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ویژه نامه هفته پژوهش

به گزارش خبرنگار واحد روابط عمومی پژوهشگاه نیرو؛ در 
راستای اجرای تدابیر و منویات مقام معظم رهبری مبنی بر 
توسعه علمی کشور و توجه به لزوم بهره برداری همه  جانبه 
توسعه صنعت  در  پژوهشی  مراکز  و  دانشگاه ها  ظرفیت  از 
کشور، این تفاهم نامه با هدف توسعه همکاری های آموزشی، 
پژوهشی و فناوری مبتنی بر ترویج و توسعه فرهنگ استفاده 
انرژی  مصرف  بهینه سازی  و  تجدیدپذیر  انرژی های  از 
علی اکبر  مهندس  آقای  نمایندگی  به  نیرو  وزارت  فیمابین 
مهاجری )معاون محترم وزیر نیرو در امور تحقیقات و منابع 
انسانی( و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به نمایندگی آقای 
دكتر محمد حسین امید )معاون محترم وزیر علوم، تحقیقات 
و فناوری در امور اداری، مالی و مدیریت منابع(، منعقد شد.

اقتصادی  سیاسی،  بحران های  امروزه  گزارش  این  براساس 
و مسائلی نظیر محدودیت دوام ذخایر فسیلی، نگرانی های 
زیست محیطی، ازدحام جمعیت، رشد اقتصادی و ضریب 
با  كه  هستند  شمولی  جهان  مباحث  همگی  مصرف، 
راهكارهای  یافتن  را در  اندیشمندان  تمام، فكر  گستردگی 
به  جهان،  در  انرژی  معضالت  مناسب  حل  در  مناسب 
خصوص بحران های زیست محیطی، به خود مشغول داشته 
است. یک جایگزین مناسب برای سوختهای فسیلی منابع 

تجدید پذیر می باشد. 
به  كمك  باعث  تجدیدپذیر  انرژی های  گسترش  و  توسعه 
تحقق اهداف توسعه  اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی 
توسعه  به  رسیدن  در  اساسی  عوامل  از  كه  كشور می شود 

پایدار در هر كشوری هستند.
سوی  از  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های  ابالغ  همچنین 
برای  را  ارزشمندی  فرصت  اسالمی،  انقالب  معظم  رهبر 
توانمندسازی و خود اتکایی کشور و به ویژه بومی سازی در 
امور مهم راهبردی و توسعه پایدار پدید آورده است. از طرفی 
شرایط خاص اقلیمی کشور و ضرورت استفاده بهینه از منابع 
حیاتی آب و انرژی، توجه به خوداتکائی و تعمیق بنیان های 

علمی و فنی صنایع آب و برق را دو چندان کرده است.
رسالت  که  کشور  دانشگاه های  محل  در  اکوپارک ها  ایجاد 
متخصص،  خالق،  متعهد،  انسان های  تربیت  در  مهمی 
پاسخ گوی  رهگذر  این  از  و  داشته  كارآفرین  و  پژوهشگر 
آن  فرهنگی  اعتالی  راستای  در  و  بوده  جامعه  نیازهای 

اهتمام می ورزد، می تواند زمینه ساز توسعه فرهنگ استفاده 
از انرژی های پاک و توسعه پایدار در کشور گردد و از این 

طریق در تحقق ماموریت دانشگاه ها کمک شایانی نماید.
در  هم افزایی  ایجاد  و  همکاری ها  تعامالت،  گسترش  لذا 
همچنین  و  تجدیدپذیر  انرژی های  منابع  از  بهره برداری 
توسعه تحقیقات هدفمند، منسجم و کاربردی، در راستای 
تحقیقات  نتایج  از  بهره گیری  و  دانش بنیان  اقتصاد  تحقق 
هدایت  و  مدیریت  تجدیدپذیر،  انرژی های  حوزه  در 
راستای  در  کشور  پژوهشی  مراکز  در  موجود  ظرفیت های 
توسعه محصوالت و فناوری های پیشرفته و قابل  عرضه در 
مشترک  همکاری های  توسعه  و  تسهیل  جهانی،  بازارهای 
بین واحدهای صنعتی و مراکز پژوهشی برای ارتقاء و رقابتی 
نوآوری  از  برگرفته  این صنعت  با  مرتبط  کردن محصوالت 
تجارب  از  گیری  بهره  با  بومی  فناوری های  و  داخلی  های 

جهانی از اهداف این تفاهم نامه است. 
طراحی، نصب و راه اندازی نیروگاه های تجدیدپذیر در دانشگاه 
انجام  و  نو  های  ایده  آزمون  مناسب جهت  بستر  ایجاد  ها، 
پروژه  های مرتبط با پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا، 
ایجاد زیرساخت های الزم جهت توسعه فرهنگ استفاده از 
انرژی های پاک، ایجاد زمینه های مناسب همکاری صنعت 
و دانشگاه با هدف بومی سازی فناوری های مرتبط با تولید 
از منابع تجدیدپذیر، طراحی و ایجاد بانک اطالعاتی  انرژی 
مرتبط با کلیه فناوری های بکارگرفته درکلیه مراحل طراحی، 
نصب، راه اندازی، بهره برداری و بهینه سازی اکوپارک ها، ایجاد 
و  کارآموزی  دوره های  اجرای  جهت  الزم  زیرساخت های 
تفاهم  این  اساسی  از جمله محورهای  دانشجویان  کارورزی 

نامه است.
 طبق این تفاهم نامه طرفین متعهد می شوند که تسهیالت 
الزم برای تسریع عملیات اجرایی یا صدور مجوزهای موردنیاز 
را در موارد الزم به عمل آورند. همچنین تامین فضای موردنیاز 
مطابق با مشخصات اعالمی از سوی وزرات نیرو جهت ایجاد 

اکوپارک ها بر عهده دانشگاه های ذیربط می باشد.
براساس این تفاهم نامه تامین منابع مالی مترتب بر کلیه 
مراحل احداث اکوپارک ها مشترکا بر عهده پژوهشگاه نیرو و 
دانشگاه مربوطه بوده و منافع اقتصادی حاصل از آن متناسب 

با تامین مالی مربوطه به طرفین تعلق خواهد گرفت.

همکاری وزارت خانه های علوم و نیرو 
برای توسعه اکوپارک ها

گفت:  حرارتی  برق  تولید  تخصصی  مادر  شرکت  تحقیقات  دفتر  کل  مدیر 
مهمترین کار پژوهشگاه در دو سال اول عالوه بر اطالع رسانی و ایجاد شبکه 
متخصصین )تهیه زیرساختها و فرایندها(، سازماندهی مجدد پژوهشگاه برای 

انجام مسوولیت جدید یعنی مدیریت تحقیق و پژوهش است.
سید ابراهیم موسوی ترشیزی مدیر کل دفتر تحقیقات شرکت مادر تخصصی 
تولید برق حرارتی در گفتگو با خبرنگار واحد روابط عمومی پژوهشگاه نیرو 
در خصوص مدیریت پژوهش گفت: در سال های گذشته، پژوهشگاه با این 
سوال مواجه بود که چه باید کرد که پژوهشگاه نیرو بتواند وظایف خود را در 
سطح ملی به خوبی اجرا کند و پاسخگوی نیازهای پژوهشی صنعت برق و 

انرژی کشور باشد.
به این منظور از بزرگان صنعت برق و اساتید دانشگاه ها و افراد مختلف در 
بر  همه  و  شد  نظرخواهی  خوب  پژوهشگاه  یک  به  رسیدن  روشهای  مورد 
ضرورت ایجاد یک تحول در پژوهش صنعت برق تاکید داشتند. از این رو برای 
تحقق این هدف بزرگ، برای بررسی جامع تر و همه جانبه از یک مشاور قوی 

برای بازنگری وضعیت موجود  و برنامه ریزی برای 
رسیدن به یک پژوهشگاه پاسخگو دعوت شد. 

مطالعات  انجام  این کار،  برای  داد:  ادامه  موسوی 
تطبیقی در ساختار  پژوهش صنعت برق و انرژی 
این  در  گرفت.  قرار  مدنظر  دنیا  کشورهای  در 
کشورهای  )از  کشور   15 در  پژوهش  نظام  راستا 
 همسطح با ایران و پیشرفته صنعتی( مورد مطالعه 

قرار گرفت.
تخصصی  مادر  شرکت  تحقیقات  دفتر  کل  مدیر 
انجام  با  همزمان  کرد:  تاکید  حرارتی  برق  تولید 
مطالعات تطبیقی اطالعاتی از خبرگان صنعت برق 
زیادی  تعداد  با  و  توسط مشاور جمع آوری گردید 
تعدادی  با  نیز  و  ها  دانشگاه  اساتید  و  مدیران  از 
شد.  انجام  مصاحبه  خصوصی  بخش  مسوولین  از 
موضوع دیگر قوانین برنامه پنجم توسعه و مصوبات 
شورای عالی انقالب فرهنگی، شورای عتف و مجلس 
همه قوانینی بودند که بعنوان اسناد باالدستی مورد 
بررسی قرار گرفتند. این مطالعات بیش از  دو سال 

به طول انجامیده است. حاصل این مطالعات مشاور و همکاران پژوهشگاه به 
این نتیجه منجر شد که برای پاسخگویی مناسب به نیازهای پژوهشی صنعت 
برق و انرژی، باید نظام جدیدی برای پژوهش در صنعت برق بنیان گذاری 

شود.
موسوی افزود: هدف این نظام ساماندهی و باز طراحی بخش پژوهش صنعت 
سطح  سه  جدید  ساختار  در  باشد.  می  نیرو  پژوهشگاه  آن  تبع  به  و  برق 
سیاستگذاری و تصمیم گیری، مدیریت پژوهش و اجرای پژوهش تعریف شده 
است. که هر سطح شرح وظایف خاص خود را دارد. انجام پروژه های کوچک 
و پراکنده، گرچه ممکن است منافع خاصی برای افراد و واحدها داشته باشد 
ولی مشکلی از صنعت عظیم برق حل نکرده و نمی کند. اگر به عنوان مثال 
افزایش راندمان نیروگاه های کشور مورد توجه قرار گیرد و به عنوان اولویت 
تعیین شود. نمی توان این موضوع را به یک یا چند محقق یا استاد دانشگاه 
واگذار کرد و توقع داشت که با این روش راندمان نیروگاهها افزایش یابد. چون 
مکانیک،  برق،  مختلف  تخصص های  نیروگاهها،  تنوع  و  گستردگی  بر  عالوه 

احتراق و محیط زیست حتی مسائل نیروی انسانی، مدیریت، IT، و ... دخیل 
هستند. عالوه بر آن وقتی این مطالعات انجام شد چه سازوکاری برای اجرای 
آن باید در نظر گرفته شود. در نتیجه این موضوع به چندین طرح و هر طرح 

به چندین پروژه تبدیل می شود.
وی تصریح کرد خوشبختانه شورای سیاستگذاری آموزش و پژوهش تشکیل 
شده است و اولویتهای پژوهشی در قالب اسناد راهبردی توسعه فناوری در 

حدود چهل موضوع  تعیین و ابالغ شده است. 
وی در مورد گستردگی هر سند گفت: هر سند بطور متوسط دارای ده طرح و 
هر طرح دارای حدود 20 پروژه می باشد یعنی در مجموع هزاران پژوهشگر، 
شرکت، پژوهشگاه و عضو هیات علمی درگیر این موضوعات خواهند شد که 
باید توسط سازمان مدیریت پژوهش )پژوهشگاه نیرو( سازماندهی و از نظر 
مالی، نظارتی، و ... مدیریت شوند. که در نتیجه یک سازمان نظارتی و مدیریتی 
الزم دارد. چیزی که انتظار می رود ظرف یکی یا دو سال اول بحث آماده سازی 
زیرساختها و فرآیندها در پژوهشگاه نیرو انجام شود و چون اولین بار است که 
در کشورمان انجام می شود طراحی و اجرای این 
فرآیندها،  سخت، مهم و زمانبر است. در کنار این 
 ... و  متخصصین  شبکه  رسانی،  اطالع  سامانه های 

باید مورد توجه قرار گیرد.
دو  در  پژوهشگاه  کار  مهمترین  شد:  یادآور  وی 
و  زیرساختها  )تهیه  فوق  موارد  بر  اول عالوه  سال 
فرایندها(، سازماندهی مجدد پژوهشگاه برای انجام 
مسوولیت جدید یعنی مدیریت تحقیق و پژوهش 

است. 
موسوی بیان کرد که ارتباط واقعی بین دانشگاه و 
انجام خواهد شد. وی  برنامه  این  با تحقق  صنعت 
تاکید کرد: یکی از معضالت کشور ، این است که 
تعداد بسیار کمی از اساتید دانشگاه ها و دانشجویان 
دکتری و کارشناسی ارشد در جهت رفع مشکالت 
آنها  اکثر  و  می نمایند  فعالیت  کشور   صنعت 
پروژه های غیرکاربردی انجام می دهند و  اعتبارات 
در  و  می شود  دانشجویان صرف  عمر  و  دانشگاه ها 
اکثر موارد حاصلش تولید مقاله ISI می شود که 

انصافا هیچ مشکلی از کشور حل نمی کند.
مدیر کل دفتر تحقیقات شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی افزود: اگر 
بتوانیم کاری کنیم که این طرحهای کالن به پروژه های کوچک شکسته شود 
با راهنمایی و مسوولیت  از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری  وهر یک 
اساتیدشان روی یکی از موضوعات کار کنند، در صورت تحقق این برنامه، دیگر 
فقط حدود 250 نفر پژوهشگران پژوهشگاه نیرو در خدمت پژوهش صنعت 
و  ارشد و دکتری  دانشجویان کارشناسی  از  بسیاری  بلکه  بود  نخواهند  برق 
امکانات دانشگاهها در خدمت پژوهش صنعت برق کشور قرار خواهند گرفت 
نفر    200000 از  بیش  به  کشور  سطح  در  حوزه  این  پژوهشگران  شاید  و 

افزایش یابد. 
صندوق  و  معنوی  مالکیت  وکارهای  ساز  ایجاد  کرد:  خاطرنشان  موسوی 
پژوهش فناوری و دیگر الزامات برای تجاری سازی محصوالت تولیدی منتج 
از پژوهش از  برنامه های جانبی در کنار مدیریت پژوهش است که با همت 

مدیران پژوهشگاه  برنامه ریزی شده و یا خواهد شد. 

 باید زیرساختها و فرایند مدیریت تحقیقات
در پژوهشگاه نیرو تقویت شود

ایجاد اکوپارک ها در 
محل دانشگاه های کشور 

می تواند زمینه ساز 
توسعه فرهنگ استفاده 

 از انرژی های پاک 
و توسعه پایدار در کشور 

شود.



گفت وگوماهنامه خبری پژوهشگاه نیرو، شماره پنجم، آذرماه 95
3

ویژه نامه هفته پژوهش

گسترش تعامالت علمی بین المللی در راستای توانمندسازی صنعت برق و صادرات خدمات فنی و مهندسی

گام های اولیه صنعت برق ایران برای جهانی شدن با عضویت یک ایرانی در 
کارگروه تدوین کننده استانداردهای IEC و پذیرفته شدن پیشنهاد ایران در 

تدوین استاندارد بین المللی مقره های هیبریدی برداشته شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه نیرو، کمیسیون الکتروتکنیکی بین المللی    
IEC (International Electrotechnical Commity) 

استانداردهای  که  است  غیردولتی  غیرانتفاعی  استاندارد  موسسه  یک 
بین المللی همه فناوری های مرتبط با الکترونیک و الکتریسیته )در کنار هم 
با نام الکتروتکنولوژی شناخته می شوند( را تهیه و منتشر می کند. مقر این 
کمیسیون در شهر ژنو کشور سوییس است. مقره یا گیره چینی پایه عایقی 
است که در دکل های انتقال برق در محل اتصال کابل های برق با دکل به 
کار می رود. در خطوط انتقال نیرو الزم است هادی های تحت ولتاژ به نحوی 
از برج ها ایزوله شوند و برای این کار از مقره ها استفاده می شود.  این مقره ها 
دو وظیفه عمده دارند. وظیفه اصلی مقره ها، ایزوله کردن هادی از بدنه برج 
است و باید بتوانند بدون داشتن جریان نشتی، ولتاژهای باالی خطوط انتقال 
را از بدنه برج ایزوله کنند. مقره ها همچنین باید تحمل نیروهای مکانیکی 

حاصل از وزن هادی ها و نیروهای اعمالی ناشی از باد و یخ را داشته باشند.
در همین راستا، »داود محمدی« مجری طرح توسعه فناوری انرژی های 
تجدیدپذیر در پژوهشگاه نیرو در گفت وگو با خبرنگار پژوهشگاه نیرو گفت: 
استفاده از مقره ها در صنعت برق به عنوان عایق های الکتریکی در خطوط 
توزیع و انتقال دکل ها و تیرهای برق، قدمتی افزون بر 120 سال دارد و 

وظیفه آنها ایجاد ایزوالسیون خطوط برق و خطوط پرفشار از زمین است.
به گفته این مقام مسوول، حدود 40 سال است مقره های پلیمری )مقره 
های نسل دوم( پا به عرصه گذاشته اند که برخالف مقره های سرامیکی و 
شیشه ای )مقره های نسل اول(، سبک و آب گریز بوده و با جذب اندک 

آلودگی ها، در محیط های آلوده کاربرد مطمئن تری 
از  دارند. وی بیان داشت: مستعمل و فرسوده شدن 
جمله ویژگی های مقره های پلیمری است که عمری 
بین 25 تا 35 سال دارند و پس از آن با به هم ریختن 
ساختار عایقی شان، باید تعویض شوند؛ در حالی که 
مقره های سرامیکی و شیشه ای تا زمانی که شکسته 

نشوند قابل استفاده هستند.
های  مقره  ها،  مقره  سوم  نسل  داد:  ادامه  محمدی 
از دو نسل  ترکیبی  از  آنها  هیبریدی هستند که در 
پیشین استفاده شده و با جمع کردن مزایای هر یک، 
معایب آنها را به حداقل رسانده است. وی که نخستین 
بار ایده ایجاد مقره های هیبریدی را در سال 1382 
نمونه  است، خاطرنشان کرد:  در کشور مطرح کرده 
آزمایشگاهی این مقره ها در سال 1384 ساخته شد و 
پس از آن در سال 1386 برای تولید انبوه به یکی از 

شرکت های داخلی واگذار شد؛ پیش از آن تنها آلمان، کره جنوبی و برزیل 
از چنین مقره هایی در ساختار شبکه های برق خود استفاده کرده بودند.

مجری طرح توسعه فناوری انرژی های تجدیدپذیر در پژوهشگاه نیرو اضافه 
ورود  مشکل  ترین  اساسی  زمینه،  این  در  الزم  استانداردهای  نبود  کرد: 
مقره های هیبریدی ساخت ایران به بازار بود، زیرا برای ارزیابی و تایید شدن 
آن مرجعی وجود نداشت؛ همچنین کشورهای صاحب این فناوری نیز تنها 
استانداردهای کارخانه ای خود را داشتند و هیچ استاندارد بین المللی در 

این زمینه موجود نبود.
محمدی گفت: در این زمینه در پژوهشگاه نیرو به خواست شرکت توانیر 

المللی  بین  و  ملی  استاندارد  نوع  دو  تدوین  برای 
شده  طراحی  المللی  بین  استاندارد  که  شد  اقدام 
 IEC از سوی کمیسیون الکتروتکنیکی بین المللی
 IEC استانداردهای  گرفت.  قرار  استقبال  مورد 
تولید،  ازجمله  فناوری ها  از  وسیعی  دامنه  شامل 
انتقال و توزیع نیرو برای مصارف اداری و خانگی، 
انرژی  باطری ها،  نوری،  فیبرهای  نیمه رساناها، 
بسیاری  و  دریایی  انرژی  نانو،  فناوری  خورشیدی، 
دیگر می شود. همچنین IEC مدیریت سه سامانه 
سامانه ها  تجهیزات،  که  را  جهانی  انطباق  ارزیابی 
تصدیق  جهانی  استاندارهای  اساس  بر  را  اجزا  یا 

می کنند، بر عهده دارد.
محمدی گفت: پیشنهاد ذکر شده در سال 2010 
رای  با  که  گذاشته شد  رای  به  این کمیسیون  در 
موافقت  مورد  عضو  درصدی 45 کشور  مثبت 98 
قرار گرفت و در نهایت در اجالسیه سال 2011 این کمیسیون در کشور 

استرالیا پذیرفته شد.
وی افزود: در ادامه، این پیشنهاد برای تدوین به کمیته TC 36 )کمیته ای 
تخصصی در حوزه تدوین استاندارد سازی مقره ها( و کارگروه WG12 که 
یکی از کارگروه های تخصصی این کمیته برای تدوین استاندارده مقره های 

پلیمری است، ارسال شد.
به گفته این مقام مسوول پژوهشگاه نیرو، همزمان با این اتفاق، از اینجانب به 
عنوان نخستین ایرانی برای عضویت در کارگروه تدوین کننده استانداردهای 
IEC دعوت شد و پس از آن عضو تیم هفت نفره پروژه تدوین آن شدم. وی 

با بیان اینکه نخستین پیشنهاد پیش نویس استاندارد و بیش از 50 درصد 
نظرهای ارایه شده نیز توسط ایران انجام شد، خاطرنشان کرد: در نتیجه، 

در پایان سال گذشته میالدی )2015( این استاندارد چاپ و تدوین شد.
در  المللی  بین  استاندارد  نخستین  استاندارد،  این  کرد:  تصریح  محمدی 
صنعت برق بود که ایران پیشنهاد دهنده آن بود و نقش حداکثری در شکل 
افزود:  مهم،  این  به دستاوردهای  اشاره  با  داشت. وی  آن  تدوین  و  گیری 
کشوری که تدوین کننده استاندارد است می تواند در این زمینه به نفع 
محصوالت و تولیدات خود دخل و تصرف داشته باشد و عالوه بر آن، نام ایران 

در صنعت برق پرآوازه شده و به تدریج می تواند به ایجاد برند اقدام کند.
مجری طرح توسعه فناوری انرژی های تجدیدپذیر در پژوهشگاه نیرو یادآور 
به  را  خود  تولید  هیبریدی  های  مقره  2012صادرات  سال  از  ایران  شد: 
کشور کلمبیا و پس از آن عراق آغاز کرد و صادرات به امارت متحده عربی 
نیز در دست اقدام است. به گفته وی، حضور یک ایرانی در کمیته تدوین 
استانداردهای IEC می تواند در آینده به ورود سایر متخصصان ایرانی به 
دیگر کمیته های این کمیسیون بیانجامد و مطرح شدن نام ایران، گامی 

برای جهانی شدن صنعت برق کشور باشد.
در حال حاضر ایران با تمام کشورهایی که مرز خاکی دارد، انرژی الکتریکی 
مبادله می کند. کشورهای عراق، ترکیه، ارمنستان، ترکمنستان، آذربایجان، 
هستند.  ایران  با  برق  مبادالت  دارای  کشورهای  از  افغانستان  و  پاکستان 
تبدیل نیروگاه های گازی کشور به نیروگاه سیکل ترکیبی با افزودن واحد 
بخار، کاهش تلفات انرژی، تولید توربین ها کالس F با بازده 60 درصد و 
هوشمندسازی شبکه توزیع برق از اولویت های وزارت نیرو در ماه های آینده 
است.  ظرفیت اسمی تولید برق نیروگاه های کشور بیش از 75 هزار مگاوات 

است که از این نظر در رتبه نخست خاورمیانه و چهاردهم جهان قرار دارد.

گام های اولیه صنعت برق برای جهانی شدن برداشته شد

مدیر گروه پژوهشی ابزار دقیق گفت: در نقشه راه 5ساله 
تولید،  حوزه های  در  دقیق  ابزار  چارچوب  ابتدا  پژوهشی 
توزیع و مصرف شناسایی و محورها و زمینه های  انتقال، 

کاری گروه ابزار دقیق گردآوری خواهد شد.
با  ابزار دقیق در گفتگو  امینی مدیر گروه پژوهشی  بابک 
این  گفت:  نیرو  پژوهشگاه  عمومی  روابط  واحد  خبرنگار 
گروه فعالیت خود را در سال ١٣٧٧ با نام گروه پژوهشی 
طراحی  بر  تاکید  با  و  دقیق  ابزار  و  کنترل  الکترونیک، 
صنعت  نیاز  مورد  الکترونیکی  دستگاه های  ساخت  و 
 ،١٣٩٣ سال  تا  راستا  همین  در  نمود.  آغاز  کشور  برق 
ولتاژ  و  نوری جریان  ترانس  مانند  گوناگونی  دستگاه های 
فیدر،  مدیریت  رله  طبیعی،  گاز  نوری  فلومتر   ،OVCT
نشانگر   ،MEMS فناوری  پایه  بر  خلوص سنج هیدروژن 
خطای خطوط فشار متوسط با توانایی تبادل داده با دور 
نیروگاهی،  شیرهای  برای   VTR کنترل کننده  دست، 
در  برق  مصرف  نشانگر  و  نیروگاهی   DC خطای  نشانگر 
 ،١٣٩٣ سال  در  است.  شده  ساخته  و  طراحی  گروه  این 
تغییر  با  ابزار دقیق،  و  الکترونیک، کنترل  پژوهشی  گروه 
فعالیت های  دقیق"،  ابزار  پژوهشی  "گروه  به  نام 
دقیق  ابزار  موضوع  بر  ویژه  صورت  به  را  خود 
نمود. هم اکنون  متمرکز  برق کشور  صنعت 
از  یکی  دقیق،  ابزار  پژوهشی  گروه 

پژوهشی  معاونت  زیرمجموعه های 
پژوهشگاه نیرو می باشد. 

در نگرش نوین پژوهشگاه نیرو، وظیفه 
بنیادین گروه های پژوهشی، شناسایی 
پژوهشی  درست  راههای  و  شیوه ها 
برای  برنامه ریزی  انجام  همچنین  و 
آماج شناسایی  به سوی  برداشتن  گام 
شده می باشد. بر پایه این نگرش، نیاز 
است تا پیش از انجام هرگونه پژوهش، 
ابتدا نگاره ای روشن از راه های پیش رو 
شده،  نمایان  شدنی  آینده های  و 
با برنامه ریزی مناسب به سوی  سپس 
برداشته  گام  خواستنی  آینده های 
گونه  چهار  راستا  همین  در  شود.  
آینده پژوهی،  سیاست پژوهی،  پروژه 
یا ایده  آزمون  و    آینده نگاری 

انجام در گروه های  برای   POC )Proof of Concept(
تغییرات  شد.  گرفته  نظر  در  نیرو  پژوهشگاه  پژوهشی 
تجربه  نبود  دلیل  به  گروه،  پروژه های  نوع  در  آمده  بوجود 
کافی در انجام پروژه های مطالعاتی و امکانپذیر نبودن انجام 
پروژه هایی از جنس طراحی و ساخت، در ابتدا نگرانی هایی 
در میان کارشناسان بوجود آورد  که این نگرانیها با وجود 

پروژه های آزمون ایده برطرف گردید. پروژه های آزمون ایده 
برای گشودن گره ها و چالش های فنی  پروژه هایی هستند 
در یک زمینه خاص و دستیابی به دانش فنی مربوطه که 
پیش از این در کشور به آن پرداخته نشده است. با انجام این 
پروژه ها، عالوه بر به روز نگه داشتن کارشناسان، می توان از 
نتایج آنها در طراحی و ساخت محصوالت صنعتی استفاده 
کرد و بستر مناسبی برای ساخت دستگاه های تجاری فراهم 

پروژه ها  گونه  این  دستاوردهای  نمود. 
می تواند در قالب پتنت نگاشته شود. از 
دیگر وظایف و مسئولیت های گروه های 
راهبردی  اسناد  تدوین  پژوهشی، 
نیرو  وزارت  سوی  از  شده  سفارش 
گروه  این  راستا  همین  در  می باشد. 
پژوهشی در سال های 93 و 94 اقدام 
عنوان  با  راهی  نقشه  و  سند  تهیه  به 
راه  نقشه ي  و  راهبردي  سند  "تدوین 
توسعه سامانه های اندازه گیري پیشرفته 
در نیروگاه ها" نمود. این پروژه به منظور 
موضوع  تحقیقاتی  نیازهای  شناخت 
در  پیشرفته  اندازه گیری  و  دقیق  ابزار 
برای  برنامه ریزی  انجام  و  نیروگاه ها 
تولید  و  بومی سازی  و  خودکفایی 
تجهیزات مختلف در حوزه ابزار دقیق 
در  سند  این  گردید.  انجام  کشور  داخل  در  برق  صنعت 
نهایت منجر به ایجاد مرکزی با عنوان "مرکز توسعه فناوری 
سیستم های اندازه گیری پیشرفته نیروگاهی" در پژوهشگاه 
نیرو گردید. همچنین این گروه تاکنون موفق به تعریف 4 
و کسب  مناسب  راهکار  "ارائه  عناوین  با  ایده  آزمون  پروژه 
نوری"،  ولتاژ  دانش فنی جبران سازی حرارتی حسگرهای 

"رفع چالش دریفت اندازه گیری نوری اکسیژن محلول 
به دانش فنی طراحی و ساخت مبدل  "دستیابی  در آب"، 
دقیق و پایدار بار الکتریکی به ولتاژ" و "طراحی و شبیه سازی 
فلوی جرمی سیال"  اندازه گیری  میکروحسگرهای حرارتی 
شده که به زودی به پایان خواهند رسید و نتایج آن ارائه 
یک  خاتمه  به  موفق  تازگی  به  این،  بر  افزون  خواهد شد. 
پروژه آینده پژوهی با عنوان "آینده پژوهی بکارگیری شبکه 
حسگرهای هوشمند در پست های برق" شده ایم. خوشبختانه 
در پایان این پروژه که از نخستین پروژه های مطالعاتی گروه 
پژوهشی ابزار دقیق بشمار می آید، نتایج بسیار ارزشمندی 
بدست آمد که می تواند ما را در انجام بهتر پروژه هایی از این 
جنس که در آینده تعریف خواهد شد، یاری نماید. هم اکنون 
در حال تدوین نقشه راه و تهیه یک برنامه پژوهشی 5 ساله 
با توجه به ماموریت جدید پژوهشگاه نیرو هستیم. در این 
تولید،  حوزه های  در  دقیق  ابزار  چارچوب  ابتدا  راه  نقشه 
زمینه های  و  محورها  و  شناسایی  مصرف  و  توزیع  انتقال، 
در  با  گردآوری خواهد شد. سپس  دقیق  ابزار  گروه  کاری 
زمینه  در  برق  صنعت  روی  پیش  چالش های  گرفتن  نظر 
تدوین  به کمک خبرگان  مناسبی  برنامه ریزی  ابزار دقیق، 
و از طریق تعریف پروژه های آینده پژوهی، سیاست پژوهی و 
آینده نگاری، راهکار مناسبی برای رفع چالش های موجود در 

این حوزه از صنعت برق ارائه خواهد شد. 

تدوین نقشه راه پنج ساله در راستای مدیریت برنامه های پژوهشی در پژوهشگاه نیرو 

نیرو،  پژوهشگاه  الملل  بین  امور  اداره  رئیس 
سایه  در  كه  ظرفیت سازی  به  توجه  با  گفت: 
با  نیز  و  می آید  بدست  بین المللی  تعامالت 
توجه به نقشی كه "علم و فناوری" در تحقق 
اقتصاد درون زا و دانش بنیان دارد، می بایست 
توسعه  مسیر  در  المللی  بین  علمی  تعامالت 
صادرات خدمات فنی و مهندسی مورد توجه 

قرار گیرد.
الملل  بین  امور  اداره  رئیس  رهبری  سحر 
خصوص  در  عمومی  روابط  واحد  خبرنگار  با  گفتگو  در  نیرو  پژوهشگاه 
فعالیتهای بخش امور بین الملل گفت: امروزه همكاری های علمی بین المللی 
به عنوان یكی از رویكردهای نوین كشورها در صحنه بین المللی حائز اهمیت 
است. جهانی شدن علم و فناوری در قرن 21، وابستگی متقابل علمی كشورها 
به ویژه كشورهای در حال توسعه را افزایش داده و مبادالت و تعامالت علمی 
و فناوری را ضرورتی اجتناب پذیر نموده است. بدون شک حوزه علم و فناوری 
تعامالت  نیازمند  هایتک،  سطح  در  خصوص  به  پیشرفت،  و  توسعه  برای 
خارجی و بین المللی است. در حوزه علم و فناوری همیشه نیازمندی هایی 
 وجود دارد که مناسب ترین راه برای برطرف کردن آنها از طریق تعامالت 

بین المللی خوا هد بود.
ذكر این نكته ضروری است كه در حال حاضر باالترین ارزش افزوده در شبكه

VAN (Value Added Network) متعلق به بخش تحقیق و توسعه 
و متعاقبا صادرات محصوالت و خدمات منتج از آن می باشد. حتی در برخی 
موارد نسبت ارزش افزوده به سرمایه گذاری اولیه به 1000 و حتی بیش از 
آن بالغ می گردد.  لذا تحقیقات و صادرات ضرورتی انكار ناپذیر می باشند و 
در بحث تعامالت بین المللی، زنجیره ایده تا صادرات می بایست مورد توجه و 
عمل ویژه قرار گیرد. بدیهی است توسعه صادرات فناوری بدون توسعه اعتبار 

علمی و ارتقاء سطح علمی پژوهشگران و مهندسین ممكن نیست.
بدست  بین المللی  تعامالت  سایه  در  كه  به ظرفیت سازی  توجه  با  بنابراین 

می آید و با توجه به نقشی كه "علم و فناوری" در تحقق اقتصاد درون زا و 
دانش بنیان و متعاقب آن رشد تولید ناخالص ملی ایفا می كند، می بایست 
تعامالت علمی بین المللی در مسیر توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی 

مورد توجه قرار گرفته و برنامه ریزی شود.
بر این اساس پژوهشگاه نیرو به عنوان بازوی تحقیقاتی و فناوری وزارت نیرو، 
با توجه به رسالت خود در صنعت برق و انرژی؛ توسعه همكاریهای علمی 
بین المللی در ابعاد مختلف )مدیریتی، فنی، اجتماعی، اقتصادی( را در دستور 
كار خود قرار داده است. وی تصریح کرد: پژوهشگاه نیرو در حوزه بین الملل 
عمدتا با کشورهای ایتالیا، هلند، اسلوونی، ارمنستان، کره جنوبی، چین، آلمان، 
آفریقای جنوبی، روسیه و بلژیک همکاری می کند به طوری که با برخی از 

کشورها یکسری توافقنامه همکاری به امضا رسانده است. انتقال فناوری های 
نوین به عنوان پایه و اساس کلیه توافقات است.

رهبری تاکید کرد: ما با این 9 کشور تفاهم نامه همکاری منعقد کردیم و چهار 
تفاهم نامه نیز در حال مبادله است و نزدیک به 56 طرح پژوهشی کالن، 
متناسب با برنامه های راهبردی وزارت نیرو وصنعت برق؛ بین این پژوهشگاه 
و پژوهشگران کشورهای هدف هم اکنون در حال تدوین است که در برخی 
موارد توافقات فنی حاصل شده و در مرحله تامین اعتبار است. همچنین از 
این تفاهم نامه ها سه مورد نیز با کشورهای ارمنستان، بلژیک و کره جنوبی در 

بخش ارتقای سطح علمی و توسعه صادرات در مرحله قرارداد است.
وی تاکید کرد، اجرایی شدن این توافقت  نیازمند حمایت همه جانبه وزارت 

نیرو و توانیر است و قطعا اجرای و پیاده سازی طرحهای مذکور نقش بسیار 
مهمی در توسعه صنعت برق در مسیر صادرات خدمات فنی و مهندسی ایفا 
خواهد نمود.  احراز رتبه برتر اعتبار علمی در منطقه در بین مراکز تحقیقاتی، 
احراز رتبه برتر سطح علمی پژوهشگران و محققین در منطقه در بین مراکز 
خصوصی  بخش  مشارکت  فّناوری،  نقل وانتقال  برتر  رتبه  تحقیقاتی،احراز 
داخلی و خارجی در بخش تحقیق و توسعه، تجاری سازی نتایج تحقیقات، 
صادرات دانش فنی و خدمات فنی مهندسی دانش بنیان و محصوالت منتج 
از تحقیقات در منطقه در بین مراکز تحقیقاتی از اهداف کالن مورد انتظار در 
برنامه میان مدت پزوهشگاه نیرو در حوزه امور بین الملل است. در راستای نیل 

به این اهداف، راهبردهایی در نظر گرفته شده است.

توضیحاتموسسه/ دانشگاه/ سازمان/ شرکتكشور

ارمنستان
)SRIE( انستیتوی انرژی ارمنستان

 تدوین نقشه راه همکاری 
و برنامه عملیاتی

 همکاری در زمینه انجام تحقیقات مشترک؛ ارائه خدمات مشاوره ای و آزمایشگاهی و انتقال دانش فنی
 اصالح و صنعتی نمودن  نمونه تحقیقاتی دستگاه اندازهگیر و پایش، تولید شده توسط پژوهشگاه انرژی ارمنستان

 توسط پژوهشگاه نیرو تست و نصب در یک پست توزیع منتخب kV 20،  تدوین نقشه راه فناوری و انجام تحقیقات بازار 
توسط پژوهشگاه نیرو برای اتحاد اوراسیا

 نقشه راه همکاری و برنامه عملیاتی تدوین و مورد موافقت طرفین قرار گرفته است

آلمان

وزارت فدرال آموزش و پژوهش آلمان 
)BMBF(

 همکاری های پژوهشی و توسعه فناوری
 اجرای پروژه پایلوت مشترک

 استفاده از ظرفیت بنیاد تحقیقات آلمان ) DFG( و انجمن ماکس پالنک
Dresden پروژه های تحقیقاتی مشترک، تبادل محققدانشگاه 

 انجمن دانشگاهیان و متخصصان ایرانی
)IRASA( انتقال دانش و فناوری و توسعه سیستمهای نوین در صنعت برق و انرژیدر آلمان 

SAG پروژه های توسعه فناوری در حوزه انتقالشرکت 

انستیتوی تحقیقات و طراحی تجهیزات روسیه
)CKTI( انجام پروژههای مشترک در خصوص مباحث نیروگاهینیروگاهی روسیه 

http://www.nri.ac.ir

http://www.nri.ac.ir
http://www.nri.ac.ir



گفت وگوماهنامه خبری پژوهشگاه نیرو، شماره پنجم، آذرماه 95
4

ویژه نامه هفته پژوهش

های  انرژی  پژوهشی  گروه  مدیر 
تجدیدپذیر پژوهشگاه نیرو گفت: پیل 
راندمان  دارای  جامد  اکسید  سوختی 
 50 از  باالتر  برق  تولید  برای  باالیی 
بصورت  می تواند  و  باشد  می  درصد 
 )CHP( همزمان تولید برق و حرارت

را  تامین نماید.
شهریار بزرگمهری مدیر گروه پژوهشی 
انرژی های تجدیدپذیر پژوهشگاه نیرو 
روابط  واحد  خبرنگار  با  گفتگو  در 

عمومی پژوهشگاه نیرو در رابطه با توسعه فناوری پیل 
سوختی اکسید جامد در کشور و خصوصًا در پژوهشگاه 
نیرو گفت: با توجه به نقشه راه توسعه فناوری های پیل 
سوختی و هیدروژن که در سال 1384 برای توسعه 
این حوزه از فناوری ها تدوین شده بود. پروژه تدوین 
 دانش فنی ساخت تک سل پیل سوختی اکسید جامد

از سال     )Solid Oxide Fuel Cell: SOFC(
سازمان  طرف  از  عمومی  مناقصه  یک  طی    1386
انرژیهای نو ایران )سانا( به پژوهشگاه محول شد. از آن 
سال تاکنون در راستای توسعه این فناوری 4 پروژه 
شامل  که  است.  شده  اجرا  نیرو  پژوهشگاه  در  اصلی 
تدوین دانش فنی ساخت تک سل پیل سوختی اکسید 
جامد، استک 100 وات SOFC با سوخت هیدروژن، 
استفاده از گاز طبیعی بعنوان سوخت در تک سل پیل 
سوختی اکسید جامد و نیز تدوین دانش فنی طراحی 
و ساخت استک پیل سوختی اکسید جامد با استفاده 
های  پروژه  جزء  که  طبیعی  گاز  از سوخت  مستقیم 
به  این حوزه در پژوهشگاه و کشور  اصلی و شاخص 

شمار می روند. 
ساخت  و  طراحی  فنی  دانش  تدوین  که  آخر  پروژه 
استفاده  قابلیت  با  اکسید جامد  پیل سوختی  استک 
از سوخت مستقیم گاز طبیعی می باشد، بطور کامل 
با موفقیت در امسال به پایان رسید و تست های مدت 
دار و تست های عملکردی را بر اساس قرارداد منعقد 
شده با سازمان انرژی های نو ایران )سانا(  با موفقیت 

کامل انجام شد.
بزرگمهری تاکید کرد: ایران به دلیل دارا بودن منابع 
گاز  شبکه  وسیع  زیرساخت  همچنین  و  گاز  غنی 
رسانی کشور می تواند از انرژی گاز طبیعی استفاده 
قابل توجهی داشته باشد. نکته ای که وجود دارد این 
راندمان  دارای  جامد  اکسید  سوختی  پیل  که  است 
باشد  از 50 درصد می  باالتر  برق  تولید  برای  باالیی 
و  برق  تولید  همزمان  بصورت  می تواند  همچنین  و 
حرارت )CHP( را  تامین نماید و تولید برق و حرارت 
بصورت همزمان راندمان این سامانه ها را باالی 90 
درصد می رساند که صرفه جویی قابل مالحظه ای در 
مصرف انرژی در ایران می تواند داشته باشد. همچنین 
در واحدهای کوچک بصورت پراکنده استفاده می شود 
که این قابلیت خیلی مهمی برای تولید برق در کشور 
است و این امر جز اهداف اسناد باالدستی می باشد. 
بنابراین تولید همزمان برق و حرارت و تولید پراکنده 

به امنیت انرژی در کشور کمک زیادی می نمایند.

پذیر  تجدید  های  انرژی  گروه  مدیر   
خوشبختانه  افزود:  نیرو  پژوهشگاه 
جدید  های  فناوری  جز  فناوری  این 
است که حتی در کشورهای پیشرفته  
حد  به  کامل  صورت  به  فناوری  این 
از  ما  یعنی کشور  است.  نرسیده  بلوغ 
چندانی  فاصله  پیشرفته  کشورهای 
ندارد. اگر بودجه و برنامه های تدوین 
شده به صورت صحیح مدیریت شود. 
ما می توانیم حتی در منطقه و آسیا 
این فناوری را بعنوان یک کشور پیشتاز توسعه دهیم.

از  کشور  پتانسیل  به  توجه  با  داد:  ادامه  بزرگمهری 
لحاظ منابع غنی گاز طبیعی و همچنین ویژگی های 
این فناوری می توان این فناوری را بصورت یک فناوری 
استراتژیک در کشور محسوب کرد و این فناوری در 
کشورهای پیشرفته مورد حمایت شدید دولتها است. 
بعنوان مثال توسعه واحدهای کوچک تولید همزمان 
برق و حرارت اصطالحًا میکرو CHP در ژاپن بعنوان 
یک طرح به نام ENE-Farm پیگیری می شود. که 
این طرح با حمایت مالی مستقیم دولت ژاپن شروع 
گذاری  سرمایه  اولیه  هزینه  درصد  و حتی 50  شده 
برای خرید و نصب این سامانه ها توسط دولت ژاپن 
پیشرفته،  دیگر  کشورهای  در  و  می شود  پرداخت 
دولتها با استفاده از مشوق های مختلف مثل کاهش 
مالیات، کمک های مالی مستقیم و غیر مستقیم به 
تولید کنندگان یا مصرف کننده های این سامانه های 
مولد برق برای گسترش بازار و توسعه این فناوری در 

حال تالش هستند.
از  برخی  وجود  دلیل  به  متاسفانه  شد:  یادآور  وی 
پیل  فناوری  توسعه  جدید  سند  هنوز  مشکالت 
تصویب  به  کشور  هیدروژن  و  جامد  اکسید  سوختی 
نهایی نرسیده و حمایت های مالی از این فناوری در 

سالهای اخیر کاهش یافته است.
افزود:  و  کرد  اشاره  طرح  این  اجرای  اهداف  به  وی 
از پیل سوختی اکسید جامد مزایای زیادی  استفاده 
جلوگیری  همچنین  آنهاست،  از  یکی  راندمان  دارد. 
از انتشار آالینده های زیست محیطی می باشد. عدم 
های  سیستم  برخالف  کشور،  آبی  منابع  از  استفاده 
های  فناوری  با  مقایسه  در  حرارتی  و  بخار  نیروگاه 
در  آب  باالی  مصرف  دارای  تجدیدپذیر  های  انرژی 
کشور هستند. پیل سوختی، عالوه بر صرفه جویی در 
این یکی  و  تولید کند.  نیز  مصرف آب، می تواند آب 
از موارد مهم برای کشور به شمار می رود. همچنین 
دارای آلودگی زیست محیطی تقریبا صفر است.  اگر 
از هیدروژن و هوا استفاده شود، فقط آب خالص تولید 
می شود و همچنین اگر از متان استفاده شود شاهد 
کاهش چشمگیری در آالینده هایی که به هوا منتقل 

می شود، خواهیم بود.
وی خاطرنشان کرد: برای اجرای این طرح حدود 300 
میلیون تومان از طرف سانا و 100 میلیون تومان از 
طرف پژوهشگاه نیرو بودجه امانی در مجموع حدود 

400 میلیون تومان تامین شده بود.

 توسعه فناوری پیل سوختی اکسید جامد در کشور 
در جهت کاهش آالینده های زیست محیطی

توزیع  پژوهشکده  مشاور 
براینکه  تاکید  با  نیرو  پژوهشگاه 
پاشنه آشیل صنعت برق و ایجاد 
در  بنیان  دانش  شرکت های 
است   استاندارد  موضوع  کشور 
وزارت  رابطه  همین  در  گفت: 
نیرو و پژوهشگاه نیرو در تالش 
است که از لحاظ مدیریتی زمینه 
استفاده بهینه از توانمندی های 
کشوری و بین المللی را با تدوین 

استاندارد فراهم نماید.
اکبر یاورطلب مشاور پژوهشکده توزیع پژوهشگاه 
عمومی  روابط  واحد  خبرنگار  با  گفتگو  در  نیرو 
در بخش  که  ای  تجربه  با  نیرو گفت:  پژوهشگاه 
تحقیقات  در حیطه  داشتم  برق  توزیع  و  صنعت 
و ویژه استاندارد مدیریت  وارد شدم تا بتوانیم با 
وزارت  از سیاست های  بخشی  مجموعه  همکاری 
نیرو را در حوزه تحقیقات و استاندارد) نظام نامه 
اجرایی(  فناوری  و  پژوهش  راهبری  و  مدیریت 

کنیم. 
وی تصریح کرد: هم اکنون در پژوهشگاه نیرو در 
فعالیت  این  که  می کنم  فعالیت  استاندارد  مقوله 
منجر به یک مرامنامه ای شد که با توجه به ضوابط 
می  طی  را  خود  مراحل  حاضر  حال  در  اجرایی 
سال  در  را  تفاهم نامه ای  اساس  برهمین  کند. 
دفتر  و  نیرو  وزارت  انرژی  و  برق  معاونت  با   94
استاندارد مبادله کردیم و این تفاهم نامه در مقوله 
استاندارد تولید، انتقال و توزیع و انرژی و محیط 
چهار  این  نیازهای  کلیه  بتوانیم  تا  است  زیست 
بخش را بعنوان یک رابط بین وزارت نیرو و کل 
توانمندی های علمی و تخصصی کشور در سطح 
بین اللملی مدیریت نماییم. به نحوی که همه این 
نیازها در قالب پروژه ها وقتی به مرحله اجرایی 
رسیدند از فیلتر استاندارد پژوهشگاه عبور کرده و 

به وزارت نیرو ارسال کنیم.
حاکمیتی  بحث  یک  استاندارد  افزود:  یاورطلب 
ابالغ  نیرو  وزارت  طریق  از  تایید  از  پس  و  است 
می شود و کل شرکت های مجموعه آن را رعایت 
اصلی  های  رکن  بخش  چهار  این  که  می کنند 
پژوهشگاه  هم  آن  با  متناسب  و  هستند  محورها 
باید  که  دارد  وجود  نیرو  پژوهشگاه  در  مربوطه 
 ، توزیع  پژوهشکده  رئیس  با  هماهنگی هایی 
انتقال و تولید محیط زیست و انرژی و گروه های 
انجام  تخصصی که در پژوهشگاه مستقر هستند 
دهیم تا با اطالع رئیس پژوهشکده ها این پروژه 

ها برون سپاری شود. 
مشاور پژوهشکده توزیع پژوهشگاه نیرو افزود: در 
که  کردیم  تعریف  را  پروژه   16 االن  حاضر  حال 
بازنگری استاندارد و  یا  مراحل مختلف را تدوین 
یا مدیریت مصرف برچسب های انرژی و مرحله 
نیازسنجی را طی می کنند و همه استاندارهایی 
که تدوین می شود به عنوان پیش نویس در اختیار 
وزارت نیرو جهت ابالغ قرار می گیرد که باید رصد 

شوند تا نقاط قوت و ضعف آنها 
مورد بررسی قرار گیرد. 

برای  اینکه  بیان  با  یاورطلب 
استاندارد  دبیرخانه  منظور  این 
کلیه  که  کردیم  تعریف  را 
اداری  و  علمی  هماهنگی های 
اوال  داشت:  اظهار  دهد  انجام  را 
باید  نیرو   پژوهشگاه  داخل  در 
تا  باشد  داشته  وجود  همگرایی 
مسئولیت پذیر   عالوه بر  گروهها 
کاری  دوباره  از   ، پروژه  اجرای 
پروژه ها جلوگیری نمایند. می توان یادآور شد که 
وجود  نیرو  وزارت  سطح  در  باید  هماهنگی  این 

داشته باشد.
در  ما  همکاری  این  امیدواریم  کرد:  تاکید  وی 
معنی  یعنی  شود  معنادار  هم  المللی  بین  سطح 
ندارد پیشنویس های استاندارد که در مراکز دنیا 
تدوین می شود ما از صفر شروع کنیم. اگر بتوانیم 
عقب افتادگی در تدوین استاندارد را به روز کنیم 
و به جایی برسیم که در انتخاب یا تولید تکنولوژی 
یقین  طور  به  شویم  عمل  وارد  کامل  احتیاط  با 

موفق خواهیم بود.
ادامه  نیرو  پژوهشگاه  توزیع  پژوهشکده  مشاور 
پیگیری  باید  دبیرخانه  که  مواردی  از  یکی  داد: 
بانک  یک  مثال  است.  اطالعات  بانک  تهیه  کند 
اطالعات مناسب از تکنولوژی و تجهیزات و نرم 
پژوهشگاه  بنابراین   . نداریم  را  دنیا  در  افزارها 
نیرو  وزارت  به  بودن  وابسته  دلیل  به  نیرو 
می تواند در انتخاب تکنیک، تجهیزات، نرم افزار 
نماید  کمک  برق  صنعت  فعاالن  فنی  دانش  و 
تابا در اختیار گذاشتن اطالعات جامع  مدیران 
ارشد صنعت به راحتی تصمیم گیری کنند. االن 
شبکه  است  مطرح  خیلی  که  مقوالتی  از  یکی 
هم  هوشمند  های  شبکه  است.  هوشمند  های 
از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری خیلی مهم 

است.
جلب  و  نیازسنجی  با  امیدواریم  گفت:  یاورطلب 
رضایت ذینفعان بتوانیم گامهای مثبت را در جهت 
رسیدن به اهداف مورد نظر در بخش نیازمندیهای 

توسعه استاندرد برداریم.
وی تاکید کرد: مقوله استاندارد در پژوهشگاه نیرو 
هنوز یک سالی نیست که پیگیری می شود و پیش 
بینی ما این است که این موضوع به جایی برسد 
که مانند مدل تحقیقات فراگیر شده و مخاطبین 

خود را پیدا کند.
با  نیرو  پژوهشگاه  توزیع  پژوهشکده  مشاور 
ایجاد  و  برق  آشیل صنعت  پاشنه  براینکه  تاکید 
موضوع  کشور  در  بنیان  دانش  شرکت های 
وزارت  رابطه  همین  در  گفت:  است  استاندارد 
نیرو و پژوهشگاه نیرو در تالش است که از لحاظ 
مدیریتی زمینه استفاده بهینه از توانمندی های 
کشوری و بین المللی را با تدوین استاندارد فراهم 

نماید.

استاندارد پاشنه آشیل توسعه صنعت برق کشور

اولیه  نمونه  ابتدا  گفت:  نیرو  پژوهشگاه  قدرت  الکترونیک  گروه  کارشناس 
آزمایشگاه را در اراک احداث می کنیم بعد از اراک نیز تصمیم براین داریم که 
در 5 منطقه دیگر که اقلیم آب و هوای متفاوتی دارد کار احداث آزمایشگاه را 

در این مناطق شروع کنیم.
تجدیدپذیر  انرژی های  فناوری های  توسعه  طرح  پروژه  مدیر  محقق  سعید   
پژوهشگاه نیرو، در این رابطه اظهار داشت: آزمایشگاه تست میدانی سیستم های 
فتوولتائیک در چند شهر و اقلیم مختلف ایران قرار است احداث گردد که اولین 
آزمایشگاه در شهر اراک جنب نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی اراک می باشد.

وی تصریح کرد: بخش طراحی و مطالعاتی از سال 93 شروع شده است بخش 
اجرایی این پروژه در 3 فاز عمرانی، الکتریکی و مانیتورینگ انجام می شود. 
های  سازه  نصب  و  کنترل  اتاق  و  محل  سازی  آماده  بر  مشتمل  عمرانی  فاز 
بین  ارتباطات  و  تابلوها  رسانی،  برق  که  الکتریکی  فاز  می باشد.  خورشیدی 
سیستم خورشیدی و مرکز کنتر ل ما را برقرار می کند و فاز مانیتورینگ که 
مهمترین بخش کار می باشد که در آن سیستم های خورشیدی نصب شده در 
سایت به طور دائم مانیتور میشوند به طوریکه می توان در مورد سیستمهای 

خورشیدی گزارش آزمون 6 ماهه و حتی سالیانه ارایه نمود.
محقق ادامه داد: هدف این آزمایشگاه 
عملکرد  چگونگی  و  راندمان  تعیین 
یک واحد کوچک نیروگاهی است که 
شامل یک مجموعه پنل و اینورتر و 
آنهاست  بین  واسط  کابل های  حتی 
در سایت تست نصب  اینها  که همه 
کل  آن  تست  درطول  و  می شود 
ضمن  می شود.  مانیتور  مجموعه 
ای  مقایسه  آزمایشگاه  این  در  اینکه 
را  نیروگاهی  مختلف  واحدهای  بین 
می توان انجام داد. تا جاییکه امکان 
این وجود دارد که همزمان 10 واحد 
داخل  در  که  را  نیروگاهی  کوچک 
سایت نصب کرده و از نظرعملکرد با 

هم مقایسه کنیم.
اولیه  نمونه  ابتدا  افزود:  نیرو  پژوهشگاه  قدرت  الکترونیک  گروه  کارشناس 
آزمایشگاه را در اراک احداث می کنیم بعد از اراک نیز تصمیم براین داریم که 
در 5 منطقه دیگر که اقلیم آب و هوای متفاوتی دارد کار احداث آزمایشگاه را 
دراین مناطق شروع کنیم. در حال حاضر درمنطقه یزد تا حد انتخاب مکان و 
آماده سازی اولیه و عقد قرارداد پیش رفته ایم بنابراین سایت دوم نیز با برنامه 

ریزی های انجام شده در یزد ایجاد خواهد شد.
وی اظهار داشت:دو تیپ هزینه برای اجرای این پروژه وجود دارد، هزینه های 
اجرایی و هزینه نیروی انسانی که هزینه اجرای عملیاتی حول و حوش 400 تا 
500 میلیون تومان، بسته به امکاناتی که آن محل می خواهد و هزینه پرسنلی 

آن بستگی به زمان مورد نیاز دارد که حدود 140-120 میلیون تومان است.
الی 10نفر  این پروژه حدود 8  فاز های اجرایی و مطالعاتی  افزود: در  محقق 
پژوهشگر فعال هستند و این به غیر از افرادی است که بعنوان پیمانکار فازهای 

مختلف اجرایی را انجام می دهند. 
وی تصریح کرد: این آزمایشگاه در واقع از آزمایشگاههای نادر در دنیا است 
ورود محصوالت  که  بدانیم  که  می شود  وقتی مشخص  آن  احداث  لزوم  و 
متنوع خورشیدی نظیر پنل های خورشیدی و اینورتر و .. ، در ایران بسیار 
این ها چقدر در کشور ما کارآمد  اینکه  برای  زیاد شده است ولی مرجعی 
هستند نداریم. این آزمایشگاه نشان می دهد که این محصوالت برای کشور 
چقدر سودمند هستند و در شرایط مختلف ایران چه بازدهی دارند تا بتوان 
تصمیم گیری نمود که آیا می توان این محصوالت را  وارد کشور نمود  و در 
نیروگاه نصب نمود یا خیر. به همین دلیل حضور این آزمایشگاه برای کشور 

بسیار ضروری است.

 آزمایشگاه تست میدانی به صورت پایلوت
در شهر اراک احداث می شود
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مجری طرح توسعه فناوری انرژی های تجدیدپذیر در پژوهشگاه نیرو با بیان اینکه در حال حاضر بخش عمرانی و بخش مکانیکال و سازه این پروژه به 
اتمام رسیده است گفت: در صورت تامین منابع مالی ظرف 5 ماه آینده این آزمایشگاه قابل راه اندازی و بهره برداری می باشد.

با پروژه راه اندازی مرکز تست میدانی سیستمهای  نیرو، در رابطه  انرژی های تجدیدپذیر در پژوهشگاه  داود محمدی مجری طرح توسعه فناوری 
خورشیدی گفت: مرکز تست میدانی یکی از مفاهیم کیفیت در حوزه انرژی خورشیدی می تواند باشد. این موضوع یکی از بحث های ارزیابی کیفیت 

منطقه ای و محلی است که خارج از تستهای آزمایشگاهی، ما به آزمون به روش میدانی مبادرت میکنیم.
وی تصریح کرد: این رویه در کشورهای صنعتی و کشورهای پیشرفته عمدتا توسط ارگان های ذینفع انجام می شود که تجهیزات را خارج از انجام آزمون 
های استاندارد در معرض آزمون های منطقه ای و میدانی قرار می دهند. این هم یکی از الگوهایی بود که ما در راه اندازی این آزمایشگاه مد نظر قرار 
دادیم. ابتدا هدف گذاری ما صرفًا ماژولهای فتوولتائیک بکار رفته در نیروگاه بود و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که باید سیستم کامل خورشیدی را 

مورد ارزیابی قرار دهیم شامل تمام اجزایی که یک سیستم واحد نیروگاهی را تشکیل میدهند.
محمدی ادامه داد: تعریف ابتدایی کار این بود که با توجه به تقسیم کشورمان به 5 الی 6 منطقه آب و هوایی می توانیم 6 مرکز تست میدانی را در 
هر یک از این مناطق آب و هوایی پیاده کنیم. اولین این مراکز را در سایت اراک که معرف یکی از این مناطق 6 گانه می باشد آغاز کردیم. مطالعات 

طراحی و بررسی های  اولیه این کار از سال 93 بصورت جدی شروع شد. همچنین خرید تجهیزات و اجرای بخشی از پروژه در سال 94 صورت گرفت. 
متاسفانه در سال 95 بدلیل عدم وجود منابع مالی تخصیص یافته، ناچار شدیم که کار را تا حدود 70 درصد پیشرفت رسیده بود، تقریبا متوقف کنیم 
و کاری که در حال حاضر صورت گرفته بخش عمرانی و بخش مکانیکال و سازه این پروژه به اتمام رسیده بخش الکترویکال و مانیتورینگ بخاطر نبود 

منابع مالی متوقف می باشد. در صورت تامین منابع مالی ظرف 5 ماه آینده این آزمایشگاه قابل راه اندازی و بهره برداری می باشد.
محمدی به اهداف اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: هدف از انجام کار آزمون میدانی در این آزمایشگاه انجام آزمون های ارزیابی روی سیستم نمونه در شرایط 
میدانی می باشد . این کار با الگو گرفتن از استاندارد 62724IEC  اجرا شد و نتایج کار در طول زمانهای 3 ماهه ، 6 ماهه و یک ساله ارزیابی و قابل گزارش دهی 
خواهد بود .برای انجام این کار نیاز است سیستم واحد و نمونه ای توسط شرکت های تامین کننده در مرکز تست نصب و راه اندازی گردد و در نهایت کار ارزیابی 

در یک دوره زمانی، انجام شده و نتایج ارزیابی با توجه به ادعای سازنده گزارش شده و در اختیار سازنده یا تامین کننده قرار خواهد گرفت.
آزمایشگاه مرکز تست میدانی به دلیل بهره برداری از شرایط میدانی در نتایج تولید برق در یک واحد نیروگاهی این امکان را به خریداران و سرمایه 
گذاران می دهد که صرف نظر از تبلیغات سازندگان نتایج واقعی و عملی سیستمها را در شرایط مشابه بهره برداری در منطقه خود پیش از سرمایه 

گذاری مورد ارزیابی قرار دهند.

آزمایشگاه تست میدانی به زودی راه اندازی می شود
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ویژه نامه هفته پژوهش

آزمایشگاه تست فتوولتائیک در راستای 
جلوگیری از ورود ماژولهای بی کیفیت به بازار

توسعه  طرح  فتوولتائیک  ماژول  تست  آزمایشگاه  تاسیس  پروژه  مدیر 
فناوری های انرژی های تجدیدپذیر گفت: هدف از اجرای این طرح این 
است که از لحاظ کیفیت هر ماژول بی کیفتی وارد بازار نشود. چرا که 
نصب ماژول های بی کیفیت دارای مشکالتی است و ما را به لحاظ اقتصادی 

متضرر می کند.
محمد خلج مدیر پروژه تاسیس آزمایشگاه تست ماژول فتوولتائیک طرح 
توسعه فناوری های انرژی های  تجدیدپذیر در خصوص مراحل اجرایی این 
پروژه گفت: فاز مطالعاتی این پروژه تقریبا از سال 89 – 90 در گروه 
انرژی های تجدیدپذیر شروع شد و در سال 92 این پروژه و چند پروژه 
دیگر در طرح به صورت مشترک آغاز شد و در حال حاضر نیز در دست 

اجرا است.
وی تاکید کرد: هم اکنون 3 دستگاه اصلی برای اجرای این آزمایشگاه 
را خریداری کردیم بنابراین براساس اولویت  بندی های صورت گرفته قرار 

است در طول 2 ماه آینده ما بتوانیم کار آزمایشگاه را شروع کنیم.
خلج با اشاره به اینکه حدودا 30 درصد از پنل های مورد نظر خریداری شده 
است گفت:  این دستگاه ها از شرکت های معتبر بین المللی تامین شده 
است. مدیر پروژه تاسیس آزمایشگاه تست ماژول فتوولتائیک در خصوص هدف 
اجرای این طرح گفت: بحثی که از اول مطرح بود بحث کنترل کیفیت پنل های 
فتوولتائیک بود که  نیاز به آزمایشگاه داشت که بتوانیم این کار را انجام دهیم تا 
از لحاظ کیفیت هر ماژول بی کیفتی وارد بازار نشود. چرا که نصب ماژول های 
بی کیفیت دارای مشکالتی است و ما را به لحاظ اقتصادی متضرر می کند مثال 
یک ماژول می خواهد 20 تا 25 سال عمر کند ولی فقط داشتیم ماژول هایی که 

در بازه 2 ساله از بین می رفتند اولین مورد بحث اقتصادی است.
نیروگاه  مثل  صنعتی  یک  وقتی  اینکه  مهم  نکته  دومین  افزود:  وی 
خورشیدی صنعتی نوپا است وقتی اعتبارش را از دست بدهد و مردم به آن 
بدبین شوند یعنی اینکه ما فقط صرفا از دست دادن منبع مالی را نداریم 
بلکه از دست دادن اعتبار و وجه این صنعت پیش مردم است. سومین قضیه 

اینکه این می تواند به رشد استانداردها و تحقیقات در کشور کمک کند.
خلج خاطرنشان کرد: تاکنون حدود 2 و نیم میلیارد تومان هزینه برای 

اجرای آن صرف شده است.

مهدی رضایی كارشناس گروه انرژی های تجدیدپذیر و مدیر پروژه "بهره برداری از حرارت و دودهای خروجی یك سیستم DG-CHP جهت پرورش جلبك های مولد سوخت زیستی 
و پرورش گیاه در گلخانه" در گفتگو با خبرنگار واحد روابط عمومی پژوهشگاه نیرو در خصوص اجرای این طرح گفت: پروژه بهره برداری از حرارت و دودهای خروجی یك سیستم 
DG-CHP جهت پرورش جلبك های مولد سوخت زیستی و پرورش گیاه در گلخانه در سال 94 آغاز شد. در ساختار اجرایی این پروژه، پژوهشگاه نیرو به عنوان كارفرما است.  وی 
تصریح کرد: پژوهشكده بیوتكنولوژی منطقه غرب و شمالغرب كشور واقع در شهر تبریز به عنوان دستگاه مجری وظیفه اجرای طرح را بر عهده دارد. همچنین الزم به ذكر است كه 
محل اجرای این طرح، مجموعه پژوهشكده بیوتكنولوژی تبریز می باشد. عالوه بر پژوهشكده بیوتكنولوژی، شركت آسیا توانیر سهند به عنوان پیمانكار، مسئول بهبود و ارتقاء موتور 

سامانه تولید همزمان برق و حرارت )CHP( و امور نصب، راه اندازی و بهره برداری طرح می باشد.
كارشناس گروه انرژی های تجدیدپذیر افزود: در اجرای این طرح، صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی )مستقر در پژوهشگاه نیرو( با اعطای تسهیالت به عنوان حامی ایفای 
نقش داشته است. پروژه "بهره برداری از حرارت و دودهای خروجی یك سیستم DG-CHP جهت پرورش جلبك های مولد سوخت زیستی و پرورش گیاه در گلخانه" به منظور طراحی، 

ساخت و ارزیابی یك سامانه پایلوت دوستدار محیط زیست با قابلیت تولید انرژی و محصوالت زیستی و كشاورزی اجرا شده است.
این کارشناس، افزایش بهره وری انرژی، توسعه فناوری جذب و حذف بیولوژیكی گازهای آالینده، استفاده از دی اكسید كربن )CO2( تولیدی جهت پرورش جلبك های تولیدكننده 

سوخت های زیستی و تولید محصوالت گلخانه ای را از اهداف کلیدی اجرای این طرح عنوان کرد.

 DG-CHP بهره برداری از پروژه حرارت و دودهای خروجی یك سیستم 
جهت پرورش جلبك های مولد سوخت زیستی و پرورش گیاه در گلخانه

وی در ادامه سامانه پایلوت دوستدار محیط زیست با قابلیت تولید انرژی 
و محصوالت زیستی و كشاورزی، تولید انرژی گرمایی مورد نیاز گلخانه، 
پرورش  فتوبیوراكتور،  سامانه  توسط  آالینده  گازهای  بیولوژیكی  حذف 
ریزجلبك های تولیدكننده سوخت زیستی و تولید محصوالت گلخانه ای 
و تولید فراورده های باارزش از ریزجلبك ها را از دستاوردهای این پروژه 

برشمرد. 

در ارتباط با جزئیات پروژه، الزم به ذكر است فكر اولیه اجرای این پروژه 
پراكنده  تولید  توسعه  بخش  در  نیرو  وزارت  اولویت دار  اهداف  از  یكی  به 
سوخت های  مصرف  از  ناشی  گلخانه ای  گازهای  انتشار  كاهش  و  برق 

كربن دی اكسید  جذب  و  كشور  برق  تولید  نیروگاه های  در   فسیلی 
 )CO2 Capturing(برمی گردد. از آن جایی كه پرورش جلبك به عنوان 
یكی از راهكارهای كاهش و جذب CO2 در دنیا شناخته می شود لذا با 
همكاری پژوهشگاه نیرو و پژوهشكده بیوتكنولوژی تبریز چگونگی اجرایی 

شدن این ایده در قالب این پروژه تعریف و مراحل اجرای آن آغاز گردید.
به   )CHP( حرارت  و  برق  همزمان  تولید  مولد  یك  از  پروژه  این  در 
ظرفیت 250 كیلووات با هدف تولید و تأمین برق مورد نیاز ساختمان های 
تولیدشده  حرارت  همزمان  می شود.  استفاده  بیوتكنولوژی  پژوهشكده 
توسط این مولد CHP بازیابی و برای گرمایش فضای گلخانه ای و تأمین 
آب گرم مصرفی پژوهشكده استفاده می شود. عالوه بر آن، بخش كوچكی 
از دود خروجی اگزوز موتور مولد CHP به عنوان یكی از عناصر مورد 
نیاز برای پرورش ریزجلبك ها استحصال شده و به درون فتوبیوراكتورها 

تزریق می شود. 

در فرایند تولید جلبك نیاز به نور، آب، CO2 و منابع نیتروژن و فسفر 
می باشد. عمل پروش جلبك در دو نوع سیستم باز و سیستم بسته صورت 
می گیرد كه در این پروژه از سیستم بسته به دلیل پتانسیل باال در كشت 
جلبك و تولید بیومس )زیست توده( با كیفیت باالتر استفاده شده است. 
تنظیم   ،pH ،دما از جمله  عملیاتی  كنترل شرایط  امكان  این  بر  عالوه 
دوره های روشنایی- تاریكی و ارتفاع محیط كشت با دقت باال در سیستم 

بسته تولید جلبك فراهم است.
در این پروژه از 5 فتوبیوراكتور با ظرفیت 300 لیتر و ابعاد 1/5 در 3 متر 
و با ضخامت 10 سانتی متر استفاده شده است. همچنین گونه جلبكی كه 
مورد استفاده قرار گرفته است "دونالیال" می باشد كه قابلیت پرورش در آب 

شور از مزایای آن می باشد.
در زنجیره ارزش این پروژه، به غیر از تولید برق و حرارت و كاهش انتشار 
CO2، تولید تركیبات با ارزش دارویی و بهداشتی و مكمل های غذایی از 
بیومس )زیست توده( جلبك نیز وجود دارد و حتی امكان روغن گیری از 

بیومس )زیست توده( جلبك و تولید بیودیزل نیز دیده شده است.
با نگاه به این زنجیره ارزش می توان شكل گیری كسب و كارهای مرتبط 
و  پایان طرح  با  را شناسایی كرد كه  این زنجیره  در بخش های مختلف 
بهره برداری آن و تیپ سازی آن برای سایر نقاط كشور، می توان به رونق 

كسب و كار در این حوزه در كشور امیدوار بود.
از دیگر پروژه های در دست انجام توسط اینجانب )مهدی رضایی(، طرح 
كالن "توسعه كاربرد فناوری های نوین و پاک با هدف تأمین انرژی، آب 
و توسعه پایدار مناطق روستایی كشور" می باشد كه پروژه پایلوت تبریز 
به عنوان هسته اولیه این طرح كالن محسوب می شود.در انتهای گزارش 

جناب  نیرو،  پژوهشگاه  محترم  ریاست  قاضی زاده  دكتر  آقای  جناب  از 
آقای دكتر عمیدپور ریاست محترم پژوهشكده انرژی و محیط زیست و 
جناب آقای دكتر حجازی ریاست محترم پژوهشكده بیوتكنولوژی و سایر 
همكاران پروژه كمال تشكر و قدردانی دارم و انشاء اهلل ظرف یك ماه آینده 

طرح به بهره برداری خواهد رسید.

كارشناس 
گروه انرژی های 

تجدیدپذیر از 
بهره برداری پروژه حرارت 

و دودهای خروجی یك 
سیستم DG-CHP جهت 
پرورش جلبك های مولد 
سوخت زیستی و پرورش 
گیاه در گلخانه ظرف یک 

ماه آینده خبر داد. 

مجری طرح توسعه فناوری انرژی های تجدیدپذیر در پژوهشگاه نیرو گفت: امیدواریم با حمایت مناسب مسئولین بخصوص مدیران حوزه انرژی و انرژیهای تجدید 
پذیر این مهم به فعلیت رسیده و ما را در اجرای کامل این پروژه ها یاری رسانند.

داود محمدی مجری طرح توسعه فناوری انرژی های تجدیدپذیر در پژوهشگاه نیرو، در خصوص پروژه طراحی و راه اندازی آزمایشگاه ماژولهای فتوولتائیک 
گفت: این آزمایشگاه از طرحهای مهم در حوزه خورشیدی به حساب می آید که در طرح توسعه فناوری های انرژیهای تجدید پذیر بصورت جدی به آن پرداخته 
شده است. همانطور که مشخص است کشورهای صنعتی یکی از معیارهای صنعتی بودن خود را از احداث آزمایشگاه های مدرن و به روز خود بدست می آورند. 
محمدی تصریح کرد: ابتدای کار از سال 1392 شروع شد با پروپوزالی که در اختیار شرکت توانیر قرار داده شد و با موافقت اولیه شرکت، این کار آغاز شد و از 
حدود آبان ماه 92 این کار به صورت جدی استارت خورد. فاز مطالعات و طراحی این پروژه در سال 92 و 93 انجام شد. با توجه به اینکه آزمایشگاه معتبرمشابهی 

در ایران و حتی کشورهای نزدیک وجود نداشت ما مقداری مشکالت در انتخاب تجهیزات و بخصوص طراحی تجهیزات تامین داخل این آزمایشگاه داشتیم.
وی تاکید کرد: برآورد مفهومی ما از این آزمایشگاه با بررسی که در آزمایشگاه های موجود صورت می گرفت کمی تفاوت داشت. در نهایت بازدیدهایی از 
آزمایشگاه های معتبر بخصوص در کشور آلمان صورت گرفت. زمانی که به نتیجه رسیدیم که طراحی درست و معتبر و مناسبی از این آزمایشگاه صورت گرفته 
است، شروع به احداث این آزمایشگاه نمودیم. در عین حال با توجه به اینکه فضای این آزمایشگاه فضای بزرگی است، یکی از مسائلی که نیاز بود به آن بپردازیم 
انتخاب یک فضای مناسب برای تخصیص به این آزمایشگاه بود. مجری طرح توسعه فناوری انرژی های تجدیدپذیر در پژوهشگاه نیرو تصریح کرد: با توجه به 
فاز توسعه آزمایشگاه، فضای در نظر گرفته شده با مساحتی حدود 1200 متر مربع در بخش فضاسازی پیشرفت خوبی داشته است. ما موفق شدیم که در انتهای سال 94 عمده کارهای مربوط به فضاسازی را به اتمام برسانیم. در بهار سال 
95 این آزمایشگاه به صورت کامل از دید فضاسازی به اتمام رسیده وتحویل شد. در قسمت تامین تجهیزات هم کار بسیار پیچیده و فشرده ای انجام شد. ما موفق شدیم که با توجه به منابعی که در اختیار داشتیم حدود 3 مورد از تجهیزات 
این آزمایشگاه را تامین نماییم به شکلی که شاید تا چند ماه آینده قابلیت انجام آزمون های نمونه ایی )سمپل( را در این آزمایشگاه خواهیم داشت. اما با توجه به هزینه بر بودن تجهیزات این آزمایشگاه نیاز به منابع مالی جدید خواهد بود. در 
این آزمایشگاه یکی از مسائلی که بصورت جدی باید به آن پرداخته شود تخصیص منابعی جهت تکمیل فرآیند کار می باشد که امیدواریم با حمایت مناسب مسئولین بخصوص مدیران حوزه انرژی و انرژیهای تجدید پذیر این مهم به فعلیت 

رسیده و ما را در اجرای کامل این پروژه ها یاری رسانند.

مدیر پروژه سیستم تحریک استاتیک 
برق  نیروگاه  برای  سنکرون  ژنراتور 
آبی لوارک با تاکید براینکه این پروژه 
شده  ساخته  داخلی  توان  بر  اتکا  با 
است گفت:  مراحل ساخت سیستم 
واحدهای  برای  استاتیک  تحریک 
برقابی از سال 93 آغاز شده که هم 
محصول  و  اجراست  حال  در  اکنون 
تا  است  قرار  برنامه  طبق  پروژه  این 
لوارک  نیروگاه  در  جاری  سال  پایان 

به بهره برداری برسد.
سیستم  پروژه  مدیر  عارضی،  بهروز 
در  لوارک  آبی  برق  نیروگاه  برای  سنکرون  ژنراتور  استاتیک  تحریک 
خصوص  در  نیرو  پژوهشگاه  عمومی  روابط  واحد  خبرنگار  با  گفتگو 
مراحل اجرای این طرح اظهار داشت: پروژه حاضر به سفارش شرکت 
توسعه منابع آب و نیروی ایران از سال 93 آغاز شده و هم اکنون مراحل 
ساخت آن رو به پایان می باشد و قرار است که نصب آن در نیروگاه از 

ابتدای بهمن ماه سالجاری آغاز شود. 
وی به اهداف اجرایی طرح اشاره کرد و افزود: سیستم تحریک وسیله 
ای است که برای ایجاد میدان در ژنراتور و  تولید ولتاژ به کار می رود. 
این وسیله یکی از مهمترین ابزارهای کنترل نیروگاه محسوب می شود، 
بدین معنی که به کمک آن می توان ولتاژ ترمینال ژنراتور را کنترل 
کرد.  کمک  قدرت  شبکه  اطمینان  قابلیت  و  پایداری  به حفظ  و  کرد 

از کشورهای  فقط  گذشته  در  تحریک  داد: سیستمهای  ادامه  عارضی 
با  که  شد  می  وارد  فرانسه  و   سوئد  و  اتریش  آلمان،  شامل  اروپایی 
با مشکل مواجه شد. وی تصریح  تامین آن  آغاز تحریم ها، کشور در 
استاتیک نخستین  کرد: طراحی و ساخت داخل سیستمهای تحریک 
برای  مپنا در سال 88  به  سفارش شرکت  نیرو  پژوهشگاه  توسط  بار 
واحدهای بخار 160 مگاواتی آغاز شد، که در حال حاضر اولین نمونه 
آن در نیروگاه پرند نصب شده است. پروژه حاضر که ساخت سیستم 
تحریک استاتیک برای واحدهای برقابی می باشد از سال 93 آغاز شده 
قرار  برنامه  پروژه طبق  این  اجراست. محصول  اکنون در حال  که هم 

است تا پایان سال جاری در نیروگاه لوارک به بهره برداری برسد.
مدیر پروژه سیستم تحریک استاتیک ژنراتور سنکرون برای نیروگاه برق 
آبی به مزیتهای این طرح اشاره کرد و گفت: سیستم تحریک استاتیک 
به علت اینکه هیچ عنصر دواری در ساختمان آن به کار گرفته نشده 
است لذا هم از نظر دینامیک و سرعت عمل و هم از نظر نیاز کمتر به 
سرویس و نگهداری، دارای مزیت می باشد. هم  پروژه قبلی و هم پروژه 
حاضر هر دو با اتکای کامل بر توان داخلی اجرا شده است و در هر دو 

پروژه دانش فنی کامال بومی تدوین گردیده است.
سالهای  اروپایی  کشورهای  کرد:  اضافه  فنی  دانش  خصوص  در  وی 
که  نبودند  حاضر  و  فروختند  می  ما   به  را  خود  محصوالت  متمادی 
دانش فنی آن را در اختیار ما بگذارند. ما این دستگاه را خودمان در 
داخل سعی کردیم با الگو برداری از نمونه های اروپایی توسعه و تکمیل 
نماییم. عارضی گفت: در حال حاضر در این طرح که مراحل تحقیقاتی 
خود را می گذراند تقریبا 20 نفر اعم از  پرسنل مستقیم پژوهشگاه و 

پرسنل پیمانکار فعالیت می کنند. بطور یقین در فاز بعدی که فاز تولید 
انبوه  می باشد زمینه اشتغال بیشتری فراهم خواهد شد.

وی ادامه داد: پژوهشگاه نیرو کار تولید انبوه را انجام نمی دهد مسلما 
با واگذاری دانش فنی به بخش خصوصی افراد بیشتری مشغول به کار 
خواهند شد. عارضی در پایان به میزان سرمایه گذاری انجام شده اشاره 
کرد و گفت: پژوهشگاه نیرو بصورت پیمانی پروژه را  به انجام رسانده 
انجام شده است.  نیرو  تامین هزینه ها توسط شرکت آب  است یعنی 
قیمت  و  تومان  میلیارد  یک  حدود  شده  انجام  گذاری  سرمایه  میزان 
تمام شده محصول حدود 200 تا 250 میلیون تومان است در حالی 
که قیمت مشابه خارجی آن بیش از یک میلیارد تومان یعنی حداقل 4 

برابر قیمت نمونه داخلی است.

سیستم تحریک استاتیک برای واحدهای برقابیدر نیروگاه لوارک به بهره برداری می رسد

راه اندازی آزمایشگاه ماژولهای فتوولتائیک نیازمند تخصیص منابع



گفت وگوماهنامه خبری پژوهشگاه نیرو، شماره پنجم، آذرماه 95
6

ویژه نامه هفته پژوهش

پژوهشگاه نیرو موفق به ساخت نسل سوم دمپرهای ضدگالوپینگ موسوم به AGT  شد
پژ وهشگا ه نیرو نسل سوم دمپرهای 
  AGT به  موسوم  پینگ  لو  گا  ضد 
تست  و  طراحی، ساخت  مراحل  که 
خود را به تازگی با موفقیت طی کرده 

بود رونمایی گردید.
پژوهشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
دمپرهای  سوم  نسل  نیرو 
ضدگالوپینگ موسوم به AGT  که 
مراحل طراحی، ساخت و تست خود 
را به تازگی با موفقیت طی کرده بود 
رونمایی گردید. پژمان خزایی مدیر پروژه فوق الذکر  در گفتگو با خبرنگار 
در  اختراع شده  تجهیز   داشت  اظهار  نیرو  پژوهشگاه  عمومی  روابط  واحد 
پژوهشگاه نیرو نسل جدیدی از تجهیزات مقابله با پدیده گالوپینگ است که 
از یک مکانیزم فوق پیشرفته جهت میرا کردن نوسانات پیچشی بهره گرفته 
است. این تکنولوژی برای اولین در خاورمیانه مورد بهره برداری قرار گرفته و 
با اختراع این محصول ایران به جمع سه کشور برتر دنیا در این عرصه خواهد 
از این محصول در حدود 3200  پیوست. قیمت واردات هر نمونه خارجی 
دالر خواهد بود درحالیکه هزینه تولید نمونه بومی زیر 580 دالر می باشد. 
بنابراین در تعداد نمونه های مورد نیاز با توجه به گستره وسیع خطوط انتقال 
کشور صرفه جویی ارزی بسیار فراوانی صورت خواهد پذیرفت و موجب فراهم 
آوردن فرصت های شغلی جدید در داخل کشور خواهد شد. همچنین ایران 
توانایی صادرات این محصول به کشورهای همسایه را نیز دارا می باشد، که 
این امر گامی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی می باشد. باتوجه به اینكه 
تولید  این محصول و همچنین كلیه مراحل  الكتریكی و مكانیكی  طراحی 
آن در داخل كشور انجام گردیده، تولید این محصول از مزیت اقتصادی و 

استراتژیك برخوردار است.
مدیر پروژه افزود: این دستگاه با دانش فنی بومی برای اولین بار در کشور 
ساخته شده و به مرحله تولید انبوه رسیده است. این دستگاه از نظر شکل و 
ساختار کامال متفاوت با نسل های قبلی دستگاه است به طوری که در ساخت 

آن از آخرین تکنولوژی دنیا بهره گرفته ایم.
خزایی تاکید کرد: این پروژه در سطح خاورمیانه بی نظیر بوده و سعی می کنیم 
این محصول را به مرحله تجاری سازی برسانیم. در همین راستا به دنبال 
بازارهای هدف هستیم چرا که هم اکنون می توانیم محصول تولیدی خود را 

به کشورهای همسایه از جمله خاور دور، چین و روسیه به فروش برسانیم.
زمینه  در  کانادا  و  بلژیک  روسیه،  حاضر  حال  در  که  شد  یادآور  توان  می 
دمپرهای ضد گالوپینگ سه باندلهAGT  مشغول انجام تحقیقات هستند، 

این در حالیست که ایران در این زمینه پیشتاز بوده است.
شایان ذکر است این پروژه با همکاری آقایان مهندسین، محمدعلی توفیق، 
محمد یسن زاده و نظارت جناب آقای مهندس  احمد فریدون درافشان و 

کارفرمایی شرکت مادر تخصصی  تولید نیروی  برق حرارتی انجام گردید.
پدیده گالوپینگ یكی از اصلی ترین دالیل بروز خطا برروی خطوطی از شبكه 
انتقال انرژی ایران است كه از مناطق كوهستانی و برف گیر عبور می كنند به 
طوری که ساالنه خسارتهای سنگینی را به شبكه های قدرت تحمیل می کند. 
خطوط انتقال در معرض انواع مختلفی از ارتعاشات قرار دارند که "گالوپینگ" 

یک نوع ارتعاشات فرکانس پایین )محدوده 0.1 تا 1 هرتز( با دامنه خیلی 
بزرگ است. این نوع ارتعاشات عمدتًا زمانی رخ می-دهد که یخ روی هادی 
ها بطور ناگهانی ذوب شود و یا حتی در مناطق برف -خیز و شرایط یخبندان 
بدون هیچ ذوب یخی می تواند اتفاق بیفتد. جمع شدن نامتقارن برف برروی 
هادی  تشکیل یک پروفایل ایرودینامیکی می دهد که باعث ایجاد یک نیروی 
لیفت )برآ( می گردد. این نیرو در مورد هادیهای باندله شده نسبت به یک 
هادی تنها مقدار قابل توجهی پیدا خواهد کرد. از طرفی، فرکانسهای طبیعی 
نوسانات عمودی و پیچشی هادیهای باندله شده، که بوسیله جداکننده ها 
بهم متصل اند، تقریبا برابر هستند. بنابراین در چنین شرایطی یک نوسانات 
پیچشی می تواند عامل تشدید ارتعاشات عمودی گردد که در نتیجه ی آن. 

فرآیند گالوپینگ هادیهای باندله شده رخ می دهد.
اثرات ناشي از پدیده گالوپینگ به صورت لحظه اي مي تواند شامل پاره شدن 
سیم، خوابیدن و شكستن دكل انتقال انرژي، و یا كاهش حداقل فاصله مجاز 
هادي با فازهاي دیگر، بدنة دكل و سایر بخشهاي عایق باشد و در بلند مدت 
نیز ایجاد خستگي در محل اتصال هادي به مقره، كاهش مقاومت سیم در 
برابر كشش و در نهایت پارگي هادي باشد. عالوه بر هزینه هاي زیاد ناشي 
نیز،  برق رساني  اثر حوادث فوق، توقف در  برق در  انتقال  تعمیر خطوط  از 

ضررهاي جبران  ناپذیري بر مصرف كنندگان برق تحمیل مي كند. 
در سال 1387 پژوهشگاه نیرو برای اولین بار در کشور یک تجهیز جدید 
موسوم به تنظیم  و میراكننده نوسانات پیچشی )TDD( اختراع کرد که بطور 
از دو ویژگی میراکردن و جابجا کردن فرکانس نوسانات پیچشی  همزمان 
جهت مقابله با پدیده گالوپینگ سود می برد. دمپر TDD،  مجهز به یک 
پاندول می باشد که نوسانات پیچشی را به اجزای میراکننده الستیکی منتقل 
می نماید. میرایی و سختی پیچشی اجزای الستیکی، ممان اینرسی پاندول 
حول محور دورانش و فاصله بین مرکز جرم TDD تا مرکز باندل سه پارامتر 
فنی تجهیز در کنترل میزان جابجایی فرکانس و میراکردن نوسانات پیچشی 
هستند. نقاط ضعف اصلی دمپر TDD، که نسل اول دستگاه های تنظیم  و 
میراكننده نوسانات پیچشی محسوب می شود، هزینه باال ناشی از سایز بزرگ 
آن و نتیجتًا هزینه باالی اجزای دمپینگ الستیکی که در آن نیاز به تولید 

الستیک خاص با ویسکوزیته داخلی زیاد است، و همچنین تضعیف کارایی 
تغییر  دلیل  )به  پایین  دماهای  در  پیچشی  نوسانات  میراکردن  در  دستگاه 

خواص مکانیکی الستیک( می باشد. 
دمپر AGT نسل جدیدی از وسایل تنظیم  و میراكننده نوسانات پیچشی 
یک  آن  در  که  است  انتقال  خطوط  گالوپینگ  پدیده  بر  آمدن  فائق  برای 
سیستم میراکننده فشرده هیسترزیستی جهت بهبود نسل قبلی جایگزین 
نسبتًا  غلطشی  االستومر  های  گوی  است.  شده  حجیم  الستیکی  اجزای 
میراکننده  عنوان بخش  به  تعبیه شده،  داخل شیارهای خاص  در  کوچک 
)اتالف کننده انرژی( در دستگاه AGT مورد استفاده قرار گرفته است. انرژی 
مکانیکی در این طرح در اثر دو عامل اصطکاک درونی االستومرهای کروی 
و اصطکاک تماسی االستومرها با جداره شیارهای فلزی اتالف می گردد. در 
این دمپر نسل جدید، نه تنها خاصیت میرایی افزایش یافته بلکه سایز دستگاه 
کوچکتر و هزینه تولید آن نیز ارزان تر شده است. از طرفی، در دماهای پایین 
همچنان اصطکاک تماسی االستومرها با جداره شیارهای فلزی عمل اتالف 
انرژی را انجام می دهد که در نتیجه ی آن دستگاه قابلیت میراکنندگی خود 

را در دماهای پایین از دست نخواهد داد.

اختصاص منابع مالی احداث آزمایشگاه اینورتر را تسریع می بخشد 

های  انرژی  فناوری  توسعه  طرح  مجری 
تجدیدپذیر گفت: در صورت مشخص شدن 
منابع مالی احداث آمادگی این را داریم که به 
سرعت احداث این آزمایشگاه را شروع کرده 
و در مدت حدود یک سال آن را راه اندازی 

نماییم.
فناوری  توسعه  طرح  مجری  محمدی  داود 
نیرو  پژوهشگاه  در  تجدیدپذیر  های  انرژی 
در گفت وگو با خبرنگار واحد روابط عمومی 
پژوهشگاه نیرو در رابطه با پروژه طراحی و 
راه اندازی آزمایشگاه اینورتر خورشیدی گفت: 

این آزمایشگاه یکی از پروژه هایی بود که در داخل مجموعه پژوهشگاه نیرو 
بصورت امانی شکل گرفت و واقعیت امر این است که رویکرد ما در اجرای طرح 
انرژیهای  انرژیهای تجدید پذیربیشتر بحث کیفیت در حوزه  توسعه فناوری 
تجدیدپذیر بود و بر همین اساس گزینه های مختلفی را بشکل پروژه در نظر 

گرفتیم تا براساس آنها به اهداف طرح نزدیکتر شویم.
وی تصریح کرد: همانطور که می دانید آزمایشگاه های زیادی در کشور وجود 
دارد اما به صورت تخصصی و خاص آزمایشگاه اینورترهای خورشیدی در داخل 
کشور نداریم و نیاز است که این آزمایشگاه تجهیز و راه اندازی شود. یکی از 
پایه های استواری و کیفیت در یک صنعت این است که ما ابزار اندازه گیری 
مناسب داشته باشیم. یعنی بتوانیم اندازه گیری کنیم که در چه حوزه با چه 

مقدار و چه کیفیتی پیشروی داشته ایم.
محمدی تاکید کرد: براساس برآوردهای انجام شده در خصوص نیروگاه خورشیدی 
تشخیص دادیم که آزمایشگاههایی را براساس نیاز احداث نماییم. یکی از این 
آزمایشگاهها، آزمایشگاه ماژولهای فتوولتائیک است که اهمیت زیادی دارد و 
آزمایشگاه دوم آزمایشگاه اینورتر بود . آزمایشگاه دیگر مربوط به کانکتورهای 
خورشیدی است. در عین حال آزمایشگاه های دیگری نیز هستند که در این 
حوزه نیاز به آن احساس می شود. مثال آزمایشگاه جهت تست ترانس های فشار 
قوی که آزمایشگاههایی داریم که تست های این تجهیز را می تواند پوشش دهد 
و یا آزمایشگاه های استراکچر های خورشیدی که آزمایشگاه های سازه این نیاز 
را برآورده می کند. بنابراین حلقه مفقوده ما و جزء مهمترین آنها آزمایشگاه ماژول 

های فتوولتائیک  و آزمایشگاه اینورتر های خورشیدی می باشد. 
مجری طرح توسعه فناوری انرژی های تجدیدپذیر افزود: بعد از بررسیهای 
صورت گرفته در اواسط سال 94تصمیم بر این شد که تعریف پروژه ای را 
در  زمینه  طراحی و احداث و راه اندازی آزمایشگاه اینورتر خورشیدی داشته 

باشیم. با توجه به اینکه در ابتدای کار نیاز 
بود که بدانیم این آزمایشگاه ظرفیتش به چه 
میزان باشد یعنی تا چه سطح توان در این 
آزمایشگاه  امکان اندازه گیری و آزمون داشته 
باشیم. دومین مسئله که نیاز بود لحاظ شود 

بحث تامین منابع مالی این پروژه ها بود. 
وی با اشاره به اینکه بعد از بررسی مطالعات 
مقدماتی، پروژه آزمایشگاه اینورتر در اواسط 
 95 سال  اواسط  تا  و  شد  شروع   94 سال 
تقریبا به نیتجه گیری الزم رسیدیم. ما برای 
اجرای این طرح دو ظرفیت در نظر گرفتیم 
یکی ظرفیت 100 کیلو وات و زیر 100 کیلو وات و یکی هم باالی 100 کیلو 

وات .
گفتنی است تجهیزات و برآورد هزینه و برآورد فضای موردنیازبرای این پروژه 
همه انجام شده و قابل ارائه است. در این پروژه طراحی یک آزمایشگاه به همراه 
اندازی  راه  و هزینه کل  تجهیزات  تامین  مراجع  و  فضا؛ جانمایی  تجهیزات؛ 

آزمایشگاه بطور کامل ارزیابی شده است.
در صورت مشخص شدن منابع مالی احداث آمادگی این را داریم که به سرعت 
احداث این آزمایشگاه را شروع کرده و در مدت حدود یک سال آن را راه اندازی 
نماییم. محمدی با تاکید براینکه در حوزه تجدید پذیر بخصوص خورشیدی 
که کشورما پتانسیل خوبی را در احداث نیروگاه خورشیدی دارد گفت: بنابراین  
نیاز به آزمایشگاه های مرتبط در این حوزه احساس می شود. صرف نظر از 
اینکه مزیت این آزمایشگاه چییست؟  باید به نیازش توجه داشته باشیم که 
این نیاز یکی از الزاماتی است که برای توسعه بخش خورشیدی ناچاریم که 

آزمایشگاه های مجهز و تجهیز شده و خوبی داشته باشیم.
وی ادامه داد: تا به امروز تجهیزاتی خریداری نکردیم و فقط کار مطالعاتی و 
کارشناسی انجام شده چون فاز صفر ، بحث فاز مطالعاتی و  فاز طراحی کال 
خدمات انسانی بوده و ما صرفا هزینه کارشناسی اینکار را تامین نموده ایم. 
ایشان از مدیران دست اندر کار در این حوزه درخواست نمود تا ترتیبی اتخاذ 
نمایند بودجه اجرای این پروژه مهم و زیربنایی را در قالب یک آزمایشگاه مرجع 

تامین نموده و در اجرای کامل این طرح مساعدت فرمایند.
محمدی گفت: در ایران استفاده از انرژی خورشیدی جهت تامین سرمایش 
ساختمانها از دیرباز مورد توجه بوده؛ می توان گفت اولین گردآورنده سرمایش 
خورشیدی برای به گردش در آوردن هوای خنک در ساختمانها توسط معماران 

ایرانی و در شهر یزد فراهم آمده است.

سیستم  مطالعات  پژوهشی  گروه  عضو 
مطالعات  طرح  گفت:  نیرو  پژوهشگاه 
الکتریکی  انرژی  تلفات  کاهش  راهبردی 
درپی  برق،  نیروی  توزیع  شبکه های  در 
توافق اصولی پژوهشکده توزیع نیروی برق 
انرژی  بهره وری  و سازمان  نیرو  پژوهشگاه 

ایران)سابا( اجرا می شود.
علمی  هیئت  عضو  صفری  محمدرضا 
پژوهشکده  همکار  و  نیرو  وزارت  صنعتی 
توزیع نیرو برق در گفتگو با خبرنگار روابط 
عمومی پژوهشگاه نیرو گفت: کاهش تلفات 

انرژی الکتریکی در شبکه های توزیع نیروی برق، عالوه بر جلوگیری از زیان 
افزایش  بهره برداری،  بهبود شاخص های  انرژی؛ موجب  تلفات  این  از  ناشی 
عمر تجهیزات شبکه و پیامدهای مطلوب دیگر خواهد شد. "طرح مطالعات 
برق"،  نیروی  توزیع  الکتریکی در شبکه های  انرژی  تلفات  راهبردی کاهش 
درپی توافق اصولی پژوهشکده توزیع نیروی برق پژوهشگاه نیرو و سازمان 
بهره وری انرژی ایران )سابا( تعریف شده و مراحل تصویب و اجراء آن در 

دست اقدام است. 
شبکه  و  الکتریکی  انرژی  تلفات  کاهش  دانش  "مدیریت  کرد:  تصریح  وی 
سازی متخصصین" یکی از پروژه های این طرح است که در پژوهشگاه نیرو 
منتشر  دانش  مدیریت  پروژه،  این  اجرای  از  می باشد. هدف  انجام  حال  در 
شده داخل و خارج از کشور در خصوص کاهش تلفات انرژی الکتریکی است. 
امیدواریم بتوانیم با بهره گیری از مدل های معتبر مدیریت دانش،  نیاز ارکان 
مختلف صنعت توزیع را شناسایی و پس از تشخیص منابع آن، با گردآوری 
دانش مورد نیاز و اعتبار سنجی آن؛ به یک دانش معتبر، به روز، موردنیاز، 

طبقه بندی شده و رتبه بندی شده برسیم.
صفری ادامه داد: "طراحی نظام پایش، سنجش و ارزیابی میزان تلفات هر 
بخش از شبکه توزیع نیروی برق" پروژه دیگر این طرح است. اگر به شکل 
بنیادی و اصولی به این مسئله نگاه کنیم؛ وظیفه پایش، سنجش و ارزیابی 
میزان تلفات انرژی الکتریکی، باید به عهده نهاد مستقلی باشد که در قبال 
افزایش یا کاهش نتایج ارزیابی ذی نفع نبوده و یا مورد سوال واقع نشود. 

عضو گروه پژوهشی مطالعات سیستم پژوهشگاه نیرو افزود: همچنین "تعیین 
نقطه بهینه تلفات هر بخش از شبکه باتوجه به ویژگی های فنی، مدیریتی، 
مالی و دیگر شرایط خاص هر بخش از شبکه توزیع برق"، پروژه دیگری از 
پروژه هدف  این  انجام می شود. در  نیرو  پژوهشگاه  این طرح است که در 

با  شبکه؛  از  بخش  هر  در  که  است  این  ما 
تجهیزات  عمر  و  استهالک  میزان  به  توجه 
آن  پیشین  تلفات  میزان  رفته،  کار  به 
دما  و  و جغرافیایی  اقلیمی  منطقه، شرایط 
و همچنین دیگر عوامل موثر؛ میزان امکان 
بروز تلفات اجتناب ناپذیر را بررسی نموده 
تا بتوان تشخیص داد که میزان تلفات بهینه 

هر بخش از شبکه چقدر است.
استفاده  شبکه،  "هوشمندسازی  صفری،  
ازمنابع تولید پراکنده) DG(، ریز شبکه ها 
و دیگر تغییرات ساختاری شبکه از دیدگاه 
کاهش تلفات" را به عنوان پروژه دیگری از طرح مطالعات راهبردی کاهش 

تلفات انرژی الکتریکی در شبکه های توزیع نیروی برق معرفی نمود.
همچنین  و  جزیی  و  کلی  توسعه های  در  شبکه  طراحی  "ارتقاء سطح   
بهینه سازی شبکه موجود"؛ "طراحی و استقرار سازوکار الزم برای انتخاب 
تجهیزات و ارزیابی مشخصات فنی آنان"؛ "ارائه راه کارهای مناسب جهت 
تلفات  کاهش  هدف  با  توزیع  شبکه های  از  بهره برداری  سطح  ارتقاء 
انرژی"؛ "تدوین ضوابط و تعیین اقتضائات کلیدی درخصوص به کارگیری 
سامانه ها و نرم افزارهای کاربردی و تعاملی مرتبط با کاهش تلفات انرژی 
الکتریکی"؛  "طراحی مدل توانمندسازی نیروی انسانی شاغل یا متقاضی 
اشتغال در حوزه های مرتبط با کاهش تلفات انرژی الکتریکی"؛ "مشارکت 
قضایی  مواجهه  برای  الزم  مقررات  و  ضوابط  تدوین  و  قانون گذاری  در 
برای  مناسب  اقتصادی  مالی-  مدل  "طراحی  انرژی"؛  سرقت  با  مناسب 
همچنین  و  تلفات"  کاهش  پروژه های  هزینه   مدیریت  و  منابع  تامین 
"ارتقاء سطح فرهنگ عمومی و نگرش ارکان کلیدی و مشترکین برق در 
خصوص کاهش تلفات انرژی الکتریکی" را از دیگر پروژه های اجرای در 

پژوهشگاه نیرو عنوان کرد.
مرجع  و  رفرنس  راهبردی،  مطالعات  این  نتایج  ساخت:  خاطرنشان  وی 
کاهش  آتی  پروژه های  برای  که  بود  خواهد  ارزشمندی  و  معتبر  شایسته، 
تلفات الکتریکی در شبکه های توزیع برق در سطح کشور مورد استفاده و 

استناد واقع خواهد شد. 
این  به  منظر  این  از  برق  صنعت  در  حاکمیتی  نهاد  یک  به عنوان  نیز  سابا 
طرح مطالعاتی نگاه می کند که بتواند شرایط و اقتضائات الزم را برای انجام 
مطالعات منطقه ای، موردی و جزئی مرتبط با کاهش تلفات انرژی الکتریکی 

در شبکه های توزیع نیروی برق را فراهم کند.

در پژوهشگاه نیرو اجرا می شود؛

مطالعات راهبردی کاهش تلفات انرژی الکتریکی در شبکه های توزیع نیروی برق

http://www.nri.ac.ir

http://www.nri.ac.ir
http://www.nri.ac.ir

مجری طرح توسعه فناوری انرژی های تجدیدپذیر در پژوهشگاه نیرو گفت: هدف از اجرای این طرح ارزیابی سامانه 
های چیلرجذبی خورشیدی برای تامین نیازهای سرمایشی بخشهای مختلف مصرف کننده جهت پیک سایی از طریق 

جایگزینی و سیستم های متداول تراکمی است.
داود محمدی مجری طرح توسعه فناوری انرژی های تجدیدپذیر در پژوهشگاه نیرو ادامه داد: سیستم چیلرجذبی 
خورشیدی سرمایشی یکی از فنآوریهای مهم در تولید برودت از تابش خورشید است که در حال حاضر در برخی از 
کشورها مورد استفاده قرار می گیرد. مراحل اجرایی سیستم چیلرجذبی خورشیدی با کاربری برودتی از سال 1392 

به پیشنهاد پژوهشگاه نیرو و با سرمایه گذاری شرکت توانیر به عنوان کارفرمای طرح با ظرفیت 5 تن تبرید آغاز گردید. وی تصریح کرد: این پروژه به منظور 
ارزیابی کاربری قسمت برودتی انرژی خورشیدی و استفاده شهری و خانگی برای تولید آب گرم و سرد احداث شده است  ازجمله مزایای این سیستم ها را 

می توان توسعه استفاده از منابع طبیعی انرژی جهت تعدیل و تهویه مطبوع هوای محیط های ساختمانی است.

کلکتور  توسط  شده  تولید  گرمای  که  می آورد  بوجود  را  امکان  این  جذبی  چیلرهای  از  ه  استفاد  افزود:  محمدی 
الکتریسیته، مستقیما به برودت و سرمایش تبدیل گردد و  انرژی حرارتی به  خورشیدی بدون نیاز به تبدیل نوع 

راندمان باالتری جهت استفاده از نوع انرژی مورد نیاز را بوجود آورد. 
مجری طرح توسعه فناوری انرژی های تجدیدپذیر در پژوهشگاه نیرو تاکید کرد: هدف از اجرای این طرح ارزیابی 
سامانه های چیلرجذبی خورشیدی برای تامین نیازهای سرمایشی بخشهای مختلف مصرف کننده جهت پیک سایی 
از طریق جایگزینی، سیستم های متداول تراکمی شامل کولرهای گازی و اسپلیت ها که مستقیما از انرژی الکتریکی 

جهت تولید سرمایش استفاده می کنند می باشد. 
یکی دیگر از اهداف اجرای این طرح بررسی پاسخ دهی سیستم های سرمایشی خورشیدی و اطمینان پذیری آنها 
و نیز کسب نتایج بهره برداری و تجربیات منحصر به این نوع سیستم ها می باشد و در آینده بکارگیری آنها در اتخاذ 

تصمیمات استراتژیک مدیریتی در حوزه صنعت برق را موثرتر و واقعی تر می نمایند. 
محمدی تصریح کرد: همچنین بررسی مسایل اقتصادی و مطالعات وابسته، در جهت توجیه اقتصادی این صنعت 
مورد توجه بوده به طوری که افزایش گامهای بعدی در بومی سازی و تولید انبوه تجهیزات را میسر می نماید. الزم به ذکر است که  در طرح این سیستم از 
نمونه های کلکتورطراحی و ساخت داخلی استفاده شده است و بدین منظور عملکرد کیفیت و کارآرایی این تولیدات نیز ارزیابی خواهد شد. برای اجرای این 

طرح بالغ بر 5 میلیارد ریال اعتبار هزینه گردیده است.

هزینه 5 میلیارد ریالی برای احداث سیستم 
چیلرجذبی خورشیدی سرمایشی
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ویژه نامه هفته پژوهش

کارشناس پژوهش در پژوهشگاه نیرو گفت: هدف از طراحي و ساخت دستگاه نشانگر 
مصرف، استفاده از سیستمي است كه بتواند اطالعاتي نظیر محاسبه میزان انرژي 
مصرفي و ذخیره سازي آن در حافظه جهت اطالع و مدیریت مصرف، توانایي نمایش 

مصرف لحظه اي به همراه بهاي برق و سایر اصالعات مهم را به مشترك انتقال دهد.
سید فاطمه اشرفی کارشناس پژوهش در پژوهشگاه نیرو؛ در گفتگو با خبرنگار روابط 
عمومی پژوهشگاه نیرو گفت: امروزه میزان اهمیت و پرهزینه بودن تولید انرژي برق 
با رویكرد كشور به سمت سیاست هاي مطرح در اصل 44 و هدفمندي یارانه ها بیشتر 
مورد توجه قرار گرفته است. نیل به اهداف در نظر گرفته شده در تدوین این سیاست ها 
به عوامل متعددي بستگي دارد كه از جمله مهمترین آنها به رویكرد مصرف برق از 
سوي افراد و میزان اهتمام آنها در جهت اصالح هر چه بیشتر الگوي مصرف وابسته 
است. آگاهي بخشي در خصوص الگوي مصرف به افراد و همچنین اجراي تعرفه بندي، 
گام هایي در جهت اصالح الگوي مصرف برق است اما عدم اطالع مشتركین از میزان 
مصرف تا انتهاي ماه موجب شده است كه توفیق مورد نیاز در این زمینه بدست نیاید. 
وجود سیستم هایي كه بصورت مداوم میزان مصرف برق و هزینه آن را كنترل و به 
مشترك خاطرنشان كند و ضمن دارا بودن توجیه اقتصادي در مواقع لزوم هشدارهاي 
الزم را در این زمینه بدهد گامي مهم در جهت ترغیب مشتركین به استفاده بهینه از 
مصرف برق و مدیریت نحوه مصرف محسوب مي شود.  نشانگر مصرف برق وسیله اي 

كم هزینه براي بازخورد میزان مصرف انرژي به مشترك )معموال خانگي( بصورت زمان 
حقیقي است. در این وسیله میزان مصرف برق بصورت مستقیم اندازه گیري مي شود 
و اطالعات اندازه گیري از طریق یك واسط انتقال به قسمت نشانگر كه در منزل و 
در معرض دید قرار دارد ارسال مي شود. در قسمت نشانگر ضمن پردازش اطالعات، 
اطالعات مصرف بصورت لحظه اي به مشترك نشان داده مي شود و در مواردي كه 
مصرف برق از مقادیر مجاز تعیین شده فراتر رود به وي هشدار داده مي شود تا خود 
و ساخت  از طراحي  نماید.  هدف  اقدام  و مدیریت مصرف،  بهینه سازي  به  نسبت 
دستگاه نشانگر مصرف، استفاده از سیستمي است كه بتواند اطالعاتي نظیر محاسبه 
میزان انرژي مصرفي و ذخیره سازي آن در حافظه جهت اطالع و مدیریت مصرف، 
توانایي نمایش مصرف لحظه اي به همراه بهاي برق و سایر اصالعات مهم را به مشترك 
انتقال دهد. دستگاه نشانگر مصرف برق از سه بخش واحد اندازه گیری، واحد نشانگر 
و نرم افزار رایانه تشكیل شده است. این دستگاه مصرف لحظه اي برق را اندازه گیري 
نموده و طبق پروتكل استاندارد براي نشانگر ارسال مي نماید. این ارتباط هم مي تواند 
به صورت بي سیم باشد. بخش نشانگر، قابلیت محاسبه میزان انرژي مصرفي مشترك 
و ذخیره سازي آن در حافظه جهت اطالع و مدیریت صحیح میزان مصرف انرژي برق 
را داراست. همچنین به منظور ترغیب مشترك به كاهش مصرف برق، نمایش میزان 
مصرف لحظه ایي به همراه بهاي برق و نوع تعرفه نیز در بخش نشانگر انجام مي گیرد. 

صورت  در  مشترك  به  آن  اطالع رساني  و  مصرف  پله  محاسبه 
قرارگیري در پله هاي مصرف باال و هشدار افزایش تصاعدي بهاي 
برق مصرفي، قابلیت نمایش میزان مصرف انرژي روزانه ، ماهیانه 
تاریخ  به  توجه  با  جدول  و  میله ایي  نمودار  صورت  به  سالیانه  و 
درخواست شده، قابلیت اطالع رساني میزان مصرف در صورت قرار 
گرفتن در محدوده  مصرف زیاد، متوسط و كم، توسط LEDهاي 
رنگي، قابلیت تنظیم آستانه سطوح براي محدوده هاي مصرف از 
قابلیت های در نظر گرفته شده برای واحد نشانگر مصرف در راستای 

انگیزش مشترک به مدیریت مصرف و هزینه است.
استفاده از نمایشگر گرافیكي، یك عدد RGB جهت هشدار به مشترك 

كه مي توان توسط آن رنگ هاي مختلف تولید كرد،  استفاده از كلید حركتي جهت 
دریافت فرامین از كاربر، استفاده از باتري پشتیبان، استفاده از حافظه خارجي،  یك 
عدد پورت USB جهت برقراري ارتباط با كامپیوتر، دو عدد LED تك رنگ جهت 
اطالع از رد و بدل شدن اطالعات از سخت افزار به كامپیوتر، تغذیه 9 ولت 1 آمپر و 
ماجول انداز گیري را می توان از مشخصات سخت افزاري دستگاه نشانگر برق برشمرد.  
قابلیت محاسبه میزان انرژي مصرفي مشترك و ذخیره سازي آن در حافظه جهت 
اطالع و مدیریت صحیح میزان مصرف انرژي برق، قابلیت نمایش میزان مصرف لحظه 

اي به همراه بهاي برق و نوع تعرفه، قابلیت نمایش میزان 
انرژي روزانه، ماهانه و سالیانه به صورت نمودار  مصرف 
میله اي و جدول با توجه به تاریخ درخواست شده، امكان 
محاسبه بهاي برق در بازه زماني دلخواه با توجه به 
تعرفه مورد نظر، تقویم شمسي، قابلیت اطالع رساني 
در محدوده  قرار گرفتن  میزان مصرف در صورت 
هاي مصرف زیاد، متوسط و كم، توسط LED هاي 
رنگي، قابلیت تنظیم آستانه سطوح براي محدوده هاي 
مصرف، قابلیت دریافت، ذخیره سازي و نمایش تعرفه ها 
باتوجه به مناطق عادي، سرد سیر و گرمسیر، قابلیت ذخیره 
سازي اطالعات مصرف، برای 2 سال و قابلیت اتصال به کامپیوتر و برقراري ارتباط 
انرژي از طریق پورت USB را می توان از  افزار پیكربندي مدیریت مصرف  با نرم 
مشخصات نرم افزار دستگاه نشانگر برق عنوان کرد.  جهت مدیریت مشترك، نرم 
 USB افزاري تهیه شد كه در صورت اتصال سیستم به كامپیوتر از طریق پورت
اطالعات ذخیره شده در حافظه دستگاه به كامپیوتر انتقال مي یابد و وظیفه خواندن 
مقادیر ذخیره شده در حافظه دستگاه و پردازش داده ها با توجه به نوع داده، قرائت و 

تنظیم پارامترهاي دستگاه و در انتها وظیفه گزارش گیري را دارا مي باشد.

ساخت دستگاه نشانگر مصرف برق در پژوهشگاه نیرو

فناوری صنعت  و  پژوهش  مدیرعامل صندوق 
بر  صندوق  اهداف  از  یکی  گفت:  ایران  برق 
اساس مصوباتی که داشتیم، رسیدن به بودجه 
100 میلیارد تومانی و بیشتر است تا به عنوان 

یک پشتوانه قوی از آن بتوانیم بهره بگیریم.
پژوهش  صندوق  مدیرعامل  فتحعلی  منصور 
با  گفتگو  در  ایران  برق  صنعت  فناوری  و 
نیرو  پژوهشگاه  عمومی  روابط  واحد  خبرنگار 
اظهار  صندوق  این  های  فعالیت  خصوص  در 
داشت: صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق 
در سال 83  تاسیس شد و چهار سال بعد در 
با  اینکه در سال 92   تا  سال 87 منحل شد 
پیگیری  و  چیت چیان  آقای  نیرو  وزیر  تاکید 

آقای قاضی زاده شروع به راه اندازی مجدد شد و در انتهای سال 93 ثبت و 
راه اندازی مجدد)احیا( شد. 

وی یادآور شد: فعالیت رسمی این صندوق در سال 93 بوده است و در 
آن سال 5 طرح اساسی صنعت برق را حمایت می کرد. هم چنین تعدادی 
از سال  نتیجه مطلوب نرسید.  به  انحالل  به دلیل  بودند که  از اختراعات 
این نوع  94 تمرکز ما بیشتر سرمایه گذاری ریسک پذیر و نهادینه کردن 

سرمایه گذاری در پژوهش و فناوری است. 
می توان متذکر شد که صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی در 
سال 93  با هدف کمک به توسعه و ارتقای پژوهش و فناوری در صنعت 
برق کشور بعنوان یکی از کلیدی ترین حوزه های دارای رشد مستمر در 
و  قانون چهارم  ماده 45  و  قانون سوم  ماده 100  راستای  در  و  فناوری، 
بند الف ماده17 قانون پنجم برنامه توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی 
جمهوری اسالمی ایران و ماده 44 قانون رفع موانع تولید  رقابت پذیر و 
ارتقای نظام مالی کشور تشکیل گردیده که ماموریت اصلی آن گسترش 
پژوهشهای انجام یافته با محوریت بخش خصوصی و تعاونی و بطور کلی 
تسهیل و گسترش فعالیتهای بخش غیر دولتی درعرصه  های تحقیقات و 

انتقال و جذب دانش فنی در صنعت برق ایران است.
فتحعلی افزود: انجمن حدود 21 عضو دارد که ما هم عضو آن هستیم تا در 
این بخش سرمایه گذاری را براساس نیاز صنعت برق مدیریت کنیم.  اعضای 
هیئت مدیره این صندوق پژوهشگاه نیرو، شرکت توزیع نیروی برق تهران 
بزرگ، شرکت مپنا و شرکت تعاونی انرژی گستر توزیع هستند.  وی تاکید 
کرد: هم اکنون شرکت آزمایشگاههای بین المللی برق و انرژی فتح را  با 
هدف ایجاد آزمایشگاه های مرجع و با محوریت ایجاد آزمایشگاه قدرت ) 
اتصال کوتاه ( با همکاری صندوق پژوهش صنعت برق و انرژی، اپیل و جهاد 
دانشگاهی به ثبت رساندیم و هدف اصلی ما  از ایجاد این آزمایشگاه ایجاد 
امکان تست اتصال کوتاه در داخل کشور و جلوگیری از خروج مقادیر قابل 
توجهی ارز از کشور برای انجام تستهای اتصال کوتاه مورد نیاز می باشد. 
فتحعلی ادامه داد: پیش بینی می شود ظرف  یک سال و نیم آتی فاز اولیه 
این آزمایشگاه را بتوانیم راه اندازی کنیم. اما راه اندازی این آزمایشگاه نیاز 

به سرمایه سنگین، حدود 100 میلیارد تومان دارد .
تخصصی  فوق  خدمات  توسعه  شرکت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
شرکتهای  از  دیگر  یکی  ترانسفورماتور(  تخصصی  ترانسفورماتور)کلینیک 
سرمایه گذار ریسک پذیر در صنعت برق است گفت:  ترانسفورماتور بعنوان 
انتقال و توزیع برق نقش مهمی در  یکی از اصلی ترین تجهیزات تولید، 
حفظ جریان پیوسته برقرسانی به صنایع و منازل ایفا نموده که در حفظ 
این  موسسان  دارد.  بسزایی  تاثیر  برق  شبکه  اطمینان  قابلیت  افزایش  و 
اینگونه فعالیت  از یک سو در جذب  با توجه به ظرفیت کشور،  کلینیک 
های مرتبط با ترانسفوماتور کوشیده و از طرفی جهت استفاده از آن بعنوان 
ارز  جای  به  داخلی  مالی  منابع  جایگزنی  جهت  در  مناسب  فرصت  یک 
خارجی اقدام به فعالیت های درآمدزا در این حوزه نموده اند. هدف اصلی 
از تشکیل کلینیک رفع مشکالت موجود صنعت ترانسفورماتور برای تولید، 

بهره برداری، نگهداری و سرویس و تعمیرات 
در سطح ملی می باشد. فتحعلی همچنین به 
تست  دستگاههای  ساخت  مدیریت  شرکت 
ساخت  فناوری  توسعه  جهت  در  بازرسی  و 
کرد  اشاره  آنها  برندسازی  و  تست  تجهیزات 
قصد  فوق  موارد  کنار  در  داشت:  اظهار  و 
داریم  20 شرکت تخصصی دیگر به صنعت 
برق اضافه کنیم؛ البته با اهداف و اولویت های 
صندوق، تا بتوانیم به خود کفایی برسیم. این 
با مشارکت بخش های خصوصی یا  شرکت ها 
حمایت بخش های دولتی در حال شکل گیری 
است. شکل اصلی این شرکت ها، ریسک پذیر 
می باشد و صندوق تا چند سال از آنها حمایت 
می کند و بعد از 1 یا 2 سال تحویل شرکت های دانش بنیان و فعال صنعتی 

می دهد. 
مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق ایران یادآور شد: سرمایه 
ما در زمان انحلالل صندوق مبلغی در حدود 10 میلیارد تومان بود، که با 
همین سرمایه کم صندوق، کار خود را آغاز کردیم، امروز بودجه ما با توجه 
به تدریج در حال جذب شدن است.  نقدینگی و سرمایه ای  به مشکالت 
نیرو، شرکت  پژوهشگاه  اصلی صندوق،  سهام داران  که  داشت  توجه  باید 
مپنا و شرکت توزیع تهران بزرگ هستند که از حامیان بزرگ و قوی نیز 
می باشند. هم اکنون  به دنبال جذب درآمد و بودجه به طور دائم برای 
صندوق هستیم، در این راستا آورده هایی به صورت نیروگاه پیشنهاد شده 
است تا از تولید و فروش برق آنها بوجه ای برای تحقیقات پژوهشی فراهم 
به  داشتیم، رسیدن  اساس مصوباتی که  بر  اهداف صندوق  از  یکی  شود. 
بودجه 100 میلیارد تومانی و بیشتر است تا به عنوان یک پشتوانه قوی 
اخیر تالش های  تاکید کرد: در سال های  بگیریم. وی  بهره  بتوانیم  از آن 
زیادی در زمینه تاسیس این نوع آزمایشگاه ها به بن بست خورد، بر همین 
برای  تنها  که  داشت  توجه  باید  کردیم،  ایجاد  را  فتح  مجموعه  اساس 
راه اندازی فاز اول این نوع آزمایشگاه ها، مبلغی بالغ بر 100 میلیارد تومان 
نیاز است. شرکت دیگری که در صنعت برق ایجاد کرده ایم شرکت توسعه 
خدمات فوق تخصصی ترانسفور ماتوراست. امروز با وجود 700 هزار قدرت 
ترانسفور ماتور که سرمایه بزرگی است متاسفانه برنامه مدون و جامعی برای 
استفاده از این نیروی عظیم نداریم و دانش کافی برای تعمیر، سرویس و 
توسعه  است. شرکت  نشده  طراحی  کشور  در  ترانسفور ماتور  از  نگاه داری 
خدمات فوق تخصصی ترانسفور ماتور با هدف ارتقای دانش و کم کردن نیاز 

به بیگانه طراحی و شروع به فعالیت کرد. 
وی افزود: شرکت های دیگری نیز از سوی مجموعه در حال ساخت است؛ 
از جمله ساخت تجهیزات تست و اندازه گیری، مولد های مقیاس کوچک و 
تجهیزات جانبی، ضمن اینکه ساخت موتور های گاز سوز در داخل کشور که 
بتوان در آینده نزدیک از آنها در جهت اهداف عالی مجموعه بهره برداری 

کرد، از دیگر برنامه های پیش رو ما می باشد.
فتحعلی افزود: صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق ایران یک موسسه 
ثبت شده کامال خصوصی است طبق ماده 44 قانون رفع موانع تولید است 
که در آنجا هم ذکر شده که ماکزیموم 49 درصد بخش دولتی می تواند 
سهم داشته باشد ولی این صندوق غیر دولتی محسوب شود و برای خود 

ساختار جداگانه دارد.
وی تصریح کرد: ما به هیچ وجه در ارائه خدمات اولویت تعیین نمی کنیم. 
مثال جایی مانند توانیر و شورای عطف و وزارت نیرو بخش تحقیقات اولویت 
تعیین کرده و یک سری اولویت هم پژوهشگاه تعیین کرده که این ها مبانی 

اولویت ما هستند.
فتحعلی ادامه داد: از اردیبهشت سال 94 تا به امروز 92 طرح داریم که از 
این تعداد10 طرح در قالب های مختلف به نتیجه رسیده است. تسهیالت و 

مشارکت نیز از اهم حمایت های صندوق است.

سرمایه صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق  افزایش می یابد

تربیت نیروی متخصص صنعت برق باید براساس نیاز جامعه باشد

در پژوهشگاه نیرو انجام شد؛
طراحی و ساخت جبران کننده توان راکتیو استاتیک svc جهت نصب در پست 63.20 کیلو ولت لوشان 

را  طرح  این  اجرای  از  هداف  لوشان  پروژه  مدیر 
های  انگیزه  با  راکتیو  توان  های  کننده  جبران 
مختلفی در صنعت برق، صنایع فوالد و ذوب آهن و 

حمل و نقل ریلی عنوان کرد.
محمد مرامی ساران، مدیر پروژه " طراحی و ساخت 
جهت   svc استاتیک  راکتیو  توان  کننده  جبران 
نصب در پست 63.20 کیلو ولت لوشان" در گفتگو 
با خبرنگار واحد روابط عمومی پژوهشگاه نیرو در 
خصوص مراحل اجرای این طرح اظهار داشت: پروژه حاضر به سفارش شرکت توانیر در 
دو فاز انجام گرفته است. فاز اول از سال 85 تا 94 و فاز دوم از سال 94 آغاز شده است 
و هم اکنون در مرحله پایانی است و قرار است از ابتدای بهمن ماه سالجاری راه اندازی 
و مورد بهره برداری قرار گیرد. این SVC از نوع TCR+FC است که در سطح ولتاژ 

20kV و با ظرفیت 17.5MVAR اندوکتیو و 14MVAR کاپاسیتیو ساخته شده 
است و در ثانویه پست 63.20کیلو ولت لوشان نصب است. وی به اهداف اجرایی طرح 
اشاره کرد و افزود: جبران کننده های توان راکتیو با انگیزه های مختلفی در صنعت 
برق، صنایع فوالد و ذوب آهن و حمل و نقل ریلی مورد استفاده قرار می گیرد که 

مهمترین آنها عبارتند از:
 تثبیت ولتاژ و حذف فلیکر

 متعادل سازی بار
 تصحیح ضریب توان

 بهبود پایداری شبکه قدرت در خطوط انتقال طوالنی از طریق کاهش نوسانات توان
مرامی ادامه داد: جبران کننده های توان راکتیو اغلب توسط شرکت های معتبر اروپایی 
مثل ABB، SIEMENS و ALSTOM وارد می شود که با آغاز تحریم ها، کشور 

در تامین آن با مشکل مواجه شد.

ژنراتورهای القایی مورد استفاده در توربین های بادی منجیل هنگام تولید توان، مولفه 
راکتیو قابل توجهی مصرف می کنند. این مولفه توان عالوه بر کاهش ظرفیت انتقال 
توان ترانسفورماتورهای پست 63.20 کیلو ولت لوشان و ایجاد تلفات در آنها عامل تولید 
نوسانات ولتاژ هستند که بارهای مسکونی و صنعتی متصل به این پست را تحت تاثیر 
قرار می دهد. هدف از نصب این SVC تثبیت ولتاژ و حذف نوسانات ناشی از تغییر 
مولفه راکتیو بارهای متصل به این پست و نهایتا بهبود کیفیت توان تحویلی به مصرف 
کنندگان است. وی تصریح کرد: طراحی و ساخت جبران کننده های توان راکتیو 
نخستین بار توسط پژوهشگاه نیرو و با ظرفیت 2MVAR ساخته شد و در یک پست 
پاساژ در سطح ولتاژ 6.6kV نصب و مورد بهره برداری قرار گرفت. پروژه حاضر در 
ابتدای بهمن ماه سالجاری با ظرفیت 17.5MVAR در ثانویه پست 63.20 کیلو ولت 
لوشان راه اندازی و مورد بهره برداری قرار می گیرد. پروژه قبلی و هم پروژه حاضر هر دو 
با اتکای کامل بر توان داخلی اجرا شده است و در هر دو پروژه دانش فنی کامال بومی 

تدوین گردیده است. با توجه به تقاضا و نیاز صنایع داخلی امکان ساخت SVC در توان 
های باالتر و با هزینه کمتر نسبت به مشابه خارجی آن وجود دارد.

معاون پژوهشی پژوهشگاه نیرو  گفت: برای رسیدن 
نیروی  تربیت  نیز  و  برق  صنعت  توسعه  اهداف  به 
تا  نیازهای جامعه را شناسایی کنیم  باید  متخصص 

براساس آن برنامه ریزی اصولی صورت گیرد.
نیرو  پژوهشگاه  عمومی  روابط  خبرنگار  گزارش  به 
با  قدرت  برق-گرایش  مهندسی  چالشهای  نشست 
شد.  برگزار  دانشگاه  و  برق  نخبگان صنعت  حضور 
دکتر گئورگ قره پتیان معاون پژوهشی پژوهشگاه 
نشست   این  گفت:  نشست  این  خصوص  در  نیرو 
فرصت خوبی بود که بتوانیم  استاتید دانشگاهها و 
مدیران ارشد صنعت برق را دور هم جمع کنیم تا مسایل کلیدی و مشکالت صنعت 
و  برای حل مسایل  ما   نظر  به  اولین مورد  نماییم. وی تصریح کرد:  بررسی  را  برق 
چالشهای مهندسی برق- قدرت بررسی موانع و راهکارها در این زمینه بود تا براساس 
آن به نقشه راه برسیم چرا که برای رسیدن به اهداف مورد نظر نیاز به نقشه راه داریم 
تا مسیر توسعه برای این صنعت فراهم شود. قره پتیان تاکید کرد: برای رسیدن به این 
امر مهم  موضوع آینده پژوهشی است تا سمت و سوی حرکت در این مسیر را مشخص 
کنیم. چرا که هم اکنون این کمبود کامال احساس می شد که کارها بدون برنامه ریزی 
بلندمدت است و این مسئله مهم در نشست امروز مورد تاکید قرار گرفت. همچنین 

افزایش ظرفیت دانشگاهها بحث کلیدی دیگری بود که این موضوع منجر به افزایش 
افراد فارغ التحصیل بیکار در کشور شده است  باید برای حل این مشکالت راهکارهای 
اساسی اندیشیده شود. معاون پژوهشی پژوهشگاه نیرو افزود: همچنین برای رسیدن 
را  نیازهای جامعه  باید  نیروی متخصص  تربیت  نیز  و  برق  توسعه صنعت  اهداف  به 
شناسایی کنیم تا براساس آن برنامه ریزی اصولی صورت گیرد. وی خاطرنشان کرد: 
 NGO بحت مهم  اینکه، قرار است مسایل بررسی شده در نشست امروز را از طریق
به گوش مسوالن تصمیم ساز برسانیم. در ادامه حسین مختاری استاد دانشگاه شریف 
در این رابطه اظهار داشت: برای ایجاد اشتغال در کشور بایستی به سمت کارآفرینی 
حرکت کنیم متاسفانه در حال حاضر در دانشگاهها آموزش ها به صورت تئوری انجام 
می شود باید نیروی انسانی ماهر در عرصه مهندسی برق تربیت شود چرا که کشور به 
نیروی متخصص در این عرصه نیاز دارد. وی تصریح کرد:  هم اکنون روند ایجاد اشتغال 
پایدار در کشور منفی شده است باید برنامه  ریزی اصولی در این خصوص صورت گیرد 
تا به سمت ایجاد اشتغال پایدار حرکت کنیم.   هاشم اورعی استاد دانشکده مهندسی 
برق دانشگاه صنعتی شریف گفت: اگر واقعا به دنبال نیروی ماهر در کشور هستیم 
باید نیروی متخصص در دانشگاهها تربیت کنیم. باید نیاز صنعت را در کشور بررسی و 
ارزیابی کنیم تا به سمت توسعه این صنعت حرکت نماییم. وی افزود: هم اکنون سطح 
تکنولوژی کشور بسیار پایین است انسجام و انطباق بین دانشگاهها وجود ندارد باید 

سطح آموزش در عرصه مهندسی برق تغییر پیدا کند.  

مدیر پروژه طرح توسعه فناوری های انرژی های تجدیدپذیر با تاکید براینکه احداث آزمایشگاه اینورتر با ظرفیت 60 کیلووات صرفه اقتصادی دارد گفت: 
با تحقیقاتی که انجام دادیم در خاورمیانه اینورترهای زیر 60 کیلووات به لحاظ حجم توان سهم بیشتری در نصب را دارند. اگر منابع مالی تامین شود 
می توانیم ظرفیت 100 و 250 کیلووات را نیز راه اندازی کنیم. حسن ابراهیمی راد مدیر پروژه طرح توسعه فناوری های انرژی های تجدیدپذیر در 
خصوص آزمایشگاه اینورتر گفت: طراحی و راه اندازی یک آزمایشگاه در این حوزه احساس می شد در همین راستا تصمیم بر این شد که آزمایشگاه 
اینورتر را طراحی کنیم. یک سیستم فتوولتایئک از یک پنل و یک سیستم اینورتر تشکیل شده است و آزمایشگاه پنل آن قرار است که به عنوان یک 
آزمایشگاه مرجع فتوولتائیک نیز احداث گردد. وی تصریح کرد: احداث و راه اندازی آزمایشگاه اینورتر در دستور کار ما قرار گرفت. یک آزمایشگاه برای 
اینکه راه اندازی شود الزم است که یک سری رویه های آزمون و یک سری تجهیز خریداری شود. این رویه ها در همه بخش ها پیشرفت داشته است. 
در واقع تمامی استانداردهای ملی و منطقه ای انجمنی و بین المللی، مورد بررسی قرار گرفت. ابراهیمی راد افزود: آزمایشگاه به دو صورت طرح جامع 

و طرح تخصصی مورد بررسی قرار گرفت. ما برای احداث این آزمایشگاه ظرفیت های 35، 60، 100 و 250 کیلو وات را در نظر گرفته بودیم بعد از بررسی های به عمل آمده متوجه شدیم 
که ظرفیت60 کیلووات اقتصادی تر است. با تحقیقاتی که انجام دادیم در خاورمیانه اینورترهای زیر 60 کیلووات به لحاظ حجم توان سهم بیشتری در نصب را دارند. اگر منابع مالی تامین 

شود می توانیم ظرفیت 100 و 250 کیلووات را نیز راه اندازی کنیم. وی تاکید کرد: طراحی اولیه آزمایشگاه هم اکنون به اتمام رسیده است.

احداث آزمایشگاه اینورتر با ظرفیت 60 کیلووات صرفه اقتصادی دارد 
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 امضای تفاهم نامه با دانشگاه زمینه ساز توسعه دانش و فناوری 
عمومی  روابط  گزارش  به  می شود.  برق  صنعت  در  نیاز  مورد 
پژوهشگاه نیرو، در راستای ماموریت پژوهشگاه نیرو برای گسترش 
تحقیقات منسجمو هدفمند در صنعت برق و انرژی کشور و به 
منظور ارتقاءروحیه نشاط و خودباوری متخصصین این حوزه، این 
تفاهم نامه با هدف همکاری آموزشی  پژوهشی بین پژوهشگاه نیرو 
به نمایندگی آقای دکتر محمدصادق قاضی زاده (رئیس پژوهشگاه) 
و دانشگاه سیستان و بلوچستان به نمایندگی آقای دکتر علیرضا 
بندانی (رئیس دانشگاه(، منعقد گردید. این تفاهم نامه، به منظور 

استفاده از ظرفیتها و توانمندیهای دانشگاه و تشریک مساعی برای گسترش تحقیقات هدفمند 
اعضای هیئت علمی دانشگاه و افزایش سهم پایان نامه های کارشناسی ارشد، رساله های دکتری 
و تحقیقات پژوهشگران پسادکتری در توسعه دانش و فناوری موردنیاز صنعت برق کشور 
منعقد می شود. روش اجرایی تفاهمنامه به این صورت است که کارگروه راهبری متشکل از 
نمایندگان معرفی شده از سوی طرفین تشکیل وفرآیند اجرایی تفاهم نامه راطراحی و تدوین 
نموده و بر اجرای آن نظارت می کنند. این کارگروه جلسات دورهای خود را برگزار نموده و 

گزارش جلسات را به روسای دانشگاه و پژوهشگاه ارائه می کند.

با امضای این تفاهم نامه، پژوهشگاه متعهد می گردد در راستای 
انسجام بخشی و حمایت از پایان نامه ها و رساله های دانشجویان 
تحصیالت تکمیلی و نیزپژوهِش محققین پسادکتری حول محور 
پروژه های سیاست پژوهی و آینده نگاری مورد تاکید پژوهشگاه، 
تحقق اعطای فرصتهای پژوهشی، کرسیهایتخصصی و دعوت به 
همکاری اعضای هیئت علمی وابسته اهتمام ورزد. حمایتهای 
پژوهشگاه متناسبًا به صورت ایجاد بستر مناسب برای بهره مندی 
دانشگاهاز حمایتهای صنعت برق و یا حمایت مستقیم توسط 
پژوهشگاه خواهد بود. با امضای این تفاهم نامه، دانشگاه متعهد 
می گردد برای تسریع اجرای موضوعات مندرج در این تفاهم نامه شامل برنامه ریزی موضوع 
پایاننامه های کارشناسیارشد و رسالههای دکتری و نیز پژوهِش محققین پسادکترای عالقمند 
به استفاده از تسهیالت طرح شده در این تفاهم نامه در راستای موضوعات تحقیقاتی وطرح 
های پژوهشی دارای اولویت پژوهشگاه، اعطای فرصتهای پژوهشی، کرسیهای تخصصی و 
همکاری اعضای هیئت علمی وابسته تالش و همکاری نماید. مدت این تفاهم نامه از زمان 
امضاء و مبادله، پنج سال تعیین شده و در صورت توافق طرفین، تفاهم نامه قابل تمدید 
خواهد بود. هریک از طرفین قبل ازانقضای مدت تفاهم نامه و با اطالع قبلی و کتبی از سه ماه 
قبل، می تواند به تفاهم نامه خاتمه دهد و طرفین مکلف هستند تا پایان تمامی قراردادهای 

منعقدشده براساس این تفاهم نامه، وظایف خود را به اتمام برسانند.

همكاری پژوهشگاه نیرو و دانشگاه سیستان و بلوچستان برای توسعه دانش و فناوری صنعت برق 
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ویژه نامه هفته پژوهش

و  انرژی  پژوهشکده  معاون  و  علمی  هیات  عضو 
محیط زیست گفت: اجرای"طرح کالن توسعه کاربرد 
فناوری های نوین و پاک با هدف تولید انرژی، آب و توسعه 
پایدار مناطق روستایی کشور" به همت کارشناسان پژوهشکده انرژی 

و محیط زیست در حال انجام است.
امیرفرهنگ ستوده عضو هیات علمی و معاون پژوهشکده انرژی و محیط زیست 
در گفتگو با خبرنگار واحد روابط عمومی پژوهشگاه نیرو؛ به تشریح فعالیتهای اجرایی 
گفت: پژوهشکده انرژی و محیط زیست و یا به عبارتی بهتر معاونت تخصصی انرژی و 
محیط زیست پژوهشگاه نیرو طی سالیان گذشته وظیفه تحقیقات و مدیریت تحقیقات در 
زمینه های مرتبط با حوزه انرژی و محیط زیست را عهده دار بوده است. این معاونت تخصصی 
دارای سه گروه پژوهشی تخصصی شامل گروه انرِژی های تجدیدپذیر، گروه مدیریت مصرف وگروه 

محیط زیست می باشد. 
احصای سیاست های كالن حوزه انرژی و محیط زیست،  صنعت برق و انرژی، تبدیل سیاست های كالن 
به طرح ها و پروژه های تحقیقاتی انرژی و محیط زیست، پاسخگویی به نیازهای عاجل مرتبط در صنعت 
برق و انرژی، مدیریت طرح ها و پروژه های تحقیقاتی مرتبط و واگذاری به مجموعه های توانمند پژوهشی 
دانشگاه های كشور و مدیریت شبكه پژوهشگران حقیقی و حقوقی حوزه انرژی و محیط زیست صنعت برق و 

انرژی از اعم وظایف فعلی و آتی این معاونت تخصصی می باشد.
از جمله طرح های جدید و سودمند این معاونت تخصصی می توان به "طرح کالن توسعه کاربرد فناوری های نوین 
و پاک با هدف تولید انرژی، آب و توسعه پایدار مناطق روستایی کشور" اشاره نمود.  این طرح به همت کارشناسان 
پژوهشکده انرژی و محیط زیست در حال انجام است که با تاکید بر توسعه تولید پراکنده انرژی )DG( و آب در 
مناطق روستایی کشور از طریق بکارگیری سیستم های CHP و تجدیدپذیر، به دنبال ایجاد اشتغال در مناطق 

روستایی از طریق رونق بخشیدن به کسب و کارهای متداول روستایی و ماندگاری جمعیت می باشد.
تامین پایدار برق، حرارت و آب در مناطق روستایی، کاهش هزینه تولید انرژی و آب، اشتغال زایی محلی و بهبود 
کسب و کارهای روستایی، حفاظت و جلوگیری از تخریب محیط زیست، جلوگیری از مهاجرت روستاییان به 
شهرها، جلوگیری از افزایش دما و تغییرات آب و هوایی، صیانت از سرمایه ها ملی، ایجاد فرهنگ خودباوری، 
تحول آفرینی و تولید محوری در روستا، کاهش وابستگی به سایر کشورها، اصالح الگوی کشت و توسعه کشت 
گیاهان شورپسند، توسعه کشت گلخانه ای و افزایش صادرات محصوالت کشاورزی و در نهایت توسعه پایدار 

مناطق روستایی را می توان از آثار ملی اجرای این طرح برشمرد.
به عنوان یک پایلوت طرح از طرح مذکور " بهره برداری از دودهای خروجی از یک سیستم DG-CHP جهت 
پرورش جلبک های مولد زیستی و پرورش گیاه در گلخانه" با کارفرمایی پژوهشگاه نیرو و همکاری پژوهشکده 

بیوتکنولوژی شمال غرب و غرب کشور و بخش خصوصی در شهر تبریز در شرف بهره برداری قرار دارد. 
همچنین در همین راستا طرح  مطالعه، استخراج و مدل سازی سیستم های تولید همزمان دوگانه و چندگانه 
بر مبنای نوع چیدمان و تکنولوژی ساخت در راستای ایجاد مدل های کسب و کار انرژی شهری و روستایی 

در راستای ایجاد نرم افزار جامع تولید همزمان توسط کارشناسان خبره این حوزه در حال انجام می باشد.
در حوزه های مختلف فناوری انرژی های تجدیدپذیر از جمله انرژی خورشیدی، بادی، زیست توده، زمین 
گرمایی و پیل سوختی فعالیت های چشمگیری به ثمر رسیده است و همچنین در حال انجام است. از جمله 
تدوین سه سند راهبرد ملی و نقشه راه توسعه فناوری های مرتبط با انرژی خورشیدی، انرژی زمین گرمایی و 
انرژی زیست توده کشور که با همکاری معاونت پژوهشی و فناوری پژوهشگاه نیرو و همچنین همکاری صاحب 
نظران دانشگاهی و صنعت کشور برای افق 1404 کشور به پایان رسیده است و برای استفاده عموم بر روی 

سایت پژوهشگاه نیرو قرار داده شده است.

 این اسناد اهداف توسعه فناوری، راهبردهای توسعه فناوری، اقدامات و سیاست های توسعه فناوری و پروژه 
های اجرایی را در حوزه های مختلف انرژی های تجدیدپذیر مشخص کرده است که راهنمای مناسب برای 
مدیران و پژوهشگران این حوزه جهت تعیین خط مشی، اقدامات و راهکارها می باشد. همچنین کارشناسان 
این حوزه در تعریف و تدوین طرح ایجاد اکوپارک ها در کشور با اولویت توسعه اکوپارک ها در دانشگاه های 

کشور با همگاری بخش های مختلف وزارت نیرو و پژوهشگاه نیرو همکاری داشته اند.
پروژه تدوین دانش فنی طراحی و ساخت استک پیل سوختی اکسید جامد با قابلیت استفاده مستقیم از 
سوخت گاز طبیعی با موفقیت در سال 1395 به ثمره رسیده است که با این موفقیت، کشور توانسته است 
که به یک فناوری استراتژیک دست یابد. این فناوری دارای مزایای بسیاری از جمله باالترین کارایی نسبت به 
فناوریهای مولدهای انرژی متداول، حداقل آالیندگی زیست محیطی، صرفه جویی در مصرف آب )و حتی تولید 
آب(، قابلیت استفاده بصورت تولید همزمان برق و حرارت )CHP( و تولید پراکنده انرژی)DG( می باشد. 
همچنین این فناوری با توجه به ذخایر عظیم گاز طبیعی کشور و زیر ساخت وسیع در حوزه شبکه سراسری 
گازرسانی کشور اهمیت دو چندان دارد. این فناوری قابلیت استفاده با سوخت های متنوع بیوگاز )گاز زیستی(، 
گاز سنتزی و سایر سوخت های هیدرو کربنی را دارد. برای توسعه این فناوری نیاز به سرمایه گذاری و حمایت 
های مالی بیشتر در کشور به شدت احساس می شود. همچنین اجرای نقشه راه توسعه و طرح کالن توسعه 

فناوری پیل سوختی اکسید جامد در حال پیگیری می باشد.
همچنین پروژه های متعددی در گروه تجدید پذیر به انجام رسیده است یا در حال انجام است که برخی از 
آن ها را می توان در ذیل نام برد. پروژه های مطالعات اكتشافي در منطقه زمین گرمایي سلماس و  مشاوره 
در زمینه طراحي نیروگاه خورشیدی 50 مگاواتي فتوولتائیك قم در حال اقدام می باشند. پروژه ساخت 
متمرکزکننده خورشیدی 10 کیلو وات در دست اجرا می باشد. پروژه طراحی و ساخت بخاری زیست توده 
سوز با راندمان باال با موفقیت به پایان رسید. پروژه نصب و راه اندازی  سامانه گازی ساز زیست توده با توان 20 

کیلو وات برق در مراحل پایانی قرار دارد.
گروه مدیریت انرژی این معاونت تخصصی در راستای انجام تحقیقات و مشاوره در زمینه های مختلف از جمله 

تدوین برنامه های استراتژیك صرفه جویی انرژی، توسعه فناوری تجهیزات مصرف كننده انرژی و سیستم های 
تبدیل انرژی غیرمتمركز، طراحی و توسعه نرم افزارهای مدیریت انرژی، بهبود بهره وری انرژی و مدیریت بار 
الكتریكی در بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی كشور با هدف كاهش مصرف انرژی الكتریكی و منابع 
سوختهای فسیلی و گاز طبیعی مشغول به فعالیت می باشد. "طرح کالن مطالعات جامع و یکپارچه برنامه 
ریزی جامع انرژی کشور تا افق 1420" از جمله طرح های مهم و بسیار کاربردی این گروه می باشد. این طرح 
به منظور برنامه ریزی بهینه توسعه ظرفیت های تولید انرِژی طی سی سال آینده با لحاظ برنامه های کالن 
اقتصادی تدوین شده است. همچنین طرح های " طراحی ساز و کار شرکت های فروش حرارت بازیافتی" و " 
مطالعات جامع بازیافت حرارت در صنایع کشور" از جمله طرح های مهم دیگر این معاونت تخصصی در حوزه 

مدیریت انرژی می باشد. 
گروه محیط زیست این معاونت تخصصی با هدف بررسی اثرات زیست محیطی نیروگاه های كشور كه از 
ملزومات توسعه پایدار طرح های صنعتی است، شروع به فعالیت نمود. اساس كار این گروه انجام پروژه های 

تحقیقاتی در زمینه طراحی سیستم های كنترل آالینده های منتشره از نیروگاه ها است. 
از  منتشره  پسماند  و  آبي  گازي،  هاي  آالینده  و  محیطي  زیست  برآورد مشكالت  و  گیري  اندازه  بررسي، 
نیروگاهها، ارائه راهكار براي حذف آالیندگي و تحقیق در زمینه سیستمها و فناوریهاي مورد نیاز صنعت برق ، 
انجام طرحهاي بازیابي و بازچرخاني آب و پساب در نیروگاههاي مختلف، انجام طرحهاي مرتبط با جداسازي، 
كاهش و حذف گازهاي گلخانه اي ، بازیابي و استفاده مجدد از پسماندهاي نیروگاهي و تبدیل به مواد با ارزش 

از اهم فعالیت های این معاونت تخصصی در حوزه محیط زیست است.
و  مانیتورینگ  و  گیري  اندازه  آنالین  سیستمهاي   ، نیروگاهها  دودكش  گاز  آلودگي  كاهش  هاي  سامانه 
سیستمهاي پیش بیني كننده آالینده هاي گازي و مایع، سیستمهاي تصفیه و بازیابي پسابهاي صنعتي و 
نیروگاهي، بازیابي، بازچرخاني و مدیریت جامع آب و پساب، كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي و تجرات نشر، 
مدیریت و استفاده از زائدات جامد و استفاده از سیستمهاي مبتني بر غشاء جهت حذف آالینده هاي گازي 
و مایع از مهم ترین طرحهای زیست محیطی است. همچنین ساخت سیستم آنالین مانیتورینگ گازهاي 
دودكش نیروگاهي، تهیه اطلس آلودگي نیروگاههاي كشور، ساخت و نصب پایلوت سیستم تماس دهنده 
غشایي جداسازي از گاز دودكش، انجام طرحهاي بهینه سازي مصرف و بازچرخاني آب و پساب در نیروگاههاي 
مختلف به منظور كاهش مصرف و حل مشكالت تامین آب  و طراحي و نصب پایلوت سیستم بیوراكتور غشایي 
براي تصفیه فاضالبهاي شهري و بهداشتي از طرحهاي كلیدي كه در زمینه محیط زیست می باشد که به 

نتیجه رسیده است. 
در انتها باید عنوان کرد که پژوهشکده انرژی و محیط زیست در عمل به وظیفه مهم و خطیر خود در 

امر مدیریت تحقیقات عالوه بر پروژه های گذشته در حال اجرا، پس از مشورت با گروههای پژوهشی 
ذیربط نسبت به تعریف و پیگیری چندین طرح کالن و پروژه بزرگ اقدام نموده است که برای 

عملیاتی شدن این پروژه های جدید که در بخش های مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی، انرژی 
های تجدیدپذیر و بهبود محیط زیست تعریف شده است در صورت تامین اعتبار الزم بین 18 

تا 36 ماه زمان الزم است. الزم به ذکر است در چند مورد خاص، بحث انتقال دانش فنی 
از خارج از کشور با حداکثر استفاده از توان داخلی نیز مطرح است که جلب مشارکت 

خطرپذیر صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی برای اجرای این طرحها 
نیز در حال پیگیری است. همچنین این معاونت تخصصی در ماموریت جدید 

برنامه  پژوهشگاه که مدیریت تحقیقات در حوزه های تخصصی است 
ریزی های دقیقی نموده و امید است تا وظایف محوله را در راه 

اعتالی نام کشورمان ایران به خوبی انجام دهد.

اجرای طرح کالن توسعه کاربرد فناوری های نوین و پاک با هدف تولید انرژی در پژوهشگاه نیرو

مدیر گروه پژوهشی تجهیزات خط پست، گفت: باید نقش گروه و پژوهشگاه در صنعت 
پر رنگ تر باشد، یعنی اگر ما وارد پروژه ای می شویم، اگر مسولیتی را بر عهده می گیریم 
آن قدر شاخص و متمایز عمل بکنیم. مجتبی گیلوانژاد مدیر گروه پژوهشی تجهیزات 
خط پست، در گفتگو با خبرنگار واحد روابط عمومی پژوهشگاه نیرو گفت: همان طور 
برق  صنعت  تحقیقات  زمینه  در  را  متعددی  فعالیت های  نیرو  پژوهشگاه  می دانید  که 
پژوهشی، چهار  گروه  بیست  از  بیش  پژوهشگاه  انجام می دهد.  مختلف  در حوزه های 
پژوهشکده و چندین مرکز توسعه علم و فناوری دارد و طبیعتا حجم باالیی از تحقیقات 
در پژوهشگاه نیرو در دست انجام است.برای این که اطالع رسانی مناسبی به بخش های 
دیگر صنعت و تحقیقات از جمله شرکت های مشاور، دانشگاه ها، شرکت های دانش بنیان، 
موسسات تحقیقاتی و همچنین در نهایت خود وزارت خانه ارائه شود و در حقیقت یک 
شیوه و فرایند منظم جهت انتشار دست آوردهای تحقیقاتی پژوهشگاه شکل گیرد تهیه و 

انتشار این نشریات در دستوركار گروه  ها قرار گرفته است.

بین دانشگاه  نشریات می توانند یک واسطه  به نظر شما آقای دکتر این   
به دستورالعملی  با توجه  نشریات  این  این که  به  با توجه  باشند،  و صنعت 
اسم  که  وقتی  و  باشد  مقاالت  آن ها  حجم  درصد  هفتاد  باید  دارند  که 
مقاله می آید بحث نوآوری مطرح می شود به نظر شما این ارتباط چگونه 

می تواند باشد؟
-به هر حال همین که ما می خواهیم یک فعالیت تحقیقاتی و پژوهشی انجام دهیم و 
نتیجه آن را به صورت یک مقاله در یک نشریه برونداد تخصصی چاپ بکنیم این خود 
زمینه مشارکت دانشگاهی را فراهم می کند. یعنی چون اساتید دانشگاه  فعالیت ها و 
نتایج تحقیقاتشان را از طریق مقاالت منتشر می کنند و با این روش خیلی آشنا هستند، 
لذا این نشریات زمینه مناسبي جهت مشارکت اساتید فراهم مي نماید. ضمن این که 
کارهای واقعا خوبی در جهت تقویت ارتباط بین صنعت و دانشگاه در پژوهشگاه انجام 
شده، آن هم تشکیل شوراهای راهبری گروه هاست. در گروه تجهیزات خط و پست در 
شورای رهبری سه نفر از اساتید به نام دانشگاه، دو نفر از خبرگان صنعت را داریم و 
دو نفر از اعضای پژوهشگاه که طبیعتا در جلسات بسیار مباحث مفیدی مطرح می شود 
در  نحوی  به  می دانند  شورا  عضو  را  خودشان  االن  که  این  به  توجه  با  اساتید  این  و 
فعالیت های پژوهشگاه مشارکت می کنند، خودشان را جزئي از این سیستم می دانند و 
خیلی مسئوالنه برخورد می کنند و یک هماهنگی هم، کم کم در نحوه انجام فعالیت های 
تحقیقاتی بین ما که نقش مدیر تحقیقات را داریم و دانشگاه که نقش محوریت انجام 
تحقیقات کشور را دارد برقرار می شود. اگر این روند مستمر باشد من آینده آن را مثبت 

می بینم.
و  گروه  خود  مورد  در  مقدار  یک  من  بدهید  اجازه  اگر  دکتر  آقای   
فعالیت های گروه سوال کنم، این که در این چند سال که در گروه بودید 
می خواستم بدانم که دستاوردهای گروه عالوه بر دستاوردهایی که اشاره 
را  بوده  مطلوب  خیلی  که  پروژه هایی  از  نمونه  چند  و  بوده  چه  کردید 

بفرمایید.
دارای  خودش  سابقه ی  در  پست  و  خط  تجهیزات  پژوهشی  گروه  -خوشبختانه 
دستاوردهای درخشانی است. دوستان دیگری که از قبل در گروه پژوهشی تجهیزات 
مدیر  عنوان  به  زاده  فرضعلی  مهندس  آقای  و پست زحمت کشیدند من جمله  خط 
گروه، آقای مهندس شریعتی، خانم مهندس قدیری، فعالیت های درخشانی انجام داده 
که دستاوردهایش در حال حاضر در صنعت در حال استفاده است. محصوالت چندی از 
جمله دمپرهای SD و دمپرهای TDD ،سیستم مانیتورینگ آنالین ترانسفورماتور، نرم 
افزار طراحی شبکه های توزیع DisPlanو .. ،مثال های متعددی هستند که االن حضور 
ذهن ندارم. پروژه های مختلفی کار شده که این ها غیر از پروژه های تحقیقاتی که ما کار 
کردیم که عمدتا هم قریب به اتفاقشون هم کارفرماها رضایت کامل از پروژه ها داشتند. 
این ها پروژه هایی بودند که منجربه محصول شدند و ماخوشبختانه توانستیم دانش فنی 
آن را واگذار کنیم. پروژه های تحقیقاتی که در سراسر دنیا انجام می شود و منجربه خلق 
محصول می شود کمتر ممکن است به شکل تجاری وارد بازار بشوند ولی خوشبختانه این 
محصوالتی که نام برده شد همه در گروه تجهیزات خط و پست تهیه شدندو دانش آن 
به شرکت های خصوصی واگذار شد. پروژه هوشمندسازی شبکه توزیع جزیره هرمز که 
بخش بهینه سازی ان در گروه انجام شد. پروژه اتوماسیون مجموعه جام جم صداوسیما 
تا  و  را طراحی کرد  آن  اتوماسیون  و پست سیستم  ، گروه خط  باال  با حساسیت  که 
مرحله اجرا آن را پیاده سازی کرد و االن در مجموعه جام جم صداوسیما سیستمی که 

پژوهشگاه نیرو طراحی و پیاده سازی کرده بدون مشکل در حال کار است که این خود 
یکی از افتخارات است. 

 آقای دکتر شما در صحبت هایتان به مدیران قبلی هم اشاره کردید، به 
به  توجه  با  گروه  فعالیت های  زمینه  در  گروه  مدیر  یک  رویکرد  شما  نظر 

ساختار فعلی چقدر در فعالیت ها می تواند تاثیر گذار باشد؟
-در ساختار فعلی قسمتي از حوزه اختیارات و مسولیت های مدیر گروه به نحوی بین 
گروهی  کارهای  هماهنگی  در  گروه  مدیر  نقش  بنابراین  تقسیم شد.  پروژه ها  مدیران 
بیشتر شده است.یعنی مدیر گروه مثل قبل هدایت کل پروژه هاي گروه را به این شکل 
این جهت  از  نقشش  ولی  ندارد  بکند،  گیری  تصمیم  تصمیمات،  تک  تک  درباره  که 
و  کند  منسجم  را  می شود  تشکیل  گروه ها  در  که  کاری  بتواند سیستم های  که  است 
این سیستم های کاری در حوزه های تخصصی بتوانند فعالیت کنند. البته نقش مدیر 
گروه در بحث شورای راهبری بسیار پررنگ است، این که بتواند شورای راهبری را در 
راستای سیاست های پژوهشگاه هدایت کند و متناسب با نیازهای صنعت و پژوهشگاه 

فعالیت های تحقیقاتی را تعریف کند و به انجام برساند.
 آقای دکتر شما به عنوان یک مدیر گروه آیا الگوی مدیریتی خاصی را را 

در دنیا یا در ایران برای خودتون دارید ؟
-از نظر مدیریتی چیزی که در حال یادگیري هستم از مدیراني هست که در پژوهشگاه 
گرفتم.  یاد  چیزها  یک سری  هرکدام  از  نحوی  به  و  هستم  آنها  با  همكاري  حال  در 
واقعیتش این است كه مدیرانی که من تا االن داشتم چیزهای زیادی به من یاد دادند، 
چه در راستای بحث مدیریت و چه در راستای بحث زندگی، من واقعا خیلی خوش 
شانس بودم که با این افراد کار کردم، زندگی کردم و چیزهای زیادی یاد گرفتم، در 
رابطه با استراتژی مدیریتی که به کار می گیرم همان جمله : بهترین استراتژی مدیریت 
صداقت است؛ مي باشد. من سعی می کنم از این استراتژی استفاده کنم یعنی سعی 
می کنم آن چیزی که خودم هستم و آن چیزی که از بقیه انتظار دارم،خیلی ساده و 
شفاف به همه نشان بدهم و طبیعتا ممکن است این سیاست با چالش هایي همراه باشد 
ولی در طوالني مدت خوشبختانه به نظرم فیدبک مثبتی را دارم می گیرم و به نظرم نحوه 
تعامالت بین گروهی و نحوه تقسیم وظایف در گروه به نحو مناسبي در حال انجام است.
 و اما سوال آخر، آقای دکتر ایده و هدفتان نهایتا چه چیزی است؟یعنی 

ایده خاصی در ذهنتان هست؟
-من سعی می کنم به نحوی نقش گروه و پژوهشگاه در صنعت پر رنگ تر باشد، یعنی 
بر عهده می گیریم آن قدر شاخص و  را  اگر مسولیتی  اگر ما وارد پروژه ای می شویم، 
متمایز عمل بکنیم که بعداً حتما به کار ما رجوع شود و حتی اگر در آینده از خود 
ما به عنوان محقق استفاده نشود ولی از نظرات پژوهشگاه به عنوان نظرات باال دستی 
استفاده بشود.این همیشه ایده ای است که من در کارهایم دارم و سعی می کنم که 
همیشه به این شکل کار بکنم و همیشه به این نحو، خروجی های پژوهشگاه را به صنعت 
ارائه بکنم. طبیعتا در این راستا یک سری پیش نیازهایی الزم است.با توجه به تغیرات 
ساختاری که در پژوهشگاه در چند سال اخیر اتفاق افتاده، ما در یکی، دوسال گذشته 
که حالت گذاری داشتیم که به نظر می رسد در حال عبور از آن هستیم و به یک حالت 
پایدارتر می رسیم.یک سری ابزارها مثل آیین نامه ها، دستورالعمل ها، روش های اجرایی 
باید سریع تر تدوین و به کار گرفته بشود تا هر چه بهتر، بحث انگیزه بخشی پرسنل و 
ارتقاء آن ها که نهایتا منجر به عملکرد و کارایی بهتر آن ها می شود  را حل گردد و ان شاا... 

به هدف متعالی نایل شویم.

 نقش گروه پژوهشی تجهیزات 
 خط پست و پژوهشگاه نیرو 

باید در صنعت پر رنگ تر  شود
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استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
گرفته شده  تصمیمات  براساس  مرکزی گفت: 
قرار است طرح برقی کردن موتور سیکلت در 
شهر اراک به صورت پایلوت اجرا شود به طوری 
بنزینی  موتورهای  تردد  از  آن  اجرای  با  که 

جلوگیری به عمل خواهد آمد. 
نیرو  توزیع  شرکت  عامل  مدیر  اهلل داد  محمد 
برق استان مرکزی و رئیس انجمن مهندسی و 
الکترونیک استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار 
واحد روابط عمومی پژوهشگاه نیرو گفت: وزیر 
نیرو در اجالس مدیران ارشد بر رویکرد وزارت 
نیرو تاکید داشتند و به جد به دنبال استفاده 
ترویج  و  توسعه  همچنین  و  نو  های  انرژی  از 
از خودروها، موتورها و دوچرخه های  استفاده 

برقی هستند.
افزود: متاسفانه کشور ما در سال های  اهلل داد 
اخیر به شدت از آلودگی در کالن شهرها رنج 
کالن  از  یکی  بعنوان  اراک  .بنابراین  برد  می 
شهرهای کشور نیز از این امر مستثنی نیست 
به طوریکه بر اساس گزارش ها، حداقل 85 روز 
آلوده کالن شهر اراک طی 9 ماه سال جاری 
داشته است که 49 درصد مربوط به خودروها 
و وسایل نقلیه بوده است.  مدیرعامل شرکت 
به  اشاره  با  مرکزی  استان  برق  نیروی  توزیع 
چندین  بنزینی،  سیکلت  موتور  هر  که  این 
زیست  محیط  در  بنزینی  خودروی  برابر 
آلودگی ایجاد می کند، گفت: امیدواریم با ورود 
این موتورها شاهد کاهش آلودگی در محیط 
استانداری،  همراهی  اله داد  باشیم.  زیست 
شهرداری، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، 
نیروی  استان،  محیط زیست دستگاه قضایی 

انتظامی و سایر ارگان ها را در اجرای موفق این 
طرح بسیار اثرگذار دانست

بزرگترین  حاضر  حال  در  کرد:  تصریح  وی 
نیروگاه خورشیدی کشور با قدرت یک مگاوات 
در شهر اراک  احداث شده است و بنا داریم در 

این زمینه اقداماتی گسترده ای را انجام دهیم.
با تاکید براینکه هم اکنون 10 میلیون  اهلل داد 
موتور بنزین سوز در کشور وجود دارد که بطور 
مصرف  بنزین  روز  در  لیتر   9 روزانه  متوسط 
میزان  این  با  نتیجه  در  داشت:  اظهار  می کند 
برای  و  باالست   بسیار  آالیندگی  رقم  مصرف، 
را در  دنیا شیوه های مختلفی  در  آلودگی  رفع 
دستور کار خود قرار می دهند. یکی اینکه موتور 
کار  این  که  بسازند  شارژی  و  برقی  ابتدا  از  را 
نیاز به تامین منابع مالی و همکاری شهرداری ها 
دارد و هم  اینکه در فضای پارک دستگاه شارژ 
تعبیه می شود تا مردم به سهولت بتوانند از آن 

استفاده نمایند.
استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
تصمیمات گرفته شده  براساس  افزود:  مرکزی 
قرار است طرح برقی کردن موتور سیکلت در 
شهر اراک به صورت پایلوت اجرا شود به طوری 
بنزینی  موتورهای  تردد  از  آن  اجرای  با  که 
جلوگیری به عمل خواهد آمد. همچنین بعد از 
شهر اراک این طرح در شهر مشهد نیز اجرایی 

خواهد شد.
اهلل داد تاکید کرد: کار مطالعاتی و بحث برآورد 
هزینه و مسایل اقتصادی این طرح با تاکید وزیر 
نیرو و با تشکیل تیم و کمیته های مورد نظر در 
دست اقدام است و به زودی این طرح عملیاتی 

می شود.

فشار  یک  حقیقت  در  بحران 
ویژه  و  بزرگ  اجتماعی   - روانی  زایی 
شدن  شکسته  هم  در  باعث  که  است 
انگاره های متعارف زندگی و واکنش های 
اجتماعی می شود و با آسیب های جانی 
نیازهای  و  خطرها  تهدیدها،  مالی،  و 
نتیجه  در  به وجود می آورد.  که  تازه ای 

می توان بحران را اینگونه تعریف کرد:
حادثه ای که به طور طبیعی و یا توسط 
صورت  به  یا  و  ناگهانی  طور  به  بشر 
به  و  به وجود می آید و سختی  فزاینده 
ای  گونه  به  انسانی  جامعه  به  مشقتی 
تحمیل نماید که جهت بر طرف کردن 
آن نیاز به اقدامات اساسی و فوق العاده 

باشد.
طور  به  بحران:  و خصوصیات  آثار 
می  را  بحران  و خصوصیات  اثرات  کلی 
توان در سه بخش زیر طبقه بندی نمود:

الف - سطح جهانی؛ ب - سطح ملی؛
حوادث غیر طبیعی )ساخته دست بشر(

رانش   - آتشفشان   - زلزله - طوفان   - مثل سیل   : ناگهانی   
زمین

 درازمدت : مثل اپیدمی - خشکسالی - قحطی 
انواع حوادث و بحرانها:

 - انفجارات   - تصادفات   - سوانح ساختمانی  مثل   : ناگهانی   
آتش سوزی

 درازمدت : مثل درگیری های داخلی و اغتشاشات اجتماعی 
- جنگ

ویژگی های بحران:
بحران عمومًا غیر قابل پیش بینی است )یعنی نمی توان پیش 

بینی کرد که کی و در کجا اتفاق می افتد(
بحران ها آثار مخربی دارند و مردمی که تا قبل از بحران نیازمند 
کمک نبودند به محض وقوع بحران نیازمند کمک می شوند.ماهیت و 
آثاری طوالنی و استهالکی دارند. در وضعیت بحرانی معمواًل تصمیم 
گیری تحت شرایط وخیم و در زمان محدود و اطالعات مورد نیاز 

تصمیم گیرندگان ناقص است. زمان موجود برای پاسخ دهی پیش 

از انتقال تصمیم را محدود کرده و 
اعضای واحد تصمیم گیری را به تعجب و 

حیرت وا می دارد. محدودیت و فشردگی 
زمان، غافلگیری، استرس و مخدوش شدن 

اطالعات.
مدیریت بحران:

وقوع  از  پیشگیری  و  پیش بینی  فرآیند 
بحران  در  مداخله  و  برخورد  بحران، 
را  بحران  وقوع  از  بعد  سازی  سالم  و 

مدیریت بحران گویند.
مدیریت بحران علمی کاربردی است که 
به وسیله مشاهده سیستماتیک بحرانها 
جستجوی  در  آنها  تحلیل  و  تجزیه  و 
یافتن ابزاری است که بوسیله آنها بتوان 
از بروز بحران ها ، پیشگیری نمود و یا 
کاهش  در خصوص  آن  بروز  در صورت 
رسانی  امداد  الزم  آمادگی  آن  اثرات 

سریع و بهبودی اوضاع اقدام نمود.
و  بحران عدم هماهنگی  نقاط ضعف مدیریت  ترین  امروزه عمده 
همکاری سازمانها ، کمبود ضوابط و مقررات جامع و مانع و پراکندگی 
و ناکافی بودن قوانین و مقررات موجود ، محدودیت منابع مالی است، 
اما خوشبختانه نقاط قوت بسیاری نیز وجود دارد که خود شامل 
تجارب مفید در مدیریت ها بحران و روحیه تعاون و نوعدوستی 
 NGO در جامعه و مشارکت خوب و ارزشمند مردم و سازمانهای
همچون جمعیت هالل احمر است که می توان با مرتفع نمودن نقاط 
ضعف و توجه بیشتر به نقاط قوت راه را برای عملکرد هر چه بهتر 
و قویتر در امر مدیریت بحران هموار نمود . باید تهدیدها و فرصت 
ها را به خوبی شناخت و خود را برای مقابله با تهدیدها و استفاده از 

فرصتها آماده ساخت.
تهدیدها:

و  داوطلب  نیروهای  و عالقه  انگیزه  از: کاهش  عبارتند  تهدیدها 
مردمی در همکاری الزم وارد به خدمات ، ادامه یافتن مشکالت 
روند  در  تأخیر  تجهیزات  و  امکانات  زمینه  در  و کمبودها  هایی 

افزایش عمومی جامعه.
علی قربانی: 
مسئول پدافند غیرعامل و ستاد بحران پژوهشگاه نیرو

نشــست هــم اندیشی  دومین 
مرکز انتقال توان با ظرفیت باال  با محوریت امكان سنجی

استفاده از کریدورهای انتقال توان برگزار شد

پژوهشگاه  عمومی  روابط  واحد  خبرنگار  گزارش  به 
فناوری  توسعه  مرکز  هم اندیشی  نشست  نیرو،دومین 
سامانه های انتقال توان با ظرفیت باال در پژوهشگاه نیرو 
انتقال  کریدورهای  از  استفاده  امکان سنجی  موضوع  با 
توان با ظرفیت باال برای ایران و معرفی طرح های دو سال 
نخست این مرکز با حضور جناب آقای دکتر فرمد معاون 
برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر و نمایندگان 
شرکت توانیر، شرکت های مشاور، شرکت های پیمانکار، 
شرکت های صاحب فناوری و همچنین متخصصین این 

حوزه ی فناوری  برگزار گردید.
در این نشست با تشریح نتایج حاصل از پروژه ی "مطالعات 

با  توان  انتقال  كریدورهای  از  استفاده  امكان سنجی 
ظرفیت باال برای ایران" عنوان گردید که با توجه به رشد 
مصرف برق و برنامه ی توسعه ی نیروگاهی در ایران در 15 
سال آینده، قطب های مازاد تولید برق در ایران مناطق 
و  بوده  کشور  غربی  شمال  و  شمال شرقی  جنوب غربی، 
قطب های نیاز مصرف برق های منطقه ای تهران، اصفهان، 
مازندران و زنجان واقع در مرکز و شمال ایران می باشند.

بنابراین به منظور انتقال این مازاد تولید به مراکز مصرف، 
نیازمند  مگاواتی  با ظرفیت های چند هزار  کریدورهایی 
از  استفاده  کریدورها  این  تحقق  برای  که  بود  خواهد 
فناوری های انتقال توان با ظرفیت باال اجتناب ناپذیر است.

توانیر  شرکت  اقتصادی  امور  و  ریزی  برنامه  معاون 
ضمن تقدیر از فعالیت های صورت  گرفته در این مرکز، 
لزوم  بر  این پروژه را منطقی خوانده و  الگوریتم اجرای 
شرکت  مستندات  با  پروژه  این  از  حاصل  نتایج  تطابق 
توانیر تاکید نمود. دکتر فرمد همچنین عنوان کرد که 
در صورت تایید نتایج این پروژه، استفاده از فناوری های 

انتقال توان با ظرفیت باال درآینده ضروری می نماید.
در این نشست هم چنین دو طرح پایلوت "احداث خط 
HVDC مقیاس  کوچک برای تامین برق یک روستای 
دورافتاده" و "پیاده  سازی یک نمونه سیستم  بهره برداری 
از ظرفیت دینامیکی خطوط در سطح فوق  توزیع" توسط 

دکتر جعفریان، معاون مرکز انتقال توان معرفی شده 
و مورد بحث و بررسی اعضای نشست قرار گرفت. 

که  کرد  عنوان  رابطه  این  در  توان  انتقال  مرکز  معاون 
توسعه ی فناوری های انتقال توان با ظرفیت باال می بایست 
در ابتدا به صورت پایلوت بوده و سپس با ارزیابی نتایج 
از اجرای این طرح ها و دانش فنی کسب شده،  حاصل 
 توسعه ی فناوری می تواند در مقیاس های بزرگ و تجاری 

دنبال گردد.
وی همچنین نتیجه ی مهم دیگر اجرای این طرح های 
پایلوت را فرهنگ سازی توسعه ی این فناوری ها در صنعت 

برق کشور معرفی کرد. 

 به منظور اجرای طرح های 
زیست محیطی صنعت برق؛ 

طرح برقی کردن 
 موتور سیکلت
 در شهر اراک

 به صورت پایلوت
اجرا شود

http://www.nri.ac.ir

http://www.nri.ac.ir
http://www.nri.ac.ir

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر ضمن تقدیر از فعالیت های صورت  گرفته در مرکز 
انتقال توان با ظرفیت باال، الگوریتم اجرای این پروژه را منطقی خوانده و گفت: در صورت تایید 

نتایج این پروژه، استفاده از فناوری های انتقال توان با ظرفیت باال درآینده ضروری می نماید. 

مدیریت بحران و پدافند غیرعامل:

بحــــــران چیست؟ 



 صاحب امتیاز: پژوهشگاه نیرو                       
 مدیر مسوول و سردبیر: علی بیات                 

 دبیر تحریریه: حبیبه رحیمیان                     
 صفحه آرایی: داود احمدی

 انتشارات: روابط عمومی پژوهشگاه نیرو
info@nri.ac.ir :پست الکترونیکی 

http://www.nri.ac.ir

http://www.nri.ac.ir
http://www.nri.ac.ir
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دومین نشست هم اندیشی مرکز انتقال توان با ظرفیت باال  با محوریت 
امكان سنجی استفاده از كریدورهای انتقال توان برگزار شد

جلسه  هم اندیشی مرکز توسعه فناوری بهره برداری، نگهداری و 
تعمیرات واحدهای نیروگاهی برگزار شد

امضای تفاهم نامه همکاری وزارت خانه های علوم و نیرو برای توسعه اکوپارک ها 

امضای تفاهم نامه همكاری پژوهشگاه نیرو و دانشگاه سیستان و 
بلوچستان برای توسعه دانش و فناوری صنعت برق

برگزاری نشست چالشهای مهندسی برق-گرایش قدرت با حضور 
نخبگان صنعت برق و دانشگاه در پزوهشگاه نیرو 


