سر مقاله
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اربعین حسینی ،یاد و خاطره حماسه سازان کربال

در رقم اربعين ويژگي خاصي وجود دارد كه در ساير ارقام اين خصوصيت وجود ندارد ،از جمله غالب انبياء در سن چهل سالگي

به مقام رسالت رسيده اند .وقتي حضرت موسي(ع) تقاضاي مالقات خصوصي با خدا كرد .ذات اقدس اهلل مدت مناجات را چهل شب
قرار داد.گفته اند در نماز شب چهل مؤمن را دعا كنيد .همسايه ها تا چهل خانه را گرامي بداريد.كسي كه چهل حديث را حفظ و بدان
عمل كند ،خداوند چشمه هاي حكمت را از دلش بر زبانش جاري مي گرداند و ....
پیرامون فلسفه زیارت اربعین آمده است :و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک عن الجهاله و حیره الظالله :حسین(ع) خون قلبش
را به آستان الهی هدیه داد تا بندگان را از ظلمت جهل و نادانی و حیرت گمراهی رهایی بخشد و شیعه همیشه و در تمامى روزهاى
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سوگوارى حضرت سیدالشهداء (ع) و از آن جمله روز اربعین آن حضرت ،در زیارت و اقامه ماتم و عزادارى کوتاهى نکرده و از اینجاست
که امام حسن عسکرى (ع) زیارت اربعین را از عالیم ایمان شمرده است .آرى ،تنها زیارت اربعین سیدالشهداء (ع) است که مؤمن
خالص را از دیگران تمیز مىدهد و دوستان اهل بیت(ع) را از غیر آنان جدا مىسازد .بنابراين مؤمن واقعى کسى است که نگذارد آثار
نهضت امام حسین(ع) فراموش شود و در قدردانى و شرکت در هدف آن حضرت کوتاهى نورزد .پیروان و دوستان امام حسین (ع)
امیدوارند تا از این طریق مشمول این حدیث نبوى شوند که جابر بن عبداهلل انصارى ،از صحابه رسول خدا (ص) و نخستین زائر قبر
ى عبداهلل در اولین اربعین سیدالشهداء(ع) روایت کرده است؛ «کسى که قومى را دوست دارد با آنها محشور مىشود و کسى
حضرت اب 
که عمل قومى را دوست دارد با ایشان شریک مىباشد ».فداكاري هاي امام حسين(ع) دين را احيا نمود ،به طوري كه نقش ايشان
در زنده نگهداشتن دين اسالم كام ً
ال ويژه و منحصر بفرد است .بنابراين حماسه ها و فداكاري هاي آن امام بزرگوار را بايد زنده نگاه
داشت ،چون زنده نگهداشتن دين اسالم است و گراميداشت روز عاشورا و اربعين ،درحقيقت تالشي است در جهت زنده نگهداشتن
دين اسالم و مبارزه با دشمنان دين و معنويت .مصائب امام حسين(ع) براي هيچ امام و پيامبري پيش نيامده است .به بيان ديگر
مصيبت امام حسين(ع) و حوادث كربال ،از همه مصيبت ها بزرگتر و سخت تر است.کربال؛ این خارستان خشک و بی آب ،دریای
انسانیت و کمال است ،اقیانوس بی کرانه ای است ،که در آن گوهر همه عظمت ها و خوبی ها به رنگ مظلومیت ،یافتنی است.
با توجه به سالروز اربعين امام حسين (ع) و ياران با وفايش ،دلهایمان بی تاب ساالر شهیدان و چشمانمان بر مظلومانه ترین شهادت
تاریخ همواره درخشان و بارانی باد .ايام رحلت پيامبر رحمت،آخرين سفير الهي  ،اشرف مخلوقات ،محمد مصطفي(ص) و همچنين
سالروز شهادت مظلومانه و غريبانه سبط اکبر،امام حسن مجتبي (ع) و همچنين سالروز شهادت غريب طوس،امام رضا (ع) تسليت
باد .

سردبير

اخبار انجمن

 -1برگزاری جلسات هیأت مدیره :

 )2-2برگزاری کنفرانس مدیریت تکنولوژی :

در طی دورۀ هفتم هیأت مدیره  ،جلسات آن به طور معمول یک بار در ماه

در روز چهارشنبه مورخ  ، 88/10/16کنفرانسی با عنوان « مبانی  ،مفاهیم

تشکیل شده است و از آغاز سال  1388تاکنون  ،در مجموع  8جلسه برگزار

عمومی و چارچوب فرآیندی نظام مدیریت تکنولوژی و استقرار آن » با

گردیده است ،که اهم موارد مورد بحث و تصمیم گیری ها به قرار زیر

همکاری انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران – شاخۀ اصفهان و انجمن

می باشد :

مدیریت تکنولوژی ایران برگزار گردید  .این کنفرانس نیم روزه با تالوت آیاتی

 -تهیه لیست پیش نویس اساسنامه نظامنامه مهندسین برق و مخابرات

از قرآن مجید آغاز گردید و آقای مهندس مجیری ،معاون برنامه ریزی و

جهت پیشنهاد به انجمن مرکزی

تحقیقات شرکت برق منطقه ای اصفهان و نایب رئیس انجمن ،طی سخنانی،

 -دعوت از اعضاء حقوقی انجمن ،جهت شرکت در جلسات هیأت مدیره

ضمن قدردانی از زحمات کلیه واحدهای دست اندرکار برگزاری کنفرانس ،

 برنامه ریزی جهت انجام بازدید از پاالیشگاه اصفهان در روز دوشنبه دلیل برگزاری این کنفرانس را تشریح نمودند و در ادامه جناب آقای مهندسمورخ 88/12/3

فالحتیان ،مدیریت محترم عامل شرکت برق منطقه ای اصفهان  ،با بیانات

 -برنامه ریزی به منظور بازدید از مجتمع پتروشیمی استان مرکزی

خود انتظارات شرکت را از جلسه و چهارچوب اصلی سمینار بیان فرمودند .

 -برنامه ریزی جهت برگزاری همایش « اثرات امواج مایکروویو و موبایل»

در ادامه آقای دکتر ناصر باقری مقدم از اعضاء انجمن مدیریت تکنولوژی ،

 -اتخاذ تصمیمات الزم جهت هرچه فعالتر شدن سایت انجمن

سخنرانی خود را بر روی محورهای تعریف مدیریت تکنولوژی ،طبقه بندی،

 -2برگزاری سمینارها :

تحوالت آن  ،تدوین استراتژی و  ...قرار دادند و به پاسخ سؤاالت شرکت

 )1-2سمینار آموزشی کوره های قوس الکتریکی :

کنندگان پرداختند .

سومین سمینار آموزشی کوره های قوس الکتریکی در تاریخ  88/9/11در سالن
اجتماعات مدیریت آموزش شرکت فوالد مبارکه اصفهان با حضور جمعی از
کارشناسان آن شرکت  ،به ویژه کارشناسان واحد فوالد سازی برگزار گردید.
در این سمینار یک روزه که توسط کمیته مطالعات کوره های قوس الکتریکی

 -3عضو جدید حقوقی انجمن مهندسین برق و الکترونیک -

 ،هماهنگی های الزم انجام و اجراء شد  ،موضوع « مقایسه کوره های قوس

شاخه اصفهان :شرکت مهندسی توانمند -برق اصفهان،

الکتریکی  DCو  « ACتوسط آقای دکتر معلم  ،از اساتید دانشگاه صنعتی دیماه 1388
اصفهان و عضو کمیته مطالعات کوره های قوس الکتریکی  ،ارائه گردید و
نیز موضوع « تحوالت جدید در کوره های قوس  ،شامل آهن اسفنجی گرم،
قراضه پیش گرم شده و شارژ چدن مذاب » توسط آقای مهندس جوالزاده
عضو هیأت مدیره انجمن آهن و فوالد و عضو کمیته مطالعات کوره های
قوس الکتریکی مطرح گردید .
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مصاحبه
در این شماره بر آن شدیم که
با یکی دیگر از مدیران صنعت
برق اصفهان ،جناب آقای مهندس
سعید رئوفی ،مدیر عامل محترم
شرکت مهندسی توانمند  -برق
اصفهان ،مصاحبه ای انجام پذیرد،
که مشروح این مصاحبه به شرح
ذیل می باشد:
 -1لطفاً ضمن معرفي خود  ,سوابق كاري و تجربي خويش را
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بيان فرمائيد؟

« بسم اهلل الرحمن الرحيم» با عرض سالم خدمت شما و خوانندگان محترم

نشريه انجمن مهندسين برق و الكترونيك  ,اينجانب سعيد رئوفي داراي

مدرك كارشناسي در رشته برق قدرت هستم كه از سال  76فعاليت خود را با
صنعت برق اصفهان از شركت مهندسين مشاور دانشمند شروع نموده و در
سال  83براي مدت دو سال در شركت تدبير نيرو گستر به عنوان مدير عامل

مشغول شدم و سپس از بهمن  1385تاكنون در شركت مهندسي توانمند-برق

با استفاده از ظرفيت باالي كارشناسان موجود در صنعت برق اصفهان و
همچنين بهره گیری از دانشجويان دانشگاههاي موجود در سطح استان

اصفهان ،به لحاظ بافت صنعتي این منطقه و اینکه از ظرفيتهاي بالقوه باالي
مهندسي در زمينه برق و الكترونيك برخوردار مي باشد ،مي طلبد مسئولين

انجمن با برنامه ريزي ،از آنها در راستاي رشد و ارتقاء سطح علمي و عملي

كارشناسان عضو استفاده نموده و اين ظرفيتها را بالفعل تبديل نمايند.

 -5به نظر جنابعالي انجمن مهندسين برق و الكترونيك  ,چگونه
مي تواند تعامل بيشتري با اعضاء برقرار و از مساعدت اعضاء در

اصفهان به عنوان مدير عامل و رئيس هيئت مديره آن شركت مشغول فعاليت زمينه هاي مختلف بهره مند گردد؟

مي باشم.

 -2از چه تاريخي با انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران-
شاخه اصفهان  ,آشنا و شروع به همكاري نموديد ؟

آشنايي بنده با انجمن مهندسين برق و الكترونيك از سال  1377زماني كه

در شركت مهندسين دانشمند ،مشغول فعاليت بودم ،شروع و از همان زمان
عضو اين انجمن شدم.

 -3نظر جنابعالي در ارتباط با فعاليت هاي انجمن مهندسين
برق و الكترونيك از لحاظ كمي و كيفي چگونه است ؟

ارتباط برقرار كردن با اعضاء رابطه اي دو طرفه است .يعني اصل ارتباط و
ايجاد رابطه زمينه دو طرف را نياز دارد ،لذا جهت ايجاد اين رابطه دو طرفه نياز

است كه مسئولين انجمن ابتداء ظرفيتهاي اعضاء را شناسايي نموده و سپس
جهت ارضاء نيازهاي آنان برنامه ریزی الزم را بنمایند.

براي مثال در صنعت برق اصفهان مهندسيني وجود دارند كه از استعدادهاي
بااليي در زمينه هاي مديريتي ،فني و غيره  ........برخوردار هستند و

می طلبد که انجمن جهت بهره گیری از دانش و تجربیات اعضاء برنامه ریزی

و همت گمارند.

اگر بخواهيم فعاليتهاي انجمن مهندسين را مورد ارزيابي قرار دهيم ،در ابتداء

علهيذا به نظر بنده با وقت گذاري بيشتر مسئولين انجمن ،شايد بتوان به ايجاد

و توسعه علمی و افزایش تعداد اعضاء  ،نشریات بیشتری تهیه و چاپ گردد.

كمك به انجمن و همكاري تنگاتنگ با آن و نيز اعتماد به مسئوالن و

نشريه ها تقريب ًا بصورت مرتب منتشر مي شد ،ولی نیاز است با توجه به رشد

آن رابطه دو طرفه رسيد كه البته در اين ميان اعضاءهم بايستي در راستاي

بنظر بنده مي طلبد هيئت مديره انجمن بجهت فعالتر نمودن آن تمهيداتي را دست اندركاران در ايجاد اين رابطه كمك نمايند و نيز اعضاء مي توانند با
در نظر گرفته و اقداماتي را انجام دهد.

 -4با توجه به پتانسيل هاي منطقه چه پيشنهاداتي در زمينه
ارتقاء و گسترش سطح فعاليت هاي انجمن مهندسين برق و
الكترونيك داريد ؟

حضور حداكثري در انتخابات هيئت مديره چه در زمينه كانديداتوري و چه در
زمينه انتخاب اعضاء هيئت مديره ،گامي مؤثر در راستاي اين تعامل بردارند .

با تشکر از جنابعالی ،که قبول زحمت فرمودید و به سؤاالت
مطرح شده ،پاسخ دادید.

مقاله

ناگهاني ولتاژ و حالتهاي گذرا است .فيلترهاي اكتيو ،معمو ًال به اين صورت

ارائه سيستم كنترل پيشنهادي براي فيلترهاي اكتيو به
كار ميكنند كه سيگنال مساوي ولي در جهت مخالف براي حذف اغتشاش
منظور بهبود عملكرد سيستمهاي قدرت
تهیه کننده :مهدي ترابيان اصفهاني

Email: Torabian_mehdi@yahoo.com
شركت برق منطقهاي اصفهان-معاونت برنامه ريزي و تحقيقات -دفتر بازرسی

و کنترل کيفيت تجهيزات
کلمات کليدي:

به سيستم تزريق ميكنند .عملکرد فيلترهاي اکتيو ،كيفيت توان در سيستم
قدرت را افزايش ميدهد .به همين علت کاربرد انواع  APFدر زمينههاي

مختلف افزوده ميشود]14-1[ .

دو روش كلّي تصحيح در فيلترهاي اکتيو استفاده ميشود .يكي تصحيح

در حوزه زمان و ديگري تصحيح در حوزه فركانس .در ارتباط با اين روشها
ميتوان ار انواع فيلترهاي اكتيو موازي استفاده نمود .فيلترهاي اكتيو موازي

فيلترهاي اكيتو قدرت ،فيلترهاي وفقي ،الگوريتم LMS

عموم ًا براي بارهاي جرياني بكار ميروند .ولي توانايي جبران ولتاژهاي

چکيده:

مهمترين مزيت تصحيح در حوزه زمان پاسخ سريع آن نسبت به تغييرات

در اين مقاله با توجه به اهميت توليد جريانهاي مرجع در فيلترهاي اكيتو،

روشي مبتني بر فبلترهاي وفقي پيش بين ارائه ميگردد .در اين روش بر
اساس معيار حداقل مربعات و الگوريتم  ، LMSسيستم كنترلي بر اساس

هارمونيكي در شبکه را دارند 1[.و ]2

سيستم قدرت است .همچنين اين روش به سادگي قابل پياده سازي است و

داراي بار محاسباتي كمتري است .اين روش براي اصالح يك نقطه از شبكه

مناسب است و براي بارهاي هارمونيكي كه متناوب نيستند ،بسيار مطلوب

فيلترهاي وفقي پيش بين براي فيلتر اكتيو پيشنهاد ميگردد .اين روش بدین

ميباشد .در صورتي كه در روش تصحيح در حوزه فركانس بار محاسباتي

ميشود .سپس با عبور از فيلتر وفقي پيش بيني ميگردد و نهايت ًا با عبور

تصحيح درحوزه فركانس به اين منظور استفاده ميكند .همچنين در [ 9و ]10

صورت عمل ميكند كه سيگنال جريان مرجع بر اساس اختالف جريانهاي بسيار زياد است 3[ .و  4و  5و ]6
سيستم و بار ابتداء در حوزه زمان گسسته و بر اساس پيك جريان نرماليزه در [ 7و  ]8به بيان روش كنترلي در فيلترهاي اكتيو موازيپرداخته و از روش
از درون ياب الگرانژين ،فركانس آن تا  10 kHzافزايش مييابد .به اين

به بررسي فيلترهاي اكتيو سري با توجه به روش حوزه فركانس و حوزه زمان

ترتيب جريانهاي مرجع با توجه به جريان ورودي ايجاد ميشود .سپس براي ميپردازد ]14- 11[ .روش استفاده از حوزه زمان و بدست آوردن تابع خطاي
اطمينان از روش پيشنهادي ،با روش تئوري توان لحظه ای مقايسهاي انجام مؤلفه اصلي را بيان ميكند.
ميشود .سپس اين روش با روش تئوري توان لحظهاي كه در فيلترهاي
اكتيو مرسوم ميباشد ،مقايسه ميگردد .نتايج شبيه سازي كه بر اساس

نرم افزار  MATLABانجام شده است ،دقت و صحت سيستم كنترل را
نشان ميدهد.

 -1مقدمه:

پيشرفت المانهاي الكترونيك قدرت از نظر توان و سرعت عملكرد ،كاربرد آنها
را در زمينههاي صنعت روز به روز افزايش داده است .انواع مختلف و گوناگون

اين المانها باعث به كارگيري وسيع آنها در ساخت مبدلهاي ،AC/DC

ديمرها ،درايوهاي موتورهاي الكتريكي و ساير وسايل و تجهيزات مشابه شده

در اين مقاله ابتداء بر اساس روش تئوري توان لحظهاي كه از مرسوم ترين
روشهاي توليد جريانهاي مرجع است .به طراحي فيلتر اكتيو پرداخته

ميشود .ولي با توجه به اينكه اين روش او ًال ممكن است در سيستم ايجاد

تأخير نمايد؛ ثاني ًا بطور كامل نمي تواند هارمونيكهاي سيستم قدرت را بهبود
دهد ،به منظور دسترسي به يك سيستم كنترل بدون تأخير و با دفت باال

روشي براساس فيلترهاي پيش بين و مبتني بر الگوريتم  LMSپيشنهاد
ميگردد .اين روش بدین صورت عمل ميكند كه سيگنال جريان مرجع
بر اساس اختالف جريانهاي سيستم و بار ،ابتداء در حوزه زمان گسسته و
بر اساس پيك جريان نرماليزه ميشود .سپس با عبور از فيلتر وفقي

پيش بيني ميگردد و نهايت ًا با عبور از درون ياب الگرانژين فركانس آن

است .با وجود اين مسائل ،مشكالتي نيز در ارتباط با استفاده از اين المانها تا  10 kHzافزايش مييابد .به اين ترتيب جريانهاي مرجع با توجه به
و تجهيزات وجود دارد ،چرا كه اين تجهيزات انتقال توان را با برشهاي شكل جريان ورودي ايجاد ميشود .سپس براي اطمينان از روش پيشنهادي ،با
مو ج ولتاژ يا جريان شبكه انجام ميدهند و يا بهعبارتي باعث بروز اغتشاشاتي

در شبكه ميشوند.

روش تئوري توان لحظه ای مقايسهاي انجام ميشود .با مشاهده نتايج شبيه

سازي در مييابيم كه روش ارائه شده به خوبي ميتواند سيستم قدرت را

يكي از تجهيزاتي كه توانايي خوبي براي حذف هارمونيك از خود نشان بهبود دهد.
داده است ،فيلتر اكتيو قدرت( )Active Power Filterميباشد که يك  -2مدل سازي سيستم قدرت به همراه فيلتر اكتيو:

روش مناسب براي كاهش اغتشاشات هارمونيكي ولتاژ و جريان ،پرشهاي دياگرام تك خطي سيستم قدرت به همراه فيلتر اكتيو در شكل ( )1نشان داده
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در اين روش ولتاژهاي لحظهاي با استفاده از رابطه ( )8به دستگاه سنكرون

شده است.

 d-qتبديل ميشوند و با استفاده از رابطه ( )9به دستگاه انتقال مييابند.
()8
()9

شكل ( :)1دياگرام تك خطي سيستم قدرت به همراه فيلتر اكتيو

در اين شكل بار غير خطي در نظر گرفته شده براي سيستم ،يك يكسو

 -4روش پيشنهادي :روش بدون تأخير پيشبين:

اين روش در بلوك دياگرام شكل ( )2نشان داده شده است .با توجه به

ساز كنترل شده شده است كه باعث تزريق هارمونيك به شبكه ميگردد.

اين شكل ،ابتدا سيگنال ورودي كه همان جريان فيلتر اكتيو ميباشد ،با

است .سيستم كنترل فيلتر فعال از قسمتهاي محاسبه جريانهاي مرجع،

زياد است و براي پيش بيني توسط فيلتر اكتيو بسيار مشكل خواهد بود.

دادن عملكرد مطلوب روش پيشنهادي ،روش مرسوم تئوري توان لحظهاي

آن حذف گردد و براي ورود به فيلتر وفقي آماده شود .فيلتر وفقي طراحي

ميگردد .پالس هاس آتش بر اساس باند هيسترزيس توليد ميشوند.

بعد از عبور از فيلتر وفقي سيگنال از حالت نرماليزه خارج ميشود .چون

فيلتر فعال قدرت نيز از يك اينورتر سه با يك خازن  DCتشكيل شده توجه به پيك جريان ،نرماليزه ميشود زيرا تغييرات دامنه در آن بسيار

6

كنترل خازن و توليد پالس آتش تشكيل شده است .در اين مقاله براي نشان

سپس اين سيگنال از يك فيلتر پائين گذر عبو داده ميشود تا اغتشاشات

نيز مورد بررسي و مدل سازي قرار ميگيرد و با روش بيان شده ،مقايسه

شده از الگوريتم  LMSو فيلترهاي برگشتي ( )FIRتشكيل شده است.

 -3روش تئوري توان لحظهاي:

فركانس اين سگنال پائين است و در حدود  1/67 kHzاست؛ ميبايست

جريان به دستگاه  α − βبصورت زير استفاده ميگردد:

الگرانژين استفاده شده است .خروجي اين درون ياب در حقيقت سيگنال

()1

ورودي در مييابيم كه هيچگونه تأخيري در آن وجود ندارد .در ادامه مراحل

در اين روش ،براي محاسبه توان لحظهاي ازبردارهاي تبديل يافته ولتاژ و اين فركانس تا  10 kHzافزايش يابد .بدین منظور از يك درون ياب
مرجع براي كنترل فيلتر اكتيو ميباشد .با مقايسه اين سيگنال با جريان اوليه

مختلف اين روش بررسي ميشوند.

 )1-4معيار حداقل ميانگين مربع خطا براي فيلتر :FIR

()2

براي بررسي اين فيلتر از ترکيب کنندههاي خطی استفاده شده است .منظور

توان اكتيو لحظهاي در سيستم سه فاز بصورت زير محاسبه ميشود:

ميشود و در انتهاي کار با يکديگر جمع ميشوند .الزم به ذکر است خطي

از ترکيب کننده خطي اين است که ضرائب در وزنهاي خطي ضرب

()3

بودن در اينجا يک اصطالح است و در واقع رفتار خطي نيست ،هرچند ظاهر

ميشود:

بردار ورودي و بردار ضرائب وزني در ترکيب کننده خطي بصورت زير تعزيف

توان اكتيو و راكتيو شامل مقادير  DC , ACبه صورت زير است:

()10

توان اكتيو لحظهاي ( ) pو توان راكتيو لحظهاي ( )qبصورت محاسبه آن خطي است.

()4
()5

()11

مقادير ) p, q ( q , p , DCاز توالي مثبت جريان بار و مقادير q,p ,AC

( ~ ) ~p, qاز هارمونيكها و توالي منفي جريان بار توليد ميشود .همچنين
جريانهاي فاز مرجع لحظهاي در دستگاه

از معادله ( )6بدست

ميآيد و جريانهاي فاز لحظهاي دردستگاه  a-b-cبصورت معادله ()7
ميباشد.

()6
()7

ميشوند:

همانطور که در رابطه فوق مشخص است ،تعداد سيگنال ورودي و تعداد

ضرائب وزني برابر  nميباشد .پاسخ مورد و روابط ( )10و ( )11پاسخ ترکيب
کننده بصورت دیاگرام شکل ( )2خواهد بود:
()12

با توجه به اينکه بردار  X kو

بصورت زير نوشت:
()13

عدد ميباشد .ميتوان رابطه فوق را

با توجه به رابطه فوق سيگنال خطا را ميتوان بصورت زير نوشت:

مقاله

شكل ( :)2بلوك دياگرام روش پيشنهادي براي توليد جريان مرجع

()14

حال تابع عملکرد رفتار بصورت زير تعريف خواهد شد:

()15
در اين رابطه ميانگين مربع خطا ميباشد .براي بدست آوردن ضرائب وزني
بهينه کافي است ،مشتق تابع عملکرد رفتار نسبت به بردار ضرائب وزني برابر

صفر شود که معيار  MMSEناميده ميشود .بنابراين ضريب وزني در نقطه
بهينه بصورت زير خواهد بود:

بنابراين سيگنال خطا را ميتوان الگوريتمهاي بازگشتي ،به صورت زير
نوشت:
()24

با جايگذاري رابطه ( )24در رابطه ( )23ضرائب وزني درالگوريتمهاي بازگشتي
به صورت زير در خواهد آمد:
()25

 )2-4بررسي و تحليل الگوريتم  LMSبراي فيلتر وفقي:

اين معيار بر اساس الگوريتم گراديان و شيب حداکثر ميباشد .ضرائب وزني

()16

در اين معيار به صورت زير تعريف ميشود:

حال ماتريس خود همبستگي ورودي و پاسخ مورد نظر به صورت زير تعريف

در رابطه فوق ) ، ∇ ω ( ζگراديان تابع رفتار برحسب ضرائب وزني است و

()17

در تابع عملکرد رفتار ميتوان نوشت:

ميشوند:
()18

با جايگذاري روابط ( )17و ( )18در رابطه ( )16بردار وزني بهينه بصورت زير
تعريف ميگردد:

()19

در الگوريتمهاي بازگشتي ،بردارهاي  Rkو  Pkبه صورت زير تعريف

ميشوند:

()20

()21

با توجه به رابطه ( )19و در نظر گرفتن اين رابطه براي ورودي ، k − 1

ضرائب وزني بهينه بصورت زير خواهد شد:
()22

رابطه فوق را ميتوان بصورت زير نوشت:

()23

()26

ل ضريب يادگيري براي رسيدن به وزن بهينه ميباشد .با استفاده از تخمين
()27

اين معيار بيانگر آن است که اگر در راستاي عکس گراديان حرکت شود ،وزن

بهينه بدست ميآيد .علت استفاده از اين معيار اين است که در اکثر مواقع در

سيستمهاي مخابراتي  Rو  Pدر دسترس نيستند ،ولي با استفاده از اين معيار
ميتوان با تغيير وزن در طول زمان به وزن بهينه براي کاهش خطا دست
يافت .سرعت همگرايي معيار  LMSبصورت زير تعريف ميشود:

()28

در اين رابطه  τ minکوچکترين ثابت زماني براي رسيدن به وزن بهينه

است .همچنين  Tsو  nبه ترتيب پريود نمونه برداري و ضرائب وزني براي
سيستم ميباشد.

 )3-4سيستم كنترل ولتاژ خازن:

كنترل ولتاژ خازن dcبا استفاده از توان دوم ولتاژ خازن در سيستم كنترل
طراحي شده است .اين روش را ميتوان با استفاده از روابط زير توضيح داد:

()29
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()30

w1

()31

w 15

رابطه( )29مقدار متوسط خازني را حساب ميكند Ts .زمان نمونه برداري از

w 30

0. 5

0

ولتاژ خازن ميباشد در اين مقاله ،اين زمان برابر  T/6در نظر گرفته شده

است .رابطه ( )30انرژي الزم براي رسيدن ولتاژ خازنها به مقدار مرجع را
نشان ميدهد .رابطه ( )31نيز مقدار پيك جرياني كه همفاز با ولتاژ ميباشد،
را نشان ميدهد.

در اين قسمت ابتداء سيستم قدرت با بار غير خطي يكسو كننده كنترل شده

سه قاز مدل سازي ميشود و سپس روش تئوري توان لحظهاي شبيه سازي
ميگردد .بعد از اين مرحله ،روش پيشنهادي بررسي شده و نتايج حاصل با

يكديگر مقايسه ميگردد .در اين راستا ،شكل ( )3منحني تغييرات جريان بار،
سيستم ،فيلتر اكتيو و ولتاژ خازن  DCحاصل روش تئوري توان لحظهاي را
نشان ميدهد.
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اغتشاش نمايد ،ثاني ًا ولتاژ خازن  DCداراي ريپل كمتري نسبت به روش قبل

ميباشد و به خوبي ولتاژ مرجع را دنبال ميكند .از طرفي با توجه به شكل

( )5ميتوان تغييرات ضرائب  30 ،15 ،1و  50را در فيلتر وفقي مشاهده نمود.

همچنين از شكل ( )6نيز ميتوانيم تغييرات دامنه و فاز فيلتر وفقي را مشاهد
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شكل ( :)3منحني تغييرات الف -جريان بار ب -جريان سيستم
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شكل ( :)5منحني تغييرات ضرائب وزني مختلف در وفقي

 -5نتايج شبيه سازي:

0. 6

-0. 5

8640

با توجه به شكل ( )3در مييابيم كه روش تئوري توان لحظه ای بطور

4000

نسبت ًا خوبي ميتواند باعث بهبود جريان سيستم شود ،ولي باعث نوساناتي

در آن ميگردد .همچنين ولتاژ خازن  DCنيز تغييرات شديدي حول مقدار
مرجع خود دارد .از طرفي جريان مرجع فيلتر اكتيو نيز نوسانات مختلفي را

دارا ميباشد .با در نظر گرفتن روش پيشنهادي منحني تغييرات جريان بار،
سيستم ،فيلتر اكتيو و ولتاژ خازن  DCدر شكل ( )4نشان داده شده است.
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شكل ( :)6منحني تغييرات دامنه و فاز تابع تبديل فيلتر وفقي پيش بين

طيف فركانس جريان سيستم در شكل ( )7نشان داده شده است .در اين شكل

همچنين تغييرات ضرايب فيلتر وفقي در شكل ( )5نشان داده شده است .از و در قسمت (الف) ،طيف فركانسي جريان سيستم بدون فيلتر اكتيو نشان داده
طرفي شكل ( )6منحني تغييرات دامنه و فاز تابع تبديل فيلتر وفقي پيش بين شده است .همانطور كه در اين شكل نيز قابل مشاهده است ،هارمونيك پنجم
در حدود  18درصد مؤلفه اصلي ميباشد و  THDنيز  26/76درصد است.

را نشان ميدهد.
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در قسمت (ب) ،طيف فركانسي جريان سيستم در حضور فيلتر اكتيو و با روش

تئوري توان لحظهاي نشان داده شده است .در اين شكل نيز هارمونيك پنجم
در حدود  8/5درصد مؤلفه اصلي و  THDنيز  12/77درصد ميباشد .در

قسمت (ج) شكل كه از روش پيشنهادي فيلتر اكتيو مدل شده است اين مقادير

هارمونيك پنجم  2/3ومؤلفه اصلي و  8 THDدرصد است.

از مقايسه اين نتايج در مييابيم كه روش پيشنهادي باعث شده هارمونيك

پنجم از  18درصد بدون فيلتر و  8/5درصد در روش تئوري توان لحظهاي
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کاربرد نانو تکنولوژی در حل مشکالت شهرنشینی

علیرغم بروز حوادث فوق و فاجعه زلزله بم که مساله زلزله را در کشور به
یکی از چالش های اصلی تبدیل کرده است ،از نظر اقتصادی این زلزله ها

گردآوری :محسن قرداقلی  -فوق لیسانس معماری -فوق لیسانس تأثیر فراوانی در کشور داشته است ،به طوری که مقابله با این پدیده تنها
با بکارگیری یک روش یا تکنولوژی خاص نمی تواند کارساز واقع شود.
شهرسازی
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شرکت برق منطفه ای اصفهان  -معاونت طرح و توسعه

چکیده:

سازی و کاهش خسارات زلزله مؤثر باشد:

 .1بهبود مقاومت بتن با کاربرد نانوذرات در آن

 .2ساختمانهای سبک و مقاوم در مقابل کشش با کاربرد نانولوله ها

فناورينانو واژهاي است كلي كه به تمام فناوريهاي پيشرفته در عرصه  .3سازه های خود تعمیر با به کارگیری پلیمرهای نانوساختاری
كار با مقياس نانو اطالق ميشود .معمو ًال منظور از مقياس نانوابعادي در حدود  -2کاربردهای نانوتکنولوژی در ساختمان:
 1nmتا  100nmميباشد 1( .نانومتر يک ميليارديم متر است ).هدف نهایی

از بررسی مواد در مقیاس نانو  ،یافتن طیف جدیدي از مواد با عملکرد باال

می باشد که آ نها را می توان به عنوان موادی با عملکرد باال و چند منظوره
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اطالق نمود  .منظور از عملکرد چند منظوره  ،ظهور خواصی جدید و متفاوت
نسبت به خواص مواد معمولی می باشد ،بگونه اي که بتوانند کاربردهاي

مصالح نانو کاربرد وسیعی در امر ساخت و ساز دارند .براساس مطالعه ای

که در چین برروی تأثیر نانو ذرات بر روی مقاومت خمشی و فشاری ساروج

سیمان صورت گرفته ،اضا فه کردن نانوذرات سیلیکا ونانوذرات آهن به مالت
سیمان باعث بهبود مقاومت فشاری و خمشی مالت نسبت به مالت معمولی
گردیده است .با بکار گیری این نوع مصالح در ساختمان ها می توان بر

گوناگونی را ارائه نماید .در این مقاله برخی از کاربردهای مواد نانو تکنولوژی یکپارچگی و مقاومت آنها در مقابل زلزله افزود.
نانو لوله های کربنی از مقاوم ترین مواد شناخته شده در دنیا بحساب
که در شهرنشینی مورد استفاده قرار می گیرد ،معرفی خواهد شد که با توجه
به نوظهور بودن ،چنین موادي می توانند تحولی شگرف در حل مشکالت

شهرسازی و شهرنشینی ایجاد کند .

واژه های کلیدی  :فن آوری نانو ،مشکالت کشور ،مواد جدید ،شهرنشینی

می آیند .مشخصات نانولوله های کربنی در جدول به همراه تعدادی از مواد
ساختمانی دیگر آورده شده است .همانطور که مشاهده می شود نانولوله ها ی

کربنی دارای دانسیته بسیارکم نسبت به فوالد و آلومینیوم می باشد .مقاومت
کششی و فشاری نانولوله های کربنی نیز نسبت به سایر مواد ساختمانی بسیار
باال می باشد.

مقدمه:

فناورينانو در عرصة کلي جهاني ،يک زمينة علمي -تحقيقاتي نوظهور

بشمار ميآيد؛ از اين رو در کشور ما نيز سابقة ديرپايي ندارد .تاکنون در
زمينة بسترسازي و حمايت از تحقيق و توسعه و نهادينه كردن فناورينانو در

جدول  -1مشخصات نانولوله های کربنی

کشور ،اقداماتي صورت پذيرفته که کم و کيف آن در اين مبحث نميگنجد.

 )1-2فوالد ضد زنگ با مقاومت خوردگی بسیار باال:

 -1کاربردهای نانوتکنولوژی در زلزله:

خوردگی کاهش می دهد .یک شرکت با استفاده از فناوری نانو و با اضافه

آنچه جاي تأمل دارد ،لزوم تقويت زيرساختهاي توجه به آن و توجه به قشر فوالدهای ضد زنگ کاربردهای مختلفی می تواند داشته باشد .مشکل اصلی
مصرف کننده آن است.
این آلیاژ خورنده بودن آن است که مصرف آن را در کاربردهای مقابله با
به استناد آمار ،در قرن بیستم در ایران  89زلزله دارای تلفات جانی به وقوع

کردن نانو ذرات در مرحله ذوب توانسته آلیاژ های فوالد ضد زنگ با مقاومت

پیوسته است و دست کم حدود  122000نفر از هموطنان عزیزمان در این خوردگی باال وانعطاف پذیری مناسب قبل از عملیات حرارتی و استحکام باال
حوادث جان باخته اند که از این نظر ایران در رتبه چهارم جهان قرار دارد.
بعد ار عملیات حرارتی تولید کند.

 .2کاهش هزینه های نگهداری تجهیزات
 -3سازه های خود تعمیر با بکارگیری پلیمرهای نانوساختاری:

مقاله

 .3کاهش آلودگی های محیطی

تحقیقات در زمینه پلیمرهای ساختاری از ساخت گاردریل هایی خبر

می دهد که خود قادر به تعمیر قسمت های آسیب دیده خود هستند .نتایج
این تحقیقات حاکی از آن است که حتی آسفالت ها و سازه های بتنی که در

آزمایشگاه ساخته می شوند دارای چنین خاصیتی هستند و می توانند خرابی

های خود را تعمیر کنند.این مورد در موقع وقوع زلزله نیز می تواند مورد توجه
قرار گیرد ،زیرا در صورت علمی شدن استفاده از اینگونه مصالح ساختمانی
سازه ها قادر خواهند بود صدمات وارده به خود را بخصوص در موارد خسارت

های جزیی بهبود بخشند.

 -4کاربردهای نانو تکنولوژی در خوردگی:

خوردگی یکی از معدود موارد طبیعی است که اثر خود را نه تنها در مراحل
ساخت ،تولید وبهره برداری نمایان می سازد ،بلکه ،منابع عظیمی را نیز در

مرحله حفاظت و نگهداری به خود اختصاص می دهد.خوردگی ازطریق اتالف
ماده وانرژی .زیان های زیست محیطی وایمنی .بطور مستقیم و غیرمستقیم از

طریق تعطیل کار وآلودگی و....منجر به خسارت می شود  .اهمیت خوردگی به

شکل  -1پوشش های چندالیه ای نانویی

 -5کاربرد نانو تکنولوژی در حفاظت از محیط زیست:

بزرگترین مشکل زیست محیطی ایران در حال حاضر آلودگی هوا است.جدول
زیر نمایانگر مقادیر انواع آالینده ها و مقادیر استاندارد تعیین شده توسط
مؤسسه بهداشت جهانی و سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا می باشد.

این دلیل است که در اکثر محیط ها اتفاق می افتد .محیط های آبی ،غیرآبی ،مهمترین منابع آالینده آب در سطح کشور شامل پساب های شهری وصنعتی
حتی بدن انسان موارد قابل ذکر است .یکی از موارد ملموس استفاده از و کشاورزی می باشد.
فوالدهای ضد زنگ به عنوان چاقوهای جراحی است .انجمن خوردگی ایران،

هزینه های خوردگی در اقتصاد ایران را به  4قسمت عمده  :کشاورزی ،نفت،

صنایع و معادن و خدمات تقسیم کرده است.

جدول  -2مقادیر انواع آالینده ها

کاربردهای نانوتکنولوژی در حفاظت از محیط زیست را می توان اینگونه

بیان کرد:

 )1-5شناسایی و جذب گازهای آالینده هوا با نانو حسگرها:

نمودار -1نحوه توزیع هزینه های خوردگی در بخش های مختلف

یک گروه از پژوهشگران دانشگاه استانفورد آمریکا موفق به ساخت

نانوحسگرهای گازی شدند که در شرایط دمای محیط خیلی دقیق تر از

برای کنترل خوردگی ،روش های مختلفی همچون طراحی  ،انتخاب مواد،

حسگرهای متداول عمل می نمایند .این نوع حسگرها از نانو لوله های تک

پوشش ها بسیار پر رنگ می باشد.

گاز سمی هستند .اینگونه حسگرهای گازی برای شناسایی گازهای آمونیاک

پوشش ،استفاده از بازدارنده و...استفاده می شود که در این میان نقش نانو

الیه به ضخامت حدود یک نانو متر ساخته شده اند که قادر به جذب مولکولهای

 )1-4پوشش های چند الیه ای نانویی:

و دی اکسید نیتروژن که از جمله گازهای سمی می باشد ،با موفقیت آزمایش

چند الیه ای در شکل زیر نشان داده شده است .کاربرد این پوششها اهداف

از زمینه های دیگر کاربرد های نانو ساختاری استفاده از آنها به عنوان

 .1افزایش عمر مفید

و پاالیش آب و هوا می باشد .نمونه هایی از این نوع کاتالیزورها مانند tmc

ً
اخیرا پوشش هایی گسترش پیدا کردند که دارای چندین الیه هستند که شدند.
هرالیه در این پوشش هدف خاصی را دنبال می کند ،نمونه ای از پوششهای  )2-5تصفیه گازهای خروجی ازاگزوز با کاتالیزورهای نانوساختاری:
زیر را دنبال می کند:

کاتالیزورهای زیست محیطی جهت تصفیه خروجی اگزوز اتومبیل ها
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وtmocها ،به علت داشتن سطح مخصوص بسیار زیاد ،قابلیت جذب فراوان

آورده و بهبود آن را تسریع می کند .این بانداژ که از یک پلیمر ویژه ساخته

 )3-5تصفیه آب های آلوده با استفاده از نانو مواد:

طرفی امکان افزودن آنتی بیوتیک ها به این غشاء نیز وجود دارد.

آالینده ها ی خروجی از اگزوز اتومبیل ها را دارا می باشد.

مواد نانو ساختاری نقش مهم و رو به رشدی در دفع آلودگی ها دارند .این نقش

شده است ،به پزشکان امکان دیدن زخم و بررسی بهبود آن را می دهد .از

شامل استفاده از ذرات  tio 2برای اکسید کردن آالینده های آلی و  ....در
مکان های آلوده می باشد.از  tio 2در مقیاس نانو می توان برای رفع آالینده

های جوی شامل ویروس ها و مواد شیمیایی آلی خطرناک استفاده کرد.

یکی دیگر از نانو ذرات مطرح در تصفیه آب ،نانو ذرات اکسید آهن می باشد.

در اروپا به منطور تولید ذرات کامپوزیت فوق مغناطیسی ،نانوذرات اکسید
آهن را در یک محیط شیشه ای قرار دادند ،بدین ترتیب با استفاده از خاصیت
مغناطیسی این ذرات میکرونی به راحتی می توان فلزات سنگین را جذب

نمود.

 -6بهینه سازی مصرف فراورده های نفتی با کاربرد نانو
تکنولوژی:
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 .1افزودنی نانو الماس و تأثیر آن در کاهش مصرف روغن موتور
 .2افزودنی فولرین و تأثیر آن در کاهش مصرف روغن موتور

 .3نانو افزودنی ها به بنزین و تأثیر آن در کاهش مصرف بنزین
 -7کاربردهای نانو تکنولوژی در مهندسی ساختمان:

از دیگر کاربردهای فناوری نانودر دندانپزشکی به کار گیری آن در خمیر

دندان و مسواک می باشد .مسواک در بخش تمیزکننده (موئی شکل) حاوی

نانو کلوئید نقره است .این نقره در بهداشت دندان و حذف پالکهای دندانی مؤثر

می باشد .همچنین خمیر دندان حاوی نانو ذرات نقره است ،که از ویژگیهای
برجسته آن می توان به جلوگیری از بروز بیماری های لثه ای .جلوگیری از

خونریزی لثه ها و جلوگیری از فساد دندان ها اشاره نمود.

شالوده و زیربنای مهندسی عمران وابسته به مصالح ساختمانی می باشد.

عمده ترین مصالح ساختمانی کشور ،شیشه ها ،لوله ها ،سیمان وآجر هستند.
 )1-7شیشه های خود تمیز کننده و جاذب حرارت:

اخیراً دانشمندان چینی با استفاده از فناوری نانو ،نوع جدیدی از شیشه های
خود تمیز شونده را اختراع کرده اند .این ماده بطور اتوماتیک الیه آلوده ته
نشین شده و چسبیده به سطح شیشه را تجزیه می کند .همچنین می تواند

گازهای مضر را اکسید و باکتریها و ویروسها ی گوناگون موجود در هوا را
استرلیزه نماید .مورد دیگر ،شیشه های جاذب حرارت است که این نوع شیشه

ها با افزودن نانو ذرات به صفحه ای متورق و محبوس کردن آن بین دو شیشه

صاف ساخته می شود.

 )2-7بهبود مقاومت بتن با کاربرد نانو ذرات در آن:

براساس مطالعه ای که در چین برروی تأثیر نانو ذرات بر روی مقاومت
خمشی و فشاری ساروج سیمان صورت گرفته ،اضا فه کردن نانوذرات سیلیکا

ونانوذرات آهن به مالت سیمان باعث بهبود مقاومت فشاری و خمشی مالت
نسبت به مالت معمولی گرویده است .با بکار گیری این نوع مصالح در

ساختمان ها می توان بر یکپارچگی و مقاومت آنها در مقابل زلزله افزود.
 -8کاربردهای فناوری نانو در بهداشت و سالمت:

اخیراً یک بانداژ شفاف توسط مؤسسه بیو تکنولوژی اسپور ساخته شده است

که در عین مراقبت از زخم ،امکان تبادل رطوبت وهوا برای زخم را فراهم

 -9نتيجه گيري:

هدف از مقاله ،نشان دادن کاربرد مواد نانو و بيان مزاياي استفاده از اين نوع
مواد در شهرسازی و حل مشکالت شهری مي باشد .البته به دليل نو بودن اين
نوع مصالح ،زمينه هاي فراواني براي کارهاي نظري و عملي در دانشگاههاي
کشور وجود دارد که اميد است که با معرفي مصالح با ساختار نانو راه براي
گامهاي بلندتر در اين زمينه باز شود .

 -10منابع:

 .1مجله  ACIشماره  ، 3آذر ماه 1382
 .2مجله انجمن بتن ايران

 .3دفتر همکاري فناوري رياست جمهوري – کميته مطالعات سياست نانو

تکنولوژي

 .4سایتهای اینترنتی:

- www.nano.ir
- www.Hamkelasy.com
- http://www.civil-tech
- Iranian nano technology

مقاله

کار با مدوله کردن تحريک ژنراتور براي ايجاد يک مؤلفه گشتاور الکتريکي

بكارگيري الگوريتم ژنتيک در طراحي هماهنگ  PSSو هم فاز با تغييرات سرعت روتور انجام مي پذيرد .کنترل سريع ولتاژ و توان
راکتيو ،جبران سازهاي استاتيکي توان راکتيو مانند جبرانگرهاي وار استاتيکي
SVC
( )SVCمي توانند در تقويت عملکرد ديناميکي سيستم قدرت نقش اساسي

گردآوری :حميدرضا معظم  -شركت مهندسين دانشمند
چکيده:

داشته باشند .ممكن است در سيستمهاي قدرت خاصي ،الزم باشد از دو يا

چند شيوه جهت بهبود پايداري به طور همزمان استفاده گردد ،اما در هر
صورت بايد شيوه پيشنهادي داراي توجيه اقتصادي باشد .يکي از اين روشها

افزايش پايداري سيستم قدرت ،با طراحي هماهنگ  PSSو يك

استفاده همزمان از ادوات  FACTSو  PSSاست .بنابراين بايد پارامترهاي

 SVCروي رنج وسيعي از شرايط بارگذاري و ساختار سيستم ،به عنوان يك

براي رفع مشکل هماهنگي و تطبيق بين  PSSو ادوات  FACTSاز جمله

جبران كننده وار استاتيكي مبتني بر پايدارساز ،در اين مقاله مورد بررسي آنها را بصورت بهينه طراحي کرد تا ضمن کاهش اثر متقابل آنها بر يکديگر،
قرار مي گيرد .مشكل طراحي همزمان تحريك و كنترلرهاي مبتني بر ميرايي سيستم به نحو قابل مالحظه اي افزايش يابد [ .]4تا کنون مطالعاتي
مشكل بهينه سازي با مقادير ويژه مبتني بر تابع هدف فرمول شده است و

 SVCانجام شده است .بطوريکه در سال  1992يک کنترل هماهنگ بين

الگوريتم ژنتيك با كد حقيقي براي جستجوي بهينه پارامترهاي كنترل كننده  PSSو  SVCبر روي يک ژنراتور توسط مهران و همکاران انجام شد .در
بكار برده و پايدارساز پيشنهادي را روي يك سيستم قدرت متصل به شين سال  1996نيز رحيم و نسيمي ،نحوه هماهنگي بين کنترل سيستم تحريک

بي نهايت ،آزمايش شده است .نتايج شبيه سازي غير خطي و آناليز مقادير

ژنراتور و کنترل  SVCرا نشان دادند و از اين طريق باعث افزايش ميرايي

ويژه ،تأثيرگذاري و نيرومندي روش پيشنهادي را روي رنج وسيعي از شرايط سيستم شدند .در سال ،1994نوروزيان و اندرسون ،يک آناليز جامع از ميرايي
نوسانات الکترومکانيکي سيستم قدرت استفاده کننده از ادوات FACTSرا
بارگذاري نشان مي دهد.
بررسي کردند و اثر  SVCرا بر روي نوسانات مد الکترومکانيکي مورد ارزيابي

كلمات كليدي:پايداري ديناميكي ،الگوريتم ژنتيک با كد حقيقي (،)RCGA
پايدارساز سيستم قدرت( ،)PSSادوات .FACTS
 -1مقدمه:

پايداري سيستم هاي قدرت موضوع پيچيدهاي است كه در طول سالها

مورد توجه و بحث مهندسان سيستم قدرت بوده است .در واقع پايداري
سيستم قدرت ،خاصيتي از سيستم است که به ماشين هاي سنکرون سيستم،

قرار دادند .همچنين در سال  ،1997وانگ و سويفت ،مطالعاتي از اثرات ادوات

 FACTSرا بر روي ضريب گشتاور ميرايي سيستم انجام دادند[ .]5تا اين

که در سال  ،2002مسائل و نيازمنديهاي مشکل هماهنگي و تطبيق بين

 PSSو  SVCتوسط عبيدو و عبدالمجيد مورد بررسي قرار گرفت [ .]6در
نهايت عبيدو و عبدالمجيد ،در يک سري تحقيقات تکميلي در سال ،2003
ارزيابي جامعي از اثرات تحريک و کنترل  SVCبر روي يک سيستم قدرت

اين توانايي را مي دهد تا به اختالل در وضعيت کار عادي پاسخ دهند و به تک ماشين متصل به شين بي نهايت انجام دادند .اما اين کار به صورت
وضعيت کار عادي ديگري برگردند .در يک سيستم قدرت ،استفاده از خطوط  off-lineو در نقاط کاري خاص انجام می شد که در عمل به دليل سرعت
انتقال طوالني با امپدانس سري زياد ،موجب کاهش پايداري مي شود[ .]1-3پايين الگوريتم ،قابل پياده سازي نبود [7و.]8
از دهه 1960تاكنون ،مباحث مربوط به پايداري ديناميكي با توجه به ظهور در اين مقاله به بررسي پايدارسازي سيستم قدرت با وجود  PSSو SVC
نوسانهاي فرکانس پائين مورد توجه قرار گرفته است .توانايي سيستم براي
حفظ حالت سنكرونيزم در اثر اغتشاشات كوچك را پايداري اغتشاش كوچك

يا سيگنال كوچك گويند و معمو ًال مشکل آن مربوط به ميرايي ناکافي نوسان
هاي سيستم است .بکارگيري  PSSبه منظور کنترل تحريک سيستم هاي

ژنراتور ،اقتصادي ترين روش تقويت پايداري سيگنال کوچک سيستم هاي
قدرت محسوب مي شود ،بعالوه مي توان از سيگنال هاي پايدارساز اضافي

مي پردازيم .بدين منظور تابع هدفي براي انتقال تمامي قطب هاي سيستم
به نقاط پايدار سيستم تعريف مي شود .يافتن پارامتر هاي بهينه سيستم براي

ارضاء تابع هدف ،توسط الگوريتم ژنتيک انجام مي شود که قادر به تعيين
پارامترهاي بهينه  PSSو  SVCدر تمام نقاط کاري شبکه قدرت

مي باشد .نتايج شبيه سازي ها حاکي از مطلوب بودن روش پيشنهادي نسبت

به روشهاي پيشين مي باشد.

براي مدوله کردن کنترلرهاي کنورتور و کنترلرهاي جبرانساز استاتيکي توان  -2مدل سيستم:
راکتيو براي تقويت ميرايي نوسان هاي سيستم استفاده کرد .وظيفه پايدارساز  )1-2مدل ژنراتور و سيستم تحريك:
سيستم قدرت ،افزودن ميرايي به نوسان هاي روتور ژنراتور است که اين

در اين مقاله ،يک سيستم قدرت تک ماشين به شين بينهايت مطابق با شکل
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( )1در نظر گرفته شده است .در اين شکل ،ژنراتور سنکرون به  PSSتجهيز

بر اين اساس ،بلوک دياگرام سيستم قدرت تک ماشينه با شين بينهايت با در

شده و يک  SVCدر وسط خط ارتباطي وجود دارد .در اين راستا ،براي نظر گرفتن  PSSو  SVCدر شکل ( )3نشان داده شده است.

سيستم تحريک ژنراتور مورد نظر ،رابطه زير حاکم مي باشد:

()1

شکل ( :)3بلوک دياگرام خطي شده سيستم

در شکل ( ،)3ضرايب  K1تا  K 6و  K q ، K pو  K vمقاديري هستند
که به صورت زير تعريف مي شوند:

شکل ( :)1سيستم تک ماشينه به شين بي نهايت

V
که  K A ، refو  T Aبه ترتيب ولتاژ پايه ،بهره و ثابت زماني سيستم

14

تحريک هستند .سيستم تحريک طبق مدل IEEE, ST1از يک کنترل

()4

کننده پيش فاز -پس فاز به عنوان PSSبراي توليد سيگنال پايدارساز استفاده

مي شود.

معادله خطي سازي شده سيستم در معادله ( )5داده شده است:

 )2-2پايدارساز بر مبناي :SVC

در شکل ( ، )2بلوک مربوط به  SVCبه صورت جبران کننده

پيش فاز -پس فاز نشان داده شده است:

()5
 -4روش پيشنهادي:

 )1-4مشخص کردن مدهاي ناپايدار و طراحي پايدار ساز:

مقادير ويژه سيستم را از معادله ( )5بدست مي آید .مقادير ويژه ماتريس

شامل تمامي قطب هاي سيستم مورد نظر در شکل ( )4است .در ساختار

شکل ( SVC :)2همراه با جبران کننده پيش فاز -پس فاز

که سوسپتانس  Bبه صورت زير بيان مي شود:

()2

که در آن  ، Brefسوسپتانس پايه است K s .و  Tsبه ترتيب بهره و ثابت

زماني  SVCهستند.

براي تنظيم آن ،نياز به تنظيم ضرايب  Kو مقادير  T1و  T3است .در اين
مقاله ،بازه وسيعي از نقاط کاري سيستم از بارهاي سبک تا بارهاي سنگين

و همچنين ضريب توانهاي پيش فاز در نظر گرفته شده اند .پايدار ساز به

منظور حداکثر کردن ضريب ميرايي مدهاي ضعيف و ناپايدار سيستم در نقاط
مختلف کاري سيستم طراحي مي شود .لذا با در نظر گرفتن ناحيه اي که در

 -3مدل خطي شده سيستم:

براي طراحي کنترل کننده ،ابتداء نياز به خطي سازي مدل حول نقاط

کار سيستم است [ .]2,1اين عمل بر اساس معادالت ماشين سنكرون و
سوسپتانس  SVCانجام مي شود که مي توان ماتريس حالت را به صورت
زير بيان کرد:

آن نتيجه فوق حاصل مي شود ،تابع هدفي به صورت (( کمينه نسبت ميرايي

مد الکترومکانيکال در شرايط بارگذاري iام )) در نظر گرفته شده است.

در فرآيند بهينه سازي ،هدف بيشينه کردن تابع هدف است .البته تا جائي
که محدوديت هاي در نظر گرفته شده ،اعمال شده باشند .محدوديتهاي
پارامترهاي

()3
که

 PSSو  SVCاز کنترل کننده پيش فاز -پس فاز استفاده شده است که

است.

K

و  T1و  T3در SVCو همچنين

طبقه به صورت معادله ( )6تعريف مي شود:

K

و  T1در  PSSيک

مقاله

تابع برازندگي ،بهترين کروموزم ها انتخاب شده و به نسل بعد منتقل مي شود.

()6

در نهايت بر روي کروموزم هاي باقيمانده ،عملگرهاي جهش و ترکيب اجراء

الزم به ذکر است ،براي تعيين پارامتر هاي پايدار ساز و به منظور ارضاء تابع
هدف از روش الگوريتم ژنتيک استفاده شده است که در ادامه ساختار الگوريتم

ژنتيک به طور خالصه بيان مي شود .
 )2-4پياده سازي الگوريتم ژنتيک:

الگوريتم ژنتيک ،الگوريتمي است مبتني بر تکرار که اصول اوليه آن از ژنتيک
طـبيعي اقتباس گرديده است .تنها اطالعات مورد نياز الگوريتم ژنتيک،

داده هايي در مورد کيفيت روش حل هاي ايجاد شده بوسيله هر مجموعه

متغير است .اين در حالي است که روش هاي بهينه سازي ديگر ،نيازمند
اطالعات مشتق ويا شناخت کاملي از ساختمان مسئله و متغير ها مي باشد.
به همين خاطر الگوريتم ژنتيک ،قابل انعطاف تر از ساير روشهاي جستجو

است [.]9

به منظور تعيين مقادير بهينه پارامتر هاي پايدارسازها با استفاده از الگوريتم

ژنتيک ،ضرايب پايدارسازها به عنوان کروموزمها در نظر گرفته شده است .در
اين قسمت تعدادي کروموزم که هر کدام حاوي تمام پارامتر هاي مجهول

مسئله است ،به عنوان جمعيت اوليه انتخاب مي شود .البته در ايجاد اين
جمعيت اوليه حدود مجاز پارامتر ها در نظر گرفته شده است .ساختار الگوريتم

در شكل ( )5توصيف شده است.

شده که در نتيجه ،کروموزوم هاي نسل بعد ايجاد مي شود .فلوچارت روش

در شکل ( )4آمده است[.]9
 -5شبيه سازي:

در اين قسمت ،مقايسه اي بين دو روش طراحي پايدارساز بر اساس شکل

( )1و بر مبناي الگوريتم ژنتيک و روش کالسيک انجام شده است.
پارامتر هاي بهينه  PSSو  SVCتوسط الگوريتم ،ژنتيک تعيين مي شود .در

روند الگوريتم از  100کروموزوم به عنوان جمعيت اوليه استفاده شده است .در

هر بار اجراي الگوريتم عملگرهاي جهش و ترکيب ،به ترتيب با احتمال 0/5

و  0/4بکار گرفته مي شود .پس از پياده سازي روش پيشنهادي بر روي مدل

خطي شده سيستم ،شاهد پايدارسازي و انتقال مدهاي ناپايدار به مکانهاي
مطلوب هستيم .در جداول ( )1تا ( )3مقادير ويژه سيستم ،قبل و بعد از انتقال
مقادير ويژه به ازاء نقاط کاري مختلف سيستم مقايسه شده اند.

پس از تخمين پارامتر هاي بهينه  PSSو SVCو قرار دادن آنها در بلوک

دياگرام شکل ( ،)3به گشتاور ژنراتور ،ورودي پله با اندازه  1 puدر لحظه
 ،sec1و  -1 puدر لحظه  ، 8 secاعمال مي شود .پاسخ سيستم به اعمال
نتايج شبيه سازي در شکل ( )5آمده است .اين نتايج مربوط به مقايسه دو

روش کالسيک و پيشنهادي مي باشد که در آنها ،تغييرات سرعت زاويه اي

روتور بر حسب زمان نشان داده شده است .همانطور که مشخص است تغييرات
سرعت زاويه اي روتور در روش پيشنهادي به ميرايي مطلوب مي رسد

که در مقايسه با روش کالسيک ،بهبود قابل مالحظه اي پيدا کرده است.

همچنين کاهش نسبي در فراجهش پاسخ ،نشانگر برتري روش پيشنهادي
نسبت به روش کالسيک مي باشد.

شکل ( :)4فلوچارت اجرايي الگوريتم ژنتيک

پس از خطي سازي مدل در نقاط کاري ،مقادير ويژه سيستم را به ازاء مقادير

جمعيت اوليه ،محاسبه و مقدار خطا را بدست مي آوريم .سپس با استفاده از
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، بدين منظور با استفاده از روش الگوريتم ژنتيک. انجام گرفتSVC  وPSS

مقاله

 که در آن پايداري سيستم،قطبهاي ناپايدار سيستم به يک نقطه مشخص
 سپس روش مذکور بر روي. انتقال داده مي شود،قدرت تضمين مي گردد

 و يک جبرانسازPSS ،يک شبکه تک ماشين به شين بي نهايت شامل ژنراتور
 الگوريتم ژنتيک پيشنهادي در اين.استاتيک توان راکتيو اعمال شده است
مقاله حاکي از آن است که با انجام محاسبات کمتر و ساده تر به راحتي

 را تعيين نمود و سريهتر به جوابهايSVC  وPSS مي توان پارامتر هاي
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 در شرايطRCGA  به روشPSS&SVC  وPSS  تغييرات سرعت زاويه اي روتور با طراحي:)5( شکل
 ج) ضريب توان پيش فاز،ب) سنگين، الف) نرمال- بارگذاري

: نتيجه گيري-8

در اين مقاله پايداري سيستم قدرت از طريق هماهنگ سازي پارامترهاي

اخبار علمی

زمينه امور كشاورزي ،غذا و محيط زيست است ،انجام گردیده است .در اين
 .1استفاده از نانوذرات خود تابش براي درمان عميق تر
سرطان:

روش درمان فتوديناميك ( )PDTنوعي درمان سرطان است كه از تلفيق يك

مطالعه كاربردهاي فناورينانو در زمينههايي از قبيل افزودنيهاي سوخت،
پيلهاي خورشيدي (فوتوولتائيك) ،اقتصاد هيدروژني و ذخيره الكتريسيته
مورد بررسي قرار گرفته است .اين بررسيها نشان ميدهد كه فناوري نانو

ماده شيميايي به نام حساسكننده نوري و نوع خاصی از اشعه كه باعث كشتن ميتواند انتشار گازهاي گلخانهاي را تا بيش از  %۲در حال حاضر و

سلولها مي شود حاصل مي گردد .اگرچه روش  PDTبه طور گستردهاي بيش از  %۲۰تا سال  ۲۰۵۰كاهش دهد .همچنين افزودنيهاي نانو ذرهاي
جهت درمان سرطان پوست مورد استفاده قرار گرفته ،با اين حال استفاده از
آن براي درمان سرطان هاي عميق تر يكي از مشكالت عمده پيش رو است،

نشان دادهاند كه ميتوانند راندمان سوخت موتورهاي ديزلي را تا تقريب ًا %۵
افزايش دهند ،در نتيجه انتشار  CO2در انگلستان  2تا  3ميليون تن در سال

چرا كه نور الزم جهت انجام  PDTقادر به نفوذ به مناطق عمقي بافتها كاهش مييابد .اين موضوع ميتواند فوراً در نيروگاههاي ديزلي انگلستان
نيست.محققان دانشگاه تگزاس براي رفع اين مشكل نوع جديدی از PDT
را عرضه كردهاند كه در آن نور به كمك نانوذرات درخشاني كه به آنها مواد
تحريك شونده با نور متصل مي باشد ،ايجاد ميشود .موقعي كه تركيب نانو
ذره -ماده تحريك شونده با نور به سمت يك تومور هدايت مي شود و به

اجراء شود.هر چند ابتداء بايد نگرانيهای مرتبط با سالمتي ناشي از تماس با
نانوذرات آزاد در گازهاي خروجي ديزلي ،رفع شود .بدین منظور توصيههايي

شده است كه عبارتند از :آزمايشهاي سميت شناسي جامع و آزمايشهاي
عملكرد مستقل كمككننده براي نشان دادن سود محيطي آن .از سوي ديگر

كمك اشعه  Xيا ساير منابع تابش تحريك مي گردد ،ذرات شروع به توليد قيمت باالي پيلهاي خورشيدي مانع استفاده از آنها براي توليد انرژي از
نور كرده و مواد تحريك شونده با نور فعال ميشوند .با استفاده از اين ايده
جديد درماني هيچگونه نور خارجي براي فعال كردن ماده تحريك شونده

منابع تجديدپذير ميشود .اما فناورينانو ميتواند باعث كاهش قابل توجه
هزينه توليد پيلهاي خورشيدي شود .اگر يك شبكه توليد برق از انرژي

با نور در درون تومورها نياز نيست و از اين رو ضخامت بافتها يك عامل خورشيدي ،بتواند  %1كل نيازهاي برق را توليد كند ،انتشار گاز گلخانهاي
محدود كننده براي استفاده از  PDTنخواهد بود .از طرفي با توجه به اينكه
تابش اشعه و فتوديناميك درماني با هم تلفيق شده و با هم اتفاق ميافتد ،لذا
تخريب تومور به صورت مؤثرتري اتفاق مي افتد .با توجه به اينكه اشعه X
قادر به نفوذ به بافتهاي عمقي است ،از آن مي توان براي درمان تومورهاي
عمقي استفاده كرد .به همين دلیل روش مذكور ،راهكاري ساده ،اما مؤثر براي
درمان سرطان ارائه كرده است.براي دستيابي به كاربردهاي عملي ،مجموعه
نانو ذره – پورفيرين بايستي به كمك حاملهايي همچون آنتيباديها،

 CO2مث ً
ال در انگلستان ساالنه تقريب ًا  ۵/۱تن كاهش مييابد .وسايل نقليه
مبتني بر سوخت هيدروژني ميتوانند انتشار همه آاليندههاي مضر را از وسايل
نقليه حذف كنند.يكي از مشكالت اصلي اقتصاد مبتني بر هيدروژن ،ذخيره
هيدروژن است كه فناورينانو ميتواند كمك زيادي براي رفع اين مشكل
بكند ،نانوساختارهايي از قبيل نانولولههاي كربني ،فولرينها و غيره ،توان
بالقوهاي در ذخيرهسازي هيدروژن دارند.همچنين فناورينانو در پيل سوختي
كه در آن انرژي ناشي از سوخت هيدروژن به برق تبديل ميشود ،كاربرد دارد،

پيتيدها ،ليپوزوم ها و ساير ملكولهاي فعال به سلولهاي تومور انتقال داده مث ً
ال نانوكاتاليستها ميتواند عملكرد آنها را بهبود دهند .اگر هيدروژن به
شوند.براي طراحي اين حاملها افراد بايستي به اثر آنها بر مقدار توليد اكسيژن
فعال توجه داشته باشند .در اين مطالعه محققان از اسيدفوليك براي هدف

عنوان منبع انرژي استفاده شود ،انتشار گاز گلخانهاي CO2كه در انگلستان

ساالنه ۱۳۲ميليون تن است ،به طور كامل حذف ميشود.

گيري گيرنده هاي فوالت در سلولهاي سرطاني استفاده كردند.نتايج آنها نشان
داد كه اسيدفوليك هيچ اثري بر روي مقدار توليد اكسيژن فعال در مجموعه
نانوذره ندارد .از اين سيستم به طور عملي جهت انجام روشهاي فعال
سازي به كمك نور مي توان استفاده كرد.
 .2كاهش گازهاي گلخانهاي با استفاده از فناوري نانو:

نتايج يك مطالعه كه در انگلستان انجام شده است ،نشان ميدهد كه فناورينانو

ميتواند استفاده از منابع انرژي تجديدناپذير و انتشار گازهاي گلخانهاي را

 .3وجود نانو ذرات در موادغذايي مفيد است:

دانشمندان هلندي بر اين باورند که غذاهاي توليد شده با استفاده از

نانوتكنولوژي از سالمت كامل برخوردار بوده و قدرت جذب مواد غذايي را
در بدن انسان به ميزان مؤثري افزايش خواهد داد.به گفته دانشمندان استفاده
از غذاهايي كه به واسطه اين تكنولوژي فراهم آمده اند به دليل ذهنيت
متفاوت افراد از نانوتكنولوژي و ذرات نانو و تأثيرات احتمالي اين نوع غذاها
با استقبال چنداني مواجه نمي شود.با اين حال نانوتكنولوژي به راحتي قادر

كاهش دهد.اين مطالعه توسط سازمان «دفرا» ( )Defraكه سازماني در است با تغيير ساختارغذاها ،مواد غذايي سالم و تأثيرگذاري را براي بدن انسان
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اخبار علمی

آماده كرده و از ميزان عوامل نامناسب و آزار دهنده موجود در غذا بكاهد .در

جوشاندن نیاز دارند ،قابل استفاده است .به نظر میرسد این افزایش قابلیت

نهايت ساختارهاي نانو ذرات موجود در غذاها تحت تأثير سيستم هاضمه

جوشش در نتیجه اثر متقابل و فعل و انفعاالت جالب توجه بین سطوح در

از بين مي روند و در نتيجه هيچ ذره نانويي در بدن انسان باقي نخواهد ماند .مقیاس نانو و میكرو در فلز باشد.برای جوشیدن آب ،حرارت زیادی الزم است و
همچنين در حال حاضر دانشمندان اروپايي موفق به توليد نانو ساختارهايي

در فرآیند جوشیدن به یك میانجی میان آب و هوا نیاز است ،به عنوان مثال در

شده اند كه مي تواند مواد مغذي را به مناطق خاصي از بدن هدايت كرده و

یك ظرف آب ،هوا در دو سطح میانجی ظاهر میشود؛ اول در جایی كه سطح

تأثير گذاري اين مواد را بر روي اعضاء بدن انسان افزايش دهند.با اين حال

آب در مجاورت هوا قرار دارد و دوم در درون ظرف آب كه در مقیاس میكرو

برخي از كاربردهاي نانو در صنايع غذايي همچنان جدال بر انگيز است .براي

به صورت حباب در هنگام جوشیدن آب قابل مشاهده است .این تیم تحقیقی

مثال مواد فلزي به ويژه ذرات نقره و نانو ذرات در بسته بنديهاي كه به منظور

اعالم كرده است :یك نوار از نانوتارهای مسی میتواند به ذرات هوای موجود

جلوگيري از فاسد شدن مواد غذايي به صورتي گسترده مورد استفاده در آب اجازه دهد خود را به سطح آب رسانده و مانع از هجوم ذرات آب به
قرار مي گيرند ،مي تواند به داخل غذا راه يابد كه وجود اين ذرات مي تواند فواصل و شكافهای ایجاد شده ،شود و بدین ترتیب مخزنی پایا از حبابهای
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مشكالتي را براي سالمتي انسان به وجود آورد.دانشمندان معتقدند با وجود

ریز و مستمر فراهم شود .مخلوط های نانو و میكرو ذات ًا قادر به ایجاد یك

فوائد اثبات شده نانو ذرات در صنعت غذايي ،قبل از استفاده انبوه از اين مواد

فرآیند جوشیدن مطلوب نمیباشند ،چرا كه بستههای نانو بسیار كوچك بوده

بايد تحقيقات گسترده اي در رابطه با تأثيرات آن بعمل آيد.

و شكافهای در مقیاس میكرو به سرعت و تنها توسط آب پوشانده میشوند،
در حالی كه در اثر پدیده مولتی اسكیل (یا چند مقیاسی) قابلیت جوشیدن به

 .4رایحهای که فرد را سیر میکند:

طرز چشمگیری بهبود مییابد.این محققان میگویند با تكنولوژی استفاده از

محققان امکان تولید نسل تازهای از مواد غذایی را فراهم کردهاند که

نانولولههای مس شاهد یك افزایش  ۳۰برابری در تراكم حبابهای فعال در

میتوانند در حین جویدهشدن ،رایحهای ضد احساس گرسنگی آزاد کند و

سطح بودهاند.نتیجه این تحقیقات میتواند موجب پیشرفت حائز اهمیتی در

امکان جدیدی برای مبارزه با افزایش وزن توسط دانشمندان هلندی باشد .راندمان و صرفهجویی در هزینه مصارف صنعتی مربوط شود .موارد كاربرد این
این رایحه مانع از احساس گرسنگی خواهد شد و فرد را از مصرف کالری

تكنولوژی بسیار هیجان انگیز و گسترده است ،چرا كه امكان جوشاندن آب با

اضافی باز خواهد داشت .این مواد غذایی میتواند با اپیدمی چاقی در جهان  ۳۰برابر انرژی كمتر به معنی  ۳۰برابر صرفهجویی در هزینهها است.
مبارزه کند .پیش از این روشهای دیگری مانند تولید مواد غذایی که بتواند
در معده احساس سیری ایجاد کند ،پیشبینی شده بود و تمرکز محققان بر

 .6تصویربرداری همزمان از همه جهات با نانو فناوری ممکن

روی توسعه آنها بود .این روش جدید میتواند دامنه تالشها را توسعه دهد .شد:

در این روش مولکولهای فراری به کار خواهند رفت که میتوانند مناطق محققان آمریکایی با استفاده از نانوالیافها تصویربرداری هم زمان از همه

خاصی از مغز را تحریک و احساس سیری را به فرد القاء کنند.تحلیلها نشان جهات را امکان پذیر کردند.تصور کنید که یک سرباز بتواند با دیدن همه
میدهد رایحهای که در حین جویدن و صرف غذا آزاد میشود ،میتواند به جهات در یک لحظه ،تهدیدها را شناسایی کند .اکنون محققانی در مؤسسه
فرد احساس سیری بدهد و او را از ادامه صرف غذا باز دارد .در این تحقیق

فناوری ماساچوست ( )MITبا توسعه یک روش تصویربرداری جدید که

روشهایی مانند تولید غذاهایی که رایحه بیشتری حین جویدن تولید میکنند حاوی الیاف نانوساختار شناساگر نور است ،توانستهاند این رؤیا را یک مرحله
یا استفاده از مواد فراری که بتوانند تأثیر بیشتری بر نواحی سیری مغز داشته

به واقعیت نزدیکتر کنند .این الیاف نانوساختار میتوانند بصورت یک شبکه

باشند ،طرحشده است.

انعطافپذیر یا حتی یونیفرم یک سرباز ساخته شوند .الیاف منفرد ساختهشده
بوسیله این محققان ،شامل دو صفح ه مجزاء از عدسیهای نیمههادی به

 .5جادوی نانو در شیمی!

ضخامت فقط  100نانومتر است که مانند یک غلتک سوئیسی تا شدهاند.

محققان مؤسسه پلی تكنیك رنسالر در نیویورك راهی برای جوشاندن آب الکترودها داخل این الیاف قرار داده شدهاند و استوانه حاصل که  35سانتیمتر
با كمك نانوفنآوری یافتهاند كه قابلیت جوشاندن آب را  ۳۰برابر افزایش

طول دارد ،با یک پوشش عایق محافظت شدهاست .این الیاف نانوساختار

میدهد.این محققان دریافتند با افزودن الیهای از نانومیلههای مسی میتوان میتواند نور را شناسایی کند،زیرا فوتونها با برهمکنش با یک ماده نیمههادی،
با صرف انرژیای  ۳۰بار كمتر از میزان معمول ،آب را جوشاند.موارد استفاده

میتوانند اتمهای آن را یونیزه کرده و جریان الکتریکی داخل آن را تحت تأثیر

این تكنیك بسیار گسترده بوده و در طیف وسیعی از محصوالت كه به فرآیند قرار دهد.

اخبار علمی

فوتونها با طول موج بلند و انرژی نسبت ًا کم هنگام برخورد با این الیاف میتوانند

استحکام برشی باالی این نانوچسبها را تأیید کردهاند .این محصول جدید در

یک جریان بزرگ فقط در نیمههادی بیرونی ایجاد می نماید .فوتونها با طول

بستههای  3/5پوندی قابل دسترسی است .همچنین برای مشتریان صنعتی،

موج کوتاه ،انرژی باالتری دارند و بنابراین میتوانند در هر دو نیمههادی

این محصول در حجمهای باالتر به صورت بستههای  72پوندی و  720پوندی

داخلی و خارجی جریانهایی ایجاد کند .این محققان با مقایسه جریانهای

قابل دسترسی است .توزیعکنندههای این شرکت ،نیز این نانوچسبها را برای

مرتبط در این دو نیمههادی میتوانند رنگ نور ورودی را تعیین کنند .مهمترین

مشتریان خود و دیگر مشتریان تبلیغ خواهند کردبه گفته رئیس شرکت،چسب

چالش هنگام ساخت این الیاف ،مجتمع کردن الکترودها است .به گفته یکی از

اپووکس دومین محصول این شرکت است که بوسیله نانومواد تقویت شده

این محققان،نیاز به انتخاب فلزی بود که خواص الکترونیکی بسیار متفاوت اما

است .این چسب نهتنها عملکرد عالی دارد ،بلکه فناوری هزینهها را نیز کاهش

خواص گرمایی مشابهی با این نیمه هادیها داشته باشد .قلع انتخاب مناسبی

میدهد .شرکتهایی که در حال حاضر از چسبهای نمره هوافضای گرانقیمت

بود زیرا بسیار نرم و انعطافپذیر است و میتواند به صورت انعطافپذیر و استفاده میکنند ،اکنون میتوانند محصول بهتری که هزینههای آن نیز %30
بدون شکستهشدن ،تغییر شکل یابد.

کمتر است ،را بخرند .عالوه بر این ،توزیع و خدمات پس از فروش این
محصول از محصوالت فعلی بهتر است.

 .7مقداری کثیفی پوست برای بدن مفید است!

محققان آمریکایی در تحقیقات خود دریافتند که مقداری کثیفی پوست برای  .9ترانزیستور یک اتمی ساخته شد:

سالمت بدن و جلوگیری از التهاب زخمها مفید است.دانشمندان مدرسه پزشکی

محققان دانشگاه هلسینکی در فنالند و دانشگاهای نیوساوت ولز و ملبورن

دانشگاه کالیفرنیا کشف کردند که گونه ای باکتری از خانواده استافیلوکوکها

در استرالیا موفق به ساخت یک ترانزیستور کارآمد و مؤثر شدهاند که منطقه

قادر است از ایجاد واکنشهای مولکولی که منجر به التهاب می شوند،جلوگیری

فعال آن فقط از یک اتم منفرد فسفر در سیلسیم تشکیل میشود.تولید سریع

کند .مولکولی که موجب این التهابها می شود« ،اسید لیپوتیکویک» ()LTA
نام دارد که روی سلولهای «کراتینوسیت» عمل می کند.این محققان در

رایانهها که جامعه اطالعاتی امروزی را خلق کردهاند،اساس ًا بر اساس کاهش

اندازه ترانزیستورها شکل گرفته است .در ترانزیستوری که اخیراً طراحی و

این خصوص اظهار داشتند« :نتایج شگفت انگیز این تحقیقات یک پایه

ساخته شده است ،تمام جریان الکتریکی از میان فقط یک اتم منفرد عبور

مولکولی را برای درک فرضیه بهداشت ارائه می کند .تاکنون اطالعات کمی

میکند.این دستاورد به محققان امکان میدهد که تأثیرات ناشی از محدودیت

در خصوص فرآیند بهبود زخمها در دسترس بود».اصطالح «فرضیه بهداشت»

بی نهایت در اندازه ترانزیستورها را مورد مطالعه قرار دهند.

کشورهای توسعه یافته در آنها رشد می کنند ،رقم ابتالء به آلرژیها را افزایش

 .10یک قرص بخورید ،به اندازه  80دقیقه پیادهروی ،کالری

بیان می کند که محیطهای کام ً
ال ضدعفونی شده ای که بسیاری از کودکان
می دهد .بدین ترتیب در این محیط که به دور از محیط طبیعی است ،باکتریها
و ویروسها به سرعت تغییر ماهیت داده و جهش می یابند و هزاران گونه

آب کنید:

دانشمندان موفق به تولید نوعی قرص فلفل شدهاند که میتواند به اندازه 80

جدیدی را ایجاد می کنند که در مقابل داروها بسیار مقاوم بوده و بسیار

دقیقه پیادهروی،کالری بدن را آب کند.این قرص الغری «کاسپی پلکس»

خطرناک هستند.به گفته این محققان برخورداری از یک جمعیت باکتریها بر

نام دارد که از فلفلهای تند و فلفل سبز تولید شده است و از فلفلهای بسیار

روی پوست بدن از فرآیندهای التهابی ناشی از ایجاد زخم جلوگیری می کند،

تند و قرمز رنگ در این قرص جدید برای کاهش وزن استفاده میشود.

به همین علت نباید پوست را بیش از حد تمیز نگهداشت .در حقیقت مقداری

محققان میگویند فلفل قرمز و فلفل سبز تند سرعت متابولیسم را افزایش

کثیفی برای سالمت بدن مفید است.

داده و بنابراین به افراد کمک میکند که سریعتر وزن خود را کاهش دهند.
البته مصرف این نوع فلفلها و عصارههای آن در مقادیر زیاد میتواند تحریک

 .8ورود نانوچسبهای پلیمری به بازار:

کننده باشد و تندی زیاد آنها غیر قابل تحمل است .به همین خاطر دانشمندان

یکی از شرکتهای پیشرو جهانی در زمینه کاربردهای نانومواد،خط جدید تولید

با تولید قرص جدیدی به شکل کپسول ،بر این مشکل غلبه کردهاند.قرص

نانوچسبهای اپوکسی خود معروف به چسبهای اپووکس را راهاندازی کرد.

جدید بدون اینکه باعث بروز این تحریکات شود،میتواند کالری بدن را کاهش

ب جدید برای اینکه جایگزین چسبهای نمره هوافضا شود ،طراحی دهد .آزمایشات کلینیکی روی این قرص در دانشگاه اوکالهومای امریکا انجام
این چس 
شده است .این شرکت از نانولولههای کربنی بعنوان فاز تقویتکننده در این
نانوچسبهای اپوکسی استفاده کرده است .تستهای آزمایشگاهی عملکرد و

گرفته است.
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چکیده پایان نامه ها

چکیده:
در صنایع و فرآیندهای صنعتی از سنسورهای اختالف فشار خازنی به صورت

 .1بررسی عملکرد حالت ماندگار قابلیتهای بازیابنده های
گسترده ای استفاده می شود  .دلیل گسترش روز افزون این نوع سنسورها در
دینامیکی ولتاژ بین خطی () IDVR
صنعت ،داشتن مزایایی مانند حساسیت باال و مصرف پایین توان می باشد .

سنسورهای اختالف فشار خازنی دارای معایبی نیز هستند  .از جمله این معایب

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق – قدرت
می توان به تأثیر عوامل محیطی مانند :دما  ،رطوبت و آلودگی بر روی رفتار
محقق  :مجید مرادلو – سال 1386
این نوع سنسورها اشاره نمود .

چکیده:

معمو ًال مدل ریاضی دقیقی از سنسورها که رابطه بین کمیت اندازه گیری

 DVRیا بازیابنده دینامیکی ولتاژ  ،یکی از ادوات  Custom Powerشده و پاسخ را نشان دهد و همچنین وابستگی خروجی سنسور به پارامترهای

است که برای مقابله با کمبودها و یا بیشبودهای کوتاه مدت ولتاژ در محل
بارهای حساس بکار می رود  .در صورت استفاده از  DVRبرای جبران
کمبودهای ولتاژ نسبت ًا شدید و با مدت زمان تداوم زیاد  ،استفاده از منابع

محیطی را بیان کند ،در دسترس نمی باشد  .بعالوه چون اکثر سنسورها دارای
مشخصه رفتاری غیر خطی هستند و پارامترهای محیطی رفتار سیستم را به
صورت غیرخطی تحت تأثیر قرار می دهند ،مسئله بدست آوردن یک خروجی

ذخیره کننده انرژی برای تأمین توان اکتیو مورد نیاز برای عملکرد  DVRدقیق و مسئله کالیبراسیون به یک مشکل پیچیده تبدیل می شود  .بعضی از
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غیرقابل اجتناب بوده و منجر به افزایش هزینه آن می شود  .در مواردی که
بارها یا مناطق حساس صنعتی از طریق فیدرهای مستقل تغذیه می گردند،
ممکن است تصمیم به نصب  DVRبر روی هریک از فیدرها گرفته شود .
در چنین مواردی می توان از ساختاری به نام  IDVRیا بازیابنده بین خطی
دینامیکی ولتاژ استفاده کرد که در آن DVR ،های واقع در فیدرهای مجزا
از طریق لینک  dcبه هم متصل می شوند  .با استفاده از این ساختار  ،توان
اکتیو مورد نیاز برای جبران کمبود ولتاژ در فیدر معیوب از طریق فیدر سالم
تأمین می شود و لذا بدون نیاز به منابع ذخیره کننده انرژی و صرفه جویی در
هزینه آنها  ،می توان قابلیت جبران توسط  DVRرا به دامنه وسیعتری از
کمبودهای ولتاژ تعمیم داد .در این تحقیق با استفاده از روابط حاکم بر حالت

مشخصات ایده آل سنسورها شامل مشخصه رفتاری خطی  ،تصحیح خود کار
برای کاهش تأثیر ناسازگار پارامترهای محیطی  ،حساسیت باال و دقت باال،
مصرف توان پایین می باشد  .هرچند که درشرایط عملی و واقعی رسیدن به
این مشخصات ایده آل آسان نیست  .به خاطر اینکه به یک خروجی دقیق
از سنسور اختالف فشار خازنی دست یابیم  ،نیاز است که تأثیر ناسازگاری
پارامترهای محیطی و مشخصات غیرخطی به صورت مناسبی جبران شود.
در این میان حضور کنترل کننده ها و پردازشگرها در سنسورها (سنسورهای
هوشمند) باعث بهبود در مشخصه غیرخطی سنسورها  ،جبران آفست ورودی

شده است  .از دیگر مزایای سنسورهای هوشمند می توان به بهبود در عملکرد
سنسور ،دقت بیشتر  ،پایداری بهتر و مقاوم بودن در برابر نویز اشاره نمود.

ماندگار  ، DVRحالت ماندگار  IDVRبه طور کامل برای حالتهای مختلف وجود این مزیتها در سنسورهای هوشمند باعث کاربرد وسیع آنها در
بار فیدرها و نیز انواع کمبودهای ولتاژ متعادل و نامتعادل بررسی شده و مقایسه
ای بین قابلیتهای ساختار  IDVRو ساختار متشکل از DVRهای مجزا

صورت می گیرد  .عالوه براین  ،امکان استفاده از استراتژیهای متعارف موجود
در  DVRبرای طراحی و عملکرد  IDVRبررسی شده و معایب هریک
بیان می گردد  .سپس با در نظر گرفتن قیود حاکم بر ساختار  ، IDVRیک
استراتژی مناسب برای طراحی ساختار  IDVRارائه می شود ،بگونه ای که
مجموع مقادیر نامی DVRها ،مینیمم گردد .

اندازه گیری اختالف فشار  ،نیرو  ،سرعت  ،شتاب و فلو شده است  .هدف از
این تحقیق طراحی یک سیستم ابزار دقیق هوشمند است به نحوی که اثر
تغییرات دمای محیط بر روی عملکرد و خروجی سنسور اختالف فشار جبران
و حذف شود  .با به کارگیری یک سیستم آزمایشگاهی مناسب ،ابتداء یک
سنسور اختالف فشار خازنی را که در محیط آزمایشگاه کالیبره شده است ،
در معرض شرایط محیطی واقعی قرار داده و داده های ورودی – خروجی
که عبارتند از :تغییرات خروجی سنسور در نتیجه تغییرات دما و اختالف فشار
بدست می آید .سپس این داده ها برای آموزش یک سیستم ابزار دقیق

 .2حیران هوشمند اثرات تغییر دما بر سنسورهای
هوشمند بکار گرفته می شوند  .این سیستم ابزار دقیق هوشمند چنان طراحی
اختالف فشار خازنی
و آموزش داده شده است که خروجی آن فقط به اختالف فشار بستگی داشته
پایان نامه کارشناسی ارشد برق – کنترل
و اثر تغییرات دمای محیط در خروجی حذف می شود  .همچنین روش دیگری
محقق  :امین سلیقه دار – سال 1388

براساس جدول جستجو ارائه شده است  .برای درون یابی مقادیر داخل این
جدول از استنتاج عصبی فازی استفاده شده است  .به کمک شبیه سازیهای
انجام شده ،کارآیی این دو جبران کننده هوشمند مورد بررسی قرارگرفته است.
در نهایت نیز به کمک میکروکنترلر جبران کننده هوشمند به صورت سخت
افزاری پیاده سازی شده است .

سخنان گوهربار
گزیده ای از سخنان گوهر بار موالی
متقیان حضرت امیر المؤمنین علی (ع):
• تفکر و اندیشه در کارها ،نورانیت و بینش می بخشد .

 .3مدل سازی مایکروگرید جزیره ای مبتنی بر مبدل های • خوشبینی موجب آرامش روح و تندرستی جسم است .
استاتیک و بررسی رفتار دینامیکی آن
• سعه صدر ابزار ریاست است .
پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق – قدرت
• نشانه ایمان  ،صبر در هنگام گرفتاری و سپاس در هنگام
محقق :سید شهاب طباطبایی – سال 1388
آسایش است .
چکیده:

امروزه استفاده از منابع پراکنده کاربرد وسیعی یافته است .اگر چه این منابع،
بسیاری از مشکالت شبکه را حل می کنند .اما زیاد شدن تعداد آنها مسائل

• از کار خیر خودداری مکن  ،هر چند کسی قدر آنرا نداند.
• کسی مورد وثوق و اعتماد است که عقل و دین داشته باشد.

فراوانی برای سیستم قدرت به همراه دارد .استفاده از مایکروگرید راه حلی • فرصت مانند ابر از افق زندگی می گذرد .
است که عالوه بر استفاده از مزایای منابع انرژی پراکنده ،برخی از مشکالت • هر که حق را یاری کند  ،پیروز گردد .
ایجاد شده توسط آنها را نیز منتفی می کند .همچنین مایکروگریدها کیفیت • توکل بهترین تگیه گاه است .

برق و قابلیت اطمینان تأمین انرژی مشترکان را افزایش می دهند .در این • آنکه تواناتر است ،آسانتر می بخشد.
پایان نامه مفهوم مایکروگرید بررسی و اصول اساسی آن توضیح
داد می شود .برخی از مایکروگریدهای پیاده سازی شده در سرتاسر دنیا و
مشخصات آنها معرفی می گردد .اصول عملکرد مایکروگریدهادر حالت متصل
به شبکه بررسی شده و یک مایکروگرید تست با این اصول شبیه سازی و

• اسباب ریاست ،تحمل است و بلند نظری
• خردمند بکار خویش تکیه کند و نادان به آرزوی خویش.
• تدبیر قبل از کار ،تو را از پشیمانی ایمن می کند.
هر دردی را درمانی است ،جز بد اخالقی که درمان پذیر

کارایی کنترل کننده های منابع مایکروگرید مشخص می شود .یکی از حالت •
های کار مایکروگرید که نقش اساسی در افزایش قابلیت اطمینان مشترکان نیست.
دارد ،حالت کاری جزیره است .با توجه به اینکه بسیاری از منابع انرژی پراکنده •

کسی که سوء ظن شدید دارد ،از لذت حیات محروم و بی

•

خوشخویی و گشاده رویی دام دوستی است و بردباری گور

مورد استفاده در مایکروگرید ،مبتنی بر مدل استاتیکی هستند .ویژگی های بهره است.
مایکروگرید جزیره ای با منابع مبتنی بر مبدل بررسی می شود .کنترل محلی

و پراکنده به منظور کنترل ولتاژ و فرکانس مایکروگرید و تقسیم بار بین منابع
آن در نظر گرفته می شود .کنترل محلی یاد شده با روش های افتی مرسوم و
معکوس پیاده می شود .شبیه سازی های حوزه زمان این روش های کنترلی

عیب هاست.
•

پسندیده ترین چیزی که پدران برای فرزندان باز گذارند،

بر مایکروگرید تست انجام می شود .به منظور بررسی پایداری مایکروگرید فرهنگ است.
در حالت جزیره ای ،مدل سیگنال کوچک مایکروگرید استخراج می گردد .با • جوانمرد آن است که دارایی خود را بدهد و آبروی خویش را
استفاده از این مدل و شبیه سازی های زمانی ،تأثیر پارامترهای مختلف بر نگهدارد.

رفتار مایکروگرید مشاهده می شود .شیب مشخصه های افتی ،نسبت  • X/Rبسی بینا که به چاه افتد و نابینا به راه افتد.

خطوط ،طول آنها و تقارن مداری مایکروگرید از عواملی هستند که بررسی
شده و نشان داده می شود که تغییر آنها اثر زیادی بر پایداری مایکروگرید
جزیره ای و همچنین تقسیم مناسب بار بین منابع آن دارد.

• در کشتزار زندگی از آن تخمی که افشانده ای ،خوشه خواهی
چید.
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قواعدی از زندگی
 -1بر این باور باش که عشق و دستاوردهای عظیم  ،در برگیرندۀ مخاطرات بزرگ است .
 -2آنگاه که می بازی  ،از باختت درس بگیر .
 -3سه اصل را دنبال کن :
• محترم شمردن خود
• محترم شمردن دیگران
• جوابگو بودن در قبال تمام کنش های خود
 -4به یاد داشته باش  ،دست نیافتن به آنچه می خواهی ،گاهی از افبال بیدار تو سرچشمه می گیرد .
 -5قواعد را فراگیر تا به چگونگی شکستن آنها به گونه ای شایسته  ،آگاه باشی .
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 -6نگذار ستیزه ای خرد بر ارتباطی پرقدرت ،خللی وارد سازد .
 -7هرگاه به اشتباه خویش پی بردی  ،بی درنگ گامهایی برای اصالح آن بردار .
 -8هر روز مجالی را صرف خلوت کردن کن .
 -9آغوشت را به سوی دگرگونی بگشای  ،اما از ارزش های خود دست برندار .
 -10به یاد داشته باش  ،خاموشی گاهی بهترین پاسخ است .
-11

نیکو و آبرومند زندگی کن  ،آنگاه به وقت سالخوردگی  ،هنگامی که به گذشته بیندیشی  ،از زندگیت دیگر بار لذت

خواهی برد .
 -12فضای عشق درخانه تو ،شالودۀ مهر برای زندگیت است .
 -13در ناسازگاری ها با افراد مورد عالقه ات  ،تنها به وضعیت فعلی بپرداز  ،گذشته را بزرگ نکن .
 -14دانش خود را تسهیم کن  ،که طریقی برای دستیابی به جاودانگی است .
 -15با زمین مهربان باش .
 -16سالی یک بار به جایی برو که پیش تر هرگز در آن جا نبوده ای .
 -17به یاد داشته باش  ،بهترین رابطه  ،رابطه ای است که عشقتان به یکدیگر بر نیازتان به یکدیگر فزونی یابد.
 -18کامیابی خود را به داوری بنشین  ،از آن طریق که بدانی چه چیزی به دیگران داده ای .
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