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سند راهبردي و نقشهي راه توسعه سامانههاي اندازهگيري پيشرفته در نيروگاهها
پيشگفتــــــار

فراهم نمودن انرژی الكتريكي كافي و مطمئن به منزله تامین نیروی محركه برای صنعت ،كشاورزی ،ساختمانهای تجاری،
ساختمانهای مسكوني و ديگر خدمات اساسي ،از بنیادی ترين نیازها و الزامات پیشرفت همه جانبه و توسعه پايدار ميباشد.
انرژی الكتريكي مورد نیاز عموما توسط نیروگاهها تولید ميشود.
در نیروگاه تبديل انرژی غیر الكتريكي به انرژی الكتريكي بوسیله ابزارهای پیچیده ،حساس و گران قیمت انجام ميشود.
بنابراين مسائل وابسته به طراحي ،ساخت ،بهرهبرداری و نگهداری بهینه ابزارهای نیروگاهي از باالترين درجه اهمیت دانشي-فني
و اقتصادی برخوردار هستند .بهرهبرداری و نگهداری بهینه نیز بدون استفاده از ابزارهای دقیق كه وظیفه اندازهگیری پارامترهای
گوناگون حفاظتي و كنترلي را دارا ميباشند ،ممكن نخواهد شد.
يكي از وظايف بنیادين سازمانهای پژوهشي كه نقش راهبری را در كشورها ايفا ميكنند ،شناخت دقیق وضعیت كنوني
محورهای كاری مورد نظر ،تعیین اهداف پژوهشي ،بررسي فاصله و مسیر نیل به اهداف و نهايتا برنامهريزی برای دستیابي به
اهداف تعیین شده ميباشد .انجام مراحل اشاره شده ،در واقع به  RoadMappingيا فرآيند استخراج نقشه راه موسوم است ،و
سند نقشه راه يكي از محصوالتي اين فرايند ميباشد.
اين پروژه ،نگرشي فراگیر به شناخت نیازهای پژوهشي محور ابزار دقیق و اندازهگیری پیشرفته در نیروگاهها را مورد نظر قرار
داده است .در همین راستا برون داد اصلي پروژه ،سند راهبردی و نقشهی راه توسعه سیستم های اندازهگیری پیشرفته (ابزار دقیق)
در نیروگاههای ايران خواهد بود.
اين گزارش مربوط به فعالیتهای صورت گرفته در گام يكم پروژه " تدوين سند راهبردی و نقشه راه توسعه
سیستمهای اندازهگیری پیشرفته در نیروگاهها " بوده و توسط آقای مهندس امیني ،خانم مهندس سیده فاطمه اشرفي ،خانم
مهندس ياوری و خانم مهندس عاليي تهیه شده است.
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1ـ مقدمه
با توجه به نقش بنيادین انرژي برق در ساختار زیر بنایي صنعت و اقتصاد کشور ،نياز توجه به نيروگاههاي برق به عنوان
منابع پایهاي توليد این انرژي اهميت بسياري پيدا ميکند .عموماً توان توليدي این نيروگاهها از طریق شبكه سراسري به شهرها
و مراکز صنعتي ،کشاورزي ،تجاري و  ...فرستاده ميشود تا چرخه اقتصادي کشور به حرکت در آید .در واقع بدون وجود
نيروگاهها ،سخن گفتن از مقولهاي به نام صنعت برق بيهوده است .بنابراین نصب ،راهاندازي ،بهرهبرداري ،نگهداري و تعميرات
نيروگاهها ،از اهميت زیادي برخوردار ميباشد.
نگهداشت درست و مناسب ،نقش بسيار زیادي را در افزایش عمر دستگاههاي نيروگاه ایفا نموده و اثر بسزائي در باالبردن
بهره اقتصادي آن دارد .همچنين داشتن آگاهي فراگير از شيوه کارکرد و پایش دقيق و پيوسته کارکرد ،موجب نگهداشت
سرمایههاي ملي ميشود .یقيناً این اهداف بدون استفاده از ابزار دقيق به دست نخواهد آمد.
درادامه بر پایه متدلوژي انجام پروژه که گام هاي اجرایي پروژه را مشخص نموده است ،به تدوین مباني سند نقشه راه
توسعه سامانههاي اندازهگيري پيشرفته در نيروگاهها ميپردازیم .الزم به توضيح است که برنامه زمانبندي انجام پروژه بر پایه
این متدلوژي تنظيم شده و از مستندات پروژه ميباشد.

2ـ تدوین مباني سند توسعه فناوري اندازهگيري پيشرفته در نيروگاهها
به منظور تدوین مباني سند توسعه فناوري اندازهگيري پيشرفته در نيروگاهها ،نخست باید چهارچوب موضوع براي انجام
بررسيهاي بيشتر شناسایي شود.
در این طرح ،گسترهي مطالعات و بررسيها ،به فناوريهاي دستگاههاي ابزار دقيق نيروگاههاي کنوني کشور و نيازهاي
بهرهبرداران آنها بسته نميشود ،بلكه فناوريهاي اندازهگيري روز دنيا نيز مورد بررسي قرار ميگيرند تا بستر مناسب براي آینده
پژوهي ،به دست آوردن دانشهاي فني وابسته و در نهایت ساخت ابزار دقيق سالهاي آینده ایجاد شود.
بنابراین ميتوان محورهاي اصلي بررسيها و واکاويهاي این پروژه را به دستههاي زیر بخش نمود:
 شناسایي تجهيزات ابزار دقيق کنوني به کار رفته در نيروگاهها
 شناسایي فناوريهاي به کار رفته در ابزار دقيق کنوني نيروگاهها
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 شناسایي فناوريهاي به کار رفته در سایر تجهيزات اندازهگيري مشابه با پارامترهاي اندازهگيري نيروگاهها
 شناسایي فناوريهاي آیندهدار در حوزه اندازهگيري ابزار دقيق
بر پایه مطالعات و بررسيهاي باال ،برون دادهاي زیر در قالب سند نقشه راه ،به دست خواهد آمد:
 فهرست پروژههاي طراحي و ساخت ابزار دقيق مورد نياز نيروگاهها که در قالب طرحها و پروژههاي اجرایي در
پژوهشگاه نيرو و یا با راهبري پژوهشگاه نيرو و به شيوه برون سپاري انجام خواهند شد.
 فهرست پروژههاي پژوهشي فناوريهاي نوین و سالهاي آینده زمينه اندازهگيري که در قالب پروژههاي پژوهشي،
کارشناسي ارشد و دکتري دنبال خواهد شد.
 فهرست پروژهها یا سياستهاي حمایتي در راستاي دستيابي به اهداف سند ،مانند :تقویتساز و کارهاي بوميسازي
تجهيزات ،به کارگيري تجهيزات بوميسازي شده در نيروگاهها و ...
در این بررسيها ،زمان و هزینه تقریبي انجام پروژهها نيز مشخص خواهد شد.
 -1-2تعریف ابزاردقيق
سامانههاي ابزار دقيق عموما شامل یك یا چند نوع حسگر بوده ،که ميتوانند کميتهاي فيزیكي مانند دما ،فشار ،فلو،
سطح ،سرعت ،نيرو را به کميتي دیگر و غالباً الكتریكي تبدیل نموده ،پس از مناسبسازي سطوح ولتاژ یا جریان ،براي کاربر
نمایش داده و یا به دور دست بفرستند [ 1و  .]5بخش حسگر به همراه مبدل را ترنسدیوسر مينامند.
به عبارت دیگر یك سامانه ابزار دقيق حتما داراي بخش ترنسدیوسر است ،اما نمایش ميتواند به صورت محلي و یا در دور
دست صورت گيرد .اگر نمایش در دور دست صورت گيرد ،سامانه ابزار دقيق ،بخش انتقال دهنده داده را نيز در بر ميگيرد ،که
به مجموعه حسگر و بخش انتقال دهنده ،ترنسميتر گفته ميشود .دادههاي اندازهگيري شده ،در صورتيكه نياز به پردازش بيشتر
داشته باشند ،در دستگاه دیگري که آناليزر ناميده ميشود به کار گرفته ميشوند.
براي نمونه در یك دستگاه ابزار دقيق فلومتر نوري گاز طبيعي ،پس از حس کردن سرعت گاز با استفاده از فناوري
تشخيص برخورد ذرات معلق در گاز با نقطههاي کانوني شده نور ،عمل تبدیل شدت نور دریافتي به پالسهاي ولتاژ و همچنين
مناسب سازي انجام گرفته ،سپس این سيگنالها در آناليزر پردازش ميشوند تا پارامترهاي مورد نظر مانند سرعت و حجم گاز
عبوري محاسبه شود .پارامترهاي محاسبه شده ميتوانند از طریق درگاههاي دستگاه پردازشگر براي دور دست نيز فرستاده شود.
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الزم به توضيح است که محدوده تعریف پروژههاي نهایي سند ،بسته به نوع دستگاه اندازهگيري مورد نياز ميتواند از حسگر تا
دستگاه پردازشگر گوناگون باشد ،ولي فناوريهاي مورد بررسي در این پروژه تنها مربوط به بخش حسگر ميباشد .فناوري
بخشهاي ترنسميتر و یا آناليزر در این سند مورد بررسي قرار نميگيرند .به دیگر روي ،پروژههاي نهایي سند ميتواند طراحي و
ساخت یك ترنسدیوسر ،یك ترنسميتر و یا یك آناليزر باشد که عموما چالش اصلي آن ها بخش حسگر آنها است .در این
پروژه تنها فناوريهاي گوناگون حسگرها بررسي خواهد شد.
 -2-2اجزاي سامانه اندازهگيري پيشرفته

اجزاء عمومي یك سامانه ابزار دقيق همان گونه که از تعریف آن بر ميآید ،به شرح زیر ميباشند]1[ :
حسگر :بخشي از سامانه اندازهگيري است که کميت مورد نظر دما ،فشار ،رطوبت و غيره را دریافت (حس) کرده و نسبت به آن
واکنش نشان ميدهد .این واکنش ميتواند تغيير در اندازه ،مقاومت ،پالریته یا شدت نور و  ...حسگر باشد.
مبدل :در بخش دوم سامانه اندازهگيري بكار ميرود و وظيفه آن تبدیل کميت ورودي به کميت الكتریكي است .زیرا کار کردن
با سيگنالهاي الكتریكي بسيار آسانتر از ابزارهاي نيوماتيكي ،مكانيكي و شيميایي است.
مناسب ساز سيگنال :در این بخش سيگنالهاي خروجي بخش مبدل ،براي نمایش یا انتقال مناسب سازي ميشود.
انتقالدهنده :بخشي از سامانه اندازهگيري است که سيگنال مناسبسازي شده را به مقصد مورد نظر انتقال ميدهد.
پردازشگر :وظيفه پردازش دادهها و انجام محاسبات را به عهده دارد .کارهایي مانند حذف نویز و محاسبه پارامترها در این
بخش صورت ميگيرد.
 -3-2اهميت و موارد کاربرد سيستمهاي اندازهگيري پيشرفته (ابزار دقيق)

پایش 1و واپایش 2هر دستگاهي که در توليد محصول یك فرایند نقش دارد از اهميت ویژهاي برخوردار است .این فرایند
ميتواند چرخه توليد در تمامي صنایع باشد .با توجه به هزینهي خرید ،تعمير و نگهداشت این دستگاهها ميتوان به اهميت نقش
پایش پي برد ،زیرا نگهداشت درست و مناسب ،نقش بسيار مهمي را در افزایش عمر دستگاهها ایفا نموده و اثر بسزائي در

Monitoring
Control

1
2
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باالبردن بهره اقتصادي آن دارد .همچنين داشتن آگاهي فراگير از شيوه کارکرد ،و پایش دقيق و پيوسته کارکرد ،موجب
نگهداشت سرمایههاي ملي ميشود .یقيناً این اهداف بدون استفاده از ابزار دقيق به دست نخواهد آمد.
براي نمونه اگر یك سامانه بسيار حساس باشد ،با یك تغيير کوچك در ورودي ،واکنشهاي شدیدي ایجاد ميشود،
بنابراین نياز است تا تمام کميتهاي سامانه مورد پایش قرار گيرد تا سامانه از کنترل خارج نشود .بنابراین ميتوان گفت ،ابزار
دقيق افزون بر پایش پارامترهاي مهم فرآیندها ،در کنترل آنها نيز نقش بسيار مهمي را ایفا ميکند.
با توجه به مطالب عنوان شده و با در نظر گرفتن اینكه سند در دست تهيه در راستاي توليد تجهيزات ابزاردقيق ميباشد
ميتوان گفت فناوري مورد مطالعه ،فناوري محصول ميباشد.
 -4-2تبيين ابعاد موضوع و محدوده مطالعات
نيروگاهها بسته به انرژي ورودي و همچنين شيوه کارکرد ،به دستههاي گوناگوني بخش ميشوند که نام آشناترین آنها
عبارتند از:
 نيروگاه آبي
 نيروگاه بخاري
 نيروگاه گازي
 نيروگاه سيكل ترکيبي
 نيروگاه هستهاي
 نيروگاه بادي
 نيروگاه خورشيدي
 نيروگاه زمين گرمایي
 نيروگاه آبي جذر و مدي
 نيروگاه زیست توده
بسته به گونه نيروگاه ،پارامترها و ابزار دقيق مورد نياز ،گوناگون ميباشند .پارامترهایي که در بيشتر نيروگاهها به کار رفتهاند
عبارتند از :تنش ،کرنش ،گشتاور ،نيرو ،جابجایي ،تندي (سرعت) ،شتاب ،دما ،رطوبت ،فشار ،بسامد ،کيفيت شعله ،شدت جریان
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سيال ،سطح ،خوردگي ،لرزش ،جریان و ولتاژ ،توزیع فشار سطحي ،خوردگي لوله ،شكست الكتریكي یا کرونا ،گاز دودکش
نيروگاه ،آالیندهها در پساب نيروگاه ،و به مانند آن.
هر کدام از این نيروگاهها سهمي در ميزان توليد کشور دارند که در جدول ( )1آمده است [ .]2با توجه به اطالعات جدول،
آشكار است که نيروگاه سوخت سنگوارهاي که شامل نيروگاه سيكل ترکيبي ،نيروگاه بخار و نيروگاه گازي سهم زیادي در توليد
برق دارند .به همين دليل و با توجه به محدودیتهاي زماني و مالي موجود ،در این پروژه ،تنها دستگاههاي ابزار دقيق این نوع
نيروگاهها مورد بررسي قرار خواهد گرفت و بررسي ابزار دقيق انحصاري دیگر نيروگاهها ،در صورت نياز ،در ویرایشهاي بعدي
سند راهبردي انجام ميشود.
جدول  -1مقایسه ميزان توليد برق نيروگاههاي مختلف در سال 1392
نوع نيروگاه

ميزان توليد
(مگاوات)

درصد از کل

نيروگاه گازي

24715

35/2

نيروگاه بخار

15830

22/5

نيروگاه سيكل ترکيبي

17850

25/4

نيروگاه برق آبي

10265

14/6

نيروگاه هستهاي

1020

1/5

بادي و انرژيهاي نو

601

0/8

نمودار

2ـ5ـ تبيين سطح تحليل
در این بخش ،بر پایه تعریف پروژه ،مرزهاي جغرافيایي مطالعات و بررسيهاي موضوع "تدوین سند راهبردي و نقشه راه
توسعه سيستمهاي اندازهگيري پيشرفته (ابزار دقيق) در نيروگاهها" مشخص خواهد شد .در همين راستا ميتوان چهارچوب
بررسيها را به دو دسته اشاره شده زیر بخش نمود:
 درون کشوري
یقينا براي آماده نمودن سند راهبردي مورد نظر ،باید یك رویكرد ملي وجود داشته باشد و در آن نيازهاي کنوني و آینده
نيروگاههاي سراسر کشور دیده شود .البته به کارگيري ابزار دقيق تنها به صنایع نيروگاهي محدود نميشود ،و صنایع
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مهمي مانند نفت و گاز و پتروشيمي را نيز در بر ميگيرد .اما با توجه به تاکيد وزارت نيرو بر انجام پروژههاي نقشه راه در
حوزه این وزارتخانه و همچنين محدود بودن زمان و بودجه انجام کار ،چهارچوب سند محدود به نيروگاهها خواهد بود.
همانگونه که پيش از این نيز اشاره شد ،نيروگاههاي کنوني کشور گوناگون بوده و بر پایه انرژي ورودي و همچنين شيوه
کارکرد (بخاري ،گازي و  ،)...فناوريها و ابزار دقيق گوناگوني نيز در آنها به کار رفته است .این نيروگاهها از نظر
جغرافيایي نيز در سراسر کشور پراکنده ميباشند .بنابراین ،مطالعات و بررسيهاي الزم براي آماده کردن سند راهبردي،
نيروگاههاي سراسر کشور را در بر ميگيرد.
 برون کشوري
کوششهاي الزم براي آماده نمودن سند راهبردي موضوع ،در پایان به ساخت محصوالتي خواهد انجاميد که به نيازهاي
کنوني و آینده نيروگاههاي کشور پاسخ ميدهد .بخشي زیادي از این محصوالت با توجه به اینكه گونههاي نيروگاهي در
جهان داراي شمار محدودي هستند ،ميتوانند براي فروش ،به بازارهاي برون مرزي و به ویژه به کشورهاي همسایه و
همچنين کشورهاي توسعه نيافته (آفریقایي و آمریكاي التين) فرستاده شوند .ولي به سبب محدود بودن زمان و هزینه
پروژه ،بررسي گونههاي نيروگاههاي کشورهاي برون مرزي اشاره شده و ابزار دقيق به کار رفته در آنها ،در چهارچوب
مطالعاتي این پروژه نميگنجد .هر چند که گونههاي نيروگاهي عموما در سراسر دنيا یكسان هستند.
2ـ6ـ تبيين افق زماني تحليل
یكي از ویژگيهاي سند راهبردي که باید آشكار شود ،افق زماني بررسيها ميباشد .براي این کار ،موضوع از دو منظر
بررسي ميشود:
 بازه زماني نيازها

تا زمان عدم بروز تغيير بنيادین در شيوه توليد انرژي برق ،نيروگاههاي کنوني پابرجا خواهند بود و ابزار دقيق نيز در آنها به کار
خواهند رفت .همچنين فناوريهاي وابسته به آنها نيز سال به سال تازهتر خواهند شد .بنابراین نياز است تا پس از آماده نمودن
سند راهبردي مورد نظر در این پروژه ،سال به سال محصوالت نوین جهاني ابزار دقيق رهگيري شده و برنامهریزيهاي جدید،
به سند راهبردي کنوني افزوده شود .همچنين ،فهرست پروژههاي جدیدي باید به سند کنوني افزوده شده و شاید شماري از
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پروژههاي کنوني نيز دگر شوند .بنابراین به جاي کوشش براي یافتن نيازهاي آینده دور ،ميتوان بر روي نيازهاي کوتاه و ميان
مدت ( )1404همگرا شد.

 زمان دستيابي به دانش فني محصوالت

دستيابي به دانش فني طراحي و ساخت ابزار دقيق و یا فناوريهاي وابسته ،بسته به پيچيدگي موضوع ،زمان ،هزینه و
چالشهاي خود را در بر خواهد داشت.
همانگونه که در بخشهاي پيشين نيز اشاره شد ،گاهي نياز است پيش از آغاز پروژه طراحي و ساخت محصول مورد نظر،
چالشهاي فناوري مربوطه ،در قالب یك یا چند پروژه  POCبرطرف شوند .بنابراین دستيابي به دانش فني ساخت محصول،
ميتواند کوتاه ،در یك گام و یا بلند و در چند گام انجام شود.
بسته به زمان پيدایش فناوري ،ابزارگان مورد نياز براي به کارگيري فناوري و همچنين پيچيدگي فناوري ،زمان مورد نياز براي
توليد ابزار دقيق مورد نظر گوناگون ميباشد.
بر پایه گزارههاي باال ،ميتوان افق زماني واکاوي را به شيوه زیر بخش نمود:


دستيابي به دانش فني ابزار دقيق با چالش فناوري کم ( 5-1سال)



دستيابي به دانش فني ابزار دقيق با چالش فناوري ميانه ( 10-5سال)

2ـ7ـ مشخصات فناوريهاي اندازهگيري پيشرفته
در این بخش جایگاه فناوري اندازهگيري پيشرفته در نيروگاهها با توجه به چهارچوب زیر مشخص ميشود.
2ـ7ـ1ـ سابقه ،پيچيدگي و دوره عمر سيستمهاي ابزار دقيق
الكتریسيته یكي از موضوعات جذاب دانشي از ابتداي سده هفدهم بوده است .یكي از نخستين مهندسين برق ،آقاي ویليام
گيلبرت ميباشد که نخستين دستگاه اندازهگيري الكتریسيته یا الكتروسكوپ را طراحي کرد و آن را ورسوریوم 1ناميد .همچنين
او نخستين کسي بود که به شيوه شفاف مغناطيس و الكتریسيتهي ساکن را از هم تميز داد.

Versorium

1
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تالش نخستين بشر براي درک زمان و تعيين موقعيت خود در شبانهروز از نخستين گامها در طراحي سيستمهاي کنترل
است که به ساخت ساعتهاي آبي انجاميد .در همان دوران ،سيستمهاي کنترل سطح روغن چراغها نيز طراحي شد .با رخداد
انقالب صنعتي در اروپا ،کوره ها ،بویلرها ،موتورهاي بخار پيشرفته و رگوالتورهاي شناور طراحي شد که امكان کنترل آنها توسط
سيستمهاي ساده امكانپذیر نبود .بنابراین سيستمهاي کنترل پيشرفتهتري پس از انقالب صنعتي طراحي شدند .کنترل
آسيابهاي بادي که براي نخستين بار توسط ایرانيان در سده هفتم ميالدي ساخته شدند ،گام مهمي در پيادهسازي کنترل
خودکار به شمار ميآید .این آسيابها در سال  1200ميالدي وارد اروپا شدند و تا سال  1600ميالدي مورد استفاده قرار گرفتند.
در این آسيابها دو گونه سامانه کنترل وجود داشت ،یكي کنترل راستاي قرارگيري آسياب به شيوهاي که بتواند از بيشينه
نيروي باد استفاده کند و دیگري کنترل ميزان گندم وارده به درون آسياب .هر دوي این سامانهها به شيوه تمام خودکار عمل
کرده و نياز به حضور هيچ کارگري نبود.
با گذشت زمان مهندسين به ساخت تجهيزاتي روي آوردند که در باال بردن رفاه جامعه و سرعت بخشيدن به فعاليتها
موثر باشد .از آنجایي که در ساخت این تجهيزات هزینه و زمان قابل مالحظهاي صرف ميشد ،لذا هميشه مهندسان بدنبال
راهحلهایي براي کاهش خسارت و تعيين هشدارهاي الزم براي رفتار صحيح یا نادرست تجهيزات بودهاند تا از خرابي تجهيزات
جلوگيري شود .بدین منظور روشهاي کنترلي ،اندازهگيري و رفتارنگاري جهت تایيد عملكرد صحيح تجهيز توسعه یافت ،به
طوریكه با پيشرفت و گسترش فناوريهاي مختلف علم ابزار دقيق جهت پایش بخشهاي مختلف تجهيزات توسعه یافته است.
ابتداي سده بيستم ،بيشتر واحدهاي صنعتي تمام توان الكتریكي مورد نياز را خود توليد ميکردند .بين سالهاي
نخستين دهه  20تا دهه  ،70صنعت برق رشد سریعي پيدا کرد .همزمان با این رشد سریع ،هزینههاي توليد نيروي برق
نيز کاهش یافت که بيشتر به دليل استفاده از فناوريهاي کارآ و پيشرفته در آن زمان بود .همچنين در این ميان ،بيشتر
صنایع ،توليد توان الكتریكي خود را به دالیل زیر قطع کردند:
 نيروگاهها نرخهاي برق توليدي خود را کاهش دادند.
 قوانين ماليات بر درآمد به جاي حمایت از سرمایهگذاري در امر فوق به نفع هزینههاي خریداران برق بود.
 صنایع مشتاق بودند تا بيشتر به توليدات توجه داشته باشند تا به مسائل جانبي توليد ،مانند توليد توان
الكتریكي.
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اولين نيروگاه برق در سپتامبر  1882در نيویورک به نام نيروگاه پرل استيریت توسط ادیسون براي روشنایي منهتن ساخته
شد .پس از آن با توجه به افزایش تقاضا از طرف صنعت تعداد بيشتري نيروگاه احداث شد تا برق مورد نياز را تامين کند.
نياز روز افزون کشورهاي در حال توسعه به انرژي برق ،نيازمند توسعه نيروگاه است .این امر طي سالهاي اخير بسيار پر
شتاب بوده است.
از آن جا که ساخت یك نيروگاه با صرف زمان و هزینه باالیي انجام ميشود ،لذا آشكار است که باید عملكرد هر یك از
تجهيزاتي که در نيروگاه به کار گرفته ميشوند به دقت مورد پایش قرار گيرد تا بتوان حداکثر استفاده از تجهيزات را برد .هر چه
پارامترهاي حياتي در نيروگاه با دقت بيشتري اندازهگيري شوند ،طول عمر کارکرد تجهيزات باال رفته ،نياز به سرمایهگذاري
براي ساخت نيروگاه جدید به تاخير ميافتد .بنابراین ميتوان گفت ،استفاده از فناوريهاي نویني که امكان پایش بهتري را در
نيروگاهها فراهم ميکنند از اهميت ویژهاي برخوردار ميباشد.
با توجه به گزارههاي باال ،ميتوان گفت ،پيشينه شكلگيري فناوري اندازهگيري پيشرفته در نيروگاه به ابتداي سده بيستم
ميالدي بر ميگردد .رشدي که تاکنون نيز ادامه دارد .با توجه به اهميت توليد برق ،سازندگان نيروگاهها ميکوشيدند از
دستگاهها و حسگرهاي ابزار دقيق پيشرفته با ضریب اطمينان باال ،در راستاي کنترل فرآیندهاي توليد برق استفاده کنند.
همواره با گذشت زمان و پيدایش فناوريهاي نوین ،دستگاههاي ابزار دقيق نویني در نيروگاهها به کار گرفته شده است که
از مهمترین فناوريهاي موجود در طراحي و ساخت تجهيزات ميتوان به موارد زیر اشاره کرد]3[ .
 فوتونيك
 ميكروالكترونيك ))Piezoptic ،Piezoelectric ،MOEMS ،MEMS
 تجهيزات الكترومغناطيس
 آکوستيك
 الكتروشيميایي
 رادار
 الكترونيك
 مكانيك
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در جدول ( ،)2چرخه عمر این فناوريها و دالیل انتخاب دورهي مربوطه بيان شده است .الزم به توضيح است که دوره
عمر معرفي شده براي هریك از فناوري ها در جدول  ،2کلي بوده و ممكن است براي برخي تجهيزات متفاوت باشد .براي
نمونه ممكن است فناوري مناسب و مورد استفاده براي ساخت یك دستگاه اندازه گيري فاصله (موقعيت) ،الكترومغناطيسي باشد
که به طور کلي از فناوريهاي قدیمي و رو به افول است ،اما براي این دستگاه در مرحله رشد قرار داشته باشد .به این موضوع
در گزارشهاي بعدي پروژه بيشتر پرداخته خواهد شد.
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جدول  -2معرفي مراحل چرخه عمر فناوريهاي اصلي حوزه اندازهگيري پيشرفته در نيروگاهها

فناوري

دورة پروردگي

دورة معرفي

دورة رشد

(جنيني)
 محصوالت و فرآیند
هاي مرتبط با
تكنولوژي در مرحلة
نوپایي قرار دارند
از
 مجموعهاي
نوآوريها پيدرپي
رخ ميدهند تا
یكي
سرانجام
کامياب شده و بر
دیگران فایق ميآید
(جنگ ایدهها).
 آزمایشهاي تجربي
صورت ميگيرد و
اولية
اشكاالت
رفع
سيستم
ميشود.

photonic
Microelectronic
Electromagnetic
Acoustic
Electrochemical
Radar
Electronic
Mechanic

 محصول تكنولوژي
وارد بازار شده است
ولي بهرهگيري از
تكنولوژي رشد بسيار
کندي دارد
 تكنولوژي در این
مرحله بسيار متغير و
نامشخص (تثبيت
نشده) است
 شرکتهاي بزرگ
انگيزه و رغبتي براي
در
سرمایهگذاري
ندارند.
تكنولوژي
ریسك سرمایهگذاري
بسيار باال و در عوض
قيمتها و سود آن نيز
باال است.

دورة بلوغ
(اشباع(

 روند استفاده و  تغييرات عمدهاي
در تكنولوژي رخ
از
بهرهبرداري
نميدهد ،نوآوري
تكنولوژي به سرعت
به شدت کاهش
افزایش ميیابد
ميیابد و عمدتاً به
 رقابت براي افزایش
بهينهسازي
توليد و کاهش
سيستم محدود
قيمت باال ميگيرد
ميشود
 تحوالت بنيادي در
فرآیندهاي توليد در  به دليل بلوغ
و
صنعت
کاهش
جهت
تكنولوژي ،بازار به
قيمتها و توليد
حد
بيشترین
انبوه محصوالت
گسترش ميیابد و
صورت ميپذیرد
رقابت در کاهش
 استانداردشدن
تشدید
قيمت
محصوالت ،قطعات
ميشود
و حتي فرآیندها
است

دورة افول
(نزول(
 از زماني که
تكنولوژيهاي
جایگزین پا به
عرصة ظهور
ميگذارند،
مرحلة افول
تكنولوژي
قدیميتر شروع
ميشود.
 از دست رفتن
بازار فروش و
کاهش شدید
قيمتها
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 Opticو Microelectronic

این فناوري به دالیل زیر در مرحله رشد قرار ميگيرد.
 رشد بازار سریع
 افزایش تنوع محصوالت و استانداردسازي آنها
 رشد مالي حاصل از فروش محصوالت که با سودآوري همراه است.
 کاهش هزینه تحقيق و توسعه با ادامة توليد محصول
 فروش محصول از رشد قابل توجهي برخوردار است

 Electronic ،Acoustic ،Radarو Mechanic

این فناوري به دالیل زیر در مرحله بلوغ قرار ميگيرد.
 رشد بازار کاهنده
 کاهش قابل مالحظه در تنوع محصوالت
 کاهش قابل مالحظه در تنوع محصوالت و نياز به تحقيق و توسعه فقط در مواقع لزوم
 تثبيت تعداد رقبا
 Electrochemicalو Electromagnetic

این فناوري به دالیل زیر در مرحله افول قرار ميگيرد.
 ظرفيت توليد کمتري در صنعت مورد نياز است.
 صرف نكردن هزینه جهت انجام تحقيق و توسعه مگر براي فرآیند توليد یا احياي محصول تثبيت تعداد رقبا
 تعداد رقبا در این مرحله در حال کاهش است.
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2ـ3ـ ضرورت توسعه و دالیل توجيهپذیر
دستيابي به دانش فناوريهاي نوین و بهرهبرداري از آنها ،یكي از سنجههاي مهم رشد یافتگي کشورها به شمار ميآید.
با توجه به این که در جاي جاي سندهاي گوناگون باالدستي کشور ،به این سنجه اشاره شده است ،بوميسازي فناوريهاي
گوناگون در کشور ما ،داراي اهميت ویژهاي است.
درباره دانش اندازه گيري پيشرفته و یا ابزار دقيق ،موضوع داراي اهميت بيشتري است .صنایع پایه و مهمي چون نيرو و
نفت به گونهاي گسترده از این ابزارها استفاده ميکنند .ميتوان گفت بدون استفاده از دستگاههاي ابزار دقيق ،فرآیندهاي توليد
نيرو و نفت و دیگر صنایع وابسته ممكن نخواهد بود .همچنين ،در بازيهاي سياسي کنوني جهان ،وارد آوردن فشارها اقتصادي
با استفاده از ابزار تحریمهاي گسترده ،بسيار رایج شده است .به همين سبب ،توجه الزم و شایسته به بوميسازي دستگاههاي
مهم ابزار دقيق ،اهميت ویژهاي پيدا ميکند .بر پایه گزارش کارشناسان خبره نيروگاهي ،هم اکنون وابستگي بيش از 70
درصدي به خرید تجهيزات ابزار دقيق از کشورهاي دیگر وجود دارد.
با توجه به گزارههاي باال ميتوان مهمترین دالیل نياز به بوميسازي دستگاههاي ابزار دقيق در کشور را به این گونه
برشمرد:
 گام برداشتن به سمت و سوي رشد یافتگي صنعتي و همسو شدن با اهداف سندهاي باالدستي کشور
 کاهش وابستگي به دیگر کشورهاي سازنده تجهيزات ابزار دقيق و کم اثر نمودن فشارهاي تحریم اقتصادي
 کارآفریني در کشور و توليد ثروت فراوان
 صرفهجویي ارزي
 به کارگيري ظرفيت انبوه دانشگاهي در راستاي بومي سازي و ایجاد نشاط پژوهشي در ميان دانشجویان
 -1-3-2منافع اجتماعي– اقتصادي حاصل از بوميسازي سيستمهاي اندازهگيري پيشرفته
وجود بازار خرید چند صد ميليارد توماتي ،از دیگر انگيزههاي روي آوردن به موضوع بوميسازي این دستگاهها است .با
دستيابي به دانش ساخت ابزار دقيق ،ميتوان ثروت زیادي را در کشور توليد و از این روي ،کارآفریني نمود.
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بر پایه اطالعات به دست آمده از نيروگاهها ،براي یك نيروگاه  8واحدي  1800مگاواتي فسيلي در حال بهرهبرداري ،ساليانه
حدود یك ميليارد تومان خرید خارجي براي دستگاههاي ابزار دقيق صورت ميگيرد .همچنين بر پایه گزارشهاي موجود وزارت
نيرو ،بيش از  546واحد گازي ،بخاري و سيكل ترکيبي در کشور در حال بهرهبرداري و یا ساخت ميباشند که ساليانه به حدود
 250ميليارد تومان تجهيزات ابزار دقيق نياز دارند.
آمار گمرک کشور در سال  2011نيز  177ميليون دالر (حدود  550ميليارد تومان) واردات دستگاههاي ابزار دقيق در کشور
را اعالم ميکند که نشاندهنده ميزان مصرف باالي دیگر صنایع کشور ميباشد .همچنين ميزان واردات این نوع دستگاهها
توسط کشورهاي مختلف در جهان ،در سال  ،2013بر پایه اطالعات به دست آمده 73 ،ميليارد دالر ميباشد که نشان از اهميت
و گستردگي موضوع اندازهگيري و دستگاههاي وابسته ميباشد [.]4
بر پایه گزارههاي باال ميتوان گفت ،ورود هدفمند به حوزه دستگاههاي ابزار دقيق ميتواند منافع اقتصادي قابل توجهي را
براي کشور در بر داشته باشد.
 -3نتيجهگيري
در این گزارش بر پایه متدلوژي گزینش شده براي پروژه "تدوین سند راهبردي و نقشهي راه توسعه سيستمهاي

اندازهگيري پيشرفته (ابزار دقيق) در نيروگاهها" ،اطالعات گوناگوني در ارتباط با مباني سند مورد نظر ارائه شد.
تعریف موضوع ابزار دقيق ،اجزاء مربوطه ،چهارچوب و محدوده مطالعات پروژه ،اهميت موضوع از منظرهاي اجتماعي و
اقتصادي ،افق زماني برنامهریزي و بازیگران اصلي حوزه ابزار دقيق از جمله موارد مطرح شده در این گزارش ميباشند.
همچنين در این گزارش به فناوريهاي اصلي دستگاههاي ابزار دقيق و دوره عمر آنها اشاره شد .در گزارش مرحله دوم
پروژه جزئيات بيشتري در خصوص چگونگي شناسایي این فناوريها ،ابعاد فني و پيچيدگي هر یك از آنها ارائه خواهد شد.
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 -1-1مقدمه
با توجه به مطالب بيان شده در گزارش مرحله يكم پروژه "تدوين سند راهبردي و نقشهي راه توسعه سيستمهاي

اندازهگيري پيشرفته در نيروگاهها" ،و معرفي انواع نيروگاهها و ميزان توليد انرژي در كشور ،ميتوان گفت پر كاربردترين و
مهمترين نيروگاههاي رايج در ايران و جهان ،نيروگاههاي سوخت سنگوارهاي (فسيلي) هستند .اين نيروگاهها مبدلهايي هستند
كه انرژي نهفته در سوختهاي جامد ،مايع و گاز را به انرژي برق تبديل ميكنند .نيروگاههاي زيست سوخت ،هستهاي ،زمين
گرمايي و خورشيدي (بجز فتو ولتاييك) نيز جهت توليد برق از ساختار مشابه استفاده ميكنند .فقط شيوه ايجاد حرارت براي
گرم كردن سيال متفاوت است [.]1
در كشور ايران جهت توليد برق از تمام نيروگاههاي اشاره شده ،به جز نيروگاههاي مبتني بر انرژي جزر و مد و امواج
استفاده ميشود .با توجه به اينكه نيروگاههاي گازي ،بخاري و سيكل تركيبي سهم عمدهاي ( 83/5درصد از كل انرژي توليد
شده توسط نيروگاهها) در توليد برق كشور را دارا ميباشند ،و همچنين دستگاههاي اندازهگيري (ابزار دقيق) بكارگرفته شده در
اين گونه نيروگاهها ،درصد بااليي از حوزه ابزاردقيق و صنعت برق را پوشش ميدهد ،اين نوع نيروگاهها به عنوان محدوده
هدف ،جهت تدوين سند راهبردي برگزيده شدهاند.
در ادامه اين فصل به معرفي مختصر بخشهاي گوناگون نيروگاههاي سيكل تركيبي كه تا حد قابل قبولي نيروگاههاي
گازي و بخاري را نيز پوشش ميدهد ،پرداخته شده است.

 -2-1نيروگاههاي سيكل تركيبي
به واحدهايي كه براي توليد توان الكتريكي از بيش از يك سيكل ترموديناميك استفاده ميكنند ،نيروگاه سيكل تركيبي
گفته ميشود .در نيروگاه سيكل تركيبي ابتدا هوا از طريق ورودي  Air intakeبا فيلتراسيون باال جهت جلوگيري از ورود هر
گونه آلودگي رطوبت و گرد و خاك وارد كمپرسور شده و در طي طبقات چندگانه كمپرسور تا فشار كاري مورد نظر فشرده
ميشود .سپس در محفظه احتراق با سوخت مخلوط شده و گاز داغ داراي آنتالپي باال براي انجام كار با پرههاي توربين برخورد
ميكنند و از طريق ايجاد گشتاور و انتقال از طريق شفت يكپارچه يا متصل به گيربكس موجب چرخش روتور در محفظه
استاتور ژنراتور شده و جريان الكتريكي توليد ميگردد تا از طريق پست نيروگاه ،انرژي توليد شده به شبكه سراسري برسد.
گازهاي داغ خروجي از توربين گاز در نيروگاه سيكل تركيبي اگر مورد نياز نباشند ،با بسته شدن دمپر ورودي بويلر بازياب از
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طريق اگزوز خارج ميشوند و اگر بخواهيم سيكل نيروگاه سيكل تركيبي كامل گردد اين گازهاي داغ به داخل بويلر حرارتي كه
ميتواند مشعل دار يا بدون مشعل باشد هدايت شود و در آنجا طبق اصول كاري نيروگاههاي حرارتي بخاري آب داغ را به بخار
سوپرهيت تبديل ميكنند تا وارد توربين بخار شده و كار انجام دهند و همان سيكل توليد توان الكتريكي نيز در اين قسمت
انجام ميشود و نهايتا بخار انرژي دار بعد از انجام كار وارد كندانسور ميگردد تا سيكل بسته نيروگاههاي بخاري را به اتمام
برساند و جهت كندانس شدن و پمپاژ به داخل سيكل آماده گردد .در واقع مطابق شكل ( )1-1نيروگاه سيكل تركيبي از دو
بخش گازي و بخار تشكيل شده است كه عملكرد اين دو بخش مشابه نيروگاههاي گازي و بخاري است .در ادامه به بررسي و
مشخص كردن هر يك از اجزاي آن به طور خالصه پرداخته ميشود [ ]225و [.]2

شكل  -1-1بلوك دياگرام نيروگاه سيكل تركيبي

 -1-2-1واحد گازي
در اين بخش اجزاي گوناگون واحد گازي و پارامترهاي مهمي كه بايد در آن اندازهگيري شود مورد مطالعه قرار ميگيرد.
تجهيزات اصلي نيروگاه گازي عبارتند از كمپرسور ،محفظهي احتراق ،توربين گازي و ژنراتور [ ]225و [.]2
 -1-1-2-1كمپرسور
در نيروگاهها معموال از دو گونه كمپرسور جريان محوري و گريز از مركز استفاده ميگردد .در كمپرسور محوري هوا از ميان
پرههاي كمپرسور عبور داده و به سمت عقب رانده ميشود اين كمپرسور داراي يك و يا دو و يا چند طبقه پره است كه
زاويههاي پرهها در طبقه اول زياد است و به تدريج هر قدر كه به سمت محفظه احتراق پيش ميرويم زاويه پرهها كم ميشود و
از سرعت سيال كم شده و به فشار و دمايش افزوده ميشود در جداره اين كمپرسورها پرههاي ثابتي وجود دارد كه جهت هواي
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ورودي را از هر طبقه به طبقه بعدي تنظيم ميكند .رديفهاي ثابت كمپرسور انرژي جنبشي را كه توسط پرههاي متحرك به
سيال عامل داده ميشود به ازدياد فشار تبديل كرده و همچنين جهت سيال را به زاويهاي مناسب براي ورود به رديف بعدي
پرههاي متحرك تصحيح مينمايد .كمپرسور شعاعي ( گريز از مركز) داراي پرههاي بسته است و هوا را از ميان پرههاي خود
عبور نميدهد بلكه هوا را در جهت شعاع خود به سمت بيرون ميراند و هوا پس از برخورد به پخش كننده (ديفيوژر) از سرعتش
كاسته شده و به دما و فشارش افزوده ميشود.
پارامترهاي مهمي كه بايد در كمپرسور مورد بررسي قرار گيرد عبارتند از:
 كنترل فشار هواي ورودي و خروجي
 دماي هواي خروجي و ورودي (توسط ترموكوپل)
 مايكرو شكست نگاري جهت بررسي ايجاد ترك روي پرهها
 كنترل ارتعاش
 كنترل وضعيت پرههاي گايدون
 كنترل رطوبت هوا
 -2-1-2-1محفظه احتراق
در حقيقت وظيفه اصلي اطاق احتراق دريافت هواي فشرده از خروجي كمپرسور و انجام عمل احتراق كامل روي
سوختهاي وارد شده به آن ،به شكل مداوم است .قسمتهاي گوناگون اطاق احتراق به شرح زير است:
 -1نازلهاي سوخت  :يك نازل سوخت براي پاشش سوخت به داخل اطاق احتراق در نظر گرفته ميشود و ميتواند براي
سوخت گاز و يا گازوئيل و يا هر دو و با ارزشهاي حرارتي متفاوت مورد استفاده قرار گيرد.
 -2محفظه احتراق  :در هر محفظه احتراق سه منطقه قابل تشخيص است:
 منطقه مخلوط كردن سوخت و هوا Mixing zone منطقه اشتعال Combustion zone -منطقه رقيق كردن گازهاي حاصل Dilution zone
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در يك اتاق احتراق پارامترهاي گوناگوني چون اطمينان از احتراق كامل سوخت ،ايجاد فضاي مورد نياز در كوچكترين حجم
ممكن ،افت فشار كم ،توزيع درجه حرارت يكسان در خروجي اطاق احتراق ،كنترل دماي قطعات به كار رفته در ساختمان يك
اطاق احتراق ،پايداري شعله ،عدم تشكيل كك و ساير اكسيدهاي سوخت ،حداقل بودن گازهاي سمي در محصوالت احتراق در
نظر گرفته ميشود .در نتيجه پارامترهاي مهمي كه بايد در كمپرسور مورد بررسي قرار گيرد عبارتند از:
 كنترل دماي
 شعلهبين و آشكار ساز شعله
 كنترل فشار
 كنترل پايداري شعله
 كنترل سرو والوها و والوهاي سوخت با استفاده از حسگرهاي موقعيت سنج
 كنترل دبي سوخت
 كنترل و بررسي نشتي گاز با استفاده از حسگرهاي تشخيص نشت
 كنترل دماي سوخت رساني
 بررسي و كنترل سطح تانك سوخت رساني با سطحسنجها
 كالريمتر
 كنترل گازهاي توليد شده
 اندازهگيري رطوبت
 -3-1-2-1توربين
توربين موتوري چرخنده است كه ميتواند با عبور يك سيال با سرعت مشخص از ميان پرههاي آن انرژي مكانيكي توليد
كند .توربينها بر اساس گونه سيال عبوري از ميان پرهها به سه گونه گازي ،بخار و آب تقسيم ميشوند در ادامه به توضيح
مختصر توربين گاز پرداخته ميشود.
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در توربين گاز ،انرژي گاز متراكم شده در كمپرسور با عبور از پرههاي توربين آزاد ميشود .وظيفهي توربين اين است كه با
چرخش محوري خود انرژي موجود در محصوالت احتراق را به انرژي مكانيكي تبديل كند .توربينها معموالً داراي دو گونه
پرهي ثابت و متحرك هستند.
گازهاي داغ احتراقي پس از انتقال انرژي به پرههاي توربين منبسط شده و فشار و دماي آنها افت ميكند سپس از طريق
اگزوز به اتمسفر و يا به مسير ورود به بويلر بازياب وارد ميشوند .گازهاي داغ پس از برخورد با پرههاي مرحلهي اول توربين كه
ثابتاند و وظيفهي جهتدهي گازهاي داغ را دارند ،با زاويه مناسبي جهتدهي ميشوند و بر سرعتشان نيز افزوده ميشود
سپس به پرههاي متحرك توربين برخورد و انرژي را به اين پرهها منتقل ميشود و اين تبادل انرژي تا مرحلهي آخر پرههاي
توربين ادامه مييابد .چون پرههاي متحرك به شفت متصل است موجب چرخش شفت ميشوند.
پارامترهاي مهمي كه بايد در توربين مورد بررسي قرار گيرد عبارتند از:
 كنترل سرعت توربين
 كنترل و بررسي ارتعاش
 ميكرو شكست نگاري
 كنترل و اندازهگيري دماي پرههاي توربين كه به طور غير مستقيم اندازهگيري ميشود
 كنترل دور
 شتابسنج
 اندازهگيري دما و فلو و سطح تانك روغن
 كنترل فشار
 اندازهگيري جابه جايي محوري شفت توربين
 -4-1-2-1ژنراتور
ژنراتور از تجهيزات اصلي در نيروگاه است و وظيفه اصلي توليد برق در همه نيروگاهها بر عهده مولد يا ژنراتوراست .اين
ماشين انرژي مكانيكي را به انرژي الكتريكي تبديل ميكند كه بخشهاي اصلي زير تشكيل شده است.
 قاب استاتور
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 سيم پيچ استاتور
 هسته استاتور
پارامترهاي مهمي كه بايد در ژنراتور مورد بررسي قرار گيرد عبارتند از:
 اندازهگيري تخليه جزئي
 اندازهگيري ميزان لرزش و ارتعاش
 اندازهگيري فاصله هوايي بين روتور و استاتور
 اندازهگيري دائم ميدان مغناطيسي قطبهاي روتور
 اندازهگيري درجه حرارت روتور و استاتور
 اندازهگيري توان اكتيو و راكتيو واحد
 اندازهگيري ولتاژ
 اندازهگيري جريان
 اندازهگيري فركانس
 اندازهگيري دما و فلو و سطح تانك روغن
 كنترل ميزان هيدروژن جهت خنك كاري

 -5-1-2-1سيستم روانكاري
عملكرد سيستم روانكاري به اين صورت است كه ابتدا روغن از مخزن به سمت پمپ اصلي منتقل شده و فشار آن
افزايش مييابد سپس توسط كنترل ولو ،فشار روغن تنظيم شده و به بخشهاي گوناگون سيستم ميرود و پس از طي
مسيرهاي مورد نظر و جداسازي بخارات ،روغن تصفيه شده از ناخالصيها به مخزن باز ميگردد .تميز بودن روغن روانكاري از
پارامترهاي مهم است چرا كه ورود هرگونه ذرة معلق در روغن به معناي ايجاد اصطكاك ،افزايش دماي روغن و اختالف فشار
و در نهايت خرابي و توقف تجهيز و يا حتي واحد خواهد بود .در واقع وظايف اين سيستم به شرح زير است:
. 1روغنكاري كليه تجهيزات
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. 2خنككاري قطعاتي كه در اثر كاركرد گرم ميشوند.
. 3تامين روغن هيدروليكي
اجزاي اين سيستم عبارتند از:
 مخزن روغن
 پمپ اصلي روغنكاري
 پمپ كمكي AC
 پمپ اضطراريDC

 فيلترهاي روغن
 كولرهاي روغن
 ولو تنظيم فشار
 ولو فشارشكن روغن
پارامترهاي مهمي كه بايد در اين بخش مورد بررسي قرار گيرد عبارتند از:
 كنترل دماي روغن
 كنترل فشار روغن
 كنترل دبي روغن
 بررسي و كنترل سطح تانك روغن با سطحسنجها
 كنترل والوها توسط حسگرهاي موقعيت
 -6-1-2-1اگزوز
گازهاي داغ احتراقي پس از انتقال انرژي به پرههاي توربين منبسط شده و فشار و دماي آنها افت ميكند سپس از طريق
اگزوز به اتمسفر و يا به سمت بويلر بازياب ميرود در نتيجه وضعيت گازهاي داغ جمعآوري شده در اگزوز از لحاظ دما و گونه
گازهاي توليد شده مورد بررسي قرار ميگيرد به طوريكه به هيچ وجه در اگزوز نبايد دود ديده شود زيرا نشانهي احتراق ناقص
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است .به همين سبب در اگزوز ،ترموكوپلهايي نصب شده كه دماي گاز خروجي را اندازه ميگيرند و براساس اين دما مشخص
ميشود كه احتراق كامل است يا ناقص.
پارامترهاي مهمي كه بايد در اين بخش مورد بررسي قرار گيرد عبارتند از:
 كنترل دريچه هاي خروجي
 كنترل دما
 كنترل ميزان توليد گازهاي خطرناك
 -7-1-2-1سوخت رساني
سيستم سوخت رساني به نحوي طراحي شده كه ميتواند از مازوت و گاز طبيعي و در مواردي از گازوئيل به عنوان سوخت
استفاده كند .مسيرهاي سوخت رساني نيروگاهها با يكديگر يكسان نبوده ولي اساس كار آنها يكسان است و تجهيزات اصلي
كه در هر مسير به كار رفتهاند تقريباً با يكديگر شباهت دارند.
در خروجي تانك مصرف روزانه معموالً دو عدد فيلتر و دو عدد پمپ به صورت موازي نصب ميشوند تا يكي به صورت
جايگزين عمل نموده و ديگري در حال كار باشد اين دو پمپ به پمپهاي اصلي سوخت معروف هستند .با توجه به چسبندگي
زياد مازوت در دماي محيط ،بايسته است درجه حرارت آن را به ميزان مشخصي افزايش يافته و در آن درجه حرارت ثابت نگه
داشته شود تا جريان يافتن آن امكان پذير باشد.
در مسير راه سوخت يك شير كنترل فشار قرار داده شده است .اين شيركنترل فشار همواره سعي مينمايد فشار خط را
ثابت نگه دارد به اين ترتيب كه چنانچه فشار از حد معيني زيادتر شده اين شير مسير برگشت سوخت را باز مينمايد و سوخت را
به طرف تانك هدايت ميكند .پس از آنكه پارامترهاي گوناگون سوخت كنترل گرديدند سوخت به سمت مشعلها هدايت
ميگردد در سر راه هر مشعل يك شير دستي قطع و وصل كه به صورت اتوماتيك و يا گرفتن فرمان از اطاق فرمان عمل
مينمايد قرار داشته كه جريان سوخت را به طرف مشعل هدايت نموده و يا آنرا قطع مينمايد.
پارامترهاي مهمي كه بايد در اين بخش مورد بررسي قرار گيرد عبارتند از:
 كنترل سرو والو و كنترل والو سوخت رساني
 كنترل فشار سوخت رساني ورودي
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 كنترل درجه حرارت سوخت رساني
 كترل دبي سوخت رساني
 كنترل فلوي گاز
 كنترل نشتي سنج گاز
 كنترل سطح تانك سوخت رساني
 كالريمتر

 -2-2-1واحد بخار
سيكل بخار در نيروگاههاي سيكل تركيبي شباهت زيادي با سيكل بخار نيروگاههاي معمولي دارد .از اجزاء مهم سيكل بخار
ميتوان به بويلر بازياب ٬توربين بخار ٬كندانسور ٬دياريتور ،ژنراتور و ...اشاره نمود .در اين بخش از توضيح تجهيزات مشابه با
واحد گازي خودداري شده و به توضيح مختصر ساير بخشها پرداخته شده است.
 -1-2-2-1بويلر
بويلر به دستگاهي گفته ميشود كه فرآيند جوش آوردن يا گرم كردن يك سيال را بر عهده دارد .بويلر از اجزاي زير
تشكيل شده است [.]3
اكونومايزر :اكونومايزر حاوي تعدادي لوله موازي است كه در مسير خروج دود قرار ميگيرد .اين لولهها آب تغذيه ورودي به بويلر
را فراهم ميسازد .اين آبها تا هنگامي كه لولههاي اكونومايزر را طي مينمايند ،حرارت دود را جذب نموده و گرم ميشوند،
سپس به سمت درام هدايت ميشوند.
لولههاي ديوارهاي ومحوطه احتراق  :اين لولهها اطراف محوطه احتراق قرار دارند و بخشي از حرارت حاصل احتراق ،از طريق
تشعشع و جابجايي به اين لوله ها منتقل ميگردد .اين لولهها نيز حرارت را به وسيله هدايت ،به آب داخل خود منتقل مينمايند
و حاصل اين تبادل حرارت جذب حرارت توسط آب داخل لولهها و تبديل آن به بخار است.
درام :درام ميتواند با ذخيره آب و يا بخار در خود در شرايط بحراني ،با بهرهبرداري از بويلر ،مقداري از نيازهاي ضروري آب و يا
بخار را تأمين نمايد همچنين آب و بخار ايجاد شده كه وارد لولههاي درام ميشود ،به وسيله تجهيزاتي كه در داخل درام كامالً
از يكديگر جدا شده به اين ترتيب امكان عبور بخار بدون ذرات آب به طرف لولههاي سوپر هيتر فراهم ميشود.
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سوپر هيتر  :بخار خروجي از درام اگر چه قطره آبي را به همراه ندارد ولي چنانچه به كوچكترين سطح سردي برخورد نمايد
قسمتي از آن به آب تبديل ميشود .براي اينكه اين بخار توانايي و انرژي بيشتري را دارا باشد ،بايد از درجه حرارت باالتري
برخوردار گردد و يا اصطالحاً خشك شود .اين عمل توسط سوپر هيتر انجام ميگيرد .سوپر هيتر از مجموعه لولههاي موازي
تشكيل شده كه معموالً در مسير گازهاي خروجي از كوره (دود) قرار گرفتهاند .اين لولهها حرارت ناشي از دود را به بخار داخل
خود انتقال ميدهند.
دي سوپر هيتر  :وظيفه دي سوپر هيتر كنترل درجه حرارت بخار است .بخار خروجي از بويلر بايد داراي درجه حرارت مشخصي
باشد ،در غير اين صورت مشكالتي گوناگوني از جمله آسيب ديدن پرههاي توربين را باعث ميگردد .براي اين كار بين دو
مرحله از سوپر هيتر يك دي سوپر هيتر نصب ميگردد ،كه در آن آب تغذيه به داخل بخار پاشيده شده و به اين ترتيب درجه
حرارت آن را كاهش ميدهد.
ري هيتر  :وظيفه ريهيتر گرم كردن بخارهاي برگشتي از توربين فشار قوي است ،به اين ترتيب كه درجه حرارت بخار برگشتي
را به اندازه درجه حرارت بخار اصلي باال برده و آن را به سمت توربين فشار متوسط هدايت مينمايد .ساختمان ري هيتر مشابه
سوپر هيتر است  ،يعني از مجموعه لوله هاي افقي و موازي كه در مسير دود قرار گرفته و حرارت دود را به بخار داخل خود
منتقل مينمايد.
دايورتر دمپر  :گازهاي داغ از اگزوز واحد گازي براي وارد شدن به بويلر بازياب بايد ابتدا از دايورتر دمپر سپس از گيوتين دمپر
عبور كند .زماني كه واحد بخار در مدار باشد دايورتر دمپر به طور كامل مسير دودكش واحد بخار را ميبندد و مانع از خروج
گازهاي داغ از طريق دودكش ميشود.
دياريتور  :آب تقطير شده توسط كندانسور از قسمت انتهايي بويلر وارد دياريتور ميشودكه وظيفه گاز زدايي آب را بر عهده
دارد  .گازهاي نامحلول موجود در آب در سيكل بويلر در اثر حرارت آزاد شده و موجب خوردگي روي سطوح داخلي لولههاي بويلر
و درام ميشوند .با توجه به اينكه حالليت گازها در آب با افزايش درجهي حرارت كاهش مييابد .به اين ترتيب در دي اريتور
آب به مدت كافي در درجه حرارت جوش قرار ميگيرد و تمام گازهاي محلول در آن از آب خارج شده و هوا ميروند .در دي
اريتور عالوه بر جداسازي گازهاي ناخالص از آب ،دماي آب سيكل تا حد مطلوب افزايش مييابد [.]3
پارامترهاي مهمي كه بايد در اين بخش مورد بررسي قرار گيرد عبارتند از:
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 كنترل فشار
 كنترل درجه حرارت
 كنترل سطح درام و دياريتور


كنترل فلو

 فلوي دود ورودي به اكونومايزر
 كنترل سيستم هيدروليكي ازجمله كنترل دما و فشار و فلوي روغن دايورتر دمپر
 كنترل پارامترهاي شميميايي آب
 -2-2-2-1كندانسور
وظيفه اصلي كندانسور عبارت است از مايع كردن بخار خروجي از توربين و بازيافت آب تغذيه با كيفيت باال جهت استفاده
مجدد در سيكل .لذا پارامترهاي مهمي كه بايد در اين بخش مورد بررسي قرار گيرد عبارتند از:
 كنترل سطح
 كنترل فشار
 كنترل درجه حرارت
 كنترل شيرهاي اطمينان
 -3-2-2-1سيستم آب تغذيه
اين سيستم وظيفه تغذيه آب مورد نياز به قسمتهاي فشار قوي و فشار ضعيف را بوسيله پمپهاي فشار قوي و فشار
ضعيف به عهده دارد [.]3
پارامترهاي مهمي كه بايد در اين بخش مورد بررسي قرار گيرد عبارتند از:
 كنترل سطح
 كنترل فشار
 كنترل درجه حرارت
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 -4-2-2-1واحد شيمي
كنترل خوردگي سيستمهاي توليد بخار و دستگاههاي وابسته به آنها در حين عمليات از هر نظر ضروري است ،زيرا در
غير اينصورت مشكالتي مانند خوردگي لولههاي ديگ بخار ،تعميرات ،تعويض و خارج شدن واحد از كار را همراه داشته كه
برگرداندن سيستم به حالت عملياتي مستلزم صرف هزينههاي زياد خواهد بود .هدف از كنترل شيميايي سيكل گردشي آب و
بخار ،ايجاد اليه محافظ پايدار بمنظور به حداقل رساندن عوارض نامطلوب مانند خوردگي و رسوبگذاري در لولههاي انتقال
سيال است .پارامترهاي مهمي كه در اين بخش مورد بررسي قرار ميگيرد عبارتند از:
 اندازهگيري  PHآب
 اندازهگيري اكسيژن محلول در آب
 اندازه گيري آهن و مس
 اندازهگيري سيليس
 اندارهگيري هيدرازين
 اندازهگيري آمونياك
 اندازهگيري فسفات
 اندازهگيري هدايت الكتريكي
 اندازهگيري سختي آب
 اندازهگيري ( TDSجامدات حل شده در آب)
 اندازهگيري ( TSSذرات معلق)
 اندازهگيري ميكرو ارگانيسمها
 اندازهگيري كلر ،سديم ،كلسيم ،منيزيم ،كربنات ،سولفات و بيكربنات
 واكاوي روغن ترانس
 واكاوي روغن هيدروليكي
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 -5-2-2-1برج خنك كن
برج خنك كن دستگاهي است كه با ايجاد سطح وسيعي در تماس آب با هوا  ،عمل تبخير را آسان نموده و در نتيجه باعث
خنك شدن سريع آب ميگردد .در سيستم برج خنك كننده آب گرم كندانسور از برج خنك كننده عبور ميكند و با هوا تماس
مييابد .برجهاي خنك كننده انواع گوناگوني دارد.
برجهاي خنك كن تر :
يكي از راههاي خنك كردن آب كندانسور ،استفاده از برجهاي خنك كن تر است .در اين برجها ،آب پس از ورود به آن
بوسيله اسپري شدن به قطرات ريزي تبديل شده و به طرف پايين برج سرازير ميشود .آب اسپري شده با برخورد با هوا و تبخير
شدن خنك شده و به مخزن انتهاي برج ريزش ميكند.
سيستم بسته يا برج خنك كن خشك :
در اين گونه برج خنك كن ،هوا با آب در تماس نيست ،بلكه با يك سري مبدلهاي حرارتي ( كه حرارت آب يا بخار را به
بيرون منتقل ميكند ) درتماس است ،در نتيجه همه گرماي محسوس به هواي خنك كن داده ميشود
پارامترهاي مهمي كه بايد در اين بخش مورد بررسي قرار گيرد عبارتند از:


ميزان افت درجه حرارت (اختالف دماي ورودي وخروجي برج(

 اختالف بين درجه حرارت آب سرد و درجه حرارت مرطوب هوا
 سرعت جريان هوا
 رطوبت هوا
 كنترل خوردگي ) (CORROSIONو فرسايش


كنترل تشكيل رسوب )(SCALE

 كنترل مشكالت ناشي از تشكيل ميكروارگانيزمها


كنترل تجمع لجنها )(FOULING
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 -6-2-2-1دودكش نيروگاه
دودكش نيروگاهي يك سازه مهم از تجهيزات جانبي بويلرهاي نيروگاهي براي خارج سازي مواد آالينده و محصوالت
احتراقي كوره ها به فضاي جو است .در واقع وظيفه اصلي دودكش تخليه گازهاي خروجي از نيروگاههاي برق به اتمسفر
ميباشد.در اين زمينه ارتفاع دودكش و سرعت خروج گازها بايد به گونهاي باشد كه غلظت االينده ها در حد مجاز باشد [.]3
پارامترهاي مهمي كه بايد در اين بخش مورد بررسي قرار گيرد عبارتند از:
 انتشار اكسيدهاي گوگرد
 انتشار اكسيدهاي نيتروژن
 انتشار دي اكسيد كربن
 انتشار منو اكسيد كربن
 انتشار دي اكسيد كربن
 انتشار هيدروكربنها
 ذرات معلق
 اكسيژن
 سرعت گاز خروجي از دودكش
 دماي گاز خروجي
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 -1-2مقدمه
امروزه با كوتاهتر شدن چرخه عمر كاالها و فناوري بكار گرفته شده در آنها مقوله نوآوري اهميت روزافزوني در تجارت
پيدا كرده است( .جاكوبي و بيلينگر )2005 ،اين بدان معني است كه بسياري از سازندگان تجهيزات و مراكز پژوهشي در دنيا
مقدار بسيار زيادي از منابع را در جهت توسعه و شكوفا نمودن درخت نوآوري مصرف ميكنند .در اين ميان مهمترين نياز
مديران جهت تصميمگيري صحيح و بهموقع براي تخصيص هزينه به حوزههاي فناورانه و داشتن آگاهي كافي و به روز در
مورد فناوريها ميباشد .از آنجايي كه سياستگذاران فناوري همواره با مسئله تصميمگيري و انتخاب مواجه هستند ،تهيه
نقشه راه در اين زمينه ميتواند كمك فراواني كند تا با انتخاب فناوريهاي مناسب موجب تجميع پتانسيلهاي موجود كشور در
حوزه فناوري ،از موازي كاري در داخل و خريد بيمورد فناوري از خارج جلوگيري كرده و امكان بهرهگيري از توانمنديها
و فرصتهاي موجود در كشور را فراهم نمايد.
در اين فصل به معرفي حسگرهاي نيروگاهي و فناوريهاي به كار رفته در آن ها پرداخته شده است ،تا افزون بر شناخت
جامع حسگرها و فناوريهاي مربوطه ،بستر مناسب براي ارزيابي هر يك از اين فناوريها و حسگرها جهت برنامهريزيهاي
آينده ايجاد شود.
فناوريهاي بكارگرفته شده در ساخت حسگرهاي گوناگون در قالب يك جدول ،به صورت پيوست آورده شده است.

 -2-2پارامترهاي مورد اندازهگيري و تجهيزات سيستمهاي اندازهگيري پيشرفته
(ابزار دقيق)
با توجه به مطالب فصل نخست ،تمامي بخشهاي گوناگون معرفي شده درنيروگاه جهت توليد برق از اهميت ويژهاي
برخوردار هستند .بر اين پايه ،به منظور بررسي كاركرد هر كدام از اين بخشها نياز است كه شماري از پارامترهاي فيزيكي،
شيميايي و  ...در آنها اندازهگيري شود .اين پارامترها عبارتند از:
 .1فشار
 .2دبي
 .3سطح
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 .4دما
 .5سرعت
 .6شتاب
 .7رطوبت
 .8شعله
 .9نشتي گاز
 .10تخليه جزئي
 .11ولتاژ و جريان
 .12ارزش حرارتي گاز
 .13غلظت گازها در روغن ترانس
 .14ارتعاش
 .15فاصله موقعيت و جابجايي
 .16گازهاي دودكش نيروگاهها
 .17غلظت روغن در آبهاي فرايندي و پساب نيروگاهها
 .18پارامترهاي شيميايي
از فناوريهاي گوناگوني جهت طراحي و ساخت حسگرهاي مربوطه استفاده ميشود .در ادامه اين فناوريها معرفي ميشوند.

 -3-2حسگر فشار
حسگر فشار عموماً فشار گاز يا مايع را اندازه ميگيرد و به صورت نيرو بر سطح تعريف ميشود .امروزه حسگرهاي فشار
براي كنترل و مانيتورينگ هزاران تجهيز مورد استفاده قرار ميگيرد .حسگرهاي فشار ميتوانند به طور غيرمستقيم براي
اندازهگيري ساير متغيرها استفاده شوند .براي مثال دبي سيال ،سرعت ،سطح مايع و ارتفاع از اين متغيرها هستند .حسگرهاي
فشار از نظر فناوري ،طراحي ،عملكرد ،كاربرد و قيمت با هم متفاوت هستند .همانگونه كه در بخشهاي پيشين توضيح داده
شد فشار يكي از پارامترهاي مهمي است كه بايد در تجهيزات نيروگاهي اندازهگيري و كنترل شود.
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حسگرهاي فشار ميتوانند بر اساس بازهي اندازهگيري ،بازهي دماي عملكرد و از همه مهمتر گونه فشار اندازهگيري
طبقهبندي شوند [.]4
حسگرهاي فشار را ميتوان بر اساس نحوهي عملكردشان به صورت زير تقسيمبندي كرد:
 -1-3-2حسگر فشار ديافراگمي
برخي از فشارسنجهاي مكانيكي كه به فشارسنجهاي ديافراگمي معروف هستند ،از خاصيت انحراف و جابجايي يك غشاي
انعطافپذيري كه دو منطقه با فشارهاي گوناگون را از هم جدا ميكند براي اندازهگيري فشار استفاده ميكنند [.]5
تغيير شكل يك ديافراگم نازك بستگي به اختالف فشار بين دو طرف آن دارد .يك طرف مرجع و طرف ديگر با فشار
تحت اندازهگيري در ارتباط است .ميزان تغيير شكل ديافراگم را ميتوان به روشهاي مكانيكي ،نوري يا خازني اندازهگيري كرد.
معموالً ديافراگم به صورت فلزي يا سراميكي ساخته ميشوند [.]5
 -2-3-2حسگر فشار خازني
در اين حسگرها از ديافراگم و كاواك فشار براي ايجاد خازن متغير استفاده ميشود تا كشش ناشي از فشار اعمالي را
تعيين كند .در تكنولوژيهاي معمولي از فلز ،سراميك و ديافراگمهاي سيليكني استفاده ميشود .اين تكنولوژيها براي
فشارهاي كم كاربرد دارند .در حسگر خازني فشار اعمال شده ،باعث ميشود ديافراگم به يكي از صفحات خازن نزديك شده و
از ديگري دور شود .بنابراين ظرفيت خازن تغيير ميكند كه اين تغيير متناسب با فشار اعمال شده به ديافراگم است .تغيير
ظرفيت خازن توسط مدار الكتريكي و ترنسميتر تبديل به سيگنال الكتريكي ميشود كه در واحدهاي فشار كاليبره شده است
[.]6
 -3-3-2حسگر فشار الكترومغناطيسي
جابجايي ديافراگم از طريق تغيير در اندوكتانس ،اثر هال و يا قانون جريان ادي اندازهگيري ميشود .حسگر فشار القايي
داراي دو سيمپيچ است كه با يك هستهي مغناطيسي كوپل شدهاند .هنگامي كه فشار اعمال شده ديافراگم را حركت دهد ،اين
هسته جابجا ميشود .خاصيت القايي توسط مدارهاي الكترونيكي مانند مدارهاي رزونانس اندازهگيري ميشود [.]7
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 -4-3-2حسگر فشار پيزوالكتريك
در اين حسگرها از اثر پيزوالكتريك استفاده ميشود تا كشش ناشي از فشار را اندازه بگيرند .پيزوالكتريك در اثر تغيير
شكل مكانيكي ،سيگنال الكتريكي توليد ميكنند كه سطح ولتاژ اين سيگنال متناسب با ميزان تغيير شكل پيزو است اين
سيگنال خروجي دامنه كوچكي دارد (در محدودهي ميكروولت) كه جهت استفاده بايد تقويت شود .به منظور جلوگيري از اتالف
سيگنال ،تقويتكننده بايد در نزديكي حسگر قرار گيرد [.]6
 -5-3-2حسگر فشار نوري
در اين حسگرهاي فشار از تغيير فيزيكي فيبر نوري براي تعيين كشش ناشي از فشار اعمالي استفاده ميشود .اين فناوري
در كاربردهايي كه با چالش همراه هستند استفاده ميشود .حسگرهاي فشار نوري بيشتر در مكانهاي غير قابل دسترس،
دماهاي باال و يا در فناوريهاي مصون از تداخالت الكترومغناطيس و اندازهگيريهاي راه دور استفاده ميشود [.]8
 -1-5-3-2فشارسنج توري پراش براگ يا FBG

اساس كار فشارسنج توري پراش براگ همانند ارتعاشسنجهاي توري پراش براگ است .هنگامي كه فيبر تحت فشار قرار
ميگيرد ،ضريب شكست و فواصل شكست درون فيبر تغيير ميكند .بنابراين فشار اعمالي باعث ميشود كه طولموج نور
بازتابيده شده تغيير كند .در واقع پرتو نور بازگشتي با تنش و فشار اعمال شده مدوله ميشود .اين حسگر در مكانهاي غير قابل
دسترس و دماهاي باال مورد استفاده قرار ميگيرد [ ]9و [.]152
 -2-5-3-2فشارسنج ماخ -زندر
اساس كار اين فشارسنج كه در شكل ( )1-2نشان داده شده است ،تداخلسنج ماخ-زندر است .اين تداخلسنجي بيش از
صد سال است كه ساخته شده ،همچنان در بسياري از حسگرهاي نوري كاربرد دارد .اين حسگر از دو كوپلر تشكيل شده كه به
دو بازوي فيبر نوري با طولهاي غير يكسان متصل است .نور تابش شده توسط كوپلر به دو قسمت تقسيم و مجدداً توسط
كوپلر دوم با هم تركيب ميشود .در اثر اعمال فشار ،اختالف در طول بازوي فيبر بوجود ميآيد و در نهايت از روي اختالف فاز
ايجاد شده ميتوان فشار و نيروي وارده را اندازهگيري كرد [.]145

سند راهبردي و نقشهي راه توسعه سامانههاي اندازهگيري پيشرفته در نيروگاهها
19
فاز  :2هوشمندي فناوري

ويرايش سوم ،آبان 1393

شكل -1-2فشارسنج ماخ -زندر

 -3-5-3-2فشارسنج فابري پرو
اساس كار اين فشارسنج در شكل ( )2-2نشان داده شده است .اين فشارسنج بر اساس تداخلسنجي فابري پرو كار
ميكند .همان گونه كه در شكل نشان داده شده است ،دو آينه ديالكتريك كه به صورت موازي و با يك فاصله هوايي از
يكديگر قرار دارند ،بر روي فيبر نوري نشانده ميشود .آينهي دوم قابليت انعطاف دارد .در حالت عادي پالس نوري به اين آينهها
برخورد كرده و بازتاب ميكند .در صورتي كه فشار خارجي به آينهي دوم وارد شود ،فاصلهي بين آينهها كمتر ميشود .در نتيجه
پالس نوري بازگشتي در زماني كوتاهتر بازخواهد گشت .با توجه به اين تغيير زماني ،ميزان فشار اعمال شده قابل اندازهگيري
خواهد بود [ ]150و [ ]151و[.]18

شكل  -2-2فشارسنج فابري پرو

 -4-5-3-2فشارسنج فيبر نوري
در فشارسنجهاي فيبر نوري از اتصال فيبرهاي نوري تك مد و چند مد مطابق شكل ( )3-2استفاده ميشود .همان گونه
كه در شكل نشان داده شده است ،تصوير نقطهي ورودي فيبر چند مد در فواصل مشخصي در طول فيبر مياني ايجاد ميشود.
تعداد تصويرهاي ايجاد شده به طولموج نور ارسالي ،ضرايب شكست فيبرهاي نوري و طول فيبر چند مد بستگي دارد.
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شكل  -3-2نحوه تصويرسازي در اتصال فيبرهاي تك مد -چند مد -تك مد

شكل ( )4-2حالتي را نشان ميدهد كه تنها يك تصوير در انتهاي فيبر نوري چند مد ايجاد ميشود .هنگامي كه مجموعه
تحت تنشي از بيرون قرار گيرد ،مكان تصوير ايجاد شده تغيير خواهد كرد .از روي تغيير مكان تصوير ،ميتوان ميزان فشار
اعمالي را اندازهگيري كرد .از اين تكنيك ميتوان براي اندازهگيري پارامترهاي ديگر استفاده كرد [ ]146و [.]147

شكل -4-2تغيير مكان تصوير ايجاد شده در فيبر هنگامي كه مجموعه تحت فشار خارجي قرار گيرد.

 -5-5-3-2فشارسنج Sagnac

به طور كلي در تداخلسنجهاي  ،Sagnacدو پرتو انتشاري در دو جهت مخالف در يك مسير كه توسط كوپلر به دو قسمت
تقسيم و به وسيلهي فيبر نوري هدايت ميشوند ،پس از رسيدن به مكان اوليه با هم تداخل كرده و تشكيل يكسري الگوهاي
تداخلي را مي دهند .براي ساخت حسگر فشار با استفاده از اين تكنيك از فيبرهاي دوشكستي استفاده ميكنند .اختالف راه طي
شده توسط نور در يك مسير در دو جهت مخالف ميتواند فشار را اندازهگيري كند .در اين سيستمها براي اندازهگيري دقيق
فشار و از بين بردن عوامل ديگر از فيبرهاي  PM-PCFاستفاده شده است تا از انبساط دمايي مادهي تشكيل دهندهي فيبرها
صرفنظر شود .تغيير قلهي طيف عبوري تداخلسنج  Sagnacروش اندازهگيري فشار سيستم خواهد بود [ ]148و [.]149
 -6-5-3-2حسگر فشار Surface Plasmon Resonance

اساس كار پالسمونها با تغييرات ضريب شكست نمايش داده ميشود .تغييرات ضريب شكست ،تغييرات فشار سطح
پالسمونها را به همراه خواهد داشت كه با اندازهگيري فشار سطح پالسمونها ،فشار گاز مورد نظر اندازهگيري ميشود .در اين
حسگر ،نور پالريزه با برخورد به منشور و با قاعدهي بازتابش كلي مواجه ميشود .نور برخوردي به سطح انتهايي منشور تحت
بازتابش كلي قرار ميگيرد .در بازتابش كلي نور جزئي وارد محيط دوم ميشود ،كه اين نور ورودي به محيط دوم به صورت ميرا
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خواهد بود و بردي به اندازه  1/4طول موج نور فرودي خواهد داشت .حال از اين موج ميرا شونده براي تحريك پالسمونهاي
سطحي بين فصل مشترك فلز و ديالكتريك استفاده ميشود و در اين صورت پالسمونهاي سطحي بوجود ميآيند و مولفه
پالريزه  Pميدان ميرا شونده موج ميتواند منجر به تحريك الكترونهاي آزاد داخل مادهي هدايتي شود .نكتهي قابل توجه اين
است كه هنگامي كه بردار تكانهي نور فرودي با تكانهي پالسمونهاي سطحي انتشاري داخل اليه فلزي برابر باشد ،رزونانس
پالسمونهاي سطحي اتفاق ميافتد و انرژي فرودي جذب پالسمونهاي سطحي ميشود.
از آنجايي كه ضريب شكست گاز با فشار به صورت خطي تغيير ميكند .در اين صورت با داشتن منحني و نيز ضريب
شكست نور در مونوكروماتور ،فشار گاز مجهول قابل اندازهگيري خواهد بود [.]153
 -6-3-2حسگر فشار پتانسيومتري
اين حسگرها با استفاده از حركت يك لغزنده بر روي مقاومت ،فشار را اندازهگيري ميكنند بهطوريكه با حركت لغزنده بر
اثر اعمال فشار ،مقاومت تغيير ميكند و از روي ميزان تغييرات مقاومت ميتوان فشار را اندازه گرفت [.]10
 -7-3-2حسگر فشار رزونانس
در اين حسگرها اعمال فشار باعث ايجاد تغيير در چگالي گاز شده و موجب تغيير فركانس رزونانس ميشود .ميتوان عنصر
رزونانس كننده را به طور مستقيم در معرض ماده قرار داد .در اين صورت فركانس نوسان به چگالي ماده وابسته خواهد شد.
حسگرها از سيمهاي نوسانكننده ،تيوبهاي نوسانكننده ،كوارتز و سيستمهاي ميكرو الكترومكانيكي ( )MEMSساخته
ميشوند .خروجي پايدار از مهمترين ويژگيهاي حسگرهاي فشار با اين فناوري است [.]11
 -8-3-2حسگر فشار پيزو رزيستور
در اين حسگرها از اثر پيزورزيستو استفاده ميشود تا كشش ناشي از فشار را اندازه بگيرند در اين حسگر فشار اعمال شده
منجر به تغيير مقاومتي شده و از روي اندازهگيري تغييرات مقاومت ميتوان فشار را اندازهگيري كرد .عموماً در اين مدار
تقويتكننده اين حسگر از پل وتستون استفاده شده است تا خروجي حسگر را حداكثر كنند .اين معمولترين فناوري به كار
گرفته شده براي اهداف عمومي اندازهگيري فشار است [ ]13[ ،]12و [.]33
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 -9-3-2حسگر فشار MEMS

در دهه اخير فناوري ساخت ابزاردقيق در ابعاد بسيار كوچك رشد سريع داشته و استفاده از حسگرها و عملگرهاي
ميكرو و نانومتري در حوزههاي فراواني گسترش يافته است .در اين فناوري اجزاي مكانيكي ،حسگرها ،محركها و قطعات
الكترونيكي بر روي يك اليه سيليكون در ابعاد بسيار كوچك قرار گرفتهاند .از اين فناوري در ساخت حسگرهاي فشار استفاده
ميشود به طوريكه حسگرهاي فشار پيزو رزيستور ،خازني و ...با استفاده از اين فناوري طراحي ميشوند كه اين گونه حسگرها
به دليل دقت باال ،ابعاد كوچك ،كاهش چشمگير مصرف توان از محبوبيت بااليي برخوردار هستند [ ]15[ ،]14و [.]16
 -10-3-2حسگر فشار MOEMS

1

اين حسگر با استفاده از فناوريهاي  MEMSو  OPTICدر كنار هم ،جهت اندازهگيري فشار با دقت باال در مكانهايي
كه دماي بسيار باال دارند استفاده ميشود اين حسگر بر اساس  Fabry– Peroفشار را اندازهگيري ميكند .كه در بخشهاي
پيشين توضيح داده شده است [ ]20[ ،]17و [.]32
 -11-3-2حسگر فشار هدايت گرمايي

2

در گازهاي واقعي هر چه چگالي گاز (مثالً بر اثر افزايش فشار) بيشتر شود ،توانايي آن در هدايت حرارت افزايش پيدا
ميكند .لذا از اين خاصيت گازها براي اندازهگيري فشار استفاده ميشود .در اين گونه حسگرها ،يك سيستم فيالمان با جريان
الكتريكي گرم ميشود .سپس دماي فيالمان با يك دماسنج مقاومتي ( )RTDاندازهگيري ميشود .اين دماي اندازهگيري شده
به ميزان از دست دادن حرارت فيالمان به محيط گاز اطراف خود يا همان هدايت حرارتي گاز بستگي دارد .اين گونه دماسنجها
به دو گونه دو سيمه و يك سيمه تقسيم ميشوند .گونه دو سيمه اين فشارسنجها ،از يك سيمپيچ به عنوان گرمكننده و از سيم
ديگر كه نزديكي فيالمان گرمكننده قرار دارد ،براي اندازهگيري دما استفاده ميكنند .اين سيمها معموالً از جنس پالتين هستند.
شكل ( )5-2شماتيك اين حسگر فشار را نشان ميدهد.

Micro Opto Electromechanical Systems

Thermal Conductivity

1
2
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شكل  -5-2نمايي از حسگر فشار هدايت گرمايي

گونه يك سيمهي اين حسگر كه به فشارسنج پيراني 1معروف است ،از يك سيم پالتين كه در معرض فشار تحت
اندازهگيري است تشكيل شده است .سيم توسط يك جريان الكتريكي گرم شده و توسط گاز اطراف آن خنك ميشود .اگر فشار
گاز كم شود (مثالً با افزايش مقدار خالء) ،اثر خنككنندگي كاهش پيدا ميكند و بنابراين دماي تعادل سيم افزايش پيدا ميكند.
در نتيجه مقاومت سيم كه تابعي از دماي آن است تغيير كرده و با اندازهگيري ولتاژ دو سر آن كه در اثر عبور جريان مناسب
گرمكننده ايجاد ميشود ،ميتوان فشار را اندازهگيري كرد [ ]19[ ،]21و [.]10
-12-3-2حسگر فشار يونيزاسيون
اين حسگرها ،فشارسنجهاي حساسي هستند و براي اندازهگيري فشارهاي بسيار كم استفاده ميشوند .آنها فشار را بطور
غيرمستقيم و از طريق يونهاي الكتريكي ايجاد شده در اثر بمباران الكتروني گاز اندازه ميگيرند .گاز ميتواند هواي معمولي
درون يك محفظه كه فشار آن تحت اندازهگيري است ،باشد.
براي ايجاد الكترونها از پديده ترمويونيك كه در كاتدهاي داغ يا كاتدهاي سرد بوجود ميآيد ،استفاده ميكنند .اين
الكترونها با اتمهاي گاز برخورد كرده و يونهاي مثبت بوجود ميآورند .اين يونها توسط يك الكترود جمع كننده كه به ولتاژ
مناسبي متصل است جذب ميشوند .جريان ايجاد شده در اين الكترود جمع كننده ،متناسب با ميزان يونيزاسيون گازي است كه
فشار آن تحت اندازهگيري است .شكل ( )6-2به طور شماتيك اين گونه حسگر فشار را نشان ميدهد [.]10

Pirani

1
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شكل  -6-2حسگر فشار يونيزاسيون

 -13-3-2سيستم اندازهگيري توزيع فشار سطحي
يكي از اجزاء اصلي اين حسگرها ،مطابق شكل ( )7-2سطحي است كه شامل تعداد زيادي حسگر فشار فابري پرو از جنس
سيليكن تك كريستال است .اين حسگرها با يك ديود ليزري روشن ميشوند و شدت نور بازتابي توسط دوربينهاي مادون قرمز
به تصوير كشيده ميشود.

شكل  -7-2عناصر اصلي حسگر فشار فابري پرو

هر يك از سلولهاي اين حسگر درحدود يك ميليمتر است كه سرعت پاسخ دهي تمامي آنها مشابه يكديگر است .اين
سيستم ميتواند كه به طور همزمان ،وضعيت هر يك از سلولهاي حسگر را مورد بررسي قرار دهد و در نهايت از هر يك از
آنها ،تصاويري متناسب با فشار وارد شده ،نمايش دهد.
1

 -14-3-2حسگر فشار SAW

موجهاي صوتي سطحي ،موجهاي مكانيكي هستند كه در سطح يك ماده پيزو الكتريك منتشر ميشوند كه مهمترين آنها،
موجهاي رايلي ( )Ray leighاست اين حسگر مطابق شكل ( )8-2شامل دو جفت الكترود فلزي شانهاي شكل ،روي به روي
هم در دو انتهاي يك اليه پيزو الكتريك است و سيگنال الكتريكي اعمال شده به يكي از اين جفت الكترود ،باعث توليد ميدان
Surface Acoustic Wave

1
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الكتريكي در اليه پيزو الكتريك و تغيير شكل موجها در سطح شده و در نتيجه با انتشار موج در سراسر سطح ،اين امواج به
الكترود ديگر ميرسد تا به عنوان يك سيگنال الكتريكي قابل آشكارسازي باشد .چنانچه حسگر در معرض تنش حاصل از تغيير
فشار قرار گيرد تغييراتي در زمان يا فركانس موج سطحي ايجاد ميشود كه از روي اين تغييرات ميتوان فشار را محاسبه كرد
[.]34

شكل  -8-2ساختار حسگر SAW

 -4-2حسگر دبيسنج
اندازهگيري جريان يكي از مهمترين جنبههاي كنترل فرآيند است ،و در حقيقت رايجترين پارامتر اندازهگيري فرآيندها
است .دبيسنجها براي تعيين مقدار سيال عبوري از لوله به كار ميروند .دبيسنجها از نظر فناوري ،طراحي ،عملكرد ،كاربرد و
قيمت با هم متفاوت هستند [ ]36و [.]42

 -1-4-2دبيسنجهاي فشاري ()Head Meters
دبيسنجهاي اختالف فشاري رايجترين گونه وسايل اندازهگيري فلو در صنعت ميباشند و به طور غير مستقيم ،دبي سيال
را به كمك افت فشار ايجاد شده اندازهگيري ميكنند كه اين افت فشار در سيال با قرار دادن يك مانع بر سر راه آن ايجاد
ميشود .با استفاده از ضرايب تبديل مرتبط با نوع دبيسنج مورد استفاده و قطر لوله ،افت فشار به دبي حجمي تبديل ميشود
[.]35
 -1-1-4-2دبيسنجهاي Orifice Plate
محبوبترين و متداولترين وسيله اندازهگيري دبي است .اساس كار آن بدين گونه است كه اختالف فشاري كه در طول
اين وسيله توسط يك صفحه واقع در خط فرآيند ايجاد شده است اندازهگيري ميشود تا دبي جريان تعيين گردد .سه نوع متداول
 Orifice Plateوجود دارد كه عبارتند از  :هم مركز ،گوناگون المركز و قطعهاي )  ]37[ )Segmentalو [.]38
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 -2-1-4-2دبيسنجهاي Venturi Tubes
دبيسنج ونتوري شامل يك قسمت ورودي مخروطي شكل همگرا است كه در طول آن سطح مقطع جريان كاهش يافته و
سرعت افزايش مييابد .پس از افزايش سرعت ،فشار كاهش مييابد .قسمت واگراي ونتوري فشار سيال را به حالت اوليه
برميگرداند .از افت فشار ايجادشده در قسمت همگراي دبيسنج ميتوان دبي جريان را بدست آورد [.]39
 -3-1-4-2دبيسنجهاي Rotameters
روتامترها (دبيسنجهاي سطح متغير) عمدتا از يك لوله شيشهاي كه قطر آن با شيب ماليم كم ميشود ساخته شدهاند و به
طور عمودي نصب شده تا جريان وارد آن شود .جسم شناوري كه به اندازه پايه لوله شيشهاي است درون آن قرار گرفته و
متناسب با مقدار جريان به سمت باال حركت ميكند .به سبب آن كه قطر لوله در باال نسبت به پايين بزرگتر است جسم شناور
در نقطهاي از لوله شيشهاي نسبت به كف آن قرار ميگيرد كه اختالف فشار بين سطوح بااليي و پايين با وزن جسم شناور به
تعادل برسد .در اكثر موارد دبي مستقيما از درجه بنديهايي كه روي لوله شيشهاي نوشته شده است خوانده ميشود [.]40
 -4-1-4-2دبيسنجهاي Vortex Meters
اساس كار دبيسنجهاي  Vortexمبتني بر پديده  Vortex Sheddingاست .درون آن يك مانع) (Bluff Bodyاست و
به هنگام عبور سيال از آن سيال شكافته شده و گردابههاي) (Eddiesكوچكي توليد ميشود كه در امتداد و پشت مانع جمع
ميشوند .اين گردابهها باعث نوسان فشار ميشوند و اين نوسان فشار توسط حسگر اندازه گرفته ميشود .فركانس توليد گردابه
به طور مستقيم با سرعت سيال متناسب است [.]45

 -2-4-2دبيسنجهاي سرعتي ( )Velocity Meters
مبناي محاسبه دبي در اين گونه دبيسنجها بر اساس سنجش سرعت سيال و توليد سيگنالي متناسب با سرعت سيال است
كه سيگنال توليدي دبي حجمي جريان ،رابطه خطي دارد [.]41
 -3-4-2دبيسنجهاي Turbine Meters
يك دبيسنج توربيني از يك روتور چند تيغه كه توسط ياتاقاني نگه داشته شده است تشكيل ميشود بهطوريكه مقطع
لوله ،عمود بر جريان قرار ميگيرد .سيال روتور را متناسب با سرعت سيال به حركت در ميآورد و دبي حجمي جريان بدست
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ميآيد .يك سيم پيچ ( )Coilبيرون دستگاه اندازهگيري ،هنگامي كه تيغه خطوط مغناطيسي سيم پيچ را قطع ميكند ولتاژ
متناوبي توليد ميكند ،هر پالس ولتاژ توليدي بيانگر حجم مايع عبوري است .اين دبيسنج به سبب آن كه روتور آن معموالً از
فوالد ضد زنگ ساخته شده با بسياري از سياالت سازگار است و سرعت پاسخ آنها باال بوده و دقت خوبي دارند [ ]43و [.]44
 -4-4-2دبيسنجهاي Ultrasonic Meters
اين دبيسنجها جهت تعيين دبي سيال از امواج صوتي استفاده ميكنند .و با روشهايي كه در زير شرح داده شده،
اندازهگيري ميشود [ ]46و [.]14
روش اول اندازه گيري ،روش ترانزيت زماني است .در اين روش دو مبدل مقابل هم قرار گرفتهاند و امواج صوتي عبوري از
ميان آنها زاويه  45درجه با جهت سيال درون لوله ميسازند ،سرعت صوت از مبدل باال دست تا مبدل پايين دست ،برابر
سرعت ذاتي صوت به اضافه سرعت سيال است .در يك اندازهگيري همزمان در دو طرف لوله ،مقداري كه ( به طور الكتريكي )
تعيين ميشود بيانگر سرعت سيال است و به طور خطي متناسب با دبي جريان است.
روش ديگر اندازهگيري اين دبيسنج استفاده از اثر دوپلر است .وسايل اندازهگيري جريان در اين روش از دو مبدل استفاده
ميكنند كه در يك طرف لوله قرار گرفتهاند .يك موج مافوق صوت با فركانس ثابت توسط يكي از مبدل به سيال ارسال
ميشود سپس حبابهاي درون سيال ،موج صوتي را به المنت مقصد منعكس ميكنند .فركانس دريافتي در المنت مقصد با
فركانس ارسال شده مقايسه ميشود تا اختالف فركانسي را كه مستقيما متناسب با سرعت سيال در لوله است ،محاسبه شود.
 -5-4-2دبيسنجهاي جرمي )(Mass-Meters
اين نوع دبيسنجها برخالف دبيسنجهاي حجمي ،ميزان دبي را مستقيماً و بدون واسطه اندازه ميگيرند .اين دبيسنجها از
تركيب دو وسيله كه يكي سرعت سيال و ديگري دانسيته را اندازه ميگيرد .تشكيل شدهاند .وروديها در يك ريز پردازنده
همراه با يك سري اطالعات اضافي تركيب شده و خروجي به عنوان دبي جرمي گزارش ميشود [.]47
 -6-4-2دبيسنجهاي Thermal Meters
اساس كار اين وسيله بدين صورت است كه جريان سيال ،انرژي گرمايي خود را به المنت حساس به گرما ميدهد و با
اندازهگيري گرماي منتقل شده به المنت جرم سيال عبور كرده محاسبه ميشود .مقدار گرماي جابجا شده به سرعت سيال،
ظرفيت گرمايي و هدايت گرمايي سيال بستگي دارد و لذا اين دبيسنج مستقل از دانسيته ،فشار و ويسكوزيته سيال است [.]48
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 -7-4-2دبيسنجهاي جابجايي مثبت
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1

دبيسنجهاي جابجايي مثبت از طريق محصور كردن حجم مشخصي از سيال در يك نقطه وتخليه آن در خروجي كار
ميكنند .با جاروب كردن هر حجم ،تعداد گردشها (معموال توسط يك ژنراتور پالس) به صورت نوري يا الكترومغناطيسي
شمرده ميشود .از انواع پركاربرد آن ميتوان به پيستون چرخشي ،روتور باداميشكل ،پره لغزنده و پيستون رفت و برگشتي اشاره
كرد [ ]4و [.]49

 -8-4-2دبيسنج راداري
فلومتري راداري انقالبي در اندازهگيري دبي مايعات كانالهاي باز ،تونلهاي فاضالب ،رودخانهها ،ورودي و خروجي تصفيه
خانهها و ...محسوب ميشود .به دليل غير تماسي بودن و عملكرد بسيار مطلوب ميتوان از اين حسگر در مواقعي كه سطح
كانال با چوپ يا روكش پالستيكي پوشانده شده باشد ،استفاده نمود .اين دستگاه با ارسال سيگنال درسطوح مختلف سيال
نسبت به اندازهگيري دقيق سرعت سيال و ارتفاع آن اقدام ميكند ،كه در نهايت ميتوان دبي لحظهاي و دبي كل را محاسبه
نمود [ ]50و [.]28

 -9-4-2دبيسنج نوري
اصول كار دبيسنج نوري براساس آشكارسازي نور پراكنده شده از ذرات معلق در گاز است .با ايجاد دو كانون اپتيكي در
مسير جريان گاز ،نور پراكنده شده ناشي از ذرات ميكروني ( 30-10ميكرون) را ميتوان آشكار نمود در واقع هر ذره به هنگام
عبور از اين دو نقطه توليد پالس مينمايد از آنجا كه فاصله دو كانون نوري ثابت و معلوم است ،با اندازهگيري زمان عبور ذرات
از اين دو نقطه ميتوان براحتي سرعت ذرات و لذا سرعت گاز را محاسبه نمود .كه از روشهاي گوناگوني در ساخت آن استفاده
ميشود.
 -1-9-4-2اندازهگيري سرعت جريان (دبيسنج) با استفاده از شيفت داپلر
پايهي تمام سرعت سنج هاي نوري به دست آوردن سرعت از روي نور پراكنده شده از مايع يا گاز در حال حركت است.
شكل ( )9-2جبهههاي موج پراكنده شده از يك ذره كه در مسير  ABدر حال حركت است را نشان ميدهد .مشاهده ميشود
كه جبهه هاي موج در فواصل نامنظمي از يكديگر قرار دارند .بنابراين فركانس يا طول موجِ موج پراكنده شده بستگي به زاويهي
Positive displacement meters

1
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تابش دارد .اين پديده همان شيفت فركانسي داپلر است .شيفت فركانسي داپلر اساس يكي از روشهاي اندازهگيري سرعت
جريان است كه به روش  LDV1معروف است .از طرفي مالحظه ميشود كه جبهههاي موج پراكنده شده به شكل دايره
هستند .با استفاده از اين مشخصه ميتوان مكان ذره را مشخص كرد .تعيين محل ذره در دو يا چند زمان اساس روش ديگري
از اندازهگيري سرعت جريان است كه به  Pulsed Laser Velocimetersمعروف است.

شكل  -9-2جبهههاي موج پراكنده شده از يك ذره كه در مسير  ABدر حال حركت است

سرعت سنجهاي  LDVتغيير در فركانس يا همان شيفت داپلر كه نتيجه پراكنده شدن موج از يك ذره در حال حركت
است را اندازهگيري ميكنند [ ]154و [.]155
 -2-9-4-2اندازهگيري سرعت جريان با استفاده از روش Scintillation

در برخي روشهايي كه براي اندازهگيري سرعت گاز وجود دارد سر حسگر درون مسير حركت گاز قرار ميگيرد .اين
روشها براي مقاصد صنعتي داراي دقت پاييني هستند .يكي از مشكالت اين روشها تغيير الگو و سرعت حركت گاز بر اثر
وجود سر حسگر درون مسير حركت گاز است .از طرفي به علت كثيف و مخرب بودن گاز (براي نمونه اسيدي بودن آن)،
محافظت و تميزكردن سر حسگر عمل پرهزينهاي است .براي حل اين مشكل روشهاي جديدي براي اندازهگيري سرعت گاز
ابداع شده است كه يكي از آنها  L2Bاست [.]156
ضريب شكست گاز بر اثر تالطم 2دچار تغييراتي ميشود .با استفاه از اين تغييرات ميتوان سرعت حركت گاز را اندازهگيري
كرد .شيوه پيشرفته اين روش ،Laser-Two-Beam (L2B) ،توسط شركت  Photon Controlثبت شده است [.]157
عبارت  Scintillationيك مفهوم كلي است كه توصيف كنندهي تغييرات در وضوح يك مكان يا روشنايي يك جسم
هنگام مشاهده آن از اتمسفر است .مثال بارز آن چشمك زدن ستارهها است.

Laser Doppler Velocimetry
Turbulence

1
2
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فرستنده نوري يك باريكه نور را در جهت عمود بر مسير حركت گاز توليد ميكند .در گيرنده نوري ،دو لنز قرار ميگيرد كه
نور عبور كرده از مسير حركت گاز را بر روي آشكارسازهاي نوري متمركز ميكند .اين لنزها با فاصله از يكديگر در راستاي
حركت گاز ،قرار ميگيرند .براي هر يك از اين لنزها يك آشكارساز نوري در نظر گرفته ميشود .خروجي الكترونيكي اين
آشكارسازها بر اساس تغييرات به وجود آمده در باريكه نور با توجه به تغيير ضريب شكست گاز بر اثر تالطم آن
) ،(scintillationخروجي الكترونيكي توليد ميكنند .اين خروجيها پس از تقويت و تبديل به سيگنال ديجيتال با استفاده از
پردازشگر سيگنال ديجيتال توسط تكنيك  cross correlationبا يكديگر مقايسه ميشوند .از خروجي پردازشگر سيگنال
ديجيتال با توجه به اين كه كدام زمان داراي اكسترمم است ميتوان به تاخير بين دو باريكه نور رسيده به آشكارسازهاي نوري
پيبرد و به اين ترتيب سرعت حركت گاز مشخص ميشود [.]156
 -3-9-4-2اندازهگيري سرعت جريان با استفاده از جذب نور فروسرخ
تمام گازها مانند  N2 ،NO ،CO ،CO2و  O2در حالت گازي خود نامرئي هستند .اما اگر به اين گازها نوري در طيف
فركانسي فروسرخ اعمال شود ،بسته به طول موج ،گونه گاز ،دما و فشار گاز جذب ميشود .اين جذب نور فروسرخ اساس كار
اين گونه اندازهگيري سرعت گاز است [.]158
اساس كار اندازهگير سرعت بر پايه جذب بدين صورت است كه دو باريكه موازي از  IR LEDها يا ليزرهاي فروسرخ به
صورت عمود ،لوله انتقال گاز را قطع ميكنند .وجود هيدروكربنها و يا قطرههاي آب درون جريان باعث تغيير در انتقال نور از
درون لوله ميشود .ضريب انتقال هر يك از دو باريكه نور نيز به صورت جداگانه آشكار ميشوند .با استفاده از تكنيك cross-

 correlationاختالف زماني بين دو سيگنال آشكار شده ،مشخص ميشود.
با توجه به شكل ( ،)10-2اين اندازهگير سرعت متشكل از دو منبع نوري فروسرخ است كه در امتداد مسير حركت گاز با
فاصلهاي مشخص از يكديگر قرار گرفتهاند .نورهاي خروجي اين دو منبع به صورت موازي عمود بر مسير حركت گاز در مي-
آيند .در آن سوي لوله انتقال گاز دو گيرنده نور فروسرخ در امتداد مسير حركت گاز با فاصلهاي مشخص از يكديگر قرار گرفتهاند
كه نور رسيده را آشكار ميكنند .با توجه به جذب نور توسط ابرهاي گاز و مسير حركت گاز كه عمود بر دو باريكه نور خروجي از
دو منبع نوري است ،ميتوان انتظار داشت كه سيگنالهاي توليد شده در خروجي به مداري داده ميشوند تا با استفاده از تكنيك
 cross-correlationاين اختالف زماني مشخص شود .با معلوم بودن فاصلهي دو منبع نوري (دو باريكه نور داخل لولهي
انتقال گاز) و مشخص شدن اختالف زماني ،سرعت حركت گاز تعيين ميشود.
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شكل  -10-2اساس كار اندازهگير سرعت جريان با استفاده از جذب نور

 -4-9-4-2اندازهگيري سرعت جريان به روش L2F

در سال  Thompson 1968براي اولين بار ساختاري را ارائه كرد كه سرعت گاز را به روش  L2Fاندازهگيري كرد.
 L2Fمخفف كلمهي  Laser Two Focusاست .در اين روش به جاي اين كه از دو باريكه نور براي اندازهگيري سرعت گاز
استفاده شود (روش  ،)L2Bنور را در دو نقطه كانوني ميكنند .اساس كار اين حسگر در شكل ( )11-2توصيف شده است .ذره-
هاي كوچكي كه در گاز طبيعي وجود دارند از دو باريكه نور كه در لوله انتقال گاز متمركز شدهاند ،عبور ميكنند .هنگامي كه
ذره از اولين باريكه نور عبور ميكند ،نور ليزر پراكنده 1ميشود .نور پراكنده شده توسط يك لنز بر روي آشكارساز نوري  P1كه
در محل مناسبي بايد قرار گيرد ،متمركز ميشود .در اين صورت آشكارساز نوري  P1يك سيگنال الكتريكي توليد ميكند .اگر
همان ذره از باريكه دوم نيز عبور كند ،آشكارساز نوري  P2نيز يك سيگنال الكتريكي ديگري توليد ميكند .با اندازهگيري
فاصلهي زماني بين اين دو پالس الكتريكي (  ) و دانستن فاصلهي بين دو باريكه نور متمركز شده ميتوان سرعت حركت گاز
را اندازهگيري كرد [.]159

شكل  -11-2اساس كار اندازهگير سرعت گاز با روش .L2F

Scatter

1
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 -10-4-2دبيسنج الكترومغناطيسي
دبيسنج الكترومغناطيسي بر اساس اصل فاراده عمل ميكنند ،بدين صورت كه  EMFالقا شده در يك هادي متحرك در
يك ميدان مغناطيسي متناسب با سرعت هادي است .به كمك اندازهگيري تغييرات شار مغناطيسي در اثر سرعت سيال ميتوان
مقدار فلو را با دقت قابل قبولي اندازهگيري كرد [ ]4و [.]22

 -11-4-2دبيسنج كوريوليس
دبيسنج كوريوليس با اندازهگيري نيروي ناشي از شتاب و جرم در حال حركت به سمت (و يا به دور از) يك مركز چرخش
است ،ميتواند مقدار فلوي جرمي سياالت گوناگون اندازهگيري كند .اين اثر را ميتوان در جريان آب يك حلقه شلنگ انعطاف
پذير ،وقتي جريان آب به شدت از آن عبور ميكند و شلنگ تمايل به چرخش در جهات مختلف را دارد ،نشان داد .در حقيقت
دبيسنج كورياليس با اندازهگيري اين پيچ و تاپ كه رابطه مستقيمي با فلوي جرمي دارد ميتواند مقدار فلوي جرمي را با كمي
پردازش و خطي كردن مقادير با دقت باال به دست آورد [.]51

 -12-4-2دبيسنج پيزوالكتريك
اين دبيسنج از خاصيت تغييرات فركانس كه در اثر تغييرات فلوي گاز در حسگر  piezoresistiveايجاد ميشود ،استفاده
ميكند از آنجايي كه هرچقدر سرعت تغييرات حركت گاز زياد شود رزونانس حسگر زيادتر ميشود در نتيجه به راحتي ميتوان
دبي مورد نظر را محاسبه كرد .اين حسگر به سبب دقت بااليي در محاسبات ،ابعاد كوچك و بكارگيري آسان از محبوبيت زيادي
برخوردار است .همچنين اين حسگر را با استفاده از فناوري  MEMSساخته ميشود.
 -13-4-2دبيسنج SAW
اين دبيسنج از امواج صوتي سطحي جهت اندازهگيري دبي گاز استفاده ميكند .از آنجايي كه فشار با دبي رابطه خطي دارد
در اين روش ابتدا با عبور گاز از حسگر ،در فشار معمولي تاخير زماني معيني بين  IDTها (الكترودها) بوجود ميآيد .با تغيير
فشار تاخير زماني بين الكترودها تغيير ميكند در نتيجه ميتوان با اندازهگيري اختالف زماني ،دبي مورد نظر اندازهگيري كرد
[.]27
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 -5-2حسگر سطحسنج
يكي از نيازهاي پايهاي در صنعت ،اطالع از موجودي مخازن در چرخه فرآيند است .آگاهي نداشتن از ميزان موجودي
مخازن در بعضي از موارد موجب پيدايش حوادث خطرناكي ميشود .در نيروگاه اندازهگيري سطح آب درام ،بويلر ،مخازن
سوخت ،مخازن روغن و  ..از نكات مهم در عملكرد درست نيروگاه است .سطحسنجها از نظر فناوري ،طراحي ،عملكرد ،كاربرد و
قيمت با هم متفاوت هستند .كه در ادامه به صورت كوتاه معرفي ميشوند.

 -1-5-2سطحسنج شناوري
از قديميترين روشهاي اندازهگيري سطح مايعات ،استفاده از خاصيت غوطهوري مواد در سطح مايع و نمايش اين تغييرات
به كمك يك شاخص است .اين سطحسنج به كمك گويهاي شناوري كه در وسط آن ميلهاي با قابليت حركت تعبيه شده
است ،به راحتي با افزايش ارتفاع ميتواند سطح مايع را اندازهگيري كند]52[ .

 -2-5-2سطحسنج اولتراسونيك
سطحسنج اولتراسونيك با ارسال پالسهاي صوتي و دريافت انعكاس همان پالس و مقايسه سرعت رفت و برگشت آن با
توجه به مشخص بودن سرعت صوت در محيط ،ميتواند ارتفاع سطح مخازن را اندازهگيري كند [.]22

 -3-5-2سطحسنج سايت گالس
در اين روش يك شيشهي قابل ديد در كنار مخزن نصب ميشود .سطح مايع در مخزن با سطح مايع در شيشهي قابل
ديد ،برابر خواهد بود .اين روش داراي خطاي كمي است و قيمت آن نيز نسبتاً پايين است .ولي تحمل فشار و دماي آن محدود
است .اين روش از جمله سادهترين روشهاي اندازهگيري سطح (ارتفاع) مايع در داخل مخازن است [.]52

 -4-5-2سطحسنج هيدرواستاتيك (اختالف فشار)
نحوهي عملكرد در اين روش به اين صورت است كه يك ترانسميتر فشار در پايين مخزن نصب ميشود .با تغيير ارتفاع
مايع در مخزن ،فشار كف آن تغيير ميكند .بنابراين با اندازهگيري فشار كف مخزن ميتوان ارتفاع مايع را بهدست آورد .اين
روش يكي از پركاربردترين روشها براي اندازهگيري سطح (ارتفاع) مايعات در مخازن است [.]54
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 -5-5-2سطحسنج راداري
سطحسنجهاي راداري در حقيقت تجهيزاتي هستند كه با ارسال امواج رادار ،فضاي خالي باالي مخازن را اندازهگيري
ميكنند .با كسر ارتفاع خالي مخزن از ارتفاع واقعي آن كه به عنوان مقدار اوليه به حسگر داده شده است ،ارتفاع مايع
قابل محاسبه خواهد بود.
سطحسنجهاي راداري امواج رادار را به صورت پالسهاي كوتاه با دورههاي تناوب معيني ارسال ميكند .در حقيقت هر
پالس ،شامل تعدادي موج الكترومغناطيسي بوده كه تعداد آن بستگي به فركانس و زمان تناوب امواج خواهد داشت.
پالسها در فواصل زماني معين پشت سر هم ارسال ميگردند .اساس كار در اين روش ،محاسبة زمان پيمايش امواج
رادار در مسير رفت و برگشت است .امواج پس از برخورد با سطح مورد نظر ،بازتاب ميشوند .سطح مايع متناسب با
زمان رفت و برگشت امواج خواهد بود .فرستنده با اندازهگيري مدت زمان سپري شده در رفت و برگشت امواج ،ارتفاع
مايع درون مخزن را اندازهگيري ميكند [.]55

شكل  -12-2سطحسنجي با استفاده از امواج رادار

 -6-5-2سطحسنج نوري
 -1-6-5-2سطحسنج منشوري
سطحسنج نوري از منشور LED ،نور قرمز و آشكارساز نوري ساخته شده و عملكرد آن به اين صورت است كه نوري
توسط  LEDبه سطح منشور تابيده شده و نور بازگشتي توسط آشكارساز دريافت ميشود .ماهيت اين نور هنگامي كه حسگر،
داخل مايع و يا خارج مايع باشد به دليل ضريبشكست متفاوت ،تغيير ميكند [.]53
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شكل  -13-2سطحسنجي با استفاده از نور

 -2-6-5-2سطحسنجي مايعات با استفاده از فيبر نوري
اين سطحسنج در اصل شامل تعداد زيادي فيبرهاي نوري  Uشكل است كه هر خم  Uشكل ،در سطح مايع مورد نظر قرار
ميگيرد .يك منبع نور در ابتداي بازوي اول هر فيبر نوري تعبيه شده و آشكارساز نوري در انتهاي ديگر فيبر قرار گرفته است .از
ميزان نور دريافتي توسط آشكارساز ميتوان سطح مايع را اندازهگيري كرد [.]56
 -3-6-5-2سطحسنجي مايعات با تشخيص اختالف حرارت
در اين روش يك فيبر نوري به كار ميرود كه شامل يك المان جاذب انرژي است كه روي قسمتي از غالف فيبر قرار
مي گيرد و در نتيجه تبادل حرارتي بين اين المان و غالف وجود خواهد داشت .فيبر نوري در مخزن به گونهاي قرار ميگيرد كه
المان جاذب انرژي روي آن ،به ميزان مشخصي در مخزن پايين برود و سطح مايع را در محدودهاي معين قطع كند .نورهاي
تك فركانس ،در هسته فيبر نوري ارسال ميشوند .يك سيگنال انرژي به صورت ضربه ،در طول مسير براي گرم كردن المان
جاذب ايجاد ميشود و نور منتقل شده در انتهاي ديگر فيبر دريافت ميگردد .تغيير فاز نور منتقل شده در اثر ضربه انرژي،
اندازهگيري شده و موقعيت سطح مايع بر طبق آن تعيين ميشود [.]189
 -4-6-5-2اندازهگيري سطح مايع با روش زمان پرواز
اين سطحسنج بر اساس قانون زمان پرواز (TOF)1كار ميكند .در اين روش نيز نظير سطحسنج راداري زمان ارسـال نـور
ليزر به سطح مايع و بازگشت آن اندازهگيري ميشود [.]188

 -7-5-2سطحسنج مغناطيسي
در اين روش يك آهنربا در داخل شناوري كه روي سطح مايع قرار دارد ،تعبيه ميشود .حركت اين شناور باعث چرخش
نوارهاي مغناطيسي كه در بيرون مخزن نصب شدهاند ،ميشود .از آنجا كه رنگ دو طرف اين نوارها متفاوت است ،به سادگي
ميتوان با مشاهدهي رنگ نوارها به موقعيت سطح مايع در مخزن پي برد .از اين روش براي اندازهگيري سطح (ارتفاع) مايعات
در مخازن استفاده ميشود [.]57

- Pulsed Time Of Flight

1
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 -8-5-2سطحسنج بويانسي
در اين روش يك شناور بلند در داخل مايع غوطهور ميشود .هر قدر كه سطح مايع افزايش يابد ،نيروي ارشميدس وارد بر
اين شناور نيز افزايش پيدا ميكند .با اندازهگيري اين نيرو به روشهاي مكانيكي يا الكتريكي ميتوان سطح مايع را تعيين كرد.
از اين روش ميتوان براي اندازهگيري ارتفاع مايعات ،در مخازن باز يا بسته (تحت فشار) استفاده كرد .ارتفاع قابل
اندازهگيري در اين روش به چند متر محدود ميشود .با توجه به امكان نصب حسگر از باالي مخزن ،از اين روش ميتوان براي
اندازهگيري ارتفاع مخازني كه در زمين مدفون هستند و امكان دسترسي به اطراف آنها وجود ندارد استفاده كرد [.]57

 -9-5-2سطحسنج اشعه گاما

1

اين سيستم از يك يا چند منبع توليد اشعه گاما ،آشكارساز و پردازنده تشكيل شده است .اساس كار اين حسگر به اين
صورت است كه منابع اشعهي گاما روي ديوارهي مخزن قرار ميگيرد و آشكارساز در طرف مقابل منبع روي ديواره نصب
ميشود .اين آشكارساز ،انرژي تابيده شده از منبع را اندازهگيري ميكند كه با باال آمدن مايع ،مقدار انرژي دريافتي كاهش
مييابد .در واقع انرژي دريافتي با سطح رابطه عكس دارد [.]58

شكل  -14-2سطحسنجي با استفاده از موج گاما

 -10-5-2سطحسنج ارتعاشي

2

سطحسنجهاي ارتعاشي يا لرزشي كه به نامهاي دياپازوني هم مشهورند براي كنترل سطح مايعات و جامدات پودري مورد
استفاده قرار ميگيرند .اساس كار اين سطحسنج به اين صورت است كه در حالت عادي شروع به ارتعاش با فركانس تعريف
شدهاي ميكند .هنگامي كه مواد پودري جامد و يا مايع به آن سطح ميرسد ،تغييراتي در دامنه و فركانس ارتعاشي ايجاد
ميشود .اين تغييرات بيانگر ميزان سطح خواهد بود [.]59
1

Gamma ray level meter
2 Vibro level meter
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 -11-5-2سطحسنج پرهاي پدالي
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سطحسنجهاي پرهاي بيشتر در مواردي نظير مخازن مواد غذايي و مواد جامدي نظير ماسه و  ...كاربرد دارد .اين سطحسنج
مكانيكي از يك پرهي فلزي كه دائماً در حال چرخش است تشكيل شده است .زماني كه مواد به پره ميرسند ،از حركت پره
جلوگيري ميكنند .ايستادن پره باعث ميشود موتور از محور خود تغيير وضعيت بدهد و ميكروسوئيچي را تحريك كند .بدين
ترتيب ميزان سطح اندازهگيري ميشود [.]60
 -12-5-2سطحسنج TDR2
در اين حسگر پالسهايي توليد ميشود كه به داخل يك موجبر (پروب حسگر) ارسال ميشود .هنگامي كه پالسها به
سطح برخورد ميكنند ،با توجه به ارتفاع مايع ،پالسهاي بازگشتي خواهيم داشت كه ميتوان با اندازهگيري اختالف زماني بين
پالس ارسالي و دريافتي به ارتفاع مايع پي برد [ ]61و [.]62

 -6-2حسگر دما
دماسنج وسيلهاي است كه به كمك آن ميزان گرما اندازهگيري ميشود .دما بر خالف كميتهايي همانند جرم ،طول يا
زمان ،كميتي است كه معموالً به صورت غيرمستقيم و در اثر تغيير رفتار و مشخصات مواد ،مورد اندازهگيري قرار ميگيرد .براي
نمونه ميتوان از تغيير حجم مايعات ،تغيير طول ميلهي فلزي ،تغيير مقاومت يك سيم مقاومتي ،تغيير فشار گاز محبوس در
مخزن و تغيير رنگ المپ در اثر تغيير حرارت ،دما را اندازهگيري كرد .روشهاي گوناگوني براي اندازهگيري دما وجود دارد كه
در ادامه به معرفي آنها پرداخته ميشود.

 -1-6-2دماسنج با مقاومت الكتريكي
دماسنج مقاومتي ،پالتين استاندارد  SPRTاست SPRT .سيم بلندي است كه به صورت مارپيچ در آمده است .اين قطعه
در داخل تيوبي پر شده از گاز خنثي هليوم يا هيدروژن قرار داده ميشود .مقاومت المنت در مقابل افزايش دما تغيير ميكند ،در
نتيجه با اندازهگيري مقاومت ،دما اندازهگيري ميشود.

1 Paddle Level switch
2 Time Domain Reflectometry
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 -2-6-2دماسنجهاي پالتيني صنعتي IPTR
اساس كار اين دماسنجها مشابه دماسنجهاي  SPTRاست ،با اين تفاوت كه  IPTRها نسبت به  SPTRها از كيفيت
پايينتري برخوردارند.

 -3-6-2دماسنجهاي مقاومتي
به صورت كلي مواد نسبت به افزايش دما دو رفتار متفاوت در برابر تغيير مقاومت الكتريكي از خود نشان ميدهند .در يك
گروه با افزايش دما ،مقاومت الكتريكي باال ميرود .به اين گروه كه داراي ضريب دمايي مثبت هستند PTC ،گفته ميشود .در
گروه ديگر با افزايش دما ،مقاومت الكتريكي كاهش مييابد .به اين گروه كه داراي ضريب دمايي منفي هستند  NTCگفته
ميشود.

در دماسنجهاي مقاومتي اندازهگيري دما بر اساس تغيير مقاومت الكتريكي حسگر آن انجام ميشود .بنابراين در يك لحظه
كه تعادل ترموديناميكي برقرار شده باشد ،بايد مقدار مقاومت اندازهگيري شود .براي اندازهگيري مقاومت دو روش متداول وجود
دارد.
 اندازهگيري مقاومت با استفاده از پل (روش صفر)
 اندازهگيري مقاومت با استفاده از جريان ثابت (با استفاده از ولتمتر)

 -4-6-2دماسنج گازي
اين دماسنج شامل حبابي از جنس شيشه ،چيني ،كوارتز ،پالتين يا پالتين ـ ايريديم است كه به وسيلهي يك لولهي موئين
به فشارسنج جيوهاي متصل ميشود .اين دماسنج بر اساس دو قانون ذكر شده در مورد گاز كامل كار ميكند.

قانون بويل ماريوت :حجم مقدار معيني از هر گاز در دماي معين با فشاري كه بر آن گاز وارد ميشود ،بطور معكوس،
متناسب است.
قانون شارل گيلوساك :فشار هر گاز در حجم معين به ازاي هر يك درجه سانتيگراد افزايش دما ،به اندازه  1/273حجم
اوليهاش افزايش مييابد.
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 -5-6-2دماسنج مايعي
دماسنجهاي جيوهاي يا الكلي يكي از رايجترين انواع دماسنجهاي مورد استفاده در صنعت است .ساختمان اين گونه
دماسنجها از يك مخزن مايع و يك لولهي مويين تشكيل شده كه مايع درون مخزن در اثر انبساط از لولهي مويين باال رفته و
دماي متناسب را نشان ميدهد.

 -6-6-2دماسنج انبساط سيال
اين گونه دماسنج يكي از باصرفهترين ،رايجترين و تطبيقپذيرترين وسايل اندازگيري دما در صنعت است .با افزايش دما،
فشار درون حباب كه ميتواند محتوي مايع ،گاز يا بخار باشد ،باال رفته و توسط فشارسنج اندازهگيري ميشود .فشار اندازهگيري
شده با دما متناسب است.

 -7-6-2دماسنج الكتريكي
اساس كار دماسنجهاي الكتريكي مشابه دماسنجهاي مقاومتي است .اين گونه دماسنجها كاربردهاي فراواني در صنعت
داشته و قادرند از دماهاي پايين تا دماهاي بسيار باال را اندازهگيري نمايند.

 -8-6-2دماسنج كريستال كوارتز
دماسنج كريستال كوارتز بر اساس حساسيت فركانس تشديد كريستال كوارتز به تغيير دما كار ميكند .هنگامي كه از
زاويهي برش مناسب براي كريستال استفاد شود ،يك رابطهي خطي ميان فركانس و دما وجود دارد.

 -9-6-2ترموكوپل
در ترموكوپلها از خاصيت انبساط و انقباض اجسام جامد استفاده ميشود .گسترهي يك ترموكوپل بستگي به موادي دارد
كه ترموكوپل از آن ساخته شده است .مزيت ترموكوپل در اين است كه بخاطر جرم كوچك ،بسيار سريع با سيستمي كه
اندازهگيري دماي آن مورد نظر است ،به حال تعادل گرمايي در ميآيد .لذا تغييرات دما به آساني بر آن اثر ميكند ،ولي دقت
دماسنج مقاومتي پالتين را ندارد.

سند راهبردي و نقشهي راه توسعه سامانههاي اندازهگيري پيشرفته در نيروگاهها
40
فاز  :2هوشمندي فناوري

ويرايش سوم ،آبان 1393

 -10-6-2دماسنج آلتراسونيك
اين حسگر بر اساس وابستگي دمايي به سرعت صوت در مواد كار ميكند .در واقع هنگامي كه صوت از مواد عبور ميكند،
شامل اطالعاتي از دماي داخل آن مواد است .به دليل غير تماسي بودن اين حسگر مقدار اندازهگيري شده از پارامترهاي فشار،
چگالي ،هدايت مستقل است.

 -11-6-2حسگر دما به روش پيزوالكتريك
اين دماسنج از حساسيت باالي پيزوالكتريك نسبت به تغييرات دما استفاده ميكند .از آنجايي كه با كاهش يا افزايش دما
در مادهي پيزوالكتريك تغيير ايجاد ميشود در نتيجه به راحتي ميتوان دماي مورد نظر را محاسبه كرد و با استفاده از فناوري
 memsميتوان ابعاد اين دماسنج را كاهش و همچنين كارايي آن را باال برد [.]31
 -12-6-2حسگر دما به روش SAW
ساختار اين حسگرها مشابه حسگرهاي فشار با فناوري  SAWاست .تغيير دما در مجاورت اين حسگرها منجر به تغييراتي
در سرعت انتشار امواج صوتي ميشود كه اين امر موجب تاخير در رسيدن سيگنال به الكترود آشكارساز شده و در نتيجه
ميتوان گفت ميزان اين تاخير متناسب با تغييرات دما است .به دليل دقت باال در اين روش ميتوان از اين فناوري در
اندازهگيري دماي كابلهاي انتقال فشار قوي و ماشينهاي دوار استفاده كرد [.]212

 -13-6-2حسگر دما به روش نوري
روشهاي گوناگوني براي اندازهگيري دما به روش نوري وجود دارد كه در ادامه به تعدادي از آن اشاره ميشود.
 -1-13-6-2دماسنج نوري پراكندگي رامان
اين گونه دماسنج نوري بر پايهي پراكندگي رامان كار ميكند .كاربرد اصلي اين حسگرها ،اندازهگيري توزيعي دما و متوسط
دما بر روي سطوح بزرگ و يا در طول اشياي طويل مانند لولهها است [.]207
 -2-13-6-2دماسنج نوري پراكندگي بريلوئن
دماسنجهايي كه بر اساس پراكندگي بريلوئن كار ميكنند ،براي اندازهگيري توزيع دما بسيار مناسب هستند و رقيبي براي
دماسنجهاي پراكندگي رامان به شمار ميآيند .با اين روش امكان اندازهگيري مكان و دماي نقاط داغ در طول چند ده كيلومتر از
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كابلها با وضوح دقت چند متر وجود دارد .اثر بريلوئن يك اثر غير االستيك است كه در نتيجهي برهمكنش امواج نوري و
صوتي درون فيبر حاصل ميشود [.]208
 -3-13-6-2دماسنجي بر اساس تداخلسنج فابري -پرو
در ساختار داخلي اين دماسنجها از يك  LEDبه عنوان منبع نوري استفاده ميشود .در انتهاي فيبر نوري يك اليه فيلم
نازك ( Siبه عنوان حسگر) قرار دارد كه توسط دو اليهي شيشهاي احاطه شده است .نور تابيده شده به فيلم نازك با توجه به
ضريب انعكاس وابسته به طولموج منعكس ميشود .نور بازتابش شده توسط همان فيبر نوري به يك آينهي نيمهشفاف منتقل
ميگردد كه اين آينه ،تابش رسيده را به دو پرتو تابشي با طولموجهاي  1و   2تجزيه ميكند .دماي حسگر به نسبت شدت
تابش در اين دو طولموج وابسته است كه اين نسبت نيز به طور مستقيم با نسبت دو سيگنال الكتريكي به دست آمده از
ديودهاي نوري ،متناسب است .شكل ( )15-2شماتيكي از اين گونه دماسنج را نشان ميدهد [ ]202و [.]203

شكل  -15-2دماسنج فيبر نوري با حسگر فابري پرو

 -4-13-6-2دماسنجي بر اساس تغيير ضريب شكست
در اين گونه دماسنجي ،وابستگي دمايي ضريب شكست يك فيبر نوري براي اندازهگيري مستقيم دما استفاده ميشود.
ميتوان فيبر را به دور جسم پيچيد .با تغيير دما ،ضريب شكست فيبر و در نتيجه تلفات فيبر در خمهاي فيبر تغيير ميكند.
تلفات نوري وابسته به دما در خمهاي فيبر مي تواند مقدار دما را در طول فيبري كه به طور يكنواخت پيچيده شده است را بدهد.
اين روش براي اندازهگيري متوسط دما مورد استفاده قرار ميگيرد [.]209
 -5-13-6-2دماسنجي بر اساس تداخلسنج ماخ -زندر
دماسنجي بر اساس تداخلسنج ماخ ـ زندر كه در شكل ( )16-2نشان داده شده است ،شامل دو مقسم نوري و دو آينه
است .ابتدا نور ليزر وارد يكي از فيبرهاي تك مد ميشود .كوپلر ،نور رسيده را به دو پرتو تجزيه ميكند كه در طول دو بازوي
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فيبر منتشر ميشوند .در اين حسگر ،يكي از دو بازوي فيبر به عنوان بازوي حسگر عمل ميكند كه دما به آن اعمال ميشود .در
حالي كه بازوي دوم به عنوان بازوي مرجع در نظر گرفته ميشود .از روي تغيير فاز نوري ميان بازوهاي حسگر و در نهايت تغيير
الگوي تداخلي ،دما قابل اندازهگيري خواهد بود [.]204

شكل  -16-2تداخلسنج ماخ ـ زندر

 -6-13-6-2دماسنجي بر اساس نيمهرساناي GaAs

دماسنجي كه در شكل ( )17-2نشان داده شده است ،بر مبناي وابستگي ضريب جذب نيمهرساناي  GaAsبه دماي خود و
فركانس تابش فرودي ساخته شده است .در اين دماسنج ،منبع نور  ،LEDنور را در طول فيبر منتشر ميكند تا به منشور
 GaASبرسد .نور بازتاب شده توسط فيبر دوم به سمت آشكارساز هدايت ميشود .منشور  GaAsيك جابجايي در مرز طيف
تابشي ميدهد .سيگنال خروجي از لحاظ جابجايي به دماي منشور  GaAsوابسته است [.]211

شكل  -17-2دماسنج فيبر نوري بر پايهي نيمهرساناي GaAs

 -7-13-6-2دماسنجي بر اساس جسم سياه
توان گسيلي يك جسم سياه تابعي از دماي آن است .هنگامي كه جسم سياه در اثر مجاورت با شياي كه قرار است دماي
آن اندازهگيري شود قرار بگيرد ،گرم شده و تابش ميكند .شدت اين تابش به دماي جسم مورد نظر وابسته است .اين تابش
توسط فيبر نوري به گيرندهي نوري منتقل ميشود و در نهايت دما از سيگنال خروجي بدست ميآيد .اين دماسنج قابليت
استفاده در بازههاي دمايي بزرگ را دارد [.]210
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 -8-13-6-2دماسنج ترموكروميك
مواد ترموكروميك كريستالهاي مايعي هستند كه با دما تغيير رنگ ميدهند .دماسنجهاي ترموكروميك بر پايهي وابستگي
فاكتور انعكاس كريستالهاي مايع به دما ساخته شدهاند .در اين دماسنجها از يك المپ هالوژن استفاده شده كه نور آن توسط
فيبر نوري به يك حسگر دما منتقل ميشود .حسگر يك ميله كوچك است كه محلول ترموكروميك را شامل ميشود .نور
رسيده به حسگر توسط آينهاي كه در انتهاي ميله قرار دارد منعكس شده و وارد فيبر نوري ميشود .در آنجا به دو پرتو نور با
طولموجهاي متفاوت تجزيه ميشود .هر دو سيگنال توسط گيرندههاي نوري ،آشكار و پس از تقويت ،به سيگنالهاي
الكتريكي تبديل ميشوند .نسبت اين سيگنالها معرف مقدار دما خواهد بود .اين دماسنجها در پزشكي كاربرد فراواني دارند.
شكل ( )18-2اين دماسنج را نشان ميدهد [.]206

شكل  -18-2طرح سادهاي از دماسنج با حسگر ترموكروميك

 -9-13-6-2دماسنج فلورسانت
در اين گونه دماسنجها ،يك مادهي فلورسانت كه در انتهاي يك فيبر نوري قرار ميگيرد ،با تابشي در طولموج مشخص
برانگيخته ميشود .تحريك خارجي باعث ميشود كه حسگر در طولموج خاصي فلورسانس شود و نوري با طولموج ديگري
تابش كند .تابش فلورسانس و تابش اوليه در معرض فيلتر تك رنگ 1قرار ميگيرند.
نحوهي كاركرد اين دماسنجها در شكل ( )19-2نشان داده شده است .حسگر  GaAsكه در انتهاي فيبر نوري كار گذاشته
شده است ،زماني كه توسط نور منبع  LEDبرانگيخته ميشود ،از خود تابش ميكند .نور حاصل از نور فلورسانت مرئي ساطع
شده از حسگر و نور تحريك كننده ،توسط يك فيبر نوري حمل ميشوند .اين نور به دو پرتو تجزيه ميشود .سپس هر دو پرتو

monochromatic repartition

1
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از يك فيلتر عبور ميكنند .سيگنال هاي به دست آمده از هر فيلتر قبل از تقويت شدن ،از ديودهاي نوري آشكارساز ميگذرند .از
مقايسهي اين دو سيگنال ميتوان دما را اندازهگيري كرد [.]205

شكل  -19-2دماسنج فلورسانت

 -10-13-6-2دماسنج نوري براگ
حسگر براگ ،گونهاي بازتابنده توزيع شده براگ است كه در قسمت كوچكي از فيبر نوري ساخته ميشود كه طولموج
خاصي از نور را بازتاب ميكند و بقيه طولموجها را عبور ميدهد .اين اثر با ايجاد يك تغيير متناوب در ضريب شكست مغزي
فيبر ايجاد ميشود .توري براگ فيبري در شكل ( )20-2نشان داده شده است.
در اين گونه حسگرهاي فيبر نوري ،دما باعث تغيير در طولموج براگ ميشود .بنابراين با اندازهگيري تغيير طولموج،
ميتوان به تغييرات دما پي برد [.]201

شكل  -20-2توري براگ فيبري

 -11-13-6-2حسگر دما به روش پالسمون سطحي

1

پالسمونهاي سطحي اشاره به نوسان مجموعه الكترونهاي آزاد در فصل مشترك دو سطح فلز -ديالكتريك دارد .در
حسگر دما بر اساس پالسمونها ،با استفاده از تغيير فاز ميان نورهاي پالريزهي  Sو  ،Pاندازهگيري دما با حساسيت بسيار بااليي

Surface Plasmon Resonance

1
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انجام ميشود .در اين روش مطابق با چيدمان شكل ( ،)21-2نور ليزر هليوم– نئون پس از عبور از پالريزور خطي به مدوالتور
الكترواپتيكي وارد ميشود .در اين مدوالتور محور سريع در راستاي افقي قرار دارد .سپس نور به يك منشور وارد ميشود .اين
منشور از جنس كوارتز است و ضلع انتهايي آن با اليهاي از جنس فلز پوشيده شده است .فصل مشترك منشور و فلز-
ديالكتريك تحت تاثير دماي محيط اطراف آن است و فركانس نوسان وابسته به دماي محيط است .اليهي فلزي به يك
كنترلكنندهي دمايي متصل است .نور پس از برخورد به اين اليه از سطح منشور بازتاب شده و پس از عبور از يك آنااليزر كه
با زاويه  45درجه نسبت به پالريزور قرار دارد وارد دتكتور ميشود .بايد توجه داشت كه تنها موج با قطبش  ،Pپالسمونهاي
فصل مشترك دي الكتريك -فلز را تحريك ميكند .بنابراين روابط بر پايهي اختالف فاز و دامنه موج با قطبش  Pحاكم است.
شدت نور خروجي از منشور و آشكار شده در فوتودتكتور ،به دامنه و فاز موج با قطبش  Pوابسته است .پس از آشكارسازي
اختالف فاز ظاهر شده در  Lock-in Amplifierبا توجه به دماي اليهي فلزي منشور قابل بررسي خواهد بود [.]199

شكل  -21 -2چيدمان حسگر دما براساس پالسمونهاي سطحي.

 -12-13-6-2حسگر دما به روش تداخلسنج sagnac

اساس كار اين حسگر وابسته به ضريبشكست مادهي انتخابي فيبر  PM-PCFاست .از آنجائي كه مايعات مثل آب يا
اتانول ضريب انبساط حرارتي بسيار باالتري نسبت به جامداتي مثل سيليكا دارند (مادهي فيبر) ،ضريبشكست موثر محورهاي
سريع و آهسته ماده  PM-PCFبه طور قابل توجهي با دما تغيير ميكند .بنابراين منجر به تغيير دو شكستي مادهي انتخابي فيبر
 PM-PCFميشود .اين تغيير القاكنندهي دما بوسيلهي تداخلسنج  ،sagnacآشكارسازي ميشود.
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چيدمان اندازهگيري دما و شماتيك حسگر دما در شكل ( )22-2نشان داده شده است .در فيبر مورد استفاده در اين
تداخلسنج دو روزنهي بزرگ در راستاي يكي از محورهاي سطح مقطع و تعدادي روزنههاي كوچك در بخش ديگر غالف قرار
داده شده است .آرايش غير متقارن روزنههاي هوا منجر به دوشكستي فيبر PM-PCFميشود .تداخلسنج  sagnacيك حلقهي
فيبر نوري است كه از يك قطعه انتخابي  PM-PCFتشكيل شده كه دو سر آن به يك كوپلر متصل است .ورودي اين حلقه به
يك منبع نوري و خروجي آن به يك طيفسنج 1متصل است .فيبر نوري حسگر داخل اتاقك دمايي در دماهاي گوناگون قرار
ميگيرد .كل طول فيبر  PM-PCFداراي طول  Lاست و طول فيبر انتخابي براي حسگر  L1خواهد بود .همانگونه كه در
شكل نشان داده شده است ،كل طول  Lداخل اتاقك دمايي قرار دارد.

شكل  )a( -22-2چيدمان حسگر دمايي به روش تداخل سنج  )b( sagnacنمايش سطح مقطع فيبر نوري.PM-PCF

مكانيزم حسگر به اين صورت است كه نور ورودي به كوپلر به دو بخش تقسيم ميشود .بخش اول مسير ساعتگرد و
بخش دوم مسير پادساعتگرد را طي كرده و به كوپلر ميرسد .دو پرتو عبوري در دو راستاي مخالف هم ،طول اپتيكي گوناگوني
را ناشي از دو شكستي فيبر انتخاب شده تجربه ميكنند و در نهايت دو موج رسيده به كوپلر با يكديگر تداخل ميكنند .از روي
اختالف فاز ظاهر شده دما محاسبه ميشود [.]198
 -13-13-6-2حسگر دما به روش هولوگراف
يكي از كاربردهاي هولوگرام ،در ساخت حسگر هولوگرام براي نمايش و اندازهگيري دما است .اين حسگرها به صورت
تماسي و غير تماسي دماي مورد نظر را اندازهگيري ميكنند .در تكنيك غير تماسي بر اساس تداخلسنجي هولوگرام استفاده
ميشود .در اين روش كه در شكل ( )23-2نمايش داده شده است ،با تابش يك پرتو ليزر به يك شكافنده نور ،نور ليزر به دو
دسته پرتو تقسيم ميشود .نورهاي ليزر در دو مسير گوناگون حركت ميكنند .پرتو از يك آينه روي سطح مرجع كه تشكيل
حسگر ميدهد ،ميافتد .در اين چيدمان از يك منبع گرمايي ،براي گرم كردن اليه نازك آلومينيومي پشت حسگر استفاده
Optical Spectrum Analyzer

1
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ميشود .هر دو پرتوي مرجع و بازتابيده از سطح هولوگرام آشكارسازي ميگردند .در حالت كلي فرانژهاي هولوگرافيك با كيفيت
پايين و مرئي مشاهده ميشوند .در اليه نازك پشت حسگر هنگامي كه دما از دماي اليهنشاني تغيير ميكند ،به دليل انبساط
گرمايي تفاضلي بين فيلم آلومينيم و زير اليه ،تنش زياد ميشود .لذا جبههي موج در يك دماي خاص اوليه ثبت و بازسازي
ميشود .حال جبهه موج مثبت ثبت شده با جبهه موج بازتابيده از حسگر در دماي ديگري تداخل ميكنند .اگر دماي حسگر
تغيير كند ،اين دماي جديد منجر به ايجاد فرانژهاي موثري ميشود كه رفتار ديناميكي دماي سطح را نشان ميدهد .تغيير دماي
ايجاد شده منجر به تغيير تعداد فرانژهاي نمايش داده شده روي پرده ميشود .با محاسبهي تعداد فرانژهاي روي صفحه نمايش
و روابط آن با انبساط گرمايي اليهي آلومينيم پشت حسگر ،ميتوان تغيير دماي ايجاد شده را محاسبه كرد [.]200

شكل  -23-2چيدمان اندازهگيري دما بر اساس هولوگرافي

 -14-13-6-2پيرومتر يا ترموالكتريك
يكي از روشهاي اندازهگيري دما ،روش پيرومتري است .پيرومتري عبارت است از اندازهگيري دماي اجسام بدون برقراري
تماس فيزيكي .امروزه پيرومتري به روشي استاندارد و مشخص براي اندازهگيري دما در فعاليتهاي صنعتي تبديل شده است.
دقت و سرعت باال ،كار در شرايط آلوده و ...از ويژگيهاي اين حسگرها بشمار ميآيد .هر جسمي با دماي باالتر از صفر مطلق
( -273/15درجه سانتيگراد) از خود تشعشعاتي ايجاد ميكند .طولموج اين امواج الكترومغناطيسي ،باالتر از ناحيهي مرئي و در
منطقهي مادون قرمز 1قرار دارد .با اندازهگيري اين تشعشعات حامل انرژي ،ميتوان دماي اجسام را به طور دقيق بدست آورد .در
شكل ( )24-2طولموج نواحي گوناگون امواج الكترومغناطيسي نشان داده شده است.

Infrared

1
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همان گونه كه امواج راديويي از طريق يك فرستنده ارسال و توسط يك گيرنده جذب ميشود ،تشعشعات مادون قرمز
ناشي از گرماي منتشر شده از يك جسم نيز توسط يك آشكارساز دريافت و به سيگنالهاي الكتريكي تبديل ميشود .وسيلهاي
كه ميتواند انرژي تشعشعات ناشي از دماي اجسام را از طريق غير تماسي اندازهگيري كند ،دماسنج تابشي يا تشعشعي 1و يا
پيرومتر نام دارد .اين واژه از دو واژهي يوناني  Pyroبه معناي آتش و  Metronبه معني اندازهگيري اقتباس شده است .در
شكل ( )25-2يك نمونه از پيرومترهاي مدرن امروزي نشان داده شده است.

شكل  -25-2يك نمونه از پيرومترهاي مدرن

 -15-13-6-2دوربين ترموگرافي
بهرهگيري از فنآوري ترموگرافي يكي از مباحث اساسي پايش وضعيت تجهيزات در صنايع گوناگون به خصوص صنعت
برق است .فنآوري ترموگرافي (با نامهاي ديگر ترموويژن ،تصويربرداري حرارتي ،گرمانگاري ،عكسبرداري حرارتي) از اواسط
قرن نوزدهم ميالدي با كاربريهاي نظامي مورد توجه بوده و كاربرد آن در واحدهاي صنعتي از نيمه دوم قرن نوزدهم با
دوربينهاي بسيار سنگين با وزني حدود  50كيلوگرم آغاز گرديده است .اما امروزه با پيشرفت تكنولوژي و بهرهگيري از
دتكتورهاي بسيار حساس و كم حجم ،دوربينهايي با دقت و حساسيت فوقالعاده و وزن پايين جايگزين مدلهاي قديمي شده
است.
در تجهيزات الكتريكي ،نقاط گرم بر اثر وجود مقاومتهاي تشكيل شده و عبور جريان الكتريكي ايجاد ميگردد .علل ايجاد
اين مقاومتها را ميتوان شل بودن اتصاالت ،كثيف بودن ،گرد و غبار ،اكسيده شدن سطوح داخلي اتصاالت و ايجاد نقاط جوش
خورده به هم ،ناخالص و نامرغوب بودن يراقآالت مانند كلمپها ،اتصاالت با مقاطع نامناسب ،فرسوده بودن اتصاالت ،درگير

Radiation Thermometer

1
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نشدن كامل تيغههاي سكسيونرها و  ...تلقي كرد .پس از انجام ترموگرافي نقاط بسيار داغي با دماي متجاوز از  200درجه
سانتيگراد قابل مشاهده خواهد بود .در اين قسمت به طرز كار دوربينهاي ترموگرافي ميپردازيم
هر جسمي با دماي باالتر از صفر مطلق از خود تشعشعاتي ساطع ميكند .طولموج اين امواج الكترومغناطيسي ،باالتر از
ناحيهي مرئي و در منطقهي مادون قرمز قرار دارد .با اندازهگيري اين تشعشعات حامل انرژي ،ميتوان دماي اجسام را به طور
دقيق بدست آورد.
تشعشعات مادون قرمز ناشي از گرماي منتشر شده از يك جسم نيز توسط يك آشكارساز دريافت و به سيگنالهاي
الكتريكي تبديل ميشود .اين دماسنجها داراي يك لنز هستند كه انرژي مزبور از ميدان ديد خود را روي يك حسگر متمركز
ميكنند .بلوك دياگرام سادهي يك ترمومتر غير تماسي در شكل ( )26-2نشان داده شده است.

شكل  -26-2بلوك دياگرام ترمومترهاي غير تماسي

اصول كار دوربينهاي ترموگرافي مشابه ترمومترهاي غير تماسي است ،با اين تفاوت كه در دوربين ترموگرافي بجاي يك
حسگر از هزاران حسگر استفاده ميشود كه هر يك از حسگرها دماي بخش كوچكي از ميدان ديد لنز دوربين را اندازهگيري
ميكند .اين حسگرها روي صفحهاي كه به آن آشكارساز ميگويند به صورت سطري در كنار هم چيده شدهاند .دوربين بعد از
قرائت دما ،به هر دما رنگي را اختصاص ميدهد و بدين ترتيب به هر يك از خانههاي جدول دماي فوق رنگي اختصاص
مييابد .در نهايت جدول رنگها به صفحهي نمايش ارسال ميشود و آنچه ما در دوربين مشاهده ميكنيم در واقع يك جدول
دما است كه هر يك از خانههاي آن بجاي دماي اندازهگيري شده توسط حسگر مربوطه ،رنگ اختصاص داده شده به آن را
منعكس ميكند .شكل ( )27-2نشت حرارتي در تجهيزات گوناگون را نشان ميدهد.
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شكل  -27-2نشت حرارتي در تجهيزات گوناگون و نمايش آن توسط دوربينهاي مادون قرمز

 -7-2حسگر سرعت چرخشي

1

اين دسته از حسگرها به سنجش سرعت زاويهاي ميپردازند .اين گونه حسگرها ،در صنعت كاربرد بيشتري در مقايسه با
حسگرهاي سرعت خطي دارند .رايجترين اين حسگرها عبارتند از:

 -1-7-2تاكومترهاي الكترومغناطيسي

2

در تاكومتر الكترومغناطيسي ،ولتاژ  DCيا  ACحاصله در خروجي متناسب با سرعت شفت سيستم دوار است كه به سه
دسته تقسيم ميشوند.

شكل  -28-2تاكومتر الكترومغناطيسي

1 Rotational Sensors

Electromagnetic Tachometer

2
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 -1-1-7-2تاكومتر با خروجي DC

از يك استاتور و يك روتور چرخنده تشكيل شده و خصوصيات يك ماشين  DCرا به صورت كامل دارد .سرعت نيز
متناسب با ولتاژ حاصله در تاكومتر است.
 -2-1-7-2تاكومترهاي با روتور مغناطيس دائم
در اين گونه از تاكومترها روتور كه ميچرخد مغناطيس دائم متصل به روتور ،يك ميدان مغناطيسي  ACدر فضاي استاتور
و سيمپيچ به وجود ميآيد .بنابراين ولتاژي كه بر روي سيمپيچ استاتور در اثر قطع خطوط مغناطيسي حاصل ميشود متناسب با
سرعت چرخش روتور است.
 -3-1-7-2تاكومترهاي القاي AC

استاتور اين تاكومترها شامل دو سيمپيچ در اطراف پلها است .بر روي يكي از آنها ولتاژ متناوب قرار ميگيرد و بر روي
ديگري ولتاژ متناوب القاء ميشود .هنگامي كه روتور در ماشين شروع به چرخش ميكند ،شار مغناطيسي بر روي سيمپيچ دوم و
متعاقب آن ولتاژ القايي بر روي آن تغيير ميكند .لذا با بررسي دقيق تأثير نحوهي قرار گرفتن روتور در تغيير ضريب القايي بر
روي سيمپيچ دوم ميتوان موقعيت و سرعت چرخش شيء متحرك را محاسبه كرد.
 -4-1-7-2تاكومتر مغناطيسي روتور دندانهاي

1

مدار مغناطيسي اين تاكومترها شامل يك روتور مغناطيسي ،مغناطيس دائم ،مواد رساناي شار مغناطيسي و سيمپيچ است.
ولتاژي كه در سيمپيچ القاء ميشود متناسب با جايگاه روتور تغيير خواهد كرد .در اثر حركت روتور دندانهدار ،متناوباً شار
مغناطيسي كم و زياد ميشود .با شمارش تعداد كم و زياد شدن ولتاژ در سيمپيچ در اثر تغيير رلوكتانس و در نظر گرفتن تعداد
دندانههاي روتور ميتوان سرعت روتور و شيء متحرك را اندازهگيري كرد.

Toothed Rotor Magnetic Tachometer

1
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ويرايش سوم ،آبان 1393
1

 -1-2-7-2تاكومتر ليزري
تاكومترهاي ليزري ميتوانند سرعت دوران يك شفت را بدون برقراري تماس با آن اندازهگيري كنند .در اين تاكومترها
بايد يك جسم منعكس كنندهي نور بر روي شفت مورد نظر نصب شود .تاكومتر ،يك اشعه ليزر به شفت ميتاباند و با هر بار رد
شدن جسم نصب شده از زير نور ليزر ،انعكاس آن به تاكومتر ميرسد .با در نظر گرفتن اين دور زدنها در بازهي زماني ميتوان
سرعت جسم چرخنده را بدست آورد [.]174

شكل  -29-2اساس كار تاكومتر ليزري

 -2-2-7-2تاكومتر مگنتواپتيك فارادي
تاكومترهاي نوري جديدي براي اندازهگيري سرعت وجود دارد كه به تاكومترهاي مگنتواپتيك فارادي معروف هستند.
اساس كار آنها مانند ترانسهاي نوري اندازهگيري جريان است كه به آن اشاره خواهد شد.
بعضي از مواد مانند كريستالهاي ) Terbium GalliumGarnet (TGGو)Yttrium Gallium Garnet (YIG

خواص مگنتواپتيك دارند .يعني اگر نور پالريزهاي در حضور ميدان مغناطيسي وارد اين مواد شود ،در حين عبور دچار تغييراتي
خواهد شد .اين تغييرات به صورت چرخش در پالريزاسيون نمايان ميشود .اين پديدهي نوري را ميتوان در شكل ()30-2
مشاهده كرد.

Optical Tachometers

1
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شكل  -30-2اثر فارادي

اساس كار بدين صورت است كه يك فلز با ضريب نفوذپذيري مغناطيسي باال بر روي محور دوار نصب ميشود .آهنرباي
ثابتي اطراف محور قرار دارد .در اثر چرخش محور ،ميدان مغناطيسي اطراف كريستال مگنتواپتيك به طور مداوم تغيير ميكند.
اين تغييرات در ميدان مغناطيسي باعث ميشود پالريزاسيون نور تابش شده نيز تغيير كند .بدين ترتيب با كمك روابط موجود
ميتوان سرعت محور دوار را بدست آورد .شكل ( )31-2اساس كار تاكومتر مگنتواپتيك فارادي را نشان ميدهد [.]175

شكل  -31-2اساس كار تاكومتر فارادي

 -3-2-7-2استربوسكوپ

1

اين حسگرها از يك منبع نوري تشكيل شده است كه با فركانسي قابل تنظيم ،نور را به سمت جسم در حال چرخش
ميتاباند .هر بار كه اين منبع چشمك ميزند جسم در حال چرخش رويت ميشود و هنگامي كه خاموش است جسم ديده
نميشود .اين حسگرها از اين اثر استفاده ميكنند كه هرگاه فركانس حركت چرخ با فركانس نور دريافتي توسط منبع برابر شود،

1 Stroboscope
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جسم ثابت ديده ميشود .پس ما در حقيقت به فركانس حركت جسم چرخنده رسيدهايم .از استربوسكوپ جهت تشخيص عيوب
سطح ورقها و يا سطوحي كه عيوب متوالي و با فاصله زماني مشخص در خط توليد دارند ،ميتوان استفاده كرد [.]176

شكل  -32-2استربوسكوپ

 -3-7-2انكودرهاي چرخشي

1

اين گونه از حسگرها همانند انكودرهاي خطي موقعيت را اندازهگيري كرده و با در نظر گرفتن تعداد پالسها در هر دور و
شمردن تعداد پالسها ،سرعت چرخشي را محاسبه ميكند.

 -4-7-2تاكومتر سويچي

2

اساس اين تاكومتر را باز و بسته شدن متناوب كنتاكتهاي الكتريكي تشكيل ميدهد .اين كار توسط يك زائده و يا يك
صفحه كه از خاصيت گريز از مركز استفاده ميكند در اتصال به روتور انجام ميشود .تعداد بسته شدن كانتكتي كه با زائده روي
روتور در ارتباط است ،متناسب با سرعت چرخشي روتور و شيء متحرك است.

 -5-7-2تاكومتر كرنشي

3

اين گونه تاكومتر از يك ميله تشكيل شده كه دو طرف آن را  strain gageهايي احاطه كردهاند .اين ميله در تماس با
روتور است .اين تماس از طريق يك زائده بر روي روتور و يا يك صفحه كه از خاصيت گريز از مركز استفاده ميكند با روتور
برقرار ميشود .تعداد خم شدنهاي ميله مرتبط با  gageها در هر بار تماس غير مستقيم با روتور سبب تغيير مقاومت آنها
ميشود .با سنس كردن تعداد دفعات تغيير مقاومت ميتواند بيانگر سرعت چرخشي روتور و يا شيء متحرك باشد.

1

Encoder Type Angular Speed Transducer
Switch Tachometer
3
Strain Gage Tachometers
2
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 -8-2شتابسنج
شتابسنجها براي پايش درستي كاركرد دستگاههاي چرخشي مانند پمپها ،پنكهها ،غلتكها و  ...استفاده ميشوند كه
بكارگيري آنها هزينههاي تعمير و نگهداري و زمان از كارافتادگي دستگاهها را كاهش ميدهد .اطالعات مربوط به
شتابسنجها به كاربر اجازهي پايش تجهيزات و پيدا كردن خطاهايي كه باعث از كار افتادن تجهيزات چرخان ميشود را
ميدهد .از فناوريهاي گوناگوني جهت طراحي و ساخت شتابسنجها استفاده شده است كه در ادامه به آنها پرداخته ميشود.

 -1-8-2شتابسنج پيزوالكتريك
اولين شتابسنج پيزوالكتريك در سال  1950توسط  Abe Dranetzساخته شد [ .]65اين شتابسنجها متكي بر اثر
پيزوالكتريكي كوارتز يا كريستال موجود در ساختار خود است .اثر پيزوالكتريك باعث تجمعي از ذرات باردار در كريستال ميشود
كه متناسب با نيروي اعمالي به آن است .بار تجمعي در كريستال باعث ايجاد سيگنال الكتريكي متناسب با شتاب در خروجي
خواهد شد [ ]63و [.]64
اين حسگرها از نظر ساختار به سه دسته تقسيم ميشوند :تير برشي ،خمشي و فشاري

شكل  -33-2نماي برشي

شكل  -34-2نماي فشاري
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شكل  -35-2نماي خمشي

شركتهاي مختلفي در ساخت اين سنسور فعاليت دارند كه برخي از سازندگان آن عبارتند از:
HONEYWELL



DYTRAN instruments



Vibra sens



 -2-8-2شتابسنج پيزومقاومتي
اين حسگر ،شتاب را از روي تغيير مقاومت سيليكوني قرار گرفته در پل وتسون اندازهگيري ميكند .المان حسگر ،جرم
سيليكوني ميكروماشين شدهاي ( )MEMSاست كه به وسيلهي چند ستون از قاب سيليكوني آويزان شده است .حركت جرم
معلق توسط شتاب اعمالي ،در ستون ،خمش ايجاد ميكند و باعث تغيير مقاومت پيزومقاومتي قرار گرفته در ستونها ميشود.

 -3-8-2شتابسنج حرارتي

1

از نظر ساختار اين شتابسنجها به دو دسته تقسيم ميشوند heat sink :متحرك heat bubble ،متحرك .در heat sink

متحرك ،شارش حرارت از منبع به هيت سينك متناسب با عكس فاصله بين آنها است .در اين وسيله از جرم لرزاني در باالي
منبع حرارت استفاده شده است .به دليل اختالف دما ميان منبع و جرم ،گرما از منبع به سمت جرم حركت ميكند .اگر فاصله
بين منبع و  heat sinkزياد باشد ،گرماي كمي شارش مييابد .در نتيجه منبع حرارت در همان دماي قبل باقي ميماند .اما اگر
جرم در اثر شتاب به منبع نزديك شود ،حرارت قابل توجهي از منبع به  heat sinkانتقال مييابد كه باعث كاهش دماي منبع
خواهد شد .اندازهگيري دماي منبع ،مقدار شتاب را مشخص خواهد كرد .در  heat bubbleمتحرك ،هيچ قسمت متحرك
مكانيكي وجود ندارد .در اين نوع شتابسنج از جريان گاز همرفتي به عنوان جرم لرزهاي استفاده ميشود كه گرماي جدا شده از
هيتر به شكل يك حباب هواي گرم است كه توزيع حرارت آن با شتاب تغيير ميكند [.]69
Thermal Accelerometers

1
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 -4-8-2شتابسنج Thermal MEMS
اين شتابسنج از يك عنصر مقاومتي گرمكننده در مركز براي گرم كردن مولكولهاي گاز و يك ترموكوپل براي
اندازهگيري اختالف دما (در زمان وجود يا عدم وجود شتاب) تشكيل شده است .در صورت وجود شتاب ،مولكولهاي هواي سرد
و گاز گرم در خالف جهت يكديگر حركت كرده و باعث اختالف دما در ترموكوپلها ميشوند [.]71
 -5-8-2شتابسنج Microtermal
عملكرد اين شتابسنج بر پايه حركت سيال است .قبل از اين كه تجهيزات مورد نظر گرم شود ،سيال با دماي مناسب و به
صورت يكنواخت در طول محور توزيع شده است .زماني كه تجهيزات شروع به كار ميكنند و شتابي وجود ندارد ،سيال اطـراف
هيتر شروع به گرم شدن ميكند .در اين مرحله دما در دو طرف يكسان است و اختالف دماي دو حسگر صفر اسـت .بـا ايجـاد
شتاب ،مايع گرم حركت كرده و اختالف دمايي متناسب با شتاب ايجاد ميكند [.]72
 -6-8-2شتابسنج Surface micromachined capacitive
حسگر مبتني بر اين فناوري در سال  1961توسط  Robert noyceاختراع و در سال  1993اولين شتابسنج آنالوگ توليد
شد [ .]66در اين گونه حسگرها تغييرات ناشي از شتاب و حركت جرم لرزان باعث جابجايي صفحات خازن و در نتيجه تغيير
فاصله بين الكترودها ميشود .به طور كلي اين شتابسنجها به سه دسته تقسيم ميشوند :شانه جانبي ،شانه محوري و
صفحهاي .نماي شماتيك يك شتابسنج شانه محوري در شكل ( )36-2نشان داده شده است [ ]67و [.]68

شكل  -36-2شتابسنج شانه محوري

شركتهاي مختلفي در ساخت اين حسگرها فعاليت دارند كه برخي از سازندگان آن عبارتند از:
Silicon designs



STmicroelectronics
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Analog devices



 -7-8-2شتابسنج Bulk micromachined capacitive
شكل ( )37-2يك شتابسنج خازني با فنآوري  bulk micromachinedرا نشان ميدهد.

شكل  -37-2شتابسنج خازني

در اين شتابسنج ،بخش سيليكوني بين دو شيشه پيركس قرار گرفته است .جرم لرزهاي به عنوان الكترود متحرك بين دو
الكترود ثابت حركت ميكند .اين حركت كه متناسب با شتاب است باعث تغيير ظرفيت خازني ميشود .با اندازهگيـري تغييـرات
خازن ميتوان شتاب را محاسبه كرد [.]73
 -8-8-2شتابسنج Electromechanical Servo
اين شتابسنج شامل يك جرم متصل به لوال است كه بين دو سيمپيچ قرار گرفته است .شتاب باعث حركت جـرم شـده و
اين جابهجايي توسط حسگرهاي مكاني شناسايي ميشوند .حسگرها در پاسخ به حركت ،سيگنال جرياني توليـد مـيكنـد .ايـن
سيگنال از يك شبكه ميراي غير فعال ،عبور كرده و براي برگرداندن جرم به حالت اوليه ،به سيمپـيچ بـاز مـيگـردد .بنـابراين
جريان سيمپيچ متناسب با شتاب خواهد بود [ ]74و [.]75

شكل  -38-2شتابسنج Electromechanical servo
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 -9-8-2شتابسنج Spring mass Accelerometer
مطابق شكل ( ،)39-2يك جرم لرزان توسط يك فنر و يك دمپر معلق است .با توجه به پاسخ سيستم به نيروي اعمالي به
شتابسنج در جهت محور فنر ميتوانيم مجموع نيروي اوليه جرم و دمپر را با منفي نيروي فنر برابر گرفت:
()1-2
كه در آن  cضريب دمپر و  kضريب سختي فنر است .در حالت تعادل مقدار جمله دوم صفر است .اگر شتاب ثابت باشد ،تغييرات
مكان جرم نيز ثابت است و با داشتن مقدار  xميتوان شتاب را محاسبه كرد [.]72

شكل  -39-2شتابسنج بر پايه spring

 -10-8-2شتابسنج نوري
 -1-10-8-2شتابسنج فيبر نوري
شكل ( )40-2نماي كلي يك شتابسنج فيبر نوري را نشان ميدهد .همانگونه كه در شكل نشان داده شده است ،اين
شتابسنج شامل دو شاتر است .اين شتابسنج به روش ديفرانسيلي شتاب را اندازهگيري ميكند.
در اين شتابسنجها دو رشته فيبر نوري وجود دارد كه در هر يك از آنها يك شكاف هوايي وجود دارد .هر شاتر به
گونه اي طراحي شده است كه در صورتي كه شتاب اعمالي صفر باشد ،تنها نيمي از نور ارسال شده از فيبرهاي ورودي وارد
فيبرهاي خروجي ميشود .بسته به اين كه شتاب اعمالي چگونه باشد ،جسمي كه در مركز دستگاه قرار دارد ،به سمت چپ و يا
راست جابجا ميشود .براي مثال اگر جسم مركزي به سمت چپ منحرف شود ،كوپلينگ نوري بين فيبرهاي ورودي و خروجي
سمت چپ كاهش مييابد .در حالي كه نور عبوري از فيبرهاي سمت راست بيشتر ميشود .از ميزان نورهاي عبور كرده در هر
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طرف ميتوان ميزان شتاب اعمال شده را بدست آورد .تمامي بخشهاي اين شتابسنجهاي نوري ميتوانند با استفاده از
فنآوري  MEMSنيز ساخته شوند [.]160

شكل  -40-2نماي كلي از يك شتابسنج نوري

 -2-10-8-2شتابسنج FBG

همانگونه كه پيشتر گفته شد ،براگ فيبري نوعي بازتابنده توزيع شده است كه طولموج خاصي از نور را بازتاب ميكند و
باقي طولموجها را عبور ميدهد .اين اثر با ايجاد يك تغيير متناوب در ضريب شكست مغزي فيبر ايجاد ميشود .بنابراين براگ
فيبري مطابق شكل ( )41-2به عنوان فيلتر نوري عمل ميكند.

شكل  -41-2توري براگ فيبري

هنگامي كه فيبر در معرض يك تنش قرار ميگيرد ،ضريب شكست و فواصل شكست درون فيبر تغيير ميكند .بنابراين
تنش اعمالي باعث ميشود كه طولموج نور بازتابيده شده تغيير كند .در واقع پرتو نور بازگشتي با تنش و فشار اعمال شده
مدوله ميشود .شكل ( )42-2تغييرات ايجاد شده در داخل فيبر را نشان ميدهد.
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شكل  -42-2تغييرات ايجاد شده در داخل فيبر در اثر اعمال فشار

در شتابسنجهاي  FBGنيز مانند ساير شتابسنجها مطابق شكل ( )43-2يك جسم مكانيكي وجود دارد كه متناسب با
شتاب اعمال شده ،طولموج نور بازتابيده تغيير خواهد كرد .با اندازهگيري ميزان تغييرات در طولموج نور بازتاب ميتوان شتاب
اعمال شده را بدست آورد [.]162

شكل  -43-2شتابسنج FBG

 -3-10-8-2شتابسنج sagnac

اين شتابسنج نوري با استفاده از روش تداخلسنجي  Sagnacشتاب را اندازهگيري ميكند .شتاب اندازهگيري شده در اين
سيستم طبق قواعد و چارچوب نسبيت خاص است.
ايدهي اثر  Sagnacاز الكتروديناميك كالسيك و تئوري نسبيت خاص نشات ميگيرد .حال با استفاده از اين سيستم و با
به كار بردن فرضهاي خاص ميتوان شتاب خطي را با استفاده از روش  Sagnacاندازهگيري كرد .در چيدمان شكل (،)44-2
دو ليزر  L1و  L2با آينههاي نيمه عبوري  M2و  M3روي يك سطح مطابق با قرار گرفتهاند .شكافندهي پرتو و دو آشكارساز
 PD1و  PD2روي يك سطح جامد قرار ميگيرند .هر دو ليزر به كار برده شده در اين چيدمان در يك فركانس مشخص تنظيم
ميشوند .هنگامي كه شتاب به سمت راست است ،فركانس در آينهي  M2كاهش مييابد ،در حالي كه فركانس آينهي M3

افزايش خواهد يافت و بالعكس ،با اندازهگيري اين فركانسها ميتوان شتاب را محاسبه كرد [.]161
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شكل  -44 -2نمايش چيدمان حسگر شتابسنج .cangas

1

 -11-8-2شتابسنج PIGA
اولين شتابسنج مبتني بر  PIGAتوسط  Fritz Muellerطراحي شد .عنصر سنجش شتابسنج  PIGAيك جرم نوساني
رها در لواليي است كه بر ياتاقان نصب شده است .ژيروسكوپ پيوسته در حال چرخش است تا از سقوط آونگ در جهت شتاب
جلوگيري كند .جرم پاندول و ژيروسكوپ بر روي پايه ستوني نصب شده كه توسط موتور الكتريكي چرخانده ميشود .اين
محورهاي چرخش دو به دو بر هم عمودند و موقعيت پاندول توسط اتصاالت الكتريكي دقيق يا نوري حس ميشود .شتاب
باعث جابهجايي بازوهاي پاندول ميشود .بنابراين ميزان چرخش پايه ،شتاب و تعداد كل چرخش ،سرعت را تعيين خواهد كرد
[.]77

شكل  -45-2شتابسنج PIGA

Pendulous Integrating Gyroscopic Accelerometer

1
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 -12-8-2شتابسنج A closed loop electrostatic
در اين شتابسنجها يك جرم لرزان داخل يك جعبه متشكل از تعدادي صفحه الكترود به صورت معلق قـرار دارد .اسـاس
كار به اين صورت است كه شتاب وارد شده به سيستم باعث تغيير در موقعيت جرم ميشود كه براي ثابت نگـهداشـتن جـرم در
فضا بايد نيروي الكترومغناطيسي تغيير كند كه با تغيير ولتاژ صفحات انجام ميشود .اين تغيير ولتاژ با شتاب متناسب است [.]79

شكل  -46-2شتابسنج الكتروستاتيكي

 -13-8-2شتابسنج استرين گيج

1

اولين نمونه سيمي استرين گيجها در سال  1938ساخته شد .ساختار داخلي اين شتابسنجها شامل جرم متصل به ميلهاي
است كه بين دو قطعه استرين گيج مطابق شكل ( )47-2قرار گرفته است.

شكل  -47-2استرن گيج ها

استرين گيج شامل رشتههاي سيمي (مقاومت) است كه با يك رزين اپوكسي به فويل چسبيده شده است .با اعمـال فشـار
ناشي از شتاب بر سطح استرين گيج ،مقاومت الكتريكي به صورت خطي تغيير ميكند .با استفاده از پل وتسون مـيتـوان ايـن
تغييرات را مشاهده و اندازهگيري كرد [ ]52و [.]80

1 Strain gauge
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1

اين شتابسنجها بر اساس اندازهگيري تغيير فركانسي كار ميكنند .شتاب ،نيرويي بر جرم لرزهاي اعمال ميكنـد و باعـث
فشار بر آن ميشود .اين فشار ،فركانس رزونانس جرم را متناسب با استرس اعمال شده تغيير ميدهد .بنابراين تغييـر فركـانس
رزونانس متناسب با شتاب خواهد بود [.]81
 -15-8-2شتابسنجهاي SAW
با توجه به توضيحات ارائه شده در رابطه با عملكرد حسگرهاي  SAWاز توضيحات تكراري خودداري شـده اسـت .بـراي
اطالع بيشتر به مرجع [ ]76مراجعه شود.

 -9-2رطوبتسنج
اندازهگيرى رطوبت در مواد جامد ،مايع و گاز ،در مقدارهاى كم يا زياد به روشهاى گوناگون انجام مىگيرد .تنظيم رطوبت
در صنايع غذايى ،هواشناسى ،خاك شناسى ،كشاورزى ،نيروگاهها ،ترانسفورماتورها ،صنايع هستهاى ،صنايع الكترونيك ،توليد
نيمهرساناها و غيره ضرورى بوده و از اهميت فراواني برخوردار است .از آنجا كه حضور آب در برخي از فرايندهاى صنعتى
مزاحمتهايى را فراهم مىكند ،شناخت روشهايى جهت جستجو و اندازهگيرى مقدار رطوبت ضرورى به نظر مىرسد.

 -1-9-2رطوبتسنج خازني
ساختمان داخلي اين حسگر شامل صفحهاي حاوي اليهاي از تيتانيوم است كه در مجاورت رطوبت ،ضريب ديالكتريك
آن تغيير ميكند .در نتيجه تغيير ظرفيت خازني متناسب با تغييرات نسبي رطوبت خواهد بود [.]82

 -2-9-2رطوبتسنج مقاومتي
اين حسگر شامل يك الكترود از جنس فلزات گرانبها است كه روي آن اليهاي نازك از پليمر قرار ميگيرد .اين اليه به
دليل داشتن يون متحرك به عنوان حسگر عمل ميكند .به اين صورت كه با افزايش و كاهش ميزان رطوبت ،تعداد يونهاي
متحرك تغيير ميكند .با حركت يونها ،مقاومت حسگر تغيير كرده و با اندازهگيري مقاومت ميتوان به ميزان رطوبت پي برد
[.]83

1 Resonant Accelerometer
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شكل  -48-2رطوبتسنج مقاومتي

 -3-9-2رطوبتسنج Gravimetric
كاربرد اصلي اين گونه حسگرها كاليبره كردن ديگر حسگرهاي رطوبتي است [ ]84و [.]85
 -4-9-2رطوبتسنج Hygrometric
اين حسگر شامل غشايي سيليكوني با اليهاي از پليميد جاذب رطوبت است .با افزايش رطوبت هوا به علت جذب بخار آب،
پليميد متورم ميشود .به دليل تفاوت در ضريب انبساط سيليكون و پليميد ،ساختار غشاء انحراف پيدا ميكند .اين انحراف باعث
انحراف عقربه رطوبتسنج مكانيكي ميشود [.]14

 -5-9-2رطوبتسنج پيزوالكتريك
اين حسگر شامل كريستال كوارتز حرارتي متصل شده به يك كولر است .در نقطه شبنم اليهاي از بخار آب روي سطح
كريستال كوارتز قرار ميگيرد كه باعث به وجود آمدن اليهي يخ روي سطح آن ميشود .از اين رو تغييرات جرم كريستال باعث
تغيير فركانس رزونانس شده كه مطابق با ضخامت اليهي يخ است [.]86

شكل  -49-2رطوبتسنج پيزوالكتريك

 -6-9-2رطوبتسنج هدايت گرمايي

1

اين حسگر بر اساس اندازهگيري اختالف هدايت گرمايي ميان هواي خشك و هواي مرطوب استوار است .اين حسگر
شامل دو ترميستور است كه يكي در مجاورت هوا و ديگري در محفظهاي كه با نيتروژن خشك پر شده است ،قرار دارد .عبور
Termal conducitivity

1
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جريان از ترميستورها درمدار پل وتسون ،منجر به تغييرات دمايي در ترميستور ميشود .در اين حالت ترميستور موجود در محفظه
نسبت به ترميستوري كه در هوا قرار دارد گرماي بيشتري ازدست ميدهد .اين اتالف انرژي موجب تغيير مقاومت ترميستور شده
كه با اندازهگيري اين اختالف ميتوان رطوبت را اندازهگيري كرد [ ]86و [.]78
 -7-9-2رطوبتسنج SAW
اين حسگر مشابه حسگرهاي  SAWكه در بخشهاي قبل توضيح داده شده است ،شامل يك اليه پيزوالكتريك است كه
خط تاخير ناميده ميشود .موج آكوستيك در اين سطح ،منتشر شده و با جذب رطوبت توسط اين سطح ،تغييراتي در فاز سرعت
امواج سطحي ايجاد ميكند كه متناسب با ميزان رطوبت است [.]30
 -8-9-2رطوبتسنج MEMS
اساس كار اين حسگر مشابه حسگر رطوبتسنج خازني و رطوبتسنج مقاومتي است با اين تفاوت كه در ابعاد كوچك
طراحي ميشود [ ]87و [.]88
 -9-9-2رطوبتسنج Metal-paper coil type
اين رطوبتسنج شامل نوار كاغذي است كه به صفحه مندرج داري عقربه متصل شده است .با جذب بخار آب توسط كاغذ،
عقربه منحرف ميشود .ميزان انحراف متناسب با رطوبت جذب شده توسط كاغذ است [.]91
 -10-9-2رطوبتسنج )Psychrometer (wet & dry Bulb Thermometers
اين رطوبتسنج شامل  2دماسنج  dry-Bulbو  wet-Bulbاست .رطوبت نسبي توسط تفاوت دماي دو دماسـنج تخمـين
زده ميشود [.]91
 -11-9-2رطوبتسنج Sling Psychrometer
اين رطوبتسنج شامل دو دماسنج است كه يكي از اين دماسنجها معمولي و ديگري داراي فيتيلهي پارچهاي غوطـهور در
آب است .براي اندازهگيري رطوبت با اين حسگر ،بايد آن را در هوا چرخاند .چرخش آب باعـث تبخيـر آب فيتيلـه و در نتيجـه
خنك شدن حباب دماسنج مرطوب ميشود .با استفاده از اختالف دماي دو دماسنج و جدول دما – رطوبت ،ميزان رطوبت بدست
ميآيد [.]92

سند راهبردي و نقشهي راه توسعه سامانههاي اندازهگيري پيشرفته در نيروگاهها
67
فاز  :2هوشمندي فناوري

ويرايش سوم ،آبان 1393

شكل  -50-2رطوبتسنج Sling Psychrometer

شركتهاي بسياري از اين روش جهت ساخت رطوبتسنج استفاده ميكنند كه برخي از آنان عبارتند از:
 R&D Instrument Services
 The Western Precision Instruments Emporium
 Raj Thermometers
 -12-9-2رطوبتسنج Chilled-Mirror dew point
اين رطوبتسنج شامل آينه و پمپي به منظور كشيدن هواي نمونه بـه داخـل حسـگر اسـت .شـكل ( )51-2سـاختار ايـن
رطوبتسنج را نشان ميدهد.

شكل  -51-2رطوبتسنج Chilled-Mirror

هواي نمونه از طريق لولهها به سطح آينه فلزي ميرود .دماي اين آينه توسط كولر خنك شده و كنترل ميشود .در اثر
برخورد بخار آب با آينه سرد ،ميعان رخ خواهد داد .نوري كه توسط  LEDبه آينه تابانده ميشود به علت وقوع ميعان پراكنده
خواهد شد .بازتاب نور توسط آشكارساز دريافت ميشود .ميزان تغييرات نور منعكس شده متناسب با هواي نمونه است [.]84
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 -13-9-2رطوبتسنج Quartz crystal microbalance
اين رطوبتسنج شامل صفحهاي فلزي است كه توسط اليهي جاذب رطوبت آبكاري شده است .رطوبت از طريق اين
صفحه جذب شده و توسط خنككننده متراكم ميشود .اگر زمان تاخير ميان شروع كار منبع كولر و ظهور تراكم آب اندازهگيري
شود ،رطوبت نسبي تعيين خواهد شد [.]89
 -14-9-2رطوبتسنج Capacitive carbon nanotube
مطابق شكل ( )52-2حسگرهاي رطوبت شامل دو الكترود صفحهاي است كه توسط عايقي از يكديگر جدا شدهاند و يك
خازن را تشكيل ميدهند .از آنجايي كه نانو لوله ساختاري متخلخل دارد تراكم موينگي در عايق اتفاق ميافتد و نفوذ رطوبت
ثابت ديالكتريك را تغيير ميدهد .در نتيجه تغييرات ظرفيت خازن با رطوبتهاي نسبي گوناگون متناسب خواهد بود [.]90

شكل  -52-2رطوبتسنج نانوتيوپ كربني

 -15-9-2رطوبتسنج Magneto elastic
حسگرهاي  magneto elasticزماني كه در معرض ميدان مغناطيسي قرار ميگيرند فشاري در آن ايجاد ميشود كه در
پاسخ به ميدان مغناطيسي ارتعاش مكانيكي داشته و موج االستيك طولي ايجاد ميكنند .فركانس رزونانس و دامنه اين
ارتعاشات نه نتها به مواد حسگر بلكه به محيط اطراف نيز وابسته است .در حسگر رطوبتي  magneto elasticمواد پوشش
داده شده بر روي حسگر ،رطوبت محيط را جذب كرده و متناسب با ميزان جذب ،فركانس رزونانس كاهش مييابد [ .]93تعيين
فركانس رزونانس در حوزه فركانس به دو روش صورت ميگيرد:
 -1شمارس فركانس
 -2استفاده از روش الگوريتم FFT
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 -16-9-2رطوبتسنج Quartz tuning fork
اين حسگر رطوبتي شامل يك كريستال كوارتز به عنوان حسگر اليهي نازك است كه با فركانس مشخصي تحريك
ميشود .با جذب رطوبت توسط حسگر ،فركانس تغيير ميكند كه اين تغيير متناسب با ميزان رطوبت است [.]29

 -17-9-2رطوبتسنج نوري
 -1-17-9-2حسگر رطوبتسنج هولوگرافيك
به طور كلي هولوگرام در يك مادهي حساس به نور با در معرض قرار دادن الگوي تداخلي ثبت شده به وسيلهي دو دسته
پرتو توليد مي شود .تغييرات در شدت نور و حالت قطبشي ثبت شده ،معادل با تغييرات ايجاد شده در ضريب شكست ،ضريب
جذب و يا ضخامت محيط مورد نظر خواهد بود .به طور كلي ،الگوي ثبت شده در يك توري پراش (توليد نور پراشيده متناسب با
تغيير محيط مورد نظر) هنگامي كه در معرض نور سفيد قرار ميگيرد ،طيف مناسب با محيط و مشخصات قطبش خاص آن را
در راستاي مناسب توليد ميكند و اطالعات كلي در مورد محيط مورد نظر را ميدهد .طولموج ،فاز و حالت قطبش نور پراش
داده شده توسط محيط مورد نظر ،به ويژگيهاي الگوي پراش ثبت شده بستگي دارد و براي طراحي حسگرهاي هولوگرافي
مناسب است .مزيت خاص چنين حسگرهايي اين است كه امكان مشاهده مستقيم بصري تغييرات محيط را دارد.

شكل  -53 -2نمايش اساس كار حسگر رطوبت.

در اين جا حسگر رطوبت هولوگرافي نمايش داده شده است .شكل ( )53-1اساس هولوگرام حساس به رطوبت را نشان
ميدهد .طيف نور انتخابي هولوگرامهاي بازتابي به اين معني است كه نور با رنگ خاص ،هنگامي كه هولوگرام در معرض تابش
نور سفيد قرار ميگيرد ،پراش داده ميشود .رنگ نور مشاهده شده ،وابسته به فضاي بين فرانژها يا  است كه طبق رابطه (-2
 )1بيان ميشود.
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همانگونه كه در رابطهي ( )1-2هم مشخص است ،دو متغير براي تغيير در طولموج پراشيده وجود دارد كه در اين حالت
مي توان تغييرات محيطي كه تحت رطوبت نسبي قراردارد را مورد بررسي قرار داد .اول اين كه تغيير در ابعاد محيط تحت تاثير
رطوبت كه متناسب با انقباض و انبساط خواهد بود ،با تغيير در فاصلهي بين فرانژها اتفاق خواهد افتاد .دوم اين كه تغيير در
ضريب شكست كلي محيط ناشي از جذب رطوبت ،طول مسير اپتيكي بين فرانژها را تغيير خواهد داد.
سهم نسبي اين دو مكانيزم به طور اساسي به خواص محيط ثبت كننده بستگي خواهد داشت .اما اثر نهايي ،تغيير رنگ
مشاهده شده در طرح تداخلي را ايجاد خواهد كرد و به عنوان نتيجهي تغيير رطوبت محيط خواهد بود .در شكل ()54-2
تغييرات رطوبت محيط نمايش داده شده است [.]164

شكل  -54 -2نمايش تغييرات رطوبت حسگر هولوگرام.

 -2-17-9-2حسگر رطوبت Sagnac

در اين قسمت حسگر فيبر نوري سادهاي نمايش داده ميشود كه از روش تداخلسنجي براي سنجش و تعيين رطوبت
استفاده ميكند .در شكل ( )55-2چيدمان آزمايشگاهي مورد استفاده براي نمايش رطوبت فيبر نوري نمايش داده شده است.
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شكل  -55-2چيدمان حسگر رطوبت بر اساس تداخلسنج sagnac

بخش اپتيكي اين چيدمان شامل دو تداخلسنج  Sagnaceاست كه به طور سري بهم متصل شدهاند .هر تداخلسنج
شامل يك كوپلر است كه نور غيرپالريزه را در طول چيدمان حفظ ميكند .در اين حسگر براي انتقال نور از فيبرهاي نوري
پروانهاي شكل استفاده شده است .اين فيبرها به عنوان المانهاي حساس دمايي عمل ميكنند و اختالف مسير اپتيكي بين
مدهاي قطبشي را با تداخلسنجي نمايش مي دهند .تداخل مد قطبشي در بخش خروجي كوپلرهاي استفاده شده در اين حسگر
به وسيلهي فيبرهاي  HBFتضمين و انجام ميشود .بررسي دو تداخلسنج ناشي از اختالف در طولهاي اپتيكي دو فيبر است.
يكي از تداخلسنجها براي اندازهگيري دماي المپ خشك و ديگري براي نمايش دماي المپ مرطوب استفاده ميشود .شدت
نور خروجي در نهايت به وسيلهي  CCDآشكارسازي ميشود .اختالف طول اپتيكي آشكار شده در فيبر  HBFبه طور خطي
وابسته به دما است .پس از محاسبهي اختالف دما ميتوان رطوبت را اندازهگيري كرد [.]165
 -3-17-9-2حسگر رطوبت تداخلسنج فابري پرو
مكانيزم عمل اين حسگر به اين صورت است كه در ابتدا ،چند اليهاي از مواد حساس به رطوبت با استفاده از روشهاي
مناسب روي انتهاي يك فيبر تميز و كامالً برش خورده اليهنشاني ميشود .شرايط اليهنشاني و مكانيزم انتخابي به صورتي
است كه اليهي مورد نظر داراي منافذ زيادي است .در شكل ( )56-2ساختار اليهي مورد نظر و منافذ آن نمايش داده شده
است.

شكل  -56 -2نمايش ساختار اليهي روي فيبر و منافذ آن.

فيبر مورد نظر داخل يك لولهي سيليكوني قرار گرفته و مطابق با شكل و چيدمان اپتيكي شكل ( )57-2داخل يك اتاقك
حاوي رطوبت قابل تنظيم و نمايش قرار ميگيرد.
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شكل  -57 -2نمايش چيدمان اپتيكي رطوبت فابري پرو در راستاي اندازهگيري رطوبت.

نور ليزر قابل تنظيم و يا نور سفيد ،پس از عبور از فيبر و بازتاب از انتهاي آن وارد آنااليزر طيف اپتيكي ) (OSAشده و
نتايج خروجي نور بازتابي براي تجزيه و تحليل وارد كامپيوتر ميشود .طيف نور بازتابي از انتهاي فيبر داراي يك طولموج
مركزي با مينيمم بازتاب است .حال با تغيير رطوبت محيط از  0تا  ،%100ميزان جذب آب توسط اليه انتهاي فيبر افزايش
يافته و بنابراين منجر به افزايش طول اپتيكي ميشود .افزايش طول اپتيكي اليه ،طولموج مركزي بازتاب از سطح را به سمت
طولموجهاي بزرگتر ميبرد و در نتيجه افزايش طولموج مركزي با افزايش رطوبت حاصل ميشود .پاسخ حسگر به اين
تغييرات كامالً خطي است .در شكل ( )58-2پاسخ طولموج مركزي طيف بازتابي نسبت به تغييرات رطوبت نمايش داده شده
است .به اين ترتيب اندازهگيري رطوبت با استفاده از حسگرهاي فابري پرو اليهي نازك انجام ميشود [.]213

(الف)

(ب)

شكل ( -58 -2الف) نمايش طيف نور بازتابي از انتهاي فيبر (ب) منحني تغيير طولموج مركزي مينيم بازتاب با تغيير رطوبت محيط.

 -4-17-9-2حسگر رطوبت FBG

در حسگر رطوبت  FBGاز يك مادهي حساس به رطوبت براي ساخت هستهي فيبر نوري استفاده ميشود .اين مادهي
حساس داراي يك پاسخ خطي افزايش حجم نسبت به جذب رطوبت محيط است .هنگامي كه فيلم مورد نظر ،رطوبت را جذب
ميكند ،حجم آن به طور متناسب با مقدار رطوبت جذب شده ،افزايش مييابد .تغيير حجم ايجاد شده در فيلم متناسب با كشش
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محور فيبر خواهد بود كه به آن كشش القا شدهي رطوبتي گويند .كشش القايي با استفاده از روابط مناسب منجر به تغيير
طولموج براگ حسگر رطوبت اليهنشاني شده با پليمر ميشود .در اين حالت با اندازهگيري طولموج براگ رطوبت محيط
اندازهگيري ميشود [.]214
 -5-17-9-2حسگر رطوبت فيبر اپتيكي
اين حسگر با استفاده از فيبر چند مدي با  NAبسيار باال و نانو ذرات  Znoرطوبت را اندازهگيري ميكند .چيدمان آزمايشي
مطابق شكل ( )59-2در راستاي ساخت حسگر نمايش داده شده است.

شكل -59 -2نمايش چيدمان آزمايشي ساخت حسگر.

نور ليزر هليوم نئون وارد فيبر نوري ميشود .در انتها نور خارج شده از فيبر توسط آشكارساز اندازهگيري ميشود .حال
قسمت فيبر اليهنشاني شده با  Znoداخل اتاقك رطوبت قرار ميگيرد .رطوبت و دماي اتاقك با استفاده از حسگرهاي خاصي
اندازهگيري و نمايش داده ميشود .نتايج اندازهگيري نشان ميدهد كه با افزايش رطوبت ،نور خروجي از فيبر افزايش مييابد.
نتايج بدست آمده ،رابطهي خطي ميان رطوبت و شدت نور خروجي از فيبر را نشان ميدهد.
با توجه به اين كه عبور نور داخل فيبر تحت پديدهي بازتاب كلي انجام ميشود ،اين انتشار وابسته به اختالف ضرايب
شكست هسته و غالف است .پس با اليهنشاني  Znoبه عنوان غالف در اطراف فيبر و قراردادن آن داخل رطوبت ،ضريب
شكست  Znoدر اثر بر همكنش با رطوبت تغيير ميكند .با افزايش رطوبت ،ضريب شكست  Znoكاهش مييابد .با كاهش
ضريب شكست غالف ،تعداد مدهاي انتشاري داخل فيبر افزايش يافته و در اين صورت افزايش شدت نور خروجي از فيبر
حاصل ميشود [.]215
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 -6-17-9-2حسگر رطوبت جذب اپتيكي
در حسگرهاي رطوبت از كلريد كبالت ) (COCL2استفاده ميشود .كلريد كبالت خشك ،نور را در بازهي طولموجي 550

تا  750نانومتر جذب ميكند .نكتهي مهمي كه در اين حسگر وجود دارد ،انتخاب مادهي ميزبان با دوپ كردن  COCL2است
كه اين ماده بايد در برابر باند طولموج جذب  COCL2مقاوم و پايدار باشد .محلول  COCL2 -pvc/Sio2با استقاده از روش
اليهنشاني  Spin-Coatingروي انتهاي فيبر چند مدي قرار ميگيرد و با استفاده از مكانيزمهاي مناسب يك اليهي يكنواخت
از محلول روي انتهاي فيبر تشكيل ميشود .پس از آماده شدن ،انتهاي فيبر به فيبر نوري ديگري كه در يك فاصلهي بسيار
كمي از فيبر اول قرار دارد اتصال پيدا ميكند .بين انتهاي فيبر اول و در واقع اليهي نشانده شده روي فيبر و فيبر ديگر
فاصلهاي قرار ميگيرد تا بخار آب و رطوبت به اين قسمت حساس حسگر نفوذ كند .در شكل ( )60-2نحوهي قرارگيري دو فيبر
در حسگر رطوبت نمايش داده شده است.

شكل  -60 -2نحوهي قرارگيري دو فيبر در حسگر رطوبت.

يك منبع نوري براي فرستادن نور داخل فيبر و يك اسپكترومتر  CCDبراي دريافت پاسخ طيف جذب نور عبوري از
حسگر استفاده ميشود .مطابق شكل ( ،)60-2با قرار دادن حسگر داخل اتاقكي كه رطوبت آن قابل تنظيم و دماي آن ثابت
است ،تغييرات طيف جذب توسط اسپكترومتر اندازهگيري ميشود .با اندازهگيري شدت نسبي بين طولموج جذب و شدت در
طولموجي كه جذب وجود ندارد ميتوان تغييرات جذب را نسبت به تغييرات رطوبت اندازهگيري كرد [.]216
 -7-17-9-2حسگر رطوبت فوتونيك كريستال
حسگر رطوبت فوتونيك كريستال بر پايهي دو مكانيزم استوار است:
 -1تغيير اختالف ضرايب شكست بين خلل و فرج و مادهي ساختاري با رطوبت.
 -2برآمدگيهاي برگشتپذير ساختار فوتونيك كريستال با افزايش رطوبت.
اين دو تغيير با افزايش رطوبت منجر به تغيير شدت عبوري از حسگر و تغيير در مكان ناحيه گپ در ساختار فوتونيك
كريستال ميشود .چيدمان حسگر مطابق با شكل ( )61-2است .نور ليزر پس از عبور از فيبر به فوتونيك كريستال وارد ميشود.

سند راهبردي و نقشهي راه توسعه سامانههاي اندازهگيري پيشرفته در نيروگاهها
75
ويرايش سوم ،آبان 1393

فاز  :2هوشمندي فناوري

نور عبوري از فوتونيك كريستال در انتها توسط فيبر ديگري وارد اسپكتروفوتو ميشود .در اين چيدمان فوتونيك كريستال داخل
اتاقك رطوبت قرار ميگيرد.
افزايش رطوبت منجر به كاهش اختالف ضرايب شكست بين نواحي داراي خلل و فرج و فوتونيك كريستال شده و افزايش
شدت عبوري را به همراه خواهد داشت .همچنين افزايش رطوبت ،كاهش برآمدگيهاي ساختار فوتونيك كريستال و جابجايي
ناحيهي گپ را بوجود ميآورد [.]217

شكل  -61 -2نمايش چيدمان حسگر فوتونيك كريستال.

 -8-17-9-2حسگر رطوبت مادون قرمز
حسگر رطوبت  IRاز جمله حسگرهاي رطوبتي است كه با استفاده از نور مادون قرمز ،رطوبت را تعيين ميكند .پيوندهاي
مولكولي مانند  O-Hدر آب و يا  C-Hدر مواد آلي ،نور  IRرا در يك طولموج خاص جذب ميكنند .مقدار انرژي نور بازتابي
 NIR1در يك طولموج مفروض به طور معكوس با مقدار مولكولهاي جاذب درون محصول متناسب است .تكنيك  NIRغير
مخرب و غير تماسي است و اندازهگيري همزمان را ممكن ميسازد .در حسگر طراحي شدهي  NIRكه در شكل ()62-2
نمايش داده شده است ،چند طولموج  NIRدر نظر گرفته شده است .نور به سطح نمونه برخورد ميكند سپس نور بازتابيده با
استفاده از يك آشكارساز ديجيتال نوري دريافت شده و اطالعات وارد كامپيوتر ميشود .با ارسال اطالعات به كامپيوتر ،فرايند
پردازش ،ذخيرهسازي و نمايش پاسخ حسگر با دقت بسيار زيادي انجام ميشود [.]166

Near Infrared

1
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شكل  -62 -2چيدمان حسگر رطوبت.

 -9-17-9-2حسگر رطوبتسنج Surface Plasmon Resonance

در حسگر رطوبت بر اساس پالسمونهاي سطحي ،خواص اپتيكي با رطوبت نسبي محيط تغيير ميكند .تغيير در ضخامت و
ضريب شكست پليمر استفاده شده در اين حسگر در تماس با رطوبت محيط داراي تغييرات طولموج خواهد بود و در اين
صورت اندازهگيري رطوبت نسبي محيط اطراف با اين حسگر قابل انجام است.
شكل ( )63-2چيدمان حسگر رطوبت را نشان ميدهد .در اين حسگر مادهي پليمري  PAHبه عنوان مادهي حسگر
استفاده ميشود .در ابتدا  ITOروي فيبر نوري اليهنشاني ميشود ،سپس ماده حساس  PAH-PAPروي اليهي  ITOقرار
ميگيرد .اين چيدمان شامل يك المپ هالوژن به عنوان منبع توليد نور است .حسگر داخل اتاقك محيطي قرار ميگيرد تا
تغييرات نسبي به طور دقيق نمايش داده شود .به منظور واكاوي پاسخ حسگر ،اين اليهها در معرض يك تغيير پريوديك از 20
تا  80درصد رطوبت قرار گرفته و قلهي طيف انتشاري و عبوري اندازهگيري ميشود .قلهي جذب متناظر با تغيير رطوبت تغيير
ميكند و با افزايش رطوبت به طرف طولموجهاي بزرگتر ميرود .ماكزيمم طولموج جذب هنگامي كه رطوبت به  80درصد
ميرسد ،مشاهده ميشود [.]163
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شكل  -63-2چيدمان اندازهگيري رطوبت براساس پالسمونهاي سطحي.

 -10-2شعلهبين
در اوايل دهه  ،1900اپراتورها شعله كورهها را با سركشي و بازديدهاي دورهاي ،كنترل ميكردند .اين كار خطرات زيادي را
در پي داشت .بيشتر انفجارات به دليل خاموش شدن شعله كوره و تأخير در احتراق مجـدد بـه وجـود مـيآمـد و در نتيجـه بـه
كارگيري روشهايي براي تأمين امنيت ،ضروري به نظر ميرسيد.
امروزه شعلهبين هاي نوري ساخته شده است كه ميتواند شعلهي بويلرهاي نيروگاهها را پايش كند .به كمـك حسـگرهاي
مربوطه طيف شعله مورد واكاوي و بررسي قرار گرفته تا وضعيت و كيفيت آن بهينه شود .اين حسگرها مي تواند تا دمـاي 300
درجه سانتيگراد كار كنند و اطالعات مربوط به شعله را انتقال دهند.
در حقيقت حسگر مي تواند طيف نوري شعله را به كمك لنز هايي از جنس كوارتز و از طريـق فيبرهـاي نـوري بـه طـرف
حسگرهاي  UVو  IRدستگاه انتقال دهد .اين لنزها بهگونهاي طراحي شدهاند كه ميتوانند نور را دقيقـاً بـر روي سـر ابتـدايي
فيبرهاي نوري  Bundleشده متمركز كنند .در سر انتهايي فيبرهاي نوري ميتوان طولموجهـاي گونـاگون از جملـه مـاوراي
بنفش و مادون قرمز را از هم تفكيك كرد و هر طولموج را به مسيرهاي گوناگوني هدايت نمود [ ]25[ ،]23و [.]26
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 -1-10-2شعلهبين ماوراي بنفش

ويرايش سوم ،آبان 1393
1

اين شعلهبين با بررسي طيف ماوراي بنفش توانايي تشخيص وجود شعله را در زمان كمي دارد .اين حسگر در طول موج
كمتر از  300نانومتر كار ميكند [.]96
 -2-10-2شعلهبين Near IR Array ،IR3 ، Dual IR ، Infrared
در اين شعلهبينها با بررسي طيف تشعشعي دريافتي از احتراق ميتوان به وجود شعله و چگونگي كيفيت شعله پي برد
[.]25
 -3-10-2شعلهبين UV/IR
اين شعلهبين تركيبي از دو فناوري بيان شده ميباشد به طوريكه وجود چند اشكال در دتكتور IR ،UVو همچنين داشتن
مزاياي زياد از قبيل سرعت ،دقت ،برد زياد ،سازندگان را بر آن داشت تا از تركيب اين دتكتور جهت رفع معايب و دقت عملكرد
استفاده نمايند [.]97
 -4-10-2شعلهبين Visible sensors
در برخي از آشكارسازها براي باال بردن دقت از حسگرهايي براي تشخيص تشعشعات مرئي استفاده ميشود [.]98

 -5-10-2شعلهبين با استفاده از دوربين
اين دوربين با بكارگيري يك سيستم اپتيك با زاويه ديد مناسب ،امكان مشاهدهي وضعيت و ارتفاع شعله و همچنين دود
حاصل از احتراق را به خوبي در داخل محفظه فراهم ميسازد [ ]99و [.]100
 -6-10-2شعلهبين Ionization current
يونيزاسيون شديد در شعله ميتواند با استفاده از جريان اعمالي اندازهگيري شود .از اين پديده ميتوان به منظور بررسي
حضور و يا كيفيت شعله استفاده كرد [.]101

Ultraviolet

1
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 -7-10-2شعلهبين ترموكوپل
ترموكوپل به طور گسترده براي نظارت بر حضور شعله در سيستمهاي گرمايش احتراق استفاده ميشود .در اين حسگر از
اختالف دمايي كه در ترموكوپل در مجاورت شعله ايجاد ميشود ميتوان به وجود شعله پي برد [.]102

 -11-2نشتي گاز
يكي از مباحث مهم و اصلي در نيروگاه و ساير صنايع ،بررسي نشتي گاز است .تشخيص به موقع نشتي گاز و ارسال هشدار
به كاربر جهت جلوگيري از انفجار و خسارتهاي فراوان از اهميت ويژهاي برخوردار است ،لذا شركتهاي سازندهي گوناگوني در
ساخت دستگاههاي نشتياب گاز فعاليت ميكنند [.]24

 -1-11-2نشتياب الكتروشيميايي
در آشكارسازهاي گاز الكتروشيميايي چنانچه نشتي گاز وجود داشته باشد ،از غشاء متخلخل الكترود عبور كرده و باعث
اكسيد شدن الكترود ميشود .مقدار جريان توليد شده در الكترود متناسب با مقدار گاز نشتي خواهد بود [.]103

 -2-11-2نشتياب نيمههادي
حسگرهاي نشتياب نيمههادي با استفاده از واكنش شيميايي كه در حضور گاز ايجاد ميشود ،نشتي گاز را آشكار ميكند.
در واقع پس از واكنش شيميايي مقاومت الكتريكي حسگر تغيير ميكند كه با اندازهگيري ميزان تغييرات مقاومت ميتوان به
ميزان گاز نشتي را محاسبه كرد براي نمونه مقاومت دي اكسيد قلع در هوا  50كيلو اهم است كه اگر در مجارت گاز متان 1
درصد قرار گيرد مقاومت آن به  3/5كيلو اهم كاهش مييابد [.]105

 -3-11-2نشتياب آلتراسونيك
از آن جايي كه نشتي گاز سيگنالي را در محدودهي ماوراي صوت (فركانس  25كيلو هرتز تا  10مگا هرتز) ايجاد ميكند،
در نتيجه ميتوان از حسگرهاي آلتراسونيك جهت تشخيص گاز استفاده كرد [.]106

 -4-11-2نشتياب مادون قرمز
نور سفيد از رنگهاي گوناگون تشكيل شده است كه ميتوان با استفاده از يك منشور آنها را از يكديگر جدا كرد .چشم
انسان ميتواند از رنگ قرمز تا بنفش را مشاهده كند ،اما بعد از رنگ قرمز قابل مشاهده نيست و اين همان نوري است كه در
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اين دسته از حسگرها مورد استفاده قرار ميگيرد .دليل اين كه نور مادون قرمز در بين رنگها انتخاب شده اين است كه امواج
مادون قرمز با طولموجشان ميتوانند توسط گازهايي كه مورد نظر ماست (گازهاي قابل احتراق) جذب شوند .تقريباً تمامي
هيدروكربنها ( )HCامواج مادون قرمز را با طولموج تقريبي  3/4ميكرومتر به خود جذب ميكنند .حال اگر ما يك تابش از
پرتو نور ( )IRبا طولموج مناسب را در يك فضا بتابانيم سپس گاز مورد نظر را در امتداد تابش نور قرار دهيم ،بدين ترتيب نور
توسط گاز جذب شده و در طرف ديگر انرژي كاهش خواهد يافت .در اين حسگرها از دو طولموج متفاوت استفاده ميشود،
يكي توسط گاز جذب ميشود كه طولموج نمونهگير ناميده ميشود و ديگري جذب نميشود كه به طولموج مرجع
( )Referenceمعروف است.
در شرايطي كه فضا عاري از گاز باشد ،هر دو پرتو (نمونهگير و مرجع) به ميزان نرمال تاثير ميپذيرند و تغيير ميكنند.
بدين ترتيب هيچ تفاوتي در خروجي سيستم مشاهده نميشود .هنگامي كه گاز در محيط باشد ،پرتو توسط گاز جذب ميشود و
در مقابل ،پرتو مرجع تاثيري نميپذيرد .در نتيجه اختالفي در شدت نور خروجي به دست ميآيد كه متناسب با ميزان گاز موجود
است [ ]104[ ،]103و [.]197

 -5-11-2نشتياب به روش نوري تداخلسنجي
هدف از طراحي اين حسگر ،آشكارسازي واقعي مقدار نشتي گاز و مايع از لولههاست .در حسگر نشت گاز ،از دو تداخلسنج
مايكلسون و ماخ زندر استفاده ميشود .مكان نشتي در اين حسگر با استفاده از تك سيگنال  1AEو با استفاده از سرعت انتشار
امواج با مد  Lو  Fو انتقال جبهه موج تخمين زده ميشود.
تداخل نور داخل سيستم ،تغيير طول فيبر را از طريق اختالف فاز بين نور مرجع و نور حسگر اندازهگيري ميكند.
اندازهگيري اين اختالف فاز از دو طريق تداخلسنج مايكلسون و ماخ زندر قابل انجام است .شكل ( )64-2تداخلسنج ماخ زندر
با يك مدار فيدبك و شكل ( )65-2تداخلسنج مايكلسون را نمايش ميدهد كه از هر كدام از اين چيدمانها براي اندازهگيري
تغيير طول فيبر استفاده ميشود .نور ليزر در اين سيستم با استفاده از يك كوپلر به دو پرتو تقسيم ميشود .اين دو پرتو وارد دو
فيبر نوري شده و يكي پس از پيچش اطراف لوله و ديگري از مسير فيبري بدون تغيير وارد كوپلر ميشوند .در نهايت با هم
تداخل ميكنند و شدت تداخلسنجي با استفاده از فوتوديود آشكارسازي ميشود .اختالف فاز بين دو موج رسيده به فوتوديود با

acoustic emission
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استفاده از مدار جبرانساز و با استفاده از يك محرك  PZTبه عنوان يك تغييردهندهي فاز ثبت و اندازهگيري ميشود .با
استفاده از اين حسگر نشت گاز با دقت بسيار خوبي قابل آشكارسازي است [.]196

.
شكل  -64 -2نمايش تداخلسنج گونه ماخ زندر با يك مدار فيدبك در حسگر نشت گاز.

شكل  -65 -2نمايش تداخلسنج گونه مايكلسون در حسگر نشت گاز.

 -12-2تخليهي جزئي
يكي از پديدههايي كه در ارتباط با تجهيزات برقدار از جمله خطوط انتقال فشار قوي مطرح ميشود ،كرونا است .ميدان
الكتريكي در نزديكي مادهي رسانا ميتواند به حدي متمركز شود كه هواي مجاور خود را يونيزه كند .اين مسئله ميتواند به
تخليهي جزئي انرژي الكتريكي بيانجامد كه به آن كرونا ميگويند.

عوامل گوناگوني از جمله ولتاژ ،شكل و قطر رسانا ،ناهمواري سطح رسانا ،گرد و خاك يا قطرات آب ،ميتواند باعث ايجاد
گراديان سطحي هادي شود كه در نهايت باعث تشكيل كرونا خواهد شد .در حالتي كه فاصلهي بين هاديها كم باشد ،ممكن
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است كرونا باعث جرقه زدن و اتصال كوتاه شود .بديهي است كه كرونا سبب اتالف انرژي الكتريكي و كاهش راندمان الكتريكي
خطوط انتقال ميشود.

 -1-12-2دوربين ماوراي بنفش
مشاهدهي كرونا با چشم غير مسلح بسيار مشكل است ،زيرا اشعهي ضعيفي را از خود منتشر ميكند كه بيشتر اوقات در رنج
طيفي ماوراء بنفش قرار داشته و خاصيت نامرئي دارد .ولي ممكن است بعضي مواقع در تاريكي نيز مشاهده شود .به هر حال
دوربينهاي كرونا اين امكان را براي استفادهكننده بوجود ميآورد تا فعاليت كرونا را در هنگام روز به خوبي مشاهده كند و راه
حل مقتضي را براي حل مشكالت احتمالي پيدا كند [.]184
اين دستگاه از دو قسمت طيف نور مرئي و طيف ماوراء بنفش استفاده ميكند و از تركيب تصاوير بدست آمده ،تصوير
مركبي توليد ميكند كه شامل تشعشعات ماوراء بنفش ،همچنين تصوير مرئي محل مورد نظراست كه در نهايت كاربر ميتواند به
راحتي فعاليت كرونا را در محل مشاهده نمايد و نقطه معيوب را شناسائي كند.
سيستمهاي الكترونيكي دو تصوير را تركيب ميكنند و به اين ترتيب در هم ريختگي را كاهش ميدهند و اجازه ميدهند
شدت كرونا اندازهگيري و ارزيابي شود.

شكل  -66- 2شماتيك سادهاي از ساختار داخلي يك دوربين ماورا بنفش

همان گونه كه در شكل ( )66-2مشاهده ميشود ،در اين دستگاه ،پرتو ماوراء بنفش تابش شده از جسم مورد نظر ،به
كمك يك آينه كه در جلوي مركز كانونياش قرار گرفته ،پس از عبور از فيلتر ،وارد بخش  ICCDميشود .در حالي كه نور
مرئي تابش شده از جسم به كمك دو آينه منحرف شده و وارد بخش  CCDميشود .شكل ( )67-2كروناي ايجاد شده در
اطراف تجهيزات نيروگاهي را نشان ميدهد [.]184
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شكل  -67-2شكست الكتريكي و توليد كورونا در اطراف تجهيزات نيروگاهي

 -13-2ولتاژ و جريان
در سيستمهاي فشار قوي اندازهگيري ولتاژ و جريان اهميت بسيار زيادي دارد .زيرا هرچه سطوح ولتاژ و جريان باالتر رود
با هزينههاي بيشتري مواجه خواهيم بود .در نتيجه بايد سعي شود تا حد امكان از بروز خسارت جلوگيري كرد.

 -1-13-2اندازهگيري ولتاژ و جريان اثر هال
عبور جريان از مسير هادي ،ميدان مغناطيسي توليد ميكند و حسگر اثر هال مبدلي است كه با تغييرات ميدان مغناطيسي،
خروجي ولتاژ دارد .لذا با توجه به ميزان تعييرات ميتوان ولتاژ و جريان خط را اندازهگيري كرد.

 -2-13-2اندازهگيري جريان روگوفسكي

1

حسگر روگوفسكي يك پيچك حلقوي با سيمپيچي يكنواخت بر روي هستهي غيرمغناطيسي است كه پيرامون هادي حامل
جريان قرار ميگيرد و با عبور جريان از داخل آن ،ولتاژي متناسب با مشتق جريان در دو سر آن القا ميشود [ ]94و [.]95

 -3-13-2اندازهگيري ولتاژ و جريان پيزوالكتريك
پيزوالكتريك قابليتي است كه برخي مواد كريستالي دارد كه با اعمال تنش مكانيكي داراي بار الكتريكي متناسب با آن
ميشوند و برعكس با اعمال ولتاژ ،كرنش يا دفرمگي متناسب با آن ولتاژ در آنها بوجود ميآيد كه از اين خاصيت ميتوان براي
اندازه گيري ولتاژ و جريان خط استفاده كرد .چنانچه حسگر پيزوالكتريك در ميدان الكتريكي حاصل از ولتاژ قرار گيرد ،تحت
تنش حاصل از ميدان قرار گرفته و سيگنال الكتريكي متناسيب با تنش ايجاد ميكند.

Rogowski

1
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 -4-13-2اندازهگيري ولتاژ و جريان پيزواپتيك
در اين روش براي اندازهگيري از تلفيق فناوري اپتيك و پيزوسراميكها استفاده شده است در اين حسگر ارتعاش پيزو در
مجاورت ميدان به فيبر نوري منتقل ميشود و موجب تغييرات در فاز و اندازهي نور مرجع ميشود و اين تغييرات معياري براي
اندازهگيري ولتاژ و جريان است .كه در بخش اندازهگيري جريان و ولتاژ به روش نوري توضيحات بيشتري ارائه ميشود.
 -5-13-2اندازهگيري ولتاژ و جريان SAW
همانگونه كه در ساير حسگرهايي كه از فناوري  SAWاستفاده ميكنند ،اندازهگيري پارامتر مربوطه به تغييرات در تاخير
موج سطحي در مادهي پيزوالكتريك بين دو الكترود است .در اين حسگر تغييرات ميدان حاصل از عبور جريان در سيم ،منجر به
ايجاد تاخير در موج سطحي ميشود كه با اندازهگيري آن ميتوان ولتاژ و جريان خط را محاسبه نمود.

 -6-13-2دستگاه اندازهگيري جريان به روش نوري
ترانسفورماتور نوري جريان ميتواند جريان خطوط را بر اساس اثر فارادي اندازهگيري نمايد .اگر نور پالريزهاي در حضور
ميدان مغناطيسي وارد حسگر شود ،در حين عبور دچار تغييراتي خواهد شد .اين تغييرات به صورت چرخش در پالريزاسيون
نمايان ميشود.
در ترانس نوري جريان ابتدا نور از يك منبع نوري خارج شده ،توسط فيبر نوري وارد پالريزور ميشود .سپس از حسگر
نوري عبور ميكند و مطابق اثر فارادي ،چرخشي در پالريزاسيون آن صورت ميگيرد .پرتو خروجي مجدداً توسط فيبر نوري وارد
آشكارساز ميشود .در اثر چرخش پالريزاسيون ،دامنهي سيگنال خروجي متناسب با دامنهي سيگنال ورودي تغيير ميكند .از
روي اين تغييرات ميتوان مقدار جريان الكتريكي كه موجب پيدايش ميدان مغناطيسي شده است را اندازهگيري كرد [.]182

 -7-13-2دستگاه اندازهگيري ولتاژ به روش نوري
ترانسفورماتور نوري اندازهگيري ولتاژ ،ترانسي است كه ميتواند با استفاده از اثر الكترواپتيك ،ولتاژ را اندازهگيري نمايد.
در سيستم نوري اين ترانسها ،تغييرات پالريزاسيون توسط سلول كر انجام ميشود .ابتدا نور پالريزهي ليزر از يك
صفحهي نيمموج عبور ميكند تا پالريزاسيون نور در راستاي محور پالريزور قرار گيرد .سپس نور از يك پالريزور عبور كرده و
وارد سلول كر ميشود .سلول كر را در يك محفظهي عايق نگهداري ميكنند .اين محفظه معموالً از جنس شيشه است .ميدان
الكتريكي الزم نيز توسط دو الكترود به سلول كر اعمال ميشود [.]183
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شكل  -68-2سيستم نوري ترانس نوري اندازهگيري ولتاژ

نور خارج شده از سلول كر به آشكارساز نوري برخورد ميكند .اين مجموعه بايد بگونهاي تنظيم شوند كه در صورت
خاموش بودن ميدان الكتريكي ،هيچ نوري را از خود عبور ندهند .هنگامي كه ميدان اعمال ميشود ،پالريزهي نور ميچرخد و
آشكارساز ،نور عبوري را دريافت ميكند .بدين ترتيب با اندازهگيري شدت نور ورودي و خروجي ميتوان ميدان اعمالي و نهايتاً
اختالف پتانسيل ميان الكترودها را اندازهگيري كرد .بخش نوري اين ترانس در شكل ( )68-2نشان داده شده است.

 -14-2كالريمتر
كالريمتر يك ابزار متداول براي تجزيه و تحليل شيميايي است كه به طور معمول در آزمايشگاهها براي واكاوي تركيبهاي
پايدار و ناپايدار در حالت گازي به كار ميرود [ .]107يكي از كاربردهاي اين روش در اندازهگيري و محاسبه درصد اجزاء تشكيل
دهنده گاز طبيعي و بدست آوردن ارزش حرارتي گاز است.

 -1-14-2كروماتوگرافي گاز
شناسايي مواد نقش مهمي در شناخت محيط و امنيت عمومي ايفاء ميكند [ .]108كرماتوگرافي امكان ميدهد تا اجزاي
سازندهي مخلوطهاي كمپلكس جدا و شناسايي شوند .كروماتوگرافي متكي بر حركت نسبي دو فاز است .در كروماتوگرافي يكي
از فازها بدون حركت (فاز ساكن) و فاز ديگر متحرك است .اجزاي يك مخلوط به وسيلهي جرياني از يك فاز متحرك از داخل
فاز ساكن عبور داده ميشود كه جداسازيها بر اساس اختالف در سرعت مهاجرت اجزاي گوناگون نمونهها استوارند [ ]109و
[.]110
در اين روش فاز متحرك نقشي در جداسازي ندارد و تنها نقش آن حمل مواد به جلو و خارج كردن آنها از ستون است .در
عبور فاز متحرك از ستون جداسازي ،بخشهايي از فاز متحرك توسط فاز ساكن جذب ميشود .بر اساس فرايند adsorption-

 desorptionدر سطوح مشترك گاز و جامد در ستون جداسازي ،اجزاء گوناگون سرعتهاي متفاوتي را در عبور از ستون پيدا
ميكنند و بدين ترتيب در طول عبور از ستون از هم جدا شده و توسط آشكارساز شناسايي ميشوند .از شركتهاي سازندهي اين
محصول ميتوان شركت  yamatakeرا نام برد.
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 -2-14-2كالريمتر به روش MEMS
سيستمهاي  μGCمانند سيستمهاي  GCاز اجزاي اصلي تشكيل شدهاند كه سيستم را قادر به دريافت ،تزريق و جداسازي
و تشخيص تركيب گاز ميكند.
همانگونه كه گفته شد ،سيستمهاي  μGCاز چندين سيستم ريزماشينكاري شده از جمله پيشچگالنده ) ،(PCستون
جداسازي ،حسگر گاز ،دريچههاي ميكرومتري و پمپها تشكيل شده است .طراحي و بهينهسازي هر يك از اين ماژولها به
روند فعلي پيشرفت  μGCها بستگي دارد.
ميكروكروماتوگرافي گازي در سال  1979توسط استفان تري و همكارانش در آزمايشگاه ساخته شد [ ]115و [ .]116همان
گونه كه در شكل ( )69-2نشان داده شده است ،ميكروكروماتوگرافي گازي از سه بخش اساسي تشكيل شده كه قادر به
نگهداري ،تزريق ،جداسازي و شناسايي تركيبات گازي است [ ]113[ ،]112[ ،]111و [.]114

شكل  -69-2شماتيك اجزاء اصلي ميكروكروماتوگرافي گازي

 -3-14-2كالريمتر به روش شيميايي
ارزش گرمايي يك سوخت ،مقدار حرارت آزاد شده توسط احتراق واحد جرم آن سوخت تحت شرايط خاص دما و فشار
است .در روش شيميايي براي تعيين آن ميتوان مقدار معيني از سوخت نمونه را در كالريمتري كه تمام گرماي آزاد شده قابل
اندازهگيري است را سوزاند تا مقدار واقعي ارزش گرمايي اعالم شود .در روش ديگر شيميايي گاهي ارزش گرمايي سوخت
مصرفي مشخص نيست .در اين صورت چنانچه واكاوي حجمي ،در مورد گازها ،يا واكاوي جرمي ،در مورد سوختهاي جامد يا
مايع ،معين باشد ميتوان ارزش گرمايي را تخمين زد .در سوختهاي گازي با ضرب كردن درصد هر يك از اجزاء قابل احتراق
سوخت در ارزش گرمايي آن جزء ،ارزش گرمايي سوخت معلوم ميگردد [.]117
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 -4-14-2كالريمتر به روش نوري
شكل ( )70-2اجزاي عملياتي سيستم كالريمتر نوري را نشان ميدهد .در اين سيستم فرستنده ،نوري را توسط فيبر نوري
به داخل محفظهي گاز ميتاباند و نور بازگشتي توسط آشكارساز نوري دريافت ميشود .طيف نور بازگشت با استفاده از يك
طيفنگار هولوگرافيك ثبت ميشود .واحد پردازش سيگنال ،با تجزيهي طيف جذبي به محاسبهي غلظت اجزاي تشكيلدهنده
گاز ميپردازد .سپس از روي نتايج بدست آمده ارزش حرارتي هر كدام از اجزا را محاسبه ميكند .مقادير محاسبه شده متناسب با
دما و فشار داخل محفظه است كه با اندازهگيري آن مقادير محاسبه شده براي ارزش حرارتي گازها تصحيح ميشود [ ]190و
[.]191

شكل  -70-2اجزاء اصلي كالريمتر نوري گاز

 -15-2اندازهگيري غلظت گازها در روغن ترانس
تجهيزاتي كه از روغن به عنوان عايق استفاده ميكنند نظير ترانسهاي قدرت ،راكتورهاCT ،ها وPTها ،كاربردهاي
فراواني در شبكه برق دارند .با آشكارسازي خطاهاي در حال تكوين و يا در حال رشد توسط سيستمهاي مانيتورينگ براي اين
گروه از تجهيزات (خصوصاً ترانسفورماتورها و راكتورها) ميتوان تا حد زيادي خطر خروج از خط يا ساير وقايع مرتبط با اين
تجهيزات را كاهش و قابليت اطمينان شبكه را افزايش داد .همچنين محيط كاري امنتري را در ايستگاهها ايجاد كرد .چندين
پارامتر براي مانيتورينگ خطاهاي در حال تكوين در اين تجهيزات وجود دارد .ميزان گازهاي محلول در روغن ترانسفورماتور،
رطوبت موجود در روغن ،تخليههاي جزئي و درجه حرارت روغن از جمله اين پارامترها است.
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گازهاي محلول در روغن مهمترين و قابل اطمينانترين پارامتر براي آشكارسازي خطاهاي در حال تشكيل هستند .اين
گازها به روشهاي گوناگوني قابل اندازهگيري هستند .در اين قسمت به معرفي آنها خواهيم پرداخت.

 -1-15-2روش مادون قرمز
در اين روش از نور مادون قرمز براي آشكارسازي گاز موجود در روغن ترانس استفاده ميشود .هنگامي كه يك گاز در
معرض نور مادون قرمز قرار گيرد ،مقداري از انرژي نوراني را جذب ميكند .گازهاي گوناگون ،طولموج نوري مختلفي را جذب
ميكنند .با اندازهگيري طولموج نور جذب شده ميتوان به نوع گاز و ميزان آن پي برد [.]179

 -2-15-2روش فتوآكوستيك

1

در اين روش نيز مانند روش مادون قرمز ،گاز نمونه در معرض نور مادون قرمز قرار ميگيرد .هر گاه مادهاي به علت جذب
نور ،صوت توليد كند ،پديدهي فتوآكوستيك اتفاق افتاده است.
همان گونه كه در قسمت قبل نيز گفته شد هنگامي كه به يك گاز ،نوري با طولموج خاص تابانده شود ،مقداري از انرژي
نوراني توسط گاز جذب ميشود .مقدار انرژي جذب شده متناسب با غلظت گاز خواهد بود .اين انرژي به سرعت تبديل به حرارت
مي شود و باعث باال رفتن فشار خواهد شد .در نهايت اين تغيير فشار ،امواج صوتي توليد خواهد كرد كه اين امواج قابل
اندازهگيري توسط آشكارسازهاي صوتي هستند [.]180

 -3-15-2روش فتويونيزاسيون
در اين حسگرها همزمان با اين كه مولكولهاي گاز تحت تابش اشعهي ماوراء بنفش قرار دارند ،از فضاي بين دو الكترود
عبور ميكنند .در اين شرايط مولكولهاي گاز يونيزه ميشود و الكترونهاي آزاد در اطراف الكترودها جمع ميشوند .در نتيجه
جرياني كه دامنهي آن متناسب با غلظت گاز است ايجاد ميشود [.]179

 -4-15-2حسگرهاي نيمههادي
حسگرهاي گاز نيمههادي عمدتاً براي آشكارسازي گازهاي احياكننده ،مونواكسيد كربن ،هيدروژن ،بخارهاي الكلي ،انواع
هيدروكربنها و بسياري گازهاي ديگر مورد استفاده قرار ميگيرند .بهطور كلي اين گونه حسگرها به صورت ادوات مقاومتي
اليهي نازك و اليهي ضخيم ساخته ميشوند .اين حسگرها بر اساس اثر واكنش گاز با يك اليهي حساس به گاز عمل ميكنند.
photoacoustic 1
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مكانيزم آشكارسازي گاز در حسگرهاي نيمههادي مبتني بر تغيير مقاومت اليهي حساس در اثر واكنش مولكولهاي گاز موجود
در محيط با نيمههادي است [.]181

 -16-2ارتعاش
لرزش يا ارتعاشات مكانيكي ،گونهاي از حركتهاي سيستمهاي ديناميكي هستند كه به شكل نوساني صورت ميپذيرند و
اين عمل در يك بازهي زماني تكرار ميشود .از آنجاييكه رسيدن به حالت ايدهآل امكانپذير نيست ،هميشه تا حدي لرزش و
ارتعاش در ماشينآالت وجود دارد كه مجاز شمرده ميشود .اما با گذشت زمان و بر اثر بروز اشكاالت بعدي ،ممكن است ميزان
ارتعاشات نسبت به حد مجاز افزايش يابد كه با واكاوي ارتعاشات و انجام اقدامات اصالحي مناسب ،ميتوان وضعيت را به حالت
قبل برگرداند.
ارتعاشات هر تجهيز دوار (چه از نظر دامنه و چه از نظر ساير مشخصات ارتعاش) ارتباط مستقيمي با وضعيت آن دارد و
هرگونه تغيير در وضعيت تجهيز (هر چند جزيي) با تغيير در وضعيت ارتعاشات آن تجهيز همراه خواهد بود .بنابراين ،اندازهگيري
و واكاوي ارتعاشات يكي از تكنيكهاي اصلي براي پايش وضعيت تجهيزات و ماشينآالت دوار به شمار ميرود.
 -1-16-2ارتعاشسنج SAW
مطابق شكل ( ،)71-2حسگر شامل صفحهاي از جنس پيزوالكتريك است .يك طرف اين صفحه به محفظهي حسگر و
سمت ديگر به يك جرم لرزان متصل شده است .هنگام ارتعاش ،جرم ميلرزد و اين امر سبب لرزش صفحه پيزوالكتريك
ميشود .در نتيجه يك تاخير زماني در انتقال سيگنال الكتريكي بين الكترودها ايجاد ميشود كه متناسب با ميزان لرزش خواهد
بود [.]118
IDS

mass

piezoelectric plate

شكل  -71-2ساختار حسگر ارتعاش SAW

-2-16-2ارتعاشسنج پيزوالكتريك
عملكرد ارتعاشسنج پيزوالكتريك مشابه شتابسنج پيزوالكتريك ميباشد كه در بخش  1-8-2به آن پرداخته شده است.
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 -3-16-2ارتعاشسنج پيزومقاومتي
عملكرد ارتعاشسنج پيزومقاومتي مشابه شتابسنج پيزومقاومتي ميباشد كه در بخش  2-8-2به آن پرداخته شده است.

 -4-16-2ارتعاشسنج خازني
در حسگرهاي حسي خازني ،صفحات خازني ميكروماشين شده استفاده ميشود .هنگامي كه ارتعاش ،فاصلهي صفحات را
تغيير دهد ،ظرفيت خازن متناسب با ارتعاش تغيير ميكند.

 -5-16-2ارتعاشسنج نوري
 -1-5-16-2ارتعاشسنج ليزر داپلر
ارتعاشسنج ليزر داپلر وسيلهاي است كه از تكنيك اندازهگيري جابجايي و سرعت بر اساس اثر داپلر استفاده ميكند .اين
پديده در هر شكلي از انتشار موج كه حركت نسبي و دريافت كننده سبب جابجايي فركانسي وابسته به سرعت نسبي شود ،ظاهر
خواهد شد .همچنين با اندازهگيري اين تغيير فركانس ميتوان سرعت شي متحرك را به آساني بدست آورد .نكته قابل توجه در
ارتعاش سنج ليزر داپلر اين است كه در اين دستگاه حركت نسبي بين منبع و دريافت كننده (ناظر) وجود ندارد و شي متحرك
بين دريافت كننده و منبع ،سبب انعكاس نور ميشود .از آنجايي كه اين ارتعاشسنج بر اساس تكنيك اندازهگيري بدون تماس
استوار است ،براي اندازهگيري در شرايطي كه اجسام دماي باال دارند يا بسيار كوچك هستند استفاده ميشود.
پايه و اساس دستگاه ارتعاشسنج بر روش تداخلسنجي استوار است .از آنجايي كه سرعتهاي موجود در مقايسه با
سرعت نور خيلي كوچك هستند ،امكان به كار بردن سرعت اندازهگيري شده به طور مستقيم بر اساس اثر داپلر وجود ندارد و
نيز اين سرعتهاي كوچك ،جابجايي داپلر كوچكي را در مقايسه با فركانس نور ليزر ايجاد ميكنند كه به طور الكترونيكي قابل
اندازهگيري نميباشد .بنابراين براي تركيب نور پراكنده شده با پرتو مرجع ،كه هر دو از يك منبع همدوس انتشار مييابند ،از
يك تداخلسنج اپتيكي مانند تداخلسنج مايكلسون استفاده ميشود.
تداخلسنج مايكلسون ،نور انتشار يافته از منبع ليزر توسط جداساز پرتو را به دو پرتو مرجع و اندازهگيري با دامنه يكسان
تقسيم ميكند .پرتو مرجع به طرف شي ثابت و پرتو اندازهگيري به سمت شي متحرك هدايت ميشود .پرتوهاي بازتابي پس از
عبور مجدد از ميان جداساز به سمت آشكارساز هدايت شده و در آنجا با يكديگر تداخل ميكنند .سيگنال حاصل از اين تداخل را
بر روي اسيلوسكوپ ميتوان مشاهده كرد .همان گونه كه گفته شد زماني كه منبع و دريافتكنندهي موج نوري حركت
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ميكنند ،جابجايي داپلر به وجود مي آيد و يكي از اثرات اين جابجايي تغيير در فركانس ظاهري موجي كه توسط دريافتكننده
ديده ميشود ،خواهد بود.
در ارتعاش سنج ليزر داپلر از تركيب دو حالت داپلر كه در حالت اول منبع ثابت و ناظر متحرك و حالت دوم منبع متحرك و
ناظر ثابت است ،استفاده ميشود .در واقع در اين حالت قسمت متحرك يك شي واسط است و نور انتشار يافته از يك منبع ثابت
را دريافت نموده ،سپس آن را با تغيير فركانس به يك ناظر ثابت منتقل ميكند .طرح آزمايشگاهي ارتعاشسنج ليزر در شكل
( )72-2نشان داده شده است [.]167

شكل  -72-2ارتعاشسنج داپلر

 -2-5-16-2ارتعاشسنج فيبر نوري
امواج نور هنگام عبور از فيبر نوري مقداري از انرژي خود را از دست ميدهند .تلفات در فيبر يك پارامتر مهم تلقي ميشود
كه ميتواند از فرايند توليد ،جذب مواد تشكيل دهنده فيبر و تنش ناشي شود.
خمش يكي از پارامترهايي است كه ميتواند اتالف انرژي در فيبر نوري ايجاد كند .عبور نور از يك خمش تند با شعاع
بسيار كوچك موجب تلفات تشعشع ميشود .خميدگيهايي كه در فيبر بوجود ميآيد به دو دسته تقسيم ميشود:
 -1ريز خمشها

1

 -2درشت خمشها

2

ريز خمشها
در اثر ريز خمش هاي موجود در فيبر نوري در مراحل توليد و در زمان پوشش و يا كابل نمودن فيبرهاي نوري تلفات
تشعشع بوجود ميآيد .فيبر واقعي بصورت كامالً صاف نيست و داراي انحناء است .اين گونه تلفات جزء تلفات ذاتي فيبر بشمار

Micro bending
Macro bending

1
2
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ميآيد .ريز خمش ها معموال در اثر خمش مكرر فيبر در موقع قرار گرفتن در كابل و يا در اثر غير يكنواختي روكش اوليه كه
موجب خميدگي فيبر در داخل آن ميشود ،بوجود ميآيند.
درشت خمشها
درشت خمشها خمشهايي هستند كه شعاع آنها در مقايسه با قطر فيبر ،بزرگ هستند ،مانند خمشهايي كه در كابلها و
در موقع عبور آنها از مسيرهاي گوناگون بوجود ميآيد .در واقع خمشهايي است كه در موقع بكار گرفتن فيبر نوري در سيستم،
خودمان خم ميكنيم .تلفات تشعشعي در اثر وجود درشت خمشها بسيار ناچيز است .ولي چنانكه شعاع كوچك شود ،مقدار
تلفات به صورت نمائي افزايش پيدا ميكند تا اين كه شعاع خمش به حد بحراني برسد .اگر شعاع خمش كوچكتر از شعاع
بحراني شود ،تلفات بطور ناگهاني و به مقدار زباد افزايش پيدا ميكند .شكل ( )73-2تلفات ناشي از يك خمش در فيبر نوري را
نشان ميدهد.

شكل  -73-2تلفات ناشي از خمش فيبر نوري

در ارتعاشسنج فيبر نوري از همين اثر در فيبر نوري استفاده ميشود .شكل ( )74-2شكل سادهاي از ارتعاشسنج فيبر
نوري را نشان ميدهد.

شكل  -74-2اساس كار ارتعاشسنج فيبر نوري

همان گونه كه در شكل فوق نشان داده شده است ،جسم مرتعش با فيبر نوري در تماس است .در اثر ارتعاشات ايجاد شده
شعاع انحنا فيبر نوري تغيير ميكند .در نتيجه شدت سيگنال نوري خروجي نيز تغيير خواهد كرد .از روي واكاوي سيگنال
خروجي ميتوان به دامنه نوسانات و ارتعاش جسم مورد نظر پي برد [.]168

سند راهبردي و نقشهي راه توسعه سامانههاي اندازهگيري پيشرفته در نيروگاهها
93
فاز  :2هوشمندي فناوري

ويرايش سوم ،آبان 1393

 -17-2اندازهگيري فاصله ،موقعيت و جابجايي
براي اندازهگيري جابجايي در فونداسيون سازههاي بزرگ مهندسي مثل سدها تعيين حركات نسبي اليههاي گوناگون خاك
يا سنگ ،روشهاي اندازهگيري ويژهاي مورد بررسي قرار ميگيرند ،همچنين تجهيزات بسيار سنگين كه در حال چرخش هستند
امكان ايجاد فاصله بين محور و ساير اجزاي دوار را فراهم ميكنند كه چنانچه مورد كنترل قرار نگيرد ،به ايجاد صدمات جبران
ناپذير مي انجامد .روشهاي گوناگوني جهت اندازهگيري فاصله وجود دارد كه اين روشها نسبت به هم داراي مزايا و معايبي
ميباشند.

 -1-17-2اندازهگيري فاصله به روش آلتراسونيك
حسگرهاي آلتراسونيك امواج صوتي با فركانس باال را توليد كرده و اكو آن را بررسي ميكند .با اندازهگيري فاصله زماني
بين ارسال و دريافت سيگنال اكو فاصله از شي تعيين ميشود [ ]119و [.]120
دو روش براي اندازهگيري فاصله وجود دارد .در روش اول يا  reflaction modeحسگر ،امواج را در جهتي خاص منتشر
ميكند .امواج بازگشتي به گيرنده برميگردد .با محاسبهي زمان رفت و بازگشت ،مسافت طي شده بدست ميآيد.
در روش دوم يا  direction measurement modeفرستده و گيرنده جدا از هم بوده و گيرنده در مكان هدف قرار ميگيرد .در
اين روش ميتوان به صورت لحظهاي از مكان هدف مطلع شد.
برخي از شركتهاي سازندهي آن عبارتند از:
SENSCOMP



 BANNER
 TURCK
 Datalogic Automation

 -2-17-2اندازهگيري فاصله به روش خازني
اساس كار اين حسگرها بر مبناي تغيير ظرفيت خازني است .هنگامي كه ولتاژ به هادي اعمال شود ،ميدان الكتريكي توليد
شده و بارهاي الكتريكي مثبت و منفي در صفحات مستقر ميشوند .در حسگرهاي خازني بدليل استفاده از ولتاژ متناوب ،بارهاي
الكتريكي متناوباً موضع خود را تغيير ميدهند .ميزان جريان و ظرفيت خازن ،فاصلهي ميان هدف و حسگر را مشخص ميكند.
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در اين روش حسگر و سطح هدف ،نقش دو الكترود خازن را ايفا ميكنند .با ثابت بودن ديالكتريك ،هر تغييري در ظرفيت
خازن ناشي از تغيير فاصلهي بين هدف و حسگر ميباشد [ .]122برخي از شركتهاي سازندهي آن عبارتند از:
Micro-Epsilon



TRANS-TEK



 MTI Instruments

 -3-17-2اندازهگيري فاصله به روش جريان گردابي
عملكرد اين حسگرها بر پايهي برهمكنش ميدانهاي مغناطيسي استوار است .درايور موجود در حسگر با ايجاد جرياني
متناوب در سيمپيچ باعث ايجاد ميدان مغناطيسي و القاي جريانهاي كوچك گردابي در مواد هدف ميشود .جريان گردابي نيز
با ايجاد ميدان مغناطيسي مخالف در برابر ميدان مغناطيسي سيمپيچ مقاومت ميكند .برهمكنش اين ميدانها متناسب با
فاصلهي ميان آنهاست [ ]123و [ .]124برخي از شركتهاي سازندهي آن عبارتند از:
MICRO-EPSILON



 Lion precision

شكل  -75-2حسگر جريان گردابي

 -4-17-2اندازهگيري فاصله به روش SAW
با توجه به توضيحات ارائه شده در رابطه با عملكرد حسگرهاي  SAWاز توضيحات تكراري خودداري شده است.
 -5-17-2اندازهگيري فاصله به روش LVDT
حسگر  LVDTاولين بار در سال  1936توسط  George B.Hoadlyطراحي شد [ .]126اين حسگر شامل  3سيمپيچ
(يك سيمپيچ اوليه و دو سيمپيچ ثانويه) است كه مطابق شكل ( )76-2در اطراف لولهاي قرار گرفته است .سيمپيچ وسطي،
سيمپيچ اوليه و دو سيمپيچ باال و پايين لوله ،سيمپيچهاي ثانويه ميباشند .خروجي اين حسگر داراي فاز و ولتاژ مشخصي است
كه فاز ،جهت جابهجايي و ولتاژ ،ميزان جابهجايي را معين ميكند.
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شكل  -76-2حسگر LVDT

هنگامي كه هسته در مركز قرار داشته باشد ،فاصلهي بين دو سيمپيچ ثانويه برابر خواهد بود .بنابراين ولتاژ يكساني در
آنها القا خواهد شد و چون اين دو سيمپيچ مخالف يكديگرند ،خروجي صفر است.
در حركت هسته به سمت باال ولتاژ سيمپيچ ثانويه بااليي افزايش و سيمپيچ پاييني كاهش مييابد .در نتيجه ولتاژ خروجي
با فاز مثبت افزايش مييابد و در حركت به سمت پايين ولتاژ افزايش و فاز كاهش خواهد يافت [ .]125برخي از شركتهاي
سازندهي اين حسگر عبارتند از:
TECHNOLOGIES



MICRO-EPSILON



NOVOTECHINIK



 -6-17-2فاصلهسنجي به روش نوري
 -1-6-17-4تداخلسنجي
يكي از روشهاي اندازهگيري فاصله و يا جابجاييهاي كوچك استفاده از تداخلسنجي است .در روشهاي تداخلسنجي،
فاصله بر حسب طولموج به كار گرفته شده ،محاسبه ميشود.
در روش تداخلسنجي ،از شمارش تعداد نوارهاي تداخلي استفاده ميشود .ميتوان از تداخلسنجهاي مايكلسون ،ماخزندر و
فابري پرو استفاده كرد .مهمترين مزيت اين روش خود تنظيمي ذاتي آن است [.]192
 -2-6-17-2روش جابجايي فاز
در اين روش بر اساس جابجايي فاز ايجاد شده ميان سيگنال ارسالي و دريافتي از هدف ،فاصله گيري ميشود .در واقع در
اين روش از تبديل تاخير زماني ايجاد شده در رفت و برگشت پالس ليزر به جابجايي فاز استفاده ميشود [.]192
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 -3-6-17-2روش FMCW

در اين روش ،جابجايي فركانسي ايجاد شده بر روي سيگنال دريافتي از هدف ،مرجع تصميمگيري در رابطه با فاصله تا
هدف است .با توجه به روابطي كه وجود دارد و همچنين مدت زمان رفت و برگشت پرتوي ليزر ،ميتوان مسافت تا هدف را
تعيين كرد [.]192
 -4-6-17-2روش مثلثسازي
در اين روش با استفاده از قوانين هندسه و زاويهي پرتوي ليزر ارسالي و دريافتي ميزان فاصله تا هدف اندازهگيري ميشود.
اساس كار روش مثلثسازي كه در شكل ( )77-2نشان داده شده ،بدين صورت است كه ليزر فرستنده ،ابتدا پرتويي را به
سوي شي هدف پرتاب ميكند ،سپس فاصله نسبت به يك نقطه مرجع ،به وسيلهي تشخيص مختصات مكاني از گيرنده كه نور
بازتابيده از هدف به آن برخورد كرده ،محاسبه ميشود ،به صورتي كه چنانچه فاصله شي تا نقطه مرجع دورتر يا نزديكتر شود،
موقعيت نقطهي برخورد اشعه بازتابش با گيرنده تغيير ميكند [.]192

شكل  -77-2چگونگي روش مثلثسازي

 -5-6-17-2روش زمان پرواز
در اين روش مدت زمان رسيدن سيگنال ليزر به هدف مبناي محاسبهي فاصله است .با محاسبه زمان رفت و برگشت
پرتوي ليزر ،مسافت قابل اندازهگيري خواهد بود .اصول كلي روش زمان پرواز ثابت است ،اما روشهاي متفاوتي براي
پيادهسازي اين اصول وجود دارد كه استفاده از هر يك از اين روشها تاثير مستقيمي در دقت دستگاه ،محدودهي كار ،قيمت و
 ...دارد.
فرستندهي پالس ليزر ،دو كانال گيرنده براي پالسهاي  Startو  ،Stopاجزا اپتيكي الزم مانند لنز و آينه نيمشفاف و بخش
پردازنده قسمتهاي اصلي تشكيلدهنده اين روش هستند .شماي كلي روش زمان پرواز و ارتباط قسمتهاي گوناگون آن در
شكل ( )78-2آمده است.
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شكل  -78-2بلوك دياگرام روش زمان پرواز

قسمت گيرنده شامل آشكارساز نوري ،پيش تقويتكننده ،تقويتكننده و تفكيككنندهي زماني (تامينكنندهي پالس زماني
الجيك براي قسمت اندازهگير زمان) است .روش زمان پرواز به هر طريقي پيادهسازي شود ،فرستنده ليزر ،كانالهاي گيرنده
ليزر و اجزا اپتيكي الزم ،مشابه هم خواهند بود .اما براي اندازهگيري زمان رفت و برگشت ليزر ،روشهاي متفاوت وجود دارد
[.]192
 -6-6-17-2فاصلهسنجي FBG

شكل ( )79-2چيدمان آزمايشگاهي اين روش را نشان ميدهد .همانگونه كه مشاهده ميشود  FBGها نسبت به
تنشهاي خارجي بسيار حساس هستند ،اما يكي از معايب آنها كه كاربردشان را محدود كرده ،اين است كه مواد سازندهي
 FBGها در مقابل كششهاي بسيار بلند پايدار نيستند و اين كاربرد آنها را در راستاي اندازهگيري فاصلههايي با برد بلند محدود
ميكند .اما  FBGها فاصلهي كشيده شده را به استرس خطي تبديل ميكنند .حال با استفاده از تركيب متوالي  FBGها و فنر
ميتوان اين عيب را برطرف كرد.

شكل  -79 -2نمايش چيدمان اندازهگيري فاصله با حسگر .GBF

ايدهي اصلي براي طراحي حسگر فاصله  ،FBGاستفاده از خاصيت طولموج براگ  FBGاست كه به طور خطي در برابر
تنشهاي طولي وارد شده به آن تغيير ميكند .طبق روابط حاكم بر  FBGميتوان تغييرات فاصله را بر حسب تغيير طولموج
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براگ  FBGبدست آورد و مطابق با رابطهي خطي بين اين دو كميت ،جابجايي سيستم قابل اندازهگيري است و ميتوان از آن
به عنوان حسگر فاصلهياب استفاده كرد [.]193
 -7-6-17-2فاصلهسنجي به روش پالسمون
در سال  2004روشي براي اندازهگيري فواصل بسيار كوچك پيشنهاد شد .در اين روش با استفاده از يك نور با قطبش  Pو
رزونانس پالسمونهاي سطحي ،انحراف بين دو پرتو مرجع و پرتو بازگشتي از مسير مورد آزمايش اندازهگيري ميشود .اين
اندازهگيري با توجه به رابطهي حاكم بين اختالف فاز بين دو پرتو و ميزان جابجايي آنها انجام ميشود.
شكل ( )80-2چيدمان آزمايشگاهي اندازهگيري فاصله را نشان ميدهد .در اين چيدمان نور ليزر روي سطح يك
شكافندهي پرتو فرود ميآيد و به دو دسته پرتو تقسيم ميشود .يكي از پرتوها از سطح شكافنده بازتاب و ديگري عبور ميكند.
پرتو بازتاب از سطح شكافندهي پرتو به يك آنااليزر كه داراي محور عبوري با زاويه  45درجه نسبت به محور  xاست وارد شده
و توسط فوتودتكتور آشكار ميشود.
نور عبوري از شكافندهي پرتو ،در واقع بخش دوم پرتو ليزر ،وارد لنز شياي شده و پس از بازتابش از سطح آينهاي قرار
گرفته در فاصله كانوني لنز ،دوباره به شكافندهي پرتو وارد ميشود .اين پرتو پس از بازتاب از سطح شكافندهي پرتو وارد منشور
شده و اثر  SPRاتفاق ميافتد .بنابراين نور دوباره پس از عبور از يك آنااليزر ،بوسيلهي فوتودتكتور آشكار ميشود.

شكل  -80 -2نمايش چيدمان حسگر.

در اين حالت دو سيگنال  IBو  IAتوسط دتكتور آشكارسازي ميشود .هنگامي كه انحراف زاويهاي در دو پرتو رسيده به
فوتودتكتور وجود نداشته باشد ،اختالف فاز بين دو پرتو صفر ميشود .اگر آينه نسبت به صفحهي كانوني انحراف پيدا كند ،در
اين صورت نور بازتاب از سطح آينه پس از عبور از لنز داراي يك زاويهي انحراف خواهد بود .اختالف فاز بين دو پرتو متناسب

سند راهبردي و نقشهي راه توسعه سامانههاي اندازهگيري پيشرفته در نيروگاهها
99
ويرايش سوم ،آبان 1393

فاز  :2هوشمندي فناوري

با انحراف آينه از سطح كانوني  DZبوده و در اين صورت ميزان جابجايي بسيار كوچك با اختالف فاز ظاهر شده قابل
اندازهگيري است [.]194
 -8-6-17-2فاصلهسنجي به روش هولوگرافيك
يك تصوير هولوگرام از الگوي تداخلي دو موج مرجع و بازتاب از شي تشكيل ميشود .موج مرجع و بازتاب شده از سطح
شي در نزديكي يك صفحهي حساس به نور با يكديگر تداخل ميكنند و فرانژهاي روشن و خاموش تشكيل ميدهند .اختالف
فاز دو موج ثبت شده در صفحهي حساس ،فاصلهي ايجاد شده را نمايش ميدهد.
مطابق با چيدمان شكل ( ،)81-2نور ليزر پس از عبور از يك شكافنده پرتو ،به دو پرتو تقسيم ميشود .پرتو مرجع پس از
بازتاب از سطح شكافنده وارد دتكتور ميشود .پرتو دوم پس از عبور از شكافنده به صفحهي مورد نظر برخورد ميكند و پس از
بازتاب از سطح صفحه به شكافندهي پرتو رسيده و پس از بازتاب از سطح آن وارد دتكتور ميشود .هر كدام از اين پرتوها داراي
يك دامنه و يك فاز هستند كه طبق رابطهي حاكم بر امواج نوري تداخل بين دو پرتو صورت ميگيرد و الگوي تداخلي روي
دتكتور نقش ميبندد .اختالف فاز بين دو پرتو مرجع و پرتو شياي كه از سطح شي بازتاب شده است طبق رابطهي ( )2-2به
فاصله تبديل ميشود.

  x , y 
4

()2-2

x 

شكل  -81-2نمايش چيدمان حسگر فاصلهياب هولوگرام.

 -9-6-17-2روش اندازهگيري Laser confocal microscope

در اين روش مطابق شكل ( )82-2پرتو ليزر به سمت هدف تابيده ميشود و با تمركز بر روي شي در حال حركت ،به باال
و پايين حركت ميكند .نور منعكس شده از شي هدف توسط يك آينه به سمت آشكارساز هدايت ميشود .با مقايسه نور
آشكارشده و نور تابيده شده ميتوان فاصله شي تا حسگر را اندازهگيري كرد [.]124
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شكل  -82-2ساختار يك Laser confocal

 -10-6-17-2روش اندازهگيري CCS prima confocal

اين حسگر مطابق شكل( )83-2شامل يك منبع نور سفيد ،پروب نوري ،فيبر نوري و پردازنده است .نور سفيد توسط يك
منبع نوري چند لنزي بر روي سطح مورد نظر متمركز ميشود و به رنگها و طولموجهاي گوناگون تفكيك شده و تنها
طولموجي كه بر روي هدف متمركز شده براي اندازهگيري استفاده ميشود .اين نور منعكس شده از توسط پروب نوري وارد
فيبر شده ،سپس براي پردازش تغييرات طيفي و محاسبه فاصله ،به پردازنده فرستاده ميشود [ .]130برخي از شركتهاي
سازندهي آن عبارتند از:
Omron



Cyber technologies



Micro epsilon



شكل  -83-2ساختارCCS prima confocal

 -7-17-2اندازهگيري فاصله به روش پتانسيومتري
حسگرهاي پتانسيومتري به دو دستهي خطي و دوار تقسيم ميشوند .در آنها جابهجايي مكانيكي به سيگنال الكتريكي
تبديل ميشود .اين حسگر شامل يك مقاومت ثابت در تماس با شاخص متصل به شفت مكانيكي است .حركت شاخص بر روي

سند راهبردي و نقشهي راه توسعه سامانههاي اندازهگيري پيشرفته در نيروگاهها
101
ويرايش سوم ،آبان 1393

فاز  :2هوشمندي فناوري

مقاومت باعث تغيير ميزان مقاومت و در نتيجه تغيير سيگنال ولتاژ خروجي خواهد شد .بنابراين ولتاژ خروجي ديده شده متناسب
با موقعيت شاخص است [ .]127برخي از شركتهاي سازندهي آن عبارتند از :

 -8-17-2حسگر مجاورتي

Sensor systems



Opkon optik electronic



Celesco



1

اين حسگرها با ايجاد ميدان مغناطيسي يا تابش موج الكترومغناطيسي و بررسي تغيير امواج ارسالي ميتواند حضور اجسام
در نزديكي خود را تشخيص دهد [ .]124انواع حسگرهاي مجاورتي عبارتند از:
Capacitive



inductive



magnetic



photoelectric



 -9-17-2اندازهگيري موقعيت به روش Encoders
انكدر در واقع يك تجهيز الكترومكانيكي است كه حركت يك جسم را به يك كد ديجيتال يا آنالوگ تبديل ميكند و اين
كد ،در ديكودر به تعداد دوران يا سرعت زاويهاي و يا مسافت تبديل ميشود .انكودرها از لحاظ ساختار به دو گونه خطي و
چرخشي و از لحاظ عملكرد نيز به دو گونه انكودر مطلق و انكودر افزايشي تقسيم ميشوند [ .]121برخي از شركتهاي
سازندهي آن عبارتند از:
Baumer



Turck



OMRON



 -10-17-2اندازهگيري فاصله به روش Seismic displacement pick-up
اين حسگر كه در شكل ( )84-2نشان داده شده ،شامل جرمي است كه توسط فنري به حالت تعليق درآمده است .نيروي
حاصل از شتاب ،باعث جابهجايي و حركت جرم و فنر ميشود .اين تغيير حركت ،به مبدل اعمال شده و مبدل ،سيگنالي متناسب
با آن توليد ميكند .با انتخاب مناسب جرم و ميزان سختي فنر ميتوان جابهجايي ،سرعت و شتاب را محاسبه كرد [.]128
Proximity

1
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شكل  -84-2ساختار يك pick up

 -11-17-2اندازهگيري فاصله به روش Magneto-inductive
اين حسگرها بر اساس جريان گردابي حاصل از سيمپيچ حامل جريان متناوب عمل ميكند جريان گردابي متناسب با قدرت
ميدان مغناطيسي است كه اين ميدان در فواصل گوناگون متفاوت ميباشد .شركت Micro epsilonاز اين روش در ساخت
حسگر جابجايي استفاده ميكند [.]127
 -12-17-2روش اندازهگيري RVDT1
اين حسگر ،مبدلي الكترومكانيكي است كه جرياني متناوب و متغير با ولتاژ خروجي توليد ميكند .اين جريان به صورت
خطي با جابهجايي زاويهاي شفت ورودي متناسب است .ساختار و عملكرد اين حسگر مبتني بر چرخش يك بولبرينگ است كه
توسط استاتور پشتيباني ميشود .از شركتهاي سازندهي آن ميتوان موارد زير را نام برد [.]14
GE measurement



Meggitt sensing systems



Measurement specialyies



 -13-17-2روش اندازهگيري پيزوالكتريك
اين حسگر بر اساس خواص پيزو كه در بخشهاي پيشين توضيح داده شده است ،ميتواند فاصلهي مورد نظر را انداهگيري
كند [.]70

 -18-2پايش مداوم گازهاي دودكش نيروگاهها
در حال حاضر اندازهگيري و پايش گازهاي حاصل از احتراق نيروگاهها از دو جهت مورد توجه قرار ميگيرد:

Rotary variable differential transformer

1
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 كنترل بار آلودگي منتشر شده از صنايع به محيط كنترل احتراق به منظور افزايش راندمانهمان گونه كه ميدانيم سوختهاي فسيلي اثرات زيست محيطي زيادي از جمله آلودگي هوا در بر خواهد داشت .از
مهمترين اين اثرات ميتوان به توليد و انتشار گازهاي گلخانهاي به ويژه گاز  CO2و گازهاي اسيدي مانند  SO2و ،NO
هيدروكربنها و ساير آاليندهها اشاره كرد [.]177
سيستم پايش مداوم گازهاي دودكش نيروگاهها از بخشهاي اصلي نمونهبرداري ،آمادهسازي ،اندازهگيري ،كاليبراسيون و
ارسال اطالعات تشكيل شده است.
در سيستم نمونهبرداري و آمادهسازي ،ابتدا از گاز درون دودكش ،نمونه گرفته ميشود .در بخش آمادهسازي دماي گاز را
پايين ميآورند ،سرد ميكنند ،رطوبت گاز گرفته ميشود و كارهاي مقدماتي بر روي گاز انجام ميشود و شرايط را براي
اندازهگيري آماده ميكنند.
بخش اندازهگيري كه مهمترين قسمت سيستم پايش دود است ،ميزان غلظت گازهاي موجود در دود را توسط بخشي به
نام  Optical Benchاندازهگيري ميكند.
پس از كاليبراسيون ،مقادير اندازهگيري شده از طريق پورت سريال  RS232به سيستم پايش ارسال ميشود و در اختيار
كاربر قرار ميگيرد.
در سيستم پايش مداوم گازهاي دودكش نيروگاهها اندازهگيري گازها با استفاده از امواج مادون قرمز انجام ميشود .تعدادي
از آاليندههاي گازي ،انرژي تابشي را در يك يا چند طيف (از جمله  )IRجذب ميكنند .هر يك از آاليندهها نور را در يك
طولموج خاصي جذب ميكنند .لذا اين مشخصه ميتواند وجه تمايز بين آاليندهها باشد.
عموماً مولكولهاي گازي ناهمسان كه شامل دو يا چند اتم مشابه در مولكول باشند ،توانايي جذب نور  IRرا دارند.
مولكولهاي يكسان كه فقط از يك گونه اتم تشكيل شدهاند ،زماني كه در معرض نور مادون قرمز قرار ميگيرند ارتعاش
ويژهاي از خود نشان نميدهند .از اين خواص گازها ،در سيستم اندازهگيري مورد نظر استفاده ميشود .در حقيقت با اندازهگيري
طولموج نور جذب شده ميتوان به گونه گاز و ميزان آنها پي برد .با اين روش ميتوان گازهاي  SO2 ،CO ،CO2و  NOو
هيدروكربنها را اندازهگيري كرد .شكل ( )85-2اساس كار يك  Optical Benchرا نشان ميدهد.
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شكل  -85-2ساختار كلي Optical Bench

در اين روش ،گاز مورد نظر وارد چمبر اندازهگيري ميشود .اين گاز در معرض نور مادون قرمز قرار ميگيرد .در كنار چمبر
فوق ،محفظهي ديگري نيز وجود دارد كه از گاز مرجع (گازي با مولكولهاي يكسان) كه نور مادون قرمز را جذب نميكند پر
شده است .گاز نمونه به طور همزمان از اين دو محفظه عبور ميكند .از ميزان جذب نور مادون قرمز توسط گاز نمونه نسبت به
گاز مرجع ميتوان به غلظت گاز نمونه پي برد.

 -19-2اندازهگيري غلظت روغن در آبهاي فرايندي و پساب نيروگاهها
آاليندههاي گوناگوني از طريق پسابهاي توليدي در نيروگاه وارد محيط زيست شده و باعث آلودگي محيطهاي آبي
ميشوند .به منظور كاهش غلظت آاليندهها تا حد استاندارد و در نهايت انتخاب روش مناسب تخليه پساب نيروگاهها ،ميبايست
به طور مداوم آبهاي فرايندي نيروگاهها را نمونهگيري كرد [.]178
روشهاي گوناگوني براي اندازهگيري غلظت روغن و مواد نفتي در آبهاي فرايندي و پساب نيروگاهها وجود دارد كه در
اين قسمت به معرفي سه روش نوري خواهيم پرداخت.

 -1-19-2جذب فرابنفش
به وسيلهي طيفسنجي امواج ماورابنفش ،ميتوان طيف گستردهاي از مواد نفتي را شناسايي كرد .شناسايي و تشخيص مواد
نفتي در داخل ستون آب ،به ميزان حالليت اين تركيبات در داخل آب بستگي دارد .وقتي تركيبات نفتي در داخل آب به مدت
يك تا دو روز باقي ميمانند ،تركيبات فرار خود را از دست ميدهند و اين باعث ميشود شناسايي اين گونه تركيبات با مشكل
مواجه شود .تركيبات و مواد آلي موجود در آب در شناسايي و تشخيص مواد نفتي و آاليندهها ايجاد اشكال خواهد كرد.

سند راهبردي و نقشهي راه توسعه سامانههاي اندازهگيري پيشرفته در نيروگاهها
105
ويرايش سوم ،آبان 1393

فاز  :2هوشمندي فناوري

 -2-19-2روش فلورسانس
روش طيفسنجي فلورسانس يكي از روشهاي در حال توسعه و موثر در تشخيص آلودگيهاي روغني و مواد نفتي در
داخل آب است .روغن و آاليندههاي موجود در پساب نيروگاهها به دليل تركيبات شيميايي ،اين ويژگي را دارند كه هنگامي كه
در معرض تابش اشعه ماورابنفش قرار گيرند ،از خود نور مرئي توليد ميكنند كه به آن تابش فلوئورسانس گويند .طيفسنجي
فلوئورسانس ،يكي از روشهاي سريع براي تشخيص تركيبات شامل هيدروكربنها است .شكل ( )86-2جذب و نشر و حالت
مولكولي مواد فلورسانس را نشان ميدهد.

شكل  -86-2جذب و نشر مولكولي و اساس كار سيستم اندازهگيري روغن موجود در آب

 -3-19-2ليدار

1

ليدار يكي از روشهاي توسعه يافته ليزر است كه به شكل همزمان از دو فناوري سيستم موقعيتيابي جهاني 2و دستگاه
راهبر خودكار 3استفاده ميكند.
 SLEAF1نسل جديد حسگرهاي فلوئورسانس هوايي است .اين فناوري در سال  1992ميالدي در كشور كانادا ساخته شد.

حسگرهاي جديد مجهز به ليزرهاي قوي براي پوشش دادن ارتفاعات باال هستند .پرتوهاي ليزر قادر به جمعآوري در حدود 400
نمونه در هر دقيقه در منطقهاي با وسعت  200متر است.
1

)Light Detection and Ranging System (LIDAR
Global Position System
3 International Navigation System
2
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ليدار فلوئورسانس ،يكي از روشهاي تشخيص از راه دور تركيبات فيتوپالنكتون به منظور ارزيابي آب منطقه پس از وقوع
حادثه براي تشخيص مكاني كه در آن منطقه ،مواد نفتي نشت پيدا كرده است ،ميباشد.

 -20-2اندازهگيري هيدروژن
امروزه ويژگيهاي منحصر به فرد گاز هيدروژن باعث شده كه كاربردهاي گوناگوني در صنعت پيدا كند .از جمله اين
كاربردها استفاده از اين گاز بهعنوان سيال خنك كننده در ژنراتورهاي نيروگاههاي بخار است .بنابراين آشكارسازي و اندازهگيري
خلوص اين عنصر در چرخه توليد آن در نيروگاهها بسيار با اهميت است،

 -1-20-2حسگرهاي مقاومتي
در اين حسگرها تعامل بين گاز و نيمههادي اكسيد فلزي ،موجب تغيير قابل توجه هدايت الكتريكي ميشود كه اين تغيير
هدايت الكتريكي متناسب با غلظت هيدروژن است .اين حسگر از پاالديوم _ نقره ساخته ميشود كه داراي دقت و حساسيت
مناسب جهت اندازهگيري غلظت هيدروژن است [.]131

 -2-20-2حسگر گاز هيدروژن با ساختار سيليكون
سطح اين حسگر از پالتين ساخته ميشود .مولكول هيدروژن هنگامي كه به سطح حسگر برخورد ميكند با توجه به
خواص كاتاليزوري پالتين به دو اتم  H+تبديل ميشود H+ .ايجاد شده پس از گذر از اليه  ،TiO2-xجذب سطح PS

2

(سيليكون متخلخل) خواهد شد و الكترون آزاد شده از درون ماده را دريافت ميكند .با كاهش يافتن تعداد الكترونها در امتداد
اليه  ،PSجريان الكترونها كاهش يافته و در نتيجه جريان كل ايجاد شده كاهش مييابد .با بررسي اين تغييرات ميتوان
غلظت هيدروژن را محاسبه كرد [.]132

1 Scanning Laser Environmental Airborne Fluorosensor
)Porous Silicon: (PS

2
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 -3-20-2حسگر صوتي
 -1-3-20-2فوتواكوستيك
در اين روش از جابجايي نسبي در زمان انتشار موج براي تجزيه و واكاوي اطالعات استفاده ميشود ،به طوري كه نتايج
آزمايشها با اين روش نشان ميدهد رابطه خطي ميان غلظت هيدروژن و تغييرات جابجايي نسبي در زمان انتشار وجود دارد
[.]133
 -2-3-20-2حسگرهاي SAW

ساختار اصلي اين گونه حسگرها مشابه ساير حسگرهاي  SAWاست .در اين حسگرها موج سطحي مسير پيزوالكتريك
قرار گرفته بين دو الكترود را طي ميكند و با تغييرات غلظت هيدروژن تغييراتي در فاز و فركانس موج ايجاد ميشود كه با
اندازهگيري اين تغييرات ميتوان غلظت هيدروژن را اندازهگيري كرد ].[134
 -4-20-2حسگرهدايت گرمايي با استفاده از فناوري MEMS
اساس كار اين حسگرها بر مبناي توانايي باالي هدايت گرمايي هيدروژن است .هدايت گرمايي در مخلوطي از گازها به
ضريب هدايت گرمايي و در صد حضور هر گاز وابسته است .از طرفي نياز به حسگر قابل اطمينان با ابعاد مينياتوري و پردازش
سيگنال مدرن و پيشرفته باعث ايجاد تكنولوژي ( MEMSسيستمهاي ميكروالكترومكانيكي) شده كه بر اساس استفاده از
اليههاي سيليكوني و مدارهاي مجتمع عمل ميكند .تعداد زيادي از روشهاي  MEMSدر طراحي اين گونه حسگرها مورد
استفاده قرار ميگيرد [ ]136[ ،]135و [.]137

 -5-20-2اندازهگيري غلظت هيدروژن به روش نوري
 -1-5-20-2اندازهگيري غلظت هيدروژن به روش مادون قرمز
اين حسگرها بر اساس قانون بير كار ميكنند .طبق قانون بير هنگامي كه انرژي حرارتي به صورت امواج نور مادون قرمز
از فضاي گاز عبور كند ،مقداري از آن به وسيلهي گاز جذب ميشود كه از اين پديده ميتوان براي اندازهگيري مقادير گازهاي
آالينده هوا استفاده كرد ] .[185شكلهاي ( )87-2تا ( )91-2نمايي كلي از نحوه كاركرد اين گونه حسگرهاي نوري را نشان
ميدهد:
 -1حسگر در هنگام خاموش بودن فرستنده
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شكل  -87-2نحوه كاركرد حسگر (مرحله .)1

 -2خروجي حسگر در هنگام روشن بودن منبع نور بدون حضور گاز

شكل  -89-2نحوه كاركرد حسگر (مرحله .)2

 -3خروجي حسگر در هنگام روشن بودن منبع نور در حضور مقدار اندكي از گاز H2

شكل  -90-2نحوه كاركرد حسگر (مرحله . )3

 -4خروجي حسگر در هنگام روشن بودن منبع نور در حضور گاز  H2با غلظت باال

شكل  -91-2نحوه كاركرد حسگر (مرحله .)4

 -2-5-20-2اندازهگيري غلظت هيدروژن به روش فيبر نوري
روش كار اين حسگر برگرفته از يكي از خواص مهم هيدروژن كه همان كاهش دادن ضريب شكست پاالديوم است،
ميباشد .چرا كه در اين حالت حضور هيدروژن موجب كاهش ضريبشكست موج در فيبر نوري ميشود .از آنجايي كه مركز
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حساس حسگر فيبر نوري از فيبر ساخته شده است ،لذا داراي شكنندگي زياد است .همچنين مراحل پر زحمت مانند نازكسازي
و زدايش ،از اشكاالت عمده اين گونه از حسگر فيبري است .مولكول هيدروژن به دو اتم هيدروژن تبديل ميشود .سپس اتم
هيدروژن در سطح پاالديوم جذب ميشود و هيدريد پاالديوم توليد ميشود كه داراي خواص اپتيكي متفاوتي است و ضريب
شكست متفاوتي دارد .در نتيجه طولموج نور در فيبر نوري در حضور هيدريد پاالديوم متفاوت ميشود [.]186
 -3-5-20-2اندازهگيري غلظت هيدروژن به روش FBG

يكي ديگر از خواص هيدروژن كاهيدن اكسيد تنگستن به تنگستن برنزي رنگ طي فرايند شيميايي است .مولكول
هيدروژن در حضور پالتين به اتم هيدروژن  H adتبديل ميشود .سپس اتم هيدروژن با  WO 3طي فرايند سرريز واكنش مي-
دهد كه در اين واكنش به ميزان قابل توجهي تغيير رنگ خواهد داد.
در اين حالت فيلم نازك  Pt/WO3كه با روش سل-ژل 1تهيه شده است ،تغيير رنگ يافته و از خاكستري نيمه شفاف به
سرمهاي تبديل ميشود كه موجب افزايش جذب نور در امتداد آن خواهد شد.

شكل  -92 -2نماي كلي حسگر فيبر نوري اكسيد تنگستن /پالتين.

از انواع ديگر حسگر هيدروژن حسگر توري براگ فيبري با اليه حساس اكسيد تنگستن است .پاسخ زماني اين حسگر براي
غلظت يك درصدي از هيدروژن كمتر از چند ثانيه است .در اين گونه حسگر مبناي اندازهگيري تغيير طولموج نور ليزر به علت
افزايش دماي اطراف حسگر براگ فيبري در حضور الكترون است [ .]187شكل ( )92-2ساختار اين حسگر را نشان ميدهد.
 -4-5-20-2اندازهگيري غلظت هيدروژن به روش تداخلسنجي
پيكربندي كلي حسگر تداخلي فابري پرو در شكل ( )93-2نمايش داده شده است .در اين حسگر از دو فيبر نوري تك مد
به عنوان بازتابنده استفاده ميشود .نور عبوري از فيبر نوري وارد كوپلر  2*2شده و يكي از پرتوها به عنوان حسگر و ديگري به

-Sol-Gel

1
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عنوان پرتو مرجع استفاده ميشود .نور حسگر پس از برخورد به انتهاي فيبر اليهنشاني شده با مادهي  dP-gAبرگشت داده
شده و وارد اسپكترومتر ميشود .اين حسگر ميتواند تنش و كرنش وارد شده به اليهي نازك را كه ناشي از تغييرات غلظت
هيدروژن است ،اندازهگيري كند .فرآيند جذب هيدروژن توسط اليهي پاالديوم وابسته به تنش و كرنش وارد شده به اليهي
نازك است .با نتايج بدست آمده از اين حسگر ،رابطهي خطي بين افزايش غلظت هيدروژن و تغيير كاواك به خوبي محاسبه و
تخمين زده ميشود [.]219

شكل  -93 -2نمايش پيكربندي كلي حسگر تداخلي فابري پرو.

 -5-5-20-2اندازهگيري غلظت هيدروژن به روش پالسمون
در اين گونه حسگر اليهي نازك روي انتهاي فيبر نوري پليمري جهت آشكارسازي هيدروژن در هوا اليهنشاني ميشود.
هنگامي كه اليهي مورد نظر با هيدروژن برهمكنش ميكند ،خواص نوري آن تغيير ميكند .با تغيير خواص نوري ماده ،پاسخ
حسگر و در واقع شدت نور عبوري و بازگشتي از فيبر مورد نظر تغيير كرده و با نمايش تغييرات شدت بازگشتي غلظت هيدروژن
نمايش داده ميشود .حسگر فيبر نوري در اين زمينه به دليل عدم پاسخ به امواج الكترومغناطيس و در واقع حفاظت حسگر در
مقابل امواج الكترومغناطيس بسيار مصون و ايمن است.
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شكل  -94 -2چيدمان سنجش مقدار هيدروژن.

مطابق با شكل ( )94-2چيدماني براي سنجش مقدار هيدروژن آماده ميشود .انتهاي فيبر به ترتيب با مواد طال ،اكسيد
تنگستن ( )ow3و پاالديوم با ضخامتهاي مناسب اليهنشاني ميشود .پاالديوم به عنوان يك كاتاليزر عمل ميكند .ضريب
شكست اليهي تنگستن در حضور هيدوژن و با برهمكنش با آن تغيير ميكند .پس بنابراين با تغيير ضريب شكست اليهي روي
منشور ،طيف نور بازتابي از سطح منشور در زاويهي بازتابش كلي تغيير ميكند .تغيير در طيف نور بازتابي در اين اليه كه ناشي
از اثر رزونانس پالسمونهاي سطحي اتفاق ميافتد ،غلظت هيدروژن محيط را نمايش ميدهد .به طوري كه تغييرات شدت نور
بازتابي از سطح حسگر در غلظتهاي گوناگون هيدروژن خطي است ].[218

 -21-2اندازهگيري پارامترهاي شيميايي
خوردگي يك پديده مستمر و ويرانگر است .يكي از بخشهايي كه خوردگي در آن از اهميت بسيار ويژهاي برخوردار است،
ديگهاي بخار است كه در صنايعي مانند نيروگاهها ،پتروشيميها و  ...بدان وابستگي حياتي دارند .تزريق مواد شيميايي كه به
سيكل آب و بخار ،باعث به حداقل رساندن عوارض نامطلوب مانند خوردگي و رسوبگذاري در لولههاي انتقال سيال ميشود.
كاهش رسوبات تشكيل شده و روئين كردن سطوح فلزي براي كاهش مقاومت حرارتي يا ممانعت از خوردگي يك مسئله مهم
در نيروگاههاي حرارتي است.

 -1-21-2روش حجمي
روشهاي حجمي دسته بزرگ و قدرتمندي از روشهاي كمي را تشكيل ميدهند كه كاربرد وسيعي در شيمي تجزيه
دارند .روشهاي حجمي يكي از سه گونه تيترسنجي را تشكيل ميدهند كه در آن تجزيهها براساس اندازهگيري مقدار معرف با
غلظت معلوم كه توسط آناليت مصرف ميشود ،ميباشد .دو گونه ديگر تيترسنجي عبارتاند از وزني (گراويمتري) و كولومتري.
در روش تيترسنجي حجمي ،حجم محلولي با غلظت مشخص اندازهگيري ميشود كه براي واكنش كامل با آناليت مورد نياز
است .تيترسنجي وزني تنها از اين جهت با هم متفاوت است كه وزن واكنشگر به جاي حجم آن اندازهگيري ميشود .در
تيترسنجي كولومتري ،واكنشگر مورد نياز براي واكنش كامل با آناليت ،از طريق جريان الكتريكي مستقيم توليد ميشود و زمان
الزم براي كامل شدن واكنش الكتروشيميايي اندازهگيري ميشود .يكي از مهمترين و متداولترين روشهاي اندازهگيري كمي
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در آزمايشگاههاي شيمي ،حجمسنجي (تيتراسيون) است كه موارد كاربرد گوناگوني مانند تيتراسيون اسيد -باز ،اكسايش-
كاهش (منگانومتري ،يدومتري و  ،)...كمپلكسومتري ،رسوبي ،و ...دارد [.]138

 -2-21-2روشهاي تجزيه وزني
اين روش بر اساس اندازهگيري جرم پايهگذاري شده است و به دو روش دستهبندي ميشوند .در روش رسوبي ،آناليت را با
استفاده از واكنشگر رسوبي مناسب به صورت تركيبي با حالليت كم در آورده ،رسوب را صاف كرده و شستشو ميدهند .سپس
آن را خشك كرده يا مشتعل ميكنند تا به فرم شيميايي در آيد .سپس با استفاده از ضريب وزني مربوطه ،مقدار آناليت محاسبه
ميشود .در روش تبخيري ،آناليت را در يك دماي مناسب تبخير ميكنند .سپس محصول حاصل از تبخير جمعآوري و وزن
ميشود و يا اين كه از روي كاهش وزن نمونه ،وزن محصول به طور غير مستقيم تعيين ميشود [.]138

 -3-21-2ولتامتري
اساس ولتامتري مبتني بر اندازهگيري شدت جريان حاصل از يك واكنش الكترودي ( معموالً واكنش احياء) در سطح
الكترود به موازات تغيير تدريجي پتانسيل اعمال شده به الكترود است .ولتامتري كاربرد وسيعي دارد ،به طوري كه تمام يونهايي
كه قابليت احيا شدن بر سطح الكترود جيوه را دارند ،با اين روش قابل اندازهگيري است .عالوه بر يونها تركيبات آلي شامل
آلدييدها ،كتونهاي آلفاهالوژندار ،آلكنها ،سيستمهاي آروماتيك و .....را ميتوان با اين روش اندازه گرفت [.]139

 -4-21-2تيتراسيون
تيتر كردن از روشهاي تجزيه حجمي است .در تجزيه حجمي ابتدا جسم را حل كرده و حجم معيني از محلول آن را با
محلول ديگري كه غلظت آن مشخص است كه همان محلول استاندارد ناميده ميشود ،ميسنجند .در تيتراسيون محلول
استاندارد به طور آهسته از يك بورت به محلول حاوي حجم مشخص يا وزن مشخص از ماده حل شده اضافه ميشود .افزايش
محلول استاندارد ،آنقدر ادامه مييابد تا مقدار آن از نظر اكيواالن برابر مقدار جسم حل شده شود .نقطه اكيواالن نقطهاي است
كه در آن ،مقدار محلول استاندارد افزوده شده از نظر شيميايي ،برابر با مقدار حجم مورد نظر در محلول مجهول است .اين نقطه
را نقطه پايان عمل از نظر تئوري يا نقطه هم ارزي نيز ميگويند .نقطه اكيواالن در عمل به وسيلهي تغيير فيزيكي (مانند تغيير
رنگ) شناخته ميشود .نقطهاي كه اين تغيير رنگ در آن روي ميدهد ،نقطه پايان تيتر كردن است .در تيتراسيون اسيد و باز،
شناساگرها براي تعيين زمان حصول نقطه اكيواالن بكار ميروند .تغيير رنگ معرف ،نشانگر نقطه پاياني تيتراسيون است [.]139
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 -1-4-21-2يدومتري -تيتراسيون وينكلر
يون يديد يك عامل كاهندهي نسبتاً موثري است كه به طور وسيعي براي تجزيهي اكسندهها به كار ميرود .به طور كلي
به واكنشهايي كه در آن يد اكسيد ميگردد ،يعني يد از محلول يديدها آزاد ميگردد يدومتري گويند .روشهاي زيادي بر اساس
خواص كاهندگي يون يديد استوارند .يد كه محصول واكنش است ،معموالً با محلول استاندارد تيوسولفات تيتر ميشود .عناصر
زيادي را ميتوان به روش يدمتري تعيين كرد .يكي از اين عناصر ،مس و اكسيژن است [.]139
 -2-4-21-2كمپلكسومتري
واكنشگرهاي تشكيل كمپلكس كاربرد وسيعي در تيتراسيون كاتيونها دارند .مفيدترين اين واكنشگرها تركيبات آلي با
چندين گروه الكترون دهندهاند كه تشكيل پيوندهاي كواالنسي چند گانه با يونهاي فلزي را ميدهند .واكنشهاي تشكيل
كمپلكس اكثر يونهاي فلزي با زوج الكترون دهندهها ،واكنش ميدهند تا تركيبات كئوردينانسيون با يونهاي كمپلكس
تشكيل دهند .روشهاي تيترسنجي مبتني بر تشكيل كمپلكس كه گاهي روشهاي كمپلكسسنجي ناميده ميشوند بيش از
يك قرن است كه مورد استفاده قرار ميگيرند [.]139
 -3-4-21-2نقرهسنجي
تيترسنجي رسوبي ،كه بر پايه واكنشهاي همراه با ايجاد تركيبات يوني با انحاللپذيري كم قرار دارد ،يكي از قديميترين
فنون تجزيهاي است .نيترات نقره را ميتوان پرمصرفترين و مهمترين واكنشگر رسوبي دانست كه براي اندازهگيري هاليدها،
آنيونهاي هاليد ،مركاپتانها ،اسيدهاي چرب ،و تعدادي از آنيونهاي معدني دو و سه واالنسي به كار ميرود .روشهاي
تيترسنجي بر پايه نيترات نقره را گاهي روشهاي نقرهسنجي نيز مينامند [.]139

 -5-21-2روش كدريسنجي
كدورت متناسب با ذرات پراكنده با اندازههاي گوناگون يا جذب شدن نور در طولموج معيني است كه به محيط مورد
بحث ،ظاهري مات و ابري ميدهد .كدورتسنج به دستگاهي گفته ميشود كه به روش اپتيكي (انعكاس نور توسط ذرات معلق)
مقدار كدورت محلولها را اندازهگيري ميكند .از اين روش ميتوان به غلظت برخي از يونها مانند سولفات پي برد [.]139
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 -6-21-2فتومتري
اسپكتروفوتومتر يا روش فتومتري براي تعيين غلظت مواد موجود در محلولها است كه با استفاده از ميزان اندازه جذب نور
نمونهها ،غلظت آنها را تعيين ميكند .دستگاه اسپكتروفوتومتر از لحاظ عملكرد شامل دو قسمت اسپكترومتر يا طيفسنجي و
نورسنجي است.
اسپكترومتر بخشي از دستگاه است كه نور ثابت با دامنه مشخص به وجود ميآورد و شامل منبع نور ،عدسي ،شكافها و
صافي (فيلتر) است .بخش فوتومتر از قسمتهاي سنجش نور و ضبط آن تشكيل شده است .براي نمونه اگر محلولي را آبي
ببينيم ،به اين دليل است كه يون مورد نظر رنگ محلول خود را كه زرد است ،جذب كرده و رنگ آبي آن به چشم ميخورد.
بنابراين اگر بخواهيم غلظت يون مورد نظر محلول را اندازهگيري كنيم ،رنگ مكمل آن (رنگ زرد) را ميتابانيم تا به وسيله آن
جذب شود .با استفاده از اين خاصيت به وسيله اسپكتروفوتومتر غلظت مواد اندازگيري ميشود [.]140

 -7-21-2اندازهگيري قابليت رسانش الكتريكي آب

1

هدايت ويژه آب ،شاخص قابليت آن در هدايت يك جريان الكتريكي است .از اين نظر كه قابليت هدايت الكتريكي (ويژه)
نسبت معين و مستقيمي با مقدار  TDSآب دارد ،بنابراين اندازهگيري آن به منظور كنترل سادهي كيفيت آب از اهميت زيادي
برخوردار است .آب خالص كه در مقابل هدايت جريان الكتريكي ،مقاومت زياد دارد ،داراي قابليت هدايت بسيار كمي است .با
انحالل نمكها در آب با توجه به مقدار يونهايي كه ايجاد ميكنند ،قابليت هدايت الكتريكي آن افزايش مييابد .در بعضي
مواقع دستگاه هدايتسنج با توجه به رابطهي موجود بين TDSو هدايت ،برحسب  ppmهاي  TDSتنظيم و مدرج ميشود كه
در اين صورت در اصطالح دستگاه TDSمتر ناميده ميشود .ميزان هدايت الكتريكي يك محلول تابع غلظت محلول ،دما و نوع
يونها است [.]141

 -8-21-2جذب اتمي
طيفسنجي جذب اتمي يك روش اسپكتروسكوپي براي اندازهگيري كمي عناصر شيميايي با استفاده از جذب اشعه نور
توسط اتم در حالت گازي است .در شيمي تجزيه ،اين تكنيك براي تعيين غلظت يك عنصر خاص در يك نمونه مورد آزمايش
استفاده ميشود .اساس اين تكنيك ،استفاده از دستگاه جذب براي ارزيابي غلظت آناليت در نمونه است .لذا نيازمند رابطهاي بين
-Conductivity

1
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ميزان نور جذب شده توسط نمونه و غلظت نمونه هستيم كه همان قانون بير است .به طور خالصه الكترونهاي اتم با جذب
طولموج مشخصي ميتوانند به سطوح باالتر انرژي بروند و براي مدت كوتاهي به حالت برانگيخته در آيند .از آنجايي كه اين
مقدار انرژي جذب شده براي هر اتم با اتم ديگر متفاوت است ،يعني هر عنصري فقط به يك طولموج مشخص پاسخ ميدهد.
هنگامي كه اتم برانگيخته به حالت پايه برميگردد ،طولموج مشخصي از خود ساطع ميكند .با اندازهگيري ميزان جذب نمونه
ميتوان به غلظت اتم مورد نظر در نمونه دست يافت [.]142

 -9-21-2كمومتريكس
كمومتريكس كه از واژههاي كمو و متريكس به معاني شيمي و سنجش تشكيل شده است ،نام گرايش جديدي است كه
كاربرد آمار ،رياضي و كامپيو تر را در شيمي ممكن ساخته است .كمومتريكس را دانش استفاده از رياضي ،آمار و كامپيوتر جهت
طراحي يا انتخاب يك روش مناسب براي آزمايش يا توليد حداكثر اطالعات مفيد از دادههاي يك فرايند شيميايي دانست.
كاربرد روشهاي رياضي در شيمي سابقه ديرين دارد ،ولي با توجه به پيشرفت علوم كامپيوتر و كاربرد آن در علوم روشهاي
كمومتريكس در دهه اخير پيشرفت بسيار داشته است [.]143

 -10-21-2كروماتوگرافي
روش كروماتوگرافي كاغذي بر پايهي حركت حالل روي نوارهايي از كاغذ صافي استوار است.

 -11-21-2اشعه ايكس
اساس كار در روش طيفنگاري فلورسانس اشعه ايكس 1به اين صورت است كه اشعه ايكس اوليه در لوله تنگستن–كروم
توليد ميشود .اشعه ايكس خروجي از لوله ،در اثر برخورد با نمونه و بمباران آن ،الكترونهاي مدارهاي داخلي اتم را آزاد ميكند
و فضاهاي خالي در پوسته الكتروني اتمها ايجاد ميشود كه اين فضاهاي خالي معموالً با الكترونهايي كه در سطح انرژي
باالتر قرار گرفتهاند؛ پر ميشوند .در اثر عبور الكترون از سطح انرژي باالتر به سطح انرژي پايينتر ،اشعه ايكس ثانويه
(فلورسانس) توليد ميشود كه مشخصهي عنصرهاي موجود در نمونه است و به اين ترتيب شناسايي عناصر گوناگون صورت
ميگيرد .مهمترين عناصري كه به وسيلهي اين روش اندازهگيري ميشوند عبارتند از آلومينيوم ،كلسيم ،سديم ،پتاسيم ،آهن،
كرم ،تيتانيم ،منگنز ،سيليكون و گوگرد است [.]144
X-ray Fluorescence Spectroscopy

1
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 -12-21-2دستگاه اندازهگيري اكسيژن محلول در آب به روش نوري
به فرايندي كه در آن ماده با جذب فوتونهاي الكترومغناطيسي تابشي ،تحريك شده و به حالت انرژي باالتر رفته و در
بازگشت به حالت پايه تابش كند ،لومينسانس گويند .مادهاي كه خاصيت لومينسانس از خود نشان دهد لومينوفور ناميده ميشود.
همانگونه كه در شكل ( )95-2نشان داده شده است ،مادهي لومينوفور با جذب فوتونهاي نور منبعي مانند ديود نورگسيل آبي
برانگيخته ميشود .در غياب اكسيژن ،مولكولهاي برانگيخته شده با تابش نور قرمز به حالت پايدار و اوليهي خود باز ميگردند.
نور قرمز ايجاد شده نسبت به نور آبي تابيده شده از شدت و انرژي كمتري برخوردار است .اما در حضور اكسيژن ،مادهي
لومينوفور تحريك شده ،انرژي برانگيختگي خود را به مولكولهاي اكسيژن داده ،آنها را برانگيخته كرده و خود بدون هيچ
تابشي به حالت پايدار اوليه باز ميگردد .در اين حالت اكسيژن انرژي خود را به صورت گرما به محيط انتقال ميدهد.
در اين حسگرهاي ،اليهي پليمري حاوي مادهي لومينوفور ،روي سر انتهايي فيبر نوري نشانده ميشود .منبع نوري پرتو را
از طريق فيبر نوري و شاخهاي از تزويجگر به طرف مادهي لومينوفور كه در مجاورت آب قرار دارد ميفرستد .سيگنال
لومينسانس ايجاد شده توسط شاخهي ديگر تزويجگر و به كمك فيبر نوري به آشكارساز نوري هدايت ميشود .شدت
لومينسانس ،طول عمر تابش نور گسيل شده و تغيير فاز ميان سيگنال ورودي ديود و سيگنال لومينسانس ،پارامترهاي هستند
كه با آشكارسازي آنها ميتوان غلظت
آورد [.]170

شكل  -95-2اثر اكسيژن بر روي مادهي لومينوفور

اكسيژن محلول در آب را بدست
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 -13-21-2حسگر اندازهگيري  PHبه روش جذب
در حسگرهاي نوري اندازهگيري  PHبه روش جذب از واكنش نور با مولكولهاي حساس به  PHاستفاده ميكنند.
روشهاي نوري ممكن است با جذب كلرومتري و يا فلورسانس انجام شود.
حسگرهاي فيبر نوري شامل يك پروب فيبر نوري است كه مادهاي ويژه بر روي آن قرار ميگيرد .نور مادون قرمز از منبع
نوري خارج شده و به كمك فيبر نوري به ماده برخورد ميكند .آب بسته به ميزان  ،PHبخشي از نور تابيده شده را جذب
ميكند .نور بازگشتي مجدداً وارد فيبر نوري شده و وارد گيرنده نوري ميشود .از ميزان جذب نور تابش شده ميتوان  PHآب را
بدست آورد [.]171

شكل  -96-2حسگرهاي نوري اندازهگيري  PHبه روش جذب

 -14-21-2حسگر اندازهگيري  PHبه روش فلورسانس
منبع نوري ،پرتو را از طريق فيبر نوري و شاخهاي از كوپلر به طرف مادهي لومينوفور كه در مجاورت آب قرار دارد،
ميفرستد .ماده لومينسانس كه در مجاورت محلول مورد نظر قرار دارد ،با توجه به ميزان  PHمحلول سيگنال لومينسانسي توليد
ميكند .اين نور ايجاد شده توسط شاخهي ديگر كوپلر و به كمك فيبر نوري به آشكارساز نوري هدايت ميشود .از تغييرات
ايجاد شده در فاز سيگنال ورودي و بازتابش شده ميتوان ميزان  PHمحلول مورد نظر را اندازهگيري كرد [ ]172و [.]173
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 -1-3مقدمه
آينده پژوهي مشتمل بر مجموعه تالشهايي است كه با استفاده از تجزيه و واكاوي منابع ،الگوها و عوامل تغيير و يا ثبات،
به تجسم آيندههاي بالقوه و برنامهريزي براي آنها ميپردازد.
پيچيدگيهاي دنياي امروز تصميمگيري قابل اطمينان را به چالشي براي مديران و سازمانها تبديل كرده است .گوناگوني
و شمار زياد شاخصها و سنجههاي كمي و كيفي ،تصميمگيري و لزوم در نظر گرفتن هم زمان آنها و همچنين اهميت اثرات
و پيامدهاي آن بر پيچيدگي تصميمها ميافزايد .از اين رو با نگاهي آينده نگرانه بايد در جستجوي روشهاي كارآمدي براي
مساله تصميمگيري در خصوص موضوعات پيچيده بود .آينده پژوهي به عنوان علمي كه تمركز خود را بر بررسي تغييرها و پيش
تدبيري براي آينده قرار داده است بايد بتواند راهي را پيش روي كارشناسان و تحليلگران مسائل پيچيده قرار دهد.
در همين راستا با توجه به گستردگي روشهاي ساخت و فناوريهاي بكار گرفته شده در حسگرهاي ابزار دقيق ،در اين
بخش ابتدا به ردهبندي فناوريها بر اساس معيار هاي جذابيت فناوري و امكانپذيري ساخت حسگرها در كشور پرداخته شده،
سپس جهتگيري شركتها و سازمانهاي پژوهشي دنيا مورد بررسي قرار گرفته تا ترسيم آينده با حركت جهاني همسوتر شود.

 -2-3ردهبندي فناوريهاي بكارگرفته شده در ساخت حسگرها
جهت ردهبندي فناوريهاي بكارگرفته در ساخت حسگرها نياز است به جمعبندي فعاليتهاي انجام شده در مراحل يكم و
دوم پرداخته شود .در گزارش مرحله يكم ،مواردي مانند اهميت كاربرد سيستمهاي اندازهگيري پيشرفته ،اهميت استراتژيك و
داليل نياز به بوميسازي سيستمهاي اندازهگيري پيشرفته ،منافع اجتماعي  -اقتصادي حاصل از بوميسازي ،بازيگران كليدي و
نهادهاي كشور در اجراي طرح و شبكه ارتباطي بين آنها و همچنين چرخه عمر فناوريها مورد بررسي قرار گرفت [.]1
در جدول چرخه عمر گزارش مرحله يكم ،فناوريهاي  Moems ،Mems ،piezoelectricو  Piezoبه عنوان فناوريهايي كه
در مرحله جنيني و رشد قرار دارند ،شناسايي شدند كه ميتوان آنها را در گروه فناوري  Microelectronicقرار داد .جدول
( )1-3جهت يادآوري آورده شده است .همچنين نيروگاههاي حرارتي به عنوان ناحيه هدف جهت بررسي ابزار دقيق برگزيده
شدند.
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جدول  -1-3معرفي مراحل چرخه عمر

فناوري

دورة پروردگي

دورة معرفي
(جنيني)

و
 محصوالت
فرآيند هاي مرتبط
با تكنولوژي در
مرحلة نوپايي قرار
دارند
از
 مجموعهاي
نوآوريها پيدرپي
رخ ميدهند تا
يكي
سرانجام
كامياب شده و بر
فايق
ديگران
(جنگ
ميآيد
ايدهها).
 آزمايشهاي
تجربي صورت
و
ميگيرد
اشكاالت اولية
رفع
سيستم
ميشود.
photonic
Microelectronic
Electromagnetic
Acoustic
Electrochemical
Radar
Electronic
Mechanic

دورة رشد

دورة بلوغ
(اشباع(

دورة افول
(نزول(

 محصول تكنولوژي  روند استفاده و  تغييرات عمدهاي  از زماني كه
تكنولوژيهاي
در تكنولوژي رخ
از
بهرهبرداري
وارد بازار شده است
جايگزين پا
نميدهد ،نوآوري
به
تكنولوژي
ولي بهرهگيري از
عرصة
به
به شدت كاهش
سرعت افزايش
رشد
تكنولوژي
ظهور
مييابد و عمدتاً
مييابد
بسيار كندي دارد
ميگذارند،
به بهينهسازي
براي
 تكنولوژي در اين  رقابت
مرحلة افول
سيستم محدود
افزايش توليد و
مرحله بسيار متغير و
تكنولوژي
ميشود
كاهش قيمت باال
نامشخص (تثبيت
قديميتر
 به دليل بلوغ
ميگيرد
نشده) است
شروع
و
صنعت
 شركتهاي بزرگ  تحوالت بنيادي
ميشود.
تكنولوژي ،بازار
فرآيندهاي
در
انگيزه و رغبتي
به بيشترين حد  از دست رفتن
توليد در جهت
براي سرمايهگذاري
بازار فروش و
گسترش مييابد
كاهش قيمتها و
در تكنولوژي ندارند.
كاهش شديد
و رقابت در
انبوه
توليد
ريسك
قيمتها
كاهش قيمت
محصوالت صورت
سرمايهگذاري بسيار
تشديد ميشود
ميپذيرد
باال و در عوض
قيمتها و سود آن  استانداردشدن
نيز باال است.
محصوالت،
قطعات و حتي
فرآيندها است









الزم به توضيح است كه در ابتدا جدولها و نظرات اوليه كارشناسان براي اعضاي كميته راهبري ارسال شد و در نهايت در
جلسهي دوم و سوم كميته راهبري جمعبندي و نتايج آن در جداول آتي آمده است .نشستهاي مربوطه در پيوست شماره دو
آمده است.
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در فصلهاي پيشين اين گزارش نيز بر پايه بخشهاي گوناگون نيروگاههاي سيكل تركيبي ،پارامترهاي مهم مورد نظر
براي اندازهگيري در نيروگاههاي سيكل تركيبي ،شناسايي و فناوريهاي ساخت حسگرهاي مربوطه معرفي گشت.
خالصه اين بررسيهاي به صورت جدولي در پيوست يك آمده است .در اين جدول روشهاي مختلف ساخت حسگرها را
نشان ميدهد .در شكل ( )1-3و در قالب درخت فناوري حسگرها ارائه شده است .در حقيقت ،اين درخت نشان ميدهد كه
حسگرهاي پارامترهاي اندازهگيري مورد نظر ،با چه فناوريهايي قابليت ساخت را دارا هستند .شكل ( )2-3نيز فناوريهايي را
كه در ساخت حسگرها به كار ميروند نمايش ميدهد .به ديگر روي ،شكل ( )2-3درخت اهميت فناوري در ساخت حسگرها
است.
جدول ( )2-3به ردهبندي فناوريها ميپردازد .در اين جدول فناوريهاي با اهميت شناسايي و معرفي شده از منظرهاي
جذابيت فناوري و امكان پذيري ساخت مورد ارزيابي قرار گرفتهاند .هر يك از اين منظرها نيز ،خود از سنجههاي ارزيابي ديگري
تشكيل شدهاند .امتياز هر فناوري نيز براي هر سنجه در بازه  1تا  5مشخص شده است 1 .كمترين امتياز و  5بيشترين امتياز
ميباشد.
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شكل  -1 -3درخت فناوريهاي بكارگرفته در ساخت حسگرها
فناوريهاي بكارگرفته در ساخت حسگرها

شكل  -2 -3درخت فناوريهاي اصلي در ساخت تجهيزات ابزاردقيق

درخت فناوريهاي اصلي در ساخت تجهيزات ابزاردقيق
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جدول  -2 -3ردهبندي فناوري
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در جدول تعيين حوزههاي فناورانه ،فناوريها از دو بعد جذابيت و امكانپذيري مورد بررسي قرار گرفته و در سه سناريو بازبيني
شدند .به منظور برقراري توازن بين اوزان جذابيت و امكان پذيري به هريك از فاكتورهاي جذابيت وزن  1داده شد كه در
مجموع امتياز وزن فاكتورهاي جذابيت برابر  12شد .همچنين به هريك از فاكتورهاي امكانپذيري وزن  3داده شد كه مجموع
وزن فاكتورهاي امكان پذيري نيز به عدد  12ميرسد.
در مرحله بعد امتياز هريك از فناوريها در خصوص فاكتورهاي جذابيت و امكان پذيري مورد محاسبه قرار گرفته و حاصل جمع
وزني آنها در سمت چپ جدول قرار گرفت.
در سناريو اول امتياز فاكتورهاي امكان پذيري برابر صفر قرار گرفت تا فناوريهاي مورد نظر از بعد جذابيت ارزيابي شده و
فناوريهاي برتر شناسايي شوند.
در سناريو دوم مراحل سناريو دوم تكرار شد با اين تفاوت كه امتياز فاكتورهاي جذابيت برابر صفر قرار داده شدند و فناوريهاي
برتر شناسايي گرديدند.
در سناريو سوم به منظور تاثيرگذاري دو عنصر جذابيت و امكانپذيري ،حاصل جمع وزني فناوريها محاسبه شده و فناوريهاي
برتر مشخص شدند.
در نهايت با مقايسه نتايج بدست آمده در سه سناريو عنوان شده ،حوزههاي فناورانه برتر مشخص شده و به عنوان پايههاي
اصلي فناوري مورد تاييد قرار گرفتند.
الزم به ذكر است امتيازات اعالم شده براي هريك از فناوريها براي اعضا محترم كميته راهبري ارسال گرديد تا در صورت
بروز نقصان اصالح گردد كه نتايج در جلسه كميته راهبري با حضور اعضا محترم كميته راهبري مورد تاييد قرار گرفت.
 سناريوي اول  :ردهبندي فناوريها تنها با در نظر گرفتن سنجههاي جذابيت
در اين سناريو ،سنجههاي امكانپذيري در نظر گرفته نميشوند.
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 سناريوي دوم  :ردهبندي فناوريهاي تنها با با در نظر گرفتن سنجههاي امكانپذيري
در اين سناريو ،سنجههاي جذابيت در نظر گرفته نميشوند.

 سناريوي سوم  :ردهبندي فناوريهاي با در نظر گرفتن سنجههاي جذابيت و امكانپذيري
در اين سناريو ،سنجههاي جذابيت و امكانپذيري با وزن برابر و همزمان در نظر گرفته ميشوند.

جداول سمت چپ ،ردهبندي فناوريهاي ساخت حسگرها را بر پايه جمع امتياز سنجهها در هر سناريو مشخص ميكند.
بر پايه اين واكاوي در صورتيكه هر دو سنجه جذابيت و امكانپذيري را در امتياز دهي در نظر بگيريم ،فناوريهاي ،photonic
 Microelectronicو  Acousticبه ترتيب بيشترين امتياز و اهميت را در حوزه ابزار دقيق دارا خواهند بود.
مطابق جدول ( )1-3فناوريهاي اپتيك و ميكرو الكترونيك در مرحله رشد و فناوري  Acousticدر دوره بلوغ قرار دارند .از
آنجايي كه ميتوان تعداد زيادي از تجهيزات ابزار دقيق را كه از فناوري  Acousticاستفاده ميكنند را با استفاده از فناوريهاي
اپتيك و ميكرو الكترونيك پيادهسازي كرد لذا فناوريهاي اپتيك و ميكرو الكترونيك نسبت به ساير فناوريها در اولويت قرار
ميگيرند .با اين وجود در بخش  3-3آينده پژوهي براي فناوريهاي  Microelectronic ،photonicو  Acousticانجام
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ميشود .با توجه به مشخص شدن حوزههاي فناورانه آينده پژوهي در خصوص اين حوزهها در بخش آينده پژوهي بيان خواهد
شد.

 -3-3آينده پژوهي
پس از ردهبندي فناوريهاي حوزه ابزار دقيق نيروگاهي بر پايه جذابيت فناوري و امكانپذيري ساخت داخل ،در اين بخش
وضعيت و استراتژي شركتها و موسسات پژوهشي ديگر كشورهاي اين حوزه مورد بررسي قرار ميگيرد تا در گزينش فناوريها
براي برنامهريزي آينده با حركت جهاني همسو باشيم .از آنجايي كه در زمينهي ابزاردقيق ،شركتهاي بزرگ دنيا نقش بسزائي
دارند لذا بهتر است در اين مرحله به بررسي شركتهاي معروف و صاحب نظر در در زمينهي ساخت تجهيزات ابزاردقيق،
پرداخته شود و بررسيهاي الزم در زمينهي وضعيت كشورها از لحاظ پيشرفت در فناوريها در گزارش مرحلهي سوم بخش
مطالعات الگوبرداري آورده شود .جدول ( )3-3رتبهبندي  25شركت معتبر دنيا در سال  2008را از لحاظ ميزان فروش تجهيزات
ابزاردقيق در دنيا نشان ميدهد [ ]220و [ .]221با توجه به جدول ( )3-3نام آشناترين اين شركتها در زمينهي ساخت
تجهيزات نيروگاهي عبارتند از:
شركت SIEMENS
شركت ABB
شركت YOKOGAWA
شركت GE

شركتهاي نام برده شده در زمينههاي مختلف ساخت تجهيزات نيروگاهي فعاليت ميكنند كه طراحي و ساخت تجهيزات ابزار
دقيق بخشي از محصوالت ارائه شده توسط اين شركتها ميباشد .كه در ادامه توضيح مختصري در رابطه با شركتها ارائه
ميشود.
 -1-3-3شركت SIEMENS
امروزه شركت زيمنس در حوزههاي قدرت ،اتوماسيون ،كنترل ،ابزار دقيق ،اطالعات و ارتباطات ،نيروگاه ،پزشكي ،حمل و
نقل و خدمات فعاليت دارد و در برخي حوزهها مانند صنعت اتوماسيون ،فناوري سيستمهاي تصويربرداري طبي ،نوآوري در
مديريت اطالعات فرايندهاي بهداشت و سالمت ،سرآمد شركتهاي مهندسي برق و الكترونيك است .اين شركت عالوه بر
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طراحي و ساخت تجهيزات در بخش  R&Dنيز فعاليت دارد تا با انجام تحقيقات مناسب در زمينههاي نوين با رشد تكنولوژي
همگام شود .با توجه به شكلهاي ( )3-3تا ( )5-3و با بررسي فعاليت تحقيقاتي اين شركت ميتوان به اين نتيجه رسيد كه
فناوريهاي آيندهدار در زمينهي ابزاردقيق فناوريهاي فوتونيك و ميكروالكترونيك ميباشند [.]222
 -2-3-3شركت ABB
شركت  ABBيك شركت جهاني در فناوريهاي قدرت و اتوماسيون واقع در ZURICHسوئيس است .اين كمپاني در
سال  1988با همكاري  ASEAسوئد و  BBCسوئيس شروع به كار كرد اما سابقه اصلي آن به بيش از  120سال باز ميگردد.
امروزه  ABBبه عنوان بزرگترين تامينكننده موتور و درايوهاي صنعتي و بزرگترين ارائهكننده ژنراتور به صنعت توربينهاي
بادي و همچنين وسيعترين تامينكننده شبكههاي قدرت در سراسر جهان است .اين شركت در زمينههاي ابزاردقيق زير فعاليت
دارد .كه در طراحي و ساخت موارد زير از فناوريهاي بروز دنيا استفاده ميكنند با توجه به شكلهاي ( )3-3تا ( )5-3و با
بررسي روند بكارگيري فناوري ساخت ميتوان استفاده از فناوريهاي فوتونيك و ميكروالكترونيك و التراسونيك را در تجهيزات
ابزار دقيق اين شركت مشاهده نمود [.]22
 واكاوي مداوم مايعات
 اندازهگيري آلومنيوم اندازهگيري آمونياك اندازهگيري كلر اندازهگيري رسانايي اندازهگيري محلولهاي آلي اندازهگيري محلولها اكسيژن اندازهگيري فلورايد اندازهگيري هيدرازين اندازهگيري آهن -اندازهگيري منگنز
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 فتومتر چندموجي اندازهگيري نيترات -اندازهگيري PH/ORP

 اندازهگيري فسفات اندازهگيري سيليس اندازهگيري سديم اندازهگيري تيرگي كروماتوگرافي گاز محصوالت اندازهگيري دبي
 فلومتر توده كوريوليس فلومتر الكترومغناطيسي فلومتر فلومتر جرم حرارتي -فلومتر VORTEX

 محصوالت اندازهگيري سطح
 حسگر سطح مايعات حسگر سطح شناور فرستنده راداري هدايت سطح موج فرستنده ليزري سطح اسكنر ليزري سوئيچ سطحسنج مغناطيسي فرستنده سطح  RFخازني -فرستنده سطح پراكندگي حرارتي
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 فرستنده سطح فراصوت فرستنده سطح چنگال ارتعاشي محصوالت اندازهگيري فشار
 اندازهگيري فشار مطلق اندازهگيري ديفرانسيل فشار اندازهگيري چند متغييره -3-3-3شركت YOKOGAWA
شركت  YOKOGAWAدر سال  1915در توكيو ژاپن آغاز به كار كرد .اين شركت با هدف پيشرفت در صنعت در
بخشهاي زير مشغول به كار است .اين شركت نيز همانند شركتهاي  SIEMENSو  ،ABBبا توجه به شكلهاي ( )3-3تا
( )5-3از فناوريهاي فوتونيك و ميكروالكترونيك و التراسونيك را در ساخت تجهيزات ابزاردقيق استفاده مينمايد كه موارد زير
فعاليت شركت را در زمينهي ابزار دقيق نشان ميدهد [.]223


حسگرها و ابزارها
آنااليزر گازها
آنااليزر ليزري ديود
آنااليزر اكسيژن
آنااليزر تراكم گاز
كالريمتر گاز
پايش نشاندهنده گرد و غبار



آنااليزر مايعات
PH/ORP

رسانايي
-كدورت
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اكسيژن محلول
كلر


فلومتر
فلومتر مغناطيسي
فلومتر VORTEX

فلومتر كورييوليس
فلومتر فراصوت


سطح سنج
سنجش فيبر نوري

 -4-3-3شركت GE
شركت  GEدر سال  1890تاسيس شد .اين شركت اولين سازنده المپ رشتهايي در نيروگاه مركزي آمريكا در سال 1892
است .شركت  GEبا هدف بهرهبرداري از قدرت اينترنت صنعتي ،نوآوري و كسب تجربه در زمينه ماشينآالت صنعتي كار
ميكند .شركت  GEتجربيات گستردهاي در زمينه واكاوي ،كنترل ،ابزاردقيق و مدلسازي و توسعه نرمافزارها دارد [.]14
با توجه به شكلهاي ( )3-3تا ( )5-3و ارائه محصوالت ابزاردقيقي كه در ساخت آنها از فناوريهاي فوتونيك و
ميكروالكترونيك و التراسونيك استفاده شده است ميتوان به اهميت بكارگيري فناوريهاي آيندهدار توسط اين شركت پي برد
[.]14

 -5-3-3مراكز تحقيقاتي دنيا
همچنين عالوه بر شركت هايي كه در زمينه توليد تجهيزات ابزاردقيق فعاليت دارند به بررسي مراكز پژوهشي دنيا پرداخته شد.
اين مراكز عبارتند از:
 پژوهشكده تجهيزات قدرت شانگهاي ()SPERI
 پژوهشگاه نيرو توكيو ژاپن ()CRIEPI


شركت پژوهشي Bell Lab

سند راهبردي و نقشهي راه توسعه سامانههاي اندازهگيري پيشرفته در نيروگاهها
134
ويرايش سوم ،آبان 1393

فاز  :2هوشمندي فناوري

 شوراي جهاني سيستم برق فرانسه ()CIGRE
 مركز تحقيقات برق كاليفورنيا ()EPRI
 مركز تحقيقات و پژوهش انرژي ()UKERC


موسسه NIST

 موسسه تحقيقات برق ويدمار آلمان


موسسه تحقيقات فناوري صنعتي ITRI

 موسسه تحقيقات و پژوهش برق مركزي ( )CPRIهند
 نيروگاه پژوهشي ابزاردقيق هوآكي پكن ()Beijing huakeyi power instrument
AMOLF, Netherlands



Dutch Institute For Fundamental Energy Research



industrial technology research institute,Taiwan



FEMTO-ST science & technology,France



Micro Machine Center, Tokyo



Central Electronics Engineering Research Institute,India



تمامي مراكز فوق در زمينهي علوم مختلف مطالعه و تحقيق ميكنند كه با بررسي پروژههاي در حال اجرا توسط اين مراكز
تحقيقاتي به خوبي ميتوان به روند رشد فناوريهاي آينده دار پي برد.
انجام آينده پژوهي در رابطه با هر يك از فناوريها ،فعاليت مستقلي است كه در قالب پروژههاي آيندهپژوهي ميتوان
دنبال كرد .با اين وجود حوزههاي مطالعاتي زير جهت بررسي آيندهدار بودن فناوريها مورد مطالعه قرار گرفت.
 تعداد پارامترهايي را كه ميتوان با فناوري مورد نظر اندازهگيري كرد.
 تعداد مقاالت و ژورنالهاي  IEEEو پتنتهاي منتشر شده بين سالهاي  2010تا 2014
 شركتهايي كه در ساخت تجهيزات ابزاردقيق از اين فناوريها استفاده ميكنند.
 مراكز تحقيقاتي كه در زمينهي فناورهاي مورد نظر فعاليت ميكنند.
در انتها بر پايهي مطالعات انجام شده خالصهاي از حوزههاي مطالعاتي به تفكيك حوزههاي فناورانه در قالب شكلهاي ()3-3
تا ( )5-3ارائه ميگردد.
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نتيجهگيري
در اين گزارش نظام هوشمندي فناوري به عنوان رويكردي نوين در افزايش قدرت تصميمگيري مديران ،سرمايهگذاران،
كارشناسان ،متخصصان و به طور كلي تمامي افرادي كه در حوزه فناورانهي اندازهگيري پيشرفته نيروگاه در حال فعاليت مي
باشند ،معرفي گرديد.
در همين راستا پس از معرفي كوتاه نيروگاههاي سيكل تركيبي به عنوان نيروگاههاي هدف ،روشهاي ساخت دستگاههاي
اندازهگيري مورد استفاده در بخشهاي گوناگون نيروگاه مورد بررسي قرارگرفت ،و فناوريهاي به كار رفته در اين دستگاهها
شناسايي ،و در قالب درخت فناوري تدوين و ارائه شد .در ادامه ،بر پايه سنجههاي جذابيت و امكانپذيري ،ردهبندي فناوريهاي
شناسايي شده حسگرهاي نيروگاهي انجام شد .در پايان نيز با بررسي فعاليتهاي جاري شركتها و مراكز پژوهشي معتبر
جهاني ،براي فناوريهاي برگزيده ،آيندهپژوهي صورت گرفت تا سمت و سوي حركت جهاني ،در زمينه فناوريهايبرگزيده
شناسايي شود.
در گزارش مرحله سوم پروژه ،بر پايه دستاوردهاي گزارش كنوني ،چشم انداز ،اهداف كالن و راهبردهاي رسيدن به اين اهداف
در حوزه ابزار دقيق نيروگاههاي كشور تشريح خواهد شد.
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حسگر

1

فشار

2

دبي

روش اندازهگيري
ديافراگمي
خازني
الكترومغناطيسي
پيزوالكتريك

نوري

پالسمون
فابري پرو
سگ نك
فيبر نوري
ماخ -زندر
پراش براگ يا Fiber Bragg
)Grating (FBG

پتانسيومتري
رزونانس
پيزو رزيستور
MEMS
MOEMS

هدايت گرمايي
يونيزاسيون
)Surface Acoustic Wave (SAW

توزيع فشار سطحي
فشاري
Orifice Plates
Venture Tubes
Rota meters

سرعتي
Turbine
Vortex

اولتراسونيك
جرمي
حرارتي
جابجايي مثبت
رادار
شيفت داپلر
نوري
مغناطيسي
كوريوليس
پيزوالكتريك

Scintillation

جذب نور فروسرخ
روش L2F
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Surface Acoustic Wave

شناوري
اولتراسونيك
سايت گالس
هيدرواستاتيك
رادار

3

سطح

4

دما

نوري

زمان پرواز
منشور
اختالف حرارت
فيبر نوري

مغناطيسي
بويانسي
اشعه گاما
Vibro level switch

پرهاي
TDR

مقاومت الكتريكي
پالتيني
مقاومتي

دو سيمي
سه سيمي

گازي
مايعي
انبساط سيال
الكتريكي
كريستال كوارتز
ترموكوپل
پراكندگي رامان
Sagnac

نوري

پراكندگي بريلوئن
تغيير ضريب شكست
تداخلسنج فابري -پرو
تداخلسنج ماخ -زندر
نيمهرساناي GaAs
جسم سياه
ترموكروميك
فلورسانت
FBG

پالسمون
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هولوگرافيك
پيرومتر يا ترموالكتريك
دوربين ترموگرافي
آلتراسونيك
High Temperature Piezoelectric
sensing by MEMS
Surface Acoustic Wave
با خروجي DC

تاكومترهاي الكترومغناطيسي

5

سرعت

6

شتاب

7

رطوبت

نوري

با روتور مغناطيس دائم
القاي AC
روتور دندانهاي
ليزري
مگنتواپتيك فارادي
استربوسكوپ

اينكودرهاي چرخشي
تاكومتر سويچي
تاكومتر كرنشي
PIGA
Quantum

فيبر نوري
نوري

FBG
Sagnac

پيزوالكتريك
پيزومقاومتي
spring mass
Electromechanical servo
Thermal
Microtermal
Thermal MEMS
Strain gauge
Surface micromachined capacitive
Bulk micromachined capacitive
Surface acoustic wave
Resonance
closed loop electrostatic
Capacitive
Resistive
Hygrometric
Gravimetric
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جذب اپتيكي
پالسمون
هولوگرافيك
sagnac

فابري پرو

نوري

FBG

فيبر نوري
فوتونيك كريستال
مادون قرمز
MEMS

پيزوالكتريك
Termal conducitivity
Chilled Mirror dew point
hygrometers
Metal – paper coil type
Psychrometer (wet & dry bulb
Thermometers)
Sling psychrometer
Capacitive carbon nanotube
Quartz crystal microbalance
Surface Acoustic Wave (SAW)
Quartz tuning fork
Magneto elastic

ultraviolet

،IR3 ،Dual IR ،Infrared
Near IR Array
UV/IR
Visible

شعلهبين

8

نشتي گاز

9

ارتعاش

10

Video
Ionization current flame detection
Thermocouple

Electrochemical gas detectors
Infrared point
Infrared imaging
Semiconductor

اولتراسونيك
نوري
پيزوالكتريك
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Piezoresistive

خازني
Laser Doppler

فيبر نوري

نوري
Surface Acoustic Wave

 دوربين ماورا بنفش-نوري
الكترومغناطيس

تخليه جزئي

11

اندازهگيري فاصله موقعيت

12

ولتاژ و جريان

13

اولتراسونيك
Capacitive
Eddy-current
Surface acoustic wave
Proximity

تداخل سنجي
جابجايي فاز
FMCW

مثلث سازي
زمان پرواز

نوري

FBG

پالسمون
هولوگرافيك
Liner variable differential
transformers
Potentiometric sensor
Encoders
Seismic displacement pick-up
draw wire sensor
Magneto-inductive
Laser confocal microscope
Confocal
CCS prima confocal
Rotary variable diffrential
transformers(RVDT)

پيزوالكتريك
 مگنتواپتيك فارادي-جريان
 اثر كر و پاكلز-ولتاژ

نوري
Hall effect
Rogowski

سند راهبردي و نقشهي راه توسعه سامانههاي اندازهگيري پيشرفته در نيروگاهها
157
ويرايش سوم ،آبان 1393

فاز  :2هوشمندي فناوري
پيزوالكتريك
پيزواپتيك
Capacitor
mems

Surface Acoustic Wave

MEMS

كروماتوگرافي گاز
نوري
شيميايي

14

كالريمتر

15

هيدروژن

16

واكاوي روغن ترانس

نوري

17

اكسيژن محلول در آب

نوري
يدومتري
تيتراسيون وينكلر
ولتامتري

18

 PHآب

نوري

19

اندازهگيري آهن

ولتامتري
جذب اتمي
اشعه ايكس
تجزيه وزني

مقاومتي
صوتي

فوتواكوستيك
Surface Acoustic Wave

MEMS

ساختار سيليكون
تداخلسنجي
FBG

نوري

فيبر نوري
مادون قرمز
پالسمون
روش مادون قرمز
روش فتوآكوستيك
روش فتويونيزاسيون
حسگرهاي نيمههادي
فلورسانس

روش جذب
روش فلورسانس
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تيتراسيون
فتومتري

20

اندازهگيري مس

تيتراسيون
ولتامتري
فتومتري

21

اندازهگيري آلومينيوم

فتومتري
تجزيه وزني

22

اندازهگيري فسفات

كروماتوگرافي
فتومتري
كمومتريكس

23

اندازهگيري سيليكا

كروماتوگرافي
فتومتري
كمومتريكس

24

اندازهگيري NaOH

تيتراسيون

25

هيدرازين

فتومتري
يدومتري

26

اندازهگيري آمونياك

تيتراسيون
فتومتري

27

اندازهگيري كلر

تيتراسيون
فتومتري
نقرهسنجي
ولتامتري

28

هدايت الكتريكي آب

ولتامتري

29

اندازهگيري سختي آب

تيتراسيون
فتومتري
كمپلكسومتري

30

اندازهگيري TDS

تجزيه وزني
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31

اندازهگيري TSS

تجزيه وزني

32

اندازهگيري سديم

فتومتري

33

اندازهگيري كلسيم

تجزيه وزني

34

اندازهگيري منيزيم

تجزيه وزني

35

اندازهگيري كربنات

تيتراسيون

36

اندازهگيري نيترات

فتومتري

37

اندازهگيري سولفات

تجزيه وزني
روش كدري سنجي
روش حجمي
روش نوري

38

اندازهگيري بيكربنات
كلسيم

تيتراسيون

39

اندازهگيري گازهاي
خروجي از دودكش نيروگاه

نوري

40

اندازهگيري غلظت روغن
آبهاي فرايندي و پساب
نيروگاهها

نوري

جذب فرابنفش
فلورسنت
ليدار
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تاريــخ 93/4/30 :

صورتجلســه

شمـاره 1 :
پيوست :

MQF03-0

موضوع نشست :

نشست آغازين كميته راهبري پروژه تدوين سند راهبردي و نقشه راه توسعه سيستم هاي

گروه:

الكترونيك ،كنترل و ابزار دقيق

اندازه گيري پيشرفته در نيروگاه ها

حاضران :آقايان مهندس اسكويي ،دكتر افشار ،مهندس اميني ،مهندس خسروي ،مهندس فتحي ،مهندس فرهادي ،مهندس فرحناكيان ،مهندس مرجانمهر ،دكتر
منتظري ،دكتر مهاجرزاده ،مهندس نريماني و خانم مهندس اشرفي
آغاز11:30 :

غايبان:
دستورنشت:

آشنايي ابتدايي اعضاي كميته ،طرحهاي كالن پژوهشگاه نيرو ،پروژههاي تدوين نقشه راه ،متدلوژي انجام پروژهها ،تعيين چهارچوب مطالعات
موضوعات مطرح شده

رديف

ابتدا آقاي مهندس اميني ،دبير كميته راهبري ،در رابطه با اهدف تعريف و اجراي پروژهي " تدوين سند راهبردي
1

و نقشه راه توسعه سيستمهاي اندازه گيري پيشرفته در نيروگاهها " توضيحاتي ارائه كردند ،سپس اعضاي محترم
كميته راهبري معرفي شدند.
در ادامه آقاي مهندس مرجانمهر ،قائم مقام رياست و معاون محترم پژوهشي پژوهشگاه نيرو ،درباره اهداف
تشكيل كميتههاي راهبري و همچنين برگزاري اين نوع نشستها بيان نمودند كه براي رشد و پيشرفت در حوزه
فناوريهاي مورد نظر ،و همچنين رفع نيازهاي صنعت برق كشور ،الزم است فعاليتهاي سازمانيافتهاي در

2

راستاي شناسايي طرحها و پروژههاي اجرايي اولويتدار با به كارگيري توان و ظرفيتهاي حداكثري دانشگاهي و
صنعتي كشور انجام گيرد .با توجه به جايگاه و ظرفيتهاي مناسب پژوهشگاه نيرو ،مسئوليت انجام اين كار از
طرف وزارت نيرو به پژوهشگاه نيرو سپرده شده است .ايشان همچنين تاكيد نمودند كه در اجراي پروژههاي
شناسايي شده از ظرفيتهاي فراوان دانشگاهي و شركتهاي دانش بنيان كشور استفاده خواهد شد.
آقاي مهندس فرهادي ،جانشين محترم معاون پژوهشي ،توضيحاتي در قالب پاورپوينت شامل موارد زير ارائه
نمودند:
 oانواع گوناگون نيازهاي تحقيقاتي صنعت برق كشور
 oويژگيهاي تحقيقات ميان مدت و طوالني مدت صنعت برق

3

پايان 13:30 :

 oطراحي فرآيند اصلي مديريت پژوهش
 oچگونگي تعيين عناوين طرحهاي كالن و راهبردي

همچنين ايشان بيان نمودند كه براي شناسايي طرحهاي كالن و پروژههاي وابسته ،و همچنين تدوين اسناد
راهبردي و نقشه راه صنعت برق كشور نياز است يك متدولوژي مشخص و آزمايش شده به كار گرفته شود.

اقدام  /پيگيري

سررسيد

نتيجه /
تاريخ
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آقاي مهندس خسروي ،مشاور محترم متدلوژي پروژه ،در خصوص مراحل اصلي اجراي پروژه و چگونگي تهيه
4

اسناد راهبردي و نقشه راه توضيحاتي را در قالب فايل پاورپوينت ارائه نمودند.
در ارائه ديگري ،آقاي مهندس اميني علت اصلي انتخاب موضوع اندازهگيري پيشرفته (ابزاردقيق) نيروگاهها به
عنوان يكي از طرحهاي كالن مورد نظر وزارت نيرو را وابستگي بسيار باالي اين بخش به خارج كشور عنوان
كردند.

با وجود پيشرفتهاي فراوان و خودكفايي در بسياري از حوزههاي صنعت برق كشور ،بيشتر دستگاههاي ابزار
5

دقيق مورد نياز نيروگاهها ،از خارج كشور تهيه ميشود .بنابراين نياز است در قالب پروژههاي تدوين نقشه راه و
سند راهبردي ،نيازهاي اولويت دار اين حوزه نيز شناسايي شود.
در همين راستا گامهاي اساسي مورد نياز براي شناخت وضعيت موجود ،اولويتبندي نيازها و در نهايت برنامه
ريزي اجراي طرحها و پروژهها معرفي شد .همچنين به صورت كوتاه ،به سهم نيروگاههاي گوناگون در توليد برق
كشور و بهره گيري از اين موضوع براي تعيين چهارچوب مطالعاتي پروژه اشاره و از اعضاي محترم كميته راهبري
درخواست شد كه نظرات خود را در اين خصوص ارائه نمايند.
آقاي دكتر مهاجرزاده ،استاد محترم دانشگاه تهران پرسشهايي را در خصوص اعتبارات طرحهاي وزارت نيرو،
تضمين اجراي بهينه نتايج پروژه تدوين سند راهبردي ،پوشش فراگير فناوريهاي وابسته ،و همچنين دوري از
ارائه ارقام و آمار غير واقعي در انتهاي كار مطرح نمودند.
آقاي مهندس مرجانمهر در پاسخ اشاره نمودند كه در گام نخست ،پروژههاي تدوين نقشه راه اجرا خواهد شد كه

6

نياز به اعتبارات كالن ندارد .در گزارشهاي خروجي اين پروژهها ،اعتبارات مورد نياز انجام طرحها تخمين زده
ميشود ،و بر اساس اولويتهاي وزارت نيرو ،پروژهها و طرحها اجرا خواهند شد .همچنين عنوان شد هدايت بهينه
اجراي پروژه تدوين سند راهبردي وظيفه اصلي كميته راهبري ميباشد ،و تصميمات كميته ميتواند راهگشاي
مشكالت اشاره شده باشد.

آقاي دكتر منتظري ،استاد محترم دانشگاه صنعت آب و برق ،مطالب زير را مطرح نمودند:

7

-

داليل انتخاب متدلوژي

-

پروژههاي مشابهي كه چنين الگويي را استفاده كردهاند

-

مرزبندي بين پروژههاي تدوين سند راهبردي مانند محور ابزار دقيق و كنترل

-

ارزيابيهاي اقتصادي مورد نياز براي انجام طرحها

-

اولويت باالي نيروگاههاي سيكل تركيبي براي آغاز مطالعات با توجه به سهم در توليد برق سال 92
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كه در پاسخ موارد زير بيان شد:

 چند نمونه سند راهبردي از جمله سند راهبردي باد كه مجري آن وزارت نيرو ميباشد ،پيش از اين با متدلوژيمورد نظر تهيه شده است.
 در حين انجام پروژه ،در صورتيكه ناحيههاي مشترك كاري با كميتههاي راهبردي طرحهاي كالن ديگرمشاهده شود ،هم انديشي الزم بين كميتهها صورت خواهد گرفت.
 ارزيابي اقتصادي در گامهاي واپسين پروژه جاري انجام خواهد شد. درباره اولويت انتخاب نوع نيروگاه براي آغاز بررسيها در نشست بعدي و با توجه به نظر اعضاي كميتهتصميمگيري خواهد شد.
آقاي دكتر افشار ،استاد محترم و مدير كل دفتر فناوري و ارتباط با صنعت دانشگاه اميركبير ،مطالبي را پيرامون
محورهاي زير مطرح نمودند:
-

زمانبندي انجام پروژه

-

مسئوليتهاي حقوقي اعضاي كميته راهبري

-

برون سپاري برخي فعاليتهاي پروژه

كه در پاسخ موارد زير بيان شد
8
-

پروژه مورد نظر داراي مستندات مشخصي است كه اطالعات مورد نظر ،از جمله زمان پروژه را در بر
ميگيرد .اين مستند براي اعضاي كميته ارسال خواهد شد.

-

اعضاي محترم كميته نقش هدايتي و مشورتي در پروژه ايفا ميكنند و هيچ گونه مسئوليت حقوقي
متوجه آنها نخواهد شد.

-

بخشي از فعاليتهاي اجرايي و فني پروژه در گام شناخت وضعيت موجود به همكاران نيروگاهي برون
سپاري خواهد شد.

آقاي مهندس فرحناكيان ،مدير كل دفتر امور تحقيقات و فناوري شركت توانير ،در خصوص اهميت پروژههاي
تدوين سند راهبردي و نقشه راه اشاره نمودند كه وجود نقشه راه براي اولويتبندي پروژههاي اجرايي امري
ضروري است و تدوين سند و نقشه راه كمك شاياني در پيشبرد اهداف وزارت نيرو دارد .همچنين اشاره نمودند
9

كه محور ابزار دقيق و پروژه جاري ،در ميان طرحهاي وزارت نيرو از اهميت ويژهاي برخوردار است.
ايشان پيشنهاد نمودند كه گستره پروژه فراتر از نيروگاهها بوده و بررسيها و مطالعات ،موضوع اندازهگيري
پيشرفته در تمام حوزه هاي صنعت برق را در بر گيرد .در همين راستا مقرر شد درباره اين موضوع نيز در نشست
آينده تصميمگيري شود.
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آقاي مهندس نريماني ،رئيس محترم ابزار دقيق نيروگاه شهيد منتظري اصفهان نيز بيان نمودند كه اين پروژه به
دليل دارا بودن نگاه فراگير و همچنين وجود اراده راسخ براي يكپارچهسازي فعاليتهاي پراكنده پژوهشي جاري،
10

از اهميت ويژه اي برخوردار است .همچنين ايشان به اهميت صحت اطالعات ورودي به كميته راهبري جهت
تصميمگيريها اشاره نمودند .اطالعات ورودي نادرست ميتواند تصميمگيريهاي نامناسب كميته را در پي داشته
باشد.
در نهايت مقرر شد ،صورتجلسه نشست جاري ،اطالعات و مستندات پروژه ،گزارش مرحله نخست پروژه،

11

پرسشهاي كليدي مشخص كننده چهارچوب پروژه و همچنين دستور كار نشست آينده كميته ،از طريق ايميل
براي اعضاي محترم كميته راهبري ارسال و پاسخ هاي مربوطه ،براي طرح در نشست آينده دريافت شود .تاريخ
برگزاري نشست آينده با هماهنگي اعضاي محترم كميته تعيين خواهد شد.

دستورنشست آينده :پس از دريافت نظرات اعضاي محترم كميته مشخص خواهد شد.
نام و امضاي حاضران نشست:
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تاريــخ 93/7/29 :

صورتجلســه

شمـاره 2 :
پيوست :

MQF03-0

موضوع نشست :

نشست دوم كميته راهبري پروژه تدوين سند راهبردي و نقشه راه توسعه سيستم هاي

گروه:

الكترونيك ،كنترل و ابزار دقيق

اندازه گيري پيشرفته در نيروگاه ها

حاضران :آقايان دكتر افشار ،دكتر مهاجرزاده ،مهندس اميني ،مهندس خانزاده ،مهندس كاغذچي ،و خانمها مهندس اشرفي ،مهندس عاليي ،مهندس مرتضايي،
مهندس ياوري
غايبان : :آقايان مهندس اسكويي ،مهندس فرحناكيان ،دكتر منتظري ،مهندس نريماني
دستورنشت:

معرفي گام هاي متدلوژي اجراي پروژه و ارائه گزارش فعاليت هاي مراحل اول و دوم
موضوعات مطرح شده

رديف

ابتدا آقاي مهندس اميني ،در رابطه با برنامه نشست توضيحاتي ارائه كردند ،سپس اعضاي محترم گروه مشاور
1

پياده سازي متدلوژي پروژه معرفي شدند.
آقاي مهندس كاغذچي ،سرپرست تيم مشاورين متدلوژي پروژه ،توضيحاتي در قالب پاورپوينت شامل موارد زير
ارائه نمودند:

2

 oمراحل اصلي متدلوژي تدوين اسناد ملي
 oشيوهي اجراي مراحل جهت تدوين نقشه راه
 oمتدولوژي پيشبرد پروژه در فاز  1و  2كه شامل شناخت ،الويتبندي و آينده پژوهي ميباشد.
آقاي مهندس اميني توضيحاتي در قالب پاورپوينت شامل موارد زير ارائه نمودند:
 oفعاليت هاي انجام شده فني پروژه در مراحل اول و دوم
 oاهميت استراتژيك و داليل نياز به بومي سازي و منافع اجتماعي  -اقتصادي حاصل از بومي سازي
 oبازيگران كليدي كشور در اجراي نقشه راه
 oجمع بندي پاسخهاي اعضاي كميته به منظور تعيين چهارچوب كار

3

آغاز8:00 :

پايان 10:15 :

 oجدول حسگرها
 oدرخت فناوري پايه
 oدوره عمر فناوري
 oامكانات كشور در ارتباط با فناوري هاي شناسايي شده
 oرده بندي فناوري ها
 oآينده پژوهي فناوريهاي منتخب

اقدام  /پيگيري

سررسيد

نتيجه /
تاريخ
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كه در طول زمان ارائه ،در رابطه با هر يك از بندها با اعضاي محترم كميته بحث و تبادل نظر به عمل آمد.
آقاي دكتر افشار ،مطالبي را پيرامون محورهاي زير مطرح نمودند:
-

با توجه به اينكه جدول حسگرهاي ارائه شده درصد بااليي از حسگرهاي حوزه ابزار دقيق صنعت برق
را پوشش ميدهد ،با محدوده فعلي پروژه (تدوين سند راهبردي و نقشه راه اندازه گيري پيشرفته در
نيروگاه ها ) و همچنين انتخاب نيروگاه هاي گازي ،بخاري و سيكل تركيبي به عنوان محدوده هدف
ويرايش جاري سند راهبردي موافقت نمودند.

-

در رابطه با افق زماني براي انجام پروژه ها ،پيشنهاد نمودند كه افق  1404در نظر گرفته شود.

-

با توجه به فهرست بازيگران كليدي معرفي شده ،بهتر است يك نفر از هر گروه در جلسات راهبردي
حضور داشته باشند.

4
-

درخت فناوري ارائه شده به صورت چند بعدي يا ماتريسي تهيه شود تا ارتباط بين حسگرها و فناوري
ها بهتر نمايان شود.

-

جهت الويت بندي فناوري ها بهتر است كه مطالب تهيه شده براي ذينفعان ارسال شود و با توجه به
تخصص آن ها امتياز دهي شود تا در نهايت به جمع بندي كاملتري برسيم.

-

در انتخاب فناوري هاي الويت دار بايد شرايط كشور (نقاط قوت ،ضعف ،تحريم ها و  )...در نظر گرفته
شود.

-

پس از انتخاب فناوري هاي الويت دار با دفتر معاونت فناوري رياست جمهوري هماهنگ شود تا از
موازي كاري هاي احتمالي جلوگيري به عمل آيد.

آقاي دكتر مهاجرزاده مطالبي را پيرامون محورهاي زير مطرح نمودند:
-

با محدوده فعلي پروژه (تدوين سند راهبردي و نقشه راه اندازه گيري پيشرفته در نيروگاه ها ) و
همچنين انتخاب نيروگاه هاي سيكل تركيبي به عنوان محدوده هدف ويرايش جاري سند راهبردي
موافقت نمودند.

-

بيان نمودند كه برخي از فناوريهاي بيان شده با يكديگر ادغام شده و در قالب يك فناوري عنوان
شوند (مانند ادغام فناوري هاي .)MOEMS ،MEMS

5
-

عنوان نمودند كه فناوري هاي معرفي شده در درخت فناوري در برخي موارد داراي ابهام مي باشد.
براي نمونه فناوري هاي  PIZOو  MEMSدو شاخه از درخت فناوري در نظر گرفته شده اند ولي
در  MEMSاز فناوري  PIZOنيز استفاده مي شود.

-

پيشنهاد نمودند كه در خصوص درخت فناوري بازنگري انجام شود تا داراي يكپارچگي و جامعيت
باشد.

6

در نهايت مقرر شد ،صورتجلسه نشست جاري ،اطالعات و مستندات پروژه ،گزارش مرحله نخست پروژه و
همچنين دستور كار نشست آينده كميته ،از طريق ايميل براي اعضاي محترم كميته راهبري ارسال و پاسخ هاي
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مربوطه ،براي طرح در نشست آينده دريافت شود .تاريخ برگزاري نشست آينده با هماهنگي اعضاي محترم كميته
تعيين خواهد شد.
دستورنشست آينده :پس از دريافت نظرات اعضاي محترم كميته مشخص خواهد شد.
نام و امضاي حاضران نشست:
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تاريــخ 93/10/16 :

صورتجلســه

شمـاره 3 :
پيوست - :

MQF03-0

موضوع نشست :

نشست سوم كميته راهبري پروژه تدوين سند راهبردي و نقشه راه توسعه سيستم هاي

گروه:

الكترونيك ،كنترل و ابزار دقيق

اندازه گيري پيشرفته در نيروگاه ها

حاضران :آقايان دكتر افشار ،دكتر منتظري ،دكتر لطيفي ،مهندس فرحناكيان ،مهندس نريماني ،مهندس اميني ،مهندس خانزاده ،مهندس فيض و خانمها مهندس
اشرفي ،مهندس عاليي ،مهندس ياوري
آغاز8:30 :

غايبان : :آقاي دكتر مهاجرزاده
دستورنشت:

ارائه گزارش فعاليت هاي فازهاي اول ،دوم و سوم پروژه و رايزني درباره خروجي هاي كليدي فازها
موضوعات مطرح شده

رديف

ابتدا آقاي مهندس اميني ،در رابطه با برنامه نشست توضيحاتي ارائه كردند ،سپس آقاي دكتر لطيفي به عنوان
عضو جديد كميته راهبري و خبره فناوري هاي اپتيك و اپتوالكترونيك معرفي شدند .در ادامه نيز با مرور كوتاه
فعاليت هاي فازهاي يكم (مباني سند) و دوم پروژه (هوشمندي فناوري) كه در نشست پيشين ( )93/7/29ارائه
شده بود ،فعاليت هاي انجام گرفته در فاز سوم پروژه (اركان جهت ساز) در قالب فايل پاورپوينت و به شرح زير
ارائه شد:
فاز يكم  :مباني سند

 oچرايي انجام پروژه از منظرهاي اقتصادي و اجتماعي
 oچهار چوب فعاليتهاي پروژه
 oبازيگران كليدي طرح
فاز دوم  :هوشمندي فناوري (رصد و برنامه ريزي هوشمندانه فناوري ها)

1

پايان 10:45 :

 oتجهيزات ابزار دقيق و فناوريهاي مربوطه
 oدرخت تجهيز -فناوري
 oدرخت فناوري-تجهيز
 oدوره عمر فناوريها
 oآينده پژوهي (بررسي محصوالت و پروژه هاي شركتها و مراكز پژوهشي خارجي مرتبط با فناوري ها)
 oردهبندي فناوريهاي حوزه ابزار دقيق بر پايه مدل جذابيت و امكان سنجي
فاز سوم  :اركان جهت ساز

 oتدوين چشم انداز سند راهبردي
 oتعيين اهداف كالن سند راهبردي
 oراهبرد هاي توسعه فناوري هاي برگزيده حوزه ابزار دقيق

اقدام  /پيگيري

سررسيد

نتيجه /
تاريخ
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همچنين آقاي مهندس فيض ،سرپرست تيم مشاورين متدلوژي پروژه ،توضيحات تكميلي را ،در رابطه با تعيين
راهبرد اصلي براي دستيابي به اهداف كالن سند راهبردي ارائه نمودند.

آقاي دكتر منتظري ،مطالبي را پيرامون محورهاي زير مطرح نمودند:
-

با توجه به مطالب بيان شده در رابطه با توجيه اقتصادي انجام پروژه ،نياز است تا عالوه بر آمار مصرف
تعمير و نگهداري ساالنه تجهيزات ابزار دقيق نيروگاه ها ،به آمار تجهيزات ابزار دقيق احداث ساالنه
نيروگاه هاي جديد و همچنين آمار مصرف كل كشور نيز اشاره شود تا توجيه اقتصادي بهتري در سند
راهبردي درج گردد.
تيم پروژه  :آمار مصرف تجهيزات ابزار دقيق نيروگاه هاي ساالنه در دست احداث ،به گزاش افزوده

2

خواهد شد .آمار مصرف كل كشور نيز ،بر پايه گزارش ساليانه گمرك ،در گزارش فاز يكم ارائه شده
است.
-

پرداختن به حسگرهاي ابزار دقيق با تمام فناوري هاي ممكن ،در گزارش مرحله دوم ضرورت ندارد و
كافي است تنها به معرفي حسگرها و فناوري هاي موجود كه در نيروگاه ها ،هم اكنون به كار گرفته
مي شوند اشاره شود.
تيم پروژه  :تمام حسگرهاي معرفي شده ،هم اكنون در بخش هاي گوناگون نيروگاه هاي حرارتي به

سند راهبردي و نقشهي راه توسعه سامانههاي اندازهگيري پيشرفته در نيروگاهها
170
فاز  :2هوشمندي فناوري

ويرايش سوم ،آبان 1393

كار گرفته مي شوند ،ولي به دليل همسو شدن با حركت جهاني در فناوري هاي ابزار دقيق و وجود
امكان منسوخ شدن فناوري هاي كنوني ،نياز بوده است تا تمام فناوري هاي اين حوزه شناسايي و
گزارش شوند.
-

با توجه به فهرست بازيگران كليدي معرفي شده ،بهتر است چرايي و چگونگي درگير شدن بازيگران
كليدي نيز بررسي و در گزارش عنوان شود.
تيم پروژه  :اين نكته درست است .بر پايه متدلوژي به كار گرفته شده در پروژه ،به اين موضوع در فاز
چهارم پروژه (اقدامات و سياست ها) پرداخته خواهد شد تا نقش هر يك از بازيگران كليدي در سند
راهبردي تعيين شود.

-

بر اساس درخت فناوري و جدول جذابيت و امكانپذيري دو فناوري  Opticو

Microelectronic

انتخاب شده اند ولي از آنجايي كه اين فناوريها در تجهيزات كنوني ابزاردقيق نيروگاهي ايران سهم
كمي را دارا ميباشند نياز است در انتخاب فناوريهاي اولويتدار تجديد نظر شود.
ت يم پروژه  :با توجه به اينكه در فاز پنجم پروژه (برنامه ريزي عملياتي پروژه ها) نياز است تا درباره
تجهيزات مورد نظر براي ساخت داخل تصميم گيري ،برنامه ريزي و تخمين اعتبار شود ،همان گونه
كه اشاره شد نبايد تنها به فناوري هاي تجهيزات ابزار دقيق كنوني نيروگاه ها بسنده كرد ،زيرا ممكن
است فناوري هاي آن ها منسوخ شده ،سرمايه گذاري سال هاي آينده ،ثمر بخش نباشد و محصوالت
توليد شده با فناوري هاي كنوني ،ديگر خواهان نداشته باشند .با اين وجود نياز است تا امكان
جايگزيني فناوري هاي موجود با فناوري هاي آينده دار ،با دقت بيشتري صورت گيرد .در برخي موارد
استفاده از فناوري هاي جديد ،به دليل حساسيت موضوع ،قيمت تمام شده و يا ديگر شرايط خاص،
امكان پذير نمي باشد.
-

اهداف كالن معرفي شده در گزارش مرحله سوم پروژه ،بر پايه تخمين مصرف ساليانه كاربرد تعميرات
و نگهداري نيروگاه ها تهيه شده و ميزان مصرف نيروگاه هاي در دست احداث آورده نشده است .نياز
است تا گزارش اصالح شود.
تيم پروژه  :اصالحات مورد نظر انجام خواهد شد.

آقاي دكتر افشار ،مطالبي را پيرامون محورهاي زير مطرح نمودند:
-

پيشنهاد نمودند كه از فردي آشنا و متخصص در زمينه مديريت فناوري ،مانند دكتر آراستي براي پياده
سازي بهتر متدلوژي پروژه ياري گرفته شود.
تيم پروژه  :هم اكنون ،تيم متخصص مديريت فناوري (شركت روشمند) ،با نظارت مشاور عالي
پژوهشگاه در زمينه مديريت فناوري (تيم آقاي دكتر باقري مقدم) در اين خصوص با تيم پروژه

3

همكاري دارند.
-

از آنجايي كه تجهيزات ابزاردقيق ،نياز كل كشور است ،تدوين سند راهبري و نقشه راه ابزاردقيق
نيروگاه ماموريت وزارت نيرو نيست.
تيم پروژه  :اين نكته درست است ولي تاكيد مديران ارشد وزارت نيرو انجام پروژه هاي نقشه راه و
سند راهبردي طرح هاي مورد نظر ،در حوزه وزارت نيرو بوده است .همچنين انجام بررسي هاي
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مناسب در تمام صنايع وابسته مانند :نفت و گاز و پتروشيمي و  ...نياز به تعريف پروژه با اندازه زماني و
مالي بيشتري دارد .با اين وجود مي توان بيان نمود كه با توجه به مشترك بودن بسياري از تجهيزات
ابزار دقيق نيروگاه ها با تجهيزات ابزار دقيق ديگر صنايع ،سند راهبردي مناسبي در پايان پروژه تدوين
شود.
-

در تقسيمبندي حسگرها بر اساس فناوري بايد رنج عملكردي در نظر گرفته شود.
تيم پروژه  :موضوع بيان شده درست است .هنگام بررسي و امكان سنجي جايگزيني فناوري هاي
كنوني با فناوري هاي جديد در ساخت تجهيزات ،اين نكته در نظر گرفته خواهد شد.

-

محدوده ي اين پروژه بسيار وسيع است لذا بايد هوشمندانه به آن پرداخته شود بعنوان مثال در يك
سازمان درون كشوري ،يك پروژه مشخص براي تهيه سند راهبري و نقشه راه تنها يكي از تجهيزات
ابزار دقيق (فلومتر گاز با فناوري آلتراسونيك با كاربرد مصارف خانگي) در نظر گرفته شده است.
تيم پروژه  :موضوع اشاره شده مورد تاييد است .با توجه به گستردگي تجهيزات و فناوري هاي حوزه
ابزار دقيق ،نياز است تا در فاز پنجم پروژه اين موضوع با دقت بيشتري بررسي شود.

-

معيارهاي انتخاب عدد شايستگي بايد سند معتبري داشته باشد.
تيم پروژه  :در اين باره اصالحات الزم صورت خواهد گرفت.

-

موضوع ابزار دقيق تنها به بخش حسگرها خالصه نميشود بلكه مدارات جانبي آن نيز بايد درنظر
گرفته شود .بهتر است به جاي حسگرها ،ترانسميترها كه شامل حسگر مربوطه نيز مي شود ،در نظر
گرفته شود.
تيم پروژه  :در تعريف پروژه ها در فاز پنجم پروژه اين موضوع در نظر گرفته خواهد شد .اما نكته داراي
اهميت اين است كه عموما چالش اصلي ساخت ترنسميترها بخش حسگر آن ها مي باشد و بخش
هاي ديگر شامل تبديل ،اكتساب و انتقال داده حسگر و پردازش هاي مورد نياز داراي چالش فني
نمي باشند .هنگام تعريف پروژه ساخت ،بايد مالحظات مربوطه شامل استانداردها ،دقت و  ...به عنوان
 Specمحصول در نظر گرفته شود.

-

متدولوژي بكار رفته در آينده پژوهي مشخص نيست و داراي ابهام است.
تيم پروژه  :روش هاي آينده پژوهي عموما زمان بر و پر هزينه هستند و با توجه به زمان و مبلغ پروژه
نمي توان به تفصيل به آن ها پرداخت .با توجه به گستردگي كار (تعداد تجهيزات و فناوري ها) بهترين
شيوه ،اخذ نظر خبرگان (اعضاي كميته راهبري) مي باشد كه نزديك به روش دلفي است .به منظور
تسهيل اعالم نظر خبرگان ،تيم پروژه بررسي هايي در زمينه محصوالت ،برنامه شركت ها و مراكز
تحقيقاتي و همچنين مقاالت ژورنال ها و كنفرانس ها انجام داده است.

آقاي مهندس فرحناكيان مطالبي را پيرامون محورهاي زير مطرح نمودند:
4

-

آيا فناوري هايي در دنيا وجود دارد كه در مرحله جنيني و پروردگي قرار دارند ولي در اين گزارش به آن
ها پرداخته شده باشد؟
تيم پروژه  :بررسي هاي انجام شده بر پايه شناخت محصوالت شركت ها و همچنين با مطالعه مقاالت
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و ژورنال هاي موجود (بيش از  200مرجع) صورت گرفته است .در برخي موارد فناوري هاي معرفي
شده هنوز به ساخت محصول تجاري منجر نشده است.
-

اين نكته در نظر گرفته شود كه هدف اصلي تدوين سند ،ساخت تجهيزات مورد نياز نيروگاه در داخل
كشور و رسوب دانش فني در كشور باشد.
تيم پروژه  :بر پايه گام هاي متدلوژي ،راهبرد انتخاب شده براي كسب دانش فني" ،اشاعه گرا"
برگزيده شده است .در اين راهبرد نيز بر كسب دانش فني با استفاده از ظرفيت هاي موجود كشور و با
راهبري نهادهاي دولتي تاكيد شده است.

آقاي دكتر لطيفي مطالبي را پيرامون محورهاي زير مطرح نمودند:
-

در رابطه با بررسي توان داخلي كشور از لحاظ جايگاه علمي در فناوريهاي پيشنهاد نمودند كه مقاالت
شبيهسازي با مقاالت ساخت ،تميز داده شود تا شناسايي توان افراد متخصص در كشور كه منجر به
توان داخلي كشور خواهد شد ،به واقعيت نزديكتر شود.
تيم پروژه  :شيوه انجام پروژه ها و شناسايي مجريان احتمالي در فاز چهارم پروژه با دقت بيشتري
بررسي خواهد شد .يكي از روش هاي شناسايي مجريان پر توان ،مي تواند انجام فراخوان و درخواست
رزومه متقاضيان شامل پژوهش ها و مقاالت آنها باشد.

-

نقش دانشگاه در بيانيه استراتژي توسعه فناوري ديده نشده است.
تيم پروژه  :اصالحات الزم صورت خواهد گرفت.

5

-

به دليل گستردگي طرح نياز است تا با سازمان ها و صنايع ديگر مانند معاونت علمي و فناوري رياست
جمهوري براي تامين اعتبار طرح گفتگو شود.
تيم پروژه  :در فاز چهارم پروژه ،بازيگران و تسهيل گران طرح با دقت بيشتري بررسي مي شوند .اين
موضوع نيز بررسي خواهد شد.

-

فناوريهاي  Opticكه در حسگرها استفاده ميشوند در دنيا به سرعت در حال رشد هستند ،به
طوريكه دستيابي كشور به دانش ساخت اين حسگرها در افق زماني نزديك امكانپذير بوده و اين
حسگرها با توجه نوع كاربرد ميتوانند جايگزين حسگرهاي قديمي شوند.
تيم پروژه  :رويكرد انجام پروژه نيز بر همين پايه بوده است .اما با توجه به نظر ديگر اعضاي ارجمند
كميته راهبري ،همان گونه كه پيشتر نيز بيان شد ،درباره هر تجهيز نياز است ،بررسي ها و امكان
سنجي هاي الزم براي جايگزيني فناوري هاي كنوني با فناوري هاي جديد صورت گيرد.

آقاي مهندس نريماني مطالبي را پيرامون محورهاي زير مطرح نمودند:
6

در سال هاي اخير ،دستگاه هاي اندازه گيري خلوص اكسيژن در آب مورد استفاده در نيروگاه ها ،كه بر
پايه فناوري هاي الكتروشيميايي ساخته مي شدند ،با دستگاه هايي كه بر پايه فناوري هاي نوري
ساخته مي شوند ،جايگزين شده و در نيروگاه ها مورد استفاده قرار مي گيرند .بنابراين به كارگيري
فناوري هاي جديد در ساخت تجهيزات امكان پذير و رو به رشد است.
تيم پروژه  :رويكرد تيم پروژه نيز بر همين پايه بوده است ،ولي همان گونه كه اشاره شد ،بايد
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مالحظات الزم براي هر دستگاه در نظر شود.
-

تاريخ برگزاري نشست آينده با هماهنگي اعضاي محترم كميته تعيين و اعالم خواهد شد.

-

گزارش هاي اصالح شده براي اعضاي محترم كميته ارسال خواهد شد.

دستورنشست آينده - :اعالم نظر اعضاي محترم كميته راهبري در خصوص كفايت رايزني ها ،درباره فعاليت هاي
فازهاي يكم تا سوم پروژه با توجه به اصالحات اعمال شده در گزارش هاي مربوطه
 ارانه گزارش فعاليت هاي فاز چهارم پروژه و انجام رايزني هاي الزمنام و امضاي حاضران نشست:

سند راهبردي و نقشهي راه توسعه سامانههاي اندازهگيري پيشرفته در نيروگاهها
174
ويرايش سوم ،آبان 1393

فاز  :2هوشمندي فناوري

تاريــخ 93/12/10 :

چكيدهي گفتگوها

شمـاره 4 :
پيوست - :

MQF03-0

موضوع نشست  :كميته راهبري پروژه تدوين سند راهبردي و نقشه راه توسعه سيستم هاي اندازه گيري

گروه:

الكترونيك ،كنترل و ابزار دقيق

پيشرفته در نيروگاه ها
حاضران  :آقايان دكتر لطيفي ،مهندس فرحناكيان ،مهندس نريماني ،مهندس اميني ،مهندس خانزاده ،مهندس فيض و خانمها مهندس اشرفي ،مهندس عاليي و
مهندس ياوري
غايبان  :آقايان دكتر مهاجرزاده ،دكتر افشار و دكتر منتظري

آغاز16:00 :

پايان 18:00 :

دستورنشت :مرور فعاليتهاي گام هاي يكم تا سوم پروژه ،رايزني درباره گام هاي چهارم و پنجم پروژه
موضوعات مطرح شده

رديف

ابتدا توسط مدير پروژه ،در رابطه با برنامه نشست توضيحاتي ارائه شد .در ادامه نيز با مرور كوتاه فعاليتهاي فازهاي
يكم (مباني سند) ،دوم پروژه (هوشمندي فناوري) و سوم پروژه (تدوين اركان جهتساز) كه در نشست پيشين
( )93/10/16ارائه شده بود ،فعاليتهاي انجام گرفته در فاز چهارم پروژه (تدوين برنامه اقدامات و سياستها) معرفي
شد .فهرست مطالب بيان شده عبارتند از:
فاز يكم  :مباني سند
 oچرايي انجام پروژه از منظرهاي اقتصادي و اجتماعي
 oچهار چوب فعاليتهاي پروژه
فاز دوم  :هوشمندي فناوري (رصد و برنامهريزي هوشمندانه فناوريها)
 oتجهيزات ابزار دقيق و فناوريهاي مربوطه
 oدرخت تجهيز -فناوري
1

 oدرخت فناوري-تجهيز
 oدوره عمر فناوريها
 oآينده پژوهي (بررسي محصوالت و پروژههاي شركتها و مراكز پژوهشي خارجي مرتبط با فناوريها)
 oردهبندي فناوريهاي حوزه ابزار دقيق بر پايه مدل جذابيت و امكان سنجي
فاز سوم  :اركان جهت ساز
 oتدوين چشم انداز سند راهبردي
 oتعيين اهداف كالن سند راهبردي
 oراهبردهاي توسعه فناوريهاي برگزيده حوزه ابزار دقيق
فاز چهارم  :تدوين برنامه اقدامات و سياستها
 oشكلگيري نظام نوآوري فناورانه

اقدام  /پيگيري

سررسيد

نتيجه /
تاريخ
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 oسياست ها و اقدامات
 oوظايف بازيگران كليدي
همچنين در رابطه با ويرايش هاي انجام شده در گزارشهاي پيشين ،به شرح زير توضيحاتي ارائه شد :
 oافزودن آمار مصرف تجهيزات ابزار دقيق نيروگاه هاي ساالنه در دست احداث به گزراش
 oبررسي امكانپذيري استفاده از فناوريهاي فوتونيك و ميكروالكترونيك در طراحي و ساخت تجهيزات
ابزاردقيق نيروگاهي با توجه به محل بكارگيري و حساسيت كاربرد.
 oتجهيزاتي كه امكان جايگزيني با فناوريهاي نوين را ندارند.
 oتجهيزاتي كه با استفاده از فناوريهاي نوين ساخته ميشوند ،اما به دليل حساسيت باالي محل بكارگيري
امكان جايگزيني وجود ندارد..
 oتجهيزاتي كه با استفاده از فناوريهاي نوين ساخته ميشوند ،اما از لحاظ اقتصادي قابليت رقابت با
محصوالت موجود در نيروگاه را ندارند.
 oتجهيزاتي كه با استفاده از فناوريهاي نوين ساخته ميشوند و هم اكنون در نيروگاه مورد استفاده قرار
ميگيرند.
 oتجهيزاتي كه با استفاده از فناوريهاي نوين ساخته ميشوند و امكان جايگزيني آنها نيز وجود دارد.
آقاي دكتر لطيفي ،مطالبي را پيرامون محورهاي زير مطرح نمودند:
 oدر گزارش اصالحات زير انجام شود.
-

در متن سند و معرفي اعضاي كميته راهبري نام دانشگاه شهيد عباسپور با دانشگاه شهيد بهشتي
جايگزين شود ،زيرا دانشگاه شهيد عباسپور ،هم اكنون يكي از پرديس هاي دانشگاه شهيد بهشتي
مي باشد.

-

واژه اپتيك به المان هاي  passiveاشاره دارد ،بهتر است از واژه فوتونيك به جاي اپتيك استفاده
شود كه چهارچوب گسترده تري را در بر مي گيرد.

2

با توجه به اينكه در بررسي دوره عمر فناوري ها ،فناوري  electromagneticدر دوره بلوغ و نزديك
به افول معرفي شده است ،ولي اين فناوري در حوزه ميكروالكترونيك در حال رشد مي باشد ،براي
شفاف نمودن موضوع در درخت فناوري به جاي  electromagneticاز

electromagnetic device

استفاده شود.
-

در گام چها رم پروژه و در بخش سياست ها و اقدامات ،بيان شده است كه در فراخوان انجام پروژه ها
از دانشگاه ها و شركت هاي دانش بنيان دعوت شود .بهتر است "شركتهاي دانش بنيان" با
"شركتهاي ذيصالح" جايگزين شود تا محدوديت غير منطقي ايجاد نشود.

-

در دسته بندي فناوري پروژه ها ،در برخي موارد ابهام وجود دارد .براي نمونه فناوري دستگاه
 ،Temperature Switchبر پايه عملكرد ،مكانيكي معرفي شده است ولي ممكن است فناوري
با اهميت تر در آن "مواد" باشد .در اين گونه موارد الزم است ،توضيحي به گزارش (اسناد پشتيبان)
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افزوده شده و رفع ابهام شود .اين موضوع هنگام دريافت رزومه شركت ها و گزينش آن ها داراي
اهميت است.
 oبيانيه چشم انداز بهتر است ،رسمي تر و امروزي تر شود .واژه هاي به كار رفته در متن بيانيه ،مناسب
نيستند.
 oايجاد آزمايشگاههاي پژوهشي در دانشگاهها ،به منظور افزايش بسترهاي پژوهشي و تربيت نسل هاي
ماهر دانشجويي ،در سياست هاي سند در نظر گرفته شود.
 oدر بهاي معرفي شده براي دستگاه هاي ابزار دقيق ،افزايش هاي مقطعي به دليل تحريم يا موارد مشابه
در نظر گرفته شده و به خواننده سند يادآور شود.
آقاي مهندس فرحناكيان مطالبي را پيرامون محورهاي زير مطرح نمودند:
 oارائه پيشنهاد براي بيانيه جديد چشم انداز كه با رايزني اعضاي كميته به شرح زير نهايي شد.
"كسب و انباشت دانش طراحي و ساخت تجهيزات اندازهگيري پيشرفته نيروگاهي و توسعه
بوميسازي محصوالت فناورانه"
 oدر متن سند و گزارش ها ،عبارت "طراحي و ساخت" جايگزين واژه "ساخت" شود كه بيانگر تاكيد بر
كسب و انباشت دانش فني و فناوري مي باشد.

3

 oمعاونت تحقيقات و منابع انساني تدوينگر سياستهاي صنعت برق مي باشد و شركت هاي مادر
تخصصي مسئوليت اجراي سياست ها و تامين منابع را به عهده دارند .اين موضوع در گزارش ها و سند
بايد اصالح شود.
 oدر بخش تدوين سياست ها ،افزون بر آزمايشگاه هاي پژوهشي ،ايجاد آزمايشگاههاي مرجع جهت انجام
آزمون هاي صنعتي و صدور تاييديه ها نيز در نظر گرفته شود.
آقاي مهندس نريماني مطالبي را پيرامون محورهاي زير مطرح نمودند:
 پارامتري در محاسبهي عدد شايستگي اعمال شود تا دستگاههايي كه نياز فوري نيروگاه هستند ،در الويت قرار4

گيرند.
 ارائه توضيحات الزم در پاسخ به ديگر اعضاي كميته در خصوص چگونگي انتخاب و رده بندي دستگاه هايگزينش شده براي طراحي و ساخت
در پايان :
-

 بنا شد ويرايش هاي مورد نظر اعضاي كميته در گزارش ها انجام و گزارشهاي جديد براي اعضايكميته ارسال شود.

-

كليات فعاليت ها و گزارش هاي گام هاي يكم تا چهارم پروژه مورد تاييد اعضاي كميته قرار گرفت.
ويرايش هاي احتمالي آينده در سند راهبردي صورت خواهد گرفت.

-

بنا شد در نشست آينده درباره بخش بندي پروژه ها ،زمان ،بودجه ،مجريان و چگونگي انجام آن ها گفتگو
شود.
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آقاي دكتر لطيفي تاكيد نمودند ،بهتر است در نشست هاي آينده ،تمامي اعضاي كميته حضور داشته باشند
تا هم انديشي بهتري درباره موضوعات صورت بگيرد.

-

تاريخ و زمان برگزاري نشست آينده با توافق اعضاي كميته حاضر ،ساعت  16:30روز يكشنبه 93/12/17
تعيين شد .در اين خصوص هماهنگي ها و اطالع رساني مورد نياز انجام خواهد شد.

دستورنشست آينده :تعريف پروژه ها و چگونگي تدوين نقشه راه انجام پروژه ها
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 -1-1مقدمه
چشمانداز عبارت است از تصویر مطلوب (شفاف ،واقعی ،جذاب و قابل قبول) و آرمان قابل دستيابی در حوزه فناوري كه در
یك افق زمانی بلند مدت و متناسب با مبانی ارزشی جامعه تعيين میگردد .به عبارت دیگر چشمانداز ،بيان صریح سرنوشتی
است كه فناوري به سوي آن حركت میكند و تصویر آیندهاي است كه كشور در جستجوي خلق آن است.
چشمانداز فناوري اگر به صورت دقيق ،جامع و آینده نگرانه تعریف شده باشد ،میتواند مسير توسعه فناوري را هدفمند
نماید و مانند چراغی در افق بلند مدت ،فرا روي كنشگران مختلف (دولت ،صنعت ،دانشگاه) قرار گيرد .آگاهی كامل
سياستگذاران به چشمانداز فناوري نيز میتواند آنها را در اتخاذ تصميمات كليدي و سياستهاي اثرگذار یاري دهد.

 -2-1تدوین چشم انداز
جهت تدوین چشمانداز سند راهبردي سيستمهاي اندازهگيري پيشرفته نيروگاهها نياز است مراحل زیر انجام شود.
 -1اسناد باال دستی مورد بررسی قرار گيرد تا از هم راستایی سند در دست تهيه با اسناد باالدستی اطمينان حاصل شود.
 -2توانمندي دانشگاهها ،مراكز پژوهشی و شركتهاي خصوصی در زمينه فناوريهاي ساخت تجهيزات ابزاردقيق مورد
بررسی قرار گيرد تا چشمانداز نوشته شده دور از واقعيت نباشد .همچنين نياز است تا توان و سطح علمی كشور جهت
محقق سازي سند واكاوي شود.
 -3مطالعات الگوبرداري انجام شود تا از این طریق بتوان عالوه بر شناسایی جایگاه كشور در برابر سایر كشورها ،به
الگوي مناسبی براي شناسایی جایگاه مورد انتظار كشور دست یافت.
 -4دریافت نظر خبرگان
در مرحله بعد بر مبناي اطالعات بدست آمده می توان وضعيت كشور را مورد شناسایی قرار داده و همچنين جایگاه مورد
انتظار كشور در افق چشم انداز را طراحی نمود.
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شكل  -1–1روند تدوین چشم انداز
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 -1-2-1بررسی اسناد باالدستی
نظام جمهوري اسالمی ایران بر مبناي مردمساالري دینی بنا نهاده شده و در آن هر تصميمی با مشاركت و دخالت مردم
بوده و”عقل جمعی” شالوده تصميمگيريها در این نظام است.
از این جهت براي پيشبرد اهداف در هر حوزهاي كه هدف آن سربلندي ملت ایران اسالمی است ،نياز به تهيه برنامهاي جامع و
كامل است تا هر مسئولی با پذیرش مسئوليت با استناد به این برنامهها اهداف مورد نظر را پيش ببرد.
بنابراین براي رسميت بخشيدن به این برنامهها و الزام اجرایی شدن آنها توسط مسئوالن این برنامهها به “قوانين الزماالجرا”
تبدیل میشوند.
در حال حاضر در كشورمان اسناد باالدستی زیادي وجود دارد به طوري كه در هر حوزه میتوان به اسناد باالدستی آن حوزه
استناد كرد اما برخی اسناد باالدستی مهمی وجود دارد كه با همت مسئوالن نظام تهيه شده و اجراي آن ضامن پيشرفت كشور
خواهد بود.
قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران ،سند چشمانداز جمهوري اسالمی ایران در افق  ،1404برنامه  5ساله پنجم توسعه،
سياستهاي كلی اصل  44قانون اساسی،سياستهاي ابالغی مقام معظم رهبري ،قانون بودجه ساالنه كشور از مهمترین اسناد
باالدستی مشترک در همه حوزهها به شمار میرود.
یكی از الزاماتی كه باید در یك سند راهبردي به آن توجه داشت ،هم راستایی سند تهيه شده با اسناد باالدستی كشوري است.
اسنادي از قبيل چشمانداز و یا نقشه جامع علمی كشور ،دو نمونه از اسناد باالدستی بشمار میآیند كه سند جدید باید در راستاي
آنها تعریف شود و نسبت خود را با بخشهاي مختلف مربوطه این اسناد به صورت شفاف مشخص نماید ].[3
اما در هر حوزهاي نيز به فراخور وظایف و مسئوليتها اسنادي تدوین شده كه در زمره اسناد باالدستی تخصصی به شمار
میرود .در همين راستا بررسیهاي فراوانی پيرامون اسناد باالدستی مرتبط با تجهيزات اندازهگيري و ابزار دقيق صنعت برق
انجام شد .تنها سند مرتبط با این حوزه ،نقشه جامع علمی كشور است كه در بخشهایی از آن ،فناوريهاي الویتدار مورد توجه
قرار گرفته است.
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جدول  -1-1اسناد مورد بررسی در سند

اسناد مورد بررسی در سند
نقشه جامع علمی كشور
سند چشم انداز و برنامه ي راهبردي بلند مدت وزارت نيرو
 -1-1-2-1نقشه جامع علمی كشور
بر اساس تعریف ،نقشهي جامع علمی كشور مجموعهاي جامع ،هماهنگ و پویا از مبانی ،اهداف ،سياستها و راهبردها ،ساختارها
و الزامات تحول راهبردي علم و فناوري مبتنی بر ارزشهاي اسالمی و آیندهنگر براي دستيابی به اهداف چشمانداز بيست سالهي
كشور است .در این سند تالش شده به مبانی ارزشی و بومی كشور ،تجربيات گذشته و نظریهها و نمونههاي علمی و تجارب عملی
تكيه شود . 4
در نقشهي جامع علمی كشور اولویتهاي علم و فناوري تعيين شده است .اولویتها به ترتيب در سه سطح الف ،ب و ج تبيين
شدهاند .منظور از این نوع دستهبندي ،تفاوت شكل و ميزان تخصيص منابع اعم از مالی و انسانی و توجه ویژه مدیران و مسئوالن
است ،به این معنا كه حصول اطمينان از رشد و شكوفایی در برخی از اولویتها نيازمند توجه ،هدایت و پشتيبانی در سطوح كالن
مدیریتی كشور است و در برخی دیگر رشد و توسعه با پشتيبانی مدیریتهاي ميانی و تخصيص غيرمتمركز منابع حاصل خواهد شد.
در ادامه به بررسی اولویتهاي فناوري موجود در این سند ،در سه سطح پرداخته میشود.
 اولویتهاي الف
2

1

فناوری  :فناوری هوافضا -فناوری اطالعات و ارتباطات  -فناوری هستهای – فناوریهای نانو و ميكرو–
3

فناوریهای نفت و گاز -فناوری زیستی– فناوریهای زیستمحیطی – فناوریهای نرم و فرهنگی.
 اولویتهاي ب

 1علوم مورد نیاز هر دسته از فناوریها در همان سطح از اولویتها قرار میگیرند.
 2از جمله شکافت و گداخت.
 3از جمله مدیریت و فناوری آب ،خاک و هوا  -کاهش آلودگی آب ،خاک و هوا  -مدیریت پسماند -بیابانزدایی  -مبارزه با خشکسالی و شوری.
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فناوری :لیزر -فوتونيک -زیستحسگرها -حسگرهای شیمیایی -مکاترونیک -اتوماسیون و روباتیک-
نیمهرساناها -کشتیسازی -مواد نوترکیب -پلیمرها -حفظ و احیای ذخایر ژنتیک -اکتشاف و استخراج مواد معدنی-
پیشبینی و مقابله با زلزله و سیل -پدافند غیرعامل.
علوم پايه و كاربردی :ژئوفیزیک -ایمنی زیستی -بیوانفورماتیک -اپتيک -فیزیک انرژیهای باال و ذرات بنیادی-
محاسبات و پردازش اطالعات کوانتومی -نجوم و کیهانشناسی -فیزیک اتمی و شتابگرها– علوم ژنتیک -علوم شناختی
و رفتاری -محاسبات نرم و سیستمهای فازی -توپولوژی.
 اولویتهاي ج
فناوری :اپتوالكترونيک -کاتالیستها -مهندسی پزشکی -آلیاژهای فلزی -مواد مغناطیسی -سازههای دریایی-
حمل و نقل ریلی -ایمنی حمل و نقل -ترافیک و شهرسازی -مصالح ساختمانی سبک و مقاوم -احیا و بهرهبرداری
مراتع و جنگلها -فناوریهای بومی.
همانگونه که مشاهده میشود ،فناوریهای "فوتونیک" و "میکرو الکترونیک" که برای حوزه ابزار دقیق گزینش
شدهاند ،در سند نقشه جامع علمی کشور نیز مد نظر قرار گرفتهاند.

 -2-1-2-1سند چشمانداز و برنامهي راهبردي بلندمدت وزارت نيرو
طرح تدوین سند چشمانداز و برنامهي راهبردي بلندمدت وزارت نيرو كه در سال  1389تهيه شده ،مدتی در سطح ستاد
وزارتخانه و شركتهاي مادر تخصصی در جریان بوده است .فاز یك این طرح به مأموریت ،چشمانداز ،ارزشها و راهبردهاي
وزارت نيرو در بخشهاي پنجگانهي "آب"" ،برق و انرژي"" ،آب و فاضالب"" ،آموزش ،پژوهش و فناوري" و "پشتيبانی
صنعت آب و برق" پرداخته است .تمامی اسناد طرح توسط كارگروههاي تخصصی تدوین و توسط كميتهي راهبري و
هماهنگی با ریاست جناب آقاي مهندس چيتچيان اصالح گردیده است [.]6
در این سند به موارد یاد شده در جدول ( )2-1پرداخته شده است.
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جدول  -2-1محورهاي اصلی چشمانداز و برنامهي راهبردي بلندمدت وزارت نيرو

موضوع

ردیف
1
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همانگونه كه مشاهده میشود ،در این سند به طور ضمنی به راهبردهاي آموزش  ،پژوهش و فناوري اشاره شده است كه با
توجه به پژوهشی بودن روند سند حاضر و ارتباط مستقيم سند با فناوري می توان سند مذكور را به عنوان سند باالدستی در نظر
گرفت.

جمع بندي :
با توجه به مطالب ارائه شده  ،می توان نتيجه گرفت موارد اشاره شده در سند جامع علمی كشور كه در ارتباط با مباحث فناوري
هاي نانو و ميكرو در اولویت الف  ،فتونيك و اپتيك در اولویت ب و اپتوالكترونيك در اولویت ج سند جامع علمی كشور به آنها
اشاره شده است در همسویی كامل با این سند قرار دارند  .از طرفی در راهبردهاي پژوهشی و فناوري سند چشم انداز و برنامه
ي بلند مدت وزارت نيرو  ،با توجه به فناورانه بودن سند پيش رو  ،ارتباط سند باالدستی با این سند قابل مشاهده است.
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 -2-2-1بررسی توان داخلی كشور
شناسایی توانایی موسسات و سازمانهاي داخلی در توسعه فناوريهاي منتخب میتواند به جهتگيري صحيح تصميمهاي
نهایی كمك شایانی كند .این مطالعات به ما كمك میكند تا به شناسایی جایگاه كشور در این فناوري دست یافته و چشم انداز
را با در نظر گرفتن جایگاه فعلی و جایگاهی كه قصد دست یافتن به آن را داریم ترسيم نمایيم.
به همين منظور توانایی كشور از چهار منظر مورد بررسی قرار گرفت كه عبارتند از :
 -1دانشگاهها و مراكز پژوهشی
 -2توانمندي بخش غير دولتی
 -3نيروي انسانی متخصص
 -4مقاالت
كه در ادامه به بررسی هر یك از موارد فوق پرداخته میشود و بر مبناي اطالعات بدست آمده توانایی كشور مورد ارزیابی قرار
خواهد گرفت .در این راستا جهت اطالع از نيروي انسانی متخصص و توان علمی كشور الزم بود تا فعاليتهاي دانشگاهی،
تعداد فارغ التحصيالن دانشگاهی ،مراكز پژوهشی دولتی و مراكز غير دولتی كه در زمينهي فوتونيك و ميكروالكترونيك فعاليت
داشتند مورد بررسی قرار گيرد كه توضيحات آن در ادامه آمده است.
 -1-2-2-1دانشگاهها
 دانشگاه صنعتی شریف
این دانشگاه شامل مراكز پژوهشی زیر میباشد [.]7
 oپژوهشكده الكترونيك دانشگاه صنعتی شریف
از زمينههاي پژوهش در این پژوهشكده ميكروالكترونيك و كاربرد پردازش سيگنال در آزمون غيرمخرب مواد میباشد.
آزمایشگاه ابزاردقيق پيشرفته كه امكان طراحی و ساخت تجهيزات نقصیاب با استفاده از سيگنالهاي جریان گردابی ،شار
مغناطيسی و ماوراي صوت را فراهم میسازد از زیر مجموعههاي این پژوهشكده میباشد.
 oمركز تحقيقات فيزیك كاربردي دانشگاه شریف
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این مركز داراي آزمایشگاههاي الیه نازک و فيزیك سطح ،آزمایشگاه تحقيقاتی اپتيك ،آزمایشگاه الكتروآكوستيك و
آزمایشگاه تحقيقاتی ليزر میباشد.
 oمركز خدمات تخصصی ميكروالكترونيك جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف
زمينههاي تخصصی این مركز الیه نازک و ميكروليتوگرافی میباشد .و در ساخت تجهيزات زیر فعاليت داشتهاند]15[ :
 ژیروسكوپ فيبر نوري
 اتوكليماتور ليزري تئودوليت
 دستگاه ذره شمار بيولوژیك
 ميكرومتر اپتيكی دیجيتال
 شمالیاب ژیروسكوپی فيبر نوري
 اتوكليماتور نوري
 رتيكلهاي سفارشی
 oآزمایشگاه الكتروآكوستيك دانشگاه صنعتی شریف
خدمات آزمایشگاهی این آزمایشگاه عبارتند از :آناليز مودال آكوستيكی ،اندازهگيري امپدانس آكوستيكی ،اندازهگيري ضریب
جذب سطحی ،آزمایش استاندارد صنعتی ابزارهاي صوتی ( بلندگو ،ميكروفون و ،)...دادن تایيدیه آكوستيكی مطابق با
استانداردهاي ملی و بين المللی ( ساختمانها و وسایل آكوستيكی) ،اندازهگيري كالس انتقال صوت ،اندازهگيري خواص
آكوستيكی سالنها و كنفرانسها

 دانشگاه تهران
این دانشگاه داراي پژوهشكده نانوالكترونيك و الیه نازک میباشد كه در زمينههاي تخصصی ساخت ادوات نانوالكترونيك
و الكترومكانيك فعاليت دارد .قطب نانوالكترونيك دانشگاه تهران در سال  1384تاسيس گردید و از زمان تاسيس همواره
گسترش فنآوري نانو در حوزه الكترونيك و خصوصا نانوالكترونيك را چه در حوزه ساخت و چه در حوزه طراحی مد نظر داشته
است .زمينههاي فعاليت قطب نانو الكترونيك عبارتند از]8[ :
 oابزار و متدولوژي طراحی سخت افزار
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 oپيادهسازي سخت افزاري پروتكلها و الگوریتمها
 oطراحی مدارهاي مجتمع در مقياس نانو براي Mixed-signal

 oطراحی توان پایين
 oطراحی و ساخت سيستمهاي مفصل در مقياس نانو
 oتكنولوژي ساخت ادوات-مدارات و سنسورهاي نانو
 دانشگاه تربيت مدرس
این دانشگاه شامل مراكز پژوهشی زیر میباشد [.]9
 oآزمایشگاه نانواپتوالكترونيك
زمينههاي تخصصی این مركز الیه نشانی ،بررسی توپوگرافی سطحی و خواص نوري و اتاق تميز میباشد .آزمایشگاههاي
الكترونيك
این آزمایشگاه شامل اتاق تميز ،مدلسازي و شبيهسازي ادوات و ميكروالكترونيك میباشد.
 دانشگاه اميركبير
 oپژوهشكده اپتيك ،ليزر و فوتونيك
این پژوهشكده داراي گروههاي پژوهشی الكترواپتيك و سيستمهاي تصویرساز ،كاربردهاي صنعتی ليزر و ادوات فوتونيكی
میباشد .گروه ادوات اپتيكی در زمينه طراحی ،ساخت و بهينهسازي ادوات و المانهاي فوتونيكی و كاربردهاي آن در
سيستمهاي حسگري و گروه كاربردهاي صنعتی ليزر در زمينه طراحی ،ساخت و كاربردهاي سامانههاي اندازهگيري ليزري در
سيستمهاي صنعتی فعاليت دارند .همچنين گروه الكترواپتيك و سيستمهاي تصویرساز در زمينه طراحی ،ساخت و ارزیابی
كيفيت دستگاههاي اپتيكی و الكترواپتيكی تصویر ساز و استفاده از آن در سامانههاي مختلف فعاليت میكند.
آزمایشگاههاي اپتيكی این پژوهشكده عبارتند از :آزمایشگاه تداخل سنجی و موج سنجی ،آزمایشگاه طيف سنجی و برهم كنش
ليزر ماده ،آزمایشگاه قطبش سنجی و فيبرهاي نوري ،آزمایشگاه ميكروسكوپی []10
 دانشگاه علم و صنعت ایران
 oپژوهشكده الكترونيك

سند راهبردي و نقشهي راه توسعه سامانههاي اندازهگيري پيشرفته در نيروگاهها
11
فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

ویرایش ششم ،شهریور 1394

پژوهشكده الكترونيك این دانشگاه یكی از مراكز مجهز به دستگاه  MBEاست .این دستگاه در تحقيقات مربوط به نيمه
هاديها و براي رشد انواع الیهها مورد استفاده قرار میگيرد .همچنين این مركز داراي اتاق تميز كالس  2000و اتاق فارادي
براي انجام تحقيقات مربوطه است.
این پژوهشكده داراي  9آزمایشگاه تحقيقاتی براي انجام فعاليتهاي پژوهشی دانشجویان در سه گروه كنترل و اتوماسيون،
طراحی مدار و نيمههادي میباشدكه در زمينه ابزار دقيق ،نيمه هادي و طراحی و ساخت مدارات فعاليت میكنند [.]11
 oمركز تحقيقات نانوپترونيكس
این آزمایشگاه به طور گسترده در حال كار و انجام پروژههاي دانشجویی ،تحقيقاتی و صنعتی در حوزه الكترونيك نوري و
ادوات نيمه هادي میباشد .از جمله این پروژهها میتوان به طراحی و شبيهسازي ادوات نوري مبتنی بر فوتونيك كریستال،
فيبرهاي فتونيك كریستال ،ليزرهاي نيمههادي ،آشكارسازهاي نوري ،سلولهاي خورشيدي و غيره اشاره كرد.از جمله
آزمایشگاههاي این مركز آزمایشگاه اپتوالكترونيك ،آزمایشگاه كوانترونيكس ،آزمایشگاه نانوالكترونيك ،آزمایشگاه سيستمها،
آزمایشگاه ميكروالكترونيك میباشد [.]11
 oآزمایشگاه آكوستيك
آزمایشگاه آكوستيك دانشگاه علم و صنعت ایران با دارا بودن تجهيزات و امكانات سختافزاري و نرم افزاري ویژه بستر
مناسبی را براي انجام تحقيقات كاربردي و توسعهاي در حوزه كنترل صدا و ارتعاشات ،آكوستيك سازهاي و حل مسائل
برهمكنش متقابل سياالت و سازه فراهم نموده و در طول سالهاي متمادي خدمات قابل توجهی را به صنایع مختلف ارائه كرده
است .همچنين وجود تجهيزات محاسباتی ویژه در كنار قابليتهاي منحصر به فرد در این حوزه فرصت مناسبی را جهت انجام
پژوهشها و ارائه خدمات به بخشهاي مختلف آموزشی ،پژوهشی و صنعتی مرتبط در سطح كشور فراهم آورده است [.]11
 دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدین طوسی
 oآزمایشگاه تحقيقاتی ادوات نوري و پرتوها
ساخت قطعات نوري مانند دیود نوري ارگانيك با رنگهاي مختلف ،سلول فتوولتائيك پالستيكی ،ليزر ارگانيكی و حسگر
اشعه ماوراء بنفش و ایكس از جمله فعاليتهایی است كه در این آزمایشگاه صورت میگيرد [.]12
 oآزمایشگاه الیه نازک و آزمایشگاه مدارهاي ميكروالكترونيك []12
 دانشگاه شهيد بهشتی
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 oپژوهشكده ليزر و پالسما
این پژوهشكده داراي گروههاي فناوري ليزر ،ليزر در ماده ،كاربردهاي ليزر ،بيو فوتونيك و مهندسی پالسما میباشد.
همچنين این پژوهشكده به عنوان قطب علمی فوتونيك در اسفند ماه سال  1385با اخذ مجوز از دبيرخانه شوراي قطبهاي
علمی كشور واجد شرایط احراز عنوان قطب علمی گردید و فعاليت خود را آغاز نمود .این مركز داراي  18آزمایشگاه فعال در این
زمينه میباشد [.]16
 دانشگاه صنعتی شيراز
 oپژوهشكده الكترونيك فتح و مركز پژوهشی اپتوالكترونيك
گروههاي پژوهشكده الكترونيك رادار ،جنگال و الكترواكوستيك ،اپتوالكترونيك ،استانداردسازي و سيستمهاي نوري
میباشد [.]17
 دانشگاه اروميه
 oپژوهشكده ميكروالكترونيك
این پژوهشكده داراي گروههاي مدارهاي مجتمع آنالوگ و دیجيتال ،ميكروماشين و شبكههاي عصبی میباشد و در زمينه
طراحی مدارهاي  ICدر محورهاي مدارهاي مجتمع آنالوگ ،دیجيتال و فازي ،ميكروماشينها و طراحی و ساخت سنسورهاي
 MEMSفعاليت مینماید [.]13
 دانشگاه تبریز
 oگروههاي فتونيك پژوهشكده فيزیك كاربردي
در این پژوهشكده گروه فوتونيك فيزیك ،گروه فوتونيك الكترونيك ،گروه فوتونيك مخابرات ،گروه فيزیك پالسما و گروه
نجوم به فعاليت مشغولند [.]14
 دانشگاه شهيد رجائی
 oآزمایشگاه تحقيقاتی ميكروالكترونيك
آزمایشگاه تخصصی ميكروالكترونيك دانشگاه شهيد رجایی جهت انجام تحقيقات نظري وكاربردي در زمينه الكترونيك و
ميكروالكترونيك در حال تجهيز است .نظر به اینكه امكانات و تجهيزات سخت افزاري و نرمافزاري این آزمایشگاه جزو
تجهيزات  High-Techبه شمار میروند ،عمليات راهاندازي این آزمایشگاه به همراه آزمایشگاه تحقيقاتی ميكروالكترونيك
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نوري با دریافت حمایت از ستاد توسعه فناوري ميكروالكترونيك در سال  1388شروع شد و در حال تجهيز بيشتر است .این
آزمایشگاه در ابتداي فعاليت خویش است و برنامهریزي شده است تا با ایجاد ارتباط با صنعت و گرفتن پروژههاي تحقيقاتی
مختلف ،نيروي متخصص آشنا به صنعت تربيت شود [.]18
 -2-2-2-1مراكز پژوهشی دولتی


پژوهشكده ميكروالكترونيك سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران
این پژوهشكده داراي  3گروه پژوهشی طراحی ICهاي آنالوگIC ،هاي  DSPو  VLSIاست كه در زمينههاي زیر فعاليت

میكند [.]19
 طراحی و ساخت تيرکهاي یك سر آزاد به روش MEMS

 طراحی و ساخت یك سيستم حسگر طيف براي شبكههاي رادیویی شناختگر
 تدوین نقشه راه در توسعه صنعت ميكروالكترونيك
 مطالعه و پژوهش بخشهاي مخابراتی و الكترونيكی پروژه سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی
 مطالعه امكانات و فعاليت مراكز دانشگاهی در زمينه ميكروالكترونيك



مركز پژوهشی علوم و فنون ليزر ایران
این مركز داراي سه گروه پژوهشی ليزرهاي پرقدرت ،گروه پژوهشی ليزرهاي نيمه هادي و گروه پژوهشی فوتونيك و رشد

بلور میباشد [.]20


پژوهشكده ليزر و اپتيك سازمان انرژي اتمی ایران
پژوهشكده ليزر و اپتيك با نام قبلی مركز تحقيقات ليزر اولين مركزي است كه در این زمينه در كشور تاسيس گردیده

است و تاكنون نقش بسزایی در بسط و توسعة این فنآوري مهم در كشور ایفا نموده است ،به طوري كه در اغلب فعاليتهاي
تحقيقاتی در این زمينه و در آزمایشگاههاي ليزر موجود در كشور كه اكثراً در چند سال اخير پا به عرصة وجود نهادهاند تالش و
همكاري متخصصين پژوهشكده ليزر و اپتيك نقش مؤثر و تعيين كنندهاي را ایفا نموده است .پژوهشكده ليزر و اپتيك (مركز
تحقيقات ليزر) تا سال  1368یكی از آزمایشگاههاي مركز تحقيقات هستهاي بوده و از سال  1379با مركز طيف نگاري ادغام
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گردید و فعاليتهاي خود را در قالب برنامههاي معاونت پژوهشی ادامه داد و از سال  1384با تاسيس پژوهشگاه علوم و فنون
هستهاي تحت عنوان پژوهشكده ليزر و اپتيك به كار خود ادامه میدهد [.]21
 -3-2-2-1امكانات و وضعيت بخش غير دولتی
 شركت صنایع الكترونيك ایران (صا ایران)
شركت صنایع الكترونيك ایران در سال  1351با هدف تامين بازاركاالهاي الكترونيك خانگی و مصرفی در ایران و منطقه
تاسيس گردید .این شركت با داشتن شش زیر مجموعه ،بزرگترین شركت توليد كننده دستگاههاي الكترونيكی در ایران می
باشد.
صاایران در سالهاي اخير در شيراز توليد ترانزیستور داشت ،اما آن را متوقف كرد زیرا بازدهی اقتصادي نداشته و واردات
آن به صرفهتر بوده است .شركت صنایع الكترونيك ایران داراي  7زیر مجموعه است [.]29
 صنایع الكترونيك شيراز(صا شيراز( :شركت صنایع الكترونيك شيراز به عنوان یكی از شركتهاي تخصصی
صا ایران در زمينه انجام تحقيقات ،طراحی ،توليد و تامين محصوالت و خدمات در حوزههاي مختلف فناوري
الكترونيك شامل رادار ،جنگ الكترونيك (جنگال) ،الكترونيك هوائی و كنترل ،الكترونيك سالح ،الكترونيك
دریائی ،المپهاي مایكروویو و تجهيزات اندازهگيري و اندازهشناسی (كاليبراسيون) فعاليت میكند.
 صنایع مخابرات ایران(صما) :ساخت تلفن و تجهيزات مخابراتی
 شركت ایز ایران
 شركت انستيتو ایزایران
 شركت صنایع قطعات الكترونيك ایران(صقا) :فعاليت در زمينه توليد انواع كارتهاي هوشمند ،انواع مدارات
الكترونيكی هایبرید ( فناوري فيلم ضخيم و نازک) ،توليد انواع مدارهاي چاپی ،انواع كریستالهاي كوارتز،
انواع پيزو سراميك ،سيستمهاي مخابراتی و سنسورهاي مادون قرمز
 صنعت اپتيك اصفهان(صاپا) :توليد و عرضه كننده قطعات و سامانههاي اپتيكی ،الكترو اپتيكی ،ایمنی،
امنيتی ،حفاظت تصویري ،تجهيزات پزشكی ،آموزشی و شيشههاي خاص
 پژوهشگاه الكترونيك ایران
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شركت صنایع قطعات الكترونيك (زیر مجموعه صا ایران)
این شركت داراي  4آزمایشگاه اپتوالكترونيك ،ساخت مدارات مجتمع نيمه هادي ،مدارات مجتمع هایبرید در مركز
تحقيقات نيمه هادي و آزمایشگاه الكتروسراميك میباشد.



شركت نيمههادي عماد
زمينههاي فعاليت این شركت كارت هوشمند ،قطعات سنسور ،الكترونيك خودرو ،الكترونيك و ميكروالكترونيك میباشد.

پروژههاي این شركت عبارت است از :تراشه سيم كارت موبایل ،تراشه كارت هوشمند ،تراشه پردازشگر و كنترل كننده ارتباطی
 HDLCتراشه و برد الكترونيكی كنتور برق چند تعرفه ،مدار مجتمع كدک و دیجيتال  PCMمدار مجتمع پيجر EMP1

 PAGER ICمدار مجتمع كنترل كننده یخچال ،طراحی و ساخت سایر محصوالت .]30[ IC


شركت توسعه فناوري ریز مقياس آژینه
شركت توسعه فناوري ریز مقياس آژینه در سال  1390تاسيس گردید .این شركت بر پایه دانش ،توانایی و تخصص

اعضاي آن پایهریزي شد و در جهت ارتقا سطح علمی كشور ،تجاري سازي محصوالت دانش بنيان ،خصوصاً توسعه صنایع
مرتبط به الكترونيك ،ميكروالكترونيك و ادوات  MEMSفعاليت خود را آغاز كرد [.]22
 دستگاه تطبيق ماسك مدل AMS-2



شركت آپادانا خدمات گستران قومس
شركت اپادانا در زمينه طراحی و ساخت انواع سنسورهاي اندازهگيري دبی ،ترنسميترهاي فشار ،واسطهاي كاربر و ماشين

االت صنعتی ،نيمه صنعتی و آزمایشگاهی ،نمایشگرهاي صنعتی و نيمه صنعتی ،اجراي پروژههاي طراحی و ساخت سامانههاي
ازمایشگاهی و نيمه صنعتی حوزه الیه نازک ،مواد ،شيمی ،صنایع پزشكی ،صنایع دارویی ،صنایع زیستی فعاليت میكند [.]23


شركت پوششهاي نانو ساختار
شركت پوششهاي نانو ساختار كه موسسين آن از اعضاي هيات علمی دانشگاههاي كشور هستند یكی از با سابقهترین

شركتهاي داخلی در حوزه طراحی و ساخت تجهيزات الیه نشانی در خأل میباشد .این شركت به عنوان اولين شركت ایرانی
است كه با كسب گواهينامه  CEاجازه فروش محصوالت خود به بازار اتحادیه اروپا را دارد و تا كنون محصوالت خود را به بيش
از  100مركز علمی و دانشگاهی به فروش رسانيده است .شركت پوششهاي نانو ساختار با صادر كردن محصوالت خود به
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خارج از كشور ،داراي نمایندگان فروش در كشورهاي روسيه ،كره جنوبی ،استراليا و نيوزلند است .فعاليت هاي این شركت
عبارتند از]24[ :
 دستگاه الیه نشانی اسپاترینگ رو ميزي
 سيستم الیه نشانی به روش اسپاترینگ مدلVCS100F
Desk Sputter Coater DST3 

 كاتدهاي مگنترون اسپاترینگ
 سيستم الیه نشانی به كمك پالس ليزري ()PLD
 سيستم بوتههاي چرخان به منظور ساخت چند الیهايها
 سيستم توليد نانو ذرات فلزي و سراميكی در خأل به روشهاي CVC ،IGC

 گرم كننده زیر الیهها
Laser Cooling System 



شركت توسعه حسگرسازان آسيا
در این شركت برخی نتایج تحقيقات علمی -دانشگاهی به مرحله توليد صنعتی و یا نيمه صنعتی خواهند رسيد كه از آن

ميان میتوان به ساخت حسگرهاي گازهاي سمی ،حسگرهاي اكسيژن ،سنسورهاي الكترونيكی خودرو و سنسورهاي مادون
قرمز اشاره نمود .همچنين ساخت نمایشگرهاي مسطح با ابعاد متوسط و كوچك ،ساخت سنسورهاي اندازهگيري قند خون،
سنسورهاي حركت بدون تماس (با استفاده از حسگرهاي گرما) و غيره در مراحل بعدي توليد قرار دارند [.]31
 سيستم زدایش فعال یونی و زدایش عميق سيليكون
 دستگاه الیه نشانی بخارشيميایی پالسماي جریان مستقيم
 نانو سورد


شركت سامانه تجهيز دانش
شركت سامانه تجهيز دانش (سهامی خاص) فعاليت اصلی خود را در زمينه تجهيزات آزمایشگاهی و ساخت دستگاههاي

آزمایشگاهی معطوف نموده است .تمامی محصوالت این شركت حاصل تحقيق و پژوهش كارشناسان این شركت و ایدهبرداري
از دستگاههاي با تكنولوژي باالي شركتهاي مطرح غربی میباشد .محصوالت این شركت شامل سامانههاي تلفيقی مكانيكی،
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الكتریكی و الكترونيكی بوده و داراي كاربرد در آزمایشگاههاي ساخت و آزمایش ادوات ميكرونی ،نانو شامل صنایع نيمه هادي،
اپتيك ،ليزر ،مهندسی پزشكی و تجهيزات مرتبط با آزمایشگاههاي فيزیك ،شيمی ، MEMS،پليمر و پتروشيمی میباشد [.]25
 ليتوگرافی تماسی ()Contact Lithography
 گالو باكس ()Glovebox
 اسپين كوتر ()Spin Coater
 سلول اچينگ مرطوب ()Wet Bench
 آزمایشگاه ليتوگرافی


شركت صنایع پویا الكتروسامان نيرو
شركت صنایع پالس نيرو در سال  1383فعاليت خود را در زمينه ساخت تجهيزات  Pulsed Powerآغاز نمود و تا سال

 1385عمدهترین فعاليت مجموعه ،تحقيق در زمينه ساخت سيستمهاي پرتاب كننده با سرعت و جرم باال بود .همچنين در این
مدت ،كسب نمایندگی محصوالت  Pulsed Powerاز شركتهاي معتبر و فعال روسی و اروپائی ،طراحی و توليد تجهيزات
اصلی پالس پاور مانند خازنهاي پالسی كم اندوكتانس در انرژيهاي مختلف با استانداردهاي اروپا و  ،...از موفقيتهاي مهم
شركت به شمار میآید .در سال  86با توجه به طيف وسيع پروژههاي پيشنهادي در حوزه فيزیك انرژيهاي چگال ،جهتگيري
فعاليتهاي شركت به صورت تخصصی دراین راستا قرار گرفت و مجموعه به پنج بخش پالس پاور (تكنولوژي و تجهيزات
صنایع پالس پاور) ،انرژي و پالسما (علـوم فيـزیك پالسماي چگال و انرژيهاي همجوشی) ،اپتيك و ليزر (سيستمها و قطعات
نوري و صنایع پيشرفته ليزر ) ،مایكروویو (فناوري توليد و انتشار امواج مایكروویو و شتابدهنده ذرات) و طراحی و ساخت
(طراحی صنعتی و ساخت مكانيكی  -طراحی و ساخت سيستم هاي پيشرفته مهندسی) تقسيم گردید .از عمده فعاليتهاي این
شركت میتوان به  :طراحی و ساخت سيستم بينائی سرعت سنج  VISARدر بخش اپتيك وليزر ،طراحی و ساخت پالسماي
كانونی ،رآكتور همجوشی  TOKAMAKو مولد  Q-Machineدر بخش انرژي و پالسما ،طراحی و ساخت شكل دهنده
مغناطيسی از نوع انبسـاطی؛ تراكمی و برجـسته ،مولد انواع نـانو پودرهاي فـلزي و غير فلـزي به روش تخليه پالسی سيم ،و
استليزه كننده  PEFدر بخش پالس پاور ،طراحی و ساخت شتابدهنده خطی  2مگا وات در بخش مایكروویو ،و ساخت موتور
هواپيماي پيستونی سبك دور باال در بخش طراحی و ساخت ،اشاره كرد .هم اكنون این مجموعه یكی از بزرگترین مراكز
تحقيقاتی حوزه فيزیك انرژيهاي چگال در خاورميانه به شمار رفته و مرجع مفيدي در منطقه براي تامين نيازهاي فنی و
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مهندسی مراكز تحقيقاتی فعال در این زمينه میباشد .شركت صنایع پالس نيرو ،با انتشار دهها مقاله داخلی وخارجی و همچنين
ثبت بيش از ده اختراع در زمينههاي مختلف فيزیك انرژيهاي چگال و دارا بودن اعضاي هيات علمی با سابقه درخشان
تحصيلی و پژوهشی ،جزء یكی از بزرگترین و معتبرترین مراكز تحقيقاتی كشور و منطقه به شمار می رود [.]26
 طراحی و ساخت ليزرهاي توان باال
 توليد و تجهيز سيستمهاي اپتيكی و سيستمهاي خنك كننده ليزر


شركت فناوري خال كهربا
شركت فناوري كهربا ،در سال  1390با ساخت دستگاه  EMC Cameraفعاليت خود را آغاز نمود و در سال  1391به

عنوان یك شركت دانش بنيان به عضویت در پارک علم و فناوري دانشگاه تهران درآمد .سپس با ساخت دستگاه ضخامت سنج
الیههاي نازک با استفاده از پراش فرنل از پله فازي و همچنين دستگاه ارتعاش سنج از راه دور با استفاده از تكنيك ماره وارد
حوزه كاري اندازهگيري شد .این شركت با همكاري با خبرگان دانشگاههاي معتبر كشور توانست محصوالتی را توليد كند كه
حتی مشابه خارجی هم ندارند و از لحاظ هزینه تمام شده داراي مزیت رقابتی هستند .دو محصول اخير در حال دریافت US

Patentنيز میباشند .این شركت دانش بنيان ،مدیریت دانش را در اولویت قرار داده و سرمایه اصلی آن متخصصين دانشگاهها
هستند .از طرفی با به كارگيري متخصصين بازارهاي جهانی ،جهانی شدن و رقابت در بازارهاي بين المللی نيز از اهداف شركت
است [.]27
 ساخت دستگاه ضخامت سنج الیههاي نازک با استفاده از پراش فرنل از پله فازي
 -4-2-2-1جمع بندي امكانات داخلی كشور
جدول ( )3-1خالصه امكانات داخلی كشور را بر اساس فناوريهاي اولویتدار نشان میدهد.
جدول  -3-1خالصه امكانات داخلی كشور بر اساس فناوريهاي اولویتدار

دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه تهران
دانشگاه تربيت مدرس
دانشگاه اميركبير
دانشگاه علم و صنعت ایران
دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدین طوسی

فوتونيك

ميكروالكترونيك
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فوتونيك
دانشگاه شهيد بهشتی
دانشگاه صنعتی شيراز

ميكروالكترونيك





دانشگاه اروميه
دانشگاه تبریز
دانشگاه شهيد رجائی







پژوهشكده ميكروالكترونيك
مركز پژوهشی علوم و فنون ليزر ایران
پژوهشكده ليزر و اپتيك سازمان انرژي اتمی ایران
شركت صنایع الكترونيك ایران









شركت نيمههادي عماد
شركت توسعه فناوري ریز مقياس آژینه
شركت آپادانا خدمات گستران قومس
شركت پوششهاي نانو ساختار
شركت توسعه حسگرسازان آسيا
شركت شركت سامانه تجهيز دانش
شركت صنایع پویا الكتروسامان نيرو










شركت فناوري خال كهربا

به منظور شناسایی توان شركتهاي داخلی و برنامهریزي براي برونسپاري بخشی از پروژهها ،به اطالعاتی در خصوص
شركتهاي دانشبنيان فعال در زمينههاي مرتبط نظير الكترونيك ،ميكروالكتریك و فوتونيك نياز است .در این رابطه فهرست
شركتهاي عضو سندیكاي صنعت برق ایران مورد بررسی قرار گرفت .گزارش تعداد شركتهایی كه در زمينههاي مرتبط با
محور كاري این سند وجود دارد ،در جدول ( )4-1و شكل ( )1-1آورده شده است [.]32
جدول  -4-1فهرست شركتهاي عضو سندیكاي صنعت برق ایران

دستهبندي شركتهاي عضو

تعداد

پيمانكاران عمومی

24

سازندگان تجهيزات و پيمانكاران نيروگاهی

6

مهندسی بازرگانی

85

مهندسی مشاور

21
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دستهبندي شركتهاي عضو

تعداد

سيستمهاي اتوماسيون و مخابرات

37

سازندگان لوازم و تجهيزات جانبی سيستمهاي برق

74

شكل  -2-1شركتهاي عضو سندیكاي صنعت برق ایران

مطالب این بخش نشاندهنده ظرفيت بالقوه مناسب تجهيزات ،آزمایشگاهها و شركتها در كشور براي حركت در حوزه
فناوريهاي فوتونيك و ميكروالكترونيك است .هر چند یكی از مشكالت پيش رو به روز نبودن آزمایشگاهها و تجهيزات آنها
میباشد كه نياز است براي بهبود آنها برنامهریزيهاي الزم صورت گيرد.
 -5-2-2-1نيروي انسانی متخصص در داخل كشور و انتشارات علمی
جهت ترسيم چشم انداز در طرح ابزار دقيق نياز است كه از تعداد نيروي متخصص در زمينهي ابزاردقيق و همچنين توان
علمی این متخصصين كه منجر به توليد انتشارات علمی در دنيا میشود ،اطالع حاصل شود لذا در ادامه به بررسی ظرفيت
پذیرش برخی از دانشگاهها كه در تربيت نيروي انسانی مناسب پيشرو هستند و همچنين جایگاه كشور در توليد انتشارات علمی
در زمينهي الكترونيك و ابزاردقيق پرداخته شده است كه جدول ( )5-1و ( )6-1تعداد دانشجویان دكتري و كارشناسی ارشد و
جداول ( )7-1تا ( )8-1جایگاه علمی كشور را نشان میدهد [.]28
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ظرفيت پذیرش براي دانشگاههاي زیر در نظر گرفته شده است:
 دانشگاه اروميه
 دانشگاه اصفهان
 دانشگاه بينالمللی امام خمينی قزوین
 دانشگاه تبریز
 دانشگاه تربيت مدرس
 دانشگاه تهران
 دانشگاه شهيد بهشتی
 دانشگاه شيراز
 دانشگاه صنعتی اصفهان
 دانشگاه صنعتی اميركبير
 دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدین طوسی
 دانشگاه صنعتی سهند تبریز
 دانشگاه صنعتی شریف
 دانشگاه صنعتی شيراز
 دانشگاه علم و صنعت ایران
 دانشگاه فردوسی مشهد
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جدول -5-1تعداد دانشجویان دكتراي مهندسی برق و فوتونيك (بر مبناي پذیرش سال )93

رشته تحصيلی

ظرفيت پذیرش روزانه

ظرفيت پذیرش نوبت دوم

دكتراي مهندسی برق گرایش الكترونيك

66

13

دكتراي مهندسی برق گرایش مخابرات (ميدان)

51

10

دكتراي مهندسی برق گرایش مخابرات (سيستم)

68

12

دكتراي مهندسی برق گرایش قدرت

72

19

دكتراي مهندسی برق گرایش كنترل

57

11

دكتراي فوتونيك

13

2

جمع كل

327

67

جدول  -6-1تعداد دانشجویان كارشناسی ارشد مهندسی برق و فوتونيك (بر مبناي پذیرش سال )93

رشته تحصيلی

ظرفيت پذیرش روزانه

ظرفيت پذیرش نوبت دوم

كارشناسی ارشد مهندسی برق الكترونيك

252

84

كارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات

330

95

كارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت

280

97

كارشناسی ارشد مهندسی برق كنترل

195

56

كارشناسی ارشد مهندسی فوتونيك

20

13

1077

335

جمع كل

جدول ( )7-1مقایسه ميزان ژورنالها و مقاالت منتشر شده در زمينه ابزار دقيق كشورهاي خاورميانه در سال  2013است [.]33
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جدول  -7-1مقایسه تعداد ژورنال و مقاالت منتشر شده در زمينه ابزاردقيق در خاورميانه

جدول ( )8-1مقایسه ميزان ژورنالها و مقاالت منتشر شده در زمينه ابزاردقيق دنيا در سال  2013است [.]33
جدول  -8-1مقایسه تعداد ژورنال و مقاالت منتشر شده در زمينه ابزاردقيق در دنيا

جدول ( )9-1مقایسه ميزان ژورنالها و مقاالت منتشر شده در زمينه مهندسی الكترونيك كشورهاي خاورميانه در سال 2013
است [.]33
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جدول  -9-1مقایسه تعداد ژورنال و مقاالت منتشر شده در الكترونيك در خاورميانه

جدول ( )10-1مقایسه ميزان ژورنالها و مقاالت منتشر شده در زمينه مهندسی الكترونيك دنيا در سال  2013است [.]33
جدول  -10-1مقایسه تعداد ژورنال و مقاالت منتشر شده در زمينه الكترونيك در دنيا

برررسیهاي این بخش بيانگر وجود ظرفيت مناسب نيروي متخصص حوزههاي فوتونيك و ميكرو الكترونيك در كشور است.
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 -3-2-1مطالعات الگوبرداري
استفاده از تجارب دیگر كشورها در زمينه توسعه فناوريهاي راهبردي روشی دیگر در ترسيم چشمانداز است .در این زمينه
میتوان از آیندههاي ترسيم شده در سایر كشورها ،مانند هدفگذاريهاي بلندمدت ،حوزههاي كاربردي قابل تاكيد ،و غيره براي
تعيين افق چشمانداز داخلی بهره برد.
به منظور انجام مطالعات الگوبرداري دو سطح مورد بررسی قرار گرفت  .ابتدا كشورهاي هم جوار ،كه هدف از این انتخاب
شناسایی جایگاه فعلی كشور در منطقه و سطح پيشرفت كشور هاي منطقه می باشد و در گام بعد كشورهاي پيشرو كه با هدف
الگوبرداري انجام پذیرفت.
كشورهایی كه در سطح منطقه انتخاب گردیدند عبارتند از :
 -1عربستان سعودي
 -2امارات متحده عربی
 -3تركيه
 -4رژیم اشغالگر قدس
همچنين كشورهاي ژاپن و آلمان نيز به عنوان كشورهاي پيشرو مورد بررسی قرار گرفتند.
در ادامه به تشریح مطالب بدست آمده در خصوص كشورهاي فوق پرداخته میشود.
 -1-3-2-1كشور عربستان سعودي
كشور عربستان سعودي با داشتن حدود  26ميليون و پانصد هزار نفر جمعيت در سال  2012ميالدي ،داراي اقتصاد مبتنی
بر نفت است .درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و مواد پتروشيمی 90 ،درصد درآمدهاي صادراتی و  80درصد درآمد دولت را
تشكيل میدهد.
كشور عربستان مطابق نقشه راه توسعه فناوري كه توسط دانشگاه علم و صنعت عربستان  ،1دانشگاه ملك عبدالعزیز 2و موسسه
تحقيقات استنفورد 1در نظر دارد كه بين سالهاي  2001تا  2020در  12فناوري در دنيا پيشرو شود كه این فناوري ها عبارتند
از]34[ :
Saudi Arabia’s national science and technology (S&T) agency
)the King Abdulaziz City for Science & Technology (KACST

1
2
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دانشگاههایی كه در كشور عربستان در حوزه تحقيقات و آموزش فناوري نانو فعاليت میكنند عبارتند از:
دانشگاه ملك عبدالعزیز
دانشگاه ملك فهد
دانشگاه علم و فناوري ملك عبداله)(KAUST
 -2-3-2-1كشور امارات
كشور امارات با داشتن حدود  4ميليون و پانصد هزار نفر جمعيت در سال  2012ميالدي ،جایگاه مهم و موفقی در منطقه
پيدا كرده است .اگرچه اقتصاد دبی با صنعت نفت رشد كرد اما بيشتر درآمد دبی از منطقه آزاد جبل علی ،فروش ملك به اتباع
خارجی در مناطق آزاد ،اعطاي اقامت ،صدور مجدد كاال ،ترانزیت مسافر و كاال و همچنين قسمت بزرگی نيز از گردشگري و
دیگر خدمات مالی و تجاري تأمين میشود .دبی به تازگی توجه جهانيان را از طریق ساخت و سازهاي بزرگ و عظيم و
همينطور رویدادهاي تفریحی و ورزشی هيجانانگيز به خود جلب كردهاست.
چشم انداز كشور امارات براي سال  1404در زمينه فناوريهاي مختلف بصورت زیر است [.]35
 ارسال ماهواره هاي پژوهشی به فضا

)Stanford Research Institute (SRI

1
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 نخستين شهر سبز جهان در امارات
 دهكده دانش دبی )(DKV
 پارک تحقيق و بيوفناوري دبی
 پارک فناوري سيليكون اواسيس
كه در این ميان تاسيس پارک فناوري سيليكون اواسيس در زمينه توليد و ساخت تجهيزات الكترونيك دقيق فعاليت دارد.
تاسيس پارک فناوري در سال  2002شروع و در سال  2007رسما آغاز بكار كرد .چشم انداز تاسيس این پارک تبدیل شدن به
یكی از رهبران جهانی در زمينه نوآوري و توسعه پيشرفته در موضوع صنایع الكترونيك پيشرفته و ماموریت تدوین شده براي
آن عبارتست از "ایجاد یك واحد فناوري كه در سطح جهان به عنوان قطب فناوري شناخته شود" واین امر از طریق تسهيل
ایجاد و توسعه صنایع پيشرفته بر پایه فناوري هاي مدرن ،بخصوص آن دسته از صنایع كه توليد و ساخت تجهيزات الكترونيك
دقيق ،فناوري اپتوالكترونيك ،نانوفناوري ،فوتوولتائيك و صنعت ساخت و توليد تجهيزات و وسایل پشتيبان باالخص تجهيزات
صنعت  ICTكه از نيمه هاديها استفاده مینمایند ،فعاليت دارد .این پروژه در زمينی به وسعت  7ميليون متر مكعب اجرا
گردیده و در آن  560ویالي اقامتی ،برجهاي تجاري ،مناطق صنعتی و تحقيق وتوسعه ،مراكز پژوهشی آموزشی ،تسهيالت
عمومی شهري و بهداشتی ،رفاهی و تفریحی از قبيل یك استخر شناي بزرگ ،یك سوپر ماركت عظيم ،كافی شاپهاي
ساحلی ،سالن ورزشی و سونا ،سالن یوگا و دیگر تفریحات سالم پيش بينی شده است .محل ساخت این پارک همانند دیگر
پارکهاي فناوري دبی در نزدیكی فرودگاه بين المللی دبی و منطقه آزاد تجاري جبل علی است .در طراحی و تاسيس این پارک
فناوري به شدت به پارک فناوري سيليكون ولی امریكا كه نخستين پارک فناوري در جهان با بيش از  40سال سابقه است توجه
شده و سعی گردیده از آن به عنوان یك الگو استفاده شود.الزم به ذكر است كه كارشناسان و متخصصين توسعه در امارات و
بخصوص امير این كشور بارها در سخنرانیهاي خویش به تبدیل امارات و دبی به سيليكون ولی خاورميانه اشاره كرده اند و عقد
قرار داد با دانشگاه بوستون كه پایه گذار سيليكون ولی در امریكا به حساب میآید جهت تاسيس یك شعبه در امارات نيز در
همين راستا ارزیابی میگردد .رئيس این پارک فناوري آقاي دكتر عيسی بستاكی است [.]35
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 -3-3-2-1رژیم اشغال گر قدس
در دو دهه گذشته رژیم اشغالگر قدس به یك كشور قدرتمند در فناوري هاي پيشرفته تبدیل شده است .از نظر اندازه
بنگاههاي سرمایه گذاري خطرپذیر( )Venture Capitalو تعداد بنگاههاي راه اندازي شده فناوري پيشرفته در سال ،این
رژیم در رتبه اول جهان (به نسبت جمعيت) قرار دارد .رژیم صهيونيستی در برخی صنعتها مزیت جهانی ،و پتانسيل رشد باال
پيدا كردهاند :مدیریت منابع آب ،دانش كشاورزي ،انرژيهاي نو ،پزشكی و امنيت ]41[ ،]44[ .و[]34
كسب و كارهاي فناوري پيشرفته تنها  10درصد از جمعيت را استخدام كردهاند ،همچنين سهم آنها در صادرات كشور حدود
 40درصد است .زمينه كاري اكثر متخصصين و مهندسين این رژیم شامل :كشاورزي ،علوم كامپيوتري ،الكترونيك ،ژنتيك،
بهداشت ،اپتيك و انرژي خورشيدي میباشد.
صنایع اصلی رژیم اشغالگر قدس عبارتند از :
 الكترونيك
 بيوتكنولوژِي
 الماس
 صنایع شيميایی ،الستيك و پالستيك
 پوشاک
 صنایع ساختمانی
 توریسم
 انرژي
از جمله مزایاي نسبی كه براي نشان دادن سطح پيشرفت فناوري الكترونيك در این رژیم میتوان در نظر گرفت عبارتند از :
 -1این رژیم بعد از ایاالت متحده امریكا بزرگترین تعداد شركتهاي  Fablessدر زمينه ميكروالكترونيك را در اختيار
دارد.
 -2بزرگترین شركتهاي فناوري ميكروالكترونيك نظير  Cisco ،Marvel ،Intel ،IT ،IBM، ،Freescaleو
 Broadcomاولين مراكز طراحی خود را در این منطقه احداث نمودهاند.
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 -3شركتهاي ميكروالكترونيك این رژیم اولين ابزار ژئومتریك با دقت  40نانومتر و كمتر را طراحی نمودهاند.
 -4تيم طراحی  Technionبراي اولين بار موفق به كشف نوع جدیدي از فناوري ميكروالكترونيك تحت عنوان
 peptides Electronicشدهاند كه بر پایه نيمههاديهاي پروتئينی عمل مینماید.

 -4-3-2-1كشور تركيه
اقتصاد تركيه تركيبی از صنایع بومی و مدرن است كه روز به روز بر دامنهاش افزوده میشود و با توليدات فراوان كشاورزي
رتبه هفتم جهان را بدست آورده و در این زمينه اشتغال  11/2درصدي را ایجاد كرده است .بخش خصوصی اقتصاد تركيه نيز به
سرعت در حال رشد است و نقش مهمی در بانكداري ،حمل و نقل و ارتباطات دارد .توليد ناخالص داخلی با رقمی معادل
 820/21ميليارد دالر در سال  2013حدود  1/32درصد اقتصاد جهان را به خود اختصاص داده است.
طبق پيش بينی  OECDتركيه درسال  2017با پيشی گرفتن از هند دومين كشور از لحاظ سرعت رشد اقتصادي در جهان
خواهد بود.
تركيه یكی از  20كشور برتر جهان از لحاظ توليدات صنعتی بوده و سهم بخش صنعت در اشتغال  19درصد ،در توليد ملی 29
درصد و در صادرات  94درصد را به خود اختصاص داده است .بزرگترین صنعت تركيه نساجی است كه  16/3درصد كل صنایع
تركيه را شامل میشود.
پس از نساجی پاالیش نفت ( 14/5درصد) ،صنایع غذایی ( 10/6درصد) ،صنایع شيميایی ( 10/3درصد) ،صنایع فوالد و ذوب
آهن( 8/9درصد) ،خودروسازي ( 6/3درصد) وماشين سازي ( )5/8بيشترین سهم در صنعت تركيه را دارند.
صنایع الكترونيكی وستل تركيه بزرگترین توليد كننده تلویزیون در اروپاست و یك پنجم تلویزیونهاي خریداري شده توسط
مشتریان اروپایی توسط وستل توليد میشوند .مجموع توليد تلویزیون شركت وستل و بكو بيشتر از نصف توليد تلویزیون
اروپاست .شركت تركيهاي پروفيلو-تالر نيز سومين توليد كننده تلویزیون در اروپاست .همچنين سهم تركيه از بازار دستگاههاي
دیجيتالی در اروپا از  3درصد به  15درصد رسيده و لوازم خانگی توليد تركيه  18درصد بازارهاي اروپا را به تسخير درآوردهاست.
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تركيه همچنين به اهميت وجود مراكز تحقيق و توسعه تاكيد داشته و اقدام به احداث مراكز تحقيقاتی به صورت خوشه اي
نموده است 35 .خوشه از این مراكز به بخش الكترونيك اختصاص داشته و  16خوشه نيز وظيفه هماهنگی بين صنعت و
دانشگاه براي توسعه فناوريهاي نوآورانه را به عهده گرفتهاند.
از طرفی با توجه به سياست پيشبرد صنایع فناوري ميانه در این كشور احتماال صنایع الكترونيك با فناوري پيشرفته رشد چندانی
نخواهند داشت .آیندهنگاريهاي جهانی ،همگی بر الكترونيك به عنوان یك برنامه پيشران جهانی تاكيد داشته و الكترونيك
بعضاً جزو برنامههاي اصلی كشورهاي در حال توسعه میباشد [ ]36[ ،]41و [.]37
 -5-3-2-1كشور ژاپن
كشور ژاپن با داشتن حدود  127ميليون نفر جمعيت در سال  2011ميالدي ،امروزه به عنوان سومين اقتصاد برتر جهان بعد
از آمریكا و چين میباشد .محصوالت صادراتی عمدهٔ ژاپن شامل تجهيزات حمل و نقل ،اتومبيل ،صنایع الكترونيك ،ماشين
آالت الكتریكی و صنایع شيميایی هستند .در بخش صنایع ژاپن به عنوان یكی از پيشرفتهترین كشورها در زمينه توليد اتومبيل،
تجهيزات الكترونيكی ،ماشين ابزار ،فوالد و فلزات غيرآهنی ،كشتی سازي ،صنایع شيميایی و نساجی و نيز صنایع غذایی
فرآوري شده بهشمار میآید.
چشم انداز كشور ژاپن براي سال  2030در زمينه فناوريهاي مختلف بصورت زیر است ،همانطور كه مشاهده میشود پيشرفت
در زمينه فناوريهاي نوین ميكروالكترونيك و فوتونيك جزء چشمانداز این كشور بشمار میرود [.]43
 علوم طبيعی
 الكترونيك
 ميكروالكترونيك
 اپتوالكترونيك
 بيوالكترونيك
 سنسورهاي الكترونيك
 ذخيره سازي
 نمایشگرها
 ابررسانا
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 محيط زیست
 توليد
 علوم آبی و زمينی
 مواد و پردازش مواد
 كشاورزي ،جنگلداري ،شيالت و غذا
 منابع و انرژي
 ارتباطات و اطالعات
 كامپيوتر ها
 مخابرات و ارتباطات
 پخش
 نرم افزار
 محتواي اطالعات
 سطح زندگی ،رفاه ،تحصيالت و فرهنگ
 اداري ،صنعتی ،حمل و نقل وتوزیع
 مدیریت و تجارت
 بهداشت و مهندسی پزشكی
 شهرسازي و ساختمان سازي
 خدمات
 حمل و نقل و ترافيك
 هوا فضا
 توزیع
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 -6-3-2-1كشور آلمان
كشور آلمان با داشتن حدود  80ميليون نفر جمعيت در سال  2011ميالدي ،داراي یك بازار اقتصادي اجتماعی با نيروي
كار مجرب ،موجودي سرمایه بزرگ ،سطح پایين فساد و سطح باال از نوآوري است .آلمان بزرگترین اقتصاد ملی در اروپا و هم
چنين جزو چهار توليد كننده بزرگ در سال  2009است .دستاوردهاي آلمان در زمينه علم بسيار مهم و چشمگير بوده است به
طوري كه اساس اقتصاد كشور را بنا كرده است.
چشم انداز كشور آلمان براي سال  2020در زمينه فناوريهاي مختلف بصورت زیر است ،اطالعات بيشتري این زمينه موجود
نبود [.]43
 سيستمهاي الكترونيك و ميكروسيستمها


 EDAو CAD Tools

 ادوات ساخت الكترونيك
 اورگانيك الكترونيك (بيوالكترونيك)
 ميكروسيستمهاي مغناطيسی
 اپتوالكترونيك
 RFID و برچسبهاي هوشمند
 نرم افزار و پردازش دانش
 مخابرات و شبكه

همان گونه كه مشاهده میشود ،اطالعات این بخش نشان دهنده وجود برنامهریزي براي ارتقاء علمی كشورهاي پيشرفته و
منطقه عموما در حوزه هاي فوتونيك و ميكرو الكتورنيك است.

 -3-1نگارش چشمانداز
پيشتر نيز اشاره شد كه براي تدوین چشم انداز ،نياز است تا محورهاي اطالعاتی زیر بررسی شوند .جمع بندي بررسیهاي
انجام شده در خصوص این محورها كه پيشنيازهاي تدوین سند میباشد ،به شرح زیر است:
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 -1اسناد باالدستی :با بررسی سند جامع علمی كشور ،سند صنعت برق كشور و سند چشمانداز و برنامهي راهبردي
بلندمدت وزارت نيرو مشخص شد كه فناوريهاي گزینش شده (فوتونيك و ميكروالكترونيك) مورد تاكيد سند
باالدستی "نقشه جامع علمی كشور" میباشند.
 -2توان داخلی كشور :وضعيت كشور از لحاظ تعداد دانشجویانی كه در رشتههاي مرتبط با برق و الكترونيك هر
ساله از دانشگاه وارد بازار كار میشود از نقاط قوت كشور محسوب میشود .همچنين جایگاه علمی كشور در لحاظ
انتشار مقاله در زمينه ابزاردقيق و الكترونيك بسيار خوب است به طوریكه رتبه انتشار مقاالت ایران در دنيا در زمينه
الكترونيك و ابزاردقيق به ترتيب  13و  18در خاورميانه رتبه اول است .ولی با این وجود زیرساختهاي آزمایشگاهی
به منظور دستيابی به فناوريهاي مورد نظر باید ارتقا یابد.
 -3مطالعات الگوبرداري :با توجه به بررسیهاي انجام شده ،فناوريهاي گزینش شده براي سند راهبردي
"سيستمهاي اندازهگيري پيشرفته نيروگاهها" جزو اولویتهاي كشورهاي پيشرفته و همچنين كشورهاي منطقه
میباشد.
از اطالعات فوق میتوان نتيجه گرفت كه بر پایه توان علمی داخلی مناسب كشور و با بهبود بسترهاي سخت افزاري میتوان
به دانش فنی فناوريهاي مهم و آیندهدار حوزه ابزار دقيق (فوتونيك و ميكرو الكترونيك) در یك افق زمانی واقع بينانه (تا سال
 )1404دست یافت و در راستاي بومیسازي تجهيزاتی كه بر پایه این فناوريها در حوزه ابزار دقيق نيروگاهی به كار گرفته
میشوند ،حركت نمود .همچنين با برنامهریزي مناسب میتوان افزون بر رفع نيازهاي داخلی ،به بازارهاي پر ظرفيت منطقهاي
نيز اندیشيد.
بر پایه این توضيحات ،چشمانداز اوليه سند راهبردي سيستمهاي اندازهگيري پيشرفته نيروگاهها ،با رایزنی اعضاي كميته
راهبري (پيوست شمارهي یك) ،به صورت زیر تعيين شد:

" با یاري خداوند بزرگ و در راستاي افزایش توان توليد داخل ،در یك بازه ده ساله تا افق ،1404
جمهوري اسالمی ایران در حوزه ابزار دقيق نيروگاهی ،كشوري است:
برخوردار از دانش فنی طراحی و ساخت تجهيزات ابزار دقيق با اهميت نيروگاهی
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داراي سهم مناسب از بازارهاي داخلی و جهانی"

همان گونه كه مشاهده می شود ،متن چشم انداز بر كسب و انباشت و بومی سازي دانش طراحی و ساخت تاكيد دارد كه بيانگر
لزوم به كارگيري بيشينه توان داخلی كشور در این راستا می باشد .به دیگر روي ،نياز است تا رویكرد كسب دانش تا حد امكان
درون زا باشد ،كه در بخش هاي سپسين به آن پرداخته خواهد شد.
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فصل دوم

تعيين اهداف كالن توسعه فناوري
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 -1-2مقدمه
همان گونه كه مشاهده می شود ،بيانيه چشمانداز به صورت كلی به هدف كالن بومی سازي تجهيزات با اهميت ابزار دقيق
نيروگاهی اشاره دارد .ولی این كه در هر سال چه ميزان بومیسازي خواهيم داشت از جمله پرسشهایی است كه بيانيه
چشمانداز به آن پاسخ نمیدهد .به دیگر روي نياز است تا ميزان بومی سازي ،سال به سال و یا گام به گام در سند مشخص
شود.
براي تعيين اهداف كالن سند راهبردي "سيستم هاي اندازهگيري پيشرفته نيروگاهها" نياز است تا در گام نخست ،اطالعاتی
درباره دستگاههاي اندازه گيري پيشرفته یا به دیگر روي ابزار دقيق نيروگاهی به دست آوریم .این اطالعات شامل مواردي مانند:
شمار مصرف ساليانه ،قيمت ،ميزان اهميت ،فناوري و  ...میشود.
در همين راستا  ،در این فصل ابتدا واكاوي فراگيري در خصوص ابزارگان دقيق نيروگاهی صورت گرفته ،بر همين پایه ابزارگان
با اهميت شناسایی شده و در نهایت اهداف كالن سند تعيين شده است.

شكل  -1-2روند تعيين اهداف كالن

 -2-2نيازهاي ابزار دقيق نيروگاهی
جهت بررسی و اطالع از نيازهاي ابزار دقيق نيروگاه ها ،ابتدا نياز است با توجه به محدوده طرح كه شامل نيروگاههاي
حرارتی كشور میشود ،آمار دقيقی از تعداد و نوع نيروگاه و همچنين تجهيزات ابزاردقيق و ویژگیهاي آنها تهيه شود .جهت
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نيل به این مقصود ،بررسیهاي گستردهاي توسط افراد متخصص و ماهر ابزار دقيق نيروگاهی صورت گرفته است (همكاران
بخش ابزاردقيق نيروگاه شهيد منتظري اصفهان) .نتایج بررسیهاي این افراد در بخشهاي بعدي ارائه شده است.

 -1-2-2چكيده آمار و اطالعات ابزار دقيق نيروگاههاي حرارتی وابسته به صنعت برق
كشور
تفاوتهاي قابل توجهی بين نيروگاهها وجود دارد .براي نمونه تعداد و نوع برخی ابزار دقيق ،در نيروگاههاي قدیمی و جدید،
ساخت كشورهاي غربی و شرقی ،داراي برج تر و خشك ،كوچك و بزرگ ،درام دار و بدون درام ،بویلر سيكل تركيبی مشعلدار
و بدون مشعل ،سردسير و گرمسير و  ....یكسان نيست .استخراج آمار دقيق با عنایت به این تفاوتها نيز كار بسيار مشكل و
زمان بري است .لذا با تقریب قابل قبولی تعداد و نوع تجهيزات در نظر گرفته شد .همچنين با توجه به این كه نيروگاههاي
قدیمی عموما در حال بهينهسازي و به روز رسانی میباشد آمار و نوع تجهيزات كليه نيروگاهها تقریبا یكسان در نظر گرفته شده
است.

 -1-1-2-2نوع و تعداد واحدهاي نيروگاههاي حرارتی ایران وابسته به صنعت برق
جهت ارائه آمار نوع و تعداد واحدهاي حرارتی نكات زیر در نظر گرفته شده است.
 نيروگاه پرند مرجع آمار واحدهاي گازي ،نيروگاههاي شهيد مفتح همدان و اسالم آباد اصفهان مرجع واحدهاي بخار
معمولی ،نيروگاه دماوند مرجع آمار واحدهاي بخار سيكل تركيبی انتخاب شدهاند.
 آمار ابزاردقيق نيروگاههاي برق آبی ،بادي ،خورشيدي CHP ،و  HRSGسایر واحدهایی كه تعداد ابزار دقيق آنها كم
است و همچنين نيروگاههاي خاص مانند نيروگاه اتمی بوشهر كه خارج از محدوده طرح میباشد ،ذكر نگردیده است.
الزم به ذكر است نيروگاههاي حرارتی زیادي در صنایع مختلف مانند پاالیشگاهها ،فوالد ،ذوب آهن ،كارخانه قند و ...
وجود دارد كه در این آمار نيامده و فقط نيروگاههاي وابسته به صنعت برق بيان شده است.
 اولویت خرید در همه موارد به خاطر كيفيت ،دقت ،اطمينان و سایر شاخصها با سازندگان اروپائی و آمریكائی و ژاپنی
است .البته توليدات این سازندگان گرانتر از سایر كشورها بوده و استفاده از خدمات پس از فروش آنها نيز مشكل و
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در مواردي ناممكن میباشد ولی تا كنون تحریم مانع تهيه هيچكدام از اقالم نگردیده و فقط قيمت آنها را با توجه به
محدودیت معامالت بانكی و سایر موارد افزایش داده است.
جدول  -1-2آمار نوع و تعداد واحدهاي نيروگاههاي حرارتی ایران

ردیف

نام نيروگاه

نوع

1

نيروگاه دماوند

سيكل تركيبی

تعداد واحد
گازي
12

تعداد واحد بخار
عادي
-

تعداد واحد بخار
سيكل تركيبی
6

2

نيروگاه شهيد سليمی نكا

بخار  +سيكل تركيبی

2

4

1

3

نيروگاه رودشور

گازي

3

-

توسعه در آینده

4

نيروگاه شهيد رجایی

بخار  +سيكل تركيبی

6

4

3

5

نيروگاه سيكل تركيبی خرمآباد

سيكل تركيبی

8

-

4

6

نيروگاه سيكل تركيبی كرمان

سيكل تركيبی

8

-

 4بویلر
مشعلدار

7

نيروگاه رامين اهواز

بخار

-

6

-

8

نيروگاه شهيد منتظري

بخار

-

8

-

9

نيروگاه سيكل تركيبی خرمشهر

سيكل تركيبی

6

-

3

10

نيروگاه سيكل تركيبی شيروان

سيكل تركيبی

6

-

3

11

نيروگاه سيكل تركيبی اروميه

سيكل تركيبی

6

-

3

12

نيروگاه سيكل تركيبی جهرم

سيكل تركيبی

6

-

3

13

نيروگاه سيكل تركيبی كازرون

سيكل تركيبی

6

-

3

14

نيروگاه حرارتی بندرعباس

بخار

-

4

-

15

نيروگاه سيكل تركيبی گيالن

سيكل تركيبی

6

-

3

16

نيروگاه شازند

بخار

-

4

-

وضعيت موجود

گاز

در حال نصب

واحدهاي بخار
نصب نشده
است.

واحدهاي بخار
در حال نصب
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فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

جدول  -1-2ادامه آمار نوع و تعداد واحدهاي نيروگاههاي حرارتی ایران

تعداد واحد
گازي

تعداد واحد بخار
عادي

تعداد واحد بخار
سيكل تركيبی

17

نيروگاه بيستون

بخار

-

2

-

18

نيروگاه نيشابور

سيكل تركيبی

6

-

3

19

نيروگاه فارس

سيكل تركيبی

6

-

3

20

نيروگاه شهيد مفتح

بخار

-

4

-

21

نيروگاه سيكل تركيبی هریس

سيكل تركيبی

6

-

3

22

نيروگاه خليج فارس

گاز

6

-

-

23

نيروگاه سيكل تركيبی بهبهان

سيكل تركيبی

4

-

2

24

نيروگاه گازي ري

گازي

36

-

-

25

نيروگاه علیآباد كتول

سيكل تركيبی

6

-

3

26

نيروگاه حافظ شيراز

گازي

6

-

-

27

نيروگاه پرهسر

سيكل تركيبی

4

-

2

28

نيروگاه سلطانيه زنجان

سيكل تركيبی

4

-

2

29

نيروگاه جنوب اهواز

سيكل تركيبی

4

-

2

30

نيروگاه شهيد كاظمی سيرجان

سيكل تركيبی

4

-

2

ردیف

نوع

نام نيروگاه

وضعيت موجود

در فاز ساخت

در حال ساختمان

واحدهاي
نصب نشده

واحدهاي
نصب نشده

بخار

بخار

در حال احداث
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فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

جدول  -1-2ادامه آمار نوع و تعداد واحدهاي نيروگاههاي حرارتی ایران

تعداد واحد بخار
عادي

تعداد واحد بخار
سيكل تركيبی

31

نيروگاه گنو ( شمال بندرعباس )

سيكل تركيبی

4

-

2

واحدهاي
نصب نشده

32

نيروگاه سيكل تركيبی ماهشهر

سيكل تركيبی

4

-

2

در حال نصب

33

نيروگاه سيكل تركيبی كهنوج

سيكل تركيبی

4

-

2

در حال نصب

34

نيروگاه قليان سنندج

سيكل تركيبی

4

-

2

35

نيروگاه سيكل تركيبی  +گاز
قاین

سيكل تركيبی  +گاز

2+4

-

2

36

نيروگاه چهلستون اصفهان

گاز

6

-

-

37

نيروگاه پرند

سيكل تركيبی

6

-

3

واحدهاي بخار در
حال احداث

38

نيروگاه سبالن

سيكل تركيبی

6

-

3

//

39

نيروگاه فردوسی

سيكل تركيبی

6

-

3

//

40

نيروگاه متمركز پارس جنوبی

گازي

6

-

-

ظرفيت موجود
 480مگاوات

41

طرح توسعه نيروگاه متمركز
پارس جنوبی

سيكل تركيبی

4

-

2

هنوز اجرا نگردیده
است

42

نيروگاه گازي عسلویه

گازي

6

-

-

43

نيروگاه اسالمآباد اصفهان

بخار

-

5

-

44

نيروگاه سيكل تركيبی آبادان

سيكل تركيبی

4

-

2

ردیف

نوع

نام نيروگاه

تعداد واحد
گازي

وضعيت موجود

واحدهاي
نصب نشده

بخار

بخار
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فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

جدول  -1-2ادامه آمار نوع و تعداد واحدهاي نيروگاههاي حرارتی ایران

ردیف

نام نيروگاه

نوع

تعداد واحد
گازي

تعداد واحد بخار
عادي

تعداد واحد بخار
سيكل تركيبی

45

نيروگاه گازي و حرارتی تبریز

بخار  +گاز

2

2

-

46

نيروگاه سيكل تركيبی ایرانشهر

سيكل تركيبی

4

-

2

47

نيروگاه ایرانشهر

بخار

-

4

-

48

نيروگاه قم

سيكل تركيبی

4

-

2

49

نيروگاه سهند (بناب )

بخار

-

2

-

50

نيروگاه طبس

بخار

-

2

-

51

نيروگاه طوس

بخار

-

4

-

52

نيروگاه شریعتی

بخار  +گاز  +تركيبی

6+2=8

1

1

 2واحدگاز
مربوط به سيكل
تركيبی است

53

نيروگاه استيل آذین ایرانيان

سيكل تركيبی

2

-

1

در حال احداث

54

نيروگاه غرب كارون

سيكل تركيبی

2

-

1

در حال احداث

55

نيروگاه سيكل تركيبی چادرملو

سيكل تركيبی

2

-

1

واحد بخار هنور
نصب نشده

56

نيروگاه پاسارگاد قشم

سيكل تركيبی

2

-

1

در حال احداث

57

نيروگاه زواره

سيكل تركيبی

2

-

1

58

نيروگاه گناوه

سيكل تركيبی

2

-

1

وضعيت موجود

واحد بخار در
حال احداث

در حال نصب

واحد بخار هنور
نصب نشده
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فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

جدول  -1-2ادامه آمار نوع و تعداد واحدهاي نيروگاههاي حرارتی ایران

ردیف

نام نيروگاه

نوع

تعداد واحد
گازي

تعداد واحد بخار
عادي

تعداد واحد بخار
سيكل تركيبی

59

نيروگاه سيكل تركيبی شيركوه

سيكل تركيبی

2

-

1

60

نيروگاه شهيد بسطامی
شاهرود

سيكل تركيبی

2

-

1

واحد بخار هنور
نصب نشده

61

نيروگاه قدس سمنان

سيكل تركيبی

2

-

1

واحد بخار هنور
نصب نشده

62

نيروگاه اسالمآباد غرب

گازي

4

-

-

63

نيروگاه سيكل تركيبی داالهو

سيكل تركيبی

2

-

1

در حال احداث

64

نيروگاه سيكل تركيبی غرب
مازندران

سيكل تركيبی

2

-

1

در حال احداث

65

نيروگاه شمس سرخس

سيكل تركيبی

2

-

1

66

نيروگاه سيكل تركيبی كاشان

سيكل تركيبی

2

-

1

67

نيروگاه زرگان (شهيد مدحج)

بخار  +گاز

4

2

-

68

نيروگاه مشهد

بخار  +گاز

4

4

-

دو واحد بخار الين
خارج و دو واحد بخار
اشكودا در مدار

69

نيروگاه شهيد بهشتی لوشان

گاز  +بخار

2

2

-

* 2 G * 60 + 2 S
120 MW

70

نيروگاه سيكل تركيبی خوي

سيكل تركيبی

2

-

1

2 G * 123 + 1 S
* 100 MW

وضعيت موجود

در حال احداث -
فعال  2واحد گاز
توليد  50مگاوات
واحد بخار سيكل
تركيبی نصب نشده
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فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

جدول  -1-2ادامه آمار نوع و تعداد واحدهاي نيروگاههاي حرارتی ایران

ردیف

نام نيروگاه

نوع

تعداد واحد
گازي

تعداد واحد بخار
عادي

تعداد واحد بخار
سيكل تركيبی

وضعيت موجود

71

نيروگاه شهيد منتظرقائم

سيكل تركيبی +
بخار

6

4

3

4S*156+6G*11
6+3C100

72

نيروگاه چابهار

گازي

6

-

-

4 * 24 + 2 * 160
MW

76

نيروگاه كيش

گازي

9

-

-

7 * 29 + 2 * 37
Mw

74

نيروگاه حرارتی بعثت

بخار

-

3

-

3 * 82 MW

75

نيروگاه گازي زاهدان

گازي

9

-

-

8 * 25 + 1 * 30
MW

76

نيروگاه زرند

بخار  +گاز

1

2

-

2 * 30 + 1 * 160
MW

77

نيروگاه گازي جزیره خارک

گازي

2

-

-

1 * 15 + 1 * 25
MW

78

نيروگاه گازي شيراز

گازي

8

-

-

12+28+60+3*15
+2*25 MW

79

نيروگاه گازي كنگان

گازي

7

-

-

6 * 25 + 1 * 14
MW

80

نيروگاه گازي كنارک چابهار

گازي

6

-

-

6 * 23 MW

81

نيروگاه صوفيان

گازي

4

-

-

4 * 25 MW

82

نيروگاه زنبق یزد

گازي

4

-

-

4 * 25 MW

83

نيروگاه هسا

گازي

3

-

-

3 * 29 MW

84

نيروگاه گازي بوشهر

گازي

3

-

-

3 * 25 MW

85

نيروگاه گازي كهنوج

گازي

3

-

-

3 * 25 MW
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فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

جدول  -1-2ادامه آمار نوع و تعداد واحدهاي نيروگاههاي حرارتی ایران

ردیف

نام نيروگاه

نوع

تعداد واحد
گازي

تعداد واحد بخار
عادي

تعداد واحد بخار
سيكل تركيبی

وضعيت موجود

86

نيروگاه گازي دورود

گازي

2

-

-

2 * 30 MW

87

نيروگاه گازي اروميه

گازي

2

-

-

2 * 30 MW

88

نيروگاه طرشت

بخاري

-

4

-

4 * 10 MW

89

نيروگاه توليد همزمان آب و
برق قشم

گازي

2

-

-

2 * 25 MW

با توجه به آمار ارائه شده در جدول ( )1-2میتوان جمعبندي تعداد واحدهاي گازي ،بخاري ،و سيكل تركيبی را مطابق جدول
( )2-2رائه نمود.
جدول  -2-2آمار كلی نيروگاه كشور

تعداد واحدهاي گاز
تعداد واحدهاي بخار سيكل
تركيبی
تعداد واحدهاي بخار معمولی

مجموع واحدهاي نصب شده و
در حال احداث
366

مجموع واحدهاي نصب شده
در حال كار
316

مجموع واحدهاي در حال احداث یا در
حال نصب
50

103

43

60

77

75

2

 -2-1-2-2نوع و تعداد ابزار دقيق به كار رفته در نيروگاههاي ایران
پس از معرفی تعداد و نوع نيروگاههاي حرارتی كشور به بررسی تعداد تجهيزات ابزاردقيق از جمله فلومتر ،سطح سنج ،فشار
سنج ،دماسنج ،آناليزرهاي سوخت ،دود و احتراق ،آناليزرهاي كنترل شيميائی آب ،تجهيزات اندازهگيري پارامترهاي مكانيكی،
سيستمهاي ایمنی و حفاظت ،سيستمهاي خلوصيت و نشتی گاز و تجهيزات مشترک آنالین یا پرتابل به تفكيك نوع نيروگاه و
در نهایت تعداد نهایی براي كل نيروگاهها تهيه شد .در آمار ارائه شده نكات زیر در نظر گرفته شده است.
 كليه نيروگاههاي نصب شده و در حال احداث در این آمار محاسبه گردیده است.
 در مواردي كه تعداد در كل نيروگاه ها بيشتر از ضریب واحدها است ،تعداد اضافی مربوط به تجهيزات مشترک (جانبی
 /كمكی) میباشد.
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 در مواردي تعداد در كل نيروگاهها كمتر از ضریب واحدها است .این موارد در همه نيروگاهها یكسان و مساوي استفاده
نشده است.
 با توجه به برنامه نوسازي نيروگاههاي قدیمی ،برخی از تجهيزاتِ نيروگاههاي جدید براي آنها در نظر گرفته و
محاسبه شده است.
جداول ( )3-2تا ( )11-2تعداد تجهيزات به تفكيك نوع نيروگاه را نشان میدهد.
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فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

جدول  -3 -2آمار فلومتر نصب شده در نيروگاههاي ایران

ردیف

نام تجهيز/روش اندازهگيري

1

Flow or Diff. Press. Transmitter
(Diaphragm Type) / Based on
Diff. Press. Of Orifice , Annobar,
…Pitot ,

2

OVAL Gear Flow meter /
Positive displacement

3

Coriolis Flow Meter

4

Ultrasonic Flow Meter For Gas

5

تعداد در واحدهاي
تعداد در واحدهاي
تعداد در
بخار سيكل تركيبی
بخار معمولی
واحدهاي گاز
كليه
كليه
كليه
هر واحد
هر واحد
هر واحد
نيروگاهها
نيروگاهها
نيروگاهها

كاربرد

دبی حجمی گاز  ،بخار
5
و مایعات غير ویسكوز

دبی جرمی مایعات
30
220
3
350
ویسكوز مانند روغن1 ،
مازوت ،گازوئيل
دبی جرمی مایعات به
به علت بزرگی ابعاد تعداد محدودي در برخی نيروگاهها نصب شده
ویژه سوخت
دبی گاز مصرفی واحدها
به علت باال بودن قيمت تعداد محدودي در برخی نيروگاه ها نصب شده
( نوع اسپول )

 Ultrasonic Flow Meter For Liquidدبی حجمی سياالت

6

SwitchThermal flow Transmitter

7
8

meter electromagnetic flow
Paddle / Vane Flow switch

1500

52

4000

20

2000

تعداد در
كل
نيروگاهها

7500

600
20
20

1

300

2

150

2

200

650

اندازهگيري
حفاظت كاهش فلو
دبی حجمی مایعات
دبی سياالت

-

-

3

220

7

700

950

3

1000

5

350

4
2

400
200

500
1600

دبی گاز و مایعات

1

300

1

150

-

-

450

3

900

25

1900

20

2000

5000

1

50

1

50

2

200

300

9

Turbine Flow Indicator,
Transmitter
Positive Displacement

10

Rota Meter / Ball Float Flow
Meter

//

11

Vortex Flow Transmitter

//

دبی،
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فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

جدول  -4 -2آمار سطح سنج نصب شده در نيروگاههاي ایران

ردیف

نام تجهيز/روش اندازه گيري

تعداد در
واحدهاي گاز

كاربرد

هر واحد
1
2
3

Level or Diff. Press.
)Transmitter (Diaphragm type
Based on Hydra Static Pressure
Displacer level
Transmitter/Archimedes
Buoyancy
& Float Type tape level Gauge
Tr.

4

Radar type Level Transmitter

5

Ultrasonic Level Transmitter

6

Capacitive Level Transmitter

7

Magnetic floater with read
switch or magnetic Flag

تعداد در واحدهاي
بخار معمولی

تعداد در واحدهاي
بخار سيكل تركيبی

كليه
كليه
هر واحد
هر واحد
نيروگاهها
نيروگاهها

كليه
نيروگاهها

تعداد در
كل
نيروگاهها

2

700

20

1500

20

2000

4200

-

-

6

300

-

-

300

مخازن سوخت ،آب

با فرض وجود  10مخزن سوخت در هر نيروگاه

1000

مخازن سوخت ،اسيد،
آب

با فرض وجود  15مخزن سوخت  ،آب  ،سود و اسيد در هر نيروگاه

1000

-

-

2

150

1

100

300

سيلوهاي آهك و مواد با فرض  5سيلوي آهك و سایر مواد پودري در نيروگاه هاي بخار و 350
سيكل تركيبی
پودري
1600
600
6
300
4
700
2

8

Gauge Glass

3

1000

15

1000

10

1000

3000

9

Hydra step Level Indicator

-

-

1

50

1

100

150

10

Hydra step level sensor

-

-

16

800

16

1000

1800

11

Bubble type Level Transmitter

-

-

1

50

-

-

50

12

Penumatic (D P) Level
Transmitter

-

-

2

100

-

-

100

13

Optical Level Indicator

-

-

1

75

-

-

75

14

Electrode (conductive) Type
LEVEL SWITCH

1

350

5

300

5

500

1100

15

FLOAT LEVEL SWITCH

1

350

4

200

3

300

900
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فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

جدول  -5-2آمار فشارسنج نصب شده در نيروگاههاي ایران

ردیف

نام تجهيز/روش اندازه گيري

كاربرد

1

Pressure Transmitter
)(Diaphragm type

تعداد در
واحدهاي گاز
كليه
هر واحد
نيروگاهها

تعداد در واحدهاي
بخار معمولی
كليه
هر واحد
نيروگاهها

تعداد در واحدهاي
بخار سيكل تركيبی
كليه
هر واحد
نيروگاهها

تعداد در
كل
نيروگاهها

سياالت تميز و
غير ویسكوز

8

3500

120

9000

42

4200

17000

//

5

1500

5

400

5

500

2500

2

Pressure switch (Diaphragm
)Type

كاربردهاي
گوناگون

6

1500

100

7500

65

6500

15000

3

Pressure Gauge (Bourdone
)Type

//

100

3500

200

15000

110

11000

30000

4

Pressure Indicator switch
Bourdone Type

//

50

1500

120

7500

15

1500

11000

5

Pressure Gauge (Diaphrgm
)Type

//

-

-

10

200

5

500

700

6

Press. Indicator & Indicator
Switch
Bellows (Capsule) Type

//

10

300

10

200

5

500

700

7

Differential Pressure Switch
Diaphragm Type

//

2

650

5

350

5

500

1500

8

Differential Pressure
Indicator
Diaphragm Type

//

5

2000

5

350

5

550

3000

Differential Pressure
)Transmitter (Diaphragm type
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 تدوین ارکان جهت ساز:3 فاز

 آمار دماسنج نصب شده در نيروگاههاي ایران-6 -2 جدول

تعداد در
كل
نيروگاهها

تعداد در واحدهاي
تعداد در واحدهاي
بخار سيكل تركيبی
بخار معمولی
كليه
كليه
هر
هر واحد
نيروگاهها
واحد نيروگاهها

45000

12500

125

20000

1200000
m
25000
25000

300000
m
4000
4000

26000

1000

10

6000

16000

2000

20

3500

2000

xxx

تعداد در
واحدهاي گاز
كليه
هر واحد
نيروگاهها

كاربرد

300

15000

40

3000 500000 7000
m
m
m
40 15000 200
40 15000 200

350000
m
5500
5500

m 1000

80

8000

20

Xxx

1000

روش اندازه گيري/نام تجهيز

ردیف

Thermocouple

1

Wire of Thermocouple

2

16
16

Thermo Resistance ( R T D )

3
4

1000

3

5

100

4000

10

2500

30

2000

5

Temperature Switch ( Belows
Type)
Temperature Indicator (Dial Gas Filled )
Temperature Indicator Switch (
Dial - Gas Filled)

xxx

Xxx

xxx

Xxx

xxx

Temperature Indicator or Switch
( Bimetal )

8

-

-

500

5

400

1

Temperature digital indicator

9

25000

17000

165

100

-

8000

25

10

4000

-

-

4000

50

-

-

25000

500

5

7500

100

8000

25

Head mounted Temperature
transmitter
Rail Mounted Temperature
Transmitter
Field mounted Temperature
Transmitter

Element of R T D

تجهيزات
الكتریكی

6
7

11
12
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فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

جدول  -7 -2آمار آناليزرهاي سوخت ،دود و احتراق نصب شده در نيروگاههاي ایران

ردیف

نام تجهيز/روش اندازه گيري

كاربرد

تعداد در
واحدهاي گاز
كليه
هر واحد
نيروگاهها

تعداد در واحدهاي
تعداد در واحدهاي
بخار سيكل تركيبی
بخار معمولی
كليه
كليه
هر
هر واحد
نيروگاهها
واحد نيروگاهها

تعداد در
كل
نيروگاهها

1

Oxygen Analyzer

دود خروجی

1

200

2

150

-

20

400

2

Zirconia O2 Sensor

یدكی آناليزر

1

200

2

150

-

20

400

3

CO, CO2,NOX, SOX Analyzer

دود خروجی

1

200

1

75

-

20

300

4

CO , CO2 , NOX, SOX Sensor

یدكی آناليزر

یك ست

200 set

یك
ست

75

-

20

set300

5

Smoke Density Meter

دود خروجی

-

-

2

150

-

50

200

6

Smoke Density Sensor

یدكی آناليزر

-

-

2

150

-

50

200

7

Portable Flue Gas analyzer

دود خروجی

هر نيروگاه بين یك تا دو دستگاه دارد

100

8

Electrochemical sensors for
portable Flue gas analyzer

یدكی آناليز

//

100 set

9

Gas Calorimeter

سوخت گاز

برخی از نيروگاه ها دارند

10

10

Cells and Sensors of Gas
Calorimeter

یدكی
كالریمتر

هر دستگاه  6سل جداساز دارد و  6سنسور براي  6جزء

ده ست

11

Dust Analyzer or Detector

دود خروجی

اخيرا سازمان حفاظت محيط زیست الزام نموده

-
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فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

جدول  -8 -2آمار آناليزرهاي كنترل شيميائی آب نصب شده در نيروگاههاي ایران

ردیف

كاربرد

نام تجهيز/روش اندازه گيري

 DO2 Analyzer (Dissolved Oxygenآّب سيكل

تعداد در
واحدهاي گاز
كليه
هر
واحد نيروگاهها

تعداد در واحدهاي
بخار معمولی
كليه
هر واحد
نيروگاهها

تعداد در واحدهاي
بخار سيكل تركيبی
كليه
هر واحد
نيروگاهها

تعداد در
كل
نيروگاهها

1

)Analyzer

2

DO2 sensor

یدكی آناليزر

3

PH Analyzer

آّب سيكل

-

4

PH Sensor

یدكی آناليزر

-

-

5

Conductivity Analyzer with
Temp. Compensation

آّب سيكل

-

-

7

6

Conductivity Combine Sensor

یدكی آناليزر

-

-

7

7

Silica Analyzer

آب سيكل

-

-

برخی نيروگاه ها به تعداد محدود

8

C O D Analyzer (Chemical
) Oxygen Demand

پساب

اخيرا سازمان حفاظت محيط زیست الزام نموده

100

9

Turbodity Analyzer

پساب و آب

تجهيزات مشترک نيروگاه

200

10

Oil in Water

//

تجهيزات مشترک نيروگاه

100

11

Sodium Analyzer

12

Acid and Alkalin Consentration
Analyzer

آب سيكل

-

-

5

600

5

700

1300

-

-

5

600

5

700

1300

-

5

700

5

800

1500

5

700

5

800

1500

1000

7

1000

2000

1000

7

1000

2000

-

تصفيه خانه و پالشينگ
-

-

-

50

برخی نيروگاه ها به تعداد محدود

2

100

2

50

100

300
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فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

جدول  -9 -2آمار تجهيزات اندازهگيري پارامترهاي مكانيكی نصب شده در نيروگاههاي ایران

تعداد در
واحدهاي گاز
ردیف

نام تجهيز/روش اندازه گيري

تعداد در واحدهاي
بخار معمولی

تعداد در واحدهاي
بخار سيكل تركيبی

كاربرد

وضعيت

والوها،

هر
واحد

كليه
نيروگاهها

هر واحد

كليه
نيروگاهها

هر واحد

كليه
نيروگاهها

6

1800

60

4500

3

300

7000

1

100

1

75

1

100

300

4

1300

5

300

5

500

2100

4000

30

2000

25

2500

8500

1

75

1

100

200

450

1

100

550

75

1

100

200

1

Position Transmitter

سيگنال
دمپرها... ،

2

Turbine Supervisory
panel

مانيتورینگ
مكانيكی توربين

3

Relative Vibration
Sensor

اندازهگيري و حفاظت ارتعاش

4

Absolute Vibration
Sensor

//

12

5

Axial shift Sensor
)(Eddy current

اندازهگيري و حفاظت حركت
محوري

-

-

6

Expansion Sensor

اندازهگيري و حفاظت انبساط
توربين

-

-

6

7

Eccentricity Sensor

اندازهگيري و حفاظت خمش
توربين

-

-

1

8

Proximity Sensore or
Eddy Current Switch

9

Speed Sensor

10

) Position ( limit
Switch

پارامترهاي

تعداد در
كل
نيروگاهها

اندازهگيري یا سوئيچ فاصله،
36
سرعت ،چرخش

10000

20

1500

15

1500

13000

3

1000

2

150

2

200

1350

55

15000

500

200000

200

20000

55000

11

 Rotation Switch (R S) /تغيير مكان یا چرخش پمپ،
Eddy Current
والو ... ،

1

300

10

500

15

1200

2000

12

Rotor (Shaft) Balancer

هر نيروگاه یك دستگاه

اندازهگيري سرعت
سوئيچ مكان ،وضعيت ،فاصله

100
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فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

جدول  -10 -2آمار سيستمهاي ایمنی و حفاظت ،سيستمهاي خلوصيت و نشتی گاز نصب شده در نيروگاههاي ایران

تعداد در
واحدهاي گاز

تعداد در واحدهاي
بخار سيكل تركيبی

تعداد در واحدهاي
بخار معمولی

كاربرد

ردیف

نام تجهيز/روش اندازه گيري

1

Burner flame Detector

2

Fire (Flame) Detector

3

Smoke Detector

اعالم حریق

4

Heat Detector

اعالم حریق

20

5

Combine Detector

اعالم حریق

-

6

Linear Heat Detector
) (Cable

اعالم حریق

اخيرا رایج شده  -كاربردها  :سينی هاي كابل  ،مخازن سوخت و ...

7

Manual call point

اعالم حریق

5

8

Fire Fighting Control
Panel

سيستم
اعالم
اطفاي
حریق

1

9

Methane (N.Gas) leak
detector

10

Hydrogen leak Detector

11

Oxygen in Hydrogen
meter

12

Hydrogen purity meter

كليه
نيروگاهها

هر واحد

كليه
نيروگاهها

هر واحد

كليه
نيروگاهها

1300

30

1100

-

100

2500

350

6

350

-

100

800

20

3500

100

7500

50

5000

7000

3500

100

7500

100

10000

21000

-

50

3000

-

-

3000

هر واحد
حفاظت
شعله مشعل 4
هاي بویلر
اعالم حریق 2

و

تعداد در
كل
نيروگاهها

1500

400

10

1

750

75

5

1

آشكارساز
نشت
طبيعی(
آشكارساز
متان
75
1
نشتی) گاز -
هيدروژن
الكتروالیزر
نيروگاههایی كه هيدروژن پالنت دارند  -هر نيروگاه  1تا  2دستگاه
سازنده
هيدروژن
ژنراتورهاي
50
1
بزرگ،
هيدروژن
پالنت
گاز 4

1400

15

1200

-

500

3000

100

600

100

3000

-

100
40

-

50
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فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

جدول  -11 -2آمار سایر تجهيزات مشترک آنالین یا پرتابل نصب شده در نيروگاههاي ایران

تعداد در
واحدهاي گاز

تعداد در واحدهاي
بخار معمولی

تعداد در واحدهاي
بخار سيكل تركيبی

تعداد در
كل
نيروگاهها

ردیف

نام تجهيز/روش اندازه گيري

كاربرد

1

)Termograph (Camera

چك كردن دما
و نشتی انرژي
حرارتی

100

2

Infrared or Laser Thermometer

اندازهگيري دما
به صورت دستی

100

3

Viscometer

اندازهگيري
گرانروي مایعات

100

4

Humidity Sensor

5

Wind Direction

6

Wind Velocity

7

H2 , CO2 , Air purity meter

8

Self Regulator Heat er Cable

9

Pyroscope

10

Portable Hardness meter

سختی سنجی

11

Inspector of butt welds
)(Ultrasonic

جوش
تست
لولههاي بویلر

هر واحد

كليه
نيروگاهها

كليه
هر واحد
نيروگاهها

هر واحد

كليه
نيروگاه ها

هواشناسی و
كنترل كيفيت
هواي توربين گاز
هواشناسی

100

هواشناسی

50

تعویض
ژنراتور

100

گاز

100

گرمكن ایمپالس
الینهاي
ترانسميترها
اندازهگيري نقاط
مانيتورینگ دماي نقاط مختلف بویلر در حين كار
مختلف كوره
نياز شدید وجود دارد .ولی قيمت باالست

باال
0
50

نيروگاهها تمایل دارند ولی در بازار وجود ندارد

اطالعات كافی در رابطه با تجهيزات مشترک آنالین موجود نبوده و تعداد بيان شده تخمين كلی از تعداد تجهيزات است.

0
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فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

 -3-1-2-2ویژگیهاي ابزار دقيق نيروگاههاي حرارتی
پس از شناسایی تعداد تجهيزات ابزاردقيق بكار گرفته شده به بررسی ویژگیهاي این تجهيزات از لحاظ عمر مفيد ،مصرف
ساليانه ،ميزان اهميت بكارگيري در نيروگاه كشورهاي سازنده ،بهاي تقریبی دستگاه و سابقه ساخت داخل و پيچيدگی فناوري
ساخت پرداخته شده است كه هریك از موارد بيان شده توسط اعضاي كميته راهبري تعيين شده است و نتایج آن در جدولهاي
( )12-2تا ( )20-2آمده است.
جدول  -12 -2ویژگیهاي دستگاه فلومتر نصب شده در نيروگاه

تعداد در عمر
نيروگاهها مفيد

نام تجهيز  /اساس اندازه گيري

مصرف
ساليانه

ميزان
اهميت

كشور هاي سازنده

بهاي تقریبی به سابقه
ساخت داخل
دالر

پيچيدگی
فن آوري

15

2054

خيلی
زیاد

امریكا-اروپا-ژاپن-
چين–برزیل– هند-
كره -روسيه

1200
(هندي و
چينی) 500

ندارد
فقط مونتاژ

خيلی باال

20

86

خيلی
زیاد

امریكا  -اروپا -چين
... -

10000
(چينی) 4000

ندارد

باال

15
15

1
21

متوسط
زیاد

//
امریكا  -اروپا

//
ناتمام

خيلی باال
//

5

650 Ultrasonic Flow Meter For
Liquid

15

217

زیاد

امریكا-اروپا-
چين– هند... -

داشته ولی
تداوم نيافته

باال

6

Thermal flow Transmitter
Switch

950

15

200

زیاد

متنوع

//

ندارد

//

7

500 meter electromagnetic flow

10

290

زیاد

//

بسته به ابعاد

دارد

متوسط

8

1600 Paddle / Vane Flow switch

5

600

زیاد

//

//

ندارد

متوسط

10

97

زیاد

//

//

ندارد

متوسط

5

2400

زیاد

//

//

محدود

متوسط

15

192

متوسط

//

//

ندارد

خيلی باال

1

2
3
4

Differential Pressure
Transmitter (Diaphragm Type) /
Based on Diff. Press. Of
…Orifice , Annobar, Pitot ,

7500

600 OVAL Gear Flow meter /
Positive displacement

20 Coriolis Flow Meter
20 Ultrasonic Flow Meter For Gas

//
100000
5000
(چينی) 2000

Turbine Flow Indicator ,

9
10
11

450 Positive Transmitter
Displacement

5000 Rota Meter / Ball Float Flow
Meter

300 Vortex Flow Transmitter
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فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

جدول  -13 -2ویژگیهاي دستگاه سطح سنج نصب شده در نيروگاه

عمر
مفيد

مصرف
ساليانه

ميزان
اهميت

سابقه
ساخت داخل

پيچيدگی
فن آوري

كشورهاي
سازنده

بهاي تقریبی به
دالر

نام تجهيز  /اساس اندازه گيري

تعداد در
نيروگاهها

1640

خيلی زیاد

امریكا -اروپا-
ژاپن -چين–
برزیل– هند-
كره  -روسيه.

1200
(هند و چين )600

ندارد
فقط مونتاژ

1

Differential Pressure
Transmitter / Base on Hydra
Static Pressure (Diaphragm
)Type Transmitter

خيلی باال

4200

15

خيلی زیاد

//

2000
(هند و چين )900

ندارد

باال

2

Displacer level
Transmitter/Archimedes
)Buoyancy (Float

300

15

32

//

//

//

متوسط

3

Float Type Tape level Gauge
& Transmiter

1000

10

100

زیاد

//

دارد

باال

4

Radar type Level Transmitter

1000

15

70

زیاد

//

دارد

باال

5

Ultrasonic Level Transmitter

200

15

79

//

متنوع

300 ~ 1000

متوسط

6

Capacitive Level Transmitter

350

5

70

//

//

//

دارد

7

Magnetic floater with read
switch or magnetic Felag

1400

10

618

//

//

500 ~ 5000

دارد

متوسط

8

Gauge Glass

3000

3

2070

خيلی زیاد

//

50 ~ 500

ندارد

متوسط

9

Hydra step Level Indicator

150

15

72

//

2000 ~ 5000

دارد

متوسط

10

Hydra step level sensor

1800

4

1442

//

//

50 ~ 500

تداوم نيافته

خيلی باال

11

Bubble type level Transmitter

50

10

7

//

//

300 ~ 1500

ندارد

//

12

Penumatic ( D P ) Level
Transmitter

100

15

12

زیاد

امریكا  -اروپا

3000

//

//

13

Optical Level Indicator

75

15

7

متوسط

متنوع

300 ~ 1000

//

باال

14

Electrode (conductive) Type
Level Switch

1100

15

435

1000

دارد

متوسط

15

FLOAT LEVEL SWITCH

900

5

418

50 ~ 500

دارد

متوسط
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فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

جدول  -14 -2ویژگیهاي دستگاه فشار سنج نصب شده در نيروگاه

نام تجهيز  /اساس اندازه گيري

تعداد در
نيروگاه ها

عمر
مفيد

مصرف
ساليانه

ميزان
اهميت

كشورهاي
سازنده

بهاي تقریبی به
دالر

1

Pressure Transmitter
)(Diaphragm type

17000

15

4310

خيلی
زیاد

امریكا -اروپا-
ژاپن -چين–
برزیل– هند-
كره  -روسيه-
...

1000
(هندي و
چينی) 500

2

Differential Pressure Transmitter
)(Diaphragm type

2500

15

740

خيلی
زیاد

//

1500
(چينی) 700

سابقه ساخت
داخل

ندارد
فقط مونتاژ

ندارد

پيچيدگی
فن آوري

خيلی باال

//

3

Pressure switch ( Diaphragm
)Type

15000

10

5900

خيلی
زیاد

//

500
(چينی ) 200

//

//

4

Pressure Gauge (Bourdone
)Type

30000

10

15000

خيلی
زیاد

//

300
(چينی ) 100

محدود

باال

5

Pressure Indicator switch
Bourdone Type

11000

10

4740

خيلی
زیاد

//

500
(چينی ) 200

محدود

//

6

Pressure Gauge ( Diaphrgm
) Type

700

10

390

خيلی
زیاد

//

//

ندارد

//

7

Press. Indicator & Indicator
Switch
Bellows (Capsule) Type

700

10

880

خيلی
زیاد

//

//

//

//

8

Differential Pressure Switch
Diaphragm Type

1500

10

560

خيلی
زیاد

//

//

//

//

9

Bourdon tube of pressure gauge

ندارد

خيلی باال

تا كنون تعویض بوردون تيوب وجود نداشته .سازندگان نيز وارد می كنند .
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فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

جدول  -15 -2ویژگیهاي دستگاه دماسنج نصب شده در نيروگاه

نام تجهيز  /اساس اندازه گيري

تعداد در
نيروگاهها

عمر مفيد

مصرف
ساليانه

ميزان
اهميت

كشورهاي
سازنده

بهاي تقریبی
به دالر

سابقه
ساخت
داخل

پيچيدگی
فن آوري

1

Thermocouple

45000

10

14600

خيلی زیاد

متنوع

50 ~ 500

دارد

پائين

2

Wire of Thermocouple

1200000
m

10

364000
m

//

3

)Thermo Resistance (RTD

25000

10

6100

//

4

Element of R T D

25000

5

4100

//

آمریكا –
اروپا – چين
 هندمتنوع
آمریكا –
اروپا – چين
هند

--

ندارد

خيلی باال

50 ~ 500

دارد

پائين

--

ندارد

خيلی باال

5

Temperature Switch
)(Belows Type

26000

10

3510

//

متنوع

100 ~ 1000

ندارد

باال

6

Temperature Indicator
)(Dial - Gas Filled

16000

10

3500

خيلی زیاد

متنوع

200 ~ 1000

ندارد

باال

7

Temperature Indicator
( Dial - Gas Filled) Switch

3500

10

1860

//

//

//

ندارد

باال

8

Temperature Switch or
Flag ( Bimetal ) Related to
electrical Equipment

---

ندارد

باال

1000

15

135

باال

//

50 ~ 500

دارد

پائين

10

13650

خيلی زیاد

//

//

ندارد

باال

500

//

//

//

//

متویط

4250

//

متنوع

100 ~ 1000

ندارد

متوسط

10

Temperature digital
indicator
Head mounted
Temperature transmitter

25000

11

Rail Mounted
Temperature Transmitter

4000

10

12

Field mounted
Temperature Transmitter

25000

10

9
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فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

جدول  -16 -2ویژگیهاي آناليزرهاي سوخت ،دود و احتراق نصب شده در نيروگاه

نام تجهيز  /اساس اندازه گيري

تعداد در
نيروگاه ها

عمر
مفيد

مصرف
ساليانه

ميزان
اهميت

كشورهاي
سازنده

بهاي
تقریبی به
دالر

1

Oxygen Analyzer

400

10

94

خيلی زیاد

سابقه
ساخت داخل

پيچيدگی فن
آوري

امریكا-
اروپا-
ژاپن

3000

تداوم نيافته

باال

2

Zirconia O2 Sensor

400

3

194

خيلی زیاد

//

1000

ندارد

خيلی باال

3

CO, CO2,NOX, SOX Analyzer

300

10

82

زیاد

//

30 000

//

خيلی باال

4

CO, CO2, NOX, SOX Sensor

set300

3

152 set

زیاد

//

2000

//

خيلی باال

5

Smoke Density Meter

200

15

19

متوسط

متنوع

3000

دارد

متوسط

6

Smoke Density Sensor

200

3

74

متوسط

//

500

//

متوسط

7

Portable Flue Gas analyzer

100

10

10

خيلی زیاد

20 000

تحقيقات
دانشگاهی

باال

8

Electrochemical sensors for
portable Flue gas analyzer

100 set

1

100 set

خيلی زیاد

6 × 200

//

خيلی باال

9

Gas Calorimeter

15

15

25

متوسط

100000

ندارد

خيلی باال

10

Cells and Sensors of Gas
Calorimeter

15 set

3

5 set

متوسط

//

6 × 5000

ندارد

خيلی باال

11

Dust Analyzer or Detector

//

10000

ندارد

خيلی باال

الزام جدید سازمان حفاظت محيط زیست

امریكا-
اروپا-
ژاپن
امریكا-
اروپا-
ژاپن
امریكا-
اروپا-
ژاپن
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فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

جدول  -17 -2ویژگیهاي آناليزرهاي كنترل شيميائی آب نصب شده در نيروگاه

نام تجهيز  /اساس اندازه گيري

تعداد در عمر
نيروگاهها مفيد

مصرف
ساليانه

ميزان
اهميت

كشورهاي
سازنده

بهاي تقریبی سابقه
ساخت داخل
به دالر

پيچيدگی فن
آوري

15

395

خيلی
زیاد

آمریكا -
اروپا

2000

ندارد

باال

2

1300 DO2 sensor

5

570

//

//

700

//

خيلی باال

3

1500 PH Analyzer

15

410

//

متنوع

1000

دارد

متوسط

4

1500 Sensor PH

3

810

//

//

200

ندارد

خيلی باال

2000 Conductivity

20

534

//

1000

فقط بدون
جبران دما

متوسط

2000 Conductivity Combine Sensor

10

634

//

//

500

//

متوسط

15

3

متوسط

آمریكا -
اروپا

5000

ندارد

خيلی باال

8

100 C O D Analyzer (Chemical
) Oxygen Demand

10

10

//

//

3000

ندارد

خيلی باال

9

200 Turbodity Analyzer

20

10

//

متنوع

1500

ندارد

باال

100 Oil in Water

10

10

//

آمریكا -
اروپا

4000

ندارد

خيلی باال

15

3

//

//

8000

ندارد

خيلی باال

20

139

//

متنوع

2000

ندارد

متوسط

1

5
6
7

10
11
12

(Dissolved

with

DO2 Analyzer
)Oxygen Analyzer

1300

Analyzer
Temp Compensation

50 Silica Analyzer

50 Sodium Analyzer
300 Acid and Alkalin Consentration
Analyzer

//
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فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

جدول  -18 -2ویژگیهاي تجهيزات اندازهگيري پارامترهاي مكانيكی نصب شده در نيروگاه

نام تجهيز  /اساس اندازه گيري

تعداد در
نيروگاهها

عمر
مفيد

مصرف
ساليانه

ميزان
اهميت

كشور هاي
سازنده

بهاي تقریبی
به دالر

سابقه
ساخت داخل

پيچيدگی
فن آوري

1

Position Transmitter

7000

10

1300

خيلی
زیاد

متنوع

100

ندارد

متوسط

2

Turbine Supervisory panel

300

20

100

//

//

10000

//

باال

3

Relative Vibration Sensor

2100

5

500

//

//

1000

//

خيلی باال

4

Absolute Vibration Sensor

8500

5

3860

//

1000

//

//

5

Axial shift Sensor (Eddy
)current

200

10

82

//

//

2000

//

باال

6

Expansion Sensor

550

10

127

//

//

2000

//

//

7

Eccentricity Sensor

200

10

82

//

//

2000

//

//

8

Proximity Sensore or Switch
Eddy Current

13000

10

4100

//

//

100 ~ 3000

محدود

//

9

Speed Sensor

1350

10

409

باال

//

//

//

متوسط

10

Position ( limit ) Switch

55000

10

5500

//

//

50 ~ 500

ندارد

//

11

Rotation Switch (R S) /
Eddy Current

2000

10

1170

//

//

500

//

//

12

Rotor (Shaft) Balancer

100

20

50

خيلی
زیاد

آمریكا -
اروپا

5000

//

خيلی باال
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فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

جدول  -19 -2ویژگیهاي سيستمهاي ایمنی و حفاظت ،سيستمهاي خلوصيت و نشتی گاز نصب شده در نيروگاه

مصرف
ساليانه

ميزان
اهميت

كشورهاي
سازنده

1

Burner flame Detector

2500

15

410

خيلی
باال

آمریكا
اروپا  -ژاپن 2000
 -روسيه

نام تجهيز  /اساس اندازه گيري

در عمر
تعداد
مفيد
نيروگاه ها

بهاي تقریبی به سابقه
ساخت داخل
دالر

پيچيدگی
فن آوري

ندارد

خيلی باال

2

Fire (Flame) Detector

800

10

192

//

//

2000

//

//

3

Smoke Detector

7000

10

4900

//

متنوع

500

غير صنعتی

متوسط

4

Heat Detector

21000

10

9300

//

//

500

//

//

5

Combine Detector

3000

10

400

//

//

500

//

//

6

)  Linear Heat Detector ( Cableجدید

10

جدید

متوسط

//

-

ندارد

باال

7

Manual call point

3000

20

720

خيلی
باال

//

500

غير صنعتی

متوسط

8

Fire Fighting Control Panel

600

20

100

//

//

10000

//

//

9

Methane (N.Gas) leak
detector

3000

10

530

//

//

500

//

خيلی باال

10

Hydrogen leak Detector

100

10

12

//

//

2000

ندارد

//

11

Oxygen in Hydrogen meter

40

10

4

//

روسيه

2000

ندارد

//

12

Hydrogen purity meter

50

10

7

//

آمریكا
اروپا  -ژاپن 5000
 -روسيه

محدود

//
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فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

جدول  -20 -2ویژگیهاي سایر تجهيزات مشترک آنالین یا پرتابل نصب شده در نيروگاه

نام تجهيز  /اساس اندازه گيري

تعداد در
نيروگاهها

عمر
مفيد

مصرف
ساليانه

ميزان
اهميت

كشورهاي
سازنده

بهاي تقریبی
به دالر

سابقه
ساخت
داخل

پيچيدگی
فنآوري

1

)Termograph (Camera

100

15

7

متوسط

آمریكا  -اروپا -
ژاپن

- 10000
5000

ندارد

خيلی باال

2
3

Viscometer
H2, CO2, Air purity meter

100
100

15
15

5
7

//
خيلی باال

//
//

4

Self Regulator Heat er Cable

باال

10

xxx

باال

//

7000
5000
 100دالر بر
متر

//
//

متوسط
//

//

//

5
6

Pyroscope / pyrometer

0
50

15
15

xxx
3

متوسط
باال

//
//

xxx
5000

//
//

//
//

0

10

xxx

باال

//

20000

//

//

100

15

7

باال

//

2000

//

//

100
100
50

10
10
10

10
10
10

//
//
//

متنوع
//
//

1000
2000
2000

//
//
//

//
//
//

7
8
9
10
11

Portable Hardness meter
Inspector of butt welds
)(Ultrasonic
Infrared or Laser Thermometer
) ( Manual Gun Type
Humidity Meter
Wind Direction
Wind Velocity

 -4-1-2-2جمعبندي جداول ابزار دقيق مورد نياز نيروگاههاي كشور
جداول بخشهاي  3-1-2 ،2-1-2و  4-1-2تجهيزات ابزاردقيق نيروگاهی را كه براي اندازهگيري پارامترهاي گوناگون
در بخشهاي مختلف نيروگاهی نياز است ،را نشان میدهند .جهت انتخاب و ردهبندي  105گونه تجهيزات كه هر یك بسته به
حساسيت مكان بكارگيري از اهميت خاصی برخوردارند ،نياز به تعریف پارامتري است تا تجهيزاتی را كه از جنبههاي مختلف
داراي اولویت باالتري هستند را مشخص كند .در واقع در این بخش اولویتبندي تجهيزات فناورانه مطرح است كه بر پایه نظر
اعضاي كميته ،به شدت نياز و حجم بازار بستگی دارد .به دیگر روي سنجههاي انتخاب شده ،جذابيتهاي اقتصادي را بيان
میكنند .در همين راستا جهت رده بندي از ماتریس جذابيت و امكان پذیري استفاده شد و از آنجایی كه بنا به نظر خبرگان
امكان ساخت همه تجهيزات ابزاردقيق در كشور وجود دارد بنابراین بخش توانمندي از جدول حذف شده است.سنجههاي مورد
نظر جهت امتيازدهی به صورت زیر میباشد.
 سابقهي ساخت در داخل كشور
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فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

 مصرف ساليانه دستگاه
 بهاي تقریبی دستگاه به دالر
 ميزان اهميت
 كشورهاي سازنده
 پيچيدگی فناوري
 سنجهي مصرف كل ساليانه با شدت نياز و حجم بازار رابطهي مستقيم دارد و از آنجایی كه حجم بازار در انتخاب
تجهيزات نسبت به سایر سنجهها از اهميت باالتري برخوردار است .همچنين بهاي تقریبی دستگاه به دالر نيز به دليل
مقرون به صرفه بودن كسب دانش طراحی و ساخت نيز از اهميت باالیی برخوردار است .لذا وزن این دو سنجه دو
برابر سایر سنجهها در نظر گرفته شد همچنين سنجههاي دیگر نسبت به هم وزن یكسانی دارند.
سابقهي ساخت در داخل كشور :جهت امتياز دهی به این بخش موارد زیر درنظر گرفته شد.
چنانچه دستگاهی در كشور ساخته شده و مراحل طراحی ،ساخت و نصب را طی كرده باشد ،در نتيجه دانش فنی آن موجود
است و میتوان جهت حمایت از شركت سازندهي آن برنامهریزي كرد .براي محاسبهي عدد شایستگی ،امتياز  0/2در نظر گرفته
شده است.
چنانچه دستگاهی در كشور ساخته نشده باشد و تنها در مرحلهي مونتاژ باشد ،براي محاسبهي عدد شایستگی ،امتياز 0/4
در نظر گرفته شده است.
چنانچه دستگاهی در كشور به صورت محدود ساخته شده باشد ،به این معنی كه دانش فنی آن وجود داشته باشد ،در نتيجه
میتوان با حمایت مناسب نياز كشور را در این زمينه برطرف نمود .براي محاسبهي عدد شایستگی ،امتياز  0/6در نظر گرفته
شده است.
چنانچه دستگاهی در كشور ساخته نشده باشد ،براي محاسبهي عدد شایستگی ،امتياز  1در نظر گرفته شده است.
مصرف كل ساليانه دستگاه :این تعداد را میتوان از جداول مربوط به بخش ویژگیهاي ابزار دقيق نيروگاهها ،آمار كلی نيروگاه
كشور (جدول ( ) )2-2و جداول مربوط به بخش نوع و تعداد ابزاردقيق بكاررفته در نيروگاه محاسبه كرد.
 +مصرف ساليانه دستگاه = مصرف كل ساليانه دستگاه

سند راهبردي و نقشهي راه توسعه سامانههاي اندازهگيري پيشرفته در نيروگاهها
65
فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

ویرایش ششم ،شهریور 1394

 +تعداد مورد نياز دستگاه ابزاردقيق  تعداد واحدهاي گازي در حال احداث یا در حال نصب
 +تعداد مورد نياز دستگاه ابزاردقيق  تعداد واحدهاي بخار در حال احداث یا در حال نصب
تعداد مورد نياز دستگاه ابزاردقيق  تعداد واحدهاي سيكل تركيبی در حال احداث یا در حال نصب
كه به صورت زیر مقداردهی میشود.
 اگر مصرف كل ساليانه دستگاه كمتر از  20باشد 0/01 :
 اگر مصرف كل ساليانه دستگاه كمتر از  2500و بيشتر از  20باشد 0/5 :
 اگر مصرف كل ساليانه دستگاه كمتر از  5000و بيشتر از  2500باشد 0/7 :
 اگر مصرف كل ساليانه دستگاه كمتر از  7500و بيشتر از  5000باشد 0/8 :
 اگر مصرف كل ساليانه دستگاه كمتر از  10000و بيشتر از  7500باشد 0/9 :
 اگر مصرف كل ساليانه دستگاه بيشتر از  10000باشد 1 :
بهاي تقریبی دستگاه به دالر :بهاي مورد نياز براي خریداري هر یك از تجهيزات را میتوان از جداول مربوط به بخش
ویژگیهاي ابزاردقيق نيروگاههاي حرارتی استخراج كرد كه این مقدار ميانگين باالترین و كمترین هزینهي خرید است .كه به
صورت زیر مقدار دهی شده است.

 بها كمتر از  500دالر 0/2 :
 بها كمتر از  5000دالر و بيشتر از  500دالر 0/4 :
 بها كمتر از  10000دالر و بيشتر از  5000دالر 0/7 :
 بها بيشتر از  10000دالر 1 :
ميزان اهميت :همانطور كه جداول مربوط به بخش ویژگیهاي ابزار دقيق نيروگاههاي حرارتی نشان میدهد هرچه اهميت
بكارگيري دستگاه در نيروگاه بيشتر باشد تهيه و خرید این دستگاه در اولویت باالتري نسبت به سایر تجهيزات قرار میگيرد در
نتيجه مقادیر زیر در نظر گرفته شد.
 اهميت خيلی زیاد1 :
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 اهميت زیاد0/7 :
 متوسط0/4 :
كشورهاي سازنده :با توجه به كيفيت ،دقت باالتر و طول عمر بيشتر محصوالت ساخته شده توسط كشورهاي صاحب فناوري
مقادیر زیر در نظر گرفته شد .در واقع چنانچه كشورهاي مختلفی در ساخت محصولی شركت داشته باشند این بدان معنا است
كه دستيابی به فناوري ساخت از پيچيدگی كمتري برخوردار است همچنين در صورت ساخت از لحاظ اقتصادي رقباي بسيار
زیادي دارد بنابراین منطقی است كه بر روي محصوالتی كه سازندگان كمتري دارند ،سرمایهگذاري شود لذا محصوالتی كه
سازندگان كمتري دارند امتياز باالتري خواهند گرفت.
 ساخت آمریكا ،كانادا ،اروپا و ژاپن1 :
 تنوع كشورهاي سازنده زیاد باشد0/5 :
پيچيدگی فناوري :همانطور كه جداول مربوط به بخش ویژگیهاي ابزار دقيق نيروگاههاي حرارتی نشان میدهد بدست آوردن
فنآوري ساخت تجهيزات ابزاردقيق نيروگاهی یكسان نبوده و داراي درجات مختلف پيچيدگی است هرچه پيچيدگی فناوري
باالتر باشد بدین معنی است كه دستيابی به دانش طراحی و ساخت آن سختتر خواهد بود درحاليكه ارزش افزوده حاصل از
ساخت تجهيز بيشتر میباشد .در نتيجه مقادیر زیر در نظر گرفته شد.
 خيلی باال1 :
 باال0/75 :
 متوسط0/5 :
 پایين0/25 :
موارد بيان شده با پيشنهاد اوليه تيم پروژه ،رایزنی با اعضاي ارجمند كميته راهبري ،و انجام اصالحات مورد نياز مشخص
شدهاند (پيوست شمارهي دو).
با توجه به مطالب بيان شده و قرار دادن اعداد در جدول ( ،)21-2مرحلهي امتياز دهی به تجهيزات انجام شد .پس از نرمال
كردن بر اساس بزرگترین عدد و مرتبسازي اعداد ،تجهيزاتی كه داراي عدد شایستگی باالتر از  0/73هستند (بازه  0.36تا ،)1
 31تجهيز از بين  105تجهيز جداسازي شد و نتایج ردهبندي در جدول ( )22-2آورده شده است .علت انتخاب این  31تجهيز
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این است كه هزینه خرید ساليانه این تجهيزات ( 31تجهيز)  85درصد هزینه خرید ساليانه كل تجهيزات (105تجهيز) میباشد.
شایان ذكر است سطرهاي قرمز در جدول ( )21-2به دليل نبود اطالعات كافی در رابطه با تعداد مصرف ساليانه و یا هزینه
دستگاه در مقایسه در نظر گرفته نشدند همچنين در این جدول بهاي هر یك از تجهيزات بر اساس قيمت اعالم شده از طرف
شركتهاي سازنده و همچنين همكاران بخش ابزاردقيق نيروگاه شهيد منتظري اصفهان آورده شده است .و اولویت دار بودن
تجهيزات منتخب مورد تایيد كميتهي راهبري قرار گرفته است (پيوست شمارهي دو) .الزم به ذكر است كه جهت خرید این
تجهيزات ساالنه مبلغ  66443900دالر هزینه میشود این مبلغ از مجموع حاصلضرب بهاي تقریبی دستگاه در مصرف ساليانه
 31تجهيز منتخب بدست آمده است كه با كسب و انباشت دانش فنی ساخت این تجهيزات و بومیسازي آنها و استفاده از
تجهيزات ساخته شده در نيروگاههاي كشور میتوان این مقدار ،صرفهجویی ارزي نمود.

جدول  -21-2رتبه بندي تجهيزات فناورانه بر اساس سنجه هاي جذابيت
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4.3

1

0.4

0.2

0.5

1

0.5

5.65

0.75

1

0.7

0.5

1

0.5

4.32

1

1

0.7

0.5

0.4

0.01

Coriolis Flow Meter

3

6.3

1

0.6

1

1

0.7

0.5

Ultrasonic Flow Meter For Gas

4

4.9

1

0.6

0.4

0.5

1

0.5

Ultrasonic Flow Meter For Liquid

5

5

1

1

0.4

0.5

0.7

0.5

Thermal flow Transmitter or Switch

6

2.9

0.5

0.2

0.5

0.7

0.5

electromagnetic flowmeter

7

3.7

0.5

1

0.5

0.7

0.5

Paddle / Vane Flow switch

8
9

تجهيزات

Differential Pressure Transmitter
. / Based on Diff. Press)Diaphragm Type(
…, Of Orifice , Annobar, Pitot
OVAL Gear Flow meter / Positive
displacement

1
2

3.7

0.5

1

0.5

0.7

0.5

, Turbine Flow Indicator
TransmitterPositive Displacement

3.2

0.5

0.5

0.5

0.7

0.5

Rota Meter / Ball Float Flow Meter

10

3.9

1

1

0.5

0.4

0.5

Vortex Flow Transmitter

11

( Base on Hydra Static Pressure /
Diaphragm Type Transmitter
Differential Pressure Transmitter)
Archimedes Buoyancy ( Float /
Displacer level Transmitter)
& Float Type Tape level Gauge
Transmiter

4.3

1

0.4

0.2

0.5

1

0.5

4.4

0.5

1

0.2

0.5

1

0.5

4.1

0.5

1

0.2

0.5

0.7

0.5

3.55

0.75

0.2

0.2

0.5

0.7

0.5

Radar type Level Transmitter

15

3.55

0.75

0.2

0.2

0.5

0.7

0.5

Ultrasonic Level Transmitter

16

3.3

0.5

0.2

0.2

0.5

0.7

0.5

Capacitive Level Transmitter

17

3.7

0.5

0.2

0.4

0.5

0.7

0.5

Magnetic floater with read switch or
magnetic Felag

18

4.4

0.5

1

0.2

0.5

1

0.5

Gauge Glass

19

12
13
14

4

0.5

0.2

0.4

0.5

1

0.5

Hydra step Level Indicator

20

4.25

0.75

0.6

0.2

0.5

1

0.5

Hydra step level sensor

21

3.92

1

1

0.2

0.5

1

0.01

Bubble type Level Transmitter

22

4.52

1

1

1

0.7

0.01

Penumatic ( D P ) Level Transmitter

23

3.07

0.75

1

0.2

0.5

0.4

0.01

Optical Level Indicator

24
25

3.9

0.5

0.2

3

0.5

0.2

4.7

1

0.4

5.3

1

5.5
5.4

1

0.4

0.5

Electrode (conductive) Type Level
Switch

0.2

0.5

0.4

0.5

FLOAT LEVEL SWITCH

26

0.2

0.5

1

0.7

Pressure Transmitter ((Diaphragm type

27

Differential Pressure)Diaphragm type (
Transmitter

28

1

0.4

0.5

1

0.5

1

1

0.2

0.5

1

0.8

1

0.5

0.2

0.5

1

1

Pressure switch (Diaphragm type)

29

) Bourdone Type(Pressure Gauge

30
31
32

4.55

0.75

0.5

0.2

0.5

1

0.7

Bourdone Type Pressure Indicator
switch

4.65

0.75

1

0.2

0.5

1

0.5

) Diaphrgm Type(Pressure Gauge

4.65

0.75

1

0.2

0.5

1

0.5

4.65

0.75

1

0.2

0.5

1

0.5

0

Press. Indicator & Indicator Switch
Bellows (Capsule) Type
Differential Pressure Switch Diaphragm
Type
Bourdon tube of pressure gauge

فلومتر

33
34
35

سطح سنج

فشار سنج
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4.35

0.25

0.2

5.5

1

1

3.95

0.25

0.2

4.9

1

1

5.05

0.75

1

5.05

0.75

4.9

1
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0.5

1

1

Thermocouple

36

0.5

1

1

Wire of Thermocouple

37

0.5

1

0.8

) R T D(Thermo Resistance

38

0.5

1

0.7

Element of R T D

39

0.2

0.5

1

0.7

) Belows Type(Temperature Switch

40

1

0.2

0.5

1

0.7

) Dial - Gas Filled(Temperature Indicator

41

1

0.2

0.5

1

0.5

0.2

0.2

0
3.05

0.25

0.2

0.2

0.5

0.7

0.5

5.65

0.75

1

0.2

0.5

1

4.4

0.5

1

0.2

0.5

4.8

0.5

1

0.2

5.15

0.75

0.6

5.8

1

6.7

1

Temperature)Dial - Gas Filled (
Indicator Switch
) Bimetal(Temperature Switch or Flag
Related to electrical Equipment

42

دماسنج

43

Temperature digital indicator

44

1

Head mounted Temperature transmitter

45

1

0.5

Rail Mounted Temperature Transmitter

46

0.5

1

0.7

Field mounted Temperature Transmitter

47

0.4

1

1

0.5

Oxygen Analyzer

48

1

0.4

1

1

0.5

Zirconia O2 Sensor

49

1

1

1

0.7

0.5

CO, CO2,NOX, SOX Analyzer

50

5.5

1

1

0.4

1

0.7

0.5

Sensor CO , CO2 , NOX, SOX

51

2.42

0.5

0.2

0.4

0.5

0.4

0.01

Smoke Density Meter

52

آناليز هاي

3

0.5

0.2

0.2

0.5

0.4

0.5

Smoke Density Sensor

53

سوخت

4.97

0.75

0.2

1

1

1

0.01

Portable Flue Gas analyzer

54

دود

5.8

1

1

0.4

1

1

0.5

Electrochemical sensors for portable Flue gas
analyzer

55

احتراق

6.4

1

1

1

1

0.4

0.5

Gas Calorimeter

56

4.22

1

1

0.4

1

0.4

0.01

Cells and Sensors of Gas Calorimeter

57

4.5

0.5

1

1

0

Dust Analyzer or Detector

58

1

1

0.5

DO2 Analyzer ( Dissolved Oxygen
) Analyzer

59

5.55

0.75

1

0.4

5.4

1

1

0.2

1

1

0.5

DO2 sensor

60

4

0.5

0.2

0.4

0.5

1

0.5

PH Analyzer

61

4.6

1

1

0.2

0.5

0.7

0.5

Sensor PH

62
63

4

0.5

0.2

0.4

0.5

1

0.5

.Conductivity Analyzer with Temp
Compensation

4.4

0.5

1

0.2

0.5

1

0.5

Conductivity Combine Sensor

64

شيميایی

4.4

1

1

0.4

1

0.4

0.1

Silica Analyzer

65

آب

4.22

1

1

0.4

1

0.4

0.01

) Chemical Oxygen Demand(C O D Analyzer

66

3.47

0.75

1

0.4

0.5

0.4

0.01

Turbodity Analyzer

67

4.4

1

1

1

0.4

0.1

Oil in Water

68

4.82

1

1

1

0.4

0.01

Sodium Analyzer

69

4.2

0.5

1

0.5

0.4

0.5

Acid and Alkalin Consentration Analyzer

70
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4.4

0.5

1

0.2

0.5

1

Position Transmitter

71

6.25

0.75

1

1

0.5

1

Turbine Supervisory panel

72

5.3

1

1

0.4

0.5

1

Relative Vibration Sensor

73

5.7

1

1

0.4

0.5

1

Absolute Vibration Sensor

74

4.65

0.75

1

0.2

0.5

1

)Eddy current(Axial shift Sensor

75

4.65

0.75

1

0.2

0.5

1

Expansion Sensor

76

پارامتر

4.65

0.75

1

0.2

0.5

1

Eccentricity Sensor

77

مكانيكی

Eddy Current Proximity Sensore or
Switch

78

Speed Sensor

79

4.95

0.75

4

0.5

0.4

0.5

1

0.5

0.5

0.4

0.5

0.7

5.65

0.75

1

0.2

0.5

1

Position ( limit ) Switch

80

4.65

0.75

1

0.2

0.5

1

/ )R S(Eddy CurrentRotation Switch

81

6.4

1

1

1

1

Rotor (Shaft) Balancer

82

5.8

1

1

0.4

1

1

0.5

Burner flame Detector

83

5.8

1

1

0.4

1

1

0.5

Fire (Flame) Detector

84

4.9

1

0.6

0.2

0.5

1

0.7

Smoke Detector

85

5.3

1

0.6

0.5

1

0.9

Heat Detector

86

4

0.5

0.6

0.5

1

0.5

Combine Detector

87

2.65

0.75

1

0.5

0.4

) Cable(Linear Heat Detector

88

حفاظت و

4

0.5

0.6

0.5

1

0.5

Manual call point

89

نشتی گاز

5.6

0.5

0.6

0.5

1

0.5

Fire Fighting Control Panel

90

4.5

1

0.6

0.5

1

0.5

Methane (N.Gas) leak detector

91

4.32

1

1

0.5

1

0.01

Hydrogen leak Detector

92

4.82

1

1

1

1

0.01

Oxygen in Hydrogen meter

93

4.62

1

0.5

1

0.7

0.01

Hydrogen purity meter

94

4.82

1

1

1

0.4

)Camera(Termograph

95

4.32

0.5

1

1

0.4

Viscometer

96

4.82

1

1

1

1

H2 , CO2 , Air purity meter

97

4.1

1

1

1

0.7

Self Regulator Heat er Cable

98

3.4

1

1

1

0.4

Pyroscope / pyrometer

99

4.52

1

1

1

0.7

Portable Hardness meter

100

تجهيزات

5.7

1

1

1

0.7

)Ultrasonic(Inspector of butt welds

101

آنالین

4.52

1

1

1

0.7

Manual Gun Type ) Infrared or Laser
Thermometer

102

4.02

1

1

0.5

0.7

Humidity Meter

103

4.02

1

1

0.5

0.7

Wind Direction

104

4.02

1

1

0.5

0.7

Wind Velocity

105
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 تدوین ارکان جهت ساز:3 فاز

 ردهبندي تجهيزات بر اساس جدول جذابيت امكان پذیري-22-2 جدول
عدد

بهاي تقریبی دستگاه به

مصرف

بهاي كل به

CO, CO2,NOX, SOX Analyzer

شایستگی
1

دالر با كيفيت مناسب
30000

ساليانه
82

دالر
2460000

2

Gas Calorimeter

0.995

100000

25

2500000

3

Rotor (Shaft) Balancer

0.995

7000

50

350000

4

Ultrasonic Flow Meter For Gas

0.94

100000

21

2100000

5

Turbine Supervisory panel

0.932

15000

100

1500000

6

Fire Detector

0.865

2000

192

384000

7

( for firefighting system in hazardous area )
Zirconia O2 Sensor

0.865

2000

194

388000

8

Electrochemical sensors for portable Flue gas analyzer

0.865

1200

100

120000

9

Burner flame Detector

0.865

2000

410

820000

10

Absolute Vibration Sensor

0.85

1000

3860

3860000

11

Position ( limit ) Switch

0.843

200

20000

4000000

12

Industrial Temperature transmitter

0.843

300 ( Average )

18000

5400000

13

( head mount , field mount , panel mount )
OVAL Gear Flow meter

0.843

7000

86

602000

14

Fire Fighting Control Panel ( SIL 2 or 3 )

0.835

10000

100

1000000

15

DO2 Analyzer ( Dissolved Oxygen Analyzer)

0.828

2000

395

790000

16

Online Sensor of CO , CO2 , NOX, SOX

0.82

2000

152

304000

17

Pressure switch ( Diaphragm Type)

0.82

350

5900

2065000

18

DO2 sensor

0.805

1000

570

570000

19

Pressure Gauge & Pressure Indicator switch (Bourdon Type)

0.805

300 ( average )

20000

6000000

0.791

1100

4424

4866400

ردیف

نام تجهيز

1

20

Pressure & Differential Pressure Transmitter
(Diaphragm Type)

21

Relative Vibration Sensor

0.791

1000

500

500000

22

Heat Detector

0.791

500

9300

4650000

23
24

( for firefighting system in hazardous area )
Oxygen Analyzer
Temperature Switch ( Belows Type)

0.768

4000
550

94
3510

376000
1930500

25

Temperature Indicator ( Dial - Gas Filled)

0.753

600

3500

2100000

26

Thermal flow Transmitter or Switch

0.742

5000

200

1000000

27

Special Proximity Sensor or Switch For

0.738

1500

5500

8250000

0.731

3500

217

759500

0.731

600

1860

1116000

0.753

29

Supervisory systems of
Ultrasonic Flow Meter For Liquid
Rotary machines ( turbine , pump , motor , … )
Temperature Indicator Switch (Dial-Gas Filled)

30

Pressure Transmitter (Diaphragm type)

0.731

750

4310

3232500

31

Smoke Detector

0.731

500

4900

2450000

28

( for firefighting system in hazardous area )
صرفهجویی ارزي

66443900
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هزینه ساليانه خریداري تجهيزات مورد نياز نيروگاه با كيفيت بسيار باال برابر  76606000ميليون دالر است و چنانچه
تجهيزات ردهبندي شده در جدول ( )21-2طی  10سال آینده بومیسازي شود ،مبلغ  66ميليون دالر صرفهجویی ارزي خواهد
شد .این مبلغ معادل كاهش  84درصدي در واردات تجهيزات ابزاردقيق نيروگاهی خواهد بود.
همانطور كه جدول ( )21-2ارائه شده نشان میدهد 31 ،تجهيزي كه داراي اولویت باال هستند را میتوان در قالب جداولی بر
اساس نوع ابزاردقيق تقسيم بندي كرد .جداول ( )23-2تا ( )29-2دستهبندي مورد نظر را نشان میدهد .در این تقسيمبندي
نتایج مصرف ساليانه كل ،عدد شایستگی كلی و بهاي كل به دالر در هر كدام از دستهها نشان داده شده است.
جدول  -23-2دستهبندي دماسنجهاي اولویت دار
بهاي كل به

مصرف

دالر

ساليانه

بهاي تقریبی

عدد

دستگاه به دالر

شایستگی

با كيفيت مناسب

اولویت

5400000

18000

300
)(Average

0.843

12

2100000

3500

600

0.735

25

1930500

3510

550

0.735

24

1116000

1860

600

0.731

29

10546500

26870

3.044

ردیف

نام تجهيز
Industrial Temperature transmitter
(head mount, field mount, panel
) mount
Temperature Indicator (Dial - Gas
)Filled
)Temperature Switch (Belows Type
 Temperature Indicator Switch (Dial)Gas Filled
جمع

1
2
3

دما

4

جدول  -24-2دستهبندي حسگرهاي شيميایی آب
بهاي تقریبی
بهاي كل

مصرف

دستگاه به دالر

عدد

به دالر

ساليانه

با كيفيت

شایستگی

790000

395

2000

570000

570

1000

1360000

965

نام تجهيز

ردیف

اولویت

0.828

15

DO2 Analyzer (Dissolved Oxygen
)Analyzer

1

0.805

18

DO2 sensor

2

مناسب

1.63

جمع

حسگر شيميایی آب
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جدول  -25-2دستهبندي فشارسنجهاي اولویت دار
بهاي تقریبی
بهاي كل به

مصرف

دستگاه به دالر

عدد

دالر

ساليانه

با كيفيت

شایستگی

اولویت

ردیف

نام تجهيز

فشار

مناسب
2065000

5900

350

0.82

17

)Pressure switch (Diaphragm Type

1

4866400

4424

1100

0.791

20

Pressure & Differential Pressure
)Transmitter (Diaphragm Type

2

3232500

4310

750

0.731

30

)Pressure Transmitter (Diaphragm type

3

6000000

20000

300
)(average

0.805

19

Pressure Gauge & Pressure Indicator
)switch (Bourdon Type

4

16163900

34634

جمع

3.14

جدول  -26-2دستهبندي فلومترهاي اولویت دار
بهاي تقریبی
بهاي كل به

مصرف

دستگاه به

عدد

دالر

ساليانه

دالر با كيفيت

شایستگی

اولویت

ردیف

نام تجهيز

مناسب
2100000

21

100000

0.94

4

Ultrasonic Flow Meter For Gas

1

602000
1000000
759500
4461500

86
200
217
524

7000
5000
3500

0.843
0.742
0.731
3.256

13
26
28

OVAL Gear Flow meter
Thermal flow Transmitter or Switch
Ultrasonic Flow Meter For Liquid
جمع

2
3
4

بهاي كل به

مصرف

دالر

ساليانه

فلومتر

جدول  -27-2دستهبندي حسگرهاي حفاظت و نشتی گاز
بهاي تقریبی
دستگاه به دالر
با كيفيت مناسب

عدد
شایستگی

اولویت

نام تجهيز

ردیف

820000

410

2000

0.865

9

Burner flame Detector

1

384000

192

2000

0.865

6

Fire Detector ( for firefighting
) system in hazardous area

2

1000000

100

10000

0.835

14

Fire Fighting Control Panel (SIL 2
) or 3

3

4650000

9300

500

0.791

22

Heat Detector ( for firefighting
) system in hazardous area

4

2450000

4900

500

0.731

31

Smoke Detector ( for firefighting
) system in hazardous area

5

9304000

14902

4.08

جمع

حسگرهاي
حفاظت و
نشتی گاز
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جدول  -28-2دستهبندي حسگرهاي سوخت دود احتراق
بهاي تقریبی
بهاي كل

مصرف

دستگاه به

عدد

به دالر

ساليانه

دالر با كيفيت

شایستگی

اولویت

نام تجهيز

ردیف

مناسب
2460000

82

30000

1.000

1

CO, CO2,NOX, SOX Analyzer

1

2500000

25

100000

0.995

2

Gas Calorimeter

2

388000

194

2000

0.865

7

Zirconia O2 Sensor

3

304000

152

2000

0.82

16

Online Sensor of CO , CO2 ,
NOX, SOX

4

376000

94

4000

0.768

23

Oxygen Analyzer

5

120000

100

1200

0.865

8

Electrochemical sensors for
portable Flue gas analyzer

6

6148000

647

حسگر سوخت دود
احتراق

جمع

5.313

جدول  -29-2دستهبندي حسگرهاي پارامتر مكانيكی
بهاي
تقریبی
بهاي كل به

مصرف

دستگاه به

عدد

دالر

ساليانه

دالر با

شایستگی

اولویت

نام تجهيز

ردیف

كيفيت
مناسب
3860000

3860

1000

0.85

10

8250000

5500

1500

0.738

27

Absolute Vibration Sensor
Special Proximity Sensor or
Switch For
Supervisory systems of
Rotary machines ( turbine , pump ,
) … motor ,

350000

50

7000

0.955

3

Rotor (Shaft) Balancer

3

1500000

100

15000

0.932

5

Turbine Supervisory panel

4

4000000

20000

200

0.843

11

Limit or Micro Switch

5

500000

500

1000

0.791

21

Relative Vibration Sensor

6

18460000

30010

5.01

جمع

1

2

حسگرهاي
پارامتر
مكانيكی
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جهت بدست آوردن دانش فنی ساخت تجهيزات جدول ( ،)22-2نياز است تا این تجهيزات از منظر دیگري مورد بررسی
قرار گيرد .جدول ( )30-2در پاسخ به سواالت زیر تهيه و بر پایه رایزنی با همكاران بخش ابزاردقيق نيروگاه شهيد منتظري
اصفهان و زبردست كميته راهبري كه داراي پيشينه درخشان در زمينه ابزار دقيق نيروگاهی میباشند ،تكميل شده است كه
مورد تایيد دیگر اعضاي كميته راهبري نيز قرار گرفته است (پيوست شمارهي یك و دو).
 آیا امكان جایگزینی تجهيز مورد نظر با فناوريهاي اولویتدار (ميكروالكترونيك و نوري) وجود دارد؟ آیا میتوان با توجه به حساسيت كاربرد تجهيزات ،از فناوريهاي اولویتدار استفاده نمود؟جدول  -30-2امكانسنجی جایگزینی تجهيزات فناورانه
تجهيز

امكان پذیرش

فناورانه

بكارگيري

قابليت رقابت

فناوري جدید در

(اقتصادي یا

نيروگاه

 )...با تجهيز

(حساسيت

قدیمی را دارد

كاربرد)

امكان
جایگزینی با

امكان جایگزینی با

فناوري

فناوري فوتونيك در

ميكروالكترونيك

نيروگاه

فناوري موجود

نام تجهيز

ردیف

در نيروگاه

خير

خير

بلی

بلی

خير

خير

بلی

بلی

الكترومكانيك
القائی
اثر هال
….
$275
پيزوالكتریك
الكترومغناطيس
$1000

فن آوري این تجهيز اپتوالكترونيك و جدید است
فناوري این تجهيز الكترونيك و به روز است

خير

خير

بلی

بلی

خير

خير

بلی

خير

2

اپتو الكترونيك
مدار الكترونيك

Industrial Temperature
transmitter
( head mount , field
) mount , panel mount
Special Proximity
Sensor or Switch For
Supervisory systems of
Rotary machines
(turbine , pump , motor
)…,

$275
الكترومغناطيس
$1500

الكترومكانيكی
$350

فن آوري این تجهيز فوتونيك و جدید است

Absolute Vibration
Sensor
CO, CO2,NOX, SOX
Analyzer

$30000
خير

Limit or Micro Switch

1

فوتونيك

Pressure switch
)(Diaphragm Type
Burner flame Detector

3

4

5

6

7
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امكان پذیرش

فناورانه

بكارگيري

قابليت رقابت

فناوري جدید در

(اقتصادي یا

نيروگاه

 )...با تجهيز

(حساسيت

قدیمی را دارد

كاربرد)

امكان
جایگزینی با

امكان جایگزینی با

فناوري

فناوري فوتونيك در

ميكروالكترونيك

نيروگاه

فناوري موجود

نام تجهيز

ردیف

در نيروگاه

$2000
خير

خير

وجود دارد

خير

خير

خير

وجود دارد

خير

شاید

شاید

بلی

بلی

شاید

بلی

بلی

بلی

بلی

بلی

بلی

بلی

محصولی یافت
نشد

wireless
photoelectronic
smoke and
heat detector
300$

مكانيكی
بی متال
الكترونيك
$600
مكانيكی
$550
االكترونيك
بی متال

Temperature Indicator
)(Dial – Gas Filled

8

Temperature Switch
)(Bellows Type

9

Heat Detector

10

$500

Vision Optical
Heat Detector
35$
وجود دارد

بلی

ميكروالكترونيك

$1100

SEN-PG-SV
FBG Differential
Gauge Pressure
US $1300-1800

$1100

وجود دارد

بلی

الكترونيك

Piezo
380$

فقط سنسور
فلومتر با
 MEMSحدود
30$
در صورت استفاده از سنسور اپتيكی دستگاه
هم اپتوالكترونيك خواهد بود

مدار الكترونيك

آناالیزر به همراه سنسور $10000

$2000

شركت datacon
قيمت ندادند

بلی

بلی

3500$

Pressure & Differential
Pressure Transmitter
)(Diaphragm Type

Thermal flow
Transmitter or Switch

DO2 Analyzer
(Dissolved Oxygen
)Analyzer

11

12

13

ميكروالكترونيك
Gas Calorimeter

14

`
خير

خير

بلی

بلی

لوله بوردون

Pressure Gauge
)(Bourdone Type

15
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امكان پذیرش

فناورانه

بكارگيري

قابليت رقابت

فناوري جدید در

(اقتصادي یا

نيروگاه

 )...با تجهيز

(حساسيت

قدیمی را دارد

كاربرد)

شاید

بلی

امكان
جایگزینی با

امكان جایگزینی با

فناوري

فناوري فوتونيك در

ميكروالكترونيك

نيروگاه

فناوري موجود

نام تجهيز

ردیف

در نيروگاه

$350
خير

بلی

القائی

single axis
piezoelectric
vibration
sensor
– US $110
190

low
frequency
high
sensitivity
three axis
piezoelectric
vibration
sensor low
price
– US $300
570
Shanghai
piezoelectric
vibration
sensor
CZ9300
 US $298549

فناوري این تجهيز الكترونيك و به روز است

SEN-SAL FBG
Vibration Sensor
500$
KC76-C Series
Encoder optical
vibration sensor
1000$

خير

$1000

مدارهاي
الكترونيكی
$10000
مكانيكی
بی متال

خير

خير

وجود دارد

خير

بلی

بلی

خير

بلی

الكتروشيميائی
فوتونيك

3000

شيميایی $700

بلی

بلی

بلی

بلی

فوتونيك

محصولی یافت
نشد

$2000

$2000

بلی

بلی

بلی

بلی

فوتونيك

$600

Relative Vibration
Sensor

Turbine Supervisory
panel
Temperature Indicator
Switch (Dial – Gas
)Filled

DO2 sensor

Fire (Flame) Detector

Smoke Detector

16

17

18

19

20

21
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امكان پذیرش

فناورانه

بكارگيري

قابليت رقابت

فناوري جدید در

(اقتصادي یا

نيروگاه

 )...با تجهيز

(حساسيت

قدیمی را دارد

كاربرد)

امكان
جایگزینی با

امكان جایگزینی با

فناوري

فناوري فوتونيك در

ميكروالكترونيك

نيروگاه

فناوري موجود

نام تجهيز

ردیف

در نيروگاه

محصولی یافت
نشد

$500

$500

بلی

بلی

بلی

بلی

اندازه گيري
سرعت عبور
امواج
آلتراسونيك از
سيال

خير

خير

بلی

بلی

لوله بوردون

بلی

بلی

بلی

بلی

الكترومكانيكی

خير

خير

خير

خير

مكا الكترونيكی

خير

خير

خير

خير

بلی

بلی

خير

خير

خير

خير

$350

Ultrasonic Flow Meter
For Gas

22

Pressure Indicator
)switch (Bourdone Type

23

Rotor (Shaft) Balancer

24

OVAL Gear Flow meter

25

$7000
الكترونيك

Fire Fighting Control
Panel

بلی

فوتونيك

$2000

$2000

Sensor CO, CO2, NOX,
SOX

خير

الكتروشيميائی

$10000

Zirconia O2 Sensor

26

27

28

$1000
الكترونيك

این دستگاه الكترونيكی و به روز است

Oxygen Analyzer

29

$3000
بلی

بلی

خير

-

-

خير

بلی

الكتروشيميائی
كاتاالیتيك

$2000

$1200

خير

اندازه گيري
سرعت عبور
امواج
آلتراسونيك از
سيال

Electrochemical sensors
for portable Flue gas
analyzer

Ultrasonic Flow Meter
For Liquid

30

31
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امكان پذیرش

فناورانه

بكارگيري

قابليت رقابت

فناوري جدید در

(اقتصادي یا

نيروگاه

 )...با تجهيز

(حساسيت

قدیمی را دارد

كاربرد)

امكان
جایگزینی با

امكان جایگزینی با

فناوري

فناوري فوتونيك در

ميكروالكترونيك

نيروگاه

فناوري موجود

نام تجهيز

ردیف

در نيروگاه

-

$3500

نتایج بدست آمده از جدول ( )30-2نشان میدهد با توجه به شرایط و محيط بكارگيري تجهيزات در نيروگاه ،امكان
جایگزینی برخی از تجهيزات با فناوريهاي نوین وجود ندارد .بر اساس این جدول میتوان تجهيزات را به پنج گونه بخش نمود:
 -1تجهيزاتی كه امكان جایگزینی با فناوريهاي نوین را ندارند.
 -2تجهيزاتی كه با استفاده از فناوريهاي نوین ساخته میشوند ،اما به دليل حساسيت باالي محل بكارگيري امكان
جایگزینی وجود ندارد.
 -3تجهيزاتی كه با استفاده از فناوريهاي نوین ساخته میشوند ،اما از لحاظ اقتصادي قابليت رقابت با محصوالت موجود
در نيروگاه را ندارند.
 -4تجهيزاتی كه با استفاده از فناوريهاي نوین ساخته میشوند و هم اكنون در نيروگاه مورد استفاده قرار میگيرند.
 -5تجهيزاتی كه با استفاده از فناوريهاي نوین ساخته میشوند و امكان جایگزینی آنها نيز وجود دارد.

در رابطه با بندهاي  1و  2توجيهی براي ساخت این تجهيزات نيروگاهی با استفاده از فناوريهاي نوین وجود ندارد .در
نتيجه میتوان با بكارگيري ساز و كار مناسب در زمينه ساخت آن با استفاده از فناوريهاي موجود ،فعاليت نمود كه در مرحله
چهارم (تدوین اقدامات و سياستها) نحوهي بدستآوردن دانش فنی ساخت این تجهيزات مورد بررسی قرار میگيرد.
در رابطه با بند  3به دليل مقرون به صرفه نبودن تجهيزات ،شركتها تمایلی به ساخت آن ندارند ،لذا میبایست سياست
مناسبی در این زمينه اتخاذ كرد كه در مرحله چهارم (تدوین اقدامات و سياستها) نحوهي بدست آوردن دانش فنی ساخت این
تجهيزات مورد بررسی قرار میگيرد.
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در رابطه با بند  ،4به دليل وجود بازار مناسب و صرفهي اقتصادي میتوان با بكارگيري ساز و كار مناسب در زمينه ساخت
آن با استفاده از فناوري نوین مورد نظر ،فعاليت نمود كه در مرحله چهارم (تدوین اقدامات و سياستها) نحوهي بدستآوردن
دانش فنی ساخت این تجهيزات مورد بررسی قرار میگيرد.
در رابطه با بند  5نيز ،در زمان تعریف پروژه ها در گام پنجم پروژه ،واكاوي دقيق تري در خصوص امكانسنجی به
كارگيري فناوري هاي مورد نظر در ساخت تجهيزات ابزار دقيق صورت خواهد گرفت.

 -3-2اهداف كالن سيستمهاي اندازهگيري پيشرفته نيروگاهی
با توجه به چشمانداز تهيه شده ،هدف كالن مورد نظر بومی سازي تجهيزات ابزار دقيق می باشد كه صرفهجویی ارزي را
نيز در پی دارد .در این راستا با توجه به جدول ( ،)22-2در طی  10سال ،با ساخت تجهيزات ابزار دقيق اولویتدار میتوان 66
ميليون دالر از مصرف ساليانه كشور در حوزه ابزار دقيق نيروگاههاي كشور را بومیسازي نمود .همچنين در همين مدت ،می
توان به حدود  64ميليون دالر صرفهجویی ارزي دست یافت.
در رابطه با چگونگی محقق ساختن این مقدار صرفهجویی ارزي تا افق  ،1404جدولی مطابق ( )31-2تهيه شده كه تمامی
متغيرهاي آن به صورت پارامتر تعریف شده است .در این جدول پارامترهاي  C ،B ،Aو  Dبه ترتيب درصد ساليانه صرفهجویی
ارزي از سال سوم تا سال ششم بومیسازي ،پارامترهاي  c ،b ،aو  dبه ترتيب درصد تمایل خرید نيروگاهها از تجهيزات ابزار
دقيق ساخت داخل از سال سوم تا سال ششم بومیسازي و پارامترهاي  g ،f ،eو  hضریب رشد خرید ساليانهي نيروگاهها در
این سالها است .با انتخاب مقادیر مناسب براي این پارامترها میتوان به صرفجویی ارزي ساليانه دست یافت .همانگونه كه
در جدول ( )31-2مشاهده میشود ،صرفهجویی ارزي تابعی از بازار كل مصرف ساليانه تجهيز مورد نظر ،درصد خرید توسط
نيروگاهها و ضریب رشد خرید ساليانه در نظر گرفته شده است.
با در نظر گرفتن مقادیر پيشنهادي  f=25% ،e =25% ،a=b=c = 30% ،C=100% ،B=45% ،A=10%و  h=25%كه
در جلسهي كميتهي راهبري مورد تایيد اعضا قرار گرقت ،میتوان جدول ( )31-2را به صورت جدول ( )32-2نوشت .مقادیر
مربوط در جدول ( )32-2برنامهریزي ساليانه براي رسيدن به صرفهجویی ارزي كل تا افق  1404را نشان میدهد كه بصورت
زیر محاسبه شده اند.
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با توجه به نظر خبرگان ابتد ا سه سال تحقيق و توسعه براي دستيابی به دانش فنی ساخت تجهيز مورد نظر نياز است كه پس از
آن دستگاه ساخته شده می تواند در نيروگاه استفاده شود .پس از آن هر ساله تجهيز جدیدي بومیسازي شده و وارد بازار
میشود ،و از آنجایی كه نمیتوان كل نيروگاهها را مجبور به استفاده از تجهيز بومیسازي شده نمود ،لذا براي آن درصد خرید
داخل و ضریب رشد ساليانه در نظر گرفته شد .به طوریكه ستون صرفهجویی ارزي ساليانه از حاصلضرب بومی سازي ساليانه در
درصد خرید داخل بدست میآید .همچنين مجموع صرفه جویی ارزي در هر سال با اعمال ضریب رشد خرید داخل در
صرفهجویی ارزي ساليانه بدست میآید .نتایج بدست آمده تا سال  1404در رابطه با بومیسازي و صرفه جویی ارزي به صورت
جدول ( )32-2است.
پيشنهاد چگونگی محاسبه اهداف كالن و روابط مربوطه ،طی كميته راهبري سوم پروژه (پيوست شمارهي یك) براي اعضاي
محترم كميته ارائه و همچنين در قالب گزارش گام سوم پروژه براي ایشان فرستاده شد ،و كليات موضوع در نشست چهارم
پروژه مورد تایيد ایشان قرار گرفت (پيوست شمارهي یك).
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جدول  -31-2تعيين اهداف كالن در صرفهجویی ارزي به صورت پارامتري
تعيين اهداف كالن در صرفهجویی ارزي (ميليون دالر)
مجموع صرفه جویی ارزي در هر سال

صرفه جویی ارزي ساليانه

ضریب رشد خرید
داخل

درصد خرید
داخل

سال

بومی سازي
1394

1

1395

2

1396

3

A%*66*a%=s11

e%

a%

A%*66

1397

4

s11

B%*66*b%=s21

f%

b%

B%*66

1398

5

s11*(1+e%)+s21

C%*66*c%=s31

h%

c%

C%*66

1399

6

s11*(1+2e%)+s21*(1+f%)+s31

1400

7

)s11*(1+3e%)+s21*(1+2f%)+s31*(1+h%

1401

8

)s11*(1+4e%)+s21*(1+3f%)+s31*(1+2h%

1402

9

)s11*(1+5e%)+s21*(1+4f%)+s31*(1+3h%

1403

10

)s11*(1+6e%)+s21*(1+5f%)+s31*(1+4h%

1404

11

تحقيق و
توسعه

جدول  -32-2تعيين اهداف كالن در صرفهجویی ارزي
تعيين اهداف كالن در صرفه جویی ارزي (ميليون دالر)
مجموع صرفه جویی
ارزي در هر سال

صرفه جویی ارزي ساليانه

ضریب رشد خرید داخل

درصد خرید داخل

سال

بومی سازي

1394

1

1395

2

1396

3

0

1.98

0.25

0.3

6.6

1397

4

1.98

8.91

0.25

0.3

29.7

1398

5

11.385

19.8

0.25

0.3

66

1499

6

33.907

1400

7

41.58
49.25
56.92

1401
1402
1403

8
9
10

64.59

1404

11

تحقيق و توسعه

نمودار شكل ( )1-2روند صرفهجویی ارزي تا افق  1404را نشان میدهد.
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شكل  -2-2روند صرفهجویی ارزي و بومی سازي تا افق 1404
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فصل سوم

تدوین راهبردهاي توسعه فناوري
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 -1-3مقدمه
راهبردهاي ملی فناوري در برگيرندهي مجموعهاي از جهتگيريهایی است كه با معين نمودن خطوط كلی ،1از عدم
قطعيت موجود در توسعه فناوري كاسته و به سواالت اساسی سياستگذاران در مسير دستيابی به اهداف كالن پاسخ میدهد؛
بهطوريكه راهبردها را میتوان معينكننده مجموعه جهتگيريهاي اصلی براي دستيابی به اهداف دانست .این راهبردها به
نحوهي دستيابی به آنها میپردازد .به عبارت دیگر ،راهبرد ملی فناوري معين كنندهي چيستی و چگونگی توسعه فناوري در
سطح كالن است.
شكل ( )1-3مراحل دستيابی به سبك اكتساب را نشان میدهد .مسير حركت از درون به بيرون است .پس از مشخص شدن
رویكرد (شيوه) توسعه فناوري ،اولویتبندي بين فناوريها با توجه به محدودیتهاي موجود ،صورت گرفته ،سپس سبك
اكتساب فناوري مشخص میشود.

شكل  -1-3رابطه سلسلهمراتبی مولفههاي راهبرد ملی فناوري

General guidelines

1
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 -2-3رویكرد توسعه
بسياري از مدلهاي مطرح در مدیریت فناوري ،تنها قادر به استخراج راهبرد براي بنگاهها میباشند .اما هدف از به
كارگيري مدل مورد نظر ،تدوین راهبرد فناوري در سطح ملی ،از جانب دولت است .بنابراین بسياري از مدلهاي رایج ،قابليت
استفاده مستقيم در این پروژه را ندارند.
در این روش ،سه محور سطح بلوغ فناوري (چرخه عمر فناوري)  ،توانمندي ملی در حوزهي فناوري (پيشرو و پيرو بودن در
فناوري) ،و درنهایت گستردگی حوزهي فناورانه (انحصاري یا عمومی بودن فناوري) در خصوص تجهيزات ابزار دقيق،
تعيينكنندهي رویكرد مناسب براي توسعه فناوري هستند .با تلفيق این محورها در مورد تجهيزات اولویت دار كه پيش از این
مشخص شده اند می توان رویكرد توسعه مناسب را در خصوص ساخت تجهيزات مورد نياز در حوزه ابزار دقيق نيروگاهی
شناسایی نمود.

-1-2-3چرخه عمر فناوري
همان گونه كه در گزارش مرحله یك پروژه ،اشاره شد ،فناوريها یكی پس از دیگري متولد و وارد بازار میشوند و در
نهایت برخی از آنها با ورود فناوريهاي جایگزین از رده خارج میگردند .در حقيقت همانطور كه زندگی موجودات زنده از
مراحل اصلی تولد ،رشد ،بلوغ و مرگ میگذرد ،هر فناوري نيز این فراز و نشيب را تجربه میكند .این مراحل را چرخة عمر
فناوري مینامند .این روند در مورد تجهيزات مورد نياز نيروگاهی نيز صدق میكند از چرخه عمر فناوري میتوان براي پيشبينی
آینده فناوري و برنامه ریزي استراتژیك توسعه آن بهره گرفت .چرخه عمر فناوريهاي حوزه ابزار دقيق در گزارش مرحله یك
پروژه معرفی شد در ادامه این مبحث به ارائه چرخه عمر تجهيزات شناسایی شده خواهيم پرداخت .جدول 1-3نشان دهنده
چرخه عمر تجهيزات فناوريهاي گزینش شده براي حوزه ابزار دقيق میباشد [.]1
جدول  -1-3چرخه عمر بكارگيري فناوريهاي ساخت تجهيزات ابزار دقيق

چرخه عمر

نام تجهيز

ردیف

رشد

CO, CO2,NOX, SOX Analyzer

1

رشد

Gas Calorimeter

2

رشد

Ultrasonic Flow Meter For Gas

3

رشد

Absolute Vibration Sensor
Special Proximity Sensor or Switch For
Supervisory systems of
) … Rotary machines ( turbine , pump , motor ,

4

رشد

5

سند راهبردي و نقشهي راه توسعه سامانههاي اندازهگيري پيشرفته در نيروگاهها
85
1394  شهریور،ویرایش ششم

 تدوین ارکان جهت ساز:3 فاز

ردیف

نام تجهيز

چرخه عمر

6

Rotor (Shaft) Balancer

رشد

7

Burner flame Detector
Industrial Temperature transmitter
( head mount , field mount , panel mount )

رشد

9

DO2 Analyzer (Dissolved Oxygen Analyzer)

رشد

10

Pressure switch ( Diaphragm Type)

رشد

11

Turbine Supervisory panel

رشد

12

Pressure & Differential Pressure Transmitter
(Diaphragm Type)

رشد

13

OVAL Gear Flow meter

رشد

14

Temperature Indicator ( Dial - Gas Filled)

رشد

15

Zirconia O2 Sensor

رشد

16

Fire Detector
( for firefighting system in hazardous area )

رشد

17

Fire Fighting Control Panel ( SIL 2 or 3 )

رشد

18

Temperature Switch ( Bellows Type)

رشد

19

Thermal flow Transmitter or Switch

رشد

20

Heat Detector
( for firefighting system in hazardous area )

رشد

21

Pressure Transmitter (Diaphragm type)

رشد

22

DO2 Sensor

رشد

23

Limit or Micro Switch

رشد

24

Pressure Gauge & Pressure Indicator switch (Bourdon Type)

رشد

25

Relative Vibration Sensor

رشد

26

Online Sensor of CO , CO2 , NOX, SOX

رشد

27

Temperature Indicator Switch (Dial-Gas Filled)

رشد
رشد

29

Smoke Detector
( for firefighting system in hazardous area )
Oxygen Analyzer

30

Electrochemical sensors for portable Flue gas analyzer

رشد

31

Ultrasonic Flow Meter For Liquid

رشد

8

28

رشد

رشد

 توانمندي فناورانه-2-2-3
توانمندي فناورانه را میتوان تمام تواناییهایی كه براي انجام فعاليتهاي مرتبط با توليد یك محصول فناورانه الزم هستند
ً دو نوع قابليت سرمایهگذاري فيزیكی و سرمایه انسانی در هر كشور كامال، درصورت وجود قابليت فناورانه، درحقيقت.بيان نمود
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بهرهور خواهند شد .در ماتریس تصميمگيري رویكرد توسعه ،هدف از ارزیابی توانمندي فناورانه ،تشخيص پيشتاز یا پيرو بودن
كشور از لحاظ فناورانه است كه در این سند آنچه مد نظر میباشد توانمندي توليد تجهيزات اشاره شده است .با توجه به نظر
پورتر درباره پيشگامی و یا پيروي فناوري ،ارزیابی پيشرو یا پيرو بودن یك كشور در فناوريها ،با دو معيار تعریف میگردد.
اولين معيار ،زمان توسعه فناوري است .زمان شروع توسعه یك فناوري میتواند معيار مناسبی براي تشخيص كشوري كه
هنوز پا در مسير توسعه فناوري نگذاشته و یا در اوایل آن است ،باشد .اما براي مقایسه بين دو كشور كه هر دو داراي فناوري
مورد نظر هستند الزم است تا براي ارزیابی فناورانه ،معيار دیگري نيز در نظر گرفته شود .در صورتی كه دو كشور كه از نظر
زمان شروع توسعه فناوري همسان باشند ،با توجه به اینكه پيشرفتهتر بودن در حوزه فناوري موجب فروش بيشتر محصول آن
فناوري میشود ،می توان ميزان فروش را به عنوان شاخصی براي پيشرو یا پيرو بودن آن دو كشور در نظر گرفت.
با توجه به توضيحات باال و نظر اعضا محترم كميته راهبري و اجماع نظر بعمل آمده ،از آنجا كه در حال حاضر كشور ما یكی از
واردكنندگان اینگونه تجهيزات بوده و فروش و صادرات در حال حاضر بدليل عدم توليد امكان پذیر نمیباشد ،میتوان نتيجه
گرفت از بعد توانمندي كشور در وضعيت پيروي قرار دارد ،لذا میتوان جدول ( )2-3را براي نمایش توانمندي تجهيزات
فناوريهاي مورد نظر در حوزه ابزار دقيق معرفی نمود.
جدول  -2-3توانمندي كشور در بكارگيري فناوريهاي ساخت تجهيزات ابزار دقيق

توانمندي (پيشرو  /پيرو)

نام تجهيز

ردیف

پيرو

CO, CO2,NOX, SOX Analyzer

1

پيرو

Gas Calorimeter

2

پيرو

Ultrasonic Flow Meter For Gas

3

پيرو

Absolute Vibration Sensor
Special Proximity Sensor or Switch For
Supervisory systems of
) … Rotary machines ( turbine , pump , motor ,
Rotor (Shaft) Balancer

4

پيرو
پيرو

Burner flame Detector
Industrial Temperature transmitter
) ( head mount , field mount , panel mount

پيرو

)DO2 Analyzer (Dissolved Oxygen Analyzer

9

پيرو

)Pressure switch ( Diaphragm Type

10

پيرو

Turbine Supervisory panel

11

پيرو

Pressure & Differential Pressure Transmitter
)(Diaphragm Type

12

پيرو

OVAL Gear Flow meter

13

پيرو
پيرو

5
6
7
8
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توانمندي (پيشرو  /پيرو)

نام تجهيز

ردیف

پيرو

)Temperature Indicator ( Dial - Gas Filled

14

پيرو

Zirconia O2 Sensor

15

پيرو

Fire Detector
) ( for firefighting system in hazardous area

16

پيرو

) Fire Fighting Control Panel ( SIL 2 or 3

17

پيرو

)Temperature Switch ( Bellows Type

18

پيرو

Thermal flow Transmitter or Switch

19

پيرو

Heat Detector
) ( for firefighting system in hazardous area

20

پيرو

)Pressure Transmitter (Diaphragm type

21

پيرو

DO2 Sensor

22

Limit or Micro Switch

23

)Pressure Gauge & Pressure Indicator switch (Bourdon Type

24

پيرو

Relative Vibration Sensor

25

پيرو

Online Sensor of CO , CO2 , NOX, SOX

26

پيرو

)Temperature Indicator Switch (Dial-Gas Filled

27

پيرو

Smoke Detector
) ( for firefighting system in hazardous area

28

پيرو

Oxygen Analyzer

29

پيرو

Electrochemical sensors for portable Flue gas analyzer

30

پيرو

Ultrasonic Flow Meter For Liquid

31

پيرو
پيرو

 -3-2-3گستردگی حوزهي فناورانه
حوزه هاي فناورانه در برگيرنده ي دو مفهوم اصلی است:
زیرفناوري ها ،كاربردها ،و یا هر دو .در بعضی فناوري هاي راهبردي مانند توربين بادي ،منظور از حوزه ي فناورانه ،قطعات و
زیرفناوري هاي تشكيل دهنده آن است .در گونه اي دیگر از فناوري هاي راهبردي مانند نانو فناوري ها ،حوزه هاي فناورانه
مشتمل بر استفاده از آن ها در صنایع الكترونيك ،نساجی ،پزشكی بوده و معنی كاربرد را به خود می گيرد .در نهایت ،در فناوري
هاي راهبردي مانند پيل سوختی ،حوزه ي فناورانه را باید متشكل از كاربرد و زیرفناوري (به صورت توامان) دانست.
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 تدوین ارکان جهت ساز:3 فاز

 پتروشيمی و، گاز،عليرغم اینكه تجهيزات فناوريهاي گزینش شده در حوزه ابزار دقيق در حوزهها و صنایع دیگري مانند نفت
 نيز كاربرد فراوان دارند ولی در گزارش حاضر با توجه به اینكه فناوري منجر به ساخت یك تجهيز خاص می شود لذا می...
.توان گفت گستردگی حوزه فناورانه مشخص می باشد
 گستردگی بكارگيري تجهيزات ابزار دقيق-3-3 جدول
گستردگی حوزه فناورانه

ردیف

نام تجهيز

1

CO, CO2,NOX, SOX Analyzer

مشخص

2

Gas Calorimeter

مشخص

3

Ultrasonic Flow Meter For Gas

مشخص

4

Absolute Vibration Sensor
Special Proximity Sensor or Switch For
Supervisory systems of
Rotary machines ( turbine , pump , motor , … )
Rotor (Shaft) Balancer

مشخص

Burner flame Detector
Industrial Temperature transmitter
( head mount , field mount , panel mount )

مشخص

9

DO2 Analyzer (Dissolved Oxygen Analyzer)

مشخص

10

Pressure switch ( Diaphragm Type)

مشخص

11

Turbine Supervisory panel

مشخص

12

Pressure & Differential Pressure Transmitter
(Diaphragm Type)

مشخص

13

OVAL Gear Flow meter

مشخص

14

Temperature Indicator ( Dial - Gas Filled)

مشخص

15

Zirconia O2 Sensor

مشخص

16

Fire Detector
( for firefighting system in hazardous area )

مشخص

17

Fire Fighting Control Panel ( SIL 2 or 3 )

مشخص

18

Temperature Switch ( Bellows Type)

مشخص

19

Thermal flow Transmitter or Switch

مشخص

20

Heat Detector
( for firefighting system in hazardous area )

مشخص

21

Pressure Transmitter (Diaphragm type)

مشخص

22

DO2 Sensor

مشخص

23

Limit or Micro Switch

5
6
7
8

)عمومی/(مشخص

مشخص
مشخص
مشخص

مشخص

سند راهبردي و نقشهي راه توسعه سامانههاي اندازهگيري پيشرفته در نيروگاهها
89
ویرایش ششم ،شهریور 1394

فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز
گستردگی حوزه فناورانه

نام تجهيز

ردیف

)Pressure Gauge & Pressure Indicator switch (Bourdon Type

24

مشخص

Relative Vibration Sensor

25

مشخص

Online Sensor of CO , CO2 , NOX, SOX

26

مشخص

)Temperature Indicator Switch (Dial-Gas Filled

27

مشخص

Smoke Detector
) ( for firefighting system in hazardous area

28

مشخص

Oxygen Analyzer

29

مشخص

Electrochemical sensors for portable Flue gas analyzer

30

مشخص

Ultrasonic Flow Meter For Liquid

31

(مشخص/عمومی)
مشخص

 -4-2-3ماتریس تصميمگيري
بر مبناي سه محور بيان شده ،میتوان یك ماتریس سه بعدي ترسيم نمود كه به تصميمگيري رویكرد توسعه بپردازد .در
این ماتریس ،شش حالت امكان پذیر است ،كه هر یك بيانگر یك نوع رویكرد در توسعه فناوري است .شكل ( )2-3شش
رویكرد ممكن براي توسعه فناوري توليد تجهيزات مورد نظر را نشان میدهد كه از برخورد محورهاي سه گانه تشریح شده،
پدیدار شدهاند.
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شكل  -2-3ماتریس تصميمگيري رویكرد توسعه

جدول ( ،)4-3بر پایه ویژگیهاي تجهيزات فناوريهاي گزینش شده حوزه ابزار دقيق ،رویكرد توسعه مورد نياز را مشخص
میكند.
جدول  -4-3تصميمگيري رویكرد توسعه اندازهگيري پيشرفته نيروگاهی
رویكرد

توانمندي

گستردگی

چرخه عمر

نام تجهيز

ردیف

اقدام محور

پيرو

مشخص

رشد

CO, CO2,NOX, SOX Analyzer

1

اقدام محور

پيرو

مشخص

رشد

Gas Calorimeter

2

اقدام محور

پيرو

مشخص

رشد

Ultrasonic Flow Meter For Gas

3

اقدام محور

پيرو

مشخص

رشد

Absolute Vibration Sensor

4

مشخص

رشد

اقدام محور

پيرو

Special Proximity Sensor or Switch For
Supervisory systems of
) … Rotary machines ( turbine , pump , motor ,

5

اقدام محور

پيرو

مشخص

رشد

Rotor (Shaft) Balancer

6

اقدام محور

پيرو

مشخص

رشد

Burner flame Detector

7

اقدام محور

پيرو

مشخص

رشد

Industrial Temperature transmitter
) ( head mount , field mount , panel mount

8

اقدام محور

پيرو

مشخص

رشد

)DO2 Analyzer (Dissolved Oxygen Analyzer

9

اقدام محور

پيرو

مشخص

رشد

)Pressure switch ( Diaphragm Type

10

اقدام محور

پيرو

مشخص

رشد

Turbine Supervisory panel

11

اقدام محور

پيرو

مشخص

رشد

Pressure & Differential Pressure Transmitter
)(Diaphragm Type

12

اقدام محور

پيرو

مشخص

رشد

OVAL Gear Flow meter

13

اقدام محور

پيرو

مشخص

رشد

)Temperature Indicator ( Dial - Gas Filled

14

اقدام محور

پيرو

مشخص

رشد

Zirconia O2 Sensor

15

اقدام محور

پيرو

مشخص

رشد

Fire Detector
) ( for firefighting system in hazardous area

16

اقدام محور

پيرو

مشخص

رشد

) Fire Fighting Control Panel ( SIL 2 or 3

17

اقدام محور

پيرو

مشخص

رشد

)Temperature Switch ( Bellows Type

18

اقدام محور

پيرو

مشخص

رشد

Thermal flow Transmitter or Switch

19

اقدام محور

پيرو

مشخص

رشد

Heat Detector
) ( for firefighting system in hazardous area

20

اقدام محور

پيرو

مشخص

رشد

)Pressure Transmitter (Diaphragm type

21

اقدام محور

پيرو

مشخص

رشد

DO2 Sensor

22

اقدام محور

پيرو

مشخص

رشد

Limit or Micro Switch

23
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نام تجهيز

ردیف

گستردگی

چرخه عمر

رویكرد

توانمندي

)Pressure Gauge & Pressure Indicator switch (Bourdon Type

24

مشخص

رشد

اقدام محور

پيرو

25

مشخص

رشد

Relative Vibration Sensor

اقدام محور

پيرو

رشد

Online Sensor of CO , CO2 , NOX, SOX

26

اقدام محور

پيرو

مشخص

)Temperature Indicator Switch (Dial-Gas Filled

27

اقدام محور

پيرو

مشخص

رشد

28

اقدام محور

پيرو

مشخص

رشد

Smoke Detector
) ( for firefighting system in hazardous area

اقدام محور

پيرو

مشخص

رشد

Oxygen Analyzer

29

اقدام محور

پيرو

مشخص

رشد

Electrochemical sensors for portable Flue gas analyzer

30

اقدام محور

پيرو

مشخص

رشد

Ultrasonic Flow Meter For Liquid

31

جدول ( )5-3ویژگیهاي هریك از رویكردهاي شش گانه را تشریح میكند.

جدول  -5-3مقایسه ویژگیهاي رویكردهاي گوناگون به توسعه فناوري

تحقيقمحور

ماموریتگرا

اشاعهگرا

اقداممحور

تعميقبخشی

پيشروي

قابليتها

هوشمندانه

اكتساب،
انتشار ،و
توسعه
زیرساختهاي
هدف

دانشی و كسب
قابليتهاي
علمی در نظام
نوآوري

ایجاد یك

پراكندن قابليت

صنعت بر پایهي

فناورانه در

فناوريهاي

محيط صنعت و

كليدي نوظهور و

كم كردن

اميد به زایش-

شكاف

هاي فناورانه در

توانمنديهاي

حوزههاي دیگر

موجود و
مرزهاي

دستيابی به
فناوري در

پایدارسازي و

كوتاهترین

عمقبخشی به

زمان ممكن و

قابليتهاي

با بهرهگيري از

علمی-صنعتی

تجارب

موجود در ساختار

كشورهاي

نظام نوآوري

پيشرو

حفظ پيشروي در
توليد و توسعه
فناوري كنونی با
داشتن نگاهی
آینده و گزینه-
هاي جایگزین
فناوري

فناورانه
زمانبندي
ورود

پيشگامی

پيشگامی

پيروي
هوشمندانه

پيروي
هوشمندانه -
پيروي منفعالنه

پيشگامی

پيشگامی
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ضرورت
اولویتبندي

نقش دولت
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عدم ضرورت

اهميت باال

حمایت باال و

حمایت باال و

مستقيم از

مستقيم از

فعاليتهاي

فناوريهاي

تحقيقاتی

منتخب

عدم ضرورت
حمایت
غيرمستقيم از
اشاعه فناوري

عدم ضرورت

اهميت باال

اهميت باال

یكپارچهسازي و

یكپارچهسازي و

جهتدهی به

جهتدهی به

فعاليتها

فعاليتها

شركتهاي

شركتهاي

شركتهاي

بزرگ ،شركت-

بزرگ ،شركت-

بزرگ

هاي كوچك و

هاي كوچك و

متوسط

متوسط

حمایت
غيرمستقيم از
اكتساب
فناوري

هابهاي
ساختار

دانشگاهها و

نهادي

نهادهاي

محوري

تحقيقات ملی

نهادهاي
تحقيقاتی ملی

انتشار فناوري
دولتی و
شركتهاي
بزرگ

نوع و
الگوي

-

نوآوري

نوآوري

نوآوري فرایند -نوآوري فرایند -نوآوري فرایند-

محصول-بنيادین تدریجی
همكاري
فناورانه با

سطح
شبكهسازي

تعامالت ميان

همكاري ميان

متحدان

نهادهاي

نهادهاي

خارجی و

تحقيقاتی داخلی

تحقيقاتی داخلی

تعامالت ميان
كنشگران
داخلی صنعت

حمایت مالی
نيروهاي

دولتی و اميد به

پيشران

استفاده از
فناوري در آینده

سبك
اكتساب

حمایت مالی
دولتی ،فشار
فناوري ،و اميد
به زایشهاي
فناوري

تدریجی

تدریجی

نوآوري فرایند-
تدریجی

همكاري
فناورانه با

همكاري ميان

متحدان

اجزاي صنعت

همكاري ميان

خارجی،

باهم ،همكاري

نهادهاي

همكاري ميان

ميان نهادهاي

تحقيقاتی با

نهادهاي

تحقيقاتی با

صنعت

تحقيقاتی با

صنعت

صنعت

كشش بازار،
تسهيلسازي
دولتی ،اميد به
پيشرو شدن در
فناوريهاي

كشش بازار و
تسهيلسازي

كشش بازار

كشش بازار

دولتی

پيشرفته آینده

تحقيق و توسعه

تحقيق و توسعه

همكاري

همكاري

تحقيق و توسعه

تحقيق و توسعه

داخلی/همكاري

داخلی/همكاري

فناورانه/خرید

فناورانه/خرید

داخلی/همكاري

داخلی/همكاري

فناورانه

فناورانه

فناوري

فناوري

فناورانه

فناورانه
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 -5-2-3راهبرد توسعه فناوري تجهيزات ابزار دقيق نيروگاهی
همانطور كه از اطالعات بدست آمده از ماتریس تصميمگيري مشخص است فناوري تجهيزات مورد مطالعه داراي حوزه فناورانه
مشخص بوده و تمامی تجهيزات در دوره رشد قرار گرفته اند .از طرفی كشور ما در توليد تجهيزات یاد شده در وضعيت پيروي
قرار داشته و در حال حاضر اكثر تجهيزات وارد كشور میشوند .به عبارت دیگر ،كشور مصرف كننده آنها میباشد .لذا میتوان
نتيجهگيري كرد راهبردي كه براي توسعه فناوري تجهيزات اولویت دار در نظر گرفته شده است ،راهبرد اقدام محور میباشد.
از طرفی تجهيزات برگزیده براي بومی سازي ،داراي ویژگی هاي زیر می باشند:
 ارزش افزوده باال در صورت ساخت داخل در مقایسه با خرید فناوري و یا مشاركت خارجی
 بازار غير جذاب براي مشاركين خارجی به دليل حجم كم مصرف از نگاه بيرونی
 نبود نگاه و توجه مناسب مدیران پيشين براي سرمایه گذاري و خودكفایی ساخت تجهيزات ابزار دقيق با وجود توان
مناسب بومی سازي در كشور
با توجه به موارد اشاره شده ،و با انجام گفتگو و رایزنی با اعضاي كميته راهبري پروژه ،و همچنين بر پایه بيانيه چشم انداز،
راهبرد توسعه درون زا براي كسب دانش فنی ساخت تجهيزات مورد نظر ،برگزیده شد.
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نتيجهگيري
در این گزارش بخشهاي گوناگون اركان جهتساز كه نخستين گام در تصميمگيريهاي راهبردي براي دستيابی به
اهداف فناورانه است ،معرفی گردید.
در همين راستا به بررسی چشمانداز ،تعيين اهداف كالن و تدوین راهبرد به عنوان خطوط هدایتكننده پرداخته شد .در مرحلهي
تدوین چشمانداز ،اسناد باالدستی ،امكانات داخلی و الگوبرداري از سایر كشورها بررسی ،و در نهایت چشمانداز اوليه تدوین شد.
این چشم انداز میتواند با بررسی بيشتر در گامهاي بعدي پروژه ،ویرایش شود.
در بخش تعيين اهداف كالن نياز است تا چشمانداز تدوین شده ،به صورت كمی نيز تشریح شود .بنابراین نيازهاي نيروگاهی از
منظر دستگاههاي ابزار دقيق مصرفی مورد واكاوي قرار گرفت .بر همين پایه ،براي این دستگاهها ،عدد شایستگی تعریف شد تا
معياري براي ردهبندي آنها جهت گزینش براي برنامهریزي و سرمایه گذاري باشد .پس از ردهبندي تجهيزات ،نمودار
بومیسازي (صرفه جویی ارزي) طی  10سال آینده استخراج شد .در پایان نيز ،با توجه به اطالعات به دست آمده از انجام
گامهاي یكم و دوم پروژه و همچنين نتایجی كه در این گزارش به دست آمد ،رویكرد مناسب جهت رسيدن به اهداف كالن،
رویكرد اقدام محور تشخيص داده شد.
در گزارش گام چهارم پروژه ،بر پایه دستاوردهاي گزارش كنونی ،اقدامات و سياستهاي مورد نياز براي دستيابی به اهداف
كالن و چشم انداز مورد نظر ،شناسایی خواهند شد.
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پيوست شمارهي یك

نشست نامهها
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تاریــخ 93/4/30 :

صورتجلســه

شمـاره 1 :
MQF03-0

موضوع نشست :

نشست آغازین كميته راهبري پروژه تدوین سند راهبردي و نقشه راه توسعه سيستم هاي

پيوست :
گروه:

الكترونيك ،كنترل و ابزار دقيق

اندازه گيري پيشرفته در نيروگاه ها

حاضران :آقایان مهندس اسكویی ،دكتر افشار ،مهندس امينی ،مهندس خسروي ،مهندس فتحی ،مهندس فرهادي ،مهندس فرحناكيان ،مهندس مرجانمهر ،دكتر
منتظري ،دكتر مهاجرزاده ،مهندس نریمانی و خانم مهندس اشرفی
آغاز11:30 :

غایبان:
دستورنشت:

آشنایی ابتدایی اعضاي كميته ،طرحهاي كالن پژوهشگاه نيرو ،پروژههاي تدوین نقشه راه ،متدلوژي انجام پروژهها ،تعيين چهارچوب مطالعات

موضوعات مطرح شده

ردیف

ابتدا آقاي مهندس امينی ،دبير كميته راهبري ،در رابطه با اهدف تعریف و اجراي پروژهي " تدوین سند راهبردي
1

و نقشه راه توسعه سيستمهاي اندازه گيري پيشرفته در نيروگاهها " توضيحاتی ارائه كردند ،سپس اعضاي محترم
كميته راهبري معرفی شدند.

در ادامه آقاي مهندس مرجانمهر ،قائم مقام ریاست و معاون محترم پژوهشی پژوهشگاه نيرو ،درباره اهداف
تشكيل كميتههاي راهبري و همچنين برگزاري این نوع نشستها بيان نمودند كه براي رشد و پيشرفت در حوزه
فناوريهاي مورد نظر ،و همچنين رفع نيازهاي صنعت برق كشور ،الزم است فعاليتهاي سازمانیافتهاي در
2

راستاي شناسایی طرحها و پروژههاي اجرایی اولویتدار با به كارگيري توان و ظرفيتهاي حداكثري دانشگاهی و
صنعتی كشور انجام گيرد .با توجه به جایگاه و ظرفيتهاي مناسب پژوهشگاه نيرو ،مسئوليت انجام این كار از
طرف وزارت نيرو به پژوهشگاه نيرو سپرده شده است .ایشان همچنين تاكيد نمودند كه در اجراي پروژههاي
شناسایی شده از ظرفيتهاي فراوان دانشگاهی و شركتهاي دانش بنيان كشور استفاده خواهد شد.

3

آقاي مهندس فرهادي ،جانشين محترم معاون پژوهشی ،توضيحاتی در قالب پاورپوینت شامل موارد زیر ارائه
نمودند:

پایان 13:30 :

اقدام  /پيگيري

سررسيد

نتيجه /
تاریخ
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 oانواع گوناگون نيازهاي تحقيقاتی صنعت برق كشور
 oویژگیهاي تحقيقات ميان مدت و طوالنی مدت صنعت برق
 oطراحی فرآیند اصلی مدیریت پژوهش
 oچگونگی تعيين عناوین طرحهاي كالن و راهبردي
همچنين ایشان بيان نمودند كه براي شناسایی طرحهاي كالن و پروژههاي وابسته ،و همچنين تدوین اسناد
راهبردي و نقشه راه صنعت برق كشور نياز است یك متدولوژي مشخص و آزمایش شده به كار گرفته شود.

4

آقاي مهندس خسروي ،مشاور محترم متدلوژي پروژه ،در خصوص مراحل اصلی اجراي پروژه و چگونگی تهيه
اسناد راهبردي و نقشه راه توضيحاتی را در قالب فایل پاورپوینت ارائه نمودند.
در ارائه دیگري ،آقاي مهندس امينی علت اصلی انتخاب موضوع اندازهگيري پيشرفته (ابزاردقيق) نيروگاهها به
عنوان یكی از طرحهاي كالن مورد نظر وزارت نيرو را وابستگی بسيار باالي این بخش به خارج كشور عنوان
كردند.

با وجود پيشرفتهاي فراوان و خودكفایی در بسياري از حوزههاي صنعت برق كشور ،بيشتر دستگاههاي ابزار
5

دقيق مورد نياز نيروگاهها ،از خارج كشور تهيه میشود .بنابراین نياز است در قالب پروژههاي تدوین نقشه راه و
سند راهبردي ،نيازهاي اولویت دار این حوزه نيز شناسایی شود.
در همين راستا گامهاي اساسی مورد نياز براي شناخت وضعيت موجود ،اولویتبندي نيازها و در نهایت برنامه
ریزي اجراي طرحها و پروژهها معرفی شد .همچنين به صورت كوتاه ،به سهم نيروگاههاي گوناگون در توليد برق
كشور و بهرهگيري از این موضوع براي تعيين چهارچوب مطالعاتی پروژه اشاره و از اعضاي محترم كميته راهبري
درخواست شد كه نظرات خود را در این خصوص ارائه نمایند.

آقاي دكتر مهاجرزاده ،استاد محترم دانشگاه تهران پرسشهایی را در خصوص اعتبارات طرحهاي وزارت نيرو،
6

تضمين اجراي بهينه نتایج پروژه تدوین سند راهبردي ،پوشش فراگير فناوريهاي وابسته ،و همچنين دوري از
ارائه ارقام و آمار غير واقعی در انتهاي كار مطرح نمودند.
آقاي مهندس مرجانمهر در پاسخ اشاره نمودند كه در گام نخست ،پروژههاي تدوین نقشه راه اجرا خواهد شد كه
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نياز به اعتبارات كالن ندارد .در گزارشهاي خروجی این پروژهها ،اعتبارات مورد نياز انجام طرحها تخمين زده
میشود ،و بر اساس اولویتهاي وزارت نيرو ،پروژهها و طرحها اجرا خواهند شد .همچنين عنوان شد هدایت بهينه
اجراي پروژه تدوین سند راهبردي وظيفه اصلی كميته راهبري میباشد ،و تصميمات كميته میتواند راهگشاي
مشكالت اشاره شده باشد.
آقاي دكتر منتظري ،استاد محترم دانشگاه صنعت آب و برق ،مطالب زیر را مطرح نمودند:
-

دالیل انتخاب متدلوژي

-

پروژههاي مشابهی كه چنين الگویی را استفاده كردهاند

-

مرزبندي بين پروژههاي تدوین سند راهبردي مانند محور ابزار دقيق و كنترل

-

ارزیابیهاي اقتصادي مورد نياز براي انجام طرحها

-

اولویت باالي نيروگاههاي سيكل تركيبی براي آغاز مطالعات با توجه به سهم در توليد برق سال 92

كه در پاسخ موارد زیر بيان شد:
7
 چند نمونه سند راهبردي از جمله سند راهبردي باد كه مجري آن وزارت نيرو میباشد ،پيش از این با متدلوژيمورد نظر تهيه شده است.
 در حين انجام پروژه ،در صورتيكه ناحيههاي مشترک كاري با كميتههاي راهبردي طرحهاي كالن دیگرمشاهده شود ،هم اندیشی الزم بين كميتهها صورت خواهد گرفت.
 ارزیابی اقتصادي در گامهاي واپسين پروژه جاري انجام خواهد شد. درباره اولویت انتخاب نوع نيروگاه براي آغاز بررسیها در نشست بعدي و با توجه به نظر اعضاي كميتهتصميمگيري خواهد شد.
آقاي دكتر افشار  ،استاد محترم و مدیر كل دفتر فناوري و ارتباط با صنعت دانشگاه اميركبير ،مطالبی را پيرامون
محورهاي زیر مطرح نمودند:
8

-

زمانبندي انجام پروژه

-

مسئوليتهاي حقوقی اعضاي كميته راهبري

-

برون سپاري برخی فعاليتهاي پروژه
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كه در پاسخ موارد زیر بيان شد

-

پروژه مورد نظر داراي مستندات مشخصی است كه اطالعات مورد نظر ،از جمله زمان پروژه را در بر
میگيرد .این مستند براي اعضاي كميته ارسال خواهد شد.

-

اعضاي محترم كميته نقش هدایتی و مشورتی در پروژه ایفا میكنند و هيچ گونه مسئوليت حقوقی
متوجه آنها نخواهد شد.

-

بخشی از فعاليتهاي اجرایی و فنی پروژه در گام شناخت وضعيت موجود به همكاران نيروگاهی برون
سپاري خواهد شد.

آقاي مهندس فرحناكيان ،مدیر كل دفتر امور تحقيقات و فناوري شركت توانير ،در خصوص اهميت پروژههاي
تدوین سند راهبردي و نقشه راه اشاره نمودند كه وجود نقشه راه براي اولویتبندي پروژههاي اجرایی امري
ضروري است و تدوین سند و نقشه راه كمك شایانی در پيشبرد اهداف وزارت نيرو دارد .همچنين اشاره نمودند
9

كه محور ابزار دقيق و پروژه جاري ،در ميان طرحهاي وزارت نيرو از اهميت ویژهاي برخوردار است.
ایشان پيشنهاد نمودند كه گستره پروژه فراتر از نيروگاهها بوده و بررسیها و مطالعات ،موضوع اندازهگيري
پيشرفته در تمام حوزه هاي صنعت برق را در بر گيرد .در همين راستا مقرر شد درباره این موضوع نيز در نشست
آینده تصميمگيري شود.
آقاي مهندس نریمانی ،رئيس محترم ابزار دقيق نيروگاه شهيد منتظري اصفهان نيز بيان نمودند كه این پروژه به
دليل دارا بودن نگاه فراگير و همچنين وجود اراده راسخ براي یكپارچهسازي فعاليتهاي پراكنده پژوهشی جاري،

10

از اهميت ویژهاي برخوردار است .همچنين ایشان به اهميت صحت اطالعات ورودي به كميته راهبري جهت
تصميمگيريها اشاره نمودند .اطالعات ورودي نادرست میتواند تصميمگيريهاي نامناسب كميته را در پی داشته
باشد.
در نهایت مقرر شد ،صورتجلسه نشست جاري ،اطالعات و مستندات پروژه ،گزارش مرحله نخست پروژه،

11

پرسشهاي كليدي مشخص كننده چهارچوب پروژه و همچنين دستور كار نشست آینده كميته ،از طریق ایميل
براي اعضاي محترم كميته راهبري ارسال و پاسخ هاي مربوطه ،براي طرح در نشست آینده دریافت شود .تاریخ
برگزاري نشست آینده با هماهنگی اعضاي محترم كميته تعيين خواهد شد.

دستورنشست آینده :پس از دریافت نظرات اعضاي محترم كميته مشخص خواهد شد.
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تاریــخ 93/7/29 :

صورتجلســه

شمـاره 2 :
MQF03-0

موضوع نشست :

نشست دوم كميته راهبري پروژه تدوین سند راهبردي و نقشه راه توسعه سيستم هاي

پيوست :
گروه:

الكترونيك ،كنترل و ابزار دقيق

اندازه گيري پيشرفته در نيروگاه ها

حاضران :آقایان دكتر افشار ،دكتر مهاجرزاده ،مهندس امينی ،مهندس خانزاده ،مهندس كاغذچی ،و خانمها مهندس اشرفی ،مهندس عالیی ،مهندس مرتضایی،
مهندس یاوري
غایبان : :آقایان مهندس اسكویی ،مهندس فرحناكيان ،دكتر منتظري ،مهندس نریمانی
دستورنشت:

معرفی گام هاي متدلوژي اجراي پروژه و ارائه گزارش فعاليت هاي مراحل اول و دوم

موضوعات مطرح شده

ردیف

ابتدا آقاي مهندس امينی ،در رابطه با برنامه نشست توضيحاتی ارائه كردند ،سپس اعضاي محترم گروه مشاور
1

پياده سازي متدلوژي پروژه معرفی شدند.

آقاي مهندس كاغذچی ،سرپرست تيم مشاورین متدلوژي پروژه ،توضيحاتی در قالب پاورپوینت شامل موارد زیر
ارائه نمودند:
2

 oمراحل اصلی متدلوژي تدوین اسناد ملی
 oشيوهي اجراي مراحل جهت تدوین نقشه راه
 oمتدولوژي پيشبرد پروژه در فاز  1و  2كه شامل شناخت ،الویتبندي و آینده پژوهی میباشد.
آقاي مهندس امينی توضيحاتی در قالب پاورپوینت شامل موارد زیر ارائه نمودند:
 oفعاليت هاي انجام شده فنی پروژه در مراحل اول و دوم

3

آغاز8:00 :

پایان 10:15 :

 oاهميت استراتژیك و دالیل نياز به بومی سازي و منافع اجتماعی  -اقتصادي حاصل از بومی سازي
 oبازیگران كليدي كشور در اجراي نقشه راه
 oجمع بندي پاسخهاي اعضاي كميته به منظور تعيين چهارچوب كار

اقدام  /پيگيري

سررسيد

نتيجه /
تاریخ
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 oجدول حسگرها
 oدرخت فناوري پایه
 oدوره عمر فناوري
 oامكانات كشور در ارتباط با فناوري هاي شناسایی شده
 oرده بندي فناوري ها
 oآینده پژوهی فناوريهاي منتخب
كه در طول زمان ارائه ،در رابطه با هر یك از بندها با اعضاي محترم كميته بحث و تبادل نظر به عمل آمد.
آقاي دكتر افشار ،مطالبی را پيرامون محورهاي زیر مطرح نمودند:
-

با توجه به اینكه جدول حسگرهاي ارائه شده درصد باالیی از حسگرهاي حوزه ابزار دقيق صنعت برق
را پوشش میدهد ،با محدوده فعلی پروژه (تدوین سند راهبردي و نقشه راه اندازه گيري پيشرفته در
نيروگاه ها ) و همچنين انتخاب نيروگاه هاي گازي ،بخاري و سيكل تركيبی به عنوان محدوده هدف
ویرایش جاري سند راهبردي موافقت نمودند.

-

در رابطه با افق زمانی براي انجام پروژه ها ،پيشنهاد نمودند كه افق  1404در نظر گرفته شود.

-

با توجه به فهرست بازیگران كليدي معرفی شده ،بهتر است یك نفر از هر گروه در جلسات راهبردي
حضور داشته باشند.

4
-

درخت فناوري ارائه شده به صورت چند بعدي یا ماتریسی تهيه شود تا ارتباط بين حسگرها و فناوري
ها بهتر نمایان شود.

-

جهت الویت بندي فناوري ها بهتر است كه مطالب تهيه شده براي ذینفعان ارسال شود و با توجه به
تخصص آن ها امتياز دهی شود تا در نهایت به جمع بندي كاملتري برسيم.

-

در انتخاب فناوري هاي الویت دار باید شرایط كشور (نقاط قوت ،ضعف ،تحریم ها و  )...در نظر گرفته
شود.

-

پس از انتخاب فناوري هاي الویت دار با دفتر معاونت فناوري ریاست جمهوري هماهنگ شود تا از
موازي كاري هاي احتمالی جلوگيري به عمل آید.
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آقاي دكتر مهاجرزاده مطالبی را پيرامون محورهاي زیر مطرح نمودند:
-

با محدوده فعلی پروژه (تدوین سند راهبردي و نقشه راه اندازه گيري پيشرفته در نيروگاه ها ) و
همچنين انتخاب نيروگاه هاي سيكل تركيبی به عنوان محدوده هدف ویرایش جاري سند راهبردي
موافقت نمودند.

5

بيان نمودند كه برخی از فناوريهاي بيان شده با یكدیگر ادغام شده و در قالب یك فناوري عنوان
شوند (مانند ادغام فناوري هاي .)MOEMS ،MEMS

-

عنوان نمودند كه فناوري هاي معرفی شده در درخت فناوري در برخی موارد داراي ابهام می باشد.
براي نمونه فناوري هاي  PIZOو  MEMSدو شاخه از درخت فناوري در نظر گرفته شده اند ولی
در  MEMSاز فناوري  PIZOنيز استفاده می شود.

-

پيشنهاد نمودند كه در خصوص درخت فناوري بازنگري انجام شود تا داراي یكپارچگی و جامعيت
باشد.

در نهایت مقرر شد ،صورتجلسه نشست جاري ،اطالعات و مستندات پروژه ،گزارش مرحله نخست پروژه و
6

همچنين دستور كار نشست آینده كميته ،از طریق ایميل براي اعضاي محترم كميته راهبري ارسال و پاسخ هاي
مربوطه ،براي طرح در نشست آینده دریافت شود .تاریخ برگزاري نشست آینده با هماهنگی اعضاي محترم كميته
تعيين خواهد شد.

دستورنشست آینده :پس از دریافت نظرات اعضاي محترم كميته مشخص خواهد شد.
نام و امضاي حاضران نشست:
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تاریــخ 93/10/16 :

صورتجلســه

شمـاره 3 :
پيوست - :

MQF03-0

موضوع نشست :

نشست سوم كميته راهبري پروژه تدوین سند راهبردي و نقشه راه توسعه سيستم هاي

گروه:

الكترونيك ،كنترل و ابزار دقيق

اندازه گيري پيشرفته در نيروگاه ها

حاضران :آقایان دكتر افشار ،دكتر منتظري ،دكتر لطيفی ،مهندس فرحناكيان ،مهندس نریمانی ،مهندس امينی ،مهندس خانزاده ،مهندس فيض و خانمها مهندس
اشرفی ،مهندس عالیی ،مهندس یاوري
آغاز8:30 :

غایبان : :آقاي دكتر مهاجرزاده
دستورنشت:

ارائه گزارش فعاليت هاي فازهاي اول ،دوم و سوم پروژه و رایزنی درباره خروجی هاي كليدي فازها
موضوعات مطرح شده

ردیف

ابتدا آقاي مهندس امينی ،در رابطه با برنامه نشست توضيحاتی ارائه كردند ،سپس آقاي دكتر لطيفی به عنوان
عضو جدید كميته راهبري و خبره فناوري هاي اپتيك و اپتوالكترونيك معرفی شدند .در ادامه نيز با مرور كوتاه
فعاليت هاي فازهاي یكم (مبانی سند) و دوم پروژه (هوشمندي فناوري) كه در نشست پيشين ( )93/7/29ارائه
شده بود ،فعاليت هاي انجام گرفته در فاز سوم پروژه (اركان جهت ساز) در قالب فایل پاورپوینت و به شرح زیر
ارائه شد:
فاز یكم  :مبانی سند

 oچرایی انجام پروژه از منظرهاي اقتصادي و اجتماعی
 oچهار چوب فعاليتهاي پروژه
 oبازیگران كليدي طرح
1

پایان 10:45 :

فاز دوم  :هوشمندي فناوري (رصد و برنامه ریزي هوشمندانه فناوري ها)

 oتجهيزات ابزار دقيق و فناوريهاي مربوطه
 oدرخت تجهيز -فناوري
 oدرخت فناوري-تجهيز
 oدوره عمر فناوريها
 oآینده پژوهی (بررسی محصوالت و پروژه هاي شركتها و مراكز پژوهشی خارجی مرتبط با فناوري ها)
 oردهبندي فناوريهاي حوزه ابزار دقيق بر پایه مدل جذابيت و امكان سنجی
فاز سوم  :اركان جهت ساز

 oتدوین چشم انداز سند راهبردي
 oتعيين اهداف كالن سند راهبردي

اقدام  /پيگيري

سررسيد

نتيجه /
تاریخ
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 oراهبرد هاي توسعه فناوري هاي برگزیده حوزه ابزار دقيق

همچنين آقاي مهندس فيض ،سرپرست تيم مشاورین متدلوژي پروژه ،توضيحات تكميلی را ،در رابطه با تعيين
راهبرد اصلی براي دستيابی به اهداف كالن سند راهبردي ارائه نمودند.

آقاي دكتر منتظري ،مطالبی را پيرامون محورهاي زیر مطرح نمودند:
-

با توجه به مطالب بيان شده در رابطه با توجيه اقتصادي انجام پروژه ،نياز است تا عالوه بر آمار مصرف
تعمير و نگهداري ساالنه تجهيزات ابزار دقيق نيروگاه ها ،به آمار تجهيزات ابزار دقيق احداث ساالنه
نيروگاه هاي جدید و همچنين آمار مصرف كل كشور نيز اشاره شود تا توجيه اقتصادي بهتري در سند
راهبردي درج گردد.
تيم پروژه  :آمار مصرف تجهيزات ابزار دقيق نيروگاه هاي ساالنه در دست احداث ،به گزاش افزوده

2

خواهد شد .آمار مصرف كل كشور نيز ،بر پایه گزارش ساليانه گمرک ،در گزارش فاز یكم ارائه شده
است.
-

پرداختن به حسگرهاي ابزار دقيق با تمام فناوري هاي ممكن ،در گزارش مرحله دوم ضرورت ندارد و
كافی است تنها به معرفی حسگرها و فناوري هاي موجود كه در نيروگاه ها ،هم اكنون به كار گرفته
می شوند اشاره شود.
تيم پروژه  :تمام حسگرهاي معرفی شده ،هم اكنون در بخش هاي گوناگون نيروگاه هاي حرارتی به
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كار گرفته می شوند ،ولی به دليل همسو شدن با حركت جهانی در فناوري هاي ابزار دقيق و وجود
امكان منسوخ شدن فناوري هاي كنونی ،نياز بوده است تا تمام فناوري هاي این حوزه شناسایی و
گزارش شوند.
-

با توجه به فهرست بازیگران كليدي معرفی شده ،بهتر است چرایی و چگونگی درگير شدن بازیگران
كليدي نيز بررسی و در گزارش عنوان شود.
تيم پروژه  :این نكته درست است .بر پایه متدلوژي به كار گرفته شده در پروژه ،به این موضوع در فاز
چهارم پروژه (اقدامات و سياست ها) پرداخته خواهد شد تا نقش هر یك از بازیگران كليدي در سند
راهبردي تعيين شود.

-

بر اساس درخت فناوري و جدول جذابيت و امكانپذیري دو فناوري  Opticو

Microelectronic

انتخاب شده اند ولی از آنجایی كه این فناوريها در تجهيزات كنونی ابزاردقيق نيروگاهي ایران سهم
كمی را دارا میباشند نياز است در انتخاب فناوريهاي اولویتدار تجدید نظر شود.
تيم پروژه  :با توجه به اینكه در فاز پنجم پروژه (برنامه ریزي عملياتی پروژه ها) نياز است تا درباره
تجهيزات مورد نظر براي ساخت داخل تصميم گيري ،برنامه ریزي و تخمين اعتبار شود ،همان گونه
كه اشاره شد نباید تنها به فناوري هاي تجهيزات ابزار دقيق كنونی نيروگاه ها بسنده كرد ،زیرا ممكن
است فناوري هاي آن ها منسوخ شده ،سرمایه گذاري سال هاي آینده ،ثمر بخش نباشد و محصوالت
توليد شده با فناوري هاي كنونی ،دیگر خواهان نداشته باشند .با این وجود نياز است تا امكان
جایگزینی فناوري هاي موجود با فناوري هاي آینده دار ،با دقت بيشتري صورت گيرد .در برخی موارد
استفاده از فناوري هاي جدید ،به دليل حساسيت موضوع ،قيمت تمام شده و یا دیگر شرایط خاص،
امكان پذیر نمی باشد.
-

اهداف كالن معرفی شده در گزارش مرحله سوم پروژه ،بر پایه تخمين مصرف ساليانه كاربرد تعميرات
و نگهداري نيروگاه ها تهيه شده و ميزان مصرف نيروگاه هاي در دست احداث آورده نشده است .نياز
است تا گزارش اصالح شود.
تيم پروژه  :اصالحات مورد نظر انجام خواهد شد.

آقاي دكتر افشار ،مطالبی را پيرامون محورهاي زیر مطرح نمودند:
-

پيشنهاد نمودند كه از فردي آشنا و متخصص در زمينه مدیریت فناوري ،مانند دكتر آراستی براي پياده
سازي بهتر متدلوژي پروژه یاري گرفته شود.
تيم پروژه  :هم اكنون ،تيم متخصص مدیریت فناوري (شركت روشمند) ،با نظارت مشاور عالی
پژوهشگاه در زمينه مدیریت فناوري (تيم آقاي دكتر باقري مقدم) در این خصوص با تيم پروژه

3

همكاري دارند.
-

از آنجایی كه تجهيزات ابزاردقيق ،نياز كل كشور است ،تدوین سند راهبري و نقشه راه ابزاردقيق
نيروگاه ماموریت وزارت نيرو نيست.
تيم پروژه  :این نكته درست است ولی تاكيد مدیران ارشد وزارت نيرو انجام پروژه هاي نقشه راه و
سند راهبردي طرح هاي مورد نظر ،در حوزه وزارت نيرو بوده است .همچنين انجام بررسی هاي
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مناسب در تمام صنایع وابسته مانند :نفت و گاز و پتروشيمی و  ...نياز به تعریف پروژه با اندازه زمانی و
مالی بيشتري دارد .با این وجود می توان بيان نمود كه با توجه به مشترک بودن بسياري از تجهيزات
ابزار دقيق نيروگاه ها با تجهيزات ابزار دقيق دیگر صنایع ،سند راهبردي مناسبی در پایان پروژه تدوین
شود.
-

در تقسيمبندي حسگرها بر اساس فناوري باید رنج عملكردي در نظر گرفته شود.
تيم پروژه  :موضوع بيان شده درست است .هنگام بررسی و امكان سنجی جایگزینی فناوري هاي
كنونی با فناوري هاي جدید در ساخت تجهيزات ،این نكته در نظر گرفته خواهد شد.

-

محدوده ي این پروژه بسيار وسيع است لذا باید هوشمندانه به آن پرداخته شود بعنوان مثال در یك
سازمان درون كشوري ،یك پروژه مشخص براي تهيه سند راهبري و نقشه راه تنها یكی از تجهيزات
ابزار دقيق (فلومتر گاز با فناوري آلتراسونيك با كاربرد مصارف خانگی) در نظر گرفته شده است.
تيم پروژه  :موضوع اشاره شده مورد تایيد است .با توجه به گستردگی تجهيزات و فناوري هاي حوزه
ابزار دقيق ،نياز است تا در فاز پنجم پروژه این موضوع با دقت بيشتري بررسی شود.

-

معيارهاي انتخاب عدد شایستگی باید سند معتبري داشته باشد.
تيم پروژه  :در این باره اصالحات الزم صورت خواهد گرفت.

-

موضوع ابزار دقيق تنها به بخش حسگرها خالصه نمیشود بلكه مدارات جانبی آن نيز باید درنظر
گرفته ش ود .بهتر است به جاي حسگرها ،ترانسميترها كه شامل حسگر مربوطه نيز می شود ،در نظر
گرفته شود.
تيم پروژه  :در تعریف پروژه ها در فاز پنجم پروژه این موضوع در نظر گرفته خواهد شد .اما نكته داراي
اهميت این است كه عموما چالش اصلی ساخت ترنسميترها بخش حسگر آن ها می باشد و بخش
هاي دیگر شامل تبدیل ،اكتساب و انتقال داده حسگر و پردازش هاي مورد نياز داراي چالش فنی
نمی باشند .هنگام تعریف پروژه ساخت ،باید مالحظات مربوطه شامل استانداردها ،دقت و  ...به عنوان
 Specمحصول در نظر گرفته شود.

-

متدولوژي بكار رفته در آینده پژوهی مشخص نيست و داراي ابهام است.
تيم پروژه  :روش هاي آینده پژوهی عموما زمان بر و پر هزینه هستند و با توجه به زمان و مبلغ پروژه
نمی توان به تفصيل به آن ها پرداخت .با توجه به گستردگی كار (تعداد تجهيزات و فناوري ها) بهترین
شيوه ،اخذ نظر خبرگان (اعضاي كميته راهبري) می باشد كه نزدیك به روش دلفی است .به منظور
تسهيل اعالم نظر خبرگان ،تيم پروژه بررسی هایی در زمينه محصوالت ،برنامه شركت ها و مراكز
تحقيقاتی و همچنين مقاالت ژورنال ها و كنفرانس ها انجام داده است.

آقاي مهندس فرحناكيان مطالبی را پيرامون محورهاي زیر مطرح نمودند:
4

-

آیا فناوري هایی در دنيا وجود دارد كه در مرحله جنينی و پروردگی قرار دارند ولی در این گزارش به آن
ها پرداخته شده باشد؟
تيم پروژه  :بررسی هاي انجام شده بر پایه شناخت محصوالت شركت ها و همچنين با مطالعه مقاالت
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و ژورنال هاي موجود (بيش از  200مرجع) صورت گرفته است .در برخی موارد فناوري هاي معرفی
شده هنوز به ساخت محصول تجاري منجر نشده است.
-

این نكته در نظر گرفته شود كه هدف اصلی تدوین سند ،ساخت تجهيزات مورد نياز نيروگاه در داخل
كشور و رسوب دانش فنی در كشور باشد.
تيم پروژه  :بر پایه گام هاي متدلوژي ،راهبرد انتخاب شده براي كسب دانش فنی" ،اشاعه گرا"
برگزیده شده است .در این راهبرد نيز بر كسب دانش فنی با استفاده از ظرفيت هاي موجود كشور و با
راهبري نهادهاي دولتی تاكيد شده است.

آقاي دكتر لطيفی مطالبی را پيرامون محورهاي زیر مطرح نمودند:
-

در رابطه با بررسی توان داخلی كشور از لحاظ جایگاه علمی در فناوريهاي پيشنهاد نمودند كه مقاالت
شبيهسازي با مقاالت ساخت ،تميز داده شود تا شناسایی توان افراد متخصص در كشور كه منجر به
توان داخلی كشور خواهد شد ،به واقعيت نزدیكتر شود.
تيم پروژه  :شيوه انجام پروژه ها و شناسایی مجریان احتمالی در فاز چهارم پروژه با دقت بيشتري
بررسی خواهد شد .یكی از روش هاي شناسایی مجریان پر توان ،می تواند انجام فراخوان و درخواست
رزومه متقاضيان شامل پژوهش ها و مقاالت آنها باشد.

-

نقش دانشگاه در بيانيه استراتژي توسعه فناوري دیده نشده است.
تيم پروژه  :اصالحات الزم صورت خواهد گرفت.

5

-

به دليل گستردگی طرح نياز است تا با سازمان ها و صنایع دیگر مانند معاونت علمی و فناوري ریاست
جمهوري براي تامين اعتبار طرح گفتگو شود.
تيم پروژه  :در فاز چهارم پروژه ،بازیگران و تسهيل گران طرح با دقت بيشتري بررسی می شوند .این
موضوع نيز بررسی خواهد شد.

-

فناوريهاي  Opticكه در حسگرها استفاده میشوند در دنيا به سرعت در حال رشد هستند ،به
طوريكه دستيابی كشور به دانش ساخت این حسگرها در افق زمانی نزدیك امكانپذیر بوده و این
حسگرها با توجه نوع كاربرد میتوانند جایگزین حسگرهاي قدیمی شوند.
تيم پروژه  :رویكرد انجام پروژه نيز بر همين پایه بوده است .اما با توجه به نظر دیگر اعضاي ارجمند
كميته راهبري ،همان گونه كه پيشتر نيز بيان شد ،درباره هر تجهيز نياز است ،بررسی ها و امكان
سنجی هاي الزم براي جایگزینی فناوري هاي كنونی با فناوري هاي جدید صورت گيرد.

آقاي مهندس نریمانی مطالبی را پيرامون محورهاي زیر مطرح نمودند:
6

در سال هاي اخير ،دستگاه هاي اندازه گيري خلوص اكسيژن در آب مورد استفاده در نيروگاه ها ،كه بر
پایه فناوري هاي الكتروشيميایی ساخته می شدند ،با دستگاه هایی كه بر پایه فناوري هاي نوري
ساخته می شوند ،جایگزین شده و در نيروگاه ها مورد استفاده قرار می گيرند .بنابراین به كارگيري
فناوري هاي جدید در ساخت تجهيزات امكان پذیر و رو به رشد است.
تيم پروژه  :رویكرد تيم پروژه نيز بر همين پایه بوده است ،ولی همان گونه كه اشاره شد ،باید
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مالحظات الزم براي هر دستگاه در نظر شود.
-

تاریخ برگزاري نشست آینده با هماهنگی اعضاي محترم كميته تعيين و اعالم خواهد شد.

-

گزارش هاي اصالح شده براي اعضاي محترم كميته ارسال خواهد شد.

دستورنشست آینده - :اعالم نظر اعضاي محترم كميته راهبري در خصوص كفایت رایزنی ها ،درباره فعاليت هاي
فازهاي یكم تا سوم پروژه با توجه به اصالحات اعمال شده در گزارش هاي مربوطه
 ارانه گزارش فعاليت هاي فاز چهارم پروژه و انجام رایزنی هاي الزمنام و امضاي حاضران نشست:
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تاریــخ 93/12/10 :

چكيدهي گفتگوها

شمـاره 4 :
پيوست - :

MQF03-0

موضوع نشست  :كميته راهبري پروژه تدوین سند راهبردي و نقشه راه توسعه سيستم هاي اندازه گيري

گروه:

الكترونيك ،كنترل و ابزار دقيق

پيشرفته در نيروگاه ها
حاضران  :آقایان دكتر لطيفی ،مهندس فرحناكيان ،مهندس نریمانی ،مهندس امينی ،مهندس خانزاده ،مهندس فيض و خانمها مهندس اشرفی ،مهندس عالیی و
مهندس یاوري
غایبان  :آقایان دكتر مهاجرزاده ،دكتر افشار و دكتر منتظري

آغاز16:00 :

پایان 18:00 :

دستورنشت :مرور فعاليتهاي گام هاي یكم تا سوم پروژه ،رایزنی درباره گام هاي چهارم و پنجم پروژه
موضوعات مطرح شده

ردیف

ابتدا توسط مدیر پروژه ،در رابطه با برنامه نشست توضيحاتی ارائه شد .در ادامه نيز با مرور كوتاه فعاليتهاي فازهاي
یكم (مبانی سند) ،دوم پروژه (هوشمندي فناوري) و سوم پروژه (تدوین اركان جهتساز) كه در نشست پيشين
( )93/10/16ارائه شده بود ،فعاليتهاي انجام گرفته در فاز چهارم پروژه (تدوین برنامه اقدامات و سياستها) معرفی
شد .فهرست مطالب بيان شده عبارتند از:
فاز یكم  :مبانی سند
 oچرایی انجام پروژه از منظرهاي اقتصادي و اجتماعی
 oچهار چوب فعاليتهاي پروژه
فاز دوم  :هوشمندي فناوري (رصد و برنامهریزي هوشمندانه فناوريها)
 oتجهيزات ابزار دقيق و فناوريهاي مربوطه
 oدرخت تجهيز -فناوري
1

 oدرخت فناوري-تجهيز
 oدوره عمر فناوريها
 oآینده پژوهی (بررسی محصوالت و پروژههاي شركتها و مراكز پژوهشی خارجی مرتبط با فناوريها)
 oردهبندي فناوريهاي حوزه ابزار دقيق بر پایه مدل جذابيت و امكان سنجی
فاز سوم  :اركان جهت ساز
 oتدوین چشم انداز سند راهبردي
 oتعيين اهداف كالن سند راهبردي
 oراهبردهاي توسعه فناوريهاي برگزیده حوزه ابزار دقيق
فاز چهارم  :تدوین برنامه اقدامات و سياستها
 oشكلگيري نظام نوآوري فناورانه

اقدام  /پيگيري

سررسيد

نتيجه /
تاریخ
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 oسياست ها و اقدامات
 oوظایف بازیگران كليدي
همچنين در رابطه با ویرایش هاي انجام شده در گزارشهاي پيشين ،به شرح زیر توضيحاتی ارائه شد :
 oافزودن آمار مصرف تجهيزات ابزار دقيق نيروگاه هاي ساالنه در دست احداث به گزراش
 oبررسی امكانپذیري استفاده از فناوريهاي فوتونيك و ميكروالكترونيك در طراحی و ساخت تجهيزات
ابزاردقيق نيروگاهی با توجه به محل بكارگيري و حساسيت كاربرد.
 oتجهيزاتی كه امكان جایگزینی با فناوريهاي نوین را ندارند.
 oتجهيزاتی كه با استفاده از فناوريهاي نوین ساخته میشوند ،اما به دليل حساسيت باالي محل بكارگيري
امكان جایگزینی وجود ندارد..
 oتجهيزاتی كه با استفاده از فناوريهاي نوین ساخته میشوند ،اما از لحاظ اقتصادي قابليت رقابت با
محصوالت موجود در نيروگاه را ندارند.
 oتجهيزاتی كه با استفاده از فناوريهاي نوین ساخته میشوند و هم اكنون در نيروگاه مورد استفاده قرار
میگيرند.
 oتجهيزاتی كه با استفاده از فناوريهاي نوین ساخته میشوند و امكان جایگزینی آنها نيز وجود دارد.
آقاي دكتر لطيفی ،مطالبی را پيرامون محورهاي زیر مطرح نمودند:
 oدر گزارش اصالحات زیر انجام شود.
-

در متن سند و معرفی اعضاي كميته راهبري نام دانشگاه شهيد عباسپور با دانشگاه شهيد بهشتی
جایگزین شود ،زیرا دانشگاه شهيد عباسپور ،هم اكنون یكی از پردیس هاي دانشگاه شهيد بهشتی
می باشد.

-

واژه اپتيك به المان هاي  passiveاشاره دارد ،بهتر است از واژه فوتونيك به جاي اپتيك استفاده
شود كه چهارچوب گسترده تري را در بر می گيرد.

2

با توجه به اینكه در بررسی دوره عمر فناوري ها ،فناوري  electromagneticدر دوره بلوغ و نزدیك
به افول معرفی شده است ،ولی این فناوري در حوزه ميكروالكترونيك در حال رشد می باشد ،براي
شفاف نمودن موضوع در درخت فناوري به جاي  electromagneticاز

electromagnetic device

استفاده شود.
-

در گام چهارم پروژه و در بخش سياست ها و اقدامات ،بيان شده است كه در فراخوان انجام پروژه ها
از دانشگاه ها و شركت هاي دانش بنيان دعوت شود .بهتر است "شركتهاي دانش بنيان" با
"شركتهاي ذیصالح" جایگزین شود تا محدودیت غير منطقی ایجاد نشود.

-

در دسته بندي فناوري پروژه ها ،در برخی موارد ابهام وجود دارد .براي نمونه فناوري دستگاه
 ،Temperature Switchبر پایه عملكرد ،مكانيكی معرفی شده است ولی ممكن است فناوري
با اهميت تر در آن "مواد" باشد .در این گونه موارد الزم است ،توضيحی به گزارش (اسناد پشتيبان)

سند راهبردي و نقشهي راه توسعه سامانههاي اندازهگيري پيشرفته در نيروگاهها
112
ویرایش ششم ،شهریور 1394

فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

افزوده شده و رفع ابهام شود .این موضوع هنگام دریافت رزومه شركت ها و گزینش آن ها داراي
اهميت است.
 oبيانيه چشم انداز بهتر است ،رسمی تر و امروزي تر شود .واژه هاي به كار رفته در متن بيانيه ،مناسب
نيستند.
 oایجاد آزمایشگاههاي پژوهشی در دانشگاهها ،به منظور افزایش بسترهاي پژوهشی و تربيت نسل هاي
ماهر دانشجویی ،در سياست هاي سند در نظر گرفته شود.
 oدر بهاي معرفی شده براي دستگاه هاي ابزار دقيق ،افزایش هاي مقطعی به دليل تحریم یا موارد مشابه
در نظر گرفته شده و به خواننده سند یادآور شود.
آقاي مهندس فرحناكيان مطالبی را پيرامون محورهاي زیر مطرح نمودند:
 oارائه پيشنهاد براي بيانيه جدید چشم انداز كه با رایزنی اعضاي كميته به شرح زیر نهایی شد.
"كسب و انباشت دانش طراحی و ساخت تجهيزات اندازهگيري پيشرفته نيروگاهی و توسعه
بومیسازي محصوالت فناورانه"
3

 oدر متن سند و گزارش ها ،عبارت "طراحی و ساخت" جایگزین واژه "ساخت" شود كه بيانگر تاكيد بر
كسب و انباشت دانش فنی و فناوري می باشد.
 oمعاونت تحقيقات و منابع انسانی تدوینگر سياستهاي صنعت برق می باشد و شركت هاي مادر
تخصصی مسئوليت اجراي سياست ها و تامين منابع را به عهده دارند .این موضوع در گزارش ها و سند
باید اصالح شود.
 oدر بخش تدوین سياست ها ،افزون بر آزمایشگاه هاي پژوهشی ،ایجاد آزمایشگاههاي مرجع جهت انجام
آزمون هاي صنعتی و صدور تایيدیه ها نيز در نظر گرفته شود.
آقاي مهندس نریمانی مطالبی را پيرامون محورهاي زیر مطرح نمودند:
 -پارامتري در محاسبهي عدد شایستگی اعمال شود تا دستگاههایی كه نياز فوري نيروگاه هستند ،در الویت قرار

4

گيرند.
 ارائه توضيحات الزم در پاسخ به دیگر اعضاي كميته در خصوص چگونگی انتخاب و رده بندي دستگاه هايگزینش شده براي طراحی و ساخت
در پایان :
-

 بنا شد ویرایش هاي مورد نظر اعضاي كميته در گزارش ها انجام و گزارشهاي جدید براي اعضايكميته ارسال شود.

-

كليات فعاليت ها و گزارش هاي گام هاي یكم تا چهارم پروژه مورد تایيد اعضاي كميته قرار گرفت.
ویرایش هاي احتمالی آینده در سند راهبردي صورت خواهد گرفت.

-

بنا شد در نشست آینده درباره بخش بندي پروژه ها ،زمان ،بودجه ،مجریان و چگونگی انجام آن ها گفتگو
شود.
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آقاي دكتر لطيفی تاكيد نمودند ،بهتر است در نشست هاي آینده ،تمامی اعضاي كميته حضور داشته باشند
تا هم اندیشی بهتري درباره موضوعات صورت بگيرد.

-

تاریخ و زمان برگزاري نشست آینده با توافق اعضاي كميته حاضر ،ساعت  16:30روز یكشنبه 93/12/17
تعيين شد .در این خصوص هماهنگی ها و اطالع رسانی مورد نياز انجام خواهد شد.

دستورنشست آینده :تعریف پروژه ها و چگونگی تدوین نقشه راه انجام پروژه ها
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تاریــخ 93/12/17 :

چكيدهي گفتگوها

شمـاره 5 :
MQF03-0

موضوع نشست  :كميته راهبري پروژه تدوین سند راهبردي و نقشه راه توسعه سيستم هاي اندازه گيري

پيوست - :
نام گروه :ابزار دقيق

پيشرفته در نيروگاه ها
حاضران  :آقایان دكتر لطيفی ،مهندس فرحناكيان ،مهندس نریمانی ،مهندس امينی ،مهندس خانزاده و خانمها مهندس اشرفی و مهندس یاوري
غایبان  :آقایان دكتر دكتر افشار ،دكتر مهاجرزاده و دكتر منتظري
دستورنشت:

دسته بندي پروژه ها و گام هاي اجرایی پيشنهادي
موضوعات مطرح شده

ردیف

ابتدا توسط مدیر پروژه ،در رابطه با برنامه نشست توضيحاتی ارائه ،سپس مطالب زیر ارائه گردید:
 oمروري بر فازهاي اجرایی پروژه بر پایه متدولوژي برگزیده
 oدسته بندي پروژه ها و گام هاي اجرایی پيشنهادي
 oپروژه هاي داراي  )Traditional Readiness Level( TRLپایين (در مرحله تحقيق
اوليه)

1

آغاز16:30 :

پایان 18:30 :



پروژه هاي ( POCاثبات وجود توانایی انجام پروژه)



پروژه هاي توليد محصول نيمه صنعتی (شامل آزمون ها)



پروژه هاي توليد محصول صنعتی

 oپروژه هاي داراي  TRLباال (نمونه آزمایشگاهی موجود است)


پروژه هاي توليد محصول نيمه صنعتی (شامل آزمون ها)



پروژه هاي توليد محصول صنعتی

 oپروژه هاي زیرساخت


پروژه فاز صفر (شناسایی مكان ،تجهيزات و  ...آزمایشگاه هاي مورد نياز)



پروژه ایجاد و تجهيز آزمایشگاه ها

اقدام  /پيگيري

سررسيد

نتيجه /
تاریخ
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 oپروژه هاي سياست گذاري


پروژه ایجاد كميته هاي فنی ،اعتباري ،تسهيالت و...

 oمجریان پيشنهادي پروژه ها

o



پروژه هاي ( POCدانشگاه ها – پژوهشگاه نيرو -شركت ها)



پروژه هاي توليد محصول نيمه صنعتی (پژوهشگاه نيرو  -شركت ها)



پروژه هاي توليد محصول صنعتی (شركت ها)



پروژه فاز صفر آزمایشگاه ها (پژوهشگاه نيرو)



پروژه ایجاد و تجهيز آزمایشگاه ها (پژوهشگاه نيرو  -شركت ها)



پروژه هاي سياست گذاري (پژوهشگاه نيرو)

ساز و كار برآورد زمان و هزینه انجام پروژه ها

آقاي دكتر لطيفی :
 oدر گامهاي اجرایی پروژهها با  TRLپایين ،پس از انجام پروژههاي  POCتوليد محصول نيمه صنعتی
پيشنهاد شده است .به نظر میرسد قبل از توليد محصول نيمه صنعتی ،نمونهي آزمایشگاهی آن ساخته
شود.
پاسخ تيم پروژه  :آزموده هاي پژوهشگاه نشان می دهد ،در صورتيكه در فاز طراحی نمونه آزمایشگاهی،
2

مالحظات آزمون هاي صنعتی در نظر گرفته نشود ،در توليد نمونه نيمه صنعتی با دوباره كاري هاي
فراوانی روبرو خواهيم بود .بنابراین بهتر است با تاكيد بر آزمون ها و استانداردهاي دستگاه ها ،از ابتدا
طراحی و ساخت یك دستگاه نيمه صنعتی مد نظر قرارگيرد.
 oاطالعات الزم درباره عملكرد ،ویژگی ها و در صورت امكان بلوک دیاگرام طراحی هر كدام از دستگاه ها
در یك صفحه تهيه و براي اعضاي كميته فرستاده شود تا بتوان ارزیابی مناسبی از زمان و هزینهي انجام
پروژه ها به دست آورد.
آقاي مهندس فرحناكيان :

3

o

در بخش مجریان پيشنهادي پروژه ها ،عبارت "مراكز پژوهشی" جایگزین عبارت "پژوهشگاه نيرو"
شود.
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 oبه مجریان پروژه فاز صفر آزمایشگاه ها ،دانشگاه ها و شركت ها نيز اضافه شوند.
 oدر گزارش ها و ارائه هاي پروژه ،شركت مادر تخصصی توانير به عنوان تامين كننده اعتبارات و منابع
پروژه و معاونت تحقيقات و منابع انسانی وزارت نيرو به عنوان تدوین گر سياست ها معرفی شوند.
آقاي مهندس نریمانی :
4

 oدر رابطه  TRLپروژه ها ،رایزنی هاي بيشتري با ایشان صورت گيرد تا دسته بندي پروژه ها به صورت
مناسب تري نهایی شود.

دستورنشست آینده :برآورد زمان و هزینه پروژه ها
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پيوست شمارهي دو

پيشنهاد همكار نيروگاهی
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به نام خدا
بررسی نتایج گزارش فصل سوم
عالوه بر مطالبی كه اساتيد محترم در جلسه  93 / 10 / 16فرمودند و قابل توجه می باشد موارد زیر را نيز به عرض می رسانم :
 ) 1جدول  « 21 - 2رده بندي تجهيزات بر اساس عدد شایستگی »
می توان ادعا نمود جمع بندي بخش مهمی از گزارش ها و نتایج در این جدول خالصه شده .شاخص هاي این جدول بر اساس
مطالب برخی ستون هاي جداول بخش  ( 4 - 2 - 2ویژگی هاي ابزاردقيق  ) ...در نظر گرفته شده است .از آن جمله ستون «
ساخت داخل »  ،ستون « بهاي تقریبی » و ...
از آنجا كه مندرجات این جدول در نتيجه و تصميم گيري بسيار موثر است لذا ارزش تجدید نظر و محاسبه مجدد شاخص ها در
مواردي دارد  ،از جمله :
 ) 1- 1در ستون « سابقه ساخت داخل » در مقابل برخی تجهيزات  ،عبارت هاي  :محدود  ،برخی مدل ها  ،ناتمام  ،قبال داشته
 ،تداوم نيافته  ،غير صنعتی  ...به كار رفته كه نشان می دهد سابقه ساخت داخل آنها صفر نيست .لذا پيشنهاد می گردد امتياز
این پارامتر در جدول  21 - 2براي اینگونه موارد  ،صفر یا یك در نظر گرفته نشود و از اعداد ميانی استفاده شود .زیرا فن آوري
بيگانه نيست و نسبت به آن شناخت وجود دارد .كارهاي تكميلی یا توسعه اي باید روي آنها انجام داد.
 ) 1 - 2قيمت برخی پارامترها در ستون « بهاي تقریبی » متغير است .مثال سنسوري كه مدل ها و كاربردهاي متفاوت ان
قيمت متفاوت دارد پيشنهاد می شود قيمت ميانگين در نظر گرفته شود .مثال  500تا  3000را  1500دالر در نظر بگيریم .زیرا
عدد مصرفی كه در آن ضرب می شود اگر براي گرانقيمت ترین یا ارزان ترین محاسبه شود اشتباه است و از هر كدام به تعدادي
در نيروگاه استفاده شده است.
 ) 1 - 3پارامتر یا امتياز « پيچيدگی فن آوري » براي همه یكسان نيست و فرض در نظر گرفته شده را می توان تغيير داد .زیرا
براي همه تجهيزات الزم نيست فن اوري انها را تغيير داد.
مثال بر حسب پيچيدگی ضریب هاي  0/25یا  0/5یا  0/75یا  1می توان در نظر گرفت.
 ) 1 - 4امتياز مصرف ساليانه فقط براي قطعه یدكی است .در حالی كه موارد جدید در حال نصب یا در حال خرید یا نيروگاه
هاي در حال احداث یا در برنامه براي احداث را هم اگر اضافه نمائيم شاید شاخص تغيير كند.پيشنهاد می شود موارد مصرفی
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شامل دو دسته « قطعات یدكی » و « درصدي از تجهيزات نصب شده كه معادل افزایش ساليانه ظرفيت نيروگاه ها باشد »
مجموعا در نظر گرفته شود.

 ) 2محاسبه صرفه جوئی حاصل از ساخت داخل
 ) 2 - 1پيشنهاد می گردد براي محاسبه صرفه جوئی یك بخش جداگانه باز شود و از ذیل جدول  21 - 2خارج شود .چون
صرفه جوئی ناشی از قطعه یدكی به تنهائی جالب توجه نيست.
 ) 2- 2پيشنهاد می شود صرفه جوئی براي یك دوره  10ساله محاسبه شود .زیرا دوره كاربرد پروژه نيز  10سال ابراز شده
است.
 ) 3 - 3مجددا پيشنهاد می شود مصرف دو دسته « قطعات یدكی » و « درصدي از تجهيزات نصب شده كه معادل افزایش
ساليانه ظرفيت نيروگاه ها باشد » مجموعا در محاسبه صرفه جوئی در نظر گرفته شود.

 ) 3در نظر گرفتن سایر پارامترها به جز صرفه جوئی
فقط با محاسبه صرفه جوئی در صورت ساخت داخل نمی توان به صرفه بودن توليد داخل را نتيجه گيري نمود .بلكه
پارامترهاي مهمتري مانند سرمایه گذاري اوليه  ،دوره بازگشت سرمایه  ،فرگيري محصول در سایر صنایع  ،قابل دستيابی بودن
فن آوري و  ...قابل طرح است .احتماال این موضوع به مراحل بعدي پروژه مربوط باشد.
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 -1مقدمه
پس از بحث و بررسی در خصوص چرایی لزوم تهیه سند راهبردی "سیستمهای اندازهگیری پیشرفته (ابزار دقیق) در
نیروگاهها" ،با پرداختن به منظرهای اقتصادی و اجتماعی موضوع و همچنین مشخص نمودن چهارچوب سند در گزارش مرحله
یکم پروژه] ،[1تجهیزات ابزار دقیق نیروگاهی و فناوریهای مربوطه در گزارش مرحله دوم ،شناسایی و ردهبندی کلی فناوریها
بر پایه سنجههای جذابیت و امکانسنجی صورت گرفت] .[2در گزارش مرحله سوم پروژه نیز چشمانداز و اهداف کالن سند
تعیین شد .راهبرد اصلی توسعه فناوریها نیز راهبرد توسعه درونزا برگزیده شد .همچنین تجهیزات مورد نظر برای بومیسازی
بر پایه واکاویهای اقتصادی انجام شده ردهبندی شدند ،و به دلیل عدم امکان به کارگیری فناوریهای برگزیده (اپتیك و
میکرو الکترونیك) در برخی کاربردهای نیروگاهی ،دوباره برای هریك از تجهیزات مورد نظر ،فناوری مناسب برای طراحی و
ساخت برگزیده شد ].[3
در این مرحله از پروژه به سیاستها و اقداماتی پرداخته خواهد شد که بستر مناسب برای دستیابی به اهداف سند را هموار
میکند .چگونگی دستیابی به فناوریهای مورد نظر و نشر دانش مربوطه ،بازارسازی ،مشروعیت بخشی و جهتدهی بازار برای
به کارگیری محصوالت بومیسازی شده ،کارآفرینی و تامین منابع برای انجام پروژههای سند راهبردی از موضوعات اصلی این
مرحله از پروژه میباشند .همچنین نقش و وظایف بازیگران موضوع با جزئیات بیشتر بررسی و برای همسوسازی عملکرد آنها
برنامهریزی خواهد شد .حرکت همسوی بازیگران میتواند شبکهای یکپارچه و کارآمد را برای دستیابی به اهداف سند ایجاد
نماید.
در ادامه و بر پایه متدلوژی به کار گرفته شده برای انجام پروژه ،در این گزارش پس از بیان چالش های پیش رو و سیاست
های (راهکارهای) مورد نیاز برای رفع آنها ،کارکردهایی مطرح و به آنها پرداخته خواهد شد .هر یك از این کارکردها موفقیت
آمیز بودن برنامههای سند را از منظری ویژه مورد بررسی قرار میدهد و نقش و اقدامات بازیگران گوناگون سند را مشخص
میکند .در واقع این کارکردها به چگونگی برپایی یك نظام نوآوری فناورانه ( )Technilogical Innovation Systemبا بیان
سیاست ها و اقدامات مورد نیاز میپردازد ] .[4در این گزارش ،همچنین وظایف بازیگران سند بر پایه کارکردها و سیاست ها
ارائه شده است.
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فاز  :4تدوین برنامه ،اقدامات و سياستها

 -2نظام نوآوری فناورانه
هدف نظام نوآوری فناورانه ،تحقق اهداف فرآیند نوآوری است .این اهداف شامل دستیابی ،انتشار و بهرهبرداری از دانش
فناوری است که در قالب توسعهی فناورانه ،به ظهور میرسد.
دستههای مختلف فعّالیتهایی که بر توسعهی فناوری اثر میگذارند ،کارکردهای نظام نوآوری فناورانه نام میگیرد.
کارکردها ،فرایندهایی هستند که وجود آنها در شکلگیری یك نظام نوآوری فناورانه ضروری است .هر یك از این کارکردها،
میتواند از طریق فعّالیتهای گوناگون برآورده شوند .در راستای شکلگیری نظام نوآوری فناورانه برای یك فناوری 7 ،کارکرد
گوناگون باید برآورده گردد .از طرفی ،این کارکردها بر یکدیگر اثرگذار هستند و میتوانند منجر به تقویت و یا تضعیف یکدیگر
شوند .همچنین میتوانند دارای هم پوشانی و فعالیتهای یکسان در برخی موارد باشند.

 -1-2تعریف نظام نوآوری
طبق تعریف برخی از محققان که بر نظامهای فنّاورانه نوآوری تمرکز کرده اند ،نظیر  Carlssonو Stankiewicz
( )1991نظام نوآورانه عبارت است از:
ساختهای نهادی خاص با یکدیگر در تعامل بوده و

«شبکهای پویا از عامالن که در یك ناحیهی اقتصادی/صنعتی تحت زیر
در تولید ،انتشار و بهرهبرداری از فناوری سهیم هستند»

شكل  -1مدل مفهومی نظام نوآوری فناورانه

مدل مفهومی نظام نوآوری فناورانه در شکل  1نشان داده شده است.
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نقطهی آغاز تحلیل یك نظام فناورانه نوآوری بر یك منطقه جغرافیایی یا بخش صنعتی متمرکز نیست ،بلکه بر یك فنّاوری یا

یك زمینه فناورانه متمرکز است .رویکرد نظام نوآوری فنّاورانه دارای مشخصههای عمومی رویکردهای نظام نوآوری است .با
این وجود ،دو مشخصه ،این رویکرد را از رویکردهای دیگر متمایز میسازد .اولین مشخصه ،تأکید رویکرد نظام نوآوری فنّاورانه
جنبهای مهم از نوآوری فنّاورانه
بر نقش شایستگی اقتصادی ،توانایی توسعه و استفاده از فرصتهای جدید کسبوکار بهعنوان 
جریانهای دانش برای رخداد تغییرات فناورانه و عملکرد اقتصادی تأکید میکند.

میباشد .این رویکرد بر کافی نبودن تحریك

فرصتهای جدید کسبوکار ،الزم است.

دانشهای موجود به منظور ایجاد

تحریك جریانهای دانش برای تحریك فعاالنهی
جنبهی رویکرد نظام نوآوری فنّاورانه بر اهمیت اشخاص بهعنوان منابع نوآوری تأکید میکند.)1934 ،Schumpeter( .
این 
مشخصهی دوّم متمایزکنندهی مطالعات مربوط به نظام نوآوری فناورانه از رویکردهای دیگر ،تمرکز زیاد آن بر پویایی

سیستم است .تمرکز بر اقدام کارآفرینانه ،پژوهشگران حوزه نظام فنّاورانه نوآوری را تشویق به نگریستن به آن بهعنوان چیزی
کرده است که در طول زمان ایجاد می گردد .بنابراین تعداد فزاینده ای از پژوهشگران ،آغاز به تمرکز بر پویایی نظام فنّاورانه
نوآوری کرده اند2002 ،Bergek( .؛  Carlssonو 1997 ،Jacobsson؛  Hekkertو همکاران2007 ،؛  Jacobssonو
2004 ،Bergek؛  Jacobssonو 2000 ،Johnsson؛  Negroو همکاران2007 ،؛  Negroو همکاران2008 ،؛ ،Rickne
.)2000
در نهایت همانطور که در شکل  1نشان داده شده است ،میتوان اینطور استنتاج کرد که هدف هر نظام نوآوری از جمله نظام
نوآوری فناورانه ،تحقق اهداف فرایند نوآوری است .این اهداف شامل خلق ،انتشار و بهره برداری از فناوری است که در قالب
یرسد.
توسعهی فناورانه ،به ظهور م 


 -2-2نگاه ساختاری به نظامهای فنّاورانه نوآوری
در این بخش به سه دسته از عوامل ساختاری موجود در نظام های فناورانه نوآوری پرداخته خواهد شد .این سه دسته
فناوریها و روابط و شبکهها.

عبارتند از بازیگران ،نهادها،
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 -1-2-2بازیگران
یادگیرندهی

دستهی بازیگران شامل هر سازمانی است که در ظهور فناوری بهطور مستقیم به عنوان توسعه دهنده و

کنندهی مالی و دیگر نقشها مهم هستند .در حقیقت ،این بازیگران،
فناوری یا به طور غیرمستقیم بهعنوان تنظیمکننده ،تأمین 
میکنند .ایجاد
فناوریهایی را ایجاد ،منتشر و بهرهبرداری 

بها و تصمیمات خود،
یك نظام نوآوری فنّاورانه هستند که با انتخا 
مهارتها و اشتیاق بازیگران آن برای انجام اقدامات مختلف است.

یك نظام فناورانه نوآوری وابسته به حضور
برخی از بازیگران در توسعه یك فناوری نقش پیشرو را دارند و سایر بازیگران ،پیرو هستند .بازیگران پیشرو آنهایی هستند
توسعهی یك فناوری خاص وارد شدهاند و به موفقیت آن فناوری وابسته میباشند .در طرف مقابل ،بازیگران پیرو

که کامالً در
گزینههای مختلف ،دست به انتخاب بزنند .بهطور معمول،

میتوانند بین
توسعهی یك فناوری درگیر نشدهاند و 

کامالً در
حوزهی یك
پیشروان توسعهی یك فناوری ،متشکل از واحدهای صنعتی و توسعهدهندگان فناوری کوچك هستند که تنها در 
فناوری به ایفای نقش مشغولند .در طرف مقابل ،پیروان را میتوان متشکل از تنظیمگران ،تأمین کنندگان مالی ،کاربران و
گزینههای فنّاورانه دانست.
بنگاههای بزرگ با قابلیت حمایت از انواع مختلفی از 

 -2-2-2نهادها
دهندهی
شدهی انسانی که شکل  
نگاه به نهادها بهعنوان قواعد بازی در یك جامعه یا بهطور رسمیتر «تنگناهای تدبیر 
میتوان بین نهادهای رسمی و غیررسمی تمایز قائل شد (،North
میباشد» ( )1990 ،Northرایج است .
تعامالت انسانها 
 .)1990در رابطه با نهادهای رسمی میتوان گفت که آنها قواعدی مدون شده هستند و توسط واجدین شرایط وادار به اجرا
میگردند .از طرفی ،نهادهای غیررسمی ضمنی تر هستند و در نتیجه ی فرایند تعامل بازیگران شکل میگیرند .نهادهای
شدن 
ارزشها و هنجارهای اجتماعی با جنبههای اخالقی

میتوانند هنجاری یا شناختی باشند .قواعد هنجاری همان
غیررسمی 
پارادایمهای اجتماعی دانست (.)2001 ،Scott

چارچوبهای ذهنی و

میتوان
هستند ،درحالیکه قواعد شناختی را 
بنگاهها .مثالی در
مثالهایی از نهادهای رسمی عبارتند از قوانین دولتی و تصمیمات سیاستی و یا بخش نامه ها یا قراردادهای 

آنها است.
رابطه با قواعد هنجاری ،مسئولیت احساس شده توسط یك شرکت در رابطه با عدم تولید ضایعات و یا پاکیزهسازی 
مثالهایی در رابطه با قواعد شناختی نیز جستجوی ذهنی (ابتکاری) یا رویههای حل مسئله هستند ( 1982 ،Dosiو .)1984

نگاهها و انتظارات بازیگران درون نظام را نیز در این دسته جای داد.
همچنین میتوان 
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 -3-2-2فناوریها
یروند) به صورتی
رساختهای فناورانه (که خود آنها نیز مصنوع به شمار م 

عوامل فناورانه متشکل از مصنوعات و زی
یکپارچه هستند .عملکرد فنی اقتصادی این مصنوعات که شامل ساختارهای هزینه ،ایمنی ،قابلیت اطمینان ،اثرات افزایش
مقیاس و موارد دیگر هستند از اهمیت حیاتی برای فهم فرایند تغییر فناورانه برخوردارند.
درصورت عدم در نظر گرفتن وجوه فناورانه بهعنوان بخشی از نظام نوآوری فناورانه ،یك سازوکار بازخوردی مهم (بین تغییر
یشود .برای مثال ،در صورت ایجاد بهبود در ایمنی و قابلیت اطمینان در نتیجه ایجاد یك
فناورانه و تغییر نهادی) مغفول واقع م 
طرحهای حمایتی با جزئیات
طرح ،ارائه ی یارانه برای تحقیق و توسعه در حمایت از یك فناوری نوظهور ،راه را برای اجرای 
یتواند منجر به بهبودهای فناورانه بیشتر گردد.
شهای علمی) هموار خواهد کرد .این اقدام نیز م 
بیشتر (شامل نمای 
 -4-2-2روابط و شبكهها
یشوند .این بخش فراهم آورنده یك نگاه
مؤلفههای موجود در نظام نوآوری فناورانه ،صرفاً سنگ بنای آن محسوب م 

مفهومی به تمامی روابط ممکن است.
یتوان این روابط را به روابط بین بازیگران ،بین نهادها،
یباشند .م 
مؤلفههای ساختاری دارای انواع گوناگونی م 
روابط ممکن بین 
یها و نهادها تقسیم کرد.
یها و همچنین بین بازیگران و نهادها ،بین بازیگران و فناوریها و بین فناور 
بین فناور 
یها و ساختوسازها هستند،
یها ،طرح ریز 
رابطهی بین بازیگران شامل روابطی از فعالیتها همچون مبادالت مالی ،همکار 

یها و روابط بین نهادها شامل روابطی از جنس طراحی است ( Murmannو ،Frenken
درحالی که روابط بین فناور 
.)2006
یتر
یها از روابط موجود در خارج از گروه ،قو 
در برخی موارد خاص ،روابط موجود در یك گروه از بازیگران ،نهادها و فناور 
است .در صورتی که این مؤلفههای ساختاری باعث ایجاد یك پیکربندی متراکم گردند ،میتوان آن را یك ساختار شبکهای یا
یتواند ائتالف بنگاههایی برای کاربرد یك فناوری نوظهور باشد (قواعد فناورانه) که به
یك شبکه نامید .مثالی در این رابطه م 
یشود (قواعد نهادی).
یشود و توسط برنامههای یارانه ای حمایت م 
مجموعهای از روشهای حل مسئله هدایت م 

وسیلهی
شبکههای سیاستی ،روابط عرضه کننده و کاربر نیز مثالهایی از این شبکهها به
همچنین ،انجمنهای صنعتی ،جوامع تحقیقاتی ،
شمار میروند.

سند راهبردي و نقشهي راه توسعه سامانههاي اندازهگيري پيشرفته در نيروگاهها
6
فاز  :4تدوین برنامه ،اقدامات و سياستها

ویرایش چهارم ،شهریور 1394

 -3-2نگاه فرایندی به نظامهای نوآوری فناورانه
هدف نظام نوآوری فناورانه ،تحقق اهداف فرایند نوآوری است .این اهداف شامل خلق ،انتشار و بهره برداری از فناوری
است که در قالب توسعهی فناورانه ،به ظهور میرسد .حال دستههای مختلف فعالیتهایی که بر توسعهی فناوری اثر میگذارند،
کارکردهای نظام نوآوری فناورانه نام میگیرد ،این کارکردها در شکل ( )2قابل مالحظه است.

شكل  -2کارکردهای نظام نوآوری فناورانه

کارکردها ،فرایندهایی هستند که وجود آنها در شکلگیری یك نظام نوآوری فناورانه ضروری است .هریك از این کارکردها،
میتواند از طریق فعالیتهای گوناگون برآورده شوند .در راستای شکلگیری نظام نوآوری فناورانه برای یك فناوری 7 ،کارکرد
گوناگون باید برآورده گردد که در شکل ( )3نشان داده شده است .از طرفی ،این کارکردها بر یکدیگر اثرگذار هستند و میتوانند
منجر به تقویت و یا تضعیف یکدیگر شوند .در نتیجهی چنین تعامالتی میان کارکردها ،حلقههای علّی و معلولی متفاوتی قابل
شناسایی هستند.
با توجه به این که هریك از این کارکردها ،اجزای اصلی سیاستگذاری توسعه فناوری را شکل میدهند و با در نظر گرفتن خبره
محور بودن سند حاضر با برگزاری جلسات بحث و بررسی با کارشناسان و متخصصین تیم فنی ،همچنین طی جلسات و
نشستهایی با خبرگان حاضر در کمیتهی راهبری (پیوست  )1از ابعاد مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است که در ادامه
به اساسیترین موضوعات مورد بررسی در قالب پاسخ به هفت پرسش محوری نمایش داده شده در شکل ( )3پرداخته شده
است.

سند راهبردي و نقشهي راه توسعه سامانههاي اندازهگيري پيشرفته در نيروگاهها
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شكل  -3محورهای اصلی مورد بررسی اجزای سیاستگذاری توسعه فناوری

 -4-2بازیگران ،سیاستها ،اقدامات
 -1-4-2بازیگران
بازیگران مرتبط با توسعه تجهیزات ابزار دقیق نیروگاهی به طور کلی به چهار دسته اصلی تقسیم میشوند که عبارتند از :
 سیاست گذار و حاکمیتی
 مجریان و همکاران
 تأمین کنندگان
 کاربران و مشتریان

سند راهبردي و نقشهي راه توسعه سامانههاي اندازهگيري پيشرفته در نيروگاهها
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طی بررسیهای انجام شده و مباحثی که در جلسات کمیته راهبری صورت گرفت و نهایتا به تایید اعضای محترم کمیته
راهبری رسید ،می توان هفت بازیگر اصلی را در قالب این چهار دسته جای داد که به اشکال مختلف و در نقشهای تعریف
شده با یکدیگر در تعامل بوده و وظایف عنوان شده را به عهده میگیرند.
بازیگران مرتبط با توسعه فناوریهای تجهیزات ابزار دقیق نیروگاهی شامل موارد زیر هستند:
جدول  -1بازیگران مرتبط با توسعه فناوریهای تجهیزات ابزار دقیق نیروگاهی

سیاست گذار و حاکمیتی
مجریان و همكاران

تأمین کنندگان
کاربران و مشتریان

 معاونت تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو شرکتهای واجد شرایط دانشگاهها و مراکز پژوهشی پژوهشگاه نیرو معاونت تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو  -شرکت توانیر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری -بهره برداران نیروگاهی

 -2-4-2شیوه تدوین سیاستها و اقدامات
به منظور تبیین سیاستهای (راهکارهای کالن) مناسب برای دستیابی به اهداف در نظر گرفته شده در سند ،وضعیت کلی
بهرهگیری از تجهیزات ابزار دقیق نیروگاهی از منظر کارکردهای نظام نوآوری ،طی جلسات کمیته راهبری و تبادل نظر با
خبرگان صنعت مورد بررسی قرار گرفت (پیوست  .)1سپس چالشهای پیش روی هریك از کارکردها شناسایی شده و در جهت
برطرف نمودن این چالشها و پیشبرد اهداف تعریف شده ،سیاستهای مناسب در قالب هفت کارکرد نظام نوآوری دستهبندی
شده و نهایتا سیاستها ،اقدامات و بازیگران توسعه تجهیزات ابزار دقیق نیروگاهی و همچنین وظایف هر یك از بازیگران مزبور
به تفکیك  7کارکرد فوق تعیین و به تایید اعضا کمیته راهبری رسید که در ادامه توضیح داده شده است.
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 -3-4-2چالشها و سیاستهای توسعه تجهیزات ابزار دقیق نیروگاهی
همانطور که پیش از این گفته شد چالشهای توسعه فناوری تجهیزات ابزار دقیق نیروگاهی و سیاستهای مناسب جهت
رفع آن ،در جلسات کمیته راهبری و با اجماع نظر خبرگان این صنعت مورد شناسایی قرار گرفت در جدول زیر فهرست
چالشهای شناسایی شده در قالب هفت کارکرد نظام نوآوری ارائه شده است.
جدول  -2چالشها و سیاستهای توسعه تجهیزات ابزار دقیق بر اساس کارکردهای نظام نوآوری فناورانه

وسياستهايتوسعهتجهيزاتابزاردقيقبراساسکارکردهاينظامنوآوريفناورانه 

چالشها

سياستها 


کارآفرینی

خلق دانش

انتشار دانش

جهت دهی

چالشها 

کیفیت پایین محصوالت داخلی به سبب عدم انطباق
تعریف پروژههای مناسب از منظر فنی و صنعتی
با استانداردهای پذیرفته شده و عدم توانایی در ایجاد
یك تجارت پایدار
بهای باالی تولید محصوالت داخلی به سبب
کمك به تامین اعتبار مورد نیاز برای انجام پروژهها
هزینههای پژوهشی ابتدایی باال
کمك به تامین اعتبار مورد نیاز برای انجام پروژهها
نبود حمایت کافی برای شرکتهای نوپا و در حال نمو
تشویق بهرهبرداران نیروگاهی به خرید محصوالت
فرهنگ نامناسب مشتریان در خریداری کاالهای
تجهیزات ابزار دقیق داخلی
خارجی
نبود یك فرایند منسجم برای شناسایی نیازهای
تدوین سند راهبردی و نقشه راه برای حوزه ابزار دقیق
ضروری حوزه ابزار دقیق
نبود یك مرکز هدایت کننده و هماهنگ کننده
تشکیل کمیتههای مناسب راهبری و نظارتی برای
فعالیتهای پژوهشی در راستای ایجاد دانش طراحی و
اجرای نقشه راه
ساخت دستگاههای ابزار دقیق
نبود بانك اطالعاتی از شرکتهای پر توان حوزه
انجام پروژهها با ساز و کار فراخوان
بومیسازی ابزار دقیق
نبود یك سامانه فراگیر کارآمد مدیریت دانش در حوزه
تشکیل کمیتههای مناسب جهت مدیریت دانش
پژوهش کشور
ناکارا بودن ساز و کار مالکیت مادی و معنوی به
تدوین آیین نامه و دستورالعملهای ثبت پتنتهای
نحوی که منتشرکننده دانش اطمینان داشته باشد که
حاصل از پروژههای انجام شده
بدون زحمات فراوان از اندوختهی دانشی آنها حمایت
میشود
نبود ساز و کار فراگیر آگاهسازی شرکتها ذیصالح
انجام پروژه ها با ساز و کار فراخوان
برای حضور در حوزههای پژوهشی
تشکیل کمیتههای راهبری ونظارتی مناسب برای
نبود هماهنگیهای الزم برای همسو سازی بازیگران
همسو سازی بازیگران کلیدی
حوزه ابزار دقیق کشور
کمك به تولید محصوالت با کیفیت و فرهنگ سازی
همسو نبودن مشتریان با سیاست های افزایش توان
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بازارسازی

مشروعیت
بخشی

بسیج منابع

ساخت داخل و ترجیح خریدهای خارجی
کیفیت پایین محصوالت داخلی به سبب عدم انطباق
با استانداردهای پذیرفته شده و عدم توانایی برای به
دست آوردن سهم مناسبی از بازار
بهای باالی تولید محصوالت داخلی به سبب
هزینههای پژوهشی ابتدایی باال
نبود اعتماد به محصوالت تولید داخل در حوزه
نیروگاهها به سبب نداشتن تاییدیه های صنعتی الزم
نبود قوانین حمایتی در راستای استفاده از محصوالت
داخلی
تعرفههای پایین محصوالت ابزار دقیق خارجی که
تولیدکننده های داخلی دارند

ویرایش چهارم ،شهریور 1394
مناسب
تعریف پروژههای مناسب از منظر فنی و صنعتی
کمك به تامین اعتبار مورد نیاز برای انجام پروژهها
تعریف پروژههای مناسب از منظر فنی و صنعتی
پشتیبانی از تولید داخل – کاهش مالیات
پشتیبانی از تولید داخل – افزایش تعرفه واردات

پرداخت یارانه و تغییر آیین نامههای برگزاری مناقصات
تراز پایین استقبال از محصوالت داخلی
در راستای تقویت خرید تجهیز ابزار دقیق داخلی
تامین اعتبار ساز و کار برگزیده جهت انجام تبلیغات
نبود سیاستهای فرهنگی مناسب برای افزایش باور
فرهنگی
به کیفیت محصوالت داخلی
تامین اعتبار ساز و کار برگزیده جهت انجام تبلیغات
کافی نبودن برنامههای آموزشی از رسانههای ملی
فرهنگی
مبنی بر فرهنگ بکارگیری تولیدات داخلی
عدم اطمینان سرمایهگذاران از بازگشت سرمایه
به کارگیری بودجه های پژوهشی وزارت نیرو و دفتر
علمی و فناوری ریاست جمهوری برای کمك به
عدم اطمینان تولید کنندهگان از حمایت تولید داخل
شرکت های واجد شرایط داخلی ،برای بومی سازی
توسط مسئوالن مربوطه با وجود کیفیت مناسب
دستگاه های با کیفیت ابزار دقیق ،به صورت یك
نبود یك برنامه و طرح فراگیر برای رفع نیازهای حوزه
برنامه جهت دار ،و در قالب سند راهبردی و ره نگاشت
ابزار دقیق
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 -5-2کسب و توسعه دانش
کسب و توسعه دانش در بر گیرنده فعالیتهایی است که به دستیابی فناوریها خواهد انجامید .شیوههای گوناگونی در این
زمینه وجود دارد که رایجترین آنها عبارتند از:
 کسب دانش فنی با خرید و انتقال فناوری
 کسب دانش فنی با کمك افراد متخصص خارجی
 کسب دانش فنی توسط سازمانهای پژوهشی دولتی
 کسب دانش فنی با استفاده از ظرفیت دانشگاهی کشور
 کسب دانش فنی توسط شرکتهای واجد شرایط داخلی
با توجه به گزینش راهبرد "توسعه درونزا" برای کسب دانش فنی در مرحله سوم پروژه ،گزینههای یکم و دوم کنار رفته و سه
گزینه دیگر بر جا میمانند.
همچنین رویکرد نوین وزارت نیرو در حوزه پژوهشهای صنعت برق بر سپردن وظیفه مدیریت پژوهش به پژوهشگاه نیرو
میباشد .در این راستا مقرر شده است تا به منظور نگهداشت نشاط پژوهشی و به روز بودن پژوهشگران در زمینههای گوناگون
پژوهشی و در راستای مدیریت و نظارت بهتر 20 ،تا  30درصد فعالیتهای پژوهشگاه نیرو نیز به انجام کارهای پژوهشی
اختصاص یافته و  70تا  80درصد پژوهشهای مورد نظر برون سپاری شده و از ظرفیت دانشگاهها و شرکتهای واجد شرایط
که سابقهی فعالیت در زمینهی الکترونیك را دارند ،استفاده شود.
الزم به توضیح است که فهرست ،هزینه ،زمان و مجری پروژههای پژوهشی در مرحله پنجم این پروژه مشخص خواهد شد.
جدول ( ،)3وظایف بازیگران اصلی این کارکرد در راستای اجرای سیاست های برگزیده را نشان می دهد .وظایف در درون
کمانك ،به صورت پر رنگ ،و پس از معرفی دوباره سیاست آورده شده اند.
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جدول  -3وظایف بازیگران برای کارکرد کسب و توسعه دانش

ردیف

بازیگران

1

پژوهشگاه نیرو

2

شرکتهای واجد شرایط

3

دانشگاهها

وظایف
 تدوین سند راهبردی و نقشه راه برای حوزه ابزار دقیق(اجرای پروژه تدوین سند) انجام پروژه ها با ساز و کار فراخوان (برگزاری فراخوان) -انجام پروژه ها با ساز و کار فراخوان (شرکت در فراخوان و انجام پروژه ها)

 تشکیل کمیتههای مناسب راهبری و نظارتی برای اجرای نقشه راه (برپایی کمیته ها) انجام پروژه ها با ساز و کار فراخوان (شرکت در فراخوان و انجام پروژه ها) -تدوین سند راهبردی و نقشه راه برای حوزه ابزار دقیق(مشارکت در تدوین سند)

و پژوهشکده ها

 -تشکیل کمیتههای مناسب راهبری و نظارتی برای اجرای نقشه راه

(شرکت اساتید

دانشگاه در کمیته ها)
 انجام پروژه ها با ساز و کار فراخوان (شرکت در فراخوان و انجام پروژه ها) -تدوین سند راهبردی و نقشه راه برای حوزه ابزار دقیق(مشارکت در تدوین سند)

4

بهرهبرداران نیروگاهی

 -تشکیل کمیتههای مناسب راهبری و نظارتی برای اجرای نقشه راه

(شرکت خبرگان

نیروگاهی در کمیته ها)

معاونت تحقیقات و منابع
5

انسانی وزرات نیرو-شرکت
توانیر

 -تدوین سند راهبردی و نقشه راه برای حوزه ابزار

دقیق(مشارکت نماینده توانیر در

تدوین سند)

 -تشکیل کمیتههای مناسب راهبری و نظارتی برای اجرای نقشه راه

(شرکت نماینده

توانیر در کمیته ها)

 -6-2انتشار دانش
کارکرد انتشار دانش دربرگیرندهی مجموعهای از فعّالیتها با هدف تسهیم و به اشتراکگذاری دانش و اطالعات در میان
بازیگران مختلف موجود در سیستم است .دانش را میتوان به دو دسته دانش فنی و غیر فنی بخش نمود و برای هریك
اقداماتی را برنامهریزی نمود.
 انتشار دانش فنی
یکی از شیوههای مناسب برای جلوگیری از انحصاری شدن دانش فنی کسب شده ،و همچنین انتشار آن بین هستههای
دانش بنیان ،میتواند اعالم فراخوان برای شناسایی متقاضیان ،دریافت پیشینه فعالیتهای آنها و سپردن انجام پروژههای
پژوهشی به بیش از یك شرکت یا دانشگاه به صورت همزمان میباشد .این شیوه میتواند افزون بر نشر دانش بین نهادهای
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گوناگون به ایجاد رقابت و بهرهوری بیشتر نیز بیانجامد .همچنین میتوان در گام نخست ،تنها نیمی از هزینههای انجام پژوهش
را به سه متقاضی برگزیده پرداخت نمود ،و نیمی دیگر را تنها به آن متقاضی که محصول بهتری را تولید کرده است پرداخت
کرد.
 انتشار دانش غیر فنی
به منظور انتشار و به اشتراک گذاری اطالعات غیر فنی پروژهها ،ایجاد کمیتههایی متشکل از بازیگران کلیدی ضروی
میباشد .نشست این کمیتهها باید در دورههای زمانی مشخص ،برگزار شده و اطالعات بین بازیگران کلیدی مبادله شود.
تشکیل و برپایی کمیتههای زیر برای دستیابی به اهداف سند ضروی میباشد:
 کمیته ناظران تخصصی پروژهها
اعضای این کمیته ،ناظرین تخصصی پروژهها میباشند .آنها در بازههای زمانی مشخص از شرکت یا نهاد مجری پروژه
بازید کرده و همواره وضعیت پروژه را پایش میکنند .در نشست دورهای کمیته ناظران تخصصی ،میزان پیشرفت ،مشکالت و
سایر موضوعات مربوط به پروژهها گزارش شده و تصمیمات مناسب گرفته خواهد شد .اعضای این کمیته میتوانند از گروههای
تخصصی پژوهشگاه نیرو و دانشگاهها انتخاب شوند.
 کمیته بازار
موضوعات پیرامون بازار محصوالت پروژه میباشد .بازارسازی ،جهتدهی بازار و مشروعیت بخشی به محصوالت پروژهها
از جمله فعالیتهای اصلی این کمیته است .اعضای پیشنهادی این کمیته عبارتند از:
 نماینده معاونت تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو-شرکت توانیر
 نماینده پژوهشگاه نیرو
 نماینده بهرهبرداران نیروگاهی
 نمایندهای از دانشگاهها
 کمیته راهبری
این کمیته عهدهدار پایش موضوعات فنی و غیر فنی سند راهبردی میباشد .عمده ترین وظایف این کمیته عبارتند از:
 دریافت گزارشهای پیشرفت پروژهها از دبیر کمیته ناظران تخصصی
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 رایزنی و ارائه راهکار برای رفع مشکالت اجرایی پروژهها
 دریافت گزارش دبیر کمیته بازار
 رایزنی و ارائه راهکار برای تقویت بازار محصوالت پروژهها
اعضای پیشنهادی این کمیته عبارتند از:
 معاونت تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو-شرکت توانیر
 نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
 نماینده پژوهشگاه نیرو
 نماینده بهرهبرداران نیروگاهی
 نماینده ای از دانشگاهها
با برگزاری نشستهای منظم و دورهای ،اطالعات بخشهای گوناگون مرتبط با طرح بین بازیگران کلیدی مبادله شده و
حرکت بازیگران در راستای اهداف سند راهبردی همسو خواهد شد.
جدول ( ،)4وظایف بازیگران اصلی این کارکرد را در راستای اجرای سیاست های برگزیده معرفی میکند.
جدول  -4وظایف بازیگران برای کارکرد انتشار دانش

ردیف

بازیگران

1

پژوهشگاه نیرو

2

دانشگاهها و پژوهشکده

وظایف
 -تشکیل کمیتههای مناسب جهت مدیریت دانش (برپایی واحد مدیریت دانش در پژوهشگاه نیرو)

 تدوین آیین نامه و دستورالعملهای ثبت پتنتهای حاصل از پروژههای انجام شده انجام پروژهها با ساز و کار فراخوان (واگذاری غیر انحصاری پروژهها و اجرای بخشی از پروژهها ) -تشکیل کمیتههای مناسب راهبری و نظارتی برای اجرای نقشه راه (برپایی کمیته ها)

ها

 انجام پروژه ها با ساز و کار فراخوان (اجرای بخشی از پروژه ها) -تشکیل کمیتههای مناسب راهبری و نظارتی برای اجرای نقشه راه (شرکت در کمیتهها)

3

شرکتهای واجد شرایط

4

معاونت تحقیقات و منابع  -تشکیل کمیتههای مناسب راهبری و نظارتی برای اجرای نقشه راه
انسانی وزرات نیرو-

 انجام پروژه ها با ساز و کار فراخوان (اجرای بخشی از پروژه ها)(شرکت نماینده توانیر در

کمیتههای راهبری)

شرکت توانیر
5

بهرهبرداران نیروگاهی

 -تشکیل کمیتههای مناسب راهبری و نظارتی برای اجرای نقشه راه (شرکت در کمیته ها)
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 -7-2کارآفرینی
کارآفرینان از بازیگران کلیدی در نظامهای نوآوری به شمار میروند .فعّالیت کارآفرینی عبارتست از تبدیل دانش فنی
موجود به کسب و کارهای جدید .این کار از طریق انجام پروژههای اجرایی انجام میشود .بنابراین ،از الزمههای انجام فعّالیت
کارآفرینی ،وجود دانش فنی است .نکتهی قابل بیان آن است که هر بازیگری (شامل هر بازیگری در بخش خصوصی یا عمومی
و یا بازیگران دولتی ،دانشگاهی و یا صنعتی) که به انجام فعّالیتهای کارآفرینی مبادرت ورزد ،در آن مقطع خاص به عنوان
کارآفرین شناخته میشود .بنابراین ،در برخی موارد ،حتی دولتها نیز میتوانند در نقش کارآفرین ظاهر شوند.
به طور کلی میتوان دو زیرکارکرد را برای فعّالیتهای کارآفرینی متصور شد:
 ایجاد فرصتهای کاری جدید


شناساندن فرصتهای کاری جدید

در ایجاد فرصتهای کاری جدید ،کسب سود به طور مستقیم مورد هدف قرار میگیرد؛ درحالیکه در شناساندن فرصتهای
کاری جدید ،ایجاد مشروعیت برای آن محصول یا خدمت (در سطحی باالتر برای تکنولوژی) هدف اصلی فعّالیت است .در این
حالت ،با ایجاد مشروعیت برای محصول یا خدمت ارائه شده ،زمینهای برای کسب سود فراهم میشود.
میتوان گفت که فعّالیتهای کارآفرینی شامل تالشهایی است که بطور مستقیم به تجاریسازی محصوالت و خدمات
ارائه شده بر پایهی دانش فنی موجود میپردازند .درحقیقت ،این فعّالیت است که یك نظام نوآوری را از یك نظام تنها پژوهشی
متمایز میسازد .الزم به ذکر است که انجام فعّالیتهای کارآفرینی میتواند منجر به شکلگیری دانشهای جدید از فناوریهای
موجود گردد .بنابراین ،از یكسو توسعهی دانش الزمهی انجام فعّالیتهای کارآفرینانه است و از سوی دیگر ،فعّالیتهای
کارآفرینانه با افزایش دانش فنی در رابطه با فناوری همراه است.
با توجه به مطالب عنوان شده در بخش  ،5-2شیوه پیشنهادی برای کسب و توسعه دانش فنی ،کار آفرین بوده و فرصتهای
جدید را برای شرکتهای واجد شرایط و همچنین متخصصین دانشگاهی به وجود خواهد آورد .همچنین به کارگیری
سیاستهای مناسب بازارسازی ،جهتدهی بازار و همچنین مشروعیت بخشی محصوالت میتواند کارآفرینی پایدار را تضمین
کند.
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در صورتیکه در تعریف پروژههای سند راهبردی ،مشخصات و استانداردهای صنعتی محصوالت نهایی به درستی انتخاب
شده باشند ،توانایی رقابت محصوالت تولید داخل با محصوالت مشابه خارجی افزایش یافته و کارهای ایجاد شده پایدارتر
خواهند بود .همچنین تامین مناسب اعتبارات پروژهها نیز میتواند در انجام بهینه پروژهها و ایجاد فرصتهای شغلی مناسب
موثر باشد.
جدول ( ،)5وظایف بازیگران اصلی این کارکرد را معرفی میکند.
جدول  -5وظایف بازیگران برای کارکرد کارآفرینی

ردیف

بازیگران

1

پژوهشگاه نیرو

2

معاونت تحقیقات و منابع

وظایف
 -تعریف پروژههای مناسب از منظر فنی و صنعتی

(مجری پروژه شناسایی مشخصات

پروژه ها)

 -کمك به تامین اعتبار مورد نیاز برای انجام پروژهها

(برآورد اعتبار پروژه ها و طرح ها و

ارائه پیشنهاد برای تصویب و پیگیری اعتبارات)

انسانی وزرات نیرو-شرکت
توانیر
3

معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری

 -کمك به تامین اعتبار مورد نیاز برای انجام پروژهها (تصویب و تامین اعتبار پروژه ها)

 -تشویق بهرهبرداران نیروگاهی به خرید محصوالت تجهیزات ابزار دقیق داخلی

(تصویب

پیشنهادات دریافتی از کمیته ها)

 -کمك به تامین اعتبار مورد نیاز برای انجام پروژهها

(تصویب و تامین بخشی از اعتبار

پروژه ها)

 -8-2بازار سازی
مجموعهی فعّالیتهایی با هدف رقابتپذیر ساختن محصوالت پروژهها که عموما با فناوری نوین و آیندهدار همراه هستند،
نسبت به محصوالت مشابه خارجی که هم اکنون مورد استفاده قرار میگیرند ،با موضوع شکلگیری بازار یا بازارسازی در پیوند
میباشند.
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نباید انتظار داشت که محصوالت تولید داخل ،در ابتدای کار ،توانایی رقابت با محصوالت موجود را داشته باشند .بنابراین
نیاز است شرایطی قابل رقابت در بازار برای آنها را پدید آورد .در واقع نیاز است ،با انجام مجموعهای از فعّالیتها ،زمینه را
برای رقابت درست محصوالت تولید داخل با محصوالت خارجی پدید آورد.
درحقیقت ،یك محصول تولید داخل در کسب سهم بازار مناسب ،نیازمند دستیابی به ویژگیهایی است که به واسطهی آنها
بتواند در بازار نفوذ نماید .این ویژگیها عبارتند از:
 مشخصات فنی
همان گونه که اشاره شد ،مشخصات فنی محصوالت تولید داخل باید منطبق با مشخصات فنی محصوالت کنونی مورد
استفاده باشد .بنابراین نیاز است تا هنگام تعریف پروژههای مربوطه ،این موضوع در نظر گرفته شده و استانداردهای صنعتی مورد
نظر بهره بردار نیز دیده شود .فناوری طراحی و ساخت محصول نیز باید با کاربرد مورد نظر سازگار بوده و مورد پذیرش
بهرهبرداران قرار گیرد.
در همین راستا هنگام گزینش مجریان پروژه نیز باید دقت الزم انجام شده و توانایی آنها در انجام پروژههای با
فناوریهای مورد نظر ،با بررسی پیشینه کاری آنان راستی آزمایی شود.
انجام نظارت مناسب بر عملکرد مجریان در مراحل پروژه و همچنین ملزم نمودن مجریان به اخذ تاییدیههای آزمونهای
عملکردی و صنعتی نیز میتواند کیفیت محصول نهایی را تضمین نماید.
 بهای محصول
یکی از مهمترین ویژگیهای رقابتپذیری ،بهای محصول میباشد .با وجود داشتن مزیتهای فنی ،اگر محصول تولید
داخل دارای بهای مناسب نباشد ،امکان رقابت با محصوالت دیگر را نیز نخواهد داشت.
آگاه نمودن متقاضیان انجام پروژهها از بهای محصوالت کنونی مورد استفاده و همچنین محدودهی بهای مورد پذیرش
بهرهبرداران برای استفاده از محصوالت داخلی میتواند گامی مثبت در این راه باشد .همچنین ارائه تسهیالت مناسب به مجریان
پروژهها برای کاهش قیمت تمام شده محصول نیز میتواند موجب افزایش توانایی رقابت محصوالت داخلی شود .اقدامات
پیشنهادی در این زمینه عبارتند از:
 تامین فضای پژوهش برای مجریان پروژهها از طریق تاسیس پارک فناوری صنعت برق کشور
 ارائه تسهیالت برای تامین هزینههای نیروی انسانی مورد نیاز برای انجام پژوهش
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 ارائه تسهیالت برای خرید تجهیزات مورد نیاز برای تولید نمونه اولیه محصول
 ارائه تسهیالت برای برپایی فضای تولید محصول صنعتی
 ارائه تسهیالت برای خرید تجهیزات مورد نیاز برای تولید نمونه صنعتی محصول
جدول ( ،)6وظایف بازیگران اصلی این کارکرد در راستای اجرای سیاست های برگزیده را نشان می دهد.
جدول  -6وظایف بازیگران برای کارکرد بازار سازی

ردیف

بازیگران

1

پژوهشگاه نیرو

وظایف
 -تعریف پروژههای مناسب از منظر فنی و صنعتی

(تعریف پروژه های دقیق برای کمک به

تولید محصول رقابت پذیر -تشكیل کمیتههای مناسب ناظرین تخصصی برای نظارت و
هدایت بهینه مجریان پروژهها)

 -کمك به تامین اعتبار مورد نیاز برای انجام پروژهها

(کمک به تامین بخشی از هزینه

های تولید محصول و رقابت پذیر ساختن آن  -تامین فضای پژوهش برای مجریان
پروژهها از طریق تاسیس پارک فناوری صنعت برق کشور)

 -پشتیبانی از تولید داخل – کاهش مالیات

(برپایی کمیته های ارائه دهنده پیشنهاد

کاهش مالیات)

 -پشتیبانی از تولید داخل

– افزایش تعرفه واردات (برپایی کمیته های ارائه دهنده پیشنهاد

تعیین تعرفه)
 -کمك به تامین اعتبار مورد نیاز برای انجام پروژهها (تصویب و تامین اعتبار پروژه ها)

معاونت تحقیقات و منابع
2

انسانی وزرات نیرو-شرکت
توانیر

 -پشتیبانی از تولید داخل

– کاهش مالیات (بررسی و تصویب پیشنهادهای کاهش مالیات

و اجرایی نمودن پیشنهادها)

 -پشتیبانی از تولید داخل – افزایش تعرفه واردات

(بررسی و تصویب پیشنهادهای کاهش

مالیات و اجرایی نمودن پیشنهادها)

معاونت علمی و فناوری
3

ریاست جمهوری

4

بهره برداران نیروگاهی

 کمك به تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز برای ارائه تسهیالت تامین اعتبار مورد نیاز جهت تاسیس پارک فناوری صنعت برق کشور -تعریف پروژههای مناسب از منظر فنی و صنعتی

(کمک به تعریف پروژه های دقیق برای

کمک به تولید محصول رقابت پذیر -شرکت در کمیتههای ناظرین تخصصی برای نظارت
و هدایت بهینه مجریان پروژهها)
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 -9-2جهتدهی
مجموعهای از فعالیتهایی را در بر میگیرد که بازیگران طرح را همسو نموده و همچنین مشتریان را به سمت بکارگیری
محصوالت داخلی سو دهد .چگونه میتوان بهرهبرداران نیروگاهی را به سمت بکارگیری محصوالت تولید داخل هدایت نمود؟
برای همسو سازی بازیگران کلیدی طرح نیاز است تا کمیته های راهبری و نظارتی با برنامه و ساز و کار مناسبی برپا و هدایت
شود .در هر یك از نشست های این کمیته ها فرایند همسو سازی انجام خواهد گرفت.
سودهی مشتریان نیز به شیوههای زیر امکان پذیر است:
 مزایای فنی و کاربردی
در صورتیکه محصول ارائه شده داخلی دارای برتریهای فنی و کاربردی نسبت به رقبا باشد ،انگیزه بهرهبرداران محصول
در بکارگیری آن بیشتر خواهد شد .این کار میتواند با افزودن ویژگیها و تواناییهای نرم افزاری و یا با بکارگیری یك فناوری
نوین صورت گیرد .برای نمونه ،دستگاههای اندازهگیری میزان اکسیژن محلول در آب که عموما به فناوریهای الکتروشیمیایی
ساخته میشدند ،در سالهای اخیر بازار خود را از دست داده و با نمونههایی که از فناوری اپتیك استفاده میکنند ،جایگزین
شدهاند .زیرا نمونههای جدید ،دوره عمر بیشتر و فرایند تعمیر و نگهداری ساده تری را دارا هستند.
در همین راستا ،دریافت نظرات بهرهبرداران محصول ،و گنجاندن خواستههای آنان در مشخصات محصول ،هنگام تعریف پروژه
مربوطه میتواند کارساز باشد.
 مزایای اقتصادی
همان گونه که در بخش شکلگیری بازار اشاره شد ،انجام اقدامات مناسب برای کاهش بهای محصول میتواند
بهرهبرداران را برای به کارگیری محصوالت داخلی تشویق نماید.

جدول ( ،)7وظایف بازیگران اصلی این کارکرد در راستای اجرای سیاست های برگزیده را نشان می دهد.
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جدول  -7وظایف بازیگران برای کارکرد جهت دهی

ردیف

بازیگران

1

پژوهشگاه نیرو

2

بهرهبرداران نیروگاهی

3

دانشگاه ها و مراکز پژوهشی

وظایف
 تشکیل کمیتههای مناسب ناظرین تخصصی برای همسو سازی بازیگران کلیدی(برپایی کمیته ها)

 -کمك به تولید محصوالت با کیفیت و فرهنگ سازی مناسب

( برای همسو سازی

بازیگر کلیدی بهره بردار نیروگاه برای خرید تولیدات ابزار دقیق داخلی)

 تشکیل کمیتههای مناسب ناظرین تخصصی برای همسو سازی بازیگران کلیدی(شرکت در کمیته ها)

 -کمك به تولید محصوالت با کیفیت و فرهنگ سازی مناسب

( کمک به تعریف

پروژه های مناسب)

 تشکیل کمیتههای مناسب ناظرین تخصصی برای همسو سازی بازیگران کلیدی(شرکت در کمیته ها)

 -10-2مشروعیت بخشی
آن دسته از فعّالیتهایی که به دنبال ایجاد مقبولیت اجتماعی برای بکارگیری محصوالت داخلی هستند و میتوانند منجر
به تغییر نگرش بهرهبرداران در استفاده از محصوالت خارجی شوند ،موضوع محور مشروعیت بخشی میباشند .استفاده از یك
محصول جدید ،اغلب با مخالفت و مقاومت بازیگرانی که دارای منافع در محصوالت کنونی هستند ،همراه میشود .بنابراین ،نیاز
است بر این لختی غلبه نمود.
کارکرد مشروعیت بخشی ،مانند یك کاتالیزور عمل میکند و به فرایند توسعهی نظام نوآوری سرعت میبخشد .این امر
میتواند از طریق تشویق سیاستگذاران ،به ایجاد بستر مناسب و پشتیبانی از بازار محصوالت داخلی صورت پذیرد.
از پیشنهادهای هم راستا با این کارکرد میتوان متقاعد نمودن بازیگران کلیدی و سیاست گذار سند راهبردی به انجام موارد زیر
اشاره کرد:
 ارائه یارانه به بهرهبرداران برای خرید محصوالت داخلی
 در نظر گرفتن امتیاز بیشتر برای محصوالت داخلی درمناقصات
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 انجام تبلیغات گسترده و فرهنگسازی به کارگیری محصوالت داخلی
جدول ( ،)8وظایف بازیگران اصلی این کارکرد در راستای اجرای سیاست های برگزیده را نشان می دهد.
جدول  -8وظایف بازیگران برای کارکرد مشروعیت بخشی

ردیف

بازیگران

1

پژوهشگاه نیرو

وظایف
 -تامین اعتبار ساز و کار برگزیده جهت انجام تبلیغات فرهنگی

(برپایی کمیتههای

راهبری ،برای ارائه ساز و کار مناسب برای ترغیب بهرهبرداران نیروگاهی به خرید
محصوالت تجهیزات ابزار دقیق داخلی)

 پرداخت یارانه و تغییر آیین نامه های برگزاری مناقصات در راستای تقویت خرید تجهیزابزار دقیق داخلی

(بر پایی کمیتههای راهبری برای ارائه ساز و کار مناسب برای دادن

یارانه خرید تولید داخل و همچنین افزایش احتمال برنده شدن شرکتهای تولید کننده
داخلی تجهیزات ابزار دقیق در مناقصات)

 -تامین اعتبار ساز و کار برگزیده جهت انجام تبلیغات فرهنگی

(شرکت نماینده توانیر در

کمیتههای راهبر ی برای ارائه ساز و کار مناسب برای ترغیب بهرهبرداران نیروگاهی به
خرید محصوالت تجهیزات ابزار دقیق داخلی)

2

معاونت تحقیقات و منابع

 -پرداخت یارانه و تغییر آیین نامه های برگزاری مناقصات در راستای تقویت خرید تجهیز

انسانی وزرات نیرو-شرکت

ابزار دقیق داخلی

توانیر

(شرکت نماینده توانیر در کمیتههای راهبری برای ارائه ساز و کار

مناسب برای دادن یارانه خرید تولید داخل و همچنین افزایش احتمال برنده شدن
شرکتهای تولید کننده داخلی تجهیزات ابزار دقیق در مناقصات)

 -تامین اعتبار ساز و کار برگزیده جهت انجام تبلیغات فرهنگی

(بررسی ،تصویب و تامین

اعتبار پیشنهادهای حمایتی فرهنگی کمیتههای راهبری )

 پرداخت یارانه و تغییر آیین نامه های برگزاری مناقصات در راستای تقویت خرید تجهیزابزار دقیق داخلی

(بررسی ،تصویب و تامین اعتبار پیشنهادهای حمایتی مالی کمیتههای

راهبری )

 تامین اعتبار ساز و کار برگزیده جهت انجام تبلیغات فرهنگی3

(شرکت در کمیته های

راهبری برای ارائه ساز و کار مناسب برای ترغیب بهرهبرداران نیروگاهی به خرید

بهرهبرداران نیروگاهی

محصوالت تجهیزات ابزار دقیق داخلی)

 پرداخت یارانه و تغییر آیین نامه های برگزاری مناقصات در راستای تقویت خرید تجهیزابزار دقیق داخلی

(شرکت در کمیتههای راهبری برای ارائه ساز و کار مناسب برای دادن

یارانه خرید تولید داخل و همچنین افزایش احتمال برنده شدن شرکتهای تولید کننده
داخلی تجهیزات ابزار دقیق در مناقصات)

 -تامین اعتبار ساز و کار برگزیده جهت انجام تبلیغات فرهنگی

(شرکت در کمیتههای

راهبری برای ارائه ساز و کار مناسب برای ترغیب بهرهبرداران نیروگاهی به خرید
محصوالت تجهیزات ابزار دقیق داخلی)
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 پرداخت یارانه و تغییر آیین نامه های برگزاری مناقصات در راستای تقویت خرید تجهیزابزار دقیق داخلی

(شرکت در کمیتههای راهبری برای ارائه ساز و کار مناسب برای دادن

یارانه خرید تولید داخل و همچنین افزایش احتمال برنده شدن شرکتهای تولید کننده
داخلی تجهیزات ابزار دقیق در مناقصات)

 -11-2تامین منابع
کارکرد تامین منابع ،مجموعهای از فعّالیتهای مربوط به تأمین اعتبارات ،نیروی انسانی ،زیرساختها ،مواد و تجهیزات
مورد نیاز برای اجرایی نمودن سند راهبردی را در بر میگیرد.
دسترسی به منابع مورد نیاز ،یکی از ضروریترین نیازهای توسعه نظامهای نوآوری فناورانه است .فعّالیتهایی که در این
کارکرد صورت میپذیرد ،بیشتر از جنس سرمایهگذاریهایی است که در فرآیند توسعه انجام میشوند .درصورت عدم وجود منابع
مالی و ابزارهای مورد نیاز تضمینی برای اجرای مفاد سند راهبردی وجود نخواهد داشت .بنابراین ،این کارکرد دارای اهمّیّت
فراوانی در روند توسعه میباشد.
همان گونه که اشاره شد ،کارکرد بسیج منابع در چهار بُعد زیر ،امکانپذیر است:
 منابع مالی :تأمین و هماهنگسازی بودجهها و اعتبارات موردنیاز برای توسعهی فناوری
با توجه به اینکه پروژه "تدوین نقشه راه و سند راهبردی سیستمهای اندازهگیری پیشرفته" بر پایه اعالم نیاز وزارت نیرو
صورت میگیرد ،بنابراین تامین کننده مالی اصلی آن نیز وزارت نیرو ،و به طور ویژه ،معاونت تحقیقات و منابع انسانی وزارت
نیرو با همیاری شرکت توانیر میباشد .همچنین بر پایه اطالعات گزارش مرحله سوم پروژه ،از آن جا که گسترش فناوریهای
میکرو الکترونیك و اپتیك ،از موارد تاکید شده در اسناد باال دستی کشور میباشند ،شاید بتوان از اعتبارات نهادهای مربوطه
مانند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز برای انجام پروژههای مشخص شده در سند راهبردی بهره برد.
 منابع انسانی :تأمین و هماهنگسازی افراد علمی یا فنی موردنیاز برای توسعهی فناوری
با توجه به راهکار گزینش شده برای اعالم فراخوان از شرکتهای واجد شرایط و دانشگاهها برای انجام پروژهها ،منابع
انسانی مورد نیاز تامین خواهد شد.
 منابع مادی :تأمین و هماهنگسازی مواد (و در پارهای اوقات ،قطعات) مورد نیاز برای توسعهی فناوری
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با توجه به راهکار گزینش شده برای اعالم فراخوان از شرکتهای دانش بنیان و دانشگاهها برای انجام پروژهها ،هزینههای
تامین مواد ،قطعات و تجهیزات در پروژهها دیده خواهد شد.
 منابع مكمل :تأمین و هماهنگسازی زیرساختها ،محصوالت و یا خدمات مکمل مورد نیاز برای توسعهی فناوری
با توجه به راهکار گزینش شده برای اعالم فراخوان از شرکتهای واجد شرایط و دانشگاهها برای انجام پروژهها ،هزینههای
استفاده از آزمایشگاهها و دیگر خدمات مکمل در تعریف پروژهها دیده خواهد شد.
جدول ( ،)9وظایف بازیگران اصلی این کارکرد در راستای اجرای سیاستهای برگزیده را نشان میدهد.
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جدول  -9وظایف بازیگران برای کارکرد تامین منابع
ردیف

بازیگران

1

پژوهشگاه نیرو

وظایف
به کارگیری بودجه های پژوهشی وزارت نیرو و دفتر علمی و فناوری ریاست جمهوری
برای کمك به شرکت های واجد شرایط داخلی ،برای بومی سازی دستگاه های با
کیفیت ابزار دقیق ،به صورت یك برنامه جهت دار ،و در قالب سند راهبردی و ره
نگاشت(

برپایی کمیته های راهبری برای محاسبه اعتبارات مورد نیاز برای انجام

پروژهها به تفكیک هر پروژه و تفكیک هزینههای نیروی انسانی ،مواد و تجهیزات و

آزمونها)
2

معاونت تحقیقات و منابع

به کارگیری بودجه های پژوهشی وزارت نیرو و دفتر علمی و فناوری ریاست جمهوری

انسانی وزرات نیرو-شرکت

برای کمك به شرکت های واجد شرایط داخلی ،برای بومی سازی دستگاه های با

توانیر

کیفیت ابزار دقیق ،به صورت یك برنامه جهت دار ،و در قالب سند راهبردی و ره
نگاشت( تامین اعتبار مورد نیاز برای انجام پروژهها)
به کارگیری بودجه های پژوهشی وزارت نیرو و دفتر علمی و فناوری ریاست جمهوری

معاونت علمی و فناوری

برای کمك به شرکت های واجد شرایط داخلی ،برای بومی سازی دستگاه های با

3

ریاست جمهوری

کیفیت ابزار دقیق ،به صورت یك برنامه جهت دار ،و در قالب سند راهبردی و ره

4

بهرهبرداران نیروگاهی

5

دانشگاه ها و مراکز پژوهشی

نگاشت( تامین اعتبار بخشی از هزینههای انجام پروژهها  -شرکت نماینده توانیر در
کمیته های راهبری برای محاسبه اعتبارات مورد نیاز برای انجام پروژهها به تفكیک

هر پروژه و تفكیک هزینههای نیروی انسانی ،مواد و تجهیزات و آزمونها)
به کارگیری بودجه های پژوهشی وزارت نیرو و دفتر علمی و فناوری ریاست جمهوری
برای کمك به شرکت های واجد شرایط داخلی ،برای بومی سازی دستگاه های با
کیفیت ابزار دقیق ،به صورت یك برنامه جهت دار ،و در قالب سند راهبردی و ره
نگاشت(

شرکت در کمیته های راهبری برای محاسبه اعتبارات مورد نیاز برای انجام

پروژهها به تفكیک هر پروژه و تفكیک هزینههای نیروی انسانی ،مواد و تجهیزات و

آزمونها)
به کارگیری بودجه های پژوهشی وزارت نیرو و دفتر علمی و فناوری ریاست جمهوری
برای کمك به شرکت های واجد شرایط داخلی ،برای بومی سازی دستگاه های با
کیفیت ابزار دقیق ،به صورت یك برنامه جهت دار ،و در قالب سند راهبردی و ره
نگاشت(

شرکت در کمیته های راهبری برای محاسبه اعتبارات مورد نیاز برای انجام

پروژهها به تفكیک هر پروژه و تفكیک هزینههای نیروی انسانی ،مواد و تجهیزات و

آزمونها)

سند راهبردي و نقشهي راه توسعه سامانههاي اندازهگيري پيشرفته در نيروگاهها
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فاز  :4تدوین برنامه ،اقدامات و سياستها

 -3اقدامات فنی
همانطور که در گزارش مرحلهی سوم آمده است ،از بین  106تجهیز ابزاردقیق مورد استفاده در نیروگاه 31 ،تجهیز به عنوان
تجهیزات منتخب ،برگزیده شد و ارائه برنامهی اقدامات فنی زمان بندی شده برای بدست آوردن دانش فنی طراحی و ساخت
آنها در قالب هفت طرح ارائه شد .چگونگی انتخاب این دستگاهها به تفصیل در گزارش مرحلهسوم آمده است .در ادامه
پروژههایی که میبایست در قالب اقدامات فنی سند در جداول ( )10تا ( )16نشان داده شده است.
جدول  -10پروژههای طرح سدا(حسگرهای سوخت دود احتراق)

حسگر سوخت دود احتراق
CO, CO2,NOX, SOX Analyzer

1

Gas Calorimeter

2

Zirconia O2 Sensor

3

Online Sensor of CO , CO2 , NOX, SOX

4

Oxygen Analyzer

5

Electrochemical sensors for portable Flue gas analyzer

6

جدول  -11پروژههای طرح مكا (حسگرهای پارامتر مكانیكی)

حسگرهای پارامتر مكانیكی
Absolute Vibration Sensor

1

( Special Proximity Sensor or Switch For Supervisory systems of Rotary machines
)… turbine , pump , motor ,

2

Rotor (Shaft) Balancer

3

Turbine Supervisory panel

4

Limit or Micro Switch

5

Relative Vibration Sensor

6
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 اقدامات و سياستها، تدوین برنامه:4 فاز

) پروژههای طرح فلو (حسگرهای فلومتر-12 جدول

حسگرهای فلومتر
1

Ultrasonic Flow Meter For Gas

2

OVAL Gear Flow meter

3

Thermal flow Transmitter or Switch

4

Ultrasonic Flow Meter For Liquid

) پروژههای طرح حفا (حسگرهای حفاظت و نشتی گاز-13 جدول

حسگرهای حفاظت و نشتی گاز
1

Burner flame Detector

2

Fire Detector ( for firefighting system in hazardous area )

3

Fire Fighting Control Panel (SIL 2 or 3 )

4

Heat Detector ( for firefighting system in hazardous area )

5

Smoke Detector ( for firefighting system in hazardous area )

) پروژههای طرح شیم (حسگرهای شیمیایی آب-14 جدول

حسگرهای شیمیایی آب
1

DO2 Analyzer (Dissolved Oxygen Analyzer)

2

DO2 sensor

 پروژههای طرح دماسنج-15 جدول

طرح دماسنج
1

Industrial Temperature transmitter (head mount, field mount, panel mount )
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 اقدامات و سياستها، تدوین برنامه:4 فاز
طرح دماسنج

2

Temperature Indicator (Dial - Gas Filled)

3

Temperature Switch (Bellows Type)

4

Temperature Indicator Switch (Dial - Gas Filled)

 پروژههای طرح فشارسنج-16 جدول

طرح فشارسنج
1

Pressure switch (Diaphragm Type)

2

Pressure & Differential Pressure Transmitter (Diaphragm Type)

3

Pressure Transmitter (Diaphragm type)

4

Pressure Gauge & Pressure Indicator switch (Bourdon Type)
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 -4نتیجهگیری
در این گزارش چالشها و سیاستهای مورد نیاز برای بر طرف کردن آنها ،در راستای برپایی یك نظام نوآوری فناورانه
کارا ،در حوزه ابزار دقیق نیروگاهی ،شناسایی و معرفی شد .همچنین اقدامات فنی مورد نظر نیز در قالب طرحها و پروژههای
اجرایی ،بر گرفته از نتایج گزارش گام سوم پروژه ،دوباره بیان گردید].[2
در همین راستا ،نظام نوآوری فناورانه و کارکردهای این نظام معرفی ،سپس در حوزه ابزار دقیق نیروگاهی ،بازیگران و
فعالیتهای مربوطه به تفکیك هر کارکرد ،بر پایه سیاست تعیین شده ،و در قالب وظایف ارائه گردیدند .همچنین تمامی مطالب
بیان شده در این گزارش در نشست چهارم کمیته راهبری مورد بررسی قرار گرفت و تایید گردید( .پیوست شمارهی یك)
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پیوست شمارهی یک

نشست نامهها
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تاریــخ 93/12/10 :

چكیدهی گفتگوها

شمـاره 4 :
MQF03-0

موضوع نشست  :کمیته راهبری پروژه تدوین سند راهبردی و نقشه راه توسعه سیستم های اندازه گیری

پیوست - :
گروه:

الكترونیک ،کنترل و ابزار دقیق

پیشرفته در نیروگاه ها
حاضران  :آقایان دکتر لطیفی ،مهندس فرحناکیان ،مهندس نریمانی ،مهندس امینی ،مهندس خانزاده ،مهندس فیض و خانمها مهندس اشرفی ،مهندس عالیی و
مهندس یاوری
غایبان  :آقایان دکتر مهاجرزاده ،دکتر افشار و دکتر منتظری

آغاز16:00 :

پایان 18:00 :

دستورنشت :مرور فعالیتهای گام های یکم تا سوم پروژه ،رایزنی درباره گام های چهارم و پنجم پروژه
موضوعات مطرح شده

ردیف

ابتدا توسط مدیر پروژه ،در رابطه با برنامه نشست توضیحاتی ارائه شد .در ادامه نیز با مرور کوتاه فعالیتهای فازهای
یکم (مبانی سند) ،دوم پروژه (هوشمندی فناوری) و سوم پروژه (تدوین ارکان جهتساز) که در نشست پیشین
( )93/10/16ارائه شده بود ،فعالیتهای انجام گرفته در فاز چهارم پروژه (تدوین برنامه اقدامات و سیاستها) معرفی
شد .فهرست مطالب بیان شده عبارتند از:
فاز یکم  :مبانی سند
 oچرایی انجام پروژه از منظرهای اقتصادی و اجتماعی
1

 oچهار چوب فعالیتهای پروژه
فاز دوم  :هوشمندی فناوری (رصد و برنامهریزی هوشمندانه فناوریها)
 oتجهیزات ابزار دقیق و فناوریهای مربوطه
 oدرخت تجهیز -فناوری
 oدرخت فناوری-تجهیز
 oدوره عمر فناوریها
 oآینده پژوهی (بررسی محصوالت و پروژههای شرکتها و مراکز پژوهشی خارجی مرتبط با فناوریها)

اقدام  /پیگیری

سررسید

نتیجه /
تاریخ
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 oردهبندی فناوریهای حوزه ابزار دقیق بر پایه مدل جذابیت و امکان سنجی
فاز سوم  :ارکان جهت ساز
 oتدوین چشم انداز سند راهبردی
 oتعیین اهداف کالن سند راهبردی
 oراهبردهای توسعه فناوریهای برگزیده حوزه ابزار دقیق
فاز چهارم  :تدوین برنامه اقدامات و سیاستها
 oشکلگیری نظام نوآوری فناورانه
 oسیاست ها و اقدامات
 oوظایف بازیگران کلیدی
همچنین در رابطه با ویرایش های انجام شده در گزارشهای پیشین ،به شرح زیر توضیحاتی ارائه شد :
 oافزودن آمار مصرف تجهیزات ابزار دقیق نیروگاه های ساالنه در دست احداث به گزراش
 oبررسی امکانپذیری استفاده از فناوریهای فوتونیك و میکروالکترونیك در طراحی و ساخت تجهیزات
ابزاردقیق نیروگاهی با توجه به محل بکارگیری و حساسیت کاربرد.

 oتجهیزاتی که امکان جایگزینی با فناوریهای نوین را ندارند.
 oتجهیزاتی که با استفاده از فناوریهای نوین ساخته میشوند ،اما به دلیل حساسیت باالی محل بکارگیری
امکان جایگزینی وجود ندارد..
 oتجهیزاتی که با استفاده از فناوریهای نوین ساخته میشوند ،اما از لحاظ اقتصادی قابلیت رقابت با
محصوالت موجود در نیروگاه را ندارند.
 oتجهیزاتی که با استفاده از فناوریهای نوین ساخته میشوند و هم اکنون در نیروگاه مورد استفاده قرار
میگیرند.
 oتجهیزاتی که با استفاده از فناوریهای نوین ساخته میشوند و امکان جایگزینی آنها نیز وجود دارد.
2

آقای دکتر لطیفی ،مطالبی را پیرامون محورهای زیر مطرح نمودند:
 oدر گزارش اصالحات زیر انجام شود.
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در متن سند و معرفی اعضای کمیته راهبری نام دانشگاه شهید عباسپور با دانشگاه شهید بهشتی
جایگزین شود ،زیرا دانشگاه شهید عباسپور ،هم اکنون یکی از پردیس های دانشگاه شهید بهشتی
می باشد.

-

واژه اپتیك به المان های  passiveاشاره دارد ،بهتر است از واژه فوتونیك به جای اپتیك استفاده
شود که چهارچوب گسترده تری را در بر می گیرد.

-

با توجه به اینکه در بررسی دوره عمر فناوری ها ،فناوری  electromagneticدر دوره بلوغ و نزدیك
به افول معرفی شده است ،ولی این فناوری در حوزه میکروالکترونیك در حال رشد می باشد ،برای
شفاف نمودن موضوع در درخت فناوری به جای  electromagneticاز

electromagnetic device

استفاده شود.
-

در گام چهارم پروژه و در بخش سیاست ها و اقدامات ،بیان شده است که در فراخوان انجام پروژه ها
از دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان دعوت شود .بهتر است "شرکتهای دانش بنیان" با
"شرکتهای ذیصالح" جایگزین شود تا محدودیت غیر منطقی ایجاد نشود.

-

در دسته بندی فناوری پروژه ها ،در برخی موارد ابهام وجود دارد .برای نمونه فناوری دستگاه
 ،Temperature Switchبر پایه عملکرد ،مکانیکی معرفی شده است ولی ممکن است فناوری
با اهمیت تر در آن "مواد" باشد .در این گونه موارد الزم است ،توضیحی به گزارش (اسناد پشتیبان)
افزوده شده و رفع ابهام شود .این موضوع هنگام دریافت رزومه شرکت ها و گزینش آن ها دارای
اهمیت است.

 oبیانیه چشم انداز بهتر است ،رسمی تر و امروزی تر شود .واژه های به کار رفته در متن بیانیه ،مناسب
نیستند.
 oایجاد آزمایشگاههای پژوهشی در دانشگاهها ،به منظور افزایش بسترهای پژوهشی و تربیت نسل های
ماهر دانشجویی ،در سیاست های سند در نظر گرفته شود.
 oدر بهای معرفی شده برای دستگاه های ابزار دقیق ،افزایش های مقطعی به دلیل تحریم یا موارد مشابه
در نظر گرفته شده و به خواننده سند یادآور شود.
3

آقای مهندس فرحناکیان مطالبی را پیرامون محورهای زیر مطرح نمودند:
 oارائه پیشنهاد برای بیانیه جدید چشم انداز که با رایزنی اعضای کمیته به شرح زیر نهایی شد.
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"کسب و انباشت دانش طراحی و ساخت تجهیزات اندازهگیری پیشرفته نیروگاهی و توسعه
بومیسازی محصوالت فناورانه"
 oدر متن سند و گزارش ها ،عبارت "طراحی و ساخت" جایگزین واژه "ساخت" شود که بیانگر تاکید بر
کسب و انباشت دانش فنی و فناوری می باشد.
 oمعاونت تحقیقات و منابع انسانی تدوینگر سیاستهای صنعت برق می باشد و شرکت های مادر
تخصصی مسئولیت اجرای سیاست ها و تامین منابع را به عهده دارند .این موضوع در گزارش ها و سند
باید اصالح شود.
 oدر بخش تدوین سیاست ها ،افزون بر آزمایشگاه های پژوهشی ،ایجاد آزمایشگاههای مرجع جهت انجام
آزمون های صنعتی و صدور تاییدیه ها نیز در نظر گرفته شود.
آقای مهندس نریمانی مطالبی را پیرامون محورهای زیر مطرح نمودند:
 پارامتری در محاسبهی عدد شایستگی اعمال شود تا دستگاههایی که نیاز فوری نیروگاه هستند ،در الویت قرار4

گیرند.
 ارائه توضیحات الزم در پاسخ به دیگر اعضای کمیته در خصوص چگونگی انتخاب و رده بندی دستگاه هایگزینش شده برای طراحی و ساخت
در پایان :
-

 بنا شد ویرایش های مورد نظر اعضای کمیته در گزارش ها انجام و گزارشهای جدید برای اعضایکمیته ارسال شود.

-

کلیات فعالیت ها و گزارش های گام های یکم تا چهارم پروژه مورد تایید اعضای کمیته قرار گرفت.
ویرایش های احتمالی آینده در سند راهبردی صورت خواهد گرفت.

-

بنا شد در نشست آینده درباره بخش بندی پروژه ها ،زمان ،بودجه ،مجریان و چگونگی انجام آن ها گفتگو
شود.

-

آقای دکتر لطیفی تاکید نمودند ،بهتر است در نشست های آینده ،تمامی اعضای کمیته حضور داشته باشند
تا هم اندیشی بهتری درباره موضوعات صورت بگیرد.

-

تاریخ و زمان برگزاری نشست آینده با توافق اعضای کمیته حاضر ،ساعت  16:30روز یکشنبه 93/12/17
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تعیین شد .در این خصوص هماهنگی ها و اطالع رسانی مورد نیاز انجام خواهد شد.

دستورنشست آینده :تعریف پروژه ها و چگونگی تدوین نقشه راه انجام پروژه ها
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 -1مقدمه
در گزارش مرحله چهارم پروژه "تدوين سند راهبردی و نقشهی راه توسعه سیستمهای اندازهگیری پیشرفته در نیروگاهها"

به معرفی سیاستها و اقداماتی که در جهت کسب فناوريهاي ساخت تجهیزات ابزاردقیق نیروگاهها ضروریست پرداخته شد .در
این مرحله به منظور تدوین رهنگاشت (نقشه راه) و برنامههاي عملیاتی براي دستیابی به فناوري و ساخت تجهیزات ابزار دقیق
نیروگاهها ،به نحوه شكستن اقدامات و تعیین میزان هزینه مورد نیاز براي اجرایی نمودن آنها و همچنین نیروي انسانی مورد نیاز
و تعیین مجریان ،همكاران و ناظران اجراي این اقدامات پرداخته خواهد شد.
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 -2مبنای شكستن اقدامات
یكی از مسائل کلیدي دیگر در فرآیند شكستن اقدامات به پروژههاي اجرایی ،تعیین مبنایی است که بر اساس آن اقدامات
شكسته شوند .اینكه کدام مبنا براي شكستن اقدامات مورد توجه قرارگیرد بر اساس عوامل مختلفی تعیین میشود که در ادامه
به مهمترین آنها اشاره میشود.
 ساختار و فرهنگ حاکم:
اگر در ساختار موجود کشور تقسیمبندي ویژه و یا هنجارهاي پذیرفته شده اثرگذاري وجود داشته باشد ،میتواند مبناي
شكستن پروژههاي اجرایی را جهتدهی نماید.
 نیازمنديهاي فعلی:
نیازمنديهایی که بر مبناي آن شكسته شدن اقدامات صورت میپذیرد در طول زمان قابل تغییر است.
 منافع اقتصادي:
میزان کسب درآمد از پروژههاي اجرایی میتواند مبنایی براي شكستن اقدامات باشد .به عنوان مثال درآمدزا یا
هزینهبر بودن پروژههاي اجرایی از این جهت میتواند مبنا قرار گیرد که ابتدا پروژههاي اجرایی درآمدزا انجام شوند و
از درآمد حاصل براي انجام پروژههاي اجرایی هزینهبر استفاده شود.
 نظرات ذینفعان:
از آنجایی که هدف از تحقق اقدامات در واقع برآوردن نیاز ذینفعان و کسب منافع توسط این گروه میباشد ،ضروري
است نظرات ذینفعان در بخشهاي مختلف فرآیند پیادهسازي از جمله چگونگی شكستن اقدامات مورد توجه قرارگیرد.
در صورتی که تصمیم گرفته شود که تعدادي از پروژههاي اجرایی نیز به زیرفعالیتهایشان شكسته شوند ،میتوان در شكستن
دوم از مبناي دیگري استفاده نمود.

 -1-2ابزارهای شكستن اقدامات
تاکنون مفاهیم و موضوعات کلیدي شكستن اقدامات مورد بحث و بررسی قرارگرفت .در این بخش چند ابزار براي انجام این
مهم معرفی میگردد.
 تجزیه و تحلیل فرایند استاندارد
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در ادبیات برخی از اقدامات ،فرآیند تجربه شدهاي وجود دارد که به طور عام توسط نخبگان علمی آن حوزه مورد پذیرش
قرارگرفته است .چنین فرایندهایی فرایند استاندارد نامیده میشود .در صورتی که در مورد اقدامات خاصی فرایند استاندارد وجود
داشته باشد ،پروژههاي اجرایی ارائه شده در آن بهعنوان مجموعه پروژههاي اجرایی استاندارد پذیرفته میشوند.
 بهینه کاوي
در صورتی که در راستاي تحقق یك اقدام ،فرایند استانداردي وجود نداشته باشد و یا به علت عدم دسترسی قابل استفاده نباشد،
از ابزار بهینه کاوي استفاده میشود .بهینه کاوي به معنی بررسی تجربههاي انجام شده و یادگیري میباشد .اگرچه در این حالت
به علت عدم وجود الگویی استاندارد ،انتظار میرود تجربههاي پیشین در ابعاد مختلفی با یكدیگر تفاوت داشته باشند که از علل
اصلی آن خواستگاه منطقهاي و ویژگیهاي خاصی است که فرایند در قالب آن طراحی و اجرا شده است یكی از مسائل کلیدي
به کارگیري این ابزار چگونگی در کنار هم قرار دادن نتایج تجربههاي مختلف براي دستیابی به الگویی مطلوب میباشد .اگر
نتوان از این روش به مجموعهاي از پروژههاي اجرایی قابل قبول دست یافت ،از پروژههاي اجرایی غیرنهایی به دست آمده
میتوان در ابزار علی  -معلولی استفاده نمود.
 تحلیل علی معلولی
هدف این ابزار استفاده از نظرات خبرگان براي شكستن اقدامات به مجموعه پروژههاي اجرایی میباشد .از همین رو ضروري
است استفاده از این ابزار با حضور خبرگانی مسلط بر ابعاد مختلف اقدام مربوطه صورت گیرد .در ادامه چگونگی استفاده از این
ابزار در جلسهاي با حضور خبرگان توضیح داده میشود.
گام  :1در ابتداي جلسه توضیحات مربوط به معرفی اقدام ارائه میگردد تا کلیه افراد حاضر به نگرش یكسانی از اقدام مورد نظر
دست یابند.
گام  :2در یك طوفان فكري پروژههاي اجرایی که از نظر خبرگان براي انجام اقدام مزبور ضروري به نظر میرسد مطرح شده و
در معرض دید همگان قرار میگیرد.
حاضرین جلسه باید این نكته را مد نظر قرار دهند که در مرحله اول صرفاً اقدامات به پروژههاي اجرایی اساسی تشكیل
دهندهاش شكسته میشوند .از همین رو بهتر است از بیان مواردي که خود زیرفعالیت پروژههاي اجرایی اساسی به شمار میروند
و یا قابل بیان شدن به شكل پروژههاي اجرایی کالنتري هستند اجتناب ورزند .در صورتی که تصمیم گرفته شود برخی
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پروژههاي اجرایی به زیرفعالیتهاي خود شكسته شوند ،در مرحله دیگري فرایند جاري در مورد آن پروژههاي اجرایی تكرار
میشود .به عبارتی در هر مرحله از بهکارگیري این ابزار ،شكستن تنها در یك سطح انجام میپذیرد.
پس از انجام این گام فهرست اولیهاي از پروژههاي اجرایی پیشنهادي به دست میآید .در تكمیل این فهرست میتوان از
اطالعات بهدست آمده از دو ابزار دیگر بهویژه بهینه کاوي استفاده نمود( .ممكن است بتوان در مورد یك فعالیت از روش تحلیل
فرآیند استاندارد و یا بهینهکاوي به نتیجه رسید ،علیرغم اینكه در مورد اقدام باالدست استفاده از این دو ابزار نتیجه بخش نبوده
باشد)
گام  :3کلیه موارد موجود در لیست اولیه تحت سه عنوان زیر دستهبندي میشوند:
الف) پروژههاي اجرایی اصلی تكین :پروژههاي اجرایی هستند که اوال در راستاي تحقق اقدام مورد نظر انجامآنها ضروري بوده
و ثانیاً در بین سایر پروژههاي اجرایی پیشنهاد شده موارد مشابه قابل جایگزینی با آن وجود ندارد.
ب) پروژههاي اجرایی جایگزین :این دسته شامل آن بخش از پروژههاي اجرایی ضروري میباشد که در بین سایر پروژههاي
اجرایی ،موارد مشابه قابل جایگزینی با آنها یافت میشود .در این حالت هر گروه از پروژههاي اجرایی مشابه را در
مجموعههایی جمع کرده که مجموعههاي جایگزینی نامیده میشوند .سرانجام میباید از هر یك از مجموعههاي جایگزینی
یك پروژه اجرایی انتخاب شود.
مجموعههاي جایگزینی نباید با یكدیگر داراي اشتراك باشند .همچنین درصورتی که پروژه اجرایی قابل تخصیص به بیش از
یك مجموعه جایگزینی باشد ،آن پروژه اجرایی به چند بخش تفكیك شده و هر بخش به مجموعه مربوطه اختصاص مییابد.
ج) پروژههاي اجرایی پشتیبانی :پروژههاي اجرایی که در راستاي تحقق یك اقدام ،ضروري نیستند ولی میتوانند فرآیند انجام
اقدام مورد نظر را تقویت کرده و آنرا تسریع بخشند.
در صورتی که پس از دستهبندي فوق مواردي وجود داشته باشند که به نوعی زیرفعالیت سایر پروژههاي اجرایی اصلی یا
پشتیبانی به حساب آیند حذف میگردند (در صورت لزوم در شكستن پروژههاي اجرایی به زیرفعالیتها در مراحل بعد مورد
استفاده قرار میگیرند) در غیراینصورت الزم است پروژههاي اجرایی اصلی یا پشتیبان دیگري تعریف شود که دربرگیرنده
زیرفعالیت مزبور باشد.
در نهایت پروژههاي اجرایی دستهبندي شده میباید داراي دو ویژگی باشند:
 در یك سطح باشند
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 غیر از پروژههاي اجرایی درون یك مجموعه جایگزینی ،سایر پروژههاي اجرایی باید بدون همپوشانی باشند .در غیر
این صورت میباید تغییراتی در آنها اعمال گردد که همپوشانی موجود حذف شود.

 -3فرآيند تعريف پروژهها و فعالیتها
بمنظور شناسایی پروژهها و فعالیتهاي الزم براي دستیابی به اهداف سند ،همانطور که در بخش قبل مالحظه شد با
استفاده از روش تحلیل علی معلولی و بهرهگیري از نظر اعضاي محترم کمیته راهبري و همچنین خبرگان صنعت برق ،این
نتیجه حاصل شد که پروژهها در دو دسته کلی فعالیتهاي نظام نوآوري که در ارتباط با سیاستهاي در نظر گرفته شده در
هریك از کارکردها میباشند (در قالب وظایفی که براي هریك از بازیگران اصلی تعریف شده است) و همچنین پروژههاي
اکتساب فناوري (هفت طرح کلی) طبقه بندي گردند .شكل ( )1روند نماي تعریف پروژههاي اجرایی و شكست فعالیتها را
نشان میدهد.

شكل  -1روند نمای تعريف پروژههای اجرايی

در ادامه پروژههاي تدوین شده به تفصیل ارائه خواهند شد .پروژههاي تعریف شده پس از ارائه به کمیته راهبري و بررسیهاي
صورت گرفته در این کمیته به جمع بندي نهایی رسیده و ارائه شده است.

سند راهبردي و نقشهي راه توسعه سامانههاي اندازهگيري پيشرفته در نيروگاهها
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 -4تدوين پروژههای اجرايی
در این بخش مشخص خواهد شد که چه پروژه یا مجموعه پروژههایی و با چه اولویتبندي باید در سالیان مختلف اجرا
گردند تا در صورت اجراي آنها بتوان اطمینان حاصل کرد که اقدامات عملیاتی مورد بحث در حوزه فناوري مورد نظر صورت
گرفته ،اهداف خرد و کالن تحقق یافته و راهبردها به بار نشسته است.
به منظور تحقق سیاستهاي مرتبط با توسعه فناوري اندازهگیري پیشرفته در نیروگاهها الزم است پروژههاي اجرایی تعریف
گردند .لیست زیر پروژههاي اجرایی مورد اشاره را در قالب  7طرح در برگرفته است.
 .1طرح حسگرهای حفاظت و نشتی گاز (طرح حفا)
 .1.1طراحی و ساخت Burner flame Detector
 .1.2طراحی و ساخت ) Fire Detector ( for firefighting system in hazardous area
 .1.3طراحی و ساخت ) Fire Fighting Control Panel (SIL 2 or 3
 .1.4طراحی و ساخت ) Heat Detector ( for firefighting system in hazardous area
 .1.5طراحی و ساخت ) Smoke Detector ( for firefighting system in hazardous area

 .2طرح اندازهگیری دما
 .2.1طراحی و ساخت ) Industrial Temperature transmitter (head mount, field mount, panel mount
 .2.2طراحی و ساخت )Temperature Indicator (Dial - Gas Filled
 .2.3طراحی و ساخت )Temperature Switch (Bellows Type
 .2.4طراحی و ساخت )Temperature Indicator Switch (Dial - Gas Filled

 .3طرح حسگرهای سوخت دود احتراق (طرح سدا)
 .3.1طراحی و ساخت CO, CO2,NOX, SOX Analyzer
 .3.2طراحی و ساخت Gas Calorimeter
 .3.3طراحی و ساخت Zirconia O2 Sensor
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Online Sensor of CO , CO2 , NOX, SO  طراحی و ساخت.3.4
Oxygen Analyzer  طراحی و ساخت.3.5
Electrochemical sensors for portable Flue gas analyzer  طراحی و ساخت.3.6

) طرح حسگرهای شیمیايی آب (طرح شیم.4
DO2 Analyzer (Dissolved Oxygen Analyzer)  طراحی و ساخت.4.1
DO2 sensor  طراحی و ساخت.4.2

 طرح فشارسنج.5
Pressure switch (Diaphragm Type)  طراحی و ساخت.5.1
Pressure & Differential Pressure Transmitter (Diaphragm Type)  طراحی و ساخت.5.2
Pressure Transmitter (Diaphragm type)  طراحی و ساخت.5.3
Pressure Gauge & Pressure Indicator switch (Bourdon Type)  طراحی و ساخت.5.4

 طرح فلومتر.6
Ultrasonic Flow Meter For Gas  طراحی و ساخت.6.1
OVAL Gear Flow meter  طراحی و ساخت.6.2
Thermal flow Transmitter or Switch  طراحی و ساخت.6.3
Ultrasonic Flow Meter For Liquid  طراحی و ساخت.6.4

) طرح حسگرهای پارامتر مكانیكی (طرح مكا.7
Absolute Vibration Sensor  طراحی و ساخت.7.1
Special Proximity Sensor or Switch For Supervisory systems of Rotary  طراحی و ساخت.7.2
machines ( turbine , pump , motor , … )
Rotor (Shaft) Balancer  طراحی و ساخت.7.3
Turbine Supervisory panel  طراحی و ساخت.7.4

سند راهبردي و نقشهي راه توسعه سامانههاي اندازهگيري پيشرفته در نيروگاهها
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 .7.5طراحی و ساخت Limit or Micro Switch
 .7.6طراحی و ساخت Relative Vibration Sensor

 -1-4تشريح و هدف از اجرای طرحها و پروژهها
 -1-1-4طرح حسگرهای حفاظت و نشتی گاز (طرح حفا)

یكی از مباحث مهم و اصلی در نیروگاه و سایر صنایع ،بررسی نشتی گاز است .تشخیص به موقع نشتی گاز و ارسال هشدار
به کاربر جهت جلوگیري از انفجار و خسارتهاي فراوان از اهمیت ویژهاي برخوردار است ،لذا شرکتهاي سازندهي گوناگونی در
ساخت دستگاههاي نشتیاب گاز فعالیت میکنند.
فعالیتهاي مرتبط با طرح :
 طراحی و ساخت Burner flame Detector
 طراحی و ساخت ) Fire Detector ( for firefighting system in hazardous area
 طراحی و ساخت ) Fire Fighting Control Panel (SIL 2 or 3
 طراحی و ساخت ) Heat Detector ( for firefighting system in hazardous area
 طراحی و ساخت ) Smoke Detector ( for firefighting system in hazardous area

 -1-1-1-4طراحی و ساخت Burner flame Detector

اطالع و آگاهی از وضعیت شعله در پروسه تولید بخار در بوویلر اموري حیواتی بشومار مویرود .لوذا اموروزه بوا اسوتفاده از
حسگرهاي  UVو  IRمیتوان شعلهي بویلر نیروگاهها را پایش کرد .در واقع بوا بررسوی طیوف تشعشوعی دریوافتی از احتوراق
میتوان به وجود شعله و چگونگی کیفیت شعله پی برد .هدف از اجوراي ایون فعالیوت بوومیسوازي دسوتگاه Burner flame

 Detectorاست.
اقدامات مرتبط با فعالیت :
-1

تعریف پروژه POC

سند راهبردي و نقشهي راه توسعه سامانههاي اندازهگيري پيشرفته در نيروگاهها
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-2

انجام فراخوان و گزینش مجري پروژه

-3

نظارت بر پروژه POC

-4

تعریف پروژه نیمه صنعتی

-5

گزینش مجریان پروژههاي نیمه صنعتی

-6

نظارت بر انجام پروژه نیمه صنعتی

-7

نظارت بر انجام پروژه صنعتی

ويرايش اول ،شهريور 1394

خروجی مورد انتظار :
بومیسازي دستگاه Burner flame Detector

معیار پذیرش :
پیوست فنی تعریف پروژههاي  ،POCنیمه صنعتی و صنعتی

 -2-1-1-4طراحی و ساخت ) Fire Detector ( for firefighting system in hazardous area

در اوایل دهه  ،1900اپراتورها شعله کورهها را با سرکشی و بازدیدهاي دورهاي ،کنترل میکردند .این کار خطرات زیادي را
در پی داشت .بیشتر انفجارات به دلیل خاموش شدن شعله کوره و تأخیر در احتراق مجودد بوه وجوود مویآمود و در نتیجوه بوه
کارگیري روشهایی براي تأمین امنیت ،ضروري به نظر میرسد .هدف از اجراي این فعالیت بومیسازي  Fire Detectorاست.
اقدامات مرتبط با فعالیت :
-1

تعریف پروژهPOC

-2

انجام فراخوان وگزینش مجري پروژه

-3

نظارت بر پروژه POC

-4

تعریف پروژه نیمه صنعتی

-5

گزینش مجریان پروژههاي نیمه صنعتی

-6

نظارت بر پروژه نیمه صنعتی

سند راهبردي و نقشهي راه توسعه سامانههاي اندازهگيري پيشرفته در نيروگاهها
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نظارت بر پروژه صنعتی

خروجی مورد انتظار :
بومیسازي دستگاه ) Fire Detector ( for firefighting system in hazardous area

معیار پذیرش :
پیوست فنی تعریف پروژههاي  ،POCنیمه صنعتی و صنعتی

 -3-1-1-4طراحی و ساخت ) Fire Fighting Control Panel (SIL 2 or 3

واحد کنترل سیستم هشدار آتش ،در واقع پانل دریافت اطالعات از سنسورهاي مختلف براي تشخیص تغییرات در ارتباط با
آتش سوزي می باشد که با نظارت بر اطالعات دریافتی و پردازش آن دستورالعملی را که از قبل تعیین شده را اجرا میکند .این
واحد براي جلوگیري از خسارت ناشی از آتش سوزي مورد استفاده قرار میگیرد .هدف از اجراي این فعالیت بومیسوازي Fire

 Fighting Control Panelاست.
اقدامات مرتبط با فعالیت :
-1

تعریف پروژه POC

-2

انجام فراخوان و گزینش مجري پروژه

-3

نظارت بر پروژه POC

-4

تعریف پروژه نیمه صنعتی

-5

گزینش مجریان پروژههاي نیمه صنعتی

-6

نظارت بر پروژه نیمه صنعتی

-7

نظارت بر پروژه صنعتی

سند راهبردي و نقشهي راه توسعه سامانههاي اندازهگيري پيشرفته در نيروگاهها
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خروجی مورد انتظار :
بومیسازي دستگاه ) Fire Fighting Control Panel (SIL 2 or 3

معیار پذیرش :
پیوست فنی تعریف پروژههاي  ،POCنیمه صنعتی و صنعتی

 -4-1-1-4طراحی و ساخت ) Heat Detector ( for firefighting system in hazardous area

آشكارسازهاي حرارتی همان هیت دتكتورها هستند که در دماي معینی که بر روي آنها قابل تنظیم است فرموان قطوع و
وصل صادر میکنند .و کاربرد عمده آن در سیستم اعالم حریق در مخازن روغن و سیاالت دیگر است .هودف از ایون فعالیوت
بومیسازي  Heat Detectorمیباشد.
اقدامات مرتبط با فعالیت :
-1

تعریف پروژه POC

-2

انجام فراخوان و گزینش مجري پروژه

-3

نظارت بر پروژه POC

-4

تعریف پروژه نیمه صنعتی

-5

گزینش مجریان پروژههاي نیمه صنعتی

-6

نظارت بر پروژه نیمه صنعتی

-7

نظارت بر پروژه صنعتی

خروجی مورد انتظار :
بومیسازي دستگاه ) Heat Detector ( for firefighting system in hazardous area

معیار پذیرش :

سند راهبردي و نقشهي راه توسعه سامانههاي اندازهگيري پيشرفته در نيروگاهها
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پیوست فنی تعریف پروژههاي  ،POCنیمه صنعتی و صنعتی

 -5-1-1-4طراحی و ساخت ) Smoke Detector ( for firefighting system in hazardous area

آشكارساز دود ابزاري است که براي حس کردن و آشكارسازي دود مورد استفاده قرار میگیرد .آشكارساز دود با اسوتفاده از
یك حسگر نوري و با ارسال عالیم نوري به یك گیرنده (که درون خود حسگر است) میتواند میزان تغییر و کاهش نور رسویده
را اندازهگیري کند و اگر تغییر آشكاري در میزان نور دریافتی مشاهده شود ،آن را به حریق تعبیر کند .هدف از اجراي این فعالیت
بومیسازي  Smoke Detectorاست.
اقدامات مرتبط با فعالیت :
-1

تعریف پروژهPOC

-2

انجام فراخوان و گزینش مجري پروژه

-3

نظارت بر پروژه POC

-4

تعریف پروژه نیمه صنعتی

-5

گزینش مجریان پروژههاي نیمه صنعتی

-6

نظارت بر پروژه نیمه صنعتی

-7

نظارت بر پروژه صنعتی

خروجی مورد انتظار :
بومیسازي دستگاه ) Smoke Detector ( for firefighting system in hazardous area

معیار پذیرش :
پیوست فنی تعریف پروژههاي  ،POCنیمه صنعتی و صنعتی

سند راهبردي و نقشهي راه توسعه سامانههاي اندازهگيري پيشرفته در نيروگاهها
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 -2-1-4طرح اندازهگیری دما

دما و دما سنجی از مباحث بسیار مهم در پروسههاي صنعتی است .در حقیقت کمتور پروسوه کنترلوی بودون کنتورل دموا
میتوان در نظر گرفت .کنترل پارامتر دما در بخشهاي مختلف نیروگاه در پروسههاي مختلفی که منجر به تولید برق میشود از
اهمیت بسیار باالیی برخوردار است .به عنوان مثال اندازهگیري درجهي حرارت در بخشهایی نظیر بویلر ،توربین ،ژنراتوور و ....
توسط دماسنجهاي مختلف صورت میگیرد تا با کنترل دما از بروز خسارات احتمالی جلوگیري بعمل آید.

فعالیت هاي مرتبط با طرح :
 طراحی و ساخت ) Industrial Temperature transmitter (head mount, field mount, panel mount
 طراحی و ساخت )Temperature Indicator (Dial - Gas Filled
 طراحی و ساخت )Temperature Switch (Bellows Type
 طراحی و ساخت )Temperature Indicator Switch (Dial - Gas Filled

 -1-2-1-4طراحی و ساخت ) Industrial Temperature transmitter (head mount, field mount, panel mount

ترانسمیتر صنعتی دما ابزاري است که براي اندازه گیري پارامتر دما مورد استفاده قرار میگیرد و مقادیر اندازه گیري شده را
به صورت جریان الكتریكی استاندارد در بازه  4تا  20میلی آمپر روي یك زوج سیم یا PROFIBUSیا FieldbusیواHART

ارسال مینماید .هدف از اجراي این فعالیت بومیسازي  Industrial Temperature transmitterاست.
اقدامات مرتبط با فعالیت :
-1

تعریف پروژه POC

-2

انجام فراخوان و گزینش مجري پروژه

-3

نظارت بر پروژه POC

-4

تعریف پروژه نیمه صنعتی

-5

گزینش مجریان پروژههاي نیمه صنعتی

-6

نظارت بر انجام پروژه نیمه صنعتی

سند راهبردي و نقشهي راه توسعه سامانههاي اندازهگيري پيشرفته در نيروگاهها
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نظارت بر انجام پروژه صنعتی

خروجی مورد انتظار :
بومیسازي دستگاه ) Industrial Temperature transmitter (head mount, field mount, panel mount

معیار پذیرش :
پیوست فنی تعریف پروژههاي  ،POCنیمه صنعتی و صنعتی
 -2-2-1-4طراحی و ساخت )Temperature Indicator (Dial - Gas Filled

اندازهگیري دماي سیستم از جمله کمیتهاي مهمی است که پایش آن در واحدهاي صنعتی از اهمیت ویوژهاي برخووردار
است .در این راستا از ادوات مختلفی استفاده میشود که درجه حرارت را اندازهگیري و به کاربر نمایش میدهد .هدف از اجراي
این فعالیت بومیسازي  Temperature Indicatorاست.
اقدامات مرتبط با فعالیت :
-1

تعریف پروژهPOC

-2

انجام فراخوان وگزینش مجري پروژه

-3

نظارت بر پروژه POC

-4

تعریف پروژه نیمه صنعتی

-5

گزینش مجریان پروژههاي نیمه صنعتی

-6

نظارت بر پروژه نیمه صنعتی

-7

نظارت بر پروژه صنعتی

خروجی مورد انتظار :
بومیسازي دستگاه )Temperature Indicator (Dial - Gas Filled

معیار پذیرش :
پیوست فنی تعریف پروژههاي  ،POCنیمه صنعتی و صنعتی
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 -3-2-1-4طراحی و ساخت )Temperature Switch (Bellows Type

اندازهگیري دماي سیستم از جمله کمیتهاي مهمی است که پایش آن در واحدهاي صنعتی از اهمیت ویوژهاي برخووردار
است .در این راستا از ادوات مختلفی استفاده میشود که با توجه به نیاز ،عالوه بر سنجش میزان درجه حورارت ،اغلوب توانوایی
تولید سیگنال کنترلی و همینطور سوئیچ را نیز دارا میباشند تا با توجه به  set pointمورد نظر فرموان مناسوب را صوادر کنود.
هدف از اجراي این فعالیت بومیسازي  Temperature Switchاست.
اقدامات مرتبط با فعالیت :
-1

تعریف پروژه POC

-2

انجام فراخوان و گزینش مجري پروژه

-3

نظارت بر پروژه POC

-4

تعریف پروژه نیمه صنعتی

-5

گزینش مجریان پروژههاي نیمه صنعتی

-6

نظارت بر پروژه نیمه صنعتی

-7

نظارت بر پروژه صنعتی

خروجی مورد انتظار :
بومیسازي دستگاه )Temperature Switch (Bellows Type

معیار پذیرش :
پیوست فنی تعریف پروژههاي  ،POCنیمه صنعتی و صنعتی

 -4-2-1-4طراحی و ساخت )Temperature Indicator Switch (Dial - Gas Filled

اندازهگیري دماي سیستم از جمله کمیتهاي مهمی است که پایش آن در واحدهاي صنعتی از اهمیت ویوژهاي برخووردار
است .در این راستا از ادوات مختلفی استفاده میشود که با توجه به نیاز ،عالوه بر سنجش میزان درجه حرارت و نمایش آن بوه
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کاربر ،توانایی تولید سیگنال کنترلی و همینطور سوئیچ را نیز دارا میباشند تا با توجه به  set pointمورد نظر فرمان مناسوب را
صادر کند .هدف از این فعالیت بومیسازي  Temperature Indicator Switchمیباشد.
اقدامات مرتبط با فعالیت :
-1

تعریف پروژه POC

-2

انجام فراخوان و گزینش مجري پروژه

-3

نظارت بر پروژه POC

-4

تعریف پروژه نیمه صنعتی

-5

گزینش مجریان پروژههاي نیمه صنعتی

-6

نظارت بر پروژه نیمه صنعتی

-7

نظارت بر پروژه صنعتی

خروجی مورد انتظار :
بومیسازي دستگاه Temperature Indicator Switch (Dial - Gas Filled)s

معیار پذیرش :
پیوست فنی تعریف پروژههاي  ،POCنیمه صنعتی و صنعتی

 -3-1-4طرح حسگرهای سوخت دود احتراق (طرح سدا)

براي تولید سوخت مناسب در نیروگاههاي تولید برق ،میبایست نسبت ترکیب سوخت و هوا کامالً متناسب باشد تا نه تنها
بازده و راندمان نیروگاه در شرایط و دماهاي گوناگون بهینه شود ،بلكه از آلودگی محیط زیست جلوگیري کند .اجراي طرح مورد
نظر که هدف آن دستیابی به دانش طراحی و ساخت حسگرهاي سوخت ،دود و احتراق است ،میتوانود نقوش بسوزایی در ایون
زمینه ایفا کند.
فعالیت هاي مرتبط با طرح :
 طراحی و ساخت CO, CO2,NOX, SOX Analyzer

سند راهبردي و نقشهي راه توسعه سامانههاي اندازهگيري پيشرفته در نيروگاهها
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 طراحی و ساخت Gas Calorimeter
 طراحی و ساخت Zirconia O2 Sensor
 طراحی و ساخت Online Sensor of CO , CO2 , NOX, SO
 طراحی و ساخت Oxygen Analyzer
 طراحی و ساخت Electrochemical sensors for portable Flue gas analyzer

 -1-3-1-4طراحی و ساخت CO, CO2 ,NOX ,SOX Analyzer

در صنعت برق چند مسئله به لحاظ آلودگی محیط زیستی حائز اهمیت است .یكی از ایون مسوائل آلوودگی هووا ناشوی از
احتراق سوخت در تولید انرژي الكتریكی است .سوخت فسیلی اثرات زیست محیطی متعددي از جمله آلودگی هوا در بر خواهود
داشت .از مهمترین اثرات آلودهکنندهي زیست محیطی نیروگاهی انتشار گازهاي گلخانهاي به ویژه گاز  CO2و گازهاي اسیدي
 SO2و  NOXو سایر آالیندهها است .در این راستا استفاده از سیستمهاي کنترل و پایش مداوم گازهاي خروجوی از دودکوش
نیروگاهها در صنعت بر ق مورد توجه قورار گرفتوه اسوت .هودف از اجوراي ایون فعالیوت بوومیسوازي آنواالیزر گازهواي CO,

 CO2,NOX, SOXاست.
اقدامات مرتبط با فعالیت :
-1

تعریف پروژه POC

-2

انجام فراخوان و گزینش مجري پروژه

-3

نظارت بر پروژه POC

-4

تعریف پروژه نیمه صنعتی

-5

گزینش مجریان پروژههاي نیمه صنعتی

-6

نظارت بر انجام پروژه نیمه صنعتی

-7

نظارت بر انجام پروژه صنعتی

سند راهبردي و نقشهي راه توسعه سامانههاي اندازهگيري پيشرفته در نيروگاهها
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خروجی مورد انتظار :
بومیسازي دستگاه CO, CO2,NOX, SOX Analyzer

معیار پذیرش :
پیوست فنی تعریف پروژههاي  ،POCنیمه صنعتی و صنعتی
 -2-3-1-4طراحی و ساخت Gas Calorimeter

کالریمتر یك ابزار متداول براي تجزیه و تحلیل شیمیایی است .در این روش در اندازهگیري و محاسبه درصد اجزاء تشكیل
دهنده گاز طبیعی و بدست آوردن ارزش حرارتی گاز است .روش  GCیوك روش فیزیكوی جودا کوردن ترکیوب گازهوا بودون
تجزیهي مواد است .در  ،GCگاز متحرك (فاز متحرك یا حامل) از درون لولهاي (ستون جداسازي) حرکت میکنود کوه شوامل
یك ماده جامد یا مایع است (فاز ثابت) .با عبور گاز از ستونها ،اجزاي مختلف تشكیلدهندهي گاز در زمانهاي معینوی توسوط
ستونها جداسازي میشوند در واقع کروماتوگرافی بر اساس اختالف در سرعت مهاجرت اجزاي سازندهي گاز استوار اسوت کوه
این اجزا توسط آشكارساز شناسایی میشوند .هدف از اجراي این فعالیت بومیسازي  Gas Calorimeterاست.
اقدامات مرتبط با فعالیت :
-1

تعریف پروژهPOC

-2

انجام فراخوان وگزینش مجري پروژه

-3

نظارت بر پروژه POC

-4

تعریف پروژه نیمه صنعتی

-5

گزینش مجریان پروژههاي نیمه صنعتی

-6

نظارت بر پروژه نیمه صنعتی

-7

نظارت بر پروژه صنعتی

خروجی مورد انتظار :
بومیسازي دستگاه Gas Calorimeter

معیار پذیرش :
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پیوست فنی تعریف پروژههاي  ،POCنیمه صنعتی و صنعتی

 -3-3-1-4طراحی و ساخت Zirconia O2 Sensor

حسگر اکسیژن یك قطعه الكترونیكی است که نسبت اکسیژن موجود در یك گاز یا مایع را اندازهگیري میکند .پروب این
حسگر در جعبهي دود بویلر یا درون دودکش نصب میشود .جزء اصلی حسکنندهي این حسگر قطعهاي لولهاي شكل از جنس
سرامیك زیرکینیم است که توسط الیهاي نازك از پالتین روکش شده است .این حسگر بر اساس پیل سوختی الكتروشویمیایی
کار میکند .یك طرف آن در مجاورت با هواي اتمسفر قرار دارد و طرف دیگر در مجاورت گازهواي اگوزوز قورار مویگیورد .دو
الكترود آن یك ولتاژ متناسب با مقدار نسبت اکسیژن اگزوز به هواي آزاد ارسال میکند .هدف از اجراي این فعالیت بومیسازي
 Zirconia O2 Sensorاست.
اقدامات مرتبط با فعالیت :
-1

تعریف پروژه POC

-2

انجام فراخوان و گزینش مجري پروژه

-3

نظارت بر پروژه POC

-4

تعریف پروژه نیمه صنعتی

-5

گزینش مجریان پروژههاي نیمه صنعتی

-6

نظارت بر پروژه نیمه صنعتی

-7

نظارت بر پروژه صنعتی

خروجی مورد انتظار :
بومیسازي دستگاه Zirconia O2 Sensor

معیار پذیرش :
پیوست فنی تعریف پروژههاي  ،POCنیمه صنعتی و صنعتی
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 -4-3-1-4طراحی و ساخت Online Sensor of CO , CO2 , NOX, SO

یكی از این مسائل آلودگی هوا ناشی از احتراق سوخت در تولید انرژي الكتریكوی اسوت .سووخت فسویلی اثورات زیسوت
محیطی متعددي از جمله آلودگی هوا در بر خواهد داشت .از مهمترین اثرات آلودهکننودهي زیسوت محیطوی نیروگواهی انتشوار
گازهاي گلخانهاي به ویژه گاز  CO2و گازهاي اسویدي  SO2و  NOXو سوایر آالینودههوا اسوت .در ایون راسوتا اسوتفاده از
سیستمهاي کنترل و پایش مداوم گازهاي خروجی از دودکش نیروگاهها در صنعت برق مورد توجه قرار گرفته است .تكنولووژي
بكار رفته در ساخت این حسگرها به این صورت است که هنگامی که یك گاز در معرض نور مادون قرمز قرار میگیرد ،مقداري
از انرژي نورانی را جذب میکند .گازهاي مختلف ،طولموج نوري مختلفی را جذب میکنند .با اندازهگیري طولموج نور جوذب
شده میتوان به نوع گاز و میوزان آن هوا پوی بورد .هودف از ایون فعالیوت بوومیسوازي سنسوورهاي CO , CO2 , NOX,

SOXمیباشد.
اقدامات مرتبط با فعالیت :
-1

تعریف پروژه POC

-2

انجام فراخوان و گزینش مجري پروژه

-3

نظارت بر پروژه POC

-4

تعریف پروژه نیمه صنعتی

-5

گزینش مجریان پروژههاي نیمه صنعتی

-6

نظارت بر پروژه نیمه صنعتی

-7

نظارت بر پروژه صنعتی

خروجی مورد انتظار :
بومیسازي دستگاه Online Sensor of CO , CO2 , NOX, SO

معیار پذیرش :
پیوست فنی تعریف پروژههاي  ،POCنیمه صنعتی و صنعتی

سند راهبردي و نقشهي راه توسعه سامانههاي اندازهگيري پيشرفته در نيروگاهها
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 -5-3-1-4طراحی و ساخت Oxygen Analyzer

آناالیزرهاي اکسیژن براي اندازهگیري اکسیژن موجود در هواي اطراف و کنترل و مانیتورینوگ سووخت نیروگواههوا موورد
استفاده قرار میگیرند .حسگر موجود در این آناالیزرها ،از جنس سرامیك زیرکینیم است و بر اساس پیل سوختی الكتروشیمیایی
کار میکند .آناالیزرهاي اکسیژنی که در دودکش نیروگاهها نصب میشوند ،نسوبت میوان سووخت و اکسویژن را انودازهگیوري
میکنند .نسبت دقیق سوخت به هوا در  burnerها ،در باال بردن راندمان بویلر و بهینه کردن مصرف سوخت بسیار موثر و مهم
است .لذا اندازهگیري اکسیژن در دودکش نیروگاهها از اهمیت ویژهاي برخوردار است و از تلفات انرژي جلوگیري میکند .هودف
از اجراي این فعالیت بومیسازي  Analyzer Oxygenاست.
اقدامات مرتبط با فعالیت :
-1

تعریف پروژهPOC

-2

انجام فراخوان و گزینش مجري پروژه

-3

نظارت بر پروژه POC

-4

تعریف پروژه نیمه صنعتی

-5

گزینش مجریان پروژههاي نیمه صنعتی

-6

نظارت بر پروژه نیمه صنعتی

-7

نظارت بر پروژه صنعتی

خروجی مورد انتظار :
بومیسازي دستگاه Oxygen Analyzer

معیار پذیرش :
پیوست فنی تعریف پروژههاي  ،POCنیمه صنعتی و صنعتی
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 -6-3-1-4طراحی و ساخت Electrochemical sensors for portable Flue gas analyzer

هدف اندازهگیري میزان آالیندههاي موجود در هواي خروجی از دودکشها و مقایسه با استانداردها در جهت ارزیابی کیفیت
هوا و در صورت لزوم اتخاذ استرات ژي مناسب جهت حذف یا کاهش آلودگی و رساندن حد آلودگی به میزان مجاز در جهت حفظ
و صیانت محیط زیست پیرامون نیروگاه است .در این راستا استفاده از دستگاه پرتابل اندازهگیري گازهاي دودکش در نیروگواه از
اهمیت ویژهاي برخوردار است .هدف از اجراي این فعالیوت بوومیسوازي Electrochemical sensors for portable Flue

 gas analyzerاست.
اقدامات مرتبط با فعالیت :
-1

تعریف پروژه POC

-2

انجام فراخوان و گزینش مجري پروژه

-3

نظارت بر پروژه POC

-4

تعریف پروژه نیمه صنعتی

-5

گزینش مجریان پروژههاي نیمه صنعتی

-6

نظارت بر پروژه نیمه صنعتی

-7

نظارت بر پروژه صنعتی

خروجی مورد انتظار :
بومیسازي دستگاه Electrochemical sensors for portable Flue gas analyzer

معیار پذیرش :
پیوست فنی تعریف پروژههاي  ،POCنیمه صنعتی و صنعتی

سند راهبردي و نقشهي راه توسعه سامانههاي اندازهگيري پيشرفته در نيروگاهها
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 -4-1-4طرح حسگرهای شیمیايی آب (طرح شیم)

یكی از کاربردهاي مهم این حسگر اندازهگیري غلظت اکسیژن محلول در آب نیروگاهها اسوت .اکسویژن نوامحلول در آب
باعث ایجاد مشكالت خوردگی در دیگهاي بخار ،لولههاي خنكکننده و پرههاي توربین میشود که کنترل این ناخالصویهوا،
خوردگی را کاهش داده و مانع ایجاد پوسته و رسوبگذاري در توربین میشود.
فعالیت هاي مرتبط با طرح :
 طراحی و ساخت )DO2 Analyzer (Dissolved Oxygen Analyzer
 طراحی و ساخت DO2 sensor

 -1-4-1-4طراحی و ساخت )DO2 Analyzer (Dissolved Oxygen Analyzer

از آنجایی که اکسیژن نامحلول در آب باعث ایجاد مشكالت خوردگی در دیگهاي بخار ،لولههاي خنكکننده و پرههواي
توربین میشود اندازهگیري غلظت آن از اهمیت زیادي برخوردار است لذ با استفاده از  Analyzer DO2میتوان میزان اکسیژن
محلول در آب را اندازهگیري کرد .هدف از اجراي این فعالیت بوومیسوازي سواخت دسوتگاه DO2 Analyzer (Dissolved

) Oxygen Analyzerاست.

اقدامات مرتبط با فعالیت :
-1

تعریف پروژه POC

-2

انجام فراخوان و گزینش مجري پروژه

-3

نظارت بر پروژه POC

-4

تعریف پروژه نیمه صنعتی

-5

گزینش مجریان پروژههاي نیمه صنعتی

-6

نظارت بر انجام پروژه نیمه صنعتی

-7

نظارت بر انجام پروژه صنعتی

سند راهبردي و نقشهي راه توسعه سامانههاي اندازهگيري پيشرفته در نيروگاهها
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خروجی مورد انتظار :
بومیسازي دستگاه )DO2 Analyzer (Dissolved Oxygen Analyzer

معیار پذیرش :
پیوست فنی تعریف پروژههاي  ،POCنیمه صنعتی و صنعتی

 -2-4-1-4طراحی و ساخت DO2 sensor

حسگرهاي اندازهگیري اکسیژن محلول در آب شامل یك الیهي پلیمري حاوي مادهي لومینوفور است .مادهي لومینوفور با
جذب فوتونهاي نوري آبی رنگ برانگیخته میشود .در غیاب اکسیژن ،مولكولهاي برانگیخته شده با تابش نور قرمز به حالت
پایدار و اولیهي خود باز میگردند .مولكولهاي اکسیژن محلول در آب ،اختالف فازي میان نور تابیده شده و بازتاب شده توسط
مادهي لومینسانس ایجاد میکنند که این مقدار به غلظت مولكول هواي اکسویژن بسوتگی دارد .هودف از اجوراي ایون فعالیوت
بومیسازي ساخت  DO2 sensorاست.
اقدامات مرتبط با فعالیت :
-1

تعریف پروژهPOC

-2

انجام فراخوان وگزینش مجري پروژه

-3

نظارت بر پروژه POC

-4

تعریف پروژه نیمه صنعتی

-5

گزینش مجریان پروژههاي نیمه صنعتی

-6

نظارت بر پروژه نیمه صنعتی

-7

نظارت بر پروژه صنعتی

خروجی مورد انتظار :
بومیسازي دستگاه DO2 sensor

سند راهبردي و نقشهي راه توسعه سامانههاي اندازهگيري پيشرفته در نيروگاهها
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معیار پذیرش :
پیوست فنی تعریف پروژههاي  ،POCنیمه صنعتی و صنعتی
 -5-1-4طرح فشارسنج

کمیت فشار یكی از رایجترین متغیرهاي اندازهگیري در سیستمهاي کنترل صنعتی است .اندازهگیري فشار نوه تنهوا بوراي
کنترل و مانیتورینگ خود این کمیت مهم است ،بلكه براي اندازهگیري پارامترهاي دیگري از قبیل سطح و دبوی در روشهواي
اختالف فشار نیز اهمیت دارد.
فعالیت هاي مرتبط با طرح :
 طراحی و ساخت )Pressure switch (Diaphragm Type
 طراحی و ساخت )Pressure & Differential Pressure Transmitter (Diaphragm Type
 طراحی و ساخت )Pressure Transmitter (Diaphragm type
 طراحی و ساخت )Pressure Gauge & Pressure Indicator switch (Bourdon Type

 -1-5-1-4طراحی و ساخت )Pressure switch (Diaphragm Type

پرشر سوئچ یا کنترلر فشار جهت تنظیم فشار مخازن یا جلوگیري از افزایش فشار در محیطهواي تحوت فشوار در صونعت
کاربرد فراوان دارد .پرشر سوئچ از نوع دیافراگمی از خاصیت انحراف و جابجایی یك غشاي انعطوافپوذیري کوه دو منطقوه بوا
فشارهاي گوناگون را از هم جدا میکند براي اندازهگیري فشار استفاده میکند .پس از اندازهگیري فشار با توجوه بوه set poin
هاي مشخص شده فرمان قطع یا وصول صوادر مویشوود .هودف از اجوراي ایون فعالیوت بوومیسوازي Pressure switch

) (Diaphragm Typeاست.
اقدامات مرتبط با فعالیت :
-1

تعریف پروژه POC

-2

انجام فراخوان و گزینش مجري پروژه

-3

نظارت بر پروژه POC

سند راهبردي و نقشهي راه توسعه سامانههاي اندازهگيري پيشرفته در نيروگاهها
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-4

تعریف پروژه نیمه صنعتی

-5

گزینش مجریان پروژههاي نیمه صنعتی

-6

نظارت بر انجام پروژه نیمه صنعتی

-7

نظارت بر انجام پروژه صنعتی
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خروجی مورد انتظار :
بومیسازي دستگاه )Pressure switch (Diaphragm Type

معیار پذیرش :
پیوست فنی تعریف پروژههاي  ،POCنیمه صنعتی و صنعتی

 -2-5-1-4طراحی و ساخت )Pressure & Differential Pressure Transmitter (Diaphragm Type

برخی از فشارسنجهاي مكانیكی که به فشارسنجهاي دیافراگمی معروف هستند ،از خاصیت انحراف و جابجایی یك غشاي
انعطاف پذیري که دو منطقه با فشارهاي گوناگون را از هم جدا میکند براي اندازهگیري فشار استفاده میکنند .تغییر شكل یك
دیافراگم نازك بستگی به اختالف فشار بین دو طرف آن دارد .یك طرف مرجع و طرف دیگر بوا فشوار تحوت انودازهگیوري در
ارتباط است .میزان تغییر شكل دیافراگم را میتوان به روشهاي مكانیكی ،نوري یا خازنی اندازهگیري کرد .معموالً دیافراگم به
صورت فلزي یا سرامیكی ساخته میشوند .هدف از اجراي این فعالیوت بوومیسوازي Pressure & Differential Pressure

 Transmitterاست
اقدامات مرتبط با فعالیت :
-1

تعریف پروژهPOC

-2

انجام فراخوان وگزینش مجري پروژه

-3

نظارت بر پروژه POC

-4

تعریف پروژه نیمه صنعتی

-5

گزینش مجریان پروژههاي نیمه صنعتی

سند راهبردي و نقشهي راه توسعه سامانههاي اندازهگيري پيشرفته در نيروگاهها
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-6

نظارت بر پروژه نیمه صنعتی

-7

نظارت بر پروژه صنعتی
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خروجی مورد انتظار :
بومیسازي دستگاه )Pressure & Differential Pressure Transmitter (Diaphragm Type

معیار پذیرش :
پیوست فنی تعریف پروژههاي  ،POCنیمه صنعتی و صنعتی

 -3-5-1-4طراحی و ساخت )Pressure Transmitter (Diaphragm type

 Pressure Transmitterاز نوع دیافراگمی از خاصیت انحراف و جابجایی یك غشاي انعطافپوذیري کوه دو منطقوه بوا
فشارهاي گوناگون را از هم جدا میکند براي اندازهگیري فشار استفاده میکند .پس از اندازهگیري فشار ،مقدار اندازهگیري شده
به صورت خروجی  4تا  20میلی آمپر یا  HARTبراي کاربر ارسال میگردد .هدف از اجراي این فعالیت بومیسازي Pressure

) Transmitter (Diaphragm typeاست.
اقدامات مرتبط با فعالیت :
-1

تعریف پروژه POC

-2

انجام فراخوان و گزینش مجري پروژه

-3

نظارت بر پروژه POC

-4

تعریف پروژه نیمه صنعتی

-5

گزینش مجریان پروژههاي نیمه صنعتی

-6

نظارت بر پروژه نیمه صنعتی

-7

نظارت بر پروژه صنعتی

خروجی مورد انتظار :
بومیسازي دستگاه )Pressure Transmitter (Diaphragm type

سند راهبردي و نقشهي راه توسعه سامانههاي اندازهگيري پيشرفته در نيروگاهها
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معیار پذیرش :
پیوست فنی تعریف پروژههاي  ،POCنیمه صنعتی و صنعتی

 -4-5-1-4طراحی و ساخت )Pressure Gauge & Pressure Indicator switch (Bourdon Type

فشار سنج بوردن تیوب معمولی ترین فشار سنجی که از یك لوله ( )Cشكل تشكیل شده است .یك سر این لوله باز و بوه
محلی که فشار سیال از آن قسمت وارد فشار سنج می شود متصل است و سر دیگر آن بسته میباشد ولوی بوه طوور آزاد قورار
گرفته است .انتهاي یكی از سرها به اهرم قطاعی متصل است که سر اهرم قطاعی دندانهاي شكل بوده و در دندانههاي پینیون
جفت شده است .یك عقربه نیز به محور پینیون متصل است .در اثر فشار وارده به فشار سنج ،نوك آزاد لوله بوردن کمی حرکت
نموده و این حرکت از طریق محور اتصال به عقربه منتقل میگردد Pressure Gauge .ها به صورت عقربهاي و دیجیتوالی در
صنعت مورد استفاده قرار میگیرند .هدف از این فعالیت بوومیسوازي Pressure Gauge & Pressure Indicator switch

) (Bourdon Typeمیباشد.
اقدامات مرتبط با فعالیت :
-1

تعریف پروژه POC

-2

انجام فراخوان و گزینش مجري پروژه

-3

نظارت بر پروژه POC

-4

تعریف پروژه نیمه صنعتی

-5

گزینش مجریان پروژههاي نیمه صنعتی

-6

نظارت بر پروژه نیمه صنعتی

-7

نظارت بر پروژه صنعتی

خروجی مورد انتظار :
بومیسازي دستگاه )Pressure Gauge & Pressure Indicator switch (Bourdon Type

معیار پذیرش :

سند راهبردي و نقشهي راه توسعه سامانههاي اندازهگيري پيشرفته در نيروگاهها
29
فاز  :5برنامه عملياتی و تهيه ره نگاشت

ويرايش اول ،شهريور 1394

پیوست فنی تعریف پروژههاي  ،POCنیمه صنعتی و صنعتی

 -6-1-4طرح فلومتر

اندازهگیري جریان یكی از مهمترین جنبه هاي کنترل فرآیند است ،و در حقیقت رایجترین پوارامتر انودازهگیوري فرآینودها
است .در بیشتر صنایع از جمله صنایع نفت ،پتروشیمی ونیروگاهها … اطالع از مقدار دقیق فلوي عبوري سیالی مانند گاز و یوا
نفت حیاتی است .اندازهگیري دقیق فلو به دلیل مالحظات مالی در فروش و خرید حجم مشخصی از ماده و کاال مانند تبوادالت
نفتی اهمیت ویژهاي دارد.
فعالیت هاي مرتبط با طرح :
 طراحی و ساخت Ultrasonic Flow Meter For Gas
 طراحی و ساخت OVAL Gear Flow meter
 طراحی و ساخت Thermal flow Transmitter or Switch
 طراحی و ساخت Ultrasonic Flow Meter For Liquid
 -1-6-1-4طراحی و ساخت Ultrasonic Flow Meter For Gas

فلومترهاي اولتراسونیك از امواج صوتی براي تخمین سرعت جریان گازها در لوله استفاده مویکننود .فلوومتر التراسوونیك
گازي وسیلهاي است که مقدار مواد عبوري را نسوبت بوه زموان اعوالم مویکنود .هودف از اجوراي ایون فعالیوت بوومیسوازي
 Ultrasonic Flow Meter For Gasاست.
اقدامات مرتبط با فعالیت :
-1

تعریف پروژه POC

-2

انجام فراخوان و گزینش مجري پروژه

-3

نظارت بر پروژه POC

-4

تعریف پروژه نیمه صنعتی

-5

گزینش مجریان پروژههاي نیمه صنعتی

سند راهبردي و نقشهي راه توسعه سامانههاي اندازهگيري پيشرفته در نيروگاهها
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-6

نظارت بر انجام پروژه نیمه صنعتی

-7

نظارت بر انجام پروژه صنعتی
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خروجی مورد انتظار :
بومیسازي دستگاه Ultrasonic Flow Meter For Gas

معیار پذیرش :
پیوست فنی تعریف پروژههاي  ،POCنیمه صنعتی و صنعتی

 -2-6-1-4طراحی و ساخت OVAL Gear Flow meter

فلومتر  oval gearزیر مجموعه فلومتر جابجایی مثبت است که از دو چرخدنده بیضی شكل یكسان (روتور) که توسوط دو
شكاف کوچك پیرامون دنده ایجاد شده؛ تشكیل شده است .با عبور جریان سیال از بین دو چرخ دنده (یا روتوور)  ،روتورهوا بوه
گردش در میآیند و در نتیجه دبی توسط اندازهگیري سرعت چرخش محاسبه میشود .از این فلومتر براي اندازهگیري دبی مواد
غلیظ و با ویسكوزیته باال استفاده میشود هدف از اجراي این فعالیت بومیسازي  OVAL Gear Flow meterاست.
اقدامات مرتبط با فعالیت :
-1

تعریف پروژهPOC

-2

انجام فراخوان وگزینش مجري پروژه

-3

نظارت بر پروژه POC

-4

تعریف پروژه نیمه صنعتی

-5

گزینش مجریان پروژههاي نیمه صنعتی

-6

نظارت بر پروژه نیمه صنعتی

-7

نظارت بر پروژه صنعتی

خروجی مورد انتظار :
بومیسازي دستگاه OVAL Gear Flow meter

سند راهبردي و نقشهي راه توسعه سامانههاي اندازهگيري پيشرفته در نيروگاهها
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معیار پذیرش :
پیوست فنی تعریف پروژههاي  ،POCنیمه صنعتی و صنعتی

 -3-6-1-4طراحی و ساخت Thermal flow Transmitter or Switch

با عبور جریان گاز از درون یك لوله توان حرارتی مشخصی به آن اعمال میشود .این توان باعث افزایش دماي سیال شده
و از آنجا که افزایش دما متناسب با دبی جرمی گاز است ،میتوان با اندازهگیري میزان افزایش دما ،دبی جرمی را بهدست آورد.
به دلیل اندازه گیري مستقیم دبی جرمی در این نوع فلومتر ،نیازي به تصحیح اثر تغییر فشار و دما نیست .کاربرد عمده فلوومتر
جرمی حرارتی در اندازهگیوري دبوی گازهوا در لولوه هوا اسوت .هودف از اجوراي ایون فعالیوت بوومیسوازي Thermal flow

 Transmitter or Switchاست.
اقدامات مرتبط با فعالیت :
-1

تعریف پروژه POC

-2

انجام فراخوان و گزینش مجري پروژه

-3

نظارت بر پروژه POC

-4

تعریف پروژه نیمه صنعتی

-5

گزینش مجریان پروژههاي نیمه صنعتی

-6

نظارت بر پروژه نیمه صنعتی

-7

نظارت بر پروژه صنعتی

خروجی مورد انتظار :
بومیسازي دستگاه Thermal flow Transmitter or Switch

معیار پذیرش :
پیوست فنی تعریف پروژههاي  ،POCنیمه صنعتی و صنعتی
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 -4-6-1-4طراحی و ساخت Ultrasonic Flow Meter For Liquid

فلومترهاي اولتراسونیك از امواج صوتی براي تخمین سرعت جریان سیال در لوله استفاده میکنند .در شرایطی که جریانی
وجود نداشته باشد ،موج اولتراسونیكی که به درون لوله ارسال میشود و بازتاب آن از سیال ،فرکوانسهواي یكسوانی دارنود .در
شرایطی که جریان وجود داشته باشد ،فرکانس موج بازتابی خواهد بود .زمانی که سیال سریعتر حرکت میکند ،تغییر فرکانس به
صورت خطی افزایش مییابد .براي تخمین دبی جریان ،سیگنالهاي موج فرستاده شوده و بازتواب آن را موورد پوردازش قورار
میدهد ..هدف از این فعالیت بومیسازي  Ultrasonic Flow Meter For Liquidمیباشد.
اقدامات مرتبط با فعالیت :
-1

تعریف پروژه POC

-2

انجام فراخوان و گزینش مجري پروژه

-3

نظارت بر پروژه POC

-4

تعریف پروژه نیمه صنعتی

-5

گزینش مجریان پروژههاي نیمه صنعتی

-6

نظارت بر پروژه نیمه صنعتی

-7

نظارت بر پروژه صنعتی

خروجی مورد انتظار :
بومیسازي دستگاه Ultrasonic Flow Meter For Liquid

معیار پذیرش :
پیوست فنی تعریف پروژههاي  ،POCنیمه صنعتی و صنعتی
 -7-1-4طرح حسگرهای پارامتر مكانیكی (طرح مكا)

ازآنجایی که بروز اغتشاشات در سیستمهاي دوار نیروگاه اجتنابناپذیر است لذا پایش و کنترل پایوداري دینوامیكی جهوت
کاهش تعداد خروجهاي ناخواسته ،افزایش طول عمر تجهیزات و بهرهبرداري بهینه از ظرفیتهواي موجوود نیروگواه از اهمیوت
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ویژها ي برخوردار است .در این راستا از تجهیزات مختلوف ابزاردقیوق در مانیتورینوگ و کنتورل پارامترهواي مكوانیكی اسوتفاده
میشود.
فعالیت هاي مرتبط با طرح :
 طراحی و ساخت Absolute Vibration Sensor
 طراحی و ساخت Special Proximity Sensor or Switch For Supervisory systems of Rotary machines
) … ( turbine , pump , motor ,
 طراحی و ساخت Rotor (Shaft) Balancer
 طراحی و ساخت Turbine Supervisory panel
 طراحی و ساخت Limit or Micro Switch
 طراحی و ساخت Relative Vibration Sensor

 -1-7-1-4طراحی و ساخت Absolute Vibration Sensor

ارتعاشات هر تجهیز دوار (چه از نظر دامنه و چه از نظر سایر مشخصات ارتعاش) ارتباط مسوتقیمی بوا وضوعیت آن دارد و
هرگونه تغییر در وضعیت تجهیز (هر چند جزیی) با تغییر در وضعیت ارتعاشات آن تجهیز همراه خواهد بود .بنابراین ،اندازهگیري
و واکاوي ارتعاشات یكی از تكنیكهاي اصلی براي پایش وضعیت تجهیزات و ماشینآالت دوار به شمار میرود .هدف از اجراي
این فعالیت بومیسازي  Absolute Vibration Sensorاست.
اقدامات مرتبط با فعالیت :
-1

تعریف پروژه POC

-2

انجام فراخوان و گزینش مجري پروژه

-3

نظارت بر پروژه POC

-4

تعریف پروژه نیمه صنعتی

-5

گزینش مجریان پروژههاي نیمه صنعتی

-6

نظارت بر انجام پروژه نیمه صنعتی
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نظارت بر انجام پروژه صنعتی

خروجی مورد انتظار :
بومیسازي Absolute Vibration Sensor

معیار پذیرش :
پیوست فنی تعریف پروژههاي  ،POCنیمه صنعتی و صنعتی

 -2-7-1-4طراحی و ساخت Special Proximity Sensor or Switch For Supervisory systems of Rotary
) … machines ( turbine , pump , motor ,

سنسورهاي مجاورتی همچنین در مانیتور کردن لرزش ماشین جهت اندازهگیوري لورزش در فاصولهي بوین میوللنوگ و
یاتاقانها مورد استفاده قرار میگیرند .این امر در توربینهاي بخار بزرگ ،کمپرسوورها و موتورهوایی کوه از یاتاقوانهواي نووع
آستینِی ( )sleeve-type bearingsتشكیل شدهاند ،بسیار متداول است .هدف از اجوراي ایون فعالیوت بوومیسوازي Special

 Proximity Sensor or Switch For Supervisory systems of Rotary machinesاست.
اقدامات مرتبط با فعالیت :
-1

تعریف پروژهPOC

-2

انجام فراخوان وگزینش مجري پروژه

-3

نظارت بر پروژه POC

-4

تعریف پروژه نیمه صنعتی

-5

گزینش مجریان پروژههاي نیمه صنعتی

-6

نظارت بر پروژه نیمه صنعتی

-7

نظارت بر پروژه صنعتی

خروجی مورد انتظار :
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بومیسازي Special Proximity Sensor or Switch For Supervisory systems of Rotary machines ( turbine
) … , pump , motor ,

معیار پذیرش :
پیوست فنی تعریف پروژههاي  ،POCنیمه صنعتی و صنعتی
 -3-7-1-4طراحی و ساخت Rotor (Shaft) Balancer

نیروهاي مضر ایجاد شده در اثر ناباالنسی در سیستم باعث اختالل در عملكرد سیستم ،کاهش عمر سیستم ،ایجاد صودا و
ارتعاشات ناخواسته و در برخی از موارد سبب به خطر افتادن سالمتی کاربر میشود .بنابراین رفع ناباالنسی در سریعترین زموان
ممكن اهمیت پیدا میکند .باالنس فرآیندي است که در آن تالش میشود تا توزیع جرم بگونهاي باشد در یاتاقان ها نیروهواي
ناشی از نامیزانی به حداقل برسد .هدف از اجراي این فعالیت بومیسازي  Rotor (Shaft) Balancerاست.
اقدامات مرتبط با فعالیت :
-1

تعریف پروژه POC

-2

انجام فراخوان و گزینش مجري پروژه

-3

نظارت بر پروژه POC

-4

تعریف پروژه نیمه صنعتی

-5

گزینش مجریان پروژههاي نیمه صنعتی

-6

نظارت بر پروژه نیمه صنعتی

-7

نظارت بر پروژه صنعتی

خروجی مورد انتظار :
بومیسازي دستگاه Rotor (Shaft) Balancer

معیار پذیرش:
پیوست فنی تعریف پروژههاي  ،POCنیمه صنعتی و صنعتی
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 -4-7-1-4طراحی و ساخت Turbine Supervisory panel

سیستم سوپروایزري توربین یكی از اجزاي بسیار مهم در حفاظت از عملكرد توربین است .پارامترهاي مهمی که در توربین
جهوت اطمینوان از صوحت عملكورد تووربین بایود موورد بررسوی قورار گیورد شوامل Absolute vibration of bearing
Differential expansion or shaft ،Shaft eccentricity ،Shaft vibration relative tobearing،pedestals
Speed, including ،Casing expansion, both inner and outer ،Valve position on steam inlet،movement

 Structural & foundation vibration monitoring ،Temperature ،overspeed and zero speedمیباشد .هدف از
این فعالیت بومیسازي  Turbine Supervisory panelمیباشد.
اقدامات مرتبط با فعالیت :
-1

تعریف پروژه POC

-2

انجام فراخوان و گزینش مجري پروژه

-3

نظارت بر پروژه POC

-4

تعریف پروژه نیمه صنعتی

-5

گزینش مجریان پروژههاي نیمه صنعتی

-6

نظارت بر پروژه نیمه صنعتی

-7

نظارت بر پروژه صنعتی

خروجی مورد انتظار :
بومیسازي Turbine Supervisory panel

معیار پذیرش :
پیوست فنی تعریف پروژههاي  ،POCنیمه صنعتی و صنعتی
 -5-7-1-4طراحی و ساخت Limit or Micro Switch

میكروسوییچ ابزاري است که با فشار فیزیكی بسیار کوچك تحریك مویشوود و عمول قطوع یوا وصول اتفواق مویافتود.
میكروسوییچها کاربرد بسیار گسترده و مختلفی دارند .هدف از اجراي این فعالیت بومیسازي  Limit or Micro Switchاست.
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اقدامات مرتبط با فعالیت :
-1

تعریف پروژهPOC

-2

انجام فراخوان و گزینش مجري پروژه

-3

نظارت بر پروژه POC

-4

تعریف پروژه نیمه صنعتی

-5

گزینش مجریان پروژههاي نیمه صنعتی

-6

نظارت بر پروژه نیمه صنعتی

-7

نظارت بر پروژه صنعتی

خروجی مورد انتظار :
بومیسازي Limit or Micro Switch

معیار پذیرش :
پیوست فنی تعریف پروژههاي  ،POCنیمه صنعتی و صنعتی

 -6-7-1-4طراحی و ساخت Relative Vibration Sensor

ارتعاشات هر تجهیز دوار (چه از نظر دامنه و چه از نظر سایر مشخصات ارتعاش) ارتباط مسوتقیمی بوا وضوعیت آن دارد و
هرگونه تغییر در وضعیت تجهیز (هر چند جزیی) با تغییر در وضعیت ارتعاشات آن تجهیز همراه خواهد بود .بنابراین ،اندازهگیري
و واکاوي ارتعاشات یكی از تكنیكهاي اصلی براي پایش وضعیت تجهیزات و ماشینآالت دوار به شمار میرود .هدف از اجراي
این فعالیت بومیسازي  Relative Vibration Sensorاست.
اقدامات مرتبط با فعالیت :
-1

تعریف پروژه POC

-2

انجام فراخوان و گزینش مجري پروژه

-3

نظارت بر پروژه POC
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گزینش مجریان پروژههاي نیمه صنعتی
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خروجی مورد انتظار :
بومیسازي Relative Vibration Sensor

معیار پذیرش :
پیوست فنی تعریف پروژههاي  ،POCنیمه صنعتی و صنعتی
 -2-4بودجه ريزی و زمانبندی
از آنجا که منابع مالی مستمر یكی از اصلیترین (و شاید مهمترین) عوامل توسعه موفق فناوريها است ،ضروري است توا
پیشبینی منابع مالی الزم براي هر یك از اقدامها و سیاستهاي تعریف شده مشوخص شوده و بودجوه مشخصوی بوراي آنهوا
پیشبینی گردد.
به منظور پایدار نمودن و قابل پیشبینی نمودن برنامههاي حمایتی ،مناسب است تا برنامهها براي دورههاي زموانی مشوخص و
محدود طراحی و اجرا شوند .با این کار میتوان به روشن و در کنترل بودن بودجه مورد نیاز ،فراهم شدن امكانات ارزیابی بهتور
نتایج و دستاوردها و امكان اصالح ،بازنگري و ایجاد تطابق بیشتر در برنامهها با شرایط زمان ،اشاره کرد.
الزم به ذکر است که ریز مراحل و اقدامات هر یك از فعالیتها با هماهنگی اعضاي کمیته راهبري به شرح زیر تهیه شده است.
 -1-2-4زمانبندی طرح حسگرهای حفاظت و نشتی گاز (طرح حفا)

جزئیات مربوط به پروژهها ،فعالیتها ،زمان در جدول ( )1آمده است.

سند راهبردي و نقشهي راه توسعه سامانههاي اندازهگيري پيشرفته در نيروگاهها
39
ويرايش اول ،شهريور 1394

فاز  :5برنامه عملياتی و تهيه ره نگاشت

جدول  -1زمانبندی طرح حسگرهای حفاظت و نشتی گاز (طرح حفا)

پروژه

طراحی و ساخت دستگاه Burner

زمان (ماه)

پروژههاي POC

12

پروژههاي تولید محصول نیمه صنعتی

24

flame Detector

پروژههاي تولید محصول صنعتی (راه اندازي
خط تولید)

طراحی و ساخت Fire Detector ( for

12

پروژههاي POC

12

پروژههاي تولید محصول نیمه صنعتی

24

firefighting system in hazardous
) area

پروژههاي تولید محصول صنعتی (راه انداري
خط تولید)

طراحی و ساخت Fire Fighting

12

پروژههاي POC

12

پروژههاي تولید محصول نیمه صنعتی

24

)Control Panel (SIL 2 or 3

پروژههاي تولید محصول صنعتی (راه انداري
خط تولید)

طراحی و ساخت Heat Detector ( for
firefighting system in hazardous
) area

12

پروژههاي POC

12

پروژههاي تولید محصول نیمه صنعتی

24

پروژههاي تولید محصول صنعتی (راه انداري

12

خط تولید)
پروژههاي POC

12

پروژههاي تولید محصول نیمه صنعتی

24

پروژههاي تولید محصول صنعتی (راه انداري

12

طراحی و ساخت ( Smoke Detector
for firefighting system in
) hazardous area

خط تولید)
جمع

48

نیروي انسانی
متخصص
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 -2-2-4زمانبندی طرح اندازهگیری دما

جزئیات مربوط به پروژهها ،فعالیتها ،زمان در جدول ( )2آمده است.
جدول  -2زمانبندی طرح اندازهگیری دما

پروژه

پروژههاي POC

زمان (ماه)

12

طراحی و ساخت
Industrial Temperature
transmitter (head mount, field
) mount, panel mount

پروژههاي تولید محصول نیمه صنعتی
پروژههاي تولید محصول صنعتی (راه انداري
خط تولید)

طراحی و ساخت Temperature

24
12

پروژههاي POC

12

پروژههاي تولید محصول نیمه صنعتی

24

)Indicator (Dial - Gas Filled

پروژههاي تولید محصول صنعتی (راه انداري
خط تولید)

طراحی و ساخت Temperature Switch

12

پروژههاي POC

12

پروژههاي تولید محصول نیمه صنعتی

24

)(Bellows Type

پروژههاي تولید محصول صنعتی (راه انداري
خط تولید)

طراحی و ساخت Temperature

12

پروژههاي POC

12

پروژههاي تولید محصول نیمه صنعتی

24

Indicator Switch (Dial - Gas
)Filled

پروژههاي تولید محصول صنعتی (راه انداري
خط تولید)

جمع

12
48
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 -3-2-4زمانبندی طرح حسگرهای سوخت دود احتراق (طرح سدا)

جزئیات مربوط به پروژهها ،فعالیتها ،زمان در جدول ( )3آمده است.

جدول  -3زمانبندی طرح حسگرهای سوخت دود احتراق (طرح سدا)

پروژه
پروژههاي POC

زمان (ماه)

طراحی و ساخت CO, CO2,NOX,

پروژههاي تولید محصول نیمه صنعتی

12
24

SOX Analyzer

پروژههاي تولید محصول صنعتی (راه انداري

12

خط تولید)
پروژههاي POC

12

پروژههاي تولید محصول نیمه صنعتی

24

پروژههاي تولید محصول صنعتی (راه انداري

12

پروژههاي POC

12

پروژههاي تولید محصول نیمه صنعتی

24

پروژههاي تولید محصول صنعتی (راه انداري

12

پروژههاي POC

12

پروژههاي تولید محصول نیمه صنعتی

24

پروژههاي تولید محصول صنعتی (راه انداري

12

پروژههاي POC

12

پروژههاي تولید محصول نیمه صنعتی

24

پروژههاي تولید محصول صنعتی (راه انداري

12

طراحی و ساخت Electrochemical

پروژههاي POC

12

sensors for portable Flue gas

پروژههاي تولید محصول نیمه صنعتی

24

پروژههاي تولید محصول صنعتی (راه انداري

12

طراحی و ساخت Gas Calorimeter

خط تولید)
طراحی و ساخت Zirconia O2
Sensor

خط تولید)
طراحی و ساخت Online Sensor of
CO , CO2 , NOX, SO

خط تولید)

طراحی و ساخت Oxygen Analyzer

خط تولید)

analyzer

خط تولید)
جمع

48

نیروي انسانی
متخصص
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 -4-2-4زمانبندی طرح حسگرهای شیمیايی آب (طرح شیم)

جزئیات مربوط به پروژهها ،فعالیتها ،زمان در جدول ( )4آمده است.
جدول  -4زمانبندی طرح حسگرهای شیمیايی آب (طرح شیم)

پروژه

طراحی و ساخت DO2 Analyzer
)(Dissolved Oxygen Analyzer

زمان (ماه)

پروژههاي POC

12

پروژههاي تولید محصول نیمه صنعتی

24

پروژههاي تولید محصول صنعتی (راه انداري خط

12

تولید)

طراحی و ساخت DO2 sensor

پروژههاي POC

12

پروژههاي تولید محصول نیمه صنعتی

24

پروژههاي تولید محصول صنعتی (راه انداري خط

12

تولید)
جمع

48

 -5-2-4زمانبندی طرح فشارسنج

جزئیات مربوط به پروژهها  ،فعالیتها ،زمان در جدول ( )5آمده است.

جدول  -5زمانبندی طرح فشارسنج

نیروي انسانی
متخصص
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پروژه

طراحی و ساخت Pressure switch

زمان (ماه)

پروژههاي POC

12

پروژههاي تولید محصول نیمه صنعتی

24

)(Diaphragm Type

پروژههاي تولید محصول صنعتی (راه انداري خط
تولید)

طراحی و ساخت & Pressure

12

پروژههاي POC

12

پروژههاي تولید محصول نیمه صنعتی

24

Differential Pressure
)Transmitter (Diaphragm Type

پروژههاي تولید محصول صنعتی (راه انداري خط
تولید)

طراحی و ساخت Pressure

12

پروژههاي POC

12

پروژههاي تولید محصول نیمه صنعتی

24

)Transmitter (Diaphragm type

پروژههاي تولید محصول صنعتی (راه انداري خط
تولید)

طراحی و ساخت & Pressure Gauge

12

پروژههاي POC

12

پروژههاي تولید محصول نیمه صنعتی

24

Pressure Indicator switch
)(Bourdon Type

پروژههاي تولید محصول صنعتی (راه انداري خط
تولید)

جمع

 -6-2-4زمانبندی طرح فلومتر

جزئیات مربوط به پروژهها ،فعالیتها ،زمان در جدول ( )6آمده است.

12
48

نیروي انسانی
متخصص
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جدول  -6زمانبندی طرح فلومتر

پروژه

طراحی و ساخت Ultrasonic Flow

زمان (ماه)

پروژههاي POC

12

پروژههاي تولید محصول نیمه صنعتی

24

Meter For Gas
پروژههاي تولید محصول صنعتی (راه انداري خط
تولید)

طراحی و ساخت OVAL Gear

12

پروژههاي POC

12

پروژههاي تولید محصول نیمه صنعتی

24

Flow meter
پروژههاي تولید محصول صنعتی (راه انداري خط
تولید)

طراحی و ساخت Thermal flow

12

پروژههاي POC

12

پروژههاي تولید محصول نیمه صنعتی

24

Transmitter or Switch
پروژههاي تولید محصول صنعتی (راه انداري خط
تولید)

طراحی و ساخت Ultrasonic Flow

12

پروژههاي POC

12

پروژههاي تولید محصول نیمه صنعتی

24

Meter For Liquid
پروژههاي تولید محصول صنعتی (راه انداري خط
تولید)

جمع

 -7-2-4زمانبندی طرح حسگرهای پارامتر مكانیكی (طرح مكا)

جزئیات مربوط به پروژهها ،فعالیتها ،زمان در جدول ( )7آمده است.

12

48

نیروي انسانی
متخصص
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جدول  -7زمانبندی طرح حسگرهای پارامتر مكانیكی (طرح مكا)

نیروي
پروژه

زمان (ماه)

انسانی
متخصص

طراحی و ساخت Absolute

پروژههاي POC

12

پروژههاي تولید محصول نیمه صنعتی

24

Vibration Sensor

طراحی و ساخت Special Proximity

پروژههاي تولید محصول صنعتی (راه انداري خط تولید)

12

پروژههاي POC

12

پروژههاي تولید محصول نیمه صنعتی

24

پروژههاي تولید محصول صنعتی (راه انداري خط تولید)

12

پروژههاي POC

12

پروژههاي تولید محصول نیمه صنعتی

24

Sensor or Switch For
Supervisory systems of Rotary
machines ( turbine , pump ,
) … motor ,

طراحی و ساخت )Rotor (Shaft
Balancer

طراحی و ساخت Turbine

پروژههاي تولید محصول صنعتی (راه انداري خط تولید)

12

پروژههاي POC

12

پروژههاي تولید محصول نیمه صنعتی

24

Supervisory panel

طراحی و ساخت Limit or Micro

پروژههاي تولید محصول صنعتی (راه انداري خط تولید)

12

پروژههاي POC

12

پروژههاي تولید محصول نیمه صنعتی

24

Switch

طراحی و ساخت Relative Vibration
Sensor

پروژههاي تولید محصول صنعتی (راه انداري خط تولید)

12

پروژههاي POC

12

پروژههاي تولید محصول نیمه صنعتی

24
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پروژههاي تولید محصول صنعتی (راه انداري خط تولید)

جمع

12
48

 -3-4تقسیم کار ملی (نگاشت نهادی مطلوب)
این مولفه با نگاشت نهادي بر اقدامها و سیاستهاي تعریف شده ،مشخصکنندهي وظایفی است که کنشگران درگیر در
توسعه فناوري باید از آن پیروي کنند .در قالب تقسیم کار ملی ،الزم است تا هم متولی اصلی توسوعه فنواوري (پویش برنوده و
هماهنگ کننده برنامهها) معین گردد و هم مسئول سایر نقشهاي پشتیبان مشخص گردد.
در این بخش به شناسایی مجریانی که میتوانند این پروژهها را انجام دهند پرداخته خواهد شد تا با یك نگاشت نهادي مطلوب
و تقسیم کار ملی بهینه ،بنگاهها و موسسات و سازمانهاي مختلف کشور در زمینه فناوري مورد نظر ،هر یك نقش خویش را در
جهت برآوردن اهداف نقشه راه فناورانه ایفا نمایند .در جدولهاي ( )8توا ( )14تقسویم کوار ملوی (وظوایف بوازیگران کلیودي)
سیاست هاي تعریف شده براي کارکردهاي نظام نوآوري فناورانه و در جدول ( )15مجریان پوروژههواي اکتسواب فنواوريهواي
اندازهگیري پیشرفته نیروگاهها درج شده است.
جدول  -8وظايف بازيگران برای کارکرد کسب و توسعه دانش

رديف

بازيگران

1

پژوهشگاه نیرو

2

شرکتهاي واجد شرایط

3

دانشگاهها

وظايف
 تدوین سند راهبردي و نقشه راه براي حوزه ابزار دقیق(اجرای پروژه تدوين سند) انجام پروژه ها با ساز و کار فراخوان (برگزاری فراخوان) -انجام پروژه ها با ساز و کار فراخوان (شرکت در فراخوان و انجام پروژه ها)

 تشكیل کمیتههاي مناسب راهبري و نظارتی براي اجراي نقشه راه (برپايی کمیته ها) انجام پروژه ها با ساز و کار فراخوان (شرکت در فراخوان و انجام پروژه ها) -تدوین سند راهبردي و نقشه راه براي حوزه ابزار دقیق(مشارکت در تدوين سند)

و پژوهشكده ها

 -تشكیل کمیتههاي مناسب راهبري و نظارتی براي اجراي نقشه راه

(شرکت اساتید

دانشگاه در کمیته ها)
 -انجام پروژه ها با ساز و کار فراخوان (شرکت در فراخوان و انجام پروژه ها)
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 -تدوین سند راهبردي و نقشه راه براي حوزه ابزار دقیق(مشارکت در تدوين سند)

4

بهرهبرداران نیروگاهی

 -تشكیل کمیتههاي مناسب راهبري و نظارتی براي اجراي نقشه راه

(شرکت خبرگان

نیروگاهی در کمیته ها)

معاونت تحقیقات و منابع
5

انسانی وزرات نیرو-شرکت
توانیر

 -تدوین سند راهبردي و نقشه راه براي حوزه ابزار

دقیق(مشارکت نماينده توانیر در

تدوين سند)

 -تشكیل کمیتههاي مناسب راهبري و نظارتی براي اجراي نقشه راه

(شرکت نماينده

توانیر در کمیته ها)

جدول  -9وظايف بازيگران برای کارکرد انتشار دانش

رديف

بازيگران

1

پژوهشگاه نیرو

2

دانشگاهها و پژوهشكده

وظايف
 -تشكیل کمیتههاي مناسب جهت مدیریت دانش (برپايی واحد مديريت دانش در پژوهشگاه نیرو)

 تدوین آیین نامه و دستورالعملهاي ثبت پتنتهاي حاصل از پروژههاي انجام شده انجام پروژهها با ساز و کار فراخوان (واگذاری غیر انحصاری پروژهها و اجرای بخشی از پروژهها ) -تشكیل کمیتههاي مناسب راهبري و نظارتی براي اجراي نقشه راه (برپايی کمیته ها)

ها

 انجام پروژه ها با ساز و کار فراخوان (اجرای بخشی از پروژه ها) -تشكیل کمیتههاي مناسب راهبري و نظارتی براي اجراي نقشه راه (شرکت در کمیتهها)

3

شرکتهاي واجد شرایط

4

معاونت تحقیقات و منابع  -تشكیل کمیتههاي مناسب راهبري و نظارتی براي اجراي نقشه راه
انسانی وزرات نیرو-

 انجام پروژه ها با ساز و کار فراخوان (اجرای بخشی از پروژه ها)(شرکت نماينده توانیر در

کمیتههای راهبری)

شرکت توانیر
5

بهرهبرداران نیروگاهی

 -تشكیل کمیتههاي مناسب راهبري و نظارتی براي اجراي نقشه راه (شرکت در کمیته ها)
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جدول  -10وظايف بازيگران برای کارکرد کارآفرينی

رديف

بازيگران

1

پژوهشگاه نیرو

2

معاونت تحقیقات و منابع

وظايف
 -تعریف پروژههاي مناسب از منظر فنی و صنعتی

(مجری پروژه شناسايی مشخصات

پروژه ها)

 -کمك به تامین اعتبار مورد نیاز براي انجام پروژهها

(برآورد اعتبار پروژه ها و طرح ها و

ارائه پیشنهاد برای تصويب و پیگیری اعتبارات)

انسانی وزرات نیرو-شرکت
توانیر
3

معاونت علمی و فناوري
ریاست جمهوري

 -کمك به تامین اعتبار مورد نیاز براي انجام پروژهها (تصويب و تامین اعتبار پروژه ها)

 -تشویق بهرهبرداران نیروگاهی به خرید محصوالت تجهیزات ابزار دقیق داخلی

(تصويب

پیشنهادات دريافتی از کمیته ها)

 -کمك به تامین اعتبار مورد نیاز براي انجام پروژهها

(تصويب و تامین بخشی از اعتبار

پروژه ها)

جدول  -11وظايف بازيگران برای کارکرد بازار سازی

رديف

بازيگران

1

پژوهشگاه نیرو

وظايف
 -تعریف پروژههاي مناسب از منظر فنی و صنعتی

(تعريف پروژه های دقیق برای کمک به

تولید محصول رقابت پذير -تشكیل کمیتههای مناسب ناظرين تخصصی برای نظارت و
هدايت بهینه مجريان پروژهها)

 -کمك به تامین اعتبار مورد نیاز براي انجام پروژهها

(کمک به تامین بخشی از هزينه

های تولید محصول و رقابت پذير ساختن آن  -تامین فضای پژوهش برای مجريان
پروژهها از طريق تاسیس پارک فناوری صنعت برق کشور)

 -پشتیبانی از تولید داخل – کاهش مالیات

(برپايی کمیته های ارائه دهنده پیشنهاد

کاهش مالیات)

 -پشتیبانی از تولید داخل

– افزایش تعرفه واردات (برپايی کمیته های ارائه دهنده پیشنهاد

تعیین تعرفه)
 -کمك به تامین اعتبار مورد نیاز براي انجام پروژهها (تصويب و تامین اعتبار پروژه ها)

معاونت تحقیقات و منابع
2

انسانی وزرات نیرو-شرکت
توانیر

 -پشتیبانی از تولید داخل

– کاهش مالیات (بررسی و تصويب پیشنهادهای کاهش مالیات

و اجرايی نمودن پیشنهادها)

 پشتیبانی از تولید داخل – افزایش تعرفه وارداتمالیات و اجرايی نمودن پیشنهادها)

(بررسی و تصويب پیشنهادهای کاهش
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معاونت علمی و فناوري
3

ریاست جمهوري

4

بهره برداران نیروگاهی

ويرايش اول ،شهريور 1394
 کمك به تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز براي ارائه تسهیالت تامین اعتبار مورد نیاز جهت تاسیس پارك فناوري صنعت برق کشور -تعریف پروژههاي مناسب از منظر فنی و صنعتی

(کمک به تعريف پروژه های دقیق برای

کمک به تولید محصول رقابت پذير -شرکت در کمیتههای ناظرين تخصصی برای نظارت
و هدايت بهینه مجريان پروژهها)

جدول  -12وظايف بازيگران برای کارکرد جهت دهی

وظايف

رديف

بازيگران

1

پژوهشگاه نیرو

2

بهرهبرداران نیروگاهی

3

دانشگاه ها و مراکز پژوهشی

 تشكیل کمیتههاي مناسب ناظرین تخصصی براي همسو سازي بازیگران کلیدي(برپايی کمیته ها)

 -کمك به تولید محصوالت با کیفیت و فرهنگ سازي مناسب

( برای همسو سازی

بازيگر کلیدی بهره بردار نیروگاه برای خريد تولیدات ابزار دقیق داخلی)

 تشكیل کمیتههاي مناسب ناظرین تخصصی براي همسو سازي بازیگران کلیدي(شرکت در کمیته ها)

 -کمك به تولید محصوالت با کیفیت و فرهنگ سازي مناسب

( کمک به تعريف

پروژه های مناسب)

 تشكیل کمیتههاي مناسب ناظرین تخصصی براي همسو سازي بازیگران کلیدي(شرکت در کمیته ها)

جدول  -13وظايف بازيگران برای کارکرد مشروعیت بخشی

رديف

بازيگران

1

پژوهشگاه نیرو

وظايف
 -تامین اعتبار ساز و کار برگزیده جهت انجام تبلیغات فرهنگی

(برپايی کمیتههای

راهبری ،برای ارائه ساز و کار مناسب برای ترغیب بهرهبرداران نیروگاهی به خريد
محصوالت تجهیزات ابزار دقیق داخلی)

 پرداخت یارانه و تغییر آیین نامه هاي برگزاري مناقصات در راستاي تقویت خرید تجهیزابزار دقیق داخلی

(بر پايی کمیتههای راهبری برای ارائه ساز و کار مناسب برای دادن

يارانه خريد تولید داخل و همچنین افزايش احتمال برنده شدن شرکتهای تولید کننده
داخلی تجهیزات ابزار دقیق در مناقصات)
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 -تامین اعتبار ساز و کار برگزیده جهت انجام تبلیغات فرهنگی

(شرکت نماينده توانیر در

کمیته های راهبر ی برای ارائه ساز و کار مناسب برای ترغیب بهرهبرداران نیروگاهی به
خريد محصوالت تجهیزات ابزار دقیق داخلی)

2

معاونت تحقیقات و منابع

 -پرداخت یارانه و تغییر آیین نامه هاي برگزاري مناقصات در راستاي تقویت خرید تجهیز

انسانی وزرات نیرو-شرکت

ابزار دقیق داخلی

توانیر

(شرکت نماينده توانیر در کمیتههای راهبری برای ارائه ساز و کار

مناسب برای دادن يارانه خريد تولید داخل و همچنین افزايش احتمال برنده شدن
شرکتهای تولید کننده داخلی تجهیزات ابزار دقیق در مناقصات)

 -تامین اعتبار ساز و کار برگزیده جهت انجام تبلیغات فرهنگی

(بررسی ،تصويب و تامین

اعتبار پیشنهادهای حمايتی فرهنگی کمیتههای راهبری )

 پرداخت یارانه و تغییر آیین نامه هاي برگزاري مناقصات در راستاي تقویت خرید تجهیزابزار دقیق داخلی

(بررسی ،تصويب و تامین اعتبار پیشنهادهای حمايتی مالی کمیتههای

راهبری )

 تامین اعتبار ساز و کار برگزیده جهت انجام تبلیغات فرهنگی3

(شرکت در کمیته های

راهبری برای ارائه ساز و کار مناسب برای ترغیب بهرهبرداران نیروگاهی به خريد

بهرهبرداران نیروگاهی

محصوالت تجهیزات ابزار دقیق داخلی)

 پرداخت یارانه و تغییر آیین نامه هاي برگزاري مناقصات در راستاي تقویت خرید تجهیزابزار دقیق داخلی

(شرکت در کمیتههای راهبری برای ارائه ساز و کار مناسب برای دادن

يارانه خريد تولید داخل و همچنین افزايش احتمال برنده شدن شرکتهای تولید کننده
داخلی تجهیزات ابزار دقیق در مناقصات)

 -تامین اعتبار ساز و کار برگزیده جهت انجام تبلیغات فرهنگی

(شرکت در کمیتههای

راهبری برای ارائه ساز و کار مناسب برای ترغیب بهرهبرداران نیروگاهی به خريد
محصوالت تجهیزات ابزار دقیق داخلی)

دانشگاه ها و مراکز پژوهشی

4

 پرداخت یارانه و تغییر آیین نامه هاي برگزاري مناقصات در راستاي تقویت خرید تجهیزابزار دقیق داخلی

(شرکت در کمیته های راهبری برای ارائه ساز و کار مناسب برای دادن

يارانه خريد تولید داخل و همچنین افزايش احتمال برنده شدن شرکتهای تولید کننده
داخلی تجهیزات ابزار دقیق در مناقصات)

جدول  -14وظايف بازيگران برای کارکرد تامین منابع

رديف

بازيگران

1

پژوهشگاه نیرو

وظايف
به کارگیري بودجه هاي پژوهشی وزارت نیرو و دفتر علمی و فناوري ریاست جمهوري
براي کمك به شرکت هاي واجد شرایط داخلی ،براي بومی سازي دستگاه هاي با کیفیت
ابزار دقیق ،به صورت یك برنامه جهت دار ،و در قالب سند راهبردي و ره نگاشت(

برپايی

کمیته های راهبری برای محاسبه اعتبارات مورد نیاز برای انجام پروژهها به تفكیک هر

پروژه و تفكیک هزينههای نیروی انسانی ،مواد و تجهیزات و آزمونها)
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معاونت تحقیقات و منابع به کارگیري بودجه هاي پژوهشی وزارت نیرو و دفتر علمی و فناوري ریاست جمهوري
2

براي کمك به شرکت هاي واجد شرایط داخلی ،براي بومی سازي دستگاه هاي با کیفیت

انسانی وزرات نیرو-

ابزار دقیق ،به صورت یك برنامه جهت دار ،و در قالب سند راهبردي و ره

شرکت توانیر

نگاشت( تامین

اعتبار مورد نیاز برای انجام پروژهها)
به کارگیري بودجه هاي پژوهشی وزارت نیرو و دفتر علمی و فناوري ریاست جمهوري
معاونت علمی و فناوري
3

ریاست جمهوري

4

بهرهبرداران نیروگاهی

5

دانشگاه ها و مراکز

براي کمك به شرکت هاي واجد شرایط داخلی ،براي بومی سازي دستگاه هاي با کیفیت
ابزار دقیق ،به صورت یك برنامه جهت دار ،و در قالب سند راهبردي و ره

نگاشت( تامین

اعتبار بخشی از هزينههای انجام پروژهها  -شرکت نماينده توانیر در کمیته های راهبری
برای محاسبه اعتبارات مورد نیاز برای انجام پروژهها به تفكیک هر پروژه و تفكیک

هزينههای نیروی انسانی ،مواد و تجهیزات و آزمونها)
به کارگیري بودجه هاي پژوهشی وزارت نیرو و دفتر علمی و فناوري ریاست جمهوري
براي کمك به شرکت هاي واجد شرایط داخلی ،براي بومی سازي دستگاه هاي با کیفیت
ابزار دقیق ،به صورت یك برنامه جهت دار ،و در قالب سند راهبردي و ره نگاشت(

شرکت

در کمیته های راهبری برای محاسبه اعتبارات مورد نیاز برای انجام پروژهها به تفكیک هر

پروژه و تفكیک هزينههای نیروی انسانی ،مواد و تجهیزات و آزمونها)
به کارگیري بودجه هاي پژوهشی وزارت نیرو و دفتر علمی و فناوري ریاست جمهوري
براي کمك به شرکت هاي واجد شرایط داخلی ،براي بومی سازي دستگاه هاي با کیفیت
ا بزار دقیق ،به صورت یك برنامه جهت دار ،و در قالب سند راهبردي و ره نگاشت(

پژوهشی

شرکت

در کمیته های راهبری برای محاسبه اعتبارات مورد نیاز برای انجام پروژهها به تفكیک هر

پروژه و تفكیک هزينههای نیروی انسانی ،مواد و تجهیزات و آزمونها)

جدول  -15مجريان پروژههای اکتساب فناوریهای اندازهگیری پیشرفته نیروگاهها

عنوان پروژه  /اقدام
1

طرح حسگرهاي حفاظت و نشتی گاز (طرح حفا)
پروژههاي POC

1.1

مجري

طراحی و ساخت

Burner flame

پروژههاي تولید محصول نیمه صنعتی
پروژه هواي تولیود محصوول صونعتی (راه

Detector

انداري خط تولید)
طراحی و ساخت Fire Detector (for

1.2

system
in
) hazardous area

1.3

طراح وی و سوواخت

firefighting

پروژههاي POC

پروژههاي تولید محصول نیمه صنعتی
پروژه هواي تولیود محصوول صونعتی (راه
انداري خط تولید)

Fire Fighting

پروژههاي POC

دانشگاهها  -مراکز پژوهشی  -شرکتها
شرکتها -مراکز پژوهشی
شرکتها
دانشگاهها  -مراکز پژوهشی  -شرکتها
شرکتها -مراکز پژوهشی
شرکتها
دانشگاهها  -مراکز پژوهشی  -شرکتها
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عنوان پروژه  /اقدام
2Control Panel (SIL

) 3or

مجري
شرکتها -مراکز پژوهشی

پروژههاي تولید محصول نیمه صنعتی
پروژه هواي تولیود محصوول صونعتی (راه

شرکتها

انداري خط تولید)
طراحی و سواخت
1.4

( Heat Detector

firefighting system in
) hazardous area

for

پروژههاي POC

دانشگاهها  -مراکز پژوهشی  -شرکتها
شرکتها -مراکز پژوهشی

پروژههاي تولید محصول نیمه صنعتی
پروژه هواي تولیود محصوول صونعتی (راه

شرکتها

انداري خط تولید)
طراحی و ساخت
1.5

Smoke Detector

( for firefighting system in
) hazardous area

پروژههاي POC

دانشگاهها  -مراکز پژوهشی  -شرکتها
شرکتها -مراکز پژوهشی

پروژههاي تولید محصول نیمه صنعتی
پروژه هواي تولیود محصوول صونعتی (راه

شرکتها

انداري خط تولید)
طرح اندازهگیري دما

2
طراحی و ساخت
2.1

Industrial

Temperature transmitter (head
mount, field mount, panel
) mount

پروژههاي POC

پروژههاي تولید محصول نیمه صنعتی

2.2

طراحی و ساخت

)Indicator (Dial - Gas Filled

شرکتها -مراکز پژوهشی

پروژه هواي تولیود محصوول صونعتی (راه

شرکتها

انداري خط تولید)
پروژههاي POC

Temperature

دانشگاهها  -مراکز پژوهشی  -شرکتها

دانشگاهها  -مراکز پژوهشی  -شرکتها
شرکتها -مراکز پژوهشی

پروژههاي تولید محصول نیمه صنعتی
پروژه هواي تولیود محصوول صونعتی (راه

شرکتها

انداري خط تولید)
پروژههاي POC

2.3

طراحی و ساخت

Temperature

)Switch (Bellows Type

دانشگاهها  -مراکز پژوهشی  -شرکتها
شرکتها -مراکز پژوهشی

پروژههاي تولید محصول نیمه صنعتی
پروژه هواي تولیود محصوول صونعتی (راه

شرکتها

انداري خط تولید)
پروژههاي POC

2.4

طراحی و ساخت

Temperature

Indicator Switch (Dial - Gas
)Filled

دانشگاهها  -مراکز پژوهشی  -شرکتها
شرکتها -مراکز پژوهشی

پروژههاي تولید محصول نیمه صنعتی
پروژه هواي تولیود محصوول صونعتی (راه

شرکتها

انداري خط تولید)
طرح حسگرهاي سوخت دود احتراق (طرح سدا)

3

پروژههاي POC

3.1

طراحی و ساخت

CO, CO2,NOX,

SOX Analyzer

پروژههاي تولید محصول نیمه صنعتی
پروژه هواي تولیود محصوول صونعتی (راه
انداري خط تولید)

دانشگاهها  -مراکز پژوهشی  -شرکتها
شرکتها -مراکز پژوهشی
شرکتها
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مجري

عنوان پروژه  /اقدام
پروژههاي POC

3.2

طراحی و ساخت Gas Calorimeter

دانشگاهها  -مراکز پژوهشی  -شرکتها

پروژههاي تولید محصول نیمه صنعتی
پروژه هواي تولیود محصوول صونعتی (راه
انداري خط تولید)
پروژههاي POC

3.3

طراحی و ساخت

Zirconia O2

پروژههاي تولید محصول نیمه صنعتی
انداري خط تولید)
پروژههاي POC

3.4

انداري خط تولید)
پروژههاي POC

3.5

طراحی و ساخت

پروژههاي تولید محصول نیمه صنعتی
انداري خط تولید)
پروژههاي POC

3.6

طراحی و ساخت

Electrochemical

sensors for portable Flue gas
analyzer

پروژههاي تولید محصول نیمه صنعتی
پروژه هواي تولیود محصوول صونعتی (راه

طراحی و ساخت دستگاه 2DO

پروژههاي تولید محصول نیمه صنعتی

Analyzer (Dissolved Oxygen
)Analyzer

پروژه هواي تولیود محصوول صونعتی (راه
پروژههاي POC

شرکتها

شرکتها -مراکز پژوهشی
شرکتها

طراحی و ساخت

sensor 2DO

پروژههاي تولید محصول نیمه صنعتی
پروژه هواي تولیود محصوول صونعتی (راه

5

شرکتها -مراکز پژوهشی
شرکتها
دانشگاهها  -مراکز پژوهشی  -شرکتها

انداري خط تولید)

5.1

شرکتها -مراکز پژوهشی

دانشگاهها  -مراکز پژوهشی  -شرکتها

انداري خط تولید)

4.2

شرکتها

طرح حسگرهاي شیمیایی آب (طرح شیم)
پروژههاي POC

4.1

شرکتها -مراکز پژوهشی

دانشگاهها  -مراکز پژوهشی  -شرکتها

انداري خط تولید)
4

شرکتها

دانشگاهها  -مراکز پژوهشی  -شرکتها

پروژه هواي تولیود محصوول صونعتی (راه

Analyzer

شرکتها -مراکز پژوهشی

دانشگاهها  -مراکز پژوهشی  -شرکتها

طراحی و ساخت  Online Sensor ofپروژههاي تولید محصول نیمه صنعتی
پروژه هواي تولیود محصوول صونعتی (راه
CO , CO2 , NOX, SO

Oxygen

شرکتها
دانشگاهها  -مراکز پژوهشی  -شرکتها

پروژه هواي تولیود محصوول صونعتی (راه

Sensor

شرکتها -مراکز پژوهشی

شرکتها -مراکز پژوهشی
شرکتها

طرح فشارسنج
طراحی و ساخت

پروژههاي POC
Pressure switch

)(Diaphragm Type

پروژههاي تولید محصول نیمه صنعتی
پروژه هواي تولیود محصوول صونعتی (راه

دانشگاهها  -مراکز پژوهشی  -شرکتها
شرکتها -مراکز پژوهشی
شرکتها

سند راهبردي و نقشهي راه توسعه سامانههاي اندازهگيري پيشرفته در نيروگاهها
54
ويرايش اول ،شهريور 1394

فاز  :5برنامه عملياتی و تهيه ره نگاشت

مجري

عنوان پروژه  /اقدام
انداري خط تولید)
پروژههاي POC

5.2

طراحی و ساخت

& Pressure

Differential Pressure
)Transmitter (Diaphragm Type

دانشگاهها  -مراکز پژوهشی  -شرکتها

پروژههاي تولید محصول نیمه صنعتی
پروژه هواي تولیود محصوول صونعتی (راه
انداري خط تولید)
پروژههاي POC

5.3

طراحی و ساخت

Pressure

)Transmitter (Diaphragm type

پروژههاي تولید محصول نیمه صنعتی
پروژه هواي تولیود محصوول صونعتی (راه
پروژههاي POC

5.4

طراحی و ساخت

& Pressure Indicator switch
)(Bourdon Type

پروژه هواي تولیود محصوول صونعتی (راه
انداري خط تولید)

طراحی و ساخت

Ultrasonic Flow

پروژههاي تولید محصول نیمه صنعتی
پروژه هواي تولیود محصوول صونعتی (راه

Meter For Gas

انداري خط تولید)
پروژههاي POC

6.2

طراحی و ساخت

OVAL Gear

پروژههاي تولید محصول نیمه صنعتی
پروژه هواي تولیود محصوول صونعتی (راه

Flow meter

انداري خط تولید)
پروژههاي POC

6.3

طراحی و ساخت

Thermal flow

Transmitter or Switch

پروژههاي تولید محصول نیمه صنعتی
پروژه هواي تولیود محصوول صونعتی (راه
انداري خط تولید)
پروژههاي POC

6.4

طراحی و ساخت

Ultrasonic Flow

Meter For Liquid

پروژههاي تولید محصول نیمه صنعتی
پروژه هواي تولیود محصوول صونعتی (راه
انداري خط تولید)

7
7.1

شرکتها

شرکتها -مراکز پژوهشی
شرکتها

طرح فلومتر
پروژههاي POC

6.1

شرکتها -مراکز پژوهشی

دانشگاهها  -مراکز پژوهشی  -شرکتها

پروژههاي تولید محصول نیمه صنعتی

6

شرکتها
دانشگاهها  -مراکز پژوهشی  -شرکتها

انداري خط تولید)
Pressure Gauge

شرکتها -مراکز پژوهشی

دانشگاهها  -مراکز پژوهشی  -شرکتها
شرکتها -مراکز پژوهشی
شرکتها
دانشگاهها  -مراکز پژوهشی  -شرکتها
شرکتها -مراکز پژوهشی
شرکتها
دانشگاهها  -مراکز پژوهشی  -شرکتها
شرکتها -مراکز پژوهشی
شرکتها
دانشگاهها  -مراکز پژوهشی  -شرکتها
شرکتها -مراکز پژوهشی
شرکتها

طرح حسگرهاي پارامتر مكانیكی (طرح مكا)
طراحی و ساخت

Absolute

Vibration Sensor

پروژههاي POC

پروژههاي تولید محصول نیمه صنعتی

دانشگاهها  -مراکز پژوهشی  -شرکتها
شرکتها -مراکز پژوهشی
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عنوان پروژه  /اقدام

پروژه هواي تولیود محصوول صونعتی (راه
انداري خط تولید)
طراحی و ساخت
7.2

Special

Proximity Sensor or Switch
For Supervisory systems of
Rotary machines ( turbine ,
) … pump , motor ,

پروژههاي POC

پروژههاي تولید محصول نیمه صنعتی
پروژه هواي تولیود محصوول صونعتی (راه
انداري خط تولید)
پروژههاي POC

7.3

طراحی و ساخت

)Rotor (Shaft

پروژههاي تولید محصول نیمه صنعتی
پروژه هواي تولیود محصوول صونعتی (راه

Balancer

انداري خط تولید)
پروژههاي POC

7.4

طراحی و ساخت

Turbine

Supervisory panel

پروژههاي تولید محصول نیمه صنعتی
پروژه هواي تولیود محصوول صونعتی (راه
انداري خط تولید)
پروژههاي POC

7.5

طراحی و ساخت

Limit or Micro

پروژههاي تولید محصول نیمه صنعتی
پروژه هواي تولیود محصوول صونعتی (راه

Switch

انداري خط تولید)
پروژههاي POC

7.6

طراحی و ساخت

Relative

Vibration Sensor

پروژههاي تولید محصول نیمه صنعتی
پروژه هواي تولیود محصوول صونعتی (راه
انداري خط تولید)

مجري
شرکتها
دانشگاهها  -مراکز پژوهشی  -شرکتها
شرکتها -مراکز پژوهشی
شرکتها
دانشگاهها  -مراکز پژوهشی  -شرکتها
شرکتها -مراکز پژوهشی
شرکتها
دانشگاهها  -مراکز پژوهشی  -شرکتها
شرکتها -مراکز پژوهشی
شرکتها
دانشگاهها  -مراکز پژوهشی  -شرکتها
شرکتها -مراکز پژوهشی
شرکتها
دانشگاهها  -مراکز پژوهشی  -شرکتها
شرکتها -مراکز پژوهشی
شرکتها

 -4-4ترسیم نقشه راه
رهنگاشت یا نقشه راه برنامه عملیاتی ،بیانگر ارتباط میان اهداف کالن ،اهداف خرد ،راهبردها ،راهکارها ،سیاستهاي کالن،
سیاستهاي پشتیبان ،منابع و مجریان است که در طول مراحل قبلی استخراج شدهاند .با ترسیم این نقشه ،تصوویري کوالن از
مسیر توسعه متشكل از بخشهاي مختلف آن و ارتباط بخشها با هم مشخص میگردد.
نقشه راه ،یكی از انعطافپذیرترین روشهاي متداول برنامهریزي و آیندهنگري است .یكی از انواع نقشه راه ،نقشوه راه فنواوري
است که ابزاري ساختار یافته براي کشف و برقراري ارتباط بین بازارها ،محصوالت و فناوري هاي در حال توسعه در طول زمان
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میباشد .از آنجا که نقشه راه فناوري در سطوح مختلف و با اهداف گوناگون قابلیت تدوین دارد ،داراي الگوهاي متفاوتی از منظر
هدف و قالب است .انتخاب الگوي نادرست ،میتواند از کارآمدي این ابزار توانمند بكاهد .لذا شناخت دقیق اشكال و رویكردهاي
تدوین نقشه راه از اهمیت زیادي برخوردار است.
یكی از اصلیترین حوزههاي تدوین نقشه راه ،حوزه فناوري میباشد .نقشه راه فناوري ،ابزاري ساختاریافته بوراي کشوف و
برقراري ارتباط بین بازارها ،محصوالت و فناوريهاي در حال توسعه در طول زمان میباشد .استفاده از این ابزار به سوازمانهوا
کمك میکند تا در محیط پویا و به شدت متغیر امروز با تمرکز بر پویش محیط و ردیابی روند تغییورات فنواوريهواي موجوود،
موقعیت خود را در بازار حفظ و ارتقا بخشند.
نقشه راه فناوري به سازمانها کمك می کند تا با شناسایی تولیدات و نیازهاي بازار آینده و فناوري الزم براي رسویدن بوه
آنها ،از وجود تقاضا در آینده اطمینان یابند .نقشه راه فناوري روشی براي شناسایی تولیدات یوا تهیوه نیازهوا و تبودیل آنهوا بوه
گزینههاي فناوري و طرحهاي توسعه است تا اطمینان حاصل شود که فناوري مورد نیاز آینده به هنگام نیاز ،آماده و میسر است.
در شكل ( )2نقشه راه پروژههاي اکتساب فناوري اندازهگیري پیشرفته نیروگاهها نشان داده شده است .که در اداموه توضویحات
مربوط به بخشهاي مختلف نقشه راه ارائه میگردد.
 -1-4-4پیامدهای مورد انتظار:
الیهي پیامدهاي مورد انتظار مشخص میکند که توسعهي بكارگیري فناوري چه پیامدها و نتایجی را براي کشور بههمراه
دارد.
با شروع طرحهاي اجرایی در سال  1394تحقیق و توسعه به مدت سه سال به انجام خواهد رسید .پس از اتمام تحقیق و توسعه
در پایان سال  1396و در نتیجه فعالیتهاي انجام شده در طی سالهواي  1394توا  1396انتظوار مویرود در سوال 40 ،1397
درصد بومیسازي تجهیزات اندازهگیري پیشرفته نیروگاهها به انجام برسد .در ادامه این روند در سال  70 ،1398درصد و در سال
 1399تجهیزات اندازهگیري پیشرفته نیروگاهها به صورت کامل بوومیسوازي خواهود شود و طوی سوالهواي  1404توا 1404
نیروگاهها با ابزار پیشرفته بومیسازي شده تجهیز خواهند شد.
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 -2-4-4اقدامات مديريتی :
مجموعه اقداماتی که به منظور اجراي صحیح و برنامه ریزي شده طرحهاي بومیسازي تجهیوزات انودازهگیوري پیشورفته
نیروگاهها به انجام می رسد.
اقدامات مدیریتی در قالب  5فعالیت به انجام میرسد.
-1

گزینش مجري

-2

برپایی کمیتههاي راهبري و ناظرین

-3

انجام فراخوان و گزینش مجریان

-4

تامین اعتبار

-5

گزینش مجریان پروژههاي نیمه صنعتی

اقدامات  5گانه مدیریتی براي هر دسته از فناوريها به ترتیب زیر انجام میشود.
 طرح سدا :
در این طرح گزینش مجري ،برپایی کمیتههاي راهبري و ناظرین ،انجام فراخوان و گزینش مجریوان و توامین اعتبوار در سوال
 1394و گزینش مجریان پروژههاي نیمهصنعتی در سال  1395به انجام خواهد رسید.

 طرحهاي مكا و فلو :
در این دو طرح گزینش مجري ،برپایی کمیتههاي راهبري و ناظرین ،انجام فراخوان و گزینش مجریان و تامین اعتبار در سوال
 1395و گزینش مجریان پروژههاي نیمه صنعتی در سال  1396به انجام خواهد رسید.
 طرحهاي حفا ،شیم ،دما و فشار:
در این طرحها گزینش مجري ،برپایی کمیتههاي راهبري و ناظرین ،انجام فراخوان و گزینش مجریان و تامین اعتبوار در سوال
 1396و گزینش مجریان پروژههاي نیمه صنعتی در سال  1397به انجام خواهد رسید.
 -4-4-4برنامههای تعريف پروژه :
 طرح سدا :
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تعریف پروژه  POCاین طرح در سال  1394به انجام خواهد رسید و تعریف پروژههاي نیمهصنعتی در سال  1395در نظر گرفته
شده است.
 طرح مكا و فلو :
در سال  1395و همزمان با انجام اقدامات مدیریتی ،پروژه  POCاین دو طرح تعریف شده و در سوال  1396پوروژههواي نیموه
صنعتی تعریف میشود.
 طرحهاي حفا ،شیم ،دما و فشار:
پروژه  POCاین طرحها در سال  1396و پروژههاي نیمه صنعتی آنها در سال  1397تعریف میگردد.
 -5-4-4برنامه پروژههای چالش فنی (: )POC
طرح سدا :
پس از تعریف پروژههاي  POCطرح سدا در سال  ،1394اجراي این پروژه در سال  1395و طی مدت یك سال برناموه ریوزي
شده است.
طرح مكا و فلو :
پروژه  POCاین طرحها نیز پس از تعریف پروژه در سال  1395در سال  1396به اجرا خواهد رسید.

طرحهاي حفا ،شیم  ،دما و فشار:
اجراي پروژه  POCطرحهاي حفا ،شیم ،دما و فشار در سال  1397و به مدت یكسال برنامه ریزي شده است.

 -6-4-4برنامه تولید محصول نیمه صنعتی و صنعتی :
پس از اجراي پروژههاي  POCنوبت به اجراي برنامه تولید محصول نیمه صنعتی و صنعتی میرسد.
همانطور که پیش از این گفته شد ،اجراي پروژههاي  POCهریك از طرحها طی مدت یك سال به انجام خواهد رسید و پس از
آن زمانبندي در نظر گرفته شده براي تولید نیمهصنعتی دو سال و براي تولید صنعتی یك سال میباشد که این مراحل به ترتیب
به اجرا در خواهد آمد که روند زمانی هریك از طرحها به شرح زیر میباشد.
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 طرح سدا :
اجراي برنامه تولید محصول نیمه صنعتی این طرح از ابتداي سال  1396آغاز شده و در پایان سال  1397به اتمام خواهد رسید و
پس از آن اجراي برنامه تولید صنعتی شروع شده و طی مدت یك سال و در سال  1398خاتمه مییابد.
 طرح مكا و فلو :
این طرح برنامه تولید نیمه صنعتی خود را از ابتداي سال  1397آغاز مینماید و روند اجراي آن تا پایان سال  1398ادامه خواهد
یافت و پس از اتمام برنامه تولید نیمه صنعتی در سال  1399تولید صنعتی این طرح به اجرا در خواهد آمد.

 طرح حفا ،شیم ،دما و فشار :
پس از پایان پروژه  POCاین طرح در سال  1397برنامه تولید نیمه صنعتی آغاز شده و در سالهواي  1398و  1399بوه اجورا
خواهد رسید و پس از آن برنامه تولید نیمه صنعتی در سال  1400به ثمر خواهد رسید.

 -7-4-4برنامه تجهیز و برپايی آزمايشگاهها :
طبق زمانبندي در نظر گرفته شده تجهیز و برپایی آزمایشگاه ها در قالب سه پروژه به اجرا در خواهد آمد که به شورح زیور
میباشد.
-1

تجهیز آزمایشگاههاي فوتونیك در دانشگاههاي منتخب :

آغاز اجراي این پروژه در سال  1395بوده و انجام فعالیتهاي مرتبط با آن یكساله خواهد بود.
-2

تجهیز آزمایشگاههاي میكروالكترونیك در دانشگاههاي منتخب :

این پروژه همزمان با اجراي تجهیز آزمایشگاه فوتونیك آغاز شده و زمانبندي در نظر گرفته شده براي اجوراي آن نیوز یكسوال
میباشد.
-3

برپایی آزمایشگاه میكروالكترونیك در پژوهشگاه نیرو :

برنامه زمانی این پروژه از ابتداي سال  1395در نظر گرفته شده است و اجراي آن با توجه به فعالیتهاي مرتبط با آن دو سوال
به طول خواهد انجامید.
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شكل  -2نقشهی راه توسعه سیستم های اندازهگیری پیشرفته در نیروگاهها
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 -5نتیجهگیری :
در این فصل با توجه به نتایج فصل چهارم سند توسعه فناوري اندازهگیري پیشرفته در نیروگاهها (سیاستهوا و اقودامات )
اقدام به تعریف پروژه و بیان وظایف در نظر گرفته شده براي هریك از بازیگران اصلی سند نموده و با توجه به شویوه شكسوتن
پروژهها ،اکتساب فناوري مورد نیاز براي ابزار اندازهگیري پیشرفته نیروگاهها را در قالب چهار طرح جامع ارائه شد.
در مرحله بعد هریك از طرحها و پروژههاي زیرمجموعه آنها تشریح گردیده و هدف از اجراي آن ،خروجی مورد انتظوار و
معیار پذیرش پروژه (در قالب پیوست فنی تعریف پروژههاي  ،POCنیمه صنعتی و صنعتی) ارائه شد .در گام بعد بودجوه موورد
نیاز براي پروژهها عنوان شده و نهایتا زمانبندي اجراي آنها در قالب ره نگاشت بیان گردید.
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پیوست شمارهی يک

نشست نامهها

سند راهبردي و نقشهي راه توسعه سامانههاي اندازهگيري پيشرفته در نيروگاهها
58
فاز  :5برنامه عملياتی و تهيه ره نگاشت

ويرايش اول ،شهريور 1394

سند راهبردي و نقشهي راه توسعه سامانههاي اندازهگيري پيشرفته در نيروگاهها
أ
فاز  :6تدوین برنامه ارزیابی و بروز رسانی

ویرایش اول ،شهریور 1394

فهرست مطالب
 -1مقدمه 1................................. ................................ ................................ ................................ ................................
 -2تدوین ساختار نظارت و بروز رسانی ،مکانیزم ارزیابی و شاخصهای عملکردی و اثر بخشی 1....................................
 -1-2شاخصهای عملکردی و اثر بخشی 3........................................... ................................ ................................
 -2-2ساختار نظارت و بهروز رسانی سند 4.............................................. ................................ ................................
 -3-2مکانیزم ارزیابی و به روز رسانی سند توسعه فناوری اندازهگیری پیشرفته در نیروگاهها 5..............................
 -3نتیجهگیری 7........................................................ ................................ ................................ ................................
پیوست شمارهی یك :نشست نامهها 9............................................................ ................................ ................................

سند راهبردي و نقشهي راه توسعه سامانههاي اندازهگيري پيشرفته در نيروگاهها
ب
فاز  :6تدوین برنامه ارزیابی و بروز رسانی

ویرایش اول ،شهریور 1394

فهرست شكلها
شکل  -1ساختار ارزیابی سند توسعه فناوری اندازه گیری پیشرفته در نیروگاه ها 4 .......................................................
شکل  -2مکانیزم نظارت و ارزیابی سند توسعه فناوری اندازه گیری پیشرفته در نیروگاه ها 5 .......................................
شکل  -3مکانیزم بهروز رسانی سند توسعه فناوری اندازهگیری دقیق در نیروگاهها 7 ....................................................

سند راهبردي و نقشهي راه توسعه سامانههاي اندازهگيري پيشرفته در نيروگاهها
1
فاز  :6تدوین برنامه ارزیابی و بروز رسانی

ویرایش اول ،شهریور 1394

 -1مقدمه
معموالً هیچ تضمینی برای اینکه سیاستها و برنامههای اتخاذ شده بتوانند به توسعه موفق فناوری منجر شوند ،وجود
ندارد .بنابراین ،گاهی پس از آنکه سیاستی اجرا شد ،ذینفعان ،سیاستگذاران و یا تحلیل گران تصمیم میگیرند که میزان یا
چگونگی تحقق اهداف مورد نظر را ارزیابی کنند.
در این فصل به منظور ارزیابی و بروز رسانی پروژههای تعریف شده در فصول قبل که در راستای دستیابی به اهداف سند تدوین
شده اند ،ابتدا شاخصهای عملکردی و اثربخشی متناسب با اهداف سند تعیین شده و سپس ساختار مورد نیاز برای ارزیابی و
بروز رسانی سند ارائه می گردد .نهایتا مکانیزمی برای ارزیابی و بروز رسانی بیان میشود تا شیوه ارزیابی و بروز رسانی سند به
صورت شماتیك مشخص گردد.

 -2تدوین ساختار نظارت و بروز رسانی ،مكانیزم ارزیابی و شاخصهای عملكردی و اثر
بخشی
ارزیابی ،بررسی نظام مند و هدفمند تأثیرات یك سیاست ،راهکار ،برنامه بر روی اهدافی است که سازمان میخواهد به آنها
دست پیدا کند.
برای ارزیابی و به روز رسانی ،پیشنهاد میشود که مالحظات زیر انجام گیرند:
 ارزیابی زمانی تأثیرگذار است که همراستا با ماموریت و اهداف برنامه باشد .برای این کار باید نقشهراه تدوین شدده در
بخش برنامه عملیاتی ارزیابی شود و میزان حرکت و پیشرفت به سدمت اهدداف آن بدر اسداس همسدویی بدا اهدداف
باالدستی سنجیده شود .در اینجا میتوان از "مدل منطقی" برای تحلیل پیامدهای تدریجی که در طول اجرای نقشده
راه حاصل میشوند استفاده کرد .در مورد مدل منطقی در انتهای این بخش توضیحاتی ارائه شده است.
 از آن جا که مبنای ارزیابی مقایسه میان دو حالت حال و گذشته است ،بر اساس چهار قالب کلی میتوان بده ارزیدابی
سیاست و تحلیل تاثیرات آن پرداخت:
 مقایسه وضعیت قبل و بعد از برنامه :مقایسه وضعیت در دو نقطه یکی قبل از اجرای برنامهها و دیگری بعد از اجرا
 مقایسه روند گذشته و وضعیت بعد برنامه :مقایسه دو نقطه یکی در شرایط حاضر و یکی روند وضعیت گذشدته در
زمان حاضر
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 مقایسه وضعیت در دو حالت بود یا نبود برنامه :مقایسه میان وضعیت بخشهایی است که تحدت تدأثیر سیاسدت
مورد نظر قرار گرفتهاند یا سایر بخشها
 مقایسه وضعیت گروههای کنترل و آزمایشی قبل و بعد از اجرای برنامه :مقایسه وضدعیت میدان دو گدروه تحدت
کنترل (بدون اجرای سیاستها) و آزمایشی (با اجرای سیاستها)
با در نظر داشتن یکی از حاالت مقایسه حال و گذشته ،الزم است تا از یکی از این روشها برای ارزیابی استفاده شود:
 پیمایش نوآوری :پیمایش نوآوری تصویر واضحی از وضعیت نوآوری در بنگاهها و میان آنها را به نمایش میگذارد و از
این طریق اطالعات الزم برای ارزیابی سیاستها را در اختیار قرار میدهد .این روش به بررسی عوامل مؤثر بر نوآوری
فناورانه ،فعالیتها و هزینههای نوآوری در بنگاهها ،ویژگیهای بنگاه نوآور و پیامدهای نوآوری میپردازد.
 استفاده از مدلهای اقتصادسنجی :این بخش شامل روشهای زیر میباشد:
 مدلسازی و شبیهسازی اقتصاد کالن کده سیاسدت گدذاران بده کمدك آن نتدایر مدورد انتظدار گزیندههدا و
انتخابهای سیاستی را تحلیل و مقایسه میکنند.
 استفاده از مدلهای اقتصادسنجی خرد که وضعیت و عملکرد یك واحد اقتصادی را بررسی میکنند.
 مدلهای اندازهگیری بهرهوری که بهرهوری نیروی کار ،یك واحد اقتصادی (سطح خرد) ،یك بخش صنعتی
(سطح میانی) و یا بهرهوری یك منطقه یا کشور (سطح کالن) را بررسی میکنند.
 ارزیابی توسط خبرگان :استفاده از نظر خبرگان در مواقعی که اطالعات و شواهد کافی وجود ندارد و ارزیابی پیامدهای
برنامهها و پروژهها از سایر روشها امکانپذیر نیست ،تصویری کلی از کیفیت و تأثیر این سیاستها ارائه میکند.
 اتخاذ تصمیم مقتضی :بر اساس نتایر بخش های قبل باید تصمیم مقتضی در سه مدورد انجدام اقددام تددافعی ،اقددام
اصالحی و یا ارزیابی مجدد فرایند گرفته شود .اگر نتیجه تحلیل ،انحراف از اهداف باالدستی را نشان ندهدد ،تصدمیم
صحیح انجام اقدام تدافعی است ،به این معنی که اجرای برنامهها به همین صورت فعلی ادامه پیددا کندد .اگدر نتیجده
تحلیل نمایانگر نیاز به اصالح در بخشی از نقشه راه تدوین شده بود ،اقدامات اصالحی بایدد بدر روی بخدشهدایی از
نقشهراه صورت بگیرد .و در نهایت ،مفروضات کلیدی سیاست به وضوح اعتبار خود را از دست بدهند ،باید به ارزیدابی
مجدد و تدوین دوباره نقشه راه پرداخته شود.
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نظام ارزیابی و بروز رسانی ،به منظور ارزیابی میزان تحقق اهداف و اجرای اقدامات مندرج در سند توسعه فنداوری انددازهگیدری
پیشرفته در نیروگاهها طراحی میگردد .به این منظور الزم است که شاخصهایی برای ارزیابی میزان تحقق اهداف سند مدذکور
درنظر گرفته شود .این شاخصها باید به صورت دورهای توسط مسئولین مرتبط اندازهگیری و اعالم شود.
 -1-2شاخصهای عملكردی و اثر بخشی
هدف از ارزیابی پیشرفت اجرای پروژه (شاخصهای عملکردی) ارزیابی میزان اجرای راهکارها و پروژههای توسعه فناوری
در کشور میباشد .این نوع شاخص تمرکز بر روی ارزیابی میران پیشرفت فعالیتها ،طرحها و پروژههایی که باید بدرای توسدعه
فناوری در کشور اجرا شود ،دارند .شاخصهای عملکردی پیشنهادی توسط تیم فنی با توجه به شاخصهای اصلی کنترل پروژه
(زمان – هزینه) در جلسه کمیته راهبری به اعضا محتدرم ایدن کمیتده ارائده گردیدده و پدس از جمدب بنددی نهدایی در قالدب
شاخصهای ذیل مورد تایید قرار گرفت .همچنین مقرر گردید به منظور کنترل پیوسته اجرای پروژههای مطدرح شدده ارزیدابی
پیشرفت سند توسعه فناوری اندازهگیری پیشرفته در نیروگاهها بهصورت ماهانه انجام شود.
شاخصهای عملکردی عبارتند از:
-

درصد پیشرفت واقعی بر پیشرفت برنامهای اقدامات و پروژهها

-

میزان انحراف زمانی اقدامات و پروژهها

-

امتیاز مشارکت مسئولین و همکاران طرحها و پروژهها

-

میزان هزینه صورت گرفته در طرحها و پروژهها با توجه به پیشرفت آنها

هدف از ارزیابی خروجی سند توسعه فناوری اندازهگیری پیشرفته در نیروگاهها (شاخصهای اثربخشی) ،ارزیابی میزان دسدتیابی
به نتایر حاصل از توسعه فناوری در کشور میباشد .این نوع شاخص تمرکز بر روی خروجیهایی که در نتیجه توسدعه فنداوری
برای کشور حاصل میشود ،دارد .شناسایی این شاخصها از آن جهت حائز اهمیت میباشد که میتوانندد کدارایی ،اثربخشدی و
نتیجه اجرای پروژههای تعریف شده در راستای اهداف سند را قابل سنجش نمایند لذا در خالل مباحثی که در این خصدو

در

جلسات کمیته راهبری صورت گرفت ،شاخصهای کلیدی که نتایر نهایی اجرای پروژهها را نمایش مدیدهندد از طریدق روش
خبرگی توسط اعضای محترم این کمیته مورد شناسایی قرار گرفته و به تایید اعضای کمیته راهبدری رسدید و مقدرر شدد دوره
ارزیابی خروجی سند به صورت شش ماه یكبار باشد .شاخصهای اثربخشی به شرح زیر است:
-

بومی سازی تجهیزات منتخب با اجرای طرحهای عنوان شده در گزارش مرحلهی پنجم
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اجرای طرحها مطابق با برنامه زمانبندی موجود در تعریف پروژه میباشد و انحراف از زمان و هزینه باید مورد بررسدی
تیم فنی و کمیته راهبری قرار گرفته و تصمیمگیری میشود تا بر اساس آن بروز رسانی سند انجام گیرد.
صرفهجویی ارزی حاصل از طراحی و ساخت تجهیزات منتخب با اجرای طرحهای عنوان شده در گدزارش مرحلدهی

پنجم

با توجه به برگزاری جلسات کمیته راهبری و بررسی خروجیهای هر طرح و پروژههای مربوط به طرحها میتوان این
شاخص را نیز مورد ارزیابی قرار داد ،به طوریکه میزان انحراف صرفهجویی ارزی در اختیار اعضای کمیتدهی راهبدری
قرار میگیرد و با توجه به نظر اعضا اقدامات اصالحی در صورت نیاز انجام میگیرد.
 -2-2ساختار نظارت و بهروز رسانی سند
در شکل ( )1ساختار نظارت و به روز رسانی سند توسعه فناوری اندازهگیری پیشرفته در نیروگاهها نشدان داده شدده اسدت.
همانطور که در شکل مشاهده میشود ،پژوهشگاه نیرو بهعنوان متولی ارزیابی و گزارشگری شاخصهای مذکور درنظر گرفتده
شده است.

شكل  -1ساختار ارزیابی سند توسعه فناوری اندازه گیری پیشرفته در نیروگاه ها
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شورای تحقیقات وزارت نیرو استماع گزارش و تصویب قوانین را برعهده دارد ،کمیته راهبری وظیفده بررسدی عملکدرد و
تحلیل تاثیر محتوای بروز آوری سند و پژوهشگاه نیرو بعنوان تیم فنی وظیفه درخواست بازنگری ،ارسال بازنگری برای شورای
عالی ،اندازهگیری شاخصها ،تهیه گزارش و برگزاری جلسات کمیته راهبری را برعهده دارد.
نهادهای توانیر ،بهره برداران و شرکتهای فناور وظیفه همکاری در اندازهگیری شاخصهدا و کمدك در بدهروزرسدانی سدند را
برعهده دارند .بهرهبرداران شامل کلیه نیروگاه های دولتی و خصوصی در سطح کشور میباشد.
 -3-2مكانیزم ارزیابی و به روز رسانی سند توسعه فناوری اندازهگیری پیشرفته در نیروگاهها

 -1-3-2مكانیزم ارزیابی
در شکل ( )2ساختار نظارت و ارزیابی سند توسعه فناوری اندازهگیری پیشرفته در نیروگاهها نشان داده شده است.

شكل  -2مكانیزم نظارت و ارزیابی سند توسعه فناوری اندازه گیری پیشرفته در نیروگاه ها
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 -2-3-2مكانیزم بروز رسانی سند
گروه فنی توسعه فنآوری در پژوهشگاه نیرو گزارش آخرین وضعیت تحقق اهداف و اقدامات سند توسعه فناوری اندازهگیری
پیشرفته در نیروگاهها را به کمیته راهبری ارائه داده و این کمیته در جلسات ادواری خود گدزارش تحقدق اهدداف و اقددامات را
بررسی مینماید .سپس نتایر بررسیهای خود را مجددا به گروه فنی جهت انجام بررسیهای تکمیلی ارجاع میدهد .این گروه
با دست اندرکاران نسبت به تشکیل جلسات نظرسنجی و نیازسنجی اقدام میکند .خروجی این جلسدات منجدر بده تهیده پدیش
نویس تغییرات اسناد توسعه فنآوری میگردد .این پیش نویس جهت تصمیمگیری و به روزرسانی اسناد توسعه فنآوری به کمیته
راهبری ارائه میشود و کمیته راهبری نسبت به تهیه نسخه جدید سند فناوری اقدام میکند .نهایتدا ایدن نسدخه جدیدد جهدت
تصویب به شورای عالی تحقیقات وزارت نیرو برقی ارائه میگردد و بدین ترتیب ویرایش جدید سند توسعه فناوری اندازهگیدری
پیشرفته در نیروگاهها به بهرهبردار ابالغ میگردد.
با بررسیهای صورت گرفته و مباحث مطرح شده در جلسات کمیته راهبری ،اعضا محترم این کمیته به این جمب بندی نهدایی
رسیدند که با توجه به نوع پروژههای موجود در سند و شاخصهای ارزیابی مشخص شده ،الزم است فرآیند ارزیابی شاخصهدا
به صورت شش ماهه و همچنین فرآیند بروز رسانی سند به صورت دو سال یکبار صورت بگیرد .لذا شاخصهای کلیدی زیر به
منظور بررسی میزان تحقق اهداف سند دربازبینیها مورد بررسی قرار گرفته و سند در صورت نیاز مورد بازنگری و بروز رسدانی
قرار خواهد گرفت که میزان شاخصهای کلیدی در بخش  1-2آمده است.
.1

بررسی روند شاخصهای عملکردی و اثر بخشی

.2

بررسی شاخصهای کنترل استراتژیك

.2.1

میزان انطباق فناوریهای جدید بکاررفته در ابزارهدای انددازهگیدری پیشدرفته در نیروگداههدای جهدان بدا ابزارهدای

اندازهگیری پیشرفته در نیروگاههای داخل کشور
.2.2

میزان انطباق چشم انداز و اهداف سند با روند جهانی فناوری ابزار اندازهگیری پیشرفته در نیروگاهها

سند راهبردي و نقشهي راه توسعه سامانههاي اندازهگيري پيشرفته در نيروگاهها
7
فاز  :6تدوین برنامه ارزیابی و بروز رسانی

ویرایش اول ،شهریور 1394

شكل  -3مكانیزم بهروز رسانی سند توسعه فناوری اندازهگیری دقیق در نیروگاهها

 -3نتیجهگیری
ارزیابی ،بررسی نظاممند و هدفمند تاثیرات یك سیاست ،راهکار و برنامه بر روی اهدافی است که سازمان میخواهد به
آنها دست پیدا کند ،لذا الزم است مکانیزم ارزیابی و بهروز رسانی مذکور تهیه شود .برای این امر الزم است شاخصهای
عملکردی و اثربخشی اجرای پروژههای مرتبط با وزارت نیرو در سند فناوری اندازهگیری پیشرفته در نیروگاهها در کشور
مدنظر قرار گیرد .بطور کلی شاخصهای عملکردی برروی ارزیابی میزان پیشرفت فعالیتها ،طرحها و پروژههایی که باید
برای توسعه فنآوری مذکور در کشور اجرا شوند ،تمرکز دارد و شاخصهای اثربخشی میزان دستیابی به نتایر حاصل از توسعه
فنآوری را در کشور ارزیابی میکند .بدین ترتیب این شاخص تمرکز بر روی خروجیهایی که در نتیجه توسعه فنآوری برای
کشور حاصل میشود ،دارد.
در این فصل ساختار نظارت و بهروز رسانی سند توسعه فناوری اندازهگیری پیشرفته در نیروگاهها ترسیم شد و در آن
پژوهشگاه نیرو بعنوان متولی ارزیابی و گزارشگیری شاخصهای مذکور درنظر گرفته شده است.
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روند و مکانیزم ارزیابی و به روز رسانی سند توسعه فنآوری بر اساس ساختار نظارت تعیین گردید .در روند بهروزرسانی
سند مذکور ،بهرهبردار ،گروه فنی وکمیته راهبری دخالت داشته و نهایتا نتیجه سند بهروزرسانی شده (ویرایش جدید سند)
توسط شورای تحقیقات وزارت نیرو تصویب و به بهرهبردار ابالغ میشود.
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پیوست شمارهی یك

نشست نامهها
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