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 مقدمه

منظور تحقق بخشي از وظايف پژوهشي وزارت نيرو و نيز ارتقاء كيفي امور آن وزارتخانه پژوهشگاه نيرو وابسته                   به
 .نيرو تأسيس گرديدبه وزارت 

 پژوهشكده برق، توليد نيرو و انتقال و توزيع نيرو صادر شد و پژوهشگاه رسماً كار خود را                  ٣در ابتدا مجوز تأسيس     
 . آغاز نمود١٣٧٦از سال 

 . پژوهشكده انرژي و محيط زيست و كنترل و مديريت شبكه نيز اخذ شد٢، مجوز تأسيس ١٣٧٧در سال 

 .و مواد نيز فعاليت خود را آغاز نمود، مركز شيمي ١٣٨٠در سال 

بر  پژوهشگاه نيرو عالوه  . باشد  پـروژه تحقيقاتـي در پژوهشـگاه نيرو درحال انجام مي           ١١٠در حـال حاضـر تعـداد        
المللي با مشاركت كشورهاي پيشرفته صنعتي نيز حضور داشته و سعي دارد          داخلي در چندين پروژه بين     هاي پـروژه 

 .ها توسعه دهد ل پروژهحضور خود را در اين قبي

 اهداف و فعاليتهاي پژوهشگاه

 اهداف -١

 هاي مرتبط با وظايف وزارت نيرو، كمك به حل مسائل و مشكالت و تنگناهاي كشور در زمينه -١-١

 هاي پژوهشي، همكاري با مراكز آموزش عالي، مؤسسات پژوهشي و سازمانهاي اجرائي در زمينه -٢-١

 موجود در وزارت نيرو،هاي  توسعه دانش و فناوري مرتبط با تخصص -٣-١

انـتقال تجـارب ساير كشورها در زمينه فناوري و دستيابي به دانش فني با هدف خودكفايي در ارتباط با                     -٤-١
 وظايف و نيازهاي وزارت نيرو،

هاي وسيع   انتشـار انـواع كتـب علمـي و نـتايج تحقـيقات و اسـتفاده از فناوري ارتباطات با ايجاد شبكه                      -٥-١
 ي به آخرين اطالعات فني در جهان،منظور دستياب كامپيوتري به
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 فعاليتها -٢

اي بـا هدف دستيابي به دانش فني و موردنياز         انجـام طـرحهاي پژوهشـي بنـيادي، كاربـردي و توسـعه             -١-٢
 .به اصل توسعه پايدار نيرو در داخل كشور باتوجه وزارت

لف علمي،  هاي مخت  هـاي تحقيقاتـي موردنظر در زمينه       بررسـي و شناسـايي نـيازهاي گونـاگون بـرنامه           -٢-٢
ريزي طرحهاي تحقيقاتي مرتبط و متناسب با        گيري مطلوب از امكانات در جهت برنامه       تحقيقاتي و بهره  
 .نيرو نيازهاي وزارت

 .انجام فعاليتهاي ضروري در جهت بكارگيري نتايج تحقيقات -٣-٢

 .ها و طرحهاي تحقيقاتي مربوط فراهم آوردن امكانات الزم و متناسب با برنامه -٤-٢

 .سايي و رفع نيازهاي تحقيقاتي موردنياز وزارت نيروبررسي و شنا -٥-٢

ايجـاد ارتـباط فعـال و سـازنده بـا ساير مؤسسات و جوامع علمي و پژوهشي در داخل و خارج كشور از                          -٦-٢
هاي تحقيقاتي مشترك جهت  هـاي علمي، مبادله محقق و يا اجراي پروژه     طـريق برگـزاري گردهمايـي     

 .هاي مرتبط با اهداف و سياستهاي پژوهشگاه  جديد در زمينهآوري دستيابي هرچه بيشتر به علوم و فن

ايجـاد ارتـباط مطلوب با نيروهاي متخصص و مبتكر در مراكز علمي و پژوهشي كشور و فراهم نمودن                    -٧-٢
 .امكانات الزم براي آنها در جهت ياري رساندن به اهداف پژوهشگاه

نظور توسعه علمي، اقتصادي و اجتماعي در       م گيري از آخرين نتايج تحقيقات و پيشرفتهاي علمي به         بهره -٨-٢
 .هاي تحقيقاتي پژوهشگاه جهت توسعه اهداف برنامه

ها، خطوط انتقال    مطالعه و تحقيق در مورد ساخت و تامين نيازهاي بنيادي و فني انواع نيروگاهها، پست               -٩-٢
 .نيرو و ساير مسائل مرتبط با وزارت نيرو و كارخانجات وابسته به آن
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 :عنوان پروژه

تعيين سهم توليد هر ژنراتور در انرژي مصرفي در هر شينه و تعيين قيمت 
 توزيع اي برق در آن شينه در شبكه انتقال و فوق لحظه

 :خالصه پروژه

با استفاده  . باشد شبكه برق تهران مي    هاي انتقال و فوق    دست آوردن هزينه انرژي در شينه      در ايـن پروژه، هدف به     
بارها و  رونده، ضرائب سهم مشاركت توليد در        هاي باالرونده و پايين    از قـاعده سـهم مشـاركت و توسـط الگوريتم          

با استفاده از . شوند دست آورده مي خطـوط شـبكه بهمـراه ضرائب سهم مشاركت بارها در خطوط و توليد شبكه به     
افزاري  براساس اين الگوريتم، نرم. شود هاي شبكه محاسبه مي ضـرائب سهم مشاركت فوق، هزينه انرژي در شينه    

 .گردد تهيه شده است كه توسط آن محاسبات مذكور انجام مي

باشد، ابتدا پخش بار شبكه برق تهران        افزار سبا مي   شده، كه در محيط نرم     افزار تهيه  بديـن ترتيب با استفاده از نرم      
هاي شبكه   انجام شده سپس با استفاده از نتايج پخش بار، ضرائب سهم مشاركت و درنتيجه هزينه انرژي در شينه                 

گذاري در بخشهاي    اري و با درنظر گرفتن هزينه سرمايه      گذ بـرق تهران در تحليلهاي مختلف بدون هزينه سرمايه        
 .اند توليد و انتقال ارائه شده

  همايون برهمندپور:نام مدير پروژه مطالعات سيستم :نام گروه مجري

 PSYBT02 :كد پروژه  هراناي ت شركت برق منطقه :نام كارفرما

 حسن سياهكلي :نام همكاران
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 :چكيده نتايج پروژه

هاي با حداكثر و حداقل      توزيع برق تهران و ارائه شينه      هاي شبكه انتقال و فوق     ارائـه هزينه انرژي در شينه      
 .هزينه انرژي

 .توزيع برق تهران هاي شبكه انتقال و فوق ارائه سهم هزينه توليد در هزينه انرژي در شينه 

 .توزيع برق تهران هاي شبكه انتقال و فوق ارائه سهم هزينه انتقال در هزينه انرژي در شينه 

 :مستندات پروژه

تدويـن الگوريتم محاسباتي تعيين هزينه انرژي الكتريكي در         “گـروه پژوهشـي مطالعـات سيسـتم؛ گـزارش            -

 .١٣٧٩ دي ماه  برق؛ پژوهشگاه نيرو؛وهشكده؛ پژ”هاي شبكه برق شينه

؛ ”تهران آوري و پردازش اطالعات فني و اقتصادي شبكه برق         جمع“گروه پژوهشي مطالعات سيستم؛ گزارش       -

 .١٣٨٠ تير ماه وهشكده برق؛ پژوهشگاه نيرو؛ پژ

 هاي راهـنماي بـرنامه تعيين هزينه انرژي الكتريكي در شينه         “گـروه پژوهشـي مطالعـات سيسـتم؛ گـزارش            -

 .١٣٧٩؛ پژوهشكده برق؛ پژوهشگاه نيرو؛ بهمن ماه ”برق شبكه

پردازش نهايي اطالعات فني و اقتصادي و تحليل نهايي شبكه          “گـروه پژوهشـي مطالعـات سيستم؛ گزارش          -

 .١٣٨٠؛ پژوهشكده برق؛ پژوهشگاه نيرو؛ شهريور ماه ”برق تهران
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 :عنوان پروژه

 زافزار سبا تحت سيستم عامل ويندو تدوين نرم

 :خالصه پروژه

اي، شركتهاي تابعه    افزار پايه جهت مطالعات سيستم قدرت در شركتهاي برق منطقه          عنوان نرم  بهافـزار سـبا،      نـرم 
به مشكالت موجود در نسخه تحت سيستم عامل      باتوجه. وزارت نـيرو و برخـي صـنايع، كاربرد وسيعي يافته است           

DOS    افزار تحت   شد اين نرم  افزار، تصميم گرفته     افـزار، از جهـت رابـط كاربـري و محـيط اجرائـي نرم                ايـن نـرم
 .نويسي مناسب بازنويسي گردد عامل ويندوز و با زبان برنامه سيستم

افـزار، داراي سـه واحد محاسباتي اصلي شامل محاسبات پخش بار، محاسبات اتصال كوتاه و محاسبات         ايـن نـرم   
اسباتي اصلي وجود دارد كه     بر آن ده واحد محاسباتي ديگر نيز در كنار واحدهاي مح           عالوه. باشد پـايداري گذرا مي   

تـوان بـه پخـش بـار بهينه، پخش بار با چند شينه مرجع و محاسبه ثوابت خطوط هوايي و كابلها        از آن بيـن مـي     
 .كرد اشاره

  حميد دانايي:نام مدير پروژه مطالعات سيستم :نام گروه مجري

 PSYPN01 :كد پروژه پژوهشگاه نيرو :نام كارفرما
نيا، زهرا مديحي بيدگلي،     نيا، سعيد محمدصادق، همايون برهمندپور، رضا اديب       پيمان مودت  :نام همكاران 

 شرمين اختراعي، شيوا علمازاده
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 :چكيده نتايج پروژه

افزار و ايجاد امكان     منظور اصالح و بهبود محيط اجرائي نرم       افزار تحت سيستم عامل ويندوز، به      ارائـه نـرم    
 .ء آتي آنارتقا

 و سادگي   OLEاسـتفاده از امكانات و تسهيالت سيستم عامل ويندوز مانند بانكهاي اطالعاتي استاندارد،               
 .ارتباط با تجهيزات جانبي مانند چاپگر و رسام

 :مستندات پروژه

؛ ”افزار تحت سيستم عامل ويندوز     سـازي نـرم    گزارشـهاي فنـي پـياده     “گـروه پژوهشـي مطالعـات سيسـتم؛          -
 .١٣٧٩-٨٠ برق؛ پژوهشگاه نيرو؛ پژوهشكده

؛ پژوهشكده برق؛   ”افزار سبا  گزارشهاي كاربري واحدهاي محاسباتي نرم    “گـروه پژوهشـي مطالعـات سيستم؛         -
 .١٣٧٩-٨٠پژوهشگاه نيرو؛ 

؛ ”افـزار سـبا تحـت سيسـتم عـامل ويندوز           راهـنماي اسـتفاده از نـرم      “گـروه پژوهشـي مطالعـات سيسـتم؛          -
 .١٣٧٩-٨٠و؛ برق؛ پژوهشگاه نير پژوهشكده

كارنامه پژوهشي سال 1380 پژوهشگاه نيرو



 ٦

 :عنوان پروژه

 اي خراسان ارزيابي و بهبود قابليت اطمينان شبكه انتقال شركت برق منطقه

 :خالصه پروژه

در اين پروژه با هدف ارزيابي و       . برداري شبكه، قابليت اطمينان آن است      يكـي از شاخصـهاي مهم طراحي و بهره        
دنبال آن بهبود قابليت اطمينان شبكه انتقال تحت پوشش برق خراسان، ابتدا براساس مطالعات اوليه، فرمهاي                 بـه 

هاي تحليل حوادث و پردازش شاخصهاي قابليت اطمينان         شبكه و نيز الگوريتم   آوري اطالعات ثبت حوادث      جمـع 
آوري اطالعات از پستهاي انتقال تحت پوشش برق خراسان براساس فرمهاي            دنبال آن با جمع    به. فـراهم گـرديد   

افزارهاي  نرميافته،   هاي تدوين  همزمان براساس الگوريتم  . شده، اطالعات موردنياز براي پردازش فراهم گرديد       تهيه
 .پروژه نيز آماده شد

افزارها در دو بخش ارزيابي و بهبود شاخصهاي         بـا مشـخص بـودن اطالعـات، نـتايج حاصل از تحليل توسط نرم              
 .قابليت اطمينان شبكه خراسان، ارائه گرديد

  حميد دانايي:نام مدير پروژه مطالعات سيستم :نام گروه مجري

 PSYBH01 :كد پروژه اي خراسان شركت برق منطقه :نام كارفرما

 اللي، نيكي مسلميجليل علويان، حميدرضا خونساري، داود ج :نام همكاران

 

كارنامه پژوهشي سال 1380 پژوهشگاه نيرو



 ٧

 :چكيده نتايج پروژه

 .افزارهاي ارزيابي و تحليل قابليت اطمينان شبكه ارائه نرم 

، ارائه ارزيابي شاخصهاي   ١٣٧٨ و   ١٣٧٧،  ١٣٧٦ل حـوادث شبكه برق خراسان در سالهاي         تجـزيه و تحلـي     
 .قابليت اطمينان شبكه

 .ارائه راهكارهاي عملي و كاربردي جهت افزايش و بهبود عملكرد شبكه از نظر قابليت اطمينان 

 :مستندات پروژه

اصول كلي  :  جلد اول  –نتقال خراسان   مطالعات قابليت اطمينان در شبكه ا     “گـروه پژوهشي مطالعات سيستم؛       -
 .؛ پژوهشكده برق؛ پژوهشگاه نيرو”و روشهاي مطالعه

نتايج :  جلد دوم  –مطالعـات قابليـت اطمينان در شبكه انتقال خراسان          “گـروه پژوهشـي مطالعـات سيسـتم؛          -
 ؛ پژوهشكده برق؛”بينـي قابليـت اطميـنان در شـبكه خراسـان و تعييـن نقـاط ضعف شبكه              ارزيابـي و پـيش    
 .پژوهشگاه نيرو

كارنامه پژوهشي سال 1380 پژوهشگاه نيرو



 ٨

 :عنوان پروژه

 اي فارس ارزيابي و بهبود قابليت اطمينان شبكه انتقال شركت برق منطقه

 :خالصه پروژه

در اين پروژه با هدف ارزيابي و       . برداري شبكه، قابليت اطمينان آن است      يكـي از شاخصـهاي مهم طراحي و بهره        
دنـبال آن بهـبود قابليت اطمينان شبكه انتقال تحت پوشش برق فارس، ابتدا براساس مطالعات اوليه، فرمهاي                   بـه 

هاي تحليل حوادث و پردازش شاخصهاي قابليت اطمينان         كه و نيز الگوريتم   آوري اطالعات ثبت حوادث شب     جمـع 
آوري اطالعات از پستهاي انتقال تحت پوشش برق فارس براساس فرمهاي            دنـبال آن با جمع     بـه . فـراهم گـرديد   

افزارهاي  يافته، نرم  هاي تدوين  همزمان براساس الگوريتم  . شده، اطالعات موردنياز براي پردازش فراهم گرديد       تهيه
 .پروژه نيز آماده گرديد

افزارها در دو بخش ارزيابي و بهبود شاخصهاي         بـا مشـخص بـودن اطالعـات، نـتايج حاصل از تحليل توسط نرم              
 .قابليت اطمينان شبكه فارس، ارائه گرديد

  حميد دانايي:نام مدير پروژه مطالعات سيستم :نام گروه مجري

 PSYBF01 :كد پروژه اي فارس شركت برق منطقه :نام كارفرما

 اللي، نيكي مسلميجليل علويان، حميدرضا خونساري، داود ج :نام همكاران

 

كارنامه پژوهشي سال 1380 پژوهشگاه نيرو



 ٩

 :چكيده نتايج پروژه

 .افزارهاي ارزيابي و تحليل قابليت اطمينان شبكه ارائه نرم 

، ارائه ارزيابي شاخصهاي    ١٣٧٨ و   ١٣٧٧،  ١٣٧٦وادث شـبكه برق فارس در سالهاي        تجـزيه و تحلـيل حـ       
 .قابليت اطمينان شبكه

 .ارائه راهكارهاي عملي و كاربردي جهت افزايش و بهبود عملكرد شبكه از نظر قابليت اطمينان 

 :مستندات پروژه

اصول كلي و   :  جلد اول  – فارس   مطالعات قابليت اطمينان در شبكه انتقال     “گـروه پژوهشي مطالعات سيستم؛       -
 .؛ پژوهشكده برق؛ پژوهشگاه نيرو”روشهاي مطالعه

نتايج ارزيابي  :  جلد دوم  –مطالعات قابليت اطمينان در شبكه انتقال فارس        “گـروه پژوهشي مطالعات سيستم؛       -
 .يرو؛ پژوهشكده برق؛ پژوهشگاه ن”بيني قابليت اطمينان در شبكه فارس و تعيين نقاط ضعف شبكه و پيش

كارنامه پژوهشي سال 1380 پژوهشگاه نيرو



 ١٠

 :عنوان پروژه

 تحقيق و پژوهش درزمينه تلفات درشبكه انتقال مازندران و روشهاي كاهش آن

 :صه پروژهخال

طور خاص در خطوط انتقال مازندران انجام   در ايـن پـروژه، تحقـيق و بررسـي پـيرامون تلفات خطوط انتقال و به                
در ايـن راسـتا ابتدا مطالعات اوليه در زمينه تلفات در خطوط انتقال انجام و اجزاء مختلف تلفات در                    . گرفـته اسـت   

سپس خطوط . ها و عوامل مؤثر بر آنها شناسايي شده است خطـوط انـتقال شامل تلفات ژولي، كرونا و نشتي مقره       
هاي مربوط به ميزان توان      آوري داده  در اولين قدم جمع   . اند انـتقال مـازندران مـورد مطالعـه تفصـيلي قـرار گرفته            

آوري اطالعات از وضعيت و شرايط       شده در يك دوره زماني معين و بهمراه آن جمع          عـبوري و ولـتاژ خطـوط ثبت       
با استفاده از اين اطالعات، وضعيت اين خطوط از         .  محيطي خطوط انتقال مازندران، انجام گرفته است       فيزيكـي و  

هاي  ها مورد بررسي قرار گرفته و درنهايت نيز با بكارگيري داده           نظـر مـيزان تلفـات ژولـي، كـرونا و نشـتي مقره             
آمده هر يك    با استفاده از مدل بدست    . شده مدلسازي تلفات در خطوط انتقال مازندران، انجام شده است          آوري جمع

 .باشند از اجزاء تلفات خطوط انتقال نيز قابل محاسبه مي

  زهرا مديحي بيدگلي:نام مدير پروژه مطالعات سيستم: نام گروه مجري

 PSYBM01: كد پروژه اي مازندران شركت برق منطقه :نام كارفرما

 همايون برهمندپور، شرمين اختراعي: نام همكاران

 

كارنامه پژوهشي سال 1380 پژوهشگاه نيرو



 ١١

 :چكيده نتايج پروژه

 .دستيابي به شناخت در زمينه اجزاء مختلف تلفات در خطوط انتقال و عوامل مؤثر بر آن 

 .آشنايي با وضعيت ميزان تلفات در خطوط انتقال مازندران 

هاي نمونه   ويـي بـراي مدلسـازي تلفـات در خطـوط انـتقال مـازندران با استفاده از داده                  دسـتيابي بـه الگ     
 .شده آوري جمع

 :مستندات پروژه

؛ پژوهشكده برق؛   ”هـا  تلفـات خطـوط انـتقال، تلفـات مقـره         “گـروه پژوهشـي مطالعـات سيسـتم؛ گـزارش            -
 .١٣٧٩نيرو؛ مهر ماه  پژوهشگاه

؛ پژوهشكده برق؛   ” خطوط انتقال، تلفات كرونا و ژولي      تلفـات “گـروه پژوهشـي مطالعـات سيسـتم؛ گـزارش            -
 .١٣٧٩پژوهشگاه نيرو؛ مهر ماه 

؛ ”آوري و پـردازش اطالعـات خطـوط انتقال مازندران          جمـع “گـروه پژوهشـي مطالعـات سيسـتم؛ گـزارش            -
 .١٣٧٩پژوهشكده برق؛ پژوهشگاه نيرو؛ آذر ماه 

؛ ”گيري تلفات در خطوط انتقال     سازي و اندازه  شناسايي عوامل، مدل  “گروه پژوهشي مطالعات سيستم؛ گزارش       -
 .١٣٨٠پژوهشكده برق؛ پژوهشگاه نيرو؛ ارديبهشت ماه 

؛ پژوهشكده برق؛ ”مدلسازي تلفات در خطوط انتقال مازندران“گـروه پژوهشـي مطالعـات سيسـتم؛ گـزارش         -
 .١٣٨٠پژوهشگاه نيرو؛ ارديبهشت ماه 

كارنامه پژوهشي سال 1380 پژوهشگاه نيرو



 ١٢

 :عنوان پروژه

منظور ارائه روشهاي كاهش تلفات در شبكه  بهانجام تحقيقات و مطالعات اوليه 
 تحت پوشش برق فارس

 :خالصه پروژه

توزيغ و شبكه توزيع     ر اين پروژه، تحقيق و بررسي پيرامون تلفات در سه بخش شبكه توليد، شبكه انتقال و فوق                د
در اين راستا، ابتدا با مطالعـات اوليـه در        . اي فـارس انجام پذيرفته است     تحـت پوشــش شـركـت بــرق منطقـه        

ي بكارگيري روشهاي پيشنهادي در شبكه      هاي نمونه برا   مورد روشـهاي كاهـش تلفات در سه بخش فوق، شبكه        
پس از آن در هر     . آوري شده است   بـرق فـارس انتخاب و سپس اطالعات موردنياز براي تحليلهاي موردنظر جمع            

 AHPدرنهايت با استفاده از روش . بخـش تحلـيلهاي الزم انجـام پذيرفـته و نـتايج آنهـا ارائـه گـرديده اسـت         

(Analytic Hierarchy Proccess)به  بـندي روشـهاي مخـتلف انجام گرفته و بهترين روشها باتوجه    ويـت ، اول
 .شده، پيشنهاد گرديده است معيارهاي انتخاب

  حميده قديري:نام مدير پروژه مطالعات سيستم: نام گروه مجري

 PSYBF02: كد پروژه اي فارس شركت برق منطقه :نام كارفرما

 همايون برهمندپور، نصراهللا پوزش، سعادت ورناصري، علي صدرزاده: نام همكاران

 

كارنامه پژوهشي سال 1380 پژوهشگاه نيرو



 ١٣

 :چكيده نتايج پروژه

 .تعيين روشهاي مناسب جهت كاهش تلفات در شبكه برق فارس 

 .ارائه روش مطالعات كاهش تلفات در شبكه 

 .ارسبندي روشهاي كاهش تلفات براي شبكه برق ف اولويت 

 :مستندات پروژه

 : عنوان مجزا بشرح زير٧گزارش مرحله اول مشتمل بر  -

 )ها  تلفات مقره–جلد اول (تلفات خطوط انتقال  -١

 ) تلفات كرونا و تلفات ژولي–جلد دوم (تلفات خطوط انتقال  -٢

 بررسي مصرف داخلي نيروگاههاي گازي و روشهاي كاهش آن -٣

 تورهاي قدرتبرداري از ترانسفورما كاهش تلفات در بهره -٤

 هاي توزيع و روشهاي كاهش آن بررسي نامتعادلي بار در شبكه -٥

 منظور كاهش تلفات هاي خازني دائم جهت نصب در شبكه توزيع به سازي ادميتانس بهينه -٦

 منظور كاهش تلفات اهمي كمك كليدزني به هاي توزيع به تغيير آرايش شبكه -٧

 :شرح زير عنوان مجزا ب٩گزارش مراحل دوم و سوم مشتمل بر  -

 تجزيه و تحليل شبكه مصرف داخلي نيروگاه فارس -١

 منظور استخراج اطالعات معتبر پردازش اطالعات خطوط انتقال فارس به -٢

 مدلسازي تلفات خطوط انتقال فارس -٣

 تحليل پخش بهينه توان راكتيو در شبكه انتقال فارس و بوشهر -٤

منظور  توزيع برق فارس به    ت فوق سـنجي خـروج از كاركـرد مـوازي ترانسـفورماتورهاي يـك پس              امكـان  -٥
 برداري بهينه در جهت كاهش تلفات بهره

 منظور دسترسي به كمترين تلفات سازي آرايش شبكه توزيع نمونه با استفاده از نقاط مانور به بهينه -٦

هاي خازني دائم و غيردائم جهت  سازي ادميتانس نظر بهينه مطالعـه تفصـيلي يـك شـبكه نمونـه از نقطه       -٧
 منظور كاهش تلفات بهنصب در آن 

سنجي تغيير سطـح ولتـاژ شبكـه توزيـع نمونه و تعيين سطح ولتـاژ مناسب براي احـداث شبكـه                امكـان  -٨
 توزيع جديد

 AHPفارس با استفاده از روش  مختلف كاهش تلفات درشبكه تحت پوشش برق بندي راهكارهاي اولويت -٩

كارنامه پژوهشي سال 1380 پژوهشگاه نيرو



 ١٤

 :عنوان پروژه

 نيروگاههاي بخاري، گازي و آبيمشخصات استاندارد ژنراتورهاي سنكرون 

 :خالصه پروژه

. است هـدف از انجام پروژه، استاندارد نمودن مشخصات ژنراتورهاي سنكرون نيروگاهي بخاري، گازي و آبي بوده               
 ساخت و   ،)پيش از ساخت  (توان از ديدگاههاي طراحي      به اينكه ژنراتورهاي سنكرون را مي      بديـن جهـت و باتوجه     

) پس از ساخت  (برداري   و تعميرات و بهره   ) در حين ساخت و پس از ساخت      (، آزمايش   )در حين ساخت  (سـاختاري   
اي كه نيازمنديهاي مرتبط  گونه الذكر تهيه گرديد، به   نگريسـت، استانداردي در جهت پوشش دادن به مقوالت فوق         

بدين جهت مخاطبان   . برداري مرتفع نمايد    بهره بـا اسـتاندارد ژنـراتورهاي سـنكرون را در حين طراحي، ساخت و             
به سابقه طوالني برخي     براي انجام پروژه نيز باتوجه    . باشد برداران مي  اسـتاندارد مذكور، طراحان، سازندگان و بهره      

در تدويــن اســتاندارد، ســعي گــرديد كــه ...  و IEC ،ANSI ،IEEE ،DIN ،ISOاز مؤسســات خارجــي مانــند 
ي شـرح خدمات پروژه با اين استانداردها، ابتدا مطالب موردنياز از آنها اقتباس گردد و                درصـورت مشـابهت بـندها     

سـپس براسـاس نقطـه نظـرات افـراد مجرب اصالحات موردنياز در جهت درج مالحظات مربوط به نيروگاههاي                    
جع معتبر مانند   در مـواردي نيز كه استاندارد مشابه خارجي وجود نداشت، با استفاده از مرا             . داخلـي صـورت پذيـرد     

، عمالً استاندارد موردنظر تدوين گرديد و براي اطمينان         ...، اسـناد نـيروگاهها و       (Handbook)كـتابهاي راهـنما     
هاي  شده جهت انجام داوري و اعمال اصالحات موردنياز براي تعدادي از داوران با تخصص              بيشـتر، استاندارد تهيه   
 .موردنياز ارسال گرديد

 :چكيده نتايج پروژه

 :الذكر، مباحث مربوط به ژنراتورهاي سنكرون به چهارده عنوان زير براساس ديدگاههاي فوق 

 شده، مباني و معيارهاي طراحي ژنراتورهاي سنكرون و مثال حل -١

  سهراب اميني والشاني:نام مدير پروژه ماشينهاي الكتريكي: نام گروه مجري

 PEMVT03: كد پروژه پژوهشگاه نيرو :نام كارفرما
ســيدمهدي مــيرباقري، مســعود توســلي جهرمــي، احمــد گرجــي، حســام ميرعابدينــي،  : نــام همكــاران

ثابت مرزوقي، طاهر نيكنام، فرزانه اسدپور،      محمـدزاده، همـايون حائري، اسحاق        يوسـف 
 سودابه سليماني
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 ١٥

 ،)حدود نويز(اثرات محيط زيستي و ايمني  -٢

 هاي تحريك، مشخصات سيستم -٣

 كننده، هاي خنك مشخصات سيستم -٤

 مشخصات استاتور، -٥

 ور،مشخصات روت -٦

 اطالعاات ديناميكي ژنراتور و روشهاي تعيين آنها، -٧

 ،)مشخصات ياتاقانها(هاي مكانيكي  سيستم -٨

 ،)نيروگاههاي گازي(اندازي  هاي راه سيستم -٩

 تجهيزات جانبي، -١٠

 آزمايشها، -١١

 هاي نظارت و حفاظت ژنراتور، اصول سيستم -١٢

 برداري، هاي تعميرات و بهره دستورالعمل -١٣

  اسناد مناقصه،فهرست مشخصات فني الزم براي -١٤

 .صورت جداگانه، تدوين گرديد بندي شده و استاندارد هر يك به  تقسيم

 :مستندات پروژه

 .الذكر؛ پژوهشكده برق؛ پژوهشگاه نيرو گروه پژوهشي ماشينهاي الكتريكي؛ چهارده گزارش با عناوين فوق -

 .المللي مرتبط با موضوع پروژه تعدادي از استانداردهاي بين -
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 :عنوان پروژه

 تشخيص خطاي ژنراتور در حين كار

 :خالصه پروژه

بندي حوادث مختلف ژنراتورهاي نيروگاهي كشور در طي ده سال           آوري، بررسي و الويت    در اين پروژه، ضمن جمع    
ر مورد بررسي   ، روشهاي مختلف تشخيص خطاهاي مكانيكي و الكتريكي در ژنراتورها در حين كا            )١٣٦٥-١٣٧٥(

گيري تخليه  صورت خاص روشهاي مختلف تشخيص عيوب الكتريكي از طريق اندازه در اين راستا به   . قـرار گرفت  
گيري در حين    درنهايت يك سيستم اندازه   . جزئـي و همچنين روشهاي مختلف بررسي عيوب الكتريكي تعيين شد          

ب و بر روي ژنراتور واحد شماره يك انتخا) ADWEL از شركت PDA Premiumدستگاه (كـار تخلـيه جزئي   
. صورت عملي و همچنين وضعيت عايقي ژنراتور مورد ارزيابي قرارگرفت          بخار نيروگاه نكا نصب و قابليتهاي آن به       

شـده در ايـن پـروژه تشخيص خطا در ژنراتور با استفاده از تخمين پارامترهاي ژنراتور                  از ديگـر فعاليـتهاي انجـام      
آمده، مقرر گرديد در ادامه پروژه تجهيزات الزم         به نتايج بدست   ه توضيح است كه باتوجه    الزم ب . درحيـن كـار بـود     

گـيري در حين كارتخليه جزئي بر روي ژنراتور سه واحد ديگر بخار و ده موتور فشارقوي نيروگاه نكا                  بـراي انـدازه   
 .ذكور را مورد ارزيابي قراردادژنراتورها و موتورهاي م عايقي زماني مشخص وضعيت گردد تا بتوان دريك دوره نصب

 اتصال خازن از طريق كابل فشارقوي به باس ژنراتور): ١(شكل 

  حسام ميرعابديني:نام مدير پروژه ماشينهاي الكتريكي :نام گروه مجري

 PEMVA01 :كد پروژه پژوهشگاه نيرو :نام كارفرما
افشـين تاجـيان، داود جاللـي، الهـام خسروشـاهلي، سودابه سليماني، شروين شكيبايي،                :نـام همكـاران   

گالبــي، فــرزان كشــميري، احمــد گرجــي،  دا قلعــهمهيارضــرغامي، مــريم عســگري، آيــ
 غالمرضامنيبي، فرهنگ هنرور
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 ترمينال باكس): ٢(شكل 

 :چكيده نتايج پروژه

گيري تخليه جزئي و ارتعاشات      آوري حوادث نيروگاههاي كشور، مشخص شد كه با اندازه         بـه جمـع    باتوجـه  
 .هاي كشور آگاهي يافتتوان از قسمت اعظم خطاهاي ژنراتور مي

صورت در حين كار ضمن      هاي تشخيص خطا به    آمده، مشخص گرديد كه سيستم     بـه نـتايج بدست     باتوجـه  
تواند با تشخيص بموقع خطا در مراحل اوليه از گسترش خطا و             داشـتن فـناوري بسـيار باال و پيچيده، مي         

تواند به مديريت    درضمن مي . يدهـاي سـنگين بـه شركتهاي توليدكننده برق جلوگيري نما           اعمـال هزيـنه   
ازجمله (ريـزي، تعمـير و نگهداري پيشگويانه تجهيزات ارزشمند و حساس نيروگاه              نـيروگاه بـراي بـرنامه     

 .، كمك شايان توجهي نمايد)ژنراتور

 :مستندات پروژه

 :در اين پروژه، گزارشهاي زير تهيه شده است -

افزار   نرم PDETOOLSو تواناييهاي بخش    قابليـتها   “گـروه پژوهشـي ماشـينهاي الكتريكـي؛ گـزارش            -١
MATLABپژوهشكده برق؛ پژوهشگاه نيرو؛”، در زمينه حل معادالت ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي . 

؛ ”توس بررسي آالرمهاي ژنراتور و سيستم تحريك نيروگاه      “گروه پژوهشي ماشينهاي الكتريكي؛ گزارش       -٢
 .پژوهشكده برق؛ پژوهشگاه نيرو

 

كارنامه پژوهشي سال 1380 پژوهشگاه نيرو



 ١٨

اسـتفاده از شـبكه عصـبي در تشخيص عيوب عايقي    “شـينهاي الكتريكـي؛ گـزارش     گـروه پژوهشـي ما     -٣
 .؛ پژوهشكده برق؛ پژوهشگاه نيرو”هاي ژنراتور پيچ سيم

مطالعـه و بررسي انواع خطاهاي عايقي در ماشينهاي         “گـروه پژوهشـي ماشـينهاي الكتريكـي؛ گـزارش            -٤
 .؛ پژوهشكده برق؛ پژوهشگاه نيرو”فشارقوي گردان

يابي و خطاهاي    هاي عيب  مطالعه و بررسي انواع سيستم    “ ماشـينهاي الكتريكي؛ گزارش      گـروه پژوهشـي    -٥
 .؛ پژوهشكده برق؛ پژوهشگاه نيرو”On-line و Off-lineصورت  عايقي در ژنراتورها به

تشخيص خطا در ژنراتور با استفاده از تعيين پارامترهاي         “گـروه پژوهشـي ماشـينهاي الكتريكي؛ گزارش          -٦
 .؛ پژوهشكده برق؛ پژوهشگاه نيرو”ن كارژنراتور در حي

؛ ”بررسي عيوب مكانيكي ژنراتور و روشهاي تشخيص آنها       “گروه پژوهشي ماشينهاي الكتريكي؛ گزارش       -٧
 .پژوهشكده برق؛ پژوهشگاه نيرو

؛ ”بررسـي تجارب حاصل از حوادث موجود نيروگاهي       “گـروه پژوهشـي ماشـينهاي الكتريكـي؛ گـزارش            -٨
 . نيروپژوهشكده برق؛ پژوهشگاه

گيري تخليه   مقايسه فني و اقتصادي دستگاههاي اندازه     “گـروه پژوهشـي ماشـينهاي الكتريكي؛ گزارش          -٩
 .؛ پژوهشكده برق؛ پژوهشگاه نيرو”On-lineصورت  جزئي در ژنراتورها به

هاي تشخيص عيوب    مقايسه فني و اقتصادي سيستم    “گـروه پژوهشـي ماشـينهاي الكتريكـي؛ گـزارش            -١٠
 .؛ پژوهشكده برق؛ پژوهشگاه نيرو”On-lineصورت  حليل ارتعاش در ژنراتورها بهمكانيكي از طريق ت

گيري اندازي و آزمايش سيستم اندازه     تكميل نصب و راه   “گـروه پژوهشـي ماشـينهاي الكتريكي؛ گزارش          -١١
PDصورت   بهOn-line؛ پژوهشكده برق؛ پژوهشگاه نيرو” بر روي ژنراتور واحد يك بخار نيروگاه نكا. 

؛ ”هـاي اساسـي ژنراتور   تعييـن پارامـترها و مشخصـه   “وهشـي ماشـينهاي الكتريكـي؛ گـزارش        گـروه پژ   -١٢
 .پژوهشكده برق؛ پژوهشگاه نيرو

؛ پژوهشكده  ”سازي خطا و تشخيص عيوب الكتريكي      شبيه“گروه پژوهشي ماشينهاي الكتريكي؛ گزارش       -١٣
 .برق؛ پژوهشگاه نيرو

 .؛ پژوهشكده برق؛ پژوهشگاه نيرو”ژهگزارش نهايي پرو“گروه پژوهشي ماشينهاي الكتريكي؛  -١٤
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 كده توليد نيروپژوهش
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 :عنوان پروژه

 اندازي بويلر نيروگاههاي نكا تشخيص موانع عملكرد سيستم كنترل راه

 :خالصه پروژه

كاهش موارد  . باشد ها مي  ترين سيستم  هـاي بويلـر نيروگاههاي بخار، يكي از بااهميت         انـدازي مشـعل    سيسـتم راه  

برداري مناسب و    واحد و بهره  معناي كاهش زمانهاي توقف و افزايش قابليت دسترسي          عـيوب در ايـن سيسـتم به       

دنـبال آن، جلوگـيري از خسارات مالي و جلوگيري از اتالف وقت كاركنان تعميرات و                 بهيـنه از واحـد بـوده و بـه         

گر است كه بر     هدف اين پروژه، طراحي و ساخت يك سيستم آزمون و نظاره          . بـردار را همـراه خواهد داشت       بهـره 

 .بردار كمك نمايد يابي سريع و رفع آن به افراد بهره در عيبافزاري نظارت داشته و  اين سيستم سخت

 نماي روبرو از دستگاه آزمون مشعل نماي پشت از دستگاه آزمون مشعل 

 CDافزار و رابط دستگاه و درايوهاي        در اين نما صحنه اصلي نرم     
 .باشند و فالپي دستگاه مشخص مي

گاه  كـه در وجـه جانبـي دست   Self Testدر ايـن نمـا، بـرد     
سازي  همچنين برد واسط مناسب   . شود شده، ديده مي   نصـب 

بـندي سـيگنالها كـه بر روي رابطهاي كارتها قرار            و دسـته  
 .شود گرفته است، د يده مي

  محمود تكابي:نام مدير پروژه الكتريك :نام گروه مجري

 ---- :كد پروژه اي مازندران برق منطقه :نام كارفرما
باز، محمدامين حجتي كرماني و همكاران نيروگاهي آقايان اميري، عرب خزائلي،           بهادر پاك  :نـام همكاران  

 روحي
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 :چكيده نتايج پروژه

هاي فني آن، با مشورتها و جلساتي كه با          پـس از مطالعـه و بررسـي مدارك سيستم و آشنايي با مشخصه              
 مسـئولين پـروژه صـورت گرفـت، حـدود حجـم سيگنالها براي سيستم آزمون و                  همكـاران نيروگاهـي و    

 را داراست،   DASافزار سيستم آزمون كه ساختار يك        سپس سخت . چگونگـي عملكـرد آن مشـخص شد       
سازي  با طراحي و ساخت بردهاي مناسب     . ، آماده گرديد  Adrantechكمك كارتها و تجهيزات شركت       بـه 

افزار سيستم آزمون نيز برمبناي      نرم. افزار سيستم آماده شد    جموعه سخت بـندي و تست خودكار، م      و سـيم  
. باشد ، مي٩٨ نوشته شده و تحت سيستم عامل ويندوز ++Visual Cمـنطق الجيكـي سيستم و به زبان   

توان در حين عملكرد     كمك آن مي   افزار كه به   افزار و نرم   محصول نهايي دستگاهي است متشكل از سخت      
On-line    هاي نيروگاهي مانيتور كرده و وضعيت آنها را مشاهده          سـيگنالهاي آن را بـر روي نقشه       ، غالـب

توان در رفع    افزاري، عيوب گذراي سيستم نيز ثبت شده و بدين ترتيب مي           همچنين با تمهيدات نرم   . نمـود 
كارتها تواند در زماني كه واحد از مدار خارج است نيز به تست              ايـن سيسـتم مي    . سـريع آنهـا اقـدام نمـود       

 .البته در اين حالت همواره بايستي نكات ايمني را رعايت نمود. بپردازد

 :مستندات پروژه

گـروه پژوهشـي الكـتريك؛ گزارشـهاي مـراحل دوم تـا ششم و گزارش نهايي پروژه؛ پژوهشكده توليدنيرو؛                     -
 .پژوهشگاه نيرو
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 :عنوان پروژه

 اي نيروگاهيه ارزيابي فني و اقتصادي روشهاي كنترل دبي الكتروپمپ

 :خالصه پروژه

ها، از   ي عبوري از فن   منظور تغيير دبي سيال عبوري از سيستم پمپاژ و يا تغيير حجم هوا             در نـيروگاههاي بخار، به    

هاي  پس، توربوكوپلينگ در سيستم پمپاژ، اين روشها شامل كنترل ولوو، باي       . شود روشـهاي متنوعـي اسـتفاده مي      

هاي  توان به تغيير پره ها نيز مي از جملـه روشـهاي تغيـير حجم هواي عبوري از فن   . باشـد  ، مـي  ...هيدروليكـي و    

در بين روشهاي تغيير دبي، راندمان . ، اشاره كرد...رهاي خروجي و هـاي فـن، دمپ   ورودي فـن، تغيـير زاويـه پـره       

در اين پروژه پس از ارزيابي خصوصيات فني و  . درايوهـاي دور متغـير الكترونيكـي نسـبت بـه بقـيه باالتـر است               

جاي روشهاي  مصـرف انـرژي هـر يـك از روشـهاي فوق، پيشنهاد استفاده از درايوهاي دور متغير الكترونيكي به                   

 .شوند، مطرح گرديده است ي در نيروگاههايي كه در آينده ساخته ميسنت

 :چكيده نتايج پروژه

هاي  ها و فن   هاي نيروگاهي، روشهاي سنتي تغيير دبي الكتروپمپ       ها و فن   در ايـن پـروژه بـا معرفي پمپ         

عنوان   به نيروگاهـي برشمرده شده و موارد عملي استفاده از روشهاي سنتي در برخي از نيروگاههاي ايران               

عنوان روشي كه با پيشرفت فناوري       درايوهاي دور متغير الكترونيكي نيز به     . نمونـه مطـرح گـرديده اسـت       

عنوان يكي از روشهاي تغيير      تواند به  هاي نيروگاهي مي   هاديهـا، با قابليت اطمينان باال و در محدوده         نـيمه 

يزان مصرف انرژي هر يك از روشها دبـي مورد توجه قرار گيرد، معرفي شده و سپس خصوصيات فني و م        

با اشاره به توليدات سازندگان درايوهاي دور متغير و همچنين موارد استفاده درايوها در   . بررسـي شده است   

  الهام صادقيان سرخابي:نام مدير پروژه الكتريك :نام گروه مجري

 ---- :كد پروژه پژوهشگاه نيرو :نام كارفرما

 زاده پتيان، هاشم رمضان گئورگ قره :نام همكاران
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 ٢٣

شوند،  نـيروگاههاي خارج از كشور، استفاده از درايوها براي نيروگاههاي كه در آينده نصب و خريداري مي                

 .پيشنهاد شده است

 :مستندات پروژه

 .روه پژوهشي الكتريك؛ گزارش نهايي پروژه؛ پژوهشكده توليدنيرو؛ پژوهشگاه نيروگ -

 .شده از نيروگاههاي داخل كشور آوري مدارك جمع -

 .شده از اينترنت آوري هاي برخي از شركتهاي سازنده و مطالب جمع كاتالوگ -
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 :عنوان پروژه

 طرح آزمايشگاهها و كارگاههاي تحقيقاتي مكانيك

 :خالصه پروژه

تفاده از تجهيزات   هاي تحقيقاتي، اس   ها و انجام آزمايشهاي موردنياز در پروژه       سازي مـنظور بررسي صحت شبيه     بـه 

در ايـن پـروژه سـعي بـر آن بوده تا طرح مناسبي براي     . باشـد  مناسـب آزمايشـگاهي و كارگاهـي، ضـروري مـي       

اي كه آزمايشهاي متفاوت الزم در       گونه آزمايشـگاهها و كارگاههاي تحقيقاتي موردنياز گره مكانيك تهيه شود، به          

 .هاي تحقيقاتي نيروگاهي، قابل انجام باشد پروژه

 ساز ارتعاشي آزمايشگاه ارتعاشات پژوهشگاه نيرو دستگاه شبيه

  محمدرضا مسعوديفر:نام مدير پروژه مكانيك :ينام گروه مجر

 PMEPN06 :كد پروژه پژوهشگاه نيرو :نام كارفرما

 مسعود آسايش، محمد تابش، مسعود سلطاني حسيني، مهدي آقااميني :نام همكاران
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 :چكيده نتايج پروژه

 .تهيه طرح كلي و ساختاري آزمايشگاهها و كارگاهها 

 .تهيه فهرست آزمايشگاهها و كارگاهها و توصيف مشخصات آنها 

 .اولويت تأسيس آزمايشگاهها و كارگاههاي گروه مكانيك 

 .در آزمايشگاهها و كارگاههاتعيين تجهيزات و آرايش آنها  

 .تعيين مشخصات فني تجهيزات آزمايشگاهي موردنياز 

 :مستندات پروژه

: ؛ كد گزارش  ”طـرح آزمايشـگاهها و كارگاههـاي تحقيقاتـي مكانيك         “گـروه پژوهشـي مكانـيك؛ گـزارش          -
PMEPN06/T1 ١٣٧٩؛ پژوهشكده توليد نيرو؛ پژوهشگاه نيرو؛ شهريور ماه. 
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 :عنوان پروژه

 سيستم تنظيم خودكار احتراق در نيروگاههاطراحي 

 :خالصه پروژه

منظور افزايش   ام ايـن پـروژه، بررسـي و مدلسازي سيستم تنظيم احتراق در بويلرهاي نيروگاهي به               هـدف از انجـ    

 .محيطي در نيروگاههاي بخار بوده است هاي زيست راندمان احتراق و كاهش آالينده

 شمايي از سيستم كنترل احتراق در نيروگاه بخار

  مسعود سلطاني حسيني:نام مدير پروژه مكانيك :نام گروه مجري

 PMEPN01 :كد پروژه پژوهشگاه نيرو :نام كارفرما

پـور، حسام طاهريان، شهام افشار كرمانشاهي،        همـايون فـيض، سيدمصـطفي حسـينعلي        :نـام همكـاران   
 محمدتابش
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 :چكيده نتايج پروژه

بيني محصوالت موجود در گازهاي خروجي و محاسبه راندمان  ي پيش در ايـن پروژه، يك مدل احتراق برا        
گرفته،  براساس بررسيهاي صورت  . احـتراق در بويلـرهاي نيروگاهـي تهيه و مورد استفاده قرار گرفته است             

گيري درصد اكسيژن در  نـتايج مـدل احـتراق بـا نتايج آزمايشهاي تجربي تطابق خوبي دارد و روش اندازه        
 .باشد ترين روش براي كنترل فرآيند احتراق در بويلرهاي نيروگاهي مي مطمئن، (In-Situ)محل 

 :مستندات پروژه

 :در اين پروژه گزارشهاي زير تهيه شده است -

: ؛ كدگزارش ”بررسي و مدلسازي فرآيند احتراق در بويلرهاي نيروگاهي       “گروه پژوهشي مكانيك؛ گزارش      -١
PMEPN01/T1 ١٣٧٨نيرو؛ شهريور ماه ؛ پژوهشكده توليد نيرو؛ پژوهشگاه. 

گـيري و كنترل احتراق در بويلرهاي        هـاي انـدازه    بررسـي سيسـتم   “گـروه پژوهشـي مكانـيك؛ گـزارش          -٢
 .١٣٧٩؛ پژوهشكده توليد نيرو؛ پژوهشگاه نيرو؛ فروردين ماه PMEPN01/T2: ؛ كد گزارش”نيروگاهي

: ؛ كد گزارش  ”پيوتريهاي كام  مدلسـازي سيسـتم احتراق و برنامه      “گـروه پژوهشـي مكانـيك؛ گـزارش          -٣
PMEPN01/T3 ١٣٧٩؛ پژوهشكده توليد نيرو؛ پژوهشگاه نيرو؛ تير ماه. 

: ؛ كد گزارش  ”شده گيري مقايسه نتايج مدل كامپيوتري با مقادير اندازه      “گـروه پژوهشي مكانيك؛ گزارش       -٤
PMEPN01/T4 ١٣٨٠؛ پژوهشكده توليد نيرو؛ پژوهشگاه نيرو؛ خرداد ماه. 
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 :عنوان پروژه

 ها با آناليز ارتعاشات ابي توربيني عيب

 :خالصه پروژه

ها و همچنين تهيه و تدوين       ي عيوب ارتعاشي متداول در توربين     هـدف از انجـام ايـن پـروژه، بررسـي و مدلسـاز             

 .ها با آناليز ارتعاشات بوده است يابي توربين سيستم خبره عيب

 آزمايشگاه ارتعاشات پژوهشگاه نيرو

 :چكيده نتايج پروژه

 .ها بررسي و مدلسازي عيوب ارتعاشي متداول در توربين 

 .ازش اطالعات ارتعاشيآوري و پرد طرح روش سيستماتيك جهت جمع 

 .ها با آناليز ارتعاشات يابي توربين طراحي سيستم خبره عيب 

  محمدرضا مسعوديفر:نام مدير پروژه مكانيك :نام گروه مجري

 PMEPN03 :كد پروژه پژوهشگاه نيرو :نام كارفرما

 مهدي آقااميني، مسعود آسايش، مهدي بهزاد، اميرهوشنگ مهرانفرد :نام همكاران
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 :مستندات پروژه

 :در اين پروژه گزارشهاي زير تهيه شده است -

بررســي و گــردآوري اطالعــات در زميــنه مشــكالت ارتعاشــي در “گــروه پژوهشــي مكانــيك؛ گــزارش  -١
 .١٣٧٨يد نيرو؛ پژوهشگاه نيرو؛ ؛ پژوهشكده تولPMEPN03/T1: ؛ كد گزارش”ها توربين

: ؛ كد گزارش  ”ها تحليل و مدلهاي ارتعاشي عيوب مكانيكي توربين      “گـروه پژوهشـي مكانـيك؛ گـزارش          -٢
PMEPN03/T2 ١٣٨٠؛ پژوهشكده توليد نيرو؛ پژوهشگاه نيرو؛. 

؛ PMEPN03/T3: ؛ كد گزارش  ”ها استانداردهاي ارتعاشي توربين  “گـروه پژوهشـي مكانـيك؛ گـزارش          -٣
 .١٣٧٨كده توليد نيرو؛ پژوهشگاه نيرو؛ پژوهش

: ؛ كد گزارش  ”ها با آناليز ارتعاشات    يابي توربين  طرح سيستم خبره عيب   “گـروه پژوهشي مكانيك؛ گزارش       -٤
PMEPN03/T4 ١٣٧٩؛ پژوهشكده توليد نيرو؛ پژوهشگاه نيرو؛. 

ــزارش   -٥ ــيك؛ گ ــروه پژوهشــي مكان ــدازه“گ ــردازش داده ان ــيري و پ ــي گ ــاي ارتعاش ــزا”ه ــد گ : رش؛ ك
PMEPN03/T5 ١٣٧٩؛ پژوهشكده توليد نيرو؛ پژوهشگاه نيرو؛. 

: ؛ كد گزارش  ”يابي و مقايسه نتايج    راهـنماي كاربـرد بـرنامه عيـب       “گـروه پژوهشـي مكانـيك؛ گـزارش          -٦
PMEPN03/T6 ١٣٨٠؛ پژوهشكده توليد نيرو؛ پژوهشگاه نيرو؛. 
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 :عنوان پروژه

منظور  يكل نيروگاه توس بهافزاري جهت بررسي ترموديناميكي س تهيه بسته نرم
 On-lineصورت  تعيين نقطه كاركرد و راندمان واحد به

 :خالصه پروژه

صـورت  يـن مشخصات عملكردي سيكل و بويلر نيروگاه توس بههـدف از انجـام ايـن پــروژه، مدلســازي و تعي            

On-line و Off-lineافزار كامپيوتري بوده است  در بارهاي نامي و غيرنامي با استفاده از يك نرم. 

 افزار شمايي از صفحه اصلي نرم

  مسعود سلطاني حسيني:نام مدير پروژه مكانيك :نام گروه مجري

 PMENT01 :كد پروژه كميته مركزي تحقيقات برق خراسان :نام كارفرما
زاده شيـخ، محمـدتقي    ن حبيـب سيـدرضـا حسينـي ابـرده، راميـن حقيقـي خوشخـو، بهمـ       :نام همكاران 

محمـدي توچايـي، راميـن خسـروي رحمـاني، علـي نـوري بروجـردي، عليرضـا الحـاق،            
فنايي، فرشته   حمـيـد واحــدي، رحمــان عطاءاللهـي، محمد عامـري، حميد نباتي، فرزين            

 رحماني، مهناز حجازي امين
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 :چكيده نتايج پروژه

بي جهت مدلسازي و بررسي      از قابليت مناس   On-lineصورت   افـزار تجـزيه و تحلـيل سيكل توس به          نـرم  
هاي دريافتي از دستگاههاي    عملكـرد سـيكل حرارتـي و بويلـر نـيروگاه در شـرايط واقعي و براساس داده                 

هاي تجزيه و تحليل سيكل و بويلر  همچنين با استفاده از برنامه  . باشد گـيري نـيروگاه بـرخوردار مي       انـدازه 
اليي مشخصات ترموديناميكي سيكل و بويلر در       توان با دقت با    ، مي Off-lineصـورت    نـيروگاه تـوس بـه     

بيني و تأثير تغيير پارامترهاي مختلف را بر روي عملكرد كلي تجهيزات  شـرايط كاركـرد مخـتلف را پـيش     
 .بررسي نمود

 :مستندات پروژه

: ؛ كد گزارش”شناسـايي ديـگ بخار و سيكل آب و بخار نيروگاه توس  “گـروه پژوهشـي مكانـيك؛ گـزارش          -
PMENT01/T1 ١٣٧٥پژوهشكده توليد نيرو؛ پژوهشگاه نيرو؛ دي ماه ؛. 

تعييـن روابـط ترموديناميكـي حـاكم بر هر يك از اجزاء سيكل اصلي               “گـروه پژوهشـي مكانـيك؛ گـزارش          -
 .١٣٧٦؛ پژوهشكده توليد نيرو؛ پژوهشگاه نيرو؛ تير ماه PMENT01/T2: ؛ كد گزارش”توس نيروگاه

ـ   “گـروه پژوهشـي مكانـيك؛ گـزارش          - ؛ ”ط انتقال حرارت بر اجزاء بويلر و ارائه روش مدلسازي آن          تهـيه رواب
 .١٣٧٦؛ پژوهشكده توليد نيرو؛ پژوهشگاه نيرو؛ مهر ماه PMENT01/T3: كدگزارش

توس در   محاسبات تعادل جرمي و حرارتي سيكل اصلي آب و بخار نيروگاه          “گروه پژوهشي مكانيك؛ گزارش      -
 .١٣٧٦ه توليد نيرو؛ پژوهشگاه نيرو؛ اسفند ماه ؛ پژوهشكدPMENT01/T4: ؛ كد گزارش”بار نامي

: ؛ كد گزارش  ”بررسي و تعيين نقاط حساس نيروگاه و سنسورهاي موردنياز        “گروه پژوهشي مكانيك؛ گزارش      -
PMENT01/T5 ١٣٧٧؛ پژوهشكده توليد نيرو؛ پژوهشگاه نيرو؛ خرداد ماه. 

نجام محاسبات تعادل حرارتي و جرمي       براي ا  Toussبرنامه كامپيوتري   “گـروه پژوهشـي مكانـيك؛ گزارش         -
؛ پژوهشــكده تولــيد نــيرو؛ PMENT01/T6: ؛ كــد گــزارش”ســيكل حرارتــي نــيروگاه تــوس در بــار نامــي

 .١٣٧٧نيرو؛ تير ماه  پژوهشگاه

تعيين روابط ترموديناميكي حاكم بر هر يك از اجزاء سيكل نيروگاه توس            “گـروه پژوهشي مكانيك؛ گزارش       -
؛ پژوهشـكده توليد نيرو؛ پژوهشگاه نيرو؛ شهريور ماه         PMENT01/T7:  گـزارش  ؛ كـد  ”در شـرايط غيرنامـي    

١٣٧٧. 

؛ ”آوري و انـتقال اطالعات نيروگاه توس  طراحـي كلـي سيسـتم جمـع       “گـروه پژوهشـي مكانـيك؛ گـزارش          -
 .١٣٧٧؛ پژوهشكده توليد نيرو؛ پژوهشگاه نيرو؛ آبان ماه PMENT01/T8: كدگزارش
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: ؛ كدگزارش ”On-lineصورت   راحي سيستم تعيين مشخصات سييكل به     ط“گروه پژوهشي مكانيك؛ گزارش      -
PMENT01/T9 ١٣٧٧؛ پژوهشكده توليد نيرو؛ پژوهشگاه نيرو؛ بهمن ماه. 

افـزار محاسـبات تعادل جرمي و حرارتي سيكل اصلي آب و بخار              نـرم “گـروه پژوهشـي مكانـيك؛ گـزارش          -
 پژوهشكده توليد نيرو؛ پژوهشگاه نيرو؛      ؛PMENT01/T10: ؛ كـد گـزارش    ”تـوس در بـار غيرنامـي       نـيروگاه 

 .١٣٧٨ارديبهشت ماه 

؛ ”افزار توس برنامه اجرائي بار نامي و غيرنامي        راهـنماي استفاده از نرم    “گـروه پژوهشـي مكانـيك؛ گـزارش          -
 .١٣٧٨؛ پژوهشكده توليد نيرو؛ پژوهشگاه نيرو؛ خرداد ماه PMENT01/T11: كدگزارش

: ؛ كد گزارش  ” بررسي عملكرد اجزاء مختلف بويلر نيروگاه توس       نحـوه “گـروه پژوهشـي مكانـيك؛ گـزارش          -
PMENT01/T12 ١٣٧٨؛ پژوهشكده توليد نيرو؛ پژوهشگاه نيرو؛ تير ماه. 

افزاري مناسب جهت تعيين عملكرد و راندمان سيكل    روند تهيه بسته نرم   “گـروه پژوهشـي مكانيك؛ گزارش        -
كده توليد نيرو؛ پژوهشگاه نيرو؛ خرداد ماه       ؛ پژوهش PMENT01/T13: ؛ كـد گـزارش    ”On-lineصـورت    بـه 

١٣٧٨. 

محاسبه سطوح تبادل حرارتي مستقيم بين سطح و سطح، حجم و سطح،            “گـروه پژوهشي مكانيك؛ گزارش       -
توليد نيرو؛   ؛ پژوهشكده PMENT01/T14: ؛ كد گزارش  ”حجـم و حجـم، در يك كوره ديگ بخار نيروگاهي          

 .١٣٧٨پژوهشگاه نيرو؛ خرداد ماه 

افزاري مناسب جهت تعيين عملكرد و راندمان سيكل       راهنماي بسته نرم  “وهشـي مكانـيك؛ گزارش      گـروه پژ   -
؛ پژوهشكده توليد نيرو؛ پژوهشگاه نيرو؛ اسفند ماه        PMENT01/T15: ؛ كـد گـزارش    ”On-lineصـورت    بـه 

١٣٧٨. 

؛ ”اهيمحاسبه سطوح تبادل حرارتي كلي در يك كوره ديگ بخار نيروگ       “گـروه پژوهشـي مكانـيك؛ گزارش         -
 .١٣٧٩؛ پژوهشكده توليد نيرو؛ پژوهشگاه نيرو؛ تير ماه PMENT01/T16: كد گزارش

؛ ”On-lineگيري موردنياز براي سيستم      تعيين مشخصات تجهيزات انازه   “گـروه پژوهشـي مكانيك؛ گزارش        -
 .١٣٧٩؛ پژوهشكده توليد نيرو؛ پژوهشگاه نيرو؛ اسفند ماه PMENT01/T17: كد گزارش

؛ ”تجربي مدلسـازي كـوره ديگ بخار نيروگاه توس با استفاده از روابط           “كانـيك؛ گـزارش     گـروه پژوهشـي م     -
 .١٣٧٩؛ پژوهشكده توليد نيرو؛ پژوهشگاه نيرو؛ اسفند ماه PMENT01/T18: كدگزارش

؛ ”بندي مدلسازي كوره ديگ بخار نيروگاه توس با استفاده از روش ناحيه          “گـروه پژوهشـي مكانيك؛ گزارش        -
 .١٣٧٩؛ پژوهشكده توليد نيرو؛ پژوهشگاه نيرو؛ اسنفد ماه PMENT01/T19: كد گزارش
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 ٣٣

هـاي كامپـيوتري جهـت مدلسـازي كـوره ديگ بخار             نـتايج و بـرنامه    “گـروه پژوهشـي مكانـيك؛ گـزارش          -
؛ پژوهشكده توليد نيرو؛    PMENT01/T20: ؛ كـد گـزارش    ”بـندي  تـوس بـا اسـتفاده از روش ناحـيه          نـيروگاه 

 .١٣٧٩پژوهشگاه نيرو؛ اسفند ماه 

؛ PMENT01/T21: ؛ كد گزارش  ”افـزار نهايـي توس     راهـنماي نـرم   “گـروه پژوهشـي مكانـيك؛ گـزارش          -
 .١٣٨٠پژوهشكده توليد نيرو؛ پژوهشگاه نيرو؛ مرداد ماه 
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 ل و توزيع نيروپژوهشكده انتقا
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 ٣٥

 :عنوان پروژه

 دكل موقت انتقال نيرو

 :خالصه پروژه

به احتمال تخريب دكلهاي انتقال نيرو دراثر سوانح طبيعي و يا حوادث ديگر و خارج شدن خطوط انتقال از              باتوجـه 
يـك سيسـتم جايگزيـن سـريع و قـابل حمـل جهـت برقدار نمودن سريع خط،                   شـبكه، نـياز مبرمـي بـه وجـود           

پروژه . گرديد تا بتوان در حداقل زمان، خط را برقدار كرد و در زمان مناسب به ترميم دكل اصلي پرداخت  مشـاهده 
 در   كيلوولت انتقال نيرو در همين راستا تعريف شد و اولين نمونه از اين دكلها              ٤٠٠طراحـي و ساخت دكل موقت       

 .پژوهشگاه نيرو طراحي، ساخته و برپا شد

  كيلوولت آويزي تكمداره٤٠٠دكل مهاري موقت 

 ميدرضا پيرمرادنازنين احمديزاده، ح :نام مدير پروژه خط :نام گروه مجري

 ٦١٠٤ :كد پروژه سازمان پژوهشهاي علمي كشور :نام كارفرما

 عليرضا رهنورد، حسين جاللي فراهاني :نام همكاران

 

كارنامه پژوهشي سال 1380 پژوهشگاه نيرو



 ٣٦

 :چكيده نتايج پروژه

 كيلوولت با مصالح آلومينيومي و با مصالح        ٤٠٠پـروژه مذكور منجر به طراحي دو نوع دكل موقت مهاري             
 .گرديده استفوالدي گرديد و نمونه فوالدي آن در پژوهشگاه نيرو ساخته و برپا 

نيرو  گـزارش كامل مراحل مدلسازي، آناليز، طراحي و ساخت دكلهاي مذكور در پژوهشكده انتقال و توزيع                
اي دكل فوالدي و     به نوع مصالح مصرفي، فرم سازه      الزم بـه ذكر است كه باتوجه      . قـابل دسترسـي اسـت     

با مصالح مورد استفاده آن     آلومينيومـي كـامالً مـتفاوت و مجزاسـت و هـر يك داراي ويژگيهاي متناسب                 
 .است

 :مستندات پروژه

؛ پژوهشكده انتقال و توزيع نيرو؛ ”طراحي و ساخت دكلهاي موقت انتقال نيرو“گـروه پژوهشـي خط؛ گزارش        -
 .پژوهشگاه نيرو

؛ پژوهشكده انتقال و    ” كيلوولت ٤٠٠آنالـيز و طراحـي دكـل مهاري موقت          “گـروه پژوهشـي خـط؛ گـزارش          -
 .ه نيرونيرو؛ پژوهشگا توزيع

؛ پژوهشكده انتقال و توزيع نيرو؛      ”جداول كاربردي دكلهاي موقت انتقال نيرو     “گـروه پژوهشـي خط؛ گزارش        -
 .پژوهشگاه نيرو

پـيدا كـردن بـار بحرانـي دكلهـاي موقـت انـتقال نيرو با دكلهاي مهاري                  “گـروه پژوهشـي خـط؛ گـزارش          -
 .؛ پژوهشكده انتقال و توزيع نيرو؛ پژوهشگاه نيرو”تنيده پيش
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 ٣٧

 :عنوان پروژه

 رله امپدانس باال براي خطوط توزيع

 :خالصه پروژه

خاطر  وقـوع خطـاي امـپدانس باال، همزمان با توسعه فيدرهاي توزيع و استفاده از فيدرهاي بلند، مطرح شده و به                    
بر وقفه در    گونه خطاها، عالوه   رفع اين  عدم. اند طبيعت آن، توسط وسايل حفاظتي جريان زياد قابل تشخيص نبوده         

گردد، بنابراين لزوم رفع و      كي و صدمات مالي و جاني مي      سوزي، ايجاد شوك الكتري    دهـي باعـث آتـش      سـرويس 
هاي فركانس باالست كه در حوادث طبيعي شبكه         عموماً اين خطا داراي مولفه    . شود تشـخيص آنهـا احسـاس مي      

هاي تشخيص متعددي ارائه     در اين راستا الگوريتم   . شود نيز ظاهر مي  ... چنجر، خطوط و     مـثل كليدزني خازن، تپ    
ـ      . باشد ه روشـهاي جديد همچنان در مجامع علمي دنيا ادامه دارد و از مباحث روز رشته حفاظت مي                 شـده كـه ارائ

هاي  اي جهت استفاده سيستم    ها اقدامات گسترده   افزاري و پردازنده   اخـيراً بـا پيشرفت ايجادشده در فناوري سخت        
هاي ناظر صورت    سيستمهاي حفاظت و همچنين      هـا و سيسـتم     پذيـر در سـاخت رـله       پـردازش و كنـترل بـرنامه      

هاي تشخيص خطاي امپدانس باال كيفيت و        گيري از اين پيشرفت در ادغام روشها و الگوريتم         با بهره . است گرفـته 
 .يابد دقت تشخيص خطاي امپدانس باال افزايش مي

 رله امپدانس باال

  پيمان پورنبي:نام مدير پروژه پست :نام گروه مجري

 ٦٢٠١ :كد پروژه پژوهشگاه نيرو :نام كارفرما
محمــود حالتــي املشــي، مهــرداد جامعــي، فــرزام فربــيز، ميررســول جعفــري موســوي،  :نــام همكــاران

 درودي، داود محمدزاده، مجتبي كرمي عارف
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 :چكيده نتايج پروژه

ت حفاظت خطاي امپدانس باال كه      پـروژه مذكـور مـنجر بـه سـاخت يـك نمونه آزمايشي از يك رله جه                  
 .سازي را نيز دارد، گرديد هاي كنترلي و ذخيره هاي حفاظتي و سيستم قابليت تبديل به ساير انواع رله

سازي بيش از هفت الگوريتم رايج تشخيص خطا، از سوي گروه            بر پياده  طـور كلي در اين پروژه، عالوه       بـه  
هاي معتبر داخلي و     اع گرديد كه با ارائه آنها در كنفرانس       مجـري پروژه، چهار الگوريتم تشخيص جديد ابد       

 .المللي مورد بحث و تحليل صاحبنظران اين موضوع قرار گرفت بين

افـزار ايـن رـله از يك مجموعه با قابليت پردازش موازي با قدرت پردازش بيش از يكصد ميليون                     سـخت  
 Real)قابليت انجام محاسبات زمان حقيقي افزار با  اين سخت. دستورالعمـل در ثانيـه تشكيل شده است

Time)             پس از بررسي   . ، بـراي تحقق پردازش چندين الگوريتم تشخيص خطا طراحي و ساخته شده است
صورت رقمي، يك     برد پردازنده سيگنال به    ٩طـرحهاي مخـتلف پردازش موازي، طرحي بهينه متشكل از           

، يك برد رابط كاربرد، يك GB 5.1فظه تا سقف كننده اطالعات با قابليت افزايش حجم حا واحـد ذخـيره  
 بــا پــروتكل Rs-٤٨٥، Rs-٢٣٢پذيــر، درگــاه ســريال  بــرد بــا وروديهــا و خروجــيهاي ديجيــتال بــرنامه

Xmodem-CRC            ايـن سيسـتم با دو هدف سهولت        .  و نمايشـگرهاي وضـعيت، طراحـي و سـاخته شـد
هاي انتقال و    هاي حفاظتي شبكه   ر رله گيري از آن در ساخت ساي      يابـي و تعمـيرات و همچنيـن بهره         عيـب 

 .صورت مدوالر طراحي و ساخته شده است توزيع كامالً به

 :مستندات پروژه

؛ پژوهشكده انتقال و توزيع نيرو؛      ”هاي ديجيتالي  افزار رله  بررسـي سـخت   “گـروه پژوهشـي پسـت؛ گـزارش          -
 .پژوهشگاه نيرو

؛ ”وردنياز براي ساخت رله امپدانس باال     افزار م  تهيه مشخصات فني سخت   “گـروه پژوهشـي پسـت؛ گـزارش          -
 .پژوهشكده انتقال و توزيع نيرو؛ پژوهشگاه نيرو

؛ “تجـزيه و تحلـيل روشـهاي مخـتلف تشـخيص خطـاي امـپدانس باال               “گـروه پژوهشـي پسـت؛ گـزارش          -
 .انتقال و توزيع نيرو؛ پژوهشگاه نيرو پژوهشكده

 مقابل امواج ضربه بر روي رله امپدانس        روش انجـام آزمونهاي پايداري در     گـروه پژوهشـي پسـت؛ گـزارش          -
 .؛ پژوهشكده انتقال و توزيع نيرو؛ پژوهشگاه نيرو“باال

؛ پژوهشكده انتقال و    “افزار آزمايشگاهي رله امپدانس باال     سـاخت سـخت   “گـروه پژوهشـي پسـت؛ گـزارش          -
 .نيرو؛ پژوهشگاه نيرو توزيع
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 ٣٩

؛ پژوهشكده انتقال و توزيع نيرو؛      ”ن اسمبلي افزارهاي الزم به زبا    تهيه نرم “گـروه پژوهشـي پسـت؛ گـزارش          -
 .پژوهشگاه نيرو

 .؛ پژوهشكده انتقال و توزيع نيرو؛ پژوهشگاه نيرو”XMODEMپروتكل “گروه پژوهشي پست؛ گزارش  -

 .؛ پژوهشكده انتقال و توزيع نيرو؛ پژوهشگاه نيرو”برنامه ارتباط با كاربر“گروه پژوهشي پست؛ گزارش  -

 .؛ پژوهشكده انتقال و توزيع نيرو؛ پژوهشگاه نيرو”HDDثبت اطالعات در “ش گروه پژوهشي پست؛ گزار -

؛ ”افـزار رـله امـپدانس باال       آزمـايش عملكـرد تسـتهاي مخـتلف سـخت         “گـروه پژوهشـي پسـت؛ گـزارش          -
 .انتقال و توزيع نيرو؛ پژوهشگاه نيرو پژوهشكده

؛ پژوهشكده انتقال و توزيع نيرو؛      ”صنعتي رله امپدانس باال    تهيه نمونه نيمه  “گـروه پژوهشـي پسـت؛ گزارش         -
 .پژوهشگاه نيرو

؛ پژوهشكده انتقال و    ”طراحي فرآيند تست، مشخصات فني تجهيزات آزمون      “گـروه پژوهشي پست؛ گزارش       -
 .توزيع نيرو؛ پژوهشگاه نيرو

؛ پژوهشكده انتقال و توزيع نيرو؛      ”هاي حفاظتي  آزمايشـهاي پـايداري رله    “گـروه پژوهشـي پسـت؛ گـزارش          -
 .گاه نيروپژوهش
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  انرژي و مديريت مصرفپژوهشكده
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 ٤١

 :عنوان پروژه

 هاي بهبود راندمان و تدوين استاندارد مصرف مديريت پروژه

 :خالصه پروژه

كننده را   لـزوم استفاده بهينه از منابع انرژي كشور، وجود استانداردهاي مصرف انرژي در بخشهاي مختلف مصرف               
تواند  بر مي  است كه تدوين استاندارد مصرف براي دستگاهها و تجهيزات انرژي          بديهي. ناپذيـر نموده است    اجتـناب 

در اين  . دنبال داشته باشد   رويه انرژي به   اي كاهش تلفات و جلوگيري از مصرف بي       نـتايج بسـيار مثبتـي در راسـت        
 وسيله  ٦هاي بهبود راندمان و تدوين استاندارد و برچسب مصرف انرژي در             پـروژه مديريـت و نظـارت بـر پـروژه          

انجام  برقي، به بـر شامل چيلر تراكمي، پمپ سانتريفوژ، اتوي برقي، بخاري برقي، آبگرمكن برقي و سماور                 انـرژي 
گيري مصرف  روش انجـام پـروژه بـه ايـن شكل بوده است كه ابتدا تستهاي استاندارد براي اندازه                 . رسـيده اسـت   

با . اند، انجام شده است    انـرژي تجهـيزات سـاخت داخـل در آزمايشـگاههايي كه به تائيد مؤسسه استاندارد رسيده                
 مجاز مصرف انرژي تجهيزات مشخص شده و سپس برچسب          المللي، حدود  مقايسه نتايج استانداردهاي معتبر بين    

 .مصرف انرژي براي آنها طراحي شده است

 :چكيده نتايج پروژه

 .گيري مصرف انرژي تجهيزات طراحي آزمايشگاههاي استاندارد براي اندازه 
 .تعيين شاخص مصرف انرژي براي تجهيزات ساخت داخل 
 .صرف انرژي براي تجهيزات ساخت داخلگيري شاخص م انجام تستهاي استاندارد و اندازه 
 .طراحي برچسب انرژي براي تجهيزات ساخت داخل 

 :مستندات پروژه

تدوين استاندارد مصرف و برچسب انرژي      “گـروه پژوهشـي انـرژي و مديريـت مصرف؛ مجموعه گزارشهاي              -
ژوهشكده انرژي و   ؛ پ ”چيلر تراكمي، پمپ سانتريفوژ، اتوي برقي، بخاري برقي، آبگرمكن برقي و سماور برقي            

 .محيط زيست؛ پژوهشگاه نيرو

  محمدرضا كارگهي:نام مدير پروژه انرژي و مديريت مصرف :نام گروه مجري

 PENDE02 :كد پروژه معاونت امور انرژي وازرت نيرو :نام كارفرما

 ي، عباس فرهادزادهفرخ امين :نام همكاران
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 ٤٢

 :عنوان پروژه

 طرح تجهيز آزمايشگاههاي گروه پژوهشي محيط زيست

 :خالصه پروژه

هاي منتشره   گيري آالينده  لـزوم تجهيز آزمايشگاههاي گروه پژوهشي محيط زيست در ارتباط با با بررسي و اندازه              

در اين ارتباط آزمايشگاههاي گروه، براساس محورهاي       . باشد از نـيروگاهها و صـنايع و تأثـير آن بـر محـيط مـي               

 :گردد  ميبندي صورت زير طبقه تحقيقاتي و به

منظور آناليز يوني و شناسايي كيفي آب و فاضالب و زائدات            آزمايشـگاه آب و فاضـالب و زائـدات جـامد، به            -١

 جامد در نيروگاهها و صنايع،

سازي فرآيندهاي تصفيه آب و فاضالب و        منظور انجام تستهاي موردنياز در جهت شبيه        آزمايشگاه پايلوت، به   -٢

هاي تحقيقاتي كه نيازمند به پايلوت جهت اخذ پارامترهاي تجربي طرح            وژهحـذف آاليـنده از دود و سـاير پر         

 .باشند مي

منظور انجام تستهاي ميكروبيولوژي آب و فاضالب و فرآيندهاي بيوتكنولوژي           آزمايشـگاه ميكروبـيولوژي، به     -٣

 ...).احياء آب، خاك و (

هاي گاز دودكش نيروگاهها و صنايع،       يندهگيري آال  منظور اندازه  آزمايشـگاه آلودگـي هوا و عوامل فيزيكي، به         -٤

 .آلودگي هواي محيط و آلودگي ناشي از ميدانهاي الكترومغناطيسي و صوت

 

 

  امير سهرابي كاشاني:نام مدير پروژه محيط زيست :نام گروه مجري

 PEVRD01/79 :كد پروژه پژوهشگاه نيرو :نام كارفرما

 ، سوسن داوريرامين پايدار راوندي، ماندانا عطاران: نام همكاران
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 ٤٣

 آزمايشگاه پايلوت، پايلوت تصفيه فاضالب نيروگاههاي بخاري

 :چكيده نتايج پروژه

 .موردنياز صنعت برق و ساير صنايع) روتين و تيپ(تعيين آزمايشهاي  

اي و   جهـيزات بهمراه مشخصات فني مربوطه و قيمت تقريبي دستگاهها و لوازم شيشه            تعييـن فهرسـت ت     
 .مواد شيميايي موردنياز

 .ها تهيه دستوركار آزمايشها بهمراه استانداردهاي مورد استفاده در تنظيم دستورالعمل 

 .تهيه جانمايي تجهيزات در آزمايشگاهها 

ئدات جامد، ميكروبيولوژي و بيوتكنولوژي، آلودگي هوا و مـوارد فـوق جهـت آزمايشـگاههاي آب و فاضـالب و زا      
 .عوامل فيزيكي و پايلوت حاصل گرديده است

 :مستندات پروژه

طرح تجهيز آزمايشگاههاي آب و فاضالب و زائدات        “گـروه پژوهشـي محـيط زيسـت؛ مجموعه گزارشهاي            -
؛ پژوهشــكده انــرژي و ”وتجــامد، ميكروبــيولوژي و بيوتكــنولوژي، آلودگــي هــوا و عوامــل فيزيكــي و پــايل

 .زيست؛ پژوهشگاه نيرو محيط
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 ٤٤

 :عنوان پروژه

سازي سيستم تصفيه فاضالب نيروگاههاي بخاري  تحقيق و پژوهش در بهينه
 كشور با استفاده از روشهاي متعارف و آزمايشهاي پايلوت

 :خالصه پروژه

شده بر روي فاضالب كليه نيروگاههاي بخاري كشور، تقريباً در اكثر موارد،             در حـال حاضـر، بـا مطالعـات انجـام          

م زياد خود موجبات    فاضـالب خروجـي از نـيروگاهها از حـد مجاز استانداردهاي ملي كشور باالتر بوده كه با حج                  

در اين راستا، گروه پژوهشي     . كند آلودگـي محـيط زيسـت اطـراف خـود و بويـژه مـنابع آبـي كشور را فراهم مي                    

هاي تصفيه فاضالب كشور و بكارگيري بهينه از آنها          زيسـت پژوهشگاه نيرو با هدف بهينه نمودن سيستم         محـيط 

بخش . سازي و جداكننده روغن از فاضالب نمود       تهاقـدام بـه طراحـي و سـاخت پـايلوت تحقيقاتـي انعقـاد و لخ                

 اين پايلوت براي اولين بار در ايران طراحي و ساخته شده است كه در مقايسه (Lamella Clarifiere)نشيني  ته

 .باشد هاي متداول در صنعت، از راندمان بسيار باالتري برخوردار مي با سيستم

سازي  باشد كه با پياده    امع تصفيه فاضالب در نيروگاههاي كشور مي      از دسـتاوردهاي مهم اين پروژه، ارائه طرح ج        

ترين  در حال حاضر نيروگاهها يكي از عمده      . يابد درصد از آب مصرفي نيروگاهها كاهش مي      ٤٠ايـن طرح تا حدود      

 .باشند كنندگان آب در بين ديگرصنايع مي مصرف

  امير سهرابي كاشاني:نام مدير پروژه محيط زيست :نام گروه مجري

 PEVPT02 :كد پروژه گاه نيروپژوهش :نام كارفرما

 سيدحسن حسيني، علي شعراني :نام همكاران
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 ريآزمايشگاه پايلوت، پايلوت تصفيه فاضالب نيروگاههاي بخا

 :چكيده نتايج پروژه

 .بندي سيستمي آن شناسايي كمي و كيفي فاضالب نيروگاهها و طبقه 
 .بررسي ميزان انحراف فاضالب نيروگاههاي بخاري كشور نسبت به حد مجاز استانداردهاي ملي كشور 
 .برداري آن سيستمي و بهره هاي تصفيه فاضالب موجوددرنيروگاهها و بررسي اشكاالت شناسايي سيستم 
 .سازي و پايلوت جداكننده روغن و سوخت طراحي و ساخت پايلوت انعقاد و لخته 
 .منظور تصفيه، برگشت و استفاده مجدد از فاضالب ارائه طرح جامع تصفيه فاضالب نيروگاهها به 
درصـد از آب مصـرفي نيروگاهها       ٤٠اي كـه تـا حـدود         گونـه  حداقـل نمـودن مصـرف آب نـيروگاهها بـه           

 .يابد مي كاهش

 :دات پروژهمستن

هاي فاضالب صنعتي در نيروگاههاي      بررسي فاضالب و سيستم   “گـروه پژوهشـي محـيط زيسـت؛ گـزارش            -
 .؛ پژوهشكده انرژي و محيط زيست؛ پژوهشگاه نيرو”بخاري كشور و منشاء واناديم در سوخت

بهاي مطالعه و بررسي بر روي انواع روشهاي متداول تصفيه فاضال    “گـروه پژوهشـي محـيط زيست؛ گزارش          -
 .؛ پژوهشكده انرژي و محيط زيست؛ پژوهشگاه نيرو”صنعتي نيروگاههاي بخاري و انجام آزمايشهاي جار

سـاخت و تكميل طرح پايلوت و انجام آزمايشهاي آن در تصفيه            “گـروه پژوهشـي محـيط زيسـت؛ گـزارش            -
انرژي  ؛ پژوهشكده ”فاضالب صنعتي نيروگاهها و ارائه سيستم بهينه در بكارگيري از واحدهاي مختلف نصفيه            

 .و محيط زيست؛ پژوهشگاه نيرو
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 :عنوان پروژه

سازي  طراحي كالريفايرهاي لجن برگشتي نيروگاههاي حرارتي و شبيه
 كامپيوتري كالريفايرهاي موجود

 :خالصه پروژه

طوري كه كاهش    كنند، به  تصـفيه آب نـيروگاههاي بخاري نقش مهمي ايفا مي          كالريفايـرها در واحدهـاي پـيش      
. گيرد سـختي، قليائيـت و مـواد معلـق جـامد توامـاً در كالريفايرهاي لجن برگشتي با باالترين راندمان، انجام مي       

ي يا عملكرد نامناسب كالريفايرها در نيروگاهها به معناي كيفيت نامناسب آب نرم در خروجي آن       اشـكاالت طراح  
كن سيكل، ديگ    هاي آب خنك   هاي كندانسور، لوله   بـوده و مـنجر بـه افزايش رسوبات در مبدلهاي حرارتي، لوله            

 بار مبدلهاي يوني در     همچنين درصورت حذف نامناسب سختي و قليائيت،      . گردد بخـار و خطـوط انـتقال آب، مي        
 .يابد كن تر كاهش مي سيستم تهيه آب دمين باال رفته و امكان باال بردن سيكل غلظت برجهاي خنك

سازي كامپيوتري  افزار جهت طراحي بهينه كالريفايرهاي جديد و شبيه   هـدف از انجـام پـروژه، دسـتيابي بـه نـرم            
 :باشد مراحل انجام پروژه بشرح زير مي. باشد يسازي عملكرد آن م منظور بهينه كالريفايرهاي موجود به

 .كسب دانش فني و بررسي مكانيزم كالريفايرهاي لجن برگشتي و اخذ معادالت ئيدروليكي پايه -١

سازي فرآيند مناطق اختالط سريع      منظور شبيه   به (SCSRC)طراحـي و ساخت مدل آزمايشگاهي كالريفاير         -٢
 .نشيني سازي فرآيند ته منظور شبيه بهنشيني  نشيني و ستون ته سازي و ته و لخته

زمان و گراديان سرعت در منطقه اختالط سريع        (انجام آزمايشهاي گوناگون جهت استخراج پارامترهاي طرح         -٣
و ) نشيني، سرعت بار جامد  نشيني، سرعت ته   سـازي و تأثير آن بر ته       غلظـت در ناحـيه لخـته      . سـازي  و لخـته  

 .دها و مراجع معتبرمقايسه با مقادير مشابه در استاندار

 .حل معادالت پايه براساس پارامترهاي تجربي و روشهاي عددي -٤

 .افزار طراحي تدوين نرم -٥

  سوسن داوري:نام مدير پروژه محيط زيست :نام گروه مجري

 PEVPT01 :كد پروژه پژوهشگاه نيرو :نام كارفرما

 مرتضي جاللي ليچائي، عبداهللا مصطفائي :نام همكاران
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 ٤٧

 افزار طراحي كالريفايرهاي لجن برگشتي نرم

 :چكيده نتايج پروژه

طراحـي بهيـنه كالريفايـرهاي جديـد كـه ضمن كاهش تلفات آب و مواد شيميايي و ميزان توليد پساب،                      
نمايد، مشتمل بر محاسبه حجم مناطق       از آب نـرم را در خروجـي كالريفايـر تضـمين مي            كيفيـت موردنـي   

 .نشيني و مشخصات همزن مختلف، سطح و ارتقاء ته
دست  به آناليز آب ورودي و كيفيت موردنياز آب خروجي پس از به            محاسـبه مـواد افزودنـي بهيـنه باتوجـه          

 .آوردن مناسبترين روش كاهش سختي
سـازي و اصـالح عملكـرد آن از طـريق تغيير             تري كالريفايـرهاي موجـود و بهيـنه       سـازي كامپـيو    شـبيه  

 .پارامترهاي عملياتي مؤثر بر طراحي
گـيري و كنترل پارامترهاي مهم مانند دبي         مديريـت و راهـبري كالريفايـرهاي موجـود از طـريق انـدازه              

كن از طريق     برج خنك  نشيني و افزايش سيكل غلظت     سازي و ته   سيركوالسـيون، غلظـت در ناحـيه لخته       
 .منظور استحصال آب نرم با كيفيت موردنظر طراحي كاهش ميزان سختي آب در حد امكان، به

 :مستندات پروژه

سازي كامپيوتري كالريفايرهاي    طراحـي و شـبيه    “گـروه پژوهشـي محـيط زيسـت؛ مجموعـه گزارشـهاي                -
 .وهشگاه نيرو؛ پژوهشكده انرژي و محيط زيست؛ پژ”گير از نوع لجن برگشتي سختي

؛ پژوهشكده انرژي و ”افـزار طراحـي كالريفايـرهاي لجـن برگشـتي      نـرم “گـروه پژوهشـي محـيط زيسـت؛          -
 .زيست؛ پژوهشگاه نيرو محيط
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 ريت شبكهپژوهشكده كنترل و دي
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 ٤٩

 :عنوان پروژه

 هاي ديجيتالي هوشمند كننده طراحي و ساخت كنترل

 :خالصه پروژه

اي كه در كنترل  هاي پيشرفته كننده  با هدف دستيابي به فناوري ساخت كنترل١٣٧٧پـروژه فـوق، در شهريور ماه    
اين تجهيزات از عناصر اساسي در . دهاي صـنعتي و بويـژه در صـنعت بـرق كاربـرد فراواني دارند، آغاز شد                فرآيـن 

باشند و از هنگام شروع استفاده از آنها تاكنون ساختار آنها بتدريج و با پيشرفت فناوري،                 هـاي كنـترل مي     سيسـتم 
. قت بيشتر و كارآيي بيشتر شده است      دسـتخوش تغيـيرات فراوانـي شـده اسـت كـه البته اين تغييرات منجر به د                 

سازي روشهاي پيشرفته    هاي الكترونيكي، توسعه و پياده     هـا و تراشه    درواقـع بـا گسـترش اسـتفاده از ريزپـردازنده          
توانـند قابليت، كارآيي و دقت كنترل را افزايش دهند، ممكن            كـه مـي   ) مانـند اسـتفاده از مـنطق فـازي        (كنـترل   

 ديجيتال، تطبيقي و فازي مدنظر قرار       PIDكننده قطع و وصل،      چهـار كنترل  در ايـن پـروژه سـاخت        . اسـت  شـده 
 .ها در مراحل جداگانه و به موازات يكديگر طراحي و ساخته شدند كننده گرفت كه اين كنترل

ها عبارت است از بررسي سابقه طراحي و استفاده  كننده شده در ساخت هركدام از اين كنترل     فعاليـتهاي مهم انجام   
هـا، كاربـرد آنهـا در صنايع جهت ارزيابي قابليتهاي دستگاه موردنظر براي طراحي، بررسي                 كنـنده  ن كنـترل  از ايـ  

 .افزاري و تست عملكرد دستگاه  نرم-افزاري  مشخصات انواع موجود و باالخره طراحي سخت
افزار نيز   بخش نرمكننده برمبناي استفاده از ريزپردازنده صورت گرفته و در افـزار هـر چهار كنترل   طراحـي سـخت   

افزار و همچنين جعبه     افزار و نرم   طراحي سخت . سازي شده است   كننده پياده  الگوريتم كنترل متناسب با نوع كنترل     
كننده را براي اپراتور تسهيل نمايد، از مواردي بوده است كه در طراحي هر               نحـوي كـه كـار با كنترل        دسـتگاه بـه   

 .كننده لحاظ شده است كنترل

 :ايج پروژهچكيده نت

 ديجيتال  PIDاند، نوع دوم يعني      اي كه در اين پروژه ساخته شده       كننده در مجمـوع از مـيان چهـار كنترل         
كننده در موارد مختلفي ازجمله كنترل سطح درام،         اين كنترل . باشد پركاربردتريـن نـوع در صنعت برق مي       

  نوشين سعيدي:ام مدير پروژهن الكترونيك، كنترل و ابزاردقيق :نام گروه مجري

 PCNPT03 :كد پروژه طرح تحقيقات نيرو :نام كارفرما

 سيامك سيدي، محمود تكابي، حسن تاجيك، محمدرضا عاروان :نام همكاران
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 ٥٠

كار  هاي كنترلي نيروگاهي به    ر حلقه كنـترل دماي بخار سوپرهيت، كنترل دبي سوخت و كنترل بار بويلر د            
 .رود مي

رود كه فرآيند از حساسيت، پيچيدگي       كار مي  كننده نوع اول يعني قطع و وصل، بيشتر در مواردي به           كنترل 
و اهميـت كمـتري بـه نسـبت فرآيـندهاي نيروگاهـي بـرخوردار باشد و كميت مورد كنترل تغييرات قابل               

كننده موجب گسترش كاربرد آن در       هزينه بودن اين كنترل    ي و كم  سادگ. بيني و مستقل داشته باشد     پـيش 
 .صنايع مختلف شده است

كننده فازي   كننده تطبيقي و كنترل    شده در مراحل سوم و چهارم پروژه يعني كنترل         كننده طراحي  دو كنترل  
اند و   واقع شده اي هستند كه بتازگي در نيروگاههاي جديد مورد استفاده           هاي پيشرفته  كننده ازجملـه كنترل  

 .افزايش است استفاده از آنها روبه

 :مستندات پروژه

؛ ”كننده قطع و وصل طراحي و ساخت يك كنترل“گـروه پژوهشـي الكترونـيك، كنترل و ابزاردقيق؛ گزارش         -
 .١٣٧٨؛ پژوهشكده كنترل و مديريت شبكه؛ پژوهشگاه نيرو؛ مهر ماه PCNPT03/T1: كد گزارش

؛ ” ديجيتال PIDكننده   طراحي و ساخت كنترل   “كنـترل و ابزاردقـيق؛ گزارش       گـروه پژوهشـي الكترونـيك،        -
١٣٧٨ماه   دي: ؛ پژوهشكده كنترل و مديريت شبكه؛ پژوهشگاه نيرو؛ بخش اول         PCNPT03/T2: كدگزارش

 .١٣٧٩خرداد ماه : ؛ بخش دوم

: ؛ كد گزارش  ”قيكننده تطبي  طراحي و ساخت كنترل   “گروه پژوهشي الكترونيك، كنترل و ابزاردقيق؛ گزارش         -
PCNPT03/T3                ؛ ١٣٧٩ماه   خرداد  : ؛ پژوهشـكده كنـترل و مديريـت شـبكه؛ پژوهشـگاه نـيرو؛ بخـش اول

 .١٣٧٩دي ماه : دوم بخش

: ؛ كد گزارش”كننده فازي طراحي و ساخت كنترل“گـروه پژوهشـي الكترونـيك، كنترل و ابزاردقيق؛ گزارش      -
PCNPT03/T4١٣٧٩ماه  هشگاه نيرو؛ آذر ؛ پژوهشكده كنترل و مديريت شبكه؛ پژو. 

؛ ”هاي مختلف كننده مقايسـه عملكـرد كنـترل   “گـروه پژوهشـي الكترونـيك، كنـترل و ابزاردقـيق؛ گـزارش         -
 .١٣٧٩ماه  پژوهشكده كنترل و مديريت شبكه؛ پژوهشگاه نيرو؛ بهمن 
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 :عنوان پروژه

 افزار اسكادا تحقيق و تهيه نرم

 :خالصه پروژه

 به پژوهشگاه نيرو منتقل گرديد و       ١٣٧٧ در مركز تحقيقات نيرو منعقد شد و از اواخر           ١٣٧٦پـروژه فـوق در سال       
آوري دانش فني الزم و ساخت يك سيستم         هدف اين پروژه جمع   . ، خاتمه يافت  ١٣٨٠امه در اسفند ماه     مطابق برن 

. توزيع مورد استفاده قرار گيرد     برداري در مراكز ديسپاچينگ فوق     افزار اسكادا بوده است تا جهت بهره       بر نرم  مبتنـي 
ها و از طريق خطوط مخابراتي RTU بـراي ارتـباط با   IEC-60870-5-101در ايـن پـروژه پـروتكل اسـتاندارد         

 ساخت شركت PCM-5864سـازي پـروتكل فـوق از بورد صنعتي سري      بـراي پـياده   . سـازي شـده اسـت      پـياده 
Advantech    بـا سيسـتم عـامل نهفته Windows CE 3.0صورت  معماري كلي سيستم به.  استفاده شده است

Client/Server     و تحـت شـبكه بـا پـروتكل TCP/IPمل مورد استفاده نيز سيستم عا.  استWindows NT 
ها، پردازش آالرمها و حوادث، محاسبات و        هاي پردازش داده   افزار، زيرسيستم  در هسـته نرم   . انـتخاب شـده اسـت     

هاي واسط گرافيكي كاربر و      ، زيرسيستم (HMI)سازي شده است و در قسمت رابطه ا نسان و ماشين             آرشيو، پياده 
برداران و زيرسيستم مخصوص عمليات برپايي و مهندسي         يع مخصـوص بهره   نمايشـگرهاي آرشـيو، آالرم و وقـا       

 .سازي شده است سيستم، پياده

 نيا  محمود عنايتي:ام مدير پروژهن متري ديسپاچينگ و تله :نام گروه مجري

 PDIPT02 :كد پروژه طرح تحقيقات نيرو :نام كارفرما

 زاده مهدي كاوسيان، امير توكلي، شهاب مكاري :نام همكاران
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 :چكيده نتايج پروژه

 .انجام مطالعات الزم براي انتخاب فناوري پايه 

 .افزار اسكادا بر نرم استخراج مشخصات فني ساخت سيستم مبتني 

 .بليتهاي محدود عملياتيافزار اسكادا با قا سازي نگارش اوليه نرم پياده 

 :مستندات پروژه

؛ PDIPT02/T1: ؛ كد گزارش”انـتخاب فناوري پايه   “مـتري؛ گـزارش      گـروه پژوهشـي ديسـپاچنيگ و تلـه         -
 .پژوهشكده كنترل و مديريت شبكه؛ پژوهشگاه نيرو

؛ پژوهشكده كنترل   PDIPT02/T2: ؛ كد گزارش  ”طراحي“متري؛ گزارش    گـروه پژوهشي ديسپاچنيگ و تله      -
 .ديريت شبكه؛ پژوهشگاه نيروو م

؛ PDIPT02/T3: ؛ كــد گــزارش”مشخصــات فنــي“مــتري؛ گــزارش  گــروه پژوهشــي ديســپاچنيگ و تلــه -
 .كنترل و مديريت شبكه؛ پژوهشگاه نيرو پژوهشكده

ــه   - ــپاچنيگ و تل ــي ديس ــروه پژوهش ــزارش   گ ــتري؛ گ ــياده“م ــازي پ ــزارش ”س ــد گ ؛ PDIPT02/T4: ؛ ك
 .وهشگاه نيروكنترل و مديريت شبكه؛ پژ پژوهشكده

 .گرفته  مورد گزارش مقطعي از مطالعات و تحقيقات صورت٢٣ -
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 :عنوان پروژه

 تشخيص محل خطا در فيدر فشار متوسط در سيستم ديسپاچينگ توزيع

 :خالصه پروژه

در ايـن پـروژه، كلـيه روشـهاي مـورد اسـتفاده در تشـخيص محـل خطـا در فـيدرهاي فشار متوسط با سيستم                           

ها و   بـه شـبكه فشـار متوسـط ايران، روشهاي مناسب پيشنهاد و الگوريتم              ديسـپاچينگ توزيـع بررسـي و باتوجـه        

توان به سه دسته زير      طور كلي مي   روشـهاي تشـخيص محـل خطـا را به         . مـربوطه اسـتخراج گـرديد     فـرمولهاي   

 :بندي نمود تقسيم

 تشخيص محل خطا از سرفيدر فشار متوسط -١

كليه روشهاي تشخيص محل خطا از سرفيدر مورد بررسي قرار گرفته و يك روش مناسب و كارآمد انتخاب و                   

 .يه و روي يك فيدر نمونه، تست شدندهاي آن ته كليه فرمولها و الگوريتم

 تشخيص محل خطا در طول فيدر بهمراه ارزيابي اقتصادي -٢

در ايـن بـند ابـتدا كلـيه تجهيزات، جهت تشخيص خطا در طول فيدر، مورد شناسايي قرار گرفته و تجهيزات                      

اقتصادي يك  سپس فرمولهاي ارزيابي    . مناسـب براي شبكه ايران انتخاب و مشخصات فني آنها اعالم گرديد           

سيستم اتوماسيون توزيع در تشخيص محل خطا، ايزوله كردن خطا، بازيابي سرويس و نرمال كردن فيدر ارائه                 

 .سازي و نتايج اعالم شده است شده و روي سه فيدر از شبكه نمونه، پياده

 Trouble Callسيستم  -٣

بررسي قرار گرفته و مشخصات     روش تشـخيص محل خطا با استفاده از تلفن مشتركين در مواقع قطعي مورد               

 .صورت كامل ارائه گرديد فني تهيه اين سيستم به

 زاده  صفر فرضعلي:نام مدير پروژه متري ديسپاچينگ و تله :نام گروه مجري

 PDIPN03 :كد پروژه پژوهشگاه نيرو :نام كارفرما

 زاده، فرزانه اسدپور محمد باغخاني، فرزاد حسين :مكاراننام ه
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 :چكيده نتايج پروژه

 ).در طول فيدر(دهنده خطاي زمين و هوايي  مشخصات فني دستگاههاي نشان 

 .ها و نيز مشخصات فني سيستم تشخيص محل خطا از سرفيدر فرمولها و الگوريتم 

 .سيتسم اتوماسيون توزيعفرمولهاي ارزيابي فني و اقتصادي  

 .Trouble Callمشخصات فني سيستم  

 :مستندات پروژه

گزارشهاي نهايي “اي، در دو زونكن تحت عنوان   گزارش مرحله ٦متري؛   گـروه پژوهشـي ديسـپاچينگ و تله        -
 .نيرو ؛ پژوهشكده كنترل و مديريت شبكه؛ پژوهشگاه”پروژه
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 :عنوان پروژه

  در پايانهIndactic 2033سازي پروتكل مطابق ساخت  پياده

 :خالصه پروژه

ايانه و اتصال آن به مركز كنترل  در پABB شركت  ٢٠٣٣سازي پروتكل اينداكتيك     منظور پياده  در ايـن پروژه، به    
ABB         كننده  وسيله دستگاه تست   شده به  سازي سازي شد و سپس پروتكل پياده      ، ابـتدا ايـن پـروتكل در پايانه پياده

افزار  افزار پايانه، اين نرم    پس از اطمينان از صحت عملكرد نرم      .  مورد آزمايش قرار گرفت    Hit با نام    ABBشركت  
 TAOCاندازي اوليه، پايانه با اتصال به مركز كنترل تهران           در راه . ورد تست قرار گرفت   در پست انتقال مشيريه م    

علت  به. هاي ورودي ديجيتال به مركز كنترل ارسال شد        ارتـباط برقـرار شد و مقادير آنالوگ بهمراه تغيير وضعيت          
ئمي پايانه به مركز كنترل     همكاريهـاي الزم از سـوي كارفـرما در راسـتاي انجام تستهاي پاياني و اتصال دا                 عـدم 

بدون انجام اين مرحله پروژه خاتمه يافت و قرار شد كه پژوهشگاه درصورت مطرح شدن اشكال يا سوال در مورد                   
 .عمل آورد پروتكل از سوي كارفرما، همكاري الزم را به

 :چكيده نتايج پروژه

 .سازي پروتكل اينداكتيك در پايانه پياده 

 .اي تهران كز كنترل منطقهاتصال اوليه پايانه به مر 

 .كننده پايانه براساس پروتكل اينداكتيك ساخت دستگاه تست 

 :مستندات پروژه

--- 

  خسرو فراهاني:نام مدير پروژه متري ديسپاچينگ و تله :نام گروه مجري

 PDIMN04 :كد پروژه نيرو شركت متن :نام كارفرما

 محمدعلي صوفي، فاطمه ميرراشد :نام همكاران
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 :عنوان پروژه

 (DCS)هاي كنترل گسترده  تحقيق، طراحي و مهندسي سيستم

 :خالصه پروژه

هاي كنترل، حفاظت و اينترالكهاي موردنياز براي نيروگاههاي حرارتي به           در ايـن پروژه، ضمن آشنايي با سيستم       

گونه عمليات در يك ساختار پيشرفته كامپيوتري        براي انجام اين  طراحي كلي يك سيستم كنترل گسترده مناسب        

 :در ادامه، طراحي كلي و تفصيلي براي اين ساختار كنترل كامپيوتري در پنج جزء. شده، پرداخته شده است توزيع

 افزار، سخت -١

 هاي كامپيوتري، شبكه -٢

 سيستم عامل، -٣

 پايگاه داده، -٤

 افزارهاي كاربردي، نرم -٥

باشد،  بر آن، نيروگاه سيكل تركيبي منتظر قائم كه داراي سيستم كنترل گسترده مي             وهعـال . انجـام گرفـته اسـت     

شده براي آن مورد استفاده قرار گرفته، طراحي مهندسي براي            طراحي DCSعنوان نيروگاه نمونه انتخاب شده،       به

در آخرين مرحله   . ديدشده براي اين نيروگاه، انجام گر      بكارگـيري سـاختار سلسـله مراتبـي سيستم كنترل طراحي          

شده با سيستم مشابه در نيروگاه منتظر قائم، نقاط انحراف           گـزارش ضـمن مقايسه سيستم كنترل گسترده طراحي        

به مراجع معتبر مختلفي كه مورد بررسي و مطالعه          بر آن، باتوجه   عالوه. دو طراحـي مورد نقد و بررسي قرار گرفتند        

 .هاي كنترل ارائه گرديد گونه سيستم تخاب يا طراحي اينهايي براي ان قرار گرفته بودند، توصيه

  حسن منصوري:نام مدير پروژه كامپيوتر :نام گروه مجري

 PCOPT01 :كد پروژه طرح تحقيقات نيرو :نام كارفرما
السادات ميريان، بهناز اخباري،     زاده، علـي خياطـي، مريم      علـي موسـوي، عـباس نجفـي        :نـام همكـاران   

 شيواعلمازاده
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 :چكيده نتايج پروژه

هاي كنترل گسترده و پيشرفته امروزي در كنترل و مانيتورينگ نيروگاههاي حرارتي از              دانش فني سيستم   
 .نقطه نظر طراحي

 .وگاههاي حرارتيهاي كنترل گسترده براي نير معيارها و رهيافتهايي در انتخاب و مقايسه انواع سيستم 

 .بررسي سيستم كنترل گسترده نيروگاه منتظر قائم 

 :مستندات پروژه

 .شبكه؛ پژوهشگاه نيرو  پروژه؛ پژوهشكده كنترل و مديريت٨ تا ١گروه پژوهشي كامپيوتر؛ گزارشهاي مراحل  -
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 :عنوان پروژه

 هاي مخابراتي اتوماسيون شبكه توزيع بررسي و تحقيق سيستم

 :خالصه پروژه

هاي توزيع برق، افزايش احداث پستهاي       كنندگان و درنتيجه فزوني انشعابات در شبكه       گسـترش روزافزون مصرف   
هاي توزيع را پيچيده و دشوار       برداري، حفاظت و كنترل از شبكه      شته و بهره  دنبال دا  توزيع در شهرهاي بزرگ را به     

 :اين پروژه، با هدف. نموده است

 ،DLCهاي مخابراتي  بررسي سيستم -١
 هاي مخابراتي راديويي، سيستم -٢
 ،)اي، خط تلفن و فيبر نوري خطوط اختصاصي، خطوط اجاره(هاي مخابراتي كابلي  سيستم -٣
 اي و ساير روشها، وارههاي مخابراتي ماه سيستم -٤

 . تهيه گرديد١٣٨٠تعريف و گزارش نهايي آن در آبان ماه 

 :چكيده نتايج پروژه

اي و شبكه تلفن     رونـد تغيـيرات محـيطهاي مخابراتي اتوماسيون توزيع با كابلهاي اختصاصي، كابل اجاره              
 زياد بر محيطهاي    آوري اطالعات  هاي توزيع و لزوم جمع     به گسترش شبكه   عمومـي شـروع شده و باتوجه      

هـاي راديويي، روش مناسبي را       ، راديويـي و فيـبر نـوري خـتم شـده اسـت كـه نمونـه                 DLCمخابراتـي   
 .دهد مي نشان

رسد انتخاب سيستم مخابراتي مناسب براي اتوماسيون شبكه توزيع با درنظر گرفتن نيارهاي              نظـر مـي    بـه  
 .برداري و مسائل عمومي، فني و عملياتي خواهد بود بهره

 :ستندات پروژهم

هاي مخابرات اتوماسيون شبكه توزيع و ارائه        بررسي و تحقيق سيستم   “گـروه پژوهشـي مخابـرات؛ گـزارش          -
 .؛ پژوهشكده كنترل و مديريت شبكه؛ پژوهشگاه نيرو”نتايج

  قربانعلي عابدي:نام مدير پروژه خابراتم :نام گروه مجري

 PCMPN04 :كد پروژه پژوهشگاه نيرو :نام كارفرما

 سيدابراهيم علوي :نام همكاران
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 مركز شيمي و مواد
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 ٦٠

 :عنوان پروژه

وسيله مواد غيرسمي و يا حذف آن در  تحقيق در جايگزيني هيدرازين به
 ات حفاظت از خوردگي تجهيزات نيروگاهيعملي

 :خالصه پروژه

اهها است كه براي حذف اكسيژن محلول آب و پيشگيري از          هيدرازيـن يكـي از مواد شيميايي پرمصرف در نيروگ         

اين ماده ضمن دارا بودن خصوصيات شيميايي       . خوردگـي تجهـيزات سيكل آب و بخار، به سيكل تزريق مي شود            

. مناسـب جهـت ايـن هـدف ، ماده اي سمي بوده و كاربرد  آن در نيروگاهها با خطراتي براي كاركنان همراه است                        

پروژه، شناسايي مواد مناسب و غيرسمي براي جايگزيني هيدرازين در عمليات كنترل شيميايي             هدف از انجام اين     

 .نيروگاههاي بخار مي باشد

 :چكيده نتايج پروژه

 .تعيين اطالعات مناسب براي جايگزيني هيدرازين 

شده  سازي صـنعتي جهـت تسـت مواد مختلف شيميايي در شرايط شبيه            طراحـي و سـاخت سيسـتم نـيمه         

 ).آزمايشگاه آماري از وضعيت كنترل شيميايي نيروگاهها و ميزان هيدرازين مصرفي كشور(هي نيروگا

 .و روشهاي كاهش آنها) براي كاركنان نيروگاهها(تعيين ميزان و نوع خطرات ناشي از كار با هيدرازين  

كنترل شيميايي  تعيين شرايط الزم براي حذف هيدرازين از عمليات كنترل شيميايي از طريق تغيير برنامه                

 .نيروگاه

 .شناسايي مواد و تركيبات پايلوت 

  سيداحمد احمدي اندبيلي:نام مدير پروژه شيمي و فرآيند :نام گروه مجري

 PPCPN02 :كد پروژه پژوهشگاه نيرو :نام كارفرما

 محمد قديمي، محمدصادق احدي، سعيد امامي :نام همكاران
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 ٦١

 :مستندات پروژه

؛ ”روشـهاي كنـترل شـيميايي نيروگاههاي كشور       “گـروه پژوهشـي شـيمي و فرآيـند؛ گـزارش مـرحله اول                -
 .١٣٧٧؛ مركز شيمي و مواد؛ پژوهشگاه نيرو؛ شهريور ماه PPCPN02/T01: كدگزارش

محيطي كاربرد هيدرازين از نقطه نظر       بررسي مسائل ايمني و زيست    “ گروه پژوهشي شيمي و فرآيند؛ گزارش      -
 .١٣٧٧ ماه ؛ مركز شيمي و مواد؛ پژوهشگاه نيرو؛ آبانPPCPN02/T02: ؛ كدگزارش”اثرات بيولوژيكي آن

بررسي مشخصات فني هيدرازين و امكان حذف آن از سيكل آب و            “گروه پژوهشي شيمي و فرآيند؛ گزارش        -
؛ مركز شيمي و مواد؛     PPCPN02/T03: ؛ كدگزارش ”ز طريق تغيير رژيم كنترل شيميايي     بخـار نـيروگاهها ا    

 .١٣٧٨ پژوهشگاه نيرو؛ 

؛ ”بررسي و شناسايي مواد و تركيبات غيرسمي جايگزيني هيدرازين        “گـروه پژوهشي شيمي و فرآيند؛ گزارش         -
 .١٣٧٩ ؛ مركز شيمي و مواد؛ پژوهشگاه نيرو؛ ارديبهشت ماهPPCPN02/T04: كدگزارش

زداهاي جايگزين هيدرازين در بويلرهاي      سوابق كاربرد اكسيژن  “گـروه پژوهشـي شـيمي و فرآيـند؛ گـزارش             -
 .١٣٧٩ ؛ مركز شيمي و مواد؛ پژوهشگاه نيرو؛ خرداد ماه PPCPN02/T05: ؛ كدگزارش”صنعتي و نيروگاهي

زداها در شرايط    ژنطراحـي پايلوت جهت مطالعه عملكرد اكسي      “گـروه پژوهشـي شـيمي و فرآيـند؛ گـزارش             -
 .١٣٧٩ ؛ مركز شيمي و مواد؛ پژوهشگاه نيرو؛ مرداد ماهPPCPN02/T06: ؛ كدگزارش”نيروگاهي

؛ مركز شيمي و مواد؛     PPCPN02/T07: گـروه پژوهشـي شـيمي و فرآيند؛ گزارش نهايي پروژه؛ كدگزارش            -
 .١٣٨٠ پژوهشگاه نيرو؛ بهمن ماه
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 ٦٢

 :عنوان پروژه

  تجزيه دستگاهي- ميكروبيولوژي - بخار طرح آزمايشگاههاي مرجع آب و

 :خالصه پروژه

نه آناليز  هدف از انجام اين پروژه، تجهيز گروه شيمي و فرآيند پژوهشگاه نيرو به آزمايشگاه مجهز و كاملي در زمي                  
مـواد شـيميايي مـورد استفاده در صنايع مختلف بويژه صنعت برق و آناليز كامل كمي و كيفي تركيبات موجود در               

همچنين در بررسي و تعيين تجهيزات موردنياز،       . باشد آبهـا، پسابها، رسوبات و ساير مواد مرتبط با صنعت برق مي           
 .هاي تحقيقاتي مرتبط نيز درنظر گرفته شده است  پروژهقابليت استفاده از خدمات و امكانات آزمايشگاه در

 :چكيده نتايج پروژه

 .تعيين تستها و آزمايشهاي موردنياز صنعت برق 
 .انتخاب و تعيين مشخصات فني دستگاهها و تجهيزات آزمايشگاه 
 .المللي معتبر جهت انجام آزمايشها شناسايي استانداردهاي ملي و بين 
 .مايشگاهها و مراكز پژوهشي معتبر در اين زمينهشناسايي امكانات ساير آز 
 .شناسايي سازندگان تجهيزات و برآورد بودجه موردنياز جهت تكميل آزمايشگاه 

 :مستندات پروژه

 – ميكروبيولوژي   –طـرح آزمايشـگاههاي مـرجع آب و بخـار           “گـروه پژوهشـي شـيمي و فرآيـند؛ گـزارش             -
 .١٣٨٠نيرو؛ دي ماه ؛ مركز شيمي و مواد؛ پژوهشگاه ”دستگاهي تجزيه

 .بروشورها و مشخصات فني دستگاههاي آزمايشگاهي -
 .هاي كاري و خدمات آزمايشگاههاي مشابه در ساير مراكز علمي و پژوهشي زمينه -

  صفيه رياحي:نام مدير پروژه شيمي و فرآيند :نام گروه مجري

 --- :كد پروژه پژوهشگاه نيرو :نام كارفرما

 : نام همكاران
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 ٦٣

 :عنوان پروژه

 طرح آزمايشگاه مرجع سوخت و روغن

 :خالصه پروژه

هـدف از انجـام ايـن پروژه، تعيين مشخصات كامل يك آزمايشگاه مرجع در زمينه انواع روغنهاي صنعتي اعم از                     
 باشد تا بتوان براساس اطالعات حاصله نسبت به        ها مي  عـايق، روانسـاز و هيدرولـيك و سوختهاي مايع و گريس           

. تكمـيل آزمايشـگاه سوخت و روغن فعلي و ارتقاء كمي و كيفي قابليتهاي آن تا حد آزمايشگاه مرجع، اقدام نمود                    
بر جنبه تجهيز كليه امكانات موردنياز براي انجام آزمايشهاي كنترل كيفيت انواع             در طـرح ايـن آزمايشگاه، عالوه      

اي در حال استفاده، قابليت استفاده از امكانات در         هاي در حال خريداري و بررسي وضعيت روغنه        روغنها و گريس  
 .هاي تحقيقاتي مرتبط نيز لحاظ گرديده است پروژه

 :چكيده نتايج پروژه

هاي نو و كاركرده و تستهاي       تعييـن تسـتها و آزمايشـهاي الزم جهت بررسي مشخصات روغنها و گريس              
 .سوختهاي مايع

 .ت آزمايشگاهانتخاب و تعيين مشخصات فني دستگاهها و تجهيزا 
 .شناسايي امكانات ساير آزمايشگاهها و مراكز پژوهشي معتبر در اين زمينه 
 .شناسايي سازندگان تجهيزات و برآورد بودجه موردنياز جهت تكميل آزمايشگاه 

 :مستندات پروژه

؛ مركز شيمي و مواد؛     ”طرح آزمايشگاههاي مرجع سوخت و روغن     “گـروه پژوهشـي شيمي و فرآيند؛ گزارش          -
 .١٣٨٠وهشگاه نيرو؛ دي ماه پژ

 .بروشورها و مشخصات فني دستگاههاي آزمايشگاه -
 .هاي كاري و خدمات آزمايشگاههاي مشابه در ساير مراكز علمي و پژوهشي زمينه -

  لطيفه شكوري:نام مدير پروژه شيمي و فرآيند :نام گروه مجري

 --- :كد پروژه ه نيروپژوهشگا :نام كارفرما

 زاده  كتايون انوري:نام همكاران

كارنامه پژوهشي سال 1380 پژوهشگاه نيرو



 ٦٤

 :عنوان پروژه

 طرح آزمايشگاه مرجع رنگ و پوشش

 :خالصه پروژه

هـدف از انجـام ايـن پـروژه، تعييـن مشخصات كامل يك آزمايشگاه مرجع در زمينه رنگها و پوششهاي صنعتي                      
باشـد تـا بـتوان بـا درنظـر گرفتن امكانات و تجهيزات آزمايشگاه رنگ و پوشش فعلي، نسبت به تكميل آن                        مـي 
بر جنبه تجهيز كليه امكانات موردنياز       در طرح اين آزمايشگاه، عالوه    . گاه مرجع، اقدام نمود   صـورت يك آزمايش    بـه 

، قابليت كاربرد امكانات در     )بويژه پوششهاي آلي  (بـراي انجـام تستهاي كنترل كيفيت رنگها و پوششهاي صنعتي            
 .هاي تحقيقاتي ذر اين زمينه نيز لحاظ گرديده است پروژه

 :چكيده نتايج پروژه

 .مشخصات رنگها و پوششهاي مورداستفاده درصنايع مختلف بررسي تستها وآزمايشهاي الزم جهت تعيين 

 .انتخاب و تعيين مشخصات فني دستگاهها و تجهيزات آزمايشگاه 

 .المللي معتبر انجام آزمايشها شناسايي استانداردهاي ملي و بين 

 .ر در اين زمينهشناسايي امكانات ساير آزمايشگاهها و مراكز پژوهشي معتب 

 .شناسايي سازندگان تجهيزات و برآورد بودجه موردنياز جهت تكميل آزمايشگاه 

 :مستندات پروژه

؛ مركز شيمي و مواد؛   ”طرح آزمايشگاههاي مرجع رنگ و پوشش     “گـروه پژوهشـي شـيمي و فرآيند؛ گزارش           -
 .١٣٨٠پژوهشگاه نيرو؛ دي ماه 

 .هبروشورها و مشخصات فني دستگاههاي آزمايشگا -
 .هاي كاري و خدمات آزمايشگاههاي مشابه در ساير مراكز علمي و پژوهشي زمينه -

  طيبه سعدالدين:نام مدير پروژه شيمي و فرآيند :نام گروه مجري

 --- :كد پروژه ژوهشگاه نيروپ :نام كارفرما

  :نام همكاران
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 ٦٥

 :عنوان پروژه

تحقيق و بررسي خوردگي و روشهاي پيشگيري در كندانسورهاي 
 بخاري نيروگاههاي

 :خالصه پروژه

هاي كندانسور   سوراخ شدن لوله  . باشد خوردگـي كندانسـور هـا، ازجملـه مشـكالت عمده نيروگاههاي بخاري مي             
ارات سنگيني به   اين مسئله موجب وارد آمدن خس     . گردد كن به سيكل و آلوده شدن آن مي        موجب نشت آب خنك   

به توضيحات فوق اهميت تحقيق در خوردگي كندانسور         باتوجه. گردد هـاي توربين نيروگاه مي     ديـگ بخـار و پـره      
در اين  . هاي ملي، كاهش عمر واحدها و توقف توليد برق روشنتر مي گردد            مـنظور پيشـگيري از تضييع سرمايه       بـه 

ي نيروگاههاي بخاري صورت گرفته است و روشهاي        پـروژه بررسـي جامعـي در رابطـه بـا خوردگي كندانسورها            
 .مناسب جهت كاهش خوردگي ارائه شده است

 شده شماي پايلوت ساخته

 اكبر ژام  علي:نام مدير پروژه متالورژي :نام گروه مجري

 PCHPN02 :كد پروژه پژوهشگاه نيرو :نام كارفرما

 اكبر فالح شيخلري، آتوسا پالسيد داور رضاخاني، رامز وقار، علي: ام همكارانن
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 :چكيده نتايج پروژه

در مـرحله اول پـروژه، اطالعـات مـربوط بـه كندانسـورها و مسـائل مرتبط با آن در نيروگاههاي كشور،                        
وط به طرحهاي كندانسورها، شرايط سرويس و       در ايـن مـرحله كلـيه اطالعـات مـرب          . آوري گـرديد   جمـع 
هاي حفاظت   برداري، آلياژهاي بكاررفته، مشكالت و مسائلي خوردگي كندانسورها، مشكالت سيستم          بهـره 

 .آوري گرديد ، جمع…كن و  هاي مورد استفاده براي آب خنك كاتدي كندانسورها، بازدارنده

 خوردگي كندانسورها و مسائل مرتبط با آن و روشهاي          در مرحله دوم پروژه، بررسيهاي جامعي در رابطه با         
 پيشگيري و اصالحي مناسب صورت گرفت

در مـرحله سـوم پروژه، با انجام آزمايشهاي مختلف و طراحي و ساخت دستگاه تست لوپ، رفتار خوردگي                    
چـند آلـياژ بكاررفـته در كندانسـورهاي نـيروگاههاي كشور تحت شرايط مختلف درجه حرارت، سرعت و                   

درنهايت مراحل اجرائي بررسي خوردگي و روشهاي پيشگيري در     . ركيـب آب مـورد بررسـي قـرار گرفت         ت
 .كندانسورهاي نيروگاههاي بخاري ارائه گرديد

 :مستندات پروژه

 : عنوان بشرح زير١٣گزارشهاي مرحله اول پروژه مشتمل بر  -

 آوري اطالعات بازديد از نيروگاههاي بخاري و جمع -١

 ه در كندانسورهاي نيروگاههاي بخاري ايرانآلياژهاي بكاررفت -٢

 بررسي شرايط كاركرد كندانسورهاي نيروگاههاي بخاري ايران -٣

 مشكالت و خسارات ناشي از خوردگي كندانسورهاي نيروگاههاي بخاري ايران -٤

 هاي حفاظت كاتدي كندانسورهاي نيروگاههاي بخاري ايران مشكالت و سيستم -٥

 كندانسورهاي نيروگاههاي بخاري ايرانهاي مورد استفاده در  بازدارنده -٦

 رنگهاي مورد استفاده در كندانسورهاي نيروگاههاي بخاري ايران -٧

 بررسي روشهاي تميزكاري در كندانسورهاي نيروگاههاي بخاري ايران -٨

 يابي در كندانسورهاي نيروگاههاي بخاري ايران بررسي روشهاي نشت -٩

 در نيروگاههاي بخاري ايرانكن  بررسي كنترل شيميايي و فيلتراسيون آب خنك -١٠

 بررسي روشهاي كنترل عمليات مداواي آب -١١

 بررسي ساخت و توليد آلياژهاي بكاررفته در كندانسورها -١٢

 هاي بكاررفته در كندانسورها بررسي ساخت و توليد لوله -١٣
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 ٦٧

 : عنوان بشرح زير١٧گزارشهاي مرحله دوم پروژه مشتمل بر  -

 ريبررسي طرحهاي كندانسورهاي نيروگاههاي بخا -١

 بررسي آلياژهاي معمول در طرحهاي مختلف كندانسورها -٢

 بررسي خواص فيزيكي، مكانيكي و متالورژيكي آلياژها -٣

 بررسي روش توليد و قابليت ساخت و كارپذيري آلياژها -٤

 بررسي رفتار خوردگي آلياژهاي معمول در كندانسورها -٥

 هاي كندانسورهاي نيروگاههاي بخاري بررسي خوردگي سمت آب در لوله -٦

 هاي كندانسورهاي نيروگاههاي بخاري بررسي خوردگي سمت بخار در لوله -٧

 بررسي خوردگي اجزاء ديگر در كندانسورهاي نيروگاههاي بخاري -٨

 بررسي خوردگي بيولوژيك در كندانسورها و روشهاي پيشگيري از آن -٩

 بررسي مباني حفاظت كاتدي كندانسورهاي نيروگاههاي بخاري -١٠

 رد استفاده در كندانسورهابررسي پوششها و رنگهاي مو -١١

 كن هاي قابل ا ستفاده در آب خنك بررسي بازدارنده -١٢

 ها بررسي جلوگيري از رشد ميكروارگانيزم -١٣

 كننده بررسي مواد پخش -١٤

 ساز بررسي مواد پولك -١٥

 بررسي روشهاي مونيتورينگ خوردگي در كندانسورها -١٦

 ها بررسي نورد انتهاي لوله -١٧

 :نوان بشرح زير ع١گزارش مرحله سوم پروژه مشتمل بر  -

 شده بر روي آلياژهاي مورد استفاده در كندانسورها بررسي آزمايشهاي انجام -١
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 ٦٨

 :عنوان پروژه

هاي حفاظت كاتدي خطوط لوله مدفون  افزار پيشرفته طراحي سيستم تهيه نرم
 و مخازن

 :خالصه پروژه

هاي مدفون نيروگاهي، جهت     هاي حفاظت كاتدي سازه    افـراز حفاظـت كاتدي طراحي سيستم       پـس از تهـيه نـرم      

افزار، كاربر قادر به طراحي انواع  در اين نرم. و انجام شدافـزار قبلـي، پـروژه فـوق تعـريف          تكمـيل و توسـعه نـرم      

بانكهاي . هـاي حفاظت كاتدي بر روي خطوط لوله مدفون، مخازن مدفون و مخازن روزميني خواهد بود                سيسـتم 

بخش آناليز اقتصادي از    . تواند آنها را اصالح و تغيير دهد       افزار وجود دارد كه كاربر مي      اطالعاتـي بسـياري در نـرم      

باشد و به كاربر در يافتن طراحي بهينه فني و اقتصادي كمك   افزار مي  اير قسـمتهاي مهـم و جالـب ايـن نـرم           سـ 

يك سيستم  . يابي و آشنايي با جريانهاي تداخلي مي باشد        افزار قادر به ياري كاربر در عيب       اين نرم . كند فراواني مي 

Helpده كاربر قرار گيردتواند مورد استفا افزار وجود دارد كه مي  نيز در نرم. 

 اي از يك صفحه از نتايج طراحي نمونه NCPافزار  منوي اصلي نرم 

 

  اميد بدرخاني:نام مدير پروژه متالورژي :نام گروه مجري

 PCHPN05 :پروژهكد  پژوهشگاه نيرو :نام كارفرما
چين، جعفر تهذيبي،    حق، شهرام ميري، حسن خوشه     محسـن مظاهـري، محمد شمعداني      :نـام همكـاران   

 جوادمرامي
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 ٦٩

 :چكيده نتايج پروژه

 .افزاري و راهنماي كاربردي افزار همراه با قفل سخت تهيه نرم 

 :مستندات پروژه

 افــزاري؛ مركــز شــيمي و مــواد؛ گــروه پژوهشــي مــتالورژي؛ دو جلــد گــزارش و يــك جلــد مســتندات نــرم -
 .١٣٨٠نيرو؛ خرداد ماه  پژوهشگاه

 .افزاري افزار با قفل سخت نرم -
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 ٧٠

 :عنوان پروژه

 تهيه طرح آزمايشگاه خوردگي

 :خالصه پروژه

 صنعت برق، خوردگي در تأسيسات و تجهيزات قسمتهاي توليد، انتقال و توزيع مي باشد               يكـي از مشـكالت عمده     

اين خسارتها شامل خسارتهاي مربوط به      . گردد كـه باعـث وارد آمـدن خسـارات عظـيم مالـي به صنعت برق مي                

 يكي از   به اين ترتيب، حل مشكالت خوردگي     . شود دهي واحد مي   بهره شده و عدم   تعويـض و تعمير قطعات خورده     

 كاربردي در زمينه خوردگي و حل -هاي تحقيقاتي  الزمه انجام پروژه. دهد اولويـتهاي صـنعت برق را تشكيل مي      

مشـكالت صـنعت بـرق وجـود آزمايشگاه مجهز خوردگي است كه درصورت فراهم آوردن امكانات آزمايشگاهي                  

، بلكه در رابطه با مسائل خوردگي صنايع ديگر         توان انجام داد   هاي كار بردي در زمينه صنعت برق مي        تنها پروژه  نه

بـه توضـيحات فـوق در پروژه حاضر تهيه طرح آزمايشگاه خوردگي انجام               باتوجـه . تـوان فعاليـت نمـود      نـيز مـي   

 :تواند مورد تحقيق و بررسي قرار گيرد عبارت است از مشكالتي خوردگي كه در اين آزمايشگاه مي. است گرفته

هاي  هاي واتروال، لوله   مانـند خوردگـي كندانسـورها، مـبدلهاي حرارتي، لوله         (خوردگـي در محـيطهاي آبـي         -١

 ،.)…هاي بتوني در تماس با آب و  نشاني، سازه آتش

هيتر، خوردگي داغ پره هاي      مانـند خوردگـي سـمت آتـش لوـله هاي سوپرهيتر و ري             (خوردگـي دمـاي بـاال        -٢

 ،)…و توربين و هاي گازي، اكسيداسيون دماي باالي تجهيزات بويلر  توربين

هاي بتوني در معرض آتمسفر،      هاي نيروگاه، سازه   مانند خوردگي بيروني تجهيزات و سازه     (خوردگي اتمسفري    -٣

 )…آالت، كابلها، تابلوها، تجهيزات الكتريكي و  خوردگي يراق

  داور رضاخاني:نام مدير پروژه متالورژي :نام گروه مجري

 PCHPN06 :كد پروژه پژوهشگاه نيرو :نام كارفرما

 اكبر ژام  علي:نام همكاران
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 ٧١

 :چكيده نتايج پروژه

 .تهيه طرح آزمايشگاه خوردگي و تعيين نوع و مشخصات فني دستگاههاي آزمايشگاه 

 :مستندات پروژه

؛ مركــز شــيمي و مــواد؛ ”تهــيه طــرح آزمايشــگاه خوردگــي“گــروه پژوهشــي مــتالورژي؛ گــزارش نهايــي  -
 .١٣٨٠نيرو؛ خرداد ماه  پژوهشگاه

كارنامه پژوهشي سال 1380 پژوهشگاه نيرو



 ٧٢

 :عنوان پروژه

 تهيه طرح آزمايشگاه شكل دادن

 :خالصه پروژه

ايـن پـروژه بـا هـدف شناسـايي تجهـيزات موردنـياز آزمايشگاه شكل دادن منطبق با نيازهاي صنعت برق انجام                  
عنوان يك روش كارآ و مرسوم در توليد بخش          در ايـن پروژه سعي شده است، شكل دادن فلزات به          . اسـت  گرفـته 

به ضرورت گسيختگي زنجيرهاي وابستگي به       باتوجه. قطعـات و ابزار موردنياز صنعت برق، معرفي شود        مهمـي از    
جانبه و مستمر توانمنديهاي     كشـورهاي خارجـي در امـر فـناوري تولـيد قطعـات و ابزار موردنياز و نيز بهبود همه                   

ژه تالش گرديده است تا     موجـود، بـا يـاري گرفتـن از تحقـيقات و پژوهشـهاي علمـي و كاربـردي، در ايـن پرو                      
دسـتگاهها و تجهـيزات موردنـياز آزمايشـگاه شـكل دادن براي برآوردن منظورهاي ذكرشده طبق استانداردهاي                  

سنجي  امكان. به نيازهاي كنوني و آتي محاسبه گردد      موجـود، شناسـايي شده و مشخصات فني هر دستگاه باتوجه          
 .شده، بوده است امبراي تهيه اين دستگاهها نيز بخشي از فعاليت انج

 :چكيده نتايج پروژه

شده، تجهيزان موردنياز و اولويت تهيه دستگاههاي آزمايشگاه شكل دادن، با            بـه بررسـيهاي انجام     باتوجـه  
 :باشد هاي آتي، بشرح زير مي هاي دردست اجرا و پروژه درنظر گرفتن پروژه

 دستگاه پرس هيدروليك، -١

 دستگاه نورد، -٢

 دستگاه بالج، -٣

  عميق،دستگاه كشش -٤

  درجه سانتيگراد،١٥٠٠كوره  -٥

 پور لياسي  حسن كاظم:نام مدير پروژه متالورژي :نام گروه مجري

 PCHPN07 :كد پروژه پژوهشگاه نيرو :نام كارفرما

  كامران خداپرستي:نام همكاران
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 ٧٣

 دستگاه كشش مفتول و سيم، -٦

 پرس اكستروژن، -٧

 .دستگاه كشش لوله -٨

 .مشخصات فني و منابع تهيه اين دستگاهها در گزارش مربوطه آورده شده است

 :مستندات پروژه

يرو؛ ؛ كز شيمي و مواد؛ پژوهشگاه ن      ”تهيه طرح آزمايشگاه شكل دادن    “گـروه پژوهشـي مـتالورژي؛ گـزارش          -
 .١٣٨٠شهريور ماه 

 .دو عدد زونكن مربوط به مدارك پروژه -
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 ٧٤

 :عنوان پروژه

 تهيه طرح آزمايشگاه تستهاي غيرمخرب

 :ه پروژهخالص

بسياري از اين آزمايشها    . گيرد غالـباً خـواص يـك ماده براساس انجام آزمايشهاي استاندارد مورد ارزيابي قرار مي              
اي  طور گسترده  اين آزمونها به  .  غلبه بر مشكالت، آزمونهاي غيرمخرب توسعه يافته اند        براي. ماهيت تخريبي دارند  

، كاربردهاي وسيعي در    …گيريهاي ابعادي دقيق و       اندازه جهـت تشـخيص حفـرات، مكهـا، تـركها، ناخالصـيها،           
شده، چيدن   بررسـي قطعـات خام، سالم و كاركرده صنعت برق و تست تجهيزات حساس، تست نواحي جوشكاري                

بديـن ترتيـب امكان انجام تستهايي با سرعت بيشتر، هزينه كمتر و بدون تخريب قطعات                . ، دارنـد  …قطعـات و    
هاي مختلف در قطعات نو و يا كاركرده و تاثير  به وجود انواع عيوب با اندازه رواقع باتوجه د. گـردد  پذيـر مـي    امكـان 

آنها بر نحوه عملكرد تجهيزات عمر كاري آنها الزم است كه اين عيوب توسط تستهاي غيرمخرب شناسايي شده                  
هي است كه انجام    بدي. عمل آيد  تـا بديـن ترتيـب از تخريـب و شكسـت زودرس و نابهنگام قطعات جلوگيري به                 

آزمايشگاه تستهاي  “اي تحت عنوان     چنيـن ازمايشـهايي مسـتلزم وجود دستگاههاي دقيق و مناسب در مجموعه            
 :مهمترين آزمايشهاي قابل انجام در اين آزمايشگاه عبارتند از. باشد ، مي”غيرمخرب

 بازرسي به روش مايعات نافذ، -١

 بازرسي چشمي، -٢

 جريان گردابي، -٣

 آزمون فراصوتي، -٤

 هاي مختلف، ديوگرافي با اشعهرا -٥

 بازرسي به روش ذرات مغناطيسي، -٦

 حافظه مغناطيسي مواد، -٧

 پور  معصومه رعيت:نام مدير پروژه متالورژي :نام گروه مجري

 PMTPN08 :كد پروژه پژوهشگاه نيرو :نام كارفرما

  سيدكورش قدرقدر جهرمي، حميد ربيعي:نام همكاران
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 ٧٥

تنهايي يا چند روش     به موارد كاربرد، ممكن است به      كه تمامي اين روشها رابطه نزديكي با يكديگر داشته و باتوجه          
 .با هم مورد استفاده قرار گيرند

 :چكيده نتايج پروژه

ام آزمايشـهاي غـيرمخرب در صـنعت بـرق، روشـهاي مختلف آزمايشهاي              در ايـن پـروژه، هـدف از انجـ          
هاي  همچنين ضمن بررسي مكانيزم   . غـيرمخرب، اصـول هـر روش و دامنه كاربرد آن، بررسي شده است             

تخريبـي حـاكم بـر تجهـيزات مخـتلف صنعت برق، تستها و تجهيزات الزم براي شناسايي و رديابي اين                     
عـالوه طـرح آزمايشگاه، مشخصات فني تجهيزات، شركتهاي معتبر           انـد، بـه    بـندي شـده    تخريـبها دسـته   

 .اند توليدكننده تجهيزات و استانداردهاي موردنياز معرفي شده

 :مستندات پروژه

 .گروه پژوهشي متالورژي؛ گزارش نهايي پروژه؛ مركز شيمي و مواد؛ پژوهشگاه نيرو -
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 ٧٦

 :عنوان پروژه

هاي توزيع نيروي  تفاده در شبكهتعيين مكانيزم تخريب تيرهاي بتني مورد اس
برق منطقه چابهار، اروميه و گرگان جهت ارائه روشهاي پيشگيري مؤثر و 

 اي نمونه سنجي عملي آن در مجموعه امكان

 :خالصه پروژه

هـدف از ايـن پـروژه، تعييـن و طـبقه بندي مكانيزم هاي موجود در تخريب و خوردگي و ارائه روشهاي مناسب و                         
شده و سالم    در اين پروژه با بررسي تاريخچه تيرهاي تخريب       . اقتصادي حفاظت از خوردگي تيرهاي بتني مي باشد       

طور   كشور كه اتمسفر خورنده اي دارند و با انجام آزمايشهاي الزم بر روي خاك، اتمسفر و به                 بويـژه در مناطقي از    
شده و   كلـي شـرايط ماكرواقلـيم و ميكرواقليم مناطق و همچنين آزمايشهاي الزم بر روي نمونه تيرهاي تخريب                 

ا تجزيه و تحليل نتايج آزمايشها در ادامه ب. دست آمده اند سـالم، مكانـيزم هاي موردنظر در تخريب تيرهاي بتني به         
و تعييـن مكانـيزم تخريـب تـيرهاي بتنـي، روشهاي پيشگيري از تخريب با انجام ارزيابي هاي فني و اقتصادي و                   

دست آمده و تحت     سـهولت اجرائـي بهمـراه انجـام آزمونهـاي اساسي كنترل كيفيت در مورد روشهاي مذكور، به                 
 .مرحله اجرا درآمده اند ، تدوين و بهField Test)(ي در محل شرايط عملي و با درنظر گرفتن آزمايشها

 :چكيده نتايج پروژه

شده و سالم در مناطق خورنده كشور، انجام آزمايشهاي الزم بر            اسـتخراج تاريخچـه تيرهاي بتني تخريب       
شده و سالم، بررسي روشهاي مختلف پيشگيري از        روي خـاك، اتمسـفر و نمونـه تـيرهاي بتنـي تخريـب             

 تـيرهاي بتنـي، ارائـه دسـتورالعمل تعمير و فرآيند تعيين عمر باقيمانده بهمراه ارائه دستورالعمل                  تخريـب 
گـيري و فلوچارت مراحل ساخت تيرهاي بتني، تجزيه و تحليل اقتصادي اعمال روشهاي               آزمـون تحويـل   

 .حفاظت اضافي براي پيشگيري از تخريب و خوردگي تيرهاي بتني

 كندي  مسعود رضايي سامان:نام مدير پروژه مواد غيرفلزي: نام گروه مجري

 PCPPN01 :كد پروژه پژوهشگاه نيرو :نام كارفرما

  هادي بيرامي، ميرجواد گراميان:نام همكاران
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 ٧٧

 :مستندات پروژه

هاي  تعيين مكانيزم تخريب تيرهاي بتني مورد استفاده در شبكه        “شـي مـواد غـيرفلزي؛ گـزارش         گـروه پژوه   -
سنجي عملي  توزيـع نـيروي برق منطقه چابهار، اروميه و گرگان جهت ارائه روشهاي پيشگيري مؤثر و امكان            

 .١٣٨٠؛ مركز شيمي و مواد؛ پژوهشگاه نيرو؛ شهريور ماه ”اي نمونه آن در مجموعه

 .، در ارتباط با موضوع پروژه... و ACI ،BSدهاي آبا، استاندار -

 .كاتالوگ دستگاههاي الزم براي انجام آزمونهاي مختلف در آزمايشگاه و در محل -
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 ٧٨

 :عنوان پروژه

  و ساخت نمونهKV٢٠هاي برقگير  تحقيق در كيسينگ

 :خالصه پروژه

در دو دهه اخير    . ، بوده است  KV٢٠هاي برقگير پليمري     هـدف از ايـن پروژه، كسب دانش فني ساخت كيسينگ          
ايمني در هنگام بروز  دمهاي پرسالني در برقگيرها ازجمله ع    بـه سـبب مشـكالت ناشـي از بكارگـيري كيسـينگ            

ها ايجاد   خطـاي الكتريكـي و نفوذ رطوبت به بخش داخل، گرايش به استفاده از مواد پليمري در ساخت كيسينگ                  
در راستاي طراحي و . طور موفقيت آميزي در شبكه هاي قدرت مورد استفاده قرار گرفته است         شـده و نـوع اخـير به       

 مستندات، مقاالت و بروشورهاي مربوطه جمع آوري و بررسي          سـاخت نمونـه كيسـينگ پلـيمري، ابـتدا مـدارك،           
سپس روشهاي ساخت و    . شده، طراحي اوليه انجام شد     گرديده و براساس ملزومات الكتريكي و مكانيكي استخراج       

شده نشان دهنده عملكرد مطلوب نمونه هاي  چند نمونه كيسينگ ساخته. مونـتاژ اجـزاء مـورد بررسـي قـرار گرفت       
 .بوده استشده،  ساخته

 :چكيده نتايج پروژه

سازي و انجام    ، تعيين مواد مصرفي و روشهاي ساخت، نمونه       KV٢٠طراحـي كيسـينگ برقگـير پلـيمري          
 .آزمونهاي استاندارد

 :مستندات پروژه

؛ مركز شيمي و    ” و ساخت نمونه   KV٢٠هاي برقگير    تحقيق در كيسينگ  “گـروه پژوهشـي مـواد غـيرفلزي؛          -
 .١٣٨٠همن ماه مواد؛ پژوهشگاه نيرو؛ ب

 .، مرتبط با برقگيرهاي رده توزيعIEEE و IEC ،ANSIاستانداردهاي  -
 

  ميرجواد گراميان:نام مدير پروژه مواد غيرفلزي :نام گروه مجري

 --- :كد پروژه ژوهشگاه نيروپ :نام كارفرما

 دوست، مريم محسني، سحر دولتشاهي  بهنام علم:نام همكاران
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 ٧٩

 :عنوان پروژه

پشتيباني و نظارت بر توليد صنعتي مقره كامپوزيتي رده انتقال و توزيع از نوع 
 كششي و آويزي

 :خالصه پروژه

منظور انتقال دانش  و به” KV٦٣هاي كامپوزيتي   سازي و ساخت مقره    طراحي، بهينه “ايـن پـروژه در ادامـه پروژه         
براي اين منظور . انجام شد ها در داخل كشور،      آمـده و حركـت در جهـت تولـيد صـنعتي ايـن مقـره                فنـي بدسـت   

 .اندازي گرديد ، راهKV٦٣تجهيزات الزم طراحي و ساخته شد و در پايان پروژه، كارخانه مقره كامپوزيتي 

 :چكيده نتايج پروژه

 .استخراج فهرست كليه آزمونهاي مرتبط با مقره كامپوزيتي 

هاي   توليد صنعتي مقره   اسـتخراج فهرسـت كـامل، طراحـي و نظارت بر ساخت كليه تجهيزات الزم براي                
 .اندازي كارخانه توليد انبوه كامپوزيتي و راه

 :مستندات پروژه

پشتيباني و نظارت بر توليد صنعتي مقره كامپوزيتي رده         “گـروه پژوهشـي مـواد غـيرفلزي؛ دو جلـد گزارش              -
؛ ١٣٨٠ ماه   خرداد: ؛ مركز شيمي و مواد؛ پژوهشگاه نيرو؛ جلد اول        ”انـتقال و توزيـع از نـوع كششـي و آويزي           

 .١٣٨٠اسفند ماه : جلددوم

 .هاي كامپوزيتي ، مرتبط با كامپوزيتها و مقرهANSI و ASTM ،IECاستانداردهاي  -

  ميرجواد گراميان:نام مدير پروژه مواد غيرفلزي :نام گروه مجري

 PCPPN03 :كد پروژه  نيروپژوهشگاه :نام كارفرما

 دوست، مريم محسني، سحر دولتشاهي  بهنام علم:نام همكاران
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 ٨٠

 :عنوان پروژه

  و ساخت نمونهKV٣٣ و KV٢٠تحقيق در مقره كامپوزتي سوزني 

 :خالصه پروژه

به عملكرد موفقيت آميز آنها در    و باتوجه  KV٦٣پـس از دسـتيابي بـه دانـش فنـي و ساخت مقره هاي كامپوزيتي                 
هدف . وردتوجه واقع شد   م KV٣٣ و   KV٢٠شـرايط بد آب و هوايي ايران، پروژه ساخت مقره كامپوزيتي سوزني             

از انجام اين پروژه، كسب دانش فني و ساخت مقره سوزني كامپوزيتي با مزايا و ويژگيهاي مشابه مقره كامپوزيتي                   
آويـزي و كششـي رده توزيع و انتقال و حذف مشكالت مربوط به مقره سوزني سراميكي ازجمله شكننده بودن و                     

به ويژگيهاي موردانتظار از     در اين پروژه باتوجه   . ، بوده است  …ه و   مشـكالت مربوط به كاركرد آن در شرايط آلود        
به بار مكانيكي اعمالي،     يك مقره سوزني، طراحيهاي مختلف الكتريكي و مكانيكي انجام گرديد و درنهايت باتوجه            

 . طرح مختلف ارائه گرديد٥

 :چكيده نتايج پروژه

 و  KV٣٣ و   KV٢٠ي مقره سوزني كامپوزيتي     دسـتيابي بـه طراحـيهاي الكتريكي و مكانيكي مناسب برا           
 طرح مختلف ٥ارائـه فرموالسـيون بهيـنه براي ساخت روكش عايقي براي شرايط بد آب و هوايي و ارائه              

 .هسته كامپوزيتي براي تحمل بارهاي خمشي
نيرو   در پژوهشگاه  KV٣٣ و   KV٢٠آمده، مقره سوزني و كامپوزيتي       به دانش فني بدست    درنهايـت باتوجـه    

 .خته شد و آزمونهاي الكتريكي و مكانيكي را با موفقيت پشت سر نهادسا

 :مستندات پروژه

 و ساخت   KV٣٣ و   KV٢٠تحقيق در مقره كامپوزيتي سوزني      “گروه پژوهشي مواد غيرفلزي؛ دو جلد گزارش         -
 .١٣٨٠؛ مركز شيمي و مواد؛ پژوهشگا نيرو؛ شهريور ماه ”نمونه

 .رتبط با تستهاي الكتريكي و مكانيكي مقره سوزني، مIEEE و IEC ،ANSIاستانداردهاي  -

  ميرجواد گراميان:نام مدير پروژه مواد غيرفلزي :نام گروه مجري

 --- :كد پروژه ه نيروپژوهشگا :نام كارفرما

 دوست، مريم محسني، سحر دولتشاهي  بهنام علم:نام همكاران
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 معاونت آموزشي
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 ٨٢

 گرفته اهم فعاليتهاي آموزشي انجام

 .هاي آموزشي به كليه شركتهاي وابسته و مرتبط با صنعت برق تهيه، تنظيم و ارسال تقويم دوره 

 .هاي داخلي آموزش و نمودارهاي جرياني فعاليتهاي آموزشي نامه تهيه و تدوين آيين 

 .سمينار تخصصي براي كارشناسان صنعت برق/كارگاه/ دوره٥٤برگزاري  

 . دوره تخصصي و عمومي براي كارشناسان پژوهشگاه نيرو١٥ريزي و برگزاري  برنامه 

 بازديد از نيروگاههاي شهيد رجائي، ري، بيستون، نكا، شركت نيروترانس و مركز             ٧ريـزي و اجراي      بـرنامه  
 .شنايي كارشناسان با صنعت برقكنترل ترافيك تهران، جهت آ

 .سمينار تخصصي در شركتهاي مختلف/كارگاه/ دوره٣٠ نفر از كارشناسان پژوهشگاه نيرو به ٥٩معرفي  

 .١٣٨١ريزي در سال  تعيين نيازهاي آموزشي كليه كاركنان پژوهشگاه، جهت برنامه 

 .افزار و بانك اطالعاتي آموزشي تكميل نرم 

 .١٣٨١اي تخصصي سال ه تهيه و تدوين تقويم دوره 

 .انجام اقدامات الزم جهت طراحي و تكميل سايت اينترنتي آموزش 

 .المللي برق برگزاري كارگاههاي شانزدهمين كنفرانس بين 

 .المللي هاي بين مطالعه و بررسي برگزاري دوره 

هشي و شغلي مطالعـه و بررسـي روشهاي ارزشيابي فعاليتهاي آموزشي و تأثير آنها در بهبود فعاليتهاي پژو               
 .كاركنان پژوهشگاه
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 ٨٣

 خالصه آماري فعاليتهاي آموزشي

 نفر از آنان متعلق به خانواده       ٦٩٥اند كه     نفر در فعاليتهاي آموزشي شركت نموده      ٩٨١، جمعـاً    ٨٠در سـال     
 .اند  نفر از آنان كاركنان پژوهشگاه نيرو بوده٢٨٦صنعت برق و 

 .باشد  ساعت در سال مي١٥ميانگين طور  نرخ سرانه آموزشي كاركنان پژوهشگاه، به 

 . سمينار، برگزار شده است١٦ كارگاه و ٩ دوره عمومي، ٩ دوره تخصصي، ٣٣ جمعاً ٨٠در سال  

 ساعت  ١٤٠٢اند كه جمعاً به ميزان       هاي مختلف با آموزش همكاري داشته       نفـر اسـتاد در تدريس دوره       ٨١ 
 .اند تدريس نموده

 .اند تهاي آموزشي شركت نموده شركت و سازمان در فعالي٣٠٠بيش از  

 :هاي تخصصي كننده در دوره از كل تعداد كارشناسان شركت 

 اي، درصد از شركتهاي برق منطقه٣٠ -

 درصد از شركتهاي توزيع،٢٠ -

 درصد از نيروگاهها،١٠ -

 درصد از سازمانهاي آب و فاضالب،٤ -

 درصد از ساير بخشهاي صنعت،٣٦ -

 .اند بوده
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نمودار نفر ساعت آموزش ديده هر بخش در سال ١٣٨٠
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 ٨٥

 تخصصي وعمومي، سمينارها و كارگاههاي برگزارشده فهرست بازديدها، دوره هاي
 ١٣٨٠رسال د

 مدت
)ساعت( تاريخ شروع

تعداد 
دانشجويان

فعاليت 
آموزشي رديف عنوان

 ١ نيروترانس بازديد ٥ ١٥/٠٧/٨٠ ١٢

 ٢ نيروگاه بيستون بازديد ٥ ١٧/١٠/٨٠ ١٢

 ٣ نيروگاه ري بازديد ٧ ١٧/١٠/٨٠ ١٢

 ٤ )سيكل بخاري(ي ئاه شهيد رجانيرو گ بازديد ٥ ٢٦/٠٦/٨٠ ١٢

 ٥ )سيكل تركيبي(ي ئ شهيد رجاگاهنيرو بازديد ١٥ ١١/١١/٨٠ ١٢

 ٦ نيروگاه نكا بازديد ١٢ ٠٥/١٠/٨٠ ١٦

 ٧ كنترل ترافيك تهرانمركز  بازديد ٨ ٢٣/١١/٨٠ ٨

 ١ )نوبت اول(هاي توزيع وكاربرد آنها  آشنايي با استانداردهاي شبكه دوره ١٠ ١٥/٠٢/٨٠ ٤٠
 ٢ حفاظت شبكه قدرت دوره ١٧ ٠٥/٠٣/٨٠ ٤٠
 ٣ هاي توربين گازي آشنايي با پوششهاي پره دوره ١٣ ٢٦/٠٣/٨٠ ٣٢
 ٤ مميزي انرژي در صنايع دوره ١٥ ٢٠/٠٥/٨٠ ٣٦

 ٥  درماشينهاي دوار با استفاده از تخليه جزئيon-lineيابي  عيب دوره ٩ ٠٢/٠٤/٨٠ ٨

 ٦ )نوبت اول(هاي توزيع با استفاده از كامپيوتر  هينه شبكهطرح و توسعه ب دوره ٧ ٠٩/٠٤/٨٠ ٤٠

 ٧ )نوبت اول(طراحي سيستم روشنايي معابر شهري دوره ١٠ ٠٩/٠٤/٨٠ ٤٠

 ٨ )نوبت اول(... Win9x, NTافزار سباتحت سيستم عامل  كاربرد نرم دوره ١١ ٠٦/٠٥/٨٠ ٤٠

 ٩ )نوبت اول(هاي توزيع برداري بهينه شبكه بهره دوره ١٤ ٢٧/٠٥/٨٠ ٤٠

٣٠٣/٠٦/٨٠ ٤٠  ١٠ )نوبت دوم(هاي توزيع و كاربرد آنها  آشنايي با استانداردهاي شبكه دوره ٢١

 ١١ )مقدماتي(حاالت گذراي الكترومغناطيسي  دوره ٨ ١٧/٠٦/٨٠ ٤٠

 ١٢ )نوبت دوم(هاي توزيع با استفاده ازكامپيوتر  طرح و توسعه بهينه شبكه دوره ٧ ٣١/٠٦/٨٠ ٤٠

 ١٣ بررسي عملي مشخصه هاي ارتعاشي عيوب مكانيكي ماشينهاي دوار دوره ٢٥ ٠١/٠٥/٨٠ ٢٥

 ١٤ روشهاي برآورد عمر باقيمانده تجهيزات نيروگاهي دوره ٧ ١٣/٠٥/٨٠ ٤٠
 ١٥ مباحث خاص در حفاظت دوره ١٥ ١٤/٠٧/٨٠ ٤٠
 ١٦ )نوبت دوم(طراحي سيستم روشنايي معابر شهري  دوره ١٠ ٢٨/٠٧/٨٠ ٤٠
 ١٧ هاي ديسپاچينگ آشنايي با سيستم دوره ٩ ٠٨/١٠/٨٠ ٤٠
 ١٨ هاي بويلر و روشهاي پيشگيري آن علل زوال لوله دوره ٩ ٠٦/١١/٨٠ ٣٦
 ١٩ )نوبت دوم(هاي توزيع  برداري بهينه شبكه بهره دوره ١٧ ٠١/١٠/٨٠ ٤٠
 ٢٠ هاي انتقال و توزيع تلفات و روشهاي كاهش آن در شبكه دوره ٢٤ ٢٢/١٠/٨٠ ٤٠
 ٢١ )نوبت دوم(... ) NT,9x(افزار سبا تحت سيستم عامل ويندوز  كاربرد نرم دوره ١٢ ٢٩/١٠/٨٠ ٤٠
 ٢٢ )نوبت سوم(هاي توزيع و كاربرد آنها  آشنايي با استانداردهاي شبكه دوره ٢٥ ١٣/١١/٨٠ ٤٠
 ٢٣ آنها يري بررسي عوامل مختلف در خوردگي تيرهاي بتني و ارائه راه حل پيشگ دوره ٨ ٠١/١٠/٨٠ ٢٠
 ٢٤ كنترل كيفيت وضعيت روغنهاي عايقي ترانسفورمر دوره ٢٧ ٢٩/١٠/٨٠ ٤٠
 ٢٥ )شركت منا( هاي توزيع و كاربرد آنها  آشنايي با استانداردهاي شبكه دوره ٢٢ ١١/١٠/٨٠ ٤٠
 ٢٦ ) اصفهان شركت تعميرات(ماشينهاي دوار  مشخصه هاي ارتعاشي عملي بررسي دوره ١٩ ٠٣/١٠/٨٠ ٣٢
 ٢٧ ) جنوب نفت خيز مناطق شركت(  دوار ايهماشين ارتعاشي مشخصه هاي ملي عبررسي دوره ٤٠ ١٦/١١/٨٠ ١٦
 ٢٨ )نوبت اول(ايمني و روشهاي اطفاء حريق  دوره ٧ ٠٢/٠٤/٨٠ ٢٦
 ٢٩ )نوبت دوم(ايمني و روشهاي اطفاء حريق  دوره ٨ ١٥/٠٨/٨٠ ٢٦
 ٣٠  سمينارهاي علميهاي مؤثر اجراي شيوه دوره ٧ ١٤/٠٥/٨٠ ١٢
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 مدت
)ساعت( تاريخ شروع

تعداد 
دانشجويان

فعاليت 
آموزشي رديف عنوان

 ٣١ )EMC(سازگاري الكترو مغناطيسي  دوره ١١ ٢٧/٠٥/٨٠ ٣٠

 ٣٢ نوبت اولآموزش زبان انگليسي  دوره ١٢ ١٠/٠٦/٨٠ ٢٠

 ٣٣ نوبت دومآموزش زبان انگليسي  دوره ١٣ ١١/٠٦/٨٠ ٢٠

 ٣٤ آموزش زبان انگليسي نوبت سوم دوره ١٣ ٠٨/١٠/٨٠ ٢٠

 ٣٥ )نوبت اول( ار اكسل نرم افز دوره ٧ ٢٤/٠٦/٨٠ ١٦

18 80/08/27  ٣٦ )نوبت دوم( نرم افزار اكسل  دوره 12

12 80/10/08  ٣٧ )گروه الف(مباني كامپيوتر  دوره ١٤

٣٨ )گروه ب(مباني كامپيوتر  دوره  ١٣ ٠٨/١٠/٨٠ ١٢
 ٣٩ آشنايي با ساختار گردش كار و مقررات اداري دوره  ٢٨ ١٨/٤/٨٠ ٢

 ٤٠ حل ديناميكي سيستم هاي مكانيكي به كمك كامپيوتر دوره ٨ ٠٦/٠٥/٨٠ ٣٠

٤١ MSC96 آشنايي با ميكروكنترلرهاي خانواده دوره ٦ ٠٢/٠٥/٨٠ ٣٢
٤٢ پذير هاي برنامه آشنايي با تراشه دوره ٦ ١٦/٠٤/٨٠ ٣٢

 ١ آشنايي با تكنولوژي برقگيرها سمينار ٤ ٠٩/٠٣/٨٠ ٥

 ٢ اخلي انرژي الكتريكي در نيروگاههاي بخاربهينه سازي مصرف د سمينار ٨ ٣٠/٠٣/٨٠ ٥

 ٣ تجديد ساختار در صنعت برق  سمينار ٣٠ ١٣/٠٣/٨٠ ٢

 ٤ PLCپذ ير كنترل كننده هاي منطقي برنامه سمينار ٦ ٣٠/٠٤/٨٠ ٨

 ٥ هاي شهري آشنايي با توليد انرژي از زباله سمينار ٤ ٠٢/٠٤/٨٠ ٥

 ٦ )اي كرمان شركت برق منطقه(يدپذير اشنايي با انرژي تجد سمينار ٥٠ ٢٥/٠٤/٨٠ 6

 ٧ )شيراز(هاي كامپوزيتي در مناطق جنوب كشور  مزيت كاربرد مقره سمينار ٢٠ ١٥/٠٥/٨٠ 8

 ٨ )اي كرمان شركت برق منطقه(خوردگي تيرهاي بتني در نواحلي ساحلي ايران  سمينار ٣٠ ٢٠/٠٦/٨٠ 5

سمينار  ١٥ ٢١/٠٦/٨٠ 4  ٩ هاي كندانسور و ارائه راه حلهاي عملي  بررسي مشكالت خوردگي لوله

١٠ گرمايي آشنايي با انرژي زمين سمينار ٨ ٠٧/٠٧/٨٠ ٣
١١  ديجيتالPLCآشنايي با سيستم  سمينار ٩ ٠٧/٠٨/٨٠ ٤
١٢ سيم جهت استفاده در صنعت برق هاي مخابرات بي سيستم سمينار ٦ ٠٨/٠٨/٨٠ ٥
١٣ شيدآشنايي با انرژي خور سمينار ٥ ١٣/١١/٨٠ ٤
١٤ برداري از شبكه قدرت ريزي درازمدت بهره برنامه سمينار ٥ ٠٦/١١/٨٠ ٤
١٥ ...هادي در محيطهاي آلوده و  هاي با لعاب نيمه بررسي عملكرد مقره سمينار ٤ ٠١/١٠/٨٠ ٤
١٦ )نيروگاه خراسان(هاي گازي  هاي گردان توربين ارزيابي سوپرآلياژهاي پره سمينار ٨٠ ٢٦/١٠/٨٠ ٨

 ١ ريزي شبكه مباني مطالعات سيستم قدرت در طراحي و برنامه كارگاه ٦ ٢٩/٠٧/٨٠ ٨

 ٢ مدت با استفاده از شبكه عصبي و سيستم خبره فازي بيني بار كوتاه پيش كارگاه ٩ ٢٨/٠٧/٨٠ ٤

 ٣ جايگزيني سيستم تحريك استاتيك ژنراتور سنكرون در نيروگاههاي قديمي كارگاه ٧ ٢٨/٠٧/٨٠ ٤

 ٤ شستشوي شيميايي بويلر نيروگاهها كارگاه ٧ ٢٩/٠٧/٨٠ ٤

 ٥ كنترل خوردگي در كندانسورهاي نيروگاههاي بخاري كارگاه ٥ ٢٨/٠٧/٨٠ ٨

 ٦ هاي توزيع ارزيابي قابليت اعتماد شبكه كارگاه ٦ ٢٩/٠٧/٨٠ 4

 Power Plant Simulation 7 كارگاه ١١ ٢٩/٠٧/٨٠ ٨

 ٨ هاي توزيع  در شبكهكيفيت توان كارگاه ١٠ ٢٨/٠٧/٨٠ ٨

 ٩ شونده ماشينهاي دوار با آناليز ارتعاشات بيني تعميرات پيش كارگاه ١١ ٢٩/٠٧/٨٠ ٨
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نشريه : ايران، تهران . ”١٣٨٠ام ارديبهشت    فروپاشـي شـبكه سراسـري ايـران در سـي          “. شـيراني، عليرضـا    -١
 .١٣٨٠، ٣٢ماره پژوهشي برق، ش-علمي

-نشريه علمي : ايران، تهران . ”هاي تحقيقاتي  توليد صنعتي نتايج پروژه   “. زاده، نازنين؛ منوري، فريد    احمـدي  -٢
 .١٣٨٠، ٣٣پژوهشي برق، شماره 

ايران، . ”افزار مطالعات سيستم قدرت سبا تحت سيستم عامل ويندوز         نرم“. نـيا، رضـا    دانايـي، حمـيد؛ اديـب      -٣
 .١٣٨٠، ٣٢هشي برق، شماره پژو-نشريه علمي: تهران

سـازي آرايـش شبكه توزيع نمونه با استفاده از نقاط مانور             بهيـنه “. قديـري، حمـيده؛ برهمـندپور، همـايون        -٤
 .١٣٨٠المللي برق، آبان ماه  شانزدهمين كنفرانس بين: ايران، تهران. ”منظور دسترسي به كمترين تلفات به

گردهمايي بررسي حوادث   : ايران، تهران . ”ها ابي عملكرد رله  افزار هماهنگي و ارزي    نرم“. محمدصـادق، سعيد   -٥
 .١٣٨٠، ١٣٨٠ماهه اول سال ٦

گردهمايي بررسي  : ايران، تهران . ”بيني قابليت اطمينان شبكه انتقال     افزار ارزيابي و پيش    نـرم “.جاللـي، داود   -٦
 .١٣٨٠، ١٣٨٠ماهه اول سال ٦حوادث 

پژوهشي برق،  -نشريه علمي : ايران، تهران . ”يمت انرژي تعيين سهم توليد و انتقال در ق      “.سـياهكلي، حسـن    -٧
 .١٣٨٠، ٣١شماره 

: ايران، تهران . ”تعييـن هزينه تراكم در شبكه انتقال با استفاده از قاعده سهم مشاركت            “. سـياهكلي، حسـن    -٨
 .١٣٨٠، ٣٣پژوهشي برق، شماره -نشريه علمي

سيت خروج خطوط در تنظيم واحد      اسـتفاده از آناليز ضرائب حسا     “.محمدصـادق، سـعيد؛ سـياهكلي، حسـن        -٩
 .١٣٨٠المللي برق، آبان ماه  شانزدهمين كنفرانس بين: ايران، تهران. ”هاي ديستانس نوسان توان رله

باري ژنراتور سنكرون    تعيين شكل موج زماني ولتاژ بي     “. توسـلي جهرمـي، مسعود؛ اميني والشاني، سهراب        -١٠
شانزدهمين : ايران، تهران . ”صل از تحليل المان محدود    وسيله پردازش اطالعات حا    در حالـت شيار مورب به     

 .١٣٨٠المللي برق، آبان ماه  كنفرانس بين
هاي آبي نيروگاه    مدلسازي ديناميكي گاورنر توربين   “.مهـر، پويـا؛ پرنـيان، فرزين       كـراري، مهـدي؛ انصـاري      -١١

شهاي عملي در ، براسـاس نتايج آزماي ٣سدشهيدعباسـپور و تعييـن پارامـترهاي مـدل بـراي واحـد شـماره         
 .١٣٨٠، ٣١پژوهشي برق، شماره -نشريه علمي: ايران، تهران. ”نيروگاه

: ايران، تهران. ”بندي در بازوصل سيستم قدرت    جزيره“. مهر، پويا  ياريـان، محمـد؛ فتحعلـي، نـيما؛ انصـاري          -١٢
 .١٣٨٠المللي برق، آبان ماه  شانزدهمين كنفرانس بين

شانزدهمين كنفرانس  : ايران، تهران . ”يك ژنراتورهاي سنكرون  هاي تحريك استات   سيستم“. فـرهادي، امـير    -١٣
 .١٣٨٠المللي برق، آبان ماه  بين

هاي استاتور ژنراتورهاي سنكرون     پيچ نگهـداري سـيم   “. ميرعابدينـي، حسـام؛ رحمانـي، كـيومرث رحمانـي          -١٤
شانزدهمين : ايران، تهران. ”)يك تجربه (On-lineصورت  نيروگاهـي بـا استفاده از آزمايش تخليه جزئي به        

 .١٣٨٠المللي برق، آبان ماه  كنفرانس بين
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تعيين هارمونيكهاي جريان استاتور ژنراتور آسك      “. سـليماني، سودابه؛ رنجبر، عليمحمد؛ ميرعابديني، حسام       -١٥
 .١٣٨٠، ٣١پژوهشي برق، شماره -نشريه علمي: ايران، تهران. ”CFE/SSنيروگاه گازي براساس الگوريتم 

تشخيص خطاي ژنراتور سنكرون در حين كار       “. رنجبر، عليمحمد؛ ميرعابديني، حسام   خسروشـاهلي، الهـام؛      -١٦
، ٣١پژوهشي برق، شماره    -نشريه علمي : ايران، تهران . ”بـا اسـتفاده از تحليل هارمونيكهاي جريان استاتور        

١٣٨٠. 
ور سازي، طراحي و ساخت سيستم تحريك استاتيك ژنرات        شبيه“. جوكـار، محسـن؛ محمديـان نمينـي، رضا         -١٧

 .١٣٨٠، ٣٢پژوهشي برق، شماره -نشريه علمي: ايران، تهران. ”سنكرون
. ”TC-IPCهاي قدرت توسط     بهبود پايداري سيستم  “. پتيان، گئورگ؛ رستگار، حسن    محمـدي، محمد؛ قره    -١٨

 .١٣٨٠المللي برق، آبان ماه  شانزدهمين كنفرانس بين: ايران، تهران
تشخيص وقوع اضافه حرارت و     “. ام؛ ميرباقري، سيدمهدي  سلطاني خسروشاهي، غالمرضا؛ ميرعابديني، حس     -١٩

. ”كننده ارزيابـي عمـر حرارتـي سيسـتم عايقـي توربوژنراتورهاي نيروگاهي توسط آناليز شيميايي گاز خنك                
فني نيروگاهي، دومين نشست تعميرات، نگهداري و       -سـمينار علمي  : ايـران، اهـواز، نـيروگاه راميـن اهـواز         

 .١٣٨٠سازي،  بهينه
مدلسازي كوره بويلر نيروگاه توس با روش       “.  حسين، مسعود؛ نباتي، حميد؛ حسيني ابرده، سيدرضا       سـلطاني  -٢٠

 .١٣٨٠المللي برق، آبان ماه  شانزدهمين كنفرانس بين: ايران، تهران. ”بندي ناحيه
بازسازي نيروگاههاي بخار با استفاده از روش “. سـرابچي، كـاظم؛ نباتـي، حمـيد؛ غرائـي خسروشاهي، رضا        -٢١

 .١٣٨٠المللي برق، آبان ماه  شانزدهمين كنفرانس بين: ايران، تهران. ”الح ديگ بخاراص
ها و طرح شبكه عصبي براي       بررسـي عـيوب مـتداول توربين      “. مسـعوديفر، محمدرضـا؛ آقاامينـي، مهـدي        -٢٢

 .١٣٨٠، ٣١پژوهشي برق، شماره -نشريه علمي: ايران، تهران. ”يابي با آناليز ارتعاشات عيب
ها با آناليز    يابي توربين  هـاي عصـبي در عيـب       كاربـرد شـبكه   “.  محمدرضـا؛ آقاامينـي، مهـدي      مسـعوديفرد،  -٢٣

 .١٣٨٠، ISME2001پنجمين كنفرانس مهندسي مكانيك : ايران، گيالن، دانشگاه گيالن. ”ارتعاشات
هاي ارزيابي فني و اقتصادي نيروگاه    “. زاده، غالمرضا  سـلطاني حسيني، مسعود؛ حسيني ابرده، سيدرضا؛ ولي        -٢٤

 .١٣٨٠، ٣٣پژوهشي برق، شماره -نشريه علمي: ايران، تهران. ”سيكل تلفيقي خورشيدي در ايران
بهبود عملكرد و راندمان در روشهاي مختلف كنترل دبي   “. پتيان، گئورگ  صـادقيان، الهـام؛ ديندار، امير؛ قره       -٢٥

 .١٣٨٠، ٣٢پژوهشي برق، شماره -نشريه علمي: ايران، تهران. ”هاي نيروگاهي الكتروپمپ
سازي مصرف انرژي در شبكه مصرف       مدلسازي و بهينه  “. پتيان، گئورگ  براتـي، رضا؛ سروشيان، سامان؛ قره      -٢٦

نهمين كنفرانس مهندسي برق : ايران، تهران. ”داخلـي نـيروگاه شـهيد اسـليمي در شـرايط تولـيد گوناگون             
 .١٣٨٠ايران، ارديبهشت ماه 

طراحي و ساخت ويسكومتر قابل نصب در خط “. ي، كبرينظري، محمدرضا؛ قرئل عقيقـي، محمدسـعيد؛ شاه     -٢٧
 .١٣٨٠المللي برق، آبان ماه  شانزدهمين كنفرانس بين: ايران، تهران. ”رساني نيروگاه حرارتي سوخت

منظور بررسي تأثير گازسوز نمودن      تحليل كوره بويلر نيروگاه بعثت، به     “. نظري، محمدرضا؛ غفوري، نگار    شاه -٢٨
 .١٣٨٠المللي برق، آبان ماه  شانزدهمين كنفرانس بين: يران، تهرانا. ”آن بر سطح حرارتي
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هاي  طراحي مقره “. گرامـيان، مـيرجواد؛ اسـتيفا، فـراز؛ شـريعتي، محمدرضا؛ محسني، مريم؛ محمدي، داود               -٢٩
 .١٣٨٠، ٣٢پژوهشي برق، شماره -نشريه علمي: ايران، تهران. ”KV٢٠كامپوزيتي توخالي 

طراحي و  “. ، بهنام؛ دولتشاهي، سحر؛ محسني، مريم؛ شريعتي، محمدرضا       دوسـت  گرامـيان، مـيرجواد؛ علـم      -٣٠
شانزدهمين كنفرانس برق، آبان ماه     : ايران، تهران . ”KV٣٣ و   KV٢٠هاي سوزني كامپوزيتي     سـاخت مقره  

١٣٨٠. 
ايران، . ”سنجي تعمير يا تعويض ترانسفورماتورهاي قدرت      امكان“. ميرخوشـخوي، سيدباقر؛ محمد، اسكويي     -٣١

 .١٣٨٠، ٣٣پژوهشي برق، شماره -نشريه علمي: تهران

هاي توزيع  تشخيص خطاي امپدانس باال در شبكه     “. فربـيز، فـرزام؛ پورنبـي، پـيمان؛ حالتي املشي، محمود           -٣٢
١٣٨٠دانشكده صنعت آب و برق، كنفرانس مهندسي برق،         : ايران، تهران . ”مبتني بر روشهاي آزمون فرض    

. 
. ”هاي توزيع روشي نو جهت تشخيص خطاي امپدانس باال در شبكه“. فربـيز، فـرزام؛ حالتي املشي، محمود      -٣٣

 .١٣٨٠دانشكده صنعت آب و برق، كنفرانس مهندسي برق، : ايران، تهران
: ايران، تهران . ”KV٢٠/٦٣توزيع   اتوماسيون پستهاي فوق  “. وديعتـي، مريم؛ پورنبي، پيمان؛ جامعي، مهرداد       -٣٤

 .١٣٨٠هاي توزيع نيروي برق،  كنفرانس شبكه
: ايران، تهران . ”سواحل جنوبي ايران و معضالت صنعت برق      “. مـراديان، عليرضـا؛ مرتضـوي، سيدعليرضـا        -٣٥

 .١٣٨٠، ٣٢پژوهشي برق، شماره -نشريه علمي
 KV٤٠٠طراحـي، سـاخت و برپايـي اوليـن دكـل مهاري موقت              “. پـيرمراد، حميدرضـا؛ رهـنورد، عليرضـا        -٣٦

 .١٣٨٠جهاي انتقال نيرو، آذر ماه سمينار تخصصي بر: ايران، تهران. ”نيرو انتقال
: ايران، تهران . ”XLPEنگاهي به فناوري ساخت كابل قدرت       “. رنجـبر مطلـق، راميـن؛ پيرمراد، حميدرضا        -٣٧

 .١٣٨٠، ٣٣پژوهشي برق، شماره -نشريه علمي
 ايران،. ”هاي كارگاهي دكلهاي انتقال نيرو     افزار رسم اتصاالت و نقشه     تهيه نرم “. فرشـچي تـبريزي، راميـن      -٣٨

 .١٣٨٠سمينار تخصصي برجهاي انتقال نيرو، آذر ماه : تهران
دومين : ايران، تهران . ”كاربرد مهندسي ارزش در صنعت برق     “. خسـروي زنجانـي، نازنيـن؛ معاضدي، امين        -٣٩

 .١٣٨٠وري در صنعت برق، خرداد ماه  سمينار كيفيت و بهره

ايران، . ”هاي كاربرد هر يك    زمينهبررسـي روشـهاي مخـتلف آناليز كاركرد و          “. خسـروي زنجانـي، نازنيـن      -٤٠
 .١٣٨٠دانشگاه صنعتي اميركبير، اولين سمينار ملي مهندسي ارزش، دي ماه : تهران

دانشگاه صنعتي اميركبير، : ايران، تهران. ”هاي قدرت مهندسـي ارزش و شبكه “. خسـروي زنجانـي، نازنيـن     -٤١
 .١٣٨٠سمينار ملي مهندسي ارزش، دي ماه  اولين

افزارهاي  سـازي مصـرف انـرژي در سـاختمانها با استفاده از نرم             بهيـنه “. دي، مخـتار  كوچـري، آلـبرت؛ بـي      -٤٢
سازي مصرف سوخت در كشور، اولين       سازمان بهينه : ايران، تهران . ”سـازي و تحليل انرژي ساختمان      شـبيه 

 .١٣٨٠سازي مصرف سوخت در ساختمان، اسفند ماه  همايش بهينه
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تعيين الگوهاي مصارف سرمايشي در كشور      “. گـي، محمدرضا  بي سـربندي فراهانـي، محمدابراهـيم؛ يوسـف        -٤٣
 .١٣٨٠المللي برق، آبان ماه  شانزدهمين كنفرانس بين: ايران، تهران. ”منظور تدوين تعرفه به

. ”MAED با استفاده از مدل مصرف نهايي        ١٤٠٥بيني بار شبكه تا سال       پيش“. اميني، فرخ؛ موحد، محسن    -٤٤
 .١٣٨٠المللي برق،  نس بينشانزدهمين كنفرا: ايران، تهران

. ”بيوگاز در ايران، پتانسيل موجود، استحصال فعلي و دورنماي آينده         “. عليقارداشـي، ابوالقاسم؛ عدل، مهرداد     -٤٥
 .١٣٨٠سومين همايش ملي انرژي، ارديبهشت ماه : ايران، تهران

: ايران، تهران . ” و جهان  جايگاه انرژيهاي تجديدپذير در ساختار انرژي ايران      “. آزرم، داريـوش؛ عدل، مهرداد     -٤٦
 .١٣٨٠، ٣١پژوهشي برق، شماره -نشريه علمي

. ”سوز در شهر تهران    تحليل اقتصادي احداث نيروگاه زباله    “. محمدي، حميدرضا  زاده، وهـاب؛ ملـك     مكـاري  -٤٧
 .١٣٨٠المللي برق، آبان ماه  شانزدهمين كنفرانس بين: ايران، تهران

ادي توليد برق از چوب و زائدات كشاورزي به روش احتراق           بررسـي اقتص  “. عـدل، مهـرداد؛ آزرم، داريـوش       -٤٨
 .١٣٨٠المللي برق، آبان ماه  شانزدهمين كنفرانس بين: ايران، تهران. ”مستقيم

سوزي  سوز و گزينش فناوري زباله     بررسـي فنـي نيروگاههاي زباله     “. زاده، وهـاب   الري، حميدرضـا؛ مكـاري     -٤٩
 .١٣٨٠، ٣٢پژوهشي برق، شماره -مينشريه عل: ايران، تهران. ”مناسب براي تهران

-بررسي اثرات اجتماعي  “. عليقارداشـي، ابوالقاسـم؛ عـدل، مهـرداد؛ كرباسـي، عبدالرضـا؛ نائيجـي، كامران               -٥٠
 .١٣٨٠، ٣٢پژوهشي برق، شماره -نشريه علمي: ايران، تهران. ”توده محيطي استفاده از انرژي زيست زيست

ايران، . ”ع جهت سنجش كيفي آبها در محيط زيستتجهـيزات و روشـهاي عملـي و سري    “. عـدل، مهـرداد    -٥١
 .١٣٨٠هاي آبياري و زهكشي بر منابع آب، بهمن ماه  محيطي شبكه سمينار بررسي اثرات زيست: ساري

سازي  تحليل ديناميكي و شبيه   “. غفـاري سـعادت، محمدحسـن؛ الري، حميدرضـا؛ خردمند كيسمي، محمد            -٥٢
 .١٣٨٠، ٣٣پژوهشي برق، شماره -مينشريه عل: ايران، تهران. ”هاي بادي توربين

مديريـت فاضـالب در نـيروگاههاي بخاري كشور و ارائه راهكارهاي مناسب در              “. سـهرابي كاشـاني، امـير      -٥٣
دومين كنفرانس مديريت آب و فاضالب در       : ايران، تهران . ”تصـفيه، برگشـت و اسـتفاده مجدد از فاضالب         

 .١٣٨٠كشورهاي آسيايي، ارديبهشت ماه 
: ايران، تهران . ”تصـفيه پسـابهاي نيروگاهها به روش وتلند       “. ؛ پـايدار راونـدي، راميـن      اهللامصـطفائي، عـبد    -٥٤

 ١٣٨، مهر ماه ٦٥برق، شماره  ماهنامه تخصصي صنعت
، ٦٦ماهـنامه تخصصي صنعت برق، شماره       : ايـران، تهـران   . ”نـيروگاههاي تايرسـوز   “. مصـطفائي، عـبداهللا    -٥٥

 .١٣٨٠ ماه آبان
هاي  سازي سيستم اتوماسيون در شبكه     قابليـتها و مـزاياي پياده     “.  محمـود  زاده، صـفر؛ مخدومـي،     فرضـعلي  -٥٦

 .١٣٨٠، ٣٢پژوهشي برق، شماره -نشريه علمي: ايران، تهران. ”توزيع
ايران، . ”هيتر هاي سوپرهيتر و ري    تخميـن عمر باقيمانده لوله    “. پـور، معصـومه    مهديـزاده، محسـن؛ رعيـت      -٥٧

 .١٣٨٠انجمن مهندسين متالورژي، پاييز : تهران
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دانشـگاه علـم و صـنعت، سـيزدهمين سمينار ساالنه جامعه            : ايـران، تهـران   . ”ورقهـاي فـوالد سـيليكوني     

 .١٣٨٠گران ايران، خرداد ماه  ريخته
كاربـرد آلـياژهاي مغناطيسـي آمورف در ساخت هسته ترانسفورماتورها و كاهش             “. جهانگـيري، محمدرضـا    -٦٠

 .١٣٨٠، مهر ماه ٦٥نامه علمي تخصصي صنعت برق، شماره ماه: ايران، تهران. ”تلفات انرژي الكتريكي
. پور، رضا؛ باجقلي، اعظم؛ پايدار، محمدحسين؛ معيني، مهشيد        جهانگيري، محمدرضا؛ محمدنيا، علي؛ غالمي     -٦١

هاي فابريك   شده و مقايسه آنها با نمونه      بررسـي سـاختار، بافت و خواص ورقهاي فوالد سيليكيوني ساخته          “
 .١٣٨٠پنجمين كنگره ساالنه انجمن مهندسين متالورژي ايران، آبان ماه : رانايران، ته. ”خارجي

انـتخاب بهيـنه ترانسـفورماتورهاي توزيـع بـا استفاده از استانداردهاي مربوط به               “. جهانگـيري، محمدرضـا    -٦٢
 .١٣٨٠المللي برق، آبان ماه  شانزدهمين كنفرانس بين: ايران، تهران. ”راندمان

هاي جهتدار در ساخت هسته  زاياي اسـتفاده از ورقهاي فوالد سيليكوني با دانه        مـ “. جهانگـيري، محمدرضـا    -٦٣
 .١٣٨٠، آبان ماه ٦٦ماهنامه تخصصي صنعت برق، شماره : ايران، تهران. ”استاتور ژنراتورهاي نيروگاهي

شريه ن: ايران، تهران . ”ترانسـفورماتورهاي توزيع و علل نياز به افزايش بازده آنها         “. جهانگـيري، محمدرضـا    -٦٤
 .١٣٨٠، ٣٣پژوهشي برق، شماره -علمي

هاي  شده و سرعت آب بر روي رفتار خوردگي لوله         تأثير دما، اكسيژن حل   “. اكـبر  رضـاخاني، داور؛ ژام، علـي      -٦٥
 .١٣٨٠المللي برق، آبان ماه  شانزدهمين كنفرانس بين: ايران، تهران. ”كندانسور در آب دريا

 در خوردگي ناشي از واناديم سوپرآلياژ       MgOستم بازدارندگي    روي سي  SOXتأثير ميزان   “. رضـاخاني، داور   -٦٦
 .١٣٨٠هفتمين كنگره ملي خوردگي، ارديبهشت ماه : ايران، اهواز. ”IN738پايه نيكل 

هاي  هاي حفاظت كاتدي سازه    بررسـي تأثـير پارامترهاي مختلف بر روي طراحي سيستم         “. بدرخانـي، امـيد    -٦٧
 .١٣٨٠ملي خوردگي، ارديبهشت ماه هفتمين كنگره : ايران، اهواز. ”دريايي

هاي حفاظت   بررسـي اثر فاصله بين آندها و تعداد آنها بر روي مقاومت بسترهاي سيستم             “. بدرخانـي، امـيد    -٦٨
 .١٣٨٠هفتمين كنگره ملي خوردگي، ارديبهشت ماه : ايران، اهواز. ”كاتدي به روش اعمال جريان

هفتمين : ايران، اهواز . ”تدي بهينه طراحي كرد؟   توان يك سيستم حفاظت كا     چگونـه مـي   “. بدرخانـي، امـيد    -٦٩
 .١٣٨٠كنگره ملي خوردگي، ارديبهشت ماه 

هاي حفاظت كاتدي به روش اعمال جريان جهت          در سيستم  MMOاسـتفاده از آندهاي     “. بدرخانـي، امـيد    -٧٠
 .١٣٨٠المللي بتن و توسعه، ارديبهشت ماه  اولين كنفرانس بين: ايران، تهران. ”جلوگيري از خوردگي بتن

اولين كنفرانس  : ايران، تهران . ”اصول خوردگي در بتن مسلح و روشهاي جلوگيري از آن         “. بدرخانـي، امـيد    -٧١
 .١٣٨٠المللي بتن و توسعه،  بين

ايران، . ”تـوان از حفاظـت كاتدي جهت جلوگيري از زوال بتن استفاده كرد؟             چگونـه مـي   “. بدرخانـي، امـيد    -٧٢
 .١٣٨٠و توسعه، المللي بتن  اولين كنفرانس بين: تهران
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