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سند راهبردي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ترانسفورماتورهاي با تلفات پايين"
پيشگفتار

طرح راهبردي «طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ترانسفورماتورهاي با تلفات پايين» از مجموعه طرحهاي كالن و راهبردي
پژوهشگاه نيرو دراسفند ماه  92آغاز و در گام اول آن ،در مدت  9ماه ضمن بررسي جامع ابعاد موضوع و ارزيابي مشخصههااي
فناوري هاي كاهش تلفات در ترانسفورماتورها ،سند راهبردي اين طرح تدوين ميشود .مهمترين فعاليتهاي پروژه "تدوين سند
راهبردي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ترانسفورماتورهاي با تلفات پايين" عبارتند از:
 تدوين مباني سند توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ترانسفورماتورهاي با تلفات پايين
 ارزيابي هوشمندي فناوريهاي ترانسفورماتورهاي با تلفات پايين
 تدوين اركان جهتساز
 تدوين برنامه اقدامات و سياستها
 تدوين ره نگاشت و برنامه عملياتي
 تدوين برنامه ارزيابي و بروز رساني
نوشتار پيش رو با عنوان «تدوين مباني سند توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ترانسفورماتورهاي با تلفات
پايين»  ،به عنوان گزارش مرحله اول از پروژه ياد شده و با هدف تبيين ابعاد موضاوع و مدادوده ملالعاات و همنناين تبياين
اساسيترين مشخصههاي فناوريهاي ترانسفورماتورهاي كامتلفاات ،در اسافندماه  92توسا گاروه پژوهشاي خا و پسات
پژوهشگاه نيرو تهيه شده است.
اين گزارش در ديماه  94بازنگري و تكميل گرديده است.
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 -1مقدمه
كاهش تلفات و افزايش بهره وري در بخشهاي توليد ،انتقال و توزيع نيرو همواره به عنووان يكوي از مهومتورين نيازهواي
صنعت برق در جهت كاهش هزينه تمام شده و افزايش بهرهوري مطرح بوده است و بهرهگيوري از تجهيوزات و فنواوريهواي
كاهش تلفات در سطح شبكههاي انتقال و توزيع نيورو هموواره از طورف بهورهبورداران شوبكه پيگيوري شوده اسوت .ظرفيوت
ترانسفورماتورهاي قدرت نصب شده در شبكه انتقال و فوقتوزيع كشور حدود  3/4برابر ظرفيت عملي واحدهاي نيروگاهي است
كه اين عدد نشان دهنده اهميت ترانسفورماتورهاي قدرت در افزايش بهرهوري شبكه انتقال است .همچنوين در بخوش توزيوع،
تعداد ترانسفورماتورهاي توزيع در مالكيت شركتهاي توزيع نيرو از  580،000عبور ميكند .با توجوه بوه ايون تعوداد فوراوان و
همچنين با احتساب ترانسفورماتورهاي برقدار شبكه برق داخلوي صونايع و مشوتركين ديمانودي ،موضووع كواهش تلفوات در
ترانسفورماتورها و اثر آن در افزايش بهرهوري شبكه سراسري برق از اهميت بسيار زيادي برخوردار است.
از جمله آثار كاهش تلفات توان در شبكههاي توزيع از نقطه نظر اقتصادي ميتوان به كاهش هزينه توامين تلفوات انورژي،
كاهش هزينههاي عملياتي و سرمايهاي شبكههاي توزيع ،به تعويق انداختن زمان توسعه شبكه انتقوال و كواهش هزينوههواي
سرمايهاي و عملياتي شبكههاي انتقال و فوقتوزيع قدرت ،به تعويق انداختن زمان احداث واحدهاي توليود و در نتيجوه كواهش
هزينههاي سرمايهاي و عملياتي بخش توليد اشاره نمود .همچنين ساير آثار ناشي از بهكارگيري ترانسفورماتورهاي كمتلفوات از
نقطه نظر اقتصادي ،كاهش حجم آاليندههاي نيروگاهي از طريق افزايش بهرهوري خواهد بود .از اين رو توسوعه فنواوريهواي
كاهش تلفات در ترانسفورماتورها ،اقدامي استراتژيك در راستاي تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه مبني بر افزايش بهرهوري در
صنعت برق خواهد بود.
فناوريهاي شناسايي شده براي كاهش تلفات در ترانسفورماتورها عبارتند از :تغيير طراحي در اكتيوپارت ،اسوتفاده از هسوته
آمورف (در ترانسفورماتور هاي توزيع) ،استفاده از مواد ابررسانا ،استفاده از عايق هاي خاص ،مبدّل هاي الكترونيك قدرت.
با توجه به موارد ياد شده و نظر به ضرورت چارهانديشي براي افزايش بهرهوري در ترانسفورماتورها ،در تدوين سند راهبردي
"طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ترانسفورماتورهاي با تلفات پايين"به دنبال آن هستيم كه ضومن شناسوايي فنواوريهواي
مطرح در كاهش تلفات ترانسفورماتورها ،ابعاد فني و اقتصادي هر يك از فناوريهاي كاهش تلفات را بررسوي كنويم و برناموه
عملياتي جهت افزايش بهرهوري در ترانسفورماتورها را ارائه كنيم.
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يكي از فعاليت هاي مهم در ابتداي هر پروژه تعيين مرز و محدوده آن پروژه است .تعيين محدوده كمك ميكند تا پروژه از
مرز و حوزه تعيين شده منحرف نشود و از اتالف منابع و طوالني شدن زمان انجام پروژه جلوگيري شود .بوا توجوه بوه ادبيوات
مديريت فناوري ميتوان برداشتهاي متفاوتي از عنوان اين پروژه يعني «تدوين سند راهبردي طراحي ،ساخت و تدوين دانوش
فني ترانسفورماتورهاي با تلفات پايين» داشوت .بنوابراين الزم اسوت كوه در ابتودا تموام تفسويرهاي ممكون از ايون عنووان و
خروجيهاي مورد نظر آن استخراج شود .اين برداشتها عبارتند از:
سند راهبردي دستيابي به دانش فني طراحي ترانسفورماتورهاي با تلفات پايين
سند راهبردي توسعه فناوري ترانسفورماتورهاي با تلفات پايين
سند راهبردي اولويتبندي فناوريهاي كاهش تلفات در ترانسفورماتورها
سند راهبردي ساخت ترانسفورماتورهاي با تلفات پايين
در ادامه هر يك از برداشت ها توضيح داده شده است:
سند راهبردي دستيابي به دانش فني طراحي ترانسفورماتورهاي با تلفات پايين :هدف اين سند دستيابي به روشها
و مستندات ،الزامات فني براي طراحي ترانسفورماتورهاي كم تلفات است.
سند راهبردي توسعه فناوري ترانسفورماتورهاي با تلفات پايين :هدف اين سند كسب دانش فني طراحي و چگونگي
ساخت ترانسفورماتورهاي كم تلفات و نيز توليد ترانسفورماتورهاي كم تلفات است.
 سند راهبردي اولويتبندي فناوريهاي كاهش تلفات در ترانسفورماتورها :در اين سند كليه فناوريهاي مورد نظر
براي كاهش تلفات در ترانسفورماتورها شناسايي و سپس اولويتبندي ميشود.
سند راهبردي ساخت ترانسفورماتورهاي با تلفات پايين :در اين سند دستيابي به دانش فني مورد نظر نيست و فقط
به دنبال ساخت ترانسفورماتورهاي كم تلفات هستيم.
در اين گزارش از مجموعه گزارشهاي پروژه "تدوين سند راهبردي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ترانسوفورماتورهاي
با تلفات پايين" ،ابتدا داليل توجيه پذيري و ضرورت توسعه فناوري ترانسفورماتورهاي با تلفات پايين بررسي مويشوود .سوپس
ابعاد موضوع و محدوده مطالعات شامل سطح تحليل ،افق زماني برنامهريزي و مرزبندي فني تعيين ميشود .در بخش بعدي به
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بررسي مشخصههاي فناوريهاي كاهش تلفات ترانسفورماتورها از منظر ماهيت و چرخه عمر پرداخته ميشود .در بخش پاياني،
جمع بندي و نتيجه گيري ارائه ميشود.

 -2توجيه پذيري و ضرورت توسعه فناوري
هدف از تدوين گزارش توجيه پذيري ،بررسي محيط پيرامون فناوري و تحليل محيط حقوقي و اسناد ملي و بخشي مرتبط با
توسعه فناوري ميباشد .تحليل محيط پيرامون فناوري يك ابزار استراتژيك مناسب براي شناخت تصوير بزرگ از محيطي است
كه فناوري مورد نظر در آن اجرا ميشود .از اين ابزار ميتوان در جهت بهرهبرداري از فرصتهوا و حوداقل نموودن تهديودهايي
استفاده كرد كه فناوري با آنها مواجه است .در اين بخش ابعاد اقتصادي ،زيست محيطي ،قانوني و سياسي-اجتماعي اثرگذار بر
روند توسعه فناوري مورد بررسي قرارگرفته است.

 -1-2بُعد اقتصادي
توليد و تأمين انرژي از جمله انرژي برق همواره يكي از بخشهاي پور هزينوه در كشوورها بوه شومار مويرود .ايجواد زيور
ساختهاي الزم و استفاده از فناوري مناسب و قطعات با كيفيت در اين بخش ،هزينههاي قابل توجهي را بور اقتصواد كشوورها
وارد ميكند .لذا بهبود روند سرمايه گذاري ،ايجاد زير ساخت و به كار گيري فناوري در اين صنعت از جمله موواردي اسوت كوه
همواره مورد توجه دولتها قرار ميگيرد .با اين حال تلفات در شبكههاي انتقال و توزيع بخش باعث كاهش قابل توجوه بوازده
سرمايهگذاريها در اين زمينه ميشود .همچنين توسعه فناوريهاي كاهش تلفات در پستهاي انتقال و فووق توزيوع كمتور در
اولويتهاي كاري و تحقيقاتي شركتهاي برق منطقهاي بوده است .اما از طرف ديگر ،پتانسلهاي فراواني براي كاهش تلفوات
در ترانسفورماتورهاي توزيع كشور وجود دارد.
كاهش هزينههاي تمام شده برق
از آنجايي كه هزينههاي اصلي سرمايهاي و عملياتي شبكه برق شامل هزينههاي واحدهاي نيروگاهي و شبكههاي انتقال و
فوق توزيع ،هزينه شبكههاي توزيع و همچنين هزينههاي ناشي از تلفات نيرو در شبكه قدرت ميباشند ،با بهورهگيوري از
ترانسفورماتورهاي با تلفات پايين ،توان و انرژي تحويلي به شبكههاي نيرو كاهش مي يابد و باعث كاهش فلوي تووان در
سطح شبكههاي انتقال و فوق توزيع قدرت ميشود .كاهش فلوي توان در سطح شبكههاي انتقال و فوق توزيع موجب به
تعويق انداختن زمان نياز به احداث واحدهاي توليد و توسعه شبكه و در نهايت كاهش هزينههواي سورمايهاي و عمليواتي
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شركتهاي برق منطقهاي ميشود .با افزايش بازدهي انتقال توان در ترانسفورماتورهاي توزيوع و كواهش فلووي تووان در
سطح شبكه فشار متوسط ،مقارن با به تعويق انداختن زمان توسعه شبكه و همچنين كاهش هزينههاي عمليواتي شوركت
توزيع نيرو ميشود .همچنين با توجه به تعداد باالي ترانسفورماتورهاي توزيع در سطح شبكههاي توزيع نيرو ،بهرهگيري از
ترانسفورماتورهاي كم تلفات در اين شبكهها موجب كاهش قابل مالحظه در هزينه تامين تلفات در اين شبكهها ميشوود
] .[7شكل ( )1-2برآيند هزينههاي عملياتي توليد ،انتقال و توزيع نيرو و همچنين در آمدها و كمبود نقدينگي صنعت برق
را نشان مي دهد .مطابق اين آمار قيمت تمام شده هر كيلو وات ساعت برق در كشور بدون هزينه سوخت به ازاي هر كيلو
وات ساعت در محل مصرف 680 ،ريال است ] .[3لذا به منظور كاهش قيمت تمام شده برق الزم است از راهكارهاي فني
نظير استفاده از ترانسفورماتورهاي كم تلفات براي كاهش هزينههاي بهرهداري و نگهداري شبكه توزيع استفاده شود.

شكل ( :)1-2نمودار تراز مالي صنعت برق

افزايش بهرهوري در زنجيره تامين برق
با توجه به اهميت استراتژيك ،منابع و نيازهاي شبكه برق و همچنين پتانسيلي كه براي كاهش تلفات ترانسوفورماتورهاي
توزيع و كاهش هزينه تمام شده و نگاشت انرژي در شبكه توزيع نيرو وجود دارد ،توسعه فنواوريهواي كواهش تلفوات در
ترانسفورماتورهاي توزيع ،موجب افزايش بهرهوري نه تنها در شبكههاي توزيع بلكه در كل واحدهاي توليد و شوبكههواي
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انتقال خواهد بود ] . [8بنا بر آمار تفصيلي صنعت برق ايران ويژه توليد ،مجموع ظرفيت اسمي نيروگاههاي كشور در سوال
1392به  70278مگا وات رسيده است .با وجود اين ظرفيت نيروگاهي ،تحميل هر يك درصد تلفات در شبكه برق به معني
هدر رفت حداقل يك درصد ظرفيت عم لي قابل استفاده نيروگاهي كشور است .به عبارت ديگر كاهش هر يك درصود در
صد تلفات در شبكههاي انتقال و توزيع برق ،باعث افزايش بهرهوري و زنجيره تامين برق ميشود ].[17

پيكسايي از شبكه برق
بهرهگيري از ترانسفورماتورهاي با تلفات پايين ،توان و انرژي تحويلي به شبكههاي توزيع نيرو و به بيان ديگور پيوك بوار
شبكه را كاهش ميدهد ،به طوري كه با پيكسايي صورت گرفته زمان نياز به احداث نيروگاههاي جديد و توسعه شبكه به
تعويق ميافتد .شكل ( )2-2بيانگر نسبت ظرفيت هاي اسمي ،عملي و عملي قابل استفاده در بخش توليد در سال  1391و
همچنين ميزان پيك بار شبكه ميباشد  .با كاهش تلفات و در نتيجه كاهش پيك بار شبكه ،تفاوت سوطح ظرفيوت عملوي
قابل استفاده و پيك بار شبكه افزايش يافته و در نهايت هزينههاي عملياتي و سرمايهاي شبكه كاهش مييابد ].[3

شكل ( :)2-2ظرفيتهاي بخش توليد در تابستان 1391
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 -2-2بُعد زيست محيطي
توليد و انتقال توان در نقطه اتصال ترانسفورماتورهاي توزيع مستلزم مصرف سوخت در واحودهاي توليود و انتقوال تووان در
شبكههاي انتقال و فوق توزيع است .با در نظر گرفتن بازده  80درصدي در شبكه انتقال و توزيع ،اتوالف هور مگواوات سواعت
انرژي در ترانسفورماتورهاي توزيع همراه با رها شدن  700كيلو گرم آالينده در محيط زيست كشور اسوت .از ايون رو بوا بهوره
گيري از ترانسفورماتورهاي توزيع كم تلفات ،عالوه بر كاهش هزينههاي سرمايهاي و عملياتي شبكههاي انتقال و توزيع نيرو ،از
حجم آاليندههاي ناشي از عملكرد واحدهاي نيروگاهي نيز كاسته ميشود.
همچنين پژوهشهاي انجام شده در شركت ژاپني هيتاچي نشان ميدهد استفاده از ترانسفورماتورهاي با تلفات پايين باعث
كاهش انتشار دياكسيد كربن به ميزان تقريباً  5.1تن در سال ميشود ].[9

 -3-2بُعد قانوني
به منظور بررسي توجيه پذيري قانوني ،اسناد باالدستي كشور و قوانين و سياست هاي مرتبط با صنعت بورق موورد بررسوي
قرار گرفته است .اين اسناد عبارتند از :سند چشم انداز  20ساله كشور ،برنامه پنج ساله پنجم ،سياسوتهواي اقتصواد مقواومتي،
قانون هدفمند كردن يارانهها ،سند راهبردي وزارت نيرو ،سند اولويتهاي تحقيقاتي و فناوري وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري.
در ادامه به موارد مرتبط با كاهش تلفات صنعت برق در هر يك از اين اسناد اشاره شده است:
سند چشم انداز  20ساله كشور:
كسب فناوري به ويژه فناوريهاي نو شامل ريز فناوري و فنواوريهواي زيسوتي ،اطالعوات و ارتباطوات ،زيسوت
محيطي ،هوافضا و هستهاي
ايجادساز و كار مناسب براي رشد بهرهوري عوامل توليد (انرژي ،سرمايه ،نيروي كار ،آب ،خاک و[10] )...

برنامه پنج ساله پنجم كشور:
به منظور تنوع در عرضه انرژي كشور ،بهينهسازي توليد و افزايش راندمان نيروگاهها ،كاهش اتالف و توسعه توليد
همزمان برق و حرارت ،شركت توانير و شركتهاي وابسته و تابعه وزارت نيرو موظفند:
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 چنانچه بخش خصوصي با سرمايه خود تلفات انرژي برق را در شبكه انتقال و توزيع كاهش دهد ،نسوبت بوه
خريد انرژي بازيافت شده با قيمت و شرايط در دوره زماني كه به تصويب شوراي اقتصاد ميرسد اقودام و يوا
مجوز صادرات بههمان ميزان را صادر نمايد ].[11
سياستهاي اقتصاد مقاومتي:
افزايش بهرهوري برق در كليه مراحل زنجيره توليد تا مصرف
توسعه زيرساخت هاي توليد و انتقال برق و تالش براي تأمين ملزومات تبديل كشور به قطب تأمين و تبوادل بورق
منطقه ][12

قانون هدفمند كردن يارانهها:
تبصره بند «ج» ماده  :1قيمت تمام شده برق ،مجموع هزينههاي تبديل انرژي ،انتقال و توزيع و هزينه سوخت بوا
بازده حداقل سي و هشت درصد ( )%38نيروگاههاي كشور و رعايت استانداردها محاسبه ميشود و هر ساله حداقل
يك درصد ( )%1به بازده نيروگاههاي كشور افزوده شود به طوري كه تا پنج سال از زمان اجراء اين قانون به بازده
چهل و پنج درصد( )%45برسد و همچنين تلفات شبكههاي انتقال و توزيع تا پايان برنامه پنجساله پونجم توسوعه
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران به چهارده درصد( )%14كاهشيابد ].[13
سند راهبري وزارت نيرو:
شناسايي ،انتقال و بوميسازي فناوريهاي نوين و سازگار با محيط زيست
توسعه ظرفيت هاي توليد ،انتقال و توزيع برق متناسب با نيازهاي مصرف مديريت شده و نوسوازي و بهينوهسوازي
آنها
كاهش تلفات در شبكههاي برق ،درجهت نيل به سطح بهينه ][14

سند اولويتهاي تحقيقاتي و فناوري وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري:
فناوريهاي نوين و كاراي شبكههاي انتقال و توزيع برق (توسعه فناوريهاي كواهش تلفوات و افوزايش پايوداري
شبكه) ][15
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بر اساس اهداف و سياستهاي كالن اشاره شده مي توان گفت كه طرح توسعه فناوري ترانسوفورماتورهاي كاهنوده تلفوات
داراي توجيه قانوني است.

 -4-2بُعد سياسي -اجتماعي
در اين بُعد از منظر سياسي و اجتماعي به توجيه توسعه فناوري ترانسفورماتورهاي كم تلفات پرداخته ميشود .كاهش تلفات
در توزيع انرژي ميتوان د به افزايش ظرفيت عرضه انرژي و به تبع آن كاهش قطعي برق و پايداري بيشتر آن كمك كنود .ايون
پيامدها باعث افزايش اطمينان كسب و كارها نسبت به وجود برق پايدارتر ميشوند و زمينه توداوم فعاليوت بنگواههواي نيازمنود
انرژي برق را فراهم ميكند  .همچنين ،اين آثار غير مستقيم موجب افزايش سرمايه اجتماعي (اعتماد) موردم نسوبت بوه دولوت
خواهد شد .از طرف ديگر با توجه به امكان افزايش عرضه انرژي ،توان مقابله با تحريم ها در زمينه تأمين انرژي بيشتر خواهود
بود .عالوه بر اين ،امكان كاهش واردات برق از كشورهاي همسايه و افزايش ظرفيت صوادرات فوراهم مويشوود .در مجمووع،
كاهش تلفات برق مي تواند داراي آثار غير مستقيم سياسي و اجتماعي باشد.

 -3تبيين ابعاد موضوع و محدوده مطالعات
در اين بخش ،ابعاد موضوع توسعه فناوري ترانسفورماتورهاي با تلفات پايين (شامل سطح تحليل و افق زماني برنامهريوزي)
مورد بررسي قرار ميگيرد.

 -1-3تبيين سطح تحليل
با توجه به تأثيرگذاري فناوري و نوآوري فناورانه در ابعاد مختلف جامعه ،تصوميم گيوري راهبوردي را موي تووان در سوطوح
مختلفي به انجام رساند .اين سطوح را مي توان در قالب جغرافيايي به سه سطح منطقه اي ،ملي ،و فراملي تقسيم نموود .سوطح
منطقه اي به تصميم گيري درمورد زيربخشهاي ملي با پتانسيل از لحاظ ايجاد كسب و كارهاي دانش بنيان مي پردازد ) ماننود
خوشه هاي صنعتي و قطبهاي فناورانه (.

سطح ملي بيانگر تصميمات دولتها در توسعه اقتصادي مرتبط بخشها و فناوريهاي موجود در يك كشور است .سطح فراملي
نيز بيانگر همكاريهاي بينالمللي در برنامه ريزي براي توسعه محصوالت و فناوريها است .از بعدي ديگر ) فوراي جغرافيوا( ،
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اسناد راهبردي مي توان د در سطوح بخشي و فناورانه نيز تدوين گردد .سطح بخشي به تعيين سياست و تدوين راهبرد در حوزه
ي يك صنعت خاص ) مشتمل بر فناوريها آن ( مي پردازد ) مانند صنعت خودرو  (.سطح فناورانه نيز يك فناوري خاص ) مانند
سلول خورشيدي ( را هدف مطالعه قرار ميدهد كه امكان استفاده از آن فناوري در چندين بخش يا صنعت روش شناسي تدوين
اسناد راهبردي توسعه فناوري هاي صنعت برق
مختلف نيز وجود دارد .پيش از شروع هرگام ديگر در تدوين اسناد ملي ،الزم است تا وضعيت سطح تحليل در هور دو بعود )

جغرافيا و تخصص( تعيين گردد .مشخص شدن اين سطح در تعيين اندازه مرزهاي سيستم تحت مطالعه و انتخاب نوع ابزارهاي
سياستگذاري و تدوين راهبرد مؤثر خواهد بود].[1
با توجه به گستردگي شبكه سراسري برق در كشور ،نقش استراتژيك كاهش تلفات ترانسفورماتورها در كاهش هزينه تموام
شده و نياز به افزايش بهرهوري در شبكههاي انتقال و توزيع نيرو تمامي شركتهاي برق منطقهاي و توزيع نيرو ،ميتوان گفت
محدوده مطالعات طرح از نظر جغرافيايي در تمامي استآنهاي كشور خواهد بود .بنابراين تحليل در سطح ملي انجام خواهد شد.
همچنين با توجه به اين كه ترانسفورماتورهاي با تلفات پايين فقط در حوزه كاهش تلفات انرژي در صنعت برق كاربرد دارند
ميتوان گفت توسعه اين فناوري در سطح بخشي صورت ميگيرد.

 -2-3تعيين افق زماني برنامهريزي
ماهيت اسناد راهبردي با درنظرگيري افق هاي برنامه ريزي فراتر از زمان حال براي اقدامات و فعاليتها معني پيدا مويكنود.
دليل برنامه ريزي آينده و افقهاي برنامه ريزي بلندمدت در اسناد راهبردي ،درنظر گورفتن رونودهاي آتوي ،اتفاقوات ممكون ،و
تغييرات محتملي است كه بر نحوه توسعه فناوري و فرآيند تصميم گيري اثرگذار است .در نظرگيري اين افوق هواي بلندمودت
امكان انجام رفتار فعاالنه در توسعه فناوري را مهيا مينمايد .در عمل ،معموالً تفاوت زيادي ميان افقهاي برناموه ريوزي تعيوين
شده در موردهاي مختلف وجود دارد .اين اختالفها معموالً به دليل تفاوت موضوعات مورد بحث و فاكتورهاي اثرگذار بر توسعه
سيستم مورد مطالعه است .افق برنامه ريزي مي تواند بلندمدت  25 - 15ساله،ميان مدت  15 – 5ساله ويا كوتاه مودت 5 - 1
ساله باشد .عمدتاً افق برنامه ريزي در اسناد ملي توسعه فناوري هاي راهبردي مي تواند بلندمدت يا ميانمدت باشد كه معموالً در
فاصله هاي  5ساله مورد ارزيابي و بازنگري قرار ميگيرند.
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با توجه به اسناد باالدستي كشور شامل سند چشم انداز  20ساله ،برنامه پنج ساله سوم و سند چشمانداز صونعت بورق ،افوق
برنامهريزي براي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ترانسفورماتورهاي با تلفات پايين  10ساله خواهد بود.

 -3-3مرزبندي فني
هدف از تعيين مرز فني ،مشخص كردن حوزه تمركز توسعه فناوري در اين سند است .كواهش تلفوات در ترانسوفورماتورها
شامل ترانسفورماتورهاي انتقال ،توزيع و فوق توزيع ميشود .در كشورهاي توسعه يافته نيز اصووال ترانسوفورماتورهاي قودرت،
تلفات پاييني داشته لذا ترانسفورماتورهاي كم تلفات در بخش انتقال برخالف بخش توزيع تيپ سازي نگرديدهاند و از اين منظر
توسعه فناوريهاي كاهش تلفات در پستهاي انتقال و فوقتوزيع كمتر در اولويتهاي كواري و تحقيقواتي شوركتهواي بورق
منطقهاي بوده است.
از طرف ديگر ،وضعيت موجود تلفات در ترانسفورماتورهاي قدرت و توزيع ،منابع و نيازهواي موجوود در شوركتهواي بورق
منطقهاي و شركتهاي توزيع نيرو و همچنين آثار استراتژيك كاهش تلفات در هر يك از ترانسوفورماتورهاي قودرت و توزيوع،
نشوواندهنووده پتانسوويل فووراوان بيشووتر بووراي كوواهش تلفووات در ترانسووفورماتورهاي توزيووع بووه نسووبت پتانسوويل موجووود در
ترانسفورماتورهاي قدرت ميباشد .البته در مقابل ارزش تلفات در ترانسفورماتورهاي انتقال در مقايسه با ترانسهاي توزيوع عودد
بسيار قابل توجهي بوده و سرمايه گذاري در زمينه كاهش تلفات در ترانسفورماتورهاي انتقال را توجيه پذير مي نمايد.
در سند راهبردي"طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ترانسفورماتورهاي با تلفات پايين" هر دو بخش انتقال و توزيوع موورد
مطالعه خواهد بود .در ادامه فناوريهاي شناسايي شده براي كاهش تلفوات در ترانسوفورماتورهاي انتقوال و توزيوع بوه صوورت
اجمالي بررسي شدهاند.

 -1-3-3فناوريهاي شناسايي شده براي كاهش تلفات در ترانسفورماتورهاي انتقال و فوق توزيع
در ميان ماشينهاي ساخت دست بشر باالترين راندمان متعلق به ترانسفورماتورها است كه بسته به ظرفيوتشوان گاهوا بوه
 ٪98تا  ٪99مي رسد  .اگر چه اين راندمان بسيار باال است ،اما با افزايش قدرت ترانسفورماتور مسئله دفع حرارت و انرژي تلف
شده در ترانسفورماتورها اهميت پيدا ميكند .در يك ترانسفورماتور با ظرفيت  100MVAو راندمان  ٪99با فرض ضريب قدرت
يك در هر ساعت يك مگا وات انرژي تبديل به حرارت ميشود ،با توجه به اثر مخرب حورارت بوروي عوايق ترانسوفورماتورها
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روشهاي دفع حرارت ايجاد شده و حفظ درجوه حورارت قسومت هواي داخلوي تورانس در حود مجواز موجوب افوزايش رانودمان
ترانسفورماتور ميشود .در ترانسفورماتورها انرژي الكتريكي در مس سيمپيچها ،آهن هسته ،تانك ترانس و سازههاي نگهدارنده
به صورت حرارت تلف ميشود .حتي در زمانيكه ترانسفورماتور بدون بار است ،در هسته تلفات بي باري ( )NLبوجود ميآيد.
تلفات بي باري بخشي از تلفات ذاتي و ثابت ترانسفورماتور است كه ميزان آن به تكنولوژي و مواد به كوار رفتوه در هسوته
آهني ترانسفورماتور وابسته بوده و با بهبود كيفيت ورقهاي فوالد سليكوني به كار رفته در هسته ميتوان توا حودود224/3682
ميليون كيلووات ساعت انرژي در سال صرفه جويي نمود.
اما تلفات بارداري ترانسفورماتور قدرت ناش ي از ميوزان بوار مصورفي ترانسوفورماتور اسوت و شوامل تلفوات مسوي (اهموي)
سيمپيچهاي ترانسفورماتور ،تلفات فنها ،پمپها ،تلفات ناشي از جريان فوكو در سيمپيچها و تلفات ناشوي از فلووي سورگردان
ايجاد شده در بخشهاي فلوزي ماننود تانوك اسوت .تلفوات ترانسوفورمرهاي قودرت معمووال در حودود  %2/5ظرفيوت نوامي
ترانسفورماتور بيان ميشود و به جز بهينهسازي در طراحي و ساخت ،راه ديگري جهت كاهش تلفوات ايون تورانسهوا بوه كوار
نميرود و آن را جزئي بديهي و الينفك در نظر ميگيرند البته ايجاد نقص در سيستم تهويه ترانسوفورماتور مويتوانود افوزايش
تلفات را به اين ميزان قابل توجهي به همراه داشته باشد .شكل ( )1-3تقسيمبندي اين تلفوات را بوه صوورت نمووداري نشوان
ميدهد.

شكل ( :)1-3تقسيم بندي تلفات در ترانسفورماتور

جدول ( )1-3ارزش تلفات را براي ترانسفورماتورهاي انتقال در كشورهاي مختلف نشان ميدهد كه در آن poتلفات بي باري
ترانسفورماتور و  pkتلفات بارداري ترانسفورماتور بار كامل ميباشد ].[42
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جدول ( :)1-3هزينه تلفات در ترانسفورماتورهاي انتقال بر حسب دالر بر كيلو وات

ترانسفورماتور قدرت
در طول دو دهه گذشته مطالعات بر روي بازده بيشتر و رسيدن به راه حلهاي موثر اقتصادي ،داراي اهميوت ويوژه بووده
است .شكل ( )2-3نسبت تلفات بي باري و بارداري ترانسفورماتور را در مورد ترانسفورماتور فشوارقوي بوراي سوالهواي
عنوان شده نشان ميدهد.
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شكل ( -)2-3تغييرات مشخصات بر حسب زمان -ترانسفورماتور20 MVA /220 KV

هنگامي كه توان انتقالي از  10 MVAفراتر مي رود ،طراحي هواي خاصوي بوراي غلبوه برفشوارهاي مكوانيكي ناشوي از
جريآنهاي اتصال كوتاه ،سطوح عايقي باالتر و خنكسازي بيشتر الزم است .در اين محدوده توآنها غالبا از ترانسهواي
پر شده با مايع استفاده ميشود .عايقهاي بين سيمپيچي در ولتازهاي باال بسيار مقاومتر ميشوند .ترانسفورماتورهاي پور
شده با مايع از روغنهاي صنعتي و يا مايعهاي جايگزين همچون مواد مصنوعي و يا استرهاي طبيعي استفاده ميكنند .در
اين نوع ترانسفورماتورها ،گرما از طريق ديواره هاي مخزن با انتقال حرارت و يا توسط جريان همرفت طبيعي و يا اجباري
منتقل ميشود .امروزه با استفاده از كيفيت خاص فوالد مغناطيسي و طراحي بهبود يافته بازده ترانسفورماتور تا  %99/85به
دست آمده است .تلفات گرمايي حتي در اين بازدهي زياد ،همچنان براي يوك واحود  400 MVAداراي اهميوت اسوت.
بهطوريكه اين مقدار معادل  600 kwدر حالت بار كامل است .لذا سيستم خنكسازي ،وزن و ابعاد سيستمها بايد به دقت
انتخاب شود و اينها از جمله محدوديتهاي اصلي در كشورهاي مختلف است ].[18
همه ترانسفورماتورهاي قدرت ،داراي راندمان بااليي هستند .با اين وجود نقطه نظراتي براي بهبود اين بازدهي مطرح شده
است .هر گونه بهبود در عملكرد ترانسفورماتورهاي بزرگ ،عامل بالقوه اي براي سود خالص اقتصادي است چرا كه تووان
عملياتي و كار مداوم نشان ميدهد كه انرژي اتالفي آنها همچنان باالست.

سند راهبردي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ترانسفورماتورهاي با تلفات پايين"
14

ويرايش اول،دي 1394

فاز : 1تدوين مباني سند

جدول ( :)2-3بازده و تلفات ترانسهاي با ظرفيت هاي متفاوت ][38

تلفات در
 %100بار
 %50بار نامي
نامي
4400KW
1375KW
1600KW
500KW
240KW
80KW
14KW
5KW

بازده در
 %100بار
 %50بار نامي
نامي
%99/60
%99/75
%99/60
%99/75
%99/40
%99/60
%98/60
%99

توان مرتبط

نوع
ترانسفورماتور

1100MVA
400MVA
40MVA
1MVA

نيروگاهي
نيروگاهي
پست
توزيع

 -1-1-3-3فناوري استفاده از مواد ابر رسانا
امروزه صرفه جويي در مصرف انرژي ،يكي از مهم ترين نيازهاي كشوورهاي صونعتي اسوت .بودجوه هواي زيوادي صورف
تحقيقات در زمينه كشف راههاي تازه و موثرتر براي يافتن انرژيهاي ارزان و با ريسك كمتر ميشود .ابررسانايي با نقشي كوه
ميتواند در زمينه صرفه جويي در توليد و انتقال انرژي الكتريكي بازي كند ،در آينده بشر نقشي اساسي خواهد داشت و به همين
دليل در سالهاي اخير بيش از ده هزار پژوهشگر با صورف هزينوههواي زيواد ،تحقيقوات خوود را روي موضووع ابررسوانايي و
كاربردهاي آن در علوم مختلف متمركز ساختهاند .با توجه به مقاومت تقريباً صفر ،ابررساناها درشبكههاي توزيع و انتقوال قابول
استفاده هستند.
يكي از خواص مهم ابررساناها ،مقاومت الكتريكي باال به ازاي دماي بيشتر از دماي بحراني يا در اثر افوزايش بويش از حود
ميدان مغناطيسي اطراف آن ميباشد .در صورتي كه بتوان دماي يك ابررسانا را كاهش داد ،اين حود ميودان مغناطيسوي قابول
تحمل افزايش مييابد.
همچنين نوسانات موجود در ميدان مغناطيسي باعث كاهش هدايت در ابررسانا ميشود .پس مي توان گفوت ابررسواناها در
برابر جريان ( ACجريان متناوب) از خود مقاومت نشان مي دهنود .بنوابراين در كاربردهواي جريوان متنواوب ( HTSهمچوون
ترانسفورماتور) نياز به طراحي دقيق تر و دماي عملكرد پايين تري است.
به دليل داشتن چگالي جريان بيشتر و مقاومت كمتر ،هاديهاي  HTSمي توانند جايگزين مس (و ديگر هاديهاي فلزي) در
كاربردهايي كه در آنها از ميدآنهاي مغناطيسي قوي استفاده ميشود (ترانسفورماتور) شوند .بوا وجوود ايون مزايوا و همچنوين
قيمت رو به كاهش ابررساناها ،قيمت بسيار باالي تجهيزات مورد نياز براي تبريد ابررسانا (شامل قسمتهاي خنككننوده) ،بوه
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لحاظ اقتصادي قابل توجه است .مي توان نتيجه گرفت كه زماني استفاده از ابررسانا مقرون به صرفه است كه سوود اسوتفاده از
مزاياي آنها بيشتر از هزينه سيستم تبريد باشد .مخصوصاً در مواردي كه به جز ابررسانا ،تجهيزات ديگري نيز به دمواي بسويار
پايين نياز داشته باشند ].[45
طراحي و توسعه تجهيزات ابررسانا به هيچ وجه ساده نيست ،در دماي عملكرد آنها بسياري از گازها جامد شده و فرضويات
طراحي تجهيزات عادي ،ديگر صادق نيستند.
توجه جدي به ترانسفورماتورهاي ابررسانا از زمان شناخت ابررساناهاي دماي پايين ( LTSاعوم از  : Nb-Tiو  )Nb3-Snاز
اوايل دهه  1960آغاز شد .مطالعاتي كه در آن زمان بر روي اين ترانسفورماتورها انجام شد ،نشوان دهنوده آن بوود كوه جهوت
بهرهبرداري موثر از اين ترانسفورماتورها ،بايد آنها را در دماي  4.2 Kنگهداشوت كوه فوراهم كوردن چنوين شورايطي ضومن
پيچيدگيهاي فني ،از نظر اقتصادي نيز مقرون به صرفه نبود ] . [19به همين دليل تحقيقات و پژوهشها بسوي كشف موادي
با قابليت ابررسانايي در دماهاي باالتر معطوف گرديد .شكل ( )3-3نمونه يك ترانس ابررسانا را نشان ميدهد.

شكل ( – )3-3نمونه يك ترانس ابر رسانا

كشف ابررساناهاي دماي باال يا  HTS 1در سال  1986به طور قابل مالحظهاي چشمانداز استفاده از ابررساناها را در سيستم
قدرت الكتريكي تغيير داد ،زيرا دماي بحراني Tcدر اين ابررساناها به طور چشمگيري افزايش يافته بود .تلفات پوايين و قابليوت
حمل جريان باال در هاديهاي  HTSسبب مي شود تا تجهيزات الكتريكي داراي بازده كاري بهتر و توان باالتر سواخته شووند.
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عالوه بر آن تجهيزات ساخته شده با مواد  HTSاز نظر سازگاري محيط زيستي نيوز مقبوليوت بيشوتري دارندكوه از آن جملوه
ميتوان از ترانسفورماتورهاي  HTSكه در آنها روغن بكار نرفته است ،اشاره شود .عليرغم مزاياي ذكور شوده كماكوان موانوع
جدي براي توسعه كاربرد HTSدر صنعت برق وجود دارد كه مهمترين آنها ابتدا سيستم خنككنندگي و دوم نرخ كواركرد بوه
هزينه هادي  HTSميباشد .به عبارتي ،جهت توسعه كاربرد هاديهاي  ،HTSالزمست كه هزينه اين هاديها حتوياالمكوان
كاهش يابد.
پس از كشف مواد  HTSدر سال  ،1986تحقيقات جهت امكان عملي ساختن ترانسفورماتورهاي  HTSشوروع شود .طبوق
برآوردهوواي اوليووه ،در صووورت اسووتفاده از ايوون ترانسووفورماتورها ،در هزينووه هوواي بهووره بوورداري بوويش از  35%نسووبت بووه
ترانسفورماتورهاي معمولي ،صرفهجويي مي شد .اما با توجه به مشخصات ناشناخته تلفات  ،ACايون مقودار بطوور دقيوق قابول
محاسبه نبود .در تحقيقاتي كه در سال  1993در آمريكا انجام شد ،مشخص گرديد كه هزينههاي بهرهبرداري و تعميورات الزم
در طول عمر مفيد ترانسفورماتور  HTSبطور متوسط ،نصف هزينه ترانسفورماتور معمولي است .بدين ترتيب در صورت استفاده
از اين نوع ترانسفورماتورها در اياالت متحده تا سال  2030مبلغ  25ميليارد دالر صرفهجوويي خواهود شود .تحقيقوات در سوال
 1994نشان داد در صورت استفاده از ترانسفورماتورهاي  HTSدر محدوده قدرت  30MVAتا  ،1500MVAصورفهجوويي در
هزينه ( 70%نسبت به ترانسفورماتورهاي معمولي) و كاهش وزن آنها  40%خواهد بود .از فوايد ديگر ترانسفورماتورهاي ،HTS
كه بخصوص در جاهاي با تراكم جمعيت باال مطرح است ،كاهش قابل مالحظوه وزن و حجوم آنهاسوت .ترانسوفورماتورهاي
 HTSمي توانند در فضاي موجود ،قدرت بيشتري نسبت به ترانسفورماتورهاي معمولي تامين كنند .مزيت كوچك شدن فضاي
اشغال شده و وزن ترانسفورماتورها به عنوان مهمترين مزيت اين نوع ترانسفورماتورها مطرح است ].[34
در مورد كاهش وزن اين ترانسفورماتورهاي  HTSتخمين زده ميشود كه براي يك ترانسوفورماتور  30 MVAوزن آن از
 48تن به  24تن برسد .ترانسفورماتور  30 MVA ،HTSحدوداً به  100كيلوگرم ابررسانا نياز خواهد داشت كه تقريباً مقاوموت
الكتريكي ندارد و بنابراين هيچگونه حرارتي توليد نخواهد كرد ،درحاليكه در ترانسفورماتورهاي رايج ،سيمپويچهواي مسوي كوه
هزاران كيلوگرم وزن دارند منبع اصلي توليد گرما و ايجاد تلفات مي باشند .براي به كار بردن فنواوري ترانسوفورماتور  ،HTSاز
يك سيستم خنككننده حلقه بسته جهت خنك نگه داشتن سيمپيچهاي ترانسفورماتور استفاده مويشوود .بوه طوور ملوال ايون
سيستم خنككننده قادر است كه دماي سيمپيچ را تا  – 382درجه فارنهايت (حدود  78درجه كلوين) برساند.
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فناوري ترانسفورماتورهاي  HTSدر جهان
ساخت ترانسفورماتور فشار قوي فاقد روغن در طول عمر يكصد ساله ترانسفورماتورها ،يك انقوالب محسووب مويشوود.
هدف اصلي از به كار گيري ابررسانا در ترانسفورماتورهاي سيستم قدرت ،كاهش تلفات گرمايي سيمپيچها و هسته است.
در دوره  25ساله  1961تا  1986فعاليت هاي چشمگيري در راسوتاي توسوعه ي هواديهواي انتقوال انورژي الكتريكوي
(هاديهاي فلزي معمولي و  LTSيا ابررساناهاي با دماي پايين) انجام شد .اگرچه مالحظات اقتصادي عامل مهمي در به
كارگيري ابررساناها در سيستمهاي قدرت بوده است ،اما امروزه عوامل ديگري نيز از قبيل مسائل زيست محيطي ،ايمني و
خصوصي سازي مورد توجه قرار گرفته اند.
با وجود تالشهاي گسترده براي توسعهي استفاده از ابررساناهاي دماي پايين در ترانسفورماتورها ،عوواملي ماننود هزينوه
باالي سيستم برودتي الزم براي عملكرد هليوم مايع در دماي 4/7كلوين ،نياز به قابليت اطمينان باال و توسعه ابررسواناي
( ACجريان متناوب) با تلفات كم مانع از به كارگيري وسيع آنها در شبكه الكتريكي شد .اكتشاف ابررساناي با دماي باال
( ) HTSباعث جلب توجه دوباره به ابررساناها در بخش هاي توليد تا مصرف شوبكه الكتريكوي شود .دمواي كواركرد 77
كلويني مواد ( HTSدماي نيتروژن مايع) ،بسيار بيشتر از دماي  4/7كلويني مواد ( LTSدماي هليوم موايع) اسوت كوه از
آنها در دهه  80و  90ميالدي استفاده مي شد .با افزايش دماي كاري نه تنها هزينههاي تبريد كمتر ميشود بلكه قابليت
اطمينان سيستم افزايش مييابد .از سال  1980توسعه ترانسهواي  LTSعمودتاً توسوط شوركتهواي  ABBو GEC-

 Alsthomدر اروپا و توسط شركتهاي برق و دانشگاهها در ژاپن صورت گرفته است .پيشرفت در توليد هاديهاي طويل
چند رشته اي از جنس  Nb-Tiو مواد با ساختار ماتريسي از جنس  Cu-Niباعث كاهش تلفات  ACشده اسوت .كواهش
وزن و افزايش راندمان در ترانسهاي با توان زير 100 KVAانجام شده است .براي نمونه مي توان به ترانسفورماتورهاي
توك فواز )Toshiba( 30 KVA ،)Alsthom( 80 KVAو سوه فواز  )Osaka University( 40 KVAاشواره كورد.
واحدهاي بزرگتر نيز ساخته شده و آزمايش هاي انجام شده روي آنها موفقيت آميز بوده است .براي ملال مي تووان بوه
ترانس تك فاز  330 KVAساخته شده توسط شركت  ABBكه مجهز به تجهيزات حفاظتي و محدودساز جريان خطوا
ميباشد ،اشاره كرد .شركت  Kansai Electric Powerموفق به ساخت يك ترانسفورماتور  LTSبوا اسوتفاده از هوادي
 Nb3Snشد .يك فاز از اين ترانس سه فاز  ،2000 KVAبا توان 1379 KVAبدون تلفات گرمايي مورد اسوتفاده قورار
گرفت ].[24
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پتانسيل وكشش بازار جهاني براي ترانسفورماتورهاي ابررسانا بيش از  1ميليارد دالر ميباشود .بررسوي آمارهواي موجوود
نشان ميدهد كه در اياالت متحده بيش از  90%ترانسفورماتورها ،قدرتي در محدوده  10تا 100MVAداشته (جودول -3
 )3كه قيمت مجموع آنها برابر با  70%قيمت كل ترانسفورماتورهاي فروخته شده در امريكا ميباشد .درحال حاضور سوه
پروژه در ارتباط با ترانسفورماتور  HTSدر اياالت متحده ،اروپا و ژاپن درحال انجام است .جدول ( )4-3تركيب تويمهواي
تحقيقاتي ،ظرفيت ترانسفورماتورهاي تحت توسعه و مواد  HTSمورد استفاده توسط هر يك از گروهها را نشان مويدهود
].[25
جدول (  – ) 3-3بازار ترانسفورماتورهاي قدرت در سالهاي  1995و 1996
بيش از 100 MVA

78
26000
 109ميليون

10-100MVA
874
33000
260ميليون

اياالت متحده
واحد
MVA
$

جدول ( :)4-3پروژه هاي ترانسفورماتور HTSدر جهان
Waukesha Electric –IGC-1 MVA prototype, 30MVA
design, Bi-2212
ABB (ASC) -630 KVA prototype, 100MVA design,
Bi-2223
Fuji Electric – (Sumitomo)-500 KVA prototype, Bi2223

United States
Europe
Japan

اگر چه براي هر ترانسفورماتور قدرت 1 ،درصد توان نامي آن به عنوان توان تلفاتي در نظر گرفته ميشود ،اما بايد توجوه
داشت كه آزادسازي بخش كوچكي از اين تلفات در طول عمر ترانسفورماتور صرفهجوئي كالني را به همراه خواهد داشت.
در ترانسفورماتورهاي قدرت معمول ،تقريباً  80درصد از كل تلفات ،مربوط به تلفات بارداري ترانسفورماتور است كه از اين
 ،%80سهم تلفات اهمي سيمپيچها  %80بوده و  %20ديگر مربوط به تلفات ناشي از جريآنهاي فوكو و شارهاي پراكنوده
است .لذا تالش هاي زيادي جهت كاهش تلفات بارداري صورت ميگيرد .در ابررساناها به علت عدم وجود مقاومت اهمي
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در برابر جريان ،تلفات اهمي برابر با صفر است .لذا با استفاده از ابررسانا در ترانسوفورماتورها ،تلفوات كول ترانسوفورماتور،
كاهش قابل مالحظهاي خواهد يافت.
تالش هايي كه جهت توسعه ترانسفورماتورهاي ابررسانا انجام ميگردد ،صرفاً به خاطر مسايل اقتصوادي و كواهش هزينوه
كل نيست .يكي ديگر از داليل طرح اين مبحث آنست كه استفاده از روغن در ترانسهاي روغنوي مشوكالت و خطورات
زيست محيطي و ايمني مربوط به خود را دا رد .در حاليكه در ترانسفورماتورهاي ابررسانا ماده خنك كننده نيتوروژن اسوت
كه خطري براي افراد و موجودات زنده نداشته ،به عالوه خطر آتش سوزي نيز وجود ندارد .لذا خنككننده مورد استفاده در
ترانسفورماتورهاي ابررسانا به هيچ عنوان قابل مقايسه با روغنهاي قابل اشتعال و مواد شيميايي همچون  PCBنيست.

ترانسفورماتور قدرت  HTSدر سالهاي  1995و  1996در جهان
در اياالت متحده اين تحقيقات توسط شركت  IGCو با همكواري البراتوور ملوي  Oak Ridgeانجوام ميشوود IGC .بوا
حمايووتهوواي مووالي  Waukesha Electricو  ،Rochester Gas & Electricطوورح يووك ترانسووفورماتور HTS

 1000KVAارائه كرده و در حال ساخت آن است .دراين ترانسفورماتور از نوارهاي نقوره باپوشوش  HTSاسوتفاده شوده
است .استفاده ازسيستم  BSCCO-2212عملكرد پايدارسيستم را تا دمواي  30Kعملوي ميسوازد .درصوورت اسوتفاده از
هاديهاي ،BSCCO-2223ميتوان دماي عملكرد ترانسفورماتور را به  77Kرساند .در اين وضعيت بواال بوودن قيموت
 BSCCO-2223و ضعيفتر شدن عملكرد ترانسفورماتور (بعلت باال رفتن دما) را نيز بايد در نظر گرفت .گرچه نمونه اوليه
ترانسفورماتور مذكور براي قدرت  1MVAارائه گرديود ،اموا هودف نهوائي مؤسسوه  IGCو  Waukeshaسواخت يوك
ترانسفورماتور  60Hz,138/13.8KV ،30MVAو امپدانس  %10با اتصال مللث – ستاره است.
از طرف ديگر شركت  ABBبا همكاري  ،Electricite de Franceبا استفاده از نوارهواي موولتي فيالموان BSCCO-

 2223ساخت  ،ASCيك ترانسفوماتور  50HZ.13.72/0.42 KV , 630 KVAو امپدانس
 4/6 %با اتصال مللث – ستاره ساخته است.
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فناوري ترانسفورماتورهاي  HTSدر اياالت متحده امريكا
پروژه ترانسفورماتور  HTSدر ايالت متحده آمريكا توسط چندين شركت و سازمان دنبال ميگردد .شركت  WESرهبري
ساخت اينگونه ترانسفورماتورها را در آمريكا به عهده دارد .ايون شوركت مسوئوليت طراحوي و سواخت هسوته و تانوك و
همچنين مونتاژ و آزمايش ترانسفورماتور  HTSبا قدرت  1 MVAرا به عهده داشته است .شركت  IGCدر آمريكوا ،كوه
سازنده هاديها و كابلهاي ابررسانا ميباشد ،در اين پروژه مسئول طراحي و ساخت هاديهاي ابررسوانا ،سويمپويچهواي
ترانسفورماتور و طراحي بخشي از سيستم سرمايشي بوده است .مؤسسه تحقيقاتي  ORNLامريكا نيز ،مسئول طراحوي و
ساخت ساپورت سيمپيچها و زيرسيستمهاي سرمايشي بوده است .شركت برق & RGحمايتهاي مالي و اقتصوادي ايون
پروژه را به عهده داشته و مشاوره اين طرح توسط مشاوران بينالمللي Electric Power Engineering Department

انجام شد .دكتر  Christine Plattاز دپارتمان انرژي آمريكا بر اهميت اين پروژه اذعان مينمايد و ميگويد كه در آمريكا
تلفات انرژي الكتريكي توليد شده در حدود  8درصد ميباشد كه ترانسفورماتورها نيمي از اين تلفات را توليد ميكنند و بوا
استفاده از مواد ابررسانا و توليدات آن اين رقم نصف و در نتيجه منجر به صرفهجويي صدها ميليون دالر درسوال خواهود
شد.

فناوري ترانسفورماتورهاي  HTSدر ژاپن
پس از طراحي و ساخت يك ترانسفورماتور 220 KVA , LTSتوسط شوركت  Alsthomو عملكورد موفوق آن تحوت
بار ،70KWدر ژاپن ترانسفورماتورهاي  LTSكوچكتر با قدرتهاي 10KVAتا  100KVAفراواني ساخته شد .پس از آن
ترانسفورماتورهاي با قدرت بيشتر توسط دانشگاه  Nagoyaبا همكاري )Takaoka (100 KVAو kansai Electricبا
همكاري  2000 KVA( Mitsubishiبا استفاده از  ،)Nb3Snدانشگاه  Osakaبوا همكواري  (40 KVA) Toshibaو
دانشگاه  Kyushuبا همكاري ) Toshiba (1000 KVAساخته و تحت آزمايش قرار گرفت .هاديهاي  HTSدر دماي
باالتري (نسبت به هادي  )LTSكار ميكنند و اگرچه تلفات آنها بيشتر است اما با توجه به كاهش هزينوه خنوكسوازي
هادي اين امر قابل قبول ميباشد .در اياالت متحوده و اروپوا شوركتهواي بورق سوهم بزرگوي در توسوعه برناموههواي
ترانسفورماتورهاي ابررسانا برعهده دارند اما در ژاپن ،قسمت عمده كار بر عهده مراكز صنعتي و دانشگاهي بوده و حمايت
آشكاري از سوي شركتهاي برق ديده نميشود .ژاپنيها كه در زمينه ساخت ترانسفورماتورهاي  LTSفعاليت گستردهاي
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داشتهاند ،گزارش چنداني در مورد ترانسفورماتورهاي  HTSارائه نكوردهانود .در سوال  1996در ژاپون جزئيواتي از برناموه
ساخت تووووورانسفورمووووواتور  500 KVA HTSتحووووت حمووووايت شووووركتهوووواي  Fuji Electricو SEC

) ،(Sumitomo Electricارائوه گرديود .احتمواالً توامين نوارهواي  HTSبور عهوده  Sumitomoو طراحوي و سواخت
ترانسفورماتور به عهوده  Fuji Electricو دانشوگاه  Kyushuاسوت .در جودول ( ) 5 -3مشخصوات نوارهواي  HTSو
تواليهاي سيمپيچي آمده است.
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جدول (  :) 3-5مشخصات نوارهاي  HTSو تواليهاي سيمپيچي در ترانسفورماتور  HTSساخت  SEC- Fujiو دانشگاه
Kyushu
)Strand (Without Insulation
Superconductor
Bi2223
Matrix
Pure silver
mm3٫5×0٫22
Cross-section

61
2٫5
Infinite
A at a self-field 35
)(Criterion 10-13Ωm

Number of filaments
Silver ratio
Twist pitch
Critical Current
Primary Winding

Type
Three-parallel
2
Number of layer
Number of turns
50/layer
/layer5
Number of transpositions
Secondary Winding
Type
Six-parallel
2
Number of layer
/layer50

Number of turns

/layer5

Number of transpositions

پارامترهاي طراحي اين ترانسفورماتور ( 500 KVAشكل  )4-3در جدول ( )6-3آمده است .در ايون جودول بوراي قطور
سيمپيچ دو مقدار داده شده است كه اين دو مقدار مربوط به اليه هاي دوگانه سيمپيچاند .علت اليه-اليهسازي سيمپيچها
كاهش اثر ميدان خودي هادي ميباشد.
تلفات با استفاده از روش كالريمتري 115W ،تخمين زده شده است و شامل تلفات  ACسيمپيچهوا و حورارت نشوتي از
( Cryostatكه وظيفه پايين نگهداشتن دما را در حد مطلوب بر عهده دارد) و هاديهاي جرياني ميباشد .اهوداف بعودي
تيم  SEC-Fujiو دانشگاه  Kyushuتغيير سيستم سرمايش از حمام نيتروژن مايع به سيستم جريان دائم نيتوروژن سورد
شده ميباشد .هدف از اين تغييرات ،افزايش ظرفيت انتقال جريان سيمپيچها و استقامت عايقي سيستم عايق است.
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Kyushu  و دانشگاهSEC – Fuji ساختHTS ) ترانسفورماتور4-3( شكل

(Fuji) پارامترهاي طراحي ترانسفورماتور:)6-3( جدول
Capacity
Frequency
Voltage (primary/secondary)
Current (primary/secondary)
Core
High/width
Cross-sectional area
Magnetic induction
Cryostat
Height
Diameter
Winding Diameter
(primary/secondary)
Winding Height

500 KVA
60 Hz
V/3300V6600
76 A/152A
Silicon steel plate
1580 mm/1110mm
986 cm2
1.7 T1[21]
GFRP
1210 mm
785 mm/337mm
465, 553.509, 597 mm
748 mm
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سيستم تبريد
يكي از مهمترين قسمتهاي تجهيزات  ،HTSسيستم تبريد است كه شامل قسمتهاي خنككننده و مخزن نگهدارنوده
سرما است .نگهدارنده سرما ] ،[27همانند يك عايق سرما عمل ميكند و معموالً از فوالد ضد زنگ ساخته ميشود و بايد
قادر به تحمل تنش هاي دمايي باشد .در كاربرهايي كه نيازمند قابليت اطمينان باالتري هستند ،از نگهدارنده سرماي خال
استفاده ميشود.
نوع سيستم خنككننده بستگي به كاربرد دستگاه HTSدارد ،يك خنككننده در ساده ترين شكل ،شامل يك ماده سرمازا
] [28است كه مي توان اين ماده سرمازا را ،كه در حين كار گرم شده ،مجدداً سرد كرده و بوه سيسوتم تزريوق كورد (بوه
صورت چرخشي) و يا اينكه از يك مخزن خارجي ماده سرمازاي جديدي براي سرد كردن به سيستم وارد كرد.
تالشهايي كه جهت توسعه ترانسفورماتورهاي ابررسانا انجام ميگردد ،صرفاً به خاطر مسايل اقتصادي و كواهش هزينوه
كل نيست .يكي ديگر از داليل طرح اين مبحث آنست كه استفاده از روغن در ترانسهاي روغنوي مشوكالت و خطورات
زيست محيطي و ايمني مربوط به خود را دارد .در حاليكه در ترانسفورماتورهاي ابررسانا ماده خنككننده نيتوروژن اسوت
كه خطري براي افراد و موجودات زنده نداشته ،به عالوه خطر آتش سوزي نيز وجود ندارد .لذا خنككننده مورد استفاده در
ترانسفورماتورهاي ابررسانا به هيچ عنوان قابل مقايسه با روغنهاي قابل اشتعال و مواد شيميايي همچون  PCBنيست.

برنامههاي ساير كشورها در زمينه ابررساناي دماباال ][29

در اين بخش فعاليت ها و واقدامات تعدادي از كشورهاي جهان در زمينه ابررساناي دماباال با تمركز بر برنامههواي دولوت
اين كشورها و نحوه تخصيص بودجه به انجام تحقيقات و پرداختن به كاربردهاي ابررسانا بيان ميشود.

سوابق تحقيقاتي مجامع علمي كشورهاي مختلف درخصوص ابررسانا
آمريكا :دولت فدرال آمريكا بودجهاي معادل  45ميليون دالر در سال  1987براي تحقيق و توسعه درباره ابررساناي
دماباال اختصاص داد و ظرف كمتر از  2سال ايون بودجوه در سوال  1989بوه  129ميليوون دالر افوزايش يافوت.
همچنين بودجه اختصاص يافته به ابررساناي دماپايين نيز از  40ميليون دالر در سال  1987بوه  58ميليوون دالر
افزايش يافت .بنابراين قابل توجه است كه بيش از  60درصود بودجوه دولوت بوراي ابررسوانا در سوال  1989بوه
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ابررساناي دماباال اختصاص داد شده است .همانطور كه در جدول زير قابل مشاهده اسوت كول بودجوه تخصويص
يافته به وزارت دفاع 1و وزارت انرژي 2آمريكا براي مجموع ابررساناي دماپايين و ابررساناي دماباال تقريبوا بوا هوم
برابر است .يخش قابل توجه بودجه ابرساناي دماباال به وزارت دفاع اين كشوور اختصواص داشوته كوه تقريبوا 45
درصد اين بودجه ميباشد و پس از آن وزارت انرژي آمريكا با  30درصد و بنياد ملي علوم 3با  20درصد بيشوترين
سهم را در بودجه ابررساناي دماباال به خود اختصاص دادهاند.
جدول ( :)7-3بودجه تحقيق و توسعه دولت فدرال آمريكا براي ابررسانايي (هزار دالر)
سازمآنهاي فعال آمريكا در
ابررسانا
وزارت دفاع
وزارت انرژي
بنياد ملي علوم
سازمان ملي هوانوردي و
فضايي4
وزارت بازرگاني5
وزارت حمل و نقل6
وزارت كشور7
مجموع
مجموع
(ابررساناي دماپايين و دماباال)

سال مالي 1987
ابررساناي دماباال ابررساناي دماپايين
16.100
43.700
28.627
26.238
3.800
16.600

سال مالي 1988
ابررساناي دماپايين
ابررساناي دماباال
58.000
36.073
38.493
3.800
22.400

3.300

2.650

4.900

3.050

2.800
50
100
92.788

570
0
0
51.747

4.800
150
100
128.843

470
0
0
58.393

144.535

187.226

)-Department Of Defense (DOD

1

)-Department of Energy (DOE

2

)-National Science Foundation (NSF

3

)-National Aeronautics and Space Administration (NASA

4

-Department Of Commerce

5

-Department of Transportation

6

-Department of the Interior

7
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پروژهها و برنامههاي دولت آمريكا در خصووص ابررسانا(وزارت دفاع آمريكا) :با توجه بوه سوابقه طووالني فعاليوت
سازمآنهاي دفاعي آمريكا در حوزه ابررسانا ،وزارت دفاع اين كشور سرمايهگذاري در اين زمينوه را از اواخور دهوه
 1940ميالدي با تاسيس اداره پژوهش نيروي دريايي 1پس از جنگ جهواني دوم آغواز كورد .هوم چنوين نيوروي
دريايي در سال  ،1948يك آزمايشگاه ميدان مغناطيسي بزرگ مانند طرح فرانسيس بيتر 2ساخت و يكي از اولوين
مايعكنندههاي گاز هليوم را خريداري كرد .در اين آزمايشگاه كه به نام آزمايشگاه تحقيقاتي نيروي دريايي 3شهرت
يافته بود تحقيقاتي در زمينههاي تكنيك هاي دماپايين ،و هردو تحقيقوات علموي و عملوي بورروي مغنواطيس و
خواص مواد ابررساناي دماپايين انجام ميشد .تجهيزات موجود در ايون آزمايشوگاه ماننود توانوايي ايجواد ميودان
الكترومغناطيسي قوي ،هليوم مايع ،ابزارهاي دمواي پوايين و گروهوي از دانشومندان فعوال در ايون زمينوه ،ايون
آزمايشگاه را به بهترين آزمايشگاه در سطح جهان تبديل كرده بود .برنامههاي پژوهشي در زمينهي علمي ابررسانا
و كاربردهاي احتمالي آنها در آزمايشگاه تحقيقاتي نيروي دريايي و دفتر تحقيقات نيروي دريايي انجام مويشود.
آزمايشگاه تحقيقاتي نيروي دريايي و دفتر تحقيقات نيروي دريايي با برنامههاي پژوهشي خود در زمينهي علموي
ابررسانا ،در دهههاي  50و  60ميالدي ،تركيبات جديدي را با خاصيت ابررسانا پيدا كردند و بوه درک بيشوتري از
ماهيت واقعي اين پديده دست يافتند .تحقيقات در بحث فناوري ،از اواخر دههي  60ميالدي و با تالشهاي بسيار
اين دو مركز و همكاري مركز جنگ نيروي دريايي آمريكا 4آغاز شود .توسوعهي ابزارهواي كوانتوومي مداخلوهگور
ابررسانا ( )5DIUQSكه براي شناسايي مينهاي زير آب و زيردرياييهاي ديگر به كار مي رفت ،در سال ،1969
در پاناماسيتي و زير نظر مركز جنگ نيروي دريايي آغاز شد .همزمان با اين رخداد دانشمندان و مهندسان زير نظر
همين مركز در شهر آناپوليس ،تالشهاي خود را براي طراحي موتورهاي بيصدا اما پرقدرت پيشران كشتيهاي
جنگي با استفاده از ابررساناها آغاز كردند .همچنين آزمايشگاه تحقيقاتي نيروي دريايي و دفتور تحقيقوات نيوروي

)-Office of Naval Research)ONR

1

-Francis Bitter

2

)- Naval Research Laboratory (NRL

3

- Navy Warfare Center

4

)- Superconducting Quantum Interference Device (SQUID

5
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دريايي كار خود را به تحقيق در زمينهي توليد محصوالت الكترونيكي مانند سيمهاي بودون مقاوموت بوا پايوهي
ابررسانا براي كاربرد در ساخت كشتيهاي جنگي گسترش دادند .بزرگترين رويداد در زمينوه ابررسونايي ،در سوال
 1986و ميزباني از كنفرانس ابررسانايي رخ داد .در اين كنفرانس اولين نشانهها در زمينوهي كشوف ابررسواناهاي
دماي باال بيان شد .تالشها پس از كشف ابررساناهاي دماي باال ( )1STDسرعت بيشتري به خوود گرفوت بوه
طوري كه آزمايشگاه تحقيقاتي نيروي دريايي تا مارس  ،1987از ديگر موسسههواي تحقيقواتي فاصوله گرفوت و
روش هاي جديدي را در توليد اولين مواد ابررساناي دماي باال و طراحي كرد و در طي چند سال بعد موفق به توليد
چندين مادهي ابررسانا با دماي تبديل باالي صد كلوين شد و پوروژهي عظيموي را بوه منظوور سواخت ابزارهوا و
زيرسيستمهاي استراتژيك با كمك اين مواد تازه كشف شده ،آغاز كرد .همچنوين مركوز جنوگ نيوروي دريوايي
آمريكا واقع در سن ديگو 2و آزمايشگاه تحقيقاتي نيروي دريايي و دفتر تحقيقات نيروي دريايي برنامهاي را بوراي
توسعهي روشي براي توليد فيلترهاي كم پارازيوت 3در ارتباطوات راديوويي و توليود وسوايل ديجيتوال بوا سورعت
محاسبات سريع و كممصرف به كمك اين مواد جديد طراحي كردند .مهمترين برنامهي ابررسانايي در آزمايشوگاه
تحقيقاتي نيروي دريايي در دههي  90ميالدي ،مطالعه در زمينهي موارد كاربرد ابررساناها در صنعت فضايي بوود.
اين برنامه كه به نام تحقيقات فضايي ابررساناهاي دماباال 4شناخته ميشد ،بزرگتورين پوروژهي جهواني در زمينوه
مطالعات كاربردي ابررسانايي بوده است .از اوايل سال  2000ميالدي بيشتر تحقيقات آزمايشگاه تحقيقاتي نيروي
دريايي با جهتگيري شناخت خواص سيمهاي ابررسانا براي استفاده در سيستمهاي قدرت انجام گرفته و دو علت
مهم اين موضوع هم كاهش اتالف انرژي و دوام باالي اين مواد است .اين پروژه بسويار وابسوته بوه پوروژههواي
صنعتي ديگر و تواناييهاي صنعتي براي توليد اين مواد است .در همين راستا شركتي با نام ابررساناي آمريكوايي

)- High Temperature Superconductor (HTS

1

- San Diego

2

- Low Loss Filters
)- High Temperature Superconductivity Space Experiment (HTSSE

)-American Superconductor Corporation (AMSC

3
4

5

5
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نيز تاسيس شده است .ابررسانايي به مدت شصت سال بزرگترين پروژهي تحقيقاتي در آزمايشگاه تحقيقاتي نيروي
دريايي بوده است و موفقيت آنها در توليد اولين كشتي به نام  ،SggggiH UDDبا بهرهگيري از اين تكنولوژي
در سال  ،2008نشاندهندهي به ثمر رسيدن اين تحقيقات است.
مراكز آزمايشي ابررسانا :1در سال  1988اداره حفاظت و انرژي تجديدپذير 2وزارت انرژي آمريكا ،تاسيس سه مركز
آزمايشي ابررسانايي را در آرگون ،اوک ريدج 3و آزمايشگاههاي ملي لوس آالموس 4اعالم كرد .اين مراكز با هدف
تجاريسازي نتايج آزمايشها و تحقيقات صوورت گرفتوه در آزمايشوگاههواي ملوي و همچنوين برطورف كوردن
مشكالت موجود در صنعت ايجاد شدند .اين مراكز كه پروژههاي تحقيقاتي مشترک با صنعت را دنبال ميكننود از
اين نظر كه ارتباطات قويتر با صنعت را در دستور كار خود دارند و محلي براي انتقال نتايج آزموايشهوا و ايجواد
نمونههاي عملي هستند با مراكز پژوهشي متفاوت هستند .در گذشته شركتهواي آمريكوايي تمايول چنوداني بوه
همكاري با آزمايشكاههاي فدرال به دليل وجود محدوديتها و الزامات خاص مراكز دولتي ،نداشتند ولي اين مراكز
پژوهشي به دليل ساختار بازتر نسبت به آزمايشگاه هاي فدرال ،حمايت بيشتر از سرمايههواي فكوري و دسترسوي
آسانتر به نتايج ديگر تحقيقات اين مشكل را براي شركتهاي آمريكايي مرتفع كردند.
بنياد ملي علوم امريكا :اين مركز عالوه بر حمايت هاي فردي از پژوهشگران فعال حوزه ابررسوانا ،از فعاليوتهواي
پژوهشي مشترک در چند مركز شامل آزمايشگاههاي تحقيقاتي مواد ،گروههاي تحقيقاتي موواد ،آزمايشوگاه ملوي
آهنرباي بيتر ،5مراكز شتاب دهنده الكتروني 6در ويسكونسين 7و كورنل 8مركز علم و فناوري در دانشگاه ايليوونز

-Pilot centers

1

-Office of Conservation and Renewable Energy

2

-Oak Ridge

3

-Los Alamos

4

-Bitter

5

-Synchrotrons

6

-Wisconsin

7

-Cornell

8
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نيز پشتيباني ميكند.اين در حالي است كه بودجه اختصاص يافته به اين بنياد به صورت مستمر افزايش مييابد كه
بخش زيادي از اين بودجه به مركز علم و فناوري در دانشگاه ايليونز تعلق دارد.
وزارت بازرگاني آمريكا :فعاليت هاي مرتبط با ابررسانا در وزارت بازرگواني آمريكوا در موسسوه ملوي اسوتانداردها و
فناوري ( )NISTوابسته به اين وزارت ،صورت ميگيرد .اين موسسه از سال  1969استانداردهاي مرتبط با ابررسانا
را تعيين ميكند و فعاليت هاي آن نقش كليدي در ارتقاي بهبود كيفيت اطالعات و دادهها حوزه ابررسانا و فوراهم
آوردن امكان مقايسه و ارزيابي بين نتايج پژوهشگران و سازمآنهاي اين حوزه داشته است .همچنين اين مجموعه
براي مركزي براي تحقيق و پژوهش كاربردهاي الكترونيكي ابررسانا تاسيس كرده است و برنامهاي براي توسوعه
تجهيزات الكترونيكي ابررسانا دارد.
آزمايشگاه ملي اوک ريدج:
 پروژه كابلهاي برق ابر رسانا دماباال :اين پروزه با همكاري شوركت  Southwireو آزمايشوگاه ملوي Oak

 Ridgeبا هزينه  1.4ميليون دالر كه توسط وزارت انرژي تامين شد ،انجام گرفت .در اين پوروژه كابول ابور
رسانا دماباال با طول  30متر در سرويس قرار گرفت و بيش از  15000سواعت بورق رسواني انجوام گرفوت.
عملكرد ابر رسانا در سال  2001آزمايش شد ولي هيچ تغيير قابل اندازه گيري در جريان عبوري از ابر رسوانا
ايجاد نشده بود].[48

 پروژه هاي مشترک آزمايشگاه ملوي اوک ريودج :پوروه نصوب مبودل ابور رسواناي دمابواال در شوبكه بورق
ويسكانسين استفاده از مبدل در شبكه برق ويسكانسين توسط گروه  Waukeshaبا هزينوه  6ميليوون دالر
انجام گرفته است .نتيجه اين پروژه نصب مبدل ابر رساناي دماباال با مشخصات  5/10 MVAو  4/26كيلوو
وات بود .اين مبدل ها قدرت بيشتري در واحد حجم ايجاد ميكنند ،كارايي بيشتر و اندازه كوچكتري دارنود.
كارايي زيادي در مناطق پر مصرف شهري و ساختمان ها دارند.
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آلمان :كشور آلمان نيز از سال  1970از برنامه هاي ابررسانا حمايت كرده است و بيشتر حمايت دولت توسط وزارت
تحقيق و فناوري 1اين كشور صورت گرفته است .اين حمايت از ابررساناي دماپايين در سه حوزه:
 توسعه عمومي فناوري شامل :مواد ،آهنرباها ،فوق سردها و تجهيزات
 تحقيقات انرژي شامل :مولدهاي اوليه ابررسانا
 فناوري دارويي شامل  MRIو اندازهگيريهاي بيومغناطيسي
اين سرمايهگذاري منجر به موفقيت شركتهاي آلماني در توسعه كاربردهاي ابررسانا همتراز با شركتهاي آمريكايي
شد به نحوي كه در برخي زمينههاي كاربردهاي مقياس باال و زمينههاي تجواري كواربرد ابررسواناي دماپوايين بوه
عنوان رقيب جدي آمريكا مطرح است .ميزان سرمايهگذاري وزارت تحقيق و فناوري دولت آلمان در سال  1988بوه
ميزان  10ميليون دالر بوده است كه از اين ميزان  9ميليون به موسسههاي تحقيقي و پژوهشي و  1ميليون دالر به
واحدهاي صنعتي اختصاص داده شد .در سالهاي بعد ميزان سرمايهگذاري تا سقف  33ميليون دالر افزايش يافوت.
حدود  90تيم تحقيق با بيش از  500محقق در زمينه ابررساناي دماباال در آلمان مشغول فعاليت هستند كه اطالعات
و نتايج پژوهشهاي آنها با همكاري وزارت تحقيق و فناوري اين كشور به خوبي در اختيار يكديگر قرار مويگيورد.
سرمايه گذاري واحدهاي صنعتي در زمينه ابررسانا در كشور آلمان نسبت به ساير كشوورهاي اروپوايي بيشوتر بووده و
شركت هاي بزرگي مانند زيمنس ،2هوچست ،3دايملربنز ،4دگوسا ،5دورنيور 6و ويلووري -بووش 1در ابررسوانا مشوغول
فعاليت هستند و شركتهاي زيمنس و دايملربنز بر زمينههاي كاربردي ابررساناي دماباال فعاليت ميكنند و زيمونس
موفق به ساخت مولد ابررساناي دماپايين شده است .به داليلي كه احتماال رازداري تجاري باشد اطالعات مربوط بوه
پروژههاي كشورهاي آلماني به راحتي در اختيار عموم قرار نگرفته است و منبع اينترنتي مناسبي براي اين موضوع در

)-Ministry for Research and Technology (BMFT
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دسترس نبوده است .در مورد اين كشور بهترين راه كسب اطالع از پيشرفتها توجه به اخبار منتشره در سايت آنها
است كه البته در آنها صرفا اطالعاتي كلي مانند نوع كاربردي كه شركت به آن دست پيدا كرده است يوا تعوامالت
شركت با ديگر شركتها بر روي پروژههاي تحقيقاتي يا پروژههاي اجرايي بيان ميگردد كه البته از بيا تمامي آنها
در اين سند معذوريم زيرا از حوصله اين بحث خارج ميباشد و صرفا به بيان چند نمونه از اخبار كه قابل توجه بووده
است ميپردازيم.
شركت زيمنس :اين شركت همكاريهايي با شركتهاي ديگر در زمينه ابر رساناهاي دما باال انجام داده است كوه
در اين ميان ميتوان به شركت  EHTSاشاره نمود كه خروجي اين همكواري توليود كابولهواي  HTSدر سوال
 ،1998ترانسفورمر  HTSدر سال  2001و ژنراتور  HTS 4MWبوده است .همچنين ايون شوركت در همكواري
ديگري با شركت  Nexansآلمان به فناوري بلبرينگ براي كاربردهاي صنعتي در حوزه ابررساناهاي دماباال دست
يافتهاند .در اخبار سالهاي گوناگون خبر بدست آوردن فناوري استفاده ابر رساناهاي دما باال در ژنراتورهاي كشتي
را منتشر نموده است كه بنا بر اين اخبار اولين دستيافتها در ابعاد آزمايشگاهي مربوط به سال  2001ميباشد .و
بعدها در سال  2007اذعان داشته اند كه پژوهشگران شركت زيمنس يك نووع جديود از موتورهوا را بوراي هموه
كشتي هاي برقي توسعه دادند )AES( .كه يك ماشين همزمان ،جزئي از يك سيستم الكتريكوي بور پايوه HTS

ميباشد .موتورژنراتورهاي  4 ،HTSمگاوات انرژي در يك پيچش  300كيلونيوتوون متوري توليود مويكننود .بوا
استفاده از ژنراتورهاي با فنر ابررسانا در قسمت چرخان كشتي ها ،شدت انتقال انرژي  100برابور ژنراتوور بوا فنور
مسي گرديد و مي تواند تا  50درصد حجم و وزن كشتي را كاهش دهد واستفاده از مواد اوليه كمتر وهزينه ها بوه
طور قابل مالحظه اي كم خواهد شد .پژوهشگران همچنين محدودكننده كابلهواي  HTSرا در ولتواژ بواال هوم
آزمايش كردند .اين محدود كننده ها به صورت پژوهشگران و به سرعت از اتصال كوتاه جلوگيري موي كننود و از
آسيب به كابل ترانسفورماتور و ژنراتور جلوگيري ميشود .اين موتورها در مقابل موتورهاي ديزلوي كنووني بسويار

-Villeory & Bosh
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سبكتر و كم حجمتر هستند بگونهاي كه موجب  %50صرفهجويي در فضا ميگردد و نيرويي به مراتب بيشتر ايجاد
ميكند .پايگاه اينترنتيwww.siemens.com :

شركت  :Brukerاين شركت عضو شركتهاي  Eurotapesميباشد .اين شركت نيز در اروپا فعاليوت گسوتردهاي
داشته است كه از اين ميان ميتوان به پروژه  Super 3Cكه در بخش مربوط به كشور فرانسه ،شركت Nexans
در مورد آن شرح داده شده است اشاره نمود .پايگاه اينترنتيwww.bruker.com :

فرانسه :دولت فرانسه پس از كشف ابررساناي دماباال به سرعت فعاليت هاي خود را در اين زمينوه آغواز كورد و در
سال  1987با اختصاص  28ميليون دالر به  240پژوهشگر در دانشگاهها ،مركز ملوي علووم و تحقيقوات ،1مركوز
انرژي اتمي 2و مركز ملي مطالعات مخابرات 3توجوه و حمايوت جودي در ابرسوانا از خوود نشوان داد .ايون كشوور
همچنين يك مركز تحقيق ابررساناي دماباال با هزينه بالغ بر  1ميليون دالر ايجواد كورده اسوت كوه بويش از 70
پژوهشگر تمام وقت به منظور توسعه كاربردهاي ابررسانا در آن فعاليت ميكنند .اين مركوز توسوط شوركتهواي
بزرگ و آژانسهاي ملي فرانسه و همچنين تعدادي از شركتهاي بزرگ اروپايي حمايوت مويشوود .صونايع ايون
كشور نيز در سال  1987با اختصاص  60پژوهشگر تمام وقت و  40پژوهشگر پارهوقت در زمينه ابررسواناي گورم
شروع به فعاليت كرد كه ميتوان نام  4شركت اصلي شركت ،4 CGEتامسون سياساف 5و رونپلك 6و نكسنز

1

را به عنوان نقش اصلي بيان نمود CGE .و رون پلك با همكاري مركز ملوي علووم و تحقيقوات و دانشوگاههواي
فرانسه در زمينه بهبود كاربرد مواد كپهاي ابررساناي دماباال براي انرژي فعاليت ميكنند و تامسون سياساف نيوز
تمركز اصلي خود را بر كاربردهاي الكترونيكي ابررساناي دماباال معطوف كرده اسوت و حودود  20نفور پژوهشوگر
تماموقت حول اين موضوع مشغول تحقيق و پژوهش هستند.

-National Center for Scientific Research
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شركت  :Nexansاين شركت فعاليت گسترده اي در زمينه كابلهاي ابر رسانا داشته است و همچنين در پروژههاي
بزرگي مانند پروژه آلباني (نيويورک) نيز جزء همكاران بوده است .در اينجا به بعضي پروژههاي اين شركت اشواره
ميكنيم:
 پروژه ( LIPAالنگ آيلند نيويورک) :اين پروژه در النگ آيلند نيويورک اجورا شوده اسوت و در زموان خوود
بزرگترين پروژه انتقال برق بوسيله كابلهاي ابر رسانا محسوب ميشده زيرا طوالنيترين طول كابول (600
متر) تا به آن زمان در اين پروژه به كار رفتهاست .براي جلوگيري از ارائه اطالعوات تكوراري ،بوراي كسوب
اطالعات بيشتر در رابطه با اين پروژه ميتوانيد به بخش مربوط به كشور آمريكا و وزارت آن مراجعه فرماييد.

-Nexans

1
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شكل ( :)5-3سايتهاي شركت  Nexansدرگير در پروژه LIPA

 پروژه ( Super 3Cپروژه كابل ابررساناي اروپايي) 17 :مارس  ،2009پواريس .دو شوركت  Bruker HTSو
 Nexansاتمام پروژه ابررسانا با پوشش كابلهادي را اعالم كردند كه  Super 3Cنام دارد .پوروژه Super

 3Cدر ژوئن  2004آغاز شد و با آزمايش موفق يك كابل با دماي باالي تك فاز به طول  30متر در دسامبر
 2008پايان يافت .در اين آزمايش ،اين كابل  17مگاوات انرژي را منتقل كرد .اين نوع كابلهوا ،نسول دوم
ميباشند و يك اليه نازک با دماي باال دارند كه وقتي تا دماي  -200درجه سانتي گوراد خنوك مويشووند،
الكتريسيته را به صورت كامل هدايت ميكنند.
 شركت  Bruker HTSاين نوع كابلها را با استفاده از هادي هيبريدي با كابل با دماي باالي مسي توسوعه
داد .اين نسل از كابلها اين مزيت را دارد كه ويژگي هاي ابررسانا و كابل مسي را با هم داشوته باشود .ايون
نسل از ابررساناي هيبريدي در كابلهاي  Super 3Cتوا حودود 4000متور توسوط شوركت Bruker HTS

آزمايش شد .اين پروژه  5.2ميليون يورو اعتبار كار خود را شروع كرد و  2.7ميليون يوورو از اتحاديوه اروپوا
كمك مالي دريافت نموده است .هفت شركت اروپايي همكار در پروژه:
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EON AG)آلمان(
(Tempere دانشگاه فني فنالند(

( Brastislavaموسسه مهندسي برق اسلواكي)
( Lebain Teenaliaاسپانيا)
(ZFW آلمان)
موسسه مهندسي مواد بارسلونا (اسپانيا)
( Air Liquidفرانسه)
پايگاه اينترنتيwww.nexans.com :
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شكل ( :)6-3نمايي از شركت Nexans

 پروژه :FCL
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شكل ( :)7-3پروژههاي شركت  FCLاجرا شده در سالهاي2011-2009

 پروژه  :SPNاين پروژه طبق اطالعات موجود در سال  2004در دست مذاكره بوده است و مربوط به منطقوه
 Tenesseeدر آمريكا ميشود ولي سندي مبني بر اجرا شدن آن در دست نيست.

شركت  :Air Liquidاين شركت در زمينه سرمايش به وسيله گازهاي مايع فعاليت ميكند كوه نقوش اساسوي در
پروژههاي ابر رساناي دماباال دارد .اين شركت در پروژههاي  LIPAو  Super 3Cكوه دربواره آنهوا توضويحاتي
بيان شده است همكاري داشته است.
انگلستان :كشور انگلستان نيز با اتخاذ برنامه ملي و هدايتشده فعاليت خود را در زمينه ابررساناي دماباال آغاز كرده
است .اين كشور از طريق ايجاد همكاري بين وزارت تجارت و صنعت 1و شوراي علوم و مهندسوي 2برناموهاي در
سطح ملي در اين زمينه شروع كرد .شوراي علم و مهندسي با همكاري دانشگاه كمبريج 3بودجه  9ميليون دالري

)-Department of Trade and Industry (DTI
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)-Science and Engineering Research Council (SERC
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-Cambridge
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براي 6سال به اين برنامه اختصاص داد و همچنين بودجهاي معادل  3.5ميليون دالر به عنوان بودجه مكمول بوه
ساير دانشگاه ها اختصاص داد .وزارت تجارت و صنعت اين كشور نيز بوا تخصويص بودجوه  12.9ميليوون دالر از
صنايع فعال در اين زمينه حمايت خود را آغاز كرد و همچنين وزارت دفاع انگلستان از برنامههواي دانشوگاهي در
اين زمينه پشتيباني ميكند .بنابراين ميتوان بيان داشت كه بودجه سواالنه انگلسوتان بوراي ابرسوانا بويش از 18
ميليون دالر ميباشد.
ايتاليا :كشور ايتاليا برنامه پروژههاي متعددي را در زمينه هاي مرتبط با انرژي ابررساناي دماپايين از جمله مجموعه
موتور و ژنراتور ،فناوريهاي كابلي و مغناطيسي براي همجوشي 1و همچنين هيدروديناميك مغناطيس 2انجام داده
است .از طرفي اين كشور در ابررساناي دماباال برنامه پژوهش محور گستردهاي دارد كه شامل :تحليل اليه نازک،
كابلها ،ذخيره مغناطيسوي ،جداسوازي مغناطيسوي ،سوپرهاي مغناطيسوي ،حفورههواي مغناطيسوي و موتورهواي
مغناطيسي ميباشد .محققين ايتاليايي به سرعت موفق به توليد  - YBaCuOكه از نتايج تحقيقات دانشگاههواي
هوستون 3و آالباما 4ست -شدند و ميزبان چندين نشست تخصصي مرابط با اين زمينوه بوودهانود .در سوال 1989
شوراي ملي پژوهش 5ايتاليا بودجهاي بين  10تا  15ميليون دالر به ابررساني دماباال اختصواص داد و حودود 200
پژوهشگر را در اين زمينه به خدمت گرفت .اين كشور همچنين كنسرسيومي با مشاركت  27دانشگاه ايتاليوايي در
مركز توسعه كاربردهاي ابررسانا در شهر جنوا 6و با به خدمت گرفتن  100پژوهشگر آغاز كرده است.
هلند :دولت هلند در زمينه ابررساناي دماباال برنامهاي در ابعاد كوچك در سال  1991آغاز كرد كه عمده اين فعاليت
با مشاركت شركت فيليپس 1همراه بود .دولت بودجهاي معادل  4.5ميليون دالر و همچنين بخش خصوصي نيز به
اندازه  4.5ميليون دالر در اين زمينه سورمايه گوذاري كردنود .شوركت فيليوپس بوا همكواري بوا آزمايشوگاههواي
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دانشگاههاي كشور هلند به خصوص دانشگاه ايندهوون 2در اين زمينه مشغول فعاليت است و با توجه به نوع كسب
و كار اين شركت عمده تمركز فعاليت هاي ابررسانا بر تجهيزات الكترونيك ابررسانا است و كمتور بوه كاربردهواي
انرژي ابررسانايي توجه دارد .ساير مراكز پژوهشي فعال در حوزه ابررسانا در كشور هلند شامل دانشگاه آمستردام،3
ليدن ،4نيجمگن 5و تونته 6و موسسه تحقيقات انرژي هلند 7و شركت آكزو 8هستند.
سوئد :در كشور سوئد با همكاري و مشاركت دولت ،دانشگاهها و صنعت اين كشوور برناموهاي پژوهشوي در زمينوه
كاربردهاي ابررسانايي آغاز شد كه در اين برنامه آسابرون بووري ،9شركت اريكسون ،10موسسه تحقيقوات دفواعي
سوئد 11و  7دانشگاه سوئد مشغول فعاليت هستند .با وجود سرمايهگذاري اندک كشور سوئد كه در حدود  2ميليون
دالر براي  2سال اول فعاليت بوده است اموا  ABBكوه نقوش اصولي را در ايون كشوور بوه عهوده دارد تجوارب
ارزشمندي در اين زمينه داشته است و از سوي نمايندگان شركتهاي امريكا فعال در اين حووزه بوه عنووان يوك
رقيب جدي در كاربردهاي بالقوه توان الكتريكي از جمله ژنراتورها و خطوط انتقال به شمار ميرود.

روسيه :در كشور روسيه بودجه تخصيص داده شده به آكادمي علوم 1اين كشور بوه منظوور تحقيوق و پوژوهش در
زمينه ابررسانا بيش از  40ميليون دالر تخمين زده ميشود و بالغ بر  2000پژوهشگر در اين حوزه مشغول فعاليت
هستند .انتشارات اين كشور مقاالت و كتب متعددي درباره ابررسانا و با محوريت اليههاي نازک بوراي تجهيوزات
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الكترونيكي و مواد كپهاي براي كاربردهاي مقياس باال منتشر كردهاند .البته پژوهشگران در اين كشور براي انتشار
نتايج و مطالعات خود با محدوديتهايي مواجه هستند .اين كشور برنامهي جديتري در زمينه توسعه نيروگاههاي
هيدروديناميك مغناطيسي نسبت به ساير كشورها دارد و موفق به ساخت نيروگاه 500مگاواتي در رايسوان 2شوده
است و همچنين برنامه بلندمدتي براي توسعه اين نيروگاه ها آغاز كرده است كه به دليل برخي مشكالت از جملوه
سيمپيچهاي مغناطيسي ابررسانا اين كشور با چالش جدي مواجه شده است .روسيه در زمينه ژنراتورهاي ابررساناي
دماپايين موفق به توسعه ژنراتور  300مگاواتي همانند ژنراتورهاي مشابه آمريكايي شده است .يكي از موانع عمده
در راه ابررسانايي در روسيه مشكل انتقال و تبادل اطالعات و همكاري و هماهنگي بين موسسات و شركتهواي
فعال اين حوزه است كه منجر به كاهش نرخ رشد دستاوردها و موفقيتهاي اين كشور در اين زمينه شوده اسوت.
روسيه كار معرفي دستگاههاي ابررسانا به صنعت انرژي برق به طور رسمي از تاريخ  16مي  2007آغاز كرده است
و برنامههاي كاري شامل تحقيق و توسعه و معرفي كابلهاي  HTSبه صنعت برق بود.

آزمايشگاه تحقيقاتي ابررسانايي

3

 SRLبخش تحقيق و توسعه مركز است .اين آزمايشگاه به بخشهاي زير تقسيم ميشود :
بخش مواد پيشرفته و فيزيك
توسعه مواد ابررساناي پيشرفته و بهبود كارايي رساناهاي پوششدار

1

زمينههاي پژوهشي :
جستجو براي مواد ابررساناي پيشرفته با ميدان برگشت ناپذيري باالتر
فهميدن مكانيسم شار و توسعه مواد ابررسانا با  Jcباالتر در ميدآنهاي مغناطيسي
توسعه روش هايي براي توصيف صفات رساناهاي پوششدار و روشهاي تست پايداري دراز مدت

- Academy of Sciences
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2

)- Superconductivity Research Laboratory(SRL
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توسعه فرآيند رشتهاي قابل اطمينان ،اتصال و فرآيند تعمير رساناهاي پوشش دار
دستاوردهاي مهم ،همكاريها و مقاالت:
http://www.istec.or.jp/material-bulk/labo-material-E.html

بخش نوارها و سيمهاي ابررسانا :تحقق بخشيدن به رساناهاي پوشش دار قابل استفاده براي دستگاههواي انورژي
ابررسانا
كاربردها :
كاربردهاي نيروي الكتريكي ( كابلهاي ابررسانا ،ترانسفورمرها ،SMES ،محدودكنندههاي جريآنهاي ناقص
و) ...
سيستمهاي حمل و نقل (موتورهاي صنعتي) MAGLEV ،
سيستمهاي كاربردي آناليز و پزشكي()MRI ،NMR
زمينههاي پژوهشي ،دستاوردهاي مهم و مقاالت:
http://www.istec.or.jp/tape-wire/labo-tape-wire-E.html

بخش دستگاههاي الكترونيكي
كاربردها:
سيستمهاي  NDEبراي رساناهاي پوششدار ،سيمپيچها ،محصوالت صنعتي و تجهيزات كارخانه
سيستم الكترومغناطيس گذرا ( )TEMبراي جستجوي معدن
2

سيستمهاي بازرسي براي ايمنشناختي بيولوژيكي MCG ،و MRI

زمينههاي پژوهشي ،دستاوردهاي مهم و مقاالت :
http://www.istec.or.jp/device/labo-device-E.html

- Coated Conductors ( CC )-

1

- magneto-cardiogram

2
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بخش تجهيزات برق :تحقق بخشيدن به توزيع برق به وسيله  .HTSتحقيقوات ايون بخوش بوه وسويله سوازمان
انرژيهاي نو و توسعه تكنولوژيكي صنايع 1حمايت ميشود.
زمينههاي پژوهشي :
توسعه تجهيزات برق  HTSبا استفاده از رساناهاي پوشش دار كه به سه بخش  ،SMESكابولهواي بورق و
ترانسفورمر ها تقسيم ميشود.

اطالعات بيشتر در زمينههاي پژوهشي :
http://www.istec.or.jp/ep-equipment/labo-epq-E.html

آزمايشگاه دستگاههاي ابررسانا در دماي پايين
مقاالت :ISTEC
http://www.istec.or.jp/fruit/publication-E.html
http://www.istec.or.jp/web21/web21-E.html

 كمپاني سوپرپاور (( )SuperPowerزير مجموعه كمپاني فوروكاواي ژاپن)
پايگاه اينترنتي http://www.superpower-inc.com :

اين شركت در ماه مارس سال  2000براي انجام مطالعات و تحقيقات تخصصي و متمركز روي ابررساناهاي گرم و تجاريسازي
آنها ايجاد شد و تا سال  2011در عضويت هلدينگ فيليپس آمريكا قرار داشت .در سال  2011اين كمپاني به منظور گسترده تر
شدن وسعت فعاليتها و تحقيقات به ماليكت شركت فوروكاواي ژاپن درآمد.

- NEDO

1
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حوزه كاري :
اصليترين حوزه كاري اين شركت ساخت و توسعه سيمهاي ابررساناي نسل دوم ميباشد .قابل ذكر است كه اين شركت از
سال (1997قبل از تاسيس) تا كنون از بزرگترين و اولين شركتهاي توسعه دهنده و سازنده سيمهاي ابررسانا (نسل اول و نسل
دوم ) ميباشد.
شركاي تجاري ،آكادميك و تكنولوژيك :
http://www.superpower-inc.com/?q=node/5

سازمانهاي وابسته :
http://www.superpower-inc.com/?q=node/6

بانك مقاالت و مستندات مفيد شركت از سال  1997تا : 2012
http://www.superpower-inc.com/content/technical-documents

رويدادها واخبار مهم شركت :
http://www.superpower-inc.com/content/news-events

فيلدهاي كاربردي تحقيقات و محصوالت شركت (ابررساناي گرم نسل دوم) :
 -1انرژي
 محدودكنندههاي جريانهاي ناقص ابررسانا
SMES 

ترانسفورماتور HTS
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در سال  2003اولين ترانسفورماتور 26 KVAدر چين توسط موسسه  IEE, CSو شركت ( TBEAشعبه  )Xinjiangسواخته
شد؛ سپس اين دو با يكديگر به تحقيق و كار ادامه دادند و توانستند ترانسفورماتور  HTSسوه زمانوه بوا  630 KVAرا كوه در
شكل ( )8-3نشان داده شده است ،بسازند.

شكل ( :)8-3يك نمونه ترانسفورماتور HTS

 -2-1-3-3فناوري استفاده از عايقهاي خاص
اسووتفاده از اسووتر1هوواي جووايگزين در سووال  2004مطوورح شوود .در آن زمووان ترانسووفورماتور فشووارقوي در رنووج ولتوواژ
 238 KVو رنج توان  135 MVAبراي اولين بار در زيمنس با استر مصنوعي مورد تست قرار گرفت.
پس از آن در سال  ،2008ترانسفورماتور با رنج توان  110 KVو توان  40 MVAبراي اولوين بوار بوا اسوتر طبيعوي موورد
آزمايش واقع شد.
در آپريل  2013اولين ترانسفورماتور قدرت فشار قوي با استر طبيعي به طور موفقيتآميزي تست شد .اين ترانسفورماتور در
شركت ترانسفورماتورهاي فشار قوي زيمنس در نورنبرگ آلمان ساخته شد .رنج ولتاژ آن  420 KVبوده و از معيارهاي طراحي

-ester

1
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خاص استفاده مينمود .همچنين بزرگترين واحدي بشمار ميآمد كه از اسوترهاي طبيعوي اسوتفاده موينموود .رنوج تووان ايون
ترانسفورماتور  300 MVAاست كه در شرايط اضافه بار مي تواند تا  400 MVAنيز برسد ] .[39البته ناگفته نماند كه چگوالي
بيشتر و در وهله اول ويسكوزيته بيشتر استرها در بررسي اثرشان بر روي خنك سازي ترانسفورماتور ،عامل مهمي بشمار ميرود.
در حالت كلي ،كاركرد ترانسفورماتور منجر به ايجاد تلفات مي شود .ايون تلفوات ،در سويمپيچوي هوا ،هسوته مغناطيسوي ،و در
قسمتهاي فلزي ساختمان ترانسفورماتور رخ مي دهد.تلفات تبديل به گرما شوده و منجور بوه گرموايش اجوزاي ترانسوفورماتور
ميگردد.
ويسكوزيته باالتر مايعات عايقي ،منجر به خنكسازي كمتر ميگردد .عالوه بر اين ،ويسكوزيته 1استرها و روغن صنعتي بوه
دما وابسته است] .[40شكل (.)9-3

شكل ( :)9-3ارتباط ويسكوزيته نسبت به دما در مايعات مختلف عايقي
از آنجاييكه روغن هاي صنعتي داراي ويسكوزيته بسيار كمتراند ،بنظر ميرسد كه اين روغنها نسبت بوه اسوترها عملكورد
بهتري در فرآيند خنكسازي خواهند داشت.
به عبارت ديگر ،چگالي بيشتر استرها موجب ميشود كه اين مايعات نتوانند به راحتي از درون كانالهاي تنگ خنوكسواز و
سيمپيچيها و هسته مغناطيسي عبور كنند.

 - 1ضريب گرانروي – ميزان روان بودن مايعات .به عبارتي هر چه ويسكوزيته باالتر باشد ،ميزان روان بودن سيال كمتر است.
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مايعات استر قادر به دسترسي به تمام قسمتهاي سيستم عايقي سيم پيچ نبوده و لذا بايست خوواص فيزيكوي و شويميايي
ساختار عايقي سيستم پر شده با استر براي چرخش بهتر مايعات خنك ساز در گردش طبيعي و اجباري لحاظ شود .لوذا سيسوتم
گردش اجباري مايع ترانسفورماتور پر شده با استربايد با توان باالتري در نظر گرفته شود و قطر لولههاي روغن بايود بزرگتور از
حالت ترانسفورماتور با روغن صنعتي لحاظ شود ].[37
در ترانسفورماتورهاي فشارقوي ،غالبا از روغن صنعتي و و فيبروس اشباع شده1بعنووان سيسوتم عوايقي اسوتفاده مويشوود
(پيشنهاد شركت زيمنس)].[36
در صورتيكه تمايل به استفاده از استرهاي طبيعي در ترانسفورماتور قودرت  ،مويبايسوت حتوي االمكوان گونوه اي از آن را
انتخاب نمود كه داراي نزديكترين ويسكوزيته به روغن صنعتي باشد .چرا كه همانگونه كه پيش تر نيز ذكر شد ،پايين تر بوودن
ويسكوزيته اين مواد طبيعي نسبت به روغن ،به دليل عدم توانايي در خنك سازي مطلوب ،منجر به كاهش رانودمان مويشوود
].[47

 -3-1-3-3تكنولوژي هاي ساخت يافته براي هسته و سيم پيچي در جهت كاهش تلفات
هسته و سيمپيچي از جمله اجزا مهمي هستند كه عملكرد اصلي و قابليت اطمينان را تعيين ميكنند .با اين وجود ،اين اجوزا
همواره منبع اتالف انرژي بوده اند كه مشكالت كاهش راندمان را سبب ميشود.
براي حفظ منابع انرژي ،الزم است كه هسته و سيم پيچي كوچك شوند و مواد كمتري استفاده شود .عالوه بر اين ،اين اجزا
درصد بزرگي از هزينه را نيز شامل ميشوند .پس ارائه ساختاري آسان و سريع داراي اهميت است.
در داخل هسته از ورقههاي استيل سليكوني با جهت دهي مناسب و از جنس مرغوب استفاده شده اسوت .انتخواب موواد بوا
ورقه هاي نازک ،ورقههاي با روكش عايقي ،و يا چگالي مغناطيسي باال ( ،)B8مطابق با تلفات بيباري صورت ميگيورد .بوراي
سيمپيچي استفاده از هاديهاي ترانسپوز شده پيشنهاد ميگردد .استفاده از از هاديهاي ترانسپوز شده كاركرد پيوسته هاديهوا
را به طور معقولي ساده تر و كار نيروي انساني را كوتاه تر ميكند.
اين هاديها همچنين ،تلفات جريان گردابي در سيمپيچي را نيز كوتاه تر ميكنند ].[21
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همانگونه كه قبال ذكر شد،تلفات ترانسفورماتور به دو بخش هسته (بي باري) و مقاومتي (مس) نقسيم ميشوند .تلفات هسته
بمنظور انرژي دار كردن ترانسفورماتور به سيستم تحميل ميشوند .لذا با سايز ترانسفورماتور و مواد موورد اسوتفاده در آن تغييور
ميكند .بهينهسازي اندازه ترانسفورماتور براي حداقل سازي تلفات هسته امري اساسي است .تلفات مقاومتي به طور عمده تابعي
از جريان عبوري از ترانسفورماتور است ،كه منجر به افزايش حرارت آن ميشود.
اين تلفات با جريان به صورت نمايي تغيير ميكنند .لذا ترانسفورماتور نبايد بيش از حد كوچك باشد .يك راه حل اين اسوت
كه به صورت جمعي به تعداد سه ترانسفورماتور يا بيشتر در پست استفاده شود و با بي برق كردن يكي از آن ها و يا بيشوتر ،در
طول دوره هاي بار گذاري اندک ( ،براي پيش گيري از تلفات بويش از حود هسوته) ،و سوپس بورق دار كوردن آنهوا در طوول
دوره هاي با تقاضاي زياد (براي جلوگيري از تلفات مقاومتي بيش از حد) اين مشكل حل شود .كه البته ميتواند منجر به افزايش
هزينههاي مربوط به مدارشكنها و يا كاهش قابليت اطمينان شود ].[22

 -1-3-1-3-3هسته ترانسفورماتور قدرت
اصلي ترين عامل براي كاهش موثر وزن و تلفات ،بهبود مواد استفاده شده در هسته است ] .[42استفاده از تكنولوژي ساخت
هسته به صورت اليه اليه كه نسبت به هم عايق اند ،و به كار بردن مواد با جنس مرغوب ،منجر به حوداقل شودن تلفوات بوي
باري ترانسفورماتور ميگردد ] [35و ].[43
اخيراً با جايگزيني فلزات بي شكل و غير بلوري آمورف 2به جاي آهن سيليكوني در هسته ترانسفورماتورهاي توزيع با قدرت
نامي كوچكتر از  ،100 KVAتلفات بي باري باز هم كاهش يافته است .اما اين كار در مورد ترانسفورماتورهاي بزرگ با قودرت
نامي بزرگتر از  500 KVAانجام نشده است.
استفاده از هسته آمورف در ترانسهاي توزيع  3AMDTيك تكنولوژي موثر براي كاهش تلفوات درون هسوته مغناطيسوي
است .از آنجاييكه حد اشباع مواد آمورف در محدوده  1/5تسال و در فوالدهاي الكتريكي سيليكوني  2/1تسال ميباشد ،لذا ايون

- impregnated fibrous material

- Amorphous
-Amorphous metal distribution transformers

1
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يك محدوديت براي استفاده از اين مواد در ترانسورماتورهاي بزرگ بوده ] [26و در ترانسفورماتورهاي قدرت (فراتر از محودوده
توزيع) قابل استفاده نيستند ].[19
شكل ( )6-3روند تكاملي كاهش تلفات در هسته فوالدي ترانسفورماتور را نشان ميدهد ].[42

شكل ( :)10-3سير تاريخي تكامل هسته فوالدي

هسته ترانسفورماتور فشار قوي ،كه از جنس فوالد مرغوب انتخاب ميشود ،به صورت ورقه هاي نازک انتخاب ميشود كوه
توسط پوششهاي عايقي به لحاظ الكتريكي از هم ايزوله شدهاند.
در ترانسهاي فشار قوي چگالي شار به طور متوسط بين  1/3تسال و  1/8تسال بوده در حاليكه حد اشباع فووالد بوين 2/3
تسال و  2/5تسال ميباشد ].[27
شكل ( )11-3مشخصات الكتريكي هسته هاي فوالدي را در برابر القاي مغناطيسي نشان ميدهد.
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شكل ( :)11-3مشخصات الكتريكي هسته هاي فوالدي در برابر چگالي شار هسته ][28

آ لياژ فوالد سيليكون داراي هزينه كم و تلفات كم هسته و ضريب نفوذ پذيري زياد و چگالي شار زياد است .اين ورقه هوا را
جهت غلبه بر تلفات حاصل از جريان هاي گردابي فوكو و هيسترزيس با پوشش نازكي از كاغذ يا از لعاب يا يك قشور اكسويد
روي سطحشان از هم عايق مي كنند .ضخامت ورقه هاي هسته از  0/35ميلي متر بوراي  50هرتوز توا  0/5ميلوي متور بوراي
فركانس  25هرتز تغيير ميكند.
هسته ترانسفورماتور متشكل از ورقه هاي نازک است كه سطح آنها با توجه به قدرت ترانسفورماتور ها محاسبه مويشوود.
اين ورقه ها از آهن بدون پسماند با آلياژي از سيليسيم (حداكلر  4/5درصد) كه داراي قابليت هدايت الكتريكي و قابليت هدايت
مغناطيسي زياد است ساخته ميشوند .در اثر زياد شدن مقدار سيليسيم ،اين ورقه ها شكننده ميشود .براي عايق كردن ورقهاي
ترانسفورماتور ،قبال از يك كاغذ نازک مخصوص كه در يك سمت اين ورقه چسبانده مي شد ،استفاده موي كردنود اموا اموروزه
بدين منظور در هنگام ساختن و نورد اين ورقه ها يك اليه نازک اكسيد فسفات يا سيليكات به ضخامت  2تا  20ميكورون بوه
عنوان عايق در روي آنها پوشش داده ميشوند و با آنها روي ورقهها را ميپوشانند .عالوه بر اين ،از الک مخصوص نيز براي
عايق كردن يك طرف ورقهها استفاده ميشود .شكل ( )12-3نحوه كاهش جريان گردابي را در نتيجه ورقه ورقه نمودن هسته
ترانسفورماتور نشان مي دهد.
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شكل ( :)12-3ورقه ورقه كردن هسته براي كاهش تلفات

 -2-3-1-3-3سيمپيچي ترانسفورماتور
در مقايسه با سير تكاملي جنس هسته ،در زمينه جنس هاديها محدود به همان نوع معمولي مانده است .معرفي هاديهاي
به هم پيوسته ترانسپوزه ( )1CTCبه طور اساسي بر روي طراحي سيم پيچ تاثير گذاشته و منجر به كاهش تلفات اضافي ناشوي
از جريانهاي گردشي و جريانهاي گردابي ميشود ].[42
انتخاب بهينه سطح مقطع هاديها ،منجر به كاهش تلفات بارداري ترانسفورماتور ميشود ] .[43همچنين روشهايي بوراي
كاهش تلفات ناشي از شار نشتي نيز مطرح شده است كه از جمله آنها ميتوان به موارد زير اشاره نمود.

 .1كاهش تلفات بار پراكنده و جريان گردابي در سيمپيچي
در سيمپيچها كه جريانهاي بسيار زياد را حمل ميكنند ،از هادي هايي كه بصورت موازي به يكوديگر وصول شودهانود،
استفاده ميشود .در قسمت اتصال ،شار نشتي هر هادي اندكي تفاوت دارد كه منجر به عدم تعادل در جريانهاي داخلوي
هادي ها شده و در نتيجه افزايش تلفات بار را سبب ميشود.
تلفات جريان گردابي غالبا با فرض متعادل بودن جريانها محاسبه ميشود .اما در واقع عدم تعادل جريانهاديها منجر به
تلفات بيش تر بار ميشود كه به تلفات جريان گردابي اضافه مي گردد.

- continuously transposed conductors

1
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با انتخاب روش بهينه براي ترانسپوزه كردن هاديها ،مي توا ن نا متعادل بودن جريوان را كواهش داد كوه در نتيجوه آن
تلفات كلي نيز كم شود.
اليه سيم پيچي ترانسفورماتورهاي قدرت فشارقوي به لحاظ باال بودن قدرت آنها ،داراي چندين هادي ترانسپوز يا جابجا
شده است تا هنگام عبور جريان الكتريكي و ايجاد اثر پوستي ،از همه هادي هاي هر فاز ،جريوان الكتريكوي عبوور كنود.
شكل (.)13-3

شكل ( :)13-3ترانسپوزه كردن هاديها بمنظور كاهش اثر پوستي

 .2كاهش تلفات پراكنده در ترانسفورماتور فشارقوي با اعمال ديوارههاي موازي][6

شكل ( :)14-3كاهش تلفات پراكنده با ديواره هاي موازي

با افزايش ظرفيت ترانسفورماتور ،تلفات پراكنده بطور جدي داراي اهميت ميشوند .در ترانسوفورماتورهاي ظرفيوت بواال،
تلفات پراكنده در ساختار قطعات ،حدود  10تا  40درصد تلفات كلي بار را تشكيل ميدهند .كه اين امر ميتواند منجر بوه
افزايش قابل توجه دماي مخزن شود .در واحدهاي بزرگ .يك راه معمول براي كنترل و كواهش تلفوات پراكنوده بوجوود
آمده ناشي از ميدان نشتي ،استفاده از ديواره هاي شنت مغناطيسي ميباشد.
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در مطالعه  Trafoexperts GMBHتلفات پراكندگي در مخزن و فريم ترانسفورماتور در دو حالت اعموال ديوواره هواي
موازي و عدم اعمال آنها بررسي گرديوده اسوت .بوراي برسوي تلفوات پراكنودگي از نورم افوزار Magnet's 3D time-

 havmonic solverاستفاده شده است.
ترانسفورماتور با اعمال ديوارههاي موازي :در اين مطالعه يك ترانسفورماتور قدرت 230 / 132 KV ،100 MVAبا
ديواره هاي موازي مدلسازي گرديده است .هسته و سيمپيچيها به صورت شفاف و بيرنگ تنظيم شدهاند تا ديوواره
هاي موازي به رنگ آبي روشن قابل تشخيص باشند .تعداد  9قطعه ديواره هواي مووازي در  3گوروه بنودي تعبيوه
شدهاند (شكل  . )15-3نرم افزار  Magnet's 3D time-havmonic solverتلفات پراكنودگي را محاسوبه نمووده
است.

شكل( : )15 -3مدلسازي ترانسفور ماتور قدرت به همراه ديواره هاي موازي

چگالي شار در مخزن ترانسفور ماتور قدرت :ديوارههاي مغناطيسي موازي مسير كم رلوكتانسي پيش روي شار نشتي
قرار داده و ساير اجزا و قطعات ترانسفورماتور را نسبت به شار نشتي ايزولوه موينمايود .پوالتهواي چگوالي فلووي
مغناطيسي در دوحالت اعمال ديواره هاي موازي و عدم اعمال آنها ترسيم گرديده اند .مشواهده موي گوردد توزيوع
چگالي فلوي مغناطيسي در حالت اعمال ديواره هاي موازي (قسومت سومت راسوت شوكل( ))16 -3كواهش قابول
توجهي داشته است.
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شكل ( :)16-3پالت چگالي فلوي مغناطيسي در مخزن ترانسفورماتور

چگالي شار در فريم ترانسفور ماتور قدرت :پالتهاي چگالي فلوي مغناطيسي در فريم ترانسفور ماتور نشان ميدهود
هسته نسبت به مخزن ترانسفور ماتور از چگالي شار باالتري برخوردار ميگردد و نيز با اعموال ديووارههواي مووازي
توزيع چگالي فلوي مغناطيسي نسبت به حالت عدم اعمال آنها كاهش مييابد.

شكل ( :)17 -3پالت چگالي شار در فريم ترانسفورماتور
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كاهش تلفات پراكندگي :جدول ذيل كل تل فات پراكندگي مخزن و فريم ترانسفورماتور را در دو حالت اعمال و تعبيه
ديوارههاي موازي و عدم اعمال آنها نشان ميدهد .با مقايسه نتايج مي توان دريافت هم در مخزن و هم در فوريم
ترانسفورماتور تلفات پراكندگي با اعمال و تعبيه ديواره هاي موازي بهبود قابل توجهي مييابد (جدول .)8-3
جدول( :)8-3تلفات پراكندگي ترانسفورماتور در در دو حالت تعبيه ديواره هاي موازي و عدم تعبيه آنها

.3كاهش جريان گردابي و تلفات پراكنده با استفاده از روش المان محدود
يك روش ديگر براي كاهش جريان گردابي و تلفات پراكنده نه تنها در سيم پيچي بلكه در ديووارههواي مخوزن و سواير
قطعات ،استفاده از روش عددي المان محدود به منظور يافتن بهترين محل براي اتصاالت است.
اين جريآنها ي گردابي ناشي از شار مغناطيسي نشتي است كه در قطعات القايي همچون ديوارههاي مخزن ،اتصواالت ،و
ساير قسمتهاي ساختاري رخ ميدهد ]. [20
بر اين مبنا ،شار نشتي در اطراف سيمپيچ ي اوليه و ثانويه در جريان بار نامي محاسوبه شوده و تلفوات جريوان گردابوي در
قسمتهاي مختلف محاسبه ميشود.
محاسبه دقيق تلفات جريان گردابي در ترانسفورماتور فشارقوي بر مبناي روش عددي و بهبود سواختار ترانسوفورماتور بور
مبناي آن ميتواند منجر به كاهش تلفات و افزايش بازده گردد ].[33-29
تلفات پراكندگي در ترانسفورماتور فشارقوي متشكل از تلفات در سيمپيچويهوا باضوافه تلفوات بوجوود آموده در سواختار
ترانسفورماتور است.
تلفات سيمپيچ ي وابسته به ولتاژ و توان ترانسفورماتور بوده و جز با افزايش سطح مقطع هاديها ،راهي براي كاهش آنهوا
نيست .اين امر منجر به ترانسفورماتور بزرگتر و بالطبع گرانتر مي گردد.
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عالوه بر تلفات ژول ناشي از مقاومت هاديها ،همچنين تلفات جريان گردابي را داريم كه در داخل سيمپيچي ها رخ مي
دهد كه منشا آنها شار نشتي سيمپيچ است .تلفات جريان گردابي سيمپيچ در انواع مختلف ترانسوفورماتور فشوارقوي در
مرجع ] [23بررسي شده است.
هر چند اين تلفات سهم كمي در مقايسه با كل تلفات ترانسفورماتور دارند ،اما محاسبه آنهوا پيچيوده تور اسوت .تلفوات
پراكنده ناشي از شار نشتي در سيمپيچ و ساختار ترانسفورماتور به صورت مجزا قابل محاسبه نبوده و بايست با اسوتفاده از
روش المان محدود محاسبه شوند .اين تلفات بر مبناي معادله زير محاسبه ميشوند.

Pdod_cu -Pcu -Pk=Pv

كه در آن  Pdod_cuتلفات جريان گردابي در ديواره هاي مخزن و ساير قطعات است Pv.تلفات پراكندگي ترانسفورماتور
است كه با روش غيرمستقيم بر مبناي جريان اتصال كوتاه (در اين حالت چون ولتاژ تغذيه پايين است ،تلفات آهني هسته
قابل صرفنظر مي باشد و فقط تلفات مسي به دست مي آيد) محاسبه ميشود.

با اين روش ،مجموع تلفات اتصال كوتاه  Pkو تلفات ژولي  Pcuناشي از مقاومت سيمپيچهوا در ترانسوفورماتور محاسوبه
ميشود .تلفات پراكندگي ناشي از شار نشتي سيمپيچها بر مبناي مرجع ] [23محاسبه ميشود.

 .4قرار دادن صفحاتي در داخل سيمپيچي ها با هادي هاي ترانسپوزه شده
در سيمپيچي هاي سمت فشار قوي ،به طور معمول از دو الي ده و يا تعداد بيشتر هاديهاي مسطح استفاده مي گردد كوه
از عايق هاي كاغذي معمولي جهت مجزا كردن و ايجاد صفحات عايقي بين آنها استفاده ميشود .در ايون حالوت يوك
مجموعه بزرگ خازني بين هاديها كه مكررا و در جهت شعاعي سيمپيچي قرار گرفته اند ،به وجود ميآيد (شوكل 18-3
.)a
در صورتيكه در سيمپيچيها (با ديسكهاي مجزا) ،به جاي روش معمول ،از هاديهاي ترانسپوزه شده استفاده شوود ،ايون
مجموعه خازني افزايش چشمگيري خواهد داشت.
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با ايجاد يك صفحه عايقي بين يك و يا دو هادي ترانسپوزه شده به قسمي كه هادي اول سيم پيچ روي سوومين هوادي
ادامه مييابد و سپس به هادي دوم بر ميگردد ،مجموعه خازني گستر ده از خازن هاي بين سيم پيچ شكل مي گيرد ،كه
به صورت محوري مرتب شدهاند (شكل  .)b 18-3شكل ( )18-3ساختار سيم پيچي با صفحات مجزا در دو حالت معمول
و با استفاده از هادي هاي ترانسپوزه شده را با همديگر مقايسه ميكند.

شكل ( :)18-3ساختار سيمپيچ با صفحات مجزاي عايقي

ايجاد حلقههاي يكنواخت كننده خازني ،سبب افزايش ظرفيت خازني در ورودي و تعادل ميودان الكتريكوي در دوره هواي
انتهايي مي شود.

روش فوق الذكر براي افزايش راندمان و كاهش تلفات جريان گردابي در سيمپيچ ،به صورت گسترده در ترانسفورماتورهاي
با ولتاژ فوق العاده زياد ،مورد استفاده قرار گرفته است.
عالوه بر اين ،در اين روش به دليل قابليت بسيار زياد تحمل ولتاژهاي ضربه صاعقه ،نيازي به افزايش سايز ترانسفورماتور
جهت افزايش استقامت در برابر ولتاژهاي خيلي زياد نيست .عملكرد سيمپيچ و عملكرد عايقي با استفاده از مقياس واقعوي
مدل نشان داده شده در شكل ( )19-3نشان داده شده است.
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شكل ( :)19 -3مدل با مقياس واقعي سيم پيچ ترانسوزه شده با صفحات مجزا

 .5فر آيند خنكسازي
براي درک توزيع سرعت پخش روغن داخل و بيرون از سيمپيچي در جهت بهينه سازي ساختار خنكسوازي در داخول و
بيرون از سيمپيچي ،الزم است كه توزيع شارش روغن تشريح شود.
بدين منظور ،از يك موج سه بعدي با سرعت فراصوت براي محاسبه سرعت شارش استفاده ميشود .اين محاسبه گر قادر
به شناسايي انعكاس پالس هاي موج فرا صدا است كه از يك ذره ردياب حركت كننده درون روغن ،منعكس ميشوود ،و
سرعت شارش آني و سه بعدي را اندازهگيري ميكند.
يك حباب گاز به عنوان ردياب هدف ،درون روغن قرار داده ميشود .به عبارتي ديگر ،براي يافتن سرعت شارش مايع ،از
نرم تحليل همه منظوره مايع گرم شده استفاده شده است (روش حجم محدود) .معادله اصلي بر مبناي قانون بقاي جرم و
انرژي است.
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 .6شارش روغن به صورت زيگزاگي
در ترانسفورماتورهاي از نوع شارش روغن هدايت شده ،از روش زيگزاگي روغن به جاي روش معمولي هدايت روغون در
لوله استفاده ميشود .روش شارش زيگزاگي روغن فرآيند انتقال حرارت از درون سيمپيچي به روغن را بهبوود داده ،يوك
تعادل حرارتي را در افزايش دماي سيم پيچي ايجاد كرده ،و باالترين دماي ترانسفورماتور را كاهش ميدهد .در نتيجه اين
روش اندازه تجهيزات خنك كننده را كاهش داده و قابليت اطمينان را بهبود ميدهد .مقايسه بين مودل تحليلوي و انودازه
گيري واقعي ،يك انطباق خوب در توزيع دما را نشان داده ،و انتخاب بهترين ساختار عبور روغن را امكانپوذير مويسوازد
].[22

 -2-3-3فناوريهاي شناسايي شده براي كاهش تلفات در ترانسفورماتورهاي توزيع
 -1-2-3-3فناوري تغيير طراحي اكتيوپارت
اين فناوري از دهه  70در جهان مورد استفاده قرار گرفته است .در اين فناوري با تغيير در ابعاد هسته و سيمپيچها ،نقطه كار
شدت شار مغناطيسي ترانسفورماتور تغيير كرده و متعاقب آن تلفات هسته و تلفات سيمپيچها تغيير ميكند .اين تغييرات بصورت
استاندارد بوده و در  9تيپ مشخص طبقهبندي شدهاند .در جدول ( )9-3تلفات هسته و تلفات بارگيري براي تيپهاي مختلوف
ترانسفورماتورهاي توزيع در ظرفيتهاي  25تا  2500كيلوولتآمپر ارائه شده است ].[2
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جدول ( :)9-3تلفات هسته و تلفات بارگيري براي تيپهاي مختلف ترانسفورماتور
ظرفيت
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بووه عنوووان نمونووه ،مجموووع تلفووات هسووته و بووارگيري بووراي تيووپهوواي مختلووف از يووك ترانسووفورماتور توزيووع
 315كيلوولتآمپر در بارگيري  % 40در نمودار شكل ( )20 -3خالصه شده است.
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شكل ( :)20 -3كل تلفات تيپهاي مختلف از يك ترانسفورماتور توزيع  315كيلوولتآمپر در بارگيري % 40

 -1-1-2-3-3ارزيابي فني و اقتصادي ترانسفورماتورهاي توزيع كم تلفات رده'AB

ترانسفورماتورهاي توزيع بسته به طراحي ،نحوه ساخت ،كيفيت مواد اوليه مورد استفاده و نووع بهوره بورداري داراي تلفوات
متفاوتي هستند .امروزه با پيشرفت تكنولوژي ساخت و تامين مواد اوليه مناسب مي توان بيش از 70درصد تلفات آنها را كاهش
داد.
بكارگيري و استفاده بهينه از ترانسفورماتورهاي كم تلفات در شبكههاي توزيع بجاي احداث و توسعه نيروگاه ،صرفه جوويي
قابل توجهي در سرمايه گذاري اوليه جهت احداث نيروگاهها و توسعه شبكه هاي انتقال و توزيع و سوخت مصورفي ايجواد موي
گردد.

عمده ترين تلفات در حالت بارداري مربوط به تلفات مسي ميباشد و بقيه اجزاء تلفات ناچيز مي باشند .با توجه به اينكه اين
بخش از تلفات مستقيماً به باري عبوري از ترانسفورماتور بستگي دارد ،در بي باري ،مقدار آن تقريباً معادل صفر و در حالي كه بار
عبوري از آن برابر قدرت اسميباشد ،مقدار تلفات بارداري نيز به حد اسمي ميرسد .مولفه اصلي تلفات بوارداري ،تلفوات اهموي
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سيمپيچهاي ترانسفورماتور ميباشد و براي كاهش اين تلفات بايد مقاومت اهمي سيمپيچها را كاهش داد كه براي اين كار بايد
از مواد با مقاومت ويژه و يا از سيم با سطح مقطع بزرگتر استفاده نمود.

ترانسفورماتورهاي با تلفات پايين كه مطابق با استاندارد DIN42500طراحي و سواخته مويشووند داراي  9طورح مختلوف
ميباشند .تلفات بي باري ترانسفورماتور مطابق استاندارد  DIN42500بوه سوه دسوته ´ A´, B´, Cتقسويم مويشوود كوه ’C

بيشترين تلفات و رده ' Aكمترين تلفات بي باري را دارند .تلفات بارداري نيز به سه رده CوA ، Bتقسيم بندي ميشوند.
رده  Bبيشترين .تلفات و رده گروه  Cكمترين تلفات را در بار كامل دارا ميباشد.
طرح 'AAداراي تلفات بارداري متوسط و تلفات بي باري نسبتا باال و طرح ' CCتلفات بارداري پايين و
تلفات بي باري پايين ميباشد.
تلفات بي باري اين ترانسفورماتورها به طور متوسط 35درصد و تلفات بارداري اين ترانسفورماتورها به طور متوسط 25درصد
كمتر از ترانسفورماتورهاي معمولي است .طرح 'ABداراي تلفات بارداري متوسط و تلفات بي باري متوسط ميباشد.جونس ورق
هسته كد M150-30S 5با حداكلرتلفات ) (1.5 w∕kg-1.7 Tدر ترانسفورماتورهاي معمولي به ورق بوا هسوته كود M105-5

 30Pباحوداكلرتلفات ) (1.05 w∕kg - 1.7 Tمطوابق بوا اسوتاندارد  (1998) IEC 60404-8-7تغييور يافتوه اسوت .روغون
ترانسفورماتور استفاده شده در طرح ' ABمطابق با استاندارد IEC 60296ميباشد .ميزان تلفات در ترانسفورماتورهاي معمولي و
كم تلفات رده 'ABبراي ظرفيت هاي مختلف در جدول ذيل آمده است :
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جدول (:)10-3مقايسه تلفات ترانسفورماتور معمولي و كم تلفات 'AB

با توجه به اطالعات جدول ميتوان گفت تا ظرفيت  630كيلو ولت آمپر به طور متوسط مجموع تلفات بي باري و بار كامول
ترانسفورماتورهاي كم تلفات به ميزان  0.5درصد ظرفيت ترانسفورماتور ،كمتر از نمونه هاي معمولي است.
ارزيابي اقتصادي در نصب ترانسفورماتورهاي كم تلفات رده ' AB
بررسي اقتصادي ميزان كاهش تلفات ،ميزان سرمايه گذاري و مدت زمان بازگشت سرمايه براي يك ترانسفورماتورKVA

 100با شرايط حال حاضر در ادامه بررسي ميشود .قيمت خريد ترانسفورماتور معمولي و كم تلفات  100كيلو ولت آمپر در
جدول ذيل آمده است.
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جدول ( :)11 -3قيمت ترانسفورماتور  100كيلو ولت آمپر

ميزان كاهش تلفات ترانسفورماتور  100كيلو ولت آمپر در بي باري  80وات و در بار كامل  400وات كه در مجموع 480

وات ميشود .تلفات بي باري در طول شبانه روز ثابت است اما تلفات بارداري وابسته به بار ترانسفورماتور و منحني جريان
ميباشد .اگر ترانسفورماتور اختصاصي و با بار ثابت باشد مي توان تلفات بارداري را نيوز ثابوت در نظور گرفوت اموا بوراي
ترانسفورماتور هاي عمومي بايد منحني جريان را مد نظر داشت .يك نمونه منحني جريان ثبت شده توسط ثبات در يكي از
ترانسفورماتور هاي عمومي شهر سبزوار در شكل زير نشان داده شده است.

شكل ( :)21 -3منحني جريان در طول شبانه روز يك ترانسفورماتور عمومي

با توجه به منحني فوق ضريب تلفات براي كل شبانه روز محاسبه شده كه مقدار آن  0.45ميشود .بنابراين ميزان كاهش
تلفات يك ترانسفورماتور  100كيلو ولت آمپري كم تلفات در يك شبانه روز به صورت زير خواهد بود:

كاهش تلفات در طول يك شبانه روز به مقدار  6.24كيلو وات ساعت ميباشد و در طول يك سال  2277كيلو وات ساعت
ميشود.
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مدت زمان بازگشت سرمايه
كاهش تلفات در شبكه دو تاثير مستقيم به همراه دارد:

كاهش سرمايه گذاري جهت توسعه توليد ،انتقال و توزيع
كاهش هزينه توليد مستمر انرژي
براي محاسبه مدت زمان بازگشت سرمايه در استفاده از ترانسفورماتورهاي كم تلفات مي بايست اين دو پارامتر به ازاي هر
كيلو وات ظرفيت توليد و هر كيلو وات ساعت انرژي در نظر گرفته شود.

هزينه سرمايه گذاري جهت توسعه توليد ،انتقال و توزيع برق به ازاي هر كيلو وات ساليانه مبلغ  24.000.000ريال در نظر
گرفته ميشود با توجه به اينكه تلفات در ترانسفورماتور رده' ABبه ميزان  0.48كيلو وات كمتر از نمونه معمولي است لذا
كاهش هزينه هاي سرمايه گذاري در توسعه به صورت زير خواهد بود:
ريال S1=0.48*24000000 = 11520000

اين مبلغ از مبلغ تفاوت خريد ترانسفورماتور كم تلفات و معمولي كسر مي گردد.هزينه تمام شده توليد هر كيلو ولت ساعت
انرژي مبلغ  2.500.ريال در نظر گرفته ميشود .صرفه جويي ساليانه از محل كاهش تلفات نوع ترانسفورماتور به صوورت
زير محاسبه ميشود:
ريال S2 = 6.24*365*2500 = 5694000

ساليانه از محل كاهش تلفات نوع ترانسفورماتور مبلغ  5.694.000ريال صرفه جويي خواهد شد .با توجه به اينكوه اضوافه
مبلغ پرداخت شده براي خريد يك ترانسفورماتور كم تلفات بدون در نظر گرفتن نرخ تورم 26.590.00ريال ميباشد مدت
زمان بازگشت سرمايه اگر بار ترانسفورماتور به طور ثابت  80درصد قدرت آن درنظر گرفته شود برابور  2.6سوال محاسوبه
ميگردد لذا مالحظه ميگردد اضافه هزينه پرداختي از محل كاهش سرمايه گذاري در توسوعه توليود ،انتقوال و توزيوع و
همچنين كاهش هزينه توليد انرژي با توجه به بار ترانسفورماتور در مدت زمان  2تا  3سال بازگشت خواهد داشت.

 -2-2-3-3فناوري استفاده از هسته آمورف :
ورقههاي آمورف در هسته ترانسفورماتورها از دهه هفتاد ميالدي در بسياري از كارخانجات سوازنده ترانسوفورماتور بوه كوار
رفته اند .مواد آمورف نوع جديدي از مواد هستند كه داراي ساختار كريستالي نيستند .اين موضوع به اين معناست كه اتومهوا بوه
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صورت منظم در كنار يكديگر قرار نگرفته اند .آلياژهاي آمورف ،آلياژهايي هستند كه در هنگام سرد شدن سريع از حالت موذاب،
اتمهاي آنها فرصت الزم براي قرار گرفتن در مواضع بلوري را پيدا نكرده و بدون تشكيل آرايوشهواي مونظم اتموي (شوبكه
بلوري) در جاي خود محبوس شدهاند .نظم موجود در اين آلياژها نظم كوتاه برد و تا حدودي شبيه نظم اتمهوا در حالوت موذاب
است .به همين دليل در آلياژهاي مذكور دانههاي بلوري و مرز دانه وجود ندارد .در شكل ( )22-3نحوه قرارگيري اتومهوا در دو
حالت آمورف و بلوري به صورت شماتيك نشان داده شده و الگوهاي پراش اشعه  Xآنها مقايسه شده است.

شكل ( :)22 -3مقايسه نحوه قرارگيري اتمها در دو حالت بلوري ( )aو آمورف ( )bو الگوهاي پراش اشعه  Xآلياژهاي بلوري
( )cو آمورف (.)d

حد اشباع مغناطيسي مواد آمورف در محدوده  1/5تسال و در فوالدهاي الكتريكي سيليكوني  2/1تسال اسوت .فلوز آموورف
مورد استفاده در هسته ترانسفورماتور نازک تر ،سختتر و شكنندهتر از فوالد سيليكوني است .اين مواد عالوه بور سوختي بواال،
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داراي خواص مغناطيسي عالي هستند .همچنين تلفات هسته آمورف  25-50درصد فوالد الكتريكي سيليكوني از نوع  M4است.
استفاده از فلزات آمورف باعث كاهش حدود  60-70درصدي تلفات هسته ترانسفورماتورها نسبت بوه ترانسوفورماتورهاي داراي
هسته فوالد سيليكوني ميشود ].[4
همانگونه كه در شكل زير مشاهده ميگردد سطح حلقه هيسترزيس مواد سيليكوني بيشتر از مواد آموورف مويباشود و موي
دانيم هر چقدر سطح اين منحجني بيشتر باشد تلفات كمتر خواهد شد.

شكل ( :)23-3حلقه هيسترزيس هسته آمورف و هسته سيليكوني

در شكل زير درصد تلفات فوكو و هيسترزيس در مواد آمورف و سيليكوني نشان داده شده است.

شكل (:)24-3مقايسه تلفات فوكو و هيسترزيس در مواد آمورف و سيليكوني
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به عنوان نمونه ،مولفه هاي مختلف تلفات يك ترانسفورماتور  250كيلوولتآمپر با هسته آمورف با هسته فوالدي در جدول
( )12-3مقايسه شدهاند.

جدول ( :)12 - 3مقايسه مولفههاي مختلف تلفات هسته در ترانسفورماتورهاي آمورف و فوالدي

تلفات
تلفات هيسترزيس
()W
تلفات جريان گردابي
()W
مجموع تلفات هسته
()W

ترانسفورماتور 250
كيلوولتآمپر
با هسته آمورف

ترانسفورماتور 250
كيلوولتآمپر
با هسته فوالدي

99

155

33

311

132

466

 -3-2-3-3فناوري استفاده از مواد ابررسانا
ابررسانايي پديدهاي است كه در بعضي از مواد در دماي بسيار پايين اتفاق ميافتد .در اين حالت مقاومت الكتريكي و ميودان
مغناطيسي در اين مواد به صفر ميرسد .مقاومت الكتريكي هاديهاي فلزي معمول ،ملل مس و نقره ،نيز بوا كواهش دموا كوم
ميشود ،با اين حال در اثر وجود ناخالصي در اين هاديها ،حتي در دماي صفر مطلق نيز ،مقاومت الكتريكي آنها صفر نخواهد
بود .اما مقاومت الكتريكي ابررسانا ،با كاهش دماي آن به زير دماي مشخصي ،كه دماي بحراني ( )Tcناميده ميشود ،به صوفر
خواهد رسيد .خاصيت ابررسانايي در مواد مختلفي ،شامل عناصر ساده همانند آلومينيوم و قلع ،آلياژهاي فلزي مختلف و بعضي از
نيمههاديها كه به شدت به آنها ناخالصي افزوده شده است ،رخ ميدهد .ليكن اين خاصيت در فلزات نجيب مانند طال و نقره،
و در فلزات فرو مغناطيسي اتفاق نمي افتد .بعضي از خواص فيزيكي مواد ابررسانا با يكديگر متفاوت است .از جمله اين خوواص،
ظرفيت گرمايي و دماي بحراني است كه در آن خاصيت ابررسانايي از دست ميرود .از طرفي خواص ديگري نيز وجود دارد كه
مستقل از نوع ماده به كار رفته مي باشد .براي ملال همه ابررساناها در نبود ميدان مغناطيسي ،دقيقواً داراي مقاوموت الكتريكوي
صفر هستند.
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در اين فناوري بر حسب ميزان نياز به كاهش تلفات ميتوان از مواد ابررسوانا در سواخت ورقوههواي هسوته و شومشهوا و
كابلهاي مورد استفاده در سيمپيچ استفاده كرد .در حال حاضر اين فناوري تجاريسازي نشده است و استفاده از آن محدود بوه
تجارب آزمايشگاهي بوده است ].[5

 -4-2-3-3فناوري استفاده از عايق هاي خاص
قسمت عمدهاي از فعاليتهاي تحقيقاتي سازندگان ترانسفورماتورها بر روي بررسي و بهبود مواد عايقي متمركز شده اسوت.
همزمان با تالش در جهت بهبود عملكرد عايقي ،مطالعات صنعتي نيز در جهت توليد عايقهاي الكتريكوي (كوه بتواننود درجوه
حرارتهاي كاري باالتري را تحمل كنند) و همچنين عايقهاي الكتريكي (كه بتوانند به شيوه موثرتري حرارت توليود شوده در
ترانسفورماتور را از اطراف هسته و سيمپيچها به محيط پيرامون منتقل كنند) ،صورت گرفته است ] .[6بوا توجوه بوه تحقيقوات
انجام شده در جهت بهبود مواد عايقي ترانسفورماتورها ميتوان گفت جايگاه اين فناوري در مرحله بلوغ چرخه عمر است.

 -5-2-3-3فناوري مبدّلهاي الكترونيك قدرت
امروزه ترانسفورماتورها يكي از سنگينترين و گرانترين تجهيزات سيستم توزيوع فركوانس پوايين ( 50هرتوز) بوه حسواب
ميآيند .در سال هاي اخير با پيشرفت تكنولوژي ،ترانسفورماتور الكترونيك قدرت به منظور انتقال ولتاژ و تحويل توان به شوبكه
قدرت با استفاده از ادوات الكترونيك قدر ت معرفي شده است .با توجه به اينكه چگالي شار اشباع رابطه معكوسوي بوا فركوانس
دارد ،لذا با استفاده از لينكهاي فركانس بواال در  ،PETهسوتههواي آهنوي حجويم و سويمپويچهواي سونگين مسوي در ايون
ترانسفورماتورها قابل حذف شدن هستند .همچنين اين نوع ترانسفورماتورها قادر به بهبود گوناگون كيفيوت تووان نظيور حوذف
نامتعادلي ولتاژ ،هارمونيك هاي ولتاژ ،اضافه ولتاژها و نوسانات ولتاژ شبكه توزيع هستند .از جمله تاثيرات اين ترانسفورماتورها در
شبكه انتقال ميتوان به كنترل ولتاژ ،كنترل پخش بار و پايداري استاتيكي و ديناميكي اشاره نمود.
در سالهاي اخير تحقيقاتي در زمينه استفاده از فناوري الكترونيك قودرت در طراحوي و سواخت ترانسوفورماتورهاي توزيوع
صورت گرفته است .عدم حساسيت به هارمونيك هاي ولتاژ و جريان ،ممانعت از تزريق هارمونيكهواي توليود شوده بوهوسويله
بارهاي ترانسفورماتور به شبكه و بالعكس ،قابليت اصالح ضريب توان ،تنظيم ولتاژ بسيار مطلوب ،ممانعوت از بوروز مشوكل در
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شبكه توزيع به واسطه بروز خطا در سمت مصرفكنندگان ترانسفورماتور ،توانايي تغذيه بارهاي با افست  DCو عدم اسوتفاده از
روغن هاي معدني يا ساير مواد مايع دي الكتريك از جمله مزاياي اين قبيل ترانسفورماتورها به شمار ميآيند ].[6

 -4تبيين مشخصههاي فناوري
در اين بخش به بررسي مشخصههاي فناوري از منظر ماهيت و چرخه عمر پرداخته ميشود .طبقهبنودي ابعواد فنواوري بوه
كاهش عدم قطعيت در مراحول بعودي تودوين سوند كموك مويكنود .در اداموه مشخصوات فنواوريهواي كواهش تلفوات در
ترانسفورماتورها مورد بررسي قرار ميگيرد.

 -1-4طبقهبندي فناوريها از منظر ماهيت
از منظر ماهيت ميتوان فناوري را به پنج بعد سابقه ،پيچيدگي ،تناسب ،حوزه استفاده و موقعيت راهبوردي تقسويم كورد .در
اين قسمت فناوريهاي كاهش تلفات در ترانسفورماتورها در هر يك از اين ابعاد مورد بررسي قرار گرفتهاند.

 -1-1-4سابقه فناوري
فناوريها بر اساس سابقه حضور به فناوريهاي جديد و فناوريهاي موجود تقسيم ميشوند .منظور از فنواوريهواي جديود
فناوريهايي هستند كه براي اولين بار در مرز سازماني ،بخشي يا ملي وارد شدهاند .فناوريهاي موجود فناوريهايي هستند كوه
پيشتر بازار مربوط به آنها شكل گرفته باشد ] .[1در ادامه به بررسي سابقه فنواوريهواي كواهش تلفوات در ترانسوفورماتورها
ميپردازيم.
فناوريهاي كاهش تلفات در ترانسفورماتورهاي توزيع عبارتند از )1 :تغيير طراحي در اكتيوپارت  )2اسوتفاده از هسوتههواي
آمورف  )3استفاده از مواد ابررسانا  )4استفاده از عايقهاي خاص و  )5فناوريهاي الكترونيك قودرت .از بوين ايون فنواوريهوا
فناوري تغيير طراحي اكتيوپارت در ايران براي توليد ترانسفورماتورهاي كم تلفات به كار گرفته ميشود اما با توجه بوه نيواز بوه
صرف هزينه اوليه و زمان زياد براي تحويل ترانسفورماتور ،توليد آن به صورت انبوه انجام نميشود و تنها در صوورت سوفارش
خريدار توليد ميشود .بنابراين ميتوان گفت كه اين فناوري در كشور موجود ميباشد.
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در پي مكاتبات انجام شده با دفتر محترم تحقيق و توسعه شركت ايران ترانسوفو در خصووص ترانسوفورماتورهاي توزيوع و
قدرت كم تلفات اين دفتر در خصوص سابقه فناوريهاي كاهش تلفات در اين شركت ،عنوان نمودند كه شركت ايران ترانسفو در
راستاي تامين مشخصات فني مطلوب مشتريان محاسبات ،طراحي و توليد ترانسفورماتورهاي كوم تلفوات را در حالتهواي ذيول
انجام ميدهد:
-1در صورتيكه مشتريان در اسناد فني مناقصات خريد ترانسفورماتور ارزش تلفات را در ارزيابي فني لحاظ كورده باشود،
نقطه بهينه ترانسفورماتور با لحاظ نمودن ارزش تلفات توسط پيشرفته ترين نرمافزارهاي بهينهسازي انتخاب ميگردد.
-2چنانچه"كم تلفات بودن" خواسته اصلي مشتري بوده و بطور مشخص مقادير تلفات محودود شوده باشود عوالوه بور
طراحي ترانسفورماتور با استفاده از ورق هسته با كيفيت ،از تكنولوژي ويژه در طراحي و ساخت مخزن ترانسوفورماتور
تلفات بي باري نيز كاهش داده ميشود.
همچنين بيان شد در خصوص ترانسفورماتورهاي توزيع روغني قوبال دسوتوراالعملي تحوت عنووان " دسوتورالعمل تعيوين
الزامات ،معياهاي ارزيابي فني و آزمونهاي ترانسفورماتورهاي روغني توزيع  20كيلوولت از سوي توانير ابالغ كرديوده و در آن
منقادير گارانتي تلفات بارداري و بي باري در جدول شماره  9دستورالعمل تحت عنوان "تلفات و سطح صداي ترانسفورماتور" در
سه سطح براي هر كدام از تلفات بارداري و بي باري مشخص گرديده است كه در حال حاضر نيوز ترانسوفورماتورهاي توليودي
گروه ايران ترانسفو در رنج گارانتي ' ABبه بازار عرضه ميگردد .الزم به ذكر است شوركتهواي توزيوع گوروه ايوران ترانسوفو
توانايي توليد ترانسفورماتور در هر كدام از  9تيپ تلفاتي جدول تلفاتي مذكور را دارا ميباشد.
فناوري ساخت ترانسفورماتورهاي داراي هستههاي آمورف از دهه  1980در آمريكوا آغواز شوده اسوت ] .[16در ايوران نيوز
پروژه هاي تحقيقاتي مختلفي در چند دانشگاه و موسسه پژوهشي براي توليد ترانسفورماتورهاي با هسته آمورف تعريف شده كه
تاكنون موفق به توسعه تجاري اين نوع ترانسفورماتورها نشدهاند .در نتيجه مي توان گفت اين فناوري جديد است.
استفاده از عايقهاي خاص و مبدّلهاي الكترونيك قدرت هنوز در مرحله تحقيق و توسعه هستند و تجاريسازي نشودهانود
بنابراين اين سه فناوري نيز در دسته فناوريهاي جديد جاي ميگيرند.
فناوريهاي استفاده از مواد ابررسانا ،اولين بار توسط اياالت متحده و پس از آن در آلمان مورد استقبال قرار گرفت ،سووابق
تحقيقات انجام شده در زمينه ترانسفورماتورهاي  HTSكه تابحال ساخته شده است به طور مفصل مورد بحث قرار گرفت.
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جداول ( ) 13-3و ( ) 14-3كه نشان دهنده مشخصات نامي تعدادي از ترانسفورماتورهاي به كار رفته در شبكه ايران ] [7و
ترانسهاي  HTSكه تا به حوال سواخته شوده اسوت ،بوراي مقايسوه آورده شودهانود .البتوه الزم بوه ذكور اسوت كوه تموامي
ترانسفورماتورهاي  HTSكه تاكنون ساخته شدهاند به صورت آزمايشي بوده و ساخت نمونه هاي صنعتي با توان و ولتاژ بواالتر،
در دست مطالعه ميباشد.
جدول ( :)13 -3مشخصات برخي از ترانسهاي مورد استفاده در كشور
نوع ترانس
قدرت
قدرت
قدرت
قدرت
قدرت
فوق توزيع
توزيع
توزيع
توزيع
توزيع
توزيع
توزيع
توزيع

قدرت نامي ()MVA
200
160
300
250
190
30
0٫167
0٫5
0٫63
1
2
5
8

سطح ولتاژ ()KV
20 /132 /400
20 /132 /230
230 / 400
63 / 230
15٫75 / 410
20 / 132
0٫4 / 20
0٫4 / 20
0٫4 / 20
0٫4 / 20
0٫4 / 20
0٫4 / 20
0٫4 / 20

تعداد سيمپيچ
سه سيمپيچه
سه سيمپيچه
دو سيمپيچه
دو سيمپيچه
دو سيمپيچه
دو سيمپيچه
دو سيمپيچه
دو سيمپيچه
دو سيمپيچه
دو سيمپيچه
دو سيمپيچه
دو سيمپيچه
دو سيمپيچه

جدول ( :)14 -3مشخصات برخي از ترانسهاي  HTSكه در جهان به صورت آزمايشي ساخته شدهاند
قدرت نامي ()MVA
30
5
1
0٫63
0٫63
0٫63

سطح ولتاژ ()KV
13٫8138
4٫224٫9
6٫913٫8
0٫4218٫7
0٫4213٫72
0٫410

تعداد سيمپيچ
دو سيمپيچه
دو سيمپيچه
دو سيمپيچه
دو سيمپيچه
دو سيمپيچه
دو سيمپيچه
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قدرت نامي ()MVA
0٫5

سطح ولتاژ ()KV
3٫36٫6

تعداد سيمپيچ
دو سيمپيچه

استفاده از مبدّلهاي الكترونيك قدرت و فناوري استفاده از هسته آمورف ،در مورد ترانسفورماتورهاي قودرت قابول اسوتفاده
نيستند ]. [41
همچنين در مورد فناوري استفاده از عايقهاي خاص نيز بايست مساله اختالف ويسكوزيته استرها با روغون هواي صونعتي
مورد توجه قرار گيرد.
 -2-1-4پيچيدگي فناوري
با تعيين پيچيدگي فناوريها ميتوان آنها را در دو دسته فناوريهاي پيشرفته و ساده طبقهبندي كرد .پيچيدگي فناوري بر
اساس  5معيار چند رشته اي بودن ،علم محوري ،طول چرخه عمر ،سهم فناوري در قيمت تمام شده محصول و هزينه تحقيق و
توسعه مشخص ميشود .در ادامه ميزان پيچيدگي فناوريهاي كاهش تلفات ترانسفورماتورهاي توزيع بررسي شده است.

 -1-2-1-4چند رشتهاي بودن
اين معيار به بررسي اين موضوع ميپردازد كه فناوري از تركيب چند رشته ايجاد ميشود .هر چه تعداد رشتههاي مرتبط بوا
فناوري بيشتر باشد پيچيدگي آن فناوري بيشتر است.

 -2-2-1-4علم محوري
در اين معيار ،سهم علم در برابر تجربه و دانش تكنيكال ارزيابي ميشود .هر چه سهم علم در فناوري بيشتر باشد پيچيدگي
آن بيشتر است.

 -3-2-1-4طول چرخه عمر
فناوريهاي پيشرفته معموالً طول عمر كوتاه تري نسبت به فناوريهاي ساده دارند .زيرا اين فناوريها در كسوب موقعيوت
برتر رقابتي و يا بهبود عملكرد سازمآنها نقشي حياتي ايفا ميكنند و به همين دليل توالش وسويعي در جهوت بهبوود آنهوا از
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طريق تركيب نتايج گذشته و يا گسترش مرزهاي دانش صورت ميپذيرد .در نتيجه فناوريهواي جديود بوه سورعت جوايگزين
فناوريهاي قبلي ميشوند.

 -4-2-1-4سهم فناوري در قيمت تمام شده محصول
قيمت تمام شده يك محصول يا كاال از مجموع ارزش وروديهاي مصرف شده و هزينوههواي صورف شوده بوراي تبوديل
وروديها به خروجيها تشكيل ميشود .در فناوريهاي پيشرفته ،سهم فناوري در قيمت تمام شده بيشتر است.

 -5-2-1-4هزينه تحقيق و توسعه
هزينه تحقيق و توسعه در فناوريهاي پيشرفته به دليل تركيب چند رشته اي و پيچيدگي به مراتب بيشوتر از فنواوريهواي
ساده است.
در ادامه وضعيت هر يك از فناوريهاي كاهش تلفات ترانسفورماتورهاي توزيع وانتقال در پنج معيار فوق توضيح داده شوده
است:
 تغيير در طراحي اكتيوپارت :اين فناوري تنها نيازمند دانش رشته مهندسي برق است و سهم علم و تحقيقات علمي
در آن بيش از تجربه و دانش تكنيكال است .از نظر چرخه عمر ،اين فناوري نزديك به پنج دهه اسوت كوه موورد
استفاده قرار ميگيرد و چرخه عمر طوالني دارد .اين فناوري سهم خيلي بااليي در قيمت تمام شده ترانسفورماتور
ندارد و ميزان هزينه تحقيق و توسعه مورد نياز آن كم است .بنابراين اين فناوري در دسته فناوريهاي ساده قورار
ميگيرد.
 استفاده از هسته آمورف :در اين فناوري از تركيب رشته هاي مهندسي برق و به خصووص مهندسوي موواد بوراي
ساخت آلياژهاي آمورف استفاده ميشود .اين فناوري بيش از آن كه تجربه محور باشد علم محوور اسوت .چرخوه
عمر اين فناوري نيز همانند فناوري تغيير طراحي اكتيوپارت طوالني است و نزديك به چهل سال از به كوارگيري
آن در ترانسفورماتورهاي توزيع ميگذرد .همچنين اين فناوري بخش قابل توجهي از هزينه ساخت ترانسوفورماتور
را تشكيل ميدهد و هزينه تحقيق و توسعه آن زياد است .با توجه به اين موارد ،اين فناوري در دسته فناوريهاي
پيشرفته قرار ميگيرد.
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استفاده از مواد ابررسانا :اين فناوري نيز از تركيب دانش رشته هاي مهندسي برق و مهندسي مواد استفاده ميكند و
سهم علم و تحقيقات علمي در آن بيش از تجربه و دانش تكنيكال است .اين فناوري هنوز در ابتداي چرخه عمور
خود قرار دارد و استفاده از آن تنها محدود به تجربيات آزمايشگاهي بوده است .با توجه به هزينه باالي ساخت مواد
ابررساناي مناسب براي استفاده در ترانسفورماتورها ي توزيوع ،ايون فنواوري سوهم زيوادي در قيموت تموام شوده
ترانسفورماتورها دارد .عالوه بر اين ،هزينه تحقيق و توسعه آن نيوز بواال اسوت .بنوابراين ايون فنواوري در دسوته
فناوريهاي پيشرفته قرار ميگيرد.
 استفاده از عايق هاي خاص :رشته هاي مهندسي برق و مهندسي مواد در توسعه اين فناوري نقش دارند و هماننود
فناوريها ي فوق علم محور است .اين فناوري نيز در مراحل تحقيقاتي و ابتداي چرخه عمر خود قرار دارد .ساخت
عايق هاي خاص به دليل نياز به دانش فني خاص و مواد مخصوص ،هزينه بااليي دارد و سهم زيوادي از قيموت
تمام شده ترانسفورماتور را تشكيل ميدهد .هزينههاي تحقيق و توسعه اين فناوري نيز زياد است .در نتيجه ،ايون
فناوري در دسته فناوريهاي پيشرفته قرار ميگيرد
مبدّل هاي الكترونيك قدرت :در اين فناوري از رشته هاي مهندسي برق ،مهندسي مواد و مهندسي مكانيك كمك
گرفته ميشود و سهم علم و تحقيقات علمي در آن بيش از تجربه و دانش تكنيكال است .كار بر روي اين فناوري
نيز همانند دو فناوري قبلي به تازگي آغاز شده است و در نتيجه در مرحله جنيني چرخه عمر واقع اسوت .در حوال
حاضر ساخت ترانسفورماتورها يي با اين فناوري نيازمند هزينه بااليي است و هزينه تحقيق و توسعه آن باال است.
با توجه به وضعيت فناوري در اين پنج معيار ،اين فناوري دسته فناوريهاي پيشرفته قرار ميگيرد.
خالصه وضعيت هر يك از فناوريها در جدول ( )15-3نشان داده شده است.
جدول ( :)15-3وضعيت فناوريهاي ترانسفورماتورهاي كم تلفات از نظر معيارهاي پيچيدگي

فناوري
تغيير طراحي
اكتيوپارت
استفاده از

چند رشته اي
بودن
مهندسي برق
مهندسي برق،

علم
محوري
علم
محور
علم

طول چرخه
عمر

سهم فناوري در
قيمت تمام شده
محصول

هزينه
تحقيق و
توسعه

ميزان
پيچيدگي
فناوري

طوالني

كم

كم

ساده

طوالني

زياد

زياد

پيشرفته
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چند رشته اي
بودن

علم
محوري

هستههاي
آمورف

مهندسي مواد

محور

استفاده از مواد
ابررسانا

مهندسي برق،
مهندسي مواد

علم
محور

استفاده از
عايقهاي
خاص

مهندسي برق،
مهندسي مواد

علم
محور

مبدّل هاي
الكترونيك
قدرت

مهندسي برق،
مهندسي مواد،
مهندسي مكانيك

علم
محور

فناوري

طول چرخه
عمر

چرخه عمر اين
فناوري به
تازگي آغاز شده
است
چرخه عمر اين
فناوري به
تازگي آغاز شده
است
چرخه عمر اين
فناوري به
تازگي آغاز شده
است

سهم فناوري در
قيمت تمام شده
محصول

هزينه
تحقيق و
توسعه

زياد

زياد

زياد

زياد

زياد

زياد

ميزان
پيچيدگي
فناوري

پيشرفته

پيشرفته

پيشرفته

 -3-1-4تناسب فناوري
بر اساس اين بُعد ميتوان فناوريها را در دو دسته فناوريهاي مناسب و نامناسب قرار داد .فناوريهاي مناسب فناوريهايي
هستندكه بيشترين سازگاري را با نيازها و منابع موجود (نظير منابع انساني و زيرساخت ها) دارند ].[1
نيازهاي كشور در حوزه كاهش تلفات توزيع عبارتند از:
كاهش هزينههاي سرمايه اي و عملياتي واحدهاي نيروگاهي و شبكههاي انتقال و فوق توزيع
با بهرهگيري از ترانسفورماتورهاي با تلفات پايين ،توان و انرژي تحويلي به شبكههاي توزيع نيورو كواهش يافتوه و باعوث
كاهش فلوي توان در سطح شبكههاي انتقال و فوق توزيع قدرت ميشود .كاهش فلوي توان در سطح شبكههاي انتقال و
فوق توزيع موجب به تعويق انداختن زمان نياز به احداث واحدهاي توليد و توسعه شبكه و در نهايوت كواهش هزينوههواي
سرمايهاي و عملياتي شركت هاي برق منطقهاي ميشود.
كاهش هزينههاي سرمايهاي و عملياتي شبكههاي توزيع
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با افزايش بازدهي انتقال توان در ترانسفورماتورهاي توزيع ،با توجه به تعداد باالي ترانسفورماتورها در سوطح شوبكههواي
توزيع ،توان ورودي به فيدرهاي فشار متوسط به طور قابل مالحظه اي كاهش يافته و فلوي توان در سطح فيدرهاي فشار
متوسط كاهش مييابد .كاهش فلوي توان در سطح شبكه فشار متوسط ،مقارن با به تعويق انداختن زمان توسعه شوبكه و
همچنين كاهش هزينههاي عملياتي شركتهاي توزيع نيرو ميشود.
كاهش هزينههاي تامين تلفات
تامين هزينه ناشي از تلفات در شبكههاي توزيع نيرو به عنوان مولفه مهمي از هزينههاي بهرهبرداري شبكههاي توزيع نيرو
به حساب ميآيد .با توجه به تعداد بواالي ترانسوفورماتورهاي توزيوع در سوطح شوبكههواي توزيوع نيورو ،بهورهگيوري از
ترانسفورماتورهاي كم تلفات در اين شبكهها موجب افزايش قابل مالحظه اي در بهرهوري كلي شبكههاي توزيع و كاهش
هزينه تامين تلفات در اين شبكهها ميشود.
فناوريهاي ساخت ترانسفورماتورهاي كم تلفات ميتوانند پاسخگوي نيازهاي فوق باشند .از طرف ديگر وجود منابع انساني
متخصص (اعم از هيئت علمي دانشگاه ها ،كارشناسان ،تكنسينها و )...در رشتههاي برق ،مواد ،مكانيك و ساير رشتههاي
مورد نياز تضمينكننده ظرفيت علمي الزم براي توسعه فناوريها است .بنوابراين مويتووان گفوت فنواوريهواي سواخت
ترانسفورماتورها ي كم تلفات با نيازها و منابع و زيرساخت هاي موجود كشور همخواني دارد و در نتيجه اين فناوريها جزء
فناوريهاي مناسب هستند.

 -4-1-4حوزه استفاده (كاربرد) فناوري
فناوريها به لحاظ حوزه استفاده به دو دسته فناوريهاي محصول و فناوريهاي فراينود تقسويم مويشووند .فنواوريهواي
محصول فناوريهايي هستند كه در تركيب كاال يا خدمات به كار گرفته ميشوند .فناوريهاي فرايند فناوريهايي هستند كه در
فرايند توليد يك محصول يا كاال مورد استفاده قرار ميگيرند.
با توجه به اين كه فناوريهاي مورد نظر در ساخت ترانسفورماتورهاي توزيع و انتقال كم تلفات به كار ميروند حوزه كاربرد
فناوريها حوزه محصول است.
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 -5-1-4موقعيت راهبردي فناوري
برحسب موقعيت راهبردي ،فناوريها را ميتوان به دو گروه فناوريهاي كليدي يا راهبردي در مقابل فناوريهاي متعارف يا
معمولي تقسيم كرد .عبارت "فناوري كليدي يا راهبردي" به فناوريهايي اطالق ميشود كه در تحقق اهداف راهبوردي نقوش
كليدي دارند .فناوريهاي متعارف يا معمولي عبارتند از فناوريهايي كه تسلط بر آنها ارزش زيوادي نودارد .بوه عبوارت ديگور
امكان بهره گيري از توان موجود در خارج از مرزهاي بنگاهي ،بخشي يا ملي براي انجام عمليات مرتبط با فناوريهواي موذكور
وجود دارد و مناسب است تا اين عمليات را به خارج واگذار نمود].[1
با توجه به نقش مهم كاهش تلفات در كاهش هزينه هاي تأمين برق ،افزايش ظرفيت عرضوه بورق ،كواهش هزينوههواي
عملياتي و سرمايهاي شبكههاي توزيع ،به تعويق انداختن زمان توسعه شبكه انتقال و كاهش هزينههاي سورمايهاي و عمليواتي
شبكههاي انتقال و فوق توزيع قدرت ،به تعويق انداختن زمان احداث واحدهاي توليد و در نتيجه كاهش هزينههاي سرمايهاي و
عملياتي بخش توليد و نيز كاهش آالينده هاي زيست محيطي ،فناوري ساخت ترانسفورماتورهاي كم تلفات مي تواند در دسوته
فناوريهاي كليدي يا راهبردي قرار بگيرد.

 -2-4طبقه بندي فناوريها از منظر چرخه عمر
چرخه عمر فناوري ،مفهومي است كه نحوه بهبود عملكرد يك فناوري را در طول زمان نشان ميدهود .بوه عبوارت ديگور،
محل قرارگيري يك فناوري در چرخه عمر ،متأثر از منحنيهاي چرخه عمر فناوريهاي وابسته بوه آن مويباشود .از آنجوا كوه
فناوريهاي پيچيده غالبا از فناوريهاي ديگري در سطوح پايينتر تشكيل شدهاند ،چرخه عمر آنها نيز مركوب از چرخوه عمور
اجزاي تشكيلدهنده آن است .اين منحني داراي چهار مرحلهي جنيني ،رشد ،بلوغ و زوال است .زمواني كوه يوك فنواوري بوه
محدوديت طبيعي خودش برسد ،جايي براي بهبود نداشته و بهسمت زوال و جايگزيني با فناوريهواي ديگور حركوت مويكنود.
بنابراين الزم است تا فناوريهايي براي توسعه انتخاب شوند كه در مرحله زوال خود قرار نداشته باشند .برنامه ريزي براي توسعه
قطعات موجود در مرحله زوال منجر به هدررفت سرمايهگذاريهاي صورت گرفته و از دست دادن رقابتپذيري ميگردد.
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شكل ( :)25-3ارتباط چرخه عمر فناوري با چرخه عمر زيرفناوريها

با استفاده از سه معيار تنوع مدلهاي موجود فناوري ،نوع بهبودهاي صورت گرفته ،و نوع چيرگي موجود در صنعت ،ميتوان
به صورت كيفي جايگاه هر فناوري را در چرخه عمر فناوري معين نمود .شكل ( )26 -3نشاندهنوده ويژگوي هور يوك از ايون
معيارها در مراحل چرخه عمر فناوري است.

شكل ( :)26-3وضعيت معيارهاي سنجش جايگاه فناوري در چرخه عمر فناوري

تغيير در طراحي اكتيوپارت:
فناوري تغيير در طراحي ابعاد هسته و سيمپيچي ترانسفورماتورها از سالهاي دهه  1970ميالدي و همزموان بوا افوزايش
ارزش انرژي توسعه يافته است .بسياري از سازندگان ترانسفورماتور در دنيا گزينههاي مختلوف طراحوي ترانسوفورماتور بوا
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تيپهاي مختلف را براي تصميمگيري در اختيار خريدار ميگذارند .سازندگان بزرگ ترانسفورماتور توزيع ،معموالً چند طرح
را به صورت انبوه توليد ميكنند .با توجه به عدم نوآوري زياد در اين فناوري و وجود بازار براي آن ميتوان گفت كوه ايون
فناوري در مرحله بلوغ قرار دارد.
استفاده از هسته هاي آمورف:
اين فناوري از دهه  70ميالدي در بسياري از كارخانجات سازنده ترانسفورماتور به كار گرفته شده است .با توجه به مزاياي
ترانسفورماتورهاي با هسته آمورف ،سازندگان مختلف در دنيا نسبت به عرضه ترانسفورماتورهاي توزيع و بوه خصووص در
ظرفيت هاي باال اقدام نموده اند .در سال  1982شركت جنرال الكتريك در آمريكا اولين ترانسفورماتور ساخته شده با مواد
آمورف را برق دار كرد .متعاقب آن چند شركت ديگر اقدام به ساخت انواعي از اين نوع ترانسفورماتورها كردند .از آن زموان
تاكنون فعاليتهاي فراواني از سوي توليدكنندگان بسيار محدود مواد آمورف در جهت اقتصاديكردن روشهاي توليد ايون
نوع ماده و معرفي كردن آن به عنوان يك جايگزين مطمئن و مناسب به جاي ورقهاي سيليكوني انجوام پذيرفتوه اسوت
] .[16بنابراين فناوري ساخت ترانسفورماتورهاي كم تلفات با هسته آمورف در مرحله بلوغ چرخه عمر قرار دارد.

استفاده از مواد ابررسانا:
استفاده از فناوري ابررساناها در سيمپيچي ترانسفورماتورها نيز با توجه بوه موقعيوت كنووني فنواوري ابررسوانايي خوارج از
محدوده تجاري بوده و استفاده از اين فناوري به تجارب آزمايشگاهي محدود است .بنابراين اين فناوري در مرحله جنينوي
چرخه عمر خود قرار دارد ].[5
استفاده از عايقهاي خاص:
قسمت عمدهاي از فعاليت هاي تحقيقاتي سازندگان ترانسفورماتورها برروي بررسي و بهبود مواد عايقي متمركز شده است.
همزمان با تالش در جهت بهبود عملكرد عايقي ،مطالعات صنعتي نيز در جهت توليد عايقهاي الكتريكي (كه بتوانند درجه
حرارتهاي كاري باالتري را تحمل كنند) و همچنين عايقهاي الكتريكي (كه بتوانند به شيوه موثرتري حرارت توليد شده
در ترانسفورماتور را از اطراف هسته و سيمپيچها به محيط پيرامون منتقل كنند) ،صوورت گرفتوه اسوت ] .[6بوا توجوه بوه
تحقيقات انجام شده در جهت بهبود مواد عايقي ترانسفورماتورها ميتوان گفت جايگاه اين فناوري در مرحله بلووغ چرخوه
عمر است.

سند راهبردي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ترانسفورماتورهاي با تلفات پايين"
81

فاز : 1تدوين مباني سند

ويرايش اول،دي 1394

مبدّلهاي الكترونيك قدرت:
اخيرا نمونه هاي آزمايشگاهي از اين قبيل ترانسفورماتورها ساخته شدهاند ،اما هزينه آنها در مقايسه با ترانسوفورماتورهاي
توزيع معمولي بيشتر و راندمان آنها نيز كمتر بوده است .با اين حال ،پيشبيني ميشوود كوه بوا كواهش قيموت و بهبوود
عملكرد تجهيزات الكترونيك قدرت امكان ساخت ترانسفورماتورهاي توزيع مبتني بر فنواوري الكترونيوك قودرت (كوه در
مقايسه با ترانسفورماتورهاي توزيع متداول اقتصاديتر هستند) فراهم شود ] .[6با توجوه بوه ايون كوه ترانسوفورماتورهاي
الكترونيك قدرت براي كاهش تلفات هنوز تجاري سازي نشدهاند و در مرحله تحقيقاتي هستند مي تووان گفوت كوه ايون
فناوري در مرحله جنيني قرار دارد.

 -3-4نتيجهگيري
در اين گزارش از مجموعه مستندات پروژه "تدوين مباني سند توسعه فناوريهاي طراحوي ،سواخت و تودوين دانوش فنوي
ترانسفورماتورهاي با تلفات پايين"  ،در بخش اول داليل توجيه پذيري و ضرورت توسعه فناوري مورد بررسوي قورار گرفوت .در
بخش دوم ،ابعاد موضوع و محدوده مطالعات از نظر سطح تحليل و افق زماني توسعه فناوري و مرزبندي فني ارزيابي شد.
در ادامه ضمن انجام مقايسه اي بين فناوريهاي استفاده شده در ترانسفورماتورهاي توزيع و قدرت ،اين نتيجه حاصول شود
كه از بين پنج فناوري استفاده شده در ترانسفورماتور توزيع ،فناوري استفاده از هسته آمورف و فنواوري اسوتفاده از مبودلهواي
الكترونيك قدرت قابل استفاده نميباشد.
در انتها ،فناوريها از منظر ماهيت (شامل سابقه فناوري ،پيچيدگي فناوري ،تناسب فناوري ،حوزه استفاده فناوري و موقعيت
راهبردي فناوري) و چرخه عمر مورد تحليل قرار گرفتند .چكيده نتايج در جدول زير ارائه شده است.
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 -1مقدمه
در گزارش مرحله دوم از طرح «تدوين سند راهبردي طراحي ،ساخت و تددوين داندش فندي ترانسدفورماتورهاي بدا تلفدات
پايين» ،به بررسي فني فناوريهاي كاهش تلفات در ترانسفورماتورهاو بررسي روند توسعه اين فناوريها پرداخته مديشدود .در
بخش اول ،ابتدا حوزههاي فناورانه شناسايي ميشود و درخت فناوري ترسيم ميشود .و در بخش دوم ،روند توسعه فناوريهاي
كاهش تلفات در ترانسفورماتورها مورد تحليل قرار ميگيرد.
خروجي حاصل از اين مرحله در تعيين جهتگيري هاي كالن اثرگذار خواهد بود .با شناسايي حوزههاي فناورانه ميتوان بده
تعيين اهداف و راهبردها پرداخت .همچنين بررسي روند توسعه فناوري و آينده آن ميتواند ما را در تعيين سناريوها ،روند تحقيق
و توسعه و ...ياري كند ].[1

 -2شناسايي حوزههاي فناورانه ترانسفورماتورهاي كم تلفات
شناسايي فناوريها و اجزاي آنها براي تصميمگيريدر مورد اهداف ،راهبردهاو سياستها و نيز انجام مطالعات آيندهپژوهدي،
ضروري است .در اينجا از عبارت حوزههاي فناورانه براي استناد به اين اجزا استفاده ميشود .حوزههاي فناورانه شامل دو مفهوم
اصلي زيرفناوريها و كاربردها است .در برخي ازفناوريها منظور از حوزه فناورانه ،قطعات و زيرفناوريهاي تشدكيلدهندده آن
است .در گونهاي ديگر از فناوريهاحوزه هاي فناورانه به معنايكاربرد فناوري است .همچنين در برخي ديگر از فناوريها هدر دو
مفهوم زيرفناوري و كاربرد مصداق پيدا ميكند ].[1
شناخت فناوري منجر به تعيين مرزهاي دانشي ميگردد .در ادبيات راههاي مختلفي مانند تعيين نزديكي ميان حدوزه هداي
فناورانهبا اندازه گيري فاصله ي فناورانه و برآورد حجم بازآموزي موردنياز كه متخصصان يك حوزه براي كار در ساير حدوزههدا
الزم دارنداز طريق نظر خبرگان و تحليلهاي كتاب سنجي و پتنت  ،براي شناسايي اجزاي فناوري مورد مطالعه استفاده مي گردد
]. [ 1
در كنار اين دو روش ،در ادبيات مديريت فناوري ،حوزهاي به نام شناسايي فنداوري وجدود دارد كده همدين هددف شدناخت
فناوري رادنبال مي كند.شناسايي فناوري مي تواند عالوه بر شناخت فناوري ،شامل يك ارزيابي اوليه به منظور حذف گزينههاي
نامربوط نيز باشد .اين عمل باعث مي گردد تا تعدادي از حدوزههدا كده ارزش راهبدردي بيشدتري دارندد در قددم هداي بعددي
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ارزيابيگردند و حوزه هايي با اثر بخشي كمتر از گردونه ارزيابي خارج گردند و در زمان و هزينه فرايند تدوين راهبرد صرفه جويي
شود.
با اين تعريف ،روشهاي فناوري را مي توان به دو گروه تقسيم نمود :روشهدايي كده تنهدا بده شناسدايي ليسدت سداده از
فناوريهامي پردازند .روش هايي كه عالوه بر شناسايي ،دست به ارزيابي اوليه و حذف فناوري هداي ندامربوط نيدز ميزنندد .در
ادبيات مديريتفناوري ،رويكردهاي مختلفي براي شناسايي فناوري ارائه گرديده است :
 نگرش زنجيره ارزش فناوري
 نگرش فرآيندي
 نگرشQFD

 نگرش نگاشت فناوري
عموماً از نگاشت فناوري در برنامهريزي فناوري در سطح ملي استفاده ميشود .برنامدهريدزي فنداوري بده فهدم عميقدي از
فناوريها وروند تغييرات آن نياز دارد .رسم يك نگاشت به تصميمگيران در بحث و تبادل نظر كمك ميكند .نگاشت به صورت
متنيياگرافيكي به تعيين ارتباطات در ميان فناوريها كمك مي كند .ترسيم نگاشت ،يك راه ايدده آل بدراي نمدايش گرافيكييدا
متني ازاجزاء ،پيكربندي و ارتباطات بين اجزاء دانش مورد نظر بوده و موجب فهم دقيقي از موضوع ،حتي بدراي افدراد ندا آشدنا،
ميشود].[1
نگاشت فناوري معموالً در سطح ملي و براي يك بخش يا حوزه فناوري يا صنعتي مورد اسدتفاده قدرار مديگيدرد .در يدك
تعريف ساده عموماً يك نگاشت ،شامل تعدادي گره و خط ميباشد .هر گره ميتواند بيانگريك موضوع ،مفهوم،فناوري ،كاربرد يا
هرگونه اطالعات ديگر بوده و خطوط بين گره ها ،ارتباط بين آنها را نشان ميدهد .يكي از مهمترين كاربردهاي نگاشت فناوري
براي مديران ،برنامه ريزان و مديران تحقيق و توسعه ،امكان شناسدايي و تحليدل و تصدميم گيدري بدر روي فنداوريمرتبط بدا
فعاليتها يا فرايندهاي بنگاه ،همچنين كنترل و رديابي اثرات فناورانه آنها بر محصدوالت و خدماتشدان مديباشدد .از ايندروش
ميتوان براي شناسايي حوزههاي فناورانه در هر دو حالت زيرفناوري و كاربرد نيز استفاده نمود.
چهار روش شناخته شده زير ،براي ترسيم نگاشت فناوري وجود دارد كه با توجه به نياز تحليلگران و برنامه ريزان مي تواندد
مورداستفاده قرار گيرد ،اين چهار روش عبارتند از:
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 نگاشت تاريخي  :اين نوع نگاشت بيشتر به منظور تعيين مسير و روند يابي تغييرات و پيشدرفت فنداوري اسدتفاده
ميشود.
 نگاشت همبستگي كلمات  :بر اساس تعداد انتشارات و حق ثبت اختراعاتي كه در يك دوره زماني ظهور م يكنند،
روندرشد دانش با اين روش تعيين مي گردد .اين فعاليدت باعدث مديگدردد جهدتگيدريهداي علمدي و تمركدز
متخصصان كه احتماالً بيشترين تغييرات فناورانه را به دنبال خواهد داشت روشن گردد.
 نگاشت علي و معلولي  :در نگاشت نوع سوم به روابط علّي و معلولييك فنداوري و موضدوعات تاثيرگدذار بدر روي
آنتوجه و اين اثرات ترسيم مي گردند.
 نگاشت مفهومي  :اين نگاشت به ترسيم موضوعات و مفاهيم مرتبط با يك فناوري از منظر مورد عالقه ميپردازد.
بااين نگاشت مي توان حوزههاي فناورانه را به صورت مبسوط ترسيم كرده و مورد بررسي قرار داد.
عموماً از نگاشت فناوري در برنامهريزي فناوري در سطح ملي استفاده ميشود .برنامدهريدزي فنداوري بده فهدم عميقدي از
فناوريها و روند تغييرات آن نياز دارد .رسم يك نگاشت به تصميم گيران در بحث و تبادل نظر كمدك مديكندد .نگاشدت بده
صورت متنييا گرافيكي به تعيين ارتباطات در ميان فناوريها كمك ميكند .ترسديم نگاشدت ،يدك راه ايدده آل بدراي نمدايش
گرافيكي يا متني ازاجزاء ،پيكربندي و ارتباطات بين اجزاء دانش مورد نظر بوده و موجب فهم دقيقي از موضوع ،حتي براي افراد
نا آشنا ،ميشود.
با توجه به روشهاي مختلف شناسايي حوزههاي فناورانه ،در اين سند ،با توجه به اين كه حوزه فناورانه مرتبط بدا محصدول
(ترانسفورماتورهاي كم تلفات) است و سطح تحليل ملّي است از روش نگاشت فناوري براي شناسايي حوزههاي فناورانه استفاده
ميشود.در ادامه اين بخش ،ابتدا مقدمهاي درباره ترانسفورماتورهاي توزيع ارائه ميشود و سپس درخدت فنداوريهداي كداهش
تلفات در ترانسفورماتورها ترسيم ميشود .در ادامه هر يك از فناوريها از منظر فني مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

 -1-2مقدمهاي درباره ترانسفورماتورها
در ميان ماشين هاي ساخت دست بشر باالترين راندمان متعلق به ترانسفورماتورها است كه بسته به ظرفيتشان بين  ٪98تا
 ٪99است .اگر چه اين راندمان بسيار باال است ،اما با افزايش قدرت ترانسفورماتور مسئله دفع حدرارت و اندرژي تلدف شدده در
ترانسفورماتورها اهميت پيدا مي كند .در يك ترانسفورماتور با ظرفيت  100MVAو راندمان  ٪99با فرض ضريب قدرت يدك
در هر ساعت يك مگاوات انرژي تبديل به حرارت ميشود  ،با توجده بده اثدر مخدرب حدرارت بدروي عدايق ترانسدفورماتورها
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روشها ي دفع حرارت ايجاد شده و حفظ درجه حرارت قسمت هداي داخلدي تدرانس در حدد مجداز موجدب افدزايش رانددمان
ترانسفورماتور ميشود .در ترانسفورماتورها انر ژي الكتريكي در مدس سديم پيچهدا ،آهدن هسدته ،تاندك تدرانس و سدازه هداي
نگهدارنده به صورت حرارت تلف ميشود .حتي در زمانيكه ترانسفورماتور بدون بار است ،در هسته تلفات بي باري( )NLبوجدود
مي آيد.
تلفات بي باري بخشي از تلفات ذاتي و ثابت ترانسفورماتور است كه ميزان آن به تكنولوژي و مواد به كدار رفتده در هسدته
آهني ترانسفورماتور وابسته بوده و با بهبود كيفيت ورقهاي فوالد سليكوني به كار رفته در هسدته ميتدوان تدا حددود224/3682
ميليون كيلووات ساعت انرژي در سال صرفه جويي نمود.
اما تلفات بارداري ترانسفورماتور قدرت ناشي از ميزان بدار مصدرفي ترانسدفورماتور اسدت و شدامل تلفاتمسدي(اهمي) سديم
پيچهاي ترانسفورماتور  ،تلفات فن ها،پمپ ها ،تلفات ناشي از جريان فوكو در سيم پيچها و تلفات ناشي از فلوي سرگردان ايجاد
شده در بخشهاي فلزي مانند تانك است.تلفات ترانسفورمرهاي قدرت معموال در حدود  %2/5ظرفيت نامي ترانسفورماتور بيدان
ميشود و جز بهينهسازي در طراحي و ساخت راهي ديگر جهت كاهش اين تلفات به كار نميرود و آن را جزئي بديهي و الينفك
در نظر ميگيرند البته ايجاد نقص در سيستم تهويه ترانسفورماتور مي تواندافزايش تلفات را از اين ميزان قابل قبدول بده همدراه
داشته باشد .هنگامي كه توان انتقالي از  10 MVAفراتر مي رود ،طراحي هاي خاصي براي غلبه برفشارهاي مكانيكي ناشي از
جريان هاي اتصال كوتاه ،سطوح عايقي باالتر و خنك سازي بيشتر الزم است.
در اين محدوده توان ها غالبا از ترانسهاي پر شده با مايع استفاده ميشود .عايق هاي بين سيم پيچدي در ولتازهداي بداال
بسيار مقاوم تر مي شوند.
ترانسهاي پر شده با مايع (كه از روغنهاي صنعتي و يا مايعهاي جايگزين همچون مواد مصنوعي و يا اسدترهاي طبيعدي
استفاده ميكنند) است.
در ترانسهاي پر شده با مايع ،گرما از طريق ديوارههاي مخزن با انتقال حرارت و يا توسدط جريدان همرفدت طبيعدي و يدا
اعمالي از بين ميرود.
امروزه با استفاده از كيفيت خاص فوالد مغناطيسي و طراحي بهبود يافته بازده ترانسدفورماتور تدا  %99.85بده دسدت آمدده
است.تلفات گرمايي حتي در اين بازدهي زياد ،همچنان براي يك واحد  400 MVAداراي اهميت است .بطوريكه اين مقددار
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معادل  600 kwدر حالت بار كامل است.لذا سيستم خنك سازي ،وزن و ابعاد سيستمها بايد به دقدت انتخداب شدود و اينهدا از
جمله محدوديت هاي اصلي در كشورهاي مختلف است.
همه ترانسفورماتورهاي قدرت ،داراي راندمان بسيار زيادند .و بزرگترين آنها دستگاهي با باالترين راندمان است .با اين وجود
نقطه نظراتي براي بهبود اين بازدهي مطرح شده است .هر گونه بهبود در عملكرد ترانسفورماتورهاي بزرگ ،عامل بالقوهاي براي
سود خالص اقتصادي است چرا كه توان عملياتي و كار مداوم نشان ميدهد كه انرژي اتالفي آنها همچنان باالست.
جدول(:)1-1بازده و تلفات ترانسهاي با ظرفيت هاي متفاوت
تلفات در
 %100بار نامي
 %50بار نامي
4400KW
1375KW
1600KW
500KW
240KW
80KW
14KW
5KW

بازده در
 %50بار نامي  %100بار نامي
%99/60
%99/75
%99/60
%99/75
%99/40
%99/60
%98/60
%99

توان مرتبط
1100MVA
400MVA
40MVA
1MVA

نوع
ترانسفورماتور
نيروگاهي
نيروگاهي
پست
توزيع

ترانسفورماتورهاي توزيع يكي از عوامل مهم تأثيرگذار بر ميزان تلفات انرژي الكتريكي هستند.با وجدود اينكدده رانددمددان
آنها نسبت به تجهيزات ديگر نسبتاً باال است اما با توجده بده تعداد زياد آنها در شبكههاي توزيع و با عنايدت بدده اينكدده در
تمامي ساعات سال فعال هستند و حتي در حالت بي باري نيدز انددرژي مصددرف مدديكننددد ،تلفددات آنها در مقايسدده بددا
سدداير تجهيزات قابل مالحظده بدوده و افدزايش جزئدي بدازده ،ايدن تجهيزات ميتواند مزاياي اقتصادي زيادي به همراه داشته
باشد.
ترانسفورماتورهاي توزيع بسته به طراحي ،نحوه سداخت ،كيفيت مواد اوليه مدورد اسدتفاده و ندوع بهدرهبدرداري داراي تلفات
متفاوتي هستندو امروزه با پيشرفت تكنولوژي ساخت و تأمين مواد اوليه مناسب ميتوان بيش از  70درصدد تلفداتآنها را كاهش
داد.ب ده كددارگيري و اسددتفاده بهيندده از ترانسددفورماتورهاي كددم تلفددات درشددبكههدداي توزيددع ب ده جدداي احددددات و توسدددعه
شدبكه،صدرفهجويي قابل توجهي در سرمايهگدذاري اوليده جهدت احددات نيروگاهها و توسعه شدبكههداي انتقددال و توزيددع و
سدوخت مصرفي ايجاد ميكند .بنابراين ارزيابي تلفات واقعي ترانسهاي توزيع در طدول عمر مفيد آنها كمك ميكندد تددا در
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طراحدي ،خريدد و بهدرهبرداري ترانس ها با ديد بازتري اقدام نمدود و امكدان مقايسده واقعي گزينههداي مختلدف تدرانسهدا و
خريد اقتصداديتدرين آنها به وجود آيد].[2
به دليل تعدا د بسيار زياد ترانسفورماتورهاي توزيع در شبكه و درصد تلفات باالي آنها نسبت به ظرفيدت آنهدا ،بررسدي و
كاهش تلفات آنها اهميت دارد .به گونه اي كه در صورت اصالح طراحي و ساخت اين ترانسفورماتورها و كاهش تلفدات آنهدا
ميتوان در مصرف انرژي الكتريكي صرفهجويي نمود .الزم به ذكر است حدود  70درصد تلفات شدبكه ايدران را تلفدات شدبكه
توزيع تشكيل ميدهد كه در اين ميان سهم ترانسفورماتورهاي توزيع بيش از  30درصد از اين تلفات ميباشد .به عبدارت ديگدر
تلفات ترانسفورماتورهاي توزيع در حدود  2درصد از كدل مصدرف اندرژي الكتريكدي اسدت .امدروزه امكدان طراحدي و سداخت
ترانسفورماتورهاي توزيع با تلفات پايين در دنيا فراهم شده است .عليرغم اين كه توانايي طراحي و ساخت اين ترانسفورماتورها با
استفاده از بعضي از فناوري هاي موجود دنيا ،در داخل كشور وجود دارد ،متاسفانه به دليل قيمت باالتر ايدن ترانسدفورماتورها در
مقايسه با ترانسفورماتورهاي معمولي ،چندان مورد توجه قرار نگرفتهاند.

 -2-2درخت فناوري هاي كاهش تلفات در ترانسفورماتورها
پس از بررسي منابع كتابخانههاي شامل مقاالت ،كتابها و ...و استفاده از نظر كارشناسدان حدوزه ترانسدفورماتورها درخدت
فناوريهاي كاهش تلفات در ترانسفورماتورها ترسيم شد كه در شكل ( )1-2نشان داده شده است.
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درخت فناوري هاي كاهش تلفات در
ترانسفورماتورها
مبدل الكترونيك قدرت

استفاده از عايق هاي خاص

(ترانسفورماتورهاي توزيع)
AC/AC buck
converter
converter with HF
TRansformer

استفاده از ابر رساناها

Silicone

HTH

Ester fluids

Natural Ester
BioTemp

Synthetic Ester

HTS

LTS

BSCCO
YBCO

Three Stages with
Several converters

شكل ( :)1-2درخت فناوريهاي كاهش تلفات در ترانسفورماتورها

استفاده از

هسته هاي آمورف
(ترانسفورماتورهاي توزيع)

تغيير در طراحي اكتيو پارت
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 -3-2فناوريهاي كاهش تلفات در ترانسفورماتورها
در اين قسمت به بررسي تفصيلي هر يك از فناوريهاي شناسايي شده در درخت فناوري ميپردازيم.

 -1-3-2تغيير طراحي اكتيوپارت
اين فناوري از دهه  70در جهان مورد استفاده قرار گرفته است .در اين فناوري با تغيير در ابعاد هسته و سيمپيچها ،نقطه كار
شدت شار مغناطيسي ترانسفورماتور تغيير كرده و متعاقب آن تلفات هسته و تلفات سيمپيچها تغيير مديكندد .ايدن تغييدرات در
خصوص ترانسفورماتورهاي توزيع به صورت استاندارد بوده و در  9تيپ مشخص طبقهبندي شدهاندد .در جددول ( )1-2تلفدات
هسته و تلفات بارگيري براي تيپهاي مختلف ترانسفورماتورهاي توزيع در ظرفيتهاي  25تا  2500كيلوولتآمپدر ارائده شدده
است].[3
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جدول ( :)1-2تلفات هسته و تلفات بارگيري براي تيپهاي مختلف ترانسفورماتورهاي توزيع
'AA

'AC

'AB

'BB

'BA

'CA

'BC

'CC

'CB

ظرفيت
()kVA

Pc

PL

Pc

PL

Pc

PL

Pc

PL

Pc

PL

Pc

PL

Pc

PL

Pc

PL

Pc

PL

25

95

50

190

145

1100

125

1100

190

1350

145

1350

125

1350

190

875

145

875

125

875

100

320

260

1750

210

1750

320

2150

260

2150

210

2150

320

1475

260

1475

210

1475

200

550

445

2760

355

2760

550

3600

445

3600

355

3600

550

2350

445

2350

355

2350

250

650

530

3250

425

3250

650

4200

530

4200

425

4200

650

2750

530

2750

425

2750

315

780

625

3850

500

3850

780

5000

625

5000

500

5000

780

3250

625

3250

500

3250

400

930

750

4600

610

4600

930

6000

750

6000

610

6000

930

3850

750

3850

610

3850

500

1100

875

5450

720

7100 1100 5450

875

7100

720

4550 1100 7100

875

4550

720

4550

630

1200

940

6750

800

8700 1200 6750

940

8700

800

5600 1200 8700

940

5600

800

5600

800

1450

1000

1700

550
110
0
175
0
276
0
325
0
385
0
460
0
545
0
675
0
850
0
105
00

73

550

63

550

95

675

73

675

63

675

95

438

73

438

63

438

1150
1400

1070
1070
1070
940
1150
1450 8500 940 8500
0
0
0
1300
1300
1300
1050
1050
9500 1100 9500 1400 9500 1700
1100
1400
1700
1100
0
0
0
0
0
7400 1150 7400 1450

940

7400
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'AA

ظرفيت
()kVA

Pc

1600

2600

2000

3135

2500

3800

ويرايش اول،دي1394

'AB
PL
170
00
212
00
265
00

Pc
2200
2645
3200

'AC
PL

Pc

'BA
PL

Pc

'BB
PL

Pc

'BC
PL

Pc

'CA
PL

Pc

'CB
PL

Pc

'CC
PL

Pc

PL

1400
1400
1400
2000
2000
2000
1700
1700
1700
2200
2600
1700
2200
2600
1700
0
0
0
0
0
0
0
0
1755
1755
1755
2530
2530
2530
2120
2120
2055
2645
3135
2055
2645
3135
2055
0
0
0
0
0
0
0
0
2200
2200
2200
3200
3200
3200
2650
2650
2500
3200
3800
2500
3200
3800
2500
0
0
0
0
0
0
0
0
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به عنوان نمونه ،مجموع تلفات هسته و بارگيري براي تيپهاي مختلف از يك ترانسفورماتور توزيدع  315كيلوولدتآمپدر در
بارگيري  % 40در نمودار شكل ()2-2خالصه شده است.

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

'AA

'AB

'AC

'BA

'BB

'BC

'CA

'CB

'CC

شكل ( :)2-2كل تلفات تيپهاي مختلف از يك ترانسفورماتور توزيع  315كيلوولتآمپر در بارگيري % 40

در كشورهاي مختلف ،تيپهاي مختلفي از ترانسفورماتورهاي توزيع مورد استفاده قرار ميگيرند .به عنوان مثدال در كشدور
بلژيك از تيپ ' ،CCدر كشور فرانسه از تيپهاي ' AAو ' ،BBدر كشور آلمدان از تيدپهداي ' ACو ' BAو ' ،CCدر كشدور
ايتاليا تيپ ' BCو در كشور اسپانيا از تيپ ' CCاستفاده ميكنند .در كشور ايران نيز استفاده از تيپ ' ABدر دستور كار قرار دارد
[ .]4در مرجع [ ،]5ذكر شده است كه اگر به جاي ترانسفوماتورهاي موجدود در شدبكه ايدران از ترانسدفورماتورهاي تيدپ 'AC

استفاده گردد ،تلفات كل ترانسفورماتورهاي توزيع با كاهش  30درصدي به مقدار  186.3مگاوات خواهد رسديد و صدرفهجدويي
 670.6گيگاوات ساعتي را بدنبال خواهد داشت .همچنين  2682312تن از گاز آالينده  CO2كاسته خواهد شد.
در خصوص ترانسفورماتورهاي قدرت نيز در گزارش مرحله اول فناوري تغيير در طراحي اكتيو پارت عنوان تغيير سداخت در
ترانسفورماتور در جهت كاهش تلفات مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.
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 -2-3-2استفاده از هستههاي آمورف
اولين آلياژهاي با ساختار غير كريستالي در سال  1950ميالدي توسط اداره ملي استاندارد آمريكا گدزارش شدد .از آن زمدان
تاكنون فعاليتهاي زيادي در جهت ارتقاي كيفيت اين نوع مواد و روشهاي بهينه توليد و اقتصاديتر كردن آن صورت گرفتده
است.معرفي و توسعه فرايند انجماد سريع 1در سال  1960كه در آن سرعت انجماد فلز به حدود 106k/sميرسد،باعث شدد كده
امكان توليدنوارهاي باريك آلياژي آمورف فراهم شود .ضخامت اين نوارها حدود  25تا  50ميكرومتر است .توليد تجاري اولدين
نوار آمورف با عرض 1/7ميلي متردر سال  1971توسط شدركت االيدد كميكدال2انجدام شدد .امدروزه ايدن نوارهدا بده صدورت
آزمايشگاهي تا ضخامت حدود  300ميلي متر و به صورت تجاري تا ضخامت حدود  213ميلي متر توليد شدهاند [.]6
از دهه هفتاد ميالدي به بعد با معرفدي تجداري مدواد مغناطيسدي آمدورف،تحدولي در ندوع مداده مدورد اسدتفاده در هسدته
ترانسفورماتورهاي توزيع پديد آمد .آلياژ آمورف باتركيب آهن ،بُر و سيليس داراي مقاومت الكتريكي و استحكام بداال ولدي حدد
اشباع مغناطيسي پايين و نيز محدوديت دماي كاري در مقايسه با فوالد سيليكوني است.در سال  1982شركت جنرال الكتريدك
در آمريكا اولين ترانسفورماتور ساخته شده با مواد آمورف رابرق دار كرد .متعاقب آن چند شركت ديگر اقدام به ساخت اندواعي از
اين نوع ترانسفورماتورها كردند .از آن زمان تاكنون فعاليتهاي فراواني از سوي توليدكنندگان بسديار محددود مدواد آمدورف در
جهت اقتصاديكردن روشهاي توليد اين نوع ماده و معرفي كردن آن به عنوان يدك جدايگزين مطمدئن و مناسدب بده جداي
ورقهاي سيليكوني انجام پذيرفته است .استفاده از فلزات آمورف باعث كاهش حدود  60-70درصدي تلفات هسدته ايدن ندوع
ترانسفورماتورها نسبت به ترانسفورماتورهاي داراي هسته فوالد سيليكوني ميشود.
طبق گزاش ارايه شده توسط انجمن تحقيقات موادآمريكا تا پايان سال  1998حدود 1،250،000ترانسفورماتور توزيع با هسته
آمورف در كل جهان نصب شده است كه گسترش اين مساله كمك شاياني به بازده انتقال و توزيع برق در جهان خواهدد كدرد.
البته بايد توجه كرد كه اين ترانسفورماتورها از نوع كوچك بوده وهنوز انواع بزرگ آنها چندان توسعه پيدا نكرده است.در حدال
حاضر در آمريكا حدود 5درصد سفارشات ترانسفورماتور توزيع از نوع هسته آمورف است].[6

- Rapid Solidification

1

- Allied Chemical

2
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جدول ( ،)2-2پتانسيل كاهش مصرف انرژي و در نتيجه كاهش انتشار گازهاي گلخانهاي در كشدورهاي مختلدف را نشدان
ميدهد .همانطور كه مشخص است ميتوان با استفاده از ترانسفورماتورهاي توزيع كم تلفات آمدورف حددود  50درصدد تلفدات
ترانسفورماتورهاي توزيع را كاهش داد [.]4
جدول (:)2-2پتانسيل كاهش مصرف انرژي و در نتيجه كاهش انتشار گازهاي گلخانهاي در كشورهاي مختلف

كشور

تلفات كل
()TWh

اروپاي غربي
آمريكا
استراليا
هند
چين
ژاپن

185
497
21
133
94
44

تلفات ساالنه
ترانسفورماتورهاي توزيع
()TWh
55
141
6
6
33
44

پتانسيل صرفهجويي
ساالنه انرژي
()TWh
22
84
3
3
18
31

پتانسيل كاهش
ساالنه توليد گاز
CO2

9
60
3
3
13
12

در كشور هند بيش  800هزار دستگاه ترانسفورماتور آمورف نصب شدهاست كه ساالنه به ميزان 30-25 TWhصرفهجدويي
در مصرف انرژي الكتريكي را به همراه داشته و از انتشار بديش از  30-20ميليدون تدن گداز  CO2جلدوگيري مديشدود.تعدداد
ترانسفورماتورهاي آمورف نصب شده در چين بيش از 385هزار دستگاه است .در كشور ژاپن نيز تعداد ترانسفورماتورهاي آمورف
نصب شده برابر  410هزار دستگاه ميباشد .در كشور آمريكا حدود  420هزار ترانسفورماتور آمورف بكار ميرود كه صرفهجدويي
 1.5ميليون دالري را در سال بهمراه دارد .در كشور روسيه نيز بيش از  130هزار ترانسفورماتور آمورف نصدب شدده اسدت كده
صرفهجويي  10 MWhرا بدنبال دارد .تعداد ترانسفورماتورهاي نصب شده در كشورهاي برزيل ،مكزيك و كره جنوبي به ترتيب
برابر  60هزار 65 ،هزار و  80هزار دستگاه ميباشد [7و.]8

 -1-2-3-2مشخصات فني
مواد آمورف نوع جديدي از مواد هستند كه داراي ساختار كريستالي نيستند .اين موضوع به اين معناست كه اتمها به صورت
منظم در كنار يكديگر قرار نگرفتهاند.حد اشدباع مغناطيسدي مدواد آمدورف در محددوده  1/5تسدال و در فوالدهداي الكتريكدي
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سيليكوني  2/1تسال است و اين يك محدوديت براي استفاده از اين نوع مدواد در ترانسدفورماتورهاي بدزرگ اسدت ]6و.[9فلدز
آمورف مورد استفاده در هسته ترانسفورماتور نازكتر ،سختتر و شكنندهتر از فوالد سيليكوني است و با همه اين شرايط بايد براي
كاركرد سي ساله در ترانسفورماتور توزيع سازگار شود.اين مواد عالوه بر سختي بداال ،داراي خدواص مغناطيسدي عدالي هسدتند.
همچنين تلفات هسته آمورف  25-50درصد فوالد الكتريكي سيليكوني از نوع  M4است.

 -2-2-3-2فرآيند توليد مواد آمورف
فناوري توليداين نوع مواد پيچيده بوده وبه طور كلي شامل موارد ذيل است:
 مواد اوليه به خوبي مخلوط ودرداخل يك كوره القايي ريخته ميشوند.
 موادمذاب به داخل يك محفظه متراكمكننده هدايت ميشوند.
 جريان باريكي از مواد بر روي يك قالب تزريق ميشود .سرعت انجماد در اين قالب بسديار بداال ودر حددود يدك
ميليونيم ثانيه است .محصول اين بخش نوار باريك آمورف است.
 ابعاد (ضخامت و عرض) نوارهاي توليدي در بخشهايقبل كنترل شده و نهايتاً نوار توليد به صدورت رول پيچيدده
ميشود.

 -3-2-3-2مزاياي استفاده از مواد آمورف
به طور كلي مزاياي اين نوع مواد را به شرح ذيل ميتوان بيان كرد:
 كاهش بيشتر تلفات هسته نسبت به فوالدهاي سيليكوني :به دليل بيشتر بودن مقاومت الكتريكي (حدود  3برابدر)
آنها و نيز كاهش ضخامت (حدود  )0،1در مجموع به ميزان حدود  60درصد].[10
 كدداهش آلددودگي محدديطزيسددت بدده دليددل كدداهش مصددرف انددرژي در نيروگدداه :يكددي از مزايدداي اسددتفاده از
ترانسفورماتورهاي با هسته آمورف كمك به كاهش مشكالت زيستمحيطي و آلودگي هواست .چرا كده كداهش
تلفات در ترانسفورماتور كه بواسطه استفاده از اين نوع مواد ايجادميشود مسدتقيماً باعدث كداهش مصدرف مدواد
سوختي كه انرژي از آنها حاصل ميشود شده ونهايتاً الودگي محيط زيست كمتر ميشود].[11
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 -4-2-3-2معايب استفاده از مواد آمورف
 حد اشباع شار مغناطيسي پايين :حداشباع مغناطيسي مواد آمورف در محدوده  1/5تسال و در فوالدهاي الكتريكدي
جهتدار 2/1 ،تسال است و اين موضوع در راستاي استفاده از نوارهداي آمدورف در ترانسدفورماتورهاي بزرگتدر از
محدوده توزيع ،محدوديت ايجاد ميكند.
 مشكالت توليد و نيز توليدكنندگان بسيار محدود مواد آمورف :نرخ سرعت انجمادبسيار باال ( )106 k/sنيدز يكدي
ديگر از مسائلي است كه در مجموع فرآيند توليد آنرا با مشكل روبرو ساخته است].[10
 عدم امكان سهولت در برش به دليل سختي بسيار باال :سختي نوارهاي آمدورف زيداد اسدت.همين مسداله باعدث
محدوديت برش در نوارهاي توليدي است .سختي اين نوارها به طور متوسط  4تا  5بار بيشتر از سختي فوالدهاي
الكتريكي سيليكوني است .كه اين مساله باعث ميشود نرخ سايش در ابزار برش چنين مدوادي حددود  1000بدار
بيشتر از نرخ سايش فوالدهاي الكتريكي سيليكوني باشد .براي برش چنيننوارهايي بايد از روشهاي ندوين نظيدر
روش ليزري ويا  EDMاستفاده كرد].[12
 فاكتور چينش كم :ضخامت نوار آمورف به طور متوسط  0/1ورق سيليكوني است .به همين دليل فداكتور چيدنش
ورقهاي آمورف حدود  75-85درصد و در ورقهاي فوالدي سيليكوني حدود  95درصد است لذا اين مساله باعث
افزايش حجم هسته ميشود ] . [ 12
 حساسيت ويژه در حين استفاده به دليل ضخامت بسيار كم :اعمال هرگونه نيروي نامناسب باعث ايجاد تنشهداي
پسماند در اين نوارها و نهايتاً افزايش تلفات خواهد شد.
 افزايش قيمت اوليه ترانسفورماتور :قيمت مواد آمورف حددود  2-3برابدر ورقهداي الكتريكدي سديليكوني اسدت.
همچنين به دليل ضخامت كم مواد آمورف نهايتاً قطر هسته افزايش يافته و ميزان مواد مصرفي مانند مس ،مدواد
عايقي و ...افزايش مييابد .اين موضوع باعث افزايش قيمت اوليه ترانسفورماتور ميشود].[10
 -5-2-3-2مقايسه ترانسفورماتورهاي توزيع با هسته آموورف و هسوته فووسد سويليكوني از ديود اه
اقتصادي
ترانسفورماتورهاي توزيع با هسته آمورف اگر چه گرانتر از ترانسفورماتورهاي داراي هسته فوالد سيليكوني هستند ،اما
ميتوانند در بسياري از شبكه هاي توزيع مقرون به صرفه باشند .براي بررسي اقتصادي بودن ترانسفورماتور معموال از روش
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"ارزيابي تلفات " 1استفاده ميشود .در اين روش ،الگوهاي بارگذاري ،هزينه هاي انرژي ،تورم و ساير فاكتورهاي اقتصادي براي
محاسبه ارزش خالص فعلي 2يك وات انرژي  ،در نظر گرفته ميشود .هدف تركيب هزينه اوليه ترانسفورماتور و هزينه
بهرهبرداري آن به منظور محاسبه هزينه كل ( )TOCاستTOC.يك ترانسفورماتور با استفاده از رابطه زير بدست ميآيد:
()1-2

)TOC=IC+(A*P0)+(B*Pk

در رابطه باال IC،هزينه اوليه خريد ترانسفورماتور (شامل هزينه حمل و هزينه نصب) A ،ضريب سرمايهگذاري براي هر وات
از تلفات بيباريP0 ،تلفات بيباريB ،ضريب سرمايهگذاري براي هر وات از تلفات بارداري و Pkتلفات بار ميباشد.الزم به ذكر
است كه در محاسبه ضرايب  Aو  ،Bعوامل مختلفي از جمله ضريب ارزش زماني ،ميزان سرمايهگذاري براي تامين يك كيلو
وات تلفات توان ترانسفورماتور ،ضريب متوسط بار ماكزيمم و غيره در نظر گرفته ميشود .براي محاسبه ضرايب  Aو  Bميتوان
از روابط زير استفاده نمود:
()2-2

A=PW.EC.8760

()3-2

B=PW.EC.8760.(IL/Ir)2

()4-2

(1+i)n-1
i(1+i)n

=PW

در روابط باال  PWضريب ارزش زماني EC ،هزينه هر كيلووات ساعت انرژيIL ،جريان بارIr ،جريان نامي n ،مدت زمان
بهره برداري و  iنرخ برگشت سرمايه ميباشد.براي نمون هدر جداول ( )3-2الي (،)6-2مقدار  TOCترانسفورماتورهاي مختلف
با هسته آمورف و هسته فوالد سيليكوني با هم مقايسه شدهاست .الزم به ذكر است كه ضرايب  Aو  Bبه ترتيب  5.5و  1.5و
ضريب بار برابر 0.5در نظر گرفته شدهاند.

Loss-Evaluation method

1

Net Present Value

2
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جدول ( :)3-2مقايسه هزينه كلي ( )TOCترانسفورماتور با هسته آمورف و ترانسفورماتور
با هسته فوالد سيليكوني75KVA

هسته فوالد سيليكوني
168
6
1704
1.5
1400
1008
2556
4964

هسته آمورف
34
6
1181
1.5
1550
204
1771.5
3525.5

ترانسفورماتور توزيع 75KVA

تلفات بي باري ()W
ضريب )$/W( A
تلفات بار ()W
ضريب )$/W( B
قيمت اوليه ()$
ارزش تلفات بي باري ()$
ارزش تلفات بار ()$
)$( TOC

جدول ( :)4-2مقايسه هزينه كلي ( )TOCترانسفورماتور با هسته آمورف و ترانسفورماتور
با هسته فوالد سيليكوني200KVA

هسته فوالد سيليكوني

هسته آمورف

476
6
2820
1.5
3426
2856
4230
10512

137
6
2800
1.5
3397
822
4200
8419

ترانسفورماتور توزيع
200KVA

تلفات بي باري ()W
ضريب )$/W( A
تلفات بار ()W
ضريب )$/W( B
قيمت اوليه ()$
ارزش تلفات بي باري ()$
ارزش تلفات بار ()$
)$( TOC
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جدول ( .)5-2مقايسه هزينه كلي ( )TOCترانسفورماتور با هسته آمورف و ترانسفورماتور
با هسته فوالد سيليكوني500KVA

هسته فوالد سيليكوني

هسته آمورف

939
6
4522
1.5
10000
5634
6783
22417

240
6
5450
1.5
11500
1440
8175
21115

ترانسفورماتور توزيع
500KVA

تلفات بي باري ()W
ضريب )$/W( A
تلفات بار ()W
ضريب )$/W( B
قيمت اوليه ()$
ارزش تلفات بي باري ()$
ارزش تلفات بار ()$
)$( TOC

جدول ( .)6-2مقايسه هزينه كلي ( )TOCترانسفورماتور با هسته آمورف و ترانسفورماتور
با هسته فوالد سيليكوني630KVA

هسته فوالد سيليكوني

هسته آمورف

1200
6
5600
1.5
12000
7200
9000
28200

410
6
5610
1.5
16488
2460
8415
27363

ترانسفورماتور توزيع
630KVA

تلفات بي باري ()W
ضريب )$/W( A
تلفات بار ()W
ضريب )$/W( B
قيمت اوليه ()$
ارزش تلفات بي باري ()$
ارزش تلفات بار ()$
)$( TOC

با توجه به جداول فوق مشخص است ،در كشورهايي كه هزينه انرژي باال ميباشد استفاده از ترانسفورماتور با هسته آمورف
مقرون به صرفه خواهد بود [8و13و .]14در شكل ( TOC ،)3-2ترانسفورماتورهاي توزيع مختلف با هسته آمورف و هسته فوالد
سيليكوني با يكديگر مقايسه شدهاند.
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هسته سيليكون

30000
25000

هسته آمورف

20000

TOC

15000
10000
5000
0

630

200

500

75

ظرفيت ()KVA

شكل ( :)3-2مقايسه TOCترانسفورماتورهاي توزيع با هسته آمورف و هسته فوالد سيليكوني

استفاده از هسته آمورف در ترانسهاي توزيع  1AMTDيك تكنولوژي موثر براي كاهش تلفدات درون هسدته مغناطيسدي
است .از آنجاييكه حد اشباع مواد آمورف در محدوده  1/5تسال و در فوالدهاي الكتريكي سيليكوني  2/1تسال ميباشد ،لذا ايدن
يك محدوديت براي استفاده از اين مواد در ترانسورماتورهاي بزرگ بوده و در ترانسفورماتورهاي قدرت (فراتر از محدوده توزيع)
قابل استفاده نيستند.

 -3-3-2استفاده از مواد ابررسانا
ابررسانايي پديدهاي است كه در بعضي از مواد در دماي بسيار پايين اتفاق ميافتد .در اين حالت مقاومت الكتريكي و ميددان
مغناطيسي در اين مواد به صفر ميرسد .مقاومت الكتريكي هاديهاي فلزي معمول ،مثل مس و نقره ،نيز بدا كداهش دمدا كدم
ميشود ،با اين حال در اثر وجود ناخالصي در اين هاديها ،حتي در دماي صفر مطلق نيز ،مقاومت الكتريكي آنها صفر نخواهد
بود .اما مقاومت الكتريكي ابررسانا ،با كاهش دماي آن به زير دماي مشخصي ،كه دماي بحراني ( )Tcناميده ميشود ،به صدفر

-Amorphous metal distribution transformers

1
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خواهد رسيد .خاصيت ابررسانايي در مواد مختلفي ،شامل عناصر ساده همانند آلومينيوم و قلع ،آلياژهاي فلزي مختلف و بعضي از
نيمههاديها كه به شدت به آنها ناخالصي افزوده شده است ،رخ ميدهد .ليكن اين خاصيت در فلزات نجيب مانند طال و نقره،
و در فلزات فرو مغناطيسي اتفاق نميافتد .بعضي از خواص فيزيكي مواد ابررسانابا يكديگر متفاوت است .از جمله ايدن خدواص،
ظرفيت گرمايي و دماي بحراني است كه در آن خاصيت ابررسانايي از دست ميرود .از طرفي خواص ديگري نيز وجود دارد كه
مستقل از نوع ماده به كار رفته ميباشد .براي مثال همه ابررساناها در نبود ميدان مغناطيسي ،دقيقداً داراي مقاومدت الكتريكدي
صفر هستند] .[15مهمترين خواص ابررساناها عبارتند از:
 مقاومت ناچيز در مقابل عبور جريان مستقيم و توانايي عبور چگالي جريان باال
 توانايي توليد ميدآنهاي مغناطيسي قوي
 خاصيت تونل زني

 -1-3-3-2ابررساناهاي با دماي بحراني پايين يا LTS

قبل از كشف ابررساناهاي با دماي بحراني باال يا HTSدر سال  ،1986مواد (LTSابررساناي با دماي بحراني پدايين) مدورد
استفاده قرار ميگرفت .دماي بحراني در ابررساناهاي  LTSمعموال زير  20كلوين ميباشد .دو نمونه صنعتي ابررسداناهاي دمدا
پايينNb-Ti،وNb3Snهستند .اگرچه دماي بحراني آنها به ترتيب برابر با  9و 18كلوين است ،كه براي بيشدتر كاربردهايشدان
بايد در دماي زير  5كلوين كار كنند ،كه اين اغلب نيازمند سرماسازهاي گران قيمت (هليوم مايع) است كه از نظر اقتصادي بده
صرفه نيست].[16

 -2-3-3-2ابررساناهاي با دماي بحراني باس ()HTS
دماي بحراني در هاديهاي  HTSدر حدود  77كلوين ،برابر با دماي نيتروژن مايع است .تعداد مواد  HTSكه تدا بده حدال
شناخته شده اند چندان زياد نبوده و از اين تعداد تنها دو گروه به لحاظ اقتصادي مدورد اسدتفاده قدرار گرفتدهاندد .ايدن دو گدروه
شامل( BSCCOهاديهاي نسل اول) و ( YBCOهاديهاي نسل دوم) ميباشد كه نام آنها نمايانگر تركيب شيميايي آنهدا
است .هر دو گروه از نوعي سراميك ساخته ميشوند كه به دليل شكنندگي ،مانند هاديهاي فلزي قابليت شدكلبنددي خدوبي
ندارند .عالوه بر اين ترتيب قرارگيري كريستالهاي موجود در سراميك ،بايد در راستاي طدول هدادي باشدد و وجدود هرگونده
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آلودگي در آن باعث افزايش مقاومت ميشود .بنابراين ساخت يك كابل ابررساناي بلند چندان ساده نيست .كريستالهاي موجود
در ابررساناي  BSCCOبا استفاده از فشار مكانيكي مناسب ،در وضعيت مطلوب قرار ميگيرند ولي به دليل استفاده از نقدره در
ساختار اين ابررسانا قيمت تمام شده آن نسبت به مس خيلي بيشتر ميباشد .هاديهاي  YBCOنسبت به  BSCCOارزانتدر
هستند و در آينده نزديك ميتوانند تبديل به رقيبي براي هاديهاي مسي شوند .يك ابررساناي  HTSحددودا قدادر بده حمدل
جريان تا  140برابر يك هادي مسي معمولي است .يكي از خواص مهم ابررساناها ،مقاومت الكتريكي باال به ازاي دماي بيشدتر
از دماي بحراني يا در اثر افزايش بيش از حد ميدان مغناطيسي اطراف آن ميباشد .در صورتي كه بتوان دماي يدك ابررسدانا را
كاهش داد ،اين حد ميدان مغناطيسي قابل تحمل افزايش مييابد .همچنين نوسانات موجود در ميدان مغناطيسي باعث كداهش
هدايت در ابررسانا ميشود .پس ميتوان گفت ابررساناها در برابر جريان ( ACجريان متناوب) از خود مقاومت نشان مديدهندد.
بنابر اين در كاربردهاي جريان متناوب ( HTSترانسفورماتورها و كابلها و غيره) نياز بده طراحدي دقيدقتدر و دمداي عملكدرد
پايينتري است .با وجود تالش هاي گسترده براي توسعه استفاده از ابررساناهاي دما پايين در ترانسدفورماتورها ،عدواملي مانندد
هزينه باالي سيستم برودتي الزم براي عملكرد هليوم مايع در دماي  4.7كلوين ،نياز به قابليت اطمينان باال و توسعه ابررساناي
 ACبا تلفات كم مانع از به كارگيري وسيع آنها در شبكه الكتريكي شد .اكتشاف ابررساناي با دماي باال ( )HTSباعدث جلدب
توجه دوباره به ابرساناها در بخش توليد تا مصرف شبكه الكتريكي شد .با افزايش دماي كاركرد يعندي دمداي  77كلدوين مدواد
( HTSدماي نيتروژن مايع) نه تنها هزينههاي تبريد كمتر ميشود بلكه قابليت اطمينان سيستم افزايش مييابد].[17

 -1-2-3-3-2آزمايش موفقيتآميز ترانسفورماتورهاي ابررساناي HTS

يك تيم تحقيقاتي صنعتي در آمريكا زير نظر شركت واكشا الكتريك سيستم ،1با انجام آزمايش موفقيتآميدز بدر روي ندوع
جديدي از ترانسفورماتورهاي قدرت ،در سال  1999خبر تحول مهمدي را در صدنعت بدرق اعدالم نمودندد .ترانسدفورماتورهاي
ابررسانايي جديد در مقايسه با ترانسفورماتورهاي رايج ،كوچكترو سبكتر و همچنين داراي طول عمر بيشتري هسدتند .در ايدن
ترانسفورماتورها از نيتروژن به جاي روغن استفاده ميشود و نيازي به هزاران گالن روغن جهت عايقي و خنكسازي نبوده و در

- Waukesha Electric System
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نتيجه خطر ايجاد حريق و مسائل زيست محيطي را نخواهد داشت .دو تغيير مهم در طراحي ترانسفورماتور كه منجر به طراحدي
و ساخت اين ترانسفورماتورهاي جديد شده است عبارتند از:
 استفاده از مواد ابررسانايي دما باال ( )HTSبه جاي سيمپيچهاي رايج مسي
 به كارگيري يك سيستم كوچك خنكسازي به جاي سيستم خنككننده رايج ترانسفورماتورهاي معمولي
 مزاياي ترانسفورماتورهاي :HTS
به طور كلي مزاياي ترانسفورماتورهاي  HTSبه لحاظ فني ،اقتصادي و زيست محيطي شامل موارد زير است]:[18
 حجم و وزن كمتر نسبت به ترانسهاي معمولي:استفاده از سيستمهاي  HTSبا چگالي توان باال در ترانسفورماتور،
اندازه و وزن را حدودا  40تا  60درصد نسبت به ترانسفورماتورهاي معمولي با همان قدرت نامي كاهش ميدهدد.
اين ويژگي تاثير فراواني بر كاهش هزينههاي توليد ،حمل و نقل و نصب خواهد داشت و همچنين كمك زيادي به
كاهش فضاي پست خصوصا در مناطق شهري خواهد كرد.
 طول عمر بيشتر:گرماي ايجاد شده در ترانسفورماتورهاي معمولي به علت تلفات در شرايط كاري مختلدف ،باعدث
ايجاد تغييرات دمايي زيادي در طول روز ميشود .اين تغييرات دمايي عامل اصلي شكست عايقي در سيمپيچهاي
مسي است .اين اثر به علت عملكرد دمايي ثابت در سيمپيچهاي  HTSوجود ندارد .نبود افزايش و كاهش دما در
سيمپيچها ،تنشهاي مكانيكي عايق هاي الكتريكي ترانس را حذف كدرده و از خرابدي زود هنگدام آن جلدوگيري
ميكند .عالوه بر اين ترانسفورماتورهاي معمولي قدرت عمدتا اضافه بار را در مدت زمان محدودي تحمل كرده و
اگر مدت زمان اضافه بار زياد شود ترانس آسيب ميبيند (طبق استاندارد  200 ،IEEE/ANSIدرصد اضافه بار در
مدت  30دقيقه) .ولي در ترانسهاي قدرت  ،HTSميتوان با مديريت تلفات و مشخصه سيمپيچ مربوطه ،اضدافه
بار را در مدت بيشتري به ترانس وارد كرد.
 راندمان باالتر:با توجه به كاهش تلفات انرژي در ترانس در اثر كاهش يافتن مقاوت الكتريكي سيمپيچها (كداهش
تلفات اهمي) و كوچكتر شدن حجم هسته (كاهش تلفات هسته) در ترانسهاي  HTSراندمان ترانس نسبت بده
ترانسهاي معمولي بهبود مييابد.
 بيضرر بودن براي محيط اطراف ترانسفورماتور:نيتروژن مايع به جاي روغن در ترانسهاي  ،HTSهم به عندوان
عايق و هم به عنوان وسيله خنككننده به كار ميرود .اين مايع غيرقابل اشتعال بوده و ضرري براي طبيعت ندارد
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و با وجود آن خطر انفجار ترانسفورماتور كاهش مييابد .همچنين در صورت نشت به بيرون باعث آلودگي و سمي
شدن محيط نميشود.
 مزاياي اقتصادي:با توجه به كاهش تلفات ،حجم و وزن و همچنين طول عمر بيشتر ميتدوان انتظدار داشدت كده
هزينههاي مرتبط با اين نوع ترانسفورماتورها از قبيل هزينههاي سرمايهگذاري اوليه ،نگهداري و تعميرات در بلند
مدت نسبت به ترانسهاي معمولي كمتر است.

 -2-2-3-3-2مشكالت موجود در به كار يري فناوري ترانسفورماتورهاي :HTS

مشكالت موجود در بكارگيري فناوري  HTSدر ترانسفورماتورها را ميتوان به مشكالت اقتصادي ،فندي و اجرايدي تقسديم
نمود .در اين تقسيمبندي بخش اقتصادي بيشتر مربوط به تكنولوژي ابررسانايي است و بخشهاي فندي و اجرايدي بده ترتيدب
بيشتر به دانش ساخت ترانسفورماتور و شرايط حاكم بر كشور ميباشدند .از جملده مشدكالت عمدده ترانسدفورماتور  HTSكده
سازندگان اين نوع ترانسفورماتورها با آن مواجه بودهاند موارد ذيل ميباشد]:[21 ،20 ،19 ،17
 راندمان كم سيستم تبريد
 استحكام مكانيكي سيمهاي ابررسانا
 تلفات AC

 مواد عايقي
 هسته
 هزينه
 مشكالت اجرايي
الزم به ذكر است با توجه به مشكالت فوق استفاده از فناوري ابررسدانا در ترانسدفورماتورهاي توزيدع محددود بده تجدارب
آزمايشگاهي بوده و هنوز تجاري سازي نشده است.
در خصوص ترانسفورماتورهي قدرت ،فناوري استفاده از مواد ابر رسانا از جمله فناوري هاي بسيار جدي و مورد توجده مدي
باشد كه به طور مفصل در گزارش مرحله اول مورد بحث و بررسي واقع شد.
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 -4-3-2استفاده از عايقهاي خاص
 -1-4-3-2مايعات استر

1

استرها از مهمترين مشتقاتكربوكسيليك اسيدهاهستند كه طعم و بوي شاخص اغلب ميوهها و گلها ناشدي از وجدود آنهدا
است.انواع استرها را ميتوان به استرهاي طبيعي(گياهي)و استرهاي مصنوعي(مشتق شده از روغنها و نفت) تقسيمبندي كدرد.
استرهاي مصنوعي از واكنش استري شدن بين يك  tetra-alcoholو اسيدهاي مونوكربوكسيليك بدست ميآيد .اين روغنها
شامل اتمهاي كربن ،اكسيژن و هيدروژن ميباشند .اسدترهاي مصدنوعي بايدد مطدابق اسدتاندارد  IEC61099باشدند .روغدن
 MIDEL7131و  ElantasBecFluid 9902برپايه اين نوع استر ميباشند .استرهاي مصنوعي خواص ديالكتريكي مناسبي
دارند ولي يكي از معايب استرهاي مصنوعي را ميتوان هزينه باالي آن دانست [.]22
در سالهاي اخير استفاده از روغنهاي گياهي 2رايج شده است .اولين محصول تجاري در اين راستا بيوتمدپ اسدت كده در
سپتامبر  1999توسط شركت  ABBدر آمريكا ارائه شده است .اين مايع عايقي (با پايه گياهي) استر طبيعي است كده از روغدن
تجزيهپذير برپايه گياهي ساخته شده است كه  99درصد قابليت تجزيه پذيري داشته و در صورت نشت هديچ گونده آثدار سدوء
زيست محيطي ندارد .دماي نقطه آتش آن حدود  300درجه بوده و جزء مايعهاي عايقي با قابليت اشتغال كم به حساب ميآيد.
از ويژگيهاي منحصر به فرد آن ميتوان به كم بودن فشار داخل تانك در شرايط اضطراري رخدادخطا نام برد كه اين خاصيت
امكان استفاده از ترانسها در فضاهاي بسته و يا فضاهاي باز با حساسيت ايمني زياد افزايش ميدهد .ميزان اشباعپذيري آب در
اين مايع بسيار باالتر از روغن هاي معدني بوده و اين ميزان اشباع پذيري هيج تاثيري بر اسدتقامت عدايقي ايدن مدايع نددارد و
استقامت عايقي آن از ( HTHهيدروكربناي دما باال) و روغنهاي معدني بيشتر ميباشد .ميزان رطوبت قابل حل در اين مدايع
در دماي اتاق تا  1100ppmميباشد  .بيوتمپ پايدارترين ماده عايقي بر پايه روغن در بازار به حساب ميآيد(بيشتر از  75درصد
اسيدهاي چرب تك-غير اشباع) .شركت  ABBبيوتمپ را راهحلي كامل و جايگزيني مناسب براي محصوالت مبتني بدر نفدت
مي داند كه اشكاالتي نظير قابليت احتراق و آلودگي بر آن وارد نيست و در شرايط مشابه امنيت و قابليت اطمينان تجهيز را بداال
ميبرد .از جمله ويژگيهاي اين مايع ميتوان قابليت حلپذيري آن در روغنهداي رايدج مدورد اسدتفاده در ترانسدفورماتورهاي
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معمولي دانست(روغن هايي با پايه معدني) و با ساختار مواد مورد استفاده در ترانسفورماتورهاي استاندارد كامال سازگار است .الزم
به ذكر است اين روغن با مايعهاي سيليكوني مخلوط نميشود .بيوتمپ در دماي زير نقطه ريزش آن به صورت ژل در ميآيدد.
تبديل به ژل شدن يك فرآيند آهسته كه تابعي از زمان ،حجم و درجه حرارت بدوده و در تمداس طدوالني بدا دمداي زيدر ˚-5
سانتيگراد رخ ميدهد .استانداردهايIECوIEEEمحيط با درجه حرارت كمتر از ˚ -20را شرايط دشوار كاركرد اين مايع ميدانند.
هنگامي كه يك ترانسفورماتور به صورت ذخيره در نظر گرفته شده و يا در قطع بار طوالني مدت قرار دارد بايد نقطه ريدزش و
حداقل درجه حرارت مورد نياز آن در نظر گرفته شود ].[23
رفتار بيوتمپ در سرما:
بيوتمپ در دماي زير صفر درجه سانتيگراددر معرض تبديل به ژل ميباشد كه در اين فرايندد يد زدگدي و شدبه انجمداد،
افزايش حجم و انبساط نداشته و همچنان به عنوان يك عايق الكتريكي و خنك كننده عمل ميكند .نقطده ريدزش ايدن
مايع از ˚ -15تا ˚ -25سانتيگراد بوده و شروع اين فرآيند تبديل به ژل بين ˚ -5و ˚ -15رخ ميدهد .بازگشت بده حالدت
مايع با رسيدن دما به ˚ +5آغاز ميشود  .بيوتمپ در حال حاضر در ترانسفورماتورهاي توزيع و قددرت كوچدك در سراسدر
اياالت متحده آمريكا استفاده ميشود .اين مايع موفقيت ثابت شدهاي در اسدتفاده در منداطق پدر جمعيدت و محديطهداي
مختلف آب و هوايي از منطقه گرمسيري هاوايي تا منطقه سردسيري دامنههاي شمالي آالسكا دارد].[24
سازگاري با محيط زيست:
بيوتمپ براي حيوانات ،انسان و پرندگان غير سمي است 99 .درصد اينزيست تخريبپذير بوده و در صورتي كه در معرض
ميكروبها قرار بگيرد در مدت  27روز تجزيه ميشود .اين مايع شامل هيچگونه ماده نفتي ،هالوژنها ،سيليكونها و ديگر
مواد مضر محيط زيست نميباشد .به منظور ارتقاي پايداري اكسيداسيون آنرا با تثبيت كننده تركيب ميكنند].[24
ذخيرهسازي و حمل و نقل:
بيوتمپ همانند روغن هاي معدني قابليت جابجايي دارد .مخزن حمل و نقل و ذخيره اين مايع همانند مايعدات ديگدر بايدد
تميز و عاري از مواد مضر و رطوبت باشد .در طول ذخيرهسازي ،مخزن بايد محفوظ از هوا و ترجيحا ذخيدره شدده در زيدر
نيتروژن خشك باشد].[24
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 -2-4-3-2سيليكونها
سيليكونها موادي با خاصيت عايقي الكتريكي بسيار عالي هستند كه نقطه آتش آنها باالتر از روغنهاي معمدولي بدوده و
جزو مايعات با قابليت اشتعالپذيري كم به حساب ميآيند .همچنين از جمله خواص آنها بايد به خاصيت ضد اكسيداتيو و ثبات
حرارتي اشاره نمود .اين مايع براي ترانسفورماتورهايي كه براي بهرهبرداري در دماي باالي ˚ 65/55درجده سدانتيگراد طراحدي
شدهاند استفادهميشود .در صورتي كه فقط خاصيت قابليت اشتعالپذيري كم براي ترانس مدنظر باشد ،ممكن است يك واحدد
ترانس با عايق هيدروكربنهاي با وزن مولكولي زياد ،استر ويا روغنهاي گياهي پيشنهاد شود ،اين در حالي اتفاق ميافتدد كده
هر دو دماي نقطه آتش آنها باالي ˚ 300سانتيگراد بوده ولي مشخصات نقطه آتش آنها كامال متفاوت اسدت .الزم بده ذكدر
است كه ترانسهاي با مايع سيليكوني ،ويژگيهاي فيزيكي متفاوتي نسبت به ترانسهاي با روغنهاي معدني دارند كه از جمله
اين موارد ميتوان به وزن بيشتر تانك ترانسفورماتور و حفاظت بيشتر از استانداردهاي  ANSIكه به طور معمول مورد اسدتفاده
قرار مي|گيرند اشاره نمود .از ديگر مضرات مايع سيليكوني ميتوان به غير زيست-تخريبپذير بودن ،جذب رطوبت باال و هزينه
زياد ترانسفورماتور اشاره نمود].[25
خواص عايقي انواع مواد مورد استفاده در ترانسفورماتورها در جدول ( )7-2ارائه شده است ].[23
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جدول( :)7-2ويژگيهاي مايعات عايقي ترانسفورماتورهاي توزيع

 -3-4-3-2هيدروكربنهاي دما باس ()HTH
اين مايع يكي از جايگزينهاي مايعات پلي كلرينه بي فنيل ( )PCBبه حساب ميآيند كه مدواد بدا وزن مولكدولي بداال يدا
اصطالحا هيدروكربن هاي دما باال نام دارند .انواع زيادي از اين مايعات تجاري هيدروكربني با نقطه آتش بداال وجدود دارد .ايدن
مواد همچون سيليكونها قابل اشتعال بوده ولي دماي نقطه آتش آن ها باال است .اين مايعات بده داليدل اقتصدادي جدايگزين
مناسبي براي مواد معدني نيستند .از جمله مضرات اين محصول ميتوان به غير زيست-تخريبپذير بودن آنها اشاره نمود].[26

در ترانسفورماتورهاي قدرت در خصوص فناوري استفاده از استرهاي طبيعي جهت كاهش تلفات  ،به اين نتيجه رسيده شد
كه استفاده از روغن هاي صنعتي در مقايسه با استرها به دليل دارا بودن ويسكوزيته بيشتر ،كارايي بهتري دارد .استرهاي طبيعي
با وجود مزايا و مناسبت بهتر با محيط زيست ،اما به دليل داشتن ويسكوزيته بيشتر نسبت به روغن صنعتي قادر به دسترسي بده
تمام نقاط براي خنك سازي ترانسفوماتور نمي باشند .اين مبحث در گزارش مرحله اول به تفصيل بيان گرديده است.
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 -5-3-2مبدلهاي الكترونيك قدرت در ترانسفورماتورهاي توزيع
امروزه ترانسفورماتورها يكي از سنگينترين و گرانترين تجهيزات سيستم توزيع فركانس پايين( 50هرتز) به حساب ميآيند.
در سالهاي اخير با پيشرفت تكنولوژي ،ترانسفورماتور الكترونيك قدرت به منظورانتقال ولتاژ و تحويل توان به شبكه قدرت بدا
استفاده از ادوات الكترونيك قدرت معرفي شده است  .با توجه به اينكه چگالي شار اشباع رابطه معكوسي با فركانس دارد ،لذا بدا
استفاده از لينكهاي فركانس باال در  ،PETهستههاي آهني حجيم و سيمپيچهاي سنگين مسي در اين ترانسفورماتورها قابدل
حذف شدن هستند ] . [27همچنين اين نوع ترانسفورماتورها قادر به بهبود گوناگون كيفيت توان نظيدر حدذف نامتعدادلي ولتداژ،
هارمونيكهاي ولتاژ ،اضافه ولتاژها و نوسانات ولتاژ شبكه توزيع هستند .از جمله تاثيرات اين ترانسفورماتورها در شدبكه انتقدال
ميتوان به كنترل ولتاژ ،كنترل پخش بار و پايداري استاتيكي و ديناميكي اشاره نمود ].[28
ايده ترانسفورماتور الكترونيك قدرت ( )PETبراي نخستين بدار  25سدال قبدل مطدرح گرديدد كده در آن از آرايدش بدا
ac/acغير ايزوله براي كاهش سطح ولتاژ استفاده نمودند .در اين روش سطح ولتاژ بصورت مسدتقيم منتقدل مديشدود .در ايدن
ساختار براي كار در سطوح ولتاژ متوسط ،نياز به كليدهاي قدرت سري زيادي ميباشد كه منجر بده پيچيددگي كنتدرل كليددها
ميشود  .همچنين امكان اصالح ضريب توان و ايزوالسيون مغناطيسي در اين ساختار وجود ندارد .با توجه بده مشدكالت فدوق
استفاده از اين ساختار براي كاربردهاي ولتاژ متوسط عملي نيست [ .]29در روش ديگري ،اسدتفاده از مبددل مسدتقيم ac/acبدا
لينك فركانس باال پيشنهاد گرديد .در اين روش تبديل توان مستقيما به شكل acبوده و براي ايزوالسيون از يك ترانسفورماتور
مياني استفاده ميگردد .در اين روش ،شكل موج acبر روي يك موج مربعي فركانس باال مدوله شدده و از يدك ترانسدفورماتور
فركانس باال عبور داده ميشود و توسط كانورتر سنكرون دوباره به شكل acبازگردانده ميشدود .در ايدن روش مشدكل فقددان
ايزوالسيون مغناطيسي حل شده است ولي همچنان اصالح ضريب توان امكانپذير نيست .همچنين به علت عدم وجود سيستم
ذخيره ساز انرژي امكان حفاظت بارهاي حساس در مقابل قطع برق موقت وجود ندارد .هر چند روش دوم بدليل مزايايي از قبيل:
كاهش استرس وارد شده بر كليدها ،ايزوالسيون ورودي – خروجي گسترش بيشتري نسبت به روش اول داشته است [.]31 ،30
در روشهاي معرفي شده ،كنترلي بر شكل موج جريان ورودي از شبكه توزيع وجود ندارد .در نتيجه شدكل جريدان بددليل
وجود يكسوكننده هاي ديودي شديدا هارمونيكي بوده و ضمن ايجاد تلفات زياد با استانداردهاي امدروزي نظيدر IEC1000-3و
IEC519مطابقت ندارد .از اينرو ايده استفاده از مبدلهاي متوالي الكترونيك قدرت جهت كاهش ولتاژ مطرح گرديد كه قابليت
كنترل كيفيت توان را فراهم ميكند .اين روش شامل سه مرحله ورودي ،ايزوالسيون و خروجي مديباشدد .تعدداد كانورترهداي

سند راهبردي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ترانسفورماتورهاي با تلفات پايين"
29

فاز :2هوشمندي فناوري

ويرايش اول،دي 1394

سري به سطح ولتاژ و نوع نيمه رسانا بستگي دارد .محقق نمودن اين ايده نخستين بار با پشدتيباني مدالي ABBو بدراي پيداده
نمودن ترانسفورماتور تكفازي با توان  ،10 kVAصورت گرفت [.]33 ،32

 -3آيندهپژوهي فناوريهاي ترانسفورماتورهاي كم تلفات
آيندهپژوهي رشتهاي چندوجهي قلمداد ميشود كه مشتمل بر حوزههاي مختلف است و طيف وسيعي ازديدگاههاي پيرامون
آيندهي محتمل و مرجع را در برميگيرد .روشهاي مختلفي براي آيندهپژوهي شناخته شده كه در ادامه چند نمونه از رايجترين
روشهاي آيندهپژوهي به اختصار بيان شدهاست.
پيشبيني
هدف اين روش كشف يك نمونه در دادههاي تاريخي است تا در مرحلهي بعد آن را در مورد آينده مالكقرار دهند .آيندده
نگري صرفاً مبتني بر ارزش هاي تغييرپذير گذشته و اشتباهات آينده نگري قبلي است.مثالهاي رايج روش تخمين عبارتند
از:
مقايسه سريهاي زماني مانند جمعيت شناسي؛ و تجزيه و تحليل مسير و جهت فناوري مبتني بر مشاهداتاز فناوريهدايي
كه به پيروي از يك فرآيند توسعۀ تصاعدي گرايش دارند .اين تكنيك از دادههاي پيشرفتاوليه استفاده ميكند تدا ميدزان
پيشرفت را تعيين كند و آن ميزان را مالكي براي ارزيابي سطح پيشرفت درمقاطع مختلف زماني مربوط به آينده قرار دهد.
نتايج به دست آمده از اين روش معموالً از كميت بااليي برخوردار هستند .در عمل از اين روش غالباً در زمينۀ پيشدسدتي
دستاوردهايي از قبيل سرعت عمليات،تعيين سطح عملكرد ،كاهش قيمت كيفيت ارتقاءيافته و كدارايي عمليداتي اسدتفاده
ميشود.
در حالت كلي ،زماني بايد از روش پيشبيني استفاده كرد كه اطالعدات قبلدي پيرامدون تغييرپدذيري موضدوعموردنظر در
دسترس باشد ،امكان عرضۀ كميت اطالعات وجود داشته باشد ،و اگر گذشته تا آينده ادامده يابدد ،انگدارۀ منطقدي بتواندد
الگوساز باشد.
تجزيه و تحليل اهداف
اين روش چارچوبي مهيا ميسازد تا انگيزهي سهامداران و نقشآفرينان را در محيط اطرافشان بيابند .روشم ذكور مراحدل
زير را در برميگيرد:
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 -1افراد و سازمانهايي كه در تصميمگيريها ،مطالعات تحقيقاتي و برنامههاي خاص سهيم هستند ،شناسايي شوند؛
 -2اهميت فرد يا گروهي از افراد در رأس امور كليدي مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند؛
 -3تاثير نسبي و احتمالي آنها در پيشرفتها را بررسي شود؛ و
 -4تدابير و اعمالي را كه در سايۀ تحليل فوق طرح ميشوند مورد توسعه قرار گيرند.
اين روش در شرايطي مناسب است كه در يك صنعت يا حوزهي تحقيقاتي عوامل و افدرادي كليددي مطدرح باشدند كده
ميتوانند تا حدي محيط كارشان را شكل دهند و بر آن اثرگذار باشند.
ديدهباني
ديدهباني به معناي پايش مستمر تغييرات جهاني در زمينههاي مختلف است .ديده باني كه يكي از سادهتدرين و در حدين
حال موثرترين روشهاي آيندهپژوهي است ،نوعا بر پايه بررسي نظاممند محتواي مطالب روزنامهها ،مجالت ،پايگاههداي
اينترنتي و ديگر رسانهها ،به منظور كشف عالمتهاي تغييرات صورت گرفته ،انجام ميشود .ماموريت اصدلي ايدن روش
تضمين هوشياري و جلوگيري از غافلگيري در برابر تغييرات محيطي است .ديدهبانان بهجاي پدايش رويددادها بدر پدايش
روندها ،به معني تغييرات مستمر در طول زمان ،تمركز ميكنند .رويدادها نمايانگر تغييراتي هستند كه بده سدرعت اتفداق
ميافتند و به طور كلي براي در

آينده اهميتچنداني ندارند .سياستمداران ،برنامهريزان و بهويدژه مدديران سدازمانهدا و

شركتها كه بايد تبض تحولهاي جهاني را در دست داشته باشند ،بيش از همه به دادهها و اطالعات حاصل از ديددباني
نياز دارند.
پايش ،تحليل و برونيابي روندها
روندها ،الگوهاي تغيير در چيزهاي پراهميت از ديد مشاهدهگر هستند كه در طول زمان بوقوع مي پيوندند .به عنوان يكي
از اولين گامها در آينده پژوهي ،پايش روندها به دنبال كشف روندهايي است كه هم اكنون درجريان هستند .پدايش روندد
بيانگر دنبال كردن روندهايي كه در يك جامعه ،صنعت يا بخش مشخص اهميت ويژه دارند (مانند نرخ بيكداري يدا رشدد
اقتصادي) .اين روش در حقيقت پيشبيني آينده از روي قرائن وشواهد تاريخي است كه تغييرات يك داده در گذشته نشان
ميدهد.
منظور از تحليل روند ،مطالعهييك روند مشخص به منظور كشف ماهيت ،علتهداي بدروز ،سدرعت توسدعهي پيامددهاي
بالقوهي آن است .تحليل روندها بايد بسيار دقيق صورت پذيرد ،زيرايك روند مشخص ميتواند تاثيرهاي بسيار متفاوتي بر
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ابعاد گوناگون زندگي ما داشته باشد و از سوي ديگر شايد بسياري از اين تاثيرها در نگاه اول قابل كشف نباشد .تجزيده و
تحليل روندها بويژه براي سنجش كارايي سياستگذاريها و نمايانساختن مشكالت در حال ايجاد ،مفيد ميباشد.
در نهايت ،برونيابي روندها ،پيشبيني تغييرات آينده با رسم نمودار تغييرات روندها و استفاده از اطالعاتآماري و برون يابي
نمودار بر پا يه نرخ كنوني است .اگر اطالعات آماري در دستباشد ميتوان تغييراتروندها را بهصورت نموداري رسدم كدرد.
آيندهپژوهان با ادامه دادن نمودار ،يعني برونيابي آن ،ميكوشند تابر پايه نرخ كنوني تغيير ،آينده را پيشبيني كنندد .البتده
بايد توجه نمود كه دقت اين پيشبينيها به ثابتبودن نرخ تغيير بستگي دارد.
نقطه ضعف عمده ا ين روشها ،سادهانگاري نهفته در آن است .در عمل ،پيش بيني آينده به سدادگي و بدا تعقيدب روندد
گذشته يك داده بندرت امكان پذير بوده است .اين روش بيشدتر بدراي مراقبدت از دادههدايي بداتغييرات تددريجي مثدل
”اطالعات و آمار نفوس“ مناسب است.
روشهاي عمده شناسايي روندها عبارتند از:
 شناسايي رويدادهايي كه عليرغم احتمال ناچيز وقوع ،اثر بسيار شديدي باقي مي گذارند
 رصد منابع اطالعاتي
 شناسايي پيشران ها
شبيهسازي
شبيهسازي با دريافت اطالعات ورودي از پارامترهاي محيطي و توليد نتايج مربوط ،به كسب بينش از آينده كمك ميكند.
در شبيهسازي ،پارامترهاي محيطي در قالب يك مدل به نتايج آينده تبديل ميشوند .درمدلسازي ،رويدادهايي كه ممكدن
است در جهان آ ينده رخ دهند ،به شيوههاي گوناگوني تقليد و بازآفريني ميشوند و از اين طريق در بهتري نسدبت بده
آنها به دست ميآيد .از شبيهسازي ميتوان در آيندهپژوهي نظامها و سامانههاي پيچيده مانند اقتصاد يك كشور اسدتفاده
نمود .در اين حالت ،معادالت رياضي و مدلسازيهاي كامپيوتري از آنها نتايج مربوط آينده را پديد ميآورد.
تحليل تاريخي
آيندهپژوهان گاهي بهمنظور پيشبيني نتايج و پيامدهاي آتي اتفاقهاي كنوني ،حوادت تاريخي را مطالعه ميكنند .تداري
منبع الهام است و مطالعه تحليلي آن ميتواند براي پي بردن به رويدادهاي احتمدالي آيندده درسآمدوز باشدد .مطالعدهي
تحليل تاريخي ،بهطور ضمني مبتني بر اين گزاره است كه گاهي تاري تكرار ميشود .اگر چنين گزارههايي درست باشد -
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كه در بعضي موارد درست است -ميتوان يك يا چند موقعيت تاريخي مشابه را مقايسه كرد و از اين رهگذر فهميدد كده
سرانجام بعضي از وقايع چه خواهد شد.
پسنگري
پس نگري با تصور آينده مطلوب شروع ميشود و سپس با تعيين قدم هاي الزم براي افزايش شانس رسيدن به آن آينده
ادامه مييابد .اين رويكرد تنها زماني عملي است كه اهداف آينده به روشني و به دور از هر گونهابهام تعيين شده باشند .در
غير اينصورت و در جايي كه تعدادي اهداف بالقوه متناقض وجود داشته باشندبكارگيري متدولوژي سناريو ارجح است.
روشهاي نظرخواهي
در اين روش با استفاده از گفتگو ،مصاحبه و پرسشنامه ،نظرات كارشناسان و افراد خبره نسبت به آينده جمعآوري شدده و
راجع به آنها نتيجهگيري صورت ميگيرد .اين نتيجه گيري ميتواند بر پايهي روشهايم ختلف اسدتفاده از نظدر خبرگدان
مانند دلفي  ،طوفان فكري و يا پنل خبرگي باشد.
روش دلفي فرايندي ساختار يافته براي جمع آوري و طبقهبندي دانش موجود در نزد گروهي از كارشناسان و خبرگان است
كه از طريق توزيع پرسشنامه هايي در بين اين افراد و بازخور كنترل شده پاس ها و نظرات دريدافتي صدورت مديگيدرد.
معموالً تحقيق دلفي با يك پرسشنامه كه توسط يك تيم كوچك طراحدي شدده وبده گدروه بدزرگ تدري از متخصصدان
فرستاده ميشود آغاز ميشود .نتايج حاصل از نظرات اين متخصصدان توسدط تحليلگدران جمدعبنددي و خالصدهسدازي
ميگردد .پس از آن ،گزارش خالصه براي متخصصان فرستاده ميشود .متخصصان اجازه دارند كه پاسد هايشدان را بدر
اساس نتايج تغيير دهند و اين نتايج دور دوم ،مجدداًمورد ارزيابي محققان قرار ميگيرد .بدين طريق در طدول زمدان و بدا
پيشرفت كار ،د يدگاه هاي مخاطبين باموضوع مطرح تطابق خواهد يافت .اين فرايند ادامه مي يابد تا اينكه اجماع در مورد
نظرات حاصل شود يامشخص شود كه متخصصان به توافق نرسيدهاند.
در كنار دلفي ،روش طوفان فكري قرار ميگيرد .در اين روش ،ايدههاي نو  ،از طريق تشكيل گروههاي كوچك ،با هددف
تفكر خالق دربارهي يك موضوع خاص –مثالمسئلهاي كه بايد حل شود ،فرصتي كه بايداز آن بهره گرفت ،يا مسيري كه
بايد در آن گام برداشت  -توليد ميشوند .قاعدهي كليدي در طوفان فكري (هم انديشي) اين است كه اعضاي يك گروه،
بدون هيچگونه انتقاد يا موضع گيري ،براساس ايدههاي ديگران در مورد يك موضوع خاص ايدهپردازي مديكنندد .ايدن
روش براي شناسايي امكانها ،فرصتها و ريسكها بسيار مفيد است .آيندهپژوهان با استفاده از روش طوفان فكدري بده
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مشتريان خود كمك ميكنند تا افق ذهني خود را گسترش داده و نوآوري مستمر و راهبردها درازمدت خود را ارتقاء دهند
در نهايت در پنل خبرگي ،ديدگاههاي پيرامون آينده مبتني بر قضاوتها و عقايديك گروه منتخب ازكارشناسان است .اين
منتخبان متكي بر اطالعاتي هستند كه معتقدند بر موضوع موردنظر آنها تاثيرگذارخواهد بود و نتيجه گيريهاي آنها را به
علم آيندهپژوهي پيوند خواهد زد .در اين روش ،هيچ قالب منظمي به كارگرفته نميشود و هرگز دو كارشناس به اطالعات
مشابه و به يك شيوه يكسان بسنده نمي كنند ،ولي اين روش در اكثر مواقع بينشهاي خوبي پيرامون آينده در اختيار قرار
ميدهد .شواهد تجربي و مباحث نظري نشان ميدهند كه  5تا  20متخصدص بايدد در ايدن منداظرات شدركت كنندد .در
شرايطي كه مستلزم رسيدن سريع به به يك تصوير از آينده ميباشند ،احتماالً آيندهپژوهيهاي موشكافانه نامناسب تلقدي
شود واستفاده از پنل خبرگي مناسب.
سناريوپردازي
سناريو پيش يبني قطعي و دقيق جهان آيندهي نيست ،بلكه توصيفي از رويدادهاي ممكن و چندگانه است كه امكان وقوع
آنها در آينده وجود دارد .به بيان ديگر ،سناريوها آميزهاي از پيشيبنيهاي تخيلي و در عينحال واقعگرايانه از رخددادهاي
احتمالي آينده هستند .با استفاده از سناريوها ميتوان درباره آنچه كه بايد بعدها انجام شود ،بطور جدي انديشيد .با توجه به
اين تعاريف ،مهمترين هدف سناريوپردازي كشف موضوعات ممكن و مرتبط در رابطه با آينده است .آيندهپژوهدان بدراي
توصيف رخدادهاي احتمالي آينده ازشيوه سناريوسازي استفاده ميكنند.
در آيندهپژوهي كه به طور كلي مملو از عدم قطعيت است ،سناريوها كاربرد ويدژه و بسديار مهمدي دارندد.معموال چنددين
سناريو توسعه مييابند ،بهگونهاي كه تصميمگيران متوجه باشند كه شايد برخي رويدادهاي آينده سناريوي بسيار محتملي
را كه مبناي برنامهريزي آنها بوده از اعتبار ساقط كند.
مطالعات تطبيقي
مطالعات تطبيقي كه از ديرباز در عرصههاي پژوهشهاي اجتماعي بهعنوان شيوهاي بدراي كشدف رويكردهدا وتجربيدات
مشتر ميان جوامع و سازمانهاي مختلف شناسايي ميشده،جايگاه خود را در عرصه سياستگذاري و آينددهپژوهدي نيدز
گشوده است .اين شيوه براي ساختن چشمانداز و راهبرد در سطح ملتها وسازمانهاي متاخر مناسب است.
با توجه به موارد مطرح شده در رابطه با آينددهپژوهدي و روشهداي آن ،در ايدن بخدش ابتددا بده بررسدي روندد توسدعه
فناوري هاي كاهش تلفات در ترانسفورماتورها مي پردازيم و سپس روندهاي احتمالي آتي را مورد تحليل قرار ميدهيم.
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 -1-3روند تغييرات فناوريهاي كاهش تلفات در ترانسفورماتورها
در سالهاي اوليه ( )1980-1930سازندگان ترانسفورماتورها از هستههايي با استيل با كربن كم استفاده مديكردندد كده در
آنها عمر مفيد هستهها كم و تلفات آن ها زياد بود و وزن بسيار سدنگيني داشدتند .در سدالهداي  1960از ورقدههداي اسدتيل
سيليكوني با نورد گرم (بدون كريستالهاي جهتدار) استفاده شد .امروزه از اين نوع هسته در مدواقعي كده جنبده اقتصدادي آن
اهميت بيشتري داشتهباشد استفاده ميشود .در طي دهي  1970از استيل سديليكوني ندورد سدرد بدا كريسدتالهداي جهدتدار
1CRGOاستفاده ميشد كه اين هسته داراي خواص مغناطيسي فوقالعادهاي در جهت نورد شدن ميباشد .مقددار سديليكون در
آلياژ آن تا  %3انتخاب ميشود و از ورقههاي استيل نورد سرد ساخته شده در ساختمان ترانسهاي قدرت به كدار مديرود .كدل
تلفات آهني اين ورقهها در ماكزيمم چگالي فلوي  1/6تسال برابر ( 1/7وات بر كيلوگرم) است .در طدي ايدن سدالهدا خدواص
ورقههاي سيليكوني  CRGOبا تركيبات اضافي مراحل سداخت ،عمليدات حرارتدي و تشعشدعات ليدزري بهبدود بخشديده ،امدا
آزمايش ها بيانگر اين واقعيت است كه درصد بيشتر سيليكون ،سبب افزايش مقاومت و كاهش تلفات فوكدو مديشدود ،امدا اگدر
سيليكون از  3/5درصد بيشتر باشد ،ورقهها شكننده ميگردند .لذا در ساخت ورقههاي استيل  CRGOتجاري ،از سيليكون 3%
تا % 3/25استفاده ميشود] . [34به غير از ايدن تغييدرات اعمدال شدده بده هسدته و سديمپديچهداي ترانسدفورماتور ،اسدتاندارد
 CENELECسه تيپ مختلف هسته با نامهاي ' C' ،B' ،Aو همچنين سه تيپ مختلف سيمپديچ بده ندامهداي  B ،Aو  Cرا
براي بررسي مقادير مجاز تلفات بيباري و يارداري ترانسفورماتورهاي روغني مشخص كردهاست ].[35
در همين سالها (آوريل  )1982اولين ترانس با هسته آمورف توسط جنرال الكتريك آمريكدا بدا ظرفيدت  25KVAسداخته
شد.همچنين تجهيز مشابهي در وستينگهاوس الكتريك2ساخته شده و در جورجيا نصب شد .در سال  1983موسسده تحقيقداتي
برق در آمريكا قابليت استفاده از ترانس هاي آمورف را از نقطه نظر اقتصادي مورد سنجش قرار داد .به منظور بررسدي تداثيرات
ترانسفورماتورهاي با هسته آمورف بر كاهش تلفات شبكه برق ،هزار واحد  25KVAبه عنوان پروژه پدايلوت بدراي  2سدال در
آمريكا نصب شد .سپس از سال  1986به صورت تجاري در دسترس شبكههاي برق سراسر دنيا قرار گرفت .روندد توسدعه ايدن
فناوري در قاره آسيا با توليد ترانسفورماتورهاي آمورف در بازه سالهاي  1995-1991در ژاپن آغاز شد .در اين سالها حكومت
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هند هم به ساخت اين نوع ترانسفورم اتورها عالقه نشان داد و حتي استانداردي ملي براي اسدتفاده از ايدن ترانسدفورماتورها در
شبكه روستايي تدوين نمود .در سدالهداي ( )1996-2005توليدكننددگان چيندي ،تدايواني و كدرهاي شدروع بده سداخت ايدن
ترانسفورماتورها كردند همچنين حكومت چين كمك مالي (مالياتي) براي استفاده از آمورف در نظر گرفت و استاندارد ملي براي
استفاده از اين نوع ترانسفورماتورها تدوين كرد .حكومت هند نيز برنامه كاهش تلفات شدبكه توزيدع و انتقدال گسدتردهاي را بدا
استفاده از ترانسفورماتورهاي آمورف شروع كرد .در بازه سالهاي ( )2006-2010آمورف به عنوان يكي از اصليتدرين راههداي
كاهش تلفات در اياالت چين شناخته شد و ژاپن هم با تدوين استاندارد بهرهوري انرژي براي ترانسفورماتور كه با عنوان Top

 Runner Programشناخته ميشود بازار ترانسفورماتورهاي آمورف را گسترش داد .در اين سالهدا توليدكننددكان فيليپيندي و
ويتنامي شروع به ساخت ترانسفورماتورهاي آمورف كردند .در همين زمان هند به نصب حددود  35ميليدون  KVAو چدين بده
ميزان  70ميليون  KVAترانسفورماتور آمورف پرداختهاند و چين ساالنه حدود  25ميليون  KVAافزايش ظرفيت نصب در نظر
گرفته است ].[36بعضي كشورهاي اروپايي هم در سال  ،2011تكنولوژي ترانس هاي آمورف را بهترين تكنولوژي در دسدترس
براي ترانسهاي توزيع ميدانند.
فناوري ترانسفورماتورهاي ابررساناي دما پايين ( )LTSاز سال  1980توسط شركتهاي  ABBو  GEC-Alsthamدر اروپا
و شركتهاي برق و دانشگاههاي ژاپن انجام گرفت .پيشرفت در توليد هاديهاي طويل چند رشتهاي از جنس  Nb-Tiو مواد با
ساختار ماتريسي  Cu-Niباعث كاهش تلفات  ACشده است .پس از كشف ابررساناي دما باال( )HTSدر سال  ،1986تحقيقاتي
در جهت امكدان عملدي سداختن ترانسدفورماتورهاي  HTSشدروع شدد .طبدق برآوردهداي اوليده ،درصدورت اسدتفاده از ايدن
ترانسفورماتورها ،بيش از  %35نسبت به ترانسفورماتورهاي معمولي ،صرفهجويي ميشد .اما با توجه به تلفات ناشناخته  ،ACاين
مقدار به طور دقيق قابل محاسبه نبود .در تحقيقاتي كده در سدال  1983در آمريكدا انجدام شدد ،مشدخص گرديدد كده هزينده
بهرهبرداري و تعميرات الزم در طول عمر مفيدترانسفورماتورهاي  HTSبه طور متوسط ،نصف هزينه ترانسفورماتورهاي معمولي
است .بدين ترتيب در صورت استفاده از اين ترانسفورماتورهادر اياالت متحده تا سال  2030مبلغ  25ميليارد دالر صدرفهجدويي
خواهد شد .تحقيقات در سال  1994نشان داد در صورت استفاده از ترانسفورماتورهاي  HTSدر محدوده قددرت  30MVAتدا
 ،1500MVAصرفهجويي هزينه ( %70نسبت به ترانسفورماتورهاي معمولي) و كاهش وزن آنها  %40خواهدد بدود .در كشدور
ژاپن مزيت كوچك شدن فضاي اشغال شده و وزن كم ترانسفورماتورها به عنوان مهمترين مزيدت ايدن ندوع ترانسدفورماتورها
مطرح است .در اروپا ،استفاده از اين ترانسفورماتورهاي كوچك  HTSدر قطارهاي سريعالسير رو به افزايش اسدت .پتانسديل و
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كشش بازارهاي جهاني براي ترانسفورماتورهاي ابررسانا بيش از يك ميليارد دالر ميباشد .در اياالت متحده و اروپا شركتهاي
برق سهم بزرگي در توسعه برنامههاي ترانسفورماتورهاي ابررسانا بر عهده دارند اما در كشور ژاپن ،قسمت عمده كار بدر عهدده
مراكز صنعتي و دانشگاهي بوده و حمايت آشكاري از طرف شركتهاي برق ديده نميشود.
از جمله مواد عايقي كه سالها در ترانسفورماتورها مورد استفاده قرار ميگرفت ميتوان به آسكارل اشاره نمود كه براي اولين
بار در سال  1932ساخته شد .اين مايع شامل PCBها (پلي كلرينه بي فنيل) هستند كه طي سالها به عنوان ماده مضر بدراي
محيط زيست شناخته شدهاند .استفاده از اين مواد تا ميانه دهي  70ميالدي ادامه داشت .پس از آن مايع سديليكوني بده عندوان
جايگزين مناسب PCBها به صنعت ارائه شدند كه از جمله خواص آنهاميتوان به خاصيت عايقي بسيار باال ،ثبدات حرارتدي و
خاصيت آنتي اكسيداتيو آن اشاره نمود .اين مايع حدود بيش از  20سال در صنعت مورد استفاده قرار گرفت .جايگزين دومي كه
براي PCBها در نظر گرفته شدهاست هيدروكربنهاي دما باال ميباشد .هر دو اين مواد به داليل غير زيست تخريبپذير بودن
و همچنين هزينه باال فقط در تجهيزات خاص بكار ميروند .در اوايل سالهاي  ،1980مايعات استر (بيوتمپها بعنوان يك استر
طبيعي) ،به عنوان مواد عايقي با دماي نقطه آتش باال و دوستدار محيط زيست به دنيا معرفي شدند اما به داليدل اقتصدادي در
ترانسفورماتورهاي معمولي رايج نميباشند].[37
استفاده از تجهيزات الكترونيك قدرت در ترانسفورماتورهاي توزيع در سالهاي اخير رايج شدده اسدت(از سدال  )1995و بدا
پيشرفت فناوري تغييراتي در ساختار آن ها داده شدهاست .اخيراً نمونههاي آزمايشگاهي از ايدن قبيدل ترانسدفورماتورها سداخته
شدهاند ،اما هزينه آن ها در مقايسه با ترانسفورماتورهاي توزيع معمولي بيشتر و راندمان آنها نيز كمتر بوده است .با ايدن حدال،
پيشبيني مي گردد كه با كاهش قيمت و بهبود عملكرد المانهاي الكترونيك قدرت امكدان سداخت ترانسدفورماتورهاي توزيدع
مبتني بر فناوري الكترونيك قدرت كه در مقايسه با ترانسفورماتورهاي توزيع متداول اقتصاديتر باشد فدراهم گدردد ،بده ويدژه
اينكه اين قبيل ترانسفورماتورها همانطور كه ذكر گرديد نسبت به ترانسفورماتورهاي توزيع متداول داراي مزايداي منحصدر بده
فردي ميباشند].[38
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 -2-3آينده فناوريهاي كاهش تلفات در ترانسفورماتورها
ترانسفورماتورهاي قدرت
در ترانسفورماتورهاي قدرت ،فناوري استفاده از هسته آمورف و فناوري استفاده از مبدل هداي الكترونيدك قددرت قابدل
استفاده نبوده و همچنين در فناوري استفاده از استرهاي طبيعي ،به دليل ويسكوزيته بيشتر روغن هاي صنعتي در مقايسه
با استرها ،استفاده از روغن هاي صنعتي به دليل افزايش راندمان ،پيشنهاد مي گردد.
استرهاي طبيعي با وجود مزايا و مناسبت بهتر با محيط زيست ،اما به دليل داشتن ويسدكوزيته بيشدتر نسدبت بده روغدن
صنعتي قادر به دسترسي به تمام نقاط براي خنك سازي نمي باشند.
فناوري استفاده از مواد ابر رسانا از جمله فناوري هاي بسيار مطرح در ترانسفورماتورهاي قدرت است .كه با وجدود گرانتدر
بودن ابررسانا ،اما به دليل كاهش تلفات و عدم نياز به روغن و از جمله سالم ماندن محيط زيست ،مقرون به صدرفه مدي
باشد.
اين فناوري در كشور ايران نيز به صورت آزمايشي براي هر دو نوع ترانسفورماتور قدرت و توزيع ساخته شده و هندوز بده
مرحله تجاري سازي نرسيده است.
فناوري تغيير در طراحي اكتيو پارت به مفهوم ايجاد تغييراتي در سداخت ترانسدفورماتور جهدت كداهش تلفدات ،از جملده
فناوري ديگر عنوان شده د ر بحث ترانسفورماتورهاي قدرت است كه قابليت بومي سازي آن در كشور وجود دارد.

ترانسفورماتورهاي توزيع
براي شناسايي روند آتي فناوري هاي كاش تلفات در ترانسفورماتورهاي توزيع مي توان برنامههاي آتي شركتهايپيشدرو
توليدكننده ترانسفورماتور را مورد بررسي قرار داد .شدركت ايي بدي بدي 1بده عندوان يدك شدركت پيشدرو در اسدتفاده از
فناوريهاي كاهش تلفات در ترانسفورماتورها ،استفاده از فناوريهاي هسته آمورف و عايق خاص بيوتمپ را به عنوان راه
حل كاهش تلفات ترانسفورماتورهاي توزيع در آينده و در نتيجه كاهش انتشار گازهاي گلخانههاي در نظر گرفتده اسدت.

- ABB

1
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همچنين شركت آمريكايي واكشا الكتريك سيستم ،ترانسفورماتور با استر طبيعي را از جمله ترانسفورماتورهاي خاص و كم
تلفات ميداند .اير و همكاران ( ) 2009در مقاله خود در بررسي صنعت ترانسفورماتورهاي توزيع كم تلفات در اروپدا بده
اين موضوع اشاره مي كنند كه با توجه به عدم صرفه اقتصادي استفاده از فناوري ابررساناها در حال حاضدر ،اروپدا بايدد از
گزينههاي ديگري نظير فناوري استفاده از هستههاي آمورف براي كاهش تلفات استفاده كند ].[39
با توجه به اين كه فناوريهاي استفاده از مواد ابر رسانا و مبدلهاي الكترونيك قدرت هنوز در مرحله تحقيق و توسعه قرار
دارد و توليد ترانسفورماتورهاي توزيع كم تلفات با استفاده از اين فناوريها در حال حاضر مقرون به صرفه نيست ،به نظر
ميرسد تمركز شركت هاي برتر توليدكننده ترانسفورماتور در چند سال آيندده بدر روي بهبدود فنداوري اسدتفاده از هسدته
آمورف ،استفاده از روغن هاي گياهي به عنوان عايق و كاهش ابعاد ترانسفورماتورهاي توزيع باشد.
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 -4نتيجه يري
در گزارش مرحله دوم از مجموعه مستندات پروژه "تدوين مباني سند توسعه فناوريهاي طراحي ،سداخت و تددوين داندش
فني ترانسفورماتورهاي با تلفات پايين" ،در بخش اول ابتدا به شناسايي حوزههاي فناورانه ترانسفورماتورهاي كم تلفات پرداخت
شد .سپس با بررسي منابع و استفاده از نظر خبرگان درخت فناوريهاي كاهش تلفات در ترانسفورماتورها به دست آمد و ترسيم
شد .در نهايت ،هر يك از فناوري ها از منظر فني مورد بررسي قرار گرفدت .در بخدش دوم ايدن گدزارش ،ابتددا روندد تغييدرات
فناوريهاي شناسايي شده توضيح داده شد و در انتها آينده فناوريهاي كاهش تلفات در ترانسفورماتورها تحليل شد.
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 -1مقدمه
در مرحله چهارم طرح «تدوين سند راهبردي توسعه ترانسفورماتورهاي توزيع كم تلفات» ،سیاستها و اقددامات مدورد نیداز
براي تحقق چشم انداز ،اهداف و راهبردها مشخص می گردد .اين سیاستها و اقدامات براي رفدع مشدكالت موجدود در ابعداد
توسعه و انتشار دانش ،فعالیت هاي كارآفرينی ،شكل دهی به بازار ،تأمین منابع مالی ،انسانی و مواد ،مشروعیت بخشی و جهدت
دهی به سیستم در حوزه توسعه ترانسفورماتورهاي كم تلفات تعیین میشود ].[1ورودي الزم براي تعیین سیاستها و اقددامات
غیرفنی ،چالش ها و مشكالت موجود در هر يك از اين ابعاد است كه با كمك كارشناسان و خبرگان در حوزه ترانسفورماتورهاي
كم تلفات استخراج میشود .به عالوه در كاركرد توسعه دانش ،اقدامات فنّی نیز ارائه خواهند شد كده ورودي آنهدا راهبردهداي
ارائه شده در گزارش مرحله سوم میباشد.
ساختار اين گزارش به اين صورت است .در بخدش اول دربداره مبدانی نظدري تددوين اقددامات و سیاسدت هدا در ادبیدات
سیاستگذاري فناوري صحبت میشود .سپس فرايند تدوين سیاستها و اقدامات سند توسعه ترانسفورماتورهاي كم تلفات مدورد
بحث قرار میگیرد .در نهايت ،سیاستها و اقدامات تدوين شده براي رفع مشكالت توسعه ترانسفورماتورهاي كدم تلفدات ارائده
خواهد شد.
 -2چارچوب نظري تدوين سیاستها و اقدامات سند توسعه ترانسفورماتورهاي كم تلفات
مبناي تدوين اين سیاستها و اقدامات در اين سند نظام نوآوري فناورانه ( )TISاست .بنا بر تعريف كارلسون و استانكیويكز
نظام فناورانه عبارت است از« :شبكهاي پويا از عامالن 1كه در يك ناحیهي اقتصادي/صنعتی تحت زيرساختهاي نهادي خاص
با يكديگر در تعامل بوده و در تولید ،انتشار و بهرهبرداري از فناوري سهیم هستند»
نقطه آغاز تحلیل يك نظام فناورانه نوآوري بر يك منطقه جغرافیايی يا بخش صنعتی متمركز نیست ،بلكه بر يك تكنولوژي
يا يك زمینه فناورانه متمركز است .هدف بیشتر مطالعات نظامهاي نوآوري فناورانه ،تحلیل و ارزيابی توسعه يك نوآوري فناورانه
خاص در قالب ساختار يا فرآيندهاي پشتیبان (يا مخرب) آن است .از اين منظر ،میتوان به اين رويكرد بهعندوان يدك گوندهي
خردنگر 2از مفهوم نظام هاي بخشی نوآوري نگريست .رويكرد نظام نوآوري فناورانه داراي مشخصههداي عمدومی رويكردهداي
نظام نوآوري است .با اين وجود ،دو مشخصه ،اين رويكرد را از رويكردهاي ديگر متمايز میسازد .اوّلین مشخصه ،تأكید رويكرد
نظام نوآوري فناورانه بر نقش شايستگی اقتصادي ،توانايی توسعه و استفاده از فرصتهاي جديد كسب و كار بهعندوان جنبدهاي
مهم از نوآوري فناورانه میباشد .اين رويكرد بر كافی نبودن تحريك جريانهاي دانش براي وقوع تغییرات فناورانده و عملكدرد
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اقتصادي تأكید میكند .تحريك جريانهاي دانش براي تحريك فعّاالنه دانشهاي موجود بهمنظور ايجاد فرصدتهداي جديدد
كسب و كار ،الزم است .اين جنبه رويكرد نظام نوآوري فناورانه بر اهمیت اشخاص بهعنوان منابع نوآوري تأكید مدیكندد .ايدن
موضوع توسط رويكردهاي كلنگر 1نظام نوآوري مغفول واقع گرديده است .تمركز بر فعّالیتهاي كارآفرينانه ،مكمّل تأكیدد بدر
جريآنهاي دانش است .مشخصه دوّم متمايز كننده مطالعات مربوط به نظام نوآوري فناورانه از رويكردهاي ديگر ،تمركز زياد آن
بر پويايی سیستم است .تمركز بر اقدام كارآفرينانه ،پژوهشگران حوزه نظدام فناورانده ندوآوري را تشدويق بده نگريسدتن بده آن
بهعنوان چیزي كرده است كه در طول زمان ايجاد میگردد.
-1-2كاركردها در نظام نوآوري فناورانه
هدف هر نظام نوآوري از جمله نظام نوآوري فناورانه ،تحقق اهداف فرايند نوآوري است .اين اهداف شدامل خلدق ،انتشدار و
بهره برداري از فناوري است كه در قالب توسعهي فناورانه ،بهظهور میرسد .حال دستههاي مختلف فعّالیتهايی كه بدر توسدعه
فناوري اثر میگذارند ،كاركردهاي نظام نوآوري فناورانه ندام مدی گیرندد .كاركردهدا ،فراينددهايی هسدتند كده وجدود آنهدا در
شكلگیري يك نظام نوآوري فناورانه ضروري است .هريك از اين كاركردها ،میتواند از طريق فعّالیتهداي گونداگون محقدق
شوند .در راستاي شكلگیري نظام نوآوري فناورانه براي يك فناوري 7 ،كاركرد گونداگون بايدد محقدق گدردد .از طرفدی ،ايدن
كاركردها بر يكديگر اثرگذار هستند و میتوانند منجر به تقويت و يا تضعیف يكدديگر شدوند .درنتیجده چندین تعدامالتی میدان
كاركردها ،حلقه هاي علّی و معلولی متفاوتی قابل شناسايی هستند .بنابراين ،در ادامه به معرفی كاركردها و چگونگی اثرگدذاري
آنها بر يكديگر پرداخته خواهد شد.
از آنجايی كه تنها با تحلیل ساختاري نظامهاي فنی-اجتماعی نمی تدوان تغییدرات فناورانده را تحلیدل كدرد ،ايدن رويكدرد
میبايست فراهمآورنده چارچوبی براي تحلیل فرايندي نظامهاي فنی-اجتماعی باشد .بدين منظور ،محققان مختلف به تعريدف
كاركردهاي نظام نوآوري پرداختهاند.
اولین بار جانسون در سال  2001شش كاركرد را پیشنهاد نمود .در سال  2007هكرت اين  6كاركرد را به صورت عملیداتی
تست كرد و در نهايت  7كاركرد زير را پیشنهاد نمود:
فناوريهاي كار آفرينی
توسعه دانش
انتشار دانش
جهتدهی به سیستم
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شكلدهی به بازار
تأمین و تسهیل منابع
مقبولیت بخشی
در سال  2008برگك نیز  7كاركرد را با تغییراتی بسیار كوچك نسبت به كاركردهاي معرفی شده توسدط هكدرت پیشدنهاد
نمود كه در ادامه به توضیح آن پرداخته میشود ].[3
فعالیتهاي كارآفرينی
كارآفرينان از بازيگران كلیدي در نظام هاي نوآوري بهشمار میروند .فعّالیتهاي كارآفرينی را نیز میتوان در قالب يكی از
فرايندهاي اصلی نظام نوآوري جاي داد .فعّالیت كارآفرينی عبارتست از تبديل دانش فنی موجود به كسب و كارهاي جديد.
اين كار از طريق انجام پروژه هاي اجرايی انجام میشود .بنابراين ،از الزمه هاي انجام فعّالیت كارآفرينی ،وجود دانش فندی
است .نكته قابل بیان آن است ك ه هر بازيگري (شامل هر بازيگري در بخش خصوصی يا عمومی و يدا بدازيگران دولتدی،
دانشگاهی و يا صنعتی) كه به انجام فعّالیتهاي كارآفرينی مبادرت ورزد ،در آن مقطع خاص بهعندوان كدارآفرين شدناخته
میشود .بنابراين ،در برخی موارد ،حتی دولتها نیز میتوانند در نقش كارآفرين ظاهر شوند.
بهطور كلی میتوان دو زيركاركرد را براي فعّالیتهاي كارآفرينی متصور شد :ايجاد فرصتهاي كاري جديدد و شناسداندن
فرصتهاي كاري جديد .در ايجاد فرصتهاي كاري جديد ،كسب سود بهطور مستقیم مورد هدف قرار میگیرد؛ درحالی كه
در شناساندن فرصتهاي كاري جديد ،ايجاد مشروعیت براي آن محصول يا خدمت (و در سطحی باالتر براي تكنولدوژي)
هدف اصلی فعّالیت است .در اين حالت ،با ايجاد مشروعیت براي محصول يا خدمت ارائه شده ،زمینهاي براي كسب سدود
فراهم میشود.
میتوان گفت كه فعّالیتهاي كارآفرينی شامل تالشهايی است كه بطور مستقیم به تجاريسازي محصدوالت و خددمات
ارائه شده بر پايه دانش فنی موجود می پردازند .درحقیقت ،اين فعّالیت است كه يك نظام نوآوري را از يك نظام تحقیقدات
متمايز میسازد .الزم به ذكر است كه انجام فعّالیتهاي كارآفرينی میتواند منجر بده شدكلگیدري داندشهداي جديدد از
تكنولوژي موجود گردد .بنابراين ،از يك سو توسعه دانش الزمه انجام فعّالیدتهداي كارآفرينانده اسدت و از سدوي ديگدر،
فعّالیتهاي كارآفرينانه با افزايش دانش فنی در رابطه با تكنولوژي همراه است.
كارآفرينان را میتوان از منظر سابقه آنها در انجام فعّالیتهاي كارآفرينی به دو دسته تقسیم كرد :دسدته اول كارآفريندان
شركتهايی هستند كه به تكنولوژي جديد بهمثابه فرصتی براي ورود به كسب و كار و استفاده از بازارهاي موجود در حوزه
تكنولوژي نوظهور مینگرند .دسته دوم كارآفرينان نیز شركتهايی را شامل میشدوند كده پدیش از ظهدور تكنولدوژي در
بخشهاي ديگر مشغول به كار بودهاند .اين دسته از كارآفرينان به تكنولوژي نوظهور بهچشم يك فرصت جديد براي تنوع
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بخشی به سبد كاري خود و استفاده از مزاياي آن مینگرند .برخی از محققان بر اين باورند كه حضور پررنگتر كارآفرينان
دسته دوم در نظامهاي نوآوري از اثربخشی بیشتري برخوردار است.
در ادبیات ،نمونههايی از فعّالیتهاي مربوط به اين كاركرد برشمرده شدهاند:
سرمايهگذاريهاي خطرپذير صورتپذيرفته (پروژههاي انجام شده) در تجاريسازي تكنولوژي
ورود شركتهاي نوآور در عرصه تجاريسازي تكنولوژي
تأسیس شركتهاي نوپا
ورود شركتهاي موجود در حوزههاي ديگر به حوزه تكنولوژي
ارائه محصوالت و خدمات جديد در زمینه تكنولوژي
فعّالیتهاي انجام شده با هدف نمايش و توجیهپذير ساختن تكنولوژي
برگزاري نمايشگاه تكنولوژي
انجام پروژههاي نمايشی
خلق دانش
كاركرد خلق دانش ،دربرگیرنده تمامی فعّالیتهايی است كه میتوان در فرايند يادگیري 1قرار داد .بدديهی اسدت كده ايدن
كاركرد در قلب فرايند نوآوري و درنتیجه در قلب يك نظام نوآوري جاي دارد .بنابراين ،تحقق اين كاركرد پیشنیاز توسعه
نظام نوآوري فناورانه تلقی می گردد و جزء كاركردهايی است كه میبايست پیش از كاركردهاي ديگر محقَدق گدردد .ايدن
يادگیري در رابطه با موضوعات مختلف مانند دانش فنی تكنولوژي نوظهور ،بازار ،شبكهها و مصرفكنندگان صادق اسدت.
با اين وجود ،تأكید بیشتري در رابطه با يادگیري دانش فنی تكنولوژي نوظهور وجدود دارد .از ايدن منظدر (موضدوع مدورد
تمركز) میتوان كاركرد خلق دانش را به دو دسته تقسیم كرد :خلق دانش فنی و خلق دانش غیرفنی.
اين فرايند يادگیري ،به اقسام گوناگونی میتواند واقع شود .از مهمتدرين اندواع يدادگیري ر داده در راسدتاي تحقدق ايدن
كاركرد ،يادگیري در حین جستجو( 2يادگیري كتابخآن هاي) و يادگیري در حین انجام كار ،3يدادگیري در حدین تعامدل 4و
يادگیري در حین استفاده 5میباشد .البته میبايست به اين موضوع توجّه داشت كه يادگیري در حین تعامل درصورت وقوع
به اين شكل در قالب اين كاركرد قرار می گیرد :تعامل موجود بین بازيگران موجود در سیستم در حالتی كده هدیی يدك از

برخی از محققان این کارکرد را کارکرد یادگیری نام نهادهاند-1.
- Learning by searching
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- Learning by doing

3

- Learning by interacting
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- Learning by using
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آنان دانش مورد نظر را ندارد (همگی آنها براي رسیدن به يك دانش مشترک با يكديگر تعامل دارند و بین آنها جريدان
دانشی قابل توجّهی وجود ندارد)؛ تعامل موجود بین بازيگران موجود در سیستم با بازيگران خارج از سیسدتم كده داندش از
بازيگر خارجی به بازيگر داخلی جريان میيابد.
می توان براي دانش موجود در سیستم ،سطوح مختلفی را متصور شد .اين سطوح عبارتند از سطح بنگاه ،صنعت و جامعده.
دانش موجود در سطح بنگاه عبارتست از دانشی كه مختص بنگاهها بوده و براي دستيابی به آن مدیبايسدت آن را درون
بنگاهها جستجو كرد .اين دانش (كه سهم بیشتر آن متعلق به دانش فنی است) در رابطه با محصوالت و فرايند تولید آنها
در حیطه تخصصی بنگاهها است و معموالً بنگاهها حاضر به تسهیم آن با ساير بنگاهها نمیشوند .دانش موجدود در سدطح
صنعت (كه سهم بیشتر آن متعلق به دانش غیرفنی است) متعلق به بنگاه خاصی نیسدت و حاصدل از پدارادايم موجدود در
سطح صنعت می باشد .براي دستیابی به دانش موجود در سطح يك صنعت میبايست وارد صنعت مورد نظدر شدد .داندش
موجود در سطح جامعه نیز همچون دانش موجود در سطح صنعت متعلق به مجموعهاي از بازيگران موجدود در آن جامعده
است .براي اكتساب اين نوع از دانش نیز میبايست وارد جامعه مورد نظر شد.
از طريق ارزيابی شاخصها و رخدادهاي زير میتوان میزان برآوردن اين كاركرد را بررسی كرد:
تعداد مقاالت  ISIمنتشر شده در زمینه تكنولوژي
تعداد حق اختراعات ثبت شده به صورت بینالمللی در زمینه تكنولوژي
تعداد و اندازهي نهادهاي تحقیقاتی ( )R&Dفعال در زمینه تكنولوژي
تعداد و اندازهي مطالعات علمی و فنی صورت گرفته درباره تكنولوژي
تعداد تستهاي آزمايشگاهی انجام شده بر روي تكنولوژي
تعداد انجام آزمايش و پیادهسازي تكنولوژي در ناحیهاي از محیط بهجاي محدوده گستردهتر (پايلوت)1
تعداد توسعه و ايجاد نمونههاي آزمايشی و اولیه از تكنولوژي (پروتوتايپ)2
انتشار دانش
كاركرد انتشار دانش دربرگیرنده مجموعهاي از فعّالیتها با هدف تسهیم 3و به اشتراکگذاري 4دانش 1و اطالعات در میدان
بازيگران مختلف موجود در سیستم است .يك عامل ساختاري ضروري براي تحقق انتشار داندش ،شدبكه اسدت .يكدی از
- Pilot

1

- Prototype

2

- Dissemination

3

4 -

- Sharing
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ويژگیهاي مهم نظام نوآوري فناورانه ،وجود شبكه در ساختار آن است .مهمترين نقشی كه يك شبكه قادر به برآوردن آن
است ،فراهم آوري بستري براي ايجاد جريان دانش و اطالعات در بین بازيگران موجود در سیستم است .دو نوع از شبكهها
را میتوان متصور بود :شبكههاي نرم و شبكههاي سخت .در شبكه هاي نرم ،لزوماً دانش موجود در منبع دانشدی (بدازيگر
برخوردار از دانش) به بازيگر خواهان دانش بهصورت كامل منتقل نمیشود .نمونههدايی از ايدن ندوع از شدبكه عبارتندد از
كنفرانسها ،همايشها ،كارگاهها و پايگاههاي اطال عاتی مشترک بین بازيگران موجود در نظام .از اين پدس ،ايدن ندوع از
انتشار دانش ،تسهیم دانش نامیده میشود .در شبكه هاي سخت ،دانش موجود در منبع دانشی توسدط بدازيگر خواهدان آن
دريافددت مددیشددود .نمونددههددايی از ايددن نددوع از شددبكههددا عبارتنددد از اتحادهدداي اسددتراتژيك ،هددابهدداي تكنولدوژي و
سرمايهگذاريهاي مشترک .2اين نوع از انتشار دانش ،به اشتراکگذاري دانش نامیده میشود.
نمونهاي از رخدادها و شاخصهاي نشانگر تحقق اين كاركرد عبارتند از:
تعداد فعّالیتهاي تحقیق و توسعه و نوآورانه مشترک صورت پذيرفته میان واحدهاي مختلف (با هدف تسهیم دانش)
میزان جابجايی نیروهاي تحصیلكرده دانشگاهی با محوريت تكنولوژي
كنفرانسها ،كارگاههاي آموزشی ،پیمآنها و توافقنامههاي بدین بدازيگران ،سدرمايهگدذاريهداي مشدترک صدورت
پذيرفته با موضوع تكنولوژي
تعداد و اندازه شبكههاي متشكل از بازيگران موجود در نظام فناورانه
جهتدهی به سیستم
كاركرد جهتدهی به سیستم متشكل از فعّالیت هايی است كه به گزينش و محدود كردن گزينههاي موجدود در رابطده بدا
تكنولوژي ،كاربرد آنها و بازارشان در سطوح مختلف میپردازد .اين سطوح عبارتند از سطح فراسیستم 3و سطوح كالن 4و
خرد سیستم .5اين فعّالیتها بهمنظور همگرا ساختن تالشهاي انجام گرفته در توسعه تكنولوژي انجام میشوند .میتدوان
اين فرايند گزينشی را دربرگیرنده شناسايی فرصت هاي موجود در نظدام ندوآوري فناورانده دانسدت .بدراي توضدیح بیشدتر
میتوان گفت كه به علت وجود محدوديت در منابع در دسترس ،از میان گزينههاي مختلف موجود بايد دست به انتخاب زد

 -همانطور که کار کرد خلق دانش مشتمل بر خلق دانش فنی و غیرفنی است ،کارکرد انتشار دانش نیز قابل تقسیم به انتشاار داناش فنای و انتشاار داناش

1

غیرفنی میباشد.
- Joint venture
یاد میشود -Landscape.منظور از فراسیستم ،سیستمی است که سیستم مورد مطالعه را در بر میگیرد .در ادبیات از این فراسیستم با نام

3

 -سطوح کالن سیستم مشتمل بر سطوحی است که نسبتاً در طول زمان پایدار هستند و با توسعهی تکنولوژی تغییرات اندکی در آنها حاصل میشود .ایان

4

مینامندRegime.سطوح را
مینامند -Niche.این مجموعه از سطوح متأثر از تغییرات فراوانی هستند و بهشدت متالطم میباشند .در ادبیات این سطوح را

5

2
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و بر آن تمركز نمود .بدون انجام اين مرحله  ،نیاز و انتظارات بازيگران از روند توسعه ناشناخته باقی مانده و منابع در دامنده
وسیعی از گزينههاي كاربردي و فناورانه پراكنده شده و بههدر میرود .درنتیجه ،تعداد قابل توجّهی از گزينههاي توسعه بدا
وجود صرف منبع برايشان ،ناموفق باقی میمانند .براي جلوگیري از وقوع اين رخداد ،كاركرد جهتدهی به سیستم در روند
توسعه فناورانه تعريف میگردد.
میتوان فعّالیتهاي انجام شدهي مربوط به اين كاركرد را به سه دسدته تقسدیم كدرد :تنظیمدی ،1شدناختی 2و هنجداري.3
درحقیقت ،فعّالیتهاي ر داده در اين كاركرد منجر به ايجاد ،تغییر و يدا از میدان برداشدتن نهادهداي موجدود در سیسدتم
میشود .براي توضیح بیشتر می توان گفت كه برخی از رخدادها میتوانند انتظارات را نسبت به برخی گزينههداي پدیشرو
افزايش دهند (شناختی) .براي مثال ،عملكرد خوب يك گزينهي تكنولوژي منجر به افزايش انتظارات از آن گزينه میگردد.
با افزايش انتظارات نسبت به آن گزينه ،اولويت آن گزينه در اذهان باالتر میرود .اين رخداد بهمعناي تغییر در شناختهاي
پیشین و ايجاد شناخت جديد نسبت به گزينههاي موجود است .برخدی ديگدر از رخددادها مدیتوانندد منجدر بده تغییدر در
هنجارهاي موجود شوند .براي مثال ،وقوع يك رخدداد طبیعدی ممكدن اسدت منجدر بده افدزايش ارزش اندواع خاصدی از
تكنولوژيهاي تولید انرژي (مانند انرژي هاي تجديدپذير) گردد .با افزايش ارزش اين نوع از تكنولوژيها ،پارادايم جديددي
در نظام موجود شكل می گیرد .در پارادايم جديد ،هنجارهاي جديدي مطرح میشوند (گوندهي هنجداري جهدتدهدی بده
سیستم) .ممكن است درنتیجه وقوع رخدادهاي اثرگذار بر شناختها و هنجارهاي سیستم ،قدوانین ،مقدررات ،اسدتانداردها،
توافقنامهها و بهطور كلی ،تصمیمات جديدي (تنظیمی) اتخاذ گردند .اتخاذ اين تصمیمات نیز میتوانند منجر بده هددايت
سیستم بهسوي گزينههاي خاص شود.
نمونههاي از رخدادهاي مربوط به اين كاركرد در ادامه آورده شدهاند:
وضع چشماندازهاي جديد براي توسعه تكنولوژي و يا موارد ديگر كه بر تكنولوژي اثرگذارند
شكلگیري محرکهايی براي توسعه ي تكنولوژي يا نوع خاصدی از آن (مانندد ارزان شددن قیمدت مندابع مصدرفی
تكنولوژي)
شفافسازي تقاضاي كاربران اصلی
رشد تكنولوژي در كشورهاي ديگر
ايجاد تغییر در عوامل كالن اثرگذار بر سیستم (مانند تغییرات آب و هوايی)

- Regulative

1

- Cognitive

2

- Normative

3
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شكلگیري انتظاراتی دربارهي آينده تكنولوژي
هدفگذاريهاي انجام شده در سیاستگذاريهاي تكنولوژي
قانونگذاري در رابطه با تكنولوژي
تدوين استانداردها
بروز نتايج مثبت از تحقیقات انجام شده در زمینه تكنولوژي
شناسايی مشكالت ،فرصتها و تهديدهاي موجود در رابطه با تكنولوژي (در طول زنجیره ارزش آن)
شكل دهی به بازار
مجموعهاي از فعّالیتها با هدف رقابتپذير ساختن تكنولوژي نوظهور نسبت به تكنولوژيهاي موجود در عرصده بدازار در
طول تحقق اين كاركرد قرار میگیرند .نبايد انتظار داشت كه تكنولوژيهاي نوظهور ،تواندايی رقابدت بدا تكنولدوژيهداي
موجود را داشته باشند .بنابر اين نیاز است تا با هدف حمايت از نوآوري ،شدرايطی قابدل رقابدت در بدازار بدراي تكنولدوژي
نوظهور پديد آورد .درواقع میبايست با انجام مجموعهاي از فعّالیتها ،براي رقابت تكنولوژي نوظهور با ساير تكنولوژيهدا
محیطی كنترل شده پديد آورد .نوع فعّالیتها و هدف میانمدت آنها در طول دوره تكامل تكنولوژي نوظهور متغیر است.
بهبیان ديگر ،با توسعه تكنولوژي و افزايش قابلیتهاي آن ،نوع فعّالیتهاي مربوط به تكنولوژي و هدف آنها براي توسعه
استفاده از آن در بازار نسبت به ديگر تكنولوژيها تغییر میكند.
درحقیقت ،يك تكنولوژي نوظهور در مسیر رشد و توسعه خود نیازمند دستیابی به قابلیتهايی است كه بده واسدطه آنهدا
بتواند در بازار نفوذ كرده و بهسوي بلوغ خود حركت نمايد .شكلگیري بازار هر تكنولوژي نوظهور با پیدايش سده قابلیدت،
قابلیتهاي فنی ،1قابلیتهاي اقتصادي 2و قابلیتهاي بازار 3در آن تكنولوژي همراه خواهد بود .بهعبارت ديگر ،شكلگیري
بازار تكنولوژي در قالب دستیابی به اين سه قابلیت تجلی پیدا مینمايد .با دستیابی به هدر قابلیدت ،تواندايیهدايی از ابعداد
گوناگون در تكنولوژي ايجاد می گردد و زمینه را براي نفوذ تكنولوژي در بازار آماده میكند .در اين جدا مناسدب اسدت تدا
منظور از هر دسته از قابلیتها كه پیشنیازي براي ورود تكنولوژي به بازار است روشن گردد:
قابلیتهاي فنی اشاره به قابلیتهايی داشته كه يك تكنولوژي با دارا بودن آنها میتواند از لحاظ فناورانده ،ممكدن تلقدی
شود .بهعبارت ديگر ،زمانی كه يك تكنولوژي از قابلیت فنی برخوردار باشد ،دسترسی به زيرتكنولوژيهاي الزم براي تولید
آن ممكن بوده ،مواد اولیه و تجهیزات مكمل موردنیاز موجود میباشد ،دانش كافی براي انتقال تكنولوژي در اختیار اسدت،

- Technological Potential

1

- Economical Potential

2

- Market Potential
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كلیه اجزاي فنی آن با يكديگر سازگاري داشته (هماهنگی میان اجزا) ،تكنولوژي به خروجی قابل قبول خود دسدت يافتده
(تكنولوژي درست عمل میكند) و درنهايت تكنولوژي از قابلیت اطمینان 1بااليی برخوردار میباشد .بنابراين ،با دارا بدودن
اين قابلیت درمورد يك تكنولوژي مفروض می توان از پشتیبانی كامل از بعد فناورانده در آن تكنولدوژي اطمیندان حاصدل
نموده و دستیابی به تكنولوژي را چه از بُعد تولیدي و چه از بُعد انتقال تكنولوژي ممكن دانست.
قابلیت اقتصادي به قابلیت هايی اشاره دارد كه تكنولوژي با دارا بودن آنها از لحاظ اقتصادي بهصدرفه تلقدی مدیگدردد.
تكنولوژي كه از قابلیتهاي اقتصادي برخوردار باشد ،تحلیل هزينه-فايده 2در مورد تكنولدوژي نتیجدهاي مثبدت (چیرگدی
فايده بر هزينه) بههمراه داشته ،هزينههاي تولید ،مونتاژ و يا انتقال آن بهصرفه بوده ،خروجی تولیددي از تكنولدوژي داراي
ارزش باال بوده و در مجموع ورود به بازار اين تكنولوژي پربازده تلقی میگردد .بهطور قطع زمانی يك تكنولوژي قادر بده
دستیابی به اين قابلیت خواهد بود كه از قابلیتهاي فنی برخوردار شده باشد .بهعبارت ديگر ،دستیابی به قابلیتهاي فندی،
پیشنیاز دستیابی به قابلیتهاي اقتصادي است.
قابلیت بازار در يك تكنولوژي به اين معنی خواهد بود كه عالوه بر دارا بودن قابلیدتهداي فندی و اقتصدادي ،تكنولدوژي
توانايی رقابت با ساير گزينه هاي موجود در بازار را داشته ،با تمايالت مصرفكنندگان سازگار بوده و در نهايت قادر خواهدد
بود در كنار امكان پذيري فنی و اقتصادي ،در بازار با موفقیت توسعه پیدا كند .زمانی كه يك تكنولوژي بتواند به اين قابلیت
د ست پیدا كند ،تمام شرايط براي ورود به بازار در آن مهیا شده و از اين پس با اين تكنولوژي بدهصدورت يدك محصدول
تجاري برخورد میشود.




شكل ( :)3-4نمايش مسیر توسعهي بازار تكنولوژي

- Reliability

1

- Cost Benefit Analysis
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همان گونه كه از تعريف هر دسته از قابلیتهاي فناورانه استنباط مدیگدردد ،دسدتیابی بده هدر قابلیدت بدراي تكنولدوژي،
پیشنیازي براي دستیابی به قابلیتهاي مراحل بعدي است .درنهايت ،رسیدن تكنولوژي به مجموع اين توانايیها بهمعندی
توسعه بازار براي تكنولوژي موردنظر خواهد بود .اما همیشه روند دستیابی تكنولوژيها به قابلیتهاي فنی ،اقتصادي و بازار
هموار نبوده و اين قابلیتها بهسهولت حاصل نمیشود .بهعبارت ديگر موانعی در مسیر توسعه ايجاد میگردد كه دسدتیابی
تكنولوژي به قابلیت هاي فنی ،اقتصادي و بازار را مشكل و يا حتی غیرممكن نموده و مانع ايجاد شرايط الزم بدراي نفدوذ
تكنولوژي به بازار میگردد.
كاركرد شكل دهی به بازار ،شامل فعّالیت هايی (مانند حمايت مالی از مصرف تكنولوژي نوظهور و يا سیاستهاي مالیداتی
براي تكنولوژي هاي رقیب) است كه منجر به ايجا تقاضا براي تكنولوژي در راستاي حمايت از آن میگردد .تفداوت میدان
اين كاركرد و كاركرد جهت دهی به سیستم در آن است كه در اين كاكرد ،گزينش نهايی توسط كاربران تكنولدوژي انجدام
میشود؛ درحالیكه در كاركرد جهتدهی به سیستم كاربران نقشی در فرايند گزينش ايفا نمیكنند .بنابراين میتوان كاركرد
شكلگیري بازار را حالت خاصی از كاركرد جهتدهی به سیستم دانست .با استفاده از شاخصها و شناسدايی فعّالیدتهداي
مختلف ،میتوان میزان تحقق اين كاركرد را سنجید .نمونهاي از اين اقالم در ادامه آورده شده است:
شناسايی مرحلهي بلوغ (دورهي عمر) بازار
شفافسازي پتانسیل بازار
تعداد و تنوع كاربران موجود براي تكنولوژي
تعداد و تنوع نهادهاي تنظیم شده براي شكلدهی به بازار
میزان عدم قطعیت موجود در برابر تولیدكنندگان و يا سرمايهگذاران
هزينههاي مصرف تكنولوژي
بسیج منابع
مجموعهاي از فعّالیتهاي مربوط به تأمین و هماهنگی وروديهاي الزم براي توسعهي نظام ندوآوري در راسدتاي تحقدق
كاركرد بسیج منابع قرار میگیرند .دسترسی به منابع مورد نیاز ،يكی از ضروريترين نیازهاي توسدعه نظدامهداي ندوآوري
فناورانه است .فعّالیتهايی كه در اين كاركرد صورت میپذيرد ،بیشتر از جنس سرمايهگدذاريهدايی اسدت كده در فرايندد
توسعه انجام میشوند .همچنین ،گسترش زيرساخت هاي عمومی مورد نیاز پیشرفت تكنولوژي ،مانند سیستمهاي آموزشی
و تسهیالت تحقیق و توسعه نیز در زمره اين كاركرد قرار میگیرد .درصورت عدم وجود منابع مالی و ابزارهاي مورد نیداز و
نیز بازيگرانی با توانايی و قابلیت هاي متمايز ،يك تكنولوژي نوظهور به هیی وجده مدورد اسدتقبال قدرار نخواهدد گرفدت.
بنابراين ،اين كاركرد داراي اهمّیّت فراوانی در روند توسعه میباشد .بنابراين نگاشدت كداركرد بسدیج مندابع در چهدار بُعدد
مختلف ،امكانپذير است:
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منابع انسانی :تأمین و هماهنگسازي افراد علمی يا فنی موردنیاز براي توسعه تكنولوژي
منابع مالی :تأمین و هماهنگسازي بودجهها و اعتبارات موردنیاز براي توسعه تكنولوژي
منابع مادي :تأمین و هماهنگسازي مواد (و در پارهاي اوقات ،قطعات) موردنیاز براي توسعه تكنولوژي
منابع مكمل :تأمین و هماهنگسازي زيرساختها ،محصوالت و يا خدمات مكمل 1موردنیاز براي توسعه تكنولوژي
اين كاركرد می تواند توسط دولت ،صنعت و يا هر بازيگر ديگري كه در روند توسعه فناوري مشغول است ،بدرآورده گدردد.
هرچه سطح بلوغ تكنولوژي نوظهور بیشتر شود ،انتظار میرود سهم بخش خصوصی در تأمین منابع مورد نیداز نیدز بیشدتر
گردد .نمونهاي از رخدادهايی كه میتواند منجر به تحقق اين كاركرد شود ،در ادامه آورده شده است:
كمكهاي بالعوض دولتی (يارانه)
سرمايهگذاريهاي بخش دولتی و خصوصی در گسترش فناوري
توسعه زيرساختهاي مورد نیاز تكنولوژي و محصوالت و خدمات مكمل
تأمین مواد اولیهي مورد نیاز براي توسعهي تكنولوژي از خارج از كشور
دردسترس بودن نیروي انسانی فنی در رابطه با تكنولوژي موردنظر
مشروعیت بخشی
آن دسته از فعّالیتهايی كه بهدنبال ايجاد مقبولیت اجتماعی براي تكنولوژي جديد هسدتند و مدیتوانندد منجدر بده تغییدر
نهادهاي موجود در جامعه و همراستا شدن آن ها با نیازهداي بدازيگران موجدود در نظدام مدورد نظدر گردندد را مدیتدوان
محقَقكننده اين كاركرد دانست .براي توضیح بیشتر می توان گفت كه ظهور يدك تكنولدوژي جديدد ،اغلدب بدا مخالفدت
بازيگرانی كه داراي منافع در تكنولوژيهاي كنونی هستند ،همراه میشود .بندابراين ،نیداز اسدت تدا بدازيگران تكنولدوژي
نوظهور ،بر اين لختی 2موجود غلبه نمايند .اين كاركرد در توسعه تكنولوژيها مانند يك كاتالیزگر عمل میكند و به فرايند
توسعه نظام نوآوري سرعت میبخشد .اين امر از طريق تشويق قانونگذاران و سیاسدتگدذاران ،بده ايجداد آرايدشبنددي
جديدي از بدنهي قواعد و مقررات مربوط به نظام نوآوري فناورانه صورت میپدذيرد .كداركرد حمايدت از سدوي نهادهداي
پشتیبان ،شامل البیهاي سیاسی و رايزنی هايی است كه بین گروه ذينفعان تكنولوژي صورت میپذيرد .شبكههدا ،نقشدی
مهم را در تحقق اين كاركرد ايفا میكنند .اين كاركرد از اهمّیّت بااليی در توسعه نظدام ندوآوري برخدوردار اسدت؛ چراكده

 منظور از این اقالم مکمل آنهایی است که مختص نظام نوآوری موردنظر نیستند و به راحتی میتوان آن را از نظامهای دیگر تأمین کرد. نام دیگری که بر این کارکرد نهاده میشود ،حذف مقاومت در برای تغییر (لختی یا اینرسی) است .بنابراین ،علت وجاودی ایان کاارکرد ،غلباه بار اینرسایبازیگران موجود در نظام است.

1
2
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فاز :3تدوين ارکان جهت ساز

معموالً در بدو توسعه يك نظام نوآوري ،بازيگران موجود در آن بهآسانی دست به ايجاد شبكهاي میان خدود نمدیزنندد .از
اينرو در ارتباط با تكنولوژي مطلوب و نیز روش دستیابی به آن اختالفنظر وجود دارد و شناسايی يك موضدع شدفاف در
اين رابطه دشوار خواهد بود .بنابراين ،ايجاد اتّحاد براي توسعه تكنولوژي آسان نیست .در اينجا وجود شبكههدا عدالوه بدر
تسهیل كردن انتشار دانش میان بازيگران ،به همگرا ساختن آنها نیز كمك میكند .بنابراين از يك سو بازيگران موجدود
در نظام نوآوري با يكديگر همكاري زيادي ندارند .از سوي ديگر بهعلت آن كه توسعه تكنولوژي نوظهور منجر به كنار زده
شدن برخی تكنولوژيهاي ديگر میگردد ،1بازيگران مربوط به تكنولوژيهاي موجود (رقیب تكنولوژي نوظهور) كه داراي
تعامالت قابل توجّهی با يكديگر هستند با توسعه تكنولوژي نوظهور مخالفت میكنند .بنابراين ،كاركرد مشدروعیتبخشدی
براي توجیه كردن تكنولوژي نوظهور بهعنوان بخشی از نظام فنی جديد و مقاومت در برابر مقابلههاي انجام گرفته از سوي
بازيگران موجود اهمّیّت دارد .نمونهاي از رخدادها و شاخصهاي نمايانگر تحقق اين كاركرد در ادامه آورده شده است:
 میزان همگرائی نهادهاي موجود و نظام نوآوري فناورانه در حال توسعه
 میزان مشروعیت سرمايهگذاري در توسعه تكنولوژي و محصوالت مربوط به آن
 رايزنیهاي سیاسی بین گروههاي درگیر براي حمايت از تكنولوژي
 اعمال نفوذ گروههاي پشتیبان تكنولوژي در بخشهاي مختلف دولت و صنعت
میزان حمايت از تكنولوژي موردنظر در رسانه ها
-2-2ابعاد ساختاري نظام نوآوري فناورانه
در اين بخش به چهار دسته از عوامل ساختاري موجود در نظامهاي نوآوري فناورانه پرداخته خواهد شدد .ايدن چهدار دسدته
عبارتند از بازيگران ،2نهادها ،3فناوريها 4و روابط و شبكهها.5
 -1-2-2بازيگران
دستهي بازيگران شامل تمام سازمانهايی است كه به طور مستقیم به عنوان توسعهدهنده و يادگیرندهي فناوري يا به طدور
غیرمستقیم به عنوان تنظیمكننده ،تأمینكننده مالی و ديگر نقش ها در ظهور فناوري نقش دارند .در حقیقت ،اين بازيگران ،يك

) میگویند -Creative Destruction.در ادبیات به این خصیصهی تکنولوژیهای نوظهور ،تخریب خالق (

1

- Actors

2

- Institution

3

- Technology

4

Network
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نظام نوآوري تكنولوژيكی هستند كه با انتخاب ها و تصمیمات خود ،فناوريهايی را ايجاد ،منتشر و بهرهبرداري میكنند .ايجداد
يك نظام فناورانه نوآوري وابسته به وجود مهارتها و اشتیاق بازيگران آن براي انجام اقدامات مختلف است.
تنوع بالقوه ي بازيگران در يك نظام نوآوري فناورانه بسیار زياد است و گسترهاي از بدازيگران بخدش خصوصدی ،بدازيگران
دولتی ،توسعهدهندگان فناوري تا گیرندگان آن را در بر می گیرد .برخی از بازيگران در توسعه يك فناوري نقش پیشرو 1را دارند
و ساير بازيگران ،پیرو 2هستند .بازيگران پیشرو آنهايی هستند كه كامالً در توسعهي يك فنداوري خداص وارد شددهاندد و بده
موفقیت آن فناوري وابسته میباشند .در طرف مقابل ،بازيگران پیرو كامالً در توسعهي يك فناوري درگیر نشدهاند و مدیتوانندد
بین گزينه هاي مختلف ،دست به انتخاب بزنند .به طور معمول ،پیشروان توسعه ي يك فناوري ،متشكل از واحدهاي صدنعتی و
توسعهدهندگان فناوري كوچك هستند كه تنها درحوزهي يك فناوري به ايفداي نقدش مشدغولند .در طدرف مقابدل ،پیدروان را
میتوان متشكل از تنظیمگران ،تأمینكنندگان مالی ،كاربران و بنگاه هاي بزرگ با قابلیت حمايت از انواع مختلفی از گزينههاي
تكنولوژيكی دانست.
رويكرد اين دو دسته بازيگر در برخورد با واقعیت ،متفاوت است .پیشروان موجود در يك فناوري به ماندن در آن حوزه تمايل
دارند ،از يك رويكرد تجربی براي توسعهي دانش استفاده میكنند و بیشتر بر مزايا بهجاي هزينهها تأكید مدیكنندد .در مقابدل،
پیروان با در نظر گرفتن چند گزينه تمايل دارند و به مقايسه آنها میپردازند ،از يك رويكرد عینی براي توسعهي دانش استفاده
میكنند و از چارچوبهاي ارزيابی مختلفی بهره میبرند.
اين نگاه به بازيگران مختلف بر مبناي اين اصل است كه آنها بسته به جايگاه خود در نظام اجتماعی برداشتهاي مختلفی
از جهان دارند و بر مبناي آن عمل میكنند .البته ممكن است كه با توسعههاي انجام شده در يك نظام ندوآوري تكنولدوژيكی،
نقش بازيگران تغییر كند و پیروان و پیشروان به يكديگر تبديل شوند.
با درنظرگرفتن وضعیت فعلی نظام نوآوري كه تفاوت میان تولیدكنندگان و كاربران همواره در حال محو شدن است ،تقسیم
بندي بازيگران برحسب نقش آن ها در نظام نوآوري خیلی مفید فايده نخواهد بود .لذا در اين مطالعه براي تحلیل نظام ندوآوري
فناورانه بازيگران (افراد ،سازمانها و شبكهها) را برحسب نقش آنها در فعالیتهاي اقتصادي تقسیمبندي كرديم :جامعه مدنی،
سازمانهاي غیردولتی( ،)NGOشركتها (نوبنیدان ،بنگداههداي كوچدك و متوسدط( ،)SMESشدركتهداي چنددملیتی و نیدز
شركتهاي بزرگ) ،موسسات دانشی (دانشگاه ها ،نهادهداي فناورانده ،مراكدز تحقیقداتی و مددارس) و ديگدر بخدشهدا شدامل
(سازمانهاي حقوقی ،مؤسسات مالی ،بانكها ،نهادهاي واسطهاي (بیمهها) و مشاوران) .اين بازيگران مختلف همگی میتوانندد
نقشهاي متفاوتی را در يك نظام ايفا نمايند.

- Enactor

1

- Selector
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 -2-2-2نهادها
نهادها در نظام نوآوري فناورانه دو نوع هستند :نهادهاي رسمی و نهادهاي غیر رسمی [ .]2نهادهاي رسمی قواعدي مددون
شده هستند و توسط افراد ذيصالح ملزم به اجرا شدن میگردند .از طرفی ،نهادهاي غیررسمی ضمنیتر هسدتند و در نتیجدهي
فرايند تعامل بازيگران شكل میگیرند .نهادهاي غیررسمی میتوانند هنجاري يا شناختی باشند .قواعد هنجاري همان ارزشها و
هنجارهاي اجتماعی با جنبههاي اخالقی هستند ،درحالیكه قواعد شناختی را میتدوان چدارچوبهداي ذهندی و پدارادايمهداي
اجتماعی دانست[.]3
مثالهايی از نهادهاي رسمی عبارتند از قوانین دولتی و تصمیمات سیاستی و يا بخشنامهها يا قراردادهاي بنگاهها .مثالی در
رابطه با قواعد هنجاري ،مسئولیت احساس شده توسط يك شركت در رابطه با عدم تولید ضايعات و يا پاكیزهسازي آنها است.
مثالهايی در رابطه با قواعد شناختی نیز جستجوي ذهنی( 1ابتكاري) يا رويههاي حل مسأله هستند[ .]6[ ،]2همچنین میتدوان
نگاهها و انتظارات بازيگران درون نظام را نیز در اين دسته جاي داد.
براي يك نظام نوآوري تكنولوژيكی كه در مرحلهي سازندگی 2است ،پیكربندي نهادي معموالً توسعه نیافته است .اين حرف
بدان معناست كه قواعد نهادي كمی (به ويژه از نوع رسمی) وجود دارند و حتّی قواعد موجود با فناوري در حال ظهدور ناسدازگاز
هستند .انتظار میرود كه قواعد شناختی براي هدايت بازيگران ،بهويژه پیروان ،در مراحل اوّلیهي حمايت از فنداوري نوظهدور از
اهمّیت ويژهاي برخوردار باشد .عالوه بر آن ،نگاه ها و انتظارات ،به جهتی ،تنها علّت حمايت از يك فناوري نوظهور اسدت .ايدن
موضوع به مفهوم كارآفرين ريسكپذير 3مربوط است كه با نوعی فرصت تحريك میشود و براي بر هم زدن ساختارهاي موجود
از طريق تطبیق دادن آنها با حالت مطلوب خويش و يا ايجاد ساختارهاي جديد ،تالش میكند .از منظر مداخله ،عوامل نهادي
به علت هدف واقع شدن توسط سیاستهاي حاكمیتی و حتّی راهبردهاي كسب و كار ،از اهمّیت بااليی برخوردار هستند .عالوه
بر آن ،حضور ،مهارتهاو اشتیاق پیشروان و پیروان ،تنها میتواند به صورت غیرمستقیم از طريق ساختار نهادي نوآوري فناورانه
تحت تأثیر قرار گیرد .اين ساختار از طريق برنامهاي حمايتی ،مشوق هاي مالیاتی و موارد ديگر بر اين بازيگران اثدر مدیگدذارد.
همچنین ماهیت ساختار فناورانه از دايرهي اثر مستقیم بسیاري از بازيگران ،به ويژه حاكمیت ،خارج است.

- Heuristic

1

- Formative

2

- Risk-taking
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 -3-2-2زيرساخت
زيرساخت ها متشكل از مصنوعات و زيرساختهاي فناورانه (كه خود آنها نیز مصنوع به شمار میروند) بهصورتی يكپارچده
هستند .عملكرد فنی اقتصادي اين مصنوعات كه شامل ساختارهاي هزينه ،ايمنی ،قابلیت اطمینان ،آثار افزايش مقیاس و موارد
ديگر هستند از ا همّیت حیاتی براي فهم فرايند تغییر فناورانه برخوردارند .همچنین ،در نظر گرفتن وجدوه غیرمداديتدر فنداوري
همچون دانش موجود در آن و مشخصات زنجیرهي ارزش ايجاد شده توسط آن معنادارتر بهنظر مدیرسدد .در رابطده بدا مدورد
نوآوريها در انرژي پايدار ،در نظر گرفتن مشخصات آاليندگی و ديگر اثرات جانبی زيستمحیطی نیز از اهمّیت فراوان برخوردار
هستند .عالوه بر آن ،درصورت تشخیص يك فناوري به عنوان فناوري با اثرات منفی زيستمحیطی ممكن است نظام ندوآوري
فناورانه با وجود جذاب بودن آن فناوري براي مجموعهي بزرگی از بازيگران و توسعه يافتن نهادهايی در رابطه با آن دسدت بده
توقف آن بزند.
درصورت عدم در نظر گرفتن وجوه فناورانه بهعنوان بخشی از نظام نوآوري فناورانه ،يك مكانیزم بازخوردي مهم (بین تغییر
فناورانه و تغییر نهادي) مغفول واقع میشود .براي مثال ،در صورت ايجاد بهبود در ايمنی و قابلیت اطمینان در نتیجه ايجاد يك
طرح ،ارائه ي يارانه براي تحقیق و توسعه در حمايت از يك فناوري نوظهور ،راه را براي اجراي طرحهداي حمدايتی بدا جزئیدات
بیشتر (شامل نمايشهاي علمی) هموار خواهد كرد .اين اقدام نیز میتواند منجر به بهبودهاي فناورانه بیشتر گردد.

 -4-2-2روابط و شبكهها
مؤلفه هاي موجود در نظام نوآوري فناورانه ،صرفاً سنگ بناي آن محسوب میشوند .اين بخدش فدراهم آورندده يدك نگداه
مفهومی به تمامی روابط ممكن است.
روابط
روابط ممكن بین مؤلفههاي ساختاري داراي انواع گوناگونی میباشند .میتوان اين روابط را به روابط بدین بدازيگران ،بدین
نهادها ،بین فناوريها و همچنین بین بازيگران و نهادها ،بین بازيگران و فنارويها و بین فناوريها و نهادها تقسیم كرد.
براي فهم اين موضوع ،نهادها و فناوريها را بهعنوان بخشهايی از نظام قواعد در نظر بگیريد كه در آن هر قاعده به قواعد
ديگر اشاره دارد .قواعد موجود میتوانند در رابطه بدا يدك مسدأله خداص يكدديگر را رد ( نداهمگرايی )1يدا تقويدت كنندد
(همگرايی) .از اين طريق نهادها میتوانند به يك جنبه ي فناورانه سود (گزند) رسانند و بالعكس .براي مثال يك بخشدنامه

- Misalignment
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براي كاهش آلودگیهاي خودرو میتواند به استفاده از فناوري پاک كمك كند .مثال ديگر نیز میتواند اثر زيرسداختهداي
جاده اي بر الگوهاي مسافرت كاربران باشد .روابط بین بازيگران و نهادهدا و بدین بدازيگران و فنداوريهدا مشدابه يكدديگر
میباشند .هر دو اين روابط از نوع روابط فاعل-مفعولی میباشند .اين موضوع با در نظر گرفتن اختالف بدین ايدن روابدط و
روابط بین بازيگران بهتر فهمیده میشود.
اوّالً ،روابط بین بازيگران با استقالل دوسويه مشخص میگردد .اين امر بدان معناست كه معموالً بازيگران در جايگاهی قرار
ندارند كه به طور مستقیم يكديگر را تغییر دهند ،حذف نمايند و يا با هم تطبیق پیدا كنند؛ درعوض ،آنها میبايست در يك
نظام متشكل از قواعد نهادي و فناورانه كه در آن محاط شدهاند ،كار كنند .بازيگران میتوانند در انجدام اقددامات بده طدور
عمدي دست به تغییر معماري قواعد زنند و از اين طريق (بهطور غیر مستقیم) بر محیط عملكرد ساير بازيگران اثر بگذارند.
میزان انجام اين اقدامات وابسته به شايستگیهاي بازيگران و جايگاه آنها در نظام نوآوري فناورانه است.
ثانیاً روابط بین بازيگران با تعامالت دوسويه مشخص میگردد؛ در حالیكه روابط بین بازيگران و فناوريهدا و روابدط بدین
بازيگران و نهادها ،تعاملی نیست .در حقیقت معماري قواعد فناورانه و نهادهاي فراهمآورندهي مشوقهايی براي بدازيگران
براي انجام برخی از اقدامات خاص و پرهیز از برخی اقدامات ديگر است .با اين وجود ،در نهايت ،همواره در طدرف بدازيگر
پیشقدمی در انجام اقدامات وجود دارد.
شبكهها
در برخی موارد خاص ،روابط موجود در يك گروه از بازيگران ،نهادها و فناوريها از روابط موجود در خارج از گروه ،قويتدر
است .در صورتی كه اين مؤلفههاي ساختاري باعث ايجاد يك پیكربندي متراكم گردند ،میتوان آن را يك ساختار شبكهاي
يا يك شبكه نامید .مثالی در اين رابطه میتواند ائتالف بنگاههايی براي كاربرد يك فناوري نوظهور باشد (قواعدد فناورانده)
كه بهوسیلهي مجموعهاي از روشهاي حل مساله هدايت میشود و توسط برنامههاي يارانه اي حمايت مدیشدود (قواعدد
نهادي) .همچنین ،انجمنهاي صنعتی ،1جوامع تحقیقاتی ،شبكههاي سیاستی ،روابط عرضهكننده و كاربر نیز مثالهدايی از
اين شبكهها بهشمار میروند.
شبكهها فراهمآورندهي شكلی از همكاري است كه در وضعیتی بین جهتمند نبودن منعطف بازارها و صلب بدودن سلسدله
مراتبیها (براي مثال در بنگاهها) قرار میگیرد[ .]6شبكه ها همچنین بین اعتماد و رقابت میان بازيگران مستقل بدا عالئدق

- Industry association
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ناهمگون ،تعامل برقرار میكنند .حفظ اين تعامل در محیطی مهم تلقّی میگردد كه توسعهي فناوري نوظهدور وابسدته بده
بازتركیب 1مفهومی و عملی دانش است.
از آنجايی كه تعامالت دينامیك و پويا است ،درنظرگرفتن آن ها به عنوان يكی از عناصر ساختاري سیستم مشكل است .در
ب عضی از مقاالت ادبیات براي توصیف ارتباط و روابط همكاري میان بازيگران از عبارت "شبكه" استفاده شده اسدت ولدی
يك "شبكه" می تواند به عنوان يك شكل بزرگتر بازيگران سازمانی درنظرگرفته شود .با اين وجدود تعدامالت محددود بده
اتفاق افتادن در درون شبكه ها نیست .در مراحل اولیه توسعه يك سیستم شبكه هايی وجود ندارد ولی تعدامالت دو طرفده
میان بازيگران اتفاق میافتد .پس تمركز اصلی در اين مطالعه بر"روابط" است كه در دو سطح شبكهها و تماسهاي فردي
میتواند مورد تحلیل واقع شود.
جدول ( )2-1تمامی ابعاد ساختاري  TISرا به صورت خالصه نشان میدهد.
جدول  -1-2ابعاد ساختاري نظام نوآوري فناورانه
ابعاد ساختاري

بازيگران

نهادها
تعامالت
زيرساختها

زير بخشها
جامعه مدنی
شركتها :شركتهاي تازه تاسیس شدده ،بنگداههداي كسدب و كدار كوچدك و
متوسط ،كارخانجات بزرگ ،شركتهاي چند ملیتی
دولت
سازمانهاي مردم نهاد
بخش هاي ديگر :سازمان هاي قانونگذاري ،بانك ها /سازمان هاي مالی ،نهادهاي
واسطهاي ،كارگزاران دانشی مشاورين
سخت :قوانین ،مقررات ،دستورالعملها
نرم :هنجارها ،عادتهاي رايج ،رسوم ،سنتی و انتظارات و...
در سطح شبكه
در سطح ارتباطات فردي
تجهیزاتی :ابزارهاي فنی ،ماشینها ،ساختمانها ،جادهها ،پلها و ...
دانشی :دانش ،تخصص ،اطالعات راهبردي

- Recombination
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قابل ذكر است كه چالش هايی كه در ارتباط با ابعاد ساختاري نظام نوآوري فناورانه تحت عنوان مشكالت سیستمی بررسدی
میشوند ،از دو منظر وجو د ابعاد ساختاري و میزان قوت آنها مورد مطالعه قرار خواهندد گرفدت .مشدكالت سیسدتمی و اهدداف
بررسی آنها در جدول  2-2آمده است.
جدول  -2-2اهداف بررسی مشكالت سیستمی
مشكل سیستمی
مشكالت
بازيگران
مشكالت
تعامالت
مشكالت نهادي
مشكالت
زيرساختی

نوع مشكل
سیستمی
وجود؟
توانايی؟
وجود؟
شدت؟
وجود؟
توانايی؟
وجود؟
كیفیت؟

هدف بررسی مشكل
تحريك و سازماندهی مشاركت بازيگران متنوع (NGOها ،شركت ها ،دولت و )...
ايجاد فضا براي توسعه توانايیهاي بازيگران (به عنوان مثال از طريق يادگیري و
آزمايش)
تحريك به وقوع انجامیدن تعامالت فی مابین بازيگران ( به عنوان مثال مديريت
وجوه مشترک و ايجاد اجماع)
ممانعت كردن از گرههايی كه يا بیشتر از حد قوي هستند و تقويت گرههاي ضعیف
تضمین وجود نهادها (سخت و نرم)
جلوگیري كردن از اينكه نهادها خیلی ضعیف يا خیلی قوي باشند.
تحريك ايجاد زيرساختهاي فیزيكی ،مالی و دانشی.
تضمین اينكه كیفیت زير ساختها مناسب است.

 -3فرايند تدوين سیاستها و اقدامات توسعه ترانسفورماتورهاي كم تلفات
سیاستها و اقدامات مجموعهاي از طرحها و برنامه هاي اجرايی هستند كه به تحقق راهبردها و دستیابی به اهدداف كمدك
می كنند .و در حقیقت راهكارهايی جهت رفع موانع توسعه يك فناوري هستند .همان طور كه در بخش مبانی نظري اشاره شدد
مبناي تدوين سیاستها و اقدامات در اين سند ،نظام نوآوري فناورانه ( )TISاست.
همان طور كه اشاره شد يك دسته سیاست و اقدام غیرفنی در پاسخ به چالشهداي موجدود در كاركردهداي نظدام ندوآوري
فن آورانه و يك دسته اقدام فنّی مورد نیاز براي كاركرد توسعه دانش ،ارائه میشود كه در ادامه فرايندد تددوين هريدك و نتدايح
آنها ارائه میگردد.
-1-3فرايند تدوين سیاستها و اقدامات غیرفنی
فرايند تدوين سیاستها و اقدامات غیرفنی در شكل  1-3نشان داده شده است.
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شناسايی مرحله توسعه
ترانسفورماتورهاي با تلفات پايین

مرحله اول :شناسايی

شناسايی بازيگران نظام توسعه
ترانسفورماتورهاي با تلفات پايین

وضعیت موجود

شناسايی كاركردهاي با اولويت براي تحقق وضعیت
مطلوب توسعه ترانسفورماتورهاي با تلفات پايین

وضعیت مطلوب

شناسايی چالشهاي مرتبط با هر يك از ابعاد ساختاري در هر يك از كاركردهاي
بااولويت از طريق مصاحبه با متخصصان و خبرگان حوزه ترانسفورماتورهاي كم تلفات

مرحله سوم :شناسايی

مرحله دوم :شناسايی

چالشها و موانع توسعه
فناوري

پااليش و جمعبندي نظرات كارشناسان و تهیه فهرست نهايی چالشها

مرحله چهارم :تدوين
سیاست ها و اقدامات

تدوين سیاست ها و اقدامات غیرفنی براي هر دسته از چالشها

براي رفع چالشها و موانع

شكل  -1-3فرايند تدوين سیاست ها و اقدامات غیرفنی توسعه ترانسفورماتورهاي با تلفات پايین
همان طور كه در شكل  1-3نشان داده شده است در مرحله اول ،وضعیت موجود توسعه فناوري مشخص مدیشدود .بددين
منظور ابتدا مرحله توسعه فناوريهداي كداهش تلفدات در ترانسدفورماتورها تعیدین مدیشدود .سدپس ،بدازيگران نظدام توسدعه
ترانسفورماتورهاي با تلفات پايین شناسايی میشوند .در مرحله دوم ،با توجه به خروجی حاصدل از مرحلده اول ،كاركردهداي بدا
اولويت براي تحقق وضعیت مطلوب توسعه ترانسفورماتورهاي با تلفات پايین مشخص میگردد .در مرحله سوم ،مواندع موجدود
مرتبط با هر يك از ابعاد ساختاري در كاركردهاي با اولويت از طريق مصاحبه با متخصصان و خبرگان آشنا با ترانسفورماتورهاي
با تلفات پايین تعیین میگردد .چالش هاي شناسايی شده پااليش و جمعبندي میشود و فهرسدت نهدايی چدالشهداي توسدعه
فناوريهاي كاهش تلفات در ترانسفورماتورها مشخص میشود .در مرحله آخر ،سیاسدتهدا و اقددامات پیشدنهادي بدراي رفدع
چالشها و موانع توسعه فناوريهاي كاهش تلفات در ترانسفورماتورها ارائه می شود .مراحل ذكر شده در ادامه توضیح داده شده
اند .الزم به ذكر است كه نتايج به دست آمده در تمامی اين مراحل از طريق مصاحبه با خبرگدان و كارشناسدان آشدنا بدا حدوزه
فناوريهاي كاهش تلفات در ترانسفورماتورها كه اسامی آنها در بخش  5-1-3آمده است استخراج شده است.

سند راهبردي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ترانسفورماتورهاي با تلفات پايين"
20

ويرايش اول،ارديبهشت 1395

فاز :3تدوين ارکان جهت ساز

 -1-1-3شناسايی وضعیت موجود توسعه ترانسفورماتورهاي با تلفات پايین
همان طور كه اشاره شد در مرحله اول فرايند تدوين سیاستها و اقدامات ،وضعیت موجود توسعه فناوريهاي كاهش تلفات
در ترانسفورماتورها شناسايی میشود .اين كار بر مبناي شناسايی مرحله توسعه فناوريهاي كاهش تلفات در ترانسدفورماتورها و
نیز بازيگران نظام توسعه اين فناوري در كشور انجام میشود كه در ادامه توضیح داده میشود.
 -2-1-3بازيگران نظام توسعه ترانسفورماتورهاي با تلفات پايین
ساختار هر نظام نوآوري متشكل از بازيگران و ذينفعانی است كه هر يك به طور مستقیم يا غیرمستقیم نقدشهدايی را ايفدا
میكنند .اين بازيگران میتوانند شامل بخش دولتی ،شركتهاي تولیدكننده ،شركتهاي مشاور ،دانشگاههدا ،مراكدز پژوهشدی،
موسسات مالی ،موسسات حقوقی و  ...باشند .در اين گام ،بازيگران نظام ترانسفورماتورهاي با تلفات پايین مشخص شدهاند .بدر
اساس اطالعات موجود ،مهمترين بازيگران شناسايی شده در ارتباط با ترانسفورماتورهاي با تلفات پايین ،به شدرح جددول 1-3
هستند.
جدول  -1-3بازيگران توسعه ترانسفورماتورهاي با تلفات پايین
ابعاد

بازيگران

كاركردها

توسعه دانش

انتشار دانش

تامین منابع

دانشكدههاي برق :دانشگاه صنعتی شريف ،دانشگاه صنعتی امیركبیدر ،دانشدگاه
صنعتی خواجه نصیرالدين طوسی ،دانشدگاه علدم و صدنعت ،دانشدگاه تهدران،
دانشگاه صنعت آب و برق ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجايی ،دانشدگاه صدنعتی
سهند ،دانشگاه تبريز ،دانشدگاه صدنعتی اصدفهان ،دانشدگاه سدمنان ،دانشدگاه
گیالن ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،دانشدگاه
پیام نور ،دانشگاه آزاد اسالمی ،پژوهشگاه نیرو ،شركتهداي مهندسدی داخلدی
(مرتبط با خارج از كشور) ،شركتهاي  ،EPCشركتهداي زيرمجموعده وزارت
نیرو
دانشددگاههددا (بنددد فددوق) ،پژوهشددگاه نیددرو ،كنفددرانسهدداي بددرق و مكانیددك،
كنفرانسهاي نگهداري و تعمیرات

منابع مالی

وزارت نیرو ،شركت مادر تخصصدی تدوانیر ،تسدهیالت بدانكی ،صدندوقهداي
حمايت از فناوري

منابع انسانی

دانشگاهها و پژوهشگاهها (تحصیالت تكمیلی)،
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ابعاد

بازيگران

كاركردها
مواد ،قطعات و
تجهیزات
جهت دهی به سیستم

كارآفرينی

شكلدهی به بازار
مشروعیت بخشی

شركتهاي مهندسی وارد كننده يا سازنده تجهیزات پايش و ابزاردقیق در داخدل
كشور (مانند شركت رسیس افزار ،شركت مهندسی هوشدمند حسدگر پدیشرو ،
شركت ايران ترينكس و  ،)...شركتهاي خارجی تولید كننده تجهیزات پايش و
ابزاردقیق
وزارت نیرو ،شدركت مدادر تخصصدی تدوانیر ،شدركت هداي بدرق منطقدهاي،
شركتهاي توزيع برق ،شركتهاي مديريت تولید برق
مركز توسعه فناوري صنعت برق  .انرژي (پزوهشگاه نیرو)
پارکهاي علم و فناوري
معاونت برنامهريزي و امور اقتصادي (وزارت نیرو)
معاونت علمی و فناوري رياست جمهوري
صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور
صندوق مالی توسعه تكنولوژي ايران
شركتهاي دانش بنیان
وزارت نیرو
وزرارت نیرو

 -3-1-3شناسايی مرحله توسعه ترانسفورماتورهاي با تلفات پايین
مرحله توسعه هر نظام فناورانه بر اساس وضعیت ساختاري نظام توسعه فناوري و مجموعهاي از شاخصهدا يدا نشدانههداي
تحقق مرحله توسعه تعیین میشود .اين مراحل عبارتند از :پیشتوسعه ،توسعه ،اوجگیري ،سرعتگیري ،تثبیت .نشانههاي تحقق
مراحل يا شاخصهاي تشخیص مرحله توسعه در جدول  2-3ارائه شده است.
جدول  -2-3شاخصهاي شناسايی مرحله توسعه نظام نوآوري فناورانه
آيا نمونه اولیه از فناوري (محصول يا فرايند) ساخته شده است؟
بازيگران اصلی در اين حوزه چه كسانی هستند؟ نقش دانشگاه ها و مراكز پژوهشی چیست؟ آيا شركتهاي
دانشبنیان به اين حوزه وارد شدهاند؟ آيا دولت به اين حوزه وارد شدده اسدت؟ نقدش آن (سیاسدتگدذاري،
تنظیمگري و  )...چیست؟
آيا محصول فناوري بدون حمايتهاي دولتی در بازار به صورت آزاد فروخته میشود؟
و يا :آيا تولید انبوه محصول فناوري (محصول يا خدمت) توجیه اقتصادي دارد؟
و يا :آيا تولید انبوه محصول فناوري (محصول يا خدمت) آغاز شده است؟
آيا شبكههاي علمی و فناوري شكل گرفتهاند؟ وضعیت آنها چگونه است؟
وضعیت بازار چگونه است؟ در حال رشد يا به اشباع كامل رسیده است؟

سند راهبردي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ترانسفورماتورهاي با تلفات پايين"
22

ويرايش اول،ارديبهشت 1395

فاز :3تدوين ارکان جهت ساز

نر ورود تولید كنندگان محصول فناوري چگونه است؟
نر كاهش قیمت محصول فناوري چگونه است؟
نر فروش محصول فناوري چگونه است؟
آيا انجمنها و سنديكاهاي مربوطه شكل گرفتهاند؟
سواالت جدول  2-3با توجه به شكل زير پرسیده می شود؛ به اين صورت كه مثال اگر جواب سوال ابتدايی خیر بود ،مرحلده
توسعه نظام ،پیشتوسعه است و ديگر نیازي به پرسیدن بقیه سواالت نیست .ديگر مراحل نیز مشابه همین است.

شكل  -1-3نشانههاي تحقق مراحل براي تعیین مرحله توسعه
با مشخص شدن جدول  2-3در واقع ساختار موجود نظام نوآوري فناورانه مشخص میشود و میتدوان بدا اسدتفاده از آن و
جدول  3-3مرحله توسعه نظام را بر اساس ساختار موجود حول فناوري شناسايی كرد.
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جدول  -3-3ويژگی مراحل توسعه به تفكیك عناصر ساختاري براي تعیین مرحلهي نظام نوآوري فناورانه

با استفاده از جدول  3-3می توان نتیجه گرفت ،فناوري هاي كاهش تلفات در ترانسدفورماتور بده  -جدز فنداوري تغییدر در
طراحی اكتیو پارت كه در مرحله توسعه قرار دارد  -در مرحله پیش توسعه میباشد .بخدش عمدده بدازيگران فعدال كندونی در
توسعه فناوري هاي كاهش تلفات در ترانسفورماتور را دانشگاهها و مراكز پژوهشدی تشدكیل مدیدهندد و هندوز شدركتهداي
دانشبنیان براي توسعه اين فناوري ها ،آنطور كه بايد شكل نگرفتهاند .همچنین شبكههاي علمی و تحقیقداتی در ايدن حدوزه
هنوز شكل نگرفته است .از طرف ديگر ،بر اساس شاخصهاي موجود در جدول  3-3و نشانههاي تحقق مراحل در شكل 2-3
ابتدا بايستی وضعیت تولید نمونه اولیه را بررسی كرد .بر اين اساس ،هنوز فناوريهاي كاهش تلفات در ترانسفورماتور به جز تغییر
در طراحی اكتیو پارت در كشور به صورت عملیاتی اجرا نشده است .بنابراين بر اساس شكل  2-3و جدول  3-3میتوان نتیجده
گرفت كه فناوري هاي كاهش تلفات در ترانسفورماتور در مرحله «پیشتوسعه» قرار دارد.
 -4-1-3شناسايی وضعیت مطلوب توسعه ترانسفورماتورهاي با تلفات پايین
فرايند نوآوري يك فرايند تكاملی است و همیشه در حال تغییر و تحول است و نمیتوان يك سیسدتم بهینده بدراي فرايندد
نوآوري تعريف كرد ،پس هدف نظام را بايد در طول اين فرايند تعريف كرد .هدف يك نظام نوآوري انتقال نظدام مدورد نظدر از
يك مرحله توسعه به مرحله بعدي است .البته بايد توجه داشت كه لزوما مرحله بعدي وضعیت بهینه نیست و فقط توسدعه نظدام
نوآوري مد نظر است.
نكته اصلی در اينجا نحوه انتقال از يك مرحله به مرحله ديگر است .كاركردهاي هر مرحله به سده دسدته كداركرد كلیددي،
حمايتی و حاشیهاي تقسیم می شود .تحقق كاركرد كلیدي به منزله انتقال به مرحله بعدي است .شدكل  3-3مراحدل توسدعه و
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كاركردهاي كلیدي ،حمايتی و حاشیهاي مرتبط با هر مرحله را نشان میدهد .در شكل زير كاركردهاي نظام نوآوري فناورانه بدا
 F1تا  F7نشان داده شده است كه عبارتند از:
كار آفرينی ( )F1
توسعه دانش ()F2
انتشار دانش ( )F3
جهت دهی به سیستم ( )F4
شكل دهی به بازار ()F5
تامین و تسهیل منابع ( )F6
مقبولیت بخشی ()F7

شكل  -3-3مراحل توسعه و كاركردهاي كلیدي ،حمايتی و حاشیهاي
در بخش قبلی مشخص شد كه نظام توسعه ترانسفورماتورهاي با تلفات پايین در مرحله «پیشتوسعه» قرار دارد .بر اسداس
شكل فوق ،زمانی كه سیستم در مرحله پیشتوسعه قرار داشته باشد و هدف ما رسیدن به مرحله بعدي نظام توسعه فناوري باشد
چهار كاركرد توسعه دانش ،انتشار دانش ،تأمین منابع و جهتدهی به سیستم بايد محقق شوند .در نتیجه كاركردهاي مذكور بده
عنوان كاركردهاي با اولويت شناخته میشوند .اما با توجه به اين نكته كه فناوري تغییر در طراحی اكتیوپارت كه به عنوان يكی
از فناوريهاي بااولويتها در فاز  3شناخته شد ،در مرحله توسعه قرار دارد ،عالوه بر چهداركرد شدناخته شدده در مرحلده پدیش
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توسعه ،كاركردهاي شكل دهی به بازار ،كارآفرينی و مقبولیت بخشی براي اين فناوري نیز مورد بررسی قرار میگیرد .در بخدش
بعدي فرايند تدوين سیاستها و اقدامات ،چالشهاي مرتبط با هر يك از ابعاد ساختاري در اين كاركردها ارائه شده است.
 -5-1-3شناسايی چالش ها و موانع توسعه ترانسفورماتورهاي با تلفات پايین و تدوين سیاستتهتا و
اقدامات
در اين مرحله با استفاده از يك تحلیل ساختاري-كاركردي ،چالشها و موانع پیش روي توسعه ترانسفورماتورهاي با تلفدات
پايین شناسايی شده است .همان طور كه پیشتر بیان شد اين چالشها از طريق مصاحبه با  6نفر از خبرگان و كارشناسان آشنا با
اين حوزه استخراج شده است .اسامی اين افراد در ادامه ارائه شده است:
 جناب آقاي مهندس خزايی جناب آقاي مهندس سلیمی جناب آقاي مهندس معانی جناب آقاي مهندس گودرزي جناب آقاي مهندس حاجی پور جناب آقاي دكتر صفايیدر نهايت ،چالشهاي شناسايی شده جمعبندي شد و فهرست نهايی چالشهداي توسدعه فنداوريهداي كداهش تلفدات در
ترانسفورماتورها ارائه شد.
چالشهاي توسعه دانش
چالشهاي مربوط به اين كاركرد ،دربرگیرندهي تمامی فعّالیتهايی است كه می تواند منجر به مدانع در فرايندد يدادگیري
شود .اين چالشها در رابطه با موضوعات مختلف مانند دانش فنی تكنولوژي نوظهور ،بازار ،شدبكههدا و مصدرفكننددگان
ممكن است ر دهد .در كشورهاي در حال توسعه ،يكی از مهمترين داليل عدم توسعه برخی صدنايع تكنولدوژي محدور،
عدم توسعه دانش آن صنعت است .در كشورهاي توسعه يافته ،اين موضوع به دلیل رقابت تنگاتنگ شركتهداي مختلدف
حل میشود .در واقع رقابت اصلی بنگاههاي اقتصادي بر سر نوآوري است و اين موضوع منجر به سرمايهگذاري بنگاههاي
مختلف در توسعه دانش میشود و دانش توسعه می يابد .ولی در كشورهاي در حال توسعه عمدتاً ،بنگداههدايی بدا تواندايی
رقابتپذيري باال وجود نداشته و عمالً توسعه دانش به صورت درونزا ر نمیدهد و میبايست به صورت برونزا يدا انتقدال
دانش و فناوري ،ر دهد .لذا همین موضوع نیاز به مداخله دولت و ايجاد جهتگیري در همین موضوع را دارد.
با توجه به اين كه اين كاركرد يكی از كاركردهاي با اولويت شناسايی شده بود چالشهاي زيادي در ارتباط با آن مشخص
شد .با وجود آن كه دانش فنی فناوري تغییر در طراحی اكتیوپارت براي كاهش تلفات در ترانسفورماتورها در كشدور وجدود
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دارد اما در فناوري هاي جديدتر اين دانش به اندازه كافی وجود ندارد كه يكی از داليل آن كمبود نیروي انسانی متخصص
در اين زمینه است و دلیل ديگر آن عدم انجام فعالیت هاي تحقیق و توسعه در اين حوزه است .به طور كلی چدالشهداي
شناسايی شده در اين كاركرد عبارتند از:
-1كمبود تحقیقات مناسب و كاربردي در مراكز علمی و واحدهاي تحقیق و توسعه بدراي كسدب داندش فندی سداخت
ترانسفورماتورهاي كم تلفات مبتنی بر فناوريهاي جديد كاهش تلفات
-2به روز نبودن محتواي آموزشی دروس دانشگاهی مرتبط با ساخت ترانسفورماتور كم تلفات مبتنی بدر فنداوريهداي
جديد كاهش تلفات
-3وجود ارتباط ضعیف میان دانشگاه و صنعت براي تبادل دانش در زمینده طراحدی و سداخت ترانسدفورماتورهاي كدم
تلفات مبتنی بر فناوريهاي جديد كاهش تلفات
-4میزان پايین همكاري مشترک بینالمللی بین شركتهاي معتبر داخلی و خارجی براي انتقال دانش فندی طراحدی و
ساخت ترانسفورماتورهاي كم تلفات مبتنی بر فناوريهاي جديد كاهش تلفات
-5وجود ارتباط ضعیف میان بازيگران توسعه دانش با مراكز علمی ،تحقیقاتی كشورهاي پیشرو در زمینه فنداوريهداي
جديد كاهش تلفات در ترانسفورماتورها
-6عدم حمايت كافی از فعالیتهاي تحقیق و توسعه در زمینه طراحی و ساخت ترانسفورماتورهاي كم تلفات مبتنی بدر
فناوريهاي جديد كاهش تلفات
چالشهاي انتشار دانش
چالشهاي اين كاركرد در اثر نامناسب بودن شبكهها و روابط ايجاد میشود كه بخشی از آن متأثر از ماهیت شبكهها است.
در واقع يكی از موارد ديگري كه منجر به عدم توسعه يك نظام فناورانه خاص يا يك صنعت دانشمحور مدیشدود ،عددم
انتشار صحیح اطالعات و يا دانش میان بازيگران مختلف آن حوزه است .اگر دانش میان تعداد بسیاري از نقشآفرينان يك
حوزه منتشر شود و در عین حال حقوق مالكیت معنوي و فكري رعايت شود ،میتوان شاهد بروز يدك ندوع رقابدت سدالم
میان بنگاههاي اقتصادي بود كه می تواند منجر به توسعه شود .در غیر اين صورت بعضاً دولتها میتوانند با دخالدتهداي
هوشمندانه از بروز اينچنین چالشهايی جلوگیري نمايند .چالشهاي شناسايی شده در اين كاركرد عبارتند از:
-1حضور كم رنگ شركتهاي داخلی سازنده ترانسفورماتور در كنفرانسها و همايشهاي تخصصی بینالمللدی جهدت
كسب دانش روز دنیا در زمینه فناوريهاي كاهش تلفات در ترانسفورماتورها
-2كمبود نمايشگاههاي تخصصی در زمینه آخرين دستاوردهاي صنعت ترانسفورماتور كم تلفات
-3عدم وجود همكاري كافی میان دست اندركاران توسعه فناوري در به مشاركت گذاشتن دانش كسب شده با يكديگر
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-4عدددم وجددود پايگدداه اطالعدداتی جددامع از آخددرين دسددتاوردهاي كشددور در زمیندده دانددش فنددی طراحددی و سدداخت
ترانسفورماتورهاي كم تلفات
چالشهاي جهتدهی به سیستم
همانطور كه اشاره گرديد،كاركرد جهتدهی به سیستم متشكل از فعالیتهايی اسدت كده بده گدزينش و محددود كدردن
گزينههاي موجود در رابطه با فناوري ،كاربرد آنها و بازارشان در سطوح مختلف میپردازد .در حوزه توسدعه فنداوريهداي
كاهش تلفات از مهمترين چالشهاي مربوط به اين كاركرد میتوان به عدم وجود چدارچوبهداي قدانونی /تنظدیم گدري
مناسب اشاره كرد .در واقع وجود نهادهاي اثربخش قانونگذار و تنظیمگر باعث جهتدهی به فعالیتهدا ،تنظدیم روابدط و
تسهیل اقدامات منجر خواهد شد .در حال حاضر چندین چدارچوبی در حدوزه ترانسدفورماتورها وجدود نداشدته كده توسدعه
ترانسفورماتورهاي كم تلفات را با موانعی روبرو میسازد .بنابراين ايجاد نوعی نهاد يا چارچوب تنظیمگر و قانونگذار كه به
پايش و ارزيابی تمامی فعالیت ها در اين حوزه بپردازد الزامی است.
به طور كلی چالشهاي شناسايی شده براي اين كاركرد عبارتند از:
-1نبود مرجعی به عنوان مغز متفكر كه به پیگیري و شناسايی مشكالت موجود و تصمیم گیري منسجم بدراي رفدع
آنها بپردازد و از اختیارات كافی برخوردار باشد.
-2عدم وجود قوانین و دستورالعمل جهت الزام در بكارگیري ترانسفورماتورهاي كم تلفات
چالشهاي تأمین منابع
يكی ديگر از انواع چالشهاي سیستمی كه منجر به عدم توسعه نظام يك صنعت میشود ،عدم تخصیص بهینه منابع اعم
از منابع مالی ،انسانی يا تجهیزاتی به داليل مختلف است .در واقع همین عدم تخصیص بهینه منابع منجر به ايجاد موانعی
در حوزههاي مختلف توسعه دانشی و يا مديريتی میشود كه دولت میتواند با اتخاذ سیاستهايی در جهت رفع اين مواندع
برآيد و از بروز چنین چالشی در سیستم جلوگیري نمايد.
مداخالت دولت در رابطه با اين چالشها مجموعهاي از فعّالیتهاي مربوط به تأمین و هماهنگی وروديهداي الزم بدراي
توسعهي نظام نوآوري را پوشش میدهد كه در راستاي تحقق كاركرد تأمین و تسهیل منابع قرار میگیرند .اين چدالشهدا
به سه دسته چالشهاي مربوط به منابع انسانی ،منابع مالی و مواد و تجهیزات تقسیم میشود .در واقع در حال حاضر
نیروي انسانی متخصص به اندازه كافی در اين حوزه در كشور وجود ندارد ،منابع انسانی متخصص يكی از عوامدل اصدلی
توسعه يك فناوري به شمار میروند .توسعه فناوري هاي كاهش تلفات در ترانسفورماتورها نیازمندد تعدداد زيدادي نیدروي
متخصص در اين حوزه است .با وجود آن كه افراد معدودي در كشور داراي اين دانش و تخصص هستند اما توسعه فراگیر
اين فناوري نیازمند تعداد زيادي از منابع انسانی متخصص در حوزه طراحی و ساخت ترانسفورماتور كم تلفات است.

سند راهبردي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ترانسفورماتورهاي با تلفات پايين"
28

فاز :3تدوين ارکان جهت ساز

ويرايش اول،ارديبهشت 1395

دسترسی به منابع مالی از عواملی است كه می تواند راه را براي توسعه يك فناوري هموار كند .در حال حاضر شركت هاي
تولیدكننده ترانسفورماتورها با مشكل نقدينگی مواجه هستند و براي انجام تحقیق و توسعه ،ساخت تجهیزات ،خريد مواد و
قطعات مورد نیاز براي توسعه ترانسفورماتورهاي كم تلفات به منابع مالی كافی نیاز دارند .ايجاد مسدیرهاي مناسدب بدراي
دسترسی شركت هاي تولیدكننده به منابع مالی نظیر وام هاي بانكی كم بهره ،منابع حاصل از هدفمندي يارانهها و  ...مدی
تواند به توسعه فناوريها در اين بخش كمك كند.
به طور كلی چالشهاي مشخص شده در اين كاركرد عبارتند از:
-1كمبود منابع مالی مورد نیاز دانشگاه ها ،مراكز تحقیقاتی و شركتهاي سازنده ترانسفورماتور براي طراحی و سداخت
ترانسفورماتور كم تلفات
-2عدم وجود بستر مناسب جهت ارتباط با شركتهاي خارجی تأمینكننده مواد اولیه
-3ارتباط ضعیف بین شركتهاي داخلی و خارجی براي تبادل نیروي انسانی متخصص در زمینده فنداوريهداي جديدد
كاهش تلفات در ترانسفورماتورها
-4عدم وجود برنامه مشخص و مدون براي تامین منابع مالی مورد نیاز
-5محدوديت دسترسی به نرمافزارهاي تخصصی براي طراحی ترانسفورماتور كم تلفات
-6كمبود آزمايشگاه براي تست تجهیزات
همانطور كه اشاره شد فناوري تغییر در طراحی اكتیو پارت در مرحله توسعه خود قرار داشته و از اينرو جهدت توسدعه ايدن
فناوري ،چالشهاي كارآفرينی ،مقبولیتبخشی و شكلدهی به بازار نیز مطرح میباشدد ،در ادامده بده بررسدی چدالشهداي
شناسايی شده در اين كاركردها براي توسعه فناوري تغییر در طراحی اكتیو پارت پرداخته شده است.
چالشهاي كارآفرينی
يكی از ديگر انواع چالشهايی كه میتواند منجر به رشدد آهسدته توسدعه يدك نظدام فناورانده خداص شدود ،مواندع ورود
كارآفرينان به آن حوزه دانشی خاص است.
كارآفرينان از بازيگران كلیدي در نظامهاي نوآوري به شمار میروند .فعّالیتهاي كارآفرينی را نیز میتوان در قالب يكی از
فرآيندهاي اصلی نظام نوآوري جاي داد .فعّالیت كارآفرينی عبارتست از تبديل دانش فنی موجود به كسب و كارهاي جديد.
اين كار از طريق انجام پروژههاي اجرايی انجام میشود .بنابراين ،از الزمه هاي انجام فعّالیت كارآفرينی ،وجود دانش فندی
است .نكته ي قابل بیان آن است كه هر بازيگري (شامل هر بازيگري در بخش خصوصی يا عمومی و يا بازيگران دولتدی،
دانشگاهی و يا صنعتی) كه به انجام فعّالیت هاي كارآفرينی مبادرت ورزد ،در آن مقطع خاص به عنوان كدارآفرين شدناخته
میشود .بنابراين ،در برخی موارد ،حتی دولتها نیز میتوانند در نقش كارآفرين ظاهر شوند.
اين چالش تمامی موانع پیش روي كارافرينان را در بر میگیرد كه فضاي كسب و كار را براي كارآفريندان ،غیدرمطمئن و
غیرشفاف میكند .در واقع فعّالیتهاي كارآفرينی شامل تالشهايی است كه بهطور مستقیم به تجاريسازي محصوالت و
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خدمات ارائهشده بر پايهي دانش فنی موجود میپردازند .حال هر مانعی از جنس فضاي كسدب و كدار كده ايدن فرآيندد را
مختل كند ،مانع كسب و كار تلقی میشود .چالشهاي زير براي كاركرد كارآفرينی شناسايی شده است:
-1نبود زمینه مناسب براي تجاري سازي دانش به دست آمده از تحقیقات كاربردي در زمینه فناوري تغییدر در طراحدی
اكتیو پارت
-2عدم وجود قوانین مناسب براي تسهیل ورود كارآفرينان
چالشهاي شكلدهی به بازار
چالشهاي مربوط به بازار دو نوع هستند :چالشهاي مربوط به عرضه و چالشهاي مربوط به تقاضا .دسته اول چالشها با
ساختار بازار و وضعیت رقابت در بین عرضهكنندگان ارتباط دارد .انواع حالتهاي ساختار بازار به صورت زير است:
ساختار رقابت كامل :در اين حالت ،تعداد زيادي خريدار و تعداد زيادي فروشنده در بازار وجود دارند.
ساختار رقابت انحصاري :در اين حالت نیز تعداد زيادي فروشنده يك نوع محصول خاص و تعداد زيادي خريدار وجود
دارند ،ولی فروشندگان از طريق ايجاد تمايز در محصوالت خود مانند تغییر بسته بنددي ،ارتقداي كیفیدت و  . . .بده
رقابت میپردازند.
ساختار انحصار چندجانبه :در اين حالت ،تعداد كمی فروشنده و تعداد زيادي خريدار وجود دارد .در حالت خاصدی كده
تنها دو فروشنده در بازار وجود دارند را انحصار دوجانبه مینامند.
ساختار انحصار كامل :اين حالت ،زمانی است كه فقط يك فروشنده و تعداد زيادي خريدار در بازار وجود داشته باشد.
ساختار انحصاركامل در طرف تقاضا :هنگامی كه تنها يك خريدار و تعداد زيادي عرضهكننده در بدازار وجدود داشدته
باشند.
ساختار انحصار چندجانبه در طرف تقاضا :در اين حالت ،تعداد فروشندگان محصول در بازار بسدیاز زيداد اسدت ،ولدی
تعداد كمی خريدار در بازار وجود دارد
چالش مربوط به تقاضاي بازار مفهومی در تئوري هاي اقتصادي است كه در آن تخصیص كاالها و خددمات توسدط نظدام
بازار آزاد به ناكارآمدي می انجامد .اين نوع چالش عمدتاً در مكاتب اقتصاد نئوكالسیك تأكید میشود .گاهی اوقدات ايدن
چالش ناشی از وجود تقاضا براي برخی از كاالهاست .عمدتاً كاالهايی كه فناوري محور هستند و نیاز به حمايدت و خريدد
دولتی دارند ،دچار اين نوع چالشها میشوند .چالشهاي اصلی شناسايی شده در اين كاركرد عبارتند از:
به صرفه نبودن توسعه فناوري :با توجه به يارانه پرداختی به برق و غیر واقعی بودن قیمت برق ،اسدتفاده از فنداوريهداي
كاهش تلفات در ترانسفورماتورها براي تولیدكنندگان و مصرف كنندگان اين تجهیزات مقرون به صدرفه نیسدت .از طدرف
ديگر ،تولید ترانسفورماتورهاي كم تلفات در مقیاس محدود ،هزينه هاي بااليی براي تولیدكنندگان در بر دارد .اين عوامدل
باعث میشود كه توسعه فناوريهاي كاهش تلفات در ترانسفورماتورها براي تولیدكنندگان به صرفه نباشد.
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عدم وجود تقاضاي كافی :وزارت نیرو و مجموعههاي بزرگ تولیدي مصرفكنندگان اصدلی ترانسدفورماتورهاي توزيدع در
شبكه توزيع هستند .همان طور كه اشاره شد با توجه به يارانههاي پرداختی قیمت برق در كشور پدايین اسدت .بده همدین
دلیل كاهش تلفات از طريق به كارگیري ترانسفورماتورهاي كم تلفات براي مصرفكنندگان توجیهپذير نیسدت .از ايدن رو
تقاضاي كافی براي ترانسفورماتورهاي كم تلفات وجود ندارد.
عدم وجود بازار رقابتی :در حال حاضر چند شركت معدود در كشور به طراحی و ساخت ترانسفورماتورها مدیپردازندد .ايدن
وضعیت نوعی انحصار چندقطبی را به وجود آورده است كه از يك طرف باعث عدم تمايل تولیدكنندگان براي حركدت بده
سمت فناوري هاي نوين كاهش تلفات در ترانسفورماتورها شده است و از طرف ديگر مانع از ورود تولیدكنندگان جديد بده
اين عرصه شده است .رفع اين مانع می تواند نقش مهمی در توسعه اين صنعت ايفا كند.
آيیننامههاي معامالتی ناكارآمد :آيیننامه هاي معامالتی موجود در مورد خريد و فدروش ترانسدفورماتورها در كشدور فاقدد
كارآمدي الزم براي تحريك عرضهكنندگان و مصرفكنندگان اين نوع ترانسفورماتورها هستند .بنابراين اصالح و بازنگري
در اين آيین نامه میتواند به تسهیل ،شفافسازي و هدايت معامالت در اين صنعت كمك كند.
به طور كلی چالشهاي شناسايی شده براي اين كاركرد عبارتند از:
-1كمبود تقاضاي مطمئن از سوي مصرف كنندگان ترانسفورماتورهاي كم تلفات
-2انگیزه پايین سازندگان ترانسفورماتورها براي طراحی و ساخت ترانسفورماتورهاي كم تلفات به علت به صرفه نبدودن
توسعه اين فناوري
-3وجود انحصار چندقطبی در بین تولیدكنندگان فعلی ترانسفورماتور در كشور
-4عدم تولید انبوه ترانسفورماتور كم تلفات از سوي سازندگان داخلی
-5ضعف قوانین و آيیننامههاي تنظیمكننده بازار
-6انگیزه پايین تولیدكنندگان جديد براي ورود به اين بازار
-7عدم وجود قوانین حمايتی الزم براي سرمايهگذاري بخش خصوصی در زمینه توسعه فناوريهداي كداهش تلفدات در
ترانسفورماتورها
چالشهاي مقبولیت بخشی
همانطور كه اشاره گرديد اين كاركرد در توسعه فناوريها مانند كاتالیزگر عمل میكند و به توسعه نظدام ندوآوري سدرعت
میبخشد .اين امر از طريق تشويق قانونگذاران و سیاستگذاران ،به ايجاد آرايشبندي جديددي از بدنده قواعدد و مقدررات
مربوط به نظام نوآوري فناورانه و از سوي نهادهاي پشتیبان ،شامل البیهاي سیاسی و رايزنیهدايی اسدت كده بدین گدروه
ذينفعان فناوري صورت میپذيرد .چالشهاي شناسايی شده در اين كاركرد عبارتند از:
-1عدم آگاهی مديران از مزاياي بكارگیري ترانسفورماتورهاي كم تلفات
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-2عدم وجود فرهنگ افزايش بهروري و راندمان در بین مديران
در ادامه جهت درک بهتر ،چالشها ي شناسايی شده به تفكیك كاركرد و بر حسب ابعاد ساختاري نظام نوآوري فناورانه در
جدول زير نشان داده شده است.
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جدول  -1-3چالشهاي توسعه ترانسفورماتورهاي كم تلفات به تفكیك هر يك از كاركردهاي نظام نوآوري فناورانه در هر يك از ابعاد ساختاري
مشكالت
ساختاري

بازيگران

نهادها

تعامالت

كاركردها
وجددود ارتبدداط ضددعیف میددان دانشددگاه و
صنعت براي تبادل دانش در زمینه طراحی
و ساخت ترانسفورماتور كم تلفدات مبتندی
كمبود تحقیقدات مناسدب و كداربردي در مراكدز بر فناوريهاي جديد كاهش تلفات
علمی و واحدهاي تحقیق و توسعه بدراي كسدب میزان پايین همكاري مشترک بین المللی
دانش فنی طراحی و سداخت ترانسدفورماتور كدم بین شركتهاي معتبدر داخلدی و خدارجی
توسعه دانش

تلفات مبتنی بر فناوريهاي جديد كاهش تلفات

براي انتقال دانش فنی طراحدی و سداخت

به روز نبودن محتواي آموزشی دروس دانشگاهی ترانسفورماتور كم تلفات مبتنی بر فناوري-
مرتبط با ساخت ترانسفورماتور كم تلفات مبتنی بر هاي جديد كاهش تلفات
فناوريهاي جديد كاهش تلفات

وجود ارتباط ضعیف میان بازيگران توسعه
دانددش بددا مراكددز علمددی ،تحقیقدداتی
كشورهاي پیشرو در زمینده فنداوريهداي
جديد كاهش تلفات در ترانسفورماتورها

عددددم حمايدددت كدددافی از
فعالیتهاي تحقیدق و توسدعه
در زمیندده طراحددی و سدداخت
ترانسفورماتور كم تلفات مبتنی
بر فناوريهاي جديدد كداهش
تلفات

زيرساختها
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مشكالت
ساختاري

تعامالت

بازيگران

زيرساختها

نهادها

كاركردها
حضور كدم رندگ شدركتهداي داخلدی سدازنده
ترانسدفورماتور در كنفدرانسهدا و همدايشهداي
تخصصی بینالمللی جهت كسب دانش روز دنیدا
انتشار دانش

در زمیندده فندداوريهدداي كدداهش تلفددات در
ترانسفورماتورها
كمبود نمايشگاه هاي تخصصی در زمینه آخدرين

 عدددم وجددود همكدداري كددافی میددان

 عدددم وجددود پايگدداه اطالعدداتی جددامع از آخددرين

دسددتاندددركاران توسددعه فندداوري در بدده

دستاوردهاي كشدور در زمینده ترانسدفورماتور كدم

مشاركت گذاشتن دانش كسدب شدده بدا

تلفات

يكديگر

دستاوردهاي صنعت ترانسفورماتور كم تلفات
نبود مرجعی به عنوان مغز متفكر كه به پیگیري و

عدددددم وجددددود قددددوانین و

جهتدهی به

شناسايی مشكالت موجود و تصمیم گیري

دسددتورالعمل جهددت الددزام در

سیستم

منسجم براي رفع آنها بپردازد و از اختیارات كافی

بكارگیري ترانسدفورماتورهاي

برخوردار باشد

كم تلفات
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مشكالت
ساختاري

بازيگران

نهادها

تعامالت

زيرساختها

كاركردها
عدم وجود بستر مناسب جهت ارتبداط بدا
كمبود منابع مالی مورد نیداز دانشدگاههدا ،مراكدز شركتهاي خارجی تامینكننده مواد اولیه
تامین منابع

تحقیقاتی و شركتهداي سدازنده ترانسدفورماتور ارتباط ضعیف بین شركتهداي داخلدی و
براي طراحی و ساخت ترانسفورماتور كم تلفات

خددارجی بددراي تبددادل نیددروي انسددانی
متخصص در زمینه فنداوريهداي جديدد

عدم وجود برنامه مشدخص و كمبود آزمايشگاه يراي تست تجهیزات
مدون براي تامین منابع مالی محدوديت دسترسی به نرمافزارهاي تخصصی براي
مورد نیاز

كاهش تلفات در ترانسفورماتورها
نبود زمینه مناسب براي تجاريسازي داندش بده
كارآفرينی

دست آمده از تحقیقات كاربردي در زمینه فناوري
تغییر در طراحی اكتیو پارت
كمبود تقاضاي مطمئن از سوي مصرف كنندگان
ترانسفورماتورهاي كم تلفات

شكلدهی بازار

عدددم وجددود قددوانین مناسددب
براي تسهیل ورود كارآفرينان
ضعف قوانین و آيیننامههداي
تنظیمكننده بازار

انگیزه پايین سازندگان ترانسفورماتور به طراحدی

عدم وجدود قدوانین حمدايتی

و ساخت ترانسفورماتورهاي كم تلفات بده علدت

الزم بددراي سددرمايهگددذاري

به صرفه نبودن توسعه اين فناوري

بخددش خصوصددی در زمیندده

وجود انحصار چنددقطبی در بدین تولیدكننددگان

توسعه فنداوريهداي كداهش

طراحی ترانسفورماتور كم تلفات
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مشكالت
بازيگران

ساختاري

تعامالت

نهادها

كاركردها
فعلی ترانسفورماتور در كشور
عدم تولید انبوه ترانسفورماتورهاي كدم تلفدات از
سوي سازندگان داخلی
انگیزه پايین تولیدكنندگان جديد بدراي ورود بده
اين بازار
عدددم آگدداهی مددديران از مزايدداي بكددارگیري
مشروعیتبخشی

ترانسفورماتورهاي كم تلفات
عدم وجود فرهنگ افزايش بهرهوري و رانددمان
در بین مديران

تلفات در ترانسفورماتورها

زيرساختها
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-2-3فرايند تدوين اقدامات فنی
فرايند تدوين اين اقدامات ،در شكل  4-3نشان داده شده است.

شكل -4-3فرايند تدوين اقدامات فنّی توسعه فنآوريهاي كاهش تلفات در ترانسفورماتورها
همانطور كه پیشتر اشاره شد راهبردهاي تهیه شده در مرحلهي سوم طرح در جلسهي كمیتهي راهبري مورد بررسدی قدرار
گرفته و با توجه به نظرات كمیتهي راهبري ،در مورد هريك از فنآوريهاي منتخب براي توسعهي درونزا ،پتانسیلسنجی شده
و اقداماتی ارائه میگردد .همچنین فنآوريهاي منتخب براي انتقال فنآوري به اقداماتی جهت انتخاب روش بهینده ،رهنمدون
میشود.

 -4سیاستها و اقدامات مورد نیاز براي توسعه فناوري كاهش تلفات در ترانسفورماتورها
همان طور كه در شكل  1-3نشان داده شده است ،سیاستها و اقدامات غیرفنی مورد نیاز بر اسداس فهرسدت چدالشهدا و
موانع شناسايی شده در مرحله قبلی پیشنهاد میشود .اين سیاستها و اقدامات همان طور كه پیش از اين اشاره شد بدر اسداس
چالش ها و موانع شناخته شده در چهار كاركرد نظام نوآوري فناورانه پیشنهاد می شوند .در ادامه ،بدا توجده بده اينكده برخدی از
سیاستهاي توسعه فناوري بسیار كلی میباشند ،برخی از آنها به اقدامات الزم در جهت نیل به اين سیاستهاي كلدی تبدديل
شدهاند كه در ادامه اين اقدامات و سیاستها مورد توجه قرار گرفته است .بعالوه ،اقدامات فنّی اقداماتی هستند كه ذيل دو دسته
چالشهاي مختص فناوري در كاركرد توسعه دانش يعندی «انتقدال فنداوري» و «توسدعه درونزا» تعريدف شدده و بندابراين از
راهبردهاي تهیه شده در فاز  3ورودي میگیرند .در ادامه فهرست اين اقدامات نیز ارائه شده است.
 -1-4سیاست ها و اقدامات غیر فنّی
جهت تدوين سیاستها و اقدامات غیرفنی همانطور كه اشاره شد ،كلیه موانع و چالشهاي مورد نظر خبرگان و متخصصان
استخراج شد و پس از پااليش و حذف موارد تكراري ،فهرست نهايی چالشها تهیه شد .در ادامه چالشهاي شناسدايی شدده و
سیاستها و اقدامات منتج شده از اين چالشها در جداول  1-4تا  7-4آمده است.
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جدول  -1-4چالشها ،سیاستها و اقدامات رفع چالشهاي كاركرد توسعه و انتشار دانش
سیاستها و اقدامات
چالشها
كمبود تحقیقدات مناسدب و كداربردي در مراكدز علمدی و حمايت از پاياننامده هداي ارشدد و دكتدري در زمینده
واحدهاي تحقیق و توسعه براي كسب دانش فنی سداخت توسعه دانش فنی در زمینه فناوريهاي جديد كداهش
تلفات در ترانسفورماتورها
ترانسفورماتورهاي كم تلفات با فناوريهاي جديد
عدم حمايت كافی از فعالیتهاي تحقیق و توسعه در زمینه تدوين برنامه جامع حمايت از فعالیدت هداي تحقیدق و
طراحی و ساخت ترانسفورماتورهاي كم تلفدات مبتندی بدر توسعه در زمینه طراحدی و سداخت ترانسدفورماتورهاي
كم تلفات مبتنی بر فناوريهاي جديد كاهش تلفات
فناوريهاي جديد كاهش تلفات
بروزرسددانی محتددواي آموزشددی در حددوزه رشددتههدداي
به روز نبودن محتواي آموزشی دروس دانشگاهی مرتبط با
تخصصی مورد نیاز بدراي سداخت ترانسدفورماتور كدم
ساخت ترانسفورماتور كم تلفات مبتنی بر فناوريهاي
تلفات از جمله در رشته هاي متالورژي و بدرق قددرت
جديد كاهش تلفات
گرايش ماشینهاي الكتريكی
وجود ارتباط ضعیف میان دانشگاه و صدنعت بدراي تبدادل
دانش در زمینه طراحی و سداخت ترانسدفورماتورهاي كدم تدوين دستورالعمل همكداري میدان بدازيگران داخلدی
تلفات مبتنی بر فناوريهاي جديد كاهش تلفات
توسعه ترانسدفورماتورهاي توزيدع كدم تلفدات اعدم از:
وجود ارتباط ضعیف میان بازيگران توسعه دانش بدا مراكدز دانشگاه هدا ،مراكدز تحقیقداتی ،شدركت هداي سدازنده
علمی ،تحقیقاتی كشورهاي پیشرو در زمینه فنداوريهداي ترانسفورماتور
جديد كاهش تلفات در ترانسفورماتورها
میزان پايین همكاري مشترک بینالمللی بین شركتهداي
برقراري ارتباط میان شركتها و مراكز علمی و
معتبر داخلی و خارجی براي انتقال داندش فندی طراحدی و
تحقیقاتی بینالمللی با شركتها و مراكز علمی و
ساخت ترانسفورماتورهاي كم تلفات مبتنی بر فناوريهاي
تحقیقاتی داخلی در حوزه ترانسفورماتورهاي كم تلفات
جديد كاهش تلفات
جدول  -2-4چالشها ،سیاستها و اقدامات رفع چالشهاي كاركرد انتشار دانش
سیاستها و اقدامات
چالشها
حضور كم رنگ شركت هاي داخلی سازنده ترانسدفورماتور
در كنفرانسها و همايشهاي تخصصی بینالمللدی جهدت برگزاري كنفرانسهداي بدینالمللدی و نمايشدگاههداي
كسب دانش روز دنیا در زمینه فناوريهاي جديدد كداهش تخصصدی بدا حضدور كشدورهاي پیشدرو در زمینده
تلفات در ترانسفورماتورها
ترانسفورماتورهاي كدم تلفدات جهدت تبدادل داندش و
كمبددود نمايشددگاههدداي تخصصددی در زمیندده آخددرين آگاهی از جديدترين دستاوردها در دنیا
دستاوردهاي صنعت ترانسفورماتور كم تلفات
عدم وجود همكاري كافی میان دسدت انددركاران توسدعه شناسايی تشكلها و انجمنهاي موجود در صنعت برق
فناوري در به مشداركت گذاشدتن داندش كسدب شدده بدا و تشويق آنها به فعالیت در زمینده ترانسدفورماتورهاي
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چالشها

سیاستها و اقدامات

كم تلفات
يكديگر
عدم وجود پايگاه اطالعاتی جامع از آخدرين دسدتاوردهاي ايجاد بانك اطالعاتی محققین و دستاوردهاي دانشدی
كشدددور در زمینددده داندددش فندددی طراحدددی و سددداخت در حوزه ترانسفورماتورهاي كم تلفات
ترانسفورماتورهاي كم تلفات
جدول  -3-4چالشها ،سیاستها و اقدامات رفع چالشهاي كاركرد جهتدهی به سیستم
سیاستها و اقدامات
چالشها
نبود مرجعدی بده عندوان مغدز متفكدر كده بده پیگیدري و تشددددكیل سددددتاد راهبددددري نقشدددده راه توسددددعه
شناسايی مشكالت موجود و تصمیم گیري منسجم بدراي ترانسفورماتورهاي كم تلفات جهت هماهنگی و نظارت
بر اجراي كار
رفع آنها بپردازد و از اختیارات كافی برخوردار باشد.
عدم وجود قوانین و دستورالعمل جهت الزام در بكدارگیري تدوين قوانین و دستورالعمل جهت ايجداد الدزام بدراي
بكارگیري ترانسفوماتورهاي كم تلفات
ترانسفورماتورهاي كم تلفات
جدول  -4-4چالشها ،سیاستها و اقدامات رفع چالشهاي كاركرد تامین منابع
سیاستها و اقدامات
چالشها
كمبود منابع مالی مورد نیاز دانشگاه ها ،مراكز تدوين دستورالعملهاي الزم براي تامین منابع مالی مورد نیاز
تحقیقاتی و شركتهاي سازنده ترانسفورماتور براي به منظور توسعه فناوري ساخت ترانسفومانور كم تلفات
اعطاي وام هاي بانكی بلند مدت و كم بهره به مراكز علمی و
طراحی و ساخت ترانسفورماتور كم تلفات
تحقیقاتی و شركت هاي سدازنده ترانسدفورماتورها بده منظدور
انجام فعالیتهاي تحقیقاتی و سداخت آزمايشدگاه هداي تسدت
تجهیزات و كارگاه هاي الزم براي توسعه فناوريهاي كاهش
عدم وجود برنامه مشخص و مدون براي تامین
تلفات در ترانسفورماتورها
منابع مالی مورد نیاز
تخصیص بخشی از منابع حاصل از هدفمنددي ياراندههدا در
بخش بدرق بده بدومیسدازي داندش فندی طراحدی و سداخت
ترانسفورماتور كم تلفات
شناسايی تامین كنندگان داخلی و خارجی مواد و قطعات مورد
نیاز براي طراحی و ساخت ترانسفورماتور كدم تلفدات و ايجداد
عدم وجود بستر مناسب جهت ارتباط با ارتباط با آنها براي تامین مواد و قطعات مورد نیاز
كاهش تعرفه واردات مدواد و قطعدات مدورد نیداز مدورد نیداز
شركتهاي خارجی تأمینكننده مواد اولیه
سازندگان داخلی براي طراحدی و سداخت ترانسدفورماتور كدم
تلفات
ارتباط ضعیف بین شركتهاي داخلی و خارجی زمینهسازي حضور متخصصین خارجی در زمینه طراحی و
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سیاستها و اقدامات
چالشها
براي تبادل نیروي انسانی متخصص در زمینه ساخت ترانسفورماتور كم تلفات ،در مراكز تحقیقاتی و صنعتی
فناوريهاي جديد كاهش تلفات در كشور
ترانسفورماتورها
محدوديت دسترسی به نرمافزارهاي تخصصی شناسايی و حمايت از تامین سختافزار و نرمافزار مورد نیاز
براي طراحی ترانسفورماتور كم تلفات
جهت توسعه فناوريهاي جديد كاهش تلفات در
ترانسفورماتورها
كمبود آزمايشگاه براي تست تجهیزات
جدول  -5-4چالشها ،سیاستها و اقدامات رفع چالشهاي كاركرد كارآفرينی
سیاستها و اقدامات
چالشها
نبود زمینه مناسب براي تجاري سازي دانش به دست آمده تدوين دسدتورالعمل جهدت حمايدت از تجداريسدازي
از تحقیقات كاربردي در زمینه فنداوري فنداوري تغییدر در دانش فنی به دست آمده از تحقیقات در زمینه طراحی
و ساخت ترانسفورماتور با فناوري تغییر در طراحی اكتیو
طراحی اكتیو پارت
پارت
ايجاد سازوكار انگیزشی -حمايتی ورود تولیدكننددگان
عدم وجود قوانین مناسب براي تسهیل ورود كارآفرينان
جديد به بازار ترانسفورماتورهاي كم تلفات
جدول  -6-4چالشها ،سیاستها و اقدامات رفع چالشهاي كاركرد شكلدهی به بازار
سیاستها و اقدامات
چالشها
كمبود تقاضاي مطمئن از سوي مصرف كنندگان اعطاي مشدوقهداي مدالی نظیدر پرداخدت تسدهیالت
ترانسفورماتورهاي كم تلفات
بلندمدت كم بهره ،پرداخت سود تسدهیالت و كداهش
عدم تولید انبوه ترانسفورماتور كم تلفات از سوي سازندگان مالیات جهت ترغیب مصرف كنندگان ترانسدفورماتورها
به تعويض يا خريد ترانسفورماتورهاي كم تلفات
داخلی
انگیزه پايین سازندگان ترانسفورماتورها براي طراحی و
ساخت ترانسفورماتورهاي كم تلفات به علت به صرفه
ايجاد سازوكار انگیزشی -حمايتی براي تولیدكننددگان
نبودن توسعه اين فناوري
ترانسفورماتورهاي كم تلفات از طريق كاهش تعرفده و
عدم وجود قوانین حمايتی الزم براي سرمايهگذاري بخش
بخشودگی مالیاتی
خصوصی در زمینه توسعه فناوريهاي كاهش تلفات در
ترانسفورماتورها
وجددود انحصددار چندددقطبی در بددین تولیدكنندددگان فعلددی
ايجاد سازوكار انگیزشی -حمايتی ورود تولیدكننددگان
ترانسفورماتور در كشور
جديد به بازار ترانسفورماتورهاي كم تلفات
انگیزه پايین تولیدكنندگان جديد براي ورود به اين بازار
بدازنگري آيدیننامددههداي معددامالتی خريدد و فددروش
ضعف قوانین و آيیننامههاي تنظیمكننده بازار
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چالشها

سیاستها و اقدامات
ترانسفورماتورهاي كم تلفات

جدول  -7-4چالشها ،سیاستها و اقدامات رفع چالشهاي كاركرد مشروعیتبخشی
سیاستها و اقدامات
چالشها
عدددددم آگدددداهی مددددديران از مزايدد داي بكددددارگیري
•آگاه سازي مديران صنعت برق از مزايداي بكدارگیري
ترانسفورماتورهاي كم تلفات
ترانسددفورماتور كددم تلفددات درصددنعت بددرق از طريددق
عدم وجود فرهنگ افزايش بهرهوري و رانددمان در بدین
برگزاري سمینارها و همايشهاي تخصصی
مديران
-2-4اقدامات فنی
اقدامات فنی با توجه به فرايند شرح داده شده در بخش  2-3و بر اساس راهبردهاي ارائه شده در فاز سوم طرح به شرح زير
تدوين می گردد:
-1بكارگیري و استفاده از ترانسفورماتور كم تلفات تولید شده مبتنی بر فناوري تغییر در طراحی اكتیوپارت در شبكه
-2بكارگیري و استفاده از از ترانسفورماتور كم تلفات تولید شده مبتنی بر فناوري مبدلهاي الكترونیك قدرت
-3تولید نمومه آزيشگاهی ترانسفورماتور ابررسانا با استفاده از روش مناسب همكاريهاي خارجی
-4تولید نیمه صنعتی ترانسفورماتورهاي كم تلفات مبتنی بر فنداوري عايقهداي خداص بدا اسدتفاده از روش مناسدب
همكاريهاي خارجی
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 -1مقدمه
در مرحله چهارم طرح «تدوين سند راهبردي توسعه ترانسفورماتورهاي توزيع كم تلفات» ،سیاستها و اقددامات مدورد نیداز
براي تحقق چشم انداز ،اهداف و راهبردها مشخص می گردد .اين سیاستها و اقدامات براي رفدع مشدكالت موجدود در ابعداد
توسعه و انتشار دانش ،فعالیت هاي كارآفرينی ،شكل دهی به بازار ،تأمین منابع مالی ،انسانی و مواد ،مشروعیت بخشی و جهدت
دهی به سیستم در حوزه توسعه ترانسفورماتورهاي كم تلفات تعیین میشود ].[1ورودي الزم براي تعیین سیاستها و اقددامات
غیرفنی ،چالش ها و مشكالت موجود در هر يك از اين ابعاد است كه با كمك كارشناسان و خبرگان در حوزه ترانسفورماتورهاي
كم تلفات استخراج میشود .به عالوه در كاركرد توسعه دانش ،اقدامات فنّی نیز ارائه خواهند شد كده ورودي آنهدا راهبردهداي
ارائه شده در گزارش مرحله سوم میباشد.
ساختار اين گزارش به اين صورت است .در بخدش اول دربداره مبدانی نظدري تددوين اقددامات و سیاسدت هدا در ادبیدات
سیاستگذاري فناوري صحبت میشود .سپس فرايند تدوين سیاستها و اقدامات سند توسعه ترانسفورماتورهاي كم تلفات مدورد
بحث قرار میگیرد .در نهايت ،سیاستها و اقدامات تدوين شده براي رفع مشكالت توسعه ترانسفورماتورهاي كدم تلفدات ارائده
خواهد شد.

 -2چارچوب نظري تدوين سیاستها و اقدامات سند توسعه ترانسفورماتورهاي كم تلفات
مبناي تدوين اين سیاست ها و اقدامات در اين سند نظام نوآوري فناورانه ( )TISاست .بنا بر تعريف كارلسون و استانكیويكز
نظام فناورانه عبارت است از« :شبكهاي پويا از عامالن 1كه در يك ناحیهي اقتصادي/صنعتی تحت زيرساختهاي نهادي خاص
با يكديگر در تعامل بوده و در تولید ،انتشار و بهرهبرداري از فناوري سهیم هستند»
نقطه آغاز تحلیل يك نظام فناورانه نوآوري بر يك منطقه جغرافیايی يا بخش صنعتی متمركز نیست ،بلكه بر يك تكنولوژي
يا يك زمینه فناورانه متمركز است .هدف بیشتر مطالعات نظامهاي نوآوري فناورانه ،تحلیل و ارزيابی توسعه يك نوآوري فناورانه
خاص در قالب ساختار يا فرآيندهاي پشتیبان (يا مخرب) آن است .از اين منظر ،میتوان به اين رويكرد بهعندوان يدك گوندهي

- Agents

1
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خردنگر 1از مفهوم نظامهاي بخشی نوآوري نگريست .رويكرد نظام نوآوري فناورانه داراي مشخصههداي عمدومی رويكردهداي
نظام نوآوري است .با اين وجود ،دو مشخصه ،اين رويكرد را از رويكردهاي ديگر متمايز میسازد .اوّلین مشخصه ،تأكید رويكرد
نظام نوآوري فناورانه بر نقش شايستگی اقتصادي ،توانايی توسعه و استفاده از فرصتهاي جديد كسب و كار بهعندوان جنبدهاي
مهم از نوآوري فناورانه میباشد .اين رويكرد بر كافی نبودن تحريك جريانهاي دانش براي وقوع تغییرات فناورانده و عملكدرد
اقتصادي تأكید میكند .تحريك جريانهاي دانش براي تحريك فعّاالنه دانشهاي موجود بهمنظور ايجاد فرصدتهداي جديدد
كسب و كار ،الزم است .اين جنبه رويكرد نظام نوآوري فناورانه بر اهمیت اشخاص بهعنوان منابع نوآوري تأكید مدیكندد .ايدن
موضوع توسط رويكردهاي كلنگر 2نظام نوآوري مغفول واقع گرديده است .تمركز بر فعّالیتهاي كارآفرينانه ،مكمّل تأكیدد بدر
جريآنهاي دانش است .مشخصه دوّم متمايز كننده مطالعات مربوط به نظام نوآوري فناورانه از رويكردهاي ديگر ،تمركز زياد آن
بر پويايی سیستم است .تمركز بر اقدام كارآفرينانه ،پژوهشگران حوزه نظدام فناورانده ندوآوري را تشدويق بده نگريسدتن بده آن
بهعنوان چیزي كرده است كه در طول زمان ايجاد میگردد.
-1-2كاركردها در نظام نوآوري فناورانه
هدف هر نظام نوآوري از جمله نظام نوآوري فناورانه ،تحقق اهداف فرايند نوآوري است .اين اهداف شدامل خلدق ،انتشدار و
بهره برداري از فناوري است كه در قالب توسعهي فناورانه ،بهظهور میرسد .حال دستههاي مختلف فعّالیتهايی كه بدر توسدعه
فناوري اثر میگذارند ،كاركردهاي نظام نوآوري فناورانه ندام مدی گیرندد .كاركردهدا ،فراينددهايی هسدتند كده وجدود آنهدا در
شكل گیري يك نظام نوآوري فناورانه ضروري است .هريك از اين كاركردها ،میتواند از طريق فعّالیتهداي گونداگون محقدق
شوند .در راستاي شكلگیري نظام نوآوري فناورانه براي يك فناوري 7 ،كاركرد گونداگون بايدد محقدق گدردد .از طرفدی ،ايدن
كاركردها بر يكديگر اثرگذار هستند و می توانند منجر به تقويت و يا تضعیف يكدديگر شدوند .درنتیجده چندین تعدامالتی میدان
كاركردها ،حلقه هاي علّی و معلولی متفاوتی قابل شناسايی هستند .بنابراين ،در ادامه به معرفی كاركردها و چگونگی اثرگدذاري
آنها بر يكديگر پرداخته خواهد شد.

- Micro oriented

1

- Macro oriented

2
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از آنجايی كه تنها با تحلیل ساختاري نظامهاي فنی-اجتماعی نمی تدوان تغییدرات فناورانده را تحلیدل كدرد ،ايدن رويكدرد
میبايست فراهمآورنده چارچوبی براي تحلیل فرايندي نظامهاي فنی-اجتماعی باشد .بدين منظور ،محققان مختلف به تعريدف
كاركردهاي نظام نوآوري پرداختهاند.
اولین بار جانسون در سال  2001شش كاركرد را پیشنهاد نمود .در سال  2007هكرت اين  6كاركرد را به صورت عملیداتی
تست كرد و در نهايت  7كاركرد زير را پیشنهاد نمود:
فناوريهاي كار آفرينی
توسعه دانش
انتشار دانش
جهتدهی به سیستم
شكلدهی به بازار
تأمین و تسهیل منابع
مقبولیت بخشی
در سال  2008برگك نیز  7كاركرد را با تغییراتی بسیار كوچك نسبت به كاركردهاي معرفی شده توسدط هكدرت پیشدنهاد
نمود كه در ادامه به توضیح آن پرداخته میشود ].[3

فعالیتهاي كارآفريني
كارآفرينان از بازيگران كلیدي در نظام هاي نوآوري بهشمار میروند .فعّالیتهاي كارآفرينی را نیز میتوان در قالب يكی از
فرايندهاي اصلی نظام نوآوري جاي داد .فعّالیت كارآفرينی عبارتست از تبديل دانش فنی موجود به كسب و كارهاي جديد.
اين كار از طريق انجام پروژههاي اجرايی انجام میشود .بنابراين ،از الزمه هاي انجام فعّالیت كارآفرينی ،وجود دانش فندی
است .نكته قابل بیان آن است كه هر بازيگري (شامل هر بازيگري در بخش خصوصی يا عمومی و يدا بدازيگران دولتدی،
دانشگاهی و يا صنعتی) كه به انجام فعّالیتهاي كارآفرينی مبادرت ورزد ،در آن مقطع خاص بهعندوان كدارآفرين شدناخته
میشود .بنابراين ،در برخی موارد ،حتی دولتها نیز میتوانند در نقش كارآفرين ظاهر شوند.
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بهطور كلی میتوان دو زيركاركرد را براي فعّالیتهاي كارآفرينی متصور شد :ايجاد فرصتهاي كاري جديدد و شناسداندن
فرصتهاي كاري جديد .در ايجاد فرصتهاي كاري جديد ،كسب سود بهطور مستقیم مورد هدف قرار میگیرد؛ درحالی كه
در شناساندن فرصت هاي كاري جديد ،ايجاد مشروعیت براي آن محصول يا خدمت (و در سطحی باالتر براي تكنولدوژي)
هدف اصلی فعّالیت است .در اين حالت ،با ايجاد مشروعیت براي محصول يا خدمت ارائه شده ،زمینهاي براي كسب سدود
فراهم میشود.
میتوان گفت كه فعّالیتهاي كارآفرينی شامل تالشهايی است كه بطور مستقیم به تجاريسازي محصدوالت و خددمات
ارائه شده بر پايه دانش فنی موجود می پردازند .درحقیقت ،اين فعّالیت است كه يك نظام نوآوري را از يك نظام تحقیقدات
متمايز میسازد .الزم به ذكر است كه انجام فعّالیتهاي كارآفرينی میتواند منجر بده شدكلگیدري داندشهداي جديدد از
تكنولوژي موجود گردد .بنابراين ،از يك سو توسعه دانش الزمه انجام فعّالیدتهداي كارآفرينانده اسدت و از سدوي ديگدر،
فعّالیتهاي كارآفرينانه با افزايش دانش فنی در رابطه با تكنولوژي همراه است.
كارآفرينان را میتوان از منظر سابقه آنها در انجام فعّالیتهاي كارآفرينی به دو دسته تقسیم كرد :دسدته اول كارآفريندان
شركتهايی هستند كه به تكنولوژي جديد بهمثابه فرصتی براي ورود به كسب و كار و استفاده از بازارهاي موجود در حوزه
تكنولوژي نوظهور مینگرند .دسته دوم كارآفرينان نیز شركتهايی را شامل میشدوند كده پدیش از ظهدور تكنولدوژي در
بخشهاي ديگر مشغول به كار بودهاند .اين دسته از كارآفرينان به تكنولوژي نوظهور بهچشم يك فرصت جديد براي تنوع
بخشی به سبد كاري خود و استفاده از مزاياي آن مینگرند .برخی از محققان بر اين باورند كه حضور پررنگتر كارآفرينان
دسته دوم در نظامهاي نوآوري از اثربخشی بیشتري برخوردار است.
در ادبیات ،نمونههايی از فعّالیتهاي مربوط به اين كاركرد برشمرده شدهاند:
سرمايهگذاريهاي خطرپذير صورتپذيرفته (پروژههاي انجام شده) در تجاريسازي تكنولوژي
ورود شركتهاي نوآور در عرصه تجاريسازي تكنولوژي
تأسیس شركتهاي نوپا
ورود شركتهاي موجود در حوزههاي ديگر به حوزه تكنولوژي
ارائه محصوالت و خدمات جديد در زمینه تكنولوژي
فعّالیتهاي انجام شده با هدف نمايش و توجیهپذير ساختن تكنولوژي
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برگزاري نمايشگاه تكنولوژي
انجام پروژههاي نمايشی
خلق دانش
كاركرد خلق دانش ،دربرگیرنده تمامی فعّالیتهايی است كه میتوان در فرايند يادگیري 1قرار داد .بدديهی اسدت كده ايدن
كاركرد در قلب فرايند نوآوري و درنتیجه در قلب يك نظام نوآوري جاي دارد .بنابراين ،تحقق اين كاركرد پیشنیاز توسعه
نظام نوآوري فناورانه تلقی می گردد و جزء كاركردهايی است كه می بايست پیش از كاركردهاي ديگر محقَدق گدردد .ايدن
يادگیري در رابطه با موضوعات مختلف مانند دانش فنی تكنولوژي نوظهور ،بازار ،شبكهها و مصرفكنندگان صادق اسدت.
با اين وجو د ،تأكید بیشتري در رابطه با يادگیري دانش فنی تكنولوژي نوظهور وجدود دارد .از ايدن منظدر (موضدوع مدورد
تمركز) میتوان كاركرد خلق دانش را به دو دسته تقسیم كرد :خلق دانش فنی و خلق دانش غیرفنی.
اين فرايند يادگیري ،به اقسام گوناگونی میتواند واقع شود .از مهمتدرين اندواع يدادگیري ر داده در راسدتاي تحقدق ايدن
كاركرد ،يادگیري در حین جستجو( 2يادگیري كتابخآن هاي) و يادگیري در حین انجام كار ،3يدادگیري در حدین تعامدل 4و
يادگیري در حین استفاده 5میباشد .البته میبايست به اين موضوع توجّه داشت كه يادگیري در حین تعامل درصورت وقوع
به اين شكل در قالب اين كاركرد قرار می گیرد :تعامل موجود بین بازيگران موجود در سیستم در حالتی كده هدیی يدك از
آنان دانش مورد نظر را ندارد (همگی آنها براي رسیدن به يك دانش مشترک با يكديگر تعامل دارند و بین آنها جريدان
دانشی قابل توجّهی وجود ندارد)؛ تعامل موجود بین بازيگران موجود در سیستم با بازيگران خارج از سیسدتم كده داندش از
بازيگر خارجی به بازيگر داخلی جريان میيابد.
می توان براي دانش موجود در سیستم ،سطوح مختلفی را متصور شد .اين سطوح عبارتند از سطح بنگاه ،صنعت و جامعده.
دانش موجود در سطح بنگاه عبارتست از دانشی كه مختص بنگاهها بوده و براي دستيابی به آن مدیبايسدت آن را درون

برخی از محققان این کارکرد را کارکرد یادگیری نام نهادهاند-1.
2

- Learning by searching
- Learning by doing
4
- Learning by interacting
5
- Learning by using
3
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بنگاه ها جستجو كرد .اين دانش (كه سهم بیشتر آن متعلق به دانش فنی است) در رابطه با محصوالت و فرايند تولید آنها
در حیطه تخصصی بنگاهها است و معموالً بنگاهها حاضر به تسهیم آن با ساير بنگاهها نمیشوند .دانش موجدود در سدطح
صنعت (كه سهم بیشتر آن متعلق به دانش غیرفنی است) متعلق به بنگاه خاصی نیسدت و حاصدل از پدارادايم موجدود در
سطح صنعت می باشد .براي دستیابی به دانش موجود در سطح يك صنعت میبايست وارد صنعت مورد نظدر شدد .داندش
موجود در سطح جامعه نیز همچون دانش موجود در سطح صنعت متعلق به مجموعهاي از بازيگران موجدود در آن جامعده
است .براي اكتساب اين نوع از دانش نیز میبايست وارد جامعه مورد نظر شد.
از طريق ارزيابی شاخصها و رخدادهاي زير میتوان میزان برآوردن اين كاركرد را بررسی كرد:
تعداد مقاالت  ISIمنتشر شده در زمینه تكنولوژي
تعداد حق اختراعات ثبت شده به صورت بینالمللی در زمینه تكنولوژي
تعداد و اندازهي نهادهاي تحقیقاتی ( )R&Dفعال در زمینه تكنولوژي
تعداد و اندازهي مطالعات علمی و فنی صورت گرفته درباره تكنولوژي
تعداد تستهاي آزمايشگاهی انجام شده بر روي تكنولوژي
تعداد انجام آزمايش و پیادهسازي تكنولوژي در ناحیهاي از محیط بهجاي محدوده گستردهتر (پايلوت)1
تعداد توسعه و ايجاد نمونههاي آزمايشی و اولیه از تكنولوژي (پروتوتايپ)2

انتشار دانش
كاركرد انتشار دانش دربرگیرنده مجموعهاي از فعّالیتها با هدف تسهیم 3و به اشتراکگذاري 4دانش 1و اطالعات در میدان
بازيگران مختلف موجود در سیستم است .يك عامل ساختاري ضروري براي تحقق انتشار داندش ،شدبكه اسدت .يكدی از

1

- Pilot
- Prototype
3
- Dissemination
 4- Sharing
2
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ويژگیهاي مهم نظام نوآوري فناورانه ،وجود شبكه در ساختار آن است .مهمترين نقشی كه يك شبكه قادر به برآوردن آن
است ،فراهمآور ي بستري براي ايجاد جريان دانش و اطالعات در بین بازيگران موجود در سیستم است .دو نوع از شبكهها
را میتوان متصور بود :شبكههاي نرم و شبكههاي سخت .در شبكه هاي نرم ،لزوماً دانش موجود در منبع دانشدی (بدازيگر
برخوردار از دانش) به بازيگر خواهان دانش بهصورت كامل منتقل نمیشود .نمونههدايی از ايدن ندوع از شدبكه عبارتندد از
كنفرانسها ،همايشها ،كارگاهها و پايگاه هاي اطالعاتی مشترک بین بازيگران موجود در نظام .از اين پدس ،ايدن ندوع از
انتشار دانش ،تسهیم دانش نامیده میشود .در شبكههاي سخت ،دانش موجود در منبع دانشی توسدط بدازيگر خواهدان آن
دريافددت مددیشددود .نمونددههددايی از ايددن نددوع از شددبكههددا عبارتنددد از اتحادهدداي اسددتراتژيك ،هددابهدداي تكنولددوژي و
سرمايهگذاريهاي مشترک .2اين نوع از انتشار دانش ،به اشتراکگذاري دانش نامیده میشود.
نمونهاي از رخدادها و شاخصهاي نشانگر تحقق اين كاركرد عبارتند از:
تعداد فعّالیتهاي تحقیق و توسعه و نوآورانه مشترک صورت پذيرفته میان واحدهاي مختلف (با هدف تسهیم دانش)
میزان جابجايی نیروهاي تحصیلكرده دانشگاهی با محوريت تكنولوژي
كنفرانسها ،كارگاههاي آموزشی ،پیمآنها و توافقنامههاي بدین بدازيگران ،سدرمايهگدذاريهداي مشدترک صدورت
پذيرفته با موضوع تكنولوژي
تعداد و اندازه شبكههاي متشكل از بازيگران موجود در نظام فناورانه
جهتدهي به سیستم
كاركرد جهتدهی به سیستم متشكل از فعّالیت هايی است كه به گزينش و محدود كردن گزينههاي موجدود در رابطده بدا
تكنولوژي ،كاربرد آنها و بازارشان در سطوح مختلف میپردازد .اين سطوح عبارتند از سطح فراسیستم 3و سطوح كالن 1و

 همانطور که کارکرد خلق دانش مشتمل بر خلق دانش فنی و غیرفنی است ،کارکرد انتشار دانش نیز اابزلتقسیم به انتشار دانش فنی و انتشار دانش غیرفنی میباشد.

1

- Joint venture

 منظور از فراسیستم ،سیستمی است که سیستم مورد مطالعه را در بر میگیرد .در ادبیات از این فراسیستم بایاد میشودLandscape.نام

3

2
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خرد سیستم .2اين فعّالیتها بهمنظور همگرا ساختن تالشهاي انجام گرفته در توسعه تكنولوژي انجام میشوند .میتدوان
اين فرايند گزينشی را دربرگیرنده شناسايی فرصتهاي موجود در نظدام ندوآوري فناورانده دانسدت .بدراي توضدیح بیشدتر
میتوان گفت كه به علت وجود محدوديت در منابع در دسترس ،از میان گزينههاي مختلف موجود بايد دست به انتخاب زد
و بر آن تمركز نمود .بدون انجام اين مرحله  ،نیاز و انتظارات بازيگران از روند توسعه ناشناخته باقی مانده و منابع در دامنده
وسیعی از گزينههاي كاربردي و فناورانه پراكنده شده و بههدر میرود .درنتیجه ،تعداد قابل توجّهی از گزينههاي توسعه بدا
وجود صرف منبع برايشان ،ناموفق باقی میمانند .براي جلوگیري از وقوع اين رخداد ،كاركرد جهتدهی به سیستم در روند
توسعه فناورانه تعريف میگردد.
میتوان فعّالیتهاي انجام شدهي مربوط به اين كاركرد را به سه دسدته تقسدیم كدرد :تنظیمدی ،3شدناختی 4و هنجداري.1
درحقیقت ،فعّالیتهاي ر داده در اين كاركرد منجر به ايجاد ،تغییر و يدا از میدان برداشدتن نهادهداي موجدود در سیسدتم
میشود .براي توضیح بیشتر میتوان گفت كه برخی از رخدادها میتوانند انتظارات را نسبت به برخی گزينههداي پدیشرو
افزايش دهند (شناختی) .براي مثال ،عملكرد خوب يك گزينهي تكنولوژي منجر به افزايش انتظارات از آن گزينه میگردد.
با افزايش انتظارات نسبت به آن گزينه ،اولويت آن گزينه در اذهان باالتر میرود .اين رخداد بهمعناي تغییر در شناختهاي
پیشین و ايجاد شناخت جديد نسبت به گزينه هاي موجود است .برخدی ديگدر از رخددادها مدیتوانندد منجدر بده تغییدر در
هنجارهاي موجود شوند .براي مثال ،وقوع يك رخدداد طبیعدی ممكدن اسدت منجدر بده افدزايش ارزش اندواع خاصدی از
تكنولوژيهاي تولید انرژي (مانند انرژي هاي تجديدپذير) گردد .با افزايش ارزش اين نوع از تكنولوژيها ،پارادايم جديددي
در نظام موجود شكل می گیرد .در پارادايم جديد ،هنجارهاي جديدي مطرح میشوند (گوندهي هنجداري جهدتدهدی بده
سیستم) .ممكن است درنتیجه وقوع رخدادهاي اثرگذار بر شناختها و هنجارهاي سیستم ،قدوانین ،مقدررات ،اسدتانداردها،

1

 سطوح کالن سیستم مشتمل بر سطوحی است که نسبتاً در طول زمان پایدار هستند و با توسعهی تکنولوژیمینامندRegime.تغییرات اندکی در آنها حاصل میشود .این سطوح را
2
 این مجموعه از سطوح متأثر از تغییرات فراوانی هستند و بهشدت متالطم میباشند .در ادبیات این سطوح رامینامندNiche.
- Regulative
- Cognitive

3
4
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توافقنامهها و به طور كلی ،تصمیمات جديدي (تنظیمی) اتخاذ گردند .اتخاذ اين تصمیمات نیز میتوانند منجر بده هددايت
سیستم بهسوي گزينههاي خاص شود.
نمونههاي از رخدادهاي مربوط به اين كاركرد در ادامه آورده شدهاند:
وضع چشماندازهاي جديد براي توسعه تكنولوژي و يا موارد ديگر كه بر تكنولوژي اثرگذارند
شكلگیري محرکهايی براي توسعه ي تكنولوژي يا نوع خاصدی از آن (مانندد ارزان شددن قیمدت مندابع مصدرفی
تكنولوژي)
شفافسازي تقاضاي كاربران اصلی
رشد تكنولوژي در كشورهاي ديگر
ايجاد تغییر در عوامل كالن اثرگذار بر سیستم (مانند تغییرات آب و هوايی)
شكلگیري انتظاراتی دربارهي آينده تكنولوژي
هدفگذاريهاي انجام شده در سیاستگذاريهاي تكنولوژي
قانونگذاري در رابطه با تكنولوژي
تدوين استانداردها
بروز نتايج مثبت از تحقیقات انجام شده در زمینه تكنولوژي
شناسايی مشكالت ،فرصتها و تهديدهاي موجود در رابطه با تكنولوژي (در طول زنجیره ارزش آن)
شكل دهي به بازار
مجموعهاي از فعّالیتها با هدف رقابتپذير ساختن تكنولوژي نوظهور نسبت به تكنولوژيهاي موجود در عرصده بدازار در
طول تحقق اين كاركرد قرار میگیرند .نبايد انتظار داشت كه تكنولوژيهاي نوظهور ،تواندايی رقابدت بدا تكنولدوژيهداي
موجود را داشته باشند .بنابراين نیاز است تا با هدف حمايت از نوآوري ،شدرايطی قابدل رقابدت در بدازار بدراي تكنولدوژي
نوظهور پديد آورد .درواقع میبايست با انجام مجموعهاي از فعّالیتها ،براي رقابت تكنولوژي نوظهور با ساير تكنولوژيهدا

- Normative

1
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محیطی كنترل شده پديد آورد .نوع فعّالیتها و هدف میانمدت آنها در طول دوره تكامل تكنولوژي نوظهور متغیر است.
بهبیان ديگر ،با توسعه تكنولوژي و افزايش قابلیتهاي آن ،نوع فعّالیتهاي مربوط به تكنولوژي و هدف آنها براي توسعه
استفاده از آن در بازار نسبت به ديگر تكنولوژيها تغییر میكند.
درحقیقت ،يك تكنولوژي نوظهور در مسیر رشد و توسعه خود نیازمند دستیابی به قابلیتهايی است كه بده واسدطه آنهدا
بتواند در بازار نفوذ كرده و بهسوي بلوغ خود حركت نمايد .شكلگیري بازار هر تكنولوژي نوظهور با پیدايش سده قابلیدت،
قابلیتهاي فنی ،1قابلیتهاي اقتصادي 2و قابلیتهاي بازار 3در آن تكنولوژي همراه خواهد بود .بهعبارت ديگر ،شكلگیري
بازار تكنولوژي در قالب دستیابی به اين سه قابلیت تجلی پیدا مینمايد .با دستیابی به هدر قابلیدت ،تواندايیهدايی از ابعداد
گوناگون در تكنولوژي ايجاد می گردد و زمینه را براي نفوذ تكنولوژي در بازار آماده میكند .در اين جدا مناسدب اسدت تدا
منظور از هر دسته از قابلیتها كه پیشنیازي براي ورود تكنولوژي به بازار است روشن گردد:
قابلیتهاي فنی اشاره به قابلیتهايی داشته كه يك تكنولوژي با دارا بودن آنها میتواند از لحاظ فناورانده ،ممكدن تلقدی
شود .بهعبارت ديگر ،زمانی كه يك تكنولوژي از قابلیت فنی برخوردار باشد ،دسترسی به زيرتكنولوژيهاي الزم براي تولید
آن ممكن بوده ،مواد اولیه و تجهیزات مكمل موردنیاز موجود میباشد ،دانش كافی براي انتقال تكنولوژي در اختیار اسدت،
كلیه اجزاي فنی آن با يكديگر سازگاري داشته (هماهنگی میان اجزا) ،تكنولوژي به خروجی قابل قبول خود دسدت يافتده
(تكنولوژي درست عمل میكند) و درنهايت تكنولوژي از قابلیت اطمینان 4بااليی برخوردار میباشد .بنابراين ،با دارا بدودن
اين قابلیت درمورد يك تكنولوژي مفروض می توان از پشتیبانی كامل از بعد فناورانده در آن تكنولدوژي اطمیندان حاصدل
نموده و دستیابی به تكنولوژي را چه از بُعد تولیدي و چه از بُعد انتقال تكنولوژي ممكن دانست.
قابلیت اقتصادي به قابلیت هايی اشاره دارد كه تكنولوژي با دارا بودن آنها از لحاظ اقتصادي بهصدرفه تلقدی مدیگدردد.
تكنولوژي كه از قابلیتهاي اقتصادي برخوردار باشد ،تحلیل هزينه-فايده 5در مورد تكنولدوژي نتیجدهاي مثبدت (چیرگدی

1

- Technological Potential
- Economical Potential
3
- Market Potential
4
- Reliability
5
- Cost Benefit Analysis
2
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فايده بر هزينه) بههمراه داشته ،هزينههاي تولید ،مونتاژ و يا انتقال آن بهصرفه بوده ،خروجی تولیددي از تكنولدوژي داراي
ارزش باال بوده و در مجموع ورود به بازار اين تكنولوژي پربازده تلقی میگردد .بهطور قطع زمانی يك تكنولوژي قادر بده
دستیابی به اين قابلیت خواهد بود كه از قابلیتهاي فنی برخوردار شده باشد .بهعبارت ديگر ،دستیابی به قابلیتهاي فندی،
پیشنیاز دستیابی به قابلیتهاي اقتصادي است.
قابلیت بازار در يك تكنولوژي به اين معنی خواهد بود كه عالوه بر دارا بودن قابلیدتهداي فندی و اقتصدادي ،تكنولدوژي
توانايی رقابت با ساير گزينه هاي موجود در بازار را داشته ،با تمايالت مصرفكنندگان سازگار بوده و در نهايت قادر خواهدد
بود در كنار امكان پذيري فنی و اقتصادي ،در بازار با موفقیت توسعه پیدا كند .زمانی كه يك تكنولوژي بتواند به اين قابلیت
دست پیدا كند ،تمام شرايط براي ورود به بازار در آن مهیا شده و از اين پس با اين تكنولوژي بدهصدورت يدك محصدول
تجاري برخورد میشود.




شكل ( :)3-4نمايش مسیر توسعهي بازار تكنولوژي

همان گونه كه از تعريف هر دسته از قابلیتهاي فناورانه استنباط مدی گدردد ،دسدتیابی بده هدر قابلیدت بدراي تكنولدوژي،
پیشنیازي براي دستیابی به قابلیتهاي مراحل بعدي است .درنهايت ،رسیدن تكنولوژي به مجموع اين توانايیها بهمعندی
توسعه بازار براي تكنولوژي موردنظر خواهد بود .اما همیشه روند دستیابی تكنولوژيها به قابلیتهاي فنی ،اقتصادي و بازار
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هموار نبوده و اين قابلیتها بهسهولت حاصل نمیشود .بهعبارت ديگر موانعی در مسیر توسعه ايجاد میگردد كه دسدتیابی
تكنولوژي به قابلیت هاي فنی ،اقتصادي و بازار را مشكل و يا حتی غیرممكن نموده و مانع ايجاد شرايط الزم بدراي نفدوذ
تكنولوژي به بازار میگردد.
كاركرد شكل دهی به بازار ،شامل فعّالیت هايی (مانند حمايت مالی از مصرف تكنولوژي نوظهور و يا سیاستهاي مالیداتی
براي تكنولوژيهاي رقیب) است كه منجر به ايجا تقاضا براي تكنولوژي در راستاي حمايت از آن میگردد .تفداوت میدان
اين كاركرد و كاركرد جهت دهی به سیستم در آن است كه در اين كاكرد ،گزينش نهايی توسط كاربران تكنولدوژي انجدام
میشود؛ درحالیكه در كاركرد جهتدهی به سیستم كاربران نقشی در فرايند گزينش ايفا نمیكنند .بنابراين میتوان كاركرد
شكلگیري بازار را حالت خاصی از كاركرد جهتدهی به سیستم دانست .با استفاده از شاخصها و شناسدايی فعّالیدتهداي
مختلف ،میتوان میزان تحقق اين كاركرد را سنجید .نمونهاي از اين اقالم در ادامه آورده شده است:
شناسايی مرحلهي بلوغ (دورهي عمر) بازار
شفافسازي پتانسیل بازار
تعداد و تنوع كاربران موجود براي تكنولوژي
تعداد و تنوع نهادهاي تنظیم شده براي شكلدهی به بازار
میزان عدم قطعیت موجود در برابر تولیدكنندگان و يا سرمايهگذاران
هزينههاي مصرف تكنولوژي

بسیج منابع
مجموعهاي از فعّالیتهاي مربوط به تأمین و هماهنگی وروديهاي الزم براي توسعهي نظام ندوآوري در راسدتاي تحقدق
كاركرد بسیج منابع قرار میگیرند .دسترسی به منابع مورد نیاز ،يكی از ضروريترين نیازهاي توسدعه نظدامهداي ندوآوري
فناورانه است .فعّالیتهايی كه در اين كاركرد صورت میپذيرد ،بیشتر از جنس سرمايهگدذاريهدايی اسدت كده در فرايندد
توسعه انجام میشوند .همچنین ،گسترش زيرساخت هاي عمومی مورد نیاز پیشرفت تكنولوژي ،مانند سیستمهاي آموزشی
و تسهیالت تحقیق و توسعه نیز در زمره اين كاركرد قرار میگیرد .درصورت عدم وجود منابع مالی و ابزارهاي مورد نیداز و
نیز بازيگرانی با توانايی و قابلیت هاي متمايز ،يك تكنولوژي نوظهور به هیی وجده مدورد اسدتقبال قدرار نخواهدد گرفدت.
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بنابراين ،اين كاركرد داراي اهمّیّت فراوانی در روند توسعه میباشد .بنابراين نگاشدت كداركرد بسدیج مندابع در چهدار بُعدد
مختلف ،امكانپذير است:
منابع انسانی :تأمین و هماهنگسازي افراد علمی يا فنی موردنیاز براي توسعه تكنولوژي
منابع مالی :تأمین و هماهنگسازي بودجهها و اعتبارات موردنیاز براي توسعه تكنولوژي
منابع مادي :تأمین و هماهنگسازي مواد (و در پارهاي اوقات ،قطعات) موردنیاز براي توسعه تكنولوژي
منابع مكمل :تأمین و هماهنگسازي زيرساختها ،محصوالت و يا خدمات مكمل 1موردنیاز براي توسعه تكنولوژي
اين كاركرد می تواند توسط دولت ،صنعت و يا هر بازيگر ديگري كه در روند توسعه فناوري مشغول است ،بدرآورده گدردد.
هرچه سطح بلوغ تكنولوژي نوظهور بیشتر شود ،انتظار میرود سهم بخش خصوصی در تأمین منابع مورد نیداز نیدز بیشدتر
گردد .نمونهاي از رخدادهايی كه میتواند منجر به تحقق اين كاركرد شود ،در ادامه آورده شده است:
كمكهاي بالعوض دولتی (يارانه)
سرمايهگذاريهاي بخش دولتی و خصوصی در گسترش فناوري
توسعه زيرساختهاي مورد نیاز تكنولوژي و محصوالت و خدمات مكمل
تأمین مواد اولیهي مورد نیاز براي توسعهي تكنولوژي از خارج از كشور
دردسترس بودن نیروي انسانی فنی در رابطه با تكنولوژي موردنظر

مشروعیت بخشي
آن دسته از فعّالیتهايی كه بهدنبال ايجاد مقبولیت اجتماعی براي تكنولوژي جديد هسدتند و مدیتوانندد منجدر بده تغییدر
نهادهاي موجود در جامعه و همراستا شدن آن ها با نیازهداي بدازيگران موجدود در نظدام مدورد نظدر گردندد را مدیتدوان
محقَقكننده اين كاركرد دانست .براي توضیح بیشتر می توان گفت كه ظهور يدك تكنولدوژي جديدد ،اغلدب بدا مخالفدت
بازيگرانی كه داراي منافع در تكنولوژيهاي كنونی هستند ،همراه میشود .بندابراين ،نیداز اسدت تدا بدازيگران تكنولدوژي

 منظور از این ااالم مکمل آنهایی است که مختص نظام نوآوری موردنظر نیستند و به راحتی میتوان آن را ازنظامهای دیگر تأمین کرد.

1
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نوظهور ،بر اين لختی 1موجود غلبه نمايند .اين كاركرد در توسعه تكنولوژيها مانند يك كاتالیزگر عمل میكند و به فرايند
توسعه نظام نوآوري سرعت میبخشد .اين امر از طريق تشويق قانونگذاران و سیاسدتگدذاران ،بده ايجداد آرايدشبنددي
جديدي از بدنهي قواعد و مقررات مربوط به نظام نوآوري فناورانه صورت میپدذيرد .كداركرد حمايدت از سدوي نهادهداي
پشتیبان ،شامل البیهاي سیاسی و رايزنی هايی است كه بین گروه ذينفعان تكنولوژي صورت میپذيرد .شبكههدا ،نقشدی
مهم را در تحقق اين كاركرد ايفا میكنند .اين كاركرد از اهمّیّت بااليی در توسعه نظدام ندوآوري برخدوردار اسدت؛ چراكده
معموالً در بدو توسعه يك نظام نوآوري ،بازيگران موجود در آن بهآسانی دست به ايجاد شبكهاي میان خدود نمدیزنندد .از
اينرو در ارتباط با تكنولوژي مطلوب و نیز روش دستیابی به آن اختالفنظر وجود دارد و شناسايی يك موضدع شدفاف در
اين رابطه دشوار خواهد بود .بنابراين ،ايجاد اتّحاد براي توسعه تكنولوژي آسان نیست .در اينجا وجود شبكههدا عدالوه بدر
تسهیل كردن انتشار دانش میان بازيگران ،به همگرا ساختن آنها نیز كمك میكند .بنابراين از يك سو بازيگران موجدود
در نظام نوآوري با يكديگر همكاري زيادي ندارند .از سوي ديگر بهعلت آن كه توسعه تكنولوژي نوظهور منجر به كنار زده
شدن برخی تكنولوژيهاي ديگر میگردد ،2بازيگران مربوط به تكنولوژيهاي موجود (رقیب تكنولوژي نوظهور) كه داراي
تعامالت قابل توجّهی با يكديگر هستند با توسعه تكنولوژي نوظهور مخالفت میكنند .بنابراين ،كاركرد مشدروعیتبخشدی
براي توجیه كردن تكنولوژي نوظهور بهعنوان بخشی از نظام فنی جديد و مقاومت در برابر مقابلههاي انجام گرفته از سوي
بازيگران موجود اهمّیّت دارد .نمونهاي از رخدادها و شاخصهاي نمايانگر تحقق اين كاركرد در ادامه آورده شده است:
 میزان همگرائی نهادهاي موجود و نظام نوآوري فناورانه در حال توسعه
 میزان مشروعیت سرمايهگذاري در توسعه تكنولوژي و محصوالت مربوط به آن
 رايزنیهاي سیاسی بین گروههاي درگیر براي حمايت از تكنولوژي
 اعمال نفوذ گروههاي پشتیبان تكنولوژي در بخشهاي مختلف دولت و صنعت
میزان حمايت از تكنولوژي موردنظر در رسانه ها

1

 نام دیگری که بر این کارکرد نهاده میشود ،حذف مقاومت در برای تغییر (لختی یا اینرسی) است .بنزابراین،علت وجودی این کارکرد ،غلبه بر اینرسی بازیگران موجود در نظام است.
2
) میگویند -Creative Destruction.در ادبیات به این خصیصهی تکنولوژیهای نوظهور ،تخریب خالق (
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-2-2ابعاد ساختاري نظام نوآوري فناورانه
در این بخش به چهار دسته از عوامل ساختاری موجود در نظامهای نوآوری فناورانه پرداختزه خواهزد شزد .ایزن
چهار دسته عبارتند از بازیگران ،1نهادها ،2فناوریها 3و روابط و شبکهها.4
 -1-2-2بازيگران
دستهي بازيگران شامل تمام سازمانهايی است كه به طور مستقیم به عنوان توسعهدهنده و يادگیرندهي فناوري يا به طدور
غیرمستقیم به عنوان تنظیمكننده ،تأمینكننده مالی و ديگر نقش ها در ظهور فناوري نقش دارند .در حقیقت ،اين بازيگران ،يك
نظام نوآوري تكنولوژيكی هستند كه با انتخاب ها و تصمیمات خود ،فناوريهايی را ايجاد ،منتشر و بهرهبرداري میكنند .ايجداد
يك نظام فناورانه نوآوري وابسته به وجود مهارتها و اشتیاق بازيگران آن براي انجام اقدامات مختلف است.
تنوع بالقوهي بازيگران در يك نظام نوآوري فناورانه بسیار زياد است و گسترهاي از بدازيگران بخدش خصوصدی ،بدازيگران
دولتی ،توسعه دهندگان فناوري تا گیرندگان آن را در بر می گیرد .برخی از بازيگران در توسعه يك فناوري نقش پیشرو 5را دارند
و ساير بازيگران ،پیرو 6هستند .بازيگران پیشرو آنهايی هستند كه كامالً در توسعهي يك فنداوري خداص وارد شددهاندد و بده
موفقیت آن فناوري وابسته میباشند .در طرف مقابل ،بازيگران پیرو كامالً در توسعهي يك فناوري درگیر نشدهاند و مدیتوانندد
بین گزينه هاي مختلف ،دست به انتخاب بزنند .به طور معمول ،پیشروان توسعهي يك فناوري ،متشكل از واحدهاي صدنعتی و
توسعهدهندگان فناوري كوچك هستند كه تنها درحوزه ي يك فناوري به ايفداي نقدش مشدغولند .در طدرف مقابدل ،پیدروان را
میتوان متشكل از تنظیمگران ،تأمینكنندگان مالی ،كاربران و بنگاه هاي بزرگ با قابلیت حمايت از انواع مختلفی از گزينههاي
تكنولوژيكی دانست.

1
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- Institution
3
- Technology
2

Network
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- Enactor
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- Selector
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رويكرد اين دو دسته بازيگر در برخورد با واقعیت ،متفاوت است .پیشروان موجود در يك فناوري به ماندن در آن حوزه تمايل
دارند ،از يك رويكرد تجربی براي توسعهي دانش استفاده میكنند و بیشتر بر مزايا بهجاي هزينهها تأكید مدیكنندد .در مقابدل،
پیروان با در نظر گرفتن چند گزينه تمايل دارند و به مقايسه آنها میپردازند ،از يك رويكرد عینی براي توسعهي دانش استفاده
میكنند و از چارچوبهاي ارزيابی مختلفی بهره میبرند.
اين نگاه به بازيگران مختلف بر مبناي اين اصل است كه آنها بسته به جايگاه خود در نظام اجتماعی برداشتهاي مختلفی
از جهان دارند و بر مبناي آن عمل میكنند .البته ممكن است كه با توسعههاي انجام شده در يك نظام ندوآوري تكنولدوژيكی،
نقش بازيگران تغییر كند و پیروان و پیشروان به يكديگر تبديل شوند.
با درنظرگرفتن وضعیت فعلی نظام نوآوري كه تفاوت میان تولیدكنندگان و كاربران همواره در حال محو شدن است ،تقسیم
بندي بازيگران برحسب نقش آن ها در نظام نوآوري خیلی مفید فايده نخواهد بود .لذا در اين مطالعه براي تحلیل نظام ندوآوري
فناورانه بازيگران (افراد ،سازمانها و شبكهها) را برحسب نقش آنها در فعالیتهاي اقتصادي تقسیمبندي كرديم :جامعه مدنی،
سازمانهاي غیردولتی( ،)NGOشركتها (نوبنیدان ،بنگداههداي كوچدك و متوسدط( ،)SMESشدركتهداي چنددملیتی و نیدز
شركتهاي بزرگ) ،موسسات دانشی (دانشگاه ها ،نهادهداي فناورانده ،مراكدز تحقیقداتی و مددارس) و ديگدر بخدشهدا شدامل
(سازمانهاي حقوقی ،مؤسسات مالی ،بانكها ،نهادهاي واسطهاي (بیمهها) و مشاوران) .اين بازيگران مختلف همگی میتوانندد
نقشهاي متفاوتی را در يك نظام ايفا نمايند.

 -2-2-2نهادها
نهادها در نظام نوآوري فناورانه دو نوع هستند :نهادهاي رسمی و نهادهاي غیر رسمی [ .]2نهادهاي رسمی قواعدي مدون
شده هستند و توسط افراد ذيصالح ملزم به اجرا شدن میگردند .از طرفی ،نهادهاي غیررسمی ضمنیتر هسدتند و در نتیجدهي
فرايند تعامل بازيگران شكل میگیرند .نهادهاي غیررسمی میتوانند هنجاري يا شناختی باشند .قواعد هنجاري همان ارزشها و
هنجارهاي اجتماعی با جنبههاي اخالقی هستند ،درحالیكه قواعد شناختی را میتدوان چدارچوبهداي ذهندی و پدارادايمهداي
اجتماعی دانست[.]3
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مثالهايی از نهادهاي رسمی عبارتند از قوانین دولتی و تصمیمات سیاستی و يا بخشنامهها يا قراردادهاي بنگاهها .مثالی در
رابطه با قواعد هنجاري ،مسئولیت احساس شده توسط يك شركت در رابطه با عدم تولید ضايعات و يا پاكیزهسازي آنها است.
مثالهايی در رابطه با قواعد شناختی نیز جستجوي ذهنی( 1ابتكاري) يا رويههاي حل مسأله هستند[ .]6[ ،]2همچنین میتوان
نگاهها و انتظارات بازيگران درون نظام را نیز در اين دسته جاي داد.
براي يك نظام نوآوري تكنولوژيكی كه در مرحلهي سازندگی 2است ،پیكربندي نهادي معموالً توسعه نیافته است .اين حرف
بدان معناست كه قواعد نهادي كمی (به ويژه از نوع رسمی) وجود دارند و حتّی قواعد موجود با فناوري در حال ظهدور ناسدازگاز
هستند .انتظار میرود كه قواعد شناختی براي هدايت بازيگران ،بهويژه پیروان ،در مراحل اوّلیهي حمايت از فنداوري نوظهدور از
اهمّیت ويژهاي برخوردار باشد .عالوه بر آن ،نگاه ها و انتظارات ،به جهتی ،تنها علّت حمايت از يك فناوري نوظهور اسدت .ايدن
موضوع به مفهوم كارآفرين ريسكپذير 1مربوط است كه با نوعی فرصت تحريك میشود و براي بر هم زدن ساختارهاي موجود
از طريق تطبیق دادن آن ها با حالت مطلوب خويش و يا ايجاد ساختارهاي جديد ،تالش میكند .از منظر مداخله ،عوامل نهادي
به علت هدف واقع شدن توسط سیاستهاي حاكمیتی و حتّی راهبردهاي كسب و كار ،از اهمّیت بااليی برخوردار هستند .عالوه
بر آن ،حضور ،مهارتهاو اشتیاق پیشروان و پیروان ،تنها میتواند به صورت غیرمستقیم از طريق ساختار نهادي نوآوري فناورانه
تحت تأثیر قرار گیرد .اين ساختار از طريق برنامهاي حمايتی ،مشوقهاي مالیاتی و موارد ديگر بر اين بازيگران اثدر مدیگدذارد.
همچنین ماهیت ساختار فناورانه از دايرهي اثر مستقیم بسیاري از بازيگران ،به ويژه حاكمیت ،خارج است.

 -3-2-2زيرساخت
زيرساخت ها متشكل از مصنوعات و زيرساختهاي فناورانه (كه خود آنها نیز مصنوع به شمار میروند) بهصورتی يكپارچده
هست ند .عملكرد فنی اقتصادي اين مصنوعات كه شامل ساختارهاي هزينه ،ايمنی ،قابلیت اطمینان ،آثار افزايش مقیاس و موارد
ديگر هستند از اهمّیت حیاتی براي فهم فرايند تغییر فناورانه برخوردارند .همچنین ،در نظر گرفتن وجدوه غیرمداديتدر فنداوري

- Heuristic

1

- Formative

2
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همچون دانش موجود در آن و مشخصات زنجیرهي ارزش ايجاد شده توسط آن معنادارتر بهنظر مدیرسدد .در رابطده بدا مدورد
نوآوري ها در انرژي پايدار ،در نظر گرفتن مشخصات آاليندگی و ديگر اثرات جانبی زيستمحیطی نیز از اهمّیت فراوان برخوردار
هستند .عالوه بر آن ،درصورت تشخیص يك فناوري بهعنوان فناوري با اثرات منفی زيستمحیطی ممكن است نظام ندوآوري
فناورانه با وجود جذاب بودن آن فناوري براي مجموعهي بزرگی از بازيگران و توسعه يافتن نهادهايی در رابطه با آن دسدت بده
توقف آن بزند.
درصورت عدم در نظر گرفتن وجوه فناورانه بهعنوان بخشی از نظام نوآوري فناورانه ،يك مكانیزم بازخوردي مهم (بین تغییر
فناورانه و تغییر نهادي) مغفول واقع میشود  .براي مثال ،در صورت ايجاد بهبود در ايمنی و قابلیت اطمینان در نتیجه ايجاد يك
طرح ،ارائه ي يارانه براي تحقیق و توسعه در حمايت از يك فناوري نوظهور ،راه را براي اجراي طرحهداي حمدايتی بدا جزئیدات
بیشتر (شامل نمايشهاي علمی) هموار خواهد كرد .اين اقدام نیز میتواند منجر به بهبودهاي فناورانه بیشتر گردد.

 -4-2-2روابط و شبكهها
مؤلفه هاي موجود در نظام نوآوري فناورانه ،صرفاً سنگ بناي آن محسوب میشوند .اين بخدش فدراهم آورندده يدك نگداه
مفهومی به تمامی روابط ممكن است.

روابط
روابط ممكن بین مؤلفههاي ساختاري داراي انواع گوناگونی میباشند .میتوان اين روابط را به روابط بدین بدازيگران ،بدین
نهادها ،بین فناوريها و همچنین بین بازيگران و نهادها ،بین بازيگران و فنارويها و بین فناوريها و نهادها تقسیم كرد.
براي فهم اين موضوع ،نهادها و فناوريها را بهعنوان بخشهايی از نظام قواعد در نظر بگیريد كه در آن هر قاعده به قواعد
ديگر اشاره دارد .قواعد موجود می توانند در رابطه بدا يدك مسدأله خداص يكدديگر را رد ( نداهمگرايی )2يدا تقويدت كنندد

- Risk-taking

1

- Misalignment

2
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(همگرايی) .از اين طريق نهادها میتوانند به يك جنبهي فناورانه سود (گزند) رسانند و بالعكس .براي مثال يك بخشدنامه
براي كاهش آلودگیهاي خودرو میتواند به استفاده از فناوري پاک كمك كند .مثال ديگر نیز میتواند اثر زيرسداختهداي
جاده اي بر الگوهاي مسافرت كاربران باشد .روابط بین بازيگران و نهادهدا و بدین بدازيگران و فنداوريهدا مشدابه يكدديگر
میباشند .هر دو اين روابط از نوع روابط فاعل-مفعولی می باشند .اين موضوع با در نظر گرفتن اختالف بدین ايدن روابدط و
روابط بین بازيگران بهتر فهمیده میشود.
اوّالً ،روابط بین بازيگران با استقالل دوسويه مشخص میگردد .اين امر بدان معناست كه معموالً بازيگران در جايگاهی قرار
ندارند كه به طور مستقیم يكديگر را تغییر دهند ،حذف نمايند و يا با هم تطبیق پیدا كنند؛ درعوض ،آنها میبايست در يك
نظام متشكل از قواعد نهادي و فناورانه كه در آن محاط شدهاند ،كار كنند .بازيگران میتوانند در انجدام اقددامات بده طدور
عمدي دست به تغییر معماري قواعد زنند و از اين طريق (بهطور غیر مستقیم) بر محیط عملكرد ساير بازيگران اثر بگذارند.
میزان انجام اين اقدامات وابسته به شايستگیهاي بازيگران و جايگاه آنها در نظام نوآوري فناورانه است.
ثانیاً روابط بین بازيگران با تعامالت دوسويه مشخص میگردد؛ در حالیكه روابط بین بازيگران و فناوريهدا و روابدط بدین
بازيگران و نهادها ،تعاملی نیست .در حقیقت معماري قواعد فناورانه و نهادهاي فراهمآورندهي مشوقهايی براي بدازيگران
براي انجام برخی از اقدامات خاص و پرهیز از برخی اقدامات ديگر است .با اين وجود ،در نهايت ،همواره در طدرف بدازيگر
پیشقدمی در انجام اقدامات وجود دارد.

شبكهها
در برخی موارد خاص ،روابط موجود در يك گروه از بازيگران ،نهادها و فناوريها از روابط موجود در خارج از گروه ،قويتدر
است .در صورتی كه اين مؤلفههاي ساختاري باعث ايجاد يك پیكربندي متراكم گردند ،میتوان آن را يك ساختار شبكهاي
يا يك شبكه نامید .مثالی در اين رابطه میتواند ائتالف بنگاههايی براي كاربرد يك فناوري نوظهور باشد (قواعدد فناورانده)
كه بهوسیلهي مجموعهاي از روشهاي حل مساله هدايت میشود و توسط برنامههاي يارانه اي حمايت مدیشدود (قواعدد
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نهادي) .همچنین ،انجمنهاي صنعتی ،1جوامع تحقیقاتی ،شبكههاي سیاستی ،روابط عرضهكننده و كاربر نیز مثالهدايی از
اين شبكهها بهشمار میروند.
شبكهها فراهمآورندهي شكلی از همكاري است كه در وضعیتی بین جهتمند نبودن منعطف بازارها و صلب بدودن سلسدله
مراتبیها (براي مثال در بنگاهها) قرار میگیرد[ .]6شبكه ها همچنین بین اعتماد و رقابت میان بازيگران مستقل بدا عالئدق
ناهمگون ،تعامل برقرار میكنند .حفظ اين تعامل در محیطی مهم تلقّی میگردد كه توسعهي فناوري نوظهدور وابسدته بده
بازتركیب 2مفهومی و عملی دانش است.
از آنجايی كه تعامالت دينامیك و پويا است ،درنظرگرفتن آن ها به عنوان يكی از عناصر ساختاري سیستم مشكل است .در
بعضی از مقاالت ادبیات براي توصیف ارتباط و روابط همكاري میان بازيگران از عبارت "شبكه" استفاده شده اسدت ولدی
يك "شبكه" میتواند به عنوان يك شكل بزرگتر بازيگران سازمانی درنظرگرفته شود .با اين وجدود تعدامالت محددود بده
اتفاق افتادن در درون شبكه ها نیست .در مراحل اولیه توسعه يك سیستم شبكه هايی وجود ندارد ولی تعدامالت دو طرفده
میان بازيگران اتفاق میافتد .پس تمركز اصلی در اين مطالعه بر"روابط" است كه در دو سطح شبكهها و تماسهاي فردي
میتواند مورد تحلیل واقع شود.
جدول ( )2-1تمامی ابعاد ساختاري  TISرا به صورت خالصه نشان میدهد.
جدول  -1-2ابعاد ساختاري نظام نوآوري فناورانه
ابعاد ساختاري

بازيگران

نهادها

زير بخشها
جامعه مدنی
شركتها :شركتهاي تازه تاسیس شده ،بنگاه هاي كسب و كار كوچك و متوسط ،كارخانجات بدزرگ،
شركتهاي چند ملیتی
دولت
سازمانهاي مردم نهاد
بخشهاي ديگر :سازمانهاي قانونگذاري ،بانكها /سازمان هاي مالی ،نهادهاي واسطهاي ،كدارگزاران
دانشی مشاورين
سخت :قوانین ،مقررات ،دستورالعملها
نرم :هنجارها ،عادتهاي رايج ،رسوم ،سنتی و انتظارات و...

- Industry association

1

- Recombination

2
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زير بخشها

ابعاد ساختاري

در سطح شبكه
در سطح ارتباطات فردي
تجهیزاتی :ابزارهاي فنی ،ماشینها ،ساختمانها ،جادهها ،پلها و ...
دانشی :دانش ،تخصص ،اطالعات راهبردي

تعامالت
زيرساختها

قابل ذكر است كه چالش هايی كه در ارتباط با ابعاد ساختاري نظام نوآوري فناورانه تحت عنوان مشكالت سیستمی بررسدی
می شوند ،از دو منظر وجود ابعاد ساختاري و میزان قوت آنها مورد مطالعه قرار خواهندد گرفدت .مشدكالت سیسدتمی و اهدداف
بررسی آنها در جدول  2-2آمده است.
جدول  -2-2اهداف بررسي مشكالت سیستمي
مشكل سیستمی
مشكالت بازيگران
مشكالت تعامالت
مشكالت نهادي
مشكالت زيرساختی

نوع مشكل
سیستمی
وجود؟
توانايی؟
وجود؟
شدت؟
وجود؟
توانايی؟
وجود؟
كیفیت؟

هدف بررسی مشكل
تحريك و سازماندهی مشاركت بازيگران متنوع (NGOها ،شركت ها ،دولت و )...
ايجاد فضا براي توسعه توانايیهاي بازيگران (به عنوان مثال از طريق يادگیري و آزمايش)
تحريك به وقوع انجامیدن تعامالت فی مابین بازيگران ( به عنوان مثال مديريت وجوه مشترک و ايجاد
اجماع)
ممانعت كردن از گرههايی كه يا بیشتر از حد قوي هستند و تقويت گرههاي ضعیف
تضمین وجود نهادها (سخت و نرم)
جلوگیري كردن از اينكه نهادها خیلی ضعیف يا خیلی قوي باشند.
تحريك ايجاد زيرساختهاي فیزيكی ،مالی و دانشی.
تضمین اينكه كیفیت زير ساختها مناسب است.

 -3فرايند تدوين سیاستها و اقدامات توسعه ترانسفورماتورهاي كم تلفات
سیاستها و اقدامات مجموعهاي از طرحها و برنامه هاي اجرايی هستند كه به تحقق راهبردها و دستیابی به اهدداف كمدك
می كنند .و در حقیقت راهكارهايی جهت رفع موانع توسعه يك فناوري هستند .همان طور كه در بخش مبانی نظري اشاره شدد
مبناي تدوين سیاستها و اقدامات در اين سند ،نظام نوآوري فناورانه ( )TISاست.
همان طور كه اشاره شد يك دسته سیاست و اقدام غیرفنی در پاسخ به چالشهداي موجدود در كاركردهداي نظدام ندوآوري
فن آورانه و يك دسته اقدام فنّی مورد نیاز براي كاركرد توسعه دانش ،ارائه میشود كه در ادامه فرايندد تددوين هريدك و نتدايح
آنها ارائه میگردد.
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-1-3فرايند تدوين سیاستها و اقدامات غیرفني
فرايند تدوين سیاستها و اقدامات غیرفنی در شكل  1-3نشان داده شده است.
شناسايی مرحله توسعه
ترانسفورماتورهاي با تلفات پايین

مرحله اول :شناسايي

شناسايی بازيگران نظام توسعه
ترانسفورماتورهاي با تلفات پايین

وضعیت موجود

شناسايی كاركردهاي با اولويت براي تحقق وضعیت
مطلوب توسعه ترانسفورماتورهاي با تلفات پايین

وضعیت مطلوب

شناسايی چالشهاي مرتبط با هر يك از ابعاد ساختاري در هر يك از كاركردهاي
بااولويت از طريق مصاحبه با متخصصان و خبرگان حوزه ترانسفورماتورهاي كم تلفات

مرحله سوم :شناسايي

مرحله دوم :شناسايي

چالشها و موانع توسعه
فناوري

پااليش و جمعبندي نظرات كارشناسان و تهیه فهرست نهايی چالشها

مرحله چهارم :تدوين

تدوين سیاست ها و اقدامات غیرفنی براي هر دسته از چالشها

سیاست ها و اقدامات
براي رفع چالشها و موانع

شكل  -1-3فرايند تدوين سیاست ها و اقدامات غیرفني توسعه ترانسفورماتورهاي با تلفات پايین

همان طور كه در شكل  1-3نشان داده شده است در مرحله اول ،وضعیت موجود توسعه فناوري مشخص مدیشدود .بددين
منظور ابتدا مرحله توسعه فناوريهداي كداهش تلفدات در ترانسدفورماتورها تعیدین مدیشدود .سدپس ،بدازيگران نظدام توسدعه
ترانسفورماتورهاي با تلفات پايین شناسايی می شوند .در مرحله دوم ،با توجه به خروجی حاصدل از مرحلده اول ،كاركردهداي بدا
اولويت براي تحقق وضعیت مطلوب توسعه ترانسفورماتورهاي با تلفات پايین مشخص میگردد .در مرحله سوم ،مواندع موجدود
مرتبط با هر يك از اب عاد ساختاري در كاركردهاي با اولويت از طريق مصاحبه با متخصصان و خبرگان آشنا با ترانسفورماتورهاي
با تلفات پايین تعیین میگردد .چالش هاي شناسايی شده پااليش و جمعبندي میشود و فهرسدت نهدايی چدالشهداي توسدعه
فناوريهاي كاهش تلفات در ترانسفورماتورها مشخص میشود .در مرحله آخر ،سیاسدتهدا و اقددامات پیشدنهادي بدراي رفدع
چالشها و موانع توسعه فناوريهاي كاهش تلفات در ترانسفورماتورها ارائه می شود .مراحل ذكر شده در ادامه توضیح داده شده
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اند .الزم به ذكر است كه نتايج به دست آمده در تمامی اين مراحل از طريق مصاحبه با خبرگدان و كارشناسدان آشدنا بدا حدوزه
فناوريهاي كاهش تلفات در ترانسفورماتورها كه اسامی آنها در بخش  5-1-3آمده است استخراج شده است.
 -1-1-3شناسايي وضعیت موجود توسعه ترانسفورماتورهاي با تلفات پايین
همان طور كه اشاره شد در مرحله اول فرايند تدوين سیاستها و اقدامات ،وضعیت موجود توسعه فناوريهاي كاهش تلفات
در ترانسفورماتورها شناسايی میشود .اين كار بر مبناي شناسايی مرحله توسعه فناوريهاي كاهش تلفات در ترانسدفورماتورها و
نیز بازيگران نظام توسعه اين فناوري در كشور انجام میشود كه در ادامه توضیح داده میشود.
 -2-1-3بازيگران نظام توسعه ترانسفورماتورهاي با تلفات پايین
ساختار هر نظام نوآوري متشكل از بازيگران و ذينفعانی است كه هر يك به طور مستقیم يا غیرمستقیم نقدشهدايی را ايفدا
میكنند .اين بازيگران میتوانند شامل بخش دولتی ،شركتهاي تولیدكننده ،شركتهاي مشاور ،دانشگاههدا ،مراكدز پژوهشدی،
موسسات مالی ،موسسات حقوقی و  ...باشند .در اين گام ،بازيگران نظام ترانسفورماتورهاي با تلفات پايین مشخص شدهاند .بدر
اساس اطالعات موجود ،مهمترين بازيگران شناسايی شده در ارتباط با ترانسفورماتورهاي با تلفات پايین ،به شدرح جددول 1-3
هستند.
جدول  -1-3بازيگران توسعه ترانسفورماتورهاي با تلفات پايین

ابعاد

بازيگران

كاركردها

توسعه دانش

انتشار دانش

تامین منابع

منابع مالی

دانشكده هاي برق :دانشگاه صدنعتی شدريف ،دانشدگاه صدنعتی امیركبیدر ،دانشدگاه صدنعتی خواجده
نصیرالدين طوسی ،دانشگاه علم و صنعت ،دانشگاه تهران ،دانشگاه صنعت آب و برق ،دانشگاه تربیت
دبیر شهید رجايی ،دانشگاه صنعتی سهند ،دانشگاه تبريز ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،دانشدگاه سدمنان،
دانشگاه گیالن ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ،دانشگاه شهید چمدران اهدواز ،دانشدگاه پیدام ندور،
دانشگاه آزاد اسالمی ،پژوهشگاه نیرو ،شركتهاي مهندسی داخلی (مرتبط با خارج از كشور) ،شركت-
هاي  ،EPCشركتهاي زيرمجموعه وزارت نیرو
دانشگاهها (بند فوق) ،پژوهشگاه نیرو ،كنفرانسهداي بدرق و مكانیدك ،كنفدرانسهداي نگهدداري و
تعمیرات
وزارت نیرو ،شركت مادر تخصصی توانیر ،تسهیالت بانكی ،صندوقهاي حمايت از فناوري
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ابعاد

بازيگران

كاركردها
منابع انسانی
مواد ،قطعات و تجهیزات
جهت دهی به سیستم

كارآفرينی

شكلدهی به بازار
مشروعیت بخشی

دانشگاهها و پژوهشگاهها (تحصیالت تكمیلی)،
شركتهاي مهندسی وارد كننده يا سازنده تجهیزات پايش و ابزاردقیق در داخل كشور (مانندد شدركت
رسیس افزار ،شركت مهندسی هوشمند حسگر پیش رو  ،شركت ايران تدرينكس و  ،)...شدركتهداي
خارجی تولید كننده تجهیزات پايش و ابزاردقیق
وزارت نیرو ،شركت مادر تخصصی توانیر ،شركت هاي بدرق منطقدهاي ،شدركتهداي توزيدع بدرق،
شركتهاي مديريت تولید برق
مركز توسعه فناوري صنعت برق  .انرژي (پزوهشگاه نیرو)
پارکهاي علم و فناوري
معاونت برنامهريزي و امور اقتصادي (وزارت نیرو)
معاونت علمی و فناوري رياست جمهوري
صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور
صندوق مالی توسعه تكنولوژي ايران
شركتهاي دانش بنیان
وزارت نیرو
وزرارت نیرو

 -3-1-3شناسايي مرحله توسعه ترانسفورماتورهاي با تلفات پايین
مرحله توسعه هر نظام فناورانه بر اساس وضعیت ساختاري نظام توسعه فناوري و مجموعهاي از شاخصهدا يدا نشدانههداي
تحقق مرحله توسعه تعیین میشود .اين مراحل عبارتند از :پیشتوسعه ،توسعه ،اوجگیري ،سرعتگیري ،تثبیت .نشانههاي تحقق
مراحل يا شاخصهاي تشخیص مرحله توسعه در جدول  2-3ارائه شده است.
جدول  -2-3شاخصهاي شناسايي مرحله توسعه نظام نوآوري فناورانه
آيا نمونه اولیه از فناوري (محصول يا فرايند) ساخته شده است؟
بازيگران اصلی در اين حوزه چه كسانی هستند؟ نقش دانشگاهها و مراكز پژوهشی چیست؟ آيا شركتهاي دانشبنیان به اين حدوزه وارد
شدهاند؟ آيا دولت به اين حوزه وارد شده است؟ نقش آن (سیاستگذاري ،تنظیمگري و  )...چیست؟
آيا محصول فناوري بدون حمايتهاي دولتی در بازار به صورت آزاد فروخته میشود؟
و يا :آيا تولید انبوه محصول فناوري (محصول يا خدمت) توجیه اقتصادي دارد؟
و يا :آيا تولید انبوه محصول فناوري (محصول يا خدمت) آغاز شده است؟
آيا شبكههاي علمی و فناوري شكل گرفتهاند؟ وضعیت آنها چگونه است؟
وضعیت بازار چگونه است؟ در حال رشد يا به اشباع كامل رسیده است؟
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نر ورود تولید كنندگان محصول فناوري چگونه است؟
نر كاهش قیمت محصول فناوري چگونه است؟
نر فروش محصول فناوري چگونه است؟
آيا انجمنها و سنديكاهاي مربوطه شكل گرفتهاند؟

سواالت جدول  2-3با توجه به شكل زير پرسیده میشود؛ به اين صورت كه مثال اگر جواب سوال ابتدايی خیر بود ،مرحلده
توسعه نظام ،پیشتوسعه است و ديگر نیازي به پرسیدن بقیه سواالت نیست .ديگر مراحل نیز مشابه همین است.

شكل  -1-3نشانههاي تحقق مراحل براي تعیین مرحله توسعه

با مشخص شدن جدول  2-3در واقع ساختار موجود نظام نوآوري فناورانه مشخص میشود و میتدوان بدا اسدتفاده از آن و
جدول  3-3مرحله توسعه نظام را بر اساس ساختار موجود حول فناوري شناسايی كرد.
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جدول  -3-3ويژگي مراحل توسعه به تفكیك عناصر ساختاري براي تعیین مرحلهي نظام نوآوري فناورانه

با استفاده از جدول  3-3می توان نتیجه گرفت ،فناوري هاي كاهش تلفات در ترانسدفورماتور بده  -جدز فنداوري تغییدر در
طراحی اكتیو پارت كه در مرحله توسعه قرار دارد  -در مرحله پیش توسعه میباشد .بخدش عمدده بدازيگران فعدال كندونی در
توسعه فناوري هاي كاهش تلفات در ترانسفورماتور را دانشگاهها و مراكز پژوهشدی تشدكیل مدیدهندد و هندوز شدركتهداي
دانشبنیان براي توسعه اين فناوري ها ،آنطور كه بايد شكل نگرفتهاند .همچنین شبكههاي علمی و تحقیقداتی در ايدن حدوزه
هنوز شكل نگرفته است .از طرف ديگر ،بر اساس شاخصهاي موجود در جدول  3-3و نشانههاي تحقق مراحل در شكل 2-3
ابتدا بايستی وضعیت تولید نمونه اولیه را بررسی كرد .بر اين اساس ،هنوز فناوريهاي كاهش تلفات در ترانسفورماتور به جز تغییر
در طراحی اكتیو پارت در كشور به صورت عملیاتی اجرا نشده است .بنابراين بر اساس شكل  2-3و جدول  3-3میتوان نتیجده
گرفت كه فناوري هاي كاهش تلفات در ترانسفورماتور در مرحله «پیشتوسعه» قرار دارد.
 -4-1-3شناسايي وضعیت مطلوب توسعه ترانسفورماتورهاي با تلفات پايین
فرايند نوآوري يك فرايند تكاملی است و همیشه در حال تغییر و تحول است و نمیتوان يك سیسدتم بهینده بدراي فرايندد
نوآوري تعريف كرد ،پس هدف نظام را بايد در طول اين فرايند تعريف كرد .هدف يك نظام نوآوري انتقال نظدام مدورد نظدر از
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يك مرحله توسعه به مرحله بعدي است .البته بايد توجه داشت كه لزوما مرحله بعدي وضعیت بهینه نیست و فقط توسدعه نظدام
نوآوري مد نظر است.
نكته اصلی در اينجا نحوه انتقال از يك مرحله به مرحله ديگر است .كاركردهاي هر مرحله به سده دسدته كداركرد كلیددي،
حمايتی و حاشیهاي تقسیم می شود .تحقق كاركرد كلیدي به منزله انتقال به مرحله بعدي است .شدكل  3-3مراحدل توسدعه و
كاركردهاي كلیدي ،حمايتی و حاشیهاي مرتبط با هر مرحله را نشان میدهد .در شكل زير كاركردهاي نظام نوآوري فناورانه بدا
 F1تا  F7نشان داده شده است كه عبارتند از:
کار آفرینی ( )F1
توسعه دانش ()F2
انتشار دانش ( )F3
جهت دهی به سیستم ( )F4
شکل دهی به بازار ()F5
تامین و تسهیل منابع ( )F6
مقبولیت بخشی ()F7

شكل  -3-3مراحل توسعه و كاركردهاي كلیدي ،حمايتي و حاشیهاي
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در بخش قبلی مشخص شد كه نظام توسعه ترانسفورماتورهاي با تلفات پايین در مرحله «پیشتوسعه» قرار دارد .بر اسداس
شكل فوق ،زمانی كه سیستم در مرحله پیشتوسعه قرار داشته باشد و هدف ما رسیدن به مرحله بعدي نظام توسعه فناوري باشد
چهار كاركرد توسعه دانش ،انتشار دانش ،تأمین منابع و جهتدهی به سیستم بايد محقق شوند .در نتیجه كاركردهاي مذكور بده
عنوان كاركردهاي با اولويت شناخته میشوند .اما با توجه به اين نكته كه فناوري تغییر در طراحی اكتیوپارت كه به عنوان يكی
از فناوريهاي بااولويتها در فاز  3شناخته شد ،در مرحله توسعه قرار دارد ،عالوه بر چهداركرد شدناخته شدده در مرحلده پدیش
توسعه ،كاركردهاي شكل دهی به بازار ،كارآفرينی و مقبولیت بخشی براي اين فناوري نیز مورد بررسی قرار میگیرد .در بخدش
بعدي فرايند تدوين سیاستها و اقدامات ،چالشهاي مرتبط با هر يك از ابعاد ساختاري در اين كاركردها ارائه شده است.

 -5-1-3شناسايي چالش ها و موانع توسعه ترانسفورماتورهاي با تلفات پايین و تدوين سیاستتهتا و
اقدامات
در اين مرحله با استفاده از يك تحلیل ساختاري-كاركردي ،چالشها و موانع پیش روي توسعه ترانسفورماتورهاي با تلفدات
پايین شناسايی شده است .همان طور كه پیشتر بیان شد اين چالشها از طريق مصاحبه با  6نفر از خبرگان و كارشناسان آشنا با
اين حوزه استخراج شده است .اسامی اين افراد در ادامه ارائه شده است:
 جناب آقاي مهندس خزايی جناب آقاي مهندس سلیمی جناب آقاي مهندس معانی جناب آقاي مهندس گودرزي جناب آقاي مهندس حاجی پور جناب آقاي دكتر صفايیدر نهايت ،چالشهاي شناسايی شده جمعبندي شد و فهرست نهايی چالشهداي توسدعه فنداوريهداي كداهش تلفدات در
ترانسفورماتورها ارائه شد.

سند راهبردي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ترانسفورماتورهاي با تلفات پايين"
29

فاز :4تدوين برنامه ،اقدامات و سياستها

ويرايش اول،ارديبهشت 1395

چالشهاي توسعه دانش
چالشهاي مربوط به اين كاركرد ،دربرگیرندهي تمامی فعّالیتهايی است كه می تواند منجر به مدانع در فرايندد يدادگیري
شود .اين چالشها در رابطه با موضوعات مختلف مانند دانش فنی تكنولوژي نوظهور ،بازار ،شدبكههدا و مصدرفكننددگان
ممكن است ر دهد .در كشورهاي در حال توسعه ،يكی از مهمترين داليل عدم توسعه برخی صدنايع تكنولدوژي محدور،
عدم توسعه دانش آن صنعت است .در كشورهاي توسعه يافته ،اين موضوع به دلیل رقابت تنگاتنگ شركتهداي مختلدف
حل میشود .در واقع رقابت اصلی بنگاههاي اقتصادي بر سر نوآوري است و اين موضوع منجر به سرمايهگذاري بنگاههاي
مختلف در توسعه دانش میشود و دانش توسعه می يابد .ولی در كشورهاي در حال توسعه عمدتاً ،بنگداههدايی بدا تواندايی
رقابت پذيري باال وجود نداشته و عمالً توسعه دانش به صورت درونزا ر نمیدهد و میبايست به صورت برونزا يدا انتقدال
دانش و فناوري ،ر دهد .لذا همین موضوع نیاز به مداخله دولت و ايجاد جهتگیري در همین موضوع را دارد.
با توجه به اين كه اين كاركرد يكی از كاركردهاي با اولويت شناسايی شده بود چالشهاي زيادي در ارتباط با آن مشخص
شد .با وجود آن كه دانش فنی فناوري تغییر در طراحی اكتیوپارت براي كاهش تلفات در ترانسفورماتورها در كشدور وجدود
دارد اما در فناوري هاي جديدتر اين دانش به اندازه كافی وجود ندارد كه يكی از داليل آن كمبود نیروي انسانی متخصص
در اين زمینه است و دلیل ديگر آن عدم انجام فعالیت هاي تحقیق و توسعه در اين حوزه است .به طور كلی چدالشهداي
شناسايی شده در اين كاركرد عبارتند از:
-1كمبود تحقیقات مناسب و كاربردي در مراكز علمی و واحدهاي تحقیق و توسعه بدراي كسدب داندش فندی سداخت
ترانسفورماتورهاي كم تلفات مبتنی بر فناوريهاي جديد كاهش تلفات
-2به روز نبودن محتواي آموزشی دروس دانشگاهی مرتبط با ساخت ترانسفورماتور كم تلفات مبتنی بدر فنداوريهداي
جديد كاهش تلفات
-3وجود ارتباط ضعیف میان دانشگاه و صنعت براي تبادل دانش در زمینده طراحدی و سداخت ترانسدفورماتورهاي كدم
تلفات مبتنی بر فناوريهاي جديد كاهش تلفات
-4میزان پايین همكاري مشترک بینالمللی بین شركتهاي معتبر داخلی و خارجی براي انتقال دانش فندی طراحدی و
ساخت ترانسفورماتورهاي كم تلفات مبتنی بر فناوريهاي جديد كاهش تلفات
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-5وجود ارتباط ضعیف میان بازيگران توسعه دانش با مراكز علمی ،تحقیقاتی كشورهاي پیشرو در زمینه فنداوريهداي
جديد كاهش تلفات در ترانسفورماتورها
-6عدم حمايت كافی از فعالیتهاي تحقیق و توسعه در زمینه طراحی و ساخت ترانسفورماتورهاي كم تلفات مبتنی بدر
فناوريهاي جديد كاهش تلفات

چالشهاي انتشار دانش
چالشهاي اين كاركرد در اثر نامناسب بودن شبكهها و روابط ايجاد میشود كه بخشی از آن متأثر از ماهیت شبكهها است.
در واقع يكی از موارد ديگري كه منجر به عدم توسعه يك نظام فناورانه خاص يا يك صنعت دانشمحور مدیشدود ،عددم
انتشار صحیح اطالعات و يا دانش میان بازيگران مختلف آن حوزه است .اگر دانش میان تعداد بسیاري از نقشآفرينان يك
حوزه منتشر شود و در عین حال حقوق مالكیت معنوي و فكري رعايت شود ،میتوان شاهد بروز يدك ندوع رقابدت سدالم
میان بنگاههاي اقتصادي بود كه می تواند منجر به توسعه شود .در غیر اين صورت بعضاً دولتها میتوانند با دخالدتهداي
هوشمندانه از بروز اينچنین چالشهايی جلوگیري نمايند .چالشهاي شناسايی شده در اين كاركرد عبارتند از:
-1حضور كم رنگ شركتهاي داخلی سازنده ترانسفورماتور در كنفرانسها و همايشهاي تخصصی بینالمللدی جهدت
كسب دانش روز دنیا در زمینه فناوريهاي كاهش تلفات در ترانسفورماتورها
-2كمبود نمايشگاههاي تخصصی در زمینه آخرين دستاوردهاي صنعت ترانسفورماتور كم تلفات
-3عدم وجود همكاري كافی میان دست اندركاران توسعه فناوري در به مشاركت گذاشتن دانش كسب شده با يكديگر
-4عدددم وجددود پايگدداه اطالعدداتی جددامع از آخددرين دسددتاوردهاي كشددور در زمیندده دانددش فنددی طراحددی و سدداخت
ترانسفورماتورهاي كم تلفات

چالشهاي جهتدهي به سیستم
همانطور كه اشاره گرديد،كاركرد جهتدهی به سیستم متشكل از فعالیتهايی اسدت كده بده گدزينش و محددود كدردن
گزينههاي موجود در رابطه با فناوري ،كاربرد آنها و بازارشان در سطوح مختلف میپردازد .در حوزه توسدعه فنداوريهداي
كاهش تلفات از مهمترين چالشهاي مربوط به اين كاركرد میتوان به عدم وجود چدارچوبهداي قدانونی /تنظدیم گدري
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مناسب اشاره كرد .در واقع وجود نهادهاي اثربخش قانونگذار و تنظیمگر باعث جهتدهی به فعالیتهدا ،تنظدیم روابدط و
تسهیل اقدامات منجر خواهد شد .در حال حاضر چندین چدارچوبی در حدوزه ترانسدفورماتورها وجدود نداشدته كده توسدعه
ترانسفورماتورهاي كم تلفات را با موانعی روبرو میسازد .بنابراين ايجاد نوعی نهاد يا چارچوب تنظیمگر و قانونگذار كه به
پايش و ارزيابی تمامی فعالیت ها در اين حوزه بپردازد الزامی است.
به طور كلی چالشهاي شناسايی شده براي اين كاركرد عبارتند از:
-1نبود مرجعی به عنوان مغز متفكر كه به پیگیري و شناسايی مشكالت موجود و تصمیم گیري منسجم بدراي رفدع
آنها بپردازد و از اختیارات كافی برخوردار باشد.
-2عدم وجود قوانین و دستورالعمل جهت الزام در بكارگیري ترانسفورماتورهاي كم تلفات

چالشهاي تأمین منابع
يكی ديگر از انواع چالشهاي سیستمی كه منجر به عدم توسعه نظام يك صنعت میشود ،عدم تخصیص بهینه منابع اعم
از منابع مالی ،انسانی يا تجهیزاتی به داليل مختلف است .در واقع همین عدم تخصیص بهینه منابع منجر به ايجاد موانعی
در حوزههاي مختلف توسعه دانشی و يا مديريتی میشود كه دولت میتواند با اتخاذ سیاستهايی در جهت رفع اين مواندع
برآيد و از بروز چنین چالشی در سیستم جلوگیري نمايد.
مداخالت دولت در رابطه با اين چالشها مجموعهاي از فعّالیتهاي مربوط به تأمین و هماهنگی وروديهداي الزم بدراي
توسعهي نظام نوآوري را پوشش میدهد كه در راستاي تحقق كاركرد تأمین و تسهیل منابع قرار میگیرند .اين چدالشهدا
به سه دسته چالشهاي مربوط به منابع انسانی ،منابع مالی و مواد و تجهیزات تقسیم میشود .در واقع در حال حاضر
نیروي انسانی متخصص به اندازه كافی در اين حوزه در كشور وجود ندارد ،منابع انسانی متخصص يكی از عوامدل اصدلی
توسعه يك فناوري به شمار میروند .توسعه فناوري هاي كاهش تلفات در ترانسفورماتورها نیازمندد تعدداد زيدادي نیدروي
متخصص در اين حوزه است .با وجود آن كه افراد معدودي در كشور داراي اين دانش و تخصص هستند اما توسعه فراگیر
اين فناوري نیازمند تعداد زيادي از منابع انسانی متخصص در حوزه طراحی و ساخت ترانسفورماتور كم تلفات است.
دسترسی به منابع مالی از عواملی است كه می تواند راه را براي توسعه يك فناوري هموار كند .در حال حاضر شركت هاي
تولیدكننده ترانسفورماتورها با مشكل نقدينگی مواجه هستند و براي انجام تحقیق و توسعه ،ساخت تجهیزات ،خريد مواد و
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قطعات مورد نیاز براي توسعه ترانسفورماتورهاي كم تلفات به منابع مالی كافی نیاز دارند .ايجاد مسدیرهاي مناسدب بدراي
دسترسی شركت هاي تولیدكننده به منابع مالی نظیر وام هاي بانكی كم بهره ،منابع حاصل از هدفمندي يارانهها و  ...مدی
تواند به توسعه فناوريها در اين بخش كمك كند.
به طور كلی چالشهاي مشخص شده در اين كاركرد عبارتند از:
-1كمبود منابع مالی مورد نیاز دانشگاه ها ،مراكز تحقیقاتی و شركتهاي سازنده ترانسفورماتور براي طراحی و سداخت
ترانسفورماتور كم تلفات
-2عدم وجود بستر مناسب جهت ارتباط با شركتهاي خارجی تأمینكننده مواد اولیه
-3ارتباط ضعیف بین شركتهاي داخلی و خارجی براي تبادل نیروي انسانی متخصص در زمینده فنداوريهداي جديدد
كاهش تلفات در ترانسفورماتورها
-4عدم وجود برنامه مشخص و مدون براي تامین منابع مالی مورد نیاز
-5محدوديت دسترسی به نرمافزارهاي تخصصی براي طراحی ترانسفورماتور كم تلفات
-6كمبود آزمايشگاه براي تست تجهیزات
همانطور كه اشاره شد فناوري تغییر در طراحی اكتیو پارت در مرحله توسعه خود قرار داشته و از اينرو جهدت توسدعه ايدن
فناوري ،چالشهاي كارآفرينی ،مقبولیتبخشی و شكلدهی به بازار نیز مطرح میباشدد ،در ادامده بده بررسدی چدالشهداي
شناسايی شده در اين كاركردها براي توسعه فناوري تغییر در طراحی اكتیو پارت پرداخته شده است.
چالشهاي كارآفريني
يكی از ديگر انواع چالشهايی كه میتواند منجر به رشدد آهسدته توسدعه يدك نظدام فناورانده خداص شدود ،مواندع ورود
كارآفرينان به آن حوزه دانشی خاص است.
كارآفرينان از بازيگران كلیدي در نظامهاي نوآوري به شمار میروند .فعّالیتهاي كارآفرينی را نیز میتوان در قالب يكی از
فرآيندهاي اصلی نظام نوآوري جاي داد .فعّالیت كارآفرينی عبارتست از تبديل دانش فنی موجود به كسب و كارهاي جديد.
اين كار از طريق انجام پروژههاي اجرايی انجام میشود .بنابراين ،از الزمه هاي انجام فعّالیت كارآفرينی ،وجود دانش فندی
است .نكته ي قابل بیان آن است كه هر بازيگري (شامل هر بازيگري در بخش خصوصی يا عمومی و يا بازيگران دولتدی،

سند راهبردي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ترانسفورماتورهاي با تلفات پايين"
33

فاز :4تدوين برنامه ،اقدامات و سياستها

ويرايش اول،ارديبهشت 1395

دانشگاهی و يا صنعتی) كه به انجام فعّالیت هاي كارآفرينی مبادرت ورزد ،در آن مقطع خاص به عنوان كدارآفرين شدناخته
میشود .بنابراين ،در برخی موارد ،حتی دولتها نیز میتوانند در نقش كارآفرين ظاهر شوند.
اين چالش تمامی موانع پیش روي كارافرينان را در بر می گیرد كه فضاي كسب و كار را براي كارآفريندان ،غیدرمطمئن و
غیرشفاف میكند .در واقع فعّالیتهاي كارآفرينی شامل تالشهايی است كه بهطور مستقیم به تجاريسازي محصوالت و
خدمات ارائهشده بر پايهي دانش فنی موجود میپردازند .حال هر مانعی از جنس فضاي كسدب و كدار كده ايدن فرآيندد را
مختل كند ،مانع كسب و كار تلقی میشود .چالشهاي زير براي كاركرد كارآفرينی شناسايی شده است:
-1نبود زمینه مناسب براي تجاريسازي دانش به دست آمده از تحقیقات كاربردي در زمینه فناوري تغییدر در طراحدی
اكتیو پارت
-2عدم وجود قوانین مناسب براي تسهیل ورود كارآفرينان

چالشهاي شكلدهي به بازار
چالشهاي مربوط به بازار دو نوع هستند :چالشهاي مربوط به عرضه و چالشهاي مربوط به تقاضا .دسته اول چالشها با
ساختار بازار و وضعیت رقابت در بین عرضهكنندگان ارتباط دارد .انواع حالتهاي ساختار بازار به صورت زير است:
ساختار رقابت كامل :در اين حالت ،تعداد زيادي خريدار و تعداد زيادي فروشنده در بازار وجود دارند.
ساختار رقابت انحصاري :در اين حالت نیز تعداد زيادي فروشنده يك نوع محصول خاص و تعداد زيادي خريدار وجود
دارند ،ولی فروشندگان از طريق ايجاد تمايز در محصوالت خود مانند تغییر بسته بنددي ،ارتقداي كیفیدت و  . . .بده
رقابت میپردازند.
ساختار انحصار چندجانبه :در اين حالت ،تعداد كمی فروشنده و تعداد زيادي خريدار وجود دارد .در حالت خاصدی كده
تنها دو فروشنده در بازار وجود دارند را انحصار دوجانبه مینامند.
ساختار انحصار كامل :اين حالت ،زمانی است كه فقط يك فروشنده و تعداد زيادي خريدار در بازار وجود داشته باشد.
ساختار انحصاركامل در طرف تقاضا :هنگامی كه تنها يك خريدار و تعداد زيادي عرضهكننده در بدازار وجدود داشدته
باشند.
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ساختار انحصار چندجانبه در طرف تقاضا :در اين حالت ،تعداد فروشندگان محصول در بازار بسدیاز زيداد اسدت ،ولدی
تعداد كمی خريدار در بازار وجود دارد
چالش مربوط به تقاضاي بازار مفهومی در تئوري هاي اقتصادي است كه در آن تخصیص كاالها و خددمات توسدط نظدام
بازار آزاد به ناكارآمدي می انجامد .اين نوع چالش عمدتاً در مكاتب اقتصاد نئوكالسیك تأكید میشود .گاهی اوقدات ايدن
چالش ناشی از وجود تقاضا براي برخی از كاالهاست .عمدتاً كاالهايی كه فناوري محور هستند و نیاز به حمايدت و خريدد
دولتی دارند ،دچار اين نوع چالشها میشوند .چالشهاي اصلی شناسايی شده در اين كاركرد عبارتند از:
به صرفه نبودن توسعه فناوري  :با توجه به يارانه پرداختدی بده بدرق و غیدر واقعدی بدودن قیمدت بدرق ،اسدتفاده از
فناوري هاي كاهش تلفات در ترانسفورماتورها براي تولیدكنندگان و مصرفكنندگان اين تجهیزات مقرون به صرفه نیست.
از طرف ديگر ،تولید ترانسفورماتورهاي كم تلفات در مقیاس محدود ،هزينه هاي بااليی براي تولیدكنندگان در بر دارد .اين
عوامل باعث میشود كه توسعه فناوريهاي كاهش تلفات در ترانسفورماتورها براي تولیدكنندگان به صرفه نباشد.
عدم وجود تقاضاي كافي :وزارت نیرو و مجموعههاي بزرگ تولیدي مصرفكنندگان اصلی ترانسفورماتورهاي توزيدع
در شبكه توزيع هستند .همان طور كه اشاره شد با توجه به يارانه هاي پرداختی قیمت برق در كشور پايین است .به همدین
دلیل كاهش تلفات از طريق به كارگیري ترانسفورماتورهاي كم تلفات براي مصرفكنندگان توجیهپذير نیسدت .از ايدن رو
تقاضاي كافی براي ترانسفورماتورهاي كم تلفات وجود ندارد.
عدم وجود بازار رقابتي :در حال حاضر چند شركت معدود در كشور به طراحی و ساخت ترانسفورماتورها مدیپردازندد.
اين وضعیت نوعی انحصار چندقطبی را به وجود آورده است كه از يك طرف باعث عدم تمايل تولیدكنندگان براي حركت
به سمت فناوري هاي نوين كاهش تلفات در ترانسفورماتورها شده است و از طرف ديگر مانع از ورود تولیدكنندگان جديدد
به اين عرصه شده است .رفع اين مانع می تواند نقش مهمی در توسعه اين صنعت ايفا كند.
آيیننامههاي معامالتي ناكارآمد :آيیننامههاي معامالتی موجود در مورد خريد و فدروش ترانسدفورماتورها در كشدور
فاقد كارآمدي الزم براي تحريك عرضهكنندگان و مصرفكنندگان اين نوع ترانسدفورماتورها هسدتند .بندابراين اصدالح و
بازنگري در اين آيین نامه میتواند به تسهیل ،شفافسازي و هدايت معامالت در اين صنعت كمك كند.
به طور كلی چالشهاي شناسايی شده براي اين كاركرد عبارتند از:
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-1كمبود تقاضاي مطمئن از سوي مصرف كنندگان ترانسفورماتورهاي كم تلفات
-2انگیزه پايین سازندگان ترانسفورماتورها براي طراحی و ساخت ترانسفورماتورهاي كم تلفات به علت به صرفه نبدودن
توسعه اين فناوري
-3وجود انحصار چندقطبی در بین تولیدكنندگان فعلی ترانسفورماتور در كشور
-4عدم تولید انبوه ترانسفورماتور كم تلفات از سوي سازندگان داخلی
-5ضعف قوانین و آيیننامههاي تنظیمكننده بازار
-6انگیزه پايین تولیدكنندگان جديد براي ورود به اين بازار
-7عدم وجود قوانین حمايتی الزم براي سرمايهگذاري بخش خصوصی در زمینه توسعه فناوريهداي كداهش تلفدات در
ترانسفورماتورها

چالشهاي مقبولیت بخشي
همانطور كه اشاره گرديد اين كاركرد در توسعه فناوريها مانند كاتالیزگر عمل میكند و به توسعه نظدام ندوآوري سدرعت
میبخشد .اين امر از طريق تشويق قانونگذاران و سیاستگذاران ،به ايجاد آرايشبندي جديددي از بدنده قواعدد و مقدررات
مربوط به نظام نوآوري فناورانه و از سوي نهادهاي پشتیبان ،شامل البیهاي سیاسی و رايزنیهدايی اسدت كده بدین گدروه
ذينفعان فناوري صورت میپذيرد .چالشهاي شناسايی شده در اين كاركرد عبارتند از:
-1عدم آگاهی مديران از مزاياي بكارگیري ترانسفورماتورهاي كم تلفات
-2عدم وجود فرهنگ اف ایش بهروری و راندمان در بین مدیران

در ادامه جهت درک بهتر ،چالشها ي شناسايی شده به تفكیك كاركرد و بر حسب ابعاد ساختاري نظام نوآوري فناورانه در
جدول زير نشان داده شده است.
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جدول  -1-3چالشهاي توسعه ترانسفورماتورهاي كم تلفات به تفكیك هر يك از كاركردهاي نظام نوآوري فناورانه در هر يك از ابعاد ساختاري
مشكالت ساختاري
كاركردها

بازيگران

تعامالت

نهادها

توسعه دانش

كمبود تحقیقات مناسب و كاربردي در مراكز علمی و واحدهاي
تحقیق و توسعه براي كسدب داندش فندی طراحدی و سداخت
ترانسفورماتور كم تلفات مبتنی بر فناوريهداي جديدد كداهش
تلفات
 به روز نبودن محتواي آموزشدی دروس دانشدگاهی مدرتبط بدا
ساخت ترانسفورماتور كم تلفات مبتنی بر فنداوريهداي جديدد
كاهش تلفات

وجود ارتباط ضعیف میدان دانشدگاه و صدنعت بدراي
تبادل دانش در زمینه طراحی و ساخت ترانسدفورماتور
كم تلفات مبتنی بر فناوريهاي جديد كاهش تلفات
میددزان پددايین همكدداري مشددترک بددینالمللددی بددین
شركت هاي معتبر داخلی و خارجی براي انتقال دانش
فنی طراحی و ساخت ترانسفورماتور كم تلفات مبتندی
بر فناوريهاي جديد كاهش تلفات
وجود ارتباط ضعیف میان بازيگران توسعه داندش بدا
مراكز علمی ،تحقیقاتی كشدورهاي پیشدرو در زمینده
فناوريهاي جديد كاهش تلفات در ترانسفورماتورها

عدددم حمايددت كددافی از فعالیددتهدداي
تحقیق و توسدعه در زمینده طراحدی و
ساخت ترانسفورماتور كم تلفات مبتنی
بر فناوريهاي جديد كاهش تلفات

انتشار دانش

حضور كم رنگ شركتهاي داخلدی سدازنده ترانسدفورماتور در
كنفرانسها و همايشهاي تخصصی بینالمللی جهدت كسدب
 عدم وجود همكداري كدافی میدان دسدتانددركاران
دانددش روز دنیددا در زمیندده فندداوريهدداي كدداهش تلفددات در
توسعه فناوري در به مشاركت گذاشتن دانش كسدب
ترانسفورماتورها
شده با يكديگر
كمبود نمايشگاههاي تخصصی در زمینه آخدرين دسدتاوردهاي
صنعت ترانسفورماتور كم تلفات

زيرساختها

 عدم وجود پايگاه اطالعاتی جامع از آخرين دسدتاوردهاي كشدور
در زمینه ترانسفورماتور كم تلفات
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مشكالت ساختاري
كاركردها

بازيگران

جهتدهی به سیستم

نبود مرجعی به عنوان مغز متفكر كه به پیگیري و شناسايی
مشكالت موجود و تصمیم گیري منسجم براي رفع آنها بپردازد
و از اختیارات كافی برخوردار باشد
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تعامالت

نهادها

زيرساختها

عدم وجود قوانین و دستورالعمل جهت
الزام در بكارگیري ترانسدفورماتورهاي
كم تلفات

تامین منابع

عدم وجود بستر مناسب جهت ارتباط با شدركتهداي
كمبود منابع مالی مورد نیداز دانشدگاههدا ،مراكدز تحقیقداتی و
كمبود آزمايشگاه يراي تست تجهیزات
خارجی تامینكننده مواد اولیه
عدم وجود برنامده مشدخص و مددون
شركت هاي سدازنده ترانسدفورماتور بدراي طراحدی و سداخت
محدوديت دسترسی به ندرم افزارهداي تخصصدی بدراي طراحدی
ارتباط ضعیف بین شركت هاي داخلی و خارجی براي
براي تامین منابع مالی مورد نیاز
ترانسفورماتور كم تلفات
ترانسفورماتور كم تلفات
تبادل نیروي انسانی متخصص در زمینه فناوريهاي
جديد كاهش تلفات در ترانسفورماتورها

كارآفرينی

نبود زمینه مناسب براي تجاريسازي دانش به دسدت آمدده از
تحقیقات كاربردي در زمینه فنداوري تغییدر در طراحدی اكتیدو
پارت

عدم وجود قوانین مناسب براي تسهیل
ورود كارآفرينان

شكلدهی بازار

كمبدددود تقاضددداي مطمدددئن از سد دوي مصدددرف كننددددگان
ترانسفورماتورهاي كم تلفات
انگیزه پايین سدازندگان ترانسدفورماتور بده طراحدی و سداخت
ترانسفورماتورهاي كم تلفات به علت به صرفه نبدودن توسدعه
اين فناوري

ضددعف قددوانین و آيددیننامددههدداي
تنظیمكننده بازار
عدم وجود قوانین حمايتی الزم بدراي
سدرمايهگدذاري بخدش خصوصدی در
زمینه توسدعه فنداوري هداي كداهش
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مشكالت ساختاري
كاركردها

مشروعیتبخشی

بازيگران
وجددود انحصددار چندددقطبی در بددین تولیدكنندددگان فعلددی
ترانسفورماتور در كشور
عدم تولید انبوه ترانسفورماتورهاي كم تلفات از سوي سازندگان
داخلی
انگیزه پايین تولیدكنندگان جديد براي ورود به اين بازار
عدم آگاهی مديران از مزاياي بكدارگیري ترانسدفورماتورهاي
كم تلفات
عددم وجدود فرهندگ افدزايش بهدرهوري و رانددمان در بدین
مديران
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تعامالت

نهادها
تلفات در ترانسفورماتورها

زيرساختها
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-2-3فرايند تدوين اقدامات فني
فرايند تدوين اين اقدامات ،در شكل  4-3نشان داده شده است.

شكل -4-3فرايند تدوين اقدامات فنّي توسعه فنآوريهاي كاهش تلفات در ترانسفورماتورها

همانطور كه پیشتر اشاره شد راهبردهاي تهیه شده در مرحلهي سوم طرح در جلسهي كمیتهي راهبري مورد بررسدی قدرار
گرفته و با توجه به نظرات كمیتهي راهبري ،در مورد هريك از فنآوريهاي منتخب براي توسعهي درونزا ،پتانسیلسنجی شده
و اقداماتی ارائه میگردد .همچنین فنآوريهاي منتخب براي انتقال فنآوري به اقداماتی جهت انتخاب روش بهینده ،رهنمدون
میشود.

 -4سیاستها و اقدامات مورد نیاز براي توسعه فناوري كاهش تلفات در ترانسفورماتورها
همان طور كه در شكل  1-3نشان داده شده است ،سیاستها و اقدامات غیرفنی مورد نیاز بر اسداس فهرسدت چدالشهدا و
موانع شناسايی شده در مرحله قبلی پیشنهاد میشود .اين سیاستها و اقدامات همان طور كه پیش از اين اشاره شد بدر اسداس
چالش ها و موانع شناخته شده در چهار كاركرد نظام نوآوري فناورانه پیشنهاد می شوند .در ادامه ،بدا توجده بده اينكده برخدی از
سیاستهاي توسعه فناوري بسیار كلی میباشند ،برخی از آنها به اقدامات الزم در جهت نیل به اين سیاستهاي كلدی تبدديل
شدهاند كه در ادامه اين اقدامات و سیاستها مورد توجه قرار گرفته است .بعالوه ،اقدامات فنّی اقداماتی هستند كه ذيل دو دسته
چالشهاي مختص فناوري در كاركرد توسعه دانش يعندی «انتقدال فنداوري» و «توسدعه درونزا» تعريدف شدده و بندابراين از
راهبردهاي تهیه شده در فاز  3ورودي میگیرند .در ادامه فهرست اين اقدامات نیز ارائه شده است.
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 -1-4سیاست ها و اقدامات غیر فنّي
جهت تدوين سیاستها و اقدامات غیرفنی همانطور كه اشاره شد ،كلیه موانع و چالشهاي مورد نظر خبرگان و متخصصان
استخراج شد و پس از پااليش و حذف موارد تكراري ،فهرست نهايی چالشها تهیه شد .در ادامه چالشهاي شناسدايی شدده و
سیاستها و اقدامات منتج شده از اين چالشها در جداول  1-4تا  7-4آمده است.
جدول  -1-4چالشها ،سیاستها و اقدامات رفع چالشهاي كاركرد توسعه و انتشار دانش

چالشها 

كمبود تحقیقدات مناسدب و كداربردي در مراكدز علمدی و
واحدهاي تحقیق و توسعه براي كسب دانش فنی سداخت
ترانسفورماتورهاي كم تلفات با فناوريهاي جديد
عدم حمايت كافی از فعالیتهاي تحقیق و توسعه در زمینه
طراحی و ساخت ترانسفورماتورهاي كم تلفدات مبتندی بدر
فناوريهاي جديد كاهش تلفات
به روز نبودن محتواي آموزشی دروس دانشگاهی مرتبط با
ساخت ترانسفورماتور كم تلفات مبتنی بر فناوريهاي
جديد كاهش تلفات
وجود ارتباط ضعیف میان دانشگاه و صدنعت بدراي تبدادل
دانش در زمینه طراحی و سداخت ترانسدفورماتورهاي كدم
تلفات مبتنی بر فناوريهاي جديد كاهش تلفات
وجود ارتباط ضعیف میان بازيگران توسعه دانش بدا مراكدز
علمی ،تحقیقاتی كشورهاي پیشرو در زمینه فنداوريهداي
جديد كاهش تلفات در ترانسفورماتورها
میزان پايین همكاري مشترک بینالمللی بین شركتهداي
معتبر داخلی و خارجی براي انتقال داندش فندی طراحدی و
ساخت ترانسفورماتورهاي كم تلفات مبتنی بر فناوريهاي
جديد كاهش تلفات

سياستهاواقدامات 

حمايت از پاياننامده هداي ارشدد و دكتدري در زمینده
توسعه دانش فنی در زمینه فناوريهاي جديد كداهش
تلفات در ترانسفورماتورها
تدوين برنامه جامع حمايت از فعالیدت هداي تحقیدق و
توسعه در زمینه طراحدی و سداخت ترانسدفورماتورهاي
كم تلفات مبتنی بر فناوريهاي جديد كاهش تلفات
بروزرسددانی محتددواي آموزشددی در حددوزه رشددتههدداي
تخصصی مورد نیاز بدراي سداخت ترانسدفورماتور كدم
تلفات از جمله در رشته هاي متالورژي و بدرق قددرت
گرايش ماشینهاي الكتريكی
تدوين دستورالعمل همكداري میدان بدازيگران داخلدی
توسعه ترانسدفورماتورهاي توزيدع كدم تلفدات اعدم از:
دانشگاه هدا ،مراكدز تحقیقداتی ،شدركت هداي سدازنده
ترانسفورماتور
برقراري ارتباط میان شركتها و مراكز علمی و
تحقیقاتی بینالمللی با شركتها و مراكز علمی و
تحقیقاتی داخلی در حوزه ترانسفورماتورهاي كم تلفات
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جدول  -2-4چالشها ،سیاستها و اقدامات رفع چالشهاي كاركرد انتشار دانش

چالشها 

حضور كم رنگ شركت هاي داخلی سازنده ترانسدفورماتور
در كنفرانسها و همايشهاي تخصصی بینالمللدی جهدت
كسب دانش روز دنیا در زمینه فناوريهاي جديدد كداهش
تلفات در ترانسفورماتورها
كمبددود نمايشددگاههدداي تخصصددی در زمیندده آخددرين
دستاوردهاي صنعت ترانسفورماتور كم تلفات
عدم وجود همكاري كافی میان دسدت انددركاران توسدعه
فناوري در به مشداركت گذاشدتن داندش كسدب شدده بدا
يكديگر
عدم وجود پايگاه اطالعاتی جامع از آخدرين دسدتاوردهاي
كشدددور در زمینددده داندددش فندددی طراحدددی و سددداخت
ترانسفورماتورهاي كم تلفات

سياستهاواقدامات 

برگزاري كنفرانسهاي بدینالمللدی و نمايشدگاههداي
تخصصدی بدا حضدور كشدورهاي پیشدرو در زمینده
ترانسفورماتورهاي كدم تلفدات جهدت تبدادل داندش و
آگاهی از جديدترين دستاوردها در دنیا
شناسايی تشكلها و انجمنهاي موجود در صنعت برق
و تشويق آنها به فعالیت در زمینده ترانسدفورماتورهاي
كم تلفات
ايجاد بانك اطالعاتی محققین و دستاوردهاي دانشدی
در حوزه ترانسفورماتورهاي كم تلفات

جدول  -3-4چالشها ،سیاستها و اقدامات رفع چالشهاي كاركرد جهتدهي به سیستم

چالشها 


سياستهاواقدامات 


نبود مرجعدی بده عندوان مغدز متفكدر كده بده پیگیدري و تشددددكیل سددددتاد راهبددددري نقشدددده راه توسددددعه
شناسايی مشكالت موجود و تصمیم گیري منسجم بدراي ترانسفورماتورهاي كم تلفات جهت هماهنگی و نظارت
بر اجراي كار
رفع آنها بپردازد و از اختیارات كافی برخوردار باشد.
عدم وجود قوانین و دستورالعمل جهت الزام در بكدارگیري تدوین اوانین و دسزتورالعمل جهزت ایجزاد الز ام
ترانسفورماتورهاي كم تلفات
برای بکارگیری ترانسفوماتورهای کم تلفات
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جدول  -4-4چالشها ،سیاستها و اقدامات رفع چالشهاي كاركرد تامین منابع

چالشها 


سياستهاواقدامات 


كمبود منابع مالی مورد نیاز دانشگاه ها ،مراكز تدوين دستورالعملهاي الزم براي تامین مندابع مدالی مدورد
تحقیقاتی و شركتهاي سازنده ترانسفورماتور براي نیاز به منظور توسعه فناوري ساخت ترانسفومانور كم تلفات
طراحی و ساخت ترانسفورماتور كم تلفات
اعطاي وام هاي بانكی بلند مدت و كم بهره به مراكز علمدی
و تحقیقاتی و شركت هاي سازنده ترانسفورماتورها بده منظدور
انجام فعالیتهاي تحقیقاتی و سداخت آزمايشدگاه هداي تسدت
تجهیزات و كارگاه هاي الزم براي توسعه فناوريهاي كاهش
عدم وجود برنامه مشخص و مدون براي تامین
تلفات در ترانسفورماتورها
منابع مالی مورد نیاز
تخصیص بخشی از منابع حاصل از هدفمندي يارانده هدا در
بخش بدرق بده بدومیسدازي داندش فندی طراحدی و سداخت
ترانسفورماتور كم تلفات
شناسايی تامین كنندگان داخلی و خارجی مواد و قطعات مورد
نیاز براي طراحی و ساخت ترانسفورماتور كدم تلفدات و ايجداد
عدم وجود بستر مناسب جهت ارتباط با ارتباط با آنها براي تامین مواد و قطعات مورد نیاز
شركتهاي خارجی تأمینكننده مواد اولیه
كاهش تعرفه واردات مدواد و قطعدات مدورد نیداز مدورد نیداز
سازندگان داخلی براي طراحدی و سداخت ترانسدفورماتور كدم
تلفات
ارتباط ضعیف بین شركتهاي داخلی و خارجی
زمینهسازي حضور متخصصین خارجی در زمینه طراحی و
براي تبادل نیروي انسانی متخصص در زمینه
ساخت ترانسفورماتور كم تلفات ،در مراكز تحقیقاتی و صنعتی
فناوريهاي جديد كاهش تلفات در
كشور
ترانسفورماتورها
محدوديت دسترسی به نرمافزارهاي تخصصی شناسايی و حمايت از تامین سختافزار و نرمافزار مورد نیاز
براي طراحی ترانسفورماتور كم تلفات
جهت توسعه فناوريهاي جديد كاهش تلفات در
ترانسفورماتورها
كمبود آزمايشگاه براي تست تجهیزات

جدول  -5-4چالشها ،سیاستها و اقدامات رفع چالشهاي كاركرد كارآفريني

چالشها 


سياستهاواقدامات 


نبود زمینه مناسب براي تجاري سازي دانش به دست آمده تدوين دسدتورالعمل جهدت حمايدت از تجداريسدازي
از تحقیقات كاربردي در زمینه فنداوري فنداوري تغییدر در دانش فنی به دست آمده از تحقیقات در زمینه طراحی
و ساخت ترانسفورماتور با فناوري تغییر در طراحی اكتیو
طراحی اكتیو پارت
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سياستهاواقدامات 

پارت
ايجاد سازوكار انگیزشی -حمايتی ورود تولیدكننددگان
جديد به بازار ترانسفورماتورهاي كم تلفات

جدول  -6-4چالشها ،سیاستها و اقدامات رفع چالشهاي كاركرد شكلدهي به بازار

چالشها 


سياستهاواقدامات 


كمبود تقاضاي مطمئن از سوي مصرف كنندگان اعطاي مشدوقهداي مدالی نظیدر پرداخدت تسدهیالت
ترانسفورماتورهاي كم تلفات
بلندمدت كم بهره ،پرداخت سود تسدهیالت و كداهش
عدم تولید انبوه ترانسفورماتور كم تلفات از سوي سازندگان مالیات جهت ترغیب مصرف كنندگان ترانسدفورماتورها
به تعويض يا خريد ترانسفورماتورهاي كم تلفات
داخلی
انگیزه پايین سازندگان ترانسفورماتورها براي طراحی و
ساخت ترانسفورماتورهاي كم تلفات به علت به صرفه
ايجاد سازوكار انگیزشی -حمايتی براي تولیدكننددگان
نبودن توسعه اين فناوري
ترانسفورماتورهاي كم تلفات از طريق كاهش تعرفده و
عدم وجود قوانین حمايتی الزم براي سرمايهگذاري بخش
بخشودگی مالیاتی
خصوصی در زمینه توسعه فناوريهاي كاهش تلفات در
ترانسفورماتورها
وجددود انحصددار چندددقطبی در بددین تولیدكنندددگان فعلددی
ايجاد سازوكار انگیزشی -حمايتی ورود تولیدكننددگان
ترانسفورماتور در كشور
جديد به بازار ترانسفورماتورهاي كم تلفات
انگیزه پايین تولیدكنندگان جديد براي ورود به اين بازار
بدازنگري آيدیننامددههداي معدامالتی خريدد و فددروش
ضعف قوانین و آيیننامههاي تنظیمكننده بازار
ترانسفورماتورهاي كم تلفات

جدول  -7-4چالشها ،سیاستها و اقدامات رفع چالشهاي كاركرد مشروعیتبخشي

چالشها 


سياستهاواقدامات 


عدددددم آگدددداهی مددددديران از مزايدد داي بكددددارگیري
•آگاه سازي مديران صنعت برق از مزايداي بكدارگیري
ترانسفورماتورهاي كم تلفات
ترانسددفورماتور كددم تلفددات درصددنعت بددرق از طريددق
عدم وجود فرهنگ افزايش بهرهوري و رانددمان در بدین
برگزاري سمینارها و همايشهاي تخصصی
مديران
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-2-4اقدامات فني
اقدامات فنی با توجه به فرايند شرح داده شده در بخش  2-3و بر اساس راهبردهاي ارائه شده در فاز سوم طرح به شرح زير
تدوين می گردد:
 -1بكارگیري و استفاده از ترانسفورماتور كم تلفات تولید شده مبتنی بر فناوري تغییر در طراحی اكتیوپارت در شبكه
-2بكارگیري و استفاده از از ترانسفورماتور كم تلفات تولید شده مبتنی بر فناوري مبدلهاي الكترونیك قدرت
-3تولید نمومه آزيشگاهی ترانسفورماتور ابررسانا با استفاده از روش مناسب همكاريهاي خارجی
-4تولید نیمه صنعتی ترانسفورماتورهاي كم تلفات مبتنی بر فنداوري عايقهداي خداص بدا اسدتفاده از روش مناسدب
همكاريهاي خارجی

" ساخت و تدوين دانش فني ترانسفورماتورهاي با تلفات پايين،سند راهبردي طراحي
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 -1مقدمه
در اين بخش از سند ،به ارائه مدلي تفصيلي مبين گام هاي الزم جهت تكميل فرآيند برنامه عملياتي و همچنيين ابزارهياي
هرگام ميپردازيم كه در نهايت منجر به دستيابي به برنامه عملياتي و رهنگاشت 1در راستاي چشمانداز سند خواهد شد.
در فاز 3و ،4تدوين سطوح راهبردي از چشمانداز تا اقدامات انجامگرفته و در ايين فياز مييبايسيت در راسيتاي هير ييك از
اقدامات ،پروژههاي الزم مشخص گردد .در ادامه مواردي كه در فرآيند تدوين برنامه عملياتي ميبايست مورد توجه قيرار گيرنيد
كه شامل تدوين پروژههاي اجرايي ،تخصيص منابع ،تقسيم كار ملي و ترسيم رهنگاشت ميباشد ،مورد بررسي قرار گرفتهاند.

 -2تدوين پروژههاي اجرايي
همانطور كه اشاره شد ،الزم است اقدامات تعيين شده در فاز  ،4به پروژههاي اجرايي شكسته شود .در واقع در ايين بخيش
بايد مشخص گردد كه چه پروژه يا مجموعه پروژههايي بايد در ساليان مختلف اجرا گردد تا در صورت اجراي اين پروژهها بتوان
اطمينان حاصل كرد كه اقدامات عملياتي مورد بحث در حوزه فناوري هاي ترانسفورماتورهاي كم تلفات صورت گرفتيه ،اهيدا
تحقق يافته و راهبردها به بار نشستهاند .در ادامه روش مورد استفاده در شكستن اقدامات به پروژههاي اجرايي آورده شده است.

 -1-2شكستن اقدامات به پروژههاي اجرايي
مجموعه پروژه هاي اجرايي كه از شكستن اقدامات به دست ميآيد ،ميبايست به نحوي جامع باشد كه انجام صيحيح آنهيا
منجر به تحقق اقدام مورد نظر شود و از همينرو در تعريف پروژها ميبايست جنبههاي مختلف اقدام مورد توجه قرار گيرد .نكته
حائز اهميت ديگر ميزان شكسته شدن اقدامات ميباشد .همانگونه كه يك اقدام ميتواند به مجموعيهاي از پيروژههيا شكسيته
شود ،هر پروژه نيز قابل شكسته شدن به مجموعهاي از فعاليتها ميباشد و اين روند را در مورد فعاليتها نيز ميتوان ادامه داد.
اين مفهوم را ميتوان به صورت ملموستري در شكل ( )2-2مشاهده نمود كه در آن اقدام  Xبه سه پروژه و پروژه شماره  1به

- Road Map

1
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دو فعاليت شكسته شده است .حال ميتوان مجموعه كل پروژههايي كه براي انجيام اقيدام  Xالزم اسيت اجيرا شيود را بيه دو
صورت { X  }x1،x2,x3و { X  }x11،x12،x2,x3ارائه نمود كه تفاوت اين دو در تعداد سطوح شكسته شدن اقدام ميباشد.

شكل ( :)1-2گامهاي تدوين برنامه عملياتي در سطح اقدامات

بنابراين الزم است معيارهاي مناسبي بر اي تعيين تعداد سطح شكسته شدن اقدامات تعيين گردد .در اين بررسي دو معيار به
شرح زير مبناي عمل قرار ميگيرد:
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شكل ( :)2-2نحوه شكستن اقدام X

الف) ميزان منابع الزم براي انجام پروژه اجرايي قابل تخمين باشد .به عبارتي در سطح خاصي ميتوان بيرآورد مناسيبي از
ميزان منابع مورد نياز ارائه نمود.
ب) هر پروژه اجرايي در اندازهاي باشد كه بتوان آن را به يك مجري محول نمود .به عبارتي اگر پيروژه اجراييي بيه انيدازه
كافي جزء نشده باشد ،به طوري كه گستردگي ابعاد مختلف آن امكان اختصاص آنرا به يك مجري سلب نمايد ،ميبايسيت
پروژه اجرايي مربوط ،به فعاليتهاي ديگري شكسته شود تا تخصيص آن به مجري واحد امكانپذير گردد.
ساختار كلي شكستن اقدامات به پروژههاي اجرايي مشابه  1WBSميباشد كه در بحث مديريت پيروژه تياكنون تحقيقيات
فراواني در مورد آن صورت پذيرفته است.
نكته ديگر حصول اطمينان از جامعيت پروژههاي اجرايي در راستاي تحقق اقدامات ميباشد .تاكنون الگوريتمي كه تضمين
نمايد مجموعه پروژه هاي اجرايي منتخب براي تحقق اقدام كفايت مينمايد ارائه نشده است .تنها با بهرهگيري از قضياوت
خبرگان ،استفاده از تجارب پيشين و در صورت امكان بهكارگيري ابزارهايي چون شبيهسازي ميتوان اميدوار بود مجموعيه
پروژههاي اجرايي شرايط كافي براي حصول اقدامات را فراهم سازد.

- Work-Breakdown-Structure

1
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 -1-1-2مبناي شكستن اقدامات
يكي از مسائل كليدي ديگر در فرآيند شكستن اقدامات به پروژههاي اجرايي ،تعيين مبنايي است كه بر اسياس آن اقيدامات
شكسته شوند .اينكه كدام مبنا براي شكستن اقدامات مورد توجه قرارگيرد بر اساس عوامل مختلفي تعيين ميشود كه ذيال بيه
مهمترين آنها اشاره ميشود.
الف) ساختار و فرهنگ حاكم :اگر در ساختار موجود كشور تقسيمبندي ويژه و يا هنجارهاي پذيرفته شدة اثرگيذاري وجيود
داشته باشد ،ميتواند مبناي شكستن پروژههاي اجرايي را جهتدهي نمايد.
ب) نيازمنديهاي فعلي :نيازمندي هايي كه بر مبناي آن شكسته شدن اقدامات صورت ميپذيرد در طول زمان قابل تغييير
است.
ج) منافع اقتصادي :ميزان كسب درآمد از پروژههاي اجرايي ميتواند مبنايي براي شكستن اقدامات باشد .بيه عنيوان مليال
درآمدزا يا هزينهبر بودن پروژههاي اجرايي از اين جهت ميتواند مبنا قرار گيرد كه ابتدا پروژههاي اجراييي درآميدزا انجيام
شوند و از درآمد حاصل براي انجام پروژههاي اجرايي هزينهبر استفاده شود.
د) نظرات ذينفعان :از آنجايي كه هد از تحقق اقدامات در واقع برآوردن نياز ذينفعان و كسيب منيافع توسيط ايين گيروه
ميباشد ،ضروري است نظرات ذينفعان در بخشهاي مختلف فرآيند پيادهسازي از جمله چگونگي شكستن اقيدامات ميورد
توجه قرارگيرد.
در صورتي كه تصميم گرفته شود كه تعدادي از پروژههاي اجرايي نيز بيه زيرفعالييتهايشيان شكسيته شيود ،مييتيوان در
شكستن دوم از مبناي ديگري استفاده نمود.

 -2-1-2ابزارهاي شكستن اقدامات
تاكنون مفاهيم و موضوعات كليدي شكستن اقدامات مورد بحث و بررسي قرارگرفت .در اين بخش چند ابيزار بيراي انجيام
اين مهم معرفي ميگردد.
الف) تجزيه و تحليل فرآيند استاندارد
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در ادبيات ،برخي از اقدامات فرآيندي تجربه شده اي وجود دارد كه به طور عام توسط نخبگان علمي آن حوزه مورد پذيرش
قرارگرفتهاست .چنين فرآيندهايي فرآيند استاندارد ناميده مي شود .در صورتي كه در مورد اقدامات خاصي فرآينيد اسيتاندارد
وجود داشته باشد ،پروژههاي اجرايي ارائه شده در آن بهعنوان مجموعه پروژههاي اجرايي استاندارد پذيرفته ميشوند.
ب) بهينهكاوي
در صورتي كه در راستاي تحقق يك اقدام ،فرآيند استانداردي وجود نداشته باشد و يا به علت عدم دسترسي قابل اسيتفاده
نباشد ،از ابزار بهينهكاوي استفاده ميشود .بهينهكاوي به معني بررسي تجربههاي انجام شده و يادگيري ميباشد .اگرچه در
اين حالت به علت عدم وجود الگويي استاندارد ،انتظار ميرود تجربه هاي پيشين در ابعاد مختلفي با يكديگر تفياوت داشيته
باشند  -كه از علل اصلي آن خواستگاه منطقهاي و ويژگيهاي خاصي است كه فرآيند در قاليب آن طراحيي و اجيرا شيده
است -يكي از مسائل كليدي بهكارگيري اين ابزار چگونگي در كنار هم قرار دادن نتايج تجربههاي مختلف براي دسيتيابي
به الگويي مطلوب ميباشد .اگر نتوان از اين روش به مجموعهاي از پروژههاي اجرايي قابل قبول دست يافت ،از پروژههاي
اجرايي غيرنهايي بهدست آمده ميتوان در ابزار علي -معلولي استفاده نمود.
ج) تحليل عليمعلولي
هد اين ابزار استفاده از نظرات خبرگان براي شكستن اقدامات به مجموعه پروژههاي اجرايي ميباشد .از همينرو ضروري
است استفاده از اين ابزار با حضور خبرگاني مسلط بر ابعاد مختلف اقدام مربوطه صورت گيرد .ذيال چگونگي استفاده از اين
ابزار در جلسهاي با حضور خبرگان توضيح داده ميشود:
گام  :1در ابتداي جلسه توضيحات مربوط به معرفي اقدام ارائه مي گردد تا كليه افراد حاضر به نگرش يكساني از اقدام مورد نظر
دست يابند.
گام  :2در يك بارش فكري پروژه هاي اجرايي كه از نظر خبرگان براي انجام اقدام مزبور ضروري به نظر ميرسد مطرح شده و
در معرض ديد همگان قرار ميگيرد.
حاضرين جلسه مي بايد اين نكته را مد نظر قرار دهند كه در مرحليه اول صيرفاا اقيدامات بيه پيروژههياي اجراييي اساسيي
تشكيلدهندهاش شكسته ميشوند .از همينرو بهتر است از بيان مواردي كه خود زيرفعاليتِ پروژههاي اجرايي اساسي به شيمار
مي روند و يا قابل بيان شدن به شكل پروژههاي اجرايي كالنتري هستند اجتناب ورزند .در صورتي كيه تصيميم گرفتيه شيود
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برخي پروژههاي اجرايي به زيرفعاليت هاي خود شكسته شوند ،در مرحله ديگري فرآيند جاري در مورد آن پيروژههياي اجراييي
تكرار ميشود .به عبارتي در هر مرحله از بهكارگيري اين ابزار ،شكستن تنها در يك سطح انجام ميپذيرد.
پس از انجام اين گام فهرست اوليهاي از پروژههاي اجرايي پيشنهادي به دست ميآيد .در تكميل اين فهرست مييتيوان از
اطالعات به دست آمده از دو ابزار ديگر بهويژه بهينهكاوي استفاده نمود.

1

گام  :3كليه موارد موجود در ليست اوليه تحت سه عنوان زير دستهبندي ميشوند:
الف) پروژههاي اجرايي اصلي تكين :پروژه هاي اجرايي هستند كه اوال در راستاي تحقق اقدام مورد نظر انجام آنها ضروري
بوده و ثانياا در بين ساير پروژههاي اجرايي پيشنهاد شده موارد مشابه قابل جايگزيني با آن وجود ندارد.
ب) پروژه هاي اجرايي جايگزين :اين دسته شامل آن بخش از پروژههياي اجراييي ضيروري مييباشيد كيه در بيين سياير
پروژههاي اجرايي ،موارد مشابهِ قابل جايگزيني با آنها يافت ميشود .در اين حالت هر گروه از پروژههاي اجرايي مشابه را در
مجموعههايي جمع كرده كه مجموعههاي جايگزيني ناميده ميشوند .سرانجام ميبايد از هر يك از مجموعههاي جايگزيني
يك پروژه اجرايي انتخاب شود.
مجموعه هاي جايگزيني نبايد با يكديگر داراي اشتراك باشند .همچنين درصورتي كه پروژه اجرايي قابل تخصيص به بيش
از يك مجموعه جايگزيني باشد ،آن پروژه اجرايي به چند بخش تفكيك شده و هر بخش به مجموعه مربوطيه اختصياص
مييابد.
ج) پروژههاي اجرايي پشتيباني :پروژه هاي اجرايي كه در راستاي تحقق يك اقدام ،ضروري نيستند ولي مييتواننيد فرآينيد
انجام اقدام مورد نظر را تقويت كرده و آنرا تسريع بخشند.
در صورتي كه پس از دسته بندي فوق مواردي وجود داشته باشند كه به نوعي زيرفعاليت سياير پيروژههياي اجراييي
اصلي يا پشتيباني به حساب آيند حذ ميگردند  -در صورت لزوم در شكستن پروژههاي اجرايي به زيرفعاليتها در
مراحل بعد مورد استفاده قرار ميگيرند  -و در غيراينصورت الزم است پروژههاي اجرايي اصلي يا پشيتيبان ديگيري
تعريف شود كه دربرگيرنده زيرفعاليت مزبور باشد.

 - 1ممكن است بتوان درمورد يك فعاليت از روش تحليل فرآيند استاندارد و يا بهينهكاوي به نتيجه رسييد ,علييرغيم ايينكيه در ميورد اقيدام
باالدست استفاده از اين دو ابزار نتيجهبخش نبوده باشد.
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در نهايت پروژههاي اجرايي دستهبندي شده ميبايد داراي دو ويژگي باشند:
در يك سطح باشند
غير از پروژههاي اجرايي درون يك مجموعه جايگزيني ،ساير پروژههاي اجرايي بايد بدون همپوشاني باشند .در غيير
اينصورت ميبايست تغييراتي در آنها اعمال گردد كه همپوشاني موجود حذ شود.

 -3-1-2بازنگري نهايي و انتخاب پروژههاي اجرايي
قبل از نهايي شدن پروژههاي اجرايي ،به منظور ارزيابي جوانب مختلف پروژههاي اجرايي ارائه شده و قضاوت در مورد موجه
بودن يا عدم موجه بودن آنها ،هر پروژه اجرايي ميبايست بر اساس معيارهاي مختلفي از جمله معيارهاي فني ،مالي و اقتصادي،
اجتماعي و زيستمحيطي مورد مميزي قرار گيرد .بر اين اساس ،پروژه هاي اجرايي به دست آمده در مرحله قبل ميورد بيازبيني
قرار گرفته و پروژه هايي كه از نظر معيارهاي مختلف ناموجه باشند ،كنار گذاشته ميشوند .در واقع پيروژههياي اجراييي نهيايي
ميبايست به نحو مطلوبي موجبات دستيابي به مقاصد ساير سطوح راهبردي را فراهم سازند .از همينرو ضروري به نظر ميرسد
با نگاهي اجمالي به گامهاي طي شده نواقص احتمالي مورد بازبيني قرارگيرد.

 -2-2فرايند تدوين پروژههاي اجرايي توسعه فناوريهاي ترانسفورماتورهاي كم
تلفات
با توجه به موارد مطرح شده در ارتباط با ضرورت و نحوه شكستن اقدامات به پروژههاي اجرايي ،در اين بخش ،پروژههيايي
كه اجرايي شدن آنها منجر به تسهيل تحقق اقدامات ميگردد شناسايي ميشوند .با توجه بيه ابزارهياي گونياگوني كيه جهيت
شكستن اقدامات معرفي گرديد ،با بررسيهاي صورت گرفته اين نتيجه حاصل شد كه ابزار تحليل عليمعلولي بهترين ابزار براي
شكستن اقدامات در اين طرح ميباشد.
در اين طرح ،ابتدا پروژههاي اجرايي تو سط تيم فنيي طيرح شناسيايي شيده ،سيپس جهيت اسيتفاده از نظيرات خبرگيان و
كارشناسان ،در جلسه كميته راهبري ارائه شدند كه مورد تاييد اعضاي كميته راهبري قرار گرفتنيد .هميانطيور كيه در بخيش
پيشين اشاره شد ،مجموعه پروژه هاي اجرايي كه از شكستن اقدامات به دست ميآيد ،ميبايست به نحوي جامع باشد كه انجام
صحيح آنها منجر به تحقق اقدام مورد نظر شود از اينرو در ايين طيرح تيالش شيده اسيت بيا اسيتفاده از نظيرات خبرگيان و
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كارشناسان ،جامعيت پروژههاي اجرايي شناسايي شده براي هر اقدام حفظ شود .مورد ديگري كه در رابطه با شكسيتن اقيدامات
ميبايست مورد توجه قرار گيرد ،سطح شكسته شدن اقدامات ميباشد .در اين طرح اقدامات تا سطحي شكسته شدهاند كه بتوان
براي پروژههاي اجرايي حاصل از شكستن آنها زمان و بودجه تخصيص داده و همچنين مجري جهت اجراي آنها مشخص نمود.
در ادامه پروژههاي شناسايي شده براي هر اقدام در جداول ( )1-2الي ( )9-2آورده شده است.

جدول ( :)1-2پروژههاي مربوط به حمايت از توسعه دانش فني طراحي و ساخت ترانسفورماتورهاي كم تلفات با فناوري
ابررسانا
پروژهها
رديف
تدوين برنامه جامع حمايت از فعاليتهاي تحقييق و توسيعه در زمينيه طراحيي و سياخت ترانسيفورماتورهاي
1
ابررسانا
 2شناسايي بازيگران فعال در زمينه توسعه دانش در حوزه طراحي و ساخت هاديهاي ابررسانا
 3تهيه پايگاه داده بازيگران فعال در زمينه توسعه دانش در حوزه طراحي و ساخت هادي هاي ابررسانا
بروزرساني محتواي آموزشي در حوزه رشته هاي تخصصي مورد نياز براي ساخت ترانسفورماتور كم تلفيات بيا
4
هاديهاي ابررسانا از جمله در رشتههاي مواد ،متالورژي و برق قدرت گرايش ماشينهاي الكتريكي
تدوين دستورالعمل همكاري ميان بازيگران داخلي توسعه ترانسفورماتورهاي كم تلفيات اعيم از :دانشيگاههيا،
5
مراكز تحقيقاتي ،شركتهاي سازنده ترانسفورماتورها
شناسايي شركت ها و مراكز تحقيقاتي معتبر خارجي در زمينه طراحي و سياخت ترانسيفورماتورهاي توزييع بيا
6
هاديهاي ابررسانا
برقراري ارتباط ميان شركتها و مراكز علمي و تحقيقاتي بينالمللي با شركتها و مراكز علميي و تحقيقياتي
7
داخلي در حوزه ترانسفورماتورهاي كم تلفات
 8حمايت از پاياننامههاي ارشد و دكتري در زمينه طراحي و ساخت هاديهاي ابررسانا
جدول ( :)2-2پروژههاي مربوط به زمينهسازي براي انتشار دانش فني طراحي و ساخت هاديهاي ابررسانا
رديف
1
2

پروژهها
برگزاري كنفرانسهاي بيينالملليي و نمايشيگاههياي تخصصيي بيا حضيور كشيورهاي پيشيرو در زمينيه
ترانسفورماتورهاي كم تلفات جهت تبادل دانش و آگاهي از جديدترين دستاوردها در دنيا
تهيه و انتشار نشريات تخصصي مربوط به ترانسفورماتورهاي كم تلفات
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جدول ( :)3-2پروژههاي مربوط به كمك به تربيت و جذب نيروي انساني متخصص در زمينه
طراحي و ساخت هاديهاي ابررسانا
رديف
1
2
3
4

پروژهها
تدوين آييننامه همكاري ميان دانشگاهها و صنعت براي تامين نيروي انساني متخصص در حوزه طراحي و
ساخت هاديهاي ابررسانا
اعزام متخصصان داخلي به كنفرانسهاي بينالمللي معتبر و شركتهاي خارجي پيشرو جهت كسب دانش
روز دنيا در حوزه طراحي و ساخت هاديهاي ابررسانا
زمينهسازي حضور متخصصين خارجي در زمينه طراحي و ساخت هاديهاي ابررسانا ،در مراكز تحقيقاتي و
صنعتي كشور
برگزاري دورههاي آموزشي در زمينه طراحي و ساخت هاديهاي ابررسانا

جدول ( :)4-2پروژههاي مربوط به ايجاد بستر الزم براي انجام فعاليتهاي كار آفريني در زمينه ترانسفورماتورهاي كم تلفات
رديف

پروژهها

1

آگاهسازي كارآفرينان از مزايا و منافع توسعه ترانسفورماتورهاي كم تلفات
تدوين دستورالعمل جهت حمايت از تجاريسازي دانش فني به دست آمده از تحقيقات در زمينه طراحي و
ساخت هاديهاي ابررسانا
شناسايي موانع ورود توليدكنندگان جديد به بازار ترانسفورماتورهاي كم تلفات

2
3

جدول ( :)5-2پروژههاي مربوط به تسهيل و تامين منابع مالي موردنياز بازيگران توسعه ترانسفورماتورهاي كم تلفات
رديف
1
2
3
4

پروژهها
شناسايي و پايش مشكالت بازيگران توسعه صنعت ترانسفورماتورهاي كم تلفات در تامين منابع مالي مورد
نياز
تدوين دستورالعملهاي الزم براي تامين منابع مالي مورد نياز به منظور توسعه فناوري ساخت هياديهياي
ابررسانا
اعطياي وام هياي بيانكي بلنيد ميدت و كيم بهيره مراكيز علميي و تحقيقياتي و شيركت هياي سيازنده
ترانسفورماتورها به منظور انجام فعاليتهاي تحقيقاتي و ساخت آزمايشگاه هاي تسيت تجهييزات و كارگياه
هاي ساخت
تخصيص بخشي از منابع حاصل از هدفمندي يارانهها در بخش برق به بوميسازي دانش فنيي طراحيي و
ساخت هاديهاي ابررسانا

سند راهبردي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ترانسفورماتورهاي با تلفات پايين"
10

ويرايش اول،تير 1395

فاز :5برنامه عملياتي و تهيه ره نگاشت

جدول ( :)6-2پروژههاي مربوط به كمك به توسعه بازار ترانسفورماتورهاي كم تلفات
پروژهها
رديف
 1تدوين دستورالعمل هاي الزام آور در مورد استفاده از ترانسفورماتورهاي كم تلفات در شبكه برق
 2بازنگري آييننامههاي معامالتي خريد و فروش ترانسفورماتورهاي كم تلفات
ايجاد سازوكار انگيزشي -حمايتي براي توليدكنندگان ترانسفورماتورهاي كم تلفات از طريق كاهش تعرفه و
3
بخشودگي مالياتي
اعطاي مشوق هاي مالي نظير پرداخت تسهيالت بلندمدت كم بهيره ،پرداخيت سيود تسيهيالت و كياهش
4
ماليات جهت ترغيب مصر كنندگان ترانسفورماتورها به تعويض يا خريد ترانسفورماتورهاي كم تلفات
جدول ( :)7-2پروژههاي مربوط به ايجاد بسترمناسب براي تامين مواد و قطعات مورد نياز سازندگان داخلي براي طراحي و
ساخت هاديهاي ابررسانا
پروژهها
رديف
 1شناسايي تامينكنندگان داخلي و خارجي مواد مورد نياز براي طراحي و ساخت هاديهاي ابررسانا
 2ايجاد ارتباط با تامينكنندگان خارجي براي تامين مواد مورد نياز
 3كاهش تعرفه واردات مواد مورد نياز مورد نياز سازندگان داخلي براي طراحي و ساخت هاديهاي ابررسانا
جدول ( :)8-2پروژههاي مربوط به بهبود ساختار نهادي توسعه ترانسفورهاي كم تلفات
رديف
1
2
3

پروژهها
تشكيل ستاد راهبري نقشه راه توسعه ترانسفورماتورهاي توزيع كم تلفات جهت هماهنگي و نظارت بر
اجراي كار
شناسايي تشكلها و انجمنهاي موجود در صنعت برق
تشويق تشكلها و انجمنهاي موجود در صنعت برق به فعاليت در زمينه ترانسفورماتورهاي كم تلفات
جدول ( :)9-2پروژههاي مربوط به اقدام طراحي و ساخت ترانسفورماتورهاي با هاديهاي ابررسانا

پروژهها
رديف
 1تشكيل يك تيم فني متخصص جهت دستيابي به دانش فني سيستم تبريد مناسب
 2انجام مطالعه جهت دستيابي به دانش فني سيستم تبريد مناسب
 3انجام مطالعه جهت دستيابي به دانش فني توليد هاديهاي ابررسانا
 4تشكيل كارگروهي جهت مطالعات و بررسي الزامات فني طراحي و ساخت هاديهاي ابررسانا
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پروژهها
رديف
 5بررسي ميزان توانمندي كشور در زمينه طراحي و ساخت هاديهاي ابررسانا
تصميم گيري راجع به روش مناسب براي توسعه فناوري ابرسانا اعم از :طراحيي و سياخت هيادي هياي
6
ابررسانا در كشور ،همكاري با شركتهاي خارجي جهت انتقال فناوري
شناسايي شركتهاي خارجي معتبر در زمينه طراحي و ساخت هاديهاي ابررسانا جهت انتقال فناوري (در
7
صورت تصميمگيري براي انتقال فناوري)
 8ايجاد ارتباط و انعقاد قرارداد با شركت منتخب (در صورت تصميم گيري براي انتقال فناوري)
خريد نمونه از شيركت منتخيب و اجيراي مراحيل انتقيال فنياوري توسيط شيركت خيارجي (در صيورت
9
تصميمگيري براي انتقال فناوري)
 10ايجاد آزمايشگاه تست تجهيزات ترانسفورماتور كم تلفات با هاديهاي ابررسانا
 11ايجاد آزمايشگاه مدلسازي و شبيهسازي
 12تأمين تجهيزات ابزار دقيق
 13مستندسازي دانش فني طراحي و ساخت هاديهاي ابررسانا توسط تيم فني متخصص

 -3تخصيص منابع
در برنامهريزي عملياتي تخصيص منابع ،فرآيند تصميمگيري در مورد چگونگي بهكارگيري منابع موجود به منظيور نييل بيه
مقاصد تعيين شده ،بهويژه در كوتاهمدت ميباشد .تخصيص منابع در سطوح مختلف راهبيردي از جمليه اقيدامات ،پيروژههياي
اجرايي ،فعاليتها و ساير سطوح باالتر قابل تعريف ميباشد .همانطور كه در بخش قبل عنوان شد يكي از معيارهاي مورد توجه
در تعيين تعداد سطوحي كه اقدامات شكسته ميشوند ،رسيدن به سطحي است كه در آن بتوان منابع الزم را برآورد نميود .ايين
برآورد بر دو مبنا صورت ميپذيرد:
الف) تجربههاي پيشين
ب) نظر خبرگان
منابعي كه در برنامه عملياتي اين سند مورد توجه قرار خواهند گرفت ،عبارتند از هزينه ،زمان .تأمين منابع انساني با استفاده
از هزينة اختصاص يافته توسط مجري فعاليت صورت مي پذيرد .البته هزينه نيروي انساني برآورد شده و جيزء منيابع ميالي بيه
مجري تخصيص مييابد.
با توجه به محدود بودن زمان ،جهت دستيابي به اهدا در زمان مورد نظر ،ميبايست مدت زمان الزم براي انجام هر پروژه،
به عنوان يكي از اصليترين منابع اجرايي شدن پروژهها ،به درستي مشخص گردد .الزم به ذكر است كه در اين پروژه تخصيص
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زمان يك فرآيند تخصيص منابع محدود مي باشد .به عبارتي كل زمان در دسترس براي تحقق پروژههاي اجرايي از قبل تعيين
شده و هر پروژه ميبايست در اين مدت زمان خاص خود به اتمام برسد .از طر ديگر منابع مالي به عنوان منيابع نامحيدود در
نظر گرفته ميشوند .بنابراين در مورد هر پروژه اجرايي هزينه الزم برآورد شده و اختصاص مييابيد .منيابع الزم بيراي سيطوح
باالتر از جمله اقدامات در حالت كلي برابر مجموع هزينههاي سطوح بالفصل پاييندست ميباشد.

1

در اين بخش با استفاده از نظرات برخي كارشناسان و خبرگان حوزه ترانسفورماتور ،زمان تخميني و بودجه الزم براي انجام
هر پروژه مشخص گرديد .زمان و بودجه تخميني براي هر پروژه ،در جداول ( )1-3الي ( )9-3آورده شده است .زمانبندي دقيق
پروژهها ميتواند به ترسيم صحيح رهنگاشت كمك كند.
جدول ( :)1-3تخصيص منابع پروژههاي مربوط به اقدام حمايت از توسعه دانش فني طراحي و ساخت ترانسقورماتورهاي با
هاديهاي ابررسانا
رديف
1
2
3
4
5
6

پروژهها
تدوين برنامه جامع حمايت از فعالييتهياي تحقييق و توسيعه در زمينيه طراحيي و سياخت
ترانسفورماتورهاي با هاديهاي ابررسانا
شناسايي بازيگران فعال در زمينه توسعه دانش در حوزه طراحي و ساخت هاديهاي ابررسانا
تهيه پايگاه داده بازيگران فعال در زمينه توسعه دانش در حوزه طراحي و ساخت هاديهياي
ابررسانا
بروزرسياني محتييواي آموزشييي در حييوزه رشييتههيياي تخصصييي مييورد نييياز بييراي سيياخت
ترانسفورماتور كم تلفات با هاديهاي ابررسانا از جمله در رشته هاي متالورژي و برق قدرت
گرايش ماشينهاي الكتريكي
تدوين دستورالعمل همكاري ميان بازيگران داخلي توسعه ترانسفورماتورهاي كم تلفات اعيم
از :دانشگاهها ،مراكز تحقيقاتي ،شركتهاي سازنده ترانسفورماتورها
شناسييايي شييركتهييا و مراكييز تحقيقيياتي معتبيير خييارجي در زمينييه طراحييي و سيياخت
ترانسفورماتورهاي با هاديهاي ابررسانا

بودجه
(ميليون ريال)

مدت زمان(
ماه)

400

 6ماه

75

 78ماه

75

 3ماه

400

 78ماه

300

 4ماه

75

 3ماه

 - 1مسأله مهمي كه در تخصيص منابع مالي محدود مورد مالحظه قرار ميگيرد اولويتبندي فعاليتها بهگونهاي است كه مشخص باشد منيابع
اضافي كه احياناا در طول پروژ اختصاص مييابند به كداميك از آنها تعلق گرفته و در صورت كاهش منابع كداميك با كمبود مواجه ميشوند.
اين مالحظه براي پروژه جاري وجود ندارد.
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پروژهها
برقراري ارتباط ميان شركتها و مراكز علمي و تحقيقاتي بينالمللي با شيركتهيا و مراكيز
علمي و تحقيقاتي داخلي در حوزه ترانسفورماتورهاي كم تلفات
حمايت از پاياننامههاي ارشد و دكتري در زمينه طراحي و ساخت هاديهاي ابررسانا

بودجه
(ميليون ريال)

مدت زمان(
ماه)

75

 78ماه

1000

 78ماه

جدول ( :)2-3زمانبندي پروژه هاي مربوط به اقدام زمينهسازي براي انتشار دانش فني طراحي و
ساخت هاديهاي ابررسانا
رديف
1
2

بودجه
(ميليون ريال)

پروژهها
برگزاري كنفرانسهاي بينالمللي و نمايشگاههاي تخصصي با حضور كشيورهاي پيشيرو در
زمينه ترانسفورماتورهاي كم تلفات جهت تبادل دانش و آگياهي از جدييدترين دسيتاوردها در
دنيا
تهيه و انتشار نشريات تخصصي مربوط به ترانسفورماتورهاي كم تلفات

مدت زمان(
ماه)

3000

 114ماه

500

 114ماه

جدول ( :)3-3زمانبندي پروژههاي مربوط به اقدام كمك به تربيت و جذب نيروي انساني متخصص در زمينه طراحي و ساخت
هاديهاي ابررسانا
رديف
1
2
3
4

پروژهها

بودجه
(ميليون ريال)

مدت زمان(
ماه)

تدوين آييننامه همكاري ميان دانشگاهها و صنعت براي تامين نيروي انسياني متخصيص در
حوزه طراحي و ساخت هاديهاي ابررسانا
اعزام متخصصان داخلي به كنفرانسهاي بينالمللي معتبر و شركتهاي خارجي پيشرو جهت
 114ماه
1000
كسب دانش روز دنيا در حوزه طراحي و ساخت هاديهاي ابررسانا
زمينهسازي حضور متخصصين خارجي در زمينه طراحي و سياخت هياديهياي ابررسيانا  ،در
 114ماه
1000
مراكز تحقيقاتي و صنعتي كشور
 114ماه
1500
برگزاري دورههاي آموزشي در زمينه طراحي و ساخت هاديهاي ابررسانا
جدول ( :)4-3زمانبندي پروژههاي مربوط به اقدام ايجاد بستر الزم براي انجام فعاليتهاي كار آفريني در زمينه
750

 6ماه

ترانسفورماتورهاي كم تلفات
رديف

پروژهها

بودجه
(ميليون ريال)

مدت زمان
(ماه)
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رديف

پروژهها

1

آگاهسازي كارآفرينان از مزايا و منافع توسعه ترانسفورماتورهاي كم تلفات
تدوين دستورالعمل جهت حمايت از تجاريسازي دانش فني به دسيت آميده از تحقيقيات در
زمينه طراحي و ساخت هاديهاي ابررسانا
شناسايي موانع ورود توليدكنندگان جديد به بازار ترانسفورماتورهاي كم تلفات

2
3

بودجه
(ميليون ريال)
750

مدت زمان
(ماه)
 36ماه

1000

 6ماه

-

 72ماه

جدول ( :)5-3زمانبندي پروژههاي مربوط به اقدام تسهيل و تامين منابع مالي مورد نياز بازيگران توسعه ترانسفورماتورهاي كم
تلفات
رديف
1
2
3
4

پروژهها
شناسايي و پايش مشكالت بازيگران توسعه صنعت ترانسفورماتورهاي كم تلفيات در تيامين
منابع مالي مورد نياز
تدوين دستورالعملهاي الزم براي تامين منابع مالي مورد نياز به منظور توسعه فناوري ساخت
هاديهاي ابررسانا
اعطاي وام هاي بانكي بلند مدت و كم بهره مراكز علمي و تحقيقاتي و شركت هاي سيازنده
ترانسفورماتورها به منظور انجام فعاليتهاي تحقيقاتي
تخصيص بخشي از منابع حاصل از هد مندي يارانهها در بخش برق به بوميسيازي دانيش
فني طراحي و ساخت هاديهاي ابررسانا

بودجه
(ميليون ريال)

مدت زمان(
ماه)

750

 114ماه

500

 6ماه

500

 110ماه

-

 110ماه

جدول ( :)6-3زمانبندي پروژههاي مربوط به اقدام كمك به توسعه بازار ترانسفورماتورهاي كم تلفات
رديف
1
2
3
4

پروژهها
تدوين دستورالعملهاي الزام آور در مورد استفاده از ترانسفورماتورهاي كيم تلفيات در شيبكه
برق
بازنگري آييننامههاي معامالتي خريد و فروش ترانسفورماتورهاي كم تلفات
ايجاد سازوكار انگيزشي -حمايتي براي توليدكنندگان ترانسفورماتورهاي كم تلفات از طرييق
كاهش تعرفه و بخشودگي مالياتي
اعطاي مشوقهاي مالي نظير پرداخت تسهيالت بلندمدت كم بهره ،پرداخت سود تسهيالت و
كيياهش ماليييات جهييت ترغي يب مصيير كننييدگان ترانسييفورماتورهابه تعييويض يييا خريييد
ترانسفورماتورهاي كم تلفات

بودجه
(ميليون ريال)

مدت زمان(
ماه)

750

 6ماه

750

 6ماه

-

 72ماه

ساالنه:
800،000

 72ماه
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جدول ( :)7-3زمانبندي پروژه هاي مربوط به اقدام ايجاد بسترمناسب براي تامين مواد و قطعات مورد نياز سازندگان داخلي
براي طراحي و ساخت هاديهاي ابررسانا
رديف
1
2
3

پروژهها
شناسايي تامين كنندگان داخلي و خارجي مواد و قطعات ميورد نيياز بيراي طراحيي و سياخت
هاديهاي ابررسانا
ايجاد ارتباط با تامينكنندگان خارجي براي تامين مواد و قطعات مورد نياز
كاهش تعرفه واردات مواد و قطعات مورد نياز مورد نيياز سيازندگان داخليي بيراي طراحيي و
ساخت هاديهاي ابررسانا

بودجه
(ميليون ريال)

مدت زمان( ماه)

500

 72ماه

500

 72ماه

-

 72ماه

جدول ( :)8-3زمانبندي پروژههاي مربوط به اقدام بهبود ساختار نهادي توسعه ترانسفورهاي كم تلفات
رديف
1
2
3

پروژهها
تشكيل ستاد راهبري نقشه راه توسعه ترانسفورماتورهاي كم تلفات جهت هماهنگي و نظارت
بر اجراي كار
شناسايي تشكلها و انجمنهاي موجود در صنعت برق
تشويق تشكلها و انجمن هاي موجود در صنعت برق به فعاليت در زمينيه ترانسيفورماتورهاي
كم تلفات

بودجه
(ميليون ريال)

مدت زمان( ماه)

500

 3ماه

-

 2ماه
7ماه

جدول ( :)9-3زمانبندي پروژههاي مربوط به اقدام طراحي و ساخت ترانسفورماتورهاي توزيع با هاديهاي ابررسانا
رديف

پروژهها

1
2
4
5

تشكيل يك تيم فني متخصص جهت دستيابي به دانش فني سيستمهاي تبريد مناسب
انجام مطالعه جهت دستيابي به دانش فني سيستمهاي تبريد مناسب
تشكيل كارگروهي جهت مطالعات و بررسي الزامات فني طراحي و ساخت هاديهاي ابررسانا
بررسي ميزان توانمندي كشور در زمينه طراحي و ساخت هاديهاي ابررسانا
تصميم گيري راجع به روش مناسب براي توسعه فناوري آميور اعيم از :طراحيي و سياخت
هادي هاي ابررسانا در كشور ،همكاري با شركتهاي خارجي جهت انتقال فنياوري طراحيي و
ساخت هاديهاي ابررسانا
شناسايي شركتهاي خارجي معتبر در زمينه طراحي و ساخت هادي هاي ابررسانا جهت انتقال
فناوري (در صورت تصميمگيري براي انتقال فناوري)

6
7

بودجه
(ميليون ريال)
1000
1000
1000
500

 6ماه
 12ماه
 6ماه
 12ماه

500

 6ماه

500

 6ماه

مدت زمان( ماه)
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رديف

پروژهها

8

ايجاد ارتباط و انعقاد قرارداد با شركت منتخب (در صورت تصميم گيري براي انتقال فناوري)
خريد نمونه از شركت منتخب و اجراي مراحل انتقال فناوري توسط شركت خارجي (در صورت
تصميمگيري براي انتقال فناوري)
ايجاد آزمايشگاه مدلسازي و شبيهسازي
تأمين تجهيزات ابزار دقيق
مستندسازي دانش فني طراحي و ساخت هاديهاي ابررسانا توسط تيم فني متخصص

9
11
13
14

بودجه
(ميليون ريال)
500

 6ماه

50،000

 12ماه

10،000
50،000
250

 24ماه
 48ماه
 46ماه

مدت زمان( ماه)

 -4تقسي كار ملي (نگاشتنهادي مطلوب)
پس از تعيين پروژههاي اجرايي و محاسبه زمان الزم براي اجرايي شدن هر پروژه ،در اين بخش مجريان پروژهها شناسايي
خواهند شد تا با يك نگاشت نهادي مطلوب و تقسيمكار ملي بهينه ،بنگاهها ،موسسات و سازمانهاي مختلف كشيور در زمينيه
توسعه فناوري هاي ترانسفورماتورهاي توزيع كم تلفات ،هريك نقش خويش را در جهيت بيرآوردن اهيدا نقشيه راه فناورانيه
صنعت برق ايفا نمايند .جهت شناسايي مجريان انجيام هير پيروژه ،ابتيدا مييبايسيت كلييه بيازيگران در حيوزه فنياوريهياي
ترانسفورماتورهاي توزيع كم تلفات شناسايي شوند ،لذا براي اين كار ميبايست نگاشت نهيادي ترانسيفورماتورهاي توزييع كيم
تلفات ترسيم شده و با تحليل وضع موجود ،وضع مطلوب نهادي ترسيم گردد .در اداميه ابتيدا توضييح مختصيري در رابطيه بيا
نگاشت نهادي و كاركردهاي آن آورده شده ،سپس نگاشت نهادي توسعه فناوريهاي ترانسفورماتورهاي توزيع كم تلفات رسيم
گرديده است .در انتها نيز متوليان پروژههاي اجرايي با توجه به نگاشت نهادي مطلوب مشخص شده است.

 -1-4نگاشت نهادي

1

تعدد سازمانها و نهادهاي خصوصي و دولتي كه هر يك به نوعي در توسعه فناوريهاي ترانسفورماتورهاي توزيع كم تلفات
نقشآفريني ميكنند از يك سو و تنوع نقشهايي كه بايد در توسعه اين فناوريها متولي داشته باشيد از سيوي ديگير نيياز بيه
بررسي و تحليل دقيق توسعه اين فناوريها را از منظر نهادي (ساختاري) نمايانتر ميكنيد .بيراي تحلييل وضيعيت سياختاري
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توسعه اين فناوريها ميتوان از روشهاي مختلفي نظير نگاشتنهادي استفاده كرد ،به كمك نگاشت نهادي ميتيوان بخيوبي
وضعيت بازيگران مختلف موجود در يك صنعت و وضعيت ايفاي نقش آنها را بررسي و تحليل نمود .نگاشت نهادي ،ماتريسيي
است كه در يك بعد سازمانها و نهادهاي درگير در اين حوزه و در بعد ديگر انواع نقشهايي كه اين سازمانها به عهده ميگيرند
را نمايش ميدهد .در واقع تكميل نگاشت نهادي بدين معناست كه هر يك از ايين سيازمانها و نهادهيا چگونيه در ايين حيوزه
نقشآفريني ميكنند .بنابراين با تحليل نگاشت نهادي موارد زير را ميتوان دريافت :
آيا نقشي وجود دارد كه متولي نداشته باشد؟
در يك نقش مشخص چه سازمان ها يا نهادهايي فعاليت دارد؟تعدد سازمان هيا و نهادهيا چگونيه اسيت؟در صيورت
كلرت نهادها آيا نيازي به مديريت يكپارچه نهادهاي فعال وجود دارد؟
ميزان درگير بودن نهادهاي مرتبط و غيرمرتبط در نقش چگونه است؟آيا نقشي وجود دارد كه هيچ نهاد مرتبطيي در
آن فعاليت ندارد؟
آيا در نقش مورد نظر ،نياز به وجود نهادي متمركز احساس ميشود؟
آيا نهادهاي غيردولتي در نقش مورد نظر ميتوانند جايگزين نهادهاي دولتي شوند؟
نگاشت نهادي يكي از ابزارهاي مطالعه سيستم نوآوري ميباشد .نظام ملي نوآوري مجموعهاي است از موسسات مجزا كيه
بطور مشترك يا انفرادي به توسعه و انتشار فناوريهاي جديد كمك ميكنند .اين موسسات چهيارچوبي فيراهم مييكننيد كيه
دولت ها بتوانند در آن چهارچوب ،سياستهايي جهت تاثيرگذاري بر فرايند نوآوري را شكل داده و اجرا كنند.
در يك سطح عمومي كاركرد اصلي يا كلي نظامهاي نوآوري ،تعقيب و انجام فرايندهاي نوآوري يا به عبارت ديگر «خليق،
اشاعه و بهرهبرداري» از نوآوري هاست .بنابراين كاركرد اصلي هر نظام نيوآوري تولييد ،اشياعه و بكيارگيري دانيش و نيوآوري
ميباشد .از نظر ادكويست ،عواملي كه بر خلق ،اشاعه و بهرهبرداري از نوآوريها تاثيرگذار باشند ،فعاليتها محسوب ميشوند .به
عنوان ملال تحقيق و توسعه(به عنوان ابزاري براي توليد دانش) ،يكي از فعاليتهاي نظام نيوآوري اسيت .تيامين منيابع ميالي
بمنظور تجاريسازي دانش نيز يك فعاليت ميباشد.

- Institutional mapping

1
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نگاشت نهادي چارچوبي است كه با نمايي ساده و جامع وضعيت موجود سيستم نوآوري را نشان مييدهيد و بيا بررسيي آن
مي توان نقايص موجود در اجزا و روابط ميان اجزاي سيستم را شناسايي و تحليل نمود .در اين روش سعي ميشود تا با اسيتفاده
از پرسشنامه ،مصاحبه و بكارگيري منابع ديگر ،ميزان و كيفيت روابط موجود ميان نهادهيا در سيسيتم نيوآوري ترسييم شيده و
همچنين چگونكي مشاركت ميان بخش خصوصي و دولتي تبيين شود .با استفاده از اين روش تحليلي ،نقش نسبي هر كيدام از
بازيگران فعال در نظام ملي نوآوري همچون دولت ،دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي و همچنين بنگياههياي خصوصيي در فراينيد
نوآوري بدست ميآيد.

 -1-1-4انواع نقشها در نگاشت نهادي
كاركردهاي اصلي يك نظام ملي نوآوري به چهار دسته اصلي سياستگذاري ،تنظيمگيري ،تسيهيلگيري و ارائيه خيدمات
تقسيم ميشود .در فرآيند توسعه صنعتي ،يكي از پرسشهاي اساسي اين است كه كدام مجموعه از تصميمات سياستگذاري و
نهادسازي و نيز اقدامات اجرايي در سطح كالن ملي و در سطح صنعت ،به عنوان زمينهساز موفقيت توسعه صينعتي باييد ميورد
توجه قرار گيرد؟نكته مهم در پاسخ به اين سوال آن است كه اين مجموعه اقدامات ،به خودي خود شكل نميگيرد ،بلكه نيازمند
نقش موثر دولت است .فلذا تبيين جايگاه و حوزه وظايف دولت در فرآيند توسعه صنعتي به صورت يكي از مباحث جيدالانگييز
ادبيات جديد توسعه درآمده است .در ادامه به تبيين هر يك از نقشهاي چهارگانه ميپردازيم:
الف) سياست گذاري
يك سياستگذار نهادي است كه برنامههاي پيگييري شيده توسيط دوليت ،كسيب و كارهيا و غييره را تعييين مييكنيد.
سياستگذار ي به صورت فرآيندي تعريف شده است كه به واسطه آن دولت به منظور ارائه پيامد (تغييرات مطلوب در دنياي
واقعي) ،چشمانداز سياسي خود را به برنامه و عمل تبديل ميكند .لذا سياستگذاري ،كاركرد اصلي هر دولت مي باشيد .در
واقع ،سياست ميتواند شكلهاي مختلفي مانند سياستهاي غيير مداخليهاي ،تنظييم ،تشيويق تغيييرات داوطلبانيه (ماننيد
كمكهاي مالي) و ارائه خدمات عمومي به خود بگيرد.
ب)تنظيمگري
تنظيم ،مجموعه گوناگوني از ابزارهاست كه به واسطه آن دوليت نيازمنيديهياي شيركتهيا و ميردم را تنظييم مييكنيد.
كاركردهاي تنظيمكننده بنا به داليل گوناگوني به وجود آمدهاند از جمله:
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تعيين حقوق و مسئوليتهاي هر يك از موجوديتهاي جامعه به منظور تحقق اهدا توسعه پايدار؛
تنظيم استاندارد هاي صنعتي؛
تعيين و جمعآوري مالياتها و ديگر در آمد ها و ...
در مجموع سه عامل اصلي بر شكل ،كاركرد و دامنه سياستهاي تنظيمگري تاثير دارند؛
-1اهدا و منابع تنظيمگري،
-2ساختار نهادي محيط تنظيمگري و
-3شرايط مختلف صنعت در محيط تنظيمگري.
اهدا مختلف تنظيمگري آثار مستقيم مختلفي بر نوع تنظيمگري مورد استفاده به جاي ميگذارند .اگر اهيدا خياص در
تنظيمگري مد نظر باشد ،شكل ،كاركرد و دامنه سياستهاي تنظيمگري نيز تحت تاثير آن قرار ميگيرند .منابع محدود نيز
ميتواند بر ماهيت و طبيعت تنظيمگري اثر گذار باشد ،اين مسئله ميتواند به واكنشيي شيدن سياسيتهياي تنظييمگيري
بيانجامد.
ساختار نهادي و تشكيالتي كشورها نيز بر قابليتها و تواناييهاي سيازمانهياي تنظييمگير ميوثر اسيت .در صيورتي كيه
محدوديتهاي اعمال شده از سوي حكومت بر نهاد تنظيمگر زياد شود ،تواناييهاي اين نهاد براي اعمال جرائم و پاداشها
نيز كاهش مييابد .در شرايطي كه فناوريهاي موجود در بازار رقابت را ميان عرضهكنندگان افيزايش دهيد ،توانياييهياي
تنظيم گران نيز تحت تاثير قرار ميگيرد .در اين حالت ها تقاضاكنندگان در بازار نيز از قدرت خريد بااليي برخوردار هستند و
عمال سياستهاي دستور و كنترل نميتواند كارايي الزم را داشته باشد.
ج) تسهيلگري
سازمانهاي محلي يا بينالمللي هستند كه معموال توسط دولت سرمايهگذاري مي شوند و هد آن توسيعه و بهبيود بيازار
خدمات ميباشد .يك تسهيلكننده ،تامينكنندگان خدمات را از طريق ايجاد محصوالت خدماتي جديد ،ارتقاء تجارب مفيد
و ايجاد ظرفيت حمايت ميكند .به عالوه ،تسهيل كننده ميتواند بر طر تقاضا از طريق آموزش صينايع كوچيك دربياره
مزاياي خدمات يا فراهم كردن محركهايي براي امتحان آنها نيز متمركز شود .كاركردهاي ديگر يك تسهيلكننده شامل
ارزيابي خارجي تاثير تامينكنندگان خدمات ،تضمين خدمات و حمايت براي محيط سياسي بهتر ميباشيد .عميل تسيهيل،
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كاركردي است كه به طور معمول توسط سازمانهاي توسعهگرا انحام شده و ميتوانيد شيامل سيازمانهياي غيير دولتيي،
انجمنهاي صنعتي و كارفرمايان و عاملهاي دولتي باشد .در مجموع نقش تسهيلگري داراي زير نقشهاي زير ميباشد:
تسهيلگري در بعد فناوري
تسهيلگري منابع دانشي
تسهيلگري منابع مالي
تسهيلگري ظرفيت سازي و ترويج
تسهيلگري توسعه ارتباطات
د) ارائهدهنده كاال و خدمات
ارائهكننده خدمات آمورشي و پژوهشي :تأمينكننده خدمات آموزشي و پژوهشي شامل دانشيگاههيا ،پژوهشيگاههيا و
مؤسساتي هستند كه در زمينه آموزش و پژوهش در حوزه توسعه فناوريهاي ترانسفورماتورهاي توزييع كيم تلفيات
فعاليت ميكنند.
ارائهكننده خدمات صنعتي :شامل شركتهاِيي ميشود كه در زمينه طراحي و ساخت ترانسيفورماتورهاي توزييع كيم
تلفات فعاليت ميكنند اين شركت ها ممكن است سازندة تمام قطعات نبوده و تركيبي از عمليات طراحيي ،سياخت و
مونتاژ ادوات انجام دهند و يا ارائه كننده محصول يا خيدمتي بيه سيازندگان ترانسيفورماتورهاي كيم تلفيات باشيند.
همچنين بهرهبردان و مصر كنندگان ترانسفورماتورهاي كم تلفات نيز در اين دسته جاي ميگيرند.

 -2-1-4مراحممط اراحممي نگاشممت نهممادي فنمماوريهمماي اراحممي و سمما ت
ترانسفورماتورهاي با تلفات پايين
با توجه به موارد ارائه شده در رابطه با نگاشت نهادي و كاركردهاي اصلي آن ،در اين بخش مراحل اصلي طراحيي نگاشيت
نهادي توسعه فناوريهاي ساخت ترانسفورماتورهاي با تلفات پايين ارائه ميگردد:
الف) شناسايي سازمانها و نهادهاي موجود درسطح فناوريهاي طراحي و ساخت ترانسفورماتورهاي با تلفات پايين كشور:
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در مراجعه به اسناد ،مدارك و گزارشهاي داخلي ،نهادهاي عمده مرتبط با فناوريهاي طراحي و ساخت ترانسفورماتورهاي
با تلفات پايين ،شناسايي شدند و سپس با مطالعهي ساختار سازماني هر يك از سازمانها و مطالعهي شرح وظايف و اهدا
در نظرگرفته شده براي سازمانها و نهادهاي تابعه و وابسته هر يك از آنها ،شناسايي نهادهاي موثر در فرايند نواوري اين
صنعت روشنتر گرديد و با پيگيريهاي مستمر نهادهاي مختلف فعال در زمينه كاركردهاي نظام نوآوري ميورد شناسيايي
قرارگرفت .بر اساس مطالعيات صيورت گرفتيه ،كينشگيران شناسيايي شيده در حيوزه فنياوريهياي طراحيي و سياخت
ترانسفورماتورهاي با تلفات پايين شامل موارد زير ميباشد كه در پيوست توضيحي از وظايف هر كدام آورده شده است.
-1هيئت وزيران
-2مجمع تشخيص مصلحت نظام
-3شوراي عالي انقالب فرهنگي
-4شوراي عالي عتف
-5مجلس شوراي اسالمي
-6وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
-7وزارت صنعت ،معدن و تجارت
-8وزارت نيرو
-9معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري
-10مركز همكاريهاي فناوري و نوآوري رياست جمهوري
-11معاونت برق و انرژي (وزارت نيرو)
-12معاونت برنامهريزي و امور اقتصادي (وزارت نيرو)
-13معاونت امور تحقيقات و منابع انساني (وزارت نيرو)
-14دفتر استانداردهاي فني ،مهندسي ،اجتماعي و زيستمحيطي برق و انرژي (معاونت برق و انرژي وزارت نيرو)
-15دفتر آموزش تحقيقات و فناوري (معاونت امور تحقيقات و منابع انساني وزارت نيرو)
-16سازمان ملي استانداردايران
-17شركت مادر تخصصي توليد ،انتقال و توزيع نيروي برق (توانير)
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-18معاونت هماهنگي توزيع (توانير)
-19دفتر نظارت بر توزيع (توانير)
-20دفتر امور تحقيقات برق (معاونت منابع انساني و تحقيقات توانير)
-21صندوق غير دولتي پژوهش و فناوري صنعت برق
-22پژوهشگاه نيرو (وزارت نيرو)
-23مركز توسعه فناوري صنعت برق و انرژي (پژوهشگاه نيرو)
-24پارك هاي علم و فناوري (رياست جمهوري)
-25صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور
-26صندوق مالي توسعه تكنولوژي ايران
-27سنديكاي صنعت برق
-28دانشگاهها و موسسات آموزشي
-29شركتهاي توزيع برق
-30سازمانها و مجموعههاي صنعتي
ب) شناخت روابط ميان بنگاهي بين نهادهاي موجود درحوزه فناوريهاي طراحي و سياخت ترانسيفورماتورهاي بيا تلفيات
پايين:
در اين بخش ،تالش شد تا ضمن شناسايي و بررسي تعامالت موجود ميان نهادهاي مختلف فناوريهاي طراحي و ساخت
ترانسفورماتورهاي با تلفات پايين ،باتوجه به كاركرد اصليشان در سيستم نوآوري ايين صينعت ،نقياط ضيعف ،كاسيتيهيا
وگسستگيها در اين زمينه مشخص شود .كاركردهايي كه با توجه به سيستم نوآوي در نگاشت نهادي فناوريهاي طراحي
و ساخت ترانسفورماتورهاي با تلفات پايين ،به كار برده شده است شيامل :سياسيتگيذاري ،تنظييمگيري ،تسيهيلگيري،
ارائهدهنده كاال و خدمات (آموزشي ،پژوهشي و صنعتي) ميباشد.
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ج) تهيه ماتريس نهاد-كاركرد براي وضع موجود
باتوجه به اطالعات جمع آوري شده در مراحل قبل ميتوان ماتريس نهاد-كاركرد فناوري هاي ساخت ترانسفورماتورهاي با
تلفات پايين را تهيه كرد .در اين ماتريس همانطور كه از نامش پيداست دو عامل ،نهادهاي مختلف و كاركردهاي شناسايي
شده بر اساس ادبيات نظام نوآوري در كنار هم آمدهاند.

جدول ( :)1-4نگاشت نهادي توسعه فناوريهاي طراحي و ساخت ترانسفورماتورهاي توزيع كم تلفات
كاركرد

ارائه دهنده كاال و خدمات
سياستگذاري

تنظيمگري

تسهيلگري
آموزشي پژوهشي صنعتي

نهاد
هيئت وزيران
مجمع تشخيص مصلحت نظام
شوراي عالي انقالب فرهنگي
شوراي عالي عتف
مجلس شوراي اسالمي
وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
وزارت صنعت ،معدن و تجارت
وزارت نيرو
معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري
مركز همكياريهياي فنياوري و نيوآوري رياسيت
جمهوري
معاونت برق و انرژي (وزارت نيرو)
معاونت برنامهريزي و امور اقتصادي (وزارت نيرو)
معاونت امور تحقيقات و منابع انساني (وزارت نيرو)
دفتر اسيتانداردهاي فنيي ،مهندسيي ،اجتمياعي و
زيستمحيطي برق و انرژي (معاونت برق و انرژي
وزارت نيرو)
دفتر آموزش تحقيقيات و فنياوري (معاونيت اميور
تحقيقات و منابع انساني وزارت نيرو)
سازمان ملي استانداردايران

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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كاركرد

ارائه دهنده كاال و خدمات
سياستگذاري

نهاد
شركت مادر تخصصي توليد ،انتقال و توزيع نيروي
برق (توانير)
معاونت هماهنگي توزيع (توانير)

آموزشي پژوهشي صنعتي
*
*

دفتر نظارت بر توزيع (توانير)
دفتر امور تحقيقات برق (معاونت منيابع انسياني و
تحقيقات توانير)
صندوق غير دولتي پژوهش و فناوري صنعت برق

تنظيمگري

تسهيلگري

*
*
*

پژوهشگاه نيرو (وزارت نيرو)
مركييز توسييعه فنيياوري صيينعت بييرق و انييرژي
(پژوهشگاه نيرو)

*
*

پاركهاي علم و فناوري (رياست جمهوري)

*

صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور

*

صندوق مالي توسعه تكنولوژي ايران

*

سنديكاي صنعت برق

*

دانشگاهها و موسسات آموزشي

*

*

*

شركتهاي توزيع برق

*

سازمانها و مجموعههاي صنعتي

*

سند راهبردي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ترانسفورماتورهاي با تلفات پايين"
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شكل ( :)1-4ارتباط بين نهادها در توسعه فناوريهاي ترانسفورماتورهاي كم تلفات

 -3-1-4تحليط نگاشت نهادي
در اين نگاشت ابتدا بازيگران و ذينفعان اصلي تاثيرگذار در توسعه فناوريهاي طراحي و ساخت ترانسفورماتورهاي با تلفيات
پايين ،شناخته شده ،سپس كاركردهاي اصلي هركدام از اين ذينفعان در توسعه اين فناوري با توجه به چهار كاركرد اصلي ذكير
شده ،مشخص گرديده است .در نگاشت نهادي 30 ،گروه تاثيرگذار اصلي شناسايي شده ،كه در ابتدا اهدا و وظايف هير ييك

سند راهبردي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ترانسفورماتورهاي با تلفات پايين"
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بررسي شده سپس نگاشت نهادي كلي توسعه اين فناوري بر اساس اين وظائف و اهدا در جدول ( )1-4بيان شده است كه در
اين جدول نقشي كه هر بازيگر در توسعه اين فناوري متولي آن است ،مشخص شده است .در شكل ( )1-4روابط بين نهادهاي
اثرگذار در توسعه فناوريهاي طراحي و ساخت ترانسفورماتورهاي با تلفات پايين با توجه به سه رابطه تنظيمي -نظارتي ،تامين
مالي و علمي ،فناوري و اطالعاتي مشخص شده است.
با توجه به نگاشت ترسيم شده ،هر چند نهادها و سازمان هياي مختلفيي در حيوزه ترانسيفورماتورهاي بيا تلفيات پيايين ،بيا
كاركردهاي مختلف سياستگذاري ،تنظيمگري ،تسهيل گري و ارائه كاال و خدمات فعال هستند ولي نارساييها و خالهايي نييز
در نگاشت نهادي وجود دارد كه در ادامه به آنها اشاره ميگردد:
يكي از ضعف هاي نگاشت نهادي وضع موجود ،عدم وجود يك نهاد متمركز در حيوزه ترانسيفورماتورهاي بيا تلفيات پيايين
ميباشد .ايجاد يك نهاد با عنوان ستاد راهبري توسعه فناوريهاي ترانسفورماتورهاي كم تلفيات ،كيه عيالوه بير مشياركت بيا
نهادهاي سياستگذار ،داراي نقش تنظيمگري و تسهيلگري نيز باشد ،ميتواند به توسعه فناوريهياي ترانسيفورماتورهاي كيم
تلفات كمك قابل توجهي نمايد .اين نهاد ميتواند از يكسو با تصويب قوانين و آييننامههاي جديد و همكاري با دوليت جهيت
تصويب سريع آنها ،مصر كنندگان و بهره برداران را به استفاده از ترانسفورماتورهاي كم تلفات و سازندگان را به سياخت ايين
نوع از ترانسفورماتور تشويق نموده و از سوي ديگر به عنوان يك نهاد تسهيلگر به توسعه فناوري طراحي و ساخت هاديهاي
ابررسانا كمك كند.
در شكل ( ،)1-4اين نهاد به عنوان پيشنهاد ،به نگاشت نهادي وضع موجود اضافه شده و به صورت نقطهچيين نشيان داده
شده است .نارسايي ديگري كه در نگاشت نهادي وضع موجود ترانسفورماتورهاي كم تلفات وجود دارد ،عدم وجود يك انجمن يا
تشكل مستقل در اين حوزه ميباشد .اين انجمن ميتواند ضمن مشاركت و همفكري با مراكز تصميم گيري دوليت در تيدوين
آيين نامهها و مقررات مرتبط با توسعه طراحي و ساخت ترانسفورماتورهاي توزيع كم تلفات ،از ساخت ترانسفورماتور كم تلفيات
نيز حمايت نمايد .همچنين پيشنهاد ديگري كه ميتواند به جاي تاسيس انجمن در حوزه ترانسفورماتورهاي كيم تلفيات مطيرح
باشد ،اين است كه از ظرفيت هاي موجود استفاده كرده و سنديكاي صنعت برق با توجه به موقعييت مناسيبي كيه دارد ،تمركيز
بيشتري را بر روي توسعه فناوريهاي طراحي و ساخت ترانسفورماتورهاي كم تلفات داشته و كميتهاي را تحت اين عنوان ايجاد
نمايد.

سند راهبردي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ترانسفورماتورهاي با تلفات پايين"
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 -2-4تخصيص متوليان پروژههاي اجرايي
با توجه به نگاشت نهادي ترسيم شده ،ميتوان مجريان هر پروژه را شناسايي كرد .در اين راستا و به منظور شناخت مجريان
بالقوه هر پروژه اجرايي ،طي نشستهايي با تيم فني طرح و با در نظر گرفتن ميزان همسويي پروژه اجرايي مربوطه با مأموريت
مجري ،توان علمي و فني ،توان انساني و مديريتي و ...مجريان فعال هر پروژه اجرايي مشخص گرديد .سپس جهت اسيتفاده از
نظرات خبرگان و كارشناسان ،متوليان شناسايي شده براي پروژهها در جلسه كميته راهبري ارائه شدند كه ميورد تايييد اعضياي
كميته راهبري قرار گرفتند .در ادامه در جداول ( )2-4تا ( )10-4متوليان شناسايي شده براي پروژههاي اجرايي هر اقيدام آورده
شده است:

جدول ( :)2-4مجريان پروژههاي مربوط به اقدام حمايت از توسعه دانش فني طراحي و ساخت ترانسقورماتورهاي با هاديهاي
ابررسانا
رديف
1
2
3

4

پروژهها
تدوين برنامه جامع حمايت از فعاليتهاي تحقيق و توسيعه در
زمينه طراحيي و سياخت ترانسيفورماتورهاي بيا هيادي هياي
ابررسانا
شناسايي بيازيگران فعيال در زمينيه توسيعه دانيش در حيوزه
طراحي و ساخت هاديهاي ابررسانا
تهيه پايگاه داده بازيگران فعال در زمينه توسعه دانش در حوزه
طراحي و ساخت هاديهاي ابررسانا
به روز رساني محتواي آموزشي در حوزه رشتههاي تخصصيي
مورد نياز براي ساخت ترانسفورماتور كم تلفات با هياديهياي
ابررسانا از جمله در رشته هاي متالورژي و برق قدرت گيرايش
ماشينهاي الكتريكي

5

تدوين دستورالعمل همكاري مييان بيازيگران داخليي توسيعه
ترانسييفورماتورهاي كييم تلفييات اعييم از :دانشييگاههييا ،مراكييز
تحقيقاتي ،شركتهاي سازنده ترانسفورماتور

6

شناسايي شركت ها و مراكز تحقيقاتي معتبر خارجي در زمينيه

مجريان

مجريان
پيشنهادي

ستاد راهبري

-----

ستاد راهبري

-----

ستاد راهبري

-----

معاونت امور
تحقيقات و منابع
انساني
ستاد راهبري
معاونت امور
تحقيقات و منابع
انساني
ستاد راهبري سند
ستاد راهبري سند

وزارت علوم،
تحقيقات و
فناوري
سنديكاي صنعت
برق
------

سند راهبردي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ترانسفورماتورهاي با تلفات پايين"
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پروژهها

مجريان
پيشنهادي

مجريان

طراحي و ساخت ترانسفورماتورهاي با هاديهاي ابررسانا
7

برقراري ارتباط ميان شركتها و مراكيز علميي و تحقيقياتي
بينالمللي با شركتها و مراكز علميي و تحقيقياتي داخليي در
حوزه ترانسفورماتورهاي كم تلفات

معاونت امور
تحقيقات و منابع
انساني
ستاد راهبري سند

سنديكاي صنعت
برق

8

حمايت از پاياننامه هاي ارشد و دكتيري در زمينيه طراحيي و
ساخت هاديهاي ابررسانا

معاونت امور
تحقيقات و منابع
انساني

سازندگان
صندوق غير
دولتي پژوهش و
فناوري صنعت
برق
مركز توسعه
فناوري صنعت
برق و انرژي
پاركهاي علم و
فناوري

جدول ( :)3-4مجريان پروژههاي مربوط به اقدام زمينهسازي براي انتشار دانش فني طراحي و ساخت
هاديهاي ابررسانا
رديف

پروژهها

مجريان

1

ستاد راهبري سند
برگزاري كنفرانسهاي بينالمللي و نمايشگاههاي تخصصي با حضور
معاونت امور
كشورهاي پيشرو در زمينه ترانسفورماتورهاي كم تلفات جهت تبادل دانش
تحقيقات و منابع
و آگاهي از جديدترين دستاوردها در دنيا
انساني

2

معاونت امور
تحقيقات و منابع
انساني

تهيه و انتشار نشريات تخصصي مربوط به ترانسفورماتورهاي كم تلفات

مجريان
پيشنهادي
---موسسات
پژوهشي
سنديكاي
صنعت برق

سند راهبردي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ترانسفورماتورهاي با تلفات پايين"
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جدول ( :)4-4مجريان پروژههاي مربوط به اقدام كمك به تربيت و جذب نيروي انساني متخصص در زمينه طراحي و ساخت
هاديهاي ابررسانا
رديف

پروژهها

مجريان

1

تدوين آييننامه همكاري ميان دانشگاهها و صنعت براي تامين نيروي
انساني متخصص در حوزه طراحي و ساخت هاديهاي ابررسانا

ستاد راهبري سند

2

اعزام متخصصان داخلي به كنفرانسهاي بينالمللي معتبر و
شركتهاي خارجي پيشرو جهت كسب دانش روز دنيا در حوزه طراحي
و ساخت هاديهاي ابررسانا

3

زمينه سازي حضور متخصصين خارجي در زمينه طراحي و ساخت
هاديهاي ابررسانا  ،در مراكز تحقيقاتي و صنعتي كشور

4

برگزاري دورههاي آموزشي در زمينه طراحي و ساخت هاديهاي
ابررسانا

معاونت امور
تحقيقات و منابع
انساني
ستاد راهبري
معاونت امور
تحقيقات و منابع
انساني
ستاد راهبري سند

معاونت امور
تحقيقات و منابع
انساني

مجريان
پيشنهادي

سازندگان

سازندگان
موسسات
پژوهشي
دانشگاهها و
موسسات
آموزشي
سنديكاي
صنعت برق

جدول ( :)5-4مجريان پروژههاي مربوط به اقدام ايجاد بستر الزم براي انجام فعاليتهاي كار آفريني در زمينه
ترانسفورماتورهاي كم تلفات
رديف
1
2

پروژهها

مجريان

معاونت امور تحقيقات
آگاهسازي كارآفرينان از مزايا و منافع توسعه ترانسفورماتورهاي كم
و منابع انساني
تلفات
ستاد راهبري سند
تدوين دستورالعمل جهت حمايت از تجاريسازي دانش فني به ستاد راهبري سند
دست آمده از تحقيقات در زمينه طراحي و ساخت هاديهاي دفتر استانداردهاي

مجريان
پيشنهادي
-------
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مجريان

پروژهها

فني ،مهندسي،
ابررسانا
اجتماعي و
زيستمحيطي برق و
انرژي
شناسايي موانع ورود توليدكنندگان جديد به بازار ترانسفورماتورهاي معاونت برنامهريزي و
امور اقتصادي
كم تلفات

مجريان
پيشنهادي

وزارت صنعت،
معدن و تجارت

جدول ( :)6-4مجريان پروژههاي مربوط به اقدام تسهيل دسترسي بازيگران توسعه ترانسفورماتورهاي كم تلفات به منابع مالي
موردنياز
رديف

پروژهها

1

شناسايي و پايش مشكالت بازيگران توسعه
ترانسفورماتورهاي كم تلفات در تامين منابع مالي مورد نياز

2

تدوين دستورالعملهاي الزم براي تامين منابع مالي مورد نياز به
منظور توسعه فناوري ساخت هاديهاي ابررسانا

3

4

صنعت

مجريان

مجريان
پيشنهادي

ستاد راهبري سند

----

ستاد راهبري سند
معاونت برنامهريزي و
امور اقتصادي

----

اعطاي وام هاي بانكي بلند مدت و كم بهره مراكز علمي و
معاونت برنامهريزي و
تحقيقاتي و شركت هاي سازنده ترانسفورماتور به منظور انجام
امور اقتصادي
فعاليتهاي تحقيقاتي و ساخت آزمايشگاه هاي تست تجهيزات متعلقه
معاونت برنامهريزي و
تخصيص بخشي از منابع حاصل از هد مندي يارانهها در بخش
امور اقتصادي
برق به بوميسازي دانش فني طراحي و ساخت هاديهاي ابررسانا
معاونت برق و انرژي

هيئت وزيران

----
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جدول ( :)7-4مجريان پروژههاي مربوط به اقدام كمك به توسعه بازار ترانسفورماتورهاي كم تلفات
رديف

پروژهها

1

تدوين دستورالعملهاي الزام آور در مورد استفاده از
ترانسفورماتورهاي كم تلفات در شبكه برق

2
3

4

معامالتي

مجريان

خريد

و

فروش

دفتر نظارت بر توزيع
دفتر استانداردهاي
فني ،مهندسي،
اجتماعي و
زيستمحيطي برق و
انرژي
معاونت هماهنگي
توزيع و انتقال

بازنگري آييننامههاي
ترانسفورماتورهاي كم تلفات
ايجاد سازوكار انگيزشي -حمايتي براي توليدكنندگان
معاونت برنامهريزي و
ترانسفورماتورهاي كم تلفات از طريق كاهش تعرفه و
امور اقتصادي
بخشودگي مالياتي
اعطاي مشوقهاي مالي نظير پرداخت تسهيالت بلندمدت كم
بهره ،پرداخت سود تسهيالت و كاهش ماليات جهت ترغيب معاونتبرنامهريزي و
امور اقتصادي
مصر كنندگان ترانسفورماتور به تعويض يا خريد
ترانسفورماتورهاي كم تلفات

مجريان پيشنهادي

----

---وزارت صنعت،
معدن و تجارت

-----

جدول ( :)8-4مجريان پروژههاي مربوط به اقدام ايجاد بسترمناسب براي تامين مواد و قطعات مورد نياز سازندگان داخلي براي
طراحي و ساخت هاديهاي ابررسانا
رديف
1
2
3

پروژهها

مجريان

شناسايي تامينكنندگان داخلي و خارجي مواد و قطعات مورد نياز براي
طراحي و ساخت هاديهاي ابررسانا
ايجاد ارتباط با تامينكنندگان خارجي براي تامين مواد و قطعات مورد
ستاد راهبري سند
نياز
كاهش تعرفه واردات مواد و قطعات مورد نياز مورد نياز سازندگان معاونتبرنامهريزي
و امور اقتصادي
داخلي براي طراحي و ساخت هاديهاي ابررسانا
ستاد راهبري سند

مجريان پيشنهادي
----سازندگان
وزارت صنعت،
معدن و تجارت
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جدول ( :)9-4مجريان پروژههاي مربوط به اقدام بهبود ساختار نهادي توسعه ترانسفورهاي كم تلفات
رديف

مجريان

پروژهها

تشكيل ستاد راهبري نقشه راه توسعه ترانسفورماتورهاي كم تلفات جهت هماهنگي و
نظارت بر اجراي كار
ستاد راهبري سند
شناسايي تشكلها و انجمنهاي موجود در صنعت برق
تشويق تشكلها و انجمنهاي موجود در صنعت برق به فعاليت در زمينه
ستاد راهبري سند
ترانسفورماتورهاي كم تلفات
پژوهشگاه نيرو

1
2
3

جدول ( :)10-4مجريان پروژههاي مربوط به اقدام طراحي و ساخت ترانسفورماتورهاي با هاديهاي ابررسانا
رديف

پروژهها

مجريان

مجريان
پيشنهادي

1

تشكيل يك تيم فني متخصص جهت دستيابي بيه دانيش فنيي
ساخت و طراحي هاديهاي ابررسانا و سيستم تبريد مربوطه

ستاد راهبري سند
معاونت برنامهريزي و
امور اقتصادي

سازندگان

2

انجام مطالعه جهيت دسيتيابي بيه دانيش فنيي فراينيد طراحيي
هاديهاي ابررسانا

ستاد راهبري سند

4

تشكيل كارگروهي جهت مطالعات و بررسي الزامات فني طراحي
و ساخت هاديهاي ابررسانا

ستاد راهبري سند
معاونت برنامهريزي و
امور اقتصادي

سازندگان

ستاد راهبري سند

سازندگان

ستاد راهبري سند

سازندگان

ستاد راهبري سند

سازندگان

ستاد راهبري سند

سازندگان

ستاد راهبري سند

سازندگان

5

6

7
8
9

بررسييي ميييزان توانمنييدي كشييور در زمينييه طراحييي و سيياخت
هاديهاي ابررسانا
تصميمگيري راجع به روش مناسب براي توسعه فناوري
هاديهاي ابررسانا اعم از :طراحي و ساخت هاديهاي ابررسانا
در كشور ،همكاري با شركتهاي خارجي جهت انتقال فناوري
طراحي و ساخت هاديهاي ابررسانا
شناسايي شركتهاي خارجي معتبر در زمينه طراحي و ساخت
هاديهاي ابررسانا جهت انتقال فناوري (در صورت تصميمگيري
براي انتقال فناوري)
ايجاد ارتباط و انعقاد قرارداد با شركت منتخب (در صورت تصميم
گيري براي انتقال فناوري)
خريد نمونه از شركت منتخب و اجراي مراحل انتقال فناوري
توسط شركت خارجي (در صورت تصميمگيري براي انتقال

سازندگان
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پروژهها
فناوري)
ايجاد آزمايشگاه مدلسازي و شبيهسازي
تأمين تجهيزات ابزار دقيق
مستندسازي دانش فني طراحي و سياخت هيادي هياي ابررسيانا
توسط تيم فني متخصص

مجريان

مجريان
پيشنهادي

ستاد راهبري سند
ستاد راهبري سند

سازندگان
سازندگان

ستاد راهبري سند

سازندگان

 -5ترسي رهنگاشت
به عنوان آخرين گام در فرآيند برنامهريزي عملياتي رهنگاشت تدوين خواهد شد .رهنگاشت نمايانگر اركيان اساسيي فرآينيد
پيادهسازي استراتژي و خروجي فرآيند برنامهريزي عملياتي ميباشد .نمايش كليه سطوح راهبردي از چشمانيداز تيا فعالييتهيا،
تقدم و تأخر حاكم در سطوح مختلف بهويژه در سطح اقدامات و فعاليتها ،زمانبندي تحقق هر سطح به همراه منابع اختصاص
يافته و در نهايت معرفي متوليان هر يك از سطوح اجزاي تشكيلدهنده رهنگاشت ميباشند.
نظر به اهميت تهيه رهنگاشت در فرآيند برنامهريزي عملياتي ،در ادامه به ارائه تعاريف دقييقتيري از رهنگاشيت پرداختيه و
مولفهها و شاخصهاي مورد توجه در تهيه رهنگاشت بيان ميگردد .در تالش براي توصيف هر چه دقيقتر و كاربرديتر مفهوم
رهنگاشت ،تعاريف متعددي ارائه شده است.
الف) رهنگاشت ابزاري است براي ارتباط بين چشمانداز ،ارزش ها و اهدا با اقدامات استراتژيكي كه بيراي تحقيق اهيدا
مورد نياز است.
ب) رهنگاشت جدولي زماني است كه بخشهاي مختلف يك برنامه كاري را تعريف نموده و در عيين حيال سررسييدهاي
موجود در مسير را نيز شامل ميشود.
ج) رهنگاشت برنامهاي است براي شناسايي مسير آينده كه آنچه بايد در آينده توسعه يابد را در بستر زمان نشان ميدهد.
د) رهنگاشت آنچه را كه بايد در بين زمانهاي سررسيد از زمان حال تا زمان تحقق هد انجام شود را نشان ميدهد.

- Deadline

1

1
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ه) رهنگاشت مجموعه اي است كه شامل اهدا كمي و كيفي ،استراتژيها و تاكتيكها (اقدامات ،فعاليتها و شياخصهيا)
بوده و بازههاي زماني و مجريان در نظر گرفته شده براي انجام اين اقدامات را نشان ميدهد.
لذا براي رسيدن به هد  ،رهنگاشت بايد سطح مطلوب و مناسبي از جزئيات را در برگرفته تا در مجميوع ابيزار توانمنيدي را
براي هدايت فعاليتها در طول زمان در اختيار مديران سازمان قرار دهد.
اگر چه برخي تعاريف كاركردهايي همچون توجيه اقتصادي اقدامات و معرفي پيچيدگيهاي موجود بين زيير سيسيتمهياي
زيرساختها را نيز از مولفههاي يك رهنگاشت ميدانند ،برخي تعاريف سعي در هر چيه واقعييتير كيردن انتظيارات كياربران از
كاركردهاي رهنگاشت دارند و بيان ميكنند همانطور كه رهنگاشت نبايد در صدد تشريح استراتژيها برآيد ،نبايد بصورت جزييي
به تشريح زير ساختهاي فني الزم در پيادهسازي يك فناوري اشاره كنند.
در يك جمعبندي ،ميتوان اينگونه بيان نمود كه رهنگاشت ،نمايش كالني از روش پيمودن مسير تحقق اهدا را در زميان
مشخص بيان ميكند .اگر چه استفاده از مشخصههايي همچون شاخص تحقق اقدام ،مجري و نقاط خاص 1موجود در مسير ،به
توصيف هر چه روشنتر اين مسير كمك ميكند .لذا به نظر ميرسد در نخستين گام ،ترسيم گامهاي اصلي در مسير پيادهسازي
استراتژي الزم و ضروري است.

- Milestone

1
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پيوست :معرفي اجمالي نهادهاي مرتبط با نگاشت نهادي توسعه
فناوريهاي ترانسفورماتورهاي توزيع كم تلفات
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وزارت نيرو
وزارت نيرو يكي از مهمترين وزارت خانههاي اقتصادي دولت محسوب ميشود .ميزان اعتبارات ساليانه اين وزارت خانه بيه
طور طبيعي چند برابر برخي از وزارتخانهها است .اهميت تامين و توزيع آب و برق بيا كيفييت مطليوب كيه از حيياتيتيرين
نيازهاي جامعه است ،مهمترين هد اين وزارت خانه محسوب ميشود .اما ميتوان مهمترين اهدا وزارت نيرو را به شرح
زير در چند محور ذكر كرد:
حفاظت ،نگهداري ،بهرهبرداري و بهبود كمي و كيفي منابع آبهاي سطحي و زيرزميني.
رضايت و اقناع مردم با تامين ،تصفيه و توزيع مناسب آب بهداشتي سالم و دائمي براي انواع مصار .
باالبردن بهداشت محيط شهرها و روستاها با طراحي و اجراي شبكههاي جمعآوري و تصفيهخانههاي فاضالب.
تامين نيازهاي انرژي با كيفيت مطلوب و تمام وقت براي انواع مصار شهروندان
ديدگاه بلند مدت (دورنگر) به صيانت از منابع آب و انرژي و انتقال آن به نسلهاي آينده
وظايف و ماموريتهاي اين وزارتخانه در بخش برق شامل موارد زير ميباشد:
سياستگزاري ،برنامهريزي ،اجرا وتوسعه طرح هاي توليد ،انتقال وتوزيع انرژي برق در شهرها وروسيتا هياي سراسير
كشور
بررسي وتدوين پيشنهادهاي الزم درزمينه راهبردها ،سياستها ،برنامههيا ،قيوانين وآييينناميههياي صينعت بيرق و
تعرفههاي بهاي مصر واشتراك برق به طورساليانه جهت ارايه به دولت و مجلس واجراي آنها
برنامهريزي جهت انجام طرحهاي تحقيقاتي و پژوهشي مرتبط با فعاليت شركت و هماهنگي و برنامهريزي آموزشيي
بمنظور ارتقاء سطح علمي كاركنان صنعت برق كشور
جذب سرمايههاي داخلي وخارجي وايجاد زمينههاي الزم براي مشاركت بخش خصوصي دراجراي طرحهياي تولييد
وانتقال برق درسراسر كشور.
عضويت دركميته وكنوانسيونهاي جهاني انرژي وكسب وتبادل اطالعات الزم به منظيور اسيتاندارد كيردن وارتقياء
فعاليتهاي صنعت برق كشور
هد مند كردن ميزان مصر برق و يارانهها برابر استانداردهاي جهاني
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سياستگذاري ،نظارت وهماهنگي بين شركت هاي زيرمجموعه به منظور اجراي به موقع طرحهاي برق در راسيتاي
پيشبرد اهدا كالن صنعت برق كشور

معاونت برق و انرژي (وزارت نيرو)
وظايف حاكميتي بخش انرژي:
سياستگذاري و برنامهريزي در زمينه صيانت و بهرهبرداري بهينه از منابع انرژي كشور
برنامهريزي كالن انرژي كشور به منظور حصول اطمينان از تامين و عرضه انرژي مورد نياز بخشهاي گوناگون
سياستگذاري و برنامهريزي براي شناسائي و در اختيار گرفتن انرژي هاي دست نيافته (انرژيهاي نيو) و حماييت و
ترويج كاربرد آن
نظارت بر نحوه استفاده از انواع انرژي به منظور رعايت رفاه مردم و حفظ منابع انرژي كشور
تعيين الگوي مصر انواع انرژي با رعايت مصالح كشور و حفظ حقوق مردم
سياستگذاري و برنامهريزي به منظور مديريت مصر انرژي
تدوين استانداردها و مقررات الزم براي توليد ،مصر و تبديل انرژي در كليه بخشهاي اقتصادي و اجتماعي
حمايت از توسعه تحقيقات كاربردي ،فناوري و منابع انساني در بخش انرژي
توليد آمار و اطالعات پايه بخش انرژي و تسهيل دسترسي به آنها
برنامهريزي براي اصالح ساختار مصر انرژي و اعطاي تسهيالت مالي و فني الزم در بخش انرژي
حذ انحصار ،ايجاد و توسعه رقابت و حمايت از بخش غيردولتي براي مشاركت در فعاليتهاي بخش انرژي با هد
افزايش كارائي و حفظ حقوق مردم
تهيه ،تدوين و پيشنهاد قوانين مرتبط با بخش انرژي
تعيين نرخ انواع انرژي
كاهش ،شفا سازي و هدفمند كردن يارانه
ارزيابي رضايت مشتركين و سياست هاي بهبود آن
وظايف حاكميتي بخش برق :
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سياستگذاري و برنامه ريزي كالن و نظارت بر اجراي طرح هاي توسعه در حد حصول اطمينان از تامين بيرق ميورد
نياز
تصويب و ابالغ استانداردها و دستورالعمل هاي الزم براي تنظيم اثرات خارجي صنعت و رعايت حقيوق مشيتركين و
مصالح جامعه و نظارت بر اجراي آنها در زمينههاي فني ،زيست محيطي ،ايمني و ارائه خدمات به مشتركين
كاهش ،شفا سازي و هد مند كردن يارانهها
تصويب تعرفههاي فروش برق
تهيه و تصويب مقررات و آئيننامهها و دستورالعملهاي ناظر بر روابط شركتهاي فعال در بيازار بيرق و نظيارت بير
اجراي آنها
 ايجاد و توسعه رقابت بر آن بخش از امور صنعت برق كه امكان رقابت در آنها وجود دارد
تشويق و حمايت از سرمايهگذاري بخش غيردولتي در صنعت برق
تسهيل دسترسي عمومي به آمار و اطالعات صنعت برق
نظارت بر اجراي قوانين و برنامهريزي براي تحقق سياست هاي مصوب كشور در رابطه با صنعت برق و تامين هزينه
اجراي سياستها و طرحهاي غيراقتصادي از ديد بنگاه برق
حمايت از توسعه تحقيقات كاربردي ،فناوري و منابع انساني در صنعت برق
ظرفيتسازي و حمايت از صنايع داخلي
تهيه ،تدوين و پيشنهاد قوانين و مقررات مرتبط
ارزيابي رضايت مشتركين و سياستهاي بهبود آن

دفتر استانداردهاي فني ،مهندسي ،اجتماعي و زيستمحيطي برق و انرژي (معاونت برق و انرژي وزارت نيرو)
در معاونت امور برق و انرژي وزارت نيرو ،دفتري تحت عنوان دفتر استانداردهاي فني و مهندسي ،اجتماعي و زيستمحيطي
برق و انرژي شكل گرفته است كه با رويكرد حاكميتي و با بهرهگيري از دستاوردهاي گذشته ،به اين مهم بپردازد .بطور كلي
نتايج نهايي فعاليتهاي صنعت برق از طريق كارآمدي و اثربخشي كوتاهمدت ،ميانمدت و درازمدت آشكار ميشود و جامعه
و مسئولين آن را از دو طريق درك مينمايند:
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تاثيرگذاري ملبت بركيفيت زندگي مردم
تاثيرگذاري ملبت برتوسعه پايدارملي.
براي دستيابي به اين نتايج ،امور برق و انرژي وزارت نيرو در موارد زير بر صنعت برق و تعامالت آن نظارت عالييه داشيته و
اعمال حاكميت مينمايد:
حفاظت از حقوق متقابل مشتريان و بخش عرضه برق
حفظ پايايي و امنيت سيستم قدرت كشور
بهرهوري بخش عرضه برق
مديريت تقاضاي برق
تعامالت صنعت برق با محيطزيست
خوداتكايي علمي و فني صنعت برق
بازرگاني برق (بازرگاني داخلي و خارجي)
توازن و پايداري اقتصادي صنعت برق
ابزار معاونت امور برق و انرژي وزارت نيرو براي نظارت عاليه و اعمال حاكميت عبارتند از.1 :سياسيييييتگيييييذاريهيييييا،
برنامهريزيهاي ملي ،مقررات ،استانداردها ،ضوابط فني ،نقشههاي راه فناوري ،نظامنامهها ،آييننامهها ،دستورالعملها ،ايجاد
شرايط مناسب ملي و بينالمللي.
دفتر استانداردهاي فني و مهندسي ،اجتماعي و زيستمحيطي برق و انرژي ،به عنوان يك دفتر از معاونت امور برق و انرژي،
مسئوليت تدوين استانداردهاو مقررات فني ،مديريت ظرفيتسازي براي استقرار و تحقق و نيز نظارت بر اجرا و بهبود ميداوم
آنها را ،در تمامي موارد هشتگانه فوق ،با اثرگذاري مستقيم و يا با واسطه ،بر عهده دارد.
ذكر اين نكته ضروري است كه دستيابي شهروندان ،صنايع و سازمان ها به برق ،الزاماا از طريق شبكه سراسري انجام پيذيرد
بلكه استفاده از شبكهها و ظرفيتهاي محلي و خصوصي نيز ميتواند كاربرد داشته باشد كه در اين زمينهها نيز استانداردها و
مقررات فني كاربرد گستردهاي دارند

معاونت برنامهريزي و امور اقتصادي وزارت نيرو
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وظايف حاكميتي بخش برنامهريزي و امور اقتصادي :
مطالعات و آيندهنگري همه جانبه شرايط محيطي و جهاني صنعت آب و برق
تدوين برنامه دوربرد و راهبردي وزارت نيرو
تلفيق برنامههاي كوتاه مدت و ميان مدت بخشهاي مختلف صنعت آب و برق
تلفيق ،تدوين و ارائه اليحه بودجه وزارت نيرو
نظارت دقيق ،مستمر و مؤثر بر اجراي برنامه
تهيه و تدوين گزارش عملكرد برنامه
تدوين سياستهاي تشويقي و حمايت از بخش خصوصي و سرمايهگذاري غيردولتي و خارجي
برنامهريزي جهت اجراي اصل  44قانون اساسي و خصوصيسازي صنعت
مطالعات و بررسي ظرفيتهاي داخلي صنعت آب و برق
تدوين سياستهاي توسعه كارآفريني در وزارت نيرو
انجام امور مربوطه به دبيرخانه مجامع عمومي شركتهاي تابعه
نظارت بر قراردادهاي مرتبط با صنعت آب و برق
مطالعات و بررسي اقتصاد كالن صنعت آب و برق
مطالعات و بررسي بازار بينالمللي مرتبط با وزارت نيرو
تنظيم سياستها و روابط اقتصاد خارجي وزارت نيرو
تدوين سياستهاي تشويقي و حمايتي از صادركنندگان مرتبط با صنعت آب و برق
تدوين سياستهاي راهبري بازار آب و برق
تنظيم مقررات مربوط به بازار آب و برق
تدوين و استقرار سياستهاي توسعه رقابت در بازارهاي آب و برق
مطالعات و آيندهنگري همه جانبه شرايط محيطي و جهاني صنعت آب و برق
تلفيق برنامههاي كوتاه مدت و ميان مدت بخشهاي مختلف صنعت آب و برق
تلفيق ،تدوين و ارائه اليحه بودجه وزارت نيرو
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نظارت دقيق ،مستمر و مؤثر بر اجراي برنامه
تهيه و تدوين گزارش عملكرد برنامه
تدوين سياستهاي تشويقي و حمايت از بخش خصوصي و سرمايهگذاري غيردولتي و خارجي
برنامهريزي جهت اجراي اصل  44قانون اساسي و خصوصيسازي صنعت
مطالعات و بررسي ظرفيتهاي داخلي صنعت آب و برق
تدوين سياستهاي توسعه كارآفريني در وزارت نيرو
انجام امور مربوطه به دبيرخانه مجامع عمومي شركتهاي تابعه
نظارت بر قراردادهاي مرتبط با صنعت آب و برق
مطالعات و بررسي اقتصاد كالن صنعت آب و برق
مطالعات و بررسي بازار بينالمللي مرتبط با وزارت نيرو
تنظيم سياستها و روابط اقتصاد خارجي وزارت نيرو
تدوين سياستهاي تشويقي و حمايتي از صادركنندگان مرتبط با صنعت آب و برق
تدوين سياستهاي راهبري بازار آب و برق
تنظيم مقررات مربوط به بازار آب و برق
تدوين و استقرار سياستهاي توسعه رقابت در بازارهاي آب و برق
معاونت امور تحقيقات و منابع انساني
وظايف حاكميتي بخش تحقيقات و منابع انساني:
برنامهريزي جامع منابع انساني صنعت آب و برق
تدوين سياستها و راهبري منابع انساني
مطالعه و بررسي و تنظيم سياستهاي افزايش انگيزش و كارآمدي منابع انساني
بررسي و تدوين راهكارهاي استقرار ارزشهاي انساني در سازمان
مطالعات ،برنامهريزي و ساماندهي امر مديريت و ارائه الگوي مناسب مديريتي
راهبري تحول اداري صنعت آب و برق و ارتقاء سالمت اداري
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مطالعات ،تدوين ،اصالح و استقرار ساختار سازماني ،سيستمها و روشهاي كارآمد در وزارت نيرو
تدوين و ارائه طرحهاي ارتقاء كيفيت و بهبود بهرهوري صنعت آب و برق
تدوين سياستهاي آموزش و تحقيقات صنعت آب و برق
ساماندهي ارتباطات با مراكز آموزشي و پژوهشي درون و برون صنعت آب و برق
تدوين سياستها و استراتژي توسعه فناوري
تدوين و استقرار نظام راهبري و توسعه آموزش
راهبري برنامههاي آموزشهاي تخصصي مورد نياز صنعت
هدايت هياتهاي امناء مراكز آموزشي و پژوهشي صنعت آب و برق
مطالعه و بررسي مستمر فناوريهاي نوين اطالعاتي مورد نياز صنعت
تدوين نظام ارتباطات بهنگام در صنعت آب و برق
تدوين و استقرار نظام آماري و اطالعاتي در وزارت نيرو
مديريت و راهبري اطالعات علمي ،اسناد و كتابخانه
ايجاد بانك اطالعاتي صنعت و بروزرساني آن
مطالعه و ارائه سيستمهاي مكانيزه جهت ارائه خدمات به مشتركين صنعت آب و برق

دفتر آموزش ،تحقيقات و فناوري (معاونت امور تحقيقات و منابع انساني)
ماموريت اصلي اين دفتر ،توسعه آموزش ،تحقيقات و فناوري در صنعت آب و برق بوده و اهم برنامهها و وظايف ميرتبط بيا
اين ماموريت عبارت است از
سياستگذاري و برنامهريزي آموزش ،تحقيقات و فناوري
تسهيل و بهينهسازي فرآيند انجام آموزش ،تحقيقات و فناوري
تعميق و توسعه فعاليتهاي آموزش ،تحقيقات و فناوري
بررسي و تحليل نيازهاي آموزش ،تحقيقات و فناوري
تسهيل و تنظيم تعامالت آموزش ،تحقيقات و فناوري
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پايش ،ارزيابي و تحليل وضعيت آموزش ،تحقيقات و فناوري

توانير
موضوع فعاليت شركت توانير :مديريت سهام و سرمايههاي شركت در صنعت برق ،انجام هرگونه فعاليت در راسيتاي تيأمين
برق مطمئن و اقتصادي براي كليهمصار خانگي ،عمومي ،صينعتي ،كشياورزي ،تجياري و غييره اعيم از سيرمايهگيذاري،
مديريت و نظارتبر ايجاد و بهرهبرداري از تأسيسات و انجام كليه معامالت مربوط به برق كه براي تحقيق اهيدا شيركت
الزم ميباشد از طريق شركتهاي زيرمجموعه و يا درصورت لزوم با تصويب مجمع عمومي توسط خود شركتموارد زير از
جمله وظايف شركت ميباشد:
بررسي و تدوين پيشنهادهاي الزم در زمينه راهبردها و سياستها و برنامههاي بلندمدت و ميان مدت صنعت بيرق و
ارايه آن به وزارت نيرو
اجراي سياستها ،برنامهها و مصوبات وزارت نيرو
تهيه طرحهاي الزم براي توسعه تأسيسات توليد ،انتقال و توزيع برق و ارايه آن بهوزارت نيرو جهت اخذ مجوز
سرمايهگذاري در تأسيسات توليد و انتقال و توزيع صنعت برق.

اتخاذ تدابير و راهكارهاي الزم به منظور حصول اطمينان از اجراي صحيح و بهموقع طرحهاي توسعه و بهينهسيازي
تأسيسات.

راهبري و پايش شبكه سراسري برق از طريق شركتهاي زيرمجموعه و همچنيين ايجياد سيازوكارهاي الزم بيراي
توسعه رقابت در امر توليد ،خريد و فروش برق از جمله ايجاد سيستمها و انجام عمليات بازار و بورس برق.

تدوين و پيشنهاد تعرفههاي برق به وزارت نيرو
خريد و فروش عمده برق در داخل و خارج كشور از طريق شركتهاي زيرمجموعه
اخذ هرگونه وام و تسهيالت مالي از منابع داخلي و خارجي ،عرضه اوراق قرضه و مشياركت داخليي و پييش فيروش
انشعاب و انرژي برق و ساير روشهاي تأمين منابعمالي با اخذ مجوز از مراجع قانوني ذيربط .

مديريت ،توسعه و تأمين منابع مالي صنعت برق و استفاده بهينه از اين منابع از طريق برقراري تسيهيالت و گيردش
منابع مالي فيمابين شركت و شركتهاي زيرمجموعه
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انجام عمليات الزم به منظور نظارت در نحوه استفاده از انرژي برق بيه نماينيدگياز طير وزارت نييرو و همچنيين
ترويج فرهنگ مديريت مصر به منظور بهينهسازي مصر و كاهش مصار

غيرضروري.

بررسي ،مطالعه و ساير اقدامات الزم براي توسعه فناوري ،انتقال دانش فني و اطيالعرسياني تيأمين كياال و سياخت
تجهيزات موردنياز صنعت برق كشور
حمايت از توسعه فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي در زمينههياي تخصصيي ميرتبط بيا صينعت بيرق و پشيتيباني از
برنامههاي تربيت متخصصان موردنياز صنعت برقكشور.

حمايت از تحقيقات و فعاليتهاي علمي و توسعه منابع انساني و ساير عواميل ميوثردر بهبيود ميديريت و بهيرهوري
صنعت برق كشور.

مديريت و هماهنگي تجاري ،فني و برنامهاي بين شركتهاي زير مجموعيه وهيدايت و همياهنگي آنهيا در جهيت
سياستهاي تعيين شده از طر

وزارت نيرو و دولت.

نظارت بر امور مديريت و نظام مالي شركتهاي زيرمجموعه و انجام بازرسي وحسابرسيهاي الزم.

تدوين مقررات و استانداردها و دستورالعملهاي الزم براي حسن اجراي امور و استفاده بهينه از امكانات و تأسيسيات
صنعت برق و ارايه آنها به وزارت نيرو وهمچنين انجام عمليات الزم به منظور نظارت بر اجراي آنهيا بيه نماينيدگي
وزارت نيرو
پيشنهاد و پيگيري درخواستهاي عمومي صنعت برق از دولت
انجام هرگونه عمليات مالي ،معامالت ،سرمايهگذاري ،تشكيل شركت ،مشاركتدر مؤسسات و شركتهاي ديگر كيه
مرتبط با موضوع شركت باشد ،با رعايت مقرراتمربوط.

مبادرت به هرگونه فعاليت كه با هد شركت مرتبط باشد

معاونت هماهنگي توزيع (توانير):
اهدا بنيادي بخش توزيع در صنعت برق :
بخش توزيع نيرو به سبب آنكه رابط بين صنعت برق و مشتركان است نقشي چند سويه بر عهيده دارد :نخسيت نقيش فنيي
براي نگهداري ،راهبري و توسعه شبكه هاي توزيع ،دوم پذيرش و خدمات رساني بيه مشيتركان و تيامين رضيايت ايشيان و
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فروش انرژي برق به عنوان يك كاالي اقتصادي و سوم حفظ ارتباط و هماهنگي با بخشهاي باالدست صنعت بيه طيوري
كه مجموعه صنعت برق از اين رهگذر بتواند به فرايند توليد و عرضه برق ادامه دهد و راه را براي توسعه خود هموار سازد
بديهي است هدايت و راهبري اين حجم فعاليت در گستره پهناور ميهن اسالمي .1سياسييتگييذاري منسييجم و هميياهنگي
مستمري را طلب مينمايد.از اين رو شركت توانير با تشكيل دفاتري به شرح زير توجه ويژهاي به اين بخش نموده است
دفتر برنامهريزي توزيع
دفتر پشتيباني فني توزيع
دفتر نظارت بر توزيع
دفتر مديريت مصر و خدمات مشتركين
مجموعه اين دفاتر با راهبري معاونت هماهنگي توزيع وظيفه هدايت بخش توزيع در جهت كاهش عمليات اجرائي و تقويت
نظام هاي مديريتي با تكيه بر ابزار برون سپاري ،عمليات اجرائي و به كارگيري مراكز ظرفيتهياي مشياورهاي و پيمانكياري
بخش خصوصي را بر عهده دارند
اهدا دفاتر مديريت توزيع
دفاتر مديريت توزيع در سال  1382با برنامههاي مشخص به ويژه اصالح زير ساختارها،كامال هدفمنيد و هماهنيگ
حركت سازماني خود را به شرح زير شروع نمودهاند:
هد گذاري و كنترل خاموشيها به منظور كاهش مييزان انيرژيهياي تيامين نشيده بيا اسيتفاده از يكسيانسيازي
دستورالعملها و نرم افزارهاي ثبت اطالعات
سنجش و اولويتبندي نيازها با شناسائي نقاط ضعف در بخش مهندسي توزيع و تشكيل كميتههياي تخصصيي بيه
منظور يافتن راهكارهاي عملياتي و كاربرد فناوريهاي جديد در توزيع
بهبود نظام وصول درآمدها با رعايت طرح تكريم با استفاده از ارتقاء سيستمهاي سختافيزاري و نيرمافيزاري ليوازم
اندازهگيري ،قرائت و وصول و ايجاد نمايندگيهاي خدمات مشتركين .

گسترش فرهنگ ايمني با اعمال سياستهاي پيشگيري و آموزش با اسيتفاده از ابيزار ميديريتي و تجزييه و تحلييل
حوادث ،تدوين و يكسانسازي دستورالعملهاي ايمني و استانداردهاي لوازم و ابزار در كنار بسترسازي براي پذيرش
نظارت مستمر توسط كاربران
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ارتقاء برنامه ريزي توزيع با ديدگاه فني اقتصادي با اسيتفاده از تيدوين هدفمنيد بودجيه نويسيي در بخيش جياري و
سرمايه گذاري توزيع و ايجاد ابزار الزم براي كنترل برنامه و بودجه كه اين بخش از كاراز طريق تشكيل كميتههياي
تخصصي و برگزاري سمينارهاي عمومي و انتقال تجربيات بين شركتها انجام گرديد

دفتز نظارت بر توزيع
اهدا
ايجاد و ارتقاء نظامهاي مكانيزه جهت ثبت و تحليل حوادث و تكميل و توسعه مراكز فوريت برق و ديسپاچينگ هاي
توزيع
.سياستگذاري در حوزه ديسپاچينگ و مراكز فوريت برق
توسعه ،تكميل و تحول و بهبود مستمر نظامهاي مرتبط با نگهداري و تعميرات شبكههاي توزيع
تدوين برنامهها ،راهبردها و ايجاد زير ساختهاي الزم جهت ارتقاء نظام ارزيابي و بهبود قابليت اطمينان شبكههياي
توزيع
تدوين راهبردها و دستورالعملها و ايجاد زير ساختهاي الزم جهت پيادهسازي نظام انگيزش جهيت بهبيود قابلييت
اطمينان شبكههاي توزيع ()PBR
توسعه روشهاي نظارتي به منظور حصول اطمينيان از بكيارگيري روشهياي مناسيب جهيت رسييدگي سيريع بيه
خاموشيها و كاهش انرژيهاي تامين نشده
يكسانسازي و ايجاد زبان مشترك در نظام گردآوري اطالعات مرتبط با انرژيهاي تامين نشده
توسعه بكارگيري و معرفي عيوب روشهاي نو جهت كاهش خاموشيها ،بكارگيري روشهاي مناسيب آشكارسيازي
عيوب
 آموزش و بازآموزي نيروي انساني به منظور ارتقاء سطح كيفي و كمي خدمات در اجراي فعاليتهاي بهيرهبيرداري و
سرويسدهي به مشتركين
بازنگري و ارتقاء دستورالعملهاي بهرهبرداري با تاكيد بر سختگيري در اعمال خاموشيها
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انجام تعامالت فني و علمي با دانشگاهها و مراكز پژوهشي داخلي و بينالمللي و ايجاد رويههياي توسيعه بكيارگيري
مشاوران مجرب بخش خصوصي در حوزه بهرهبرداري از شبكههاي توزيع
ايجاد و اجراي نظامهاي نظارتي در حوزه بهرهبرداري از شبكههاي توزيع برق
نظارت و فرهنگ سازي درون و برون سازماني در ايمني شامل كاركنان سازمان ،پيمانكاران ،ميردم و مشيتركين بيه
منظور ايجاد و گسترش فرهنگ ايمني
اقدامات راهبردي در جهت پيادهسازي سيستم مديريت ايمني و كاهش ضايعات و بهداشت كار
تشكيل و فعال نمودن كميتههاي تخصصي بهرهبرداري و ايمني
آموزش و بازآموزي كاركنان به منظور ارائه خدمات بدون حادثه
 ارسال به موقع و كامل گزارش وقوع يا عدم وقوع حادثه و تجزييه و تحلييل كياربردي حيوادث و مسيتند نميودن و
اطالعرساني موثر به منظور جلوگيري از تكرار حوادث
مديريت بحران

دفتر امور تحقيقات برق (توانير)
شرح وظايف دفتر امور تحقيقات برق :
 حمايت ،هدايت ،راهبري موسسات و مراكز علمي و پژوهشي به منظور انجام تحقيقات و پژوهشهياي كياربردي در
صنعت برق
كمك به توسعه و رشد مراكز تحقيقاتي
ترغيب موسسات و مراكز علمي به تدوين طرحها و پژوهشهاي كاربردي
تدوين نظامهاي اصالح و بهبود فرايندها
سياستگذاري در بخش تحقيقات شركتهاي زيرمجموعه
ارتقاء دانش مديريت تحقيق و توسعه در شركتهاي زيرمجموعه
استقرار طرحها و پروژههاي تحقيقاتيكاربردي انجام شده در شركتهايزيرمجموعه
تدوين شاخصها و معيارهاي تحقيقات در زمينه مختلف ( ارزيابي –كنترل–استاندارد ) ....
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نظارت عاليه و راهبردي برشركتهاي زيرمجموعه
تعامل با دستگاهها و سازمانهاي براي پيشبرد امور تحقيقات (سازمان مديريت)سابق) –وزارت نيرو–شركتها و ) ...
شناسائي پتانسيلها و ظرفيتهاي ارتقاء و بهبود فرايندهاي پژوهش و تحقيقياتي در شيركتهياي موفيق داخليي و
خارجي ()bench mark
تعامل با مركز پژوهش ملي و بينالمللي
ظرفيتسازي در شركت ها براي مديريت برانجام تحييييقيقات كاربردي (پيشينهاد تقوييت سياختار  -توانمندسيازي
كاركنان و ) ...
توسعه و گسترش تبادالت علمي و تحقيقاتي ملي و بينالمللي در صنعت برق
توسعه و بكارگيري سرمايه انساني كارآمد و دانشگرا در بخش تحقيقات صنعت برق
تطبيق سياستهاي صنعت برق با نيازهاي آن
ارزيابي نظامها و فعاليتهاي تحقيقا تي واستاندارد به منظور اصالح و بهبود فرآيندها
ظرفيت سازي درستاد و شركتهاي زير مجموعه به منظور استقرار مطلوب نظامها (ايجاد دانش ،مهيارت ،شيرايط و
قابليتهاي مورد نياز )
مطالعات در زمينه تجارب گذشته و تحليل وضع موجود جهت تنظيم فعاليتهاي آيندهپژوهشي
استقرار نظام يادگيري

صندوق غير دولتي پژوهش و فناوري صنعت برق
اين صندوق در تاريخ 1383/11/4بر اساس مجوز ماده  100قانون برنامه سوم توسعه بصورت موسسه غير تجاري تاسيس و
تحت شماره  17713به ثبت رسيده است .سرمايه صندوق توسط واحدهاي فعال در زمنيههاي مختلف صنعت برق بشرح زير
تامين شده است:
شركت مادر تخصصي مديريت توليد ،انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
شركت مادر تخصصي مديريت تهيه و ساخت كاالي آب و برق (ساتكاب)
شركت مديريت پروژههاي نيروگاهي ايران (مپنا)
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شركت سرمايهگذاري صنايع برق و آب (صبا)
شركت ايران ترانسفو
هد از تشكيل:
هد صندوق عبارتست از حمايت از فعاليتهاي محققين و طرحهاي تحقيقاتي بخش غيردولتي صنعت برق بمنظور:
توليد و توسعه دانش فني.
ارتقاء سطح فناوري.
جذب ،انتقال و بوميسازي فناوريهاي نوين جهان.

انواع حمايتها:
اعطاي تسهيالت اعتباري (بصورت عقود اسالمي) جهت اجراي طرحهاي تحقيقاتي.
اعطاييارانه سود براي طرحهاي تحقيقاتي كه از ساير منابع مالي و اعتباري كشور تسهيالت دريافت داشتهاند.

صدور ضمانتنامه و تضمين براي بازپرداخت تسهيالت دريافتي طرحهاي تحقيقاتي از سياير منيابع ميالي و اعتبياري
كشور.
مشاركت ،سرمايهگذاري و تامين سرمايه خطرپذير بمنظور اجراي طرحهاي تحقيقاتي.

شروط كلي:
برخورداري از حمايتهاي صندوق مشروط به رعايت اولويتهاي بخش برق كشور و احيراز صيالحيتهياي الزم از
جمله اثبات توجيه پذيري طرح و توانايي مجريان ميباشد.

اولويتهاي اصلي در پذيرش طرحها:
طرحهاي پژوهشي كاربردي.
طرحهاي تدوين دانش فني.
طرحهاي توليد نمونه آزمايشگاهي.
طرحهاي توليد نمونه نيمه صنعتي.
طرحهاي پژوهشي توسعه اي.
توسعه و بوميسازي فناوريهاي نوين.
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سنديكاي صنعت برق
سنديكاي صنعت برق ايران يك نهاد صنفي ،متشكل از  470شركت سازنده تجهيزات ،پيمانكار و مشاور صنعت برق اسيت
كه در راستاي دفاع از منافع مشروع اعضاي خود و بر اساس نقش و جايگاه تشكلهاي صنفي در سند چشمانيداز  20سياله
كشور ،افزايش اثربخشي سرمايهگذاري هاي انجام شده در صينعت بيرق از طرييق سياماندهي بخيش خصوصيي و تعمييق
مشاركت و شكلدهي به سرمايه اجتماعي در ميان خانواده صنعت برق ايران را دنبال ميكند.

اهدا سنديكا:
اهدا سنديكاي صنعت برق ايران بطور كلي به چهار بخش نمايندگي از اعضا ،تمهيد مشاركت اعضا ،ارائه خدمات به اعضا
و تنظيم و توسعه صنعت برق كشور تقسيمبندي ميشود.اهم اهدا سنديكا عبارتند از:
دفاع از حقوق و حمايت از منافع اعضا
پيگيري رشد و توسعه منظم و همه جانبه صنعت برق كشور ،به ويژه با تأكييد بير اجيراي ابالغييه اصيل  44قيانون
اساسي
مشاركت و همفكري با مراكز تصميمگيري دولت در تدوين آييننامهها و مقررات مرتبط با صنعت برق
حمايت از ساخت داخل و تكنولوژي ملي با تأكيد ويژه بر هم افزايي ظرفيتهاي موجود
ساماندهي فعاليت اعضا در راستاي بهبود كيفيت توليد و خدمات
ايجاد فرصتها و ظرفيتهاي جديد اقتصادي و تجاري در حوزه صنعت برق كشور
گسترش رايزني و مذاكره با مراكز تصميمسازي كشور به منظور ايفاي نقش موثر در فرآيند سياستگيذاري عميومي
صنعت برق ايران و پايش تصميمات در اين زمينه
تقويت بنيه صادراتي صنعت برق ،به نحوي كه دسترسي شركت هاي بزرگتر به بازارهياي خيارجي افيزايش يافتيه و
زمينه كسب و كار داخلي براي شركتهاي كوچكتر توسعه يابد
تالش براي حذ انحصار و شكلگيري شرايط متوازن و رقابتي در حوزه صنعت برق
تالش در جهت گشودن افقهاي تازه كارآفريني همچون بهينيهسيازي ،كياهش تلفيات و بيرق هوشيمند و توسيعه
انرژيهاي تجديدپذير
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ترويج ارتباط نزديكتر ميان اعضا و گسترش تفاهم ،درون خانواده صنعت برق
ايجاد ظرفيتهاي آموزشي براي رشد و به روز نگهداشتن تواناييها ،تخصصها و ظرفيتهاي علمي و فني اعضا
تالش در ايجاد وفاق و حفظ منافع مشترك بمنظور حضور توانمند و متحد در بازارهاي منطقه
اطالعرساني و آموزش قوانين ،بخشنامهها و تغييرات مرتبط با صنعت برق براي اعضاء

پژوهشگاه نيرو
پژوهشگاه نيرو به منظور ت حقق بخشي از وظايف پژوهشي وزارت نيرو و نيز ارتقاء كيفي امور آن وزارتخانه ،تاسيس گرديد.
پژوهشگاه نيرو سازماني دولتي كه مسئوليت راهبري تحقيقات وابسته بيه صينعت بيرق و انيرژي اييران برگيزار مييكنيد.

پژوهشگاه نيرو درسال  1376با اخذ مجوز سه پژوهشكده" برق"" ،توليدنيرو" و "انتقال و توزيع نيرو "از شيوراي گسيترش
آموزش عالي بطور رسمي كار خود را آغاز و در سال  1377با اخذ دو مجوز جديد پژوهشكدههاي "انرژي و محيط زيست "

و "كنترل و مديريت شبكه "را نيز به مجموعه خود افيزود و در اداميه بيا ايجياد" مراكزشييمي و ميواد" "،توسيعه فنياوري
توربينهاي بادي "و" آزمايشگاههاي مرجع "فعاليتهاي خويش را توسعه بخشيد.

با توجه به نقش زيربنايي صنعت برق در رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور ،پژوهشيگاه نييرو بيا انجيام پيروژههياي
بنيادي ،كاربردي و توسعهاي به منظور پاسخگويي بهتر و بيشتر به نيازهاي صنعت برق ورفع مشيكالت آن و دسيتيابي بيه
فناوريهاي نوين اقدام به تعريف پروژه برنامه استراتژيك خود همراستا با خواستهها و برنامههاي استراتژيك وزارت نييرو و
برنامه توسعه پنجم كشور نموده و در سال1387پس از تبيين بيانيههاي ماموريت ،چشمانداز و ارزشهاي سازماني با تحليل
محيط داخل و خارج و همچنين مطالعات تطبيقي در عرصه بينالمللي استراتژي ها و اهدا پژوهشگاه را تدوين و در سيال
1389با استفاده از متدولوژي كارت امتيازي متوازن( )BSCبا اجراي برنامه ها و دستيابي بيه اهيدا كميي راه رسييدن بيه
چشمانداز را هموار نموده است.

فلسفه وجودي ماموريت پ ژوهشيگاه نييرو شيامل ارتقياء فنياوري ،توسيعه پيژوهش و نيوآوري جهيت افيزايش توانمنيدي،
رقابتپذيري و بهرهوري صنعت برق و انرژي كشور است.

محصوالت وخدمات اين ماموريت تكميل چرخه مديريت نوآوري و فناوري صنعت برق و انرژي ازطريق:
انجام تحقيقات توسعهاي و كاربردي و بنيادي در حوزه صنعت برق وانرژي
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اجراي مطالعات و تحقيقات راهبردي ،كالن ،بلندمدت و با ريسك باالي صنعت برق و انرژي
مديريتِ تحقيقات كاربردي و توسعهاي صنعت برق و انرژي
آيندهنگاري ،سياستپژوهي و برنامهريزي فناوريهاي نوين در عرصه صنعت برق و انرژي
اكتساب فناوريهاي نوين در عرصه صنعت برق و انرژي
تجاريسازي نتايج تحقيقات و بكارگيري در صنعت برق و انرژي
تهيه استانداردها و ارائه خدمات آزمايشگاهي و ارزيابي كيفيت تجهيزات و سيستمهاي صنعت برق وانرژي
طراحي و توسعه زيرساختهاي موردنياز جهت ايجاد مراكز و شركتهاي نوآور در حوزه صنعت برق و انرژي
ايجاد و توسعه شبكه فناوري ميان دانشگاهها ،مراكزپژوهشي و قطبهياي علميي پژوهشيي داخيل و خيارج كشيور
درحوزه صنعت برق و انرژي

مركز توسعه فناوري صنعت برق و انرژي (پژوهشگاه نيرو):
از جمله اهدا

و ماموريتهاي مركز توسعه فناوري صنعت برق و انرژي ،ميتوان به موارد زير اشاره كرد:

رفع مشكالت و نيازهاي فني صنعت برق كشور از طريق جذب ،پذيرش و حمايت از شركتهاي فناور مستعد
فراهم نمودن زمينه ارتقاء كمي وكيفي آنها در جهت تكميل چرخه توسعه فناوري آنها
حاكميت ديدگاه كاربردي ،تفكر تجاريسازي وحركت نتيجه محور در فعاليتهاي علمي و پژوهشي
استقرار چهارچوبهاي مديريتي و اقتصادي در پروژهها وطرحهاي فني
استفاده از پتانسيل صنعت برق وانرژي كشور در بخشهاي دولتي و خصوصي ،به ويژه پژوهشگاه نيرو
روان سازي مقررات و تسهيل فرآيندهاي كاري و مديريتي مربوط
ايجاد و راهبري شبكه ملي مراكز رشد مرتبط با حوزه برق وانرژي
هموار نمودن مسير توسعه كسب و كار بينالمللي
كمك به راهاندازي و مديريت صندوقهاي حمايت مالي ريسكپذيري

سند راهبردي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ترانسفورماتورهاي با تلفات پايين"
53

فاز :5برنامه عملياتي و تهيه ره نگاشت

ويرايش اول،تير 1395

معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري
معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در  15بهمن سال  1385به دستور رياست جمهور وقت و با استناد به اصيل 124
قانون اساسي تشكيل گرديد .معاونت علمي و فناوري رياست جمهيوري زيير نظير رئييس جمهيور قيرار دارد و بيه منظيور
هماهنگي و همافزايي امور علمي و فناوري در كل كشور تشكيل شده است كه از وزارتخانهها و ساير دستگاههياي اجراييي
كشور مجزا ميباشد و از  5معاونت تشكيل شده كه عبارتند از :معاونت سياستگذاري و ارزيابي راهبيردي ،معاونيت توسيعه
فناوري ،معاونت نوآوري و تجاريسازي ،معاونت امور بينالملل و تبيادل فنياوري و معاونيت توسيعه ميديريت و منيابع.دفتر
سياستگذاري معاونت سياستگذاري و ارزيابي راهبردي نقش سياستگذار را بر عهده دارد .اهدا معاونت علمي وفنياوري
رياست جمهوري عبارتند از:
ارتقاي اقتدار ملي ،توليد ثروت و افزايش كيفيت زندگي مردم از طريق افزايش توانمنديهاي فنياوري و نيوآوري در
كشور
ارتقاي «نظام ملي نوآوري» و تكميل مؤلفهها و حلقههاي آن
توسعه «اقتصاد دانشبنيان» از طريق هماهنگي و همافزايي بينبخشي و بين دستگاهي
ارتقاي ارتباط «دانش» با «صنعت» و «جامعه» و تسهيل تبادالت بيين بخيشهياي عرضيه و تقاضياي فنياوري و
نوآوري
تجاريسازي دستاوردهاي فناوري و نوآوري و توسعه شركتهاي دانشبنيان
توسعه فناوريهاي راهبردي و اولويتدار ملي مطرح در نقشه جامع علمي كشور
اعتالي ارتباطات بينالمللي علمي ،فناوري و نوآوري و توسعه ديپلماسي علمي و فناوري
وظايف اساسي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري عبارتند از:
سياستگذاري و برنامهريزي تأمين منابع مالي درنظام علم ،فناوري و نوآوري كشور
هد مندسازي ،هدايت و توسعه پژوهشهاي كاربردي ،تقاضا محور و مأموريتگرا و كمك به تجياريسيازي نتيايج
آنها
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توسعه ديپلماسي علم و فنياوري و ارتباطيات بيينالملليي و توسيعه سيرمايهگيذاري خيارجي در طيرحهياي دانيش
بنيان،هدايت سرمايه هاي انساني و مالي ايرانيان خارج از كشور و توسعه شبكههاي بينالمللي علم وفناوري به وييژه
در جهان اسالم با هماهنگي و همكاري دستگاههاي ذيربط
توسعه ساز و كارهاي سرمايهگذاري خطرپذير وتأمين مالي الزم در اقتصاد دانش بنيان
 تحريك تقاضا ،بازارسازي وتضمين بازار براي توليدات داخلي و بازاريابي و صادرات كاالها وخدمات دانشبنيان
رصد فرصتهاي بينالمللي بمنظور توسعه فناوري به ويژه شناسايي و كسب فناوريهياي نوظهيور بيا همياهنگي و
همكاري دستگاههاي ذيربط
انجام اقدامات الزم جهت توسعه اولويتهاي علم و فناوري نقشه جامع علمي كشور

مركز همكاريهاي فناوري و نوآوري رياست جمهوري
معاونت پژوهش و برنامهريزي دفتر همكاريهاي فناوري رياست جمهوري در سال  1377جهت پاسيخگويي بيه نيازهياي
دفتر در شش بخش پژوهش ،برنامه ريزي و نظارت ،حقوقي و قراردادها ،ارزيابي تكنولوژي ،اطالعرساني داخليي و آميوزش
كاركنان ايجاد گرديد .وظايف و برنامههاي اين معاونت در بخشهاي مختلف به شرح زير ميباشد:
پژوهش :مطالعه در زمينه سياستها و برنامههاي توسعه كشورهاي موفق ،مطالعه و پژوهش در زمينه عوامل مؤثر در
توسعه و پيشرفت كشور ،كمك به فرهنگ سازي در عرصه تكنولوژي ،مطالعه و پژوهش در مباني تكنولوژي ،تدوين
مفاهيم و روشهاي مناسب انتقال تكنولوژي ،مطالعه وضع موجود تكنولوژيهاي كشيور ،پييشبينيي رونيد توسيعه
تكنولوژيهاي داخل كشور و ساير كشورها ،باالخص در زمينه تكنولوژيهاي مورد نياز كشور ،كمك بيه تشيكيل و
راهاندازي كانونهاي تحليلگري و ايجاد ارتباط با مجموعههاي فكري موجود در داخل و خارج از كشور ،ايجاد ارتبياط
بين محققين و تحليلگران در عرصه تكنولوژي
ارزيابي تكنولوژي :بكارگيري ابزارهاي مديريت تكنولوژي و روشهاي مهندسيي صينايع جهيت بررسيي و ارزييابي
طرحهاي تكنولوژيكي و تكنولوژي هاي منتخب از نظر ميزان تناسيب بيا نيازهياي مشيخص شيده ،ارزييابي مييزان
موفقيت در جذب تكنولوژيها و رسيدن به اهدا

تكنولوژيكي و مطالعه امكانسنجي فني – اقتصادي پروژهها.

وظايف و فعاليتهاي دفتر همكاريهاي فناوري رياست جمهوري
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تسهيل و كمك به انجام پروژههاي مشترك با سورسهاي خارجي
ارتباط با ايرانيان مقيم خارج از كشور و تبادل اطالعات در زمينه فناوريهاي نوين

پاركهاي علم و فناوري
يك "پارك علمي" سازماني است كه بوسيله متخصصين حرفهاي مديريت ميشود و هيد اصيلي آن افيزايش ثيروت در
جامعه از طريق ارتقاء فرهنگ نوآوري و رقابت در ميان شركتهاي حاضر در پارك و مؤسسههاي متكي بير عليم و دانيش
است .اهدا پاركهاي علم و فناوري در ذيل تشريح شده است.
گسترش و تقويت روح پژوهش و تفكر علمي در جامعه
تالش منظم و مستمر به منظور رويارويي با نيازهاي حال و آينده
كمك به توسعه هماهنگ بخشهاي مختلف از جمله دانشگاهها و صنايع از طريق برقراري ارتباط سازمان يافته
رشد و پرورش خالقيتها و ايجاد روحيه كارآفريني در فارغالتحصيالن
زمينهسازي مناسب جهت تجاري نمودن تحقيقات
وظايف آن نيز به شرح ذيل ميباشد:
سازماندهي امكانات تحقيق و توسعه براي ايجاد پيوند بين منابع و مهارتهاي دانشگاهها و مراكز علمي و فناوري و
صنعتي
جهت دادن مؤثر جامعه علمي كشور به سوي تحقيق در رشتههاي مورد نياز
برنامه ريزي و ايجاد زمينه مناسب به منظور كاربردي و تجاري كردن نتايج تحقيقات
 ايجاد فضاي مناسب علمي و پژوهشي براي جذب دانشمندان و متخصصان داخل و خارج از كشور
ارتقاء دانش فني متخصصين براي بروز خالقيتها و نوآوريها در زمينه فناوري
 دستيابي به آخرين اطالعات و دانش فني مورد نياز به منظور كسب و ايجاد فناوري برتر به منظور رقابيت در جامعيه
جهاني
اشاعه فرهنگ و سازماندهي فعاليتهاي جمعي تحقيقاتي و فناوري و استفاده از امكانات پاركها
ايجاد بستر مناسب براي فعاليت واحدها و مؤسسههاي علمي و فناوري غيردولتي و دولتي در پارك
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صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور
هد از تأسيس صندوق ،شكوفايي امور تحقيقاتي در راستاي توليد علم ،فناوري و تجاريسازي و بهرهمنيدشيدن ميردم از
نتايج آنها ،از طريق ارائه كمك ها و خدمات حمايتي و مادي و معنيوي به پژوهشيگران و فنياوران حيوزوي و دانشيگاهي
ايراني اعم از حقيقي و حقوقي ميباشد.

در صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور پروژههاي تحقيقاتي مورد حمايت قرار ميگيرند كه بير اسياس نيازهيا و
مزيتهاي كشور توصيف شده باشند .انواع حمايتهاي مادي و معنوي از پژوهشگران و فناوران به صورت زير ميباشد:
كمك به اجراي طرحهاي تحقيقاتي
حمايت ازدورههاي پسادكترا
حمايت ازطرحهاي تحقيق و توسعه
اعطاي كرسي پژوهشي
كمك به ثبت بينالمللي اختراعات
حمايت ازايجاد و توسعه زيرساختهاي پژوهشي
ثبت ايدهها و طرحها (برخورداري صاحبان ايدهها و طرحها ازمنافع حقوقي آنها)
گرنت
كمك براي به ثمر رساندن نوآوريها وخالقيتهاي منجر به توليد
و ديگرفعاليتهاي حمايتي

صندوق مالي توسعه تكنولوژي ايران
صندوق مالي توسعه تكنولوژي ايران در سال  1374از تغيير نام صندوق مالي حمايت از محققين و مخترعين شكل گرفيت.
هد اصلي صندوق عبارت است از تأمين منابع مالي مورد نياز طرحهاي مبتني بير دانيش و فنياوري و كارآفرينيان فنياور،
محققين و مخترعين نوآور (اعم از حقيقي و حقوقي) به منظور نيل به خودكفايي و اسيتقالل اقتصيادي كشيور و رهيايي از
وابستگي و توسعه بازار داخلي و خارجي خدمات و محصوالت مبتني بر دانش و فنياوري كشيور .اولوييتهياي صيندوق در
حوزههاي زير ميباشد:
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بيو تكنولوژي
صنايع پاييندستي پتروشيمي مبتني بر فناوري
مواد پيشرفته
نانوتكنولوژي
تجهيزات و سيستمهاي پيشرفته الكترونيكي و مخابراتي
تجهيزات پيشرفته پزشكي
صنايع شيمايي و فرايندي پيشرفته

وزارت علوم تحقيقات و فناوري
حدود اختيارات و مأموريتهاي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري به صورت ذيل ميباشد:
در زمينه انسجام امور اجرايي و سياستگذاري نظام علمي و امور تحقيقات و فناوري
شناسايي مزيتهاي نسبي ،قابليتها ،استعدادها ونيازهاي پژوهش و فنياوري كشيور بير مبنياي آينيدهنگيري و
آيندهپژوهي و معرفي آن به واحدهاي توليدي ،تحقيقياتي ،دانشيگاههيا و مراكيز آموزشيي و تحقيقياتي جهيت
بهرهبرداري
بررسي اولويتهاي راهبردي تحقيقات و فناوري با همكاري يا پيشنهاد دستگاههاي اجرايي ذيربط و پيشنهاد به
شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فناوري
حمايت از توسعه تحقيقات بنيادي و پژوهشهاي مرتبط با فناوريهاي نوين بر اساس اولويتها
برنامهريزي براي تدارك منابع مالي و توسعه فناوري كشور و مشاركت در ايجاد ،توسعه و تقويت فناوري ملي و
حمايت ازتوسعه فناوريهاي بومي
اتخاذ تدابير الزم به منظور افزايش كارايي و اثر بخشي تحقيقات كشور و توسعه تحقيقات كاربردي با همكياري
دستگاههاي ذيربط.

اتخاذ تدابير و تهيه پيشنهادهاي الزم درخصوص انتقال فناوري و دانش فني و برناميهرييزي بيه منظيور بيومي
كردن فناوريهاي انتقال يافته به داخل كشور و ارايه آنها به شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فناوري
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ايجاد زمينههاي مناسب براي عرضه فناوري درداخل و خارج كشور و حمايت از صدور فناوريهاي توليد شده در
كشور و كمك به ايجاد انجمنها و شركتهاي غير دولتي علمي ،تحقيقاتي و فناوري
اتخاذ راهكارهاي مناسب براي كمك به توسعه پژوهش و فناوري در بخشهاي غير دولتي
در زمينه اداره امور دانشگاهها و موسسات آموزش عالي تحت پوشش وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
تعيين راهكارهاي الزم و برنامهريزي و حمايت از ايجاد و گسترش دانشگاهها ،موسسات آموزش عيالي ،مراكيز
تحقيقاتي و فناوري و ديگر مراكز فعاليتهاي علمي  -پژوهشي همانند شهركهاي تحقيقاتي،آزمايشيگاههياي
ملي ،موزههاي علوم و فنون با استفاده از منابع دولتي و غيردولتي و مشاركتهاي مردمي متناسيب بيا نيازهيا و
ضرورتهاي كشور
برنامهريزي اجرايي ،آموزشي و تحقيقاتي متناسب با نيازها و تحوالت علمي و فني در جهان
نظارت بر فعاليتهاي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور
در مجموع اين وزارتخانه هم نقش نظارت بر دانشگاه هاي كشور را بر عهده دارد كه وظيفه معاونت آموزشي اين وزارتخانيه
ميباشد و هم نقش سياستگذاري نظام علمي و امور تحقيقات و فناوري را برعهده دارد كه وظيفيه مركيز برناميهرييزي و
سياستگذاري پژوهشي در معاونت پژوهش و فناوري اين وزارتخانه است.

شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فناوري (عتف)
بر اساس ماده  99قانون برنامه سوم توسعه فرهنگي ،اقتصادي و اجتماعي كشور ،وزارت فرهنگ و آموزش عالي بيه وزارت
علوم ،تحقيقات و فناوري تغيير نام داده و مأموريتهاي جدي و جديدي در حوزه پژوهش و فناوري به وزارت محيول شيده
است .بر همين اساس قانون اهدا  ،وظايف و تشكيالت وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري در شهريورماه  1383به تصيويب
مجلس شوراي اسالمي رسيده است .بر اساس مواد  3و  4اين قانون ،تشكيل شوراي عالي عليوم ،تحقيقيات و فنياوري بيا
هد ايجاد هماهنگي و يكپارچگي در سياستگذاري كالن اجرايي در حوزه علوم ،تحقيقات و فناوري پيشبيني شده است.
شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فناوري در جهت ارتقاي كيفيت سياستگذاري در زمينيههياي مختليف عليوم ،تحقيقيات و
فناوري و راهبري توسعه فناوريهاي داراي اولويت ملي ،اقدام به تشكيل كميسيونهاي دوازدهگانه نموده است .از مهمترين
وظايف اين كميسيونها ميتوان به اولويتبندي و پيشنهاد اجراي طرحهياي اجرائيي بلندميدت سيرمايهگيذاري كيالن در
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بخشها ي آموزشي ،پژوهشي و فناوري و همچنين بررسي و پيشنهاد منابع مالي مورد نياز در حوزههاي عليوم ،تحقيقيات و
فناوري اشاره كرد.
وظايف شوراي عالي علوم تحقيقات و فناوري به شرح زير ميباشد:
اولويتبندي و انتخاب طرحهاي اجرائي بلندمدت سرمايهگذاري كالن در بخشهاي آموزشي و پژوهشي و فناوري
بررسي و پيشنهاد منابع مالي مورد نياز در حوزههاي علوم ،تحقيقات و فناوري
مجلس شوراي اسالمي در بند  26قانون بودجه سال  ،1388كليه دستگاههاي اجراييي را مكليف بيه گزارشيدهي از
عملكرد بودجه هاي پژوهشي خود نموده و وزارت علوم ،تحقيقات و فنياوري نييز موظيف اسيت گزارشيات مزبيور را
جمعبندي و به شكل جامعي به مجلس ارائه نمايد.
در واقع با توجه به بند اول وظايف اين شورا ،ميتوان اين شورا را جزء سياستگذاران پژوهشي كشور قلمداد نمود.

مجمع تشخيص مصلحت نظام
در سال  1368و در جريان بازنگريقانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ،اين مجمع رسماا به صورت يكي از نهادهاي رسمي
كشور درآمد و وظيفه اصلي آن حل اختال بين مجلس شوراي اسالمي و شوراي نگهبان است.
وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام:
مجمع تشخيص مصلحت نظام ،مسئوليت تصميمگيري در سياستهاي كالن داخلي و خارجي ايران و حل اخيتال
ميان قواي سهگانه را برعهده دارد و همچنين ناظر بر فعاليتهاي آنان است.
اين مجمع ،وظيفه تدوين برنامه چشمانداز  20ساله (از  1384تا  )1404و نظارت بر اجراي آن را بر عهده دارد.

همچنين از سال  1385رهبر جمهوري اسالمي ،اختيار نظارت بر عملكرد قواي سه گانه را كه از اختيارات رهبر است،
به اين مجمع واگذار كرد.

مجمع تشخيص مصلحت نظام باالترين ركن سياستگذاري كالن در كشور ميباشد زيرا تدوين سياستهاي كلي نظيام در
حوزههاي علم و فناوري و پژوهش در قالب سند چشمانداز  20ساله از وظايف اين نهاد ميباشد.
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مجلس
مجلس در نظام جمهوري اسالمي ايران از اهميت وييژه و واالييي برخيوردار بيوده ومحيور بسيياري از تصيميمگييريهيا،
قانونگذاريها ،برنامهريزيها است و چراغ هدايت دولت و ملت را به دست دارد .مجلس پايگاه اساسي نظام و مردم و مايه
حضور و مشاركت واقعي مردم در تصميم گيريها و مظهر اراده ملي است.
با توجه به نقش مؤثر و مهم مجلس در نظام كشور ،وظايف عمده مجلس در دو بخش خالصه ميگردد:
قانونگذاري
نظارت
در جهان امروز ،طرح پرسش هاي نو و مسائل پيچيده و چند وجهي در حوزههاي مختلف ،نهادهاي قانونگذاري را نياگزير از
تأسيس مراكز علمي و پژوهشي ساخته تا با اتكا به تخصص ها و مطالعات فراهم آمده در آن مراكز و بهرهگيري از آنها ،به
شناخت كارشناسانه مسائل و پاسخگويي به نيازهاي نو در تدوين قوانين توفيق يابند.

شوراي عالي انقالب فرهنگي
شوراي عالي انقالب فرهنگي به رياست رئيس جمهور يكي از نهادهاي حكومتي جمهوري اسالمي ايران است كيه پيس از
انقالب  1357ايرانبا فرمان روح اهلل خميني تشكيل شد .گسترش نفوذ فرهنگ اسالمي در شئون جامعيه و تقوييت انقيالب
فرهنگي و اعتالي فرهنگ عمومي و تزكيه محيطهاي علمي و فرهنگي از افكار مادي و نفيي مظياهر و آثيار غربزدگيي از
جمله اهدا اين شورا است .ابتدا ستاد انقالب فرهنگي تشكيل گرديد كه بعداا به شوراي عالي انقالب فرهنگي تغيير ماهيت
داد .اهدا اين شورا عبارتاند از:
گسترش و نفوذ فرهنگ اسالمي در شئون جامعه و تقويت انقالب فرهنگي و اعتالي فرهنگ عمومي
تزكيه محيطهاي علمي و فرهنگي از افكار مادي و نفي مظاهر و آثار غربزدگي از فضاي فرهنگي جامعه
تحول دانشگاه ها ،مدارس و مراكز فرهنگي و هنري براساس فرهنگ صحيح اسالمي ،گسيترش و تقوييت هير چيه
بيشتر آنها براي تربيت متخصصان متعهد ،اسالمشناسان متخصص ،مغزهاي متفكر و وطنخيواه ،نيروهياي فعيال و
ماهر ،استادان ،مربيان و معلمان معتقد به اسالم و استقالل كشور
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تعميم سواد ،تقويت و بسط روح تفكر و علمآموزي و تحقيق و استفاده از دستاوردها و تجيارب مفييد دانيش بشيري
براي نيل به استقالل علمي و فرهنگي
حفظ و احيا و معرفي آثار و مآثر اسالمي و ملي
نشر افكار و آثار فرهنگي انقالب اسالمي ،ايجاد و تحكيم روابط فرهنگي با كشورهاي ديگر به ويژه با ملل اسالمي
وظايف شوراي عالي انقالب فرهنگي:
از جمله وظايف شوراي عالي انقالب فرهنگي ،ميتوان در سه حوزه سياستگذاري ،تدوين ضوابط و نظيارت تقسييمبنيدي
نمود.

تهيه و تدوين سياستها و طرح هاي راهبردي كشور در زمينههاي مختلف فرهنگي از جمله در حوزههياي زنيان ،تبليغيات،
اطالعرساني ،چاپ و نشر ،بيسوادي ،دانشگاهها ،برقراري روابط علمي و پژوهشي و فرهنگي با ساير كشورها ،همكاري حوزه
و دانشگاه ،فعاليتهاي ديني و معنوي ،تهاجم فرهنگي و ساير حوزههاي فرهنگي مربوطه از جمله وظايف سياسيتگيذاري
اين شورا محسوب ميشود .همچنين تعيين ضوابط تأسيس مراكز علمي و آموزشي و نيز ضوابط گزينش مديران و استادان و
دانشجويان از جمله وظايف اين شورا ميباشد .بررسي و تحليل شرايط فرهنگي ايران و جهان ،بررسيي الگوهياي توسيعه و
پيامدهاي فرهنگي آن ،بررسي وضع فرهنگ و آموزش كشور و نيز نظارت بر اجراي مصوبات شورا از جمله وظايف نظيارتي
شوراي عالي انقالب فرهنگي ميباشد.

سازمان ملي استاندارد ايران
هد سازمان اسيتاندارد اييران تعيين،تدوين و نشر اسيتانداردهاي ملي (رسمي) و نظارت بر اجراي آنها و همچنيين انجيام
تحقيقات مربوطه ميباشد .فعاليتهاي اساسي اين سازمان در حوزههاي زير ميباشد:
 تعيين ،تدوين و نشر استانداردهاي ملي (رسمي) به عنوان تنها مرجع رسمي اين وظيفه در كشور
انجام تحقيقات به منظور تدوين استاندارد ،باال بردن كيفيت كاالهاي توليد داخلي ،كمك به بهبود روشهاي توليد و
كارايي صنايع
ترويج استانداردهاي ملي
نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري
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 كنترل كيفي كاالهاي صادراتي مشمول استاندارد اجباري و جلوگيري از صدور كاالهاي نامرغوب به منظيور فيراهم
نمودن امكانات رقابت با كاالهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بينالمللي
كنترل كيفيت كاالهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري به منظور حمايت از مصر كنندگان داخلي و جليوگيري از
ورود كاالهاي نامرغوب خارجي
راهنمايي علمي و فني توليدكنندگان و توزيعكنندگان انواع كاالها
آزمايش و تطبيق نمونه كاال با استانداردهاي مربوط ،اعالم مشخصات و اظهار نظر مقايسهاي و صدور گواهينامههاي
الزم

