


     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 .... 

     پيرامون فلسفه زيارت اربعين آمده است: و بذل مهجته فيک ليستنقذ عبادک عن الجهاله و حيره الظالله: حسين)ع( خون قلبش 

را به آستان الهى هديه داد تا بندگان را از ظلمت جهل و نادانى و حيرت گمراهى رهايى بخشد و شيعه هميشه و در تمامى روزهاى 

سوگوارى حضرت سيدالشهداء )ع( و از آن جمله روز اربعين آن حضرت، در زيارت و اقامه ماتم و عزادارى كوتاهى نكرده و از اينجاست 

كه امام حسن عسكرى )ع( زيارت اربعين را از عاليم ايمان شمرده است. آرى، تنها زيارت اربعين سيدالشهداء )ع( است كه مؤمن 

خالص را از ديگران تميز مى دهد و دوستان اهل بيت)ع( را از غير آنان جدا مى  سازد. بنابراين مؤمن واقعى كسى است كه نگذارد آثار 

نهضت  امام حسين)ع( فراموش شود و در قدردانى و شركت در هدف آن حضرت كوتاهى نورزد. پيروان و دوستان امام حسين )ع( 

اميدوارند تا از اين طريق مشمول اين حديث نبوى شوند كه جابر بن عبداهلل انصارى، از صحابه رسول خدا )ص( و نخستين زائر قبر 

حضرت ابى  عبداهلل در اولين اربعين سيدالشهداء)ع( روايت كرده است؛ »كسى كه قومى را دوست دارد با آنها محشور مى  شود و كسى 

كه عمل قومى را دوست دارد با ايشان شريک مى  باشد.« فداكاري هاي امام حسين)ع( دين را احيا نمود، به طوري كه نقش ايشان 

در زنده نگهداشتن دين اسالم كاماًل 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.كربال؛ اين خارستان خشک و بى آب، درياى 

انسانيت و كمال است، اقيانوس بى كرانه اى است، كه در آن گوهر همه عظمت ها و خوبى ها به رنگ مظلوميت، يافتنى است.

 با توجه به سالروز اربعين امام حسين )ع( و ياران با وفايش، دلهايمان بى تاب ساالر شهيدان و چشمانمان بر مظلومانه ترين شهادت 

تاريخ همواره درخشان و بارانى باد. ايام رحلت پيامبر رحمت،آخرين سفير الهي ، اشرف مخلوقات، محمد مصطفي)ص( و همچنين 

سالروز شهادت مظلومانه و غريبانه سبط اكبر،امام حسن مجتبي )ع( و همچنين سالروز شهادت غريب طوس،امام رضا )ع( تسليت 

باد .

                                                                                                       سردبير       

اربعین حسینی، یاد و خاطره حماسه سازان کربال

i سر مقاله
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1-   برگزاری جلسات هيأت مدیره :

در طى دورۀ هفتم هيأت مديره ، جلسات آن به طور معمول يک بار در ماه 

تشكيل شده است و از آغاز سال 1388 تاكنون ، در مجموع 8 جلسه برگزار 

گرديده  است،  كه  اهم  موارد مورد بحث و تصميم گيرى ها به قرار زير 

مى باشد :

نظامنامه مهندسين برق و مخابرات  اساسنامه  نويس  ليست پيش  تهيه     -

جهت پيشنهاد به انجمن مركزى

-   دعوت از اعضاء حقوقى انجمن، جهت شركت در جلسات هيأت مديره 

پااليشگاه اصفهان در روز دوشنبه  از  بازديد   انجام  برنامه ريزى جهت     -

مورخ 88/12/3

-   برنامه ريزى به منظور بازديد از مجتمع پتروشيمى استان مركزى

-   برنامه ريزى جهت برگزارى همايش » اثرات امواج مايكروويو و موبايل« 

-   اتخاذ تصميمات الزم جهت هرچه فعالتر شدن سايت انجمن 

2-  برگزاری سمينارها :

2-1( سمينار آموزشی کوره های قوس الکتریکی :

سومين سمينار آموزشى كوره هاى قوس الكتريكى در تاريخ 88/9/11 در سالن 

اجتماعات مديريت آموزش شركت فوالد مباركه اصفهان با حضور جمعى از 

كارشناسان آن شركت ، به ويژه كارشناسان واحد فوالد سازى برگزار گرديد. 

در اين سمينار يک روزه كه توسط كميته مطالعات كوره هاى قوس الكتريكى 

، هماهنگى هاى الزم انجام و اجراء شد ، موضوع » مقايسه كوره هاى قوس 

الكتريكى DC  و AC » توسط آقاى دكتر معلم ، از اساتيد دانشگاه صنعتى 

اصفهان و عضو كميته مطالعات كوره هاى قوس الكتريكى ، ارائه گرديد و 

نيز موضوع » تحوالت جديد در كوره هاى قوس ، شامل آهن اسفنجى گرم، 

قراضه پيش گرم شده و شارژ چدن مذاب « توسط آقاى مهندس جوالزاده 

انجمن آهن و فوالد و عضو كميته مطالعات كوره هاى  عضو هيأت مديره 

قوس الكتريكى مطرح گرديد .

2-2( برگزاری کنفرانس مدیریت تکنولوژی :

با عنوان » مبانى ، مفاهيم  در روز چهارشنبه مورخ 88/10/16 ، كنفرانسى 

با   » آن  استقرار  و  تكنولوژى  مديريت  نظام  فرآيندى  چارچوب  و  عمومى 

همكارى انجمن مهندسين برق و الكترونيک ايران – شاخۀ اصفهان و انجمن 

مديريت تكنولوژى ايران برگزار گرديد . اين كنفرانس نيم روزه با تالوت آياتى 

و  ريزى  برنامه  معاون  مجيرى،  مهندس  آقاى  و  گرديد  آغاز  مجيد  قرآن  از 

تحقيقات شركت برق منطقه اى اصفهان و نايب رئيس انجمن، طى سخنانى، 

اندركار برگزارى كنفرانس ،  ضمن قدردانى از زحمات كليه واحدهاى دست 

دليل برگزارى اين كنفرانس را تشريح نمودند و در ادامه جناب آقاى مهندس 

فالحتيان، مديريت محترم عامل شركت برق منطقه اى اصفهان ، با بيانات 

خود انتظارات شركت را از جلسه و چهارچوب اصلى سمينار بيان فرمودند . 

در ادامه آقاى دكتر ناصر باقرى مقدم از اعضاء انجمن مديريت تكنولوژى ، 

سخنرانى خود را بر روى محورهاى تعريف مديريت تكنولوژى، طبقه بندى، 

پاسخ سؤاالت شركت  به  و  دادند  قرار   ... و  استراتژى  تدوين   ، آن  تحوالت 

كنندگان پرداختند .

الکترونيک -  3-  عضو جدید حقوقی انجمن مهندسين برق و 

اصفهان،  برق  توانمند-  مهندسی   شرکت   اصفهان:   شاخه  

دیماه 1388

اخبار انجمن
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1-   لطفاً ضمن معرفي خود , سوابق کاري و تجربي خویش را 
بيان فرمائيد؟ 

» بسم اهلل الرحمن الرحيم«   با عرض سالم خدمت شما و خوانندگان محترم 
داراي  رئوفي  سعيد  اينجانب    , الكترونيک  و  برق  مهندسين  انجمن  نشريه 
مدرک كارشناسي در رشته برق قدرت هستم كه از سال 76 فعاليت خود را با 
صنعت برق اصفهان از شركت مهندسين  مشاور دانشمند شروع نموده و در 
سال 83 براي مدت دو سال در شركت تدبير نيرو گستر به عنوان مدير عامل 
مشغول شدم و سپس از بهمن 1385 تاكنون در شركت مهندسي توانمند-برق 
اصفهان به عنوان مدير عامل و رئيس هيئت مديره آن شركت مشغول فعاليت 

مي باشم.
2-  از چه تاریخي با انجمن مهندسين برق و الکترونيک ایران- 

شاخه اصفهان , آشنا و شروع به همکاري نمودید ؟
آشنايي بنده با انجمن مهندسين برق و الكترونيک از سال 1377 زماني كه 
در شركت مهندسين دانشمند، مشغول فعاليت بودم، شروع و از همان زمان 

عضو اين انجمن شدم. 
انجمن مهندسين  با فعاليت هاي  ارتباط  3-  نظر جنابعالي در 

برق و الکترونيک از لحاظ کمي و کيفي چگونه است ؟ 
  اگر بخواهيم فعاليتهاي انجمن مهندسين را مورد ارزيابي قرار دهيم، در ابتداء 
نشريه ها تقريبًا بصورت مرتب منتشر مي شد، ولى نياز است با توجه به رشد 
و توسعه علمى و افزايش تعداد اعضاء ، نشريات بيشترى تهيه و چاپ گردد.

بنظر بنده مي طلبد هيئت مديره انجمن بجهت فعالتر نمودن آن تمهيداتي را 
در نظر گرفته و اقداماتي را انجام دهد.

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

الکترونيک دارید ؟ 

و  اصفهان  برق  صنعت  در  موجود  كارشناسان  باالي  ظرفيت  از  استفاده  با 
استان  سطح  در  موجود  دانشگاههاي  دانشجويان  از  گيرى  بهره  همچنين 
اصفهان، به لحاظ بافت صنعتي اين منطقه و اينكه از ظرفيتهاي بالقوه باالي 
مهندسي در زمينه برق و الكترونيک 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. 
5-  به نظر جنابعالي انجمن مهندسين برق و الکترونيک , چگونه 
مي تواند تعامل بيشتري با اعضاء  برقرار و از مساعدت اعضاء در 

زمينه هاي مختلف بهره مند گردد؟
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 ريزى الزم را بنمايند.
براي مثال در صنعت برق اصفهان مهندسيني وجود دارند كه از استعدادهاي 
بااليي  در  زمينه هاي  مديريتي،  فني و  غيره ........   برخوردار  هستند و  
مى طلبد كه انجمن جهت بهره گيرى از دانش و تجربيات اعضاء برنامه ريزى 

و همت گمارند.
علهيذا به نظر بنده با وقت گذاري بيشتر مسئولين انجمن، شايد بتوان به ايجاد 
آن رابطه دو طرفه رسيد كه البته در اين ميان اعضاء هم بايستي در راستاي 
كمک  به  انجمن  و همكاري تنگاتنگ  با آن و نيز اعتماد به مسئوالن و 
با  نيز اعضاء مي توانند  اين رابطه كمک نمايند و  ايجاد  اندركاران در  دست 
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 .

سؤاالت  به  و  فرمودید  زحمت  قبول  که  جنابعالی،  از  تشکر  با 

مطرح شده، پاسخ دادید.

مصاحبه
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   در این شماره بر آن شدیم که 
صنعت  مدیران  از  دیگر  یکی  با 
برق اصفهان، جناب آقای مهندس 
محترم  عامل  مدیر  رئوفی،  سعيد 
برق   - توانمند  مهندسی  شرکت 
اصفهان، مصاحبه ای انجام پذیرد، 
به شرح  این مصاحبه  که مشروح 

ذیل می باشد:



ارائه سيستم کنترل پيشنهادي براي فيلترهاي اکتيو به 
منظور بهبود عملکرد سيستم هاي قدرت 

تهيه كننده: مهدي ترابيان اصفهاني
  Email:  Torabian_mehdi@yahoo.com

شركت برق منطقه اي اصفهان-معاونت برنامه ريزي و تحقيقات- دفتر بازرسى 
و كنترل كيفيت تجهيزات

کلمات کليدي:
LMS فيلترهاي اكيتو قدرت، فيلترهاي وفقي، الگوريتم 

چکيده: 
در اين مقاله با توجه به اهميت توليد جريان هاي مرجع در فيلترهاي اكيتو، 
بر  روش  اين  در  مي گردد.  ارائه  بين  پيش  وفقي  فبلترهاي  بر  مبتني  روشي 
اساس  بر  كنترلي  ، سيستم   LMS الگوريتم  و  مربعات  معيار حداقل  اساس 
فيلترهاي وفقي پيش بين براي فيلتر اكتيو پيشنهاد مي گردد. اين روش بدين 
صورت عمل مي كند كه سيگنال جريان مرجع بر اساس اختالف جريان هاي 
ابتداء در حوزه زمان گسسته و بر اساس پيک جريان نرماليزه  سيستم و بار 
عبور  با  نهايتًا  و  مي گردد  بيني  پيش  وفقي  فيلتر  از  عبور  با  مي شود. سپس 
اين  به  افزايش مي يابد.   10 kHz تا  آن  ياب الگرانژين، فركانس  از درون 
ترتيب جريان هاي مرجع با توجه به جريان ورودي ايجاد مي شود. سپس براي 
اطمينان از روش پيشنهادي، با روش تئوري توان لحظه اى مقايسه اي انجام 
فيلترهاي  در  كه  لحظه اي  توان  تئوري  روش  با  روش  اين  سپس  مي شود. 
بر اساس  نتايج شبيه سازي كه  اكتيو  مرسوم  مي باشد،  مقايسه مي گردد. 
افزار MATLAB انجام شده است، دقت و صحت سيستم كنترل را  نرم 

نشان مي دهد.

1- مقدمه:
پيشرفت المان هاي الكترونيک قدرت از نظر توان و سرعت عملكرد، كاربرد آنها 
را در زمينه هاي صنعت روز به روز افزايش داده است. انواع مختلف و گوناگون  
 ،AC/DC اين المان ها باعث به كارگيري وسيع آنها در ساخت مبدل هاي
ديمر ها، درايو هاي موتور هاي الكتريكي و ساير وسايل و تجهيزات مشابه شده 
است. با وجود اين مسائل، مشكالتي نيز در ارتباط با استفاده از اين المان ها 
و تجهيزات وجود دارد، چرا كه اين تجهيزات انتقال توان را با برشهاي شكل 
موج  ولتاژ يا جريان شبكه انجام مي دهند و يا به عبارتي باعث بروز اغتشاشاتي 

در شبكه مي شوند.
نشان  خود  از  هارمونيک  حذف  براي  خوبي  توانايي  كه  تجهيزاتي  از  يكي 
داده است، فيلتر اكتيو قدرت)Active Power Filter( مي باشد كه يک 
روش مناسب براي كاهش اغتشاشات هارمونيكي ولتاژ و جريان، پرش هاي 

ناگهاني ولتاژ و حالت هاي گذرا است. فيلتر هاي اكتيو، معمواًل به اين صورت 
كار مي كنند كه سيگنال مساوي ولي در جهت مخالف براي حذف اغتشاش 
به سيستم تزريق مي كنند. عملكرد فيلترهاي اكتيو، كيفيت توان در سيستم 
APF در زمينه هاي  انواع  افزايش مي دهد. به همين علت كاربرد  را  قدرت 

مختلف افزوده مي شود. ]14-1[
تصحيح  يكي  مي شود.  استفاده  اكتيو  فيلتر هاي  در  تصحيح  كلّي  روش  دو   
در حوزه زمان و ديگري تصحيح در حوزه فركانس. در ارتباط با اين روش ها 
مي توان ار انواع فيلتر هاي اكتيو موازي استفاده نمود. فيلتر هاي اكتيو موازي 
ولتاژ هاي  جبران  توانايي  ولي  مي روند.  بكار  جرياني  بار هاي  براي  عمومًا 

 هارمونيكي در شبكه را دارند.  ]1 و 2[
تغييرات  به  نسبت  آن  سريع  پاسخ  زمان  حوزه  در  تصحيح  مزيت  مهمترين 
سيستم قدرت است. همچنين اين روش به سادگي قابل پياده سازي است و 
داراي بار محاسباتي كمتري است. اين روش براي اصالح يک نقطه از شبكه 
بسيار مطلوب  نيستند،  متناوب  هارمونيكي كه  بار هاي  براي  و  است  مناسب 
محاسباتي  بار  فركانس  حوزه  در  تصحيح  روش  در  كه  در صورتي  مي باشد. 

بسيار زياد است. ]3 و 4 و 5 و 6[
در ]7 و 8[ به بيان روش كنترلي در فيلتر هاي اكتيو موازي  پرداخته و از روش 
تصحيح درحوزه فركانس به اين منظور استفاده مي كند. همچنين در ]9 و 10[

به بررسي فيلتر هاي اكتيو سري با توجه به روش حوزه فركانس و حوزه زمان 
مي پردازد. ]11 -14[ روش استفاده از حوزه زمان و بدست آوردن تابع خطاي 

مؤلفه اصلي را بيان مي كند.
در اين مقاله ابتداء بر اساس روش تئوري توان لحظه اي كه از مرسوم ترين 
پرداخته  اكتيو  فيلتر  طراحي  به  است.  مرجع  جريان هاي  توليد  روش هاي 
مي شود. ولي با توجه به اينكه اين روش اواًل ممكن است در سيستم ايجاد 
تأخير نمايد؛ ثانيًا بطور كامل نمي تواند هارمونيک هاي سيستم قدرت را بهبود 
باال  با دفت  و  تأخير  بدون  به يک سيستم كنترل  به منظور دسترسي  دهد، 
پيشنهاد   LMS الگوريتم  بر  مبتني  و  بين  پيش  فيلترهاي  براساس  روشي 
مي گردد.  اين روش بدين  صورت عمل مي كند  كه سيگنال جريان مرجع    
بر اساس اختالف  جريان هاي  سيستم و بار، ابتداء در حوزه زمان گسسته و 
بر اساس  پيک جريان  نرماليزه  مي شود.  سپس با  عبور  از   فيلتر  وفقي                 
آن  فركانس  الگرانژين  ياب  درون  از  عبور  با  نهايتًا  و  مي گردد  بيني  پيش 
به  توجه  با  مرجع  جريان هاي  ترتيب  اين  به  مي يابد.  افزايش   10  kHz تا 
با  پيشنهادي،  روش  از  اطمينان  براي  سپس  مي شود.  ايجاد  ورودي  جريان 
روش تئوري توان لحظه اى مقايسه اي انجام مي شود. با مشاهده نتايج شبيه 
را  قدرت  سيستم  مي تواند  خوبي  به  شده  ارائه  روش  كه  مي يابيم  در  سازي 

بهبود دهد.
2- مدل سازي سيستم قدرت به همراه فيلتر اکتيو:

دياگرام تک خطي سيستم قدرت به همراه فيلتر اكتيو در شكل )1( نشان داده 
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شده است.

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

بار غير خطي در نظر گرفته شده براي سيستم، يک يكسو  در اين شكل 
ساز كنترل شده شده است كه باعث تزريق هارمونيک به شبكه مي گردد. 
با يک خازن DC تشكيل شده  اينورتر سه  از يک  نيز  فيلتر فعال قدرت 
است. سيستم كنترل فيلتر فعال از قسمت هاي محاسبه جريان هاي مرجع، 
كنترل خازن و توليد پالس آتش تشكيل شده است. در اين مقاله براي نشان 
دادن عملكرد مطلوب روش پيشنهادي، روش مرسوم تئوري توان لحظه اي 
نيز مورد بررسي و مدل سازي قرار مي گيرد و با روش بيان شده، مقايسه 

مي گردد. پالس هاس آتش بر اساس باند هيسترزيس توليد مي شوند.
3- روش تئوري توان لحظه اي:

 در اين روش، براي محاسبه توان لحظه اي ازبردار هاي تبديل يافته ولتاژ و 
β−α  بصورت زير استفاده مي گردد:  جريان به دستگاه 

  )1(

                     
                   )2(

توان اكتيو لحظه اي در سيستم سه فاز بصورت زير محاسبه مي شود: 
   )3(

محاسبه  بصورت   )q( لحظه اي  راكتيو  توان  و   )  p( لحظه اي  اكتيو  توان 
مي شود:

                        )4(
توان اكتيو و راكتيو شامل مقادير DC , AC به صورت زير است:

 )5(

    q,p ,AC از توالي مثبت جريان بار و مقادير ) qp, ( q , p , DCمقادير
( از  هارمونيک ها و توالي منفي جريان بار توليد مي شود. همچنين  qp ~,~ (
بدست   )6( معادله  از  دستگاه   در  لحظه اي  مرجع  فاز  جريان هاي 
 )7( معادله  بصورت   a-b-c دردستگاه  لحظه اي  فاز  و جريان هاي  مي آيد 

مي باشد.

  )6(

                   )7(

در اين روش ولتاژ هاي لحظه اي با استفاده از رابطه )8( به دستگاه سنكرون 
d-q تبديل مي شوند و با استفاده از رابطه )9( به دستگاه   انتقال مي يابند. 

     )8(

                  )9(
4- روش پيشنهادي: روش بدون تأخير پيش بين:

به  توجه  با  است.  داده شده  نشان   )2( دياگرام شكل  بلوک  در  اين روش 
با  اكتيو مي باشد،  فيلتر  ابتدا سيگنال ورودي كه همان جريان  اين شكل، 
بسيار  آن  در  دامنه  تغييرات  زيرا  مي شود  نرماليزه  جريان،  پيک  به  توجه 
بود.  بسيار مشكل خواهد  اكتيو  فيلتر  بيني توسط  براي پيش  زياد است و 
سپس اين سيگنال از يک فيلتر پائين گذر عبو داده مي شود تا اغتشاشات 
آن حذف گردد و براي ورود به فيلتر وفقي آماده شود. فيلتر وفقي طراحي 
شده از الگوريتم LMS و فيلترهاي برگشتي )FIR( تشكيل شده است. 
نرماليزه خارج مي شود. چون  از حالت  فيلتر وفقي سيگنال  از  از عبور  بعد 
فركانس اين سگنال پائين است و در حدود kHz 1/67 است؛ مي بايست 
ياب  درون  يک  از  منظور  بدين  يابد.  افزايش   10  kHz تا  فركانس  اين 
الگرانژين استفاده شده است. خروجي اين درون ياب در حقيقت سيگنال 
مرجع براي كنترل فيلتر اكتيو مي باشد. با مقايسه اين سيگنال با جريان اوليه 
ورودي در مي يابيم كه هيچگونه تأخيري در آن وجود ندارد. در ادامه مراحل 

مختلف اين روش بررسي مي شوند.
:FIR 4-1( معيار حداقل ميانگين مربع خطا براي فيلتر

براي بررسي اين فيلتر از تركيب كننده هاي خطى استفاده شده است. منظور 
ضرب  خطي  وزن هاي  در  ضرائب  كه  است  اين  خطي  كننده  تركيب  از 
مي شود و در انتهاي كار با يكديگر جمع مي شوند. الزم به ذكر است خطي 
بودن در اينجا يک اصطالح است و در واقع رفتار خطي نيست، هرچند ظاهر 

آن خطي است.
بردار ورودي و بردار ضرائب وزني در تركيب كننده خطي بصورت زير تعزيف 

مي شوند:
                      )10(

                   )11(
همانطور كه در رابطه فوق مشخص است، تعداد سيگنال ورودي و تعداد 
ضرائب وزني برابر n مي باشد. پاسخ مورد و روابط )10( و )11( پاسخ تركيب 

كننده بصورت دياگرام شكل )2( خواهد بود:
                                                )12( 

kX و       عدد مي باشد. مي توان رابطه فوق را  با توجه به اينكه بردار  
بصورت زير نوشت:

                                   )13(
با توجه به رابطه فوق سيگنال خطا را مي توان بصورت زير نوشت:
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                            )14(
حال تابع عملكرد رفتار بصورت زير تعريف خواهد شد:

                                   )15(

در اين رابطه  ميانگين مربع خطا مي باشد. براي بدست آوردن ضرائب وزني 
بهينه كافي است، مشتق تابع عملكرد رفتار نسبت به بردار ضرائب وزني برابر 
صفر شود كه معيار MMSE ناميده مي شود. بنابراين ضريب وزني در نقطه 

بهينه بصورت زير خواهد بود:

                                        )16(

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

                                               )17(

                                                 )18(

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

                                        )19(
تعريف  زير  صورت  به    kP و    kR بردارهاي  بازگشتي،  الگوريتم هاي  در 

مي شوند:
                                     )20(

                                        )21(
 ،  1−k براي ورودي   رابطه  اين  رابطه )19( و در نظر گرفتن  به  با توجه 

ضرائب وزني بهينه بصورت زير خواهد شد:
                             )22(

رابطه فوق را مي توان بصورت زير نوشت:
             )23(

زير  صورت  به  بازگشتي،  الگوريتم هاي  مي توان  را  خطا  سيگنال  بنابراين 
نوشت:

                                      )24(
با جايگذاري رابطه )24( در رابطه )23( ضرائب وزني درالگوريتم هاي بازگشتي 

به صورت زير در خواهد آمد:
                                  )25(

4-2( بررسي و تحليل الگوريتم LMS براي فيلتر وفقي:
اين معيار بر اساس الگوريتم گراديان و شيب حداكثر مي باشد. ضرائب وزني 

در اين معيار به صورت زير تعريف مي شود:
                                     )26(

)(  ،گراديان تابع رفتار برحسب ضرائب وزني است و             ζ∇ω در رابطه فوق 
ل  ضريب يادگيري براي رسيدن به وزن بهينه مي باشد. با استفاده از تخمين 

در تابع عملكرد رفتار مي توان نوشت:
                                  )27(

اين معيار بيانگر آن است كه اگر در راستاي عكس گراديان حركت شود، وزن 
بهينه بدست مي آيد. علت استفاده از اين معيار اين است كه در اكثر مواقع در 
سيستم هاي مخابراتي R و P در دسترس نيستند، ولي با استفاده از اين معيار 
با تغيير وزن در طول زمان به وزن بهينه براي كاهش خطا دست  مي توان 

يافت. سرعت همگرايي معيار LMS بصورت زير تعريف مي شود:
                                                   )28(

بهينه  وزن  به  رسيدن  براي  زماني  ثابت  كوچكترين   minτ رابطه   اين  در 
n به ترتيب پريود نمونه برداري و ضرائب وزني براي  sT  و  است. همچنين 

سيستم مي باشد.
4-3(  سيستم كنترل ولتاژ خازن:

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

      )29(
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                              )30(

                                                 )31(

رابطه)29( مقدار متوسط خازني را حساب مي كند. Ts زمان نمونه برداري از 
برابر T/6 در نظر گرفته شده  اين زمان  اين مقاله،  ولتاژ خازن مي باشد در 
است. رابطه )30( انرژي الزم براي رسيدن ولتاژ خازن ها به مقدار مرجع را 
نشان مي دهد. رابطه )31( نيز مقدار پيک جرياني كه همفاز با ولتاژ مي باشد، 

را نشان مي دهد. 
5- نتایج شبيه سازي:

در اين قسمت ابتداء سيستم قدرت با بار غير خطي يكسو كننده كنترل شده 
سه قاز مدل سازي مي شود و سپس روش تئوري توان لحظه اي شبيه سازي 
مي گردد. بعد از اين مرحله، روش پيشنهادي بررسي  شده و نتايج حاصل با 
يكديگر مقايسه مي گردد. در اين راستا، شكل )3( منحني تغييرات جريان بار، 
سيستم، فيلتر اكتيو و ولتاژ خازن DC حاصل روش تئوري توان لحظه اي را 

نشان مي دهد.
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شكل )3(: منحني تغييرات الف- جريان بار ب- جريان سيستم 

ج- جريان فيلر اكتيو د- ولتاژ خازن 
با در نظر گرفتن روش تئوري توان لحظه اي

بطور  اى  لحظه  توان  تئوري  روش  كه  مي يابيم  در   )3( شكل  به  توجه  با 
نوساناتي  باعث  ولي  جريان سيستم شود،  بهبود  باعث  مي تواند  خوبي  نسبتًا 
در آن مي گردد. همچنين ولتاژ خازن DC نيز تغييرات شديدي حول مقدار 
را  نوسانات مختلفي  نيز  اكتيو  فيلتر  از طرفي جريان مرجع  دارد.  مرجع خود 
دارا مي باشد. با در نظر گرفتن روش پيشنهادي منحني تغييرات جريان بار، 
سيستم، فيلتر اكتيو و ولتاژ خازن DC در شكل )4( نشان داده شده است. 
همچنين تغييرات ضرايب فيلتر وفقي در شكل )5( نشان داده شده است. از 
طرفي شكل )6( منحني تغييرات دامنه و فاز تابع تبديل فيلتر وفقي پيش بين 

را نشان مي دهد.
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شكل )5(: منحني تغييرات ضرائب وزني مختلف در وفقي

با توجه به نتايج شبيه سازي در مي يابيم كه روش پيشنهادي به خوبي توانسته 
ايجاد  پارامتر  اين  در  اينكه  بدون  دهد،  بهبود  را  سيستم  جريان  اواًل  است، 
اغتشاش نمايد، ثانيًا ولتاژ خازن DC داراي ريپل كمتري نسبت به روش قبل 
مي باشد و به خوبي ولتاژ مرجع را دنبال مي كند. از طرفي با توجه به شكل 
)5( مي توان تغييرات ضرائب 1، 15، 30 و 50 را در فيلتر وفقي مشاهده نمود. 
همچنين از شكل )6( نيز مي توانيم تغييرات دامنه و فاز فيلتر وفقي را مشاهد 

نماييم. 
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شكل )6(: منحني تغييرات دامنه و فاز تابع تبديل فيلتر وفقي پيش بين

طيف فركانس جريان سيستم در شكل )7( نشان داده شده است. در اين شكل 
و در قسمت )الف(، طيف فركانسي جريان سيستم بدون فيلتر اكتيو نشان داده 
شده است. همانطور كه در اين شكل نيز قابل مشاهده است، هارمونيک پنجم 
در حدود 18 درصد مؤلفه اصلي مي باشد و THD نيز 26/76 درصد است. 
در قسمت )ب(، طيف فركانسي جريان سيستم در حضور فيلتر اكتيو و با روش 
تئوري توان لحظه اي نشان داده شده است. در اين شكل نيز هارمونيک پنجم 
نيز 12/77 درصد مي باشد. در   THD در حدود 8/5 درصد مؤلفه اصلي و 
قسمت )ج( شكل كه از روش پيشنهادي فيلتر اكتيو مدل شده است اين مقادير 

هارمونيک پنجم 2/3 ومؤلفه اصلي و THD 8 درصد است. 
از مقايسه اين نتايج در مي يابيم كه روش پيشنهادي باعث شده هارمونيک 
پنجم از 18 درصد بدون فيلتر و 8/5 درصد در روش تئوري توان لحظه اي 
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شكل )4(: منحني تغييرات الف- جريان بار ب- جريان سيستم 
DC ج- جريان فيلر اكتيو د- ولتاژ خازن

با در نظر گرفتن روش پيشنهادي



به 2/3 كاهش يافته است. همچنين اين تأثير در THD نيز به وضوح ديده 
مي شود. بطوري كه اين مقدار از 26/76 به 8 درصد كاهش يافته است.
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شكل )7(:طيف فركانسي جريان سيستم الف- بدون فيلتر اكتيو 

ب- در حضور فيلتر اكتيو با روش تئوري توان لحظه اي

ج- در حضور فيلتر اكتيو با روش پيشنهادي

6- نتيجه گيري:
در اين مقاله با توجه به ايجاد  هارمونيک توسط بار هاي غير خطي، توانستيم 
با طراحي فيلتر هاي اكتيو موازي اين هارمونيک ها را به حداقل برسانيم. براي 
طراحي فيلتر هاي اكتيو مناسب از كليدهاي با سرعت سوئيچينگ باال در توان 
مورد نظر استفاده شده است. سيستم كنترل طراحي شده براي فيلتر اكتيو از 
سه قسمت اصلي تشكيل شده است. روش پيشنهادي براي سيستم كنترل 
فيلتر بر اساس فيلتر وفقي پيش بين بيان شده است. اين روش عالوه بر حذف 
تأخير احتمالي در سيستم كنترل، سرعت بسيار مطلوبي داشته و باعث افزايش 
مقاله  اين  در  شده  ارائه  مي شود.روش  اكتيو  فيلتر  هارمونيک  حذف  قابليت 
قابليت پياده سازي در سيستم هاي قدرت پيچيده را دارد و با بكارگيري فيلتر 
اكتيو موازي طراحي شده مي توان انواع بارهاي غير خطي از جمله كوره هاي 
راجبران نمود.  را كه مولد  هارمونيک هاي مختلف مي باشد،  الكتريكي  قوس 
همچنين مي توان به كمک اين فيلترها عالوه بر حذف هارمونيک هاي ايجاد 
شده توسط بارهاي غير خطي، بطور همزمان ضريب قدرت در شبكه را بهبود 

بخشيد و از اين طريق تلفات سيستم را كاهش داد.
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کاربرد نانو تکنولوژی در حل مشکالت شهرنشينی 

ليسانس  فوق  معمارى-  ليسانس  فوق     - قرداقلى  محسن  گردآورى: 
شهرسازى

Archimoh2009@yahoo.com

شركت برق منطفه اى اصفهان - معاونت طرح و توسعه

چکيده:
   فناوري نانو واژه اي است كلي كه به تمام فناوري هاي پيشرفته در عرصه 
كار با مقياس نانو اطالق مي شود. معمواًل منظور از مقياس نانوابعادي در حدود 
1nm تا 100nm مي باشد. )1 نانومتر يک ميليارديم متر است.( هدف نهايى 

نانو ، يافتن طيف جديدي از مواد با عملكرد باال  از بررسى مواد در مقياس 
مى باشد كه آ نها را مى توان به عنوان موادى با عملكرد باال و چند منظوره 
اطالق نمود . منظور از عملكرد چند منظوره ، ظهور خواصى جديد و متفاوت 
كاربردهاي  بتوانند  كه  اي  بگونه  باشد،  مى  معمولى  مواد  خواص  به  نسبت 
گوناگونى را ارائه نمايد .در اين مقاله برخى از كاربردهاى مواد نانو تكنولوژى 
كه در شهرنشينى مورد استفاده قرار مى گيرد، معرفى خواهد شد كه با توجه 
توانند تحولى شگرف در حل مشكالت  بودن، چنين موادي مى  نوظهور  به 

شهرسازى و شهرنشينى ايجاد كند .
واژه های کليدی : فن آورى نانو، مشكالت كشور، مواد جديد، شهرنشينى 

مقدمه:
نوظهور  تحقيقاتي  علمي-  زمينۀ  يک  جهاني،  كلي  عرصۀ  در  فناوري نانو    
در  تاكنون  ندارد.  ديرپايي  سابقۀ  نيز  ما  كشور  در  رو  اين  از  مي آيد؛  بشمار 
زمينۀ بسترسازي و حمايت از تحقيق و توسعه و نهادينه كردن فناوري  نانو در 
كشور، اقداماتي صورت پذيرفته كه كم و كيف آن در اين مبحث نمي گنجد. 
آنچه جاي تأمل دارد، لزوم تقويت زيرساخت هاي توجه به آن و توجه به قشر 

مصرف كننده آن است.
1- کاربردهای نانوتکنولوژی در زلزله:

   به استناد آمار، در قرن بيستم در ايران 89 زلزله داراى تلفات جانى به وقوع 
اين  از هموطنان عزيزمان در  پيوسته است و دست كم حدود 122000 نفر 

حوادث جان باخته اند كه از اين نظر ايران در رتبه چهارم جهان قرار دارد.

را در كشور به  زلزله  زلزله بم كه مساله  بروز حوادث فوق و فاجعه  عليرغم 
يكى از چالش هاى اصلى تبديل كرده است، از نظر اقتصادى اين زلزله ها  
تنها  پديده  اين  با  مقابله  كه  به طورى  است،  داشته  كشور  در  فراوانى  تأثير 
شود.  واقع  كارساز  تواند  نمى  خاص  تكنولوژى  يا  روش  يک  بكارگيرى  با 
كاربردهايى كه در زير مطرح مى شود، مواردى هستند كه مى تواند در مقاوم 

سازى و كاهش خسارات زلزله مؤثر باشد:
1.   بهبود مقاومت بتن با كاربرد نانوذرات در آن

2.   ساختمانهاى سبک و مقاوم در مقابل كشش با كاربرد نانولوله ها
3.   سازه هاى خود تعمير با به كارگيرى پليمرهاى نانوساختارى

2- کاربردهای نانوتکنولوژی در ساختمان:
    مصالح نانو كاربرد وسيعى در امر ساخت و ساز دارند. براساس مطالعه اى 
كه در چين برروى تأثير نانو ذرات بر روى مقاومت خمشى و فشارى ساروج 
سيمان صورت گرفته، اضا فه كردن نانوذرات سيليكا ونانوذرات آهن به مالت 
سيمان باعث بهبود مقاومت فشارى و خمشى مالت نسبت به مالت معمولى 
بر  توان  مى  ها  ساختمان  در  مصالح  نوع  اين  گيرى  بكار  با  است.  گرديده 

يكپارچگى و مقاومت آنها در مقابل زلزله افزود.
   نانو  لوله هاى  كربنى  از  مقاوم ترين  مواد شناخته شده  در دنيا  بحساب  
مى آيند. مشخصات نانولوله هاى كربنى در جدول به همراه تعدادى از مواد 
ساختمانى ديگر آورده شده است. همانطور كه مشاهده مى شود نانولوله ها ى 
كربنى داراى دانسيته بسياركم نسبت به فوالد و آلومينيوم مى باشد. مقاومت 
كششى و فشارى نانولوله هاى كربنى نيز نسبت به ساير مواد ساختمانى بسيار 

باال مى باشد.
 

جدول 1-  مشخصات نانولوله هاى كربنى

 2-1( فوالد ضد زنگ با مقاومت خوردگى بسيار باال:
فوالدهاى ضد زنگ كاربردهاى مختلفى مى تواند داشته باشد. مشكل اصلى 
با  مقابله  كاربردهاى  در  را  آن  مصرف  كه  است  آن  بودن  خورنده  آلياژ  اين 
نانو و با اضافه  از فناورى  با استفاده  خوردگى كاهش مى دهد. يک شركت 
كردن نانو ذرات در مرحله ذوب توانسته آلياژ هاى فوالد ضد زنگ با مقاومت 
خوردگى باال وانعطاف پذيرى مناسب قبل از عمليات حرارتى و استحكام باال 

بعد ار عمليات حرارتى توليد كند.
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3- سازه های خود تعمير با بکارگيری پليمرهای نانوساختاری:
تحقيقات  در زمينه  پليمرهاى  ساختارى  از  ساخت  گاردريل هايى  خبر 
مى دهد كه خود قادر به تعمير قسمت هاى آسيب ديده خود هستند. نتايج 
اين تحقيقات حاكى از آن است كه حتى  آسفالت ها و سازه هاى بتنى كه در 
آزمايشگاه ساخته مى شوند داراى چنين خاصيتى هستند و مى توانند خرابى 
هاى خود را تعمير كنند.اين مورد در موقع وقوع زلزله نيز مى تواند مورد توجه 
اينگونه مصالح ساختمانى  از  قرار گيرد، زيرا در صورت علمى شدن استفاده 
سازه ها قادر خواهند بود صدمات وارده به خود را بخصوص در موارد خسارت 

هاى جزيى بهبود بخشند. 
4- کاربردهای نانو تکنولوژی در خوردگی:

خوردگى يكى از معدود موارد طبيعى است كه اثر خود را نه تنها در مراحل 
ساخت، توليد وبهره بردارى نمايان مى سازد، بلكه، منابع عظيمى را نيز در 
مرحله حفاظت و نگهدارى به خود اختصاص مى دهد.خوردگى ازطريق اتالف 
ماده وانرژى. زيان هاى زيست محيطى وايمنى. بطور مستقيم و غيرمستقيم از 
طريق تعطيل كار وآلودگى و....منجر به خسارت مى شود . اهميت خوردگى به 
اين دليل است كه در اكثر محيط ها اتفاق مى افتد. محيط هاى آبى، غيرآبى، 
از  استفاده  ملموس  موارد  از  .يكى  است  ذكر  قابل  موارد  انسان  بدن  حتى 
فوالدهاى ضد زنگ به عنوان چاقوهاى جراحى است. انجمن خوردگى ايران، 
هزينه هاى خوردگى در اقتصاد ايران را به 4 قسمت عمده : كشاورزى، نفت، 

صنايع و معادن و خدمات تقسيم كرده است.

نمودار1- نحوه توزيع هزينه هاى خوردگى در بخش هاى مختلف

انتخاب مواد،   ، براى كنترل خوردگى، روش هاى مختلفى همچون طراحى 
نانو  اين ميان نقش  بازدارنده و...استفاده مى شود كه در  از  پوشش، استفاده 

پوشش ها بسيار پر رنگ مى باشد.
4-1( پوشش هاى چند اليه اى نانويى:

كه  هستند  اليه  چندين  داراى  كه  كردند  پيدا  گسترش  هايى  پوشش  اخيراً 
هراليه در اين پوشش هدف خاصى را دنبال مى كند، نمونه اى از پوششهاى 
چند اليه اى در شكل زير نشان داده شده است. كاربرد اين پوششها اهداف 

زير را دنبال مى كند:
1.   افزايش عمر مفيد 

2.   كاهش هزينه هاى نگهدارى تجهيزات 
3.   كاهش آلودگى هاى محيطى

شكل 1- پوشش هاى چنداليه اى نانويى

5- کاربرد نانو تکنولوژی در حفاظت از محيط زیست:
بزرگترين مشكل زيست محيطى ايران در حال حاضر آلودگى هوا است.جدول 
توسط  شده  تعيين  استاندارد  مقادير  و  ها  آالينده  انواع   مقادير  نمايانگر  زير 

مؤسسه بهداشت جهانى و سازمان حفاظت محيط زيست آمريكا مى باشد.
مهمترين منابع آالينده آب در سطح كشور شامل پساب هاى شهرى وصنعتى 

و كشاورزى مى باشد.

جدول 2- مقادير انواع  آالينده ها

اينگونه  توان  مى  را  زيست  محيط  از  حفاظت  در  نانوتكنولوژى  كاربردهاى 
بيان كرد: 

5-1( شناسايى و جذب گازهاى آالينده هوا با نانو حسگرها:
ساخت  به  موفق  آمريكا  استانفورد  دانشگاه  پژوهشگران  از  گروه  يک 
از  تر  دقيق  خيلى  محيط  دماى  شرايط  در  كه  شدند  گازى  نانوحسگرهاى 
حسگرهاى متداول عمل مى نمايند. اين نوع حسگرها از نانو لوله هاى تک 
اليه به ضخامت حدود يک نانو متر ساخته شده اند كه قادر به جذب مولكولهاى 
گاز سمى هستند. اينگونه حسگرهاى گازى براى شناسايى گازهاى آمونياک 
و دى اكسيد نيتروژن كه از جمله گازهاى سمى مى باشد، با موفقيت آزمايش 

شدند.
5-2( تصفيه گازهاى خروجى ازاگزوز با كاتاليزورهاى نانوساختارى:

عنوان  به  آنها  از  استفاده  ساختارى  نانو  هاى  كاربرد  ديگر  هاى  زمينه  از 
كاتاليزورهاى زيست محيطى جهت تصفيه خروجى اگزوز اتومبيل ها 

 tmc و پااليش آب و هوا مى باشد. نمونه هايى از اين نوع كاتاليزورها مانند
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وtmocها، به علت داشتن سطح مخصوص بسيار زياد، قابليت جذب فراوان 
آالينده ها ى خروجى از اگزوز اتومبيل ها را دارا مى باشد.  

5-3( تصفيه آب هاى آلوده با استفاده از نانو مواد:
مواد نانو ساختارى نقش مهم و رو به رشدى در دفع آلودگى ها دارند. اين نقش    
شامل استفاده از ذرات tio 2  براى اكسيد كردن آالينده هاى آلى و .... در 
مكان هاى آلوده مى باشد.از tio 2 در مقياس نانو مى توان براى رفع آالينده 

هاى جوى شامل ويروس ها و مواد شيميايى آلى خطرناک استفاده كرد.
يكى ديگر از نانو ذرات مطرح در تصفيه آب، نانو ذرات  اكسيد آهن مى باشد. 
اكسيد  نانوذرات  مغناطيسى،  فوق  كامپوزيت  ذرات  توليد  منطور  به  اروپا  در 
آهن را در يک محيط شيشه اى قرار دادند، بدين ترتيب با استفاده از خاصيت 
جذب  را  سنگين  فلزات  توان  مى  راحتى  به  ميكرونى  ذرات  اين  مغناطيسى 

نمود.
نانو  کاربرد  با  نفتی  های  فراورده  مصرف  سازی  بهينه   -6

تکنولوژی: 
1.   افزودنى نانو الماس و تأثير آن در كاهش مصرف روغن موتور

2.   افزودنى فولرين و تأثير آن در كاهش مصرف روغن موتور 
3.   نانو افزودنى ها به بنزين و تأثير آن در كاهش مصرف بنزين
7- کاربردهای نانو تکنولوژی در مهندسی ساختمان:

باشد.   مى  ساختمانى  مصالح  به  وابسته  عمران  مهندسى  زيربناى  و  شالوده 
عمده ترين مصالح ساختمانى كشور، شيشه ها ،لوله ها ،سيمان وآجر هستند.

7-1( شيشه هاى خود تميز كننده و جاذب حرارت:
اخيراً دانشمندان چينى با استفاده از فناورى نانو، نوع جديدى از شيشه هاى 
اند. اين ماده بطور اتوماتيک اليه آلوده ته  خود تميز شونده را اختراع كرده 
نشين شده و چسبيده به سطح شيشه را تجزيه مى كند. همچنين مى تواند 
باكتريها و ويروسها ى گوناگون موجود در هوا را  گازهاى مضر را اكسيد و 
استرليزه نمايد. مورد ديگر، شيشه هاى جاذب حرارت است كه اين نوع شيشه 
ها با افزودن نانو ذرات به صفحه اى متورق و محبوس كردن آن بين دو شيشه 

صاف ساخته مى شود.
7-2( بهبود مقاومت بتن با كاربرد نانو ذرات در آن:

مقاومت  روى  بر  ذرات  نانو  تأثير  برروى  چين  در  كه  اى  مطالعه  براساس 
خمشى و فشارى ساروج سيمان صورت گرفته، اضا فه كردن نانوذرات سيليكا 
ونانوذرات آهن به مالت سيمان باعث بهبود مقاومت فشارى و خمشى مالت 
در  مصالح  نوع  اين  گيرى  بكار  با  است.  گرويده  معمولى  مالت  به  نسبت 

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

    اخيراً يک بانداژ شفاف توسط مؤسسه بيو تكنولوژى اسپور ساخته شده است 
كه در عين مراقبت از زخم،  امكان تبادل رطوبت وهوا براى زخم  را فراهم 

آورده  و بهبود آن را تسريع مى كند. اين بانداژ كه از يک پليمر ويژه ساخته 
شده است، به پزشكان امكان ديدن زخم و بررسى بهبود آن را مى دهد. از 

طرفى امكان افزودن آنتى بيوتيک ها به اين غشاء نيز وجود دارد.

نانودر دندانپزشكى به كار گيرى آن در خمير  از ديگر كاربردهاى فناورى    
دندان و مسواک مى باشد. مسواک در بخش تميزكننده )موئى شكل( حاوى 
نانو كلوئيد نقره است. اين نقره در بهداشت دندان و حذف پالكهاى دندانى مؤثر 
مى باشد. همچنين خمير دندان حاوى نانو ذرات نقره است، كه از ويژگيهاى 
برجسته آن مى توان به جلوگيرى از بروز بيمارى هاى لثه اى .جلوگيرى از 

خونريزى لثه ها و جلوگيرى از فساد دندان ها اشاره نمود.

9- نتيجه گيري: 
هدف از مقاله، نشان دادن كاربرد مواد نانو و بيان مزاياي استفاده از اين نوع 
مواد در شهرسازى و حل مشكالت شهرى مي باشد. البته به دليل نو بودن اين 
نوع مصالح، زمينه هاي فراواني براي كارهاي نظري و عملي در دانشگاههاي 
كشور وجود دارد كه اميد است كه با معرفي مصالح با ساختار نانو راه براي 

گامهاي بلندتر در اين زمينه باز شود .
10- منابع:

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

نانو  مطالعات سياست  كميته   – رياست جمهوري  فناوري  دفتر همكاري   .3
تكنولوژي

4. سايتهاى اينترنتى:
- www.nano.ir
- www.Hamkelasy.com
- http://www.civil-tech
- Iranian nano technology
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بکارگيري الگوریتم ژنتيک در طراحي هماهنگ PSS و 
 SVC

گردآورى: حميدرضا معظم - شركت مهندسين دانشمند

چکيده:
يک  و   PSS هماهنگ  طراحي  با  قدرت،   سيستم  پايداري   افزايش      
بررسي  مورد  مقاله  اين  در  پايدارساز،  بر  مبتني  استاتيكي  وار  كننده  جبران 
بر مبتني  كنترلرهاي  و  تحريک  همزمان  طراحي  مشكل  گيرد.  مي  قرار 

SVC روي رنج وسيعي از شرايط بارگذاري و ساختار سيستم، به عنوان يک 

مشكل بهينه سازي با مقادير ويژه مبتني بر تابع هدف فرمول شده است و 
الگوريتم ژنتيک با كد حقيقي براي جستجوي بهينه پارامترهاي كنترل كننده 
بكار برده و پايدارساز پيشنهادي را روي يک سيستم قدرت متصل به شين 
آناليز مقادير  نتايج شبيه سازي غير خطي و  بي نهايت، آزمايش شده است. 
ويژه، تأثيرگذاري و نيرومندي روش پيشنهادي را روي رنج وسيعي از شرايط 

بارگذاري نشان مي دهد.

 ،)RCGA( کلمات کليدي:پايداري ديناميكي، الگوريتم ژنتيک با كد حقيقي
.FACTS ادوات ،)PSS(پايدارساز سيستم قدرت

 1- مقدمه:
    پايداري سيستم هاي قدرت موضوع پيچيده اي است كه در طول سالها 
پايداري  واقع  در  است.  بوده  قدرت  سيستم  مهندسان  بحث  و  توجه  مورد 
سيستم قدرت، خاصيتي از سيستم است كه به ماشين هاي سنكرون سيستم، 
اين توانايي را مي دهد تا به اختالل در وضعيت كار عادي پاسخ دهند و به 
وضعيت كار عادي ديگري برگردند. در يک سيستم قدرت، استفاده از خطوط 
انتقال طوالني با امپدانس سري زياد، موجب كاهش پايداري مي شود]1-3[. 
از دهه1960 تاكنون، مباحث مربوط به پايداري ديناميكي با توجه به ظهور 
نوسانهاي فركانس پائين مورد توجه قرار گرفته است. توانايي سيستم براي 
حفظ حالت سنكرونيزم در اثر اغتشاشات كوچک را پايداري اغتشاش كوچک 
يا سيگنال كوچک گويند و معمواًل مشكل آن مربوط به ميرايي ناكافي نوسان 
هاي سيستم است. بكارگيري PSS به منظور كنترل تحريک سيستم هاي 
ژنراتور، اقتصادي ترين روش تقويت پايداري سيگنال كوچک سيستم هاي 
قدرت محسوب مي شود، بعالوه مي توان از سيگنال هاي پايدارساز اضافي 
براي مدوله كردن كنترلرهاي كنورتور و كنترلرهاي جبرانساز استاتيكي توان 
راكتيو براي تقويت ميرايي نوسان هاي سيستم استفاده كرد. وظيفه پايدارساز 
اين  كه  است  ژنراتور  روتور  هاي  نوسان  به  ميرايي  افزودن  قدرت،  سيستم 

كار با مدوله كردن تحريک ژنراتور براي ايجاد يک مؤلفه گشتاور الكتريكي 
هم فاز با تغييرات سرعت روتور انجام مي پذيرد. كنترل سريع ولتاژ و توان 
راكتيو، جبران سازهاي استاتيكي توان راكتيو مانند جبرانگرهاي وار استاتيكي 
)SVC( مي توانند در تقويت عملكرد ديناميكي سيستم قدرت نقش اساسي 
داشته باشند. ممكن است در سيستم هاي قدرت خاصي، الزم باشد از دو يا 
هر  در  اما  گردد،  استفاده  همزمان  طور  به  پايداري  بهبود  جهت  شيوه  چند 
صورت بايد شيوه پيشنهادي داراي توجيه اقتصادي باشد. يكي از اين روشها 
استفاده همزمان از ادوات FACTS و PSS است. بنابراين بايد پارامترهاي 
آنها را بصورت بهينه طراحي كرد تا ضمن كاهش اثر متقابل آنها بر يكديگر، 
ميرايي سيستم به نحو قابل مالحظه اي افزايش يابد ]4[. تا كنون مطالعاتي 
براي رفع مشكل هماهنگي و تطبيق بين PSS و ادوات FACTS از جمله 
SVC انجام شده است. بطوريكه در سال 1992 يک كنترل هماهنگ بين 

PSS و SVC  بر روي يک ژنراتور توسط مهران و همكاران انجام شد. در 

سال 1996 نيز رحيم و نسيمي، نحوه هماهنگي بين كنترل سيستم تحريک 
ژنراتور و كنترل SVC را نشان دادند و از اين طريق باعث افزايش ميرايي 
سيستم شدند. در سال1994، نوروزيان و اندرسون، يک آناليز جامع از ميرايي 
نوسانات الكترومكانيكي سيستم قدرت استفاده كننده از ادوات FACTSرا 
بررسي كردند و اثر SVC را بر روي نوسانات مد الكترومكانيكي مورد ارزيابي 
قرار دادند. همچنين در سال 1997، وانگ و سويفت، مطالعاتي از اثرات  ادوات

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

بين  تطبيق  و  هماهنگي  مشكل  نيازمنديهاي  و  مسائل   ،2002 سال  در  كه 
PSS و SVC توسط عبيدو و عبدالمجيد مورد بررسي قرار گرفت ]6[. در 

نهايت عبيدو و عبدالمجيد، در يک سري تحقيقات تكميلي در سال 2003، 
ارزيابي جامعي از اثرات تحريک و كنترل SVC بر روي يک سيستم قدرت 
به صورت  كار  اين  اما  دادند.  انجام  نهايت  بي  شين  به  متصل  ماشين  تک 
off-line و در نقاط كاري خاص انجام مى شد كه در عمل به دليل سرعت 

پايين الگوريتم، قابل پياده سازي نبود ]7و8[.
 SVC و PSS  در اين مقاله به بررسي پايدارسازي سيستم قدرت با وجود
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 
تعيين  به  قادر  انجام مي شود كه  ژنتيک  الگوريتم  توسط  تابع هدف،  ارضاء 
پارامترهاي  بهينه  PSS  و  SVC   در  تمام  نقاط  كاري  شبكه قدرت 
مي باشد. نتايج شبيه سازي ها حاكي از مطلوب بودن روش پيشنهادي نسبت 

به روشهاي پيشين مي باشد.
2- مدل سيستم:

2-1( مدل ژنراتور و سيستم تحريک:
در اين مقاله، يک سيستم قدرت تک ماشين به شين بينهايت مطابق با شكل 
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)1( در نظر گرفته شده است. در اين شكل، ژنراتور سنكرون به PSS تجهيز 
براي  راستا،  اين  در  دارد.  وجود  ارتباطي  خط  وسط  در   SVC يک  و  شده 

سيستم تحريک ژنراتور مورد نظر، رابطه زير حاكم مي باشد:
     )1(

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

زماني سيستم  ثابت  و  بهره  پايه،  ولتاژ  ترتيب  به   AT و   AK  ،  refV كه 
كنترل  يک  از   IEEE, ST1مدل طبق  تحريک  سيستم  هستند.  تحريک 
كننده پيش فاز- پس فاز به عنوانPSS  براي توليد سيگنال پايدارساز استفاده 

مي شود. 
:SVC 2-2( پايدارساز بر مبناي

   در  شكل  )2(  ،   بلوک  مربوط  به  SVC به  صورت  جبران  كننده 
پيش فاز- پس فاز نشان داده  شده است:

شكل )SVC :)2 همراه با جبران كننده  پيش فاز- پس فاز

B به صورت زير بيان مي شود:  كه سوسپتانس 
                           )2(

sT به ترتيب بهره و ثابت  sK و  refB ، سوسپتانس پايه است.  كه در آن 
زماني  SVC هستند.

3- مدل خطي شده سيستم:
نقاط  حول  مدل  سازي  خطي  به  نياز  ابتداء  كننده،  كنترل  طراحي  براي  
و  سنكرون  ماشين  معادالت  اساس  بر  عمل  اين   .]2,1[ است  سيستم  كار 
سوسپتانس SVC انجام مي شود كه مي توان ماتريس حالت را به صورت 

زير بيان كرد:
                                                 )3(

كه   است.

بر اين اساس، بلوک دياگرام سيستم قدرت تک ماشينه با شين بينهايت با در 
نظر گرفتن PSS و SVC در شكل )3( نشان داده شده است.  

 
شكل )3(: بلوک دياگرام خطي شده سيستم

vK  مقاديري هستند  qK و    ، pK 6K  و  1K تا  در شكل )3(، ضرايب  
كه به صورت زير تعريف مي شوند:

        )4(

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

       )5(

4- روش پيشنهادي:
4-1( مشخص كردن مدهاي ناپايدار و طراحي پايدار ساز:

ماتريس  ويژه  مقادير  آيد.  مي  بدست   )5( معادله  از  را  ويژه سيستم   مقادير 
ساختار   در  است.   )4( در شكل  نظر  مورد  سيستم  هاي  قطب  تمامي  شامل 
است كه  استفاده شده  فاز  فاز- پس  پيش  از كنترل كننده   SVC و   PSS

3T  است. در اين  1T و  K و مقادير  براي تنظيم آن، نياز به تنظيم ضرايب 
مقاله، بازه وسيعي از نقاط كاري سيستم از بارهاي سبک تا بارهاي سنگين 
به  پايدار ساز  اند.  گرفته شده  نظر  در  فاز  پيش  توانهاي  و همچنين ضريب 
منظور حداكثر كردن ضريب ميرايي مدهاي ضعيف و ناپايدار سيستم در نقاط 
مختلف كاري سيستم طراحي مي شود. لذا با در نظر گرفتن ناحيه اي كه در 
آن نتيجه فوق حاصل مي شود، تابع هدفي به صورت )) كمينه نسبت ميرايي 

مد الكترومكانيكال در شرايط بارگذاري iام (( در نظر گرفته شده است.
جائي  تا  البته  است.  تابع هدف  كردن  بيشينه  بهينه سازي، هدف  فرآيند  در 
محدوديتهاي  باشند.  شده  اعمال  شده،  گرفته  نظر  در  هاي  محدوديت  كه 
1T در PSS يک  K  و  3T  در SVCو همچنين  1T و  K و  پارامترهاي 

طبقه به صورت معادله )6( تعريف مي شود:
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     )6( 

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

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

الگوريتم ژنتيک، الگوريتمي است مبتني بر تكرار كه اصول اوليه آن از ژنتيک 
طـبيعي  اقتباس گرديده است.  تنها  اطالعات  مورد نياز الگوريتم ژنتيک، 
ايجاد شده بوسيله هر مجموعه  داده هايي در مورد كيفيت روش حل هاي 
نيازمند  ديگر،  سازي  بهينه  هاي  روش  كه  است  حالي  در  اين  است.  متغير 
اطالعات مشتق ويا شناخت كاملي از ساختمان مسئله و متغير ها مي باشد. 
از ساير روشهاي جستجو  تر  انعطاف  قابل  الگوريتم ژنتيک،  به همين خاطر 

است ]9[. 
به منظور تعيين مقادير بهينه پارامتر هاي پايدارسازها با استفاده از الگوريتم 
ژنتيک، ضرايب پايدارسازها به عنوان كروموزمها در نظر گرفته شده است. در 
اين قسمت تعدادي كروموزم كه هر كدام حاوي تمام پارامتر هاي مجهول 
اين  ايجاد  در  البته  شود.  مي  انتخاب  اوليه  جمعيت  عنوان  به  است،  مسئله 
جمعيت اوليه حدود مجاز پارامتر ها در نظر گرفته شده است. ساختار الگوريتم 

در شكل )5( توصيف شده است. 

 
شكل )4(:  فلوچارت اجرايي الگوريتم ژنتيک

پس از خطي سازي مدل در نقاط كاري، مقادير ويژه سيستم را به ازاء مقادير 
جمعيت اوليه، محاسبه و مقدار خطا را بدست مي آوريم .سپس با استفاده از 

تابع برازندگي، بهترين كروموزم ها انتخاب شده و به نسل بعد منتقل مي شود. 
در نهايت بر روي كروموزم هاي باقيمانده، عملگرهاي جهش و تركيب اجراء 
شده كه در نتيجه، كروموزوم هاي نسل بعد ايجاد مي شود. فلوچارت روش 

در شكل )4( آمده است]9[.
5- شبيه سازي: 

پايدارساز بر اساس شكل  در اين قسمت، مقايسه اي بين دو روش طراحي 
)1( و  بر  مبناي  الگوريتم ژنتيک  و  روش كالسيک  انجام  شده  است.     
پارامتر هاي بهينه PSS و SVC توسط الگوريتم، ژنتيک تعيين مي شود. در 
روند الگوريتم از 100 كروموزوم به عنوان جمعيت اوليه استفاده شده است. در 
هر بار اجراي الگوريتم عملگرهاي جهش و تركيب، به ترتيب با احتمال 0/5 
و 0/4 بكار گرفته مي شود. پس از پياده سازي روش پيشنهادي بر روي مدل 
به مكانهاي  ناپايدار  انتقال مدهاي  و  پايدارسازي  خطي شده سيستم، شاهد 
مطلوب هستيم. در جداول )1( تا )3( مقادير ويژه سيستم، قبل و بعد از انتقال 

مقادير ويژه به ازاء نقاط كاري مختلف سيستم مقايسه شده اند.
پس از تخمين پارامتر هاي بهينه PSS وSVC و قرار دادن آنها در بلوک 
اندازه pu 1 در لحظه   با  پله  دياگرام شكل )3(، به گشتاور ژنراتور، ورودي 
sec1، و pu 1- در لحظه  sec 8 ، اعمال مي شود. پاسخ سيستم به اعمال 
نتايج شبيه سازي در شكل  )5( آمده است. اين نتايج مربوط به مقايسه دو 
روش كالسيک و پيشنهادي مي باشد كه در آنها، تغييرات سرعت زاويه اي 
روتور بر حسب زمان نشان داده شده است. همانطور كه مشخص است تغييرات  
سرعت  زاويه اي  روتور  در  روش  پيشنهادي  به  ميرايي مطلوب مي رسد 
پيدا كرده است.  اي  قابل مالحظه  بهبود  با روش كالسيک،  مقايسه  كه در 
پيشنهادي  برتري روش  نشانگر  پاسخ،  فراجهش  در  نسبي  همچنين كاهش 

نسبت به روش كالسيک مي باشد.  
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   شكل )5(: تغييرات سرعت زاويه اي روتور با طراحي PSS و PSS&SVC به روش RCGA در شرايط 
بارگذاري   -   الف( نرمال،ب( سنگين، ج( ضريب توان پيش فاز

8- نتيجه گيري:
پارامترهاي  سازي  هماهنگ  طريق  از  قدرت  سيستم  پايداري  مقاله  اين  در 

PSS و SVC انجام گرفت. بدين منظور با استفاده از روش الگوريتم ژنتيک، 

پايداري سيستم  نقطه مشخص، كه در آن  به يک  ناپايدار سيستم  قطبهاي 
انتقال داده مي شود. سپس روش مذكور بر روي  قدرت تضمين مي گردد، 
يک شبكه تک ماشين به شين بي نهايت شامل ژنراتور، PSS و يک جبرانساز 
اين  در  پيشنهادي  ژنتيک  الگوريتم  است.  اعمال شده  راكتيو  توان  استاتيک 
راحتي       به  تر  ساده  و  كمتر  محاسبات  انجام  با  كه  است  آن  از  حاكي  مقاله 
مي توان پارامتر هاي PSS و SVC را تعيين نمود و سريهتر به جوابهاي 

مطلوب رسيد. 
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اخبار علمی
تر  عميق  درمان  براي  تابش  خود  نانوذرات  از  استفاده   .1

سرطان:
روش درمان فتوديناميک )PDT( نوعي درمان سرطان است كه از تلفيق يک 
ماده شيميايي به نام حساس كننده نوري و نوع خاصى از اشعه كه باعث كشتن 
به طور گسترده اي   PDT اگرچه روش  سلولها مي شود حاصل مي گردد. 
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، 
چرا كه نور الزم جهت انجام PDT قادر به نفوذ به مناطق عمقي بافت ها 
 PDT نيست.محققان دانشگاه تگزاس براي رفع اين مشكل نوع جديدى از
را عرضه كرده اند كه در آن نور به كمک نانوذرات درخشاني كه به آنها مواد 
تحريک شونده با نور متصل مي باشد، ايجاد مي شود. موقعي كه تركيب نانو 
ذره- ماده تحريک شونده با نور به سمت يک تومور هدايت مي شود و به 
كمک اشعه X يا ساير منابع تابش تحريک مي گردد، ذرات شروع به توليد 
نور كرده و مواد تحريک شونده با نور فعال مي شوند. با استفاده از اين ايده 
شونده  تحريک  ماده  كردن  فعال  براي  خارجي  نور  هيچگونه  درماني  جديد 
عامل  بافتها يک  رو ضخامت  اين  از  و  نيست  نياز  تومورها  درون  در  نور  با 
محدود كننده براي استفاده از PDT نخواهد بود. از طرفي با توجه به اينكه 
تابش اشعه و فتوديناميک درماني با هم تلفيق شده و با هم اتفاق مي افتد، لذا 
 X تخريب تومور به صورت مؤثرتري اتفاق مي افتد. با توجه به اينكه اشعه
قادر به نفوذ به بافتهاي عمقي است، از آن مي توان براي درمان تومورهاي 
عمقي استفاده كرد. به همين دليل روش مذكور، راهكاري ساده، اما مؤثر براي 
درمان سرطان ارائه كرده است.براي دستيابي به كاربردهاي عملي، مجموعه 
آنتي بادي ها،  همچون  حامل هايي   كمک  به  بايستي  پورفيرين    – ذره  نانو 
پيتيدها، ليپوزوم ها و ساير ملكول هاي فعال به سلول هاي تومور انتقال داده 
شوند.براي طراحي اين حامل ها افراد بايستي به اثر آنها بر مقدار توليد اكسيژن 
براي هدف  اسيدفوليک  از  اين مطالعه محققان  باشند. در  فعال توجه داشته 
گيري گيرنده هاي فوالت در سلولهاي سرطاني استفاده كردند.نتايج آنها نشان 
داد كه اسيدفوليک هيچ اثري بر روي مقدار توليد اكسيژن فعال در مجموعه 
نانوذره ندارد. از اين سيستم  به  طور عملي جهت انجام  روش هاي  فعال 

سازي  به كمک نور مي توان استفاده كرد. 

2.  کاهش گازهاي گلخانه اي با استفاده از فناوري نانو: 
نتايج يک مطالعه كه در انگلستان انجام شده است، نشان مي دهد كه فناوري نانو 
را  گلخانه اي  گازهاي  انتشار  و  تجديدناپذير  انرژي  منابع  از  استفاده  مي تواند 
در  سازماني  كه   )Defra( سازمان »دفرا«   توسط  مطالعه  دهد.اين  كاهش 

زمينه امور كشاورزي، غذا و محيط زيست است، انجام گرديده است. در اين 
سوخت،  افزودني هاي  قبيل  از  زمينه هايي  در  فناوري نانو  كاربردهاي  مطالعه 
الكتريسيته  ذخيره  و  هيدروژني  اقتصاد  )فوتوولتائيک(،  خورشيدي  پيل هاي 
مورد بررسي قرار گرفته است. اين بررسي ها نشان مي دهد كه  فناوري  نانو  
از 2%   در حال حاضر و  تا  بيش  انتشار گازهاي  گلخانه اي  را   مي تواند 
بيش از 20% تا سال 2050 كاهش دهد. همچنين افزودني هاي نانو ذره اي 
نشان داده اند كه مي توانند راندمان سوخت موتورهاي ديزلي را تا تقريبًا %5 
افزايش دهند، در نتيجه انتشار CO2 در انگلستان 2 تا 3 ميليون تن در سال 
انگلستان  ديزلي  نيروگاههاي  در  فوراً  مي تواند  موضوع  اين  مي يابد.  كاهش 
اجراء شود.هر چند ابتداء بايد نگراني هاى مرتبط با سالمتي ناشي از تماس با 
نانوذرات آزاد در گازهاي خروجي ديزلي، رفع شود. بدين منظور توصيه هايي 
آزمايش هاي  و  آزمايش هاي سميت شناسي جامع  از:  شده است كه عبارتند 
عملكرد مستقل كمک كننده براي نشان دادن سود محيطي آن. از سوي ديگر 
از  انرژي  توليد  براي  آنها  از  استفاده  مانع  خورشيدي  پيل هاي  باالي  قيمت 
توجه  قابل  كاهش  باعث  مي تواند  فناوري نانو  اما  مي شود.  تجديدپذير  منابع 
انرژي  از  برق  توليد  شبكه  يک  اگر  شود.  خورشيدي  پيل هاي  توليد  هزينه 
انتشار گاز گلخانه اي  توليد كند،  را  نيازهاي برق  1% كل  بتواند  خورشيدي، 
CO2 مثاًل در انگلستان ساالنه تقريبًا 5/1 تن كاهش مي يابد. وسايل نقليه 
مبتني بر سوخت هيدروژني مي توانند انتشار همه آالينده هاي مضر را از وسايل 
نقليه حذف كنند.يكي از مشكالت اصلي اقتصاد مبتني بر هيدروژن، ذخيره 
اين مشكل  رفع  براي  زيادي  فناوري نانو مي تواند كمک  است كه  هيدروژن 
توان  غيره،  و  فولرين ها  كربني،  نانولوله هاي  قبيل  از  نانوساختارهايي  بكند، 
بالقوه اي در ذخيره سازي هيدروژن دارند.همچنين فناوري نانو در پيل سوختي 
كه در آن انرژي ناشي از سوخت هيدروژن به برق تبديل مي شود، كاربرد دارد، 
به  هيدروژن  اگر  دهند.  بهبود  را  آنها  عملكرد  مي تواند  نانوكاتاليست ها  مثاًل 
عنوان منبع انرژي استفاده شود، انتشار گاز گلخانه اي CO2كه در انگلستان 

ساالنه 132ميليون تن است، به طور كامل حذف مي شود. 

3.   وجود نانو ذرات در موادغذایي مفيد است: 
از  استفاده  با  شده  توليد  غذاهاي  كه  باورند  اين  بر  هلندي  دانشمندان 
را  بوده و قدرت جذب مواد غذايي  برخوردار  از سالمت كامل  نانوتكنولوژي 
در بدن انسان به ميزان مؤثري افزايش خواهد داد.به گفته دانشمندان استفاده 
ذهنيت  دليل  به  اند  آمده  فراهم  تكنولوژي  اين  واسطه  به  كه  غذاهايي  از 
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 
است با تغيير ساختارغذاها، مواد غذايي سالم و تأثيرگذاري را براي بدن انسان 
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آماده كرده و از ميزان عوامل نامناسب و آزار دهنده موجود در غذا بكاهد. در 
نهايت ساختارهاي  نانو  ذرات  موجود  در غذاها تحت تأثير سيستم هاضمه 
از بين مي روند و در نتيجه هيچ ذره نانويي در بدن انسان باقي نخواهد ماند.
نانو ساختارهايي  اروپايي موفق به توليد  همچنين در حال حاضر دانشمندان 
شده اند كه مي تواند مواد مغذي را به مناطق خاصي از بدن هدايت كرده و 
تأثير گذاري اين مواد را بر روي اعضاء بدن انسان افزايش دهند.با اين حال 
برخي از كاربردهاي نانو در صنايع غذايي همچنان جدال بر انگيز است. براي 
مثال مواد فلزي به ويژه ذرات نقره و نانو ذرات در بسته بنديهاي كه به منظور 
استفاده  مورد  گسترده  صورتي   به  غذايي  مواد  شدن   فاسد  از  جلوگيري  
قرار مي گيرند، مي تواند به داخل غذا راه يابد كه وجود اين ذرات مي تواند 
مشكالتي را براي سالمتي انسان به وجود آورد.دانشمندان معتقدند با وجود 
فوائد اثبات شده نانو ذرات در صنعت غذايي،  قبل از  استفاده انبوه از اين مواد 

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

4.   رایحه   ای که فرد را سير می کند:
كه  كرده اند  فراهم  را  غذايى  مواد  از  تازه اى  نسل  توليد  امكان  محققان   
و  كند  آزاد  گرسنگى  احساس  ضد   رايحه اى  جويده شدن،  حين  در  مى توانند 
باشد.  دانشمندان هلندى  توسط  افزايش وزن  با  مبارزه  براى  امكان جديدى 
كالرى  از مصرف  را  فرد  و  احساس گرسنگى خواهد شد  از  مانع  رايحه  اين 
اضافى باز خواهد داشت. اين مواد غذايى مى تواند با اپيدمى چاقى در جهان 
مبارزه كند. پيش از اين روش هاى ديگرى مانند توليد مواد غذايى كه بتواند 
در معده احساس سيرى ايجاد كند، پيش بينى شده بود و تمركز محققان بر 
روى توسعه آنها بود. اين روش جديد مى تواند دامنه تالش ها را توسعه دهد. 
مناطق  كار خواهند رفت كه مى توانند  به  فرارى  اين روش مولكول هاى  در 
خاصى از مغز را تحريک و احساس سيرى را به فرد القاء كنند.تحليل ها نشان 
مى دهد رايحه اى كه در حين جويدن و صرف غذا آزاد مى شود، مى تواند به 
فرد احساس سيرى بدهد و او را از ادامه صرف غذا باز دارد. در اين تحقيق 
روش هايى مانند توليد غذاهايى كه رايحه بيشترى حين جويدن توليد مى كنند 
يا استفاده از مواد فرارى كه بتوانند تأثير بيشترى بر نواحى سيرى مغز داشته 

باشند، طرح شده است.

5.  جادوی نانو در شيمی! 
محققان مؤسسه پلى تكنيک رنسالر در نيويورک راهى براى جوشاندن آب 
افزايش  برابر   30 را  آب  قابليت جوشاندن  كه  يافته اند  نانوفن آورى  با كمک 
مى دهد.اين محققان دريافتند با افزودن اليه اى از نانوميله هاى مسى مى توان 
با صرف انرژى اى 30 بار كمتر از ميزان معمول، آب را جوشاند.موارد استفاده 
اين تكنيک بسيار گسترده بوده و در طيف وسيعى از محصوالت كه به فرآيند 

جوشاندن نياز دارند، قابل استفاده است .به نظر مى رسد اين افزايش قابليت 
بين سطوح در  انفعاالت جالب توجه  و  اثر متقابل و فعل  نتيجه  جوشش در 
مقياس نانو و ميكرو در فلز باشد.براى جوشيدن آب، حرارت زيادى الزم است و 
در فرآيند جوشيدن به يک ميانجى ميان آب و هوا نياز است، به عنوان مثال در 
يک ظرف آب، هوا در دو سطح ميانجى ظاهر مى شود؛ اول در جايى كه سطح 
آب در مجاورت هوا قرار دارد و دوم در درون ظرف آب كه در مقياس ميكرو 
به صورت حباب در هنگام جوشيدن آب قابل مشاهده است. اين تيم تحقيقى 
اعالم كرده است: يک نوار از نانوتارهاى مسى مى تواند به ذرات هواى موجود 
در آب اجازه دهد خود را به سطح آب رسانده و مانع از هجوم ذرات آب به 
فواصل و شكاف هاى ايجاد شده، شود و بدين ترتيب مخزنى پايا از حباب هاى 
ريز و مستمر فراهم شود. مخلوط هاى نانو و ميكرو ذاتًا قادر به ايجاد يک 
فرآيند جوشيدن مطلوب نمى باشند، چرا كه بسته هاى نانو بسيار كوچک بوده 
و شكاف هاى در مقياس ميكرو به سرعت و تنها توسط آب پوشانده مى شوند، 
در حالى كه در اثر پديده مولتى اسكيل )يا چند مقياسى( قابليت جوشيدن به 
طرز چشمگيرى بهبود مى يابد.اين محققان مى گويند با تكنولوژى استفاده از 
نانولوله هاى مس شاهد يک افزايش 30 برابرى در تراكم حبابهاى فعال در 
سطح بوده اند.نتيجه اين تحقيقات مى تواند موجب پيشرفت حائز اهميتى در 
راندمان و صرفه جويى در هزينه مصارف صنعتى مربوط شود. موارد كاربرد اين 
تكنولوژى بسيار هيجان انگيز و گسترده است، چرا كه امكان جوشاندن آب با 

30 برابر انرژى كمتر به معنى 30 برابر صرفه جويى در هزينه ها است. 

6.  تصویربرداری همزمان از همه جهات  با نانو فناوری ممکن 
شد:

از همه  زمان  تصويربردارى هم  نانوالياف ها  از  استفاده  با  آمريكايى  محققان 
همه  ديدن  با  بتواند  سرباز  يک  كه  كنيد  كردند.تصور  پذير  امكان  را  جهات 
جهات  در يک لحظه، تهديدها را شناسايى كند. اكنون محققانى در مؤسسه  
كه  جديد  تصويربردارى  روش  يک  توسعه  با   )MIT( ماساچوست  فناورى 
حاوى الياف نانوساختار شناساگر نور است، توانسته اند اين رؤيا را يک مرحله 
به واقعيت نزديک تر كنند. اين الياف نانوساختار مى توانند بصورت يک شبكه 
انعطاف پذير يا حتى يونيفرم يک سرباز ساخته شوند. الياف منفرد ساخته شده 
به  نيمه هادى  عدسى هاى  از  مجزاء  صفحه   دو  شامل  محققان،  اين  بوسيله 
شده  اند.  تا  سوئيسى  غلتک  يک  مانند  كه  است  نانومتر   100 فقط  ضخامت 
الكترودها داخل اين الياف  قرار داده شده اند و استوانه حاصل كه 35 سانتى متر 
نانوساختار  الياف  اين  شده است.  محافظت  عايق  پوشش  يک  با  دارد،  طول 
مى تواند نور را شناسايى كند،زيرا فوتون ها با برهم كنش با يک ماده  نيمه هادى، 
مى توانند اتم هاى آن را يونيزه كرده و جريان الكتريكى داخل آن را تحت تأثير 

قرار دهد. 
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فوتونها با طول موج بلند و انرژى نسبتًا كم هنگام برخورد با اين الياف مى توانند 
يک جريان بزرگ فقط در نيمه هادى بيرونى ايجاد مى نمايد. فوتونها با طول 
نيمه هادى   دو  هر  در  مى توانند  بنابراين  و  دارند  باالترى  انرژى  كوتاه،  موج 
با مقايسه  جريان هاى  داخلى و خارجى جريان هايى ايجاد كند. اين محققان 
مرتبط در اين دو نيمه هادى مى توانند رنگ نور ورودى را تعيين كنند. مهمترين 
چالش هنگام ساخت اين الياف، مجتمع كردن الكترودها است. به گفته يكى از 
اين محققان،نياز به انتخاب فلزى بود كه خواص الكترونيكى بسيار متفاوت اما 
خواص گرمايى مشابهى با اين نيمه هادى ها داشته باشد. قلع انتخاب مناسبى 
و  انعطاف پذير  به صورت  و مى تواند  است  انعطاف پذير  و  نرم  بسيار  زيرا  بود 

بدون شكسته شدن، تغيير شكل يابد. 

7.   مقداری کثيفی پوست برای بدن مفيد است!
 محققان آمريكايى در تحقيقات خود دريافتند كه مقدارى كثيفى پوست براى 
سالمت بدن و جلوگيرى از التهاب زخمها مفيد است.دانشمندان مدرسه پزشكى 
دانشگاه كاليفرنيا كشف كردند كه گونه اى باكترى از خانواده استافيلوكوكها 
قادر است از ايجاد واكنشهاى مولكولى كه منجر به التهاب مى شوند،جلوگيرى 
 )LTA( »كند. مولكولى كه موجب اين التهابها مى شود، »اسيد ليپوتيكويک
در  محققان  كند.اين  مى  عمل  »كراتينوسيت«  سلولهاى  روى  كه  دارد  نام 
پايه  يک  تحقيقات  اين  انگيز  شگفت  »نتايج  داشتند:  اظهار  خصوص  اين 
مولكولى را براى درک فرضيه بهداشت ارائه مى كند. تاكنون اطالعات كمى 
در خصوص فرآيند بهبود زخمها در دسترس بود.«اصطالح »فرضيه بهداشت« 
بيان مى كند كه محيطهاى كاماًل ضدعفونى شده اى كه بسيارى از كودكان 
كشورهاى توسعه يافته در آنها رشد مى كنند، رقم ابتالء به آلرژيها را افزايش 
مى دهد. بدين ترتيب در اين محيط كه به دور از محيط طبيعى است، باكتريها 
گونه  هزاران  و  يابند  مى  و جهش  داده  ماهيت  تغيير  به سرعت  ويروسها  و 
بسيار  و  بوده  مقاوم  بسيار  داروها  مقابل  در  كه  كنند  مى  ايجاد  را  جديدى 
خطرناک هستند.به گفته اين محققان برخوردارى از يک جمعيت باكتريها بر 
روى پوست بدن از فرآيندهاى التهابى ناشى از ايجاد زخم جلوگيرى مى كند، 
به همين علت نبايد پوست را بيش از حد تميز نگهداشت. در حقيقت مقدارى 

كثيفى براى سالمت بدن مفيد است.

8.   ورود نانوچسب های پليمری به بازار:
يكى از شركتهاى پيشرو جهانى در زمينه كاربردهاى نانومواد،خط جديد توليد 
نانوچسب هاى اپوكسى خود معروف به چسب هاى اپووكس را راه اندازى كرد. 
اين چسب  جديد براى اينكه جايگزين چسب هاى نمره هوافضا شود، طراحى 
شده است. اين شركت از نانولوله هاى كربنى بعنوان فاز تقويت كننده در اين 
نانوچسب هاى اپوكسى استفاده كرده است. تست هاى آزمايشگاهى عملكرد و 

استحكام برشى باالى اين نانوچسب ها را تأييد كرده اند. اين محصول جديد در 
بسته هاى 3/5 پوندى قابل دسترسى است. همچنين براى مشتريان صنعتى، 
اين محصول در حجم   هاى باالتر به صورت بسته هاى 72 پوندى و 720 پوندى 
قابل دسترسى است. توزيع كننده هاى اين شركت، نيز اين نانوچسب ها را براى 
مشتريان خود و ديگر مشتريان تبليغ خواهند كردبه گفته رئيس شركت،چسب 
تقويت شده  نانومواد  بوسيله  اين شركت است كه  اپووكس دومين محصول 
است. اين چسب نه تنها عملكرد عالى دارد، بلكه فناورى هزينه ها را نيز كاهش 
مى دهد. شركتهايى كه در حال حاضر از چسب هاى نمره هوافضاى گران قيمت 
استفاده مى كنند، اكنون مى توانند محصول بهترى كه هزينه هاى آن نيز %30 
اين  فروش  از  پس  خدمات  و  توزيع  اين،  بر  عالوه  بخرند.  را  است،  كمتر 

محصول از محصوالت فعلى بهتر است.

9.  ترانزیستور یک اتمی ساخته شد:
ملبورن  و  ولز  نيوساوت  دانشگاه اى  و  فنالند  در  دانشگاه هلسينكى  محققان 
در استراليا موفق به ساخت يک ترانزيستور كارآمد و مؤثر شده اند كه منطقه 
فعال آن فقط از يک اتم منفرد فسفر در سيلسيم تشكيل مى شود.توليد سريع 
رايانه ها كه جامعه اطالعاتى امروزى را خلق كرده اند،اساسًا بر اساس كاهش 
و  طراحى  اخيراً  كه  ترانزيستورى  در  است.  گرفته  ترانزيستورها شكل  اندازه 
اتم منفرد عبور  از ميان فقط يک  الكتريكى  ساخته شده است، تمام جريان 
مى كند.اين دستاورد به محققان امكان مى دهد كه تأثيرات ناشى از محدوديت 

بى نهايت در اندازه ترانزيستورها را مورد مطالعه قرار دهند.

10.   یک قرص بخورید، به اندازه 80 دقيقه پياده روی، کالری 
آب کنيد:

دانشمندان موفق به توليد نوعى قرص فلفل شده اند كه مى تواند به اندازه 80 
پياده روى،كالرى بدن را آب كند.اين قرص الغرى »كاسپى پلكس«  دقيقه 
نام دارد كه از فلفل هاى تند و فلفل سبز توليد شده است و از فلفل هاى بسيار 
مى شود. استفاده  وزن  كاهش  براى  جديد  قرص  اين  در  رنگ  قرمز  و  تند 

افزايش  را  محققان مى گويند فلفل قرمز و فلفل سبز تند سرعت متابوليسم 
داده و بنابراين به افراد كمک مى كند كه سريعتر وزن خود را كاهش دهند.

البته مصرف اين نوع فلفل ها و عصاره هاى آن در مقادير زياد مى تواند تحريک 
كننده باشد و تندى زياد آنها غير قابل تحمل است. به همين خاطر دانشمندان 
با توليد قرص جديدى به شكل كپسول، بر اين مشكل غلبه كرده اند.قرص 
جديد بدون اينكه باعث بروز اين تحريكات شود،مى تواند كالرى بدن را كاهش 
دهد. آزمايشات كلينيكى روى اين قرص در دانشگاه اوكالهوماى امريكا انجام 

گرفته است.
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1.    بررسی  عملکرد  حالت  ماندگار  قابليتهای بازیابنده های 
)  IDVR(  دیناميکی  ولتاژ  بين  خطی

قدرت                                                                                                                             – برق  مهندسی  ارشد  کارشناسی  نامه  پایان 
محقق : مجيد مرادلو – سال 1386 

چکيده: 
  Custom Power  يا بازيابنده ديناميكى ولتاژ ، يكى از ادوات DVR

است كه براى مقابله با كمبودها و يا بيشبودهاى كوتاه  مدت ولتاژ در محل 
براى جبران    DVR از  استفاده  . در صورت  بكار مى رود  بارهاى حساس 
منابع  از  استفاده   ، زياد  تداوم  زمان  مدت  با  و  شديد  نسبتًا  ولتاژ  كمبودهاى 
 DVR ذخيره كننده انرژى براى تأمين توان اكتيو مورد نياز براى عملكرد
غيرقابل اجتناب بوده و منجر به افزايش هزينه آن مى شود . در مواردى كه 
بارها يا مناطق حساس صنعتى از طريق فيدرهاى مستقل تغذيه مى گردند، 
ممكن است تصميم به نصب DVR بر روى هريک از فيدرها گرفته شود . 
در چنين مواردى مى توان از ساختارى به نام IDVR يا بازيابنده بين خطى 
ديناميكى ولتاژ استفاده كرد كه در آن ، DVRهاى واقع در فيدرهاى مجزا 
از طريق لينک dc به هم متصل مى شوند . با استفاده از اين ساختار ، توان 
اكتيو مورد نياز براى جبران كمبود ولتاژ در فيدر معيوب از طريق فيدر سالم 
تأمين مى شود و لذا بدون نياز به منابع ذخيره كننده انرژى و صرفه جويى در 
هزينه آنها ، مى توان قابليت جبران توسط DVR را به دامنه وسيعترى از 
كمبودهاى ولتاژ تعميم داد. در اين تحقيق با استفاده از روابط حاكم بر حالت 
ماندگار DVR ، حالت ماندگار IDVR به طور كامل براى حالتهاى مختلف 
بار فيدرها و نيز انواع كمبودهاى ولتاژ متعادل و نامتعادل بررسى شده و مقايسه 
اى بين قابليتهاى ساختار IDVR و ساختار متشكل از    DVRهاى مجزا 
صورت مى گيرد . عالوه براين ، امكان استفاده از استراتژيهاى متعارف موجود 
IDVR بررسى شده و معايب هريک  براى طراحى و عملكرد   DVR در 
بيان مى گردد . سپس با در نظر گرفتن قيود حاكم بر ساختار IDVR ، يک 
استراتژى مناسب براى طراحى ساختار IDVR ارائه مى شود، بگونه اى كه 

مجموع مقادير نامى  DVRها، مينيمم گردد .
سنسورهای  بر  دما  تغيير  اثرات  هوشمند  حيران     .2

اختالف فشار خازنی
پایان نامه کارشناسی ارشد برق – کنترل

محقق : امين سليقه دار – سال 1388

چکيده: 
در صنايع و فرآيندهاى صنعتى از سنسورهاى اختالف فشار خازنى به صورت 
گسترده اى استفاده مى شود . دليل گسترش روز افزون اين نوع سنسورها در 
صنعت، داشتن مزايايى مانند حساسيت باال و مصرف پايين توان مى باشد . 
سنسورهاى اختالف فشار خازنى داراى معايبى نيز هستند . از جمله اين معايب 
مى توان به تأثير عوامل محيطى مانند: دما ، رطوبت و آلودگى بر روى رفتار 

اين نوع سنسورها اشاره نمود .
گيرى  اندازه  كميت  بين  رابطه  كه  از سنسورها  دقيقى  رياضى  مدل  معمواًل 
شده و پاسخ را نشان دهد و همچنين وابستگى خروجى سنسور به پارامترهاى 
محيطى را بيان كند، در دسترس نمى باشد . بعالوه چون اكثر سنسورها داراى 
مشخصه رفتارى غير خطى هستند و پارامترهاى محيطى رفتار سيستم را به 
صورت غيرخطى تحت تأثير قرار مى دهند، مسئله بدست آوردن يک خروجى 

دقيق و مسئله كاليبراسيون به يک مشكل پيچيده تبديل مى شود . بعضى از 
مشخصات ايده آل سنسورها شامل مشخصه رفتارى خطى ، تصحيح خود كار 
براى كاهش تأثير ناسازگار پارامترهاى محيطى ، حساسيت باال و دقت باال، 
مصرف توان پايين مى باشد . هرچند كه درشرايط عملى و واقعى رسيدن به 
اين مشخصات ايده آل آسان نيست . به خاطر اينكه به يک خروجى دقيق 
ناسازگارى  تأثير  نياز است كه   ، يابيم  اختالف فشار خازنى دست  از سنسور 
مناسبى جبران شود.  به صورت  پارامترهاى محيطى و مشخصات غيرخطى 
در اين ميان حضور كنترل كننده ها و پردازشگرها در سنسورها )سنسورهاى 
هوشمند( باعث بهبود در مشخصه غيرخطى سنسورها ، جبران آفست ورودى 
شده است . از ديگر مزاياى سنسورهاى هوشمند مى توان به بهبود در عملكرد 
سنسور، دقت بيشتر ،  پايدارى بهتر و مقاوم بودن در برابر نويز اشاره نمود. 
وجود اين مزيتها  در  سنسورهاى  هوشمند  باعث  كاربرد  وسيع  آنها در  
اندازه گيرى اختالف فشار ، نيرو ، سرعت ، شتاب و فلو شده است . هدف از 
اين تحقيق طراحى يک سيستم ابزار دقيق هوشمند است به نحوى كه اثر 
تغييرات دماى محيط بر روى عملكرد و خروجى سنسور اختالف فشار جبران 
ابتداء يک  آزمايشگاهى مناسب،  با به كارگيرى يک سيستم   . و حذف شود 
سنسور اختالف فشار خازنى را كه در محيط آزمايشگاه كاليبره شده است ، 
خروجى   – داده هاى ورودى  و  داده  قرار  واقعى  در معرض شرايط محيطى 
كه عبارتند از: تغييرات خروجى سنسور در نتيجه تغييرات دما و اختالف فشار 
دقيق  ابزار  سيستم  يک  آموزش  براى  ها  داده  اين  سپس  آيد.  مى  بدست 
هوشمند بكار گرفته مى شوند . اين سيستم ابزار دقيق هوشمند چنان طراحى 
و آموزش داده شده است كه خروجى آن فقط به اختالف فشار بستگى داشته 
و اثر تغييرات دماى محيط در خروجى حذف مى شود . همچنين روش ديگرى 

چکیده پایان نامه ها

20



براساس جدول جستجو ارائه شده است . براى درون يابى مقادير داخل اين 
جدول از استنتاج عصبى فازى استفاده شده است . به كمک شبيه سازيهاى 
انجام شده، كارآيى اين دو جبران كننده هوشمند مورد بررسى قرارگرفته است. 
در نهايت نيز به كمک ميكروكنترلر جبران كننده هوشمند به صورت سخت 

افزارى پياده سازى شده است .
3.   مدل سازی مایکروگرید جزیره ای مبتنی بر مبدل های 

استاتيک و بررسی رفتار دیناميکی آن
پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق – قدرت

محقق: سيد شهاب طباطبايى – سال 1388
چکيده:

امروزه استفاده از منابع پراكنده كاربرد وسيعى يافته است. اگر چه اين منابع، 
بسيارى از مشكالت شبكه را حل مى كنند. اما زياد شدن تعداد آنها مسائل 
راه حلى  مايكروگريد  از  استفاده  دارد.  به همراه  براى سيستم قدرت  فراوانى 
است كه عالوه بر استفاده از مزاياى منابع انرژى پراكنده، برخى از مشكالت 
ايجاد شده توسط آنها را نيز منتفى مى كند. همچنين مايكروگريدها كيفيت 
اين  افزايش مى دهند. در  انرژى مشتركان را  برق و قابليت اطمينان تأمين 
توضيح   آن   اساسى   اصول   و   بررسى   مايكروگريد   مفهوم   نامه   پايان 
و  دنيا  در سرتاسر  پياده سازى شده  مايكروگريدهاى  از  برخى  داد مى شود. 
مشخصات آنها معرفى مى گردد. اصول عملكرد مايكروگريدهادر حالت متصل 
با اين اصول شبيه سازى و  به شبكه بررسى شده و يک مايكروگريد تست 
كارايى كنترل كننده هاى منابع مايكروگريد مشخص مى شود. يكى از حالت 
هاى كار مايكروگريد كه نقش اساسى در افزايش قابليت اطمينان مشتركان 
دارد، حالت كارى جزيره است. با توجه به اينكه بسيارى از منابع انرژى پراكنده 
مورد استفاده در مايكروگريد، مبتنى بر مدل استاتيكى هستند. ويژگى هاى 
مايكروگريد جزيره اى با منابع مبتنى بر مبدل بررسى مى شود. كنترل محلى  
و پراكنده به منظور كنترل ولتاژ و فركانس مايكروگريد و تقسيم بار بين منابع 
آن در نظر گرفته مى شود. كنترل محلى ياد شده با روش هاى افتى مرسوم و 
معكوس پياده مى شود. شبيه سازى هاى حوزه زمان اين روش هاى كنترلى 
پايدارى مايكروگريد  به منظور بررسى  انجام مى شود.  بر مايكروگريد تست 
در حالت جزيره اى، مدل سيگنال كوچک مايكروگريد استخراج مى گردد. با 
استفاده از اين مدل و شبيه سازى هاى زمانى، تأثير پارامترهاى مختلف بر 
 X/R رفتار مايكروگريد مشاهده مى شود. شيب مشخصه هاى افتى، نسبت
خطوط، طول آنها و تقارن مدارى مايكروگريد از عواملى هستند كه بررسى 
پايدارى مايكروگريد  اثر زيادى بر  آنها  شده و نشان داده مى شود كه تغيير 

جزيره اى و همچنين تقسيم مناسب بار بين منابع آن دارد.

سخنان گوهربار
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موالی  بار  گوهر  سخنان  از  ای  گزیده 
متقيان حضرت امير المؤمنين علی )ع(:  

•    تفكر و انديشه در كارها، نورانيت و بينش مى بخشد . 
•    خوشبينى موجب آرامش روح و تندرستى جسم است . 

•    سعه صدر ابزار رياست است .

•    نشانه ايمان ، صبر در هنگام گرفتارى و سپاس در هنگام 
آسايش است . 

•    از كار خير خوددارى مكن ، هر چند كسى قدر آنرا نداند.
•    كسى مورد وثوق و اعتماد است كه عقل و دين داشته باشد.

•    فرصت مانند ابر از افق زندگى مى گذرد .
•    هر كه حق را يارى كند ، پيروز گردد . 

•    توكل بهترين تگيه گاه است .
•    آنكه تواناتر است، آسانتر مى بخشد.

•    اسباب رياست، تحمل است و بلند نظرى
•    خردمند بكار خويش تكيه كند و نادان به آرزوى خويش.

•    تدبير قبل از كار، تو را از پشيمانى ايمن مى كند.
پذير  بد اخالقى كه درمان  را درمانى است، جز  هر دردى      •

نيست.
•    كسى كه سوء ظن شديد دارد، از لذت حيات محروم و بى 

بهره است.
•    خوشخويى و گشاده رويى دام دوستى است و بردبارى گور 

عيب هاست.
گذارند،  باز  فرزندان  براى  پدران  كه  ترين چيزى  پسنديده      •

فرهنگ است.
•    جوانمرد آن است كه دارايى خود را بدهد و آبروى خويش را 

نگهدارد.
•    بسى بينا كه به چاه افتد و نابينا به راه افتد.

•    در كشتزار زندگى از آن تخمى كه افشانده اى، خوشه خواهى 
چيد.



1-    بر اين باور باش كه عشق و دستاوردهاى عظيم ، در برگيرندۀ مخاطرات بزرگ است .

2-    آنگاه كه مى بازى ، از باختت درس بگير .

3-    سه اصل را دنبال كن :

•    محترم شمردن خود   

•    محترم شمردن ديگران  

•    جوابگو بودن در قبال تمام كنش هاى خود   

4-    به ياد داشته باش ، دست نيافتن به آنچه مى خواهى، گاهى از افبال بيدار تو سرچشمه مى گيرد .

5-    قواعد را فراگير تا به چگونگى شكستن آنها به گونه اى شايسته ، آگاه باشى .

6-    نگذار ستيزه اى خرد بر ارتباطى پرقدرت، خللى وارد سازد .

7-    هرگاه به اشتباه خويش پى بردى ، بى درنگ گامهايى براى اصالح آن بردار .

8-    هر روز مجالى را صرف خلوت كردن كن .

9-    آغوشت را به سوى دگرگونى بگشاى ، اما از ارزش هاى خود دست برندار .

10-    به ياد داشته باش ، خاموشى گاهى بهترين پاسخ است .

11-    نيكو و آبرومند زندگى كن ، آنگاه به وقت سالخوردگى ، هنگامى كه به گذشته بينديشى ، از زندگيت ديگر بار لذت 

خواهى برد .

12-    فضاى عشق درخانه تو، شالودۀ مهر براى زندگيت است .

13-    در ناسازگارى ها با افراد مورد عالقه ات ، تنها به وضعيت فعلى بپرداز ، گذشته را بزرگ نكن .

14-    دانش خود را تسهيم كن ، كه طريقى براى دستيابى به جاودانگى است .

15-    با زمين مهربان باش .

16-    سالى يک بار به جايى برو كه پيش تر هرگز در آن جا نبوده اى .

17-    به ياد داشته باش ، بهترين رابطه ، رابطه اى است كه عشقتان به يكديگر بر نيازتان به يكديگر فزونى يابد.

18-    كاميابى خود را به داورى بنشين ، از آن طريق كه بدانى چه چيزى به ديگران داده اى .

قواعدی از زندگی
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فرم عضویت 89 – 1388

انجمن مهندسين برق و الکترونيک ایران

شاخه اصفهان

نام و نام خانوادگى:                                نام پدر:          تاريخ تولد:

مدرک و رشته تحصيلى:            دانشگاه محل تحصيل:            سال اخذ مدرک:

سنوات اشتغال به كار:                 سمت و محل كار:             شماره عضويت:

مهارتها و تخصصهاى مورد عالقه:

تعداد مقاالت:     داخلى               بين المللى تعداد كتب:      تأليف                  ترجمه  

آدرس مكاتبه اى:

پست الكترونيكى:

اينجانب با مشخصات فوق، ضمن ارائه مدارک زير تقاضاى عضويت در انجمن مهندسين برق و الكترونيک ايران – شاخه اصفهان را دارم.

مدارک الزم جهت عضويت:

تصوير خوانا و شفاف از آخرين مدرک تحصيلى )گواهى تحصيلى براى عضويت دانشجويى(

دو قطعه عكى رنگى 4×3

فيش  بانكى  بمبلغ  60000  ريال  بابت  عضويت  دو ساله  و  صدور  كارت  )عضويت  دانشجويى  مبلغ  40000  ريال( به حساب  شماره 

0106325820009 بانک ملى شعبه چهارباغ باال

           امضاء:

           تاريخ:

چهارباغ باال – شرکت برق منطقه ای اصفهان دفتر انجمن مهندسين برق و الکترونيک 

تلفن: 6279729   نمابر: 6245086



فرم عضویت شرکتها

 )عضویت حقوقی(

ریاست انجمن مهندسين برق و الکترونيک ایران – شاخه اصفهان

با سالم:

     اين شركت با مشخصات زير، تمايل خود را جهت عضويت در آن انجمن اعالم مى نمايد:

نام رسمى شركت:

تاريخ تاسيس:

نوع خدمات:

تعداد كاركنان: مهندس برق ....................،  ساير رشته هاى مهندسى: ....................،  تعداد كل ....................

محل شركت:

پست/سايت:

آدرس پست الكترونيک:

     اين شركت عالقمند است، از تسهيالت انجمن برخوردار شده و كليه اطالعيه هاى انجمن، برشورهاى كنفرانس، بروشورهاى سمينارهاى 

تخصصى، خبرنامه ها، و مجله علمى پژوهشى را دريافت نمايد. همچنين اين شركت تمايل دارد در صورت نياز به خدمت زير با پرداخت هزينه 

هاى متعلقه از همكارى انجمن برخوردار گردد.

     1(    مشاركت در برگزارى كنفرانسها، سمينارها و ميز گردهاى تخصصى انجمن

     2(    بهره گيرى از همكارى و مشاركت انجمن، در برگزارى نشست هاى علمى و تخصصى

     3(    استفاده از مديريت و همكارى انجمن، در برگزارى دوره هاى آموزش تخصصى

     4(    استفاده از خدمات انجمن، در معرفى مدرسين يا كارشناسان

     5(    استفاده از مشاركت كميته هاى مطالعات در زمينه هاى تخصصى

     6(    استفاده از خدمات انجمن در انتشار مجالت علمى

     7(    عضويت كاركنان شركت در انجمن با 20 درصد تخفيف

       8(    درج آگهى در خبرنامه انجمن شاخه اصفهان

خواهشمند است با توجه به اطالعات فوق الذكر نسبت به صدور برگ عضويت اين شركت اقدام مقتضى صورت گيرد. ضمنًا يک كپى از اساسنامه 

اين شركت به همراه فيش بانكى به مبلغ يک ميليون ريال به عنوان حق عضويت يكساله، واريزى به حساب شماره 0106325820009 بانک ملى 

ايران شعبه چهارباغ باال، ارسال مى شود.

نام و نام خانوادگى مدير عامل )يا نماينده مدير عامل(

سايت انجمن:

WWW.EAEEE.IR             
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