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تحقیق متمرکز درزمینه یو پی اس و سایر تجهیزات
الکترونیک قدرت و تکنولوژی های مرتبط و انرژی های نو
مصاحبه با

مهندس فرزاد فطروسی
مدیر عامل شرکت تحقیقات الکترونیک فطروسی

اهداف وفعاليتهاي مرکز تحقيقات الکترونيک فطروسي
سابقه فعاليت
سابقه فعالیت بنیانگذاران مرکز تحقیقات الکترونیک فطروسی
به بیش از  23سال تجربه در زمينه تحقيقات ،طراحي ،توليد
تجهيزات الكترونيك قدرت و تکنولوژي هاي وابسته و همچنین
تحقيقات و طراحي انواع يوپي اس از توان  600VAتا
 120KVAبا ويژگيهاي متفاوت می رسد .نتايج اين تحقيقات
در حال حاضر در حداقل  40مدل مختلف يوپي اس كه توسط
 19شرکت داخلي و  6شرکت خارجي عرضه مي شوند ،مورد
استفاده قرار می گیرد.
اولین یوپی اس  6 KVAسینوسی Transformer less
در دنیا با تنها  6کیلوگرم وزن از سال  1365تا  1367توسط
بنیانگذاران این مرکز با  20عدد باطری با ولتاژ V DC
 240طراحی گردیده و در اولین نمایشگاه صنعت برق ایران
عرضه گردید .این همان یوپی اس است که امروزه بعنوان یک
یوپی اس عمومی ارزان قیمت در تیراژ میلیونی در همه دنیا
ساخته می شود .ارتقای حداکثر توان تولیدی و آزمون یوپی
اس با روش های گوناگون از  6 KVAبه  KVA 20در سال
 1368انجام شد .این افزایش توان ادامه داشت تا امروزه یوپی
اس های تا  120 KVAبا جریان های راه اندازی تا  6برابر
جریان نامی طراحی و عرضه شده اند.
تحقيقات و طراحي انواع  Rectifierهاي سبک و سنگين نیز
از جمله فعالیتهای انجام شده است .نتايج اين تحقيقات براي
توليد انواع تجهيزات سنگين نفتي و نيروگاهي همانند پروژه
هاي پارس جنوبي ،نيروگاههاي تشرين سوريه ،صدر و نجف
عراق و بسياري از نيروگاههاي داخلي و همچنين اسكله هاي
نفتي مورد استفاده قرار گرفته است.
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عضويت در كميته های تدوين استانداردهاي ملي ايران به
شماره 2004 1st. edition MAY 3-7023 ISIRI
ISIRI 2008 1st. edition APR 1-1-7027 ISIRI ,
 2008 1st. edition APR 2-1-7027نيز نشانى از سابقه
فعاليت در صنعت الكترونيك كشور است.
همچنين مركز تحقيقات الكترونيك فطروسى شريك تجاري
شركت  Hyundai Corporationكره جنوبي در طراحي و
توليد يوپي اس و نيز نماينده انحصاري باطري  CSBدر ايران
مى باشد.
معرفي محصوالت توليد شده و تكنولوژيهاي انجام شده
مركز تحقيقات الكترونيك فطروسى يك مركز تحقيقاتى ،كه
محصول و خروجى های آن تحقيقات و طراحى های حاصل از
آنهاست .اگرچه گاهى بمنظور تكميل طراحى ،بازنگری ،تصديق
و صحه گذاری ،توليد مهندسي و مقدماتي تجهيزات طراحي
شده انجام مى گيرد  ،هدف اصلى تحقيقات و فروش طراحى
حاصل از آنهاست .از جمله طراحى های حرفه اي مى توان به
موارد زير اشاره كرد:
سيستم های UPS
 -1تحقيقات و تدوين روش افزايش تقارن جريان
ترانزيستورهای قدرت موازی در يو پى اس های line-
 interactiveتا%99,97
 -2تحقيقات و تدوين پروتكل شناخت وحفاظت يوپى اس
در مقابل بازخورد مثبت (اتصال ورودی به خروجى يك
يو پى اس به جای برق شهری)
 -3تدوين پروتكل شارژ (مديريت شارژ نقطه ای) جهت

يكسان سازی ظرفيت باتری های سری بدون نمونه گير از
تك تك سلولها
 -4طراحى روش شارژ بسيار سريع اصالح ولتاژ و شكل
موج خروجى اينورتر(ظرف كمتر از  100ميكرو ثانيه)
 -5تلفيق اينورترهای تشديد و كنترل عرض پالس جهت
ايجاد يك كارايى جديد
 -6تحقيقات و تدوين روش موازی كردن اينورترها بدون
سيم كنترلى بين آنها و آزمون آن بر روی  24عدد
اينورتر موازی با موفقيت در ايجاد تقارن كامل جريان
 -7تدوين توليد كليدهای بای پس دستى «اتصال قبل
از قطع» در يو پى اس
 -8تحقيقات طراحى و تدوين روش جايگزينى برق شهر
بجای ژنراتور بدون انحراف زاويه يا تاخير زمانى
 -9تدوين پروتكل توليد اينورتر سه فاز با تنها چهار عدد
ترانزيستور قدرت.
منابع تغذيه سوئيﭻ
 -1طراحى و تدوين پروتكل توازی منابع تغذيه بدون ايجاد
مقاومت در خروجى يا هرگونه سيم كنترلى بين منابع تغذيه
 -2تدوين پروتكل و طراحى منابع تغذيه سوئيچ بدون اصالح
اكتيو ضريب قدرت و كاهش اعوجاج هارمونيكى كل درجريان
ورودی به كمتر از %10
 -3تدوين پروتكل ايجاد همزمانى و فاز مناسب درمنايع تغذيه
موازی به منظور كاهش موجك های خروجى
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فيلتر های هارمونيكی فعال
 -1طراحى فيلترهای هارمونيكى فعال با سرعت بسيار زياد
(بهتر از  100ميكروثانيه زمان اصالح)
 -2تدوين متد كاهش موجكهای ناشى از كليد زنى در بار
 -3تحقيقات طراحى و تدوين پروتكل اصالح ضريب قدرت
بدون نمونه گيری از جريان بار
صادرات شركت
خروجي كار مركز تحقيقات الكترونيك فطروسي تحقيقات
و طراحي هاي مرتبط با الكترونيك قدرت و تكنولوژي هاي
وابسته است .اين خروجي ها همگي قابليت صادرات و استفاده
در كشورهاي ديگر را دارند تا آنجاييكه در حال حاضر عالوه
بر صادرات بسياری از محصوالتى كه توسط شركتهای
داخلى با استفاده از اين طراحى ها توليد شده اند  6 ،شركت
مستقل خارجي در حال استفاده از اين خروجي ها هستند.
تحقيقات و طراحي هاي انجام شده نه تنها كام ً
ال قابل رقابت با
انواع خارجي است بلكه در برخي موارد با فاصله چندين سال
از ساير تحقيقات جهاني پيش است .توليدات حاصل از اين
طراحى ها عالوه بركيفيت مناسب معموالً درمقايسه قيمتى از
رقبای اروپايى خود عقب نيست.
اختراعات ثبت شده
در بسياری موارد نمونه مشابهى از طراحى های حرفه ای انجام
شده توسط متخصصين شركت تحقيقات الكترونيك فطروسي
در سطح بين المللي تاكنون انجام نگرفته است اما بطور خاص
گواهى های ثبت اختراع در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتى
ايران به شرح زير هستند:
 تغيير و كنترل دور موتورهاي الكتريكي سنكرون و آسنكرونبوسيله تغيير ولتاژ از طريق اعمال فيدبك(سال ) 1370
 راه اندازي موتور تك فاز القايي بدون استفاده از سلف ياخازن ()1370
 -منبع تغذيه بدون وقفه ( )upsبرگشت پذير (سال )1385

حوزه هاي كاري شركت و تعداد نيروي متخصﺺ در
هر بخش و نوع ميزان تخصﺺ
حوزه كاري شركت ،تحقيقات در زمينه الكترونيك قدرت است.
تحقيقات و طراحي انواع يوپي اس  ،انواع  Rectifierهاي
سبك و سنگين و همچنين تحقيقات در مورد انرژی های نو از
جمله حوزه های كاری شركت مى باشد .شركت در حال حاضر
از حدود  50نفر نيروي متخصص از دكتري تا ديپلم بصورت
تمام وقت و حدود  200نفر پيمانكار بصورت پاره وقت بهره مي
برد .سوابق طوالنى فعاليت كارشناسان ارشد در اين حوزه ،راه
را جهت پيمودن اهداف مشخص شركت ،تأمين مى نمايد.
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جوايز ملي و بين المللي دريافت شده شركت
 رتبه نخست همكاري با مراكز خارجي با موضوع تحقيق وتوسعه در حوزه فناوري پيشرفته از پارك فن آوري پرديس
 دكتراي افتخاري مدير عامل از دانشگاه كاسموپليتن ميسوريآمريكا
 برنده رتبه نخست ابتكار جشنواره خوارزميعلت حضور شركت در پارك فن آوري پرديس
علت اصلى حضور گردن نهادن به توصيه يكي از بزرگان
الكترونيك قدرت ايران بر حضور فعال در پارك فن آوری
پرديس بود .ضرورت همكاری با فعاالن فن آوری های كشور ،
بهره گيری از فضای كاری استاندارد و درخور يك شركت فن
آوری از جمله داليل ديگر حضور در پارك فن آوری پرديس
مى باشد.
مشكالت و چالشهاي پيش روي فعاليت
عدم تشخيص سره و ناسره از هم بدليل دانش ناكافي در سطوح
مختلف مديريت فني كشور و عدم وجود شجاعت الزم نزد
مديران دولتى مهمترين چالش پيش روی فعاليت است .اين
مهم باعث مى شود تصميم گيری ها و انتخابات صحيح با توجه
به نيازهای موجود به درستى انجام نپذيرد .وجود بروكراسى
های دست و پاگير  ،قرارداد های تركمانچايى استاندارد و
درخواستهای تأمين منافع يك طرفه و همچنين اين تفكر در
مديران دولتى كه نفع سازمان خود را ولو به بهای زيان ديگران
موفقيت مى نامند مانعى جهت استفاده از بهترين انتخاب هاو
تجهيزات مى گردد.
برنامه هاي آتي براي حضور در پارك فن آوري پرديس
مركز تحقيقات الكترونيك فطروسى قصد دارد فعاليت خود را
در زمينه تحقيقات متمركز در مورد يوپي اس و ساير تجهيزات
الكترونيك قدرت و تكنولوژي هاي مرتبط ادامه دهد .در اين
راستا جهت تكميل طراحى ،بازنگری  ،تصديق و صحه گذاری،
با توليد مهندسى و مقدماتى تجهيزات طراحى شده ،اين هدف
ممكن مى گردد.
با توجه به اينكه افزايش رشد مصرف انرژی در جوامع مدرن
صنعتى ،عالوه بر خطر اتمام سريع منابع فسيلى  ،جهان را با
تغييرات برگشت ناپذير و تهديد آميز زيست محيطى مواجه

نموده است ،لذا در برنامه ها و سياستهای بين المللى در
راستای توسعه پايدار جهانى ،نقش ويژه ای به منابع تجديدپذير
انرژی محول شده است .به گونه ای كه بطور مثال اتحاديه اروپا
توليد  %12انرژی الكتريكى مورد نياز در سال  2010از طريق
انرژيهای نو را هدف قرارداده است .لذا بدليل اين نياز مهم در
كشور ،ادامه تحقيقات در مورد انرژي هاي نو نيز از جمله برنامه
های آتى قرار داده شده است.
ارزيابي عملكرد پارك فن آوري پرديس تا كنون
وانتﻈارات آن شركت از پارك
در راستاي اهداف تاسيس پارك فن آوري پرديس ،برنامهها
و وظايفي براي آن با توجه به اساسنامه تدوين گرديده
است .انتظار مركز تحقيقات الكترونيك فطروسي حركت در
جهت تحقق آن اهداف و برنامه ها و انجام وظايف محوله
به بهترين نحو است تا بتوان نتايج تحقيقات را در جهت
رشد و توسعه اقتصادي و فني تجاري كرد ،كيفيت توليدات
داخلي را بهبود بخشيد و توان صادراتي را افزايش داد.
همچنين گسترش سيستم های اعتباری و تسهيل استفاده از
آنها از طريق اعتبار سنجى علمى و اعتماد به نتايج آن بجای
اخذ وثيقه ملكى و چك كه نه تنها باعث نگرانى محقق مى شود
بلكه حركت های وی را نيز به شدت محدود مى كند ،جهت
كمك به تأمين كمبودهای مالى ناشى از هزينه های باالی
استقرار از جمله انتظارات ديگر شركت از پارك فن آوری
پرديس مى باشد.
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مشاور و طراح

مصاحبه با شركت شيوه دگرديس طراحی ومعماری
مشاور معمار شركت تحقيقات الكترونيك فطروسی

شركت تحقيقات الكترونيك فطروسي در زمينه تحقيقات و
طراحي الكترونيك صنعتي فعاليت دارد .زمين متعلق به اين
شركت ،قطعات شماره  98/3و 98/4پارك فناوري مي باشد
كه از دو بر جنوب وشمال با دو خيابان مجاور است.ابعاد
زمين 50×20است وكشيدگي آن شمالي –جنوبي است.
بر اساس ضوابط ساخت وساز در پارك فناوري،احداث ساختمان
با سه حالت سطح اشغال وتراكم ممكن است.
با توجه به قابليت عملكردها – بر اساس دياگرام هاي تحليلي -به
چهار گروه اصلي  ،گزينه سه طبقه يا تراكم  %90انتخاب گرديد.
طرح حاضر مركز،آزمايشگاهي ،تحقيقاتي وعملياتي شركت ،به
صورت متمركز با امكانات الزم وقابليت تغيير باالست.ساختمان
مذكور جنبه اداري وتشريفاتي كمتري دارد و بيشتر به صورت

كارگاهي وآزمايشگاهي است .از اين رو سرانه فضاي اداري
حدود 29درصد و فضاي طراحي وكارگاهي حدود  52درصد
در نظر گرفته شده است.
مطالعات درباره معماري پايدار
معماري پايدار يكي از جريان هاي مهم معماري معاصر
است،جرياني كه عكس العملي منطقي در برابر مسائل ومشكالت
به وجود آمده عصر صنعت به شمار مي رود  .همان گونه كه
مي دانيم با انقالب صنعتي وپيشرفت هاي فني -تكنولوژيكي
در عرصه معماري بومي اقصي نقاط دنيا كه با توجه به طبيعت
ومحيط پيرامون خود شكل مي گرفت و همساز با اقليم سر بر
مي افراشت ،به دست فراموشي سپرده شد .معماري مدرن نيز
كه زاده اين تحوالت بود ،به طور كل بستر شكل گيري معماري
را ناديده گرفت.پيشرفت هاي عظيم تكنولوژي ،استخراج نفت
وساير ذخاير زير زميني نيز استفاده هر چه بيشتر اين منابع
تجديد ناپذير را فراهم آورد و لذا با ورود منابع سوختي فراواني
كه در دسترس بود،تامين نيازهاي گرمايشي به راحتي ميسر شد.
دهه  70را مي توان دهه آگاهي يافتن از بحران هاي زيست
محيطي ناميد كه عكس العمل هايي را در دنيا ايجاد كرد
توسعه پايدار را يكي از اين عكس العمل ميتوان برشمرد .
توسعه پايدار كه در دهه  70مطرح شد ،حاصل شناخت عميق
نسبت به محيط پيرامون بوده است.از آنجا كه طبق آمار 50
درصد ذخاير سوختي در ساختمان ها مصرف مي شود،لذا لزوم
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مساحت قطعه

محدوده
ساخت

1000تا 2/5 2999مترفاصله
از هر طرف
متر مربع

تعداد
طبقات

تراكم
ساختماني

2

%80

%40

3

%90

%30

4

%100

%25

جست وجوي راه حل اساسي براي اين معضل بديهي مي نمايد
 .نكته ديگر اين كه عالوه بر توجه به طبيعت ،توجه به انسان
نيز در اهم موارد قرار گرفت .انسان مدرن كه در پس جوامع
صنعتي به ابزار بدل شده است ،نکته اصلي توجه در توسعه
پايدار است ومي توان گفت كه طراحي پايدار به خاطر ابعاد
انسان مدارانه وانسان گرايانه ارزش واعتباري خاص يافته است.
توسعه پايدار ،توسعه اي است كيفي که متوجه كيفيت زندگي است
و هدف از آن  ،باال بردن سطح كيفيت زندگي براي آيندگان است.
توسعه پايدار در سه حيطه داراي مضامين عميقي است:
 -1پايداري محيطي
 -2پايداري اقتصادي
 -3پايداري اجتماعي
در راستاي تحقق اهداف توسعه پايدار،پايداري محيطي در
ارتباط با معماري اهميت زيادي دارد ومسائل زيست محيطي
كه آينده بشر را به خطر انداخته است ،معماران را به چاره
انديشي واداشته است.
پايداري محيطي با رویکرد محيط زيست بر موارد زير
تاكيد دارد:
 كاهش اتالف وپخش انرژي در محيط كاهش توليد تاثير گذار نده ها بر سالمت انسان استفاده از مواد قابل بازگشت به چر خه طبيعت دفع سموم موادپايداري محيطي در عرصه كار معماران نيز با اهداف
زير تبيين مي شود:
 مصرف بهينه منابع انرژي استفاده از مصالح تجديد پذير حفاظت وعرضه انرژي و بازيافت كامل آن بدون ايجاد آلودگياصل طراحي پايدار بر اين نكته استوار است كه ساختمان ،
جزئي كوچك از طبيعت پيراموني است و بايد به عنوان بخشي
از اكوسيستم عمل كند و در چرخه حيات قرار گيرد.
طراحي پايدار همانگونه كه ذكر شد ،طراحي است مردمي ،لذا
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كيفيت فضاهاي داخلي ساختمان اهميت ويژه اي مي يابند.
حال اين سئوال مطرح است كه كيفيت خوب چگونه حاصل
مي شود ؟ بدون ترديد كيفيت مطلوب بدون توجه به
طبيعت ،نور گيري مناسب فضاها وتهويه مطبوع فراهم نمي آيد .
در ضمن از آنجا كه پايداري و ماندگاري خود ساختمان به
عنوان يك پديده مد نظر است،لذا ساختمان با كيفيت باال و
استفاده از مصالحي با قابليت ماندگاري طوالني نيز بايد در نظر
گرفته شود.رسيدن به چنين شرايطي با استفاده از مديريت كار
آمد وبه كار گيري آخرين تكنولوژي ها صورت مي گيرد .
دستيابي به استانداردهاي باالي كيفيت ،امنيت وآسايش
كه در واقع سالمت انسان ها را تامین می کند ،ازمهمترین
اهداف معماری پایدار است  .در ضمن این نکته را نباید
نادیده گرفت که بهره گیری از تجربیات گذشتگان در بهبود
کیفیت معماری راه گشای دستیابی به طراحی خواهد بود .
بهبود کیفیت معماری در طراحی پایدار ،در راستای
نیل به یک هدف صورت می گیرد و آن  ،آسایش است
 .نکته مهمی که در این نوع معماری مورد توجه قرار
می گیرد آن است
که تمامی عوامل دخیل در آسایش ،مرتبط با هم و به صورت
یک سیستم واحد در نظر گرفته می شود .
آنچه زیر مجموعه آسایش در معنای عام آن قرار می گیرد
عبارتند از  :آسایش – آرامش – امنیت – ایمنی و سالمت .آنچه
به تفصیل پیرامون طراحی پایدار گفته شد نشان دهنده نوعی
نگرش به معماری است که به چند نکته اساسی اشاره دارد :
که بر چند نکته اساسی اشاره دارد :
 -1کیفیت گرایی
 -2توجه به آینده
 -3توجه به محیط
لذا طراحی پایدار یک سبک نرمال و برگرفته از شرایط زود گذر
و هیجانات آنی نیست  ،بلکه در بطن خود واجد مفاهیم عمیقی
است که پیوند دهنده انسان ،طبیعت و معماری است .

