ﻓﻨﺎوريﻫﺎي
ي
ﺳﻨﺪ را ﻫﺒﺮدي و ﻧﻘﺸﻪي راه ﺗﺗﻮﺳﻌﻪي
ﺮﻓﺘﻪ
ﻜﻲ ﭘﻴﺸﺮ
ﻮرﻫﺎي ااﻟﻜﺘﺮﻳﻜ
ﻣﻮﺗﻮ

اﻋﻀﺎي ﻣﺤﺘﺮم ﻛﻤﻴﺘﺘﻪ راﻫﺒﺮي ﺗﺪووﻳﻦ ﺳﻨﺪ:
ي
ﻣﻬﻬﻨﺪس اﻣﻴﺮ دووداﺑﻲﻧﮋاد
ﻣﻬﻬﻨﺪس اﻣﻴﺮ ذااﻛﺮي
ﺷﺎﻧﻲ
ﻣﺠﺮي ﻃﺮح :ﻣﻬﻨﺪس ﺳﻬﺮااب اﻣﻴﻨﻲ وﻻﺷ

ﻣﻬﻬﻨﺪس ﭘﺮوﻳﺰ ﺳﻨﮕﻴﻦ

س
ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﭘﻨﺎه
ﻣﺪﻳﺮ ﭘﭘﺮوژه:

ﻦ ﺻﺎدﻗﻲ
ﻣﻬﻬﻨﺪس ﻣﺤﺴﻦ

ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﺎﺷ
ﺷﻴﻦﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻳﻜﻲ

ﻣﻬﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻃﺎﻫﺮيﭘﻮﻮر
ﺾ
دﻛﺘﺮ ﺟﻮاد ﻓﻴﺾ
ﻣﻬﻬﻨﺪس ﻓﺮاﻣﺮزز ﻟﻄﺎﻓﺘﻲ

راﻫﺒﺒﺮ :ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﻨﺎووري

ﻌﻠﻢ
دﻛﺘﺮ ﻣﻬﺪي ﻣﻌﻠ

ﺷﺮ :ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻧﻴﺮو
ﻧﺎﺷ

ي ﻣﻴﺮزاﮔﻞ
ﻣﻬﻬﻨﺪس ﻣﻬﺪي
ﻛﺎرﻓﻓﺮﻣﺎ :ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻮاﻧﻴﺮ

ﻣﻬﻬﻨﺪس ﻋﻠﻲ ﻣﻴﻴﺮﻧﮋاد

ﺳﻔﺎرشددﻫﻨﺪه :وزارت ﻧﻴﺮو

دﻛﺘﺮ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ واﺣﺪي
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ASD
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 نگاشت نهادي فناوري موتورهاي الكتريكي-

FS

-

written- pole

skew
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- policy-maker
- looking forward
- foresight program
- outward looking
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- evidence-based
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- inclusive
- joined-up
- cross-cutting objectives
- learn lessons
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- review
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23do-it-yourself
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Technological distance
Bibliometric
Strategic alliance
Working group association
Technical commitee
Project networks
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Scientific invisible College
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Original Equipment Manufacturer
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و ظرفيت ترابري كشور اعم از راهها ،راهآهن ،راههاي آبي ،راههاي
هوائي و خطوط لوله بمنظور تهيه برنامهها و ارائه توصيههاي الزم به سازمانهاي مربوط .



سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوريهاي طراحی ،ساخت و تدوین دانش فنی انواع موتورهاي مورد نیاز
در صنعت برق
فاز  :1تدوین مبانی سند

49
ویرایش اول،فروردین 1394

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوريهاي طراحی ،ساخت و تدوین دانش فنی انواع موتورهاي مورد نیاز
در صنعت برق
فاز  :1تدوین مبانی سند















50
ویرایش اول،فروردین 1394

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوريهاي طراحی ،ساخت و تدوین دانش فنی انواع موتورهاي مورد نیاز
در صنعت برق

51

فاز  :1تدوین مبانی سند

ویرایش اول،فروردین 1394












] [

.

:

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوريهاي طراحی ،ساخت و تدوین دانش فنی انواع موتورهاي مورد نیاز
در صنعت برق

52

فاز  :1تدوین مبانی سند

ویرایش اول،فروردین 1394


.


.



.



)






.





.


.

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوريهاي طراحی ،ساخت و تدوین دانش فنی انواع موتورهاي مورد نیاز
در صنعت برق

53
ویرایش اول،فروردین 1394

فاز  :1تدوین مبانی سند

:




.

.

.

.


.

.

.
.
:

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوريهاي طراحی ،ساخت و تدوین دانش فنی انواع موتورهاي مورد نیاز
در صنعت برق

54
ویرایش اول،فروردین 1394

فاز  :1تدوین مبانی سند





.



.



.



:
.
.
-

(

)

.

.

.

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوريهاي طراحی ،ساخت و تدوین دانش فنی انواع موتورهاي مورد نیاز
در صنعت برق

55
ویرایش اول،فروردین 1394

فاز  :1تدوین مبانی سند

.

.

.

ۀ
ۀ
.

.
:

.

.

.

.

.

.
.

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوريهاي طراحی ،ساخت و تدوین دانش فنی انواع موتورهاي مورد نیاز
در صنعت برق

56
ویرایش اول،فروردین 1394

فاز  :1تدوین مبانی سند

.

.
.

-

مالي.

-

.

.
.

.

.

-

.

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوريهاي طراحی ،ساخت و تدوین دانش فنی انواع موتورهاي مورد نیاز
در صنعت برق

57
ویرایش اول،فروردین 1394

فاز  :1تدوین مبانی سند

.

-

.

.

.

-

.
"

.

""

"

""
"

""

"
""

"
"

.

""

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوريهاي طراحی ،ساخت و تدوین دانش فنی انواع موتورهاي مورد نیاز
در صنعت برق

58
ویرایش اول،فروردین 1394

فاز  :1تدوین مبانی سند

BSC
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پذيري و
بهره وري صنعت برق و انرژي كشور است.
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ANSALDO



KW

WIER ELECTERIC

ABB

kV

MW

rpm

V

rpm

V
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DIN NEMA IEC
.


.


(SR).


)EEX-d, EEX-e, EEX-n

.
ABB

EEX-d

ABB
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کارکرد

سياستگذاري تنظيمگري

نهاد
مجلس شوراي اسالمي
مجمع تشخيص مصلحت نظام

تسهيل-
گري

آموزشي پژوهشي

*
*

شوراي عالي علوم تحقيقات و فنااوري
(عتف)

*

معاوناات علمااي و فناااوري رياساات
جمهوري

*

معاونااات برناماااه رياااتي و نظاااارت
راهبردي رئيس جمهوري

*

دفتر همكاري هاي فناوري و ناوآوري
رياست جمهوري

*

وزارت نيرو

*

وزارت علوم،تحقيقات وفناوري كشور

*

وزارت راه

*
*

پژوهشگاه نيرو
سازمان پدافند غيرعامل

*

سازمان حفاظت محيط زيست

*

سازمان بهره وري انرژي

*

مركاات تحقيقااات سياسااتهاي علمااي
كشور

*
*

سازمان ملي استاندارد
وزارت صنعت و معدن و تجارت
سااازمان گسااتر

ارائه کاال و خدمات

و نوسااازي صاانايع

*
*

صنعتي
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کارکرد

سياستگذاري تنظيمگري

نهاد

ارائه کاال و خدمات

تسهيل-
گري

آموزشي پژوهشي

صنعتي

كشور
وزارت نفت

*

صاااندوم حمايااات از پژوهشاااگران و
فناوران ايران

*

صندوم مالي توسعه تكنولوژي ايران

*

پاركهاي علم و فناوري

*

هيئت تنظيم بازار برم

*

مركت توساعه فنااوري صانعت بارم و
انرژي (مركت رشد پژوهشگاه نيرو)
دفتر اساتانداردهاي فناي ،مهندساي،
اجتماااعي و زيسااتمحيطااي باارم و
انارژي (معاونات بارم و انارژي وزارت
نيرو)
انجمن لوازم خانگي
كليه دانشگاه هاي كشور
شركت فن ژنراتور
شركت توربو ژنراتور
شركت پارس ژنراتور
شركتهاي سازنده سيم كابل
شركت جمكو
شركت موتوژن

*

*

*
*
*
*
*
*
*
*















دفتر استانداردهاي فني ،مهندسي،
اجتماعي و زيستمحيطي برم و
انرژي )معاونت برم و انرژي وزارت
نيرو(



:





مركت توسعه فناوري صنعت برم
و انرژي (مركت رشد پژوهشگاه
نيرو)

 انجمن لوازم خانگي



سازمان بهره وري انرژي

:


اميركبير – شريف
اصفهان و ...

پژوهشكده برم

 :

 :







 :















 -





...







)

(
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Brush
Commutator
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IV
ΦV

IH
ΦH

IV
ΦH ΦV
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Surface Mounted
Interior
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Flux Switching
Flux Switching
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FS

skew
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ASD

ASD

Written Pole
Written Pole

Adjustable Speed Drives
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Flux Switching

Written Pole
ASD
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Electrical Drives
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بخش
صنعت
تجارت
خانگي
حمل و نقل و کشاورزي

EMDS

مصرف انرژي الکتريکي
4488 Twh/year
1142 Twh/year
948 Twh/year
260 Twh/year

درصد از مصرف کل
سيستمهاي محرکه
% 64
%20
%13
%3

درصد از بخش انرزي
% 69
% 38
0%22
% 39
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TWh
CO2

Mt

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوريهاي طراحی ،ساخت و تدوین دانش فنی انواع موتورهاي مورد نیاز
در صنعت برق

19

فاز  :1تدوین مبانی سند

-

-

ویرایش اول،فروردین 1394

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوريهاي طراحی ،ساخت و تدوین دانش فنی انواع موتورهاي مورد نیاز
در صنعت برق

20
ویرایش اول،فروردین 1394

فاز  :1تدوین مبانی سند

-

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوريهاي طراحی ،ساخت و تدوین دانش فنی انواع موتورهاي مورد نیاز
در صنعت برق

22
ویرایش اول،فروردین 1394

فاز  :1تدوین مبانی سند

ASD

S&P

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوريهاي طراحی ،ساخت و تدوین دانش فنی انواع موتورهاي مورد نیاز
در صنعت برق

23

فاز  :1تدوین مبانی سند

ویرایش اول،فروردین 1394

-

CEE

1 US and Canadian consortium of gas and electric efficiency program administrators
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(CEC,
)2005

NEMA
NEMA Premium efficiency

EPAct

State of the Efficiency Program Industry

1

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوريهاي طراحی ،ساخت و تدوین دانش فنی انواع موتورهاي مورد نیاز
در صنعت برق

25
ویرایش اول،فروردین 1394

فاز  :1تدوین مبانی سند

NOX SO2

-

MWh

CO2
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Flux-Switching
Flux-Switching
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written-pole

written-pole

cogging

written-pole
written - pole
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Dy

BLDC
BLDC

Dyson digital motor) V2 Impeller
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Dayson

BLDC

SR drives

SR drives

SR drives
Avanti™ J
SRdrives
EMD3000
CompAir
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Freedom car DOE

SynRM

APEEM

q d
b

a SynRM
c
IM SynRM
PMSynRM
FSPM
DSP
skew

FS

DCEFS

PMFS
FS

U

FS
FSPM
FS

FSPM
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PMFS
FS
PMFS
Direct Drive
Drive
HTS

HTS

HTS
4 MVA
HTS
HTS

ASD
ASD
VSD
ASD

ASD

Indirect
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written- pole

written- pole
written-pole

precise power

written - pole
written - pole
Power
written- pole
written- pole

-

Precise
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EPSRC
ARPA-E

FS
FS
HTS
HTS
HTS

written - pole

-

Precise power
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Flux Switching

ASD

Written pole
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EPAct

NEMA

- National Electrical Manufacturers Association
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Premium Efficiency
EPAct

CEMEP
NEMA

NEMA PremiumTM
EPAct

- Consortium for Energy Efficiency
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Yunnan Copper Die-Casting

Baldor

MIT

International Copper Association
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DOE

GM

Pacific Northwest National Laboratory

MIT

Remy
Mercedes BMW GM

American Recovery and Reinvestment Act—Electric Drive Vehicle Battery and Component Manufacturing
"Initiative

Ford Chrysler
EPRI DTE Energy Southern California Edison ,Tesla Motors

USCAR
ExxonMobil Chevron BP GM
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Alnico
Al

Ni

Cu

Co

Ti

Si
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Surface Mounted
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)General Motors (GM
Sumitomo
3
)Naval Research Laboratory (NRL
2

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوريهاي طراحی ،ساخت و تدوین دانش فنی انواع موتورهاي مورد نیاز
در صنعت برق

21
ویرایش اول،فروردین 1394

فاز  :2هوشمندي فناوري

Nd2Fe14B

NIB
N24

N54

)(MGOe
H

N
N48

)(1.0MA/m

O

C

Dy
Dy

Dy

kj/m3

= T.KA/m

1

= 1MGOe
2
Dysprosium
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BLDC
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BLDC
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BLDC

BLDC

BLDC

Dyson

BLDC

Impeller

Impeller
Impeller

BLDC

Dyson digital motor) V2 Impeller

Dyson
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DC34

BLDC
Dyson

BLDC

Dayson

NorthEastern Virginia Commonwealth University University of Delaware
Electron

Ames Laboratory

High-Energy Permanent Magnets for

University of Nebraska-Lincoln University
DOE ARPA-E

Energy Corporation

Hybrid Vehicles and Alternative Energy Uses

1

The Advanced Research Projects Agency-Energy
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ARPA-E

$
High-Energy Composite
Permanent Magnets

University
of Delaware

Iron-Nitride-Based Magnets

University
of
Minnesota

Nanocomposite Magnets

GE Global
Research

Manganese-Based Magnets

PNNL

Cerium-Based Magnets

Ames
Laboratory

Manganese-Aluminum-Based
Magnets

Dartmouth
College

Rare-Earth-Free Nanostructure
Magnets

University
of Alabama

Iron-Nickel-Based Supermagnets

Northeastern
University
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METI
MEXT

Dy

METI

METI
NEDO

Development of Technology to
Reduce Dysprosium Used in Rare
Earth Magnets

MEXT

Project for High Performance
Anisotropic Nanocomposite
Permanent Magnets with Low RareEarth Content

METI
NEDO

Development of New Permanent
Magnets Substituting for Nd-Fe-B
Magnets

1

Ministry of Economy, Trade and Industry

2

New Energy and Industrial Technology Development Organization
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology

3
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LUND

PMSM
NUTEK

Bombardier

KTH

KTH

Bombardier
HPD

1

Truck
Green Car
3
Green Train
4
Permanent Magnet Synchronous Reluctance Motor
5
Center of Excellence in Electric Power Engineering
6
High Performance Electrical Machines and Drives
2

EKC2
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EKC2

KTH

Atlas Copco ABB
Sura Magnets

Analysis and control of
vibrations in electrically driven machine systems

ASD

ABB

TEKES
Tampare

1
2

Academy of Finland
Lappeenranta University of Technology

LUT

Metso
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EPSRC

Beko

£

EPSRC

NOVEL CALORIMETER
FOR DEVELOPING
Newcastele
HIGH-EFFICIENCY
PERMANENT-MAGNET university
MACHINES AND
POWER CONVERTERS

EPSRC & Dyson
Appliance Ltd
(as project
partner

NOVEL CALORIMETER
FOR DEVELOPING
Queen's
HIGH-EFFICIENCY
PERMANENT-MAGNET University
MACHINES AND
of Belfast
POWER CONVERTERS
(NovCHEPM)

EPSRC

1

Engineering and Phisycal Sciences Research Council

Underpinning Power
Electronics - Integrated
Drives

Newcastele
university

EPSRC

Integrated Vehicle Electric Newcastele
Systems (VESI)
university

Protean
Technologies

Newcastele
Electric Vehicle Hub
Motors (PhD Studentship) university
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£

EPSRC

Alstom Group
Brook Hansen
Large IND
Motors Eurotherm
Drives Ltd Semikron Ltd

Modular Permanent
Magnet Brushless
Machines

Alstom
Group
Brook
FULLY INTEGRATED
Hansen
MOTOR DRIVE USING Large IND
DIRECT CONVERTER
Motors TECHNOLOGY
Eurotherm
Drives Ltd Semikron
Ltd

DOE

CODA Automative

UQM Technologies

UQM Technologies
DOE

1

Plug- in Electric Vehicle

University
of Sheffield
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$

-

-

DOE

-

UQM
Technologies,
Inc.

DOE

High Performance
Permanent
Magnets for
Advanced Motors

Electron
Energy
Corporation

DOE,
Baldor, GM, Permanent Magnet
Development for
GE and
Automotive
UQM
Traction Motors

DOE and
GM

Novel
Manufacturing
Technologies for
High Power
Induction and
Permanent Magnet
Electric Motors

-
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Hoft Bedford

patent

US3678352・US3679953
HP

DraftMaster Plotter
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SR drives

SR drives

SR Drives
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punchpower
FP7

engineering

Jaguar Land-Rover

Cobham Technical Services
consultancy Ricardo UK

Technology Strategy Board

SR drives

Blackpool

SR drives
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SR drives

SR drives
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drives

bekman

Avanti™ J

Drives SR

Avanti™ J
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SRdrives

EMD 3000

besam

EMD3000

Compair
SRdrives

L30-L132

Cyclon 475SR
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CompAir

Maytag
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smallfry industrial design

picanol

Ametek

Sumo motor
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FP7

ARMEVA (Advanced Reluctance Motors for Electric Vehicle Applications)

Noise, vibration, and harshness NVH

DC exited flux-switching

.

Germany

TeKshift GmbH TeKshift GmbH

Belgium

PUNCH POWERTRAIN NV

The Netherlands

PRODRIVE BV

France

LMS Imagine

The Netherlands

LMS INTERNATIONAL BV

Romania

UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA

The Netherlands

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN
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Cobham Technical Services (leader)
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engineering consultancy Ricardo UK
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برنامه موتورهاي الكتريكي در نقشه راه اتحاديه اروپا در مورد الكتريكي كردن حمل و نقل در شكل ( )23-3نشاان داده شا ه
است .در اين نقشه راه بر تولي موتورهاي با بازده باال و ابعاد كوچك تاكي ش ه است [.]44

DOE

Freedom car

APEEM
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a SynRM
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SynRM

VSD – Variable Speed Drive
SynRM

SynRM VSD

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوريهاي طراحی ،ساخت و تدوین دانش فنی انواع موتورهاي مورد نیاز
در صنعت برق
فاز  :2هوشمندي فناوري

66
ویرایش اول،فروردین 1394

SynRM

IM

PMSynRM
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SynRM

DOE
DOE
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ABB

Flux-Switching
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1-, 2-, 3-, and multiphase FSPM machines
Multi-three-phase inverter fed FSPM machines
Fault-tolerant FSPM machines
Rotary and linear FSPM machines
Short- and long-stroke linear, tubular, or planar FSPM machines,
including Sawyer machine
Radial, axial-field, and transverse-flux FSPM machines
Internal and external rotor FSPM machines
Single-tooth per pole or multitooth per pole FSPM machines
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Modular rotor flux-switching machines
Multi-PM sandwiched FSPM machines
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One-phase and three-phase coil excited FS machines
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Direct Drive

Flux-Switching

PMFS

Indirect Drive
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Tc = 1.2 K
H. Kamerlingh Onnes
Tc

Hc

Jc

1

-LTS: Low Temperature Superconductivity
-HTS: High Temperature Superconductivity
3
- Meissner Effect
2

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوريهاي طراحی ،ساخت و تدوین دانش فنی انواع موتورهاي مورد نیاز
در صنعت برق

87
ویرایش اول،فروردین 1394

فاز  :2هوشمندي فناوري

HTS

EPRI

DC

Reliance Electric corp.
HTS
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Crystal Lattice
- Paired Electrons
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- Cooper Pairing
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- Binding Energy
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Rockwell
DOE
Oak

Los Alamos
Ridge

American Superconductor

American Superconductor

Super-GM

1

Superconductive Generation Equipment and Materials
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NEDO

NEDO

HTS

- New Energy and Industrial Technology Development Organization

1
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POSE2IDON

Suprapower

HYDROGENIE

AMSC GE
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KEPRI

Doosan

vestas

ZENERGY
Southampton

Converteam
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ASD

ASD

ASD

ASD
ASD

ASD

ASD
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ASDO

EPRI
ASD

VSD
AC

DC

IGBT

Alkali bypass
Rectifier

1
2
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VSD

VSD

ASD
DC
IGBT

IGBT

AC
VSD

PWM

ASD

VSD

ASD

CSI
VSI

VSI

IGBT

1

Regulator
Inverter
3
Power Converter Architecture
2
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Rectifier
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Inverter
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VSD

Variable Speed Drivs

1
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ASD
ASD
PWM

ASD

ASD

ASD

ASD

ASD

ASD
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ASD

ASD

ASD

ERDA

DOE
ERC

ASD
ASD

ASD CHP

Irish Council for Scienre , technology and Innavation

1
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ASD

EDEC

ASD

ASD

DAKOTA ELECTRIC

ASD

ASD
Phoenix

ASD
EPSRC

GR/R4026S/01

European

ASD
research council
ASD
ASD

EDEC
FMTC
Danfoss Drives A/S

VSD

100

KW

 تا20W از

2

Northern lreland Sustainable Energy Program
Full Bright Scholar Program



VSD

ASD

Eestor Consultants Inc
1

ISO

ASD
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ASD
ELECTA

ASD

Danfoss Drives A/S ASD
Danfoss Drives A/S ASD
ASD

ETH University

EDEC ASD

DOE
ASD

ASD
DOE
ASD

DEMEX

ASD
IPEX Inc
ASD
DOE

ERC
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ETH
Helsinki University of Technology

Lappeenranta University of Technology

rpm
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Gas Engine Driven
Gas Turbine Driven
Steam Turbine Driven
Electric Motor Driven

$ 65 - $ 100 / hp / year
$ 30 - $ 40 / hp / year
$ 30 - $ 40 / hp / year
$ 7 - $ 10 / hp / year

hp
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7-10 dB

TOTAL

Martin Linge

Williams Partners

Siemens
7.2 KV 9500 rpm

7000 hp
Lappeenranta University of Technology
Lappeenranta University of Technology
Sulzer

Helsinki University of Technology
Lappeenranta

Technology Development Centre (TEKES)
SatCon Technology

28 hp
47000 rpm
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Plug-in Hybrid Electric Vehicles
)Fuel Cell Vehicles (FCV) Hybrid Electric Vehicles (HEV) (PHEV

3.4
General Electric
55 KW
rpm

14000

written-pole
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15hp

240
)(Voltage sag

written-pole

written-pole

written-pole
15hp
written-pole
written-pole

flicker
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N
S
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written- pole
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written- pole

written-pole

written - pole

written-pole
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written-pole

written-pole
writtenpole

Precise Power

written-pole

written-pole

precise power
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written-pole

written-pole

cogging

cogging

cogging
written-pole
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HP

written-pole

hp

written-pole
AC

written-pole

written - pole

AC
UPS

written-pole
written-pole

written-pole

UPS

AC
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wp

written-pole
UPS

written - pole
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written - pole
Precise Power
Precise

hp

1978

written - pole

written - pole

1993
EPRI

EPRI Power

1-National Rural Electric Cooperative Association (NRECA)
2-Entergy
3-British Columbia Hydro
4-Monitoba Hyalro
5-South Carolina Electric & Gas Company

hp
Monitoba Hydro
1800 rpm

20hp

240
92%

1998

EPRI

20 hp

Precise Power
Motor Systems Resource Facility

Oregon

200%
70
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50%

Precise power

written - pole

written - pole
wp

30 hp

EPRI
1999

Georgia Transmission Corp.

wp

Georgia
EPRI
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written - pole

written - pole

Precise Power
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written- pole
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written- pole

1999
500 KVA
Westinghouse

wp

EPRI
500KVA

Precise Power

– Teco
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DOE

EPSRC

EMI

Vibration
Robustness

1
2
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-
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-

Written- ploe

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوريهاي طراحی ،ساخت و تدوین دانش فنی انواع موتورهاي مورد نیاز
در صنعت برق

140
ویرایش اول،فروردین 1394

فاز  :2هوشمندي فناوري

-

260.5
1.3

1993- 2014

44.5
3

2000- 2017

3.4
44
3.5

2013- 2016

1.5

2012-2016

87
2.2

2000-2017

283
29.44

1987-2013

2.9
277

2004-2015

3.6
8.3
80.3
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-

Written- pole
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Flux Switching

ASD

Written pole
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مقدمه
در اين گزارش وضعيت برخي از انواع موتورهاي الكتريكي در كشورهاي دنيا مورد بررسي قرار خواهد گرفت .در اين راستا ،ابتدا
وضعيت موتورهاي القايي سه فاز در آمريكا ،اتحاديه اروپا ،انگلستان و چين مورد بررسي قرار گرفته است .با توجه بهه آنكهه در
حال حاضر ،عمده موتورهاي الكتريكي موجود در صنعت از نوع موتورهاي القايي سه فاز مي باشند ،كشورهاي مختلف دنيها در
خصوص بهينه سازي مصرف انرژي و افزايش بازده اين نوع از موتورها سياست هايي را به اجرا گذاشته اند .لذا در بخش مربوط
به موتورهاي القايي سه فاز ،فعاليت هايي كه در راستاي افزايش بازده اين نوع از موتورها طي سال هاي گذشته در كشهورهاي
مذكور صورت گرفته نيز مورد بررسي قرار گرفته است .در ادامه ،وضعيت آهنرباهاي دائم و موتورهاي الكتريكي آهنربهاي دائهم
مورد بررسي قرار گرفته اند .الزم به ذكر است ،اگر چه آهنرباهاي دائم كمياب خاكي امروزه بطور گستردهاي توسه سهازندگان
ماشين هاي الكتريكي براي كاربردهاي متعدد مورد استفاده قرار مي گيرند ،اما فعاليت هاي تحقيقاتي پيرامون حذف يا كهاهش
مواد كمياب خاكي از آهنرباهاي دائم و يافتن جايگزيني براي آنها به سرعت در حال افزايش اسهت كهه در بخهش مربهوط بهه
موتورهاي آهنرباي دائم به اين موضوع اشاره شده است .از جمله سيستمهايي كه امروزه نقش قابهل تهوجهي در بهينهه سهازي
مصرف انرژي در موتورهاي الكتريكي دارند ،سيستمهاي تنظيم سرعت مي باشند كه در بخش سوم به آنها پرداخته شده است.
در بخش هاي چهارم و پنجم نيز به مقوله خودروهاي الكتريكي و جاروهاي برقي خانگي اشاره شده است.

 -1بررسي پروژه هاي مهم كشورهاي
ديگر در زمينه توسعه فناوري
موتورهاي الکتريکي
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 -1-1موتورهاي القايي سه فاز
در سال  2011سازمان توسعه صنعتي ملل متحد ( )UNIDOگزارشي را در خصوص پتانسيل هاي فني و سياسهت كشهورهاي
توسعه يافته پيرامون موتورهاي الكتريكي و سيستمهايي مانند پمپ ها ،فن ها ،و كمپرسورها كه از موتور الكتريكي استفاده مي
كنند منتشر نمود .بر اساس اين گزارش ،در دهه اخير بسياري از كشورها جهت بهبود بازده موتورههاي مهورد اسهتفاده در بهازار،
شروع به تدوين برچسب و استاندارد عملكرد با حداقل انرژي )MEPS( 1نمودند .بر اين اساس ،الزم بود كه پيش نياز الزم براي
تدوين برچسب و استاندارد  ،MEPSيعني كالس هاي بازده موتور تعيين گردد .اين كار به صورت مجزا در كشورهاي مختلهف
صورت گرفت كه نتيجه آن ،چندين استاندارد ملي متفهاوت بهود .امها از آنجاييكهه تعهاريف مختلهف از كهالس ههاي بهازده در
كشورهاي مختلف ،مقايسه موتورهاي موجود در بازار را با مشكل مواجه كرده بود ،موسسه  IECدسته بندي بين المللي بهازده،
استانداردهاي تست ،و برچسب مربوط به موتورهاي الكتريكي را منتشر نمود .دسته بندي  ، IECچهار سطح بازده را با برچسب
 IE1براي موتورهايي با پايين ترين بازده و  IE4براي موتورهايي با باالترين بازده مشخص نمود .اين دسته بندي به سرعت به
عنوان مبنايي براي تدوين برچسب و رويه  MEPSدر سطوح ملي مورد استفاده قرار گرفت .محدوده دسته بنهدي  IECشهامل
موتورهاي القايي سه فاز در محدوده توان  0.75تا  375 KWمي شود .در شكل ( )1-1دسته بندي بازده موتورهاي  50 Hzو
 4قطب بر اساس دسته بندي  IECنشان داده شده است[.]1

- Minimum Efficiency Performance Standards

1
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شکل ( :)1-1دسته بندي بازده موتورهاي  50 Hzو  4قطب بر اساس دسته بندي IEC

آمريكا اولين كشوري بود كه استاندارد عملكرد با حداقل بازده را مطرح كرده و در سال  1992به تصويب رساند و در سال 1997
آن را اجرايي نمود .در واقع ،سازندگان موتور مدت پنج سال براي تطبيق با استانداردها و طراحي مجدد موتورهايشهان فرصهت
داشتند .اين استاندارد كه  EPAct92نام داشت ،قابل مقايسه با كالس  IE2در استاندارد  IECبود .تغييهرات ايهن اسهتاندارد در
سال  2007مطرح شد و در  2010اجرايي گرديد .تا سال  ،2010آمريكا و كانادا اولين كشورهايي بودند كه استاندارد عملكرد بها
حداقل بازده ( )MEPSرا بر اسهاس  IE3بنها نهادنهد .در شهكل ( )2-1زمهان آغهاز برنامهه كشهورهاي مختلهف در خصهوص
استانداردهاي مذكور نشان داده شده است[ .]1در آمريكا تعداد موتورهاي پربازده ( )NEMA Premiumكه معادل موتورههاي
 IE3هستند از سال  2001به تدريج افزايش پيدا كرد و در سال  2006به  30درصد تعداد موتورههاي موجهود در بهازار آمريكها
رسيد .در سال  2006موتورهاي  IE2و باالتر ،حدود  80درصد بازار آمريكا را در اختيار داشتند كه اين مقدار براي بازار اروپا برابر
 12درصد بود .در كانادا موتورهاي  IE3حدود  39درصد بازار را در سال  2007در اختيار داشتند .در كره در سال  ،2005حهدود
 10درصد موتورهاي موجود در بازار از نوع  IE1بودند و مهابقي بهازده پهايين تهري داشهتند .در برزيهل ،سهازندگان موتورههاي
الكتريكي به راحتي توانستند خود را با اولين نسهخه اسهتاندارد  MEPSدر سهال  2002وفهق دهنهد چهرا كهه آنهها قبهل از آن
موتورهايي با بازده نسبتاً باال توليد مي كردند.
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شکل ( :)2-1زمان اجرايي شدن استانداردهاي مربوط به بازده موتورهاي الکتريکي در كشورهاي مختلف
 -1-1-1آمريکا

يكي از كشورهاي پيشرو در توسعه صنعت موتورهاي الكتريكي كشور آمريكاست .از دهه  1990تحقيقات بر روي افزايش كارائي
موتورهاي القائي انجام شده است كه هدف از اين تحقيقات عمدتا مربوط به افزايش بازده موتورهاي القهائي اسهت .در راسهتاي
تكامل موتورهاي با بازده باال در اياالت متحده ،سه رويداد به عنوان نقطه عطف در اين مسير در نظر گرفته مي شوند[:]2
بحران انرژي سال  :1972تا زمان بحران نفتي در دهه  70ميالدي ،قيمت پايين انرژي موجب شده بود كه استفاده بهينه از آن
در اولويت هاي پايين قرار داشته باشد .تالش سازندگان موتورهاي الكتريكي بر كاهش قيمت بود (مانند :كاهش مس يها آههن
مصرفي ) كه اين امر در برخي موارد به ضرر بازده موتور تمام مي شد .عالوه بر اين ،سهازمان ههاي عمهومي و انجمهن ههاي
خصوصي مانند  NEMAتوجه خاصي به بازده نداشتند .بحران انرژي توجه خاصي را به سوي بهازده معطهوف نمهود و كنگهره
آمريكا در سال  1977قانون سياست انرژي فدرال 1را تصويب نمود .از آن پس ،سازندگان موتورهاي الكتريكي شروع بهه توليهد
موتورهاي جديد با بازده بهبود يافته و استانداردهاي داخلي نمودند.

- Federal Energy Administration Act

1

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوريهاي طراحی ،ساخت و تدوین دانش فنی انواع موتورهاي مورد نیاز
در صنعت برق
فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

6
ویرایش اول ،مرداد 1394

قانون حفظ و خط مشي انرژي( )EPCA( 1سال  :)1992قانون گذاري فدرال براي اولهين بهار بها اسهتفاده از اسهتانداردهاي
موجود  NEMAو قواعد وضع شده توس دپارتمان انرژي آمريكا استانداردي را براي حداقل بازده موتورهاي الكتريكهي وضهع
نمود .اين اولين قانون انرژي بود كه رعايت مقادير حداقل ،نامي ،و بار كامل بازده موتورهاي القايي  ، 230/460 Vطراحي هاي
 NEMAاز نهوع  Aو  6 ، 1 to 200 hp ، 60 Hz ، Bقطهب ( ) 3600, 1800, and 1200 rpmرا الزم مهي دانسهت.
موتورهايي كه مشمول اين قانون مي شدند را موتورهاي  EPActناميدند .بازده نامي اين موتورها يک تا چهار درصد بهاالتر از
بازده موتورهاي استانداردي است كه اين موتورها جايگزين آنها شدند .اين قوانين از اكتبر  1997بر روي موتورهاي ساخته شده
و وارد شده اعمال گرديد.
قانون امنيت و عدم وابستگي به انرژي ( )EISA( 2سال  :)2007در سال  2005كنگره آمريكا قانون سياست انرژي موسهوم
به  EPAct 2005را تصويب نمود كه به موجب آن الزم بود موتورها به مقادير نامي  NEMA Premium efficiencyبرسند
( يعني باالتر از  .) EPAct 92اين مقادير چند درصد باالتر از مقادير مربوط به مصهوبه  EPActمهي باشهند .در سهال ،2007
كنگره آمريكا مصوبه امنيت و عدم وابستگي به انرژي ( )EISAرا كه قوانين مربوط به بازده را براي موتورهاي  EPAct 92به
روز مي كرد ،توسعه داد و دسته بندي جديدي از موتورها را نيز به اين مجموعه اضافه نمود و قوانين مربوط به بازده را براي آنها
نيز مصوب نمود [.]3
در سالهاي اخير نيز با توجه به كاربردهاي نوين موتورهاي الكتريكي در حوزههايي چهون خودروههاي هيبريهدي ،كاربردههاي
نظامي -دريايي و كاربردهاي سرعت باال ،تحقيقاتي در اين زمينه ها نيز انجام شده كه در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.
 پروژهاي با حمايت مالي موسسه بين المللي مس 3و وزارت انرژي آمريكا و بها همكهاري موسسهات تحقيقهاتي و دانشهگاهيمختلف از جمله دانشگاه  ،MITشركت هاي مختلفي از صنايع همچون سازندگان موتور ،صنايع ريختهگري تجهيزات دما باال،
موسسه تحقيقاتي تهويه مطبوع با عنوان" افزايش بازده موتور با دايكست مس در روتور موتور القائي" انجهام شهده كهه در آن
هدف ارتقا بازده موتور قفس سنجابي با به كارگيري ريخته گري مس در روتور بجاي آلومينيوم بود .در اين پروژه تلفات اهمهي

1

- Energy Policy and Conservation Act
- Energy Independence and Security Act
3
International Copper Association
2
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به اندازه  40درصد و تلفات ماشين به اندازه  20درصد كاهش پيدا كرد [ .]1با استفاده از نتايج اين پروژه ،شركت هاي متعدد در
سراسر دنيا اقدام به ساخت موتورهاي القائي با اين فناوري نمودند كه از جمله آنها مي توان به زيمنس آلمان و شهركت چينهي
 Yunnan Copper Die-Castingاشاره نمود [ .]1اين شركت چيني در سال  2006از اين فناوري در محصوالت شركت خود
استفاده كرده و اولين نمونه محصول خود با اين فناوري را در سال  2012روانه بازار نمود .پروژه فوق الذكر در سال  1994شروع
و پس از  3سال مطالعات آن باتمام رسيد.
 شركت جنرال الكتريک با همكاري وزارت انرژي آمريكا جهت بهبود عملكرد موتورهاي القائي و آهنرباي دائم پروژهاي تحتعنوان "روش هاي نوين ساخت موتورهاي القائي و مغناطيس دائم پرقدرت" از سال  2011تا سهال  2014اجهرا نمهود .هزينهه
پروژه توس شركت  GMبه مبلغ  1/3ميليون دالر و  DOEبه مبلغ  1/225ميليون دالر تامين شده است .مجري پروژه مذكور
موسسه تحقيقاتي Pacific Northwest National Laboratoryبوده و اهداف پروژه شامل كم نمهودن وزن موتهور ،بهبهود
عملكرد ماشين و كم نمودن هزينه هاي ساخت مي باشد [.]4
 موسسه  USCARآمريكا در سال  2006با همكاري وزارت انرژي آمريكا و شركتهاي ديگري از قبيل ،Ford ،ChryslerEPRI ،DTE Energy ،Southern California Edison ,Tesla Motors ، ExxonMobil ،Chevron ،BP ،GM

طرح تهيه نقشه راه تجهيزات الكتريكي مورد استفاده در خودروي هيبريدي از جمله ماشينهاي الكتريكي مورد استفاده در آن از
جمله موتور القايي با هدف كاهش هزينه ساخت ،افزايش بازده انرژي و بهبود عملكرد موتهور القهائي و افهزايش نسهب تهوان-
سرعت به مقدار  8:1را بر عهده گرفته است [.]5
 گروه سيستم هاي قدرت سازمان دريايي آمريكا نيز با تامين مالي وزارت دفاع آمريكا در سال  2007يكي از اهداف نقشه راهتكنولوژي دريايي خود را طراحي ماشين هاي القايي پر قدرت تا توان  100مگاوات با بازده و سرعت باال قرار داده است [.]6
 -2-1-1اتحاديه اروپا

اتحاديه اروپا در سال  ،2009آيين نامه حداقل بازده موتورهاي الكتريكي را مصوب نمود كه در خصهوص موتورههاي بها تهوان
 0.75 KWتا  200 KWو مطابق با استاندارد ( IEC 60034-30كه در ارتباط با طبقه بندي بازده است) است .بر اين اساس،
الزامات طراحي موتورهاي الكتريكي القايي به هصورت زير تعيين گرديد [:]3
الف :16 June 2011 -بازده موتورها نبايد كمتر از سطح  IE2باشد.

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوريهاي طراحی ،ساخت و تدوین دانش فنی انواع موتورهاي مورد نیاز
در صنعت برق

8
ویرایش اول ،مرداد 1394

فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

ب :1 January 2015 -بازده موتورهاي  7.5 KWتا  375 KWنبايد از سطح  IE3كمتر باشهد يها در صهورتيكه بهه VSD1

مجهز هستند بازده آنها از سطح  IE2كمتر نباشد.
ج :1 January 2017 -تمامي موتورهاي  0.75 KWتا  375 KWاز سطح  IE3كمتر نبهوده يها در صهورت برخهورداري از
 ، VSDحداقل بازده آنها در سطح  IE2باشد.
الزم به ذكر است بر اساس استاندارد  IEC 60034-30كالس هاي مختلف بازده مربوط به موتورهاي القهايي قفسههسهنجابي
تک سرعته و سه فازي است كه مشخصات زير را دارا باشند [:]7
 حداكثر ولتاژ نامي فاز برابر  1000 Vباشد. توان خروجي نامي بين  0.75 KWو  375 KWداشته باشند. تعداد قطب ها برابر  ،4 ،2يا  6باشد. -3-1-1انگلستان

در اين كشور اغلب پروژهه اي انجام شهده در حهوزه موتورههاي القهائي توسه شهوراي تحقيقهاتي علهوم مهندسهي و فيزيهک
( (EPSRCحمايت شده اند و مجري اين پروژه ها دانشگاهها و موسسات تحقيقاتي اين كشور مي باشند .در ادامه ليست پروژه
هاي انجام شده با حمايت مالي اين موسسه در جدول ( )1-1آمده است [.]8
جدول ( :)1-1پروژههاي تحقيقاتي انجام شده با حمايت موسسه EPSRC

عنوان پروژه

سال

مجري

همکاران پروژه

تركيب جديد اينورتر جهت استفاده
در درايو موتور القائي با خروجي
حداكثر ضريب توان

 1993تا
1995

انجام

مبلغ پروژه
(پوند)

نتيجه پروژه

دانشگاه
ناتينگهام

-

68،212

-

كنترل گشتاور موتور القائي كم
سرعت

 1994تا
1997

دانشگاه
نيوكاسل

-

106،787

با اين روش نياز به نصب سنسور
شفت ،در مواردي كه نياز به كنترل
گشتاور در سرعت هاي پايين الزم مي
شد ،حذف گرديد.

روش كنترل برداري جديد با عملكرد
باال جهت استفاده در موتور القائي

 1992تا
1995

دانشگاه
ناتينگهام

-

98،072

-

Variable Speed Drive

1
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سال

مبلغ پروژه

مجري

همکاران پروژه

تعيين پارامترهاي مدار معادل موتور
القائي با استفاده از روش المان
محدود

 1989تا
1991

دانشگاه
كمبريج

-

36،887

كنترل تطبيقي مقاوم موتور القائي

 1994تا
1997

دانشگاه
بريستول

-

172،889

بررسي حالت ماندگارموتور القائي با
استفاده از المان محدود سه بعدي

 1993تا
1996

دانشگاه
كمبريج

-

136،487

دانشگاه
ناتينگهام

Eurotherm Invensys
Pre
Drives PLC Group Nexus
Ltd HeadquartersMigration
Transtech
Ltd

-

انجام

جنبه هاي طراحي سيستم داريو
سرعت متغير موتور القائي
بررسي عملكرد موتور -درايو بدون
سنسور

 2001تا
2005

دانشگاه
هريوت وات

بررسي موتور – درايو چند فازه

 2002تا
2004

دانشگاه
منچستر

-

بررسي تلفات  strayدر موتور القائي

 2001تا
2004

دانشگاه
منچستر

Invensys

(پوند)

Alstom Group

148،273
243،486
324،879

نتيجه پروژه
بررسي نظري و عملي بكارگيري
روش كنترلي جديد بر روي موتور
القائي
توسعه مدل سه بعدي براي تحليل
حالت ماندگار
كنترل دقيق سرعت و گشتاور با حذف
سنسور مكانيكي محور موتور
بررسي افزايش عملكرد موتور القائي با
افزايش فازهاي آن بيشتر از  3فاز كه
باعث افزايش بازده ،كاهش گشتاور
ضرباني و درجه تحمل باال در خطاي
احتمالي
استخراج تست استاندارد جهت بررسي
تلفات  strayدر موتور القائي

 -4-1-1چين
دولت چين از دهه  80ميالدي به دنبال كاهش مصرف انرژي در بخهش صهنعت بهود .در سهال  2006حهدود 1.43 ( 61.8%

 )trillion KWhاز كل مصرف ساالنه الكتريسيته كشور چين توس سيستم هايي كهه از موتورههاي الكتريكهي اسهتفاده مهي
كردند (مانند فن ها ،پمپ ها ،و كمپرسورهاي هوايي) مصرف مي شد .در صورت استفاده اين كشور از استانداردهاي موتورهاي
پربازده ( )premium efficiencyامكان صرفه جويي در مصرف انرژي به ميزان ( 11%معادل  ) 150 billion KWhوجهود
داشت [ ]2و اين نكته دليل مناسبي بود كه كشور چين به سمت موتورهاي الكتريكي و سيستمهاي موتوري با بازده باال حركت
كند .در اين راستا ،موسسات مختلف آمريكايي تجربيات خود را در اختيار ايه ن كشهور قهرار دادنهد .بهه عنهوان مثهال :موسسهه
 1ACEEEدر راستاي تدوين استاندارد در چين همكاري نزديكي با اين كشور داشت و موسسه  NEMAنيز تجربيهات بهبهود
بازده موتورهاي الكتريكي در آمريكا را در اختيار همتايان چيني خود قرار داد و سمينارهايي را در ايهن خصهوص برگهزار نمهود.
- American Council for an Energy-Efficient Economy

1
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دولت چين تالش هاي متعددي را براي بهبود بازده موتورهاي الكتريكي متقبل شد .يكي از اين تالش ها ،برچسب گذاري بود
كه بر اساس آن ،از سپتامبر سال  2008تمامي موتورهاي با حداكثر توان  315 KWساخت داخل يا وارداتهي بايهد از برچسهب
انرژي كه مويد برآورده نمودن ملزومات استاندارد رتبه  ،2 ،1و  3است ،را دارا باشند .در اين استاندارد ،رتبه  1معهادل اسهتاندارد
 NEMA Premiumمي باشد .با توجه به آنكه اين برچسب گذاري و روش هاي تست مربوط بهه آن معهادل اسهتاندارد IEC

است ،بنابراين در اين مرحله كشور چين با اروپا همگام بود .اقدامات كشور چين در ارتباط با بازده موتورهاي الكتريكهي شهامل
موارد زير مي شود:
 برچسب گذاري و ارائه گواهي همكاري بين المللي ( به عنوان مثال :همكاري با اياالت متحده ،اروپا ،بانک جهاني ،سازمان ملهل متحهد ،سهاير كشهورهايآسيا -اقيانوسيه )
 تامين اعتبار ( سياست اعطاي پاداش هاي مالي براي ارتقاء تكنولوژي بهبود مصرف انرژي ) بازگشايي چهار آژانس خدمات دهي در خصوص حفظ انرژي سيستمهاي موتوري كه در زمينه ههاي ايجهاد ررفيهت ،تهيههتجهيزات ،آموزش فني ،ارزيابي كارخانه و مطالعات موردي متخصص هستند.
 -ايجاد كمپاني هاي منطقه اي در زمينه خدمات انرژي) ESCOs( 1

 -2-1موتورهاي آهنرباي دائم
 -1-2-1آمريکا
بها همكهاري چههار دانشهگاه NorthEastern ،Virginia Commonwealth University ،University of Delaware
 Universityو  University of Nebraska-Lincolnو آزمايشههگاه دولتههي  Ames Laboratoryو شههركت Electron
 Energy Corporationو با حمايت  DOE ARPA-E2برنامهاي با عنهوان " High-Energy Permanent Magnets for

- Energy Service Companies

1

The Advanced Research Projects Agency-Energy

2
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 "Hybrid Vehicles and Alternative Energy Usesاجرا شده است كه هدف آن توليد آهنرباههايي بها عناصهر كميهاب
خاكي كمتر براي استفاده در موتورهاي الكتريكي مورد استفاده در خودروهاي برقي و يا هيبريدي است.
در جدول ( )2-1ساير تحقيقات مورد حمايت اين مركز در رابطهه بها فنهاوري آهنرباههاي نهوين آورده شهده اسهت .در تمهامي
طرح هايي كه در اين جدول آورده شده ،عالوه بر مجري اصلي كه در ستون سوم به آن اشاره شده ،شركاي ديگري هم وجهود
دارد كه شامل چند دانشگاه و شركت بزرگ سازنده است [ .]9در تمامي اين برنامهها اهداف اصلي آنسهت كهه اوال :اسهتفاده از
مواد ناياب خاكي كاهش يابد و ثانياً :هزينه توليد آهنربا نيز به مقادير خاصي كاهش يابد.

جدول ( :)2-1طرحهاي مورد حمايت موسسه  ARPA-Eبراي تدوين دانش فني اهنرباهاي جديد
موسسه

نام طرح

زمان

مبلغ پروژه $

1

University
of Delaware

High-Energy Composite
Permanent Magnets

2013-2010

4،475،417

2

University
of
Minnesota

Iron-Nitride-Based Magnets

2015-2012

4،200،931

3

GE Global
Research

Nanocomposite Magnets

2013-2010

2،249،980

4

PNNL

Manganese-Based Magnets

2015-2012

5،388،091

5

Ames
Laboratory

Cerium-Based Magnets

2015-2012

3،062،922

6

Dartmouth
College

Manganese-Aluminum-Based
Magnets

2013-2012

397،433

7

University
of Alabama

Rare-Earth-Free Nanostructure
Magnets

2013-2012

822،933

8

Northeastern
University

Iron-Nickel-Based Supermagnets

2013-2012

2،303،343

رديف

مجري

هدف طرح
توليد آهنرباهايي با عناصر ناياب خاكي كمتر و با
انرژي دو برابر قويترين آهنرباهاي موجود جهت
استفاده در موتورهاي خودروهاي برقي و هيبريدي
توليد آهنرباهاي آهن  -نيتريد براي استفاده در
موتورهاي خودروهاي برقي و ژنراتورهاي مورد
استفاده در انرژيهاي نو
استفاده از فناوري نانوكامپوزيتها براي توليد
آهنرباهايي با عناصر ناياب خاكي كمتر از
آهنرباهاي موجود
استفاده از فناوري نانوكامپوزيتهاي منگنز براي
توليد آهنرباهايي با هزينه كمتر براي خودروهاي
برقي و توربين باد
استفاده از مواد پايه سريومي براي توليد آهنرباهايي
با هزينه كمتر براي خودروهاي برقي و توربين باد
ساخت آهنربا با استفاده از الياژهاي خاص كه
خواص بهتري از آهنرباهاي ناياب خاكي فعلي
داشته باشند .در توربين باد و خودروهاي هيبريد
بيشتر كاربرد خواهند يافت.
ساخت آهنربا با استفاده از مواد پايه فريتي و
منگنزي .در توربين باد و خودروهاي هيبريد بيشتر
كاربرد خواهند يافت.
ساخت آهنربا با استفاده از آهن  -نيكل .در توربين
باد و خودروهاي هيبريد بيشتر كاربرد خواهند يافت
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اگرچه سازندگان در خالل دهه گذشته ،استفاده از آهنرباهاي دائم و ساير موتور -درايوهاي با بازده باال را آغاز كرده اند ،امها بها
توجه به نگراني هاي موجود در خصوص هزينه و در دسترس بودن فلزات كمياب خاكي ،انگيزه براي يافتن جايگزين اين مهواد
رو به افزايش است .برنامة جايگزين هاي مواد كمياب خاكي در فناوري هاي بحراني ( )REACTمربوط به آژانس پروژه ههاي
تحقيقاتي پيشرفته در دپارتمان انرژي آمريكا ( ،) ARPA-Eتحقيقاتي را در خصوص جايگزين هاي مواد كمياب خهاكي مهورد
حمايت قرار داده است[ .]10يک گزينه ،جايگزيني نئوديميوم با فلز سريوم 1است كه ارزانتر بوده و بيشتر يافت مي شود .از گزينه
هاي ديگر مي توان به استفاده از مواد كامپوزيت در ابعاد نانو 2براي توليد آهنرباهاي دائم اشاره نمود[.]10
تحقيقات در زمينه موتورهاي آهنرباي دايم در كشور آمريكا بيشتر در زمينه خودروهاي برقي متمركز است و تقريبا تمامي آنها از
طرف وزارت انرژي آمريكا ( )DOEحمايت مالي شدهاند .در اين زمينه برنامهاي وجود دارد كه تا سال  2022كشور آمريكا اولين
كشوري باشد كه به صورت گسترده از فناوري خودروهاي برقي با قابليت اتصال مستقيم به شهبكه بهرق( 3بهراي شهارژ كهردن
خودرو) ،استفاده مينمايد [ .] 11در حال حاضر بيشتر از موتورهاي آهنرباي دايم با استفاده از مواد كمياب خاكي براي به حركت
درآوردن چرخهاي خودرو استفاده ميشود و سازمان انرژي آمريكا از تحقيقات براي جايگزين كردن اين موتورها (به دليل نبهود
مواد ناياب خاكي در آمريكا) حمايت مالي مينمايد .به عنوان مثال از قرادادها در زمينه خودروهاي برقي ،مي توان به قراردادي
كه بين شركت  UQM Technologiesو شركت  CODA Automativeدر سال  2009و به مهدت  10سهال منعقهد شهده
اشاره نمود كه مقرر شد شركت  UQM Technologiesتعداد  20،000سيستم محركه با توان بيشينه  100كيلهووات تحويهل
دهد [ .]12در جدول ( )3-1برخي از پروژههاي حمايت شده از طرف  DOEآمده است.

1

- Cerium
- Nanoscale Composite Materials
3
Plug- in Electric Vehicle
2
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جدول ( :)3-1تحقيقات انجام شده در رابطه با موتورهاي آهنرباي دايم در كشور آمريکا
رديف موسسه مجري

1

UQM
Technologies,
Inc.

Electron
2
Energy
Corporation

نام طرح

موسسه حامي

زمان

مبلغ پروژه
$

-

DOE

-

3،024،592

High Performance
Permanent
Magnets for
Advanced Motors

DOE

3

-

DOE,
Baldor, GM, Permanent Magnet
Development for
GE and
Automotive
UQM
Traction Motors

4

-

Novel
Manufacturing
Technologies for
High Power
Induction and
Permanent Magnet
Electric Motors

DOE and
GM

-

3،000،000

-2001
12،950،000
2015

2،531،000

هدف طرح
هدف دست يابي به دانش فني موتورهاي
آهنرباي دايم از مواد غير ناياب خاكي
است كه زمينه را براي استفاده از فناوري
آهنرباهاي كم انرژي فراهم ميكند.
ساخت (نمونهسازي و تجاري كردن)
موتورهاي آهنرباي دايم با استفاده از
آهنرباهاي با مقاومت الكتريكي باال براي
استفاده در خودروهاي الكتريكي و
توربينهاي بادي.
در كنار برنامهريزي براي توليد آهنرباهاي
مناسب و با استفاده كمتر از مواد كمياب
خاكي براي ساخت موتورهاي آهنرباي
دايم جهت استفاده در خودروهاي برقي،
براي رسيدن به چگالي توان موتورهاي
آهنرباي دايم ساخته شده در اين پروژه
دستيابي به چگالي توان بيش از 1.4
كيلووات بر كيلوگرم هدف گذاري شده
است.
ساخت موتورهاي القايي و آهنرباي دايم
سبکتر ،با كارايي باالتر و قيمت پايينتر
براي استفاده در خودروهاي برقي -
هيبريدي

 -2-2-1ژاپن

با هدف حل معضالت آهنرباهاي نئوديومي ،سه پروژه مطابق جدول ( )4-1در كشور ژاپن در حال اجرا ميباشد [ .]25الزم بهه
ذكر است كه ساختار تحقيقاتي در كشور ژاپن بهه ايهن صهورت اسهت كهه تحقيقهات كهاربردي از طهرف  METI1و NEDO2

(سازماني است زير مجموعه  )METIو تحقيقات بنيادي از طرف  MEXT3حمايت ميشوند [.]13

Ministry of Economy, Trade and Industry

1

New Energy and Industrial Technology Development Organization
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology

2
3
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جدول ( :)4-1فعاليتهاي تحقيقاتي ژاپن در زمينه ساخت آهنرباهاي جديد
موسسه

رديف

نام طرح

1

Development of Technology to
Reduce Dysprosium Used in Rare
Earth Magnets

METI
NEDO

2

Project for High Performance
Anisotropic Nanocomposite
Permanent Magnets with Low RareEarth Content

MEXT

2007

3

Development of New Permanent
Magnets Substituting for Nd-Fe-B
Magnets

METI
NEDO

2009

حامي

سال شروع

هدف طرح

2007

ساخت آهنرباهاي نئوديومي با عنصر  Dyكمتر
نسبت به آهنرباهاي موجود براي استفاده در
محي هاي گرم
هدف توليد آهنرباهاي جديد نانوكامپوزيتي يا
تركيبات فريتي است.
ساخت آهنرباهاي سبک به جاي آهنرباهاي
نئوديومي براي استفاده در موتورهاي الكتريكي
بسيار سبک

 -3-2-1سوئد

تحقيقات در زمينه موتورهاي آهنرباي دايم در كشور سوئد بيشهتر در زمينهه اسهتفاده از ايهن موتورهها در خودروههاي برقهي -
هيبريدي و قطارها است .كشور سوئد ،عليرغم كوچک بودن آن ،داراي دو شركت بزرگ سازنده خودروهاي كشنده 1و دو شركت
سازنده خودروهاي بزرگ ميباشد كه صادرات محصوالت اين شركتها بيشترين حجم صادرات صادرات اين كشور را تشهكيل
ميدهد و در ايجاد فرصت هاي شغلي و كسب درآمد در اين كشور نقش بسزايي بر عهده دارد .با توجه به اين مزيت اقتصهادي،
برنامهه اي زيادي براي تقويت صنعت خودرو در كشور سوئد به اجرا درآمده است .در سال  1994دولت و شركتهاي خودروساز
براي اعطاي بودجههاي تحقيقاتي در زمينههاي خاص خودرو و تشكيل انجمني براي تحقيقات مرتب با خودروها توافق كردند
و در سالهاي بعد دو برنامه با عنوان "خودروي سبز" 2در اين راستا تهدوين گرديهد [ .]14در راسهتاي ايهن برنامهه ،تحقيقهات
مختلفي در دانشگاههاي كشور سوئد صورت گرفت مانند پروژه دكتري در دانشگاه  LUNDكه موضوع آن ساخت يهک نمونهه
موتور سنكرون آهنرباي دايم براي استفاده در خودروهاي برقي -هيبريدي است كه در سال  2014انجام گرفته است .اين پروژه
توس آژانس انرژي سوئد حمايت و تامين مالي شده است [ .]15عالوه بر اين ،پروژه اي نيز بهه منظهور اسهتفاده از موتورههاي

Truck
Green Car

1
2
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 PMSMدر خودروهاي هيبريد ،با حمايت سازمان ملي توسعه فني و صنعتي كشور سوئد ( )NUTEKدر دانشگاه مذكور انجام
شد [.]16
برنامه ديگر كشور سوئد در رابطه با قطارها ميباشد كه موسوم به "قطار سبز" 1است .اين برنامه علمي و تحقيقاتي با مشاركت
وزارت حمل و نقل ،دانشگاه  ، KTHشركت بهرهبردار قطارها و يک شركت تجاري به نام  Bombardierتدوين گشته است و
هدف آن مطالعه و بررسي نسل آينده قطارهاي مسافري در كشورهاي اسكانديناوي است كه مصرف انرژي بسيار پاييني داشته
باشند و سرعت آنها تا  250كيلومتر بر ساعت و در مراحل بعدي با اصالحات بيشتر آيروديناميكي به  300كيلهومتر بهر سهاعت
افزايش يابد [ .]19 -17در همين راستا در دانشگاه  KTHپايان نامههايي براي طراحهي و سهاخت موتورههاي آهنربهاي دايهم
سنكرون رلوكتهانس( 2بها حمايهت آژانهس انهرژي سهوئد) و همچنهين آزمهايش ميهداني ايهن موتورهها (بها مشهاركت شهركت
 )Bombardierانجام گرفته است [ 20و .]21
همچنين در اين كشور با حمايت مركز  ، EKC23برنامههاي با عنوان مخفف  HPD4در خالل سالهاي  2006تا  2012اجهرا
شده است كه هدف از آن افزايش دانش در رابطه با طراحي و سهاخت موتورههاي الكتريكهي اسهت كهه عملكهرد عهالي بهراي
مجموعهاي از كاربردهاي مختلف داشته باشند .در اين برنامه تالش ميگردد پديدههايي كه (شامل مهواد و فراينهد توليهد) بهر
عملكرد ماشين و درايو الكترونيكي آن تاثير ميگذارند شناسايي شده ،مدل طراحي و بررسي عملكرد ماشينهاي الكتريكهي بهه
دست آيد و نمونه موتورهاي ساخته شده با اين مدلها ،با همكاري صنعت مورد آزمايش و بررسي عملي قهرار گيرنهد [ .]22در
اين راستا پروژه دكتري در دانشگاه  KTHو با حمايت  EKC2در رابطه با طراحي و ساخت يک نمونه موتور سنكرون سهرعت
پايين (با توان  4.5كيلووات) براي جايگزيني موتور القايي و گيربكس آن در يک همزن برقي انجام شده است [ .]23همچنهين
پروژه ديگري نيز در اين دانشگاه قبال با اهداف مشابه انجام گرفته است كه از جمله آن ميتوان به مرجع [ ]24اشاره نمود كهه
در خالل سالهاي  1995تا  2005انجام گرفته و هدف از آن بررسي امكان جايگزيني محركههههاي القهايي بها محركههههاي
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آهنرباي دايم بوده است .حاميان اين پايان نامه آژانس انرژي سوئد و چندين شركت تجهاري شهامل ، Atlas Copco ، ABB
 Sura Magnetsو غيره بوده است.

 -4-2-1فنالند
يكي از پروژههاي انجام شده در كشور فنالند در خالل سالههاي  2000تها  2003موسهوم بهه Analysis and control of

 vibrations in electrically driven machine systemsبوده است .اين برنامه توس آكادمي فنالنهد 1كهه يهک موسسهه
مديريت تحقيقات در اين كشور در اين دوره بوده مورد حمايت قرار گرفته است .اين موسسه يک برنامه كلي بها عنهوان آينهده
مهندسي مكانيک را در سال  2000آغاز نمود كه شامل  13پروژه بوده و پروژه فوق يكي از اين  13پروژه مهيباشهد و اجهراي
پروژه فوق  4پروژه دكتري را به همراه داشت [ ]25كه به دو مورد آن در مراجع [ 26و  ]27اشهاره شهده اسهتر در ايهن پايهان
نامهه ا در رابطه با موضوع كاهش ريپل موتورهاي الكتريكي كه با  ASDتغذيه ميشوند (بهه خصهوص موتورههاي سهنكرون
آهنرباي دايم) و همچنين موضوع كنترل بدون حسگر موتورهاي سنكرون آهنرباي دايم تحقيق شده است .اين پايان نامهها بها
حمايت موسسه دولتي ( TEKESموسسه دولتي تامين اعتبار پروژههاي تحقيقاتي در كشور فنالند) ،شركتهاي تجاري ABB

و  Metsoو  ...و در دانشگاه  LUT2و دانشگاه صنعتي  Tampareانجام شده است.

 -5-2-1انگلستان
تحقيقات در زمينه موتورهاي آهنرباي دايم در كشور انگليس بيشتر توس موسسهه دولتهي اعتبهاردهي موسهوم بهه EPSRC3

حمايت مالي شده و در برخي موارد نيز با مشاركت شركتهاي تجاري صورت مي گيرد .ايهن تحقيقهات در دو بخهش متمركهز
استر خودروهاي برقي  -هيبريدي و جايگزيني موتورهاي الكتريكي مورد استفاده در تجهيزات و خطوط توليد صنعتي و لهوازم
خانگي .به عنوان مثال مي توان به قرارداد شركت تجاري ( Bekoشركت انگليسي سازنده وسايل خانگي) با گهروه الكترونيهک
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قدرت ،محركه و ماشين دانشگاه نيوكاسل (در سال  )2014براي افزايش بازدهي انرژي وسهايل خهانگي اشهاره نمهود [ .]28در
جدول ( )5-1برخي ديگر از اين تحقيقات اشاره شده است.
جدول ( :)5-1تحقيقات انجام شده در رابطه با موتورهاي آهنرباي دايم در كشور انگليس
رديف

موسسه
مجري

نام طرح

1

NOVEL CALORIMETER
FOR DEVELOPING
Newcastele
HIGH-EFFICIENCY
PERMANENT-MAGNET university
MACHINES AND
POWER CONVERTERS

2

NOVEL CALORIMETER
FOR DEVELOPING
Queen's
HIGH-EFFICIENCY
PERMANENT-MAGNET University
MACHINES AND
of Belfast
POWER CONVERTERS
)(NovCHEPM

Underpinning Power
Electronics - Integrated
Drives

موسسه حامي

زمان

2014-2013

367،225

EPSRC & Dyson
Appliance Ltd
2016-2014
(as project
)partner

265،738

EPSRC

2017-2013

2،041،122

2015-2011

-

-

61،258

EPSRC

3

Newcastele
university

4

Integrated Vehicle Electric Newcastele
)Systems (VESI
university

EPSRC

5

Newcastele
Electric Vehicle Hub
Motors (PhD Studentship) university

Protean
Technologies

2013-2010

EPSRC

2002-2001

Alstom Group
Brook Hansen
Large IND
 MotorsEurotherm
Drives Ltd -

2004-2000

Modular Permanent
Magnet Brushless
Machines

6

University
of Sheffield

7

Alstom
Group
Brook
FULLY INTEGRATED
Hansen
MOTOR DRIVE USING
Large IND
DIRECT CONVERTER
 MotorsTECHNOLOGY
Eurotherm
 Drives LtdSemikron

مبلغ پروژه £

202،170

هدف طرح
طراحي و ساخت كالري متر (وات متر) بسيار دقيق براي
اندازهگيري تلفات موتورهاي آهنرباي دايم و مبدلهاي
الكترونيكي آن .به اين وسيله زمينه براي ساخت و
توسعه استفاده از محركههاي با بازدهي باال و در
كاربردهاي مختلف فراهم ميگردد.
طراحي و ساخت كالري متر (وات متر) بسيار دقيق براي
اندازهگيري تلفات موتورهاي آهنرباي دايم و مبدلهاي
الكترونيكي آن .به اين وسيله زمينه براي ساخت و
توسعه استفاده از محركههاي با بازدهي باال و در
كاربردهاي مختلف فراهم ميگردد.
اين موضوع شامل تحقيقاتي است كه از مجمتع كردن
فيزيكي محركه تا ساخت اجزا را شامل ميشود .هدف
نهايي اين تحقيق ،بررسي و انتخاب بين چالشهاي زير
است :افزايش بازده ،افزايش چگالي توان ،افزايش
استحكام ،كاهش تشعشعات مغناطيسي ،كاهش هزينه
عملكرد و ...
براي عمومي شدن فناوري خودروهاي برقي نياز است
كه چگالي توان محركههاي الكتريكي افزايش و
هزينههاي آن كاهش يابد .در بررسيهاي اين پروژه ،بر
هر دو قسمت موتور و الكترونيک قدرت تمركز شده
است.
در اين پايان نامه طراحي و ساخت موتور گشتاور باال كه
مستقيما به چرخ خودرو متصل ميگردد ،انجام شده
است.
در اين پروژه متغيرهاي موثر بر عملكرد ماشينهاي
آهنرباي دايم بدون جاروبک با جزئيات بررسي شده
است .اين پروژه شامل ايجاد روش طراحي عمومي،
تحليل و انتخاب روش بررسي اثر عدم تعادل فازها بر
جريان گردابي القا شده در آهنرباها ،نويز و تشعشعات
الكترومغناطيسي بوده است.
اين پروژه در رابطه با موتورهاي مجتمع و بررسي
عملكرد اين موتورها و مدلسازي حرارتي بوده است .در
اين پروژه تالش شده است كه مشكالت مجمتع سازي
مانند استفاده از ساختار مبدل الكترونيكي مناسب براي
محي هاي پرتنش مانند محي هاي با دما و لرزش و
نويز باال بررسي و رفع گردد .هدف نهايي توسعه امكان
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Semikron Ltd

استفاده از موتورهاي مجتمع در توانهاي تا 100
كيلووات بوده است.

 -3-1سيستم هاي تنظيم سرعت
كشورهاي صنعتي و در حال توسعه كه نرخ رشد بااليي در صنعت دارند مي توانند از سياست هاي بهينه سازي مصرف انرژي در
سيستمهاي موتوري (سيستمهاي صنعتي مانند :فن ها ،پمپ ها ،و كمپرسورهاي هوا كه از موتور الكتريكي استفاده مي كننهد)
بهره ببرند .استفاده از ابزارهاي بهينه سازي و تجهيزات با بازده باال در ساخت كارخانجات توليدي ،روشي بهينه در بهبود مصرف
انرژي است .با توجه به آنكه بسياري از تجهيزات صنعتي طول عمر باالي  20سال دارند ،عدم استفاده از تجهيزاتي كه انرژي را
به صورت بهينه مصرف ميكنند باعث توليد محصول غير بهينه براي مدت زمان طوالني شده و بهينه سازي ههاي آينهده نيهز
بسيار پر هزينه خواهد بود .زيرا تغييرات قابل توجهي در سيستم مورد نياز بوده و در برخي موارد نيز بدليل نياز بهه توقهف خه
توليد ،بهينه سازي بصورت كامل قابل پياده سازي نخواهد بود[.]1
در كشور چين برنامه هاي مربوط به مميزي انرژي در سيستم هايي كه از موتور الكتريكي استفاده مي كننهد (ماننهد :فهن هها،
كمپرسورهاي هوايي ،و پمپ ها) توس  UNIDOو بين سال هاي  2001و  2004انجام گرفت[ .]1اين برنامه در ابتدا بصورت
آزمايشي در دو استان چين (  Jiangsuو  ) Shainghaiانجام گرفت .هدف اصلي اين برنامه ،آموزش بهينهه سهازي انهرژي در
سيستم هاي موتوري به كارشناسان و انجام مميزي انرژي در كارخانجات صنعتي بود .در اين طهرح ،دو گهروه از كارشناسهان (
پرسنل كارخانه و كارشناسان خارج از صنعت) تحت آموزش قرار گرفتند .نتيجه اين برنامهه ،ارزيهابي  38كارخانهه در خصهوص
مميزي انرژي بود كه نشان داد ،در مجموع ،پتانسيل صرفه جويي بهه ميهزان  23( 40 GWhدرصهد كهل انهرژي مصهرفي در
سيستم) در آنها وجود دارد .در اكثر اين موارد ،مدت زمان بازگشت سرمايه ،يک تا دو سال بود.
در كشور برزيل ،برنامه بازده انرژي صنعتي در سال  2003به اجرا گذاشته شد كه تمركز اوليه اين برنامه بر بهينه سازي مصرف
انرژي در سيستمها ي موتوري صنعتي (مانند :مانند :فن ها ،كمپرسورهاي هوايي ،و پمپ ها ) بود[ .]54اين برنامه سه ههدف را
دنبال مي كرد .بهينه سازي سيستمهاي موتوري كه قبالً نصب شده اند ،شتابدهي به وارد شدن موتورهاي القايي با بازده باال به
بازار ،و تقويت پشتيباني فني .به منظور اطمينان از تعهد صنايع ،كنفدراسيون ملي صنعت نيز در برنامه طراحي و پياده سازي وارد
شد .اين برنامه كه به شدت بر مبناي توسعه ررفيت مي باشد ،در فاز اول ،اساتيد دانشگاه و مشاوران اين حوزه تحهت آمهوزش
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بهينه سازي مصرف انرژي در سيستمهايي كه از موتورهاي الكتريكهي اسهتفاده مهي كننهد قهرار گرفتنهد و در ايهن خصهوص،
آزمايشگاهها و مراكز تحقيقاتي در دانشگاهه اي مختلف تاسيس گرديد .در فاز دوم ،افراد شاغل در صنعت توس افهراد آمهوزش
ديده تحت آموزش قرار گرفتند تا قادر به انجام مميزي انرژي موتورهاي الكتريكي در كمپاني هاي خود باشند .تا سال ، 2005
 766كمپاني در اين برنامه شركت كردند و  906نفر نماينده جهت انجام 1140مميهزي انهرژي بهر روي موتورههاي الكتريكهي
كمپاني هاي خود تحت آموزش قرار گرفتند .در اين طرح ،تعداد  123استاد دانشگاه و مشاور كار آموزش را بر عهده داشهتند .از
مزاياي اين طرح ،عالوه بر تربيت كارشهناس در حهوزه مميهزي انهرژي سيسهتمههاي موتهوري (ماننهد :فهن هها ،پمهپ هها ،و
كمپرسورهاي هوايي) ،مي توان به كاهش شكاف بين صنعت و دانشگاه اشاره نمود.
در كشور آلمان ،در سال  2008فعاليتي در خصوص اعطاي وام هاي كم بهره براي سرمايه گذاري در حهوزه مميهزي انهرژي و
بهينه سازي مصرف انرژي آغاز شد [ .]1اگر چه تمركز عمل اين اين طرح بر سيستمهاي موتوري نبود ،اما بسياري از اين پروژه
ها در اين حوزه پياده سازي شدند.
پروژههاي بسياري در سطح دنيا به منظور باال بردن كيفيت تكنولوژي  ASDو امكان كاربرد آن در زمينه هاي جديهد در حهال
انجام بوده كه در اين ميان برخي مؤسسات مانند دپارتمان انرژي آمريكا( )DOEو يا مؤسسه تحقيق و گسترش انرژي ايهاالت
متحده ( )ERDAو يا مؤسسه تحقيقات اروپايي ( )ERCبيشترين حمايت ها را از توسعه و گسترش اين درايوها انجام ميدهند.
به عنوان مثال دپارتمان انرژي آمريكا در درخواست بودجه ساالنه خود در سالهاي  2013و  2014و  2015مبهالغ هنگفتهي بهه
منظور حمايت از صرفه جويي در مصرف انرژي و مشخصاً ASDها اختصهاص داده اسهت [ ]29و [ .]30همچنهين كشهورهاي
توسعه يافته مبالغ قابل توجهي را براي حمايت از گسترش كاربرد ASDها در صنايع مختلف و بهبود و بهسازي آنها اختصاص
مي دهندر به طور مثال مؤسسه تكنولوژي و نوآوري ايرلند 1در گزارشي كه به تدوين فناوريهاي آينده مورد نيهاز صهنعت ايهن
كشور اختصاص دارد ،مبلغ  25ميليون پوند را براي بهينه سازي توس سيستم هاي  CHPو ASDپيش بيني كرده است [.]31
برخي مؤسسات فعال در اين حوزه مانند  EDECدر شيكاگو اقدام به تأسيس آزمايشگاه اختصاصهي بهراي سيسهتم  ASDبهه
منظور اعمال روش هاي جديد كنترلي و تست آنها نموده اند [ ،]32دپارتمان انهرژي آمريكها مبلهغ  15/200/000دالر را بهراي
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تحقيق و توسعه پمپ هاي حرارتي توس  ASDها اختصاص داده است كه پيش بيني مي شود بازده آنها تا  60%بهبهود يابهد
[ .]17در واقع  ASDدر صنايع مختلف صنعتي از جمله سيمان ،شيميايي و پتروشيمي ،پالپ و كاغذ سازي فوالد  ،روغن و گهاز
كاربرد دارند .همچنين برخي دولت ها و موسسات با اهداي وام و يا در نظر گرفتن پاداش ،صنايع مختلف را تشويق به تعهوي
سيستم هاي درايو قديمي با  ASDمي كنند مثالً مؤسسه  DAKOTA ELECTRICبه ازاي هر اسب بخار 30 ،دالر بهدون
بازگشت اعطا مي كند [ .] 33در كشور ايرلند براساس برنامه انرژهاي تجديد پذير ايرلند شمالي 1به ازاي جهايگزيني ههر ASD

 10/000پوند و يا معادل  35%ميزان مصرف انرژي حاصل را نقداً پرداخت مي نمايد .همچنين براي توسهعه سيسهتم آبرسهاني
شهر  Phoenixدر آريزوناي آمريكا كه كمتر از يک ميليون جمعيت دارد مبلغي معادل سهه ميليهون دالر اختصهاص داده شهده
است .همچنين نمونه اي از برخي گرنت ها توس مؤسسات حامي دانش وجود دارد كه در سالهاي اخير مبالغ قابل تهوجهي بهه
توسعه سيستم هاي  ASDاختصاص پيدا كرده كه از آن جمله مي توان به گرنت شماره  GR/R4026S/01مؤسسه EPSRC

به مبلغ  277/334پوند به منظور بهبود كيفيت توان توس ASDها در سال  2004و يا جايزة شمارة  4186برنامه فول برايت،2
توس  European research councilبه ميزان  100/000دانيش(واحد پول كشور دانمارك) كه يكي از موارد اختصهاص آن
مشخصآ سيستم هاي  ASDمي باشد اشاره نمود.
از پروژه هاي در حال انجام در حوزه  ASDمي توان به موارد زير اشاره نمود [: ]40 - 34
الف -پروژه هاي توسعهاي

 -1اندازه گيري كانتور بهره وري  ISOبراي VSDها ()EDEC( )2010

 -2آناليز رفتار ديناميكي VSDها 

از  20Wتا )FMTC( )2014( 100 KW

 -3آينده نگاري و چالش هاي پيش روي ASDها ()Danfoss Drives A/S( )2004
 -4بازارهاي جديد براي ASDها ()Eestor Consultants Inc( )2000
 -5تأثير  ASDدر كاهش مصرف انرژي (( )2012دانشگاه مااليا)
 -6پياده سازي و صحت سنجي استفاده از  ASDدر توربين بادي ()ELECTA
Northern lreland Sustainable Energy Program
Full Bright Scholar Program

1
2
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 -7طراحي فيلترهاي خروجي براي )Danfoss Drives A/S( ASD
 -8طراحي فيلترهاي پيشرفته حذف هارمونيک براي )Danfoss Drives A/S( ASD
 -9بهينه سازي عملكرد ASDها ()ETH University
 -10عيب يابي )EDEC( ASD

ب -پروژههاي صنعتي

 -1بهبود عملكرد موتورها و درايو در صنعت ()DOE( )2014
 -2جايگزين موتورها و پمپ ها در صنعت كشاورزي اياالت متحده با تجهيزات )2014(ASD
 -3جايگزين موتورها و پمپ ها در صنعت آبرساني شهري در اياالت آريزوناي آمريكا ()2012-2015
 -4اختصاص گرنت توس سازمان انرژي هاي تجديد ناپذير كشور ايرلند جهت جايگزيني سيستم هاي موجود با

ASD

 -5بهبود كارآيي فن محفظه احتراق با  420/000دالر صرفه جويي ساالنه و برگشت سرمايه اوليه دو ماهه ()DOE
 -6پياده سازي سيستم هاي  ASDدر مجتمع سهاختماني  DEMEXبها  12/000دالر صهرفه جهويي سهاالنه و برگشهت
سرمايه اوليه دو ماهه (( )2010سازمان انرژي هاي طبيعي كانادا)
 -7پياده سازي سيستم هاي  ASDدر يک كارخانه پالستيک (جايگزيني سه موتور  75اسب بخار با يک موتور  25اسهههب
بخار و صرفه جويي يک ميليون كيلووات ساعت در سال)()IPEX Inc( )2010
الزم به ذكر است بيشترين ميزان حجم سرمايه گذاري در  ASDها در كشور اياالت متحده و حجم بااليي از آن توس سازمان
انرژي آمريكا ( )DOEصورت گرفته است و موسسه تحقيقات اروپايي ( )ERCدر پله بعدي قراردارد.

 -4-1خودروهاي الکتريکي
 -1-4-1آمريکا

در سال  2010بر اساس برنامه دفتر فناوريهاي خودرو در دپارتمان انرژي آمريكا ،مشخصات موتورهاي الكتريكي مورد اسهتفاده
در خودروهاي الكتريكي براي سالهاي  2015 ،2010و  2020الزم است مطابق جدول ( )6-1باشد[:]41
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جدول ( :)6-1نقطه هدف فناوري موتور الکتريکي مورد استفاده در خودروي الکتريکي
KW / Kg
1.2
1.3
1.6

$ / KW
11.1
7
4.7

Year
2010
2015
2020

دپارتمان انرژي آمريكا براي سال  2015از كنگره آمريكا بودجه  13.6ميليون دالري را جهت استفاده از مواد جديد در طراحهي
ماشين هاي الكتريكي مورد استفاده در خودروهاي الكتريكي درخواست نموده است .ايهن برنامهه در راسهتاي كهاهش يها عهدم
استفاده از عناصر كمياب خاكي در ماشين هاي الكتريكي و استفاده از آهنرباهاي غير كمياب خاكي و يا حذف آهنربا و اسهتفاده
از مواد جديد جهت بهبود رسانايي الكتريكي و حرارتي ماشين هاي الكتريكي مي باشد[ .]29مطابق جدول ( ،)1-3ايهن برنامهه
جهت رسيدن به نقطه هدف سال ( 2020يعني هزينه  ) $ 4.7 / KWاست كه به ميزان  51درصد كمتر از نقطهه ههدف سهال
 2013مي باشد.

 -5-1جاروبرقي
در ماه جوالي سال  2013ملزومات مورد نياز در طراحي جاروبرقي توس اتحاديه اروپا در مجله رسمي اين اتحاديه منتشر شهد.
اين مصوبه تنها مربوط به انواعي از جاروبرقي است كه به برق شبكه متصل مي شوند و جاروبرقي هاي شارژي ،رباتي ،صنعتي،
و جاروبرقي هاي مركزي را شامل نمي شود .اين ملزومات شامل موارد زير مي شود[ 42و :]43
EU 666/2013 -1از ابتداي ماه سپتامبر :2014

 مصرف انرژي ساالنه بايد كمتر از  62 KWhباشد. توان ورودي نامي كمتر از  1600 Wباشد. ميزان جذب گرد و غبار از فرش يا موكت ( )dpucبيشتر يا مساوي  0.70باشد .اين محدوديت شامل كفپوش هاي سفتنمي شود.
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 ميزان جذب گرد و غبار از كفپوش هاي سفت ( )dpuhfبايد بزرگتر يا مساوي  0.95باشد .اين محدوديت شامل كف هايبا پوشش فرش و موكت نمي شود.
موارد فوق شامل جاروبرقي هاي با فيلتر آبي نمي شود.

 -2از ابتداي ماه سپتامبر :2017

 مصرف انرژي ساالنه بايد كمتر از  43 KWhباشد. توان ورودي نامي كمتر از  900 Wباشد. ميزان جذب گرد و غبار از فرش يا موكت ( )dpucبيشتر يا مساوي  0.75باشد .اين محدوديت شامل كفپوش هاي سفتنمي شود.
 ميزان جذب گرد و غبار از كفپوش هاي سفت ( )dpuhfبايد بزرگتر يا مساوي  0.98باشد .اين محدوديت شامل كف هايبا پوشش فرش و موكت نمي شود.
 انتشار مجدد خاك بايد كمتر از  1%باشد. ميزان توليد صوت بايد حداكثر برابر با  80 dBباشد. لوله جاروبرقي بايد مقاوم باشد ،بگونه اي كه پس از  40000نوسان تحت كشش قابل استفاده باشد. -عمر كاري موتور جاروبرقي بايد حداقل  500ساعت باشد.
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نتيجهگيري
در اين گزارش وضعيت برخي از انواع موتورهاي الكتريكي در كشورهاي دنيا مورد بررسي قرار گرفتر ابتدا وضعيت موتورههاي
القايي سه فاز در آمريكا ،اتحاديه اروپا ،انگلستان و چين بررسي شد و مشخص شد كه با توجه به اين كه در حال حاضر ،عمهده
موتورهاي الكتريكي موجود در صنعت از نوع موتورهاي القايي سه فاز مي باشند ،كشورهاي مختلهف دنيها در خصهوص بهينهه
سازي مصرف انرژي و افزايش بازده اين نوع از موتورها سياست هايي را به اجرا گذاشتهاند .لذا در بخش مربوط بهه موتورههاي
القايي سه فاز ،فعاليت هايي كه در راستاي افزايش بازده اين نوع از موتورها طي سالهاي گذشته در كشورهاي مذكور صهورت
گرفته نيز مورد بررسي قرار گرفت.
در ادامه ،وضعيت آهنرباهاي دائم و موتورهاي الكتريكي آهنرباي دائم بررسي شد .الزم به ذكر است ،اگر چه آهنرباههاي دائهم
كمياب خاكي امروزه به طور گستردهاي توس سازندگان ماشين هاي الكتريكي براي كاربردهاي متعدد مورد استفاده قهرار مهي
گيرند ،اما فعاليت هاي تحقيقاتي پيرامون حذف يا كاهش مواد كمياب خاكي از آهنرباهاي دائم و يافتن جايگزيني براي آنها بهه
سرعت در حال افزايش است.
سپس از آنجايي كه امروزه سيستمهاي تنظيم سرعت نقش قابل توجهي در بهينه سازي مصرف انهرژي موتورههاي الكتريكهي
دارند ،به آنها پرداخته شد .در بخش هاي آخر نيز به مقوله خودروهاي الكتريكي و جاروهاي برقي خانگي اشاره شده است.
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 -3-1-1مدل پاتريك لوئيس
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 -4-1-1مدل آليسون

 -5-1-1مدل مكميالن
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-






.

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوريهاي طراحی ،ساخت و تدوین دانش فنی انواع موتورهاي مورد نیاز
در صنعت برق
فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز







7
ویرایش اول ،مرداد 1394

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوريهاي طراحی ،ساخت و تدوین دانش فنی انواع موتورهاي مورد نیاز
در صنعت برق

8
ویرایش اول ،مرداد 1394

فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز





-
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-
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 -2-1هدفگذاري کالن

Issue-based

1
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 -1-2-1هدفگذاري بنگاهي
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 -2-2-1نمونه هايي از اهداف کالن در ساير فناوري ها
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 -3-2-1روش پيشنهادي تبيين اهداف کالن توسعه فناوري
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 -2الزامات ايجاد شده از منظر اسناد باال
دستي در خصوص توسعه صنعت
موتورهاي الكتريكي
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 -1-2مقدمه

.

-

 -2-2بررسي الزامات سياستهاي کلي نظام در خصوص توسعه صنعت موتورهاي الكتريكي
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)



 -3-2بررسي الزامات قوانين مجلس

(
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.
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 -4-2بررسي الزامات برنامه هاي راهبردي صنايع مختلف
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OEM













از آثار اجراي اين طرح مي توان به موارد زير اشاره كرد :
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 -5-2جمع بندي

جدول  :1-2مستندات مرتبط با لزوم توسعه ماشينهاي الكتريكي
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فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز
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فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز







10

















OEM
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 -3برنامههاي ساير کشورها در توسعه
فناوري موتورهاي الكتريكي
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IE

1

-

جدول  :1-3جايگاه کشورهاي مختلف در برنامه افزايش بازده موتور در سال 2013

. International Efficiency

1
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1

MEPS

-

Minimum Energy Performance Standard

1
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IE2
IE2

IE3

IE2
IE3

1

EPAct

2

3

ECA

VSD

MTB4

IE2

ECA

1

Energy Policy Act
DOE
3
Enhanced Capital Allowance
4
Market Transformation Programme
2
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1

MEPS
eff 2

-

HEM 2

Bureau of Energy Efficiency

1

High-Efficiency Motor

2
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فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

 -4نظرات متخصصان و خبرگان در
ترسيم

يه اوليه چشمانداز در

موتورهاي الكتريكي
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OTC
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 -1-4مهندس يكتا مقدم

 -2-4دکتر واحدي
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 -3-4دکتر نقاشان
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 -5-4طاهري پور
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 -6-4مهندس فرزانه
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 -7-4دکتر اورعي

با برنامهريزي مناسب به راحتي ميتوان تا ميزان 10درصد در مصرف انرژي
موتورهاي الکتريکي ميتوان صرفه جويي كرد.

در تمامي اين بخش پتانسيل صرفهجويي انرژي وجود دارد و براي تخمين پتانسيل
صرفهجويي انرژي در هر بخش ،نياز به بررسي و مطالعه دارد.
تمركز اصلي بايد بر موتورهاي القايي كه مصرف زيادي در بخش صنعت و همچنين
لوازم خانگي  -تجاري دارند ،باشد.
با شرايط فعلي ،جايگاه مناسبي در بازارهاي صادراتي منطقه و آسيا نداريم ،ولي در
صورت بهبود شرايط و تسهيل تجارت خارجي و از بين رفتن دشواريهاي موجود،
امکان رسيدن به رتبه اول در منطقه در صنعت موتورهاي الکتريکي وجود دارد.
در حال حاضر بازار صنعت موتورهاي الکتريکي كشور ،محدود به كشور خود ماست و
در صورت تسهيل تجارت خارجي و بهبود شرايط سياسي ،محصوالت ايراني امکان
رقابت با محصوالت كشورهاي ديگر ،به خصوص در بازارهاي منطقه ،را دارا
ميباشد.
اين تفکيک صحيح نميباشد و توانايي طراحي موتورهاي الکتريکي ضروري است .با
خريد خط توليد يک فناوري نميتوان گفت كه به دانش فني آن فناوري دست
يافتهايم.
تاسيس آزمايشگاه مرجع ،به خصوص براي دينامومتري موتورهاي بزرگ ،ضروري
است.
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فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

 -5جمعبندي و


نهايي چشمانداز


و اهداف کالن توسعه فناوري
موتورهاي الكتريكي
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جدول  :1-5جمعبندي نظرات خبرگان ،مطالعات تطبيقي و اسناد باالدست
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جدول  :2-5خالصه نظرات هر يک از خبرگان

–
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IE2
IE2

IE3

IE2
IE3
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فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

بيانيه چشمانداز
با توجه به سياست هاي كالن اقتصاد مقاومتي و در جهت دستيابي به محيط زيست پاک و بهبود كيفي ت
زندگي مردم ،چشم انداز حوزه صنعت و فناوري موتورهاي الکتريکي به شرح ذيل است:
با اتکا به خداوند متعال وتکيه بر توانمندي داخل و مشاركت همه ذينفعان ،حوزه فناوري
موتورهاي الکتريکي كشور در افق  1404حوزهاي است برخوردار از تلفات انرژي كم تر به
ميزان حداقل  %10ناشي از افزايش بازده ،پيشرو در امر پژوهش با رويکرد دستيابي به
مرزهاي دانش و همچنين داراي جايگاه اول منطقه 1در عرصه طراحي ،توليد و ارتقاي
فناوري با قابليت رقابتي و رويکرد صادراتي به گونهاي كه در يک فضاي كسب و كار پايدار و
پويا و حضور سرمايهگذاران داخلي و خارجي جايگاه نخست مصرف در محصوالت توليد داخل
را به خود اختصاص دهد.
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فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

اهداف کالن
 -1بخش كاربرد در صنعت ،خانگي و كشاورزي
 كاهش مصرف انرژي به ميزان حداقل  9900گيگاوات ساعت در بخش خانگي
 كاهش مصرف انرژي به ميزان حداقل  4300گيگاوات ساعت در بخش صنعت
 كاهش مصرف انرژي به ميزان حداقل  1200گيگاوات ساعت در بخش كشاورزي
 -2بخش كسب دانش فني
 كسب دانش فني طراحي و ساخت موتورهاي توان باال
 كسب دانش فني و توليد انواع موتورهاي كشنده
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مقدمه
اولويتبندي فناوريها از موضوعات مهم در برنامهريزي توسعه هر فناوري است .اهميت اولويتبندي به اين دلينل اسنت کنه
پرداخت به همه فناوريهاي روز و صرف هزينه براي آنها با توجه به تعدد موضوعات مطرح و نيز با در نظر گرفت محندوديت
منابع (منابع مالي ،انساني ،زمان و  ،)...امكانپذير نخواهد بود .اولويتبندي فناوريهاي موتورهاي الكتريكي نينز بنا توجنه بنه
گستردگي اي فناوريها و کاربردهاي متنوع آن ،از اهميت زيادي برخوردار است .مطالعات انجنا شنده (کنه در گنزارشهناي
مرحله دو پروژه نيز آورده شده است) نشان ميدهد که کشورهاي مختلف دنينا نينز بنراي توسنعه فنناوري اننواع موتورهناي
الكتريكي اولويتبندي انجا داده و بر اساس آن منابع خود را در جهت تحقيق و توسعه کاربرد موتورهاي الكتريكي تخصنيص
دادهاند.
براي اولويتبندي فناوريهاي موتورهاي الكتريكي الز است ابتدا معيارهاي اولويتبندي مشخص گنردد و سن س خنود اين
معيارها وزندهي گردند و بر اساس آن ،اولويتبندي فناوريها صورت پذيرد .در اي مطالعه براي به دست آوردن اي معيارها از
سه روش توفان فكري ،روش معكوس و روش معيارهاي از پيش تعيي شده استفاده شده است؛ بدي صورت که ابتدا با اسنتفاده
از مطالعات تفصيلي و بررسي منافع و مضار هر يک از انواع موتورهاي الكتريكي و مصاحبه بنا کارشناسنان متعندد ،معيارهنايي
جهت مقايسه گزينه ها با يكديگر پيشنهاد گرديد و س س با برگزاري سلسله جلسات گروهي با خبرگان ،معيارهناي منورد نظنر
تكميل و ترفيع گرديدند .پس از اولويتبندي موتورهاي الكتريكي بر اساس معيارهاي پيش گفته و ارائه آن در کميتنه راهبنري
مقرر گرديد با توجه به اينكه موتورهاي الكتريكي کاربردهاي فراوان و گستردهاي در صنعت ،لواز خانگي و حملونقنل دارنند،
براي اولويتبندي بي انواع فناوريهاي موتورهاي الكتريكي ،کاربردهاي آنها را نيز در نظر گرفته و به صنورت کناربرد محنور
اولويت بندي موتورهاي الكتريكي صورت پذيرد .بدي منظور طرحهاي کالني در انواع کاربردها احصا گرديند (کنه در گنزارش
تدوي طرحهاي کالن اجرايي به تفصيل بيان شده است).
براي انتخاب نحوه اکتساب فناوريهاي موتورهاي الكتريكي (يكي از روشهاي توسعه داخلي فناوري ،توسعه مشارکتي فناوري
و يا خريد محصول فناوري) مجموعهاي از معيارهاي موثر در نحوه اکتساب فناوري (مانند چرخه عمر ،راهبردي بودن فناوري و
غيره) مورد بررسي قرار گرفته و براي هر يک از فناوريهاي اولويت بندي شده ،روش اکتساب مشخص گرديده است.
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اي گزارش که به اولويتبندي و روش اکتساب دانش فني موتورهاي الكتريكي (طرحهاي ارايه شده در سند نقشنه راه توسنعه
موتورهاي الكتريكي) ميپردازد ،در سه فصل تشريح گرديده است .در فصل اول متدولوژي تصنميمگينري چنند معيناره جهنت
اولويت بندي فناوريها بررسي شده است .در فصل دو معيارهاي اولويتبندي انواع فنناوريهناي موتورهناي الكتريكني و در
فصل سو  ،روش اکتساب اي فناوريها بررسي شده است.

 -1متدولوژي اولويت بندي فناوري و
سبک اکتساب فناوري
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فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

 -1-1مقدمه
يكي از موضوعات مهم در برنامهريزي توسعه فناوري ،اولويتبندي فناوريها در تمامي حوزههاي فناورانه ميباشد .اين امنر از
آن جهت داراي اهميت است که پرداخت به همه فناوريهاي روز با توجه به تعدد موضوعات مطرح و نينز بنا در نظنر گنرفت
محدوديت منابع (منابع مالي ،انساني ،زمان و  ،)...امكانپذير نخواهد بود .در حوزه موتورهاي الكتريكي نيز با توجه به گستردگي
اي فناوري و کاربردهاي متنوع آن و عد امكان سرمايهگذاري در همه انواع موتورهاي الكتريكي ،اولويتبندي فنناوريهنا از
اهميتي ويژه برخوردار است .کشورهاي مختلف نيز براي توسعه فناوري موتورهاي الكتريكي اولوينتبنندي را انجنا داده و بنر
اساس آن منابع خود را در جهت توسعه موتورهاي الكتريكي اولويتدار تخصيص دادهاند .اولويتبندي فناوريهاي کارکردهناي
فراواني دارد که عبارتند از:
 تعريف پروژههاي پژوهشي داراي اولويت بر اساس نيازهاي فعلي و آينده بخش
 انسجا و هماهنگي بي موضوعات پژوهشي در راستاي نيل به اهداف تعيي شده
 ايجاد يک چارچوب تعامل و همكاري فيمآبي تمامي ذينفعان عليالخصوص مراکز پژوهشي و صنعت
 تخصيص منابع مالي و انساني به صورت هدفمند در جهت پروژههاي اولويتدار
 بسترسازي جهت تدوي  ،توجيه و تصويب برنامه و بودجه هاي ساليانه
 تمرکز سياستها و اقدامات حمايتي در جهت فناوريهاي اولويتدار
حال با توجه به مزاياي اولويت بندي و تدوي ارکان جهت ساز در اي فصل متدولوژي تصميم گيري چند معياره جهت اولويت
بندي فناوريها به اختصار بيان شده است.
 -2-1روشهاي تصميمگيري چند شاخصه

1

روشهاي تصميمگيري چند معياره 2به طور وسيع در دههي  1960توسنعه پيندا کردنند .روشهناي کالسنيک ماننند الكتنره

3

محصول همي دهه هستند .در دههي  1970روشهاي جديد و نسخههاي اصالح شدهي روشهاي موجود توسعه پيدا کنرد و

)1 Multiple Attribute Decision Making (MADA
2
)Multiple Criteria Decision Making (MCDA
3
ELECTRE
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در نهايت در دههي  1980با استفاده از رايانه ،در کاربرد و نتايج حاصل از استفاده از روشهاي تصميمگيري چند معياره تحنول
سريعي رخ داد.
به طور عا  ،روشهاي تصميمگيري چند معياره مبتني بر چند بخش اصلي هستند؛ تعيي گزينههناي مختلنف بنراي انتخناب،
انتخاب معيارهاي ارزيابي گزينههاي مختلف و تعيي نتايج ارزيابي هر يک از گزينهها ،براساس هر يک از معيارهاي ارزيابي .در
نتيجهي اي بررسي يک ماتريس که عموماً تحت عنوان ماتريس تصميم خوانده ميشود ،به دست ميآيد.
عليرغم اينكه روشهاي مختلفي با عنوان تصميمگيري چند معياره شنناخته منيشنوند (ماننند روشهناي بهيننهسنازي و ينا
روشهاي رتبهبندي) ،گا هايي که بايد در مسير تصميمگيري برداشته شوند بسيار به هم شبيه هستند .اي گنا هنا عبارتنند از
تعريف مسئله ،تعيي و تبيي گزينهها ،انتخاب معيارها ،تشكيل و مقداردهي ماتريس تصميم ،تعيي وزن معيارها ،اولويتبنندي
گزينهها و تصميمگيري [.]1
لينكوف و ديگران 1روش تصميمگيري در سازمان هاي مختلف مرتبط با محيط زيست را در اياالت متحده و اروپا ارائه ميکنند.
آنها بيان ميکنند که عليرغم اينكه فرايند تصميمگيري اغلب بر مبناي مدلسازي فيزيكي و بعد بهينهسازي مهندسي بنا شده
است ،سازمانهاي متولي مسائل زيست محيطي در حال حرکت به سمت استفاده از ابزارهاي تصميمگيري تحليلي ،به خصوص
روشهاي تصميمگيري چند معياره هستند .آنها همچني ارتباط بي گا هاي مختلف ذکر شده در باال براي تصميمگيري چنند
معياره و فرآيندهاي برنامهريزي در سطح عمومي را تبيي کردهاند [.]1
در حوزهي انرژي ،نياز به در نظر گرفت شاخصهاي زيستمحيطي ،فناوريک و اجتمناعي در برنامنهرينزي اننرژي ،اسنتفاده از
روشهاي تصميمگيري چند معياره را رونق بخشيده است .پوهكار و راماچاندران 2در بي روشهاي مختلف تصميمگينري چنند
معياره ،فرايند تحليل سلسلهمراتبي ،3روش پرومته 4و روش الكتره 5را پراستفادهتري روشها در برنامهريزي انرژي ميدانند.

Linkov et al.
Pohekar and Ramachandran
)Analytical Hierarchy Process (AHP
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روش الكتره بر مبناي تعيي اولويتهاي باالتر بي هر جفت از گزينههاي مختلف عمل ميکند .س س ماتريسهاي توافنق 1و
تنافر 2براي انتخاب يا رتبهبندي بي گزينههاي مختلف تشكيل داده ميشوند .بكالي و ديگران 3نشان دادهاند که اي روش بنه
خوبي در برنامهريزي انرژي مورد استفاده قرار گرفته است .آنها يک برنامهي عملياتي را براي توسعهي انرژيهاي تجديدپذير در
مقياس منطقهاي ،با استفاده از رويكرد چند معياره با دوازده معيار ارزيابي ،بررسي کردهاند .اي معيارها در چهار دسته سازگاري با
شرايط سياسي و حقوقي ،سازگاري با شرايط فناوريک و اقتصادي ،سازگاري با تقاضاي اننرژي پنيش بينني شنده و تطنابق بنا
محدوديتهاي زيست محيطي طبقهبندي شدهاند.
روش الكتره ،همچنان که گئورگوپولو و ديگران 4گزارش کردهاند ،براي تدوي استراتژي انرژي در جزيرهي کرت 5مورد استفاده
قرار گرفته است .در اي بررسي چهار دسته معيار اقتصنادي ،سياسني ،فناورينک و زيسنت محيطني بنراي ارزينابي و مقايسنه
گزينههاي مختلف مورد استفاده قرار گرفته است .استفاده از روشهاي تصميمگيري چند معياره براي انتخاب بني گزيننههناي
مختلف در سياستهاي انرژي در سطح منطقه اي ،خصوصاً در مناطقي که داراي منابع فراوان انرژيهناي تجديدپنذير هسنتند
مورد تأکيد اي پژوهش است .استفاده از اي روشها ،در اي موارد ،وارد کردن معيارهاي زيستمحيطي را ،به مانند معيارهناي
فني ،اقتصادي و سياسي ،براي تحليل ممك ميکند .به هر حال ،اي نكته مورد تأکيد قرار گرفته است که ما با تكنينکهناي
"تصميميار" مواجه هستيم و نه با روشهاي "تصميم ساز"؛ به عبارت ديگر ،به کار بردن اي روشها تنها يكني از گنا هناي
الز براي تصميمگيري را تشكيل ميدهند [.]1
از طرف ديگر ،استفاده از روش پرومته نيز در حال افزايش است .کناواالرو 6ينک نظنا يك ارچنه چنند معيناره 7بنراي ارزينابي
گزينههاي طرح ميکند که روش پرومته به عنوان مبناي توسعهي اي نظا قرار دارد .او اي نظا را بنا اسنتفاده از معيارهناي
اقتصادي ،فناوريک ،زيستمحيطي و اجتماعي براي مقايسه بي گزينههاي مختلف در مورد منطقنه ايتالينايي مسنينا 8بنه کنار

1

Concordance Matrix
Discordance Matrix
3
Beccali et al.
4
Georgopoulou et al.
5
Crete Island
6-Cavallaro
7-Multicriteria integrated system
8-Messina
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ميبرد .اي نكته که در اي مورد جريان خالص( 1که برابر تفاضل بي جريان مثبت و منفي تعريف ميشود) بنراي رسنيدن بنه
رتبهبندي در بي گزينههاي مختلف مورد استفاده قرار ميگيرد حائز اهميت است.
اضافه بر اي ها ،ترکيبي از روشهاي تصميمگيري چند معياره ،که به صورت موازي با يكديگر و يا به دنبال هم بنه کنار بنرده
شدهاند ،نيز ممك است انتخاب مناسبي براي برنامهريزي باشد .لوک  2ترکيبهاي مختلف در اسنتفاده از اين روشهنا ماننند
استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي در کنار پرومته ،يا فرايند تحليل سلسله مراتبي توأ با تاپسيس ، 3و فرايند تحليل سلسله
مراتبي در کنار برنامهريزي آرماني 4را در ادبيات مورد اشاره قرار ميدهد.
پيش از ورود به بحث در رابطه با موضوع تصميمگيري چند شاخصه ،بررسي ابنزارهناي عنا تصنميمگينري و تعيني جايگناه
تصميمگيري چند معياره خالي از لطف نيست .در اي مطالعه ،منظور از تصميمگيري ،انتخاب از ميان چند جايگزي است .اين
رويكرد کاربرد فراواني در انواع مسائل مربوط به تصميمگيري در حوزه هاي مختلف دارد .در مسائلي که مالحظات مربنوط بنه
توسعهي پايدار در تصميمگيريها مطرح باشد ،استفاده از اي رويكنرد بسنيار متنداول اسنت .تواننايي اصنلي اين رويكنرد در
ساختاربخشي به مسائل و دخيل کردن وجوه مختلف مسئله در تصميمگيري است .بنابراي  ،اي رويكرد نيز گزيننهاي محتمنل
براي استفاده در حل مسئلهي حاضر به نظر ميرسد [.]1
در ادامه ،جايگاه تصميمگيري چند شاخصه در ميان تكنيکهاي رياضي تصميمگيري نشان داده منيشنود .سن س بنه معرفني
تصميمگيري چند شاخصه پرداخته ميشود.
فنون رياضي تصميمگيري ،يكي از با ارزشتري دستاوردهاي فعاليت پژوهشگران ميباشد که غالباً تحت عناوي "تحقينق در
عمليات"" ،پژوهش عملياتي" و يا "تكنيکهاي کمي تصميمگيري" در محافل علمي مطرح ميشوند .در نگرش فرايندي بنه
تصميمگيري ،محور تأکيد و کاربرد اي فنون به ايجاد مدل از مسئله تصميم ،ارزيابي راهحلهاي ممك و گنزينش بهتنري ينا
رضايتبخشتري راهحل مربوطه ميشود .بررسي مفروضات و رويكرد تكنيکهاي اوليه تصميمگيري ،حكايت از سادهسنازي و
ناتواني در مد نظر قرار دادن تما ابعاد مترتب بر مسائل تصميم دارد .اما در حال حاضر ،روشهاي نوي تصميمگيري کمتر بنه
1-Net flow
2-Loken
)3-Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS
)4-Goal Programming (GP
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سادهسازي پرداخته و عالوه بر مدلسازي و آناليز جنبههاي ايستا ،به خوبي قادر به لحاظ نمودن جنبنههناي دينامينک مسنائل
تصميم ميباشند .به عبارت ديگر در گذر زمان همراه با افزايش درجنه پيچيندگي و تننوع مسنائل تصنميمگينري ،روشهناي
تصميمگيري نيز متنوع و از توانمنديهاي بيشتري برخوردار گرديدهاند .همچني نتايج گزارش شده از کاربرد اي روشهنا بنه
خوبي داللت بر استفاده گسترده از آنها از حوزههاي مختلف تصميمگيري دارد .اما بايد توجه داشت که هنر ينک از روشهناي
تصميمگيري با توجه به مفروضات و رويكرد خاص خود در برخي شرايط تصميم ،نسبت بنه ديگنر روشهنا ارجحينت دارد .در
شكل زير ،دستهبندي شرايط حاکم بر مسئله تصميمگيري بر مبناي ميزان اطالعات موجود در خصنوص عوامنل تأثيرگنذار بنر
تصميمگيري به همراه برخي از مهمتري روشهاي قابل استفاده در هر شرايط نشان داده شده است [.]1

شکل  :1-1دستهبندي شرايط حاکم بر مسئله تصميمگيري

همانگونه که در شكل مشخص است تصميمات اخذ شده از سوي افراد بسته به مينزان داننش و اطالعنات آنهنا در منورد
وضعيت تصميمگيري به سه دسته تقسيم ميشوند .تصميمگيري در شرايط عد اطمينان ،داللت بر نوعي از تصميمگينري دارد
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که به دليل وجود متغيرهاي غيرقابل کنترل ،پيامدهاي انتخاب هر گزينه يا تصميم ،مشخص نخواهد بود .اي شرايط نيز به نوبه
خود به دو دسته تقسيم ميشود:
 -1تصميمگيري در شرايط عد اطمينان کامل
 -2تصميمگيري در شرايط ريسک
در شرايط عد اطمينان کامل ،تصميم گيرنده هيچ نوع اطالعاتي در خصوص متغيرهاي غيرقابل کنترل ندارد و لنذا مشنخص
نيست که در آينده چه شرايط و وضعيتي رخ ميدهد و حتي پيشبيني وضعيت آتي به صورت احتمالي نيز ميسر نيست .در اين
نوع از شرايط تصميمگيري ،ميتوان از تكنيکهايي نظير تكنيک بدبيني ،1تكنيک خوشبيني 2و تكنيک فرصت از دست رفتنه
استفاده کرد .به طور کلي در اي تكنيکها ديدگاههاي مختلفي نسبت به شرايط آتي و پيامدهاي هنر تصنميم متصنور شنده و
گزينه بهينه برگزيده ميشود.
تصميمگيري در شرايط ريسک شبيه حالت عد اطمينان ميباشد ،با اي تفاوت که تصميمگيرنده قادر به تعيي احتمال رخنداد
متغيرهاي غيرقابل کنترل ميباشد .به عبارت ديگر از ديدگاه رياضي ،تابع توزينع احتمنالي وقنوع متغيرهناي غيرقابنل کنتنرل
مشخص است؛ لذا از اي طريق ميتوان آنها را تجزيه و تحليل کرد .در اي شرايط ،مدلهاي احتمنالي قابنل اسنتفاده بنوده و
همانگونه که در شكل  ،1-1نشان داده شده است ،به دو دسته بدون استفاده و با استفاده از نمونهگيري ،تقسيم ميشوند.
در شرايط تعارض تصميمگيري ،به علت وجود تعارض بي منافع دو رقيب ،يک تصميم به عنوان متغير غيرقابنل کنتنرل بنراي
يک تصميمگيرنده تلقي ميشود .در اي شرايط فرض بر آن است که رقباي تصميمگيرنده ،همگي منطقي بوده و هر يک سعي
بر آن دارد که بيشتري سود يا کمتري ضرر ممكنه را متحمل شود .از نقطه نظر روشهاي تصميمگيري ،اي نوع تصميمگيري
تحت عنوان تئوري بازيها 3بررسي ميشود.
در تصميمگيري در شرايط اطمينان کامل ،کليه متغيرهاي تأثيرگذار بر تصميم ،ثابت فرض ميشوند .به عبنارت ديگنر در اين
شرايط ،تصميمگيرنده با اطمينان ،پيامدهاي انتخاب هر گزينه را ميداند و لذا براي اين شنرايط از تصنميمگينري ،متغيرهناي

1

Maximin
Maximax
3
Games theory
2
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غيرقابل کنترل وجود ندارد .روشهاي رياضي تصميمگيري در اي حوزه به دو دسته مدلها و فنون تصميمگيري چند معياره و
مدلها و فنون غير چند معياره تقسيم ميشوند .در دسته اول ،دو يا چند معيار به طور همزمان براي انتخاب تصميم مد نظر قرار
مي گيرد؛ اما در دسته دو  ،تنها يک معيار که غالباً تحت عنوان حداکثر نمودن سود يا حداقل نمودن هزينه بيان ميشود ،مبناي
تصميمگيري ميباشد .در اي دسته ،روشهاي متنوعي نظير برنامهريزي خطي و مشتقات آن ارائه شده است.
مدلهاي تصميمگيري چند معياره نيز به دو دسته مدلهاي تصميمگيري چند هدفي 1و مدلهاي تصميمگينري چنند شاخصنه
تقسيم ميشوند .در مدلهاي تصميمگيري چند هدفي ،چندي هدف به طور همزمان جهت بهينه شدن مد نظر قرار ميگيرنند.
مقياس سنجش براي هر هدف ممك است با مقياس سنجش براي ساير اهداف متفاوت باشد .بنه عننوان مثنال ،ينک هندف
مي تواند حداکثر نمودن سود باشد که بر حسب واحد پول سنجيده ميشود و هدف ديگر حداقل استفاده از سناعات نينروي کنار
باشد .از طرفي اي اهداف در برخي موارد در تضاد با يكديگر هستند و در يک جهت حرکت نميکنند .مثالاً تصميمگيرنده از يک
سو تمايل دارد رضايت کارکنان را افزايش دهد و از سوي ديگر ،خواستار حداقل نمودن هزينههاي حقوق و دستمزد است .به هر
حال در اي زمينه کاراتري روش تصميمگيري ،برنامهريزي آرماني است [.]1
در مدلهاي تصميم گيري چند شاخصه تصميمگيري با لحاظ نمودن معيارهاي مختلف (و معموالً متعارض) در فضناي جنواب
گسسته صورت ميپذيرد .همان طور که در شكل  2-1نيز پيداست ،تكنيکهاي تصميمگيري چند معياره در دستهي بزرگتري
از تكنيکها با نا تصميمگيري چند شاخصه قرار ميگيرند.

شکل  :2-1جايگاه تصميمگيري چند شاخصه نسبت به تصميمگيري چندمعياره

)Multi-Objective Decision Making (MODM

1
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فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

تصميم گيري چند شاخصه معموالً توسط ماتريس ذيل فرموله ميگردد:
جدول  :1-1ماتريس تصميمگيري چند شاخصه
Xn

...

X2

X1

شاخص
گزينه

r1n
r2n

…
…

r12
r22

r11
r12

A1
A2

rij
rm2
…
rmn
 ، Aبيانگر گزينه  jما و  ،rijنشاندهنده ارزيابي گزينه  iما بر مبناي معيار  jامم باشد

Am

rm1

معيارها در مدلهاي تصميم گيري چند شاخصه ،ميتواند از مقياسهاي مختلف و غالباً متعارض باشند .در اي بني  ،گزيننهاي
بهتر خواهد بود که ايدهآل هر معيار را تأمي نمايد؛ اگرچه اي امر در اغلب مواقع غير ممك ميباشند .بنه هنر حنال از لحناظ
رياضي ،بهتري گزينه در يک مدل تصميم گيري چند شاخصه  ،يک گزينه ذهني* Aخواهند بنود کنه منرجحتنري ارزش ينا
مطلوبيت را از هر معيار کسب نمايد.
يكي ديگر از موضوعات مورد توجه در مدلهاي تصميم گيري چند شاخصه ،مقياس اندازهگيري معيارها است کنه بنه صنورت
کمي و کيفي وجود دارد .به عالوه در معيارهاي کمي نيز مقياس اندازهگيري ممك است متفاوت باشد (مانند هزينه بنر حسنب
ريال و وزن بر حسب کيلوگر ) .در اندازهگيري معيارهاي کيفي ،از مقياسهاي فاصلهاي و رتبهاي استفاده ميشود .بنراي اين
کار خط کش زير پيشنهاد ميشود:

10

9
خيلي زياد

7

5

3

متوسط
شکل  :3-1خطکش اندازهگيري کيفي

1
خيلي کم

0
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اي نوع اندازهگيري براي معيارهايي با جنبه مثبت مانند "استحكا " (هر چه بيشتر باشد مطلوبتر خواهد بود) به صورت فنوق
تعريف ميشود .مقدار صفر بيانگر حداقل ارزش ممك و مقدار  10مشخصکننده حداکثر ارزش ممك از معيار مورد نظر است.
در صورتي که معيار جنبه منفي داشت ،پيشنهاد ميشود سؤال را عكس کرده تا معيار جنبه مثبت پيدا کند چرا که ذه انسان در
مورد جنبه مثبت بهتر ارزيابي ميكند .براي مثال معيار هزينه کمتر را ميتوان به هزينه بيشتر تبديل کرد؛ در اين صنورت اگنر
پاسخ دهنده جواب  9را انتخاب کند ،بايد آنرا به  1و اگر  3را انتخاب کند ،به  7تبديل کرد و  ....فرمول تبديل بصورت m = |n

| - 10است که  mعدد تبديل شده و  nعدد ابتدائي است [.]1

مسائل تصميم گيري چند شاخصه  ،بسيار متنوع هستند؛ اما با وجود اي تنوع ،در ويژگيهاي زير مشترك ميباشند:
الف ـ گزينهها :در مسائل تصميم گيري چند شاخصه ،تعداد محدودي گزينه جهت اولويت ،انتخاب و ينا دسنتهبنندي منورد
بررسي قرار ميگيرند .معموالً واژه گزينه مترادف با واژههاي انتخاب ،1خط مشي ،2اقدا  3و يا کانديدا است.
ب ـ معيارهاي چندگانه :هر مسئله از نوع تصميم گيري چند شاخصه ،داراي معيارهاي چندگانه ميباشد .در اين معينارهنا
پس از ارائه توسط تصميمگيرنده و ارزيابي گزينه ها بر مبناي آن ،سرانجا گزينه برتر انتخاب يا اولويتبندي منيگنردد .تعنداد
معيارها به ماهيت مسئله بستگي دارد.
ج ـ واحدهاي بي مقياس :هر معيار نسبت به معيار ديگر داراي مقياس اندازهگيري متفاوتي است .لذا به دليل با معني بودن
محاسبات و نتايج از طريق روشهاي علمي ،دادهها بي مقياس ميشوند ،به گونهاي که اهميت نسبي آنها حفظ شود.
د ـ وزن معيار :تما روشهاي تصميم گيري چند شاخصه ،مستلز وجود اطالعاتي است که بر اساس اهميت نسبي هر معيار
بدست آمده باشند .اي اطالعات معموالً داراي مقياس ترتيبي يا اصلي هستند .وزنهاي مربوط به معيارها منيتوانند مسنتقيماً
توسط تصميمگيرنده و يا به وسيله روشهاي علمي به معيارها تخصيص داده شود .در واقع وزنها ميزان اهميت نسبي هر معيار
را در تصميمگيري مربوطه بيان ميکند.
Option
Policy
Action

1
2
3

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوريهاي طراحی ،ساخت و تدوین دانش فنی انواع موتورهاي مورد نیاز
در صنعت برق
فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

13
ویرایش اول ،شهریور 1394

 -1-2-1فرايند تصميم گيري چند شاخصه
اولي اولويت در تصميمگيري ،تعيي تصميمگيران و ذينفعان در تصميم است .منظور از ذينفع هر شخص يا گروهي است که
بر فرايند تصميمگيري تأثيرگذار بوده يا از آن اثرپذير باشد .با تعيي تصميمگيران در ابتداي فرايند تصميمگيري ميتوان از بروز
عد توافق بر سر تعريف مسئله ،پيشنيازها ،اهداف و معيارها پيشگيري کرد .با وجود عد حضور پيوستهي تصميمگينر(ان) در
انجا ارزيابي ،بازخوردهاي 1دريافتي از آنها براي قد هاي زير در فرايند ضروري است:
 تعريف مسئله تعيي پيشنيازها تعيي اهداف توسعهي معيارهاي ارزيابيشكل  4-1نشاندهندهي فرايند تصميمگيري چند شاخصه است .فرايند از قد اول به سمت قد هاي بعدي است؛ اما با دريافت
اطالعات جديد ،در هر قدمي ميتوان به عقب حرکت کرد.

feedback

1

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوريهاي طراحی ،ساخت و تدوین دانش فنی انواع موتورهاي مورد نیاز
در صنعت برق

14
ویرایش اول ،شهریور 1394

فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

شکل  :4-1فرايند تصميمگيري چند شاخصه

قدم  :1تعريف مسئله
تعريف مسئله اولي قد اساسي در يک تصميمگيري خوب است .اي فرايند ميبايسنت حنداقل ،علنل ريشنهاي ،فنرضهناي
محدودکننده ،مرز سيستم و سازمان و مالحظات ذينفعان را تعيي کند .هندف از تعرينف مسنئله ،بينان مالحظنات )(issues

بصورت واضح و در قالب يک بيانيهي مسئلهي تکجملهاي و توصنيف کننندهي شنرايط اولينه و مطلنوب منيباشند .توافنق
تصميمگيران و تحليلگران بر روي يک بيانيهي مسئلهي مكتوب ضروري است .اي کار به منظور حصول اطمينان از اتفاق نظر
همه بر مسئلهاي که ميبايست حل شود ،انجا ميشود.
نكتهي کليدي در توسعهي يک بيانيهي مسئلهي مناسب ،پرسش سواالت کافي در رابطه با مسئله است .اين کنار بنه منظنور
حصول اطمينان از پاسخگويي به مسئلهي ذينفعان صورت ميگيرد .با وجود ذينفعان ميتوان از آنها تقاضاي بررسي بيانيهي
مسئله به همراه شرايط فعلي و مطلوب کرد .اي اقدا يک بررسي خارجي را پيش از تعيي پيشنيازها و اهداف فراهم ميآورد.

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوريهاي طراحی ،ساخت و تدوین دانش فنی انواع موتورهاي مورد نیاز
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فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

مسئلهي تعيينشده
تحليل علل ريشهاي مسئله
مسئلهي گزارششده

تحليل شرايط
بازگويي مسئله در قالب کارکردي

يا

مستندسازي

فهم سيستم
شناخت علل ممکن

معزل گزارششده

مسئله

تعيين علت ريشهاي

بيانيهي مسئلهي

توافق مشتري و
ذينفعان کليدي

بله

تعريفشده

نه

شکل  :5-1فرايند تعريف مسئله

قدم  :2تعيين پيشنيازها
پيشنيازها ،شرايطي هستند که راهحلهاي قابل پذيرش ميبايست دارا باشند .پيشنيازها تشريحکنندهي کارهنايي هسنتند کنه
راه حل مي بايست براي مسئله انجا دهد .براي مثال ،يک پيشنياز مي تواند توليد حداقل  10واحند در روز توسنط ينک فراينند
باشد .در اي صورت هر گزينه اي با تنها  9واحد توليد در روز ،حذف خواهد شد .نيازي به استفاده از پنيشنيازهنايي کنه مينان
گزينهها تفاوتي ايجاد نميكنند ،نيست.
قدم  :3تدوين اهداف
اهداف ،بيانيههاي گستردهاي از ارزشهاي برنامهريزانهي 1مطلوب و مورد عالقه است .مثالهايي از اهداف عبارتند از:
 کاهش خطر تشعشعات روي کارگران -کاهش هزينهها

Programmatic

1
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 کاهش ريسک عمومياهداف از حداقلهاي ضروري نبايد داشته باشد (پيشنيازها) فراتر رفته و به خواستهها و مطلوبها ميل ميكند .ميبايست اهداف
را بصورت مثبت بيان کرد (بجاي استفاده از واژهي نبايد از واژهي بايد استفاده شنود .).بنه علنت اسنتفادهي اهنداف در تعيني
گزينههاي برتر (يعني تعريف مطلوب مسئله با جزئيات بيشتر) ،آنها مقد بر گزينهها تعيي ميشوند.
گاهي اهداف متعارض هستند .اي موضوع نه غيرمعمول بوده و نه موجب ايجاد نگراني ميشود .در خالل تعريف اهنداف ،رفنع
تعارض ميان آنها و تعيي اهميت نسبي آنها ضروري نيست .ممك است ،فرايند تدوي اهداف منجر بنه تعيني پنيشنيازهناي
جديد يا بازنگريشده يا پيشنيازهايي که بايد به اهداف تبديل گردند ،شود .در هر مطالعهاي ،فهم پيشنيازها و اهنداف ،بنراي
تعيي گزينهها مهم است.
قدم  :4شناسايي راهحلها
راه حل ها (گزينه ها) رويكردهاي مختلفي را به منظور تبديل شرايط فعلي به شرايط مطلوب پيشنهاد ميكنند .تيم تصميمگينري،
پيشنيازها و اهداف را ارزيابي کرده و گزينههايي که پيشنيازها را دارا بوده و اهداف را در حد امكان برآورده ميکنند را پيشنهاد
ميدهد .عموماً ،توانايي گزينهها در دارا بودن پيشنيازها و برآورده ساخت اهداف متفاوت است .گزينههايي که داراي پيشنيازها
نبوده مي بايست براي مطالعات بعدي جدا شوند .در صورت عد دارا بودن پيشنيازي براي يک گزينه ،سه عمل زير قابل انجا
است:
 حذف گزينه تغيير يا حذف پيشنياز بازگويي پيشنياز بصورت يک هدفتوصيف هر گزينه مي بايست نشان دهنده ي راه حل مسنئله ي تعرينف شنده توسنط آن باشند .همچنني  ،توصنيف هنر گزيننه،
دربرگيرندهي تفاوت آن با ديگر گزينهها است.

قدم  :5تعريف معيارها
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معموالً هيچ گزينه اي در رابطه با همه ي اهداف بهتري نخواهد بود .اي موضوع ،علت مقايسه ي گزينه هنا بنا يكنديگر اسنت.
بهتري گزينه ،نزديکتري آنها به اهداف است .معيارهاي تصميمگيري که ميان گزينه ها ايجاد تفاوت ميكنند ،مني بايسنت بنر
پايهي اهداف بنا شوند .تعريف معيارها بصورت شاخصهايي براي اندازهگيري اهداف ضروري است .اي تعريف معيارها نمايانگر
ميزان حصول اهداف پروژه توسط هر يک از گزينهها است.
هر معيار ميبايست نمايانگر موضوعي مهم بوده و به ديگر معيارها وابسته نباشد .هر معيار ميبايست در ميان گزينههاي مختلف
بطور معني داري تمايز ايجاد کند .براي مثال ،در صورت همرنگ بودن همه ي گزيننه هنا در ينک مسنئله ي تصنميمگينري ينا
بيتفاوت بودن رنگ گزينهها براي تصميمگير ،رنگ يک معيار نخواهد بود.
شرايط مورد نياز براي مجموعهي معيارها:
 کامل (شامل همهي اهداف) عملياتي (معنادار براي فهم تصميمگير از عواقب هر گزينه) غير تكراري (پرهيز از بازشماري) تعداد کم (براي قابل کنترل ماندن ابعاد مسئله)استفاده از تعداد کمي از ابعاد مميزهاي (منظور معيارهاست) واقعي ،منجر به تحليل مسئلهي قابل فهمتري خواهد شد؛ چرا که،
از پيچيدگي مسئله کاسته شده است .هر هدف حداقل يک معيار ايجاد خواهد کرد .در صورتي که هدفي منجر به تعريف هنيچ
معياري نشود ،ميبايست حذف شود.
برخي روشها براي تسهيل در انتخاب معيارها قابل استفاده هستند:
 طوفان فكري -ميزگرد (مجمع)

1

 روش معكوس -معيارهاي از پيش تعيي شده

Round Robin

1

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوريهاي طراحی ،ساخت و تدوین دانش فنی انواع موتورهاي مورد نیاز
در صنعت برق
فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

18
ویرایش اول ،شهریور 1394

طوفان فکري :ابزاري مهم است که به وسيلهي گروه پشتيبان (تيم تحلينلگنر) ،بنراي تعيني  ،تحلينل و توسنعهي مسنئله،
گزينه هاي ممك و معيارها بكار گرفته ميشود .طوفان فكري تكنيكي براي استفادهي غير محسوسات 1در توليد ايدهها اسنت.
الز به ذکر است که تفكر خالق و متفاوت ،در اي گا  ،ضروري است .در فرايند طوفان فكري هيچ ايدهاي در فرايند ،تا بعند،
مورد انتقاد قرار نگرفته و همگي ايده ها ضبط مي شوند .پس از اتما طوفان فكري ،ايده ها پذيرش ،پااليش ،ترکيب و ينا کننار
گذاشته ميشوند.
ميزگرد :در اي تكنيک از اعضاي تيم به طور جداگانه درباره ي اهداف و معيارهاي مربوط به آنهنا پرسنيده مني شنود .کسنب
اطالعات اوليه در رابطه با ايدهها ميبايست بدون قضاوت انجا پذيرد (همگي ايدهها پيش از شروع انتقادها ضبط ميگردد).
در صورت تفاوت زياد در رتبه و موقعيت افراد شرکتکننده ،استفاده از روش نظامي ميتواند مفيد باشد .در روش نظامي ،از افراد
با رتبه ي پايي تر ،زودتر سؤال ميشود .اي عمل به منظور جلوگيري از تحت تاثير قرار گرفت افراد از افنراد بنا رتبنهي بناالتر
صورت ميپذيرد.
روش معکوس :در اي روش ،اعضاي تيم گزينههاي موجود را در نظر گرفته ،تفاوت ميان آنها را تعيني کنرده و معيارهناي
نمايانگر اي تفاوتها را توسعه ميدهند.
معيارهاي از پيش تعيين شده :ذي نفعان و تصميم گيران برخي از معيارها را فراهم ميکنند .معيارها ،همچني مي توانند از
راه مرور ادبيات و مطالعهي کارهاي انجا شدهي مشابه ،تعيي اعتبار تعريف شوند.
ورودي ها از تصميم گيران براي توسعه ي معيارهاي مناسب ضروري هستند .همچني  ،تاييند تصنميم گينر ،پنيش از بكنارگيري
معيارها در ارزيابي گزينهها حياتي ميباشد.

قدم  :6انتخاب يک تکنيک تصميمگيري

subconscious

1
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ابزارهاي تحليل تصميم ،فرآيندهاي منطقي (پروسه هاي نظا مند) براي اعمال تفكر منتقدانه (ارزيابانه) بر اطالعنات ،داده هنا و
تجارب براي اتخاذ تصميمي متعادل ،زماني که انتخاب ميان گزينه ها ناواضح باشد ،هستند .ابزارهناي تحلينل تصنميم ،اعمنال
مهارت هاي تفكر منتقدانه براي تجميع پاسخ ها به سؤاالت مطرح درباره ي مسئله را از راههاي نظا مند فراهم ميكنند .قد هاي
موجود در اي روش ها عبارتند از تبيي هدف ،ارزشيآبي گزينه ها ،ارزيابي ريسک و فايده ها و تصميمگيري .اي قد هنا معمنوالً
شامل امتيازدهي به معيارها و گزينهها نيز هستند.
از ميان ابزارهاي تصميمگيري چند شاخصه ،نميتوان يک ابزار را بهتري آنها دانست .هر يک از ابزارهاي تصميمگينري بنراي
شرايط خاصي از تصميمگيري مناسب هستند .همانطور که بيان شد ،بطور کلي ميتوان ابزارهاي تصميمگيري را به دو دستهي
کيفي و کمي تقسيم کرد .در هر يک از دسته هاي ابزارهاي تصميمگيري ،ابزارهاي متعددي يافت مي شود .با توجه بنه شنرايط
مسئله ،ميزان کاربرد ابزار در زمينهي مورد مطالعه و انتظارات تحليل گران و تصنميم گينران از ابنزار ،مناسنبتنري آنهنا بنراي
مسئلهي موردنظر انتخاب ميشود .در بخشهاي بعدي به معرفي اي ابزارها پرداخته ميشود.
قدم  :7بکارگيري ابزار
با توجه به شرايط مسئله و عوامل مانند آن ،گزينهها ميتوانند به وسيلهي روشهاي کمي ،کيفي و ترکيب آنها ارزيابي شوند .در
بكارگيري ابزار ،در صورت برابر نبودن اهميت نسبي معيارها ،به هر يک از آنها وزني اختصاص داده ميشود .با انجا اي کار،
رتبهبندي گزينهها به اهداف مورد نظر نزديکتر خواهد بود .همچني  ،تحليل حساسيت و عد قطعيت را منيتنوان بنه منظنور
افزايش کيفيت فرايند تصميم بكار گرفت .در اي قد  ،تحليل گران مجرب فهم مورد نياز از ابزار انتخآبي را براي تصميم گينران
فراهم ميكنند.
قدم  :8بررسي راهحل
پس از انتخاب بهتري گزينه توسط فرايند تصميمگيري ،گزينه ي منتخب براي حصول اطمينان از برآورده سازي هدف مسنئله،
ميتواند بررسي شود .گزينهي نهايي ،ميبايست شرايط مطلوب را برآورده ساخته ،پيشنيازها را دارا بوده و اهداف را به بهتنري
وجه حاصل کند .پس از اعتبارسنجي گزينهي منتخب ،تيم پشتيبان تصميمگيري ميتوانند آن را بنه عننوان گزيننهي منتخنب
پيشنهاد دهند.
 -2-2-1فرايند تحليل سلسله مراتبي
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در علم تصميمگيري که در آن انتخاب يک راهكار از بي راهكارهاي موجود و يا اولويتبندي راهكارها مطرح است ،چند سالي
است که روشهاي "تصميمگيري با شاخصهاي چندگانه"1جاي خنود را بناز کنردهانند .از اين مينان ،روش تحلينل سلسنله
مراتبي2بيش از ساير روشها در علم مديريت مورد استفاده قرار گرفته است .فرايند تحليل سلسله مراتبي يكي از معنروفتنري
فنون تصميمگيري چندمنظوره است که اولي بار توسط توماس ال.ساعتي عراقياالصل در دهنه  1970ابنداع گرديند .فراينند
تحليل سلسله مراتبي منعكسکننده رفتار طبيعي و تفكر انساني است .اي تكنيک ،مسائل پيچيده را بر اساس آثار متقابل آنهنا
مورد بررسي قرار ميدهد و آنها را به شكلي ساده تبديل کرده و به حل آن ميپردازد.
فرايند تحليل سلسله مراتبي ،هنگامي که عمل تصميمگيري با چند گزينه رقيب و معيار تصميمگيري روبروست ميتواند استفاده
گردد .معيارهاي مطرح شده ميتواند کمي و کيفي باشند .اساس اي روش تصنميمگينري بنر مقايسنات زوجني نهفتنه اسنت.
تصميمگيرنده با فراهم آوردن درخت سلسله مراتبي تصميم آغاز ميکند؛ درخت سلسله مراتبي تصميم ،عوامل منورد مقايسنه و
گزينههاي رقيب مورد ارزيابي در تصميم را نشان ميدهد .س س يک سري مقايسات زوجي انجا ميگيرد .اي مقايسنات وزن
هر يک از فاکتورها را در راستاي گزينههاي رقيب مورد ارزيابي در تصميم نشان ميدهد .در نهايت منطق فرايند تحليل سلسله
مراتبي به گونهاي ماتريسهاي حاصل از مقايسات زوجي را با يكديگر تلفيق ميسازد که تصميم بهينه حاصل آيد.
 -1-2-2-1اصول فرايند تحليل سلسله مراتبي

توماس ساعتي (بنيانگذار اي روش) چهار اصل زير را به عنوان اصنول فراينند تحلينل سلسنله مراتبني بينان نمنوده و کلينه
محاسبات ،قواني و مقررات را بر اي اصول بنا نهاده است .اي اصول عبارتند از:
 شرط معكوسي :اگر ترجيح عنصر  Aبر عنصر  Bبرابر  nباشد ،ترجيح عنصر  Bبر عنصر  Aبرابر  1/nاست. اصل همگني :عنصر Aبا عنصر  Bبايد همگ و قابل مقايسه باشند .به بيان ديگر برتري عنصر  Aبر عنصر  Bنميتواندبينهايت يا صفر باشد.

MADM
AHP
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 وابستگي :هر عنصر سلسله مراتبي به عنصر سطح باالتر خود ميتواند وابسته باشد و به صورت خطي اي وابسنتگي تناباالتري سطح ميتواند ادامه داشته باشد.
 -2-2-2-1مدل فرايند تحليل سلسله مراتبي

بكارگيري اي روش مستلز چهار قد عمده زير ميباشد:
الف) مدل سازي
در اي قد  ،مسأله و هدف تصميمگيري به صورت سلسله مراتبي از عناصر تصميم که بنا هنم در ارتبناط منيباشنند ،درآورده
مي شود .عناصر تصميم شامل «شاخصهاي تصميمگيري» و «گزينههاي تصميم» ميباشند .فراينند تحلينل سلسنله مراتبني
نيازمند شكست يک مساله با چندي شاخص به سلسله مراتبي از سطوح است .سطح باال بيانگر هندف اصنلي فراينند تصنميم
گيري است .سطح دو  ،نشاندهنده شاخصهاي عمده و اساسي (که ممك است به شاخصهاي فرعي و جزئنيتنر در سنطح
بعدي شكسته شود) ميباشد .سطح آخر گزينههاي تصميم را ارائه ميکند .در شكل زير سلسله مراتب يک مساله تصميم نشان
داده شده است.

شکل  :6-1سلسله مرتب يک مساله تصميم

ب) قضاوت ترجيحي (مقايسات زوجي)
براي مقايسه بي گزينههاي مختلف تصميم ( بر اساس هر شاخص و قضاوت در مورد اهميت شاخص تصميم با انجا مقايسنه
زوجي) ،بعد از طراحي سلسله مراتب مساله تصميم ،تصميمگيرنده الز است که مجموعه ماتريسهايي را که بنه طنور عنددي
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اهميت يا ارجحيت نسبي شاخصها را نسبت به يكديگر (و هر گزينه تصميم را با توجه به شاخصها نسبت به ساير گزيننههنا)
اندازهگيري مينمايد ،ايجاد کند .اي کار با انجا مقايسات دو به دو بي عناصر تصميم (مقايسه زوجي) و از طرينق تخصنيص
امتياز عددي که نشاندهنده ارجحيت يا اهميت بي دو عنصر تصميم است ،صورت ميگيرد.
براي انجا اي کار معموالً از مقايسه گزينهها با شاخصهاي iا نسبت به گزينهها يا شاخصهاي  jا استفاده ميشود کنه در
جدول  2-1نحوه ارزشگذاري شاخصها نسبت به هم نشان داده شده است.
ج) محاسبات وزنهاي نسبي
تعيي وزن «عناصر تصميم» نسبت به هم از طريق مجموعهاي از محاسبات عددي؛ قد بعدي در فرايند تحليل سلسله مراتبي
انجا محاسبات الز براي تعيي اولويت هر يک از عناصر تصميم با استفاده از اطالعات ماتريسهاي مقايسات زوجني اسنت.
خالصه عمليات رياضي در اي مرحله به صورت زير است.
مجموع اعداد هر ستون از ماتريس مقايسات زوجي را محاسبه کرده ،س س هر عنصر سنتون را بنر مجمنوع اعنداد آن سنتون
تقسيم ميکنيم .ماتريس جديدي که بدي صورت به دست ميآيد« ،ماتريس مقايسات نرمال شده» ناميده منيشنود .مينانگي
اعداد هر سطر از ماتريس مقايسات نرمال شده را محاسبه ميکنيم .اي ميانگي وزن نسبي عناصر تصميم با سطرهاي ماتريس
را ارائه ميکند.
جدول  :2-1ارزشگذاري شاخصها نسبت به يکديگر

ارزش
ترجيحي

وضعيت مقايسه iنسبت به j

1

اهميت برابر

3
5
7
9

نسبتاً مهمتر
مهمتر
خيلي مهمتر
کامالً مهم

د) ادغام وزنهاي نسبي

توضيح
گزينه يا شاخص  iنسبت به  jاهميت برابر دارند و ينا ارجحيتني
نسبت به هم ندارند.
گزينه يا شاخص  iنسبت به  jکمي مهمتر است.
گزينه يا شاخص  iنسبت به  jمهمتر است.
گزينه يا شاخص  iداراي ارجحيت خيلي بيشتري از  jاست.
گزينه يا شاخص مطلقاً iاز  jمهمتر و قابل مقايسه با  jنيست.
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به منظور رتبهبندي گزينههاي تصميم ،در اي مرحله بايستي وزن نسبي هر عنصر را در وزن عناصر باالتر ضرب کنرد تنا وزن
نهايي آن بدست آيد .با انجا اي مرحله براي هر گزينه ،مقدار وزن نهايي بدست ميآيد.
تقريباً تمامي محاسبات مربوط به فرايند تحليل سلسله مراتبي بر اساس قضاوت اولينه تصنميمگيرننده کنه در قالنب مناتريس
مقايسات زوجي ظاهر ميشود ،صورت ميپذيرد و هر گونه خطنا و ناسنازگاري در مقايسنه و تعيني اهمينت بني گزيننههنا و
شاخصها نتيجه نهايي به دست آمده از محاسبات را مخدوش ميسنازد .ننرخ ناسنازگاري 1وسنيلهاي اسنت کنه سنازگاري را
مشخص ساخته و نشان ميدهد که تا چه حد ميتوان به اولويتهاي حاصل از مقايسات اعتماد کرد .براي مثال اگنر گزيننه A

نسبت به  Bمهمتر (ارزش ترجيحي  )5و  Bنسبت به  Cمهمتر (ارزش ترجيحي  )3باشد ،آنگاه بايد انتظار داشت  Aنسنبت بنه
 Cخيلي مهمتر (ارزش ترجيحي  7يا بيشتر) ارزيابي گردد يا اگر ارزش ترجيحي  Aنسبت به  2 ،Bو  Bنسبت بنه  3 ،Cباشند
آنگاه ارزش  Aنسبت به  Cبايد ارزش ترجيحي  4را ارائه کند .شايد مقايسه دو گزينه امري سناده باشند ،امنا وقتنيکنه تعنداد
مقايسات افزايش يابد اطمينان از سازگاري مقايسات به راحتي ميسر نبوده و بايد با بهکارگيري نرخ ناسازگاري بنه اين اعتمناد
دست يافت .تجربه نشان داده است که اگر نرخ ناسازگاري کمتر از  0/10باشد سازگاري مقايسات قابل قبول بوده و در غير اي
صورت مقايسهها بايد تجديدنظر شود[.]1
 -3-1مدلهاي اکتساب فناوري
مدلهاي اکتساب فناوري به تعيي روشهاي دستيابي به فناوري شناسايي شده و انتخاب شده ميپردازد .بدي معني که تعيي
ميكند که توسعه فناوري از کدا يک از سبکهاي توسعه داخلي ،همكاري با ساير شرکتها يا مؤسسات و ينا خريند محصنول
فناوري انجا شود .در اي قسمت درباره عوامل راهبردي مؤثر بر انتخاب نوع اکتساب و ارتباط آن با انتخاب فناوريها و زمنان
توسعه و معرفي آنها بحث ميشود .در ادبيات مدلهاي مختلفي براي انتخاب روش اکتساب فناوري معرفي شدهاند .در زينر بنه
بررسي مدل ها و نظرياتي که در ادبيات مديريت فناوري پيرامون انتخاب روش مناسب اکتساب فناوري ارايه شدهانند ،پرداختنه
ميشود.

)Inconsistency Ratio (I.R

1
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1

از مدل کيهزا ) (2001در دو زمينه مختلف ميتوان استفاده نمود :سبکهاي مختلف اکتساب فنناوري و نحنوه انتخناب سنبک
مناسب؛ روشهاي مختلف همكاري براي اکتساب فناوري و چگونگي انتخاب روش مناسب همكاري اکتساب فناوري [.]2
کيهزا سه سبک کلي را براي توسعه فناوري و اکتساب آن مطرح ميکند که عبارتند از توسعه داخلي فناوري ،توسعه مشنارکتي
فناوري و خريد محصول فناوري .شش عامل راهبردي براي انتخاب بي اي سه سبک مطرح ميشود که عبارتند از:
 دسترسي به منابع خارجي قابل قبول زمان دستيابي به فناوري اهميت انحصاري و اختصاصي بودن فناوري ضرورت و اهميت يادگيري از منبع بيروني هزينههاي توسعه فناوري ريسک فني يا ميزان آشنايي با فناوريجدول زير به جمعبندي عوامل مؤثر بر تصميمگيري بي اي سه حالت ميپردازد.
جدول  :3-1عوامل مؤثر بر سبک مناسب اکتساب فناوري
عوامل

توسعه داخلي

توسعه مشارکتي فناوري

خريد محصول فناوري

زمان دستيابي به فناوري

*

**

***

اهميت اختصاصي و انحصاري بودن فناوري

***

**

*

اهميت و پتانسيل يادگيري

**

***

*

هزينههاي توسعه فناوري

*

**

*

ريسک فني و ميزان آشنايي با فناوري

*

**

***

با مشخص شدن سبک مناسب ،چنانچه تصميم به عد توسعه داخلي فناوري بوده و همكاري و يا خريد محصنول فنناوري در
اولويت باشد ،به چهارده روش مختلف ميتوان عمل نمود که اي روشها در ادامه بيان ميگردند.
Chiesa

1
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روشهاي مختلف همكاري و يا خريد براي اکتساب فناوري ،به شرح ذيل ارايه ميشود:
 تملک شرکتي :1بنگاهي يک بنگاه ديگر را به تملک خود در ميآورد تا بتواند به فناوري يا شايستگي فناورانه مورد نظنردست يابد.
 تملک آموزشي :2بنگاهي جهت اکتساب فناوري ،متخصصي مربوطه را استخدا و يا شرکت کوچک ديگر را به منظنوردر اختيار گرفت افراد برخوردار از توانمنديهاي فناورانه و يا شايستگيهاي مديريتي خريداري ميکند.
 ادغا  :3در اي روش بنگاه با بنگاهي ديگري که داراي فناوري و يا شايستگي فناورانه مورد نظر ميباشد ادغنا شنده وبنگاه جديدي از ادغا اي دو مورد به وجود ميآيد.
 خريد حق امتياز :4شرکت امتياز توليد فناوري خاصي را به دست ميآورد. مشارکت با سها  :5در اي روش شرکت اول سها شرکت دو را که داراي فناوري يا شايستگي فناورانه بوده منيخنردولي بر آن کنترل مديريتي ندارد.
 سرمايهگذاري مشترك :6شرکتها از طريق سها  ،سرمايه گذاري مشترك رسمي صورت داده و شرکت سومي به وجنودميآيد و هدف مشخص نوآوري فناوري دنبال ميشود.
 تحقيق و توسعه مشترك :7يک شرکت با شرکتهاي ديگر توافق ميکند کنه مشنترکاً روي ينک فنناوري و ينا حنوزهفناورانه فعاليت نمايند و هيچگونه شراکتي در مالكيت به وجود نميآيد.
 قرارداد تحقيق و توسعه :8شرکت ميپذيرد که مؤسسات تحقيقاتي ،دانشگاه و يا شنرکتهناي ننوآور کوچنک در زميننهفناوري مشخص تحقيق نموده و هزينههاي آنرا ب ردازد.

1

Acquisition
Educational Acquisition
3
Merger
4
Licensing
5
Minority Equity
6
Joint Venture
7
Joint R&D
8
R&D Contract
2
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 سرمايهگذاري در تحقيقات :1شرکت در زمينه تحقيقات اکتشافي در مؤسسات تحقيقاتي ،دانشگاه يا شرکتهاي کوچنکنوآور سرمايهگذاري نموده و فرصتها و ايدهها را دنبال مينمايد.
 اتحاد :2شرکت منابع فناورانه را با شرکتهاي ديگر به اشتراك گذاشته و نيل به هدف کلي ننوآوري فناوراننه را تعقينبميکند.
 کنسرسيو  :3چندي مؤسسه و شرکت مشترکاً تالش ميکنند به هدف کلي نوآوري فناورانه نايل شوند. ايجاد شبكه :4شرکت شبكهاي از روابط را برقرار ميسازد تا در همراهي با شتاب نوآوري فناورانه قرار داشته و فرصتهناو روندهاي تكاملي را دنبال نمايد.
 برونس اري :5بنگاه فعاليتهاي فناورانه را از خود خارج نموده و صرفاً به خريد محصول فناوري اکتفا ميکند. خريد خدمات مشاورهاي :شرکت در راستاي توسعه فناوري فعاليت نمنوده و در اين مسنير از خندمات مشناورهاي ينکشرکت دارنده فناوري استفاده مينمايد.
بر اساس نظر کيهزا روش مناسب همكاري سازماني با توجه به سه فاکتور (مشخصه) اصلي هدف همكاري ،محتوي (مفهو –
مفاد) همكاري و نوع شناسي همكاران انتخاب ميشود.

1

Research Funding
Alliance
3
Consortium
4
Networking
5
Outsourcing
2
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جدول  :4-1انتخاب روش مناسب همکاري فناورانه

هدف همكاري

عوامل

ارتباط با
چرخه عمر

محدود و مشخص

همكاري کوتاه مدت ،کنترل متوسط -پايي  ،کمتري تأثير بر شرکت
انعطافپذيري باال ،کنترل پايي  ،رسميت پايي  ،کمتري تأثير بر سازماندهي و منابع
انساني شرکت

Acquisition, Join Venture
Alliance, Out Sourcing
Alliance, Networking, Joint
Venture

-

خوب

نياز خاصي نميباشد

بد

رسميت باال ،انعطاف باال

هيچکدا

-

Education, Acquisition

بازار يا فناوري

-

Joint Venture, Alliance

Alliance, Joint R&D,
Networking

بازار و فناوري

کنترل باال ،رسميت باال

باال

کنترل باال ،رويكرد بلندمدت

پايي

انعطافپذيري باال ،کاهش زمان و هزينه ايجاد همكاري ،کاهش تأثير بر سازمان

Out Sourcing

مرحله تكامل

انعطاف باال ،کنترل پايي

Out Sourcing

مرحله اوليه

کنترل باال ،انعطاف متوسط – باال ،رويكرد بلندمدت

باال

انعطاف باال ،کمتري تأثير بر شرکت ،رسميت پايي

پايي

نياز خاصي نميباشد

ضعيف

کنترل باال ،رسميت باال

محكم  -بسته

نياز خاصي نميباشد

ابتدا

انعطاف باال ،کنترل پايي

انتها

رسميت باال ،کمتري هزينه  /زمان

باال

کنترل باال

پايي

نياز خاصي نميباشد

پايي

يك ارچهسازي پايي  ،کمتري تأثير بر شرکت

Out sourcing

باال

نياز خاصي نميباشد.

Joint Venture

R&D

Minority Equity
Joint Venture, Alliance

Merger, Acquisition

Alliance, Out sourcing
Out sourcing
Merger, Acquisition

-

Out sourcing, Alliance

زمينه

يكسان

نياز خاصي نميباشد

-

متفاوت

کنترل باال ،رسميت باال

يكسان

نياز خاصي نميباشد

قدرت

يكسان

نياز خاصي نميباشد

-

اندازه /

متفاوت

انعطافپذيري باال ،کنترل پايي  ،کمتري تأثير بر شرکت

همكاران

افقي

رسميت پايي  ،انعطافپذيري باال ،مدت زمان متوسط  -باال

مليت

باال

فعاليت

عمودي

کمتري هزينه  /زمان ،مدت زمان کوتاه  /متوسط ،انعطافپذيري باال ،رسميت متوسط

Acquisition

همكاران

نوع شناسي همكاران

نحوه ارتباط با شرکت قابليت تقسيم

ميزان

مرحله

سرمايهگذاري نوآوري

حفاظت از ميزان ريسک

آشنايي با فناوري

قابليت تعريف
فناوري
فناوري

مزيت رقابتي

محتوي (مفهو -مفاد) همكاري و فناوري مورد تعامل

وسيع

همكاري طوالني مدت ،کنترل باال -متوسط ،رسميت متوسط -باال

حداکثر کردن يادگيري

و بازار

قابليت

حاالت هر عامل

اولويتها (نيازها)

روش پيشنهادي

Alliance, Joint Venture
Out sourcing

Merger, Acquisition

-
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 -2-3-1مدل فلويد( 1ايدي ليتل)
بر اساس نظريه فلويد ،علل اصلي عد توسعه فناوري در داخل شرکت به دو دليل عمده محدود ميشود:
 باال بودن هزينه و زمان توسعه داخلي در مقابل اکتساب خارجي عملي نبودن توسعه داخلياولي دليل به اي صورت است که ممك است منافع راهبردي حاصل از فناوري ،هزينه و زمان دستيابي به فناوري را از طريق
توسعه آن در داخل شرکت توجيه نكند.
دومي دليل ،خريد فناوري از خارج شرکت ،حالتي است که قابليت توسعه فناوري در داخل شرکت وجود نداشته باشد .شرکتها
منابع محدودي در اختيار داشته و توسعه بعضي از فناوريها براي آنها حتي اگر از نظر هزينه توجينه داشنته باشند امكنانپنذير
نيست .در اي شرايط شايد بهتر باشد که با مشارکت ديگران نسبت به توسعه فناوري و کاست هزينههاي مربوطه اقدا نمود و
يا آنرا از شرکتي که فناوري مورد نظر را قبالً توسعه داده است خريداري نمايد.
در مدل فلويد ،از مقايسه اهميت راهبردي فناوري با هزينه و زمان توسعه آن ،سبک مناسب اکتساب فناوري انتخاب ميگنردد.
در مورد فناوري پايهاي 2که هزينه کمي صرف توسعه آن ميشود و اثر راهبردي پاييني دارد ،خريد آن چه با روش حق امتياز و
چه از طريق خريد قطعات مورد نياز انتخآبي منطقي ميباشد.3

1

Floyd
Base Technology

2

3در اين حالت کسب حق امتياز نوعي خريد محسوب ميشود.
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شکل  :7-1نمودار تصميمگيري در مورد سبک اکتساب فناوري در مدل فلويد

در مورد توسعه فناوريهاي پيشگا  1در صورتي که با هزينه پاييني قابل انجا بوده و منافع راهبردي شرکت را در برگيرد ،تهيه
آن در داخل شرکت انتخآبي منطقي است .در اي حالت هزينهها پايي و منافع حاصله بسيار زياد است .از اين گذشنته توسنعه
فناوري در داخل شرکت به شما اي اجازه را ميدهد که از طريق ثبت حق مالكيت معنوي 2فعاليتهاي خود منافع بيشتري بنه
دست آوريد.
در نهايت ،در فناوريهاي کليدي ،3اگر هزينهي توسعه آن پايي باشد ميتوان از دو روش خريند و توسنعه داخلني بنه توسنعه
فناوري پرداخت .اگر هم هزينه توسعه باال باشد همكاري فناوري گزينهي مناسب خواهد بود [.]1
 -3-3-1مدل فورد

4

در سال  ،1998دي فورد ماتريسي براي انتخاب روش دستيابي به فناوري پيشنهاد کرد .در اين مناتريس پننج روش اکتسناب
فناوري و پنج معيار يا عامل مؤثر بر انتخاب روش مناسب اکتساب فناوري مطرح ميشود.

1

Pacing Technology
patent
3
Key Technology
4
Ford
2

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوريهاي طراحی ،ساخت و تدوین دانش فنی انواع موتورهاي مورد نیاز
در صنعت برق

30
ویرایش اول ،شهریور 1394

فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

جدول  :5-1انتخاب روش دستيابي به فناوري بر اساس پنج معيار موثر
دوره عمر فناوري

اثر رقابتي
فناوري

پيدايش
ابتداي رشد

حياتي
حياتي يا پايه

ابتداي رشد

حياتي يا پايه

بلوغ
همه مراحل

حياتي يا پايه
خارجي

ضرورت تملک
فناوري در درون
سازمان

باالتري

ضرورت دستيابي

توانايي نسبي

سريع به فناوري

بنگاه در فناوري

کمتري
کم

باال

همکاري مشترك
واگذاري بخشي از فعاليتها به

کم
کمتري
کامالً غير ضروري

باال
باالتري

توسعه درونزا

صورت پيمانکاري

پايي
پايي

خريد حق امتياز
خريد محصول فناوري

1

بر اساس اي مدل:
 هر قدر توانايي نسبي يک بنگاه در يک فناوري کاهش يابد ،ضرورت خريد از خارج افزايش مييابد .اي موضوع ميتواندداليل متعددي از جمله افزايش هزينههاي توليد و يا خارج بودن فناوري از حيطه تواناييهاي اصلي بنگاه داشته باشد.
 با افزايش ضرورت دستيابي سريع به فناوري ،گرايش تصميمگيري به خريد فناوري افزايش مييابد که به دليل زمانبنربودن توسعه داخلي فناوري ميباشد.
 با کاهش يافت ميزان ضرورت تملک فناوري در داخل بنگاه ،توصيه به اکتساب فناوري با تأمي فناوري از خارج مطرحميشود .در اي راستا و در حالت عد ضرورت تملک فناوري ،خريد محصول نهايي فناوري روش مناسبتري خواهند
بود.
 با افزايش اثر رقابتي (راهبردي) فناوري ،تصميمگيري به سمت توسعه داخلي فناوري گنرايش بيشنتري منييابند .اينتوصيه به جهت پرهيز از وابستگي به دهنده فناوري مطرح شده که معموالً در جريان انتقال فناوري پيش ميآيد.
در رابطه با دوره عمر فناوري ،هر قدر فناوري به مرحله بلوغ خود نزديکتر ميشود ،روش انتقال فناوري ليسانس روش مناسب
اکتساب فناوري خواهد بود [.]3
 -4-3-1مدل تايد-بيسنت-پاويت

2

Purchase
Tidd-Bessant-Pavitt

1
2

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوريهاي طراحی ،ساخت و تدوین دانش فنی انواع موتورهاي مورد نیاز
در صنعت برق

31
ویرایش اول ،شهریور 1394

فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

در اي مدل سه سبک براي اکتساب فناوري مطرح ميشود و در سبک همكاري نيز  6سناز و کنار اکتسناب عننوان منيشنود.
چگونگي تعيي سبک اکتساب با توجه به دو معيار نوع فناوري و نوع بازار معي ميشود.
نوع فناوري
اصلي
اصلي

توسعه داخلي
همكاري

مرتبط
نوع بازار

مرتبط

غير مرتبط

غير

خريد

مرتبط

شکل  :8-1ماتريس انتخاب سبک اکتساب فناوري

با انتخاب سبک همكاري فناورانه ،هفت روش اکتساب فناوري مطرح ميشود .انتخاب اين روشهنا بنا در نظنر داشنت دوره
همكاري و نيز کنار هم قرار دادن مزايا و معايب هر روش در مورد مطالعه به انجا ميرسد [.]4
جدول  :6-1انواع روشهاي همکاري فناورانه در مدل تايد-بيسنت-پاويت
نوع همکاري

دوره همکاري

قرارداد فرعي (برونس اري)/
1
تأمي از بيرون
ليسانس
کنسرسيو
اتحاد راهبردي

2

 -5-3-1مدل گيلبرت

کوتاه مدت

کاهش هزينه و ريسک ،کاهش زمان اوليه

هزينههاي جستجو ،کيفيت محصول و عملكرد

ثابت
ميانمدت

اکتساب فناوري
به اشتراك گذاشته شدن تخصصها،
استانداردها و سرمايهگذاري
تعهد پايي  ،دسترسي به بازار

هزينه و محدوديتهاي قرارداد
نشت دانش ،مشخص شدن تفاوتها
احتمال گيرافتادن ،نشت دانش

دانش فني مكمل ،اعمال مديريت
يادگيري پويا و بالقوه

دوگانگي در راهبرد طرفي  ،تفاوتهاي فرهنگي
ناکارآمديهاي حضور ساک در شبكه

متغير و
منعطف
بلندمدت
بلندمدت

سرمايهگذاري مشترك
ايجاد شبكه

مزايا

معايب

3

گيلبرت با داشت يک رويكرد سيستمي به انتقال فناوري ميکوشد مدلي براي انتخاب روش مناسب انتقال فناوري ارايه کند .در
اي مدل چهار نوع سيستم انتقال فناوري مطرح ميگردد.
1

Subcontract/Supplier Relations
Strategic Alliance
3
Gillbert
2
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سيستمهاي عمومي
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1

در سيستمهاي عمومي ،فناوري به عنوان يک موضوع تجاري و سودآور تلقي نميشود و از اي رو دارنده فناوري داوطلبانه آن را
در اختيار ديگران قرار ميدهد .در سيستم عموميِ انتقال فناوري نيازي به توافق و قرارداد نميباشد.
روشهاي انتقال فناوري با سيستم عمومي عبارتند از:
 انتشار :2انتقال داوطلبانه اطالعات فني به بخش عمومي -استخدا

3

 -آموزش و تحصيل

4

 ک ي آزاد :5ک ي مجاني و آزاد از اسناد و مدارك فني -دورههاي مطالعاتي

سيستمهاي غيرفعال

6

7

در اي سيستمها حالت يکطرفه حاکم بوده و گيرنده فناوري در موضع انفعالي قرار ميگيرد .به همي جهت گيرننده فنناوري
مجبور است فناوري را تحت شرايط و مشخصات استاندارد و معمول بگيرد .اي وضعيت زماني مشاهده ميشود که منبع فناوري
از قدرت مذاکره و چانهزني بااليي برخوردار بوده و هزينههاي مذاکره و انتخاب روش مناسب انتقال فنناوري نسنبت بنه ارزش
فناوري قابل توجه ميباشند.
روشهاي انتقال فناوري با سيستم غيرفعال عبارتند از:
 -خريد کاالگونه فناوري

8

1

Public Domain Systems
Disclosure
3
Recruitment
4
Training & Education
5
Free Coping
6
Study Tours
7
Passive Systems
8
Commodity Purchase
2

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوريهاي طراحی ،ساخت و تدوین دانش فنی انواع موتورهاي مورد نیاز
در صنعت برق

33
ویرایش اول ،شهریور 1394

فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

 ليسانس استاندارد -فرانچيز

1

2

سيستمهاي همکاري

3

در اي سيستمها ارتباط و تعامل دوسويه و فعالي بي دو طرف وجود داشته و هر يک از دو طرف نقش مؤثر و تعيي کنندهاي در
انتقال فناوري ايفا ميکنند .روشهاي انتقال فناوري با سيستم همكاري عبارتند از:
 خريد جامعتر فناوري ليسانس تقويتشده -مشارکت سهامي

4

5

6

 سرمايهگذاري مشترك -ادغا

7

8

سيستمهاي ضدرقابتي

9

در اي سيستم بدون توجه به نظرات ،انتظارات و درخواستهاي منبع فناوري انتقال فناوري صورت ميگينرد .چنني سيسنتمي
کارکرد بازار فناوري را تخريب نموده و چالشهايي را در ارتباط با مالكيت معنوي فناوري مطرح ميسازد.
روشهاي انتقال فناوري با سيستم ضد رقابتي عبارتند از:
 جذب کارکنان کليدي -شبيهسازي (تقليد)

10

11

1

Standard Licensing
Franchise
3
Cooperative Systems
4
Bundled Purchases
5
Enhanced License
6
Equity Investment
7
Joint Venture
8
Mergers
9
Anticompetitive Systems
10
Raiding key Staff
11
Imitation
2
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 -اختالس
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1

 -جاسوسي ضد صنعتي

2

مطابق اي مدل ،ابتدا سيستم مناسب انتقال فناوري تعيي شده و س س يكي از روشهاي انتقال فناوري با سيستم انتخاب شده
پيشنهاد ميشود .اي نظريه چگونگي انتخاب سيستم مناسب انتقال فناوري را به خوبي تعيي نموده اسنت ولني در ارتبناط بنا
انتخاب روش جزييتر داخل سيستمها ،راهكار مشخصي ارايه نكرده است .انتخاب سيستم و روش مناسنب انتقنال فنناوري بنا
استفاده از ماتريس زير و مبتني بر دو فاکتور اصلي صورت ميگيرد :توان و تمايل گيرنده فناوري به برآوردن خواستهاي منبنع
فناوري و کنترل منبع فناوري بر استفاده از فناوري [.]1

 -6-3-1مقايسه مدلها
هر يک از مدلهاي اکتساب فناوري بررسي شده در اي قسمت دستهاي از روشهاي اکتساب فناوري را پيشنهاد کردند .جدول
زير به مقايسه سطح پوشش هر کدا از اي مدلها از منظر روشهاي پيشنهادي ميپردازد.

برآوردن خواستهاي منبع فناوري
بله

 خريد کاالگونه (سخت افزار ،نر افزار وخدمات ديگر)
 ليسانس استاندارد -فرانچيز

-

خريد جامعتر فناوري
ليسانس تقويت شده
مشارکت سهامي
سرمايهگذاري مشترك
تملک /ادغا

توان و تمايل گيرنده فناوري در

 .2سيستمهاي غيرفعال

 .3سيستمهاي همكاري

Misappropriation
Industrial Espionage

1
2
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 .1سيستمهاي عمومي

-

انتشار
استخدا
آموزش و تحصيل
ک ي آزاد
دوره مطالعاتي

جذب کارکنان کليدي
شبيهسازي
اختالس
جاسوسي صنعتي

خير

خير

-

 .4سيستمهاي ضدرقابتي

بله

کنترل منبع فناوري بر استفاده از فناوري خود

شکل  :9-1ماتريس انتخاب سيستم انتقال فناوري و روشهاي متناظر با هر سيستم

جدول  :7-1مقايسه مدلهاي اکتساب فناوري از منظر روشهاي پيشنهادي

تحقيق و توسعه داخلي

تملک شرکتي

ادغا

سرمايهگذاري مشترك

اتحاد

تملک فردي

قرارداد تحقيق و توسعه

سرمايه گذاري در تحقيقات

مشارکت با سها

ليسانس

کنسرسيو

شبكه

فورد

*

ليتل

*

*

*

*

*
*

*
*

*

*
*

*
*

گيلبرت
تايد-بيسنت-پاويت

*

*

خريد خدمات فني مهندسي

کيهزا

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

برون س اري

اکتساب فناوري

مدلهاي

خريد محصول

روشهاي اکتساب فناوري

*
*

*

*

*

*
*

*

همچني با در نظر داشت  11ويژگي زير به عنوان خصوصيات مطلوب براي يک مدل اکتساب فناوري ،ميتوان مندلهنا را از
منظر جامعيت نيز با يكديگر مقايسه نمود .جدول زير نمايشگر وضعيت هر مدل از لحاظ برخورداري از اي ويژگيها است [.]1
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جدول  :8-1مقايسه مدلهاي اکتساب فناوري از نظر جامعيت
توجه به عامل زمان (پويايي)

توجه به ويژگيهاي فناوري

توجه به ويژگيها و شرايط
دهنده فناوري
توجه به ويژگيها و شرايط
گيرنده فناوري

جامعيت معيارهاي مورد استفاده

جامعيت روشهاي اکتساب مورد
استفاده
تمايز قائل شدن ميان سبک
اکتساب و روش اکتساب

فناوري

وجود الگوريتم اجرايي مشخص
براي تصميم گيري

مدلهاي اکتساب

قابليت ارتقاء براي استفاده در
سطح بخشي و ملي
فراواني استفاده در پروژههاي
داخل کشور
تناسب و تطابق با شرايط صنعت
برق

ويژگيهاي مدل اکتساب

کيهزا
فورد
ليتل
گيلبرت
Tidd-BessantPavitt

با توجه به اي جدول مقايسهاي ،مدل کيزا از بيشتري جامعيت نسبت به ساير مدلها برخوردار است .بنا اين وجنود ،انتخناب
مدل مناسب وابسته به مورد مطالعاتي و نيازهاي اکتساب فناوري در آن موضوع است.
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 -2معيارهاي ارزيابي و اولويت بندي
موتورهاي الکتريکي
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 -1-2مقدمه
پس از شناسايي انواع فناوريهاي موتورهاي الكتريكي نياز است که معيارهاي کليدي کنه در ترجيحنات سياسنتگنذار جهنت
اولويتبندي اي گزينهها لحاظ ميشود ،پيشنهاد گردد .در اي بخش معيارهاي مهم در جهت يافت موتور الكتريكي ارجنح در
مقايسه با ساير گزينهها ،ارائه ميشود س س نتايج حاصل از اولويت بندي موتورهاي الكتريكي با توجه به معيارهاي ارائنه شنده
بيان ميگردد .به طور کلي براي تعيي اي معيارها ميتوان از چهار روش بيان شده در ذيل ،استفاده نمود:
 روش راند رآبي  :1اساس اي روش بر پايه نظرات نخبگان و کارشناسان است ،به گونهاي که درجه اولويتبندي نظراتاز پايي به باال است ،به اي معني که ابتدا کارشناسان ردههاي پايي تر نظرات خود را بيان ميکننند ،سن س نظنرات
نخبگان و کارشناسان ردههاي باال گرفته ميشود و کليه نظرات مورد نقد و بررسي قرار ميگيرد.
 روش توفان فكري :2اي روش همانند روش راند رآبي است با اي تفناوت کنه نظنرات کارشناسنان بندون هنيچگوننهاولويتبندي بيان ميگردد و مورد نقد و بررسي قرار ميگيرد.
 روش معكوس :در طول فرايند بررسي گزينهها ،تفاوت ميان آنها شناخته شده و بر اساس اي تفاوتها معيارهايي جهتمقايسه بدست ميآيد.
 روش معيارهاي از پيش تعيي شده :اي روش بر مبناي استفاده از مطالعات قبلي که در اي حوزه انجا گرفته است کنهمعيارهايي را براي مقايسه موضوع مورد بررسي بدست آورده و استفاده کردهاند.
در اي مطالعه براي بدست آوردن معيارها از سه روش توفان فكنري ،روش معكنوس و روش معيارهناي از پنيش تعيني شنده
استفاده شده است .بدي صورت که ابتدا با استفاده از مطالعات تفصيلي و بررسي مننافع و مضنار هنر ينک از اننواع موتورهنا و
مصاحبه با کارشناسان متعدد ،معيارهايي جهت مقايسه گزينهها با يكديگر پيشنهاد گرديد .س س بنا برگنزاري سلسنله جلسنات
گروهي با خبرگان ،معيارهاي مورد نظر تكميل و ترفيع گرديدند.
 -2-2معيارهاي ارزيابي موتورهاي الکتريکي

Round Robin
Brain Storming

1
2
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در گزارش پيشي حوزه هاي مختلف فناوري موتورهاي الكتريكي شامل انواع موتورهاي الكتريكي ،اجزاي تشكيلدهنده آنهنا و
کاربردهاي مختلف آنها مورد بررسي قرار گرفت و درخت فناوري موتورهاي الكتريكي ترسيم گرديد که در اي گزارش بر مبناي
 14معياري که با نظر کميته راهبري تاييد گرديده است  13موتور الكتريكي که در مطالعات درخت فناوري نهايي شده اسنت و
در شكل زير نشان داده شده است اولويت بندي ميشوند.

شکل  :1-2درخت فناوري موتورهاي الکتريکي

همانطور که در شكل فوق مشاهده ميشود  13موتور جهت اولويتبندي شناسايي شده است که در ادامه معيارهناي اولوينت-
بندي معرفي خواهد شد.
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(

)


شکل  :2-2معيارهاي اولويت بندي موتورهاي الکتريکي

 معيار سرمايهگذاري اوليه:يكي از معيارهاي مهم براي سرمايهگذاران ،ميزان سرمايه اوليه الز بنراي توليند موتورهنايالكتريكي در يک رده تواني مشابه ميباشد.نحوه تأمي مالي سرمايهي اوليه در ابتداي شروع فعاليت ،به عننوان دغدغنه اصنلي
سرمايهگذاران مطرح است و لذا الز است تا سياستگذار اي عامل بسيار مهم را بنه صنورت جداگاننه بنه عننوان معيناري در
تصميمگيري انتخاب تكنولوژي لحاظ گرداند.
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 معيار ايجاد بازار براي مواد خام :براي توليد هر يک از موتورهاي الكتريكي به مواد اوليه مختلفي نياز است ،لذا توليندموتورهاي الكتريكي ميتواند منجر به ايجاد بازاري (نياز)براي مواد خا اوليه و در نتيجه ارزش افزوده براي آن گردد.
 معيار اشتغال زايي :توسعه موتورهاي الكتريكي اثر مثبتي بر سطح اشتغال دارد؛ به اي معنا کنه بنراي توليند موتورهنايالكتريكي در يک رده تواني مشابه به طور مستقيم يا غيرمستقيم افرادي مشغول به کار ميشوند.
 حجم بازار جهاني :براي سنجش ميزان فرصتهاي کسب و کار جهت تأمي تقاضاي داخل و خارج ،منيتنوان از معينارحجم بازار تكنولوژي در جهان و ميزان رشد اي بازار استفاده نمود .حجم بازار جهاني برابر با ميزان حجم دالري است کنه هنر
يک از موتورهاي الكتريكي در آينده ميتواند در بازار جهاني در اختيار بگيرد اي معيار مشخص ميكند که سرمايهگنذاري روي
کدا يک از انواع موتورها در آينده براي کشور سودآورتر خواهد بود.
 نرخ رشد بازار :ميزان رشدي است که در يک بازه زماني براي انواع موتورهاي الكتريكي بوجود ميآيد. پتانسيل براي صادرات :با توجه به کاربردهاي مختلف موتورها و بازارهاي بي المللي وسيع پيش روي آنها پتنانسيلهر يک از موتورها براي صادرات در آينده متفاوت است.
 جلوگيري از خروج ارز :توسعه و توليد هر يک از اي فناوريها ميتواند از ميزاني از خروج ارز از کشور جلوگيري نمايد. سهولت دسترسي به فناوري :دستيابي به برخي فناوريها گاهاً با پيچيدگيهاي مختلفي روبرو است؛ در معيار سنهولتدسترسي به فناوري ،فناوريهاي مختلف از منظر پيچينده نبنودن دسترسني منورد ارزينابي قنرار منيگينرد .پتانسنيل سناخت
فناوريهاي موتورهاي الكتريكي در کشور و سهولت توليد آن ،از فاکتورهاي مهم در اولويت بندي است.
 سريز دانشي :منظور از سريز دانشي ،تأثير استفاده از نتايج حاصل از دستيابي به فناوري موتورهاي الكتريكني ،بنر رشندديگر صنايع کشور است؛ به عنوان مثال با دستيابي بنه فنناوري ميكروتنوربي هنا ،فنناوري موتورهنا و ژنراتورهناي الكتريكني
پرسرعت نيز به دست ميآيد که اي فناوريها در حوزههاي ديگري مانند صنايع نفت و گاز و غيره کاربرد زيادي دارند .در اي
حالت گفته ميشود که سرريز دانشي به وجود آمده است.
 گستردگي کاربرد :موتورهاي الكتريكي کاربردهاي فراواني در صنعت ،حمل و نقل و بخش خانگي دارد که بنا توجنه بنهگستردگي کاربرد انواع موتورها ميتوان موتوري که در کاربردهاي بيشتري مورد استفاده قرار ميگيرد انتخاب گردد.
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 مصرف انرژي (بازده) :با توجه به کمبود منابع انرژي در کشورها ،يكي از معيارهاي مهم ميزان مصرف انرژي موتورهايالكتريكي در يک رده تواني مشابه است.
 دسترسي آسان به مواد اوليه :يكي از پارامترهاي مؤثر در ارزيابي هر يک از فناوريهاي موتورهاي الكتريكي ،دسترسيآسان به مواد اوليه براي توليد هر يک از اي موتورها در داخل کشور اسنت .قاعندتاً اين معينار از آن جهنت مهنم اسنت کنه
سرمايهگذاري در موتورالكتريكياي که ميزان دسترسي به مواد اوليه آن در کشور آسانتر باشد در مقايسه با ساير گزيننههنا در
اولويت خواهد بود.
 قابليت اطمينان :با توجه به اي که موتورهاي الكتريكي کاربردهاي گستردهاي در صنايع مختلف دارنند در معينار قابلينتاطمينان ،ميزان اي که هر يک از موتورها به چه ميزان خراب ميشوند و به چه ميزان ميتنوان بنه آنهنا اطميننان داشنت بنا
يكديگر مقايسه ميشوند.
 هزينههاي تعميرات و نگهداري :پس از توسعه هر يک موتورهاي الكتريكي ،هزينههاي تعميرات و نگهداري هر يک ازآنها با يكديگر متفاوت است که از اي حيث ميتوان انواع موتورهاي الكتريكي را با يكديگر مورد مقايسه قرار داد.

 -3-2اولويت بندي موتورهاي الکتريکي بر اساس معيارهاي ارزيابي
پس از مطالعه و بررسي انواع معيارهاي مقايسه و انواع موتورهاي الكتريكي در کشور ،و با توجه به منرور ادبينات و متندولوژي
تصميم گيري چند معياره بيان شده در فصول قبل ،جهت اولويتبندي موتورهاي الكتريكي مراحل زير انجا ميپذيرد:
 گا اول :تعيي خبرگان حوزه موتورهاي الكتريكي جهت انجا وزندهي به معيارهاي مقايسه با پر کنردن پرسشننامه و
با روش تحليل سلسله مراتبي
 گا دو  :تعيي امتياز و رتبه بندي موتورهاي الكتريكي بر اساس هر يک از معيارهاي اولويت بندي
 گا سو  :تلفيق اوزان معيارها و رتبههاي موتورهاي الكتريكي در هر معيار و بدست آمدن رتبهبندي نهايي
پس از معرفي تفصيلي هر يک از معيارهاي مقايسه انواع موتورهاي الكتريكي ،در گا اول به تخصيص اوزان درخت معيارها بر
اساس پرسشنامه پرداخته ميشود .پس از شناسايي خبرگان صنعت و دانشگاه در حوزه موتورهاي الكتريكي پرسشنامهاي براي
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حدود  40نفر ارسال گرديد و  11نفر از متخصصي اي حوزه پس از پاسخ به پرسشنامه به صورت کامنل پرسشننامه را ارسنال
کردند که عبارتند از:
 دکتر واحدي (استاد دانشگاه علم و صنعت)
 مهندس اکبري (سازمان بهروري انرژي ايران)
 دکترحلوايي (استاد دانشگاه کاشان)
 دکتر شاملو (استاد دانشگاه خواجه نصير)
 مهندس طاهري پور (مديرعامل شرکت توربو ژنراتور)
 مهندس اميني (مدير گروه ماشي هاي الكتريكي پژوهشگاه نيرو)
 مهندس ميرزاگل (مدير تحقيقات شرکت الكتروژن)
 مهندس ارغوان (پژوهشگاه نيرو)
 دکتر مير سليم (استاد دانشگاه صنعتي اميرکبير)
 دکتر اورعي (عضو هيئت علمي دانشگاه شريف)
 مهندس علوي (شرکت پارس ژنراتور)
پس از مشخص شدن خبرگان جداول زوجي روش تحليل سلسله مراتبي ،مطابق درخت معيار تهيه شده است .همانطور که در
بخشهاي قبلي نيز اشاره شد ،اساس روش تحليل سلسله مراتبي بر مبناي مقايسات زوجي قرار دارد .بنابراي پنس از تشنكيل
درخت معيارها ،معيارهاي موجود در هر سطح نسبت به معيارهاي هر ستون مورد مقايسه قرار ميگيرند .اي کار توسط خبرگان
انجا ميشود .بدي ترتيب ،جداول مقايسهاي ايجاد مي گردند .مقايسات زوجي و امتيازدهي مربوطه براساس جندول اسنتاندارد
شده توماس .ال .ساعتي در نر افزار اکس رت چويس انجا ميگيرد .به پيوست  1فر پرسشنامه که براي اخذ نظرات در اختينار
خبرگان قرار گرفته است قرار دارد.
پس از اعمال نظرات خبرگان در نر افزار ،اوزان هر يک از معيارها بدست آمد که در شكل زينر بنه ترتينب اوزان هنر ينک از
معيارها نشان داده شده است.
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شکل  :3-2اوزان هر يک از معيارهاي اولويت بندي موتورهاي الکتريکي

همان طور که در شكل نيز مشاهده ميشود چهار معيار گستردگي کناربرد ،مصنرف اننرژي (بنازده) ،جلنوگيري از خنروج ارز و
هزينههاي تعميرات و نگهداري نسبت به ساير معيارها از نظر خبرگان از اهميت بيشتري برخوردارند.
در گا دو و سو با توجه به اوزان هر يک از معيارها که در گا اول بدست آمد رتبهبندي هر يک از موتورهاي الكتريكني بنا
توجه به نظرات خبرگان مشخص گرديد که در شكل زير نشان داده شده است .براي اي منظور در پرسشنامه با توجنه بنه هنر
يک از معيارها جدولي ترسيم گرديد که در آن  13موتوري که در مطالعه درخت فناوري مورد بررسي قرار گرفته بودند با يكديگر
با توجه به آن معيار مورد مقايسه قرار گرفتند .س س در گا نهايي با تلفيق اوزان هر يک از معيارها و رتبهبندي انواع موتورهاي
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الكتريكي بر اساس هر يک از  14معيار اولويتبندي ،با استفاده از نر افزار تحليل سلسله مراتبي انواع موتورهاي الكتريكني بنا
توجه به تمامي معيارها رتبهبندي شدهاند .همان طور که در شكل زير نيز مشخص است موتورهاي القايي با سيم پيچي معمولي
در رتبه اول ،موتورهاي آهنربايي دائم ديسي بدون جاروبک و موتورهاي آهنربايي دائم سنكرون با اختالفي ناچيز در رتبه هاي
دو و سو و موتور سنكرون با سيم پيچي معمولي در رتبه چهار قرار دارد.

شکل  :4-2اولويتبندي موتورهاي الکتريکي با توجه به معيارهاي ارزيابي
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پس از اولويتبندي موتورهاي الكتريكي بر اساس معيارهاي پيش گفته و ارائه آن در کميته راهبري مقرر گرديند بنا توجنه بنه
اينكه موتورهاي الكتريكي کاربردهاي فراوان و گستردهاي در صنعت ،لواز خانگي و حملونقل دارند ،براي اولويتبنندي بني
انواع فناوريهاي موتورهاي الكتريكي کاربردهاي آنها را نيز در نظر گرفته و به صورت کاربرد محور اولويت بندي موتورهناي
الكتريكي صورت پذيرد .بدي منظور طرحهاي کالني در انواع کاربردها احصا گرديد که در گزارش تندوي طنرحهناي کنالن
اجرايي به تفصيل بيان شده است و در ادامه سرفصل هر يک از اي طرحها ارائه خواهد شد:
 طرح جايگزيني الكتروموتورهاي موجود کولرهاي آبي با فناوري پر بازده
 جايگزيني الكتروموتورهاي چاههاي آب کشاورزي
 ارتقاء بازدهي الكتروموتورهاي صنايع مختلف
 جايگزيني کم رسورهاي يخچال/فريز خانگي
 کسب دانش فني طراحي و ساخت موتورهاي توان باال
 کسب دانش فني و توليد انواع موتورهاي کشنده
هر يک از اي طرحها به صورت جداگانه مورد تجزيه و تحليل فني و اقتصادي قرار گرفت که در جدول زير به صورت خالصه
دستاوردها و اهداف هر يک از اي طرح بيان شده است.

جدول  :1-2مقايسه طرحهاي کالن اجرايي فناوري موتورهاي الکتريکي

عنوان طرح

هدف طرح

جنننايگزيني الكتروموتنننور کاهش مصرف انرژي و ديماند
کولرهاي آبي

الكتريكي در بخش خانگي

فناوريهاي اولويتدار

ميزان کاهش
ديماند ()MW

کاهش ساالنه

صرفهجويي

هزينه تغيير ،ارتقا

هزينه کسب

انرژي الكتريكي

ريال (ميليارد

و ( ...ميليارد

دانش فني (ميليارد

()GWh

ريال)

ريال)

ريال)

موتور القايي سه فاز

1700

2500

22000

موتور آهنرباي دائم

3000

4300

37000

رلوکتانسي

1600

2400

22000

13000

200

فننناوري الكتروموتورهنناي
ارتقننننننناء بنننننننازدهي
الكتروموتورهننناي صننننايع
مختلف

صنننعتي بننا اسننتانداردهاي
کاهش مصرف انرژي و ديماند  IE2و IE3

الكتريكي در بخش صنعت

به کنارگيري سيسنتم هناي

210

4400

7300

7000

200

درايننننننو دور متغيننننننر
الكتروموتورهاي صنعتي
بننهکننارگيري الكتروپمنن

جايگزيني الكتروموتورهاي کننناهش ديمانننند و اننننرژي هنناي شننناور بننه جنناي
چاههاي آب کشاورزي

الكتريكي در بخش کشاورزي

الكتروموتورهنناي شننفت و
غالفي

1500

4000

6000

1500

200

عنوان طرح

هدف طرح

فناوريهاي اولويتدار

جننايگزيني کم رسننورهاي کننناهش ديمانننند و اننننرژي به کارگيري کم رسورها بنا
يخچال/فريز خانگي

الكتريكي
توسننعه فننناوري موتورهنناي

کسب دانش فني طراحي و الكتريكي توان -باال در حنوزه
ساخت موتورهاي توان باال هاي مختلف صننايع ،حمنل و
نقل ريلي و ناوگان دريايي

کسب دانش فنني و توليند
انواع موتورهاي کشنده

انرژي فسيلي و کناهش توليند
گازهاي گلخانه اي

ديماند ()MW

انرژي الكتريكي

ريال (ميليارد

و ( ...ميليارد

دانش فني (ميليارد

()GWh

ريال)

ريال)

ريال)

250

6000

10000

49000

800

آهنرباهاي دائم

-

-

-

-

100

تكنولوژي ابررسانا

-

-

-

-

350

-

-

-

-

-

-

-

-

موتور آه رباي دائم

جلننوگيري از ايجنناد گلوگنناه القايي
اسننتراتژيک در آينننده صنننعت
حمل و نقل  ،کاهش مصنرف

ميزان کاهش

کاهش ساالنه

صرفهجويي

هزينه تغيير ،ارتقا

هزينه کسب

PMSM

SR

-

-

-

-

50

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوريهاي طراحی ،ساخت و تدوین دانش فنی انواع موتورهاي مورد نیاز
در صنعت برق
فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

50
ویرایش اول ،شهریور 1394

همانطور که از جدول باال مشخص است ،با توجه به اينكه موتورهاي الكتريكي را ميتوان از منظر کناربرد در دو گنروه کلني
الكتروموتورهاي با توان پايي و متوسط و الكتروموتورهاي با توان باال تقسيمبندي کرد ،فناوريهاي اولويتدار در هنر ينک از
اي گروهها عبارتند از:
اولويت کسب دانش فني در حوزه کاربرد الكتروموتورهاي با توان پايي و توان متوسط (کمتر از  500اسب بخار) ،به اي صورت
گرديد:
 -1موتورهاي القايي
 -2موتورهاي آهنرباي دايم
 -3موتورهاي رلوکتانسي
اولويت کسب دانش فني در حوزه الكتروموتورهاي با توان باال (بيش از  500اسب بخار) به اي صورت مشخص گرديد:
 -1موتورهاي القايي سه فاز
 -2موتورهاي آهنرباي دايم
 -3موتورهاي ابررسانا ()Super Conductor
لذا با در نظر گرفت اولويتبندي فناوريهاي موتورهاي الكتريكي ،بر اساس مجموعهاي از معيارها و تاييد اي اولويتبندي بنا
روش اولويتبندي کاربرد محور ،ميتوان به صورت کلي نتيجه گرفت اولوينتهناي توسنعه فنناوري موتورهناي الكتريكني در
توانهاي پايي  ،متوسط و باال به ترتيب موتورهاي القايي ،موتورهاي آهنربايي دائم ،موتورهاي رلوکتانسي و موتورهاي ابررسانا
ميباشد .الز به ذکر است با توجه به نوظهور بودن فناوري موتورهاي الكتريكي ابررسانا ،اي موتور در اولويتهناي پژوهشني
قرار گرفته است .در شكل زير روند اولويتبندي و خروجيها نشان داده شده است.

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوريهاي طراحی ،ساخت و تدوین دانش فنی انواع موتورهاي مورد نیاز
در صنعت برق
فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

51
ویرایش اول ،شهریور 1394

شکل  :5-2اولويتبندي موتورهاي الکتريکي با توجه به معيارهاي ارزيابي

حال با توجه به مشخص شدن موتورهاي الكتريكي اولويتدار در فصل آتي ،روشهاي اکتساب اين فنناوريهناي اولوينتدار
مشخص ميشود.

 -3سبک اکتساب فناوريهاي اولويتدار
موتورهاي الکتريکي

 -1-3مقدمه
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به منظور تصميم گيري درباره نحوه اکتساب فناوري ،به طور معمول معيارها و عواملي دخيل هستند که بايد طي فرايند انتخاب
روش مناسب اکتساب فناوري ،مدنظر قرار گيرند .اي معيارها و عوامل اغلب ناظر بنر ويژگنيهناي فنناوري ،دارننده فنناوري،
ويژگيها و اهداف گيرنده فناوري ،بازار و شرايط محيطي ميباشند .از طرف ديگر به صورت کلي سه سبک براي توسعه فناوري
و اکتساب آن وجود دارد که عبارتند از:
 توسعه داخلي (درونزا) فناوري
 توسعه مشارکتي فناوري (همكاري فناوريكي)
 خريد محصول فناوري
در اي بخش سبک اکتساب هر يک از فناوريهاي اولويتدار که در بخش قبل مشخص گرديد با توجه به مجموعه معيارهايي
مورد بررسي قرار گرفته است.
 -2-3تشريح مدل سبک اکتساب
امروزه يكي از مهمتري تصميمات راهبردي پيش روي محيط رقابت جهاني ،موضوع اکتساب فناوري ميباشد .اهميت اي که
اکتساب فناوري ،از چه روشي انجا گيرد ،بسياري از کشورهاي در حال توسعه را بر آن داشنته کنه اننواع مختلنف روشهناي
اکتساب فناوري را مورد ارزيابي قرار داده و در پي انتخاب سودمندتري آنها (از جوانب مختلف) باشنند .هنر چقندر روينه منورد
استفاده براي انتخاب روش اکتساب فناوري کاراتر و عقالنيتر باشد ،منجر به مزيتهاي بيشتري براي اکتساب کنننده خواهند
شد .به هر صورت انتخاب روش مناسب اکتساب فناوري پيش از هر چيز يک مساله تصميم گينري اسنت و بنه همني جهنت
تصميم گيرنده با لحاظ مجموعهاي از معيارها و محدوديتها اقدا به انتخاب روش مناسب مينمايد .بنابراي هنر مندلي بنراي
انتخاب روش مناسب اکتساب فناوري ميبايست جنبههاي فوق را مورد توجه قرار دهد.
در اي قسمت به تشريح مدل اکتساب فناوريهاي اولويتدار موتورهاي الكتريكي ،پرداخته شده است .بدي منظور در بدو امنر
به شرح ويژگيهاي کلي مدل پرداخته و س س مدل نهايي ارائه ميگردد.
 -1-2-3اجزاء مدل اکتساب فناوري
در اي قسمت به شرح يكايک اجزا و عناصر اي مدل و نقش آنها در مدل پرداخته ميشود:
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چرخه عمر فناوري (عا ) :پرسشي که در گا ابتدايي مدل انتخاب روش اکتساب فناوري ،مطرح ميشود ،اي است که
فناوري در حالت عا  ،در چه مرحلهاي از چرخه عمر خود قرار دارد .مطابق با پاسنخِ اين پرسنش ،روش برخنورد بنا
فناوري تغيير ميکند .در مدل ارائه شده فراخور وضعيت فناوري در چرخه عمر ،سه حالت زير به وجود ميآيد:
 oچنانچه معلو شود فناوري در مرحله معرفي قرار دارد" .سبک خريد" حذف شده و تنهنا سنبک "تحقينق و
توسعه داخلي" و روش همكاري "تحقيق و توسعه مشترك" معنا پيدا ميکنند .بديهي است که دلينل اين
امر عد امكانپذيري سبک خريد و برخي ديگر از روشهاي همكاري ميباشد.
 oاگر فناوري مذکور در مراحل رشد و بلوغ باشد ،تصميم گيري منوط به پرسش از حجم بازار خواهد بود که در
بند بعدي به آن خواهيم پرداخت.
 oسرانجا اگر فناوري در مرحله پيري و افول باشد ،از آنجا که اي به معناي معرفني فنناوري رقينب در بنازار
است ،پاسخِ پرسش بعدي بديهي ميگردد به اي صورت که چرخه عمر محصول نيز در حالنت افنول قنرار
ميگيرد و در نتيجه سبک تحقيق و توسعه حذف ميگردد ،دليل اي کار نينز اين اسنت کنه چرخنه عمنر
فناوري در حالت افول بوده ،رقبا در حال خارج شدن از بازار و فروش فناوري هستند ،از سوي ديگر عاقالننه
نيست که بر روي يک فناوري از رده خارج ،که در سطح بي المللي کنار نهاده شده است ،تحقينق و توسنعه
انجا شود.
حجم بازار داخل :با توجه به مطالب فوق در حالتهاي مختلفي پرسش از حجم بازار داخل ضرورت پيدا ميکند .حالت
اول متعلق به زماني بود که فناوري عا در مرحله افول از چرخه عمر خود قرار داشت ،حالتهاي دو و سو نيز ناظر
بر وضعيتي است که طي آن چرخه عمر محصول در بازار بي الملل  ،در مرحله رشد و بلوغ يا افول باشد .پاسخ به اي
پرسش دو خروجي را به وجود ميآورد:
 oحالت اول حكايت از کم بودن حجم بازار داخل داشته و رقم پرداختي بابت خريد آن قابل توجه نميباشد که
در اي صورت سبک خريد محصول فناوري پيشنهاد ميشود.
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 oحالت دو ناظر بر با ارزش بودن بازار داخلي است که در اي صورت به داليلي چون بازار جذاب داخل ،لزو
عد خروج مقادير باالي ارز از کشور ،لزو افزايش فرصتهاي شغلي در کشور ،سبک خريد حذف شنده و
ادامه فلوچارت از دو حالت زير خارج نيست:
 اوالً زماني که در سطوح باالتر مدل ،سبک تحقيق و توسعه حذف شده باشد که طي آن روشهاي
همكاري معنادار مدنظر قرار ميگيرند و پرسشهاي بعدي بر مبناي آن مطرح ميشوند.
 ثانياً زماني که در سطوح باالتر مدل ،سبک تحقيق و توسعه حذف نشده باشد ،کنه در اين صنورت
شكاف فناورانه مورد پرسش واقع ميشود.
شكاف فناورانه :هدف از طرح اي معيار ،بررسي امكان تحقيق و توسعه در مسيرهايي است کنه اين سنبک از مينان
روشهاي اکتساب حذف نشده باشد .در صورتي که شكاف فناورانه غيرقابل پوشش باشند ،سنبک تحقينق و توسنعه
حذف ميگردد و چنانچه شكاف فناورانه قابل پوشش باشد ،سبک تحقيق و توسعه در کنار روشهاي همكاري معنادار
مورد بررسي قرار ميگيرد.
با توجه به موارد ذکر شده مدل سبک اکتساب فناوريهاي اولويتدار در شكل زير نشان داده شده است که به فراخور نياز و بنا
توجه به موضوع مورد بحث از برخي از قسمتهاي آن استفاده شده است.
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فناوري مورد نظر

پيري

چرخه عمر فناوري

رشد و بلو

حذف توسعه
درونزا

سبک خريد

کم

حجم بازار

م عرف ي

توسعه درونزا

انتقال فناوري و در موارد
خا توسعه درونزا

حذف سبک
خريد

بله

استراتژيک
بودن

خي ر

زياد

تحليل هزينه
فايده

حذف سبک
خريد

غيرقابل پوشش

شکاف
تکنولوژيک

زياد
انتقال فناوري و در موارد
خا توسعه درونزا

انتقال فناوري

حذف توسعه
درونزا

کم

حجم بازار

قابل پوشش
توسعه درونزا

بله

استراتژيک
بودن

خي ر
انتخاب روش مناسب از بين
توسعه درونزا و انتقال فناوري

تحليل هزينه -
فايده

شکل  :1-3مدل مفهومي اکتساب فناوريهاي اولويتدار

 -3-3ارزيابي معيارهاي سبک اکتساب
به منظور اکتساب فناوريهاي اولويتدار موتورهاي الكتريكي معيارهايي از قبيل حجم بازار داخلي ،ميزان شكاف تكنولنوژيكي،
چرخه عمر فناوري و ميزان استراتژيک بودن فناوري در اي قسمت مورد بررسي قرار خواهد گرفت .بدي منظور اوالً با توجه به
پاسخهاي پرسشنامهاي که براي اولويتبندي فناوريهاي اولويتدار براي خبرگان فرستاده شده و ثانيا با توجه به منابع علمي و
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اطالعات موجود در کشور ميزان اهميت هر يک از اي معيارها براي فناوريهاي اولويت دار موتورهاي الكتريكي مورد بررسني
قرار گرفته است.
 -1-3-3معيار حجم بازار
براي سنجش ميزان فرصت هاي کسب و کار جهت تأمي تقاضاي داخل و خارج ،ميتوان از معينار حجنم بنازار تكنولنوژي در
جهان و ميزان رشد اي بازار استفاده نمود .حجم بازار جهاني برابر بنا مينزان حجنم دالري اسنت کنه هنر ينک از موتورهناي
الكتريكي در آينده ميتواند در بازار داخلي و خارجي در اختيار بگيرد .طبيعي است با در نظر گرفت ثابت بودن ساير عوامل جهت
توسعه فناوريها ميبايست حجم بازار آنها در نظر گرفت؛ به اي ترتيب که در صورت پايي بودن حجم بازار يكي از فنناوري
موتورهاي الكتريكي ،توسعه آن در کشور از جنبه اقتصادي توجيه پذير نميباشد و تنها در صورتي توسعه اي فنناوري صنورت
خواهد پذيرفت که در ساير جنبهها از اهميت بااليي برخوردار باشد.
جهت محاسبه ميزان حجم بازار موتورهاي الكتريكي اولويتدار با استفاده از پرسشنامه اولويتبنندي فنناوريهناي موتورهناي
الكتريكي و براساس نظرات خبرگان اي حوزه و همچني تاييد کميته راهبري ،ميزان حجم بازار ريالي هر يک از اي موتورهنا
در جدول زير نشان داده شده است.
جدول  :1-3حجم بازار موتورهاي الکتريکي اولويتدار

موتورهاي الكتريكي
اولويتدار
حجم بازار

القايي
با توان پايي
زياد

القايي
با توان باال
زياد

آهنربايي دائم
با توان پايي
زياد

آهنربايي دائم
با توان باال
کم

رلوکتانسي

ابررسانا

ASD

کم

کم

زياد

 -2-3-3معيار چرخه عمر فناوري
هر فناوري داراي عمري است که به صورت يک منحني ترسيم ميشود چرخه عمر فناوري به طور کلي ميزان تقاضا براي يک
فناوري در طول زمان را بيان مي دارد .اي نمودار داراي چهار بخش اصلي معرفي ،رشد ،بلوغ و افول است که در شنكل نشنان
داده شده است.
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هر فناوري ،چرخه عمر خود را از مرحله معرفي که اولي ايدهها و مفاهيم در مورد آن مطرح ميشود آغاز ميکند .اين مرحلنه
عموماً در دانشگاهها و مراکز تحقيقاتي صورت مي گيرد .در اي مرحله بيشتري تعداد مقاالت علمني در رابطنه بنا آن موضنوع
منتشر ميشود.
زماني که فناوري مورد نظر قابليت استفاده صنعتي و تجاري داشته باشد؛ مرحله رشد فناوري در مراکز تحقيق و توسعه صننعتي
آغاز ميشود .اي مرحله تا زماني که فناوري مورد نظر ،به مرحلهاي برسد که بتوان بنا اسنتفاده از آن محصنول و ينا خندمات
جديدي را ارائه کرد ادامه مييابد .در اي مرحله حجم مقاالت به تدريج کاهش مييابد و تعداد پتنتهاي مرتبط با آن فنناوري
افزايش مييابد.
پس از مرحله رشد ،فناوري وارد مرحله بلوغ ميشود .در اي مرحله سطح فناوري تغيير عمدهاي نميکند و تغييرات آن در حند
بهينه سازيهاي محدودي خواهد بود که در خود صنعت صورت ميگيرد .در اي مرحله از عمنر فنناوري ،مقناالت و پتننتهنا
کاهش يافته و در عوض نشانهاي تجاري و شرکتهايي که در رابطه با آن فناوري تاسيس ميشوند ،افزايش مييابد.
با گذشت زمان و ورود فناوريهاي رقيب که قابليتهاي جديدي را ارائه ميکنند ،تقاضا براي فنناوري قنديمي کمتنر شنده و
مرحله افول آغاز ميشود .رشد منفي مقاالت ،پتنتها و نشانهاي تجاري از ويژگيهاي اي دوره چرخه عمر فناوري است.
با توجه به توضيحات فوق ،چرخه عمر اي فناوريها را ميتوان به شرح زير در نظر گرفت:

شکل  :2-3منحني  S-Curveپيشرفت فناوري
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در گزارش درخت فناوري موتورهاي الكتريكي درباره چرخه عمر هر يک از الكتروموتورها به تفصيل توضيحاتي ارائه شده است.
در جدول زير به صورت خالصه وضيعت چرخه عمر هر يک از فناوريهاي اولويتدار موتورهناي الكتريكني نشنان داده شنده
است.
جدول  :2-3چرخه عمر فناوري موتورهاي الکتريکي اولويتدار

موتورهاي الكتريكي
اولويتدار

القايي
با توان پايي

القايي
با توان باال

آهنربايي دائم
با توان پايي

آهنربايي دائم
با توان باال

رلوکتانسي

ابررسانا

ASD

چرخه عمر

رشد و بلوغ

رشد و بلوغ

رشد و بلوغ

رشد و بلوغ

رشد و بلوغ

معرفي

رشد و بلوغ

 -3-3-3شکاف تکنولوژيک
ش كاف تكنولوژيک عبارت است از فاصله ميان سطح توانمندي فناورانه بالقوه کشور در افق زماني منورد نظنر و حنداقل سنطح
توانمندي مطلوب ،در ارتباط با فناوري منتخب .بر اساس اينكه اي فاصله وجود داشته باشند شنكاف قابلينت پوشنش نخواهند
داشت و در صورتي که فاصله وجود نداشته باشد ،شكاف قابليت پوشش دارد .با توجه به گزارش ظرفينتهنا و زيرسناختهناي
کشور در طول زنجيره ارزش صنعت و فناوري موتورهاي الكتريكي مربوط به فاز سو اي پروژه و همچني با توجه به نظنرات
خبرگان فناوري موتورهاي الكتريكي پتانسيل مناسبي در تمامي فناوريهاي موتورهاي الكتريكي در کشور وجود دارد و شكاف
دانشي موجود با دنيا با برنامهريزي مدون قابل پوشش خواهد بود .در جدول زير قابليت پوشش و يا عد قابليت پوشش شنكاف
تكنولوژيک فناوريهاي اولويتدار موتورهاي الكتريكي نشان داده شده است.
جدول  :3-3شکاف تکنولوژيک موتورهاي الکتريکي اولويتدار

موتورهاي الكتريكي
اولويتدار
شكاف تكنولوژيک

القايي
با توان پايي
قابل پوشش

القايي
با توان باال
قابل پوشش

آهنربايي دائم
با توان پايي
قابل پوشش

آهنربايي دائم
با توان باال
قابل پوشش قابل پوشش قابل پوشش قابل پوشش
رلوکتانسي

 -4-3-3استراتژيک بودن فناوري
بر حسب اهميت فناوري براي کشور ،فناوريها را ميتوان به دو گروه ذيل تقسيمبندي نمود:

ابررسانا

ASD
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 -فناوريهاي کليدي يا استراتژيک

1

 فناوريهاي متعارف يا معموليلفظ "فناوري کليدي يا استراتژيک" به فناوريهايي اطالق مي شود که در تحقق اهداف استراتژيک نقش کليدي ايفنا نماينند.
همچني فناوريهاي متعارف يا معمولي عبارتند از فناوريهايي که تسلط بر آنها ارزش زيادي ندارد .در ادامه انواع فناوريهاي
اولويتدار موتورهاي الكتريكي از حيث ميزان استراتژيک بودن در جدول زير نشان داده شده است.
جدول  :4-3ميزان استراتژيک بودن فناوري موتورهاي الکتريکي اولويتدار

موتورهاي الكتريكي
اولويتدار
استراتژيک بودن
فناوري

القايي
با توان پايي

القايي
با توان باال

آهنربايي دائم
با توان پايي

آهنربايي دائم
با توان باال

رلوکتانسي

ابررسانا

ASD

خير

خير

خير

خير

خير

خير

خير

 -4-3نتيجهگيري و انتخاب روش مناسب اکتساب
با توجه به مدل اکتساب فناوريهاي اولويتدار و اطالعات بيان شده در قسمت قبل در ارتباط با چرخه عمر فناوري ،حجم بازار،
ميزان استراتژيک بودن فناوري و شكاف تكنولوژيک؛ از بي روشهاي سهگانه اکتساب فناوريهاي اولوينتدار (سنبک خريند،
توسعه درونزا و انتقال فناوري) در جدول زير روش اکتساب فناوري منتخب براي هر يک از فناوريهاي موتور القايني بنا تنوان
پايي و باال ،موتور آهنربائي دانم با توان پايي و باال ،موتورهاي رلوکتانسي و موتورهاي ابررسانا بيان شده است.
جدول  :5-3سبک اکتساب مناسب هر يک از فناوريهاي موتورهاي الکتريکي اولويتدار
انواع موتورهاي
الکتريکي اولويت
دار
القايي با توان پايي

چرخه عمر

حجم

شکاف

استراتژيک

فناوري

بازار

تکنولوژيک

بودن

رشد و بلوغ

زياد

قابل پوشش

خير

سبک اکتساب مناسب
حذف سبک خريد و تحليل هزينه فايده براي
انتخاب بي روشهاي توسعه درونزا و انتقال
فناوري
Core/Strategic technologies

1
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چرخه عمر

حجم

شکاف

استراتژيک

فناوري

بازار

تکنولوژيک

بودن

القايي با توان باال

رشد و بلوغ

زياد

قابل پوشش

خير

حذف سبک خريد و تحليل هزينه فايده براي
انتخاب بي روشهاي توسعه درونزا و انتقال
فناوري

آهنربايي دائم با توان
پايي

رشد و بلوغ

زياد

قابل پوشش

خير

حذف سبک خريد و تحليل هزينه فايده براي
انتخاب بي روشهاي توسعه درونزا و انتقال
فناوري

آهنربايي دائم با توان
باال

رشد و بلوغ

کم

قابل پوشش

خير

تحليل هزينه  -فايده

رلوکتانسي

رشد و بلوغ

کم

قابل پوشش

خير

تحليل هزينه  -فايده

ابررسانا

معرفي

کم

قابل پوشش

خير

تحقيق و توسعه درونزا

ASD

رشد و بلوغ

زياد

قابل پوشش

خير

حذف سبک خريد و تحليل هزينه فايده براي
انتخاب بي روشهاي توسعه درونزا و انتقال
فناوري

الکتريکي اولويت
دار

سبک اکتساب مناسب

همانطور که از جدول باال مشخص است موتورهاي القايي با توان پايي و باال ،موتور آهنربايي دائم با توان پايي و درايو عمدتاً
به دليل حجم بازار فراواني که دارند ،سبک خريد فناوري از آنها حذف گرديده اسنت و دو روش تحقينق و توسنعه دروننزا و
انتقال فناوري باقي مانده است که با توجه تحليل هزينه – فايده هر يک از اي فناوريها روش منتخنب در هنر ينک انتخناب
ميشود .در زمينه موتورهاي ابررسانا با توجه به اي که چرخه عمر اي فناوريها در دنيا در دوره معرفي قرار دارد ،بنابراي سبک
اکتساب مناسب در اي فناوري تحقيق و توسعه درونزا با رويكرد دستيابي به دانش فني اي نوع موتورها و حرکت در مرزهناي
دانش اي فناوري است .در خصوص موتورهاي رلوکتانسي و آهنربايي دائم با توان باال نيز با توجه به اينكه حجم بازار اي نوع
موتورها بسيار اندك ميباشد ،بنابراي در اي مرحله در مورد روش اکتساب اي فناوريها نميتنوان بنه طنور قطنع نظنر داد و
ميبايست با انجا تحليل هزينه – فايده بهترين روش براي اکتساب فناوري اي دو موتور را از بي روشهاي خريد ،انتقنال
فناوري و تحقيق و توسعه درونزا انتخاب نمود .در ادامه سبک اکتساب هر يک از اي فناوريها به صورت مجزا بنا توجنه بنه
تحليل هزينه  -فايده مورد بررسي قرار ميگيرد.
الف) موتور القايي
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موتورهاي القائي با استانداردهاي  IE2و  IE3با توجه به اينكه چرخه عمر تكنولوژي اي موتورها در دنيا به حد بلنوغ رسنيده و
امكان انتقال فناوري در اي نوع موتورها وجود دارد و همچني در کوتاه مدت و ميان مدت نياز فوري کشور منيباشند ،سنبک
اکتساب مناسب در کسب دانش فني اي موتورها انتقال فناوري ميباشد .در خصوص موتورهاي با استاندارد  IE4اوال با توجنه
به اينكه اي نوع استاندارد در دنيا اجباري نيست و ثانيا به صورت صنعتي و تجاري مورد اسنتفاده قنرار نگرفتنه اسنت ،سنبک
اکتساب مناسب اي فناوري تحقيق وتوسعه داخلي است .در خصوص الكتروپم هاي شناور با موتور القايي بنا رانندمان بهبنود
يافته با توجه به اينكه اي فناوري به صورت اختصاصي در هند وجود دارد و امكان خريد و انتقال فناوري آن نينز وجنود نندارد
بنابراي سبک مناسب اکتساب اي فناوري تحقيق و توسعه درونزا ميباشد .در زمينه موتورهاي القايي کشنده با توجه به اينكنه
هزينه انتقال دانش آن بسيار باال ميباشد ،توسعه درونزا در اي نوع موتورها سبک مناسب اکتساب پيشنهاد شده است.

ب) موتور آهنربايي دائم با توان پايين
نمونه موتورهاي آهنربائي دائم با توان پايي در کشور کره موجود است و امكان انتقال فناوري اي موتورها در کشور وجود دارد.
در زمينه الكتروپم هاي شناور با موتور مغناطيس دائم با توجه به اي که اي فناوري به صورت اختصاصي در هند وجود دارد و
امكان خريد و انتقال فناوري آن نيز وجود ندارد ،بنابراي سبک مناسب اکتساب اي فناوري تحقيق و توسعه دروننزا منيباشند.
کم رسور با موتور مغناطيس دائم در شرکتهاي معتبر دنيا به صورت تجاري در حال توليد ميباشد و امكان انتقال داننش اين
نوع موتور وجود دارد و از طرفي نيز کشور در کوتاه مدت نياز فوري به اي نوع موتور دارد ،سبک مناسب اکتساب انتقال فناوري
پيشنهاد ميگردد .موتورهاي مغناطيس دائم با توان باال براي استفاده در صنعت ،با توجه تک نمونهساز بودن اي موتورها و عد
نياز به خط توليد و از طرفي عد نياز فوري کشور در ميان مدت به اي موتورها ،سبک مناسب اکتساب آهنربائي دائم بنا تنوان
باال تحقيق و توسعه درونزا پيشنهاد ميگردد .در زمينه موتورهاي آهنربائي دائم کشنده براي کاربردهاي حمل و نقل نيز همانند
نمونه موتورهاي القائي کشنده با توجه به هزينه انتقال دانش بسيار باال اي موتور ،توسعه درونزا در اين ننوع موتورهنا سنبک
مناسب اکتساب پيشنهاد شده است.
ج) موتور رلوکتانسي
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با توجه به اي که موتورهاي رلوکتانسي در دنيا به صورت تجاري توليد نميشود و کشور نيز در کوتاه مدت به اين موتورهناي
نياز فوري ندارد و در بلند مدت نياز به اي موتور احساس خواهد شد ،سبک اکتساب مناسب اي فناوري تحقيق و توسعه درونزا
پيشنهاد شده است.

د) ASD

با توجه به اي که درايوهاي توان پايي و متوسط مورد نياز صنعت در کوتاه مندت نيناز فنوري صننعت منيباشند و همچنني
نمونههاي تجاري آن در دنيا وجود دارد ،سبک مناسب اکتساب آنها انتقال فناوري پيشنهاد ميگردد .در زمينه درايوهاي تنوان
باال با توجه به اي که اي نوع درايو به صورت تک نمونه است و هزينه انتقال فناوري آن بسيار باالست در ميان مندت سنبک
اکتساب مناسب اي فناوري تحقيق و توسعه درونزا پيشنهاد شده است.
با توجه به مطالب فوق راهبردهاي توسعه فناوري موتورهاي الكتريكي عبارتند از:
 -1توسعه فناوري الكتروموتورهاي القايي سه فاز و رلوکتانسي با توان پايي در کاربردهاي خانگي بنا رويكنرد تحقينق و
توسعه داخلي
 -2توسعه فناوري موتورهاي آهنربايي دائم با توان پايي در کاربردهاي خنانگي بنا بهنرهگينري از روشهناي همكناري
فناورانه
 -3توسعه فناوري الكتروموتورهاي صنعتي با استانداردهاي  IE2و  IE3با بهرهگيري از روشهاي همكاري فناورانه
 -4توسعه فناوري الكتروموتورهاي صنعتي با استانداردهاي  IE4با رويكرد تحقيق و توسعه داخلي
 -5توسعه فناوري درايوهاي ( )ASDتوان پايي و متوسط با بهرهگيري از روشهاي همكاري فناورانه
 -6توسعه فناوري درايوهاي ( )ASDتوان باال با رويكرد تحقيق و توسعه داخلي
 -7توسعه فناوري الكتروپم هاي شناور با موتور القايي با بازده انرژي بهبود يافته ،موتور آهنرباي دائم و موتور رلوکتانسي
مبتني بر تحقيق و توسعه داخلي
 -8توسعه کم رسور يخچال/فريزر خانگي با موتور آهنربايي دائم  ،BLDCکم رسور خطي و کم رسور با موتور الكتريكي
رلوکتانسي در کاربردهاي خانگي مبتني بر تحقيق و توسعه داخلي
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 -9توسعه فناوري موتورهاي الكتريكي آهنرباهاي دائم توان باال و موتورهاي الكتريكي ابررسانا با تنوان بناال بنا رويكنرد
تحقيق و توسعه داخلي
 -10توسعه فناوري موتورهاي الكتريكي کشنده القايي ،آهنرباي دائم و رلوکتانسي مبتني بر تحقيق و توسعه داخلي
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نتيجهگيري
مطالعات انجا شده نشان مي دهد که کشورهاي مختلف دنيا براي توسعه فناوري انواع موتورهاي الكتريكي اولويتبندي انجا
داده و بر اساس آن منابع خود را در جهت تحقيق و توسعه کاربرد موتورهاي الكتريكي تخصيص دادهانند .بنراي اولوينتبنندي
فناوريهاي موتورهاي الكتريكي ابتدا معيارهاي اولويتبندي مشخص شد و س س خود اي معيارها وزندهي شدند و بر اساس
آن ،اولويتبندي فناوريها صورت گرفت.
به دست آوردن اي معيارهاي اولويت بندي ابتدا با استفاده از مطالعنات تفصنيلي و بررسني مننافع و مضنار هنر ينک از اننواع
موتورهاي الكتريكي و مصاحبه با کارشناسان متعدد ،معيارهايي جهت مقايسه گزينه ها با يكديگر پيشننهاد گرديند و سن س بنا
برگزاري سلسله جلسات گروهي با خبرگان ،معيارهاي مورد نظر تكمينل و ترفينع گرديدنند .پنس از اولوينتبنندي موتورهناي
الكتريكي بر اساس معيارهاي تعيي شده و ارائه آن در کميته راهبري؛ مقرر گرديد با توجه بنه اين کنه موتورهناي الكتريكني
کاربردهاي فراوان و گستردهاي در صنعت ،لواز خانگي و حملونقل دارند ،براي اولويتبندي بي انواع فناوريهاي موتورهناي
الكتريكي ،کاربردهاي آنها را نيز در نظر گرفته و به صورت کاربرد محور اولويت بندي موتورهاي الكتريكي صورت پذيرد که در
گزارشات مرحله پنجم پروژه آورده خواهد شد.
در ادمه براي انتخاب نحوه اکتساب فناوريهاي موتورهاي الكتريكي (يكي از روشهاي توسعه داخلي فناوري ،توسعه مشارکتي
فناوري و يا خريد محصول فناوري) مجموعهاي از معيارهاي موثر در نحوه اکتساب فناوري (مانند چرخه عمر ،راهبردي بنودن
فناوري و غيره) مورد بررسي قرار گرفته و براي هر يک از فناوريهاي اولويت بندي شده ،روش اکتساب مشخص شد.
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مقدمه
براي برنامهريزي صحيح و مبتني بر نيازهاي کشور در بحث توسعه فنااوريهااي موتورهااي الکتريکاي نيااز اسات کاه ابتادا
چالشهاي پيشرو در مسير توسعه اين فناوريها شناسايي گردند و براي هر يك از اين چالشها سياستها و اقادامات مناساب
رفع آنها تدوين گردد.
در اين گزارش که به بررسي اين مساله در افق  10ساله توسعه فناوريهاي موتورهاي الکتريکي پرداخته شده است و شامل دو
فصل ميباشد؛ در فصل اول ،روشها و رويکردهاي مختلف تحليل نظام نوآوري فناوريها تبيين و معرفي گرديده و در نهايات
مدل ،کارکردها و شاخصهاي مناسب براي بررسي چالشهاي توسعه صنعت و فنااوريهااي موتورهااي الکتريکاي در کشاور
انتخاب گرديده است .در فصل دوم بر اساس کارکردها و شاخصهاي مدل انتخااب باا  9نفار از خبرگاان صانعت موتورهااي
الکتريکي که ساليان متمادي در اين صنعت مشغول به فعاليت بودند مصاحبه گرديد و چالشهاي توسعه اين فناوريها بررساي
شدند .همچنين در اين مصاحبهها در رابطه با سياستها و اقدامات مناسب براي رفع اين چالشها نيز صحبت گرديد که مشروح
آن در اين گزارش آورده شده است.
جمعبندي نظرات خبرگان نشان ميدهد که چالشهاي توسعه صنعت و فناوري موتورهاي الکتريکي به دو دسته قابال تقسايم
است؛ دسته اول چالشهايي که مربوط به تمامي صنعتهاي موجود در کشور و از جمله صنعت موتورهااي الکتريکاي اسات و
دسته دوم چالشهايي است که خاص صنعت موتورهاي الکتريکي است .سياستها و اقدامات پيشنهادي در اين گزارش که در
سند نهايي توسعه فناوريهاي موتورهاي الکتريکي نيز آورده شده است ،عمدتا بر دسته دوم چالشهاي توسعه تمرکز دارد.

 -1ادبيات ارزيابي نظام نوآوري فناورانه
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 -1-1مقدمه
جهتگيريهاي پشتيبان مشتمل بر کليه اهداف ،راهکارها ،و سياستهايي هستند که بهمنظور محقق نماودن چشاماناداز و در
راستاي جهتگيريهاي کالن طراحي ميشوند .در حقيقت اين جهتگيريها را ميتوان راههاي مياني و خرد براي دستيابي به
اهداف توسعه فناوري دانست .در ادامه تالش ميشود تا روشي براي طراحي اجزاي جهتگيريهاي پشتيبان ارائه شود .اما قبل
از آن نياز است تا مرور ادبياتي بر روشهايي که ميتواند در طراحي اين اجزا مورد استفاده واقع شود ،صورت پذيرد.
در جهتگيريهاي پشتيبان ،بهدليل معين بودن چارچوب کلي فرايند توسعه (اهداف کالن و راهبردها) از مرحلاه قبال ،بساتر-
سازي براي عبور موفق از اين مسير موضوع محوري ميباشد .باتوجه به موضوع مورد مطالعه که فناوريهاي راهباردي اسات،
"نوآوري" و فراهم آوردن شرايط "ايجاد ،گسترش و بهکارگرفتن آن" ،بهعنوان اساسيترين بسترساز در مسير توساعه فنااوري
قلمداد ميشود .بر اين اساس ،آنچه که قرار است در جهتگيريهاي پشتيبان يك سند ملي دنبال شاود ،مهياا کاردن بساتري
براي خلق ،انتشار و بهرهبرداري از نوآوري ،بهمنظور محقق نمودن جهتگيريهاي کاالن اتخااش شاده در مساير توساعه ياك
فناوري راهبردي.
بر طبق ماموريتي که در جهتگيريهاي پشتيبان دنبال ميگردد ،سياست نوآوري يکي از نزديكترين و متناسابتارين حاوزه
ادبياتي است که مرور آن به شناخت چگونگي ايجاد بسترهاي نوآوريمحور کمك نمايد .همانند بخش جهتگيريهاي کاالن،
طيف گستردهاي از روشها و رويکردها را ميتوان در قالب مرور ادبيات اين بخش مورد مطالعاه قارار داد .پاس از ارائاه مارور
ادبياتي از سياست نوآوري و بررسي روشها و رويکردهاي مورد استفاده در آن ،روش پيشنهادي براي تدوين اهداف خارد ،راه-
کارها ،و سياستهاي پشتيبان در جهتگيريهاي پشتيبان ارائه ميشود.
 -2-1مرور ادبيات سياست نوآوري
دولتها به منظور تسهيل در ايجاد نوآوري به انجام اقداماتي مبادرت ميورزند .مجموعهي ايان اقادامات کاه از جاناب بخاش
عمومي 1صورت ميپذيرد و بر نوآوري اثرگذار است را سياستگذاري ناوآوري ماينامناد .از دهاهي  70مايالدي کاه عباارت

Public Sector

1
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«سياستگذاري نوآوري» براي اولين بار در بر سر زبانها افتاد تاکنون ،کاربردهاي اين مفهوم دچاار تغييارات گونااگوني شاده
است.
در مطالعهي روند تکامل سياستگذاري نوآوري ديده ميشود که اين فرايند ،تغيير در نگاههاي موجاود در نظرياهي ناوآوري و
اقدام به نوآوري را نيز بازتاب ميدهد .بنابراين ،چيزي بهعنوان توسعهي نظريه ،اقدام و يا سياستگذاري نوآوري بهطور مستقل
از موضوعات ديگر وجود ندارد .بلکه در مقابل ،توسعه مفاهيم و نگاههاي موجود در اين موضوعات در يك فرايند تکامل تعاملي،
رابطهاي دوسويه با يکديگر دارند .اسميتس ) (1994و اسميتس و کولمن (2002) 1اين توسعه را در يك نمودار بر مبناي روناد
توسعهي سياستگذاري نوآوري بهتصوير کشيدهاند (شکل  .)1-1آنها چهار مؤلفاه را باه عناوان محال اثار سياسات ناوآوري
شناسايي ميکنند .عامل اوّل ،طرف عرضه ( )Sيا همان فراهمآورندگان دانش (چه عمومي و چه خصوصي) هستند .عامل دوّم،
طرف تقاضا ( )Dشامل مشتريان شرکتها ،سازمانهاي داراي اختيار و ديگر سازمانهايي است که ميتوان به عنوان کااربران
دانش و محصوالت دانش بنيادين به آنها نگريست .عامل سوّم ،زيرساختهاي واسطهاي )II( 2هستند با هدف ايجاد ارتباط بين
عرضه و تقاضا .عامل چهارم نيز زيرساخت حمايتي )SI( 3است که شامل عواملي همچون نظام آموزشي ،زيرساختهاي مالي و
غيرمالي و کيفيت روابط صنعتي ميباشد.

1

Kuhlmann
Intermediary Infrastructure
3
Supportive Infrastructure
2
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شکل  :1-1توسعه سياستگذاري نوآوري ()Smits, 1994

همانطور که در شکل  1-1پيداست ،روند توسعهي حوزههاي تحت تأثير سياستگذاري نوآوري با رشد در مؤلفههاي محل اثر
سياستها و نيز با رشد روابط آنها همراه بوده است .بر مبناي اين روند توسعه ميتوان  4مرحله را در تکامل آن بيان کرد.
 مرحله ( :)Aدر اواخر دههي  ،70سياستگذاري نوآوري بهطور صريح شروع به ظهور کرد .تمرکز در اين مرحله از
سياستگذاري نوآوري بر جمعآوري دانش و سبدي از سياستها است .همچنين اين سياستها بهطور عمده متشکل از
ابزارهاي مالي (يارانهها و ابزارهاي مالياتي) ،با هدف اثرگذاري بر عوامل موجود در طرف عرضه دانش ( )Sبودند و به
چگونگي توزيع و يا بهدستآوري 1دانش توجّه زيادي نميشد.
 مرحله ( :)Bدر اواسط دههي  ،80سياستهاي نوآوري به سوي سياستهاي متمايل به اشاعهگراييد .در اين مرحله،
بکارگيري ابزارهاي انتقال دانش و تأسيس مراکز نوآوري مرسوم گرديد .همچنين استفاده از ابزارهايي براي ايجاد
هماهنگي و پرورش محققان نيز از مشخصههاي اين مرحله است.
 مرحله ( :)Cدر اواسط دههي  ،90در تکميل ابزارهاي موجود در مراحل ( )Aو ( )Bدر سياستگذاريها توجّه بيشتري به
ارائهي حمايتهاي سازماني به فرايند نوآوري (بهويژه به شرکتها) معطوف گرديد .در اين مرحله ،کاربران و عرضه-
کنندگان در تعامل با يکديگر مورد توجّه قرار گرفتند .بهتدريج ،سياستها دربر گيرندهي زيرساختهاي حمايتي و

Absorbtion
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بسترهاي الزم براي نوآوري نيز شدند .بهطور خالصه ميتوان گفت که اين مرحله شروعي براي اتخاش رويکردي
منسجمتر براي تحريك نوآوري است و وضع سياستهاي نوآوري گستردهتر و همه جانبهتر گرديد.
 مرحله ( :)Dدر اين مرحله ،رويکردي يکپارچه توسعه يافت و نگرش سيستمي ظاهر شد .بجاي تحريك برخي از عوامل
و يا روابط خاص ،تمرکز سياستهاي نوآوري بر بهبود عملکرد نظام نوآوري در سطح کالن ،معطوف گرديد .عالوه بر
اين تغيير در نگرش ،اين واقعيت نيز در اين مرحله نهادينه شد که سياستگذاري نوآوري لزوماً معادل با مشوقهاي
مالي نيست و ميتواند از ديگر ظرفيتهاي حکومت و سياستگذاران نيز بهره برد .روند ديگر در اين مرحله ،استفادهي
صريح از رويکرد نظامهاي نوآوري بهعنوان چارچوبي براي تحليل بوده است .همچنين در اين مرحله به راهبري
عوامل واسطهاي نيز توجه شد.
در کنار سياست نوآوري ،مفهوم سياست علم قرار ميگيرد .اين مفهوم به دوران پس از جنگ جهاني دوم تعلق دارد .در حقيقت،
تا پيش از جنگ به ايدهي علم به عنوان يك نيروي سازنده توجه نشد .اما پس از آن به نقش سياساتگاذاري علام در امنيات
ملي ،سالمت و رشد اقتصادي توجه شد .علت اصلي براي تغيير نگرش به سياستگذاري علم ،چگونگي اتمام جنگ جهاني دوم
و شروع جنگ سرد شکر ميشود .مهمترين مسائل در سياستگذاري علم مربوط باه تخصايص مناابع کاافي باه علام ،توزياع
هوشمندانهي آنها ميان فعاليتهاي مختلف با هدف حصول اطمينان از استفادهي کاراي منابع و کمك به رفاه اجتماعي باوده
است .اهداف سياستگذاري علم نيز شامل ايجاد منزلت ملي 1و ارزشهاي فرهنگي عالوه بر اهداف اجتماعي و اقتصادي و نيز
امنيت ملي است.
در نهايت ،سياستگذاري فناوري به سياستهاي اشاره دارد که بر فناوريها و بخشها متمرکز هستند .سياست فناوري بيشتر بر
فناوريهاي دانشبنيان نظير انرژي هستهاي ،فضانوردي ،کامپيوترها ،داروسازي و مهندسي ژنتيك کاه محاور رشاد اقتصاادي
هستند ،متمرکز است .مفهوم سياستگذاري فناوري براي کشورهاي درحال توسعه و توسعهيافته متفاوت اسات .در کشاورهاي
توسعهيافته اين مفهوم مربوط به ايجاد ظرفيت براي توليد فناوريهاي دانشبنيان نوظهور و بکارگيري ايان ناوآوريهاا اسات.
درحالي که در کشورهاي درحال توسعه ،اين مفهوم به چگونگي ايجاد توانايي در رابطه با جذب و استفاده از اين فنااوريهاا در
هنگام ورودشان به بازار ميپردازد .اهداف سياستگذاري فناوري با اهداف سياستگذاري علم تفاوت چنداني نميکناد .باا ايان

National prestige
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وجود ،تفاوت ميان اين دو نوع سياستگذاري را ميتوان در فاصله گرفتن سياستگذاري فنااوري از مالحظاات فلسافي عاام و
گرايش آن به توجه بيشتر و کاربرديتر به منزلت ملي و اهداف اقتصادي بهصورت کاربردي خالصه کرد .در مجماوع ،مقايساه
ميان سه نوع سياست علم ،فناوري ،و نوآوري را ميتوان در قالب شکل  2-1به تصوير کشيد [.]1
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اعطاي بودجههاي تحقيقاتي عمومي
تأسيس سازمانهاي (نيمه) دولتي تحقيقاتي (مانند آزمايشگاهها ،دانشگاهها و مراکز
تحقيقاتي)
اعطاي مشوقهاي مالياتي به بنگاهها
فراهمآوري آموزشهاي عالي
ايجاد حقوق مالکيت معنوي

خريد عمومي
اعطاي کمکهاي عمومي به بخشهاي راهبردي
ايجاد سازمانهاي واسطهاي (بين بخش تحقيقات و صنعت)
آموزش نيروي کار و بهبود مهارتهاي فني
استانداردسازي
آيندهنگاري فناوري
الگوبرداري از بخشهاي صنعتي

شکل  :2-1روابط ميان

بهبود مهارتهاي شخصي و توانايي-
هاي يادگيري (توسط سيستمهاي
آموزشي عمومي و آموزش کارگران)
بهبود يادگيري و عملکرد سازماني
(مانند استاندارد  ISO 9000و کنترل
کيفيت)
بهبود دسترسي به اطالعات :جامعهي
اطالعاتي
وضع قوانين زيستمحيطي
وضع مقررات شرکتي
وضع قوانين رقابت
حفظ حقوق مصرفکننده
بهبود سرمايههاي اجتماعي براي
توسعهي منطقهاي :خوشهها و مناطق
صنعتي
الگوبرداري هوشمندانه
هوشمند
علم،ندهنگار
آي
نوآوري
فناوريي و
سياستگذاري

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوريهاي طراحی ،ساخت و تدوین دانش فنی انواع موتورهاي مورد نیاز
در صنعت برق
فاز  :4تدوین برنامه ،اقدامات و سیاستها

9
ویرایش اول ،مرداد 1394

درکنار مباحثي که از سياستگذاري نوآوري مطرح شد ،مفاهيمي نيز وجود دارند که در قالب سياساتگاذاري ناوآوري و باراي
تحليل تغيير فناورانه بهکار ميروند .در سياست نوآوري ،تغيير فناورانه (يا توسعه يك فناوري جديد) غالبا تحت عنوان گاذارهاي
فناورانه بررسي ميگردد .اين گذارها فرايندهايي تکاملي و مرحلهمند بوده که نيازمند راهبري در طول زماان هساتند .در اداماه
سعي ميشود تا به تشريح بيشتر اين مفاهيم پرداخته شود.

فناوري از نگاه جامعهشناسي چيزي فراتر از ماهيت فني و بهصورت پيکرهبندي 1داراي ماموريتي خاص تعريف ميشود .در ايان
تعريف منظور از پيکرهبندي ،مجموعهي بهمپيوستهاي 2از اجزا ميباشد .داشتن ماموريت هم باه بارآورده نماودن کارکردهااي
اجتماعي-اقتصادي اشاره دارد .با درنظر گرفتن اين تعريف ،ظهور فناوريهاي تازه همواره با مشکل عدم تطابق 3با پيکرهبندي-
هاي موجود 4نظامهاي فني -اجتماعي روبهرو خواهد بود [ .]2اين عدم تطابق بهدليل وجود اثرگذاري دوطرفه مياان فنااوري و
ويژگيهاي اجتماعي و اقتصادي محيط توسعه بهوجود ميآيد .فناوريهاي موجود بهطور عميقي با شيوههاي کااربري ،5سابك
زندگي ،فناوريهاي مکمل ،مدلهاي کسبوکار ، 6و ساختارهاي نهادي سياسي در ارتبااط هساتند .از ايان رو ،تغييار فناوراناه
مفهومي گستردهتر از توليد يك فناوري جديد پيدا کرده و تا دگرگوني در ساختارهاي اقتصادي-اجتماعي را نيز شامل ميشاود.
نتيجه اينکه تغيير فناورانه داراي ماهيتي چندبعدي است که بايد در تحليل و سياستگذاري آن درنظر گرفته شود.
سوال اساسي ديگري که در تغيير فناورانه در سطح ملي بهوجود ميآيد ،پيرامون چگونگي تشکيل لختي 7در نظام اجتماعي-فني
و نحوهي غلبه بر آن است [ .]3وجود لختي نسبت به شرايط موجود باعث ميشود تا تغيير فناورانه همراه با تغيير تادريجي (ناه
بنيادين) در نظامهاي اجتماعي -اقتصادي -فناورانه 8بهوقوع بپيوندد .اين نظامها شامل مجموعهاي از کنشگران (افراد حقيقي،

Configuration
Interrelated
Mismatched
Established configuration
User practice
Business models
Inertia
Socio-technical systems
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بنگاهها ،و سازمانها) ،نهادها (هنجارهاي اجتماعي و فناورانه ،1مقررات ،2و معيارهاي عملکرد مطلوب ،)3مصنوعات و دانشهايي
ميشود که با هم در تعامل بوده و خدمتي مشخص را به اجتماع ارائه ميکنند [ .]4بنابراين ميتوان گفت که تدريجي و تکاملي
بودن دومين ويژگي مهم در تغييرات فناورانه است.
با برخورداري از دو ويژگي چندبعدي بودن تغيير و نيز تکاملي (تدريجي) بودن آن ،از تغيير فناوري بهصورت يك مسير گذار 4ياد
ميشود .گذار عبارت است از مجموعهاي از فرايندهاي تدريجي ،5پيوسته در طاول زماان ،چناد ساطحي ،6چناد مرحلاهاي ،7و
شتابدهندهاي 8که با هدف ايجاد تغييرات فراگير در ابعاد اجتماعي ،فني ،اقتصادي بهوقوع پيوسته و منجر به دگرگاوني نظاام-
هاي اجتماعي-فني موجود ميگردد .بنابراين ،گذار نهتنها مسيري براي تغييرات فناورانه است ،بلکه تغيير در عادات ،آييننامهها،
زيرساختها ،و فرهنگ مصرف را نيز شامل ميشود [ .]3مفهوم گذار فناورانه در سطوح مختلف بنگاه ،بخش ،منطقاه ،و کشاور
قابل تعريف است.
با اين توصيف و تعريف ارائه شده ،اکنون الزم است تا بررسي شود که چه مکانيزمهاي کالني منجر به وقوع گذار ميشوند .اين
بررسي در زيربخش بعدي و در قالب مکانيزمهاي تکاملي گذار انجام ميشود.

اگرچه در گذار فناورانه تغييرات گسترده و عميقي بهوقوع ميپيوندد ،اما اين مسير بيش از اينکه ماهيت واگشت( 9تغيير بنيادين)
داشته باشد ،داراي ويژگيهاي تکاملي است [ .]5اين تکامل فناورانه با دو مکانيزم مختلف قابل رخداد است:
 تنوع ،انتخاب ،و ابقاء :10در اين سازکار تکاملي ،با تشويق محيط نوآوري به ايجاد تنوع و گزينههاي جايگزين فناورانه،
گسترهاي از فرصتها براي تکامل نظام اجتماعي-فني پديد ميآيد .اين فرصتهاي پديد آمده براي تبديل شدن به
واقعيت با مقاومت پيکرهبندي موجود (در نظام اجتماعي-فني) روبهرو ميشوند .بهعبارت ديگر ،نظام اجتماعي-فني
1

Societal and technical norms
Regulations
3
Standards of good practice
4
Transition pathway
5
Gradual
6
Multi-level
7
Multi-stage
8
Reinforcing
9
Revolution
10
Variation, Selection, Retention
2
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موجود با ايجاد بستري از مکانيزمهاي بازار يا مجموعهي انتظارات ،1به محدود کردن دامنه تنوع و پااليش و انتخاب
گزينههاي مختلف ميپردازند .گزينههاي برگزيده شده جايگزين اجزاي قديمي در پيکرهي نظام اجتماعي-فني مي-
گردد .در نهايت ،بهمنظور تثبيت تغييرات تدريجي بهوقوع پيوسته ،در آخرين مرحله به ابقاء و پايدارنمودن تغييرات به-
وجود آمده در پيکرهبندي موجود پرداخته ميشود.
 بروز نوآوري و پيکرهبندي مجدد :2در اين سازوکار تکاملي ،نوآوريهاي فناورانه پديد آمده داراي ماهيت همزيگرانهاي

3

در ارتباط با نظام اجتماعي-فني موجود ميباشند .بنابراين ،ظهور هر نوآوري به پرکردن خالءاي (نيازي) از پيکرهبندي
موجود کمك ميکند .با قرارگيري نوآوري در نظام موجود ،زمينه براي ايجاد تغييرات بعدي بهوجود آمده و در پي وقوع
تغييرات پياپي ،4پيکرهبندي نظام موجود مورد بازساخت قرار ميگيرد.
با درنظر داشتن اين مکانيزمها ،تکامل گذار با وقوع مراحل مختلف بهوقوع ميپيوندد .اين مراحل بههمراه ويژگيهاي آنهاا در
زيربخش بعدي مورد بررسي قرار ميگيرد.
 -1-2-2-1مراحل تکاملي گذار
گذار مجموعهاي از تغييرات است که در حوزههاي مختلف بهوقوع ميپيوندد ،وقوع هر تغيير زمينه را براي تغييرات در حوزههاي
ديگر فراهم ميکند .بر اين اساس ،در گذار پويايي در اليههاي مختلف رخ داده (کالن ،مياني ،خرد) و رشد و تکامل 5در حوزه-
هاي متفاوت بهوقوع ميپيوندد .اما اين تغييرات بنيادين و تکاملها بهطور همزمان در حوزههاي مختلاف باهوقاوع نپيوساته و
ماهيت تدريجي دارد.
تفکر سيستمي ،فرايند گذار را با نگاه تغييرات در متغيرهاي انباشت و جريان 6توصيف ميکناد .انباشات متغيرهاايي از سيساتم
هستند که به آرامي و در طول بازه طوالني از زمان تغيير ميکنند .جريان نيز متغيرهايي هستند که در بازههاي زماني کوتاهمدت
دامنه تغييرات گستردهاي را از خود نشان داده و ارتباط ميان متغيرهاي انباشت را نيز برقرار ميکنند .با اين نگااه ،گاذار نتيجاه
توسعه بلندمدت انباشتها و تغييرات کوتاهمدت جريانهاست (شکل .)3-1

Expectations
Unfolding and reconfiguration
Symbiotic innovations
Cascade dynamics
Co-evolution
Stock and flow

1
2
3
4
5
6

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوريهاي طراحی ،ساخت و تدوین دانش فنی انواع موتورهاي مورد نیاز
در صنعت برق

12

فاز  :4تدوین برنامه ،اقدامات و سیاستها

ویرایش اول ،مرداد 1394

شکل  :3-1پوياييهاي کوتاه مدت و بلندمدت در فرايند گذار

سرعت ،گستردگي ،و بازه زماني وقوع تغيير ابعادي هستند که نوع گذار فناورانه را مشخص مينمايند .همانطور که پيشتار در
تعريف گذار مورد بررسي قرار گرفت ،يکي از مهمترين ويژگيهاي اين تغيير چندبعدي فناورانه و مرحلاهمناد باودن آن اسات.
پيشتوسعه ،برخاست ،جهش ،و پايداري چهار مرحله در تکامل مسير گذار هستند (شکل .)4-1

شکل  :4-1مراحل تکاملي گذار

 پيشتوسعه :1اين مرحله با عدم تغيير محسوس در شرايط کنوني همراه بوده و ماموريت اصلي آن پشتيباني از ايجاد تنوع
در نظامهاي اجتماعي-فني است .در اين حالت تعادل پويا در نظام اجتماعي-فني برقرار است.
 برخاست :1تغييرات ابتدايي در پيکرهبندي موجود ظهور کرده و تکانه الزم براي ايجاد دگرگوني در نظام اجتماعي-فني
فراهم ميشود.

Pre-development

1
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 جهش :2تغييرات محسوس و گسترده در نظام اجتماعي-فني پديد آمده و فرايندهاي يادگيري و انتشار دانش و تغييرات
نيز بهوقوع ميپيوندد.
 پايداري :3پيکرهبندي جديدي شکل گرفته و تعادلي پويا در نظام اجتماعي-فني برقرار ميگردد.
يکي از مهمترين مسايلي که در قالب ادبيات سياست نوآوري مطرح ميشود ،چگونگي فراهم آوردن شرايط الزم باراي حرکات
در طول اين مراحل تکاملي است .اين موضوع تحت عنوان راهبري فرايندهاي گذار در زيربخش بعدي مورد مطالعه قرار ماي-
گيرد.
 -2-2-2-1راهبري فرايندهاي گذار
اگر گذار بهصورت مجموعهاي از مسيرهاي ممکن توسعه در نظر گرفته شود ،راهبري وسايلهاي اسات باراي تاثيرگاذاري (ناه
کنترل کامل) جهت ،وسعت ،و سرعت اين مسيرها [ .]5با درنظر داشتن مسير گذار بهصورت فرايندي پيچيده و چندبعدي ،وجود
يك نيروي راهبري و هدايت براي مراحل گذر از مراحل مختلف آن احساس ميشود.
از مفهوم راهبري 4و هدايت در گذارهاي فناورانه برداشتهاي مختلف ميشود .راهبري مسير گذار نه فقط به معني نظارت باال-
به -پايين دولتي( 5که در آن دولتها به اتخاش سياستهاي الزامآور ميپردازند) است و نه فقط داشتن رويکرد بازار آزاد( 6کاه در
آن تغييرات اجتماعي-فني توسط نيروهاي بازار بهوقوع ميپيوندد) .منظور از راهبري در مطالعات گذار رسيدن به تعاادلي مياان
سه بخش دولت ،بازار ،و جامعه است .اين هدف با توسعه سياستها در فرايندي تعاملي با حضور کنشگران مختلف محقق مي-
گردد .اينها سياستهايي هستند که بر پايهي تفاهم و توافق ايجاد شده در بسترهاي شبکهاي مشتمل بر همکاري و يادگيري
ميان کنشگران متعامل توسعه پيدا ميکنند .در مجموع ،برنامهريزي باال-به-پايين ،بهرهمندي از پوياييهاي باازار ،و ماديريت
شبکهها (ايجاد توافق جمعي) منعکسکنندهي تعريف موردنظر از مفهوم راهبري گذار هستند.
در ادامه به ضرورت راهبري مورد بحث قرار ميگيرد.
Take-off
Acceleration
Stabilization
Governance
Top-down steering by government
Liberal free market approach

1
2
3
4
5
6
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 -1-2-2-2-1ضرورت راهبري گذار

لَختي بهوجود آمده (در طول زمان) در پيکرهبندي نظامهاي اجتماعي-فني غالبا به ايجاد قفلشدگي 1و يا وابستگي باه مساير

2

منجر ميشود .اين وضعيت موانع زيادي را در مسير گذارهاي فناورانه بهوجود ميآورد .بر ايان اسااس ،گاذار فناوراناه نيازمناد
مداخلههاي هوشمندانه از جانب کنشگران نظام اجتماعي-فني هستند .با درنظرگيري اين مداخله هوشمندانه ،فرايند گاذار باه
مسيري هدايت شده ،هدفمند و جهتدار (از پيش) که نيازمند برنامهريزي است تبديل ميشود [ .]6در اين هدايتدهي ،کانش-
گران سياستگذار و نهادهاي قانونگذار نقش اصلي را برعهده دارند ،اگرچه مشارکت يکپارچه کليه کانشگاران نياز ضاروري
است.
 -2-2-2-2-1اساس مداخالت سياستگذارانه در راهبري گذار

بهطور کلي انجام مداخالت گسترده در مراحل مختلف فرايند گذار نهتنها نميتواند اهداف توسعه را محقق کناد ،بلکاه ممکان
است آثار گذار را از مسير رشد طبيعي خود نيز منحرف ميکند .شکست بسياري از کشورهاي درحال توسعه (مانناد کشاورهاي
اروپاي شرقي در دهه  )60که با پيروي از مداخله گسترده ،دولت را جانشين بازار نموده بودند ،شااهدي بار ايان مدعاسات .در
ادبيات امروز سياست نوآوري ،مداخالت سياستگذارانه نه در تمام مسير گذار ،بلکه تنها در نقاط شکست آن مجاز اسات .نقااط
شکست بخشهايي از فرايند گذار هستند که بهطور طبيعي قابل رفع و بهبودي نبوده و نيازمند مداخله هوشامندانه هساتند .بار
اين اساس ،پايهي مداخالت سياستگذارانه در راهبري فرايند گذار بار پاياهي وقاوع ساه ناوع شکسات باازار ،3سااختاري ،4و
دگرگوني 5است .بازار رقابتي کامل و غيرمتمرکز باعث بهوجود آمدن کمبود سرمايهگذاري در فعاليتهاي توسعه دانش ميشود و
اين علت اصلي براي مداخله بر اساس شکستهاي بازار است .اما شکست يك سيستم هميشه بهدليل کمباود سارمايهگاذاري
نيست .بلکه مکانيزمهاي نيز وجود دارند که منجر به عملکرد پايين سيستم شده و از آنها بهعنوان شکستهاي ساختاري يااد
ميشود .اصالح اين شکستها در بعضي شرايط نيازمند حرکت در مسير خالف جهت بازار رقابتي و کامل ميباشد (مانند ايجااد

Lock-in
Path-dependency
Market failure
)Systemic failure (structural
)Systemic failure (transformational

1
2
3
4
5
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همکاري و شبکهسازي بين بنگاهها و دانشگاهها) .در نهايت ،گونهاي ديگر از شکستها نيز وجود دارد که جدا از دو ناوع قبلاي
بوده و رفع آنها براي تضمين گذار در بلندمدت ضروري است .اين شکستها ،شکستهاي دگرگوني نام ميگيرناد .در زيار -
گونههاي مختلف از سه نوع شکست از نگاه وبر و روراچر ( )2012توضيح داده شده است [.]1
شکست بازار
 عدم تقارن اطالعات :عدم تعيين پيرامون خروجي و افق زماني کوتاهمدت سرمايهگذاري بخش خصوصي
 سرريز دانش :ويژگيهاي کاالي عمومي و نشت دانش توليدي
 هزينههاي جانبي :وجود هزينههاي جانبي تخريب زيستمحيطي
 بهرهبرداري بيش از حد از منابع :بهرهبرداري بيش از حد از منابع در نبود نهادهاي قانونگذار
شکستهاي ساختاري
 شکست زيرساختها :ضعف و نقصان در زيرساختهاي فيزيکي کنوني که براي انجام فعاليتهاي نوآورانه
ضروري هستند
 شکست نهادي :شکست بهدليل مکانيزمهاي نهادهاي رسمي و غيررسمي که مانع انجام فعاليتهاي نوآورانه
ميشوند
 شکست شبکهاي :وجود تعامالت قوي و يا ضعيف ميان کنشگران
 شکست توانمندي :نبود توانمنديهاي الزم براي سازگار شدن با تغييرات و شرايط و فرصتهاي فناورانه
شکستهاي دگرگوني
 شکست جهتيابي :نبود چشمانداز مشترک ،عدم توانايي در يکپارچهسازي فعاليتها ،کمبود قوانين و استانداردها،
نبود منابع مالي هدفگذاري شده براي تحقيقات
 شکست تبيين نياز :نبود شرايط براي پيشبيني و يادگيري از نيازهاي بازار و مشتري
 شکست يکپارچگي سياستها :نبود يکپارچگي افقي و عمودي ميان سياستها
 شکست بازخوردي :عدم توانايي سيستم در پايش و اصالح فرايند راهبري
بر پايهي اين نقاط شکست که اساس مداخالت سياستگذارانه است ،رويکردهاي تحليلي مختلفي براي تشريح وضعيت موجود
گذار و نيز تجويز سياستها و راهکارها توسعه پيدا کرده است .اين رويکردها در زير بخشهاي بعدي بهطور مبسوط مورد بررسي
قرار ميگيرد [.]1
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رويکردهاي تحليلي نوآوري شامل مجموعهاي از مکاتب ،مدلها و ابزارها هستند که براي توصيف وضعيت موجود و استفاده از
آن در جهت سياستگذاري نوآوري بهکار گرفته ميشود .اين مدلها و ابزارها را ميتوان هم در سياستگذاري نوآوري و فناوري
و هم در تدوين راهکارهاي فناوري بهعنوان يك روش مورد استفاده قرار داد .براي همين منظور ،در اين بخش به بررساي ايان
رويکردها از منظرهاي مختلف پرداخته ميشود .بررسي رويکردهاي تحليلي نوآوري در اين بخش در سه سطح کاالن (مکتاب
توسعه) ،مياني (مدل کالن فرايند نوآوري) ،و خرد (مدل سيستمي فرايند نوآوري) صورت ميپذيرد .
در علم اقتصاد ،به توسعه اقتصادي کشورها از نگاه مکاتب گوناگوني نگريسته ميشود .هر ياك از ايان مکاتاب ،باا دارا باودن
نگاهي خاص نسبت به فناوري ،سياستهايي متفاوتي را براي توسعه و صنعتي شدن کشورها ارائه مينمايند .از اين رو ،بررسي
اين مکاتب با درنظرگرفتن نگرش هريك نسبت به فناوري ،در انتخاب رويکرد نهايي تحليل ضروري است .بهطورکلي ،نظرياتي
که بهطور گسترده مورد استقبال مجامع آکادميك دنيا قرار گرفتهاند را ميتوان در چهار دسته سااختارگرايان ،نئوکالسايكهاا،
نئوشومپترينها و نهادگرايان تقسيمبندي نمود (.)Error! Reference source not found.
 ساختارگرايان مهمترين علت در عقبماندگي کشورهاي توسعه نيافته را وابستگيهاي تجاري ،مالي ،فناورانه و مديريتي
به کشورهاي پيشرفته دانسته و معتقد به توسعه درونگرا و دخالت مستقيم دولت در توسعه صنايع و فناوريها هستند.
 نئوکالسيكها با تاکيد بر مديريت فعاليتهاي اقتصادي در قالب دولت حداقل و اقتصاد بازار ،بر رقابت بين بنگاههاي
اقتصادي ،آزادسازي (مقرراتزدايي و خصوصيسازي) ،و مشارکت در تجارت بينالمللي (تجارت خارجي بهمثابه موتور
رشد اقتصاد) توجه ميکنند.
 نهادگرايان با تمرکز بر مسايلي نظير ساختار و عملکرد سيستمهاي اقتصادي ،تغييرات فناوري ،و تعيين اولويتها و
اهداف ملي توسعه ،راهبرد صنعتي شدن از طريق يادگيري را در جهت توسعه صنعتي کشورهاي درحالتوسعه پيشنهاد
ميکنند.
 نئوشومپترينها با تکيه بر دو نظريه سيکلهاي بلند توسعه اقتصادي و تخريب سازنده شومپيتر ،تحوالت سريع فناورانه
را فرصتي براي توسعه صنعتي کشورهاي درحالتوسعه و حضور در بازارهاي جهاني قلمداد ميکند و نظام نوآوري را
بهعنوان ابزار بهرهبرداري از اين فرصت معرفي ميکنند [.]1
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جدول  :1-1مقايسه مکاتب توسعه اقتصادي
ساختارگرايان

نئوکالسيکها

نئوشومپترينها

نهادگرايان

کانون تحليل

آثار خارجي

هزينهها در کوتاهمدت

يادگيري تعاملي

توانمنديهاي نهادين

نگرش به فناوري

عامل وابستگي

کاالي قابل مبادله

نگرش به نيروي کار

نيروي کار ارزان و فراوان ماهر و
نيمهماهر
دخالت گسترده

بعنوان هزينه

دانش تجلييافته در ماشينآالت
که بهراحتي قابل انتقال نيست
بعنوان منبع

فرايندي قابل يادگيري

دولت حداقل

مداخله راهبردي

نقطه ورود به صنعت

جايگزيني واردات

پس از بلوغ يك صنعت و با تکيه
بر مزيتهاي داخلي

با ظهور يك صنعت

نگرش به رقابت

حمايت مطلق از بنگاههاي داخلي

رقابت حداکثري

رقابت محدود براي ايجاد نوآوري

کشورهاي استفاده

آمريکاي التين دهه  1960تا
1970

انگليس و اياالت متحده در دوره-
هاي ريگان و تاچر

اروپا ،اسکانديناوي و ژاپن در دهه
1990

نقش دولت

کننده

بعنوان منبع با تاکيد ويژه بر
مهندسين
مداخله راهبردي
پس از ظهور و قبل از
استاندارديزه شدن و با تکيه بر
مزيتهاي رقابتي
رقابت کنترلشده براي حصول
بازه مقياس
کشورهاي جنوب شرق آسيا مانند
اندونزي ،فيليپين و مالزي و
همچنين ترکيه

در ميان اين مکاتب ،مکتب اقتصادي نئوشومپترين با توجه به ويژگيهاي مطرح شده براي آن ،داراي تطابق بيشتري با شرايط
حاضر در کشور ايران است .يکي از اين مهمترين ويژگيهاي اين مکتب توجه بر مفهوم نوآوري اسات .در اداماه و در ساطوح
مياني و خرد بر مدلها و رويکردهايي که تمرکز ميگردد که نوآوري را در مرکز توجه خود دارند.
نوآوري عبارت است از فرايندهاي جستجو ،کشف ،1آزمايش ،توسعه ،شبيهسازي 2و پذيرش ياك محصاول ،فرايناد جدياد و ياا
تغييرات سازماني .نوآوري متشکل از دو جزء اصلي خلق ايدهي جديد (اختراع) ،و تبديل ايده خالقاناه باه کساب وکاار (بهاره-
برداري) است .عدم تعين ،تاکيد بر يادگيري در حين اجرا ،يادگيري درحين استفاده و خاصيت تجمعي ،3فروض اساساي هساتند
که نوآوري را از مفاهيم مشابه جدا ميکند [ .]7نوآوري را ميتوان به از ابعاد گوناگون دستهبندي نمود (جدول .)2-1

1

Discovery
Imitation
3
Cumulativeness
2
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جدول  :2-1دستهبندي نوآوري از ابعاد مختلف
مراجع

معيار

انواع

درجه تغيير

نوآوري تدريجي ،نوآوري بنيادين ،پارادايمهاي فناورانه-اقتصادي

هدف نوآوري
موضوع نوآوري

نوآوري در محصول ،نوآوري در فرايند
نوآوري فناورانه ،نوآوري اداري (غيرفناورانه)

اثرگذاري

نوآوري افزايشدهنده شايستگي ،نوآوري مخرب شايستگي

(Abernathy Kim and William, 1985; Edquist and
)Riddell, 2000; Mensch, 1979; Utterback, 1996
)(Edquist, 1997; Thom, 1990
(Daft, 1978; Damanpour, 1991; West and Farr,
)1989
)(Freeman and Perez, 1988a

فرايند نوآوري شامل مجموعه فعاليتهايي است که منجر به شکلگيري نوآوري در يك سيستم ميگردد .توليد داناش ،تباديل
دانش به مصنوع بهوسيلهي فرايندها ،سيستمها ،محصوالت و خدمات و در نهايت تطابق دادن پيوسته مصنوع با نياز بازار ،ساه
زير فرايند اصلي در فرايند نوآوري ميباشند که هريك به سطوح خردتري تقسيم ميگردد (جدول .)3-1
جدول  :3-1فرايندهاي نوآوري
توليد دانش علمي و فناورانه

تبديل دانش به مصنوع

تطبيق مصنوع با نياز بازار

تخصصپروري کارکردي و يکپارچهسازي-ظهور آزمايشگاههاي تحقيق و توسعه صنعتي
همگرايي فناورانه 1و تجزيه عمودي 2فناوريهاي توليد
ارتباط صنعت با دانشگاه
حفظ روندهاي فناورانه همراه نظريههاي علمي
آگاهي از برنامههاي حمايت مالي دولتي
حفظ يکپارچگي سيستمي
مديريت عدم تعين موجود در نوآوري
درک نيازهاي بازار
تطابق مصنوع با نيازهاي بازار

در ادبيات مدلهاي مختلفي وجود دارد که با تعريف ارائه شده از فرايند نوآوري ،به تصويرسازي از واقعيت موجاود مايپاردازد.
مجموعه اين مدلها را ميتوان به سه دستهي اصلي تقسيم مدلهاي خطي نوآوري ،مدلهااي پيونادي و تعااملي ناوآوري ،و
مدلهاي يکپارچه سيستمي تقسيم کرد.
مدلهاي خطي ،نوآوري را نتيجه فراين د خطي دانسته که از مراحل مختلف پژوهش پايه ،کاربردي ،تحقياق و توساعه ،تجااري
سازي ،بازاريابي و در انتها انتشار ،به صورتي متوالي و سلسله مراتبي و در مسيري يك طرفه تشکيل شده است .دو مدل فشاار
فناوري 1و کشش بازار 2از مدلهاي مطرح در اين حوزه هستند.
Technological Convergence
Vertical Disintegration

1
2
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مدل پيوندي و تعاملي نوآوري ،نوآوري را نتيجه يك فرايند خطي ندانسته و با تاکيد بر فرايناد مرحلاهاي ناوآوري ،حلقاههااي
بازخوردي ميان فعاليتهاي تحقيق و توسعه و بازاريابي برقرار مينمايد .در اين مدل ،ترکيبي از کشش و رانش بازار و فنااوري
مطرح ميگردد [.]8
مدل يکپارچه سيستمي ،به وجود همکاري و رابطهي دو طرفه ميان اجزا مختلف اشاره دارد .بناابراين ،وجاه تماايز اصالي ايان
مدلها با گروهاي قبلي را ميتوان در توسعه موازي نوآوري کامال يکپارچه ،داشتن يك نگاه کلگرا به فرايند نوآوري ،و شاامل
شدن اجزاي مختلف و روابط متفاوت ميان آنهاست.
جدول  :4-1مقايسه مدلهاي کالن فرايند نوآوري
دوره مطرح شدن
منبع نوآوري
فرايند نوآوري
مدلهاي مطرح

مدل خطي نوآوري

مدل تعاملي نوآوري

مدل سيستمي نوآوري

1970-1960
تحقيق و توسعه؛ بازار

1980-1970
تعامل ميان تحقيق و توسعه و بازار

خطي و يکطرفه
مدل فشار فناوري،
کشش بازار

مرحلهاي با درنظرگرفتن حلقههاي بازخوردي

2000-1980
کليه اجزاي دخيل در نوآوري با درنظر گرفتن روابط ميان
آنها
يکپارچه با درنظرگيري کليه اجزا و روابط سيستمي
نظامهاي نوآوري ،سيستمهاي اجتماعي فناورانه ،مدل
الماسي پورتر ،تحليل داده-ستاده ،رويکرد بلوکهاي توسعه

مدل Rothwell & Zegveld؛ مدل Kline
and Rosenber

 -1-3-2-1رويکردهاي سيستمي نوآوري
تاکنون رويکردهاي سيستمي مختلفي براي تحليل فرايند نوآوري (تحليل روند موجود ،تحليل سياستها ،3و سنجش اثرگاذاري
سياستها) ارائه گرديده است .در ادامه سعي ميشود به صورت اجمالي اين رويکردها توصيف و سپس باهم مقايسه گردد .هدف
از مقايسه اين رويکردها انتخاب بهترين يا بدترين رويکرد نيست ،بلکه هدف تشخيص نقاط ضعف و قوت و دامنه اثر بخشي هر
رويکرد است .با توجه به اين مقايسه ،ميتوان رويکرد مناسب تحليل و سياستگذاري را با توجه به ويژگيهاي مسئله انتخااب

Technology pull
Market push

 3تحليل سياستها روشي است که در شناسايي موانع و مشکالت سيستمي و نيز تعيين بهترين گزينهي سياستي با توجه به سطح
پوشش مشکالت مورد استفاده قرار ميگيرد.

1
2
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نمود .براساس تئوري تکاملي شومپيتر ،کليه اين رويکردها را ميتوان به دو دستهي رويکردهاي شبهتکاملي 1و تکاملي 2تقسيم
نمود.
در ادبيات از رويکردهاي مختلفي براي مطالعه و توصيف نظامهاي اجتماعي-فني و يا راهبري فرايند گذار استفاده شده اسات.
مارکارد و همکاران ( )2012دامنهي گستردهاي از چارچوبها و روشهاي نظري را براي توضيح و مطالعهي مسير گذار پيشنهاد
ميکنند .نظريههاي عمومي مانند نظريه اقتصاد تکاملي ، 3نظريهي شبکههاي کنشگران 4و رويکردهايي باا تاکياد بيشاتر بار
فناوري مانند ساخت اجتماعي فناوري ، 5ارزيابي سازنده فناوري ، 6موجهاي بلند ، 7مطالعاات اينادهپژوهاي فنااوري ، 8راهباري
بازخوردي ، 9و جامعهشناسي انتظارات 10نمونههايي از اين چارچوبها و روشهاي عماومي ماورد اساتفاده در مطالعاات گاذار
هستند.
عالوه بر اين روشهاي عمومي ،گونههايي ديگر از رويکردها وجود دارند که بهطور خاص باراي تحليال و راهباري گاذارهاي
فناورانه توسعه داده شده و مورد استفاده قرار ميگيرند .اين رويکردها به دو دسته تکامليها و شبهتکامليها تقسيم ميشوند.
در رويکردهاي تکاملي نوآوري ،تنوعهاي فناورانه در محيط انتخابي 11متکي بر مکانيزمهاي بازار پدياد آماده و فرايناد تکامال
بدون مداخله و جهتدهي از خارج بهوقوع ميپيوندد .دو نقد بر نگاه تکاملي وارد ميشاود :اول اينکاه باازار تقاضاا و تماايالت
مصرف 12در نوآوريهاي فناورانه بنيادين (که در گذار بهوجود ميايند) هنوز شکل نگرفتهاند .بهعبارتديگر ،بازار ،عادات مصرف،
و فناوريهاي جديد بهطور همزمان بهظهور ميرسند .در اين حالت ،فرايند انتخاب چيزي فراتر از پذيرفتن از ميان گزيناههااي
نوآوري بوده و مفهوم پذيرش مصرفکننده و نهادينه نمودن آن در عادات زندگي و بوميسازي را نيز شامل ميشود .نقد دوم بر

1

Quasi-evolutionary approach
Evolutionary approach
3
Evolutionary economic theory
4
Actor network theory
5
Social construction of technology
6
Constructive technology assessment
7
Long waves
8
Technology future study
9
Reflexive governance
10
Sociology of expectations
11
Selection environment
12
Preferences
2
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اين موضوع تاکيد دارد که عالوه بر بازار و مصرفکننده ،سياستها ،نهادها ،و شبکهها نيز در شکلدهي به محيط انتخاب نقش
اساسي دارند .بنابراين گذار فرايند تکاملي مشارکتي 1است [.]1
در طرف مقابل ،رويکردهاي شبهتکاملي فرايند تکامل را کامال بدون جهت ندانسته و سعي در مداخله و جهتدهي آن از طريق
محيط تنوع مبتني بر فعاليتهاي راهبردي کنشگران دارد .اين فعاليتها راهبردي در راستاي ايجااد ناوآوري در محايطهااي
حفاظت شده و نيز محيط انتخاب مبتني بر انتظارات شکلگرفته انجام ميشود .ريپ ( )1992و اسکات ( )1992معتقدند که در
رويکردهاي شبهتکاملي ،وقوع گذار در کارزاري از بيمها و اميدها 2بهوقوع ميپيوندد .منظور از ايان کاارزار ،روياايي انتظاارات

3

مختلف ،تجارب ،موفقيتها و شکستهاي پيشين است که کنشگران موجود در نظام اجتماعي-فني در يك محيط اجتماعي-
شناختي 4شکل دادهاند .اين انتظارات و تجارب بهصورت تجمعي و در سالهاي متاوادي در اشهاان کانشگاران شاکلگرفتاه،
درنتيجه از ميان بردن و تغيير آنها در کوتاهمدت بهوقوع نميپيوندد .در اين رويکردها ،دو گروه کنشگران درنظر گرفته ماي-
شوند .گروه اول که کنشگران فعال 5هستند .آنها توسعهدهندگاني هستند که به جانبداري از گسترش فناوري پرداختاه ،باه-
شکلدهي انتظارات (بيم و اميد) در اشهان ساير کنشگران کمك کرده ،و در برابر ساير رقابا به رقابات مايپردازناد .در طارف
مقابل ،گروه دوم کنشگران منفعل يا انتخابگر 6هستند .آنها برخالف گروه اول درگير فراينادهاي معرفاي و توساعه ابتادايي
فناوري نميشوند .بلکه با ارزيابي خروجي کارهاي کنشگران فعال و نيز مبتني بار انتظاارات شاکلگرفتاه ،در فرايناد توساعه
خوشبينترين گزينهي فناورانه مشارکت مينمايند [.]1
با تشريح ويژگيهاي تکامليها و شبهتکامليها ،در زير رويکردهاي مختلفي که براي تحليل و سياستگاذاري فرايناد گاذار در
قالب اين گروه توسعه داده شده ،توضيح داده ميشود.

Co-evolution
Arena of expectations
Expectations
Socio-cognitive sphere
Enactor
Selector

1
2
3
4
5
6
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 -1-1-3-2-1رويکردهاي شبهتکاملي

1

اين رويکردها ،گذار را بهصورت يك الگوي تاريخي قابل تصوير در سه اليهي مختلف درنظر ميگيرند .بر اساس اين رويکردها،
مهمترين مشکالت ساختاري از سيستمهاي اجتماعي ناشي ميگردد که توساط نيروهااي باازار قابال توجياه نيسات .رويکارد
چندسطحي 2يکي از اين مدلهاي اين رويکرد است به تحليل فرايند گذار شامل نوآوريهاي مختلاف در ساطح کاالن (مانناد
بخش حمل و نقل) ميپردازد .بر اساس اين رويکرد ،گذار فناوري در قالب سه سطح رژيمهاي اجتماعي-فناورانه ،3سطح گوشه

4

و دورنما 5قابل تعريف است .در اثر پويايي ايجاد شده در تعامل سطوح مختلف ،فرايند گذار بهوقوع ميپيونادد .ماديريت گوشاه
راهبردي 6رويکرد ديگري است که با توجه به جذابيت گوشهها در چارچوب چندسطحي بهعنوان سطح پديدآورندهي نوآوري ،با
نگرشي پايين-به-باال به تعريف چارچوبي مفهومي براي توضيح چگونگي تشکيل گوشهها و چگونگي محافظت از ناوآوري در
گوشههايي مجزا از سطح رژيم ميپردازد .درکنار اينها ،رويکرد مديريت گذار 7قرار ميگيرند .بار اسااس ايان مادلهاا ،گاذار
فرايندي چندسطحي و چندعاملي 8بوده که گوشهها مهمترين نقش را در ايجاد گذار فناورانه برعهده دارند .اين رويکرد بهدنباال
تحليل اين موضوع است که گوشهها چگونه ميتوانند در ايجاد تغيير موفق يا شکستخاورده باشاند .در ايان مادل ،بار نقاش
کنشگران 9و نيز مداخالت ضروري سياستي نيز تاکيد شده است [.]9
 -2-1-3-2-1رويکردهاي تکاملي

10

يکي از اولين مدلهاي موجود در اين رويکرد ،بلوکهاي توسعه است .رويکرد بلوکهاي توسعه که در سال  1950مطرح شاد،
به بيان اين موضوع ميپردازد که توالي از مکملها از طريق يك سري فشارهاي ساختاري مانناد ،عادم تعاادل ،ممکان اسات
نتيجه يك موقعيت تعادلي جديد باشد .در کنار اين رويکرد ،مدلهاي نظامهاي نوآوري بهعناوان مهمتارين جرياان در ادبياات

1

Quasi-evolutionary
Multi-levels perspective
3
Socio-technical regimes
4
Niche
5
Landscape
6
Strategic niche management
7
Transition management
8
Multi actor
9
Agency
10
Evolutionary
2
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رويکردهاي تکاملي قرار ميگيرند .مفهوم نظامهاي نوآوري بهعنوان يکي از زمينههااي پژوهشاي غالاب در ادبياات مطالعاات
نوآوري 1از اواخر دهه  1980با انتشار اولين مراجع مطرح گرديد .اين رويکرد بر پايه تئوري اقتصاد تکااملي باه تبياين شارايط
محيطي و دروني الزم براي توسعه نوآوري با نگرشي سيستمي ميپردازد .نظامهاي نوآوري در سطوح مختلف ملي ،منطقاهاي،
فناورانه ،بخشي ،و اخيرا هم در سطوح بنگاهي و بينالمللي براي مقاصد مختلف تحليلي مورد استفاده قرار ميگيرند [.]1
 -3-1-3-2-1مقايسه رويکردهاي سيستمي نوآوري

کليه مدلها و رويکردهاي اشاره شده در اين قسمت را ميتوان از ابعاد مختلف باهم مقايسه نمود .اين مقايسه نشااندهنادهي
خوب بودن و يا بد بودن يك ابزار در حالت کلي نبوده و تنها به بيان ويژگيهاي اين مدلها از ابعاد مختلف ميپردازد .بر اساس
اين ويژگي ،متناسبترين ابزار براي تحليل توسعه فناوري راهبردي را انتخاب ميگردد (جدول .)5-1
جدول  :5-1مقايسه ويژگيهاي رويکردهاي سيستمي نوآوري
رويکرد چندسطحي

مديريت راهبردي گوشهها

مديريت گذار

بلوکهاي توسعه

نظامهاي نوآوري

سطح تحليل

گذارهاي فناورانه بلندمدت،
کارکردهاي اجتماعي
(مانند حملونقل)
پويا

شبکههاي نوآوري ،يك کاربرد خاص
فناوري

گذارهاي فناورانه
بلندمدت

سطح صنعت

سطوح ملي ،منطقهاي،
فناورانه و بخشي

پويا

پويا

پويا

پويا

هدف تحليل

تحليل فرايند گذار شامل
نوآوريهاي مختلف در
سطح کالن

تحليل چگونگي تشکيل گوشهها و
چگونگي محافظت از نوآوري در گوشه-
هايي مجزا از سطح رژيم

نقش گوشهها در
ايجاد تغيير و گذار
فناورانه

عامل نوآوري

پويايي پديدآمده از تعامل
سطوح رژيم گوشه و
دورنما

فناوريهاي نو و چيدمانهاي جديد
اجتماعي اقتصادي

سطح گوشه و
کنشگران

تحليل ساختاري با بررسي
روابط بين فشارهاي
ساختاري و نوآوريهاي
ايجاد شده
فشار ساختاري ،کارآفرينان

تبيين شرايط محيطي الزم
براي توسعه نوآوري

نوع سيستم

کنشگران ،نهادها ،روابط
و شبکهها

نظام نوآوري فناورانه 2بهعنوان رويکرد تکاملي و رويکرد چند سطحي ،3مديريت گذار ،4مديريت راهبردي گوشاههاا 1باهعناوان
رويکردهاي شبه تکاملي براي بررسي در اين بخش انتخاب شدهاند .از خروجي تحليلي حاصل از ايان رويکردهاا مايتاوان در
طراحي اجزاي جهتگيريهاي پشتيبان استفاده نمود.

1

Innovation studies
Technological innovation systems
3
)Multi-levels perspective (MLP
4
)Transition management (TM
2
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در ادامه به بررسي اين رويکردها بهطور مبسوط پرداخته ميشود .اولين اين رويکردها ،نظامهاي نوآوري فناورانه هساتند .قبال
توضيح اين رويکرد ،الزم است تا تبيين جايگاه آن در ميان ساير رويکردهاي نظامهاي نوآوري پرداخت [.]1

نظامهاي نوآوري شامل کليه عوامل اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي ،سازماني ،نهادي ،و ساير عوامل اثرگذار بار توساعه ،انتشاار و
بهرهبرداري از نوآوري ميگردد .هر نظام نوآوري از سه جز اصلي مولفهها (کنشگران ،نهادها و فناوريها) ،رواباط (مواصاالت
ميان مولفهها) ،و شناسهها (توانايي اجزا در ايجاد شايستگي فناورانه-اقتصادي) تشکيل شده است [.]10
مفهوم نظامهاي نوآوري را ميتوان بهعنوان يکي از زمينههاي پژوهشي غالب در ادبيات مطالعات نوآوري 2بهحساب آورد .تمرکز
اصلي مطالعات نوآوري ،بيان رشد فناورانه در اقتصاد است .اما مطالعات نوآوري در شکل امروزي خود و مفهوم نظامهاي نوآوري
را بايد بهطور قطع تحت تاثير کارهاي شومپيتر و ساير تحقيقات خارج از جريان اصلي اقتصاد مانناد اقتصااد نهاادگرا ،3اقتصااد
توسعه ،4و اقتصاد نئوشومپترين 5دانست.
بطورکلي ،چهار رويکرد تحليل اقتصادي نزديك به نظامهاي نوآوري وجود دارد .اقتصاد نئوکالسيك که باهعناوان راياجتارين
مکتب ،بر انتخاب ميان گزينههاي اقتصادي مشخص و تعريف شده (بعضا همراه با ريسك) توسط کنشگران خردگرا 6پرداخته
و کانون تحليل را در تخصيص منابع محدود به کنشگران قرار ميدهد .در طرف ديگر ،رويکارد ماديريت ناوآوري باا تمرکاز
تحليل بر نوآوري ،به انتخاب ميان گزينههاي پروژههاي تحقيق و توسعه کنشگران خردگرا ميپردازند .درکنار اين دو رويکارد،
اقتصاد اتريشي مانند اقتصاد نئوکالسيك بر تخصيص منابع محدود تمرکز داشته ،ولي برخالف آن بازار را وسيلهي ايجاد فرايند
يادگيري پوياي کنشگران ميداند .رويکرد نظامهاي نوآوري نيز مانند مکتب اتريشي بر يادگيري تاکياد داشاته و نياز همانناد
مديريت نوآوري ،نوآوري محور تحليل خود قرار ميدهد (جدول .)6-1

1

Strategic niche management
Innovation studies
3
Institutional Economics
4
Development Economics
5
Evolutionary Economics
6
Rational agent
2
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جدول  :6-1چهار ديدگاه مختلف در تحليلهاي اقتصادي
تخصيص منابع
انتخاب خردگرا
يادگيري

نوآوري

مکتب اقتصاد نئوکالسيك
مکتب اقتصاد اتريشي

3

1

مديريت نوآوري

2

نظامهاي نوآوري

يك نظام نوآوري را ميتوان از ابعاد مختلف مرزبندي نموده و بر اين اساس ،مدلهايي براي اهداف تحليلي متفاوت پديد آورد.
بر طبق  )2005( Edquestمرزهاي اين سيستم ميتواند در چهار بعد جغرافيايي ،فناورانه و گاروه محصاول و فعاليات تعرياف
گردد .بر اين اساس ،چهار مدل نظام نوآوري ملي ،نظام نوآوري منطقهاي ،نظام نوآوري بخشي ،و نظام نوآوري فناورانه مطارح
ميگردد .با استفاده از رويکرد سيستمي ،از سه ديدگاه مختلف تحليل بر اساس عوامل (جعبه سفيد) ،تحليل بر اسااس خروجاي
(جعبه سياه) و تحليل براساس گذار سيستمي ،ميتوان بهمطالعهي نظامهاي نوآوري پرداخت .در تحليل بر اسااس عوامال کاه
تحليل ساختاري نام ميگيرد ،به شناخت اجزاي اصلي درون مرزهاي سيستم پرداخته ميشاود .در رويکارد تحليال بار اسااس
خروجي که تحليل کارکردي نامگذاري ميشود ،مجموعه فعاليتهايي که اجزاي سيستم بهانجاام مايرسااند و موجاب ايجااد
پويايي ميگردند ،هدف مطالعه قرار ميگيرد .درنهايت ،تحليل گذار نيز تکامل و تغيرات سيستم در طول زمان را ماورد مطالعاه
قرار ميدهد .مقايسه رويکردهاي مختلف نظام نوآوري از نگاه اين سه منظر به همراه ابعاد ديگر ،در جدول زير مورد بررسي قرار
گرفته است [.]1

1

Neoclassical economics
Management of innovation
3
Austrian economics
2

جدول  :7-1مقايسه رويکردهاي نظامهاي نوآوري
نظام نوآوري ملي

نظام نوآوري منطقهاي

نظام نوآوري بخشي
(Breschi and Malerba, 1997; Malerba,
)2002, 2004
بخش و زيربخش(گروههاي محصول ،و بخشهاي
محصول)

پايهگذار/سال

فريمن (1987و  ،)1988الندول ( ،)1988و نلسون ()1993

سطح تمرکز (مرز

مرزهاي جغرافيايي-ملي

مرزهاي جغرافيايي-منطقه

مقايسه عملکرد نوآورانه کشورها-تحليل نقش پيشرفتهاي
فناورانه در رشد اقتصادي؛ سياستها و راهبردهاي اقتصادي
اجتماعي براي بارور کردن نوآوري در يك کشور
مدلهاي رشد اقتصادي نئوکالسيك-مدلهاي خطي و
تعاملي نوآوري -مدل الماسي پورتر -مدل Triple Helix

تعيين عملکرد اقتصادي يك منطقه؛ سياستگذاري توسعه
نوآوري منطقهاي

تحليل تفاوت نوآوري در بخشهاي مختلف؛ تعيين
سياستها و راهبردهاي توسعه صنايع

حوزههاي صنعتي  ،قطبهاي فناورانه  ،محيطهاي نوآور ،
ناحيههاي يادگيرنده

اقتصاد صنعتي (ساختار-هدايت-عملکرد ،رويکرد هزينه-
هاي تراکنش ،مدل هزينههاي  ،----مدلهاي نظريه
بازيهاي همکاريهاي راهبردي ،و مطالعات
اقتصادسنجي صنعتي) ،رويکرد استفاده از مطالعات
موردي ،و مطالعات نوآوري و نوعشناسيهاي تجربي )
دانش ،فرايندهاي يادگيري و فناوريها ،کنشگران و
شبکهها ،قواعد ،تقاضا

سيستم)
هدف تحليل

رويکردهاي مشابه

شناخت ساختاري

شناخت کارکردي

سطح محدود :کنشگران و روابط متعامل با نوآوري بهطور
مستقيم
سطح گسترده :تمام اجزاي اجتماعي ،فرهنگي ،و سياسي
موجود در محيط کالن کشور
تعريف زيرکارکردهاي مختلف در قالب سه کارکرد اصلي
توليد ،انتشار و استفاده از نوآوري

تکامل و گذار

شکلگيري نهادها و بنگاهها در کشور و نيز ايجاد يکپارچگي
ميان اجزا موجود

ويژگي محوري

تاکيد بر نوآوري و پيشرفتهاي فناورانه بهعنوان عامل
اثرگذار در رشد اقتصادي کشورها

چهار مولفهي بنگاهها ،نهادها ،زيرساختهاي دانشي ،و سياست-
گذاري نوآوري

تقسيمبندي عوامل پويايي داخلي به سه دستهي يادگيري
تعاملي ،اشتراک دانش ،مجاورت ،و نهادينگي ( Doloreux,
)2002

پويايي توسط دو فرايند تنوع به منظور ايجاد ناهمگني
(ورود عوامل جديد ،تحقيق و توسعه و نوآوري) و انتخاب
بهمنظور کاستن از ناهمگني (انتخاب بازار و انتخاب
غيربازار)
چرخه عمر صنعت و نيز تحليل تکامل بلندمدت صنايع
 Kuznet ،Shumpeterو Clark

خوشههاي منطقهاي بهعنوان يکي از عوامل اثرگذار مهم در
فرايند نوآوري

وابسته بودن عوامل اثرگذار بر نوآوري به بخش

توسعه شبکههاي ميان بنگاهها در يك منطقه

نظام نوآوري فناورانه
()Carlsson and Stankiewicz, 1991
فناوري به معناي يك حوزهي دانشي ،محصول ،و مجموعهاي از
محصوالت مرتبط بههم و با هدف برآوردن کارکردي خاص
ارزيابي روند توسعه يك نوآوري فناورانه از نگاه ساختار و
کارکرد؛ شناسايي موانع و محرکهاي توسعه؛ سياستگذاري
توسعه فناوري
بلوکهاي شايستگي
نظامهاي بسيط فناورانه

کنشگران ،نهادها ،فناوريها ،روابط و شبکهها

هفت کارکرد خلق دانش ،انتشار دانش ،فعاليتهاي کارآفريني،
جهتدهي به جستجو ،تامين منابع ،شکلدهي بازار ،و
مشروعيتبخشي؛
تاکيد بر مفهوم تکانه و حلقههاي علي تجمعي در ايجاد پويايي
تکامل سيستم براساس مدل توالي نوآوري ،مرکب از چهار موتور
نوآوري (موتور محرک علم و فناوري ،موتور کارآفريني ،موتور
شکلدهي به سيستم ،موتور بازار)
تاکيد بر نقش شايستگي اقتصادي ،بهمعني توانايي در توسعه و
بهرهبرداري از فرصتهاي جديد کسبوکار ،در ايجاد نوآوري
فناورانه؛ تاکيد بر پويايي سيستم و چگونگي شکلگيري سيستم
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 -1-4-2-1نظامهاي فناورانه نوآوري
نظامهاي نوآوري فناورانه  1به تحليل گذار از منظر تغييرات نهادي ،سازماني ،اقتصادي ،سياسي ،و فني پيرامون ظهور فنااوري-
هاي جديد ميپردازد .اين رويکرد بر پايهي نظر کارلسون و استنکويتز ( )1991درباره نوآوري شکل گرفته است کاه مهمتارين
محرکهاي خلق ،انتشار ،و بهرهبرداري از نوآوريهاي فناورانه را در تعامالت نظاممند کنشگران ،تحت زيرساختهاي نهاادي
ميداند .اين برداشت از گسترش نوآوري فناورانه با الهام از تئوري بلوکهاي توسعه 2و نيز در ارتباط با رويکردهاي نظاام ملاي
نوآوري 3و نظام بخشي نوآوري 4است.
از زمان توسعه اوليه اين رويکرد در سال  ،1991تغييرات مختلف و بهبودهاي متفاوتي در مفهوم و ابزارهاي عملياتي آن صورت
پذيرفته است .تمرکز بر فناوريهاي مشخص 5به جاي تمرکز بر فناوريهاي عمومي و گسترده ،6تاکيد بر وقاوع ناوآوريهااي
بنيادين بهعنوان محرک گذارهاي اجتماعي -فني بهجاي تاکيد بر نوآوري فناورانه بهعنوان ابزاري در ايجااد رشاد اقتصاادي ،و
توجه به فناوريهاي نوظهور (و غالبا پايدار) بهجاي توجه به ساير انواع فناوري ،نمونههايي از تغييرات و همگراييهايي صورت
گرفته در اين حوزه است .عالوه بر اينها ،شناسايي مجموعهي فرايندهاي الزم براي توسعه نوآوري تحت عناوان کارکردهااي
نظام نوآوري فناورانه ،شناسايي مجموعهي مکانيزمهاي اثرگذار بر شکلگيري نظام نوآوري فناورانه در قالب مواناع و محارک-
هاي توسعه ،ارائهي تحليلهاي ساختاري در قالب نقش کنشگران ،نهادها ،و شبکهها در شکلگيري نوآوري ،گسترش مفهاوم
شکستهاي بازار و با ارائهي تعريفي جديد تحت عنوان شکستهااي سيساتمي ، 7برقاراري ارتبااط و ايجااد ساازگاري مياان
رويکردهاي مختلف گذار (مانند رويکرد  TISو  )MLPو ارائهي رويکردهايي براي راهبري شکلگيري نظام ناوآوري فناوراناه،
نمونههايي از بهبودهاي صورت پذيرفته در رويکرد نظامهاي نوآوري فناورانه در طول زمان است.

)Technological innovation systems (TIS
Development blocks
)National innovation systems (NIS
)Sectoral innovation systems (SIS
Specific technology
Generic technology
Systemic failures

1
2
3
4
5
6
7
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بهکار بردن رويکرد سيستمي در مطالعهي تغييرات فناورانه ،بستري براي درک توسعه فناوري را فاراهم ماينماياد .نظاامهااي
نوآوري با تمرکز خاص بر فناوري ،نمونهاي از اين رويکردهاي سيستمي هستند که در ادبيات از آنها تحت عنوان نظام نوآوري
فناورانه 1ياد ميگردد .بر اين اساس ،کارلسون و استنکويتز ( )1991اين مفهوم را بهصورت زير تعريف ميکنند:
شبکهاي پويا از عوامل که در يك حوزهي اقتصادي/صنعتي خاص باهم در تعامل بوده ،تحات مجموعاهاي از زيرسااختهااي
نهادهاي قرار داشته ،و در فرايند خلق ،انتشار و بهرهبرداري از دانش دخيل هستند.
نقطه شروع تحليل در نظامهاي نوآوري فناورانه مرزهاي جغرافيايي و يا يك صنعت خاص نبوده ،بلکه اين رويکارد تمرکاز بار
فناوري را هدف مطالعه قرار ميدهد .با اين حال ،يك نظام نوآوري فناورانه ميتواند در عين تمرکز بر يك فناوري ،گسترهاي از
مرزهاي جغرافيايي و بخشي مختلف را در برگيرد .هدف تحليلهاي نظام نوآوري فناورانه ارزياابي روناد توساعه ياك ناوآوري
فناورانه از نگاه ساختار و فرايندهايي است که به پشتيباني و يا ممانعت از آن ميپردازد .در تعريف نظام نوآوري فناورانه ،فناوري
هم بهمعناي مواد ،سختافزارها ،و نرمافزارهايي است که به شکل مستقيم در فرايند توسعه بکار ميروند ،و هم بهشکل دانشاي
است که چه به شکل عمومي و يا نهفته در محصول وجود دارد [.]11
نظام نوآوري فناورانه عليرغم دارا بودن ويژگيهاي مشترک با ساير رويکردهاي نظام نوآوري ،داراي دو ويژگي متمايزکننده از
آنهاست:
 تاکيد بر نقش شايستگي اقتصادي ،بهمعني توانايي در توسعه و بهرهبرداري از فرصتهاي جديد کسبوکار در ايجاد
نوآوري فناورانه .بر اين اساس ،بهرهبرداري و ترکيب دانشهاي موجود جز جدايي ناپذير نوآوري فناورانه ميباشد .در
حقيقت بر خالف ساير رويکردها که تفکري کالن از نوآوري داشتند ،اين ويژگي بر اهميت نيروهاي کارآفرين به-
عنوان منابع نوآوري تاکيد دارد.
 تاکيد جدي بر پويايي سيستم .تمرکز بر نقش کارآفرينان در اين رويکرد ،زمينه را براي بررسي روند شکلگيري اين
سيستم در طول زمان آماده کرده تا از اين طريق روند پويايي درنظر گرفته شود.

در بکارگيري نظام نوآوري فناورانه ،درنظرگيري چهار فرض اساسي ضروري است:
Carlsson and Stankiewicz
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 سيستم (نه تكتك اجزا) بهعنوان واحد تحليل قرار ميگيرد .اين فرض در ساير مدلهاي نظام نوآوري نيز مشابه است.
 سيستم ماهيتي پويا دارد .بنابراين درنظر گرفتن بازخوردها براي بررسي روند شکلگيري اين سيستمها ضروري ميباشد.
 فرصتهاي فناورانه عمال نامحدود هستند .بنابراين الزم است تا تمرکز بيشتري در شناسايي ،جذب و بهرهبرداري از
فرصتهاي فناورانه صورت پذيرد .بهعبارت ديگر ،باالبردن توانايي جذب اهميت بيشتري از توانايي توليد فناوري
جديد دارد.
 هر بازيگر در چارچوب خردپذيري محدود 1عمل ميکند .بهعبارت ديگر ،بازيگران اين نظام خردپذير هستند ،اما با
محدوديتهايي از جنس تواناييها و اطالعات روبهرو هستند.
در کنار رويکرد نظام نوآوري فناورانه ،مفهوم بلوکهاي شايستگي 2قرار ميگيرد .بلوکهاي شايساتگي از جاناب طارف تقاضاا
(محصول يا بازار) و به عنوان مجموع زيرساختهاي الزم براي ساخت ،انتخاب ،تشخيص دادن ،انتشار و بهرهبارداري از اياده-
هاي جديد در خوشههايي از بنگاهها تعريف ميگردد .نمونهاي از تحليل با اين رويکرد را ميتوان در بلوک شايستگي براي نظام
سالمت کشور سوئد جستجو نمود که در آن اجزاي تشکيلدهندهي نظامهاي نوآوري فناوري مختلف محصوالت و فناوريهاي
الزم بخش سالمت را تامين ميکنند ،بهتصوير کشيده شده است .
با معرفي نظام نوآوري فناورانه توسط کارلسون و استنکويتز ( ،)1991مطالعات گستردهاي با تمرکز بر ويژگي پويايي اين رويکرد
بهانجام رسيده و مفاهيمي مانند حجم بحراني ،3تکانه 4و حلقههاي علي تجمعي 5مطرح گرديد .بهمنظور شاناخت کاافي از ايان
مفاهيم ،در ادامه الزم است تا دو حوزه اساسي نظامهاي نوآوري فناورانه ،شناخت کارکردي و حلقههاي علي تجمعي تبيين شود
[.]1

1

Bounded rationality
Competemnce block
3
Critical mass
4
Momentum
5
Cumulative causation
2
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 -2-4-2-1شناخت کارکردي نظام نوآوري
نظامهاي نوآوري فناورانه را ميتوان بهعنوان رويکردي براي تحليل تغييرات فناورانه بهکار برد .از آنجايي که تنهاا باا تحليال
ساختاري نظامهاي فني-اجتماعي نميتوان تمام جوانب تغييرات فناورانه را درنظر گرفت ،اين رويکرد ميبايست فراهمآورندهي
چارچوبي براي تحليل کارکردي 1نظامهاي فني-اجتماعي باشد .ادکوئيست ( )2004دنبالکاردن فراينادهاي ناوآوري و ياا باه
تعبيري ديگر ،توسعه ،انتشار و بهکارگيري نوآوريها در عمل را بهعنوان کارکرد اصلي نظامهاي نوآوري قلمداد ميکناد .باراي
مطالعهي ميزان تحقق فرايندهاي اصلي سيستم ،محققان کارکردهاي مختلفي را در سطح اول سيستم (زيرکاارکرد) شناساايي
کردهاند( 2جدول .)8-1

.

جدول  :8-1فهرست کارکردهاي ارائه شده توسط محققان مختلف در طول زمان
کارکردها

مراجع
;(Suurs and Hekkert, 2009
Suurs et al., 2010; Suurs et al.,
)2009

فعاليتهاي کاآفريني

توسعه دانش

انتشار دانش

جهت دهي به جستجو

شکلدهي بازار

تامين و تخصيص منابع

حمايت از سوي گروه-
هاي پشتيبان

)(Van Alphen et al., 2009b

فعاليتهاي کاآفريني

توسعه دانش

انتشار دانش

جهت دهي به جستجو

شکلدهي بازار

تامين و تخصيص منابع

ايجاد مشروعيت

)(van Alphen et al., 2009a

فعاليتهاي کاآفريني

خلق دانش

انتشار دانش

جهت دهي به جستجو

ايجاد بازار

تامين و تخصيص منابع

مشروعيتبخشي

آزمايشهاي کارآفريني

توسعه و انتشار دانش

فعاليتهاي کارآفريي

توسعه دانش

انتشار دانش از طريق
شبکهها

تاثيرگذاري بر جهتدهي
تصميمات
جهت دهي به جستجو

شکلدهي بازار

تامين و تخصيص منابع

مشروعيتبخشي

شکلدهي بازار

تامين و تخصيص منابع

فعاليتهاي کاآفريني

توسعه دانش

انتشار دانش از طريق
شبکهها
شبکهسازي

جهت دهي به جستجو

شکلدهي بازار

تامين و تخصيص منابع

ايجاد مشروعيت/غلبه
بر مقاومت در برابر
تغيير
حمايت از سوي
گروهاي پشتيبان

تامين حداقلهاي کيفي
ايجاد و تغيير ساختار صنعتي
ايجاد و تغيير قواعد

شکلدهي بازار
محصول جديد

تامين مالي فرايند نوآوري
فعاليتهاي حمايتي

هدايت فرايند جستجو

هموار کردن شکل-
گيري بازار
مصرف نهايي

تامين منابع

هدايت تکنولوژي

ايجاد نيروي انساني
ايحاد بازار و انتشار
دانش بازار
حمايت
هموارسازي تامين مالي
ايجاد بازار نيروي کار
ايجاد و شبيهسازي بازار تامين منابع
تامين مشوقها براي بنگاهها

;(Bergek et al., 2008b
)Jacobsson, 2008
;(Alkemade et al., 2007
;Hekkert and Negro, 2009
Hekkert et al., 2007a; Negro et
)al., 2008
)(Negro et al., 2007

تحقيق و توسعه
مزيت سازي
فراهم کردن خدمات
مشاورهاي
ايجاد دانش جديد

)(Edquist, 2005

)(Jacobsson and Bergek, 2004
)(Liu and White, 2001

)(Rickne, 2000b

)(Johnson, 1998

اجرا

تحقيق

ارتباط

ايجاد و انشار محصول
جديد

انجام تحقيقات بازار

افزايش شبکهسازي

ايجاد و انتشار فرصت
نوآورانه
هموارسازي تبادل دانش
و اطالعات

کاستن از عدم تعيين
هدايت فرايند جستجو
شناسايي پتانسيلهاي توسعه

توسعه اثرات جانبي مثبت

هموار کردن ايجاد اثرات
جانبي مثبت

آموزش
مشروعيتبخشي
فناوري و بنگاه

غلبه بر مقاومت در
برابر تغيير
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اخيرا جاکوبسون و برگك ( )2012نيز دستهبندي پااليش شدهاي از کارکردهاي نظام نوآوري فناورانه ارائه دادهاند .با مرور بخش
عمدهاي از مقاالتي که به دستهبندي کارکردها پرداخته اند ،هفات کاارکرد اصالي ماورد شناساايي قارار مايگيرناد .مجموعاه
کارکردهاي شکر شده بههمراه شاخصهايي براي سنجش سطح برآورده شدن اين کارکردها در جدول  9-1ارائه شده است [.]1
جدول  :9-1کارکردهاي پيشنهادي و شاخصهاي آنها
شاخص

توصيف

کارکرد

فعاليتهاي کارآفريني

شامل ترجمهي دانش فني موجود در زمينهي يك فناوري خاص به زباان موقعياتهااي کااري
جديد و انجام پروژههاي عملياتي و يا انجام فعاليتهايي باا هادف اثباات مفياد باودن فنااوري
نوظهور در محيط تجاري است .
دربرگيرندهي فعاليتهاي يادگيري است که بهطور عمده بر دانش فني فناوري و بهميزان کمتار،
بر بازار ،شبکهها و مصرفکنندههاي آن تمرکز دارد .اين فرايند يادگيري ،به اقسام گوناگوني مي-
تواند واقع شود .يادگيري کتابخانهاي و يادگيري درحين انجام کاار از اناواع مهام ايان دساته از
فعاليتها هستند.
دربرگيرندهي فعاليتهايي است با هدف پراکندهسازي 1و بهاشتراکگاذاري 2داناش و اطالعاات
انجام ميشوند .بنابراين ،مهمترين نقش کارکرد انتشار دانش ،ايجاد يادگيري تعاملي است .وجاود
روابط و در حالت پيچيدهتر ،شبکههايي از بازيگران از پيشنيازهاي اين کارکرد بهشمار ميرود.
اشاره به فعاليتهايي دارد که منجر به مشخصشدن نيازها و جهتدهي به فعاليتهاي باازيگران
موجود در نظام فناوري مي گردد .همچنين ،رفع مشکالت موجود در کارکردهاي ديگر نظاام نياز
ميتواند در قالب اين کارکرد انجام شود.
شامل فعاليتهايي (مانند حمايتهاي مالي از کاربرد فناوري نوظهور) است که با ارائهي امتيازاتي
منجر به ايجاد تقاضا براي فناوري ميگردد.

تعداد و کيفيت پروژههاي انجام شده با هدف تجاريسازي ،حجم سرمايه-
گذاريهاي خطرپذير انجام شده ،تعداد نمايشگاههاي فناوري برگزار شاده،
تعداد پروژههاي نمايشي انجام شده
تعداد مقاالت  ISIمنتشر شده ،تعداد حق اختراعات ثبت شده باه صاورت
بينالمللي در زمينه فناوري ،تعداد مطالعات علمي و فني صاورت گرفتاه از
فناوري ،تعداد گزارشهاي توليد شده در رابطه باا مطالعاهي باازار ،تعاداد
مطالعات امکانسنجي انجام شده
تعداد کنفرانسها و کارگاههاي برگزار شده در رابطه باا فنااوري ،تعاداد و
اندازه شبکههاي متشکل از بازيگران موجود در نظام فناورانه ،ميزان جابه-
جايي نيروهاي تحصيلکرده دانشگاهي با محوريت فناوري
تعداد و اثربخشي قوانين مربوط به فنااوري ،اساتانداردهاي تادوين شاده،
ميزان شکلگيري انتظاراتي دربارهي ايندهي فناوري

تأمين منابع

شامل تخصيص سرمايههاي مالي ،انساني ،مکمل و مواد مورد نياز باراي توساعه فنااوري اسات.
همچنين ،گسترش زيرساختهاي عمومي مورد نياز پيشرفت فناوري ،مانند سيستمهاي آموزشاي
و تسهيالت تحقيق و توسعه نيز در زمرهي اين کارکرد قرار ميگيرد.

مشروعيتبخشي

دربرگيرندهي تمامي فعاليتها با هدف غلبه بر مخالفت بازيگران شينفع در فناوريهاي کناوني از
طريق تشويق صاحبان قدرت به ايجاد آرايش جديدي از قواعد و مقررات مربوط به نظام نوآوري
فناورانه است.

خلق دانش

انتشار دانش

جهتدهي به سيستم

شکلگيري بازار

تعداد و حجم  ،niche markesتعاداد و تناوع کااربران موجاود باراي
فناوري ،تعداد و تنوع نهادهاي تنظيمشده براي شکلدهي به بازار ،ميازان
عدمقطعيت موجود در برابر توليدکنندگان و يا سرمايهگذاران ،مرحلهي بلوغ
(دورهي عمر) بازار
حجم کمكهاي بالعوض دولتي (ياراناه) و سارمايهگاذاريهااي بخاش
دولتي و خصوصي ،ميزان دسترسي به نيروي انساني فني ،ميزان دسترساي
به مواد اوليه ،ميزان توسعه زيرساختهاي مورد نياز فناوري و محصوالت و
خدمات مکمل
ميزان هم گرائي نهادهاي موجود و نظام نوآوري فناورانه در حاال توساعه،
ميزان مشروعيت سرمايهگذاري در توسعهي فناوري و محصاوالت مرباوط
به آن ،ميزان رايزنيهاي سياسي بين گروههااي درگيار باراي حمايات از
فناوري ،ميزان حمايت از فناوري در رسانهها

همانطور که اشاره شد ،نظامهاي نوآوري تکنولوژيك را ميتوان بهعنوان رويکردي براي تحليل تغييرات تکنولوژيك بهکار برد.
دنبالکردن فرايندهاي نوآوري و يا بهتعبيري ديگر ،توسعه ،انتشار و بهکارگيري نوآوريها در عمل را بهعناوان کاارکرد اصالي
نظامهاي نوآوري قلمداد ميکند .براي مطالعهي ميزان تحقق کارکرد اصلي سيستم ،محققان کارکردهاي مختلفي را در ساطح

Dissemination
Sharing

1
2
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اول سيستم شناسايي کردهاند .1بنابراين ميتوان به کارکردهاي سيستم بهعنوان زيرکارکردهاي کارکرد اصلي آن نگريست .اين
کارکردها عوامل فرايندي مؤثر بر توسعهي تکنولوژي محسوب ميشوند .همچنين ،کارکردهاي سيستم برايندي از فعّاليتهااي
رخداده در آن ميباشند .يعني با دستهبندي فعّاليتهاي متجانس ميتوان کارکردهاي نظام را شناسايي کرد .ارائهي دستهبندي-
هاي مختلف از کارکردها نيز بهعلت وجود دستهبنديهاي مختلف از فعّاليتهاي سيستم است.
با توجه به مطالعه ادبياتي که در گزارش متدولوژي درباره کارکردها صورت پذيرفت ،هفت کارکرد فعاليتهي کاارآفريني ،خلاق
دانش ،انتشار دانش ،جهتدهي به سيستم ،تامين منابع موردنياز ،شکلدهي به بازار ،و مشروعيتبخشي کارکردهاي اصلي يك
نظام نوآوري است .براي اينکه بتوان به شناسايي موانع و محرکهاي موجود در انجام فعاليت در هر کارکرد پرداخت ،الزم است
تا در ابتدا شاخصهايي براي هر کارکرد استخراج نمود .بر اساس اين شاخصها ،در فاز بعدي پرسشهايي (باا محوريات قارار
دادن هر شاخص و زيرکارکرد) طراحي ميگردد و انجام مصاحبه پيرامون مجموعه پرسشهاي هرکارکرد ،استخراج کليه موانع و
محرکهاي در تمام ابعاد آن کارکرد را نتيجه ميدهد .براي اين منظور ،در زير کارکردهاي نظام نوآوري بههمراه شاخصهاي
مشخصکننده آنها ارائه شده است.
الف) فعاليتهاي کارآفريني
کارآفرينان ،در کانون توسعهي هر فناوري قرار ميگيرند .نقش کارآفرينان ،ترجمهي دانش فني موجود در زمينهي يك فناوري
خاص به زبان موقعيتهاي کاري جديد و انجام پروژههاي عملياتي است .همچنين ،فعاليتهاي کارآفريني شامل پروژههايي باا
هدف اثبات مفيد بودن فناوري نوظهور در محيط تجاري است .بنابراين ،هدف فعاليتهاي کارآفريني ،انتفاعي است .درحقيقت،
کارکرد فعاليتهاي کارآفريني نقطهي جدايش نظام تکنولوژيکي نوآوري از يك سيستم تحقيق و توساعه اسات .مثاالهاايي از
فعاليتهاي مربوط به اين کارکرد ،ساخت نمونههاي اوليه از فناوري با هدف فروش يا نماايش آن و برگازاري نمايشاگاههااي
تخصصي از آن است .کارکرد فعاليتهاي کارآفريني را ميتوان در بخشخصوصي و از طرياق شارکتهااي انتفااعي و نياز از
طريق بازيگران موجود در بخش دولتي تحقق بخشيد .بنابراين ،بسته به نياز فناوري و توانايي بازيگران ميتوان از قابليتهااي
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هر دو بخش بهره برد .شرکتهاي انتفاعي دخيل در تحقق اين کارکرد را ميتوان به دو گروه تقسيم کرد .گروه اول ،شارکت-
کنندههاي جديدي هستند که از فرصت ايجاد شده ،بهعنوان چشماندازي در تسخير بازار جدياد بهاره مايبرناد .دساتهي دوم،
شرکتهاي موجودند که در استراتژي خود ،استفاده از مزاياي فناوريهاي جديد را هدف قرار دادهاند.
بنابراين ،اين کارکرد دربرگيرندهي ايجاد شرايط سرمايهگذاري مناسب در زمينهي کارآفريني و نيز ميازان ظهاور ساازمانهااي
کارآفرين در محيطي رقابتي است .رخدادهاي نشانگر تحقق اين کارکرد در يك فناوري خاص عبارتند از:
 سرمايهگذاري خطرپذير صورتپذيرفته در فناوري
 ورود شرکتهاي نوآور داخلي در اين زمينه
 ارائهي محصوالت و خدمات جديد در زمينه فناوري
 ظهور شرکتهاي نوپا در زمينه فناوري
 انجام پروژههايي با هدف تجاريسازي فناوري
ب) خلق دانش
کارکرد خلق دانش دربرگيرندهي فعاليتهاي يادگيري است که بهطور عمده بر دانش فني فناوري و بهميازان کمتار ،بار باازار،
شبکهها و مصرفکنندههاي آن تمرکز دارد .اين فرايند يادگيري ،به اقسام گوناگوني ميتواند واقع شود .يادگيري کتابخاناهاي و
يادگيري درحين انجام کار از انواع مهم اين دسته از فعاليتها هستند .کارکرد خلق دانش را بايد بهعنوان پيشنياازي ضاروري
براي توسعه فناوري درنظر گرفت .در بستر توسعهي فناورانه ،افزايش نرخ خروجي در توليد دانش ،ميتواند منجار باه پدياداري
گزينههاي فناورانه و کاربردي بيشتري از فناوري در نظام تکنولوژيکي نوآوري شود .فعاليتهاي توسعهي دانش ميتوانند منباع
داخلي يا خارجي داشته باشند .بهبيان بهتر ميتوان گفت که توسعهي دانش ،ميتواند توسط فعاليتهايي بصاورت درونزا و ياا
انتقال فناوري انجام پذيرد .نمونهي فعاليتهايي که در اين کارکرد ميتوان نام برد در زير آورده شدهاند:
 پروژههاي تحقيق و توسعهي انجام شده با هدف توسعهي دانش در زمينههاي ساخت و طراحي توسط سازمانهاي مختلف (در بخشهاي

صنعت ،دانشگاه و دولت) شامل:
 oمطالعات کتابخانهاي
 oطرحهاي پايلوت
 oتوسعهي نمونههاي اوليه ()Prototype
 انتقال فناوري
 مهندسي معکوس
 سرمايهگذاريهاي مشترک با هدف توسعهي دانش
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اين پروژهها ميتوانند توسط پتنتهاي ثبت شده (حق اختراعات) ،مقاالت و کتابهاي منتشر شده و گزارشهاي تدوين شاده،
بررسي عملکرد سازمانهاي تحقيقاتي فعال (خصوصي يا عمومي) در زمينهي فناوري و نيز محصاوالت تولياد شاده شناساايي
شوند.

ج) انتشار دانش
اين کارکرد دربرگيرندهي فعاليتهايي است که با هدف تسهيم (پراکندهسازي و بهاشتراکگذاري) دانش و اطالعات انجام مي-
شوند .بنابراين ،مهمترين نقش کارکرد انتشار دانش ،ايجاد يادگيري تعاملي است .وجود روابط و در حالت پيچيدهتر ،شبکههاايي
از بازيگران از پيشنيازهاي اين کارکرد بهشمار ميرود .مهمترين نقش يك شبکه ،آسانسازي تبادل اطالعات در بين بازيگران
است .کارکرد انتشار دانش ،شامل اين تعامالت موجود ميان بازيگران است .فعاليتهاي مربوط به انتشار دانش ،توسط دامناهي
گستردهاي از بازيگران انجام ميشود .در وضعيت مطلوب ،سياستگذاران با توسعهدهندگان فناوري (صنعتگران) رابطه برقارار
ميکنند و توسعهدهندگان فناوري نيز با پژوهشگران حوزه فناوري ،مرتبط ميباشند .از طريق اين تعاامالت ،فهام مشاترکي از
موضوع توسعه فناوري در بين بازيگران مختلف ايجاد ميگردد .اين فهم مشترک منجر به افزايش سازگاري ساختار موجاود باا
فناوري نوظهور و بالعکس ميشود .موارد زير را ميتوان نمونههايي از رخدادهاي مربوط به اين کارکرد دانست:
 استفاده از رسانههاي جمعي براي انتشار مطالب پيرامون فناوري شامل اطالعات فني و غيرفني (مانند بازار)
 فراهمآوري بسترهاي الزم براي اطالعرساني در رابطه با دانستههاي موجود (بدانيم که چه ميدانيم) مانند فراهمآوري
پايگاههاي اطالعاتي يکپارچه
 ميزان فعاليت شبکههاي دانشي موجود
 برگزاري کنفرانسها ،کارگاههاي آموزشي
 پيمانها و توافقنامههاي بين بازيگران با هدف تبادل دانش

د) جهتدهي به سيستم

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوريهاي طراحی ،ساخت و تدوین دانش فنی انواع موتورهاي مورد نیاز
در صنعت برق
فاز  :4تدوین برنامه ،اقدامات و سیاستها

36
ویرایش اول ،مرداد 1394

بهعلت محدود بودن منابع در دسترس ،ميبايست از ميان گزينههاي مختلف فناورانه موجود دست به انتخاب زد .بادون انجاام
اين کار ،نياز و انتظارات بازيگران از روند توسعه ناشناخته باقي مانده و منابع در دامنهي وسيعي از گزينهها پراکنده شده و بههدر
ميرود .براي جلوگيري از هدررفتن منابع ،کارکرد جهتدهي به جستجو در روند توسعهي فناورانه تعريف ميگردد.
کارکرد جهتدهي به جستجو ،اشاره به فعاليتهايي دارد که منجر به مشخصشدن نيازها و جهتدهي به فعاليتهاي بازيگران
موجود در نظام فناوري ميگردد .بنابراين ،بدون وجود اين کارکرد ،تمام منابع موجود به هدر رفته و تماام گزيناههااي توساعه،
ناموفق باقي ميماند .همچنين ،رفع مشکالت موجود در کارکردهاي ديگر نظام نيز ميتواند در قالب اين کارکرد انجام شود .اين
کارکرد ميتواند توسط بازيگران مختلفي از جمله صنعت ،دولت و بازار تحقق پيدا کند.
نمونههايي از رخدادهاي موثر بر تحقق اين کارکرد ،بهشرح زير است:
 هدفگذاريهاي انجام شده در زمينه فناوري
 استانداردهاي تدوين شده در زمينهي مطالعات و جهتدهيهاي مناسب
 قوانين وضعشده در زمينهي فناوري (تسهيلگر ،تنظيمگر ،سياستها)
 حرکتهاي جمعي از سوي تعدادي از بازيگران درنتيجهي شکلگيري برخي انتظارات و يا هنجارها
 نگاههاي مثبت و يا منفي ايجاد شده در رابطه با سيستم يا بخشي از آن
ه) شکلدهي به بازار
نيابد انتظار داشت که فناوريهاي نوظهور ،توانايي رقابت با فناوريهاي موجود را داشته باشند .بنابراين ،نياز به ايجاد محيطي با
هدف افزايش رقابتپذيري فناوري نوظهور احساس ميشود .کارکرد شکلگيري بازار ،شامل فعاليتهايي (مانناد حماياتهااي
مالي از کاربرد فناوري نوظهور) است که با ارائهي امتيازاتي منجر به ايجا تقاضا براي فناوري ميگردد .با فعاليتهااي مختلفاي
ميتوان به تحقق اين کارکرد کمك کرد:
 ايجاد مزيت رقابتي بوسيله سياستهاي مالياتي بر فناوري و صنايع رقيب
 کاهش هزينههاي مصرف فناوري
 وضع آييننامهها و قواعد تنظيمکننده بازار در مورد فناوري
 معافيتهاي مالياتي بر فناوري
 اعطاي تسهيالت درصورت استفاده از فناوري
 تعيين حداقلي از سهم استفاده از فناوري
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 اقدامات انجامشده براي بازاريابي محصوالت توليدشده از فناوري

و) بسيج منابع
دسترسي به منابع مورد نياز ،از ضرورتهاي توسعه نظامهاي نوآوري است .کارکرد تأمين منابع ،به تخصيص سرمايههاي مالي،
انساني ،مکمل و مواد مورد نياز براي توسعه فناوري ميپردازد .فعاليتهاي مربوط به اين کارکرد شامل انواع سرمايهگذاريها و
يارانههاي تعلق گرفته به عوامل مختلف توسعه است .همچنين ،گسترش زيرساختهاي عمومي ماورد نيااز پيشارفت فنااوري،
مانند سيستمهاي آموزشي و تسهيالت تحقيق و توسعه نيز در زمرهي اين کارکرد قرار ميگيرد.
اين کارکرد ميتواند توسط دولت ،صنعت و يا هر بازيگر موثر ديگري در توسعه فناوري ،برآورده گردد .با افازايش ساطح بلاوغ
فناوري نوظهور ،انتظار ميرود سهم بخش خصوصي در تأمين منابع مورد نياز نيز بيشتر گردد .نمونهاي از فعاليتهاي مربوط به
اين کارکرد شود ،در ادامه آورده شده است:
 کمكهاي بالعوض دولتي (سوبسيد) براي گسترش و نشر فناوري يا انجام فعاليت کارآفريني
 سرمايهگذاريهاي بخش دولتي و خصوصي در گسترش فناوري
 توسعه زيرساختهاي مورد نياز فناوري
 تالشهاي انجام گرفته براي تأمين مواد و قطعات موردنياز
 تالشهاي انجام گرفته براي آموزش نيروهاي انساني (علمي و مهارتي)

ز) مشروعيت بخشي
ظهور يك فناوري جديد اغلب با مخالفت بازيگران شينفع در فناوريهاي کنوني همراه ميشود .بنابراين ،مايبايسات باازيگران
فناوري نوظهور ،بر اين لختي غلبه نمايند .اين امر ،از طريق تشويق صاحبان قدرت به ايجاد آرايش جديدي از قواعد و مقررات
مربوط به نظام تکنولوژيکي نوآوري صورت ميپذيرد .کارکرد حمايت از سوي نهادهاي پشتيبان ،شاامل البايهااي سياساي و
رايزنيهايي است که بين گروه شينفعان فناوري صورت ميپذيرد .اين کارکرد ،بهميزان زيادي با کارکرد جهتدهي فراينادهاي
تحقيقاتي شباهت دارد .بزرگترين تفاوت بين آنها اين است که در کارکرد حمايت از سوي نهادهاي پشتيبان ،قواعد موجاود در
نظام تکنولوژيکي نوآوري تغيير نميکنند .اين کارکرد تنها به متقاعدسازي نهادهاي پشتيبان ميپردازد .سپس ،رسميتبخشيدن
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به فناوري از طريق وضع قواعد جديد ،توسط نهادهاي پشتيبان صورت ميپذيرد .فعاليت وضع قوانيني در حمايت از فناوري نيز
مربوط به کارکردهاي ديگر (مانند جهتدهي فرايندهاي تحقيقاتي و تأمين منابع) است.
با وجود برآورده شدن اين کارکرد توسط بخش خصوصي و عمومي ،بازيگران بخش خصوصي مانند سازمانهااي غيار دولتاي
( )NGOو يا صنايع حامي فناوري نقش پررنگتري را ايفا ميکنند .توجه شود که در تمام فعاليتهاي اين کارکرد ،گروهاي از
بازيگران ،گروهي ديگر از بازيگران با قدرت اجرايي را به استفاده از فناوري نوظهور ترغيب ميکنند .نمونهاي از رخدادهاي موثر
در تحقق اين کارکرد ،موارد زير است:
 رايزنيهاي سياسي بين گروههاي درگير براي حمايت از فناوري
 اعمال نفوش گروهاي پشتيبان فناوري در بخشهاي مختلف دولت و صنعت (شامل NGOها)
 شکلگيري شبکههايي با هدف افزايش قدرت سياسي بازيگران
 حمايتهاي انجامشده از فناوري از سوي تصميمگيران []1
براساس شاخصها و تعاريف چکيده ارائه شده از هر يك از کارکردهاي هفتگانه ،ميتوان ديد کاملي از تمام ابعاد يك کارکرد
بدست آورد .بر اساس اين ديد کامل ،سواالت مطرح شده در فااز دو از جامعيات برخاوردار مايگردناد .باهزور خالصاه ،کلياه
زيرکارکردها را ميتوان در قالب زير بهنمايش گذاشت:
عامل

زيرعامل

فعاليتهاي

ايجاد فرصتهاي جديد

تعداد پروژههاي انجام شده با هدف تجاريسازي
تعداد شرکتهاي ثبت شده در زمينهي فناوري
ورود شرکتهاي موجود به عرصهي فناوري

کارآفرينانه

توسعهي دانش

شاخصهاي کيفي

شاخصهاي کمّي

حجم سرمايهگذاريهاي خطرپذير انجام شده
برگزاري نمايشگاه تکنولوژي

نمايش فرصتهاي
جديد

انجام پروژههاي نمايشي

فني

تعداد مقاالت  ISIمنتشر شده در زمينه تکنولوژي
تعداد حق اختراعات ثبت شده به صورت بينالمللي در زمينه تکنولوژي
تعداد سازمانهاي تحقيقاتي ( )R&Dفعال در زمينه تکنولوژي
اندازهي سازمانهاي تحقيقاتي ( )R&Dفعال در زمينه تکنولوژي
تعداد مطالعات علمي و فني صورت گرفته از تکنولوژي
تعداد توسعه و ايجاد نمونههاي آزمايشي و اوليه از تکنولوژي
()Prototype

انتشار دانش

غيرفني

تعداد گزارشهاي توليد شده در رابطه با مطالعهي بازار
تعداد مطالعات امکانسنجي انجام شده

فني

تعداد فعّاليتهاي تحقيق و توسعه و نوآورانه مشترک صورت پذيرفته
ميان واحدهاي مختلف (با هدف تسهيم دانش)
تعداد کنفرانسها و کارگاههاي برگزار شده در رابطه با فناوري
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شاخصهاي کيفي

شاخصهاي کمّي
تعداد شبکههاي متشکل از بازيگران موجود در نظام تکنولوژيك
اندازهي شبکههاي متشکل از بازيگران موجود در نظام تکنولوژيك

ميزان جابهجايي نيروهاي تحصيلکرده
دانشگاهي با محوريت تکنولوژي

جهتدهي به

غيرفني

تعداد گزارشهاي منتشر شده در رابطه با مطالعهي بازار
تعداد مطالعات امکانسنجي منتشر شده

رسمي (وضع نهادها)

قانونگذاري در رابطه با تکنولوژي

سيستم

استانداردهاي تدوين شده
غيررسمي (شکلگيري
انتظارات)

وضع چشماندازهاي جديد براي توسعهي
تکنولوژي و يا موارد ديگر که بر تکنولوژي
اثرگذارند
شکلگيري محرکهايي براي توسعهي
تکنولوژي يا نوع خاصي از آن (مانند ارزان
شدن قيمت منابع مصرفي تکنولوژي)
شفافسازي تقاضاي کاربران اصلي
رشد تکنولوژي در کشورهاي ديگر
ايجاد تغيير در عوامل کالن اثرگذار بر
سيستم (مانند تغييرات آب و هوايي)
شکلگيري انتظاراتي دربارهي ايندهي
تکنولوژي
شفافسازي پتانسيل بازار
ميزان عدمقطعيت موجود در برابر
توليدکنندگان و يا سرمايهگذاران
شناسايي مرحلهي بلوغ (دورهي عمر) بازار

شکلگيري بازار

تعداد و تنوع کاربران موجود براي تکنولوژي
تعداد و تنوع نهادهاي تنظيمشده براي شکلدهي به بازار
بسيج منابع

کمكهاي بالعوض دولتي (يارانه)

مالي

سرمايهگذاريهاي بخش دولتي و خصوصي در گسترش فناوري
انساني

در دسترس بودن نيروي انساني فني در
رابطه با تکنولوژي موردنظر
تأمين مواد اوليهي مورد نياز براي توسعهي
تکنولوژي از خارج از کشور

دارايي هاي مکمل

توسعه زيرساختهاي مورد نياز تکنولوژي و
محصوالت و خدمات مکمل

مواد

مشروعيتبخشي

ميزان همگرائي نهادهاي موجود و نظام
نوآوري تکنولوژيك در حال توسعه
ميزان مشروعيت سرمايهگذاري در توسعهي
تکنولوژي و محصوالت مربوط به آن
رايزنيهاي سياسي بين گروههاي درگير
براي حمايت از تکنولوژي
اعمال نفوش گروهاي پشتيبان تکنولوژي در
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شاخصهاي کيفي

شاخصهاي کمّي

بخشهاي مختلف دولت و صنعت
ميزان حمايت از تکنولوژي موردنظر در
رسانهها

 -3-1ارائهي سياستهايي سيستمي براي مشکالت سيستمي شناسايي شده
مشکالت سيستمي که به طور دقيق شناسايي شدند به راحتي ميتوانند با اهداف ابزارهاي سيستمي همراساتا شاوند و بوسايله
يك توصيه سياسي با هدف پشتيباني توسعه کل نظام ،دنبال شوند .در ادامه ابتدا ابزار سيستمي مشاکالت سااختاري و ساپس
ابزار سيستمي متناسب با مشکالت محيطي تبيين ميشوند.

مشکالت سيستمي شناسايي شده و اهداف مرتبط ابزارهاي سيستمي در جدول زير به طور خالصه آمده است.
جدول  :10-1اهداف ابزارهاي سيستمي متناسب با مشکالت سيستمي ارائه شده
مشکل سيستمي
مشکالت بازيگران
مشکالت تعامالت
مشکالت نهادي
مشکالت زيرساختي

هدف ابزار سيستمي

نوع مشکل سيستمي
وجود؟

تحريك و سازماندهي مشارکت بازيگران متنوع (NGOها ،شرکت ها ،دولت و )...

توانايي؟

ايجاد فضا براي توسعه تواناييهاي بازيگران (به عنوان مثال از طريق يادگيري و آزمايش)

وجود؟

تحريك به وقوع انجاميدن تعامالت في مابين بازيگران ( به عنوان مثال مديريت وجوه مشترک و ايجاد اجماع)

شدت؟
وجود؟
توانايي؟
وجود؟

ممانعت کردن از گره هايي که يا بيشتر از حد قوي هستند و تقويت گرههاي ضعيف
تضمين وجود نهادها (سخت و نرم)
جلوگيري کردن از اينکه نهادها خيلي ضعيف يا خيلي قوي باشند .
تحريك ايجاد زيرساختهاي فيزيکي ،مالي و دانشي.

کيفيت؟

تضمين اينکه کيفيت زير ساختها مناسب است.

به منظور برآورده نمودن اهداف ابزارهاي سيستمي ،يك مجموعه از ابزارهاي سياستي قبالً در ادبيات معرفي شدهاناد کاه ياك
مرور کلي بر آنها در جدول بعدي آمده است .اين ابزارها در ايجاد يك ابزار سيستمي براي يك نظام نوآوري تحت بررسي ياك
نقش حمايتي ايفا ميکنند .انتخاب آنها نه تنها به مشکالت شناسايي شده وابسته است بلکه به تعامالت متقابل ابزارها ،شارايط
اقتصادي و سياسي -اجتماعي محيط اطراف فناوري ،اثرات ديگر نظامهاي رقيب نيز وابسته است .آنها ميبايسات باه طريقاي
انتخاب شوند که اثربخشي ،تقويت متقابل و کنش منظم خود را حفظ نمايند .ياك ابازار سيساتمي ياك مجموعاه يکپارچاه و
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منسجم از ابزارهايي است که براي يك نظام نوآوري خاص طراحي شده است .هادف آن ايجااد فرصاتهاا و شارايطي باراي
شکلگيري نظام است( .البته از طريق تحت تاثير قراردادن عناصر و ارتباطات داخلي نظام که در غير اين صورت به طور خود به
خودي ظهور نخواهد کرد).
انتظار مي رود که کاربرد يك ابزار سيستمي خوب طراحي شده در توسعه نظام و دستيابي به نرخ هااي بااالتر ناوآوري آشاکار
شود .به شکل تحليلي ،اين حقيقت ميبايست در تقويت کارکردهايي که قبال ضعيف بوده يا اصال وجود نداشتهاند مشاهده گردد
[.]1
جدول  :11-1ابزارهاي سياستي انفرادي بالقوه براي رسيدن به اهداف ابزارهاي سيستمي
هدف ابزارهاي سيستمي
تحريك و سازماندهي مشارکت بازيگران متنوع
(NGOها ،شرکتها ،دولت و )...
ايجاد فضا براي توسعه تواناييهاي بازيگران (به عنوان
مثال از طريق يادگيري و آزمايش)
تحريك به وقوع انجاميدن تعامالت في مابين بازيگران
(به عنوان مثال مديريت وجوه مشترک و ايجاد اجماع)
ممانعت کردن از گره هايي که يا بيشتر از حد قوي
هستند و تقويت گرههاي ضعيف
تضمين وجود نهادها (سخت و نرم)
جلوگيري کردن از اينکه نهادها خيلي ضعيف يا خيلي
قوي باشند
تحريك ايجاد زيرساختهاي فيزيکي ،مالي و دانشي

تضمين اينکه کيفيت زير ساختها مناسب است

مثالهايي از ابزارهاي سيستمي براي رسيدن به اهداف تبيين شده
خوشهها؛ شکلهاي جديدي از مشارکت بين شرکتهاي عمومي و خصوصي؛ تکنيكهاي تعاملي
مشارکت شينفعان؛ بحثهاي عمومي؛ کارگاههاي علمي؛ نشستهاي موضوعي؛ کارزارهاي گذار؛ سرمايه
گذاري خطرپذير؛ سرمايههاي ريسکي
گفتمان بيان؛ پسبيني؛ ايندهنگاري؛ رهنگاشت؛ طوفان مغزي؛ برنامههاي آموزشي؛ بسترهاي دانشي
فناوري؛ توسعه سناريو؛ کارگاههاي آموزشي؛ آزمايشگاههاي سياستگذاري؛ پروژه هاي پايلوت.
برنامههاي تحقيقاتي تعاوني ،کنفرانس توسعه اجماع؛ کمك هاي مالي و برنامه هاي تعاوني ،ابزار
واسطهاي (پل زدن) (مراکز برتري ها ،مراکز شايستگي)؛ همکاري و طرحهاي تحرک؛ روشهاي
ارزشگذاري سياست ،بحث تسهيل در تصميمگيري ،مراکز ترويج علمي؛ انتقال فنآوري.
تهيه به موقع (راهبردي ،عمومي R&D ،دوستانه)؛ مراکز نمايشي براي فناوري؛ مديريت استراتژيك
آشيانهها؛ ابزارهاي سياسي (جوايز و افتخارات براي نوآوري و شکوفايي نوآوري)؛ وام /تضمين/
مشوقهاي مالياتي براي پروژههاي نوآورانه و يا براي کاربرد جديد تکنولوژي ؛ جوايز؛ ارزيابي سازنده
فناوري؛ ارتقاء برنامههاي فنآوري ،بحث ،گفتمان ،سرمايهگذاري خطرپذير ،سرمايه ريسکي.
اقدامات ايجاد آگاهي ،کمپينهاي آموزش و اطالعات ،بحثهاي عمومي ،البي ،برچسبهاي داوطلبانه،
موافقتنامههاي داوطلبانه
آييننامهها (عمومي ،خصوصي) ،محدوديت تعهدات ،هنجارهاي (محصول ،کاربر) ،موافقتنامهها ،قوانين
حق ثبت اختراع ،استاندارد ،ماليات ،حقوق ،اصول ،مکانيزم عدم رعايت دستورالعملها
کمكهاي مالي کالسيك  ،R & Dماليات ،وام ،طرح ،بودجه (نهادي ،سرمايهگذاري ،ضمانتR & ،
 ،)Dيارانه ،آزمايشگاههاي تحقيقاتي عمومي
ايندهنگاري؛ روند مطالعات؛ نقشه راه؛ تعيين معيار هوشمند؛ تجزيه و تحليل ( SWOTنقاط قوت،
ضعف ،فرصت ها و تهديدات)؛ بخش و مطالعات بخشي و خوشهاي؛ تجزيه و تحليل مشکل /نيازها/
سهامداران /راه حل؛ سيستمهاي اطالعاتي (مديريت برنامه يا نظارت پروژه)؛ شيوههاي ارزشگذاري و
ابزار نظر سنجي کاربر؛ پايگاه دادهها؛ خدمات مشاورهاي؛ برنامههاي کاربردي سفارشي ساخته شده از
گروه سيستمهاي پشتيباني تصميمگيري؛ تکنيكهاي مديريت دانش؛ ارزيابي فناوري؛ مکانيسمهاي
انتقال دانش؛ ابزارهاي اطالعاتي سياست (نظارت بر سياستها و ابزار ارزيابي ،تجزيه و تحليل سيستم)؛
رده؛ نمودار روند
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بايد توجه داشت در اين متدولوژي تا کنون مشکالت سيستمي شناسايي شده است و اهاداف ابزارهااي سيساتمي نياز در ايان
مرحله در جداول باال مشکالت سيستمي به تفکيك و ابزارهاي سياستي به طور خيلي کلي و بدون تفکيك کارکردهاا نشاان
ميدهد .به دليل اينکه مشکالت سيستمي به تفکياك کارکردهاا شناساايي شاده اسات ،ابزارهااي سيساتمي و پيشانهادهاي
سياستياي که مرتبط با مشکالت سيستمي هر کارکرد است نيز در جدول زير تبيين ميشود .با اين وجود بايد توجه داشت بسته
به حوزهي فناوري مورد مطالعه ممکن است پيشنهادهاي سياستي جزييتر و يا ترکيبي از ابزارهاي سياستي نيز اساتفاده شاود.
در پايان وقتي در مورد يك فناوري خاص ابزارهاي سياستي به طور مشخص بيان شد ميتوان آنرا در جدول جمع بندي مرحلاه
قبل اضافه کرد [.]1
جدول  :12-1ارائه پيشنهادهاي سياستي و ابزارهاي سيستمي براي مشکالت سيستمي شناسايي شده به تفکيک هر

کارکردها

کارکرد
چهار دسته
مشکالت سيستمي

هدف ابزارهاي سيستمي

پيشنهادهاي سياستي و ابزارهاي سيستمي

ساختاري
 شکلهاي جديدي از مشارکت بين شرکتهاي عمومي و خصوصي
ايجاد شود
 تکنيكهاي تعاملي مشارکت شينفعان به وجود آيد
 به سرمايه گذاري خطرپذير بها داده شود
 استفاده از خوشهبندي فناوري براي تحريك ورود کارآفرينان
وجود

تحريك و سازماندهي مشارکت بازيگران متنوع  برگزاري بحثهاي عمومي و کارگاههاي علمي و نشستهاي موضوعي
به منظور تحريك کارآفرينان

کارآفريني

 ايجاد کارزارهاي گذار به وسيلهي ايجاد يك شبکه از بازيگران قوي
مشکالت

داخلي و خارجي براي مشخصکردن مشکالت ،توسعه چشماندازها،

بازيگران

راههاي رسيدن به آنها ،تنظيم اهداف و سير زماني براي اتفاق افتادن
گذار که منجر به ورود کارآفرينان ميشود
با استفاده از ابزارهاي زير ميتوان فضا را براي توسعهي بازيگران کارآفريني
فراهم کرد:
توانايي

ايجاد فضا براي توسعه تواناييهاي بازيگران (به عنوان مثال از
طريق يادگيري و آزمايش)

 طوفان مغزي
 برنامههاي آموزشي
 بسترهاي دانشي فناوري
 کارگاههاي آموزشي
 پروژههاي پايلوت
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چهار دسته
مشکالت سيستمي

پيشنهادهاي سياستي و ابزارهاي سيستمي

هدف ابزارهاي سيستمي

ساختاري
 ايجاد برنامههاي تحقيقاتي تعاوني
وجود

تحريك به وقوع انجاميدن تعامالت في مابين بازيگران (به عنوان
مثال مديريت وجوه مشترک و ايجاد اجماع)

 برگزاري کنفرانس توسعه اجماع
 استفاده از ابزار واسطهاي (پل زدن) (مراکز برتريها ،مراکز شايستگي)
 به وجود آوردن همکاري و طرحهاي تحرک
 بررسي بهترين روش انتقال فنآوري براي ايجاد تعامل بين کارآفرينان
 تهيه به موقع احتياجات (راهبردي ،عمومي R&D ،دوستانه) تعامالت
بين کارافرينان را افزايش ميدهد
 ايجاد مراکز نمايشي که باعث تقويت گرههاي ضعيف ميشود
 با استفاده از مديريت استراتژيك آشيانهها ميتوان با گرههاي قوي رژيم

مشکالت

مقابله کرد و گرههاي ضعيف موجود در اشيانه را تقويت کرد
 استفاده از ابزارهاي سياستي (جوايز و افتخارات براي نوآوري و شکوفايي

تعامالت
شدت

ممانعت کردن از گره هايي که يا بيشتر از حد قوي هستند و تقويت
گرههاي ضعيف

نوآوري) ميتواند باعث تقويت گرههاي ضعيف شود.
 وام /تضمين /مشوقهاي مالياتي براي پروژههاي نوآورانه و يا براي
کاربرد جديد تکنولوژي باعث تقويت گرههاي ضعيف ميشود
 ارزيابي سازنده فناوري باعث تقويت گرههاي ضعيف ميشود
 با ارتقاء برنامههاي فنآوري تعامالت بين بازيگران اين حوزه افزايش
مييابد.
 بحث و گفتمان نيز باعث تقويت گرههاي بين کارآفرينان ميشود.
 ايجاد سرمايهگذاري خطرپذير باعث تقويت تعامالت بين کارآفرينان
ميشود.
با استفاده از ابزار زير ميتوان وجود قوانين نرم و سخت را تضمين کرد:
 اقدامات ايجاد آگاهي

وجود

تضمين وجود نهادها (سخت و نرم)

 کمپينهاي آموزش و اطالعات
 بحثهاي عمومي
 البي
 موافقتنامههاي داوطلبانه

مشکالت

با استفاده از ابزار زير ميتوان نهادهاي ضعيف را تقويت کرد و از قدرت

قوانين

نهادهاي مخالفتکننده با توسعه فناوري مورد نظر کاست:
 آييننامهها (عمومي ،خصوصي)
کيفيت

جلوگيري کردن از اينکه نهادها خيلي ضعيف يا خيلي قوي باشند   .محدوديت تعهدات
 هنجارهاي (محصول ،کاربر)
 موافقتنامهها
 قوانين حق ثبت اختراع
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چهار دسته
مشکالت سيستمي

پيشنهادهاي سياستي و ابزارهاي سيستمي

هدف ابزارهاي سيستمي

ساختاري
 استاندارد
 ماليات
 حقوق
 اصول
 مکانيزم عدم رعايت دستورالعملها
مشکالت
زير ساختها

وجود

تحريك ايجاد زيرساختهاي فيزيکي ،مالي و دانشي.

کيفيت

تضمين اينکه کيفيت زير ساختها مناسب است.

وجود

تحريك و سازماندهي مشارکت بازيگران متنوع

براي تحريك ايجاد زير ساختهاي مربوط به کارآفريني ميتوان از همهي
ابزارهاي جدول قبل به صورت تکي يا ترکيبي استفاده کرد.
براي تضمين کيفيت زير ساختهاي مربوط به کارآفريني ميتوان از همهي
ابزارهاي جدول قبل به صورت تکي يا ترکيبي استفاده کرد.
 به وجود آوردن شکلهاي جديدي از مشارکت بين شرکتهاي عمومي و
خصوصي و پروژههاي دانشگاهي
 فراهم آوردن بستري براي گرويدن دانشجويان و اساتيد به گروه شينفعان
در حوزهي مربوطه
 تشويق دانشگاهها براي برگزاري کارگاههاي علمي و نشستهاي
موضوعي
 تشويق دانشگاهها و پژوهشگاهها براي تبيين کارزارهاي گذار

مشکالت
بازيگران

با استفاده از ابزارهاي زير ميتوان فضا را براي توسعهي بازيگران توسعه
دانش فراهم کرد:

توسعه دانش

توانايي

ايجاد فضا براي توسعه تواناييهاي بازيگران (به عنوان مثال از
طريق يادگيري و آزمايش)

 گفتمان بيان
 طوفان مغزي
 برنامههاي آموزشي
 بسترهاي دانشي فناوري
 کارگاههاي آموزشي
 ايجاد برنامههاي تحقيقاتي تعاوني
 برگزاري کنفرانس توسعه اجماع

وجود
مشکالت

تحريك به وقوع انجاميدن تعامالت في مابين بازيگران ( به عنوان
مثال مديريت وجوه مشترک و ايجاد اجماع)

 به وجود آوردن برنامههاي تعاوني
 استفاده از ابزار واسطهاي (پل زدن) (مراکز برتريها ،مراکز شايستگي)
براي ايجاد تعامل بين دانشگاهها و تعامل بين صنعت و دانشگاه
 بررسي بهترين روش انتقال فنآوري و اجراي آن در حوزهي فناوري مورد

تعامالت

مطالعه براي ايجاد تعامل بين بازيگران توسعه دانش
شدت

ممانعت کردن از گره هايي که يا بيشتر از حد قوي هستند و تقويت
گرههاي ضعيف

 تهيه به موقع احتياجات (راهبردي ،عمومي R&D ،دوستانه) تعامالت
بين بازيگران توسعه دانش را افزايش ميدهد
 ايجاد مراکز نمايشي که باعث تقويت گرههاي ضعيف ميشود
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کارکردها
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چهار دسته
مشکالت سيستمي

پيشنهادهاي سياستي و ابزارهاي سيستمي

هدف ابزارهاي سيستمي

ساختاري
 با استفاده از مديريت استراتژيك آشيانهها ميتوان با گرههاي قوي رژيم
مقابله کرد و گرههاي ضعيف موجود در اشيانه را تقويت کرد
 استفاده از ابزارهاي سياستي (جوايز و افتخارات براي نوآوري و شکوفايي
نوآوري) ميتواند باعث تقويت گرههاي ضعيف براي توسعهدانش شود.
 ارزيابي سازنده فناوري باعث تقويت گرههاي ضعيف ميشود
 با ارتقاء برنامههاي فنآوري تعامالت بين بازيگران اين حوزه افزايش
مييابد.
 بحث و گفتمان نيز باعث تقويت گرههاي بين بازيگران توسعه دانش
ميشود.
با استفاده از ابزار زير ميتوان وجود قوانين نرم و سخت را تضمين کرد:
 اقدامات ايجاد آگاهي
وجود

تضمين وجود نهادها (سخت و نرم)

 کمپينهاي آموزش و اطالعات
 بحثهاي عمومي
 البي
 موافقتنامههاي داوطلبانه
با استفاده از ابزار زير ميتوان نهادهاي ضعيف را تقويت کرد و از قدرت
نهادهاي مخالفتکننده با توسعه فناوري مورد نظر کاست:
 آييننامهها (عمومي ،خصوصي)

مشکالت

 محدوديت تعهدات

قوانين

 هنجارهاي (محصول ،کاربر)
کيفيت

جلوگيري کردن از اينکه نهادها خيلي ضعيف يا خيلي قوي باشند .

وجود

تحريك ايجاد زيرساختهاي فيزيکي ،مالي و دانشي.

کيفيت

تضمين اينکه کيفيت زير ساختها مناسب است.

وجود

تحريك و سازماندهي مشارکت بازيگران متنوع

 موافقتنامهها
 قوانين حق ثبت اختراع
 استاندارد
 ماليات
 حقوق
 اصول
 مکانيزم عدم رعايت دستورالعملها

مشکالت

تأمين و

تسهيل

منابع

زير ساختها
مشکالت
بازيگران

براي تحريك ايجاد زير ساختهاي مربوط به توسعه دانش ميتوان از همهي
ابزارهاي جدول قبل به صورت تکي يا ترکيبي استفاده کرد.
براي تضمين کيفيت زير ساختهاي مربوط به توسعه دانش ميتوان از همهي
ابزارهاي جدول قبل به صورت تکي يا ترکيبي استفاده کرد.
 به وجود آوردن شکلهاي جديدي از مشارکت بين شرکتهاي عمومي و
خصوصي با بانكها و سازمانهاي تامين منابع مالي
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کارکردها
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چهار دسته
مشکالت سيستمي

پيشنهادهاي سياستي و ابزارهاي سيستمي

هدف ابزارهاي سيستمي

ساختاري
 ايجاد تکنيكهاي تعاملي مشارکت شينفعان و سازمانهاي تامين منابع
مالي
 برگذاري بحثهاي عمومي و کارگاههاي علمي براي تربيت نيروي
انساني
 برپايي نشستهاي موضوعي براي نحوه تامين منابع مالي و انساني
با استفاده از ابزارهاي زير ميتوان فضا را براي توسعهي بازيگران تامين و
تسهيل منابع فراهم کرد:
 گفتمان بيان
توانايي

ايجاد فضا براي توسعه تواناييهاي بازيگران (به عنوان مثال از  پسبيني
طريق يادگيري و آزمايش)  ايندهنگاري
 رهنگاشت
 طوفان مغزي
 آزمايشگاههاي سياستگذاري
 کنفرانس توسعه اجماع

وجود

تحريك به وقوع انجاميدن تعامالت في مابين بازيگران ( به عنوان
مثال مديريت وجوه مشترک و ايجاد اجماع)

 کمكهاي مالي و برنامههاي تعاوني به منظور تحريك متوليان تامين و
تسهيل منابع
 استفاده از ابزار واسطهاي (پل زدن) (مراکز برتريها ،مراکز شايستگي)
 همکاري و طرحهاي تحرک
 تهيه به موقع احتياجات (راهبردي ،عمومي R&D ،دوستانه) تعامالت
بين بازيگران تامين و تسهيل منابع را افزايش ميدهد
 ايجاد مراکز نمايشي که باعث تقويت گرههاي ضعيف ميشود
 با استفاده از مديريت استراتژيك آشيانهها ميتوان با گرههاي قوي رژيم

مشکالت

مقابله کرد و گرههاي ضعيف موجود در اشيانه را تقويت کرد

تعامالت

 استفاده از ابزارهاي سياستي (جوايز و افتخارات براي نوآوري و شکوفايي
شدت

ممانعت کردن از گره هايي که يا بيشتر از حد قوي هستند و تقويت

نوآوري) ميتواند باعث تقويت گرههاي ضعيف شود.

گرههاي ضعيف  وام /تضمين /مشوقهاي مالياتي براي پروژههاي نوآورانه و يا براي
کاربرد جديد تکنولوژي باعث تقويت گرههاي ضعيف ميشود
 ارزيابي سازنده فناوري باعث تقويت گرههاي ضعيف ميشود
 با ارتقاء برنامههاي فنآوري تعامالت بين بازيگران اين حوزه افزايش
مييابد.
 بحث و گفتمان نيز باعث تقويت گرههاي بين تامينکنندگان منابع
ميشود.

مشکالت

وجود

تضمين وجود نهادها (سخت و نرم)

با استفاده از ابزار زير ميتوان وجود قوانين نرم و سخت را تضمين کرد:
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چهار دسته
مشکالت سيستمي

پيشنهادهاي سياستي و ابزارهاي سيستمي

هدف ابزارهاي سيستمي

ساختاري
 اقدامات ايجاد آگاهي

قوانين

 کمپينهاي آموزش و اطالعات
 بحثهاي عمومي
 البي
 موافقتنامههاي داوطلبانه
با استفاده از ابزار زير ميتوان نهادهاي ضعيف را تقويت کرد و از قدرت
نهادهاي مخالفتکننده با توسعه فناوري مورد نظر کاست:
 آييننامهها (عمومي ،خصوصي)
 محدوديت تعهدات
 هنجارهاي (محصول ،کاربر)
کيفيت

جلوگيري کردن از اينکه نهادها خيلي ضعيف يا خيلي قوي باشند

وجود

تحريك ايجاد زيرساختهاي فيزيکي ،مالي و دانشي.

کيفيت

تضمين اينکه کيفيت زير ساختها مناسب است.

 موافقتنامهها
 قوانين حق ثبت اختراع
 استاندارد
 ماليات
 حقوق
 اصول
 مکانيزم عدم رعايت دستورالعملها

مشکالت
زير ساختها

براي تحريك ايجاد زير ساختهاي مربوط به تامين و تسهيل منابع ميتوان از
همهي ابزارهاي جدول قبل به صورت تکي يا ترکيبي استفاده کرد.
براي تضمين کيفيت زير ساختهاي مربوط به تامين و تسهيل منابع ميتوان
از همهي ابزارهاي جدول قبل به صورت تکي يا ترکيبي استفاده کرد.
 ايجاد شکلهاي جديدي از مشارکت بين شرکتهاي عمومي و
خصوصي

وجود

تحريك و سازماندهي مشارکت بازيگران متنوع  تکنيكهاي تعاملي مشارکت شينفعان براي انتشار دانش
 برپايي بحثهاي عمومي و کارگاههاي علمي و نشستهاي موضوعي
 براي تشويق متوليان انتشار دانش

انتشار دانش

مشکالت
بازيگران

با استفاده از ابزارهاي زير ميتوان فضا را براي توسعهي بازيگران انتشار
توانايي

ايجاد فضا براي توسعه تواناييهاي بازيگران (به عنوان مثال از
طريق يادگيري و آزمايش)

دانش فراهم کرد:
 برنامههاي آموزشي
 بسترهاي دانشي فناوري
 کارگاههاي آموزشي

مشکالت
تعامالت

وجود

تحريك به وقوع انجاميدن تعامالت في مابين بازيگران ( به عنوان  به وجود آوردن برنامههاي تحقيقاتي تعاوني
مثال مديريت وجوه مشترک و ايجاد اجماع)  برگزاري کنفرانس توسعه اجماع
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چهار دسته
مشکالت سيستمي

پيشنهادهاي سياستي و ابزارهاي سيستمي

هدف ابزارهاي سيستمي

ساختاري
 استفاده از ابزار واسطهاي (پل زدن) (مراکز برتريها ،مراکز شايستگي)
 ايجاد مراکز ترويج علمي
 فراهم آوردن بستري مناسب براي ثبت اطاالعات مربوطه
 تهيه به موقع احتياجات (راهبردي ،عمومي R&D ،دوستانه) تعامالت
بين بازيگران انتشار دانش را افزايش ميدهد
 ايجاد مراکز نمايشي که باعث تقويت گرههاي ضعيف ميشود
 با استفاده از مديريت استراتژيك آشيانهها ميتوان با گرههاي قوي رژيم
مقابله کرد و گرههاي ضعيف موجود در اشيانه را تقويت کرد
شدت

ممانعت کردن از گره هايي که يا بيشتر از حد قوي هستند و تقويت  استفاده از ابزارهاي سياستي (جوايز و افتخارات براي نوآوري و شکوفايي
گرههاي ضعيف

نوآوري) ميتواند باعث تقويت گرههاي ضعيف براي انتشار دانش شود.
 ارزيابي سازنده فناوري باعث تقويت گرههاي ضعيف ميشود
 با ارتقاء برنامههاي فنآوري تعامالت بين بازيگران اين حوزه افزايش
مييابد.
 بحث و گفتمان نيز باعث تقويت گرههاي بين بازيگران انتشار دانش
ميشود.
با استفاده از ابزار زير ميتوان وجود قوانين نرم و سخت را تضمين کرد:
 اقدامات ايجاد آگاهي

وجود

تضمين وجود نهادها (سخت و نرم)

 کمپينهاي آموزش و اطالعات
 بحثهاي عمومي
 البي
 موافقتنامههاي داوطلبانه
با استفاده از ابزار زير ميتوان نهادهاي ضعيف را تقويت کرد و از قدرت
نهادهاي مخالفتکننده با توسعه فناوري مورد نظر کاست:
 آييننامهها (عمومي ،خصوصي)

مشکالت

 محدوديت تعهدات

قوانين

 هنجارهاي (محصول ،کاربر)
کيفيت

جلوگيري کردن از اينکه نهادها خيلي ضعيف يا خيلي قوي باشند

 موافقتنامهها
 قوانين حق ثبت اختراع
 استاندارد
 ماليات
 حقوق
 اصول
 مکانيزم عدم رعايت دستورالعملها

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوريهاي طراحی ،ساخت و تدوین دانش فنی انواع موتورهاي مورد نیاز
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چهار دسته
مشکالت سيستمي

پيشنهادهاي سياستي و ابزارهاي سيستمي

هدف ابزارهاي سيستمي

ساختاري
مشکالت
زير ساختها

وجود

تحريك ايجاد زيرساختهاي فيزيکي ،مالي و دانشي.

کيفيت

تضمين اينکه کيفيت زير ساختها مناسب است.

وجود

تحريك و سازماندهي مشارکت بازيگران متنوع

براي تحريك ايجاد زير ساختهاي مربوط به انتشار دانش ميتوان از همهي
ابزارهاي جدول قبل به صورت تکي يا ترکيبي استفاده کرد.
براي تضمين کيفيت زير ساختهاي مربوط به انتشار دانش ميتوان از همهي
ابزارهاي جدول قبل به صورت تکي يا ترکيبي استفاده کرد.
 شکلهاي جديدي از مشارکت بين شرکتهاي عمومي و خصوصي
 تکنيكهاي تعاملي مشارکت شينفعان
 برپايي بحثهاي عمومي و کارگاههاي علمي و نشستهاي موضوعي به
منظور تشويق متوليان جهتدهي به سيستم و اجماع بين بازيگران اين
حوزه
 تبيين کارزارهاي گذار به منظور اجماع سازمانهاي جهتدهي به سيستم
با استفاده از ابزارهاي زير ميتوان فضا را براي توسعهي بازيگران جهتدهي
به سيستم فراهم کرد:

مشکالت

 گفتمان بيان

بازيگران

 پسبيني

طريق يادگيري و آزمايش)

جهتدهي به سيستم

توانايي

ايجاد فضا براي توسعه تواناييهاي بازيگران (به عنوان مثال از

 ايندهنگاري
 رهنگاشت
 طوفان مغزي
 برنامه هاي آموزشي
 بسترهاي دانشي فناوري
 توسعه سناريو
 آزمايشگاه هاي سياستگذاري
 برگزاري کنفرانس توسعه اجماع

وجود

تحريك به وقوع انجاميدن تعامالت في مابين بازيگران ( به عنوان
مثال مديريت وجوه مشترک و ايجاد اجماع)

 استفاده از ابزار واسطهاي (پل زدن) (مراکز برتريها ،مراکز شايستگي)
 فراهم آوردن همکاري و طرحهاي تحرک
 برسي روشهاي ارزشگذاري سياست
 ايجاد بستري مناسب براي تسهيل در تصميمگيري
 تهيه به موقع احتياجات (راهبردي ،عمومي R&D ،دوستانه) تعامالت

مشکالت
تعامالت

بين بازيگران جهتدهي به سيستم را افزايش ميدهد
شدت

ممانعت کردن از گره هايي که يا بيشتر از حد قوي هستند و تقويت
گرههاي ضعيف

 ايجاد مراکز نمايشي که باعث تقويت گرههاي ضعيف ميشود
 با استفاده از مديريت استراتژيك آشيانهها ميتوان با گرههاي قوي رژيم
مقابله کرد و گرههاي ضعيف موجود در اشيانه را تقويت کرد
 استفاده از ابزارهاي سياستي (جوايز و افتخارات براي نوآوري و شکوفايي
نوآوري) ميتواند باعث تقويت گرههاي ضعيف شود.

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوريهاي طراحی ،ساخت و تدوین دانش فنی انواع موتورهاي مورد نیاز
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چهار دسته
مشکالت سيستمي

پيشنهادهاي سياستي و ابزارهاي سيستمي

هدف ابزارهاي سيستمي

ساختاري
 وام /تضمين /مشوقهاي مالياتي براي پروژههاي نوآورانه و يا براي
کاربرد جديد تکنولوژي باعث تقويت گرههاي ضعيف ميشود
 ارزيابي سازنده فناوري باعث تقويت گرههاي ضعيف ميشود
 با ارتقاء برنامههاي فنآوري تعامالت بين بازيگران اين حوزه افزايش
مييابد.
 بحث و گفتمان نيز باعث تقويت گرههاي بين بازيگران جهتدهي به
سيستم ميشود.
 ايجاد سرمايهگذاري خطرپذير باعث تقويت تعامالت بين بازيگران
جهتدهي به سيستم ميشود.
با استفاده از ابزار زير ميتوان وجود قوانين نرم و سخت را تضمين کرد:
 اقدامات ايجاد آگاهي
وجود

تضمين وجود نهادها (سخت و نرم)

 کمپينهاي آموزش و اطالعات
 بحثهاي عمومي
 البي
 موافقتنامههاي داوطلبانه
با استفاده از ابزار زير ميتوان نهادهاي ضعيف را تقويت کرد و از قدرت
نهادهاي مخالفتکننده با توسعه فناوري مورد نظر کاست:
 آييننامهها (عمومي ،خصوصي)

مشکالت

 محدوديت تعهدات

قوانين

 هنجارهاي (محصول ،کاربر)
کيفيت

جلوگيري کردن از اينکه نهادها خيلي ضعيف يا خيلي قوي باشند .

وجود

تحريك ايجاد زيرساختهاي فيزيکي ،مالي و دانشي.

کيفيت

تضمين اينکه کيفيت زير ساختها مناسب است.

وجود

تحريك و سازماندهي مشارکت بازيگران متنوع

 موافقتنامهها
 قوانين حق ثبت اختراع
 استاندارد
 ماليات
 حقوق
 اصول
 مکانيزم عدم رعايت دستورالعملها

مشکالت

مشروع

يت

بخشي

زير ساختها
مشکالت
بازيگران

براي تحريك ايجاد زير ساختهاي مربوط به جهتدهي به سيستم ميتوان از
همهي ابزارهاي جدول قبل به صورت تکي يا ترکيبي استفاده کرد.
براي تضمين کيفيت زير ساختهاي مربوط به جهتدهي به سيستم ميتوان
از همهي ابزارهاي جدول قبل به صورت تکي يا ترکيبي استفاده کرد.
 ايجاد شکلهاي جديدي از مشارکت بين شرکتهاي عمومي و
خصوصي به منظور ايجاد سازمانهاي مردم نهاد براي مشروعتبخشي
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چهار دسته
مشکالت سيستمي

پيشنهادهاي سياستي و ابزارهاي سيستمي

هدف ابزارهاي سيستمي

ساختاري
 اجراي بحثهاي عمومي و کارگاههاي علمي و نشستهاي موضوعي
براي تهيج متوليان مشرويت بخشي
با استفاده از ابزارهاي زير ميتوان فضا را براي توسعهي بازيگران
مشروعيتبخشي فراهم کرد:
 گفتمان بيان
 پسبيني
 ايندهنگاري
توانايي

ايجاد فضا براي توسعه تواناييهاي بازيگران (به عنوان مثال از  رهنگاشت
طريق يادگيري و آزمايش)  برنامههاي آموزشي
 بسترهاي دانشي فناوري
 توسعه سناريو
 کارگاههاي آموزشي
 آزمايشگاههاي سياستگذاري
 پروژههاي پايلوت
 تدوين برنامههاي تحقيقاتي تعاوني

وجود

تحريك به وقوع انجاميدن تعامالت في مابين بازيگران ( به عنوان  برگزاري کنفرانس توسعه اجماع
مثال مديريت وجوه مشترک و ايجاد اجماع)  استفاده از ابزار واسطهاي (پل زدن) (مراکز برتريها ،مراکز شايستگي)
 ايجاد مراکز ترويج علمي
 تهيه به موقع احتياجات (راهبردي ،عمومي R&D ،دوستانه) تعامالت
بين بازيگران مشروعيت بخشي را افزايش ميدهد
 ايجاد مراکز نمايشي که باعث تقويت گرههاي ضعيف ميشود
 با استفاده از مديريت استراتژيك آشيانهها ميتوان با گرههاي قوي رژيم

مشکالت

مقابله کرد و گرههاي ضعيف موجود در اشيانه را تقويت کرد
 استفاده از ابزارهاي سياستي (جوايز و افتخارات براي نوآوري و شکوفايي

تعامالت
شدت

ممانعت کردن از گره هايي که يا بيشتر از حد قوي هستند و تقويت

نوآوري) ميتواند باعث تقويت گرههاي ضعيف شود.

گرههاي ضعيف  وام /تضمين /مشوقهاي مالياتي براي پروژههاي نوآورانه و يا براي
کاربرد جديد تکنولوژي باعث تقويت گرههاي ضعيف ميشود
 ارزيابي سازنده فناوري باعث تقويت گرههاي ضعيف ميشود
 با ارتقاء برنامههاي فنآوري تعامالت بين بازيگران اين حوزه افزايش
مييابد
 بحث و گفتمان نيز باعث تقويت گرههاي بين بازيگران مشروعيت
بخشي ميشود

مشکالت

وجود

تضمين وجود نهادها (سخت و نرم)

با استفاده از ابزار زير ميتوان وجود قوانين نرم و سخت را تضمين کرد:
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چهار دسته
مشکالت سيستمي

پيشنهادهاي سياستي و ابزارهاي سيستمي

هدف ابزارهاي سيستمي

ساختاري
 اقدامات ايجاد آگاهي

قوانين

 کمپينهاي آموزش و اطالعات
 بحثهاي عمومي
 البي
 موافقتنامههاي داوطلبانه
با استفاده از ابزار زير ميتوان نهادهاي ضعيف را تقويت کرد و از قدرت
نهادهاي مخالفتکننده با توسعه فناوري مورد نظر کاست:
 آييننامهها (عمومي ،خصوصي)
 محدوديت تعهدات
 هنجارهاي (محصول ،کاربر)
کيفيت

جلوگيري کردن از اينکه نهادها خيلي ضعيف يا خيلي قوي باشند .

وجود

تحريك ايجاد زيرساختهاي فيزيکي ،مالي و دانشي.

کيفيت

تضمين اينکه کيفيت زير ساختها مناسب است.

وجود

تحريك و سازماندهي مشارکت بازيگران متنوع

 موافقتنامهها
 قوانين حق ثبت اختراع
 استاندارد
 ماليات
 حقوق
 اصول
 مکانيزم عدم رعايت دستورالعملها

مشکالت
زير ساختها

براي تحريك ايجاد زير ساختهاي مربوط به مشروعيتبخشي ميتوان از
همهي ابزارهاي جدول قبل به صورت تکي يا ترکيبي استفاده کرد.
براي تضمين کيفيت زير ساختهاي مربوط به مشروعيتبخشي ميتوان از
همهي ابزارهاي جدول قبل به صورت تکي يا ترکيبي استفاده کرد.
 بحثهاي عمومي و کارگاههاي علمي و نشستهاي موضوعي به منظور
ايجاد تقاضا
 ايجاد کارزارهاي گذار براي ايجاد تقاضا به منظور شکلگيري بازار اوليه

شکلدهي بازار

با استفاده از ابزارهاي زير ميتوان فضا را براي توسعهي بازيگران شکلدهي
به بازار فراهم کرد:
 گفتمان بيان

مشکالت
بازيگران
توانايي

ايجاد فضا براي توسعه تواناييهاي بازيگران (به عنوان مثال از
طريق يادگيري و آزمايش)

 پسبيني
 ايندهنگاري
 رهنگاشت
 طوفان مغزي
 برنامههاي آموزشي
 توسعه سناريو
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چهار دسته
مشکالت سيستمي

پيشنهادهاي سياستي و ابزارهاي سيستمي

هدف ابزارهاي سيستمي

ساختاري
 کارگاههاي آموزشي
 آزمايشگاههاي سياستگذاري
 پروژههاي پايلوت
 برگزاري کنفرانس توسعه اجماع
 استفاده از ابزار واسطهاي (پل زدن) (مراکز برتريها ،مراکز شايستگي)
وجود

تحريك به وقوع انجاميدن تعامالت في مابين بازيگران ( به عنوان  فراهم آوردن بستري براي همکاري و طرحهاي تحرک
مثال مديريت وجوه مشترک و ايجاد اجماع)  ايجاد مراکز ترويج علمي
 بررسي وجوه مختلف انتقال فنآوري به منظور ايجاد تعامل بين بازيگران
شکلدهي به بازار
 تهيه به موقع احتياجات (راهبردي ،عمومي R&D ،دوستانه) تعامالت
بين بازيگران شکلدهي به بازار را افزايش ميدهد
 ايجاد مراکز نمايشي که باعث تقويت گرههاي ضعيف ميشود
 با استفاده از مديريت استراتژيك آشيانهها ميتوان با گرههاي قوي رژيم

مشکالت

مقابله کرد و گرههاي ضعيف موجود در اشيانه را تقويت کرد
 استفاده از ابزارهاي سياستي (جوايز و افتخارات براي نوآوري و شکوفايي

تعامالت

نوآوري) ميتواند باعث تقويت گرههاي ضعيف شود.
شدت

ممانعت کردن از گره هايي که يا بيشتر از حد قوي هستند و تقويت  وام /تضمين /مشوقهاي مالياتي براي پروژههاي نوآورانه و يا براي
گرههاي ضعيف.

کاربرد جديد تکنولوژي باعث تقويت گرههاي ضعيف ميشود
 ارزيابي سازنده فناوري باعث تقويت گرههاي ضعيف ميشود
 با ارتقاء برنامههاي فنآوري تعامالت بين بازيگران اين حوزه افزايش
مييابد
 بحث و گفتمان نيز باعث تقويت گرههاي بين بازيگران شکلدهي به
بازار ميشود
 ايجاد سرمايهگذاري خطرپذير باعث تقويت تعامالت بين بازيگران
شکلدهي به بازار ميشود
با استفاده از ابزار زير ميتوان وجود قوانين نرم و سخت را تضمين کرد:
 اقدامات ايجاد آگاهي

مشکالت

وجود

تضمين وجود نهادها (سخت و نرم)

قوانين

 کمپينهاي آموزش و اطالعات
 بحثهاي عمومي
 البي
 موافقتنامههاي داوطلبانه

کيفيت

جلوگيري کردن از اينکه نهادها خيلي ضعيف يا خيلي قوي باشند .

با استفاده از ابزار زير ميتوان نهادهاي ضعيف را تقويت کرد و از قدرت
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چهار دسته
مشکالت سيستمي

پيشنهادهاي سياستي و ابزارهاي سيستمي

هدف ابزارهاي سيستمي

ساختاري
نهادهاي مخالفتکننده با توسعه فناوري مورد نظر کاست:
 آييننامهها (عمومي ،خصوصي)
 محدوديت تعهدات
 هنجارهاي (محصول ،کاربر)
 قوانين حق ثبت اختراع
 استاندارد
 ماليات
 حقوق
 مکانيزم عدم رعايت دستورالعملها
مشکالت
زير ساختها

وجود

تحريك ايجاد زيرساختهاي فيزيکي ،مالي و دانشي.

کيفيت

تضمين اينکه کيفيت زير ساختها مناسب است.

براي تحريك ايجاد زير ساختهاي مربوط به شکلدهي به بازار ميتوان از
همهي ابزارهاي جدول قبل به صورت تکي يا ترکيبي استفاده کرد.
براي تضمين کيفيت زير ساختهاي مربوط به شکلدهي به بازار ميتوان از
همهي ابزارهاي جدول قبل به صورت تکي يا ترکيبي استفاده کرد.

 -2چالشهاي توسعه صنعت و فناوري موتورهاي
الکتريکي در قالب کارکردهاي نظام نوآوري و
سياستهاي رفع آن
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 -1-2مقدمه
به منظور تدوين سياستهاي کالن مورد نياز در سند توسعه فناوري موتورهاي الکتريکي ،چالشهاي مربوط به هر يك از ابعاد
ساختاري ( TISيعني بازيگران ،تعامالت ،نهادها و زيرساخت ها) در هر يك از کارکردهاي نظام نوآوري فناورانه شامل توسعه و
انتشار دانش ،فعاليتهاي کارآفريني ،شکل دهي به بازار ،بسيج منابع ،مشروعيت بخشي و جهتدهي به سيستم از سوي تعدادي
از متخصصان اين حوزه شناسايي شد که در اين فصل در ابتدا خالصهاي از نظرات خبرگان بيان ميشود و سپس چاالشهااي
توسعه صنعت و فناوري موتورهاي الکتريکي در هر يك از کارکردها دستهبندي ميشود .در بخش آتي سياستهاي الزم باراي
رفع اين چالشها تعيين ميگردد.
 -2-2چالشهاي توسعه صنعت و فناوري موتورهاي الکتريکي
به منظور احصاء چالشهاي پيش روي توسعه صنعت و فناوري موتورهاي الکتريکي ،با  9نفر از متخصصان صنعتي ،دانشگاهي
و سياستگذاران مختلف با سابقه فعاليت طوالني در صنعت موتورهاي الکتريکي ،مصاحبه صورت گرفت .اسامي اين خبرگاان
عبارت است از:
 مهندس يکتا مقدم (مديرعامل سابق شرکت جمکو و عضو هيئت مديره شرکت )OTC
 مهندس فرزانه (قائم مقام سابق شرکت هاي موتوژن و ماه نيرو)
 دکتر واحدي (استاد دانشگاه علم و صنعت)
 مهندس ناصري (وزارت نفت)
 مهندس صاحب زماني (مدير عامل شرکت کيا الکتروموتور)
 مهندس طاهري پور (مديرعامل شرکت توربو ژنراتور)
 مهندس ميرزاگل (مدير تحقيقات شرکت الکتروژن)
 دکتر اورعي (استاد دانشگاه صنعتي شريف)
 مهندس اجلي (معاون توليد شرکت پارس ژنراتور)
در ادامه خالصهاي از مصاحبات صورت گرفته ارائه ميگردد و سپس اهم چالشهااي ماورد نظار متخصصاان فاوقالاذکر در
چهارچوب کارکردهاي هفتگانه نظام نوآوري فناورانه ارائه ميگردد.
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از نظر تعداد دانشگاهها ميتوان گفت به مقدار کافي در کشور دانشگاه فعال در زمينه موتورهاي الکتريکي داريم و
کيفيت آنها نيز خوب است .مشکل اصلي نبود ارتباط بين صنعت و دانشگاه است.
کيفيت دانشگاهها خوب است ولي ارتباط بين صنعت و دانشگاه ضعيف است.
صنايع کشور حاضر نيستند به راحتي اطالعات در اختيار دانشاگاههاا قارار دهناد .ياك راهکاار ايان اسات کاه
دانشجويان مدتي از دوره تحصيلي خود را در صنعت بگذرانند و ضمن آشنايي با صنعت ،تمرکز بر رفع مشاکالت
تحقيقاتي و حل مسايل مورد نياز کارخانجات به صورت رايگان داشته باشند.
به عنوان يك راهکار ديگر ميتوان پيشنهاد داد که براي بررسي فاصله تکنولوژيك ميان صنايع کشور و وضعيت
روز صنايع در دنيا از ظرفيت دانشجويان فوق ليسانس و دکتري در کشور استفاده شود و هر دانشجو در يك رشته
صنعتي و يا کارخانه ،به عنوان پايان نامه ،فاصله تکنولوژيك کشور و دنيا را بررسي نمايد و راهکارهااي کااهش
مصرف انرژي ،متناسب با وضعيت جغرافيايي و اقتصادي کشور را استخراج نمايد.
براي اين منظور الزم است فضاي سالمي براي ارتباط صنعت و دانشگاه ايجاد کرد و راهکار آن نيز هماين رفاتن

کيفيت بازگران فعال در حاوزه توساعه دانشجو به صنعت و حل مسايل و مشکالت صنعت به صورت رايگان است .در شارکت جمکاو مرکاز تحقيقااتي
دانااش (دانشااگاههااا و پژوهشااگاههااا) تشکيل داده بوديم و سرباز صنعت ميگرفتيم و نتيجه خوبي هم از اين نحوه همکاري براي رفع مشکالت شرکت
چگونه است؟

به دست آورديم.
با توجه به اين که ارتباط بين صنعت و دانشگاه يك مساله استراتژيك اسات و باياد باه ايان نقطاه برسايم کاه
دانشگاههاي کشور مساله حل کن هستند ،لذا نياز به نهادي فراتر براي برقراري اين ارتباط ميباشاد کاه هام از
صنعت و هم در دانشگاه آگاه باشد.
پتانسيل حل مسايل صنعت در بين اساتيد دانشگاه کشور وجود دارد  .البته ممکن است دانشگاه به تنهايي نتواناد
مساله ارجاعي از طرف صنعت را کامال حل نمايد ،ولي موظف است که باه آن باه خاوبي فکار کناد و از طرياق
ارتباطات با ساير مراکز علمي دنيا به حل آن مساله بپردازد .نمونههاي اين کار در دنيا بسيار وجود دارد که عماال
اجرا ميگردد .البته نبايد انتظار داشت که همه دانشگاه تمامي فعاليتهاي خود را تعطيل نمايد و به حال مساايل
صنعت بپردازد ،بلکه کافي است  10درصد از انرژي خود را صرف اين کار نمايد تا از اين طريق نيز بتواناد کساب
درآمد و کمك به خودکفايي دانشگاه نمايد.

يکي از مسايل مهمي که وجود دارد اين است که صنعت اطمينان کافي از حفظ اطالعات خود ،در صورت ارايه به
دانشگاه ندارد .به همين دليل برخي از صنايع حتي رغبتي براي ثبت اختراعات خود ندارند که اين مساله عالوه بر
سياست هاي کشور (قوانين و مقاررات) بحث سياستها و قوانين ،يك مشکل فرهنگي نيز هست و نياز به بررسيهاي روان شناساانه و جامعاه شناساانه
را در زمينه توسعه دانش چگونه ارزيابي دارد.
ميکنيد و کيفيت آن چقدر است

يکي ديگر از مشکالتي که در زمينه صنعت وجود دارد اين است که خود صنعتگران در زمينه تصميم گيريهااي
کشور براي صنعت ،نقش پررنگ و اثرگذاري ندارد و بيشتر تصميمات مهم براي آنها توسط افراد غير کارشناس و
بدون اطالعات کافي اتخاش ميگردد.

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوريهاي طراحی ،ساخت و تدوین دانش فنی انواع موتورهاي مورد نیاز
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آيا نهادهاي حمايت از کارآفريني وجود
دارد کااه بتوانااد فناااوريهاااي جدي اد
موتورهاي الکتريکي را به مرحله کاربرد
و توسعه کاربرد برساند و کيفيت آنها را
چگونه ارزيابي ميکنيد

ویرایش اول ،مرداد 1394

چنين نهادهايي در حال حاضر وجود ندارد و انتظار زيادي است که کارافرين تمامي فعالياتهااي الزم را خاود از
ابتدا و بدون پشتوانه پيگيري نمايد و به نتيجه برساند .فعاليتهاي پراکندهاي در کشور وجود دارد؛ مثال پارکهاي
فناوري و مراکز رشد به خودي خود ايده خوبي بودند و در حال حاضر الزم است که عملکرد آنها موشاکافانه نقاد
گردد و اصالحات الزم در آن صورت پذيرد.

يکي از کارهاي مهمي که در کشور بايد انجام شود اين است که در هر زمينهاي موتورهاي الکتريکي کاربرد دارد،
فناوريهاي روز شناسايي شود و فاصله تکنولوژيك بين وضعيت موجود در کشور و دنيا بررساي گاردد .باه نظار
ميرسد که الزم است سازماني متولي اين کار گردد و راهکارها و کمكهاي الزم را در اين زمينه ارايه نمايد؛ زيرا
آيا نهادهاايي باراي ساوق دادن باازار بيشتر کاربران موتورهاي الکتريکي در کشور ،مانند کشاورزاني که از موتورهااي الکتريکاي در چااه آب اساتفاده
مصرف به سمت استفاده از فناوريهاي ميکنند ،دانش کافي در زمينه انتخاب موتورهاي الکتريکي مناسب و با بازده باال را ندارند .لذا الزم است نهاادي
جديد موتورهاي الکتريکي وجاود دارد .باالتر اين وظيفه را به دوش بگيرند.
کيفيت انها را چگونه ارزيابي ميکنيد؟

کار ديگري که الزم است انجام شود اين است که به مسايل فرهنگي توجه شود؛ مثال بحث صرفهچويي انرژي به
عنوان واحد درسي در مدارس درس داده شود .در اين صورت با تبديل شدن جلوگيري از اساراف و صارفهجاويي
انرژي ،در فعاليتهايي مانند انتخاب موتور الکتريکي براي دستگاهها (به عنوان يك فرهنگ) دقت خواهد شد و از
انتخاب بد که موجب افزايش مصرف انرژي و هدر رفت منابع ملي ميگردد ،خودداري ميشود.

ضعف کشور ما اين است که نهادي براي جهت دادن به فناوري در کشور نداريم .ماثال سياساتهااي دولات در
راستاي حمايت از فناوريهاي کم مصرف و پر بازده تعريف ميشود ،اما در عمل تعاداد بسايار معادودي امکاان
آيا نهادهاي الزم براي جهت دهي باه استفاده از اين حمايتها را پيدا ميکنند .دليل اصلي اين است که شرکتها به درستي نميدانند در اين زمينه چه
توسااعه فناااوري و صاانعت موتورهاااي کار بايد بکنند و از کجا بايد شروع کنند .معموال در اين زمينهها به اساتيد دانشگاه مراجعه ميگردد وچون آنها باه
الکتريک اي وجااود دارد و کيفي ات آنهااا صنعت مسلط نيستند ،امکان کمك موثر ندارند.
چگونه است؟

هنر شرکتهاي بزرگ دنيا اين است که دائما مساله طرح ميکنند و اين مسايل را به دانشگاهها ارجاع ميدهناد.
به عبارتي جهتدهي به فناوري را بخش تحقيق و توسعه شرکتهاي بزرگ انجام ميدهند .اين کار در کشور ماا
انجام نميشود.

آيا زير ساختهاي الزم (منابع انسااني،
منابع مالي ،داناش و تجهيازات) باراي
جهت دهاي اساتفاده از فنااوريهااي
موتورهاااي الکتريکااي وجااود دارد و
کيفيت آن چگونه است؟

اگر سوال و مسايل آتي مورد نياز به خوبي در کشور از طرف صنايع مطرح شود ،در دانشاگاههااي کشاور امکاان
پاسخگويي به اين مسايل وجود دارد .مسايلي مانند اين که چه کار کنيم وزن فالن محصول کاهش يابد و يا عمر
فالن موتور الکتريکي افزايش يابد .اين مسايل زماني مطرح ميشود که تيمي در صنايع به صورت دايم به مساله
فکر کند و از بازار و مردم فيدبك بگيرد و مسايل مطرح شده را به دانشگاهها براي حل ارجاع دهد.

(آيا نهادهايي براي مشاروعيت بخشاي آمادگيهاي خوبي در حال حاضر در بخشهاي مختلف دولت براي صنعتي کردن محصاوالت و ايادههاايي کاه
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(شااامل تسااهيل گااري) بااراي توسااعه مشتري دارد ،دولت حاضر است هزينه توليد را بدهد و هزينههاي خود را از محل درآمد صنعتي شدن بگيرند .اماا
کاربرد فناوري هااي جدياد موتورهااي به دليل اين که صنعتگران کشور در تصميمگيريهاي مربوط به خود نقش موثر ندارند ،امکان اجراي درست اين
الکتريکي وجاود دارد .کاارکرد آنهاا را سياستها و صنعتي شدن کشور ،عليرغم وجود همه پتانسيلها ،فراهم نبوده است.
چگونه ارزيابي ميکنيد؟
چنين نهادي در کشور وجود ندارد .به عنوان مثال در مورد شرکت جمکو ميتوان گفت که تاسيس شرکت جمکو
در دهه هفتاد تصويب شد ولي به داليلي مانند مشکالت ارزي و غيره در اويل دهه هشتاد هجري شمسي ساخت
آن به اتمام رسيد .تصويب تاسيس شرکت با شعارهاي دهه هفتاد مبني بار ضاروت خودکفاايي انجاام شاد و در
آيا نهادهاايي باراي ساوق دادن باازار موقعي که کارخانه نهايي گرديد ،شعارها به جهاني شدن و لزوم رقابتي بودن محصوالت توليدي تغيير کرده باود.
مصرف به سمت استفاده از فناوريهاي در بازار هم استقبال خوبي از محصوالت شرکت نشد ،زيرا در کشور محصوالت کشورهاي ديگر وجاود داشات و
جديد موتورهاي الکتريکي وجاود دارد .بازار را در اختيار داشت.
کيفيت انها را چگونه ارزيابي ميکنيد؟

در نهايت و با حمايت برخي از مسئوالن وقت در وزارت نفت و شرکتهاي پتروشيمي پاروژه سااخت موتورهااي
ضد انفجار را شرکت گرفت و بعد از پخش شدن از رسانهها ،برند شرکت شناخته شد و چند نماينادگي در کشاور
ايجاد شد و به تدريج شرکت جمکو رشد نمود .شرکت جمکو اين امکاان را ماديون نيروهااي مهندساي و واحاد
تحقيقات شرکت است.

آيا نهادهايي براي بسايج مناابع ماالي
براي توسعه کاربرد فناوريهاي جدياد نهادهايي براي کمك و بسيج منابع مالي نداريم ولي براي راهاندازي شارکت جمکاو از وامهااي باانکي اساتفاده
موتورهاي الکتريکي وجود دارد .کيفيت کرديم .البته بهره بانکي وامها باال بود و مناسب کارهاي توليدي نيست.
انها را چگونه ارزيابي ميکنيد؟
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 -2-2-2دکتر واحدي
براي توسعه و انتشاار داناش در حاوزه
موتورهاي الکتريکي ،باه انادازه کاافي به تعداد کافي در اين زمينه دانشگاه وجود دارد.
بازيگر و يا نهاد متولي وجود دارد؟
پتانسيل حل مسايل صنعت در دانشگاه وجود دارد .در اين رابطه نکته مهم اين است که مساله به دانشاگاه اراياه
کيفيت بازگران فعال در حاوزه توساعه
دانااش (دانشااگاههااا و پژوهشااگاههااا)
چگونه است؟

شود و نه درخواست توليد محصول نهايي .مسايل ارجاعي به دانشگاه بايد مانند ساير شرکتهاي دنيا ،به خوبي به
اجزاي قابل فهم دانشگاه شکسته شود.
ارتباط خوب و موثري بين مراکز دانشگاهي و مراکز  R&Dصنعت برقرار نيست و به نظر ميرسد اين ارتبااط را
بايد نهادي که هم زبان دانشگاه و هم زبان صنعت را ميفهمد ،برقرار کند .در برخي موارد کارها از سمت صانايع
و سازمانها به صورت رابطهاي به برخي اساتيد دانشگاه ارجاع ميشود و تخصص افراد در نظر گرفته نميشود.
حقوق مربوط مالکيت معنوي در کشور رعايت نميشاود .ثبات اختراعاات داخلاي ،اعتباار جهااني نادارد و ثبات
اختراعات در کشورهاي ديگر هم زمانبر بوده و هم هزينه زيادي نياز دارد .قوانين در اين حوزه مثل امکان معافيت

سياست هاي کشور (قوانين و مقاررات)
را در زمينه توسعه دانش چگونه ارزيابي
ميکنيد و کيفيت آن چقدر است؟

سربازي و غيره با نيت خوبي وضع گرديده است ولي مشکلي که وجود دارد اين است که بيشتر افرادي که از اين
امکانات (مانند معافيت سربازي با استفاده از ثبت اختراع) استفاده ميکنند ،واقعاا مساتحق آن نيساتند و نيااز باه
استفاده از تجربيات کشورهاي ديگر در اين زمينه وجود دارد.
کيفيت داوريهاي ثبت اختراعات و مقاالت در کشور خوب نيست و انگيزه الزم در اين زمينه در داوراني که کارها
به آنها ارجاع ميگردد وجود ندارد .به مساله داوري مقاالت و ثبت اختراعات در کشورهاي ديگر اهميات و بهااي
زيادي داده ميشود و در برخي موارد خود داوري ،يك راهنمايي مناسب براي اصالح کار است.

آيا ارتباط بين نهادهاي مختلف توساعه کنفرانسهاي زيادي در داخل کشور وجود دارد و کم و بيش فعاليتهاي دانشگاهي براي دانشاگاهيان مشاخص
دانش وجود دارد و کيفيات آن چگوناه است ولي اطالعات از بخش صنعت زياد نيست .همافزايي دانشي بين نهادهاي توسعه دانش در کشور وجود ندارد
است؟
آيا زير ساختهااي الزم باراي توساعه
دانش در کشور وجود دارد و کيفيت آن
چگونه است؟

و کار تيمي بين آنها ضعيف است.
نهادهايي براي حمايت از پايان نامههاي دانشجويي (دکتري و کارشناسي ارشد) وجود ندارد و به دليل هزينههاي
باالي ساخت موتورهاي الکتريکي ،به خصوص در توانهاي متوسط و باال ،دانش موجود در اين زمينههاا از حاد
تئوري خارج نميشود .دانشاجويان باراي سااخت نموناه آزمايشاگاهي و آزماايش آن ،مجباور باه همکااري باا
دانشگاههاي خارج از ايران و ارايه اطالعات به آنها هستند.در دانشگاهها نيروي انساني الزم وجود دارد ولاي زيار
ساختهاي مال و آزمايشگاهي الزم براي انجام فعاليتهاي پژوهشي وجود ندارد.

آيا نهادهاي حمايت از کارآفريني وجود
دارد کااه بتوانااد فناااوريهاااي جدي اد
موتورهاي الکتريکي را به مرحله کاربرد
و توسعه کاربرد برساند و کيفيت آنها را

البته اطالع دقيقي ندارم ولي احتماال مراکزي مانند بنياد ملي نخبگان چنين فعاليتهايي را دنبال ميکناد .اماا در
عمل حمايت الزم صورت نميگيرد.

چگونه ارزيابي ميکنيد؟
آيا زير ساختهاي الزم (منابع انسااني،
منابع ماالي ،داناش و تجهيزات)وجاود
دارد و کيفيت آن چگونه است ؟

نکته مهمي که در اينجا ميتوان گفت اين است که فرهنگ عمومي کشور فرهنگ تشويق کننده کار نيست و کم
کار کردن و درآمد بيشتر داشتن ،نوعي ارزش محسوب ميشود.

آيا نهادي الزم براي جهات دهاي باه در اين جا جاي خالي نهادهايي مانند انجمن علمي تخصصي ماشين الکتريکاي باراي رصاد فنااوري موتورهااي
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توسعه فنااوري موتورهااي الکتريکاي الکتريکي احساس ميشود .اين کارها در دانشگاهها به صورت خودزا و پراکنده انجام ميگيرد ولي بردي در کشور
وجود دارد و کيفيت آن چگونه است؟
آيا سياستهايي براي نشان دادن مسير
استفاده از فناوري موتورهاي الکتريکي
وجود ودارد و کيفيت آن چگونه است؟

ندارد.
با توجه به اين که انجمنهاي علمي مشابهي در ديگر زمينهها وجود دارد ،به نظر ميرسد نياز به قوانين جديادي
نباشد و در اين زمينه مشکل خاصي وجود ندارد.

آيا نهادهايي براي مشاروعيت بخشاي کانالهاي مختلفي مخصوصا براي کاربردهاي عمومي مثل لوازم خانگي ،وجاود دارد .البتاه کااربر ،بيشار زمااني
(شااامل تسااهيل گااري) بااراي توسااعه ترغيب به استفاده خواهد شد که قيمت انرژي ،واقعي باشد .در عمل نهادي متولي براي مشروعيت بخشي و سر و
کاربرد فناوري هااي جدياد موتورهااي سامان دادن به اين فعاليتها نداريم .در اين زمينه اعمال استانداردهاي اجباري و تعرفهها نياز داريم.
الکتريکي وجاود دارد .کاارکرد آنهاا را در زمينه اطالع رساني از فناوريهاي جديد کار زيادي الزم است براي صنعتگران صورت گيرد و اين کار را همان
چگونه ارزيابي ميکنيد ؟
آيا نهادهايي براي بسايج مناابع ماالي
براي توسعه کاربرد فناوريهاي جدياد
موتورهاي الکتريکي وجود دارد .کيفيت
انها را چگونه ارزيابي ميکنيد ؟

انجمن علمي که قبال مطرح شد ميتواند انجام دهد و نياز به استفاده سازمانهايي مانند صدا و سيما نيست.
در حوزه ماشينهاي الکتريکي چنين نهادي وجود ندارد .البته در کشور ساختارهاي خوبي و با نيات خوبي تشکيل
ميشود ولي به تدريج خود آنها به صورت موانعي (با افزايش بوروکراسي) براي توسعه تبديل ميشود و بهتر است
سازمان جديد ايجاد نگردد .بودجهها بهتر است به صورت درست در دانشگاهها توزيع گردد.
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براي توسعه و انتشاار داناش در حاوزه
موتورهاي الکتريکي ،باه انادازه کاافي
بازيگر و يا نهاد متولي وجود دارد؟
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از آنجا که فناوري موتورهاي الکتريکي در لبه تحقيقات نيست ،تعداد نهادهاي پژوهشي و دانشگاهي موجاود در
کشور براي توسعه دانش موتورهاي الکتريکي کافي است.
افراد توانمندي در دانشگاههاي کشور براي توسعه دانش موتورهاي الکتريکي وجود دارد ،ولي دو مشکل مهام در

کيفيت بازگران فعال در حاوزه توساعه
دانااش (دانشااگاههااا و پژوهشااگاههااا)
چگونه است؟

اين زمينه وجود دارد؛ اول اين که کارها به صورت پراکنده انجام ميشود و ديگر اين که تحقيقات در دانشگاههاا
به دنبال نيازهاي کشور نيست و اساتيد دانشگاه به دنبال نوشتن مقاالت و ارتقاي علمي خود هستند.
نکته مهم ديگر که ميتوان به آن اشاره کرد اين است که حجام باازار داخلاي زيااد نيسات و تولياد موتورهااي
الکتريکي در کشور ،در شرايط اقتصاد آزاد و عدم حمايت قوانين و مقررات اقتصادي نيست .لذا باعث ميشود کاه
صنايع به پژوهشهاي دانشگاهي نياز پيدا نميکند.

(سياست هاي کشور (قوانين و مقررات) مشکلي از لحاظ قوانين و مقررات در کشور وجود ندارد .بيشتر مشکالتي که در اين زمينه در کشاور وجاود دارد،
را در زمينه توسعه دانش چگونه ارزيابي مشکالت فرهنگي است .به عنوان مثال رعايت حقوق معنوي بيشتر يك مشکل فرهنگي است در کشور ،نه ياك
ميکنيد و کيفيت آن چقدر است؟)

مشکل قانوني.

آيا ارتباط بين نهادهاي مختلف توساعه ارتباط مناسبي در کشور بين دانشگاهها وجود ندارد و مشکل اصلي در اينجا مشکل فرهنگي است ،نه مشکل نبود
دانش وجود دارد و کيفيات آن چگوناه کنفرانسها و يا ساير کانالهاي ارتباطي .در کشور ما کار گروهي جا نيفتاده است .البتاه در برخاي مواقاع نباودن
است؟

ارتباط نکته مثبتي ميشود و ايجاد رقابت مينمايد.

آيا نهادهاي حمايت از کارآفريني وجود تاسيس نهاد جديدي در کشور براي اين کار نياز نيست و به اندازه کافي دفتر و سازمان براي اين کار ايجاد شاده
دارد کااه بتوانااد فناااوريهاااي جدي اد است .دو مشکل اساسي در اين زمينه وجود دارد که اين نياز را محدود ميمند؛ اوال اين که حجم صانعت و باازار
موتورهاي الکتريکي را به مرحله کاربرد کشور کوچك است و ثانيا امکان صادرات نيز با روند فعلي کم است و در نتيجاه تولياد موتورهااي الکتريکاي در
و توسعه کاربرد برساند و کيفيت آنها را کشور را غير اقتصادي مينمايد .مشکل ديگري نيز در کشور وجود دارد اين است که نقشه راهي براي تحقيقاات
چگونه ارزيابي ميکنيد؟

در کشور نداريم و مسايل خودمان را به درستي تعريف نکردهايم.

آيا نهادهايي براي مشاروعيت بخشاي
جهت توسعه کاربرد فناوريهاي جدياد مشکل اصلي وجود يا عدم وجود نهاد در اين زمينه نيست .مشکل اصلي اين است کاه قيمات انارژي در کشاور
موتورهاي الکتريکي وجود دارد .کارکرد بسيار پايين است و هرچه قدر اطالع رساني شود (از هر کانالي) تاثيري در رفتار مصرف کنندگان و کاربران ندارد.
آنها را چگونه ارزيابي ميکنيد ؟
آيا نهادهاايي باراي ساوق دادن باازار
مصرف به سمت استفاده از فناوريهاي
جديد موتورهاي الکتريکي وجاود دارد.
کيفيت انها را چگونه ارزيابي ميکنيد ؟

نهادهايي مانند سازمان بهرهوري در کشور وجود دارد که به اين کار در کشور ميپردازد .البته هنوز بازار کشور باه
درستي بررسي نشده است و قبل از ايجاد سازمان جديدي مخاتص موتورهااي الکتريکاي ،الزم اسات ايان کاار
صورت پذيرد.

آيا قوانين و سياستهايي باراي شاکل قوانين مناسبي در اين زمينه نداريم .ابتدا الزم است بازار بررسي شود و در صورت انجام اين کار متوجه ميشاويم
دادن به بازار باراي ساوق دادن آن باه که مشکالت زيادي در قوانين گمرکي داريم و الزم است سياستهاي مناسبي براي حمايات از توليادات داخلاي
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سمت اساتفاده از فنااوريهااي جدياد تدوين گردد .مساله نظارت نيز بر توليد و واردات مهم است که به خوبي رعايت نميشود .مجموع اين مساايل در
موتورهاي الکتريکي وجود دارد؟

قالب يك بسته حمايتي الزم است که تدوين گردد و وضع قوانين به صورت پراکنده کمکي به توساعه صانعت و
فناوري نميکند.
يکي از اين سياستها ميتواند اين باشد که توليدکنندگان بزرگ را مجبور به توليد در داخل ايران کنيم و ماانع از
واردات بيرويه و بي قاعده موتورهاي الکتريکي در کشور شويم.

زير ساخت هاي انساني ،مالي و دانشاي
در اياان نهادهااا را چگونااه ارزيااابي
ميکنيد؟

زير ساختهاي الزم در کشور وجود دارد و در صورت ايجاد عزم جدي براي حمايت از توسعه فنااوري و صانعت،
امکانات کار در کشور بسيار زياد است.

آيا نهادهايي براي بسايج مناابع ماالي
براي توسعه کاربرد فناوريهاي جدياد نياز به نهاد خاصي نيست و توجه به رعايت قوانين بازار آزاد باعث ميشود که منابع خود به خود باه ايان سامت
موتورهاي الکتريکي وجود دارد .کيفيت جاري ميشود .کافي است که فضا براي سرمايهگذاري و توليد در کشور فراهم گردد و مشکل ديگري نداريم.
انها را چگونه ارزيابي ميکنيد ؟
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براي توسعه و انتشاار داناش در حاوزه بازيگران زيادي در اين عرصه در کشور وجود دارند .عالوه بر دانشگاهها ،شارکتهااي داناش بنياان مساتقر در
موتورهاي الکتريکي ،باه انادازه کاافي پارکهاي علم و فناوري و پژوهشگاههاي زيادي نيز در کشور داريم که در حاوزه دانشاي موتورهااي الکتريکاي
بازيگر و يا نهاد متولي وجود دارد؟

فعال هستند.

کيفيت بازگران فعال در حاوزه توساعه
دانااش (دانشااگاههااا و پژوهشااگاههااا) در زمينه دانشي در کشور در بازيگران حوزه نشر دانش مشکلي وجود ندارد.
چگونه است؟

شرکتهايي که در زمينه صنعت نفت اقدام به کارآفريني و توليد محصول ميکنند الزم است نقشه تجاري سازي
مشخصي داشته باشند و در کنار آن به چرخه عمر محصول و فناوري نيز توجه نمايناد .گااهي ورشکساته شادن
برخي شرکتها به دليل عدم توجه کافي به اين مسايل و در نظر نگرفتن ريسكهاي کار ميباشد .تجاري شادن
يك محصول فرايند سادهاي نيست و در برخي موارد ديده شده که فرايند تجاري سازي يك محصول باه قادري
طوالني شده که چرخه عمر فناوري به اتمام ميرسد و ديگر کارآيي ندارد.
آيا نهادهاي حمايت از کارآفريني وجود مساله ديگر که کارآفرين بايد در نظر بگيرد ،پشتييباني از محصول و گرفتن فيادبك از کااربران و تاالش باراي
دارد کااه بتوانااد فناااوريهاااي جدي اد ارتقاء مستمر کيفيت محصول است .اين بيشتر يك مساله فرهنگي است و فرهنگ ايان کاار در کشاور نهاديناه
موتورهاي الکتريکي را به مرحله کاربرد نشده است .به عبارتي بحث گارانتي و وارانتي در شرکتهاي توليدي داخل کشور جدي گرفته نميشود.
و توسعه کاربرد برساند و کيفيت آنها را به همين دليل ريسك استفاده از محصوالت داخلي براي صنعت گران ،به خصوص در حوزه صنعت نفت باالست.
چگونه ارزيابي ميکنيد؟

از آنجايي که چرخه عمر موتورهاي الکتريکي باالست ،الزم است که دوره گارانتي و وارانتي بااليي نياز دارد کاه
کمتر در شرکتهاي فعال در کشور ديده ميشود.
از آنجايي که هزينه تحقيق و توسعه زياد است و از طرف ديگر ريسك ايان کارهاا تاا تجااري شادن محصاول
باالست ،يك راهکار براي کاهش ريسكها اين است که شرکتهايي که در يك حوزه فعاال هساتند ،باه جااي
رقابت و بعضا رقابت ناسالم ،بازار را بين خود به نحوي تقسيم نمايند که هر شرکت مسئول پوشش يك قسمت از
کار گردد؛ به عبارتي نوعي همکاري در قالب اتحاديهها و پوشش ريسك بين شرکتهاي فعال در هر حوزه باشد.

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوريهاي طراحی ،ساخت و تدوین دانش فنی انواع موتورهاي مورد نیاز
در صنعت برق

65
ویرایش اول ،مرداد 1394

فاز  :4تدوین برنامه ،اقدامات و سیاستها

يکي از مسايل مهم در صنعت نفت اين است که استانداردهاي مورد استفاده در صنعت سطح باال هستند و کمتار
توليد کنندگان اين استانداردها و گواهينامههاي الزمه را دارند .در کشور الزم است که آزمايشگاههاي الزمه کاه
امکان دادن گواهيهاي معتبر مورد نياز سازندگان را داشته باشاند تاسايس گاردد .از جملاه ايان آزمايشاگاههاا،
قوانين و مقررات براي حمايت از توسعه آزمايشگاه موتورهاي ضد انفجار است که در حال حاضر در برخي شرکتها در حال پيگيري است.
فناوري هاي جديد موتورهاي الکتريکي عدم رعايت حق معنوي يا قانون کپي رايت باعث شده است که رغبت به کارآفريني در کشور پايين بيايد که الزم
در کشاااور وجاااود دارد و کيفيا ات آن است با جديت بيشتري اجراي آن دنبال شود.
چگونه است؟

بحث بعدي که الزم است در کشور جديتر دنبال شود ،بحث گريدبندي شرکتها است و اين که مشخص گاردد
هر شرکتي چقدر فناورانه در توليد محصول عمل ميکنند و چقدر از محصول وابسته به واردات است .بساياري از
شرکت ها که قبال ادعاي بوميسازي محصول داشتند ،پس از جدي شدن تحريمها مشخص شد که انتقال دانش
به خوبي صورت نگرفته و دقت کافي در اين زمينه انجام نشده است.

آيا زير ساختهاي الزم (منابع انسااني،
منابع ماالي ،داناش و تجهيزات)وجاود
دارد و کيفيت آن چگونه است ؟

يکي از مشکالت موجود در کشور براي توسعه و توليد محصوالت ،نرم افزارهاي موجود در کشور است کاه قفال
شکسته هستند .الزم است در زمينه توسعه نرم افزارهاي داخلي فعاليت بيشتري شود.

آيا نهادهاي الزم براي جهت دهي باه
توسااعه فناااوري و صاانعت موتورهاااي انجمنهاي مرتبط با هر صنعت مانند انجمنهاي مرتبط با موتورهااي الکتريکاي مايتوانناد در جهات دادن باه
الکتريک اي وج اود دارد و کيفي ات آنهااا سيستم موثر باشند.
چگونه است؟

آيا نهادهاايي باراي ساوق دادن باازار
مصرف به سمت استفاده از فناوريهاي نيازها به خودي خود ميتواند به بازار شکل دهد .در اين زمينه خود انجمنهاي مرتبط با هر صنعت هم ميتواناد
جديد موتورهاي الکتريکي وجاود دارد .نقش موثري در شکل دادن به بازار داشته باشند.
کيفيت انها را چگونه ارزيابي ميکنيد ؟
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آيا نهادهايي براي بسيج منابع ماليبراي
توسااعه کاااربرد فناااوريهاااي جدي اد چنين نهادي در کشور نداريم .البته به صورت متفرقه صندوقهايي براي توسعه فناوري در کشور وجود دارد ولاي
موتورهاي الکتريکي وجود دارد .کيفيت به نظر ميرسد که منابع اين صندوقها به درستي و با برنامهريزي هدايت نميشود.
انها را چگونه ارزيابي ميکنيد؟

آيا قوانين و سياستهيي کاافي باراي
بسيج و هدايت منابع ماالي باه سامت قوانين صندوقهاي موجود به نحوي است که عدم شفافيتها ،امکان سوء استفاده به افراد سودجو را با استفاده از
توسعه کاربرد فناوريهاي جديد (توليد سند سازيها ميدهد .نياز به نهادهايي براي نظارت بر منابع صندوقها وجود دارد .اين نظارت را خود انجمنهاي
فناااوري) موتورهاااي الکتريکاي وجااود صنعتي و صنوف بهتر ميتوانند انجام دهند و شايد بهتر باشد که منابع از طريق اين صنوف در اختيار شارکتهاا
دارد .کيفياات آن را چگونااه ارزيااابي قرار گيرد و اين صنوف بحث دانشبنيان بودن و جنبههاي فناورانه شرکتها را بررسي نمايند.
ميکنيد؟
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دانشگاههاي کشور ظرفيت حل مسايل صنعت را دارد .اما براي اين کاار الزم اسات کاه ارتبااط باين صانعت و
کيفيت بازگران فعال در حاوزه توساعه
دانااش (دانشااگاههااا و پژوهشااگاههااا)
چگونه است؟

دانشگاه به درستي برقرار شود .به انجام پروژهها در دانشگاهها اهميت بيشتري داده شود و مديريت دانش در ايان
زمينه اجرا گردد .البته الزم است که بخش صنعت مسايل را به درستي به زير پروژهها شکساته و باراي دانشاگاه
مسايل را به درستي تبيين نمايد .ارتباط بين دانشگاه و صنعت را الزم اسات نهاادي برقارار کناد کاه هام زباان
دانشگاه و هم زبان صنعت را متوجاه شاود .ايان نهاادالزم اسات مجموعاهاي از دانشاگاهيان ،صانايع و برخاي
سازمانهاي دولتي باشد.
نهاد متولي وجود ندارد .به عنوان يك مثال عيني ميتوان به توليد موتور کولرهاي آباي پرتابال اشااره کارد .باه

آيا نهادهاي حمايت از کارآفريني وجود سازمان بهرهوري انرژي مراجعه کردم و مطرح کردم که ميوانم براي اين کولرها ،موتوري با بازدهي انرژي باالتر
دارد کااه بتوانااد فناااوريهاااي جدي اد از انواع موجود در بازار توليد نمايم و براي آن پيگيريهاي زيادي در قالب ارايه طرح و جلساات در ايان ساازمان
موتورهاي الکتريکي را به مرحله کاربرد انجام دهم ولي پس از چندين ماه پيگيري در فرايندهاي پيچيده اداري به نتيجه خاصاي نرسايدم و در نتيجاه از
و توسعه کاربرد برساند و کيفيت آنها را ادامه کار منصرف شدم .البته مساله اين نيست که اين سازمان نميخواست کمك کناد ،باه نظار اينجاناب ايان
چگونه ارزيابي ميکنيد؟

سازمان هم براي کمك به توليد اين موتور ،مشکالت زيادي پيش رو دارد .براي حمايت از کارآفريني نيااز اسات
که نهادي تاسيس شود و به صورت خاص در اين موضوع فعال شود.

در بخش توليد ،قوانين موجود در کشور دست و پا گير است؛ به عنوان مثال براي توسعه کارخانه زميني را در نظر
گرفتهايم و وزارت صنايع براي دادن مجوز ،به ازاي هر متر مربع از سطح جديد کارخانه مبلغ  250هزار تومان را
قوانين و مقررات براي حمايت از توسعه
فناوري هاي جديد موتورهاي الکتريکي
در کشا اور وجاااود دارد و کيفيا ات آن
چگونه است؟

طلب ميکند که اين کار هزينه زيادي را براي شرکت ايجاد ميکند .بخش بزرگي از مشکالت در صورت رفع اين
قوانين دست و پاگير حل ميشود .به دليل اين که از ابتدا درآمد اصلي کشور بر اساس توليد نفت بوده ،باه بحاث
توليد و استحکام بنيان آن توجه زيادي نشده است.
نکته ديگر ارزش نبودن کار و توليد در کشور است ،مثال اگر فردي پولي داشته باشد ،راحتتر است کاه در باناك
سپردهگذاري نمايد و از سودهاي باالي آن بهرهمند گردد تا اين که وارد عرصه توليد شود و مشاکالت زياادي را
بتواند تحمل نمايد .بايد توليد به ارزش در کشور تبديل شود ،اگر در اين شرکت  150نفر کار ميکنناد ،چرخيادن
کار شرکت به معني تامين و ايجاد آرامش در  150خانواده ميباشد که کار ارزشمندي است.

ارتباط بين نهادهاي کاارآفرين چگوناه با توجه به اين که صنعت ايران کوچك است ،کارآفرينان از طريق مشتريان در جريان وضعيت صنايع ديگر قارار
است و کيفيت آن را چگونه است؟

ميگيرند ولي کانال خاصي براي اين ارتباطات تعريف نشده است.
بسياري از زيرساختهاي الزم فراهم نيست .به عنوان مثال ،اگر يك نمونه موتور با استاندارد اروپاايي از شارکت

آيا زير ساختهاي الزم (منابع انسااني،
منابع ماالي ،داناش و تجهيزات)وجاود
دارد و کيفيت آن چگونه است؟

معتبر وارد کشور شده و به دو آزمايشگاه در کشور ارايه شود ،نتايج گرفته شاده از دو آزمايشاگاه کاامال متفااوت
خواهد بود .حتي روشهاي آزمايش موتور در دو آزمايشگاه نيز يکسان نيست .لذا نياز به مرکزي براي نظارت بار
عملکرد اين آزمايشگاهها و آموزش مدام پرسنل آزمايشگاه ميباشد.
يکي ديگر از مسايل توليد کنندگان ،تامين نيروي انساني مناسب براي کار است .ايان مشاکل در خاارج از شاهر
تهران به معضل بزرگي تبديل ميشود و تامين نيروي انساني چه در سطح تخصصي (به دليل تمرکز اين افراد در
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مرکز و مهاجرت به خارج) و چه در سطح کارگري (به دليل پايين بودن فرهنگ کار) امر دشواري است.
از طرف ديگر قوانين کار تا حد زيادي به نفع کارگر است و اين مساله باعث کاهش رغبت براي استخدام کارگران
شده است .به عنوان نمونه اگر شخص کارگري را استخدام کند و آن کارگر درسات و مطاابق نيااز کاار ننماياد،
شخص موظف به پرداخت حقوق کارگر است .مشکالتي از اين دست رقبت به استخدام را کاهش داده است.
منابع مالي مناسب براي اين کار وجود ندارد و امکان استفاده از وامهاي بانکي نيز براي توليد کننده وجاود نادارد،
زيرا سودهاي وامهاي بانکي بسيار باالست و موجب مشکالت زياد براي توليد کننده ميشود .به همين دليل ما در
اين شرکت رقبتي براي استفاده از تسهيالت بانکي نداشتهايم.
آيا نهادهايي براي مشاروعيت بخشاي
(شااامل تسااهيل گااري) بااراي توسااعه
کاربرد فناوري هااي جدياد موتورهااي
الکتريکي وجاود دارد .کاارکرد آنهاا را
چگونه ارزيابي ميکنيد ؟
آيا نهادهاايي باراي ساوق دادن باازار
مصرف به سمت استفاده از فناوريهاي
جديد موتورهاي الکتريکي وجاود دارد.
کيفيت انها را چگونه ارزيابي ميکنيد ؟
زير ساخت هاي انساني ،مالي و دانشاي
در اياان نهادهااا را چگونااه ارزيااابي
ميکنيد؟

کانالهاي الزم براي اطالع رساني وجود دارد اما نکته مهم اين است که در صورتي که قيمت برق واقعاي شاود،
اطالع رساني با استفاده از کانالهاي موجود ،کاربران را به استفاده از موتورهاي الکتريکي باا باازده بااال ترغياب
ميکند ولي با شرايط موجود که قيمت برق ارزان است ،اطالع رساني کمکي به استفاده از فناوريهااي جديادتر
نميکند.
در صورتي که قوانين بازار آزاد حاکم باشد ،نيازي به سازمانهايي از اين دست وجود ندارد .وجود برخي رانتهاا و
نابرابريها در شکل دهي بازار به سمت استفاده از موتورهاي با بازدهي انرژي باال جلوگيري ميکند .براي حااکم
شدن فرصتهاي برابر نياز به وجود نهادي براي دادرسي و نظارت و جلوگيري از اجحاف است.
حجم تقاضاي بازار براي موتورهاي الکتريکي در کشور زياد است و چند شرکت موجود در کشور پاسخگوي نيازها
نيستند.

براي توسعه و انتشاار داناش در حاوزه تعداد دانشگاههايي که در رابطه با موتورهاي الکتريکي در کشور تحقيق ميکنند ،کم نيست ولي بحث اصلي اين
موتورهاي الکتريکي ،باه انادازه کاافي است بستر الزم براي ارتباط با صنعت فراهم نيست؛ دانشگاه بايد بداند که الزم است فعالياتهااي علماي آن در
بازيگر و يا نهاد متولي وجود دارد؟

جهت نيازهاي صنعت باشد و در مقابل صنعت نيز بداند که براي رفع مشکالت خود به دانشگاه نيازمند است.
يکي از مشکالت اصلي اين است که حلقه ارتباطي صنعت و دانشگاه وجود ندارد و فعاليتهاي دانشگاه وابسته به

کيفيت بازگران فعال در حاوزه توساعه
دانااش (دانشااگاههااا و پژوهشااگاههااا)
چگونه است؟

نيازهاي صنعت نيست .الزم است که اين ارتباط برقرار گردد و متوليان اين ارتباط مشخص گردد و مشخص گردد
که هزينههاي اين ارتباط را چه کسي پرداخت بايد بکند؛ صنعت به خودي خود زير بار هزينههاي اين کار نميرود
و چون دانشگاه نيز بودجه کافي براي اين کار ندارد و يا وابسته به عاليق استاد است ،نتيجه کار به صورت شکل
يافته و منسجم مطابق با نياز صنعت در نخواهد آمد .اگر انگيزه اقتصادي براي استاد و دانشجو ايجاد شود ،کيفيت
فعاليتهاي تحقيقاتي مورد نياز صنعت افزايش پيدا ميکند.
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در حال حاضر در رابطه با ارتباطات دانشگاهها خيلي اطالع ندارم ولي احساسم اين است که ارتباط خاوبي وجاود
ندارد .زيرا در دنياي صنعتي کار با محوريت تقاضا از سوي صنعت آغاز ميشود و دانشگاهها تالش ميکنند کاالي
آيا ارتباط بين نهادهاي مختلف توساعه
دانش وجود دارد و کيفيات آن چگوناه
است؟

مورد نياز صنايع را فراهم نمايند .در اين رقابت ،خود به خود دانشگاهها از وضعيت رقبا مطلع ميگردند .در کشاور
بعيد است که رقابتي وجود داشته باشد تا اين که دانشگاهها نياز به اطالع داشتن از وضعيت هم را داشته باشاند و
بتوانند از مزاياي اين ارتباط استفاده کنند.
منطقي ترين راه ارتباط بين صنعت و دانشگاه ،شکل دادن به بازار عرضه و تقاضا است .اگر در دانشگاههاا دنباال
مشکالت صنعت بروند و مشکالت صنايع را حل کنند ،خود به خود تقاضا به سمت دانشگاهها سرازير ميشود .اين
روند با جهت دهي مسئوالن اتفاق ميافتد نه با گفتگو و کنفرانسها.

زير ساختهاي تجاري و بازار در اين زمينه ،مساله مهمي است .اولين سوال اين است که مخاطبان و شبکه باازار
آيا نهادهاي حمايت از کارآفريني وجود اجازه ميدهد که توليد کننده وارد توليد محصول جديد شود .در بسياري از موارد باه دليال نارخ پاايين تولياد در
دارد کااه بتوانااد فناااوريهاااي جدي اد کشور ،اين امکان وجود ندارد .در حال حاضر حمايتها در اين بخش ضابطهمند نيست؛ از برخي از صنايع (صنعت
موتورهاي الکتريکي را به مرحله کاربرد خودرو) حمايتهاي بيدريغ انجام ميشود و بسياري ديگر از صنايع به حمايتي وجود ندارد .باه ايان مسااله باياد
و توسعه کاربرد برساند و کيفيت آنها را اضافه نمود که بازار کشور نيز يك بازار رقابتي نيست و مولفههاي غير اقتصادي در عملکرد شرکتها زياد است.
چگونه ارزيابي ميکنيد؟

خيلي از ايدههاي کارآفريني در کشور فرصت ارايه را پيدا نميکنند .براي حمايت از ايدههااي صاحيح کاارآفريني
نياز به اراده جمعي در کشور وجود دارد و در حال حاضر سيستم مشوق کارآفريني در کشور نداريم.

به عنوان مثال مساله واردات و گمرک ،فلسفه واردات اين است که توليد کنندگان داخلي را در کاارزار رقابات باا
استفاده از مکانيزمهاي اقتصادي قرار دهد؛ به اين صورت که با اساتفاده از مکاانيزم گمارک ،از کااالي خاارجي
قوانين و مقررات براي حمايت از توسعه عوارض دريافت شود و عوايد عوارض صرف افزايش کيفيت توليدات داخلي گردد .پس از امکان پذير شدن رقابت
فناوري هاي جديد موتورهاي الکتريکي بين کاالي داخلي و خارجي ،عوارض گمرکي حذف گردد .اين فرايند در کشور به درستي انجام نميشود و عواياد
در کشاااور وجاااود دارد و کيفيا ات آن گمرکي به خزانه واريز ميشود و صرف حمايت از صنايع نميشود.
چگونه است؟

قوانين در اين زمينه پراکنده و ناوابسته و متنااق

اسات .مثاال ديگار قاوانين کاار در کشاور اسات کاه هماه

حمايتهاي کارگر و افراد استخدام شده را بر عهده کارفرما قرار داده است و کارفرما از عهده همه اين هزينهها بر
نميآيد .الزم است که از کشورهاي ديگر الگوگيري متناسب با فرهنگ کشور صورت گيرد.
آيا زير ساختهاي الزم (منابع انسااني ،حمايتها از صنايع به دليل نبودن بازار رقابتي و وجود مولفههاي غير اقتصادي در بازار و بقاي شرکتها ،با برنامه
منابع ماالي ،داناش و تجهيزات)وجاود مشخص نيست .عالوه بر آن بازار کشور نيز بازار خاصي است و مصرف کننده از دانش کافي براي انتخاب کاالي
دارد و کيفيت آن چگونه است؟

مناسب برخوردار نيست و دالالن ميتوانند در اين زمينه تاثيرگذار هستند.

آيا نهادهاايي باراي ساوق دادن باازار اين نهاد در کشور نياز است و چنين نهادي در کشور در حال حاضر وجود ندارد .الزم است توجه شود که بازاريابي
مصرف به سمت استفاده از فناوريهاي يك هنر و دانش مهمي است که نبايد همه آن را به تنهايي از توليد کننده انتظار داشت .در برخي کشور ها مثال
جديد موتورهاي الکتريکي وجاود دارد .چين ،تشکيالت شبه دولتي در کنار توليد کننده قرار ميگيرند و به توليد کننده کمك ميکنند.
کيفيت انها را چگونه ارزيابي ميکنيد ؟

يکي از مسايل بازار اين است که همه با تغيير مخالفند ،شدت اين مخالفت در کشور ما بيشاتر اسات .تغييار ايان
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مخالفتها به تنهايي از عهده توليد کننده بر نميآيد و نياز به تخصاصهااي خااص دارد .در بيشاتر کشاورهاي
صنعتي ،افراد داراي ايدههاي نو در يك شرکت جذب ميشوند و حمايتها در قالب اين شرکتها انجام ميگيرد.
آيا قوانين و سياستهايي باراي شاکل به عنوان مثال ايده پارکها و مراکز رشد ،به خودي خود ايدههاي درستي براي کمك به کارآفريني و شکل دادن
دادن به بازار باراي ساوق دادن آن باه به بازارها است ،ولي روش اجراي اين مراکز صحيح نمي باشد .مشکل اصلي سيستم اين است که متولي مشخص
سمت اساتفاده از فنااوريهااي جدياد براي اين مسايل در کشور وجود ندارد.
موتورهاي الکتريکي وجود دارد؟

برنامهريزي صحيح ،مديريت و نگاه هدفگرا در اين زمينه الزم است و عظم صنعتي در کشور بايد ايجاد شود.

آيا نهادهايي براي بسايج مناابع ماالي براي حرکت به سمت يك هدف سيستم بايد ايجاد گردد .سيستم اين است که مجموعهاي از اجزا به هم پيوسته
براي توسعه کاربرد فناوريهاي جدياد که هدفي را دنبال ميکنند .اگر حرکت الزم در صنعت کشور وجود ندارد ،به اين معني است که اجزاء سيساتم باا
موتورهاي الکتريکي وجود دارد .کيفيت هم همجهت نيستند و به عبارت ديگر برنامهريزي مشخصي براي اين موضوع وجود نادارد و برناماهريازيهاا در
انها را چگونه ارزيابي ميکنيد؟

لحظه صورت ميگيرد .به معني ديگر ميت.ان گفت که در اين زمينه هم دچار مشکالت مشابهي هستيم.

توانايي کار و ارايه خروجي مناسب در دانشگاههاي کشور کم است و مشکالت زيادي در اين زميناه وجاود دارد.
مثال اگر کاري به دانشگاه ارجاع داد شود ،بعد از عقد قرارداد کارها به دانشجويان سپرده شاده و پيگياري الزم از
ايشان نميشود؛ به صورت کلي ميتوان گفت که در کار کردن با دانشگاه ،در حال حاضر تضميني باراي تحويال
نتيجه به صنعت وجود ندارد .در فعاليتهاي مشترکي هم که شرکت پارس ژنراتور باا دانشاگاههاا داشاته اسات،
نتيجه مطلوبي به دست نيامده است.
کيفيت بازگران فعال در حاوزه توساعه
دانااش (دانشااگاههااا و پژوهشااگاههااا)
چگونه است؟

در رابطه ارتباط صنعت و دانشگاه ميتوان گفت که در دانشگاههاي مختلف نيز رويههااي مختلاف باراي انجاام
کارها وجود دارد؛ برخي دانشگاهها تقاضاي دريافت کل پروژه را دارند و برخي نيز ميخواهند پاروژه باه گوناهاي
باشد که به اجزاي کوچکتر شکسته شود .در کل در شرکت به اين نتيجه رسيدهايم که در صورتي که کارها به ريز
پروژهها شکسته شود و نتايج به دست آمده از همکاري با دانشگاهها در شرکت تجميع گردد ،نتيجه مناسبتري از
همکاري با دانشگاه به دست ميآيد.
مساله ديگر اين است که در دانشگاه مديريت اطالعات در دانشگاه وجود ندارد و در صورت انجام کاري از طارف
يك دانشجو و فارغ التحصيل شدن آن ،فرد ديگري به راحتي نميتواند فعاليتهاي آن فرد را پيگيري نمايد.
البته درست است که مشکالت زيادي وجود دارد ولي نبايد فراموش کرد که در مقايسه با چند سال قبل ،وضعيت
ارتباط بين صنعت و دانشگاه و کيفيت کار تحويلي از طرف دانشگاه بهتر شده است.
در زمينه الکتروموتورهاي توان باال بازار بزرگي (به عنوان مثال در صانعت نفات کشاور) در کشاور وجاود دارد و
امکان بومي شدن دانش فني نيز وجود دارد ،ولي براي تدوين دانش فني اين موتورها سياستهاي حماايتي الزم
از طرف هيچ نهاد و يا سازماني وجود ندارد .حتي در برخي زمينهها (مانند موتورهاي شناور درون چااهي) نياز بار

سياست هاي کشور (قوانين و مقاررات) اساس مذاکرات واگذاري پروژه به شرکت پارس ژنراتور ،فعاليتها براي تدوين دانش فني در شرکت و باا هزيناه
را در زمينه توسعه دانش چگونه ارزيابي خود شرکت آغاز گرديد و پس از جلسات زيادي که برگزار شد ،به علت مسکوت ماندن و پيگيري نشادن پاروژه،
ميکنيد و کيفيت آن چقدر است؟

کار ادامه پيدا نکرد.
در حوزه منابع و سيالبسهاي درسي ميتوان گفت که مشکل خاصي در کشور وجود ندارد ،اما نکتاه مهام ايان
است که در بخش تحصيالت تکميلي ،دانشجويان کارشناسي ارشاد و دکتاري بادون ايان کاه از قبال جايگااه
مشخصي داشته باشند و کاري را که بايد انجام دهند مشخص شده باشد ،جذب ميشوند و در نتيجه فعاليتهااي
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دانشجويان و پايان نامههايي که انجام ميدهند ،گرهي از مشکالت صنعت را حل نميکند .اگر دانشجو بر اساس
نياز صنعت جذب گردد ،حمايتهاي الزم و حتي تامين مالي مناسب براي دانشجو از طرف صنعت انجام ميگيرد
و خروجي کار دانشجو و دانشگاه نيز مناسب براي صنعت کشور ميگردد .البته بايد به اين نکتاه مهام نياز توجاه
داشت که در کشورهاي ديگر هم چنين نيست که تمام پروژههاي انجام شده با حمايت صنعت ،به ساخت و توليد
صنعتي برسد؛ به عنوان مثال  20درصد پروژههايي که توسط شرکت  GEتعريف مايشاود باه تولياد و سااخت
صنعتي ميرسد.
آيا نهادهاي حمايت از کارآفريني وجود
دارد کااه بتوانااد فناااوريهاااي جدي اد
موتورهاي الکتريکي را به مرحله کاربرد
و توسعه کاربرد برساند و کيفيت آنها را

نهادهاي رسمي در کشور براي حمايت از کارافرينان وجود دارند ،ولي اين نهادها کارکرد عملاي مناسابي ندارناد.
مخصوصا براي شرکتهاي بزرگ ميزان و نحوه حمايتها اصال راضي کننده نيست.

چگونه ارزيابي ميکنيد؟
قوانين و مقررات در سطح کالن از توليد داخلي حمايت ميکنند ولي در عمل ،سازمانها و شرکتها ايان کاار را
انجام نميدهند و اطالعات الزمه را در اختيار قرار نميدهند .مشکل اصلي عادم حمايات از تولياد داخلاي ،بدناه
کارشناسي و مديريتهاي مياني است و نه سطح کالن کشور.
در زمينه موتورهاي ولتاژ باال پتانسيل زيادي براي عرضه محصوالت در کشور وجاود دارد و نيااز زياادي نياز در
قوانين و مقررات براي حمايت از توسعه
فناوري هاي جديد موتورهاي الکتريکي
در کشاااور وجاااود دارد و کيفيا ات آن
چگونه است؟

بخشهاي مختلف به اين موتورها وجود دارد و براي تامين اين نيازها در شرکتهاي داخلي مانند پارس ژنراتاور،
به اجراي سياستهاي حاکميتي که به صورت صحيح مشوق توليد کننده باشد در کشور نياز داريم.
تامين برخي هزينههاي تحقيق و توسعه يکي ديگر از مسايل مهم در اين حوزه است که بايد به آن توجاه شاود.
در سطح موتورهاي الکتريکي بزرگ و مخصوصا ولتاژ باال ،تجهيزات و تحقيقات بر اساس پروژهها تامين و انجام
ميشود ولي در اين زمينه شرکتها حمايتهاي مناسب را انجام نمي دهند .به عنوان مثال وزارت نفات در ماورد
نيازهاي خود نيز حاضر به حمايت و تامين هزينههاي الزم براي ساخت و يا نمونهسازي موتورهاي الکتريکي ضد
انفجار مورد نياز خود را ندارد.
البته الزم است توجه شود در برخي موارد نيز نيازهاي واقعي از طرف صنعت کاربر موتور الکتريکي شناخته شاده
نيست و اشراف فني الزم در اين زمينه وجود ندارد.

آيا زير ساختهاي الزم (منابع انسااني،
منابع ماالي ،داناش و تجهيزات)وجاود
دارد و کيفيت آن چگونه است؟
آيا نهادهاايي باراي ساوق دادن باازار
مصرف به سمت استفاده از فناوريهاي
جديد موتورهاي الکتريکي وجاود دارد.
کيفيت انها را چگونه ارزيابي ميکنيد ؟

در حالت کلي ميتوان گفت در هر کجا که حمايت صورت گرفته است ،در داخل کشور دانش فني امکاان باومي
شدن را دارد؛ به عنوان مثال در زمينه توربوژنرتورها ،به دليل حمايت از بومي سازي فناوري در سطح کالن و عزم
شرکت پارس ژنراتور براي اين کار ،دانش فني توربوژنرتورها به صورت کامل تدوين گرديده است ولي به دليال
حمايت نشدن براي بومي سازي هيدروژنراتورها ،دانش فني کامال بومي نشده است.
ممکن است که چنين سازمانهايي وجود داشته باشد ولي الزم است که يك عزم واقعي و جدي در باين ساطوح
مختلف مديريتي در کشور ايجاد شود تا شارايط باراي فعاال شادن تولياد کنناده داخلاي موتورهااي الکتريکاي
(مخصوصا در توانهاي باال) فراهم گردد و دورنماي مثبتي هم در اين زمينه وجود داشته باشد.

آيا قوانين و سياستهايي باراي شاکل قوانين براي حمايت از استفاده از توليدات داخل وجود دارد ولي الزم است که توجاه شاود خرياد از خاارج باراي
دادن به بازار باراي ساوق دادن آن باه سازمانها و شرکتها ،به خصوص در توانهاي باال ،به دليل پوشش دادن ريساكهاا و در برخاي ماوارد مناافع
سمت اساتفاده از فنااوريهااي جدياد شخصي ،جذابيت زيادي دارد و اين شرکتها به راحتي حاضر به خريد محصوالت داخلي نميشوند .در اين زمينه
موتورهاي الکتريکي وجود دارد؟

نمونههاي زيادي وجود دارد؛ حتي در پروژههاي با ريسك پايين نياز باا وجاود تواناايي باراي سااخت در داخال،
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شرکتهاي مجري موتورهاي الکتريکي توان باالي مورد نياز خود را از شرکتهاي چيني (که کيفيت کار باااليي
هم ندارند) خريد کردند و به ساخت داخل اعتماد نکردند.
در برخي زمينهها که در کشور عزم کافي براي استفاده از امکانات داخلي بوده ،کار در شرکت به خوبي پيش رفته
است؛ به عنوان مثال در زمينه توربين -ژنراتورهاي  45مگاوات اين اتفاق افتاد.
در حوزه موتورهاي الکتريکي ،حمايتهايي جامعي مانند آنچه در زمينه نانو انجام شاده ،وجاود نادارد .از ديادگاه
آيا نهادهايي براي بسايج مناابع ماالي
براي توسعه کاربرد فناوريهاي جدياد
موتورهاي الکتريکي وجود دارد .کيفيت
انها را چگونه ارزيابي ميکنيد؟

شرکت هر آنچه که الزم است در کشور انجام گردد ،اگر در قالب پروژه مشاخص و باا تعياين حادود واضاح باه
شرکت ارايه گردد ،ديگر نيازي به سازمانهاي حمايتگر ديگر نداريم .بهتر همه هزينهها شامل هزينههاي تادوين
دانش و غيره در قالب پروژههاي مشخص آورده شود.
در اين زمينه مشکلي که وجود دارد اين است که اگر پاروژهاي داراي حمايات خااص باشاد ،در صاورتي واگاذار
ميگردد که اين مالکيت معنوي دانش فني حاصل از اين پروژه به نهاد حامي تعلق گيرد کاه ايان کاار رقبات و
امکان همکاري را کم ميکند.
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دانشگاهها فقط به مباحث علمي و دانشي توجه دارند و اصال ديد صنعتي ندارند .فارغ التحصيالن دانشگاهها ،پس
از اشتغال مدت زيادي طول ميکشد که با صنعت آشنايي پيدا کنند .در همکاريهايي که به صاورت مشاترک باا
دانشگاه داشتيم ،نتيجه خوبي از دانشگاه نتوانستيم بگيريم و معموال فرايندها طوالني است .در همکاريهايي کاه
کيفيت بازگران فعال در حاوزه توساعه با شرکتهاي طراحي خارجي داريم ،کارها در زمان معقول و منطقي و با کيفيت خوب صورت مايگيارد و البتاه
دانااش (دانشااگاههااا و پژوهشااگاههااا) هزينههاي آن نيز باالست.
چگونه است؟

در کشورهاي پيشرفته صنعتي دانشجوياني که قرار است وارد صنعت شوند ،پس از گذراندن تحصيالت متوساطه
وارد صنايع مي شوند و در همزمان نيز تحصيل ميکنند .به اين ترتياب فاارغ التحصايالن دانشاگاهي بالفاصاله
امکان جذب در صنايع را دارند؛ در حالي که در کشور ما فارغ التحصيالن دانشگاهها آمادگي کافي باراي کاار در
صنعت را ندارند و نياز به آموزشهاي زياد و صرف زمان و هزينه زيادي براي کار در صنايع دارند.

سياست هاي کشور (قوانين و مقاررات)
را در زمينه توسعه دانش چگونه ارزيابي
ميکنيد و کيفيت آن چقدر است؟

کار مشترک قابل توجهي انجام نشده است که مشکالت اين حوزه به خوبي ديده شود .ولي عادم رعايات قاانون
کپي رايت مساله مهمي است.

آيا ارتباط بين نهادهاي مختلف توساعه به نظر الزم است که نهادهايي يا حلقهاي ايجاد شود که ارتباط بين صنعت و دانشگاه را برقرار نمايد .اکثر پاياان
دانش وجود دارد و کيفيات آن چگوناه نامههاي دانشگاهي ،مسايلي کاربردي نيستند و ديدگاه اساتيد دانشگاه هم اين گونه نيست که مسايل که به آنهاا
است؟
آيا نهادهاي حمايت از کارآفريني وجود
دارد کااه بتوانااد فناااوريهاااي جدي اد
موتورهاي الکتريکي را به مرحله کاربرد
و توسعه کاربرد برساند و کيفيت آنها را
چگونه ارزيابي ميکنيد؟
قوانين و مقررات براي حمايت از توسعه
فناوري هاي جديد موتورهاي الکتريکي
در کشاااور وجاااود دارد و کيفيا ات آن
چگونه است؟

پرداخته ميشود کاربردي باشد و بيشتر به دنبال ارايه مقاالت و مسايل مشابه هستند.
بيشتر کمكهاي دولتي در کشور به شرکتهاي دولتي که رانت دارند تعلق ميگيرد و در اکثر موارد نيز منتهي به
توليد محصول جديد و با کيفيت نميگردد .در زمينه موتورهاي الکتريکي ،هرآنچه که در کشور براي آن آماادگي
براي هزينه کردن باشد ،امکان توليدش را داريم ولي به دليل هزينههاي باال و عادم اساتقبال باازار ،باه تنهاايي
رقبتي براي توليدي کردن فناوريهاي جديدتر را نداريم.

يکي از مشکالت ما مشکل گمرکي و تعرفههاي گمرکي است .به عنوان مثال تعرفه واردات ورقههاي سايليکوني
براي شرکت ما که توليد کننده هستيم با شخص تاجري که قصد فروش و تجارت با اين ورقهها در بازار تهران را
دارد يکسان است .همچنين مشکالت مشابه ديگري هست و در اين زمينه اصال کمکي به توليد کننده نميشود.

آيا نهادهاي الزم براي جهت دهي باه
توسااعه فناااوري و صاانعت موتورهاااي در کشور چنين نهادهايي نداريم و در دنيا خود شرکتهااي تولياد کنناده هساتند کاه در جهات بهباود کيفيات
الکتريک اي وج اود دارد و کيفي ات آنهااا محصوالت خود اين کارها را ميکنند .نياز است که سازماني ،به صورت خاص در اين زمينه به فعاليت نمايد.
چگونه است؟
آيا نهادهايي براي مشاروعيت بخشاي
(شااامل تسااهيل گااري) بااراي توسااعه
کاربرد فناوري هااي جدياد موتورهااي
الکتريکي وجاود دارد .کاارکرد آنهاا را

مسيرهاي اطالع رساني کافي وجود دارد ولي اطالع رساني در اين زمينه بسيار ضعيف است .مانند آنچه در زمينه
المپهاي کم مصرف اتفاق افتاده است ،ميتواند در زمينه موتورهاي کولر نيز اتفاق بيفتد ،ولي عمال ايان گوناه
نشده است.
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چگونه ارزيابي ميکنيد؟
نهادهايي وجود دارد ولي عملکرد آنها مناسب نيست.به عنوان مثال ميتوان گفت که پاس از اجاراي هدفمنادي
يارانهها ،از آنجايي که پيشبيني ميکرديم که بازار به بحث صرفهجويي انرژي توجه پيدا کند ،به اصالح تجهيزات
آيا نهادهاايي باراي ساوق دادن باازار شرکت و خريد تجهيزات جديد با هدف توليد موتورهايي با بازده انرژي باالتر پرداخته شد .اما در عمل انتظاار ماا
مصرف به سمت استفاده از فناوريهاي برآورده نشد و توجه و تبليغي در زمينه استفاده از موتورهاي پر بازده در کشور انجام نشد.
جديد موتورهاي الکتريکي وجاود دارد .در زمينه موتورهاي الکتريکي فعاليت خوبي ،مانند آنچه در زمينه المپهاي کم مصرف انجام شد ،انجام نگرفتاه
کيفيت انها را چگونه ارزيابي ميکنيد ؟

است .به عنوان مثال در زمينه موتورهاي کولر امکان ساخت موتورهاي پربازدهتر وجود دارد ولي جهت دهي بازار
براي استفاده از اين موتورها صورت نميگيرد .در برخي زمينهها مانند کمپرسورهاي يخچالها ،برخي روابط خارج
از ضابطه اجازه پا گرفتن توليد اين محصول را نميدهد.

سياستهاي اجرايي کشور در اين زمينه مناسب نيست .در برخي موارد از برخي صنايع مانند خودروساازي بادون
محدوديت حمايت ميشود و از برخي صنايع مانند موتور الکتريکي حمايت چنداني صورت نميگيارد .باه عناوان
آيا قوانين و سياستهايي باراي شاکل يك راهکار جهت افزايش کيفيت محصوالت مصرفي در داخل؛ ميتوان به شرکتهاي خارجي با رعايت شرايطي
دادن به بازار باراي ساوق دادن آن باه مانند استفاده از کارگران ايراني و غيره ،اجازه توليد محصول در داخل کشور داده شود.
سمت اساتفاده از فنااوريهااي جدياد در اين زمينه استانداردهاي انرژي وجود دارد که شرکت ما نيز همکاري تنگاتنگي با سازمان استاندارد دارد .مساله
موتورهاي الکتريکي وجود دارد؟

مهم در اين زمينه اين است که نظارت پس از تصويب استاندارد وجود ندارد؛ به عناوان مثاال شارکتهاا موتاور
مناسب را براي اخذ برچسب بر روي کولرها نصب ميکنند و پس از اخذ برچسب ،دوباره براي کاهش هزينههاا از
موتورهاي با کيفيت پايين استفاده ميگردد.

زير ساخت هاي انساني ،مالي و دانشاي
در اياان نهادهااا را چگونااه ارزيااابي نياز است که سازمانهايي مثل سابا و يا مراکز مشابه در اين زمينه فعالتر عمل نمايند.
ميکنيد؟
آيا نهادهايي براي بسايج مناابع ماالي
براي توسعه کاربرد فناوريهاي جدياد نهادي براي بسيج منابع مالي در کشور براي حمايت از صنعت و فناوري موتورهااي الکتريکاي در کشاور وجاود
موتورهاي الکتريکي وجود دارد .کيفيت ندارد .در اين زمينه به صورت پراکنده کارهايي صورت گرفته که بيشتر هم نصيب شرکتهاي دولتي شده است.
انها را چگونه ارزيابي ميکنيد؟
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دانش کافي در کشور براي حل مسايل صنعت وجود دارد ولي ارتباط بين صنعت و دانشگاه معضل اصلي در ايان
قسمت است .صنايع کشور حاضر نيستند به راحتي اطالعات در اختيار دانشگاهها قرار بدهند و توانايي الزم باراي
کيفيت بازگران فعال در حاوزه توساعه
دانااش (دانشااگاههااا و پژوهشااگاههااا)
چگونه است؟

شکستن درست مشکالت خود به مسايل قابل حل در دانشگاهها را ندارند.
در کارهاي مشترکي که با دانشگاه داشتهايم ،هيچ گاه به نتيجه مطلوب نرسيدهام زيرا اوال اساتيد دانشگاه کارها را
خود پيگيري نميکنند و فعاليتها را فقط به دانشجويان ،بدمن هيچ نظارتي ،واگذار ميکنند و ثانيا مساايل (ناوع
مساله ،قرارداد و  )...به صورت صريح براي آنها مشخص نميگردد.
مشکل ديگر اين است که در کشور براي خريد دانش افراد ،هزينه نميشود و صنايع دوست ندارند باراي دريافات
دانش از اساتيد دانشگاه هزينه مناسب کنند.

سياست هاي کشور (قوانين و مقاررات)
را در زمينه توسعه دانش چگونه ارزيابي
ميکنيد و کيفيت آن چقدر است؟
آيا ارتباط بين نهادهاي مختلف توساعه
دانش وجود دارد و کيفيات آن چگوناه
است؟

از نظر قوانين و مقررات مشکل خاصي وجود ندارد و در اين مساله مشکل اصلي بودجههاي تحقيقااتي و مساايل
مالي است .رعايت حقوق معنوي و قانون کپي رايت ميتواند به برقراري ارتبااط باين صانعت و دانشاگاه کماك
زيادي کند .البته اين مساله فقط يك مساله قانوني نيست و بيشتر جنبه فرهنگي دارد و نياز است که کار فرهنگي
نيز در اين زمينه انجام شود.
نهادي مانند کنسرسيومي از صنعت و دانشگاه و يا يکي از سازمانهاي موجود الزم است که ارتباط بين دانشگاه و
صنعت را برقرار نمايد .البته هزينههاي باالي اين قسمت را بايد به نحوي تامين نمود.

آيا نهادهاي حمايت از کارآفريني وجود
دارد کااه بتوانااد فناااوريهاااي جدي اد
موتورهاي الکتريکي را به مرحله کاربرد
و توسعه کاربرد برساند و کيفيت آنها را

نهادي براي حمايت و پشتيباني از کارآفريني وجود ندارد ،البته سازمانهايي وجاود دارد کاه بتواناد کماكهاايي
مشاورهاي در زمينه موتورهاي الکتريکي ميتوانند کمك کنند.

چگونه ارزيابي ميکنيد؟
قوانين و مقررات براي حمايت از توسعه
فناوري هاي جديد موتورهاي الکتريکي
در کشاااور وجاااود دارد و کيفيا ات آن

از نظر قوانين و مقررات مشکل خاصي وجود ندارد.

چگونه است؟
آيا زير ساختهاي الزم (منابع انسااني،
منابع ماالي ،داناش و تجهيزات)وجاود
دارد و کيفيت آن چگونه است ؟

در بحث زير ساختها ،تجهيزات براي توليد به راحتي ميتوان تامين نمود .مسايل مالي و بازار در اين جاا خيلاي
مهم است که حمايتي در اين زمينه وجود ندارد.
تامين منابع انساني مشکل حادي نيست اما به داليل مشکالت مالي ،ماندگاري نيروهاي متخصص يا مااهر کام
است .البته جذب نيروي متخصص در خارج از تهران نيز کمي مشکل است.

آيا نهادهايي براي مشاروعيت بخشاي اطالع رساني به مصرف کنندگان ،ميتواند تاثير زيادي در اساتفاده از موتورهااي الکتريکاي باا مصارف انارژي
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(شااامل تسااهيل گااري) بااراي توسااعه کمتري داشته باشد .در صنعت هم همين طور است ،منتها در صنعت ديگر صدا و سيما کانال خوبي براي اطاالع
کاربرد فناوري هااي جدياد موتورهااي رساني نيست و جايي مانند وزارت صنايع کانال اطالع رساني بهتري در اين زمينه هستند.
الکتريکي وجاود دارد .کاارکرد آنهاا را
چگونه ارزيابي ميکنيد؟
آيا نهادهاايي باراي ساوق دادن باازار
مصرف به سمت استفاده از فناوريهاي
جديد موتورهاي الکتريکي وجاود دارد.
کيفيت انها را چگونه ارزيابي ميکنيد ؟

در زمينه موتورهاي الکتريکي بزرگ ،نياز در داخل کشور وجود دارد و نياز به نهادي در اين زمينه نيست .مشاکل
اصلي اين است که اعتماد به محصوالت داخلي نيست و الزم است نهاادي ريساك ايان کاار را ماثال از طرياق
پرداخت سوبسيد (براي کاهش قيمت موتور) پوشش دهد.

قوانين خوبي در اين زمينه وجود دارد؛ مثال لزوم خريد شرکت دولتي از شرکتهاي داخلي .اما مشکل ايان اسات
که کارفرمايان شرکتهاي دولتي ،شرايطي را از سازندگان طلب ميکنند که خيلي باالتر از استانداردها است ،زيرا
آيا قوانين و سياستهايي باراي شاکل
دادن به بازار باراي ساوق دادن آن باه
سمت اساتفاده از فنااوريهااي جدياد
موتورهاي الکتريکي وجود دارد؟

تمايل بيشتري براي خريد از خارج دارند .به دو دليل اين تمايل وجود دارد؛ اول اين که ريسك کار را در صاورت
خريد خارجي پايينتر ميدانند و دوم اين که برخي ،هر چند معدود ،به دنبال منافع شخصاي هساتند .در صاورت
پرداخت سوبسيد براي موتورهاي الکتريکي توليدي در داخل ،امکان پذيرش ريساك خرياد از طارف کارفرماهاا
بيشتر ميشود.
همچنين قوانين تعرفهاي و گمرکي در راستاي حمايت از توليدات داخل در زمينه موتورهاي الکتريکي نيست .مثال
در حوزه موتورهاي کوچك ،موتورهايي وارد کشور ميشود که قيمت خيلي پاييني دارد و هر چناد کيفيات خيلاي
پاييني دارد ،مشکل براي توليد کننده داخل ايجاد ميکند.

نمايشگاهي براي موتورهاي الکتريکي در کشور نيست و در ساير نمايشگاههاي صنعت برق نيز شرکتهاي توليد
ارتباط بين اين نهادها چگونه است؟

کننده شرکت نميکنند .اگر نمايشگاه خاصي براي موتورهاي الکتريکي در کشور ايجاد شود ،با اطمينان ميتاوان
گفت که بازديد کننده زياد خواهد داشت ،زيرا تقاضاي موتور الکتريکي در کشور زياد است.

زير ساخت هاي انساني ،مالي و دانشاي
در اياان نهادهااا را چگونااه ارزيااابي
ميکنيد؟

رتبه بندي و ردهبندي بين شرکتهاي سازنده ميتواند به افزايش اعتماد کارفرمايان کمك نمايد کاه الزم اسات
اجراي آن با جديت بيشتري در کشور پيگيري شود.

آيا نهادهايي براي بسيج منابع ماليبراي
توسااعه کاااربرد فناااوريهاااي جدي اد
موتورهاي الکتريکي وجود دارد .کيفيت
انها را چگونه ارزيابي ميکنيد؟

نهادي براي اين کار در کشور وجود ندارد.
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همانطور که در نظرات متخصصان فوقالذکر مشخص است چالشهاي فراواني به منظور توسعه صنعت و فناوري موتورهااي
الکتريکي در حوزههاي مختلف توسعه و انتقال دانش ،کارآفريني ،جهتدهي به سيستم ،بسيج منابع و مشروعيت بخشي وجاود
دارد که الزمه توسعه صنعت و فناوري موتورهاي الکتريکي نگاه همهجانبه به اين چالشها و اتخاش سياستهايي مناسب جهات
رفع اين چالشها است.
نکتهاي که در اين جا حائز اهميت است بيان چالشهايي از طرف متخصصان است که به صورت کالن در کشور وجاود دارد و
به اصطالح در سند توسعه صنعت و فناوري موتورهاي الکتريکي از چالشهااي محيطاي محساوب مايشاود و در ايان ساند
نميتوان سياستي براي رفع آن قرار داد.
در جدول زير با توجه به نظرات هر يك از خبرگان ،چالشهاي توسعه صنعت و فناوري موتورهااي الکتريکاي از نظار وجاود و
کيفيت بازيگران ،قوانين ،تعامالت و زيرساختها در هر يك از کارکردهاي هفتگانه نظام نوآوري فناورانه شناسايي شده است.

بازيگران

قوانين و مقررات و استاندارد

توجه بيش از حد متخصصين کشور به انجام
پژوهش ها در راستاي توليد مقاالت علمي به
جاي انجام پژوهش هاي نياز محور
نمايشي بودن مراکز  R&Dشرکتهاي
صنعتي

کارکرد توسعه
و انتشار دانش

عدم توانمندي دانشگاه در تامين نياز واقعي
صنعت
تمرکز ناکافي موضوعات پژوهشي به
موضوعات اولويت دار و نياز هاي کشور

رعايت نشدن حقوق معنوي صاحب پتنت و
مشخص نبودن حقوق معنوي محقق و
کارفرما

عدم وجود همکاري کافي ميان
دستاندرکاران توسعه فناوري در به مشارکت
گذاشتن دانش کسب شده با يکديگر
نبود ارتباطات مناسب بين دانشگاههاي
مختلف با يکديگر

مشکل تامين هزينه هاي تحقيقاتي براي حل
مشکالت بخش صنعت در دانشگاه ها

فقدان توان طراحي موتورهاي با توان باال

کارکرد
کارآفريني

تعامالت
عدم ارتباط صنعت با دانشگاه يا به دليل ترس
نبودن آزمايشگاه هاي مناسب در رده هاي
از افشا توانمندي هاي خود ،عدم اعتماد و
تواني مختلف براي تست موتورهاي الکتريکي
آگاهي از توانمندي هاي دانشگاه و يا به دليل
و همچنين آزمايشگاه مرجع سنجش کيفيت
عدم توانايي در تقسيم مسائل بزرگ به چندين
مواد اوليه
پروژه قابل درک براي دانشگاه
دشوار بودن تبادالت مالي براي انتقال فناوري
عدم وجود انجمن تخصصي در حوزه
در سطح بين المللي
موتورهاي الکتريکي

عدم ارتباط مراکز  R&Dشرکتهاي صنعتي
با دانشگاهها
عدم وجود بازار عرضه و تقاضا (کانال صحيح
ارتباطي) براي ارتباط صنعت و دانشگاه

عدم توجه به انتقال دانش طراحي در
قراردادهاي انتقال تکنولوژي

فقدان نهادي جهت تسهيل ورود کارآفرينان
جديد در حوزه موتورهاي الکتريکي

زيرساخت

عدم آگاهي دانشگاه از نياز و توانمنديهاي
صنعت
فقدان قواعد و قوانين منسجم و کارآمد الزم
براي حمايت کارآفرينان

عدم وجود ارتباطات موثر بين توليد کنندگان
موتورهاي الکتريکي

عدم وجود پايگاه اطالعاتي جامع از آخرين
دستاوردهاي کشور براي عموم محققين،
مسئولين و سياستگذاران
عدم انجام حمايتهاي مادي و معنوي از
ايدههاي نوآورانه
ضعف و يا عدم وجود يك منبع اطالعاتي
قوي از آخرين دستاوردهاي موتور در دنيا
عدم وجود سيستم مديريت دانش در زمينه
موتورهاي الکتريکي

لزوم پرداخت هزينه هاي زياد براي اخذ مجوز
ايجاد و يا توسعه خطوط توليدي
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بازيگران
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قوانين و مقررات و استاندارد

نبودن اتحاديه صنف توليد کنندگان موتورهاي
عدم وجود قوانين مناسب براي تسهيل فعاليت
الکتريکي جهت پيگيري مشکالت
هاي اداري  -اجرايي کارآفرينان
توليدکنندگان

در خارج از شهر تهران ،امکان تامين و حفظ
سرمايه هاي انساني (نيروي متخصص و
نيروي کار ماهر) وجود ندارد.

عدم استقبال شرکت هاي سازنده موتورهاي
الکتريکي براي شرکت در نمايشگاه هاي
صنعت برق

نبود يك سيستم رقابت سالم در کشور و تاثير
روابط در تامين سرمايه و ساير حمايت هاي
مالي و غير مالي شرکت ها

قوانين موجود در حوزه کار ،مشکالت و هزينه
هاي سنگين حمايت از نيروي انساني را فقط
بر عهده کارفرما قرار داده است.
جحم زياد نيازهاي داخلي و کمبود توليد
کنندگان موتورهاي الکتريکي

تعامالت

عدم وجود قوانين ملزم کننده به استفاده از
موتورهاي با بازده باال

عدم وجود نمايشگاه هاي تخصصي در حوزه
موتورهاي الکتريکي

وجود قواعد و قوانين اضافي و متناق

کارکرد شکل
دهي به بازار

در زمينه فناوري هاي نوين ايجاد بازار نيازمند
حمايت هاي دولتي مي باشد که در حال
حاضر در کشور اين امر به خوبي انجام نمي
پذيرد

رقابتي نبودن بازار و رانت شرکت هاي دولتي
در تصاحب بازار

زيرساخت

ارزش نبودن فعاليت هاي توليدي در کشور

عدم وجود قوانين الزم جهت حذف
فعاليتهاي واسطه گري
نبود استانداردهاي مناسب براي تجهيزات
وارداتي
عدم اجراي صحيح استانداردها براي تجهيزات
وارداتي
مناسب نبودن قوانين گمرکي

نبود عزم مديريتي در حمايت از کارآفرينان

عدم پوشش ريسك استفاده از موتورهاي
الکتريکي ساخت داخل (به خصوص
موتورهاي الکتريکي با توان باال) در خطوط
توليدي صنايع کشور

نبودن آزمايشگاههاي مرجع براي صدور
گواهي ها و تاييديه هاي الزم براي موتورهاي
الکتريکي توليد داخل (مانند تاييديه Atex
براي موتورهاي ضد انفجار)
عالقه در سازمانها (مخصوصا دولتي) براي
خريد خارجي به دليل تامين منافع شخصي
نبودن اطالعات ميداني کافي از انواع فناوري
ها ،توزيع تواني و ساير مشخصات فني
موتورها در صنايع و مصارف مختلف
قيمت غير واقعي و پايين انرژي در کشور
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کارکرد جهت
دهي به
سيستم

کارکرد بسيج
منابع

کارکرد
مشروعيت

بازيگران
مرجعي که به عنوان مغز متفکري به پيگيري
و شناسايي مشکالت موجود و تصميم گيري
منسجم براي رفع آنها بپردازد و از اختيارات
کافي برخوردار باشد ،در کشور وجود ندارد.
نا کافي بودن سياست هاي دولتي در ايجاد
بازار تقاضا در کشور
عدم وجود حلقه مشترک از وزارت صنايع و
نيرو و مراجع شينفع جهت پيشبرد مقررات به
نفع توسعه صنعت موتورهاي الکتريکي پربازده
نبود صندوق تامين مالي دولتي به منظور
حمايت از صنعتکاران
عدم توجه به حفظ و توانمندسازي منابع
انساني و نيروهاي تحقيقاتي در دانشگاه ها و
صنايع
عدم آموزش مستمر مراکز  R&Dشرکت ها
نبود موسسههاي مالي و اعتباري جهت ارائه
وامهاي بلندمدت کم بهره
خروج سرمايه هاي انساني متخصص از کشور
روابط ناسالم در ارائه وام توسط بانك به
متقاضيان
استفاده نا کافي از ظرفيت هاي تبليغي و
ترويجي کشور در جهت ترويج استفاده از
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قوانين و مقررات و استاندارد

تعامالت

زيرساخت

عدم وجود سند راهبردي توسعه صنعت
ناپايداري در برنامهها و سياستهاي توسعهاي
کشور

عدم وجود هماهنگي بين نهادهاي سياستگذار
مختلف از جمله وزارت نيرو ،وزارت صنعت و
...در زمينه موتورهاي الکتريکي

عدم وجود برنامه جامع تحقيقات توسعهاي

عدم وجود برنامه مشخص و مدون براي
تامين منابع مالي مورد نياز در حوزه موتورهاي
الکتريکي

وابستگي بعضي مواد اوليه مورد نياز صنعت
موتورهاي الکتريکي به واردات
دشوار بودن تبادالت مالي براي انتقال فناوري
در سطح بين المللي

کمبود قوانين حمايتي و کمكهاي مالي از
بخش خصوصي براي ورود به صنعت
موتورهاي الکتريکي و انتقال فنآوري (مانند
قوانين مالياتي و تسهيالت بانکي)

بهره باالي وام هاي بانکي و موسسات مالي و
اعتباري

عدم وجود قوانين و دستورالعملهاي ترويجي
کارآمد در جهت استفاده از موتورهاي با بازده

اثر گذاري مولفه هاي غير اقتصادي در بازار
ايران و احساسي بودن بازار
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بخشي

بازيگران
موتورهاي با راندمان باال
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قوانين و مقررات و استاندارد
باال

تعامالت

زيرساخت
نبودن دانش کافي بين مصرف کنندگان براي
انتخاب محصول مناسب و مورد نياز
عدم وجود اعتماد به توليدات داخل در بازار
علي رغم وجود نياز
عدم توجه مردم به صرفه جويي در مصرف
انرژي
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 -3-2سياستهاي رفع چالشهاي توسعه صنعت و فناوري موتورهاي الکتريکي
پس از شناسايي چالشهاي توسعه صنعت و فناوري موتورهاي الکتريکي در هر يك از کارکردهاي نظاام ناوآوري فناوراناه در
قسمت قبل در جدول زير سياستهاي رفع هر يك از اين چالش ارائه شده است.

سياست

چالشها
عدم توانمندي دانشگاه در تامين نياز واقعي صنعت

بازيگران
توانايي

نمايشي بودن مراکز  R&Dشرکتهاي صنعتي

بازيگران
توانايي

توجه بيش از حد متخصصين کشور به انجام پژوهشها در راستاي
توليد مقاالت علمي به جاي انجام پژوهشهاي نياز محور

بازيگران
توانايي

تمرکز ناکافي موضوعات پژوهشي به موضوعات اولويت دار و
نيازهاي کشور

بازيگران
توانايي

عدم توجه به انتقال دانش طراحي در قراردادهاي انتقال تکنولوژي

بازيگران
توانايي

فقدان توان طراحي موتورهاي با توان باال

بازيگران
توانايي

عدم انجام حمايتهاي مادي و معنوي از ايدههاي نوآورانه

بازيگران
توانايي

رعايت نشدن حقوق معنوي صاحب پتنت و مشخص نبودن حقوق
معنوي محقق و کارفرما

محيطي

ايجاد فضا براي توسعه تواناييهاي بازيگران در حوزه توسعه
دانش براساس نيازمنديهاي موجود
(بسترهاي دانشي فناوري ،کارگاههاي آموزشي)
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سياست

چالشها
عدم وجود انجمن تخصصي در حوزه موتورهاي الکتريکي

تعامالت
وجود

عدم ارتباط صنعت با دانشگاه يا به دليل ترس از افشا توانمندي
هاي خود ،عدم اعتماد و آگاهي از توانمندي هاي دانشگاه و يا به
دليل عدم توانايي در تقسيم مسائل بزرگ به چندين پروژه قابل
درک براي دانشگاه

تعامالت
وجود

عدم ارتباط مراکز  R&Dشرکت هاي صنعتي با دانشگاه ها

تعامالت
وجود

تحريك ايجاد انجمنهاي دانشي در ارتباط با فناوري موتورهاي
الکتريکي

عدم وجود بازار عرضه و تقاضا (کانال صحيح ارتباطي) براي ارتباط
صنعت و دانشگاه

تعامالت
وجود

تحريك شکلگيري تعامالت في مابين دانشگاهها و موسسات
پژوهشي فعال و توليدکنندگان فناوري موتورهاي الکتريکي
(مراکز ترويج علمي ،برنامههاي تحقيقاتي تعاوني)

عدم وجود همکاري کافي ميان دستاندرکاران توسعه فناوري در
به مشارکت گذاشتن دانش کسب شده با يکديگر

تعامالت
وجود

عدم آگاهي دانشگاه از نيازها و توانمندي هاي صنعت

تعامالت
شدت

نبود ارتباطات مناسب بين دانشگاه هاي مختلف با يکديگر

تعامالت
شدت

عدم اعتبار جهاني ثبت اختراعات داخل کشور

زيرساخت
وجود

حمايت از اخذ ليسانس ،ثبت اختراع و اخذ تأييديههاي بين المللي
الزم براي محصوالت با نام و نشان ايراني

عدم وجود پايگاه اطالعاتي جامع از آخرين دستاوردهاي کشور
براي عموم محققين ،مسئولين و سياستگذاران

زيرساخت
وجود

ايجاد زيرساختهاي دانشي در ارتباط با دانش توليد شده و ايجاد
يك بانك اطالعاتي مناسب براي استفاده پژوهشگران اين حوزه و
به اشتراک گذاشتن دانش توليد شده توسط آنها در اين بانك
اطالعاتي
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سياست

چالشها
نبودن آزمايشگاه هاي مناسب در رده هاي تواني مختلف براي
تست موتورهاي الکتريکي و همچنين آزمايشگاه مرجع سنجش
کيفيت مواد اوليه

زيرساخت
وجود

عدم وجود سيستم مديريت دانش در زمينه موتورهاي الکتريکي

زيرساخت
وجود

ضعف و يا عدم وجود يك منبع اطالعاتي قوي از آخرين
دستاوردهاي صنعت موتورهاي الکتريکي در دنيا

زيرساخت
وجود

دشوار بودن تبادالت مالي براي انتقال فناوري در سطح بين المللي

محيطي

تحريك ايجاد زيرساختهاي دانشي در حوزههاي فناوري
موتورهاي الکتريکي (آزمايشگاههاي تحقيقاتي عمومي)
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سياست

چالشها
فقدان نهادي جهت تسهيل ورود کارآفرينان جديد در
حوزه موتورهاي الکتريکي

بازيگران
وجود

جحم زياد نيازهاي داخلي و کمبود توليد کنندگان
موتورهاي الکتريکي

بازيگران
وجود

فقدان قواعد و قوانين منسجم و کارآمد الزم براي
حمايت کارآفرينان

نهاد
وجود

عدم وجود قوانين ملزم کننده به استفاده از موتورهاي
با بازده باال

نهاد
وجود

عدم وجود قوانين مناسب براي تسهيل فعاليت هاي
اداري  -اجرايي کارآفرينان

نهاد
وجود

لزوم پرداخت هزينه هاي زياد براي اخذ مجوز ايجاد و
يا توسعه خطوط توليدي

نهاد
کيفيت

قوانين موجود در حوزه کار ،مشکالت و هزينه هاي
سنگين حمايت از نيروي انساني را فقط بر عهده
کارفرما قرار داده است.

محيطي

نبودن اتحاديه صنف توليد کنندگان موتورهاي
الکتريکي جهت پيگيري مشکالت توليدکنندگان

تعامالت
وجود

عدم وجود ارتباطات موثر بين توليد کنندگان
موتورهاي الکتريکي

تعامالت
شدت

عدم وجود نمايشگاه هاي تخصصي در حوزه
موتورهاي الکتريکي

تعامالت
وجود

تحريك و سازماندهي مشارکت توليدکنندگان توانمند بالقوهاي که در
فناوريهاي موتورهاي الکتريکي فعاليت دارند.

تنظيم قوانين و دستورالعملهاي مناسب جهت حمايت از توليدکنندگان
موتورهاي الکتريکي در حوزه هاي اولويتدار

تحريك ايجاد انجمن هاي کارآفريني در ارتباط با حوزهي فناورانهي
موتورهاي الکتريکي

حمايت از برگزاري نمايشگاههاي تخصصي در حوزه موتورهاي الکتريکي و
تحريك توليد کنندگان به شرکت فعال در آن
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سياست

چالشها
عدم استقبال شرکت هاي سازنده موتورهاي الکتريکي
براي شرکت در نمايشگاه هاي صنعت برق

تعامالت
شدت

عدم امکان تامين و حفظ سرمايه هاي انساني (نيروي
متخصص و نيروي کار ماهر) در خارج از شهر تهران

زيرساخت
وجود

نبود عزم مديريتي در حمايت از کارآفرينان

محيطي

ارزش نبودن فعاليت هاي توليدي در کشور

محيطي

جذب نخبگان و فارغالتحصيالن رشتههاي مرتبط علمي از طريق ايجاد
بازار کار مناسب پويا و پايدار

تضمين ايجاد قوانين نرم در حوزههاي فناورانهي موتورهاي الکتريکي
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سياست

چالشها
در زمينه فناوري هاي نوين ايجاد بازار نيازمند حمايت هاي دولتي
مي باشد که در حال حاضر در کشور اين امر به خوبي انجام نمي
پذيرد

بازيگران
توانايي

عدم وجود قوانين الزم جهت حذف فعاليت هاي واسطه گري

نهاد
وجود

نبود استانداردهاي مناسب براي تجهيزات وارداتي

نهاد
وجود

عدم اجراي صحيح استانداردها براي تجهيزات وارداتي

نهاد
توانايي

مناسب نبودن قوانين گمرکي
ناکافي بودن سياستهاي دولتي در ايجاد بازار تقاضا در کشور

مديريت تقاضا و هدايت مصرفکنندهگان داخلي موتورهاي
الکتريکي به سمت محصوالت توليد داخل

تنظيم قوانين و دستورالعملهاي مناسب جهت حمايت از
توليدکنندگان موتورهاي الکتريکي در حوزه هاي اولويت دار

نهاد
توانايي
نهاد
توانايي

عدم پوشش ريسك استفاده از موتورهاي الکتريکي ساخت داخل
(به خصوص موتورهاي الکتريکي با توان باال) در خطوط توليدي
صنايع کشور

تعامالت
وجود

قيمت غير واقعي و پايين انرژي الکتريکي در کشور

محيطي

نبودن آزمايشگاه هاي مرجع براي صدور گواهي ها و تاييديه هاي
الزم براي موتورهاي الکتريکي توليد داخل (مانند تاييديه Atex
براي موتورهاي ضد انفجار)

زيرساخت
وجود

تحريك ايجاد زيرساختهاي دانشي نظير آزمايشگاههاي مرجع

عالقه در شرکت ها و سازمان ها (مخصوصا دولتي) براي خريد
خارجي به دليل تامين منافع شخصي

محيطي

تضمين ايجاد قوانين نرم و سخت در حوزه توسعه صنعت و فناوري
موتورهاي الکتريکي نظير سمينارهاي آموزشي

ايجاد فضا براي توسعه تواناييهاي بازيگران در حوزه توسعه دانش
براساس نيازمنديهاي موجود
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سياست

چالشها
مرجعي که به عنوان مغز متفکري به پيگيري و شناسايي مشکالت
موجود و تصميم گيري منسجم براي رفع آنها بپردازد و از اختيارات
کافي برخوردار باشد ،در کشور وجود ندارد.

بازيگران
وجود

عدم وجود يك حلقه مشترک از وزارت صنايع و وزارت نيرو و ديگر
مراجع شينفع که بتواند قواعد و مقررات را به نفع توسعه صنعت
موتورهاي الکتريکي پر بازده حرکت دهد.

بازيگران
وجود

عدم وجود سند راهبردي توسعه صنعت
ناپايداري در برنامهها و سياستهاي توسعهاي کشور
عدم وجود برنامه جامع تحقيقات توسعهاي

نهاد
وجود
نهاد
توانايي
نهاد
وجود

چالش

ايجاد فضا براي توسعه فعاليتهاي متوليان جهتدهي به پژوهشهاي
حوزههاي فناورانه
تحريك شکلگيري تعامالت في مابين نهادهاي سياست گذار در
حوزههاي فناوري موتورهاي الکتريکي

ايجاد قوانين و دستورالعملهاي مرتبط با جهتدهي به نظام توسعه
صنعت و فناوري موتورهاي الکتريکي

سياست

استفاده نا کافي از ظرفيت هاي تبليغي و ترويجي کشور در جهت
ترويج استفاده از موتورهاي با راندمان باال

بازيگران
توانايي

ايجاد فضا براي توسعه آگاهيبخشي در فناوري موتورهاي الکتريکي

عدم وجود قوانين و دستورالعملهاي ترويجي کارآمد در جهت
استفاده از موتورهاي با بازده باال

نهاد
وجود

حمايتهاي الزم جهت ايجاد انگيزش طرف تقاضا با برنامههاي تشويقي
يا اعمال استانداردهاي اجباري در بخشهاي مختلف اقتصادي براي
استفاده از موتورهايي با بازده باال

اثر گذاري مولفه هاي غير اقتصادي در بازار ايران و احساسي بودن
بازار

محيطي

نبودن دانش کافي بين مصرف کنندگان براي انتخاب محصول
مناسب و مورد نياز

زيرساخت
وجود

عدم توجه مردم به صرفه جويي در مصرف انرژي

محيطي

تحريك ايجاد زيرساختهاي دانشي براي آگاهي بخشي و متقاعدسازي
بازيگران مختلف
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سياست

چالشها
ناکافي بودن حمايت هاي مالي توسط صندوقهاي تامين مالي
دولتي به منظور حمايت از صنعتکاران

بازيگران
وجود

نبود موسسههاي مالي و اعتباري جهت ارائه وامهاي بلندمدت کم
بهره

بازيگران
وجود

بهره باالي وام هاي بانکي و موسسات مالي و اعتباري

محيطي

عدم وجود برنامه مشخص و مدون براي تامين منابع مالي مورد نياز
در حوزه موتورهاي الکتريکي

نهاد
وجود

عدم توجه به حفظ و توانمندسازي منابع انساني و نيروهاي
تحقيقاتي در دانشگاهها و صنايع

بازيگران

عدم آموزش مستمر اعضاي مراکز  R&Dشرکت ها

بازيگران
وجود

تحريك و سازماندهي مشارکت بانكها و صندوقها براي حمايت از
توليدکنندگان فناوريهاي موتورهاي الکتريکي

توسعه سرمايههاي انساني کارآمد و زمينهسازي براي بکارگيري
متخصصان و پژوهشگران

خروج سرمايه هاي انساني متخصص از کشور
روابط ناسالم در ارائه وام توسط بانك به متقاضيان

محيطي

کمبود قوانين حمايتي و کمكهاي مالي از بخش خصوصي براي
ورود به صنعت موتورهاي الکتريکي و انتقال فنآوري (مانند قوانين
مالياتي و تسهيالت بانکي)

نهاد

تحريك ايجاد قوانين و برنامههاي مرتبط با ارائه تسهيالت بانكها به
توليدکنندگان فناوري موتورهاي الکتريکي

به طور کلي سياستهاي توسعه صنعت و فناوري موتورهاي الکتريکي عبارتند از:
ايجاد فضا براي توسعه تواناييهاي بازيگران در حوزه توسعه دانش براساس نيازمنديهاي موجود (بسترهاي دانشاي
فناوري ،کارگاههاي آموزشي)
تحريك ايجاد انجمنهاي دانشي در ارتباط با فناوري موتورهاي الکتريکي

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوريهاي طراحی ،ساخت و تدوین دانش فنی انواع موتورهاي مورد نیاز
در صنعت برق

90

فاز  :4تدوین برنامه ،اقدامات و سیاستها

ویرایش اول ،مرداد 1394

تحريك شکلگيري تعامالت في مابين دانشگاهها و موسسات پژوهشاي فعاال و توليدکننادگان فنااوري موتورهااي
الکتريکي (مراکز ترويج علمي ،برنامههاي تحقيقاتي تعاوني)
حمايت از اخذ ليسانس ،ثبت اختراع و اخذ تأييديههاي بين المللي الزم براي محصوالت با نام و نشان ايراني
ايجاد زيرساختهاي دانشي در ارتباط با دانش توليد شده و ايجاد يك بانك اطالعاتي مناسب براي استفاده پژوهشگران
اين حوزه و به اشتراک گذاشتن دانش توليد شده توسط آنها در اين بانك اطالعاتي
تحريك ايجاد زيرساختهاي دانشي در حوزههاي فناوري موتورهاي الکتريکي (آزمايشگاههاي تحقيقاتي عمومي)
تحريك و سازماندهي مشارکت توليدکنندگان توانمند بالقوهاي که در فناوريهاي موتورهاي الکتريکي فعاليت دارند.
تنظيم قوانين و دستورالعملهاي مناسب جهت حمايت از توليدکنندگان موتورهاي الکتريکي در حوزه هاي اولويتدار
تحريك ايجاد انجمن هاي کارآفريني در ارتباط با حوزهي فناورانهي موتورهاي الکتريکي
حمايت از برگزاري نمايشگاههاي تخصصي در حوزه موتورهاي الکتريکي و تحريك توليد کنندگان به شرکت فعال در
آن
جذب نخبگان و فارغالتحصيالن رشتههاي مرتبط علمي از طريق ايجاد بازار کار مناسب پويا و پايدار
تضمين ايجاد قوانين نرم در حوزههاي فناورانهي موتورهاي الکتريکي
مديريت تقاضا و هدايت مصرفکنندهگان داخلي موتورهاي الکتريکي به سمت محصوالت توليد داخل
تحريك ايجاد زيرساختهاي دانشي نظير آزمايشگاههاي مرجع
تضمين ايجاد قوانين نرم و سخت در حوزه توسعه صنعت و فناوري موتورهاي الکتريکي نظير سمينارهاي آموزشي
ايجاد فضا براي توسعه فعاليتهاي متوليان جهتدهي به پژوهشهاي حوزههاي فناورانه
تحريك شکلگيري تعامالت في مابين نهادهاي سياست گذار در حوزههاي فناوري موتورهاي الکتريکي
ايجاد قوانين و دستورالعملهاي مرتبط با جهتدهي به نظام توسعه صنعت و فناوري موتورهاي الکتريکي
ايجاد فضا براي توسعه آگاهيبخشي در فناوري موتورهاي الکتريکي
حمايتهاي الزم جهت ايجاد انگيزش طرف تقاضا با برنامههاي تشويقي يا اعمال استانداردهاي اجباري در بخشهاي
مختلف اقتصادي براي استفاده از موتورهايي با بازده باال
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تحريك ايجاد زيرساختهاي دانشي براي آگاهي بخشي و متقاعدسازي بازيگران مختلف
تحريك و سازماندهي مشارکت بانكها و صندوقها براي حمايت از توليدکنندگان فناوريهاي موتورهاي الکتريکي
توسعه سرمايههاي انساني کارآمد و زمينهسازي براي بکارگيري متخصصان و پژوهشگران
تحريك ايجاد قوانين و برنامههاي مرتبط با ارائه تسهيالت بانكها به توليدکنندگان فناوري موتورهاي الکتريکي
 -4-2دستهبندي سياستها و اقدامات
با توجه به اينکه برخي از اين سياستهاي توسعه فناوري موتورهاي الکتريکي بسيار کلي ميباشند ،برخي از آنها باه اقادامات
الزم در جهت نيل به اين سياستهاي کلي تبديل شدهاند که در ادامه اين اقدامات و سياستها در سه بخش مورد توجه قرار
گرفته است .برخي از اقدامات و سياستهاي شکر شده در باال سياستها و اقدامات عمومي و کاالن صانعت ،از جملاه صانعت
موتورهاي الکتريکي است .برخي ديگر از سياستها و اقدامات توسعه موتورهاي الکتريکي خاص حوزه صنعت و فنااوري اناواع
مختلف موتورهاي الکتريکي است و مابقي سياستها نيز در ارتباط با طرحها کالن اجرايي و موتورهاي مورد بحث در هر ياك
از طرحها است .الزم به شکر است اقدامات مرتبط با هر يك از طرحهاي کالن اجرايي شيل هر طرح مشخص خواهاد شاد .باا
توجه به اين تقسيمبندي ،هر يك از اين اقدامات و سياستها به صورت جداگانه ،در زير دستهبندي شدهاند:
 سياستها و اقدامات عمومي و کالن صنعت ،از جمله صنعت موتورهاي الکتريکي
 پيگيري براي شکلگيري تعامالت بين دانشگاهها و موسسات پژوهشي و توليدکنندگان
 حمايت از راهاندازي خطوط توليد موتورهاي الکتريکي و مواد اوليه مورد نياز صنعت موتورهاي الکتريکي
 پيشنهاد تنظيم قوانين و دستورالعملهااي مناساب جهات حمايات از توليدکننادگان موتورهااي الکتريکاي
اولويتدار
 ايجاد انجمنهاي کارآفريني در حوزههاي فناورانه موتورهاي الکتريکي
 فراهم آوردن بسترهاي الزم جهت افزايش تعامالت بينالمللاي شارکتهااي توليدکنناده داخلاي و توساعه
بازارهاي خارجي اين محصوالت
 مديريت تقاضا و هدايت مصرفکنندگان داخلي موتورهاي الکتريکي براي استفاده از محصوالت داخلي
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 افزايش اعتبار و شناساندن برندهاي شرکتهاي توليدکننده داخلي در بازارهاي داخلي و خارجي
 پيگيري ايجاد تعامل بين سياستگذاران مختلف در حوزه صنعت و فناوري موتورهاي الکتريکي
 برنامهريزي براي سازماندهي به مشارکت بانكها و سااير صاندوقهاا و موسساات ماالي باراي حمايات از
توليدکنندگان داخلي صنعت موتورهاي الکتريکي
 توسعه سرمايه انساني کارآمد و زمينهسازي براي به کارگيري متخصصان و پژوهشگران
جذب نخبگان و فارغالتحصيالن رشتههاي مرتبط علمي از طريق ايجاد بازار کار مناسب پويا و پايدار
 سياستها و اقدامات خاص حوزه صنعت و فناوري انواع مختلف موتورهاي الکتريکي
 تعريف پروژههاي ملي مورد حمايت دولت در راستاي نيازمنديهاي کشور
 ايجاد فضا براي توسعه تواناييهاي بازيگران در حوزه توسعه دانش براساس نيازمنديهاي موجود (بسترهاي
دانشي فناوري ،کارگاههاي آموزشي)
 چاپ نشريه تخصصي آکادميك و دانشگاهي در حوزه فناوري موتورهاي الکتريکي
 برگزاري کنفرانس علمي و تخصصي ماشينهاي الکتريکي
 چاپ نشريات تخصصي صنعتي براي افزايش و به روز رسااني اطالعاات کااربران موتورهااي الکتريکاي در
بخشهاي مختلف صنعت

 حمايت از اختراعات و نوآوريهاي حوزه فناوري ماشينهاي الکتريکي
 ايجاد بانك اطالعاتي مقاالت و پاياننامههاي حوزه فناوري ماشينهاي الکتريکي
 تاسيس آزمايشگاههاي تخصصي و مرجع
 تاسيس انجمن صنفي سازندگان ماشينهاي الکتريکي
 برگزاري نمايشگاههاي تخصصي حوزه ماشينهاي الکتريکي
 تاسيس مرکز ملي متولي توسعه فناوري ماشينهاي الکتريکي
 تدوين استانداردهاي انرژي
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 حمايتهاي الزم جهت ايجاد انگيزش طرف تقاضا با برنامههاي تشويقي يا اعمال استانداردهاي اجبااري در
بخشهاي مختلف اقتصادي براي استفاده از موتورهايي با بازده باال
 پيگيري براي پيادهسازي نظام تاييد صالحيت فني مهندسان و مشاوران حوزه صنعت موتورهاي الکتريکي
 ايجاد قوانين و دستورالعملهاي مرتبط با جهتدهي به نظام توسعه صنعت و فناوري موتورهاي الکتريکي
 ايجاد فضا براي توسعه آگاهيبخشي در فناوري موتورهاي الکتريکي
 -5-2شناسنامه اقدامات
 )1عنوان اقدام :تعريف پروژههاي ملي مورد حمايت دولت در راستاي نيازمنديهاي کشور
تشريح فعاليتها:
با توجه به فناوريهاي اولويتدار موتورهاي الکتريکي پروژههايي در راستاي نيازمنديهاي کشور تعريف شده است که عناوين
اين پروژهها عبارتند از:
طرح کالن جايگزيني موتورهاي الکتريکي کولرهاي آبي
طرح کالن کاهش ديماند و مصرف انرژي موتورهاي الکتريکي بخش صنعت
طرح کالن جايگزيني موتورهاي الکتريکي چاههاي آب کشاورزي
طرح کالن جايگزيني کمپرسورهاي يخچال/فريز خانگي
طرح کالن کسب دانش فني طراحي و ساخت موتورهاي الکتريکي توان باال
طرح کالن کسب دانش فني و توليد انواع موتورهاي الکتريکي کشنده
الزم به شکر است اين پروژه ها (اقدامات فني) در گزارش فاز پنجم به تفصيل معرفي شده است و براي هر يك شناسنامه اقادام
مشخص شده است.
ييهااي باازيگران در حاوزه توساعه داناش براسااس نيازمناديهااي موجاود
 )2عنوان اقدام :ايجاد فضا براي توسعه توانا 
(بسترهاي دانشي فناوري ،کارگاههاي آموزشي)
تشريح فعاليتها:
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حمايت از پايان نامههاي کارشناسي ارشد و دکتري مرتبط با فناوري موتورهاي الکتريکي به سه صورت امکان پذير است:
الف) حمايتهاي مالي :اين حمايت به عنوان اصليترين فعاليت به شمار ميرود .اين حمايت در سه حوزه صورت ميگيرد:
حمايت مالي از پاياننامه هاي کارشناسي ارشد به صورت کمك نقدي به دانشاجو کاه البتاه در دو ناوع مطالعااتي و
کاربردي صورت مي گيرد و ميزان کمك به پايان نامه هاي کاربردي بيش از مطالعاتي مي باشد.
حمايت مالي از پايان نامه هاي دکتري به صورت کمك نقدي به دانشجو
حمايت تشويقي از صنعتي شدن دستاوردهاي پايان نامه ها بطوريکه در مواردي که پايان نامه کامالً در راستاي
نيازهاي صنعت بوده و در اين بخش قابل اجرا باشد فرد ،مبلغي را به عنوان تشويقي دريافت کند.
ب) پشتيباني هاي فيزيکي :اين نوع حمايت شامل دو عنوان اصلي مي شود:
حق استفاده از آزمايشگاه ها :در اين مورد به دانشجوياني که پاياننامههايي مرتبط با موضوعات مطرح شاده در حاوزه
موتورهاي الکتريکي تعريف کردهاند ،حق استفاده به صورت رايگان ولي در تعداد محادودي آزماايش در هار ساال از
آزمايشگاههاي موتورهاي الکتريکي داده ميشود.
حق استفاده از کتابخانههاي خارج از دانشگاهها :در اين مورد حق استفاده رايگان از کتابخانههاي مرتبط با اين موضوع
به دانشجويان داده مي شود.
ج) حمايتهاي مشاورهاي :اين نوع حمايت به منظور رفع موانع علمي دانشجويان و کمك به ايشان در انجام پايان نامه ميباشد
که از آن به عنوان اطالع رساني علمي و مشاوره علمي به دانشجويان ياد شده است.
 )3عنوان اقدام :تاسيس مرکز ملي متولي توسعه فناوري ماشينهاي الکتريکي
تشريح فعاليتها:
از آنجايي که تحقق بندهاي سند توسعه فناوري موتورهاي الکتريکي نياز به پيگيري مستمر و متمرکز دارد ،لذا نيااز باه ايجااد
مرکزي جهت پيگيري اهداف آن ميباشد .وظايف تعريف شده در اين گزارش براي مرکز توسعه فناوري موتورهاي الکتريکي در
دو دسته کلي ،مطابق جدول زير ،تقسيمبندي ميگردد.
جدول  :1-2تقسيمبندي وظايف مرکز توسعه فناوري موتورهاي الکتريکي
رديف

حوزه توسعه دانش و فناوري

حوزه بازار و برنامهها و سياستهاي اجرايي

1

برنامهريزي براي تدوين دانش فني طرحهاي اجرايي

رصد بازار و ارايه آمار و تحليلها ،پيشنهاد سياستها و برنامهها

2

آموزش ،چاپ مجالت و برگزاري کنفرانس

رصد طرحهاي کالن اجرايي نقشه راه
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رديف

حوزه توسعه دانش و فناوري

حوزه بازار و برنامهها و سياستهاي اجرايي

3

برقراري ارتباط بين مراکز تحقيق و توسعه و موسسات پژوهشي

برگزاري نمايشگاههاي ساالنه ،برنامه ريزي براي شرکت در
نمايشگاههاي بين المللي موتورهاي الکتريکي

4

حمايت از ابداعات و اختراعات

تدوين و پيشنهاد استانداردهاي مصرف انرژي

5

حمايت از تشکيل و توسعه تواناييهاي شرکتهاي دانش بنيان

ايجاد صندوق کار آفريني و حمايت از فناوريهاي نوين

6

جهت دهي و حمايت از پايان نامههاي تحصيالت تکميلي

پيگيري براي مشارکت بيشتر موسسات مالي براي حمايت از توسعه
صنعت موتورهاي الکتريکي

7

ايجاد بانك اطالعاتي از پژوهشهاي حوزه موتورهاي الکتريکي

اطالع رساني و آگاهي بخشي به کاربران مختلف موتورهاي الکتريکي
براي استفاده بيشتر از محصوالت داخلي

8

ايجاد شبکه متخصصين و موسسات فعال در حوزه توسعه دانش

پيگيري براي ايجاد آزمايشگاههاي مرجع

9

آينده پژوهي و سياست پژوهي در حوزه فناوري موتورهاي الکتريکي

10

ايجاد ارتباط بين مراکز پژوهشي داخل کشور و موسسات پژوهشي
معتبر جهاني

چارت سازماني پيشنهادي براي مرکز توسعه فناوري موتورهاي الکتريکي

چارت سازماني نشان داده شده در شکل باال براي انجام وظايف پيشبيني شده در اين گازارش ،باراي مرکاز توساعه فنااوري
موتورهاي الکتريکي پيشنهاد شده است .عناوين پيشنهادي واحدهاي مختلف مرکز و وظايف هر واحد در اين چارت نشاان داده
شده است .وظايف بخشهاي مختلف عبارتند از:
الف) حوزه فن آوري
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 -1رصد و آينده نگاري فن آوري
 -2ايجاد فن آوري موتورهاي القائي کوچك  ,متوسط و بزرگ پربازده
 -3ايجاد فن آوري موتورهاي مغناطيس دائم کوچك  ,متوسط و بزرگ
 -4ايجاد فن آوري موتورهاي رلوکتانسي کوچك  ,متوسط و بزرگ
 -5ايجاد فن آوري نسل مدرن موتورهاي الکتريکي نظير ابررسانا  ,پرسرعت و ...
 -6ايجاد فن آوري درايوهاي صنعتي مورد استفاده در موتورهاي کوچك  ,متوسط و بزرگ
 -7راه اندازي آزمايشگاه هاي مرجع و تحقيقاتي
 -8حمايت از ابداعات و اختراعات
ب) حوزه برنامه ريزي
 -1آمارگيري از موتورهاي الکتريکي مورد استفاده و موردنياز صنايع (ارزيابي سمت عرضه و تقاضا)
 -2سياست پژوهي در حوزه موتورهاي الکتريکي
 -3امکان سنجي و پيشنهاد طرح هاي اجرائي با هدف کاهش مصرف انرژي الکتريکي موتورهاي بخش هاي مختلف
 -4راه اندازي شبکه متخصصين حوزه موتورهاي الکتريکي
 -5مديريت دانش در حوزه موتورهاي الکتريکي
 -6تدوين استانداردهاي مصرف انرژي در حوزه موتورهاي الکتريکي
 -7چاپ مجالت تخصصي و برگزاري کنفرانس ها و نمايشگاه هاي تخصصي
ج) حوزه اجرايي
 -1رصد طرحهاي کالن اجرايي نقشه راه
 -2ايجاد صندوق کار آفريني و حمايت از فناوريهاي نوين
 -3پيگيري براي مشارکت بيشتر موسسات مالي براي حمايت از توسعه صنعت موتورهاي الکتريکي
 )4عنوان اقدام :تاسيس آزمايشگاههاي تخصصي و مرجع
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تشريح فعاليتها:
بر اساس آمار منتشره توسط توانير در سال  1392ميزان مصرف انرژي موتورهاي الکتريکي در بخاش صانعت کشاور 45،918
ميليون کيلووات ساعت (با فرض اين که  65درصد انرژي را موتورهاي الکتريکي مصرف ميکنند) است .باا محاسابات انجاام
شده در گزارشهاي قبلي 21 ،درصد اين مقدار انرژي الکتريکي توسط موتورهاي الکتريکي بزرگ (با توان ناامي بايش از 750
کيلووات) مصرف ميشود؛ بنابراين مصرف ساالنه انرژي موتورهاي الکتريکي بزرگ در اين سال برابر  9،600ميليون کيلاووات
ساعت بوده است .اين مقدار مصرف انرژي نشان ميدهد که در کشور بيش از  1،000عدد موتور الکتريکي بزرگ در حاال کاار
ميباشد .اگر آمار نياز به تعميرات و موتورهاي جديد  7درصد تعداد کل موتورهاي بزرگ نصاب شاده فارض شاود (تعاداد 70
دستگاه الکتروموتور بزرگ) ،مصرف انرژي اين تعداد برابر  675ميليون کيلووات ساعت ميشود؛ در اين صورت در صاورتي کاه
موتورهاي تعميري و يا خريداري شده يك درصد کاهش بازده (به داليلاي مانناد کيفيات باد سااخت ،اساتفاده از ماواد اولياه
نامرغوب ،نبودن دانش فني کافي و غيره) رخ دهد ،حداقل  6,75ميليون کيلووات ساعت انرژي بيشتري مصرف مايشاود کاه
برابر ده ميليارد ريال (با فرض قيمت  1500ريال به ازاي هر کيلووات ساعت) هزينه بيشتر براي کشور ،براي توليد ايان مقادار
انرژي الکتريکي است .مقدار هزينه واقعي با احتساب قيمت واقعي سوخت ،در حدود سه برابر اين مقدار است .اگر عمر مفيد اين
تجهيزات  15سال فرض شود ،ميزان اضافه هزينههاي اين  70دستگاه الکتروموتور براي صنعت برق کشور 15 ،برابر (باه نارخ
امسال) افزايش مييابد و هر سال نيز همين مقدار به آن اضافه ميشود که به صورت تجمعي ،بالغ بر  1،215ميليارد رياال (باا
فرض قيمت  1500ريال به ازاي هر کيلووات ساعت) به نرخ امسال ميشود .البته در ايان محاسابات هزيناههااي مرباوط باه
تغييرات ضريب توان ،آاليندگي محيط زيست و عدم انطباق بار و موتور الکتريکي لحاظ نشده است.
از طرف ديگر با توجه به وجود برنامه مصوب در خصوص  10،000مگاوات انرژي تجديدپذير و سهم عمده انرژي بادي از ايان
ميزان در کشور ،برنامهريزيهاي زيادي براي توسعه نيروگاههاي بادي در کشور (در حدود  4،500مگاوات) در سالهااي آيناده
انجام شده است .اين مطلب به اين معني است که در سالهاي آينده حجم بااليي از ژنراتورهاي الکتريکي با توان چند مگاوات
جهت استفاده در توربين هاي بادي به کشور وارد و يا در داخل کشور توليد خواهد شد که اين تجهيزات قبل از نصاب ،نيااز باه
آزمون و تاييد شاخص هاي عملکردي دارند؛ به عبارت ديگر وجود مرکازي باراي آزماايش ايان تجهيازات در کشاور  -باراي
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جلوگيري از تلفات انرژي و افزايش بهرهوري  -ضروري مي باشد .همچنين اين مرکز امکان آزمايش و تعيين مشخصاات فناي
ساير تجهيزات دوار مورد نياز بخش صنعت ،مانند توربينها ،تجهيزات مورد استفاده در کشتيها و  ...را دارا ميباشد.
در حال حاضر موتورهاي الکتريکي در صنايع مختلف با توان بيش از  2مگاوات فعال هستند؛ به عنوان مثال موتور با توان 2,5
مگاواتي در صنايع سيمان ،موتورهاي بيش از  2مگاوات در خطوط انتقال آب ،با توان  4مگاوات در نيروگاهها استفاده ميشاود.
البته تعداد محدودي موتور الکتريکي با توان بيش از  10مگاوات نيز در برخي نيروگاههاي بخار کشور فعال هستند .با توجه باه
اين که با گذر زمان ،امکان توليد موتورهاي الکتريکي با توان باالتر به دليل سادهتار شادن فراينادها سااخت و تولياد ،بيشاتر
ميشود و در نتيجه امکان استفاده از آنها فراهم ميگردد ،پيشنهاد ميگردد ظرفيات ناامي آزمايشاگاه ديناامومتري  5مگااوات
انتخاب گردد .اين انتخاب ميتواند در يك افق  10ساله ،تمامي نيازمنديهاي کشور را تحت پوشش قرار دهد.
تجهيزات اصلي مورد نياز براي آزمايشگاه دينامومتري موتورهاي توان باالو توربين باد ،عبارتند از:
 -1ژنراتور :براي آزمون شاخصهاي مصرف انرژي موتورهاي الکتريکي ،نياز به يك ژنراتور با توان  5مگاوات ميباشاد .قابال
توجه است که براي افزايش دقت در تمام بازه تواني آزمون موتورها (محدوده چند صد کيلووات تا چند مگاوات) ،مايتاوان باه
جاي استفاده از يك ژنراتور با توان  5مگاوات ،از دو ژنراتور کوپل شده به هم و با توان کمتر استفاده نمود.
 -2مبدلهاي الکترونيك قدرت :دو مجموعه الکترونيك قدرت ،شامل مبادلهااي  AC/DCو  ،DC/ACدر ايان آزمايشاگاه
براي تغذيه موتور تحت آزمون و همچنين انتقال توان ژنراتور به شبکه نياز ميباشد.
 -3گيربکس :براي آزمايش تجهيزات سرعت پايين و همچنين استفاده از اين آزمايشگاه براي آزمون تجهيزات توربين بااد باه
گيربکس نياز ميباشد.
 -4ترانسفورمرها :ترانسفورمرها براي تغذيه تجهيزات با قدرت نامي مجموعه آنها ،مورد نياز ميباشد.
 -5سنسورها :براي کنترل فرايند آزمونها و ثبت نتايج نياز به استفاده از سنسورهاي مختلف ،مانند سنساور سارعت ،گشاتاور،
دماي قسمتهاي مختلف و  ، ...در آزمايشگاه ميباشد.
 -6تجهيزات کنترل و مونيتورينگ :براي ثبت اطالعات سنسورها و برنامهريزي آزمونهاا باه سيساتم کنتارل و مونيتوريناگ
آزمايشگاه نياز ميباشد.
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 -7شاسي :با توجه به وزن و ابعاد بزرگ تجهيزات مورد استفاده در آزمايشگاه و همچناين تجهيزاتاي کاه ماورد آزماون قارار
ميگيرند ،نياز به يك شاسي مناسب ،با قابليت تنظيم و تغيير جزئي ابعاد ،ميباشد.
در جدول زير پيشبيني هزينههاي تاسيس آزمايشگاه براي توان  5مگاوات آورده شده است .همانطور که در ايان جادول آورده
شده است ،در حدود  15ميليارد ريال هزينه نيروي انساني و  250ميليارد ريال هزينه براي خريد و يا ساخت تجهيزات آزمايشگاه
مورد نياز است .همچنين حداقل به  51ماه زمان براي آماده شدن آزمايشگاه نياز ميباشد.

جدول  :2-2هزينه و زمان مورد نياز تاسيس آزمايشگاه براي توان  5مگاوات
زمان

نفر در

هزينه (ريال)

رديف

فعاليت

1

بررسي مستندات ،طراحي مفهومي و طراحي تفصيلي آزمايشگاه

15

2

تهيه زمين ،سوله سازي ،تاسيسات و ساخت شاسي

24

1

3

خريد /ساخت ترانسفرمر ،ژنراتور و ساير موتورهاي الکتريکي مورد نياز

24

1

1،680،000،000

4

خريد/ساخت سيستم الکترونيك قدرت و کنترل

24

1

1،680،000،000

60،000،000،000

5

خريد /ساخت تجهيزات مکانيکي

24

1

1،680،000،000

50،000،000،000

6

خريد سنسورها و تجهيزات کنترل

24

0,5

840،000،000

30،000،000،000

7

مونتاژ و آزمايش

12

4

3،360،000،000

20،000،000،000

جمع
مجموع هزينه ها (ريال)

(ماه)

ماه

نيروي انساني

تجهيزات

4

4،200،000،000

-

1،680،000،000

50،000،000،000
40،000،000،000

216

250،000،000،000 15،120،000،000
265،120،000،000

بر اساس نظر کميته راهبري پروژه ،مقرر گرديده است که هزينههاي اخذ ليسانس براي آزمايشگاه فوق نيز باه بودجاه پاروژه
اضافه گردد که اين مساله به دليل نياز به استعالم و بررسيهاي بيشتر ،در زمان تهيه طرح تفصيلي مد نظر قرار خواهد گرفت.
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همچنين در جدول زير پيشبيني هزينههاي تاسيس آزمايشگاه براي الکتروموتورهاي در بازه تواني  75تاا  375کيلاووات آورده
شده است .همانطور که در اين جدول آورده شده است ،در حدود  5ميليارد ريال هزينه نيروي انساني و  50ميليارد رياال هزيناه
براي خريد و يا ساخت تجهيزات آزمايشگاه مورد نياز است .همچنين حداقل به  24ماه زمان براي آماده شادن آزمايشاگاه نيااز
ميباشد.
جدول  :3-2هزينه و زمان مورد نياز آزمايشگاه الکتروموتورهاي در بازه تواني  75تا  375کيلووات
هزينه (ريال)

زمان

نفر در

(ماه)

ماه

نيروي انساني

2

840،000،000
840،000،000

10،000،000،000
4،000،000،000

رديف

فعاليت

1

بررسي مستندات ،طراحي مفهومي و طراحي تفصيلي آزمايشگاه

6

2

تهيه زمين ،سوله سازي ،تاسيسات و ساخت شاسي

12

1

12

1

840،000،000

4

خريد/ساخت سيستم الکترونيك قدرت و کنترل

12

0,5

420،000،000

6،000،000،000

5

خريد /ساخت تجهيزات مکانيکي

12

1

840،000،000

10،000،000،000

6

خريد سنسورها و تجهيزات کنترل

12

0,5

420،000،000

15،000،000،000

7

مونتاژ و آزمايش

6

2

840،000،000

5،000،000،000

72

50،000،000،000 5،040،000،000

 3خريد  /ساخت ترانسفرمر ،ژنراتور و ساير موتورهاي الکتريکي مورد نياز

جمع
مجموع هزينه ها (ريال)

تجهيزات

55،040،000،000

 )5عنوان اقدام :تاسيس انجمن صنفي سازندگان ماشينهاي الکتريکي
تشريح فعاليتها:
توسعه فناوري موتورهاي الکتريکي با در نظرگرفتن نظام نوآوري فناورانه نيازمند وجود و اثرگذاري نهادهاي واسطي خواهد بود
تا بوسيله آن روابط و تعامالت موجود در نظام ،نهادينه و زمينه توسعه پايدار اين فناوري فراهم گردد .بسترسازي و ايجاد نهادها
و تشکل هاي علمي ،صنفي و غير دولتي در جوامع امروزي از اهميت قابل مالحظهاي برخوردار است .ايان تشاکلهاا در واقاع
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نماينده گروههاي مختلف جامعه مي باشند که به نحوي با جزء و يا اجزايي از فرآيناد توساعه تکنولاوژي مارتبط باوده و داراي
عاليق و انگيزه هاي مشترک در يك مجموعه متشکل هستند .اين تشکلها داراي ويژگيهايي هستند که در صاورتي کاه باه
طور کامل رعايت شود تضمينکننده موفقيت و پايداري آنها خواهد بود .از جمله اين ويژگيها مي توان به موارد زير اشاره کرد:
 -1خودجوشي و نياز طبيعي
 -2تعهد و هدف مشترک
 -3قانونمندي
 -4برنامه و فعاليت مشخص
 -5جلب مشارکت و عضويت
 -6مشارکت و مسئوليتپذيري
تشکل هاي علمي ،صنفي و غير دولتاي در حاوزه فناوراناه براسااس شارايط تحقيقااتي و علماي کشاور و جهاان و همچناين
انگيزشهاي موجود حوزه اين تکنولوژي به طور خودجوش به وجود آمده ،داراي ضوابط مشخص و تعرياف شادهاي باوده و در
راستاي دستيابي به اهداف خود داراي برنامه و فعاليت مشخص در يك بخش يا رسته خاص ميباشد .اصوالً هدف اين تشکلها
سودجويانه نيست بلکه بيشتر داراي اهداف علمي ،فرهنگي و اجتماعي ميباشند.
از آنجا که فرآيند توسعه فناوري موتورهاي الکتريکي داراي زمينههاي متنوع و گستردهاي از موضوعات مورد توجه تشکلهااي
علمي ،صنفي و غيردولتي در دانشگاه ،صنعت و  ...ميباشد ،لذا ميتوان با کمك و حمايت الزم به منظور ايجاد و تقويت جايگاه
اين تشکلها به تسريع در فرآيند توسعه فناوري موتورهاي الکتريکي کمك نمود .به منظور هماهنگسازي و همافزايي نتايج و
ايجاد تعامل موثر ،ارتباط با تشکل هاي علمي ،صنفي و غيردولتي حامي توسعه فناوري موتورهاي الکتريکي به عناوان يکاي از
وظايف مرکز توسعه فناوري مورد توجه قرار ميگيرد .هدف اصلي در اين زمينه عالوه بر ارائه کمكهاي مالي ،اطالعاتي و  ...به
تشکلهاي فوق ،انتقال خطوط و موضوعات راهبردي کميته راهبري توسعه فناوري موتورهاي الکتريکي به آنها و از سوي ديگر
جذب نظرات و يافتههاي آنان و پيگيريهاي الزم در راستاي آن ميباشد.
در اولين گام فرصتها ،ظرفيتها و زمينههاي بالقوه براي ايجاد و توسعه اين تشکلها را در بستر دانشگاههاا ،صانعت و سااير
نهادها از جمله نهادهاي مدني شناسايي نموده و پس از مطالعه و انجام بررسيهااي الزم ،از روشهاا و ابزارهااي مختلاف در
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جهت ايجاد جذابيت براي ايجاد تشکلهاي مستعدِ شکلگيري استفاده خواهد کرد .ارائه کماكهااي ماالي از طرياق وامهااي
بالعوض و اطالعرساني به تشکل هاي شناسايي شده از ابعاد حمايت هاي مالي و اطالعاتي اين دفتر خواهد بود .همچنين ايان
دفتر در راستاي ارائه خدمات علمي ،سمينارها و نشست هاي مختلفي با هدف ايجاد ارتباط و تبادل علمي ميان اين تشکلها باا
ساير مراکز مشابه داخلي و خارجي برگزار خواهد کرد .از ديگر فعاليتهاي در اين زمينه بررسي و شناسايي موانع موجود بر سار
راه ايجاد و توسعه اينگونه تشکل ها و پيگيري به منظور رفع آنها ميباشد .مجموعه فعالياتهااي فاوق ماي تواناد زميناه سااز
شکل گيري و توسعه نهادهايي کارآمد در بخشهاي مختلف از جمله دانشگاه و صنعت و در نهايات تساريع در فرآيناد توساعه
فناوري موتورهاي الکتريکي گردد.

 )6عنوان اقدام :حمايتهاي الزم جهت ايجاد انگيزش طرف تقاضا با برنامههاي تشويقي يا اعمال استانداردهاي اجباري در
بخشهاي مختلف اقتصادي براي استفاده از موتورهايي با بازده باال
تشريح فعاليتها:
در حال حاضر مجموعه قوانين کشور چه در بخش توليد و چه در بخش واردات به نحوي نيست که مصرف کنندگان داخلاي را
راغب به استفاده از موتورهاي الکتريکي با بازده باال نمايد؛ به عبارت ديگر محصوالت توليدي شرکتهاي داخلي باا کيفيات و
استانداردهاي انرژي معمول در کشورهاي پيشرفته صنعتي تطابق ندارد و و از طرف ديگر وارد شادن موتورهااي الکتريکاي باا
استانداردهاي انرژي پايين و يا کيفيت ساخت پايين نيز ممنوع نمي باشد .در نتيجاه محصاوالت باا کيفيات کام خاارجي و باا
قيمتهاي پايين وارد کشور ميشود و از طرف ديگر به دليل پايين بودن هزينههاي مصرف انرژي ،کاربران موتورهاي الکتريکي
به استفاده از همين محصوالت با کيفيت پايين و بازدهي انرژي نسبتا کم ترغيب ميشوند.
يکي از مهمترين داليل ايجاد چنين وضعيتي ،نبود آزمايشگاه هاي مرجع الزم براي صدور گواهي کيفيت موتورهاي الکتريکاي
در بازههاي تواني مختلف است که ايجاد آنها به عنوان يك اقدام جداگانه ديده شده و قبال توضيح داده شده است .با استفاده از
اين امکان و همچنين تشکيل جلسات با شرکتهاي سازنده سياستها ،راهکارها و اقدامات الزم مانند ارايه کماكهااي ماالي
براي ارتقاء تجهيزات خطوط توليد و غيره بررسي ميگردد و به عنوان بسته به مراکز شيربط پيشنهاد خواهد شاد .همچناين باه
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روش مشابه راهکارهاي جلوگيري از واردات موتورهااي الکتريکاي باا کيفيات پاايين و ياا افازايش هزيناههاي(مانناد ارتقااء
استانداردهاي انرژي انواع موتورهاي الکتريکي) آنها تدوين و براي مراکز تصميم گير ارسال ميگردد.
از طرف ديگر ميتوان با اطالع رساني عمومي از طريق وسايل ارتباط جمعي و يا از طريق نشريات خاص براي کاربران صنعتي
موتورهاي الکتريکي و شناساندن مزاياي زياد موتورهاي الکتريکي با فناوري نوين (مانند بازدهي انرژي باالتر ،طول عمر بيشتر
و غيره) ،در کاربران ايجاد انگيزه بيشتري براي استفاده از موتورهاي الکتريکي با بازده انرژي باالتر نمود.
به صورت خالصه ميتوان گفت که برنامه ريزي براي افزايش کيفيت محصوالت داخلي ،افزايش هزينههاي واردات محصوالت
کم بازده خارجي و افزايش اطالعات کاربران موتورهاي الکتريکي (به خصوص کاربران صنعتي) ،مجموعه فعاليتهايي است که
براي ايجاد انگيزه در طرف تقاضا براي استفاده از موتورهاي الکتريکي بازده باال بايد انجام گردد.

 )7عنوان اقدام :ايجاد قوانين و دستورالعملهاي مرتبط با جهتدهي به نظام توسعه صنعت و فناوري موتورهاي الکتريکي
تشريح فعاليتها:
مجموعه قوانين تجاري هر کشور ،مبنايي براي فعاليتهاي تجاري و سرمايهگذاري در آن کشور است و بر نوع ،دامنه و کارآيي
اين فعاليت ها اثر فراواني دارد .اندک تاملي در کارکردهاي نظام نوآوري فناورانه نشان ميدهد که نظام قانوني و حقوقي ،نقاش
مهمي را در ابعاد حمايت از سرمايه گذاري و تامين منابع مالي و حمايت از حقوق مالکيت معنوي ايفا ميکند .لذا توجه به ايجاد
زير ساخت مناسب قانوني در ابعاد مختلف تاثير گذار بر روند توسعه فناوري حائز اهميت بسيار است.
بديهي است تدوين قوانين و مقررات مناسب در اين حوزه نيازمند تشکيل کميتههاي تخصصي است تا بتوانند با بررسي وضعيت
موجود کشور در ابعاد مختلف قانوني و حقوقي ،نيازمنديهاي قانوني را شناسايي و بر اساس تجربياات سااير کشاورها در ايان
زمينه ،به تدوين مقررات و قوانيني متناسب با ساختار و موقعيت کشورمان بپردازند.
همچنين اين کميته بايد اقدامات الزم را در خصوص تصويب اين قوانين در مراجع شيصالح انجاام داده و مکاانيزمهاايي را در
جهت اجراي اين قوانين توسط بخشهاي مرتبط طراحي نمايد.

 )8عنوان اقدام :تدوين استاندارد انرژي
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تشريح فعاليتها:
استانداردهاي انرژي در کشور بر مبناي امکانات فعلي توليد کنندگان داخلي موتورهاي الکتريکي تنظيم شاده اسات و ردههااي
انرژي در آنها به نحوي تنظيم گرديدهاند که محصوالت توليدي آنها خارج از استاندارد انرژي نباشند .با ارتقاء فناوري موتورهاي
الکتريکي ساخت داخل بر اساس برنامههايي که در سند نقشه راه موتورهاي الکتريکي پربازده ديده شاده اسات ،امکاان ارتقااء
استاندارد انرژي انواع موتورهاي الکتريکي مورد استفاده در کشور وجود دارد .همچنين در برخي موارد که هنوز استاندارد انارژي
براي آنها تدوين نشده است نيز ميتوان اين استانداردها را تدوين و برچسب انرژي براي آنها پيشنهاد داد.
با ارتقاي استانداردهاي انرژي متناسب با تغييرات فناوري موتورهاي الکتريکي و ابالغ آنها باه گمرکاات کشاور ،از وارد شادن
موتورهاي الکتريکي با بازده انرژي پايين نيز جلوگيري خواهد شد.

 )9عنوان اقدام :پيگيري براي پيادهسازي نظام تاييد صالحيت فني مهندسان و مشاوران حوزه صنعت موتورهاي الکتريکي
تشريح فعاليتها:
يکي از داليل افزايش مصرف انرژي در بخش محرکههاي صنعت کشور ،عدم تطابق بار و موتور الکتريکي اسات .ماثال باراي
يك محصول در موقع طراحي ،يك موتور الکتريکي با تواني بيش از آنچه که مورد نياز محصاول اسات انتخااب شاده و ايان
محصول به تعداد زياد و چندين سال است که توليد و به بازار عرضه مي گردد .در صورت تسلط فارد طاراح بار نحاوه انتخااب
الکتروموتور ،مقدار انرژي مصرفي اين محصول ميتوان کاهش چشمگيري (در طاول عمار آن) داشاته باشاد .مساايل مشاابه
ديگري نيز در زمينه طراحي ،ساخت ،نصب و بهرهبرداري از موتورهاي الکتريکي وجود دارد که براي به نتيجه صحيح رسيدن و
جلوگيري از اتالف انرژي ،نياز به افراد داراي صالحيت شناخته شده در زمينه موتورهاي الکتريکي ميباشد.
در حال حاضر به دليل نبودن نظام تاييد صالحيت حرفهاي ،امکان ارزيابي توانمنديهاي کارشناسان حوزه موتورهاي الکتريکي
براي کارفرمايان وجود ندارد و چه بسا کارهاي مهمي به افراد فاقد صالحيت الزم سپرده شود .با راهاندازي اين کار ،عاالوه بار
ايجاد اطمينان از توانمنديهاي متخصصان اين حوزه و کمك به افزايش کيفيت خدمات ارايه شده به بخشهاي مختلف صنعت
کشور ،به کاهش مصرف انرژي الکتريکي در صنايع و همچنين محصوالت توليدي آنها کمك زيادي ميتوان نمود.
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 )10عنوان اقدام:
 ايجاد فضا براي توسعه آگاهيبخشي در فناوري موتورهاي الکتريکي
 چاپ نشريه تخصصي آکادميك و دانشگاهي در حوزه فناوري موتورهاي الکتريکي
 برگزاري کنفرانس علمي و تخصصي ماشينهاي الکتريکي
 چاپ نشريات تخصصي صنعتي براي افزايش و به روز رسااني اطالعاات کااربران موتورهااي الکتريکاي در
بخش هاي مختلف صنعت
 برگزاري نمايشگاههاي تخصصي حوزه ماشينهاي الکتريکي
 برگزاري کنفرانس علمي و تخصصي ماشينهاي الکتريکي
تشريح فعاليتها:
به منظور ترويج فناوري موتورهاي الکتريکي در قالب توسعه پايگاههاي اطالعرساني و انتشار بولتنهاي خبري فعاليتهاي شيل
قابل تعريف ميباشد .البته پس از شکلگيري مرکز توسعه فناوري موتورهاي الکتريکي ،اين فعاليتها به شکل جاامعتاري باه
ويژه در حوزه ترويج فناوريهاي موتورهاي الکتريکي پر بازده مورد بررسي قرار ميگيرد.
 .1توسعه پايگاه اطالعرساني اينترنتي موتورهاي الکتريکي (علمي-خبري-تحليلي) :درج دستاوردها ،اخبار و مطالب مارتبط باا
موتورهاي الکتريکي پر بازده در سايت ،عالوه بر جهتدهي به فعاليتهاي جاري ،تعداد عالقمندان به ايان فنااوريهاا را نياز
افزايش خواهد داد.
 .2ارائه گزارشات خبري و تحليلي فناوري موتورهاي الکتريکي :ارائه اين گزارشات در مورد فعاليتهاي انجام گرفته و تحوالت
حوزه فناوري موتورهاي الکتريکي به شيوههاي مختلف از جمله تهيه و درج مطالب مرتبط با اين فناوري در نشريات به صورت
گسترده ،تهيه و توزيع تكنگاشت 1و  ...بستري را براي ترويج موضوعات مرتبط با اين فناوري در بين عموم فراهم خواهد آورد.

1منظور از تكنگاشت ،همان بولتن است که بصورت خالصه و مفيد و در يك برگه مطالب مرتبط در آن درج خواهد شد .محتواي تكنگاشت بيشتر خبري-
تحليلي بوده که بيشتر براي مخاطبيني که نياز به اطالعرساني با حجم باال و عمق مطالب نه چندان زياد دارند -از جمله دانشآموزان -مورد استفاده قرار خواهد
گرفت.
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 .3بولتن خبري-تحليلي :بولتن خبري ،هماکنون بصورت رنگي و جذاب در حال چاپ و توزيع است ولي متاسفانه گستره توزيع
و تعداد آن محدود بوده که بايد افزايش يابد .از ويژگيهاي اين بولتن آشنايي عميق با مباحث مرتبط با موتورهاي الکتريکي پر
بازده در دنيا است که اهميت توجه به آن در کشور را نمايان ميسازد .محتوي اين بولتن با توجه به مخاطبين مختلف متفااوت
خواهد بود.
 .4برگزاري جلسات گفتگو و گردهمآييهاي تخصصي :برگزاري جلسات گفتگو و گردهمآيي با حضور مديران کشور ،نمايندگان
مجلس ،مديران صنايع و پژوهشگران و ارايه اقدامات صورتگرفته عالوه بر فراهم آوردن موجبات تعامل بيشتر آنها ،ميتواناد
مامني براي بيان مشکالت احتمالي پيشروي توسعه فناوري موتورهاي الکتريکي باشد.
 .5غنيسازي محتوي کتب درسي دانشآموزان در مقاطع تحصيلي :ترويج در سطح دانشآموزان از راهکارهاي ترويج پايهاي و
ريشهاي محسوب ميشود .از اينرو افزودن عناوين مرتبط با مفهوم فناوري موتورهاي الکتريکي در کتب درسي ،عالوه بر آشنا
نمودن آنها ميتواند زمينهساز فعاليتهاي دانشآموزان نخبه و عالقمند در حوزه پ فنااوري موتورهااي الکتريکاي در مقااطع
تحصيلي باالتر را فراهم آورد.
 .7نمايشگاهها :برگزاري نمايشگاههاي مرتبط با فناوري موتورهاي الکتريکي و ارايه محصوالت جديد در اين غرفهها موجباات
آشنايي و عالقه مندي صاحبان صنايع و بازديدکنندگان را با اين فناوري ،همچنين معرفاي آخارين دساتاوردهاي ايان حاوزه را
فراهم خواهد کرد.
 .8توليد و دوبله فيلمهاي علمي در مورد فناوري موتورهاي الکتريکي پر بازده :يکي از قويترين رسانههاي ترويجي براي عموم
مردم و همه اقشار و گروههاي هدف ،تهيه و پخش فيلم آموزشي و علمي در اين زمينه است.
 .9ترويج فناوري موتورهاي الکتريکي پر بازده در توليدات صدا و سيما :تهيه برنامه تلويزيوني مرتبط در صادا و سايما از ديگار
برنامه هاي ترويجي موثر خواهد بود که به عنوان نمونه ميتوان به برنامه فنآوري ايراني ،پرتو و رويکارد اشااره نماود .کماك
فکري به اين برنامهها جهت گنجاندن موضوع موتورهاي الکتريکي پر بازده در شناساندن اين فنآوري به عماوم ماردم نقاش
موثري خواهد داشت.

 )11عنوان اقدام :حمايت از اختراعات و نوآوري هاي حوزه فناوري ماشينهاي الکتريکي
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تشريح فعاليتها:
در اين اقدام هدف حمايت از فرد مبتکر و مخترع و حمايت از دستاورد وي ميباشد .امکان حمايتهاي مختلف در ايان زميناه
وجود دارد که حمايت هاي انتخابي اين موارد هستند .مهم ترين حمايت ,حمايت مالي از ثبات اختراعاات در زميناه موتورهااي
الکتريکي پر بازده است .بدين صورت که از ثبت اختراعات برجسته مرتبط با موتورهاي الکتريکي راهبردي در سطح بين المللي
حمايت مالي صورت گيرد و بخشي از هزينه هاي سنگين ثبت اختراع که فرد مبتکر و مخترع به تنهايي از عهده آن برنمي آيد
و باعث انصراف وي از ثبت خواهد شد ،توسط دولت پرداخت گردد.
دسته ديگري از حمايت ها ،حمايت حقوقي و رفع موانع قانوني و حقوقي از ثبت اختراعات مرتبط با فناوري موتورهاي الکتريکي
راهبردي در داخل کشور مي باشد .بدين منظور بايستي قاوانيني در کشاور باه تصاويب برساد کاه ضامن حفاظات از نتاايج و
دستاوردهاي مالي و معنوي نوآوري براي مخترع ،باعث شود تا بنگاههاي اقتصادي باه راحتاي از نتاايج و دساتاوردها اساتفاده
نمايند.
دسته سوم از حمايتها ،از طريق اطالعرساني دستاوردهاي مبتکران و مخترعان فناوري موتورهاي الکتريکي راهباردي اسات.
اين کار از طرق مختلفي امکان پذير است ولي دو راهکار عمده آن يکي از طريق برگزاري نمايشگاه اختراعات و دساتاوردهاي
موتورهاي الکتريکي است که در  5ساله دوم و سوم مي تواند به صورت دو ساالنه برگزار گردد .راهکار ديگر ،حمايت از انتشاار
کتب و مقاالت در ارتباط با دستاوردهاي فناوري موتورهاي الکتريکي است که فعاليتي پيوسته اسات و در طاول  15ساال باه
فراخور حجم دستاوردها مي تواند اجرا شود.
دسته چهارم از اقدامات حمايتي ،حمايت ها و پشتيباني هاي فيزيکي از دستاوردهاي اين فناوري است .اين پشتيباني ها در واقع
در حين انجام تحقيقات به ايشان کمك مي کند .از جمله مصااديق پشاتيباني در ايان زميناه ماي تاوان ،در اختياار قاراردادن
آزمايشگاه هاي تست به منظور انجام آزمايش به مبتکران و مخترعان و همچنين حاق اساتفاده از کتابخاناه هااي مارتبط باا
موتورهاي الکتريکي را اشاره نمود .آنچه که در اين نوع حمايت مهم است ،ارائه حمايت به فرد يا افرادي است کاه در فنااوري
موتورهاي الکتريکي مشغول انجام تحقيقات مي باشند.
همچنين ،انجام مطالعات اوليه به منظور مشخص نمودن راهکارهاي حمايتي ديگر و اصالحات مورد نياز اين اقدام در ساالهاي
آتي ضروري است و به همين منظور به عنوان اولين فعاليت در اين اقدام ديده شده است.
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نتيجه گيري
در اين گزارش به بررسي اين مساله در افق  10ساله توسعه فناوريهاي موتورهاي الکتريکاي پرداختاه شاده ابتادا روشهاا و
رويکردهاي مختلف تحليل نظام نوآوري فناوريها تبيين و معرفي شده و در نهايت مدل ،کارکردها و شاخصهاي مناسب براي
بررسي چالشهاي توسعه صنعت و فناوريهاي موتورهاي الکتريکي در کشور انتخاب شده است .در ادامه ،بر اساس کارکردها و
شاخصهاي مدل انتخاب شده ،با  9نفر از خبرگان صنعت موتورهاي الکتريکي که ساليان متمادي در اين صانعت مشاغول باه
فعاليت بودند مصاحبه شد و چالشهاي توسعه اين فناوريها بررسي شدند .همچنين در اين مصاحبهها در رابطه با سياستهاا و
اقدامات مناسب براي رفع اين چالشها نيز صحبت شد.
جمعبندي نظرات خبرگان نشان ميدهد که چالش هاي توسعه صنعت و فناوري موتورهاي الکتريکي به دو دسته قابال تقسايم
است؛ دسته اول چالش هايي که مربوط به تمامي صنعت هاي موجود در کشور و از جمله صنعت موتورهااي الکتريکاي اسات و
دسته دوم چالش هايي است که خاص صنعت موتورهاي الکتريکي است .سياست ها و اقدامات پيشنهادي در اين گزارش که در
سند نهايي توسعه فناوريهاي موتورهاي الکتريکي نيز آورده شده است ،عمدتا بر دسته دوم چالشهاي توسعه تمرکز دارد.
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مقدمه
موتورهاي الكتريكي در گستره وسيعي از کاربردهاي مسكوني ،تجاري ،کشاورزي ،حمل و نقلل و صلنعت ملورد اسلتفاده قلرار
ميگيرند و از مهمترين مصرفکنندههاي انرژي الكتريكي هستند .بلر اسلاس گلزارش سلازمانهلاي بلين الملللي موتورهلاي
الكتريكي در سال  2005در حدود  %43تا  %46از کل انرژي الكتريكي مصرفي دنيا را مصرف کردهاند که منجر به توليد بيش
از  6040مگاتن گاز  CO2شده است .اين ميزان فزاينده مصرف انرژي در صورت عدم تلدوين سياسلتهلا و معيارهلاي ملو ر
بهينهسازي مصرف انرژي ،پيشبيني ميگردد که تا سال  ،2030ميزان فزاينلده مصلرف انلرژي الكتريكلي توسلط موتورهلاي
الكتريكي ،به عدد  13360 TWhدر هر سال و ميزان انتشار گاز  CO2به عدد  8570 Mtافزايش يابد.
از آنجايي که فناوريهاي موتورهاي الكتريكي موجود در کشور قديمي اسلت و همچنلين تنلوع زيلادي در زمينله موتورهلاي
الكتريكي جديد و کاربردهاي آنها وجود دارد ،دستيابي به دانش فني همه اين موتورها و عملياتي کردن استفاده از آنها نيلاز بله
برنامهريزي و زمانبندي دارد؛ به عبارت ديگر نياز است که نقشه راه دستيابي به دانش فنلي و اسلتفاده عمليلاتي از موتورهلاي
الكتريكي ،با هدف افزايش بازدهي انرژي و کاهش مصرف انرژي ،تدوين گردد و بر اساس اين برنامه هزينههاي مربوطه انجام
گيرد.
در فصل اول اين گزارش مفاهيم و تعاريف اصلي در ادبيات زنجيره ارزش معرفي و به صورت مختصر توضيح داده شده اسلت.
پس از آن در فصول بعد زنجيره ارزش ساخت موتورهاي الكتريكي و همچنين درايوهاي الكترونيك قدرت ملورد نيلاز در ايلن
صنعت براي کشور ايران معرفي و توضيح داده شده است .از اينرو در فصل اول مدل دياگرامي زنجيره ارزش ساخت موتورهاي
الكتريكي و سيستم درايو الكترونيك قدرت در ايران معرفي شده است .در اين دياگرام که بله چهلار بخلش کللي ملواد اوليله،
سازندگان ماشينها ي الكتريكي ،تجميع کنندگان تجهيزات صنعتي و مصرف کنندگان تقسيم بندي شده است به صورت کللي
نمايي از روند تبديل مواد اوليه به يك محصول نهايي قابل نصب در تجهيزات و صنايع نمايش داده شده است.
در فصل سوم اين گزارش به بحث اصلي تامين مواد اوليه مورد نياز در صنعت ماشينهاي الكتريكي اشاره شلده اسلت و ملواد
اوليه اصلي مانند فوالد الكتريكي ،مس و غيره ،معرفي و نحوه دسترسي در ايران به اين محصوالت معرفي شده است.
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در فصل چهارم اين گزارش تمامي سازندگان مطرح در کشور مورد ارزيابي قلرار گرفتله شلده و توانمنلديهاي آنهلا بلر اسلاس
استعالمات در قالب جداولي ارائه شده است .همچنين به توانمندي برخي از شرکتها متن گزارش و با استناد به وبسايتهاي اين
شرکتها اشاره شده است.
در نهايت در قالب جداولي دانش طراحي ،ساخت ،بهرهبرداري و آزمايش شرکتهاي مختلف آورده شده است و نمايش خوبي از
وضعيت صنعت موتورهاي الكتريكي در ايران ارائه شده است.
در فصل پنجم اين گزارش ،امكانسنجي ساخت درايو الكترونيكي در داخل کشور مورد بررسي قرار گرفته است و زنجيره ارزش
مربوط به آن استخراج شده است .در ابتدا ليستي از قطعات اوليه مورد نياز در توليد درايوهاي الكترونيكلي کله شلامل قطعلات
الكترونيك قدرت و الكترونيكي مي باشند ،ارائه شده و با توجه به اينكه اين قطعلات در داخلل سلاخته نملي شلوند تعلدادي از
شرکتهاي معتبر بين المللي در اين زمينه معرفي شده اند .همچنين برخي از شرکتهايي که در واردات ايلن قطعلات در چنلد
سال اخير فعال بوده اند معرفي شده اند .در ادامه شرکتهاي داخلي که در زمينه طراحي و مشاوره درايوهاي الكترونيكي فعلال
هستند به همراه توانمنديهاي آنها و اطالعات تماس ،معرفي شده اند .سپس در ادامه شرکتهاي فعال و توانمند در حوزه ساخت
و تجهيز و آزمايش قطعات الكترونيك قدرت و الكترونيكي در داخل کشور معرفي شده و توانمنديهاي آنها از نظر پروژه هلاي
انجام شده ،آزمايشگاهها ،و بخشهاي تخصصي ارائه شده است .الزم به ذکر است فرمهاي امكانسنجي ساخت درايو براي بيش
از ده شرکت فعال در اين حوزه و همچنين حدود سي نفر از اساتيد مطرح در دانشگاههاي بزرگ کشور ارسلال شلده اسلت کله
سعي شده جوابيه شرکتها و افرادي که در اين نظرسنجي شرکت کردهاند در تهيه اين فصل به نوعي انعكاس يابد کله بلدين
ترتيب از مشارکت آنها تشكر مي شود.

فصل اول :
ادبيات زنجيره ارزش
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 -1-1زنجيره ارزش در سطح بنگاه
براي بررسي زنجيره ارزش ،تعريف مفهوم ارزش ،فعاليت و انواع آن ضروري به نظر ميرسد .به همين منظور در ابتدا به تشريح
مفاهيم اوليه پرداخته و درادامه ،بر روي شناسايي و تحليل زنجيره ارزش بر پايه اين مفاهيم تمرکز شده است.
-1-1-1ارزش
ارزش مبلغي است که خريدار در ازاي کاال يا خدمتي که سازمان براي او فراهم ميکند ،مايل به پراخت آن است .در صورتي که
ارزش دريافتي بيش از هزينه اي باشد که صرف تهيه محصول شده است ،سازمان سود برده است .در تحليلل موقعيلت رقلابتي
سازمانها ،بهرهگيري از مفهوم ارزش به جاي قيمت مناسبتر است .جهت بررسي ارزش و همچنين نحوه ايجاد آن در سازمان،
از مفهوم زنجيره ارزش کمك گرفته ميشود .زنجيره ارزش نشان دهنده مجموعه فعاليتهلايي اسلت کله بلراي ايجلاد ارزش
صورت ميگيرد .اين فعاليتها ،فعاليتهاي ارزشي ناميده ميشوند .بايد در نظر داشت که ارزش ايجاد شده و يلا ارزش افلزوده
تنها ناشي از فعاليتهاي ارزشي صورت گرفته بر روي کاال يا خدمات ارائه شده نيست ،بلكه حاشيه سود را نيز در بر مليگيلرد؛
اين مفاهيم در ادامه توضيح داده خواهند شد.
-2-1-1فعاليت ارزشي
فعاليتهاي ارزشي ،کليه فعاليتهاي فيزيكي و مربوط به فناوري هستند که سازمان به وسليله آنهلا محصلول خلود را بلراي
خريدار داراي ارزش ميسازد .اين فعاليتها در واقع بلوکهاي سازنده عملكرد سازمان هستند .فعاليتهاي ارزشي ،وروديهلاي
ضروري ،منابع انساني(نيروي کار يا نيروي مديريتي) و گونهاي از فناوري مورد نياز را جهت انجام فعاليتي خاص به کار ميگيرد.
با اين تعريف مشخص ميشود که حاشيه سود ،تفاوت بين کل ارزش و مجموع هزينهاي است که صرف اجلراي فعاليلتهلاي
ارزشي شده است؛ جهت بررسي حاشيه سود ميبايست در نظر داشت که زنجيره ارزش ،تامينکننده سود و کانالهاي توزيع نيز
داراي حاشيه سود است؛ بنابراين جهت تشخيص منابع 1هزينه شده جهت ارائه خدمت يا توليد محصول يك سازمان ،ميبايست

sources

1
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حاشيه سود تامينکننده و کانالهاي توزيع را نيز در نظر گرفت .چرا که اين حاشيههاي سود نيز بخشي از قيمت نهايي است که
به خريدار تحميل ميشود.
 -3-1-1زنجيره ارزش
مفهوم زنجيره ارزش ،با توجه به تعريف فعاليتهاي ارزشي قابل تعريف است و به نوعي نشاندهنده کليهي فعاليتهايي اسلت
که در ايجاد ارزش براي محصول يا خدمت سازمان ،نقش دارند .بر اين اساس ،کليهي فعاليتهاي ارزشي را ميتوان بر اسلاس
نقش و تا ير آنها در زنجيرهي ارزش سازمان دستهبندي کرد .در ادامه به اين تقسليمبنلدي اشلاره مليشلود .در شلكل ()1-1
پيوندهاي بين عناصر يك زنجيره ارزش نشان داده شده است .به عنوان نمونه ،توليد ،به خودي خود تنها يكي از پيوندهاي خلق
ارزش افزوده در زنجيره است .عالوه بر اين در درون هرکدام از اين پيوندها نيز فعاليتهايي به عنوان زيرمجموعله وجلود دارد.
اين فعاليتها داراي يك ماهيت دو طرفه ميباشند .به عنوان مثال ميتوان گفت که عوامل متخصص در امر طراحي محصول،
تنها بر روي فرآيند توليد تا ير نميگذارند؛ بلكه از سوي ديگر توسط يك سري محدوديتها و قيود اجباري موجود در پيوندهاي
پاييندستي زنجيره مورد تا ير قرار ميگيرند .به طور کلي کارکردهاي کسب و کار زنجيره ارزش به پنج حوزه تقسيم شدهاند:
.1
.2
.3
.4
.5

تحقيق و توسعه
طراحي محصوالت ،خدمات و يا فرآيندها
توليد
بازاريابي و فروش
خدمات مشتري

توليد
مصرف/بازگرداني

بازاريابي

 -لجستيك ورودي

طراحي

 -فرايند تبديل

توسعه

 -ورودي ها

محصول

شكل ( :)1-1پيوندهاي چهارگانه موجود در يك زنجيره ارزش ساده

و
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-4-1-1فعاليتهاي اصلي 1و پشتيباني

2

فعاليتهاي ارزشي ميتوانند به دو دسته کلي اصلي و پشتيباني تقسيم شوند .فعاليتهاي اصلي فعاليتهايي هستند که در توليد
محصول ،فروش و انتقال آن به خريدار و خدمات پس از فروش درگير هستند .اين نوع فعاليتها را همانطور که در شكل ()2-1
نشان داده شده است ،ميتوان در پنج دسته کلي تقسيمبندي کرد .اين دسته بندي شامل تامين کاال ،3عمليلات ،حملل و نقلل
محصول ،4بازاريابي و فروش و خدمات پس از فروش است .در کنار فعاليتهاي اصلي ،فعاليتهاي پشتيباني با تلدارک نيازهلا،
منابع انساني و فعاليتهاي مختلف مربوط به کل سازمان ،از فعاليتهاي اصلي و از يكديگر پشلتيباني مليکننلد .فعاليلتهلاي
پشتيباني را نيز ميتوان به چهار دستهي تدارکات ،مديريت منابع انساني ،توسعه فناوري و فعاليتهاي زير ساختي 5تقسيم کرد.
فعاليت هاي زير ساختي
توسعه تكنولوژي
مديريت منابع انساني
تداركات
خدمات
پس از

بازاريابي و

حمل و نقل

فروش

محصول

عمليات

فروش

تامين
كاال

شكل( :)2-1زنجيره ارزش شامل فعاليت هاي اصلي و پشتيباني

فعاليتهايي از جنس تدارکات ،مديريت منابع انساني و توسعهي فناوري ،فعاليتهايي هستند که ميتوانند با يكي از فعاليتهاي
اصلي به طور خاص مرتبط شوند ،در حاليكه همچنان کل زنجيره ارزش را نيز پوشش ميدهنلد .در حاليكله فعاليلتهلاي زيلر
ساختي سازمان معموال با يك فعاليت خاص مرتبط نميشوند و همواره کل زنجيره ارزش را پشتيباني ميکند.
فعاليتهاي ارزشي ،بلوکهاي سازنده مزاياي رقابتي هستند .اينكه اجراي فعاليت با چله هزينلهاي صلورت مليپلذيرد ،نشلان
دهندهي آن است که سازمان نسبت به رقبايش کم هزينهتر يا پرهزينهتر است .همچنين نحوه اجراي فعاليت ،تعيينکننده نقش
1

Primary Activities
Supportive Activities
3
In bounded Logistics
4
Out bounded Logistics
5
Firm Infrastructure
2

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوريهاي طراحی ،ساخت و تدوین دانش فنی انواع موتورهاي مورد نیاز
در صنعت برق
فاز  :4تدوین برنامه ،اقدامات و سیاستها

7
ویرایش اول ،تیر 1394

آن در تامين نيازهاي خريدار و بنابراين تمايز 1سازمان است .براي هر فعاليت ،معياري به نام "هزينه فعاليت" 2در نظلر گرفتله
ميشود که به نوعي بيانگر هزينهاي است که سازمان صرف اجراي آن فعاليت ميکند .هزينهي اجراي فعاليلت ،بلدون در نظلر
گرفتن قيمت وروديهايي که براي اجراي آن به کار برده شدهاند ،بهدرستي فهميده نميشود .اصوال به همين خاطر است که از
مفهوم ارزش به جاي ارزش افزوده 3در اين بحث استفاده شده است .ارزش افزوده ،در نمايان ساختن ارتباط بين يك سازمان و
تامينکنندههاي آن ،که ميتواند هزينهي اجراي فعاليتها را کاهش داده و مولفههاي تمايز را افزايش دهد ،ناتوان است .بلراي
مثال در ارتباط بين يك گارگاه شيريني سازي و کارخانه تهيه شكالت ،در صورتي که ارتباط بين دو سازمان به شكلي باشد که
الزم نباشد کارخانهي تهيه شكالت ،شكالتها را به شكل جامع تحويل دهد و کارگاه شيرينيسازي مجبور باشد شكالتهلا را
دوباره ذوب کند و تحويل شكالت به صورت مايع ،توسط تانكر انجام شود ،منجر به صرفهجويي براي هر دو طرف ميشود؛ به
اين صورت ديگر هزينههاي ذوب و انجماد به کارگاه شيرينيسازي و کارخانه شكالتسازي تحميل نميشود.
-1-4-1-1فعاليتهاي اصلي

همان طور که توضيح داده شد ،فعاليتهاي اصلي را مي توان در پنج دسته کلي تقسيمبندي که توضيح هر يك از اين فعاليتها
در شكل ( )3-1آمده است.

1

differentiation
Economics of Activities
3
Added Value
2
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شكل( :)3-1فعاليتهاي اصلي زنجيره ارزش

فعاليتهاي فوق بسته به نوع سازمان مورد بحث ،ميتوانند تعيينکننده مزيت رقابتي براي سازمان باشند .به عنوان نمونه براي
يك توزيع کننده ،تامين کاال و حمل و نقل محصول مهمترين فعاليت هستند .فعاليتهايي براي يك سلازمان خلدماتي (ماننلد
رستوران يا خرده فروش) نقش حياتي يا اساسي دارند که ارائه دهندهي خدماتي باشند که سازمان متعهد به ارائلهي آنهلا بلوده
است .بنابراين فعاليتهاي عملياتي براي اين سازمانها ،مهمترين فعاليت به شمار ميرود .براي بانكي که متعهد به دادن وام به
شرکتها ميشود ،بازاريابي و فروش مهمترين مزاياي رقابتي محسوب ميشوند که اين فعاليتها وابسته به مو ر بودن فراخواني
و شيوه ارائه و قيمت گذاري وامها است .بنابراين در هر سازمان ،تقسيمبنديهاي مربوط به فعاليت هاي اصلي تلا چنلد مرتبله
انجام ميشود و هر کدام نقشي را در مزاياي رقابتي بر عهده دارند.
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 -2-4-1-1فعاليتهاي پشتيباني

فعاليتها ي پشتيباني همانطور که توضيح داده شد ،به چهار دسته تدارکات ،مديريت منابع انساني ،توسعه فناوري و فعاليتهاي
زير ساختي تقسيم ميشوند؛ اين تقسيمبنديها به زير گروههاي بيشتري نيز قابل تقسيماند.
 .6تدارکات

تدارکات ،به خريداري و تامين نيازهاي اوليه در زنجيرهي ارزش سازمان اشاره دارد که شامل خريد مواد خام ،ملزومات و اقلالم
مصرفي از قبيل ماشين آالت ،تجهيزات آزمايشگاهي ،تجهيزات اداري و ساختمانها نيز ميشود .بله نظلر مليرسلد ايلن نلوع
وروديها به طور معمول با فعاليتهاي اصلي مرتبطاند ،در حالي که با کليهي فعاليتهلاي ارزشلي اعلم از اصللي و پشلتيباني
ارتباط دارند .به عنوان نمونه ،ملزومات آزمايشگاهي و خدمات مرتبط با آن ،نيازهايي هستند کله جلزو فعاليلتهلاي پشلتيباني
توسعهي فناوري به حساب ميآيند .بنابراين اين نوع فعاليتها مربوط به سراسر سازمان ميشوند؛ به اين صورت کله برخلي از
اقالم مانند مواد خام ،توسط دپارتمان خريد (به مفهوم سنتي آن) خريداري ميشوند ،برخي ديگلر توسلط ملدير پلروژه ( ماننلد
ماشين آالت) ،برخي توسط مامورين خريد (مانند وعدههاي غذايي و مسكن) و برخي توسط مدير اجرايي (ماننلد مشلاورههلاي
راهبردي) .همچنين فعاليتهاي تدارکاتي ،همانند بقيه فعاليتهاي ارزشي ،به کارگيرندهي فناوري هستند .براي مثال فرآيندهاي
برخورد با مشتريان ،قوانين سنجش آنها و سيستمهاي اطالعات ،هر يك فناوريهاي مخصوص به خود را دارند.
 .7توسعه ي فناوري
1

هر فعاليت ،در برگيرندهي فناوري ،مهارت استفاده از آن و رويههاي مخصوص به خود است .بكارگيري فناوريهاي مختلف در
يك صنعت بسيار وسيع است .از فناوريهايي که از آمادهسازي مستندات و انتقال محصول به کار گرفته ميشوند تا آنهايي کله
در تهيهي خود محصول نقش دارند .عالوه بر اين ،اغلب فعاليتهاي ارزشي ،نوعي از فناوري را به کار مليگيرنلد کله ترکيلب
تعدادي از فناوريهاي مختلفي است که در برگيرندهي نظام علمي متفاوتي هستند .براي مثلال فنلاوري ماشلينکلاري شلامل
فناوريهاي مورد بحث در علوم متالورژي ،الكترونيك و مكانيك است .اين نوع فعاليتها ميتوانند شكلهاي مختلفلي داشلته
باشند؛ از تحقيقات پايه و طراحي محصول گرفته تا طراحي تجهيزات فرآيندي و رويههاي خدمات رساني .فعاليتهلايي از نلوع

procedure

1
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توسعهي فناوري که با محصول مرتبط باشند ،کل زنجيره را پشتيباني ميکنند .اين در حالي است که ساير فعاليتهاي توسعهي
فناوري ،مربوط به فعاليتهاي خاص اصلي يا پشتيباني هستند.
 .8مديريت منابع انساني

مديريت منابع انساني شامل کليهي فعاليتهايي است که در ارتباط با استخدام ،آموزش ،حقلوق و مزايلاي پرسلنل مليباشلند؛
اينگونه فعاليتها ،هم فعاليتهاي اصلي و پشتيباني را به طور خاص ( مانند استخدام مهندس براي دپارتمانهاي مختلف) و هم
کل زنجيرهي ارزش سازمان ( مانند تعديل در فرآيند خصوصي سازي) را پشتيباني ميکنند.
 .9فعاليتهاي زير ساختي

فعاليتهاي زير ساختي سازمان ،فعاليتهايي است که شامل مديريت ،برنامهريزي ،املور ملالي ،حسلابداري ،قلانوني ،ملديريت
کيفيت و حتي اتفاقات سياسي ميشود .فعاليتهاي زير ساختي اغلب تمامي زنجيره ارزش را پشتيباني ميکنند.
 -5-1-1انواع فعاليتهاي اصلي و پشتيباني
فعاليتهاي ارزشي اعم از اصلي و پشتيباني را ميتوان بر اساس نقش متفاوتي که در مزاياي رقابتي ايفا ميکنند ،بله سله نلوع
فعاليتهاي مستقيم ،غير مستقيم و تضمين کيفيت تقسيم کرد.
-1-5-1-1فعاليتهاي مستقيم

فعاليتهايي که مستقيما در ايجاد ارزش براي خريدار درگيرند .براي مثال ميتوان به فعاليتهايي مانند مونتاژ محصول ،ماشين-
کاري قطعات ،عملكرد پرسنل فروش ،تبليغات و طراحي محصول اشاره کرد.
-2-5-1-1فعاليتهاي غير مستقيم

فعاليتهايي که امكان انجام فعاليتهاي مستقيم را به طور پيوسته فراهم ميکنند؛ مانند نگهداري ،برنامه ريزي ،کنترل عملكرد
تجهيزات ،مديريت پرسنل فروش ،مديريت تحقيق و سيستم بت اطالعات مربوط به مشتريان.
-3-5-1-1فعاليتهاي تضمين کيفيت

1

Quality Assurance

1
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فعاليتهايي که کيفيت ساير فعاليتها را تضمين ميکنند؛ مانند مانيتورينگ ،بازرسي و آزمايش ،تنظيم کردن .1بايد توجه داشت
که تضمين کيفيت با مديريت کيفيت تفاوت دارد .هر سازماني فعاليتهاي ارزشي از هر سه نوع مستقيم ،غير مستقيم و تضمين
کيفيت را دارد .اين سه نوع فعاليت نه تنها در ميان فعاليتهاي اصلي وجود دارند ،بلكه در فعاليتهاي پشتيباني نيز ديده ملي-
شوند؛ براي مثال در فعاليت پشتيباني توسعهي فناوري ،فعاليت تيمهاي آزمايشگاهي فعاليت مستقيم و ملديريت تحقيلق يلك
فعاليت غيرمستقيم است.
تفاوت فعاليتهاي غير مستقيم و تضمين کيفيت ،معموال به درستي فهميده نميشود .توانايي تمايز اين سه نوع فعاليت يكي از
مهمترين فاکتورها در تشخيص مزاياي رقابتي است .در بسياري از صنايع ،فعاليتهاي غيرمستقيم سلهم بزرگلي در قيملت يلا
سرعت بخشيدن به رشد قيمت دارند و ميتوانند از طريق تا يرشان بر فعاليتهاي مستقيم نقش مهمي در تمايز بازي کنند .اما
از آنجا که معموال اين دو نوع فعاليت ،اقتصاد کامال متفاوتي دارند ،به ندرت با يكديگر در يك جا جمع ميشوند .ملدل زنجيلره
ارزش يك ابزار تحليلي مفيد براي شناسايي مزيتهاي رقابتي کليدي در يك سازمان و فعاليتهاي آن است ،در حالتي کله آن
ميتواند يك مزيت رقابتي را به صورت زير دنبال نمايد:
بهره هزينهاي :2به فهم بهتري از هزينهها در راستاي کاهش آنها و يا به عبارتي خارج نمودن ايلن هزينلههلا از فعاليلتهلاي
ارزش افزا براي سازمان اشاره دارد.
تمايز :3به تمرکز بر فعاليتهاي مرتبط با قابليتهاي اصلي و توانمنديهاي سازماني به منظور اجرا و به کلارگيري بهتلر ايلن
فعاليتها در مقايسه با رقيبان سازمان اشاره دارد.
 -6-1-1بهره هزينهاي و زنجيره ارزش
يك سازمان ممكن است با به کارگيري يكي از موارد زير بهره هزينهاي مناسبي را براي خود ايجاد نمايد .اين موارد عبارتند از:
کاهش هزينهاي مربوط به فعاليتهاي زنجيره ارزش يا بازسازي و طراحي مجدد زنجيره ارزش .زمانيکه زنجيره ارزش تعريلف

1

Adjusting
cost advantage
3differentiation
2
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شد .تحليل هزينههاي آن ميتواند با تخصيص هزينهها به فعاليت هاي زنجيلره ارزش انجلام پلذيرد .ايلن هزينلههلا پلس از
تخصيص اوليه ،طي يك گزارش تخصيص ،مورد تجزيه و تحليل قرار ميگيرند و در صورت نياز اصلالحات الزم در رابطله بلا
مقدار و نحوه تخصيص هزينه به هر کدام از فعاليتهاي زنجيره ارزش انجام ميگيرد تا از اين طريق بتلوان تخصليص بهينله
هزينهها را به فعاليتها يي که از قابليت ارزش افزايي باالتري برخوردارند ،انجام داد .مايكل پورتر  10محرک هزينهاي مهلم و
مرتبط با فعاليتهاي زنجيره ارزش را به صورت زير بيان ميکند:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

1

صرفه جوييهاي مقياس
2
آموزش و يادگيري
3
بهرهبرداري از ظرفيت
4
پيوندهاي بين فعاليتهاي زنجيره ارزش
5
روابط متقابل ميان واحدهاي کسب و کار
6
ميزان يكپارچگي عمودي
7
زمان ورود به بازار
8
خط مشي بنگاه در رابطه با هزينه يا تمايز
9
موقعيت جغرافيايي
عوامل نهادي (10قوانين ،فعاليتهاي اتحاديه ،مالياتها و )...

بنگاههاي فعال در صنعت ميتوانند با کنترل محرکهاي  10گانه فوق ،بهره هزينهاي مناسبي را نسبت به ساير رقبا براي خود
ايجاد کنند .همان طور که قبال نيز اشاره شد يكي ديگر از راههاي کسب بهره هزينهاي براي صنعت ،بازسازي و طراحي مجدد
زنجيره ارزش است .بازسازي به اين مفهوم که ايجاد تغييرات ساختاري از قبيل فرآيند جديد توليد ،کانالهاي توزيلع جديلد يلا
يك رويكرد متفاوت در فروش محصوالت ،صورت ميگيرد.

1economies of scale
2Learning
3capacity utilization
4linkages among activities
5
interrelationships among business units
6degree of vertical integration
7timing of market entry
8firm s policy of cost or differentiation
9geographic location
10institutional factors
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-7-1-1تمايز و زنجيره ارزش
مزيت تمايز ميتواند از هر کدام از بخشهاي مختلف زنجيره ارزش نشات گيرد .براي مثال ،خريد و تدارک وروديهايي کله از
ويژگيهاي منحصر به فردي برخوردار هستند و از محدوده دسترسي بسياري از رقبا خارج ميباشند ،ميتوانلد بله خللق مزيلت
تمايز منجر شود .در اين رابطه موارد ديگري نيز وجود دارند که وجود آنها براي سازمان به منظور برخلورداري از مزيلت تملايز
ضروري است از جمله وجود کانالهاي توزيع کارآمد که سطوح خدمت رساني باالتري را به دنبال دارد به عنوان يك ابزار مهم
در اين زمينه مطرح است.
 -8-1-1برون سپاري فعاليتهاي زنجيره ارزش
يك بنگاه ممكن است در انجام فعاليتهاي زنجيره ارزش ،تنها بر روي تعداد خاصي از آنها تمرکز نموده و مابقي فعاليلتهلا را
برونسپاري نمايد .حال توجه به اين موضوع که بنگاه کدام فعاليتها را خود انجام داده و کدام يك از فعاليتهاي باالدستي يلا
پايين دستي زنجيره را برونسپاري مينمايد به ميزان يكپارچگي عمودي در آن بنگاه بستگي دارد.
در رابطه با اينكه کدام يك از فعاليتها بايستي برونسپاري گردند ،ابتدا مديران سازمان بايستي نقاط قوت و ضعف سلازمان را
درمورد هر يك از فعاليتها شناسايي نموده و فاکتورهايي همچون ميزان ا ربخشي هزينهها و قابليت تمايز را نيز مورد بررسلي
قرار دهند .برخي ديگر از مواردي که مديران در برونسپاري فعاليتهاي زنجيره ارزش مورد توجه قرار ميدهند ،عبارتند از:
 .1آيا فعاليت مورد نظر را ميتوان در شرايطي ارزانتر و با قابليتهاي بهتري توسط تامينکنندگان انجام داد؟
 .2توجه به ميزان ريسك انجام فعاليت در داخل بنگاه و مقايسه آن با ريسك برون سپاري.
 .3آيا برون سپاري فعاليت مورد نظر باعث بهبود فرآيند کسبوکار بنگاه ،از قبيل؛ کاهش زمان انجام سفارش،
انعطافپذيري باالتر ،موجودي کمتر و  ...خواهد شد؟
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 -2-1زنجيره ارزش صنعت
زنجيره ارزش يك بنگاه خود بخشي از يك سيستم بزرگتر با عنوان زنجيره ارزش صنعت است کله در برگيرنلده زنجيلرههلاي
ارزش تامينکنندگان باالدستي و مشتريان و کانالهاي پاييندستي است .مايكل پورتر اين مجموعله از زنجيلرههلاي ارزش را
"سيستم ارزش "1مينامد که در شكل( )4-1يك نماي کلي از آن مشاهده ميشود.

شكل( :)4-1سيستم ارزش

همان طور که ميدانيم يك صنعت خاص متشكل از بنگاهها و شرکتهاي مختلفي است کله در حلوزههلاي مختللف زنجيلره
تامين آن صنعت ،از تامين مواد اوليه گرفته ،تا توليد محصول نهايي و تحويل آن به مشتري حضلور دارنلد از ايلن رو ،زنجيلره
ارزش يك صنعت ،ترکيبي از زنجيرههاي ارزش بنگاههاي فعال در آن صنعت است که قلرار گلرفتن ايلن زنجيلرههلا در کنلار
يكديگر ،نشان دهنده اين مط لب است که محصول نهايي چطور پس از توليد به دست مشتري نهلايي رسليده و بلراي صلنعت
مربوطه ارزش خلق ميکند .نماي کلي زنجيره ارزش صنعت در شكل ( )5-1نشان داده شده است.

value system

1
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شكل ( :)5-1زنجيره ارزش صنعت

همان طور که قبال نيز اشاره شد روابط بين فعاليتهاي زنجيره ارزش از اهميت بااليي برخوردار است و ا ر بخشي اين روابط بر
روي عملكرد زنجيره ارزش بسته ميزان يكپارچگي عمودي بين عناصر بنگاه است ،در تعريف يكپارچگي عمودي اينچنين مي-
توان گفت که در علم مديريت و اقتصاد به عنوان يكي از روشهاي کنترل مديريت مطرح است .سازمانهايي کله بله صلورت
عمودي با يكديگر ادغام شدهاند به صورت يك مجموعه سلسلهمراتبي با يك مالكيلت مشلترک بلوده و معملوال هلر يلك از
اعضاي اين سلسله مراتبي ،توليد کننده يك خدمت و يا محصول متفاوت (براي يك بازار خاص) ميباشند که اين محصوالت با
يكديگر ترکيب شده و نياز مشتريان را برآورده مي سازند .با توجه به اين موضوع ،اين روابط نه تنها در يك زنجيره ارزش وجود
دارد بلكه در بين عناصر سيستم ارزش (زنجيرههاي ارزش) نيز وجود دارد .بهطوريكه هرچه ميلزان يكپلارچگي عملودي بنگلاه
باالتر باشد قابليت تعامل با زنجيرههاي باالدستي و پاييندستي آن نيز در شرايط بهتري قرار خواهد گرفت و بر عكس.
-1-2-1چارچوب زنجيره ارزش
زنجيره ارزش دربرگيرنده يك سري فعاليتها و خدماتي است که در ساخت يك محصول از مراحل اوليه و مفهومي تلا مرحلله
تحويل به مشتري و ورود به بازارهاي نهايي نقش اساسي ايفا ميکنند .بازارهاي نهايي ممكن است در سطوح مختلفي از جمله
بازارهاي محلي ،ملي ،منطقهاي و يا بينالمللي باشند .زنجيرههاي ارزش شلامل تلامينکننلدگان ملواد اوليله ،توليلدکننلدگان،
پردازشگران و خريداران است که توسط مجموعهاي از ارائهدهندگان خدمات مالي ،تجاري و فني پشتيباني مليشلوند .زنجيلره
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ارزش داراي مولفههاي ساختاري و پويا است .ساختار زنجيره ارزش بر پوياييهاي رفتار بنگاه تا ير مليگلذارد .فرآينلد تحليلل
زنجيره نيازمند بكارگيري چارچوب زنجيره ارزش به منظور شناسايي موارد زير است.
 .1ساختار زنجيره ،دربرگيرنده کليه عناصر منحصر به فرد و بنگاههايي است که در يك صنعت خاص فعاليت مي-
کنند و در خلق ارزش براي مشتري نقش داشته و به جابهجايي محصول تا بازار نهايي کمك ميکنند.
 .2پوياييهاي زنجيره ارزش ،که به عوامل تعيينکننده رفتار بنگاههاي فعال در صنعت مورد نظر اشاره دارد و به
بررسي تأ ير آنها بر کارايي و عملكرد زنجيره ميپردازد.
-2-2-1عوامل ساختاري
ساختار زنجيره ارزش در برگيرنده همه بنگاههاي فعال در صنعت بوده که ميتوان آنها را در پنج دسته به صورت زير طبقهبندي
نمود:
 -1بازارهاي نهايي :بازارهاي نهايي به عنوان نقطه شروع تحليل زنجيره ارزش محسوب ميشوند .بازارهاي نهلايي بله عنلوان
افراد در نظر گرفته ميشوند ،نه به عنوان يك موقعيت مكاني خاص .در واقع اين بازارها ،تعيينکننده مشخصلههلايي از جملله
قيمت ،کيفيت ،کميت يك محصول يا خدمت موفق ميباشند .خريداران حاضر در اين بازارها يك عامل بسيار ملو ر در اعملال
تغييرات بازار هستند .آنها منابع مهمي براي اطالعات تقاضاي محصول ميباشند و به عنوان عناصلر انتقلال دهنلده آملوزش و
يادگيري محسوب ميشوند .تحليل بازار نهايي فرصتهاي جاري و بالقوه بازار را از طريق انجلام مصلاحبات سلاختار يافتله بلا
خريداران جاري و بالقوه تعيين و مورد ارزيابي قرار ميدهد و به بررسي روندها ،رقباي کنوني و آينده و ساير عوامل پويلا ملي-
پردازد .در طول مدت زمان تحليل زنجيره ،تمرکز اصلي تحليلگران بايستي بر روي ظرفيلت توليلد فعللي و بلالقوه زنجيلره و
توانايي آن در زمينه پاسخگويي به تقاضاي بازار قرار گيرد .به طور کلي ميتوان گفت که در تحليل بازارهاي نهايي توجه به اين
موضوع از اهميت زيادي برخوردار است که ما بتوانيم نيازهاي سرمايه گذاري ،که باعث ارتقاء و بهبود در زنجيره ارزش ميشود
را شناسايي نماييم.
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 -2محيط توانمندساز کسب و کار :1به طور کلي زنجيرهها در يك محيط توانمندساز کسب و کار فعاليت ميکنند .که ميتواننلد
در يكي از سطوح بينالمللي ،ملي و يا محلي قرار گيرد.
 -3پيوندهاي عمودي :پيوندهاي بين بنگاههاي فعال در يك صنعت در سطوح مختلف زنجيره ارزش بلراي انتقلال خلدمت يلا
محصول نهايي به بازارهاي نهايي يك موضوع بسيار حياتي و مهم است .همكاري عمودي بلين بنگلاههلاي فعلال در صلنعت
منعكس کننده کيفيت روابط بين بنگاههاي مرتبط با هم به صورت عمودي در بخشهاي باالدستي و پاييندستي زنجيره ارزش
است .معامالت کارا و ا ربخش ،بين بنگاههايي که در يك زنجيره ارزش به صورت عمودي به هم پيوند خوردهاند باعث افزايش
رقابتپذيري در سراسر صنعت مربوطه ميشود .عالوه بر اين ،پيوندهاي عمودي تسهيلکننده انتقال سود و خلدمات جلايگزين
شده و همچنين انتقال مهارتها و اطالعات بين بنگاههاي فعال در صنعت ،در بخشهاي پاييندستي و باالدستي زنجيره است.
 -4پيوندهاي افقي :پيوندهاي افقي -رسمي و غير رسمي -بين بنگاههاي فعال در صنعت در همه سطوح موجود در يك زنجيره
ارزش ميتواند کاهش هزينهه اي کسب و کار را در پي داشته باشد و همچنين باعث ايجاد صرفهجوييهاي مقياس گلردد و در
نهايت افزايش کارايي و رقابتپذيري صنعت مربوطه را در پي خواهد داشت .عالوه بر کاهش هزينههاي وروديهلا و خلدمات،
پيوندهاي افقي ميتوانند نقش مو ري در تسهيم مهارتها و منابع داشته باشد و باعث باال بردن کيفيلت محصلول مطلابق بلا
استانداردهاي موجود گردند .اين قبيل پيوندها همچنين تسهيلکننده آموزش و يادگيري اشتراکي و تسهيم ريسلك در صلنعت
ميباشند .تحليل زنجيره ارزش همچنين به بررسي رقابت بين بنگاههاي فعال در صنعت ميپلردازد .ايلن در حلالي اسلت کله
همكاري بين بنگاههاي فعال در آن صنعت ميتواند به دستيابي آنها به صرفه جوييهاي مقياس کمك کرده و پيروزي آنهلا را
در مقابل محدوديتهاي معمول در راستاي دستيابي به فرصتها تسهيل ميکند.
 -5بازارهاي پشتيباني کننده :بازارهاي پشتيباني کننده نقش مهمي را در ارتقاء و بهبود وضعيت بنگاهها بازي ميکنند .آنهلا در
برگيرنده خدمات مالي هستند.

Business Enabling Environment

1
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 -3-2-1انواع زنجيره ارزش
در ادبيات ،زنجيره ارزش ،دو نوع زنجيره ارزش خريدار محور 1و توليد کننده محور 2شناسايي شده است .اين وجه تملايز بسليار
اهميت دارد ،چرا که پويايي ارتباطات ،تعامالت و فرصتهاي تقويت دانش و توانمنديهاي جديد در هلر يلك متفلاوت اسلت.
معموال ،تكنولوژيهاي "آسان" در زنجيرههاي خريدار محور رخ ميدهد ،در حالي کله تكنوللوژي هلاي "دشلوار"بلا نيلاز بله
هماهنگسازي ،تكنولوژيهاي اختصاصي و مشابه آن ،در زنجيرههاي توليدکننده محور به وجود ميآيد.
در زنجيرهه اي ارزش خريدار محور ،خريداران بزرگ با شايستگي باال در عالمت تجاري و بازاريابي ،بازيگران مو ر در راهاندازي
زنجيرههاي ارزش هستند .اين خريداران به طور فزايندهاي فعاليتهاي توليد ،طراحي و بازاريابي براي بازارهاي مصلرفکننلده
نهايي در کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه را سازماندهي ،هماهنگ و کنترل ميکنند .اين زنجيرهها ،نوعأ صنايع مبتنلي
بر نيروي کار بوده و بيشتر مربوط به کشورهاي در حال توسعه هستند (به عنوان مثال ،صنايع غلذايي ،نسلاجي ،اسلباب بلازي،
پوشاک و غيره) .براي توليدکنندگان محصوالت با عالئم تجاري ( نستله در زنجيره ارزش غذايي) ،بدست آوردن ارزش افزوده از
بازار و  R&Dو توسعه محصول ،از اهميت بااليي برخوردار است .بنابراين ،توليدکنندگان فوق تمايل دارند از طريق محافظت از
دارايي ذهني ،3ارزش عالمت تجاري حفظ شده و از کپيبرداري اجتناب شود .موقعيت بازاري قوي آنها ،نتيجه عالئم تجلاري
جهاني و عالمت تجاري براي منطقه يا بازار خاص است.
در زنجيرههاي ارزش توليد کننده محور ،توليدکنندگان کليدي در زنجيره ،تكنولوژيهاي اساسي با اهميلتتلر را بلراي تثبيلت
موقعيت در بازار محصول نهايي کنترل ميکنند .اين توليدکنندگان ،زنجيرههاي ارزش را هماهنگ ساخته و مسئوليت کمك به
تامينکنندگان و مشتريان خود را بر عهده ميگيرند .اين زنجيرهها نوعأ براي صنايع با تكنولوژي متوسط و باال ،مانند اتومبيلل،
الكترونيك ،ارتباطات و صنايع مشابه هستند  .توليدکنندگان کشلورهاي در حلال توسلعه ،بيشلتر گلرايش دارنلد تلا قسلمتي از

Buyer-driven

1

producer driven
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Intellectual property
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زنجيرهه اي خريدار محور باشند ،البته به استثناي کشورهاي آسياي شرقي با اقتصاد صنعتي جديد ،که از زنجيلرههلاي خريلدار
محور به سمت زنجيرههاي توليد کننده محور حرکت کردهاند.
-4-2-1اهميت شناخت زنجيره ارزش
در مورد اهميت تحليل زنجيره ارزش داليل زيادي وجود دارد ،اما از آنجا که هدف اصلي در اين تحقيق در رابطله بلا شلناخت
صنعت موتورهاي الكتريكي مي باشد و از سوي ديگر ،شناسايي و تحليل زنجيره ارزش صنعت موتورهاي الكتريكي بله عنلوان
يك ابزار مهم در راستاي دستيابي به اين مهم است ،بنابراين ،سه دليل عمده در رابطه با اهميت تحليل زنجيره ارزش صنعت در
شرايط حساس حاکم بر اقتصاد بينالمللي و رشد پديده جهانيسازي به صورت زير بيان ميشوند:
 .1با رشد فزاينده تقسيمکار و پراکندگي توليدات در سطح جهاني ،رقابتيشدن سيستميك ،از جايگاه اهميتي بااليي
برخوردار شده است .بنابراين تجزيه و تحليل زنجيره ارزش صنعت ،در فهم صحيح از اينكه ميزان نياز و همچنين
محدوده رقابتيشدن سازمانها به صورت سيستماتيك به چه اندازه است ،نقش کليدي و مهمي ايفا ميکند.
تحليل و شناسايي قابليتهاي اصلي سازمانهاي فعال در يك صنعت خاص ،منجر به اين خواهد شد که
سازمانها بسياري از کارکردهاي خود را که ،قابليتهاي الزم در زمينه اجراي آنها را ندارند ،برونسپاري نمايند.
تدوين اطالعات الزم در مورد جريان وروديها ،مانند اقالم و خدمات ،در زنجيره توليد ،به سازمانها اجازه مي-
دهد که توانايي و قابليتهاي عناصر ديگر و همچنين اهميت نقش آنها را در موفقيت صنعت تعيين کند و اين
خود مستلزم تحليل صحيح زنجيره ارزش صنعت مربوطه است.
 .2امروزه بازدهي باال و ا ربخشي کافي در توليد محصوالت ،به عنوان يكي از مهمترين و ضروريترين شرايط الزم
براي حضور موفق در بازارهاي جهاني محسوب ميشود .به طور کلي ميتوان اينگونه گفت که دومين دليل
اساسي در بيان اهميت تحليل زنجيره ارزش اين است که يك تحليل مناسب از عناصر زنجيره ،به صنعت کمك
خواهد کرد که بتواند به يك درک صحيح از نقاط ضعف و قوت خود رسيده و ميزان تخصص خود را در حوزههاي
مختلف توليد و خدمات شناسايي نمايد.
 .3ورود موفق به بازارهاي جهاني و کسب مزيتهاي رقابتي که مستلزم بررسي دقيق رشد درآمد در اين محيط ها
است .نيازمند يك درک صحيح از عوامل و متغيرهاي پويا در سراسر زنجيره ارزش است .در واقع سومين دليل
عمدهاي که اهميت تحليل زنجيره ارزش صنعت را برجستهتر ميکند اين است که تحليل زنجيره ارزش به
سازمانها در روشن شدن وضعيت سود و درآمدهاي ويژه و همچنين وضعيت مشارکت آنها در اقتصاد جهاني
کمك ميکند .از سوي ديگر شناسايي خط مشيها و سياستهايي که ميتواند توليدکنندگان را قادر به تبادل و
تسهيم داشتههاي آنها با يكديگر نمايد را تسهيل ميکند که اين خود نشان دهنده اهميت تحليل دقيق از زنجيره
ارزش است.
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 .4زنجيره ارزش به دولت کمك ميکند تا کل صنعت را به صورت يكپارچه ببيند و شناخت عميقي در رابطه با کل
صنعت به منظور سياستگذاري ،پيدا کند
در ادامه جهت شناسايي زنجيره ارزش بخش موتورهاي الكتريكي در کشور الزم است تلا کارکردهلاي مختللف زنجيلره ملورد
شناسايي قرار گيرند.

فصل دوم :
زنجيره ارزش موتورهاي الكتريكي ايران
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-1-2زنجيره ارزش موتورهاي الكتريكي و درايو ايران
در اين بخش به بررسي زنجيره ارزش ساخت موتورهاي الكتريكي پرداخته ميشود .اين زنجيره شامل چهار بخش اصلي اسلت
که در شكل ( )1-2نمايش داده شده است و عبارتند از :
 .1مواد و تجهيزات اوليه
 .2سازندگان
 .3سازنده تجهيزات
 .4مصرف کننده
در اين بخش به صورت خالصه اين زنجيره تعريف ميشلود و در بخلشهلاي بعلد در ملورد دو بخلش شلرکتهلاي سلازنده
موتورهاي داخلي و شرکتهاي سازنده سيستم درايو و همچنين مواد اوليه بررسي جامعتري انجام خواهد شد.
-1-1-2مواد و تجهيزات اوليه
مواد اوليه که در ساخت موتورهاي الكتريكي مورد استفاده هستند در اکثر موتورهاي الكتريكي مشترک است و تنهلا دو مقولله
آهنرباي دائم و همچنين آلومينيوم در برخي از موتورهاي القائي تكفاز و سه فاز قفس سنجابي و همچنين موتورهلاي آهنربلاي
دائم  DCو سنكرون کاربرد دارند.
مواد اوليهاي مانند فوالد الكتريكي و غير الكتريكي و همچنين مس در ساخت همه ماشينهاي الكتريكي مورد نياز اسلت .ايلن
مواد به صورت خام از معادن آهن و مس استخراج شده و سپس در شرکتهاي ساخت فوالد و مس به محصوالت فرآوري شده
استاندارد تبديل ميشوند.
مواد اوليهاي مانند عايق و همچنين تجهيزات اوليهاي مانند بليرينگ ،ياتاقان ،سنسورها نيز به صورت کلي در کارخانجاتي کله
به صورت خاص و حرفهاي تامين و ساخت اين نوع از تجهيزات را بر عهده دارند تامين و در شلرکتهلاي سلازنده موتورهلاي
الكتريكي مورد استفاده قرار ميگيرند.
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شكل( : )1-2زنجيره ارزش موتور و سيستم درايو

در مورد مواد اوليه ساخت درايو نيز در اکثر موارد شرکتهاي سازنده درايو تجهيزاتي مانند سوئيچها ( ديود ،تريستور ،ماسلفت و
 )...و همچنين تجهيزات کنترلي ( ،PLCميكرو پروسسلور و  )...را از شلرکتهلاي معتبلر سلازنده ايلن تجهيلزات تلامين و در
محصوالت خود از آنها استفاده ميکنند و تنها شرکتهاي بزرگ مانند  ،ABBزيمنس و  ...عالوه بر توليد موتور و سيستم درايو
خود تامين کننده تجهيزات اصلي و مواد اوليه ساخت سيستمهاي درايو نيز هستند و حجم بزرگي از بازار اين نوع از تجهيزات را
نيز در اختيار دارند.
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در ايران ،همان طور که در بخشهاي بعد نيز به تفصيل در مورد آنها صحبت خواهد شد ،تنها در دو بخش تلامين فلوالد غيلر
الكتريكي و همچنين مس نيازي به واردات وجود ندارد و در ديگر بخشهاي اين صنعت تامين تجهيلزات از کشلورهاي ديگلر
صورت ميپذيرد.
-2-1-2سازندگان
در بخش توليد يك محصول موتور و درايو شرکتهاي مختلفي با حوزههاي کاري متفاوتي فعاليت دارند .در اين بخش از
زنجيره ارزش ،عالوه بر شرکتهايي که سازنده موتورهاي الكتريكي و سيستم درايو هستند ،شرکتهايي نيز در زمينه توليد
تجهيزات مكانيكي مورد نياز صنعت که از نيرو محرکه موتورهاي الكتريكي استفاده ميکنند ( مانند فن ،پمپ ،باالبرها و)،...
هستند .اين شرکتها تجهيزات خود را توليد ميکنند و در شرکتهايي ديگر که مسئوليت تجميع اين سيستمها را برعهده دارند؛
محصوالتي مانند موتور -پمپ ،سيستمهاي دمنده ،سيستمهاي باالبر و غيره توليد ميشوند که در بخشهاي مختلف صنايع
بزرگ استفاده ميشوند .اين سيستمها خود به عنوان يك محصول فروخته ميشوند و شامل درايو موتور و سيستمهاي مكانيكي
و تابلوهاي برق مرتبط هستند.
بخشي ديگر توليدات موتورهاي الكتريكي به صورت جداگانه وارد بازار مصرف ميشوند و صنايع بلزرگ ماننلد فلوالد ،ملس،
سيمان ،شرکتهاي آب و فاضالب ،اين موتورها را به صورت مجزا مورد استفاده قرار ميدهند.
-3-1-2مصرف کننده
به صورت کلي دو مصرف کننده اصلي براي موتورهاي الكتريكي متصور است که عبارتند از:
 .1صنايع بزرگ
 .2سازنده لوازم خانگي
همان طور که اشاره شد صنايع بزرگ عالوه بر استفاده از تجهيزات و سيستمهاي يكپارچه مانند موتور –پمپ و موتلور-فلن از
خود موتور به عنوان محرک در قسمتهاي مختلف خط توليد خود نيز استفاده ميکنند بطور مثال در صنايع فوالد موتورهاي خط
نورد به صورت مجزا تامين مي شود و مورد استفاده قرار ميگيرد .البته الزم به ذکر است صنايع بزرگ در دو مرحله سلاخت خلط
توليد جديد و در زمان ايجاد حاد ه و جايگزيني و رفع عيب از سيستم و خط توليد نياز بله تلامين الكتروموتلور دارنلد از اينلرو
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محاسبه ميزان تقاضاي ناشي از اين بخش ارتباط نزديكي به سياستهاي کالن کشوري و همچنين بررسي ميزان تقاضاي ناشي
از خطا دارد.
در مقابل سازندگان لوازم خانگي و تجاري برقي به صورت کلي در اکثر محصوالت خود (در حوزه لوازم خلانگي ماننلد ماشلين
لباسشويي و ظرفشويي ،غذا سازها  ،سيستمهاي تهويه و در حوزه تجاري آسانسورها ،دربهاي اتوماتيك ،پله هاي برقلي و )...از
موتور استفاده ميکنند .همچنين اين شرکتها نيز همانند ديگر صنايع نياز به تامين موتور براي خطوط توليد خود نيز دارند.
در کشور ايران برخي از موتورهاي مورد نياز در کشور توليدنميشود و به صورت کامل از کشورهاي ديگر وارد ميشود نمونهاي
از اين موتورها موتور يونيورسال است که در ايران هيچ خط توليدي براي آن وجود ندارد و مورد نياز براي توليد اکثر لوازم برقي
خانگي و تجاري است.

 -2-2زنجيره ارزش ساخت موتور
روند ساخت موتورهاي الكتريكي در بيشتر موارد مشابه است و شامل بخشهاي زير مي-شود.
.1
.2
.3
.4

طراحي
تامين و آزمايش مواد اوليه
ساخت
آزمايش

در شكل( )2-2اين بخشها و نحوه ارتباط آنها با هم نشان داده شده است.
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شكل( :)2-2زنجيره ارزش ساخت موتور الكتريكي

 -1-2-2طراحي
به صورت کلي طراحي يك موتور به سه بخش طراحي الكترومغناطيسي ،مكانيكي و حرارتي تقسليم مليشلود .ورودي بخلش
طراحي نيازمنديهاي مصرف کننده نهايي ( در موتورهاي سايز بزرگ و در برخي موارد سايز متوسط که به صورت تلك سلاخت
توليد مي شوند ).و يا مشخصات استاندارد است .مشخصات استاندارد بسته به بازار هدف تعيين ميشود بطور مثال شلبكه ايلران
در بخشهاي مختلف توليد انتقال و توزيع از نظر سطح ولتاژ و نحوه اتصال به شبكه الزاماتي را به سازنده موتور اعمال ميکند
همچنين مشخصات نامي موتورهايي که مصرف زياد دارند از نظر استانداردهاي ملي و بين المللي تعيين شده اسلت و مصلرف
کننده نيز توان موتور مورد نياز خود را از بين آنها انتخاب ميکند.
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طراحي همه موتورهاي الكتريكي در سه حوزه الكترومغناطيسي ،مكانيكي و حرارتي انجام ميشود و اين تيمهلا پلس از تعيلين
ابعاد کلي موتور که توسط تيم الكترومغناطيسي تعيين ميشود طراحي هاي ابعادي و مكانيكي و حرارتي و نحوه سليمپيچلي و
عايق بندي را انجام ميدهند.
 -2-2-2تامين و آزمايش مواد اوليه
پس از طراحي و تعيين ميزان مواد اوليه ،تجهيزات جانبي مورد نياز تامين ميشود و پيش از استفاده در توليد آزمايشهاي کنترل
کيفيت بر روي آنها انجام ميشود .تعيين آزمايشها و نحوه انجام آنها در استانداردهاي مختللف آورده شلده اسلت و در بيشلتر
شرکتها ي بزرگ بخش خاصي براي اين منظور در نظر گرفته شده است و تمامي مواد اوليه مورد سنجش قرار مليگيرنلد .در
شرکتهاي کوچك اين آزمايشها توسط آزماايشگاههاي مرجع مانند آزمايشگاه رازي در ايران انجام ميشود .نتايج آزمايشهاي
انجام شده توسط اين سازمانها مورد و وق شرکتهاي خريدار و فروشنده مواد اوليه است .در برخي از موارد مانند مواد عايقي و
يا فوالد هاي الكتريكي در ايران براي انجام اين آزمايشها آزمايشگاه مرجع وجود ندارد و در بيشتر موارد شرکتهابه نتايج ارائه
شده از سوي کارخانههاي سازنده اعتماد ميکنند.
 -3-2-2ساخت
پس از انجام طراحي ،نقشه تمامي تجهيزات آماده شده و بر اساس آن ساخت شروع ميشود .برش ورقهلاي فلوالد الكتريكلي
هسته استاتور و روتور بسته به ميزان توليد به روشهاي وايرکات ،ليزرکات و پانچ انجام ميشود .در صورتي که توليد به صورت
تك ساخت باشد بدلي ل مسائل اقتصادي در بيشتر موارد از ليزرکالت و وايرکات استفاده ميشود .اين امر باعث کوتاه شدن زمان
ساخت و پائين آمدن هزينه توليد ميشود چراکه توليد و طراحي سنبه و ماتريس مورد استفاده در پانچ عالوه بلر هزينله زيلاد و
طوالني بودن زمان ساخت آن از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نيست چرا که اين تجهيزات براي توليد تعداد زيادي ورق مورد
استفاده قرار ميگيرد و در صورتي که از اين قابليت استفاده نشود ،هزينه زيادي بر توليد يك محصول اعمال شده است.
همزمان با اين فعاليت ساخت تجهيزاتي مانند فريم استاتور ،شفت روتور ،سيستم خنكکننده ،و همچنين ساخت سيمپيچي هاي
استاتور و روتور انجام ميشود .الزم به ذکر است در هر يك از بخشهاي توليد اين قطعات ،براي کنترل کيفيت آزملايشهلاي
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مكانيكي و الكتريكي خاصي انجام ميشود که براي هر موتور متفاوت است ولي در روش توليد به صورت استانداردهاي متوليلد
کارخانهاي و يا در برخي موارد استاندارد بينالمللي ارائه شده است.
 -4-2-2مونتاژ
همان طور که در شكل ( )2-2نشان داده شده است ،مونتاژ يك موتور به صورت مجزا شامل مونتلاژ اسلتاتور ،روتلور و مونتلاژ
نهايي است .در بخش مونتاژ استاتور هسته استاتور آماده و پس از سيمپيچي در داخل فريم استاتور که از قبل آماده شده اسلت
قرار ميگيرد .در اين بخش نيز آزمايشهاي الكتر يكي و مكانيكي به صورت مجزا انجام ميشود و در صورت عدم تائيد در اين
مرحله عمليات ترميم و يا دمونتاژ و بازسازي انجام ميشود.
در بخش مونتاژ روتور ابتدا هسته روتور بر روي شفت روتور مونتاژ ميشود البته الزم به ذکر است کله در برخلي ملوارد هسلته
روتور و شفت روتور به صورت يكپارچه ساخته ميشوند .سپس بخش سيمپيچي روتور انجام ميشود .در اينجا نيز بايد يادآوري
کرد که در ماشينهاي مختلف اين موضوع با پروسههاي مختلفي انجام ميشود به طور مثال در موتور القلائي قفلس سلنجابي
سايز کوچك از روش دايكاست آلومينيوم و مس براي توليد سيمپيچي روتور استفاده ميشود و يا در موتور هاي  BLDCسيم-
پيچي روتور وجود ندارد و از آهنربا و قرار دادن آنها بر روي سطح روتور براي تحريك موتور استفاده ميشود.
پس از مونتاژ روتور قبل از قرار دادن آن در داخل استاتور عمليات باالنس انجام ميشود .اين عمل باعلث جللوگيري از آسليب
روتور به بخشهاي مختلف استاتور در حلين چلرخش و للرزش آن مليشلود .همچنلين هماننلد اسلتاتور در ايلن بخلش نيلز
آزمايشهاي کنترل کيفيت ساخت مانند آزمايشهاي مكانيكي و الكتريكي نيز انجام ميشود.
پس از آماده سازي استاتور و روتور مونتاژ نهايي اين مجموعه نيز که شامل جا زدن روتور در داخل استاتور و همچنين قرار دادن
بيرينگها و بستن در قالپاقها مي شود انجام شده و در صورت وجود سيستم خنك کننده بيروني اين مجموعه نيز بر روي فلريم
استاتور نصب ميشود .پس از اين مرحله در اکثر مواقع مابقي آزمايشهاي الكتريكي ،مكانيكي و عملكردي در واحلد مجزايلي
انجام ميشود.

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوريهاي طراحی ،ساخت و تدوین دانش فنی انواع موتورهاي مورد نیاز
در صنعت برق
فاز  :4تدوین برنامه ،اقدامات و سیاستها

29
ویرایش اول ،تیر 1394

 -5-2-2آزمايش
آزمايش موتورهاي الكتريكي به صورت کلي در دو حوزه عايقي و عملكردي انجام ميشود .آزمايش عايقي به صورت زماني در
اولويت قرار دارد ودر صورت تائيد نتايج آن موتور براي بهرهبرداري در آزمايش عملكردي آماده اسلت .در آزملايش عملكلردي
هدف بررسي نحوه عملكرد موتور در زمان اتصال به شبكه و همچنين اندازه گيري پارامترهاي الكتريكلي اسلت کله در زملان
اتصال به شبكه و در تنظيمات سيستم درايو و همچنين سيستم حفاظتي مورد نياز است .همزمان با اين آزمايشها نحوه عملكرد
سيستم خنكکننده مورد ارزيابي قرار گرفته و راندمان موتور تعيين ميشود.
در مورد موتورهاي کوچك در اکثر شرکتهاي سازنده امكانات آزمايش عملكردي موجود است اما در ملورد موتورهلاي بلزرگ
معموال انجام اين آزمايشها بسيار سخت است و از اينرو براي انجام آزمونهاي نهايي موتورهاي سايز بزرگ که به صورت تلك
ساخت توليد ميشوند از امكانات آزمايشگاه مرجع استفاده ميشود.

فصل سوم:
مواد اوليه موتورهاي الكتريكي
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-1-3فوالد
-1-1-3دسته بندي فوالدهاي الكتريكي
از آنجا که فوالدهاي الكتريكي مقدار کمي کربن دارند ،نام ديگر آنها در مهندسي مواد "آلياژهاي سيليكون-آهن" است ،هرچند
که نام فوالد الكتريكي به صورت جهاني استفاده مي شلود .خصوصليات مغناطيسلي و الكتريكلي ايلن فوالدهلا ،آنهلا را بلراي
هستههاي ورقه ورقه که جهت شار متناوباً عوض ميشود مناسب ميسازد .چندين نوع و کالس از فوالدهاي الكتريكلي وجلود
دارد که هر کدام براي کاربرد خاصي مناسب است.
 -2-1-3درجهبندي براساس تلفات هسته
فوالدهاي الكتريكي عموماً بر مبناي تلفات هسته درجهبندي ميشوند .اين امر به خاطر آن است که حداکثر تلفات هسته يكلي
از مهمترين فاکتورها در طراحي ماشينهاي الكتريكي است .در سالهاي دور ،هر توليدکننده فوالد الكتريكي يك نلام تجلاري
مخصوص به خود براي انواع فوالد الكتريكي انتخاب ميکرد .اين امر موجب سردرگمي خريداران ميشد تا اين که مؤسسه آهن
و فوالد آمريكا براي هر نوع فوالد نامي براساس تلفات هسلته آن تعيلين کلرد .مؤسسلات  ASTM1و گلروه استانداردسلازي
بينالمللي (ISG)2روشهاي ديگري براي نامگذاري فوالد انتخاب کردهاند .با اين حال نامگذاري  3AISIمعمولترين نامگذاري
در سطح جهان است (سري .)M
تلفات هسته تلفات الكتريكي است که در هسته وسايل الكتريكي حاوي جريان متناوب بله صلورت گرملا توليلد مليشلود .در
شكل( )1-3فوران شار در يك هسته مغناطيسي نشان داده شده است .مطابق با استاندارد  AISIفوالدهاي الكتريكي با نماد M

که با يك عدد دنبال ميشوند بيان ميگردند (براي مثال  .)M-5عددي که بدنبال نماد  Mميآيد بيانگر ده برابر تلفات هسلته
برحسب وات در هر پوند از فوالد مورد نظر با ضخامت مشخص ) (Guage 29که در شرايط اسلتاندارد (فرکلانس  60هرتلز و
1

American Standards for Testing and Materials
International standard group
3
American Iron and Steel Institute
2
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شدت ميدان مغناطيسي  15هزار گاوس) آزمايش مي شود .امروزه اين اعداد ديگر بيانگر تلفات هسته نيسلتند ،زيلرا فوالدهلاي
الكتريكي به طور قابل مالحظهاي بهبود پيدا کردهاند و تلفات آنها به شدت کاهش پيدا کرده است .بلا ايلن وجلود ،ايلن اعلداد
بيانگر تلفات نسبي مدلهاي مختلف فوالد الكتريكي ميتواند باشد.

شكل( :)1-3فوران شار در هسته آهني

-3-1-3کالسهاي عمومي فوالد
ف والدهاي الكتريكي بر مبناي ميزان و درصد مواد اوليه به کار رفته در ساختار آنها و روشهايي که توليد ميشوند دسلتهبنلدي
ميشوند [:]1
 -1-3-1-3فوالدهاي غيرجهتدار

1

اين دسته فوالدهاي الكتريكي هستند که خواص مغناطيسي در آنها در تمام جهات يكسان است .لفظ غيرجهتدار صرفاً بلراي
متمايز کردن آنها از فوالدهاي جهتدار استفاده مي شود .اين ورقها معموالً به صورت نوارهايي تا علرض  1/3متلر و ضلخامت
 0/35تا  0/8ميليمتر ساخته ميشوند .سطح اين ورقها معموالً توسط يك اليه نازک از جنس فسلفات آللومينيم جهلت علايق
کردن ورقها از يكديگر پوشيده شده است.

Non-Oriented

1
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 -2-3-1-3فوالدهاي جهتدار

ویرایش اول ،تیر 1394

1

در اين فوالدها خواص مغناطيسي ماده در جهتي که در کارخانه نورد ميشوند بسيار بيشتر از ساير جهتها است ،به اين دليل به
آنها فوالد جهتدار گفته ميشود .با يك پروسه نورد ،کريستالهاي آهن و ساير کريستالها در جهت خاصي قرار ميگيرند کله
خواص مغناطيسي در آن جهت بسيار بهتر از ساير جهتهاست .اگرچه بهبود خواص مغناطيسي در يك جهت مطلوب است ولي
خواص اين فوالد در ساير جهات ضعيف است .در جدول ( )1-3چند مدل از فوالدهاي الكتريكي جهتدار و غيرجهتدار نشلان
داده شده است.
جدول( :)1-3برخي از انواع فوالد هاي الكتريكي پرکاربرد

Oriented

1
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شكل( :)2-3فوالد جهتدار
 -3-3-1-3فوالدهاي کامالً پرداخت شده

1

اين دسته فوالدهاي الكتريكي هستند که خواص مغناطيسي آنها کامالً توسط توليد کننده فوالد در کارخانه تعيين شده اسلت و
قابل تغيير نيست (کامالً پرداخت شده است) .اين فوالد ديگر نيازي به هيچ پروسه اضافهاي براي رسيدن به کيفيت مغناطيسي
مناسب ندارند .هرچند که کاربر مي تواند يك عمليات حرارتي با دماي کم براي از بين بردن ا رات تنش ) (Stressکه در مرحله
ساخت به ورقه وارد شده است بكار گيرد.
 -4-3-1-3فوالدهاي نيمه پرداخت شده

2

اين فوالدها در کاخانه کامالً نورد و پرداخت نميشوند ولي ابعاد و ضخامت آنها قابل تغييلر نيسلت .بلا بكلارگيري ايلن ملواد،
دستيابي به خواص مغناطيسي موردنظر مصرف کننده توسط خود او و با عمليات نورد و حرارتي انجام ميشود .به خلاطر برخلي
محدوديتها ،فوالدهاي جهتدار تنها به صورت تمام پرداخت شده ساخته ميشوند.
ورقههاي نيمه پرداخت شده جهتدار داراي ضخامتهاي استاندارد  0/5و  0/65ميليمتر بوده و معموالً مقادير تلفلات ويلژهاي
برحسب وات بر کيلوگرم ) (W/kgدر چگالي شار  1/5تسال و فرکانس  50هرتز دارند که به ترتيب  4/5-5/5و  6-7/1هستند.
مواد پرداخت شده کامل داراي ضخامتهاي استاندارد  0/5 ، 0/35و  0/65ميليمتر هستند .ورقههاي جهتدار کلامالً پرداخلت

Fully processed
Semi Fully processed

1
2
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شده معموالً در پهناهاي از  20تا بيش از  900ميليمتر تهيه ميشوند و ضخامت استاندارد  0/3 ، 0/27و  0/35ميليمتر را دارا
هستند.
-4-1-3محتويات فوالدهاي الكتريكي
خواص مغناطيسي فوالدهاي الكتريكي به دو عامل بستگي دارد :
 .1ترکيبات شيميايي
 .2عمليات حرارتي و نورد
در جدول( ،)2-3ترکيبات شيميايي برخي از فوالدهاي الكتريكي نشان داده شده است.
جدول( :)2-3ترکيبات برخي از فوالدهاي الكتريكي

عنصر تعيين کننده فوالدهاي الكتريكي ،سيليكون است .اضافه کردن آن به خاطر افزايش مقاومت فلوالد و در نتيجله کلاهش
تلفات فوکو در فوالد است .ا ر ديگر سيليكون ،کاهش پسماند مغناطيس و کاهش تلفات هيسترزيس است به عالوه ،سيليكون
عمليات نورد و جهتدهي فوالد را در فوالدهاي الكتريكي تسهيل ميکند و وجود آن ضروري است.بسته به نوع کاربرد فلوالد،
به آن مقداري آلومينيوم و منگنز ) (Mnاضافه ميکنند .مقدار اين آلياژها کمتر از  %1از کل فوالد را تشلكيل مليدهلد و بلين
 %0/1تا  %0/5در نوسان است .اين مواد ا ر کمي بر خواص فيزيكي و مغناطيس دارند و تنها ا ر آن در پروسله مهندسلي ملواد
است.
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-5-1-3سيستم معيار فوالدهاي الكتريكي
معيار استاندارد فوالد الكتريكي (ESSG)1بر مبناي ضخامت فوالد است .در فوالدهاي الكتريكي ،وزن بر واحد سطح براي مواد
با ضخامت مشابه براي انواع مختلف فوالد برابر نيست و معيار بر ضخامت آنها است.
اگرچه فوالدهاي الكتريكي در محدوده متنوعي از ضخامتها توليد مي شوند ،تنهلا برخلي ضلخامتها بله طلور عملده مصلرف
ميشوند .از جمله آنها ميتوان بله فلوالد  )0/47 mm( No.26 ، )0/64 mm( ESSG No.24و  )0/35 mm( No.29بلراي
فوالدهاي غيرجهتدار و ضخامت  0/27و  0/23و  0/18ميليمتر براي فوالدهاي جهتدار اشاره کرد .جدول ( )3-3ضلخامت
چند فوالد الكتريكي را نشان ميدهد.
جدول( :)3-3ضخامت برخي از ورق هاي الكتريكي

 -6-1-3ساير استانداردهاي فوالد الكتريكي
حداکثر تلفات تضمين شده براي انواع مختلف فوالد الكتريكي ،توسط استانداردهاي مختلف تعيين شده است .براساس استاندارد
 ، IEC-404-8-6هر ماده با دو عدد که خط فاصله بين آنهاست و يك حرف که عددي همراه آن است شناخته ميشلود .علدد
اول بيانگر  100برابر تلفات تضمين شده ) (w/kgاست و عدد دوم  100برابر ضخامت ورق برحسب ميليمتر است .حروف ، A
 Dو  Eبه ترتيب نمايانگر ماده پرداخت کامل غيرجهتدار ،ماده نيمه پرداخت غيرجهتدار و ورق آليلاژي غيرجهلتدار کله در
حالت نيمه پرداخته تحويل ميشود است .مواد جهتدار با حروف  S ، Nو  Pبه ترتيب براي :يك ماده با تلفات معملولي ،يلك
ماده با تلفات کاهش يافته و مادهاي با نفوذپذيري باال مشخص ميشود.
جدول( )4-3انواع فوالد مغناطيسي که براي هر کاربر خاص استفاده ميشود را نشان ميدهد.

Electric steel standard guage

1
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جدول( :)4-3کاربرد انواع فوالد هاي الكتريكي در ماشين هاي الكتريكي
Grain-Oriented

Non-Oriented
PN-Core

PNM-Core

50PN1015
50PN1650

PN-Core

35PN560
50PN59550PN890

35PN32035PN455

27PG158

50PN370-

-35PG218

50PN510

O

O

O

O

O

O

PG-Core

PH-Core

23PHCore
-35PH178

rotating

O

machines
rotating

O

Medium

machines
use

A-C

General

motors

Rotating
Machines

Hermetically sealed
motors
&

O

Large

O

Small

motors

intermittent service
A-C motors

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Large

power
transformers
power

Medium

transformers

Static
Machines

O

Distribution
transformers
Reactor

در ماشينهاي با توان باال منظور ماشينهاي با قطر بسيار بزرگ مانند ژنراتورهاي آبي بزرگ است در اين حاللت بخلاطر قطلر
خارجي بزرگ قطاعي از يوغ که شار بايد در آن حرکت کند در فاصله يك گام قطب ،که به خط مستقيم بسيار نزديك ميشود،
در اين حالت ميتوان از ورقهاي جهتدار استفاده کرد .همانطور که ديده ميشود در ماشينهاي دوار توان بلاال ،از هلر دو ملدل
فوالد جهتدار و غيرجهتدار استفاده ميشود .براي مثال ،از فوالد جهتدار  27PG158و يا فوالد غيرجهلتدار  35PN320و
 35PN455ميتوان در ژنراتور 2MWتوربين بادي استفاده کرد .در اين جا ذکر چند نكته ضروري است:
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 -1فوالد جهتدار بيشتر در ماشينهاي توان باال و با قطر استاتور زياد استفاده ميشود .در صورت استفاده از ژنراتور القلايي بلا
توان  ، 2MWبايد از ورق غيرجهتدار استفاده شود.
 -2در ژنراتورهاي سنكرون با تحريك مغناطيس دائم ،تعداد قطبها زياد است و در نتيجه قطر استاتور نيز زيلاد ملي باشلد .در
اين ژنراتورها در صورت ساخت استاتور به صورت چند تكه ميتوان از ورقهاي جهتدار نيز استفاده کرد.
شرکت  AKsteelکه از توليد کنندگان فوالد الكتريكي مي باشد براي ماشين هلاي الكتريكلي و ژنراتورهلا فلوالد الكتريكلي
غيرجهتدار را پيش نهاد مي کند که در توليدات خلود ايلن محصلول را دارد .ايلن شلرکت بلراي هسلته هلاي روتلور و اسلتاتور
ژنراتورهاي کمتر از  100اسب بخار فوالدهاي غيرجهتدار مدل  M27, M36, M43, M45, M47را پيشنهاد مي نمايد .وللي
براي ژنراتورهاي بيشتر از  100اسب بخار (که براي کاربرد DFIGدومگاواتي مطللوب اسلت) از  M15, M19, M22اسلتفاده
مي نمايد.
البته شرکت جنرال الكتريك در يكي از مراجع خود هسته استاتور را فلوالد سليليكوني  grain-orientedبلراي تلفلات کلم و
گذردهي باال استفاده مي نمايد .ورقه هاي غيرجهتدار بيان شده ( ،)15,19,22به صورت پروسله کاملل تهيله ملي گردنلد .از
طرفي محدوديت تلفات هسته در پروسه کامل براي فرکانس  60هرتز برحسب وات/پوند در جلدول ( )5-3بيلان شلده اسلت.
همچنين مشخصه مغناطيسي  DCو الكتريكي اين مواد در جدول ( )6-3آورده شده است.

جدول(:)5-3محدوديت تلفات هسته در پروسه کامل براي فرکانس  60هرتز برحسب وات/پوند
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جدول(:)6-3مشخصه مغناطيسي  DCو الكتريكي

شرکت  ACESTIAاز توليد کننده گان فوالد الكتريكي است که ورقه هاي  E137,125,115را براي موتورها و ژنراتورهلاي
بزرگ توليد مي کند که هر يك به ترتيب ،از استاندارد ورقه هاي  M22,19,15پيروي کرده اند و مشخصات انها در زير آملده
است [.]2
جدول(:)7-3جنس ورقه هاي هسته استاتور و روتور از طرف شرکت ACESTIA

همان طور که مالحظه ميگردد ،ورقههاي پيشنهادي در شرکتها از نوع غيرجهتدار کامالً پرداخت شده از مدل M15, M19,

M22مي توانند براي ژنراتور  DFIGدومگاواتي در توربين بادي مناسب باشند.
 -7-1-3تامين کنندگان فوالد در خارج از ايران
در اين بخش به شرح فعاليتهاي انجام شده در راستاي شناسايي اين مواد و امكانسنجي تهيه فلوالد مغناطيسلي در داخلل و
خارج از کشور پرداخته مي شود .در جدول ( ،)8-3اسامي تعدادي از بزرگترين شرکتهاي توليدکننده فوالدهاي الكتريكي آورده
شده است .الزم به تذکر است که طبق بازديدهايي که از وب سايت بزرگترين توليدکنندگان جهان انجام شده مشخص شد کله
همه آنها فوالد الكتريكي توليد نميکنند.
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در ميان شرکتهاي ياد شده شرکت  Poscoکاملترين مجموعه فوالدهاي الكتريكي را ارايه ميدهد .محصوالت اين شلرکت
شامل انواع فوالدهاي جهتدار و غيرجهتدار و با ضخامتهاي مختلف است ،بنابراين ،اين شرکت کرهاي ميتواند منبع مطمئني
براي تامين فوالد الكتريكي باشد .شرکت  Corusانگليس نيز تجربه و سابقه زيادي در توليلد فوالدهلاي الكتريكلي دارد .ايلن
شرکت همچنين مدعي است که فوالدهاي مخصوصي براي ژنراتورهاي توربينهاي بادي توليد ميکند ،بنابراين ميتواند گزينه
مناسبي براي تامين فوالدهاي ژنراتورهاي بادي باشد .شرکت  Severstalبزرگترين توليد کننده فوالد در کشور روسيه اسلت.
اين شرکت همچنين بزرگترين تامين کننده فوالد الكتريكي براي ايران است .همچنين ،برترين  30کارخانه توليد کننده فلوالد
در جهان بر اساس ميزان توليدشان در جدول ( )9-3آورده شدهاند.
جدول( :)8-3برخي از توليدکنندگان عمده فوالد الكتريكي

رديف

نام شرکت

کشور

وب سايت

1

Posco

کره جنوبي

www.posco.com

2

JFE

ژاپن

www.jfe-steel.co.jp

3

Bao Steel

چين

www.baosteel.com

4

Corus group

انگلستان

www.corusgroup.com

5

Severstal

روسيه

www.severstalna.com

6

Riva

ايتاليا

www.rivagroup.com

جدول( 30 :)9-3کارخانه برتر در سال  2010توليدکننده عمده فوالد الكتريكي

Company Headquarters

Ranking 2010 2009 2008 2007
)millions of tones (Tg

ArcelorMittal Luxembourg

)(2010

1 98.2 77.5 103.3 116.4

China

Hebei Iron and Steel

2 52.9 40.2 33.3 31.1

China

Baosteel Group

3 37.0 31.3 35.4 28.6

China

Wuhan Iron and Steel

4 36.6 30.3 27.7 20.2

POSCO South Korea
Japan

Nippon Steel

5 35.4 31.1 34.7 31.1
6 35.0 26.5 37.5 35.7
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Ranking 2010 2009 2008 2007
(2010)

Company Headquarters

millions of tones (Tg)

7 31.1 25.8 33.0 34.0

JFE

Japan

8 30.1 26.4 23.3 22.9

Jiangsu Shagang

China

9 25.8 17.3 12.2 12.9

Shougang

China

10 23.5 21.9 24.4 26.5

Tata Steel

India

Shandong Iron and Steel Group

China

11 23.2 26.4 21.8

-

12 22.3 15.2 23.2 21.5

United States Steel Corporation United States

13 22.1 20.1 16.0 16.2

Ansteel

China

14 21.6 14.2 20.4 18.6

Gerdau

Brazil

Benxi Steel

China

15 22.1

9.1

7.4

16 18.3 14.0 20.4 20.0

Nucor Corporation United States

17 16.7 11.0 15.9 17.0

ThyssenKrupp

Germany

18 16.3 15.3 17.7 16.2

Evraz

Russia

19 15.4 14.8 15.0 14.2 Maanshan Iron and Steel Company

China

20 15.1 11.8 11.3 11.1

Valin Steel Group

China

21 14.7 16.7 19.2 17.3

Severstal

Russia

22 14.0 11.3 16.0 17.9

Gruppo Riva

Italy

Metinvest

Ukraine

24 13.6 13.5 13.7 13.9

Steel Authority of India Limited

India

25 13.3 11.0 14.1 13.8

Sumitomo Metal Industries

Japan

23 13.8

7.0

8.2

26 12.9

8.4

9.9 10.0

27 12.7

8.9 11.0 10.9

China Steel

Taiwan

Novolipetsk Steel

Russia

9.6 12.0 13.3 Magnitogorsk Iron and Steel Works

Russia

28 11.9 10.9 11.3
29 11.4

Hyundai INI Steel South Korea

9.7

30 11.4 10.6 10.0 10.1

IMIDRO

Iran

31 10.1 10.1

9.8

Baotou Steel

China

32 10.0

9.0

Anyang Steel

China

8.5

- 1,413 1,219 1,329 1,351

World total
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-8-1-3تامين کنندگان فوالد در ايران
پس از بررسي هاي زيادي که در زمينه تامين فوالد الكتريكي در داخل به عمل آمد ،مشخص شد کله شلرکتهلاي واردکننلده
فوالد الكتريكي در ايران ،شامل دو شرکت تيراژه نور و شرکت خاور هسته است کله عملده واردات را در اختيلار دارنلد .تسللط
شرکت تيراژه نور بر بازار فوالد الكتريكي به گونهاي است که بسلياري از شلرکتهلاي ماشلينسلازي ايلران (مثلل موتلوژن،
الكتروژن) ورق مورد نياز خود را از اين شرکت تامين ميکنند .پس از مكاتبه با اين شرکت مشخص شد که شرکت قلادر اسلت
فوالد الكتريكي از نوع M-540را تامين کند .استفاده از ورقه با ضخامت  0/5ميليمتر در کاربردهايي که نياز به رانلدمان بلاال
دارند معقول به نظر مي رسد .شرکت همچنين اعالم کرده است که توانايي واردات ساير انواع ورق را در صورت نيلاز دارد .ايلن
شرکت فوالد الكتريكي خود را از شرکت  Severstalروسيه تامين ميکند .همچنين شرکت خاور هسته به صورت عمده تامين
کننده ورق فوالد الكتريكي مورد استفاده در ساخت ترانسها هستند و عمده واردات خود را در کارخانجات خلود بلرش زده و بله
صورت ورقهاي  Eو  Iدربازار توزيع ميکنند .همچنين شرکتهايي مانند مپنا ژنراتور  ،توربوژنراتور ،فن ژنراتلور  ،رشلد صلنعت
نيرو و همچنين شرکت ايران ترانسفو نيز براي تامين فوالد الكتريكي مورد نياز خود ،راسلا اقلدام بله واردات ايلن محصلول از
کشورهاي کره ،ايتاليا  ،روسيه و اوکراين مينمايند .در اين راستا ليست شرکتها و کارخانجات توليد کننده فوالد بهمراه آدرس
اينترنتي آنها در پيوست  1آورده شده است.
-9-1-3بررسي برخي از شرکتهاي توليد فوالد در ايران
-1-9-1-3فوالد مبارکه

شرکت فوالد مبارکه اصفهان بزرگترين مجتمع صنعتي کشور جمهوري اسالمي ايران در  75کيلومتري جنوب غربي اصفهان در
زميني به وسعت  35کيلومتر مربع (  17کيلومتر مربع سالن توليد ) استقرار يافته است که داراي ظرفيت توليد  4ميليون تن انواع
محصوالت فوالدي تخت گرم و سرد نورديده  ،قلع اندود  ،گالوانيزه و رنگي از ضخامت  0/18تا  16ميليمتر مي باشد.
خطوط توليد شرکت فوالد مبارکه اصفهان عبارتند از:

• آهك پزي
• گندله سازي
• احياء مستقيم
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فوالد سازي
ريخته گري مداوم
پرداخت و خنك سازي شمش
نورد گرم
تكميل نورد گرم
اسيد شوئي
نورد سرد
واحد توليد ورق قلع اندود
واحد توليد ورق گالوانيزه
واحد توليد ورق رنگي
واحد فوالدسازي و نورد پيوسته (سبا)

مشخصات شرکت فوالد مبارکه اصفهان در جدول ( )10-3خالصه شده است.
جدول( :)10-3مشخصات شرکت فوالد مبارکه اصفهان
نام

شرکت فوالد مبارکه اصفهان

نوع فعاليت

توليدي

سال تاسيس

1370

سال عضويت

1380

محصوالت

انواع محصوالت فوالدي تخت گرم و سرد نورديده ،قلع اندود و گالوانيزه

مشخصات محصول انواع محصوالت فوالدي تخت گرم و سرد نورديده ،قلع اندود و گالوانيزه
ظرفيت توليد

5ميليون تن در سال

طرح هاي توسعه

انواع محصوالت فوالدي تخت گرم و سرد نورديده ،قلع اندود و گالوانيزه

دفتر مرکزي

اصفهان

تلفنهاي دفتر مرکزي 3325910-0311
نمابر دفتر مرکزي

3329989-0311

نشاني کارخانه

اصفهان 15 -کيلومتري جنوب غربي مبارکه -صندوق پستي 84815-161

سايت اينترنتي

www.mobarakeh-steel.ir
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 -2-9-1-3فوالد کاويان

شرکت فوالد کاويان يكي از صنايع مهم در فوالد کشور به شمار ميرود اين شرکت در اسفند ماه سال  1354به منظور طرح و
توسعه شرکت نورد و لوله تأسيس شد و مقرر گرديد که تا سال  1357به بهرهبرداري برسد املا بلا توجله بله مسلائل ناشلي از
پيروزي انقالب اسالمي و متعاقب آن  8سال جنگ تحميلي که منجر به سه بار بمباران کارخانله توسلط هواپيماهلاي دشلمن
گرديد تا اينكه عمالً در سال  1364با استقرار اولين قطعه مراحل نصب آغاز و در سال  1370توسط وزير محترم صنايع و معادن
وقت رسماً افتتاح و به بهرهبرداري رسيد.اين کارخانه با مساحت  311862متر مربع زيربنا در کيلومتر  9جاده اهلواز  -خرمشلهر
قرار گرفته و بر اساس پروانه بهرهبرداري ظرفيت اسمي آن معادل  840هزار تن ورق به ضخامت  25ميلي متر است.شايان ذکر
است شرکت فوالد کاويان هم اکنون به عنوان يك واحلد مسلتقل بله صلورت سلهامي علام تحلت پوشلش شلرکت توسلعه
سرمايهگذاري معادن و فلزات قرار دارد.محصوالت توليدي شرکت فوالد کاويان عمدتاً با توجه به استانداردهاي DIN17100 -

EN10025 - ASTM A36 - Jis G3106توليد ميگردد .که عبارتند از:
• فوالدهاي ساختمانيRST52, RST37-2 ...
• فوالدهاي کربنيCK35, CK45 ...

• فوالدهاي کم آلياژ با قابليت عمليات حرارتي
مشخصات مختصري از اين شرکت در جدول زير آمده است.
جدول( :)11-3مشخصات شرکت فوالد کاويان
نام

فوالد کاويان

نوع فعاليت

توليدي

سال تاسيس

1372

سال عضويت

1384

محصوالت

انواع ورقهاي فوالدي

مشخصات محصول

8تا  40ميلي متر

ظرفيت توليد

840هزار تن

دفتر مرکزي

تهران  -بلوار آفريقا  -بلوار آرش غربي  -پالک 38

تلفنهاي دفتر مرکزي 87250
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نمابر دفتر مرکزي

87250

نشاني کارخانه

اهواز  -کيلومتر  9جاده خرمشهر  -صندوق پستي  - 758کدپستي 6139734644

تلفن کارخانه

0611-3311000-9

نمابر کارخانه

0611-3311240

پست الكترونيك

kaavian@kaavian.com

سايت اينترنتي

www.kaavian.com

 -3-9-1-3فوالد خوزستان

شرکت فوالدخوزستان درگسترهاي به مساحت  3/8کيلومترمربع در 12کيلومتري جنوب شرقي شهر اهواز و يكصلد کيللومتري
شمال بندرامام خميني ( ره ) دراستان خوزستان  ،ازاستانهاي جنوبي کشور جمهوري اسالمي ايران  ،درهمسايگي کشور عراق و
مرتبط با آبهاي خليج فارس واقع شده است.

شرکت فوالد خوزستان ،نخستين کارخانه فوالدسازي کشور به روش احياء مستقيم ،و دومين قطب توليلد فلوالد در بزرگتلرين
کشورفوالدساز خاورميانه ،جمهوري اسالمي ايران ،است.
شرکت فوالد خوزستان طراح و مبتكر نخستين کوره احياء مستقيم گندله سلنگ آهلن بدسلت متخصصلين توانلاي داخللي و
برمبناي روش جهاني ميدرکس  ،ونيز سازنده اولين کوره پاتيلي با فن آوري کامال ايراني درواحد فوالدسازي است.اين کارخانله
تا پايان مهرماه  1385بيش از  23ميليون تن فوالد توليد داشته که از اين مقدار بالغ برهفت ميليون و پانصد هلزارتن آن را بله
ارزش تقريبي  1/8ميليارد دالر روانه بازارهاي جهاني ساخته است .اين کارخانه براي توليد يلك ميليلون و 550هلزارتن فلوالد
درسال طراحي شده است.
شرکت فوالد خوزستان از واحدهاي تحت پوشش سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران است.اين مجتمع ،کله
چرخه کامل توليد فوالد را ازسنگ آهن تا شمش فوالدخام درمجموعه کارخانجات خود دربردارد  ،به روش احياء مستقيم گندله
سنگ آهن راتصفيه نموده وبا استفاده از کورههاي قوس الكتريكي به توليد فوالد ميپردازد .مشخصات مختصري از اين شرکت
در جدول ( )12-3آمده است.

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوريهاي طراحی ،ساخت و تدوین دانش فنی انواع موتورهاي مورد نیاز
در صنعت برق

46
ویرایش اول ،تیر 1394

فاز  :4تدوین برنامه ،اقدامات و سیاستها

جدول( :)12-3مشخصات شرکت فوالد خوزستان
نام

شرکت فوالد خوزستان

نوع فعاليت

توليدي

سال تاسيس

1340

سال عضويت

1380

محصوالت

انواع بيلت ،بلوم و اسلب فوالدي

مشخصات محصول انواع بيلت ،بلوم و اسلب فوالدي
ظرفيت توليد

2/3ميليون تن در سال

طرح هاي توسعه

انواع بيلت ،بلوم و اسلب فوالدي

نشاني کارخانه

اهواز -کيلومتر  10جاده بندر امام خميني -صندوق پستي 31398-61397

تلفن کارخانه

2278914-0611

نمابر کارخانه

2278954-0611

پست الكترونيك

info@ksc.ir

سايت اينترنتي

www.ksc.ir

-4-9-1-3گروه ملي صنعتي فوالد ايران

گروه ملي صنعتي فوالد ايران توليد کننده مقاطع فوالدي ،لوله هاي مانسمان (بي درز) و شمش هاي فوالدي در يك محلدوده
به مساحت  250هكتار در  9کيلومتري جاده اهواز  -خرمشهر واقع گرديده است .از جمله محصوالت اين شرکت عبارتند از:
• شمش فوالد ( بيلت ) در اندازه هاي  100*100و  130*130و  150*150بر اساس استانداردهاي DIN , ASTM,
JIS, GOST

•
•
•
•
•
•

ميلگرد ساده در سايزهاي  14 – 32ميليمتر
ميلگرد آجدار در سايزهاي  12 -32ميليمتر
مفتول ساده در سايزهاي  5/5-10ميليمتر
مفتول آجدار در سايزهاي  6-12ميليمتر
بر اساس استانداردهايISIRI 3132 , ASTM A 615 , BS 4449
تيرآهن  IPE , IPNدر سايزهاي  180 , 160 , 140 , 120ميليمتربر اساس استانداردهاي ISIRI 1791 , DIN
1025/5

• لوله بدون درز سنگين  ،متوسط و سبك از قطر  ./5اينچ تا  5اينچ مطابق با استانداردهاي ISIRI , DIN , API ,
ASTM
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• شبكه فوالدي با چشمه  20*20 – 5*5سانتيمتروباابعاد  500*215تا 600*275
احداث و راه اندازي کارخانه کو ر با ظرفيت  550000تن در سال که قادر به توليد انواع ميلگرد ساده و آجدار ،نبشي  ،ناوداني و
تسمه است  ،برگ زريني در دفتر افتخارات گروه ملي صنعتي فوالد ايران است ،که حاکي از توان باالي فني و تخصصي موجود
در اين مجموعه عظيم ،در مديريت و اجراي طرح هاي توسعه مي باشد .مشخصات مختصري از اين شرکت در جدول ()13-3
آمده است.
جدول( :)13-3مشخصات شرکت ملي صنعتي فوالد ايران
نام

شرکت گروه ملي صنعتي فوالد ايران

نوع فعاليت

توليدي

سال تاسيس

1340

سال عضويت

1380

محصوالت

شمش فوالدي ،ميلگرد ،لوله و انواع مقاطع فوالدي ساختماني

مشخصات محصول

شمش فوالدي ،ميلگرد ،لوله و انواع مقاطع فوالدي ساختماني

ظرفيت توليد
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-5-9-1-3شرکت گروه صنعتي سپاهان

شرکت گروه صنعتي سپاهان در سال  1352توسط گروهي از صنعتگران مبتكر با بيش از بيست سال تجربه قبلي در زمينه لوله
و پروفيل تأسيس و به عنوان يك شرکت معتبر خصوصي با بهره گيري از بات مديريت و کلادر متعهلد و متخصلص توانسلته
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است پيشرو تكنيك لوله و پروفيل سازي در ايران باشد.کارخانجات سپاهان با بيش از  880نفر پرسنل و ظرفيت توليلد سلاليانه
تا  420000تن و سطح زير بنايي  55000متر مربع در زميني به وسعت  1132213متر مربع در نزديكي شهر اصفهان واقع شده
است.گروه صنعتي سپاهان با صدور م حصوالت متنوع در سطح استانداردهاي جهان و قيملت هلاي رقلابتي توانسلته اسلت در
کشورهاي اروپا -آفريقا و بويژه منطقه خاورميانه جايگاه و اعتبار تجاري خاصي بدست آورده و گام مؤ ري در زمينه صادرات غير
نفتي کشور بردارد.از جمله محصوالت اين شرکت عبارتند از:
• تجهيزات لوله هاي شبكه نفت و گاز تحت استاندارد API

•
•
•
•
•
•
•
•

لوله هاي شوفاژي (سبك)
لوله هاي شوفاژي متوسط
لوله هاي گاز خانگي و تجاري
لوله هاي صنعتي دقيق
لوله هاي صنعتي
لوله هاي ساختماني
انواع قوطي و پروفيل ،پروفيل زهوار  ،پروفيل چهارچوبي ،پروفيل در و پنجره ،قوطيهاي مستطيل وقوطيهاي مربع
انواع ورق شيت (گرم و سرد) ،ورق گسترده ،ورق کرکرهاي ،کالف ور

-6-9-1-3کارخانجات نورد و پروفيل ساوه

کارخانجات نورد و پروفيل ساوه در سال  1354با هدف توليد انواع لوله و پروفيل هاي فوالدي با ظرفيت توليدي  50,000تلن
در سال تاسيس و بهره برداري گرديد .مديريت اين کارخانه در راستاي استراتژي توسعه بازار و افزايش تنوعلات محصلوالت و
نفوذ به بازارهاي صادراتي برنامه ريزي دقيق خود را در جهت سرمايه گذاري با هدف ارتقاء کيفي و کمي محصوالت آغاز نموده
و هم اکنون حاصل تالش و برنامه ريزي دقيق مديريت اين شلرکت دسلتيابي بله ظرفيلت  2,000,000تندرسلاالنواع مقلاطع
فوالدي در سايزهاي گوناگون مي باشد.از جمله محصوالت اين شرکت ميتوان به موارد زير اشاره نمود:
•
•
•
•

لوله هاي فوالدي گاز شبكه از سايز"  24ل "⅜ از ضخامت  mm 20 – 2,9و با طول  6الي  12متري
لوله هاي صنعتي از قطرخارجي  mm 610 – 10و از ضخامت mm20 – 0,7
لوله هاي فوالدي گاز خانگي و آبرساني از سايز " 6ل "¼ به دو صورت سياه و گالوانيزه و در سه کالس سبك ،متوسط
و سنگين و به روشE.R.W
قوطيهاي مربع مستطيل صنعتي و ساختماني ،پروفيلهاي فرم دار صنعتي ،پروفيلهاي درب و پنجره مقاطع
باز (نبشي و ناوداني)
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 -7-9-1-3مجتمع فوالد بناب

مجتمع فوالد بناب (شرکت سهامي خاص) با هدف توليد ،انواع ميلگرد و پروفيل فعاليت خود را از اواخر سال  1383در زميني به
مساحت  130هكتار در شهرک صنعتي بناب با امكانات زير بنائي ايده آل آغاز و در مهر ماه سال  1384اولين خط توليد ميلگرد
خود را با ظرفيت  420،000تن در سال به بهره برداري رساند .عمليات اجرائي خط دوم توليد ميلگرد اين شلرکت نيلز از اواخلر
سال  1384شروع و خط مربوز با ظرفيت  480000تن در سال در بهمن ماه سال  1385به بهره برداري رسيد .در ادامله طلرح
هاي توسعهاي اين مجتمع که در قالب فاز  2عملياتي شد ،پروژه نصب و راه اندازي خطوط توليد ميلگرد و پروفيلل بلود کله از
فروردين ماه سال  1386عمليات اجرايي آن آغاز گرديد ،در اسفند ماه همان سال خط سوم توليد ميلگرد بلا ظرفيلت 450،000
تن و در شهريور ماه سال  1387خط پروفيل (خط چهارم) با ظرفيت  550،000تن در سال ،به بهلره بلرداري رسليد .در حلا ل
حاضر اين شرکت با داشتن چهار خط نورد قادر به توليد ميلگرد از سايز  8الي  32ميلي متري بلا کيفيلت هلاي  AIII ، AIIو
همچنين انواع نبشي  ،ناوداني  ،تيرآهن و تيرآهن بال پهن ) (Hمجموعاً به ظرفيت اسلمي  1،900،000تلن در سلال اسلت و
برخي توليدات اين مجموعه نظير تيرآهن براي اولين بار توسط بخش خصوصي و تير آهن بلال پهلن ،بلراي نخسلتين بلار در
کشور ،در اين مجموعه توليد مي شود .در حال حاضر اين مجتمع با ظرفيت يك ميليون و نهصد هزار تن توليد ساالنه در بخش
خصوصي مقام اول توليد اقالم مختلف فو الدي را به خود اختصاص داده است و در کل توليد کنندگان فوالد اعم از خصوصي و
دولتي در بخش نورد مقاطع گرد ،سنگين و نيمه سنگين مقام سوم را دارا مي باشد .گفتني است سرعت توسعه در اين گلروه،در
کشور بي نظير مي باشد و مبين اين موضوع ،ظرفيت سازي آن است که در مدت زمان سه ساله انجام گرفته است .طرح هلاي
در دست اجرا الف ) از برنامه هاي در دست اجراي اين مجتمع ،ذوب و ريخته گري پيوسته و توليد آهن اسفنجي به روش احياء
مستقيم مي باشد که با هدف توليد مواد اوليه مورد نياز براي خطوط نورد طراحي گرديده که اجراي مراحل عملياتي واحلد ذوب
آن آغاز شده است .ب ) اين گروه در فروردين ماه سال  1387با امضاء قراردادي مشترک با شرکت رانا استيل ترکيه از سلرمايه
گذاران خارجي ،براي ايجاد کارخانه توليد فروآلياژها ( فرومنگنز  /فروکروم  /فروسيليس ) که مواد اوليه و افزودني کارخانجلات
ذوب مي باشد ،چشم انداز تا زه اي براي توليدات مجتمع ترسيم کرده است .همچنين اين شرکت عمليات اجرايي سله کارخانله
ذوب و ريختهگري پيوسته ( هر کدام باظرفيت  550هزارتن در سال) و چهار خط نورد ميلگرد را شروع کرده است که در سلال
جاري به بهره برداري خواهد رسيد .نظام کيفيت و استانداردها مجتمع فوالد بناب عرضه «محصوالت بلا کيفيلت» را سلرلوحه
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اهداف خود قرار داده است .در اين راستا با تجهيز آزمايشگاه خود به پيشرفته ترين تجهيلزات آزمايشلگاهي و همچنلين جلذب
منابع انساني متخصص ،محصوالت خود را دائماً تحت کنترل قرار داده و در اين ارتباط موفق به اخذ استانداردهاي مللي بلراي
کليه توليداتش شده است .شرکت هاي زيرمجموعه شرکت هاي فوالد شاهين  ،فوالد صنعت  ،فوالد صنعت شلهريار و فلوالد
صنعت سهند شرکت هاي زيرمجموعه مجتمع فوالد بناب را تشكيل مي دهد .شرکت فوالد شاهين بنلاب داراي  2خلط توليلد
نورد گرم ميلگرد مي باشد که با ظرفيلت يلك هلزار و  500هلزار تلن در سلال  ،انلواع ميلگلرد آجلدار سلاختماني از سلايز 8
الي  32ميلي متر را روانه بازار مي کند .شرکت فوالد صنعت بناب متشكل از دو خط توليد بلوده و در زمينلي بله مسلاحت 11
هكتار ايجاد شده است  .خط توليد نورد گرم ميلگرد و مقاطع سبك براي توليد انواع ميلگرد آجدار ساختماني از سايز  8اللي 32
ميلي متر و مقاطع سبك فوالدي از قبيل نبشي و ناوداني و تسمه و چهار پهلو از سايز هاي  20الي  80ميليمتر به ظرفيت توليد
 500هزار تن در سال مي باشد .خط توليد نورد گرم مقاطع سنگين به ظرفيت توليدي  500هزار تن در سال و بلا هلدف توليلد
انواع نبشي از سايز  100در  100الي  200در  200ميلي متر  ،ناواداني از سايز  100الي  250ميلي متر  ،تير آهن از سلايز 100
الي  260ميلي متر و تير آهن بال پهن از سايز  80الي  200ميلي متر ( براي اولين بار در ايران ).شرکت فوالد صنعت شهريار در
زميني به مساحت  7هكتار ا يجاد شده است که اولين خط توليد ذوب و ريخته گري پيوسته مجتمع فوالد بناب مي باشد .انلواع
شمش هاي فوالدي از سايز  125در  125الي  150در  150ميلي متر به طول  6متر با ظرفيت  400هزار تن در سال از توليدات
اين شرکت مي باشد .شرکت فوالد صنعت سهند با دو خط توليد در زميني به مساحت  11هكتار احداث شده است .هلر يلك از
خطوط توليد اين شرکت توان توليد  500هزار تن انواع ميلگرد آجدار ساختماني از سايز  8الي  32ميلي متر را دارا مي باشد کله
در مجموع توليد اين کارخانه يك ميليون تن در سال است .مجتمع فوالد بناب پروژه هاي ديگري نيز در دست دارد که از جمله
آنها مي توان به گسترش فوالد شهريار اشاره نمود که توليد شمش فوالدي از قراضه و آهن اسفنجي با ظرفيت  1/5ميليون تن
در سال را در برنامه کاري خود دارد و پيش بيني مي شود در سال  90به بهره برداري برسد.
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 -2-3مس
مهمترين خواص مس ،هدايت الكتريكي و هدايت حرارتي باال ،مقاومت به خوردگي خوب ،قابليت ماشينکاري خوب ،استحكام
باال و راحتي ساخت قطعات از آن است .به عالوه ،مس غيرمغناطيس است ،قابليت جوشكاري و لحيمکاري دارد و با آبكاري يلا
ايجاد الک ميتوان سطح آن را پوشاند .با افزودن عناصر آلياژي ميتوان حتي برخي از اين خواص را بهبود داد.
آلياژهاي مس به خاطر خصوصيات خوبي چون قابليت اتصال کاري ،ماشينكاري ،آبكاري و صيقلي و براقي خوب ،رنگ خلوب،
فورج پذيري ،قابليت ريختهگري ،شكلپذيري ،مقاومت خوب به خوردگي و سايش همراه با خواص مكانيكي و فيزيكي خلوب،
کاربردهاي متنوعي در صنايع مختلف دارد .امّا به دليل قيمت افزايش مس و دستيابي به مواد مطللوب ارزانتلر و بلا روشهلاي
ساخت بهتر ،روند استفاده از آن نزولي شده است.
حدود  %75مس استخراج شده در صنايع الكتريكي براي انتقال الكتريسيته و بقيه آن به دليل هدايت حرارتي خوبي که دارند در
تجهيزاتي که انتقال حرارت در آنها موردنظر است و در صنايع دستي و هنري به دليل رنگ و شكلپذيري خوب به کار ميروند.
اگر چه استحكام تسليم بعضي از آلياژهاي مس باال است ولي استحكام آنها نوعاً کمتر از آلياژهاي آلومينيم و منيزيم اسلت .در
عوض مقاومت خستگي ،خزشي و سايشي آلياژهاي مس از آلياژهاي آلومينيم و منيزيم بهتر است.
آلياژهاي مس معموالً غير مغناطيس هستند .مس خالص معموالً بلراي سلاخت سليمها و کابلهلا ،کنتاکتهلاي بلرق و هرگونله
وسيلهاي که براي انتقال برق به کار ميرود مصرف ميشود .مس خالص عالوه بر قابليت جوشكاري خوب به آساني لحيم نلرم
(آلياژ قلع ل سرب) و لحيم سخت (آلياژ مس ل روي) نيز ميشود.
عمليات حرارتي مس وآلياژهاي مس ميتواند شامل عمليات يكنواختسازي ،تنشزدايي ،حلسازي ،رسلوب سلختي ،کلوينچ و
تمپر کردن بشود .آلياژهاي مس با  1تا  6درصد سرب از نوع آلياژهاي قابل ماشينكاري هستند و در ساخت قطعاتي که نياز بله
ماشينكاري زيادي دارند استفاده ميشود.
-1-2-3شرکتهاي توليد کننده مس خارجي
ليست  20کشور توليد کننده مس در جهان بميزان ظرفيت توليدشان در جدول ( )14-3اورده شده است .همچنين برترين توليد
کنندگان مطرح مس در جهان در سال  2010در جدول ( )15-3آورده شده است.
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 اقدامات و سیاستها، تدوین برنامه:4 فاز

 کشور توليد کننده مس در جهان20  ليست:)14-3( جدول
2006 Copper production (tons)

Country/Region

Rank

15,100,000

World

5,360,800

Chile

1

1,220,000

United States

2

1,049,933

Peru

3

915,000

China

4

875,000

Australia

5

817,796

Indonesia

6

675,000

Russia

7

502,998

Zambia

8

606,958

Canada

9

497,200

Poland

10

459,200

Kazakhstan

11

249,100

Iran

12

194,355

Papua New Guinea

13

180,144

Argentina

14

147,836

Brazil

15

131,400

DR Congo

16

129,675

Mongolia

17

129,042

Mexico

18

103,500

Uzbekistan

19

99,000

Bulgaria

20
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جدول ( :)15-3برترين توليد کنندگان مطرح مس در جهان در سال 2010
WebAddress

Country

Company
)(000 Metric Tons

Copper Production

www.codelco.com

Chile

1,757

Codelco

www.fcx.com

Canada

1 ,441

Freeport-McMoran

www.bhpbilliton.com

United Kingdom

1 ,135

BHP Billiton

www.xstrata.com

Switzerland/ London

907

Xstrata

www.riotinto.com

United Kingdom/ Australia

701

Rio Tinto

www.angloamerican.com

London/Australia

645

Anglo

www.gmexico.com

Mexico

598

Grupo Mexico

www.glencore.com

Switzerland

542

Glencore

www.southernperu.com

Mexico

487

)SCC(southern copper

www.kghm.pl

Poland

426

KGHM

 -2-2-3مس در ايران
ذخيره معادن مس ايران حدود  1900ميليون تن با  14ميليون تن مس محتوي است که حدود  3درصد از ذخاير معلدني ملس
جهان را در بر ميگيرد .طبق بررسيهاي انجام شده .اشياء مسي و آلياژهاي به دست آمده در نقاط مختلف ايران و همچنين آ ار
کوره هاي قديمي و ابتدايي ذوب مس حاکي از آشنايي ايرانيان قديم با صنعت استخراج و ذوب است .اکتشافات باستان شناسي
نشان ميدهد که در ايران از هزاره پنجم پيش از ميالد ،استفاده از معادن رونق نسبي داشته است .اشياي مفرغي ،زري و سيمي
به دست آمده از هزارهه اي بعد ،گوياي پيشرفت بهره برداري از معادن و صنعت ذوب فلزات در ايران است .بعد از ظهور اسالم،
خصوصا در دوران سلجوقيان (قرن ششم هجري) و صفويان (قرن يازدهم هجري) ،بهره برداري از معادن و صنعت ذوب فلزات
در ايران بسيار شكوفا بوده است .

از توليدکنندگان مطرح مس در ايران ،ميتوان از مس سرچشمه کرمان و مس باهنر نام برد .البته قابل ذکر است که مس ايران
از جزو مرغوبترين مس هاي دنيا است که ناخالصي کمتري و قابليت هدايت باالتري دارد .به همين علت ،اکثلر شلرکت هلاي
موتور/ژنراتورسازي در ايران ،از اين کارخانجات خريداري مي نمايند .که در زير به بررسي شرکت مس سرچشلمه کرملان ملي
پردازيم که به عنوان صنايع ملي مس ايران شناخته مي شود.
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-3-2-3شرکت ملي صنايع مس ايران
در  12تير ماه  ،1351شرکت سهامي معادن مس سرچشمه کرمان ،تشكيل و در سال  1355به شرکت ملي صنايع مس ايلران
که در برگيرنده کليه فعاليتها ي معادن مس کشور است تغيير نام داد .از وظايف اين شرکت ،استخراج و بهره برداري از معلادن
مس ،توليد م حصوالت پر عيار سنگ معدن و محصوالت مسي نظير کاتد ،اسلب ،بيلت و مفتول هشت ميليمتري است .معلادن
مس سرچشمه وميدوک درکرمان و معدن مس سونگون در آذريايجان شرقي از مهمترين معادن مس کشور به شمار ميرود.
مس سيمپيچي استاتور و روتور معموالً به طور خالص با درصد خلوص  %99مي باشد .معيار اندازه سيم مسلي در جلدول زيلر
بهمراه قطر عايق ان آورده شده است .همانطور که که در جدول ( )16-3نشان داده شده است ،در معيلار اسلتاندارد قطلر سليم
مسي از  0/3ميليمتر به باال مي باشد [.]3
شرکتهاي بسياري در ايران تامين کننده اين نوع از سيمها با روکش عايقي معروف به سيم الکي هستند و تمامي شرکتهاي
سازنده موتور از اين سيمها در صورت نياز استفاده ميکنند .عمده مصرف اين سيمها در الكتروموتورهاي ولتاژ پائين و همچنين
از نظر تواني کوچك است .شرکتهاي سازنده موتور ولتاژ باال و يا توان باال مانند شرکتهاي مپنلا ژنراتلور ،توربوژنراتلور ،فلن
ژنراتور و رشد صنعت نيرو ،مفتول مس با قطرهاي باال را گرفته و بنا به نيازمنديهاي طراحي و ساختي پروسه هلاي مختلفلي
مانند نورد (ايجاد مفتول با سطح مقطع مربع و مستطيل) و عايق پيچي را در شرکت خود انجام ميدهنلد .سلاخت کويللهلاي
موتورهاي فشار قوي از نوع  Form Woundو يا شينههاي نيروگاهي از نوع  roebel stator barدر هملين شلرکتهلا و بلا
دستگاههاي اتوماتيك و يا دستي انجام ميشود.
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جدول ( :)16-3معيار اندازه سيم مسي
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جدول ( :)17-3شرکتهاي سازنده سيم مسي الکي در ايران

رديف

عنوان شرکت

محصوالت

1

سيم الکي کيور يزد

سيمهاي الکي گرد از قطر  0,04ميليمتر تا  4,00ميليمتر

2

سيم الکي فارس

سيمهاي الکي گرد از قطر  0,04ميليمتر تا  4,00ميليمتر

3

سيم الکي يزد

سيم الکي گرد از قطر  0,05ميليمتر الي  2,00ميليمتر

4

راما پارسيان

سيمهاي الکي گرد از قطر  0,1ميليمتر تا  5ميليمتر
سيمهاي الکي تخت از سطح مقطع  0,8*2ميليمتر تا  5,6*16ميليمتر

-3-3بيرينگ
-1-3-3انواع بيرينگها
چيدمان بيرينگها عالوه بر بيرينگ شامل شفت و نشيمنگاه نيز مي باشد .اهميت روانكاري و آب بندي نيز غيرقابل انكار است.
عملكرد بدون نقص يك بيرينگ به وجود يك روانكار مناسب بستگي دارد که عالوه بر روانكاري از خوردگي بيرينلگ و نفلوذ
ذرات آلوده کننده خارجي نيز جلوگيري مي کند .تميزي محيط کارکرد عامل اساسي در عمر بيرينگ است]4[.
به منظور طراحي چيدمان بيرينگ هاي غلتشي الزم است ،بيرينگ مناسب انتخاب شود و ابعاد مناسب بيرينگ نيز تعيين شوند،
ولي اين پايان کار نيست .جنبه هاي ديگر نيز بايد بررسي شوند که عبارتند از:
•
•
•
•
•
•
•

شكل و طراحي مناسب ديگر اجزاي چيدمان
انطباق ) (Fitمورد نياز ،لقي داخلي ) (Internal Clearanceبيرينگ يا پيش بار )(Preload
تجهيزات نگهدارنده )(Holding Devices
آب بندهاي الزم
نوع و مقدار روانكار
روش نصب و بيرون آوردن
و غيره
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هر کدام از موارد فوق در عملكرد ،قابليت اطمينان و هزينه چيدمان بيرينگها مو ر مي باشند .ميزان کار مورد نياز بسلتگي بله
اين دارد که آيا تجربه قبلي در رابطه با چيدمان مشابه موجود است يا خير .وقتي تجربه قبلي موجود نيست ،شرايط غيرمعملول
وجود دارد يا هزينه چيدمان بيرينگ و مسائل مرتبط به آن اهميت خاص پيدا مي کند ،ميزان کار مورد نياز افلزايش ملي يابلد.
براي مثال محاسبات دقيق تر و يا آزمايش مورد نياز است . SKFبه عنوان پيش رو در صنعت بيرينگ ها انواع گوناگون بيرينگ
ها را در سري ها و طرح هاي مختلف توليد مي کند.
اطالعات ارائه شده در اين بخش در مورد کل بيرينگ هاي غلتشي ،يا حداقل گروهي از آنهلا صلادق اسلت .توجله شلود کله
اطالعات مربوط به ظرفيت اسمي و حمل بار ) ، (Load Ratingsسرعت اسمي و حد بار خستگي )(Fatigue Load Limit

در کاتالوگ محصوالت شرکتهاي مختلف آورده شده است به شدت گرد شده اند .بله منظلور فهلم بهتلر اصلطالحات رايلج
بيرينگ ها ،اين اصطالحات به کمك اشكال توضيح داده شده اند .جزئيات کامل در رابطه با اصطالحات و تعاريف بيرينگ ها را
مي توان در استاندارد  ISO 5593:1997تحت عنوان «فرهنگ اصلطالحات بيرينلگ هلاي غلتشلي (Rolling Bearings

)Vocabularyپيدا کرد.
 -2-3-3اصطالحات بيرينگ ها
در شكلهاي ( )3-3الي ( )5-3انواع چيدمانهاي بيرينگ و اجزا مختلف بيرينگها نشان داده شده است و اسامي هر يك از اين
اجزا در زير تصوير آورده شده است.

شكل(:)3-3چيدمان بيرينگ
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.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

ویرایش اول ،تیر 1394

رولربيرينگ استوانه اي)(Cylindrical Roller Bearing
بلبرينگ چهار نقطه تماس)(Four-Point Contact Ball Bearing
نشيمنگاه
شفت
شانه پله شفت)(Shaft Abutment Shoulder
قطر شفت
صفحه قفل کننده)(Locking Plate
آب بند شعاعي شفت )(Radial Shaft Seal
رينگ فاصله انداز )(Distance Ring
قطر داخلي نشيمنگاه
سطح داخلي نشيمنگاه
درپوش نشيمنگاه)(Housing Cover
خار فنري)(Snap Ring

شكل(:)4-3بيرينگ هاي شعاعي
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

رينگ داخلي
رينگ خارجي
جزء غلتنده  (Rolling Element):ساچمه) ، (Ballرولر استوانه اي) ، (Cylindrical Rollerرولر سوزني) ، (Needle Rollerرولر مخروطي
)(Tapered Rollerو رولر بشكه اي )(Spherical Roller
قفسه)(Cage
آب بند – از جنس االستومر) ، (Elastomerنوع تماسي (در شكل نشان داده شده است) يا حفاظ فلزي ) (Sheildغير تماسي از ورق فوالد
قطر خارجي رينگ خارجي
قطر داخلي رينگ داخلي
قطر شانه رينگ داخلي)(Inner Ring Shoulder
قطر شانه رينگ خارجي
شيار محيطي خار فنري)(Snap Ring Groove
خار فنري
سطح جانبي ) (Side Faceرينگ خارجي
شيار نصب آب بند)(Seal Anchorage Groove
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.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22

.23
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مسير غلتش ) (Racewayرينگ خارجي
مسير غلتش رينگ داخلي
شيار آب بند
سطح جانبي رينگ داخلي
پخ)(Chamfer
قطر متوسط بيرينگ
پهناي کل بيرينگ
لبه راهنما)(Guiding Flange
لبه نگهدارنده)(Retaining Flange
زاويه تماس )(Contact Angle

شكل( :)5-3بيرينگ هاي کف گرد)( Thrust Bearing
.1
.2
.3
.4

واشر شفت)(Shaft Washer
مجموعه قفسه و اجزاي غلتنده
واشر نشيمنگاه)(Housing Washer
واشر نشيمنگاه با سطح تكيه گاه کروي

.5

واشر تكيه گاه)(Seating Support Washer

-3-3-3تامين بيرينگ
در ايران شرکت توليد کننده بيرينگ وچود ندارد و اين قطعه به صورت کامل از خارج وارد ميشلود .شلرکتهلاي اس کلا اف
) ،(SKFاف آ گ )، (FAGهايوين ) (hiwinجرء شرکتهاي معتبر توليد کننلده بيرينلگ در دنيلا محسلوب مليشلوند کله
شرکتهاي متعددي محصوالت آنها را وارد و توزيع ميکنند .البته شرکتهاي بزرگ توليد کننده موتورهاي الكتريكلي همگلي
بيرينگهاي خود را راسا از خارج وارد ميکنند .در جدول ( )18-3برخي از توليد کنندگان اصلي بيرينلگ در دنيلا معرفلي شلده
است.
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جدول( :)18-3سازندگان مطرح بيرينگ
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

نام شرکت
Alinbal
Andrews Bearing
Company
Auburn
Bearing company
Aurora
Bearing Company
Barden
BCA Ball Bering
Berliss
Bearing Company
Boston Gear
Bower Roller
Bearings
Browning
Manufacturers
Consolidated
Bearing Company

رديف

نام شرکت

رديف

نام شرکت

12

.Cooper Bearing Co

23

General Bearing Company -

13

Corlett-Turner -

24

Goodrich "Cutlass" Bearings -

14

Craft Bearing Co.

25

Heim Rod Ends

15

Dodge

26

16
17

Dodge/Reliance
Cooper

27
28

INA Bearing Company
Johnson Bronze Company

18

Craft

29

-MB Manufacturing

19

 EmersonFafnir Bearing
Company -

30

Rexnord Electric

31

SKF

21

FAG

20

22

FYH Bearings -

32
33

Hoover Ball company

Timken
Torrington

 -4-3زغال جاروبك
به طور کلي جاروبك ،قطعهاي است که جريان را ازبين يك سيم پيچي ابلت و قسلمت متحلرک هلدايت ملينمايلد .هزينله
تعميرات و نگهداري جاروبك به عنوان يك ضعف عمده ژنراتورهاي القايي تغذيه دوگانه بله حسلاب مليآينلد و حتلي برخلي
گزارشها ،سيستمهاي بدون جعبه دنده را بر ژنراتورهاي القايي به خاطر اين ضعف ترجيح دادهاند .اخيراً شرکتهاي زيملنس و
 SGLيك سيستم جاروبك لغزنده جديد براي ژنراتورهاي تغذيه دوگانه ارايله دادهانلد کله ملدعي هسلتند هزينله تعميلرات و
نگهداري را به طور قابل مالحظهاي کاهش ميدهد ولي مشخصات بيشتر و کاتالوگي براي مشاهده اين محصلوالت مشلاهده
نشده است [5و.]6
 -1-4-3شرکتهاي سازنده زغال جاروبك خارجي
دو شرکت معروف آلماني هستند که زغال جاروبك را براي ژنراتورها تامين مي نمايند
 .1شرکت Morgan Carbon
 .2شرکت Schunk
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شرکت مورگان از شرکت هاي موفق در زمينه توليد جاروبك است که در ايران هم با ايلن شلرکت همكلاري ملينماينلد .بله
گونهاي که شرکت رشد صنعت جاروبك هاي خود را از اين شرکت تهيه مي نمايد .اين شرکت ساالنه  1بيليون زغال جاروبلك
در سرتاسر جهان پخش مي نمايد که توليدکننده نگهدارنده جاروبك و متعلقلات آن ملي باشلد .نمونلهاي از زغلال جارويلك و
همچنين نگهدارنده انها در شكلهاي ( )6-3و ( )7-3نشان داده شده است.

شكل( :)6-3جاروبك بهمراه متصل کننده ان

شكل( :)7-3نگهدارنده جاروبك (قدرت-زمين)
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-2-4-3تامين کنندگان
در ايران توليد کننده زغال وجود ندارد ولي تجهيزات نگهدارنده زغال در شرکتهاي توليد کننده موتورهاي الكتريكي بنا به نياز
خود تامين ميکنند .شرکتهاي  Schunk ، Mersenو Helwig Carbonاز شرکتهاي مطرح توليد کننده زغال جاروبك در
سطح دنيا هستند و عمده واردات کشور از محصوالت اين سه شرکت است.

-5-3ترمومترها
سنسورهاي مقاومتي دما ( )Resistance Temprature Detector-RTDيا همانRTDها براي بررسي وضعيت دما اسلتفاده
ميشوند RTD .يك ترمومتر از نوع  2سيمه 3 ،سيمه يا  4سيمه است.نوع  2سيمه کمترين دقت و نوع  4سيمه بيشترين دقت
را دارا است اما از آنجا که تنظيم و کاليبراسيون نوع  4سيمه مشكالتي را به همراه دارد معموال استفاده از نوع  3سيمه مرسلوم
تر است.در نوع  2سيمه مقاومت سيم و دمايمحيط ايجاد خطا ميکند ،اما در نوع  4سيمه ،بله دو سلر ترملومتر منبلع جريلان
ابتياعمال ميگردد .پس مقدار اندازهگيري شده ،دقيقا نسبت ولتاژ دو سر ترمومتر به جريان عبوري از آن يعني در واقع مقاومت
ترمومتر است .در نوع  3سيمه چون در يك سمت مسير عبور جريان با نقطه اي که ولتاژ آن اندازه گيري ميشود مشترک است
کمي خطا وجود دارد.ترمومترها انواع مختلف دارند که هر کدام براي بازه دمايي و شرايط خاصي مناسب هستند .معلروفتلرين
نوع ترمومترها  PT100است که در صنعت کاربرد فراوان دارد.
ابتدا بهتر است کلمه  Pt100را تشريح شلود؛  Ptنملاد شليميايي بلراي پالتلين اسلت  100 ،مقاوملت بلر حسلب اهلم اسلت
براي Pt100در دماي صفر درجه سانتي گراد .تغييرات مقاومت بر حسب دما عبارتند از  Ohm/°C 0,385 :براي اروپا و 0,392
 Ohm/°Cبراي عناصر آمريكايي .بنابراين ،با اندازه گيري مقاومت ما مي توانيم درجه حرارت را محاسبه کنليم .هرگلز Pt100

اروپايي را با ابزار آمريكايي مورد استفاده قرار ندهيد مگر اينكه بدانيد براي آن عامل تبديل درستي قلرار داده شلده اسلت (کله
معموالً به آن آلفا گويند ).در زبان انگليسي Pt100را  RTDنيز مليگوينلد کله بله معنلاي دماسلنج مقلاومتي اسلت .سنسلور
RTDيا Pt100با دو  ،سه يا چهار سيم به دستگاه اندازه گيري متصل مي شود .همان طور که در باال گفته شد در واقع با اندازه
گيري مقاومت ،دما تعيين مي شود .در هنگام اندازه گيري مقاومت ،مقاومت بدنه و کابل ها نيز اندازه گيري مي شود کله ايلن
موضوع منجر به خطا مي شود .براي جبران اين اشتباه سه نوع سيم مورد استفاده قرار مي گيرد که دقت کافي را در بسياري از
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کارهاي صنعتي دارا است.مقياس هاي قرار داده شده بر روي پانل  Pt100دو سيمه به گونهاي است که اختالف را جبران کرده
و دقت را باال ميبرد.
يكي از مسائلي که جاي سوال دارد اين است که از ترمو متر نوع ترموکوپل ياPt100بايد استفاده کرد؟ مهمترين چيزهايي که
بايد در نظر گرفته شوند عبارتند از :دمايي که بايد اندازه گيري شود ،دقت و زمان پاسخ.اگر درجه حرارت مورد نظر شلما بلاالي
 650درجه سانتي گراد است از ترموکوپل استفاده کنيد .البته مي توانيد Pt100هايي با قابليت کار کردن تا  850درجله سلانتي
گراد پيدا کنيد که دقت پايين تري دارند.اگر به دقت باال نياز داريد براي مثال به دقت بهتر از  0,5درجه سانتي گراد بين صفر تا
 100درجه سانتي گراد از  Pt100استفاده کنيد.به صورت کلي بهتر است در دماهاي باال از ترموکوپل و در دماهاي پايين تلر از
 Pt100استفاده کنيد.
-1-5-3تامين کنندگان
در ايران شرکت توليد کننده ترمومتر وجود ندارد اکثر شرکتهاي فعال در اين زمينه ترمومتر و سيمهاي رابلط را از کشلورهاي
ديگر تامين و در داخل کشور اقدام به مونتاژ آنها ميکنند .يكي از شرکتهاي معروف آلماني به نام ACS-Control-System

توليد کننده  PT100به آدرس ( )/www.acs-msr.deاستكه محصوالت اين شرکت در ايران يافت ميشود.

فصل چهارم :
شرکتهاي سازنده موتورهاي الكتريكي در
ايران
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-1-4شرکت فن ژنراتور
گروه صنعتي فن ژنراتور به عنوان يكي از مجهزترين مراکز ساخت و ارائه خدمات بازسازي ماشينهاي الكتريكي جريان متناوب
و جريان مستقيم  ،فعاليتهاي ذيل را تقديم صنايع بزرگ کشور نموده است [.]7
 ساخت موتورهاي القايي فشار قوي
 پروژه هاي ساخت مشترک با شرکتهاي معتبر
 ساخت موتورهاي القايي فشار ضعيف براي کاربردهاي صنعتي
 ساخت شينه ژنراتورهاي نيروگاهي ،کويلهاي  AC , DCو کيتهاي سيم پيچي
 ساخت موتورهاي تراکشن AC , DC
 ساخت سيم مسي تخت بدون عايق و عايق شده
 ساخت ترانسفورمرهاي خشك و مخصوص
 سيم پيچي و نوسازي تمامي انواع موتورها و ژنراتورها تا ولتاژ KV20
 سيم پيچي ترانسفورمرهاي توزيع و قدرت
 نوسازي و سيم پيچي موتورهاي تراکشن
 تعمير ژنراتورهاي نيروگاهي
فن ژنراتور با به کارگيري روشهاي مدرن توليد ،بازسازي و آزمايش ماشينهاي الكتريكي که بر پايله بليش از دو دهه تجربله
مفيد کاري و بهره گيري از فن آوري هاي روز دنيا و اسلتاندادرهاي بلين الملللي شلكل گرفتله  ،در سلطح کيفلي همتلراز بلا
شرکتهاي معتبر جهاني فعاليت مي نمايد.

 -1-1-4محصوالت
 -1-1-1-4الكتروموتورهاي القايي
 -1-1-1-1-4الكتروموتورهاي القايي فشار ضعيف

در شرکت فن ژنراتور موتورهاي القايي سه فاز تا قدرت  75 kWتوليد شده است .موتورهاي فشار ضعيف با پوسته چدني پره دار
ساليان متمادي است که در بازار صنعتي جهاني جايگاه مناسبي يافته اند .اين نوع موتورها به دليل ساختمان مسلتحكم و قابلل
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اطمينان ،عدم نياز به سرويس هاي مكرر و زودهنگام ،عمر طوالني و بهرمندي از ساختار نسبتا ساده موتورهاي القايي با روتلور
قفسي بسيار مورد توجه کاربران قراردارد .از جمله مزاياي اين نوع موتورها ميتوان به موارد زير اشاره نمود.






استحكام فوق العاده پوسته چدني در برابر صدمات مكانيكي
راندمان باال و مناسب براي بارهاي صنعتي
گشتاور راه اندازي باال و مناسب براي بارهاي صنعتي
سهولت کامل در دسترسي و تعويض بال بيرينگها
کاردهي با حداقل ارتعاش و نويز

شكل( : )1-4الكتروموتور القائي فشار ضعيف با پوسته چدني
 -2-1-1-1-4الكتروموتورهاي القايي فشار قوي

شرکت فن ژنراتور تعداد زيادي الكتروموتور نوع  H-Compactتحت ليسانس شرکت زيملنس آلملان را بلراي صلنايع داخللي
ساخته است .اين شرکت بر اساس دانش و تجربه کسب شده از بازسازي صدها دستگاه الكتروموتور فشار قوي توانسته است به
روش مهندسي معكوس و بر اساس خواسته هاي مشتريان و با رعايت بهبودهاي قابل اجلرا ،الكتروموتورهلاي فشلار قلوي در
تيپهاي مختلف را توليد نمايد.

شكل( :)2-4الكتروموتور القائي فشار قوئي
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گروه صنعتي فن ژنراتور تا کنون در پروژه هاي ساخت مشترک با شرکتهاي معتبر اروپايي همكاري داشته کله از جملله ملي
توان به ساخت الكتروموتورهاي پلروژه انتقلال آب سلد دوسلتي بله مشلهد بلا شلرکت  ABBو الكتروموتورهلايKW1150

نيروگاههاي سيكل ترکيبي مپنا بلا شلرکت  ANSALDOاشلاره نملود .آزملايشهلاي روتلين و نمونله اي قابلل اجلرا روي
الكتروموتورهاي ساخته شده به شرح ذيل مي باشند:










اندازه گيري مقاومت اهمي سيم پيچي
اندازه گيري مقاومت عايقي و تعيين شاخص پالريزاسيون
اندازه گيري ظرفيت خازني و تلفات عايقي سيم پيچي
آزمايش اتصال حلقه
آزمايش روتور قفل شده
آزمايش بي باري
اندازه گيري ارتعاشات ،نويز و کنترل وضعيت بيرينگها
کنترل ملحقات نظير سنسورها ،گرم کن و ...
آزمايش بار

 -2-1-1-4ژنراتورهاي القائي براي توربين هاي بادي

اين گروه با همكاري شرکت  WEIRE ELECTRICآلمان که يكي از بزرگترين و با سابقه ترين شرکتهلاي توليلد کننلده
ژنراتور است ،ژنراتورهاي آسنكرون بادي را براي شرکت صبا نيرو توليد کرده است .اين گلروه در حلال حاضلر سلاخت اوللين
ژنراتور آسنكرون صددرصد داخلي را جهت نصب در توربينهاي بادي در دست دارد.

شكل( :)3-4ژنراتور القائي  660کيلووات
 -3-1-1-4موتورهاي کشنده()Traction Motors
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گروه صنعتي فن ژنراتور تعميرات موتورهاي کشنده را از اوايل دهه هفتاد شروع کرده است .دانش و تجربه کسب شده ناشلي از
تعمير صدها دستگاه تراکشن موتور باعث شده است تا اين شرکت بتواند موتورهاي کشنده  DCرا توليد نمايد .هم اکنلون ايلن
موتورها در حال سرويس دهي در صنعت حمل و نقل ريلي کشور مي باشند.

شكل( :)4-4موتور کشنده DC

با ورود لكوموتيوهاي مجهز به موتورهاي کشنده ACبه ناوگان حمل و نقل ريلي کشور  ،گروه صنعتي فن ژنراتور اقدامات الزم
براي ساخت اين نوع از موتورها را نيز آغاز نموده است.

 -4-1-1-4کويل و کيت سيم پيچي

واحد کويل سازي گروه صنعتي فن ژنراتور مجهز به مجموعه کامل ماشين آالت ساخت سيم تخت عايق شده و ساخت کويلل
است .دستگاه کشش مفتول ،نورد ،سيستم آنيلينگ سيم تخت مسي ،دستگاههاي نوار زني  ،لوپينگ  ،فرمينگ  ،هات پرس و ...
نمونه هايي از اين تجهيزات هستند .ساخت کويل هاي فشار قوي با هر دو سيستم عايقي بيشرزيلن ) (RRو تحلت خلالء و
فشار ) (VPIامكان پذير است .محصوالت واحد کويل سازي عبارتند از:







سيم مسي تخت بدون عايق و عايق شده
کويل هاي الماسي و سنجاق سري براي ماشينهاي القايي چند فازه
شمش هاي روتور
انواع کويل ماشينهاي جريان مستقيم و موتورهاي کشنده
قطبهاي اصلي  ،کمكي و تعديل استاتورهاي جريان مستقيم
کويل هاي ترانسفورمرهاي قدرت و توزيع
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همچنين اين گروه صنعتي محصوالت خود را به شرکتهاي معتبر اروپايي نيز صادر نموده است .نمونهاي از اين ملوارد ،توليلد
بيش از هزار و هفتصد عدد کويل فشار قوي و ارسلال آنهلا بلراي شلرکت  ABBجهلت سليم پيچلي سلي و سله دسلتگاه
الكتروموتوراست.

شكل( :)5-4مراحل ساخت کويل فشار قوي

 -2-4شرکت توربوژنراتور
شرکت توربوژنراتور يك شرکت ساخت و بازسازي انواع ماشينهاي الكتريكي است که نمونههاي بسلياري از محصلوالت ايلن
شرکت در خطوط مختلف صنعت سيمان ،مس ،فوالد ،نيروگاهي ،ريلي و  ...نصب شده است و ساليان دراز در حال بهرهبرداري
است .اين شرکت امكان ارائه خدمات زير را داراست [: ]8
 .1ساخت و باز سازي انواع الكتروموتورهاي فشارقوي
 .2ساخت و باز سازي انواع الكتروموتورهايDC
 .3ساخت و باز سازي انواع ژنراتور
 .4ساخت و باز سازي انواع ترانسفورماتور
 .5ساخت و باز سازي انواع مگنت هاي الكتريكي
 .6ساخت و باز سازي انواع کويل و شينه ژنراتورهاي نيروگاهي
 .7ساخت و باز سازي قطعات يدکي ماشين هاي الكتريكي
اين شرکت همچنين پيشگام در طراحي و ساخت انواع موتورهاي الكتريكي است که در زير به نمونهاي از اين موارد اشاره شده
است.
 .1طراحي و ساخت الكتروموتور 3500،3300،2600، 5500کيلووات براي اولين بار در کشور
 .2باز طراحي و ساخت ژنراتور  15مگا وات نيروگاه مشهد
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 .3طراحي و ساخت انواع ترانسفورماتورها با ولتاژ 60کيلوولت و با قدرت  12مگاوات
 .4طراحي و ساخت انواع الكتروموتور DCبراي اولين بار در سطح کشورجهت صنايع نظامي با هدف رفع وابستگي
 .5انعقاد قرار دادهاي باز ساالنه با شرکتهاي بزرگي چون :مس سرچشمه،صنايع فوالد،راه آهن جمهوري
اسالمي،نيروي دريايي،نيروي زميني،صنايع سيمان و…
-1-2-4محصوالت
-1-1-2-4ساخت الكتروموتورهاي القايي طبق سفارش

در اين شرکت انواع الكتروموتورهاي  ACاز نوع فشار ضعيف وفشار قوي طبق سفارش طراحي و ساخته ميشود.
مهمترين خصوصيات الكتروموتورهاي  ACساخت اين شرکت عبارتند از :
 .1گشتاور راه اندازي باال
 .2قابليت تحمل مدت زمان طوالني در حالت رتورقل شده
 .3قابليت استفاده از رتورهاي قفس سنجابي و يا رتورهاي اسليپ رينگ
 .4طراحي شده با ولتاژ و فرکانس مورد نياز مشتري
 .5داراي سيستم عايق کاري با مقاومت بسيار باال و استفاده از تكنيك رزين کاري تحت خالء و فشار
 .6قابل استفاده به صورت عمودي يا افقي
 -2-1-2-4بازسازي ماشين هاي جريان مستقيم)(DC

صدها نمونه از ماشينهاي جريان مستقيم ( ) DCو موتورهاي تراکشن به شكل موفقيت آميزي در شرکت توربوژنراتلور تحلت
عمليات بازسازي قرار گرفتهاند .سرويسهايي که بر روي ماشينهاي  ، DCموتورهاي تراکشن و ساير ماشينهاي مورد استفاده
در صنايع حمل و نقل ريلي انجام ميشود عبارآزمايش از :







سيم پيچي انواع آرميچر
سيم پيچي قطبهاي استاتور
بازسازي يا ساخت قطعات مكانيكي
بازسازي يا ساخت کلكتور
عايق کاري بروش  VPIيا RUBBER SILICON
ساخت کويل با کالس عايقي  Hو F

 -3-1-2-4بازسازي ماشين هاي فشار قوي
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واحد تعميرات ماشينهاي فشار قوي شرکت توربوژنراتور شاهرود ،انواع سرويسها و تعميرات خاص را بر روي ماشينهاي فشلار
قوي انجام ميدهد .تعويض سيم پيچي انواع ماشينهاي فشار قوي با سيستم  Resin richو سيسلتم  VPI Resin poorو
با کالس عايقي  Fو  Hتا ولتاژ  KV18انجام مي شود.
-4-1-2-4باالنس ديناميك

حل مسائل مربوط به لرزش در تجهيزات دوار بخش ديگري است که شرکت توربوژنراتلور در آن سلالهلا تجربله و تخصلص
اندوخته است .خدمات مربوط به باالنس ديناميك ميتواند در محل نصب و يا در کارگاه شرکت توربوژنراتور صورت بگيرد .ايلن
خدمات بابهره گيري از تكنولوژي کامپيوتري صورت گرفته و داراي تلرانس بسيار پلاييني اسلت.در نتيجله بخلش عملدهاي از
فرسايش مكانيكي دستگاه دوارکاهش يافته و عمر قطعات آن افزايش مي يابد .
-5-1-2-4ساخت الكتروموتورهاي جريان مستقيم طبق سفارش

شرکت توربوژنراتور در خصوص توليد الكتروموتورهاي  DCبا قدرتهاي مختلف به عنوان اولين و تنها سازنده اين دستگاهها در
کشور مطرح است .مهندسين واحد  R&Dاين شرکت با بررسي وضعيت کاري الكتروموتورهاي ساخته شده توسط کمپانيهلاي
مطرح در دنيا و تطبيق دادن شرايط واقعي زير بار و شرايط محيطي با طراحي الكتروموتور قادر به اصالح طراحي و بهينه سازي
دستگاه بوده و پس از حصول اطمينان  ،قلادر بله طراحلي جديلدو ارائله آن بلراي سلاخت دسلتگاه ملي باشلند .خصوصليات
الكتروموتورهاي جريان مستقيم ساخت شرکت توربوژنراتور شاهرود :





قابليت انتخاب ولتاژ کاري بر حسب نياز مشتري
مقاومت باالي سيستم عايق کاري با کالس حرارتي  Hو F
قابليت نصب ترمينال باکس در جهتهاي گوناگون جهت تسهيل در عمليات کابل کشي
طراحي شده مطابق شرايط کاري و مورد نياز مشتري

-3-4شرکت موتوژن
شرکت موتوژن به عنوان يكي از معتبرترين شرکت هاي توليدکننده الكتروموتور در منطقه خاورميانه در سال  1352با نام گللد
الكتريك تاسيس شد و در سال  1354به موتوژن تغيير نام داد و در حال حاضر بيش از 2ميليون دستگاه انواع الكتروموتورهلاي
تك فاز و سه فاز باکاربردهاي صنعتي و خانگي را مطابق با استانداردهاي جهلاني نظيلر  IECو  NEMAو  DINتوليلد و بله
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بازارهاى مصرف ايران ،اروپا ،آسيا و آفريقا عرضه مى کند [ .]9اين شرکت همچنين موفق شلده اسلت گلواهي ISO 9001 -

 2008را از مؤسسه  SGSسوئيس اخذ کند.
-1-3-4سهامداران
بيشتر سهام شرکت موتوژن متعلق به سهامداران اصلي ذيل است:






شرکت سرمايه گذاري غدير
شرکت نوردآرين فوالد
بانك پارسيان
سرمايه گذاري بانك ملي ايران
صندوق ب.پ کارکنان شرکت ملي نفت ايران

سهامي باقي مانده در اختيار ساير سهامداران است
-2-3-4محصوالت
اين شرکت توليد کننده عمده موتورهاي القائي تكفاز و سه فاز تا توان نامي  90کيلووات است که در زير به تنلوع ايلن نلوع از
محصوالت اشاره شده است :
 .1الكترو موتور سه فاز صنعتي با بدنه چدني با توان بيشتر از  18,5تا  90کيلووات
 .2الكترو موتور سه فاز تك دور با بدنه آلومينيومي
 .3الكترو موتور تك فاز صنعتي دو خازنه (خازن استارت  -خازن دائم)
 .4الكترو موتور تك فاز صنعتي خازن دائم
 .5الكتروپمپ صنعتي
 .6الكترو موتور کولري دو سرعته خازن دائم  -خارن راه انداز
 .7الكتروموتور پمپ آب کولري
 .8الكترو موتور مشعل گازي و گازوئيلي
-3-3-4تحقيق و توسعه
واحد تحقيق و توسعه اين شرکت پروژه هاي تحقيقاتي متنوعي بر روي موتورها تعريف نموده است که در زير به آنها اشاره شده
است.
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بهينه سازي و توسعه الكتروموتورهاي تكفاز کولري با کوپل تسمهاي با هدف تنوع توليدات و بهينهسازي مصرف انرژي
از طريق افزايش راندمان.
بهينه سازي و توسعه الكتروموتورهاي تكفاز و سهفاز صنعتي بمنظور افزايش رنج توليدات سهفاز تا  400کيلووات ،و
توانايي پاسخ به افزايش تقاضاي بازار در مورد انواع الكتروموتورهاي تكفاز
تالش براي تنوع محصوالت از طريق طراحي الكتروموتور با فريم اکسترود ،الكتروموتورهاي آسانسور ،گيربكس
والكتروموتورهاي سويچ رلوکتانس(SR).
توليد الكتروموتورهاي ضد انفجار(تيپهاي ) EEX-d, EEX-e, EEX-nبمنظور استفاده در صنايع نفت ،گاز ،پتروشيمي،
نساجي ،مواد غذايي و معادن.

در راستاي اين پروژه فعاليتهاي زير صورت گرفته است:
 .1نمايندگي فروش کليه الكتروموتورهاي ضد انفجار ولتاژ پايين شرکت  ABBدر ايران
 .2ارائه خدمات سرويس ،تعمير ونگهداري وخدمات پس از فروش کليه الكتروموتورهاي ضد انفجار ولتاژ پايين
 .3توليد الكتروموتورهاي ضد انفجار ولتاژ پايين  EEX-dتحت ليسانس شرکتAB
 .4توليد الكتروموتورهاي  DCخودرو شامل دينام ،استارتر ،برفپاککن ،شيشهباالبر ،فن رادياتور و تهويه و موارد مشابه
بدليل تقاضاي زياد بازار به خودرو و همچنين اتوماسيون خودروها و استفاده از الكتروموتورهاي  DCخودرو.
در سايت شرکت موتوژن اعالم شده است که اين شرکت در زمينه پروژههاى زير عالقمند به همكارى با شرکتهاى داراى برند
هاى معتبر مى باشد:

-4-4شرکت رشد صنعت نيرو
شرکت رشد صنعت نيرو (سهامي خاص) در سال  1369فعاليت خود را تحت عنوان دپارتمان ماشينهاي الكتريكي شرکت رشد
صنعت آغاز کرده است .با توجه به رشد صنعتي کشور و نياز صنايع مختلف به ساخت و بازسازي تخصصي ماشينهاي الكتريكي
و افزايش حجم سفارشات ،جهت پاسخگويي به اين نياز و ارتقاي سطح کيفي محصوالت و خدمات و همچنين کلاهش هرچله
بيشتر زمان انجام کار ،در سال  1384اين دپارتمان از شرکت رشد صنعت تفكيك شد و فعاليت خود را به طور مستقل ادامه داده
است [.]10
اکنون اين شرکت فعاليتهايي در زمينه طراحي ،ساخت و بازسازي ماشينهاي الكتريكي ،براي صنايع مختلف کشلور (صلنايع
نفت و گاز و پتروشيمي ،صنايع فوالد ،صنايع مس و آلومينيوم ،نيروگاهها ،کارخانجلات سليمان ،شلرکتهلاي آب و فاضلالب،
کارخانجات الستيكسازي ،صنايع حمل و نقل ريلي ،و  )...انجام داده است.
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درحال حاضر گروه شرکت هاي رشد صنعت با زمينه فعاليت هاي زير و در قالب سه شرکت به فعاليت خود ادامه ميدهد.
 .1شرکت رشد صنعت :طراحي ،ساخت ،تهيه ،نصب و راه اندازي کارخانجات صنعتي و نيروگاههاي آبي متوسط و کوچك
 .2شرکت رشد صنعت نيرو :طراحي ،ساخت و بازسازي انواع ماشينهاي الكتريكي و شينه هاي نيروگاهي
 .3شرکت تام لكوموتيو آريا :بازسازي و تعميرات انواع لوکوموتيو و ساخت و بازسازي انواع تراکشن موتور
دامنهي فعاليتهاي شرکت رشد صنعت نيرو عبارت است از:

 .1طراحي ،ساخت و بازسازي کامل انواع ماشينهاي الكتريكي جريان متناوب ( )ACپرقدرت

High

 Medium Voltage ،Voltageو Low Voltage

 .2ساخت و بازسازي کامل انواع ماشين هاي الكتريكي جريان مستقيم ( )DCو خاص
 .3ترميم هسته (ورقهاي دينامو) آسيب ديده روتور و استاتور
 .4تأمين و ساخت قطعات ماشينهاي الكتريكي
-1-4-4محصوالت و خدمات
-1-1-4-4ماشينهاي الكتريكي

اين شرکت خدمات متنوعي را در زمينه نوسازي و تعميرات انواع ماشينهاي الكتريكي به صنايع مختلف (نفت ،گاز و پتروشيمي
حفاري،نيروگاهي،فوالد،مس،آلومينيوم ،سيمان ،حمل و نقل و  )...ارائه نموده است.
 .1بازسازي و سيم پيچي الكتروموتورها و ژنراتورهاي جريان متناوب ) ، (ACجريان مستقيم ) (DCو الكتروموتورهاي
خاص
 .2توليد کويل هاي ماشين هاي الكتريكي به دو روش رزين کاري در خالء ) (VPIو Resin Rich
 .3ساخت و تامين قطعات مربوط به ماشين هاي الكتريكي
همچنين اين شرکت از سال  1387اقدام به طراحي و ساخت ماشين هاي الكتريكي نموده است و محصوالت خود را با ملارک
RSNبه مشتريان عرضه نموده است .فعاليتهاي اين شرکت در زمينه ساخت ماشين هاي الكتريكلي بله دو صلورت انجلام
ميگيرد:

 .1طراحي وساخت انواع ماشين هاي الكتريكي
 .2مهندسي معكوس و بهينه سازي ماشينهاي الكتريكي

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوريهاي طراحی ،ساخت و تدوین دانش فنی انواع موتورهاي مورد نیاز
در صنعت برق

75

فاز  :4تدوین برنامه ،اقدامات و سیاستها

ویرایش اول ،تیر 1394

-5-4جمكو
شرکت ماشين هاي الكتريكي جوين (جمكو) در سال  1369در شهرستان سبزوار بلا هلدف علدم وابسلتگي صلنايع داخلل بله
کشورهاي خارجي در زمينه توليد انواع ماشين هاي الكتريكي تاسيس شده است[ .]11شرکت جمكو به واسطه کادر متخصص و
مجرب خود و و در اختيار داشتن تجهيزات و ماشين آالت منحصر به فرد در کشور ،امكان طراحي ،سلاخت ،آزملايش و تعميلر
انواع الكتروموتور و ژنراتور را در ايران دارا مي باشد.

محصوال ت شرکت ماشين هاي الكتريكي جوين بلا برنلد جمكلو بله بلازار مصلرف عرضله ملي شلوند ،ايلن توليلدات شلامل
الكتروموتورهاي سه فاز صنعتي از  15کيلووات تا  10مگاوات است .ظرفيت توليدات شرکت جمكو ساليانه بيش از 1200مگاوات
معادل  12680دستگاه انواع الكتروموتور و ژنراتور است.
-1-5-4محصوالت
محصوالت اين شرکت تماما موتورهاي القائي سه فاز است که در زير به انها اشاره ميشود .الزم به ذکر است که ايلن شلرکت
داراي خط توليد موتورهاي سايز کوچك و متوسط است و موتورهاي تك ساخت بزرگ را به صورت موردي انجام ميدهد.







الكتروموتورهاي القائي سه فاز قفس سنجابي ( 75الي  450کيلو وات) سري YUو  YJSبا پوسته چدني  :مورد
استفاده در انواع ادوات مكانيكي بدون استفاده از امكانات ويژه  ،نظير ماشين هاي ابزار  ،هواکش ها  ،پمپ ها و ...
الكتروموتورهاي القائي سه فاز قفس سنجابي سري  YKبا پوسته فوالدي  :مورد استفاده در انواع ماشين هاي صنعتي
نظير کمپرسورها  ،هواکش ها  ،پمپ هاي آب در ابعاد مختلف و . . .
الكتروموتورهاي القائي سه فاز قفس سنجابي ( 11الي  90کيلو وات) سري  YDبا پوسته چدني
الكتروموتورهاي القائي سه فاز قفس سنجابي ولتاژ متوسط سري  : YKدر انواع ماشين هاي صنعتي نظير کمپرسورها ،
هواکش ها  ،پمپ هاي آب در ابعاد مختلف و . . .
الكتروموتورهاي القائي سه فاز روتور سيمپيچي شده ولتاژ متوسط سري  : YRمورده استفاده در به عنوان محرک در
انواع ماشين هاي صنعتي نظير سنگ شكن ،آسيابها ،کمپرسورها و ...
الكتروموتورهاي سه فاز القايي سري  HDگشتاور باال :مورد استفاده در انواع ماشينها با کاربرد عمومي مانند صنايع
مادر،کمپرسورها  ،تهويه ها  ،پمپهاي آب در مقياس بزرگ
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 -6-4شرکت الكتروژن
اين شرکت در سال  1358افتتاح شده است و در سالهاي اوايل دهه  70وارد عرصه توليد موتورهاي با توان پائين براي نصلب
در ماشينهاي لباسشويي و کولرهاي آبي شده است .محصوالت اين شرکت که در زير به انها اشاره ميشود در بازه تواني 0,05
تا  45کيلووات توليد ميشوند که در زير به برخي از اين محصوالت اشاره ميشود [.]8
 -1-6-4محصوالت
محصوالت اين شرکت عبارتند از:








موتور القائي تكفاز ولتاژ پائين براي نصب درکولرهاي آبي تا توان  420وات
موتور -پمپ القائي تكفاز ولتاژ پائين جهت نصب در کولرهاي آبي با توان 124
موتور -پمپ آهنرباي دائم سنكرون تكفاز ولتاژ پائين جهت نصب در کولرهاي آبي با توان  19وات
موتور القائي تكفاز ولتاژ پائين جهت نصب فن تهويه با توان  45وات
موتور القائي تكفاز ولتاژ پائين جهت نصب در ماشين لباسشويي با توان  160وات
موتور القائي تك فاز ولتاژ پائين تا  5کيلووات
موتور القائي سه فاز ولتاژ پائين تا  18کيلووات

-7-4جمع بندي
توانمندي ساخت و طراحي شرکتها ي داخلي بر مبناي نياز صنايع شكل گرفته است.ترتيب اين نيازمنديها نشلان دهنلده نلوع
فعاليتهاي شرکتهاي داخلي است که در زير به آنها اشاره شده است.
 .1موتور القائي تكفاز
 .2موتور القائي سه فاز
 .3ترکشن موتورها
 .4مو.تور سنكرون
به صورت کلي با توجه به نياز بسيار زياد صنعت به موتورهاي القائي بيشترين فعاليت توليدي بر روي موتورهاي القائي صلورت
گرفته است .بطوريكه شرکتهاي الكتروژن و موتوژن در بازه تا  10کيلووات موتورهاي القائي تكفاز تامين کننده بخشي از نياز
بازار کشور هستند و همچنين توليد موتورهاي القائي سه فاز اين شرکتها بهملراه شلرکت جمكلو در محلدوده تلواني تلا 450
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کيلووات نيز تامين درصدي از نياز بازار را برعهده دارند .در مورد موتورهاي القائي سه فلاز در توانهلاي مگلاواتي شلرکتهلاي
توربوژنراتور  ،فن ژنراتور ،جمكو و رشد صنعت امكانات ساخت را دارند و در سه شرکت اول دانش ساخت بلومي شلده اسلت و
تمامي مراحل طراحي و ساخت اين نوع از الكتروموتورها در داخل اين شرکت ها انجام پذير است.
نياز شرکت راه آهن به تامين و همچنين تعمير و نگهداري ترکشن موتورهاي لوکوموتيوهاي خود شلرکتهلاي توربوژنراتلور ،
رشد صنعت و فن ژنراتور را به سمتي سوق داده است تا مقدار زيادي از زمان خود را براي رفع نياز به اين نلوع موتورهلا قلرار
دهند .هم اکنون در شرکت توربوژنراتور انواع مختلفي از موتورهاي تراکشن  ACو  DCدر بازه تواني تا  1,5مگاوات بازسازي و
ساخته ميشوند.
شرکتهاي رشد صنعت تنها کار تعميراتي را انجام ميدهند و البته با توجه بله اسلتخراج نقشلههلاي سلاخت در حلين فرآينلد
تعميرات امكان بازسازي وجود دارد .در مورد موتورهاي سنكرون فعاليت کمي انجام شده است .به صورت کللي شلرکت توربلو
ژنراتور تنها شرکتي است که تجربه طراحي و ساخت اين نوع از موتورها را دارا ست و در مورد موتورهاي سنكرون قطب صاف
تا توان  25مگاوات فعاليت ساخت داشته است .همچنين در مورد موتورهاي سنكرون قطب برجسته نيز اين شرکت تا توان 4,5
مگاوات توانمندي ساخت را داراست.
البته الزم به ذکر است که شرکت مپنا ژنراتور با توجه به ساخت ژنراتورهاي نيروگاهي توانمندي ساخت اين موتورها را داراست،
وليكن دانش فني ساخت را نداشته و تنها در صورت وجود نقشههاي ساخت ميتلوان از تجهيلزات آنهلا اسلتفاده نملود .البتله
فعاليتهاي تحقيقاتي و شبيه سازي بر روي اين نوع موتورها در داخل اين شرکت انجام شده است.
در مورد موتورهاي ديگر تنها کارهاي تحقيقاتي و در برخي موارد کار شبيهسازي انجام شده است و توليد صنعتي از آنها وجلود
ندارد .بر اساس استعالمات صورت گرفته تنها شرکتهاي الكتروژن و موتوژن فعاليتهايي تحقيقاتي بر روي موتورهاي سوئيچ
رلوکتانس و ضد انفجار انجام داده اند همچنين شرکت جمكو نيز با توجه به نياز روز افزون صنعت نفت برنامه اي براي گسترش
فعاليت در زمينه موتورهاي ضد انفجار را دارد .در جدول ( )1-4به صورت خالصه اين موارد جهت بررسي آورده شده است.
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جدول( :)1-4خالصه اي از توانمندي شرکتهاي سازنده موتور در ايران
دانش فني
رديف

نوع موتور

1

موتور القائي
تكفاز

2

توربوژنراتور ،فن ژنراتور،
موتور القائي
الكتروژن (موتور سه فاز جمكو ،الكتروژن
سه فاز
کوچك)

ساخت
توضيحات

شرکتهاي داراي دانش شرکتهاي داراي
دانش غير بومي
فني بومي

توانايي ساخت

شرکتهاي سازنده

الكتروژن ،موتوژن،
بالل

تا  10کيلووات

دايكاست آلومينيوم انجام ميشود ،دانش
الكتروژن ،موتوژن ،
دايكاست مس وجود دارد اما مقرون به
بالل
صرفه نيست و از دور توليد خارج شده است.

الكتروژن

 5,5مگاوات

شرکتهاي الكتروژن و جمكو پوسته ريخته
توربوژنراتور ،فنژنراتور،
گري چدني را دارا هستند.
توليد در هر دو روش قفس و روتور سيم-
جمكو و الكتروژن
پيچي انجام ميشود.

3

موتور
سنكرون

توربوژنراتور

تا  25مگاوات قطب صاف
تا  4,5مگاوات قطب
برجسته

توربوژنراتور

4

موتورهاي
آهنرباي دائم

توربوژنراتور

 16کيلوات BLDC
 10کيلووات PMSM

توربوژنراتور

5

موتور تراکشن

توربوژنراتور

 26کيلوووات DC
 1,5مگاوات سنكرون و
القائي

توربوژنراتور

6

موتور شناور

پمپيران

تا  350کيلووات

پمپيران

شرکت مپنا ژنراتور نيز با توجه به توليد
ژنراتورهاي نيروگاهي قادر به توليد
موتورهاي سنكرون بزرگ است
توليد نمونه هاي اشاره شده بر اساس
سفارش بوده است و نه توليد انبوه
شرکت مپنا ژنراتور احتماال با توجه به توليد
لوکوموتيو در گروه مپنا اقدام به توليد
تراکشن هاي مورد نياز گروه مپنا خواهد
نمود.
با ظرفيت توليد  15000الكتروموتور در سال
از نوع موتور القائي قفس سنجابي

در مورد زنجيره توليد بايد ذکر شود که امكان ساخت هر نوع موتوري در داخل کشور وجود دارد و از نظر توان توليدي مشلكلي
وجود نخواهد داشت .الزم به يادآوري است که شرکتها يي مانند جمكو ،الكتروژن و موتوژن با توجله بله امكانلات موجلود در
داخل کارخانه و فضاي بسيار مناسب امك ان افزايش توليد و حتي تغيير خط توليد در راستاي رفع نياز بله برخلي از محصلوالت
مشابه مانند موتورهاي سوئيچ رلوکتانس و سنكرون رلوکتانسي که امتحان خود را در صنايع ديگر کشورها پس دادهانلد  ،را دارا
هستند .شرکتهايي مانند توربوژنراتور ،فنژنراتور و رشد صنعت با توجه به توسعه فعاليتهاي خود در راستاي طراحي و ساخت
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موتورهاي فشار قوي و توان متوسط و در حدود مگاوات و همچنين انباشت تجربه و دانش در داخل شرکت و ارتباط بلا مراکلز
دانشگاهي ميتواند بستر مناسبي براي تامين اين نوع از موتورها و رفع نياز منديهاي مرتبط باشد.
شرکتها ي الكتروژن و موتوژن همچنين مي توانند با تغيير خلط توليلد امكانلات الزم جهلت توليلد موتورهلاي يونيورسلال و
موتورهاي  DCکوچك را که ساليان متمادي از ديگر کشورها وارد ميشود را ايجاد نمايند .همچنين شرکت مپنا ژنراتور با توجه
به امكانات منحصر به فرد و شناخت بسيار خوب از ماشينهاي سنكرون بستر مناسلبي بلراي توليلد موتورهلايي ماننلد موتلور
سنكرون قطب برجسته و يا قطب صاف است.
تامين مواد اوليه به غير از مس و آلومينيوم و فوالد غير الكتريكي تماما وابسته به واردات است .اين مواد مانند فوالد الكتريكي،
عايق و بلبرينگها سهم عمدهاي از موتور را دارا هستند  .در برخي از موارد حتي مس نيز با توجه به توصليه شلرکت فروشلنده
طراحي و نقشهه اي ساخت براي موتورهاي خاص (مانند ژنراتورهاي نيروگاهي مپنا) از کشورهاي ديگلر تلامين مليشلود .بله
صورت کلي در مورد مواد اوليه وابستگي کامل وجود دارد .نكته حائز اهميت آن است که در مورد مواد اوليهاي مانند عايقهلاي
الكتريكي و بيرينگ ها شايد نيازي به سرمايه گذاري در مورد توليد انبوه آنها در داخل کشور نباشد چراکه دانش فنلي آن بسليار
گران خواهد بود و همچنين مواد اوليه آن مانند ميكا در داخل کشور وجود ندارد .اما در مورد فلوالد الكتريكلي شلايد بتلوان در
کارخانه هاي توليد فوالد داخل کشور مانند فوالد مبارکه و يا فوالد خوزستان به توليد برخي از انواع اين نوع فوالد اقلدام نملود
اين موضوع عالوه بر رفع وابستگي و کاهش هزينههاي توليد کليله ماشلينهلاي الكتريكلي اعلم از موتورهلا و ژنراتورهلاي
الكتريكي و همچنين ترانسفورمرها باعث ترغيب به افزايش توليد موتورهاي الكتريكي و افزايش امكان صادرات به کشلورهاي
ديگر ميشود.
در مورد توليد آهنرباها نيز دانش فني توليد انواع آهنربا در داخل کشور موجود است اما تنها شرکت گسلترش ملواد مغناطيسلي
تابان در شهر اصفهان خط توليد آهنرباهاي فريتي را دارا است که مي توان با حمايت از اين شرکت امكان توليد ديگر آهنرباها
را در کشور ايجاد نمود .همچنين در مورد موتورهاي با توان باال و همچنين موتورهاي ضد انفجار که مصرف بااليي در صلنعت
نفت و گاز دارد آزمايشگاه مناسب براي آزمايش عملكرد و ايمني وجود ندارد و در برخي موارد نبود اين آزمايشلگاه بلراي تائيلد
نهايي ،باعث عدم توليد آن محصول شده است که اين موضوع در مورد موتورهاي ضد انفجار بسيار حائز اهميت است.
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در جداول ( )2-4تا ()5-4خالصه اي از توانمنديهاي ساخت شرکتهاي سازنده موتور الكتريكي بر اساس استعالمات صلورت
گرفته آورده شده است.
جدول( :)2-4تامين کنندگان مواد اوليه مورد نياز در ساخت موتورهاي الكتريكي
وارداتي

نوع ماده

داخلي





فوالد الكتريكي





فوالد غير
الكتريكي





عايق





بيرينگ





آلومينيوم





مس

تامين کننده
مس سرچشمه و مس باهنر
تمامي شرکتهاي سازنده بنا به نياز خود از کشورهاي مختلف اقدام به واردات مي
کنند .بيشترين واردات از کشورهاي کره روسيه اکراين و ايتاليا و آلمان است
در ايران تنها فوالد ساختماني توليد ميشود فوالدهاي خاص که کاربرد فراواني در
بخشهاي مختلف موتور دارد وارداتي است
عمده واردات اين محصول از شرکتهاي  Isollaو  Isovoltaو  H-oldوارد
ميشود
معتبرترين توليد کنند بيرينگ شرکت  SKFاست و عمده واردات از اين شرکت
است و الزم به توضيح است که در ايران توليد نداريم در هيچ سايزي شرکت
الكتروژن از کشور چين و کمپاني  WDبيرينگهاي خود را تامين مي کند.
بيشترين تاميين آلومينيوم از داخل کشور و از شرکت آلومينيوم سازي اراک انجام
ميشود

جدول( :)3-4تجهيزات مورد نياز براي توليد موتورهاي الكتريكي و وضعيت صنعت داخلي
رديف

نام تجهيز

1

2

3

4

توضيحات

وايرکات
دستگاه هاي
برش

شرکت جمكو براي ساخت قطعات خود اين تجهيز را در ابعاد کوچك دارد .بيشتر براي نمونه سازي استفاده مي شود و
اکثرا کارگاههاي کوچك اين تجهيز را داشته و شرکتهاي توليد کننده موتور از خدمات آنها استفاده ميكنند

ليزر کات

شرکت مپنا ژنراتور اين تجهيز را در ابعاد بزرگ و با قدرت باال در اختيار دارد  .ديگر شرکتها از خدمات کارگاههاي
کوچك استفاده مي کنند.

پانچ

تمامي شرکتهاي توليد کننده در ايران اين تجهيزات را در اختيار دارند و سطح قدرت آن به حوزه کاري آنها محدود
است اما شرکت مپنا ژنراتور در ابعاد بزرگ براي کاربرد در موتور و ژنراتور هاي نيروگاهي اين تجهيز را در اختيار دارد

دستگاه هاي تراش

اين تجهيز در ايران توليد ميشود و تمامي شرکتها بنا به نياز خود اين تجهيز را تامين کرده اند در صورت نياز به
دستگاههاي تراش با مشخصاتي که در کارخانه ها موجود نباشد براي نمونه سازي از خدمات کارگاههاي کوچك که به
صورت تخصصي تراشكاري انجام مي دهند استفاده مي شود .دستگاههاي تراش موجود در شرکت مپنا ژنراتور براي
تراشكاري موتور و ژنراتور سنكرون با ابعاد بزرگ در بخش استاتور فريم و روتور وجود دارد.
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رديف

نام تجهيز

توضيحات
اين تجهيز در ايران ساخته نمي شود و وارداتي است اما دانش استفاده از آن موجود است .يكي از محدوديتها در اين
دستگاه دور نامي است که معموال براي باالنس تا  3000دور بر دقيقه استفاده مي شود  .همچنين محدوديت ديگر اين
تجهيز عالوه بر دور نامي  ،وزن قابل تحمل آن است که هر شرکتي بنا به نياز خود و محدوده کاري خود آن را تامين
باالنس
وارداتي براي
صورتبر دقيقه
 10000دور
مپنا و تا
 100تن
تنهاودروزن
دقيقه
 4500دور بر
برايتا دور
باالنس
قادر به
هايشرکت
است.
کرده
موجود است
ژنراتور به
شرکت
نيروگاهي
شينه هاي
فعاليت
مپنا اين
اتوماتيك
دستگاه
انجام راميدارا
دستيمناسب
تجهيزات
مابقي شرکتهاي توليدي اکثرا اين تا وزن
ست.يا از تجهيزات کمكي ساخت شرکت
دهند و
4,5بهتنصورت
فعاليت را

دستگاه باالنس

5

6
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دستگاه عايق بندي

خود بهره مي برند اين موضوع بيشتر براي کويلهاي  MVو  HVخود را نشان مي دهد
7

8

دستگاه هاي اتوماتيك اين فعاليت براي شينه هاي نيروگاهي تنها در شرکت مپنا ژنراتور به صورت وارداتي موجود است
مابقي شرکتهاي توليدي اکثر اين فعاليت را به صورت دستي انجام مي دهند و يا از تجهيزات کمكي ساخت شرکت خود
بهره مي برند اين موضوع بيشتر براي کويلهاي  MVو  HVخود را نشان مي دهد

دستگاههاي کويل سازي

تمامي شرکتها ي سازنده تجهيزات مناسب براي پخت عايق را در محدوده کاري خود دارا هستند .شرکت مپنا با توجه به
توليد ژنراتورهاي نيروگاهي توانمندي پخت شينه به صورت مجزا در دو روش  VPIو رزين زيچ و همچنين پخت عايق
به روش  GVPIبراي ابعاد بزرگ را دارا ست.

تجهيزات پخت عايق

جدول( :)4-4توانمندي ساخت قطعات موتورهاي الكتريكي در شرکتهاي سازنده موتورهاي الكتريكي
رديف

نوع فعاليت

توضيحات

1

برش ورق فوالد الكتريكي

در ايران به صورت کامل در شرکتهاي موتور ساز و يا کارگاههاي برش براي نمونه سازي قابل انجام است.

HV

form
wound

شرکت مپنا ژنراتور تنها بر اساس نقشه هاي ساخت شرکتهاي معتبر و با تكيه بر آموزش آنها ساخت شينه
هاي نيروگاهي را انجام مي دهد .شرکتهاي فن ژنراتور  ،توربوژنراتور و رشد صنعت نيرو و همچنين
شرکت تعميرات نيروگاهي ايران ساخت شينه نيروگاهي را بر اساس مهندسي معكوس انجام مي دهند.

MV

form
wound

در شرکتها ي مپنا ژنراتور ،فن ژنراتور و توربوژنراتور و رشد صنعت نيرو  ،جمكو و همچنين شرکت تعميرات
نيروگاهي ايران قابل انجام است.

4

LV

form
wound

در شرکتها ي فن ژنراتور و توربوژنراتور و رشد صنعت نيرو  ،جمكو و همچنين شرکت تعميرات نيروگاهي
ايران قابل انجام است

5

LV

Random
wound

در شرکتها ي فن ژنراتور  ،توربوژنراتور  ،رشد صنعت نيرو  ،جمكو  ،شرکت تعميرات نيروگاهي ايران و
شرکتهاي الكتروژن موتوژن و بالل و ماهنيرو قابل انجام است

2

3

کويل
استاتور

کويل روتور

6

مس

7

در شرکتهاي مپنا ژنراتور ،فن ژنراتور  ،توربوژنراتور  ،رشد صنعت نيرو ،جمكو و شرکت تعميرات نيروگاهي
ايران قابل انجام است.
دايكاست مس در ايران انجام نمي شود

دايكاست
8

آلومينيوم

در شرکتهاي الكتروژن و موتوژن و بالل و جمكو انجام مي شود.
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رديف
9

نوع فعاليت

توضيحات

تراشكاري شفت روتور

همه شرکتها اين توانمندي را در قالب بازار هدف حود تامين نموده اند و براي نمونه سازي ها از قابليت
ديگر شرکتها استفاده مي کنند.

10

11
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ساخت فريم
استاتور

12
سيستم
خنك کننده

ريخته گري

اين روش برا موتورهاي سايز کوچك انجام مي شود و در شرکتهاي با توليد انبوه مانند الكتروژن وموتوژن
و جمكو اين قابليت وجود دارد

ورق فوالدي

در همه شرکتها اين توانمندي وجود دارد و در برخي موارد مانند تراشكاري هاي دقيق که نياز به
تجهيزات دارد از شرکتهاي ديگر استفاده ميشود.

هوا خنك

همه شرکتها اين توانمندي را در قالب بازار هدف حود تامين نموده اند و براي نمونه سازي ها از قابليت
ديگر شرکتها استفاده مي کنند.
اين سيستم در موتورهاي مگاواتي اجرا مي شود و شرکتهاي توربوژنراتور ،فن ژنراتور  ،مپنا ژنراتور و
جمكو اين توانمندي را در قالب بازار هدف حود تامين نموده اند و براي نمونه سازي ها از قابليت ديگر
شرکتها استفاده مي کنند.

آب خنك

13

باالنس روتور

14

همه شرکتها اين توانمندي را در قالب بازار هدف حود تامين نموده اند

جدول( :)5-4توانمندي شرکتهاي سازنده موتورهاي الكتريكي در خدمات و پشتيباني
رديف

نوع فعاليت

1

توضيحات
عايقي

آزمايش
عملكردي

2

3

نصب و راه اندازي

4

تعميرات و نگهداري

5

باز سازي

تجهيزات دقيق آزمايش وارداتي است مانند مگر و تانژانت دلتا و  PDسخت افزارهاي ديگر مانند ترانس در ايران و در
شرکتهايي مانند جهاد دانشگاهي علم و صنعت و غيره ....توليد مي شود.
در شرکت جمكو تجهيزات خوبي براي آزمايش تا دو مگاوات تامين شده است البته قديمي است و اکنون از آن به
صورت کامل نمي توان استفاده نمود  .همچنين شرکت مپنا طرح آزمايشگاهي براي آزمايش بي باري تا توان 18
مگاوات و آزمايش بارداري تا سقف  10مگاوات را دست بررسي دارد.
اين موضوع در مورد موتورهاي با توان تمامي شرکتها ي اين حوزه مانند توربوژنراتور ،فن ژنراتور ،مپنا ژنراتور و جمكو
عمليات نصب و راه اندازي را خود انجام مي دهند البته شرکتها ي ديگري مانند مجموعه شرکت تعميرات نيروگاهي
نيز از اين قبيل فعاليتها انجام ميدهند.
تعميرات و نگهداري موتورهاي سايز متوسط و کوچك هم از طريق شرکتهاي فن توربو و رشد قابل انجام است و هم
شرکتهايي مانن شرکت تعميرات نيروگاهي اين فعاليتها را انجام ميدهند شرکت جمكو و مپنا در اين زمينه فعاليت
ندارد
شرکتها ي فن توربو و رشد و همچنين شرکت تعميرات نيروگاهي در اين زمينه فعاليت دارند.

فصل پنجم :
سيستم درايو موتورهاي الكتريكي
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 -1-5شرکتهاي تامين کننده تجهيزات اوليه ساخت درايوهاي الكترونيكي
به منظور ساخت درايو الكترونيكي ،مجموعهاي از قطعات الكترونيك قدرت و اتوماسيون صنعتي مورد نيلاز اسلت کله در حلال
حاضر با توجه به توليد گسترده اين قطعات توسط شرکتهاي بزرگ و عدم صرفه اقتصادي توليد داخلي و نبود تجهيزات ملورد
نياز براي ساخت در داخل ،اين قطعات از شرکتهاي خارج از کشور وارد مي شوند .ليستي از برخي از اين قطعات در جدول زير
آورده شده است.
جدول( :)1-5ليست قطعات مورد نياز در تهيه درايو الكترونيكي
IGBT
GTO
POWER DIOD
FET, MOSFET
CHOCKES
VELOCITY ENCODER
FILTER
MICROPROSESSOR
MONITOR
POWER THYRISTOR
رله ها (اتصال زمين ،اتصال کوتاه سيم پيچها ،تعادل فاز و )....
RECORDER
طراحي کابينت به همراه سيستم روشنايي و تهويه آن براي  ASDهاي توان باال

ليست برخي از شرکتهاي معتبر در زمينه توليد اين تجهيزات به همراه آدرس اينترتي آنها در جدول زير آورده شده است:
جدول( :)2-5ليست برخي از شرکتهاي معتبر در زمينه تامين قطعات اوليه

نام شرکت

آدرس اينترنتي

International Rectifier

www.irf.com
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نام شرکت

آدرس اينترنتي

)Vishay Intertechnology (Siliconix

www.vishay.com
www.infineon.com
www.fairchildsemi.com
www.st.com
www.ti.com

Infineon Technologies
Fairchild Semiconductor
STMicroelectronics
Texas Instruments

شرکتها ي زيادي در داخل از کشور واردات اين قطعات را انجام مي دهند که از جمله آنها مي توان به شرکتهاي پتسا صنعت
و آرياتش اشاره کرد.

 -2-5شرکتهاي حوزه مشاوره و طراحي درايو الكترونيكي
 -1-2-5جهاد دانشگاهي دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي
جهاد دانشگاهي خواجه نصيرالدين طوسي با هدف شناسايي نيازهاي صنعت کشور در زمينه طراحي و توليد پروژه هاي کاربردي
شروع به کار نموده و تا کنون با به مر رساندن بيش از يكصد و پنجاه پروژه کاربردي در قالب قرارداد با مراکز مختلف صنعتي،
ضمن بي نياز نمودن کشور از بسياري اقالم وارداتي ،گام هاي محكم و قابل قبولي را در جهت خودکفايي و صرفه جويي ارزي
برداشته است .از آنجا که کليه مراحل اين پروژه ها اعم از تحقيقات ،طراحي و ساخت بدست کارشناسان و متخصصان توانمنلد
در اين واحد صورت گرفته لذا با دانش فني کسب شده مي توان محصوالت متنوعي را براي کاربردهاي متعدد طراحلي و اجلرا
نمود.شايان ذکر است که عمده پروژه هاي اين واحد بر طراحي و ساخت دستگاه هلايي تمرکلز دارنلد کله از نظلر فلن آوري ،
اشتغال زايي و ارزش علمي در سطح بااليي قرار داشته و تا کنون در سه دوره جشنواره بين المللي خوارزمي رتبه هاي ممتلاز را
به خود اختصاص داده اند همچنين اين واحد موفق به دريافت گواهينامله بلين الملللي  ISO 9001-2008 IMQدر ملديريت
کيفيت شده است .اين جهتد دراي يك مرکز تخصصي ماشين نيز ميباشد که شرح توانمنديهاي آن در ادامه مي آيد.

مرکز ماشينهاي الكتريكي جهاد دانشگاهي خواجه نصير
فعاليت هاي تخصصي اين مرکز عبارت است از:
 -1طراحي و ساخت انواع کويلهاي فشار قوي به روش  Resin Richو روش VPI
 -2طراحي و ساخت انواع الكتروموتورهاي خاص و کالكتورهاي DC
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تعمير و بازسازي انواع الكتروموتورها و ژنراتورها و آرميچرهاي صنعتي
طراحي و ساخت انواع ترانسفورماتور و منابع تغذيه ( 12پالسه و مجهز به سيستم )Soft Start
تعمير و بازسازي انواع الكتروموتورهاي DCو  ACبا انواع سيم بندي از قبيل ژنراتورها و موتورهاي تراکشن
براي ژنراتورها و موتورهاي واگن مسافري و واگن مولد برق
طراحي خط توليد و خط بازسازي ماشينهاي الكتريكي
توليد انواع ترانسفور ماتورهاي خشك و روغني در قدرتهاي مختلف و براي کاربردهاي مختلف

تجهيزات کارگاهي موجود در اين مرکز:









پرس هيدروليك  300تن
باالنس ديناميك
ماشين تراش
فرم دهنده کوي
نوار پيچ هادي
کوره الكتريكي
سيستم VPI
پرس گرم براي روشResin rich.

تجهيزات اندازه گيري و آزمايشگاهي موجود در اين مرکز:











دستگاه آزمايش ولتاژ ضربه اي
ميكرو اهم متر
دستگاه آزمايش Bar to Bar
صدا سنج
تانژانت دلتا
حرارت سنج
تلفات سنج آهني
شار سنج:
مگر ()T-Ohm 5
سيستم آزمايش Seasoning

امكانات نرم افزاري:
نرم افزارهاي طراحي بهينه جهت طراحي انواع ماشين هاي الكتريكي  ،نرم افزار شبيه سازي براي بررسي عملكرد حالت دائم و
حالت ديناميكي
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شكل( :)1-5آزمايشگاه ماشينهاي الكتريكي جهاد خواجه نصير
جدول( :)3-5اطالعات تماس جهاد دانشگاه خواجه نصير

آدرس کارخانه

خيابان شريعتي  -تقاطع بزرگراه رسالت  -دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي  -جهاد
دانشگاهي خواجه نصيرالدين طوسي

تلفن کارخانه

88466200
داخلي 400
http://jdnasir.ac.ir/

فكس کارخانه
آدرس سايت

 -2-2-5جهاد دانشگاهي علم و صنعت
جهاد دانشگاهي علم و صنعت به عنوان نهادي علمي ،تحقيقاتي و صنعتي فعاليتهاي خود را از سال  1359در حلوزهي فنلي
و مهندسي در زمينه هاي برق ،مكانيك ،عمران ،معماري و شهرسازي آغاز نموده است UPS .هاي صنعتي و اداري ،شارژرهاي
صنعتي ،رکتيفايرهاي آمپرباال ،تجهيزات آزمايش فشار قوي ،سيستم برق سكوهاي حفاري خشكي و انواع سيستم هاي کنتلرل
آاليندگي هوا و دکلهاي حفاري ازجمله محصوالتي هستند که توسط اين واحد به بسياري از واحدهاي فعال صنعتي در صلنايع
نفت ،گاز ،پتروشيمي ،نيروگاهها ،صنعت سيمان ،صنايع فلزات آهني و غيرآهني ارائه گرديده است.
هم اکنون با استفاده از تجارب ارزشمند حاصل از سالها حضور مؤ ر در صنعت کشور و با تكيه بر توانمنلديهاي فنلي و دانلش
کارشناسي کارکنان خود به دنبال توسعه فعاليتهاي خود در زمينه هاي جديد مانند نملك زدايلي در صلنعت نفلت ،طراحلي و
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ساخت بازوهاي بارگيري اسكله هاي نفتي ،تامين سيستم رانش الكتريكي واگنهاي متلرو و لوکوموتيوهلا ،انجلام پلروژ ه هلاي
 EPCو همينطور صدورمحصوالت خود به خارج از کشور ميباشيم.
اين واحد براي انجام پروژهها به صورت تخصصي داراي پنج مرکز مهندسي ،يك مرکز آموزش ،مرکز تحقيق و توسلعه و يلك
شرکت وابسته به خود (شرکت مشاورين فجر توسعه) با بيش از 400نفر پرسنل متخصص مي باشد.
خدمات پس از فروش مناسب و سريع به منظور جلب رضايتمندي با استفاده از کادر مجرب شلاغل در بخلش خلدمات پلس از
فروش و همينطور ارتق اء سطح آگاهي و آشنايي بيشتر مشتريان با عملكرد محصوالت بلا ارئله دورههلاي آموزشلي تخصصلي
همواره در دستور کار واحد قرار داشته است.
از پروژهاي مهمي که در کشور توسط اين واحد انجام شده است مي توان به پروژه هلاي صلورت گرفتله در فازهلاي مختللف
پارس جنوبي ،طراحي و ساخت دکل هاي حفاري ،تجهيز بيش از  30کارخانه سيمان به غبارگيرهاي صنعتي و ساخت بليش از
دويست مجموعه فشار قوي جهت مراکز آموزشي اشاره کرد.
جهاد دانشگاهي علم و صنعت داراي گواهينامه  ISO 9001و گواهينامه هاي متعدد جهت محصلوالت مختللف خلود اسلت و
تاکنون موفق به کسب بيش از هفت جايزه در جشنواره خوارزمي شده است.
اين واحد به منظور توسعه فعاليتهاي خود داراي تفاهمنامه همكاري مشترک با شرکتهاي مطرح و صاحب تكنولوژي خارجي
است.
معرفي بخش الكترونيك جهاد علم و صنعت
مرکز خدمات تخصصي ترانسفورماتورهاي خاص يكي از مراکز پنج گانه جهاد دانشگاهي علم و صنعت بوده و گلروه پژوهشلي
مهندسي قدرت متعلق به اين مرکز است .هدف اين مرکز کسب فناوري و دانش فني ساخت منابع تغذيه خاص مورد استفاده در
صنايع سيمان ،نفت ،گاز ،پتروشيمي ،خودروسازي ،مس ،آلومينيم ،روي ،دانشگاههلا و مراکلز تحقيقلاتي در کاربردهلائي نظيلر:
فيلترهاي الكترواستاتيك ،کوتينگ (اليه نشاني) در خالء ،آبكاري ،الكتروليز ،ليزر ،و  ...است.
از افتخارات اين مرکز کسب تائيديه فني از شرکت ملي نفت ايران در ساخت يكسو کنندههاي ملورد اسلتفاده در سيسلتمهلاي
حفاظت کاتديك و بت آن در دفتر اختراعات و نوآوريهاي صنعت برق ايران و همچنين بلت دو طلرح ديگلر تحلت عنلاوين
استباليزرهاي ولتاژ و اتوترانسهاي متغيير ستوني در اين دفتر را مي توان نام برد.
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فن آوري بدست آمده در زمينه ساخت ترانسفورماتورهاي خاص ،رکتيفايرهاي جريلان بلاال ،ولتلاژ بلاال و فرکلانس بلاال و نيلز
تجهيزات کنترل وابسته به آن در بسياري از زمينهها انحصار تهيه اين محصوالت را از بين بلرده و در برخلي از زمينلههلا هلم
رقابت بين توليدکنندگان داخلي و خارجي را در جهت افزايش کيفيت و کاهش قيمت باال برده است.
محصوالت اين مرکز حاصل تجربيات  26ساله مهندسين دلسوز و با تجربه اين جهاد در کنار بررسي بهترين دستگاههاي موجود
جهاني و رعايت استانداردهاي مورد نياز صنعت بوده و تا کنون در بسياري از صنايع فوق الذکر بدفعات مورد استفاده قرار گرفته
است.اين مرکز جز سازندگان تأييد شده شرکت نفت و گاز است.
مرکز ترانسفورماتورهاي خاص داراي دو کارگاه ساخت ،يك آزمايشگاه فشار قوي و يك آزمايشگاه تحقيق و توسعه بلا پرسلنل
قريب به  40نفر با سابقه کاري  2الي  25سال و مدارک تحصيلي تا سطح دکتراي برق که در مديريتهلاي فنلي و مهندسلي،
ساخت و توليد ،تحقيق و توسعه و نهايتاً مشاوره و خدمات پس از فروش مشغول فعاليت هستند.اين مرکلز همچنلين در جهلت
تعريف و تعيين مشخصات فني نيازهاي صنعت در زمينههاي فوق خدمات مشاوره مهندسي نيز ارائه مينمايد.
اين مرکز بمنظور باال بردن سطح علمي و کاربردي کارشناسان فعال در صنايع بويژه در صنعت سيمان حداقل يك نوبت درسال
کالسهاي آموزشي در پژوهشكده جهاددانشگاهي برگزار مينمايد که با استقبال بسيار از طرف کارشناسلان سلطوح مختللف در
حوزههاي طراحي ،مشاوره ،نظارت و راهاندازي رو برو است .همچنين اين کالسها فضاي الزم جهت تبادل نظر فني ايشلان بلا
کارشناسان اين مرکز و طرح خواستهها و مشكالت ايشان فراهم ميآورد که در نهايت منجر به افزايش آگاهي از توانمنديها و
نيازهاي متقابل شده و در جهت گيريهاي آتي را اين دورهها در جهت آشنايي و ارتقلاء دانلش فنلي کارشناسلان مربوطله بله
تواناييها و امكانات موجود در جهت تأمين خواستههاي ايشان ارائه ميگردد.
در حال حاضر اين مرکز طراحي و ساخت منابع تغذيه خاص را تلا قلدرت  ،500 KVAجريلان  ،6,5 KVAولتلاژ  150 KVو
فرکانس  10 KHZرا انجام و توان افزايش اين توانمندي را تا قدرت  ،2 MVAجريان  ،20 KAولتاژ  200 KVAو فرکانس
 20 KHZرا دارا است .که البته با توجه به نياز صنايع مرتبط اين محدوده قسمت عمده از نياز صنعت کشور را برآورده ميسازد.
دانش فني ايجاد شده در زمينه طراحي و ساخت منابع تغذيه در اين مرکز امكان طراحي و ساخت انواع منابع تغذيله خلاص بلا
کاربريهاي متفاوت در صنعت را فراهم ساخته است که در صورت اطالع رساني مناسب از ميزان نياز صنايع مختللف قلادر بله
تأمين اين نيازها در صنعت خواهيم بود .از آنجايي که دانش فني ايجاد شده کامالً بر اساس شرايط حاکم بلر کشلور بلوده  ،در
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بدترين شرايط و فشارهاي سياسي نيز قابليت طراحي ،ساخت و نگهداري دستگاههاي ساخته شلده توسلط کارشناسلان ايرانلي
تضمين ميگردد .ساير توانمنديهاي اين مرکز که با تكيه بر دانش فني ايراني کاربردي شدهاند بشرح ذيل است:
طراحي و ساخت سيستم تغذيه برق فيلترهاي الكترواستاتيك در کارخانجات آالينده محيط زيست
طراحي و ساخت سيستم تغذيه پر قدرت هوشمند جهت مصارف اليه نشاني در خالء
زمينه فعاليت هاي آتي:
طراحي و ساخت سيستم تغذيه پر قدرت هوشمند با فرکانس باال جهت مصارف اليه نشاني در خالء
طراحي و ساخت منابع تغذيه جريان باال در محدوده جريان  100 KAو توان 10 MVA
جدول( :)4-5اطالعات تماس جهاد دانشگاهي علم و صنعت

آدرس کارخانه
تلفن کارخانه
فكس کارخانه
آدرس سايت

تهران ،نارمك ،خيابان فرجام شرقي ،خيابان حيدرخاني شمالي ،شماره 184
77455001-2
77455003
http://www.jdevs.com

 -3-2-5جهاد دانشگاهي شريف
جهاد دانشگاهي صنعتي شريف از سال  1359با هدف استمرار آرمانهاي انقالب فرهنگي ،گسلترش روحيله تحقيلق و بهلره-
برداري از يافتههاي پژوهشي ،ارتقاي سطح علمي خدمات تخصصي و گسترش طرحهاي کلاربردي– نيمله صلنعتي ،ارتقلاء و
توسعه آموزشهاي علمي و کاربرديوهمچنين توسعه فعاليتهاي فرهنگي ،فعاليت خود را آغاز کرده است.
اين سازمان با اتكا به تعهد و دانش تخصصي اعضاي خود و با بهلرهمنلدي از فضلاها ،امكانلات و تجهيلزات آزمايشلگاهي و
کارگاهي ،به تواناييهاي تخصصي ويژهاي در رشته هاي فني و مهندسي دست يافته و طي بيش از سي سلال فعاليلت علملي،
ضمن همكاري با مراکز تحقيقاتي صنايع مختلف کشور ،بيش از  2300طرح و پروژه تحقيقاتي را در دوران دفاع مقدس و پس
از آن ،با موفقيت اجراء کرده است.
اين سازمان تحقيقاتي از سال  1379اقدام به تأسيس پژوهشكده توسعه تكنولوژي نموده که در حال حاضلربا داشلتن موافقلت
قطعي از وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري فعاليت ميکند .همچنين وزارت علوم اين پژوهشكده را به عنوان قطب علم و فناوري
اندازه گيري در کشور تعيين نموده است .
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بهطور کلي اين سازمان در  6حوزۀ فناوري ،سيستمها و تجهيزات ،مواد،خدمات آزمايشگاهي ،آموزش و خدمات فرهنگي فعاليت
مينمايد و براي تأمين نيازهاي تخصصي کشور از ظرفيتهاي خارج از سازمان نيز استفاده ميگردد.
جدول( :)5-5اطالعات تماس جهاد دانشگاهي دانشگاه شريف

آدرس کارخانه
تلفن کارخانه
فكس کارخانه
آدرس سايت

تهران ،خيابان آزادي ،بلوار شهيد اکبري ،خيابان شهيد قاسمي ،پالک111
5012v660
6601249
http://www.jdsharif.com

جهاد دانشگاهي دانشگاه اميرکبير و دانشگاه تهران در حال حاضر در گروههاي تخصصلي طراحلي و سلاخت تجهيلزات درايلو
فعاليتي ندارند ولي با توجه به امكانات آزمايشگاهي اين مراکز و حضور اساتيد با تجربه در اين مرکز پتانسيل طراحي وساخت در
آينده نزديك دور از ذهن به نظر نمي رسد.
 -4-2-5جهاد دانشگاهي اميرکبير
جدول( :)6-5اطالعات تماس جهاد دانشگاهي اميرکبير

آدرس کارخانه
تلفن کارخانه
فكس کارخانه
آدرس سايت

تهران -خيابان حافظ
66435392
6695082

http://www.jdamirkabir.ac.ir/

 -5-2-5جهاد دانشگاه تهران
جدول( :)7-5اطالعات تماس جهاد دانشگاهي تهران

آدرس کارخانه

ميدان انقالب  -خيابان  16آذر  -ابتداي خيابان ادوارد براون  -ساختمان جهاد دانشگاهي واحد
تهران  -روابط عمومي

تلفن کارخانه
فكس کارخانه
آدرس سايت

66958007

http://www.jahat.ir/
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 -3-5شرکتهاي حوزه ساخت و توليد و آزمايش
شرکتها ي فعال در اين حوزه را مي توان به دو گروه فعال در حوزه الكترونيك قدرت و يا فعلال در زمينله اتوماسليون تقسليم
بندي کرد ،از اين بين شرکتها ي از جمله طيف آسا و برنا الكتريك بيشلتر در حلوزه الكترونيلك قلدرت فعاليلت ملي کننلد و
شرکتهايي مانند گروه صنعتي ندا در زمينه اتوماسيون صنعتي مطرح هستند ،شرکتهايي از جمله جهاد دانشگاهي خواجه نصير
و جهاد علم و صنعت و شرکت مكو وابسه به مپنا در هر دو زمينه داراي قابليتهاي اجرايي هستند .در ادامه ليست توانمنلديهاي
شرکتهايي که در قسمت قبل ارائه نشده ،بيان مي شوند.
 -1-3-5شرکت مكو(وابسته به مپنا)
مكو ،اولين و تنها شرکت در زمينه طراحي و توليد تجهيزات برق و کنترل نيروگاه هاي گاز و بخار در کشور مي باشد که در تير
ماه سال  1383و با هدف ارتقاء سطح خودکفايي در صنعت برق ايران تاسيس گرديد .در خرداد ماه سال  ،1383مكو به عنلوان
شريك تجاري معتبري براي شرکت زيمنس آلمان ،در زمينه توليد سيستمهاي کنترل توربين هاي گاز و بخار  V94.2انتخلاب
شد ،که منجر به دريافت ليسانس مربوطه از آن شرکت گرديد ،در آذر ماه سال  1384نيز ،مكو قرارداد ديگري را در زمينه توليد
سيستم هاي تحريك و راه انداز با شرکت  ABBسوئيس منعقد نمود.
جدول( :)8-5اطالعات تماس شرکت مكو

آدرس کارخانه
تلفن کارخانه
فكس کارخانه

ايران ،کرج  ،کيلومتر  6جاده مالرد ،بلوار مپنا  3167643111صندوق پستي :
,315851551
026 36638001-10
026 36638020

توانمنديهاي بخشهاي مختلف شرکت مكو در ادامه معرفي مي شوند:
بخش الكتريك:
• سيستم تحريك ژنراتور
• سيستم راهانداز توربين گاز
• سايزينگ ترانسهاي تحريك و راه انداز
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کراسينگ برد سيستم راه انداز توربين گاز
سيستم حفاظت ،سنكرون و اندازهگيري پارامترهاي ژنراتور
سيستم زمين ژنراتور و ترانس
سيستم حفاظت ترانس
تجهيزات جانبي باس داکت
سيستم اينترفيس مابين پست و نيروگاه
سايزينگ ترانسهاي اندازه گيري جريان
انكلوژر ترانسهاي خشك
سنكرون مرکزي نيروگاه ()MSP

بخش کنترل و ابزار دقيق:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

سيستم کنترل گسترده نيروگاه ()DCS
سيستم کنترل توربينهاي گاز و بخار
سيستم حفاظت توربينهاي گاز و بخار
مجتمع سازي تجهيزات کنترل و مانيتورينگ اتاق کنترل مرکزي نيروگاه
کنترل و الكتريك توليد همزمان برق و حرارت ((CHP
کنترل بويلر و مشترکات بخار
کنترل و الكتريك توربوکمپرسورهاي ايستگاه هاي تقويت فشار گاز
کنترل و الكتريك توربوژنراتورهاي  25مگاوات
آب شيرين کن
مديريت بار ()PMS
برق و کنترل توربين هاي صنعتي
اسكاداي صنعت نفت
نصب ،آزمايش و راه اندازي اوليه کليه تجهيزات برق و کنترل نيروگاهي ،به صورت يكپارچه ،درون کانتينر

توليد ،توليد ،آزمايش و کنترل کيفي
با بهره گيري از تجربيات فني ارزشمند و تجهيزات پيشرفته الكتريكي ،الكترونيكي و مكلانيكي ،کليله کابينلتهلاي کنتلرل و
الكتريك نيروگاههاي گاز و بخار ،در فضايي به مساحت  14،000متر مربع توليد ميشلود .مجموعله ايلن امكانلات ،بله هملراه
فرآيندهاي کنترل کيفي پيشرفته ،منتج به توليد محصولي بدون نقص و منطبق با استانداردهاي روز صنعت برق مي گردند.
آزمايش نهايي محصوالت نيز شامل فعاليتهاي اصلي زير مي گردد:
• بازرسي نهايي سخت افزاري سيستمها
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رفع مغايرتها و انجام اصالحات سخت افزاري
برقدار نمودن سيستمها
بارگذاري و تنظيم نرم افزارهاي عملياتي بر روي سيستمها
آزمايش کامل سيگنالهاي ارتباطي سيستمها
اجراي آزمايشهاي فانكشنال بر روي سيستمها
انجام آزمايشهاي مقاومت عايقي
طراحي ،ساخت و توسعه تجهيزات مخصوص ايستگاههاي آزمايش
بازبيني و ارتقاء مستمر روشهاي آزمايش ،براساس آخرين استانداردهاي فني
انجام آزمايشهاي نهايي سيستمها در حضور نمايندگان کارفرما
عالوه بر فعاليتهاي توليد و آزمايش ،کليه امور مرتبط با نصب کابينتها در کانتينر و تجهيز نمودن کانتينرها از قبيل
نصب سيستم هاي تهويه ،انجام کابل کشيهاي بين کانتينري و غيره نيز ،در فضاي توليدي مجهز ديگري تحقق
مييابند.

 -2-3-5گروه صنعتي ندا
با  25سال سابقه کار و اجراي موفق بيش از  150پروژه ،پيشرو در اتوماسيون صنعتي در ايران است .فعاليت شرکت ،طراحلي و
تامين سيستمهاي کنترل ،ابزاردقيق و برق نيروگاهها و صنايع چه در زمينه پروژه هاي نوسازي (جايگزيني سيستم هاي کنترل
قديمي) و چه در مورد طرحهاي جديد است.
از بين رشته هاي متنوع و گوناگون صنعتي ،فعاليت شرکت ندا در زمينه هاي زير متمرکز شده است که پشتوانه هريك از آنهلا
تجارب موفق در اجراي پروژه هاي عمده و با مشتريان شاخص از جمله شرکت مپنا ،پااليشگاه تهران ،پااليشگاه آبادان ،مناطق
نفت خيز جنوب ،خطوط لوله نفت و شرکت فراب مي باشد.
گروه صنعتي ندا در سال  1363با نام "ريزپردازنده ندا" تاسيس شد .اولين  PLCهاي ساخت ايران با نام "نداکوم" توسط اين
شرکت توليد و در بيش از چهل پروژه کوچك و متوسط مونيتورينگ در صنايع سيمان استفاده گرديد .هنوز هم پس از گذشلت
سالهاي متمادي تعدادي از اين نوع PLCها در اسكنر کوره بعضي از کارخانجات سيمان از جمله فارس ،تهلران ،اصلطهبان و
اروميه در حال کار است.
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شكل( :)2-5نمونه اي از  PLCهاي نداکوم

در سال  1375شرکت ندا موفق شد سيستم کنترل و مونيتورينگ طرح قائم  2ذوب آهن اصفهان با توليد  600هزار تن فلوالد
در سال را با استفاده از PLCهاي سري  S5زيمنس طراحي ،تامين و راه اندازي کند .اين کار براي اولين بار در ايران انجام شد
و تا قبل از آن سيستمهاي کنترل بطور کامل از خارج وارد مي شد .طرح آزمايشي قائم  1قبال با استفاده از  PLCهاي نلداکوم
اجرا گرديده بود.

شكل( :)3-5اتاق کنترل شرکت ذوب آهن اصفهان (تجهيز شده توسط شرکت ندا)

در سال  1378شرکت ندا به عنوان همكار ايراني زيمنس ،طي قراردادي بلا زيملنس ،کلارطراحي سيسلتم کنتلرل  14ملاجول
نيروگاه سيكل ترکيبي واقع در شش نيروگاه کشور را با استفاده از  DCSنيروگاهي زيمنس به نام  Teleperm XPآغاز نمود و
اواخر سال  79اولين واحد را در نيروگاه منتظر قائم راه اندازي کرد .انتقال دانش فني در اين ابعاد نه تنها در ايلران بلكله بلراي
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شرکت زيمنس هم براي اولين بار بود که بيرون از آلمان و تحت نظارت وي انجام ميگرفت .چند سال بعد شرکت ندا در پروژه
 22ماجول شرکت مپنا سيستم کنترل  9واحد سيكل ترکيبي واقع در چهار نيروگاه کشور را به طور کامل به اجرا درآورد.

شكل( :)4-5نمايي از تابلوهاي کنترل در کارگاه ساخت ندا (تجهيز شده توسط شرکت ندا)

در سالهاي  79و  80شرکت به جايگزيني سيستم کنترل قديمي توربوکمپرسورهاي ايستگاههاي شهدا دستياري و مصلطفوي
خطوط لوله خوزستان و همچنين مجتمع پتروشيمي خارگ ،با استفاده از PLCهاي جديد سري  S7زيملنس پرداخلت .پلس از
اين تاريخ و با استفاده از PLCهاي جديد زيمنس تعداد قابل توجهي پروژه هاي نوسازي در صنايع معدني انجام گرفلت کله از
آن جمله ميتوان از سيمان هاي کرمان ،بهبهان و خاش و همچنين ذوب آهن اصفهان نام برد.
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شكل( :)5-5نمونه اي از تابلوهاي کنترل پياده سازي شده توسط شرکت ندا (تجهيز شده توسط شرکت ندا)
شرکت مپنا يكي از مهمترين مشتريان شرکت نداست که بعد از سيستم کنتلرل ،قراردادهلاي متعلددي را بلراي تلامين BOP

نيروگاه ها منعقد کرده و تحويل گرفته است .در شهريور  86کل بخش برق و اتوماسيون کارخانه سيمان ممتلازان کرملان بله
وسيله شرکت ندا راه اندازي شد .اين هم براي اولين بار بود که يك شرکت ايراني مسئوليت طراحي ،تامين ،نصب وراه انلدازي
يك کارخانه سيمان را از پست  132کيلو ولت تا تابلوهاي فشار متوسط و ضعيف و سيستمهاي کنترل و ابزار دقيق را در عرض
دو سال با موفقيت به انجام رسانيد.
در سالهاي اخير شرکت ندا خود را براي خدمت رساني به بخشهاي مختلف صنايع نفت و گاز از جمله ايستگاههلاي تقويلت
فشار گاز ،خطوط لوله و نمك زدايي مجهز نمود و همچنين براي اولين بار کار طراحي و تلامين سيسلتمهلاي کنتلرل و ESD

فرايندهاي طرح توسعه پااليشگاه تهران را با استفاده از تجهيزات  HIMAبر عهده گرفت.
در حال حاضر شرکت ندا با تكيه به نيروهاي متخصص و معتقد به کيفيت ،با پشتوانه سالها تجربه موفق دراجراي پروژههلاي
برقي و اتوماسيون صنعتي 1500 ،متر مربع زير بنا جهت امور مهندسي و اداري به همراه  4000متر مربع سوله با پروانله بهلره
برداري  1000دستگاه تابلو در سال يكي از گزينه هاي مطرح براي اجراي پروژه هاي کنترل و ابزار دقيق است.

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوريهاي طراحی ،ساخت و تدوین دانش فنی انواع موتورهاي مورد نیاز
در صنعت برق

98
ویرایش اول ،تیر 1394

فاز  :4تدوین برنامه ،اقدامات و سیاستها

جدول( :)9-5اطالعات تماس گروه صنعتي ندا

آدرس کارخانه
تلفن کارخانه
فكس کارخانه
آدرس سايت

تهران  -خيابان شيراز جنوبي  -نبش بلوار عليخاني  -پالک 12
88611910
88032070
http://fa.nedaco.com

 -3-3-5شرکت طيف آسا
شرکت طيف آسا درسال 1981( 1363ميالدي) با هدف طراحي و توليد تابلوهاي  L.Vو توليد تابلوهلاي بلرق تلرانس ايزولله
بيمارستاني (به عنوان يكي از اولين توليدکنندگان اين نوع تابلوهادر ايران) وباتري شارژر در اداره بت شرکتهاي تهران تحلت
شماره  54992به بت رسيد و فعاليت خود را جهت ارائه خدمات به بيمارستانها و کارخانجات ،صنايع ،بلرق هلاي منطقله اي و
نيروگاهها ادامه داد .در سال  1991( 1373ميالدي) ساخت تابلوهاي  M.Vرا تا سطح  KV36به محصوالت خود اضافه نملود.
شرکت به تدريج با رشد کمي و کيفي حاصله به عنوان يكي از ارکان توليد و اجلرا پسلت هلاي بلرق M.Vوتابلوهلاي  L.Vو
 M.Vو کنترل در کشور مطرح گرديد.
شرکت در سال  )2007( 1385موفق شد با مشارکت  ELKOترکيه پست هاي برق کمپكت پيش سلاخته و تلابلو هلاي MV

کمپكت و تابلوهاي  RMUرا تحت ليسانس همين شرکت به محصوالت خود اضافه نمايد.
در حال حاضر شرکت با به کارگيري انواع ماشين آالت  CNCو  ،NCهيدروليك پانچ و خم و برش در کنار ماشين آالت ديگر
و نيروي کار متخصص و توانمند و کارآمد در فضايي به مساحت مجموعاً 7000متر مربع که 3000متر مربع آن فضاي توليلدي
بوده قادر به توليد انواع پستهاي کمپكت پيش ساخته و تابلوهاي فشارمتوسط ابت و کشويي  M.Vتا سطح  ،KV36تابلوهاي
فشارضعيف قدرت و توزيع ،تابلوهاي کنترل و پروسس و  ،PCCتابلوهاي کشويي  ،MCCحفاظت پستها و نيروگلاههلا ،انلدازه
گيري  ، AC/DCبانكهاي خازني MV, LVو همچنين تابلوهاي برق ترانس ايزوله بيمارستاني در حجم باال به طور همزملان
مي باشد.
• عضويت در انجمن صنفي تابلوکنندگان تابلوهاي برق
• عضويت در سنديكاي صنعت برق ايران
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• عضو و سهامدار آزمايشگاه صنعت برق
جدول( :)10-5اطالعات تماس شرکت طيف اسا

خيابان آزادي ،خيابان علي دهقان ،نبش خيابان سعيد افشاريان ،پالک 1
66005043
66023907
http://www.tayfasa.com/

آدرس کارخانه
تلفن کارخانه
فكس کارخانه
آدرس سايت

 -4-3-5شرکت برنا الكتريك
در حال حاضر محصوالت برنا الكترونيك در 6دسته به شرح زير توليد عرضه مي گردد :سيستم هاي حفاظت کاتديك  ،مقاومت
هاي الكتريكي صنعتي  ،منابع تغذيه ، AC/DCرله هاي الكترونيكي  ،کنترل دور موتور هاي ACو اينلورتر و خلدمات مونتلاژ
بردهاي الكترونيكي به روش SMD

جدول( :)11-5اطالعات تماس شرکت برنا الكتريك

آدرس کارخانه
تلفن کارخانه
فكس کارخانه
آدرس سايت

تهرلن خيابان شهيد رجايي پالک 181
02188603653
02155543200
http://borna-co.bpolb.com/s

 -4-5شرکتهاي حوزه نصب و راهاندازي
در اين حوزه شرکتها ي بسيار زيادي فعال هستند که از جمله مهم ترين آنها مي توان به گروه صنعتي نلدا ،جهلاد دانشلگاهي
خواجه نصير و علم و صنعت ،و شرکت پتسا صنعت اشاره کرد .قسمتي از توانمندي شرکتهايي که در بخشهلاي قبللي بيلان
نشده ،در ادامه ارائه مي شود.
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-1-4-5شرکت پتسا صنعت
گروه صنعتي پتسا با تكيه بر پيشرفته ترين فناوري روز دنيا در زمينه هاي اتوماسيون ،ابزاردقيق و مخابرات ،ارائه دهنده خدمات
جامع مهندسي ،تامين تجهيزات ،توليد سيستم ها و کامپيوترهاي صنعتي در پروژه هاي مختلف کشلور ملي باشلد .ايلن گلروه
متشكل از دو شرکت ايراني پتساصنعت ،آريا ابزاردقيق و سه شرکت منطقه اي مي باشد که هر يك از پشتيباني شلرکت هلاي
همكللللار معتبللللر بللللين المللللللي بلللله همللللراه تجربلللله و سللللاختار مللللنظم گللللروه بهللللره مللللي برنللللد.

گروه صنعتي پتسا فعاليت خود را در سال  1370از واحد صنعتي شلرکت پتسلا آغلاز نملود و در سلال  1378بلا نلام شلرکت
پتساصنعت در قالب سه واحد اتوماسيون ،ابزاردقيق و پروژه با تمرکز بيشتر به ارائه خدمات تخصصي خود ادامه داد.

از سال 1384با اتمام عمليات ساخت کارخانه در شهرک صنعتي پرند ،فعاليتهاي توليدي اين گروه مشتمل بلر کامپيوترهلاي
صللنعتي ،تابلوهللاي کنتللرل و برخ لي اقللالم ابزاردقي لق بللا ظرفي لت بيشللتري اداملله يافللت .در پاسللخ بلله گسللترش و تنللوع
فعاليتهاي تخصصي ،نياز به افزايش راندمان و ايجاد فضاي رشد بيشلتر ،ايلده تبلديل واحلدها بله شلرکت هلاي مسلتقل در
چهارچوب گروه صنعتي پتسا ،از سال  1378با تاسيس شرکت آريا ابزار دقيق اجرايي گرديد.

شرکت پتساصنعت ارائه دهنده خدمات جامع در تامين محصوالت سيستم هلاي اتوماسليون و اجلراي پلروژه هلاي ملرتبط بلا
استانداردهاي ملي و بين المللي مي باشد:

ارائه خدمات مهندسي و ساخت سيستم هاي کنترل:







ارائه خدمات مشاوره اي و طراحي کلي سيستم
طراحي و مهندسي تفصيلي
ساخت تابلوهاي کنترل
آزمايش نهايي با حضور خريداران
نظارت بر نصب و راه اندازي
خدمات و پشتيباني فني سيستم هاي ارائه شده

 ارائه راه حل هاي جامع ،ساخت و تامين تجهيزات:





سيستم ها و تجهيزات شبكه هاي صنعتي
سيستم ها و تجهيزات اتوماسيون صنعتي
سيستم ها و تجهيزات اتوماسيون روزمره
سيستم ها و تجهيزات تله متري و اسكادا
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 ساخت و تامين کامپيوترهاي صنعتي
 ارائه خدمات پشتيباني فني
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پيوست :1
ليست شرکتها و کارخانجات توليد کننده فوالد در
ايران
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نام شرکت

سايت

شرکت فوالد مبارکه اصفهان

www.mobarakeh-steel.ir

شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان

www.esfahansteel.com

شرکت فوالد خوزستان

www.ksc.ir

شرکت گروه ملي صنعتي فوالد ايران

www.insigroup.com

فوالد آذربايجان
مجتمع فوالد خراسان

www.khorasansteel.com

البرز تاکستان
ذوب آهن اردبيل
فوالد اليگودرز

www.aligoodars.net

فوالد اصفهان
شرکت نورد فوالد صنعتي و ساختماني يزد

www.yazdrollingmill.com

نورد و لوله اهواز

www.arpcosteel.com

شرکت گروه صنعتي نورد نوشهر
فوالد آلياژي اصفهان

www.iasc.ir

صنايع فوالد کرمان

www.kermansteelicom.com

سديد ريخته گر
فوالد تاکستان
شرکت نورد فوالد کرمانشاه

www.nfk.ir

فوالد آلياژي ايران

www.iranalloysteel.com

بوير صنعت

www.baqeri.ir

فوالد کاويان

www.kaavian.com

مجتمع فوالد جنوب

www.southsteelco.com

جهان صنعت
دنا پارس آسيا
شرکت فوالد حديد يزد

www.fhy.ir

شرکت فوالد سيادن

www.siadden.com

فوالد قزوين
مجتمع فوالد پارس
مجتمع فوالد گيالن

www.ferrogilan.com

شرکت مجتمع ذوب و ريخته گري فوالد ويان www.viscosteel.com
نورد حديد طوس
شرکت نورد فوالد گيالن

www.nfgco.ir
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نام شرکت

سايت

شرکت نورد و توليد قطعات فوالدي

www.ghataat.com

ايمن تك طبرستان

www.mitiranco.com

شرکت مجتمع فوالدي توس حجت

www.mfth.co.ir

فوالد سپيد فراب کوير

www.kavirsteel.ir

سهند استيل آريا
شرکت شيراز پوالد نورد

www.pooladgroup.com

ذوب فوالد اردکان
فوالد سازان جم

www.fsjam.com

فوالد شاهرود

www.shahroodsteelco.com

صنايع فوالد کوهپايه

www.kouhpayesteel.com

ماهكار فلز
ذوب فوالد نگين خليج فارس
نورد آريان فوالد
نورد فوالد کسري
هفت الماس

www.seven-diamonds.com

مجتمع فوالد اميرکبير خزر

www.aks-co.ir

جهان فوالد غرب

www.jahanfoulad-co.com

ذوب آهن و نورد کرمان
فوالدين ذوب آمل
فوالد شاهين بناب
فوالد صنعت بناب
آهن و فوالد صنيع کاوه تهران

www.sanikaveh.com

فرآيند فوالد پايدار
صنايع آلياژي يزد
فوالد اروميه

www.os-co.com

فوالد خرم آباد
صنايع فوالد نطنز
مجتمع فوالد اردکان

www.arsco.ir

فوالد غرب آسيا

www.wasco-ir.com

ذوب و نورد خليج فارس

www.siadden.com

ذوب آهن البرز غرب

www.wasteelco.ir

تعاوني نورد کاران ايرانيان

www.tnfi.ir
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نام شرکت

سايت

صنايع توليدي نورد گرم فلز

www.garmfelez.com

صنايع فوالد پردازان رادين

www.fpradin.com

مجتمع فوالد البرز غرب

www.wasteelco.ir

صنايع نورد پيشرو حديد

navard.sme.ir

فرآوري ضايعات فوالدي احياکار مبنا
مجتمع فوالد آريا ذوب
مرکز خدمات فوالد ايران

www.irsteel.com

فوالد ميبد
صبا فوالد زاگرس

www.sabasteel.ir

آهن و فوالد الوند
صبا فوالد خليج فارس

www.sabafoolad.ir
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نتيجه گيري
در اين گزارش مفاهيم و تعاريف اصلي در ادبيات زنجيره ارزش معرفي و به صورت مختصر توضيح داده شد .پس از آن ،زنجيره
ارزش ساخت موتورهاي الكتريكي و همچنين درايوهاي الكترونيك قدرت مورد نياز در اين صنعت براي کشور ايران معرفلي و
توضيح داده شد و مدل دياگرامي زنجيره ارزش ساخت موتورهاي الكتريكي و سيستم درايو الكترونيك قدرت در ايلران معرفلي
شد .در اين دياگرام که به چهار بخش کلي مواد اوليه ،سازندگان ماشينهاي الكتريكي ،تجميع کننلدگان تجهيلزات صلنعتي و
مصرف کنندگان تقسيم بندي شده است ،به صورت کلي نمايي از روند تبديل مواد اوليه به يك محصول نهايي قابل نصلب در
تجهيزات و صنايع نمايش داده شده است .در ادامه به بحث اصلي تامين مواد اوليه مورد نياز در صنعت ماشينهاي الكتريكلي
اشاره شد و مواد اوليه اصلي مانند فوالد الكتريكي ،مس و غيره ،معرفي و نحوه دسترسي در ايران به اين محصوالت معرفي شد.
سپس تمامي سازندگان مطرح در کشور مورد ارزيابي قرار گرفته شده و توانمنديهاي آنها بر اساس استعالمات در قالب جداولي
ارائه شد.
همچنين  ،امكانسنجي ساخت درايو الكترونيكي در داخل کشور مورد بررسي قرار گرفت و زنجيره ارزش مربوط به آن اسلتخراج
شده است .در ابتدا ليستي از قطعات اوليه مورد نياز در توليد درايوهاي الكترونيكلي کله شلامل قطعلات الكترونيلك قلدرت و
الكترونيكي مي باشند ،ارائه شده و با توجه به اينكه اين قطعات در داخل ساخته نمي شوند تعدادي از شرکتهلاي معتبلر بلين
المللي در اين زمينه معرفي شدند .همچنين برخي از شرکت هايي که در واردات اين قطعات در چند سال اخيلر فعلال بلوده انلد
معرفي شده اند .در ادامه شرکتهاي داخلي که در زمي نه طراحلي و مشلاوره درايوهلاي الكترونيكلي فعلال هسلتند بله هملراه
توانمنديهاي آنها و اطالعات تماس ،معرفي شدند .سپس ،شرکت هاي فعلال در حلوزه سلاخت و تجهيلز و آزملايش قطعلات
الكترونيك قدرت و الكترونيكي در کشور معرفي شده و توانمنديهاي آنها از نظلر پلروژههلاي انجلام شلده ،آزمايشلگاههلا و
بخش هاي تخصصي ارائه شده است .الزم به ذکر است فرمهاي امكانسنجي ساخت درايو براي بيش از ده شرکت فعال در ايلن
حوزه و همچنين حدود سي نفر از اساتيد مطرح در دانشگاههاي بزرگ کشور ارسال شده است که سعي شده جوابيه شرکتها و
افرادي که در اين نظرسنجي شرکت کردهاند.
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مقدمه
پس از اين که انواع فناوري موتورهاي الکتريکي شناسايي گرديد و بر اساس نظرسرنجي از نخبگران صرنعت و دانشرگاه ،ايرن
فناوريها اولويت بندي شدند؛ به دليل تنوع زياد کاربردهاي موتورهاي الکتريکي و جهت انطباق بيشتر طرحهرا و پرروژههراي
پيشنهادي در سند نقشه راه بر اساس نيازها و الويتهاي کشور ،بر اساس مذاکرات انجام شده در جلسات کميته راهبرري مقررر
گرديد که اولويتبندي فناوريهاي موتورهاي الکتريکي ،بر اساس کاربرد آنها نيز صورت پذيرد .براي اين منظور تعداد  7طررح
کالن در حوزههاي مختلف کاربرد موتورهاي الکتريکي تعريف گرديد که در فصلهاي  1تا هفت گزارش حاضر به تفصيل آورده
شده است .در نگارش اين طرحها نيازها و توانمنديهاي کشور در هر يك از کاربردهاي موتورهاي الکتريکي ،در سه افق زماني
کوتاه مدت ،ميان مدت و بلند مدت در نظر گرفته شده است و متناسب با آنها فناوري مناسب پيشنهاد گرديده اسرت .همچنرين
براي اين طرحها زمانبندي اجرا و بودجه مورد نياز در افقهاي زماني مختلف ديده شده است.
همانطور که اشاره شد ،موتورهاي الکتريکي فناوريهاي مختلف مانند القايي ،آهنربايي و غيره و همچنين کاربردهاي متنروعي
شامل لوازم خانگي ،سيستمهاي صنعتي ،حمل و نقل و غيره دارند؛ در اين بين ،براي انتخاب طرحها و پروژههاي اجرايي سرند
نقشه راه از ديدگاههاي نخبگان صنعتي و دانشگاهي کشور استفاده شده است و تالش شده است مواردي مد نظر قرار گيرد که
اجراي آنها تاثير قابل توجهي بر مصرف انرژي موتورهاي الکتريکي در کشور داشته باشد.
از طرف ديگر رسيدن به اهداف اجراي طرح هاي پيشنهادي در سند نقشه راه نياز به بررسي کيفيت اجرا ،بررسي ميزان صرحي
تحقق طرحها ،بررسي وضعيت بازار ،جمعآوري آمار و اطالعات و تحليل دادهها در اين ارتباط ،شناسايي و پيشبيني مشرکالت
احتمالي و پيشنهاد سياست هاي الزم به مراجع ذيربط دارد؛ لذا براي رسيدن به اين هدف ،ساختار و شرح وظرايفي برراي مرکرز
توسعه فناوري موتورهاي الکتريکي پيشنهاد گرديد که در فصل  8اين گزارش بيان شده اسرت .در فصرل  9نيرز اهرداف خررد
پيشبيني شده در طرحهاي کالن ارايه شده در اين گزارش ،در سه مقطرع زمراني کوتراه مردت ،ميران مردت و بلنرد مردت و
دستهبندي و ارايه گرديدهاند.

 -1طرح جايگزيني الکترو موتورهاي
کولرهاي آبي
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با توجه به گستردگي استفاده از کولرهاي آبي در ايران ،ميزان قابل توجهي از مصرف انرژي در بخش خانگي را از آن خود کرده
است .اکثر الکترو موتورهايي که در کولرهاي آبي موجود در کشور استفاده شده اند ،موتور القايي تکفاز با بازده متوسط حدود 35
تا  45درصد است .هدف اين طرح انجام مطالعات اوليه در خصوص معرفي الکتروموتور جرايگزين برا در نظرر گررفتن مباحرث
اقتصادي و انجام برنامه ريزي هاي الزم طي سالهاي  1394تا  1404است .براي اين منظور اين مطالعات براي سه افق زماني
کوتاه مدت ( ، )1397ميان مدت ( )1400و بلند مدت ( )1404انجام شده است که در ادامه به آن اشاره مي شود.
 -1-1برآورد تعداد کولرهاي آبي خانگي در کشور
با توجه به موجود بودن آمار تعداد خانوار و همچنين تعداد کولرهاي آبي طي سرشماري انجام شده در سرالهاي  1385 ،1375و
 1390و محاسبه نرخ رشد خانوار و همچنين نرح رشد استفاده از کولرهاي آبي ،تعداد آنها براي سالهاي آتي مطابق جدول 1-1
تخمين زده شده است ].[1
نرخ رشد ساليانه کولرهاي آبي از  1375تا  1385حدود  6.7درصد و براي سالهاي  1385تا  1394نيز حدود  5.7بوده است  .لذا
با توجه به مقادير فوق و همچنين در نظر گرفتن رشد استفاده از تکنولوژي هاي رقيب ( مانند چيلر و کولرهاي گازي) نرخ رشد
براي سالهاي  1394تا افق  1404حدود  4.7درصد در نظر گرفته شده است .الزم به ذکر اسرت کره از کولرهراي آبري کره در
بخشهاي آموزشي ،صنعتي و تجاري استفاده مي شوند صرف نظر شده است.
جدول  : 1-1برآورد تعداد کولرهاي آبي خانگي کشور تا افق 1404
نرخ رشد درصد

سال

تعداد کولرها

1375

4،620،710

1385

8،851،322

6.7

1390

12،241،376

5.7

1394

15،280،240

5.7

1397

18،044،928

4.7

1400

20،710،720

4.7

1404

24،887،537

 -2-1بررسي وضعيت مصرف انرژي الکتروموتورهاي موجود
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3

اکثر الکتروموتورهاي کولرهاي آبي از نوع القايي تك فاز ( نوع خازن دائم و قطب چاكدار) با قدرت نامي  /4تا  /4اسب بخار
است .بازده انرژي الکتروموتورهاي خازن دائم بيشتر از الکتروموتورهاي قطب چاكدار است .در جردول  2-1مشخصرات فنري
الکتروموتورهاي القايي تکفاز (بيشترين بازده موجود) آورده شده است.
جدول  : 2-1مشخصات فني الکتروموتورهاي خازن دائم در کولرهاي آبي
پارامتر

اکتروموتور تکفاز

واحد

قطب چاک دار

خازن دائم

بازده دور تند

50

60

%

بازده دور کند

30

35

%

مدت زمان دور تند

30

30

%

مدت زمان دور کند

70

70

%

سرعت دور کند

950

950

دور در دقيقه

قيمت متوسط موتور

0.14

0.14

سرعت دور تند (نامي)

1425

1425

ميليون
تومان
دقيقه
دور در

با توجه به مدت زمان کارکرد کولرهاي آبي در دور تند و کند ،مقادير توان مصرفي الکتروموتورهاي القايي تکفاز (بر حسب وات)
در جدول  3-1آورده شده است .الزم به ذکر است کاهش توان مصرفي الکتروموتورها در دور کند ،متناسب با توان سوم نسبت
دور کند به تند ،در محاسبات در نظر گرفته شده است.
جدول  :3-1مقادير توان مصرفي انواع الکتروموتورهاي القايي تکفاز کولرهاي آبي
توان خروجي

توان

توان مصرفي نوع

توان مصرفي

خروجي()W

قطب چاک دار

نوع خازن دايم

 /4اسب بخار

95.14

264.27

223.86

0.15

 /3اسب بخار

126.85

352.37

298.47

0.25

 /2اسب بخار

190.28

528.55

447.71

0.5

الکتروموتور کولرهاي
موجود ()hp
1

1
1
3

درصد استفاده

 /4اسب بخار
محاسبه ديماند اشغال شده و مصرف انرژي الکتريکي الکتروموتورهاي کولرهاي آبي با فرض استفاده در  4ماه سال ،بره مردت
285.42

792.82

671.57

0.1

 12ساعت در روز با استفاده از مقادير جدولهاي  1و  3و با فرض اين که تمامي الکتروموتورهاي کولرهاي آبي از نروع القرايي
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تکفاز خازن دايم باشند ،در جدول  4آورده شده است .در اين مطالعه ضريب اسرتفاده از الکتروموتورهراي  1/2 ، 1/3 ، 1/4و /4
اسب بخار در کولرهاي آبي کشور به ترتيب  0.5 ،0.25 ، 0.15و  0.1در نظر گرفته شده است.
جدول  : 4-1ديماند مورد نياز و مصرف انرژي الکتريکي ساليانه الکتروموتورهاي کولر هاي آبي
سال

ديماند مصرفي کولرهاي

انرژي مصرفي در سال

آبي تکفاز ()MW

()GWH/year

6،100
7،204
8،268
9،935

8،784
10،373
11،906
14،307

1394
1397
1400
1404

با توجه به اينکه ديماند شبکه برق در فصل تابستان حدود  48هزار مگاوات است ،ظرفيتي حدود  15درصد از کل ديماند شبکه
در پيك تابستاني  94مربوط به الکتروموتورهاي کولرهاي آبي بخش خانگي است.
 -3-1معرفي الکتروموتور جايگزين
براي اي ن که از امکانات موجود در کشور حداکثر استفاده گردد و از پيشنهاد طرحهاي غير عملي اجتناب گرردد ،پيشرنهاد شرده
است از آنجايي که تعداد زيادي الکتروموتور کولرهاي آبي موجود در کشور از نوع موتور القايي تکفاز فطب چاكدار است ،براي
کوتاه مدت (دوره سه ساله اول ،بين سالهاي  1394تا  ،)1397ايرن الکتروموتورهرا برا موتورهراي القرايي تکفراز خرازن دايرم
جايگزين شوند .منظور از جايگزيني در اين طرح نيز اين است که خطروط توليرد الکتروموتورهراي کولرهراي آبري و همچنرين
الکتروموتورهاي سوخته کولرهراي آبري نصرب شرده ،همگري برا ايرن الکتروموتورهرا جرايگزين گرردد .برراي انتخراب سراير
الکتروموتورهاي جايگزين در کولرهاي آبي در افقهاي زماني ديگر طرح ،معيارهاي زير لحاظ شده است:
 -1بازدهي انرژي باال
 -2سهولت دسترسي به فناوري و توليد در داخل کشور
 -3هزينه نگهداري و تعميرات
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با توجه به مطالعات انجام شده در بين انواع موتورهاي الکتريکي ،سه موتور زيرر بره دليرل دارا برودن معيارهراي فروق ،برراي
جايگزيني با الکتروموتورهاي تکفاز القايي در کولرهاي آبري پيشرنهاد مريگرردد و در ادامره ويژگري هراي کلري هرر يکري از
الکتروموتورها بيان مي شود.
 -1موتور سه فاز القايي
 -2موتور آهنرباي دائم
 -3موتور رلوکتانسي
موتورهاي القايي سه فاز و آهنرباي دايم براي استفاده در ميان مدت ( 1397تا  )1400پيشنهاد شدهانرد؛ بره ايرن نحرو کره در
ارزيابيهاي آتي ،هر يك از اين الکتروموتورهرا کره امکران بيشرتري برراي حضرور در برازار مصررف را پيردا کنرد ،جرايگزين
الکتروموتورهاي تکفاز القايي خازن دايم گردد .الزم به ذکر است کره هرر چنرد برازدهي انررژي موتورهراي آهنربراي دايرم از
موتورهاي القايي سه فاز بيشتر است ،اما به دليل وابستگي در ماده اوليه آهنرباي دايم به يك کشرور و خراص و متعردد نبرودن
منابع تامين آنها ،ممکن است که توليد انبوه اين الکتروموتورها در کشور مقدور نباشد .لذا با توجره بره ايرن واقعيرت ،دو گزينره
موتورهاي القايي سه فاز و آهنرباي دايم براي ميان مدت پيشنهاد شده است و انتخاب از بين آنها نيازمند بررسيهاي بيشرتر و
دقيقتر دارد.
 -1-3-1موتور القايي سه فاز

بازده دور تند و کند اين موتورها با در نظر گرفتن درايو به ترتيب حدود  65و  50درصد است که در نتيجه بازده متوسط موتور
القايي سه فاز حدود  55درصد است .مدت زمان دستيابي به دانش فني ساخت و راه اندازي خرط توليرد برا ظرفيرت توليرد 1/5
ميليون قطعه در سال حدود  2سال در نظر گرفته شده است .يك نمونه آزمايشگاهي از اين الکتروموتور براي اسرتفاده در کرولر
آبي در شرکت موتوژن ساخته شده است.
 -2-3-1آهنرباي دائم

حداقل بازده دور تند و کند اين موتورها با در نظر گرفتن درايو به ترتيب حدود  75و  60درصد است که در نتيجه بازده متوسط
موتور آهنرباي دائم حداقل  64درصد است .مدت زمان دستيابي به دانش فني ساخت و راه اندازي خط توليد برا ظرفيرت توليرد
 1/5ميليون قطعه در سال حدود  3سال در نظر گرفته شده است .جهت ساخت اين الکتروموتورها نياز بره تهيره آهنربراي دائرم
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است که بايد به کشور وارد شود .در حال حاضر در نمونه هايي از کولرهاي آبي شرکت آبسال (کولر سبز) از اين الکتروموتورهرا
(ساخت کره جنوبي) استفاده مي شود.
 -3-3-1موتورهاي رلوکتانسي

حداقل بازده موتورهاي رلوکتانسي مشابه بازده موتورهاي آهنرباي دائم فرض شده است .مدت زمان دسرتيابي بره دانرش فنري
ساخت و راه اندازي خط توليد با ظرفيت توليد  1/5ميليون قطعه در سال حدود  5سال در نظر گرفته شرده اسرت .در خصروص
سابقه طراحي و ساخت اين موتور الزم به ذکر است که يك نمونه آزمايشگاهي موترور سروييچ رلوکترانس در پژوهشرگاه نيررو
ساخته شده است.
 -4-1محاسبه سهم بازار الکتروموتورهاي منتخب
همانطور که قبال گفته شد ،براي کوتاه مدت فراگير شدن استفاده از موتورهاي القايي تکفراز خرازن دايرم ،برراي ميران مردت
موتورهاي القايي سه فاز و يا موتورهاي آهنرباي دايم و براي بلند مدت موتورهاي رلوکتانسي براي اسرتفاده در کولرهراي آبري
پيشنهاد شده است .در محاسبات آتي در اين گزارش نيز بر اساس اين پيشنهاد انجام شرده اسرت .برراي محاسربه سرهم برازار
الکتروموتورهاي منتخب ،فرض شده است که ساالنه در کشور  1/5ميليون قطعه الکتروموتور کولر آبي توليد گردد .همچنين در
اين محاسبات ،زمان دستيابي به دانش فني و راه اندازي خط توليد با ظرفيت توليد  1/5ميليون الکتروموتور نيز در نظرر گرفتره
شده است .همچنين در محاسبات مربوط به الکتروموتورهاي تکفاز القرايي فررض شرده اسرت کره در حرال حاضرر  50درصرد
الکتروموتورهاي نصب شده در کولرهاي موجود از نوع تك فاز قطب چاك دار 1بوده و مابقي از نوع خازن دائم هسرتند (فررض
بسيار خوشبينانه است).
با توجه به اين فرضيات ،سهم بازار هر يك از الکتروموتورهاي پيشنهادي براي استفاده در کولرهاي آبي در شرکل  1-1نشران
داده شده است .درصد سهم بازار هر يك از اين الکتروموتورها در سالهاي مختلف در جدول زير نمودار نشان داده شده است.

Split Phase

1
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شکل  :1-1درصد سهم بازار الکتروموتورها در افق هاي زماني

همان گونه که گفته شد ،در محاسبه درصد سهم بازار هر يك از الکتروموتورها نکتهاي کره حرائز اهميرت اسرت ،مردت زمران
دستيابي به دانش فني و راه انداي خطوط توليد است .در صورتي که مدت زمان مذکور برراي هرر يرك از ايرن الکتروموتورهرا
کاهش يابد ،تا افق  1404هر الکتروموتور سهم بيشتري از بازار را از آن خود خواهد کرد.
 -5-1برآورد صرفه جويي انجام شده
صرفه جويي در مصرف انرژي ،در صورت جايگزيني الکتروموتورهاي معمولي کولرهاي آبي با الکتروموتورهاي منتخب در قالب
سه سناريوي کوتاه مدت ،ميان مدت و بلند مدت برابر است با:
 -1-5-1صرفه جويي ديماند مورد نياز

مقدار صرفه جويي ساالنه ديماند براي هريك از الکتروموتورها (با توجه به اطالعات شکل  1-1و جدول  )4-1مطابق شکل -1
 2ميباشد .در اين شکل ديده ميشود که با اجراي طرح کوتاه مدت ،در سره سراله اول اجرراي طررح جرايگزيني ،سراالنه 42
مگاوات (در مجموع سه سال  132مگاوات) ديماند مورد نياز الکتروموتورهاي کولرهاي آبي کاهش مييابد .با اجراي طرح ميان
مدت ،اگر موتور القايي سه فاز انتخاب گردد ،ساالنه  132مگاوات (در مجموع سه سال  396مگاوات) کاهش ديماند خواهد بود
و اگر موتورهاي آهنرباي دايم استفاده گردد ،ساالنه  204مگاوات (در مجموع سه سال در حدود  613مگاوات) کاهش ديماند در
مقايسه با استفاده از الکتروموتورهاي تکفاز خازن دايم خواهيم داشت .همچنين در صورت اجراي طرح بلند مردت و جرايگزيني
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موتورهاي رلوکتانسي ،ساالنه  204مگاوات (در مجموع چهار سال در حدود  817مگاوات) کاهش ديماند در مقايسه با اسرتفاده
از الکتروموتورهاي تکفاز خازن دايم خواهيم داشت.

شکل  :2-1صرفه جويي ديماند الکتروموتورهاي منتخب در افق هاي زماني

در مجموع با اجراي سه طرح کوتاه مدت ،ميان مدت و بلند مدت براي جايگزيني الکتروموتورهاي کولرهاي آبري ،در مجمروع
حداقل  1338مگاوات ديماند مورد نياز الکتروموتورهاي کولرهاي آبي کاهش خواهد يافت .در صورتي که هزينره احردا يرك
نيروگاه  1000مگاواتي حدود  20هزار ميليارد ريال در نظرر گرفتره شرود ،مقردار ريرالي صررفه جرويي ناشري از عردم احردا
نيروگاههاي جديد براي اين سه طرح جايگزيني ،در حدود  26هزار ميليارد ريال خواهد بود.
 -2-5-1صرفه جويي ناشي از کاهش مصرف انرژي

مقدار صرفه جويي ساالنه انرژي براي هريك از الکتروموتورها (با توجه به اطالعات شکل  1-1و جدول  )4-1مطابق شکل -1
 3ميباشد .در اين شکل ديده ميشود که با اجراي طرح کوتاه مدت ،در سره سراله اول اجرراي طررح جرايگزيني ،سراالنه 60
گيگاوات ساعت (در مجموع  10سال  600گيگاوات ساعت) مصرف انرژي الکتروموتورهاي کولرهاي آبي کاهش مرييابرد .برا
اجراي طرح ميان مدت ،اگر موتور القايي سه فاز انتخاب گردد ،ساالنه  190گيگاوات ساعت (در مجموع هفرت سرال در حردود
 3400گيگاوات ساعت) کاهش مصرف انرژي خواهد بود و اگر موتورهاي آهنرباي دايم استفاده گرردد ،سراالنه  294گيگراوات
ساعت (در مجموع هفت سال در حدود  5300گيگاوات ساعت) کاهش مصرف انرژي در مقايسه با استفاده از الکتروموتورهراي
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تکفاز خازن دايم خواهيم داشت .همچنين در صورت اجراي طرح بلند مدت و جرايگزيني موتورهراي رلوکتانسري ،سراالنه 294
گيگاوات ساعت (در مجموع چهار سال در حدود  2900گيگراوات سراعت) کراهش مصررف انررژي در مقايسره برا اسرتفاده از
الکتروموتورهاي تکفاز خازن دايم خواهيم داشت.

شکل  : 3-1صرفه جويي انرژي مصرفي الکتروموتورهاي منتخب در افق هاي زماني

در مجموع با اجراي سه طرح کوتاه مدت ،ميان مدت و بلند مدت براي جايگزيني الکتروموتورهاي کولرهاي آبري ،در مجمروع
حداقل  6900گيگاوات ساعت مصرف انرژي الکتروموتورهاي کولرهاي آبي کاهش خواهد يافت .در صورتي که هزينه تمام شده
به ازاي هر کيلووات ساعت  1500ريال در نظر گرفته شود ،مقدار ريالي صرفه جويي ناشي از کاهش مصرف انرژي برراي ايرن
سه طرح جايگزيني ،در حدود  10،400ميليارد ريال خواهد بود.
 -3-5-1صرفه جويي ناشي از عدم توليد گازهاي آالينده

معموال بهره برداري از منابع انرژي موجب مصرف منابع طبيعي شده و از طرفي انواع آالينده ها نظير  NOx ،CO2و  SO2به
محيط زيست انتشار مي يابد .آالينده به طرق مختلف وارد آب ،خاك و هوا و گياه مي شود و در چرخه محيط زيست قررار مري
گيرد .بدين ترتيب به محيط زيست فشارهاي غير طبيعي وارد مي شود .متوسط هزينه اجتمراعي و انتشرار آالينرده هرا توسرط
نيروگاههاي کشور به ازاي توليد يك گرم آالينده مطابق جدول  5-1است ]2و.[3
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جدول  : 5-1متوسط هزينه اجتماعي و انتشار آالينده ها از نيروگاههاي کشور
نوع انتشار

هزينه اجتماعي به ازاي توليد يك گرم آالينده (دالر)

NOx
SO2
CO2

همچنين ميزان توليد و انتشار گازهاي آالينده به ازاي توليد يك کيلو وات ساعت انرژي توسط واحدهاي حرارتي مطابق جدول
 6-1خواهد بود ] 2و.[3
جدول  : 6-1ميزان انتشار گازهاي آالينده به ازاي توليد يک کيلو وات ساعت انرژي

با توجه به مقادير جداول  5-1و  ، 6-1هزينه اجتماعي توليد هر کيلوات ساعت انرژي حدود  170ريال محاسبه مري شرود .برا
توجه به اين که با اجراي اين طرح حداقل  6900گيگاوات ساعت انرژي کمتري مصررف مريشرود ،لرذا کراهش هزينرههراي
اجتماعي انتشار آاليندهها برابر با  1،183ميليارد ريال است.
 -6-1برآورد هزينه خط توليد الکتروموتورهاي منتخب
با توجه به قيمت باالي الکتروموتورهاي آهنرباي دائم نسبت به دو موتور ديگر ،برآورد هزينه طرح راه اندازي خط توليرد برراي
اين الکتروموتور محاسبه شده است .طبق مطالعات و بررسي هاي انجام شده با توجه به وجود خطروط توليرد الکتروموتورهراي
القايي تکفاز ،پتانسيلهاي بالقوهاي جهت تغيير خطوط توليد الکتروموتورهاي فوق به الکتروموتورهاي آهرن ربراي دائرم وجرود
دارد .در اين برآورد با در نظر گرفتن موارد زير هزينه تقريبي تغيير خطوط توليد الکتروموتور با ظرفيت  1/5ميليون قطعه در سال
حدود  5ميليارد در نظر گرفته شده است :
 هزينه دستيابي به دانش فني -تغيير خطوط توليد و نصب تجهيزات جديد
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 طراحي و ساخت قالب هاي مربوطهعالوه بر اين هزينه پرسنلي ساليانه ( حقوق و پاداش) نيز مطابق موارد زير محاسبه شده است :
 تعداد پرسنل شاغل  400 :نفر متوسط دريافتي  2 :ميليون تومانهمچنين هزينه خط توليد درايو نيز حدود  0.2کل هزينه توليد الکتروموتور آهن رباي دائم در نظر گرفته شده است .بنابراين برا
توجه به موارد گفته شده هزينه کل توليد  1/5ميليون قطعه الکتروموتور آهن رباي دائم (مجموعره موترورد داريرو ) حردود 14
ميليارد تومان برآورد ميشود.
قيمت موتور القايي تکفاز معمولي چيزي در حدود  140هزار تومان و موتور آهنرباي دايم نيز با درايو حدود  210هزار تومان در
نظر گرفته شده است .بار مالي ساليانه ناشي از تعويض الکتروموتورها به تعداد  1/5ميليون قطعه در سرال حردود  10/5ميليرارد
تومان را ايجاب مي کند .بنابراين با فرض اين که در پايان سه ساله اجراي طرح ،حدود  4/5ميليون قطعه الکتروموتور جايگزين
شود کل هزينه ها برابر است با :
=کل هزينه در سال سوم………………………………..

ميليارد تومان

مقدار کل صرفهجويي ريالي ناشي از کاهش مصرف انرژي اين  4/5ميليون قطعه تا پايان سال سوم ،طبق محاسبات انجام شده
در بخشهاي قبلي (با فرض هزينه  150تومان به ازاي هر کيلووات ساعت) چيزي در حدود  132ميليارد تومان است؛ لذا مقدار
تقريبي نسبت سود به هزينه اين طرح تا سال سوم برابر است با:

به عبارت ديگر در دوره سه ساله اجرا 80 ،درصد هزينههاي طرح استفاده از الکتروموتورهاي آهنرباي دائم براز خواهرد گشرت.
البته شايان ذکر است اين محاسبات براي حالتي است که تمام تفاوت قيمت الکتروموتور آهنرباي دايم و القايي خازن دايرم بره
صورت يارانه به مصرف کننده پرداخت گردد؛ به عبارتي اگر بخشي از اين تفاوت قيمت پرداخت شود ،هزينههاي اجراي طرح در
مدت زمان کمتري حاصل ميگردد.

 -2طرح جايگزيني کمپرسورهاي
يخچال /فريزر خانگي
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يخچال  /فريزرهاي خانگي سهم عمدهاي در مصرف برق بخرش خرانگي دارنرد .يکري از راههراي بهبرود مصررف انررژي در
يخچال/فريزرهاي خانگي ،استفاده از کمپرسورهايي با بازده باال ميباشد .در اين گزارش ميزان مصرف انرژي توسط يخچرال/
فريزرهاي خانگي مورد بررسي قرار گرفته و برآوردي نيز از اين ميزان مصرف انرژي در سالهاي آينده ارائه خواهد شد .از سوي
ديگر ،با توجه به ورود کمپرسورهايي با مصرف انرژي کمتر از نمونه هاي رايج موجود ،امکان سنجي جايگزيني کمپرسرورهاي
موجود با نمونه هاي جديد که ميزان مصرف انرژي بهتري دارند ،حائز اهميت خواهد بود .در اين راستا ،مطالعات و بررسي هايي
مربوط به سه افق زماني کوتاه مدت ( ،)1397ميان مدت ( ،)1400و بلند مدت ( )1404صورت گرفت که در ادامه به آنها اشراره
خواهد شد.
 -1-2برآورد تعداد يخچال ،فريزر ،و يخچال/فريزر خانگي موجود در کشور
با توجه به موجود بودن آمار تعداد خانوار طي سرشماري انجام شده در سالهاي  1385 ،1375و  ]4[ 1390و در نظر گرفتن وجود
بيش از يك يخچال  /فريزر در هر خانوار و نيز محاسبه نرخ رشد خانوار و همچنين نرح رشد استفاده از يخچال/فريزر خرانگي،
تعداد آنها براي سالهاي آتي مطابق جدول  1-2تخمين زده شده است .نرخ رشد سراليانه يخچرال و فريرزر از  1375ترا 1385
حدود5/7درصد و براي سالهاي  1385تا  1390نيز حدود 3/6درصد بوده است  .براي سالهاي  1397تا افق  1404نيز نرخ رشد
حدود  3درصد در نظر گرفته شده است.
جدول  :1-2برآورد تعداد يخچال و فريزر خانگي موجود در کشور
سال

1375
1385
1390
1397
1400
1404

تعداد يخچال و فريزر
خانگي

13،389،114
19،025،053
25،142،770
30،922،435
33،789،780
38،030،695

نرخ رشد ()%

5.7
3.6
3
3
3
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 -2-2بررسي وضعيت مصرف انرژي توسط يخچال ،فريزر ،و يخچال/فريزرهاي خانگي
با توجه به تعداد يخچال /فريزرهاي خانگي مورد استفاده در داخل کشور ،با داشتن ميزان مصرف انرژي يك يخچرال  /فريرزر
مي توان کل مصرف انرژي ساليانه را محاسبه نمود .در گزارش تدوين استاندارد جديد مصرف انرژي يخچال ،فريزر ،و يخچال /
فريزرهاي خانگي ،تعداد  26مدل مختلف از يخچال ،فريزر ،و يخچال/فريزر که  7مدل از آنها جزو نمونه هراي وارداتري و 19
مدل نيز مربوط به توليد داخل مي شدند ،مصرف انرژي آنها در دو شرايط مختلف (عملکرد در دماي  32درجه سانتيگراد و نيرز
دماي  25درجه سانتيگراد) اندازه گيري گرديد [.]5متوسط مصرف انررژي سراليانه ايرن  26مردل در شررايط دمراي  32درجره
سانتيگراد برابر  550 KWh/yearو در شرايط دماي  25درجه سانتيگراد برابر  419 KWh/yearبدست آمد .با توجه به شرايط
آب و هوايي حاکم بر کشور ،متوسط مصرف انرژي  550 KWh/yearمورد استفاده قرار گرفت .از سوي ديگرر برا اسرتعالم از
توليدکنندگان يخچال فريزر در داخل کشور ،بيشترين کمپرسور مورد استفاده در يخچال ،داراي توان مصررفي حردود  170وات
مي باشد .با توجه توضيحات فوق و نيز تعداد يخچال ،فريزر ،و يخچال/فريزرهاي خانگي مورد استفاده در داخل کشرور ،ميرزان
مصرف انرژي ساليانه و نيز کل توان مصرفي اين محصول در جدول  2-2مشخص شده است.

جدول  :2-2ميزان انرژي مصرفي ساليانه و توان مصرفي يخچال و فريزر خانگي موجود در کشور

سال
1390
1397
1400
1404

انرژي مصرفي ( )GWh / yearتوان مصرفي () MW
13،829

4،274

17،007

5،257

18،584

5،744

20،917

6،465

 -3-2معرفي موتور-کمپرسور جايگزين
براي انتخاب الکتروموتور جايگزين معيارهاي زير بايد در نظر گرفته شود:
 -بازده باال
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 گستردگي کاربرد سهولت دسترسي به فن آوريبا توجه به مطالعات انجام شده ،کمپرسور با موتور آهنرباي دائم بدليل دارا بودن معيارهاي باال پيشرنهاد مري گرردد .ايرن نروع
کمپرسور در حال حاضر توسط شرکت هاي SAMSUNGو  Panasonicبه صورت تجاري توليرد مريشرود .در جردول 3-2
مشخصات دو نوع کمپرسور (با موتور القايي تکفاز و با موتور  )BLDCذکر شده است.

جدول  :3-2مشخصات دو نوع موتور کمپرسور در يخچال فريزر خانگي ساخت شرکت SAMSUNG

Input
Power COP
)(W

Cooling
RPM Capacity
)(Watt

1.91
1.89
1.82
1.71
1.71

89
107
145
186
200

170
202
264
319
342

1.56

168

262

Motor Type

Ambient
)Temp. (oc

1800
2200
2880
3480
3600

PM BLDC

32.2

-

Single Phase Induction
Motor- Resistance
Start Capacitor Run
)(RSCR

32.2

Refrigerant

R 134a
) (LBP

R 134a
) (LBP

Model

Rated
Voltage

AC
MKV190G220L2B
50/60Hz

MK190GL2U

AC
22050Hz

با توجه به اطالعات جدول  3-2ميزان کاهش توان مصرفي توسط کمپرسور نوع (BLDCبازاي ظرفيت سرمايشري و سررعت
هاي يکسان) برابر  23وات ( معادل  13/7درصد ) مي باشد که با در نظر گرفتن  duty cycleبرابر  ، 0/5ميزان کاهش انرژي
مصرفي يك يخچال برابر  101 KWh/yearخواهد بود.
 -4-2محاسبه سهم بازار الکتروموتور منتخب
سهم بازار کمپرسور منتخب با توجه به در نظر گرفتن ظرفيت توليد يك ميليون کمپرسور در سال مطابق شکل  1-2خواهد بود.
با اين ميزان توليد ،کمپرسور منتخب در سالهاي  1400 ،1397و  1404بره ترتيرب  11/8 ،3/2و  21از سرهم برازار را بره خرود
اختصاص خواهد داد .الزم به ذکر است ،در محاسبه درصد سهم بازار کمپرسور منتخب نکته اي که حرائز اهميرت اسرت مردت
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زمان دستيابي به دانش فني و راه اندازي خطوط توليد است .در صورتيکه مدت زمان مذکور کراهش يابرد ،ترا افرق  1404هرر
الکتروموتور سهم بيشتري از بازار را از آن خود خواهد کرد.

شکل  :1-2پيش بيني سهم کمپرسور BLDCاز بازار تا افق 1404

 -5-2برآورد صرفه جويي انجام شده
صرفه جويي صورت گرفته در صورت جايگزيني کمپرسورهاي معمولي يخچال /فريزرهاي خانگي با کمپرسور BLDCدر قالب
سه سناريوي کوتاه مدت ،ميان مدت و بلند مدت در قالبهاي زير برآورد شده است.
 -1-5-2صرفه جويي ناشي از ديماند

مقدار صرفه جويي ديماند براي کمپرسور جايگزيندر سالهاي  1400 ،1397و  1404مطابق شکل  2-2مي باشد .عالوه بر اين،
در صورتي که هزينه احدا يك نيروگاه  1000مگاواتي حدود  2هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شرود ،مقردار ريرالي صررفه
جويي صورت گرفته براي کمپرسور با موترور آهنربراي دائرم در افرق  1400 ،1397و  1404بره ترتيرب حردود 128/32،8/2و
257/6ميليارد تومان خواهد بود.
 -2-5-2صرفه جويي ناشي از کاهش مصرف انرژي
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ميزان صرفه جويي ساالنه انرژي در صورت جايگزيني کمپرسورهاي فعلي با کمپرسور  BLDCدر حدود  101گيگاوات ساعت
در افق  1397خواهد بود .اين مقادير براي افق  1400و  1404به ترتيب  403و  806گيگاوات ساعت در سال مي باشد (شرکل
.)4-2

شکل  :2-2صرفه جويي ديماند در سالهاي  1400 ،1397و  1404ناشي از جايگزيني کمپرسورهاي فعلي

شکل  :3-2ميزان صرفه جويي ريالي ديماند در سالهاي  1400 ،1397و  1404ناشي از جايگزيني کمپرسورهاي فعلي
يخچال/فريزر با کمپرسور با موتور BLDC
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شکل  :4-2ميزان صرفه جويي انرژيدر سالهاي  1400 ،1397و  1404ناشي از جايگزيني کمپرسورهاي فعلي
يخچال/فريزر با کمپرسور با موتور BLDC

با در نظر گرفتن قيمت سوخت ،هزينه واقعي قيمت انرژي چيزي در حدود  150تومان ( 5سنت) به ازاي هر کيلرو وات سراعت
انرژي است که سهم دولت حدود  110تومان خواهد شد .لذا ميزان صرفه جويي ريالي صورت گرفته در مصرف انرژي بصرورت
مجموع و به تفکيك بخش خانگي و سرهم دولت در افق  1400 ،1397و  1404در شرکل  5-2نشان داده شده است.

شکل  :5-2ميزان صرفه جويي ريالي انرژي در سالهاي  1400 ،1397و  1404ناشي از جايگزيني کمپرسورهاي فعلي
يخچال/فريزر با کمپرسور با موتور BLDC

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوريهاي طراحی ،ساخت و تدوین دانش فنی انواع موتورهاي مورد نیاز
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 -3-5-2صرفه جويي ناشي از عدم توليد گازهاي آالينده

معموال بهره برداري از منابع انرژي موجب مصرف منابع طبيعي شده و از طرفي انواع آالينده هرا نظيرر NOx ،CO2و SO2در
محيط زيست منتشر مي شوند .آالينده به طرق مختلف وارد آب ،خاك ،هوا و گياه شده و در چرخه محيط زيست قرار مي گيرد
وموجب وارد آمدن فشارهاي غير طبيعي به محيط زيست خواهد شد .متوسرط هزينره اجتمراعي و انتشرار آالينرده هرا توسرط
نيروگاههاي کشور به ازاي توليد يك گرم آالينده مطابق جدول  4-2است.

جدول  :4-2متوسط هزينه اجتماعي و انتشار آالينده ها از نيروگاههاي کشور
نوع انتشار

هزينه اجتماعي به ازاي توليد يك گرم آالينده (دالر)
-5

1.12*10
8.82*10-4
2.42*10-5

NOx
SO2
CO2

همچنين ميزان توليد و انتشار گازهاي آالينده به ازاي توليد يك کيلو وات ساعت انرژي توسط واحدهاي حرارتي مطابق جدول
 5-2خواهد بود.
جدول  :5-2ميزان انتشار گازهاي آالينده به ازاي توليد يک کيلووات ساعت انرژي
نوع انتشار
NOX
SO2
CO2

ميزان انتشار به ازاي توليد
يک کيلووات ساعت برق

 0.843گرم
 1.73گرم
 151گرم

با توجه به مقادير جداول  4-2و  ، 5-2هزينه اجتماعي توليد هر کيلوات ساعت انرژي حدود  17تومان محاسبه مي شود .لذا با
توجه به مطالب فوق ميزان کاهش توليد دي اکسيد کربن و همچنين صرفه جويي ريالي ناشي از عدم توليرد گازهراي آالينرده
براي کمپرسور منتخب و افق هاي زماني مورد مطالعه مطابق شکلهاي  6-2و  7-2خواهد بود.

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوريهاي طراحی ،ساخت و تدوین دانش فنی انواع موتورهاي مورد نیاز
در صنعت برق
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شکل  :6-2ميزان کاهش توليد CO2در سالهاي  1400 ،1397و  1404ناشي از جايگزيني کمپرسورهاي فعلي
يخچال/فريزر با کمپرسور با موتور BLDC

شکل  :7-2ميزان صرفه جويي ريالي ناشي از عدم توليد گازهاي آالينده در سالهاي  1400 ،1397و  1404ناشي از
جايگزيني کمپرسورهاي فعلي يخچال/فريزر با کمپرسور با موتور BLDC

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوريهاي طراحی ،ساخت و تدوین دانش فنی انواع موتورهاي مورد نیاز
در صنعت برق
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همانطور که در جدول  3-2آمده است ،مبرد مورد استفاده در طرح فوق از نوع  R134aمري باشرد.چنانچهعالوه برر اسرتفاده از
موتور آهنرباي دائم در کمپرسور يخچال/فريزر ،مبرد مورد استفاده نيز تغيير کرده و بجراي  R134aاز مبررد  R600aاسرتفاده
شود ميزان کاهش مصرف انرژي بيشتر از مقادير ذکر شده خواهد بود.

 -6-2برآورد هزينه خط توليد کمپرسور منتخب
جهت بررسي هزينه خط توليد کمپرسور منتخب الزم است موارد زير در نظر گرفته شود:
 هزينه دستيابي به دانش فني تغيير خطوط توليد و نصب تجهيزات جديد طراحي و ساخت قالب هاي مربوطههزينه پرسنلي ساليانه ( حقوق و پاداش) نيز مطابق موارد زير محاسبه شده است:
 تعداد پرسنل شاغل  250 :نفر متوسط دريافتي  2 :ميليون تومانبا توجه به وجود خط توليد کمپرسور يخچال در داخل کشور (که هم اکنون بدون استفاده مي باشد) ،هزينه تغيير مبرد بره نروع
 R134aحدود  60ميليارد تومان ( 20ميليون دالر) و هزينه تغيير خط توليد الکتروموتور به نروع BLDCنيرز حردود  5ميليرارد
تومان در نظر گرفته شده است .هزينه خط توليد درايو موتور BLDCنيز حدود  0.2کل هزينه توليد الکتروموتور آهنرباي دائرم
در نظر گرفته شده است .بنابراين با توجه به موارد گفته شده کل هزينه توليد ساليانه يرك ميليرون قطعره کمپرسرور برا موترور
BLDCحدود  80ميليارد تومان برآورد مي شود.
قيمت ريالي کمپرسور وارداتي کنوني در حدود  200هزار تومان و کمپرسور با موتور آهنرباي دايم و درايو حدود  300هزار تومان
در نظر گرفته شده است .بار مالي ساليانه ناشي از بکارگيريکمپرسور به تعداد يك ميليون قطعه در سال حدود  100ميليارد تومان
خواهد بود .بنابراين با فرض اينکه تا سال  1397حدود يك ميليون قطعه کمپرسور جايگزين شود کل هزينه ها برابر است با :
ميليارد تومان

80=180د=100کل هزينه تا سال 1397

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوريهاي طراحی ،ساخت و تدوین دانش فنی انواع موتورهاي مورد نیاز
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با توجه به توضيحات فوق ،ميزان سود و زيان ناشي از راه اندازي خط توليد کمپرسور يخچال با موترور BLDCدر افرق ،1397
 ،1400و  1404در جدول  6-2ارائه شده است.
جدول  :6-2سود و زيان ناشي از راه اندازي خط توليد کمپرسور يخچال با موتور BLDCدر افق  ،1400 ،1397و 1404
سال

1397
1400
1404

هزينه (ميليارد تومان) ميزان صرفه جويي (ميليارد تومان)

49
196.1
392.2

با توجه به توضيحات فوق ،مدت زمان بازگشت سرمايه حدود  6سال برآورد شده است.

 -7-2گزينه هاي ميان مدت و بلند مدت براي جايگزيني کمپرسور يخچال/فريزرهاي خانگي
با توجه به بررسي ها و مطالعاتصورت گرفته در خصوص جايگزيني کمپرسور يخچال/فريزر با نمونه هرايي برا مصررف انررژي
کمتر ،عالوه بر گزينه موتور آهنرباي دائم به عنوان يك برنامه کوتاه مدت ،گزينه هاي ديگري مانند :موترور القرايي سره فراز ،
موتور رلوکتانسي ،و نيز استفاده از تکنولوژي کمپرسور خطي نيز براي جايگزين شدن با تکنولوژي موجود مطرح مي باشند کره
مي توانند به عنوان گزينه ديگري براي برنامه کوتاه مدت و يا برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت مد نظر قرار گيرند.

 -3طرح افزايش بازده انرژي
سيستمهاي متکي به نيرو محرکه
موتورهاي الکتريکي نصب شده در
صنعت

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوريهاي طراحی ،ساخت و تدوین دانش فنی انواع موتورهاي مورد نیاز
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 -1-3مصرف انرژي موتورهاي الکتريکي بخش صنعت
مطابق با ترازنامه انرژي توزيع شده توسط وزارت نيرو ايرران در سرال  1392ميرزان  260،000،000مگراوات سراعت انررژي
الکتريکي در ايران در دو بخش نيروگاه هاي تحت اختيار دولت و همچنين نيروگاههاي بخش خصوصي و يا در اختيرار صرنايع
توليد شده است .همچنين با صرفنظر کردن از ميزان تلفات انرژي الکتريکي در شبکه خطوط انتقال ،ميزان انررژي الکتريکري
مصرفي در کشور معادل  213،000،000مگاوات سراعت بروده اسرت .شرکل  1-3بيرانگر نحروه توزيرع انررژي الکتريکري در
بخشهاي مختلف کشور است که مشاهده ميشود از اين ميزان در حدود  41درصد در بخش صنعت کشور مصرف شده است.

الف
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ب
شکل  ،1-3الف و ب :نحوه توزيع انرژي الکتريکي در بخشهاي مختلف مصرف کننده در ايران

مطابق با مرجع [ ] 6مشاهده مي شود که عمده ترين مصرف کننده انرژي الکتريکي در بخش صنعت سيستمهراي متکري برر
موتورهاي الکتريکي است که در حدود  68درصد از مصرف کل انرژي الکتريکي را به خود اختصراص داده اسرت .ايرن ميرزان
معادل  28درصد مصرف کل انرژي الکتريکي در کشور است.

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوريهاي طراحی ،ساخت و تدوین دانش فنی انواع موتورهاي مورد نیاز
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شکل  :2-3نحوه توزيع انرژي الکتريکي در کل مصرف کننده ها

شکل  :3-3نحوه توزيع انرژي الکتريکي در بخشهاي مختلف صنايع

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوريهاي طراحی ،ساخت و تدوین دانش فنی انواع موتورهاي مورد نیاز
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اين نوع سيستمها به  4دسته کلي شامل فنها ،پمپها ،کمپرسورها و ديگر کاربردها ( سيستمهاي توليد) تقسيم بندي ميشروند.
سيستمهاي توليد تمامي بخشهاي صنعت مانند موتورهاي نورد ،خردکنها  ،نوارهاي نقاله و ...را شامل ميشود.
ميزان استفاده از هر يك از اين سيستمها در صنايع مختلف متفاوت است .از اينرو مطابق با اطالعرات موجرود در مرجرع [، ]6
توزيع انرژي الکتريکي در هر يك از اين صنايع آورده شده است و از آنجايي که صنايع در کشورهاي مختلف از مدلهاي تقريبرا
يکساني در توليد استفاده ميکنند بسياري از اطالعات بيان شده در اين مرجع براي صنايع داخل کشور نيز قابل اسرتناد خواهرد
بود.
در اين گزارش سعي شده است تا عالوه بر شفاف نمودن ميزان و نحوه توزيع مصرف انررژي الکتريکري در  11صرنعت عمرده
کشور ،نتايج مفيد حاصل از افزايش بازده در دو بخش موتورهاي الکتريکي و استفاده از مبدلهاي الکترونيك قدرت کنتررل دور
موتورهاي الکتريکي بيان شود و همچنين برآورد اوليهاي از ميزان هزينههاي ناشي از انجام هر يك از اين طرحهرا در برازه 10
ساله ،محاسبه و ارائه شود 11 .صنعت عمده مورد مطالعه در اين گزارش عبارتند از:
 -1فوالد
 -2پااليشگاهها
 -3شيميايي و پتروشيمي
 -4معادن
 -5شيشه
 -6آلومينيوم
 -7چوب و کاغذ
 -8کاشي و سراميك
 -9سيمان
 -10بلور
 -11الستيك
 -2-3پيش فرضهاي هر يک از صنايع
به منظور برآورد انرژي الکتريکي مصرفي هر يك از صنايع ،با توجه به آمارهاي مختلرف ارائره شرده در مراجرع برين المللري و
همچنين آمارهاي اقتصادي ارائه شده از طرف صنايع بزرگ و وزارت نيرو ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت و وزارت نفت ،ميزان
مصرف انرژي الکتريکي بر واحد توليد هر يك از صنايع استخراج و محاسبه شده است .همچنين ميزان توليد سال  1392آنها به
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عنوان مرجع محاسبات اقتصادي اين گزارش مورد استفاده قرار گرفته است .اطالعات حاصل از محاسبات انجام شده براي هرر
صنعت در اين گزارش با مدارك و مستندات بين المللي انرژي نيز مقايسه و صحت سنجي شده است.
به طور مثال شدت انرژي الکتريکي بر واحد براي هر تن مواد پتروشيمي در سال  1392از طرف شرکت ملي صنايع پتروشيمي
 350کيلووات ساعت عنوان شده است که با توجه به توليد  41ميليون تني محصوالت پتروشيمي در سال  1392مصررف کرل
انرژي الکتريکي اين صنايع در کشور در حدود  14.35ميليون مگاوات ساعت انرژي خواهد بود .سهم انرژي الکتريکي مصرفي
الکتروموتورهاي هر صنعت نسبت به کل انرژي الکتريکي آن صنعت بر حسب درصدهاي ارائه شده در مرجع [ ]6استخراج شده
است.
از آنجايي که موتورهاي الکتريکي در بخشهاي مختلف هر صنعت با توانهاي مختلف کاربرد دارد ،بره منظرور دسرتهبنردي و
همچنين امکان پذيري انجام محاسبات و کم کردن خطاي هر يك از بخشهاي مختلف محاسبه به صورت کلي در هر صنعت
موتورهاي الکتريکي به هشت بازه تواني و چهار کاربرد اشاره شده در باال تقسيم بندي شده است .به اين ترتيب براي هر يك از
صنايع جدولي مطابق با جدول زير تدوين شده است.
جدول  :1-3نحوه دسته بندي موتورها در صنايع مختلف
رديف

بازه هاي تواني

1

1 -4 kW

2

4 -15 kW

3

15 -40 kW

4

40 -75 kW

5

75 - 150 kW

6

150 - 370 kW

7

370 - 750 kW

8

<750 kW

با توجه به جدول باال و دستهبندي صورت گرفته شده ،با توجه به مرجع [ ]6موارد زير براي هر بخرش در محاسربات در نظرر
گرفته شده است.
 -1ميزان ساعت کارکرد هر يك از اين بخشها براي هر يك از صنايع
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 -2درصد يا سهم انرژي الکتريکي مصرفي هريك از بخشها نسبت به کرل انررژي الکتريکري مصررفي موتورهرا در آن
صنعت
 -3ضريب بار (اين عموما براي کل موتورهاي يك صنعت ثابت در نظر گرفته شده و به تفکيك توان يرا کراربرد عرددي
براي آن وجود ندارد)
 -4متوسط بازده موتورهاي الکتريکي ( در اين بخش متوسط بازده موتورهاي داراي استاندارد  IE1استفاده شده است)
 -5ميزان استفاده از موتورهاي القائي در هر بخش از صنعت
با توجه به مجموع اطالعات باال ميزان توان الکتريکي موتورهاي نصب شده در صنعت با استفاده از رابطه زيرر محاسربه شرده
است.
()1-1
 -3-3نتايج حاصله از برآورد انرژي
با توجه به پيش فرضهاي ارائه شده در باال و بررسيهاي صورت گرفته ،ميزان انرژي الکتريکي مصرفي صنايع مورد مطالعه در
حدود  49،300،000 MWhو در حدود  %56از مجموع انرژي الکتريکي مصرفي کل صنايع در سال  1392بوده است .در شکل
 4-3نحوه توزيع اين ميزان انرژي الکتريکي در بين  11صنعت مورد بحث ارائه شده است [.]13-7
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شکل  :4-3نحوه توزيع انرژي الکتريکي در بين  11صنعت مورد بحث

همچنين سهم انرژي الکتريکي مصرفي الکتروموتورها در صنايع مورد مطالعه ،نسبت به کل انرژي الکتريکي مصررفي در ايرن
صنايع ،در شکل  5-3ارائه شده است.

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوريهاي طراحی ،ساخت و تدوین دانش فنی انواع موتورهاي مورد نیاز
در صنعت برق

32

فاز  :5برنامه تحلیلی و تهیه ره نگاشت

ویرایش اول ،شهریور 1394

شکل  :5-3نحوه توزيع انرژي الکتريکي مصرفي سيستمهاي موتوري در بين  11صنعت مورد بحث
همچنين بر اساس محاسبات صورت گرفته ،مجموع توان نصب شده الکتروموتورها در صرنايع مرورد مطالعره ،در حردود MW

 9،473بوده است .سهم و ميزان مجموع توان نصب شده موتورها ( )MWدر صنايع مورد مطالعه ،نسبت به کل توان موتورهاي
نصب شده در اين صنايع ،در شکل  6-3ارائه شده است.

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوريهاي طراحی ،ساخت و تدوین دانش فنی انواع موتورهاي مورد نیاز
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شکل  :6-3توان موتورهاي نصب شده در صنايع مورد بحث

مطابق با تخمين هاي صورت گرفته ،ميزان ديمند الکتريکي الکتروموتورها در صنايع مورد مطالعه در حدود  5،893 MWبرآورد
مي گردد .سهم و ميزان ديمند الکتريکي موتورها ( ) MWدر صنايع مورد مطالعه ،نسبت به کل ديمند موتورها در ايرن صرنايع،
مطابق با شکل  7-3تخمين زده مي شود.

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوريهاي طراحی ،ساخت و تدوین دانش فنی انواع موتورهاي مورد نیاز
در صنعت برق
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شکل  :7-3ديمند موتورهاي نصب شده در صنايع مورد بحث

با توجه به محاسبه ميزان انرژي مصرفي در هر يك از کاربردها و همچنين بازه هاي تواني نصب شرده در صرنايع مختلرف برا
توجه به پيش فرضهاي ارائه شده در ق بل و جمع کلي آنها ميزان انرژي الکتريکي مصرفي در هر يك از کاربردهاي مختلرف
صنايع و همچنين در هر يك از بازه هاي تواني ارائه شده در قبل در شکلهاي  8-3و  9-3نشان داده شده است.

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوريهاي طراحی ،ساخت و تدوین دانش فنی انواع موتورهاي مورد نیاز
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شکل  :8-3انرژي الکتريکي مصرفي موتورهاي نصب شده در صنايع مورد بحث در کاربردهاي مختلف

شکل  : 9-3انرژي الکتريکي مصرفي موتورهاي نصب شده در صنايع مورد بحث در بازه هاي تواني مختلف

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوريهاي طراحی ،ساخت و تدوین دانش فنی انواع موتورهاي مورد نیاز
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همچنين ،در صورتي که اين مطالعه بر اساس ميزان توان نصب شده موتوري در هر يك از بازه هاي تواني ارائه شرده در براال
صورت بگيرد نتايج زير حاصل خواهد شد.

شکل  : 10-3توان الکتريکي مصرفي موتورهاي نصب شده در صنايع مورد بحث در بازه هاي تواني مختلف

 -4-3مطالعات بهينه سازي
براي انجام مطالعات بهينه سازي 6 ،معيار متفاوت در نظر گرفته شده است:
 کاهش نيازمندي هاي کلي سيستم :شامل استراتژي هايي نظير افزايش قطر لوله ها جهت کاهش مقاومت و ...
جهت کاهش توان مورد نياز سيستم ها
 انطباق اندازه تجهيز با بار :سيستم هاي مختلف معموال جهت انطباق با پيك بار مورد نياز طراحي شده و عملکرد
بهينه در بارهاي کمتر از نامي را در نظر نمي گيرند .اين معيار شامل استراتژي هايي جهت انطباق اندازه تجهيز
با بار کمتر از بار نامي است.
 تنظيم سرعت :استفاده از ASD

 ارتقاء بازدهي تجهيز :شامل درصد کمي از کاهش مصرف از طريق بهينه سازي فرآيند تجهيز (پمپ ،کمپرسور و
 )...است.
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 تعمير و نگهداري :در برخي از تجهيزات ،نظير کمپرسورها ،انجام تعميرات و نگهرداري سرهم قابرل تروجهي در
کاهش ميزان مصرف خواهد داشت.
 ارتقاء بازدهي موتورها :شامل بهره گيري از موتورهاي داراي استاندارد بازده باالتر نظير  IE3 ،IE2و ....
همچنين به منظور انجام مطالعات بهينه سازي شامل کاهش نيازمنديهاي کلي سيستم ،انطباق اندازه تجهيرز برا برار ،تنظريم
سرعت ،ارتقاء بازده تجهيز و تعمير و نگهداري ،از درصدهاي ارائه شده در مرجع [ ]7استفاده شده است و براي انجام مطالعات
بهينه سازي بر اساس ارتقاء بازدهي مو تورها ،از درصد بازده استاندارد ارائه شده براي موتورها در بازه هاي تواني مختلف ،بهرره
گيري شده است.
در سند  ،DOEبا توجه به اطالعات موجود ،از ارائه ميزان بهينه سازي ممکن بر اساس  5معيار نخست ،بر روي سيسرتم هراي
غير از فن ،پمپ و کمپرسور خودداري گرديده است]6[ .
به اين ترتيب ،بهينهسازي ارائه شده بر اساس  5معيار نخست تنها شامل 15،443،442 MWhاز انررژي مصررفي موتورهرا در
صنايع مورد مطالعه بوده است .اين حجم از انرژي شامل  %55از انرژي کلي موتورها در صرنايع مطالعره شرده (معرادل MWh

 )28،153،817و  %26از کل انرژي موتورها در صنايع ( معادل  )59،901،000MWhاست.
براي اعمال معيارهاي  5گانه نخست بهينه سازي ،بايد ميزان انرژي ،توان و ديمند موتورهاي القائي موجود در صنايع محاسربه
گردد .انجام محاسبات موتورهاي القائي بر اساس درصد هاي ارائه شده در سند  DOEبراي هر صنعت صورت گرفته است .برا
تفکيك ميزان انرژي ،توان و ديمند موتورهاي القائي ،معيارهاي بهينه سازي  5گانه نخست بر روي آن ها اعمال گرديده است.
پيش فرضهاي استفاده شده براي ميزان بهينه سازي انرژي بر اساس  5معيار نخست به تفکيك کاربرد در جرداول زيرر ارائره
شده است.
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جدول  :2-3پيش فرضهاي بهينه سازي مصرف انرژي
فرضيات کاهش انرژي در فن ها
معيار کاهش انرژي

درصد قابل اعمال

درصد احتمالي کاهش انرژي

درصد کاهش انرژي کل

کاهش نيازمندي هاي کلي سيستم

0.00

0.00

0.00

انطباق اندازه تجهيز با بار

15.00

10.00

1.50

کنترل سرعت

10.00

20.00

2.00

ارتقاء قطعات

20.00

5.00

1.00

تعمير و نگهداري

50.00

2.00

1.00

فرضيات کاهش انرژي در پمپ ها
معيار کاهش انرژي

درصد قابل اعمال

درصد احتمالي کاهش انرژي

درصد کاهش انرژي کل

کاهش نيازمندي هاي کلي سيستم

50.00

10.00

5.00

انطباق اندازه تجهيز با بار

20.00

20.00

4.00

کنترل سرعت

35.00

30.00

10.50

ارتقاء قطعات

10.00

5.00

0.50

تعمير و نگهداري

5.00

2.00

0.10

فرضيات کاهش انرژي در کمپرسورها
معيار کاهش انرژي

درصد قابل اعمال

درصد احتمالي کاهش انرژي

درصد کاهش انرژي کل

کاهش نيازمندي هاي کلي سيستم

30.00

20.00

6.00

انطباق اندازه تجهيز با بار

10.00

3.00

0.30

کنترل سرعت

25.00

10.00

2.50

ارتقاء قطعات

15.00

5.00

0.75

تعمير و نگهداري

75.00

10.00

7.50

با اعمال فرضيات ياد شده ،ميزان کلي کاهش انرژي ممکن با استفاده از  5معيار نخست ،در صنايع مورد مطالعه و بره تفکيرك
کاربرد به شکل زير خواهد بود:
 معادل  15.3درصد از مجموع انرژي پمپ ها ،فن ها و کمپرسورهاي صنايع مورد مطالعه
 معادل  8.4درصد از مجموع انرژي الکتروموتورهاي صنايع مورد مطالعه

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوريهاي طراحی ،ساخت و تدوین دانش فنی انواع موتورهاي مورد نیاز
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شکل  :11-3کاهش انرژي الکتريکي مصرفي موتورهاي نصب شده در صنايع مورد بحث در کاربردهاي مختلف

ميزان درصد کاهش انرژي ممکن با استفاده از  5معيار نخست در صنايع مورد مطالعه در هر کاربرد نسربت بره کرل انررژي آن
کاربرد ،در شکل زير نشان داده شده است.

شکل  : 12-3ميزان کاهش انرژي الکتريکي مصرفي موتورهاي نصب شده در صنايع مورد بحث در کاربردهاي مختلف
نسبت به انرژي مصرفي همان کاربرد

ميزان کلي کاهش انرژي الکتريکي ممکن با استفاده از  5معيار نخست ،در صنايع مورد مطالعه و به تفکيك معيار به شکل زير
خواهد بود.
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شکل  :13-3کاهش انرژي الکتريکي مصرفي موتورهاي نصب شده در صنايع با استفاده از روشهاي مختلف

 -5-3افزايش بازده موتورهاي الکتريکي
براي محاسبه ميزان بهينه سازي انرژي ،با معيار تغيير موتورها و جايگزيني با موتورهاي با بازده باالتر ،فرضيات زير براي بازده
موتورها در بازه هاي تواني مختلف در نظر گرفته شده است .البته الزم بره ذکرر اسرت کره ايرن افرزايش برازده تنهرا برر روي
موتورهاي القائي هر صنعت اجرا شده است .همچنين به عنوان يك پيش فرض اوليه در نظرر گرفتره شرده اسرت کره تمرامي
موتورهاي الکتريکي موجود در صنعت فعلي داراي استاندارد  IE1هستند [.]14
جدول  :3-3پيش فرضهاي بازده موتورهاي الکتريکي در هر بازه تواني
بازه تواني []kW

1 -4
4 - 15
15 - 40
40 - 75

بازده موتورهاي

بازده موتورهاي

نسبت بازده کالس

بازده موتورهاي

نسبت بازده کالس

کالس IE1

کالس IE3

 IE1به IE3

کالس IE2

 IE1به IE2

78.10

84.79

0.92

81.98

0.95

86.75

90.60

0.96

88.70

0.98

90.27

93.00

0.97

91.68

0.98

92.17

94.30

0.98

93.30

0.99
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بازه تواني []kW

75 - 150
150 - 370
370 - 750
<750
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بازده موتورهاي

بازده موتورهاي

نسبت بازده کالس

بازده موتورهاي

نسبت بازده کالس

کالس IE1

کالس IE3

 IE1به IE3

کالس IE2

 IE1به IE2

93.40

95.30

0.98

94.45

0.99

94.00

95.80

0.98

95.00

0.99

94.00

95.80

0.98

95.00

0.99

94.00

95.80

0.98

95.00

0.99

با توجه به اين پيش فرض دو حالت زير در نظر گرفته شده است و نتايج حاصل از کاهش انرژي در شکلهراي  14-3و 15-3
ارائه شده است.
الف) تغيير تمامي موتورهاي القائي نصب شده در صنعت با موتورهاي داراي بازده  IE2در حال حاضر

جدول  :4-3کاهش مصرف

انرژي مصرفي موتورهاي نصب شده در صنايع با باال بردن استاندارد موتورها به IE2

ب) تغيير تمامي موتورهاي القائي نصب شده در صنعت با موتورهاي داراي بازده  IE3در حال حاضر
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فاز  :5برنامه تحلیلی و تهیه ره نگاشت

شکل  :14-3کاهش انرژي مصرفي

مصرفي موتورهاي نصب شده با باال بردن استاندارد موتورها به IE3

براي انجام محاسبات هزينه بهينه سازي از طريق جايگزيني موتورهرا ،فررض هراي زيرر در رابطره برا اخرتالف هزينره تغييرر
موتورهاي با استاندارد  IE1به  IE2و  IE1به  IE3لحاظ شده است.
جدول  :5-3پيش فرضهاي افزايش هزينه جايگزيني موتورهاي با استاندارد باالتر به ازاي هر يک [ KWريال]
بازه تواني []kW

اختالف هزينه تغيير از  IE1به IE2

اختالف هزينه تغيير از  IE1به IE3

1 -4
4 - 15
15 - 40
40 - 75
75 - 150
150 - 370
370 - 750
<750

738،000

1،845،000

346،000

865،000

354،000

885،000

342،000

855،000

336،000

840،000

342،000

855،000

346،000

865،000

348،000

870،000

با توجه به محاسبات صورت گرفته ،مجموع هزينه مورد نياز جهت تغيير موتورها با موتورهاي داراي استاندارد  IE2و يا  ،IE3به
قرار زير خواهد بود:
جدول  :6-3افزايش هزينه ناشي از تغيير موتورها با موتورهاي داراي استاندارد باالتر [ميليارد ريال]
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بازه تواني []kW

اختالف هزينه تغيير از  IE1به IE2

اختالف هزينه تغيير از  IE1به IE3

1 -4

262

654

4 - 15

365

912

15 - 40

565

1،411

40 - 75

543

1،359

75 - 150

474

1،185

150 - 370

973

2،433

370 - 750

419

1،048

<750

559

1،397

مجموع

4،159

10،398

 -6-3افزايش بازده با استفاده از نصب VSD

براي انجام برآورد اقتصادي ،فرض هاي زير لحاظ شده است:
 از ميان  5معيار نخست ،تنها معيار تنظيم سرعت در نظر گرفته شده است.
 براي انجام محاسبات هزينه بهينه سازي از طريق تنظيم سرعت ،فرض هاي ارائه شده در جدول زير در رابطه با قيمرت
درايو مورد نظر قرار گرفته است.
جدول  : 7-3هزينه نصب و راه اندازي درايو به ازاي هر کيلووات در بازه هاي تواني مختلف [ميليون ريال]
بازه تواني []kW

هزينه درايو

ضريب طراحي

مجموع هزينه ها

1 -4
4 - 15
15 - 40
40 - 75
75 - 150
150 - 370
370 - 750
<750

4.14

2

8.28

2.19

2

4.38

1.59

2

3.18

1.43

2

2.86

1.35

2

2.70

1.80

2

3.60

2.00

2

4.00

3.00

2

6.00
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همچنين توزيع درصدي موتورهاي داراي قابليت نصب  VSDبه تفکيك کاربرد و توان در جدول زير ارئه شده است .همرانطور
که در جدول نيز مشاهده ميشود در بازه هاي تواني زير  15کيلووات با توجه به عدم مقرون به صرفه بودن درايرو کنتررل دور
نصب نميشود و از اين رو درصد آن صفر در نظر گرفته شده است.
جدول  :8-3توزيع درصدي موتورهاي داراي قابليت نصب  VSDدر بازه هاي تواني مختلف

فن

بازه تواني []kW

کمپرسور

پمپ

0.0
0.0
0.0
1 -4
0.0
0.0
0.0
4 - 15
15.0
15.0
15.0
15 - 40
15.0
15.0
15.0
40 - 75
15.0
15.0
15.0
75 - 150
15.0
20.0
15.0
150 - 370
20.0
30.0
20.0
370 - 750
20.0
5.0
20.0
<750
100.0
100.0
100.0
مجموع
با توجه به توزيع در نظرگرفته شده ،مجموع توان درايو مورد نياز براي نصب در هر يك از بازه هاي تواني به شرح زير است.
جدول  :9-3مجموع توان درايو مورد نياز در بازه هاي تواني مختلف []MW
بازه تواني []kW

فن

پمپ

کمپرسور

مجموع

1 -4
4 - 15
15 - 40
40 - 75
75 - 150
150 - 370
370 - 750
<750
مجموع

0
0
28
23
18
22
41
31
163

0
0
162
171
164
187
308
32
1،025

0
0
106
83
51
61
82
73
455

0
0
295
277
233
270
431
136
1،643

در صورتي که تمامي اين ميزان درايو در حال حاظر نصب شود هزينه کل ان در حدود  484ميليارد تومان خواهد بود که جدول
زير بصورت تفکيکي آورده شده است.
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جدول  :10-3هزينه کلي نصب درايو [ميليارد ريال]
بازه تواني []kW

فن

پمپ

کمپرسور

مجموع

1 -4

0

0

0

0

4 - 15

0

0

0

0

15 - 40

88

515

336

939

40 - 75

65

490

238

793

75 - 150

49

443

137

629

150 - 370

81

674

218

973

370 - 750

164

1،234

327

1،724

<750

187

192

439

819

مجموع

633

3،549

1،696

5،877

ميزان هزينهها به صورت کلي و در صورتي که دو طرح باال به صورت همزمان انجام شود ،در جدول زير ارائه شده است.

جدول  :11-3هزينه اجراي دو طرح باال بصورت همزمان [ميلياردريال]
نوع هزينه

تغيير به IE2

تغيير به IE3

نصب درايو

ميزان هزينه

4،159

10،398

5،877

مجموع تغيير به IE2

مجموع تغيير به IE3

و نصب درايو

و نصب درايو

10،037

16،276

اين ميزان هزينه داراي صرفه جويي در بخشهاي مختلف صنعت و دولت از قبال عردم پرداخرت هزينره انررژي الکتريکري و
همچنين عدم توليد انرژي الکتريکي خواهد بود که با توجه به پيش فرضهاي ارائه شده در زيرر بره آنهرا در دو قالرب صررفه
جوييهاي بخش صنعت و صرفه جوييهاي بخش دولتي به آنها پرداخته خواهد شد.
همچنين ،همان طور که مشاهده مي شود هزينه هاي اجتماعي ناشي از افزايش گازهاي سمي که شامل تمامي هزينرههرايي
مانند هزينههاي درماني و آسيب هايي نظير خورندگي فوالد و سيمان در صنايع و  ...نيز با توجه به مراجع برينالمللري در نظرر
گرفته شده است.
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جدول  :12-3پيش فرضهاي محاسبه صرفهجوييهاي اقتصادي ناشي از اجراي طرحهاي باال
هزينه توليد [ KWh1ريال]
براي مصرف کننده

600

براي وزارت نيرو

1500

ضريب هزينه اجتماعي توليد ]%[ KWh1
0.11

براي دولت

با توجه به فرضيات در نظر گرفته شده ،برآورد صرفه جوئي ريالي براي بهينه سازي از طريق نصب درايو و جايگزيني موتورها با
موتورهاي  IE2و يا  IE3به شرح زير خواهد بود:
 -7-3صرفه جوئي ساالنه در بخش صنعت
جدول  :13-3صرفهجوييهاي اقتصادي ساالنه ناشي از اجراي طرحهاي باال در صنعت [ميليارد ريال]
نوع هزينه

تغيير به IE2

تغيير به IE3

نصب درايو

190

450

639

ميزان صرفه
جويي

مجموع تغيير به

مجموع تغيير به

 IE2و نصب درايو

 IE3و نصب درايو

830

1,090

همانطور که از جدول باال مشهود است و با توجه به محاسبات صورت گرفته ،با قيمت کنوني انرژي الکتريکي ،زمران بازگشرت
سرمايه براي صنايع ،به ازاي اجراي هر کدام از معيارها به قرار زير خواهد بود:
 جايگزيني موتورهاي  IE1با موتورهاي  21 :IE3سال
 جايگزيني موتورهاي  IE1با موتورهاي  20 :IE2سال
 نصب  9 :VSDسال
همانطور که در اين بخش مشاهده ميشود هزينه هاي صرفهجويي شده در بخش دولتي داراي دو بخش ثابت و ساليانه اسرت.
در بخش ثابت هزينه هاي نصب يك نيروگاه معادل ديمند مصرفي کاهش يافته در نظر گرفته شده است و در بخرش سراليانه
هزينه هاي توليد و هزينه هاي اجتماعي ناشي از عدم توليد انرژي الکتريکي کاهش يافته مورد محاسبه قرار گرفته است.
جدول  :14-3صرفهجوييهاي اقتصادي ساالنه ناشي از اجراي طرحهاي باال در بخش دولتي [ميليارد ريال]
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مجموع تغيير به

مجموع تغيير به

 IE2و نصب درايو

 IE3و نصب درايو

1،635

نوع هزينه

تغيير به IE2

تغيير به IE3

نصب درايو

کاهش مصرف
انرژي

285

675

959

1،245

هزينه اجتماعي

52

124

176

228

300

مجموع

338

799

1،135

1،473

1،934

همان طور که مشاهده ميشود با توجه به قيمت انرژي در ايران و يارانه هايي که دولت پرداخت ميکند و همچنين هزينه هاي
اجتماعي باالي آن ميزان صرفه جويي سهم دولت بسيار باالتر است.
 -8-3سناريو پيشنهادي براي اجراي طرح جايگزيني موتورهاي بازده باال
با توجه ب ه مطالب باال و برآوردهاي اقتصادي انجام شده سناريوهاي اجرايي براي اجرراي دو طررح افرزايش برازده موتورهراي
الکتريکي وهمچنين استفاده از  VSDدر صنايع در زير ارائه شدهاند .براي اين منظور چند پيش فرض اوليه در نظر گرفته شرده
براي اجراي اين طرحها و همچنين برآوردهاي انجام شده در زير بيان ميشود.
الف) زمان دستيابي به دانش فني ساخت موتورهاي الکتريکي با اسرتاندارد  IE2سره سرال و زمران دسرتيابي بره دانرش فنري
موتورهاي با بازده  6 IE3سال و مطابق با برنامه زماني زير باشد.

جدول  :15-3زمانبندي کسب دانش فني موتورهاي با استاندارد بازده  IE2و IE3

وضعيت دستيابي به فناوري توليد موتورها با استاندارد  IE2در کشور
بازه تواني
[]kW

سال اول

سال دوم

سال

سال

سال

سال

سال

سال

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

سال نهم

سال
دهم

1 -4

%30

%60

%90

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

4 - 15

%30

%60

%90

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

15 - 40

%30

%60

%90

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

40 - 75

%30

%60

%90

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

75 - 150

%30

%60

%90

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

150 - 370

%30

%60

%90

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100
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وضعيت دستيابي به فناوري توليد موتورها با استاندارد  IE2در کشور
بازه تواني
[]kW

سال اول

سال دوم

سال

سال

سال

سال

سال

سال

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

سال نهم

سال
دهم

370 - 750

%30

%60

%90

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

<750

%30

%60

%90

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

وضعيت دستيابي به فناوري توليد موتورها با استاندارد  IE3در کشور
بازه تواني
[]kW

سال اول

سال دوم

سال

سال

سال

سال

سال

سال

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

سال نهم

سال
دهم

1 -4

%0

%0

%0

%0

%30

%60

%90

%100

%100

%100

4 - 15

%0

%0

%0

%0

%30

%60

%90

%100

%100

%100

15 - 40

%0

%0

%0

%0

%30

%60

%90

%100

%100

%100

40 - 75

%0

%0

%0

%0

%30

%60

%90

%100

%100

%100

75 - 150

%0

%0

%0

%0

%30

%60

%90

%100

%100

%100

150 - 370

%0

%0

%0

%0

%30

%60

%90

%100

%100

%100

370 - 750

%0

%0

%0

%0

%30

%60

%90

%100

%100

%100

<750

%0

%0

%0

%0

%30

%60

%90

%100

%100

%100

ب) از سال اول آغاز طرح واردات موتورهاي داراي استاندارد پائينتر از  IE3متوقف شود.

جدول  :16-3وضعيت واردات موتورهاي با استاندارد بازده  IE2و IE3

وضعيت واردات موتورها با استاندارد  IE2در کشور
بازه تواني
[]kW

سال اول

سال دوم

سال

سال

سال

سال

سال

سال

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

سال نهم

سال
دهم

1 -4

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

4 - 15

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

15 - 40

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

40 - 75

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

75 - 150

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0
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وضعيت واردات موتورها با استاندارد  IE2در کشور
بازه تواني
[]kW

سال اول

سال دوم

سال

سال

سال

سال

سال

سال

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

سال نهم

سال
دهم

150 - 370

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

370 - 750

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

<750

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

وضعيت واردات موتورها با استاندارد  IE3در کشور
بازه تواني
[]kW

سال اول

سال دوم

سال

سال

سال

سال

سال

سال

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

سال نهم

سال
دهم

1 -4

%10

%30

%50

%70

%100

%100

%100

%100

%100

%100

4 - 15

%10

%30

%50

%70

%100

%100

%100

%100

%100

%100

15 - 40

%10

%30

%50

%70

%100

%100

%100

%100

%100

%100

40 - 75

%10

%30

%50

%70

%100

%100

%100

%100

%100

%100

75 - 150

%10

%30

%50

%70

%100

%100

%100

%100

%100

%100

150 - 370

%10

%30

%50

%70

%100

%100

%100

%100

%100

%100

370 - 750

%10

%30

%50

%70

%100

%100

%100

%100

%100

%100

<750

%10

%30

%50

%70

%100

%100

%100

%100

%100

%100

ج) پس از کسب دانش فني ساخت موتورهاي با بازده باال مطابق با برنامه زمانبندي ارائه شده در زير توليد موتورهاي برا برازده
باال جايگزين موتورهاي با بازده پائين شود.
جدول  :17-3وضعيت توليد موتورهاي با استاندارد بازده  IE2و IE3

وضعيت توليد موتورها با استاندارد  IE2در کشور
بازه تواني
[]kW

سال اول

سال دوم

سال

سال

سال

سال

سال

سال

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

سال نهم

سال
دهم

1 -4

%0

%0

%0

%20

%40

%50

%50

%50

%50

%50

4 - 15

%0

%0

%0

%20

%40

%50

%50

%50

%50

%50

15 - 40

%0

%0

%0

%20

%40

%50

%50

%50

%50

%50
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وضعيت توليد موتورها با استاندارد  IE2در کشور
بازه تواني
[]kW

سال اول

سال دوم

سال

سال

سال

سال

سال

سال

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

سال نهم

سال
دهم

40 - 75

%0

%0

%0

%20

%40

%50

%50

%50

%50

%50

75 - 150

%0

%0

%0

%20

%40

%50

%50

%50

%50

%50

150 - 370

%0

%0

%0

%20

%40

%50

%50

%50

%50

%50

370 - 750

%0

%0

%0

%20

%40

%50

%50

%50

%50

%50

<750

%0

%0

%0

%20

%40

%50

%50

%50

%50

%50

وضعيت توليد موتورها با استاندارد  IE3در کشور
بازه تواني
[]kW

سال اول

سال دوم

سال

سال

سال

سال

سال

سال

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

سال نهم

سال
دهم

1 -4

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%20

%40

%50

4 - 15

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%20

%40

%50

15 - 40

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%20

%40

%50

40 - 75

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%20

%40

%50

75 - 150

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%20

%40

%50

150 - 370

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%20

%40

%50

370 - 750

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%20

%40

%50

<750

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%20

%40

%50

د) نرخ استهالك موتورها و همچنين ،نسبت مصرف محصوالت داخلي و خارجي در صنعت در بازه هراي ترواني مختلرف و بره
تفکيك کاربرد ،مطابق با جداول زير در نظر گرفته شده است.
جدول  :18-3نرخ استهالک و نحوه تامين موتورها در صنايع ايران
بازه تواني []kW

فن

پمپ

کمپرسور

ساير کاربردها

1 -4
4 - 15
15 - 40

%12.50

%12.50

%12.50

%12.50

%10.30

%10.30

%10.30

%10.30

%8.75

%8.75

%8.75

%8.75
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بازه تواني []kW

فن

پمپ

کمپرسور

ساير کاربردها

40 - 75
75 - 150
150 - 370
370 - 750
<750

%7.60

%7.60

%7.60

%7.60

%6.75

%6.75

%6.75

%6.75

%6.00

%6.00

%6.00

%6.00

%5.50

%5.50

%5.50

%5.50

%5.00

%5.00

%5.00

%5.00

جدول  :19-3نحوه تامين موتورها در صنايع ايران

وضعيت توليد موتورها با استاندارد  IE3در کشور
بازه تواني
[]kW

سال اول

سال دوم

سال

سال

سال

سال

سال

سال

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

سال

سال نهم

دهم

1 -4

%70

%80

%90

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

4 - 15
15 - 40

%60
%50

%80

%90

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%55

%65

%70

%70

%70

%70

%70

%70

%70

40 - 75

%50

%55

%65

75 - 150

%40

%45

%45

%70
%50

%70
%50

%70
%50

%70
%50

%70
%50

%70
%50

%70
%50

150 - 370

%30

%35

%35

%40

%40

%40

%40

%40

%40

%40

370 - 750

%20

%25

%25

%30

%30

%30

%30

%30

%30

%30

<750

%20

%25

%25

%30

%30

%30

%30

%30

%30

%30

ه) نرخ رشد صنعت از منظر انرژي الکتريکي و توان موتورها در بازه ده ساله مطابق با روند زير در نظر گرفته شده است
جدول  :20-3نرخ رشد صنايع ايران و افزايش حجم صنايع کشور از ابتداي اجراي طرح تا پايان هر سال
سال

سال اول

سال دوم

سال

سال

سال

سال

سال

سال

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

سال نهم

سال
دهم

نرخ رشد
%2.0
%2.0
%2.0
%2.0 %2.0
%2.0
%2.0
%2.0 %2.0
%2.0
121.90 119.51 117.17 114.87 112.62 110.41 108.24 106.12 104.04 102.00
افزايش
حجم صنايع
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
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با در نظر گرفتن فرض هاي ياد شده ،وضعيت درصدي موتورهاي  IE2 ،IE1و  IE3طي  10سال آينده به شکل زيرر خواهرد
بود.
جدول  :21-3وضعيت درصدي موتورهاي  IE2 ،IE1و  IE3طي  10سال آينده
(از ابتداي اجراي طرح تا پايان هر سال)

IE1
بااااازه تااااواني

سال اول

سال دوم

[]kW

سال

سال

سال

سال

سال

سال

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

سال نهم

سال
دهم

1 -4

%99.9

%99.5

%98.9

%95.8

%90.0

%83.1

%76.3

%67.1

%55.8

%43.3

4 - 15

%99.8

%99.3

%98.5

%95.6

%90.5

%84.6

%78.6

%70.9

%61.4

%51.1

15 - 40

%99.8

%99.2

%98.3

%95.6

%90.9

%85.6

%80.2

%73.5

%65.5

%56.7

40 - 75

%99.8

%99.2

%98.2

%95.6

%91.3

%86.5

%81.7

%75.7

%68.7

%61.1

75 - 150

%99.8

%99.1

%98.0

%95.5

%91.5

%87.0

%82.5

%77.1

%70.8

%64.1

150 - 370

%99.8

%99.1

%97.9

%95.5

%91.7

%87.6

%83.4

%78.5

%72.8

%66.8

370 - 750

%99.8

%99.0

%97.8

%95.5

%91.9

%87.9

%83.9

%79.4

%74.2

%68.7

<750

%99.8

%99.0

%97.8

%95.5

%92.0

%88.3

%84.5

%80.3

%75.5

%70.5

بااااازه تااااواني

سال اول

سال دوم

سال

سال

سال

سال

سال

سال

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

IE2
[]kW

سال نهم

سال
دهم

1 -4

%0.0

%0.0

%0.0

%2.3

%6.8

%12.4

%18.0

%23.6

%29.3

%34.9

4 - 15

%0.0

%0.0

%0.0

%1.7

%5.2

%9.5

%13.8

%18.2

%22.5

%26.8

15 - 40

%0.0

%0.0

%0.0

%1.4

%4.1

%7.5

%10.9

%14.3

%17.7

%21.2

40 - 75

%0.0

%0.0

%0.0

%1.1

%3.3

%6.1

%8.9

%11.7

%14.4

%17.2

75 - 150

%0.0

%0.0

%0.0

%0.9

%2.7

%5.0

%7.2

%9.5

%11.8

%14.0

150 - 370

%0.0

%0.0

%0.0

%0.7

%2.2

%4.0

%5.9

%7.7

%9.5

%11.3

370 - 750

%0.0

%0.0

%0.0

%0.6

%1.8

%3.4

%4.9

%6.5

%8.0

%9.5

<750

%0.0

%0.0

%0.0

%0.5

%1.5

%2.8

%4.0

%5.3

%6.5

%7.8
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IE3
بااااازه تااااواني

سال اول

سال دوم

[]kW

سال

سال

سال

سال

سال

سال

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

سال نهم

سال
دهم

1 -4

%0.1

%0.5

%1.1

%2.0

%3.3

%4.5

%5.8

%9.3

%15.0

%21.9

4 - 15

%0.2

%0.7

%1.5

%2.6

%4.3

%5.9

%7.6

%11.0

%16.1

%22.0

15 - 40

%0.2

%0.8

%1.7

%3.1

%5.0

%6.9

%8.9

%12.1

%16.8

%22.1

40 - 75

%0.2

%0.8

%1.8

%3.3

%5.3

%7.4

%9.4

%12.6

%16.9

%21.7

75 - 150

%0.2

%0.9

%2.0

%3.6

%5.8

%8.0

%10.2

%13.4

%17.4

%21.9

150 - 370

%0.2

%0.9

%2.1

%3.7

%6.1

%8.4

%10.8

%13.8

%17.6

%21.8

370 - 750

%0.2

%1.0

%2.2

%3.9

%6.3

%8.7

%11.1

%14.2

%17.8

%21.8

<750

%0.3

%1.0

%2.3

%4.0

%6.5

%9.0

%11.5

%14.5

%18.0

%21.8

با توجه به محاسبات باال برآورد صرفه جوئي انرژي حاصل از اجراي طرح در بازه  10ساله در جدول زير آورده شده است.
جدول  :22-3صرفه جويي انرژي در صنايع ايران در طرح جايگزيني الکتروموتورها
(از ابتداي اجراي طرح تا پايان هر سال [)]GWh
سال

سال اول

سال دوم

سال سوم

سال
چهارم

سال پنجم

سال
ششم

سال هفتم

سال
هشتم

سال نهم

سال دهم

حاصل از
جايگزيني با

0.0

0.0

0.0

5.0

20.2

48.6

90.7

147.1

218.3

305.0

موتورهاي IE2
حاصل از
جايگزيني با

1.6

8.1

22.9

49.9

94.5

157.6

239.8

351.7

504.3

704.5

موتورهاي IE3
مجموع

1.6

8.1

22.9

54.8

114.7

206.1

330.5

498.8

1،009.5 722.7

در جدول زير برآورد اقتصادي اوليه هزينه هاي ناشي از اجراي اين طرح در بازه  10ساله و همچنين صرفه جويي ناشي از ايرن
طرح براي صنايع و دولت آورده شده است.
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جدول  : 23-3مجموع افزايش هزينه هاي ريالي در صنايع ايران در طرح جايگزيني الکتروموتورها
(از ابتداي اجراي طرح تا پايان هر سال [ميليارد ريال])
سال

سال اول

سال دوم

سال

سال

سال

سال

سال

سال

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

سال نهم

سال
دهم

حاصل از
جايگزيني با
موتورهاي
IE2
حاصل از
جايگزيني با
موتورهاي
IE3
مجموع
جدول  :24-3صرفه جويي ريالي در صنايع ايران در طرح جايگزيني الکتروموتورها
(از ابتداي اجراي طرح تا پايان هر سال [ميليارد ريال])
سال

حاصل از
جايگزيني با
موتورهاي IE2
حاصل از
جايگزيني با
موتورهاي IE3
مجموع

سال اول

سال دوم

سال سوم

سال
چهارم

سال پنجم

سال
ششم

سال هفتم

سال
هشتم

سال نهم

سال دهم
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جدول  :25-3صرفه جويي ريالي دولت در طرح جايگزيني الکتروموتورها
(از ابتداي اجراي طرح تا پايان هر سال [ميليارد ريال])
سال

سال اول

سال دوم

سال سوم

سال
چهارم

سال پنجم

سال
ششم

سال هفتم

سال
هشتم

سال نهم

سال دهم

کاهش انرژي
هزينه
اجتماعي
مجموع

همچنين هزينههايي که به منظور ايجاد دانش فني و افزايش زير ساختهاي موجود در کشور براي توليد موتورهاي با بازده براال
بايد در سالهاي متمادي در نظر گرفته شود در جدول زير پيشنهاد شده است.
جدول  :26-3هزينه هاي اقتصادي جهت اجراي جايگزيني الکتروموتورها در بخش دولتي
رديف
1
2
3

عنوان
هزينه ايجاد دانش فني موتورهاي IE2
هزينه ايجاد دانش فني موتورهاي IE3
هزينه افزايش زير ساختها

مبلغ ساليانه (ريال)

مبلغ کل (ريال)

سال
سال اول
سال 2و 3
سالهاي  4تا 10

 -9-3سناريو پيشنهادي براي اجراي طرح استفاده از  VSDدر صنايع
با توجه به زمان بازگشت سرمايه کمتر نصب  VSDو همچنين ،برخورداري از درصد باالتر کاهش انرژي ،يك طررح  10سراله
جهت اجراي نصب  VSDدر صنايع کشور تدارك ديده شده است .همانند طرح باال در اين جا نيز ابتدا به پيش فرضها اشراره
شده است.
الف) دستيابي به دانش فني ساخت  VSDها در بازه ( 4در توانهاي پائين) تا  10ساله (براي توانهاي باال)
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جدول  :27-3وضعيت دستيابي به دانش فني در طرح استفاده از VSD
بازه تواني
[]kW

سال اول

سال دوم

سال

سال

سال

سال

سال

سال

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

سال نهم

سال
دهم

1 -4

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

4 - 15

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

15 - 40

%30

%60

%90

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

40 - 75

%30

%60

%90

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

75 - 150

%30

%60

%90

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

150 - 370

%30

%60

%90

%10

%100

%100

%100

%100

%100

%100

370 - 750

%0

%0

%10

%20

%40

%60

%80

%100

%100

%100

<750

%0

%0

%10

%20

%30

%40

%50

%70

%90

%100

ب) نرخ نصب درايو در کشور نسبت به کل ظرفيت اوليه ممکن جهت نصب درايو مطابق با جدول زير باشد.
جدول  :28-3نرخ نصب تجهيزات در طرح استفاده از VSD
بازه تواني
[]kW

سال اول

سال دوم

سال

سال

سال

سال

سال

سال

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

سال نهم

سال
دهم

1 -4

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

4 - 15

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

15 - 40

%5

%5

%5

%5

%5

%5

%5

%5

%5

%5

40 - 75

%5

%5

%5

%5

%5

%5

%5

%5

%5

%5

75 - 150

%5

%5

%5

%5

%5

%5

%5

%5

%5

%5

150 - 370

%5

%5

%5

%5

%5

%5

%5

%5

%5

%5

370 - 750

%5

%5

%5

%5

%5

%5

%5

%5

%5

%5

<750

%5

%5

%5

%5

%5

%5

%5

%5

%5

%5

ج) درصد توليد  VSDدر کشور نسبت به کل ظرفيت مورد نياز مطابق با جدول زير باشد.
جدول  :29-3نرخ توليد درايو در داخل در طرح استفاده از VSD
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بازه تواني
[]kW

ویرایش اول ،شهریور 1394

سال اول

سال دوم

سال

سال

سال

سال

سال

سال

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

سال نهم

سال
دهم

1 -4

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

4 - 15

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

15 - 40

%0

%0

%0

%5

%10

%15

%20

%25

%30

%35

40 - 75

%0

%0

%0

%5

%10

%15

%20

%25

%30

%35

75 - 150

%0

%0

%0

%5

%10

%15

%20

%25

%30

%35

150 - 370

%0

%0

%0

%0

%5

%10

%15

%20

%25

%30

370 - 750

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%5

%10

%15

<750

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%5

مطابق با فرضيات صورت گرفته ،توان درايو مورد نياز براي کشور ،در صنايع مورد مطالعه ،در چشم انداز  10ساله به شررح زيرر
خواهد بود.
جدول  :30-3توان درايو مورد نياز براي کشور در طرح استفاده از VSD

(از ابتداي اجراي طرح تا پايان هر سال [)]MW
بازه تواني
[]kW

سال اول

سال دوم

سال

سال

سال

سال

سال

سال

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

سال نهم

سال
دهم

1 -4

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

4 - 15

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

15 - 40

15.1

30.7

47.0

63.9

81.5

99.7

118.7

138.4

158.8

179.9

40 - 75

14.1

28.9

44.2

60.1

76.6

93.7

111.5

130.0

149.2

169.1

75 - 150

11.9

24.2

37.1

50.4

64.3

78.7

93.6

109.1

125.2

141.9

150 - 370

13.8

28.1

43.0

58.5

74.6

91.3

108.7

126.7

145.4

164.8

370 - 750

22.0

44.8

68.6

93.3

119.0

145.6

173.3

202.0

231.8

262.7

<750
83.2
73.4
64.0
54.9
46.1
37.7
29.5
21.7
14.2
7.0
مطابق با فرض هاي پيشين ،توان درايو مورد نياز جهت توليد در داخل کشور ،در صنايع مورد مطالعه ،در چشم انداز  10ساله بره

شرح زير خواهد بود.
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جدول  :31-3توان درايو مورد نياز براي توليد در کشور در طرح استفاده از VSD

(از ابتداي اجراي طرح تا پايان هر سال [)]MW
بازه تواني
[]kW

سال اول

سال دوم

سال

سال

سال

سال

سال

سال

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

سال نهم

سال
دهم

1 -4

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

4 - 15

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

15 - 40

0.0

0.0

0.0

3.2

5.0

6.8

8.8

10.9

13.0

15.3

40 - 75

0.0

0.0

0.0

3.0

4.7

6.4

8.2

10.2

12.3

14.4

75 - 150

0.0

0.0

0.0

2.5

3.9

5.4

6.9

8.6

10.3

12.1

150 - 370

0.0

0.0

0.0

0.0

3.7

5.4

7.2

9.0

11.0

13.1

370 - 750

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10.1

13.1

16.2

<750

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.2

مجموع

0.00

0.00

0.00

8.72

17.25

23.99

31.12

48.75

59.67

75.35

مطابق با محاسبات صورت گرفته و بر اساس فرضيات موجود ،وضعيت صرفه جوئي انرژي حاصل از اجراي طرح به شررح زيرر
خواهد بود.
جدول  :32-3صرفه جويي انرژي حاصل از اجراي طرح نصب VSD

(از ابتداي اجراي طرح تا پايان هر سال [)]GWh
سال

سال اول

سال دوم

مجموع

54

165

سال

سال

سال

سال

سال

سال

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

335

566

860

1،220

1،648

2،148

سال نهم

2،721

سال
دهم

3،370

برآورد هزينه حاصل از اجراي طرح نصب  VSDدر صنايع به قرار زير است.
جدول  :33-3برآورد هزينه حاصل از اجراي طرح نصب  VSDدر صنايع
(از ابتداي اجراي طرح تا پايان هر سال [ميليارد ريال])
سال

مجموع

سال اول

سال دوم

سال

سال

سال

سال

سال

سال

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

سال نهم

سال
دهم
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صرفه جوئي ريالي صنايع مورد مطالعه و همچنين دولت  ،از محل کاهش انرژي الکتريکي مصرفي به شررح زيرر تخمرين زده
شده است.

جدول  :34-3صرفه جويي اقتصادي حاصل از اجراي طرح نصب  VSDدر صنايع
(از ابتداي اجراي طرح تا پايان هر سال [ميليارد ريال])
سال

سال اول

سال دوم

مجموع

33

67

سال

سال

سال

سال

سال

سال

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

102

138

176

216

257

300

سال نهم

344

سال
دهم

390

جدول  :35-3صرفه جويي اقتصادي حاصل از اجراي طرح نصب  VSDدر بخش دولتي
(از ابتداي اجراي طرح تا پايان هر سال [ميليارد ريال])
سال

سال اول

سال دوم

کاهش انرژي

0.05

0.15

سال

سال

سال

سال

سال

سال

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

0.30

0.51

0.77

1.10

1.48

1.93

سال نهم

سال دهم

2.45

3.03

هزينه
اجتماعي

0.01

0.03

0.06

0.09

0.14

0.20

0.27

0.35

0.45

0.56

مجموع

0.06

0.18

0.36

0.60

0.92

1.30

1.76

2.29

2.90

3.59

همچنين هزينههايي که به منظور ايجاد دانش فني و افزايش زير ساختهاي موجود در کشرور برراي توليرد  VSDهرا بايرد در
سالهاي متمادي در نظر رگفته شود در جدول زير پيشنهاد شده است.
جدول  :36-3هزينه هاي اقتصادي جهت اجراي طرح نصب  VSDدر بخش دولتي
رديف
1
2

عنوان
هزينه ايجاد دانش فني
هزينه افزايش زير ساختها

مبلغ ساليانه (ريال)

مبلغ کل (ريال)

سال
سالهاي 1تا  4طرح
سالهاي  5تا 10

 -4طرح توسعه فناوري موتورهاي
الکتريکي توان باال
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موتورهاي الکتريکي توان باال از جايگاه خاصي در صنايع مختلف و نيز صنعت حمل و نقل برخوردارند .امروزه با بهره گيرري از
تکنولوژي ابررسانا و نيز موتورهاي آهنرباي دائم ،امکان دستيابي به حجم و وزن کمتر و نيز بازده بهتر در موتورهاي توان براال
در مقايسه با نمونههاي رايج فراهم شده و پروژههاي مختلفي در خصوص طراحي و ساخت موتورهاي الکتريکي با تروان هراي
چند مگاوات براي استفاده در صنايع مختلف و سيستم پيشرانش کشتيها به انجام رسيده و يا در حال انجام است .عالوه بر اين،
در حوزه ژنراتورها نيز بهره گيري از فناوريهايي نظير ابررسانا امکان طراحي و ساخت ژنراتورهراي تروربين هراي برادي چنرد
مگاواتي را با حجم و وزني به مراتب کمتر از نمونه هاي رايج فراهم آورده است .از اين رو ،پرداختن به مبحث دستيابي به دانش
طراحي و ساخت موتورهاي الکتريکي توان باال در قالب سند راهبردي توسعه فناوري موتورهاي الکتريکي در داخل کشور حائز
اهميت بوده و الزم است در قالب برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت مورد توجه قرار گيرد.
در گزارش حاضر ،پس از بررسي وضعيت موجود  7صنعت عمده کشور در خصوص بکارگيري موتورهاي الکتريکي با توان باالتر
از  750 KWو ديماند و انرژي مصرفي آنها ،مطالبي در خصوص لزوم و اهميت دستيابي به فناوري طراحي و ساخت موتورهاي
الکتريکي توان باال عنوان شده و به برخي از پروژههاي عمده در اين حوزه که در کشورهاي مختلف دنيا در خالل دو دهه اخير
انجام شده ،اشاره شده است .در انتها نيز پيشنهاد طرح توسعه فناوري طراحي و ساخت موتورهاي الکتريکي توان براال در قالرب
برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت ارائه شده است.
 -1-4آمار و اطالعات موتورهاي الکتريکي با توان بيش از  750کيلووات در صنعت کشور
وضعيت موتورهاي الکتريکي القايي موجود در صنايع مختلف در محدوده تواني باالتر از  750 KWدر جدول  1-4آمده اسرت.
در اين جدول ،اطالعات مربوط به صنايع فوالد ،آلومينيوم ،نفت ،چوب و کاغذ ،شيميايي و پتروشيمي ،سيمان و السرتيك ذکرر
شده است.
جدول  :1-4وضعيت موتورهاي القايي با توان بيشتر از  750 kwموجود در صنايع از نظر ديماند و انرژي مصرفي
نوع صنعت

ديماند ()MW

انرژي مصرفي ()MWh/Year

فوالد
آلومينيوم
نفت
چوب و کاغذ

84
26
87
16

636748
199303
598376
132467
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نوع صنعت

ديماند ()MW

انرژي مصرفي ()MWh/Year

شيميايي و پتروشيمي
سيمان
الستيك
مجموع

350
421
0/74
985

2689897
1004157
2761
5263709

درصد به نسبت کل موتورهاي القايي موجود
در صنعت

% 21/4

% 23/4

 -2-4لزوم و اهميت دستيابي به فناوري طراحي و ساخت موتورهاي الکتريکي بزرگ
 -1-2-4عدم تطابق بار

در مواردي که عدم تطابق بين موتور الکتريکي و بار آن وجود دارد ،استفاده از موتور الکتريکي با توان مناسب ميتوانرد صررفه
جويي انرژي را به دنبال داشته باشد .برخوردار بودن از دانش طراحي و ساخت موتورهاي الکتريکري تروان براال ايرن امکران را
فراهم ميآورد که ،در صورت نيار ،به جاي نمونهسازي و مهندسي معکوس موتوري با توان باالتر از حد نياز ،موترور الکتريکري
متناسب با بار مورد نظر طراحي و ساخته شود .با توجه به آنکه کارکردن موتور در بار نامي ،بازده و ضريب قدرت بهترري را (در
مقايسه با شرايط کارکردن در کمتر از بار نامي) به دنبال خواهد داشت ،تطابق موتور با بار مورد نظر ،موجب صرفه جويي قابرل
توجهي در مصرف انرژي خواهد شد .عالوه بر اين ،صرفه جويي در مواد بکار رفته در موتروري برا تروان کمترر (در مقايسره برا
مهندسي معکوس موتوري که با بار خود تطابق ندارد) از ديگر مزاياي برخورداري از دانش طراحي و ساخت موتورهاي الکتريکي
توان باال مي باشد .در جدول  2-4تغييرات بازده و ضريب قدرت دو نمونه موتور القايي توان باال (محصول شرکت زيمرنس) برا
تغييرات بار نشان داده شده است .عالوه بر اين ،در جدول  3-4مشخص شده است که در صنايع مختلف با انطباق موتور با برار
به چه ميزان کاهش ديماند و صرفه جويي در مصرف انرژي حاصل خواهد شد.
جدول  :2-4تغييرات ضريب قدرت و بازده دو نمونه موتور القايي توان باال با بار
نوع موتور

بار

ضريب توان

بازده ()%

موتور القايي سه فاز با روتور
جاروبكدار
2200 kW

1/25
1
0/75

0/84
0/82
0/76

96/2
96/4
96/1
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نوع موتور

بار

ضريب توان

بازده ()%

6/6kV

0/5
1/25
1
0/75
0/5

0/67
0/87
0/86
0/82
0/74

95/4
97
97
96/8
96

موتور القايي سه فاز با روتور
جاروبكدار
2040 kW
6/6kV

جدول  : 3-4ميزان کاهش ديماند و صرفه جويي در مصرف انرژي در موتورهاي القايي با توان باالتر از  750 KWدر صنايع
ناشي از انطباق موتور الکتريکي با بار

صنعت
فوالد
آلومينيوم
نفت
چوب و کاغذ

کاهش انرژي مصرفي ساليانه ()MWh
کمپرسور مجموع
پمپ
فن
5،596
877
311
4،409
1،751
274
97
1،380
9،597
749
8،330
517
971
0
56
914

کاهش ديماند ()MW
فن پمپ کمپرسور مجموع
0/75
0/11
0/06 0/59
0/24
0/03
0/02 0/18
1/58
0/1
1/42 0/06
0/11
0
0/01 0/1

5،703

21،038

1/84

0/76

2/59

365
7،968

0/13 1/89 7،745
3/48 2/83 46،647

0/46
1/45

2/49
7/76

شيميايي و پتروشيمي

0

سيمان
مجموع

6،937
14،157

15،335
443
24،573

0

 -2-2-4دستيابي به فناوري طراحي و ساخت موتورهاي الکتريکي مغناطيس دائم توان باال

موتورهاي الکتريکي آهنرباي دايم در سالهاي اخير به دليل مزايايي مانند چگالي توان زياد و حجم کوچك به عنوان جايگزيني
براي موتورهاي القايي در صنعت براي به حرکت درآوردن انواع فن ،پمپ ،کمپرسور و غيره مورد توجه زيادي قررار گرفترهانرد.
هرچند هزينه اوليه موتورهاي آهنرباي دايم بيشتر از موتورهاي القايي است ولي در مطالعات صورت گرفته در کشورهاي ديگرر
اين جمع بندي به دست آمده است که بازدهي موتورهراي آهنربراي دائرم از موتورهراي القرايي معمرول در صرنعت و حتري از
موتورهاي القايي بازده باال ( )Premium Efficiencyبيشتر است [ .]15اين تفاوت در بازدهي با کاهش تروان موترور ،همران
طور که در شکل  1-4ديده ميشود ،بيشتر مي شود؛ در موتورهاي با توان چند صد کيلووات ،بازدهي موتورهاي آهنرباي دايم در
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حدود  2درصد بيشتر از موتور القايي بازده باال است .همچنين به دليل سادهتر شدن سيستم کنترل ،هزينه بخش الکترونيرك و
کنترل آن نيز کاهش مييابد.

شکل  : :1-4مقايسه بازدهي موتورهاي آهنرباي دايم و القايي

در بيشتر کاربردهاي صنعتي و نيروگاهها ،استفاده از موتور القايي نيازمند به کار بردن گيربکس به همراه آن براي کاهش سرعت
ميباشد؛ در اين حالت (به خصوص در توان هاي باال) تلفات انرژي گيربکس قابل مالحظه است و جرايگزيني موترور آهنربراي
دايم با سرعت پايين به جاي موتورهاي القايي ميتواند باعث حذف گيربکس گردد که در نتيجه باعث افزايش برازدهي انررژي
کل سيستم و همچنين افزايش قابليت اطمينان آن ميشود [ .]15اين روش اتصال موتور به بار که به  Direct Driveمعرروف
است ،امروزه در صنعت به دليل مزاياي زيادي که به همراه دارد مورد توجه زيادي قرار گرفته اسرت .در تمرامي ايرن کاربردهرا
موتورهاي آهنرباي دايم مورد استفاده قرار مي گيرند .موتورهاي آهنرباي دايم سه فاز را به دو صورت موتور سرنکرون و موترور
ديسي بدون جاروبك ميتوان مورد استفاده قرار داد که استفاده ترکيبي از آن دو ،قابليتهاي کنترلي موتور و همچنين امکران
صرفهجويي بيشتر در مصرف انرژي را افزايش دهد.
در ساختار موتورهاي سنکرون آهنرباي دايم بر خالف روتور موتورهاي القايي ،جريان گردابي جاري نميشود و در نتيجه عالوه
بر استحکام بيشتر روتور و کاهش تنش هاي مکانيکي وارد بر آن ،توليد گرما در آنها کمتر است؛ بنابراين بازدهي انرژي آنهرا از
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موتورهاي القايي بيشتر و سيستم خنكکننده ساده تري نياز دارند .اين مساله در موتورهراي پرر سررعت تروان براال (چنرد صرد
کيلووات تا چند مگاوات) بسيار مهم است و در نتيجه استفاده از موتورهاي آهنرباي دايم در اين محدوده تواني مقرون به صرفه
ميباشد .شرکتهاي  Siemens ،ABBو  Ansaldoاز جمله شرکتهايي هستند که به توليد اين نروع موتورهرا در محردوده
 100کيلووات تا چند مگاوات اقدام کردهاند.
از موتورهاي آهنرباي دايم به عنوان محرك فن و پمپهاي آب در نيروگاهها ميتوان استفاده نمود .همچنين در هر جايي کره
نياز به کنترل سرعت با استفاده از ادوات الکترونيك قدرت باشد (سيستمهاي  )ASDموتور آهنربراي دايرم جرايگزين مناسربي
براي موتور القايي است؛ زيرا کنترل سادهتري از موتور القايي دارد و همچنين صرفهجويي انرژي آن (مخصوصا در بارهاي کمتر
از مقدار نامي موتور) قابل مالحظه ميگردد.

 -1-2-2-4استفاده از موتورهاي آهنرباي دائم براي حذف گيربکس در کاربردهاي صنعتي

در موتورهاي القايي ،لغزش با سرعت و بار تغيير مي کند؛ حال آنکه موتورهاي سنکرون بدليل عدم وجرود لغرزش رترور ،دقرت
بيشتري را در مقايسه با موتورهاي القايي خواهند داشت .موتورهاي سنکرون سنتي در مقايسه با موتورهاي القايي نياز به تعمير
و نگهداري بيشتري دارند .اما در موتورهاي سنکرون آهنرباي دائم ،بدليل توليد شار ثابت در شکاف هوايي توسط آهنربا ،نيازي
به سيم پيچي تحريك بر روي رتور نخواهد بود .در نتيجه ،موتور سنکرون آهنرباي دائم هم از کارايي براالي موترور سرنکرون
برخوردار بوده و هم استحکام موتور القايي را دارا خواهد بود.
موتورهاي القايي معموالً براي سرعت هاي بين  750و  3000دور در دقيقه طراحي مي شوند و امکان کار در سرعت هاي پايين
را بدليل افت بازده و صاف نبودن گشتاور در سرعت هاي پايين ندارند .از اين رو در صنايع براي به حرکرت درآوردن براري برا
سرعت پايين از مجموعه موتور القايي و گيربکس استفاده مي شود ( مانند صنعت کاغذ ،فوالد .) . . . ،اما اسرتفاده از گيرربکس
افزايش فضاي اشغال شده و نيز افزايش نياز به تعمير و نگهداري را بدنبال خواهد داشت .در صرورت حرذف گيرربکس ،موترور
القايي مورد نياز براي به حرکت درآوردن باري در سرعت پايين ،حجمي به مراتب بزرگتر از حالت قبل خواهرد داشرت .ايرن در
حاليست که موتور سنکرون آهنرباي دائم با ابعادي در حدود موتور القايي با سرعت باال ،امکان اتصال مستقيم به برار سررعت-
پايين را دارا مي باشد .استفاده از موتور سنکرون آهنرباي دائم با گشتاور باال و اتصال مستقيم آن به بار ،عالوه بر کاهش فضاي
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اشغال شده ،کاهش تعمير و نگهداري و کاهش هزينه هاي نصب ،امکان صرفه جويي در مصرف انرژي را نيرز فرراهم خواهرد
نمود.
در سال  ،2002براي نخستين بار در دنيا ،شرکت  ABBاز موتور سنکرون آهنرباي دائم با گشتاور باال براي اتصال مستقيم بره
ماشين هاي توليد کاغذ در يك کارخانه توليد کاغذ در کشور فنالند استفاده نمود .اين پروژه در سال  1995آغاز شد و در سرال
 2002با نصب  29موتور سنکرون آهنرباي دائم توان باال در کارخانه مذکور به پايان رسريد .اسرتفاده از روش کنتررل مسرتقيم
گشتاور ( ،)DTCمشخصه گشتاور بهتر ،کنترل سرعت دقيق تر ،و بازده بااليي را براي موتورهاي مذکور فراهم نمرود .حرداکثر
توان اين موتورها  2500 KWبا ولتاژ  690 VACبود .اين شرکت پس از آن در کشرورهايي نظيرر افريقراي جنروبي ،آلمران،
اسپانيا ،لهستان ،نيوزلند ،استراليا ،امريکا و آرژانتين نيز از موتور سنکرون آهنرباي دائم گشتاور -باال در کارخانه هاي توليد کاغذ
براي حرکت و کنترل دور ماشينهاي توليد کاغذ استفاده نمود .بدليل بهره گيري از سيستم  direct driveدر صنعت ،در سرال
 2009جايزه  Marcus Wallenbergبه شرکت  ABBاعطا گرديد .در شکل  2-4نمونره اي از پيراده سرازي اولرين سيسرتم
 direct driveبه عنوان جايگزيني براي سيستم موتور-گيربکس توسط کمپاني  ABBدر کشور فنالند و نيرز کراهش فضراي
اشغال شده در صورت استفاده از موتور آهنرباي دائم با اتصال مستقيم به بار در مقايسه با سيستم موتور-گيرربکس نشران داده
شده است.

(ب)

(الف)

شکل ( :2-4الف) پياده سازي اولين سيستم  direct driveبه عنوان جايگزيني براي سيستم موتور-گيربکس توسط کمپاني
 ABBدر کشور فنالند( ،ب) کاهش فضاي اشغال شده در صورت استفاده از موتور آهنرباي دائم با اتصال مستقيم به بار در
مقايسه با سيستم موتور-گيربکس
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 -2-2-2-4استفاده از موتورهاي آهنرباي دائم توان باال در قطار و سيستم پيشرانش کشتي

استفاده از موتورهاي آهنرباي دائم سرعت پايين در سيستم پيشرانش کشتيها ،امکان حذف گيربکس را فراهم نموده و کاهش
وزن (تا حداکثر  50درصد در مقايسه با سيستم موتور سنکرون و گيربکس) ،حجم و نيز افزايش بازده را در مقايسه با موتورهاي
القايي و سنکرون رايج بدنبال خواهد داشت .عالوه بر برخورداري از چگالي توان قابل توجه ،ساخت راحرت ترر (بردليل امکران
افزايش طول شکاف هوايي در مقايسه با موتورهاي القايي و سنکرون رايج) ،شرايط بهتر تعمير و نگهداري و هزينه هاي بهرره
برداري پايين تر از جمله مزاياي استفاده از موتور آهنرباي دائم سرعت پايين در سيستم پيشرانش کشتي مي باشرد .عرالوه برر
اين ،اين موتورها ،در مقايسه با موتورهاي سنکرون رايج با گيربکس کاهنده ،با داشتن بازده باال در برار نرامي (  2ترا  4درصرد
باالتر) و کمتر از بار نامي (  15تا  30درصد باالتر) امکان صرفه جويي انرژي را نيز فراهم مي آورند .در سال  2008يك موترور
آهنرباي دائم سرعت پايين با توان  36.5 MWو سرعت  127 rpmجهت استفاده در سيستم پيشرانش کشتي توسرط شررکت
 DRS Technologiesساخته و تست شد .نمايي از اين موتور و مشخصات فنري آن در شرکل  3-4نشران داده شرده اسرت.
شرکت  ABBاز موتور سنکرون آهنرباي دائم در سيستم پيشرانش کشتي با تکنولوژي  Azipodبهره مي برد .موتورهاي مورد
استفاده در اين سيستم ،در محدوده تواني  1300 – 4500 KWمي باشند.

توان نامي

36.5 MW

سرعت

1-127 RPM

ولتاژ نامي

1450 VAC

بازده

97.5 %

وزن

127 tonnes

ابعاد (طول ،عرض ،ارتفاع)( L*W*H

5.1 m * 5.4 m * 5.3
m

)
خنک سازي

Fresh Water

کالس عايقي

)

R (220

180 0C

Temperature Rise

(الف)

0C

(ب)

شکل ( :3-4الف) -موتور آهنرباي دائم با توان  36.5 MWو سرعت  127 rpmساخته شده توسط کمپاني
 Technologiesبراي استفاده در سيستم پيشرانش کشتي( ،ب) مشخصات فني

DRS
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 -3-2-2-4ميزان صرفه جويي ناشي از استفاده از موتورهاي آهنرباي دائام سارعت پاايين باه صاورت  Direct Driveدر
صنايع

با توجه به توضيحات ارائه شده در بخش قبل و کاربرد موتورهاي الکتريکي آهنرباي دائم سرعت پرايين در صرنايع بره عنروان
جايگزيني براي سيستم هاي موتور-گيربکس رايج ،برآورد ميزان صرفه جويي در مصرف انررژي ناشري از جرايگزيني آنهرا برا
سيستم هاي کنوني حائز اهميت خواهد بود .در [ ]16بازده سيستم موتور-گيربکس برا تروان  1280 KWو  300 RPMبرابرر
 91.5 %ذکر شده و در صورت استفاده از موتور آهنرباي دائم سرعت -پايين و حذف گيربکس ،بازده به  95.9 %خواهد رسيد.
عالوه بر اين ،در [ ]17نيز ميزان متوسط افزايش بازده ناشي از استفاده از موتور آهنربراي دائرم و حرذف گيرربکس برابرر 3 %

عنوان شده است .با توجه به اين ميزان افزايش بازده و داشتن حدود  100 MWديماند در صنايع چوب و کاغرذ و نيرز صرنعت
فوالد براي موتورهاي با توان باالتر از  ( 750 KWجدول ( ،) )1به ميزان  5 MWکاهش ديماند تا سال  1404خواهيم داشت.
اي ن ميزان کاهش فقط مربوط به دو صنعت کشور بوده و با احتساب کل صنايع و با توجه به ديماند حردود  1000 MWبرراي
کل موتورهاي موجود در صنعت با توان باالتر از ( 750 KWجدول  ،) 1-4اين ميزان برابر  30 MWدر نظرر گرفتره شرد .برا
فرض کارکرد موتورها در تمام ساعات شبانه روز ،ميزان صرفه جويي انرژي تا سال  1404بصورت بدبينانه حردود 900 GWh

برآورد مي شود.
 -3-2-4دستيابي به فناوري طراحي و ساخت موتورهاي الکتريکي ابررسانا

استفاده از سيم پيچ تحريك ابررسانا ميتواند چگالي شار مغناطيسي بااليي را با تلفات صفر در شکاف هوايي ايجاد نمايرد .ايرن
سيم پيچ تحريك ،مشخصات عملکردي خواهد داشت که دست يافتن به آن از طريق سيستم هاي تحريك رايج ،تاکنون امکان
پذير نبوده است .با استفاده از هاديهاي ابررسانا به عنوان سيم پيچ ميدان تحريك ،تلفات اهمي اين سيم پيچي حذف خواهد شد
و عالوه بر اين ،ميدان مغناطيسي نيز با اشباع مغناطيسي هسته استاتور محدود نخواهد شد؛ زيرا امکان سراخت اسرتاتور بردون
دندانه هاي فرومغناطيس وجود خواهد داشت .استاتور بدون شيار ،حذف تلفات در ناحيره دندانره هرا را بردنبال داشرته و توزيرع
سينوسي چگالي شار مغناطيسي در شکاف هوايي را نتيجه خواهد داد .مزاياي ماشين هاي سنکرون که از ابر رساناي دما-باال در
سيم پيچي تحريك رتور بهره مي برند ،در مقايسه با ماشين هاي سنکرون کالسيك ،عبارتند از:
 -چگالي توان باالتر
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 وزن کمتر بازده باالتر از  99درصد بدليل کاهش تلفات به ميزان  50درصد در مقايسه با ماشين هاي رايج باال بودن بازده در همه بارها نويز کمتر پايداري گذارا بهتر راکتانس سنکرون و زاويه بار کوچکتر داشتن ويژگيهاي هارمونيکي بهتر افزايش قابليت اطمينان خستگي نياز کمتر به تعمير و نگهداريساختار ماشين هاي سنکرون ابررسانا به دو دسته تقسيم مي شود:
الف -ماشين هاي سنکرون ابررسانا با رتور بدون هسته
ب -ماشين هاي سنکرون ابررسانا با رتور فرومغناطيس
در ماشين ابررسانا با رتور بدون هسته ،بدليل وجود چگالي شار مغناطيسي باال در شکاف هوايي ،باالترين چگالي گشرتاور را در
ميان انواع ماشين هاي الکتريکي خواهيم داشت .عيب اين ساختار آنست که نيروي الکترومغناطيسي ،که بايد از طريق torque

 tubeبا رسانايي حرارتي پايين ،به محور که هم دماي اتاق است منتقل شود ،مستقيماً بر سيم پيچي ابر رسانا اعمال مي شرود.
عالوه بر اين ،در اين ساختار به ابررساناي بيشتري احتياج خواهد بود .اگرچه ماشين ابررسانا با رتور بدون هسته ،چگالي گشتاور
بااليي دارد اما مشکل مهار کردن کالف ابررسانا در سرعت هاي باال موجب شرده اسرت کره ايرن سراختار برراي کاربردهراي
سرعت -باال مناسب نباشد .در موارديکه رتور ماشين سنکرون ابررسانا از هسته فرومغناطيس ساخته شده است ،بدليل باال بودن
نفوذپذيري مغناطيسي فوالد در مقايسه با هوا mmf ،تحريك مورد نياز به طور قابل توجهي کمتر بروده و بنرابراين ابررسراناي
کمتري نيز براي سيم پيچ تحريك رتور مورد نياز خواهد بود .در اين ساختار ،کالف هاي تحريرك کمترر و سراپورت مکرانيکي
ساده تر امکان افزايش سرعت و چگالي توان را فراهم مي آورد.
ساختار معمول مورد استفاده در ماشين هاي سنکرون  HTSاز رتور فرومغناطيس قطب برجسته با سيم پريچ تحريرك ابررسرانا
بهره مي برد .ساختار رتور فرومغناطيس با کالف هاي ابررسانا در شکل  4-4نشان داده شده اسرت [ .]18کرالف هراي HTS
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حلقوي بر روي هر قطب قرار گرفته و بصورت سري بهم متصل مي شوند .رتور توسط شيلد الکترومغناطيسي و حرارتي محصور
مي شود.

شکل  :4-4رتور قطب برجسته با سيم پيچ تحريک HTS

 -1هسته قطب (ماده فرومغناطيس) -2 ،کفشک قطب (ماده فرومغناطيس) -3 ،کالف  -4 ،HTSحائل کالف -5 ،شيلد
الکترومغناطيسي سرد -6 ،يوغ رتور (ماده فرومغناطيس) -7 ،بوشينگ غيرمغناطيسي ضد زنگ -8 ،ديسک انتهايي (فوالد
ضد زنگ غيرمغناطيسي) -9 ،ساپورت اتصاالت انتهايي ( HTSماده غير رسانا و غير مغناطيس)

در شکل  5-4سيم پيچ تحريك ابررسانا مربوط به يك ماشين سنکرون نشان داده شده است [.]18

شکل  :5-4کالف تحريک ابررسانا مربوط به رتور يک ماشين سنکرون که توسط شرکت American super conductors

ساخته شده است .الف -کالف ب -کالف و کفشک قطب فرومغناطيس .فلش ها نيز جهت تنشهاي مکانيکي را نشان مي
دهند.
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 -1-3-2-4موتورهاي الکتريکي ابررسانا در سرعتهاي پايين

يکي از کاربردهاي مهم موتورهاي الکتريکي ابررسانا در سرعت هاي پايين ،استفاده از آنها در سيستم پيشرانش کشرتي اسرت.
موتورهاي الکتريکي سنکرون ابررسانا در مقايسه با موتورهاي سرنکرون کالسريك بره طرور قابرل تروجهي کروچکتر هسرتند.
شکلهاي  6-4و  7-4به ترتيب حجم و جرم موتورهاي سنکرون ابررسانا را با نمونه هاي کالسيك که در سيستم پيش رانش
کشتي استفاده مي شوند مورد مقايسه قرار داده اند [.]18

شکل  :6-4مقاي سه حجم موتورهاي الکتريکي سنکرون ابررسانا با نمونه هاي کالسيک بر حسب توان هاي مختلف با
کاربرد در سيستم پيشرانش کشتي
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شکل  :7-4مقايسه وزن موتورهاي الکتريکي سنکرون ابررسانا با نمونه هاي کالسيک بر حسب توان هاي مختلف با کاربرد
در سيستم پيشرانش کشتي

بازده موتورهاي الکتريکي ابررسانا ،و موتورهاي القايي و سنکرون کالسيك که در سيستم پيشرانش کشتي مورد اسرتفاده قررار
مي گيرند بازاي بارهاي مختلف در شکل  8-4نشان داده شده است [ .]19همانطور که در اين شکل مشاهده مي شود ،منحني
بازده موتورهاي سنکرون ابررسانا در بازه  5تا  100درصد بار نامي بصورت يکنواخت و تقريباً بردون تغييرر اسرت و ايرن نکتره
مهمترين مزيت موتورهاي الکتريکي سنکرون با سيم پيچي تحريك ابررسانا مي باشد.
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شکل  :8-4مقايسه بازده موتورهاي الکتريکي ابررسانا ،و موتورهاي القايي و سنکرون کالسيک مورد استفاده در سيستم
پيشرانش کشتي بازاي بارهاي مختلف
 -2-3-2-4پروژه هاي عمده انجام شده در زمينه طراحي و ساخت ماشين هاي الکتريکي ابررسانا در سرعتهاي پايين

در کشور آمريکا در سال  1987ر ئيس جمهور وقت با حضور در کنفرانس فدرال ابررسانايي سخنراني کرد و در آن با برشرمردن
موارد مورد نياز در زمينه ابررسانايي به اهميت تحقيق و توسعه دراين زمينه اشاره نمود .از آن زمان بره بعرد تحقيقرات در ايرن
زمينه شکل قويتري به خود گرفت و سازمانهاي مختلفي در اين زمينه شروع بره فعاليرت نمودنرد .در وزارت انررژي آمريکرا
پروژه هاي ذيل در ارتباط با موتورها و ژنراتورهاي ابررسانا انجام شده يا در حال انجام است:
 طراحي ژنراتور  100مگاواتي با همکاري شرکت جنرال الکتريك پروژه تحقيقاتي بررسي و طراحي ژنراتور  100مگاولت آمپر توسط آزمايشگاه هاي  Los Alamosو  Oak Ridgeدرسال 2005
طبق گزارشهاي دپارتمان انرژي امريکا حجم بازار جهاني براي تجهيزات ابررساناي دما باال بالغ بر  100ميليارد دالر در سرال
 2020خواهد بود .بر اساس پيش بيني دپارتمان انرژي امريکا در سال  ،2006موتورهاي الکتريکي ابررسانا در سرال  2016وارد
بازار خواهند شد.
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از ديگر پروژه هاي انجام شده در اياالت متحده در خصوص موتورهاي ابررسانا مي توان به دو پروژه نيروي دريايي امريکا اشاره
نمود:
در سال  2003طراحي و ساخت يك موتور الکتريکي سنکرون ابررسانا با توان  5 MWبه سفارش نيروي دريايي امريکا توسط
شرکت  American Superconductorsبراي استفاده در سيستم پيش رانش کشتي برا هزينره اي در حردود  8ميليرون دالر
انجام شد .تست هاي مدار باز و اتصال کوتاه اين ماشين در کارخانه  Alstomدر انگلستان انجام گرفت .شکل -9-4الرف ايرن
موتور را در حال تست در کارخانه  Alstomنشان مي دهد.
در سال  2006شرکت ) American Superconductors (AMSCبا همکاري شررکت  Northrop Grummanطراحري و
ساخت يك موتور الکتريکي سنکرون ابررسانا با توان  36.5 MWرا براي نيروي دريايي امريکرا برا هزينره اي در حردود 100
ميليون دالر به پايان رساند .شکل -9-4ب اين موتور را که براي نسل جديد کشتي هاي جنگي نيروي دريايي امريکرا سراخته
شد نشان مي دهد .وزن اين موتور در حدود  75تن مي باشد که در مقايسه با موتور القايي به وزن  200تن با گشرتاور توليردي
مشابه ،به طور قابل توجهي کاهش يافته است[18و  .]19مشخصات فني دو موتور ذکر شده در جدول  4-4آمده است.
طراحي و ساخت بزرگترين توربين بادي جهان با بهره گيري از ژنراتور سنکرون ابررسانا با عنوان  SeaTitanبا توان 10 MW

و سرعت  10 RPMدر سال  2012توسط شرکت  American Superconductorsبه اتمام رسيد .فنراوري ابررسرانا در ايرن
ژنراتور باعث کوچکتر و سبکتتر شدن آن در مقايسه با نمونه هاي رايج شده است.
جدول  :4-4مشخصات فني دو موتور سنکرون ابررسانا ساخته شده توسط شرکت  AMSCبه سفارش نيروي دريايي
امريکا
توان نامي

5 MW

36.5 MW

سرعت

230rpm

ولتاژ نامي

)4160V (line to line
722A rms
0.32pu
0.24pu
%96
1
3

120rpm
6000
1270A rms
%97
1
9

جريان فاز
راکتانس سنکرون محور d
راکتانس گذراي محور d
بازده
ضريب قدرت
تعداد فاز
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تعداد قطب ها
فرکانس
وزن
ابعاد (طول ،عرض ،ارتفاع)
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6
11.5Hz
23t
1.9 * 1.9 * 2.5m

(الف)

16
16Hz
75t
4.1 * 4.6 * 3.4m

(ب)

شکل  :9-4الف -موتور سنکرون ابررسانا با توان  5 MWبراي سيستم پيش رانش کشتي در حال تست در کارخانه
 Alstomب -موتور سنکرون ابررسانا با توان 36.5 MWبراي سيستم پيش رانش نسل جديد کشتي هاي جنگي نيروي
دريايي امريکا ساخته شده توسط شرکت AMSC

در کشور ژاپن ،در سال  1986اولين تحقيقات در زمينه تکنولوژي ابررسانايي شروع شد و مبلرغ  2ميليرون دالر در ايرن حروزه
هزينه شد .پروژه اي نيز تحت عنوان توسعه موتور ابررساناي دما باال با توان  1مگاوات جهت استفاده در رانش کشرتي توسرط
سازمان  NEDOمورد حمايت مالي قرار گرفت و با همکاري شرکت صنايع سنگين کاوازاکي ،دانشکده دريايي دانشگاه توکيو و
انستيتو تحقيقات دريايي ژاپن ،سازمان ابر رسانايي ژاپن انجام شد.
از پروژه هاي انجام شده در آلمان در خصوص ماشين هاي الکتريکي ابررسانا مي توان به موارد زير اشاره نمود:
 ژنراتور  4مگاولت آمپر با بازده  98/7درصد که در سال  2005به اتمام رسيد. طراحي و ساخت موتور کشتي با قدرت  4مگا ولت آمپر و سرعت  120دور بر دقيقه شرکت اسوالد پروژه موتور الکتريکي  156کيلو وات 26000 ،نيوتن مترر 57 ،دور برر دقيقره برا برازده  99/6درصرد از نروع Torque Motorرا با همکاري دانشگاهها  ،موسسات تحقيقاتي و اجرائي به پايان رساند.
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در اتحاديه اروپا اولين پروژه توسط کنسرسريومي برا عنروان  POSE2IDONبرا همکراري شررکت هراي  GEو  AMSCو
موسسات تحقيقاتي از جمله آزمايشگاه پيشرفته مغناطيس آمريکا جهت بهينه سازي بخش هاي الکتريکي کشتي انجام شد که
بخشي از آن پروژه طراحي موتور الکتريکي کشتي بود .عالوه بر اين ،اتحاديه اروپا پروژه اي جهت طراحي ژنراتورهاي تروربين
بادي  10تا  20مگاواتي ( )Superpowerرا آغاز نموده است.
 -3-4پيشنهاد طرح توسعه فناوري موتورهاي الکتريکي توان باال
با توجه به موارد ذکر شده در بخش هاي قبل ،دستيابي به فناوري موتورهاي الکتريکي توان باال از اهميت ويرژه اي برخروردار
خواهد بود .اين نکته بويژه در خصوص موتورهاي آهنرباي دائم سرعت پايين و نيز موتورهاي ابررسانا قابل توجه مي باشرد .در
جدول  5-4برنامه پيشنهادي براي دستيابي به فناوري هاي مذکور در قالب برنامه هاي ميان مدت و بلند مردت و نيرز هزينره
هاي مربوطه آورده شده است.

جدول  :5-4برنامه پيشنهادي براي دستيابي به فناوري موتورهاي الکتريکي توان باال و نيز هزينه هاي مربوطه
برنامه
ميان مدت
بلند مدت

عنوان

دستيابي به دانش فني طراحي و ساخت موتورهاي آهنرباي دائم
توان باال در سرعت هاي پايين
دستيابي به دانش فني طراحي و ساخت موتورهاي ابررسانا

هزينه دانش فني
(ميليارد ريال)

 -5طرح کسب دانش فني طراحي و
ساخت موتورهاي کشنده
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به صورت کلي موتورهاي کشنده را مي توان از لحاظ کاربردي به دو نوع اصلي موتورهاي کشنده خودرو و موتورهراي کشرنده
لوکوموتيو تقسيم بندي کرد .موتورهاي کشنده خودرو خود به سه دسته کلي خودروهراي سرواري  ،براري و خودروهراي مرورد
استفاده در معادن تقسيم بندي مي شوند .و همچنين با توجه به هيبريد بودن و يا الکتريکري برودن خرودرو موتورهراي کشرنده
وضعيت متفاوتي خواهند داشت.
در شکل  1-5نمونه اي از خودروهاي الکتريکي اوليه که از موتورهاي درون چرخ استفاده مي کنند نشان داده شرده اسرت .در
شکل  2-5نيز اولين لوکوموتيوهاي صنعتي نشان داده شده است.

شکل  :1-5نمايي از اولين خودرو هاي الکتريکي
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شکل  :2-5نمايي از اولين لوکوموتيوهاي الکتريکي

 -1-5خودروهاي الکتريکي
انتخاب موتورهاي کشنده براي سيستمها ي هيبريد مرحله مهمي است که نياز به دقت بسيار باال دارد .در عمل صرنايع خرودرو
سازي هنوز در جستجوي بهترين و مناسبترين سيستم کشرنده الکتريکري برراي خودروهراي هيبريرد و همچنرين خودروهراي
الکتريکي هستند که اين موضوع کاري دشوار و زمانبر است .در عمل انتخاب يرك سيسرتم کشرنده الکتريکري مناسرب برراي
خودروهاي هيبريدي و الکتريکي به سه عمل اصلي نيازمنديهاي رانندگي ،شرايط محدودکننده خوردو و منبع انررژي وابسرته
است .با اين مفروضات عملکرد کلي موتور بصورت جامع و کاملي مشخص نيست]20[ .
از اين رو چهار دسته موتورهاي الکتريکي اشاره شده در زير به عنوان موتورهايي که قابليت کار در شرايط سرخت خودروهراي
الکتريکي و هيبريدي را دارند معرفي ميشوند
 -1موتورهاي DC

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوريهاي طراحی ،ساخت و تدوین دانش فنی انواع موتورهاي مورد نیاز
در صنعت برق

80
ویرایش اول ،شهریور 1394

فاز  :5برنامه تحلیلی و تهیه ره نگاشت

 -2موتورهاي سنکرون مغناطيس دائم ( )PMSMبه اين موتورها موتورهاي  DCبدون جاروبك ( )BLDCMنيز گفته
ميشود.
 -3موتورهاي سوئيچ رلوکتانس ()SWR
 -4موتورهاي القائي ()IM
سط مقطع اين چهار دست موتور در شکل زير نمايش داده شده است]20[ .

شکل  :3-5انواع ساختارهاي موتورهاي الکتريکي کشنده

با توجه به بررسي هاي صورت گرفته شده ميتوان بصورت کلي اينگونه اشراره کررد کره دو نروع  IMو  PMSMموتورهرايي
هستند که داراي برتري هاي بسياري نسبت به دو نوع موتور ديگرر هسرتند و همچنرين کراربرد موتورهراي  DCبره عنروان
موتورهاي کشنده داراي معايب بسياري است که در نتيجه آنها ،استفاده از آن رو به کاهش گذاشته است و در مقابرل برا انجرام
تحقيقات بيشماري که انجام شده و رفع نوالقص موتورهاي  SWمنجر به افزايش جذابيت براي استفاده از اين نوع موتورها به
عنوان موتور کشنده شده است]20[ .
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 -1-1-5نيازمنديهاي موتورهاي کشنده

برخي از نيازمنديهاي کلي خودروهاي الکتريکي و هيبريدي که بايد در طراحي ،ساخت و انتخاب موتورهاي کشنده الکتريکي
در نظر گرفت در زير بيان شده است.
 -1توان لحظهاي باال
 -2چگالي توان باال
 -3گشتاور باال در سرعتهاي پائين براي راه اندازي و حرکت در مسيرهاي شيب دار
 -4توان باال در سرعتهاي باال براي حرکت در مسيرهاي بدون شيب
 -5بازه سرعت وسيع شامل دو ناحيه اصلي گشتاور ثابت و توان ثابت
 -6پاسخ گشتاور سريع
 -7بازده باال در بازه وسيعي از سرعت و گشتاور
 -8بازده باال در ترمز اکتيو ( باز توليدي )regenerative
 -9قابليت اطمينان و استحکام باال براي شرايط کاري متفاوت خودروها
 -10قيمت منطقي و قابل قبول
همچنين در شرايط عملکرد با خطا موتور کشنده بايد داراي قابليت  Fault tolerantباشد .همچنين از ديد سازنده صنعتي يك
محدوديت جديد نيز اضافه مي شود و آن نيز دسترسي آسانتر و قيمت منطقي تر داريو مورد نياز براي موتور خواهد بود [.]20
در شکل  4-5مشخصه استاندارد يك موتور الکتريکي مورد استفاده در  EVو  HEVنمايش داده شرده اسرت .گشرتاور موترور
بيشينه بوسيله شتاب در سرعت پائين و قابليت عبور از شيب مشخص ميشود .سرعت دورانري بيشرينه نيرز از طريرق سررعت
بيشينه مورد نياز خودرو و توان ثابت نيز از شتاب خودروي مورد نياز براي افزايش سرعت از سررعت پايره بره سررعت بيشرينه
محاسبه ميشودو تعيين ميگردد.
نواحي سايه زده شده در تصوير زير مناطقي است که بصورت متوالي در اين محدوده خودرو مورد اسرتفاده قررار مريگيررد و در
نتيجه بازده بيشينه موتور بايد در اين نواحي باشد .در موتورهاي درون سوز منطقه توان ثابت برا اسرتفاده از گيربکسرهاي چنرد
مرحلهاي ايجاد ميشود .زماني که خودرو را با روش  start-goمورد بهره برداري قرار دهيم (منطق شهري در نمودرا زير) بازده
سيستم کشنده بسيار پائين مي آيد .همچنين وجود گيربکس در خودروهاي با موتور درون سوز نياز به فضاي زيادي دارد و وزن
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خودرو را باال ميبرد .از اين رو خ ودرو هاي الکتريکي برا گيرربکس ترك مرحلره اي داراي برازده براالتري در محريط شرهري
است]21[.

شکل  :4-5مشخصه استاندارد يک موتور الکتريکي مورد استفاده در  EVو HEV

اين مزيت خودروهاي الکتريکي در محيط شهري ،فعاليت خودرو را در سرعتهاي باال و در بازه سرعتي توان ثابت دچار مشرکل
ميکند چرا که دستيابي به يك بازه وسيع توان ثابت داراي دشواري هاي زيادي است و يکي از اصليترين بخشهاي تحقيقات
در مورد خودروهاي الکتريکي و هيبريدي است.
نسبت سرعت ماکزيمم به سرعت پايه به عنوان شاخص  )constant power speed ratio( CPSRدر خودروهاي الکتريکري
تعريف ميشوند.در زير به معرفي انواع موتورهاي کشنده و مشخصات و مزايا و معايب هر يك اشاره شده است.
 -2-1-5موتورهاي DC

اين نوع موتورها با توجه به منحني گشتاور سرعت مناسب و همچنين کنترل سرعت آسران يکري از اولرين انتخرابهرا برراي
خودروهاي الکتريکي بوده است اما معايبي مانند بزرگي ابعادي درايو و همچنرين برازده و قابليرت اطمينران پرائين و همچنرين
تعميرات باال ( ناشي از و جود جاروبك و کموتاتور) به تدريج جايگاه خود را در رقابت با موتورهاي  ACاز دست داده است.
با تمام اين مسائل با توجه به هزينههاي باالي درايو موتورهاي  ( ACبصورت نسبي) در توانهراي پرائين و مقررون بره صررفه
نبودن آنها  ،موتورهاي  DCهمچنان به عنوان يکي ازگزينه ها در توانهاي پائين وجود دارد و مورد استفاده قررار مريگيررد .در
برخي موارد نيز برخي از سازندگان با تغيير درايو موتورهاي  DCامکان استفاده از آنها را در توانهاي باال مجدد مرورد بررسري
قرار داده اند که در تصوير زير يك نمونه خودرو هيبريد با اين نوع موتور نمايش داده شده است.
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شکل  :5-5يک نمونه  HEVبا موتور DC

 -3-1-5موتور القائي

رشد سريع تکنولوژي الکترونيك قدرت و کاهش چشمگير هزينه هاي ساخت درايو موتورهاي  ACباعرث شرد ترا موتورهرايي
مانند  IMو  PMSMبه عنوان گزينههايي براي موتورهاي کشنده معرفي شوند.
موتورهاي القائي قفس سنجابي را ميتوان با مزايايي مانند قابليت اطمينان باال ،حجم کمتر نسبت به موتورهاي  ،DCنيراز بره
تعميرات کمتر ،قيمت پائينتر و وجود توانايي عملکرد در شرايط نامطلوب به عنوان يك گزينه براي کاربرد در محيطهاي بسيار
سخت صنعتي و موتورهاي کشنده مناسب تشخيص داده شده است.
در شکل  ، 6-5نمايي از اين موتور نمايش داده شده است  .همچنين در تصاوير  7-5و  8-5منحني مشخصه گشتاور سرعت و
توان سرعت اين نوع موتورها نشان داده شده است.
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شکل  :6-5نمايي از موتورهاي القائي مورد استفاده در خودروهاي الکتريکي و هيبريدي

شکل  :7-5منحني عملکردي موتور القائي در کاربرد موتورهاي کشنده
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شکل  : 8-5نمونه اي از منحني عملکردي موتور القائي در کاربرد موتورهاي کشنده با درايو دور متغير

کنترل برداري موتورهاي القائي امکان تفکيك کنترل گشتاور و کنترل تحريك را بصورت مجزا در اختيار ميگذارد.
کنترل گشتاور در موتورهاي القائي با کنترل  PWMجريان قابل دستيابي است.
گسترش بازه سرعت در محدوده عملکردي توان ثابت با قابليت  Flux weakeningصورت ميپرذيرد .اگرچره وجرود گشرتاور
شکست باعث محدود شدن افزايش بازه سرعتي محدوده توان ثابت ميشود .و اين باعث مريشرود هرگونره ترالش در جهرت
افزايش دور در حول و حوش سرعت  Wcباعث توقف موتور شود .يکي ديگر از گزينه ها برراي بهبرود ايرن وضرعيت افرزايش
گشتاور شکست است که اين موضوع باعث افزايش هزينه و بزرگ شدن ابعاد موتور ميشود .همچنين با توجه به وجود تلفرات
مسي در سمت روتور بازده اين موتورها از موتورهاي  PMSMکمتر است.
معايب کلي اين نوع موتورها عبارتند از:
 تلفات باال (کمتر از موتورهاي )DC ضريب قدرت کم -ضريب استفاده از اينورتر کم که در سرعتهاي باال و موتورهاي با توان باال بسيار حادتر است.
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تحقيقات زيادي براي رفع اين نوع معايب صورت گرفته است .به طور نمونه در مورد بازده روشهاي کنترلي مدرني در سرالهاي
اخير براي بهبود بازده درايوها و در مجموع سيستم کشنده با موتور القائي تدوين شرده اسرت .همچنرين در برخري از کارهراي
تحقيقاتي بررسي در مورد امکان استفاده از موتورهاي القائي با تغذيه دوگانه ( )DFIMبه عنوان موتور کشرنده صرورت گرفتره
است که نتيجه آن براي سرعتهاي پائين رضايت بخش بوده است [.]20

شکل  :9-5نمونه اي از منحني عملکردي يک موتور کشنده القائي تجاري

 -4-1-5موتورهاي سنکرون آهنرباي دائم ()PMSM

اين نوع از موتورهاي  ACکه از نوع موتورهاي بدون جاروبك هستند از موتورهاي القائي بسيار کارآمردتر هسرتند و در سراليان
اخير فعاليت بسياري براي تغيير و بهبود آن براي موتورهاي کشنده صورت گرفته است .در شکل 10-5دو نمونره از موتورهراي
کشنده  PMSMمورد استفاده در خودروهاي  HEVنشان داده شده است.
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شکل  :10-5نمونههايي از موتورهاي کشنده از نوع PMSM

برخي از مزاياي عمده اين نوع موتورها در زير اشاره شده است [ 20و :]21
 چگالي توان وزني و حجمي بسيار باال ( 35 – 30درصد افزايش چگالي که باعث  2.5درصد کروچکتري و سربکتري دريك توان خاص ميشود.
 بازده باال بدليل نبود تلفات در بخش روتور (افزايش  1تا  2درصدي بازده در حدود  80درصد بازه کاري). انتقال و پراکندگي حرارت کمتر به محيط اطراف (نبود جريان الکتريکي در روتور و در نتيجه نبرود تلفرات الکتريکري وهمچنين کاهش نيازمندي به خنك کنندگي).
 ضريب قدرت بهتر سادگي ساختار استاتور و استفاده از سيمپيچي سه فاز معمولي افزايش بازه سرعتي که در آن امکان ترمز با قابليت باز توليد وجود دارد تا سرعتهاي بسيار پائينهمچنين اين موت ورها بصورت ذاتي داراي ناحيه توان ثابت کوچکي هستند که ايرن موضروع ناشري از وجرود  PMاسرت .ايرن
موضوع در تصوير زير نشان داده شده است.
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شکل  :11-5مشخصه عملکردي موتورهاي کشنده از نوع PMSM

مشکل  PMSMدر محدود بودن ناحيه توان ثابت است چراکه با توجه به ثابت بودن ميدان مغناطيسي فاصله هروايي ناشري از
 PMميدان مغناطيسي فاصله هوايي تنها بايد با بخش تحريك جريان استاتور که با تحريك روترور مخالفرت مريکنرد کنتررل
(تضعيف) شود [ .]21همچنين از معايب ديگر اين نوع موتورها بايد به وابستگي شديد خواص مغناطيسي آهنرباها به دما را نيز
ذکر کرد که باعث ميشود مونيتورينگ دما از مسائل اصلي در اين سيستمها باشد .الزم به توضي نيست که آهنربرا مسرتعد از
دست دادن خاصيت مغناطيسي خود در دماي باال و تحريك مغناطيسي معکوس حاصل از سيمپيچي استاتور هستند [.]20
با ت وجه به ديناميك بسيار باالي موتورهاي سنکرون به يك سنسور موقعيت با دقت باال نياز خواهد بود کره در مقاصرد قابليرت
اطمينان نيز نقش اصلي خواهد داشت .همچنين از اين سنسور براي سنکرون کردن جريان استاتور با موقعيت روترور و کنتررل
گشتاور نيز استفاده ميشود .اين موضوع باعث افزايش هزينه ساخت خواهد شد.
همچنين در زمان وقوع اتصال کوتاه جزئي و يا کلي در سيم پيچي استاتور و در زمانيکه روتور در حال گردش است امکان القاي
جريان گردشي ترمزي در سيمپيچي استاتور وجود دارد.
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براي افزايش بازه سرعت و همچنين بهبود بازده اين نوع موتورها بايد زاويه هدايت در سرعتهاي باالتراز سررعت پايره کنتررل
شود .در اين حالت امکان افزايش بازه سرعت محدوده توان ثابت تا  4برابر سرعت پايه نيز وجود دارد [ .]1در سرعتهاي بسريار
باال امکان کاهش بازده بصورت چشمگير و شديد وجود دارد.

شکل  :12-5مشخصه عملکردي موتورهاي کشنده از نوع  PMSMو تاثير زاويه هدايت و کنترل آن

ساختارهاي متنوعي براي اين نوع موتورها وجود دارد که بيشترين تفاوت در نحوه چيدمان آهنرباها در روتور وجود دارد که اين
روشها و نوع ساختار روتور و پارمترهاي هندسي آن تاثير بزرگي بر روي نمودار گشتاور – آمپرر و گشرتاور  coggingو تلفرات
آهني خواهد داشت [ .]22دو دسته بندي کلي در اين نوع موتورها وجود دارد که عبارتند از موتورهراي برا آهنربراي سرطحي (
 )SPMو يا دفني (.)IPM
در نوع  SPMآهنربا در سط روتور نصب ميشود و آهنرباي کمتري مصرف ولي در IPMها که آهنربا در داخرل روترور قررار
ميگيرد به رغم استفاده از آهنرباي بيشتر  ،چگالي شار در فاصله هوايي بسيار باالتر خواهد بود .اين دو نوع موترور  PMSMدر
تصوير زير نشان داده شدهاند.
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شکل  :13-5نمونه اي از ساختار موتورهاي PMSM

نوع ديگري از اين موتورها که به موتورهاي سنکرون هيبريد معروف هستند داراي آهنرباي دائم و همچنين سيمپيچي در روتور
هستند که باعث افزايش بازه سرعتي توان ثابت خواهد شد .اين موتورها خواص هر دو موتور  PMو رلوکتانسي را دارا هستند .
اين نوع موتورها از بازده خوبي برخوردار بوده وليکن ساختار پيچيده اي دارند .به صورت کلي با توجه به بازده براالي ايرن نروع
موتورها در سرعتهاي پائين استفاده از آنها در خودروهاي  EVو  HEVدر محيطهاي شهري بسيار کارآمد بوده است.
 -5-1-5موتورهاي سوئيچ رلوکتانس

با توجه به برخي از جذابيت هاي موتورهاي سوئيچ رلوکتانس رويکرد مثبتي به اين نوع از موتورها ايجاد شده است و همچنرين
با برآوردهاي انجام شده داراي پتانسيل بکارگيري به عنوان موتور کشنده نيز براي خودروهاي  HEVتشخيص داده شده است.
مزاياي اين موتورها عبارت است از سادگي ساختار  ،Fault tolerant ،کنترل ساده و مشخصه گشتاور سرعت بسريار مناسرب.
منحني مشخصه اين نوع موتورها در شکل زير نمايش داده شده است.
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شکل  :14-5منحني مشخصه موتور سوئيچ رلوکتانس

همان طور که در منحني باال نيز قابل مشاهده است امکان استفاده از اين نوع موتورها در ناحيه وسيعي از بازه سرعتي به عنوان
توان ثابت وجود دارد .که اين موضوع اين نوع موتورها را مناسب براي استفاده در خودروهاي خارج از شهري ميکند .برخري از
مزاياي عمده اينوع از موتورها نيز عبارتند از نويز صوتي باال ،ريپل گشتاور ،تکنولوژي کانورتر خاص ،ريپل جريان سنگين ،توليد
نويز  EMIباال .تمامي اين معايب موضوعاتي برا تحقيقات ساليان اخير هسرتند کره ترالش بره اسرتفاده از موتورهراي سروئيچ
رلوکتانس در صنايع مختلف از جمله به عنوان موتور کشنده در خودرو هيبريد بودهاند .اين موتورها مناسب خودروهاي سربك و
سنگين هستند.
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شکل  :15-5نمايي از يک موتور سوئيچ رلوکتانس
 -6-1-5موارد تجاري شده

در جدول زير برخي از خودروهاي الکتريکي و هيبريدي تجاري بهمراه نوع موتورهاي الکتريکي موجود بر روي آنها نشران داده
شده است .عالوه بر خو دروهاي زير برخي از سازندگان خودروهاي سنگين از موتورهاي سوئيچ رلوکترانس برر روي محصرالت
خود استفاده کرده اند که نمونه هايي از آنها در تصوير نشان داده شده است.
همچنين الزم به ذکر است که مطابق با جدول زير موتورهاي کشنده به بازه هاي تواني مشخصي تقسيم بندي ميشوند

بازه تواني

 10تا50

 50تا 90

 90تا 110

 120تا 170

120تا 300

نوع خودرو

سواري هيبريدي

سواري الکتريکي

اتوبوسهاي هيبريدي

اتوبوسهاي الکتريکي

خودروهاي سنگين باري و معدن
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شکل  :16-5نمونه اي از محصوالت تجاري شدهو موتورهاي کشنده آنها

همچنين به برخي از جداول ارزشيابي در زير اشاره شده است.
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شکل  :17-5نمونه اي از جداول ارزشيابي ارائه شده در مقاالت

 -7-1-5برنامه ها و نقاط هدف در موتورهاي کشنده

در تصوير زير نقاط هدف سياستهاي موتورهاي کشنده در کشور آمريکا نشان داده شده است .همانطور که مشاهده ميشود اين
سياستها حول چهار محور چگالي توان حجمي و وزني  ،قيمت و بازده تدوين شده است .همچنين در تصراوير بعردي برخري از
خودروهاي توليد شده و جايگاه آنها نسبت به هدفگذاري ها آورده شده است [.]23

شکل  :18-5سياست گذاريهاي موتورهاي کشنده در کشور آمريکا
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شکل  : 19-5موقعيت برخي از سازندگان خودروهاي الکتريکي نسبت به هدفهاي برنامه موتورهاي کشنده در کشور آمريکا

شکل  : 20-5موقعيت برخي از سازندگان خودروهاي الکتريکي نسبت به هدفهاي برنامه موتورهاي کشنده در کشور آمريکا
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شکل  :21-5سهم کاهش هزينه هاي هر يک از بخشهاي موتور کشنده در برنامه موتورهاي کشنده کشور آمريکا
 -8-1-5سابقه فعاليتهاي تحقيقاتي در مورد موتورهاي کشنده خودرو در ايران

با توجه به بررسي هاي انجام شده تحقيقات منجر به توليد نمونه بر روي موتورهاي کشنده خودروهاي الکتريکي و هيبريدي در
ايران انجام نشده است .تمامي تحقيقا ت و نمونه سازي خودروهاي الکتريکي و هيبريدي که در سط بيشتر دانشرگاهي انجرام
ميشود با استفاده از موتورهاي وارداتي انجام شده اند .در ليست پروژه هاي شرکت موتوژن اين فعاليت تحقيقراتي بره عنروان
يك از اهداف تعريف شده است.

 -2-5موتورهاي کشنده قطار
سيستم کشنده قطارها در طول تاريخ تغييرات گسترده اي داشته است و از نيروهاي بخار و موتورهاي درون سوز تا موتورهراي
الکتريکي به عنوان موتور کشنده استفاده شده است .اولين لوکوموتيو الکتريکي توسط يم مخترع اسکاتلندي در سال  1837بره
نام رابرت داويدسون ساخته شده است .در اين لوکوموتيو از باتريهاي گالوانيکي استفاده شده است .اولين قطار الکتريکي نيرز در
سال  1879توسط  Warner von Siemensدر آلمان ساخته شد .اين لوکوموتيو از يك موتور  2.2کيلووات استفاده مي کررده
است .در شکل  2-5برخي از اين نمونه ها نشان داده شده است.
بصورت کلي در حال حاضر دو دسته قطار وجود دارد که عبارتند از:
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 -1قطارهاي لوکوموتيو محور
 -2قطارهاي با واگن خود کشش
در نوع اول در واگنها نيروي محرکه وجود ندارد و تنها واگن ابتدايي يا همان لوکوموتيو داراي نيروي محرکه است امرا در نروع
دوم بسته به نوع مسير اين امکان وجود دارد که در تمامي واگنها موتورهاي کشنده نصب شود.
در ساختار لوکوموتيوها نحوه انتقال نيرو باعث دسته بندي انواع لوکوموتيوها ميشود به طوريکه در نوع ديزل انررژي مکرانيکي
توسط يك موتور درون سوز ديزل توليد شده و از طريق گيربکس و يا روشهاي مکانيکي ديگر به محور چرخها منتقرل مري-
شود .اما در نوع ديزل -الکتريك انرژي مکانيکي توليد شده در موتور درون سوز ديزل برا اسرتفاده از يرك ژنراترور بره انررژي
الکتريکي تبديل شده و از طريق يك يا چند موتور الکتريکي به محور چرخها منتقل ميشود .در لوکوموتيوهاي الکتريکي انرژي
الکتريکي مورد نياز موتورهاي الکتريکي متصل به محور چرخهاي قطار از طريق يك شبکه برق (باال سري يا ريرل سروم) بره
لوکوموتيو منتقل ميشود.اما همچنان تما نيرو محرکه قطار از طريق لوکوموتيو توليد ميشود و واگنهاي متصل بره آنهرا داراي
نيرو محرکه مجزا نخواهند بود.
در قطارهاي با واگن خودکشش توليد نيرو محرکه مورد نياز در کل واگنها ( و يا بسته به مسير در تعدادي از واگنها) توزيع شده
است و از طريق موتورهاي الکتريکي به محور چرخهاي واگن منتقل ميشود .انرژي الکتريکي مورد نياز نيز يرا از طريرق خرط
باالسري و يا از طريق خط سوم به قطار منتقل ميشود.
همانطور که در بخشهاي قبل در مورد مزايا و معايب موتورهاي کشنده بحث شد در صنعت قطارهراي برقري (لوکوموتيوهراي
ديزل-الکتريك ،لوکوموتيوهاي الکتريکي و واگنهي خود کشش الکتريکي) نيز رويکرد تغيير موتورهراي کشرنده از موتورهراي
 DCبه موتورهاي  ACوجود داشته و در دهه هاي اخير از موتورهاي سنکرون و القائي بصورت چشمگيري استفاده شده است.
 -1-2-5موتورهاي AC

عالوه بر مزايا و معايبي که در بخشهاي قبل براي موتورهاي PMSMذکر شد اين موضوع نيز در لوکوموتيوها حرائز اهميرت
ميشود که بايد براي هر موتور  PMSMيك درايو مجزا نصب شود .همچنين با توجه به بازده باال و کم حجمري موتورهراي
 ، PMSMاين موتورها به گزينهاي اصلي در ساختار قطارها تبديل شرده اسرت .در شرکلهراي  22-5و  23-5مقايسره اي از
مصرف انرژي دو موتور  PMSMو  250 IMکيلوواتي و  120کيلوواتي ساخت شرکت توشيبا آورده شده است [.]21
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شکل  :22-5مقايسه ميزان تلفات دو موتور  120کيلوواتي

شکل  :23-5مقايسه ميزان مصرف انرژي دو موتور  250کيلوواتي

همانطور که در شکل باال مشاهده ميشود بصورت کلي  39درصد کاهش مصرف انرژي بين دو لوکوموتيو مشابه برا توانهراي
يکسان و با موتورهاي  PMSMو  250 IMکيلوواتي وجود دارد .در شکل زير نيز ميزان براورد اين کاهش مصررف انررژي در
طول کارکرد طوالني مدت آورده شده است [.]21
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قيمت انرژي ) 12.7(¥/kWhو $1 = ¥102.7
ميزان  CO2توليدي برابر با )0.425 (t-CO2/MWh

شکل  :24-5ميزان انرژي مصرفي دو موتور  PMSMو  250 IMکيلوواتي

همچنين با توجه به اعالم شرکت توشيبا برنامه زماني تعميرات و نگهداري اين موتورها بسيار کوتاهتر از موتورهاي القائي است
و اين موتورها داراي نويز صوتي کمتري هستند.
در شکل  25-5برخي از لوکوموتيوهاي ساخته شده با موتور  PMSMآورده شده است .به اين ليست مي توان شرکتهايي مانند
توشيبا را نيز اضافه نمود که توليد بسياري در سالهاي اخير از اين نوع موتورهاي کشنده و نصرب شرده در قطارهراي شرهري
داشتهاند [.]24
جدول  :1-5ليست قطارهايي که از موتور  PMSMاستفاده کردهاند
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شکل  25-5نمونه اي از موتورهاي  PMSMنصب شده بر روي شاسي ()AGV
منحني عملکردي يك لوکوموتيو  AGVدر شکل زير نمايش داده شده است .

شکل  :26-5نمونهاي منحني عملکردي لوکوموتيو ( )AGVبا موتورهاي PMSM

در شکل زير نمونه هايي از منحني هاي عملکردي لوکوموتيوهاي با موتورهاي  IMآورده شده است [.]25
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شکل  :27-5نمونه هايي از منحني هاي عملکردي لوکوموتيوهاي با موتورهاي  IMساخت شرکت زيمنس

 -2-2-5شبکه ريلي کشور

حمل و نقل ريلي کشور را ميتوان به دو دسته کلي داخل شهري و برون شهري تقسيمبندي کرد .حمل ونقل داخل شهري در
 5کالن شهر کشور بصورت چندين خط مترو در حال بهرهبرداري و در حال توسعه است .در جدول زيرر کليره خطروط مترروي
کشور معرفي شده است همچنين با توجه به آمار ارائه شده از طرف شرکت متروي تهران تعداد کل قطارهاي موجود در متروي
تهران عنوان شده است .با استفاده از تعداد قطارهاي موجود در متروي شهر تهران ميتوان تخميني از تعداد کل قطارهاي مورد
نياز کشور در چند سال آينده را تخمين زد.
 -1-2-2-5درون شهري

در جداول زير اطالعات فني خطوط متروي تهران و حومه آورده شده است و درنهايت در جداول  2-5و  3-5تخميني از تعرداد
موتورهاي کشنده آورده شده است .البته الزم به ذکر است که فرض بر اين شده است که تمام قطارهراي موجرود از نروع AC

باشد و تمام قطارهاي ناوگان متروي تمامي شهرها نيز مشابه ،و از نوع قطارهايي باشند که در خطوط  3و چهار متروي تهرران
فعال هستند.
در جدول زير تعداد واگنهاي و قطارهاي خطوط  4گانه تهران بررسي شده است.
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جدول  :2-5مشخصات ناوگان خطوط چهارگانه تهران (خطوط  2،4 ،1و )5

در جدول زير اطالعات فني قطارهاي مورد استفاده در خطوط متروي تهران آورده شده است.

جدول  :3-5مشخصات فني قطارهاي خطوط چهارگانه تهران (خطوط  2،4 ،1و )5

در جدول زير اطالعات فني واگنهاي مورد استفاده در خطوط متروي تهران آورده شده است.
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جدول  :4-5مشخصات فني واگنهاي خطوط چهارگانه تهران (خطوط  2،4 ،1و )5

جدول  :5-5مشخصات فني کليه خطوط متروي درون شهري کشور و تخمين تعداد تراکشنهاي  ACبا توان  180کيلووات

جدول  :6-5مشخصات فني کليه خطوط متروي برون شهري کشور و تخمين تعداد تراکشنهاي  ACبا توان  800کيلووات

الزم به ذکر است اطالعات آورده شده در جداول باال از سايتهاي شرکتهاي قطار شهري هرر شرهر اسرتخراج شرده اسرت و در
برخي موارد برنامه هاي بلند مدت کشوري نيازمنديهاي باالتري از اين سط را بيان کرده است .همانطور کره در جرداول براال
اشاره شده است در صورت سرمايه گذاري جهت توليد موتورهاي کشنده خطوط مترو در داخل کشور نياز است که در  10سال
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آينده تعداد حدود  8000موتور کشنده با قدرتي در حدود  180تا  200کيلووات و حدود  550موتور کشنده با توان  800کيلووات
توليد شود.
 -2-2-2-5برون شهري

در جدول زير مشخصات ناوگان حمل و نقل برون شهري بيان شده است .بر اساس اين آمار تعرداد لوکوموتيوهراي موجرود در
صنعت ريلي  821عنوان شده است [ .]26از تعداد کل  821لوکوموتيو موجود در صنعت حمل و نقل ريلي برون شرهري ايرران
تعداد  98لوکوموتيو از نوع مانوري هستند و  723لوکوموتيو از نوع اصرلي اسرت .لوکوموتيوهراي  ، ER24PCلوکوموتيوهراي
ساخت شرکت مپنا لوکوموتيو هستندکه از تعداد کل  150لوکوموتيو که مري بايسرت در ايرن شررکت سراخته شرود تعرداد 75
لوکوموتيو وارد چرخه حمل و نقل ريلي شده است .همان طور که در جدول  10-5نيز بيان شده است اين لوکوموتيوها داراي 4
موتور کشنده با توان ماکزيمم پيوسته  650کيلووات هستند.

جدول  :7-5مشخصات ناوگان حمل و نقل برون شهري
سال

1392

تعداد واگن
بارگيري شده

518385

تعداد واگن باري
درگردش

22562

تعداد کل واگن باري

22562

تعداد واگن مسافري
درسرويس وذخيره

1850

تعداد کل واگن
مسافري

2160

تعداد لکوموتيو
درسرويس

459

تعداد کل لکوموتيو

821
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جدول  :8-5مشخصات لوکوموتيوهاي حمل و نقل برون شهري
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جدول  :9-5ميانگين آمار لوکوموتيوهاي حمل و نقل برون شهري در اسفند 1392
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جدول  :10-5مشخصات فني لوکوموتيوهاي ER24PC

نوع تراکشن

ديزل الکتريك

موتور ديزل

 ( MTU 16 v 4000 R43Lچهار زمانه )

دور موتور

 600 RPMتا 1800RPM

حداکثر توان خروجي موتور روي ميل
لنگ
حداکثر نيروي کشش جهت راه اندازي
(استارت)
نيروي کشش پيوسته
حداکثر نيروي ترمز ديناميك

 2400کيلو وات (طبق شرايط ) UIC

سيستم کشش الکتريکي

270 KN
180 KN
115 KN
ژنراتور سنکرون سه فاز بدون زغال
کانورتور (مبدل)  :ماجولزهاي آب خنك IGBT
شامل  - :پل يکسوساز
 دو مبدل  PWMIهر يك براي يك بوژي اينورتر  HEPجهت تغذيه ترمينال سه فاز قطار وتجهيزات کمکي
 چهار تراکشن موتور اسنکرون سه فاز -ترمز رئوستات برقي با چاپر ترمز

حداکثر توان پيوسته
(تراکشن موتور)
حداکثر گشتاو
راه اندازي (تراکشن موتور)

650kwدر 1475 1/min
7400Nm

جدول  :11-5مشخصات کلي لکوموتيوهاي  GMموجود در راه آهن ايران
تعداد

توان مفيد به اسب

سيلندر

بخار
875

سوپر شارژ (بلوري)
//
//

2و2
2و3
2و2
2و2
2و3

رديف

مدل

1

( G8مانوري)

8

2
3

G12
G16
G18W
(مانوري)

12
16

1310
1800

8

1000

//

5
6

G22W
GT26CW

12
16

1500
3000

//
سوپر توربوشارژ

4

پرخوراني

تعداد بوژي و محور
2و2

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوريهاي طراحی ،ساخت و تدوین دانش فنی انواع موتورهاي مورد نیاز
در صنعت برق

108

فاز  :5برنامه تحلیلی و تهیه ره نگاشت

ویرایش اول ،شهریور 1394

جدول  :12-5مشخصات کلي موتورهاي کشنده لکوموتيوهاي  DF8BIموجود در راه آهن ايران

قدرت  630 :کيلو وات

ماکزيمم جريان  1260 :آمپر

ولتاژ  755 :ر  1000ولت

دور نرمال  855 :دور در دقيقه

جريان  680 :ر  900آمپر

حداکثر دور  2465 :دور در دقيقه

تراکشن ها به صورت سري مي باشند

قدرت ژنراتور  3100 :کيلو وات

 -3-5برنامه راهبردي
مزيتهاي چشمگير حمل و نقل ريلي از جهت مالحظات اقتصادي ،ايمني،زيست محيطري و ...در کنرار ويژگري هراي خراص
کشورمان موجب شده که اين شيوه حمل ونقل از بيشترين تأکيد و باالترين اولويت در سياستهاي کلري و برنامره هراي توسرعه
جمهوري اسالمي ايران برخوردار شود .موقعيت ممتاز بين المللي ايران براي حمل ونقرل ترانزيتري ،حجرم براالي ترافيرك در
بسياري از محورهاي برون شهري و حومهاي کشور،وضعيت ناهنجار سوان جاده اي و تحميل خسارات وحشرتناك بره جامعره،
شدت مصرف انرژي در بخش حمل ونقل و مصرف يارانه براي اتالف سوخت ،جايگاه راه آهن در بهبود يکپارچگي ملي و توسعه
متوازن مناطق مختلف کشور ،نقش حمل و نقل ريلي به عنوان يکي از عناصر کليدي در زنجيره تأمين صنايع به ويرژه صرنايع
معدني ،آسيب پذيري کمتر را ه آهن از محدوديتها و تحريمهاي خارجي و بين المللي بر کشور ،نقش کليدي راه آهرن از منظرر
سياستهاي پدافند غيرعامل و  ...همگي از جمله عوامل تأکيد سياستگ ذاران کالن نظام بر حمل و نقل ريلي به شمار مي روند .

از طرفي تجربه دهه هاي گذشته نشان مي دهد که عموم مردم به علت هزينه مناسب و ايمني باال اغلب استقبال چشمگيري از
خدمات حمل و نقل ريلي نشان داده اند .با اين حال ناکافي بودن شبکه خطوط راه آهن ايران نسبت به جمعيت و وسعت کشور و
سهم بسيار اندك راه آهن از حمل و نقل بار و مسافر برون شهري  ،افزايش شتاب توسعه راه آهن را در سالهاي جاري و پيش رو
اجتناب ناپذير مي کند.
سند چشم انداز  20ساله ايران را کشوري توسعه يافته ميخواهد که داراي جايگاه اول اقتصادي ،علمري و فرن آوري در منطقره
باشد .در اين برنامه حمل  %30بار داخلي و  %80بار ترانزيت از کشور و همچنين دارابودن  25000کيلومتر خط ريلي و افرزايش
تدريجي سهم و عمر ميانگين  15سال ناوگان ريلي بر عهده شرکت رجا گذاشته شده است .با توجه به اين سند بايد شبکه حمل
ونقل ريلي برون شهري کشور در سال  1404داراي اين مشخصات باشد.
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 -1دارا بودن  25000کيلومتر خط اصلي ريلي خط يا  17000کيلومتر شبکه 6000 ،کيلومتر خطوط  2خطه در سال1404

 -2دارابودن ناوگان ريلي با متوسط عمر  15سال
 -3آزادسازي و خصوصي سازي تا حصول حداکثر  % 30سهم دولتي در جابجائي کاال و مسافر ريلي بين شهري
 -1-3حمل  160ميليون مسافر در سال( 1404در سال  1390سهم بخش ريلي  13.6درصد بوده است)
 -2-3حمل  202ميليون تن بار در سال ( 1404در سال  1390سهم بخش ريلي  7درصد بوده است)
برخورداري از  25000کيلومتر طول خطوط راه آهن در سال  1404به اين معني است که چگالي خطوط تا افق چشم انداز بايد
به حدود  15متر در هر کيلومتر مربع برسد .از آنجا که در شرايط فعلي اين شاخص تقريباً برابر  5متر در هر کيلومتر مربع است.
مطابق با جدول زير مزاياي افزايش ظرفيت خطوط ريلي کشور در زمينه کاهش مصرف انرژي کامال مشهود است .همانطور که
مشاهده ميشود مصرف انرژي خطوط ريلي  60درصد کمتر از حمل ونقل جاده اي در کشور است.

جدول  :13-5ميزان مصرف انرژي الکتريکي انواع روشهاي حمل و نقل

جدول  :14-5ميزان مصرف سوخت هريک از روشهاي حمل و نقل کشور
مصرف سرانه سوخت
موقعيت

نوع ناوگان

(ليتر در روز بر هزار

مصرف سرانه سوخت
موقعيت

نوع ناوگان

نفر/تن کيلومتر)

شهري

قطارشهري

7

اتوبوس شهري

18

(ليتر در روز بر هزار
نفر/تن کيلومتر)

بين

اتوبوس

19

ميني بوس و مديبوس

33
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مصرف سرانه سوخت
موقعيت

نوع ناوگان

(ليتر در روز بر هزار

مصرف سرانه سوخت
موقعيت

نوع ناوگان

(ليتر در روز بر هزار

نفر/تن کيلومتر)

ميني بوس و

نفر/تن کيلومتر)

شهري

تاکسي

25

تاکسي

69

روستايي

30

ون

29

قطارحومه اي

40

آژانس

140

قطار

12

شخصي

214

هواپيما

47

دولتي

938

کشتي و لنج 500 +

35

موتورسيکلت

225

شناور و قايق 500 -

100

مديبوس

27

همچنين در تصوير زير مقايسه اي بين روشهاي مختلف حمل و نقل درون شهري انجام شده است که نشران دهنرده مزايراي
باالي خطوط مترو نسبت به ديگر روشها است ولي نبايد فراموش کرد که اين روش بسيار گران است.

جدول  :15-5مقايسه سيستمهاي مختلف حمل و نقل درون شهري

در جداول زير ،سهم هريك از روشهاي حمل و نقل از حمل بار و مسافر کشور در سال  1390نشان داده شده است.
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جدول  :16-5سهم هريک از روشهاي حمل و نقل از حمل مسافر کشور ()%
رديف

عنوان  /سال

1380

1381

1382

1383

1384

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1

جادهاي

84.2

84

83.9

83.6

82.4

80.9

80.3

80

79.7

77.1

76.7

2

هوايي

6.8

6.5

6.4

6.5

7

7.8

7.6

7.4

7

8.7

8.9

3

دريايي

0.13

0.19

0.19

0.23

0.18

0.16

0.17

0.22

0.25

0.54

0.54

4

ريلي

8.9

9.3

9.5

9.7

10.4

11.1

12

12.4

13

13.6

13.8

جدول  :17-5سهم هريک از روشهاي حمل و نقل از حمل بار کشور ()%
رديف

عنوان  /سال

1383

1384

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1

جادهاي

61.5

61.5

63.4

65.7

66.3

66.5

67.6

68.7

2

هوايي

0.5

0.9

1.5

1

0.8

0.6

0.5

0.5

3

دريايي

4.8

5

4.6

4.4

4.1

5.1

5.5

5.3

4

لولهاي

24.4

23.9

22

20.9

21

20.4

19

18.5

5

ريلي

8.7

8.7

8.5

8

7.7

7.4

7.4

7

با توجه به مطالب باال مشاهده مي شود که توسعه خطوط حمل و نقل ريلي کشور از اهداف کالن محسوب ميشرود و از اينررو
نياز به لوکوموتيوها و همچنين موتورهاي کشنده يکي از اولويتهاي توسعه اين زير ساختارها قرار ميگيرد.
با توجه به آمارهاي موجود و با توجه به برنامه هاي کشور جهت افزايش ظرفيت حمل و نقرل ريلري و همچنرين کراهش سرن
متوسط ناوگان به نظر ميرسد که در ده سال آينده به حدود  400لوکوموتيو جديد نياز خواهد بود .در صورتيکه فررض برر ايرن
باشد که تمامي اين لوکوموتيوها از نوع لوکوموتيو  ER24PCباشد به توليد  1600موترور کشرنده جديرد نيراز خواهرد برود در
صورتيکه بحث جايگزيني موتورهاي کشنده لوکوموتيوهاي قديمي را نيز در نظر بگيرريم بره تعردادي در حردود  2000موترور
کشنده با توان نامي در حدود  500تا  1000کيلووات نياز خواهد بود.
همچنين با توجه به سند چشم انداز خودرو در سال  1404توليد خودرو در ايران بايد تا  3ميليون خودرو در سال افزايش يابد .از
اين رو و با توجه به بيانات مدير عامل شرکت ايران خودرو در مورد توليد خودرو هيبريدي با توليد  1000دستگاه خودرو در سال
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 1395مي توان در نظر گرفت که در سال  1404حدود يك درصد از توليد ساليانه معادل  300هزار خودرو از نروع هيبريردي و
الکتريکي باشند .از آنجاييکه اين محصوالت از نوع خودروهاي سواري خواهند بود رنج تواني موتور کشرنده الکتريکري آنهرا در
حدود  30کيلووات خواهد بود.
همچنين در ايران مطابق با آمار سال  1388تعداد  25000اتوبوس و  27000ميني بوس در شبکه حمل و نقل مسرافري درون
شهري ايران فعاليت دارند که در صورت تغيير  10درصد از اين اتوبوسها به اتوبوسهاي الکتريکي ،ميتوان در نظر گرفت که در
سال  1404نياز به توليد حدود  5000موتور کشنده الکتريکي با حدود توان  100کيلووات نياز خواهد بود.
در جدول زير خالصه اي از نيازمنديهاي احتمالي کشور در  10سال آينده به موتورهاي کشنده آورده شده است.با توجه به ارقام
اين جدول در صورتيکه توليد خودرو برقي و هيبريدي در کشور گسترش يابد بازار توليد موتورهاي کشنده ايرن خودروهرا برازار
بزرگي ( در حدود سالي  700ميليارد تومان) خواهد بود و همچنين در صورت عدم توليد اين موتورها در داخل کشرور در حردود
 3000ميليارد ريال از کشور بابت هزينه موتورهاي کشنده عمداتا مترو و لوکوموتيوهاي قطارهاي برون شهري خارج خواهد شد.
جدول  :18-5براورد تخميني ارزش موتورهاي کشنده در  10سال آينده
خودرو سواري

اتوبوس

قطار مترو

قطار برون شهري

(ساليانه)

(تا  10سال آينده)

(تا  10سال آينده)

(تا  10سال آينده)

تعداد مورد نياز

300000

5000

8000

2550

توان[]KW

≈30

≈ 100

≈200

≈750

هزينه [ريال بر ]KW

800000

861000

800000

750000

7،200

431

1،280

1،434

عنوان

ارزش تخميني بازار
[ميليارد ريال]

با توجه به مزايا و معايب انواع موتورهاي کشنده اشاره شده در باال پيشنهاد ميشود مطابق با برنامه زير براي توليرد موتورهراي
کشنده براي چهار کاربرد اقدام صورت پذيرد.
جدول  : 19-5برنامه پيشنهادي براي توليد موتورهاي کشنده براي چهار کاربرد مختلف
 1399و

 1401و

1400

1402

اتوبوس

کسب دانش فني

توليد و تست نمونه

توليدساالنه 500

توليد ساالنه 1000

توليد ساالنه 1000

توليد ساالنه 1000

خودرو سواري

کسب دانش فني

توليد و تست نمونه

توليدساالنه 2000

توليد ساالنه 10000

توليد ساالنه 50000

توليد ساالنه 100000

سال
IM

1394

 1395و
1396

 1397و 1398

 1403و 1404
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 1399و

 1401و

1400

1402

قطار مترو

کسب دانش فني

توليد و تست نمونه

توليدساالنه 500

توليد ساالنه 1000

سال

PMSM

SR
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1394

 1395و
1396

 1397و 1398

 1403و 1404
توليد ساالنه 1000

قطار برون شهري

کسب دانش فني

توليد و تست نمونه

توليدساالنه 50

توليد ساالنه 100

توليد ساالنه 300

اتوبوس

کسب دانش فني

توليد و تست نمونه

توليدساالنه 500

توليد ساالنه 1000

توليد ساالنه 1000

خودرو سواري

کسب دانش فني

توليد و تست نمونه

توليدساالنه 2000

توليد ساالنه 10000

توليد ساالنه 50000

قطار مترو

کسب دانش فني

توليد و تست نمونه

توليدساالنه 100

توليد ساالنه 200

قطار برون شهري

کسب دانش فني

توليد و تست نمونه

توليدساالنه 50

توليد ساالنه 100

اتوبوس

کسب دانش فني

توليد و تست نمونه

خودرو سواري

کسب دانش فني

توليد و تست نمونه

در اين راستا بايد عالوه بر تدوين دانش فني مي بايست خطوط مناسب براي توليد موتورهاي کشنده نيز ايجراد شرود کره ايرن
موضوع را مي توان در دو روش مختلف ايجاد خطوط توليد جديد و يا توسعه خطوط توليد شرکتهاي موجود ديد.
در جدول زير هزينههاي مرتبط با پروژه آو رده شده است .الزم به ذکر است که هزينه ها دانرش فنري موترور و درايرو بصرورت
يکپارچه ديده شده است و همچنين هزينه ساخت و تست يك نمونه نيز در جداول زير بصورت مجموع و براي دو المان موتور و
درايو آورده شده است.

جدول  : 20-5ميزان هزينه هاي برنامه پيشنهادي براي توليد موتورهاي کشنده براي چهار کاربرد مختلف (ميليون ريال)
سال

1394

اتوبوس
خودرو سواري
IM
قطار مترو
قطار برون شهري
اتوبوس
PMS
M

خودرو سواري
قطار مترو
قطار برون شهري
اتوبوس

SR
خودرو سواري

* رنگ بندي هر مرحله مطابق با جدول ()14-1

1395و

 1397و

1399و

1401و

 1403و

1396

1398

1400

1402

1404
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تاسيس خطوط جديد توليد موتورهاي کشنده در حدود  150تا  200شغل مستقيم ايجاد خواهد کرد همچنين حداقل مي توان از
س ه شرکت دانش بنيان نيز براي برنامه هاي تحقيق و توسعه بر روي سه نوع موتور اصلي استفاده نمود که خود باعث افرزايش
اشتغالزايي اين طرح خواهد شد.

 -6طرح بهبود مصرف انرژي
الکتروپمپهاي چاههاي آب کشاورزي
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آب مهمترين عامل در توليد محصوالت کشاورزي بوده و آبهاي زيرزميني مهمترين تامين کننده منابع آب در بخش کشراورزي
محسوب مي شوند .در گذشته براي انتقال آب از اعماق زمين به سط  ،از ديزل استفاده مي شد .اما امروزه يکي از راهکارهراي
اساسي جهت بهره وري بيشتر از آب ،توسعه و گسترش وسيع سيستم هاي آبياري است .با افزايش بازدهي آبياري ،آب بيشتري
جهت توسعه اراضي کشاورزي تامين و در نتيجه افزايش بهر ه وري بخش کشاورزي فراهم مي گردد .يکي از اقردامات جهرت
افزايش بازدهي ،استفاده از موتور پمپ هاي برقي بجاي پمپ هاي ديزلي مي باشد .با توجه به افزايش قيمت حامل هاي انرژي
اين کار نتايجي مانند کاهش استفاده از سوخت فسيلي ،کاهش آلودگي محيط زيست و بهينه سرازي مصررف انررژي را در پري
خواهد داشت .جهت پمپاژ آب از اعماق زمين توسط انرژي الکتريکي مي توان از دو نوع الکتروپمپ استفاده نمود .در نروع اول،
که به سيستم شفت و غالفي معروف است ،موتور الکتريکي در سط زمين قرار دارد و در نوع دوم از الکتروپمپ شناور استفاده
مي شود که موتور الکتريکي نيز به همراه پمپ در داخل چاه و در سط آب قرار مي گيرد .در اين گزارش به وضعيت چاههاي
آب کشاورزي برقدار در داخل کشور و پتانسيل صرفه جويي انرژي در آنها پرداخته خواهد شد.
 -1-6برآورد تعداد چاههاي آب کشاورزي داراي پروانه بهره برداري در داخل کشور
با توجه به آمار شرکت مديريت منابع آب ايران تعداد چاههاي آب کشاورزي داراي پروانه بهره بررداري در سرال هراي  1384و
 1392در جدول  1-6آمده است .با توجه به نرخ رشد تعداد چاهها از سال  1384تا  ،1392مي توان با در نظر گرفتن نرخ رشرد
 1/5درصد ،برآوردي از تعداد چاهها در سالهاي  1400 ،1397و  1404داشت.
جدول  :1-6تعداد چاههاي آب کشاورزي داراي پروانه بهره برداري

سال
1384
1392
1397
1400
1404

تعداد چاهها ( داراي پروانه بهره برداري)

نرخ رشد تعداد

نرخ رشد برقي

تعداد کل

برقي

ديزلي

کل چاهها

کردن چاهها

330،475
399،347
430،210
449،861
477،467

102،526
174،989
244،411
298،667
390،190

227،949
224،358
185،799
151،194
87،277

0.024

-

0.015

0.069
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 -2-6بررسي وضعيت مصرف انرژي توسط چاههاي آب کشاورزي
با توجه به آمار شرکت مديريت منابع آب ايران از توان مصرفي چاههاي آب کشاورزي در سالهاي مختلف و نيرز آمرار شررکت
توانير از چاههاي برق دار شده و متوسط توان مصرفي هر منطقه ،با در نظر گرفتن متوسط ديماند يك چاه کشاورزي برابرر 38
کيلووات مي توان برآوردي از توان مصرفي توسط چاههاي آب کشاورزي در شرايط کنوني ارائه نمود .عالوه بر اين ،با در نظرر
گرفتن کارکرد الکتروپمپ به ميزان متوسط  9ساعت در روز ،مي توان برآوردي از مصرف انرژي توسط ايرن بخرش در شررايط
کنوني ارائه نمود .چنانچه وضعيت برق دار نمودن چاهها مطابق چند سال اخير ادامه داشته باشد ،با در نظر گرفتن توان متوسرط
ذکر شده براي هر چاه ،مي توان کل انرژي مصرفي ساليانه و کل توان مصرفي را در افق هراي  1400 ،1397و  1404بررآورد
نمود (جدول .) 2-6
جدول  :2-6وضعيت توان مصرفي و مصرف انرژي توسط چاههاي آب کشاورزي

سال
1392
1397
1400
1404

نرخ رشد برقي
کردن چاهها

0.069

متوسط
ديماند
() KW
38

کل ديماند

متوسط ساعت

انرژي مصرفي

() MW

کار روزانه

ساليانه () GWh

6،650
9،288
11،349
14،827

9

21،844
30،510
37،283
48،707

 -3-6مقايسه استفاده از الکتروپمپ شناور و الکتروپمپ شفت و غالفي
 -1-3-6مقايسه توان و انرژي مصرفي

به منظور مقايسه ميزان توان و انرژي مصرفي در دو حالت استفاده از الکتروپمپ نوع شفت و غالفري و الکتروپمرپ شرناور ،برا
توجه به متوسط توان مصرفي هر چاه کشاورزي برابر  38کيلووات ،با در نظر گرفتن يك چاه به عمق  100متر و دبي حدود 25
ليتر بر ثانيه ،با استعالم از فروشندگان الکتروپمپ ،الکتروپمپ شناور مناسب براي اين چاه حدود  37کيلرووات بدسرت آمرد .در
صورت استفاده از الکتروپمپ نوع شفت و غالفي با موتور الکتريکي افقي ،توان مناسب براي چاه مذکور با دبي مورد نظر حدود
 85اسب بخار ( 63.4کيلووات) خواهد بود .بنابراين ،در صورت استفاده از الکتروپمپ شناور به جاي نروع شرفت و غالفري ،بره
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ميزان  26.4کيلووات کاهش توان مصرفي خواهيم داشت و ميزان صرفه جويي در مصرف انرژي (برا در نظرر گررفتن متوسرط
کارکرد  9ساعت در روز) برابر  86757کيلووات ساعت در سال خواهد بود.
 -2-3-6مقايسه هزينه هاي الزم براي برقدار کردن

با استعالم از فروشندگان الکتروپمپ و پيمانکار حفر و برقدار کردن چاههاي آب کشاورزي ،هزينه برقدار کردن چاه آب ديزلي (با
مشخصات ذکر شده در بخش قبل) با بکارگيري پمپ شفت و غالفي و موتور الکتريکي افقي بصورت زير خواهد بود:
 هزينه الکتروموتور حدود  5ميليون تومان هزينه خريد برق و تجهيزات مربوطه ( مانند :ترانس ،تابلو )... ،حدود  10ميليون تومان (با فرض عدم نياز بره احرداخط انتقال تا محل چاه)
 هزينه کابل و هزينه نصب سيستم جديد حدود  3ميليون تومانالزم به ذکر است کشاورز مي تواند با فروش موتور ديزل ،هزينه موتور الکتريکي و تابلو برق مربوطه را ترامين نمايرد .بنرابراين
برقدار کردن چاه ( با مشخصات ذکر شده) با پمپ شفت و غالفي و موتورالکتريکي افقي حدود  13ميليون تومان هزينه خواهد
داشت.
در صورت استفاده از الکتروپمپ شناور ،هزينه هاي برقدار کردن بصورت زير مي باشد:
 هزينه الکتروپمپ شناور  5طبقه با توان  37 KWو دبي  25ليتر بر ثانيه حدود  11ميليون تومان هزينه کابل حدود  12ميليون تومان هزينه هاي جمع آوري سيستم شفت و غالف از داخل چاه و نصب سيستم شناور حدود  7ميليون تومران (برا در نظررگرفتن سالم بودن لوله آب و امکان استفاده از آن براي سيستم شناور)
 هزينه خريد برق و تجهيزات مربوطه ( مانند :ترانس ،تابلو )... ،حدود  10ميليون تومان (با فرض عدم نياز بره احرداخط انتقال تا محل چاه)
الزم به ذکر است کشاورز مي تواند با فروش سيستم شفت و غالف حدود  10ميليون تومان از هزينه ها را جبران نمايد .بنابراين
برقدار کردن چاه ( با مشخصات ذکر شده) با الکتروپمپ شناور حدود  30ميليون تومان هزينه خواهد داشت .موارد فوق به طرور
خالصه در جدول  3-6آمده است.
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جدول  :3-6مقايسه هزينه برقي کردن چاههاي آب کشاورزي با بکارگيري دو روش سيستم شفت و غالفي و الکتروپمپ
شناور براي يک چاه آب کشاورزي نمونه

جبران هزينه
ها

هزينه برقي کردن (ميليون تومان)

(ميليون

تومان)
نوع سيستم

هزينه الکتروموتور و
پمپ

برقي

هزينه جمع
هزينه خريد
برق و

هزينه

هزينه

تجهيزات

الکتروموتور

پمپ

مربوطه

آوري
هزينه سيستم قبلي
کابل

و نصب
سيستم

کل هزينه
قيمت فروش (ميليون تومان)
تجهيزات
تعويض شده

جديد
سيستم
شفت و

-

5

10

2

1

5

13

غالفي
الکتروپمپ
شناور

11

10

12

7

10

30

 -4-6مقايسه برقدار کردن چاههاي آب کشاورزي کشور از نظر تفاوت بکارگيري الکتروپمپ شناور با
سيستم شفت و غالفي
با توجه به آمار ارائه شده در جدول ( ،)1تعداد چاههاي برقدار شده در سالهاي  1384و  1392نشان مي دهد که به طور متوسط،
ساليانه تعداد  9000حلقه چاه برقدار شده است .با فرض آنکه از اين پس نيز تعداد چاههاي برقدار شرده در سرال برابرر 9000
حلقه باشد ،مي توان تفاوت بين استفاده از الکتروپمپ هاي شفت و غالفي و الکتروپمپ هاي شناور را از نظرر تروان مصررفي،
انرژي مصرفي و نيز هزينه هاي برقدار کردن با يکديگر مقايسه نمود .اين مقايسه براي يك چاه نمونه (که تروان مصررفي آن
تقريباً متوسط توان مصرفي چاههاي آب کشاورزي عميق و نيمه عميق کشور است) در بخش قبل انجام گرفت .با توجه به اين
اطالعات ،حدود اختالف هزينه هاي برقدار کردن در دو حالت ذکر شده و نيز ميزان کاهش توان و انرژي مصررفي برراي کرل
چاههاي برقدار شده در يك سال در جداول  4-6و  5-6محاسبه شده است.
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جدول  :4-6مقايسه هزينه برقي کردن چاههاي آب کشاورزي با بکارگيري دو روش سيستم شفت و غالفي و الکتروپمپ
شناور براي کل چاههاي برقدار شده در يک سال

اختالف هزينه برقدار کردن به دو روش الکتروپمپ

کاهش توان مصرفي با

کاهش انرژي مصرفي با بکارگيري

بکارگيري الکتروپمپ شناور

الکتروپمپ شناور

شناور و سيستم شفت و غالفي (ميليارد تومان)

MW

ميليارد تومان

MWh / Year

153

238

475

780،812

ميليارد
تومان
117

الزم به ذکر است هزينه توليد هر مگاوات برابر  2ميليارد تومان و هزينه توليد هر کيلووات ساعت انرژي برابرر  150تومران در
نظر گرفته شده است.
 -5-6ارائه پيشنهاد براي بهبود مصرف انرژي چاههاي آب کشاورزي
 -1-5-6برقدار کردن چاههاي آب کشاورزي ديزلي باقيمانده با بکارگيري الکتروپمپ شناور و عادم اساتفاده از سيساتم
شفت و غالفي

با توجه به مطالب ارائه شده چنانچه با اتخاذ تمهيدات الزم در قالب يك برنامه کوتاه مدت ،برقدار کردن تمامي چاههاي ديزلي
باقيمانده با بکارگيري الکتروپمپ هاي شناور (با در نظر گرفتن مالحظات انطباق الکتروپمپ با بار) صورت گيرد ،صررفه جرويي
قابل توجهي در توان و انرژي مصرفي در مقايسه با برقدار کردن چاه با الکتروپمپ شفت و غالفي ايجاد خواهد شد.
 -2-5-6جايگزيني الکتروپمپ هاي شفت و غالفي موجود با الکتروپمپ هاي شناور

با توجه به مطالب ارائه شده در بخش ( ،)4چنانچه طي يك برنامه ميان مدت الکتروپمپ هاي شرناور ،جرايگزين الکتروپمرپ
هاي شفت و غالفي موجود شوند کاهش قابل توجه توان و انرژي مصرفي را خواهيم داشت .جهت بررسي بهتر نتايج اين کرار،
مي توان اين برنامه را ابتدا بصورت آزمايشي در يك استان منتخب اجرا نمود و در صورت تاييد ،به استانهاي ديگرر تعمريم داد.
الزم به ذکر است ،در برنامه جايگزيني مي توان مالحظات انطباق الکتروپمپ با بار را نيز مد نظر قرار داد.
 -3-5-6استفاده از درايوهاي سرعت -متغير در الکتروپمپ هاي شناور چاههاي آب کشاورزي

درايوهاي سرعت -متغير مي توانند نقش قابل توجهي در مصرف انرژي پمپ هاي آب کشاورزي داشته باشند .لذا مجهز کردن
الکتروپمپ هاي شناور چاههاي آب کشاورزي به درايو سرعت -متغير مي تواند به عنوان يك برنامه بلند مدت در راستاي بهبود
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مصرف انرژي در پمپ هاي آب کشاورزي در نظر گرفته شود .اين برنامه مي تواند ابتردا بصرورت آزمايشري برراي يرك حروزه
منتخب انجام شده و پس از بررسي نتايج و رفع نواقص ،به ساير چاههاي آب کشاورزي تعميم داده شود.
 -4-5-6استفاده از موتورهاي الکتريکي با بازده بهبوديافته در مقايسه با موتورهاي القايي رايج

يکي از راههاي بهبود بازده الکتروپمپ هاي شناور رايج مورد استفاده در چاههاي آب کشاورزي ،اصرالح طراحري و بکرارگيري
مواد مناسب جهت بهبود بازده موتور القايي مورد استفاده در اين الکتروپمپ ها مي باشد .به عنوان مثال ،استفاده از هادي مسي
در ميله هاي رتور قفسه سنجابي مي تواند بهبود بازده موتور القايي را بره دنبرال داشرته باشرد [ .]29-27از ايرن رو اسرتفاده از
موتورهاي القايي قفسه سنجابي با بازده بهبوديافته در الکتروپمپ هاي شناور چاههاي آب کشاورزي مي تواند بره عنروان يرك
برنامه کوتاه مدت در راستاي بهبود مصرف انرژي چاههاي آب کشاورزي مد نظر قررار گيررد .برا اسرتعالم از کارشناسران فنري
شرکت پمپيران ،بازده موتور القايي مورد استفاده در پمپ شناور با توان  37 KWحدود  60درصد مي باشد .با بهبود بازده موتور
القايي به ميزان  2درصد ،توان ورودي  35.8 KWخواهد بود.
عالوه بر گزينه فوق ،استفاده از موتورهاي آهنرباي دائم به عنوان جايگزيني براي موتورهاي القايي موجود در الکتروپمپ هراي
شناور چاههاي آب کشاورزي مي تواند بهبود مصرف انرژي را به دنبال داشته باشد .در حال حاضر ،موتور الکتريکي مورد استفاده
در الکتروپمپ هاي شناور سري  SQکه توسط شرکت  Grundfosدر کشور دانمارك توليد مي شود از نوع آهنرباي دائرم مري
باشد [ .]30با در نظر گرفتن بازده  60درصد براي موتورهاي القايي  37 KWمورد استفاده در يك نمونه الکتروپمپ شرناور ،در
صورت استفاده از موتور آهنرباي دائم و بهبود بازده به ميزان  5درصد ،توان ورودي  34.1 KWخواهد بود.
با در نظر گرفتن اين ميزان صرفه جويي و نيز جايگزيني  5000الکتروپمپ در يك سال ،مي توان ميزان صرفه جويي ديماند و
انرژي مصرفي را در يك سال محاسبه نمود .موارد ذکر شده در جداول  5-6و  6-6آمده است .هزينه هاي الزم براي جايگزيني
و مدت زمان بازگشت سرمايه نيز در جدول  7-6مشخص شده اند .الزم به ذکر است ،هزينه توليد يك کيلووات-ساعت انرژي
با سوخت يارانه اي برابر  150تومان و با سوخت آزاد برابر  350تومان در نظر گرفته شده است .عالوه بر اين ،متوسرط کرارکرد
روزانه الکتروپمپ در طول سال حدود  9ساعت در نظر گرفته شده است.
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جدول  :5-6ميزان کاهش توان مص رفي و صرفه جويي در مصرف انرژي ناشي از جايگزيني موتور القايي پمپ شناور با
موتور القايي با بازده بهبود يافته و موتور آهنرباي دائم

نوع موتور جايگزين

بازده موتور
جديد

بازده موتور موجود

کاهش توان
مصرفي
()KW

صرفه جويي در
مصرف انرژي
()KWh/Year

موتورالقايي با بازده
بهبود يافته

0.62

0.6

1.2

3921

موتور آهنرباي دائم

0.65

0.6

2.8

9350

جدول  : 6-6ميزان کاهش توان مصرفي و صرفه جويي ساالنه در مصرف انرژي ناشي جايگزيني موتور القايي پمپ شناور
با موتور القايي با بازده بهبود يافته و موتور آهنرباي دائم

نوع موتور جايگزين

تعداد جايگزين
شده در سال

موتورالقايي با بازده
بهبود يافته

کاهش
ديماند
()MW

کاهش ريالي
ديماند (ميليارد
تومان)

ميزان صرفه جويي
انرژي ساليانه
()MWh

6

12

19604

صرفه جويي ريالي انرژي در
سال (ميلياردتومان)
سوخت يارانهاي

سوخت آزاد

2.9

6.9

5000
14

موتور آهنرباي دائم

46748

28

16.4

7

جدول  : 7-6ميزان صرفه جويي ريالي و هزينه ها ناشي از جايگزيني موتور القايي پمپ شناور با موتور القايي با بازده بهبود
يافته و موتور آهنرباي دائم براي هر چاه آب کشاورزي

(ميليون تومان)
صرفه جويي ريالي در
نوع موتور

کاهش ريالي

جايگزين

توان مصرفي

موتورالقايي

2.4

مصرف انرژي
سوخت
يارانه اي

0.6

سوخت آزاد

1.4

کل صرفه جويي
سوخت

سوخت

يارانه اي

آزاد

3

3.8

بازگشت سرمايه
قيمت

قيمت

هزينه نصب

الکتروموتور

الکتروموتور

الکتروموتور

القايي

جديد

جديد

7

11

5

(سال)
مجموع
هزينه ها

9

با سوخت با سوخت
يارانه اي

آزاد

3

2.4
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فاز  :5برنامه تحلیلی و تهیه ره نگاشت

با بازده بهبود
يافته
موتور آهنرباي
دائم

5.7

1.4

3.3

7.1

9

14

5

12

1.7

1.3

 -7طرح "آزمايشگاه مرجع دينامومتري
ماشينهاي الکتريکي توان متوسط و
توان باال"
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 -1-7ضرورت ايجاد آزمايشگاه:
 -1-1-7موتورهاي توان باال

بر اساس آمار منتشره توسط توانير در سال  1392ميزان مصرف انرژي موتورهاي الکتريکي در بخرش صرنعت کشرور 45،918
ميليون کيلووات ساعت (با فرض اين که  65درصد انرژي را موتورهاي الکتريکي مصرف ميکنند) است .برا محاسربات انجرام
شده در گزارشهاي قبلي 21 ،درصد اين مقدار انرژي الکتريکي توسط موتورهاي الکتريکي بزرگ (با توان نرامي بريش از 750
کيلووات) مصرف ميشود؛ بنابراي مصرف ساالنه انرژي موتورهاي الکتريکي بزرگ در اين سال برابر  9،600ميليرون کيلرووات
ساعت بوده است .اين مقدار مصرف انرژي نشان ميدهد که در کشور بيش از  1،000عدد موتور الکتريکي بزرگ در حرال کرار
ميباشد .اگر آمار نياز به تعميرات و موتورهاي جديد  7درصد تعداد کل موتورهاي بزرگ نصرب شرده فررض شرود (تعرداد 70
دستگاه الکتروموتور بزرگ) ،مصرف انرژي اين تعداد برابر  675ميليون کيلووات ساعت ميشود؛ در اين صورت در صرورتي کره
موتورهاي تعميري و يا خريداري شده يك درصد کاهش بازده (به داليلري ماننرد کيفيرت برد سراخت ،اسرتفاده از مرواد اوليره
نامرغوب ،نبودن دانش فني کافي و غيره) رخ دهد ،حداقل  6.75ميليون کيلووات ساعت انرژي بيشتري مصرف مريشرود کره
برابر ده ميليارد ريال (با فرض قيمت  1500ريال به ازاي هر کيلووات ساعت) هزينه بيشتر براي کشور ،براي توليد ايرن مقردار
انرژي الکتريکي است .مقدار هزينه واقعي با احتساب قيمت واقعي سوخت ،در حدود سه برابر اين مقدار است .اگر عمر مفيد اين
تجهيزات  15سال فرض شود ،ميزان اضافه هزينههاي اين  70دستگاه الکتروموتور براي صنعت برق کشور 15 ،برابر (بره نررخ
امسال) افزايش مييابد و هر سال نيز همين مقدار به آن اضافه ميشود که به صورت تجمعي ،بالغ بر  1،215ميليارد ريرال (برا
فرض قيمت  1500ريال به ازاي هر کيلووات ساعت) به نرخ امسال ميشود .البته در ايرن محاسربات هزينرههراي مربروط بره
تغييرات ضريب توان ،آاليندگي محيط زيست و عدم انطباق بار و موتور الکتريکي لحاظ نشده است.
از طرف ديگر با توجه به وجود ظرفيت استفاده از انرژي باد به مقدار  10،000مگاوات در کشور ،برنامهريزيهاي زيادي برراي
توسعه نيروگاههاي بادي در کشور (در حدود  4،500مگاوات) در سالهاي آينده انجام شده است .اين مطلب به اين معني اسرت
که در سال هاي آينده حجم بااليي از ژنراتورهاي الکتريکي با توان چند مگاوات جهت استفاده در توربينهاي برادي بره کشرور
وارد و يا در داخل کشور توليد خواهد شد که اين تجهيزات قبل از نصب ،نياز به آزمون و تاييد شاخصهاي عملکردي دارند؛ به
عبارت ديگر وجود مرکزي براي آزمايش اين تجهيزات در کشور  -برراي جلروگيري از تلفرات انررژي و افرزايش بهررهوري -
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ضروري مي باشد .همچنين اين مرکز امکان آزمايش و تعيين مشخصات فني ساير تجهيزات دوار مورد نياز بخش صنعت ،مانند
توربينها ،تجهيزات مورد استفاده در کشتيها و  ...را دارا ميباشد.
 -2-1-7موتورهاي توان متوسط

بر اساس تحليلهاي ارايه شده در گزارش مربوط به طرح "جايگزيني الکتروموتورهراي صرنعتي برا تروان متوسرط و ، "ASD
الکتروموتورهاي سه فاز صنعتي کشور در بازه تواني  75کيلووات تا  375کيلووات ساالنه در حدود  12،000گيگرا وات سراعت
(معادل  38درصد انرژي مصرفي موتورهاي الکتريکي صنعتي کشور) انرژي مصرف ميکنند و در حدود  2،800مگا وات ديماند
برق مصرفي (معادل  36.5درصد ديماند برق مصرفي الکتروموتورهاي صنعتي کشور) را به خود اختصاص دادهاند .در صورتي که
نياز به جايگزيني در سال در حدود  7درصد باشد ،معادل مصرف انرژي  908،000مگاوات ساعت الکتروموتور در اين برازه الزم
است که جايگزين گردد .در يك فرض خوشبينانه ،اگر بازده اين الکتروموتورها در حدود  1درصد نسبت بره مقردار اسرتانداردها
کاهش پيدا کند ،مقدار  9،000مگاوات ساعت انرژي در هر سال تلف ميشود .با فرض مبلغ  1500ريال به ازاي هرر کيلرووات،
معادل  13/6ميليارد ريال هزينه اضافي به کشور وارد ميشود .اين هزينه اضافي در يرك دوره  15سراله ،بره صرورت تجمعري
 1،635ميليارد ريال (به نرخ امسال) ميگردد .البته در اين محاسبات هزينههاي مربوط به تغييرات ضريب توان ،آاليندگي محيط
زيست و عدم انطباق بار و موتور الکتريکي لحاظ نشده است.
از طرف ديگر ،اين آزمايشگاه توانايي انجام آزمايش دينامومتري موتورهايي غير الکتريکي مانند موتورهاي بنزيني مورد استفاده
در خودروها را دارا ميباشد؛ به اين معني که غير از شرکتهاي سرازنده و يرا وارد کننرده موتورهراي الکتريکري ،شررکتهراي
خودروساز و ساير شرکت هاي دخيل در اين امر نيز از مشتريان اين آزمايشگاه هستند .از ديگر از قابليتهاي مهم اين آزمايشگاه
اين است که مولد انرژي الکتريکي آن ميتواند به کمك سيستم الکترونيك قدرت به صورت موتوري عمل کند و به اين ترتيب
امکان آزمايش مشخصات فني ديگر مولدهاي الکتريکي ديگر تا توان نامي دينامومتر فرآهم ميگردد .در اين حالت ميتوان به
کمك اين موتور وضعيتهاي مختلف در سيستم پيش محرك اين مولردها ماننرد تغييررات سررعت در موتورهراي بنزينري در
خودروهاي هيبريد را به صورت عملي مشابهسازي نمود .همچنين به کمك آن ميتوان پارامترهاي دينراميکي برخري از انرواع
بارهاي مکانيکي مانند انواع دمندهها ،استارترها ،سيستمهاي سرمايشي و گرمايشي ( )HVACاستخراج نمود.
 -2-7نياز صنعت کشور به تاييديه معتبر براي محصوالت داخلي
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از آنجايي که شرکت ها و کارخانجات فعال در کشور به کيفيت محصول توليد کنندگان داخلي موتورهاي الکتريکي ،مخصوصرا
در توان هاي باال ،اعتماد ندارند و انتظار دريافت تاييديههاي معتبر در اين زمينه از سازندگان دارند؛ وجود آزمايشگاهي که بتواند
آزمايش هاي کوتاه مدت و بلند مدت موتورهاي الکتريکي را انجام دهد و به نوعي گواهيهاي کيفيت براي محصوالت داخلري
صادر نمايد ،عالوه بر جلب نظر کارخانجات مختلف داخلي ،زمينهسازي براي به دست آوردن بازارهاي خرارجي و بره خصروص
بازارهاي کشورهاي همسايه را فراهم ميکند .نکته ديگري که الزم است به آن توجه شود اين است که در بررسيهراي انجرام
شده مشخص گرديده است که چنين آزمايشگاهي در منطقه خاور ميانه و ساير کشورهاي همسايه ايران وجود ندارد و با تاسيس
آزمايشگاه دينامومتري موتورهاي بزرگ ،ميتوان از آن به عنوان آزمايشگاه مرجرع در منطقره خراور ميانره و سراير کشرورهاي
همسايه بهرهبرداري نمود.
 -3-7آزمايشگاههاي موتورهاي الکتريکي توان باال مشابه در ساير کشورها
در اين قسمت به دليل اهميت آزمايشگاه موتورهاي الکتريکي توان باال ،به بررسي اين نوع آزمايشگاه و امکانات آنهرا در سراير
کشورها پرداخته ميشود.
 -1-3-7آزمايشگاه  20مگا ولت آمپري شرکت WEG

اين آزمايشگاه که در کشور آمريکا و با صرف هزينه  3/3ميليون دالري تاسيس شده است ،توانايي آزمايش موتورهاي الکتريکي
بزرگ و ژنراتورها در توانهاي  5 ،1.5و  10مگاوات را در بازه فرکانسي  30تا  60هرتز دارد .آزمايشگاه به نحوي طراحي شرده
است که  85درصد انرژي مصرفي موتور الکتريکي تحت آزمون ،از طريق ژنراتوري که براي آزمايش موتور تعبيره شرده اسرت،
تامين ميگردد .در شکل  1-7مدار تك خطي آزمايشگاه ترسيم شده است.
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شکل  :1-7مدار تک خطي آزمايشگاه شرکت WEG

 -2-3-7آزمايشگاه  5مگاواتي دانشگاه فلوريدا

اين آزمايشگاه توانايي آزمايش موتورهاي الکتريکي ،مبدلهاي الکترونيك قدرت ،سيستمهاي کنترل و ساير تجهيزات قدرت تا
توان  5مگاوات را دارد .موتورهاي الکتريکي تا سرعت  24،000دور در دقيقه قابل آزمون در اين آزمايشرگاه هسرتند .از جملره
موتورهاي مهم آزمايش شده در اين آزمايشگاه ،به يك نمونه موتور کشنده ابرهادي با توان  5مگراوات و سررعت  230دور در
دقيقه و ژنراتور  1.5مگاواتي با سرعت  15،000دور در دقيقه اشاره نمود.
 -3-3-7آزمايشگاه شرکت Bradley

اين آزمايشگاه که در کشور آمريک ا قرار دارد ،توانايي آزمون موتورها و ژنراتورهاي الکتريکي ترا تروان  7مگرا ولرتآمپرر را دارا
ميباشد.
 -4-3-7آزمايشگاه شرکت AW Dynamometer

اين آزمايشگاه در کشور آمريکا واقع است و توانايي انجام آزمون دينامومتري موتورهاي الکتريکي بزرگ تا تروان  5،000اسرب
بخار و تا سرعت  10،000دور در دقيقه را دارد .همچنين از ايرن آزمايشرگاه برراي انجرام آزمرايشهراي سراير موتورهرا (غيرر
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الکتريکي) نيز استفاده مي گردد .براي اين منظور در اين آزمايشگاه از ترمزهاي (بار مکانيکي موتور) نوع آبري ()Water Brake
و همچنين نوع جريان گردابي ( )Eddy Current Brakeاستفاده ميگردد.
 -5-3-7آزمايشگاه تست توربين بادي مرکز تحقيقات انرژي هاي نو آمريکا ()NREL

طرح آزمايشگاه توربين بادي  2/5مگاواتي مرکز تحقيقات انرژي هاي نو آمريکرا  NRELدر شرکل  2-7نشران د داده شرده
است .مشخصات فني تجهيزات اين آزمايشگاه در جدول  1-7آورده شده است.

شکل :2-7ساختار ميز تست دينامومتر  2/5مگاواتي NREL

جدول  :1-7مشخصات تجهيزات الکتريکي ميز تست توربين بادي NREL

تجهيز

مشخصات

مورد استفاده

موتور الکتريکي

موتور القائي با توان  2/5مگاوات 4165 ،ولت و
 415آمپر

به عنوان محرك اوليه ميز تست

درايو دور متغير

با قابليت بازيابي انرژي و پاسخ گشتاور  2هرتز

جهت تعيين سرعت و گشتاور اعمالي به تجهيز
تحت تست

سيستم کنترلي

قابليت کارکرد در دو حالت کنترل دور و کنترل
گشتاور

کنترل و مونيتورينگ کل فرآيند

سيستم اکتساب اطالعات و نرم افزار تحليل
داده جهت مانيتورينگ فرآيند تست ،جمع
آوري و تحليل داده هاي تست

 500کاناله

تحليل داده جهت مانيتورينگ فرآيند تست ،جمع
آوري و تحليل داده هاي تست
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 -6-3-7آزمايشگاه تست توربين بادي شرکت Renk Test System

اين شرکت آلماني توليد کننده تجهيزات تست توربين بادي است و خود مجهز به آزمايشگاه تست توربين بادي است که شکل
آن در شکل  3-7آورده شده است که در آن خروجي دو موتور القايي بکار گرفته شده به عنوان محرك اوليه  17مگاوات است.
آزمايشگاههاي اين شرکت قابليت انجام تست بر روي قطعات مختلف توربين بادي بصورت جداگانه و يکجا مي باشد.

شکل  : 3-7آزمايشگاه تست توربين بادي شرکت Renk test system

 -7-3-7آزمايشگاه تست توربين بادي مرکز تحقيقات انرژي هاي نو انگلستان ()NAREC

اين مرکز تحقيقاتي يکي از مر اکز مجهز تست منابع انرژي نو در جهان است که اولين مرکز تست توربين بادي خود به ظرفيت
 3مگاوات را در سال  2011بهره برداري نموده است که نماي آزمايشگاه آن در شکل  4-7آورده شده اسرت .مشخصرات فنري
تجهيزات و قابليتهاي اين آزمايشگاه در جدول  2-7آورده است.
جدول  :2-7مشخصات و توانايي هاي مرکز آزمايش توربين بادي  3مگاواتي NAREC
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اين مرکز در حال ساخت آزمايشگاه تست توربين بادي به ظرفيت  15مگاوات است.

شکل  :4-7آزمايشگاه توربين بادي .NAREC
 -8-3-7آزمايشگاه تست توربين بادي مرکز تحقيقات انرژي هاي نو اسپانيا ([4] )CENER

اين مرکز مجهز به آزمايشگاه توربينهاي بادي تا ظرفيت  8مگاوات است که نحوه چيدمان ميز آزمايشگاه در شکل  5-7آورده
شده است.
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شکل  :5-7نمايي از آزمايشگاه تست توربين بادي  8مگاواتي  CENERاسپانيا.

تجهيزات الکتريکي اين آزمايشگاه توسط شرکت  ABBتهيه شده است .ترانسفورمرهاي قدرت  8مگاولت آمپر و  10مگاولرت
آمپر ،موتورهاي القائي  6و  8مگاواتي و يك درايو فرکانس متغير  36مگاولت آمپر و چند عدد  PLCبراي کنترل فرآيند تسرت
در اين آزمايشگاه بکار گرفته شده است .مشخصات تجهيزات الکتريکي آزمايشگاه تست توربين بادي اين مجموعه در جردول
 3-7خالصه شده است.
جدول  :3-7مشخصات تجهيزات الکتريکي آزمايشگاه تست توربين بادي  CENERاسپانيا
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 -9-3-7آزمايشگاه تست توربين بادي شرکت  YUANDAچين

اين شرکت چيني يك از بزرگترين توليد کننده هاي توربين هاي بادي و ماشين هاي الکتريکي در کشور چين است که مجهرز
به آزمايشگاه توربين هاي بادي  1/5مگاواتي است .نمايي از آزمايشگاه اين شرکت در شکل  6-7آورده شده است.

شکل  :6-7نمايي از آزمايشگاه تست توربين بادي شرکت  YUANDAچين

 -4-7انتخاب بازه تواني آزمايشگاه الکتروموتورهاي توان باال و تجهيزات مورد نياز:
در حال حاضر موتورهاي الکتريکي در صنايع مختلف با توان بيش از  2مگاوات فعال هستند؛ به عنوان مثال موتور با توان 2.5
مگاواتي در صنايع سيمان ،موتورهاي بيش از  2مگاوات در خطوط انتقال آب ،با توان  4مگاوات در نيروگاهها استفاده ميشرود.
البته تعداد محدودي موتور الکتريکي با توان بيش از  10مگاوات نيز در برخي نيروگاههاي بخار کشور فعال هستند .با توجه بره
اين که با گذر زمان ،امکان توليد موتورهاي الکتريکي با توان باالتر به دليل سادهترر شردن فراينردها سراخت و توليرد ،بيشرتر
ميشود و در نتيجه امکان استفاده از آنها فراهم ميگردد ،پيشنهاد ميگردد ظرفيرت نرامي آزمايشرگاه دينرامومتري  5مگراوات
انتخاب گردد .اين انتخاب ميتواند در يك افق  10ساله ،تمامي نيازمنديهاي کشور را تحت پوشش قرار دهد.
تجهيزات اصلي مورد نياز براي آزمايشگاه دينامومتري موتورهاي توان باالو توربين باد ،عبارتند از:
 -1ژنراتور :براي آزمون شاخصهاي مصرف انرژي موتورهاي الکتريکي ،نياز به يك ژنراتور با توان  5مگاوات ميباشرد .قابرل
توجه است که براي افزايش دقت در تمام بازه تواني آزمون موتورها (محدوده چند صد کيلووات تا چند مگاوات) ،مريتروان بره
جاي استفاده از يك ژنراتور با توان  5مگاوات ،از دو ژنراتور کوپل شده به هم و با توان کمتر استفاده نمود.
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 -2مبدلهاي الکترونيك قدرت :دو مجموعه الکترونيك قدرت ،شامل مبردلهراي  AC/DCو  ،DC/ACدر ايرن آزمايشرگاه
براي تغذيه موتور تحت آزمون و همچنين انتقال توان ژنراتور به شبکه نياز ميباشد.
 -3گيربکس :براي آزمايش تجهيزات سرعت پايين و همچنين استفاده از اين آزمايشگاه براي آزمون تجهيزات توربين براد بره
گيربکس نياز ميباشد.
 -4ترانسفورمرها :ترانسفورمرها براي تغذيه تجهيزات با قدرت نامي مجموعه آنها ،مورد نياز ميباشد.
 -5سنسورها :براي کنترل فرايند آزمون ها و ثبت نتايج نياز به استفاده از سنسورهاي مختلف ،مانند سنسرور سررعت ،گشرتاور،
دماي قسمتهاي مختلف و  ، ...در آزمايشگاه ميباشد.
 -6تجهيزات کنترل و مونيتورينگ :براي ثبت اطالعات سنسورها و برنامهريزي آزمونهرا بره سيسرتم کنتررل و مونيتورينرگ
آزمايشگاه نياز ميباشد.
 -7شاسي :با توجه به وزن و ابعاد بزرگ تجهيزات مورد استفاده در آزمايشگاه و همچنرين تجهيزاتري کره مرورد آزمرون قررار
ميگيرند ،نياز به يك شاسي مناسب ،با قابليت تنظيم و تغيير جزئي ابعاد ،ميباشد.
 -5-7هزينههاي تاسيس آزمايشگاه
در جدول  4-7پيشبيني هزينههاي تاسيس آزمايشگاه براي توان  5مگاوات آورده شده است .همانطور که در اين جدول آورده
شده است ،در حدود  15ميليارد ريال هزينه نيروي انساني و  250ميليارد ريال هزينه براي خريد و يا ساخت تجهيزات آزمايشگاه
مورد نياز است .همچنين حداقل به  51ماه زمان براي آماده شدن آزمايشگاه نياز ميباشد.
جدول  :4-7هزينه و زمان مورد نياز تاسيس آزمايشگاه براي توان  5مگاوات
زمان

نفر در

(ماه)

ماه

رديف

فعاليت

1

بررسي مستندات ،طراحي مفهومي و طراحي تفصيلي آزمايشگاه

15

2

تهيه زمين ،سوله سازي ،تاسيسات و ساخت شاسي

24

3

خريد /ساخت ترانسفرمر ،ژنراتور و ساير موتورهاي الکتريکي مورد نياز

24

4

خريد/ساخت سيستم الکترونيك قدرت و کنترل

24

هزينه (ريال)
نيروي انساني

تجهيزات
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زمان

نفر در

(ماه)

ماه

رديف

فعاليت

5

خريد /ساخت تجهيزات مکانيکي

24

6

خريد سنسورها و تجهيزات کنترل

24

7

مونتاژ و آزمايش

12

هزينه (ريال)
نيروي انساني

تجهيزات

جمع
مجموع هزينه ها (ريال)
بر اساس نظر کميته راهبري پروژه ،مقرر گرديده است که هزينههاي اخذ ليسانس براي آزمايشگاه فوق نيز بره بودجره پرروژه
اضافه گردد که اين مساله به دليل نياز به استعالم و بررسيهاي بيشتر ،در زمان تهيه طرح تفصيلي مد نظر قرار خواهد گرفت.
همچنين در جدول  5-7پيشبيني هزينههاي تاسيس آزمايشگاه براي الکتروموتورهاي در بازه تواني  75تا  375کيلووات آورده
شده است .همانطور که در اين جدول آورده شده است ،در حدود  5ميليارد ريال هزينه نيروي انساني و  50ميليارد ريرال هزينره
براي خريد و يا ساخت تجهيزات آزمايشگاه مورد نياز است .همچنين حداقل به  24ماه زمان براي آماده شردن آزمايشرگاه نيراز
ميباشد.
جدول  :5-7هزينه و زمان مورد نياز آزمايشگاه الکتروموتورهاي در بازه تواني  75تا  375کيلووات
زمان

نفر در

(ماه)

ماه

رديف

فعاليت

1

بررسي مستندات ،طراحي مفهومي و طراحي تفصيلي آزمايشگاه

6

2

تهيه زمين ،سوله سازي ،تاسيسات و ساخت شاسي

12

 3خريد  /ساخت ترانسفرمر ،ژنراتور و ساير موتورهاي الکتريکي مورد نياز

12

4

خريد/ساخت سيستم الکترونيك قدرت و کنترل

12

5

خريد /ساخت تجهيزات مکانيکي

12

6

خريد سنسورها و تجهيزات کنترل

12

هزينه (ريال)
نيروي انساني

تجهيزات

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوريهاي طراحی ،ساخت و تدوین دانش فنی انواع موتورهاي مورد نیاز
در صنعت برق

136
ویرایش اول ،شهریور 1394

فاز  :5برنامه تحلیلی و تهیه ره نگاشت

رديف

فعاليت

7

مونتاژ و آزمايش

زمان

نفر در

(ماه)

ماه

هزينه (ريال)
نيروي انساني

تجهيزات

6

جمع
مجموع هزينه ها (ريال)

 -6-7پيشبيني درآمدهاي آزمايشگاه
براي محاسبه درآمد آزمايشگاه موتورهاي توان باال ،فرض (بد بينانهاي) مي شرود کره فقرط آزمرايش کوتراه مردت موتورهراي
الکتريکي و توربين هاي بادي که قرار است در داخل کشور ساخته و يا نصب شوند ،به اين آزمايشگاه ارجراع داده شرود؛ همران
طور که قبال نيز بيان گرديد ساالنه (بدون احتساب رشد) در حدود  70نمونه الکتروموتور توان باال در کشور نياز به نوسازي و يا
جايگزيني دارند .فرض ميشود که فقط يك چهارم اين تعداد به اين آزمايشگاه ارجاع داده شود (به عبارتي مابقي بدون آزمايش
در صنايع نصب گردد که در اين رابطه فرض بدبينانهاي است) .همچنين فرض ميشود پرس از تاسريس آزمايشرگاه ،بره طرور
متوسط ساالنه  100مگاوات توربين بادي در کشور نصب گردد که با فررض تروان نرامي هرر تروربين  2مگراوات ،تعرداد کرل
توربينهاي بادي  50عدد در سال ميگردد و اين تعداد فقط جهت انجام آزمونهاي کوتاه مدت به آزمايشگاه ارجاع داده شود.
با فرض اخذ هزينه به صورت متوسط  300ميليون ريال به ازاي هر آزمون کوتاه مدت ،درآمد آزمايشگاه بر اساس فرضيات فوق
ميشود:

 -8ساختار پيشنهادي براي مرکز ملي
توسعه فناوري ماشينهاي الکتريکي
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بيانيه چشم انداز استخراج شده براي توسعه فناوري و صنعت موتورهاي الکتريکي براي  10سال آينده ،برر اسراس مصراحبه برا
خبرگان اين صنعت و راهنماييهاي کميته راهبري پروژه "تدوين نقشه راه طراحي و ساخت فناوري انواع موتورهاي الکتريکي
مورد نياز صنعت برق" عبارت است از:
"با اتکا به خداوند متعال و با مشارکت تمامي ذينفعان در يک دوره ده ساله و با توجه به سياستهاي کالن اقتصاد مقاومتي در جهت
دستيابي به محيط زيست پاک و بهبود کيفيت زندگي مردم ،حوزه صنعت و فناوري موتورهااي الکتريکاي جمهاوري اساالمي اياران
حوزهاي است:
 -1برخوردار از تلفات انرژي پايين تر به ميزان  %10ناشي از افزايش بازده،
 -2داراي جايگاه مناسب در ميان کشورهاي پيشرو در امر تحقيق و توسعه و جايگااه اول منطقاه در عرصاه طراحاي ،تولياد و ارتقااي
فناوري با قابليت رقابتي و رويکرد صادراتي در حوزههاي مختلف کاربرد خانگي ،صنعت و حمل و نقل
 -3مبتني بر توانمندي داخلي با تکيه بر ساختاري منسجم و متخصصان توانمند و خالق و نيروي فني ماهر
 -4داراي جايگاه نخست مصرف در محصوالت توليد داخل
 -5برخوردار از فضاي کسب و کار پايدار و پويا با حضور سرمايهگذاران داخلي و خارجي

از آنجايي که تحقق بندهاي چشم انداز سند توسعه فناوري موتورهاي الکتريکي نياز به پيگيري مستمر و متمرکز دارد ،در ايرن
گزارش ساختار و شرح وظايف براي مرکز توسعه اين فناوري پيشنهاد مي گردد .براي تعيين ساختار مرکز ابتردا الزم اسرت کره
وظ ايف اين مرکز تشري گردد که اين کار در قسمت دوم اين گزارش انجام ميگيرد .سپس بر اساس اين شرح وظايف ،ساختار
مناسب انجام صحي آنها پيشنهاد گردد که اين کار در قسمت سوم گزارش انجام شده است.
 -2-8بررسي وظايف مرکز توسعه فناوري موتورهاي الکتريکي
براي تدوين شرح وظايف مرکز توسعه فناوري موتورهاي الکتريکي ،بندهاي بيانيه چشم انداز با جزئيات بيشتر بررسي ميگردد و
به کمك آنها وظايف مرکز استخراج خواهد شد.
 -1-2-8برخورداري از تلفات انرژي پايينتر

در بند اول بيانيه چشم انداز پبشبيني گرديده است که در  10سال آينرده برا توسرعه کراربرد فنراوريهراي جديرد موتورهراي
الکتريکي ،مصرف انرژي موتورهاي الکتريکي  10درصد کمتر از فناوريهاي فعلي استفاده ميگردد .براي رسيدن به اين هدف،
در سند نقشه راه چندين طرح مختلف شامل مواردي مانند جايگزيني الکتروموتورهاي کولرهاي آبي ،کمپرسورهاي يخچالها و
فريزرهاي خانگي ،الکتروموتورهاي صنعتي و غيره تدوين گرديده است .اين طرحها داراي دو بخش اجرايي و تحقيق و توسرعه
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ميباشند؛ هر چند وظيفه مرکز انجام بخشهاي انجام بخشهاي اجرايي طرحها نيست و در اين رابطه در سند نقشه راه مجري
تعيين ميگردد ،ولي بررسي کيفيت اجرا ،ميزان صحي تحقق طرحها ،بررسي وضعيت بازار ،جمعآوري آمار و اطالعات و تحليل
داده ها در اين ارتباط ،شناسايي و پيشبيني مشکالت احتمالي و پيشنهاد سياست هاي الزم به مراجع ذيرربط در رابطره برا ايرن
طرحها ازجمله فعاليتهايي است که الزم است به صورت متمرکز انجام گيرد و ميتواند در اين مرکز انجام گردد.
از طرف ديگر در طرحهاي کالن ،بخشهاي تحقيقاتي وجود دارد که مربوط به افقهاي ميان مدت و بلند مدت اجرراي طررح
است؛ مانند اين که در بحث جايگزيني الکتروموتورهاي کولرهاي آبي ،موتورهاي رلوکتانسي براي افق بلنرد مردت ديرده شرده
است و بنابراين نياز ا ست که تا مدت زمان مشخصي دانش فني الکتروموتورهاي رلوکتانسي برراي اسرتفاده در کولرهرا تردوين
گرديده و محصول آماده براي توليد صنعتي گردد و يا در صورت وجود مشکالتي در اين سيستم ،فناوري جرايگزين آن معرفري
شود .در اين حالت مرکز توسعه فناوري موتورهاي الکتريکي ميتواند تقسيم کار کسب دانرش فنري و نهرايي سرازي آن را بره
عنوان يك مرجع مطمئن انجام دهد.
بنابراين در زمينه طرح هاي کالن اجرايي تعريف شده در سند نقشه راه ،نظارت بر اجرا و تهيه بازخوردهراي الزم برراي مراجرع
مربوطه در بخش اجراي ميداني و پيگيري تدوين دانش فني بخش تحقيقاتي طرح هاي کالن اجرايي از جملره وظرايف مرکرز
توسعه فناوري موتورهاي الکتريکي خواهد بود.
 -2-2-8داراي جايگاه مناسب در امر تحقيق و توسعه ،با تکيه بر ساختاري منسجم و متخصصان توانمند

براي رسيدن به جايگاه مناسب در بين کشورهاي پيشرو در زمينه تحقيق و توسعه فناوريهاي موتورهاي الکتريکري ،همرانطور
که در گزارش "بررسي چالشهاي توسعه فناوري و صنعت موتورهاي الکتريکي و سياستهاي رفع آنها" پيشنهاد شده است که
الزم است سياستهاي زير اجرا و يا پيگيري براي اجرا گردند.
-1توسعه تواناييهاي بازيگران در حوزه توسعه دانش
 -2شکلگيري تعامالت في مابين دانشگاهها و موسسات پژوهشي و توليدکنندگان موتورهاي الکتريکي
 -3حمايت از اخذ ليسانس ،ثبت اختراع و اخذ تأييديههاي بين المللي الزم براي محصوالت با نام و نشان ايراني
-4ايجاد يک بانک اطالعاتي مناسب براي استفاده پژوهشگران اين حوزه
-5توسعه سرمايههاي انساني کارآمد و زمينهسازي براي بکارگيري متخصصان و پژوهشگران

اجرا و يا پيگيري اجراي اين سياستها ،جزء وظايف مرکز توسعه فناوري ماشينهاي الکتريکي ميگردد؛ به ايرن ترتيرب ،نيراز
است که اين مرکز خدمات زير را ارايه نمايد:
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 -1خدمات آموزشي مورد نياز موسسات پژوهشي و مراکز تحقيق و توسعه شرکتهاي سازنده را از طريق چاپ نشريه ،برگزاري
کنفرانس و يا برگزاري دورههاي آموزشي ارايه نمايد.
 -2به شکل گيري ارتباط بين مراکز تحقيق و توسعه شرکتها و موسسات پژوهشي کمك نمايد.
 -3از ابداعات و اختراعات در حوزه فناوري ماشينهاي الکتريکي حمايت نمايد.
 -4از شرکتهاي دانش بنيان و پژوهشي در حوزه فناوري موتورهاي الکتريکي حمايت نمايد.
 -5از پايان نامههاي پژوهشي تحصيالت تکميلي در حوزه ماشينهاي الکتريکي مالي نموده و به آنها مطرابق برا نيراز صرنعت
کشور جهت دهي نمايد و پيگيريهاي الزم را تا رسيدن به نتايج کاربردي ادامه دهد.
 -6بانكهاي اطالعاتي و پايگاه داده براي پايان نامه ها ،مقاالت و اختراعات در حوزه فناوري موتورهاي الکريکري ايجراد و در
دسترس عموم محققان اين حوزه قرار دهد.
 -7با ايجاد شبکه متخصصين حوزه فناوري موتورهاي الکتريکي و شرکتهاي فعال در زمينه توسرعه ايرن فنراوري ،در جهرت
سوق دادن نيازهاي پژوهشي صنايع کشور و يا نيازهاي آتي کشور به اين شرکتهرا و يرا متخصصرين ،در قالرب پرروژههراي
پژوهشي قابل انجام توسط اين افراد اقدام نمايد.
 -8آينده پژوهي فناوري انواع موتورهاي الکتريکي و پيشنهاد سياستهاي الزمه در راستاي دستيابي به اين فناوريها

 -3-2-8جايگاه اول منطقه در عرصه طراحي ،توليد با رويکرد صادراتي و جايگاه نخست مصرف در داخل

براي رسيدن به جايگاه اول در عرصه طراحي و توليد موتورهاي الکترکي برين کشرورهاي منطقره ،همرانطور کره در گرزارش
"بررسي چالش هاي توسعه فناوري و صنعت موتورهاي الکتريکي و سياستهاي رفع آنها" پيشنهاد شده است ،الزم اسرت کره
سياستهاي زير اجرا و يا پيگيري براي اجرا گردند.
 -1سازماندهي مشارکت توليدکنندگاني که در صنعت موتورهاي الکتريکي فعاليت دارند.
-2تنظيم قوانين و دستورالعملهاي مناسب جهت حمايت از توليدکنندگان موتورهاي الکتريکي
-3ايجاد انجمن هاي کارآفريني در ارتباط با حوزهي فناورانهي موتورهاي الکتريکي
-4حمايت از برگزاري نمايشگاه هاي تخصصي در حوزه موتورهاي الکتريکي و تحريک توليد کنندگان به شرکت فعال در آن
 -5مديريت تقاضا و هدايت مصرفکنندهگان داخلي موتورهاي الکتريکي به سمت محصوالت توليد داخل
 -6ايجاد آزمايشگاههاي مرجع
 -7شکلگيري تعامالت بين نهادهاي سياست گذار در حوزههاي فناوري موتورهاي الکتريکي
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 -8ايجاد انگيزش در کاربران (با برنامههاي تشويقي يا اعمال اساتانداردهاي اجبااري در بخاشهااي مختلاف اقتصاادي) باراي اساتفاده از
موتورهايي با بازده باالتر
 -9سازماندهي مشارکت بانکها و صندوقها براي حمايت از توليدکنندگان صنعت موتورهاي الکتريکي

اجرا و يا پيگيري اجرا و تهيه بازخوردهاي الزم از نحوه و يا کيفيت اجراي اين سياستها براي مراجع ذي ربرط ،جرزء وظرايف
مرکز توسعه فناوري ماشينهاي الکتريکي ميگردد؛ به اين ترتيب ،نياز است که اين مرکز:
 -1بازار داخلي و خارجي موتورهاي الکتريکي را با استفاده از روشهاي مختلف رصد نمايد و آمار و تحليلهاي الزم را در ايرن
زمينه ارايه نمايد و برنامهها و سياست هاي الزمه جهت افزايش سهم بازار محصوالت توليردي در کشرور را بره مراجرع ذيرربط
پيشنهاد نمايد.
 -2پيگيري براي تاسيس و ارتباط موثر با انجمن صنفي توليدکنندگان موتورهاي الکتريکي ،برگرزاري نمايشرگاههراي سراالنه
موتورهاي الکتريکي ،برنامه ريزي و پيگيري تسهيالت براي شرکت در نمايشگاههاي بين المللي موتورهاي الکتريکي
 -3تدوين و پيشنهاد استانداردهاي مصرف انرژي موتورهاي الکتريکي و يا تجهيزاتي که موتورهاي الکتريکي عنصر مهمي در
ساختار آنها ميباشد (مانند برخي از وسايل خانگي ،الکتروپمپها و .)...
 -4ايجاد صندوق کار آفريني و حمايت از فناوريهاي نوين و پربازده موتورهاي الکتريکي براي وارد شدن به بازار مصرف
 -5پيگيري براي مشارکت بيشتر بانك ها و ساير موسسات مالي براي حمايرت از توليدکننردگان موتورهراي الکتريکري جهرت
گسترش کاربرد فناوري هاي با بازدهي باالتر ،توليد انواع موتورهاي الکتريکي مورد نياز کشور و گسترش بازار محصوالت توليد
شده در کشور
 -6اطالع رساني و آگاهي بخشي به ک اربران مختلف موتورهاي الکتريکي براي استفاده بيشتر از محصوالت داخلي موتورهراي
الکتريکي
 -7پيگيري براي ايجاد آزمايشگاههاي مرجع مورد نياز کشور در ردههاي مختلف تواني و کاربردها اولويت دار
 -4-2-8برخوردار از فضاي کسب و کار پايدار و پويا با حضور سرمايهگذاران داخلي و خارجي

براي برخورداري از فضاي کسب و کار پايدار در زمينه موتورهاي الکتريکي عالوه بر توجه به بازار داخلي مصررف ،الزم اسرت
که به بازارهاي خارجي (با اولويت کشورهاي همسايه) توجه جدي شود .براي اين کار عالوه بر وظايف که قبال مطرح شد ،نيراز
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است که به همکاريهاي علمي با موسسات پژوهشي و مراکز تحقيق و توسعه معتبر در دنيا پرداخته شود و برنامهريرزي برراي
صادرات دانش و فناوري در اين حوزه صورت گيرد.
 -3-8ساختار مرکز ملي توسعه فناوري موتورهاي الکتريکي
وظايف تعريف شده در اين گزارش براي مرکز ملي توسعه فناوري موتورهاي الکتريکي ،در دو دسته کلي مطرابق جردول 1-8
تقسيم بندي ميگردد.
جدول  :1-8تقسيمبندي وظايف مرکز ملي توسعه فناوري موتورهاي الکتريکي
رديف

حوزه توسعه دانش و فناوري

حوزه بازار و برنامهها و سياستهاي اجرايي

1

برنامهريزي براي تدوين دانش فني طرحهاي اجرايي

رصد بازار و ارايه آمار و تحليلها ،پيشنهاد سياستها و برنامهها

2

آموزش ،چاپ مجالت و برگزاري کنفرانس

رصد طرحهاي کالن اجرايي نقشه راه

3

برقراري ارتباط بين مراکز تحقيق و توسعه و موسسات پژوهشي

برگزاري نمايشگاههاي ساالنه ،برنامه ريزي براي شرکت در نمايشگاههاي بين
المللي موتورهاي الکتريکي

4

حمايت از ابداعات و اختراعات

تدوين و پيشنهاد استانداردهاي مصرف انرژي

5

حمايت از تشکيل و توسعه تواناييهاي شرکتهاي دانش بنيان

پيگيري براي ايجاد صندوق کار آفريني و حمايت از فناوريهاي نوين

6

جهت دهي و حمايت از پايان نامههاي تحصيالت تکميلي

پيگيري براي مشارکت بيشتر موسسات مالي براي حمايت از توسعه صنعت
موتورهاي الکتريکي

7

ايجاد بانك اطالعاتي از پژوهشهاي حوزه موتورهاي الکتريکي

اطالع رساني و آگاهي بخشي به کاربران مختلف موتورهاي الکتريکي
براي استفاده بيشتر از محصوالت داخلي

8

ايجاد شبکه متخصصين و موسسات فعال در حوزه توسعه دانش

پيگيري براي ايجاد آزمايشگاههاي مرجع

9

آينده پژوهي و سياست پژوهي در حوزه فناوري موتورهاي الکتريکي

10

ايجاد ارتباط بين مراکز پژوهشي داخل کشور و موسسات پژوهشي معتبر
جهاني
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شکل  :1-8چارت سازماني پيشنهادي براي مرکز توسعه فناوري موتورهاي الکتريکي

چارت سازماني نشان داده شده در شکل  1-8براي انجام وظايف پيشبيني شده در اين گزارش ،برراي مرکرز توسرعه فنراوري
موتورهاي الکتريکي پيشنهاد شده است .عناوين پيشنهادي واحدهاي مختلف مرکز و وظايف هر واحد در اين چارت نشران داده
شده است .وظايف بخشهاي مختلف عبارتند از:
الف) حوزه فن آوري
 -1رصد و آينده نگاري فن آوري
 -2ايجاد فن آوري موتورهاي القائي کوچك  .متوسط و بزرگ پربازده
 -3ايجاد فن آوري موتورهاي مغناطيس دائم کوچك  .متوسط و بزرگ
 -4ايجاد فن آوري موتورهاي رلوکتانسي کوچك  .متوسط و بزرگ
 -5ايجاد فن آوري نسل مدرن موتورهاي الکتريکي نظير ابررسانا  .پرسرعت و ...
 -6ايجاد فن آوري درايوهاي صنعتي مورد استفاده در موتورهاي کوچك  .متوسط و بزرگ
 -7راه اندازي آزمايشگاه هاي مرجع و تحقيقاتي
 -8حمايت از ابداعات و اختراعات

ب) حوزه برنامه ريزي
 -1آمارگيري از موتورهاي الکتريکي مورد استفاده و موردنياز صنايع (ارزيابي سمت عرضه و تقاضا)
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 -2سياست پژوهي در حوزه موتورهاي الکتريکي
 -3امکان سنجي و پيشنهاد طرح هاي اجرائي با هدف کاهش مصرف انرژي الکتريکي موتورهاي بخش هاي مختلف
 -4راه اندازي شبکه متخصصين حوزه موتورهاي الکتريکي
 -5مديريت دانش در حوزه موتورهاي الکتريکي
 -6تدوين استانداردهاي مصرف انرژي در حوزه موتورهاي الکتريکي
 -7چاپ مجالت تخصصي و برگزاري کنفرانس ها و نمايشگاه هاي تخصصي

ج) حوزه اجرايي
 -1رصد طرحهاي کالن اجرايي نقشه راه
 -2ايجاد صندوق کار آفريني و حمايت از فناوريهاي نوين
 -3پيگيري براي مشارکت بيشتر موسسات مالي براي حمايت از توسعه صنعت موتورهاي الکتريکي

 -9اهداف خرد فناورانه
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 -1-9مقدمه
با توجه به اين که طرحها و پروژههاي اجرايي جهت نيل به اهداف سند نقشه راه در فصلهاي اول تا هفتم به تفصيل توضري
داده شده است ،اکنون زمينه براي تعيين دقيقتر اهداف خرد فناورانه در اجراي سند نقشه راه فراهم گرديده است .همچنرين برا
توجه به تقسيمبندي افق سند نقشه راه به سه افق زماني کوتاه مدت ،ميان مدت و بلند مدت و تعيين نوع فنراوري و انتظرارات
تجاري در هر يك از کاربردهاي موتورهاي الکتريکي در اين افقهاي زماني؛ اهداف خرد فناورانه در دو بخش تحقيق و توسعه
و بخش تجاري سازي و توليد در هر يك از اين سه زمان مطابق زير ،تعيين گرديده است.
 -2-9اهداف کوتاه مدت
 -1-2-9بخش تحقيق و توسعه
 دستيابي به دانش فني طراحي و ساخت موتورهاي سه فاز القايي پربازده منطبق با استاندارد IE2

 دستيابي به دانش فني طراحي و ساخت درايوهاي ( )ASDبا توان پايين و متوسط
 دستيابي به دانش فني طراحي و ساخت الکتروپمپهاي شناور با موتورهاي القايي با بازده بهبود يافته
 دستيابي به دانش فني طراحي و ساخت کمپرسور با موتور الکتريکي آهنربايي دائم BLDC

 دستيابي به دانش فني طراحي و ساخت موتورهاي القائي کشنده کوچك ،متوسط و بزرگ

 -2-2-9بخش تجاري سازي و توليد

 توليد و جايگزيني موتورهاي الکتريکي القايي تك فاز دو خازنه (با ساختار بهينه) به ميزان  4/5ميليون قطعه
 توليد کمپرسور يخچال /فريزر خانگي با موتور آهنرباي دايم ( )BLDCبه ميزان دو ميليون قطعه
 استفاده از درايو ( )ASDموتورهاي توان پايين و متوسط به ميزان حداقل 160مگاوات

 -3-9اهداف ميان مدت
 -1-3-9بخش تحقيق و توسعه

 دستيابي به دانش فني طراحي و ساخت موتورهاي الکتريکي القايي سه فاز و آهنربايي دائم با توان پايين (کاربرد کولر)
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 دستيابي به دانش فني طراحي و ساخت موتورهاي الکتريکي سه فاز القايي منطبق با استاندارد IE3

 دستيابي به دانش فني طراحي و ساخت درايوهاي توان باال
 دستيابي به دانش فني طراحي و ساخت الکتروپمپهاي شناور با موتور آهنرباي دائم
 دستيابي به دانش فني طراحي و ساخت کمپرسور خطي
 دستيابي به دانش فني طراحي و ساخت موتورهاي الکتريکي آهنرباي دائم با توان باال
 دستيابي به دانش فني طراحي و ساخت موتورهاي الکتريکي کشنده آهنربايي کوچك ،متوسط و بزرگ

 -2-3-9بخش تجاري سازي و توليد

 توليد و استفاده از موتورهاي سه فاز القايي پر بازده با استاندارد  IE2به ميزان  700مگاوات
 توليد و جايگزيني موتورهاي الکتريکي القايي سه فاز/آهنرباي دايم کولر آبي به ميزان  4/5ميليون قطعه
 توليد کمپرسور يخچال /فريزر خانگي با موتور آهنرباي دايم ( )BLDCبه ميزان سه ميليون قطعه
 استفاده از درايو ( )ASDموتورهاي توان پايين ،متوسط و باال به ميزان حداقل 380مگاوات
 توليد و جايگزيني الکتروپمپ شناور با موتور القايي سه فاز با بازده بهبود يافته به تعداد  27،000دستگاه
 توليد  10،000دستگاه موتور الکتريکي کشنده سايز کوچك و متوسط القايي (کاربردهاي اتوبوس و خودروي سواري)

 -4-9اهداف بلندمدت
 -1-4-9بخش تحقيق و توسعه

 دستيابي به دانش فني طراحي و ساخت موتورهاي الکتريکي رلوکتانسي با توان پايين (کاربرد کولر)
 دستيابي به دانش فني طراحي و ساخت موتورهاي الکتريکي القايي با توان باال منطبق با استاندارد IE4

 دستيابي به دانش فني طراحي و ساخت الکتروپمپهاي شناور با موتور رلوکتانسي
 دستيابي به دانش فني طراحي و ساخت کمپرسور با موتور الکتريکي رلوکتانسي
 دستيابي به دانش فني طراحي و ساخت موتورهاي الکتريکي ابررسانا با توان باال
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 دستيابي به دانش فني طراحي و ساخت موتورهاي الکتريکي کشنده سوئيچ رلوکتانسي کوچك ،متوسط و بزرگ
 -2-4-9بخش تجاري سازي و توليد

 توليد و استفاده از موتورهاي سه فاز القايي پر بازده با استاندارد  IE2به ميزان  1300مگاوات
 توليد و استفاده از موتورهاي سه فاز القايي پر بازده با استاندارد  IE3به ميزان  750مگاوات
 توليد و جايگزيني موتورهاي الکتريکي رلوکتانسي کولر آبي به ميزان  4/5ميليون قطعه
 توليد کمپرسور يخچال /فريزر خانگي خطي به ميزان سه ميليون قطعه
 استفاده از درايو ( )ASDموتورهاي توان پايين ،متوسط و باال به ميزان حداقل 620مگاوات
 توليد و جايگزيني الکتروپمپ شناور با موتور آهنربايي به تعداد  27،000دستگاه
 توليد  350،000دستگاه موتور الکتريکي کشنده سايز کوچك و متوسط القايي (کاربردهاي اتوبوس و خودروي سواري)
و  4000دستگاه موتور الکتريکي کشنده سايز بزرگ (قطار و مترو)
 توليد  180،000دستگاه موتور الکتريکي آهنرباي دائم کشنده سايز کوچك و متوسط (کاربردهاي اتوبوس و خرودروي
سواري) و  1000دستگاه موتور الکتريکي آهنرباي دايم کشنده سايز بزرگ (قطار و مترو)
در شررکل زي رر نقشرره راه توسررعه فنرراوري موتورهرراي الکتريک ري در کوترراه ،مي ران و بلنررد مرردت نشرران داده شررده اسررت.

 -5-9پيشنهاد نحوه اکتساب فناوريها و بازيگران
رديف

نام طرح

افق اجراي
طرح

نوع فناوري

روش کسب

مسئول کسب

دانش فني

دانش

مسئول خط مسئول اجراي
توليد

دانشگاه صنعتي
بهينه سازي القايي
تحقيق و پژوهش
کوتاه مدت
اميرکبير
تك فاز دو خازنه
دانشگاه علم و
شرکت الکتروژن
موتور القايي سهفاز تحقيق و پژوهش
صنعت
جايگزيني موتور
ميان مدت
1
کولر ابي
موتور اهنرباي
انتقال دانش دانشگاه تهران شرکت الکتروژن
دايم
دانشگاه صنعتي
شرکت الکتروژن
بلند مدت موتور رلوکتانسي تحقيق و پژوهش
اصفهان
شرکت موتوژن

کوتاه مدت مطابق استاندارد
IE2

انتقال دانش

پژوهشگاه نيرو شرکت جمکو

الکتروموتورها
 2ي صنعتي ميان مدت مطابق استاندارد
انتقال دانش پژوهشگاه نيرو شرکت جمکو
IE3
توان متوسط
استاندارد
مطابق
شرکت جمکو
دانشگاه
تحقيق و پژوهش
بلند مدت
IE4

درايورهاي توان
درايورهاي کوتاه مدت
پايين و متوسط
 3الکتروموتورهاي
درايورهاي توان
صنعتي
تحقيق و پژوهش
ميان مدت
باال
انتقال دانش

جهاد دانشگاهي

شرکت برنا

دانشگاه

شرکت مپنا

طرح

سازمان
بهرهوري انرژي
سازمان
بهرهوري انرژي
سازمان
بهرهوري انرژي
سازمان
بهرهوري انرژي
سازمان
بهرهوري انرژي
سازمان
بهرهوري انرژي
سازمان
بهرهوري انرژي

ناظر

مدت زمان
(سال)

پژوهشگاه نيرو

2

پژوهشگاه نيرو

5

پژوهشگاه نيرو

5

پژوهشگاه نيرو

8

سازمان ملي
استاندارد
سازمان ملي
استاندارد

3
6

پژوهشگاه نيرو

10

پژوهشگاه نيرو

3

سازمان
بهرهوري انرژي
سازمان
پژوهشگاه نيرو
بهرهوري انرژي

6

هزينه دانش

هزينه خط

فني (ميليارد

توليد (ميليارد

ريال)

ريال)

رديف

نام طرح

افق اجراي
طرح

نوع فناوري

روش کسب

مسئول کسب

دانش فني

دانش

موتور القايي با
الکتروپمپهاي کوتاه مدت بازده انرژي بهبود تحقيق و پژوهش
يافته
 4چاههاي اب
موتور آهنرباي
کشاورزي
تحقيق و پژوهش
ميان مدت
دايم
با موتور آهنرباي
انتقال دانش
کوتاه مدت
دايم BLDC

توليد

طرح

3

پژوهشگاه نيرو

6

سازمان
بهرهوري انرژي
سازمان
پژوهشگاه نيرو
بهرهوري انرژي
سازمان
پژوهشگاه نيرو
بهرهوري انرژي
سازمان
پژوهشگاه نيرو
بهرهوري انرژي

دانشگاه
دانشگاه

شرکت موتوژن

دانشگاه

شرکت الکتروژن

دانشگاه

شرکت الکتروژن

آهنرباي دايم

تحقيق و پژوهش

دانشگاه

توربوژنراتور

ابر رسانا

تحقيق و پژوهش

دانشگاه

توربوژنراتور

پژوهشگاه نيرو

شرکت موتوژن

پژوهشگاه نيرو

کوتاه مدت موتورهاي القايي تحقيق و پژوهش

دانشگاه

تحقيق و پژوهش

دانشگاه

بلند مدت با موتور رلوکتانسي تحقيق و پژوهش

الکتروموتورهاي ميان مدت
6
باال
توان
ي
صنعت
بلند مدت

ميان مدت

موتورهاي

(سال)

سازمان
پژوهشگاه نيرو
شرکت پمپيران
بهرهوري انرژي
شرکت پمپيران

کمپرسورهاي
 5يخچال/فريزر ميان مدت کمپرسور خطي تحقيق و پژوهش
خانگي

الکتروموتورهاي
7
کشنده

دانشگاه

مسئول خط مسئول اجراي

ناظر

مدت زمان

شرکت رشد
صنعت نيرو
شرکت
مپنا ژنراتور
شرکت موتوژن

پژوهشگاه نيرو وزارت صنعت

پژوهشگاه نيرو
پژوهشگاه نيرو
پژوهشگاه نيرو

وزارت راه
سازمان توسعه
صنعت خودرو
سازمان توسعه
صنعت خودرو
مرکز تحقيقات راه
آهن
سازمان توسعه
صنعت خودرو

3
6
10
6
10
4
5
5
4

هزينه دانش

هزينه خط

فني (ميليارد

توليد (ميليارد

ريال)

ريال)

رديف

نام طرح

افق اجراي
طرح

نوع فناوري

روش کسب

مسئول کسب

دانش فني

دانش

مسئول خط مسئول اجراي
توليد
شرکت رشد
صنعت نيرو
شرکت
توربوژنراتور

آهنربايي

طرح
پژوهشگاه نيرو
پژوهشگاه نيرو

شرکت الکتروژن پژوهشگاه نيرو

بلند مدت

موتورهاي
رلوکتانسي

تحقيق و پژوهش

دانشگاه

شرکت رشد
صنعت نيرو
شرکت
توربوژنراتور

پژوهشگاه نيرو
پژوهشگاه نيرو

ناظر
سازمان توسعه
صنعت خودرو
مرکز تحقيقات راه
آهن
سازمان توسعه
صنعت خودرو
سازمان توسعه
صنعت خودرو
مرکز تحقيقات راه
آهن

مدت زمان
(سال)

5
5
10
10
10

هزينه دانش

هزينه خط

فني (ميليارد

توليد (ميليارد

ريال)

ريال)
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 -10شناسنامه اقدامات مديريتي توسعه
فناوري موتورهاي الکتريکي
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 -1-10شناسنامه اقدامات
 )1عنوان اقدام :تعريف پروژههاي ملي مورد حمايت دولت در راستاي نيازمنديهاي کشور
تشريح فعاليتها:
با توجه به فناوريهاي اولويتدار موتورهاي الکتريكي پروژههايي در راستاي نيازمنديهاي کشور تعرريرف شرده اسرت کره
عناوين اين پروژهها عبارتند از:
 طرح کالن جايگزيني موتورهاي الکتريکي کولرهاي آبي
 طرح کالن کاهش ديماند و مصرف انرژي موتورهاي الکتريکي بخش صنعت
 طرح کالن جايگزيني موتورهاي الکتريکي چاه هاي آب کشاورزي
 طرح کالن جايگزيني کمپرسورهاي يخچال/فريز خانگي
 طرح کالن کسب دانش فني طراحي و ساخت موتورهاي الکتريکي توان باال
 طرح کالن کسب دانش فني و توليد انواع موتورهاي الکتريکي کشنده
اين پروژهها (اقدامات فني) در گزارش در فصول اول تا ششم همين گزارش به تفصيل معرفي شده است و براي هر يك عالوه
بر شناسنامه اقدام ،مجري هزينه و زمان مورد نياز مشخص شده است و لذا در اين بخش بدان پرداخته نشده است.
توانااييهااي باازيگران در حاوزه توساعه داناش براسااس

 )2عنوان اقدام :ايجاد فضا براي توساعه
نيازمنديهاي موجود (بسترهاي دانشي فناوري ،کارگاههاي آموزشي)
تشريح فعاليتها:
حمايت از پايان نامه هاي کارشناسي ارشد و دکتري مرتبط با فناوري موتورهاي الکتريکي به سه صورت امکان پذير است:
الف) حمايتهاي مالي :اين حمايت به عنوان اصليترين فعاليت به شمار ميرود .اين حمايت در سه حوزه صورت ميگيرد:
 حمايت مالي از پايان نامه هاي کارشناسي ارشد به صورت کمك نقردي بره دانشرجو کره البتره در دو نروع مطالعراتي و
کاربردي صورت مي گيرد و ميزان کمك به پايان نامه هاي کاربردي بيش از مطالعاتي مي باشد.
 حمايت مالي از پايان نامه هاي دکتري به صورت کمك نقدي به دانشجو
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 حمايت تشويقي از صنعتي شدن دستاوردهاي پايان نامه ها بطوريکه در مواردي که پايان نامه کامالً در راستاي نيازهاي
صنعت بوده و در اين بخش قابل اجرا باشد فرد ،مبلغي را به عنوان تشويقي دريافت کند.
 ب) پشتيباني هاي فيزيکي :اين نوع حمايت شامل دو عنوان اصلي مي شود:
 حق استفاده از آزمايشگاه ها :در اين مورد به دانشجوياني که پاياننامههايي مرتبط با موضروعات مطررح شرده در حروزه
موتورهاي الکتريکي تعريف کردهاند ،حق استفاده به صورت رايگان ولي در تعداد محردودي آزمرايش در هرر سرال از
آزمايشگاههاي موتورهاي الکتريکي داده ميشود.
 حق استفاده از کتابخانههاي خارج از دانشگاه ها :در اين مورد حق استفاده رايگان از کتابخانههاي مرتبط با اين موضروع
به دانشجويان داده مي شود.
ج) حمايتهاي مشاورهاي :اين نوع حمايت به منظور رفع موانع علمي دانشجويان و کمك به ايشان در انجام پايان نامه ميباشد
که از آن به عنوان اطالع رساني علمي و مشاوره علمي به دانشجويان ياد شده است.
 )3عنوان اقدام :تاسيس مرکز ملي متولي توسعه فناوري ماشينهاي الکتريکي
تشريح فعاليتها:
از آنجايي که تحقق بندهاي سن د توسعه فناوري موتورهاي الکتريکي نياز به پيگيري مستمر و متمرکز دارد ،لذا نيراز بره ايجراد
مرکزي جهت پيگيري اهداف آن ميباشد .وظايف تعريف شده در اين گزارش براي مرکز توسعه فناوري موتورهاي الکتريکي در
دو دسته کلي ،مطابق جدول زير ،تقسيمبندي ميگردد.
جدول  :1-10تقسيمبندي وظايف مرکز توسعه فناوري موتورهاي الکتريکي

رديف

حوزه توسعه دانش و فناوري

حوزه بازار و برنامهها و سياستهاي اجرايي

1

برنامهريزي براي تدوين دانش فني طرحهاي اجرايي

رصد بازار و ارايه آمار و تحليلها ،پيشنهاد سياستها و برنامهها

2

آموزش ،چاپ مجالت و برگزاري کنفرانس

رصد طرحهاي کالن اجرايي نقشه راه

3

برقراري ارتباط بين مراکز تحقيق و توسعه و موسسات
پژوهشي

برگزاري نمايشگاههاي ساالنه ،برنامه ريزي براي شرکت در
نمايشگاههاي بين المللي موتورهاي الکتريکي

4

حمايت از ابداعات و اختراعات

تدوين و پيشنهاد استانداردهاي مصرف انرژي
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رديف

حوزه توسعه دانش و فناوري

حوزه بازار و برنامهها و سياستهاي اجرايي

5

حمايت از تشکيل و توسعه تواناييهاي شرکتهاي دانش بنيان

ايجاد صندوق کار آفريني و حمايت از فناوريهاي نوين

6

جهت دهي و حمايت از پايان نامههاي تحصيالت تکميلي

پيگيري براي مشارکت بيشتر موسسات مالي براي حمايت از
توسعه صنعت موتورهاي الکتريکي

7

ايجاد بانك اطالعاتي از پژوهشهاي حوزه موتورهاي
الکتريکي

اطالع رساني و آگاهي بخشي به کاربران مختلف موتورهاي
الکتريکي براي استفاده بيشتر از محصوالت داخلي

8

ايجاد شبکه متخصصين و موسسات فعال در حوزه توسعه
دانش

پيگيري براي ايجاد آزمايشگاههاي مرجع

9

آينده پژوهي و سياست پژوهي در حوزه فناوري موتورهاي
الکتريکي

10

ايجاد ارتباط بين مراکز پژوهشي داخل کشور و موسسات
پژوهشي معتبر جهاني

در فصل هشتم همين گزارش به تفصيل درباره اين مرکز بحث شده است.
 )4عنوان اقدام :تاسيس آزمايشگاههاي تخصصي و مرجع
تشريح فعاليتها:
بر اساس آمار منتشره توسط توانير در سال  1392ميزان مصرف انرژي موتورهاي الکتريکي در بخرش صرنعت کشرور 45،918
ميليون کيلووات ساعت (با فرض اين که  65درصد انرژي را موتورهاي الکتريکي مصرف ميکنند) است .برا محاسربات انجرام
شده در گزارشهاي قبلي 21 ،درصد اين مقدار انرژي الکتريکي توسط موتورهاي الکتريکي بزرگ (با توان نرامي بريش از 750
کيلووات) مصرف ميشود؛ بنابراين مصرف ساالنه انرژي موتورهاي الکتريکي بزرگ در اين سال برابر  9،600ميليون کيلرووات
ساعت بوده است .اين مقدار مصرف انرژي نشان ميدهد که در کشور بيش از  1،000عدد موتور الکتريکي بزرگ در حرال کرار
ميباشد .اگر آمار نياز به تعميرات و موتورهاي جديد  7درصد تعداد کل موتورهاي بزرگ نصرب شرده فررض شرود (تعرداد 70
دستگاه الکتروموتور بزرگ) ،مصرف انرژي اين تعداد برابر  675ميليون کيلووات ساعت ميشود؛ در اين صورت در صرورتي کره
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موتورهاي تعميري و يا خريداري شده يك درصد کاهش بازده (به داليلري ماننرد کيفيرت برد سراخت ،اسرتفاده از مرواد اوليره
نامرغوب ،نبودن دانش فني کافي و غيره) رخ دهد ،حداقل  6.75ميليون کيلووات ساعت انرژي بيشتري مصررف مريشرود کره
برابر ده ميليارد ريال (با فرض قيمت  1500ريال به ازاي هر کيلووات ساعت) هزينه بيشتر براي کشور ،براي توليد ايرن مقردار
انرژي الکتريکي است .مقدار هزينه واقعي با احتساب قيمت واقعي سوخت ،در حدود سه برابر اين مقدار است .اگر عمر مفيد اين
تجهيزات  15سال فرض شود ،ميزان اضافه هزينههاي اين  70دستگاه الکتروموتور براي صنعت برق کشور 15 ،برابر (بره نررخ
امسال) افزايش مييابد و هر سال نيز همين مقدار به آن اضافه ميشود که به صورت تجمعي ،بالغ بر  1،215ميليارد ريرال (برا
فرض قيمت  1500ريال به ازاي هر کيلووات ساعت) به نرخ امسال ميشود .البته در ايرن محاسربات هزينرههراي مربروط بره
تغييرات ضريب توان ،آاليندگي محيط زيست و عدم انطباق بار و موتور الکتريکي لحاظ نشده است.
از طرف ديگر با توجه به وجود برنامه مصوب در خصوص  10،000مگاوات انرژي تجديدپذير و سهم عمده انرژي بادي از ايرن
ميزان در کشور ،برنامهريزيهاي زيادي براي توسعه نيروگاههاي بادي در کشور (در حدود  4،500مگاوات) در سالهراي آينرده
انجام شده است .اين مطلب به اين معني است که در سال هاي آينده حجم بااليي از ژنراتورهاي الکتريکي با توان چند مگاوات
جهت استفاده در توربين هاي بادي به کشور وارد و يا در داخل کشور توليد خواهد شد که اين تجهيزات قبل از نصرب ،نيراز بره
آزمون و تاييد شاخص هاي عملکردي دارند؛ به عبارت ديگر وجود مرکرزي برراي آزمرايش ايرن تجهيرزات در کشرور  -برراي
جلوگيري از تلفات انرژي و افزايش بهرهوري  -ضروري ميباشد .همچنين اين مرکز امکان آزمايش و تعيين مشخصرات فنري
ساير تجهيزات دوار مورد نياز بخش صنعت ،مانند توربينها ،تجهيزات مورد استفاده در کشتيها و  ...را دارا ميباشد.
در حال حاضر موتورهاي الکتريکي در صنايع مختلف با توان بيش از  2مگاوات فعال هستند؛ به عنوان مثال موتور با تروان 2.5
مگاواتي در صنايع سيمان ،موتورهاي بيش از  2مگاوات در خطوط انتقال آب ،با توان  4مگاوات در نيروگاهها استفاده ميشرود.
البته تعداد محدودي موتور الکتريکي با توان بيش از  10مگاوات نيز در برخي نيروگاههاي بخار کشور فعال هستند .با توجه بره
اين که با گذر زمان ،امکان توليد موتورهاي الکتريکي با توان باالتر به دليل سادهترر شردن فراينردها سراخت و توليرد ،بيشرتر
ميشود و در نتيجه امکان استفاده از آنها فراهم ميگردد ،پيشنهاد ميگردد ظرفيرت نرامي آزمايشرگاه دينرامومتري  5مگراوات
انتخاب گردد .اين انتخاب ميتواند در يك افق  10ساله ،تمامي نيازمنديهاي کشور را تحت پوشش قرار دهد.
در فصل هفتم همين گزارش به صورت مفصل در خصوص آزمايشگاههاي مورد نياز بحث شده است.
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 )5عنوان اقدام :تاسيس انجمن صنفي سازندگان ماشينهاي الکتريکي
تشريح فعاليتها:
توسعه فناوري موتورهاي الکتريکي با در نظرگرفتن نظام نوآوري فناورانه نيازمند وجود و اثرگذاري نهادهاي واسطي خواهد بود
تا بوسيله آن روابط و تعامالت موجود در نظام ،نهادينه و زمينه توسعه پايدار اين فناوري فراهم گردد .بسترسازي و ايجاد نهادها
و تشکل هاي علمي ،صنفي و غير دولتي در جوامع امروزي از اهميت قابل مالحظهاي برخوردار است .ايرن تشرکلهرا در واقرع
نماينده گروههاي مختلف جامعه مي باشند که به نحوي با جزء و يا اجزايي از فرآينرد توسرعه تکنولروژي مررتبط بروده و داراي
عاليق و انگيزه هاي مشترك در يك مجموعه متشکل هستند .اين تشکلها داراي ويژگيهايي هستند که در صرورتي کره بره
طور کامل رعايت شود تضمينکننده موفقيت و پايداري آنها خواهد بود .از جمله اين ويژگيها مي توان به موارد زير اشاره کرد:
 خودجوشي و نياز طبيعي
 تعهد و هدف مشترك
 قانونمندي
 برنامه و فعاليت مشخص
 جلب مشارکت و عضويت
 مشارکت و مسئوليتپذيري
تشکل هاي علمي ،صنفي و غير دولتري در حروزه فناورانره براسراس شررايط تحقيقراتي و علمري کشرور و جهران و همچنرين
انگيزش هاي موجود حوزه اين تکنولوژي به طور خودجوش به وجود آمده ،داراي ضوابط مشخص و تعريرف شردهاي بروده و در
راستاي دستيابي به اهداف خود داراي برنامه و فعاليت مشخص در يك بخش يا رسته خاص ميباشد .اصوالً هدف اين تشکلها
سودجويانه نيست بلکه بيشتر داراي اهداف علمي ،فرهنگي و اجتماعي ميباشند.
از آنجا که فرآيند توسعه فناوري موتورهاي الکتريکي داراي زمينههاي متنوع و گستردهاي از موضوعات مورد توجه تشکلهراي
علمي ،صنفي و غيردولتي در دانشگاه ،صنعت و  ...ميباشد ،لذا ميتوان با کمك و حمايت الزم به منظور ايجاد و تقويت جايگاه
اين تشکل ها به تسريع در فرآيند توسعه فناوري موتورهاي الکتريکي کمك نمود .به منظور هماهنگسازي و همافزايي نتايج و
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ايجاد تعامل موثر ،ارتباط با تشکل هاي علمي ،صنفي و غيردولتي حامي توسعه فناوري موتورهاي الکتريکي به عنروان يکري از
وظايف مرکز توسعه فناوري مورد توجه قرار ميگيرد .هدف اصلي در اين زمينه عالوه بر ارائه کمكهاي مالي ،اطالعاتي و  ...به
تشکلهاي فوق ،انتقال خطوط و موضوعات راهبردي کميته راهبري توسعه فناوري موتورهاي الکتريکي به آنها و از سوي ديگر
جذب نظرات و يافتههاي آنان و پيگيريهاي الزم در راستاي آن ميباشد.
در اولين گام فرصتها ،ظرفيتها و زمينههاي بالقوه براي ايجاد و توسعه اين تشکلها را در بستر دانشگاههرا ،صرنعت و سراير
نهادها از جمله نهادهاي مدني شناسايي نموده و پس از مطالعه و انجام بررسيهراي الزم ،از روشهرا و ابزارهراي مختلرف در
جهت ايجاد جذابيت براي ايجاد تشکلهاي مستعدِ شکلگيري استفاده خواهد کرد .ارائه کمركهراي مرالي از طريرق وامهراي
بالعوض و اطالعرساني به تشکلهاي شناسايي شده از ابعاد حمايتهاي مالي و اطالعاتي اين دفتر خواهد بود .همچنرين ايرن
دفتر در راستاي ارائه خدمات علمي ،سمينارها و نشست هاي مختلفي با هدف ايجاد ارتباط و تبادل علمي ميان اين تشکلها برا
ساير مراکز مشابه داخلي و خارجي برگزار خواهد کرد .از ديگر فعاليتهاي در اين زمينه بررسي و شناسايي موانع موجود بر سرر
راه ايجاد و توسعه اينگونه تشکل ها و پيگيري به منظور رفع آنها ميباشد .مجموعه فعاليرتهراي فروق مري توانرد زمينره سراز
شکلگيري و توسعه نهادهايي کارآمد در بخشهاي مختلف از جمله دانشگاه و صنعت و در نهايرت تسرريع در فرآينرد توسرعه
فناوري موتورهاي الکتريکي گردد.
 )6عنوان اقدام :حمايتهاي الزم جهت ايجاد انگيزش طرف تقاضا با برناماههااي تشاويقي ياا اعماال
استانداردهاي اجباري در بخشهاي مختلف اقتصادي براي استفاده از موتورهايي با بازده باال
تشريح فعاليتها:
در حال حاضر مجموعه قوانين کشور چه در بخش توليد و چه در بخش واردات به نحوي نيست که مصرف کنندگان داخلري را
راغب به استفاده از موتورهاي الکتريکي با بازده باال نمايد؛ به عبارت ديگر محصوالت توليدي شرکتهاي داخلي برا کيفيرت و
استانداردهاي انرژي معمول در کشورهاي پيشرفته صنعتي تطابق ندارد و و از طرف ديگر وارد شردن موتورهراي الکتريکري برا
استانداردهاي انرژي پايين و يا کيفيت ساخت پايين نيز ممنوع نمي باشد .در نتيجره محصروالت برا کيفيرت کرم خرارجي و برا
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قيمتهاي پايين وارد کشور ميشود و از طرف ديگر به دليل پايين بودن هزينههاي مصرف انرژي ،کاربران موتورهاي الکتريکي
به استفاده از همين محصوالت با کيفيت پايين و بازدهي انرژي نسبتا کم ترغيب ميشوند.
يکي از مهمترين داليل ايجاد چنين وضعيتي ،نبود آزمايشگاه هاي مرجع الزم براي صدور گواهي کيفيت موتورهاي الکتريکري
در بازه هاي تواني مختلف است که ايجاد آنها به عنوان يك اقدام جداگانه ديده شده و قبال توضي داده شده است .با استفاده از
اين امکان و همچنين تشکيل جلسات با شرکتهاي سازنده سياستها ،راهکارها و اقدامات الزم مانند ارايه کمركهراي مرالي
براي ارتقاء تجهيزات خطوط توليد و غيره بررسي مي گردد و به عنوان بسته به مراکز ذيربط پيشنهاد خواهد شرد .همچنرين بره
روش مشابه راهکارهاي جلوگيري از واردات موتورهراي الکتريکري برا کيفيرت پرايين و يرا افرزايش هزينرههاي(ماننرد ارتقراء
استانداردهاي انرژي انواع موتورهاي الکتريکي) آنها تدوين و براي مراکز تصميم گير ارسال ميگردد.
از طرف ديگر مي توان با اطالع رساني عمومي از طريق وسايل ارتباط جمعي و يا از طريق نشريات خاص براي کاربران صنعتي
موتورهاي الکتريکي و شناساندن مزاياي زياد موتورهاي الکتريکي با فناوري نوين (مانند بازدهي انرژي باالتر ،طول عمر بيشتر
و غيره) ،در کاربران ايجاد انگيزه بيشتري براي استفاده از موتورهاي الکتريکي با بازده انرژي باالتر نمود.
به صورت خالصه ميتوان گفت که برنامه ريزي براي افزايش کيفيت محصوالت داخلي ،افزايش هزينههاي واردات محصوالت
کم بازده خارجي و افزايش اطالعات کاربران موتورهاي الکتريکي (به خصوص کاربران صنعتي) ،مجموعه فعاليتهايي است که
براي ايجاد انگيزه در طرف تقاضا براي استفاده از موتورهاي الکتريکي بازده باال بايد انجام گردد.
 )7عنوان اقدام :ايجاد قوانين و دستورالعملهاي مرتبط با جهتدهي به نظام توساعه صانعت و فنااوري
موتورهاي الکتريکي
تشريح فعاليتها:
مجموعه قوانين تجاري هر کشور ،مبنايي براي فعاليتهاي تجاري و سرمايهگذاري در آن کشور است و بر نوع ،دامنه و کارآيي
اين فعاليتها اثر فراواني دارد .اندك تاملي در کارکردهاي نظام نوآوري فناورانه نشان ميدهد که نظام قانوني و حقوقي ،نقرش
مهمي را در ابعاد حمايت از سرمايه گذاري و تامين منابع مالي و حمايت از حقوق مالکيت معنوي ايفا ميکند .لذا توجه به ايجاد
زير ساخت مناسب قانوني در ابعاد مختلف تاثير گذار بر روند توسعه فناوري حائز اهميت بسيار است.
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بديهي است تدوين قوانين و مقررات مناسب در اين حوزه نيازمند تشکيل کميتههاي تخصصي است تا بتوانند با بررسي وضعيت
موجود کشور در ابعاد مختلف قانوني و حقوقي ،نيازمنديهاي قانوني را شناسايي و بر اساس تجربيرات سراير کشرورها در ايرن
زمينه ،به تدوين مقررات و قوانيني متناسب با ساختار و موقعيت کشورمان بپردازند.
همچنين اين کميته بايد اقدامات الزم را در خصوص تصويب اين قوانين در مراجع ذيصالح انجرام داده و مکرانيزمهرايي را در
جهت اجراي اين قوانين توسط بخشهاي مرتبط طراحي نمايد.
 )8عنوان اقدام :تدوين استاندارد انرژي
تشريح فعاليتها:
استانداردهاي انرژي در کشور بر مبناي امکانات فعلي توليد کنندگان داخلي موتورهاي الکتريکي تنظيم شرده اسرت و ردههراي
انرژي در آنها به نحوي تنظيم گرديدهاند که محصوالت توليدي آنها خارج از استاندارد انرژي نباشند .با ارتقاء فناوري موتورهاي
الکتريکي ساخت داخل بر اساس برنامه هايي که در سند نقشه راه موتورهاي الکتريکي پربازده ديده شرده اسرت ،امکران ارتقراء
استاندارد انرژي انواع موتورهاي الکتريکي مورد استفاده در کشور وجود دارد .همچنين در برخي موارد که هنوز استاندارد انررژي
براي آنها تدوين نشده است نيز ميتوان اين استانداردها را تدوين و برچسب انرژي براي آنها پيشنهاد داد.
با ارتقاي استانداردهاي انرژي متناسب با تغييرات فناوري موتورهاي الکتريکي و ابالغ آنها بره گمرکرات کشرور ،از وارد شردن
موتورهاي الکتريکي با بازده انرژي پايين نيز جلوگيري خواهد شد.
 )9عنوان اقدام :پيگيري براي پيادهسازي نظام تاييد صالحيت فني مهندسان و مشاوران حاوزه صانعت
موتورهاي الکتريکي
تشريح فعاليتها:
يکي از داليل افزايش مصرف انرژي در بخش محرکه هاي صنعت کشور ،عدم تطابق بار و موتور الکتريکي اسرت .مرثال برراي
يك محص ول در موقع طراحي ،يك موتور الکتريکي با تواني بيش از آنچه که مورد نياز محصرول اسرت انتخراب شرده و ايرن
محصول به تعداد زياد و چندين سال است که توليد و به بازار عرضه مي گردد .در صورت تسلط فررد طرراح برر نحروه انتخراب
الکتروموتور ،مقدار انرژي مصرفي اين محصول ميتوان کاهش چشمگيري (در طرول عمرر آن) داشرته باشرد .مسرايل مشرابه
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ديگري نيز در زمينه طراحي ،ساخت ،نصب و بهرهبرداري از موتورهاي الکتريکي وجود دارد که براي به نتيجه صحي رسيدن و
جلوگيري از اتالف انرژي ،نياز به افراد داراي صالحيت شناخته شده در زمينه موتورهاي الکتريکي ميباشد.
در حال حاضر به دليل نبودن نظام تاييد صالحيت حرفهاي ،امکان ارزيابي توانمنديهاي کارشناسان حوزه موتورهاي الکتريکي
براي کارفرمايان وجود ندارد و چه بسا کارهاي مهمي به افراد فاقد صالحيت الزم سپرده شود .با راهاندازي اين کار ،عرالوه برر
ايجاد اطمينان از توانمنديهاي متخصصان اين حوزه و کمك به افزايش کيفيت خدمات ارايه شده به بخشهاي مختلف صنعت
کشور ،به کاهش مصرف انرژي الکتريکي در صنايع و همچنين محصوالت توليدي آنها کمك زيادي ميتوان نمود.
 )10عنوان اقدام :ايجاد فضا براي توسعه آگاهيبخشي در فناوري موتورهاي الکتريکي
 چاپ نشريه تخصصي آکادميک و دانشگاهي در حوزه فناوري موتورهاي الکتريکي
 برگزاري کنفرانس علمي و تخصصي ماشينهاي الکتريکي
 چاپ نشريات تخصصي صنعتي براي افزايش و باه روز رسااني اطالعاات کااربران موتورهااي
الکتريکي در بخشهاي مختلف صنعت
 برگزاري نمايشگاههاي تخصصي حوزه ماشينهاي الکتريکي
تشريح فعاليتها:
به منظور ترويج فناوري موتورهاي الکتريکي در قالب توسعه پايگاههاي اطالعرساني و انتشار بولتنهاي خبري فعاليتهاي ذيل
قابل تعريف ميباشد .البته پس از شکلگيري مرکز توسعه فناوري موتورهاي الکتريکي ،اين فعاليتها به شکل جرامعترري بره
ويژه در حوزه ترويج فناوريهاي موتورهاي الکتريکي پر بازده مورد بررسي قرار ميگيرد.
 .1توسعه پايگاه اطالعرساني اينترنتي موتورهاي الکتريکي (علمي-خبري-تحليلي) :درج دستاوردها ،اخبار و مطالب مررتبط برا
موتورهاي الکتريکي پر بازده در سايت ،عالوه بر جهتدهي به فعاليت هاي جاري ،تعداد عالقمندان به ايرن فنراوريهرا را نيرز
افزايش خواهد داد.
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 . 2ارائه گزارشات خبري و تحليلي فناوري موتورهاي الکتريکي :ارائه اين گزارشات در مورد فعاليتهاي انجام گرفته و تحوالت
حوزه فناوري موتورهاي الکتريکي به شيوههاي مختلف از جمله تهيه و درج مطالب مرتبط با اين فناوري در نشريات به صورت
گسترده ،تهيه و توزيع تكنگاشت 1و  ...بستري را براي ترويج موضوعات مرتبط با اين فناوري در بين عموم فراهم خواهد آورد.
 .3بولتن خبري-تحليلي :بولتن خبري ،هماکنون بصورت رنگي و جذاب در حال چاپ و توزيع است ولي متاسفانه گستره توزيع
و تعداد آن محدود بوده که بايد افزايش يابد .از ويژگي هاي اين بولتن آشنايي عميق با مباحث مرتبط با موتورهاي الکتريکي پر
بازده در دنيا است که اهميت توجه به آن در کشور را نمايان ميسازد .محتوي اين بولتن با توجه به مخاطبين مختلف متفراوت
خواهد بود.
 .4برگزاري جلسات گفتگو و گردهمآييهاي تخصصي :برگزاري جلسات گفتگو و گردهمآيي با حضور مديران کشور ،نمايندگان
مجلس ،مديران صنايع و پژوهشگران و ارايه اقدامات صورتگرفته عالوه بر فراهم آوردن موجبات تعامل بيشتر آنها ،ميتوانرد
مامني براي بيان مشکالت احتمالي پيشروي توسعه فناوري موتورهاي الکتريکي باشد.
 .5غنيسازي محتوي کتب درسي دانشآموزان در مقاطع تحصيلي :ترويج در سط دانشآموزان از راهکارهاي ترويج پايهاي و
ريشهاي محسوب ميشود .از اينرو افزودن عناوين مرتبط با مفهوم فناوري موتورهاي الکتريکي در کتب درسي ،عالوه بر آشنا
نمودن آنها ميتواند زمينهساز فعاليتهاي دانش آموزان نخبه و عالقمند در حوزه پ فنراوري موتورهراي الکتريکري در مقراطع
تحصيلي باالتر را فراهم آورد.
 .7نمايشگاهها :برگزاري نمايشگاه هاي مرتبط با فناوري موتورهاي الکتريکي و ارايه محصوالت جديد در اين غرفهها موجبرات
آشنايي و عالقه مندي صاحبان صنايع و بازديدکنندگان را با اين فناوري ،همچنين معرفري آخررين دسرتاوردهاي ايرن حروزه را
فراهم خواهد کرد.
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 .8توليد و دوبله فيلمهاي علمي در مورد فناوري موتورهاي الکتريکي پر بازده :يکي از قويترين رسانههاي ترويجي براي عموم
مردم و همه اقشار و گروههاي هدف ،تهيه و پخش فيلم آموزشي و علمي در اين زمينه است.
 . 9ترويج فناوري موتورهاي الکتريکي پر بازده در توليدات صدا و سيما :تهيه برنامه تلويزيوني مرتبط در صردا و سريما از ديگرر
برنامه هاي ترويجي موثر خواهد بود که به عنوان نمونه ميتوان به برنامه فنآوري ايراني ،پرتو و رويکررد اشراره نمرود .کمرك
فکري به اين برنامه ها جهت گنجاندن موضوع موتورهاي الکتريکي پر بازده در شناساندن اين فنآوري به عمروم مرردم نقرش
موثري خواهد داشت.
 )11عنوان اقدام :حمايت از اختراعات و نوآوري هاي حوزه فناوري ماشينهاي الکتريکي
تشريح فعاليتها:
در اين اقدام ،هدف حمايت از فرد مبتکر و مخترع و حمايت از دستاورد وي است .امکان حمايتهاي مختلف در اين زمينه وجود
دارد که حمايت هاي انتخابي اين موارد هستند .مهم ترين حمايت .حمايت مالي از ثبت اختراعات در زمينه موتورهاي الکتريکي
پر باز ده است .بدين صورت که از ثبت اختراعات برجسته مرتبط با موتورهاي الکتريکي راهبردي در سط بين المللري حمايرت
مالي صورت گيرد و بخشي از هزينه هاي سنگين ثبت اختراع که فرد مبتکر و مخترع به تنهايي از عهده آن برنمي آيد و باعث
انصراف وي از ثبت خواهد شد ،توسط دولت پرداخت گردد.
دسته ديگري از حمايت ها ،حمايت حقوقي و رفع موانع قانوني و حقوقي از ثبت اختراعات مرتبط با فناوري موتورهاي الکتريکي
راهبردي در داخل کشور مي باشد .بدين منظور بايستي قروانيني در کشرور بره تصرويب برسرد کره ضرمن حفاظرت از نترايج و
دستاوردهاي مالي و معنوي نوآوري براي مخترع ،باعث شود تا بنگاههاي اقتصادي بره راحتري از نترايج و دسرتاوردها اسرتفاده
نمايند.
دسته سوم از حمايتها ،از طريق اطالعرساني دستاوردهاي مبتکران و مخترعان فناوري موتورهاي الکتريکي راهبرردي اسرت.
اين کار از طرق مختلفي امکان پذير است ولي دو راهکار عمده آن يکي از طريق برگزاري نمايشگاه اختراعات و دسرتاوردهاي
موتورهاي الکتريکي است که در  5ساله دوم و سوم مي تواند به صورت دو ساالنه برگزار گردد .راهکار ديگر ،حمايت از انتشرار
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کتب و مقاالت در ارتباط با دستاوردهاي فناوري موتورهاي الکتريکي است که فعاليتي پيوسته اسرت و در طرول  15سرال بره
فراخور حجم دستاوردها مي تواند اجرا شود.
دسته چهارم از اقدامات حمايتي ،حمايت ها و پشتيباني هاي فيزيکي از دستاوردهاي اين فناوري است .اين پشتيباني ها در واقع
در حين انجام تحقيقات به ايشان کمك مي کند .از جمله مصراديق پشرتيباني در ايرن زمينره مري تروان ،در اختيرار قرراردادن
آزمايشگاه هاي تست به منظور انجام آزمايش به مبتکران و مخترعان و همچنين حرق اسرتفاده از کتابخانره هراي مررتبط برا
موتورهاي الکتريکي را اشاره نمود .آنچه که در اين نوع حمايت مهم است ،ارائه حمايت به فرد يا افرادي است کره در فنراوري
موتورهاي الکتريکي مشغول انجام تحقيقات مي باشند.
همچنين ،انجام مطالعات اوليه به منظور مشخص نمودن راهکارهاي حمايتي ديگر و اصالحات مورد نياز اين اقدام در سرالهاي
آتي ضروري است و به همين منظور به عنوان اولين فعاليت در اين اقدام ديده شده است .در ادامه ريز فعاليتها و ميزان هزينه
و زمان هر يك از اقدامات به تفکيك نشان داده شده است.

 -2-10هزينه و زمان اجراي اقدامات
رديف

اقدامات

1

تعريف پروژههاي ملي مورد حمايت دولت در راستاي نيازمنديهاي کشور

2

ايجاد فضا براي توسعه تواناييهاي
بازيگران در حوزه توسعه دانش براساس
نيازمنديهاي موجود

3

تاسيس مرکز ملي متولي توسعه فناوري
ماشينهاي الکتريکي

4

تاسيس آزمايشگاههاي تخصصي و مرجع

مدت اجرا

بازه زماني

هزينه

(ماه)

(سال)

(ميليون ريال)

حمايت مالي از پايان نامه هاي کارشناسي ارشد مطالعاتي

10

حمايت مالي از پايان نامه هاي کارشناسي ارشد کاربردي

10

حمايت مالي از پايان نامه هاي دکتري

10

حمايت تشويقي از صنعتي شدن نتايج پايان نامه ها در  3سال اول

3

حمايت تشويقي از صنعتي شدن نتايج پايان نامه ها در  3سال دوم

3

حمايت تشويقي از صنعتي شدن نتايج پايان نامه ها در  3سال اول

3

تدوين برنامه راهبردي مرکز

8

اخذ موافقت تأسيس مرکز از مراجع ذيربط

6

انجام اقدامات اجرايي الزم در خصوص شروع به کار دبيرخانه مرکز

3

تامين محل استقرار دبيرخانه مرکز و تجهيز آن (سخت افزاري و نرم افزاري)

3

تشکيل مرکز و تامين کادر اداري مورد نياز
تاسيس آزمايشگاه براي توان  5مگاوات

اقدامات

رديف

مدت اجرا

بازه زماني

هزينه

(ماه)

(سال)

(ميليون ريال)

آزمايشگاه الکتروموتورهاي در بازه تواني  75تا  375کيلووات

5

تاسيس انجمن صنفي سازندگان
ماشينهاي الکتريکي

6

حمايتهاي الزم جهت ايجاد انگيزش
طرف تقاضا با برنامههاي تشويقي يا
اعمال استانداردهاي اجباري در
بخشهاي مختلف اقتصادي براي
استفاده از موتورهايي با بازده باال

تأسيس دفتر ارتباط با تشکلهاي علمي ،صنفي و غيردولتي حامي توسعه
فناوري موتورهاي الکتريکي

12

1

مطالعه و شناسايي زمينههاي توسعه تشکلهاي علمي ،صنفي و غيردولتي
حامي فناوري موتورهاي الکتريکي و راهکارهاي انگيزشي و حمايتي از آنها

6

1

ايجاد و توسعه شبکه اطالعرساني به تشکلهاي فعال به منظور ارائه آخرين
اخبار و تحوالت و تصميمات اخذ شده در حوزه فناوري موتورهاي الکتريکي

12

10

ارائه خدمات علمي به تشکلهاي فعال و زمينهسازي براي برقراري تبادل
علمي و فني بين آنها و ساير تشکلهاي داخل و خارج کشور

12

10

مطالعه و بررسي نحوة استفاده از سازوکارهاي مختلف انگيزشي -حمايتي از
بنگاههاي توليدکننده موتورهاي الکتريکي

4

1

اطالع رساني عمومي و تخصصي از طريق بولتن ،پايگاه اطالع رساني و
نمايشگاههاي تخصصي در جهت معرفي مزيتها و جنبه هاي فني و
اقتصادي فناوري موتورهاي الکتريکي با بازده باال

12

5

اقدامات

رديف

مدت اجرا

بازه زماني

هزينه

(ماه)

(سال)

(ميليون ريال)

تدوين و پيشنهاد مجموعهاي از قوانين ،آئين نامه ها و مصوبات الزم در جهت
حمايت از فنآوري موتورهاي الکتريکي با بازده باال و ارتقاء تحقيق و توسعه و
تجاريسازي آن از روش هاي مختلف

9

1

هماهنگي و حمايت از ايجاد بازارهاي داخي و تسهيل دسترسي فعاالن صنعت
فناوري موتورهاي الکتريکي با بازده باال به بازارهاي بين المللي

12

5

حمايت علمي ،فني و تکنولوژيکي از بنگاههاي اقتصادي فناوري موتورهاي
الکتريك با بازده باال توسط نهادهاي متولي تحقيق و توسعه

12

5

مطالعه آسيب شناسي نظام توسعه فناوري کشور در ابعاد مختلف مرتبط با
توسعه فناوري موتورهاي الکتريکي

7

ايجاد قوانين و دستورالعملهاي مرتبط
با جهتدهي به نظام توسعه فناوري
موتورهاي الکتريکي

8

تدوين استاندارد انرژي

انجام مطالعات تطبيقي در زمينه قوانين و مقررات ساير کشورها در حمايت از
توسعه فناوري موتورهاي الکتريکي
تدوين قوانين و مقررات مورد نياز در خصوص حمايت از توسعه فناوري
موتورهاي الکتريکي در کشور

12

پيگيري در جهت تصويب قوانين در مراجع ذي صالح
مطالعه آسيب شناسي در خصوص استانداردهاي موجود

3

2

رديف

9

10

اقدامات

مدت اجرا

بازه زماني

هزينه

(ماه)

(سال)

(ميليون ريال)

مطالعات تطبيقي در زمينه استانداردهاي ساير کشورها

3

تدوين استانداردهاي بومي

8

پيگيري در جهت تصويب در نهاد هاي ذي صالح

10

پيگيري براي پيادهسازي نظام تاييد صالحيت فني مهندسان و مشاوران حوزه صنعت موتورهاي الکتريکي

ايجاد فضا براي توسعه آگاهيبخشي در
فناوري موتورهاي الکتريکي

چاپ نشريه تخصصي آکادميك و دانشگاهي در حوزه فناوري موتورهاي
الکتريکي

4

10

برگزاري کنفرانس علمي و تخصصي ماشينهاي الکتريکي

3

10

چاپ نشريات تخصصي صنعتي براي افزايش و به روز رساني اطالعات
کاربران موتورهاي الکتريکي در بخش هاي مختلف صنعت

4

10

رديف

11

مدت اجرا

بازه زماني

هزينه

(ماه)

(سال)

(ميليون ريال)

برگزاري نمايشگاههاي تخصصي حوزه ماشينهاي الکتريکي

3

10

انجام مطالعات در زمينه روشهاي حمايت از دستاوردهاي مبتکران و مخترعان
فناوري موتورهاي الکتريکي

5

1

حمايت مالي از ثبت اختراعات برجسته مرتبط با موتورهاي الکتريکي در سط
بين المللي در  5سال اول

12

5

حمايت مالي از ثبت اختراعات برجسته مرتبط با موتورهاي الکتريکي در سط
بين المللي در  5سال دوم

12

5

اقدامات

حمايت از اختراعات و نوآوري هاي حوزه
فناوري ماشينهاي الکتريکي

حمايت حقوقي از ثبت اختراعات مرتبط با موتورهاي الکتريکي در داخل کشور

12

10

اطالع رساني دستاوردهاي مبتکران و مخترعان فناوري موتورهاي الکتريکي
برگزاري نمايشگاه اختراعات موتورهاي الکتريکي
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نتيجه گيري
به دليل تنوع زياد کاربردهاي موتورهاي الکتريکي و جهت انطباق بيشتر طرحها و پروژههاي پيشنهادي در سرند نقشره راه برر
اساس نيازها و الويتهاي کشور و از آنجايي که در جلسات کميته راهبري مقرر گرديد که اولويتبندي فناوريهاي موتورهراي
الکتريکي بر اساس کاربرد آنها نيز صورت پذيرد ،تعداد  7طرح کالن در حوزههاي مختلف کاربرد موتورهاي الکتريکي تعريرف
شد که در فصلهاي يك تا هفت گزارش حاضر به تفصيل آورده شده است .در نگارش اين طرحهرا ،نيازهرا و توانمنرديهراي
کشور در هر يك از کاربردهاي موتورهاي الکتريکي ،در سه افق زماني کوتاه مدت ،ميان مدت و بلند مدت در نظر گرفته شرده
است و متناسب با آنها فناوري مناسب پيشنهاد شده است .همچنين براي اين طرحها ،زمانبندي اجررا و بودجره مرورد نيراز در
افقهاي زماني مختلف ديده شده است.
از آنجايي که رسيدن به اهداف اجراي طرحهاي پيشنهادي در سند نقشه راه ،نياز به بررسي کيفيت اجرا ،بررسي ميزان صرحي
تحقق طرحها ،بررسي وضعيت بازار ،جمعآوري آمار و اطالعات و تحليل دادهها در اين ارتباط ،شناسايي و پيشبيني مشرکالت
احتمالي و پيشنهاد سياست هاي الزم به مراجع ذيربط دارد؛ لذا براي رسيدن به اين هدف ،ساختار و شرح وظرايفي برراي مرکرز
توسعه فناوري موتورهاي الکتريکي پيشنهاد گرديد که در فصل  8اين گزارش بيان شده اسرت .در فصرل  9نيرز اهرداف خررد
پيشبيني شده در طرح هاي کالن ارايه شده در اين گزارش ،در سه مقطرع زمراني کوتراه مردت ،ميران مردت و بلنرد مردت و
دستهبندي و ارايه شدند.
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مقدمه
معموالً هيچ تضميني وجود ندارد که سياستها و برنامههاي اتخاذ شده بتوانند به توسعه موفق فناوري منجرر شروند .بنرابراين،
گاهي پس از آنکه اقدام يا سياستي اجرا شد ذينفعان ،سياستگذاران و يا تحليلگران تصميم ميگيرند که ميزان يا چگرونگي
تحقق اهداف مورد نظر را ارزيابي کنند .بهعبارت ديگر ،آنها مي خواهند بدانند که اهداف سياست يا برنامه مورد نظر تا چره حرد
محقق شده اند .دليل اين امر آن است که رويدادهاي پيشبينينشده ،پيامدهاي غيرمنتظره و روابط علّي درکنشده ،مريتواننرد
باعث فاصله افتادن ميان نتايج يک سياست يا برنامه با آنچه از آن انتظار ميرفته شود.
بهدليل عدم قطعيتهايي که معموالً در تحليل توسعه فناوري وجود دارد ،الزم است که سياستها و برنامهها قبل و بعد از اجررا
مورد ارزيابي قرار گيرند .بهبيان ديگر ،هم به "پيشارزيابي "1و هم به "پسارزيابي "2نياز است" .پيشارزيابي" اقدامي آيندهنگر
و اغلب تجويزي است .پيش ارزيابي به اين مسئله ميپردازد که چگونه بايد از قدرت ذينفعان براي حل مسئله يرا پررداختن بره
موضوع مورد نظر استفاده کرد .بنابراين ،پيشارزيابي فرآيندي است که مناسب است تا در حين تدوين سياستها و براي انتخاب
ميان گزينههاي مختلف سياستي مورد استفاده قرار بگيرد  .آنچه که در اين قسمت از سند مورد توجه است ،داشتن نگاه پرس-
ارزيابي به منظور تدوين شاخصهاي کارايي و اثربخشي ،تدوين مکانيزم ارزيابي و ساختار نظارت و بهروزرساني است .در برخي
از موارد نيز اين بخش خود پسارزيابي است .به اين معني که با داشتن نگاه به گذشته ،اثرات سياستها و برنامههاي اتخاذ شده
تحليل و ميزان محقق شدن اهداف تعيين شده اندازهگيري شود.

1. Ex-ante evaluation
2. Ex-post evaluation
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"تحليل تأثيرات( "1که در جايگاه پسارزيابي قرار ميگيرد) حروزه اي از مطالعرات سياسرتي اسرت کره بره بررسري ترأثيرات و
پيامدهاي واقعي يک سياست ميپردازد .تحليل تأثيرات يا همان پسارزيابي سياستها و برنامهها را مريتروان برهصرورت زيرر
تعريف کرد" :تعيين ميزان تأثيرات يک مجموعه هدايتشده از فعاليتهاي بشري بر وضعيت اهداف يا پديدههاي مورد نظرر و
تعيين علت کم يا زياد بودن اين تأثيرات"] .[1در نگاهي تخصصيتر ،پسارزيابي ،ارزيابي اثربخشي کلي يرک برنامره ملري در
راستاي اهداف و يا ارزيابي اثربخشي نسبي دو يا چند برنامه است .پسارزيابي سياست ،يک تحقيق عملياتي ،نظاممند و هدفمند
بر روي تأثيرات يک سياست ،اقدام ،برنامه يا پيامدهاي آن بر حسب اهدافي است که در جهت رسيدن به آن است.
در همين راستا ،به منظور اين که در يک سند راهبرد ملي توسعه فناوريهاي راهبردي ،بتوان به درستي شاخصهاي عملکردي
و اثربخشي ،مکانيزم ارزيابي و ساختار نظارت و بهروزرساني را تدوين نمود ،الزم است تا روش پسارزيابي را پيشبيني نمرود و
بر اساس آن موارد فوق تدوين گردند .لذا در ادامه ،ابتدا مفهوم تحليل تأثيرات و ارزيابي سياستها تشريح ميگردد و روشهاي
انجام آنها بهصورت مختصر توضيح داده ميگردد و سپس در انتها با ارائه يک جمعبندي ،روششناسي پيشنهادي براي بخش
پايش و ارزيابي ارائه ميشود.

Impact analysis

1

 -1فصل اول

ارزيابي

سياست و همراستايي ارزيابي با
اهداف و برنامهها
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تحليل تأثيرات بخشي از حوزه بزرگتري از مطالعات سياسي يعني "ارزيابي سياست "1است .ارزيابي سياست نيز همچون بسياري
از مفاهيم مربوط به مطالعات سياستي داراي تعاريف مختلف است که در ادامه بدان پرداخته ميشود .در ادامه مفهوم همراستايي
ارزيابي با اهداف و برنامهها مورد بررسي قرار ميگيرد.
 -1-1ارزيابي سياست
تعاريف ارائه شده براي ارزيابي سياست عبارتند از:
 "تالش براي درک تأثير رفتار انسان و بهويژه ارزشيابي تأثيرات يک برنامه خاص بر جنبههايي از رفتار که بهعنوان اهردافاين مداخله منظور شده است" ].[2
" ارزيابي اثربخشي يک برنامه ملي در تحقق اهداف خود يا ارزيابي اثربخشي نسبي دو يا چند برنامه در تحقق اهداف مشترکخود" ].[3
" ارزيابي نظاممند عمليات و يا نتايج يک برنامه يا سياست در مقايسه با مجموعهاي از استانداردهاي صريح يا ضمني بهعنوانراهي براي کمک به بهبود آن برنامه يا سياست" ].[4
آنچه در همه تعاريف ارزيابي سياست مشترک است و آنچه ارزيابي سياست را از ساير مطالعات سياستي متفاوت ميسازد ،تمرکز
آن بر پيامدهاي واقعي ناشي از اجراي سياست يا برنامه و يا قضاوت در مورد اين پيامدها بر مبنراي نروعي مرالک (هنجراري)
است .ارزيابي سياست ،يک فعاليت هنجاري است که در آن آنچه هست با آنچه بايد باشد ،مقايسه ميشرود .بنرابراين ،ارزيرابي
سياست بهمعناي تعيين ارزش يک سياست يا برنامه بر مبناي تعدادي معيار است؛ و تالشي سيستماتيک براي تعيين "خوبي" يا

1. Program evaluation
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"ارزشمندي" آنهاست .البته بايد توجه داشت که ارزيابان سياستها و اهداف از تمامي روشهراي علروم اجتمراعي (و برهويرژه
روشهاي کمّي) استفاده ميکنند .با اين حال ،ارزيابي سياست فاقد ساختاريافتگي است.
تقاضا براي ارزيابي سي است ،امري فراگير است که هم در بخش عمومي و هم در بخش خصوصي مورد استفاده قرار مريگيررد.
اين ارزيابي ميتواند به شکلهاي مختلفي از مطالعات آکادميک و گزارشهاي مشاوران مديريت گرفته تا بازنگريهاي رسرمي
توسط نهادهاي دولتي و مديران برنامهها انجام شود .بر اين اساس ،منطقي است که حوزه ارزيابي سياست بيشتر بهعنوان يرک
حوزه کاربردي تلقي شود تا يک حوزه آکادميک .بسياري از مؤلفان به اين موضوع اشاره کردهاند .مرالالً ويرس 1بره ايرن نکتره
پرداخته است که جهتگيري ارزيابي سياست بيشتر بهسمت بهبود و اصالح سياست است تا توليد دانش عمومي و اگرر دانشري
هم به اين ترتيب توليد شود غالباً خاصّ برنامه و سياست مورد نظر است و معموالً قابل تعمريم بره سياسرتهرا و برنامرههراي
مختلف نيست ].[5
هرچند ارزيابي سياست داراي چند مفهوم محوري است ،ولي از سوي ديگر موضوعي متغير و فاقد مرزهراي روشرن اسرت کره
ميتوان براي افراد مختلف معاني متفاوتي داشته باشد .تحت عنوان ارزيابي سياست چندين رويکرد مفهومي مجزا وجود دارد که
از "تحليل تأثير" فراتر ميروند .متأسفانه هيچ تعريفي از قلمرو و زيرشاخههاي ارزيابي سياست که مقبوليت عمومي داشته باشد
وجود ندارد .البته برخي محققان همچون اسميت و ليکاري 2تالش کردهاند دستهبنديهايي ارائه کرده و به ايرن موضروع نظرم
دهند ].[5
تحليل تأثيرات هميشه حول سه محور انجام ميشود؛ مسئله (يا مشکل) ،فعاليت و نتيجه مورد نظر .مسئله عبارت است از نتيجه
يا شرايطي که رضايت بخش نباشد و انتظار رود که بدون دخالت از طريق يک برنامه يا سياست عمومي کماکان نامناسب براقي

1.Weiss
2.Smith & Licari
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بماند .فعاليت عبارت است از رويدادي که توسط انسان هدايت ميشود و سياست را تشکيل ميدهد؛ يعني اقداماتي که زير نظر
دولت براي برخورد با يک مسئله انجام مي شوند .نتيجه مورد نظر عبارت است از متغيري که براي ارزيرابي ترأثير (پيامرد) يرک
سياست عمالً سنجيده ميشود ].[1
بنابراين ،تحليل تأثيرات با پاسخ نظاممند به اين سوال که "چه کاري انجام شده است؟" سروکار دارد و اين کار را با شناسايي و
سنجش نتيجه مورد نظر و آزمون عملي رابطه آن با سياست يا برنامه مورد نظر انجام ميدهد .اين موضوع از نظر تئوري سراده
بهنظر ميرسد ،ولي در عمل ميتواند دشوار باشد .مالالً تحليل تأثيرات بهشدت به نحوه انتخاب "متغير وابسته" بستگي دارد که
همان نتيجه مورد انتظار است .نتيجه مورد انتظار بايد دو کارکرد کليدي داشته باشد .اول اينکه بايد جنبهاي از مسئله را عملياتي
سازد 1و دوم اينکه بايد متغيري باشد که بتوان بين آن و برنامه /سياست رابطه علّي برقرار کرد.
يکي از مسائلي که سياستگذاري عمومي بهطور عام و تحليل تأثيرات بهطور خاص برا آن روبرهروسرت ،موضروع هنجارهرا و
مالحظات هنجاري است .در بسياري از موارد ،اهداف سياستهاي اتخاذ شرده چنردان روشرن نيسرتند و در نتيجره ،ذينفعران
مختلف اهداف مختلفي را به يک سياست واحد نسبت مي دهند .حتي ممکن است باورهاي متفاوتي نسبت به روابط علّري برين
"وسيله" و "هدف" وجود داشته باشد و اين باورهاي متفاوت ،معاني سياسي متفاوتي داشته باشند .از سوي ديگرر ،قضراوت در
مو رد اينکه سياستي موفق بوده يا شکست خورده مستلزم اين است که ابتدا مشخص شود کدام اهداف سياسرت و چگونره بايرد
مورد سنجش قرار گيرند .در بسياري از موارد ،همين انتخاب به تنهايي ميتواند نتيجه ارزيابي را تغيير دهد .مالالً اگرر در زمينره
سياستهاي آموزشي بخواهيم عملکرد آموزشي را مورد سنجش قرار دهيم و مشخص کنيم که آيا يک سياست خاص به اهداف
خود رسيده است يا خير ،استفاده از روشهايي مالل تستهاي استاندارد ،نرخ فارغالتحصيالن و امالال اينها ميتوانند نتايج کامالً
متناقضي را نشان دهند ].[5

1. Operationalize

سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوريهاي طراحی ،ساخت و تدوین دانش فنی انواع موتورهاي مورد نیاز
در صنعت برق
فاز  :6تدوین برنامه ارزیابی و بروز رسانی

7
ویرایش اول ،شهریور 1394

 -2-1همراستايي ارزيابي با اقدامات و برنامه ها
ارزيابي هنگامي اثربخش خواهد بود که هم راستا و منطبق با مأموريت و اهداف برنامه انجام پذيرد .همانطور که در شرکل زيرر
ديده ميشود ،ابتدا ميبايست اهداف کالني را که برنامه بهدنبال آنهاست ،استخراج نمود .سپس بايد مشخص شود برنامه از چه
راهبردي براي تحقق اين اهداف استفاده ميکند .در طراحي مکانيزمهاي عملياتي يک برنامه سياستي ،مشخص مريشرود چره
وروديهايي به چه بروندادها ،1دستاوردها 2و پيامدهايي 3تبديل ميشوند .بنابراين تمرکز اصرلي ارزيرابي برر همرين مؤلفرههرا
ميباشد .بازخوردهاي ارزيابي هم ميتواند به بهبود مکانيزمهاي عملياتي منجر شود و هم اصالح راهبردهاي برنامه را بهدنبرال
داشته باشد.

1 .Outputs
2 .Results
3 .Outcomes
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شکل ( :)1-1منطق ارزيابي اهداف و سياست ها

يکي از مفاهيمي که در ادبيات سياستگذاري براي رعايت ارتباط وروديها ،بروندادها ،دستاوردها و پيامدها بره دفعرات مرورد
استفاده قرار مي گيرد "مدل منطقي "1است .مدل منطقي نه تنها در طراحي سياست مورد استفاده قرار ميگيرد ،بلکه مي توان
از آن براي ارزيابي سياست نيز استفاده نمود .عليرغم کاربردهاي گسترده ،اين مدل بر منطقي روشن و ساده استوار است .بطور
کلي ،مدل منطقي روشي نظاممند و تصويري 2است که براي ارائه و انتقال درک از ارتبراط ميران منرابعي کره در برنامره مرورد
استفاده قرار گرفته ،فعاليتهايي که برنامهريزي شده و تغييرات و نتايجي که رسيدن به آنها دنبال ميشود ،بهکار ميرود.

شکل ( :)2-1مدل منطقي ارزيابي

اغلب مدلهاي منطقي ،تصويري است از نحوه کار برنامه .اين مدل از کلمات و تصاوير براي تشريح توالي فعاليتهرا و ارتبراط
آنها با نتايج مورد انتظار برنامه استفاده ميکند .مؤلفههاي اصلي يک مدل منطقي را مريتروان در دو گرروه اصرلي " کارهراي
برنامهريزي شده " و " نتايج مورد انتظار " و در پنج گام متوالي شرح داد:
کارهاي برنامه ريزي شده :به تشريح منابعي که گمان ميرود براي اجراي برنامه نياز هستند و فعاليتهايي که قصد انجرام آنهرا
وجود دارد ،مي پردازد.

1 .Logic model
2 .Visual
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منابع :عبارتند از منابع انساني ،مالي ،سازماني و ارتباطي که براي انجام برنامه مورد نياز مي باشند .در برخري منرابع از آنهرا بره
عنوان "ورودي" نيز نام برده شده است.
فعاليتهاي برنامه :عبارتند از فرآيندها ،ابزارها ،رخدادها ،فناوري و اقداماتي که بصورت آگاهانه و در راستاي نيل به نتايج و يا
تغييرات مورد انتظار صورت مي پذيرند.
نتايج مورد انتظار :عبارتند از کليه نتايج مطلوب برنامه شامل بروندادها ،دستاوردها و پيامدها.
بروندادها :محصوالت مستقيم فعاليتهاي برنامهاند و ممکن است شامل انواع ،سطوح و اهدافي از خردمات باشرند کره توسرط
برنامه ارائه مي شود.
دستاوردها :عبارت است از تغييرات در رفتار ،دانش ،مهارت ،وضعيت و سطح کارکرد افررادي کره در برنامره مشرارکت دارنرد.
دستاوردها مي توانند به دو گروه کوتاهمدت و بلندمدت تقسيم شوند .دستاوردهاي کوتاهمدت در بازه  1تا  3سال محقرق مري-
شوند؛ حال آنکه دستاوردهاي بلندمدت  4تا  6سال زمان نياز دارند" .پيامدهاي" دستاوردهاي کوتاه مدت در بازه  7تا  10سال
خود را نشان مي دهند.
پيامدها :عبارتند از خواستههاي اساسي و يا تغييرات ناخواستهاي که در سازمان ،جامعه يا سيستم بر اثر اجراي برنامه در مدت 7
تا  10سال اتفاق مي افتد ].[6

 -2فصل دوم:
قالبهاي ارزيابي سياست و تحليل
تأثيرات
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فاز  :6تدوین برنامه ارزیابی و بروز رسانی

ارزيابي نظاممند سياستها و تحليل تأثيرات آنها مشتمل بر مقايسه است ،مقايسهاي بهمنظور يافتن تغييرات بهوجود آمده در اثر
برنامههاي سياستي .اين مقايسه در حالت ايدهآل بايد به اندازهگيري تفاوت بين اتفاقات بهوقوع پيوسته ،با اتفاقاتي بپردازد که در
صورتي اجرا نشدن برنامهها پديد ميآمد .اندازهگيري اتفاقات بهوقوع پيوسته در شرايط بعد از اعمال برنامرههرا دشروار نيسرت.
مشکل اصلي در برآورد وضعيت در صورت بهاجرا درنيامدن برنامهها و مقايسه دو وضعيت باهم است .اين تفاوت بايد نرارر برر
اعمال برنامهها باشد و نه ساير تغييراتي که بهطور همزمان در جامعه بهوقوع پيوسته است .با توجه به اهميت اين موضوع ،چهار
قالب کلي براي ارزيابي سياست و تحليل تأثيرات درنظر ميگيرند.
 -1-2مقايسه وضعيت قبل و بعد از برنامه

1

يکي از رايجترين قالبهاي تحليل سياستها و برنامهها ،استفاده از نوع مقايسه قبل با بعد است .در اين قالرب ،وضرعيت در دو
نقطه يکي قبل از اجراي برنامهها و ديگري بعد از اجراي آنها مورد مقايسه باهم قرار ميگيرند .گرروههراي هردف در تحليرل
تأثيرات مقايسهاي قبل و بعد جايگاه محوري دارند .در اين حالت ،اگرچه فرآيند دستيابي به تأثير سياستها کوتاه و آسان است،
اما نميتوان بهراحتي و با اطمينان مشخص نمود که تا چه حد نتايج حاصل از اعمال برنامهها و سياستها ناشي شدهاند و تا چه
اثر ساير تغييرات محيطي همزمان در جامعه بودهاند.
-2-2

مقايسه روند گذشته و وضعيت بعد برنامه

2

1. Before-after comparison
2. Project trend line versus postprogram comparisons
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فاز  :6تدوین برنامه ارزیابی و بروز رسانی

برآورد بهتري از آنچه در اثر اجراي يک برنامه بهوقوع پيوسته را ميتوان با مقايسه روند وضعيت گذشته در زمان حاضر (پس از
اجراي برنامههاي سياستي) بدست آورد .سپس با مقايسه اين حالت تصوير شده از گذشته با شرايط پديد آمرده پرس از اجرراي
واقعي برنامهها ميتوان به تحليل تأثيرات سياستها رسيد .در اين روش الزم است تا براي ترسيم روند وضعيت از گذشته تا به
زمان اجراي سياستها ،اطالعات راجع به گروههاي هدف در بازههاي زماني مختلف گردآوري شود .اين قالب از حالت مقايسره
قبل و بعد بهتر بوده و نتايج دقيقتري را فراهم ميآورد ،اما نيازمند تالش بيشتر در فرآيند ارزيابي است.
 -3-2مقايسه وضعيت در دو حالت بود يا نبود برنامه

1

روش رايج ديگر براي ارزيابي ،مقايسه ميان وضعيت بخشهايي است که تحت تأثير سياست موردنظر قرار گرفتهاند يرا سراير
بخشها (شهرها ،کشورها) است .در اين حالت ،مقايسه تنها در زمان بعد از اجراي برنامههاي سياستي انجام ميشود ،اما ميران
دو بخش مختلف (تحت تأثير سياست و فارغ از آن) .همچنين بهمنظور افزودن بر دقت اين قالرب ،تحليرل ترأثيرات مريتروان
وضعيت گذشته (قبل اجراي برنامه) را در هر دو بخش مشاهده نمود و تفاوت آنهرا را درک کررد .سرپس برا اجرراي برنامره و
مقايسه دوباره ميان وضعيت دو بخش ،ميتوان بهروشني دريافت که چه حدي از تفاوت ميان وضعيت دو بخش بهدليل اعمرال
برنامه سياستي بوده و چه حدي مرتبط با تفاوت در ويژگيهاي اقتصادي-اجتماعي بخشهاي مورد مطالعه.
مقايسه وضعيت گروههاي کنترل و آزمايشي قبل و بعد از اجراي برنامه :اين قالب از تحليرل ترأثيرات برهعنروان يرک روش
مرسوم مشتمل بر انتخاب دو گروه تحت کنترل و آزمايشي است که از همه لحاظ بههم شبيه هستند ،اما در يکي از آنها (گروه
آزمايشي) برنامه سياستي اجرا شده ولي در ديگري خير .در اين حالت ،مقايسه وضعيت دو گروه بعد از اجراي سياست در يکي از

1. Comparsions between jurisdictions with and without programs
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آنها ميتواند بهطور دقيق بيانکننده تأثيرات سياستها باشد .اين قالب ،دقيقترين نتايج ارزيابي سياستهرا را در ميران سراير
روشها بههمراه ميآورد.

شکل ( :)1-2قالبهاي تحليل تأثيرات سياست

 -3فصل سوم:
گامهاي عمومي ارزيابي سياست و
انواع روشهاي ارزيابي
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فارغ از نوع و روش ارزيابي و درجه پيچيدگي آن ،بهصورت کلي مراحل انجام يک ارزيابي را ميتوان بهصورت زير برشمرد:
• تعيين اهداف و مخاطبان (ذينفعان ارزيابي)
• طراحي سؤاالت و فرضيات ارزيابي
• مشخصکردن منابع در دسترس ،زمان الزم و سطح مناسب تالشي که ميبايست صورت پذيرد
• انتخاب روش (هاي) ارزيابي و تجزيه و تحليل
• انتخاب و يا طراحي مدل مناسب ارزيابي و رويکرد جمعآوري اطالعات
• جمعآوري و ترکيب اطالعات
• تجزيه و تحليل و تفسير اطالعات
• تدوين گزارش ارزيابي
• ارائه و انتشار نتايج
در ميان اينگامها ،انتخاب روش ارزيابي و تحليل بهعنوان محور اصلي در ارزيابي و پايش سياستها و برنامهها قرار ميگيررد.
روش هاي متنوعي براي ارزيابي وجود دارد که در عين داشتن مشابهت هايي ،هر کدام مزايا و معايب مخصوص به خرود را دارا
ميباشند .هر کدام از اين روشها براي اهداف خاصي طراحي شدهاند .بهعنوان مالال برخي از آنها براي ارزيابي در مراحل اوليه
يک برنامه مناسباند و برخي ديگر براي ارزيابي در مراحل انتهايي برنامه بهکار ميآيند .بنابراين حتي ممکن است برراي يرک
برنامه با گذشت زمان ،از روشهاي متعدد ارزيابي استفاده شود.
از منظر زماني ،روش هاي ارزيابي به دو دسته کلي ارزيابي پيش از پيادهسازي و ارزيابي در حين و پس از پيرادهسرازي تقسريم
ميشوند .همچنين از منظر روش تحقيق ،روشهاي ارزيابي را ميتوان بره سره دسرته روشهراي کمّري ،آمراري ،روشهراي
مدلسازي و روشهاي کيفي تقسيمبندي کرد .در روشهاي کمّي و آماري مانند پيمايش ،با انجام تحليلهاي آماري برر روي
دادهها و اطالعات جمعآوري شده ،ارزيابي سياستها انجام ميپذيرد .در روشهاي مدلسازي مانند روشهاي اقتصادسنجي ،با
استفاده از توابع و مدلهاي رياضي/اقتصادي ،به ارزيابي تأثيرات سياستها پرداخته ميشرود .در روشهراي کيفري نيرز ماننرد
موردکاوي نيز مشاهدات و دادههاي کيفي مبناي قضاوت ما در مورد اثرات سياستها ميباشد ].[7
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مجموعهاي از روشهاي ارزيابي که ميتوانند براي تحليل تأثيرات سياستها و برنامهها در اسناد ملي فنراوري مرورد اسرتفاده
قرار بگيرند به قرار زير هستند:
 -1-3پيمايش نوآوري

1

در طي سه دهه گذشته تالش هاي زيادي جهت سنجش و ارزيابي نوآوري صورت گرفته است .سازمان توسعه همکراريهراي
اقتصادي ( )OECDبا انتشار دستورالعملهاي متعددي در خصوص ارزيابيهاي مرتبط با نوآوري و فناوري کره اصرطالحاً بره
دستورالعملهاي فراسکاتي 2معروفند (دستورالعمل فراسکاتي ،دستورالعمل پتنت ،دستورالعمل اسلو و غيره) تالش کرده است تا
در زمينه ارزيابي ،استانداردهاي بينالمللي را ايجاد کند.
تشريح روشهاي ارزيابي و تفسير دادهها در اين دستورالعملها ،در کنار وجود بانکهاي اطالعات و دادههاي متنوع 3باعث شد
در دهه  90کشورهاي اروپايي براي ارزيابي سياستها ،از پيمايشي استفاده کنند که به پيمايش نوآوري معروف شد.
روش پيمايش نوآوري در ابتدا ،بهعنوان ابزاري جهت جمعآوري و تفسير دادهها و نه ارزيابي مورد استفاده قرار ميگرفرت .امرا
اخيراً محققان زيادي پيمايش نوآوري را به عنوان روشي براي پرداختن به تأثيرات و پيامدهاي سياستهراي تحقيرق و توسرعه
دولتي مورد توجه قرار دادهاند .بهنظر ميرسد در آينده با توجه به افزايش دادههاي جمعآوريشده پيرامون موضوعات مرتبط برا
نوآوري ،افزايش استفاده از روش پيمايش براي ارزيابي سياستهاي نوآوري دولتي بهوقوع پيوندد ].[8

1. Innovation survey
2 .FRASCATY – Family manuals

 .از دهه  ،70گروههاي پژوهشي شروع به جمعآوري دادههايي در مورد وضعيت نوآوري در بنگاهها نمودند که وجود اين اطالعات و دادهها يکي از
عوامل طراحي دستورالعمل اسلو بوده است.
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اولين پيمايش نوآوري در اروپا ،در سال  1992و بر اساس دستورالعمل اسلو صورت گرفت .اين پيمرايشهرا مجردداً در سرطح
اتحاديه اروپا در سالهاي  1996و  2000برگزار شد .تجربه اين سه پيمايش ،ضمن آنکه امکانپذيري پيمايش نوآوري را ثابت
کرد ،نشان داد اينگونه پيمايشها ميتواند نتايج قابل توجهي براي سياستگذاران داشته باشد.
در پيمايش نوآوري ،نوآوري عبارت است از محصول يا فرايند نو و يک بنگاه در صورتي نوآور معرفي ميشود که در يرک دوره
زماني سهماهه موفق به طراحي حداقل يک محصول يا فرايند نو و يا بهبود در فرايندها و محصولهاي موجود شده باشد .معيار
"نو" بودن ،جديد بودن در بنگاه است که لزوماً بهمعناي جديد بودن در بازار نمريباشرد .اطالعرات پيمرايش از طريرق توزيرع
پرسشنامه در نمونههايي از جامعه آماري جمعآوري ميشود ،هرچند در برخي موارد تمام بنگاههاي بزرگ تحت پوشش پيمايش
قرار ميگيرند .مهمترين موضوعاتي که در يک پيمايش نوآوري مورد بررسي قرار ميگيرند عبارتند از:
• عوامل مؤثر بر نوآوري فناورانه
• اهداف نوآوري در بنگاهها
• منابع اطالعاتي بنگاهها
• موانع نوآوري در بنگاهها
• فعاليتها و هزينههاي نوآوري در بنگاهها
• فعاليتهاي تحقيق و توسعه
• همکاريهاي فناورانه
• خريد و تجهيز ماشينآالت
• محافظت از دانش و فناوري
• ويژگيهاي بنگاههاي نوآور
• اندازه بنگاههاي نوآوري
• بخش اقتصادي که بنگاههاي نوآور در آن فعاليت ميکنند
• مالکيت بنگاههاي نوآوري
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• ارتباط با ساير بنگاهها مؤسسات دولتي
• سرمايهگذاري در داراييهاي نامشهود
• پيامدهاي نوآوري
• فروش ناشي از محصوالت نو
• فروش ناشي از محصوالتي که نهتنها براي بنگاه بلکه در سطح بازار نيز جديد ميباشند
• تأثير نوآوري بر صادرات و رقابتپذيري بنگاهها در سطح بينالمللي
• تأثير نوآوري بر اشتغال
• تأثير نوآوري بر ساختار مهارتي نيروي کار
اما پيمايش نوآوري چگونه ميتواند براي ارزيابي برنامهها و سياستهاي نوآوري مورد استفاده قرار گيرد؟ هر ارزيرابي سياسرت
نيازمند وجود اطالعات کافي و دقيق در مورد موضوع سياست مورد تحليل است .پيمايش نوآوري بخشي از اطالعاتي که براي
ارزيابي برنامهها و سياستهاي نوآوري دولتها الزم است را فراهم ميآورد .اين اطالعات ميتواند تصوير واضحي از وضرعيت
نوآوري در بنگاهها و ميان آنها را به نمايش بگذارد ].[5
در پيمايش نوآوري در خصوص مشارکت بنگاهها در برنامه هاي نوآوري دولتي سؤاالتي طراحي شده است .در سومين پيمايش
نوآوري اتحاديه اروپا ،اين سؤاالت در سه سطح سياستهاي اتحاديه اروپا ،سياستهاي دولتي و سياستهاي منطقهاي و محلي
طراحي شده بود .در برخي پيمايش هاي نوآوري ماننرد پيمرايش نروآوري ايتاليرا ،سرؤاالت بيشرتر و دقيرقترري در خصروص
سياستهاي نوآوري دولت طراحي شده است.
با تحليل نتايج پيمايش نوآوري ميتوان به ارزيابي برخي سياستهاي نوآوري دولت پرداخت .بهعنوان مالال ميتوان فهميد چه
کساني از يارانههاي تحقيق و توسعه دولت سود بردهاند؟ بنگاههاي کوچک و متوسط در مقايسه با بنگاههاي بزرگ چه سهمي
از کمکهاي دولت را دريافت کردهاند؟ چه بخشهاي اقتصادي از تسهيالت دولتي منتفع شدهاند؟
مقايسه پاسخ سؤاالتي از اين دست ،با اهدافي که براي سياست نوآوري در نظر گرفته شده است ،ارزيرابي مناسربي از سياسرت
ارائه مي دهد .بايستي توجه داشت ه رچند پيمايش براي ارزيابي سياست نوآوري بيشتر مورد استفاده قرار گرفته است ،امرا ايرن
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ابزار ميتواند براي ارزيابي ساير سياستها و حتي سياستهاي عمومي نيز بکار رود .در واقع پيمايش ابزاري تحليلي است که از
طريق توزيع پرسشنامه و با جمعآوري اطالعات از ساير منابع در يک جامعه يا نمونه آماري و با استفاده از تحليلهاي آماري به
ارزيابي يک سياست ميپردازد .مراحل انجام يک پيمايش عبارتند از:
• طراحي مدل مفهومي پيمايش (ارتباط و تأثير متغيرها)؛
• تعريف متغيرهاي مدل مفهومي؛
• شناسايي منابع اطالعاتي که متغيرها از طريق آنها اندازهگيري ميشوند؛
• شناسايي جامعه و يا نمونه آماري؛
• طراحي و توزيع پرسشنامه؛
• جمعآوري پرسشنامه و اطالعات از ساير منابع؛
• تجزيه و تحليل آماري اطالعات جمعآوريشده؛ و
• تفسير نتايج و ارائه اقدام يا پيشنهاد.
پيمايش مانند هر ابزار ديگري مزايا و معايب متعددي دارد .مهمترين مزاياي اين روش عبارتند از:
• با توجه به سهولت جمع آوري اطالعات گسترده در روش پيمايش ،ميتوان گستره وسيعتري از موضروعات را تحرت
پوشش ارزيابي قرار داد و از نقطهنظرات افراد و شرکتهاي بيشتري بهره جست.
• در پيمايش ميتوان نشانگرها و متغيرهاي زيادي راجع به وروديها ،نتايج و پيامدهاي يک برنامره را انردازهگيرري و
تحليل کرد.
• در پيمايش مي توان عالوه بر استفاده از اطالعات پرسشنامهها ،از اطالعات ساير بانکهاي دادهها و منابع در ارزيابي
بهره جست.
• پيمايش قابليت ترکيب با ساير روشها ازجمله روشهاي رياضي و اقتصادي را دارا ميباشد.
• اگر پيمايش با رويکردهاي قضاوت خبرگان مانند پنل همراه شود ،ميتواند تحليلهاي پوياتري از ارزيابي ارائه نمايد.
معايب عمده روش پيمايش نيز عبارتند از:
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• دقت اطالعاتي که از پرسشنامه و بر اساس قضاوت ذهني افراد جمعآوري ميگردد ،همواره محل ترديد است.
• ارزيابي دقيق و درست ورودي ها ،پيامدها و نتايج بر اساس سنجش متغيرها همواره ممکن نيست .بسياري از پيامردها
و نتايج قابل تبديل و اندازهگيري از طريق متغيرها نيستند.
• در بسياري مواقع ،مدت زماني الزم است تا سياست و يا برنامه ،تأثير و پيامدهاي خود را آشرکار کنرد .غالبراً در روش
پيمايش مدتزمان تأثيرات برنامه در نظر گرفته نميشود.
به هر حال پيمايش بهترين روش ارزيابي سياست نيسرت ،امرا در برخري مروارد ،مخصوصر ًا در مرواردي کره نيراز بره ارزيرابي
سياستهاي کالن و در سطح وسيعي ميباشد ،اين روش ميتواند روش مناسبي به شمار آيد.
 -2-3مدلهاي اقتصادسنجي :مدلسازي اقتصاد کالن و شبيهسازي

1

مدلهاي اقتصادسنجي تالش ميکنند به ارزيابي پيامدها و آثار اقتصادي سياستها و برنامهها بپردازند .در اين نروع مردلهرا،
سياستگذاران نتايج مورد انتظار گزينهها و انتخابهاي سياستي را تحليل و مقايسه ميکنند .اينگونه مدلسازي و شبيهسرازي
بر اساس سناريوها با توجه به ماهيت پديده هاي اقتصادي که غالباً پيچيده ،غيرخطي و همراه با بازخوردهاي متعدد است ،بسيار
مناسب ميباشد.
با توجه به اينکه رفاه اجتماعي ،غايت غالب سياستها و برنامههاي دولت ميباشد و وضعيت اقتصادي مهمترين عامل مؤثر بر
رفاه اجتماعي بهشمار ميرود ،ارزيابي آثار اقتصادي برنامههاي سياستي از مهمترين دغدغههاي سياستگذاران و برنامهريرزان
ميباشد.

1. Econometric models: Macroeconomic modeling and simulation
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معموالً تأثير اسناد ملي فناوريهاي راهبردي بر متغيرهاي اقتصادي مستقيم و ساده نيست ،بلکره ايرن ترأثير از طريرق سراير
متغيرهاي واسطه و ميانجي و بهواسطه روابط علت و معلولي متعدد اعمال ميشود .بهعنوان مالال نمريتروان بره آسراني و برر
اساس تجزيه و تحليل هاي حاصل از پيمايش در خصوص تأثير يک سند ملي برر متغيرهراي اقتصرادي نظيرر اشرتغال ،رشرد
اقتصادي و يا بهرهوري قضاوت کرد ].[9
يک مدل اقتصادسنجي کالن مجموعه اي از معادالت ساختاري است که بر اساس مباني اقتصادي و براي تشريح اقتصاد و يرا
برخي از اجزاي آن تدوين شده است .در اين مدلها دو دسته معادله وجود دارد :رفتاري 1و فردي .2همچنين در اين مدلها ،دو
نوع متغير وجود دارد :متغيرهاي درونزا که به ساختار اقتصادي (داخلي) ميپردازند و متغيرهاي برونزا که ارتباطات و ترأثيرات
بينالمللي را بررسي ميکنند.
 -1-2-3شرايط استفاده از مدلهاي اقتصادسنجي کالن
بايد توجه داشت که استفاده از اين مدلها براي ارزيابي برنامه هايي برزرگ مقياسري مناسرب اسرت کره ترأثيرات اقتصرادي و
اجتماعي کالن و در سطح بينالمللي دارند .بنابراين استفاده از آن براي برنامه هراي کوچرک برا سرطح ترأثير محردود توصريه
نميگردد.
• استفاده از اين روش نيازمند برخي الزامات است که مهمترين آنها عبارتند از:
• در دسترسبودن حجم زيادي از اطالعات اقتصادي-اجتماعي

1. Beharioural
2. Identities
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• درجه بااليي از خبرگي و تخصص
• زمان و هزينه کافي
عالوه بر اين الزامات ،روش فوق براي مواقعي که برنامه اقدامات و سياستها پيامدهاي اقتصادي مشهود دارد مناسب است.
 -2-2-3مراحل استفاده از مدلهاي اقتصادسنجي
استفاده از اين روشها مستلزم پيمودن  9گام زير است:
 .1تعريف اهداف مدل و امکانپذيري سنجش آن :ابتدا بايد مشخص شود آيا سياستي که قرار است ارزيابي شود ،ميتوانرد برر
متغيرهاي کالن اقتصادي تأثير بگذارد يا نه؟ به عبارتي آيا پيامدهاي اقتصادي قابل مالحظهاي از سياست متصور است يا نره؟
اگر پاسخ به سوال فوق مالبت است ،اين تأثير چه ميزان پيشبيني ميشود و آيا اين تأثير کل اقتصاد را متأثر ميسازد و تنها بر
بخش و يا بخشهايي مؤثر است؟ براي اندازهگيري و ارزيابي اين تأثير چه متغيرهايي را مريبايسرت انردازهگيرري کررد و آيرا
اندازهگيري اين متغيرها ،پاسخهايي را که تحليلگر بهدنبال آنهاست ،ارائه ميدهند يا نه؟
 .2بررسي در دسترسبودن دادهها :در اين مرحله ميبايست مشخص کرد چه داده هايي براي ارزيابي مورد نياز است و آيا تمام
داده هاي مورد نياز در دسترس مي باشد يا نه؟ همچنين در اين مرحله ميبايست نحوه مواجهه با دادههاي ناقص و يا مخدوش
را روشن نمود.
 .3طراحي مدل مفهومي :در اين گام متغيرهاي اساسي مدل ،روابط علي و معلولي اين متغيرهرا ،ابعراد و اجرزاي اصرلي مردل
مفهومي ،مباني زيربنايي و مطالعات تجربي صورتگرفته در اين زمينه مشخص مي شود .همچنين بايد مشخص کرد آيا مردل
مفهومي طراحيشده متناسب با واقعيت وضعيت موجود ميباشد و يا نياز به اصالحات و تغييرات دارد؟
 .4جمعآوري و تحليل و تبديل دادهها :هرچند روشهاي اقتصادسنجي نياز به حجم عظيمي از دادهها دارند ،اما دادههاي خرام
موجود در بانکهاي داده ،بهندرت در اين معادالت قابل استفادهاند .بنابراين معموالً به يک فرايند تبديل بر روي دادههاي خام
نياز است تا اين دادهها قابليت استفاده در مدل را داشته باشند.
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 .5طراحي معادالت اقتصادسنجي مدل :1در اين مرحله معادالت اقتصادسنجي مدل تخمين زده ميشروند .برهعبرارتي در ايرن
مرحله مدل نظري به مدل اقتصادسنجي تبديل ميشود .براي اين کار ابتدا سري دادههاي معيني انتخاب ميشوند کره فرر
مي شود مقادير متغيرهاي موجود در مدل را نمايندگي ميکنند .سپس فر

مي گردد که متغيرهاي نظري برر متغيرهرايي کره

دادههاي انتخابشده را ايجاد کردهاند ،منطبق هستند ،در نتيجه متغيرهاي دادههاي واقعي در مدل جايگزين متغيرهاي نظرري
ميشوند .سپس يک جمله خطاي تصادفي به معادله اضافه مي شود و با تعريرف فروضري برر روي جملره خطرا ،مردل آزمرون
ميگردد.
 .6تست و کاليبرهکردن مدل  :حتي اگر با تخمين دقيقي ،معادالت اقتصادسنجي طراحي شده باشند .ممکن است در عمل ايرن
معادالت بهعلت تأثير متغيرهاي بيروني ،ناديدهگرفتن برخي پديدهها و يا متغيرها و يا کيفيت نامناسب برخي دادههرا ،عملکررد
ضعيفي از خود به نمايش بگذارند .در اين مرحله ،معادالت اقتصادسنجي مجدداً با دادههاي واقعي تنظيم ميشوند و در صرورت
لزوم تغييراتي در معادالت و يا دادههاي مورد استفاده صورت ميپذيرد .پس از اين مرحله معادالت ميتوانند براي شبيهسازي و
اندازهگيري شرايط مختلف مورد استفاده قرار گيرند.
 .7شبيهسازي وضعيت پايه و تحليل حساسيت :براي ارزيابي تأثير سياست هرا برر عملکررد و وضرعيت اقتصرادي ،بهترر اسرت
مشخص شود اين عملکرد و وضعيت در صورت عدم وجود اين سياستها چه حالتي پيدا ميکرد .با اين اقدام ،ميتوان وضعيت
پايه را با فر

نبود اين سياستها مدلسازي و طراحي کرد .فعاليت ديگري که در اين مرحله انجام ميشود ،تحليل حساسيت

2

1. Econometric estimations of equations of the model
2. Sensitivity analysis
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است .با تحليل حساسيت ميتوان متوجه شد که نتايج مدل تا چه حد به تغييرات ارزش متغيرهاي مدل حساساند .يعني در چه
بازهاي ارزش هر کدام از متغيرهاي مدل را ميتوان تغيير داد ،بدون آنکه در نتايج مدل تغييري ايجاد شود.
 .8شبيهسازي وضعيت در صورت اجراي سياستها :در اين حالت مقاديري که براي متغيرهراي بررونزا ،ابزارهراي سياسرتي و
ساير متغيرها بهدست آمده است وارد عمل ميشود و تأثيرات آنها بر مدل و نتايج مدل اندازهگيري ميگردد.
 .9تفسير نتايج :با مقايسه نتايج مراحل ( 7شبيهسازي وضعيت پايه) و ( 8شبيهسازي وضعيت در صرورت اجرراي سياسرتهرا)
ميتوان به ارزيابي مفيدي از سياستها پرداخت.
بايد توجه داشت با اين روش ميتوان ارزيابيهاي پريش از پيرادهسرازي و پرس از پيرادهسرازي را انجرام داد .در موفرقتررين
تحليلهاي اقتصادسنجي صورت گرفته تاکنون ،حجم وسيعي از داده هاي اقتصادي مربوط به يک بازه زمراني قابرل توجره (در
حدود  20سال و يا حتي بيشتر از آن) جمعآوري و مورد استفاده قرار گرفتره اسرت .در ايرن تحليرلهرا دادههرايي مربروط بره
متغيرهاي اقتصادي اجتماعي نظير توليد ناخالص ملي ،توليد ناخالص ملي بر سرمايه ،رشد بهرهوري توليد ،اشتغال ،نرخ واقعري
دستمزدها ،قيمتها ،نرخ بهره ،نرخ برابري ارزها و دادههايي مرتبط با توسعه فناوريهاي راهبردي باشند هزينههاي تحقيرق و
توسعه بخش دولتي و بخش خصوصي ،انباشت سرمايه انساني ،1سرريز دانش و اطالعراتي در خصروص ابزارهراي سياسرتي و
برنامههاي توسعه فناوري مالل معافيتهاي مالياتي فعاليتهاي تحقيق و توسعه و يارانههاي اين فعاليت جمعآوري شده است.
بههر حال در اين روش مهمترين ورودي ،دادههاي معتبر و دقيق در يک بازه زماني مشخص ميباشد و بدون در اختيار داشتن
اين دادهها ،روش اقتصادسنجي کارايي الزم را نخواهد داشت.

1 .Human capital stock
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1

اقتصاد خرد به بررسي عملکرد و وضعيت واحدهاي اقتصادي در يک کشور ميپردازد .واحدها ميتوانند شرکتها (بهعنوان مالال
وقتي قصد بررسي وضعيت انتقال فناوري وجود دارد) و يا حتي افراد (بهعنوان نمونه وقتي قصد مطالعه وضعيت اشرتغال وجرود
دارد) باشند .از لحاظ مباني نظري ،روش اقتصادسنجي خرد مشابه اقتصادسنجي کالن ميباشرد .تفراوت عمرده ايرن دو روش
سطح تجزيه و تحليل و نوع متغيرها و دادههاي مورد استفاده آنهاست.
از نظر روششناسي ،مدلهاي اقتصادسنجي خرد به دو دسته عمده تقسيم ميشوند:
مدلهايي که از داده هاي مربوط به وضعيت گذشته بنگاههايي که سياستهاي مذکور در مورد آنها اعمال شرده اسرت و يرا از
مشوقها و مزاياي در نظر گرفتهشده استفاده کردهاند بهره ميبرند و آن را با وضعيت کنوني آنها مقايسه ميکنند.
مدلهايي که از داده هاي مربوط به وضعيت همزمان بنگاههايي که سياست مذکور در مرورد آنهرا اعمرال شرده اسرت و يرا از
مشوقهاي در نظر گرفته شده استفاده کردهاند و بنگاههايي که اين سياستها در مورد آنهرا اعمرال نشرده اسرت و يرا از ايرن
مشوقها استفاده نکردهاند بهرهبرداري ميکنند و ارزيابيها را بر اساس مقايسه وضعيت اين دو گروه از بنگاهها انجام ميدهد.
اگر از دادههاي گذشته بنگاههايي که اهداف سياستها بودهاند استفاده گردد ،بايد متوجه متغيرهايي بود که خارج از سياستها،
منجر به تغيير وضعيت اين بنگاهها از گذشته تاکنون شده اند .اگر از اين نکته غلفت گردد ،علت اصلي تغيير دادههاي گذشته تا
حال ،سياستهاي طراحي شده تفسير ميشود ،حال آنکه ممکن است در واقعيت ،علل و داليل ديگري سبب اين تحوالت شده
باشند که آنها لحاظ نشدهاند.

1. Arvanitis and Keilbach, 2002
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همچنين اگر دادههاي مربوط به دو دسته از بنگاههاي مشمول سياست و بنگاه هرايي کره در دامنره ترأثير ايرن سياسرت قررار
نداشته اند استفاده گردد ،بايد متوجه عوامل و داليلي بود که خارج از سياستهاي تدوينشده منجر به تغييرر دادههراي ايرن دو
گروه بنگاهها ميشوند .اگر اين نکته مورد توجه قرار نگيرد ،تفاوت در دادههاي اين دو گروه را ناشي از سياستهاي طراحيشده
ميدانيم .در صورتي که ممکن است اين تفاوت ها ناشي از ساير عوامل و داليلي باشيد که ارتباطي به اين سياستها نداشتهاند
(مانند ساختار صنعت و بازار).
 -1-3-3شرايط استفاده از روش اقتصاد سنجي خرد
روش اقتصادسنجي خرد مواقعي براي استفاده مناسب است که شرايط زير مهيا باشد:
• داليل کافي براي تأثير سياستها در سطح بنگاهها و سازمآنها وجود داشته باشد
• اهداف سياستي بهصورت مستقيم و يا از طريق برخي شاخصها قابل اندازهگيري باشند
• ارتباط ميان تأثير و پيامدهاي سياستي در سطح بنگاهها و سازمآنها با ابزارهاي طراحيشده با تئروريهراي اقتصرادي
موجود توجيهپذير باشد
• دادههاي متغيرهاي اندازهگيري براي تعداد زيادي از بنگاهها موجود باشد
• دادههاي کافي از وضعيت بنگاهها قبل از پيادهسازي سياست و يا وضعيت موجود بنگراههرايي کره مشرمول سياسرت
نميباشند وجود داشته باشد.
 -2-3-3مراحل پيادهسازي مدل
مراحل پيادهسازي مدل هاي اقتصادسنجي خرد تا حد زيادي شبيه مراحل اجراي مدلهاي اقتصادسنجي کالن ميباشد کره در
بخش قبل توضيح داده شده است .اين مراحل بهترتيب عبارتند از:
تعريف متغيرهاي هدف :تعيين متغيرهايي که اهداف سياستهاي طراحي شده بودهاند .اين اهداف ميتوانند شامل هدفهراي
اوليه ،ثانويه و نهايي باشند .با مشخصشدن اين متغيرها در واقع مدل مفهومي ارزيابي ما مشخص ميشود.
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طراحي مدل اقتصادسنجي :مدل اقتصادسنجي بر اساس مدل مفهومي مشخص شده و بر مبناي تئوريهاي اقتصادي و با در
نظر گرفتن مالحظاتي در خصوص امکان جمعآوري دادهها طراحي ميشود.
انتخاب روش اقتصادسنجي مناسب :بر اساس مدل اقتصادسنجي و دادههاي جمعآوريشده ،روش مناسب اقتصادسنجي انتخاب
ميشود.
اجراي مدل اقتصادسنجي :در اين مرحله بر اساس دادههاي جمعآوريشده ،مدل اقتصادسنجي اجرا ميشرود و برآوردهرايي از
متغيرهاي مدل ارائه ميشود.
تفسير نتايج :مرحله آخر نيز تفسير نتايج اقتصادسنجي خرد است.
 -3-3-3دامنه کاربرد و محدوديتها
يکي از مهم ترين مزاياي روش اقتصادسنجي خرد اين است ،تحليل ارزيابي بر اساس رابطره علرت معلرولي ميران متغيرهرايي
صورت ميگيرد که اين رابطه علت معلولي خود ريشه در تئوريهراي اقتصرادي دارد .بنرابراين از لحراظ نظرري ،روش کرامالً
معتبري است.
همچنين اين روش براي ارزيابي تأثير يک سياست ،بر مجموعه بنگاهها و يا سازماني که تحت تأثير مستقيم اين سياست قررار
داشتهاند (مالالً بنگاههايي که از مشوقهاي پيشبينيشده استفاده کردهاند) بسيار مناسب است .اما هنگامي که منظور ارزيرابي،
تأثير غيرمستقيم اين سياست بر ساير بنگاههايي که مشمول اين سياست نبودهاند (بهعنوان مالال اثرات سرريز دانش ،يا ارزيابي
تأثير سياست بر يک بخش) اين روش بهتنهايي کافي نيست .در اين مواقع ميتوان از ترکيب اين روش با ساير روشها ماننرد
اقتصادسنجي کالن استفاده کرد.
مهمترين ضعف مدلهاي اقتصادسنجي وابستگي شديد آنها به حجم انبوهي از دادهها در يک بازه زماني طوالني مريباشرد .از
سوي ديگر ،حجم زياد اطالعات ،هزينه و زمان اين پروژههرا را افرزايش مري دهرد .همانگونره کره نيراز بره تخصرص براال از
نقطهضعف هاي ديگر اين نوع ارزيابي است .اختيار و اقتدار الزم براي دسترسي به اين حجم از اطالعات و الزام بنگاهها به ارائه
ساير اطالعات مورد نياز را نيز بايد به فهرست فوق اضافه کرد.
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همانطور که مشاهده ميشود ،اغلب نقطه ضعفهاي اين روش به نحوه اجرا و مشکالت جمعآوري و دسترسري دادههرا اشراره
دارد .در حاليکه اين روش از لحاظ تئوريک روش بسيار معتبري بهشمار ميرود.
 -4-3مدلهاي اقتصادسنجي :اندازهگيري بهرهوري
معموالً بهرهوري و افزايش بهرهوري بهعنوان يکي از اهداف مهم اغلب سياستها در نظرر گرفتره مريشرود .سرطح تجزيره و
تحليل در ارزيابي بهرهوري ميتواند بهرهوري نيروي کار ،بهرهوري يک واحد اقتصادي (سطح خررد) ،بهررهوري يرک بخرش
صنعتي (سطح مياني) و يا بهرهوري در يک منطقه يا کشور (سطح کالن) باشد.
مطالعات صورتگرفته نشان ميدهد بهرهوري ميتواند يکي از مهمترين داليل اختالف درآمد سرانه کشورهاي مختلف باشرد.
بر همين اساس افزايش بهرهوري بهعنوان هدف نهايي اغلب اسناد ملي فناوريهاي راهبردي در نظر گرفته شده است .اسرناد
ملي فناوريهاي راهبردي ممکن است افزايش بهره وري در سطح خرد ،مياني و کالن را هدف گرفته باشند .روش اندازهگيري
بهرهوري ميزان موفقيت اين سياستها در افزايش بهرهوري را بررسي ميکند .مهمترين چالش اين روش ،تعدد عوامل مؤثر بر
بهرهوري است .بهعبارت ديگر ،شناسايي متغيرهاي کنترلي مهمترين مساله مدل اقتصادسنجي اندازهگيري بهرهوري اسرت .برا
توجه به اينکه شناسايي و اندازه گيري متغيرهاي کنترل در سطح مياني و کالن با دشواريهاي فراواني روبهرو است ،اين روش
در سطح خرد امکانپذيري باالتري دارد.
با اين روش پروژههاي زيادي در سطح خرد انجام شده است که در مهمترين آنها ،تأثير سياسرتهراي آزادسرازي برر افرزايش
بهره وري در سطح واحدهاي توليدي اندازهگيري شده است .برخي پروژهها نيز با اين روش سرريزهاي فناوري ميان بنگاهها را
اندازهگيري کردهاند.
 -1-4-3روش انجام
شناسايي واحدهاي نمونه :براي انجام ارزيابي بهرهوري نياز به دو گروه نمونه از بنگاهها است .گروه اول بنگاههايي هستند که
بهنظر ميرسد سياستهاي طراحيشده تأثير مستقيمي بر بهرهوري آنهرا داشرته اسرت و گرروه دوم بنگراههرايي هسرتند کره
سياستهاي مورد ارزيابي ،افزايش بهرهوري آنها را مد نظر نداشتهاند.
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طراحي مدل اقتصادسنجي :مدل اقتصادسنجي سنجش بهرهوري بر اساس تابع توليد طراحي ميشود .تابع توليد ،تابعي اسرت
که ارتباط ميان وروديها و بروندادهاي يک فعاليت اقتصادي را مشخص ميکند.
جستجو و جمعآوري اطالعات مناسب :در اين مرحله ميبايست ،اطالعات الزم از وروديها و بروندادهاي متناسرب برا مردل
اقتصادسنجي جمعآوري شوند.
اجراي مدل اقتصادسنجي :در اين مرحله بر اساس دادههاي جمعآوريشده ،مدل اقتصادسنجي اجرا ميگردد.
تفسير نتايج :بر اساس اطالعات حاصل از اجراي مدل اقتصادسنجي ،تأثير سياستها برر افرزايش بهررهوري مرورد تحليرل و
ارزيابي قرار ميگيرد.
 -2-4-3دامنه کاربرد و محدوديتها
يکي از بزرگترين محدوديت هاي اين روش نحوه سنجش خروجيهاست .اندازهگيري "ارزش افزوده" کار دشواري است کره
محاسبه آن همواره با ابهاماتي همراه است .چالش ديگر اين روش ،تعدد عوامل مؤثر بر بهرهوري است .پارامترهاي متعددي بر
بهرهوري يک واحد توليد مؤثرند که تفکيک ميزان تأثير هر يک از آنها و ارزيابي تأثير سياستها بهعنوان يکي از اين عوامل از
مسائل اصلي اين روش است.

 -5-3ارزيابي توسط خبرگان

1

1. Expert panels and peer review
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استفاده از پنل خبرگان 1و ارزيابي توسط اعضاي جامعه علمي 2از مهمترين روشهاي تصميمگيري است که در سالهاي اخير
براي ارزيابي سياست نيز مورد استفاده قرار گرفته است .ارزيابي توسط خبرگان غالباً بر اساس قضاوت جمعي از متخصصران و
صاحبنظران صورت ميگيرد .مبناي قضاوت ،اطالعات و برداشتهاي تجربري و شخصري و /يرا تحليرل و تفسرير شرواهد و
اطالعاتي است که ممکن است حاصل ارزيابي از طريق ساير روش ها بوده باشند .ارزيابي از طريق خبرگان هم برراي ارزيرابي
سياستها پس از اجرا و هم براي ارزيابي سياستها پيش از اجرا مورد استفاده قرار ميگيرد.
استفاده از روش "ارزيابي توسط اعضاي جامعه علمي" براي ارزيابي پروژهها قبل از اجرا برهمنظرور تخصريص منرابع مرالي و
حمايت ها بسيار معمول است .پنلهاي خبرگان نيز براي ارزيابي سياست ها پس از اجرا بسيار مورد استفاده قرار ميگيررد .ايرن
روش ها در مواقعي که اطالعات و شواهد کافي وجود ندارد و ارزيابي پيامدهاي اقتصادي اجتماعي برنامهها و پروژهها از سراير
روشها قابل اندازهگيري نيست ،تصويري کلي از کيفيت و تأثير اين سياستها ارائه ميدهد .روش پنل بهخصوص هنگامي که
ارزيابان عالقهمند به بررسي جنبههاي جديدي از تأثيرات سياستي هستند بسيار مؤثر است .تنروع تخصصري و ذهنيتري گرروه
خبرگان ،منبع بزرگي از ايدههاي نويي است که ميتواند بر کيفيت ارزيابي مؤثر واقع شود.
گروه خبرگان مي توانند عالوه بر ارهار نظر مراجع به نتايج و پيامدهاي يک سياست ،در مورد رونرد کلري ارزيرابي و مرديريت
ارزيابي نيز پيشنهاداتي ارائه کنند که در ارزيابيهاي آينده از آنها استفاده شود .اين موضوع مزيتي است کره در سراير روشهرا
کمتر به چشم ميخورد.
 -1-5-3شرايط استفاده از خبرگان

1. Expert panels
2. Peer review
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استفاده از نظرات خبرگان از منعطفترين روشهاي ارزيابي سياست است .اما براي استفاده از آن ميبايست شرايطي مهيا باشد
که مهمترين آنها عبارتند از:
• اعضاي جامعه علمي با دانش کافي و خبرگان مرتبط با حوزه ارزيابي در دسترس بروده و برراي مشرارکت در فراينرد
ارزيابي تمايل داشته باشند.
• توقعات و سؤاالت از گروه خبرگان بايد در حد دانش و آگاهي آنها باشد .پريشفرر

روشهراي اسرتفاده از نظررات

خبرگان ،بهرهبرداري از دانش تخصصي و انباشتي حاصل از تجربه و دانش اين افراد است.
 -2-5-3مراحل انجام روش استفاده از خبرگان
مشخصشدن موضوعات مورد بحث :در روشهاي استفاده از نظرات خبرگان ،قبل از هر چيرزي مريبايسرت موضروعاتي کره
خبرگان قرار است راجع به آنها نظر دهند ،مشخص شود .معموالً اين موضوعات توسط کارفرمرا (نهراد ارزيرابيکننرده) تعيرين
ميشود.
انتخاب رييس پنل يا گروه خبرگان :با توجه به موضوعات مورد بحث ،فردي با دانش و تجربه براالي تخصصري و مرديريتي
بهعنوان رييس پنل انتخاب ميگردد.
انتخاب اعضاي پنل با گروه خبره :با هماهنگي و مشارکت کارفرما و رييس پنل ،اعضاي خبرگان انتخاب ميگردند.
برنامهريزي پنل :زمانبندي و نحوه اجراي فرايند ارزيابي توسط اعضا و با مشارکت کارفرما مشخص ميشود.
شناسايي و پشتيباني نيازهاي اطالعاتي پنل :در اين مرحله کليره شرواهد ،دادههرا و اطالعرات مرورد نيراز برراي قضراوت و
تصميمگيري گروه خبرگان شناسايي ،تهديد و در اختيار آنها قرار داده ميشود.
اجراي ارزيابي :اعضاي پنل ،مديريت رييس پنل در خصوص موضوعات مورد بحث مطابق برنامهريزي انجامشده به جمعبندي
ميرسند.

 -3-5-3دادههاي مورد نياز
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هرچند در اين روش ،برخالف روشهاي کمّي که پيشتر توضيح داده شد ،عمليات خاصي بر روي دادهها صورت نميپذيرد .اما
دادهها بهعنوان يکي از ورودي هاي اصلي قضاوت خبرگان اهميت زيادي دارند .دادهها ميبايست دقيق و کافي بوده و سراختار
آنها بهگونهاي باشد که خبرگان بدون نياز به انجام عمليات پردازش بتوانند آن را تفسير و تحليل کنند.

 -4-5-3دامنه کاربرد و محدوديتها
روش هاي استفاده از نظرات خبرگان روش هاي منعطف و اثربخشي هستند که هم براي ارزيابيهاي پس از پيادهسازي و هرم
براي ارزيابيهاي پيش از پيادهسازي مورد استفاده قرار ميگيرند.
به نسبت ساير روشها ،اين روش کمهزينه است .هرچند برگزاري پنل در مقايسه برا ارزيرابي توسرط اعضراي جامعره علمري
هزينههاي پشتيباني بيشتري را ميطلبد .در موضوعاتي که به حوزههاي خاص و محدودي از علم و تخصص مربوط ميشروند
بهتر است از روش ارزيابي توسط اعضاي جامعه علمي استفاده گردد و در حوزههاي کالنتر از پنل .استفاده از ارزيرابي توسرط
اعضاي جامعه علمي براي ارزيابي و انتخاب پروژههاي تحقيق و توسعه و حمايت از آنها بسيار معمول اسرت .اسرتفاده از پنرل
خبرگان براي ارزيابي سياست در موضوعات مناقشه برآيند که نياز به اجماع و توافق گروههاي متعدد دارد ،توصيه ميشود.

 -6-3مطالعه ميداني 1و مطالعه موردي

1

1. Field study
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در مطالعه ميداني بهجاي مطالعه موضوع تحت شرايط کنترلشده ،به مشاهده مستقيم در شرايط واقعي پرداخته ميشود .مطالعه
ميداني نيازمند استفاده از طيف وسيعي از روشها و تکنيکهاي مختلف است.
مطالعه موردي يکي از روش هاي مطالعه ميداني است که در ارزيابي سياست مورد استفاده قرار ميگيررد .در مطالعره مروردي،
ارزياب به تعامل اجتماعي مستقيم با موضوع ارزيابي ميپردازد .ارزيابي با اين روش مستلزم استفاده از روشها و دادههاي کمّي
و کيفي از قبيل پيمايش ،تحليل محتوا ،تحليل آماري دادههاي ثانويه و نهايتاً مشاهده مستقيم است .ارزيرابي نهرايي نروعي از
استنتاج تفسيري است که بر اساس اين منابع اطالعاتي و روشهاي تحليلي متعدد استخراج ميشود.
مطالعه ميداني و مطالعه موردي از روشهاي تحقيق کيفي در علوم اجتماعي ميباشند که در سالهاي اخير مورد توجه بسياري
از محققان قرار گرفته است.
براي ارزيابي سياست به روش مطالعه ميداني با مطالعه موردي ،الزم است ارزيابي با بررسي و مشاهده دقيرق شرامل گفتگرو و
مصاحبه با ذينفعان مختلف سياست ،بررسي اسناد و مدارک ،تحليل دادههاي کمّري از پيامردها و اثررات سياسرتهرا و سراير
روشها به مطالعه سياست و نتايج آن بپردازد.

1. Case study

 -4فصل چهارم:
جمعبندي و ارائه روش پيشنهادي
براي ارزيابي
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همانطور که پيشتر توضيح داده شد ،ارزيابي سياستها و اهداف بيش از آنکه از ماهيتي نظري برخوردار باشد ،متعلق به حوزه
اجرا و عملياتي است .اجرايي بودن اين حوزه ،ضرورت نوآوري در روش پيشنهادي براي بخرش پرايش و ارزيرابي اسرناد ملري
فناوري را کمرنگ مينمايد .بنابراين ،آنچه در اين قسمت الزم است تا بهعنوان روش پيشنهادي بر آن تأکيد گردد ،ارائه يرک
جمعبندي از روشها و قالبهاي موجود ارزيابي و واگذاري تصميم براي انتخاب روش مناسب به سياستگذار و اجراکننردگان
سند است.
تاکنون با مرور ادبيات صورت پذيرفته ،تعريف ،جايگاه ،قالبهاي عمومي و گامهاي ارزيابي و تحليل تأثيرات مورد بررسي قرار
گرفت .بر اساس اين بررسي ،پايش و ارزيابي سياستها و اهداف عبارت است از مطالعه ترأثير مجموعرهي هردايتشردهاي از
راهبردها ،سياستها ،اقدامات و برنامهها بر وضعيت اهداف کالن و خرد و تعيين چرايي موفق بودن يا ناکام بودن دستيابي بره
اين اهداف .بر اساس اين تعريف ،يکي از مهمترين نکاتي که بايد در ارزيابي سياستها مورد توجه قرار بگيرد همراستايي ايرن
ارزيابي با جهتگيريهاي باالدستي است.
چارچوب کلي گامهايي که بايد در مؤلفه برنامه ارزيابي و بهروزرساني اسناد ملي توسعه فناوريهاي راهبردي طي شود شامل 3
مرحله اساسي است که در ادامه تشريح ميگردد:
 -1-4تدوين شاخصهاي ارزيابي کارايي و اثربخشي
در اين گام ،ميبايست انواع شاخصهاي اندازهگيري کننده اهداف خرد و کالن هر يک از فناوريها احصاء شوند .در اين گرام،
ميبايست شاخصهاي مربوط به راستيآزمايي ارکان جهتساز همانند اهداف کالن و هم شاخصهاي مرتبط با برنامه اقدامات
و سياستها مانند اهداف خرد را احصاء و بررسي نمود .نکته مهم و قابل تأمل اين است که اين شراخصهرا مريبايسرت هرم
خروجيها و هم پيامدها را ارزيابي کنند .به عبارت ديگر هم شاخصهاي مرتبط با اثربخشي ميبايست تدوين و ارزيابي گردند
و هم شاخصهاي مرتبط با کارايي.
 -2-4تدوين مکانيزم ارزيابي
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روشهاي مختلفي در مرور ادبيات براي ارزيابي و تحليل تأثيرات نام برده شد که هرکدام آنها ويژگيها و نقاط قوت و ضعف
مربوط به خود را داشتند .سياستگذار يا ارزيابيکننده يک سند ملي توسعه فناوري الزم است تا با توجه به شرايط خاص مرتبط
با موضوع خود ،از روش (هاي) متناسب ارزيابي (پيمايش نوآوري ،مدلهاي اقتصادسنجي (کرالن ،خررد ،بهررهوري) ،ارزيرابي
توسط خبرگان ،مطالعات موردي و تحليل شبکه) بهره گيرد.
بهمنظور فراهمآوري بستر تصميمسازي براي سياستگذاران ،ميتوان جدولي مقايسهاي از روشهراي مختلرف ارزيرابي ارائره
نمود .زير با ارائه خالصهاي از ويژگيهاي هر روش از ابعاد مبناي روش ،نقاط ضعف و قوت ،جنس دادههاي موردنياز و شرايط
استفاده ،سياستگذاران را در انتخاب متناسبترين روش با موضوع سند راهبردي کمک ميکند.
جدول ( :)1-4ويژگيهاي روشهاي ارزيابي
روش

مبناي نظري

جمعآوري و تحليل
گسترهي وسيعي از
پيمايش نوآوري
دادهها مبتني بر
نظرات خبرگان
معادالت ساختاري
بر اساس مباني
اقتصادسنجي-
اقتصاد و براي
کالن
توضيح روابط علي
معلولي ميان اجزا
بررسي عملکرد و
اقتصادسنجي -وضعيت واحدهاي
اقتصادي بر مبناي
خرد
معادالت ساختاري

ضعف

قوت

وجود خطر جانبدارانه بودن
نظرات افراد متخصص  -عدم
درنظرگيري فاصله زماني تأثير
سياستها در ارزيابي
دشواري در جمعآوري حجم
زيادي از اطالعات اقتصادي-
دقت باال و ارائه تحليلها و
اجتماعي معتبر و دقيق در يک
تنايجي مبتني بر منطق رياضي
بازه زماني مشخص-زمان و
هزينه باال
عدم توانايي در درنظرگيري در
تأثيرات غيرمستقيم سياستها
دقت باال و ارائه تحليلها و
مانند اثرات سرريز دانش -
وابستگي شديد آنها به حجم نتايجي مبتني بر منطق رياضي
انبوهي از دادهها در يک بازه
زماني طوالني -

نوع داده

شرايط استفاده

ارزيابي سياستهاي کالن
برخورداري از نظرات افراد
متخصص و در محوريت قرار کمي-کيفي که اثرگذاري بر شاخص-
هاي ملي نوآوري دارند
دادن موضوع نوآوري

بررسي بهرهوري
دشواري در حوزه سنجش
دقت باال و ارائه تحليلها و
اقتصادسنجي -واحدهاي اقتصادي
خروجي (ارزش افزوده)  -تعدد
تنايجي مبتني بر منطق رياضي
بر مبناي روشهاي
بهرهوري
عوامل مؤثر بر بهرهوري
اقتصادسنجي

کمي

کمي

کمي

ارزيابي تأثير سياستهاي
کالن بر فاکتورهاي رفاه
اقتصادي کشور

ارزيابي تأثير سياستها بر
مجموعه بنگاهها و يا
سازمان (سطح خرد)

بررسي تأثير سياستها در
سطح خرد
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ضعف

جمعآوري اطالعات
بر مبناي نظرات
خبرگان و تحليل
گروه کنترل
آنها بر اساس
روشهاي آماري
بررسي اثرات مالبت
و منفي اجتماعي-
دشواري در محاسبه هزينهها و
تحليل هزينه -اقتصادي ناشي از
فايدهها در زماني آينده (عدم
اعمال سياستها با
فايده
قطعيت باال)
استفاده از روشهاي
کميسازي

ارزيابي توسط
خبرگان

جمعبندي نظرات
متخصصين

کمهزينه بودن

پيمايش ،تحليل
محتوا ،تحليل آماري
برخورداري از طيف گستردهاي
و مشاهده مستقيم
از وروديهاي داده مشتمل بر
مطالعات موردي
شرايط واقعي و
مشاهده مستقيم
نتيجهگيري بر
اساس آن

بهينهگزيني

قوت
تفکيک اثرات سياستي از ساير
عوامل تأثيرگذار بر شاخصهاي
رشد بنگاهها

نوع داده

کمي

شرايط استفاده

ارزيابي کارايي و اثربخشي
سياستها در سطح خرد

همهجانبه بودن :پوشش کامل
ارزيابي تعداد محدودي
هزينهها و فايدههاي مشهود و
نامحسوس ،در افق زماني حال و کمي-کيفي پروژههاي بزرگ و نه تعداد
زيادي پروژه کوچک
آينده ،و در گروههاي هدف و
غير هدف

دقت کمتر در مقايسه با ساير
روشها

پرهزينه بودن و زمان

ناديدهگرفتن تمام جنبههاي
يادگيري از مقايسه
بهرهگيري از تجارب موفق و
عملکرد يک واحد
اثرات سياست – خطر
ناموفق ساير کشورها (يا واحدها)
با نمونههاي موفق و
ناهمخواني مکاني زماني از
در طراحي سياستها
مطالعات تطبيقي
ناموفق

ک ي في

شرايطي که اطالعات و
دادههاي کافي براي
تحليلهاي کمي وجود
ندارد – در شرايط و
سياستهايي که اختالف-
نظر بر سر آنها زياد است

در شرايطي که ارزياب به
کمي-کيفي تعامل اجتماعي مستقيم با
موضوع ارزيابي

ک ي في

يادگيريهاي حاصله
ميبايست بهعنوان يک
ورودي در طراحي و يا
ارزيابي سياست مدنظر
سياستگذاران مورد
استفاده قرار گيرد
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بر مبناي اين جدول ،سياستگذار ميتواند نيازهاي مسئله خود را با ويژگيهراي بيران شرده برراي هرر روش تطبيرق داده و
مکانيزم و يا روش مناسب ارزيابي را برگزيند .با توجه به اينکه روش ارزيابي توسط خبرگان نسبت به ساير روشها دقيق ترر و
کم هزينه تر مي باشد ،در اين سند از اين روش براي ارزيابي اهداف کالن و خرد با توجه به شاخص هاي تعيين شده اسرتفاده
مي شود.
 -3-4تدوين ساختار نظارت و بهروزرساني
پس از تدوين شاخصهاي ارزيابي و تدوين مکانيزم ارزيابي ،ميبايست ساختار نظارت و بهروزرساني سند تعيين گرردد .عمومراً
هر سند ملي توسعه فناوري ميبايست هر چند سال يکبار ،مورد بازنگري قرار گرفته و بررسي مجدد شود .اين موضوع به دليل
اين است که هم خود فناوري در حال تغيير و تحول است ،هم شرايط محيطي آن فناوري اعم از محريط اقتصرادي ،سياسري،
اجتماعي و فرهنگي آن فناوري در حال تغيير است و هم توانمندي شرکتها و بنگاههاي داخلي تغيير نموده و متناسب با ايرن
تغييرات هم ارکان جهتساز ،هم برنامه اقدامات و سياستها و برنامه عملياتي ميبايست بازنگري ،اصالح و تکميل گردد.
با توجه به موارد فوق ،ميبايست ساختاري متشکل از تمامي ذينفعان در زمينه توسعه فناوري موتورهراي الکتريکري ،اعرم از
سازمانها و ارگانهاي دولتي ،دانشگاهيان و پژوهشگران و متخصصين ،و همچنين صاحبان صرنايع و بنگراههراي خصوصري
تأثيرگذار وريفه ارزيابي و بهروزرساني را بر عهده داشته باشد .اين ارزيابي و بهروزرساني هم ميتواند موردي و مقطعي بنرا بره
ضرورت بوده و اهداف تعيين شده براي هريک از فناوري ها را بازنگري کند و هم ميتواند به طور منظم هر  3يا  5سال يکبار
به منظور بازنگري و اصالح اين اهداف رخ دهد .با توجه به اينکه اهداف تعيين شده در نقشه راه هر يک از فناوري ها از نظرر
زماني با يکديگر تفاوت دارند ،در نتيجه در اين سند ارزيابي به صورت موردي براي هريک از اين فناوري ها انجام خواهد شرد
]. [ 5

 -5فصل پنجم:
فرايند ارزيابي فناوريهاي موتورهاي
الکتريکي

مکانيزمي که در اين سند براي ارزيابي تحقق اهداف کالن ،پروژههاي فني و اقدامات مديريتي در نظر گرفته شده است شامل
مراحل اصرلي زيرر است:
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• تدوين شاخصهاي عملکردي و اثربخشي
• شناسايي منابع اطالعاتي براي اندازه گيري شاخصها
• جمع آوري اطالعات و مقايسه با معيارهاي کمي تعيين شده
• تفسير نتايج و ارائه پيشنهاد
مرحله اول از مکانيزم ارزيرابي سرند کره شرامل تردوين شراخصهراي عملکرردي و اثربخشري مريباشرد قبررل از اجرايرري
شدن سند صورت ميپذيرد .در اين مرحله براي اهداف کالن ،پروژههاي فني و اقدامات مديريتي هر يک از فناوريها تعردادي
شاخص تعريف شده است  .پس از آغاز اجرايي شدن سند و تشکيل ستاد راهبرري سرند ،منرابع اطالعراتي کره ميتوان ميزان
شاخصها را با کمک آنها تعيرين کررد ،شناسرايي شرده و طري دورههراي زمراني مشرخص مقرادير شاخصها اندازه گيري
شده و نتايج حاصل از آن مورد ارزيابي قرار گرفته و در صورت لزوم بازنگريهاي الزم صورت ميپذيرد .در ادامه شاخصهاي
مورد نياز جهت به کارگيري موتورهاي الکتريکي و نحروه دسرتيابي بره آنهرا مرورد بررسي قرار گرفته است.
 -1-5تدوين شاخصهاي عملکردي و اثربخشي
شاخص ،استانداردي است که دستيابي به آن نشان دهنرده نيرل بره مقصرد مريباشرد .جزئيرات شراخصهرا تعيررين کننررده
طرز اندازهگيري دامنه دستيابي به اهداف عيني در زمانهاي مختلف مريباشرد .انردازهگيرريهرا مريتواننرد کمري ،کيفرري و
يا رفتاري باشند .شاخصها همان ابزار نظارت بر پيشرفت سطوح راهبردي هستند که نارر بر طبق آنها ميزان تحقق آن سطح
را اندازهگيري مينمايد .از همينرو شاخصها ميبايد ابعاد مختلف سطوح راهبردي را مورد توجره قررار دهنرد بره شرکلي کره
پيشرفت امور بر اساس شاخصها تضمين کننده تحقق کامل اقدامات گردد.
با توجه به موارد مطرح شده ،در اين بخش شاخصها در سطوح اهداف کالن ،پروژههاي فنري و اقردامات مرديريتي طراحرري
شردهانرد .در ادامره شراخصهراي تعيرين شرده برراي بررسري تحقرق اهداف کالن ،پروژههاي فني و اقدامات مديريتي براي
هر يک از فناوري ها در جداول زير آورده شدهاند.
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جدول ( :)1-5شاخص هاي ارزيابي اهداف کالن توسعه فناوري موتورهاي الکتريکي
حوزه اهداف

بخش کاربرد در
صنعت ،خانگي و
کشاورزي

کاربرد

اهداف

شاخص

خانگي

کاهش مصرف انرژي

کاهش مصرف انرژي به ميزان حداقل  11،000گيگاوات ساعت

صنعت

کاهش مصرف انرژي

کاهش مصرف انرژي به ميزان حداقل  4300گيگاوات ساعت

کشاورزي

کاهش مصرف انرژي

کاهش مصرف انرژي به ميزان  1270گيگاوات ساعت

صنعت

ساخت نمونه اوليه

بخش کسب دانش
فني
حمل و نقل

ساخت نمونه اوليه

ساخت نمونه اوليه موتور سنکرون آهنرباي دايم با توان بيش از  500اسب بخار
ساخت نمونه اوليه موتور ابررسانا با توان بيش از  500اسب بخار
ساخت نمونه اوليه موتورهاي کشنده القايي (توان پايين ،توان متوسط و توان
باال)
ساخت نمونه اوليه موتورهاي کشنده آهنرباي دايم (توان پايين ،توان متوسط و
توان باال)
ساخت نمونه اوليه موتورهاي کشنده رلوکتانسي (توان پايين ،توان متوسط و
توان باال)
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جدول ( :)2-5شاخص هاي ارزيابي پروژههاي توسعه فناوري موتورهاي الکتريکي
نام طرح

افق اجراي
طرح

کوتاه مدت

نوع فناوري

اهداف

بهينه سازي القايي تک
فاز دو خازنه

توليد و جايگزيني

شاخص
به ميزان  4/5ميليون قطعه
با توان خروجي  250وات و بازدهي بيش از 60
درصد

با توان خروجي  250وات و بازدهي بيش از 65
درصد
دستيابي به دانش فني طراحي و
ساخت (ساخت نمونه اوليه)
منطبق با استانداردهاي بين المللي
موتور القايي سهفاز
توليد و جايگزيني
ميان مدت

با توان خروجي  250وات و بازدهي بيش از 65
درصد
به ميزان  4/5ميليون قطعه
(مشترک با آهنربائي دائم)

با توان خروجي  250وات و بازدهي بيش از 75
درصد
دستيابي به دانش فني طراحي و
ساخت (ساخت نمونه اوليه)
منطبق با استانداردهاي بين المللي

جايگزيني موتور
کولر ابي
موتور اهنرباي دايم

با توان خروجي  250وات و بازدهي بيش از 75
درصد

توليد و جايگزيني
به ميزان  4/5ميليون قطعه
(مشترک با القائي سه فاز)
با توان خروجي  250وات و بازدهي بيش از 75
دستيابي به دانش فني طراحي و
درصد
ساخت (ساخت نمونه اوليه)
منطبق با استانداردهاي بين المللي
بلند مدت

موتور رلوکتانسي

با توان خروجي  250وات و بازدهي بيش از 75
درصد
توليد و جايگزيني
به ميزان  4/5ميليون قطعه
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نام طرح

افق اجراي
طرح
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نوع فناوري

اهداف

شاخص
منطبق با استاندارد IE2

دستيابي به دانش فني طراحي و
ساخت (ساخت نمونه اوليه)

کوتاه مدت

ميان مدت

القائي مطابق استاندارد
IE2

با توآنهاي  150 ،15و  370کيلووات و منطبق
بر جداول بازدهي موتورهاي الکتريکي با
استاندارد IE2
در بازه تواني کمتر از  500اسب بخار و منطبق
بر جداول بازدهي موتورهاي الکتريکي با
استاندارد IE2
به ميزان  700مگاوات

توليد

بلند مدت

با توان کمتر از  500اسب بخار و منطبق بر
جداول بازدهي موتورهاي الکتريکي با استاندارد
IE2
به ميزان  1300مگاوات

الکتروموتورهاي
صنعتي توان متوسط

منطبق با استاندارد IE3
ميان مدت

بلند مدت

دستيابي به دانش فني طراحي و
ساخت (ساخت نمونه اوليه) با توآنهاي  150 ،15و  370کيلووات و منطبق
بر جداول بازدهي موتورهاي الکتريکي با
استاندارد IE3
القائي مطابق استاندارد
IE3
با توان کمتر از  500اسب بخار و منطبق بر
جداول بازدهي موتورهاي الکتريکي با استاندارد
IE3
توليد
به ميزان  750مگاوات

بلند مدت

القائي مطابق استاندارد دستيابي به دانش فني طراحي و
ساخت (ساخت نمونه اوليه)
IE4

منطبق با استاندارد IE4
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نام طرح

افق اجراي
طرح
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نوع فناوري

اهداف

شاخص
با توآنهاي  150 ،15و  370کيلووات و منطبق
بر جداول بازدهي موتورهاي الکتريکي با
استاندارد IE4

درايورهاي توان پايين و
کوتاه مدت
متوسط

دستيابي به دانش فني طراحي و
ساخت (ساخت نمونه اوليه)

در توآنهاي 40و  370کيلووات
منطبق با استانداردهاي بين المللي
در بازه تواني 40تا  370کيلووات

توليد
به ميزان حداقل  160مگاوات
درايورهاي
الکتروموتورهاي
صنعتي

ميان مدت

درايورهاي توان باال

دستيابي به دانش فني طراحي و
ساخت (ساخت نمونه اوليه)

توان  750کيلووات
منطبق با استانداردهاي بين المللي
در بازه تواني  40تا  750کيلووات

ميان مدت
درايورهاي توان پايين و
متوسط و باال

به ميزان حداقل 380مگاوات
توليد
در بازه تواني بيش از  750کيلووات

بلند مدت
به ميزان حداقل 380مگاوات

کوتاه مدت

الکتروپمپهاي
چاههاي اب
کشاورزي

موتور القايي با بازده
انرژي بهبود يافته
ميان مدت

الکتروپمپ شناور با موتور القايي سهفاز و با
دستيابي به دانش فني طراحي و توان  37کيلووات و بازدهي بيش از  62درصد
ساخت (ساخت نمونه اوليه)
منطبق با استانداردهاي بين المللي

توليد و جايگزيني

الکتروپمپ شناور با موتور القايي سهفاز و با
توان  37کيلووات و بازدهي بيش از  62درصد
به ميزان حداقل  27000دستگاه

ميان مدت

موتور آهنرباي دايم

الکتروپمپ شناور با موتور آهنرباي دايم و با
دستيابي به دانش فني طراحي و توان  37کيلووات و بازدهي بيش از  65درصد
ساخت (ساخت نمونه اوليه)
منطبق با استانداردهاي بين المللي
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نام طرح

افق اجراي
طرح
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نوع فناوري

بلند مدت

اهداف

توليد و جايگزيني

شاخص
الکتروپمپ شناور با موتور آهنرباي دايم و با
توان  37کيلووات و بازدهي بيش از  65درصد
به ميزان حداقل  27000دستگاه

دستيابي به دانش فني طراحي و
ساخت (ساخت نمونه اوليه)
کوتاه مدت
با موتور آهنرباي دايم
BLDC

کمپرسورهاي
يخچال/فريزر
خانگي

توليد

با توان مصرفي  170وات در سرعت 1800
RPM
منطبق با استانداردهاي بين المللي
با توان مصرفي  170وات در سرعت 1800
RPM
به ميزان حداقل  2ميليون قطعه

ميان مدت

توليد

ميان مدت

دستيابي به دانش فني طراحي و
ساخت (ساخت نمونه اوليه)

با توان مصرفي  170وات در سرعت 1800
RPM
به ميزان حداقل  3ميليون قطعه
با توان مصرفي کمتر از  170وات
منطبق با استانداردهاي بين المللي

کمپرسور خطي
با توان مصرفي کمتر از  170وات
توليد

بلند مدت

به ميزان حداقل  3ميليون قطعه

الکتروموتورهاي
صنعتي توان باال

بلند مدت

با موتور رلوکتانسي

دستيابي به دانش فني طراحي و
ساخت (ساخت نمونه اوليه)

ميان مدت

آهنرباي دايم

دستيابي به دانش فني طراحي و
ساخت (ساخت نمونه اوليه)

با توان مصرفي  170وات در سرعت 1800
RPM
منطبق با استانداردهاي بين المللي
با توان  1مگاوات
منطبق با استانداردهاي بين المللي
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نام طرح

افق اجراي
طرح

بلند مدت
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نوع فناوري

اهداف

ابر رسانا

دستيابي به دانش فني طراحي و
ساخت (ساخت نمونه اوليه)

شاخص
با توان  1مگاوات
منطبق با استانداردهاي بين المللي

با توآنهاي  150 ،50و  300کيلووات
دستيابي به دانش فني طراحي و
ساخت (ساخت نمونه اوليه)

کوتاه مدت

منطبق با استانداردهاي بين المللي
بازه تواني  10تا  50کيلووات براي خودروي
سواري و  100تا  150کيلووات براي اتوبوس
ميان مدت

الکتروموتورهاي
کشنده

موتورهاي القايي

توليد
به ميزان حداقل  10000دستگاه با کاربرد
اتوبوس و خودرو سواري

بلند مدت

توليد

ميان مدت

دستيابي به دانش فني طراحي و
ساخت (ساخت نمونه اوليه)

بازه تواني  10تا  50کيلووات براي خودروي
سواري 100 ،تا  150کيلووات براي اتوبوس،
 180تا  200کيلووات براي قطار شهري و 500
تا  1000کيلووات براي قطار
به ميزان حداقل  350000دستگاه با کاربرد
اتوبوس و خودرو سواري و  4000دستگاه با
کاربرد قطار و مترو
با توآنهاي  150 ،50و  300کيلووات

منطبق با استانداردهاي بين المللي

موتورهاي آهنربايي

بلند مدت

توليد

بازه تواني  10تا  50کيلووات براي خودروي
سواري 100 ،تا  150کيلووات براي اتوبوس،
 180تا  200کيلووات براي قطار شهري و 500
تا  1000کيلووات براي قطار
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نام طرح

افق اجراي
طرح
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نوع فناوري

اهداف

موتورهاي رلوکتانسي

دستيابي به دانش فني طراحي و
ساخت (ساخت نمونه اوليه)

شاخص
به ميزان حداقل  180000دستگاه با کاربرد
اتوبوس و خودرو سواري و  1000دستگاه با
کاربرد قطار و مترو
با توآنهاي  150 ،50و  300کيلووات

بلند مدت

منطبق با استانداردهاي بين المللي
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جدول ( :)3-5شاخص هاي ارزيابي اقدامات توسعه فناوري موتورهاي الکتريکي
اقدامات
تعريف پروژههاي ملي مورد حمايت دولت در راستاي نيازمنديهاي
کشور

مدت اجرا

بازه زماني

(ماه)

(سال)

شاخص

به تفصيل در جدول ( )2-5بيان شده است

حمايت مالي از پايان نامههاي کارشناسي
ارشد مطالعاتي

10

حمايت مالي از  20پايان نامه با در نظر
گرفتن استانداردهاي مورد قبول مرکز
توسعه فناوري موتورهاي الکتريکي

حمايت مالي از پايان نامه هاي کارشناسي
ارشد کاربردي

10

حمايت مالي از  20پايان نامه با در نظر
گرفتن استانداردهاي مورد قبول مرکز
توسعه فناوري موتورهاي الکتريکي

حمايت مالي از پايان نامه هاي دکتري

10

حمايت مالي از  20پايان نامه با در نظر
گرفتن استانداردهاي مورد قبول مرکز
توسعه فناوري موتورهاي الکتريکي

ايجاد فضا براي توسعه
تواناييهاي بازيگران در
حوزه توسعه دانش براساس حمايت تشويقي از صنعتي شدن نتايج پايان
نامه ها در  3سال اول
نيازمنديهاي موجود

3

حمايت مالي از  2پايان نامه با در نظر
گرفتن استانداردهاي مورد قبول مرکز
توسعه فناوري موتورهاي الکتريکي

حمايت تشويقي از صنعتي شدن نتايج پايان
نامه ها در  3سال دوم

3

حمايت مالي از  4پايان نامه با در نظر
گرفتن استانداردهاي مورد قبول مرکز
توسعه فناوري موتورهاي الکتريکي

حمايت تشويقي از صنعتي شدن نتايج پايان
نامه ها در  3سال اول

3

حمايت مالي از  8پايان نامه با در نظر
گرفتن استانداردهاي مورد قبول مرکز
توسعه فناوري موتورهاي الکتريکي
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اقدامات

تاسيس مرکز ملي متولي
توسعه فناوري ماشينهاي
الکتريکي
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مدت اجرا

بازه زماني

(ماه)

(سال)

تدوين برنامه راهبردي مرکز

8

اخذ موافقت تأسيس مرکز از مراجع ذيربط

6

انجام اقدامات اجرايي الزم در خصوص
شروع به کار دبيرخانه مرکز
تامين محل استقرار دبيرخانه مرکز و تجهيز
آن (سخت افزاري و نرم افزاري)

شاخص
تدوين  6گزارش با توجه به متدولوژي
تدوين برنامه راهبردي بنگاه

3

تاسيس و راهاندازي يک مرکز متولي
توسعه فناوري موتورهاي الکتريکي

3

تشکيل مرکز و تامين کادر اداري مورد نياز
تاسيس و راهاندازي آزمايشگاه براي
توان  5مگاوات
تاسيس و راهاندازي آزمايشگاه
الکتروموتورهاي در بازه تواني  75تا
 375کيلووات

تاسيس آزمايشگاه براي توان  5مگاوات
تاسيس آزمايشگاههاي
تخصصي و مرجع

تاسيس انجمن صنفي
سازندگان ماشينهاي
الکتريکي

آزمايشگاه الکتروموتورهاي در بازه تواني 75
تا  375کيلووات
تأسيس دفتر ارتباط با تشکلهاي علمي،
صنفي و غيردولتي حامي توسعه فناوري
موتورهاي الکتريکي

12

مطالعه و شناسايي زمينههاي توسعه
تشکلهاي علمي ،صنفي و غيردولتي حامي
فناوري موتورهاي الکتريکي و راهکارهاي
انگيزشي و حمايتي از آنها

6

ايجاد و توسعه شبکه اطالعرساني به
تشکلهاي فعال به منظور ارائه آخرين اخبار
و تحوالت و تصميمات اخذ شده در حوزه
فناوري موتورهاي الکتريکي

12

ارائه خدمات علمي به تشکلهاي فعال و
زمينهسازي براي برقراري تبادل علمي و
فني بين آنها و ساير تشکلهاي داخل و
خارج کشور

12

1

1

10

10

راهاندازي يک انجمن صنفي در زمينه
سازندگان ماشينهاي الکتريکي

 2مطالعه

ايجاد يک بانک اطالعاتي مناسب با
مشخصات ذکر شده با توجه به
استانداردهاي مرکز و

-
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اقدامات
مطالعه و بررسي نحوة استفاده از
سازوکارهاي مختلف انگيزشي -حمايتي از
بنگاههاي توليدکننده موتورهاي الکتريکي
اطالع رساني عمومي و تخصصي از طريق
بولتن ،پايگاه اطالع رساني و نمايشگاههاي
تخصصي در جهت معرفي مزيتها و جنبه
هاي فني و اقتصادي فناوري موتورهاي
حمايتهاي الزم جهت
الکتريکي با بازده باال
ايجاد انگيزش طرف تقاضا تدوين و پيشنهاد مجموعهاي از قوانين ،آئين
با برنامههاي تشويقي يا نامه ها و مصوبات الزم در جهت حمايت از
اعمال استانداردهاي اجباري فنآوري موتورهاي الکتريکي با بازده باال و
در بخشهاي مختلف ارتقاء تحقيق و توسعه و تجاريسازي آن از
اقتصادي براي استفاده از
روش هاي مختلف
موتورهايي با بازده باال هماهنگي و حمايت از ايجاد بازارهاي داخي
و تسهيل دسترسي فعاالن صنعت فناوري
موتورهاي الکتريکي با بازده باال به بازارهاي
بين المللي
حمايت علمي ،فني و تکنولوژيکي از
بنگاههاي اقتصادي فناوري موتورهاي
الکتريک با بازده باال توسط نهادهاي متولي
تحقيق و توسعه
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مدت اجرا

بازه زماني

(ماه)

(سال)

4

1

تدوين  1گزارش با مشخصات ذکر شده

12

5

راهاندازي يک پايگاه اطالع رساني و
برگزاري نمايشگاه تخصصي هر دو
سال يکبار

9

1

تدوين دو گزارش در زمينه پيشنهاد
مجموعه اي از قوانين مورد نياز با
مشخصات ذکر شده

12

5

تدوين  2گزارش با مشخصات ذکر شده

12

5

حمايت علمي و فني از 10بنگاهبا
مشخصات ذکر شده

مطالعه آسيب شناسي نظام توسعه فناوري
کشور در ابعاد مختلف مرتبط با توسعه
فناوري موتورهاي الکتريکي
ايجاد قوانين و
انجام مطالعات تطبيقي در زمينه قوانين و
دستورالعملهاي مرتبط با
مقررات ساير کشورها در حمايت از توسعه
جهتدهي به نظام توسعه
فناوري موتورهاي الکتريکي
فناوري موتورهاي الکتريکي
تدوين قوانين و مقررات مورد نياز در
خصوص حمايت از توسعه فناوري
موتورهاي الکتريکي در کشور

شاخص

تدوين  3گزارش با مشخصات ذکر شده

12

2

تدوين  4گزارش با مشخصات ذکر شده

تدوين دو قانون با مشخصات ذکر شده
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مدت اجرا

بازه زماني

(ماه)

(سال)

پيگيري در جهت تصويب قوانين در مراجع
ذي صالح

شاخص
به تصويب رسيد قانون

مطالعه آسيب شناسي در خصوص
استانداردهاي موجود

3

تدوين  1گزارش با مشخصات ذکر شده

مطالعات تطبيقي در زمينه استانداردهاي
ساير کشورها

3

تدوين  3گزارش با مشخصات ذکر شده

تدوين استاندارد انرژي
تدوين استانداردهاي بومي

8

تدوين استاندارد مورد نياز با توجه به
نظر مرکز

پيگيري در جهت تصويب در نهاد هاي ذي
صالح

10

به تصويب رسيد قانون

پياده سازي نظام تاييد صالحيت فني
مهندسان و مشاوران حوزه صنعت
موتورهاي الکتريکي

پيگيري براي پيادهسازي نظام تاييد صالحيت فني مهندسان و مشاوران
حوزه صنعت موتورهاي الکتريکي

ايجاد فضا براي توسعه
آگاهيبخشي در فناوري
موتورهاي الکتريکي

چاپ نشريه تخصصي آکادميک و
دانشگاهي در حوزه فناوري موتورهاي
الکتريکي

4

10

چاپ نشريه با مشخصات ذکر شده هر
سال  4مجله

برگزاري کنفرانس علمي و تخصصي
ماشينهاي الکتريکي

3

10

برگزاري کنفرانس با مشخصات ذکر
شده هر سال  1کنفرانس

چاپ نشريات تخصصي صنعتي براي
افزايش و به روز رساني اطالعات کاربران
موتورهاي الکتريکي در بخش هاي مختلف
صنعت

4

10

چاپ نشريه با مشخصات ذکر شده هر
سال  4مجله
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اقدامات
برگزاري نمايشگاههاي تخصصي حوزه
ماشينهاي الکتريکي
انجام مطالعات در زمينه روشهاي حمايت
از دستاوردهاي مبتکران و مخترعان فناوري
موتورهاي الکتريکي
حمايت مالي از ثبت اختراعات برجسته
مرتبط با موتورهاي الکتريکي در سطح بين
المللي در  5سال اول
حمايت مالي از ثبت اختراعات برجسته
مرتبط با موتورهاي الکتريکي در سطح بين
المللي در  5سال دوم

حمايت از اختراعات و
نوآوري هاي حوزه فناوري
ماشينهاي الکتريکي
حمايت حقوقي از ثبت اختراعات مرتبط با
موتورهاي الکتريکي در داخل کشور
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مدت اجرا

بازه زماني

(ماه)

(سال)

3

10

برگزاري نمايشگاه تخصصي با
مشخصات ذکر شده هر سال 1
نمايشگاه

5

1

تدوين  1گزارش با مشخصات ذکر شده

12

5

حمايت مالي از  4اختراع با مشخصات
ذکر شده

12

5

حمايت مالي از  10اختراع با مشخصات
ذکر شده

12

10

ميزان رضايتمندي مخترعان از
حمايتهاي حقوقي صورت گرفته

اطالع رساني دستاوردهاي مبتکران و
مخترعان فناوري موتورهاي الکتريکي
برگزاري نمايشگاه اختراعات موتورهاي
الکتريکي

شاخص

راهاندازي يک پايگاه اطالع رساني

12

10

برگزاري نمايشگاه تخصصي با
مشخصات ذکر شده سه مرتبه در ده
سال

 -2-5تدوين ساختار نظارت ،به روزرساني و مکانيزم ارزيابي
همانطور که اشاره شد ،به منظور تحقق اهداف سند الزم است ساز و کراري انديشرريده شررده و سرراختار نظررارتي برراي آن
تعيين گردد .وزارت نيرو وريفه سياستگذاري کالن ،هماهنگي و نظارت کالن بر اجرراي ايرن سرند را بررعهده دارد .مرکز ملي
متولي توسعه فناوري ماشينهاي الکتريکي بر نحروه اجرراي ايرن سرند نظرارت مرريکنررد و برازنگريهراي الزم در سرند و
گزارش کالن مربوطه را در فواصل زماني مشخص ارائه خواهد نمود .اين مرکرز برا ايجراد سراز و کارهراي الزم و اسرتفاده از
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نهادهاي مختلف ،ضمن انجام تصميمگيريهاي الزم ،وريفره نظرارت بر تحقق اهداف سند و ارزيابي پيشرفت کار را بر عهده
دارد .از جمله ورايف اصلي اين مرکز ميتوان بره مروارد زيرر اشاره کرد:
• سياستگذاري اجرايي ،راهبري ،هماهنگي و ايجاد ارتباطات برين دسرتگاهي الزم برراي توسرعه فنراوري موتورهراي
الکتريکي در کشور
• نظارت و پيگيري اجراي دقيق و کامل مفاد سند
• پايش شاخصهاي عملکردي و اثربخشي
 -3-5مکانيزم عملکرد
با توجه به ورايف مطرح شده براي اين مرکز ،ميبايست مکرانيزمي انديشريده شرود کره بره عنروان چرارچوبي برراي انجرام
فعاليتهاي ارزيابي در نظر گرفته شود .همرانطرور کره اشراره شرد ،از جملره وررايف اصرلي مرکز ملي متولي توسعه فنراوري
ماشينهاي الکتريکي نظارت و پيگيري اجرراي دقيرق و کامرل مفراد سرند و پرايش شراخصهرراي عملکرردي و اثربخشري
ميباشد .لذا اعضاي مرکز جهت انجام ورايف در نظر گرفته شده مريبايسرت جلسرات مررنظم ماهانره را برگرزار کررده و در
فاصله بين جلسات از طريق همکاري و اخذ آمار و گزارشها از دسرتگاههراي مترولي حوزههاي مرتبط ،شراخصهراي تعيرين
شده را ارزيابي کرده و پرس از نهراييسرازي و تلفيرق آنهرا گرزارش آن را در دورههاي زماني  6ماهه بره وزارت نيررو اعرالم
نمايد.

اعضاي مرکز مورفند طبق نتايج حاصل از ارزيابي شاخصها ،اقدامات الزم را جهت اطمينران از تحقرق سرند درافق  10ساله،
اتخاذ کنند .ستاد راهبري سند در صورت نياز به اصالح ساختارها و سراز و کارهراي نهرادي ذيرربط ،از طريق مراجع ذيصرالح
گردش کار را انجام خواهد داد.

همچنين مرکز مورف است به رصد فناوريهاي مرتبط و در حال توسعه در اين حوزه بپردازد و گزارش آن را طري دورههراي
زماني  2ساله ارائه نمايد .با توجه به روند تحوالت و نيز وضعيت پيشرفت سند ،الزم است سند طي دورههراي  2سراله مرورد
بازبيني و تجديدنظر قرار گيرد.
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وضعيت پيشرفت بر اساس شاخصهاي اهداف کالن ،پروژههاي فني و اقدامات مديريتي مشخص ميشود .در صورتي که پس
از گذشت  3سال از آغاز اجراي سند ،ميزان تحقق هر يک از شاخصهاي درنظر گرفته شده تا آن مقطع زماني به طور ميانگين
کمتر از  30درصد باشد ،ستاد راهبري سند بايد نسبت به توقف اجرا اقدام نمايد و تصميمات الزم را اتخاذ کند .در صورتي کره
ميزان تحقق شاخصها کمتر از  70درصد باشد بايستي سند از سوي ستاد راهبري مورد بازنگري و اصالح قرار گيرد .همچنين
در صورت تحقق بيش از  70درصد شاخصهاي مذکور ،ستاد راهبري ميتواند با بررسي گلوگاهها و موانع موجرود برر سرر راه
تحقق کامل هر يک ازاقدامات و برنامهها نسبت به رفع آنها و ادامه اجراي سند اقدام نمايد.
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 -4-5نتيجه گيري
مرحله ششم اين سند به عنروان آخررين مرحلره از طررح " تدوين سند راهبردي و نقشره راه توسرعه فنراوريهراي طراحري،
ساخت و تدوين دانش فني انواع موتورهاي مورد نياز در صنعت برق ايران " به تدوين برنامه ارزيابي و به روزرساني" اين سند
پرداخته شد .در اين گزارش مشخص شد که چه افرادي در چه ساختاري و بر اساس چه شاخصها و معيارهايي بايد به ارزيابي
پيشرفت اجرراي سند در طول بازه زماني تعريف شده بپردازند .براي ايرن کرار ابتردا شراخصهرايي در سرطح اهرداف کرالن،
پروژههاي فني و اقدامات مديريتي تعريف شد .سپس ساختار نظارت ،به روزرساني و ارزيابي سرند مشرخص شرد.

در نهايت تعيين شد که مرکز متولي توسعه فناوري موتورهاي الکتريکي در بازههاي زماني  6ماهه بره پيگيري و ارزيابي اجراي
سند بر اساس شاخصهاي تعريف شده بپردازد و گرزارش آن را بره وزارت نيرو ارائره کنرد .همچنين مقرر شد ايرن مرکرز برا
توجه به وضعيت پيشرفت سند نسبت به بازنگري آن اقدام نمايد.

 ساخت و تدوین دانش فنی انواع موتورهاي مورد نیاز،سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوريهاي طراحی
در صنعت برق

56
1394  شهریور،ویرایش اول

 تدوین برنامه ارزیابی و بروز رسانی:6 فاز

مراجع
[1]. Mohr, Lawrence. 1995. Impact Analysis for Program Evaluation. 2nd ed. Thousand Oaks, CA:
Sage.
[2]. Haveman, Robert. 1987. Policy Evaluation Research after Twenty Years. Policy Studies
Journal 16: 191–218.
[3]. Wholey, Joseph S., et al. 1970. Federal Evaluation Policy.Washington, DC: The Urban
Institute.
[4]. Weiss, Carol H. 1998. Evaluation. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

.1391  مرکز تحقيقات سياست علمي کشور، روششناسي تدوين اسناد ملي فناوريهاي راهبردي.]5[
[6]. Kellogg, W. K., 2004. Logic model development guide. Michigan: WK Kellogg Foundation .
[7]. Polt and Rojo, 2002, evaluation methodologies. chapter in RTD evaluation toolbox. IPTS
technical report series, EUR 20382 EN.
[8]. Licht and Sirilli, 2002, innovation survey, chapter in RTD evaluation toolbox, IPTS technical
report series, EUR 20382 EN.
[9]. Capron, H., & Cincera, M. 2000. Technological performance. In The National Innovation
System of Belgium (pp. 175-198). Physica-Verlag HD.

