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 مشـــــــاهیر برق
 

 پروفسور علی جوان

 

 
 

 
اختراع کرد. روز بعد او ليزر گازي را  0691علي جوان اولين بار "ليزر گازي" را در دوازدهم دسامبر سال 

يزر بصورت خيلي عادي بوسيله فرستادن پيغامي تلفني امتحان کرد. چهل سال بعد ارتباطات بوسيله ل
درآمده و از آن در صنايع اينترنتي استفاده هاي بسيار مي شود. شايد ليزر يکي از بزرگترين اختراعات 

تکنولوژي امروزه باشد. دکتر علي جوان هنوز هم بطور زيادي درگير در اختراعات جديد است، و پيش 
 .گاهرتزهاي ليزري خواهند گرفتبيني مي کند که روزي بجاي مگاهرتز راديويي، جاي آنرا گي

به آمريکا آمد و  0696ايشان از والديني اهل آذربايجان )تبريز( در شهر تهران متولد شد، و در سال 

 .چندي بعد دکتراي خود را از دانشگاه کلمبيا در شهر نيويورک گرفت
 :زندگينامه دکتر علي جوان

ت است. ايشان بعنوان رهبر و پيشرو در علي جوان پروفسور فيزيک در مؤسسه تکنولوژي ماساچوس
ليزر گازي و الکترونيک ذره اي شناخته شده است و جايزه بين المللي "تحسين" را براي اختراع ليزر 

از  0699گازي برده است.پروفسور جوان، که اصالً اهل تهران، ايران هستند، دکتراي خود را در سال 

ا زير نظر چارلز تاونز گرفته است. با گرفتن مدرک فوق دانشگاه کلمبيا در شهر نيويورک، و مستقيم
شروع به کار با تيم تحقيقاتي شرکت تلفن بل، که  0691دکترا از دانشگاه کلمبيا، وي در سپتامبر سال 

به عضويت انستيتوي تحقيقاتي  0690در موري هيل نيوجرسي قرار داشت کرد. ايشان از سال 
ر آنجا مانده است.پروفسور جوان به تحقيقات خود در رابطه با ليزر ماساچوست درآمدند که که تا کنون د

ليزر  0691شروع کرده بود ادامه داد تا اينکه باالخره موفق شد که در سال  0691گازي که در سال 
 .گازي را که هم اکنون در سراسردنيا از آن استفاده چشمگيري مي شود، اختراع نمايد

ث جلو بردن و پيشرفت در صنايع الکترونيک شده است. ايشان در پروفسور جوان در طي سالها باع

آزمايشگاهشان واقع در دانشگاه ماساچوست آمريکا، بزرگترين آزمايشگاه تحقيقاتي را در طي 
برپا کردند. خيلي از پيشرفتهاي ناگهاني در صنعت ليزر در اين آزمايشگاه انجام  0691تا  0691سالهاي 

 .گرفت
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 متفرقه های برق

 تعمیرونگهداری سمـــاورهای برقی

 
سماور در اساس از روسيه وارد ایران شده و هم اکنون عليرغم استفاده 

از کتری های روی گاز یا برقی هنوز جایگاه ویژه ای در خانواده های 
ایرانی دارد جنس سماور مرغوب از برنج بوده و سماورهای استيل به 

مناسب نيست در اینجا شما را دليل عدم جذب امالح موجود در آب زیاد 
 برخی از اشکاالت و نحوه نگهداری سماور آشنا می نمایيم

 
 کند؟ چرا اتوماتيک سماور عمل نمی

یا ترموستات تنظيم نيست و خراب شده یا مدار یکسره شده و بدون 

 .کند ترموستات عمل می

 

 با رسوبات سماورچه کنيم؟

ها جدا  اندن آن، جرمبا مقداری جوش شيرین و آب در مخزن و جوش

 .خواهند شد

 در صورت اتصال بدنه چه باید کرد؟

های رابط و بدنه اتصالی پيدا کرده. گاه  عایق بندی مشکل دارد یا سيم

ای سيم المنت به بدنه فلزی اتصال پيدا کرده است  های لوله نيز در المنت

 .که باید المنت تعویض شود

 

 چکد؟ چرا از زیر سماور آب می

 .تقرار المنت سوراخ است و باید به تعمير کار سپرده شودمحل اس
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 کند، اما گرمای آن مطلوب نيست چه باید کرد؟ اگر سماور برقی گرم می

اشکال از ترموستات است یا ولوم آن درجه بندی درستی ندارد که باید 

 .تنظيم شود

 

 دهنده روشن است؟ کند، اما المپ نشان چرا سماور گرم نمی

ت یا سيم رابط المنت به ترموستات یا ترمينال قطع است و یا در این صور

 .المنت قطع شده است

 

وقتی ترموستات سماور را می چرخانيم ولی با چرخاندن ولوم ترموستات 

شود نشان گر  شود و المپ نشان دهنده نيز روشن نمی سماور گرم نمی

 چيست ؟

يوب است. اگر احتماال پریز برق ندارد یا دو شاخه یا کابل رابط مع

گيرد احتماال دسته ولوم آن هرز شده و نياز به  ترموستات فرمان نمی

تعویض دارد و اگر ترموستات خراب شده باشد نيز نياز به تعویض دارد. 

اند که نياز به تعویض دارند. گاه نيز  گاهی نيز المنت و المپ هردو سوخته

ر دقيق باید تمام های رابط مدار قطع باشد. یک تعميرکا ممکن است سيم

 .این موارد را چک کند

  :نکته زیر را درباره سماور رعایت کنيد 10

 .هرگز سماور را داخل آب قرار ندهيد1- 

هنگام استفاده از سماور برقی از وصل بودن سيم ارت آن مطمئن 2- 

 .شوید

 .هرگز از سماوری که اتصال بدنه دارد استفاده نکنيد3-

 .بندی دستگاه را کنترل کنيد هر چند وقت یک بار آب4- 

 .از استفاده کردن سماور در مکان مرطوب پرهيز کنيد5- 

 .یابی، تعمير و تعویض قطعات دو شاخه را از پریز بکشيد هنگام عيب6- 

 .در زمان باز کردن و بستن سماور برقی از ابزار مناسب استفاده کنيد7-

رقی چند وقت یک برای جلوگيری از کاهش راندمان حرارتی سماور ب8- 

 .زدایی کنيد بار طبق دستور کارخانه سازنده سماور را رسوب
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 .هرگز سماور را بيش از خط نشان داخل مخزن از آب پر نکنيد9- 

 .بعد از پر کردن سماور دو شاخه را به برق بزنيد 10- 

 آنالوگ مدارهای

 

اند. مدارهای آنالوگ  های الکترونيکی آنالوگ مانند رادیو از تعدادی مدار اساسی تشکيل شده بيشتر دستگاه

کنند. تعداد مدارهای مختلف آنالوگ بسيار  بر خالف مدارهای دیجيتال از یک دامنه مداوم ولتاژ استفاده می

اند از یک مدار تشکيل شده از یک قطعه تا یک مدار متشکل از تو زیاد است به دليل که یک مدار آنالوگ می

 .هزاران قطعه مختلف باشد

 

 

 

نامند گرچه از بسياری از عوامل غير خطی مانند آشکارسازها,  مدارهای آنالوگ مدارهای خطی نيز می

توان از  لوگ میهای خوب برای مدارهای آنا شود. به عنوان مثال ها و ... در آنها استفاده می کننده تلفيق

 .سازها نام برد های عملياتی و نوسان های ترانزیستوری یا المپ خالء, تقویت کننده تقویت کننده

 

ها برای بهبود عملکرد مدار  های دیجيتال و یا حتی ریزپردازنده امروزه برخی از مدارهای آنالوگ از المان

نامند. برخی موارد ممکن است  می« رکبسيگنال م»کنند. این مدارهای معموال مدارهای  استفاده می

تشخيص مدارهای آنالوگ از دیجيتال سخت باشد چراکه در برخی از مدارها از هر دو نوع عناصر خطی و غير 

 .خطی استفاده شده است
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 مهندسی مکاترونیک

ی  علم مهندسی مکاترونيک یک مجموعه- 

پوشش اهداف  ای تلفيقی از رشته بين

های مهندسی مکانيک،  مشترک رشته

مهندسی برق، مهندسی کنترل، مهندسی 

کامپيوتر، مهندسی مولکولی ) از نانوشيمی 

است. هدف مکاترونيک  و بيولوژی( پدیدآمده

تر،  های ساده این است که به سيستم

 .پذیرتر دست یابيم تر و انعطاف تر، راحت ارزان

يک و مکاترونيک )یا مهندسی مکان

الکــترونيک( تلفيق سه رشتٔه مهندسی 

مکانيک، مهندسی الکترونيک و مهندسی 

کامپيوتر است. این رشته سعی بر آن دارد 

های تشکيل  تا نگاهی یکپارچه به سيستم

 -الکترونيکی  -شده از اجزای مکانيکی 

کنترلی و نرم افزار داشته باشددانشگاه 

به علم  ی مکاترونيک توجه شمارا واترلو. واژه

کند. اما هدف  مکانيک و الکترونيک جلب می

مکاترونيک ایجاد و استفاده از ارتباط داخلِی 

های مهندسی مرتبط با  رشته ميان

اتوماسيون و خودکارسازی است، تا یک 

های  را در سيستم  نمایه از کنترِل پيشرفته

 .ترکيبی به خدمت بگيرد

 

 مهندسی مکاترونيک

ی  ک یک مجموعهعلم مهندسی مکاتروني- 

  (چيست؟ )مخابرات بي سيم  Gisايا ميدانيد

 Geographic)سيستم اطالعات جغرافيايي

Information Systems) ياGIS   يک سيستم

کامپيوتري براي مديريت و تجزيه و تحليل 

اطالعات مکاني بوده که قابليت جمع آوري، 

ذخيره، تجزيه وتحليل و نمايش اطالعات 

 .جغرافيايي )مکاني( را دارد

بر اساس موقعيتشان   (GIS)داده هادريک

 .نشان داده مي شوند

با جمع آوري و تلفيق   GISتکنولوژي

هاي معمولي، به  اطالعات پايگاه داده

وسيله تصوير سازي و استفاده از آناليز 

هاي جغرافيايي، اطالعاتي را براي تهيه 

نقشه ها فراهم مي سازد. اين اطالعات به 

منظور واضح تر جلوه دادن رويدادها ، پيش 

بيني نتايج و تهيه نقشه ها به کار گرفته 

 .مي شوند

دريک سيستم اطالعات جغرافيايي واژه 

عبارت است از  (Geographic)يي ياجغرافيا

موقعيت موضوع هاي داده ها، برحسب 

 .(مختصات جغرافيايي )طول و عرض

يا اطالعات نشان مي   (Information)واژه

براي ارائه دانسته   GISدهد که داده ها در

هاي مفيد، نه تنها به صورت نقشه ها و 

تصاوير رنگي بلکه بصورت گرافيک هاي 

پاسخ هاي نمايشي آماري، جداول و 

متنوعي به منظور جستجوهاي عملي 

 .سازماندهي مي شوند

يا سيستم نيز نشان دهنده  (System)واژه

از چندين قسمت متصل و   GISاين است که

وابسته به يکديگر براي کارکرد هاي 

 .گوناگون، ساخته شده است

  :GISمؤلفه هاي

شامل يک بسته   GISيک سيستم

افزار و نرم افزار( کامپيوتري )شامل سخت 

از برنامه هاي رايانه اي با يک واسطه کاربر 

مي باشد که دست يابي به عمليات 

واهداف ويژه اي را فراهم مي سازد. مؤلفه 

هاي چنين سيستمي به ترتيب عبارتند از: 

کاربران، سخت افزارها، نرم افزارها، 

 .اطالعات و روش ها

 



ه تخصصی مهندسی برقـکهـــربا                                                        مجل  

19اردیبهشت ماه   

 

WWW.NOANDISHAAN.COM Page 9 
 

های مهندسی  ای تلفيقی از پوشش اهداف مشترک رشته رشته بين

مکانيک، مهندسی برق، مهندسی کنترل، مهندسی کامپيوتر، مهندسی 

است. هدف مکاترونيک این  مولکولی ) از نانوشيمی و بيولوژی( پدیدآمده

ست پذیرتر د تر و انعطاف تر، راحت تر، ارزان های ساده است که به سيستم

 .یابيم

 

 تاریخچه

 9191آقای تسورو موری یک مهندس ژاپنی شرکت یاسکاوا، در سال - 

ی مکاترونيک  کار برد. واژه ی مکاترونيک را ابداع کرد و به ميالدی واژه

های الکترومکانيکی شد و تا حدی کمتر هم  ی سيستم جایگزین واژه

 .شود می کار گرفته جای مهندسی کنترل و اتوماسيون به به

 

 توصيف

های  ی مهندسی کنترل سيستم علم مهندسى سایبرنتيک، با مسأله

مکانيکی سر و کار دارد. مکاترونيک برای کنترل یا تنظيم چنين 

شود)نظریه کنترل، یا به فارسی نظریه کار گرفته می هایی به سيستم

های مکاترونيک، اهداف توليد  کنترل را ببينيد(. با پيوست ماژول

پذیری بودن و انعطاف شود. همچنين قابليت در دسترس مییافتنی  دست

آید. تجهيزات توليد مدرن شامل  دست می ی توليد به در مجموعه

شود که بر مبنای یک ساختار کنترلی  های مکاترونيکی می ماژول

ترین ساختارها  شده اند. شناخته هدفمند، در کنار یکدیگر قرار گرفته

یابی به یک  ی و ترکيبی. روشهایی برای دستا عبارتند از: ارتباط زنجيره

شوند، كه ممكن است از  هاى كنترل بيان می اثر فنى به وسيله الگوريتم

ی  یافته در طرح استفاده شود یا خير. در رشته روشهاى ساخت

های توليد،  های هایبرید مهم شامل: سيستم سيستم مکاترونيک، 

هاى  شاف فضایی، زيرسيستمهای اكت اندازهای َهمـُکـنِشی، روبات راه

هاى ترمزگيرى ضدقفل، همچنين تجهيزاتی پر  خودکار از قبيل سيستم

هاى عكاسى با قابليت  ی ما، از قبيل دوربين کاربرد در زندگی روزانه

های لوح  کننده های سخت، پخش تنظيم خودکار تصویر، ویدئو، دیسک
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درجه  شود. يك فرد با های لباسشویی و ... می فشرده، ماشين

هایی در موضوعات رياضيات  مهندسى مكاترونيك، معموال درس

مهندسى، مكانيك، طراحی اجزای ماشين، طراحی مكانيكى، 

ها، الكترونيك و مخابرات، نظریه کنترل،  ترمودينايك، مدارات و سيستم

های دیجيتالی، مهندسی قدرت، روباتيک  نویسی، پردازش سيگنال برنامه

 .نامه در سال آخر خواهد داشت ال یک پایانگذراند و معمو را می

 

 كاربرد

هاى  گرها و سيستم اتوماسيون و روبوتيك. = سرو مكانيك. = حس=

هاى  ها از قبيل سيستم كنترل. = مهندسى اتومبيل، در طرح زيرسيستم

هايي مانند  ترمزگيرى ضدقفل. = مهندسى كامپيوتر، در طرح مكانيزم

 .راهياندازهاى كامپيوترى

 قه مکاترونيک در ایرانساب

تخصصی  -در سنوات اخير به منظور گسترش و پيشبرد و ارتقای علمی 

و ایجاد شبکه ارتباطی ميان صاحب نظران، محققان و کارشناسان و 

های مرتبط با علم  بهبود بخشيدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمينه

. امروزه زمينه  است مکاترونيک، انجمن مکاترونيک در ایران تشکيل گرديده

است . تعداد  تخصصی مکاترونيک در همه جای جهان شناخته شده

های مختص رشته مکاترونيک نيز به صورتی  مجالت علمی و کنفرانس

های بين  فراگير در حال گسترش است . در حــوزه صنعت نـيز شرکـت

المـللی با بهره گيری از این تخصص اقدام به توليد و عرضه محصوالتی 

های انسان  های پيشرفته ، روبات اند که طيف آن از دوربين هکرد

های پزشکی و خودروهای هوشمند گرفته تا محصوالت بدیع  گون،دستگاه

نظامی و هوا فضایی است. رشته مکاترونيک در ایران و بسياری از 

است در واقع روباتها یکی از  کشورهای جهان با نام روباتيک در هم آميخته

سيک محصوالتی هستند که بر پایه علم مکاترونيک طراحی های کال جلوه

ای  شوند. با این توصيف، علم مکاترونيک در ایران نيز سابقه و ساخته می

ساله داشته . و با توجه به کاربرد روزافزون محصوالت پيچيده و ۰۲تا  9۱
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مرکب در صنایع کشور، ضرورت ایجاد ساختارهای جدید برای توسعه 

ای پيدا  و تربيت نيروهای متخصص روز آمد اهميت ویژه دانش مکاترونيک

ای دانش مکاترونيک و حجم  است. با توجه به ماهيت ميان رشته کرده

وسيعی از توليدات عملی کشور که عمال ارتباط مستقيمی با تخصص 

های  های آموزشی مکاترونيک در هنرستان مکاترونيک دارند، تأسيس دوره

ها، به عنوان محملی برای تشویق و  گاهها و دانش فنی، آموزشکده

رسيد. با توجه به  تسهيل تعامالت عملی و فناوری ضروری به نظر می

توليد دستگاههای هوشمند، نياز به این رشته نمود بسياری پيدا کرد. 

امروزه از لوازم خانگی، خودروها تا صنایعی مثل پاالیشگاه، نيروگاه، 

کنند. این  ای این علم استفاده میپتروشيمی و سيمان نيز از کاربرده

رشته به سه گرایش رباتيک، اتوماسيون خطوط توليد و رابط انسان 

توان  گردد. در حقيقت توسط این علم می ماشين تقسيم می

 های ترمز های مکانيکی را به صورت هوشمند درآورد. سيستم سيستم

abs در اتومبيل، دستگاههایcncرا های اتوماسيون  و کليه سيستم

 .های بارز این علم دانست توان از نمونه می

 

 های ایران دانشگاه

در دانشگاههای ایران تشکيل  9۱۳۱ی مکاترونيک از سال  رشته

های یکسانی در  است. مانند بسياری از نقاط جهان، سرفصل شده

ی مکاترونيک توسط اساتيد مکانيک، و  شود و رشته ها اجرا نمی دانشگاه

شوند. طبيعتا نوع  ا توسط اساتيد برق، مدیریت میه در برخی دانشگاه

ها فرم  های دانشگاه نگاه به مواد درسی نيز با نگرش مدیر گروه

پذیرد. دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات و دانشگاه آزاد  می

ی مکاترونيک را دایر  های ایران هستند که رشته قزوین اولين دانشگاه

ی خواجه نصيرالدین طوسی با بيشترین اند. دانشگاه صنعت کرده

دانشجوی مکاترونيک در مقطع کارشناسی ارشد و کارشناسی در این 

ای دارد. در دانشگاه تبريز، دانشگاه صنعتي  رشته فعاليت گسترده

اميركبير و دانشگاه سمنان و دانشگاه صنعتی شریف نيز این رشته وجود 
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ADSL : 

وجود داره كه  DSL انواع مختلفی از

امكان دسترسی به اینترنت رو با سرعت 

های باال و امكانات مختلفی بوجود میارن 

نوعی كه برای مصارف خونگی مورد 

 یا ADSL استفاده قرار میگیره

Asymmetric DSL است كه البته به 

DSL  متقارن هم نامیده میشه كه نا

درشرایط مطلوب امكان دریافت یا ریسیو 

1اطالعات رو با سرعت   Mbps  و

154فرستادن یا سند با سرعت   Kbps  

 .رو داراست

 .دارد

شته را در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران نيز این ر

کند. با این تفاوت که به جای استفاده از کنکور مکاترونيک،  برگزار می

 کند دانشجویان را با کنکور مکانيک گزینش می

 

 ميدان متنوع

های متنوعی که مکاترونيک به آن وارد شده، رشته  یک زمينه از جنبه

سازی  پارچه نيک، یکبيومکاترونيک است. بيومکاترونيک هدف بيومکاترو

های مکانيکی با اجزای بدن انسان )معموال جایگزینی یک قطعه از  بخش

اسکلت با قطعات کوچک مکانيکی( است. این یک نسخه از واقعيت 

 .زندگی با ابزارهای مجازی است

 

 

 

 

 

 

 

 

DSL مخففDigital Subseriber  

Line  است.یك فناوری مخابراتيه كه

با استفاده زوج سيم مسی 

تلفنی)همين دو رشته سيمی كه 

تو خونه هامون كشيده شده( می 

عات و داده ها رو با سرعت تونه اطال

توسط   BandWidth))باال در باند پهن

خطوط تلفن معمولی انتقال 

بده.توجه كنين كه كار این گونه 

خطوط تلفن رسوندن امواج صوتی به 

مقصد است.این گونه خطوط)زوج 

  PSTN (Publicسيمی( كه به

Switched Telephone Network ) 

 4نيز ناميده ميشن فقط با سرعت 

كيلوهرتز می تونه صداها و امواج رو 

 .انتقال بده
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 ارزیابی قابلیت ابررساناها در تجهیزات انتقال برق

 

 2و حسین صداقتی 1رضا صداقتی

 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیضا
 Reza_sedaghati@yahoo.com  

 چکيده -1

در اين مقاله ابتدا به معرفی پديده ابررسانايی پرداخته شده است. با توجه به گسترش روزافزون مصرف 

فاده از اين مواد كه با تلفات كمتر و راندمان كاهش منابع انرژي، است به رو انرژي در جهان و روند

از آنجايی كه نمايند بسیار مورد توجه قرار گرفته است.  بیشتر ما را در مصرف بهینه انرژي ياري می

آشنايی با اين ،با مسائل فراوانی در زمینه تولید و انتقال انرژي مواجه است كشورهاي مختلف

در اين مقاله  تواند بسیار راهگشا باشد. بدين منظور آن می تكنولوژي جديد و بررسی استفاده بهینه

 صنعت برق مورد ارزيابی قرار گرفته است.كاربردهاي حال و آينده اين تكنولوژي در 

 

 وارنیش حرارتی چیست؟
ی قابل انقباض حرارتی )وارنیش( بر روی اتصاالت و بخش های هادی کابل و سیم چنانچه لوله ها

درجه سانتیگراد حرارت داده شود، قطر  915یا جسم دیگر قرار گرفته و بطور یکنواخت بیش از 

 .آنها تا حد تعیین شده کاهش یافته و جسم مورد نظر را در بر میگرد

ده های گسترده ای در صنایع برق و الکترونیک، گار و وارنیش های حرارتی امروزه در دنیا استفا

 .نفت، آب و فاضالب، اتومبیل ، معدن، ساختمان سازی و غیره دارد

mailto:Reza_sedaghati@yahoo.com
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 مقدمه -2

ر یاثتكه روي   Heike Kamerlingh Onnesيك دانشمند هلندي به نام  1111در سال 

سرد   K 11/4 °كرد كشف كرد كه اگر جیوه تا دماي دماهاي خیلی پايین بر خواص فلزات مطالعه می

می برابر صفر  1710كند و با خطايی كمتر از  گیري افت می طور چشم مقاومت الكتريكی آن به، شود

درجة كلوين  11مواد ابررسانايی كشف شده بود كه دماي بحرانی آنها حدود  1133. در سال گردد

مهمتري كه در اين سال افتاد كشف خاصیت دوم ابررساناها توسط دو فیزيكدان  بود ولی اتفاق بسیار

بود، آنها دريافتند كه مواد ابررسانا در يك دماي  Ochsenfieldو  Meissnerآلمانی به نامهاي 

T بحرانی )
c

باشند و آن خاصیت  داراي خاصیت اساسی ديگري نیز می، ( عالوه بر رساناي كامل بودن 

يعنی ابررسانا تا يك حد مشخص به نام شدت میدان مغناطیسی بحرانی ، كامل آنهاست  یديامغناطیس

(B
c

كند. كشف اين خاصیت موجب شد  كند كه میدان مغناطیسی خارجی را طرد می ( چنان رفتار می

كه ابررسانايی يك مشخصه مجزا در علم مهندسی داشته باشد و ديگر به عنوان حالت حدي مقاومت 

   نباشد. مواد مطرح 

كشف خاصیت ابررسانايی در نخستین مراحل، دانشمندان را مصمم به ساخت منبع اليزالی براي تولید 

انرژي كرد؛ يعنی ساخت سیم پیچ هايی عظیم از ابررسانا براي صرفه جويی در مصرف برق. اما اين 

اصیت ابررسانايی بود كه نشان داد زياد شدن میدان مغناطیسی باعث از بین رفتن خ Onnesبار هم 

در واقع هم دما و هم میدان مغناطیسی و هم شدت جريان الكتريكی عبوري در ايجاد  می شود.

 خاصیت ابررسانايی در فلزات موثر است.

نها اتفاق آشگرفی در  وريم پديدهآ اگردماي فلزات مختلف را تا دماي معینی)دماي بحرانی( پايین

از دست خواهند داد  برق تا حد صفر شان را در برابرعبور جريانبه ناگهان مقاومت، آن می افتد كه طی
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موادي مانند نقره نیز هستند كه مقاومت ويژه شان حتی در دماي  البته. تبديل به ابررسانا خواهند شد و

هرچند در اين دما میتوان بسیاري از مواد را ابر رسانا نمود  نمی شود. صفر درجه كلوين نیز صفر

 .یدن به چنین دمايی مجبورند از هلیم مايع ويا هیدرژن استفاده كنند كه بسیار گرانندرس محققان براي

درجه كلوين  77از  كه دماي بحرانیشان زيادتر كردموادي ايجاد  میتوان درامروزه ابر رسانايی را 

 درجه كلوين 77نقطه جوشش  است كه براي رسیدن به چنین دمايی از ازت مايع استفاده می كنند كه

 .است

 بکارگيری ابررساناها در صنعت برق -3

 کاربرد ابررسانا در سيم و کابل -3-1

منجر به تحول و تولید نوع جديدي از كابلها  11۹۱كشف متحول كننده ابررساناهاي دما باال در سال 

در سیستمهاي قدرت شد. در اياالت متحده، اروپا و ژاپن رقابت سختی بر روي تجارت تولید آينده 

 High Temperature)لهاي ابررسانائی وجود دارد. قابلیت هدايت جريان برق در كابلهاي كاب

Superconductor) HTS   باشد.  بار بیشتر از هاديهاي آلومینیومی و مسی متداول می 111بالغ بر

زات اندازه، وزن و مقاومت اين نوع كابلها از كابلهاي معمولی بهتر بوده و امروزه تولیدكنندگان تجهی

ها و افزايش  باعث كاهش هزينه HTSالكتريكی در سراسر دنیا سعی دارند با استفاده از تكنولوژي 

( نمونه اي از ساختار اين كابل را نشان می 1شكل) ظرفیت و قابلیت اطمینان سیستمهاي قدرت شوند.

 دهد.
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 (: ساختار نمونه اي از يك كابل ابرسانا1شكل)

 

اين است كه اين كابلها حتما بايد در دماي پايین كار كنند. در  HTS يكی از مشخصات كابلهاي

آن  به گونه اي طراحی شده اند كه يك سیستم ويژه خنك كننده دائما از HTSنتیجه كابلهاي 

نیتروژن مايع بین اليه هاي كابل جريان دارد تا آنها را به زير  HTSدر كابلهاي  كند.می پشتیبانی 

سانتیگراد برساند و به عالوه به عنوان يك عايق بین اليه مركزي و اليه هاي  درجه 211دماي منفی 

 ، از چند سیم هم محور ابررسانا تشكیل شده است و عايق HTSيك كابل  بیرونی تر كابل عمل كند.

ايزوالسیون الكتريكی مغزي كابل را به همراه ماده خنك كننده انجام می دهد. اين روش به طراحی 

معروف است. اين كابل توسط نكسان ،يكی از بزرگترين تولید كنندگان كابل  "هم محور عايق سرد"

 HTS، شركت برق لیپا اولین شبكه انتقال 211۹در آوريل  در جهان، طراحی و ساخته شده است.

كیلوولت طراحی شده توسط شركت نكسان به طول  13۹تجاري جهان را نصب و برقداركرد. كابل 

شبكه نصب شده توسط  جهان را بوجود آورد. HTSیپا نصب شد و قويترين شبكه نیم مايل توسط ل

هزار مصرف كننده خانگی و تجاري را در  311مگاوات توان قادر است تا مصرف برق  174لیپا با 

 HTSكابل جداگانه  3كیلوولتی داراي  13۹ناسائو و سوفولك كانتی نیويورك تأمین كند. اين خط 
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 رسما به شبكه پیوسته اند. 211۹ت موازي با هم كار می كنند و در آوريل می باشد كه به صور

 در النگ ايسلند را نشان می دهد. HTS( نصب اولین مرحله نصب كابل  2شكل)

 

 

 

 در النگ ايسلند HTS(: تصوير نصب كابل 2شكل)

 

می كند البته هنگامی كه ابررسانا در يك كابل استفاده می شود مانند يك رساناي خیلی خوب عمل 

مهمترين شرط اين است كه مواد  در صورتی كه چند شرط براي كاركرد آن رعايت شده باشد. 

ابررسانا بايد در زير درجه حرارت بحرانی خود قرار بگیرند تا خاصیت ابررسانايی خود را نمايش 

ايع داشته باشد. دهند. اين امر سبب می شود كه چنین كابلی نیاز به يك خنك كننده دائمی نیتروژن م

نیتروژن مايع نسبتا ارزان و از نظر محیط زيستی كم خطر است و می تواند جانشین روغنهايی شود كه 

نیتروژن مايعی كه بین  توزيع در شهرها استفاده می شوند.  به صورت معمول در بسیاري از كابلهاي

سانتیگراد زير صفر خنك كند.  درجه 211جريان دارد می تواند آنها را تا   سیمهاي كابل ابررسانا
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نیتروژن مايع از فرآيند مايع سازي هوا گرفته می شود.از مشخصه هاي مهم كابل هاي ابررسانا می 

 توان به موارد زير اشاره كرد:

 ( ظرفیت انتقال توان باال1

 ( امپدانس کم2

 ( سادگی نصب و راه اندازی3

 ( فواید زیست محیطی4

 

 

 ان باالظرفيت انتقال تو  -3-1-1

دهد تا چندين برابر توان را   ظرفیت انتقال باال به كابلهاي ابر رسانا با هر ولتاژي اين مزيت را می

نسبت به سیمهاي مسی مشابه انتقال دهد. برعكس، اين امكان وجود دارد كه يك كابل ابر رسانا بتواند 

  ابر رسانا  كیلوولت11ك كابل در ولتاژي كمتر نسبت به كابلهاي مسی، كار كند. به عنوان مثال، ي

مگاوات توان را انتقال دهد كه براي انتقال اين توان با كابلهاي مسی بايد از كابلی با  111می تواند 

 كیلوولت استفاده كنیم.۱1ولتاژ 

 

 امپدانس کم  -3-1-2



ه تخصصی مهندسی برقـکهـــربا                                                        مجل  

19اردیبهشت ماه   

 

WWW.NOANDISHAAN.COM Page 19 
 

در شبكه امپدانس كمتر كابلهاي ابررسانا در مقايسه با كابلهاي مسی، سبب می شود كه تلفات كمتري 

داشته باشیم. در يك شبكه كابل ابررسانا به دلیل امپدانس كمتر جريان مسیرهاي موازي خود را به 

خود جذب می كند و توان تلف شده در كابلهاي موازي خود را نیز كاهش می دهد. البته توان 

 كند. استفاده شده در سیستم خنك كننده كابلهاي ابررسانا مقداري از اين مزيت را خنثی می

 سادگی نصب و راه اندازی  -3-1-3

در كنارهم نیازهاي نصب آنها را كاهش می دهند. اولین مشخصه اين   دو مشخصه كابلهاي ابررسانا

است كه كابلهاي ابررسانا میدان مغناطیسی اندكی تولید می كنند. اين امر نیازهاي عملیاتی را كاهش 

هنگامی كه قرار است در كنار ديگر كابلها يا در  می دهد و نیاز به كم كردن ظرفیت كابلها را

كانالهاي زيرزمینی قرارگیرند برطرف می سازد. مزيتهاي زيست محیطی و عمومی ناشی از فقدان 

خنك   در ثانی، هنگامی كه كابلها در لفاف سیستم میدانهاي مغناطیسی نیز اينجا ظاهر می شوند. 

كابل را به دلیل دفن در خاك، عمق و... كمتر از حد  كننده قرارمی گیرند نیازي نیست تا ظرفیت

استاندارد در نظر بگیرند. بنابر اين، كابلهاي ابررسانا در مكانهايی كه حق مالكیت صاحبان اماكن به 

اين كابلها در هنگام كار امپدانس بسیار  دارندگان شبكه برق فشار می آورند بهترين گزينه هستند.

كه خطايی در شبكه رخ می دهد و جريانهاي اتصال كوتاه زيادي بايد از اندكی دارند اما هنگامی 

كابل عبور كنند كابلهاي ابررسانا مقاومت بسیار زيادي از خود نشان می دهند كه منجر به كم شدن 

 جريانهاي اتصال كوتاه می شود.

 

 فواید زیست محيطی  -3-1-4
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در . د می شود كه كامال بی خطر است گاز نیتروژن آزا HTSدر صورت بروز نشتی در كابلهاي 

صورتیكه اين پديده در كابلهاي روغنی منجر به آلودگی خاك می گردد. در مواردي كه كابلهاي 

روغنی در زيرآب مورد استفاده قرار می گیرند، مساله نشتی، مشكالت و صدمات جدي تري بدنبال 

 خواهد داشت 

 

 کاربرد ابررسانا ها در ترانسفورماتور -3-2

كاهش در تلفات، وزن و ابعاد  11۵بندي ترانسفورماتورها باعث  استفاده از مواد ابررسانا در سیم

ترانسفورماتور نسبت به انواع متداول ترانسفورماتورهاي روغنی شده و به عالوه تأثیر قابل توجهی نیز 

ارد. استفاده از در افزايش بازده، كاهش افت ولتاژ و افزايش ظرفیت اضافه بار ترانسفورماتور د

سازي، نقش قابل  ترانسفورماتورهاي ابررسانا با توجه به حجم كم و عدم استفاده از روغن براي خنك

يك ( 3شكل) هاي زيست محیطی خواهد داشت. اي در بهبود فضاي شهري و كاهش هزينه مالحظه

 ترانسفورماتور ابررسانا را نشان می دهد. 

 

 روغنی( و ترانس های ابررساناییمقایسه ترانس های سنتی)  -3-2-1

 برابر نوع سنتی است . 11چگالی جريان ترانسهاي ابر رسانايی حدود  -

 ۵ ترانس سنتی است .11وزن هسته ترانسهاي ابر رسانايی حدود  -

 ترانس سنتی است . 1/1در ترانس ابر رسانايی حدود  ACاتالف  -

ه در صد آن بستگی به طول نوار ابر رساناي جرم و حجم ترانسهاي كمتر از نوع سنتی آن است ك -

 درصد است .  41تا  31بكار رفته در سیم پیچها و فاكتور شكل سیم پیچها دارند كه معموال بین 
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۵ است ۵11 است در حالیكه بازده ترانسهاي ابررسانايی حدود 14بازده ترانسهاي سنتی غالبا كمتر از  -

. 

استفاده نمی شود بنابراين خطر زيست محیطی و آتش سوزي كه در ترانسهاي ابر رسانايی از روغن  -

 به دلیل استفاده از روغن در ترانسهاي سنتی وجود دارد در آنها وجود ندارد . 

 

 

 مگا ولت آمپر غوطه ور در نیتروژن مايع 1(: تصوير يك ترانسفورماتور 3شكل)

 

 کاربرد ابررسانا ها در موتور و ژنراتور -3-3

ده از سیمهاي ابررسانا به جاي سیمهاي مسی در روتور ماشینهاي القايی، تلفات، درصورت استفا

جويی قابل  اي خواهد داشت و با افزايش بازده، صرفه حجم، وزن و قیمت آنها كاهش قابل مالحظه

گیرد. كويل ژنراتورهاي سنكرون نیز با مواد ابررساناي  توجهی در انرژي الكتريكی صورت می

باشد كه منجر به افزايش قابل توجهی در بازده ژنراتور خواهد شد. به عالوه  اخت میسرامیكی قابل س
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تكنولوژي ابررسانا امروزه در ساخت كندانسورهاي سنكرون نیز كاربرد دارد. كندانسورهاي ابررسانا 

استفاده از ژنراتورهاي  داراي بازده بیشتر، هزينه نگهداري كمتر و قابلیت انعطاف بهتري هستند.

۵ بیشتر از انواع سنتی آن میشود میزان اتالف در 31ابررسانايی موجب بهبود پايداري شبكه به میزان 

درصد بیشتر از نوع سنتی است .حجم ژنراتورهاي ابررسانايی  2تا  ۵1 كمتر و بازده 11اين ژنراتورها 

تورهاي ابر رسانايی ۵ كمتر از انواع سنتی میباشد . استفاده از ژنرا۵11 و وزن آنها حدود 31حدود 

۵ بیشتر از انواع سنتی آن میشود میزان اتالف در اين ژنراتورها 31موجب بهبود پايداري شبكه به میزان 

۵ و 31در صد بیشتر از نوع سنتی است. حجم ژنراتورهاي ابر رسانايی حدود  2تا  ۵1 كمتر و بازده 11

نماي كلی از يك ژنراتور با سیم پیچ ( 4شكل)۵ كمتر از انواع سنتی میباشد.11وزن آنها حدود 

 ابررسانا را نشان می دهد.

 

 (: نماي بیرونی يك ژنراتور با سیم پیچ ابررسانا4شكل)

 کاربرد ابررسانا ها در ذخيره سازهای مغناطيسی -3-4
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اي برقرار است و هیچگونه  در سیستم قدرت بین قدرتهاي الكتريكی تولیدي و مصرفی تعادل لحظه

گیرد. بنابراين تولید شبكه ناچار به تبعیت از منحنی مصرف است كه  ي در آن صورت نمیذخیره انرژ

اي است كه براي  ( وسیلهSMESباشد. ابرساناي ذخیره كننده انرژي مغناطیسی ) غیر اقتصادي می

باشد. اين  ذخیره كردن انرژي، بهبود پايداري سیستم قدرت و كم كردن نوسانات قابل استفاده می

شود. ابرساناي ذخیره  شود ذخیره می توسط میدان مغناطیسی كه توسط جريان مستقیم ايجاد می انرژي

كننده انرژي مغناطیسی هزاران بار قابلیت شارژ و دشارژ دارد بدون اينكه تغییري در خواص مغناطیس 

يند شود كه راندمان رفت و برگشت فرا آن ايجاد شود. ويژگی ابررسانايی سیم پیچ نیز موجب می

بروز اغتشاشهاي مختلف در شبكه قدرت از جمله  باشد. 11۵ذخیره انرژي بسیار باال و در حدود 

انجامد. در اين شرايط  به عدم تعادل سیستم می …تغییرات ناگهانی بار، قطع و وصل خطوط انتقال و 

هستند و  انرژي جنبشی محور ژنراتورهاي سنكرون مجبور به تأمین افزايش انرژي ناشی از اختالل

سازند. اين  هاي كنترل سیستم فعال شده و تعادل را برقرار می درصورت حفظ پايداري دينامیكی، حلقه

شود  را موجب می …روند، نوسان متغیرهاي مختلف مانند فركانس، توان الكتريكی روي خطوط و

سیستم مقداري  كه مشكالت مختلفی را در بهره برداري از سیستم قدرت به دنبال دارد. اما اگر در

توان مشكالت فوق را  انرژي ذخیره شده باشد، با مبادله سريع آن با شبكه در مواقع مورد نیاز می

كاهش داد. با توجه به اينكه در اين سیستم انرژي از صورت الكتريكی به صورت مغناطیسی و يا بر 

تواند  باشد و بنابراين می یساز ابررسانايی داراي پاسخ دينامیكی سريع م شود، ذخیره عكس تبديل می

معموالً واحدهاي ابررسانايی ذخیره انرژي را در دو  در جهت بهبود عملكرد دينامیكی نیز به كار رود.

مگاژول براي تراز منحنی مصرف، و ظرفیت پايین )چندين مگا  1۹11مقیاس ظرفیت باال يعنی حدود 

سازند. سیم پیچ ابررسانا از طريق  ي سیستم میژول( به منظور افزايش میرايی نوسانات و بهبود پايدار

دو سر سیم  dcشود و با كنترل زاويه آتش تريسیتورها ولتاژ  مبدل به سیستم قدرت متصل و شارژ می

وسیعی از مقادير ولتاژهاي مثبت ومنفی قابل كنترل است.  ٔ  پیچ ابررسانا به طور پیوسته در بازه
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ات ولتاژ شبكه، تغییر فركانس شبكه، تغییر سرعت ماشین تواند تغییر ساز انرژي می ورودي ذخیره

جداسازي و  SMESباشد و خروجی نیز توان دريافتی خواهد بود. مهم ترين قابلیت  …سنكرون و

استقالل تولید از مصرف است كه اين امر مزاياي متعددي از قبیل بهره برداري اقتصادي، بهبود 

جريان الكتريكی هنوز تلفات  acنبال دارد. در كابرد عملكرد دينامیكی و كاهش آلودگی را به د

 dcو acتواند با طراحی مناسب كاهش پیدا كند. براي هر دوحالت كاري  دارد اما اين تلفات می

 77تا  11سازي است. بهترين دماي عملكرد براي دستگاههاي مورد اشاره نیز  انرژي زيادي قابل ذخیره

 را نشان می دهد. SMESونه اي از يك واحد ( ساختار نم1شكل)درجه كلوين است.

 

 غوطه ور در نیتروژن مايع SMES(: تصوير يك 1شكل)

 

 کاربرد ابررسانا ها در محدودسازهای جریان خطا -3-5

اي از وسايل  نیز رده تازه SFCLعالوه بر موارد گفته شده، محدودسازهاي ابررسانائی جريان خطا يا 

كنند كه قادرند شبكه را از اضافه جريانهاي خطرناكی كه باعث  یحفاظتی سیستم قدرت را ارائه م
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شوند حفاظت نمايند. اتصال كوتاه يكی از  قطعی پر هزينه برق و خسارت به قطعات حساس سیستم می

برابر جريان نامی  11خطاهاي مهم در سیستم قدرت است كه در زمان وقوع، جريان خطا تا بیشتر از 

شود.  هاي برق، به قدرت اتصال كوتاه شبكه نیز افزوده می د و گسترش شبكهيابد و با رش افزايش می

تولید جريانهاي خطاي بزرگتر، ازدياد گرماي حاصله ناشی از عبور جريان القائی زياد در ژنراتورها، 

ترانسفورماتورها و ساير تجهیزات و همچنین كاهش قابلیت اطمینان شبكه را در پی دارد. لذا عبور 

يانی از شبكه احتیاج به تجهیزاتی دارد كه توانايی تحمل اين جريان را داشته باشند و جهت چنین جر

هاي سنگینی به سیستم تحمیل  قطع اين جريان نیازمند كلیدهايی با قدرت قطع باال هستیم كه هزينه

و اما اگر به روشی بتوان پس از آشكارسازي خطا، جريان را محدود نمود، از نظر فنی  كند. می

هاي خطا تا به حال  گیرد. انواع مختلفی از محدود كننده جويی قابل توجهی صورت می اقتصادي صرفه

ترين آنها فیوزهاي معمولی است كه البته پس از  اند كه ساده هاي توزيع و انتقال معرفی شده براي شبكه

در لحظات اولیه به  هر بار وقوع اتصال كوتاه بايد تعويض شوند. از آنجايیكه جريان اتصال كوتاه

خصوص در پريود اول موج جريان، داراي بیشترين دامنه است و بیشترين اثرات مخرب از همین 

شود بايد محدودسازهاي جريان خطا بالفاصله بعد از وقوع خطا در مدار قرار  هاي اولیه ناشی می سیكل

یر، عناصري سري با هاي اخ هاي جريان اتصال كوتاه طراحی شده در دهه گیرند. محدودكننده

تجهیزات شبكه هستند و وظیفه دارند جريان اتصال كوتاه مدار را قبل از رسیدن به مقدار حداكثر 

خود محدود نمايند به طوري كه توسط كلیدهاي قدرت موجود قابل قطع باشند.اين تجهیزات در 

از وقوع اتصال كوتاه  دهند ولی پس حالت عادي، مقاومت كمی در برابر عبور جريان از خود نشان می

و در لحظات اولیه شروع جريان، مقاومت آنها يكباره بزرگ شده و از باال رفتن جريان اتصال كوتاه 

كنند. اين تجهیزات پس از هر بار عملكرد بايد قابل بازيابی بوده و در حالت ماندگار  جلوگیري می

ستم نگردند. محدودسازهاي اولیه با سیستم، باعث ايجاد اضافه ولتاژ و يا تزريق هارمونیك به سی

دادند. با ورود ادوات  استفاده از كلیدهاي مكانیكی امپدانسی را در زمان خطا در مسیر جريان قرار می
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الكترونیك قدرت كلیدهاي تريستوري براي اين موضوع مورد استفاده قرار گرفتند و مدارهاي 

هاي ابررسانا  ، ارائه گرديده است. محدودكنندهمتعددي از جمله مدارهاي امپدانس تشديد و ابررسانا

پیچ با خاصیت ابررسانايی بوده )مقاومت و افت ولتاژ  برداري عادي سیستم يك سیم در شرايط بهره

شود( ولی به محض وقوع اتصال كوتاه و افزايش جريان از يك حد معینی )جريان  كمی را باعث می

دهد و به همین دلیل جريان خطا كاهش  خود نشان میپیچ مربوط مقاومت بااليی از  بحرانی( سیم

باشد. برآورد اولیه  پذيرد و نیاز به سیستم كشف خطا نمی يابد. عمل فوق در زمان كوتاهی انجام می می

دهد كه استفاده از محدودسازهاي ابررسانائی جريان يك بازار  نشان می EPRIبخش ابر رسانائی 

( ساختار ۱شكل)سال آينده به وجود خواهد آورد. 11رد دالر در میلیا 7تا  3فروش با درآمد حدود 

 كلی يك محدود ساز جريان خطا با كاربرد ابررسانا را نشان می دهد.

 

 

 (: تصوير محدود ساز يك مگا ولت آمپر)تبخیر نیتروژن مايع از سطح باز حین محدود سازي(۱شكل)

 کاربرد ابررسانا ها در سوئيچ های ابررسانا -3-6
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تغییر در شدت میدان مغناطیسی، امكان تغییر در وضعیت جسم ابررسانا از ابررسانايی به مقاومتی و  با

توان بهره  برعكس امكانپذير است. بنابراين از مواد ابررسانا جهت انجام سوئیچینگ يا كلیدزنی نیز می

شهايی براي استفاده میالدي آغاز شد و كوش 1111گرفت. تحقیقات اولیه در اين زمینه از اواخر دهه 

 111۱از سوئیچهاي ابررسانا در مدارها و حافظه كامپیوترهاي بزرگ صورت گرفت. باك در سال 

اي از  درجه كلوين و هسته 3/1پیچ نیوبیوم با دماي بحرانی  مداري با نام كرايوترون شامل يك سیم

درجه كلوين هلیوم  2/4دماي  درجه كلوين معرفی نمود كه با توجه 4/4سیم تانتالوم با دماي بحرانی 

مايع، امكان تغییر وضعیت سیم تانتالوم در اثر ايجاد جريان الكتريكی و درنتیجه میدان مغناطیسی در 

هادي، توجه به سوئیچهاي ابررسانا كاهش يافت اما  پیچ نیبیوم وجود داشت. با توسعه دانش نیمه سیم

هادي، استفاده از  هاي نیمه رسانا نسبت به تراشههاي ابر حجم و تلفات كمتر، و سرعت باالتر تراشه

سلولهاي كرايوترونی و جايگزينی ابررسانا به جاي مدارهاي مسی را براي ساخت ابركامپیوترهاي 

 سازد.  پذير می هادي توجیه بسیار سريع و كم تلفات، حتی با وجود پیشرفتهاي صنعت نیمه

 

 

 رودیناميک مغناطيسیکاربرد ابررسانا ها در ژنراتورهای هيد -3-7

پژوهشهايی براي تولید  1111كه از سال  (MHD)اصول كلی ژنراتورهاي هیدرودينامیك مغناطیسی 

برق به وسیله آنها شروع شده و هنوز ادامه دارد، بر اين اساس است كه جريان گاز پالسما )بسیار داغ( 

عبور گاز داغ يا فلز مذاب، در اثر  شود. با يا فلز مذاب از میان میدان مغناطیسی قوي عبور داده می

میدان مغناطیسی بسیار قوي موجود، يونهاي مثبت و منفی به سمت الكترودهايی كه در باال و پايین 

شوند و مانند يك ژنراتور جريان مستقیم، تولید  جريان گاز پالسما يا فاز مذاب قرار دارند، جذب می

اين ژنراتور جريان مستقیم با اينورترهاي الكترونیك  شوند. قدرت الكتريكی الكتريسیته را باعث می
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شود. با توجه به هزينه باالي تولید الكتريسیته  قدرت، به برق جريان متناوب تبديل و به شبكه متصل می

، استفاده از آنها تنها به منظور يكنواختی منحنی مصرف در زمانهاي پرباري  MHDدر ژنراتورهاي 

اي بزرگ ابررسانا كه از مواد ابررساناي متعارف مانند آلیاژ نیوبیوم تیتانیوم پیچه شبكه مفید است. سیم

اند براي تولید میدانهاي مغناطیسی بسیار قوي مناسب و قابل استفاده است. اگر فاصله دو  ساخته شده

 211تسال باشد، ولتاژ خروجی  1متر بر ثانیه و میدان مغناطیسی  411متر، سرعت يونها  1/1الكترود 

مگاوات انرژي قابل تولید است.  41متري و با قطر يك متر،  ۱ولت خواهد بود و در طول كانال 

وزن نسبتاً كم آنها در مقايسه با ژنراتورهاي متعارف است كه  MHDمزيت اصلی ژنرتورهاي 

 . استقبال از كاربرد آنها را در صنايع هوايی و دريايی موجب شده است

 

 نتیجه گیری -4

هاي مختلف صنعت برق به طور اجمالی بررسی  اله مواد ابررسانايی و كاربرد آنها در گرايشدر اين مق

شده است. با توجه به گستره وسیع كاربرد اين مواد در صنايع مختلف مهندسی و نیاز مبرم صنعت برق 

شبكه  و بهبود پايداري دينامیكی (SMES)در بكارگیري علوم و فنون پیشرفته در زمینه ذخیره انرژي 

، نیاز فراوانی به استفاده از مواد ابررساناها و جايابی  (SFCL)به كمك محدود سازهاي جريان خطا 

بعلت  SMESو  SFCLشود. در اين میان  بهینه جهت بكارگیري آنها در صنعت برق احساس می

خصوصیات منحصر به فرد و سازگار بودن آنها با نیازهاي صنعت برق بیش از ساير محصوالت 

بدون شك تالش و پژوهش در مورد كاربردهاي عملی  ابررسانايی، مورد توجه قرار گرفته است.

كنند كه توصیفی قابل  ابررساناها به طور مداوم ادامه خواهد داشت. هنوز هم پژوهشگران سعی می

بول در مورد پديده ابررسانايی در دماي باال ارائه نمايند. اين نكته را يادآور شديم كه با توجه به ق
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هاي اقتصادي مربوط به اين پديده رقابت شديدي بین كشورهاي در حال توسعه در اين زمینه در  جنبه

 جريان است.
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 گیري اندازه علم : دقیق ابزار

 : دقيق ابزار گروه وظايف
 

 مهندسي تيم طراحي
                        9‐                                      وتست كاليبره 

‐۰           : تجهيزات نصب : ساخت  موجود هاي نقشه طبق نصب 
                                                                      ۱‐  اندازي راه 

                            
                             9 ‐  تعميرات 
                             ۰ ‐  نگهداري  

‐ ۱         : عادي كار  لقهح اصالح 
                             4 ‐  ( overhaul )اي  دوره تعميرات 

 
 : تعميراتي گروههاي معرفي

 
 ژنراتورها – موتورها : ماشينري

 مكانيكي تعميرات و نصب : مكانيك
 كشي سيم و صنعتي برق
 دقيق ابزار

 
‐  . دقیقي ابزار سیستم روي است كنترل اعمال ، دقیق ابزار كار 

 : تعریف

 . احتياج و تغذيه بين تعادل ايجاد از است عبارت رلكنت
 

 : سياالت در گيري اندازه پارامترهاي

9‐ ‐۰دما         گيري اندازه  ‐ ۱فشار          گيري اندازه   گيري اندازه 
 جريان

4 ‐ ‐ ٥سطح     گيري اندازه  ‐9سرعت     گيري اندازه   آنااليزر 
 

  : دما ‐

 . گويند جسم آن دماي ار جسم هر سردي و گرمي ميزان
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‐  . استاندارد كميت با كميت يك مقايسة : گيري اندازه 
 گرم كيلو : جرم استاندارد واحد ، متر : طول استاندارد واحد

 
‐  ، كلوين ، فارنهايت ، ( سيلسيوس ) سانتيگراد : دما استاندارد واحد 

 . رانكين
‐  : گيريم مي نظر در را كميت سه ، دما واحدهاي آوردن بدست براي 

 . استاندارد اندازة ، بااليي حد ، پاييني حد     
 

 . است مطلق صفر ، آنها پاييني حد و ندارند بااليي حد ، رانكلين و كلوين
 رانكين بندي درجه و سيلسيوس واحد حسب بر كلوين بندي درجه

 .است فارنهايت واحد برحسب
 را اي ماده توان مي و است نيامده بدست دما براي بااليي حد طبيعت در
 اند گرفته نظر در اي نقطه را پاييني حد و گرم كرد هزاردرجه صد چند تا

 مطلق صفر ، اين نقطه به كه ايستند مي حركت از ماده مولكولهاي كه
 . گويند

 
‐  : دما استاندارد واحدهاي بين رابطه 

F=1.8C+32                  R=F+459.67 
 و كلوين ولي شوند مي شامل هم را منفي اداعد فارنهايت، و سانتيگراد

 . هستند اعداد مثبت شامل فقط رانكين
 

 TE ( Temperature Element ) دما : المنتهاي
  : نقشه روي در نمايش نحوه

                                    
 
 

 Bimetalبی متال : 
  ) رود مي بكار حرارت گيري اندازه براي (  .است حرارتي المان يك

 دو در كه طول هم غير فلزي تيغة دو از است شده تشكيل : ساختمان
 .اند شده پرچ بهم نقطه

 

TE

e 
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 غير باشد. بعلت مي“ فلزات طولي انبساط ”اساس بر آن عملكرد

 انقباض و ، انبساط رود مي پايين يا دما باال زمانيكه فلزات بودن همجنس

 و كرد فرق خواهد هم با طولهايشان نتيجه در و شود نمي يكسان لزاتف

 متال بي . كاربرد شود مي آن خميدگي باعث لذا اند شده پرچ بهم چون

، بيشتر در سوئيچ های حرارتی است. 

 

‐  TG( Temperature Gauge )با  را دما دهندة نشان ، كلي درحالت 

 .كنند مي معرفي

 

 Glasses Thermometerاي:  شيشه هاي دماسنج

 .هستند دما دهنده نشان و گيري اندازه ابزارهاي از

 اساس انبساط حجمی مایعات کار می کنند. بر : كار اساس

 : اي شيشه هاي دماسنج انواع

9‐  درجة ۳۲ از باالتر ، دماهاي پايين جوش نقطة داشتن الكلي: بعلت 

 .بگيرد تواند اندازه را نمي سانتيگراد

۰ ‐  درجة ۱۲۲ تا را ،دما باال جوش نقطة داشتن : بعلت يا جيوه 

 .اندازه بگيرد تواند مي هم را سانتيگراد

 موئين لولة يك از اند شده تشكيل ها دماسنج نوع ساختمان: اين

 لوله و مخزن اين . آن انتهاي در اي كوچك شيشه مخزن يك و اي شيشه

                                       .اند شده fixمدرج  صفحة يك به
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 قرار محدب صورت به لوله داخل در مايع اي جيوه هاي دماسنج تذكر: در

 مقعر يا محدب مقعر . )اين صورت به الكلي هاي دردماسنج و گيرد مي

 الكل ميان چسبندگي به خاصيت مربوط شيشه داخل الكل يا جيوه بودن

درست  مقدار خواندن جهت بنابراين است( شيشه و جيوه يا و شيشه و

 تا كنيم نگاه دماسنج به عمود صورت به ، بايد ها دماسنج نوع اين در

 .برسد حداقل به ديد خطاي

 

  :min / Max دماسنج -۱

 . آهني ميلةشکل،  Uاي  شيشه لولة ساختمان: يك
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 انبساط ضريب داراي كه مخصوص روغن نوع يك و جيوه از شيشه داخل

 كمتر حجمي جرم و بوده جيوه حجمي باضريب انبساط رابرب حجمي

 شاخص آهني بعنوان ميلة . دو دارد وجود باشد داشته جيوه به نسبت

 ،ارتفاع يابد مي افزايش محيط دماي ميدهيم. زمانيكه قرار جيوه روي

 انبساط روغن هم و جيوه هم چون رود مي باال Maxستون  در جيوه

 مي حركت باال طرف هم به شاخص تيجهن در و كنند مي پيدا حجمي

 شده منقبض جيوه هم و روغن ،هم يابد مي كاهش دما كه وقتي و كند

 در جيوه سطح رود. زمانيكه مي باال minستون  در جيوه و ارتفاع

 و چسبيده شيشه سطح به شاخص رود باال مي Maxو Minستونهاي 

 .دهد مي نشان را حداكثر و حداقل دماي

 استفاده كوچك رباي آهن يك از جيوه روي بر ها ميله نگرداند بر جهت

 .شود مي

 Thermowell (TW)ترموول )چاهک حرارتی(: 

 : كه است محافظتي وسيلة يك ترموول

 .كند مي جلوگيري lineيا  مخزن مواد خروج از -9
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 مي خنثي را TEروي  بر فشار و ضربه ، خورندگي اثر مثل مواد اثر -۰

 .كند

 جائي در را TEنمی توان  TWبدون  واقع در و است TEرت ساپو بعنوان -۱

 .كرد نصب

                                                                

 

 به مخزني قطر اگر.دارد استفاده مورد مكان به بستگي TWهاي  اندازه

 در ترتيب بهمين ، باشد متر نيم حداقل بايد TWطول  باشد متر يك فرض

 اينكه شرط به ، مواد نشت از جلوگيري براي مواقع بيشتر هادر لوله ردمو

 جوش محل به را TWيا لوله،خورندگی نداشته باشد  مخزن داخل مواد

  را در محل ثابت می کنند. TWمهره  و پيچ با صورت اين غير در كنند مي

 

 Springy Thermometerفنري :   دماسنج

 يك اگر زير شكل در . شود مي زياد آن طول ، بدهيم حرارت را فلزي اگر

 آن به و كنيم وصل عقربه يك ديگرآن طرف و به كنيم ثابت را سيم طرف

 .كرد خواهد حركت ، عقربه بدهيم حرارت

 اساس کار: براساس انبساط طولی فلزات است.
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دماسنج فنری استوانه ای:  -9

Cylinder 

 
 Flatتخت :  فنري دماسنج -۰

 

 )بدنه(body-)صفحه مدرج(scale-)عقربه(pointer-()فنرspringساختمان : 
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 و حفاظتهای آن DCSملزومات سیستم 

 ملزومات کلي سيستم

 

کند، سيستم گسترده کنترل بايستي با تجهيزات اي از پلنت که اقتضا حکم ميدر نواحي

 اتوماسيون و بازرسي تکميل گردد تا وظايف ذيل را به انجام رساند:

 خودکارنظارت و بازرسي  -

 تهيه کارکرد پلنت -

تهيه اطالعات نقص و خرابي، و ثبت و نمايش وضعيت خروج از  -

 محدوديت

 کمک کردن به اپراتور -
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 . ميزان نویز سيستم7-9

 © ميزان نويز تمامي تجهيزات بايستي قابل قبول و مطابق با

 .©المللي باشداستانداردهاي مرجع بين

 . ملزومات برقي7-2

 . منابع تغذیه7-2-9

 يستم تأمين برق مستقيم بايستي جهت پشتيباني، دو واحدي بوده و س

و ابزارهاي ميداني داراي دو  DCSاي طراحي شود که نيازهاي برقي سيستم به گونه

اي باشد که در شرايط نرمال رشته سيم را برطرف سازد. هر منبع تغذيه بايد به اندازه

بع تغذيه بايستي سوئيچي مجزا ظرفيتش متحمل بار نشود. براي هر من ٪57بيش از 

 براي قطع جريان متناوب تأمين شود.
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 ©  جهت سيستم کنترل بايستي بوسيله يک سيستمUPS ،اينورتر/

هرتز تأمين گردد مگر اين که به  71±٪3ولت مستقيم با فرکانس  001±٪01برق 

 .©اي ديگر تعيين شده باشد گونه

 ي به کنترلر است و هايسيستم برق مستقيم که شامل وروديساب

بايستي جهت پشتيباني، دو واحدي باشند. قطع  DCSهاي سيستمهمچنين ساب

کردن منابع تغذيه خراب شده بايد بدون قطع برق هيچ يک از اجزاي سيستم و نيز 

 پذير باشد. )شبکه، مونيتورها و...(بدون اثرگذاري روي عمليات کنترل امکان

  ترنسميترهاي اکسترنال را برانگيخته برق مستقيم مطالبه شده بايستي

هاي رابط و پنل توزيع برق مجزايي اندازي کند و پنلو ترنسديوسرهاي اکسترنال را راه

 هاي کمکي مصرف کننده در نظر گرفته شود.براي آنااليزرها و ديگر ابزار

 (B بايد برق مستقيم مجزايي جهت کنترلر )DCS  و واحدهاي

و واحدهاي  DCSهاي سيستمابق مطالب فوق از ساباينترنال تأمين شده و مط

 (Bاکسترنال مجزا شود. )

 ©  تمامي امکانات و تسهيالت سيستم نظير روشنايي داخلي، هيتر ضد

( UPSولت متناوب )منبعي غير از  221تقطير بخار، فن و... بايستي از منبع مشخص 

 ©تغذيه گردند. 

 منابع تغذيه بايستي در مقابل اتصال کوتاه ،over-current  وover-

voltage  محافظت شده و قابليت استفاده به عنوان منبع تغذيه پشتيبان را داشته

 باشند.

 (UPSناپذیر ). منبع تغذیه وقفه7-2-2
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 اس جهت پشتيباني از برق تمامي تجهيزات متمم و کمکي يوپيDCS 

ارتباطات و  هاي، لينکI/Oسازي سيگنال هاي آمادهاز جمله کنترلرها، ديوايس

دقيقه در زمان قطعي برق متناوب به  31ابزارهاي ميداني دو سيمه، به مدت حداقل 

هنگام قطع برق، بايستي  RAMزمان نگهداري و حفظ اطالعات در ©کار خواهد رفت. 

 .©ساعت باشد 52حداقل 

 اس جزء طرح نهايي تأمين برق وندور يوپيDCS باشد.نمي 

 

 DCS . تابلوي توزیع برق7-2-3

 ©( 110توزيع برق V ±%10 AC 50 Hz ±%3 مصرفي هر )

 .©کابينت بايد توسط تابلو)ها(ي توزيع برق ابزار دقيق صورت پذيرد

 هاي( مجزا جهت هر کابينت در اين کننده بايستي تغذيه کننده)عرضه

 تابلو)ها( در نظر بگيرد.
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  بينطراحي و ساخت تابلوهاي توزيع بايستي مطابق با استانداردهاي-

 المللي مربوطه صورت پذيرد.

 ©( 110خط ورودي تغذيه V ±%10 AC 50 Hz ±%3 تابلوي )

 .©تأمين شده است UPSتوزيع برق، توسط 

 هاي برق واقع شده در کابينت جهت مصرف کنندهDCS  نظير هيتر

بايستي مورد  UPSضد تقطير بخار، روشنايي داخلي و... خطوط برق ديگري غير از 

مخصوص استفاده جهت سيستم  UPSگيرد،  چرا که خروجي برق استفاده قرار 

 باشد.کنترل مي

 هاي برق اضافي داخل تابلوهاي نصب سوکتDCS قابل پذيرش نمي-

هاي متفرقه برق، داخل اتاق کنترل در دسترس خواهد بود که البته خارج باشد. سوکت

 باشند.مي DCSاز طرح نهايي تأمين برق وندور 

 اي سيستم برق. نشانگره7-2-4

  سيستمDCS  بايستي قادر به مونيتور کردن و وضعيت تأمين برق

AC  و شرايطUPS  و گزارش نمودن آن به اپراتور باشد. وضعيت منابع تغذيه سيستم

DCS  بايستي توسطDCS  مونيتور شود، به نحوي که سالمت و کارکرد صحيح

هاي سيستم يستي بر روي کارتبا Blownواحدهاي تغذيه را تأييد نمايد. نشانگر فيوز 

 نشان داده شود.  DCSتعبيه گردد و نتيجه آزمون نيز بايد توسط 

 ، شرایط ایستا و ناپایدارRFI. محافظت 7-2-5

  تمامي مدارات الکترونيکي سيستمDCS  بايد در مقابل خطاهاي

 افزاري ناشي از داليل ذيل محافظت شوند:هاي سختسيستم و آسيب
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ماشين، کنترلرها، شاهراه  -ل کردن يک وسيله )نظير رابط انسان موقع قطع يا وص

ها يا و...(، موقع برداشتن يا جا دادن کابل I/Oهاي اطالعاتي، شبکه کنترل، مدول

بوردهاي مدار چاپي که متضمن قطع شدن ارتباطات شاهراه اطالعاتي در زماني که 

ه افت ناشي از تجهيزات قطع باشند. افت سيستم بايستي فقط بسيستم فعال است، مي

 ارتباط شده محدود شود.

 . تابش الکترومغناطيسي7-2-6

  وندور بايستي اطالعات زير را در پيشنهاد خود براي شرکت در مناقصه

 ها قيمت ارائه کند:مشخص و براي آن

 محدوده فرکانس -

 تراز توان ترنسميتر -

 دوري يا نزديکي منبع تابش به ترنسميتر -

 عملکرد سيستم کنترل تأثير تابش روي -

 EMIو  RFIسطوح و حدود محافظت وابسته به  -

 هاي استفاده شده به منظور تعيين نتايج فوق.روش -

در موضوع ميزان حساسيت تابش الکترومغناطيسي، سيستم کنترل نبايد تداخل موجي 

 هاي حاضر در پلنت بتابانند.با هيچ يک از ديگر تجهيزات يا سيستم

 زات. اتصال تجهي7-2-7

  تمامي اتصاالت داخلي اجزاي سيستم )نظير شاهراه اطالعاتي( بايستي

هاي مخصوص مربوطه نيز بايد از قبل توليد شده )بر از قبل تعيين شده باشد، کابل

همراه با سيستم عرضه شده باشند. اتصاالت داخلي  DCSحسب طول( و توسط وندور 
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ها، کانکتورهاي تي با استفاده از کابلهاي از هم جدا شده )به منظور حمل( بايسکابينت

 ، ايجاد شود.DCSساخته در طرح نهايي وندور هاي پيشپين و سوکتمالتي

  بر روي تماميa.m. plugها بايد برچسبي واضح، ها و کابلها، سوکت

 منحصر به فرد و دائمي نصب گردد.

 شوند )شامل هايي که به پريز برق متصل ميتمام وسايل و سوکت

دار باشند. همچنين بايد دهاي مدار( جهت جلوگيري از اتصال نادرست بايستي کليدبور

شدني مناسب جهت پيشگيري از قطع شدن غيرمترقبه اتصاالت تهيه يک وسيله قفل

 شود. 

  فروشنده بايد مشخصات فني ساخت هر فقره از فيبرهاي نوري و ديگر

اطالع در اختيار خريدار قرار دهد.  هاي ارتباطي شبکه )اگر موجود باشد( را جهت کابل

 و کانکتورهاي وابسته بايد توسط وندور تأمين گردد. .a.mهاي کابل

 اتصال زمين ©. 7-2-8

وندور بايد ملزومات اتصال به زمين سيستم را ليست کند، همچنين بايد حداقل فاصله مورد نياز 

( را جهت تفکيک اين دو از DCSقيق )رساني و اتصالِ زمينِ ابزار دبين اتصالِ زمينِ شبکه برق

 هم )اگر نياز باشد(، معين سازد.

ها تهيه گردد. اين workstationها و هاي ارت با سطح مقطع مناسب جهت کابينتبايد ميله

 ها بايد مطابق با مطالب زير باشند:ميله

 ارت ابزار دقيق 

  ارتIS 

 ارت ايمن 
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 مراحل انجام کارهای برق ساختمان

  مرحله اول

 

سوکتهای برق  -سیستم های صوتی  –کشیدن نقشه ساختمانی شامل سیستمهای روشنائی  - 9

 برق اضطراری و موتور خانه. –اطفاء حریق  –فن کوئیل ها  –آیفون  –آنتن  –تلفن  –

 اجرای نقشه روی کار. -1

 تراز کردن کل قوطی کلیدها و کشیدن خِط تراز با چک الین. -1

 له ها با شابلون ودستگاه شیارزن .شیار زدن مسیر لو -4

 کندن قوطی کلیدها با دستگاه . -5

سوراخ کردن روشنائی سقفی توسط دستگاه ) در مورد سقف کاذب، روی سقف ساپورت  -4

 خورده و روی آن لوله فیکس میشود(.

 نصب قوطی کلید روی دیوار توسط شابلون و تراز کردن دقیق آنها. -7

ن برای فیکس کردن لوله پولیکاهای که برای ورودی و جوشکاری و ساپورت زد -8

 خروجی لوله های که داخل جعبه فیوز آورده می شود.

جوشکاری و ساپورت زدن برای فیکس کردن لوله پولیکاهای که برای ورودی و  -1

 خروجی لوله های که داخل جعبه آنتن و تلفن آورده می شود.

و خم کاری توسط مشعل و فنر و آب بندی آن  اجرای لوله پولیکا گذاری توسط گرما -95

 توسط چسب پولیکا.

جوشکاری و ساخت ساپورت برای سینی برق بر روی داکت مشخص شده از روی  -99

نقشه ) این سینی برق ها برای ورود کابل های برق تلفن آنتن ماهواره و ....... نیازهای 

وارد باکس های مورد نیاز خود ساختمان به طور مجزا داخل داکت های ساختمان فیکس و 

 می شود(.

 پوشش کامل روی لوله پولیکا های که در کف ساختمان کار شده است. -91

 نصب جعبه فیوز و تراز کردن آن در جاهای مشخص توسط نقشه. -91
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 نصب جعبه آنتن و ماهواره و تلفن و تراز کردن آن در جاهای مشخص توسط نقشه. -94

ان) نصب پلیت و سیم مسی وزغال ونمک برای راه اندازی چاه تامین ارتینگ ساختم -95

 ارت و ازآنجا به سینی برق و به مصرف کننده ها(

لوله فوالدی گذاری در شرایطی که نقشه تعیین کرده است)در پارکینگ های اداره جات  -94

 داخل روشنائی آسانسور وروشنائی موتور خانه(.

 اری و سفيد کاری دیوار(مرحله دوم )بعد از کف سازی و کاشی ک

 تمیز کردن قوطی کلیدها وبریدن لوله های اضافی روی کار. -9

سیم گذاری داخل لوله پولیکا )رنگ سیم ها و قطر سیم ها و جنس سیم ها از روی  -1

 استاندارد انتخاب میشود(.

ا به فیشهای انداختن کابل شیلد دار برای بلندگوها وازآنجا به ولوم های همان اتاق و از آنج -1

 پشت آمپلی فایرها.

کابل کشی برق از داخل جعبه فیوز و رد کردن داخل سینی برق و بست زدن و از آنجا به  -4

زیر کنتور)درصورت داشتن دیزل ژنراتوراین کابل ها داخل موتور خانه و وارد تابلو های 

 مخصوص خودش میشود(.

ای مخصوص خودش و رد کردن داخل آنتن ماهواره وآیفون ازتابلوه–کابل کشی تلفن  -5

 سینی مخصوص خودش و بست زدن کابل ها و از آنجا به باکس های مخصوص خودشان.

و جعبه  –توکارها  –روشنائیها  –جعبه فیوزها  -اتصاالت سر سیم ها در داخل قوطی کلید -4

 به شرکتهای UPS)نصب دستگاه های تغذیه UPS -اطفاء حریق -تلفن  -ماهواره –آنتن 

 مسئول مرتبط میشود( 

 قلع اندود کردن کل اتصاالت و سر سیم ها توسط حوضچه قلع. -7

 عایق کاری اتصاالت توسط وارنیش حرارتی )جایگزین لنت برق(. -8

 اجرای کابل کشی مربوط به بیرون ساختمان نصب نور افکن ها در نما. -1

 مرحله سوم ) بعد از نقاشی و کف تمام شده(

 پریز و تراز کردن آنها. بستن کلید و -9
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 بستن ترمینال روی سر سیم ها -1

 نصب دتکتور های دود و شستی آنها روی جاهای تعیین شده. -4

 نصب فیوزها داخل جعبه فیوز و وایرشو زدن سرسیم ها و فیوز بندی آنها. -5

 نصب آیفون تصویری بستن سوکتها و شستی های مربوط به آن.  -4

 وئچینگهای مربوط به آن.نصب آنتن مرکزی و س -7

نصب سوئچینگهای ماهواره ) نصب و راه اندازی ماهواره برعهده شرکت های مربوط  -8

 میباشد( 

 نصب چشم الیتینگ در راه پله و پارکینگ ها. -1

نصب چشم الیتینگ در سرویسها برای هود مرکزی ) این چشم ها پس از عمل کردن به  -95

 انتیفوژ فرمان داده و باعث تهویه سرویسها می شود(.کنتاکتور و سپس کنتاکتور به س

 نصب نور مخفی های داخل سقف کاذب و کفی های روی سرامیک. -99

 نصب تجهزات برقی موتور خانه

نصب تابلوی برق موتورخانه )تجهیزات داخل تابلوبرق بر اساس نیازهای موتور خانه  -9

 انتخاب و توسط تابلو ساز ساخته میشود( 

 پایه سینی برق روی دیوار وفیکس کردن سینی برق روی آن.نصب  -1

نصب لوله زیرسینی برق وازآنجا روی الکتروموتورها و ترموستات ها و مصرف کننده  -1

 های دیگر. 

کابل کشی از تابلوبرق روی سینی برق و داخل لوله ازآنجا سرالکترو موتورها و  -4

 ترموستات ها و مصرف کننده ها.

و شماره زدن سر سیم ها و بستن آن روی تخته ِکلِم الکتروموتورها  وایرشوزدن -5

 وترموستات ها و مصرف کننده ها واز آنجا به ترمینال زیر تابلو برق.
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 (matlabآموزش گام به گام متلب)

 

 ......ادامه ی مطالب پیشین

  اندیشانانجمن علمی پژوهشی نو . را با هم جمع کنيم B ميخواهيم عناصر سطر اول ماترسن

 
 

هر گاه بخواهيم برخی از عناصر ماتریسی را با هم جمع کنيم همانند باال ابتدا انجمن نواندیشان
  ی پژوهشی نو اندیشانانجمن علم . سطر و سپس ستون عنصر مورد نظر را وارد ميکنيم

 

ذخيره کنيد و مقدار عنصر سطر دوم و  C را در ماترسی به نام B مثال : ماتریسانجمن نواندیشان
  نواندیشان.تغيير دهيد -۰ستون سوم این ماترس را به 

 ٥( آن را برابر 4،4سپس یک سطر و ستون به این ماتریس افزوده و مقدار عنصر )انجمن نواندیشان
 mmr1232@yahoo.com.قرار دهيد

 
 

 

ariobarzanتمرین :  
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را تعریف کنيد.ترانهاده و عناصر قطر اصلی و   ماتریسانجمن نواندیشان
 فرعی این ماتریس را بدست آورید

جمع عناصر روی سطر ها ، ستون ها، قطر اصلی ، قطر فرعی و جمع کل عناصر انجمن نواندیشان
 این ماتریس را بدست آورید. این ماتریس چه خاصيتی دارد؟

 

www.noandishaan.com 

 

 .نيز تعریف کنيد magic(4)n س را ميتوانستيد با تایپ دستوراین ماتری: نکته

 

 تألیف:مهندس محمدمهدی ریشهری

 

 

 

 مقاله مخابرات

PCM 

 مقدمه:

های مخابراتی برای ارائه خطوط تلفن پرشده باشد و امکان حفاری کردن  در صورتی که کابل

طوالنی داشته باشد، های مسی در زمین نباشد، و یا نیاز به زمان  برای کار گذاشتن کابل

به متقاضیان ارائه  PCMتوانند خدمات تلفن ثابت خود را از طریق  مراکز مخابراتی می

 دهند.

باشد، روشی است که در آن  می Pairgain Technologyکه به نام  PCMاصل داستان 

خط تلفن را  4توان با یک کابل مسی،  شود. به طوری که مثال می بهره کامل مسی زیاد می

 رویس داد.س
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 Dataمطمئناً با فراگیر شدن اینترنت و تغییر ذائقه کاربران برای استفاده همزمان از شبکه 

Voice آنها تمایل خواهند داشت که از دو خط تلفن استفاده کنند و این خود باعث حجیم شدن ،

 شبکه خواهد شد.

این طورت کیفیت پوشش داد؟ در  PCMتوان حجیم شدن شبکه را فقط از طریق  اما آیا می

 های مسی معمول، چه تغییری خواهد کرد؟ در مقایسه با کابل PCMخطوط تلفن تحت 

که از این به بعد با عنوان تکنولوژی - PCMدر این مقاله قصد آن داریم که به معرفی 

Pairgain های این سیستم را عنوان  بپردازیم و مشکالت و محدودیت -بریم از آن نام می

زین موجود برای این سیستم در کشورهای صاحب این تکنولوژی را معرفی نموده و جایگ

 نماییم.

 :Pairgainتاریخچه تکنولوژی 

واژه ارتباطات در متون علمی و فنی ما، در برابر دو اصطالح تقریبا مشابه اما متمایز در 

و  communicationزبان انگلیسی اختیار شده است. این دو اصطالح عبارتند از: 

communications . 

" در اصطالح دوم دید. شایان ذکر sتوان در اضافه شدن کلمه " تفاوت بین این دو واژه را می

دهنده حوزه خاصی است که به مهندسی و  " به معنای جمع نیست بلکه نشانsاست که این "

پردازد. به خصوص در شبکه مخابرات، به معنای مهندسی  رسان می فناوری ابزار پیام

ای مخابراتی، طراحی، تجهیزات دسترسی به شبکه، تامین خدمات ارتباطی و ه شبکه

 پردازد. برداری از آنها و ...می اطالعاتی و بهره

های مختلفی مانند شهرسازی، ترابری،  در حوزه COMMUNICATIONSصنعت 

های مخصوصی  مخابرات و ...مشکالت مربوط به خودش را دارد و در هر حوزه از روش

 کنند. قال استفاده میبرای انت

 

شترکین تلفن ثابت موجود در ای از زمان، حجم تعداد م در صنعت مخابرات و در برهه

کردند و برای  زیاد نبود، به همین دلیل در هر شهری یک مرکز را نصب میشبکه،

کردند که  های مسی با ضخامت زیاد استفاده می های طوالنی از کابل دهی به مسافت سرویس

رفتند. به مرور زمان با افزایش تعداد  به کار می 1/5یا  9هایی با ضخامت  سیم در اوایل
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توانستند به طور آنی  ها نمی مشترکین و به دلیل قوی نبودن صنعت میکروالکترونیک، سوئیچ

ها  کردند. یعنی فاصله ( کار میDistributedحجیم شوند، به همین دلیل به روش توزیع شده )

 کز برای دستیابی را زیاد کردند.را کم و تعداد مرا

های مسی را  تر شدن شبکه، عمال ضخامت کابل به موازات افزایش تعداد مراکز و حجیم

گذاری داخل مخابرات بخش سوئیچ  کاهش دادند. در اینجا شایان ذکر است که بیشترین سرمایه

ت که شبکه توان گف باشد. به طور کلی می کابلی آن می آن نیست، بلکه مربوط به شبکه

طلبد. به همین دلیل با افزایش تعداد  تری را می گذاری کامل ( سرمایهaccessدسترسی )

گذاری زیادی داشت و در عین حال  کابلی نیاز به سرمایه مشترکین، توسعه مداوم شبکه

های مسی جدید  های متعدد در زمین برای کار گذاشتن کابل مشکالت زیادی را از قبیل حفاری

داشت. مشکالتی که توسعه شبکه کابل به همراه داشت باعث شد که در دهه بین  به همراه

و لوسنت آمریکا به این نتیجه رسیدند که از روش حفاری  Pairgainکمپانی  9185-9115

های مسی استفاده نکنند، و در صدی از توسعه تعداد مشترکین در شبکه و  و خواباندن کابل

 های مسی جدید، انجام دهند. ده از کابلحجیم کردن شبکه را بدون استفا

بینش فنی این قضیه از اینجا شروع شد که دو خط آنالوگ را روی یک سیم ارسال کنند و هر 

انجام دهند. یعنی با همان  11kbpsکدنیگ کنند با  44kbpsمشترک را به جای این که با 

 مشترک را روی یک زوج سیم توسعه دهند. 4کدینگ توانستند 

ها به این روش، کمپانی لوسنت بود که این کار را در سال  گذار کدینگ کردن پالس پایهاولین 

وری خط به منظور افزایش تعداد مشترکین  یعنی افزایش بهره-انجام داد. به این کار  9185

 شود. گفته می Pairgain Technology -در شبکه بدون توسعه شبکه

 

که مخفف  PCMشناخته شده است.  PCMا عنوان اشتباها در ایران ب Pairgainتکنولوژی 

باشد، هیچگونه نقطه  های کدشده( می ) مدوالسیون پالس Pulse Code Modulationکلمه 

شود را ندارد. اولین بار کمپانی سمکوتک  هایی که در ایران نصب می اشتراکی با سیستم

ران نیز اصطالح ( معرفی کرد و در ایpcm4,8,11اتریش، دستگاه خودش را با عنوان )

pcm  به جایpairgain .رایج شد 

گردد،  از آنجا که تغییر در ساختار تکنولوژی هرسیستمی در ابتدا به صنعت نظامی دنیا برمی

 19های  در دنیا، پنتاگون بود که در حدود سال pairgainکننده  به همین دلیل اولین مصرف
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 civilرا به شبکه  pairgainکنولوژی به بعد، با فراهم کردن صنعت باالتری برای خود، ت

امریکا بود که این سیستم را از حال آکادمیک  pairgainمتقل کرد. پس از لوسنت، کمپانی 

 خارج کرد و به حالت کاربردی و مصرف برد.

یکی دیگر از عواملی که باعث شد تا کشورهای اروپایی و امریکایی در سنعت ارتباطات 

روبیاورند، شکاف زمانی بین دنیای الکترونیک و دنیای  pairgainخود به تکنولوژی 

درصد از حجم شبکه  15الی  15بود. در این فاصله توانستند  15-85مصرف در دهه بین 

های  افزایش دهند تا این که این شکاف توسط تکنولوژی pairgainخود را توسط تکنولوژی 

 ای صنعت میکروالکترونیک پرشود. مدرن سوئیچ و پیشرفته

 :pairgainمزایا و معایب تکنولوژی -

، 8، 4یک مدار الکتریکی است که ظرفیت یک سیم مسی را معادل با  pairgainسیستم 

کنند که با نصب  کند. به همین دلیل برخی از مردم اشتباهاً فکر می سیم مسی می 15و 94

pairgain  آنها تبدیل به دیگر نیازی به خرید تلفن ندارند. تصور آنها این است که یک خط

شود. در صورتی که خط ارتباطی به شماره تلفن ندارد. با این کار  خط می 15و  94، 8، 4

و توازن چند  pairgainشود. هرچند که با نصب  فقط بهره خط سیم مسی، باالبرده می

شماره تلفن مجزا را با یک کابل سرویس داد ولی این سیستم هرگز کارکرد کابل مسی را 

شت چرا که دیگر به ازا هرمشترک یک زوج سیم وجود ندارد. به همین دلیل نخواهد دا

 هایی را خواهد داشت. مشکالت و محدودیت pairgainاستفاده از 

اند که یکی در مرکز و دیگری در خانه  از هر دو دستگاه تشکیل شده pairgainهای  سیستم

دهی  از یک مشترک سرویس شوند. در این سیستم به علت این که به بیش مشترک، نصب می

کند و  تغذیه خط باالرفته، در نتیجه ولتاژ جریان بیشتری از کابل مسی عبور می feedشود 

تواند آن را تحمل کند. در نتیجه محدودیتی که در استفاده  مس به دلیل کم بودن ضخامتش، نمی

تی که در استفاده توان افزایش تعداد محدودی وجود دارد این است که هرگز نمی pairgainاز 

توان افزایش تعداد مشترکین در شبکه را  وجود دارد این است که هرگز نمی pairgainاز 

 به طور صددرصد با این سیستم انجام داد.

وجود دارد این است که یکبار اطالعات، دقیقاً در  pairgainیکی از مشکالتی که در سیستم 

شود. در مرکز  تال تبدیل ورودی سیم منتقل میدرگاه خروجی خانه مشترک از آنالوگ به دیجی

ها به  شود. در داخل سوئیچ همه آنالوگ نیز از دیجیتال به آنالوگ تبدیل و به سوئیچ متقل می

شود. در این فرایند یک دور کامل از دیجیتال به دیجیتال و دوباره به آنالوگ  دیجیتال تبدیل می
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شود که به طور طبیعی  یجاد نویز در صدا میو دیجیتال خواهیم داشت که این دور باعث ا

توان آن را معادل یک خط سیم مسی فرض نمود حتی در صورت نصب بهترین نوع از  نمی

 توان مانند یک سیم مسی از آن دیتا دریافت کرد. ها، بازهم میpairgainانواع 

 DSLت در ایران وجود دارد، به تجهیزا pairgainهای  یکی دگر از مشکالتی که سیستم

گردد. در اکثر کشورهای بلوک غرب و یا اروپایی که در حال نصب  موجود در شبکه برمی

ها ژله وجود داشت که در  هایی داشتند که در داخل این ترمینال بودند، ترمینال DSLتجهیزات 

پوشاند و این باعث  صورت اتصال سیم مسی به آنها، یک غشایی از ژل دور مس را می

بر  DSLلفاته نشود. ولی تجهیزات شبکه مخابراتی کشور برای کار گذاشتن شد تا مس سو می

اند.  ها همگی برای آنالوگ طراحی شده اند و از نظر کابل مسی و سیستم آنها، طراحی نشده

های دیجیتال شروع شد،  که توسعه و نصب سوئیچ 9175های  تقریباً در حدود سال

برای ساختار آنالوگ بود نه دیجیتال. به همین  سازی که در شبکه صورت گرفت بازهم بهینه

های مسی، بنفش  شوند پس از مدت کوتاهی سیم نصب می DSLدلیل در هرکجا که تجهیزات 

های موجود در  های موجود در پست یا ترمینالCONNECTORشوند. یعنی  رنگ می

 45داکثرولتاژ آمپر را ندارند. ح میلی 955ولت و جریان  155های کافو، تحمل ولتاژ  جعبه

 توانند تحمل کنند. آمپر را می میلی 15ولت و جریان 

وجود دارد باعث شده تا درروزهایی که  pairgainهای  به طور کلی مشکالتی که رد سیستم

رود، همه چیز در سیستم  بارندگی زیاد است و یا در روزهای آفتابی که درجه حرارت باال می

های  باال رود. حتی این معضل در برخی از دستگاهبهم خورده و میزان خطاهای سیستم 

های  خریداری شده، وجود دارد که در صورت بروز خطا در سیستم تلفن شروع به زنگ

 کند. مجازی می

های مخابراتی  را بتوان برای شرکت pairgainهای  شاید تنها مزیت استفاده از سیستم

 بود. تر خواهند های سریع دانست که قادر به ارائه سرویس

Offloading  جایگزینی برای تکنولوژیpairgain: 

 

توجیه داشت؛ از آن به بعد، با توسعه  15تا دهه  pairgainبزرگ شدن ساختار شبکه 

های  که تعداد کاربران در کشورها زیاد شده بود و آن 19های  اینترنت در اواخر سال
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 توسعه شبکه اینترنت شبکه های خوب برای اتصال به اینترنت بودند، عمالً  خواستار تماس

Voice زد. یا صدا رابرهم می 

دقیقه است، در  9الی  3،  (Holding Timeحداکثر زمان مکالمه ) Voiceدر شبکه 

ساعت در اینترنت است. این تغییرات یعنی  9/9که کمترین زمان استفاده از اینترنت  صورتی

، شبکه Voiceیک مجموعه  Holding Timeبرابر  15برابر و یا حتی  98برابر،  91

زد. در اوایل آمدن اینترنت مشکل زیادی وجود نداشت. چون اکثر پنج دقیقه  صدا را برهم می

کردند و از یک حط تلفن هم برای اینترنت و هم برای  و یا نیم ساعت از اینترنت استفاده می

ان برای داشتن خط کردند. ولی به مرور، با درخواست کاربر مکالمات تلفنی خود استفاده می

های  شد. به همین دلیل تقریبا در سال نیز حل نمی pairgainتلفن دوم، مشکل حتی با نصب 

را انجام دادند.  Off Loadingاین تکنولوژی کنار گذاشته شد و پس از آن عمل  17-18

ای را برای تلفن و اینترنت اختصاص دادند. در دنیا  یعنی برای هر مشترک سرویس جداگانه

)نه قسمت سوئیچینگ( را تا جایی که  accessسعی بر آن است که تجهیزات مربوط به 

( که در Digiatl Loop Carrierممکن است به مشترک نزدیک کنند که این کار توسط )

ها Deviceشود و در آن انواع  گفته می OLC (Optical Loop Carrierایران به آن )

ای طراحی کردند که فیبرها تا  ها را به گونهDSLگیرد. یعنی  است. صورت می نصب شده

ترین جای ممکن به مشترک قرار گیرند در این صورت ساخت کابل کوتاه و امپدانس  نزدیک

توان گفت که در این روش سوئیچینگ کامال  گردد. به طور کلی می آن نیز کمتر صورت می

 باشد. کامال توزیع شده می accessمتمرکز و 

Pairgain ن:در ایرا 

وارد شبکه مخابرات کشور شد. در حال حاضر  9171در حدود سال  pairgainسیستم 

باشد. بنا به گفته کارشناسان  تولید این سیستم در داخل کشور به صورت صنعت مونتاژ می

ها تا زمان نصب  های دیجیتال، ورود این سوئیچ نظر از چرخه خرید سوئیچ مخابراتی، صرف

کشد. در صورتی که متاسفانه شبکه کابل در کشور به دلیل  طول نمیماه بیشتر 1آنها، حدود 

های  باشد. باید به موازات خریداری شماره تر می ها عقب ریزی ها عدم برنامه عدم هماهنگی

توان گفت که توسعه شبکه مخابرات با  تلفن جدید، شبکه کابل نیز توسعه یابد. به طور کلی می

. همان طور که کشورهای صاحب تکنولوژی اصولی نیست pairgainتکنولوژی 

pairgainرسد این کار در  ، این سیتم را از شبکه مخابراتی خود خارج کردند، به نظر می

 جایگزین این سیستم گردد. Off Loadingشبکه مخابراتی کشور نیز صورت گیرد و عمل 



ه تخصصی مهندسی برقـکهـــربا                                                        مجل  

19اردیبهشت ماه   
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 سخن پایانی.....

 با سالم و درود خدمت شما عزیزان

به بعد ،تاهرجا توانایی داشته باشم ،افتخار از این شماره 

ویراستاری و تدوین مجله را به عهده خواهم داشت.به 

دلیل تعجیل در تدوین این نسخه از مجله نواقص 

بسیاری دارد که انشاهللا در نسخه بعدی ،باراهنمایی شما 

عزیزان، این نواقص برطرف خواهدشد.شما به 

 بزرگواری خودتان ببخشید.

 
  :خودتونو به ایميل مجله بفرستينمطالب 

kahroba.mag@gmail.com 

 

و از این طریق با ما در ارتباط باشید.هرگونه نظرات و 

انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل مذکور به 

گوش ما برسانید تا در آینده مجله ای بهتر از مجالت 

 اشته باشیمقبل د

 شاد و پیروز و سربلند باشید.

 

 پیمان صادقیان

 تکنسین فنی الکترونیک

ین شماره مارا اشخاصی که در ا

 یاری کردند :

 مهندس م.ریشهری

 مهندس م.عارف

 مهندس رضاصداقتی

 مهندس حسـین صداقتی

 مهندس ح.فاروجی

 تکنسین فنی الکترونیک :

 پیمان صادقیان

 ویراستار:

 پیمان صادقیان

 صاحب امتیاز :

 انجمن علمی پژوهشی نواندیشان
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