يک سيست كلي و در تعامل با ساير اجزاء ،مورد تجزيه و تحليل قرار داد.
در اين روش ،ابتدا تزم است تا تصويري از كاركردهايي كه يک نظام نوآوري ملي بايد بهانجام برساند ارائه شوود .پوس از
توصيف هر كاركرد و نيز ارائه شاخص براي اندازهگيري آنها ،تزم است تا به مميزي فناوري پرداخته شود .منظوور از مميوزي
فناوري ارائه تصويري از وضعيت فعلي فناوري در كشور است .اگر ارزيابيدقيقي از آنچه "داري " وجود نداشته باشد ،نميتووان
براي حركت به سمت وضعيت مطلوب گام برداشت و مطمئن بود كه برنامهها و سياسوتهوا درسوت ،كامول و بهينوه طراحوي
شدهاند .به همين دليل در نند سال اخير ،مطالعات و پژوهشهاي نش گيري در رابطه با نگونگي ارزيابي و مميوزي وضوعيت
نوآوري در يک حوزه يا كشور خاص انجام گرفته است .نتايج اين مطالعات و پژوهشها توا آنجوا پويش رفتوه اسوت كوه حتوي
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دستورالعملهاي استاندارد و كاملي مانند دستورالعمل اسلو 1و دستورالعمل فراسكاتي توسط سازمان همكاريهواي اقتصوادي و
توسعه ( )OECDتهيه و ارائه شده است .پس از ارائه روشهاي استاندارد در ارزيابي نوآوري،كشورهاي بسياري ماننود تايلنود و
كشورهاي عضو  OECDاز اين دستورالعمل بارها استلاده نمودهاند .در آخرين مرحله ،بايود مبتنوي بور ايون نتوايج و ارزيوابي
وضعيت موجود ،پيشنهادها و راهكارهايي مناسب براي تحقق توسعة فناوري ارائه شود.

تاكنون كتابهاي م تللي پيرامون موضوع مميزي فناوري بهنگارش درآمده است كوه از آنهوا مويتووان بوراي مميوزي
فناوري در قالب نظام نوآوري ملي استلاده كرد .درمورد مرحله آخر نيز كه مربوط بوه ارائوه راهكوار و اقودامات ضوروري اسوت،
رويكرد نظرسنجي خبرگان رويكرد قالب است .بنابراين ،در اين قسمت نياز است تا قدري بيشتر نارنوب اصلي تودوين برناموه
عملياتي كه نظامهاي نوآوري ملي و كاركردها و شاخصهاي آن است روشن شود .اين كار در ادامه و با تاكيد بر تشريح اجزاي
نظام نوآوري ملي كه در تدوين برنامه عملياتي كاربرد دارد به انجام ميرسد.
براي شكل گيري كارآمد زنجيره خلق ،نشر و بكارگيري دانش در هر نظام نوآوري ملي ،بايد وظايف و فعاليتهاي تموامي
اجزاي سيست  ،تبيين و تعيين شده باشد .مجموعه اين وظايف را ميتوان در قالب گروههاي فعاليوتهواي ضوروري در توسوعه
فناوري يا كاركردهاي نظام نوآوري ملي تحليل نمود .منظور از كاركردهاي نظام نوآوري ملي ،فعاليتهاي كلي آن يا حلقههاي
زنجيره دانش (از خلق ايده تا تجاريسازي و بازاريابي) ميباشد .هر كدام از كاركردها يا فعاليتهاي كلي به يكسري فعاليتها يا
كاركردهاي ت صصي تقسي ميشوند كه آنها فعاليتهاي نظام نوآوري ملي ناميده ميشوند.
سازمان همكاري و توسعه اقتصادي ،2به يكپارنه سازي تعاريف ارائه شده در مورد كاركردها و فعاليتهاي نظوام نووآوري
صنعتي و استاندارد كردن آنها (در حد ممكن) ميپردازد كه در گزارشوات سوال  1999ايون سوازمان مونعكس شوده اسوت .در
گزارشات مزبور ،كاركردها بصورت زير تقسي بندي ميشوند:
 سياستگذاري و هدايت نوآوري


تسهيل و تأمين بودجه R&D



انجام R&D

1 Oslo Manual
)2 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD
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 انتقال تكنولوژي
 توسعه نيروي انساني
 انتشار تكنولوژي
 ارتقاي كارآفريني تكنولوژي
 توليد كات و خدمات
 -1-2-2-1سیاستگذاری و هدایت نوآوری
همانگونه كه اشاره شد قلب تپندة توسعة فناوري ،نوآوري و تيييرات فناوري است .نووآوري يكوي از ابزارهواي مناسوب در
جهت رسيدن به توسعه فناوري است .در واقع بهعلت ديد سيستمي به نوآوري و تعريف سيست (بعنووان مجموعوه اي از اجوزاء
م تلف و ر وابط حاك بين اين اجزاء در جهت رسيدن به هدفي واحد) ،بايستي كليه اجزاء و روابط آنها ،هدف واحودي را دنبوال
كنند تا مجموعه فعاليتهاي درون سيست  ،جهتگيري واحدي (به سمت اهداف كلي صنعت) داشته باشند.
پس اولين كاركرد تزم در نظام نوآوري ملي ،سياستگذاري كلي است توا جايگواه مجموعوة اجوزاء و فعاليوتهواي درون
سيست به خوبي مش ص شده و بتوانند با قدرت و استحكام بيشتري در جهت توسعه فناوري صنعت و اهداف مش ص شده آن
گام بردارند .به عنوان مثال ،اگر يكي از شركتهاي صنعتي ،توليد محصول يا خدمت جديدي را آفواز كنود ،نيازمنود حمايوت و
پشتي باني سياستگذاران صنعت مربوطه است تا بتواند محصول /خدمت خود را به بازار عرضه كند .بنابراين در نظام نوآوري ملي
هر صنعت ،در ابتدا بايد سياستهاي كلي ،تعيين و تدوين گردند .تعيين اين اهداف و سياستها ،فرآيند دشوار و پيچيدهاي است
كه همكاري اجزاء و سازمانهاي خاصي را ميطلبد .اما بايد توجه كرد كه اين فرآيند و اجزاي درگير ،به صونعت موورد مطالعوه
بستگي دارد.
به جرأت ميتوان گلت كه اين كاركرد ،حياتيترين و مهمترين عنصر نظام نوآوري ملي ميباشد .ضعف و عدم كوارايي در
عنصر سياستگذاري نظام نوآوري ملي آنچنان بر عملكرد كل سيست تأثيرگذار است كه نوه تنهوا آن را نمويتووان بوا صورف
هزينههاي فراوان جبران كرد ،بلكه باعث اتالف منابع ه خواهد شد .از طرف ديگور ،قووت و هوشومندي ايون عنصور نيوز در
اثرب شي وكارايي سيست و تسريع دستيابي به اهداف سيست بسيار مؤثر است.
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شايد بتوان گلت كه عدم و يا ضعف وجود ننين عنصري منجر به از ه پاشيدگي ساير عناصر و اجزا و ناهمواهنگي بوين
آنها خواهد شد به طوري كه ميتوان گلت سيست منسجمي وجود ن واهد داشت .در حقيقت ايجواد و شوكلدهوي بوه عنصور
سياستگذاري سيست  ،اولين اولويت در تحقق نظام نوآوري ملي ميباشد .زيرا اين عنصر است كه در ابتداي امر وظيله ارزيابي
و شناخت نقاط قوت و ضعف عناصر سيست و پيوندهاي بين آنها را بر عهده دارد تا براساساين ارزيابي و شوناخت از وضوعيت
سيست به سياستگذاري صحيح و كامل در جهت رفع نقاط ضعف و شكل دهي مناسب به ساختار سيست و هدايت سيست به
جهت مطلوب اقدام نمايد .اين عنصر در نظام نوآوري ملي ،عاليترين سطح تصمي گيري و جهت دهنده به تصوميمات سوطوح
پايينتر خواهدبود .در حقيقت اين عنصر به مثابه ميز سيست  ،فرماندهيكل سيست را بر عهده خواهدداشت و ساير اجزاء اگر نه
قدرت تصمي گيري در سطوح خود را دارا هستند ،اما در اصل تصميمات آنها در جهت و براي تحقق سياستهاي تنظي شده از
طرف عنصر سياستگذاري سيست ميباشد .بنابراين اولين وظيله عنصر سياستگذار سيست پس از ارزيابي و شوناخت وضوعيت
سيست  ،طراحي ساختار و فرآيندهاي مورد نياز براي تحقق اهداف سيست و پس از آن سياستگذاري و جهت دهي مناسوب بوه
حركت سيست براي تحقق اهداف سيست ميباشد.

طراحي دقيق ساختار نظام نوآوري ملي توسعه فناوري در كشور ،نيازمند تعيين جايگاه مراكز و نهادهاي متعددي است كوه
حلقههاي زنجيره آموزش ،تحقيق ،توليد ،بازاريابي را تشكيل ميدهند .عالوه بر مراكز آموزشي و تحقيقاتي و بنگاههاي صنعتي،
نياز به نهادهاي عمومي م تللي از قبيل مراكز ثبت اختراع ،مراكز اطالع رساني ،مراكز انتقال فنواوري ،مراكزاسوتاندارد ،مراكوز
تأييد كيلي ،پاریهاي تحقيقاتي و فناوري و مراكز رشد و فيره نيز ميباشد تا نظام نوآوري ملي فناوري مورد نظر تكميل گردد.

همچنين ارتباط ب شهاي پيراموني همچون نهادهاي سرمايهگذاري ،بانکها ،نهادهاي حقووقي ،گموری ،حلاظوت از محويط
زيست و فيره نيز با اجزاي داخلي نظام نوآوري ملي پيلسوختي كشور بايستي به دقت ترسي گردد.
ميتوان گلت اصليترين وظايف و اقدامات عنصر سياستگذاري نظام نوآوري ملي به شرح زير ميباشد:

 شناخت و ارزيابي دائمي وضعيت اجزاء و عناصر نظام نووآوري ملوي و عملكورد اجوزاء و كول سيسوت بوا انجوام
"مميزيهاي نوآوري" استاندارد و به صورت دورهاي (مثال هر دو سال يكبار).
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 پايش و شناخت دقيق ،عميق و همه جانبه روندهاي جهاني نوآوري و توسعه فناوري در زمينه مربوطه و ارزيوابي
درست از وضعيت پيشرفتهاي فناورانه در كشورهاي م تلف جهان و تحوتت پوژوهش ،فنواوري و بازارهواي
مربوطه.
 تدوين "سياستهاي نوآوري" به معناي وسيع خود ،بر مبناي شناخت بدست آمده از وضعيت موجود نظام نوآوري
ملي و روند تحوتت جهاني جهت كمک به شكلگيري منسج نظام نوآوري ملي و جهتدهي به حركوت آن و
هماهنگكردن فعاليتهاي همه اجزاء و عناصر سيست در جهت تحقق اهداف سيست .

 طراحي و ارائه نش انداز مطلوب از وضعيت سيست در يک افق زماني بلندمدت و مش ص كه باعث جهتدهوي
و هماهنگي فعاليتهاي م تلف براي دستيابي به نش انداز ميشود.

 طراحي و تعيين رهنگاشت دستيابي به نش انداز و مش ص كردن مراحل و گامهاي اصلي مانند تحقيق و توسعه،
تجاري سازي ،توليد و بازاريابي كه براي رسيدن به نش انداز بايد پيموده شود.


بسيج منابع مورد نياز براي پيمودن مسير طراحي شده و ارزيابي دائمي از ميزان مسيريكه طي شده است.



فراه آوردن محيطي پويا و بالنده ،انعطافپذير و محری و مشوق نوآوري و رشد علمي.

 -2-2-2-1تسهیل و تأمین بودجه تحقیق و توسعه
پس از آنكه اهداف كلي توسعه فناوري تعيين و تدوين گرديد براي شكلدهي و پيشبرد فعاليوتهواي درون سيسوت  ،بوه
بنيادهايي براي حمايت و تسهيل فعاليتهاي نوآوري و تحقيقات نياز است .به طور كلي موسساتي كه به نوعي باعوث تسوهيل،
تعديل و يا تسريع فرآيند نوآوري ميشوند در اين طبقه قرار ميگيرند .از جمله مهمترين اين مؤسسات ميتوان به مؤسساتي كه
منابع مالي و بودجه فعاليتهاي نوآوري را تأمين ميكنند اشاره كرد .همچنوين ادارات ثبوت پتنوت و موسسوات اسوتاندارد نيوز
مشمول اين دسته ميشود .بنابراين در ادامه به نقش اين موسسات و ارتباط آنها با سيست هاي نوآوري پرداخته خواهد شد.
علت تلكيک اين كاركرد از كاركرد قبلي سيست (سياستگذاري كلي) به اين جهت است كه در اينجا اهداف سيست تعيين
نميشوند ،بلكه ابزارهايي استاندارد براي جهتگيري و رسيدن به اين اهداف ،معرفي و تعيين ميشوند.
بنابراين از مهمترين فعاليتهاي اين كاركرد ميتوان به موارد زير اشاره كرد:

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
24
فاز  :5برنامه تحلیلی و تهیه ره نگاشت

ويرايش اول ،شهريور 1394

سرمایهگذاری و تأمین منابع مالی در نظام نوآوری ملی
تأمين منابع مالي در تسهيل نوآوري از اهميت زيادي برخوردار است ،نرا كه توانايي صنعت در نوآوري وابستگي زيادي به
سيست مالي نوآوري آن صنعت دارد .عالوه بر اين ،سرمايه گذاري در نوآوري ،تأثير بسزايي بر احياء رشود اقتصوادي و اشوتيال
دارد .يكي از موانع جدي شركت ها در راه نوآوري ،عدم دسترسي به منابع مالي خار از شركت است (تاكيد ما بر توأمين منوابع
مالي از خار شركت ،در راستاي اقدامات نوآورانه است) .از آنجائيكه دوام و رشد شركت ها در درازمدت به توانايي يادگيري آنها
بستگي دارد و توانايي يادگيري نيز به نوبه خود به ايجاد و نگهداري عواملي نظير نيروي انساني ،مهارتها ،بررسوي و شوناخت
بازار و فيره بستگي دارد ،بنابراين ت صيص منابع مالي به آموزش ،تحقيق و توسوعه ،طراحوي محصوول ،ارتقواي توانواييهوا و
مهارتهاي سازماني ،ضروري بنظر ميرسد.
سیستم حقوق مالكیت معنوی
برقراري سيست حقوق مالكيت معنوي (با هدف محافظت از نوآوريها) و همچنين همسانسوازي آن در بوين كشوورهاي
م تلف ،محركي براي سرمايهگذاري بيشتر شركتها در تحقيقات و ارتقاي فعاليتهاي دانشافزا است .در اين زمينوه بوه ننود
نكته كلي ميتوان اشاره كرد :اوت همسان سازي سيست حقوق مالكيت معنوي ،به افزايش رفاه عمومي در سطح جامعه كموک
ميكند .ثانيا وجود اين الگوي انگيزشي به تعريف پروژههاي تحقيقاتي و تقسي ريسک فعاليتهاي تحقيقاتي كموک مويكنود.
بعبارتي برقراري سيست مالكيتمعنوي و محافظت از نوآوري ،عامل انگيزشي مناسبي جهت ترويج و تسهيل نوآوري است.
استاندارد سازی
از ديگر نهادهايي كه در ذيل عنوان نهادهاي تسهيلكننده قرار ميگيرند ،ميتوان به موسسات استانداردسازي اشاره كورد.
در يكپارنه سازي نظام نوآوري ملي و حركت به سمت توسعه تكنولوژي صنعت ،تزم است تا استانداردهايي بين اجزاي سيست
حكملرما شود تا در كل سيست هماهنگي و زبان مشتركي حاك شود.
استانداردها نارنوب كلي نوآوري را مش ص مي سازند .اين سيست تا حدي ملي و تا حدي بين المللي است .اسوتانداردها
توسط موسسات استاندارد ثبت شده و پيگيري ميشوند .بين فرآيندهاي نوآوري و استانداردسازي ارتبواط نزديكوي وجوود دارد،
بطوريكه هر دو عناصر اصلي ايجاد و يا بهبود تكنولوژي ميباشند كه گاهي مكمول يكوديگر بووده و گواهي در خوالف جهوت
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يكديگر حركت ميكنند .نوآوريها افلب نتيجه تالشهاي فرديست ،كه از طريوق سيسوت اسوتانداردسوازي و پتنوت ،نتوايج و
منافعش به صنعت منتقل مي شود .در حقيقت افراد مبتكر و نوآور با مراجعه به اين مؤسسات ،ايدهها و تجارب خود را در اختيوار
ديگران قرار داده و استانداردها را بوجود ميآورند .استانداردسازي ه در مورد محصول و ه در مورد فرآيند ،انجوام مويشوود.
استانداردسازي در مجموع از منافع مصرف كننده حمايت ميكند ،نرا كه باعث گسترش بازار (افزايش حق انت اب) شوده و بوه
نوآوري سرعت ميب شد ،عالوه بر اين با استاندارد سازي قدرت بكارگيري محصوتت جديد توسط مصرفكنندگان نيز افزايش
مييابد.
 -3-2-2-1انجام تحقیق و توسعه
هر نند اين گزارش به دنبال معرفي عوامل موثر در نظام نوآوري ملي است و همانگونه كوه قوبال تشوريح شود ،تحقيوق و
توسعه تنها يكي از اجزاء نوآوري است ،اما به علت عدم وجود اطالعات و آمار كمي و مناسب در موورد فعاليوتهواي نوآورانوه،
كاركردهاي نوآورانه سيست به انجام تحقيق و توسعه محدود شده است .بنابراين  R&Dبه عنوان شاخص مه نوآوري ،در نظر
گرفته شده است .در واقع در اين مرحله وارد سطح اجرايي شده و به تعيين و معرفي مجريان  R&Dدر سطوح م تلف سيسوت
پرداخته ميشود .اين مجريان كه انجامدهنوده تحقيقوات بنيوادي ،كواربردي و توسوعهاي فنواوري هسوتند ،يكوي از مهمتورين
كاركردهاي سيست را بر عهده داشته و يكي از منابع داخلي دانش در سيست به شمار ميروند.
مؤسسات انجام دهنده  R&Dدر ابتدا بصورت آزمايشگاه هاي تحقيقوات صونعتي و بوا هودف تحقيوق و توسوعه پيراموون
محصوتت و فرآيندهاي جديد يا بهبود يافته ،در زمينه صنايعي نظير الكترونيک و فرآورده هاي شيميايي آفاز به كار نمودند .بوا
مشاركت اين آزمايشگاهها با دانشگاه ها ،به تدريج تحقيقات در رشته هاي مهندسي جديد و علوم كاربردي نيز در دستور كار اين
آزمايشگاهها قرار گرفته و ب شي از اين فعاليتها به فرآيند " ابداع و اختراع " اختصاص يافته است.
ابداع و اختراع فعاليتي است كه در آن محصول نهائي حاصل نميشود زيرا تالشهاي زيادي از جملوه آزموايش ،اصوالح،
بازنگري و تجاري سازي قبل از عرضه محصول به بازار مورد نياز است .نقش واحدها و آزمايشگاههاي تحقيقاتي ايجاد شوده در
صنعت نسبت به آزمايشگاههاي مستقر در دانشگاهها و مراكز دولتي مهمتر ميباشد .زيرا در اكثر صنايع اين واحدها بوه جايگواه
اصلي انجام فعاليتهاي ( R&Dبعنوان يكي از اجزاي فرآيند نوآوري) تبديل شدهاند (البتوه نوه در تمواميصونايع) .علوت ايون
موضوع عبارت است از اينكه اوت پس از خلق و انتشار فناوري ،نقاط قوت و ضعف آن توسط استلادهكنندگان فناوري (شركتها
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و مشتريان و تأمينكنندگان آنها) شناسائي ميشود .بنابراين در طول زمان شركتهاي فعال در يک صنعت خاص به سمت نوع
خاصي از  R&Dگرايش پيدا كردند كه نه تنها بر پايه يافتههاي علمي دانشمندان بلكه به ميزان زيادي بر تجربه متكي باشود.
ثانيا يكي از اهداف نوآوري كسب سود بيشتر ميباشد و اين سودآوري در بسياري از فناوريها مستلزم يكپارنگي فعاليوتهواي
 R&Dبا توليد و بازاريابي است كه در قالب يک سازمان قابل حصول است.
گاهي يک نوآوري در كشوري در حال توسعه مستلزم يادگيري يا بكارگيري فناوريهايي ميباشد كه زماني در كشورهاي
صنعتي به كار گرفته شده است .اين يادگيري جهت توليد محصوتت يا استلاده از تكنولووژيهوا ،بوسويله فرآينود " مهندسوي
معكوس" صورت مي گيرد .گرنه در برخي كشورها فرآيند مهندسي معكوس جزو فعاليتهاي  R&Dنميباشود اموا مهندسوي
معكوس بسيار شبيه  R&Dاست بطوريكه در دوران توسعه اقتصادي كشور كره ،مهندسي معكوس يكي از مهمترين فعاليتهوا
در واحدهاي  R&Dبوده كه باعث توليد محصوتت كامال متلاوتي شده است .همينطور اين فرآيند در كشورهاي صنعتي يكوي
از مهمترين منابع كسب دانش به شمار ميرود .بنابراين در اين تحقيوق عوالوه بور تحقيقوات بنيوادي ،توسوعهاي و كواربردي،
مهندسي معكوس را نيز جزو فعاليتهاي مؤسسات انجام دهنده  R&Dدر نظر مويگيرنود .در اداموه توضويحاتي در خصووص
طبقهبندي انواع تحقيقات و جايگاه مراكز تحقيقاتي و دانشگاهها ارائه ميشود.
تحقیقات بنیادی
تحقيقات بنيادي و يا پايهاي 1كاوشهاي اصلي هستند كه هدف عمده آن توسعه مرزهاي دانش و كشوف ناشوناختههواي
علمي است .آن ب ش از اين نوع تحقيقاتكه فارغ از نتايج اقتصادي و اجتماعي عمدتا از روي كنجكواوي صوورت مويگيورد،
تحقيقات محض 2ناميده ميشود .متقابال تحقيقات راهبردي و يا تحقيقات بنيادي مأموريتگرا معطوف به فراه نمودن زمينوه
علمي تزم به منظور حل مسائل كاربرديجاري و آتي ميباشد .عمده تحقيقات بنيادي معموت توسط دانشگاهها و ب ش كموي
از آن نيز توسط مؤسسات تحقيقاتي دولتي انجام ميگيرد.

تحقیقات كاربردی

1 Basic Research
2 Pure Research
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تحقيقات كاربردي 1به آن دسته از كاوشهاي اصيل اطالق ميشودكه هدف اصلي آن كشف كاربرد يافتههواي تحقيقوات
بنيادي و نيز رفع مشكل مربوطه بهكاربردي كردن نتايج تحقيقات ميباشد .اين تحقيقات عمدتا توسط دانشگاههوا و مؤسسوات
تحقيقاتي صورتميگيرد.

تحقیقات توسعهای
تحقيقات توسعهاي 2به فعاليتهاي تحقيقاتي مبتني بريافتههاي تحقيقات كاربردي اطالق ميگردد كوه هودف اصولي آن
تدوين و اجراي روشهاي تزم جهت ايجاد و يا بهبود محصوتت ،مواد ابزار ،خدمات و يا روشهاي جديد است .اينتحقيقوات
عمدتا توسط مؤسسات تحقيقاتي بزرگ وابسته به صنايع دانشگاهي و يا مؤسساتتحقيقاتي مستقل صورت ميپذيرد .اين نووع
تحقيقات كه به لحاظ طبيعت آن معموت بسيار پرهزينه است ،بين  80تا  90درصد بودجههاي تحقيقاتي را در زمينه مربوطه به
خود اختصاص ميدهد.

مهندسی معكوس
اگر تحقيق را فرآيندي به منظور كشف نادانسته بداني  ،آنگاه ميتوان مهندسي معكوس را كه در حقيقت يكي از روشهاي
اصلي جهت دستيابي و انتقال فناوري است  -خصوصا در كشورهاي در حالتوسعه -در زمره تحقيقات به حساب آورد.

در اين نوع از تحقيقات ايده ،موضوع و نمونه آن موجود است و وظيله اصلي محقق طراحويمجودد و بوازآفريني سيسوت
موجود است .اين فعاليت نيازمند انجام حج قابل توجهي طراحي و تتبعي  -مراجعه به نتايج تحقيقات موجوود  -مويباشود .در
بعضي موارد نيز كه نتايج تحقيقات مورد نياز قبال به دتيل امنيتي و يا اقتصادي منتشر شوده اسوت ،ايون دسوته از تحقيقوات
نيازمند انجام تحقيقات اصيل از انواع م تلف آن خواهد بود .اين نوع تحقيقات عمدتا توسط شركتهاي تحقيقاتي و مؤسسوات
تحقيقاتي صورت ميپذيرد.

1 Applied Research
2 Developmental Research
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 -4-2-2-1انتقال فناوری
در مسير دستيابي به هر فناوري ،با توجه به ميزان توانمندي كه نسبت به آن حوزه وجود دارد و همچنين ارزيابي روشهاي
م تلف دستيابي يكي از روشهاي توسعه درونزا يا انتقال تكنولوژي و يا روشهاي تركيبي و مياني انت اب ميشود .بدليل لزوم
انتقال دانش و فناوري در بسياري از موارد ،تزم است تا ساز وكاري براي انتقال مناسوب و كارآمود دانوش و فنواوري از منوابع
خارجي تعبيه شود .بسياري از دولتها از راهكارهاي م تللي جهت تسهيل و هرنه اثر ب شتر شدن اين فرآيند در جهت توسعه
فناوري استلاده ميكنند .ت صيص وام ها و منابع مالي ك بهره ،تسهيالت حقوقي و قانوني مورد نياز از قبيل تسهيالت گمركي
و اعطاي معافيتهاي مالياتي از جمله راهكارهايي است كه توسط دولت به كار گرفته ميشود.
در بعضي موارد حتي دولت ها خود مستقيما به انتقال دانش و فناوري و انتشار آن به مراكز مربوطه اقدام ميكننود .در هور
صورت انتقال فناوري يكي از كليدي ترين كاركردهاي نظام نوآوري ملي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد .اهميت اين كاركرد
در كشورهايي كه به عنوان پيرو و نه پيشرو در توسعه فناوري محسوب ميشوند از اهميت بيشتري برخوردار است.
 -5-2-2-1كارآفرینی فناوری
يكي از كاركردهاي اساسي نظام نوآوري ملي ،ارتقاي كارآفريني فناوري ميباشد .هر نند ممكن است فعاليتهاي مربوطه
بصورت پراكنده در سازمان هاي م تلف دنبال شود ،ولي معموت اينگونه فعاليتهوا در كشوورهاي موفوق در مراكوز حمايوت از
كارآفريني متمركز شده است .اين مراكز براي اولين بار در سال  ،1959در آمريكا شكل گرفتند .هدف اصولي از تشوكيل ننوين
مراكزي اين بود كه " محلي براي پرورش شركتهاي جوان ،كمک به رشد اين شركتها در طول دوره اوليه شكل گيري ،ارائه
كمک هاي مديريتي ،دسترسي به منافع مالي ،حمايت هاي فني و مكان مشتركي براي كار بوا شورايطي آسوان " فوراه شوود.
امروزه بيش از  1500مركز در سطح جهان خصوصا در آمريكا ،اروپوا و ژاپون فعوال بووده ،كوه بويش از  500موورد از آنهوا در
كشورهاي در حال توسعه متمركز است.
به زبا ن ساده ،مركز حمايت از كارآفريني ،مكاني است كه كسب و كارهاي جديد در آن خلق شده و از كارآفرينان (قبول از
آنكه طرح آنها به مرحلهاي برسد كه بتوان بر آن سرمايهگذاري نمود) حمايت ميكند .اين كمکها در قالب حمايتهاي موالي،
اداري ،بازاريابي ،طراحي ،آموزشهاي مديريت و فيره است .بطور خالصه اهداف اين مركز عبارت است از تقويت خود اشتيالي،
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توسعه كسب و كار ،تسريع رشد اقتصادي ،كاهش نرخ شكست كسب و كارها و ارتقاء آنها ،تجاريسازي ايدههاي خالق ،ايجاد
اشتيال ،توسعه فناوري و خلق ثروت.
 -6-2-2-1توسعه منابع انسانی
توسعه منابع انساني بعنوان يكي از كاركردهاي اصلي در ساختار نظام نووآوري ملوي كشوورها ،نقوش بسويار مهمويدر آن
سيست ايلا ميكند .در مباحث مربوطه نه تنها بر اهميت انعطاف پذيري ،سازگاري ،آموزش مداوم و جابجايي افراد تاكيود شوده،
بلكه بر نقش افراد در فرآيند يادگيري سازماني و دسترسي به دانش نيز اشاره شده است.
طبق مطالعه اي كه در استراليا صورت گرفته ،تحصيالت عالي نقش مهميدر جوامع يادگيرنوده ايلوا مويكنود ،زيورا ايون
تحصيالت در هر شكل و ت صصي كه باشد باعث پرورش و پاتيش افكار و تربيت افراد يادگيرنده ميشود ،بطوريكه اين افراد
نقش سازندهاي در سازمانها ،جامعه و كشور به عهده ميگيرند .امروزه سيست هاي آموزشوي ،اقتصوادي و سياسوي عميقوا بوه
يكديگر وابسته بوده و امكان توسعه يكي ،بدون در نظر گرفتن ديگري وجود ندارد .سازمان  OECDدر مطالعه سوال  1996در
حوزه عل و فناوري ،بر نقش سياستهاي دولت در مرتبط ساختن سيست آموزشي با سيست هاي اقتصادي ،تاكيد كرده اسوت.
همچنين در مطالعه دولت كانادا در سال  1996آمده است كه :ضعف توسعه نيروي انساني نه تنها بهورهوري و رشود اقتصوادي،
بلكه كيليت زندگي (نظير سالمت فيزيكي و رواني ،قدرت تربيت فرزندان سال ) و باتخره توانايي حلظ نظ و پيوستگي جامعه
را نيز تحت تأثير قرار ميدهد.
اساسا محور هر گونه فعاليت نوآوري ،خلق ايده در ذهن افرادي نوآور و خوالق اسوت و توانمنوديهواي فنوي و موديريتي
مت صصان سيست  ،ايده خلق شده را مرحله به مرحله پيش برده و آنرا با يک كاربرد در بازار پيوند مويدهود .بنوابراين حضوور
نيروي انساني شايسته و توانمند در سيست و ارائه آموزشهاي تزم و پيشرفته براي افزايش سطح قابليتهاي ت صصي آنها ،از
پيش شرطهاي موفقيت در امر نوآوري در كليت سيست است .از سوي ديگر ،انتقال افراد در بين اجزاي م تلف سيست  ،يكي از
روشهاي مه انتقال دانش و فناوري به شمار ميرود و از سوي ديگر ،باعث جامعنگري و ارتقاء توانمندي خود پرسنل ميشود.
از مهمترين فعاليتهاي زير مجموعه كاركرد "توسعه نيروي انساني " ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
 آموزش
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 تسهيل جابجايي افراد
جريان دانش از طريق ارتقاء توسعه منابع انساني توسط مكانيزمهاي م تللي از جملوه ،دانشوگاههوا ،موسسوات آموزشوي،
موسسات تحقيقاتي و همينطور جابجايي نيروي انساني مت صص برقرار ميگردد.
 -7-2-2-1انتشار فناوری در نظام نوآوری ملی
پس از آنكه مجريان  R&Dنقش خود را در سيست ايلا كرده و فناوري و دانش جديدي را خلق نموده يا توسعه ب شيدند
(يا حتي فناوري هاي موجود را بهبود دادند) تزم است تا اين تيييرات در كل سيست منتشر شوند و در يک جزء سيسوت حوبس
نشوند .در واقع ويژگي عمده نظام نوآوري ملي در همين است كه نون از مرحلة خلق دانوش توا كواربردي شودن آن را شوامل
ميشود ،انتشار فناوري در كل شبكه بعنوان يكي از فعاليتهاي عمده سيست هاي نوآوري صنايع مطرح ميشود.
در سالهاي اخير ،تماميكشورهاي صنعتي پيشرفته (و برخي كشورهاي در حال توسعه) ،برنامهها و سياستهاي فراواني را
با هدف ارتقاء انتشار فناوري تدوين و دنبال كردهاند .انتشار و بكارگيري مناسب فناوري ،زمينه ساز كسب توان رقابت صونعتي،
بهره وري و كارآيي اقتصادي ،رشد تجاري ،انعطاف پذيري ،كيليت ،نگهداري و حلظ مشافل پر درآمد و شكلگيري زمينهسازي
نوآوريهاي بعدي است .در اين راستا ،نه تنها به روشهاي سياستگذاري (با هودف تسوريع انتشوار فنواوري و تقويوت ارتبواط
مصرفكنندگان و توليدكنندگان فناوري) ،بلكه به خلق و توسعه سيست هاي پشتيباني و زير ساختي انتشوار فنواوري نيوز توجوه
خاصي مبذول ميشود.
سازمان ها و اجزاء متعددي در نظام نوآوري ملي ،درگير انتشار فناوري بوده و فعاليتهاي م تللي را انجام ميدهند .برخي
از فعاليتهاي عمده در زمينه انتشار فناوري عبارتند از:
 بات بردن آگاهي و نمايش فناوري
 خدمات جستجو و مرجع دهي اطالعات
 آموزش ،مشاوره و كمكهاي فني
 پروژه هاي مشتری تحقيقات و فناوري
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 خريدهاي دولتي
 شبكهسازي منطقهاي يا صنعتي
 -8-2-2-1تولید كاال و خدمات
در نهايت زماني كه فناوري انتشار يافت ،بايستي در توليد كاتها و خدمات ،بكار گرفته شوود .پوس بايود ب شوي از نظوام
نوآوري ملي در فعاليتهاي سرمايه گذاري و توليد درگير شوند تا ايدة اوليه ،باعث افزايش بهورهوري و عملكورد اقتصوادي كول
كشور گردد .معموت اين ب ش از نظام نوآوري ملي ديرتر از ساير اجزاء شكل ميگيرد.
در هر فناوري و محصول نوظهور ،به دليل اينكه در ابتداي نرخة عمر قيمت و هزينة تمامشده بات بوده و ريسک استلاده
از محصول يا فناوريهاي جديد براي مصرفكننده زياد است از مكانيزمهايي براي كمک به شكلگيري بازار استلاده ميشوود.
اين كاركرد بيشتر مربوط به طرف تقاضا بوده و به انحاء م تلف باعث تحريک تقاضا ميشود .بعنوان مثال براي اينكه اسوتلاده
از يک فناوري و محصول خاص در ابتداي امر فراگير شود و توليدكننده نيز انگيزه اداموة توليود پيودا كنود بوه خريوداران اوليوه
وامهاي كمكي اعطا ميشود تا كات و فناوري مورد نظر براي آنها ارزانتر تمام شود .انواع فعاليتهايي كه به تحريک بازار در
داخل يا خار از كشور كمک ميپردازند در اين زمره قرار مي گيرند .در جهت كمک به اتصال به بازارهاي جهاني نيز ،دولتهوا
فعاليتهاي زيادي را انجام ميدهند .انجام بازاريابيهاي بينالمللي ،سياستهاي تشويق و توسعة صوادرات و انوواع تسوهيالت
قانوني در ابتداي انتشار محصول در بازارهاي داخل و خار از اين جملهاند.

 -3-1روش پیشنهادی برنامه عملیاتی
در اين قسمت بايد به معرفي (گام هاي) روشي براي تدوين برنامه عملياتي پرداخت .اين روش پيشنهادي بايد قادر باشد تا
به سواتت م تلف فرايند توسعه فناوري كه تا اين مرحله مورد توجه قرار نگرفتهاند پاسخ داده شود؛ سواتتي نظير:
 برنامهها براي پاسخگويي به كدام اهداف تدوين و اجرا ميشود؟
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 برنامهها نگونه اولويتها و مالحظات تعريف شده در راهبردها ،سياستها و راهكارها را عملياتي ميسازند؟
 گروهها يا نهادهاي اصلي هدف (يعني هويتهايي كه اين قصد تاثيرگذاري بر رفتار آنها را دارد) كدامند؟
 مجري يا مجريان اين برنامه كدامند؟ و نحوه عمل آنها نگونه است؟
 دوره زماني اجراي برنامه نقدر است؟
 منابع موردنياز و نتايج مورد انتظار از اجراي اين برنامهها كدامند؟
بر مبناي رويكرد نارنوب منطقي و روش تدوين برنامه عملياتي فناوري پيلسوختي از يک طرف ،و نيز جهتگيريهواي
كالن پشتيبان تدوين شده تا كنون ،در اين قسمت تزم است تا روش پيشنهادي تدوين برنامه عملياتي ارائه شوود .ايون روش
پيشنهادي متشكل از گامهاي زير خواهد بود:

 1-3-1درنظرگیری ارتباط برنامههای با جهتگیریهای كالن و پشتیبان
هر برنامه در ارتباط با يک و نند هدف باتدستي نوشته ميشود .بهعبارت ديگر ،هدف اوليه يک سند توسوعه فنواوري در
ابتدا برآورده ساختن جهتگيريهاي كالن و پشتيبان تعريف شده در مراحل قبل است .با توجه به منطقي كه در فصول پيشين
بهعنوان فرايند تدوين اسناد ملي راهبردي بيان شد ،تدوين برنامههاي عملياتي نيز بايد با توجه و درنظرگيري اين فرايند انجوام
گردد.
برنامههاي تدوين شده در مرحله اول بايد همراستا با اهداف كالن و خرد تعيين شده در مراحول قبلوي باشود .بوراي ايون
منظور ،تزم است تا درخت ارتباط اهداف كالن -اهداف خرد-نتايج تعريف شود .اين كار در قالوب تحليول و همراسوتا نموودن
اهداف با پاسخ به سواتت زير انجام ميشود:
 اقدامات در بلندمدت بايد به نه اهدافي دست پيدا كنند (اهداف كالن)؟
 تمركز اصلي اقدامات در نيست (اهداف پروژهاي)؟
 نه اهداف خردي براي دستيابي به اهداف پروژهاي و در نتيجه اهداف كالن تزم است (نتايج)؟
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با ترسي شدن اين درخت هدف ،ميتوان تصوير روشني از مقاصدي كه برنامههاي تدويني بايد مالحظات آنها را درنظور
داشته باشند ،ارائه داد.
در مرحله دوم ،برنامههاي تدوين شده بايد با راهبردها ،راهكارها و سياستهاي تدوين شده هم وان باشد .اين كار را مي-
توان با تحليل موانع شناسايي شده در مرحله جهتگيريهاي پشتيبان به انجام رساند .با درنظر داشتن موانع به شكل مشكالتي
كه بايد براي آنها راهحل ارائه گردد ،يک مشكل پيچيده به شكل آساني حل خواهد شد اگر علت و اثرات آن بهطور كامل مورد
تحليل قرار گرفته باشد .پيش از طراحي پروژههاي عملياتي براي توسعه فنواوري ،تزم اسوت توا علوتهوا و همچنوين اثورات
مشكالت پديد آمده بررسي شود .علل مورد بررسي قرار ميگيرند به اين منظور كه دتيل اصلي براي وقوع مشكالت شناسايي
شده و راهحلها و فعاليت هاي عملياتي مناسب پيشنهاد گردند .اثرات مشكالت نيز ضرورت و نياز به اجراي اقدامات و فعاليوت-
هاي عملياتي براي رفع مشكالت را نشان ميدهد.
اين مشكالت در موللهي جهتگيريهاي پشتيبان و در قالب موانع گذار شناسايي شدهاند .در اين گام تنها به تحليل آنها
از طريق ترسي درخت مشكالت پرداخته ميشود .يكي از راههاي تحليل مشكالت شناسايي شده در گامهاي قبلي ،بهرهگيري
از نظرات ذينلعان در قالب كارگاههاي برنامه ريزي پروژه است .در اين راستا ،ذينلعان بايد با پاسوخ بوه سوواتت زيور ،در موورد
درخت مشكالت بهتوافق برسند .اين سواتت عبارتند از:
 مشكل اصلي در توسعه فناوري كه بايد براي حل آن پروژههاي عملياتي پيشنهاد نموود نيسوت (اولويوتبنودي
مشكالت)؟
 علل اصلي در وقوع اين مشكل نيست؟
 وقوع اين مشكل نه اثراتي بر محيط اطراف ميگذارد (نرا حل اين مشكل ضروري است)؟
 نه كساني مسببين پديدار شدن مشكل هستند و نه كساني از اين مشكل تاثير ميپذيرند؟
بر مبناي اين نظرات و نيز با توجه به خروجي حاصل راهبردها و راهكارها در جهتگيريهواي كوالن و پشوتيبان ،درخوت
مشكالت ترسي ميگردد .در اين درخت علتها بهعنوان ريشههاي اين تنه اصلي درخت (مشكالت اصلي) متصور مويشووند.
اثرات مشكالت نيز شاخ و برگ درخت را نشان ميدهند .درخت مشكالت هميشه از پايين-به-بات خوانده ميشوود .مشوكالت

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
34
فاز  :5برنامه تحلیلی و تهیه ره نگاشت

ويرايش اول ،شهريور 1394

پاييني علل ايجاد مشكالت باتيي هستند .بنابراين اميد به بهبود مشكالت با هدف قرار دادن ريشهايترين علل تزم است .در
زمان طراحي فعاليتها تزم است تا تمركز و اولويت با فعاليتهايي باشد كه بيشتر از همه قادر به حذف علل مشكالت (ريشه-
ها) هستند .گاهي يک فعاليت قادر به حل نند علت و مشكل بوده و در بعضي شرايط نيز وجود نند فعاليت براي رفع يک علت
يا مشكل تزم است.
با در نظر داشتن همزمان درخت هدف و درخت مشكالت ،برنامههاي تدوين شده كليه مالحظات باتدستي خود – كه در
جهتگيريهاي كالن و پشتيبان تعريف شدهاند – را پوشش ميدهد.

 2-3-1تعیین حوزههای هدف
در تدوين برنامهها ،تزم است تا نهادهاي اصلي هدف ،يعني مشموتن برنامهها يا حوزههايي كه برنامهها قصد تاثيرگذاري
بر آنها را دارند شناسايي نمود .هرنند در رويكردهاي سيستمي تبيين شده براي ظهور نوآوري ،خلق ،انتشار و بهورهبورداري از
نوآوري ناشي از تعامل دامنه متلاوتي از حوزهها تعريف ميگردد ،اما براي دستيابي به هر هدف در سطح عملياتي بعضي گروهها
يا نهادها (حوزهها) ميتوانند نقش پيشبرندگي بيشتري داشته باشندگروهها و نهادهاي هدف ميتوانند شامل موارد زير باشند:
 شركتهاي تازهتاسيس مبتني بر فناوري،
 شركتهاي بزرگ ،شركتهاي كونک و متوسط،
 خوشههاي صنعتي،
 موسسات پژوهشي و پژوهشگاههاي دولتي،
هر نوع از برنامه هاي عملياتي نيز براي يک گروه هدف خاص ،مانند يک ب ش يا يک خوشه خاص ،يک شركت كونک
يا متوسط و يا يک شركت زايشي جديد طراحي ميشود .برنامه ها بايد نهادهايي را بيشتر مورد هدف قرار دهنود كوه بيشوترين
تاثيرگذاري را در راستاي تحقق درخت هدف و بيشترين سازگاري را با درخت مشكالت داشته باشد .اين برنامهها مناسب اسوت
تا مطابق با معيارهاي زير باشند:
 حوزههايي كه در حوزه سياستگذاري موردنظر ،بيشترين تاثيرگذاري را در راستاي اهداف سياستي داشته باشند،
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 حوزههايي كه داراي بيشترين ارتباطات پسين و پيشين در ساير حوزهها باشند ،يعنوي بورونداد آنهوا بوهعنووان
درونداد حوزهاي ديگر بوده و يا با استلاده از برونداد ساير حوزهها بهعنوان درونداد ،قابليت تحريک و رشد در
ساير حوزهها را دارند،
 حوزههايي كه بيشترين سرريز مثبت را براي ساير حوزهها داشته باشند،
 سرريزهايي كه بيشترين توانايي درونيكردن دانش و تجربه بهدست آمده از فعاليت فناورانه هدايت شده را بوراي
كاربرد مجدد داشته باشند.
انت اب حوزه هدف مناسب نيازمند نارنوب تحليلي مناسب است .از آنجا كه انت اب حوزه هدف ارتباط تنگاتنگي با جنس
برنامههاي ات اذ شده دارد ،اين نارنوب منطقا مش صكننده همزمان نوع برنامه و حوزه هدف خواهد بوود .بنوابراين مناسوب
است تا اين نارنوب در گام بعدي ارائه شود.

 3-3-1طراحی برنامهها
در اين گام اقدامات ضروري بهمنظور برآورده كردن اهداف كالن و خرد و نيز محقق نمودن راهبردها ،راهكارها و سياست-
ها تعيين ميشود .اين اقدامات فعاليتهايي هستند كه توسط كنشگوران توسوعه فنواوري و در راسوتاي راهبردهواي كوالن و
سياستهاي نوآوري تعريف ميشود .اين ه راستايي با درنظرگيري درخت مشكالت و درخت اهداف ترسي شده در گوامهواي
قبلي حاصل ميگردد .اگر برنامهها و اقدامها بهطور صحيحي برنامهريزي شوند ،نتايج موردانتظار از انجوام آنهوا حاصول ،و در
نتيجه ،اهداف ميانمدت و بلندمدت نيز محقق ميگردد .اقدامات و برنامهها در فرايندي توافقي و تعاملي و براساس نظر ذينلعان
است را ميگردد .راه كارهاي تدوين شده در مراحل قبل ه راهنماي مناسبي براي طراحي اقدامات هستند .بوهعبوارت ديگور،
براي تحقق هر راهكار ،وجود مجموعهاي از اقدامات ضروري است.
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 4-3-1تبیین مجریان و نحوه عمل آنها
منظور از مجريان نهادهايي است كه مسئوليت اجراي برنامهها را برعهده دارند .ممكن است مجري هموان سياسوتگوذار
باشد ،اما در برخي موارد سياستگذار و مجري نهادهاي متلاوتي هستند.
اجراي برنامهها ،فرايند تعاملي ميان دولت با گروههاي هدفي است كه تالش ميكنند برنامه مزبور را براسواس انگيوزههوا،
ظرفيت و ادرای خودشان اجرا كنند يا از اجراي آنها جلوگيري كرده يا آنها را تييير دهند .انگيزه كنشگران شامل انگيزههاي
دروني و بيروني آن ميشود .ظرفيت يک كنشگر به موقعيت وي در نارنوب نهادي اطالق ميشود و ادرای كنشگران موي-
تواند شامل يادگيري ،تجارب آنها و اعتقاداتشان باشد .بنابراين بايد رابطه تعاملي ميان مجريان برنامهها و كنشگوران نيوز در
اين فرايند مورد نظر قرار گيرد.
تعيين مجريان و مش ص نمودن نحوه عمل آنها يكي از تاثيرگذارترين اجزاي برنامهها بهشمار ميرود .هموانطوور كوه
قابليتهاي نهاد تدوينكننده برنامهها بر كيليت برنامهها تاثير ميگذارد ،قابليتهاي مجريان برنامهها نيز آثار فيرقابول نشو -
پوشي بر كيليت اجراي برنامهها و خروجي حاصل از آنها دارد .لذا اطمينان از انت اب مناسبترين مجري براي هر برنامه بسيار
حائز اهميت است .مجريان بايد ه از لحاظ ظرفيتها و قابليتهاي دروني براي اجراي برنامه و ه از لحاظ اعتبوار ،جايگواه و
ارتباطات بيروني تزم ارزيابي شوند.
آنچه كه در اين زمينه گاه حتي مه تر از كيستي مجري است ،آن است كه مجري نگونه عمل كند .نحوه عمول مجوري
بهخصوص در برنامه هاي حمايتي مستقي كه ماهيتي گزينشي دارند ،از اهميت بيشوتري برخووردار اسوت .در فالوب ايونگونوه
برنامه ها ،مجري بايد بتواند بين اجزاي گروه هدف قضاوت كرده و موارد واجد شرايط را انت واب كنود .بوراي مثوال ،بوهمنظوور
اعطاي گرنت براي تحقيقات ،انعقاد قراردادهاي تحقيقاتي يا اعطاي هرگونه كمک مستقي به شركتهاي كونوک و متوسوط،
معموت بايد تا از بين متقاضيان تعداد محدودي انت اب شوند .نتيجه مه ننين شورايطي ايون اسوت كوه اوت مجوري بايود از
صالحيتها ي علمي ،فني و سازماني تزم برخوردار باشد و ثانيا بتواند فرايند انت اب را كامال شلاف و عادتنه به انجام برساند.
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با توجه به موارد فوق و نيز ساير نكاتي كه معموت جزء اصول حكمراني بوراي سياسوتگوذاران و مجريوان در نظوامهواي
نوآوري است ،بعضي از اصولي كه مجريان در نحوه عمل خود بايد به آن توجه كنند ،در ذيل آمده و سعي شده براي هور اصول
مصايق و رهنمودهايي كلي تدوين شود .اصول مزبور عبارتند از:
الف -شفافیت و عدالت
تمام فعاليتهاي نهادهاي دولتي در حوزه مورد بحث ،بايد در قالب سياستها و برنامههاي مودون بوه اطوالع ذينلعوان و
عموم برسد.
سياستگذاران و مجريان بايد پايگاههاي دادهاي بهروز از متن سياستها و برنامهها ،تمام فعاليتهاي انجام شده تحت اين
برنامهها ،مش صات شركتها و پروژههاي حمايت شده را براي دسترسي عموم عالقهمندان ايجاد نمايند .اصالعرساني وپايگاه
داده ترجيحا بايد از طريق پورتال اينترنتي نيز انجام شود .درباره فعاليتهايي كه با امنيت ملي ارتباط دارند و فعاليتهايي كه به
لحاظ موقعيت رقابتي شركت مه هستند ،جزئيات دقيق فعاليتهاي حمايت شده ميتواند محرمانه نگه داشته شود .اما همچنان
عنوان پروژه يا فعاليتها و توصيلي م تصر از آن بايد در پايگاه داده وجود داشته باشد.
درمواردي كه براي اجراي برنامهها به داوري خبرگان نيواز باشود ،بايود بوراي داوريهوا از معيارهواي مورتبط و مودون و
فرايندهاي شلاف استلاده شود
اعضاي پنلهاي داوري بايد درباره موضوعاتي كه نظر ميدهند كامال بيطرف و بدون هيچگونه منلعتي باشند.
ب-پاسخگویی
سياستگذاران و مجريان بايد گزارشات دورهاي از عملكرد خود براي دسترسي عموم عالقهمندان انتشار دهند و گزارشات
موردي طبق درخواست نهاد باتدست ،با آخرين اطالعات موجود تهيه نمايند.
سياستگذاران و مجريان بايد بهشكل دورهاي تاثير فعاليتهاي خود را از طريق مكانيزمي كامال بيطرفانه ارزيابي نمايند.
عالوه بر معيارهاي ديگر ارزيابي ،بايد توجه خاصي به تيييرات در نهاد هدف تحت محورهاي تييير در برونداد ،تييير در درون-
داد ،تييير در رفتار نهاد هدف و ميزان تداوم آن و بهبود ظرفيت حل مسئله و نوآوري.
ج -قابل پیشبینی بودن
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يعني فعاليتهايي كه مطابق معيارهاي علمي ،منطقي و شرايط و نيازهاي موجود توجيهپذيرند ،بايد بر مبناي اصل وحدت
رويه و به دور از تيييرات مديريتي ادامه يابند و اگر ه قرار است از جايي قطع شوند ،تاريخ اين انقطاع از پيش مش ص باشد.
د -ظرفیتسازی
سياستگذاران و مجريان بايد پيش از اقدام به سياستگذاري و اجراي سياستها ،دانش ،مهوارت ،شورايط و قابليوتهواي
تزم براي موفقيت در فعاليت موردنظر را در خود ايجاد نمايند.
سياستگذاران و مجريان بايد فعاليتهاي خود را از طريق تي هاي كونک ،نابوک ،مت صوص ،توانمنود و انعطوافپوذير،
مستقر در نهاد سياستگذار و مجري هدايت نمايند.

 5-3-1تعریف دورههای زمانی
هرنند پايداري و قابل پيشبيني بودن گاه بهعنوان نكات مثبت در بعضي از انواع برنامههاي حمايتي برشمرده ميشود ،اما
در عمل و بهدتيل م تلف بهتر است اين برنامهها براي دورههاي زماني مش ص و محدود طراحي و اجرا شووند .از مهمتورين
مزاياي محدود بودن زمان برنامهها ،ميتوان به روشن و محدود بودن بودجه موردنياز ،فراه شدن امكانات ارزيابي بهتر نتايج و
دستاوردها و امكان اصالح ،بازنگري و ايجاد تطابق بيشتر در برنامهها با شرايط زمان ،اشاره كرد .بر اين اساس ،تزم اسوت توا
دوره زماني اجرايي هر برنامه را در اين گام مش ص نمود.

 6-3-1برنامهریزی منابع
برنامهريزي منابع با هدف اجرايي نمودن اقدامات تعريف شده صورت ميپذيرد .اين برناموهريوزي را بايود قبول از اجرايوي
كردن اقدامات به انجام رساند .منظور از منابع موردنياز در اين گام دانش فني ،ابوزارآتت و تجهيوزات و منوابع موالي اسوت .در
صورت وجود منابع موردنياز ،برنامهريزي منابع بيانگر نگونگي و اولويتبندي استلاده از آنهاست .اموا در شورايطي كوه منوابع
موجود نباشد ،برنامهريزي بهمعني نگونگي دستيابي به منابع از طريق خريد ،همكاري ،و يا توليد منابع موردنياز است.
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 7-3-1ترسیم رهنگاشت برنامه عملیاتی
پس از تعريف اقدامات و برنامهها ،برنامهريزي منابع و تعيين مجريان ،در گام آخر برنامه عملياتي تزم است تا ارتباط ميان
آنها مش ص شده و خالصه نتايج آن در قالب رهنگاشت برنامه عملياتي ارائه شود .شكل زير بيانگر ارتباط ميان اجزاي م تلف
برنامه عملياتي است.

شكل ( :)5-1رهنگاشت برنامه عملیاتی

فصل دوم
پروژههای فنی توسعه فناوری تجهیزات الكترونیک
قدرت
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 -2فصل دوم پروژههای فنی توسعه فناوری تجهیزات الكترونیک قدرت

 -1-2مقدمه
در گزارش بند اول مرحله پنج پروژه تحت عنوان " تدوين پروژه هاي اجرايي سند" پس از بررسي فناوريهاي اولويوت
دار سند پروژههايي براي دستيابي به سطح مورد نظر فناورانه در هور فنواوري پيشونهاد گرديود .در ايون گوزارش پوروژه هواي
پيشنهادي بشكلي جمع بندي و تكميل گرديده است كه اهداف كلي سند در هر فناوري پوشش داده شود .بدين منظوور برخوي
پروژهها در راستاي صنعتي و تجاري سازي فناوري و حمايت از شكل گيري بازار تجهيزات در نظر گرفته شده است.

 -2-2طراحی و ساخت مبدل توربین بادی
مبدل توربين بادي از جمله اجزاء اساسي توربين باد است .در سوند «تودوين سوند راهبوردي و نقشوه راه توسوعه فنواوري
تجهيزات الكترونيک قدرت در شبكه برق» ساخت مبدل توربين بادي از جمله اولويتهاي توسعه فناوري است .براي اين منظوور
فعاليتها در دو مجموعه طراحي و ساخت مبدل مقياس جزئي مگاواتي توربين بادي و طراحوي و سواخت مبودل مقيواس كامول
توربين بادي پيگيري خواهد شد.
فعاليتها در زمينه ساخت توربين بادي مگاواتي در كشور از نند سال پيش آفاز گرديده و در اين خصوص پژوهشگاه نيرو و
شركت مپنا فعاليتهاي در خور توجهي صورت دادهاند .گروه مپنا در سال  1394طي قراردادي با يک شركت خوارجي اقودام بوه
كسب دانش فني اين مبدلها از طريق انتقال فناوري نموده است و لذا در اين زمينه فعاليت خاصي در سند پيش بيني نميشوود.
البته تزم به ذكر است اقدامات مدنظر قرار گرفته در اين سند حمايتها و پشتيباني مورد نياز را در اين زمينه فراه خواهد نمود.
طراحي و ساخت مبدل الكترونيک قدرت مقياس كامل براي توربين بادي در اين سند مشتمل بر سه فاز است .در فاز اول
مبدل الكترونيک قدرت مقياس كامل توربين بادي با ظرفيت نند صد كيلووات طراحي و ساخته خواهد شد .در ادامه يک نمونه
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مبدل الكترونيک قدرت مقياس كامل توربين بادي  2مگاواتي ساخته خواهد شد و فعاليت فاز سوم طراحي و ساخت پنج نمونوه
مبدل الكترونيک قدرت مقياس كامل توربين بادي مگاواتي را مد نظر دارد.

 1-2-2طراحی و ساخت مبدل مقیاس كامل توربین بادی چند صد كیلوواتی
 -1-1-2-2عنوان پروژه
طراحي و ساخت مبدل الكترونيک قدرت مقياس كامل توربين بادي مبتني بر ژنراتور سنكرون مينواطيس دائو 250
كيلوواتي
 -2-1-2-2تعریف مساله و هدف از اجرای پژوهش
با توجه به تحقيقات انجام شده در روند توسعه مبدلهاي الكترونيک قدرت توربين باد و با توجه بوه اهميوت افوزايش
راندمان توربينهاي باد و قابليت كنترل كامل و استحصال ماكزيم توان باد و همچنين پيشرفت و توسعه كليودهاي
نيمه هادي؛ مبدلهاي مقياس كامل توربين باد مورد توجه فراواني قرار گرفته و سوه عمودهاي از بوازار را بوه خوود
اختصاص خواهند داد .مساله كاهش قيمت دتر بر كيلووات توربينهاي باد موجب افزايش توان توربينهاي بادي توا
رنج باتتر از  10مگاوات شده است .بنابراين انتظار ميرود در سالهاي نه نندان دور سه توربينهاي بوادي القوايي
قلس سنجابي و دو سو تيذيه كاهش يافته و توربينهاي ميناطيس دائ سنكرون داراي مبدل مقياس كامل جايگزين
آنها شوند.
تكنولوژي مبدلهاي توربين بادي مقياس كامل يكي از تكنولوژيهاي نوظهوري است كه تقريبا از سال  2005مورد
توجه قرار گرفته است .بنابراين ا ز نظر تحقيق و توسعه اين ب ش اهميت فراواني دارد .همچنين انتقال دانش و بومي
سازي اين تكنولوژي نوظهور ميتواند زمينه ساز پيشرفت علمي و اقتصادي در صنعت برق كشور شده و زمينوه بهوره
برداري بهينه از پتانسيل باد كشور و كاهش اتكا به منابع فسيلي را فراه كند.
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مدار الكترونيک قدرت به كار رفته در مبدل باد از نظر ساختاري تا حدود زيادي مشابه مدارات الكترونيوک قودرت بوه
كار رفته در ادوات انعطاف پذير خطوط انتقال است و تنها روش كنترل و رنج تواني آنها توا حودودي متلواوت اسوت.
بنابراين دستيابي به اين مبدل ميتواند زمينه ساز گسترش تكنولوژيهاي مشابه نيز گردد.
در اين پروژه مبدل الكترونيک قدرت يک توربين باد با ژنراتور سنكرون ميناطيس دائ طراحي و ساخته خواهد شود.
ساير اجزاء توربين در اين پروژه به شكل مناسب تهيه و خريداري خواهد شد.
 -3-1-2-2دستاوردهای پروژه و صرفه اقتصادی
 دستيابي به دانش فني طراحي و ساخت مبدل الكترونيک قدرت مقياس كامل توربين باد
 پياده سازي عملي يک نمونه آزمايشي مبدل الكترونيک قدرت مقياس كامل توربين باد
 گرفتن تاييديه مبدل الكترونيک قدرت مقياس كامل توربين باد از آزمايشگاه مرجع
 استلاده از دانش كسب شده در توسعه ساير تجهيرات مورد نياز شبكه برق با ساختار الكترونيک قدرت مشابه
 امكان استحصال انرژي باد در محدوده سرعتي گستردهتر و افزايش صورفه اقتصوادي ايون توربينهوا نسوبت بوه
توربينهاي القايي موجود
 امكان توسعه توربينهاي بادي مقياس كونک براي كاربرد در ريزشبكهها
 افزايش راندمان و كاهش هزينه تعمير و نگهداري بدليل امكان حذف ب شهاي مكانيكي از جمله گيربكس
 تسهيل توسعه استلاده از انرژي باد در كشور و كمک به ساير فعاليتهاي در حال انجام در اين حوزه
 جلوگي ري از خرو ارز و فراه نمودن امكان ساخت داخل مبدل الكترونيک قدرت مقياس كامل توربين باد
 قرار گرفتن در جمع معدود كشورهاي داراي اين تكنولوژي
 كاهش اتكا به سوختهاي فسيلي و كاهش آتيندهها
 -4-1-2-2سابقه انجام پژوهش در كشور و مجریان پیشنهادی
 در خصوص ساخت اين مبدلها در كشور اقدام خاصي صورت نگرفته است.
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 مجريان پيشنهادي :دانشگاهها ،پژوهشگاه نيرو ،جهاد دانشگاهي ،شركتهاي دانش بنيان
 -5-1-2-2مشخصات فنى محصول نهایى ،تعداد و استفاده كنندگان


ولتاژ نامي 400 :ولت ac

 توان مبدل 250 :كيلووات
 فركانس نامي 50 :هرتز
 بازده مبدل :بيش از  95درصد
 نوع ژنراتور :سنكرون ميناطيس دائ
 مش صات محيطي :دماي  -20درجه تا  +50درجه
 استانداردها EN 61800-3 :و ...
 تعداد :يک نمونه
 استلاده كننده محصول :وزارت نيرو
 -6-1-2-2نوع پروژه
 ساخت نمونه نيمه صنعتي
 -7-1-2-2هزینه و زمان اجرای پروژه
 هزينه :بيست و پنج ميليارد ريال
 زمان 24 :ماه
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 2-2-2طراحی و ساخت مبدل الكترونیک قدرت مقیاس كامل توربین باد دو مگاواتی
 -1-2-2-2عنوان پروژه
طراحي و ساخت مبدل الكترونيک قدرت مقياس كامل توربين بادي مبتني بور ژنراتوور سونكرون مينواطيس دائو 2
مگاواتي
 -2-2-2-2تعریف مساله و هدف از اجرای پژوهش
با توجه به تحقيقات انجام شده در روند توسعه مبدلهاي الكترونيک قدرت توربين باد و با توجه بوه اهميوت افوزايش
راندمان توربينهاي باد و قابليت كنترل كامل و استحصال ماكزيم توان باد و همچنين پيشرفت و توسعه كليودهاي
نيمه هادي؛ مبدلهاي مقياس كامل توربين باد مورد توجه فراواني قرار گرفته و سوه عمودهاي از بوازار را بوه خوود
اختصاص خواهند داد .مساله كاهش قيمت دتر بر كيلووات توربينهاي باد موجب افزايش توان توربينهاي بادي توا
رنج باتتر از  10مگاوات شده است .بنابراين انتظار ميرود در سالهاي نه نندان دور سه توربينهاي بوادي القوايي
قلس سنجابي و دو سو تيذيه كاهش يافته و توربينهاي ميناطيس دائ سنكرون داراي مبدل مقياس كامل جايگزين
آنها شوند.
تكنولوژي مبدلهاي توربين بادي مقياس كامل يكي از تكنولوژيهاي نوظهوري است كه تقريبا از سال  2005مورد
توجه قرار گرفته است .بنابراين از نظر تحقيق و توسعه اين ب ش اهميت فراواني دارد .همچنين انتقال دانش و بومي
سازي اين تكنولوژي نوظهور ميتواند زمينه ساز پيشرفت علمي و اقتصادي در صنعت برق كشور شده و زمينوه بهوره
برداري بهينه از پتانسيل باد كشور و كاهش اتكا به منابع فسيلي را فراه كند.
مدار الكترونيک قدرت به كار رفته در مبدل باد از نظر ساختاري تا حدود زيادي مشابه مدارات الكترونيوک قودرت بوه
كار رفته در ادوات انعطاف پذير خطوط انتقال است و تنها روش كنترل و رنج تواني آنها توا حودودي متلواوت اسوت.
بنابراين دستيابي به اين مبدل ميتواند زمينه ساز گسترش تكنولوژيهاي مشابه نيز گردد.
در اين پروژه مبدل الكترونيک قدرت يک توربين باد با ژنراتور سنكرون ميناطيس دائ طراحي و ساخته خواهد شود.
ساير اجزاء توربين در اين پروژه به شكل مناسب تهيه و خريداري خواهد شد.
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 -3-2-2-2دستاوردهای پروژه و صرفه اقتصادی
 دستيابي به دانش فني طراحي و ساخت مبدل الكترونيک قدرت مقياس كامل توربين باد
 پياده سازي عملي يک نمونه آزمايشي مبدل الكترونيک قدرت مقياس كامل توربين باد مگاواتي
 گرفتن تاييديه مبدل الكترونيک قدرت مقياس كامل توربين باد از آزمايشگاه مرجع
 استلاده از دانش كسب شده در توسعه ساير تجهيرات مورد نياز شبكه برق با ساختار الكترونيک قودرت مشوابه از
جمله مگا درايوها
 امكان استحصال انرژي باد در محدوده سرعتي گستردهتر و افزايش صورفه اقتصوادي ايون توربينهوا نسوبت بوه
توربينهاي القايي موجود
 افزايش راندمان و كاهش هزينه تعمير و نگهداري بدليل امكان حذف ب شهاي مكانيكي از جمله گيربكس
 تسهيل توسعه استلاده از انرژي باد در كشور و كمک به ساير فعاليتهاي در حال انجوام در ايون حووزه در جهوت
دستيابي به هدف  10هزار مگاوات برق تجديدپذير
 جلوگيري از خرو ارز و فراه نمودن امكان ساخت داخل مبدل الكترونيک قدرت مقياس كامل توربين باد
 قرار گرفتن در جمع معدود كشورهاي داراي اين تكنولوژي
 كاهش اتكا به سوختهاي فسيلي و كاهش آتيندهها
 -4-2-2-2سابقه انجام پژوهش در كشور و مجریان پیشنهادی
 در خصوص ساخت اين مبدلها در كشور اقدام خاصي صورت نگرفته است.
 مجريان پيشنهادي :دانشگاهها ،پژوهشگاه نيرو ،جهاد دانشگاهي ،شركتهاي دانش بنيان
 -5-2-2-2مشخصات فنى محصول نهایى ،تعداد و استفاده كنندگان
 توان مبدل :دو مگاوات
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 فركانس نامي 50 :هرتز
 بازده مبدل :بيش از  95درصد
 نوع ژنراتور :سنكرون ميناطيس دائ
 مش صات محيطي :دماي  -40درجه تا  +50درجه
 استانداردها EN 61800-3 :و ...
 تعداد :يک نمونه
 استلاده كننده محصول :وزارت نيرو
 -6-2-2-2نوع پروژه
 ساخت نمونه نيمه صنعتي
 -7-2-2-2هزینه و زمان اجرای پروژه
 هزينه :سيصد ميليارد ريال
 زمان 36 :ماه

 3-2-2طراحی و ساخت پنج نمونه مبدل الكترونیک قدرت مقیاس كامل توربین بادی
مگاواتی
 -1-3-2-2عنوان پروژه
طراحي و ساخت مبدل الكترونيک قدرت مقياس كامل توربين بادي مبتني بر ژنراتور سنكرون ميناطيس دائ مگاواتي
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 -2-3-2-2تعریف مساله و هدف از اجرای پژوهش
با توجه به تحقيقات انجام شده در روند توسعه مبدلهاي الكترونيک قدرت توربين باد و با توجه بوه اهميوت افوزايش
راندمان توربينهاي باد و قابليت كنترل كامل و استحصال ماكزيم توان باد و همچنين پيشرفت و توسعه كليودهاي
نيمه هادي؛ مبدلهاي مقياس كامل توربين باد مورد توجه فراواني قرار گرفته و سوه عمودهاي از بوازار را بوه خوود
اختصاص خواهند داد .مساله كاهش قيمت دتر بر كيلووات توربينهاي باد موجب افزايش توان توربينهاي بادي توا
رنج باتتر از  10مگاوات شده است .بنابراين انتظار ميرود در سالهاي نه نندان دور سه توربينهاي بوادي القوايي
قلس سنجابي و دو سو تيذيه كاهش يافته و توربينهاي ميناطيس دائ سنكرون داراي مبدل مقياس كامل جايگزين
آنها شوند.
تكنولوژي مبدلهاي توربين بادي مقياس كامل يكي از تكنولوژيهاي نوظهوري است كه تقريبا از سال  2005مورد
توجه قرار گرفته است .بنابراين ا ز نظر تحقيق و توسعه اين ب ش اهميت فراواني دارد .همچنين انتقال دانش و بومي
سازي اين تكنولوژي نوظهور ميتواند زمينه ساز پيشرفت علمي و اقتصادي در صنعت برق كشور شده و زمينوه بهوره
برداري بهينه از پتانسيل باد كشور و كاهش اتكا به منابع فسيلي را فراه كند.
 -3-3-2-2دستاوردهای پروژه و صرفه اقتصادی
 دستيابي به دانش فني ساخت صنعتي مبدل الكترونيک قدرت مقياس كامل توربين باد
 امكان استحصال انرژي باد در محدوده سرعتي گستردهتر و افزايش صورفه اقتصوادي ايون توربينهوا نسوبت بوه
توربينهاي القايي موجود
 افزايش ران دمان و كاهش هزينه تعمير و نگهداري بدليل امكان حذف ب شهاي مكانيكي از جمله گيربكس
 تسهيل توسعه استلاده از انرژي باد در كشور و كمک به ساير فعاليتهاي در حال انجوام در ايون حووزه در جهوت
دستيابي به هدف  10هزار مگاوات برق تجديدپذير
 جلوگيري از خرو ارز و فراه نمودن امكان ساخت داخل مبدل الكترونيک قدرت مقياس كامل توربين باد
 قرار گرفتن در جمع معدود كشورهاي داراي اين تكنولوژي
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 كاهش اتكا به سوختهاي فسيلي و كاهش آتيندهها
 -4-3-2-2سابقه انجام پژوهش در كشور و مجریان پیشنهادی
 در خصوص ساخت اين مبدلها در كشور اقدام خاصي صورت نگرفته است.
 مجريان پيشنهادي :دانشگاهها ،پژوهشگاه نيرو ،جهاد دانشگاهي ،شركتهاي دانش بنيان
 -5-3-2-2مشخصات فنى محصول نهایى ،تعداد و استفاده كنندگان
 توان مبدل :دو مگاوات
 فركانس نامي 50 :هرتز
 بازده مبدل :بيش از  95درصد
 نوع ژنراتور :سنكرون ميناطيس دائ
 مش صات محيطي :دماي  -40درجه تا  +50درجه
 استانداردها EN 61800-3 :و ...
 تعداد :پنج عدد
 استلاده كننده محصول :وزارت نيرو ،ب ش خصوصي
 -6-3-2-2نوع پروژه
 ساخت صنعتي
 -7-3-2-2هزینه و زمان اجرای پروژه
 هزينه :در زمان عقد قرارداد محاسبه خواهد شد
 زمان :در زمان عقد قرارداد تعيين خواهد شد
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 -3-2طراحی و ساخت اینورتر فتوولتائیک متصل به شبكه
بر اساس آمار منتشر شده توسط ميزان توان نصبشده فتوولتائيک تا انتهاي سال  2013به  139گيگاوات رسيدهاست .سه
كشور نين ،ژاپن و امريكا سه كشور برتر در نصب فتوولتائيک در سال  2013شناخته شدند در صورتي كه در دهوههواي اخيور
اروپا در باتترين رد ه قرار داشت .در ميان كشورهاي اروپايي ه اكنون كشور آلمان پيشروي فتوولتائيک بوده اسوت .بيشوترين
ظرفيت فتوولتائيک كشور نين در نواحي آفتابي فرب اين كشور و به صورت پروژههاي بسيار بزرگ موورد بهورهبورداري قورار
گرفته است.
در سند «تدوين سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري تجهيزات الكترونيک قدرت در شبكه برق» سواخت مبودلهواي
فتوولتائيک از جمله اولويتهاي توسعه فناوري است .براي اين منظور فعاليتها در دو دسته طراحوي و سواخت مبودل فتوولتائيوک
مقياس كونک و نيروگاهي دنبال خواهد شد.

 1-3-2طراحی و ساخت اینورتر فتوولتائیک متصل به شبكه كوچک
 -1-1-3-2عنوان پروژه:
 طراحي و ساخت اينورتر فتوولتائيک متصل به شبكه با توان پنج كيلووات
 -2-1-3-2تعریف مساله و هدف از اجرای پژوهش:
در سند توسعه انرژيهاي تجديدپذير ،توليد برق از باد و خورشيد در اولويتهاي كشور قرار گرفته است .رشد نشمگير
توليد برق از طريق فتوولتاييک در سال هاي اخير نشانگر آگاهي كشورها از مسائل زيست محيطي ،كاهش وابسوتگي
به منابع اوليه فسيلي ،پيشرفت فناوري فتوولتائيک و همچنين نلوذ فتوولتاييک در بازار جهاني است .يكي از مه ترين
اجزاي سيست فتوولتاييک اينورتر است كه نقش مهيا ساختن شرايط مطلوب اتصال فتوولتائيک به شبكه برق را ايلوا
مي كند .راندمان كل سيست فتوولتاييک به عملكرد اينورتر آن وابسته است .ساخت مبودل الكترونيوک قودرت بوراي
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سيست فتوولتاييک و انتقال دانش فني آن ميتواند زمينه ساز گسترش نلوذ كشور در بوازار جهواني باشود زيورا بوازار
فتوولتاييک به اشباع نرسيده است و ميتوان در اين بازار رقابت كرد.
كشور ايران داراي پتانسيل تابشي مناسبي براي استلاده از فتوولتاييک است و از نظر فرهنگي نيز فتوولتاييوک بوراي
جامعه شناخته شده است .بنابراين با انتقال دانش فني و ساخت مدار قدرت و كنترل مبدل مويتووان عرصوه را بوراي
توليد ملي آن هموار نمود .اين پروژه تحقيقاتي بر ساخت نمونهي صنعتي سيست فتوولتاييک  5كيلواتي تمركز خواهد
داشت.
 -3-1-3-2دستاوردهای پروژه و صرفه اقتصادی
 ساخت صنعتي مبدل فتوولتاييک  5كيلوواتي
 دستيابي به دانش فني ساخت صنعتي مبدل الكترونيک قدرت فتوولتاييک بوا مش صوات عملكوردي مطوابق بوا
استانداردهاي جهاني و كسب دانش فني
 استلاده از فضاي سقف منازل و عدم نياز به خريد زمين
 منافع اقتصادي حاصل از خدمات پس از فروش تجهيزات
 امكان رقابت در بازارهاي خارجي بدليل نوظهور بودن مبدلهاي فتوولتاييک
 اشتيال زايي
 هزينه ك نگهداري و تعميرات
 تسهيل توسعه استلاده از انرژي خورشيد در كشور
 جلوگيري از خرو ارز و فراه نمودن امكان ساخت داخل مبدل الكترونيک قدرت
 كاهش اتكا به سوختهاي فسيلي و كاهش آتيندهها
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 -4-1-3-2سابقه انجام پژوهش در كشورو مجریان پیشنهادی
 در زمينه فتوولتاييک تاكنون در سازمان انرژيهاي نو ايران فعاليتهاي گستردهاي صوورت گرفتوه اسوت .تهيوه
اطلس تابش خورشيد ،ساخت نمونههاي پايلوت از سيست فتوولتاييک و همچنين امكوان سونجي سيسوت هواي
هيبريد خورشيدي از جمله اين اقدامات هستند .سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران نيز به ساخت سيست -
هاي فتوولتاييک متصل به شبكه پرداختهاند.
 مجريان پيشنهادي :صنايع و شركتهاي دانش بنيان مرتبط
 -5-1-3-2مشخصات فنى محصول نهایى ،تعداد و استفاده كنندگان
 توان مبدل :پنج كيلووات
 ولتاژ نامي 230 :ولت
 فركانس نامي 50 :هرتز
 بازده مبدل :در بازه  30درصد بارنامي تا بار نامي تقريبا ثابت و بيش از  95درصد
 نوع پنل :دل واه
 مش صات محيطي :دماي  -20درجه تا  +60درجه
 تعداد :به تعداد مورد نياز
 استلاده كننده محصول :ب ش خصوصي خانگي و كشاورزي
 -6-1-3-2نوع پروژه
 ساخت صنعتي
 -7-1-3-2هزینه و زمان اجرای پروژه
 هزينه :دو و ني ميليارد ريال
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 زمان 18 :ماه

 2-3-2طراحی و ساخت نمونه اینورتر فتوولتائیک نیروگاهی
 -1-2-3-2عنوان پروژه
 طراحي و ساخت اينورتر فتوولتائيک نيروگاهي يک مگاواتي نيمه صنعتي
 -2-2-3-2تعریف مساله و هدف از اجرای پژوهش:
در سند توسعه انرژيهاي تجديدپذير ،توليد برق از باد و خورشيد در اولويتهاي كشور قرار گرفته است .مساله قيمت
تمام شده براي توليد برق خورشيدي يكي از مه ترين مسائل در گسترش اين تكنولوژي است .بوا افوزايش ظرفيوت
سيست فتوولتاييک هزينههاي اوليه دتر بر كيلووات اين سيست ها نيز كاهش مييابد .در كشورهايي كه زمين خوالي
براي بهره برداري از فتوولتاييک ندارند معموت از پشت بام خانه ها استلاده ميكنند .اما در كشوورهاي پهنواور توليود
برق فتوولتاييک به روش متمركز از اهميت ويژهاي برخوردار است .از آنرو كه ايران داراي نواحي وسويع بوا پتانسويل
تابشي مناسبي است لذا بهرهبرداري به روش متمركز ميتواند انت اب مناسبي باشد .اين پروژه بوه طراحوي و سواخت
يک نيروگاه فتوولتاييک با ظرفيت يک مگاوات تمركز خواهد داشت.
 -3-2-3-2دستاوردهای پروژه و صرفه اقتصادی
 ساخت نيمه صنعتي مبدل فتوولتاييک مگاواتي
 دستيابي به دانش فني مبدل الكترونيک قدرت فتوولتاييک با مش صات عملكردي مطابق با استانداردهاي جهاني
و كسب دانش فني
 هزينه ك نگهداري و تعميرات نسبت به نيروگاههاي فسيلي
 تسهيل توسعه استلاده از انرژي خورشيد در كشور و كمک به ساير فعاليتهاي در حال انجام در جهت دستيابي به
هدف  10هزار مگاوات برق تجديدپذير
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 جلوگيري از خرو ارز و فراه نمودن امكان ساخت داخل مبدل الكترونيک قدرت
 كاهش اتكا به سوختهاي فسيلي و كاهش آتيندهها
 -4-2-3-2سابقه انجام پژوهش در كشور و مجریان پیشنهادی
 در زمينه فتوولتاييک نيروگاهي پژوهشگاه نيرو اقدامات و فعاليتهاي قابل توجهي را در سوايت ارای صوورت داده
است كه البته در خصوص ساخت مبدلهاي مورد نياز تاكنون اقدامي صورت نگرفته است.
 مجريان پيشنهادي :دانشگاهها ،پژوهشگاه نيرو ،جهاد دانشگاهي ،شركتهاي دانش بنيان
 -5-2-3-2مشخصات فنى محصول نهایى
 توان مبدل(ها) :يک مگاوات
 ساختار مبدل(ها) :سه فاز ماژوتر
 فركانس نامي 50 :هرتز
 بازده مبدل(ها) :بيش از  90درصد
 نوع پنل :دل واه
 رعايت الزامات اتصال به شبكه
 مش صات محيطي :دماي  -30درجه تا  +60درجه
 تعداد :يک نمونه
 استلاده كننده محصول :وزارت نيرو
 -6-2-3-2نوع پروژه
ساخت نمونه نيمه صنعتي
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 -7-2-3-2هزینه و زمان اجرای پروژه
 هزينه :يكصد و بيست ميليارد ريال
 زمان 30 :ماه

 3-3-2طراحی و ساخت اینورتر فتوولتائیک نیروگاهی
 -1-3-3-2عنوان پروژه
 طراحي و ساخت اينورتر فتوولتائيک نيروگاهي صنعتي
 -2-3-3-2تعریف مساله و هدف از اجرای پژوهش
در سند توسعه انرژيهاي تجديدپذير ،توليد برق از باد و خورشيد در اولويتهاي كشور قرار گرفته است .مساله قيمت
تمام شده براي توليد برق خورشيدي يكي از مه ترين مسائل در گسترش اين تكنولوژي است .بوا افوزايش ظرفيوت
سيست فتوولتاييک هزينههاي اوليه دتر بر كيلووات اين سيست ها نيز كاهش مييابد .در كشورهاي پهناور توليد برق
فتوولتاييک به روش متمركز از اهميت ويژهاي برخوردار است .از آنرو كه ايران داراي نواحي وسيع با پتانسيل تابشوي
مناسبي است لذا بهرهبرداري به روش متمركز ميتواند انت اب مناسبي باشد .اين پوروژه بوه طراحوي و سواخت يوک
نيروگاه فتوولتاييک با ظرفيت يک مگاوات تمركز خواهد داشت.
 -3-3-3-2دستاوردهای پروژه و صرفه اقتصادی
 ساخت صنعتي مبدل فتوولتاييک مگاواتي
 دستيابي به دانش فني ساخت صنعتي مبدل الكترونيک قدرت فتوولتاييک بوا مش صوات عملكوردي مطوابق بوا
استانداردهاي جهاني و كسب دانش فني
 هزينه ك نگهداري و تعميرات نسبت به نيروگاههاي فسيلي
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 تسهيل توسعه استلاده از انرژي خورشيد در كشور و كمک به ساير فعاليتهاي در حال انجام در جهت دستيابي به
هدف  10هزار مگاوات برق تجديدپذير
 جلوگيري از خرو ارز و فراه نمودن امكان ساخت داخل مبدل الكترونيک قدرت
 كاهش اتكا به سوختهاي فسيلي و كاهش آتيندهها
 -4-3-3-2سابقه انجام پژوهش در كشور و مجریان پیشنهادی
 در زمينه فتوولتاييک نيروگاهي پژوهشگاه نيرو اقدامات و فعاليتهاي قابل توجهي را در سوايت ارای صوورت داده
است كه البته در خصوص ساخت مبدلهاي مورد نياز تاكنون اقدامي صورت نگرفته است.
 مجريان پيشنهادي :دانشگاهها ،پژوهشگاه نيرو ،جهاد دانشگاهي ،شركتهاي دانش بنيان
 -5-3-3-2مشخصات فنى محصول نهایى
 توان مبدل(ها) :يک تا پنج مگاوات
 ساختار مبدل(ها) :سه فاز ماژوتر
 فركانس نامي 50 :هرتز
 بازده مبدل(ها) :بيش از  90درصد
 نوع پنل :دل واه
 رعايت الزامات اتصال به شبكه
 مش صات محيطي :دماي  -30درجه تا  +60درجه
 تعداد :پنج نمونه
 استلاده كننده محصول :وزارت نيرو ،ب ش خصوص
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 -6-3-3-2نوع پروژه
ساخت نمونه صنعتي
 -7-3-3-2هزینه و زمان اجرای پروژه
 هزينه :در زمان عقد قرارداد محاسبه خواهد شد
 زمان :در زمان عقد قرارداد تعيين خواهد شد

 -4-2طراحی و ساخت SVC
پيشرفت در صنعت نيمههاي قدرت و تكنولوژيهاي كنترل الكترونيک منجر به سواخت تجهيوزات  SVCشودهانود .ايون
جبرانسازها براي اولين بار در سال  1970براي جبرانسازي كورههاي قوس ساخته شدند و نندين سال بعد براي جبرانسازي
خطوط انتقال به كار رفتند .ويژگي هايي نظير سرعت پاسخ و انعطاف پذيري باتي بهره برداري از ويژگويهواي تجهيوز اسوت.
تجهيز  SVCاز جمله تجهيزات جبرانگر توان راكتيو است كه مي تواند براي بهبود ضريب قدرت ،رگوتسيون ولتاژ ،بهبود حالت
گذرا ،بهره برداري حداكثري از سيست قدرت موجود و بهبود كيليت توان (فليكر) استلاده شود.
در سند «تدوين سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري تجهيزات الكترونيک قدرت در شبكه برق» تجهيز  SVCاز جمله
اولويتهاي توسعه فناوري است .براي اين منظور فعاليتها در دو مجموعه طراحي و ساخت  SVCبراي كاربرد در شبكه توزيوع و
طراحي و ساخت  SVCبراي كاربرد در شبكه انتقال و صنايع بزرگ پيگيري خواهد شد.

 1-4-2طراحی و ساخت یک نمونه  SVCقابل جابجایی
 -1-1-4-2عنوان پروژه


طراحي و ساخت نمونه نيمه صنعتي  SVCقابل جابجايي با ظرفيت 12 MVAR
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 -2-1-4-2تعریف مساله و هدف از اجرای پژوهش
پروژه تحقيقاتي حاضر بر ساخت نمونه اوليه از تجهيز  SVCتمركز خواهد داشت .مزاياي اقتصوادي سواخت تجهيوز
 SVCبا توجه به اهداف عملكردي مورد انتظار از جمله بهبود ضريب قدرت ،رگوتسيون ولتاژ ،بهبود حالت گذرا ،بهره
برداري حداكثري از سيست قدرت موجود و بهبود كيليت توان -فليكر روشن خواهد شد .با كنترل مناسب توان راكتيو
شبكه ميتوان از بروز شرايط اضافه بار خطوط و ترانسلورماتورها جلوگيري كرد و طول عمر آنها افزايش مييابد كه
بالتبع از زيان ناشي از كاهش عمر اين تجهيزات جلوگيري خواهد شد .استلاده از  SVCجهت فوراه نموودن تووان
راكتيو مورد نياز ژنراتورهاي القايي و همچنين كاهش فليكر و يا كاهش ولتاژ ناشي از آن ميتواند به توسعهي انرژي
هاي تجديدپذير كمک كند .براي مثال حضور  SVCمي تواند عملكرد ضمن خطاي توربين هاي بادي را بهبود دهد
و اثر فليكر ناشي از سايه بر و افت ولتاژ ناشي از راه اندازي را جبران كند.
از طرفي ديگر صنايع بزرگ به دليل حضور بارهاي موتوري و سللي توان راكتيو بسياري از شبكه جذب ميكنند و به
همين دليل به شركت برق جريمه ميپردازند .از طرف ديگر اين شركتها به دليل سياستهاي شركت برق (كه ناظر
بر الزام حلظ كيليت توان -با تمركز بر فليكر -در نقطه اتصال صنايع به شبكه هستند) با مشكل عدم امكان افزايش
توليد مواجه هستند كه ضررهاي اقتصادي براي آنان در پي دارد .اين موضووع بوه علوت تزريوق افتشاشوات توسوط
كارخانجات بدليل حضور بارهاي سوئيچشونده و موتوري است .تجهيز  SVCمي تواند ضمن برطرف كردن مشكالت
فوق ،باعث عدم انتشار افتشاش از صنايع به شبكه گردد.
از سوي ديگر ،گسترش حمل و نقل برقي (مترو) منجر به افت ولتاژ و عدم تعادل در شبكه قدرت مي گردد .استلاده از
 SVCك حج در متروها مي تواند اين موضوع را برطرف كند.
در اين پروژه يک  SVCبا ظرفيت  12مگاوار ساخته خواهد شد .طراحي ب ش الكترونيک قدرت اين  SVCبصورت
ماژوتر خواهد بود كه براحتي قابل توسعه باشد  .طراحي مجموعه بصورتي خواهد بوود كوه بتووان آن را داخول يوک
كانتينر جاسازي نموده و قابليت جابجايي و نصب در زمان اندی را داشته باشد.
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 -3-1-4-2دستاوردهای پروژه و صرفه اقتصادی
 دستيابي به دانش فني طراحي و ساخت  SVCبا مش صات عملكردي مطابق با استانداردهاي جهاني
 دستيابي به دانش فني طراحي تجهيزات الكترونيک قدرت ماژوتر و قابل حمل
 استلاده از دانش كسب شده و توسعه آن براي ساخت  SVCدر مقياس شبكه انتقال
 تسهيل توسعه استلاده از منابع تجديدپذير در كشور


جلوگيري از خرو ارز و فراه نمودن امكان ساخت داخل SVC

 فراه نمودن توان راكتيو مورد نياز ژنراتورهاي القايي و همچنين كاهش فليكر و يا كاهش افتشاشات ولتاژ ناشي
از آن
 كمک به صنايع متوسط براي بهبود كيليت توان و رعايت الزامات شبكه برق و كاهش هزينههاي مرتبط
 كمک به گسترش حمل و نقل برقي (مترو) از طريق رفع افت ولتاژ ،عدم تعوادل و  ...ناشوي از عملكورد آنهوا در
شبكه برق
 -4-1-4-2سابقه انجام پژوهش در كشور و مجریان پیشنهادی
 تجهيز  SVCبا ظرفيت نيمه صنعتي (در حد  )MVAدر پژوهشگاه نيرو وابسته به وزارت نيورو در حوال سواخت
است .اين  SVCشامل يک  TCRبا ظرفيت (نهايي)  +14/-3.5 MVARاسوت كوه دو شواخه بانوک خوازني
(فيلتري) نيز حضور دارند .از سويي ديگر بنابر مطالعات صورت گرفته ،شركت فني مهندسوي نوور مشوهد پوروژه
طراحي و ساخت  30 SVCمگاواري را در دست داشته است هرنند كه به مرحله ساخت نرسيده است.
 جهاد دانشگاهي واحد عل و صنعت توانمندي طراحي و ساخت يكسوسازهاي صنعتي (تا ظرفيت  )350 KVAرا
در اختيار دارد .همچنين اين واحد توانمندي كنتورل و مانيتورينوگ مبودل هواي صونعتي را نيوز در اختيوار دارد.
همچنين اين واحد طراحي و ساخت يكسوسازهاي صتعتي براي سيست تركشن متورو بوا ظرفيوت  4 MVAبوا
ساختار يكسوكننده  6فاز تمام مو و هواخنک را در دستور كار خوود دارد .در نهايوت ،ايون واحود بدسوت آوردن
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دانش فني خنک كاري مبدل هاي الكترونيک قدرت با آب را در دستور كوار خوود دارد .اگرنوه تجهيوزات فووق
 SVCنيستند اما از تكنولوژي مشابهي استلاده مي كنند كه فرايند دستيابي به ساخت تجهيز  SVCرا هموار مي
كند.
 در حوزه دانشگاهي نيز دانشگاه هاي برتر كشور در زمينه طراحي و سواخت نمونوه آزمايشوگاهي  SVCفعاليوت
داشته اند .براي نمونه دكتر رضا قاضي (و همكاران) از دانشگاه فردوسوي مشوهد ،دكتور حيودر علوي شوايانلر (و
همكاران) از دانشگاه عل و صنعت ،دكتر ذولقدري (و همكاران) از دانشگاه صنعتي شريف ،دكتر جواد مهدوي (و
همكاران) از دانشگاه صنعتي شريف ،دكتر حسيني (و همكاران) از دانشگاه تبريز اقدام به طراحي و ساخت نمونه
آزمايشگاهي  SVCكرده اند .نتايج تحقيق هاي اين پژوهشگران در مجله هاي تحقيقاتي منتشر شده است.
 مجريان پيشنهادي :دانشگاهها ،پژوهشگاه نيرو ،جهاد دانشگاهي ،شركتهاي دانش بنيان
 -5-1-4-2مشخصات فنى محصول نهایى ،تعداد و استفاده كنندگان
 ولتاژ  20كيلوولت
 ظرفيت 12 :مگاوار
 فركانس نامي 50 :هرتز


ساختار TSC+TCR+FC :SVC

 ساختار ولو :سه فاز ماژوتر
 تجهيزات كنترل و ولو قابل حمل
 قابليت تنظي ولتاژ ،حذف فيلكر و اصالح ضريب قدرت


رعايت كليه استانداردهاي عملكردي از جمله EMC

 تعداد :يک نمونه
 استلاده كننده محصول :وزارت نيرو ،ب ش خصوص
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 -6-1-4-2نوع پروژه
ساخت نمونه نيمه صنعتي
 -7-1-4-2هزینه و زمان اجرای پروژه:
 هزينه :سي ميليارد ريال
 زمان 25 :ماه

 2-4-2طراحی و ساخت دو نمونه  SVCقابل جابجایی
 -1-2-4-2عنوان پروژه
 طراحي و ساخت صنعتي  SVCقابل جابجايي با ظرفيت  5تا  15مگاوار
 -2-2-4-2تعریف مساله و هدف از اجرای پژوهش
اين پروژه تحقيقاتي بر ساخت صنعتي تجهيز  SVCتمركز خواهد داشت .مزاياي اقتصادي ساخت تجهيوز  SVCبوا
توجه به اهداف عملكردي مورد انتظار از جمله بهبود ضريب قدرت ،رگوتسيون ولتاژ ،بهبود حالت گذرا ،بهره برداري
حداكثري از سيست قدرت موجود و بهبود كيليت توان -فليكر روشن خواهود شود .اسوتلاده از  SVCجهوت فوراه
نم ودن توان راكتيو مورد نياز ژنراتورهاي القايي و همچنين كاهش فليكر و يا كاهش ولتاژ ناشوي از آن مويتوانود بوه
توسعهي انرژي هاي تجديدپذير كمک كند .از طرف ديگر صنايع بزرگ به دليل حضور بارهاي موتوري و سللي توان
راكتيو بسياري از شبكه جذب ميكنند و به همين دليل به شركت برق جريمه ميپردازند .تجهيوز  SVCمويتوانود از
انتشار افتشاش صنايع به شبكه برق جلوگيري كند .گسترش حمل و نقل برقي (مترو) منجور بوه افوت ولتواژ و عودم
تعادل در شبكه قدرت مي گردد .استلاده از  SVCمي تواند اين موضوع را برطرف كند.
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 -3-2-4-2دستاوردهای پروژه و صرفه اقتصادی
 دستيابي به دانش فني طراحي و ساخت صنعتي  SVCبا مش صات عملكردي مطابق با استانداردهاي جهاني
 تسهيل توسعه استلاده از منابع تجديدپذير در كشور
 كاربرد در پستهاي توزيع يا فوق توزيع جهت رفع مشكالت كيليت توان يا جبران توان راكتيو


جلوگيري از خرو ارز و فراه نمودن امكان ساخت داخل SVC

 فراه نمودن توان راكتيو مورد نياز ژنراتورهاي القايي و همچنين كاهش فليكر و يا كاهش افتشاشات ولتاژ ناشي
از آن
 كمک به صنايع متوسط براي بهبود كيليت توان و رعايت الزامات شبكه برق و كاهش هزينههاي مرتبط
 كمک به گسترش حمل و نقل برقي (مترو) از طريق رفع افت ولتاژ ،عدم تعوادل و  ...ناشوي از عملكورد آنهوا در
شبكه برق
 -4-2-4-2سابقه انجام پژوهش در كشور و مجریان پیشنهادی
 تجهيز  SVCبا ظرفيت نيمه صنعتي (در حد  )MVAدر پژوهشگاه نيرو وابسته به وزارت نيورو در حوال سواخت
است .اين  SVCشامل يک  TCRبا ظرفيت (نهايي)  +14/-3.5 MVARاسوت كوه دو شواخه بانوک خوازني
(فيلتري) نيز حضور دارند .از سويي ديگر بنابر مطالعات صورت گرفته ،شركت فني مهندسوي نوور مشوهد پوروژه
طراحي و ساخت  30 SVCمگاواري را در دست داشته است هرنند كه به مرحله ساخت نرسيده است.
 جهاد دانشگاهي واحد عل و صنعت توانمندي طراحي و ساخت يكسوسازهاي صنعتي (تا ظرفيت  )350 KVAرا
در اختيار دارد .همچنين اين واحد توانمندي كنتورل و مانيتورينوگ مبودل هواي صونعتي را نيوز در اختيوار دارد.
همچنين اين واحد طراحي و ساخت يكسوسازهاي صتعتي براي سيست تركشن متورو بوا ظرفيوت  4 MVAبوا
ساختار يكسوكننده  6فاز تمام مو و هواخنک را در دستور كار خوود دارد .در نهايوت ،ايون واحود بدسوت آوردن
دانش فني خنک كاري مبدل هاي الكترونيک قدرت با آب را در دستور كوار خوود دارد .اگرنوه تجهيوزات فووق
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 SVCنيستند اما از تكنولوژي مشابهي استلاده مي كنند كه فرايند دستيابي به ساخت تجهيز  SVCرا هموار مي
كند.
 مجريان پيشنهادي :دانشگاهها ،پژوهشگاه نيرو ،جهاد دانشگاهي ،شركتهاي دانش بنيان
 -5-2-4-2مشخصات فنى محصول نهایى ،تعداد و استفاده كنندگان
 ولتاژ  20كيلوولت
 ظرفيت 5 :تا  15مگاوار
 فركانس نامي 50 :هرتز
 ساختار  :SVCمطابق نياز
 ساختار ولو :سه فاز ماژوتر
 تجهيزات كنترل و ولو قابل حمل
 قابليت تنظي ولتاژ ،حذف فيلكر و اصالح ضريب قدرت


رعايت كليه استانداردهاي عملكردي از جمله EMC

 تعداد :دو عدد
 استلاده كننده محصول :وزارت نيرو ،ب ش خصوص
 -6-2-4-2نوع پروژه
ساخت صنعتي
 -7-2-4-2هزینه و زمان اجرای پروژه:
 هزينه :در زمان عقد قرارداد محاسبه خواهد شد.
 زمان :در زمان عقد قرارداد تعيين خواهد شد.
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 3-4-2طراحی و ساخت یک نمونه  SVCبا ظرفیت باال
 -1-3-4-2عنوان پروژه


طراحي و ساخت نمونه نيمه صنعتي  SVCبا ظرفيت 70-130 MVAR

 -2-3-4-2تعریف مساله و هدف از اجرای پژوهش
پروژه تحقيقاتي حاضر بر ساخت نمونه اوليه از تجهيز  SVCتمركز خواهد داشت .مزاياي اقتصوادي سواخت تجهيوز
 SVCبا توجه به اهداف عملكردي مورد انتظار از جمله بهبود ضريب قدرت ،رگوتسيون ولتاژ ،بهبود حالت گذرا ،بهره
برداري حداكثري از سيست قدرت موجود و بهبود كيليت توان -فليكر روشن خواهد شد .با كنترل مناسب توان راكتيو
شبكه ميتوان از بروز شرايط اضافه بار خطوط و ترانسلورماتورها جلوگيري كرد و طول عمر آنها افزايش مييابد كه
بالتبع از زيان ناشي از كاهش عمر اين تجهيزات جلوگيري خواهد شد.
از طرفي ديگر صنايع بزرگ به دليل حضور بارهاي موتوري و سللي توان راكتيو بسياري از شبكه جذب ميكنند و به
همين دليل به شركت برق جريمه ميپردازند .از طرف ديگر اين شركتها به دليل سياستهاي شركت برق (كه ناظر
بر الزام حلظ كيليت توان -با تمركز بر فليكر -در نقطه اتصال صنايع به شبكه هستند) با مشكل عدم امكان افزايش
توليد مواجه هستند كه ضررهاي اقتصادي براي آنان در پي دارد .اين موضووع بوه علوت تزريوق افتشاشوات توسوط
كارخانجات بدليل حضور بارهاي سوئيچشونده و موتوري است .تجهيز  SVCمي تواند ضمن برطرف كردن مشكالت
فوق ،باعث عدم انتشار افتشاش از صنايع به شبكه گردد.
در اين پروژه يک  SVCبا ظرفيت  70تا  130مگاوار ساخته خواهد شد .طراحي ب ش الكترونيک قدرت ايون SVC

بصورت ماژوتر خواهد بود.
 -3-3-4-2دستاوردهای پروژه و صرفه اقتصادی
 دستيابي به دانش فني طراحي و ساخت  SVCبا مش صات عملكردي مطابق با استانداردهاي جهاني


جلوگيري از خرو ارز و فراه نمودن امكان ساخت داخل SVC
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 كمک به صنايع متوسط براي بهبود كيليت توان و رعايت الزامات شبكه برق و كاهش هزينههاي مرتبط
 كاربرد در پستهاي انتقال يا فوق توزيع جهت رفع مشكالت پايداري و جبران توان راكتيو
 -4-3-4-2سابقه انجام پژوهش در كشور و مجریان پیشنهادی
 تجهيز  SVCبا ظرفيت نيمه صنعتي (در حد  )MVAدر پژوهشگاه نيرو وابسته به وزارت نيورو در حوال سواخت
است .اين  SVCشامل يک  TCRبا ظرفيت (نهايي)  +14/-3.5 MVARاسوت كوه دو شواخه بانوک خوازني
(فيلتري) نيز حضور دارند .از سويي ديگر بنابر مطالعات صورت گرفته ،شركت فني مهندسوي نوور مشوهد پوروژه
طراحي و ساخت  30 SVCمگاواري را در دست داشته است هرنند كه به مرحله ساخت نرسيده است.
 جهاد دانشگاهي واحد عل و صنعت توانمندي طراحي و ساخت يكسوسازهاي صنعتي (تا ظرفيت  )350 KVAرا
در اختيار دارد .همچنين اين واحد توانمندي كنتورل و مانيتورينوگ مبودل هواي صونعتي را نيوز در اختيوار دارد.
همچنين اين واحد طراحي و ساخت يكسوسازهاي صتعتي براي سيست تركشن متورو بوا ظرفيوت  4 MVAبوا
ساختار يكسوكننده  6فاز تمام مو و هواخنک را در دستور كار خوود دارد .در نهايوت ،ايون واحود بدسوت آوردن
دانش فني خنک كاري مبدل هاي الكترونيک قدرت با آب را در دستور كوار خوود دارد .اگرنوه تجهيوزات فووق
 SVCنيستند اما از تكنولوژي مشابهي استلاده مي كنند كه فرايند دستيابي به ساخت تجهيز  SVCرا هموار مي
كند.
 مجريان پيشنهادي :دانشگاهها ،پژوهشگاه نيرو ،جهاد دانشگاهي ،شركتهاي دانش بنيان
 -5-3-4-2مشخصات فنى محصول نهایى ،تعداد و استفاده كنندگان
 ولتاژ  20كيلوولت
 ظرفيت 120 :تا  70مگاوار
 فركانس نامي 50 :هرتز
 ساختار  :SVCمطابق نياز
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 ساختار ولو :سه فاز ماژوتر
 قابليت تنظي ولتاژ ،حذف فيلكر


رعايت كليه استانداردهاي عملكردي از جمله EMC

 تعداد :يک نمونه
 استلاده كننده محصول :وزارت نيرو ،ب ش خصوص
 -6-3-4-2نوع پروژه
ساخت نمونه نيمه صنعتي
 -7-3-4-2هزینه و زمان اجرای پروژه:
 هزينه :در زمان عقد قرارداد محاسبه خواهد شد.
 زمان :در زمان عقد قرارداد تعيين خواهد شد.

 -5-2طراحی و ساخت STATCOM
پيشرفت در صنعت نيمههاي قدرت و تكنولوژيهاي كنترل منجر به ساخت تجهيزات  FACTSگرديد .اين تجهيوزات در
اواخر دهه  90ميالدي بصورت كاربردي مورد استلاده قرار گرفتند .ويژگيهايي نظير سرعت پاسخ و انعطاف پذيري باتي بهره
برداري از ويژگيهاي ادوات  FACTSاست .تجهيز  STATCOMاز جمله ادوات موازي  FACTSاست كه مي توانود بوراي
بهبود ضريب قدرت ،رگوتسيون ولتاژ ،بهبود پايداري ،بهره برداري حداكثري از سيست قودرت موجوود و بهبوود كيليوت تووان
استلاده شود.
در سووند «توودوين سووند راهبووردي و نقشووه راه توسووعه فنوواوري تجهيوزات الكترونيوک قوودرت در شووبكه بوورق» تجهيووز
 STATCOMاز جملووه اولويتهوواي توسووعه فنوواوري اسووت .بووراي ايوون منظووور فعاليتهووا در دو مجموعووه طراح وي و سوواخت
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 STATCOMبراي كاربرد در شبكه توزيع و طراحي و ساخت  STATCOMبراي كاربرد در شوبكه انتقوال و صونايع بوزرگ
پيگيري خواهد شد.

 1-5-2طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی D-STATCOM
 -1-1-5-2عنوان پروژه:


طراحي و ساخت نمونه نيمه صنعتي  D-STATCOMبا ظرفيت MVAR 2±

 -2-1-5-2تعریف مساله و هدف از اجرای پژوهش
نقش اقتصادي ادوات الكترونيک قدرت را ميتوان از ديدگاه تاثير مثبت آنان در ارتقاي كيليوت تووان بررسوي كورد.
مه ترين منشاء اختالل كيليت توان در صنايع عملكرد موتورها و مبدلهاي استاتيكي است .در حالي كه مهو تورين
منشاء افتشاش در مصرفكنندگان از وسائل الكترونيكي ناشي ميشود .بوه صوورت كلوي تجهيوز D-STATCOM

توانمندي منحصر به فردي در برطرف كردن تمامي مشكالت كيليت توان دارند .كيليت توان پوايين سيسوت توزيوع
مي تواند باعث افزايش تللات اهمي به دليل حضور جريوانهواي هوارمونيكي در خطووط توزيوع و تجهيزاتوي نظيور
ترانسلورماتورها شوند كه اثرات م ربي بر تللات ،دما و طول عمر آنها دارند .همچنين ولتاژهواي هوارمونيكي باعوث
ايجاد تللات عايقي بيشتر در تجهيزات موازي و ايجاد جريانهاي هارمونيكي در اين تجهيزات خواهد شد .اين جريان
اضافي باعث اشيال ظرفيت خطوط توزيع و ساير تجهيزات مي گردد كه در نتيجه امكان عبور توان از ايون خطووط و
استلاده موثر از حداكثر ظرفيت آنها كاهش مييابد .از سوي ديگر عبور جريانهاي هوارمونيكي از خطووط توزيوع و
تجهيزات شبكه باعث ايجاد اضافه حرارت ميشود كه در دراز مدت باعث كاهش عمر خطوط و تجهيزات شده و حتي
ممكن است باعث خرابي آنها شود.
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 -3-1-5-2دستاوردهای پروژه و صرفه اقتصادی
اين پروژه تحقيقاتي بر ساخت نمونه اوليه كاركردي تجهيز  D-STATCOMتمركز خواهد داشت .در انتهواي طورح
تحقيقاتي انتظار مي رود كه بتوان يک  D-STATCOMبا ظرفيت  2مگاولت آمپوري طراحوي و نمونوه اوليوه آنورا
ساخت .از سويي ديگر با در نظر گرفتن انرژيهاي تجديدپذير ،ايران كشوري داراي پتانسيل هاي بات در زمينه انرژي
خورشيدي است .به جرات مي توان گلت كه گسترش انرژيهاي تجديدپذير بدون استلاده از بهسازهاي كيليت توان
فير ممكن است .نصب تجهيزات  D-STATCOMدر شبكههاي با ميزان باتيي از توليدات خورشويدي منجور بوه
كاهش تللات فيدر و افزايش ظرفيت قابل نصب مولدهاي خورشيدي خواهد شد.
كيليت توان پايين در صنايع نيز ضررهاي اقتصادي فراواني تحميل ميكند .عموما صنايع بوه دليول حضوور بارهواي
موتوري و سللي توان راكتيو بسياري از شبكه جذب ميكنند .به همين دليل ميبايسوتي بوه شوركت توزيوع جريموه
بپردازند .از طرف ديگر اين شركتها به دليل سياستهاي شركت توزيع (كه ناظر بر الزام حلظ كيليت توان در نقطه
اتصال صنايع به شبكه هستند) با مشكل عدم امكان افزايش توليد مواجه هستند كه ضررهاي اقتصادي براي آنان در
پي دارد .اين موضوع به علت تزريق افتشاشات توسط كارخانجات بدليل حضور بارهواي فيرخطوي ،سووئيچشوونده و
موتوري است .تجهيز  D-STATCOMميتواند ضمن برطرف كردن مشكالت فوق ،باعث عدم انتشار افتشواش از
صنايع به شبكه گردد .در مواردي نيز ممكن است منشاء مشكالت كيليت توان ،شبكه برق باشد ،كه در اين صوورت
نيز تجهيز  D-STATCOMموثر است.
 -4-1-5-2سابقه انجام پژوهش در كشور و مجریان پیشنهادی
 D-STATCOM با ظرفيت نيمه صنعتي (در حد  )MVAدر كشور ساخته نشده است .اما نمونههاي با ظرفيوت
بسيار پايين تر در كشور ساخته شده است .نمونه هاي ساخته شده به مراحل تجاري سازي نرسيده اند .برخوي از
نمونه ها به قرار زير هستند:
 به صورت نمونه جهاد دانشگاهي واحد دانشگاه صنعتي خواجه نصير توانمندي طراحي و ساخت  STATCOMتا
ظرفيت  250 KVAرا در اختيار دارد .از سويي ديگر جهاد دانشگاهي واحد علو و صونعت در حوال فعاليوت بور
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ساخت نمونه پايلوت ( VSC-HVDCبا ظرفيت  100KVAو ولتاژ  )7KV DCو نمونوه پوايلوت اينورترهواي
نند سطحي ولتاژ متوسط و  UPSاستاندارد است .اگرنه تجهيزات فوق از جنس  D-STATCOMنيستند اما از
تكنولوژي مشابهي استلاده ميكنند كه فرايند دستيابي به ساخت تجهيز  D-STATCOMرا هموار ميكند.


در حوزه دانشگاهي نيز دانشگاه هاي برتر كشور در زمينه طراحي و ساخت نمونوه آزمايشوگاهي STATCOM

فعاليت داشته اند .براي نمونه دكتر طرفدار حق (و همكاران) در دانشگاه تبريز ،دكتر علي عجمي (و همكاران) از
دانشگاه تربيت معل تبريز ،دكتر احمد سال نيا (و همكاران) از دانشگاه صنعت آب و بورق عباسوپور ،دكتور سويد
حميد فتحي (و همكاران) از دانشگاه صنعتي اميركبير ،دكتر توكلي بينا (و همكاران) از دانشوگاه صونعتي خواجوه
نصير و دكتر حسين ايمان عيني (و همكاران) از دانشگاه تهران اقدام به طراحي و ساخت نمونه آزمايشگاهي D-

 STATCOMكرده اند .نتايج تحقيق هاي اين پژوهشگران در مجله هاي تحقيقاتي منتشر شده است.
 مجريان پيشنهادي :دانشگاهها ،پژوهشگاه نيرو ،جهاد دانشگاهي ،شركتهاي دانش بنيان
 -5-1-5-2مشخصات فنى محصول نهایى ،تعداد و استفاده كنندگان
 ولتاژ  400ولت
 ظرفيت 2 :مگاوار
 فركانس نامي 50 :هرتز


ساختار :مبدل هاي نند سطحي ماژوتر H-Bridge

 تجهيزات كنترل و مبدل قابل حمل
 قابليت تنظي ولتاژ ،حذف فيلكر و اصالح ضريب قدرت


رعايت كليه استانداردهاي عملكردي از جمله EMC

 محصول نهايي قابل حمل و در محلظه با طول ،عرض و ارتلاع  2.4 ،12.2و  2.9متر
 وزن مجموعه نهايي كمتر از  20تن
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 تعداد :يک عدد
 استلاده كننده محصول :وزارت نيرو ،صنايع ب ش خصوص
 -6-1-5-2نوع پروژه
ساخت نمونه نيمه صنعتي
 -7-1-5-2هزینه و زمان اجرای پروژه:
 هزينه :يكصد و بيست ميليارد ريال
 زمان 24 :ماه

 2-5-2طراحی و ساخت نمونه صنعتی D-STATCOM
 -1-2-5-2عنوان پروژه:


طراحي و ساخت صنعتي  D-STATCOMبا ظرفيت نند MVAR

 -2-2-5-2تعریف مساله و هدف از اجرای پژوهش
تجهيز  D-STATCOMتوانمندي منحصر به فردي در برطرف كردن تمامي مشكالت كيليت توان دارنود .كيليوت
توان پايين سيست توزيع مي تواند باعث افزايش تللات اهمي به دليل حضور جريانهاي هارمونيكي در خطوط توزيع
و تجهيزاتي نظير ترانسلورماتورها شوند كه اثرات م ربي بر تللات ،دما و طول عمر آنها دارنود .همچنوين ولتاژهواي
هارمونيكي باعث ايجاد تللات عايقي بيشتر در تجهيزات موازي و ايجاد جريوانهواي هوارمونيكي در ايون تجهيوزات
خواهد شد .اين جريان اضافي باعث اشيال ظرفيت خطوط توزيع و ساير تجهيزات ميگردد كه در نتيجه امكان عبوور
توان از اين خطوط و استلاده موثر از حداكثر ظرفيت آنها كاهش مييابد .از سوي ديگر عبور جريانهاي هارمونيكي
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از خطوط توزيع و تجهيزات شبكه باعث ايجاد اضافه حرارت مي شود كه در دراز مدت باعث كواهش عمور خطووط و
تجهيزات شده و حتي ممكن است باعث خرابي آنها شود.

 -3-2-5-2دستاوردهای پروژه و صرفه اقتصادی
اين پروژه بر ساخت صنعتي تجهيز  D-STATCOMتمركز خواهد داشت .در انتهاي پروژه انتظار مي رود كه دانش
ساخت صنعتي  D-STATCOMبا ظرفيت كمتر از  10مگاولت آمپري فراه شود .از سويي ديگر به جرات ميتوان
گلت كه گسترش انرژي هاي تجديدپذير بدون استلاده از بهسازهاي كيليت توان فير ممكن است .نصوب تجهيوزات
 D-STATCOMدر شبكه هاي با ميزان باتيي از توليدات خورشيدي منجر به كاهش تللات فيدر و افزايش ظرفيت
قابل نصب مولدهاي خورشيدي خواهد شد.
كيليت توان پايين در صنايع نيز ضررهاي اقتصادي فراواني تحميل ميكند .عموما صنايع بوه دليول حضوور بارهواي
موتوري و سللي توان راكتيو بسياري از شبكه جذب ميكنند .به همين دليل ميبايسوتي بوه شوركت توزيوع جريموه
بپردازند .از طرف ديگر اين شركتها به دليل سياستهاي شركت توزيع (كه ناظر بر الزام حلظ كيليت توان در نقطه
اتصال صنايع به شبكه هستند) با مشكل عدم امكان افزايش توليد مواجه هستند كه ضررهاي اقتصادي براي آنان در
پي دارد .تجهيز  D-STATCOMميتواند ضمن برطرف كردن مشكالت فوق ،باعث عدم انتشار افتشاش از صنايع
به شبكه گردد.
 -4-2-5-2سابقه انجام پژوهش در كشور و مجریان پیشنهادی
 D-STATCOM با ظرفيت نيمه صنعتي (در حد  )MVAدر كشور ساخته نشده است .اما نمونه هاي با ظرفيت
بسيار پايين تر در كشور ساخته شده است .نمونه هاي ساخته شده به مراحل تجاري سازي نرسيده اند .برخوي از
نمونه ها به قرار زير هستند:
 به صورت نمونه جهاد دانشگاهي واحد دانشگاه صنعتي خواجه نصير توانمندي طراحي و ساخت  STATCOMتا
ظرفيت  250 KVAرا در اختيار دارد .از سويي ديگر جهاد دانشگاهي واحد علو و صونعت در حوال فعاليوت بور

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
72
فاز  :5برنامه تحلیلی و تهیه ره نگاشت

ويرايش اول ،شهريور 1394

ساخت نمونه پايلوت ( VSC-HVDCبا ظرفيت  100KVAو ولتاژ  )7KV DCو نمونوه پوايلوت اينورترهواي
نند سطحي ولتاژ متوسط و  UPSاستاندارد است .اگرنه تجهيزات فوق از جنس  D-STATCOMنيستند اما از
تكنولوژي مشابهي استلاده ميكنند كه فرايند دستيابي به ساخت تجهيز  D-STATCOMرا هموار ميكند.


در حوزه دانشگاهي نيز دانشگاه هاي برتر كشور در زمينه طراحي و ساخت نمونوه آزمايشوگاهي STATCOM

فعاليت داشته اند .براي نمونه دكتر طرفدار حق (و همكاران) در دانشگاه تبريز ،دكتر علي عجمي (و همكاران) از
دانشگاه تربيت معل تبريز ،دكتر احمد سال نيا (و همكاران) از دانشگاه صنعت آب و بورق عباسوپور ،دكتور سويد
حميد فتحي (و همكاران) از دانشگاه صنعتي اميركبير ،دكتر توكلي بينا (و همكاران) از دانشوگاه صونعتي خواجوه
نصير و دكتر حسين ايمان عيني (و همكاران) از دانشگاه تهران اقدام به طراحي و ساخت نمونه آزمايشگاهي D-

 STATCOMكرده اند .نتايج تحقيق هاي اين پژوهشگران در مجله هاي تحقيقاتي منتشر شده است.
 مجريان پيشنهادي :دانشگاهها ،پژوهشگاه نيرو ،جهاد دانشگاهي ،شركتهاي دانش بنيان
 -5-2-5-2مشخصات فنى محصول نهایى ،تعداد و استفاده كنندگان
 ولتاژ  400ولت يا  20كيلوولت
 ظرفيت :كمتر از  10مگاوار
 فركانس نامي 50 :هرتز
 ساختار :مبدل هاي نند سطحي ماژوتر
 تجهيزات كنترل و مبدل قابل حمل
 قابليت تنظي ولتاژ ،حذف فيلكر و اصالح ضريب قدرت


رعايت كليه استانداردهاي عملكردي از جمله EMC

 محصول نهايي قابل حمل و در محلظه با طول ،عرض و ارتلاع  2.4 ،12.2و  2.9متر
 وزن مجموعه نهايي كمتر از  20تن
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 تعداد :دو عدد
 استلاده كننده محصول :وزارت نيرو ،صنايع ب ش خصوص
 -6-2-5-2نوع پروژه
ساخت نمونه صنعتي
 -7-2-5-2هزینه و زمان اجرای پروژه:
 هزينه :در زمان عقد قرارداد
 زمان :در زمان عقد قرارداد

 -6-2طراحی و ساخت STS
در برخي بارهاي حساس تيذيه آنها از طريق دو فيدر مجزا صورت ميگيرد .يک كليد منتقل كننده اتوماتيک مكانيكي
در صورت بروز وقله تيذيه در يكي از فيدرها بار را از يک فيدر به فيدر ديگور منتقول مويكنود .كليودهاي مكوانيكي
متداول ظرف مدت  0.3ثانيه تا نند ثانيه مي توانند تيذيه بار را از فيدري به فيودر ديگور جابجوا نماينود .كليود STS

تجهيزي مبتني بر الكترونيک قدرت است كه ميتواند جابجايي را در نند ميلي ثانيه انجام دهد .در اين ب ش هودف
ساخت تجاري اين كليدها مد نظر قرار گرفته است.

 1-6-2طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی STS
 -1-1-6-2عنوان پروژه:
 طراحي و ساخت نمونه نيمه صنعتي  STSبا ولتاژ  400ولت و  400آمپر
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 -2-1-6-2تعریف مساله و هدف از اجرای پژوهش
كليد  STSتجهيزي مبتني بر الكترونيک قدرت است كوه بوراي جوايگزيني سووئيچ هواي منتقول كننوده اتوماتيوک
مكانيكي استلاده مي شود .تجهيزات مكانيكي متداول ظرف مدت  0.3ثانيه تا نند ثانيوه مويتواننود تيذيوه بوار را از
فيدري به فيدر ديگر جابجا نمايند .اما براي تجهيزات الكترونيكي حساس اين زمان عملكرد زياد بوده و لذا الوزام بوه
استلاده از  STSبه وجود مي آيد كه جابجايي را مي تواند در نند ميلي ثانيه انجام دهود .بوه عنووان نمونوه درايوهوا،
CNCها PLC ،ها و ساير سيستمهاي كنتورل فراينود ميكروپروسسووري كوه در صونايع بسويار متوداول هسوتند بوه
افتشاشات كيليت توان حساس بوده و افلب توسط  UPSحلاظت ميشوند .در صنايع بزرگ اين بارها فراوان بووده و
حلاظت تک تک بارها توسط  UPSمقرون به صرفه نيست .راهكار جايگزين ارائه شده اسوتلاده از كليودهاي انتقوال
استاتيک ( ) STSاست .اين كليدها در سطح ولتاژ فشار متوسط و فشار ضعيف نصب گرديده و قادرند در صورت بوروز
افتشاش كيليت توان در منبع تيذيه (فيدر) اصلي آن را بالفاصله تش يص داده و به سرعت بار را بوه تيذيوه (فيودر)
كمكي منتقل كنند.
تجهيزاتي نظير داريو ها PLC ،ها و ساير سيست هاي كنترل فرايند ميكروپروسسوري به شدت به افتشاشات كيليت
توان حساس هستند .در صورتي كه بتوان از  STSها بوراي حصوول اطمينوان از كيليوت تووان مناسوب بوراي ايون
تجهيزات (به عنوان جايگزين  )UPSاستلاده شود ،با توجه به قيمت هاي ارزانتر اين تجهيز نسبت بوه  UPSصورفه
حويي اقتصادي براي مصرف كنندگان در پي خواهد بود.
مش صات پيشنهادي براي ساخت نمونه اوليه ،مناسب يک بار صنعتي متصل به شبكه فشار ضعيف و تووان ظواهري
حداكثر  250كيلووار ميباشد .با ساخت اين نمونه و با توجه به اينكه سيست كنترل طراحوي شوده عموميوت دارد ،در
صورت نياز ميتوان آنرا براي هر سطح ولتاژ و جريان نامي ديگر توسعه داد.
 -3-1-6-2دستاوردهای پروژه و صرفه اقتصادی
 دستيابي به دانش فني ساخت نمونه نيمه صنعتي تجهيز  STSبا مش صات عملكردي مطابق بوا اسوتانداردهاي
جهاني
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 سيست كنترل با قابليت تش يص انوع خطاها (سه فاز ،تک فاز و  )...عدم حساسيت نسبت به حاتت گوذرا مثول
كليدزني خازني ،جريان هجومي ترانسلورماتورها و ...
 توانمندي كنترل و مانيتورينگ قابل تعمي براي  STSهاي بزرگتر
 -4-1-6-2سابقه انجام پژوهش در كشور و مجریان پیشنهادی
تجهيز  STSدر نمونه هاي صنعتي در كشور ساخته نشده است.
مجريان پيشنهادي :دانشگاهها ،پژوهشگاه نيرو ،جهاد دانشگاهي ،شركتهاي دانش بنيان
 -5-1-6-2مشخصات فنى محصول نهایى ،تعداد و استفاده كنندگان
 ولتاژ 400 :ولت
 جريان 400 :آمپر
 ساختار :سه فاز هايبريد
 تش يص افتشاش و عمل جابجايي تيذيه بار در زمان  0.5تا  1سيكل
 قابليت اطمينان بات
 -6-1-6-2نوع پروژه
ساخت نمونه نيمه صنعتي
 -7-1-6-2هزینه و زمان اجرای پروژه:
 هزينه :دو ميليارد ريال
 زمان 18 :ماه
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 2-6-2طراحی و ساخت نمونه صنعتی STS
 -1-2-6-2عنوان پروژه:
 طراحي و ساخت صنعتي  STSبا ولتاژ  400ولت و جريان  500تا  2000آمپر
 -2-2-6-2تعریف مساله و هدف از اجرای پژوهش
كليد  STSتجهيزي مبتني بر الكترونيک قدرت است كوه بوراي جوايگزيني سووئيچ هواي منتقول كننوده اتوماتيوک
مكانيكي استلاده مي شود .تجهيزات مكانيكي متداول ظرف مدت  0.3ثانيه تا نند ثانيوه مويتواننود تيذيوه بوار را از
فيدري به فيدر ديگر جابجا نمايند .اما براي تجهيزات الكترونيكي حساس اين زمان عملكرد زياد بوده و لذا الوزام بوه
استلاده از  STSبه وجود مي آيد كه جابجايي را مي تواند در نند ميلي ثانيه انجام دهود .بوه عنووان نمونوه درايوهوا،
CNCها PLC ،ها و ساير سيستمهاي كنتورل فراينود ميكروپروسسووري كوه در صونايع بسويار متوداول هسوتند بوه
افتشاشات كيليت توان حساس بوده و افلب توسط  UPSحلاظت ميشوند .در صنايع بزرگ اين بارها فراوان بووده و
حلاظت تک تک بارها توسط  UPSمقرون به صرفه نيست .راهكار جايگزين ارائه شده اسوتلاده از كليودهاي انتقوال
استاتيک ( ) STSاست .اين كليدها در سطح ولتاژ فشار متوسط و فشار ضعيف نصب گرديده و قادرند در صورت بوروز
افتشاش كيليت توان در منبع تيذيه (فيدر) اصلي آن را بالفاصله تش يص داده و به سرعت بار را بوه تيذيوه (فيودر)
كمكي منتقل كنند.
 -3-2-6-2دستاوردهای پروژه و صرفه اقتصادی
 دستيابي به دانش فني ساخت صنعتي تجهيز  STSبا مش صات عملكردي مطابق با استانداردهاي جهاني
 سيست كنترل با قابليت تش يص انوع خطاها (سه فاز ،تک فاز و  )...عدم حساسيت نسبت به حاتت گوذرا مثول
كليدزني خازني ،جريان هجومي ترانسلورماتورها و ...
 توانمندي كنترل و مانيتورينگ قابل تعمي براي  STSهاي بزرگتر
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 -4-2-6-2سابقه انجام پژوهش در كشور و مجریان پیشنهادی
تجهيز  STSدر نمونه هاي صنعتي در كشور ساخته نشده است.
 مجريان پيشنهادي :دانشگاهها ،پژوهشگاه نيرو ،جهاد دانشگاهي ،شركتهاي دانش بنيان
 -5-2-6-2مشخصات فنى محصول نهایى ،تعداد و استفاده كنندگان
 ولتاژ 400 :ولت
 جريان 500 :تا  2000آمپر
 ساختار :سه فاز هايبريد
 تش يص افتشاش و عمل جابجايي تيذيه بار در زمان  0.5تا  1سيكل
 قابليت اطمينان بات
 تعداد :سه عدد
 استلاده كننده محصول :وزارت نيرو ،ب ش خصوص
 -6-2-6-2نوع پروژه
ساخت نمونه صنعتي
 -7-2-6-2هزینه و زمان اجرای پروژه:
 هزينه :در زمان عقد قرارداد محاسبه خواهد شد.
 زمان :در زمان عقد قرارداد تعيين خواهد شد.
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 -7-2طراحی و ساخت DVR
تجهيز  DVRيكي از ادوات بهساز توان است كه جهت مقابله با مشكالت كيليت تووان بصوورت سوري در شوبكه قورار
ميگيرند .اين تجهيز بصورت سري در مدار قرار ميگيرد و از بار در مقابل افتشاشات شبكه محافظت ميكند .همچنين ميتواند
با جبرانسازي كاهش يا افزايش ولتاژ ،عدم تعادل و هارمونيكهاي ولتاژي كه در نقطه اتصال مشتری ظاهر ميشووند )،(PCC
دامنه و فاز ولتاژ بار را در مقدار نامي آن ثابت نگه دارد.

 1-7-2طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی DVR
 -1-1-7-2عنوان پروژه:
 طراحي و ساخت  DVRنيمه صنعتي به ظرفيت  300كيلو ولت آمپر و ولتاژ  400ولت
 -2-1-7-2تعریف مساله و هدف از اجرای پژوهش
مشكالت كيليت توان سبب افزايش استلاده از  DVRدر اين زمينه شده است .آمريكاي شمالي در سال  2012براي
استلاده از  DVRبصورت گسترده برنامهريزي كرده و تعداد زياي از توليدكنندگان  DVRدر اين خصووص در حوال
فعاليت هستند .بازار  DVRدر آسيا و اقيانوسيه نيز بسرعت در حال رشد است.
اين تجهيز بصورت سري در مدار قرار مي گيرد تا از اختالتت ولتاژ در شبكه توزيع جلوگيري كند .تجهيز  DVRيک
بهبود دهنده سري است كه از اينورتر منبع ولتاژ با كنترل مدوتسيون پهناي باند ) (PWMبهره ميبرد .اين اينوورتر
بصورت مستقل ،قادر به توليد و جذب توان اكتيو و راكتيو است.
تجهيز  DVRبراي جبرانسازي اختالتت ولتاژ در شبكه توزيع نياز به توان اكتيوو دارد .ايون تووان در  DVRتوسوط
ذخيرهسازهاي انرژي تأمين ميشود .نرخهاي طيار ،باتريها ،ابرخازنها ،ذخيره سازهاي انرژري ميناطيسي در ابررساناها
) (SMESمي توانند در ذخيره سازي انرژي مورد استلاده قرار بگيرند .اسوتلاده از ذخيوره سوازهاي انورژي در DVR

بسته به سطح طراحي و كل هزينه در نظر گرفته ميشود.در پروژه حاظر با توجه به ظرفيت پيشونهادي ذخيوره سواز
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انرژي مدنظر نيست .محصول نهايي يک  DVRنيمه صنعتي با قابليت حلاظت از بار در مقابول افتشاشوات شوبكه و
همچنين حذف افتشاشات جريان بار در حد استاندارد است.

 -3-1-7-2دستاوردهای پروژه و صرفه اقتصادی
 دستيابي به دانش فني ساخت نمونه نيمه صنعتي تجهيز  DVRبا مش صات عملكردي مطابق با اسوتانداردهاي
جهاني
 سيست كنترل با قابليت حلاظت بار در مقابل افتشاشات شبكه
 توانمندي كنترل و مانيتورينگ قابل تعمي


جلوگيري از خرو ارز و فراه نمودن امكان ساخت داخل DVR

 كمک به صنايع متوسط براي بهبود كيليت توان و رعايت الزامات شبكه برق و كاهش هزينههاي مرتبط
 جلوگيري از تحميل هزينههاي سنگين بدليل كيليت توان ضعيف و توقف توليد در خطوط توليد
 -4-1-7-2سابقه انجام پژوهش در كشور و مجریان پیشنهادی
 طراحي و ساخت  DVRبا ظرفيت  24كيلو ولت آمپر و  1/2كيلو ولت -ابراهي بابايي -دانشگاه تبريز.1392 -
 مجريان پيشنهادي :دانشگاهها ،پژوهشگاه نيرو ،جهاد دانشگاهي ،شركتهاي دانش بنيان
 -5-1-7-2مشخصات فنى محصول نهایى ،تعداد و استفاده كنندگان
 ولتاژ 400 :ولت
 ظرفيت 300 :كيلو ولت آمپر
 جبران افت ولتاژ تا ( %50بدترين شرايط) به مدت  0/5ثانيه
 ساختار ماژوتر و قابل تعمي براي ظرفيتهاي باتتر
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 داراي قابليت اطمينان مطلوب
 تعداد :يک نمونه
 استلاده كنندگان :صنايع ب ش خصوصي
 -6-1-7-2نوع پروژه
ساخت نمونه نيمه صنعتي
 -7-1-7-2هزینه و زمان اجرای پروژه:
 هزينه :پنج ميليارد ريال
 زمان 20 :ماه

 2-7-2طراحی و ساخت نمونه صنعتی DVR
 -1-2-7-2عنوان پروژه:
 طراحي و ساخت  DVRصنعتي به ظرفيت  200تا  500كيلو ولت آمپر و ولتاژ  400ولت
 -2-2-7-2تعریف مساله و هدف از اجرای پژوهش
تجهيز  DVRبراي جبرانسازي اختالتت ولتاژ در شبكه توزيع نياز به توان اكتيوو دارد .ايون تووان در  DVRتوسوط
ذخيرهسازهاي انرژي تأمين ميشود .نرخهاي طيار ،باتريها ،ابرخازنها ،ذخيره سازهاي انرژري ميناطيسي در ابررساناها
) (SMESمي توانند در ذخيره سازي انرژي مورد استلاده قرار بگيرند .اسوتلاده از ذخيوره سوازهاي انورژي در DVR

بسته به سطح طراحي و كل هزينه در نظر گرفته مي شود.در پروژه حاظر با توجه به ظرفيت پيشونهادي ذخيوره سواز
انرژي مدنظر نيست .محصول نهايي يک  DVRنيمه صنعتي با قابليت حلاظت از بار در مقابول افتشاشوات شوبكه و
همچنين حذف افتشاشات جريان بار در حد استاندارد است.
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 -3-2-7-2دستاوردهای پروژه و صرفه اقتصادی
 دستيابي به دانش فني ساخت صنعتي تجهيز  DVRبا مش صات عملكردي مطابق با استانداردهاي جهاني
 سيست كنترل با قابليت حلاظت بار در مقابل افتشاشات شبكه
 توانمندي كنترل و مانيتورينگ قابل تعمي


جلوگيري از خرو ارز و فراه نمودن امكان ساخت داخل DVR

 كمک به صنايع متوسط براي بهبود كيليت توان و رعايت الزامات شبكه برق و كاهش هزينههاي مرتبط
 جلوگيري از تحميل هزينههاي سنگين بدليل كيليت توان ضعيف و توقف در خطوط توليد
 -4-2-7-2سابقه انجام پژوهش در كشور و مجریان پیشنهادی
 طراحي و ساخت  DVRبا ظرفيت  24كيلو ولت آمپر و  1/2كيلو ولت -ابراهي بابايي -دانشگاه تبريز.1392 -
 مجريان پيشنهادي :دانشگاهها ،پژوهشگاه نيرو ،جهاد دانشگاهي ،شركتهاي دانش بنيان
 -5-2-7-2مشخصات فنى محصول نهایى ،تعداد و استفاده كنندگان
 ولتاژ 400 :ولت
 ظرفيت 200 :تا  500كيلو ولت آمپر
 جبران افت ولتاژ تا ( %50بدترين شرايط) به مدت  0/5ثانيه
 ساختار ماژوتر و قابل تعمي براي ظرفيتهاي باتتر
 داراي قابليت اطمينان مطلوب
 تعداد :سه عدد
 استلاده كنندگان :صنايع ب ش خصوصي
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 -6-2-7-2نوع پروژه
 ساخت صنعتي
 -7-2-7-2هزینه و زمان اجرای پروژه:
 هزينه :در زمان عقد قرارداد محاسبه خواهد شد.
 زمان :در زمان عقد قرارداد تعيين خواهد شد.

 -8-2طراحی و ساخت TSC
اكثر بارهاي صنعتي مانند موتورها ،ترانسلورماتورهاي قدرت و جرثقيلها توان اكتيو و راكتيو جذب ميكنند .توان راكتيو
سبب افزايش جريان مصرفي ميشود كه به نوبه خود باعث افزايش تللوات بورق مويشوود .مصورف تووان راكتيوو را
مي توان با استلاده از خازنها جبران كرد .استلاده از بانكهاي خازني ثابت در مواردي كه مصرف توان راكتيو ثابت و يوا
داراي تيييرات كمي باشد متداول است ولي زمانيكه تيييرات توان راكتيو زياد باشد استلاده از بانک خازني ثابت خوود
باعث بروز مشكالتي از جمله اضافه ولتاژ در شبكه مي شود،
براي فلبه بر اين مشكل از بانكهاي خازني متيير استلاده مي شود كه مقدار آنها با كليدزني تييير ميكنود .در ننوين
جبرانسازهايي ،تنظي كننده ضريب توان ،توان راكتيو را اندازه گيري كرده و با قطع و وصل كوردن پلوهاي بانكهواي
خازني ،ضريب توان را نزديک به يک نگه ميدارند .اين عمل را مي توان توسط يک خازن سوئيچ شونده تايريستوري
) (TSCانجام داد.
در اين ب ش دستيابي به دانش فني ساخت تجاري  TSCمد نظر است.
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 1-8-2طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی TSC
 -1-1-8-2عنوان پروژه:
 طراحي و ساخت نمونه صنعتي  TSCبه ظرفيت  400كيلووار
 -2-1-8-2تعریف مساله و هدف از اجرای پژوهش
استلاده از بانكهاي خازني ثابت در مواردي كه توان راكتيو داراي تيييرات سريع و زيادي باشود قوادر بوه نشوان دادن
عملكرد مناسبي نيست و مي تواند باعث بروز مشكالتي شود .براي مثال زمانيكه مصرف توان راكتيوو كواهش يابود،
تزريق بيش از حد توان راكتيو توسط خازن سبب بدتر شدن ضريب توان خواهد شد ،همچنين در كو بواري موجوب
بروز اضافه ولتاژ در شبكه مي شود ،براي فلبه بر اين مشكل از بانكهاي خازني متيير استلاده مي شود كه مقدار آنها با
كليدزني تييير ميك ند .در ننين جبرانسازهايي ،تنظي كننده ضريب توان ،توان راكتيو را اندازه گيري كرده و با قطع و
وصل كردن پلهاي بانكهاي خازني ،ضريب توان را نزديک به يک نگه ميدارند .اين عمل را موي تووان توسوط يوک
خازن سوئيچ شونده مكانيک ) (MSCيا تايريستوري ) (TSCانجام داد.
در صنايعي با تيييرات بار زياد و سريع ،ضوريب تووان را نموي تووان بوا پلوه هواي خوازن كوه توسوط كنتاكتورهواي
الكترومكانيكي كنترل مي شوند ،تصحيح كرد .در اين موارد ،سيست سنتي به اندازه كافي سريع نيست تا بتوانود تووان
راكتيو درخواستي از جانب بار را دنبال كند .بنابراين استلاده از بانكهاي خازني كه توسط كليودهاي اسوتاتيک كنتورل
مي شوند مورد نياز است .جبرانسازي سريعتر سيستمها منجر به افزايش متوسط ضريب توان مي شود كه در كل باعث
صرفه جويي بهتر در مصرف انرژي ميشود.
زمان پاسخ دهي  TSCبسيار اندی در حدود يک يا نصف سيكل است كه البته اين زموان بودليل تواخير در سيسوت
اندازه گيري يا كنترل ممكن است افزايش يابد .تجهيز  TSCبرخالف خازنهواي سووئيچ شوونده مكوانيكي )(MSC

تقريبا بصورت نامحدود عملكرد كليدزني را انجام ميدهد.
پاسخ سريع  TSCموجب پاسخ سريع به تقاضاي توان راكتيو شده و  TSCرا براي جبرانسازي ضريب توان بارهوايي
مانند ماشينهاي لحي كاري ،جرثقيلها ،باتبرها ،ابزاهاي قوس الكتريكي و ساير ماشينهايي بوا تيييورات متنواوب بوار
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مناسب مي سازد .بدليل حذف حالتهاي گذرا و عدم حضور ب شهاي متحری مكانيكي ،طول عمر مورد انتظار TSC

به مقدار قابل توجهي نسبت به خازن سوئيچ شونده مكانيكي ( )MSCافزايش يافته است.
در اين پروژه هدف دستيابي به دانش فني طراحي و ساخت يک نمونه  TSCصنعتي مدنظر قرار دارد.
 -3-1-8-2دستاوردهای پروژه و صرفه اقتصادی
 دستيابي به دانش فني ساخت نمونه نيمه صنعتي  TSCبا مش صات عملكردي مطابق با استانداردهاي جهاني
 سيست كنترل با قابليت جبران سريع توان راكتيو
 ساختار ماژوتر و قابل توسعه
 توانمندي كنترل و مانيتورينگ قابل تعمي


جلوگيري از خرو ارز و فراه نمودن امكان ساخت داخل TSC

 كمک به صنايع متوسط براي بهبود ضريت توان و كاهش هزينههاي مرتبط
 كاهش تللات انرژي در شبكه هاي توزيع بدليل جبران محلي توان راكتيو
 كاهش افت ولتاژ تيذيه بارها
 عدم افزايش ولتاژ در بي باري به علت كنترل پذير بودن ظرفيت خازنها
 -4-1-8-2سابقه انجام پژوهش در كشور و مجریان پیشنهادی
 طراحي و ساخت مدار كنترلي  TSCدر دانشگاه تبريز توسط دكتر حسيني ،سال .1371
 طراحي و ساخت  TSCدر مقياس آزمايشگاهي در پژوهشگاه نيرو با ظرفيت  1/5كيلو وار و ولتاژ  380ولت ،سال
.1378
 مجريان پيشنهادي :دانشگاهها ،پژوهشگاه نيرو ،جهاد دانشگاهي ،شركتهاي دانش بنيان
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 -5-1-8-2مشخصات فنى محصول نهایى ،تعداد و استفاده كنندگان
 ولتاژ 400 :ولت
 ظرفيت 250+150 :كيلو ولت آمپر
 ساختار ماژوتر و قابل تعمي براي ظرفيتهاي م تلف
 تعداد :يک نمونه
 استلاده كنندگان :صنايع ب ش خصوصي
 -6-1-8-2نوع پروژه
 ساخت نمونه صنعتي
 -7-1-8-2هزینه و زمان اجرای پروژه:
 هزينه :يک ميليارد و ششصد ميليون ريال
 زمان 14 :ماه

 2-8-2طراحی و ساخت تجاری TSC
 -1-2-8-2عنوان پروژه:
 طراحي و ساخت تجاري  TSCبه ظرفيت  50تا  500كيلووار
 -2-2-8-2تعریف مساله و هدف از اجرای پژوهش
در صنايعي با تيييرات بار زياد و سريع ،ضوريب تووان را نموي تووان بوا پلوه هواي خوازن كوه توسوط كنتاكتورهواي
الكترومكانيكي كنترل مي شوند ،تصحيح كرد .در اين موارد ،سيست سنتي به اندازه كافي سريع نيست تا بتوانود تووان
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راكتيو درخواستي از جانب بار را دنبال كند .بنابراين استلاده از بانكهاي خازني كه توسط كليودهاي اسوتاتيک كنتورل
مي شوند مورد نياز است .جبرانسازي سريعتر سيستمها منجر به افزايش متوسط ضريب توان مي شود كه در كل باعث
صرفه جويي بهتر در مصرف انرژي ميشود.
پاسخ سريع  TSCموجب پاسخ سريع به تقاضاي توان راكتيو شده و  TSCرا براي جبرانسازي ضريب توان بارهوايي
مانند ماشينهاي لحي كاري ،جرثقيلها ،باتبرها ،ابزاهاي قوس الكتريكي و ساير ماشينهايي بوا تيييورات متنواوب بوار
مناسب مي سازد .بدليل حذف حالتهاي گذرا و عدم حضور ب شهاي متحری مكانيكي ،طول عمر مورد انتظار TSC

به مقدار قابل توجهي نسبت به خازن سوئيچ شونده مكانيكي ( )MSCافزايش يافته است.
در اين پروژه هدف دستيابي به دانش فني طراحي و ساخت  TSCصنعتي مدنظر قرار دارد.
 -3-2-8-2دستاوردهای پروژه و صرفه اقتصادی
 دستيابي به دانش فني ساخت تجاري  TSCبا مش صات عملكردي مطابق با استانداردهاي جهاني
 سيست كنترل با قابليت جبران سريع توان راكتيو
 ساختار ماژوتر و قابل توسعه


جلوگيري از خرو ارز و فراه نمودن امكان ساخت داخل TSC

 كمک به صنايع متوسط براي بهبود ضريت توان و كاهش هزينههاي مرتبط
 كاهش تللات انرژي در شبكه هاي توزيع بدليل جبران محلي توان راكتيو
 كاهش افت ولتاژ تيذيه بارها
 عدم افزايش ولتاژ در بي باري به علت كنترل پذير بودن ظرفيت خازنها
 -4-2-8-2سابقه انجام پژوهش در كشور و مجریان پیشنهادی
 طراحي و ساخت مدار كنترلي  TSCدر دانشگاه تبريز توسط دكتر حسيني ،سال .1371
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 طراحي و ساخت  TSCدر مقياس آزمايشگاهي در پژوهشگاه نيرو با ظرفيت  1/5كيلو وار و ولتاژ  380ولت ،سال
.1378
 مجريان پيشنهادي :ب ش خصوصي
 -5-2-8-2مشخصات فنى محصول نهایى ،تعداد و استفاده كنندگان
 ولتاژ 400 :ولت
 ظرفيت 50 :تا  500كيلو ولت آمپر
 ساختار ماژوتر و قابل تعمي براي ظرفيتهاي م تلف
 تعداد :مورد نياز
 استلاده كنندگان :صنايع ب ش خصوصي
 -6-2-8-2نوع پروژه
 ساخت صنعتي
 -7-2-8-2هزینه و زمان اجرای پروژه:
 هزينه :در زمان عقد قرارداد محاسبه خواهد شد.
 زمان :در زمان عقد قرارداد تعيين خواهد شد.
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 -9-2طراحی و ساخت ذخیره ساز انرژی باطری
ذخيره سازي انرژي يكي از نالش برانگيزترين و پيچيدهترين موضوعات صنعت است .ذخيورهسوازي انورژي كارآمود
منجر به ظهور فن آوري جديدي شده است كه قابليت اطمينان و بهره وري بات و استلاده از انرژيهاي تجديد پذير را
با كيليت باتتري وعده مي دهد.
ذخيره سازي انرژي مي تواند نوسانات بين عرضه و تقاضاي برق را متعادل كند .براي نيازمنديهاي كوتاه مدت ذخيره
ساز باتري مي تواند كنترل فركانس و تعادل را برقرار كند و براي نيازهايي با مودت زموان طووتني تور موي تواننود
عملكرد مديريت انرژي داشته باشند .ذخيره ساز مي تواند در ساعات خار از پيک مصرف انرژي را ذخيره كورده و در
ساعات پيک ،آن را به سيست پس بدهد .ذخيره ساز انرژي زمانيكه به عنوان يک منبع توليد انرژي در شوبكه بكوار
ميروند مي تواند سبب كاهش هزينه و يا هزينه هاي سرمايه گذاري شود.
ذخيره ساز انرژي در كنار منابع تجديد پذير ميتواند با توليد همزمان با پيک تقاضاي بار سبب افزايش ضريب استلاده
منابع تجديدپذير شود .سيستمهاي ذخيره ساز انرژي ميتوانند ظرفيت موردنياز توسعه سيستمهاي انتقوال و توزيوع را
كاهش داده و از صرف هزينههاي سنگين براي توسعه آنها جلوگيري كنند .سيستمهاي منابع تيذيه بالدرنگ )(UPS

اساسا براي تو ان پشتيبان استلاده مي شوند در حاليكه سيستمهاي ذخيره ساز انرژي امروزه مي توانند ننودين بوار را
بصورت آنالين تيذيه كنند.
تكنولوژي ذخيره ساز انرژي شامل آبي ،باتري ،نرخ گردان ،واحد ذخيرهساز انرژي ابررسانا و ابرخازنها است .در بوين
اين تكنولوژيها ،باتريها راهحل بسيار خوبي براي واحدهاي با توان بات و زمان سرويس دهي زير  5ساعت هستند.
در اين ب ش هدف دستيابي به دانش فني طراحي و ساخت سيست ذخيره ساز انرژي از نوع باطري است.

 1-9-2طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی ذخیره ساز انرژی باطری
 -1-1-9-2عنوان پروژه:
 طراحي و ساخت نمونه نيمه صنعتي ذخيره ساز انرژي باطري به ظرفيت دو مگاوات ساعت
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 -2-1-9-2تعریف مساله و هدف از اجرای پژوهش
ذخيره سازي انرژي يكي از نالش برانگيزترين و پيچيدهترين موضوعات صنعت است .ذخيره سازي انرژي مي توانود
نوسانات بين عرضه و تقاضاي برق را متعادل كند .براي نيازمنديهاي كوتاه مدت ذخيره ساز باتري مي تواند كنتورل
فركانس و تعادل را برقرار كند و براي نيازهايي با مدت زمان طوتني تر مي توانند عملكورد موديريت انورژي داشوته
باشند .ذخيره ساز انرژي در كنار منابع تجديد پذير ميتواند با توليد همزمان با پيک تقاضاي بار سبب افزايش ضريب
استلاده منابع تجديدپذير شود .تكنولوژي ذخيرهساز انرژي شامل آبي ،باتري ،نرخ گوردان ،واحود ذخيورهسواز انورژي
ابررسانا و ابرخازنها است .در بين اين تكنولوژيها ،باتريها راهحل بسيار خوبي براي واحدهاي با توان بوات و زموان
سرويس دهي زير  5ساعت هستند.
يک واحد ذخيرهساز باتري داراي دو جزء س ت افزاري است كه يكي از آنها سيست مبودل و جوزء ديگور مجموعوه
باتري آن است .سيست مبدل و كنترل يک ذخيرهساز باتري ،قسمت اصلي و حياتي آن است كه اتصال به شبكه و يا
بار  acهمچنين شارژ و ت ليه باتري از طريق آن صورت ميگيرد .قيمت اين جزء از مبدل قابل توجه بوده و ميتواند
بيش از  25درصد سيست ذخيرهساز باتري را شامل شود .در انت اب مبدل باتري ،مهمترين مسئله قابليت اطمينوان و
بازده ي باتري است .قابليت اطمينان از پيكربندي مبدل باتري تأثير ميپذيرد در پيكربنودي مرسووم ،جهوت افوزايش
ولتاژ ،باتريها به صورت سري باه قرار ميگيرند.
در اين پروژه هدف ساخت يک نمونه ذخيره ساز انرژي باطري با ظرفيت يک مگاوات و دو مگاوات ساعت است.
 -3-1-9-2دستاوردهای پروژه و صرفه اقتصادی
 دستيابي به دانش فني ساخت نمونه نيمه صنعتي  BESSبا مش صات عملكردي مطابق با استانداردهاي جهاني
 سيست كنترل با قابليت شارژ و ت ليه با راندمان بات
 ساختار ماژوتر و قابل توسعه
 توانمندي كنترل و مانيتورينگ قابل تعمي


جلوگيري از خرو ارز و فراه نمودن امكان ساخت داخل BESS
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 تسهيل توسعه استلاده از انرژي هاي تجديدپذير در كشور و كمک به ساير فعاليتهاي در حال انجام در اين حوزه
در جهت دستيابي به هدف  10هزار مگاوات برق تجديدپذير
 قرار گرفتن در جمع معدود كشورهاي داراي اين تكنولوژي
 -4-1-9-2سابقه انجام پژوهش در كشور و مجریان پیشنهادی
 سابقه خاصي در اين زمينه در كشور وجود ندارد
 مجريان پيشنهادي :دانشگاهها ،پژوهشگاه نيرو ،جهاد دانشگاهي ،شركتهاي دانش بنيان
 -5-1-9-2مشخصات فنى محصول نهایى ،تعداد و استفاده كنندگان
 ولتاژ نامي  400ولت
 توان نامي  500كيلووات
 انرژي نامي  2مگاوات ساعت
 ساختار مبدل ماژوتر و قابل توسعه
 تعداد :يک نمونه
 استلاده كنندگان :وزارت نيرو
 -6-1-9-2نوع پروژه
 ساخت نمونه نيمه صنعتي
 -7-1-9-2هزینه و زمان اجرای پروژه:
 هزينه :پنجاه ميليارد ريال
 زمان 28 :ماه
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 2-9-2طراحی و ساخت نمونه صنعتی ذخیره ساز انرژی باطری
 -1-2-9-2عنوان پروژه:
 طراحي و ساخت نمونه صنعتي ذخيره ساز انرژي باطري به ظرفيت يک تا  5مگاوات ساعت
 -2-2-9-2تعریف مساله و هدف از اجرای پژوهش
ذخيره سازي انرژي يكي از نالش برانگيزترين و پيچيدهترين موضوعات صنعت است .يک ذخيرهساز باتري داراي دو
جزء س ت افزاري است كه يكي از آنها سيست مبدل و جزء ديگر مجموعه باتري آن است .سيست مبودل و كنتورل
يک ذخيرهساز باتري ،قسمت اصلي و حياتي آن است كه اتصال به شبكه و يا بار  Acهمچنين شارژ و ت ليه باتري از
طريق آن صورت مي گيرد .قيمت اين جزء از مبدل قابل توجه بوده و ميتواند بيش از  25درصد سيسوت ذخيورهسواز
باتري را شامل شود .در انت اب مبدل باتري ،مهمترين مسئله قابليت اطمينان و بازدهي باتري است .قابليت اطمينوان
از پيكربندي مبدل باتري تأثير ميپذيرد در پيكربندي مرسوم ،جهت افزايش ولتاژ ،باتريها به صورت سري باه قرار
ميگيرند.
در اين پروژه هدف ساخت صنعتي ذخيره ساز انرژي باطري با ظرفيت يک تا پنج مگاوات ساعت است.
 -3-2-9-2دستاوردهای پروژه و صرفه اقتصادی
 دستيابي به دانش فني ساخت صنعتي  BESSبا مش صات عملكردي مطابق با استانداردهاي جهاني
 سيست كنترل با قابليت شارژ و ت ليه با راندمان بات
 ساختار ماژوتر
 توانمندي كنترل و مانيتورينگ قابل تعمي
 تسهيل توسعه استلاده از انرژي هاي تجديدپذير در كشور و كمک به ساير فعاليتهاي در حال انجام در اين حوزه
در جهت دستيابي به هدف  10هزار مگاوات برق تجديدپذير


جلوگيري از خرو ارز و فراه نمودن امكان ساخت داخل BESS
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 قرار گرفتن در جمع معدود كشورهاي داراي اين تكنولوژي
 -4-2-9-2سابقه انجام پژوهش در كشور و مجریان پیشنهادی
 سابقه خاصي در اين زمينه در كشور وجود ندارد
 مجريان پيشنهادي :دانشگاهها ،پژوهشگاه نيرو ،جهاد دانشگاهي ،شركتهاي دانش بنيان
 -5-2-9-2مشخصات فنى محصول نهایى ،تعداد و استفاده كنندگان
 ولتاژ نامي  400ولت
 توان نامي  250تا  1000كيلووات
 انرژي نامي يک تا  5مگاوات ساعت
 ساختار مبدل ماژوتر و قابل توسعه
 تعداد :دو عدد
 استلاده كنندگان :وزارت نيرو
 -6-2-9-2نوع پروژه
 ساخت صنعتي
 -7-2-9-2هزینه و زمان اجرای پروژه:
 هزينه :در زمان عقد قرارداد محاسبه خواهد شد.
 زمان :در زمان عقد قرارداد تعيين خواهد شد.
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 -10-2طراحی و ساخت مبدل پیل سوختی
رشد روز افزون مصرف انرژي به دليل افزايش جمعيت و پيشرفت فناوري ،منجر به كاهش ذخاير فسيلي تجديد ناپوذير از
يكسو و تاثيرات جدي و جبران ناپذير بر محيط زيست به دليل انتشار شديد گازهاي گل انه اي از سوي ديگر شوده اسوت .در
اين ميان هيدروژن ،با توجه به ويژگيهاي خاص به عنوان سوخت و حامل انرژي پای مورد توجه قرار گرفته است.
يكي از فناوري هاي تبديل انرژي كه مي تواند در عصر هيدروژني نقش ويژه اي را ايلا نمايد فناوري پيول سووختي موي
باشد كه از مزاياي استلاده از اين فناوري مي توان به راندمان بات در مقايسه با ساير مبدل هاي انرژي ،امكوان توليود تووان از
ميكرووات تا مگاوات ،كاربردهاي متنوع در صنايع م تلف نظير برق ،حمول و نقول ،اطالعوات و ارتباطوات ،هوافضوا ،دفواعي،
مصارف خانگي و قابل حمل ،توليد نانيز آتينده هاي زيست محيطي ،امكان توليد همزمان برق ،حرارت و سورما و  . . .اشواره
نمود.
بسياري از كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه ،سرمايه گذاري در اين حوزه را به شكل جدي مورد توجوه قورار داده و
بودجه هاي قابل توجهي را به امر تحقيق و توسعه و تجاري سازي محصوتت پيل سوختي اختصواص داده انود .توالش هواي
صورت گرفته در دهه ي اخير ،فناوري پيل سوختي را به صورت صنعت پيل سوختي در دنيا مطرح كرده است .صنعتي كه اگور
نه هنوز با مشكالت فني و اقتصادي براي ارائه تمام پتانسيل خود مواجه است ،اما مسير توسعه آن تا حد زيادي مش ص شده
است .به موازات توجه كشورهاي م تلف به توسعه اين فناوري ،در ايران نيز توسعه اين فناوري مورد توجه قرار گرفوت كوه در
نهايت با توجه به پيچيده و بين رشته اي بودن فناوري پيل سوختي و كاربردهاي م تلف آن در صنايع و تاثيرا ت م تلف آن بر
امنيت انرژي ،اقتصاد انرژي ،محيط زيست ،حمل و نقل و صنايع بزرگ و اساسي كشور ،منجر به تدوين سند راهبرد ملي توسعه
فناوري پيل سوختي و تصويب آن در هيات دولت محترم در سال  1386گرديد.
مبدل پيل سوختي از جمله اجزاء اساسي آن است .در سند «تدوين سند راهبوردي و نقشوه راه توسوعه فنواوري تجهيوزات
الكترونيک قدرت در شبكه برق» ساخت مبدلهاي سوختي از جمله اولويتهاي توسعه فناوري قرار نگرفت ولي با توجه به وجود
تدوين سند راهبرد ملي توسعه فناوري پيل سوختي در كشور به منظور حمايت از فعاليتهاي سند مذكور سواخت مبودلهاي پيول
سوختي در مقياس  5كيلووات در سند حاظر در نظر گرفته شده است.
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 1-10-2طراحی و ساخت مبدل پیل سوختی
 -1-1-10-2عنوان پروژه:
 طراحي و ساخت مبدل پيل سوختي با توان پنج كيلووات
 -2-1-10-2تعریف مساله و هدف از اجرای پژوهش:
از فناوري هاي تبديل انرژي كه مي تواند در آينده انرژي نقش ويژه اي ايلا نمايد فناوري پيل سوختي است كه از مزاياي
استلاده از اين فناوري مي توان به راندمان بات در مقايسه با ساير مبدل هاي انرژي و كاربردهاي متنوع در صنايع م تلف نظير
برق ،حمل و نقل ،اطالعات و ارتباطات ،هوافضا ،دفاعي ،مصارف خانگي و قابل حمل اشاره نمود.
در سند راهبرد ملي توسعه فناوري پيل سوختي كشور در ب ش مربوط به اهداف كالن سند و بمنظوور « ايجواد و توسوعه
بازارهاي داخلي و نلوذ به بازارهاي بين المللي هيدروژن و پيل سوختي با شروع از بازارهاي زودهنگام » فعاليتهاي زير مورد نظر
قرار گرفته است
• ساخت و بهره برداري از  1000نمونه پيل سوختي  1-10كيلو وات به همراه سيست فرآورش سوخت براي كاربرد توليد
برق و حرارت همزمان
• ساخت و بهره برداري از  500نمونه پيل سوختي  10-50كيلو وات به همراه سيست فرآورش سوخت براي كاربرد توليد
برق و حرارت همزمان
• ساخت  1000نمونه سيست پيل سوختي در كاربرد برق پشتيبان  5-12كيلو وات به همراه تعداد مورد نياز كپسول تحت
فشار هيدروژن
در پروژه پيشنهادي هدف دستيابي به دانش فني ساخت مبدلهاي الكترونيک قدرت پيول سووختي در مقيواس كونوک و
تأمين نياز كشور در اين زمينه است.
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 -3-1-10-2دستاوردهای پروژه و صرفه اقتصادی
 دستيابي به دانش فني سو اخت مبودل الكترونيوک قودرت پيول سووختي بوا مش صوات عملكوردي مطوابق بوا
استانداردهاي جهاني
 امكان رقابت در بازارهاي خارجي بدليل نوظهور بودن پيل سوختي
 جلوگيري از خرو ارز و فراه نمودن امكان ساخت داخل مبدل الكترونيک قدرت
 كاهش اتكا به سوختهاي فسيلي و كاهش آتيندهها
 -4-1-10-2سابقه انجام پژوهش در كشورو مجریان پیشنهادی
 در زمينه مبدل پيل سوختي تاكنون در فعاليتهاي گستردهاي ذيل سند راهبرد ملي توسعه فنواوري پيول سووختي
صورت گرفته است .از جمله مي توان به نمونه آزمايشگاهي يک نيروگاه خانگي ،با تووان نوامي  kW 5و ولتواژ
خروجي  ،Vac 220بر پايه پيل سوختي اشاره نمود كه در دانشگاه عل و صنعت انجوام شوده اسوت .فعاليتهواي
ديگري نيز در سازمان انرژي هاي نو صورت گرفته است.
 مجريان پيشنهادي :دانشگاهها ،پژوهشگاه نيرو ،جهاد دانشگاهي ،شركتهاي دانش بنيان مرتبط
 -5-1-10-2مشخصات فنى محصول نهایى ،تعداد و استفاده كنندگان
 توان مبدل :پنج كيلووات
 ولتاژ نامي 230 :ولت
 فركانس نامي 50 :هرتز
 تعداد :دو نمونه
 استلاده كننده محصول :ذينلعان سند راهبرد ملي توسعه فناوري پيل سوختي
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 -6-1-10-2نوع پروژه
 ساخت نيمه صنعتي
 -7-1-10-2هزینه و زمان اجرای پروژه
 هزينه :دو مليارد و پانصد ميليون ريال
 زمان 18 :ماه

 2-10-2طراحی و ساخت تجاری مبدل پیل سوختی
 -1-2-10-2عنوان پروژه:
 طراحي و ساخت صنعتي مبدل پيل سوختي با توان پنج كيلووات
 -2-2-10-2تعریف مساله و هدف از اجرای پژوهش:
در سند راهبرد ملي توسعه فناوري پيل سوختي كشور در ب ش مربوط به اهداف كالن سند و بمنظوور « ايجواد و توسوعه
بازارهاي داخلي و نلوذ به بازارهاي بين المللي هيدروژن و پيل سوختي با شروع از بازارهاي زودهنگام » فعاليتهاي زير مورد نظر
قرار گرفته است
• ساخت و بهره برداري از  1000نمونه پيل سوختي  1-10كيلو وات به همراه سيست فرآورش سوخت براي كاربرد توليد
برق و حرارت همزمان
• ساخت و بهره برداري از  500نمونه پيل سوختي  10-50كيلو وات به همراه سيست فرآورش سوخت براي كاربرد توليد
برق و حرارت همزمان
• ساخت  1000نمونه سيست پيل سوختي در كاربرد برق پشتيبان  5-12كيلو وات به همراه تعداد مورد نياز كپسول تحت
فشار هيدروژن
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در پروژه پيشنهادي هدف دستيابي به نمونه صنعتي/تجاري مبدلهاي الكترونيک قدرت پيل سوختي در مقياس كونوک و
تأمين نياز كشور در اين زمينه است.
 -3-2-10-2دستاوردهای پروژه و صرفه اقتصادی
 دستيابي به دانش ساخت صنعتي مبدل الكترونيک قودرت پيول سووختي بوا مش صوات عملكوردي مطوابق بوا
استانداردهاي جهاني
 امكان رقابت در بازارهاي خارجي بدليل نوظهور بودن پيل سوختي
 جلوگيري از خرو ارز و فراه نمودن امكان ساخت داخل مبدل الكترونيک قدرت
 كاهش اتكا به سوختهاي فسيلي و كاهش آتيندهها
 -4-2-10-2سابقه انجام پژوهش در كشورو مجریان پیشنهادی
 در زمينه مبدل پيل سوختي تاكنون در فعاليتهاي گستردهاي ذيل سند راهبرد ملي توسعه فنواوري پيول سووختي
صورت گرفته است .از جمله مي توان به نمونه آزمايشگاهي يک نيروگاه خانگي ،با تووان نوامي  kW 5و ولتواژ
خروجي  ،Vac 220بر پايه پيل سوختي اشاره نمود كه در دانشگاه عل و صنعت انجوام شوده اسوت .فعاليتهواي
ديگري نيز در سازمان انرژي هاي نو صورت گرفته است.
 مجريان پيشنهادي :شركتهاي دانش بنيان مرتبط
 -5-2-10-2مشخصات فنى محصول نهایى ،تعداد و استفاده كنندگان
 توان مبدل :پنج كيلووات
 ولتاژ نامي 230 :ولت
 فركانس نامي 50 :هرتز
 تعداد 80 :نمونه
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 استلاده كننده محصول :ذينلعان سند راهبرد ملي توسعه فناوري پيل سوختي
 -6-2-10-2نوع پروژه
 ساخت صنعتي
 -7-2-10-2هزینه و زمان اجرای پروژه
 هزينه :در زمان عقد قرارداد
 زمان :در زمان عقد قرارداد

 -11-2دستیابی به دانش فنی طراحی تفصیلی SFC
با استلاده از مبدلهاي الكترونيک قدرت در راهاندازي نيروگاههاي تلمبهذخيرهاي و گازي و همچنين تنظي سرعت در
سيست تلمبهذخيرهاي سرعتمتيير و مسائلي همچون راهاندازي نرم و سريع و بودون تونشهواي مكوانيكي در ايون
نيروگاهها ،قابليت كنترل فركانس ،ولتاژ و توان راكتيو به كمک SFCهاي كنترل سرعت امكان پذير گرديوده اسوت.
اهميت الكترونيک قدرت در نيروگاههاي تلمبهذخيرهاي و گازي ،اموري فيرقابول انكوار اسوت ،بوه خصووص آن كوه
نيروگاههاي تلمبهذخيرهاي سرعت متيير كامال بر مبناي مبدلهاي الكترونيک قدرت بنا شدهاند .با توجه به نياز كشور
در اين زمينه پروژه حاضر در پي دستيابي به دانش فني طراحي و ساخت  SFCاست.

 1-11-2دستیابی به دانش فنی طراحی و تهیه نقشههای اجرایی SFC
 -1-1-11-2عنوان پروژه
 دستيابي به دانش فني طراحي و تهيه نقشههاي اجرايي  SFCدر كاربرد نيروگاه گازي و تلمبه ذخيرهاي
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 -2-1-11-2تعریف مساله و هدف از اجرای پژوهش
به دليل بات بودن ظرفيت توربينهاي آبي ،راهاندازي مستقي ماشينهاي سونكرون در حالوت موتووري ،امكوانپوذير
نيست .براي اتصال اين نيروگاهها به شبكه ،از مبدلهاي فركانسي استاتيكي ( )SFCاستلاده ميشود .اين مبدلهوا و
يا راه اندازها ،در حالت موتوري ولتاژ و فركانس ورودي ماشين را به صورت پيوسته از مقادير پايين افزايش ميدهند تا
به سرعت سنكرون با شبكه برسد.
توربينهاي گازي نيز افلب بايد در مدت زمان كوتاهي راهاندازي شوند .راهانداز  ،SFCابتدا توربين گاز را بوه صوورت
موتوري تيذيه مي كند تا در مدت زمان كوتاهي ،به سرعت نامي خود برسد و با شبكه سونكرون شوود .كواربرد SFC

براي نيروگاههاي تلمبهذخيرهاي ،اتصال نرم موتور سنكرون به شبكه است ولي كاربرد آن براي نيروگواه گوازي ،راه-
اندازي سريع و رسيدن به سرعت سنكرون ميباشد.
در نيروگاههاي تلمبهذخيرهاي سرعتمتيير كه براي كنترل فركانس و مديريت توان در شبكه مورد بهرهبورداري قورار
ميگيرند ،زماني كه توربين در حالت موتوري عمل ميكند ،براي كنترل سرعت و گشتاور موتور ،از درايوهاي سرعت
متيير يا SFCهاي كنترل سرعت استلاده ميشود.
در اين پروژه هدف دستيابي به دانش فني طراحي و تهيه نقشههاي اجرايي  SFCدر كاربرد نيروگواه گوازي و تلمبوه
ذخيرهاي.
 -3-1-11-2دستاوردهای پروژه و صرفه اقتصادی
 مطالعات تزم در خصوص انت اب ساختار و شيوه كنترل مبدلهاي  SFCدر كاربردهاي م تلف


افزايش دانش فني مت صصين داخلي در خصوص مبدلهاي SFC

 دستيابي به دانش فني طراحي تلصيلي و تهيه نقشههاي اجرايي  SFCدر كاربرد نيروگاه گازي و تلمبه ذخيرهاي
 امكان استلاده از دانش حاصل براي ساخت داخل يا انتقال دانش فني

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
100
فاز  :5برنامه تحلیلی و تهیه ره نگاشت

ويرايش اول ،شهريور 1394

 -4-1-11-2سابقه انجام پژوهش در كشور و مجریان پیشنهادی
 در اين خصوص مطالعات م تلف و پراكندهاي در كشور صورت گرفته است.
 مجريان پيشنهادي :دانشگاهها و مراكز پژوهشي
 -5-1-11-2مشخصات فنى محصول نهایى ،تعداد و استفاده كنندگان
 مطالعات فني و اقتصادي طراحي محصول
 اسناد فني و نقشه هاي اجرايي يک نمونه  SFCنيروگاه تلمبه ذخيرهاي
 اسناد فني و نقشه هاي اجرايي يک نمونه  SFCنيروگاه گازي
 طراحي سيست كنترل و الگوريتمهاي مربوطه
 -6-1-11-2نوع پروژه
 مطالعاتي
 -7-1-11-2هزینه و زمان اجرای پروژه
 هزينه :يک ميليارد و پانصد ميليون ريال
 زمان 14 :ماه

 -12-2دستیابی به دانش فنی طراحی تفصیلی سیستم تحریک نیروگاهی
سيست تحريک ژنراتور سنكرون ،در واقع ستون فقرات سيست كنترل ژنراتور سنكرون ميباشد .اين سيسوت شوامل
منبع تواني است كه جريان ميناطيسكنندگي  dcرا به سي پيچهاي ميدان ژنراتور سنكرون تزريق كرده و بدين وسيله
در سي پيچهاي ماشين ،ولتاژ و جريان  acالقا ميشود .در سيست هاي تحريک امروزي ،به منظور استلاده از توان ac
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خروجي ژنراتور براي تيذيه تحريک  ،dcاز يكسوسازهاي الكترونيک قدرت استلاده ميشود .با توجه به نياز كشوور در
اين زمينه پروژه حاضر در پي دستيابي به دانش فني طراحي و ساخت سيست تحريک ژنراتور سنكرون است.

 1-12-2دستیابی به دانش فنی طراحی و تهیه نقشههای اجرایی سیستم تحریک
 -1-1-12-2عنوان پروژه
 دستيابي به دانش فني طراحي و تهيه نقشههاي اجرايي سيست تحريک در كاربرد نيروگاه گازي و آبي
 -2-1-12-2تعریف مساله و هدف از اجرای پژوهش
پيشرفت تكنولوژي نيمههاديها حوزه سيست هاي تحريک را دگرگون كرده است .در سيست هواي تحريوک قوديمي
كنترل تحريک مبتني بر رئوستا و يا تقويتكنندهي ميناطيسي مورد استلاده قرار ميگرفتهانود كوه بوه علوت بهورهي
حلقهي پايين ،عملكرد كند و ناكارآمدي داشتهاند .با استلاده از تريستورها براي انتقال توان بوه سيسوت تحريوک بوه
منظور كنترل ولتاژ ،سرعت پاسخ سيست  ،بسيار سريعتر از سيست هاي تحريوک متعوارف شوده اسوت .سيسوت هواي
تحريک مدرن متشكل از تريستورها ،باند مردهي بسيار پاييني دارند و هيچ تأخيري در سيست ايجاد نميكنند .انت اب
و به كارگيري تريستورها براي اين كاربرد ،اهميت قابل توجهي دارد ،زيرا كه انت اب نامناسوب مويتوانود منجور بوه
خطاهاي متعدد در سيست شود.
توان تحريک معموت از طريق ترمينالهاي ژنراتور يا منبع كمكي با يک ترانسولورماتور كاهنوده بوه پول تريسوتوري
منتقل ميشود .رگوتتور ولتاژ كه شامل كنترل حلقه بسته است ،ولتاژ ترمينال ماشين را با مقدار مرجع مقايسه ميكند
و يک سيگنال خطا ايجاد ميكند كه زاويه آتش تريستورها را كنترل ميكند .سپس ولتاژ  dcپل با استلاده از حلقوه-
هاي ليزان به سي پيچ ميدان ماشين منتقل ميشود .بنابراين پل تريسوتوري ،نقوش بسويار مهموي در سيسوت هواي
تحريک استاتيكي ژنراتور سنكرون ،به منظور تأمين ولتاژ كنترلي دقيق و سريع ،ايلا مويكنود .در ايون پوروژه هودف
دستيابي به دانش فني طراحي و تهيه نقشههاي اجرايي  SFCدر كاربرد نيروگاه گازي و آبي است.
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 -3-1-12-2دستاوردهای پروژه و صرفه اقتصادی
 مطالعات تزم در خصوص انت اب ساختار و شيوه كنترل سيست تحريک
 افزايش دانش فني مت صصين داخلي در خصوص سيست تحريک
 دستيابي به دانش فني طراحي تلصيلي و تهيه نقشههاي اجرايي سيست تحريک
 امكان استلاده از دانش حاصل براي ساخت داخل يا انتقال دانش فني
 -4-1-12-2سابقه انجام پژوهش در كشور و مجریان پیشنهادی
 در اين خصوص پروژههايي توسط شركت آب نيرو و گروه مپنا جهت ساخت داخول سيسوت تحريوک در دسوت
اجراست.
 مجريان پيشنهادي :دانشگاهها ،پژوهشگاه نيرو
 -5-1-12-2مشخصات فنى محصول نهایى ،تعداد و استفاده كنندگان
 مطالعات فني و اقتصادي طراحي محصول
 اسناد فني و نقشه هاي اجرايي يک نمونه سيست تحريک نيروگاه آبي
 اسناد فني و نقشه هاي اجرايي يک نمونه سيست تحريک نيروگاه گازي
 طراحي سيست كنترل و الگوريتمهاي مربوطه
 -6-1-12-2نوع پروژه
 مطالعاتي
 -7-1-12-2هزینه و زمان اجرای پروژه
 هزينه :يک ميليارد و پانصد ميليون ريال
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 زمان 14 :ماه

 -13-2طرح ملی آزمایشگاه الكترونیک قدرت

 1-13-2طرح ملی راه اندازی آزمایشگاه شبیه ساز بالدرنگ تجهیزات الكترونیک قدرت
 -1-1-13-2عنوان طرح
راه اندازي آزمايشگاه شبيه ساز بالدرنگ جهت طراحي ،توسعه و آزمون تجهيزات الكترونيک قدرت
 -2-1-13-2تعریف مساله و هدف از اجرای طرح
طراحي و توسعه يک محصول در مراحل م تلف نياز به آزمايشگاههاي با اهداف متلواوت دارد .در مرحلوه طراحوي و
ساخت نياز به مراكز آزمايشگاهي مجهز به تجهيزاتي براي طراحي ،شبيهسازي ،ساخت نمونه ،تجهيزات اندازهگيري و
مانيتورينگ مناسب و  ...وجود دارد .پس از ساخت محصول با توجه به استانداردهاي موجود ملوي و بوينالمللوي بايود
محصول مورد آزمون قرار گيرد .اين آزمونها با توجه دستورالعمل مربوط به هر استاندارد انجام گرفته و نتايج آن مؤيد
تأييد يا عدم تأييد عملكرد محصول است .پس از اين مرحله تزم است عملكورد محصوول در شورايط ميوداني موورد
بررسي قرار گيرد.
تكنيک شبيه سازي ) Hardware In Loop (HILكاربرد فراواني در توسعه و آزمون سيست هاي زمان واقعي دارد و
زيرساخت مناسبي براي در نظر گرفتن پيچيدگيهاي سيست تحت كنترل فراه ميكنود .شوبيه سوازي  HILتقليود
تمامي سنسورها و عملگرها را درخود خواهد داشت .اين اجزا نقش واسط ميان شوبيه سوازي  HILو سيسوت تحوت
تست را ايلا خواهند كرد .مقدار هر يک از سنسورها توسط شبيه سازي  HILتعيين خواهد شد و سيست تحت تسوت
از آن فيدبک خواهد گرفت و در ادامه الگوريت كنترلي خود را به عملگرها اعمال خواهد كرد .اعمال مقادير جديد بوه
عملگرها منجر به تييير وضعيت شبيه سازي  HILو ادامه مجدد فرايند خواهد شد.
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در ب سياري از موارد ممكن است كاراترين روش آزمون يک تجهيز ،اتصال آن به سيسوت واقعوي باشود .اموا در نظور
گرفتن مواردي مانند هزينه ،مدت زمان مورد مطالعه ،ايمني و امكانپذيري ممكن است شبيه سازي  HILرا به عنوان
روشي كارا معرفي كند.
هدف از اين طرح فراه نمودن آزمايشگاهي جهت تست كليه تجهيزات الكترونيک قدرت تا ظرفيت  5مگاولت آمپور
است.
 -3-1-13-2سابقه انجام طرح در كشور و مجریان پیشنهادی
 در اين خصوص تاكنون فعاليت خاصي در كشور صورت نگرفته است.
 مجريان پيشنهادي :وزارت نيرو
 -4-1-13-2مشخصات فنى محصول نهایى ،تعداد و استفاده كنندگان


آزمايشگاهي جهت تحقيق ،توسعه و آزمون تجهيزات الكترونيک قدرت كه قادر به تست تجهيزاتي تا ظرفيت 5
مگاولت آمپر باشد

 استلاده كنندگان :كليه مراكز و صنايع مرتبط با الكترونيک قدرت
 -5-1-13-2نوع طرح
 راه اندازي آزمايشگاه
 -6-1-13-2هزینه و زمان اجرای طرح
 هزينه :پانصد ميليارد ريال
 زمان 72 :ماه
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 -14-2طرح ملی شبكه آزمایشگاهی

 1-14-2طرح ملی راه اندازی شبكه آزمایشگاهی الكترونیک قدرت
 -1-1-14-2عنوان طرح
توسعه و تجهيز آزمايشگاههاي الكترونيک قدرت كشور و ايجاد شبكه ملي آزمايشگاهي
 -2-1-14-2تعریف مساله و هدف از اجرای طرح
بررسي صورت گرفته حاكي از اين است كه در كشور آزمايشگاههاي تحقيقواتي امكانوات خووبي داشوته و در مراكوز
تحقيقاتي ،دانشگاهي و صنعتي با توجه به نيازها و توان مالي ،تأسيسات آزمايشگاهي مناسبي فراه شده است .براي
توسعه اين مراكز و تجهيز آنها به لوازم مورد نياز در برخي حوزهها با توجه به هزينه و كاربرد ،نياز به حمايت هدفمنود
دولت وجود دارد .در اين راستا بايد شبكهاي از آزمايشگاههاي تحقيقاتي الكترونيک قدرت در كشور ايجواد گوردد كوه
اقدامات زير ميتواند در ذيل اين شبكه صورت پذيرد.
 حمايت از تجهيز آزمايشگاههاي موجود به تجهيزات اوليه مورد نياز با توجه به پتانسيل منطقهاي
 حمايت از ايجاد قطبهاي آزمايشگاهي با مشاركت مراكز تحقيقاتي و صنايع با توجه به پتانسيلهواي منطقوهاي
موجود
 آموزش و تربيت مت صصين آزمايشگاهي بويژه در زمينههاي خاص
در خصوص آزمايشگاه هاي مرجع و با توجه به وظايف مورد انتظار اين آزمايشگاهها بايد تحت نظوارت سوازمان ملوي
استاندارد قرار داشته باشد .آزمايشگاههاي مرجع را ميتوان باتوجه به حوزه آنها به صورت زير در نظر گرفت.
 آزمايشگاه مرجعي كه به لحاظ اقتصادي ب ش خصوصي قادر به راهاندازي و بهرهبرداي از آنها است
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 آزمايشگاههاي مرجعي كه با توجه به سرمايهگذاري باتي مورد نياز و اهميت آنها بايد توسوط ب وش دولتوي يوا
وابسته به دولت فراه شود.
 آزمايشگاههاي مرجعي كه با توجه به سرمايهگذاري مورد نياز و دانش فني آن ميتوان از آزمايشگاههاي خوارجي
براي انجام آزمونها استلاده نمود.
با توجه به موارد فوق بايد اقدمات زير را مدنظر قرار داد.
 تصويب استانداردهاي مورد نياز و ات اذ سياست تزم براي اجباري نمودن آنها
 حمايت دولت از سرمايهگذاري در جهت احداث آزمايشگاههاي مرجع مورد نياز كشور
 فراه نمودن مكانيزم و تسهيالت تزم براي تست تجهيزات در آزمايشگاههاي خارجي
 انعقاد تلاه هاي همكاري آزمايشگاهي
 -3-1-14-2سابقه انجام طرح در كشور و مجریان پیشنهادی
 در اين خصوص تاكنون فعاليت خاصي در كشور صورت نگرفته است.
 مجريان پيشنهادي :وزارت نيرو ،صنايع ،دانشگاهها و كليه مراكز تحقيقاتي كشور
 -4-1-14-2مشخصات فنى محصول نهایى ،تعداد و استفاده كنندگان
ايجاد شبكه آزمايشگاهي جهت تحقيق و توسعه در زمينه الكترونيک قدرت بشكلي كه براي كليه محققين اين حووزه
در سراسر كشور تجهيزات زير قابل دسترس باشد.
 منابع تيذيه  acو  dcدر رنجهاي تواني و ولتاژي م تلف
 انواع م تلف كليدهاي نيمههادي و مبدلهاي الكترونيک قدرت پركاربرد مانند مبدلهاي  ،DC\DCاينورترها و
درايوهاي تيذيه موتورهاي الكتريكي
 اسيلوسكوپها و اندازهگيرهاي جريان و ولتاژ
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 پردازندههاي ديجيتال سيگنال مانند DSPهاFPGA ،ها و تجهيزات جانبي مورد نياز براي برنامهريزي آنها
 سنسورها و تجهيزات تزم براي ساخت بردهاي كنترلي
 دسترسي به بستههاي نرمافزاري كامل  Pspice ،Altium Designer ،PSCAD ،Matlabو همچنوين نورم-
افزارهاي آزمايشگاهي مانند  LabVIEWو ...
 انواع م تلف بارها و عناصر فيرفعال
 باشد .به منظور مطالعه و تحقيق در راستاي صنايع كاربردي الكترونيک قدرت مانند درايوهاي الكتريكي و منوابع
انرژي نو نيز تجهيزاتي مانند:
 موتورهاي القايي ،سنكرون و ميناطيس دائ
 دينامومترها
 پنلهاي فتوولتائيک
 توربينهاي بادي آزمايشگاهي
 باتري و پيلهاي سوختي
 استلاده كنندگان :كليه مراكز و صنايع مرتبط با الكترونيک قدرت
 -5-1-14-2نوع طرح
 راه اندازي آزمايشگاه
 -6-1-14-2هزینه و زمان اجرای طرح
 هزينه :سيصد ميليارد ريال
 زمان 120 :ماه

فصل سوم
اقدامات توسعه فناوری تجهیزات الكترونیک قدرت
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 -3فصل سوم اقدامات توسعه فناوری تجهیزات الكترونیک قدرت

 -1-3مقدمه
در گزارش فاز نهارم همين پروژه با انجام مصاحباتي با خبرگان حوزه فناوري تجهيزات الكترونيوک قودرت ،نوالشهواي
توسعه اين فناوريها شناسايي گرديد و براي هر يک اقدامات تزم پيشونهاد شود .در ايون فصول بوراي هور يوک از اقودامات
پيشنهادي توسعه فناوري تجهيزات الكترونيک قدرت آن گزارش شناسنامه اقدامات به همراه ميزان بودجه مورد نياز ،زمان انجام
و متوليان پيشنهادي ارائه شده است.

 -2-3تشكیل شورای راهبری توسعه فناوری تجهیزات الكترونیک قدرت
عنوان اقدام :تشكیل شورای راهبری توسعه فناوری تجهیزات الكترونیک قدرت
تشریح فعالیتها
اهميت فناوري تجهيزات الكترونيک قدرت ،حج باتي برنامهريزيها ،سرمايهگذاريهاي بين المللي و تجربيات حاصول
در داخل كشور همگي مؤيد اين نكته هستند كه توسعه فناوري تجهيزات الكترونيک قدرت در داخل كشور ،نيازمند عزمي ملي
با حضور تمام ذينلعان تاثيرگذار بر توسعه اين فناوري ميباشد .با اين نگرش يكي از اقودامات سوند راهبوردي توسوعه فنواوري
تجهيزات الكترونيک قدرت به پيشنهاد كميته راهبري تدوين سند ،تشكيل شوراي راهبري توسعه فناوري تجهيزات الكترونيک
قدرت با حضور قريب به اتلاق سازمانها و نهادهاي ذي نلع است.
پس از تدوين سند راهبردي توسعه فناوري تجهيزات الكترونيک قدرت ،به نظر ميرسد اداموه رونود توسوعه فنواوري ايون
تجهيزات ،نيازمند ايجاد ساز و كار و تشكيالت منظ تري است تا بتواند بصورت متمركز پيگيري فعاليتهاي در نظر گرفته شده
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براي تحقق اقدامات مورد اشاره در سند را دنبال كند .اين شورا عالوه بر تدوين جزئيات برنامه عملياتي سوند ،نقوش كليودي و
مهمي را در تحقق نندين اقدام بر عهده دارد كه به عنوان نمونه ميتوان به اقدامات ذيل اشاره نمود:
 تشكيل دبيرخانه شورا با هدف پيگيري و اجراي اقدامات سند
 تدوين و پيشنهاد مجموعه قوانين و مقررات حمايت از توسعه فناوري تجهيزات الكترونيک قدرت
 استمرار ب شيدن به انجام مطالعات راهبردي مورد نياز در خصوص فناوري تجهيزات الكترونيک قدرت
 نظارت كالن بر پروژههاي توسعه فناوري تجهيزات الكترونيک قدرت در كشور
... 
دبيرخانه كميته راهبري و اين شورا موظف هستند بوا تشوكيل كميتوههواي ت صصوي رونود توسوعه فنواوري تجهيوزات
الكترونيک قدرت را در سطح كشورهاي م تلف دنيا مورد بررسي قرار داده و بر اساس آن ،مسير سياسوتگوذاري توسوعه ايون
فناوري را در كشور تعيين نمايد و همچنين مطالعات مورد نياز اقدامات م تلف را انجام دهد.
در اين راستا ،به نظر ميرسد به منظور تدقيق اهداف و ماموريتهاي اين شوورا ،انجوام يوک مطالعوه راهبوردي ضوروري
مي نمايد تا بطور جامع ،ابعاد ماموريتي اين شورا مش ص و مكانيزم تحقق آنها از طريق طراحي ساختار متناسبي پويش بينوي
گردد .در ادامه ،تشكيل اين شورا نيازمند سير مراحل قانوني جهت اخذ مجوزهاي تزم است توا پوس از آن اقودامات اجرايوي از
قبيل تعيين موقعيت جيرافيايي براي تشكيل شورا ،تجهيز شورا به امكانات س ت افزاري و نرم افزاري تزم و جذب مت صصين
و كادر اداري شورا ،انجام پذيرد.

 -3-3تعریف پروژههای ملی مورد حمایت دولت در راستای نیازمندیهای كشور
عنوان اقدام :تعریف پروژههای ملی مورد حمایت دولت در راستای نیازمندیهای كشور
تشریح فعالیتها:
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با توجه به تجهيزات اولويتدار الكترونيک قدرت كه از گزارش فاز سوم احصا شده است ،پوروژههوايي (اقودامات فنوي) در
راستاي نيازمندي هاي كشور تعريف شده است كه در گزارش فاز پنج پروژه براي هر يوک از ايون پوروژههوا زموان و بودجوه
ت ميني ،مجريان پيشنهادي و تعريف و دتيل توجيه پذيري پروژه به همراه تطابق اين پروژهها با اولويتهاي فناوري تجهيزات
الكترونيک قدرت بيان شده است .عناوين اين پروژهها به صورت كلي عبارتند از:
 پياده سازي يک  SVCتجاري قابل جابجايي در شبكه توزيع
 پياده سازي يک نمونه  D-Statcomقابل جابجايي در شبكه توزيع
 پياده سازي يک  TSCماژوتر تجاري صنعتي
 پياده سازي يک نمونه مبدل ژنراتور ميناطيس دائ توربين بادي
 پياده سازي يک نمونه مبدل فتوولتائيک مگاواتي
 پياده سازي يک نمونه مبدل فتوولتائيک كيلوواتي
 پياده سازي يک نمونه مبدل پيل سوخني كيلوواتي
 پياده سازي يک نمونه ذخيره ساز انرژي باطري مگاواتي
 پياده سازي يک  DVRصنعتي
 پياده سازي يک نمونه  STSتحقيقاتي
 دانش فني طراحي و ساخت  SFCنيروگاهي
 دانش فني طراحي و ساخت سيست تحريک نيروگاهي
 طرح ملي آزمايشگاه شبيه ساز بالدرنگ طراحي ،توسعه و آزمون تجهيزات الكترونيک قدرت
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 -4-3تدوین قوانین ،مقررات و دستورالعملهای مورد نیاز برای حمایت از توسعه
فناوری تجهیزات الكترونیک قدرت
عنوان اقدام :تدوین قوانین ،مقررات و دستورالعملهاای ماورد نیااز بارای حمایات از توساعه فنااوری
تجهیزات الكترونیک قدرت
تشریح فعالیتها
مجموعه قوانين تجاري هر كشور ،مبنايي براي فعاليتهاي تجاري و سرمايهگذاري در آن كشور است و بر نووع ،دامنوه و
كارآيي اين فعاليتها اثر فراواني دارد .اندی تاملي در كاركردهاي نظام نوآوري فناورانه نشان ميدهد كه نظام قانوني و حقوقي،
نقش مهمي را در ابعاد حمايت از سرمايه گذاري و تامين منابع مالي و حمايت از حقوق مالكيت معنوي ايلا ميكند .لذا توجه به
ايجاد زير ساخت مناسب قانوني در ابعاد م تلف تاثير گذار بر روند توسعه فناوري حائز اهميت بسيار است.
بديهي است تدوين قوانين و مقررات مناسب در اين حوزه نيازمند تشكيل كميتههاي ت صصي است تا بتواننود بوا بررسوي
وضعيت موجود كشور در ابعاد م تلف قانوني و حقوقي ،نيازمنديهاي قانوني را شناسايي و بر اساس تجربيات ساير كشورها در
اين زمينه ،به تدوين مقررات و قوانيني متناسب با ساختار و موقعيت كشورمان بپردازند.
همچنين اين كميته بايد اقدامات تزم را در خصوص تصويب اين قوانين در مراجع ذيصالح انجام داده و مكانيزمهوايي را
در جهت اجراي اين قوانين توسط ب شهاي مرتبط طراحي نمايد.

 -5-3استمرار مطالعات راهبردی مورد نیاز در خصوص فناوری تجهیزات
الكترونیک قدرت
عنوان اقدام :استمرار مطالعات راهبردی مورد نیاز در خصوص فناوری تجهیزات الكترونیک قدرت
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تشریح فعالیتها
در فرآيند خطير سياستگذاري كالن فناوري كشور ،شناسايي و تحليل جريانها و پيشرفتهواي فنواوري در سوطح جهوان
بعنوان يكي از مقدمات تعيينكننده در آيندهنگري و ترسي نقشه راه فناوري ،نقش مه و اساسي دارد و نتوايج حاصول از ايون
فرآيند ،محور و مبناي وضع سياستهاي اصولي و هدفمند فناوري تلقي ميشود .بور ايون اسواس و نظور بوه اهميوت فنواوري
تجهيزات الكترونيک قدرت و نياز به حج باتي برنامهريزيها و نيز هزينههاي باتي سورمايهگوذاري در جهوت توسوعه ايون
فناوري ،استمرار مطالعات راهبردي در حوزه فناوري تجهيزات الكترونيک قدرت تزم و ضروري مينمايد .عالوه بر اينكه نتايج
اين مطالعات منجر به انجام اصالحات احتمالي در اق دامات در نظر گرفته شده در سند خواهد شد كه انجام اين بازنگري بصورت
دوساتنه در طول مدت زمان اجراي سند قابل انجام است.
بديهي است انجام اين مطالعات در گام ن ست نيازمند تشكيل كميتههاي ت صصي است كه بتوانند بصورت مستمر رونود
توسعه فناوري تجهيزات الكترونيک قدرت را در كشورهاي م تلف دنيا مورد بررسي و تجزيوه و تحليول قورار داده بور اسواس
شرايط و امكانات موجود در كشور بهترين خط سير را در جهت اصالح و بهبود روند توسعه فناوري تجهيزات الكترونيک قودرت
در كشورمان ارائه نمايند .بطور كلي ميتوان گلت اين اقدام يكي از كاركردهاي اساسي شوراي راهبري توسعه فناوري تجهيزات
الكترونيک قدرت است و همانطور كه در تشريح اقدام مربوطه (تاسيس شوراي راهبري توسوعه فنواوري تجهيوزات الكترونيوک
قدرت) اشاره شد ،در قالب كميته هاي ت صصي مربوطه انجام ميشود .تزم به ذكر است گستره اين مطالعات ،كليه حوزههواي
فني و ت صصي ،نظام قانوني و حقوقي ،نظام اقتصادي و مالي و نظاير آن را كه تأثيرات مهمي در تييير و تحوتت روند توسعه
فناوري در كشور دارند ،شامل ميشود.
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 -6-3كمک به ایجاد و تقویت جایگاه تشكلهای علمی ،صنفی و غیردولتی حامی
توسعه فناوری تجهیزات الكترونیک قدرت
عنوان اقدام :كمک به ایجاد و تقویت جایگاه تشكل های علمی ،صنفی و غیردولتی حامی توسعه فنااوری
تجهیزات الكترونیک قدرت
تشریح فعالیتها
توسعه فناوري تجهيزات الكترونيک قدرت با در نظرگرفتن نظام نوآوري فناورانه نيازمند وجود و اثرگذاري نهادهاي واسطي
خواهد بود تا بوسيله آن روابط و تعامالت موجود در نظام ،نهادينه و زمينه توسعه پايدار اين فناوري فراه گوردد .بسترسوازي و
ايجاد نهادها و تشكلهاي علمي ،صنلي و فير دولتي در جوامع امروزي از اهميت قابل مالحظهاي برخوردار است .اين تشكلها
در واقع نماينده گروههاي م تلف جامعه ميباشند كه به نحوي با جزء و يا اجزايي از فرآيند توسوعه تكنولووژي مورتبط بووده و
داراي عاليق و انگيزه هاي مشتری در يک مجموعه متشكل هستند .اين تشكلها داراي ويژگيهايي هستند كه در صورتي كه
به طور كامل رعايت شود تضمين كننده موفقيت و پايداري آنها خواهد بود .از جمله اين ويژگيها مي توان به موارد زيور اشواره
كرد:
 خودجوشي و نياز طبيعي
 تعهد و هدف مشتری
 قانونمندي
 برنامه و فعاليت مش ص
 جلب مشاركت و عضويت
 مشاركت و مسئوليتپذيري
تشكل هاي علمي ،صنلي و فير دولتي در حوزه فناورانه براساس شرايط تحقيقواتي و علموي كشوور و جهوان و همچنوين
انگيزشهاي موجود حوزه اين تكنولوژي به طور خودجوش به وجود آمده ،داراي ضوابط مش ص و تعريوف شودهاي بووده و در
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راستاي دستيابي به اهداف خود داراي برنامه و فعاليت مش ص در يک ب ش يا رسته خاص ميباشد .اصوت هدف اين تشكلها
سودجويانه نيست بلكه بيشتر داراي اهداف علمي ،فرهنگي و اجتماعي ميباشند.
از آنجا كه فرآيند توسعه فناوري تجهيزات الكترونيک قدرت داراي زمينههاي متنوع و گستردهاي از موضوعات مورد توجه
تشكل هاي علمي ،صنلي و فيردولتي در دانشگاه ،صنعت و  ...ميباشد ،لذا ميتوان با كمک و حمايت تزم به منظوور ايجواد و
تقويت جايگاه اين تشكل هوا بوه تسوريع در فرآينود توسوعه فنواوري تجهيوزات الكترونيوک قودرت كموک نموود .بوه منظوور
هماهنگسازي و ه افزايي نتايج و ايجاد تعامل موثر ،ارتباط با تشكلهاي علمي ،صونلي و فيردولتوي حوامي توسوعه فنواوري
تجهيزات الكترونيک قدرت به عنوان يكي از وظايف دبيرخانه شوراي راهبري مورد توجه قرار ميگيورد .هودف اصولي در ايون
زمينه عالوه بر ارائه كمکهاي مالي ،اطالعاتي و  ...به تشكلهاي فوق ،انتقال خطوط و موضوعات راهبوردي كميتوه راهبوري
توسعه فناوري تجهيزات الكترونيک قدرت به آنها و از سوي ديگر جذب نظرات و يافتههاي آنان و پيگيريهاي تزم در راستاي
آن ميباشد.
در اولين گام فرصتها ،ظرفيتها و زمينههاي بالقوه براي ايجاد و توسعه اين تشكلها را در بستر دانشوگاههوا ،صونعت و
ساير نهادها از جمله نهادهاي مدني شناسايي نموده و پس از مطالعه و انجام بررسيهاي تزم ،از روشها و ابزارهاي م تلف در
جهت ايجاد جذابيت براي ايجاد تشكلهاي مستعدِ شكلگيري استلاده خواهد كرد .ارائه كموکهواي موالي از طريوق وامهواي
بالعوض و اطالعرساني به تشكل هاي شناسايي شده از ابعاد حمايت هاي مالي و اطالعاتي اين دفتر خواهد بود .همچنين ايون
دفتر در راستاي ارائه خدمات علمي ،سمينارها و نشستهاي م تللي با هدف ايجاد ارتباط و تبادل علمي ميان اين تشكلها بوا
ساير مراكز مشابه داخلي و خارجي برگزار خواهد كرد .از ديگر فعاليتهاي در اين زمينه بررسي و شناسايي موانع موجود بر سور
راه ايجاد و توسعه اينگونه تشكل ها و پيگيري به منظور رفع آنها ميباشد .مجموعه فعاليوتهواي فووق موي توانود زمينوه سواز
شكل گيري و توسعه نهادهايي كارآمد در ب شهاي م تلف از جمله دانشگاه و صنعت و در نهايوت تسوريع در فرآينود توسوعه
فناوري تجهيزات الكترونيک قدرت گردد.
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 -7-3بهرهگیری از ظرفیتهای مالی سایر ارگان های دولتی مرتبط
عنوان اقدام :بهرهگیری از ظرفیتهای مالی سایر ارگان های دولتی مرتبط (صندوقهای توسعه فناوری و
بودجههای تحقیق و توسعه)
تشریح فعالیتها
توسعة تكنولوژي از مؤلله هاي اساسي توسعه صنعتي و توسعة صنعتي از عوامل بسيار اثرگذار بر توسوعة اقتصوادي اسوت.
براي دستيابي به توسعة تكنولوژي .ايجاد بسترهاي مناسب و سپس تكميل يكايک حلقههاي زنجيورة توسوعه تزم و ضوروري
مينمايد .در اين راستا ايجاد ساز و كارهايي براي فراه آوردن جريان منابع تزم طرحهاي تحقيقاتي و نوآورانه كه پايه و اساس
توسعة تكنولوژي است ،بهخصوص با توجه به طوتني بودن زمان بازدهي ننين فعاليتهايي ،از اهميت باتيي برخوردار است.
با توجه به تشكيل صندوق هاي توسعه فناوري در معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و هو ننوين در وزارت نيورو،
استلاده از ظرفيت اين صندوق ها نقش مه و اساسي را در جهت رفع موانع مالي موجود ،بستر مناسبي بوراي كواهش ريسوک
فعاليتهاي تحقيقاتي و پژوهشي .بويژه در مراحل ابتدايي .ايلا مينمايد.

 -8-3تربیت و جذب نیروی انسانی متخصص مورد نیاز
عنوان اقدام :تربیت و جذب نیروی انسانی متخصص مورد نیاز
تشریح فعالیت ها
هدف از انجام اين اقدام پرورش و بهكارگيري مت صصين مورد نياز فناوري تجهيزات الكترونيک قدرت است.
به منظور انجام اين اقدام بايستي مطالعاتي درخصوص دو بحث اصلي نيازسنجي آموزشي و بهينه كاوي روشهاي جذب و
تربيت نيرو صورت پذيرد.
نيازسنجي آموزشي شامل اين زيرفعاليتها ميباشد:
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 شناخت ت صصهاي مورد نياز كه شامل رشتههاي مورد نياز از قبيل مهندسوي الكترونيوک قودرت و همچنوين
دروس يا دورههاي مورد نياز
 شناخت پتانسيل مت صصين موجود به منظور شناسايي تواناييهاي موجود در كشور و استلاده مطلوب از ايشان
 تعيين شكاف بين مت صصين موجود و مورد نياز :اين فعاليت بر اساس دو فعاليت قبل صورت ميگيرد و ميوزان
فاصله ميان آنها تعيين ميشود تا ميزان نياز ما به ت صصها مش ص شود و بتوان براي آن برنامهريزي نمود.
قسمت دوم اين مطالعات ،بهينه كاوي روش هاي جذب و تربيت نيرو به منظور يافتن روشهاي جديد جذب و تربيت نيرو
مي باشد و در نهايت راهكارهاي تربيت و جذب نيروي انساني مورد نياز تعيين گردد.
تربيت و آموزش نيروهاي انساني مورد نياز اقدامات شامل سه زير فعاليت اصلي است :
 فراه نمودن مقدمات آموزش
 آموزش
 حمايت از پاياننامههاي كارشناسي ارشد و دكتري مرتبط با موضوعات تجهيزات الكترونيک قدرت
فراه نمودن مقدمات آموزش شامل اين فعاليت ها مي باشد :
 تطبيق سياستها و مقررات آموزشي مرتبط كشور متناسب با ويژگيهاي فناوري تجهيزات الكترونيک قدرت
 ارائه مشوق هاي مالي و قانوني به دانشگاه ها و مراكز آموزشي جهت برقوراري دورههواي جديود :ايون مكوانيزم
تشويقي به منظور ترفيب دانشگاهها و مراكز آموزشي به همكاري در اين زمينه است.
 برگزاري سمينارهاي آموزشي به منظور آشنايي بيشتر و اطالع رساني در زمينه تجهيزات الكترونيک قدرت
تعيين و جذب منابع مورد نياز آموزش :براي انجام فرآيند آموزش ميبايستي منابع مورد نياز آن تعيين و جذب گوردد .ايون
منابع شامل منابع:
 مالي
 انساني
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 زماني
فعاليت آموزش كه اصلي ترين قسمت اين اقدام مي باشد شامل موارد ذيل مي شود:
 طراحي و برگزاري دورههاي كوتاه مدت
 برگزاري كارگاههاي آموزشي
 تدوين و ارائه دروس جديد مورد نياز تجهيزات الكترونيک قدرت در رشته هاي مرتبط
 طراحي و برگزاري دوره هاي بلندمدت به صورت كارشناسي ارشد و دكتري در مراكز داخلي و مراكز معتبور بوين
المللي در رشته هاي مرتبط با گرايش تجهيزات الكترونيک قدرت
 طراحي دوره هاي ضمن خدمت يا  : (On-the Job Training) OJTاين دوره ها م صوص افرادي است كوه
در صنعت مشيول هستند ولي نياز به آموزش دارند.
 جذب افراد براي دورههاي فوق دكتري
 اعزام مت صصين به ماموريتهاي مطالعاتي.

ب ش سوم اين اقدام ،حمايت از تربيت و آموزش نيروي انساني است .از مهمترين مصاديق حمايت ميتوان به حمايوت از
پاياننامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري مرتبط با موضوعات تجهيزات الكترونيک قدرت اشاره كرد .اين فعاليت خود به صورت
يک اقدام مستقل در سند آورده شده است ،لذا در جايگاه خود توضيح داده خواهد شد.
در نهايت آخرين فعاليت اصلي اين اقدام ،فعاليت جذب نيروي انسواني موورد نيواز تموامي اقودامات مورتبط بوا تجهيوزات
الكترونيک قدرت مي باشد اين فعاليت در نهار حوزه مطرح مي شود :
 جذب در مراكز تحقيقاتي
 جذب در مراكز رشد


جذب در شركتهاي نوپاي تكنولوژي )(Start up
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 جذب در ب ش صنعتي فعال در حوزه تجهيزات الكترونيک قدرت

 -9-3حمایت از تحقیق و پژوهش بویژه پژوهشهای نیاز محور مرتبط با
تجهیزات الكترونیک قدرت
عنوان اقدام :حمایت از تحقیق و پژوهش بویژه پژوهشهای نیاز محور مرتبط باا تجهیازات الكترونیاک
قدرت
تشریح فعالیتها
حمايت از پايان نامههاي كارشناسي ارشد و دكتري مرتبط با تجهيزات الكترونيک قدرت به سه صورت امكان پذير است :
الف) حمايتهاي مالي :اين حمايت به عنوان اصليترين فعاليت به شمار ميرود .اين حمايت در سه حوزه صورت ميگيرد:
 حمايت مالي از پايان نامه هاي كارشناسي ارشد به صورت كمک نقدي به دانشجو كه البته در دو نوع مطالعاتي و
كاربردي صورت مي گيرد و ميزان كمک به پايان نامه هاي كاربردي بيش از مطالعاتي مي باشد.
 حمايت مالي از پايان نامه هاي دكتري به صورت كمک نقدي به دانشجو
 حمايت تشويقي از صنعتي شدن دستاوردهاي پايان نامه ها بطوريكه در مواردي كه پايان نامه كامال در راسوتاي
نيازهاي صنعت بوده و در اين ب ش قابل اجرا باشد فرد ،مبليي را به عنوان تشويقي دريافت كند.
ب) پشتيباني هاي فيزيكي :اين نوع حمايت شامل دو عنوان اصلي مي شود:
 حق استلاده از آزمايشگاه ها :در اين مورد به دانشجوياني كه پاياننامههايي مرتبط با موضوعات مطورح شوده در
تجهيزات الكترونيک قدرت تعريف كردهاند ،حق استلاده به صورت رايگان ولي در تعداد محدودي آزمايش در هر
سال از آزمايشگاههاي تجهيزات الكترونيک قدرت داده ميشود.
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 حق استلاده از كتاب انههاي خار از دانشگاه ها :در اين مورد حق استلاده رايگان از كتاب انههاي مرتبط بوا ايون
موضوع به دانشجويان داده مي شود.
) حمايتهاي مشاوره اي :اين نوع حمايت به منظور رفع موانع علمي دانشجويان و كمک به ايشان در انجام پايوان ناموه
ميباشد كه از آن به عنوان اطالع رساني علمي و مشاوره علمي به دانشجويان ياد شده است.

 -10-3ایجاد سازوكارهای مختلف انگیزشی -حمایتی از شركتهای تولیدكننده
تجهیزات اولویتدار نظیر اعطای معافیتهای مالیاتی ،اعطای وام و ...
عنوان اقدام :ایجاد سازوكارهای مختلاف انگیزشای -حماایتی از شاركتهاای تولیدكنناده تجهیازات
اولویتدار نظیر اعطای معافیتهای مالیاتی ،اعطای وام و ...
تشریح فعالیت ها
به منظور افزايش سرمايه گذاري در فناوري تجهيزات الكترونيک قدرت و حضور بيشتر بنگاهها و كارآفرينان در اين زمينوه
تزم است دولت از ابزارها و سياستهاي م تللي كه نهايتا منجر به افزايش سود ناشي از توليد ميشود استلاده نمايد .دولتهوا
به منظور ايجاد انگيزه اقتصادي ،بيشتر از سياست هاي م تلوف پوولي و موالي اسوتلاده مويكنود .كواهش نورخ بهوره بوانكي.
معافيتهاي مالياتي و گمركي از جمله اين سياستها هستند كه سرمايهگذاران را ترفيب به سرمايهگذاري خواهد كرد .عالوه بر
سياستهاي مستقيمي كه دولت ميتواند به منظور افزايش سود اقتصادي بنگاهها ات اذ كند برخي سياستهاي فير مستقي كه
منجر به ايجاد فضاي كسب و كار بهتر ميشوند اثر قابل توجهي بر ارتقاي انگيزه فعاليت در بنگاههاي اقتصادي دارند .ننانچوه
فضاي اقتصادي از لحاظ شاخصهاي ريسک پذيري فضايي باثبات تر و عدم اطمينان نسبت به آينده و سياستهواي اقتصوادي
پيش روي دولت كمتر باشد سرمايه گذاري افزايش خواهد يافت .به طور خاص در زمينه سرمايهگذاريهاي خطر پذير كه در آن
بنگاهها و كارآفرينان وارد حوزة فناوريهاي نو و تحقيقات بنيادين ميشوند و ريسک فعاليت نسبتا بات اسوت ايجواد فضواي بوا
ثبات و مطمئن ضروري بهنظر ميرسد.

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
121
فاز  :5برنامه تحلیلی و تهیه ره نگاشت

ويرايش اول ،شهريور 1394

ازجمله برنامههايي كه ميتواند منجر به ارتقاء انگيزه فعاليت در بنگاههاي اقتصادي توليدكننده تجهيزات الكترونيک قدرت
و فناوريهاي كليدي آن شود ميتوان به اطالع رساني عمومي و ت صصي از روشهاي م تلوف اطوالع رسواني اشواره كورد.
بنگاه هاي اقتصادي در صورتي كه در معرض اطالعات بيشتري در زمينه جوانب فني و مزيتهاي اقتصادي فنواوري تجهيوزات
الكترونيک قدرت قرار گيرند با انگيزه بيشتري به فعاليت اداموه خواهنود داد .در زمينوه سواز و كارهواي حموايتي مويتووان بوه
معافيتهاي مالياتي بنگاههاي فعال در صنعت تجهيزات الكترونيک قدرت ،اعطواي وام بوا بهورههواي پوايين ،ايجواد و توسوعه
نهادهاي مورد نياز در صنعت ،ايجاد امكان استلاده از بيمه سرمايهگذاري براي سرمايهگوذاران و نيوز اعطواي يارانوه تحقيوق و
پژوهش اشاره كرد.
حمايت از سرمايهگذاري خارجي و ات اذ تدابيري به منظور ارتقاي امنيت سرمايهگذاري بوراي سورمايهگوذاران خوارجي در
فناوري تجهيزات الكترونيک قدرت ميتواند ضمن جذب سرمايه مستقي خارجي ،افزايش اشتيال ،منجر بوه تعوامالت فعوالتور
توليدكنندگان داخلي و شركت هاي مشابه خارجي گردد كه اين امر خود ميتواند به ارتقاء انگيوزه ،افوزايش كوارايي و گسوترش
قابليتهاي بنگاههاي اقتصادي فعال در صنعت تجهيزات الكترونيک قدرت گردد.
تزم به ذكر است مجموعه ساز وكارهاي م تلف انگيزشي _حمايتي بدون توجه به يوک نهوارنوب قوانوني مشو ص و
حمايتكننده از اين نوع حمايتها به موفقيت ن واهد رسيد .بنابراين بستهاي از قوانين و مصوبات مورد نياز براي حمايت واقعي
از بنگاه هاي اقتصادي بايد به تصويب دولت و يا مجلس برسد تا زمينه ايجاد فضاي مطمئن براي فعاليت و توليد ايجاد گردد.

 -11-3تسهیل ورود سرمایهگذاران خطر پذیر
عنوان اقدام :تسهیل ورود سرمایهگذاران خطر پذیر
تشریح فعالیتها
موتور محری پيشرفتهاي فناورانه ،ايدههاي كاربردي خالقانهاي است كه در ذهن كارآفرينان ،م ترعان و مبتكران شكل
مي گيرد و با پيگيري جدي آنان در قالب كسب و كاري جديد به بار مينشيند و ملهوم كارآفريني آفاز ميگردد .اما افلوب ايون
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كارآفرينان ،فارغ التحصيالن جوان و خوش فكري هستند كه فاقد تجربه در سه عامل اصولي بوراي موفقيوت در بوازار رقوابتي
هستند .اين عوامل عبارتند از -1 :دانش و تجربه مديريتي  -2منابع مالي كافي  -3بازار و مشتري كه محصول حاصول از ايون
كارآفريني را به مصرف برساند.

بسياري از اين تالش ها براي راه اندازي كسب و كار جديد ،به دليل نبود اين سه عامل ،با شكست مواجه ميشود .اموروزه
كليد حل مشكل در دست سرمايه گذاراني است كه با تكيه بر ش فوق العاده خود و با تقبل م اطرات قابل محاسبه و يوا فيور
قابل محاسبه ،فعاتنه با كارآفرينان همراه شده و با هدف كسب سود ،نقاط ضعف آنان (تجربه موديريتي ،منوابع موالي كوافي و
بازار) را پوشش ميدهند .به اين سرمايه گذاران ،سرمايه گذاران خطرپذير ميگويند؛ كه در كشورهاي توسعه يافته بوه يكوي از
حلقههاي اصلي نظام نوآوري فناورانه تبديل شده است.
بنابراين يكي از روش هاي مطلوب حمايت از كارآفرينان ،م ترعان ،مبتكران و صاحبان ايده ،مشواركت در تجواريسوازي
طرح با صاحبان طرح بوده كه ضمن حلظ مالكيت فكري طرح ،صاحب طرح نيز در موفقيت يا شكست آن شريک ميگردد .در
اين روش ،ضمن حل مشكالت اخذ وام از بانک ،مشكالت و موانع پيشرفت طرح با همكاري و مشاركت شركا برطرف خواهود
شد و در نهايت سرمايه گذار خطرپذير پس از به نتيجه رسيدن طرح ،سه الشركه خود را از طريق مكانيسمي به صواحب ايوده
واگذار مينمايد.
ويژگيهاي سرمايه گذاري م اطره پذير:


فرآيند سرمايه گذاري در قالب مشاركت مبتني بر عقود اسالمي ميباشد.



ارزش ريالي دانش فني طرح محاسبه و به صورت مستقي يا فيرمستقي در مشاركت اعمال ميگردد.



تي كارآفرين و صندوق ،به نسبت سه الشركه در سود و زيان حاصل از طرح شريک خواهند بود.



اولويت سرمايه گذاري با شركتهاي نوپا و با سرمايه اوليه ك مي باشد.



قبل از انجام سرمايه گذاري ،استراتژي خرو و حدود زماني خار شدن صندوق از طرح مش ص ميگردد.



صندوق در طول دوره سرمايهگذاري به اندازه سهام خود ،بر فعاليتهاي اجرائي نظارت كامل خواهد داشت.
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 صندوق در طول دوره سرمايه گذاري در صورت نياز مشاورههايي در زمينههواي گونواگون نظيور مباحوث موالي،
حقوقي ،مديريتي و فيره ارائه ميدهد.


در طول دوره سرمايه گذاري ،صندوق به هيچ عنوان دانش فني طرح را افشا ن واهد نمود.



طرح مراجعه كننده ،با روشهاي علمي مورد ارزيابي و امكان سنجي قرار ميگيرد.

 -12-3حمایت از تجهیز آزمایشگاههای تحقیقاتی موجود و تشكیل شبكه
آزمایشگاهی
عنوان اقدام :حمایت از تجهیز آزمایشگاههای تحقیقاتی موجود و تشكیل شبكه آزمایشگاهی
تشریح فعالیتها
به منظور توسعه فناوري الكترونيک قدرت در شبكه برق نياز به ايجاد بسترها و مراكز تحقيقاتي براي پيادهسازي و توسعه
ايده هواي جديود در ايون زمينوه وجوود دارد .اموروزه در كشوورهاي توسوعه يافتوه در بسوياري از مراكوز آكادميوک و تجواري،
آزمايشگاههاي الكترونيک قدرت مجهز به پيشرفتهترين ادوات پيادهسازي ،تست و ارزيابي سيست هاي الكترونيک قدرت وجود
داشته و در راستاي پيشبرد صنعت الكترونيک قدرت فعاليت مي كنند .بنابراين به منظور حضور در اين عرصه و فعاليت در جهت
پيشبرد اين صنعت در كشور بايد مراكز آزمايشگاهي مناسب تأسيس گردد.
به منظور طراحي و توسعه يک محصول در مراحل م تلف نياز به آزمايشگاههاي با اهداف متلاوت وجوود دارد .در مرحلوه
طراحي و ساخت نياز به مراكز آزمايشگاهي مجهز به تجهيزاتي براي طراحي ،شبيهسازي ،ساخت نمونه ،تجهيزات اندازهگيري و
مانيتورينگ مناسب و  ...وجود دارد .پس از ساخت محصول با توجه به استانداردهاي موجود ملي و بينالمللي بايد محصول مورد
آزمون قرار گيرد .اين آزمونها با توجه دس تورالعمل مربوط به هر استاندارد انجام گرفته و نتايج آن مؤيود تأييود يوا عودم تأييود
عملكرد محصول است .پس از اين مرحله تزم است عملكرد محصول در شرايط ميداني مورد بررسي قرار گيرد.
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بنابر تعريف ،آزمايشگاه تحقيقاتي مجموعهاي است كه امكان ايجاد شرايط كنترل شده اي را فوراه موي كنود توا بتووان
اموري نظير تحقيقات ،آزمايش عملي و اندازه گيري را انجام داد .آزمايشگاه هاي تحقيقاتي بسته به ملزومات تحقيقواتي ممكون
است اشكال گوناگوني به خود بگيرند.
آزمايشگاههاي تحقيقاتي را ميتوان در دانشگاه ها ،صنعت ،نهادهاي حكومتي و صنايع نظامي يافت .آزمايشگاه تحقيقاتي
بسته به سايز و هدف آن ممكن است فضاي كافي براي نندين پژوهشگر را فراه كند .همچنين با اشترای فضا ،تجهيوزات و
پرسنل آزمايشگاهها با يكديگر ميتوان به ملهوم "آزمايشگاه باز" دست پيدا كرد.
اطالعات كسب شده در مطالعات تطبيقي نشان دهنده آن است كه كشورهاي جهان اول براي دستيابي به اهوداف اسوناد
راهبردي خود از راهبرد مش صي استلاده مي كنند .در اين كشورها عمدتا براي دستيابي به اهداف مد نظر ،جدول زماني تعيين
شده و پروژه هاي تحقيقاتي با موضوع و دستاوردهاي مورد انتظار ملموس تدوين مي شوند .در انتهاي انجام پروژههواي انجوام
شده انتظار مي رود اهداف مد نظر سند راهبردي به صورت كامل پوشش داده شده باشد .در اين كشورها ،براي انجام پروژه هاي
تعريف شده ،هر پروژه تحقيقاتي را به يک (يا مجموعه اي از) دانشگاه و يوا آژانوس تحقيقواتي اختصواص مويدهنود .پوس از
مش ص شدن انجام دهندگان پروژههاي تحقيقاتي ،اعتبارات تزم جهت اجوراي پوروژههوا بوه مجريوان آنوان اختصواص داده
ميشود .البته ممكن است برخي پروژههاي تحقيقاتي به سلارش مستقل صنعت نيز به دانشگاهها برسد .ت صيص اعتبارات بوه
مجريان پروژهها ممكن است به صورت مالي و يا تجهيز آزمايشگاهي باشد.

 -13-3حمایت از ایجاد محیط مناسب تست عملیاتی و ایجاد آزمایشگاه شبیه
ساز بالدرنگ طراحی ،توسعه و آزمون تجهیزات الكترونیک قدرت
عنوان اقدام :حمایت از ایجاد محیط مناسب تست عملیااتی و ایجااد آزمایشاگاه شابیه سااز بالدرناگ
طراحی ،توسعه و آزمون تجهیزات الكترونیک قدرت
تشریح فعالیتها:
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آزمايشگاه هاي پايلوت 1بستري مناسب براي تست عملكرد تجهيزات توليدي شركت ها فراه مي كند بوه گونوه اي كوه
پيش از توليد انبوه مي توان تجهيز را در آنجا مورد بررسي و آزمايش قرار داد .حضور آزمايشگاه هاي پايلوت هنگوامي كليودي
بنظر ميرسد كه عدم وجود استاندارد هاي مش ص درباره بعضي از تجهيزات توليد شده مد نظر قرار گرفته شوود .در خصووص
آزمايشگاه ها يا محيط تست ميداني با توجه به تنوع تجهيزات الكترونيک قدرت بايد اقدامات م تللي صورت پذيرد .بدين منظور
ميتوان تجهيزات را بصورت زير دستهبندي نمود:
 تجهيزات با سطح توان و ولتاژ پايين
 تجهيزات با سطح توان و ولتاژ بات
در خصوص تجهيزات توان پايين فراه نمودن محيط تست ميداني براي سازنده مقدور بوده و در اين ب ش نياز است كه
مكانيزم مدون و مش ص براي ثبت نتايج و تأييد آنها فراه شود.
در خصوص تجهيزات با سطح توان بات امكان تست در بسياري موارد بويژه براي تجهيزاتي كه بايد در شبكهي برق نصب
كردند توسط سازنده مقدور نيست براي فراه نمودن اين امكان بايد اوت مكانيزم مش صي براي تعيين محل تست تدوين شده
و ثانيا بايد پوشش بيمهاي تزم براي جبران خسارت احتمالي طراحي ميگردد.

 -14-3تدوین استاندارد تجهیزات الكترونیک قدرت به منظور بهبود كیفیت
تجهیزات وارداتی و ساخت داخل و ایجاد كمیتهای برای نظارت بر
استانداردها
عنوان اقدام :تدوین استاندارد تجهیزات الكترونیک قدرت به منظور بهبود كیفیات تجهیازات وارداتای و
ساخت داخل و ایجاد كمیتهای برای نظارت بر استانداردها

1. Pilot Laboratory
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تشریح فعالیتها
يكي از از وظايف عمده شوراي راهبري توسعه فناوري تجهيزات الكترونيک قدرت تشكيل كميتهاي است تا بوا مطالعوات
م تللي از قبيل الگوبرداري از ساير كشورهاي پيشرو و همچنين مطالعوه وضوعيت اسوتانداردهاي موجوود در كشوور در زمينوه
تجهيزات الكترونيک قدرت استانداردهايي بومي ه براي تجهيزات وارداتي و ه تجهيزات ساخت داخل تدوين نمايد.

 -15-3هزینه و زمان اقدامات
هزينه و زمان اقدامات مورد نظر سند در جدول ( )1-3و شكل( )1-3نشان داده شده است.
جدول ( :)1-3هزینه و زمان اقدامات مدیریتی توسعه فناوریهای تجهیزات الكترونیک قدرت

تعريف پروژههاي ملي مورد حمايت دولت در راستاي نيازمنديهاي كشور

ردیف

1

اقدامات

مدت

هزینه (میلیون ریال)

اجرا

نیروی

(ماه)

انسانی

طراحي و ساخت مبدل
مقياس كامل توربين
بادي نند صد كيلوواتي

24

طراحي و ساخت مبدل
الكترونيک قدرت
مقياس كامل توربين
باد دو مگاواتي

36

طراحي و ساخت پنج
نمونه مبدل الكترونيک
قدرت مقياس كامل
توربين بادي مگاواتي

تجهیزات

25000

300000

در زمان عقد قرارداد محاسبه
خواهد شد

طراحي و ساخت
اينورتر فتوولتائيک
متصل به شبكه كونک

18

طراحي و ساخت نمونه
اينورتر فتوولتائيک
نيروگاهي

30

مجری

2500

120000

گروه مپنا ،پژوهشگاه
نيرو ،جهاد دانشگاهي،
صبا نيرو
گروه مپنا ،پژوهشگاه
نيرو ،جهاد دانشگاهي،
صبا نيرو
گروه مپنا ،پژوهشگاه
نيرو ،جهاد دانشگاهي،
صبا نيرو ،ب ش
خصوصي
شركتهاي دانش بنيان،
ب ش خصوصي
گروه مپنا ،پژوهشگاه
نيرو
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اقدامات
طراحي و ساخت
اينورتر فتوولتائيک
نيروگاهي
طراحي و ساخت يک
نمونه  SVCقابل
جابجايي

مدت

هزینه (میلیون ریال)

اجرا

نیروی

(ماه)

انسانی

تجهیزات

در زمان عقد قرارداد محاسبه
خواهد شد

25

30000

طراحي و ساخت دو
نمونه  SVCقابل
جابجايي

در زمان عقد قرارداد محاسبه
خواهد شد

طراحي و ساخت يک
نمونه  SVCبا ظرفيت
بات

در زمان عقد قرارداد محاسبه
خواهد شد

طراحي و ساخت نمونه
نيمه صنعتي D-

24

30000

STATCOM

طراحي و ساخت دو
نمونه صنعتي D-
STATCOM

طراحي و ساخت نمونه
نيمه صنعتي STS
طراحي و ساخت نمونه
صنعتي STS
طراحي و ساخت نمونه
نيمه صنعتي DVR
طراحي و ساخت نمونه
صنعتي DVR
طراحي و ساخت نمونه
نيمه صنعتي TSC

در زمان عقد قرارداد محاسبه
خواهد شد
18

2000

در زمان عقد قرارداد محاسبه
خواهد شد
20

5000

در زمان عقد قرارداد محاسبه
خواهد شد
14

مجری

1600

گروه مپنا ،پژوهشگاه
نيرو ،ب ش خصوصي
پژوهشگاه نيرو ،جهاد
دانشگاهي ،شركتهاي
دانش بنيان
ب ش خصوصي

ب ش خصوصي

پژوهشگاه نيرو ،جهاد
دانشگاهي ،شركتهاي
دانش بنيان
ب ش خصوصي

پژوهشگاه نيرو ،جهاد
دانشگاهي
ب ش خصوصي

پژوهشگاه نيرو ،جهاد
دانشگاهي ،شركتهاي
دانش بنيان
ب ش خصوصي

پژوهشگاه نيرو ،جهاد
دانشگاهي ،شركتهاي
دانش بنيان
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اقدامات

طراحي و ساخت
تجاري TSC
طراحي و ساخت نمونه
نيمه صنعتي ذخيره ساز
انرژي باطري
طراحي و ساخت نمونه
صنعتي ذخيره ساز
انرژي باطري
طراحي و ساخت مبدل
پيل سوختي با توان
پنج كيلووات
طراحي و ساخت
صنعتي مبدل پيل
سوختي با توان پنج
كيلووات
دستيابي به دانش فني
طراحي و تهيه
نقشههاي اجرايي

مدت

هزینه (میلیون ریال)

اجرا

نیروی

(ماه)

انسانی

تجهیزات

در زمان عقد قرارداد محاسبه
خواهد شد
28

ب ش خصوصي

پژوهشگاه نيرو ،جهاد
دانشگاهي ،شركتهاي
دانش بنيان

50000

در زمان عقد قرارداد محاسبه
خواهد شد

14

مجری

پژوهشگاه نيرو ،جهاد
دانشگاهي ،شركتهاي
دانش بنيان
جهاد دانشگاهي،
دانشگاه عل و صنعت
و ساير شركتهاي
دانش بنيان مرتبط

2500

ب ش خصوصي
در زمان عقد قرارداد محاسبه
خواهد شد

14

دانشگاهها و مراكز
پژوهشي

1500

SFC

2

تشكيل شوراي راهبري توسعه
فناوري تجهيزات الكترونيک قدرت

دستيابي به دانش فني
طراحي و تهيه
نقشههاي اجرايي
سيست تحريک

14

1500

تشكيل جلسات شورا

600

تامين محل استقرار
دبيرخانه شورا و تجهيز
آن (س ت افزاري و
نرم افزاري)

200

فعاليت هاي اجرايي
دبيرخانه

گروه مپنا ،پژوهشگاه
نيرو ،دانشگاهها و
مراكز پژوهشي
-

3

1،440

-

شوراي آموزش و
پژوهش وزارت نيرو /
شورا
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4

كمک به ايجاد و تقويت جايگاه تشكلهاي علمي ،صنلي و
فيردولتي حامي توسعه فناوري تجهيزات الكترونيک قدرت

اقدامات

حمايت از تحقيق و پژوهش بويژه پژوهشهاي نياز محور مرتبط با تجهيزات
الكترونيک قدرت

ردیف
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مدت

هزینه (میلیون ریال)

اجرا

نیروی

(ماه)

انسانی

تجهیزات
-

حمايت مالي از پايان
نامه هاي كارشناسي
ارشد مطالعاتي

600

حمايت مالي از پايان
نامه هاي كارشناسي
ارشد كاربردي

800

حمايت مالي از پايان
نامه هاي دكتري

1،000

حمايت تشويقي از
صنعتي شدن نتايج
پايان نامه ها در  5سال
اول

5،000

حمايت تشويقي از
صنعتي شدن نتايج
پايان نامه ها در  5سال
دوم

3،000

تأسيس دفتر ارتباط با
تشكلهاي علمي،
صنلي و فيردولتي
حامي توسعه فناوري
تجهيزات الكترونيک
قدرت در شبكه برق

12

500

مطالعه و شناسايي
زمينههاي توسعه
تشكلهاي علمي،
صنلي و فيردولتي
حامي فناوري تجهيزات
الكترونيک قدرت و
راهكارهاي انگيزشي و
حمايتي از آنها

6

مجری

شورا راهبري

-

-

-

-

-

-

600

شوراي راهبري
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اقدامات

5

تربيت و جذب نيروي انساني مت صص مورد نياز

ردیف
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6

تدوين قوانين ،مقررات و

مدت

هزینه (میلیون ریال)

اجرا

نیروی

(ماه)

انسانی

ايجاد و توسعه شبكه
اطالعرساني به
تشكلهاي فعال به
منظور ارائه آخرين
اخبار و تحوتت و
تصميمات اخذ شده در
حوزه فناوري تجهيزات
الكترونيک قدرت در
شبكه برق

12

ارائه خدمات علمي به
تشكلهاي فعال و
زمينهسازي براي
برقراري تبادل علمي و
فني بين آنها و ساير
تشكلهاي داخل و
خار كشور

12

انجام مطالعات شامل
نيازسنجي آموزشي و
بهينه كاوي روش هاي
جذب و تربيت نيرو به
منظور يافتن روشهاي
جديد جذب و تربيت
نيرو

9

تجهیزات
-

2،000

-

1،000

-

شوراي
راهبري/پژوهشگاه
نيرو

900

برگزاري سمينارهاي
آموزشي

3،000

برگزاري كارگاههاي
آموزشي

2،000

-

-

طراحي دوره هاي
ضمن خدمت يا OJT

700

(On-the Job
)Training

مطالعه و بررسي سطح
فني توليد كشور و

مجری

3

300

-

شوراي راهبري با
استلاده از شركت هاي
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ردیف
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اقدامات

مدت

هزینه (میلیون ریال)

اجرا

نیروی

(ماه)

انسانی

تجهیزات

پتانسيل موجود

دستورالعملهاي مورد نياز براي
حمايت از توسعه فناوري تجهيزات مطالعه تطبيقي در
زمينه مكانيزم حمايت
الكترونيک قدرت

مجری

مشاور
3

300

7

ايجاد سازوكارهاي م تلف انگيزشي -حمايتي از شركتهاي توليدكننده تجهيزات اولويتدار نظير
اعطاي معافيتهاي مالياتي ،اعطاي وام و ...

ساير كشورها

تدوين قوانين و مقررات
حمايت از توليد داخل
با زمان بندي مش ص

3

هماهنگي و ابالغ به
تمامي نهادهاي مرتبط

2

مطالعه و بررسي نحوة
استلاده از سازوكارهاي
م تلف انگيزشي-
حمايتي از بنگاههاي
توليدكننده تجهيزات
الكترونيک قدرت

4

اطالع رساني عمومي و
ت صصي از طريق
بولتن ،پايگاه اطالع
رساني و نمايشگاههاي
ت صصي در جهت
معرفي مزيتها و جنبه
هاي فني و اقتصادي
فناوري تجهيزات
الكترونيک قدرت

12

تدوين و پيشنهاد
مجموعهاي از قوانين،
آئين نامه ها و مصوبات
تزم در جهت حمايت
از فنآوري تجهيزات
الكترونيک قدرت و
ارتقاء تحقيق و توسعه
و تجاريسازي آن از

300
-

200

-

500

-

9

900

شوراي راهبري با
استلاده از شركت هاي
مشاور
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ردیف

اقدامات

8

استمرار مطالعات راهبردي مورد نياز در خصوص فناوري تجهيزات
الكترونيک قدرت

مدت

هزینه (میلیون ریال)

اجرا

نیروی

(ماه)

انسانی

مجری

تجهیزات

9

بهرهگيري از ظرفيتهاي مالي ساير ارگان هاي دولتي
مرتبط (صندوقهاي توسعه فناوري و بودجههاي تحقيق و
توسعه) (تسهيل ورود سرمايهگذاران خطر پذير)

روش هاي م تلف

-

هماهنگي و حمايت از
ايجاد بازارهاي داخي و
تسهيل دسترسي
فعاتن صنعت فناوري
تجهيزات الكترونيک
قدرت به بازارهاي بين
المللي

12

حمايت علمي ،فني و
تكنولوژيكي از
بنگاههاي اقتصادي
فناوري تجهيزات
الكترونيک قدرت
توسط نهادهاي متولي
تحقيق و توسعه

12

600

-

5،000

-

شوراي راهبري با
استلاده از شركت هاي
مشاور

-

شوراي راهبري با
استلاده از شركت هاي
مشاور

5000

مطالعه و بررسي انواع
روشهاي تامين مالي

3

مطالعه و بررسي
ظرفيت هاي مالي
ساير ارگانهاي دولتي

3

مطالعات تطبيقي در
زمينه مكانيزم تامين
مالي ساير كشورها در
زمينه توسعه تجهيزات
الكترونيک قدرت در
شبكه برق

4

400

تدوين مكانيزم تامين
منابع مالي پايدار براي

4

200

300

300
-

-
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ردیف
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اقدامات

مدت

هزینه (میلیون ریال)

اجرا

نیروی

(ماه)

انسانی

مجری

تجهیزات

توسعه تجهيزات
الكترونيک قدرت در
شبكه برق
هماهنگي و رايزني با
مراجع ذيربط

-

3

10

حمايت از تجهيز آزمايشگاههاي تحقيقاتي موجود و تشكيل شبكه
آزمايشگاهي

120

11

حمايت از ايجاد محيط مناسب تست عملياتي و ايجاد آزمايشگاه
شبيه ساز بالدرنگ طراحي ،توسعه و آزمون تجهيزات الكترونيک
قدرت

72

وزارت نيرو ،صنايع،
دانشگاهها و كليه
مراكز تحقيقاتي كشور

300،0000

وزارت نيرو
500،0000
-

مطالعه تطبيقي بررسي
استانداردهاي موجود در
دنيا

4

مطالعه استانداردهاي
موجود در كشور در
زمينه تجهيزات
الكترونيک قدرت

3

تدوين استاندارد مورد
نياز در زمينه بهبود
كيليت تجهيزات
واردادتي

3

400

-

12

تدوين استاندارد تجهيزات
الكترونيک قدرت به منظور بهبود
كيليت تجهيزات وارداتي و ساخت
داخل و ايجاد كميتهاي براي
نظارت بر استانداردها

150

1000

شوراي راهبري با
استلاده از شركت هاي
مشاور
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نتیجه گیری
در اين گزارش با توجه به اولويتهاي توسعه فناوري تجهيزات الكترونيک قدرت و همچنين نالشهواي موجوود در كشوور
پروژههايي فني و اقداماتي مديريتي تعريف گرديد .در هر يک از پروژهها عالوه بر معرفي كلي پروژه ميزان بودجه موورد نيواز و
همچنين زمان انجام پروژه به همراه مجريان پيشنهادي تشريح شده است .بدين منظور در اين گوزارش در فصول اول ادبيوات
برنامه عملياتي و ترسي ره نگاشت برنامه عملياتي بيان شد سپس در فصل دوم به تلصويل پوروژههواي فنوي توسوعه فنواوري
تجهيزات الكترون يک قدرت شرح داده شد و در فصل سوم اقدامات توسعه فناوري تجهيزات الكترونيک قدرت همراه با بودجه و
زمان مورد نياز بيان گرديد.

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
139
فاز  :5برنامه تحلیلی و تهیه ره نگاشت

ويرايش اول ،شهريور 1394

مراجع

] .[1روششناسي تدوين اسناد ملي فناوريهاي راهبردي ،مركز تحقيقات سياست علمي كشور.1391 .

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
أ
ویرایش اول ،مرداد 1394

فاز  :6تدوین برنامه ارزیابی و بروز رسانی

فهرست مطالب
 -1فصل اول :ارزیابی سیاست و همراستایی ارزیابی با اهداف و برنامهها 5.............................. ................................
 -1-1مقدمه 6.......................................................... ................................ ................................ ................................
 -2-1ارزیابی سیاست 6............................................ ................................ ................................ ................................
 -3-1همراستایی ارزیابی با اقدامات و برنامه ها 8.................................... ................................ ................................
 -2فصل دوم :قالبهای ارزیابی سیاست و تحلیل تأثیرات 12 ...................................................... ................................
 -1-2مقدمه 13 ....................................................... ................................ ................................ ................................
 -2-2مقایسه وضعیت قبل و بعد از برنامه 13 .......................................... ................................ ................................
 -3-2مقایسه روند گذشته و وضعیت بعد برنامه 13 ................................. ................................ ................................
 -4-2مقایسه وضعیت در دو حالت بود یا نبود برنامه 14 ......................................................... ................................
 -5-2مقایسه وضعیت گروههای کنترل و آزمایشی قبل و بعد از اجرای برنامه 14 ..................................................
 -3فصل سوم :گامهای عمومی ارزیابی سیاست و انواع روشهای ارزیابی 16 ............................. ................................
 -1-3مقدمه 17 ....................................................... ................................ ................................ ................................
 -2-3پیمایش نوآوری 18 ........................................ ................................ ................................ ................................
 -3-3مدلهای اقتصادسنجی :مدلسازی اقتصاد کالن و شبیهسازی 22 ................................ ................................
 -1-3-3شرایط استفاده از مدلهای اقتصادسنجی کالن 23 ............................................. ................................
 -2-3-3مراحل استفاده از مدلهای اقتصادسنجی 24 ....................................................... ................................
 -4-3مدلهای اقتصادسنجی :مدلهای اقتصادسنجی خرد 26 ............................................... ................................
 -1-4-3شرایط استفاده از روش اقتصاد سنجی خرد 27 .................................................... ................................
 -2-4-3مراحل پیادهسازی مدل 28 ................................................... ................................ ................................
 -3-4-3دامنه کاربرد و محدودیتها 29 ............................................ ................................ ................................
 -5-3مدلهای اقتصادسنجی :اندازهگیری بهرهوری 29 .......................................................... ................................

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
ب
فاز  :6تدوین برنامه ارزیابی و بروز رسانی

ویرایش اول ،مرداد 1394

 -1-5-3روش انجام 30 ..................................... ................................ ................................ ................................
 -2-5-3دامنه کاربرد و محدودیتها 31 ............................................ ................................ ................................
 -6-3ارزیابی توسط خبرگان 31 .............................. ................................ ................................ ................................
 -1-6-3شرایط استفاده از خبرگان 32 ................................................ ................................ ................................
 -2-6-3مراحل انجام روش استفاده از خبرگان 32 ............................ ................................ ................................
 -3-6-3دادههای مورد نیاز 33 .......................................................... ................................ ................................
 -4-6-3دامنه کاربرد و محدودیتها 33 ............................................ ................................ ................................
 -7-3مطالعه میدانی و مطالعه موردی 33 ................................................ ................................ ................................
 -4فصل چهارم :جمعبندی و ارائه روش پیشنهادی برای ارزیابی 35 ........................................... ................................
 -1-4مقدمه 36 ....................................................... ................................ ................................ ................................
 -2-4تدوین شاخصهای ارزیابی کارایی و اثربخشی 36 ........................................................... ................................
 -3-4تدوین مکانیزم ارزیابی 36 .............................. ................................ ................................ ................................
 -4-4تدوین ساختار نظارت و به روزرسانی 38 ........................................ ................................ ................................
 -5فصل پنجم :فرایند ارزیابی سند توسعه فناوریهای الکترونیک قدرت 40 ............................... ................................
 -1-5مقدمه 41 ....................................................... ................................ ................................ ................................
 -2-5تدوین شاخصهای عملکردی و اثربخشی 41 ............................... ................................ ................................
 -3-5تدوین ساختار نظارت ،به روزرسانی و مکانیزم ارزیابی 49 .............................................. ................................
 -4-5مکانیزم عملکرد 49 ........................................ ................................ ................................ ................................
نتیجه گیری 51 ......................................................... ................................ ................................ ................................
مراجع 52 .................................. ................................ ................................ ................................ ................................

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
ج
فاز  :6تدوین برنامه ارزیابی و بروز رسانی

ویرایش اول ،مرداد 1394

فهرست شکلها
شکل ( :)1-1منطق ارزیابی اهداف و سیاست ها 9......................................... ................................ ................................
شکل ( :)2-1مدل منطقی ارزیابی 10 ............................ ................................ ................................ ................................
شکل ( :)1-2قالبهای تحلیل تأثیرات سیاست 15 ........................................ ................................ ................................

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
د
فاز  :6تدوین برنامه ارزیابی و بروز رسانی

ویرایش اول ،مرداد 1394

فهرست جدولها
جدول ( :)1-4ویژگیهای روشهای ارزیابی 37 ............................................ ................................ ................................
جدول ( :)1-5شاخصهای ارزیابی اهداف کالن توسعه فناوری الکترونیک قدرت 42 ...................................................
جدول ( :)2-5شاخص های ارزیابی پروژههای توسعه فناوری الکترونیک قدرت 43 ......................................................
جدول ( :)3-5شاخص های ارزیابی اقدامات توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت 45 ..........................................

"

 -1فصل اول
 -2ارزیابی سیاست و همراستایی


ارزیابی با اهداف و برنامهها


سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
6
فاز  :6تدوین برنامه ارزیابی و بروز رسانی

ویرایش اول ،مرداد 1394

 -1-2مقدمه
تحلیل تأثیرات بخشی از حوزه بزرگتری از مطالعات سیاستی یعنی "ارزیابی سیاست "1است .ارزیابی سیاست نیز همچوون
بسیاری از مفاهیم مربوط به مطالعات سیاستی دارای تعاریف مختلفی است که در ادامه بدان پرداخته میشود .در اداموه مفهووم
همراستایی ارزیابی با اهداف و برنامهها مورد بررسی قرار میگیرد.
 -2-2ارزیابی سیاست
تعاریف ارائه شده برای ارزیابی سیاست عبارتاند از:
" تالش برای درک تأثیر رفتار انسان و بهویژه ارزشیابی تأثیرات یک برنامه خوا

بور جنبوههوایی از رفتوار کوه

بهعنوان اهداف این مداخله منظور شده است" ].[1
 " ارزیابی اثربخشی یک برنامه ملی در تحقق اهداف خود یا ارزیابی اثربخشی نسبی دو یوا چنود برناموه در تحقوق
اهداف مشترک خود" ].[2
" ارزیابی نظاممند عملیات و یا نتایج یک برنامه یا سیاست در مقایسه با مجموعوهای از اسوتانداردهای روریي یوا
ضمنی به عنوان راهی برای کمک به بهبود آن برنامه یا سیاست" ].[3
آنچه در همه تعاریف ارزیابی سیاست مشترک است و آنچه ارزیابی سیاست را از سایر مطالعات سیاستی متفاوت مویسوازد،
تمرکز آن بر پیامدهای واقعی ناشی از اجرای سیاست یا برنامه و یا قضواوت در موورد ایون پیامودها بور مبنوای نووعی موالک
(هنجاری) است .ارزیابی سیاست ،یک فعالیت هنجاری است که به وسیله آن ،آنچه هست با آنچه باید باشد مقایسوه مویشوود.
بنابراین ،ارزیابی سیاست به معنای تعیین ارزش یک سیاست یا برنامه بر مبنای تعدادی معیار است؛ و تالشوی نظواممنود بورای

1. Program evaluation
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تعیین "خوبی" یا "ارزشمندی" آنهاست .البته باید توجه داشت که ارزیابان سیاستهوا و اهوداف از تموامی روشهوای علووم
اجتماعی (و بهویژه روشهای کمّی) استفاده میکنند .با این حال ،ارزیابی سیاست فاقد ساختاریافتگی است.
تقاضا برای ارزیابی سیاست ،امری فراگیر است که هم در بخش عموومی و هوم در بخوش خصوروی موورد اسوتفاده قورار
میگیرد .این ارزیابی میتواند به شکلهوای مختلفوی از مطالعوات دانشوگاهی و گوزارشهوای مشواوران مودیریت گرفتوه توا
بازنگریهای رسمی توسط نهادهای دولتی و مدیران برنامه ها انجام شود .بر این اساس ،منطقی است که حوزه ارزیابی سیاست
بیشتر بهعنوان یک حوزه کاربردی تلقی شود تا یک حوزه دانشگاهی که بسیاری از مؤلفان نیز به این موضوع اشواره کوردهانود.
مثالً ویس 1به این نکته پرداخته است که جهتگیری ارزیابی سیاست بیشتر به سمت بهبود و ارالح سیاسوت اسوت توا تولیود
دانش عمومی و اگر دانشی هم به این ترتیب تولید شود غالباً مخصو

برنامه و سیاست مورد نظر است و معموالً قابل تعمویم

به سیاستها و برنامههای مختلف نیست ].[9
هرچند ارزیابی سیاست دارای چند مفهوم محوری است ،ولی از سوی دیگر موضوعی متغیر و فاقد مرزهای روشن است کوه
میتواند برای افراد مختلف معانی متفاوتی داشته باشد .تحت عنوان ارزیابی سیاست چندین رویکرد مفهومی مجزا وجود دارد که
از "تحلیل تأثیر" فراتر میروند .متأسفانه هیچ تعریفی از قلمرو و زیرشاخههای ارزیابی سیاست که مقبولیت عمومی داشته باشد
وجود ندارد .البته برخی محققان همچون اسمیت و لیکاری 2تالش کردهاند دستهبندیهایی ارائه کرده و به ایون موضووع نظوم
دهند ].[9
تحلیل تأثیرات همیشه حول سه محور انجام میشود :مسئله (یا مشکل) ،فعالیت و نتیجه مورد نظر .مسئله عبوارت اسوت از
نتیجه یا شرایطی که رضایتبخش نیست و انتظار میرود بدون دخالت از طریق یک برنامه یا سیاست عمومی کماکان نامناسب
باقی بماند .فعالیت عبارت است از رویدادی که توسط انسان هدایت میشود و سیاست را تشکیل میدهد؛ یعنی اقداماتی که زیر

1.Weiss
2.Smith & Licari
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نظر دولت برای برخورد با یک مسئله انجام میشوند .نتیجه مورد نظر عبارت است از متغیری که برای ارزیابی تأثیر (پیامد) یک
سیاست عمالً سنجیده میشود ].[4
بنابراین ،تحلیل تأثیرات با پاسخ نظاممند به این سوال که "چه کاری انجوام شوده اسوت " سوروکار دارد و ایون کوار را بوا
شناسایی و سنجش نتیجه مورد نظر و آزمون عملی رابطه آن با سیاست یا برنامه مورد نظر انجام میدهد .این موضووع از نظور
تئوری ساده به نظر میرسد ،ولی در عمل میتواند دشوار باشد .مثالً تحلیل تأثیرات بهشدت به نحوه انتخاب "متغیور وابسوته"
بستگی دارد که همان نتیجه مورد انتظار است .نتیجه مورد انتظار باید دو کارکرد کلیدی داشته باشد .اول اینکه باید جنبوهای از
مسئله را عملیاتی سازد 1و دوم اینکه باید متغیری باشد که بتوان بین آن و برنامه /سیاست رابطه علی برقرار کرد.
یکی از مسائلی که سیاستگذاری عمومی بهطور عام و تحلیل تأثیرات بهطور خا

با آن روبهروست ،موضووع هنجارهوا و

مالحظات هنجاری است .در بسیاری از موارد ،اهداف سیاست های اتخاذ شوده چنودان روشون نیسوتند و در نتیجوه ،ذینفعوان
مختلف اهداف مختلفی را به یک سیاست واحد نسبت می دهند .حتی ممکن است باورهای متفاوتی نسبت به روابط علوی بوین
"وسیله" و "هدف" وجود داشته باشد و این باورهای متفاوت ،معانی سیاستی متفاوتی داشته باشند .از سوی دیگر ،قضواوت در
مورد اینکه سیاستی موفق بوده یا شکست خورده مستلزم این است که ابتدا مشخص شود کدام اهداف سیاسوت و چگونوه بایود
مورد سنجش قرار گیرند .در بسیاری از موارد ،همین انتخاب به تنهایی میتواند نتیجه ارزیابی را تغییر دهد .مثالً اگور در زمینوه
سیاست های آموزشی بخواهیم عملکرد آموزشی را مورد سنجش قرار داده و مشخص کنیم که آیا یک سیاست خا

به اهداف

خود رسیده است یا خیر ،استفاده از روشهایی مثل تستهای استاندارد ،نرخ فارغالتحصیالن و امثال اینها میتوانند نتایج کامالً
متناقضی را نشان دهند ].[9
 -3-2همراستایی ارزیابی با اقدامات و برنامه ها

1. Operationalize
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ارزیابی هنگامی اثربخش خواهد بود که هم راستا و منطبق با مأموریت و اهداف برنامه انجام پذیرد .همانطور کوه در شوکل
زیر دیده میشود ،ابتدا میبایست اهداف کالنی را که برنامه بهدنبال آنهاست ،استخراج نمود .سپس باید مشخص شود برناموه
از چه راهبردی برای تحقق این اهداف استفاده میکند .در طراحی مکانیزمهای عملیاتی یک برنامه سیاستی ،مشخص میشود
چه ورودیهایی به چه بروندادها ،1دستاوردها 2و پیامدهایی 3تبدیل میشوند .بنابراین تمرکز ارلی ارزیابی بر همین مؤلفوههوا
است .بازخوردهای ارزیابی هم میتواند به بهبود مکانیزمهای عملیاتی منجر شود و هم ارالح راهبردهوای برناموه را بوهدنبوال
داشته باشد.

شکل ( :)1-2منطق ارزیابی اهداف و سیاست ها

یکی از مفاهیمی که در ادبیات سیاستگذاری برای رعایت ارتباط ورودیها ،بروندادها ،دستاوردها و پیامدها به دفعات مورد
استفاده قرار می گیرد "مدل منطقی "4است .مدل منطقی نه تنها در طراحی سیاست مورد استفاده قرار میگیرد ،بلکه می توان

1 .Outputs
2 .Results
3 .Outcomes
4 .Logic model
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از آن برای ارزیابی سیاست نیز استفاده نمود .علیرغم کاربردهای گسترده ،این مدل بر منطقی روشن و ساده استوار است .بطور
کلی ،مدل منطقی روشی نظاممند و تصویری 1است که برای درک ارتباط میان منابعی که در برنامه مورد استفاده قورار گرفتوه،
فعالیتهایی که برنامهریزی شده و تغییرات و نتایجی که رسیدن به آنها دنبال میشود ،بهکار میرود.

شکل ( :)2-2مدل منطقی ارزیابی

اغلب مدلهای منطقی ،تصویری از نحوه کار برنامه است .این مدل از کلمات و تصاویر بورای تشوریي تووالی فعالیوتهوا و
ارتباط آنها با نتایج مورد انتظار استفاده میکند .مؤلفههای ارلی یک مدل منطقی را مویتووان در دو گوروه ارولی " کارهوای
برنامهریزی شده" و " نتایج مورد انتظار " و در پنج گام متوالی شرح داد:
کارهای برنامه ریزی شده :به تشریي منابعی که گمان میرود برای اجرای برنامه نیاز هستند و فعالیتهایی کوه قصود انجوام
آنها وجود دارد ،می پردازد.
 منابع :عبارتند از منابع انسانی ،مالی ،سازمانی و ارتباطی که برای انجام برنامه مورد نیاز میباشند .در برخی مراجع از
آنها به عنوان "ورودی" نیز نام برده شده است.
فعالیت های برنامه :عبارتند از فرآیندها ،ابزارها ،رخدادها ،فناوری و اقداماتی که بصورت آگاهانه و در راستای نیل بوه
نتایج و یا تغییرات مورد انتظار رورت میپذیرند.

1 .Visual
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نتایج مورد انتظار :عبارتند از کلیه نتایج مطلوب برنامه شامل بروندادها ،دستاوردها و پیامدها.
 بروندادها :محصوالت مستقیم فعالیتهای برنامهاند و ممکن است شامل انواع ،سطوح و اهدافی از خدمات باشند که
توسط برنامه ارائه میشود.
 دستاوردها :عبارت است از تغییرات در رفتار ،دانش ،مهارت ،وضعیت و سطي کارکرد افرادی که در برناموه مشوارکت
دارند .دستاوردها می توانند به دو گروه کوتاهمدت و بلندمدت تقسیم شوند .دستاوردهای کوتاهمدت در بازه  1توا 3
سال محقق میشوند؛ حال آنکه دستاوردهای بلندمدت  4تا  6سال زمان نیاز دارند" .پیامدهای" دستاوردهای بلند
مدت در بازه  7تا  10سال خود را نشان میدهند.
 پیامدها :عبارتند از خواستههای اساسی و یا تغییرات ناخواستهای که در سازمان ،جامعه یا سیستم بر اثر اجرای برنامه
در مدت  7تا  10سال اتفاق میافتد ].[6

 -3فصل دوم:
قالبهای ارزیابی سیاست و تحلیل
تأثیرات
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 -1-3مقدمه
ارزیابی نظاممند سیاستها و تحلیل تأثیرات آنها مشتمل بر مقایسه است ،مقایسهای بهمنظور یافتن تغییرات بهوجود آموده
در اثر برنامههای سیاستی .این مقایسه در حالت ایدهآل باید به اندازهگیری تفاوت بین اتفاقات بهوقوع پیوسته ،با اتفاقاتی بپردازد
که در رورتی اجرا نشدن برنامهها پدید میآمد .اندازهگیری اتفاقات بهوقوع پیوسته در شرایط بعود از اعموال برناموههوا دشووار
نیست .مشکل ارلی در برآورد وضعیت در رورت بهاجرا درنیامدن برنامهها و مقایسه دو وضعیت با یکدیگر است .ایون تفواوت
باید ناظر بر اعمال برنامهها باشد و نه سایر تغییراتی که بهطور همزمان در جامعه بهوقوع پیوسته است .با توجه به اهمیوت ایون
موضوع ،چهار قالب کلی برای ارزیابی سیاست و تحلیل تأثیرات درنظر میگیرند.
 -2-3مقایسه وضعیت قبل و بعد از برنامه

1

یکی از رایجترین قالبهای تحلیل سیاستها و برنامهها ،استفاده از نوع مقایسه قبل و بعد از اجورای برناموه اسوت .در ایون
قالب ،وضعیت در دو نقطه یکی قبل از اجرای برنامهها و دیگری بعد از اجرای آن باهم مورد مقایسه قرار میگیرند .گوروههوای
هدف در تحلیل تأثیرات مقایسهای قبل و بعد جایگاه محوری دارند .در این حالت ،اگرچه فرآیند دستیابی بوه توأثیر سیاسوتهوا
کوتاه و آسان است ،اما نمیتوان بهراحتی و با اطمینان مشخص نمود که تا چه حد نتایج از اعمال برنامهها و سیاستهوا ناشوی
شدهاند و تا چه حد اثر سایر تغییرات محیطی همزمان در جامعه بودهاند.
 -3-3مقایسه روند گذشته و وضعیت بعد برنامه

2

برآورد بهتری از آنچه در اثر اجرای یک برنامه بهوقوع پیوسته را میتوان با مقایسه روند وضوعیت گذشوته در زموان حاضور
(پس از اجرای برنامههای سیاستی) بدست آورد .سپس با مقایسه این حالت تصویر شده از گذشته با شرایط پدید آموده پوس از

1. Before-after comparison
2. Project trend line versus postprogram comparisons
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اجرای واقعی برنامهها میتوان به تحلیل تأثیرات سیاستها رسید .در این روش الزم اسوت توا بورای ترسویم رونود وضوعیت از
گذشته تا به زمان اجرای سیاستها ،اطالعات راجع به گروههای هدف در بازههای زمانی مختلف گردآوری شود .ایون قالوب از
حالت مقایسه قبل و بعد بهتر بوده و نتایج دقیقتری را فراهم میآورد ،اما نیازمند تالش بیشتر در فرآیند ارزیابی است.
 -4-3مقایسه وضعیت در دو حالت وجود یا عدم وجود برنامه

1

روش رایج دیگر برای ارزیابی ،مقایسه میان وضعیت بخشهایی است که تحت تأثیر سیاست موردنظر قرار گرفتهاند با سایر
بخشهایی که تحت اثر نبودهاند .در این حالت ،مقایسه تنها در زمان بعد از اجرای برنامههای سیاستی انجام میشود ،اما میوان
دو بخش مختلف (تحت تأثیر سیاست و فارغ از آن) .همچنین بهمنظور افزودن بر دقت این قالوب ،مویتووان تحلیول توأثیرات
وضعیت گذشته (قبل اجرای برنامه) را در هر دو بخش مشاهده نمود و تفاوت آنهوا را درک کورد .سوپس بوا اجورای برناموه و
مقایسه مجدد بین وضعیت دو بخش ،میتوان بهروشنی دریافت که چه حدی از تفاوت میان وضعیت دو بخش بهدلیول اعموال
برنامه سیاستی بوده و چه حدی مرتبط با تفاوت در ویژگیهای اقتصادی-اجتماعی بخشهای مورد مطالعه بوده است.
 -5-3مقایسه وضعیت گروههای کنترل و آزمایشی قبل و بعد از اجرای برنامه
این قالب از تحلیل تأثیرات بهعنوان یک روش مرسوم مشتمل بر انتخاب دو گروه تحت کنترل و آزمایشی است که از همه
لحاظ به یکدیگر شبیه هستند ،اما در یکی از آنها (گروه آزمایشی) برنامه سیاستی اجرا شده ولی در دیگری اجرا نشده است .در
این حالت ،مقایسه وضعیت دو گروه بعد از اجرای سیاست در یکی از آنها میتواند بهطور دقیق بیانکننده تأثیر سیاستها باشد.
این قالب ،دقیقترین نتایج ارزیابی سیاستها را در میان سایر روشها بههمراه میآورد.

1. Comparsions between jurisdictions with and without programs
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شکل ( :)1-3قالبهای تحلیل تأثیرات سیاست

 -4فصل سوم:
گامهای عمومی ارزیابی سیاست و
انواع روشهای ارزیابی
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 -1-4مقدمه
فارغ از نوع و روش ارزیابی و درجه پیچیدگی آن ،بهرورت کلی مراحل انجام یک ارزیابی را میتوان بهرورت زیر برشمرد:
 تعیین اهداف و مخاطبان (ذینفعان ارزیابی)
 طراحی سؤاالت و فرضیات ارزیابی
مشخصکردن منابع در دسترس ،زمان الزم و سطي مناسب تالشی که میبایست رورت پذیرد
انتخاب روش (های) ارزیابی و تجزیه و تحلیل
 انتخاب و یا طراحی مدل مناسب ارزیابی و رویکرد جمعآوری اطالعات
جمعآوری و ترکیب اطالعات
 تجزیه و تحلیل و تفسیر اطالعات
 تدوین گزارش ارزیابی
 ارائه و انتشار نتایج
در میان اینگامها ،انتخاب روش ارزیابی و تحلیل بهعنوان محور ارلی در ارزیوابی و پوایش سیاسوتهوا و برناموههوا قورار
میگیرد .روشهای متنوعی برای ارزیابی وجود دارد که در عین داشتن مشابهتهایی ،هر کدام مزایا و معایب مخصو

به خود

را دارا میباشند .هر کدام از این روشها برای اهداف خاری طراحی شدهاند .بهعنوان مثوال برخوی از آنهوا بورای ارزیوابی در
مراحل اولیه یک برنامه مناسباند و برخی دیگر برای ارزیابی در مراحل انتهایی برنامه بهکار میآیند .بنابراین حتی ممکن است
برای یک برنامه با گذشت زمان ،از روشهای متعدد ارزیابی استفاده شود.
از منظر زمانی ،روشهای ارزیابی به دو دسته کلی ارزیابی پیش از پیادهسازی و ارزیابی در حین و پس از پیادهسازی تقسیم
میشوند .همچنین از منظر روش تحقیق ،روشهای ارزیابی را میتوان بوه سوه دسوته روشهوای کمّوی ،آمواری ،روشهوای
مدلسازی و روشهای کیفی تقسیمبندی کرد .در روش های کمّی و آماری مانند پیمایش ،با انجام تحلیلهای آماری بور روی
دادهها و اطالعات جمعآوری شده ،ارزیابی سیاستها انجام میپذیرد .در روشهای مدلسازی مانند روشهای اقتصادسنجی ،با
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استفاده از توابع و مدلهای ریاضی/اقتصادی ،به ارزیابی تأثیرات سیاستها پرداخته مویشوود .در روشهوای کیفوی نیوز ماننود
موردکاوی نیز مشاهدات و دادههای کیفی مبنای قضاوت ما در مورد اثرات سیاستها میباشد ].[5
مجموعهای از روشهای ارزیابی که میتوانند برای تحلیل تأثیرات سیاستها و برنامهها در اسناد ملی فناوری مورد استفاده
قرار بگیرند به قرار زیر هستند:
 -2-4پیمایش نوآوری

1

در طی سه دهه گذشته تالشهای زیادی جهت سنجش و ارزیابی نوآوری رورت گرفته است .سازمان توسعه همکاریهای
اقتصادی ( )OECDبا انتشار دستورالعملهای متعددی در خصو

ارزیابیهای مرتبط بوا نووآوری و فنواوری کوه اروطالحاً بوه

دستورالعملهای فراسکاتی 2معروفند (دستورالعمل فراسکاتی ،دستورالعمل پتنت ،دستورالعمل اسلو و غیره) تالش کرده است توا
در زمینه ارزیابی ،استانداردهای بینالمللی را ایجاد کند.
تشریي روش های ارزیابی و تفسیر دادهها در این دستورالعمل ها ،در کنار وجود بانکهای اطالعات و دادههای متنوع 3باعث
شد در دهه  90کشورهای اروپایی برای ارزیابی سیاستها ،از پیمایشی استفاده کنند که به پیمایش نوآوری معروف شد.
روش پیمایش نوآوری در ابتدا ،بهعنوان ابزاری جهت جمعآوری و تفسیر دادهها و نه ارزیابی مورد استفاده قرار میگرفت .اما
اخیراً محققان زیادی پیمایش نوآوری را بهعنوان روشی برای پرداختن به تأثیرات و پیامدهای سیاسوتهوای تحقیوق و توسوعه
دولتی مورد توجه قرار دادهاند .بهنظر میرسد در آینده با توجه به افزایش دادههای جمعآوریشده پیرامون موضوعات مرتبط بوا
نوآوری ،استفاده از روش پیمایش برای ارزیابی سیاستهای نوآوری دولتی افزایش یابد ].[7

1. Innovation survey
2.FRASCATY – Family manuals

 .از دهه  ،70گروههای پژوهشی شروع به جمعآوری دادههایی در مورد وضعیت نوآوری در بنگاهها نمودند که وجود ایون اطالعوات و دادههوا
یکی از عوامل طراحی دستورالعمل اسلو بوده است.
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اولین پیمایش نوآوری در اروپا ،در سال  1992و بر اساس دستورالعمل اسلو رورت گرفت .این پیمایشها مجدداً در سوطي
اتحادیه اروپا در سالهای  1996و  2000برگزار شد .تجربه این سه پیمایش ،ضمن آنکه امکانپذیری پیمایش نوآوری را ثابت
کرد ،نشان داد اینگونه پیمایشها میتواند نتایج قابل توجهی برای سیاستگذاران داشته باشد.
در پیمایش نوآوری ،نوآوری عبارت است از محصول یا فرایند نو و یک بنگاه در رورتی نوآور معرفی میشوود کوه در یوک
دوره زمانی سه ماهه موفق به طراحی حداقل یک محصول یا فرایند نو و یا بهبود در فرایندها و محصولهای موجود شده باشد.
معیار "نو" بودن ،جدید بودن در بنگاه است که لزوماً بهمعنای جدید بودن در بازار نمیباشد .اطالعات پیمایش از طریق توزیوع
پرسشنامه در نمونههایی از جامعه آماری جمعآوری میشود ،هرچند در برخی موارد تمام بنگاههای بزرگ تحت پوشش پیمایش
قرار میگیرند .مهمترین موضوعاتی که در یک پیمایش نوآوری مورد بررسی قرار میگیرند عبارتند از:
 عوامل مؤثر بر نوآوری فناورانه
 oاهداف نوآوری در بنگاهها
 oمنابع اطالعاتی بنگاهها
 oموانع نوآوری در بنگاهها
 فعالیتها و هزینههای نوآوری در بنگاهها
 oفعالیتهای تحقیق و توسعه
 oهمکاریهای فناورانه
 oخرید و تجهیز ماشینآالت
 oمحافظت از دانش و فناوری
 ویژگیهای بنگاههای نوآور
 oاندازه بنگاههای نوآوری
 oبخش اقتصادی که بنگاههای نوآور در آن فعالیت میکنند
 oمالکیت بنگاههای نوآوری

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
20
ویرایش اول ،مرداد 1394

فاز  :6تدوین برنامه ارزیابی و بروز رسانی

 oارتباط با سایر بنگاهها مؤسسات دولتی
 oسرمایهگذاری در داراییهای نامشهود
 پیامدهای نوآوری
 oفروش ناشی از محصوالت نو
 oفروش ناشی از محصوالتی که نهتنها برای بنگاه بلکه در سطي بازار نیز جدید میباشند
 oتأثیر نوآوری بر رادرات و رقابتپذیری بنگاهها در سطي بینالمللی
 oتأثیر نوآوری بر اشتغال
 oتأثیر نوآوری بر ساختار مهارتی نیروی کار
اما پیمایش نوآوری چگونه میتواند برای ارزیابی برنامهها و سیاستهای نوآوری مورد استفاده قرار گیرد هر ارزیابی سیاست
نیازمند وجود اطالعات کافی و دقیق در مورد موضوع سیاست مورد تحلیل است .پیمایش نوآوری بخشی از اطالعاتی که بورای
ارزیابی برنامهها و سیاستهای نوآوری دولتها الزم است را فراهم میآورد .این اطالعات میتواند تصویر واضوحی از وضوعیت
نوآوری در بنگاهها و میان آنها را به نمایش بگذارد ].[9
در پیمایش نوآوری در خصو

مشارکت بنگاهها در برنامههای نوآوری دولتوی سوؤاالتی طراحوی شوده اسوت .در سوومین

پیمایش نوآوری اتحادیه اروپا ،این سؤاالت در سه سطي سیاستهای اتحادیه اروپا ،سیاستهای دولتی و سیاستهای منطقهای
و محلی طراحی شده بود .در برخی پیمایش های نوآوری مانند پیمایش نوآوری ایتالیا ،سؤاالت بیشتر و دقیقتوری در خصوو
سیاستهای نوآوری دولت طراحی شده است.
با تحلیل نتایج پیمایش نوآوری میتوان به ارزیابی برخی سیاستهای نوآوری دولت پرداخت .بهعنوان مثال میتوان فهمید
چه کسانی از یارانه های تحقیق و توسعه دولت سود بردهاند بنگاههای کوچک و متوسط در مقایسه با بنگواههوای بوزرگ چوه
سهمی از کمکهای دولت را دریافت کردهاند چه بخشهای اقتصادی از تسهیالت دولتی منتفع شدهاند
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مقایسه پاسخ سؤاالتی از این دست ،با اهدافی که برای سیاست نوآوری در نظر گرفته شده است ،ارزیابی مناسبی از سیاست
ارائه می دهد .بایستی توجه داشت هرچند پیمایش بیشتر برای ارزیابی سیاست نوآوری مورد استفاده قرار گرفته اسوت ،اموا ایون
ابزار میتواند برای ارزیابی سایر سیاستها و حتی سیاست های عمومی نیز بکار رود .در واقع پیمایش ابزاری تحلیلی است که از
طریق توزیع پرسشنامه و با جمع آوری اطالعات از سایر منابع در یک جامعه یا نمونه آماری و با استفاده از تحلیلهای آماری به
ارزیابی یک سیاست میپردازد .مراحل انجام یک پیمایش عبارتند از:
 .1طراحی مدل مفهومی پیمایش (ارتباط و تأثیر متغیرها)؛
 .2تعریف متغیرهای مدل مفهومی؛
 .3شناسایی منابع اطالعاتی که متغیرها از طریق آنها اندازهگیری میشوند؛
 .4شناسایی جامعه و یا نمونه آماری؛
 .5طراحی و توزیع پرسشنامه؛
 .6جمعآوری پرسشنامه و اطالعات از سایر منابع؛
 .7تجزیه و تحلیل آماری اطالعات جمعآوریشده؛ و
 .8تفسیر نتایج و ارائه اقدام یا پیشنهاد.
پیمایش مانند هر ابزار دیگری مزایا و معایب متعددی دارد .مهمترین مزایای این روش عبارتند از:
 با توجه به سهولت جمع آوری اطالعات گسترده در روش پیمایش ،میتوان گستره وسیعتری از موضوعات را تحوت
پوشش ارزیابی قرار داد و از نقطهنظرات افراد و شرکتهای بیشتری بهره جست.
 در پیمایش میتوان نشانگرها و متغیرهای زیادی راجع به ورودیها ،نتایج و پیامدهای یک برنامه را انودازهگیوری و
تحلیل کرد.
 در پیمایش میتوان عالوه بر استفاده از اطالعات پرسشنامهها ،از اطالعات سایر بانکهای دادهها و منابع در ارزیابی
بهره جست.
 پیمایش قابلیت ترکیب با سایر روشها ازجمله روشهای ریاضی و اقتصادی را دارا میباشد.
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 اگر پیمایش با رویکردهای قضاوت خبرگان مانند پنل همراه شود ،میتواند تحلیلهای پویاتری از ارزیابی ارائه نماید.
معایب عمده روش پیمایش نیز عبارتند از:
 دقت اطالعاتی که از پرسشنامه و بر اساس قضاوت ذهنی افراد جمعآوری میگردد ،همواره محل تردید است.
 ارزیابی دقیق و درست ورودی ها ،پیامدها و نتایج بر اساس سنجش متغیرها همواره ممکن نیست .بسیاری از پیامدها
و نتایج قابل تبدیل و اندازهگیری از طریق متغیرها نیستند.
 در بسیاری مواقع ،مدت زمانی الزم است تا سیاست و یا برنامه ،تأثیر و پیامدهای خود را آشکار کنود .غالبواً در روش
پیمایش مدتزمان تأثیرات برنامه در نظر گرفته نمیشود.
به هر حال پیمایش بهترین روش ارزیابی سیاس ت نیست ،اما در برخی مووارد ،مخصورو ًا در موواردی کوه نیواز بوه ارزیوابی
سیاستهای کالن و در سطي وسیعی میباشد ،این روش میتواند روش مناسبی بهشمار آید.
 -3-4مدلهای اقتصادسنجی :مدلسازی اقتصاد کالن و شبیهسازی

1

مدلهای اقتصادسنجی تالش میکنند به ارزیابی پیامدها و آثار اقتصادی سیاستها و برنامهها بپردازند .در این نوع مدلها،
سیاستگذاران نتایج مورد انتظار گزینهها و انتخابهای سیاستی را تحلیل و مقایسه میکنند .اینگونه مدلسازی و شبیهسازی بر
اساس سناریوها با توجه به ماهیت پدیدههای اقتصادی که غالباً پیچیده ،غیرخطی و همراه با بازخوردهای متعودد اسوت ،بسویار
مناسب میباشد.

1. Econometric models: Macroeconomic modeling and simulation
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با توجه به اینکه رفاه اجتماعی ،هدف غالب سیاستها و برنامههای دولت میباشد و وضعیت اقتصادی مهمترین عامل مؤثر
بر رفاه اجتماعی بهشمار میرود ،ارزیابی آثار اقتصادی برنامههای سیاستی از مهمترین دغدغههای سیاستگذاران و برنامهریزان
است.
معموالً تأثیر اسناد ملی فناوری های راهبردی بر متغیرهای اقتصادی مستقیم و ساده نیست ،بلکه این تأثیر از طریوق سوایر
متغیرهای واسطه و میانجی و بهواسطه روابط علت و معلولی متعدد اعمال میشود .بهعنوان مثال نمیتوان به آسانی و بر اساس
تجزیه و تحلیل های حارل از پیمایش در خصو

تأثیر یک سند ملی بر متغیرهای اقتصادی نظیر اشتغال ،رشد اقتصادی و یوا

بهرهوری قضاوت کرد ].[8
یک مدل اقتصادسنجی کالن مجموعهای از معادالت ساختاری است که بر اساس مبانی اقتصادی و برای تشریي اقتصواد و
یا برخی از اجزای آن تدوین شده است .در این مدلها دو دسته معادله وجود دارد :رفتاری 1و فردی .2همچنین در این مدلهوا،
دو نوع متغیر وجود دارد :متغیرهای درونزا که به ساختار اقتصادی (داخلی) مویپردازنود و متغیرهوای بورونزا کوه ارتباطوات و
تأثیرات بینالمللی را بررسی میکنند.
 -1-3-4شرایط استفاده از مدلهای اقتصادسنجی کالن
باید توجه داشت که استفاده از این مدلها برای ارزیابی برنامه هایی بزرگ مقیاسی مناسب اسوت کوه توأثیرات اقتصوادی و
اجتماعی کالن و در سطي بینالمللی دارند .بنابراین استفاده از آن برای برناموه هوای کوچوک بوا سوطي توأثیر محودود تورویه
نمیگردد.
استفاده از این روش نیازمند برخی الزامات است که مهمترین آنها عبارتند از:

1. Beharioural
2. Identities
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 در دسترسبودن حجم زیادی از اطالعات اقتصادی-اجتماعی
 درجه باالیی از خبرگی و تخصص
 زمان و هزینه کافی
عالوه بر این الزامات ،روش فوق برای مواقعی که برنامه اقدامات و سیاستها پیامدهای اقتصادی مشهود دارد مناسب است.
 -2-3-4مراحل استفاده از مدلهای اقتصادسنجی
استفاده از این روشها مستلزم پیمودن  9گام زیر است:
 .1تعریف اهداف مدل و امکانپذیری سنجش آن :ابتدا باید مشخص شود آیا سیاستی که قرار است ارزیابی شود ،میتواند بر
متغیرهای کالن اقتصادی تأثیر بگذارد یا خیر بهعبارتی آیا پیامدهای اقتصادی قابل مالحظهای از سیاست متصور است یا نوه
اگر پاسخ به سوال فوق مثبت است ،این تأثیر چه میزان پیشبینی میشود و آیا این تأثیر کل اقتصاد را متأثر میسازد و تنها بور
بخش و یا بخشهایی مؤثر است برای اندازهگیری و ارزیابی این تأثیر چه متغیرهایی را مویبایسوت انودازهگیوری کورد و آیوا
اندازهگیری این متغیرها ،پاسخهایی را که تحلیلگر بهدنبال آنهاست ،ارائه میدهند یا خیر
 .2بررسی در دسترسبودن دادهها :در این مرحله میبایست مشخص کرد چه داده هایی برای ارزیابی مورد نیاز اسوت و آیوا
تمام دادههای مورد نیاز در دسترس میباشد یا خیر همچنین در این مرحله میبایست نحوه مواجهه بوا دادههوای نواقص و یوا
مخدوش را روشن نمود.
 .3طراحی مدل مفهومی  :در این گام متغیرهای اساسی مدل ،روابط علی و معلولی این متغیرها ،ابعاد و اجزای ارولی مودل
مفهومی ،مبانی زیربنایی و مطالعات تجربی رورتگرفته در این زمینه مشخص میشود .همچنین باید مشخص کرد آیوا مودل
مفهومی طراحیشده متناسب با واقعیت وضعیت موجود میباشد و یا نیاز به ارالحات و تغییرات دارد
 .4جمعآوری و تحلیل و تبدیل دادهها :هرچند روشهای اقتصادسنجی نیاز به حجم عظیمی از دادهها دارنود ،اموا دادههوای
خام موجود در بانکهای داده ،بهندرت در این معادالت قابل استفادهاند .بنابراین معموالً به یک فرایند تبدیل بر روی دادههوای
خام نیاز است تا این دادهها قابلیت استفاده در مدل را داشته باشند.
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 .5طراحی معادالت اقتصادسنجی مدل :1در این مرحله معادالت اقتصادسنجی مدل تخمین زده میشوند .بهعبارتی در ایون
مرحله مدل نظری به مدل اقتصادسنجی تبدیل میشود .برای این کار ابتدا سری دادههای معینی انتخاب میشووند کوه فور
می شود مقادیر متغیرهای موجود در مدل را نمایندگی میکنند .سپس فر

میگردد که متغیرهای نظوری بور متغیرهوایی کوه

دادههای انتخابشده را ایجاد کردهاند ،منطبق هستند ،در نتیجه متغیرهای دادههای واقعی در مدل جایگزین متغیرهای نظوری
میشوند .سپس یک جمله خطای تصادفی به معادله اضافه می شود و بوا تعریوف فروضوی بور روی جملوه خطوا ،مودل آزموون
میگردد.
 .6تست و کالیبرهکردن مدل  :حتی اگر با تخمین دقیقی ،معادالت اقتصادسنجی طراحی شده باشند .ممکن اسوت در عمول
این معادالت بهعلت تأثیر متغیرهای بیرونی ،نادیدهگرفتن برخی پدیدهها و یا کیفیت نامناسب برخی دادهها ،عملکرد ضوعیفی از
خود بهنمایش بگذارند .در این مرحله ،معادالت اقتصادسنجی مجدداً با دادههوای واقعوی تنظویم مویشووند و در روورت لوزوم
تغییراتی در معادالت و یا دادههای مورد استفاده رورت میپذیرد .پس از این مرحله معادالت مویتواننود بورای شوبیهسوازی و
اندازهگیری شرایط مختلف مورد استفاده قرار گیرند.
 .7شبیهسازی وضعیت پایه و تحلیل حساسیت :برای ارزیابی تأثیر سیاستها بر عملکرد و وضوعیت اقتصوادی ،بهتور اسوت
مشخص شود این عملکرد و وضعیت در رورت عدم وجود این سیاستها چه حالتی پیدا میکرد .با این اقدام ،میتوان وضعیت
پایه را با فر

نبود این سیاستها مدلسازی و طراحی کرد .فعالیت دیگری که در این مرحله انجام میشود ،تحلیل حساسیت

2

است .با تحلیل حساسیت میتوان متوجه شد که نتایج مدل تا چه حد به تغییرات ارزش متغیرهای مدل حساساند .یعنی در چه
بازهای ارزش هر کدام از متغیرهای مدل را میتوان تغییر داد ،بدون آنکه در نتایج مدل تغییری ایجاد شود.

1. Econometric estimations of equations of the model
2. Sensitivity analysis
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 .8شبیهسازی وضعیت در رورت اجرای سیاستها :در این حالت مقادیری که برای متغیرهای برونزا ،ابزارهای سیاسوتی و
سایر متغیرها بهدست آمده است وارد عمل میشود و تأثیرات آنها بر مدل و نتایج مدل اندازهگیری میگردد.
 .9تفسیر نتایج :با مقایسه نتایج مراحل ( 7شبیهسازی وضعیت پایه) و ( 8شبیهسازی وضعیت در رورت اجرای سیاسوتهوا)
میتوان به ارزیابی مفیدی از سیاستها پرداخت.
باید توجه داشت با این روش میتوان ارزیابیهای پیش از پیادهسازی و پوس از پیوادهسوازی را انجوام داد .در موفوقتورین
تحلیلهای اقتصادسنجی رورتگرفته تاکنون ،حجم وسیعی از داده های اقتصادی مربوط به یک بوازه زموانی قابول توجوه (در
حدود  20سال و یا حتی بیشتر از آن) جمعآوری و مورد استفاده قرار گرفته است .در این تحلیلها دادههایی مربوط به متغیرهای
اقتصادی اجتماعی نظیر تولید ناخالص ملی ،تولید ناخالص ملی بر سرمایه ،رشد بهرهوری تولید ،اشتغال ،نرخ واقعی دسوتمزدها،
قیمتها ،نرخ بهره ،نرخ برابری ارزها و دادههایی مرتبط با توسعه فناوریهای راهبردی باشند هزینههای تحقیق و توسعه بخش
دولتی و بخش خصوری ،انباشت سرمایه انسانی ،1سرریز دانش و اطالعاتی در خصو

ابزارهای سیاستی و برنامههای توسعه

فناوری مثل معافیتهای مالیاتی فعالیتهای تحقیق و توسعه و یارانههای این فعالیت جمعآوری شده است.
بههر حال در این روش مهمترین ورودی ،دادههای معتبر و دقیق در یک بازه زمانی مشخص مویباشود و بودون در اختیوار
داشتن این دادهها ،روش اقتصادسنجی کارایی الزم را نخواهد داشت.
 -4-4مدلهای اقتصادسنجی :مدلهای اقتصادسنجی خرد

2

اقتصاد خرد به بررسی عملکرد و وضعیت واحدهای اقتصادی در یک کشور میپردازد .واحدها میتوانند شرکتها (بهعنووان
مثال وقتی قصد بررسی وضعیت انتقال فناوری وجود دارد) و یا حتی افراد (بهعنوان نمونه وقتی قصد مطالعوه وضوعیت اشوتغال

1.Human capital stock
2. Arvanitis and Keilbach, 2002
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وجود دارد) باشند .از لحاظ مبانی نظری ،روش اقتصادسنجی خرد مشابه اقتصادسنجی کالن میباشد .تفاوت عمده این دو روش
سطي تجزیه و تحلیل و نوع متغیرها و دادههای مورد استفاده آنهاست.
از نظر روششناسی ،مدلهای اقتصادسنجی خرد به دو دسته عمده تقسیم میشوند:
مدلهایی که از دادههای مربوط به وضعیت گذشته بنگاههایی که سیاستهای مذکور در موورد آنهوا اعموال شوده
است و یا از مشوق ها و مزایای در نظر گرفتهشده استفاده کردهاند بهره میبرند و آن را با وضوعیت کنوونی آنهوا
مقایسه میکنند.
مدلهایی که از دادههای مربوط به وضعیت همزمان بنگاههایی که سیاست مذکور در مورد آنها اعمال شده است و
یا از مشوقهای در نظر گرفته شده استفاده کردهاند و بنگاههایی که این سیاستها در موورد آنهوا اعموال نشوده
است و یا از این مشوقها استفاده نکردهاند بهرهبرداری میکنند و ارزیابیها را بر اساس مقایسه وضوعیت ایون دو
گروه از بنگاهها انجام میدهد.
اگر از دادههای گذشته بنگاههایی که اهداف سیاستها بوده اند اسوتفاده گوردد ،بایود متوجوه متغیرهوایی بوود کوه خوارج از
سیاستها ،منجر به تغییر وضعیت این بنگاهها از گذشته تاکنون شدهاند .اگر از این نکته غلفت گردد ،علت ارلی تغییر دادههای
گذشته تا حال ،سیاستهای طراحی شده تفسیر میشود ،حال آنکه ممکن است در واقعیت ،علل و دالیول دیگوری سوبب ایون
تحوالت شده باشند که آنها لحاظ نشدهاند.
همچنین اگر دادههای مربوط به دو دسته از بنگاههای مشمول سیاست و بنگاههایی که در دامنه توأثیر ایون سیاسوت قورار
نداشته اند استفاده گردد ،باید متوجه عوامل و دالیلی بود که خارج از سیاستهای تدوینشده منجر بوه تغییور دادههوای ایون دو
گروه بنگاهها میشوند .اگر این نکته مورد توجه قرار نگیرد ،تفاوت در دادههای این دو گروه را ناشی از سیاستهای طراحیشده
میدانیم .در رورتی که ممکن است این تفاوت ها ناشی از سایر عوامل و دالیلی باشید که ارتباطی به این سیاستها نداشتهانود
(مانند ساختار رنعت و بازار).
 -1-4-4شرایط استفاده از روش اقتصاد سنجی خرد
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روش اقتصادسنجی خرد مواقعی برای استفاده مناسب است که شرایط زیر مهیا باشد:
 دالیل کافی برای تأثیر سیاستها در سطي بنگاهها و سازمانها وجود داشته باشد
اهداف سیاستی بهرورت مستقیم و یا از طریق برخی شاخصها قابل اندازهگیری باشند
 ارتباط میان تأثیر و پیامدهای سیاستی در سطي بنگاهها و سازمانها با ابزارهای طراحیشده با تئوریهای اقتصوادی
موجود توجیهپذیر باشد
دادههای متغیرهای اندازهگیری برای تعداد زیادی از بنگاهها موجود باشد
دادههای کافی از وضعیت بنگاهها قبل از پیادهسازی سیاست و یا وضعیت موجود بنگاههوایی کوه مشومول سیاسوت
نمیباشند وجود داشته باشد.
 -2-4-4مراحل پیادهسازی مدل
مراحل پیادهسازی مدل های اقتصادسنجی خرد تا حد زیادی شبیه مراحل اجرای مدلهای اقتصادسنجی کالن میباشد کوه
در بخش قبل توضیي داده شده است .این مراحل بهترتیب عبارتند از:
 تعریف متغیرهای هدف :تعیین متغیرهایی که اهداف سیاستهای طراحی شده بودهاند .این اهداف میتواننود شوامل
هدف های اولیه ،ثانویه و نهایی باشند .با مشخص شدن این متغیرها در واقع مدل مفهوومی ارزیوابی موا مشوخص
میشود.
 طراحی مدل اقتصادسنجی :مدل اقتصادسنجی بر اساس مدل مفهوومی مشوخص شوده و بور مبنوای تئووریهوای
اقتصادی و با در نظر گرفتن مالحظاتی در خصو

امکان جمعآوری دادهها طراحی میشود.

 انتخاب روش اقتصادسونجی مناسوب :بور اسواس مودل اقتصادسونجی و دادههوای جموعآوریشوده ،روش مناسوب
اقتصادسنجی انتخاب میشود.
 اجرای مدل اقتصادسنجی :در این مرحله بر اساس دادههای جمعآوریشوده ،مودل اقتصادسونجی اجورا مویشوود و
برآوردهایی از متغیرهای مدل ارائه میشود.
 تفسیر نتایج :مرحله آخر نیز تفسیر نتایج اقتصادسنجی خرد است.
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 -3-4-4دامنه کاربرد و محدودیتها
یکی از مهمترین مزایای روش اقتصادسنجی خرد این است که تحلیل ارزیابی بر اساس رابطه علت معلولی میان متغیرهایی
رورت می گیرد که این رابطه علت معلولی خود ریشه در تئوری هوای اقتصوادی دارد .بنوابراین از لحواظ نظوری ،روش کوامالً
معتبری است.
همچنین این روش برای ارزیابی تأثیر یک سیاست ،بر مجموعه بنگاهها و یا سازمانی که تحت تأثیر مستقیم ایون سیاسوت
قرار داشتهاند (مثالً بنگاههایی که از مشوقهای پیشبینیشده استفاده کردهاند) بسیار مناسب اسوت .اموا هنگوامی کوه منظوور
ارزیابی ،تأثیر غیرمستقیم این سیاست بر سایر بنگاههایی که مشمول این سیاست نبودهاند (بهعنوان مثال اثرات سرریز دانش ،یا
ارزیابی تأثیر سیاست بر یک بخش) این روش بهتنهایی کافی نیست .در این مواقع میتوان از ترکیب این روش با سایر روشها
مانند اقتصادسنجی کالن استفاده کرد.
مهمترین ضعف مدلهای اقتصادسنجی وابستگی شدید آنها به حجم انبوهی از دادهها در یک بازه زمانی طوالنی میباشد.
از سوی دیگر ،حجم زیاد اطالعات ،هزینه و زمان این پروژهها را افزایش موی دهود .همانگونوه کوه نیواز بوه تخصوص بواال از
نقطهضعف های دیگر این نوع ارزیابی است .عدم اختیار و اقتدار الزم برای دسترسی به این حجم از اطالعات و الزام بنگاهها به
ارائه سایر اطالعات مورد نیاز را نیز باید به فهرست فوق اضافه کرد.
همانطور که مشاهده میشود ،اغلب نقطه ضعفهای این روش به نحوه اجرا و مشکالت جمعآوری و دسترسی دادهها اشاره
دارد .در حالیکه این روش از لحاظ تئوری روش بسیار معتبری بهشمار میرود.
 -5-4مدلهای اقتصادسنجی :اندازهگیری بهرهوری
معموالً بهرهوری و افزایش بهرهوری بهعنوان یکی از اهداف مهم اغلب سیاستها در نظر گرفته میشوود .سوطي تجزیوه و
تحلیل در ارزیابی بهرهوری میتواند بهرهوری نیروی کار ،بهرهوری یک واحد اقتصادی (سوطي خورد) ،بهورهوری یوک بخوش
رنعتی (سطي میانی) و یا بهرهوری در یک منطقه یا کشور (سطي کالن) باشد.
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مطالعات رورتگرفته نشان میدهد بهرهوری میتواند یکی از مهمترین دالیل اختالف درآمود سورانه کشوورهای مختلوف
باشد .بر همین اساس افزایش بهرهوری بهعنوان هدف نهایی اغلب اسناد ملی فناوریهای راهبردی در نظر گرفته شوده اسوت.
اسناد ملی فناوریهای راهبردی ممکن است افزایش بهره وری در سطي خورد ،میوانی و کوالن را هودف گرفتوه باشوند .روش
اندازهگیری بهرهوری میزان موفقیت این سیاستها در افزایش بهرهوری را بررسی میکند .مهمترین چوالش ایون روش ،تعودد
عوامل مؤثر بر بهرهوری است .بهعبارت دیگر ،شناسایی متغیرهای کنترلی مهمترین مسواله مودل اقتصادسونجی انودازهگیوری
بهرهوری است .با توجه به اینکه شناسایی و اندازهگیری متغیرهای کنترل در سطي میانی و کالن با دشواریهای فراوانی روبهرو
است ،این روش در سطي خرد امکانپذیری باالتری دارد.
با این روش پروژه های زیادی در سطي خرد انجام شده است که در مهمترین آنها ،تأثیر سیاستهای آزادسازی بر افزایش
بهرهوری در سطي واحدهای تولیدی اندازهگیری شده است .برخی پروژهها نیز با این روش سرریزهای فناوری میان بنگاههوا را
اندازهگیری کردهاند.
 -1-5-4روش انجام
 شناسایی واحدهای نمونه :برای انجام ارزیابی بهرهوری نیاز به دو گروه نمونه از بنگاهها است .گروه اول بنگاههوایی
هستند که بهنظر میرسد سیاستهای طراحیشده تأثیر مستقیمی بر بهورهوری آنهوا داشوته اسوت و گوروه دوم
بنگاههاییاند که سیاستهای مورد ارزیابی ،افزایش بهرهوری آنها را مد نظر نداشتهاند.
طراحی مدل اقتصادسنجی :مدل اقتصادسنجی سنجش بهرهوری بر اساس تابع تولید طراحی میشوود .توابع تولیود،
تابعی است که ارتباط میان ورودیها و بروندادهای یک فعالیت اقتصادی را مشخص میکند.
جستجو و جمعآوری اطالعات مناسب :در این مرحله میبایست ،اطالعات الزم از ورودیها و بروندادهای متناسب با
مدل اقتصادسنجی جمعآوری شوند.
 اجرای مدل اقتصادسنجی :در این مرحله بر اساس دادههای جمعآوریشده ،مدل اقتصادسنجی اجرا میگردد.
تفسیر نتایج :بر اساس اطالعات حارل از اجرای مدل اقتصادسنجی ،تأثیر سیاستهوا بور افوزایش بهورهوری موورد
تحلیل و ارزیابی قرار میگیرد.
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 -2-5-4دامنه کاربرد و محدودیتها
یکی از بزرگترین محدودیتهای این روش نحوه سنجش خروجیهاست .اندازهگیری "ارزش افزوده" کار دشوواری اسوت
که محاسبه آن همواره با ابهاماتی همراه است .چالش دیگر این روش ،تعدد عوامل مؤثر بر بهرهوری است .پارامترهای متعددی
بر بهرهوری یک واحد تولیدی مؤثرند که تفکیک میزان تأثیر هر یک از آنها و ارزیابی تأثیر سیاستها بهعنووان یکوی از ایون
عوامل از مسائل ارلی این روش است.
 -6-4ارزیابی توسط خبرگان

1

استفاده از پنل خبرگان 2و ارزیابی توسط اعضای جامعه علمی 3از مهمترین روشهای تصمیمگیری است که در سوالهوای
اخیر برای ارزیابی سیاست مورد استفاده قرار گرفته است .ارزیابی توسط خبرگان غالباً بر اساس قضاوت جمعی از متخصصوان و
راحبنظران رورت میگیرد .مبنای قضاوت ،اطالعات و برداشت هوای تجربوی و شخصوی و /یوا تحلیول و تفسویر شوواهد و
اطالعاتی است که ممکن است حارل ارزیابی از طریق سایر روش ها بوده باشند .ارزیابی از طریق خبرگان هوم بورای ارزیوابی
سیاستها پس از اجرا و هم برای ارزیابی سیاستها پیش از اجرا مورد استفاده قرار میگیرد.
استفاده از روش "ارزیابی توسط اعضای جامعه علمی" برای ارزیابی پروژهها قبل از اجرا بهمنظور تخصیص منوابع موالی و
حمایتها بسیار معمول است .پنلهای خبرگان برای ارزیابی سیاستها پس از اجرا نیز بسیار مورد استفاده قرار مویگیورد .ایون
روش ها در مواقعی که اطالعات و شواهد کافی وجود ندارد و ارزیابی پیامدهای اقتصادی اجتماعی برنامهها و پروژههوا از سوایر
روشها قابل اندازه گیری نیست ،تصویری کلی از کیفیت و تأثیر این سیاستها ارائه میدهد .روش پنل بهخصو

هنگامی که

1. Expert panels and peer review
2. Expert panels
3. Peer review
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ارزیابان عالقهمند به بررسی جنبه های جدیدی از تأثیرات سیاستی هستند بسیار مؤثر است .تنووع تخصصوی و ذهنیتوی گوروه
خبرگان ،منبع بزرگی از ایدههای نویی است که میتواند بر کیفیت ارزیابی مؤثر واقع شود.
گروه خبرگان می توانند عالوه بر اظهار نظر مراجع به نتایج و پیامدهای یک سیاست ،در مورد روند کلی ارزیابی و مودیریت
ارزیابی نیز پیشنهاداتی ارائه کنند که در ارزیابیهای آینده از آن ها استفاده شود .این موضوع مزیتی است که در سوایر روشهوا
کمتر به چشم میخورد.
 -1-6-4شرایط استفاده از خبرگان
استفاده از نظرات خبرگان از منعطفترین روشهای ارزیابی سیاست است .اما برای استفاده از آن میبایست شورایطی مهیوا
باشد که مهمترین آنها عبارتند از:
اعضای جامعه علمی با دانش کافی و خبرگان مرتبط با حوزه ارزیابی در دسترس بوده و برای مشوارکت در فراینود ارزیوابی
تمایل داشته باشند.
توقعات و سؤاالت از گروه خبرگان باید در حد دانش و آگاهی آنها باشد .پیشفر

روشهای استفاده از نظرات خبرگوان،

بهرهبرداری از دانش تخصصی و انباشتی حارل از تجربه و دانش این افراد است.
 -2-6-4مراحل انجام روش استفاده از خبرگان
مشخصشدن موضوعات مورد بحث :در روش هوای اسوتفاده از نظورات خبرگوان ،قبول از هور چیوزی مویبایسوت
موضوعاتی که خبرگان قرار است راجع به آن ها نظر دهند ،مشخص شود .معموالً این موضوعات توسوط کارفرموا
(نهاد ارزیابیکننده) تعیین میشود.
انتخاب رئیس پنل یا گروه خبرگان :با توجه به موضوعات مورد بحث ،فردی با دانش و تجربوه بواالی تخصصوی و
مدیریتی بهعنوان رئیس پنل انتخاب میگردد.
 انتخاب اعضای پنل با گروه خبره :با هماهنگی و مشارکت کارفرما و رئیس پنل ،اعضای خبرگان انتخاب میگردند.
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برنامهریزی پنل :زمانبندی و نحوه اجرای فرایند ارزیابی توسط اعضا و با مشارکت کارفرما مشخص میشود.
 شناسایی و پشتیبانی نیازهای اطالعاتی پنل :در این مرحله کلیه شواهد ،دادهها و اطالعات مورد نیاز برای قضاوت و
تصمیمگیری گروه خبرگان شناسایی ،تهیه و در اختیار آنها قرار داده میشود.
اجرای ارزیابی :اعضای پنل ،مدیریت رئیس پنل در خصو

موضوعات مورد بحث مطابق برنامهریزی انجامشده بوه

جمعبندی میرسند.
 -3-6-4دادههای مورد نیاز
هرچند در این روش ،برخالف روش های کمّی که پیشتر توضیي داده شد ،عملیات خاری بر روی دادهها رورت نمیپذیرد.
اما دادهها بهعنوان یکی از ورودی های ارلی قضاوت خبرگان اهمیت زیادی دارند .دادهها مویبایسوت دقیوق و کوافی بووده و
ساختار آنها بهگونه ای باشد که خبرگان بدون نیاز به انجام عملیات پردازش بتوانند آن را تفسیر و تحلیل کنند.
 -4-6-4دامنه کاربرد و محدودیتها
روشهای استفاده از نظرات خبرگان روش های منعطف و اثربخشی هستند که هم برای ارزیابیهای پس از پیوادهسوازی و
هم برای ارزیابیهای پیش از پیادهسازی مورد استفاده قرار میگیرند.
به نسبت سایر روشها ،این روش کم هزینه است .هرچند برگزاری پنل در مقایسه با ارزیابی توسوط اعضوای جامعوه علموی
هزینههای پشتیبانی بیشتری را میطلبد .در موضوعاتی که به حوزههای خا

و محدودی از علم و تخصص مربوط مویشووند

بهتر است از روش ارزیابی توسط اعضای جامعه علمی استفاده گردد و در حوزههای کالنتر از پنل .اسوتفاده از ارزیوابی توسوط
اعضای جامعه علمی برای ارزیابی و انتخاب پروژههای تحقیق و توسعه و حمایت از آنها بسیار معمول است.
استفاده از پنل خبرگان برای ارزیابی سیاست در موضوعات مناقشه برآیند که نیاز به اجماع و توافق گروههوای متعودد دارد،
توریه میشود.
 -7-4مطالعه میدانی و مطالعه موردی
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در مطالعه میدانی به جای مطالعه موضوع تحت شرایط کنترلشده ،به مشاهده مستقیم در شرایط واقعی پرداختوه مویشوود.
مطالعه میدانی نیازمند استفاده از طیف وسیعی از روشها و تکنیکهای مختلف است.
مطالعه موردی یکی از روش های مطالعه میدانی است که در ارزیابی سیاست مورد استفاده قرار میگیرد .در مطالعه موردی،
ارزیاب به تعامل اجتماعی مستقیم با موضوع ارزیابی می پردازد .ارزیابی با این روش مستلزم استفاده از روشها و دادههای کمّی
و کیفی از قبیل پیمایش ،تحلیل محتوا ،تحلیل آماری داده های ثانویه و نهایتاً مشاهده مستقیم است .ارزیوابی نهوایی نووعی از
استنتاج تفسیری است که بر اساس این منابع اطالعاتی و روشهای تحلیلی متعدد استخراج میشود.
مطالعه میدانی و مطالعه موردی از روشهای تحقیق کیفی در علوم اجتماعی میباشند که در سالهوای اخیور موورد توجوه
بسیاری از محققان قرار گرفته است.
برای ارزیابی سیاست به روش مطالعه میدانی با مطالعه موردی ،الزم است ارزیابی با بررسی و مشاهده دقیق شامل گفتگو و
مصاحبه با ذینفعان مختلف سیاست ،بررسی اسناد و مدارک ،تحلیل دادههای کمّی از پیامدها و اثرات سیاستها و سایر روشها
به مطالعه سیاست و نتایج آن بپردازد.

 -5فصل چهارم:
جمعبندی و ارائه روش پیشنهادی
برای ارزیابی

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
36
فاز  :6تدوین برنامه ارزیابی و بروز رسانی

ویرایش اول ،مرداد 1394

 -1-5مقدمه
همانطور که پیشتر توضیي داده شد ،ارزیابی سیاستها و اهداف بیش از آنکه از ماهیتی نظری برخوردار باشد ،متعلوق بوه
حوزه اجرا و عملیاتی است .اجرایی بودن این حوزه ،ضرورت نوآوری در روش پیشنهادی برای بخش پایش و ارزیابی اسناد ملی
فناوری را کمرنگ مینماید .بنابراین ،آنچه در این قسمت الزم است تا بهعنوان روش پیشنهادی بر آن تأکید گردد ،ارائوه یوک
جمعبندی از روشها و قالبهای موجود ارزیابی و واگذاری تصمیم برای انتخاب روش مناسب به سیاستگوذار و اجراکننودگان
سند است.
تاکنون با مرور ادبیات رورت پذیرفته ،تعریف ،جایگاه ،قالبهای عمومی و گامهای ارزیابی و تحلیل تأثیرات مورد بررسوی
قرار گرفت .بر اساس این بررسی ،پایش و ارزیابی سیاستها و اهداف عبارت است از مطالعه تأثیر مجموعهی هدایتشودهای از
راهبردها ،سیاستها ،اقدامات و برنامهها بر وضعیت اهداف کالن و خرد و تعیین چرایی موفق بودن یا ناکام بودن دسوتیابی بوه
این اهداف .بر اساس این تعریف ،یکی از مهمترین نکاتی که باید در ارزیابی سیاستها مورد توجه قرار بگیرد همراسوتایی ایون
ارزیابی با جهتگیریهای باالدستی است.
چارچوب کلی گامهایی که باید در مؤلفه برنامه ارزیابی و به روزرسانی اسناد ملی توسعه فناوریهوای راهبوردی طوی شوود
شامل  3مرحله اساسی است که در ادامه تشریي میگردد:
 -2-5تدوین شاخصهای ارزیابی کارایی و اثربخشی
در این گام ،میبایست انواع شاخصهای اندازهگیری کننده اهداف خرد و کالن هر یک از فناوریها احصاء شووند .در ایون
گام ،میبایست شاخصهای مربوط به راستیآزمایی ارکان جهتساز همانند اهداف کالن و هم شاخصهای مورتبط بوا برناموه
اقدامات و سیاست ها مانند اهداف خرد را احصاء و بررسی نمود .نکته مهم و قابل تأمل این است که این شاخصها مویبایسوت
هم خروجیها و هم پیامدها را ارزیابی کنند؛ به عبارت دیگر هم شاخصهای مرتبط با اثربخشی میبایسوت تودوین و ارزیوابی
گردند و هم شاخصهای مرتبط با کارایی.
 -3-5تدوین مکانیزم ارزیابی
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روشهای مختلفی در مرور ادبیات برای ارزیابی و تحلیل تأثیرات نام برده شد که هرکدام آنها ویژگیهوا و نقواط قووت و
ضعف مربوط به خود را داشتند .سیاستگذار یا ارزیابیکننده یک سند ملی توسعه فناوری الزم است تا با توجه به شرایط خا
مرتبط با موضوع خود ،از روش (های) متناسب ارزیابی (پیمایش نوآوری ،مودلهوای اقتصادسونجی (کوالن ،خورد ،بهورهوری)،
ارزیابی توسط خبرگان ،مطالعات موردی و تحلیل شبکه) بهره گیرد.
بهمنظور فراهمآوری بستر تصمیمسازی برای سیاستگذاران ،میتوان جدولی مقایسهای از روشهای مختلف ارزیوابی ارائوه
نمود .در جدول ( )1-4با ارائه خالرهای از ویژگیهای هر روش از ابعاد مبنای روش ،نقواط ضوعف و قووت ،جونس دادههوای
موردنیاز و شرایط استفاده ،سیاستگذاران را در انتخاب متناسبترین روش با موضوع سند راهبردی کمک میکند.
جدول ( :)1-5ویژگیهای روشهای ارزیابی
روش

مبنای نظری

پیموووووایش جمعآوری و تحلیول گسوترهی
وسوویعی از دادههووا مبتنووی بوور
نوآوری
نظرات خبرگان

اقتصادسنجی معادالت ساختاری بور اسواس
مبانی اقتصاد و بورای توضویي
کالنروابط علی معلولی میان اجزا

اقتصادسنجی بررسووی عملکوورد و وضووعیت
واحدهای اقتصادی بور مبنوای
خردمعادالت ساختاری

اقتصادسنجی بررسووی بهوورهوری واحوودهای
اقتصادی بر مبنای روشهوای
بهرهوریاقتصادسنجی

نوع

شرایط استفاده

قوت
ضعف
دادهها
وجود خطر جانبدارانه بودن برخوووورداری از نظوووورات افووووراد کمووی -ارزیابی سیاستهای کالن که
اثرگذاری بر شاخصهای ملی
نظرات افراد متخصوص  -متخصص و در محوریت قورار دادن کیفی
نوآوری دارند
عودم درنظرگیوری فاروله موضوع نوآوری
زمانی تأثیر سیاستهوا در
ارزیابی
ارزیووابی تووأثیر سیاسووتهووای
دشواری در جمعآوری حجم دقت باال و ارائه تحلیلها و نتایجی کمی
کووالن بوور فاکتورهووای رفوواه
زیوووووادی از اطالعوووووات مبتنی بر منطق ریاضی
اقتصادی-اجتماعی معتبر و
اقتصادی کشور
دقیق در یوک بوازه زموانی
مشخص-زمان و هزینه باال
ارزیابی توأثیر سیاسوتهوا بور
عوووووودم توانووووووایی در دقت باال و ارائه تحلیلها و نتایجی کمی
مجموعه بنگاهها و یا سوازمان
درنظرگیووری در تووأثیرات مبتنی بر منطق ریاضی
(سطي خرد)
غیرمسووتقیم سیاسووتهووا
مانند اثرات سرریز دانش -
وابستگی شدید آن هوا بوه
حجم انبوهی از دادههوا در
یک بازه زمانی طوالنی -
بررسووی تووأثیر سیاسووتهووا در
دشواری در حوزه سونجش دقت باال و ارائه تحلیلها و تنایجی کمی
سطي خرد
خروجی (ارزش افوزوده)  -مبتنی بر منطق ریاضی
تعوودد عواموول مووؤثر بوور
بهرهوری
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روش

مبنای نظری

گروه کنترل جمعآوری اطالعات بر مبنوای
نظرات خبرگان و تحلیل آنهوا
بر اساس روشهای آماری
تحلیووووووول بررسی اثورات مثبوت و منفوی
هزینه-فایده اجتموواعی-اقتصووادی ناشووی از
اعمال سیاستها با اسوتفاده از
روشهای کمیسازی
ارزیووووووابی جمعبندی نظرات متخصصین
توسوووووووط
خبرگان

مطالعوووووات پیمایش ،تحلیل محتوا ،تحلیل
آموواری و مشوواهده مسووتقیم
موردی
شرایط واقعی و نتیجهگیری بور
اساس آن
بهینهگزینی ی وادگیری از مقایسووه عملکوورد
یک واحد با نمونههای موفق و
ناموفق
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نوع

قوت
ضعف
دادهها
تفکیووک اثوورات سیاسووتی از سووایر کمی
عوامل تأثیرگذار بور شواخص هوای
رشد بنگاهها
دشووووواری در محاسووووبه همووهجانبووه بووودن :پوشووش کاموول کمووی-
هزینووههووا و فایوودههووا در هزینووههووا و فایوودههووای مشووهود و کیفی
زمانی آینده (عدم قطعیوت نامحسوس ،در افق زموانی حوال و
آینده و در گروههای هدف
باال)
دقووت کمتوور در مقایسووه بووا سووایر کیفی
کمهزینه بودن
روشها

شرایط استفاده
ارزیووابی کووارایی و اثربخشووی
سیاستها در سطي خرد
ارزیوووابی تعوووداد محووودودی
پروژههای بوزرگ و نوه تعوداد
زیادی پروژه کوچک

شووورایطی کوووه اطالعوووات و
داده های کافی برای تحلیول-
های کمی وجوود نودارد – در
شرایط و که اخوتالفنظور بور
سر آنها زیاد است
کمووی -در شوورایطی کووه ارزیوواب بووه
تعاموول اجتموواعی مسووتقیم بووا
کیفی
موضوع ارزیابی

برخووووورداری از طیووووف پرهزینه بودن و زمان بر بودن
گستردهای از ورودیهوای
داده مشتمل بور مشواهده
مستقیم
بهرهگیری از تجارب موفق نادیده گرفتن تمام جنبههای اثورات کیفی
و نوواموفق سووایر کشووورها سیاست – خطر ناهمخوانی مکوانی
(واحوووودها) در طراحووووی زمانی از مطالعات تطبیقی
سیاستها

یوووادگیریهووووای حارووووله
موویبایسووت بووهعنوووان یووک
ورودی در طراحی و یا ارزیابی
سیاست مدنظر سیاستگذاران
مورد استفاده قرار گیرد

بر مبنای این جدول ،سیاستگذار میتواند نیازهای مسئله خود را با ویژگیهای بیان شوده بورای هور روش تطبیوق داده و
مکانیزم و یا روش مناسب ارزیابی را برگزیند .با توجه به اینکه روش ارزیابی توسط خبرگان نسبت به سایر روشها دقیق تور و
کم هزینه تر می باشد ،در این سند از این روش برای ارزیابی اهداف کالن و خرد با توجه به شاخص های تعیین شده اسوتفاده
می شود.
 -4-5تدوین ساختار نظارت و به روزرسانی
پس از تدوین شاخصهای ارزیابی و تدوین مکانیزم ارزیابی ،میبایست ساختار نظارت و به روزرسوانی سوند تعیوین گوردد.
عموماً هر سند ملی توسعه فناوری میبایست هر چند سال یکبار ،مورد بازنگری قرار گرفته و بررسی مجدد شود .این موضوع به
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دلیل این است که هم خود فناوری در حال تغییر و تحول است ،هم شرایط محیطی آن فناوری اعم از محیط اقتصادی ،سیاسی،
اجتماعی و فرهنگی آن فناوری در حال تغییر است و هم توانمندی شرکتها و بنگاههای داخلی تغییر نموده و متناسب بوا ایون
تغییرات هم ارکان جهتساز ،هم برنامه اقدامات و سیاستها و برنامه عملیاتی میبایست بازنگری ،ارالح و تکمیل گردد.
با توجه به موارد فوق ،میبایست ساختاری متشکل از تمامی ذینفعان در زمینه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت،
اعم از سازمانها و ارگانهای دولتی ،دانشگاهیان و پژوهشگران و متخصصین و همچنین راحبان رنایع و بنگاههای خصوری
تأثیرگذار وظیفه ارزیابی و به روزرسانی را بر عهده داشته باشد .این ارزیابی و به روزرسانی هم میتواند موردی و مقطعی بنا بوه
ضرورت بوده و اهداف تعیین شده برای هریک از فناوری ها را بازنگری کند و هم میتواند به طور منظم هر  3یا  5سال یکبار
به منظور بازنگری و ارالح این اهداف رخ دهد .با توجه به اینکه اهداف تعیین شده در نقشه راه هر یک از فناوری هوا از نظور
زمانی با یکدیگر تفاوت دارند ،در نتیجه در این سند ارزیابی به رورت موردی برای هریک از این فناوری ها انجام خواهود شود
].[9

 -6فصل پنجم:
فرایند ارزیابی سند توسعه
فناوریهای الکترونیک قدرت
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 -1-6مقدمه
مکانیزمی که در این سند برای ارزیابی تحقق اهداف کالن ،پروژههای فنی و اقدامات مدیریتی در نظر گرفتوه شوده اسوت
شامل مراحل ارولی زیور میباشد:
 تدوین شاخصهای عملکردی و اثربخشی
 شناسایی منابع اطالعاتی برای اندازه گیری شاخصها
جمع آوری اطالعات و مقایسه با معیارهای کمی تعیین شده
تفسیر نتایج و ارائه پیشنهاد
مرحله اول از مکانیزم ارزیابی سند که شامل تدوین شاخصهای عملکردی و اثربخشی میباشد قبول از اجرایوی شدن سند
رورت میپذیرد .در این مرحله برای اهداف کالن ،پروژههای فنی و اقدامات مدیریتی هر یک از فناوریهوا تعودادی شواخص
مویتووان میوزان

تعریف شده است .پس از آغاز اجرایی شدن سند و تشکیل شورای راهبوری سووند ،منووابع اطالعوواتی کووه
شاخصها اندازه گیوری

شاخصها را با کمک آنها تعیوین کورد ،شناسوایی شوده و طوی دورههوای زموانی مشوخص مقوادیر
میپذیرد .در ادامه شاخصهوای
نگریهای الزم رورت 

شده و نتایج حارل از آن مورد ارزیابی قرار گرفته و در رورت لزوم باز
فناوریهای تجهیزات الکترونیک قدرت و نحووه دسوتیابی بوه آنهوا مووورد بررسوی قورار گرفتوه

مورد نیاز جهت به کارگیری
است.
 -2-6تدوین شاخصهای عملکردی و اثربخشی
میباشد .جزئیات شاخصهوا تعیووین کننووده طورز
شاخص ،استانداردی است که دستیابی به آن نشاندهنده نیل به مقصد 
گیریها میتواننود کموی ،کیفووی و یوا رفتواری

اندازهگیری دامنه دستیابی به اهداف عینی در زمانهای مختلف میباشد .اندازه

باشند .شاخصها همان ابزار نظارت بر پیشرفت سطوح راهبردی هستند که نواظر بور طبوق آنهوا میوزان تحقوق آن سوطي را
اندازهگیری مینماید .از همینرو شاخصها میباید ابعاد مختلف سطوح راهبردی را مورد توجه قرار دهند به شکلی که پیشرفت

امور بر اساس شاخصها تضمین کننده تحقق کامل اقدامات گردد.
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با توجه به موارد مطرح شده ،در این بخش شاخصها در سطوح اهداف کالن ،پروژههای فنی و اقدامات مدیریتی طراحووی
شودهانود .در اداموه شواخصهوای تعیوین شوده بورای بررسوی تحقوق اهداف کالن ،پروژههای فنی و اقدامات مدیریتی بورای

هر یک از فناوریها در جداول زیر آورده شدهاند.
جدول ( :)1-6شاخصهای ارزیابی اهداف کالن توسعه فناوری الکترونیک قدرت
اهداف کالن

شاخص

دستیابی به جایگاه نخست مصرف در بازار داخلی با قابلیت
رقابتی بین المللی

آمار تولیدات داخلی و حجم واردات کشور در حوزه تجهیزات
الکترونیک قدرت و تعداد تجهیزات دارای استاندارد ساخت
کشور

پیشتازی در طراحی ،تولید و بهرهبرداری از تجهیزات تولید نسبت بهرهبرداری از تجهیزات بومی داخلی به کل تجهیزات
داخلی در مقایسه با کشورهای منطقه در حوزههای اولویتدار
شده بومی در میان کشورهای منطقه
دستیابی به سهمی از بازارهای بینالمللی به ویژه بازارهای
منطقه

آمار گمرک کشور

برخورداری مراکز آموزشی و پژوهشی کشور از دانش روز دنیا
در زمینه فناوریهای جدید و نوظهور با رویکرد ساخت
نمونههای آزمایشگاهی

ساخت  50نمونه آزمایشگاهی نیمه رنعتی
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جدول ( :)2-6شاخص های ارزیابی پروژههای توسعه فناوری الکترونیک قدرت
نام طرح

افق اجرای
طرح

پیاده سازی یک  SVCتجاری قابل
جابجایی در شبکه توزیع

1397

پیاده سازی یک نمونه  D-Statcomقابل
جابجایی در شبکه توزیع

1397

پیاده سازی یک  TSCماژوالر تجاری
رنعتی

1396

پیاده سازی یک نمونه مبدل ژنراتور
مغناطیس دائم توربین بادی

1398

پیاده سازی یک نمونه مبدل فتوولتایک
مگاواتی

1398

پیاده سازی یک نمونه ذخیره ساز انرژی
باطری مگاواتی

1398

پیاده سازی یک  DVRرنعتی

1399

پیاده سازی یک نمونه  STSتحقیقاتی

1397

اهداف
طراحی و ساخت نمونه
نیمه رنعتی SVC
قابل جابجایی با ظرفیت
MVAR 12
طراحی و ساخت نمونه
نیمه رنعتی D-
 STATCOMبا
ظرفیت MVAR 2±
دستیابی به دانش فنی
طراحی و ساخت TSC
رنعتی
طراحی و ساخت مبدل
الکترونیک قدرت مقیاس
کامل توربین بادی
مبتنی بر ژنراتور
سنکرون مغناطیس دائم
 250کیلوواتی
طراحی و ساخت اینورتر
فتوولتائیک نیروگاهی
یک مگاواتی نیمه
رنعتی
طراحی و ساخت نمونه
نیمه رنعتی ذخیره ساز
انرژی باطری به ظرفیت
دو مگاوات ساعت
طراحی و ساخت
 DVRبه ظرفیت 300
کیلو ولت آمپر و ولتاژ
 400ولت
طراحی و ساخت نمونه
نیمه رنعتی  STSبا
ولتاژ  400ولت و 400
آمپر

شاخص
ساخت تجهیز و بهره برداری از آن بمدت سه
ماه

ساخت تجهیز و بهره برداری از آن بمدت سه
ماه
وجود حداقل یک واحد تولیدی با محصول
 TSCدر کشور

ساخت تجهیز و بهره برداری از آن بمدت شش
ماه

ساخت تجهیز و بهره برداری از آن بمدت شش
ماه

ساخت تجهیز و بهره برداری از آن بمدت شش
ماه

ساخت تجهیز و بهره برداری از آن بمدت سه
ماه

ساخت تجهیز و بهره برداری از آن بمدت سه
ماه
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افق اجرای
طرح

دانش فنی طراحی و ساخت SFC
نیروگاهی

1397

دانش فنی طراحی و ساخت سیستم تحریک
نیروگاهی

1398

طرح ملی آزمایشگاه شبیه ساز بالدرنگ
طراحی ،توسعه و آزمون تجهیزات الکترونیک
قدرت

1400

حمایت از تجهیز آزمایشگاههای تحقیقاتی
موجود و تشکیل شبکه آزمایشگاهی

1404

اهداف

شاخص

دانش فنی طراحی و
گزارشات طراحی شامل طراحی بیسیک،
تهیه نقشههای اجرایی
طراحی جزئیات و مدارک/نقشه های فنی برای
 SFCدر کاربرد نیروگاه
یک نمونه
گازی و تلمبه ذخیرهای
دانش فنی طراحی و
گزارشات طراحی شامل طراحی بیسیک،
تهیه نقشههای اجرایی
سیستم تحریک در طراحی جزئیات و مدارک/نقشه های فنی برای
یک نمونه
کاربرد نیروگاه گازی و
آبی
فراهم نمودن
آزمایشگاهی جهت تست
انجام تست تجهیز به ظرفیت  2تا  5مگاولت
کلیه تجهیزات
آمپر در این آزمایشگاه
الکترونیک قدرت تا
ظرفیت  5مگاولت آمپر
ایجاد شبکه آزمایشگاهی
جهت تحقیق و توسعه
در زمینه الکترونیک
قدرت بشکلی که برای
نظرسنجی از محققین کشور در این خصو
کلیه محققین این حوزه
در سراسر کشور
تجهیزات زیر قابل
دسترس باشد.

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
45
ویرایش اول ،مرداد 1394

فاز  :6تدوین برنامه ارزیابی و بروز رسانی

جدول ( :)3-6شاخص های ارزیابی اقدامات توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت

اقدامات

مدت

بازه

1

زمانی

اجرا

(ماه)
تعریف پروژههای ملی مورد حمایت دولت در راستای نیازمندیهای
کشور

تشکیل جلسات شورا
تشکیل شورای
راهبری توسعه
فناوری تجهیزات
الکترونیک قدرت

حمایت از تحقیق و
پژوهش بویژه
پژوهشهای نیاز
محور مرتبط با
تجهیزات
الکترونیک قدرت

2

شاخص

(سال)
به تفصیل در جدول ( )2-5بیان شده است.

10

برگزاری حداقل  6جلسه در هر سال

تامین محل استقرار دبیرخانه شورا و تجهیز آن
(سخت افزاری و نرم افزاری)

1

-

فعالیت های اجرایی دبیرخانه

10

-

حمایت مالی از پایان نامه های کارشناسی ارشد
مطالعاتی

10

حمایت مالی از  10پایان نامه با در
نظر گرفتن استانداردهای مورد قبول
شورای راهبری

حمایت مالی از پایان نامه های کارشناسی ارشد
کاربردی

10

حمایت مالی از  20پایان نامه با در
نظر گرفتن استانداردهای مورد قبول
شورای راهبری

حمایت مالی از پایان نامه های دکتری

10

حمایت مالی از  30پایان نامه با در
نظر گرفتن استانداردهای مورد قبول
شورای راهبری

 .1زمانی که الزم است هر یک از اقدامات به صورت پیوسته در یک سال انجام گیرد.
 .2بازه زمانی که هر یک از اقدامات می بایست در آن زمان انجام گیرد و امکان دارد به صورت مقطعی انجام گیرد.
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مدت

بازه

1

زمانی

اجرا

(ماه)

کمک به ایجاد و
تقویت جایگاه
تشکلهای علمی،
رنفی و غیردولتی
حامی توسعه
فناوری تجهیزات
الکترونیک قدرت

تربیت و جذب
نیروی انسانی
متخصص مورد نیاز

2

شاخص

(سال)

حمایت تشویقی از رنعتی شدن نتایج پایان
نامه ها در  5سال اول

5

حمایت مالی از  4پایان نامه با در نظر
گرفتن استانداردهای مورد قبول
شورای راهبری

حمایت تشویقی از رنعتی شدن نتایج پایان
نامه ها در  5سال دوم

5

حمایت مالی از  8پایان نامه با در نظر
گرفتن استانداردهای مورد قبول
شورای راهبری

تأسیس دفتر ارتباط با تشکلهای علمی ،رنفی
و غیردولتی حامی توسعه فناوری تجهیزات
الکترونیک قدرت در شبکه برق

1

مطالعه و شناسایی زمینههای توسعه تشکلهای
علمی ،رنفی و غیردولتی حامی فناوری
تجهیزات الکترونیک قدرت و راهکارهای
انگیزشی و حمایتی از آنها
ایجاد و توسعه شبکه اطالعرسانی به
تشکلهای فعال به منظور ارائه آخرین اخبار و
تحوالت و تصمیمات اخذ شده در حوزه فناوری
تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق

12

راهاندازی یک انجمن رنفی در زمینه
تولیدکنندگان و تامین کنندگان
قطعات و تجهیزات الکترونیک قدرت
در شبکه برق

6

1

انجام  2مطالعه با مشخصات ذکر شده

12

10

ایجاد یک بانک اطالعاتی مناسب با
مشخصات ذکر شده با توجه به
استانداردهای شورا

ارائه خدمات علمی به تشکلهای فعال و
زمینهسازی برای برقراری تبادل علمی و فنی
بین آنها و سایر تشکلهای داخل و خارج کشور

12

انجام مطالعات شامل نیازسنجی آموزشی و
بهینه کاوی روش های جذب و تربیت نیرو به
منظور یافتن روشهای جدید جذب و تربیت
نیرو

9

10

1

-

تدوین دو گزارش مطابق با مشخصات
ذکر شده

برگزاری سمینارهای آموزشی

5

برگزاری شش سمینار

برگزاری کارگاههای آموزشی

5

برگزاری  5کارگاه آموزشی در پنج
سال
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مدت

بازه

1

زمانی

اجرا

(ماه)
طراحی دوره های ضمن خدمت یا On-the
Job Training

تدوین قوانین،
مقررات و
دستورالعملهای
مورد نیاز برای
حمایت از توسعه
فناوری تجهیزات
الکترونیک قدرت

ایجاد سازوکارهای
مختلف انگیزشی-
حمایتی از
شرکتهای
تولیدکننده
تجهیزات اولویتدار
نظیر اعطای
معافیتهای
مالیاتی ،اعطای وام
و ...

مطالعه و بررسی سطي فنی تولید کشور و
پتانسیل موجود
مطالعه تطبیقی در زمینه مکانیزم حمایت سایر
کشورها

2

شاخص

(سال)

5

برگزاری  10دوره ضمن خدمت در
پنج سال
تدوین یک گزارش مطابق با
مشخصات ذکر شده
تدوین یک گزارش مطابق با
مشخصات ذکر شده

3

1

3

1

تدوین قوانین و مقررات حمایت از تولید داخل
با زمان بندی مشخص

3

1

تدوین یک گزارش مطابق با
مشخصات ذکر شده

هماهنگی و ابالغ به تمامی نهادهای مرتبط

2

1

-

مطالعه و بررسی نحوة استفاده از سازوکارهای
مختلف انگیزشی -حمایتی از بنگاههای
تولیدکننده تجهیزات الکترونیک قدرت
اطالع رسانی عمومی و تخصصی از طریق
بولتن ،پایگاه اطالع رسانی و نمایشگاههای
تخصصی در جهت معرفی مزیتها و جنبه های
فنی و اقتصادی فناوری تجهیزات الکترونیک
قدرت
تدوین و پیشنهاد مجموعهای از قوانین ،آئین
نامه ها و مصوبات الزم در جهت حمایت از
فنآوری تجهیزات الکترونیک قدرت و ارتقاء
تحقیق و توسعه و تجاریسازی آن از روش
های مختلف
هماهنگی و حمایت از ایجاد بازارهای داخی و
تسهیل دسترسی فعاالن رنعت فناوری
تجهیزات الکترونیک قدرت به بازارهای بین
المللی
حمایت علمی ،فنی و تکنولوژیکی از بنگاههای
اقتصادی فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت
توسط نهادهای متولی تحقیق و توسعه

4

1

تدوین  1گزارش با مشخصات ذکر
شده

12

5

راهاندازی یک پایگاه اطالع رسانی و
برگزاری نمایشگاه تخصصی هر دو
سال یکبار

9

1

تدوین دو گزارش در زمینه پیشنهاد
مجموعه ای از قوانین مورد نیاز با
مشخصات ذکر شده

12

5

تدوین  2گزارش با مشخصات ذکر
شده

12

5

حمایت علمی و فنی از  10بنگاه با
مشخصات ذکر شده
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اقدامات

مدت

بازه

1

زمانی

اجرا

(ماه)
استمرار مطالعات راهبردی مورد نیاز در خصو
الکترونیک قدرت

بهرهگیری از
ظرفیتهای مالی
سایر ارگان های
دولتی مرتبط
(رندوقهای توسعه
فناوری و بودجههای
تحقیق و توسعه)
(تسهیل ورود
سرمایهگذاران خطر
پذیر)

فناوری تجهیزات

2

شاخص

(سال)

10

هر دو سال یک مطالعه به همراه 6
گزارش

مطالعه و بررسی انواع روشهای تامین مالی

3

1

تدوین  1گزارش با مشخصات ذکر
شده

مطالعه و بررسی ظرفیت های مالی سایر
ارگانهای دولتی

3

1

تدوین  1گزارش با مشخصات ذکر
شده

مطالعات تطبیقی در زمینه مکانیزم تامین
مالی سایر کشورها در زمینه توسعه تجهیزات
الکترونیک قدرت در شبکه برق

4

1

تدوین دو گزارش با مشخصات ذکر
شده

تدوین مکانیزم تامین منابع مالی پایدار برای
توسعه تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه
برق

4

1

تدوین  1گزارش با مشخصات ذکر
شده

هماهنگی و رایزنی با مراجع ذیربط

3

1

-

حمایت از تجهیز آزمایشگاههای تحقیقاتی موجود و تشکیل شبکه
آزمایشگاهی

به تفصیل در جدول ( )2-5بیان شده است.

حمایت از ایجاد محیط مناسب تست عملیاتی و ایجاد آزمایشگاه شبیه
ساز بالدرنگ طراحی ،توسعه و آزمون تجهیزات الکترونیک قدرت

به تفصیل در جدول ( )2-5بیان شده است.
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 -3-6تدوین ساختار نظارت ،به روزرسانی و مکانیزم ارزیابی
همانطور که اشاره شد ،به منظور تحقق اهداف سند الزم است ساز و کواری اندیشویده شوده و سواختار نظووارتی بورای آن
تعیین گردد .وزارت نیرو وظیفه سیاستگذاری کالن ،هماهنگی و نظارت کالن بر اجورای ایون سوند را بوورعهده دارد .شوورای
راهبری توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت بر نحووه اجورای ایون سوند نظوارت مویکنود و بازنگریهای الزم در سند
و گزارش کالن مربوطه را در فوارل زمانی مشخص ارائه خواهد نمود .این شورا بوا ایجواد سواز و کارهوای الزم و اسوتفاده از
نهادهای مختلف ،ضمن انجام تصمیمگیریهای الزم ،وظیفوه نظوارت بر تحقق اهداف سند و ارزیابی پیشرفت کار را بر عهوده
دارد .از جمله وظایف ارلی این شورا میتوان بوه مووارد زیور اشاره کرد:
سیاستگذاری اجرایی ،راهبری ،هماهنگی و ایجاد ارتباطات بین دسوتگاهی الزم بورای توسوعه فنواوری تجهیوزات
الکترونیک قدرت در کشور
 نظارت و پیگیری اجرای دقیق و کامل مفاد سند
 پایش شاخصهای عملکردی و اثربخشی
 -4-6مکانیزم عملکرد
با توجه به وظایف مطرح شده برای این شورا ،میبایست مکانیزمی اندیشیده شوود کوه بوه عنووان چوارچوبی بورای انجوام
فعالیتهای ارزیابی در نظر گرفته شود .هموانطوور کوه اشواره شود ،از جملوه وظوایف ارولی شورای راهبوری توسوعه فنواوری
تجهیزات الکترونیک قدرت نظارت و پیگیری اجورای دقیوق و کاموول مفوواد سووند و پووایش شوواخصهووای عملکوردی و
اثربخشی میباشد .لذا اعضای شورا جهت انجام وظایف در نظر گرفته شده مویبایسوت جلسوات مونظم ماهانه برگزار کورده و
در فارله بین جلسات از طریق همکاری و اخذ آمار و گزارشها از دسوتگاههوای متوولی حوزههای مرتبط ،شاخصهای تعیوین
شده را ارزیابی کرده و پوس از نهواییسوازی و تلفیوق آنهوا گوزارش آن را در دورههای زمانی  6ماهه بوه وزارت نیورو اعوالم
نماید.
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اعضای شورا موظفند طبق نتایج حارل از ارزیابی شاخصها ،اقدامات الزم را جهت اطمینوان از تحقووق سووند درافوق 10
ساله ،اتخاذ کنند .شورای راهب ری سند در رورت نیاز به ارالح ساختارها و سواز و کارهوای نهوادی ذیوربط ،از طریوق مراجوع
ذیصالح گردش کار را انجام خواهد داد.

همچنین شورا موظف است به ررد فناوریهای مرتبط و در حال توسعه در این حوزه بپردازد و گزارش آن را طی دورههای
زمانی  2ساله ارائه نماید .با توجه به روند تحوالت و نیز وضعیت پیشرفت سند ،الزم است سوند طوی دورههوای  2سواله موورد
بازبینی و تجدیدنظر قرار گیرد.

وضعیت پیشرفت بر اساس شاخصهای اهداف کالن ،پروژههای فنی و اقدامات مدیریتی مشخص میشود .در رورتی کوه
پس از گذشت  3سال از آغاز اجرای سند ،میزان تحقق هر یک از شاخصهای درنظر گرفته شده تا آن مقطع زموانی بوه طوور
میانگین کمتر از  30دررد باشد ،شورای راهبری سند باید نسبت به توقف اجرا اقدام نماید و تصمیمات الزم را اتخواذ کنود .در
رورتی که میزان تحقق شاخصها کمتر از  70دررد باشد بایستی سند از سوی شورای راهبری مورد بازنگری و اروالح قورار
گیرد .همچنین در رورت تحقق بیش از  70دررد شاخصهای مذکور ،شورای راهبری میتواند با بررسی گلوگواههوا و موانوع
موجود بر سر راه تحقق کامل هر یک ازاقدامات و برنامهها نسبت به رفع آنها و ادامه اجرای سند اقدام نماید.
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نتیجه گیری
مرحله ششم این سند به عنووان آخورین مرحلوه از طورح "تدوین سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوریهوای تجهیوزات
الکترونیک قدرت در شبکه برق" به تدوین برنامه ارزیابی و به روزرسانی این سند پرداخته است .در این مرحله مشخص شد که
چه افرادی در چه ساختاری و بر اساس چه شاخصها و معیارهایی باید به ارزیابی پیشرفت اجورای سوند در طوول بوازه زموانی
تعریف شده بپردازند .برای این کار ابتدا شاخصهایی در سطي اهداف کالن ،پروژههای فنی و اقدامات مودیریتی تعریوف شود.
سپس ساختار نظارت ،به

روزرسانی و ارزیابی سوند مشوخص شود.

در نهایت تعیین گردید که شورای راهبری توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در بازههای زمانی  6ماهه بوه پیگیری
و ارزیابی اجرای سند بر اساس شاخصهای تعریف شده بپردازد و گوزارش آن را بوه وزارت نیرو ارائوه کنود .همچنین مقرر شد
این شورا با توجه به وضعیت پیشرفت سند نسبت به بازنگری آن اقدام نماید.

سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق
52
1394  مرداد،ویرایش اول

 تدوین برنامه ارزیابی و بروز رسانی:6 فاز

مراجع
1- Haveman, Robert. 1987. Policy Evaluation Research after Twenty Years. Policy Studies
Journal 16: 191–218.
2- Wholey, Joseph S., et al. 1970. Federal Evaluation Policy.Washington, DC: The Urban
Institute.
3- Weiss, Carol H. 1998. Evaluation. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
4- Mohr, Lawrence. 1995. Impact Analysis for Program Evaluation. 2nd ed. Thousand Oaks,
CA: Sage.
5- Polt and Rojo, 2002, evaluation methodologies. chapter in RTD evaluation toolbox. IPTS
technical report series, EUR 20382 EN.
6- Kellogg, W. K., 2004. Logic model development guide. Michigan: WK Kellogg Foundation
7- Licht and Sirilli, 2002, innovation survey, chapter in RTD evaluation toolbox, IPTS technical
report series, EUR 20382 EN.
8- Capron, H., & Cincera, M. 2000. Technological performance. In The National Innovation
System of Belgium (pp. 175-198). Physica-Verlag HD.
.1391  مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، روششناسی تدوین اسناد ملی فناوریهای راهبردی-9

